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การเปิดรบัจดทะเบยีนจดัตัง้พรรค 
การเมอืงทีเ่ตม็ไปด้วยความคกึคกั  
แต่มีพรรคทางเลือกใหม่ให้ประ 
ชาชนจริงๆ 2-3 พรรค ในยุคที่
ประชาชนถูกแบ่งเป็น 2 ฝ่ายชัด 
เจน ใครอยากเป็นพรรคทางเลือก 
ใหม่ต้องออกนโยบายให้ถูกใจ
ประชาชนในฝั่งที่มองไว้เป็นเป้า
หมาย เช่นพรรค กปปส. พรรค
ของกลุ ่มนิติราษฎร์ แม้ยังไม่

แถลงนโยบายแต่ภาพของพรรค
ชัดเจนแล้ว ถ้าออกนโยบายดีๆ
โดนๆ จะยิ่งช่วยผลักดันให้ภาพ
ของพรรคโดดเด่น และถ้าเด่น
มากพอก็สามารถเป็นพรรคทาง 
เลือกใหม่ให้กับประชาชนได้ 
ส ่วนพรรคแทงกั๊กจะเป็นแค่
พรรคไม้ประดบัรอให้พรรคใหญ่
กวักมือไปร่วมรัฐบาลเท่านั้น

“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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ใครแทงกั๊กออกนโยบายเป็นโซ่ข้อกลาง
แก้ความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง

อย่าคิดว่าจะแจ้งเกิดในสนามเลือกตั้งได้

โลกวันนี้มีประเด็น  
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 การเลือกตั้งที่จะเกิดข้ึน (ถ้า 
ไม่เลื่อนอีก) น่าจะเป็นการแข่งขัน 
ของการเมืองสองขั้วซ้ายกับขวา 
ไม่มีกลางๆ
 ใครที่คิดว่าแทงกั๊กออกนโย 
บายเป็นโซ่ข้อกลางมาแก้ความขัด
แย้ง มาสร้างความปรองดองอย่า
คิดว่าจะแจ้งเกิดในสนามเลือกตั้ง
ได้ แม้ว่าคนส่วนใหญ่ในชาติต้อง 
การความปรองดอง ต้องการหลุด
พ้นจากความขัดแย้ง
 ในสภาพความเป็นจริงของสัง 
คมไทยตอนนี้ประชาชนได้ถูกแบ่ง
ออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนแล้ว 
ปัจจยัในการการตดัสนิใจลงคะแนน
จะไม่ดูที่นโยบายเป็นหลัก แต่จะ 
ใช้วิธีดูหน้าผู้สมัครแทนว่าสังกัด
พรรคการเมืองไหน มีแนวคิด จุด 
ยืนทางการเมืองอย่างไรในช่วงท่ี
ผ่านมา
 พรรคใหม่ถ้าคดิจะแจ้งเกดิต้อง
มีนโยบายเด่นชัดว่าเทไปเข้ากับ
ข้างไหน จึงมีสิทธิชิงเก้าอี้ส.ส.ได้
 ยกตัวอย่างเช่นพรรค กปปส. 
พรรคของกลุ่มนิติราษฎร์ แม้ยัง 
ไม ่แถลงนโยบายแต ่ภาพของ 
พรรคชดัเจนแล้วว่าอยูใ่นต�าแหน่ง
ไหนอย่างไร
 ถ้าออกนโยบายดีๆโดนๆ จะ
ยิ่งช่วยผลักดันให้ภาพของพรรค
โดดเด่นมากย่ิงขึน้ และถ้าเด่นมาก
พอก็สามารถขึ้นมาเป ็นพรรค 
ทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนทั้ง
สองฝ่ายได้
 ส่วนพรรคแทงกั๊กทั้งหลาย
จะเป็นได้แค่พรรคไม้ประดับ
รอให้พรรคใหญ่กวกัมอืไปร่วม
รัฐบาลเพื่อใช้เสียงส.ส.ช่วยค�้า
บัลลังค์เท่านั้น

คึกคักกว่าที่คาดส�าหรับการเปิด 
จดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่
เป็นวันแรกที่ส�านักงานคณะกรรม 
การการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีผู ้
มาแจ้งความจ�านงค์ขอจดทะเบยีน
ต้ังพรรคการเมืองมากถงึ 41 พรรค
 ชื่อพรรคก็หลากหลาย เช่น 
พรรคไทยเอกภาพ พรรคประชา 
ภิวัฒน์ พรรคชาติพันธุ์ไทย พรรค 
กรีน พรรคประชานิยม พรรคของ
ประชาชน พรรคคนสร้างชาต ิพรรค
สยามไทยแลนด์ พรรคพลังชาติ
ไทย พรรคพัฒนาไทย พรรคเครือ
ข่ายประชาชนชาวไทย พรรคเศรษฐ 
กิจใหม่ พรรคพลเมืองไทย พรรค
พลังธรรมใหม่ พรรคประชาไท 
พรรคพลังประชารัฐ พรรคประ 
ชาชนปฏิรูป พรรคสังคมประชา 
ธิปไตย พรรคประชาชาติ พรรค
ไทยศรีวิไลย์
 นอกจากนี้ยังมีพรรคชื่อ
แปลกๆ อย่าง พรรคเหน็แก่ตวั
 ขั้นตอนหลังจากนี้ กกต.จะ
ด�าเนินการตรวจสอบความถกูต้อง
ของเอกสาร คุณสมบัติของสมาชิก
พรรค โดยขั้นตอนนี้กกต.จะใช้
เวลาประมาณ 30 วัน พรรคไหน
ผ่านการรบัรองให้จดัต้ังได้ จะต้อง
ไปหาผู้ร่วมก่อตั้งพรรคให้ได้ 500 
คนเป็นอย่างต�่า รวบรวมเงินทุน
ก้อนแรกให้ได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 
บาท ภายใน 180 วัน
 ส่วนการประชุมเตรียมจัดตั้ง
พรรคต้องยื่นขออนุญาตจากคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ก่อน เพื่อไม่ให้ขัดต่อค�าสั่ง คสช. 
ที่ห ้ามชุมนุมเกิน 5 คน หรือ
เคลือ่นไหวท�ากจิกรรมทางการเมอืง 
โดยในใบที่ยื่นขออนุญาต จะ 
ต้องระบุประเภทกิจกรรม วันเวลา 

ทางเลือกใหม่

พิจารณาเป็นกรณีไป ซึ่งอาจท�า 
ให้เกิดความไม่คล่องตัวอยู ่พอ
สมควร
 “ผมตอบไม่ถูกว่า พรรคการ 
เมืองที่จดทะเบียนใหม่จะสามารถ
เคลื่อนไหวได้มากน้อยแค่ไหน 
แต่ให้ถือหลักว่า ถ้าจะท�าอะไรให้
แจ้ง คสช.ไว้ก่อน”
 เป็นค�าเตือนจาก นายวิษณุ 
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
 ทั้งนี้การยื่นขอจดทะเบียน 
ตั้งพรรคการเมืองใหม่ไม่มีกรอบ
เวลาก�าหนดสามารถย่ืนได้ตลอด 
เวลาซึ่งก็น่าจะมีคนมายื่นจดทะ 
เบียนกับกกต.เรื่อยๆ
 อย่างไรกต็ามแม้จะมพีรรคการ 
เมืองจ�านวนมาก แต่การแข่งขัน 
กนัในสนามเลอืกตัง้คงมไีม่กีพ่รรค
 พรรคที่จะได้รับการเลือกตั้ง
มีส.ส.ในสภาน่าจะอยู่ที่ 10 พรรค
บวกลบเล็กน้อย

สถานท่ี จ�านวนผู ้ เข ้าร ่วมโดย
ประมาณ ผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม
ในแต่ละครั้งให้ชัดเจน 
 ในความหลากหลายของกลุ่ม
คนท่ีมายื่นจับจองชื่อพรรคการ 
เมืองยังมีความเหมือนกันอยู ่ 
อย่างหนึ่งคือการแย่งกันประกาศ
สนับสนุนให้ “บิ๊กตู ่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับ 
มาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสอง
หลังการเลือกตั้ง
 การประกาศเช่นนี้ถือเป็นนโย 
บายในการหาเสียงอย่างหนึ่ง
 อย่างไรก็ตามแม้จะเปิดให้จับ 
จองชื่อพรรคการเมืองแล้ว และ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความคกึคกั 
แต่ก็เป ็นความคึกคักที่มีกรอบ
บังคับอยู่ เนื่องจาก คสช.ยังไม่ได้
ปลดล็อกทางการเมือง การจะ
เคลื่อนไหวท�าอะไรต้องย่ืนขออน ุ
ญาตจากคสช.ก่อน โดยคสช.จะ
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ฝากทางกทม.ด้วยว่า ถ้ามีชาวบ้าน
ไฟไหม้แล้วไม่มีวัดหรือโรงเรียน
ไหนให้อยู่ก็ขนมาที่วัดสวนแก้วเลย 
จะอยู่เป็นเดือนหรือจนกว่าจะตั้งตัว
ได้ก็ตาม วัดพร้อมจะช่วยดูแลทั้ง
เลี้ยงข้าวปลาอาหาร
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พลังคนรุ่นใหม่!

นับตั้งแต่การชุมนุม “รวมพลคน
อยากเลอืกตัง้” และคัดค้าน “การสืบ 
ทอดอ�านาจ” ที่สกายวอล์กปทุมวัน 
เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา การ
เคล่ือนไหวด้วยการจัดกิจกรรมต่อ
เนื่องปลุกพลัง “ประชาธิปไตย” ทั่ว
ประเทศ
 “ทั่นผู้น�า” ต้องออกแถลงยืนยัน 
(อกีครัง้) ว่า มกีารเลอืกตัง้เดอืนกมุภา 
พันธ์ 2562 แน่นอน แต่ก็ยังแทงกั๊ก
เงื่อนไขเดิมๆ ว่าหากสถานการณ์ไม่
วุ่นวาย แม้ขณะนี้จะเปิดให้กลุ่มต่างๆ 
จดทะเบียนตั้งพรรคการเลือกตั้ง ซึ่งมี
หลายพรรคทีป่ระกาศสนบัสนนุ “ทัน่
ผู้น�า” ในฐานะ “นายกฯคนนอก” 
ซึง่กค็อืการ “สบืทอดอ�านาจ” นัน่เอง 
 การเลือกตั้งครั้งใหม่จะเป็นไป 
ตามค�าพูดของ “ทั่นผู้น�า” หรือไม่
ก็ตาม แต่จะเป็นการต่อสู ้ระหว่าง 
กลุ่ม “ไม่เอาเผด็จการ” กับ “เอา
เผด็จการ” ชัดเจน  
 อย่างกลุ่มที่หลายคนก�าลังจับตา
คือ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” จาก 
“นิติราษฎร์” ร่วมกับ “ธนาธร จึง
รุ่งเรืองกิจ” ประกาศตั้งพรรคทาง
เลือกใหม่ “พาคนไทยออกจาก
เผด็จการ” ซึ่งจะเป็น “คนรุ่นใหม่” 
ท่ีต่อต้าน “เผด็จการแบบไทยๆ”  
ที่เป็นวงจรอุบาทว์ซ�้าซากมายาวนาน 
กว่า 85 ปี
 การต่อสู้กับ “เผด็จการ” จึง
ไม่ใช่กลุ่มคนหน้าเดิมๆ อย่างที่
พยายามใส่สตีไีข่ โดยเฉพาะ “คน
รุ ่นใหม่” ที่ออกมาเคลื่อนไหว
ไม่ใช่แค่ “อยากเลือกตั้ง” แต่
ต ้องการทวงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนกลับคืนมาและหยุด 
“วงจรอุบาทว์” อย่างถาวร!  

ช่วงนีม้ข่ีาวพระต่างด้าว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นพระ
กัมพูชาที่เข้ามาแสวงหาลาภสักการะโดยไม่
ค�านึงถึงธรรมวินัย   ทั้งยังลักขโมยอะไรต่างๆ
ท�าให้ คุณสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลส�านักงาน
พระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ(พศ.) ให้กวดขนัเรือ่ง
นี้ ให้พศ.แต่ละจังหวัดตรวจสอบในพื้นที่ ตาม
ตลาด ซอกซอย หรอืพระทีธ่ดุงค์ในป่าแล้วออก
มาบิณฑบาต  
 พระต่างด้าวเห็นเมืองไทยเป็นแหล่งหากิน 
เพราะมีคนใจบุญมาก อย่างวันมาฆบูชาใส่
บาตรกันล้นหลามจริงๆ แต่ญาติโยมท�าบุญ 
กต้็องมวีจิารณญาณหน่อยว่า ใช่พระจริงหรือไม่ 
ห่มจีวรแล้วเที่ยวเดินบิณฑบาต 8-9 โมงเช้า 
ได้เยอะแยะแต่ยังไม่กลับวัด   
 ญาติโยมต้องช่วยกันรักษาศาสนา ไม่ให้
เป็นเครื่องมือของโจรปล้นศาสนา อย่าลืมว่า 
การดูแลพระพุทธศาสนาไม่ใช่จะดูแค่คนไม่ดี
มาบวชเท่านั้น ต้องดูให้ลึกซึ้งถึงธรรมวินัย 
และคุณธรรมของพระด้วย เรามบีทสวดมนต์ว่า 
พระอรหันต์ทั้งหลายนิ่งเฉยไม่ได้ถึงพร้อม 
ด้วยความขวนขวาย เพราะกรุณา แต่เวลานีบ้าง
วัดในกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นว่าขาดทั้งความ
กรุณาและความเมตตา ชาวบ้านไฟไหม้จะมา
ขออาศัยนอนวัด เจ้าอาวาสก็ไม่ยอมเปิดประตู
ให้ แม้กระทั่งศาลาสวดศพก็ไม่ยอมให้เข้า 
ไปพักชั่วคราว อ้างว่ากลัวของหาย ระหว่าง 
“ของกับคน” อะไรส�าคัญกว่า ใครลักขโมย 
ก็ต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่บอกว่ากลัวของหาย  
จึงโดนชาวบ้านก่นด่าไป อย่างนี้เรียกว่าไม่มี
ความเมตตากรุณากับชาวบ้าน 

 อาตมาก็ขอฝากทางกทม.ด้วยว่า ถ้ามี
ชาวบ้านไฟไหม้แล้วไม่มีวัดหรือโรงเรียน
ไหนให้อยู่ก็ขนมาที่วัดสวนแก้วเลย จะอยู่
เป็นเดอืนหรอืจนกว่าจะตัง้ตวัได้กต็าม วดั
พร้อมจะช่วยดูแลทั้งเลี้ยงข้าวปลาอาหาร
 ถ้าศาสนาปล่อยให้ชาวพุทธอดอยากยาก 
จนข้นแค้น กินก็ไม่อิ่ม นอนก็ไม่อุ่น ทั้งที่เคย
ท�าบุญให้กับศาสนา เวลาตกอับแต่วัดไม่ช่วย
เหลือชุบชีวิต แบบนี้แย่เกินไป อาตมาขอ
ประกาศเลยว่าถ้าชาวบ้านเกดิไฟไหม้กม็าทีว่ดั
ได้เลย มีที่นอน ที่กิน โรงทานให้กินอิ่มนอน
อุ่น เรื่องแบบนี้กรมการศาสนาอย่าปล่อยปละ
ละเลยนะ อย่ากวดขันแต่ไล่จับพระนอกรีต  
พระปลอม เร่ืองคุณธรรม ความเมตตากรุณา 
ก็ต้องมีด้วย  
 พระพุทธเจ้าทรงให้เมตตาสงสารแก่สัตว์
โลกทั้งปวง แต่เจ้าอาวาสปิดประตูวัดไม่ยอม 
ให้คนเดือดร้อนเข้าพักอาศัยแค่คืนสองคืน  
กลัวของหายก็ให้คนมาช่วยดูแลก็ได้ หรือให ้
คนที่มาพักอาศัยนั่นแหละร่วมกันดูแลรับ
ประกันว่าจะไม่ท�าให้ข้าวของเสียหาย หรือ 
จะใช้กล้องวงจรปิดก็ว่ากันไป
 อาตมาคิดว่าการท�าอย่างนี้มันเป็นการ
แสดงความอัปยศ น่าสังเวช ชาวบ้านอุปถัมภ์
วัด สร้างวัด แต่เวลามีภัยพิบัติกลับพึ่งวัดไม่ได้ 
ก็ขอให้ดูแลเร่ืองคุณธรรมกันบ้าง อย่าปล่อย 
ให้เกิดภาพพระใจด�าอ�ามหิตเลย ถ้าคนไม ่
เข้าวัด หายไปจากวัดทั้งหมด จะเกิดอะไรข้ึน 
ข้าวของในวัดที่มีทุกวันนี้ก็เพราะศรัทธาจาก
ชาวบ้านที่เขายังมาท�าบุญอยู่  
 ก็ขอฝาก พศ.เรื่องความเมตากรุณา
ของวัดด้วย วัดต้องให้ความสงเคราะห์
ชาวบ้านมากขึน้ อย่าปล่อยให้ชาวบ้านตก
ระก�าล�าบาก ขนาดประสบภัยไม่มีที่จะ
นอน วดัจึงควรเป็นร่มไม้ชายคาช่วยเหลอื 
ศาลาสวดศพยังไม่ยอมให้นอน หรือจะ 
ให้ไปนอนใต้ถุนเมรหุรอืไง กข็อฝากหน่อย
ถึงบทบาทความเป็นพระภิกษุนั้นต้องมี
จิตใจเอื้ออาทร
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘ดุสติธานี’รกุธรุกจิอาหาร‘ดสุติฟูด้ส์’

นางศภุจ ีสธุรรมพนัธุ ์ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั ดสุติธานี 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ DTC เปิด
เผยว่า การตั้งบริษัท ดุสิต ฟู้ดส์ 
จ�ากดั เพือ่ขยายการลงทนุในธรุกิจ
อาหารที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก
ของดุสิตธานี โดยจะเข้าซื้อหุ ้น 
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปร 
ดิวซ์ จ�ากัด (NRIP) ซึ่งมีประสบ 
การณ์และความเชี่ยวชาญด้าน 
การผลติและจ�าหน่ายสนิค้าอาหาร
แห้ง ส่วนผสมของอาหารและเครื่อง 
ปรงุรสต่างๆ ให้ลกูค้าทีเ่ป็นบรษิทั
ข้ามชาติช้ันน�าในประเทศ ในยโุรป 
อเมรกิา ออสเตรเลยี ตลอดจนผลติ
และจ�าหน่ายสนิค้าภายใต้แบรนด์ 
อาทิ พ่อขวัญ, Lee, Thai Delight, 
DEDE, และ Shanggie โดยบรษิทั 
ดุสิต ฟู้ดส์จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน
ประมาณ 26% มูลค่าประมาณ 
660 ล้านบาท
 การลงทุนรครั้งนี้ถือเป็นการ
ลงทุนนอกธุรกิจโรงแรมเป็นครั้ง
แรกของดุสิตธานี ซึ่งตอกย�้ากล 
ยุทธ์ 3 ด้านที่วางไว้คือ การขยาย
การเตบิโต การกระจายความเส่ียง 
และสร้างความสมดุล เพื่อสร้าง
ความยัง่ยืนให้กบับรษิทัฯ ในระยะ
ยาว เพราะเห็นโอกาสการเติบโต
ธุรกิจอาหาร ซึ่งดุสิตธานีมีประ 

สบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน
นีอ้ยูแ่ล้ว  การลงทนุของดสิุต ฟูด้ส์
จึงจะสร้างรายได้เพิ่มในอนาคต
และต่อยอดการผลิตสินค้าและ
อาหารทีไ่ด้คณุภาพและมาตรฐาน
ภายใต้แบรนด์ดุสิตออกสู่ตลาด 
ทั้งในและนอกประเทศ   
 การลงทุนดังกล่าวยังท�าให้

ดุสิตธานีตั้งบริษัทย่อยขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารเต็มรูป
แบบ  เข้าซื้อหุ้น 26%  “เอ็นอาร์ อินสแตนท์” 660 ล้านบาท เชื่อ
เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้การลงทุน
ยั่งยืนในอนาคต

พบนักวิเคราะห์	: ทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี 
ไดเร็ค จ�ากัด (มหาชน) พบปะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้
ข้อมูลผลการด�าเนินงานไตรมาส 4/60 ที่พลิกกลับมามีก�าไร ภาพรวมผลการ
ด�าเนินงานปี 2560 และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของ TVD ในปีนี้ 

ตลาดนัดช่าง	 : สุพรศรี นาคธนสุกาญจน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการและ
บริหารกลุ่มสินค้า “เมกา โฮม” เชิญชวนช่างและคนท�าบ้านตัวจริง ร่วมงาน 
“ตลาดนัดช่าง” พร้อมช็อปและทดลองสินค้าคุณภาพหลากหลายรายการที่ขน
กันมาลดราคา ตั้งแต่วันนี้-11 มี.ค. 61 เท่านั้น! muj เมกาโฮม ทุกสาขา

EPCOก�าไรกว่า74.5%ดันEPเข้าตลาดฯ
นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธาน
กรรมการบริษัท โรงพิมพ์ตะวัน
ออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ EPCO 
เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยในปี 2560 มี
รายได้รวม 963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
82 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนมีรายได้รวม 881.14 
ล้านบาท และมกี�าไรสทุธ ิ207 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ 88.4 ล้านบาท หรอื 
74.5% เทียบช่วงเดยีวกันของปีก่อน
มกี�าไรสทุธ ิ118.74 ล้านบาท 
 ทั้งนี้  รายได้และก�าไรของ 
EPCO ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ท�าสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้ง
บริษัทฯ ได้รับปัจจัยหนุนจาก
ธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่ง EPCO ลงทุน
ผ่าน บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ EP ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย โดยปัจจุบันกุม
ก�าลังการผลิตโรงไฟฟ้าทั้งสิ้น 
435.5 เมกะวัตต์  แบ่งเป็นโครง 
การโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
ขนาดก�าลังการผลิต 360 เมกะ
วัตต์ และไอน�้าก�าลังการผลิตรวม 
90 ตันต่อชั่วโมง และโครงการโรง
ไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รฟูทอ็ป  
จ�านวน  75.5 เมกะวัตต์  โดยแบ่ง
เป็นในประเทศ 24 เมกะวตัต์ และ
ประเทศญี่ปุ่น  45 เมกะวัตต์ และ

พอร์ตการลงทุนของดุสิตธานีแข็ง 
แกร่งขึ้น ตามแผนระยะยาวที่ก�า 
หนดไว้ 5 แนวทาง ได้แก่ 1.บรหิาร
จัดการทรัพย์สินที่มีอยู ่อย ่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถสร้าง 
ผลตอบแทนที่ เหมาะสมเมื่ อ

เปรียบเทียบกับตลาด 2.ขยาย 
ฐานธุรกิจด ้านการรับบริหาร
โรงแรมทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อเพิ่มรายได้ 3.แสวงหาธุรกิจที่ 
เกี่ยวเนื่องเพื่อกระจายความเสี่ยง 
4.ขยายฐานลูกค้าและสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับแบรนด์ “ดุสิต
ธานี” เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่
จดจ�า รวมทั้งขยายช่องทางการ
ตลาด และ 5.เสริมสร ้างทีม 
งานบริหารและปฏิบัติการให้ม ี
ความเข ้มแข็งเ พ่ือรองรับแผน 
การขยายธุรกิจ  

โซลาร์รูฟท็อป 6.5 เมกะวัตต์
 นอกจากนียั้งมแีผนน�า EP เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายในปี 2561  โดยจะจัดสรรให้
ผู้ถือหุ้นเดิมด้วย ในอัตราส่วน 4  
หุ้น EPCO ต่อ 1 หุ้นไอพีโอ EP  
ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการเตรียม 
ย่ืนไฟลิ่งกับส�านักงานคณะกรรม 
การก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าทุก
อย่างจะเป็นไปตามแผนงานท่ีวาง
เอาไว้ ผลกัดนัรายได้และก�าไรของ 
EPCO เติบโตอย่างแข็งแกร่งและ
มัน่คง สร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบั
ผู้ถือหุน้แน่นอน เนือ่งจากมรีายได้
ประจ�าจากธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้ามา
อย่างต่อเนือ่ง ถือเป็นการเพิม่ฐาน
รายได้และกระจายความเสี่ยง
ธุรกิจให้กับบริษัทฯได้เป็นอย่างดี

ยุทธ	ชินสุภัคกุล
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ข่าวย่อย

ยุโรปหนาวตาย61คน 
หลายประเทศในยโุรปก�าลงัเผชญิ
กบัสภาพอากาศหนาวจดั ท่ีโป 
แลนด์อณุหภูมิตดิลบ 20 องศา 
เซลเซียส เนื่องจากคลืน่ความ
หนาวเยน็เป็น 2 เท่า ทัง้จากไซ 
บเีรยีและขัว้โลกเหนือส่งผลให้ 
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 7 คนใน
สัปดาห์นี้ รวมยอดผู้เสียชีวิต
จากอากาศหนาวเป็น 61 คน 
นับต้ังแต่ฤดูหนาวเริ่มต้นขึ้น 
ส�านักงานอุตุนิยมวิทยาท้อง 
ถิ่นระบุสภาพอากาศหนาวจะ
มีจนถึงสุดสัปดาห์นี้

จีนเตอืนร่างกม.สหรฐั
บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ไชนาเดลี่ใช้ถ้อยค�าแข็งกร้าว 
ว่า หากประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ของสหรฐัลงนามร่างกฎ 
หมายที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับชั้นสามารถเดินทาง
ไปพบเจ้าหน้าทีร่ะดบัเดยีวกัน
ได้ทีไ่ต้หวัน และอนญุาตให้เจ้า 
หน้าทีร่ะดบัสงูไต้หวันเดนิทาง
มาพบเจ้าหน้าทีส่หรฐัด้วยเงือ่น 
ไขทีใ่ห้เกยีรต ิ กจ็ะท�าให้ประธา 
นาธบิดไีช่  องิเหวนิของไต้หวนั
ยืนกรานอธิปไตยของไต้หวัน
และท�าให้จนีแผ่นดนิใหญ่ต้อง
ใช้กฎหมายต่อต้านการแยกตวั 

โสมแดงไม่ได้ช่วยซเีรยี 
สถานโีทรทศัน์ของทางการเกา 
หลีเหนือเผยแพร่แถลงการณ ์
กระทรวงต่างประเทศ ยืนยนัว่า
ไม่เคยร่วมมือกับซีเรียในการ 
พัฒนาอาวุธเคมีตามที่สหรัฐ 
กล่าวหา และเกาหลีเหนอืไม่ 
เคยคดิทีจ่ะพฒันาอาวธุชวีภาพ 
ข้อกล่าวหาดงักล่าวของสหรัฐมี
วตัถปุระสงค์เพือ่กดดนัเกาหลี 
เหนือและหาความชอบธรรม
ในการรกุรานซเีรยี ขณะทีก่่อน
หน้านี้สามารถสกัดเรือเกาหลี 
เหนือ 2 ล�าซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้อง
การพฒันาอาวธุชวีภาพซีเรีย

ต่างประเทศ

โสมขาวรับค�าเชิญโสมแดง 
ประธานาธิบดีมุน แจอิน ของ
เกาหลใีต้แจ้งประธานาธบิดโีด 
นัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐระหว่าง
สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อค�่า
วานนี้ว่า จะส่งทูตพิเศษไปเกา 
หลีเหนือตามที่ได้รับค�าเชิญ 
จากนายคมิ จองอนึ ผูน้�าเกาหลี 
เหนือ 
 ท�าเนยีบประธานาธบิดเีกาหลี 
ใต้แถลงวันนี้ว่า ประธานาธิบดีทั้ง
สองได้คุยกันเรื่องคณะเจ้าหน้าที่
ระดับสูงเกาหลีเหนือมาเยือน
เกาหลีใต้ระหว่างที่เกาหลีใต้เป็น
เจ้าภาพโอลมิปิกฤดหูนาวพย็องชัง 
และเห็นพ้องกันว่าจะมุ่งมั่นท�าให้
คาบสมุทรเกาหลีปลอดนิวเคลียร์
ด้วยการรักษาแนวทางการเจรจา
ระหว่างสองเกาหลีต่อไป
 ประธานาธิบดีมุน เผยว่า จะ
ส่งทตูไปเกาหลเีหนอืเพือ่ตอบแทน 
ท่ีเกาหลีเหนือส่งคณะเจ้าหน้าที่
ระดบัสงูมา ซึง่มนีางคมิ โยจง น้อง
สาวของนายคิม รวมอยู่ด้วย ถือ
เป็นครั้งแรกที่คนในตระกูลผู้น�า
เกาหลเีหนอืมาเยอืนเกาหลใีต้หลงั
สิ้นสุดสงครามเกาหลีปี 2493- 
2496 นางคิมได้น�าสารของพี่ชาย
ที่เชิญประธานาธิบดีมุน ไปเยือน 
หากมีการเยือนจริงก็จะเป็นคร้ัง
แรกตั้งแต่ผู้น�าสองเกาหลีพบกัน
ครัง้หลังสุดในปี 2550 ด้านท�าเนยีบ 
ขาวแถลงเพียงส้ัน ๆ  ว่า ประธานา 
ธิบดีมุนได้สรุปความคืบหน้าเกีย่ว
กับเกาหลีเหนอืและการเจรจาสอง
เกาหลใีห้ประธานาธบิดทีรมัป์ฟัง
 เจ้าหน้าท่ีที่ขอสงวนนามเผย
ว่า ผู้น�าเกาหลีใต้ก�าลังพิจารณา 
ว่าอาจจะส่งนายโซ ฮุน หัวหน้า
ส�านักงานข่าวกรองหรือนายโช  
มยองกยอน รฐัมนตรรีวมชาตเิป็น
ทูตไปเกาหลีเหนือ บุคคลทั้งสอง
เคยอยู ่ในรัฐบาลชุดที่สนับสนุน
การใช้นโยบายข้องเก่ียวกับเกา 
หลีเหนือ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่
อยูใ่นข่ายการพิจารณาอกีหลายคน
 นอกจากนี ้ยงัมีรายงานว่าปัญ 
หาระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่น ค้าง

คาสมยัสงครามยังคงคุกรุ่น กรณผู้ี
หญิงเกาหลีที่ถูกทหารญี่ปุ่นบังคับ
ให้เป็นหญิงบ�าเรอ ล่าสุด ผู้น�า
เกาหลีใต้ประกาศว่า ปัญหาหญิง
บ�าเรอกามยงัไม่จบสิน้ตามทีญ่ีปุ่น่
กล่าวอ้าง
 ประธานาธิบดีมุน แจ อิน 
กล่าวในพธิฉีลองวนัชาตใินวนันีว่้า 
ญี่ปุ่นไม่อยู่ในสถานะที่จะมาบอก
ว่า ข้อพิพาทกรณสีตรีชาวเกาหลใีต้
ที่ถูกญี่ปุ ่นกวาดต้อนไปเป็นทาส
บ�าเรอกามทหารญี่ปุ่นในช่วงก่อน
และระหว่างสงครามโลกครั้ง 2 ได้
รับการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

แม้ทั้งสองประเทศจะท�าข้อตกลง
กันเมื่อปี 2558 โดยท่ีญี่ปุ ่นจะ
ขอโทษและจ่ายเงนิชดเชยให้เหยือ่
ชาวเกาหลีใต้เป็นเงิน 9 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
 ด้านนายโยชิฮิเดะ ซูกะ โฆษก
รัฐบาลญี่ปุ่น แถลงว่า ญี่ปุ ่นได ้
ยื่นหนังสือประท้วงต่อรัฐบาลเกา 
หลีใต้ และว่าความเห็นของประ 
ธานาธิบดีมุน เป็นเรื่องที่น่าเสีย 
ใจอย่างมาก พร้อมกับเรียกร้อง 
ให้เกาหลีใต้และญี่ปุ่นร่วมมือกัน
ให้มากขึ้นพ่ือคลี่คลายปัญหาเกา 
หลีเหนือ

หนังสือพิมพ์ของทางการจีนราย 
งานในฉบับวันนี้ว่า จีนพร้อมที่จะ
ต ่อเรือบรรทุกเคร่ืองบินขนาด 
ใหญ่กว ่าเดิมเนื่องจากมีความ
สามารถในทางเทคนิคในการต่อ
เรือดังกล่าวได้
 ประธานาธบิดสี ีจิน้ผิง ของจนี 
กล่าวให้ค�ามั่นเมื่อเดือนตุลาคมปี
ที่แล้วว่า จะเปลี่ยนแปลงกองทัพ
จีนให้เป็นกองทัพช้ันน�าของโลก
ภายในปี 2050 และจะเน้นนโยบาย
เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ 
ลงทนุในการพฒันาเครือ่งบนิขบัไล่
แบบสเตลธ์ เรือบรรทกุเคร่ืองบินและ
ขปีนาวธุ จนีมเีรือ่งบรรทกุเครือ่งบนิ 
1 ล�า เป็นเรอืใช้แล้วในยคุสหภาพโซ 
เวียต โดยซื้อมาจากยูเครนเมื่อปี 
1998 และขณะนีก้�าลงัทดสอบเรือ
บรรทุกเคร่ืองบินที่ต่อขึ้นเอง โดย
เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วคาดว่าจะเข้า

จนีต่อเรอืบรรทกุเครือ่งบนิ

ประจ�าการในปี 2020 นายหลวิ เจงิ 
ประธานบรษิทัอตุสากหรรมต่อเรอื
ต้าเหลียน ในมณฑลเหลียวหนิง 
กล่าวว่า บรษิทัของเขาและบรษิทัแม่ 
คอืบรรษทัอตุสาหกรรมต่อเรอืจนี ซึง่
เป็นผู้ต่อเรือรายใหญ่ที่สุดของโลก 
สามารถออกแบบและต่อเรอืบรรทกุ
เครือ่งบนิได้ นายหลวิ ให้สมัภาษณ์
หนงัสอืพมิพ์ไชนา เดลว่ีา ทางบรษิทั
มคีวามช�านาญ ทัง้ในเรอืงของการ
ออกแบบ เทคโนโลย ี เทคนคิ การ
ผลติและการบริหารจดัการโครงการ 
ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการต่อเรอืบรรทกุ
เคร่ืองบินที่มีความทันสมัยและ
พร้อมทีจ่ะต่อเรือบรรทกุเครือ่งบนิ
ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่มีอยู่



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4781 (1306) วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

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
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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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สังคม

ความปลอดภัยบนท้องถนน
บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ผู้น�าโดย มร.คริส เวลส์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัท น�าคณะ
สือ่มวลชน รวมถงึตวัแทนจ�าหน่าย
รถยนต์แบรนด์วอลโว่ ร่วมกันท�า
กิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนมี
ชัยพัฒนา จังหวัดชลบุรี
 มร.คริส เวลส์ กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประ 
เทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่า เราให้ความ
ส�าคัญกับแนวทางความปลอดภัย
ที่ต ่อเนื่องส�าหรับชุมชน ซึ่งถือ 
เป็นการมอบประโยชน์ทีแ่ท้จรงิแก่
สังคมของเราและหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่า เราจะสามารถยกระดับความ
ปลอดภัยบนท้องถนนของเมือง 
ไทยในด้านการปกป้องสวัสดิภาพ 
ของคนใช้ถนน โดยวอลโว่จะเป็น
ผู ้น�าและปฏิบัติงานอย่างดีท่ีสุด
เพือ่ยกระดบัมาตรฐานในแนวทาง
ต่างๆที่สามารถท�าได้
 โดยกิจกรรมเพื่อสังคมและ
เยาวชนทีท่างวอลโว่ได้จดัข้ึนนี ้นอก 
จากจะมีคณะสื่อมวลชนเข้าร่วม
แล้ว ยงัคงมตีวัแทนจ�าหน่ายรถยนต์ 
แบรนด์วอลโว่ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในการส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับ
สังคมอีกด้วย ที่ส�าคัญยังได้รับ
เกียรติจากเซเลบริต้ีคนสวย ที่ 
มากความสามารถเป็นทัง้ดารานกั
แสดง นางแบบ และคุณแม่นัก
บรหิารคนเก่ง ซนิดี ้สรินิยา บชิอพ 

อัมพวัน พิชาลัย ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานใน
พิธีเปิดงานนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้
แนวคิด “นิรมิตหัตถศิลป์แห่งสยาม” โดยภายในงานได้รับความสนใจจากนัก 
ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กติตเิชษฐ์ สถติย์นพชยั ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด บรษิทั  ทปิโก้ฟดูส์ จ�ากัด (มหาชน) 
และ น�้าตาล-ชลิตา ส่วนเสน่ห์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ บินลัดฟ้าร่วมงาน New York 
Fashion week 2018 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ 
ณ นครนิวยอร์ก

ซึ่งในครั้งนี้เธอได้มามีส่วนร่วมใน
การร่วมเป็นพยานในการส่งมอบ
เสื้อ Safety Vest ทั้งหนึ่งหมื่น 
ตัว ร่วมด้วยกิจกรรมทีท่างโรงเรียน
มีชัยพัฒนา จังหวัดชลบุรี ได้ให ้
ทั้งผู้บริหาร ตัวแทนจ�าหน่ายและ
สื่อมวลชนท�าร่วมกัน นั่นคือ การ
ปลูกผักสวนครัว ซึ่งเป็นนโยบาย
การปลูกผักเอง จ�าหน่ายเอง เป็น
โครงการทีท่างโรงเรยีนรเิริม่ให้เดก็ๆ
และเยาวชนในสถานศึกษาแห่งนี้

ได้เรียนรู้หลักการท�างาน ลองท�า
ตลาดเพือ่จ�าหน่ายผกัสวนครัวกนัเอง
 ซนิดี ้สรินิยา บชิอพ ว่า “การ 
ได้มาร่วมกิจกรรมทั้งการบริจาค
เสื้อสะท้อนแสงให้เด็กๆ หมื่นตัว
และได้ร่วมกจิกรรมปลกูผักกบัเดก็
ทีโ่รงเรยีนมชียัพฒันา จงัหวดัชลบรุี 
ในวันนี้ ท�าให้มีความสุขและต้อง 
การเห็นเด็กๆในวันนี้ ที่ได้รับการ
ส่งเสรมิและช่วยเหลอืให้เตบิโตขึน้
ในวนัหน้า แล้วหนักลบัมาช่วยเหลอื 

สงัคม เป็นผู้ให้ในอนาคตเหมือน
ที่วันนี้คุณได้เป็นผู้รับ เพื่อร่วมส่ง
ต่อส่ิงดีๆให้กับสังคมอย่างไม่มีท่ี
สิ้นสุด นอกจากนี้ยังได้เห็นการ
เรียนการสอนของเดก็ๆในรปูแบบ
ใหม่ เน้นการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ไม่เพียงศึกษาเเต่ใน
ห้องเรียนเท่านั้น ในฐานะคนที่
ท�างานเพ่ือสังคมมาโดยตลอด 
ต้องขอขอบคุณทางวอลโว่ ประเทศ 
ไทย ทีส่านต่อกจิกรรมดีๆ เพือ่ความ 
ปลอดภัยในชีวิตของเด็กและเยาว 
ชนในการท�ากจิกรรมในครัง้นีแ้ละ 
ให้เกียรติซินดี้ได้เข้าร่วมท�ากิจ 
กรรมดีๆ เช่นนี้ ร่วมกัน”
 มร.ครสิ กล่าวเสรมิว่า วอลโว่ 
จะยงัคงสานต่อกจิกรรมเพือ่สงัคม
และแนวทางเพ่ือการส่งเสรมิความ
ปลอดภยับนท้องถนนในเมอืงไทย 
ซึง่เราจะยังคงยึดมัน่ในประเด็นทีม่ ี
ความส�าคัญอย่างยิ่งยวดนี้ต่อไป”


