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ไม่ใช่สดุท้าย?

เศรษฐกิจ 4

การใช้อ�านาจมาตรา 44 เด้ง 
“สมชัย” พ้นเก้าอี้ กกต. แม้ท�า 
ให้เสยีรงัวดั เพราะลบล้างค�าพดู
ที่ว่าไม่แทรกแซงองค์กรอิสระ
อย่างสิ้นเชิง แถมถูกมองว่าส่ง
สัญญาณถึง กกต.ที่เหลือรวม 
ถงึองค์กรอืน่ว่าอย่าล�า้เส้น ซึง่ไม่
เป็นผลดีต่อผู้มีอ�านาจ แต่มีแนว
โน้มความเป็นไปได้ว่าหลงัจากนี้
จะมกีารใช้อ�านาจมาตรา 44 เกดิ
ขึ้นอีก โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้า

พิจารณาจากค�าพูดท่ีว ่าหาก
พรรคการเมอืงไม่มาพดูคุยตาม
ค�าเชิญในช่วงเดือนมิถุนายนจะ
ไม่สามารถก�าหนดวันเลือกตั้ง
ได้ ในขณะทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด
ให้ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 
วัน หลัง พ.ร.ป.ฉบับสุดท้าย
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
หากก�าหนดวันเลือกตั้งไม่ได้
อาจถึงขั้นต้องใช้มาตรา 44 แก้
รัฐธรรมนูญกันเลยทีเดียว

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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 ท้ังน้ี ในทางกฎหมายไม่ว่า
จะเป็นรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
เลือกตั้ง ไม่มีข้อใดก�าหนดให้ 
นายกฯเรียกพรรคการเมืองมา
คุยก่อนก�าหนดวันเลือกตั้ง
 ตามกฎหมายก�าหนดกรอบ
เวลาไว้แน่นอนแล้วว่าจะต้อง 
จัดเลือกตั้ งภายในกี่ วันหลัง 
พ.ร.ป. ฉบบัสดุท้ายคอื พ.ร.ป.การ 
เลือกตั้ง ส.ส. ประกาศใช้
 ถ้าเชิญแล้วพรรคการเมือง 
ไม่มาหรือมาไม่ครบแล้วไม่ก�า 
หนดวันเลือกตั้งจนเกินกรอบ
เวลาทีก่ฎหมายก�าหนดถอืว่าท�า
ผิดกฎหมาย ก็ต้องรับผิดชอบ
ส่วนนั้นไป
 อย่างไรก็ตาม นายกฯยังมี
อ�านาจพเิศษมาตรา 44 ทีส่ามารถ
สั่งเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ตาม
ต้องการ เหมือนอย่างที่ส่ังปลด
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ให้

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

พ้นจากการท�าหน้าที่กรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.)
 แม้เหตุผลในทางเปิดเผย 
จะบอกว่าปลดเพราะไม่อยากให้
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ 
เนื่องจากนายสมชัยลงสมัคร
เป็นเลขาธิการ กกต.
 แต่ในความเป็นจรงิความได้
เปรยีบเสยีเปรยีบไม่ได้อยูท่ีน่าย
สมชัยยังเป็น กกต. อยู่หรือไม่ 
เพราะแม้จะพ้นต�าแหน่งแล้วแต่
ความสัมพันธ์ที่ท�างานร่วมกับ 
กกต. อืน่อกี 4 คนมายาวนาน 
ผ่านร้อนผ่านหนาวหลายเรือ่งมา
ด้วยกัน หาก กกต. ทั้ง 4 คนจะ
เลอืกนายสมชยัเป็นเลขาฯ กกต. 
ก็คงไม่มีอะไรมาเปลี่ยนใจได้
 หลายฝ่ายจึงเห็นตรงกันว่า
เหตผุลทีแ่ท้จรงิในการปลดนาย
สมชยัน่าจะมาจากพักหลงัท�าตวั
ปีนเกลียวให้สัมภาษณ์แสดง

ความเห็นในเชิงลบจนกระทบ
ต่อผู ้มีอ�านาจหลายครั้ง โดย
เฉพาะการพูดถึงหมากเกมที่จะ
ท�าให้การเลือกตั้งถูกยืดหรือ
เลื่อนออกไปจากก�าหนดเดิม
 นอกจากนี้ยังมองได้ว่าการ
ปลดนายสมชยัเป็นการส่งสญัญาณ
ตรงถึง กกต.ที่เหลืออีก 4 คนว่า
อย่าล�้าเส้น เพราะสามารถถูก
เด้งพ้นเก้าอี้ได้ตลอดเวลา แม ้
จะเพิ่งถูกต่ออายุให้นั่งทับเก้าอี้
ต่อไปได้จนกว่าจะม ีกกต.ชดุใหม่
เข้ามารับไม้ต่อแม้จะอายุครบ
เกษียณ 70 ปีแล้วก็ตาม
 ค�าสั่งเด้งนายสมชัยจึงลบ 
ล้างค�าพูดที่ว่าไม่แทรกแซงองค์ 
กรอิสระอย่างสิ้นเชิง
	 ทัง้นี	้หากพจิารณาตามเงือ่น
เวลาทีส่ัน้ลง	เงือ่นเวลาทีก่�าหนด
กรอบไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ	 
ท�าให้เชือ่ได้ว่าจากนีมี้ความเป็น 
ไปได้ว่าจะมกีารใช้อ�านาจมาตรา	44	
ออกมาแก ้ป ัญหาและจัดระ 
เบียบให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง 
ตามต้องการก่อนปล่อยให้มี 
เลอืกตัง้มากขึน้
 หรือหากไม่สามารถก�า 
หนดวันเลือกตั้งได ้  หาก
พรรคการเมืองไม่มาร่วมวง
พูดคุยตามค�าเชิญอย่างที่
ประกาศเอาไว้จริง บางทอีาจ
ได้เห็นการใช้อ�านาจมาตรา 
44 แก้รัฐธรรมนูญที่ก�าหนด
ให้ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 
150 วันหลัง พ.ร.ป.ฉบับ
สุดท้ายมีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการ

สถานการณ์บ้านเมืองวันนี้มี
ความชดัเจนระดบัหนึง่แล้วว่าไม่
น่าจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความร่างพระราชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนญู	(พ.ร.ป.)	ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร	(ส.ส.)
 เมือ่ผูม้อี�านาจทัง้สองฝ่ายไม่
ว่าจะเป็น “บิ๊กตู่” พล.อ.ประ 
ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมน 
ตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ยืนยันชัด 
เจนว่าไม่ยื่นตีความ ขณะที่นาย
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่ยื่น
 อย่างไรก็ตาม ต้องรอดวู่าหลงั
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
(กรธ.) ท�าเรื่องแสดงความห่วง 
ใยถึงนายกฯแล้วจะเปลี่ยนใจ
อะไรหรือไม่
 เหตุผลที่จะไม่ยื่นตีความดู
เหมือนจะพูดไปในท�านองเดียว 
กันเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าไม่
ต้องการให้โรดแม็พเลือกตั้งถูก
ยืดออกไปจากก�าหนดเดิม ซึ่งดู
ย้อนแย้งจากตอนลงมตใิห้เลือ่น
บังคับใช้ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ส.ส. ออกไปอีก 90 วัน
หลังประกาศในราชกิจจานุเบก 
ษา จนท�าให้โรดแมพ็ขยบัจากปลาย
ปีนีไ้ปเป็นเดอืนกมุภาพันธ์ปีหน้า
 โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าพจิารณา
จากค�าพูดท่ีว่าหากพรรคการ 
เมืองไม่มาพูดคุยตามค�าเชิญใน
ช่วงเดอืนมถินุายนจะไม่สามารถ
ก�าหนดวนัเลอืกตัง้ได้กด็เูหมอืน
ว่าจะมีความย้อนแย้งกันอยู่ใน
ตัวพอสมควร

ไม่ใช่สุดท้าย?
การปลดนายสมชัยเป็นการส่งสัญญาณ
ถึง กกต.ที่เหลืออีก 4 คนว่าอย่าล้ำาเส้น

เพราะถูกเด้งพ้นเก้าอี้ได้ตลอดเวลา
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In Brief : ย่อความ

ข้าราชการขาลง

ทรรศนะ

ขาดความรอบคอบ ไม่ตรวจสอบ ไม่
ทบทวน  ถ้าภาษาธรรมะเรยีกว่าขาด
โยโสมนสิการ ขาดการใคร่ครวญเทียบ 
เคียงหยั่งลึกตรึกตรองให้แยบคาย

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ข่าวท่ีก�าลังฮิตเห็นจะเป็นเรื่องหนังสือที่ร่างขึ้น
เพ่ือเตรยีมการต้อนรบั พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเดินทางประชุม 
ครม.สัญจร ซึ่งลงนามโดย นายสุชัย บุตร
สาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติ
ราชการแทนผู ้ว ่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
ออกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยเนื้อหา 
ในหนังสือระบุตอนหนึ่งว่า “ท�าอย่างไรให้
ประชาชนหายโง่”  
 ประโยคทีห่ลดุออกมาจงึถกูวพิากษ์วจิารณ์
และต่อว่าต่อขานอย่างรุนแรง เพราะเป็นการ 
ดูถูกประชาชนว่าโง่ ทั้งผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ และ 
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจึงต้องออกมาขอโทษ แต่
เรื่องก็ยงัพูดกนัไม่จบ เพราะท�าให้เห็นว่าคน
เรียนจิตวิทยาทางฝ่ายปกครองแต่กลับไม่รู้จัก 
ใช้ค�าพูดท่ีถกูต้อง ไม่รอบคอบและยงัโยงไปถงึ 
เรือ่งการเมอืง
 ค�าโบราณมีค�าหนึ่งว่า “คนมองคนเป็น
คนแหละใช่คนแท้ คนมองคนเห็นคน
ไม่ใช่คน หาใช่คนไม่” ช่วงนีม้ข่ีาวข้าราชการ
ที่มีปัญหาเยอะมาก จึงถือว่าเป็นช่วงขาลง 
หลายกระทรวงมปัีญหาเรือ่งโกง เรือ่งผดิพลาด
ต่างๆ อย่างเรื่องจดหมายผิดพลาดท�าให้ 
ผู้ว่าฯจันทรบุรีประกาศลาออก แต่ก็มีการยับ 
ยั้งไว้ เพราะเห็นว่าไม่มีเจตนา แต่ก็ถือว่าขาด
ความรอบคอบ ไม่ตรวจสอบ ไม่ทบทวน ถ้า
ภาษาธรรมะเรยีกว่าขาดโยโสมนสกิาร ขาดการ
ใคร่ครวญเทยีบเคียงหย่ังลกึตรึกตรองให้แยบคาย  

สถานการณ์ทางการเมืองท่ีหลายกลุ่ม
เชิดหน้าออกมาสนับสนุน “ทั่นผู้น�า” 
เพื่อ “สืบทอดอ�านาจ” ต่อ ขณะที่
พรรคอนาคตใหม่ก็กระหึ่มในโซเชียล 
มีเดียและเป็นความหวังใหม่ของประ 
ชาชนที่เบื่อหน่ายการเมืองแบบเดิมๆ 
และวงจรอุบาทว์ทีเ่กดิขึน้ซ�า้ซาก แต่ถกู
ป้ายสีสาดโคลนจากกลุ ่มอ�านาจยุค
ดึกด�าบรรพ์อย่างหนัก 
 เส้นทางของ “พรรคอนาคตใหม่” 
จึงเหมือน “เขน็ครกขึน้ภเูขา” ซึง่ยาก
ที่จะได้ชัยชนะอย่างท่วมท้นเหมือน
พรรคไทยรักไทยในอดีตท่ีพลิกประวัติ
ศาสตร์กวาดส.ส.ถงึ 248 ท่ีนัง่จาก 500 
ที่นั่งและท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
มากมาย    
	 สถานการณ์ของพรรคอนาคตใหม่
จึงแตกต่างสิ้นเชิงกับการก่อตั้งพรรค
ไทยรกัไทย		โดยเฉพาะการต่อสู้ภายใต้
อ�านาจรัฐประหารที่	 “ทั่นผู ้น�า”	 มี
อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด	 	 การปิดห	ู
ปิดตา	 ปิดปาก	 การจ�ากัดเสรีภาพส่ือ	
ประชาชนและฝ่ายการเมอืงต่างๆ	จงึจะ
ยังมีความเข้มงวดต่อไป	
 เกือบ 4 ปีภายใต้รัฐประหารที่ 
“ทั่นผู ้น�า” ประกาศว่าจะปฏิรูป
ประเทศให้มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน 
ประชาชนมคีวามสขุภายใต้ระบอบ
ประชารัฐและประชาธิปไตยแบบ
ไทยนิยมนั้น จึงไม่แน่ใจว่า..คิด
อยากจะ...ท�าให้ประชาชนหายโง่ 
หรืออยากให้ประชาชนโง่ตลอดไป
กันแน่!!??

 แน่นอนว่าประชาชนที่ถูกมองว่าโง่ โดย
เฉพาะผู้ใหญ่ฝ่ายปกครอง ก็ต้องรู้สึกไม่พอใจ 
เพราะคนเราไม่ได้ฉลาดไปทกุเร่ืองและไม่ได้โง่
ไปทุกเรื่อง ข้าราชการก็ไม่ได้ฉลาดไปทุกเรื่อง 
ค�าที่หลุดออกมาจึงสะท้อนถึงตัวข้าราชการเอง
ว่าโง่หรือฉลาด ข้าราชการช่วงนี้ก็ต้องประคอง
ตวักนัให้ด ีโกงกนักห็ลายกระทรวง โกงกนัป่นป้ี 
แม้แต่โกงคนยากคนจน  
	 เม่ือก่อนใครรับราชการก็จะบอกว่ามีความ
ภูมิใจ	 มีหน้ามีตา	มีเกียรติ์มีศักดิ์ศรี	 แต่เดี๋ยว 
นี้ไม่รู้เกิดอะไรกันขึ้น	 ข้าราชการหลายคนถูก
ประชาชนขบัไล่ไสส่ง		ถอืว่าแย่มากๆ	ประชาชน
ถ้าไม่เหลืออดเหลือทนจริงๆเขาคงไม่ออกมา 
ขับไล่หรอก	เขาก็นับถือและให้เกียรติ์	แต่ระยะ 
หลังกลับเกิดเรื่องที่ไม่ดีไม่งามหลายครั้ง
 เช่นเดียวกับการดูถูกประชาชนว่าโง่ 
อย่างนี้ต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีก เรามีอาชีพ
อะไรกต็าม กต้็องมคีวามระมดัระวงั มคีวาม 
รอบคอบ เรือ่งท่ีต้องศกึษาเรยีนรูก้ต้็องหมัน่ 
ฝึกฝนเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้าราชการต้อง
มีไหวพริบปฏิฎาณในหน้าที่การงาน การ
บรกิารสงัคม บรกิารประชาชนถอืเป็นหวัใจ
ของข้าราชการเรือ่งนีจึ้งถือเป็นบทเรยีนอกี
ครัง้ของข้าราชการไทย กห็วงัว่าจะไม่เกดิ
ขึ้นอีก ไม่ใช่ผิดซ�้าซาก ผิดแล้วผิดอีก ถ้า
เป็นแบบนีร้ะบบราชการจะเสือ่มและไปไม ่
รอดแน่ ขอให้กอบกูศ้กัดิศ์รขีองข้าราชการ
กลับมาให้เหมือนเดิมให้ได้ก็แล้วกัน
 เจริญพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4794 (1319) วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจ

ซติีแ้บงก์ขายกองทนุเทคโนโลยAีI

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคล
ธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศ 
ไทย เปิดเผยว่าได้ร่วมมือกบับรษิทั 
อลิอันซ์ โกลบอล อินเวสเตอร์ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ชั้นน�าของโลก เสนอขายกองทุน 
“Al l ianz Global Ar t i fic ia l 
Intelligence(AI)” ให้นักลงทุน
ไทยเป็นครั้งแรก โดยเสนอขายที่
ซิตี้โกลด์ ธนาคารซิต้ีแบงก์เพียง
แห่งเดียว ซึ่งปี 2560 กลุ่มธุรกิจที่
มีการเติบโตสูงสุดคือกลุ ่มธุรกิจ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสน 
เทศที่โตเพิ่มขึ้น 37.6% โดยเทค 
โนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวขับ
เคลื่อนที่ส�าคัญของนวัตกรรม
ใหม่ๆ และการเติบโตของภาคธรุกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถ
น�ามาประยกุต์ใช้งานได้หลากหลาย 
 บริษัทที่ปรึกษาชั้นน�าระดับ
โลก PwC คาดการณ์ว่า เทคโน 
โลยี AI จะช่วยเพิ่มจีดีพีท่ัวโลก 
ได้ 1,570,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายในปี 2573 และธุรกิจเทคโน 
โลย ีAI จะเติบโตปีละ 55% (CAGR) 
จาก 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐปี 
2559 เป็น 47,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 2563 นอกจากนี้นัก
วเิคราะห์ซติีไ้ด้ท�าการเปรยีบเทยีบ

ผลตอบแทนของหุ้นกลุ ่มเทคโน 
โลยี AI 117 ตัวทั่วโลกกับดัชนี
มาตรฐาน MSCI World พบว่าหุน้
กลุ่มเทคโนโลยีดังกล่าวมีผลตอบ 
แทนโดยรวมตั้งแต่เดือนมกราคม 
2552 มากกว่าดัชนีมาตรฐาน 
MSCI World ถึง 2 เท่า แต่การ
ลงทุนก็ต ้องเลือกลงทุนเฉพาะ 
หุ ้นที่มีการเติบโตดี หรือลงทุน 
ในกองทุนรวมซึ่งบริหารโดยผู ้
เชี่ยวชาญการลงทุนและสามารถ

ซติีแ้บงก์ผนกึอลอินัซ์เปิดกองทนุเทคโนโลย ีAI ลงทนุในหุน้ธุรกจิ
เทคโนโลยี AI ที่ถือเป็นตัวขับเคลื่อนส�าคัญและน�ามาประยุกต์
งานได้หลากหลาย

พบนักลงทุน : ทรงพล	ชัญมาตรกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ทีวี	 ไดเร็ค	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนหรือ	 Opportunity	 Day 
ประจ�างวดผลการด�าเนินงานปี	 2560	 เพื่อให้ข้อมูลผลการด�าเนินงานปี	 2560	 และ
แผนงานขยายธุรกิจที่จะผลักดันการเติบโตในปีนี้ให้แก่นักลงทุน	

บรกิารใหม่ : EXIM	BANK	ออกบรกิาร	“สนิเชือ่ส่งออกสขุ”	เป็นบรกิารสนิเชือ่หมนุ 
เวียน	พร้อมวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	วงเงินสูงสุด	500,000	
บาทต่อราย	อัตราดอกเบีย้	4.50%	ต่อปีในปีแรก	ส�าหรบันติบิคุคลจดบญัชเีดยีว	อนมุตัิ
ภายใน	7	วันท�าการ	ไม่ต้องมีหลักประกัน	ใช้เพียงบุคคลค�้าประกันเท่านั้น	

‘ยูซานา’ชนูวตักรรมเพือ่ผวิชัน้สูง‘เซลาวฟี’ 

กระจายความเสี่ยงได้มากกว่า 
 นายเควิน แลม Head of 
Retail Distribution, South East 
Asia บริษัทอลิอันซ์ฯ กล่าวว่า 
กองทุน Al เป็นกองทุนที่มองการ
เติบโตในระยะยาวโดยเน้นลงทุน
ในหุ้นบริษัททั่วโลกที่เกี่ยวเนื่อง 

นายเควิน เกสต์ ประธานเจ้าหน้า 
ที่บริหารบริษัท ยูซานา เฮลธ์ 
ไซเอนซ์ จ�ากัด ระบุความส�าเร็จ 
ของยูซานาท่ัวโลกปีท่ีผ่านมาเกิน
ความคาดหมาย ท�าลายสถิติการ
เติบโตต ่อเ น่ืองติดต ่อกันเป ็น 
ปีที่ 15 และเป็นปีการเฉลิมฉลอง
ครบรอบปีที่ 25 ของยูซานา ที่มี
การเป ิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เซลา 
วีฟ (Celavive) เพ่ือการดูแลผิว
พรรณและเปิดตลาดยุโรปใหม่ 4 
แห่ง 
 ส่วนแผนด�าเนนิธรุกิจในปี 2561 
จะให้ความส�าคัญภายใต้กลยุทธ์
หลักคือขยายฐานสมาชิกผู้บริโภค
ไปทั่วโลก แนะน�าแพลตฟอร์มสื่อ

เครือข่ายสังคมที่มีประสิทธิภาพ 
พฒันาคดิค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
อย่างต่อเนื่อง
 นางสาริณี เสฐียรภัคกุล ผู้จัด 
การทั่วไปกล่าวถึงยูซานาประเทศ 
ไทยว่า จะตอกย�้าให้เห็นคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ หลักวิทยาศาสตร์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่พิสูจน์ได้ เทคโนโลยี

กับเทคโนโลยี AI โดยแบ่งสัด 
ส่วนการลงทุนเป็นธุรกิจด้านไอที
ประมาณ 70% และลงทุนธุรกิจ 
ที่มีแนวโน้มใช ้งานเทคโนโลยี  
AI เช ่น ธุรกิจเกี่ยวกับสินค ้า
ฟุ่มเฟือย ธุรกิจการดูแลสุขภาพ 
ธุรกิจการเงิน ภาคอุตสาหกรรม 
เป็นต้น โดยจัดสรรสินทรัพย์การ
ลงทุนกว่า 89% ใน 3 ประเทศ 
หลัก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน 
และฝรั่งเศส ทั้งนี้กองทุนสร้าง 
ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่จัด 
ตั้งกองทุนเมื่อ 31 มีนาคม 2560 
ที่ 26.70% (ข้อมูล ณ 31 มกราคม 
2561)

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการการันตีโดย 
3rd Party เช่น ConsumerLab.
com, NutriSearch Comparative 
Guide to Nutritional Supple 
ments รวมถึงความโปร่งใสด้วย
การจดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพย์ฯ (NYSE : USNA) ซึ่ง 
ยูซานาไทยจะมกีลยุทธ์รองรบัการ
ขยายตัวทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ด้วยการเปิดผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ ่มสกิน
แคร ์ดูแลผิวพรรณเซลาวีฟท่ีมี
ความโดดเด่นด้วยเทคโนโลยีอิน
เซลลิเจนซ์ และการโปรโมทผลิต 
ภัณฑ์ผ่านนักธุรกิจยูซานา
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ต่างประเทศ

‘ทรมัป์-ปูตนิ’กระชับมิตรภาพ 
ประธานาธิบดีสหรัฐกล ่าว
แสดงความยินดีกับประธา 
นาธิบดีรัสเซียที่ชนะการเลือก
ตั้งได้เป็นผู้น�ารัสเซียต่อเป็น
สมัยที่ 4 โดยเขาและนายปูติน
จะพบปะกันในเร็วๆนี้ 

นายโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวกับผู้สื่อ
ข่าวที่ท�าเนียบขาวว่า ได้โทรศัพท์
พูดคุยกับนายวลาดเิมยีร์ ปตูนิ แสดง
ความยินดีต่อชัยชนะในการเลือก
ตัง้ และว่าเขาและผูน้�ารสัเซยีมแีผน 
การท่ีจะพบปะกันในอีกไม่นานนี้ 
ทางด้านแถลงการณ์ของท�าเนียบ 
เครมลินแจ้งว่า ในระหว่างการพูด
คุยทางโทรศัพท์ ผู้น�ารัสเซียและ
สหรัฐได้เน้นถึงความส�าคัญของ
ความพยายามร่วมกันในการจ�ากดั
การแข่งขันด้านอาวุธและส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกจิ ท�าเนยีบ
ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวด้วยว่า 
การสนทนาระหว่างผูน้�ารสัเซยีและ
สหรัฐด�าเนินไปอย่างสร้างสรรค์
และเป็นทางการ และเป้าหมายของ
การสนทนาก็เพ่ือช่วยให้ 2 ประเทศ 
สามารถผ่านพ้นปัญหาทีก่ระทบความ
สมัพันธ์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐ
 ส�าหรับความคืบหน้าการเปิด
เจรจาระหว่างประธานาธบิดทีรมัป์
กบัประธานาธบิดคีมิ จอง-อึน ของ
เกาหลีเหนือ ล่าสุด นางซาราห์  
ฮกัคาบ ีแซนเดอร์ส โฆษกท�าเนยีบ
ประธานาธบิดสีหรฐั แถลงว่า นาย

ข่าวย่อย

รถบัสปินส์ตกหน้าผา 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจฟิลิปปินส์เปิด
เผยว่า รถบัสโดยสารก�าลังมุ่ง
หน้าไปยังกรุงมะนิลาตกจาก
หน้าผา ห่างจากกรุงมะนิลาไป
ทางใต้ราว 195 กโิลเมตรท�าให้
มีผู้เสียชีวิต 19 คนและบาดเจ็บ 
21 คน  รถโดยสารตกลงในจุด
ที่ลึกท่ีสุดของหน้าผาที่เต็มไป
ด้วยต้นไม้ ซึ่งอยู่ต�่ากว่าถนน
ราว 15 เมตร เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ก�าลังสอบสวนว่าสาเหตุ เป็น
เพราะความบกพร่องของเครือ่ง 
ยนต์หรือคนขับหลับใน

เค-ป๊อปเยอืนเปียงยาง 
กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้
ออกแถลงการณ์จะส่งนักร้อง
เค-ป๊อปไปกรุงเปียงยางของ
เกาหลีเหนือวันที่ 31 มีนาคม
ถึงวันที่ 3 เมษายน ถือเป็นการ
เยือนตอบแทนที่เกาหลีเหนือ
ส่งคณะนักแสดงร่วมมหกรรม
โอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพย็อง
ชัง โดยเค-ป๊อปมีจ�านวน 160 
คนประกอบด้วยศิลปินเกิร์ล
กรุป๊เรดเวลเวต นกัร้องในต�านา
นอย่างโช ยองปิลและลี ซันฮี 
โดยจะเปิดการแสดง 2 ชุด 

สอบอดตีผูน้�าฝรัง่เศส 
เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเปิดเผยว่า 
อดีตประธานาธิบดีนิโกลาส์ 
ซาร์โกซี ถูกต�ารวจควบคุมตัว
เพื่อสอบปากค�ากรณีถูกกล่าว
หาว่ารับเงินของพ.อ.มูอัมมาร์ 
กดัดาฟี ผู้น�าลเิบยี หาเสยีงเลอืก
ต้ังเมือ่ปี 2550 ซึง่มีเปิดการสอบ 
สวนตั้งแต่ปี 2556  เพราะถือ
เป็นเงินผิดกฎหมาย โดยนาย
ซาร์โกซชีนะการเลอืกต้ังและอยู่
ในต�าแหน่งระหว่างปี 2550-
2555 ซึ่งเขายืนกรานว่าไม่ได้
รับเงินดังกล่าว ด้านนายบรีซ 
ออร์เตเฟอ เพื่อนสนิทและรัฐ 
มนตรีหลายกระทรวงสมัยซาร์
โกซี ก็ถูกสอบปากค�าเช่นกัน

ทรมัป์จะยงัไม่พบปะเจรจากบันาย
คิมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนหน้านี้
หากยงัไม่เหน็ว่ามกีารด�าเนนิการที่
ชดัเจนเป็นรูปธรรมจากฝ่ายเกาหลี 
เหนือก่อน
 “ประธานาธบิดจีะยังไม่เข้าร่วม 
การประชุมสุดยอดกับผู้น�าเกาหลี 
เหนอืในขณะทียั่งไม่เหน็ว่าอีกฝ่าย
มีการด�าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูป
ธรรมใดๆ ซึ่งด้วยวิธีนี้ประธานา 
ธบิดย่ีอมจะได้อะไรจาdเกาหลเีหนอื 
ไปบ้าง” นางแซนเดอร์สกล่าว
 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการชี้แจง
ว่าการด�าเนินการที่ชัดเจนเป็นรูป
ธรรมนั้นคืออะไร ในขณะที่หลาย
ฝ่ายคาดว่าถ้อยแถลงของท�าเนียบ
ประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นเพื่อกลบ
เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่านายทรัมป์
ยอมเจรจากบัเกาหลเีหนอืง่ายเกนิ
ไปโดยไม่มกีารก�าหนดเงือ่นไขการ
เจรจาให้ชดัแจ้ง ซึง่เท่ากบัเป็นการ
ตดิกบัดกัและสร้างความชอบธรรม
ให้เกาหลเีหนอื เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู
ของรัฐบาลสหรัฐผู ้หนึ่งบอกกับ

ส�านักข่าวรอยเตอร์ว่า การพบปะ
เจรจากบัเกาหลเีหนอืทีค่าดว่าจะมี
ขึ้นนี้น่าจะเป็นเพียงการเจรจาข้ัน
ต้นเพ่ือก�าหนดเงื่อนไขที่จะน�าไป 
สู่การประชุมสุดยอดระหว่างผู้น�า
ของทั้งสองประเทศในภายหลัง
 ก่อนหน้านี้นายทรัมป์ทวีตข้อ 
ความทีร่ะบวุ่า ข้อตกลงเจรจากบัเกา 
หลีเหนือนั้นยังอยู่ระหว่างด�าเนิน 
การ แต่ถ้าส�าเร็จลงได้จะเป็นข้อตก 
ลงทีด่กีบัโลกอย่างมาก จะมกีารก�า 
หนดเวลาและสถานทีเ่จรจาต่อไป
 ด้านรองประธานาธิบดีไมค์ 
เพนซ์ ของสหรัฐ กล่าวว่า การพบ 
ปะเจรจาทีจ่ะมขีึน้ระหว่างผูน้�าสหรฐั 
และเกาหลีเหนือแสดงถึงความ
ส�าเร็จของแผนกลยุทธ์ที่สหรัฐใช้
โดดเดี่ยวและกดดันเกาหลีเหนือ 
มาโดยตลอดว่าเป็นมาตรการทีไ่ด้
ผล แต่อย่างไรกต็าม สหรฐัยงัไม่ได้
ท�าข้อตกลงใดๆกับเกาหลีเหนือ 
ทั้งสิ้นในขณะนี้ และจะคงการคว�่า
บาตรต่อไปจนกว่าเกาหลีเหนือจะ
ยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน 
กล่าวเตือนไต้หวันว่าจะต้องถูก
ลงโทษครั้งรุนแรงหากด�าเนิน
ความพยายามแยกตัวเป็นอิสระ 
ในการกล่าวสุนทรพจน์ปิดการ
ประชุมสภาประชาชนประจ�าปี 
 ประธานาธิบดีสีกล่าวกับสมา 
ชิกราว 3,000 คน ที่เข้าร่วมพิธีปิด
การประชุมสภาประชาชนจีนว่า 
จนีจะด�าเนนิการรวมชาตอิย่างสนัติ 
และท�าให้ชาวไต้หวนัมคีวามสขุกบั

โอกาสที่มากขึ้นจากการพัฒนา
ของจีน และว่าการกระท�าหรือเล่ห์
เหลีย่มใดๆทีจ่ะแบ่งแยกจนีจะต้อง
ล้มเหลว ซึง่จะถกูประณามจากชาว
จีนและถูกลงโทษครั้งรุนแรงที่สุด 
 ทัง้นี ้ไต้หวันนบัเป็นประเดน็ที่
อ่อนไหวที่สุดประการหนึ่งของจีน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงนบัต้ังแต่นางไช่ 
อิงเหวิน จากพรรคประชาธิปไตย
ก้าวหน้าได้รับเลือกตั้งเป็นผู้น�า
ไต้หวันเมื่อปี 2559 ซึ่งจีนสงสัยว่า

นางไช่พยายามจะแยกตัวจากจีน
อย่างเป็นทางการ แม้ว่านางไช่จะ
ยืนยันว ่าต ้องการรักษาสถาน 
ภาพที่เป็นอยู่กับจีนและต้องการ
สันติภาพ นอกจากนี้จีนยังไม่ 
พอใจกรณทีีป่ระธานาธบิดีโดนลัด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐ ลงนามออก
กฎหมายส่งเสริมให้สหรัฐส่งเจ้า
หน้าที่ระดับสูงไปยังไต้หวัน ทั้งๆ
ที่สหรัฐไม่มีความสัมพันธ์อย่าง
เป็นทางการกับไต้หวัน

‘ส’ีเตอืน‘ไต้หวนั’แยกตวัเป็นอสิระ 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4794 (1319) วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

SAMMI-OM-040517-01

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

 

Hue MAK 140318=4*6

สนใจตดิต่อ
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
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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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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 คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ี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

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

1

2

3

4

5

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.



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4794 (1319) วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

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

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 190318=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแร่ธำตุและอำหำรเสริมในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น�้ำ ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. พนกังานธรุการ  1 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป  
 • วฒุ ิปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสินค้า 1 ต�าแหน่ง  

  • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 หรอื ปวช.ขึน้ไป
 • มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงูพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

3. พนกังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง 10 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 ขึน้ไป
 • มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงนิเดอืน ประกนัสงัคม ประกนัอบุตัเิหต ุค่าล่วงเวลา   
                 ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าครองชพี ค่าเช่าบ้าน เบีย้ขยนั
                 โบนสัประจ�าปี ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่ : 15/49 หมูท่ี ่8 ต.ล�าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110

ตดิต่อ 08-1696-9536, 08-1850-8600, 08-1927-9536
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สังคม

พรีเซ็นเตอร์ OCEAN LIFE
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต 
จ�ากดั (มหาชน) โดย นสุรา (อสัสกุล) 
บญัญตัปิิยพจน์ กรรมการผูจ้ดัการ 
เปิดตัว “มารโิอ้ เมาเร่อ” ในฐานะ 
Brand Ambassador คนแรกของ 
OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกัน
ชีวิตด้วยแบบ “คุ้มทวี” ประกัน
ฉบับแรกของคนไทย ใครก็ท�าได้ 
และเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด
ประกนัคุม้ทว ีจาก OCEAN LIFE 
ไทยสมุทรประกันชีวิต ประกัน
ฉบับแรกที่ “โอ้” เลือก 
 ภายในงานได้รับเกียรติจาก
ดาราชั้นน�าอาทิ วริษฐ์ ทิพโกมุท, 
กฤตฎ์ อมรชัยฤกษ์, มาริสา แอน
นิต้า, อัศนัย เทียนทอง, สุทธิ
กานต์ หวังเจริญทวีกุลและเม้าท์
ซ่ี-เบญจวรรณ เทดิทลูกลุร่วมงาน 
ณ สยามเซ็นเตอร์
 นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติ 
ป ิยพจน์ กรรมการผู ้จัดการ 
บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต 

 ด้าน โอ้-มาริโอ้ เมาเร่อ 
บอกว่า ภาพยนตร์โฆษณาประกนั
คุ้มทวี จาก OCEAN LIFE ไทย
สมุทรประกันชีวิต ประกันฉบับ 
แรกที่ “โอ้” เลือกเรื่องราวเริ่มต้น
ด้วย โอ้ตั้งค�าถามกับคนดูว่า “ท�า 
ไมคุ้มทวีจึงเป็นประกันชีวิตฉบับ
แรกของโอ้” จากนัน้โอ้กข็อพาผูช้ม 
ตามไปดูเหตุผลต่างๆ ท่ีโอ้เลือก 
คุ้มทวี นัน่กคื็อความง่าย..ทีไ่ม่ต้อง
ตรวจสุขภาพเบี้ยประกันไม่แพง
แถมใช้ลดหย่อนภาษีได้อีก ท�า 
ให้มีเงินคืนภาษีพาสาวหรือพา 
คุณแม่ไปช้อปปิ้งได้..

จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ส่งแบบ
ประกัน “คุ้มทวี” จาก OCEAN 
LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เข้าสู่
สังคมเมืองด้วยความตั้งใจที่อยาก
เห็นคนไทยทุกคนมีโอกาสท�า
ประกันชวีติสร้างความมัน่คงให้กบั
ตนเองและคนท่ีรักตอบโจทย์ให้
โดนใจกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่
ต ้องการเริ่มต ้นวางแผนสร ้าง 
ความมั่นคงในชีวิต พร้อมเปิดตัว 
“มาริโอ้ เมาเร่อ” แบรนด์แอม
บาสเดอร์คนแรกของ OCEAN 
LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตด้วย
เล็งเห็นว่า มาริโอ้ นอกจากจะเป็น

ซุปเปอร์สตาร์แล้ว ยังเป็นพระเอก
นิสัยดี รักครอบครัว เป็นกันเอง  
ที่ส�าคัญเข้าถึงง่าย ตรงกับแบบ
ประกัน “คุ้มทวี” จาก OCEAN 
LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิตที่
นอกจากจะเป็นแบบประกันชีวิต
ยอดนิยมของคนไทยในประเภท
อุตสาหกรรมแล้ว ยังเป็นแบบ
ประกันที่ท�าง่าย จ่ายสบาย ใครก็
ท�าได้ โดยให้ “มาริโอ้” มาย�้าจุด
ขายดงักล่าว และเป็นไอคอนดงึดดู
คนรุ่นใหม่ให้เร่ิมต้นออมเงินผ่าน
ประกนัชวิีตเพือ่สร้างหลกัประกนัที่
มั่นคงให้กับตนเองและคนที่รัก

อรวรรณ	 ศิริโชติรัตน์	 ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ 
และประสานรัฐกิจ	 บมจ.สยามแม็คโคร	 และ	 คนธ์	 วงศ์กาฬสินธ์	 ผู้เชี่ยวชาญระดับ 
10	สายงานภูมิภาค	บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ากัด	ร่วมจัดอบรม	“การบริหารจัดการ 
ร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ”	ที่แม็คโคร	สาขาแพร่	

อัญรัตน์	พรประกฤต	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ยูบิลลี่	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	
(มหาชน)	 จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์	 ฉลองครบรอบ	 3	 ปี	 “ยูบิลลี่	 ออฟ	 สยาม”	
ไดมอนด์	 บูทีค	 ใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชีย	 พร้อมเปิดตัวคอลเลกชั่นใหม	่ 
“เดอะ	ริทึ่ม	ออฟ	เนเจอร์”	ที่	โรงแรม	ดับเบิ้ลยู	กรุงเทพ	

Mr.Hendrik	 Kretzer,	 Regional	 	 Executive	 Vice	 President	 	 BSH	 Home	
Appliances,	Asia	Pacific.	 ชลวิทย์	ณ	สงขลา	กรรมการผู้จัดการบริษัท	บีเอสเอช	 
โฮม	 แอ็พพลายแอ็นซ์	 จ�ากัด	 ประเทศไทย	 แถลงข่าว	 “BSH	 เปิดตัว	 BOSCH”	 
แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ	1	ในยุโรป		

ธนะสิทธิ์	เฟื่องไพศาล	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	แลนด์มาร์ค	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	
พร้อมด้วย	 พนม	 กาญจนเทียมเท่า	 กรรมการผู ้จัดการ	 บริษัท	 ไนท์แฟรงค	์ 
ชาร์เตอร์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 จัดงานเปิดตัวโครงการ	 The	 Element	 Rama	 9	 
(ดิ	เอเลเมนท์	พระราม	9)	ตอบโจทย์กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่
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ศ.ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ 
ทหารลาดกระบัง	พร้อมด้วย	ผศ.ดร.สุพันธุ์	ตั้งจิตกุศลมั่น	อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ซีเอ็มเคแอล	 ร่วมแสดงความยินดีกับ	ศ.นพ.ภิรมย์	 กมลรัตนกุล	 ในโอกาสได้รับ
โปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเป็นนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

กิตติพงศ์	กนกวิไลรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ซิงเกอร์ประเทศไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	 ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารฝ่ายขายระดับสูงของบริษัท	 และตัวแทนขาย 
ที่ได้รับรางวัลแชมป์เป้ียนประเทศซึ่งสามารถท�ายอดขายได้สูงที่สุดประจ�าปี	 
2560	ภายในงาน	“ซิงเกอร์คนเก่ง	สายพันธุ์แกร่ง”		

องอาจ	 ด�ารงสกุลวงษ์	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 และกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 
อนิเตอรไ์ฮด	์จ�ากดั	(มหาชน)	พรอ้มดว้ย	Mr.Kerry	Brozyna		VP/GM	Wolverine	
Leather	 and	 Material	 Sourcing	 ร่วมแสดงวิสัยทัศน์	 ภายในงาน	 แถลงข่าว	 
“IHL’s	30	Year	of	Success”	

บรรจงจติต	์องัศสุงิห	์รองปลัดกระทรวงพาณชิย์	เปดิโครงการ	“ต่อยอดการพฒันา
ศักยภาพผู้ประกอบการการค้าออนไลน์	:	Smart	Online	SMEs	Plus	(S.O.S+)”	
เพื่อขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบการไทยในการขายสินค้าออนไลน์ผ่านการเจรจา
ธุรกิจร่วมกับ	e-Marketplace	ต่างชาติ	

สมภพ	ศักดิ์พันธ์พนม	ประธานกรรมการบริษัท	แอสเซท	โปรแมเนจเม้นท์	จ�ากัด	
พร้อมผู้บริหาร	 เข้าพบMr.Ronald	 C.	 Almera	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ 
หุ้นส่วน	 บริษัท	 แกรนท์ธอร์นตัน	 (ประเทศกัมพูชา)	 จ�ากัด	 ในโอกาสประชุม 
หารือเรื่องธุรกิจ	ณ	เมืองพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	

ศ.นพ.ศุภกร	 โรจนนินทร์	 ผู้อ�านวยการศูนย์เต้านม	 โรงพยาบาลวัฒโนสถ	แถลง	
“นวัตกรรมใหม่รักษามะเร็งเต้านม	 และการดูแลครบทุกมิติ”	 โดยมี	 รศ.นพ.
ประเสริฐ	 เลิศสงวนสินชัย	 ผู้อ�านวยการฝ่ายดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง	 รพ.วัฒโนสถ 
และแพทย์รังสีรักษา	ร่วมให้ข้อมูลการรักษามะเร็งเต้านมแบบครบทุกมิติ	

อวยชัย	 ศิริวจนา	 ผู้จัดการฝ่ายขาย	 บริษัท	 ถิรไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้การ
ต้อนรับ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ	 จิตจริง	 อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในโอกาสที่น�า 
คณะนักศึกษา	ชั้นปีที่	3	เยี่ยมดูงานการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าก�าลัง	

กฤตพล ฉันทฤธานนท์ ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรการบินและกลยุทธ์	
การพาณิชย์  บริษัท  การบินไทย  จ�ากัด  (มหาชน)  พร้อมด้วย	 นายแมทธิว  ดีน   
ฉันทวานิช  และสมาชิกรอยัล  ออร์คิด  พลัส  ร่วมกิจกรรม  “รวมไมล์  รักษ์ป่า   
รู้ค่าชุมชน” 	ที่ชุมชนบ้านถ้�าเสือ	จังหวัดเพชรบุรี
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กุลณี	 อิศดิศัยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 เปิดงานแสดง 
แฟรนไชส์	 กาแฟ	 เบเกอรี่	 ไอศกรีม	 ปีที่	 12	 และงานท่องเที่ยวไทยท่องโลก	 
ครั้งที่	 19	 ภายใต้คอนเซ็ปต์	 “One	 Stop	 Shop”	 มาที่เดียวได้ครบทุกเรื่อง	 
โดยมี	กวิน	กิตติบุญญา	กก.ผจก.บจก.กวิน	อินเตอร์เทรด	ให้การต้อนรับ	

พรชัย	 สวัสดิ์สุขสบชัย	 กรรมการผู้จัดการ	 บจก.ดัชมิลล์	 ร่วมกับ	 6	 ภาคีเครือข่าย	 
อาทมิลูนธิหิวัใจแห่งประเทศไทยฯ,	มลูนธิโิรคกระดกูพรนุแห่งประเทศไทยฯ	สมาคม
โรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ,	เครือข่ายคนไทยไร้พุง	เปิดกิจกรรม	“เดิน-วิ่งการ
กุศล	สร้างเสริมสุขภาพดี	Healthy	Lifestyle	Run	2018”	

ดร.ชัยวัฒน์	 วิบูลย์สวัสดิ์	 ประธานกรรมการ	และ	 เกศรา	 มัญชุศรี	 กรรมการและ 
ผู้จัดการ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มอบรางวัล	“SET	เชิดชูผู้ท�าความด ี
เพื่อสังคม”	ประจ�าปี	2560	 แก่	9	ผู้ท�าความดีที่มุ่งมั่นท�างานเพื่อสร้างประโยชน์ 
ให้สังคม	พร้อมสนับสนุน	7	องค์กรเพื่อสังคม	

ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 
เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน	Thailand’s	Digital	Transformation	
Forum	หัวข้อ	How	Telecom	Infrastructures	will	Enhance	Thailand’s	Digital	
Transformation’	

สวัุฒน์	เตชะวัฒนวรรณา	รองกรรมการผูจ้ดัการ	ธนาคารกสกิรไทย	มอบเงนิจ�านวน	
888,888	 บาท	 จากกิจกรรม	 “ปิ๊บติวัล	 เทศกาลปิ๊บความสุข	 จุกรอยยิ้ม”	 ให้กับ 
โรงพยาบาลศิริราช	 โดยมี	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์	 ประสิทธิ์	 วัฒนาภา	 คณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นผู้รับมอบ	

ดร.กิตติพงษ์	 กิตยารักษ์	 ประธานหลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน	 รุ่นที่	 3	 ประชุมคณะ
กรรมการรุ่น	 โดยมี	 ดร.นาฬิกอติภัค	 แสงสนิท,	 สุพัตรา	 จิราธิวัฒน์,	 สุภาพรรณ	 
พิชัยรณรงค์สงคราม,	 ดร.พรรณประภา	 อินทรวิทยนันท์,	 วัลยา	 จิราธิวัฒน์	 และ	 
ศรีสอาด	ชั้นสามารถ	ร่วมงาน	ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลเวิลด์

พงศธร	 ทวีสิน	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 บริษัท	 ปตท.
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เปิดการประชุมคู่ค้าประจ�าปี	 2561	 
เพื่อส่งเสริมให้บริษัทคู่ค้าต่างๆ	 ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย	 มั่นคง	 อาชีว
อนามัย	และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ	

พิไลลักษณ์	บุญมา	กรรมการบริษัท	ไทยลอตเต้	จ�ากัด	น�าทีมจิตอาสาจัดโครงการ	
“Xylitolsmile”	 พร้อมคณะทันตแพทย์และนักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์	 
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ให้ความรู้	 พร้อมตรวจสุขภาพช่องปากและฟันฟร ี
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านจันทร์	จ.เชียงใหม่	


