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อวสานคนจน?

เศรษฐกิจ 4 เศรษฐกิจ 4

หลังการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.
2561 ทีถ่กูตราออกมาเพือ่ตดัรากถอน 
โคน “นโยบายประชานยิม” ของพรรค 
การเมืองไม่ให้เอางบประมาณไปท�า
โครงการแลกคะแนนเสียง มองมุม
การเมืองอาจเป็นเรื่องดี แต่หากมอง
จากข้อเท็จจริงอาจท�าให้เกิดปัญหา
เมือ่นโยบายช่วยเหลือประชาชน กระ 
ตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เคยท�ามาจะไม่

สามารถท�าได้ แม้แต่โครงการดีๆ
อย่างหลกัประกนัสขุภาพกอ็าจมปัีญ 
หาเพราะที่ผ่านมามีคนพูดเสมอว่า
เป็นภาระงบประมาณ กฎหมายนีไ้ม่
เพียงเป็นตอนอวสานของนโยบาย
ประชานยิมอย่างทีพ่ดูกนัเท่านัน้ แต่
เป็นการอวสานคนจนด้วยเพราะการ
ใช้งบประมาณเพือ่ช่วยเหลอืแทบจะ
ท�าไม่ได้เลยหากตคีวามตามกฎหมาย 
อย่างตรงไปตรงมา โลกวันนี้มีประเด็น 2

IMFเตอืนโลก
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เมืองที่ ใช ้ เงินงบประมาณ
หว่านแจกแลกคะแนนเสียง
โดยไม่สนใจความคุ้มค่าของ
ผลที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบ
ประมาณ
 พ.ร.บ.นี้ดีหรือไม่มองได้สอง
มุม
 มุมหนึ่งมองได้ว่ำเป็นเรื่องที่มี
กฎหมำยมำควบคุมกำรใช้จ่ำยงบ
ประมำณเพื่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ
เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่หว่ำนแจก
แบบต�ำน�้ำพริกละลำยแม่น�้ำ ปิด
ช่องไม่ให้ใช้งบประมำณหำผล
ประโยชน์ทำงกำรเมือง ใช้งบ
ประมำณแลกคะแนนนิยม
 มอ งอี กมุ มหนึ่ ง จ ำ กนี้ ไ ป 
นโยบำยช่วยเหลือประชำชน กระ 
ตุ้นเศรษฐกิจอย่ำงจ�ำน�ำข้ำว แจก
เช็คช่วยชำติ แจกเงินคนจน รถไฟ
ฟรี รถเมล์ฟรี ฯลฯ จะไม่สำมำรถ
ท�ำได้อีกต่อไปยกเว้นแต่ว่ำต้อง
สำมำรถพิสูจน ์ได ้ว ่ำกำรแจก 
ของฟรเีหล่ำนีเ้กดิประโยชน์ คุม้ค่ำ 
ไม่สร้ำงภำระกำรคลังให้รัฐ หำก 
จะท�ำต้องตีควำมเรื่องควำมคุ ้ม 
ค่ำ ไม่เป็นภำระงบประมำณกัน
ยำว แม้แต่โครงกำรดีๆอย่ำงหลัก
ประกันสุขภำพก็อำจมีปัญหำได้
เพรำะที่ผ่ำนมำมีคนพูดเสมอว่ำ
เป็นภำระงบประมำณ
	 พ.ร.บ.นี้ ไม ่ เพียงเป ็นตอน
อวสานของนโยบายประชานิยม
อย่างที่พูดกันเท่านั้น
 แต่เป็นการอวสานคนจน
ด้วยเพราะจากนี้ไปการท�า
นโยบายช่วยเหลอืเพือ่บรรเทา
ความเดือดร้อนจะท�าได้ยาก
ขึ้นถึงขั้นท�าไม ่ได ้ เลยหาก
ตีความตามตัวกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา

การเมืองไม ่ มีอะไรท่ีแน ่นอน	 
วันวานถูกอ�านาจพิเศษเด้งพ้น
เก้าอี้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 วันนี้ได้รับแต่งต้ังเป็น
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรียังเกิด 
ขึ้นได้จึงไม่ต้องหวังเห็นมาตรฐาน
การใช้อ�านาจ
 เหมือนกรณีกำรคัดเลือกผู  ้
เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทร 
ทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม 
แห่งชำติ (กสทช.) ที่ถูกล้มโต๊ะซ�้ำ
รอยกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็น
กรรมกำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) โดย 
ให้เหตุผลคล้ำยกันคือ มีผู้ได้รับ
กำรเสนอชื่อจำกคณะกรรมกำร
สรรหำ 8 ใน 14 คนมีคุณสมบัติ
ต้องห้ำม
 ค�าถามคือเม่ือมีคุณสมบัติ
ต้องห้ามแล้วคณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อมาให้สภานิต ิ
บัญญัตแิห่งชาต ิ(สนช.) ลงมติ
เลือกได้อย่างไร การเสนอชื่อผู้
มีคุณสมบัติต้องห้ามผู ้เสนอ
ต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่
 อย่ำงไรก็ตำมหำกย้อนดูกำร
คัดเลือก กกต.ที่ถูกล้มโต๊ะไปด้วย
เหตุผลคล้ำยๆกันก่อนหน้ำนี้ก็
ไม่มีใครต้องรับผิดชอบกับกำร
เสนอชื่อผู้ขำดคุณสมบัติ
 ที่ส�ำคัญคือทั้งกำรล้มโต๊ะคัด
เลอืก กกต.และกำรล้มโต๊ะคัดเลือก 
กสทช. ต่ำงมีเสียงวิพำกษ์วิจำรณ์
ตำมมำในภำยหลังว่ำเป็นไปตำม 
“ใบสั่ง” ส่วนใครสั่งละไว้ในฐำนที่
เข้ำใจ และ “ใบสั่ง” มีจริงหรือไม่ 
หรอืแค่แอบอ้ำงชือ่เพือ่ล้มกระบวน 
กำรคดัเลอืกเวลำจะเป็นผู้ให้ค�ำตอบ
 ข้ำมจำกเรื่อง “ใบสั่ง” มำที่
เรื่องอนำคตของพรรคกำรเมือง 
นักกำรเมือง และประชำชนผู ้
ยำกไร้ ถึงตอนนี้ต้องบอกว่ำถูก
ตอกตะปูตัวสุดท้ำยปิดฝำโลงไป

อวสานคนจน?
จำ�นำ�ข้�ว แจกเช็คช่วยช�ติ

 แจกเงินคนจน รถไฟฟรี รถเมล์ฟรี ฯลฯ
 จะไม่ส�ม�รถทำ�ได้อีกต่อไป

เรียบร้อยแล้วหลังจำกที่เว็บไซต์
รำชกิจจำนุเบกษำ เผยแพร่พระ
รำชบัญญัติ (พ.ร.บ.)วินัยกำรเงิน
กำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ในทันที
 หลักกำรและเหตุผลอันที่ 
มำของพ.ร.บ.นี้ถูกระบุไว้ว ่ำรัฐ 
ธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญญัติให้รัฐต้องรักษำวินัยกำร
เงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด เพื่อ 
ให ้ฐำนะทำงกำรเงินกำรคลัง 
ของรัฐมีเสถียรภำพ และมั่นคง
อย่ำงยั่งยืนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ ซึ่ง
กฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้อง 
มีบทบัญญัติเก่ียวกับกรอบกำร
ด� ำ เนินกำรทำงกำรคลั งและ 
งบประมำณของรัฐ กำรก�ำหนด
วินัยทำงกำรคลัง ด้ำนรำยได้ 
และรำยจ่ำย ทั้งเงินงบประมำณ
และเงินนอกงบประมำณ กำร
บริหำรทรัพย ์ สินของรั ฐและ 
เงินคงคลังและกำรบริหำรหนี ้
สำธำรณะ จึงจ�ำเป ็นต้องออก 
พ.ร.บ.นี้มำบังคับใช้

 พ.ร.บ.ดังกล่าวมีทั้งหมด	 87	
มาตรา	 แต่ที่เป็นเนื้อหาส�าคัญอยู่
ทีม่าตรา	9	ซึง่ระบวุ่า	คณะรฐัมนตรี
ต้องรักษาวินยัในกจิการทีเ่กีย่วกบั
เงินแผ่นดินตามพ.ร.บ.นี้	 อย่าง
เคร่งครัด	 ในการพิจารณาเรื่องที่
เกี่ยวกับนโยบายการคลัง	 การจัด
ท�างบประมาณ	 การจัดหารายได	้
การใช้จ่าย	การบริหารการเงนิการ
คลัง	และการก่อหนี้	
	 คณะรัฐมนตรีต้องพิจารณา
ประโยชน์ทีรั่ฐหรือ	ประชาชนจะได้
รับ	ความคุ้มค่า	และภาระการเงิน
การคลังที่เกิดขึ้นแก่รัฐ	 รวมถึง
ความเสีย่งและความเสยีหายทีอ่าจ
เกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
อย่างรอบคอบ	 คณะรัฐมนตรีต้อง
ไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่ง
สร้างความนิยมทางการเมืองที ่
อาจก่อให้เกิด	 ความเสียหายต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
ประชาชนในระยะยาว
 พ.ร.บ.นี้ถูกมองว่าออกมา
บังคับใช้เพื่อท�าหมันนโยบาย
ประชานิยมของพรรคการ 
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In Brief : ย่อควำม

โกงธรรมชาติ

ทรรศนะ

ถ้าไม่น�าเรื่องนี้มาเป็นบทเรียน ก็จะ
ต้องมีคนอื่น องค์กรอื่นมาท�าเป็น
เยี่ยงอย่างเช่นกัน จึงต้องร้ือต้อง
ถอนให้ ส้ินซาก ส ่วนใครอนุมัติ  
ใครควรรับผิดชอบก็ไปว่ากันตาม 
ขั้นตอน

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

หลงงมงาย?
“แจ็ค หม่า” มำก็ต้องตีฆ้องร้องป่ำว
กันให้ดังกระหึ่ม “ทั่นผู ้น�า” และ
บรรดำ “ลิ่วล้อ” ท้ังล้อหน้ำล้อหลัง 
ต่ำงออกมำต้อนรับเยี่ยง “วีรบุรุษ 
(กู้ชาติ)” 
 เพรำะเกือบ 4 ปีเต็มเศรษฐกิจก ็
ยังลุ่มๆดอนๆ ทั้งที่ใช้งบประมำณไป
มหำศำล จัดงบประมำณขำดดุล “ตัว
แดง” มำตลอดและออกมำตรกำร 
กระตุ ้นเศรษฐกิจสำรพัดเท่ำนั้น ยัง 
กู ้ เงินมำกที่สุดในประวัติศำสตร์อีก 
ด้วย แต่กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจก็ยัง 
“ต�่าที่สุด” ในภูมิภำค  
 “เฮียกวง” และหน่วยงำนเศรษฐ 
กิจก็พยำยำมโฆษณำชวนเชื่อว่ำเศรษฐ 
กิจไทยก�ำลังดี วันดีคืนและ “แจ็ค 
หม่า” จะกู ้“เอสเอม็อี” ท�ำให้ไทยเป็น 
“ดิจิทัลฮับ” ในภูมิภำค   
 “พิชัย นริพทะพันธุ์” เจ้ำเก่ำจึง
ออกมำสวนกลับยืนยัน โดยเอำตัวเลข 
“ธนาคารโลก” และ “ธนาคารเพื่อ
การพฒันาเอเชยี (เอดบี)ี” ยนืยนัว่ำ 
เศรษฐกิจย�่ำแย่อย่ำงต่อเนื่องต้ังแต ่
มีกำรรัฐประหำร 
 แม้เศรษฐกิจจะโตจำก 1.0% ต่อปี
มำที่ 3.9% ต่อปี แต่ก็ต�่ำกว่ำศักยภำพ
มำก กำรลงทุนภำคเอกชนก็ยังต�่ำ 
เตี้ย รำยได้คนส่วนใหญ่ยังต�่ำติดดิน
และยงั “รวยกระจกุ จนกระจาย” อกี
 “อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ก็แจก 
แจงในคอลัมน์ “โดนไปบ่นไป” ใน
เว็บไซต์ “โลกวันนี้” ว่ำกำรขยำยตัว
ทำงเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ปี 2557-2560 
รวม 4 ปียังได้แค่ 11.2% ขณะที่เพื่อน
บ้ำนอำเซียนไม่ต�่ำกว่ำ 20% เลย
  เรือ่งนีไ้ม่ใช่เรือ่งใคร “หลงทาง” 
แต่เป็นการ “หลงงมงาย” เพราะ
คิดว่าคนไทยยัง “โง่” อยู่!

เหมือนธรณีพิโรธเมื่อธรรมชำติถูกมนุษย์
ท�ำลำย เอำควำมสวยงำมของป่ำไปสร้ำงรสีอร์ต 
หรอืถำกถำงท�ำลำย อย่ำงกรณีบ้ำนพักตุลำกำร
ท่ีดอยสเุทพ ซึง่มอีกีหลำยแห่งทีม่กีำรบกุรกุป่ำ
เพื่อสร้ำงรีสอร์ต สร้ำงอะไรต่ออะไร ยิ่งเป็นผู้รู้
กฎหมำยต้องระมัดระวัง ไม่ใช่เอำช่องว่ำงทำง
กฎหมำยมำใช้ประโยชน์ของตนเอง ซึ่งไม่ผิด 
แต่ถอืเป็นกำรท�ำลำยหรอืโกงธรรมชำต ิทัง้ทีม่ี
พื้นที่อีกมำกมำยจะสร้ำงได้  
 ควำมสวยงำมของป่ำเพื่อสร้ำงควำมสุข
ควำมสบำยให้กบัคนกลุม่หนึง่ คนทีม่ตี�ำแหน่ง
และฐำนะสูง ท�ำไมจึงไม่รู้สึกอะไรกับป่ำที่สูญ
เสียไป ให้ควำมยุติธรรมกับธรรมชำติ กับป่ำ
หรือไม่ ก็ลองน�ำไปคิดกันดู
 ปัญหำที่ตำมมำคือ ถ้ำจะให้ร้ือทิ้ง ส่ิง
ก่อสร้ำงต่ำงๆกไ็ม่ใช่น้อย เสยีงบประมำณสร้ำง
แล้วยังจะต้องเอำซำกที่รื้อถอนไปทิ้งอีก เป็น
เรื่องน่ำเสียดำยเงินร้อยล้ำนพันล้ำน สำมำรถ
น�ำไปใช้พัฒนำอะไรได้อีกมำกมำย เร่ืองนี้จง
ต้องให้เป็นเคร่ืองเตอืนใจทกุองค์กร ทกุสถำบัน 
อย่ำเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องจน
ลืมเรื่องของส่วนรวม
 ฝ่ำยทีต่่อต้ำนกค็งจะเดนิหน้ำเตม็ที ่ซึง่ส่วน
หนึ่งอำจเพรำะเกิดกรณีฆ่ำเสือด�ำที่ป่ำทุ่งใหญ่
นเรศวรด้วย เร่ืองป่ำเขำจึงกระตุ้นให้คนส่วน
ใหญ่ตื่นตัวมำปกป้องมำกขึ้น กระแสรักป่ำจึง
ไม่ยอมให้ใครมำท�ำลำยป่ำ บำปเลยออกฤทธ์ิ
ออกเดชท่ีนัน่ทีน่ี ่เพรำะประชำชนส่วนใหญ่ตืน่
ตัวและไหวทนัพวกทีท่�ำบำปกบัป่ำ ไม่พอใจใคร
ก็ตำมทีท่�ำลำยป่ำ   ไม่เหมอืนแต่ก่อนทีท่�ำอะไร
ก็ไม่มีใครรู้ หรือกล้ำจะลุกฮือต่อต้ำน ป่ำจึงถูก

ท�ำลำยไปมำกมำย จนกระทั่งเกิดโมเดลอะไร
ขึ้นมำ  
 กำรบุกรุกท�ำลำยป่ำเพื่อเอำสร้ำงรีสอร์ต
หรือประโยชน์ต่ำงๆ มักเป็นผู้มีอิทธิพล มีเส้น
มีสำย รวมถึงยอมตกเป็นทำสของเงิน มัน
โยงใยกันพอสมควร ไม่เช่นนั้นคงไม่สำมำรถ
บุกรุกกันได้มำกมำย สร้ำงถนน สร้ำงบ้ำน 
ถำกถำงไปปลกูพชืไรต่ำงๆ เป็นพนัเป็นหมืน่ไร่ 
ซึ่งไม่ใช่ท�ำกันได้ง่ำยๆ โดยไม่มีใครรู้เห็น โดย
เฉพำะคนในพื้นที่ถ้ำไม่สนับสนุนก็ท�ำไม่ได้   
 ธรรมชาตแิละความสวยงามของป่าเขา 
จึงกลายเป็นเครื่องบรรณาการให้กับผู้มี
อิทธิพล คนชั้นสูงที่มีฐานะ ท�าอะไรก็ไม่มี
ความผิด หรือเอาผิดไม่ได้ เมืองไทยมีป่า 
มเีขา มธีรรมชาตทิีส่วยงาม แทนจะรักษาไว้ 
ให้เป็นสมบัติของชาติก็กลายเป็นสมบัติ
ของคนกลุม่นัน้กลุม่นี ้องค์กรนัน้ สถาบนันัน้ 
	 ถ้าเราไม่น�าเร่ืองนีม้าเป็นบทเรียน	กจ็ะต้อง
มคีนอืน่	องค์กรอืน่มาท�าเป็นเยีย่งอย่างเช่นกนั	
จึงต้องร้ือต้องถอนให้สิ้นซาก	 ส่วนใครอนุมัติ	
ใครควรรับผิดชอบก็ไปว่ากันตามขั้นตอน	ไล่บี้
ไล่เบี้ยกันไป	 อย่าท�าอะไรที่ฝืนความรู้สึกของ
ประชาชนส่วนใหญ่	 ไม่เช่นนั้นแผ่นดินไทย 
ก็คงไม่เหลือป่าและธรรมชาติให้กับลูกหลาน	
ป่าช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและประโยชน์
ต่างๆอีกมากมาย	
 จึง “ไม่ควรท�าในสิ่งที่ไม่ให้ท�า ไม่ควร
มีในสิ่งที่ไม่ให้มี” มี 2 ค�านี้ในสมองซัก
หน่อย ธรรมชาติก็คงไม่ถูกท�าลาย
  เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ไตรมาสแรก4แบงก์ใหญ่ก�าไรอูฟู้่

ธนำคำรพำณิชย ์ไทยได้ทยอย
รำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส
แรกปี 2561 โดยธนำคำรไทย
พำณิชย์และบรษิทัย่อยมกี�ำไรสทุธิ
ไตรมำส 1 ปี 2561 (งบกำรเงินรวม
ก่อนสอบทำน) จ�ำนวน 11,364 
ล้ำนบำท ลดลง 4.6% จำกไตรมำส 
1/2560 โดยรำยได้จำกกำรด�ำเนนิ
งำนเพิ่มขึ้น 6.6% จำกปีก่อน จำก
กำรเติบโตของรำยได้ที่มิใช่ดอก 
เบี้ย 13.4% ซึ่งส่วนใหญ่มำจำก
ก�ำไรจำกธรุกรรมเพือ่ค้ำและปรวิรรต
เงินตรำต่ำงประเทศและรำยได้ค่ำ
ธรรมเนียมสุทธิ ขณะท่ีรำยได้
ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3.4% แต่ค่ำ
ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น
จำกค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดในกำร
ขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ โดยเฉพำะ
ลูกค้ำบนระบบดิจิทัล (Digital 
acquisition) และกำรลงทนุทำงด้ำน
ดิจทิลัตำมยทุธศำสตร์ของธนำคำร 
 ธนำคำรกสิกรไทยและบริษัท
ย่อย มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 10,766 
ล้ำนบำทจำกผลกำรด�ำเนินงำน
ส�ำหรับไตรมำส 1 ปี 2561 เพิ่มขึ้น
จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน
จ�ำนวน 595 ล้ำนบำท หรอื 5.84% 
เกิดจำกรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่ม
ขึ้นจ�ำนวน 608 ล้ำนบำท หรือ 
2.63% ส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้

ดอกเบี้ยรับของเงินให้กู ้ยืมตำม
ธุรกรรมซื้อคืน โดยอัตรำผล
ตอบแทนสินทรพัย์ทีก่่อให้เกดิรำย
ได้สุทธิ (Net interest margin : 
NIM) อยู่ที่ระดับ 3.37% อย่ำงไร
ก็ตำม รำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง
จ�ำนวน 405 ล้ำนบำท หรอื 2.61% 
ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกรำยได้
สุทธิจำกกำรรับประกันภัยลดลง 
ในขณะทีร่ำยได้ค่ำธรรมเนยีมและ
บริกำรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.71%
 ธนำคำรกรุงเทพและบริษัท
ย่อยมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�ำนวน 
17,123 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 5.2% 
เทียบกับไตรมำส 1 ปี 2560 และ

4 แบงก์ใหญ่ “กรุงเทพ-ไทยพาณิชย์-กลิกรไทย-กรุงศรีฯ” 
ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2561 ปรากฏว่ามีก�าไร
รวมกันประมาณ 42,744 ล้านบาท

ประชุมผู้ถือหุ้น :	สุคนธ์	กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ	บริษัท	เจเอเอส	แอส

เซ็ท	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็น 

ชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ	

อิ่มจุใจ :	ประณยา	นิถานานนท์	ผู้อ�านวยการ-ธุรกิจบัตรเครดิต	เคทีซี	ชวนสมาชิก

คลายร้อนกับโปรโมชั่น	 “อิ่มจุใจ	 ได้เน้นๆ	 ที่แบล็คแคนยอน	 กับบัตรเครดิตเคทีซี”	

เพียงสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี	ใช้จ่ายครบ	600	บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป	รับทันทีส่วน 

ลด	15%	เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มในราคาปรกติ	

กระจายสินทรัพย์รับการลงทุนผันผวน
นำยสำห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อ�ำนวย
กำรสำยกำรตลำด บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด 
กล่ำวถึงภำวะกำรลงทุนยังผันผวน
ต่อเนื่องจำกไตรมำสที่ 1 เพรำะมี
หลำยปัจจัยบวกและปัจจัยลบเข้ำ
มำกระทบกับกำรลงทุน ประกอบ
กับอัตรำดอกเบี้ยในประเทศยังอยู่
ในระดับต�่ำและคำดว่ำจะไม่กลับ
เข้ำสู ่ขำขึ้นในระยะเวลำอันใกล้ 
กำรจดัสนิทรพัย์กำรลงทนุเพ่ือกระ 
จำยควำมเส่ียงและลดควำมผันผวน

ทรพัย์หรอืสนิทรพัย์หลำยประเภท 
เช่น ตรำสำรหนี้ หุ้นต่ำงประเทศ 
รวมถงึกองทนุรวมอสงัหำรมิทรพัย์ 
ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริม 
ทรัพย์และกองทุนโครงสร้ำงพื้น
ฐำนทั้งในและต่ำงประเทศ ผ่ำน
กองทุนรวมและหรืออีทีเอฟต่ำง
ประเทศอย่ำงน้อย 2 กองทุนใน
ภูมิภำคต่ำงๆทั่วโลก โดยกองทุน
มีมูลค่ำ 2,000 ล้ำนบำท จองซื้อ
ขั้นต�่ำ 1,000 บำท เสนอขำยวันที่ 
23 เมษำยนถึง 9 พฤษภำคม

ของพอร์ต รวมถึงหำสินทรัพย์กำร
ลงทุนที่สร้ำงผลตอบแทนได้อย่ำง
สม�่ำเสมอ เป็นทำงเลือกหนึ่งที ่
ช่วยให้นักลงทุนบรรลุเป้ำหมำย
กำรลงทุนในระยะยำวได้ง่ำยขึ้น
 นอกจำกนี้บลจ.ทิสโก้ได้เปิด
เสนอขำยกองทุนเปิดทิสโก้ โกล 
บอล อินคัม พลัส (TGINC) ควำม
เสี่ยงระดับ 5 (ควำมเสี่ยงปำน
กลำงค่อนข้ำงสงู) ลงทนุในกองทนุ
รวมต่ำงประเทศทีมี่นโยบำยลงทนุ
แบบกระจำยควำมเสี่ยงในหลัก

งำนมจี�ำนวน 12,594 ล้ำนบำทเพิ่ม 
ขึ้นร ้อยละ 13.6 ขณะที่อัตรำ 
ส่วนค่ำใช้จ่ำยต่อรำยได้จำกกำร 
ด�ำเนินงำนลดลงเป็น 39.9% ส่ง
ผลให้ก�ำไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของธนำ 
คำรมจี�ำนวน 9,005 ล้ำนบำท เพิม่
ขึ้น 8.4% จำกไตรมำส 1 ปีก่อน
 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด 
(มหำชน) และบรษิทัในเครอื ก�ำไร
สุทธิไตรมำส 1/2561 จ�ำนวน 
6,200 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 9.4% 
จำกไตรมำส 4/2560 และเพิ่มขึ้น 
10.1% จำกไตรมำส 1/2560 ผล
กำรด�ำเนินงำนที่แข็งแกร่งในไตร 
มำส 1/2561 มำจำกปัจจยักำรเพิม่
ขึน้ของรำยได้ดอกเบ้ียสทุธ ิรำยได้
ค่ำธรรมเนยีมและบริกำรสทุธ ิรำย
ได้ที่มิใช ่ดอกเบ้ียและค่ำธรรม 
เนียม รวมทั้งกำรบรหิำรค่ำใช้จ่ำย

ส่วนต่ำงอัตรำดอกเบ้ียสุทธิอยู่ที่ 
2.34% ส�ำหรับรำยได้ที่มิใช่ดอก 
เบ้ียมีจ�ำนวน 14,414 ล้ำนบำท 
เพิม่ขึน้ 31.8% จำกกำรเพิม่ขึน้ของ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
สุทธิและก�ำไรสุทธิจำกเงินลงทุน 
รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร
สุทธิเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จำกค่ำธรรม 
เนียมบริกำรกองทุนรวม และค่ำ
ธรรมเนียมจำกกำรอ�ำนวยสินเชื่อ 
ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนิน 
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ต่างประเทศ

IMFเตอืนเลีย่งสงครามการค้าข่าวย่อย

เวยีดนามผนกึเมยีนมา 
ส�ำนักข่ำววีเอ็นเอของทำงกำร
เวียดนำมรำยงำนว่ำ นำยก
รัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุกของ
เวียดนำมและนำงออง ซำน  
ซู จี ที่ปรึกษำแห่งรัฐเมียนมำ 
เห็นพ้องที่จะกระชับควำมร่วม
มือด้ำนกำรเมืองและกำรทูต 
ในทุกระดับและกำรเยือนใน
ระดับบุคคล ทั้งกำรแพทย์ 
ทหำร กำรค้นหำและกู้ภัย กำร
กีฬำ  ทั้งกำรเจรจำในข้อตกลง
ปรำบปรำมกำรก ่ออำชญำ 
กรรมและกำรส่งผูร้้ำยข้ำมแดน 

สองโสมเตรยีมประชมุ
ทำงกำรเกำหลีเหนือและเกำ 
หลีใต้เร่งเตรียมควำมพร้อม
กำรประชุมสุดยอดในรอบกว่ำ 
10 ปี ซึ่งประธำนำธิบดีมุน แจ
อิน ผู้น�ำเกำหลีใต้จะพบหำรือ
กับนำยคิม จองอึน ผู้น�ำสูงสุด
เกำหลีเหนือวันที่ 27 เมษำยน
ที่หมู่บ้ำนปันมุนจอม ภำยใน
เขตปลอดทหำร เกำหลีใต้ได้
เชญิสือ่มวลชนเย่ียมชมสถำนท่ี
ภำยในเขตปลอดทหำรและ
สถำนที่ส�ำหรับจัดกำรประชุม

จนีซ้อมยงิขปีนาวุธจรงิ 
ส�ำนกัข่ำวซนิหวัของจนีรำยงำน
ว่ำ เฮลิคอปเตอร์โจมตีของจีน
ซ้อมยงิขปีนำวุธจรงินอกชำยฝ่ัง
ทำงตะวันออกเฉียงใต้ แต่ไม่ 
ได้ระบวุ่ำเป็นกำรซ้อมรบบรเิวณ
ช่องแคบไต้หวันหรือไม่ โดย
สถำนีโทรทัศน์ซีซีทีวีของจีน 
ได้เผยแพร่ภำพเฮลิคอปเตอร์
ยิงขีปนำวุธใส่วัตถุระยะไกล 
ในทะเล ซึง่เป็นวนัเดยีวกบัทีจ่นี
ซ้อมยิงกระสุนจริงบริเวณช่อง 
แคบไต้หวันเมื่อสัปดำห์ที่แล้ว 
ขณะที่สถำนกำรณ์ระหว่ำงจีน
กับไต้หวันยังคงตึงเครียด หลัง
จำกจีนเตือนไม ่ให ้ไต ้หวัน
เคลือ่นไหวเรือ่งประกำศเอกรำช 

กองทุนการเงินระหว่างประ 
เทศ (ไอเอม็เอฟ) เตอืนรฐับาล
ประเทศต่างๆให้หลีกเลี่ยง
สงครามการค้า เพราะจะส่งผล 
กระทบต่อการค้าและการลง 
ทุนที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกให ้
ฟื้นตัว
 
คริสติน ลำกำร์ด ผู ้อ�ำนวยกำร
ใหญ่ไอเอ็มเอฟ กล่ำวว่ำ ควำมตึง
เคียดทำงกำรค้ำที่ขยำยวงกว้ำง
ออกไปเรือ่ยๆจะส่งผลสะท้อนกลบั
มำท่ีเศรษฐกิจโลก บ่อนท�ำลำย
ควำมเชื่อมั่นและเป็นอุปสรรคขัด
ขวำงกำรลงทุน เธอยังเรียกร้อง
ให้หำทำงออกข้อพิพำททำงกำรค้ำ
ด้วยวธิกีำรเจรจำ เมือ่ต้นสปัดำห์ที่
ผ ่ำนมำ ไอเอ็มเอฟได้เปิดเผย
รำยงำนกำรคำดหมำยภำวะเศรษฐ 
กิจโลกล่ำสุด โดยไอเอ็มเอฟได้ 
ระบุว่ำ ควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำ
เป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศที่
ยำกจนจะได้รับผลกระทบมำกี่สุด
เนื่องจำกรำคำสินค้ำจะเพิ่มสูง 
ขึน้ รำยงำนของไอเอม็เอฟยงักล่ำว
ว่ำ ปรมิำณกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ท่ีเพ่ีมขึ้นและกำรลงทุนได้ช ่วย 
ให้เศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ  
3.9 ในปีนี้และปีหน้ำ ลำกำร์ด 
กล่ำวในระหว่ำงกำรแถลงข่ำวใน
กำรเปิดประชุมในช่วงฤดูใบไม ้
ผลิของไอเอ็มเอฟและธนำคำร 
โลกที่จะสิ้นสุดในวันเสำร์ว่ำ ข้อ
พิพำททำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐ
และจีนที่ใช ้มำตรกำรทำงภำษี
ตอบโต้กัน จะไม่จ�ำกัดผลกระทบ
แต่สองประเทศเท่ำนั้น แต่ประเท
ศอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย 
เนื่องจำกมีควำมเก่ียวข้องเป็น 
ห่วงโซ่อุปทำนกัน เธอกล่ำวด้วย 
ว่ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นแม้จะวัด
ด้วยตัวเลขจดีพีีไม่ได้ แต่มนัท�ำลำย
ควำมเชือ่ม่ันทำงธุรกิจ เพรำะเกิด
ควำมไม่แน่นอน ซ่ึงจะท�ำให้เกิด
ควำมลังเลที่จะลงทุน

 ล่ำสุดกระทรวงพำณิชย์จีน
แถลงว่ำ พร้อมรับมือกับผลใดๆ
ก็ตำมที่ จ ะ เกิ ดจำกข ้ อพิพำท 
กำรค้ำกับสหรัฐ และไม่คิดว่ำกำร
ขึ้นภำษีสินค้ำน�ำเข ้ำจำกสหรัฐ 
จะส ่งผลใหญ่หลวงต ่ออุตสำห 
กรรมในประเทศของจีน
 สงครำมกำรค้ำจีน-สหรัฐเริ่ม
ขึ้ น เมื่ อประธำนำธิบดีท รัมป ์
ประกำศเก็บภำษีน�ำเข้ำเหล็กและ
อะลูมิเนียมจำกหลำยประเทศซึ่ง 
มจีนีรวมอยูด้่วย ท�ำให้จนีประกำศ
ขึ้นภำษีน�ำเข ้ำสินค้ำจำกสหรัฐ  
128 รำยกำรเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 
เช่น เนื้อหมูแช่แข็ง ไวน์ ต่อมำ 
อกีสองวนัจนีเผยว่ำ ก�ำลงัพจิำรณำ
จะขึ้นภำษีน�ำเข้ำสินค้ำสหรัฐอีก 
106 รำยกำร เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐ
เผยหนึ่งวันก่อนหน้ำนั้นว่ำ จะ 
เก็บภำษีสินค้ำจีนมูลค่ำ 50,000 
ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ (รำว 1.56 ล้ำน

ล้ำนบำท) ตำมผลกำรสอบสวน
เรื่ องจีนละเมิดทรัพย ์สินทำง
ปัญญำ ส ่วนเม่ือสัปดำห์ก ่อน 
สหรัฐห ้ ำมบริษัทอเมริกันจ� ำ 
หน่ำยช้ินส่วนให้แซดทีอีของจีน 
ตำมด้วยกำรที่จีนประกำศเรียก
เก็บภำษีทุ่มตลำดข้ำวฟ่ำงสหรัฐ
เมื่อ วันอังคำร และจะด�ำเนิน
มำตรกำรกับยำงน�ำเข้ำจำกสหรัฐ 
อียู และสิงคโปร์ในวันนี้

แจ็ค หม่ำ ประธำนกรรมกำร
บริหำร (ซีอีโอ) อำลีบำบำกรุ๊ป อี 
คอมเมิร ์ซยักษ์ใหญ่ของจีนเผย 
ว่ำ ก�ำลังทุ ่มเทวิจัยเทคโนโลยี 
ยำนยนต์ไร้คนขับ  โดยอำลีบำบำ
กรุ๊ป ก�ำลงัทุม่เทวิจยัเร่ืองยำนยนต์
ไร้คนขบั เพือ่ท�ำให้ยำนยนต์อตัโน 
มัติมำกขึ้น เป็นมิตรมำกขึ้นและ
เป็นหุ้นส่วนชีวิตของคนมำกกว่ำ
เป็นเพียงแค่สิ่งของที่ใช้ขับไปมำ 
 แจ๊ค หม่ำ ยงัคดิว่ำ คนรุน่ใหม่
ท�ำงำนเพียงวันละ 4 ชั่วโมงและ
สัปดำห์ละ 3-4 วันเท่ำนั้น แต่ก ็
ยังบ่นว่ำไม่มีเวลำว่ำงเลย สำเหตุ 

ที่ไม่ว่ำงเพรำะเวลำส่วนใหญ่หมด
ไปกับกำรขับรถ แต่แจ๊ค หม่ำ  
ก็ไม่ได้เปิดเผยรำยละเอียดกำร
วิจัย นอกจำกยืนยันว่ำไม่คิดจะ
แข่งขนัในเชงิพำณชิย์กบัเทนเซน็ต์ 
บริษัทเทคโนโลยีรำยใหญ่ของ 
จีนและไป่ตู ้ เสิร์ชเอนจินอันดับ
หนึ่งของจีน ซึ่งทำงกำรจีนเพิ่ง
อนุญำตในเดือนนี้ให้ทดลองยำน
ยนต์ไร ้คนขับตำมท้องถนนได้   
แม้จะมีกระแสวิตกหลังจำกเกิด
เหตุรถไร้คนขับของอูเบอร์ชนสตรี
ที่ก�ำลังข้ำมถนนเสียชีวิตในสหรัฐ
เมื่อเดือนที่ผ่ำนมำ 

‘แจ๊คหม่า’ทุ่มวิจัยรถไร้คนขับ 
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รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

Gong Toon-p-280318=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบัญชหีรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยต้องศกึษาวชิาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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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



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
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ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4814 (1339) วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
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สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4814 (1339) วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
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บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายรถยนตและศูนยซอมรถยนต

ไดมีความประสงครับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
เลขที่ 118 หมู 1 ถนนพระรามที่ 2 กม.15 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-2415-4193-7  E-mail : stkmc1@hotmail.com

1.  พนักงานธุรการ      หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปขึ้นไป 
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Offiffiice (Word, Excel),
  Internet ไดดี

2.  ฝายบุคคล         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานงานบุคคลจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3.  ชางซอมบำรุง   1 อัตรา
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4.  พนักงานลางรถ   หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณ
  ในการทำความสะอาดรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

5.  พนักงานขับรถ    1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ



Sri Ar Pha-p-290318

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600 Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

2. โฟรแมน 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขากอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

3. พนักงานสโตร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป  • วุฒิปวช.ขึ้นไป

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4814 (1339) วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
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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 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4814 (1339) วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

สังคม

S&Pชวน‘ปราง-นุ่น’ย้อนยุคท�าข้าวแช่ 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ�ำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรมเวิร์ค
ช็อปท�ำข้ำวแช่ “ส�ำรับจริตไทย” 
เพื่อสืบสำนต�ำนำนอำหำรไทย
สมัยโบรำณที่ปัจจุบันหำทำนได้
ยำก เนื่องจำกมีกระบวนกำรท�ำที่
พิถีพิถัน จนได้ข้ำวแช่หอมกรุ่น
กลิ่นน�้ำดอกมะลิ เสน่ห์เฉพำะ 
ตัวควำมอร่อยแบบไทยๆ ที่รับ
ประทำนคู ่กับเครื่องเคียงหลำก
หลำย
 โดยมี ภัทรำ ศิลำอ่อน ประ 
ธำนกรรมกำร เป็นประธำนเปิด
งำน พร้อมด้วย ก�ำธร ศิลำอ่อน 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่สำยกำร
ผลิตและกำรเงิน วิทยำ สินทรำ
พรรณทร ที่ปรึกษำสำยงำนกำร
ตลำดและประชำสัมพันธ์ และ 
มณี สุดำ ศิลำอ ่อน ผู ้ จัดกำร 
ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร บริษัท เอส 
แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ำกดั (มหำชน) 
รวมทั้ง นักแสดงชื่อดังจำกละคร
บุพเพสันนิวำส ปรำง-กัญญ์ณรัณ  
วงศ ์ขจรไกล และ นุ ่น-รมิดำ  
ประภำสโนบำล ร่วมเวิร ์คช็อป 
และพูดคุย นอกจำกนี้ ยังได้รับ
เกียรติจำกไก่-อรรควุฒิ และ  
หน ่อง-อรุโณชำ มำร ่วมงำน  
ณ ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนฝีมือ
แรงงำนศูนย์กำรเรียน บริษัท เอส  
แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ำกดั (มหำชน) 
 มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดกำร

 ส�ำหรับกิจกรรมที่เรำจัดขึ้นนี้
เพื่อต้องกำรอนุรักษ์อำหำรไทย
โบรำณไว้ให้คนรุ ่นหลังได้รู ้จัก 
และมีโอกำสสัมผัสถึงควำมพิถ ี
พิถันในกำรปรุงข้ำวแช่ที่เรำตั้งใจ
น�ำเสนอที่ร้ำน S&P ในช่วงหน้ำ
ร้อนนี้”
 สัมผัสควำมหอม อร่อยแบบ
ไทยๆ ตำมต�ำรับ “ส�ำรบัจรติไทย” 
ที่มีให้เลือกทั้งข ้ำวแช่หอมมะลิ 
และข ้ำวแช่หอมมะลิใบเตยใน 
รำคำชุดละ 245 บำท พิเศษรับ 
ฤดูร้อนนี้ ด้วยชุดข้ำวแช่และข้ำว
เหนียวมะม่วงน�้ำดอกไม้ รำคำ 
345 บำท จำกปรกติ 390 บำท 
คลำยร้อนได้ตั้งแต่วันนี้-31 พ.ค. 
61 ที่ ร้ำน เอส แอนด์ พี ทุกสำขำ 
(ยกเว้นสำขำในสนำมบิน)

ฝ่ำยส่ือสำรองค์กร บริษัท เอส 
แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ำกัด (มหำ 
ชน) แนะน�ำวิธีคลำยร้อนแบบ 
ฉบับ S&P ว่ำ “ในช่วงหน้ำร้อน 
ท่ีจะมำถึงนี้ S&P ขอแนะน�ำวิธี
คลำยร้อนท่ีดีวิธีหนึ่ง นั่นคือกำร

รับประทำนข้ำวแช่ อำหำรคลำย
ร้อนต�ำรับไทยโบรำณ ซึ่งข้ำวแช่
สูตรเฉพำะของ S&P มีดีที่เครื่อง
เคียง ด้วยควำมหลำกหลำยทั้ง  
ลกูกะปิทอด พรกิหยวกสอดไส้ปจู๋ำ 
หมูฝอยหวำน ไชโป๊หวำน และ 
ผักสดแกะสลักจัดแต่งจำนอย่ำง
งดงำม พร้อมรังสรรค์ทั้งข้ำวแช่
หอมมะลิ และข้ำวแช่หอมมะลิใบ
เตยให้ลูกค้ำได้เลือกรับประทำน 
ส�ำหรับเคล็ดลับกำรทำนข้ำวแช ่
ให้ถูกต้องเพ่ือเพ่ิมควำมอร่อย 
นั้น เร่ิมจำกทำนเคร่ืองเคียงก่อน  
ตักทำนข้ำวแช่ ตำมด้วยทำนน�้ำ
ข ้ำวแช่เย็นๆ เพื่อควำมสดชื่น 
เคล็ดลับนี้จะท�ำให้ข้ำวแช่ยังคง
ควำมหอมกลิ่นมะลิ น�้ำข้ำวแช่ 
ไม่มัน และไม่เสียรสชำติด้วยค่ะ

สกล	เตชะสถาพร	รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส	บมจ.ซพี	ีออลล์	ประธานจดัการประชมุ
ชี้แจง	 “จริยธรรมและแนวปฏิบัติทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน”	 เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย 
และแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาธุรกิจสู ่ความยั่งยืนในการดูแลชุมชนสังคม	 และ 
สิ่งแวดล้อมของประเทศ	ที่โรงแรมแมนดาริน	

อาคิรา	 คงสอน	Managing	 Director	 แบรนด์เสื้อผ้าชั้นน�าส�าหรับเด็ก	 MALINDA	 
มอบรางวัลพรีเซ็นเตอร์ตัวน้อย	 ในงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่	 “MLD	 kids	 
summer	 collection	 2018”	 โดยมี	 ไดญา	 โทณะวณิก,	 ทิพย์วรรณ	 เปรมปัญญ	 
ร่วมแสดงความยินดี	
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ภัทรพร	เพ็ญประพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์	
บริษัท	 เซ็นทรัล	 ฟู้ด	 รีเทล	 จ�ากัด	 ร่วมกับ	 มิสเตอร์ไมเคิล	 ฉ่อย	 ผู้จัดการทั่วไป	 
สายงานธุรกิจรับ-ส่งพัสดุ	 บริษัท	 เคอรี่	 เอ็กซ์เพรส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 เปิดตัว 
บริการรับส่ง	“พัสดุด่วน	ทั่วไทย	ถึงวันถัดไป”	

วราภรณ์	 ลีกุลนิมิต	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสายงาน	 สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ	์
บริษัท	 ไทยประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์	 
เรื่อง	 Brother	 of	 the	 year	 :	 น้อง.พ่ี.ที่รัก	 ภาพยนตร์โรแมนติก	 คอมมาดี้	 ใน 
ฐานะที่บริษัทฯ	ให้การสนับสนุน	ที่ศูนย์การค้า	The	Emquartier

พลับพลึง	 ยิ้มเมือง	 ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป	 โรงแรมแคนทารี	 เบย์	 ระยอง,	 ภัทรวุฒิ		 
ต้นงาม	 ผู้จัดการแผนกต้อนรับ,	 นายจักรพงศ์	 จันผง	 ผู้จัดการฝ่ายห้องอาหาร	 
มอบของขวัญท่ีระลึกให้กับ	 น้องวิว	 นางสาวพงศ์ชนก	 กนกลับ	 มิสไทยแลนด์เวิลด์	 
ปี	2009	ในโอกาสเข้าพักที่โรงแรม	แคนทารี	เบย์	ระยอง	

วนิ	คาย	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงไฟฟ้าและพลงังาน	สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา	
และคณะเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของบริษัท	 ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยมี	 สมพร	 ว่องวุฒิพรชัย	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 ปตท.สผ.	 
พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ	

ศิริพร	 สิงหรัญ	 นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน	 เปิดป้ายและส่งมอบ	 “ห้องสุขา 
เพื่อน้อง”	 พร้อมด้วยทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนประถมศึกษา	
โรงเรียนบ้านโนนกลางจังหวัดบุรีรัมย์	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม 
ในโครงการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสร้างอนาคต	

ดร.ชยัพชัร์	เลศิรกัษ์ทวกีลุ	ผูอ้�านวยการ	สถาบนัฝึกอบรมดวีนั	ทีป่รกึษาด้านการพฒันา
กลยุทธ์องค์กร	ปิดหลักสูตร	 “THE	SALES	MASTER”	 รุ่นที่	 1	 โดยได้รับเกียรติ 
จาก	 พงษ์เชิด	 จามีกรกุล	 กรรมการบริหาร	 บมจ.ทีโอเอ	 เพ้นท์	 (ประเทศไทย)	 มา 
ร่วมเรียนในหลักสูตรครั้งนี้ด้วย		

บริษัท	 ชุมพรอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์ม	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้ามัน
ปาล์มตราลีลา	 ร่วมกับบริษัทในเครือ	 เปิดตัวโครงการ	 “I	 Love	 Leela”	 โครงการ 
ให้ความรู้	ความเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับน�้ามันปาล์ม	ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ	
สลับหมุนเวียนทุกเดือนตลอดทั้งปี

คริสปี้	 ครีม	 ประเทศไทย	 ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ	 ในการ 
จัดงานค่ายเยาวชนนานาชาติ	 2018	 IYF	World	 Camp	 Thailand	 ส่งมอบความ 
อร่อยผ่านขนมโดนัทคริสปี้	 ครีม	 กว่า	 1,000	 ชิ้น	 โดยมี	 คิม	 จิน	 ซอง	 ประธาน 
ค่าย	World	camp	in	Thailand	ผู้รับมอบ	
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ปรีดา	เตียสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท	บมจ.แพรนด้า	จิวเวลรี่	จัดประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2560	 พร้อมรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทส�าหรับผลการ 
ด�าเนินงานประจ�าปี	2560	และรายงานประจ�าปี	2560	ที่	ห้องประชุม	Auditorium	
อาคาร	B1	บมจ.แพรนด้า	จิวเวลรี่	

วิลาสินี	 พุทธิการันต์	 Master	 of	 Customer	 Experience	 และที่ปรึกษากรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์	 เปิดตัว	 Customer	
Center	 มิติใหม่ของศูนย์ให้บริการลูกค้ายุคดิจิทัล	 พร้อมรับการแข่งขันด้าน 
บริการอย่างเต็มรูปแบบ	

เกษม	 เวชศิลป์	 ประธานกรรมการ	 บมจ.อาม่า	 มารีน	 จัดการประชุมสามัญผู้ถือ 
หุ้น	ประจ�าปี	 2561	 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผล	ประจ�าปี	 2560	 ในรูปแบบ 
ของเงินสด	ในอัตราหุ้นละ	0.20	บาทและหุ้นปันผล	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ในอัตรา	5	หุ้นเดิมต่อ	1	หุ้นปันผล	

นพ.พิษณุ	 ขันติพงษ์	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 ธนพิริยะ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อม 
คณะผู้บริหาร	 จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 โดยในที่ประชุมมีมติ 
อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.015	บาท	ก�าหนดจ่ายในวันที่	10	พฤษภาคม	
2561	นี้	ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค	

สายใจ	 งดงาม	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 นิวสตาร์บิวตี้สกิน	 จ�ากัด	 จัดกิจกรรมคัด 
เลือกหานักแสดงหญิงมาร่วมเล่นซีรี่ย์	 “บูเลอเซ่”	 ประกบคู่กับพระเอกจากเกาหลี	 
ซึ่งได้แก่	อารยา	พิชัยเดชากิจ	รับบทเป็นนางเอก	และ	 เจสิตา	อร่ามก�า	รับบทนาง 
รอง	พร้อมรับเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์จากบูเลอเซ่	

ธนนท์	 พรรพีภาส	 นายอ�าเภอปะทิว	 และ	 สิทธิชัย	 อินทร์สุข	 ผู้จัดการแผนกอาวุโส
กิจกรรมเพื่อสังคม	 เครือเบทาโกร	 และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์	 ร่วมกิจกรรม	 ปล่อย 
ปูแสม	สร้างบ้านปลาและธนาคารปูม้า	ที่อ.ปะทิว

รัก	 ชัยกุลเสรีวัฒน์	 ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี	 บีช	 เขาหลัก	 จ.พังงา	 พร้อม 
ดว้ยทมีงาน	รว่มแสดงความยนิด	ีในโอกาสทีโ่รงแรมฯ	ไดร้บัรางวลั	“โรงแรมพนัธมติร
ยอดเยี่ยม	 ประจ�าปี	 2017”	 จาก	 Schauinsland	 Reisen	 บริษัทท่องเท่ียวชั้นน�า 
ในประเทศเยอรมนี	

ประภารัตน์  ตังควัฒนา  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท  นอร์ติส  เอนเนอยี่  จ�ากัด	 
ร่วมลงนามกับ  ไคไค	 หยาง  ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   
เอนเนอร์โก	 แลบส์  ประเทศจีน  เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบบล็อกเชนสกุลเงิน 
ดิจิตอลด้านพลังงานหมุนเวียนรายแรกในไทย 


