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กำรยื่นตีควำมร่ำงพ.ร.ป.ว่ำด้วย
กำรได้มำซึ่งส.ว.ที่ สนช.ก�ำลัง
ด�ำเนินกำรโดยไม่แตะร่ำงพ.ร.ป. 
เลือกตั้งส.ส.โดยให้เหตุผลไม่
อยำกให้กระทบโรดแม็พเป็นเหต ุ
ผลทีฟั่งดดู ีแต่หำกพจิำรณำให้ลกึ
ซึ้งอำจเป็นควำมต้องกำรวำงระ 
เบิดเวลำเอำไว้ล้มเลือกตั้งในอนำ 
คตหรือไม่ เพรำะในอดีตมีบท
เรียนมำแล้วแค่กกต.จัดวำงคูหำ
ให้ผู ้ใช้สิทธิเลือกตั้งหันหน้ำเข้ำ
ก�ำแพงหันหลังออกยังถูกฟ้องจน

โมฆะเลือกตั้งได้เพรำะศำลรัฐ 
ธรรมนญูเหน็ว่ำท�ำให้กำรเลอืกตัง้
ไม่เป็นควำมลับ แต่ครั้งนี้สนช.
เขียนกฎหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ลง
คะแนนแทนผู้พิกำรได้ ทั้งมอง
เหน็ ทัง้กำบตัรแทน แต่ไม่ยอมยืน่
ตีควำมให้ชัดเจนว่ำท�ำได้หรือไม่ 
ถ้ำจริงใจควรยื่นตีควำมพร้อมกัน
ท้ังสองฉบับให้ครบทุกประเด็นท่ี
อำจท�ำให้เกิดปัญหำ เว้นแต่ว่ำ
ต้องกำรวำงระเบิดเวลำไว้เพื่อให้
มีช่องล้มเลือกตั้งในอนำคต

ทุกวันศุกร์
สองทุ่มเวลาไทย

ดูได้ทางเฟสบุ๊ค และยูทูบ “โลกวันนี้”
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กับประเด็นที่นายมีชัยต้องการ 
ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ
เพื่อให้เกิดความกระจ่างก่อนที ่
จะมีการเลือกต้ังเกิดขึ้นถือว ่า
ประเด็นของนายมีชัยมีความ
แหลมคมมากกว่าการจดัวางคูหา
เลือกตั้งโดยให้ผู้ใช้สิทธิหันหน้า
เข้าก�าแพงหันหลังออกด้านนอก
 การหันหน้าเข้าก�าแพงหัน
หลังออกด้านนอกหากผู ้ที่อยู ่
ภายนอกไม่อยากรู้อยากเห็นไม่
สอดส่องก็เป็นเรื่องยากที่จะเห็น
ว่าผู ้ใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน 
ให้กับผู้สมัครคนใด
 แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับกรณี
ให้เจ้าหน้าลงคะแนนแทนผูพ้กิาร
ได้ เพราะไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่ 
จะเห็นว่าผู้ใช้สิทธิลงคะแนนให ้
ผู้สมัครรายได้แล้ว ยังเป็นการ 
ลงคะแนนแทนโดยท่ีผู ้ใช้สิทธ ิ
ไม่ได้เป็นคนกาบัตรเอง
 หากมองในแง่ร้ายกว่านั้นก็
ไม่มีหลักประกนัใดท่ีจะรบัรองได้ 
100 % เจ้าหน้าที่ซึ่งกาบัตรแทน
ผู ้ใช้สิทธิจะหาหมายเลขที่ผู ้ใช้
สิทธิต ้องการเลือกกรณี ผู ้ ใช ้ 
สิทธิเป็นผู้พิการทางสายตา
 ไหนๆก็ไหนๆแล้วหากจะมี
การยื่นตีความร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย
การได้มาซึ่งส.ว.ก็ควรยื่นตีความ
ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ไปด้วย 
ในคราวเดียวกัน เพราะมีประ 
เด็นที่ จ ะ เป ็นป ัญหาต ่อการ 
เลือกต้ังมากกว่าร่างพ.ร.ป.ว่า 
ด้วยการได้มาซึ่งส.ว.
 เว ้นแต่ว ่ำจะวำงระเบิด
เวลำกันไว้เพื่อให้มีช่องล้ม
เลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต

หลัง นายสมชาย แสวงการ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ(วิปสนช.) ออกมารับไม้
ต ่อจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ  ์
ประธานคณะกรรมการร่างรัฐ 
ธรรมนูญ (กรธ.) ที่ต้องการให้
สนช.เข้าชื่อกันยื่นศาลรัฐธรรม 
นูญตีความร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่า
ด ้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่าง
พ.ร.ป.ว่าด้วการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) แต่กั๊กจะส่งตี 
ความร่างเดียวคือร ่างพ.ร.ป. 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.
 ท่ีต้องขีดเส้นใต้ตัวโตๆ 
คือจะยื่นเฉพำะประเด็นที่ 
สนช.เห็นว่ำคลุมเครือไม่ชัด 
เจนเข้ำข่ำยขัดหรือแย้งต่อ
รฐัธรรมนญู ไม่ยืน่ทกุประเด็น
ที่นำยมีชัยเสนอมำ
 ทั้งที่ความจริงในเมื่อยื่นตี 
ความแล้วก็ควรจะยื่นให้ครบทุก
ประเด็นที่มีคนติดใจสงสัยเพื่อ
ช�าระให้กระจ่างไปในคราวเดียว 
ไม ่ใช ่กั๊กเอาไว ้รอยื่นตีความ 
เพิ่มเติมภายหลังเพ่ือให ้การ 
คัดเลือกส.ว.ทอดเวลาออกไปอีก
 ส�าคัญคือหากจริงใจว่าการ
ยื่นตีความครั้งนี้ไม่ได้ท�าเพื่อยื้อ 
เวลาก็ควรจะยื่นตีความร ่าง
พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ในประเด็นที่
นายมชียัทกัท้วงไปด้วยพร้อมกนั
เพื่อช�าระความให้กระจ่างไปใน
คราวเดียว ไม่ใช่กั๊กเอาไว้รอยื่น
ตีความในภายหลัง หรือเปิดช่อง
เอาไว้ให้มีการฟ้องร้องเพื่อล้ม
การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น
 หากดูประเด็นที่นายมีชัย
ต้องการให้ยื่นตีความร่างพ.ร.ป. 
เลือกตั้งส.ส.ต้องบอกว่ามีความ
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เรียนมาแล้วจากค�าตัดสินของ
ศาลรัฐธรรมนูญ
 หากจ�ากันได ้การเลือกตั้ง 
ส.ส.เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2549 
ถูกศาลฯสั่งให้เป็นโมฆะ และมี 
การฟ้องร้องทางอาญาจนท�าให้
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ยุคนั้นซึ่งน�าโดยพล.ต.อ.วาสนา 
เพิ่มลาภ มีความผิดต้องติดคุก
 สาเหตุท่ีน�ามาซึ่งการเป็น 
โมฆะประเด็นหน่ึงเกิดจากกรณี
กกต.เปลี่ยนวิธีการจัดวางคูหา
เลือกตั้งใหม่ จากเดิมที่ให้ผู ้ลง
คะแนนเสียงหันหลังเข้าก�าแพง 
เปลี่ยนมาเป็นให้ผู ้ลงคะแนน 
หันหลังออกสู ่ภายนอก ท�าให้
กรรมการประจ�าหน่วยเลือกต้ัง
และบุคคลภายนอกมองเห็นได้ 
ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัคร
หมายเลขใด 
 หากน�ากรณีน้ีมาเทียบเคียง

แหลมคมที่จะท�าให้เกิดปัญหา
ตามมามากกว่าร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย
การได้มาซึ่งส.ว.
 ประเด็นดังกล่าวคือ การจ�า 
กัดสิทธิผู ้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 
ห้ามด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ
การเมืองและท้องถิ่น ซึ่งอาจขัด
รัฐธรรมเพราะถือว่าเป็นการจ�า 
กดัสทิธิป์ระชาชน กบัประเด็น ให้
เจ้าหน้าลงคะแนนแทนผู้พิการ 
ได้ ซึ่งจะท�าให้การเลือกตั้งไม่ 
เป็นความลับ
 ในสองประเด็นนี้ประเด็น
หลังคือให้เจ ้ำหน้ำที่ลงคะ 
แนนแทนผู้พิกำรได้ดูจะเป็น
ประเด็นแหลมคมท่ีสุดหำก
ไม่ย่ืนตีควำมให้เกิดควำม
กระจ่ำงแล้วอำจท�ำให้กำร
เลือกตั้งในอนำคตข้ำงหน้ำ 
เป็นอนัโมฆะได้
 ทั้ งนี้ ในอดีตเราเคยมีบท 

หากไม่ยื่นตีความให้กระจ่าง
อาจทำาให้การเลือกตั้งในอนาคต

ถูกฟ้องร้องให้โมฆะได้
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In Brief : ย่อความ

ฝึกเด็กท�ำงำน

ทรรศนะ

ปีนี้วัดสวนแก้วตั้งงบประมำณไว้ 
4-5 ล้ำนบำทให้เด็กท�ำงำน 300-
400 คน ให้มีรำยได้ มีทักษะและ 
ได้เรียนรู้คุณธรรม

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไฟใต้ไฟโกง!

กรณีการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ในจังหวัดชายแดนใต้มีปัญหามายาว 
นาน เพราะมีการฮั้วและซื้อในราคาที่
แพงกว่าปรกติหลายเท่าแล้ว ยังใช้การ
ไม่ได้อีกด้วย รวมถึงไม่มีการตรวจสอบ
และซ่อมบ�ารงุ หลายครัง้ทีเ่กดิเหตคุวาม
ไม่สงบแล้ว CCTV ไม่สามารถใช้การได้ 
 กรณีล่าสุดโครงการ “Safe Zone 
School” 12 เขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 577 ล้านบาท 
จึงเป็นการตอกย�้าถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รปัชนัและความไร้สทิธภิาพของเจ้า
หน้าทีแ่ละหน่วยงานรฐั ซ่ึงม ี“คนมีส”ี 
เข้าไปเกี่ยวข้องข่มขู่ให้ “ครู” ที่เป็น
กรรมการตรวจรับงานลงนามตรวจรับ 
ทั้งที่กล้องผิดสเปคและไม่ตรงทีโออาร์ 
 ส�านักข่าวอิศราที่เกาะติดมาตลอด
และได้ต้ังหลายประเดน็ท่ีน่าสนใจ โดย
เฉพาะ “ฝ่ำยควำมมั่นคง” ที่ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจเลือกและจัดซ้ือ
จดัจ้างบรษิทัทีเ่ข้ามารับงานตดิตัง้กล้อง 
ท�าให้อาจมีการเอ้ือประโยชน์ ขณะท่ี
ฝ่ายครูขาดอิสระในการพิจารณาจึงได้
กล้องที่ไม่ตรงสเปคที่ต้องการ
 ที่ส�าคัญมีการน�า “คลิปเสียงข่มขู่” 
ทีอ้่างว่าเป็นเสยีงของทหารระดบั “เสธ.” 
คนหนึง่มาเผยแพร่ ซึง่การตรวจรบังาน
มีความพยายามเร่งรัดและกดดันให ้
เซน็รบังาน กลุม่ครเูองก็ไม่กล้าเคลือ่นไหว  
เพราะมีครูคนหนึ่งที่เคล่ือนไหวเรื่อง 
นี้และถูกย้าย รวมถึงเหตุการณ์คน 
ร้ายบุกยิงครูถึงในโรงเรียน
 นี่คือหนึ่งในปัญหำไฟใต้ที่ไม่
เกี่ยวกับผู้ก่อควำมไม่สงบ แต่ยังมี
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน เพรำะ
กว่ำ 10 ปีงบประมำณไฟใต้ใช้ 
ไปแล้วกว่ำ 200,000 ล้ำนบำท  
เฉพำะยุค คสช. 3 ปีใช้ไปมำกกว่ำ 
80,000 ล้ำนบำท!

ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนทุกปี โรงเรียนปิด
เทอมใหญ่ เดก็นกัเรียนจงึควรจะหารายได้ช่วย
พ่อแม่ หรือหางานที่ช ่วยตัวเองมีความรู้มี
ประสบการณ์ อย่างเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปต ี
ระนาดเอกริมฟุตปาธย่านห้างสรรพสินค้าชื่อ
ดังแห่งหนึ่ง พร้อมเขียนป้ายว่า “หนูอยำก
เรียนต่อ” 
 เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการเป็นลูกชาวเกาะ 
เกาะพ่อแม่กินและใช้ รู้จักหารายได้เสริมแล้ว
ยงัเป็นการเสริมทกัษะให้กบัตวัเองอีก เอาความ
เก่งด้านดนตรมีาเล่น เหมอืนเดก็ฝรัง่ทีซ่มัเมอร์
ช่วงปิดเทอมจะไปรบัจ้างท�างานตามร้านอาหาร 
ตามห้างเพื่อหารายได้ ไม่ใช่เอาแต่เล่นเกม  
บิดมอเตอร์ไซค์ ตายก็เยอะ เจ็บก็เยอะ 
 ทกุปีทีว่ดัสวนแก้วกจ็ะมเีดก็ 300-400 
คนท�ำงำนหำรำยได้พิเศษ ปีนี้ก็ตั้งงบ
ประมำณไว้ 4-5 ล้ำนบำทให้เด็กท�ำงำน 
ได้ทั้งเงิน ทักษะและเรียนรู ้คุณธรรม 
เพรำะวัดมีกำรอบรมธรรมะและยังมีรำง 
วัลหำกตอบค�ำถำมถูก ดังนั้นใครอ่ำนคอ 
ลัมน์น้ีก็ช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยว่ำ เด็ก
หรอืพ่อแม่ทีอ่ยำกให้ลกูรูจ้กัท�ำงำน มรีำย
ได้และมีคุณธรรมด้วย โดยเฉพำะครอบ 
ครัวที่ขัดสนให้ส่งลูกมำฝึกงำน ฝึกอำชีพ
ที่วัดได้เลย พระที่วัดยังแนะน�ำสั่งสอนให้
อีก จนพระที่วัดไม่รับงำนนิมนต์ต่ำงๆ  
 อาตมาปีหนึง่กจ็ะรบัแค่ 2-3 งาน รบัเฉพาะ
ท่ีสนิทกันมากๆ จึงขอฝากด้วยว่าอย่านิมนต์
อาตมาไปงานสวดหรืองานฉลองต่างๆเลย 
อย่างขึ้นบ้านใหม่มีเยอะมาก เอาเวลามาแนะ 
น�าสั่งสอนเด็กให้ฉลาดให้มีคุณธรรมดีกว่า 
 รัฐบาลก็อย่าถือคิดว่าเด็กต้องเรียนใน

ห้องเรียนสี่เหลี่ยมเท่านั้น เด็กต้องเรียนรู ้
ประสบการณ์จากภายนอกด้วย พระพุทธเจ้า
ตรัสว ่า “ป ัญญำย่อมเกิดแก ่คนผู ้มั่น
ประกอบ ปัญญำย่อมเกดิแก่คนผูเ้พง็พนิจิ
ลิขิตของตนในกิจกำรงำนท่ีท�ำ” อย่าง
กิจกรรมจิตอาสา จิตสาธารณะท่ีเป็นการ
บ�าเพ็ญตนเพื่อท�าประโยชน์ต่อส่วนรวม  
 อย่างมาท�างานที่วัดก็ให้เขาท�าด้วยความ
สมัครใจ ไม่ใช่บังคับขู่เข็ญ จะอยู่ 7 วัน 10 วัน
ก็ได้ ให้เขาชิมรสการออกห่างจากอกพ่อแม่  
ไม่เป็นลูกไก่ที่ต้องกกตลอดเวลา แม้แต่ไก่ยัง
เลี้ยงลูกไก่แค่ 6 เดือนก็ให้หากินเองแล้ว  
แต่คนเราเลี้ยงมา 10 กว่าปี ยังไม่รู้จักคุ้ยเข่ีย
หากินเองเลย ถ้าพ่อแม่ล้มหายตายจาก เขา 
จะมึนจะงง ไม่รู้จักช่วยตัวเอง จึงขอฝากไว้ทั้ง
รัฐบาล ประชาชน บริษัทห้างร้านต่างๆช่วยรับ
เด็กเข้าท�างาน แต่อย่าใช้งานหนักเกินไป ให้
เขาพอท�าได้ท�าไหว อย่างที่วัดสวนแก้วถ้าเด็ก
ตัวเล็กๆ ก็ให้เหมาเลย เช่น เก็บใบใผ่ได้
กระสอบละ 3 บาท คนหนึ่งถือกระสอบ อีกคน
กรอกใส่  100 กระสอบกไ็ด้ 300 บาท ถ้าขีเ้กยีจ
ได้ 50 กระสอบก็ยังได้ 150 บาท ขี้เกียจมากๆ
ก็อาจได้แค่ 10 กระสอบก็ได้ 30 บาท อย่างนี้
ไม่ใช่ทารณุเดก็ แต่เดก็สมคัรใจและเรากอ็บรม
สั่งสอนเขาด้วย 
 เดก็บางคนท�าแล้วกมี็ความสุข กลบัไปบ้าน
ก็รู้จักช่วยพ่อแม่ แล้วยังเป็นการออกก�าลังกาย
ด้วย โตขึน้กจ็ะไม่เป็นคนขีเ้กยีจท�างาน หรอืไป
จีป้ล้นลกัขโมยเขากนิ อย่างทีว่ดัให้เหมาท�างาน 
ก็เพื่อให้รู้จักเป็นผู้รับเหมาตั้งแต่เด็ก รู้จักคิด 
ผู้ใหญ่ใจดีเห็นกรอกน�้า กวาดวัด เขาก็ให้เงิน
เด็ก 10-20 บาท บางวันได้เป็นพัน เด็กตัว
เล็กๆแค่ป.5 ป.6 บางคนเก็บได้ 50,000-
60,000 บาท  
 เพรำะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็อย่ำมัวโง่อยู่เลย 
ช่วยกนัท�ำให้เดก็รูจั้กกำรท�ำงำนและเรยีน
รู้ด้วยตัวเอง ให้เขำมีควำมสุขจำกเงินที่ 
เขำหำได้เอง จำกเหงื่อไคลเขำเอง อย่ำไป
คิดสงสำรแบบเมตตำอวิชชำกันเกินไป 
ต้องเมตตำแบบมีปัญญำกันบ้ำง
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

5แอพฯเจ๋งรางวัลInnovation2018 
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ รำยงำนกำรประกำศรำงวัล
สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2018 โดยซีพี ออลล์
ร่วมกับ 10 องค์กรชั้นน�ำทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งจัดเป็นปีที่ 5 
ภำยใต้ “โครงกำรควำมร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมส�ำหรับ
ประเทศ” และดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได ้เว็บไซต์ www. 
7innovationawards.com ซึ่งมี 5 แอพฯไทยที่ได้รับรำงวัลและ
ก�ำลังเติบโต 

One Bangkok : เจริญ สิริวัฒนภักดี  ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท ทีซีซีและ  
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้  พร้อมด้วย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมเป็นประธานในพิธียกเสาเอกเพื่อ 
เริ่มด�าเนินการก่อสร้าง ‘One Bangkok’ 

MOU : ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ�านวยการองค์การสะพานปลา ร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�านักงานใหญ่ 

 1.“PIGGIPO” ชนะเลิศอนัดบั 
1 ด้านสงัคม แอพฯจดัการหนีบ้ตัร
เครดิตให้กับผู้ใช้งาน แอพฯจะบัน
ทึกและวิเคราะห์รายการใช้จ่าย
ผ่านบัตรเครดิตแต่ละใบ แสดง 
ผลในรูปแบบกราฟที่ดูง่าย ช่วย
ค�านวณดอกเบี้ยและวางแผนการ
ผ่อนช�าระ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้ว 
กว่า 300,000 คนในเวลาแค่ 1 ปี  
ช่วยลดภาระหนี้บัตรเครดิตได้
มากกว่า 700 ล้านบาท สร้างราย
ได้และยอดขายภายในประเทศ 
ปี 2560 มากกว่า 6 ล้านบาท 
 2.“Kolla” รางวัลสุดยอดนัก
ประดษิฐ์ด้านสงัคม “หางานทีใ่ช่...
ใกล้บ้าน” พัฒนาจากแนวคิดการ
เรยีกรถแทก็ซีผ่่านสมาร์ทโฟนโดย
จัดให้มีตลาดหางานบนโทรศัพท์
มือถือและใช้ Google Maps มา
จับคูร่ะหว่างผู้ทีต้่องการหางานกบั
ผู ้ประกอบการที่ต้องการว่าจ้าง 
ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางผู ้หางานและผู ้ประกอบ
การ ทัง้ช่วยภาครฐัลดภาระในการ
จ่ายเงินทดแทนจากการว่างงาน 
 3.“MEiD” (มีไอดี) รางวัล 
Creator Award ด้านสงัคม นวัต 

กรรมใหม่ทางการแพทย์ รสิแบนด์ 
ช่วยชีวิต ต้องใช้ร่วมกับสติกเกอร์
และริสแบนด์ MEiD ออกแบบมา
เพ่ือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทางการ
แพทย์เคล่ือนท่ีใช้ในเหตุฉุกเฉิน 
ซึง่จะช่วยให้การปฐมพยาบาลเบื้อง 
ต้นมีประสิทธิภาพมากข้ึน แพทย์
สามารถเข้าถึงประวัติการรักษา 
วนิจิฉยั และรกัษาโรคได้อย่างรวด 
เร็ว ดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีค่าใช้

จ่าย โดยปี 2560 สร้างยอดขาย
มากกว่า 2 ล้านบาทและก�าลัง
ขยายตลาดไปต่างประเทศ
 4.“ChomCHOB-ชมชอบ” 
Point Exchange Platform รางวลั
สุดยอดนักประดิษฐ์ ด้านเศรษฐ 
กจิ ส�าหรับช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
น�าแต้มจากบตัรเครดติของธนาคาร
หรือบัตรสะสมคะแนนจากห้าง
หรือร้านค้าต่างๆมารวมกันได้ 
เพือ่เลอืกสนิค้าหรอืบรกิารทีส่นใจ

และต่างประเทศ รวมถึงกลุม่ตลาด
ใหม่ 
 นอกจากนีย้งัเน้นการเพิม่ส่วน
แบ่งตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุ
หีบห่อ อาหารและเครื่องดื่ม กลุ่ม
รองเท้าและเครื่องหนัง เจาะตลาด

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหารบริษัท ซีลิค คอร์พ 
จ�ากัด (มหาชน) SELIC เปิดเผย
เป้ารายได้ปี 2561 ว่าจะเติบโต 
กว่าปีที่ผ ่านมาซึ่งมีรายได้รวม  
595 ล้านบาท จากการขายในตลาด
ต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งยอดขาย
ในกลุ่ม CMV เติบโตชัดเจน  ส�า 
หรับปี 2561 จะปรับโครงสร้างทีม
ขายรองรับการบริหารความสัม 
พันธ์ลูกค้า โดยเน้นการให้บริการ 
Customer Centric รวมถึงยก
ระดับการผลิตเพื่อรองรับการ 
ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าในประเทศ 

อตุสาหกรรมอืน่ๆ โดยเฉพาะกลุม่
เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มเฟอร์นิเจอร์
และกลุ่มก่อสร้าง ซึ่งมีความต้อง 
การใช้กาวอุตสาหกรรมสูงขึ้น   
 ส่วนการจ่ายเงินปันผลให้แก ่
ผู ้ถือหุ ้นจากก�าไรสุทธิ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 
0.027 บาท รวมเป็นเงิน 7.56 
ล้านบาท ก�าหนดวันปิดสมุดทะ 
เบียนพักการโอนหุ้นเพื่อก�าหนด
สิทธิของผู ้ถือหุ ้นในการรับเงิน 
ปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2561 
และก�าหนดวันจ่ายเงนิปันผลวนัที่ 
26 เมษายน 2561

และแลกของรางวลัได้เลย ปัจจบุนั
มีธนาคาร และร้านค้าต่างๆเข้า
ร่วมแล้วกว่า 1,000 ราย สร้างราย
ได้จากค่าด�าเนินการ (Trans 
action) กว่า 10 ล้านบาทต่อปี
 5.“Fixzy” รางวัลสุดยอดนัก
ประดิษฐ์ ด้านเศรษฐกิจ ช่วยหา
ช่างและแรงงานมืออาชีพครอบ 
คลุมทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้าน 
โดยสามารถเลอืกวันเวลาท่ีสะดวก 
ช่างไม่บวกค่าบริการเพิม่ ซึง่ช่างจะ
ผ่านการคดักรองตรวจสอบประวตัิ
อาชญากรรม โดยศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาฝีมือช่างให้มีมาตรฐาน  
รวมถึงช่างส�ารองพร้อมท�างาน 
ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาหน้างาน 
แอพฯ สร้างยอดขายได้ถงึ 25 ล้าน
บาทแล้ว

SELICปรบัโครงสร้ำงตอบโจทย์ลกูค้ำ 
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ข่าวย่อย

ต้องเก็บภำษีจีนเพิ่ม 
นายโทมัส โดโนฮิว ประธาน
หอการค้าอเมรกินักล่าวว่า ประ 
ธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ท�า
ถูกแล้วที่แก้ไขผลกระทบเชิง
ลบจากนโยบายอุตสาหกรรม
และการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับ
จีน โดยจะเรยีกเกบ็ภาษสีนิค้า
จนีสงูถงึ 60,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (1.87 ล้านล้านบาท) 
ครอบคลมุสนิค้าอปุโภคบรโิภค 
เทคโนโลยีและโทรคมนาคม 
ควบคูไ่ปกบัการจ�ากดับรษิทัจนี 
ที่จะลงทุนในสหรัฐ ซึ่งที่ผ่าน 
มามกีารเกบ็ภาษสีนิค้าจนีปีละ  
30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(936,590 ล้านบาท) แต่การ
เรยีกเกบ็ภาษสีนิค้าน�าเข้าจาก
จนีแต่เพยีงฝ่ายเดยีวอาจน�ามา
ซึ่งสงครามการค้าที่จะเป็นผล
เสียต่อผู้บริโภคชาวอเมริกัน
และเศรษฐกิจสหรัฐ

ผู้ดีเข้มมลพิษอำกำศ 
คณะกรรมการในสภาผู้แทน
ราษฎรอังกฤษ 4 ชุดออกราย 
งานถงึมลพษิทางอากาศว่า เป็น
เหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพระดับ
ชาต ิแต่รฐับาลยังไม่มีแผนการ
แก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ 
แต่แผนทีอ่อกมาล่าสดุ รายงาน 
ได้ให้รฐับาลออกกฎหมายอากาศ 
สะอาดฉบบัใหม่ทีเ่คร่งครดักว่า 
ฉบบัปัจจุบนัและบรรจุเรือ่งสิทธิ
การได้รบัอากาศสะอาด 

สะพำนลอยสหรฐัพงั
เกดิเหตุสะพานลอยทีเ่พิง่สร้าง 
เสรจ็ภายในบรเิวณมหาวทิยาลยั 
นานาชาติฟลอริดา สหรัฐ พัง
ถล่มทับรถยนต์ 8 คัน มีผู้เสยี
ชีวิต 4 คนและบาดเจ็บอย่าง
น้อย 10 คน สะพานลอยนีท้อด 
ยาวเหนือถนนซึ่งมีหลายช่อง
จราจรทีม่กีารจราจรคบัคัง่ท่ีสุด 
สายหนึ่ง โดยสะพานมีมูลค่า
ก่อสร้างถึง 14.2 ล้านดอลลาร์

ต่างประเทศ

‘อาเซียน-ออสซี่’ยึดมั่นเสรีการค้า 
นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์และนายมัลคอล์ม เทิร์
นบูล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย 
กล่าวร่วมกันในวันนี้ว่า สมาคม
ประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรือ อาเซียนและออสเตรเลีย ไม่
เห็นด้วยกับแนวทางการปกป้อง
ทางการค้าและยดึมัน่ในระบบการ
ค้าเสรี 
 นายเทร์ินบลู กล่าวในระหว่าง
การประชุมวาระพิเศษระหว่าง
ออสเตรเลียกับอาเซียนที่นคร
ซิดนย์ี ว่า ประเทศต่างๆจะไม่มวีนั
แข็งแกร่ง หากใช้วิธีการปิดประตู
ไม่ต้อนรับตลาดอื่น ๆ นโยบาย
การปกป้องทางการค้าเป็นทางตนั 
ไม่ได้เป็นบันไดพาออกจากกับดัก
การขยายตวัทางเศรษฐกจิในอตัรา
ที่ต�่า แต่กลับเป็นการขุดหลุมกับ
ดกัให้ยิง่ลกึลงไปมากกว่าเดมิ ขณะ
เดยีวกนัต้องหนัหน้าสูโ่ลก มิใช่หนั
หลังให้และยอมรับในตลาดเสรี 
ส ่ วนทางด ้านนายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์กล่าวว่า เขารู้ดีว่า ขณะนี้
โลกอาจจะก�าลังหันหน้าไปใน
ทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแนวทาง
ตลาดเสรี แต่ภายในอาเซียนเอง
นั้น สมาชิกร่วมมือกันในการเปิด
ตลาดเสรี ออสเตรเลียก�าลังเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวาระพิเศษ
กับอาเซียน โดยออสเตรเลียต้อง 
การสานความสัมพันธ์ทางการ

เมืองและการค้ากับอาเซียนให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 ขณะทีป่ระธานาธบิดโีจโก วโิด
โดของอินโดนีเซียต ้องการให ้
ออสเตรเลียเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้หรอือาเซยีน อนั
เป็นการส่งสัญญาณว่าเขาต้องการ
จะเหน็ออสเตรเลยีเข้ามามบีทบาท
มากขึ้นในด้านการทหาร การค้า
และความมั่นคง
 ค�ากล่าวของผู้น�าอินโดนีเซียมี
ขึน้ขณะทีอ่อสเตรเลยีก�าลงัเป็นเจ้า
ภาพจัดประชุมสุดยอดวาระพิเศษ
กับผู ้น� าอาเซียนที่นครซิดนีย ์ 
ประธานาธิบดีวิโดโดให้สัมภาษณ์
หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิ่งเฮรัลด์
ว่า นับเป็นแนวคิดที่ดี ทั้งนี้ นับ
เป็นครัง้แรกทีผู่น้�าอนิโดนเีซยีออก
มาสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว 
 ปัจจุบัน ออสเตรเลียมีสถานะ
เป็นประเทศคูเ่จรจากบัอาเซยีนนบั
ตัง้แต่เมือ่ปี 2517 สถาบนันโยบาย

ยุทธศาสตร์ออสเตรเลียระบุใน
ร าย ง าน เมื่ อ เ ดื อนที่ แ ล ้ ว ว ่ า 
ออสเตรเลียควรจะเข้าเป็นสมาชิก
อาเซยีนในปี 2567 ซึง่ตรงกบัวาระ
ครบรอบ 50 ป ีของการเป ็น
ประเทศคู ่ เจรจาและให้ใช ้การ
ประชุมสุดยอดที่นครซิดนีย์ครั้งนี้
เป็นจุดเร่ิมต้นของการหารือใน
ประเด็นดังกล่าว 
 นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ผู้น�า
กัมพูชาประกาศในระหว่างกล่าว
เปิดการประชุมว่าด้วยอนาคตของ
กัมพูชาปี 2561 ว่า วิสัยทัศน์ของ
กัมพูชา ก็คือการเป็นประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลางระดบัสงูภายในปี 
2573 และเป็นประเทศท่ีมีรายได้
สูงในปี 2593 เพื่อให้บรรลุวิสัย
ทัศน์ดังกล่าว กัมพูชาจะยังคงมุ่ง
เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
พัฒนาศักยภาพสถาบัน ปรับปรุง
อุปกรณ์เคร่ืองมือทางเทคนิคให้
ทันสมัย และพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐานด้านเทคโนโลยี 

จากการจัดอันดับของเครือข่าย
ทางออกเพื่อการพัฒนาที่ ย่ังยืน
ของสหประชาชาตเิผยแพร่รายงาน
อันดับ “รายงานความสุขโลก 
2018” ใช้เกณฑ์วดัส�ารวจ เช่น ราย
ได้ อายขุยั การสนบัสนนุทางสงัคม 
เสรีภาพ ความเชื่อมั่นและความ
ความเอื้อ เฟ ื ้อ เผื่ อแผ ่  พบว ่า 
ฟินแลนด์ที่ปีที่แล้วติดอันดับ 5 ปี
นี้ขึ้นมาเป็นที่ 1 ของตาราง กลาย
เป็นประเทศท่ีผู้คนมีความสุขมาก

‘ฟินแลนด์’มีควำมสุขที่สุดในโลก 
ที่สุดในโลก 
 ส่วนนอร์เวย์แชมป์เก่า ปีนี ้
หลุดมาอยู่อันดับ 2 ส่วนอันดับ 
3-4 ยังเป็นกลุ ่มประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย คือเดนมาร์กและ
ไอซ์แลนด์ ด้านสวิตเซอร์แลนด  ์
อยู่ล�าดับ 5 ส่วนบุรุนดี รั้งอันดับ
ท้ายสุด 156
 ส ่วนอันดับอื่นๆที่น ่าสนใจ 
สหรัฐอเมริกา ประเทศมหาอ�านาจ
และเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดใน

โลก หล่นมา 4 อันดับจากปีที่แล้ว 
โดยปีนี้อยู่อันดับ 18 ส่วนหนึ่ง
เพราะมผีูป่้วยโรคเบาหวานเพิม่ขึน้ 
รวมถึงการใช้ยาผิดประเภทและ
สารเสพติดและภาวะซึมเศร ้า 
เยอรมนีติดอันดับ 15 อังกฤษ 19 
ญี่ปุ่น 54 รัสเซีย 59 และจีนอยู่ที่ 
86 ขณะที่ไทย อยู่อันดับ 46 ส่วน
กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน
อื่นๆ สิงคโปร์อยู่ล�าดับ 34 และ
มาเลเซียอยู่ที่ 35
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สนใจติดต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

E-mail : huamark567@hotmail.com
โทร. 08-1483-0707

2อตัรำ

SAMMI-OM-040517-01

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4791 (1316) วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

TSL P1-270218

รายละเอียดของงาน
•	 ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมท�างานตลอดเวลา
•	 รับ-ส่งลูกเรือ	sign-on/sign-off	ตามท่าเรือต่าง	ๆ	
	 และบริการพนักงานออฟฟิศ	รวมไปถึงบริการแขก	VIP	ของบริษัท
•	 น�าส่งเอกสารไปตามท่าเรือต่าง	ๆ	และท�าหนังสือสัญญาค�้าประกัน
	 ลูกเรือที่สนามบิน
•	 รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงก�าหนดดูแลรักษารถยนต์	
	 หรือเกิดอุบัติเหตุ
•	 ท�ารายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	ค่าน�้ามัน,	ค่าทางด่วน,
	 ค่าจอดรถ	ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาทันตามก�าหนดระยะเวลา
•	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

TSL NAXCO (THAILAND) COMPANY LIMITED
เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นตัวแทนเรือขนส่งสินค้�ท�งบริษัทต้องก�ร
รับสมัครพนักง�นเพื่อเข้�ร่วมง�นกับเร� ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขับรถ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•	 เพศชาย	อายุ	28-40	ปี
•	 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นขึ้นไป
•	 มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย	2-3	ปี
•	 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
•	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
•	 สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้

สวัสดิการเบื้องต้น 
•	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	•	ค่ารักษาพยาบาล	•	ชุดยูนิฟอร์ม	
•	ประกันชีวิต	•	ประกันอุบัติเหตุ	•	ค่าทันตกรรม	•	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

ท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานของท่านไดที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 2901-2902, 2904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
(กรณีที่ท่านส่งจดหมายมาทางบริษัท) หรือทาง E-mail : issara_c@tsl-naxco.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-0500
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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

1

2

3

4

5



ULEKT-P1-150917-01

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

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

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

**ทุกตำแหนง
งาน**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

3.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

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

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

  เสมียน/ธุรการประจำออฟฟศ  10 อัตรา
• เพศหญิง อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

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

ตำแหนง 1-2

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

ด่วน!รบัสมคัรงาน
บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังขยายงานและต้องการ
รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 08-6342-1687 (คุณอา)
08-1358-1339 (คุณอึ่ง) โทร. 0-2959-7336-7 โทรสาร : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com, a-aor-2518@hotmail.com  ID LINE : ekachaiids

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4791 (1316) วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

สังคม

แคมป์ยกครัว-ทัวร์ธรรมชาติ

บรษิทั มนุดฟิาร์มา (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า  
เทสโก้ โลตัส จัดกิจกรรม “แคมป์
ยกครวั ทวัร์ธรรมชำติกบัพีต่ิก๊”  
พา 15 ครอบครัวผู้โชคดีร่วมผจญ
ภัย 3 วัน 2 คืนส่งเสริมให้ครอบ 
ครวัได้ท�ากจิกรรมใกล้ชดิธรรมชาติ
ร่วมกันโดยมี ต๊ิก-เจษฎาภรณ์  
ผลดี แบรนด์แอมบาสเดอร์เบตา
ดีน TM เนเชอรัลดีเฟนส์ร่วมกิจ 
กรรมพร้อมแชร์ประสบการณ์เกีย่ว
กับป่าไม้และแนวทางการอนุรักษ์ 
พร้อมด้วย กกิ-ดนยั จารจุนิดา และ 
แอม-พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์ ร่วมชม
ช้างป่า และกระทิง ณ อุทยานแห่ง
ชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 วรำวรรณ จันทรสมบูรณ์  
ผู้จัดการประจ�าประเทศไทยแห่ง 
มุนดิฟาร์มาเล่าว่ากิจกรรม แคมป์
ยกครัว ทัวร์ธรรมชาติกับพี่ติ๊กจะ
ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้

ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการครัวดิซิฟเอสโคฟิเอร์สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ในการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการ 
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และ ทพญ.ดร.สุธาสินี เกษมศานติ์ รับมอบ ผลิตภัณฑ์ ICEBERG Drink จาก 
สุรศักดิ์ ทองโชติฉัตร ตัวแทน บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อ 
สนับสนุนในกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “ฟันรัน ปันฝัน ปันน�้าใจ” 

แบบใกล้ชดิธรรมชาตใิห้กบัทกุคน 
ในครอบครวัสร้างภูมต้ิานทานทีด่ี
ให้กับเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ กิจ 
กรรมนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขอนามัย
เบตาดีน TM เนเชอรัลดีเฟนส์  
ทีเ่น้นใส่ใจในการรกัษาความสะอาด
ของร่างกายหลังจากการท�ากิจ 
กรรมต่างๆ เราจงึรณรงค์และสนบั 
สนุนให้ครอบครัวได้ใช้เวลาอยู ่
ด้วยกัน ให้เด็กๆได้สนุกกับการ 
ท�ากิจกรรมนอกบ้าน เพ่ือให้พวก
เขาสามารถพัฒนาการเจริญเติบ 
โตอย่างมีคุณภาพ
 พี่ติ๊ก-เจษฎำภรณ์ ผลดี 
บอกว่า ส�าหรับทริปครั้งนี้ น้องๆ
จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศน์และได้
เห็นโลกอันกว้างใหญ่ เป็นการ 
เรียนรู ้โดยไม่สิ้นสุดได้เห็นสิ่งมี 
ชวีติต่างๆมากมายดใีจท่ีทาง เบตา
ดีนเนเชอรัลดีเฟนส์ เปิดโอกาส 

ให้น้องๆมาเปิดมุมมองใหม่ๆ เปิด
โลกกว้างแห่งธรรมชาติที่อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี นอกจากจะได้รับ
ความรู้การอนุรักษ์แล้ว ยังได้ลง 
มือท�ากิจกรรมและยังได้มิตรภาพ
ที่ดีๆกลับไป อาจจะเหนื่อยบ้าง 
หรืออาจจะเลอะบ้าง
 ทางด้าน จิรติ มอทิพย์ หัว 
หน้าฝ่ายจัดการท่องเที่ยวอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรีได้เล่าถึงการสร้าง
ฝายและโป่งเทียมว่า ฝายจะช่วย
ชะลอน�้าที่จะมีประโยชน์ต่อผืน 
ป่ากยุบุรีช่วยในการกัน้น�้าไว้ให้น�า้
ไหลช้าลง ส่วนโป่งเทียมมีประ 
โยชน์ต่อสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว ์
กนิพืชทกุชนดิจะต้องมากนิดนิโป่ง  
ซึง่โป่งธรรมชาตมิน้ีอยต้องใช้เวลา
เป็นร้อยปีกว่าจะเกิดสักหนึ่งโป่ง 
แต่จ�านวนสัตว์ป่ามีมากขึ้น โดย
เฉพาะช้างป่า เราจึงต้องเพิ่มจ�า 
นวนโป่งเทียม เพื่อเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของผืนดินการมาร่วมกัน
ท�าโป่งเทียมและฝายในพื้นท่ีอุท 
ยานคร้ังนี้นับเป็นการร่วมมือร่วม 
ใจสร้างความสมบรูณ์ให้กบัอทุยาน 
แห่งชาติกุยบุรีอยากให้ทางภาค
เอกชนจัดกิจกรรมลักษณะนี้กัน
มากๆต้องขอขอบคุณทาง เบตา
ดีนเนเชอรัลดีเฟนส์ มากๆ ท่ีจัด
กิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมกัน
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แคโรลิน แมคกาวีย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบซิส อินเตอร์เนชั่นแนล  
เอ็ดดูเคชั่น โฮลดิ้ง และ เพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน  
จ�ากัด ประกาศความร่วมมือทางการศึกษา เปิดตัวโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ 
สร้างวิทยาเขตเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะเป็นแห่งแรกในประเทศ 

รัตนาภรณ์ เกษมอมรลักษณ์ น�าทีมเพ่ือนๆศิษย์เก่าวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ รุ่น 2513 เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ดร.ยุทธนา มุกดาสนิท ในโอกาสได้
รับรางวัลเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 สาขา  ศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์ และ
ละครเวที) โดยมี พันธุ์ทิพย์ สุนันทิยะกุล ร่วมงาน

ธรณินทร์ เกียรติชัย ผู ้อ�านวยการผลิตภัณฑ์ บจก.ช ้างอินเตอร์เนชั่นแนล  
และ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ แถลงข่าวการเก็บเสื้อ 
#ช้างศึกเบอร์ 12 พร้อมเปิดตัวเส้ือช้างศึกเบอร์ 12 คอลเลคชั่นใหม่ โดยมี  
วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล, มงคล ทศไกร, มิก้า ชูนวลศรี ร่วมงาน

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ให้เกียรติร่วมงานเปิดตัวนิทรรศการ ภาพถ่ายและรูปปั้นส�าริด 
“หิมพานต์ หรือ EDEN” ผลงานใหม่ล่าสุดของ ปิยทัต เหมทัต ที่เตรียมการมานาน
กว่า 3 ปี ตั้งแต่ 2558 โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันน้ี ถึง 27 พฤษภาคม 2561 ท่ี  
สิรินเดีย แกลอรี่ เจริญกรุง 36 

เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและ 
วิลลา หัวหิน เข้ารับ รางวัลรีสอร์ตยอดเยี่ยม (Best Resort 2017) และรางวัลโรงแรม
ที่มีการบริการยอดเยี่ยม (Best Service Hotel 2017) ประจ�าปี 2561 จาก Ctrip.com 
บริษัทชั้นน�าในวงการการท่องเที่ยว

กาญจนา พรหมมาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าเคร่ืองหนัง 
แฟชั่นกีฬา และเด็ก บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ กนกรต ใจนพเก้า  
ผูบ้รหิารบรษิทั วี เอส แอล อินดัสทรี ้จ�ากัด มอบ” กระเป๋าเป้พร้อมอุปกรณ์การเรียน” 
และอุปกรณ์กีฬา ให้กับน้องๆในถิ่นทุรกันดาร 

จงรักษ์ เข็มสวัสดิ์ Manager Key Principles บมจ.ยูเอซี โกลบอล และ ธนวัฒน์  
พันธ์โกศล กรรมการบริหาร บริษัท วงศ์บัณทิต จ�ากัด ให้การต้อนรับ ดร.ประเสริฐ 
สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้า 
เยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 

พีอาร์เอ อะคาเดมีจัดสัมมนา “เซียนขายฝากอสังหาฯ 100 ล้าน” โดยมี พันธวัฒน์ 
อาจศริมิานะชยั วทิยากร นกัเขยีน และนกัลงทนุผูเ้ชีย่วชาญด้านการขายฝากอสงัหาฯ 
ชื่อดังมาถ่ายทอดมุมมอง วิธีคิด เทคนิคการลงทุน รวมถึงความรู้ด้านอื่นๆที่ 
ครอบคลุมกับการท�าอาชีพขายฝาก
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พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพฯ 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน 
ฝ่ายฆราวาส ในพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ต�าบล 
ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจ�าปี 2561

สุทัศน์ รุจิณรงค์ ผู้อ�านวยการเขตยานนาวา เปิดตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข 
เพือ่เปดิโอกาสใหก้ลุม่เกษตรกร กลุม่เครอืขา่ย OTOP กลุม่วสิาหกจิชมุชน รา้นอาหาร 
น�าสินค้ามาขายในราคาถูก โดยมี ปรัชญา สถาพรวัฒนากุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท  
สไปซี่ จ�ากัด ร่วมเปิดตลาดและให้การต้อนรับ

มร.แอนเดอร์ส นีลสัน กรรมการบริหาร สมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป เปิดงาน  
“เฟสป้า เอเชีย 2018” เพื่อตอกย้�าธุรกิจการพิมพ์เติบโตต่อเนื่อง แนะผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรมการพิมพ์ของไทยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมี มร.คริสเตียน  
ดูคเกิร์ต และ รอซ กัวโนรี ผอ.สมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป ร่วมงาน

รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการ
บนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบเช็ค 
เงินบริจาค จากกลุ่มโรงแรมอนัตรา น�าโดย ชมพรรณ กุลนิเทศ รองประธาน 
ฝ่ายบริหารการลงทุนบริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ไทย) จ�ากัด

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ และนายกสมาคม
กฬีาหมากลอ้มฯ จดังาน ครบรอบ 25 ปหีมากลอ้มในประเทศไทย และแถลงนโยบาย
การส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ โดยมี ณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการการกีฬา 
แห่งประเทศไทย ร่วมงาน

สุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย เพิ่มเกียรติ โพธิ์เพียรทอง  
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ร่วมวิ่งระดมทุนช่วย
เหลือโครงการ “RUN FOR HEART” เพื่อศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสมุทรสาคร  
โดยมี อาร์ต-พศุตม์ บานแย้ม ร่วมงาน

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) น�าคณะเยาวชนจ�านวน 50 คน จากโรงเรียน
วัดสลักเพชร มาร่วมท�ากิจกรรม “จูเนียร์ รันนิ่ง คลินิค” ภายใต้โครงการ “รองเท้า
ผ้าใบให้น้อง” ในรายการแข่งขันวิ่ง “บางกอกแอร์เวย์ส อัลตร้า เทรล อันซีน  
เกาะช้าง” ที่ อ�าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายน้�ามัน
ปาล์ม ลีลา ร่วมท�าบุญในงานทอดผ้าป่าสามัคคีตลาดนาบุญเขต ประจ�าปี 2561  
โดยน�าน้�ามันปาล์มลีลามาประกอบอาหาร เพื่อแจกให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมงาน 
บุญในครั้งนี้ ที่วัดถ้�าพรุตะเคียน 


