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“ปณท”เพิ่ม
บริการส่งด่วนในบิ๊กซี

การเมืองในยุคปฏิรูปที่คร้ัง
หน่ึงเคยพดูกนัถงึขนาดท่ีว่า
ห้ามข้าราชการเสยีบสายชาร์จ
โทรศพัทม์อืถอืในส�านกังาน 
ห้ามใช้ซองจดหมายราชการ
ในเรื่องส่วนตัว ห้ามขับรถ
ราชการออกไปกินข้าวตอน
กลางวัน หรอืการไล่บ้ีเอาผดิ
ต�ารวจทีไ่ปตดิตามอดีตนายก
รฐัมนตร ี แต่กลบัมปีระเดน็
ให้สงัคมต้องหนัมามองอย่าง

สงสยัว่าท�าไมนายทหารสามารถ
เอาพลทหารไปเฝ้าเล้าไก่ได้ 
ค�าชี้แจงท�านองว่าเป็นเร่ือง
สมัครใจหรือเป็นการขอยืม
ตวัไม่ช่วยให้สงัคมมองกองทพั
ในมมุทีด่ขีึน้ เพราะไม่ได้ตอบ
ค�าถามทีว่่าเอาพลทหารไปรบั
ใช้นายทหารในเรือ่งส่วนตวั
ในเวลาราชการได้หรอืไม่ ใน
เมือ่พลทหารกนิเงนิเดอืนจาก
ภาษปีระชาชน

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หลังมีข่ำวฮือฮำกรณีพลทหำรอัด
คลปิวดิโีอโพสต์ลงเฟซบุค๊บอกเล่ำ
เรื่องรำวท�ำนองว่ำสมัครใจมำรับ
ใช้ชำติแต่กลับต้องมำเลี้ยงไก่ให้
นำย ป่วยไม่สบำยก็โดนด่ำ จน
เป็นทีว่พิำกษ์วจิำรณ์ไปทัว่ถงึควำม
เหมำะสม

หลังปรำกฏเรือ่งนีอ้อกมำไม่มี
ใครตัง้ข้อสงัเกตว่ำสิง่ทีพ่ลทหำรออก
มำเปิดเผยน้ันไม่จรงิ ทกุคนต่ำงเท
ใจเชือ่ว่ำคลิปทีน่�ำมำเผยแพร่เป็น
เรือ่งจริง และเฝ้ำรอดคู�ำชีแ้จงของผู้
ทีเ่กีย่วข้องว่ำจะชีแ้จงเร่ืองนีอ้ย่ำงไร

นอกจำกสังคมอยำกรู้ว่ำจะ
ชีแ้จงอย่ำงไรแล้ว ยงัอยำกรูว่้ำกำร
ให้พลทหำรไปรบัใช้นำยทหำรใน
ยคุทีเ่รยีกว่ำ “ปฏริปู” นัน้เป็นสิง่
ทีท่�ำได้หรอืไม่ มกีฎหมำยรองรบั
หรือไม่ เป็นเร่ืองทีถู่กต้องเหมำะสม
หรอืไม่ แต่สิง่ทีม่ำจำกกำรชีแ้จงของ
ผู้เกี่ยวข้องกลับสวนทำงกับค�ำว่ำ 
“ปฏริปู” อย่ำงสิน้เชงิ

คนทีอ่อกมำช้ีแจงเป็นคนแรก
คอื พ.อ.วนิธยั สวุาร ีโฆษกกองทพั
บก จบัประเดน็จำกกำรชีแ้จงได้ว่ำ
เป็นกำรด�ำเนินกำรส่วนบคุคลใน
บ้ำนพกัรำชกำรของหน่วยทีผู่เ้ข้ำพกั
ใช้พื้นที่ด้ำนหลังเลี้ยงไก่เป็นงำน
อดิเรก คงมกีำรมอบหมำยให้ทหำร
ทีด่แูลบ้ำนพกัของหน่วยช่วยดแูล
ไปด้วยในลกัษณะไหว้วำน

อกีประเดน็ทีไ่ด้จำกกำรชีแ้จง
ของโฆษกกองทพับกคอื ทำงหน่วย
จะตรวจสอบ หำกมกีำรใช้วำจำไม่
เหมำะสมต่อกันจรงิเหมือนทีก่ล่ำว
อ้ำงในคลปิทำงหน่วยจะตกัเตือน

ขณะท่ีเจ้ำกระทรวงกลำโหม
อย่ำง พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ 
ชีแ้จงว่ำ เรือ่งนีม้รีะเบียบอยู ่ให้ว่ำ
กนัไปตำมระเบยีบ พร้อมยืนยันว่ำ
ไม่มรีะบบทหำรรับใช้ มแีต่ “ขอยมื
ตวัไปและต้องยอมรบัด้วยกนั
ทัง้สองฝ่าย”

ทหารยุคปฏรูิป

สรปุง่ายๆคอืขอตวัไปท�างาน
ด้วยความสมคัรใจยินยอม แต่
ประเดน็คอืไปนัง่เลีย้งไก่ในเวลา
ราชการหรอืไม่

ทัง้นี ้แม้กองทพัระบวุ่ำได้ท�ำกำร
สอบสวนแล้วและให้พลทหำรดงักล่ำว
กลบัไปปฏบิตัหิน้ำทีท่ีห่น่วยต้นสงักดั
เรยีบร้อยแล้ว แต่สงัคมยงัคลำงแคลง
ใจว่ำกำรให้พลทหำรไปท�ำงำนเหนอื
จำกงำนรำชกำรให้นำยนัน้สำมำรถ
ท�ำได้หรือไม่ เป็นเรื่องถูกต้องที่
สังคมควรยอมรับหรือไม่

นายศรสีวุรรณ  จรรยา  เลขำ 
ธกิำรสมำคมองค์กำรพทิกัษ์รฐัธรรมนูญ
ไทย  ได้เข้ำยืน่เรือ่งให้ผูต้รวจกำรแผ่น
ดนิตรวจสอบเรือ่งนี ้โดยระบวุ่ำพล

ทหำร ได้เงินเดอืนและกินเบ้ียเลีย้ง
จำกเงนิภำษขีองประชำชน กำรให้
พลทหำรไปรบัใช้ส่วนตวัถอืเป็นเรือ่ง
ทีไ่ม่เหมำะสม จงึขอให้ผูต้รวจกำร
แผ่นดนิด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อเทจ็
จรงิ หำกพบควำมผดิให้หน่วยงำน
ส่ัง เอำผดิและลงโทษนำยทหำรดงั
กล่ำวและผูบ้งัคบับญัชำ เพือ่ไม่ให้
เป็นเยีย่งอย่ำงน�ำทหำรเกณฑ์ไปเป็น
ทำสรบัใช้ในกองทพัอกีต่อไป

พร้อมกนันีย้งัได้เสนอแนะให้
กระทรวงกลำโหมปรบัปรงุกฎ ข้อ
บงัคบั หรอืค�ำสัง่ทีก่่อให้เกดิควำม
เดอืดร้อน ควำมไม่เป็นธรรมต่อไป

เร่ืองพลทหำรเล้ียงไก่ไม่ใช่เร่ือง
แรกทีถ่กูเปิดเผย ก่อนหน้ำนีมี้หลำย

กรณีทีถู่กเปิดเผยออกมำให้สงัคม
วพิำกษ์วจิำรณ์ และจบลงด้วยเรือ่ง
เงยีบหำยไป

หำกยงัไม่มกีำรปรบัแก้กฎระเบยีบ
ให้เกดิควำมชดัเจน เร่ืองเอำพลทหำร
ไปเลีย้งไก่ เฝ้ำบ่อปลำ ขบัรถรับส่ง
ลกูนำยทหำรไปโรงเรยีน ฯลฯ ก็จะ
มปีร ำกฏออกมำอกีเรือ่ยๆ ทำงแก้
คอืกระทรวงกลำโหมต้องประกำศให้
ชดัเจนว่ำกำรเอำพลทหำรไปรบัใช้
หรือท�ำงำนส่วนตวัให้กับบรรดำนำย
ทหำรเป็นเรือ่งทีท่�ำได้หรอืไม่

ถ้ำประกำศชัดเจนว่ำเป็นเรือ่ง
ท่ีท�ำ ไ ด้ถูกต้องตำมกฎหมำย ถกู
ต้องตำมกฎระเบยีบ ถูกต้องตำม
ประมวลจรยิธรรม ประชำชนจะได้
สิน้สงสยั ไม่ต้องเกดิประเด็นดรำม่ำ
ขีน้อกีในอนำคต

แต่ถ้ำเป็นเรือ่งทีท่�ำไม่ได้ ไม่ถกู
ต้องตำมกฎหมำย ไม่ถกูต้องตำมกฎ
ระเบยี บ  ไม่ถกูต้องตำมประมวล
จรยิธรรม กต้็องมบีทลงโทษทีช่ดัเจน
ต่อนำยทหำรทีล่ะเมดิหลกัเกณฑ์เหล่ำ
นี ้เพ่ือภำพลกัษณ์ทีด่ขีองกองทพั

กำรชี้ แจงท�ำนองว่ำเป็นเรือ่ง
สมคัรใจ เป็นกำรขอยมืตัว นอกจำก
ไม่ช่วยให้สงัคมรูส้กึดีขึน้แล้ว ยงัท�ำ 
ลำยภำพลกัษณ์ของกองทพัอีกด้วย

ถ้าบอกว่าจะปฏิรูปถงึขนาด
ห้ามข้าราชการเสยีบสายชาร์จ
โทรศัพ ท์มือถือในส�านักงาน 
ห้ามใช้ซองจดหมายราชการใน
เรือ่งส่วนตวั ห้ามขบัรถราชการ
ออกไปกนิข้าวตอนกลางวนั หรอื
ห้ามต�า ร วจไปตดิตามนักการ
เมอืง ก็ไม่ควรละเว้นท่ีจะห้าม
เอาพลทหารไปรบัใช้นายทหาร
ในเรือ่งส่วนตัวเช่นเดยีวกนั

พลทหารได้เงินเดือนจากภาษีประชาชน 
การให้พลทหารไปรับใช้ส่วนตัว
จึงถือเป็นเร่ืองท่ีไม่เหมาะสม
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In Brief : ย่อควำม

พลทหารไม่ใช่ขี้ข้า

ทรรศนะ

ต้องช่ว ย กันติดตามพลทหาร
อย่างใกล้ชิด อย่าให้เป็นอะไร 
อย่าให้ล้มหายตายจาก ส่วนนาย
ทหารที่ ท�าผิดก็ต้องติดตามว่า
ถูกลงโทษอย่างไร หรือท�ากัน
เงียบๆใ ห้ เร่ืองเงียบหายไป
เหมือนที่ผ่านมา 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ธงตั้งตระหง่าน?
“บ๊ิกป้อม” ไม่ได้เป็น “พีใ่หญ่” ที่
เคำรพนั บ ถอืของบรรดำ “บิก๊มสี”ี 
เท่ำนัน้ แต่ยงัเป็นขวญัใจนกัข่ำวอกีด้วย 
เพรำะพร้อมจะตอบค�ำถำมนกัข่ำวแทบ
ทกุเร่ื อ ง  อย่ำงคลิปฉำว “พลทหาร
เลีย้งไก่” กย็นืยนัว่ำ “ไม่มพีลทหาร
รบัใช้”  แ ค่ “ขอยืมตวั” ซึง่ทัง้สอง
ฝ่ำยต้องคยุกันและต้องสมคัรใจ เท่ำกบั 
“นายทหาร” ทีเ่อำพลทหำรไปเลีย้ง
ไก่ “ไม่ผิด” 

ตอบแบบข้ ำ งๆคูๆ เหมอืน “น�า้
กลิง้บนใบบวั” ก็มแีต่เข้ำเน้ือเหมือน 
“ป.ป.ช.” ในฐำนะ “องค์กรปราบ
โกง” ที่ ถูกตั้งค�ำถำมว่ำท�ำไมกรณี 
“นาฬิกาหร”ู และคดี “บิก๊ต�ารวจ
ยมืเงินเพ่ือน 300 ล้านบาท” จงึยงั
ไม่มข้ีอสรุป?  

จน “ต่อตระกลู ยมนาค” ประธำน
อนกุรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจรติแห่งชำติ
ด้ำนกำรป้องกนักำรทจุรติ คณะกรรมกำร
ต่อต้ำนกำรทจุรติแห่งชำต ิ(คตช.) โพสต์เฟซ 
บุค๊ให้ร่วมกนัส่งเสยีงถงึ “ป.ป.ช.” ว่ำ 
“เราไม่พอใจท่ีท่านถ่วงเวลาการสอบ 
สวน” ทั้ งย�ำ้ว่ำต้องประณำมคน 2-3 
คนทีม่ีต�ำแหน่งและมีอ�ำนำจท�ำควำม
เสือ่มเสยีต่อ ป.ป.ช. ทัง้องค์กร 

กรณ ี“นาฬิกาหร”ู ไม่ใช่เรือ่งแปลก 
หากย้อนหลายคดีทีผ่่านมาของ “ป.ป.ช.” 
กม็คี�าถ า ม เ ร่ื อง “จรยิธรรม” และ
มาตรฐานการท�าหน้าทีว่่า ท�าไมหลาย
คดจีงึรวดเรว็อย่างเหลือเชือ่ ท�าไมบาง
คดีเหมอืน “ถูกแช่แขง็”  

โดยเฉพาะคดทีางการเมืองใน
ยคุรฏัฐาธปัิตย์ที ่“ทัน่ผูน้�า” ตอกย�า้
วาทกรรม “กฎหมายคอืกฎหมาย” 
แต่กลบัมอี�านาจทีอ่ยู่เหนือ “กฎหมาย” 
คอือ�านาจ “รฏัฐาธปัิตย์” และ “อภินิ 
หารทางกฎหมาย” ทีธ่งตัง้ตระหง่าน! 

กรณนีำยทหำรใ ห้พลทหำรไปเลีย้งไก่
เหมอืนเป็นขีข้้ำหรอืทำส เมือ่ก่อนท�ำแล้ว
อำจไม่มปัีญหำ แต่ยคุนีท้�ำแล้วมีปัญหำ 
อยูล่�ำบำก เพรำะกำรเอำพลทหำรไปใช้
แรงงำน ยิง่ท�ำงำนเหมอืนยิง่ผดิ กำรทีพ่ล
ทหำรคนนีก้ล้ำเอำคลปิมำเผยแพร่จงึเป็น
ควำมกล้ำหำญ เหมอืนทีน่กัศกึษำเผยแพร่
เรือ่งโกงคนยำกไร้ โกงบ้ำระห�ำ่

กำรเอำพลทหำรไปรบัใช้ ไปเลีย้งไก่ 
แม้ไม่ใช่กำรโกง แต่กเ็ป็นกำรปล้นควำม
ดขีองตวัเอง เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ต้องมเีมตตำ 
ต้องรูว่้ำอะไรควรท�ำ อะไรไม่ควรท�ำ ยิง่
เป็นนำยทหำร เป็นอธิบด ีรฐัมนตร ีปลดั
กระทรวงจงึดวงกุดกนัเป็นแถว 

เรือ่งนีก้ส็ะท้อนถงึเรือ่งกำรโกงบ้ำระห�ำ่ 
เพรำะส่วนใหญ่เป็นผู้หลกัผูใ้หญ่ เป็นผูมี้
อ�ำนำจ ถ้ำไม่โกงประเทศไทยคงดกีว่ำนี้
เยอะ ไม่ระส�ำ่ระสำย ไม่ทกุข์ร้อนมำกมำย 
ทุกคนก็หวงัจะเห็นประเทศไทยปรำบโกง
กนัได้จรงิๆ ยิ่งยุคนี้ใครโกง ใครท�ำอะไร
ไม่ด ีเหมอืนกรรมติดจรวด เพรำะข้อมลู
ข่ำวสำรไปทัว่ทุกท่ี คลปิถ่ำยประจำนคน
ชัว่ คนเอำรดัเอำเปรียบ ไม่กีว่นิำทีกเ็ผย
แพร่ไปทัว่โลกแล้ว 

คนเรำต้องยดึมัน่ในควำมด ีอย่ำง “จ่า
แซม” อดตีทหำรหน่วยซลีทีเ่ข้ำไปช่วย 
“ทมีหมปู่าอะคาเดมี” ในถ�ำ้หลวงจน
ตวัเองเสยีชวีติและได้รบัพระรำชทำนเลือ่น
ยศเป็นนำวำตร ีช่วงท่ีมชีวีติก็เลีย้งไก่งวง 
โดยภรรยำช่วยเล้ียง หลงัออกจำกทหำร
แล้วไม่ได้ไปรดีไปไถใคร 

ยคุนีใ้ครทีเ่อำรดัเอำปรยีบ โกงบ้ำระห�ำ่ 
โกงจนท�ำให้คนเดื อด ร้อน โกงคนจนคน
พกิำร โกงเดก็ เหมอืนคนเป็นมดเป็นปลวก
จะเหยยีบจะย�ำ่อย่ำงไรกไ็ด้ คณุวรีะ สม
ความคดิ จอมแฉพวกโกงพวกคอร์รปัชนั 
แฉหลำยเรือ่ง เสี่ยงเป็นเสีย่งตำย ไม่กลวั
ตำยไม่กลวัตดิคกุ  ไ ด้ออกมำเรยีกร้องให้
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหมตรวจสอบ
ผูบ้ญัชำกำรทหำรบกที่ ปล่อยให้เกดิกรณี
นำยทหำรน�ำพลทหำรไปรบัใช้ ไปใช้แรงงำน 
ซึง่มมีำยำวนำน เพรำะไม่ได้กวดขนั ให้
ตรวจสอบหรอืประกำศยกเลกิไปเลย 

คณุวรีะคงจะต่อสู้ ค น ไ ม่ดีคนโกงไป
เรือ่ยๆ ไม่ปล่อยให้คนพวกน้ีได้ใจย่ำมใจ 
ไม่ปล่อยให้ท�ำทำรุณคนไม่มอี�ำนำจ คน
ทีเ่ป็นเบีย้ล่ำง อย่ำงพลทหำรไปสมคัรเพือ่
ตัง้ใจจะรบัใช้ชำติ ไม่ใช่เป็นคนรับใช้ คน
เลีย้งไก่ ผูใ้หญ่ที่ เ ห็นแก่ตวัเหน็แก่ได้มี
มำกมำย ให้ระวงัตวั ใครท�ำไม่ด ียุคน้ีถกู
แฉถูกเปิดเผยง่ำยๆ คนที่ ถูกกดขี ่ เอำ
เปรยีบ หำกทนไม่ไหวกจ็ะสูจ้ะกล้ำ

พลทหารคนนีไ้ม่รูว่้ากลบัเข้ากรม
กองแล้วจะถกูเชก็บิลหรือไม่ หรอืจะ
ถกูกล่ันแกล้ง ถกูบอยคอตอย่างไร ต้อง
ช่วยกนัตดิตามอย่างใกล้ชิด อย่าให้
เป็นอะไร อย่าให้ล้มหายตายจาก ส่วน
นายทหารทีท่�าผดิกต้็องติดตามว่าถกู
ลงโทษอย่างไร จดัการอย่างไร หรอืท�า
กนัเงยีบๆให้เรือ่งเงยีบหายไปเหมอืน
ท่ีผ่านมา แล้วก็ท�าใ ห้คนชัว่ไม่กลวั 
ลอยนวล ยงัมพีวกเอาเปรยีบกันต่อไป 
จงึต้องช่วยกนัเป็นหูเป็นตาไม่ให้คน
โกง คนไม่ดี ฮึกเหมิย่ามใจเป็นอนัขาด

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

บัวหลวงขาย‘B-FUTURE’คนรุ่นใหม่

นำยพีรพงศ์ จิระเสวีจินดำ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวม บัว
หลวง จ�ำกดั เปิดเผยว่ำ จะเปิดขำย
กองทนุเปิดบวัหลวงหุน้เพือ่คนรุน่
ใหม่ (B-FUTURE) ระหว่ำงวันที่ 
17-24 กรกฎำคม โดยเลือกหุ้นที่
มแีนวโน้มกำรเตบิโตโดดเด่นและ
ต้องตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในกลุ่ม 
Millennials (เกิดช่วงปี 1982-1997) 
เพรำะจะเป็นกลุม่คนท่ีมขีนำดใหญ่
ทีส่ดุในอกี 15-20 ปีข้ำงหน้ำ เป็น 
กลุม่ผูบ้รโิภคท่ีมีก�ำลังซือ้มำกทีส่ดุ
และจะเข้ำมำเปลี่ยนแปลงโลกท้ัง
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  

กำรคัดเลอืกหุน้ของ B- FUTURE 
จะไม่เน้นหุ้นเทคโนโลยเีพยีงอย่ำง
เดียว แต่เป็นธุรกิจที่สำมำรถน�ำ
เทคโนโลยมีำปรับใช้หรือนวตักรรม
ต่ำงๆที่มีควำมล�้ำสมัย ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคยุคใหม่
ที่เน้นควำมสะดวกสบำยและ
คุณภำพชีวิตที่ดี เช่น ธุรกิจที่เกี่ยว
กับไลฟ์สไตล์ในกำรใช้ชีวิตคุ้มค่ำ
ทั้งกิน เที่ยว ช็อป ธุรกิจด้ำน
สุขภำพที่ได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง ธุรกิจที่ใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม เช่น รถยนต์ไฟฟ้ำและ
พลังงำนสะอำด 

‘ปณท’เพิ่ม‘บริการส่งด่วน’ในบิ๊กซี

กองทนุบวัหลวงเปิดขาย “B-FUTURE” กองทนุเปิดเพือ่คนรุ่นใหม่ 
วนัท่ี 17-24 กรกฎาคม ชกูารลงทนุกลุม่ธรุกจิทีม่ศีกัยภาพเตบิโต
ในอนาคตและตอบโจทย์คนรุน่ใหม่ทีจ่ะเป็นกลุม่ผูบ้รโิภคทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ขณะท่ีนำยศิลปรัตน์ วัฒน
เกษตร กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั 
บีจ ี คอนเทนเนอร์ กล๊ำส จ�ำกดั 
(มหำชน) หรอื BGC ได้ยืน่ไฟลิง่
เข้ำระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เตรยีมเสนอขำย
หุน้ IPO จ�ำนวน 194,444,000 หุน้ 
ระดมทุนขยำยโรงงำนผลิตบรรจุ
ภณัฑ์แก้วแห่งใหม่ท่ีจงัหวดัรำชบรีุ 
ปรบัปรงุประสทิธภิำพในกลุ่มบรษัิท 
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

นำยวบูิลย์ เสรชียัพร ผู้จดักำรฝ่ำย
กำรบรหิำรลูกค้ำ บริษัท ไปรษณย์ี
ไทย จ�ำกดั (ปณท) เปิดเผยว่ำ ได้
ร่วมมอืกบัห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซ ี ซู
เปอร์เซน็เตอร์ เปิดจดุบรกิำรส่งด่วน
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้
บริกำร โดยเฉพำะผูค้้ำออนไลน์ให้
เข้ำถงึบรกิำรส่งด่วนของไปรษณย์ี
ไทยได้ง่ำยและคล่องตัวย่ิงขึน้ น�ำร่อง 
ณ เคำน์เตอร์ Big Service บนห้ำง
สรรพสนิค้ำบิก๊ซ ี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
ในพืน้ท่ีกรงุเทพฯและปรมิณฑลมำ
แล้ว 19 สำขำ และจะขยำยเพิม่อกี 

15 สำขำตัง้แต่วันน้ีเป็นต้นไป ได้แก่ 
บิก๊ซีสำขำเอกมยั บำงปะกอก รำษฎร์ 
บรูณะ กัลปพฤกษ์ บำงนำ ส�ำโรง 
สขุำภบิำล 3 ร่มเกล้ำ ดำวคะนอง 
รัตนำธิเบศร์ 2 รังสิต คลองหก 
รงัสติ 2 ล�ำลกูกำ หนองจอก และ
ปทมุธำน ีรวมทัง้สิน้ 34 สำขำ

ทัง้น้ี จุดบรกิำรในบิก๊ซจีะให้

บรกิำรจัดส่งแบบเหมำจ่ำยด้วยกล่อง
พร้อมส่ง (กล่องสฟ้ีำ) ซึง่มใีห้เลอืก 
4 ขนำดคือ SS, S, M และ L คดิ
อตัรำค่ำบรกิำร 45, 65, 85 และ 
95 บำท ตำมล�ำดบั ส่งปลำยทำงใน
พืน้ท่ีกรุงเทพฯและปริมณฑลถงึผูร้บั
ในวันถัดไป และพ้ืนทีต่่ำงจงัหวดั
ไม่เกิน 3 วนัท�ำกำร อย่ำงไรกต็ำม 
ไปรษณีย์ไทยยังมีแผนขยำยจุด
สะดวกส่งในบิก๊ซต่ีอไปอย่ำงต่อเนือ่ง
ตลอดปี 2561 โดยสอบถำมเพิม่
เตมิที ่THP Contact Center 1545 
หรอื www.thailandpost.co.th

กิจกำร ชูจุดแข็งเป็นผู้ผลิตบรรจุ
ภณัฑ์แก้วทีม่กี�ำลงักำรผลิตมำกทีส่ดุ
ในประเทศไทย ผูบ้ริหำรก�ำหนด
วสิยัทศัน์มุง่เป็นผูน้�ำด้ำนกำรผลติ
และจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แก้วและ
บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภำพ รวมถึง

ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่เกี่ยวข้อง
แบบครบวงจรในภูมภิำคอำเซยีน 
พร้อมแต่งตัง้ บล.กสกิรไทยเป็นที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ และผูจ้ดักำร
กำรจดัจ�ำหน่ำยและรับประกนักำร
จ�ำหน่ำยหลกัทรพัย์
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ต่างประเทศ

เก็บกวาดกรุงปารีส 
เจ้ำหน้ำทีแ่ละพนกังำนเร่งเกบ็
กวำดท�ำควำมสะอำดครัง้ใหญ่ทัว่
เมืองหลวงฝรัง่เศสหลังประชำชน
แห่ฉลองชยัทีฝ่ร่ังเศสคว้ำแชมป์
ฟตุบอลโลก 2018 กนัอย่ำงสดุ
เหว่ียงเม่ือคนืวนัอำทิตย์ รำยงำน
ข่ำวแจ้งว่ำ แฟนบอลชำวฝรัง่เศส
หลำยล้ำนคนต่ำงดใีจกบัชยัชนะ
ของฝรัง่เศสท่ีมต่ีอโครเอเชยี 4-2 
ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 
2018 ส่งผลให้เกิดเหตบุำนปลำย
ทัง้ปะทะกนัและจลำจลบำงส่วน
ทีถ่นนฌองเซลเีซ่

ปัญหาคลืน่ความร้อน 
หน่วยกู้ภัยหลำยหมืน่คนยงัคง
ค้นหำศพภำยหลงัญีปุ่น่ประสบ
ภัยพิบัติจำกสภำพอำกำศครั้ง
รนุแรงท่ีสดุในรอบกว่ำ 30 ปี มี
ผูเ้สยีชวีติกว่ำ 200 คน ขณะที่
อุณหภูมิทะยำนขึ้นเหนือ 35 
องศำเซลเซียสในพื้นที่ประสบ
ภยัน�ำ้ท่วมและดินถล่ม คำดว่ำ
อณุหภูมิทีท่ะยำนขึน้ยิง่เสีย่งต่อ
ผูมี้ปัญหำสขุภำพ ผูร้อดชีวติรำว 
4,700 คนต้องอพยพไปอยู่ที่
ศนูย์พกัพงิหลงัจำกน�ำ้ท่วมและ
ดนิถล่มบ้ำนเรอืน นอกจำกนีย้งั
ไม่สำมำรถจ่ำยน�ำ้ประปำให้กับ
ประชำชนอกีจ�ำนวนมำกได้

‘มหาเธร์’รบั‘ดเูตร์เต’
ดร.มหำเธร์ โมฮัมหมดั นำยก
รฐัมนตรมีำเลเซยี เปิดท�ำเนยีบ
รฐับำลให้กำรต้อนรบัประธำนำ 
ธบิดโีรดริโก ดูเตร์เต ของฟิลปิปินส์ 
โดยผูน้�ำมำเลเซยีและผู้น�ำฟิลปิปินส์
หำรอืหลำกหลำยประเดน็ทีท่ัง้คู่
มคีวำมกงัวลร่วมกนั และยกระดบั
ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงประเทศที่
ด�ำเนนิอย่ำงรำบรืน่มำนำน ซึง่
นำยดเูตร์เตเสนอกำรส่งเสรมิ
ควำมร่วมมอืด้ำนควำมม่ันคงใน
ระดบัทวภิำค ีและทกุประเทศใน
ภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
ควรเพิม่ควำมร่วมมอืเร่ืองนีด้้วย

ข่าวย่อย
‘ทรัมป์’ปฏเิสธกล่าวหารัสเซยี

เจ้ำหน้ำทีร่ะดับสูงสหภำพยุโรป (อี
ย)ู เดินทำงถึงญ่ีปุ่นเพ่ือลงนำมใน
ข้อตกลงกำรค้ำขนำดใหญ่ทีส่ดุเท่ำ
ที่เคยมีมำของอียู เป็นกำรผนึก
ก�ำลงักันเพือ่เผชญิหน้ำกบัสหรฐัที่
ใช้นโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำ

นำยโดนัลด์ ทัสค์ ประธำน
คณะมนตรียุโรป และนำยฌอง- 
คล็อด ยุงเกอร์ ประธำนคณะ
กรรมำธิกำรยโุรป เดนิทำงถงึญีปุ่น่
หลงัจำกไปหำรอืทีจ่นีมำแล้ว โดย
ตกลงกันว่ำจะประสำนควำมร่วม

มือในกำรค้ำโลกและเตือนเรื่อง
กำรท�ำสงครำมกำรค้ำตอบโต้กัน 
นำยทสัค์กล่ำวทีก่รงุปักกิง่ว่ำ ยโุรป 
จีน อเมริกำ และรัสเซีย จะต้องไม่
ท�ำลำยระเบียบกำรค้ำโลก และ
ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยไม่เริ่ม

อยีลูงนามข้อตกลงการค้ากบัญีปุ่่น 
สงครำมกำรค้ำกนั ซึง่ขณะน้ียงัพอ
มเีวลำทีจ่ะป้องกนัควำมขดัแย้งและ
ควำมวุ่นวำยทีจ่ะเกิดข้ึนตำมมำได้  

เจ้ำหน้ำที่อียูกล่ำวว่ำ กำรท�ำ
ข้อตกลงกำรค้ำครัง้ประวตัศิำสตร์
ระหว่ำงอียูกับญ่ีปุ่นจะก่อให้เกิด
เขตเศรษฐกิจขนำดใหญ่ และถือ
เป็นแนวร่วมเพือ่เผชญิกบันโยบำย
ปกป้องทำงกำรค้ำของประธำนำธบิดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�ำสหรัฐ ตำมที่
เคยประกำศไว้ว่ำอเมริกำต้องมำ
ก่อน

ผูน้�าสหรฐัปฏเิสธทีจ่ะกล่าวหา
รัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้ง
สหรฐัปี 2559 เรยีกเสยีงวจิารณ์
อย่างหนักในสหรัฐจากการ
ประชมุสดุยอดระหว่าง 2 ผูน้�า
ทีก่รงุเฮลซงิก ิประเทศฟินแลนด์  

กระทรวงยตุธิรรมสหรฐัแถลง
ข้อกล่ำวหำที่มีต่อรัสเซีย 12 ข้อ
ฐำนเจำะระบบคอมพวิเตอร์พรรค
เดโมแครต แต่นำยโดนลัด์ ทรัมป์ 
ประธำนำธิบดีสหรัฐ บอกว่ำเป็น
เรื่องไร้สำระ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง
กำรพจิำรณำสอบสวนตำมข้อกล่ำว
หำรัสเซียแทรกแซงกำรเลือกตั้ง
ประธำนำธิบดีสหรัฐปี 2559 

โดยประธำนำธบิดทีรมัป์กล่ำว
ในกำรแถลงข่ำวร่วมกบัประธำนำธิบดี
วลำดเิมยีร์ ปตูนิ ผู้น�ำรสัเซยี ใน
กำรประชุมสุดยอดที่กรุงเฮลซิงกิ 
ประเทศฟินแลนด์ เรยีกเสยีงวจิำรณ์
ต�ำหนอิย่ำงรุนแรงในสหรัฐ รวมทัง้
จำกภำยในพรรครพีบัลิกนัของเขำ
เอง ท่ีผ่ำนมำท�ำเนียบขำวสหรัฐ
พยำยำมปัดข้อครหำทีก่ล่ำวกนัว่ำ
ประธำนำ ธิบดีทรัมป์ไม่อยำกมี
ควำมขัดแย้งกบัรัสเซยี ซึง่ผูน้�ำสหรฐั
กล่ำวเสรมิว่ำ รสัเซยีไม่มีเหตุผลที่
จะท�ำเช่นนัน้ เพรำะประธำนำธบิดี
ปตูนิเป็นผูน้�ำทีแ่ขง็แกร่งและทรง

อ�ำนำจอยูแ่ล้ว
ส่วนผู้น�ำของรัสเซียกล่ำวว่ำ 

รสัเซยีไม่ได้แทรกแซงกำรเลอืกตัง้
ประธำนำธิบดีสหรัฐปี 2559 และ
กล่ำวเสริมว่ำเป็นเกมกำรเมือง
ภำยในของสหรัฐเอง

ประธำนำธบิดีปตูนิกล่ำวระหว่ำง
กำรให้สัมภำษณ์คริส วอลเลซ ผู้
ด�ำเนนิรำยกำรสถำนโีทรทศัน์ฟอกซ์ 
นวิส์ว่ำ รสัเซยีไม่ได้สนใจเรือ่งดงั
กล่ำว ขณะทีผู่ด้�ำเนนิรำยกำรพยำยำม
ให้ส�ำเนำเอกสำรข้อกล่ำวหำทีม่ต่ีอ
รัสเซยี 12 ข้อ แต่ผูน้�ำรัสเซียไม่สนใจ 
กำรสัมภำษณ์คร้ังนีใ้ช้เวลำประมำณ 
35 นำท ีผูน้�ำรสัเซยีย�ำ้ว่ำ ขอให้ชำว
อเมรกินัพุง่ประเดน็ไปทีเ่นือ้หำใน
อเีมล์มำกกว่ำว่ำมำจำกวธีิกำรใด

ส�ำหรับกำรพบหำรือระหว่ำง
ประธำนำธบิดทีรมัป์กบัประธำนำ 

ธบิดปีตูนิในครัง้นีถื้อเป็นคร้ังแรก
อย่ำงเป็นทำงกำรในรอบ 21 ปีที่
ประธำนำธบิดสีหรฐัและประธำนำ 
ธบิดรีสัเซยีประชุมร่วมกนั หรือนับ
ตัง้แต่ประธำนำธบิดบีลิ คลนิตนั 
พบหำรอืกบัประธำนำธบิดบีอรสิ 
เยลต์ซนิ เมือ่ปี 2540 อย่ำงไรก็ตำม 
กระแสตอบรบัในสหรฐัและรัสเซีย
ต่อกำรพบกนัระหว่ำงประธำนำธิบดี
ทรมัป์กบัประธำนำธบิดปีตูนิคร้ังนี้
แตกต่ำงอย่ำงสิน้เชงิ โดยกระทรวง
ต่ำงประเทศในกรุงมอสโกออก
แถลงกำรณ์แสดงควำมพงึพอใจ แต่
บรรดำแกนน�ำของพรรครพัีบลกินั
และพรรคเดโมแครตในสภำคอง 
เกรสเห็นไปในทำงเดียวกนัว่ำ เป็น
ครัง้แรกในประวตัศิำสตร์กำรเมือง
สหรฐัทีผู่น้�ำประเทศกล่ำวโทษหน่วย
งำนของตวัเองว่ำใส่ร้ำยรสัเซยี
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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 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

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

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

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

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสราง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จํากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮาสซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

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
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ประกาศเพ่ิมทุน
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

 ด้วยที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท อลิอันซ์ 

ประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ได้มีมติพิเศษเมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 

ให้เพิ่มทุนของบริษัท จ�ำนวน 180,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ

เพิ่มทุนจ�ำนวน 18,000,000 หุ้น 

 บริษัทจึงได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนช�ำระแล้วต่อนำย

ทะเบียน จำกเดิม 650,000,000 บำท (หกร้อยห้ำสิบล้ำนบำท) เป็น 

830,000,000 บำท (แปดร้อยสำมสิบล้ำนบำท) และหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้

ทั้งหมดจำก 65,000,000 หุ้น (หกสิบห้ำล้ำนหุ้น) เป็น 83,000,000 หุ้น 

(แปดสิบสำมล้ำนหุ้น) ณ วันที่ 26 มิถุนำยน 2561  

ประกำศ ณ วันที่ 2 กรกฎำคม 2561

(นำงสำวศิรินทิพย์ โชติธรรมำภรณ์)

กรรมกำร



สังคม

Thailand Quality Award
บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และ
สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ ร่วม
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือกำร
เข้ำประกวดรำงวลัคณุภำพแห่งชำติ 
(Thailand Quality Award) เพื่อ
ยกระดับองค์กรและมุ่งมั่นพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถด้ำนระบบกำร
บริหำรจัดกำรสู่มำตรฐำนสำกล

โดยมีนำยอัษฎำ เทพยศ 
ประธำน บรษิทั ควอลิตี ้พลัส เอส
เทตคิ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ำกดั 
และนำยวุฒพิงษ์ ผำณติเศรษฐกร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ควอลติี้ 
พลสั เอสเทตคิ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
จ�ำกดั ร่วมบนัทกึข้อตกลงควำมร่วม
มอืกำรเข้ำประกวดรำงวลัคณุภำพ
แห่งชำติกับนำยสุวรรณ เหรียญ
เสำวภำคย์ รกัษำกำรแทนผู้อ�ำนวย
กำรสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำต ิ
และนำยสมชำต ิน้อยศริสุิข ผูอ้�ำนวย
กำรส�ำนกังำนรำงวลัคุณภำพแห่ง
ชำติ กำรลงนำมข้อตกลงครั้งนี้
เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงภำคเอกชน
และรัฐบำล เพื่อผลักดันองค์กร 
SMEs ท่ีมคุีณภำพให้เป็นองค์กร
ต้นแบบทีเ่ป็นเลศิ มปีระสิทธภิำพ
ในกำรแลกเปล่ียนควำมรูแ้ละวธีิกำร
ด�ำเนนิงำนให้องค์กร SMEs อืน่ๆ
สำมำรถน�ำไปประยกุต์ใช้ในกำร
พฒันำองค์กรเพือ่ยกระดบักำรบรหิำร
จัดกำรสูก่ำรเตบิโตอย่ำงย่ังยนื 

โอกำสจำกสถำบันเพิม่ผลผลิตแห่ง
ชำติอย่ำงสูง และถือเป็นควำม
ท้ำทำยครั้งใหญ่ของพนักงำนทุก
คนในบรษิทัควอลิต้ี พลสัฯ เนือ่งจำก
รำงวลัคุณภำพแห่งชำตเิป็นรำงวลั
อนัทรงคณุค่ำทีม่มีำตรฐำนสงูมำก 
ที่ผ่ำนมำยังไม่เคยมี SMEs รำย
ไหนในประเทศไทยได้รบัรำงวลันี้ 
ผมมีควำมเชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
ด้วยศกัยภำพด้ำนระบบกำรบรหิำร
จัดกำรของบริษัทควอลิต้ี พลัสฯ 
และควำมสำมำรถของพนกังำนใน
บริษัททุกท่ำน มีคุณสมบัติและ
ศักยภำพเพียงพอในกำรเป็นต้น
แบบองค์กร SMEs และมีโอกำส
ในกำรยกระดับพัฒนำกำรของ
องค์กรให้มีควำมย่ังยืนในกำร
บรหิำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบ รวม
ถงึมขีีดควำมสำมำรถตำมแนวทำง
ของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ”

ศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 
จับมือศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และโรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส จัดงาน 
“เกษตรกรไทยยังยิ้มได้” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยฝ่าวิกฤตราคาสับปะรด
ตกต�่า ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่างคับคั่ง

อรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล ร่วม
เป็นวิทยากรเสวนาแชร์ความรู้ในหัวข้อ “สถานการณ์ปัจจุบันของการปนเปื้อน
สารตกค้างยาฆ่าแมลงในผักผลไม้ และแนวทางการตรวจรับรองแปลงเกษตร
ปลอดภัย” จัดโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัทควอลิตี้ พลัสฯ เป็น
องค์กรท่ีสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่ง
ชำติเล็งเห็นถึงควำมสำมำรถใน
กำรเป็นต้นแบบขององค์กรประเภท 
SMEs ทีย่กระดบัองค์กรสู่มำตรฐำน
สำกล และแสดงศักยภำพในกำร
เป็นต้นแบบองค์กรประเภท SMEs 
ทีม่โีอกำสพฒันำระบบกำรบรหิำร

จัดกำรอย่ำงยั่งยืนและมีขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันตำมแนวทำง
ของรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 

นายอษัฎา เทพยศ ประธาน 
บรษิทั ควอลติี ้พลสั เอสเทตคิ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ให้
สัมภำษณ์ว่ำ “กำรร่วมลงนำมใน
ครัง้นีถื้อเป็นกำรได้รบัเกยีรตแิละ
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