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“ปณท”เปิดบริการ
“คูเรียร์โพสต์”

สถานการณ์การเมอืงเดินมาถึง
ช่วงโค้งสดุท้ายการย้ายสังกดั
พรรคของบรรดาอดีต ส.ส. ท่ี
สร้างเซอร์ไพรส์มากท่ีสุดตอน
นีค้อืการตบเท้าออกจากพรรค
ประชาธปัิตย์ของกลุม่อดีต ส.ส. 
ภาคตะวันออกทีไ่ปกนัแทบจะ
ยกทัง้ภาค ท�าให้น่าสนใจขึน้ไป
อกีว่าหลงัรู้ผลเลอืกหวัหน้าพรรค
คนใหม่จะมกีารลาออกกนัอกี
หรอืไม่ ขณะทีส่ถานการณ์ของ

พรรคเพื่อไทยกลับตรงข้าม 
เพราะเลอืดไหลแรงก่อนหน้า
นีเ้ริม่น่ิงมากขึน้ ทีส่�าคญัการ
เลอืกหัวหน้าพรรคคนใหม่ช่วง
ปลายเดอืนตลุาคมไม่มผีลต่อ
การตดัสนิใจอยูต่่อหรอืย้ายออก
ของอดตี ส.ส. เพราะพรรคเพ่ือ
ไทยให้ความส�าคัญกบัแผนการ
เล่นของโค้ชมากกว่าคนเป็น
กปัตันทมี
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แม้จะยงัไม่มกีารประชุมเพือ่ปรบัแก้
กตกิาของพรรคและเลอืกกรรมการ
บรหิารพรรคชุดใหม่ แต่ดูเหมอืน
ว่าคลืน่ลมจะราบเรยีบมากกว่าทุก
พรรคส�าหรบัพรรคภูมใิจไทย

จนถึงตอนนีม้คีวามชดัเจนแล้ว
ว่า นายอนทุนิ ชาญวีรกลู จะได้
เป็นหวัหน้าพรรคต่อไป และจะเป็น
เพยีงหนึง่เดยีวทีพ่รรคจะเสนอชือ่
ไว้ในบัญชีผู้เหมาะสมเป็นนายก
รฐัมนตรีของพรรคแม้ว่ากฎหมาย
จะให้เสนอชือ่ได้ 3 คนกต็าม

ขณะทีพ่รรคภมูใิจไทยแต่งตวั
เสร็จก่อนแล้ว แต่พรรคท่ีคนรอดวู่า
หลงัแต่งตวัเสรจ็จะมีรปูโฉมอย่างไร
มากทีส่ดุในตอนนีค้งหนีไม่พ้นพรรค
ประชาธปัิตย์

ขณะที่การเดินหมากเพื่อชิง
การเป็นผู้น�าพรรคยังด�าเนินไป
อย่างเข้มข้น ก็มีอดีต ส.ส. บาง
ส่วนที่ไม่ต้องการรอผลการชิงด�า
เก้าอีห้วัหน้าพรรคลาออกไปสังกดั
พรรคการเมืองอื่น

ที่น่าสนใจที่สุดคือพื้นท่ีภาค

โค้งสดุทา้ยย้ายพรรค

ตะวนัออกทีม่อีดตี ส.ส. ออกจาก
พรรคแน่นอนแล้ว 2 คนคอื นาย
ประมวล เอมเปีย อดตี ส.ส.ชลบุรี 
ที่ไปร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย 
และนายธวัชชัย อนามพงษ์ อดตี 
ส.ส.จนัทบรุ ี ทีย้่ายไปร่วมงานกบั
กลุ่มสามมติร

นอกจากนีย้งัมอีดีต ส.ส.ภาค
ตะวนัออกอกี 5 คน ประกอบด้วย 
นายสรวฒุ ิ เนือ่งจ�านงค์ อดตี 
ส.ส.ชลบรุ,ี พล.ต.ท.พทิกัษ์ จารุ
สมบติั, นายบญุเลศิ ไพรนิทร์, 
นายชยัวฒัน์ เป้าเป่ียมทรัพย์ 
อดตี ส.ส.ฉะเชงิเทรา และนายวิชยั 

ล�า้สทุธ ิอดีต ส.ส.ระยอง ทีก่�าลงั
เจรจากบันายสมศักดิ ์เทพสทุนิ 
และนายสรุยิะ จงึรุง่เรอืงกจิ แกน
น�ากลุม่สามมติร

บทสรปุสดุท้ายจะมอีดตี ส.ส. 
พรรคประชาธปัิตย์ย้ายไปร่วมงาน
กบัพรรคการเมอืงอืน่อกีกีค่นน่าจะ
ได้รู้กนัในอกีไม่นานนี ้ซึง่ดตูามรูป
การณ์แล้วน่าจะเห็นความชัดเจน
ก่อนการเลอืกหวัหน้าพรรค

ท่ีส�าคัญหลงัเลอืกหัวหน้าพรรค
แล้วต้องจบัตาดวู่ากลุม่ทีผ่ดิหวงัจาก
การชิงเก้าอีผู้น้�าพรรคจะพากันลา
ออกอกีหรอืไม่ โดยเฉพาะกลุม่ผูท้้า

ชงิเก้าอีผู้้น�าพรรคจากนายอภสิิทธิ์ 
เวชชาชวีะ

หากนายอภสิิทธิพ่์ายแพ้ แน่นอน
ว่าด้วยชือ่ชัน้และภาพลกัษณ์อย่าง
นายอภสิิทธิค์งไม่สามารถย้ายไป
สงักดัพรรคการเมอืงอืน่ได้ ท�าให้
ต้องติดตามดูว่าจะร่วมไม้ร่วมมือ
อย่างเตม็ทีก่บักลุม่ผูน้�าพรรคใหม่ 
หรอืเข้าเกยีร์ว่างเหมอืนสมยัทีแ่พ้
การชงิเก้าอีห้วัหน้าพรรคจากกลุม่
นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ซึ่ง
แน่นอนว่าจะกระทบไปถงึผลการ
เลอืกตัง้ของพรรค

ข้ามฟากไปที่พรรคเพื่อไทย 
หลงัสิน้เดอืนนีก้ค็งพอมองเหน็ภาพ
ชดัเจนขึน้ว่าจะมีอดตี ส.ส. ลาออก
ไปสงักดัพรรคการเมืองอืน่กีค่น ช่วง
แรกการเคลื่อนไหวของกลุ่มสาม
มติรมกีระแสข่าวว่าพรรคเพือ่ไทย
เลอืดไหลไม่หยดุ แต่ถงึตอนน้ีดูจะ
เริม่นิง่มากขึน้

ส�าหรบัผูน้�าพรรคคนใหม่แม้
จะมข่ีาวออกมาหลายกระแสว่าเป็น
คนนัน้คนนี ้ แต่แคนดเิดตจรงิๆมี
เพียงไม่กีค่น ใครจะได้ขึน้มาเป็น
แม่ทพัขึน้อยูก่บัแผนการเล่นว่าจะ
เลอืกเล่นแบบไหน เมือ่ได้แผนแล้ว
จงึก�าหนดตวัผูน้�า ซึง่จะเหน็หน้า
ผู้น�าพรรคคนใหม่อย่างเป็นทางการ
ในวนัท่ี 28 ตุลาคม

ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดอืน
กันยายนต่อช่วงสัปดาห์แรกของ
เดอืนตลุาคมน่าจะเป็นช่วงโค้งสดุท้าย
ของฝุ่นควนัการเมอืงทีต่ลบอบอวล
จากการโยกย้ายพรรคของบรรดา
อดตี ส.ส. 

จากน้ันจะกลบัเข้าสูภ่าวะ
ปรกติ แล้วไปโฟกัสที่เรื่อง
นโยบายทีจ่ะคดิออกมาแข่งกนั

นายอนุทินจะเป็นหัวหน้าพรรคต่อไป

และจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่พรรคจะเสนอชื่อ

ไว้ในบัญชีผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี
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In Brief : ย่อความ

กอบกู้บ้านเมือง

ทรรศนะ

ถ้าการเลือกตั้งเป็นไปด้วย

ความบรสิทุธ์ิยุตธิรรม ประชาชน

เลือกนักการเมืองที่ดีและได้

รฐับาลทีด่ ีบ้านเมอืงกจ็ะดข้ึีน

แน่นอน เศรษฐกจิดขีึน้ ประชาชน 

ก็ไม่อดอยากปากแห้ง 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปลดล็อกกัญชา
ถอืเป็นการเคล่ือนไหวส�าคญัเมือ่ “ป.ป.ส.” 
จะเสนอ คสช. ใช้ “มาตรา 44” ปลด
ลอ็กให้วจิยัและใช้กญัชาทดลองทางการ
แพทย์ได้ ขณะทีก่ารแก้กฎหมายปลด
กญัชาออกจากยาเสพตดิประเภท 5 เป็น
ไปอย่างล่าช้า

“นพ.โสภณ เมฆธน” ประธาน
กรรมการองค์การเภสัชกรรม และประธาน
คณะกรรมการพจิารณาการน�ากญัชามา
ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ กส็นบัสนุน
ให้ใช้ “มาตรา 44” เพราะจะเป็น
ประโยชน์กบัผูป่้วยทีจ่�าเป็นต้องใช้อย่าง
มาก โดยพร้อมจะสกัดน�า้มันกญัชา ซึง่
สามารถน�าไปรักษาบ�าบดัผูป่้วยได้หลาก
หลาย ทัง้ในรูปของครมีทาผิว ยาเหน็บ 
น�า้มนัหยด เป็นต้น 

“ไพศาล พชืมงคล” ย�า้ว่าจ�าเป็น
ต้องใช้ “มาตรา 44” ปลดลอ็กกญัชา 
มฉิะนัน้ขบวนการเอาตีนราน�า้กจ็ะขวาง
จนไม่มทีางส�าเรจ็ ทัง้ยงัยนืยนัว่าคนที่
ป่วยด้วยโรคพาร์กนิสนัทีม่อืสัน่ถงึขนาด
ตกัข้าวกนิไม่ได้น้ัน สามารถรกัษาให้มี
ชวีติกลบัสูค่วามเป็นปรกตไิด้ด้วยยานาโน
คอื ยาท่ีสกดัมาจากกญัชา

ผลวจิยัหลายประเทศยนืยนัว่ากญัชา
มปีระโยชน์มากกว่าโทษ หลายประเทศ
ในยโุรปรวมถงึสหรฐัและแคนาดากเ็ปิด
เสรีให้กัญชาเป็นธุรกิจและเสพได้เสรี 
ท�าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและโกยภาษี
มหาศาล 

จากการประเมนิของ Grand View 
Research บรษิทัทีป่รึกษาของสหรัฐ 
ระบวุ่า ตลาดกญัชาเพือ่การแพทย์ทัว่
โลกอาจมีมูลค่าสูงถึง 55,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั (ราว 1.9 ล้านล้านบาท) 
ภายในปี 2025

หลายประเทศพฒันากญัชามา
ใช้ท้ังทางการแพทย์และสนัทนาการ
อย่างหลากหลาย จนกลายเป็นธรุกจิ
ทีม่มีลูค่ามหาศาล แต่สารขัณฑ์กลบั
ยงัย�า่อยูก่บัวาทกรรม “คนด ี(จอม
ปลอม)” แทบทกุเรือ่ง!!     

นายสมคดิ จาตุศรพีทัิกษ์ รองนายก
รฐัมนตร ี บอกว่า เมือ่ประกาศการเลือก
ตัง้ชดัเจนปี 2562 จะท�าให้เรทต้ิงประเทศไทย
ดขีึน้ นกัลงทนุกล้ามาลงทนุ เท่ากบัยอมรบั
ว่าการยดึอ�านาจมีผลต่อเรทต้ิงของประเทศ 
เพราะคนท่ัวโลกยอมรับและเชื่อมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตย  

ใครจะยดึอ�านาจกต้็องคดิให้รอบคอบ 
แม้จะมคีวามหวังดี แต่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ทกุเรือ่งทกุอย่าง ฝ่ายนกัการเมอืง
กต้็องคดิ ต้องน�าบทเรยีนทีเ่กดิขึน้ครัง้แล้ว
ครั้งเล่ามาเรียนรู้ เพื่อไม่ใหเ้กิดการยึด
อ�านาจ ไม่ให้ทหารต้องออกมา เพราะ
นักการเมืองถูกมองว่าเป็นต้นเหตุเป็น
ปัญหาทกุครัง้

พรรคการเมอืงกแ็ตกแยก คนทีไ่ม่เหน็
ด้วยกอ็อกไปตัง้พรรคใหม่ ไปอยูก่บัพรรค
ใหม่ ทัง้ดดูทัง้ดึงสารพดั นกัการเมอืงจึง
ต้องปรบัตวัและสามัคคีกนั หากการเมือง
ไม่วุน่วาย ไม่ล้มลุกคลกุคลาน เศรษฐกจิ
กจ็ะกลบัมาดขีึน้ การลงทุนกจ็ะกลบัมา 

ประเทศทัว่โลกเกอืบทัง้หมดปกครอง
ด้วยระบอบประชาธปิไตย จงึไม่ยอมรบั
ประเทศที่ปกครองในระบอบเผด็จการ 

ประเทศไทยมรีฐัประหารนบัสบิคร้ัง แม้
มกีารเลอืกตัง้อกีกไ็ม่มใีครเชือ่ว่าจะไม่มี
การรฐัประหารยดึอ�านาจอกี ประชาชนจะ
ลืมตาอ้าปากได้ ไม่หวานอมขมกลนื ก็
ต้องร่วมกนัท�าให้ประเทศฟ้ืนตัวโดยเร็ว
ทีส่ดุ ไม่ให้จมปลกัอยูก่บัการยึดอ�านาจ 

รฐับาลเองกร็ูด้ว่ีาท�าไมเศรษฐกจิจงึมี
ปัญหา ท�าไมนกัลงทุนจงึยงัไม่กล้าลงทนุ 
การเลอืกตัง้จงึเป็นเรือ่งส�าคญัทีจ่ะท�าให้
ความเชือ่มัน่และเครดติประเทศกลบัคนื
มา การจดัอนัดบัทีผ่่านมาเป็นการบ่งบอก
ถงึปัญหาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง
เศรษฐกจิหรอืการเมอืง 

นกัการเมอืง ทหาร และประชาชน จงึ
ต้องร่วมกนัพาประเทศให้รอดพ้นจากวกิฤต
คร้ังน้ีให้ได้ ถ้าการเลือกต้ังเป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม ประชาชนเลือก
นักการเมืองที่ดีและได้รัฐบาลที่ดี บา้น
เมืองก็จะดีขึ้นแน่นอน เศรษฐกิจดีขึ้น 
ประชาชนกไ็ม่อดอยากปากแห้ง 

ถ้ายงัไม่มเีลอืกตัง้ หรอืการเลอืก
ตัง้ยงัไม่ชดัเจน ความน่าเชือ่ถอืของ
ประเทศไทยกจ็ะยงัไม่กระเต้ือง ทกุ
ฝ่ายจึงต้องร่วมกันให้รีบมีการเลอืก
ตัง้ ไม่ให้บ้านเมอืงเกดิความวุ่นวาย
จนทหารต้องยดึอ�านาจอีก เลกิใส่ร้าย
ป้ายสี เลิกแย่งชิงอ�านาจและผล
ประโยชน์แบบโง่ๆ อย่างทีบ่อกว่าจบั
หนูตัวเดียว แต่เผาบ้านเผานาจน
วอดวายไปหมด ท�าลาย 1-2 คน แต่
บ้านเมอืงวายวอดมนัคุม้หรือ 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

‘ทิสโก้’ชวนลงทุนหุ้นน�้าดีระดับโลก 

ดงูาน : สหรตัน์ เพญ็กลุ ผูช่้วยกรรมการผู้จัดการ กลุม่บรหิารทรพัย์สินรอการขาย 
บริษทั บรหิารสนิทรัพย์สขุมุวทิ จ�ากดั หรอื SAM ให้การต้อนรบัพศัิลย์ กองทรพัย์ 
ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร NPA และคณะท�างานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส�านักงาน
ใหญ่ เข้าศกึษาดงูานระบบการบรหิารจัดการทรพัย์สิน NPA ของ SAM 

เปิดตวั : จกัรกฤช วชัระศกัด์ิศิลป์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายงานการขาย
และการตลาด บริษทั แอดไวซ์ ไอที อนิฟินิท จ�ากัด ร่วมกับ มร.การัน อัมบาน ีหัวหน้า
ฝ่ายจดัการกลุ่มประเภทผลิตภณัฑ์ บรษิทั ช้อปป้ี (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตวั “Advice 
Online” บน Shopee Mall ขยายฐานลูกค้าออนไลน์ 

นายสาห์รชั ชฎัสวุรรณ ผูอ้�านวย
การสายการตลาด บริษทัหลักทรพัย์
จัดการกองทนุ ทสิโก้ จ�ากดั เปิด
เผยว่า ยังให้ความส�าคัญกับการ
ลงทุนหุ้นท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ท้ังสิง่แวดล้อม สงัคม และ
ธรรมาภบิาล ท�าให้บรษัิททีด่�าเนนิ
การเรือ่ง ESG มกี�าลงัใจผลกัดนั
ส่ิงทีด่ใีห้กบัสงัคม และยงัสร้างผล
ตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาวให้นกัลงทนุ แม้มเีหตกุารณ์เชงิ
ลบเข้ามากระทบ ราคาหุ้นบรษิทัท่ี
ม ี ESG จะปรบัตวัข้ึนได้หลงัจาก
เหตกุารณ์ผ่านไป ซึง่ในช่วง 3 ปีที่
ผ่านมาบรษิทัจดัการลงทุนทีล่งทนุ
ในบริษทัทีม่ ีESG จะมเีงินทุนไหล
เข้าจากนกัลงทนุมากขึน้กว่าในอดตี 
ส่งผลให้สนิทรพัย์เพิม่ขึน้ตาม

บลจ.ทสิโก้จงึจดัต้ังกองทนุเปิด
ทสิโก้ ESG เพือ่สงัคมตัง้แต่ปี 2558 
แต่ยงัขาดผลติภณัฑ์กองทนุท่ีลงทนุ
ในหุน้น�า้ดรีะดบัโลก จงึเสนอขาย
กองทุนเปิดทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน 
(TGESG) เพือ่เพิม่โอกาสให้นกั
ลงทนุได้รับผลตอบแทนทีด่อีย่าง
ยัง่ยนืในระยะยาว และมทีางเลือก
การลงทุนทีห่ลากหลายมากขึน้ มี
ความเส่ียงปานกลางค่อนข้างสูง 

‘ปณท’เพิม่‘คเูรยีร์โพสต์’อกี40ประเทศ

บลจ.ทิสโก้เตรยีม IPO กองทนุเปิด “ทสิโก้ หุน้โลกย่ังยนื” 24 
กนัยายน-10 ตุลาคม ยกระดบัการรบัผิดชอบต่อสงัคมตามเทรนด์ 
โลก และโอกาสรบัผลตอบแทนท่ีดอีย่างย่ังยนืในระยะยาว

(ความเสีย่งระดบั 6) เน้นลงทนุใน
หุ้นทั่วโลกที่รับผิดชอบด้านสิ่ง
แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล 
ผ่านกองทนุรวมต่างประเทศหรอื
กองทนุรวมอทีเีอฟต่างประเทศอย่าง
น้อย 2 กองทนุตามสถานการณ์ 
โดยเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก (IPO) ตัง้แต่วนัที ่24 กนัยายน-10 
ตลุาคมนี้

บลจ.ทสิโก้ยงัจดัโปรโมชัน่พเิศษ 
เพยีงแค่ลกูค้าลงทุนในกองทนุเปิด
ทสิโก้ทีม่ยีอดเงนิลงทนุตัง้แต่ 100,000-
999,999 บาท รับหน่วยลงทุน 

นายวบูิลย์ เสรชียัพร ผู้จดัการฝ่าย
การบรหิารลูกค้า บริษัท ไปรษณย์ี
ไทย จ�ากดั (ปณท) เปิดเผยว่า ได้
ร่วมมอืกบัผูใ้ห้บรกิารขนส่งระดับ
โลกอย่าง DHL Express เปิดบรกิาร
คเูรยีร์โพสต์ ส่งด่วนถงึผู้รบัในต่าง
ประเทศภายใน 2-3 วนันับจากวนั
ส่ง (ไม่รวมระยะเวลาด�าเนนิการพธิี
ศุลกากร) โดยช่วงเริ่มต้นน�าร่อง
ประเทศปลายทาง 25 ประเทศ และ
ขยายเพ่ิมอกี 40 ประเทศ เป็น 65 

ประเทศ ในจ�านวนนีเ้ป็นประเทศ
เศรษฐกจิระดบัโลกและเป็นตลาด
ส�าคญัของผูค้้าออนไลน์ในไทย อาทิ 
ฝรัง่เศส เยอรมน ีเมก็ซโิก จนี ญีปุ่น่ 
อนิเดีย เป็นต้น

นอกจากนีย้งัเพิม่จุดให้บรกิาร
จากเดมิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีก่รงุเทพฯและ
ปรมิณฑล 171 แห่ง ไปพืน้ทีโ่ครงการ
ระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก (EEC) 
อกี 3 แห่ง ได้แก่ ทีท่�าการไปรษณย์ี
ชลบรุ ีทีท่�าการไปรษณย์ีบางละมงุ 

และทีท่�าการไปรษณย์ีสัตหบี ส่งได้
ทัง้ของเหลวประเภทเซรัม่ โลชัน่ น�า้
มนัอโรมา อาหารส�าเรจ็รูป หรือ
อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ โดยสามารถ
ใช้บรกิารได้ด้วยราคาเริม่ต้น 720 บาท 
ส�าหรบัน�า้หนักไม่เกนิ 250 กรัม ส่ง
ได้สูงสุด 30 กโิลกรัม พร้อมรบัส่วนลด
พเิศษทนัท ี200 บาทต่อชิน้ ประเภท
กล่อง (Package) ทกุพกิดัน�า้หนกั 
และทุกปลายทางท่ีฝากส่ง ตัง้แต่วนั
นีถ้งึ 15 ตลุาคม 2561

กองทนุ UBS (Lux) Equity Fund - 
Global Sustainable (USD) ซึง่มนี
โยบายการลงทนุว่าสนิทรพัย์ทัง้หมด
ของกองทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 จะ
ลงทนุในหุน้ของบรษัิททีผ่่านเกณฑ์
การคัดเลอืกว่ามส่ีวนร่วมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม และกองทนุ BSF Impact 
World Equity Fund ลงทุนใน
ตราสารทนุและหลกัทรพัย์ทีเ่ก่ียวข้อง
กับตราสารทุนของบริษัทที่สร้าง
ผลกระทบเชงิบวกให้แก่สงัคมทีอ่ยู่
ในประเทศทีพ่ฒันาแล้วอย่างน้อย 
80% ของมลูค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกอง
ทนุ รายละเอียดตดิต่อท่ี บลจ.ทสิ
โก้ หรอืธนาคารทสิโก้ทกุสาขา หรือ 
TISCO Contact Center โทร.
0-2633-6000 กด 4

TISCOSTF 200 บาท ยอดเงนิ
ลงทนุตัง้แต่ 1,000,000-9,999,999 
บาท รบัหน่วยลงทนุ TISCOSTF 
2,000 บาท ยอดเงนิลงทนุตัง้แต่ 
10,000,000-29,999,999 บาท รบั
นาฬิกา Garmin vívoactive® 3 
มลูค่า 11,500 บาท ยอดเงนิลงทนุ
ตัง้แต่ 30 ล้านบาทขึน้ไป รบั Samsung 
Galaxy Note 9 มลูค่า 33,900 บาท

เบือ้งต้นกองทนุเปิด TGESG 
จะเลือกลงทุนใน 2 กองทุนคือ 
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รณรงค์ลดใช้หลอด 
ภัตตาคารและร้านอาหารต่างๆ
ในรัฐแคลฟิอร์เนยีจะหยดุการใช้
หลอดพลาสตกิในเรว็ๆนี ้ นาย
เจอร์ร่ี บราวน์ ผูว่้าการรฐัแคลฟิอร์ 
เนยี กล่าวว่า แคลฟิอร์เนยีเป็น
รฐัแรกในสหรฐัทีมี่กฎหมายเร่ือง
นี ้มาตรการดงักล่าวถอืเป็นก้าว
เล็กๆทีก่�าหนดให้ลกูค้าทีต้่องการ
หลอดจะต้องขอหลอดจากพนกังาน 
แต่สิง่ทีช่ดัเจนก็คอื จะต้องพยายาม
หาทางลดและเลกิใช้ผลติภัณฑ์ที่
ท�าจากพลาสตกิและใช้เพยีงครัง้
เดียวแล้วท้ิง

“นาจบิ” ได้ประกนัตวั 
ศาลแขวงกรุงกัวลาลัมเปอร์อนมุตัิ
ค�าร้องขอปล่อยตัวชัว่คราวของ
นายนาจิบ ราซัค อดีตนายก
รัฐมนตรีมาเลเซีย หลังทนาย
ฝ่ายจ�าเลยวางหลักทรพัย์มลูค่า
รวม 3.5 ล้านรงิกติ (ประมาณ 
28 ล้านบาท) เพือ่ค�า้ประกนั
ตามเงือ่นไขของศาล โดยครึง่
หนึง่ต้องช�าระทนัท ีส่วนทีเ่หลอื
ให้ช�าระภายในวนัที ่28 กนัยายน 
อกีทัง้ห้ามอดีตผูน้�ามาเลเซยีเดนิ
ทางออกนอกราชอาณาจกัร และ
ผู้พิพากษาก�าหนดวนัไต่สวนครัง้
ต่อไปในวันท่ี 16 พฤศจกิายนน้ี

ชะลอฉาย“สตาร์ วอร์ส” 
บ๊อบ อเีกอร์ ซอีโีอของดสินีย์ ให้
สมัภาษณ์เดอะ ฮอลลวีูด้ รพีอร์
เตอร์ว่า ดิสนีย์มแีผนการท่ีจะ
ชะลอการสร้างและฉายหนังใน
กลุม่สตาร์ วอร์ส โดยยอมรับว่า
มกีารตดัสนิใจผดิพลาดทีจ่ะสร้าง
และฉายหนงัใหม่ของสตาร์ วอร์ส 
ทุกๆปี เมื่อพิจารณาแล้วการ
ปล่อยหนังชุดนี้ออกฉายปีละ 
เร่ืองอาจจะถีเ่กนิไป การชะลอ
การออกฉายไม่ได้หมายความ
ว่าดสินีย์จะหยดุสร้างหนงัในชุด
นี ้ซึง่ดสินย์ีจ่ายเงนิ 4 พันล้าน
ดอลลาร์ ในการซือ้กจิการลคัูส 
ฟิล์ม ในปี 2012

ข่าวย่อย
สหรัฐไม่รับเงือ่นไขโสมแดง

รายงานของธนาคารโลกเตอืนว่า 
แต่ละประเทศควรปรับนโยบาย
เศรษฐกจิและค�านงึถงึสิง่แวดล้อม
ด้วยการมวีธิจีดัเกบ็ขยะทีด่ขีึน้ การ
แปรรูปขยะน�ามาใช้ใหม่ และการ
ย่อยสลายขยะ โดยประเมนิว่า 1 ใน 
3 ของขยะทัว่โลกถกูทิง้ไปเปล่าๆ
โดยไม่มกีารจดัการทีด่ี 

นางซลิปา คาซา ผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการพัฒนาเมอืงของธนาคารโลก 
และหวัหน้าคณะวจัิยดงักล่าว กล่าว
ว่า แนวโน้มเอเชยีใต้จะมขียะเพิม่
ข้ึน 2 เท่า และตอนใต้ของทะเล
ทรายซาฮาราในแอฟรกิาจะก่อขยะ

เพิม่ข้ึน 3 เท่า โดยเตอืนว่าหากยงั
ไม่รีบด�าเนนิมาตรการรบัมอืจะส่ง
ผลอย่างยิง่ต่อสขุภาพ การผลิต สิง่
แวดล้อม และชวิีตความเป็นอยู่  

รายงานจากธนาคารโลกพบว่า 
ปรมิาณขยะจะแซงหน้าการขยายตวั
ของประชากรขึน้มาถงึ 3,400 ล้าน
ตนัภายในปี 2593 จากเดมิ 2,000 

ธนาคารโลกเตอืนขยะล้นโลก 
ล้านตนัในปี 2559 กลุม่ประเทศทีมี่
รายได้สงูมปีรมิาณขยะคดิเป็น 1 ใน 
3 ของขยะโลก แม้มปีระชากรเพยีง
ร้อยละ 16 ของประชากรโลกก็ตาม 
ขณะที ่ 1 ใน 4 มาจากเอเชยีตะวนั
ออกและแถบแปซิฟิก นอกจากนีก้ว่า
ร้อยละ 90 ของกลุม่ประเทศทีม่รีาย
ได้น้อยมกัท้ิงขยะไปเปล่าๆโดยไม่มี
วิธีการจัดการทีด่พีอและไม่มีกฎหมาย
จดัการขยะ ปัญหาขยะล้นโลกเพิม่ขึน้
ยงัส่งผลต่อสภาวะอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง 
ปรมิาณขยะมากในปัจจุบนัก่อให้เกิด
ก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ในบรรยากาศ
ราวร้อยละ 5 

รฐับาลสหรฐัย�า้จดุยนืเกาหลเีหนอื
ต้องปลดนวิเคลยีร์ให้เสรจ็ก่อน
เพ่ือการประนีประนอมขัน้ต่อ
ไป ส่วนนายกฯญีปุ่น่พร้อมคยุ
ผูน้�าเกาหลเีหนือ 

น.ส.ฮีทเธอร์ เนาเอร์ิต โฆษก
หญิงกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ 
กล่าวเกีย่วกบัการท่ีนายคมิ จอง-อึน 
ผูน้�าสงูสดุของเกาหลเีหนือ กล่าว
กบัประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ ผูน้�า
เกาหลใีต้ ระหว่างพบหารอืกนัท่ี
กรุงเปียงยางเม่ือช่วงกลางสปัดาห์
ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลเกาหลีเหนือ
พร้อมปิดนคิมนวิเคลยีร์ยองบยอน
ภายใต้เงือ่นไขทีว่่ารฐับาลสหรัฐมี
มาตรการทีส่อดคล้องกนัว่า จดุยืน
ของสหรฐัต่อสถานการณ์บนคาบสมทุร
เกาหลีไม่มีทางเปล่ียนแปลง นัน่
คอื กระบวนการปลดนวิเคลียร์ของ
รัฐบาลเกาหลีเหนือต้องเสร็จสิ้น
อย่างสมบรูณ์ก่อนท่ีรฐับาลสหรัฐ
จะมมีาตรการผ่อนคลายต่อไป

ขณะทีป่ระธานาธบิดีมนุแถลง
หลงัเดินทางกลบัจากกรงุเปียงยาง
ถึงกรุงโซลของเกาหลีใต้ว่า เขา
พยายามใช้เวลาตลอด 3 วันทีผ่่าน
มา พบหารอืกบันายคมิเพือ่ร่วมกนั

หาทางคลี่คลายภาวะสุญญากาศ
ระหว่างเกาหลเีหนอืกบัสหรฐั และ
เพ่ือให้ท้ังสองฝ่ายกลบัมาเจรจาร่วม
กนัอกีครัง้ ทัง้นี ้ผูน้�าเกาหลใีต้ยนืยนั
ว่าเกาหลเีหนอืมคีวามมุง่มัน่ในการ
ท�าลายศนูย์วจิยัด้านขีปนาวธุเป็นการ
ถาวร และยนิดใีห้ผูเ้ช่ียวชาญจาก
ภายนอกร่วมสงัเกตการณ์ เพือ่ที่
หลังจากนี้จะได้เพิ่มการให้ความ
ส�าคญักบัการพัฒนาเศรษฐกจิของ
ประเทศ แต่ผู้น�าเกาหลเีหนอืยงัคง
ยนืยนัว่าในกรณขีองนคิมนวิเคลยีร์
ยองบยอนซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้าน
วทิยาศาสตร์นวิเคลียร์ขนาดใหญ่
ทีส่ดุนัน้ เกาหลเีหนอืพร้อมปิดสถาน
ทีแ่ห่งนีเ้มือ่สหรฐัมมีาตรการแบบ
เดยีวกนัเท่านัน้

นอกจากนีป้ระธานาธบิดมีนุ 
กล่าวว่า ผูน้�าเกาหลเีหนอืมคีวาม
พร้อมพบหารอืกับประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ของสหรัฐ เป็นครัง้
ที ่2 ภายในอกีไม่ช้านี้ 

ด้านนายกรฐัมนตรชีนิโซ อา
เบะ ของญีปุ่น่ แถลงว่า ถงึเวลาแล้ว
ทีจ่ะต้องพบหน้ากบัผูน้�าเกาหลเีหนอื
เพือ่แก้ไขปัญหาระหว่างสองประเทศ 
โดยเฉพาะเรื่องการลักพาตัวชาว
ญีปุ่น่โดยสายลบัเกาหลีเหนอื ซึง่
เป็นประเดน็อ่อนไหว นอกจากนีย้งั
มีประเด็นขีปนาวุธและนิวเคลียร์
ด้วย นายอาเบะกล่าวด้วยว่า การ
เผชญิหน้ากบันายคมิถอืเป็นเรือ่ง
ส�าคัญส�าหรับความมั่นคงและ
สนัตภิาพของภมูภิาคในอนาคต

ต่างประเทศ
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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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

Healthy Cooking for Kids by MBLT

บรษิทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ร่วมมอืกบั
โรงเรยีนสอนการประกอบอาหาร 
เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสติ จดักจิกรรม
เวร์ิคช็อปท�าเมนูอาหารเพือ่สขุภาพ
ส�าหรบัลกูน้อยให้แก่ครอบครวัของ
ลกูค้าคนพิเศษสดุเอก็ซ์คลซูฟีในชือ่ 
“Healthy Cooking for Kids by 
MBLT” เพือ่น�าเสนอเมนอูาหาร
รสชาติอร่อยทีมี่คณุค่าทางโภชนาการ
ครบถ้วน เหมาะส�าหรบัเดก็ๆทีเ่ริม่
หดัรบัประทานอาหารประเภทผกั
และผลไม้ อย่างสเตก็ปลาแซลมอน
คณุภาพเยีย่ม เสิร์ฟคูก่บัสลดัผกั
และผลไม้ราดด้วยน�า้สลดัเทาซนั
ไอส์แลนด์ และสมธูตีม้ะม่วงราส
เบอร์รีท่ี่เป็นการผสมผสานระหว่าง
รสหวานและเปรีย้วอย่างลงตวั โดย
มเีชฟผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแลตลอดทกุ
ขัน้ตอน ณ โรงเรยีนสอนการประกอบ
อาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุติ

มร.ไมเคลิ บราวน์ กรรมการ
บรหิารฝ่ายขายและการตลาด 
บรษิทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลสีซ่ิง 
(ประเทศไทย) จ�ากดั กล่าวว่า 
“ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาเมอร์เซ
เดส-เบนซ์ ลสีซิง่ ได้มุง่สร้างสรรค์
กจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างลกูค้าและบรษิทัมาอย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่แทนค�าขอบคุณแก่ลกูค้า
ท่ีให้ความไว้วางใจและให้การสนบัสนนุ
บรกิารของเราด้วยดเีสมอมา ซ่ึงแต่ละ

ประกอบด้วยสเตก็ปลาแซลมอน รบั
ประทานคู่กบัสลดัผกัและผลไม้ และ
สมธูตีม้ะม่วงราสเบอร์รีท่ีม่รีสชาติ
กลมกล่อม หวานก�าลงัด ีเมนเูหล่านี้
ได้รับการคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดว่ีา
เป็นเมนทูีร่บัประทานง่าย ได้ประโยชน์ 
เหมาะส�าหรบัสมาชิกทกุคนในครอบครวั 
โดยเฉพาะส�าหรบัเดก็ เนือ่งจากเป็น
อาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการสงู 
แต่ยังคงไว้ด้วยรสชาตทิีอ่ร่อย สามารถ
รบัประทานได้ง่าย ตอบโจทย์คณุ
พ่อคณุแม่ทีอ่ยากให้ลกูๆรบัประทาน
ผกัและผลไม้ได้เป็นอย่างด”ี

นอกจากนีเ้ชฟรโิมโนได้เผยเคล็ด
ลับในการปรุงอาหารเพือ่สขุภาพให้
อร่อย โดยกล่าวว่า “คณุภาพ” เป็น
หวัใจส�าคญัในการปรงุอาหารเพ่ือ
สขุภาพทีค่วรให้ความใส่ใจเป็นอนัดบั
แรก การปรุงอาหารจึงควรมคีวาม
พถิพีถินัในการคดัสรรวตัถดุบิทีด่ทีีส่ดุ 
เพราะนอกจากจะได้รบัประโยชน์สงูสุด
จากคณุค่าทางอาหารของวัตถดุบิแต่ละ
ชนดิแล้ว ยงัท�าให้อาหารมรีสชาติ
อร่อยจากธรรมชาตโิดยไม่ต้องปรงุ
แต่งรสชาตมิากอกีด้วย 

สมชาย เสยีงหลาย ทีป่รกึษารฐัมนตรปีระจ�าส�านักนายกรฐัมนตรี เป็นประธานเปิด
โครงการจัดการประชุมเชิงปฏบิตักิารขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานร้านค้าประชารฐักองทนุ
หมูบ้่านและชมุชนเมือง และมอบเครือ่งรบัช�าระเงนิอเิล็กทรอนิกส์ (EDC) ให้แก่ร้าน
ค้าประชารฐัทัว่ประเทศ ครัง้ท่ี 3 

ลอืเขต กลิน่มาล ีกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท สยามเทค แอนด์ ดเีวลล็อป จ�ากดั เปิด
ตวั “GYGAR Interactive Presenter” จอสมัผสัอัจฉรยิะ โดยม ีดร.ดวงฤทธิ ์เบ็ญ
จาธกิลุ ชยัรุง่เรอืง รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ให้เกียรตร่ิวมงาน 

กจิกรรมทีบ่รษิทัน�าเสนอล้วนเป็น
กจิกรรมทีต่รงกบัความสนใจและ
ไลฟ์สไตล์ของลกูค้า โดยกจิกรรมใน
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้
ทกุครอบครวัเลง็เหน็ถงึความส�าคญั
ของอาหารทีม่ปีระโยชน์ภายใต้การ

ดแูลอย่างใกล้ชดิและเป็นกนัเอง”
เชฟปิแอร์ รโิมโน อาจารย์ผู้

สอนประจ�าโรงเรยีนสอนการ
ประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ 
ดสุติ กล่าวว่า “ส�าหรบัอาหารทีเ่รา
เลอืกมาน�าเสนอในเวร์ิคชอ็ปครัง้นี้ 
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