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แกนน�ำผู ้ก ่อตั้งพรรคอนำคต
ใหม่ทั้ง “ธนำธร-ปิยะบุตร”  
ก�ำลังเจอบททดสอบส�ำคัญจำก
ปฏกิริยิำต่อต้ำนแนวคดิ นโยบำย 
ที่อำจส่งผลกระทบต่ออนำคต
ของพรรค แม้จะยืนยันว่ำสิ่ง 
ที่น�ำเสนอไม่ได้ “แรง” และ 
“อนัตรำย” เป็นข้อเสนอท่ียืนอยู่
บนหลักกำรประชำธปิไตย นติรัิฐ 
สิทธิมนุษยชน แต่กลับถูกมอง
ว่ำ “ร้อนวชิำ” ถกูน�ำไปขยำยควำม 

ในเชิงปลุกปั ่นให้เกิดควำม
รุนแรง หำกมองสิ่งที่เกิดขึ้นใน
บ้ำนเมอืงช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ ข้อ
เสนอของแกนน�ำพรรคอนำคต
ใหม่ยังเป็นเชื้อไฟดุ ้นเดิมที่
สำมำรถใช้ก่อไฟกองใหม่ให้
เกิดกำรเคลื่อนไหวของมวลชน
กลุม่ใหญ่ได้ ถ้ำต้องเจอมอ็บต้ำน
ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งพรรค อนำคต
พรรคอนำคตใหม่จะเป็นอยำ่งไร 
เชื่อว่ำทุกคนคงรู้ค�ำตอบดี

ทุกวันศุกร์
สองทุ่มเวลาไทย

ดูได้ทางเฟสบุ๊ค และยูทูบ “โลกวันนี้”
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หนทำงที่ท�ำให้ประเทศหยุดนิ่ง
ไม ่มีกำรพัฒนำหรือยกระดับ 
ควำมเป็นประชำธิปไตย ยกระดับ
ควำมเป็นนิติรัฐ ยกระดับเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประเทศ
ก้ำวหน้ำขึ้นในเชิงระบบ ก้ำวหน้ำ
ขึ้นในเชิงควำมคิด
 หำกมองในแง่หลักกำรตลำด
กำรน�ำเสนอควำมใหม่เป็นควำม
เสี่ยง
 มโีอกำสทัง้ประสบควำมส�ำเรจ็
และมีโอกำสที่จะล ้มเหลว แต่
โอกำสที่จะล้มเหลวนั้นมีต้นทุน 
สูงกว่ำเพรำะโดยปรกติของมนุษย์
มักปฏิเสธสิ่งที่ไม่คุ ้นเคยเพรำะ
เคยชินอยู่กับส่ิงเก่ำ ยกเว้นว่ำสิ่ง
ใหม่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำสำมำรถ
น�ำพำไปสู่สิ่งที่ดีกว่ำได้จริง
 ปฏิกิริยำต่อต้ำนแนวทำงของ
พรรคอนำคตใหม่จึงค่อนข้ำงแรง
เป็นธรรมดำ
 หำกเป็นควำมแรงในเชงิควำม
คิดถกเถียงกันด้วยเหตุผลจะส่ง 
ผลดี แต่หำกเป็นควำมแรงใน 
เชิงใช้ก�ำลังเข้ำจัดกำรกับสิ่งที่ไม่
เห็นด ้วย ไม ่ยอมรับ จะเป ็น
อันตรำยทั้งต่อผู้เสนอแนวคิดเอง
และต่อสังคมโดยรวม
 หากมองสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้าน
เมืองช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ข้อเสนอ
ของแกนน�าพรรคอนาคตใหม่ 
ยังเป็นเช้ือไฟดุ ้นเดิมที่สามารถ 
ใช้ปลุกปั่นให้เกิดการเคล่ือนไหว
ของมวลชนกลุ่มใหญ่ได้
 ถ ้ำต ้องเจอม็อบต ้ำนตั้ง 
แต่เริ่มก่อตั้งพรรค อนำคต 
ของพรรคอนำคตใหม่จะเป็น
อย่ำงไรเชื่อว่ำทุกคนคงรู้ค�ำ
ตอบดี

ข้อเสนอจัดการมรดกคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ของ
นายปิยบุตร แสงกนกกุล หนึ่ง
ในแกนน�าผู ้ก่อตั้งพรรคอนาคต
ใหม่ กลายเป็นประเด็นร้อนที่น่า
จับตา
 ร้อนเพรำะไม่เคยมีผู ้น�ำ
พรรคกำรเมอืงเสนอประเดน็ที่
แหลมคมแบบนี้มำก่อน
 ไม่ว ่ำจะเป็นข้อเสนอปฏิรูป
กองทัพเพื่อให้มีประสิทธิภำพมี
ควำมทันสมัยทัดเทียมนำนำ
อำรยะประเทศ มีควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นกองทัพภำยใต้
ระบอบประชำธิปไตย ไม่ให้เข้ำมำ 
ยุ่งเกี่ยวทำงกำรเมือง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีรัฐประหำรเกิดขึ้นอีก
 ไม่ว ่ำจะเป็นข้อเสนอปฏิรูป
ศำลยุติธรรมให้เกิดควำมโปรงใส
ตรวจสอบได้เพื่อด�ำรงควำมเป็น
นิติรัฐที่แท้จริง
 ไม่ว่ำจะเป็นกำรลบล้ำงประ 
กำศ ค�ำสั่ง คสช.เพื่อให้ผู ้ได้รับ 
ผลกระทบมีโอกำสต่อสู้ตำมกระ 
บวนยุติธรรม
 ประเด็นส�ำคัญที่แม้ไม่ได้พูด
ถึงไว้ในวันนี้แต่เคยพูดถึงไว้ใน
อดีตอย่ำงกำรปรับปรุงกฎหมำย
อำญำมำตรำ 112 ก็ถูกน�ำกลับ 
มำพูดถึงอย่ำงกว้ำงขวำง
 แม้นำยปิยะบุตร ยืนยันว่ำข้อ
เสนอทั้งหมดตั้งอยู ่บนพ้ืนฐำน 
ของหลักกำรประชำธิปไตย นิติรัฐ 
และสิทธิมนุษยชน ข้อเสนอเหล่ำ
นี้ไม่ได้ “แรง” หรือ “อันตรำย” 
หำกยืนอยู ่บนหลักกำรประชำ 
ธิปไตย นิติรัฐ สิทธิมนุษยชน ข้อ
เสนอนี้ก็เป็นเรื่องปรกติ
 แม้นำยปิยะบัตรจะยืนยันว่ำ 
ข้อเสนอทั้งหมดนี้ เกิดจำกกำร
ศึกษำค้นคว้ำทั้งทำงต�ำรำ ค�ำอธิ 
บำย ประวตัศิำสตร์กำรเมอืงเปรยีบ 
เทียบ และระบบกฎหมำยเปรียบ

ดับอนาคตใหม่

แรงกบัเจ้าของข้อเสนอและผูส้นบัสนนุ
 ในขณะที่นักวิชำกำรด้วย
กันก็มองว่ำเป็นข้อเสนอใน
ลกัษณะ “ร้อนวชิำ” พร้อมเหน็
ว่ำ พรรคอนำคตใหม่แสดงตัว
ชัดเจนอย่ำงไม่ปิดบังอ�ำพรำง
แล้วว่ำ พรรคนี้คือคือพรรค
ปฏิวัติตำมโมเดลกำรปฏิวัติ
ฝรั่งเศส
 ไม่ใช่เพียงนำยปิยะบุตร หำก
แต่นำยธนำกร จึงรุ่งเรื่องกิจ แกน
น�ำผู ้ก ่อตั้งพรรคอนำคตใหม่ก็
ก�ำลังถูกอดีตไล่ล่ำจำกกำรขุดเอำ 
ค�ำพูดต่ำงๆ ในอดีตมำวิพำกษ์
วิจำรณ์ โดยเฉพำะประเด็นเรื่อง
ศำสนำ และเรื่องเกี่ยวกับสถำบัน
 นับเป็นบททดสอบที่ส�ำคัญ
ส�ำหรับนักกำรเมืองรุ่นใหม่ที่ต้อง 
กำรน�ำเสนอส่ิงที่แตกต่ำงเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงสังคม กำรเมืองของ
ประเทศไปอีกระดับหนึ่ง
 มิใช่นักกำรเมืองที่น�ำเสนอ 
แต่เรื่องเดิมๆ ซ�้ำๆ พร้อมประนี 
ประนอมกับทุกฝ่ำยเพื่อให้ได้อยู่
ในอ�ำนำจอย่ำงปรกติสุข ซึ่งเป็น

เทียบ ที่ท�ำมำอย่ำงยำวนำนตั้งแต่ 
พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน และ
เป็นกำรทดลองน�ำเสนอเพ่ือโยน
ประเด็นให้สังคมได้ถกเถียงกัน
อย่ำงสร้ำงสรรค์ หำกเช่ือม่ันใน 
นิติรัฐ ประชำธิปไตย ก็ต้องยอม 
รับข้อเสนอเหล่ำนี้ได้ และพร้อม 
ที่จะถกเถียง ปกป้องข ้อเสนอ 
ต่ำงๆเหล่ำนี้ในทุกเวที
 แต่ดูเหมือนว่ำปฏิกิริยำตอบ
กลับมิได้เป็นเช่นนั้น
 สิ่งท่ีสะท้อนกลับมำจำกผู้ที่มี
ควำมเหน็ต่ำงทำงกำรเมอืงเป็นไป
ด้วยค�ำขู่อำฆำต เต็มไปด้วยถ้อย 
ค�ำรุนแรงหยำบคำย มิได้เป็นกำร
ถกเถียงอย่ำงสร้ำงสรรค์ภำยใต้
ควำมเชื่อมั่นในนิติรัฐ ประชำ 
ธปิไตย สทิธมินษุยชน อย่ำงทีน่ำย
ปิยะบุตรคำดหวัง
 ท่ีนายปิยะบตุรมองว่าข้อเสนอ
ต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้ “แรง” หรือ 
“อันตราย” กลับถูกท�าให้สังคม
มองว่า “แรง” และ “อันตราย” ที่
ไม่อาจรับได้ จนมีการน�าไปขยาย
ความในเชงิปลกุป่ันให้ใช้ความรนุ 

ที่นายปิยะบุตรมองว่าข้อเสนอต่างๆ
ไม่ได้ “แรง” หรือ “อันตราย”

 กลับถูกทำาให้มองว่า “แรง” และ “อันตราย” 
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ทรรศนะ

รฐับำลปรำบโกงส�ำเรจ็หรอืไม่ หรอืยิง่ 
มกีำรโกงหนกักว่ำเดมิเสยีอกี เพรำะ
ไม่มใีครตรวจสอบหรอืตรวจสอบไม่
ได้  เมือ่ฝีแตกจงึท�ำให้เหน็ว่ำยงัมคีน
โกงไม่ได้น้อยไปกว่ำรัฐบำลอื่นๆ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ปลดล็อกรัฐประหำร

ควำมแรงของ “พรรคอนำคตใหม่” 
นอกจำก “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ที่
โชว์วสิยัทศัน์เฉยีบและตรงไปตรงมำใน
นโยบำยหลกัทีเ่ป็นแกนกลำงในกำรคดิ
ทุกนโยบำย คือ “ปลดล็อก-ปรับ
โครงสร้ำง-เปิดโอกำส” 
 “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ยังจี้จุด 
เดือด “เผด็จกำร” เสนอให้จัดกำร 
“มรดก คสช.” ด้วยกำร “ปฏริปูศำล-
ปฏิรูปกองทัพ” โดยระบุข ้อเสนอ
ทั้ งหมดตั้ งอยู ่บนพื้นฐำนหลักกำร
ประชำธปิไตย นติริฐัและสทิธมินษุยชน 
ไม่ได้ “แรง” หรือ “อันตรำย” เลย 
หำกยืนอยู่บนหลักกำรประชำธิปไตย 
นิติรัฐและสิทธิมนุษยชน 
 เมื่อเห็นว่ำกำรรัฐประหำรโดยกอง 
ทัพเป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ไม่อยำกเห็นกำร
รัฐประหำรเกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ ก็ต้อง
ไม่ให้กองทพัเข้ำมำยุง่เกีย่วกบักำรเมอืง 
กำรปฏิรูปกองทัพเพ่ือให้กองทัพทัน
สมัยทดัเทยีมนำนำอำรยะประเทศ  เป็น 
สถำบันที่สอดคล้องกับประชำธิปไตย 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 ลบล้ำงผลพวงของกำรรัฐประหำร
คอืค�ำสัง่และประกำศของคสช.มำกมำย 
หำกปล่อยไว้เท่ำกบัระบบกฎหมำยไทย
ยอม “ยกเว้น” ให้กบักำรใช้อ�ำนำจของ 
คสช.อยู ่เหนือรัฐธรรมนูญทุกมำตรำ
และกฎหมำยทุกฉบับ
 กำรปฏิรูปศำลเพื่อให้โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เป็น “เสำหลัก” รักษำ
ประชำธิปไตยและนิติรัฐอย่ำงแท้จริง 
หำกเชือ่ในเสรปีระชำธปิไตย เชือ่ในสิทธ ิ
และเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น  
 “ปิยบุตร” ระบุว่ำ ข้อเสนอทั้ง 
หมดเป็นกำรมอง “อดตี” แก้ไขปัญ 
หำใน “อดตี” เพือ่เดนิหน้ำสู ่ “อนำคต” 
และก�ำหนด “อนำคต” ของเรำ 
ก�ำหนด “อนำคต” ของประเทศไทย
ให้ออกจำกวงจรรัฐประหำร

โพลส�ำรวจเร่ืองกำรปรำบโกงของรัฐบำลทหำร 
ยังถูกมองว่ำไม่ได้ท�ำให้ปัญหำลดน้อยไปกว่ำ
รัฐบำลท่ีผ่ำนๆมำนัก แม้จะไม่มีข่ำวโกงระห�่ำ
ในรัฐบำลนี้ แต่กำรโกงก็ปรำกฏให้เห็นตลอด
เวลำ ทีบ่อกว่ำเกดิจำกรัฐบำลก่อนๆ แล้วฝีแตก 
ตอนรัฐบำลนี้ แต่รัฐบำลนี้ก็ไม่สำมำรถปรำบ
โกงได้ส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย จะเป็นเพรำะคนโกง
คิดว่ำทหำรคงอยูไ่ด้ไม่นำน เดีย๋วรฐับำลนีก้ไ็ป
แล้วก็เลยยังโกงกันต่อไปโดยไม่เกรงกลัว
 รฐับำลทหำรยึดอ�ำนำจมำเกอืบจะ 4 ปีแล้ว 
ท�ำให้เรื่องกำรปรำบโกงถูกน�ำมำออกมำพูด  
มำวิจำรณ์ มำโจมตีต่ำงๆนำนำ โดยเฉพำะ
ข้ำรำชกำรยังโกงกันมำกมำย แม้จะมีกำรออก
มำโต้แย้งว่ำไม่จริงหรือเป็นกำรปรักปร�ำก็ตำม
เถอะ ถ้ำไม่มีกำรโกงกันจริงก็คงไม่ถูกจับได้
 เม่ือก่อนนี้พูดกันว่ำทหำรไม่มีโอกำสโกง 
ไปขูด ไปรีด ไปข่มขู่อะไร แต่เดี๋ยวนี้เมื่อทหำร
มำมีอ�ำนำจ มำเป็นรัฐบำล ก็ท�ำให้ทหำรบำง
คนบำงแห่งมีโอกำสเหมือนกัน เพรำะทหำรก็
เป็นปุถุชนคนธรรมดำ เมื่อนำยใหญ่ ลูกน้อง 
ก็คะนอง จึงเกิดกำรโกงต่ำงๆ  
 อย่ำงที่ทำงภำคใต้มีข่ำวเรื่องกล้องวงจร 
ปิดซ่ึงจะติดตั้งไว้ตำมโรงเรียนเพื่อควำมปลอด 
ภัย แต่ไม่ได้มำตรฐำน ครูในโรงเรียนก็ไม่
สำมำรถตรวจสอบได้ ครูก็ไม่ยอมรับ แต่ทหำร 
ก็ไปข่มขู่ให้เซ็นรับให้ได้ ครูก็กระอักกระอ่วน 
ยอมเซ็นไปก่อน ครูก็เดือดร้อนด้วยเพรำะ 
อำจโดนข้อหำสมรู้ร่วมคิด ดทีีมี่กำรบันทกึเสียง
ไว้เป็นหลักฐำน 
 เพรำะฉะนั้นเร่ืองโกงมันก็อยู่ที่คน อยู่ที่

โอกำสต่ำงๆด้วย อย่ำงที่พระพุทธเจ้ำตรัสว่ำ 
คนทีย่งัไม่ได้ท�ำชัว่ ยงัไม่โกง อย่ำนกึว่ำเป็นคน
ดี อำจเพรำะโอกำสยังไม่ให้ท�ำ ดังนั้นเรื่อง 
ของอ�ำนำจจึงต้องใช้อย่ำงระวัง ยิ่งมีอ�ำนำจ 
ก็ยิ่งท�ำให้หลำยคนคิดท�ำชั่ว เพรำะมีโอกำส 
จำกที่มีอ�ำนำจ มีต�ำแหน่งใหญ่โต แถมยัง 
มีอำวุธอีก ก็เลยผสมโรงโกงกันยกใหญ่
 ผลโพลที่ส�ำรวจเร่ืองโกงจึงออกมำให้รัฐ 
บำลรูว่้ำประชำชนรูส้กึอย่ำงไร รฐับำลปรำบโกง
ส�ำเร็จหรือไม่ หรือยิ่งมีกำรโกงหนักกว่ำเดิม 
เสียอีก เพรำะไม่มีใครตรวจสอบหรือตรวจ 
สอบไม่ได้ เมื่อฝีแตกจึงท�ำให้เห็นว่ำยังมีคน 
โกงไม่ได้น้อยไปกว่ำรัฐบำลอื่นๆ 
 ถ้าเป็นสมัยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 
ก็คงโดนถล่มไปแล้ว แม้นายกฯจะไม่ได้โกง 
แต่ลูกน้องและคนใกล้ชิดโกง มีภาพ มีข่าว 
อะไรต่างๆ เองการปราบโกง รัฐบาลจึงต้อง 
เด็ดขาด และขอให้ก�าลังใจฝ่ายท่ีปราบโกง 
ต้องมีส�านึกมีสันดานเหมือน “น้องแบม” 
 คนปรำบโกงต้องท�ำทุกท�ำอย่ำงเพื่อ
ปรำบคนโกง เหมือนผู้รู ้กฎหมำยที่รู ้ว่ำ
เรื่องนี้ไม่ผิดก็ต้องไม่รับฟ้องให้โรงศำล
แน่น ไม่ใช่มำรบักฟ้็องไป ทนำยยืน่ไปศำล 
ก็รับไป คดีก็ล้นศำล คนโกงก็ได้โอกำสได้
จังหวะโกงกันใหญ่ กลำยเป็น “น�้ำพริก
ผสมน�ำ้ยำ” หรอื “ผเีน่ำกบัโลงผ”ุ มำเจอกนั
พอด ีกำรโกงกร็ะบำดไปทกุหนทกุแห่งโดย 
เฉพำะพวกอยูใ่นวงกำรกฎหมำยโกงอย่ำง
ร้ำยกำจ กข็อให้คดิและช่วยๆกนักแ็ล้วกนั
 เจริญพร
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ขำยกองSCBOPPลงทุนตรำสำรหนี้

เศรษฐกิจ

ขายของออนไลน์ต้องแสดงรายละเอียด
ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ต้องแสดงรำคำ รำยละเอียดสินค้ำ 
บรกิำรให้ชดัเจน เพือ่ให้ผูบ้รโิภคมโีอกำสเปรยีบเทยีบ รำคำ ค่ำ
บริกำรก่อนตัดสินใจซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำร

ซื้อขายวันแรก : เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ประพนัธ์ เจรญิประวตั ิผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ และ สขุสนัต์ 
ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ชโย กรุ๊ป ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรก 
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ.ชโย กรุ๊ป  

ให้ข้อมูล : ปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และการเงิน บริษัท 
ดู เดย์ ดรมี จ�ากัด (มหาชน) ร่วมน�าเสนอข้อมลูในงานบรษิทัจดทะเบยีนพบนกัลงทนุ 
เพื่อน�าเสนอผลประกอบการธุรกิจประจ�าปี 2560 โดย บริษัทฯมีรายได้โต 35%  
ส่งออกพุ่ง 3.5 เท่า วางเป้าปี 61 โตต่อเนื่อง รุกตลาดจีน ขยายช่องทางจ�าหน่าย 

เวบ็ไซต์รำชกจิจำนเุบกษำเผยแพร่
ประกำศคณะกรรมกำรกลำงว่ำ
ด้วยรำคำสินค้ำและบริกำรฉบับที่ 
44 พ.ศ.2560 เรือ่งกำรแสดงรำคำ
และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
จ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร ผ่ำน
ระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ออนไลน์ระบุว่ำ คณะกรรมกำร
กลำงว่ำด้วยรำคำสนิค้ำและบรกิำร
ได้มมีตเิม่ือวันที ่6 มกรำคม 2560 
ก�ำหนดให้มีกำรก�ำกับดูแลกำร
แสดงรำคำและรำยละเอียดเก่ียว
กับกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร
ผ่ำนระบบพำณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
หรอืออนไลน์ เพือ่ให้ผู้บรโิภคได้มี
โอกำสในกำรเปรียบเทียบรำคำ
หรือค่ำบริกำรก่อนตัดสินใจซ้ือ
สินค้ำหรือใช้บริกำร อำศัยอ�ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ 9 (5) มำตรำ 
28 แห่งพระรำชบัญญัติว่ำด้วย
รำคำสนิค้ำ และบรกิำร พ.ศ. 2542 
คณะกรรมกำรกลำงว่ำด้วยรำคำ
สินค้ำและบริกำร จึงออกประกำศ
ดังต่อไปนี้
 ข้อ 1 ประกำศฉบับนี้ให้ใช้บงั 
คบัในทกุท้องทีท่ัว่รำชอำณำจกัรตัง้ 
แต่วนัถดัจำกวนัประกำศเป็นต้นไป
 ข้อ 2 ในประกำศนี ้“ผูป้ระกอบ
ธรุกจิ” ได้แก่ ผู้ประกอบธรุกิจเก่ียว
กับกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือบริกำร 
ผ่ำนระบบพำณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์

หรือออนไลน์
 ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดง
รำคำจ�ำหน่ำย ค่ำบริกำร รวมถึง
ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนำด น�้ำ
หนัก และรำยละเอียดของสินค้ำ
หรือบริกำร โดยกำรเขียน พิมพ์ 
หรือกระท�ำให้ปรำกฏ ด้วยวิธีอื่น
ใดในระบบพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบ
ธรุกจินัน้ ในลกัษณะทีช่ดัเจน ครบ
ถ้วน เปิดเผย สำมำรถอ่ำนได้ 
โดยง่ำย กำรแสดงรำคำจ�ำหน่ำย
สินค้ำ ค่ำบริกำรตำมวรรคหนึ่ง  
ให้แสดงรำคำต่อหน่วย รำคำหรือ

ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่ำ 
ใช้จ่ำยดังกล่ำวให้ชัดเจน ครบ 
ถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้
ควบคู่กับกำรแสดงรำคำจ�ำหน่ำย
สินค้ำหรือค่ำบริกำรที่ให้บริกำร
 ข้อ 5 กำรแสดงรำคำจ�ำหน่ำย
ปลีกสินค้ำหรือค่ำบริกำรท่ีให้
บริกำรตำมข้อ 3 ต้องแสดงให้ 
ตรงกับรำคำที่จ�ำหน ่ำย หรือ 
ค่ำบริกำรที่ให้บริกำร 

นำยสมิทธ์ พนมยงค์ ประธำน 
เจ ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ 
จ�ำกัด เปิดเผยกำรเปิดกองทุน 
ใหม่ กองทุนเปิดไทยพำณิชย์ 
เครดิต ออพพอทูนิตี้ (SCBOPP) 
เน้นลงทุนในหน่วยกองทุนรวม
ต่ำงประเทศเพียงกองทุนเดียว 
(Feeder Fund) ได้แก่กองทุน 
GAM Star Credit Opportunities: 
share c lass Inst i tu t ional 
Accumulation สกุลเงินดอลลำร์
สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของมูลค่ำ

ค่ำบริกำรนั้นจะมีตัวเลขภำษำใด
ก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอำรบิคอยู ่
ด้วย ส�ำหรับข้อควำมหรือรำยกำร
ที่แสดงควบคู ่กับรำคำจ�ำหน่ำย
หรือค่ำบริกำรต้องเป็นภำษำไทย 
แต่จะมีภำษำอื่นด้วยก็ได้
 ข้อ 4 กรณีที่มีกำรเรียกเก็บค่ำ
ใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกรำคำ
จ�ำหน่ำยสินค้ำหรือ ค่ำบริกำร 
ที่ให้บริกำรที่แสดงไว้ตำมข้อ 3  

for Collective Investments in 
Transferrable Securities) ซึ่งถือ
เป ็นมำตรฐำนกำรจัดกำรกอง 
ทุนที่ยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งกอง 
ทุนหลักจะลงทุนในตรำสำรที่ได้
รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ 
ไว้ในอันดับที่สำมำรถลงทุนได้ 
(Investment Grade) ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 40 ของมูลค่ำทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน ซึ่งจุดเด่นของ 
กองทุนคือกำรลงทุนตรำสำร 
หนี้ แบบยืดหยุ ่น ผสมผสำน
ระหว่ำงกำรคัดเลือกผู ้ออกตรำ 
สำรที่มีคุณภำพดี 

ทรัพย์สินสุทธิกองทุน ซึ่งกองทุน 
อำจลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วง
หน้ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำก
อัตรำแลกเปลี่ยน โดยขำยตั้ง 
แต ่ วันนี้ ถึ ง 26 มีนำคมศกนี้  
มูลค่ำโครงกำร 10,000 ล้ำนบำท  
เงินลงทุนขั้นต�่ ำ เ พียง 5,000 
บำท
 กองทุน GAM Star Credit 
Opportunities บริหำรโดย GAM 
Fund Management Limited  
จดทะเบียนภำยใต้กฎหมำยของ
ไอร ์แลนด ์และอยู ่ภำยใต ้กฎ 
เกณฑ์ UCITS (Undertakings 
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ข่าวย่อย

จีนขึ้นดบ.ระยะสั้น 
ธนำคำรกลำงจนีขึน้อตัรำดอก 
เบีย้ซ้ือหลกัทรพัย์ร้อยละ 0.05 
จำก 2.50 เป็น 2.55 โดยมี
สัญญำจะขำยคืน (reverse 
repo) ระยะ 7 วนั เพืใ่ช้ควบคุม
สภำพคล่องในระบบกำรธนำ 
คำร และอัดฉีดเงินเข้ำระบบ 
10,000 ล้ำนหยวน หลังจำก
เฟดขึ้นอัตรำดอกเบี้ยนโย 
บำยร้อยละ 0.25 จำก 1.25-
1.50 เป็น 1.50-1.75  

‘ผู้น�ำเปร’ูชงิลำออก 
ประธำนำธิบดีเปโดร ปำโบล 
คูชินสกี วัย 79 ปีของเปรู
ประกำศลำออกจำกต�ำแหน่ง
เมื่อวันพุธตำมเวลำท้องถิ่น 
ก ่อนจะถูกสภำลงมติถอด 
ถอนเมื่อวำนนี้ (22 มีนำคม) 
เนื่องจำกถูกกล่ำวหำว่ำซื้อ
เสียงเพื่อไม่ให้ถูกถอดถอน
และยุติเหตุวุ ่นวำยทำงกำร
เมืองที่ยืดเยื้อมำหลำยเดือน  
นำยคูชินสกีกล่ำวว่ำ เขำท�ำ 
งำนตลอด 60 ปีด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต แต่ฝ ่ำยค้ำน
พยำยำมมองว่ำเขำทุจริต กำร
ลำออกจึ งที่ ดีที่ สุดส� ำหรับ 
กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ใน
ประเทศ 

ผนกึเยำวชนอำเซยีน 
นำยเดสมอน ลี รัฐมนตรี
กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ครอบครัวของสิงคโปร์ ใน
ฐำนะประธำนกำรประชุม 
คณะมนตรีประชำสังคมและ 
วัฒนธรรมอำเซี ยนครั้ ง ท่ี  
19 กล่ำวว่ำ จะริเริ่มโครงกำร
เพื่ อกระชับควำมร ่ วมมื อ 
กลุ ่มเยำวชน อำทิ รื้อฟื ้น
กองทุนเยำวชนสิงคโปร ์-
อำเซียนเพื่อสนับสนุนกำร
พัฒนำควำมเป็นผู ้น�ำ กำร
บริกำรชุมชน และควำมเป็น 
ผู้ประกอบกำร 

ต่างประเทศ

สหรัฐขู่คว�่าบาตรการค้าจีน 
ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ของสหรัฐจะประกำศมำตรกำร
คว�่ำบำตรทำงกำรค้ำกับจีน 
เพือ่ป้องกนักำรขโมยทรพัย์สนิ
ทำงปัญญำของสหรัฐ ซึ่งคำด
ว่ำจะจีนจะตอบโต้มำตรกำรนี้
และก่อให้เกิดควำมวิตกว่ำจะ
ท�ำให้เกิดสงครำมทำงกำรค้ำ
ทั่วโลก
 
ขณะนี้ยังไม่ทรำบว่ำมำตรกำร 
ด้ำนภำษีของสหรัฐท่ีใช ้กับจีน 
ในครั้งนี้จะมีขนำดขอบเขตกว้ำง
ขวำงขนำดไหน แต่นำยโรเบิร์ต 
ไลท์ไฮเซอร์ ผู ้แทนกำรค้ำของ
สหรัฐกล่ำววำนนี้ว่ำ จะมุ ่งเน้น
สินค้ำด้ำนเทคโนโลยีชั้นสูงของ 
จีน ซ่ึงอำจจะรวมถึงข้อก�ำหนด 
ที่เข้มงวดในกำรลงทุนของจีนใน
สหรฐั นอกจำกนั้น สินค้ำประเภท
เสื้อผ้ำเครื่องแต่งกำยก็จะโดน
มำตรกำรภำษีในครั้งนี้ด้วย เจ้ำ
หน้ำท่ีประจ�ำท�ำเนียบขำวของ
สหรัฐกล่ำวว่ำ ประธำนำธิบดี
ทรมัป์ จะประกำศกำรเกบ็ภำษสีนิ 
ค้ำน�ำเข้ำจำกจีน
 เจ้ำหน้ำที่กล่ำวว่ำ กำรประ 
กำศในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจำกได ้
มีกำรสอบสวนกำรใช้ควำมพยำ 
ยำมของจีน ซ่ึงมีรัฐบำลอยู่เบ้ือง
หลัง ในกำรบิดเบือนตลำด กำร
กดดันและกำรขโมยเทคโนโลยี 
และทรพัย์สินทำงปัญญำของสหรัฐ  
ในขณะท่ีจีนได้เตือนรัฐบำลของ
นำยทรัมป์ก่อนหน้ำนี้แล้วมิให้ใช้

มำตรกำรทำงภำษีกับจีน โดย 
เรียกร้องผู้น�ำสหรัฐมิให้ตัดสินใจ
กระท�ำกำรใดๆ โดยใช้อำรมณ์เป็น
ที่ตั้ง นำยไลท์ไฮเซอร์ยอมรับว่ำ 
จีนน่ำจะมีมำตรกำรตอบโต้ภำค
กำรส ่งออกสินค ้ำ เกษตรของ 
สหรัฐ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ถัว่เหลอืง 
ซึ่งเขำกล่ำวว่ำ หำกจีนด�ำเนินกำร
จริง สหรัฐก็จะใช้มำตรกำรตอบโต้
จีนต่อไปอีก แม้เขำจะกล่ำวว่ำ  
ไม่มีผู้ใดชนะในสงครำมทำงกำร
ค ้ำ ซึ่ ง เป ็นท ่ำทีซึ่ งขัดแย ้งกับ 
นำยทรัมป์ที่เคยกล่ำวว่ำ สงครำม
กำรค้ำเป็นสิ่งดีและชนะสงครำม
ได้ง่ำย จีนกล่ำวหำสหรัฐเป็นพวก
ละเมิดระเบียบกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศซ�้ำแล ้วซ�้ำเล ่ำ ก ่อนที่
ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ของสหรฐัจะประกำศมำตรกำรคว�ำ่
บำตรกำรค้ำจีนครั้งใหม่ 
 ขณะทีเ่ว็บไซต์กระทรวงพำณชิย์
จีนยกเรื่องที่องค์กำรกำรค้ำโลก 
มีค�ำตัดสินวว่ำ สหรัฐไม่ปฏิบัติ
ตำมอย่ำงเต็มที่ต ่อค�ำตัดสินปี 

2557 ที่ว ่ำสหรัฐขัดต่อระเบียบ
องค์กำรกำรค้ำโลกกรณีเก็บภำษี
ตอบโต้กำรอุดหนุนกำรค้ำของจีน
ในสมัยบำรัค โอบำมำว่ำ เป็น
เคร่ืองพิสูจน์ว ่ำสหรัฐเป็นฝ่ำย 
ละเมดิระเบยีบองค์กำรกำรค้ำโลก 
ละเมิดมำตรกำรเยียวยำทำงกำร
ค้ำซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ สร้ำงควำมเสีย
หำยร้ำยแรงให้แก่ควำมเป็นธรรม
ของระบบกำรค้ำโลก และบั่นทอน
เสถียรภำพของระบบกำรค้ำพหุ 
ภำคี ขอเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติ
ต่อบริษัทจีนตำมระเบียบกำรค้ำ
โลกที่เป็นธรรมและมีเสถียรภำพ 
 ด้ำนบทบรรณำธิกำรหนังสือ 
พมิพ์ไชนำเดลรีะบวุ่ำ โลกควรร่วม
กันยืนหยัดป ้องกันกำรเกิดสง 
ครำมกำรค้ำ จีนไม่ใช่ประเทศ 
เดียวที่ตกเป็นเป้ำหมำย เพรำะดู
เหมอืนว่ำสหรัฐจะไม่เปลีย่นแปลง
แนวทำงปกป้องทำงกำรค้ำ และ
ประวัติศำสตร์ก็แสดงให้เห็นแล้ว
ว่ำกำรปกป้องทำงกำรค้ำจะน�ำไป
สู่สงครำมกำรค้ำในที่สุด

สื่อของทำงกำรเกำหลีเหนือรำย 
งำนว่ำสภำตรำยำงของเกำหล ี
เหนือจะจัดกำรประชุมสมัยพิเศษ
ในวันที่ 11 เมษำยนนี้ ท่ำมกลำง
บรรยำกำศทำงกำรทตูทีผ่่อนคลำย
มำกขึ้นทั้งกับเกำหลีใต้และสหรัฐ 
แต่ยังไม่ได้แจ้งรำยละเอียดเกี่ยว
กับกำรประชุมดังกล่ำว ตำมปกติ
กำรประชมุสภำของเกำหลเีหนอืจะ

โสมขำวประชมุนดัพเิศษ11เมษำฯ
มีขึ้นเพียงปีละคร้ังหรือ 2 ปีคร้ัง
เท่ำนั้น และส่วนใหญ่จะใช้เวลำ
เพียงวันเดียว เพ่ือรับรองงบประ 
มำณประจ�ำปีและกำรตดัสนิใจต่ำงๆ 
ของพรรครัฐบำล
 นกักำรทตูระดบัสงูเกำหลเีหนอื 
เดินทำงถึงกรุงปักกิ่งของจีนแล้ว 
หลังเสร็จส้ินกำรเจรจำอย่ำงไม่
เป็นทำงกำรกับผู้แทนของเกำหลี 

ใต้และสหรัฐที่ฟินแลนด์ โดยคณะ
ผูแ้ทนเจรจำ 18 คนจำก 3 ประเทศ 
รวมทั้งนำยโช คัง อิล รองอธิบดี
กรมกิจกำรอเมริกำเหนือของ
กระทรวงกำรต่ำงประเทศเกำหลี 
เหนือเดินทำงไปยังฟ ินแลนด์ 
เมื่อต้นสัปดำห์นี้ เพื่อร่วมหำรือ
ก ่อนที่จะมีกำรประชุมสุดยอด
ระหว่ำงสหรัฐและเกำหลีเหนือ 
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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 4795 (1320) วันศุกร์ที่ 23 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
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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

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 ปีข้ึนไป  
 • วฒิุ ปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสนิค้า 1 ต�าแหน่ง  

  • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีข้ึนไป 
 • วฒิุ ม.6 หรอื ปวช.ข้ึนไป
 • มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงูพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

3. พนกังานฝ่ายผลติ/ขนส่ง 10 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ18 ปีข้ึนไป 
 • วฒิุ ม.6 ข้ึนไป
 • 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

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

ลดความเสี่ยงดาวน์ซินโดรม 
กว่ำผู้หญิงคนหนึ่งจะตั้งครรภ์ได้
ไม่ใช่เรื่องง่ำย และในช่วงเวลำ
ระหว่ำงตั้งครรภ์ 9 เดือน คุณแม่
ทุกคนล้วนมีควำมคำดหวังและ
ควำมวิตกกังวลสูง ไม่ว่ำจะเป็น
เรือ่งของสขุภำพของทำรกในครรภ์ 
พัฒนำกำรของร่ำงกำย
 จำกกำรส�ำรวจพบว่ำในปัจจุบนั
คุณแม่ที่อำยุ 35 ปีขึ้นไป เมื่อตั้ง
ครรภ์ลูกน้อยทีเ่กดิมำมีควำมเสีย่ง
เป็นโรคดำวน์ซินโดรม มำกกว่ำ  
1 ต่อ 300 ดังนั้นเพื่อให้ลูกน้อย
เกิดมำอย่ำงสมบูรณ์ คุณแม่ที่มี
ควำมเสี่ยงควรเข้ำรับค�ำปรึกษำ
แพทย์ และตรวจคัดกรองตัวอ่อน 
เพื่อหำควำมผิดปกติของโครโม 
โซม เรยีกว่ำ “ป้องกนัไว้ ดกีว่ำแก้” 
 แพทย์หญิงวณีำ ครฑุสวสัดิ์ 
ผูอ้�ำนวยกำรแพทย์และสตูนิรแีพทย์ 
ผู้เช่ียวชำญ ด้ำนเวชศำสตร์กำร
เจรญิพนัธุแ์ละภำวะกำรมบีตุรยำก 
ศูนย์ซูพีเรีย เอ.อำร์.ที. กล่ำวว่ำ 

ดวงตา พงษ์วิไลย์ ผู้จัดการใหญ่การตลาดศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ 
และ วิม มโนพิโมกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โยชิโมโต้ เอ็นเทอร์เทนเมนต์  
(ไทยแลนด์) จ�ากดั  ร่วมเปิดงาน “THE MALL SHOPPING CENTER PRESENTS 
OKINAWA FAIR” 

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันปฏิญาณตนและ
แสดงเจตนารมณ์ในโครงการส่งเสรมิธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั 
“CG WHITE DAY” ประจ�าปี 2561 

กำรตั้งครรภ์เมื่อเจำะน�้ำคร�่ำแล้ว
พบโครโมโซมผิดปรกติ ศูนย ์ 
ซูพีเรีย เอ.อำร์.ที. จึงได้น�ำเทคนิค 
NGS มำใช้ร่วมกบักระบวนกำรท�ำ
เด็กหลอดแก้ว ในกำรตรวจคัด
กรองโครโมโซมตัวอ่อนก่อนกำร 
ฝังตัว ซึ่งให้ผลกำรตรวจคัดกรอง 
ที่ถูกต้อง แม่นย�ำ และสำมำรถ
ตรวจโครโมโซมได้ครบทั้ง 23 คู่ 
เพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด 
ทำรกที่ มี ควำมผิดปรกติทำง
โครโมโซม ช่วยให้มีอัตรำกำร 
ตั้งครรภ์ที่สูงขึ้น และลดโอกำส 
กำรแท้งลงได้ เพรำะสำเหตุส�ำคัญ 
ของควำมล้มเหลวในกำรตั้งครรภ์ 
และภำวะแท้งเกิดจำกควำมผิด
ปรกติทำงโครโมโซมของทำรก 
ทั้ งนี้กระบวนกำรทำงเทคนิค 
NGS จะประสบผลส�ำเร็จต้อง
อำศัยทีมงำนผู ้เชี่ยวชำญ ไม่ว่ำ 
จะเป็นแพทย์ นักวิทยำศำสตร ์
และทุกๆฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง

จตุรพร ธนาพรสังสุทธิ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว บริษัท  
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด แถลงข่าวเปิดตัวเจลอาบน�้าสูตรใหม่  
‘โพรเทคส์ ฟอร์ เมน ไอซ์ ช็อค’ ต้อนรับหน้าร้อนที่จะถึง โดยวางจ�าหน่ายแล้วท่ี 
เซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขา

สุนิตา บ็อตเซ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์แนป ประเทศไทย จ�ากัด ต้อนรับ
คณะผู้สื่อข่าวต่างชาติ ท่ีมาเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์แนป ประเทศไทย ซึ่งจัด 
โดยบีโอไอ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และส่งเสริมการลงทุน 
ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ปัจจุบันพบว่ำผู ้หญิงแต่งงำนมี 
ครอบครัวอำยุมำกขึ้น เฉลี่ยอยู ่
ที่ 35 ปี เมื่อแต่งงำนช้ำท�ำให ้
เซลล์สืบพันธุ์ หรือที่เรียกว่ำ “ไข่” 
ก็จะเส่ือมคุณภำพลงไปด้วย ท�ำให้
คุณแม่ที่สูงอำยุจะมีควำมเสี่ยง 
ต่อกำรมีลกูเป็นโรคดำวน์ซนิโดรม  
แต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงตั้งครรภ์
ท่ีอำยุน้อยกว่ำ 35 ปี ก็มีควำม 
เส่ียงกับกำรมีลูกเป็นโรคดำวน์ 
ซินโดรม ได้เช่นเดยีวกัน เพือ่ควำม

ปลอดภัยของลูกน้อย ในช่วงตั้ง
ครรภ์มีกำรตรวจให้เลือกหลำย 
วิธี ได้แก่ 1.กำรเจำะน�ำ้คร�ำ่ 2.เจำะ 
เลือดคุณแม่เพ่ือหำปริมำณสำร
เคมี 3.กำรท�ำอัลตรำซำวนด์ และ 
4.ตรวจคัดกรองดำวน์ซินโดรม 
ด้วยเทคนิค NIPT 
 จำกข้อจ�ำกัดทำงเทคนิคของ
กำรตรวจคัดกรองกลุ ่มอำกำร 
ดำวน์ซนิโดรมในทำรกหลงักำรตัง้
ครรภ์ และภำวะเสี่ยงจำกกำรยุติ
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ภญ.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย จัด
กิจกรรม “อบรมเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าสู่วยัสูงอายุ ไฟเซอร์ รู-้เฒ่า(เท่า)-ทนั-สขุ” 
ให้แก่กลุ่มจิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความ 
พร้อมประชากรก่อนวัยสูงอายุ 

นฐา ชมเสวี ผู้จัดการทั่วไปสวนน�้า วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน พร้อมด้วย  
ธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อ�านวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพ่ือสร้างแบรนด์และ 
บริหารสื่อโฆษณา บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น แถลงข่าว “Vana Nava Songkran In  
The Lost Jungle with Yellow Claw”

อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับ คณะสื่อมวลชน
อาเซียน จาก 7 ประเทศ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดิน 
ทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้สามพรานโมเดล  
พร้อมฟังบรรยายเรื่อง “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Organic Tourism” 

ชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ ผู ้อ�านวยการส�านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  
ร่วมด้วย ดิสพล ผดุงกุล นายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย และ  
เดวิด เอ็ทคิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย เอ็กซิบิทชั่น เซอร์วิสเซส จ�ากัด  
แถลงข่าวจัดงาน The 4thRISE & RAIL Asia Expo 2018
 

สมพงษ์ โสภณวงศากร ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคป ราชา ศรีราชา และ เจสัน อี ไนท์ 
ผู ้จัดการโรงแรมซัมแวร์ เกาะสีชัง มอบกระเช้าแสดงความยินดี และมอบเงิน  
100,000 บาท แก่ นภัทร เลิศศิลป์เจริญ นักกีฬาขี่ม้า ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่าย 
ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส  

ธีร์ธวัช แร่จั่น ประธานบริหารบริษัท เดอร์มาลิงค์ จ�ากัด จัดงานสังสรรค์ผ่าน 
กิจกรรมแข่งขันกีฬา และจัดกิจกรรม Thank you Party เพื่อสร้างความสามัคค ี
ในการท�างานเป็นทีม และขอบคุณพนักงานท่ีร่วมเคียงข้างมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา  
ที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ดินแดง กรุงเทพฯ     

สนามบินตราด ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อ 
ให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนรอบสนามบินและประชาชนทั่วไป ณ วัด 
มุมสงบ ต�าบลแสนตุ้ง อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับ 
การตรวจรักษาจ�านวนกว่า 60 คน

พีอาร์เอ อะคาเดมี จัดสัมมนา “เจ้าพ่อที่ดิน ให้รวยเงินล้านแบบพลิกชีวิต” สอน 
โดย ‘โค้ชติ้ว’ ธนิช พันธุรักษ์ วิทยากร นักเขียน และนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การลงทุนท่ีดิน มาถ่ายทอดมุมมอง วิธีคิด เทคนิคการลงทุน พร้อมเคล็ดลับ 
ลงทุนที่ดินอย่างไรให้ได้ก�าไรหลายเท่าตัว
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ชัยวัฒน์ ก้องพนาไพรสณฑ์ ประธานกลุ่มพันธกิจเพื่อการศึกษา สมาคมพ่อค้าม้งไทย 
พร้อมด้วยก่ี ช่างตว๋า เลขานุการเครือข่ายตระกูลม้งในประเทศไทย และคณะ  
มอบเงิน 68,000 บาท ให้กับศุภโชค กีรตินันทกุล นักศึกษาปีที่ 2 คณะแพทย 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นระหว่างเรียน
 

มร.ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีซี่บาย 
แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “ยูเมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” ปี 6 พร้อมมอบรายได้
รวม 9,000,000 บาท จากการจัดกิจกรรมเมื่อปีที่ผ่านมาให้กับ สภากาชาดไทย  
ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และ ดร.พันธุ์อาจ  
ชัยรัตน์ ผอ.ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดตัว สถาบัน 
วิทยาการนวัตกรรม เพื่อยกระดับบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความสามารถ 
ทางนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับต่อยอดจากระดับประเทศไปสู่สากล
 

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการกฤษฎีกา (ประเทศไทย) อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน 
ให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ธบริษัท ไชน่า เจนเนอรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
โดยมีคณะผู้บริหารน�าโดยมร.เคนเน็ท แซวประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ 
ภายในงาน SETA 2018 ที่ไบเทค บางนา

นพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตและ
จ�าหน่ายพร้อมให้เช่า พัดลมไอน�้า-ไอเย็นภายใต้แบรนด์ “มาสเตอร์คูล เปิดตัว 
พัดลมไอเย็น รุ่นใหม่ “เย็นไล่ยุง” รุ่น MIK-28EX พร้อมกับรุ่น  MIK-14EX  
ที่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.อาร์เอส พร้อมด้วย ดร.ชาคริต พิชญางกูร กรรมการผู้
จัดการ บจก.ไลฟ์สตาร์ จับมือ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ มุ่งวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า 
“ไลฟ์สตาร์” กลุ่มสุขภาพและความงาม 

แววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล ผู้จัดการทั่วไป เคเอฟซี (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึก 
ข้อตกลงให้ บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จ�ากัด โดย อุดมเดช คงทวีเลิศ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เป็นผู้ตรวจสอบกระบวนการ 
ปฏิบัติงานในร้านเคเอฟซีทุกสาขาทั่วประเทศ 

บริษัท เอกซ์โพเนนเชียล วิสาหกิจเพื่อสังคม จ�ากัด น�าโดย ดร.จอห์น เลสลี่ มิลลาร์  
ร่วมกับ Singularity University ศูนย์รวมกลุ่มนักคิดและผู้น�าด้านนวัตกรรมจาก 
ซิลิคอน ประกาศจัดงานสัมมนาเป็นครั้งแรกในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ 
งาน SingularityU Thailand Summit 2018


