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ผลส�ารวจของส่ือส�านกัต่างๆที่
ออกมาในทศิทางเดยีวกนัว่าเกนิ 
80% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่
เอา “บิก๊ตู”่ นัง่นายกฯต่อหลงั
เลอืกตัง้ ซ่ึงสวนทางกบัผลส�ารวจ
ของส�านกัโพลชือ่ดังก่อนหน้านี้ 
อาจเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีฉดุให้การ
เดนิหน้าของกลุ่มสามมติรไม่ราบ
รืน่ เพราะจนถงึตอนน้ีการพดูคยุ
กับผู้ประสานงานจากฝ่ายคุม
อ�านาจกย็งัไม่ลงตวั กระทบแผนที่
จะเปิดตัวร่วมกบัพรรคพลงัประชา
รฐัสดุสปัดาห์นีท้ีต้่องเล่ือนออก
ไปก่อน ยิง่เมือ่มองอย่างยอมรบั

ความจริงถึงผลการเลือกตัง้ทีท่กุ
ฝ่ายเห็นตรงกันว่าพรรคเพือ่ไทย
มาแน่ ยิ่งมองเห็นอุปสรรคที่
กดีขวางไม่ให้ได้อ�านาจรัฐมาถอื
ครองได้ง่ายหลังเลือกตั้ง โดย
เฉพาะอย่างยิง่เมือ่พจิารณาจาก
ประโยคทีว่่า “เลอืกตัง้เสรจ็พวก
นีก็้หมดอ�านาจ” หรือ “เป็นรฐับาล
กบ็รหิารไม่ได้” เป็นหนึง่ในหลาย
ปัจจยัทีท่�าให้อดตี ส.ส. หลาย
คนตืน่จากภวงัค์มาคดิทบทวน
อนาคตตวัเองใหม่ ฉดุให้กลุ่ม
สามมติรพุง่สูเ่ป้าหมายได้ไม่เต็ม
ท่ีอย่างท่ีคาดการณ์ไว้
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ไม่รูว่้าจะท�าให้กองเชียร์เสียขวัญบ้าง
หรอืเปล่ากบัโพลส�ารวจความเหน็
ประชาชนของบรรดาส่ือหลายส�านกั
ทีท่�าผ่านหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊คของ
ตวัเองทีส่วนทางกบัผลส�ารวจของ
ส�านกัโพลชือ่ดังทีเ่ปิดเผยมาก่อน
หน้าน้ีว่าเสยีงส่วนใหญ่ต้องการให้ 
“บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์
โอชา นัง่เก้าอีน้ายกรฐัมนตรต่ีอ
หลงัการเลอืกตัง้

ผลส�ารวจของส่ือหลายส�านกั
ได้ผลทีแ่ตกต่างออกไป เพราะออก
มาในทิศทางเดยีวกันว่าเกนิ 80% 
ของผูเ้ข้ามาตอบไม่เอา “บิก๊ตู”่ ที่
ส�าคญัคนทีเ่ข้ามาตอบโพลของสือ่
เป็นหลกัแสนคน มากกว่าคนท่ีตอบ
โพลของส�านักโพลดังที่ส�ารวจกัน
แค่หลักพนัคน 

จะด้วยเหตุนีห้รอืเปล่าทีท่�าให้
แกนน�ากลุ่มสามมิตรอย่างนาย
สรุยิะ จึงรุง่เรอืงกิจ นายสมศกัดิ์ 
เทพสุทนิ และนายอนชุา นาคา
ศัย ต้องเล่ือนประชมุตดัสนิอนาคต
ของกลุม่ว่าจะเข้าสงักัดพรรคการเมอืง
ใดออกไปก่อน จากเดมิทีจ่ะชีช้ะตา
กนัภายในสปัดาห์น้ี

เท่ากบัว่าการประชมุใหญ่ของ
พรรคพลงัประชารฐัทีจ่ะมีข้ึนในวนั
ที ่29 กนัยายนน้ี ถ้ากลุม่สามมติร
ไม่ไปปรากฏตวัร่วมเป็นสมาชกิพรรค
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จะช่วยตอกย�า้ว่าการคยุกันระหว่าง
แกนน�ากลุม่สามมติรกบัผู้ประสาน
งานจากรฐับาลทหาร คสช. ยังไม่
เรยีบร้อยลงตวัเหมือนทีค่นในกลุ่ม
สามมิตรออกมาเปรยไว้ก่อนหน้านี้

นีข่นาด “บิก๊ตู”่ ยอมแบกรบั
เสยีงวจิารณ์ด้วยการประกาศสนใจ
งานการเมอืง พร้อมเปิดไฟเขียวเตม็
ทีใ่ห้รฐัมนตรทีีม่ชีือ่เป็นผู้ประสาน
งานกบักลุม่สามมติรไปท�างานการ 
เมอืงได้โดยไม่ต้องสละเก้าอีเ้สนาบดี
แต่กย็งัมเีรือ่งตดิขดัอยู ่แสดงให้เหน็
ว่าสิง่ทีท่�าให้ยงัร้องเพลงไม่เข้าคย์ีกัน
เป็นปมเงือ่นทีส่�าคัญพอดู

นอกจากเงือ่นปมทียั่งเคลยีร์
กนัไม่ลงตวัระหว่างแกนน�ากลุม่สาม
มติรกบัทมีประสานงานจากรัฐบาล
ทหาร คสช. การคาดเดาผลเลอืก
ตัง้กน่็าจะมผีลต่อการตดัสินใจของ
อดีต ส.ส. อกีหลายคนท่ียงัลงัเลอยู่

ว่าจะย้ายข้างมาเป็นก�าลังเสรมิให้
กลุม่สามมติรหรือไม่

แม้การเคลือ่นไหวทีผ่่านมาจะ
คกึคกั แต่เมือ่ใกล้ถงึเวลาต้องตดัสนิ
ใจหลายคนต้องคิดหนัก เพราะ
การเมอืงจะคดิแค่วนันีพ้รุง่นีไ้ม่ได้ 
ต้องคิดเผ่ือไปถงึอนาคตข้างหน้าด้วย

ขณะนีห้ลายฝ่ายเหน็ตรงกนั
แบบยอมรบัความจรงิว่าพรรค
เพือ่ไทยจะชนะเลอืกต้ังค่อนข้าง
แน่ ท�าให้อดตี ส.ส. ต้องการ
ความมัน่ใจวา่เลอืกขา้งไมผ่ดิ 
หากย้ายข้ัวแล้วต้องได้เป็นรัฐบาล

หากมองจากมือปั้นนายก
รฐัมนตรอีย่างนายเสนาะ เทยีน
ทอง ประธานทีป่รึกษาพรรคเพือ่
ไทย ที่คร�่าหวอดในวงการเมือง
มากว่า 46 ปี ทีพ่ดูในทีป่ระชมุพรรค
วนัที ่26 กนัยายนทีผ่่านมา น่าจะ
สะกดิใจอดตี ส.ส. หลายคนทีย่งั

ลงัเลอยูพ่อสมควร
“ถงึอย่างไรพรรคเพือ่ไทยกเ็ป็น

ที ่1 รับรองได้เลย เป็นที ่1 ห่างด้วย 
ภาคเหนอืก็มัน่คง ภาคอีสานไม่ต้อง
ห่วง ภาคกลางกไ็ม่แพ้ใคร ภาคใต้
ก�าลงัแก้ปัญหา มัน่ใจคราวนีไ้ม่น้อย 
หน้า คาดว่าจะได้ 10 คนขึน้ไป 

เราอยูด้่วยกนัต้องจรงิใจ อย่า
ไปมองว่าเขาก�าลงัคกึคกั ผมยนืยนั
ได้ว่าแพ้เราขาด ไม่มทีางเทยีบกนั
ได้ ส่วนพรรคเก่าอย่างพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่รูว่้าก�าลงัเล่นอะไร
กนัเรือ่งหวัหน้าพรรค ยือ้กนัไปมา 
แต่ถ้าผมมองด้วยสายตาคดิว่าต�า่
กว่า 100 แต่ของเรา 200 คนขึน้ไป 
ส่วนคนที่ถูกบีบอย่าไปหวั่นไหว 
เลอืกตัง้เสรจ็พวกนีก้ห็มดอ�านาจ 
แค่เอามาบีบตอนนี้เท่านั้น ส่วน 
ส.ว. 250 คน ไม่ได้ท�าให้เขาเป็น
นายกฯได้ หรอืต่อให้เป็นนายกฯ
ได้กบ็รหิารประเทศไม่ได้ ท้ายท่ีสดุ
กม็อัีนเป็นไป”

สิ่งที่นายเสนาะตั้งใจสื่อถึง
บรรดาอดีต ส.ส. คอื ถ้าย้ายไปแล้ว
แพ้ขาด ทีห่วงัจะได้เป็นรฐับาลแน่ๆ
คงไม่ง่าย การรวบรวมเสยีงตัง้รฐับาล
มปัีญหาแน่ ย่ิงถ้าพรรคประชาธปัิตย์
ไม่เปลี่ยนหัวยิ่งท�าให้มีอุปสรรค 
หรอืถงึเป็นนายกฯได้กบ็รหิารไม่
ได้ ไม่มคีวามม่ันคง อยูไ่ด้ไม่นาน

ทีเ่ป็นไฮไลท์คอื “เลอืกตัง้
เสรจ็พวกนีก็้หมดอ�ำนำจ”

นีอ่าจเป็นอีกหน่ึงในหลาย
ปัจจัยทีท่�าให้อดตี ส.ส. หลาย
คนตืน่จากภวงัค์ ส่งผลให้กลุม่
สามมติรซิง่ได้ไม่เตม็ที ่ ไม่เร็ว
ไม่แรงอย่างทีค่าดการณ์ไว้

ส.ว. 250 คน ไม่ได้ท�ำให้เขำเป็นนำยกฯได้ 

หรือเป็นนำยกฯได้ก็บริหำรไม่ได้ 

ท้ำยที่สุดก็มีอันเป็นไป
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In Brief : ย่อความ

เอาความสงบคืนมา

ทรรศนะ

สขุอืน่ย่ิงกว่าความสงบไม่มี ขอ

ให้อยู่กันอย่างสงบ อย่าป่วน 

อย่ายุ อย่าระแวงซึ่งกันและกัน 

ประเทศชาติจะได้ราบรื่น 

ประชาชนชืน่มืน่ สดใส เศรษฐกจิ

โงหัว จะได้ท�ามาหากินราบรื่น

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ทวงคืนสิทธิ?
เม่ือวนัที ่ 25 กนัยายน 2561 ศนูย์ทนาย 
ความเพือ่สทิธมินษุยชนรายงานว่า ศาล
ปกครองได้นัดฟังการพจิารณาคดคีรัง้แรก
ในคดทีีต่วัแทน “กลุม่เดนิมิตรภาพ” คอื 
นายเลศิศกัดิ ์ ค�าคงศกัดิ ์ นายณฐัวฒุิ 
อปุปะ และนายนมิติร์ เทยีนอดุม ยืน่ฟ้อง
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิพ.ต.อ.ฤทธิ
นนัท์ ปุ้ยพันธวงศ์ ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจ
ภธูรคลองหลวง พล.ต.ท.สรุพงษ์ ถนอม
จติร ผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรจงัหวดัปทมุธานี 
พล.ต.ต.สมหมาย ประสทิธิ ์ผูบ้งัคบัการ
ต�ารวจภธูรจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และผู้
บญัชาการต�ารวจภธูรภาค 1, 3 และ 4 เป็น
ผูถ้กูฟ้องที ่1-7 ต่อศาลปกครอง 

กรณถีกูเจ้าหน้าทีต่�ารวจปิดกัน้การใช้
เสรภีาพในการชมุนุมตามรฐัธรรมนญู ทัง้ที่
ได้แจ้งการชมุนุมสาธารณะต่อเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ล่วงหน้าแล้วในช่วงพิธีเปิดกิจกรรมเดิน
มติรภาพวนัที ่19-21 มกราคม 2561

ผู้ถกูฟ้องคดอ้ีางปฏบิตัติามค�าสัง่หวัหน้า 
คสช. ที ่3/2558 ขณะทีผู่ฟ้้องคดถีามว่า การ
ใช้ พ.ร.บ.ชมุนมุสาธารณะทีปิ่ดก้ันการชุมนมุ
อนัสงบปราศจากอาวธุถอืเป็นการละเมดิ
เสรภีาพในการชมุนมุของผูฟ้้องคดหีรอืไม่ 
และถ้าหากเป็นการละเมดิเสรภีาพในการ
ชุมนมุ ส�านกังานต�ารวจแห่งชาตทิีเ่ป็นผูถู้ก
ฟ้องคดทีี ่1 ต้องชดใช้ค่าเสยีหายหรอืไม่? ทัง้
ท่ีพยายามทกุวถิทีาง ทัง้ยืน่หนังสือ ประชุม
ร่วมหน่วยงานรฐั และแจ้งให้ทราบชดัเจนว่า
จะเดนิทางไปทีไ่หน พกัทีไ่หน 

“นิมติร์ เทยีนอดุม” หนึง่ในผู้ฟ้อง
คดแีถลงว่า เช่ือม่ันรฐัธรรมนญูมากกว่าค�า
สัง่หวัหน้า คสช. และให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้
คาดหวังค�าพิพากษามากนัก ไม่ว่าผลจะออก
มาอย่างไรกย็งัยนืยนัว่าการชมุนมุสาธารณะ
เพือ่เรยีกร้องให้รฐัแก้ไขปัญหาของประชาชน
เป็นเรือ่งทีถู่กต้องและสามารถท�าได้ตาม
รัฐธรรมนญู เจ้าหน้าทีไ่ม่มีสทิธติามกฎหมาย
พเิศษในการเข้ามาละเมดิการใช้สทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน 

การฟ้องครัง้นีเ้ป็นการยนืยนัว่าการ
ชมุนมุเป็นเครือ่งมอืของประชาชน และ
พสิจูน์ว่ากระบวนการยุติธรรมจะเป็นท่ี
พึง่ของประชาชนได้หรอืไม่?

บรรดาแกนน�าพรรคการเมอืง กลุม่ต่างๆ 
ออกมาแฉมาเปิดเผยปัจจัยที่อาจท�าให้
บ้านเมอืงไม่สงบหรอืไม่ราบรืน่ หลงัจาก 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
เปิดใจว่าสนใจการเมอืง แต่ยงัไม่บอกว่า
จะเลอืกพรรคใด หรอืเล่นการเมอืงอย่างไร 

โดยเฉพาะหลังจากท่ีให้มกีารหาเสยีง 
ซึง่ พล.อ.ประยทุธ์และ คสช. กเ็ตอืนว่า
หากบ้านเมืองยงัไม่สงบกจ็ะไม่ให้มกีาร
เลอืกต้ัง ท�าให้ฝ่ายการเมอืงต่างออกมา
ตอบโต้และเรยีกร้องให้ยกเลิกมาตรา 44 
เลกิใช้อ�านาจพเิศษ เพือ่ให้บ้านเมอืงเดิน
หน้าไปตามกระบวนการประชาธิปไตย
และฟ้ืนฟคูวามเชือ่มัน่และเศรษฐกจิประเทศ  

คสช. จะขูห่รอืเอาจรงิหรอืไม่ ใครเป็น
ตวัป่วน ดจูากข่าวทีอ่อกมากน่็าจะรู ้อย่าง
นายไทกร พลสุวรรณ อดตีแกนน�าเสือ้
เหลือง บอกว่า ถ้าหลงัเลอืกตัง้พรรคประชา 
ธปัิตย์เข้าร่วมกบัฝ่ายทีส่นบัสนนุระบอบ 
คสช. สนบัสนนุ พล.อ.ประยทุธ์ ถ้าพรรค
ประชาธปัิตย์คมุกนัไม่อยูก่ม็โีอกาสทีพ่รรค
จะล้มครนืหรอืมกีารล้มกระดานกนัง่ายๆ 

การจดัตัง้รฐับาลหลงัการเลอืกตัง้ พรรค
ประชาธิปัตย์ถอืเป็นตวัช้ีขาดท่ีส�าคญัอย่าง
มาก จงึมคีนทีเ่หน็ต่างหลากหลาย ใครจะ
มพีษิมฤีทธิม์เีดชจนท�าให้พรรคป่วนและ
คมุไม่อยู ่ เอาไม่อยู ่ จนพรรคอาจพงัได้ 
รฐับาลหลงัการเลือกตัง้หากต้องดงึพรรค

เลก็พรรคน้อยมาร่วมกไ็ม่มคีวามมัน่คง เข้ม
แขง็ เหมอืน “ฤาษีเลีย้งลิง” เพราะแต่ละ
พรรค แต่ละกลุม่ แต่ละคน กจ็ะเรยีกร้อง
สิง่ทีต้่องการ การเมอืงกจ็ะเหมอืนในอดตี
ทีถ่กูมองว่านกัการเมอืงเป็นพวกเขีย้วลาก
ดนิ สารพดัสตัว์ เสอื สงิห์ กระทงิ แรด

กต้็องดวู่าใครจะเป็นตวัป่วน คนไทย
ทกุคนจงึต้องศกึษาและเลอืกคนทีด่จีริงๆ
เข้ามา ท�าหน้าทีเ่ป็นพลเมืองด ีไม่ไปป่วน
ให้วุ่นวาย ไม่ประชดประชันตีรวนป่วน
บ้านป่วนเมอืง เพราะไม่มปีระโยชน์ต่อ
ประเทศชาตแิละเศรษฐกิจเลย ไม่ว่าก่อน
หรอืหลงัการเลอืกตัง้ 

ใครจะขึ้นหลังเสือหรือลงหลังเสือก็
ต้องไม่เจบ็ปวด ขึน้สวย ลงสวย กข็อให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบ อยูใ่ห้เขารกั จากให้เขา
คดิถึง ตายให้เขาคิดถงึดกีว่า อย่าอยู่เพ่ือ
ป่วน อยูแ่ล้วเกลยีดชังกนักไ็ม่มปีระโยชน์ 
บ้านเมอืงกเ็สยีหาย ทกุฝ่ายมแีต่เจ็บปวด 
จ้องแต่ท�าลายกนั เอาคนืกนั ความสงบก็
ไม่เกิด ถึงเวลาแล้วที่บ้านเมืองต้องเอา
ความสงบกลับคืนมา ความปรองดอง 
ความสงบวเิศษท่ีสดุ 

พระพทุธเจ้าตรสัว่า สขุอืน่ยิง่กว่า
ความสงบไม่มี ก็ขอให้อยู่กันอย่าง
สงบเถอะ อย่าป่วน อย่ายุ อย่าระแวง
ซึง่กันและกนัเลย ประเทศชาติจะได้
ราบรื่น ประชาชนชื่นมื่น สดใส 
เศรษฐกจิโงหวั จะได้ท�ามาหากนิราบ
ร่ืน ร่วมกนัท�าให้บ้านเมืองเดนิหน้า
ไปสูค่วามเจรญิ

เจรญิพร
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ประกาศ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมเดอร์น
ฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 และก�าไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยก�าหนดวัน Record 
Date เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ตุลาคม 
2561 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 
16 ตุลาคม 2561
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561

(นายทักษะ บุษยโภคะ)
ประธานกรรมการบริหาร

เศรษฐกิจ

Ultra Savingsดอกเบ้ียสูงเท่าฝากประจ�า

นายคมชลชั พถีิพรหม ผู้อ�านวย
การอาวุโส พัฒนาผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากและผลิตภัณฑ์หน่วยลงทุน 
ธนาคารธนชาต จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยว่า การออกแคมเปญบญัชี
เงนิฝาก “Ultra Savings” ตัง้แต่
ปลายปี 2560 ท่ีผ่านมา ได้รบัความ
สนใจจากกลุม่ลกูค้าทีช่อบออมเงนิ
เป็นอย่างมาก เพราะมคีวามพเิศษ
ท่ีแตกต่างกว่าบัญชีเงินฝากออม
ทรพัย์ทัว่ไป เป็นการผสมผสานที่
ลงตัวของเงินฝากออมทรัพย์ที่มี
ความคล่องตวัในการเบกิถอนและ
รับดอกเบ้ียสูงเทียบเท่าเงินฝาก
ประจ�าสงูสดุ 1.5% ต่อปี ส�าหรบั
เงนิฝาก 100,000 บาท แต่ไม่ถงึ 

SCเปิด2โครงการ2,750ล้านขึน้Top5

ธนชาตปลืม้ “Ultra Savings” เงนิฝากออมทรพัย์ดอกเบีย้สงู ได้
ผลตอบรบัดเีกนิคาด ขยายเวลาดอกเบีย้สงูสดุ 1.5% ถงึส้ินปี หวงั
กระตุ้นให้คนทีม่เีงนิเยน็น�าเงินมาออม เป็นอีกหนึง่ทางเลอืกทีใ่ห้
ดอกเบีย้เพิม่ข้ึน แถมอุ่นใจเพราะถอนใช้ยามฉกุเฉนิได้ทกุเมือ่

10 ล้านบาท และสามารถเบิกถอน
เงนิสดได้โดยยงัได้รบัดอกเบีย้ ที่
พเิศษกว่าคอืจ่ายดอกเบีย้ทุกเดอืน 
เหมาะส�าหรบัการออมเงนิท่ีต้องการ
สภาพคล่องสงู เพราะเบิกถอนได้ 
2 ครัง้ต่อเดือน ไม่จ�ากดัจ�านวนเงนิ 
ไม่เสยีค่าธรรมเนียม (เบิกครัง้ต่อ
ไปในเดือนนั้นเสียค่าธรรมเนียม 
50 บาทต่อครัง้) และเบกิถอนผ่าน
ตูเ้อทีเอม็ได้

จากไลฟ์สไตล์ของผูบ้ริโภคใน
ยคุปัจจบุนั ส่วนใหญ่จะค�านงึถงึผล
ตอบแทนท่ีคุ้มค่าและความคล่อง
ตัวในการบริหารจดัการเงนิทีด่ ีบัญชี
เงินฝาก Ultra Savings จงึตอบ
โจทย์ผู้บริโภคที่มีเงินเย็นท่ียังไม่

นายมงกฎุ เตโชฬาร รองหัวหน้า
คณะผูบ้รหิารด้านพฒันาทรพัย์สนิ
แนวราบ บรษิทั เอสซ ี แอสเสท 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
SC เปิดเผยว่า ได้ขยายฐานบ้าน
เดีย่วรองรบักลุม่ลูกค้าครอบครวัเริม่
ต้นภายใต้แบรนด์เพฟครอบคลมุ
ครบทกุโซนศกัยภาพ โดยทีผ่่านมา
ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ีพร้อม
เปิด 2 โครงการใหม่ มลูค่า 2,750 
ล้านบาท คอื เปิดพรเีซลโครงการ
เพฟ มอเตอร์เวย์-ฉะเชงิเทรา พืน้ที่
โครงการกว่า 45 ไร่ มูลค่า 800 ล้าน
บาท จ�านวน 252 ยนูติ เป็นบ้าน
สไตล์โมเดร์ินรปูแบบใหม่ ขนาด
พืน้ทีใ่ช้สอยเริม่ต้น 79-150 ตร.ม. 
ราคาเริม่ต้น 2.29 ล้านบาท ส่ิง
อ�านวยสะดวกครบครนั โครงการ
เชือ่มต่อถนนหลกัหลายเส้นทาง เชือ่ม
สูก่รุงเทพฯ-ชลบรีุด้วยถนนสขุมุวทิ 
314 กรงุเทพฯ-บางปะกงตัดมอเตอร์เวย์
ถนนอ่อนนชุ-ลาดกระบงั (เทพราช) 
ถนนสขุมุวทิ 304 และถนนบางนา-
ตราดตดับางปะกง-ท่าสะอ้าน

อกีโครงการทีเ่ตรียมเปิดสปัดาห์
นีค้อื โครงการเพฟ ป่ินเกล้า-ศาลา
ยา พืน้ทีโ่ครงการกว่า 95 ไร่ มลูค่า 
1,950 ล้านบาท จ�านวน 374 ยนูติ 
เป็นบ้านเดีย่วสไตล์ Modern Iconic 
ขนาดพืน้ทีใ่ช้สอยเริม่ต้น 171-214 

ตร.ม. ราคาเริม่ต้น 4 ล้านบาทต้น 
พร้อมระบบรกัษาความปลอดภยั
ระดบัพรเีมยีม 24 ชัว่โมง รายล้อม
ด้วยห้างสรรพสนิค้า โรงพยาบาล 
และโรงเรยีนชัน้น�า เชือ่มต่อการเดนิ
ทางเข้าเมอืงหลากหลายเส้นทางด้วย
ทางพเิศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก 
ใกล้สถานรีถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสาย
สีแดงอ่อน (ตลิง่ชนั-ศาลายา)

นอกจากนีย้งัพฒันาควบคูใ่น
โซนอืน่ๆทีอ่ยูใ่นท�าเลศกัยภาพได้แก่ 
โครงการเพฟ รงัสติ ประชาอทิุศ 90 
รามอนิทรา-วงแหวน บ้านโพธิ-์
ฉะเชงิเทรา เพือ่เป็น Top 5 ตลาด
บ้านเดีย่วระดบัราคา 3-5 ล้านบาท 
สนใจโครงการลงทะเบียนเพือ่รบั
สทิธพิเิศษได้ที ่www.scasset.com 
หรอืโทร.1749

หากมีความจ�าเป็นต้องใช้เงนิ
ก็สามารถเบิกถอนได้ตลอดเวลา 
ท�าให้เจ้าของบญัชีอุน่ใจเมือ่มเีรือ่ง
ฉกุเฉนิ ถอืเป็นการวางแผนสะสม
เงนิเพ่ืออนาคตรปูแบบใหม่อกีทาง
เลอืกหนึง่ ซึง่ได้ขยายเวลาดอกเบีย้
สูงสุด 1.5% ไปจนถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม 2561 สนใจเปิดบญัชแีละ
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่
ธนาคารธนชาตทัว่ประเทศ หรอื
เวบ็ไซต์ www.thanachartbank.
co.th และเฟซบุ๊ค ThanachartBank

จ�าเป็นต้องใช้ทีส่นใจเรือ่งเงนิฝากที่
ให้ดอกเบีย้สงู ไม่ชอบความเสีย่ง
สงูหรอืลงทนุกบัอะไรทีซ่บัซ้อนยุง่
ยากได้เป็นอย่างด ี เพราะเป็นเงนิ
ฝากทีใ่ห้ดอกเบีย้สงูเหมอืนเงนิฝาก
ประจ�า 
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

พร้อมคยุเกาหลเีหนอื 
นายกรฐัมนตรชิีนโซ อาเบะ ของ
ญีปุ่น่ ทีเ่คยมนีโยบายแขง็กร้าว
มาตลอดกบัเกาหลเีหนอื กล่าว
ในท่ีประชมุสหประชาชาตว่ิา ยนิดี
ทีจ่ะพบเจรจากบันายคิม จอง-อนึ 
ผูน้�าเกาหลเีหนอื โดยย�า้ว่าการ
เจรจาต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
คลีค่ลายความบาดหมางท่ีมมีา
หลายสบิปีต่อกรณกีารลกัพาตวั
พลเมอืงชาวญีปุ่่นในอดีต และ
เป็นประเดน็ทีน่ายอาเบะเคยหา
เสยีงไว้ในการเลือกต้ัง ขณะทีม่ี
การคาดเดากนัว่านายอาเบะจะ
ได้พบกับนายคิม ซ่ึงเคยกล่าวว่า
ยนิดีทีจ่ะเจรจากบัญีปุ่น่เช่นกนั

คดิว่าห้องสขุา 
สายการบินโกแอร์และสือ่รายงาน
ว่า ผูโ้ดยสารชาวอินเดยีก่อเหตุ
ระทึกขวัญจากความพยายาม
เปิดประตทูางออกเครือ่งบนิกลาง
อากาศ ซึง่ดเูหมอืนเป็นการเข้าใจ
ผดิคิดว่าเป็นห้องสขุา ชายคน
ดงักล่าวเดนิทางโดยเคร่ืองบนิ
สายการบนิโกแอร์จากนวิเดลไีป
ปัฏนา และพยายามเปิดประตู
ทางออกด้านหลงั ผูโ้ดยสารอีก
คนได้กดสญัญาณเตือนภยัและ
ลกูเรอืเข้าไปน�าตวัเขาออกมา ซึง่
ชายคนดงักล่าวเพิง่โดยสารเครือ่ง
บนิเป็นคร้ังแรก

ทิง้ศพในลอ็กเกอร์ 
ต�ารวจโตเกียวแถลงผลการจบักมุ
หญิงชาวญีปุ่น่วยั 49 ปี ต้องสงสยั
ว่าทิง้ศพทารกทีเ่สยีชวีติตัง้แต่เกดิ
ไว้ในตูล้อ็กเกอร์แบบหยอดเหรยีญ 
โดยคาดว่าเธอย้ายศพไปเรือ่ยๆ
มา 5 ปีแล้ว สือ่ญีปุ่น่รายงานว่า 
หญิงคนดงักล่าวซึง่ไม่มงีานท�า
เข้ามอบตวัและให้การรับสารภาพ
ว่า เก็บศพทารกไว้ในลอ็กเกอร์
ใกล้กับสถานอีกุยุสดึานติัง้แต่เดก็
ตายแรกตลอดเมือ่ 4-5 ปีก่อน 
เธอตกใจทีค่ลอดเดก็ตายออกมา
และไม่สามารถเอาไปไว้ทีไ่หนได้ 

โจมตีสหรัฐ‘ท�าร้ายทางเศรษฐกิจ’

ผลส�ารวจอสิระ “พลัส์เอเชยี” พบ
ว่า ประธานาธบิดโีรดริโก ดเูตร์เต 
ของฟิลปิปินส์ มีคะแนนนยิมลดลง
มากท่ีสดุนบัตัง้แต่รบัต�าแหน่ง ผล
ส�ารวจดงักล่าวท�าการสอบถามผูม้ี
สิทธเิลอืกต้ังชาวฟิลปิปินส์ 1,800 
คน เมือ่ต้นเดอืนทีผ่่านมา พบว่า
ไตรมาส 3 ของปีนี ้ประธานาธบิดี
ดเูตร์เตมคีะแนนนยิมทีเ่ป็นตวัวดัผล
งานการบรหิารประเทศลดลง 13 
จดุ เหลอืร้อยละ 75 เช่นเดียวกบั
คะแนนไว้วางใจจากประชาชนทีล่ด
ลง 15 จดุ เหลือร้อยละ 72 

โฆษกประธานาธิบดบีอกปัด
ระหว่างแถลงข่าวตามปรกติว่า 
ประธานาธบิดไีม่รูส้กึกงัวลแต่อย่าง
ใด และจะมุง่มัน่ท�าหน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ 
ส่วนตวัเขามองว่าคะแนนนยิมล่าสดุ
ยงัคงถอืว่าสงูมาก สาเหตทุีล่ดลง
อาจเป็นเพราะอตัราเงนิเฟ้อสงูขึน้ 

ส�ารวจคะแนนนิยม‘ดูเตร์เต’ลด  
ราคาข้าวของทีแ่พงขึน้อาจไปบดบงั
ผลงานด้านอื่นๆของรัฐบาล ผล
ส�ารวจนีท้�าเมือ่ต้นเดอืนกนัยายน 
ขณะทีอ่ตัราเงนิเฟ้ออย่างเป็นทางการ
เมือ่เดอืนสงิหาคมอยูท่ีร้่อยละ 6.4 
ต่อปี สงูทีส่ดุในรอบเกอืบทศวรรษ 

ด้านโซเชียลเวทเธอร์สเตชนัส์ 
ส�านักส�ารวจอีกแห่งหนึ่ง เผยผล
การส�ารวจในเดอืนนีว่้า ไตรมาส 2 
ของปีน้ีประธานาธิบดีดูเตร์เตมี
คะแนนไว้วางไว้จากประชาชนลด
ลงแตะระดบัต�า่ทีส่ดุนบัตัง้แต่เข้า
บรหิารประเทศ

ผูน้�าอหิร่านเปรยีบมาตรการคว�า่
บาตรของสหรฐัเป็นการท�าร้าย
ทางเศรษฐกจิเพือ่โค่นอ�านาจ
รฐับาลอหิร่าน ปฏเิสธเจรจากบั
สหรฐัทีป่ลกุเร้าให้ประชาคมโลก
ร่วมกนัโดดเดีย่วอหิร่าน 

ประธานาธบิดฮีสัซนั โรฮานี 
ของอหิร่าน กล่าวต่อทีป่ระชมุสมชัชา
ใหญ่สหประชาชาติ (ยูเอน็จเีอ) ว่า
อหิร่านไม่ต้องการเจรจากบัรฐับาล
ที่ละเมิดกฎหมายและไม่รักษา
พันธกรณีระหว่างประเทศ ขณะ
เดยีวกนัยงัเป็นสถานการณ์ทีย้่อน
แย้งอย่างมาก เมือ่รฐับาลสหรฐัของ
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ยืน่
ข้อเสนอเจรจากบัอหิร่าน แต่ในเวลา
เดยีวกนัไม่เคยปิดบงัว่าต้องการโค่น
อ�านาจรฐับาลอหิร่านชดุเดยีวกบัที่
ตัวเองต้องการหารือด้วยการใช้
มาตรการคว�่าบาตรที่ถือเป็นการ
ท�าร้ายทางเศรษฐกิจ

ประธานาธิบดีโรฮานีย�้าว่า 
จดุยนืของอหิร่านต่อสหรฐัในเรือ่ง
น้ียงัคงเดมิ น่ันคอื ไม่มสีงคราม 
ไม่มมีาตรการคว�า่บาตร ไม่มกีาร
ข่มขูค่กุคามทกุรปูแบบ ขอเพยีงคู่
กรณีปฏบิตัติามหลกันติธิรรมระหว่าง
ประเทศเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ผูน้�า
อหิร่านกล่าวว่า รัฐบาลสหรฐัมกีรอบ

ความคิดเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศว่าคอืการใช้อ�านาจ
นยิมเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของตวั
เองให้ได้มากท่ีสดุ โดยไม่จ�าเป็น
ต้องค�านงึถงึความถกูต้อง

ถ้อยแถลงของประธานาธิบดี
โรฮานบีนเวทยีเูอน็จเีอเกดิขึน้เพยีง
ไม่กี่ชั่วโมงต่อจากประธานาธิบดี
ทรมัป์ทีก่ล่าวว่า แนวคดิโลกนยิม
ซึง่เป็นการส่งเสรมิความเป็นสากล
ให้กบักลไกทางเศรษฐกจินัน้เป็น
ศตัรขูองความรกัชาต ิตอกย�า้แนวคดิ
สหรัฐต้องมาก่อน ซึ่งผู้น�าสหรัฐ
ยนืยนัว่าคอืการรกัษาผลประโยชน์
ของประเทศให้ได้มากที่สุดทั้งใน
ด้านความมัน่คงและการค้า โดย
เช่ือมโยงประเด็นนีกั้บการทีส่หรฐั
ถอนตัวออกจากท้ังข้อตกลงนวิเคลยีร์
อหิร่านและความตกลงปารสีว่าด้วย
การควบคมุการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ไดออกไซด์ ตลอดจนการเตอืนว่า

สหรฐัจะลงโทษสมาชกิองค์การสนธิ
สัญญาแอตแลนตกิเหนือ (นาโต้) 
ทีย่งัคงไม่ยอมเพิม่สดัส่วนงบประมาณ
กลาโหม และการเดนิหน้ามาตรการ
กดดนัทางการค้าต่อจนี

นอกจากนีป้ระธานาธบิดทีรมัป์
กล่าวถงึอหิร่านว่า อยู่ภายใต้การ
บรหิารของรฐับาลเผดจ็การทีค่อร์รปัชนั 
และชนชัน้ปกครองของอหิร่านยงั
สร้างความวุน่วายและการท�าลายล้าง
ไปทัว่ทกุภมูภิาค พร้อมทัง้เรยีกร้อง
ให้ประชาคมโลกร่วมกันโดดเดีย่ว
อิหร่านเพื่อเพิ่มแรงกดดันให้กับ
รฐับาลโรฮาน ี ซึง่เป็นผูส้นบัสนนุ
ตวัยงของกลุม่ก่อการร้ายในตะวนั 
ออกกลาง อกีทัง้ยงัเตอืนว่านบัจาก
นีส้หรฐัจะช่วยเหลอืเฉพาะประเทศ
ทีถ่อืเป็นพันธมติรเท่านัน้ และกล่าว
ถงึศาลอาญาระหว่างประเทศว่าเป็น
ศาลสถติยตุธิรรมทีห่มดส้ินแล้วซึง่
ความชอบธรรม 
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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.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

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

DITPจัดงานSTYLE Bangkok 
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณชิย์ ประกาศ
ศักยภาพความเป็นผู้น�าด้านไลฟ์
สไตล์ของเอเชยี จดังาน STYLE 
Bangkok งานแสดงสนิค้าไลฟ์สไตล์
ระดบันานาชาติ 

นางวรรณภรณ์ เกตทุตั รอง
อธบิดกีรมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศ เปิดเผยว่า การจดังาน
คร้ังนีก้รมส่งเสรมิการค้าระหว่าง
ประเทศยังคงตอกย�้าแนวคิด 
“Crenovative Origin : ภมูปัิญญา 
สรรค์สร้าง อย่างมสีไตล์” น�าเสนอ
งานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative) 
นวัตกรรมสดุล�า้ (Innovative) และ
สินค้าไลฟ์สไตล์ท่ีแตกต่างไม่เหมอืน
ใคร (Original) จากความส�าเรจ็ของ
การจัดงานท่ีผ่านมา STYLE 
Bangkok ได้ประกาศศกัยภาพการ
เป็นผูน้�าเรือ่งไลฟ์สไตล์ของภูมภิาค 
เป็นงานใหญ่งานเดียวที่รวบรวม
สนิค้าไลฟ์สไตล์ไว้มากท่ีสุด ตัง้แต่
สนิค้าแฟชัน่ เคร่ืองหนงั ของขวญั 
ของแต่งบ้าน และเฟอร์นเิจอร์ ผูช้ม
สามารถเหน็ความเชือ่มโยงของความ
คิดสร้างสรรค์ และแนวโน้มจาก
สนิค้าหลากหลายหมวดหมูไ่ด้ เพราะ
โลกยุคใหม่เชื่อมโยงถึงกันหมด 
เทรนด์จากสนิค้าหมวดหมูห่นึง่ส่ง
อทิธพิลกับงานสร้างสรรค์สาขาอืน่ๆ
ได้ มาชมงานเดียวได้เหน็ครบทกุ
ไอเดีย

ด้วยกัน ได้แก่ งานแสดงสินค้า
แฟชัน่และงานแสดงสนิค้าเครือ่ง
หนงั (BIFF&BIL), งานแสดงสินค้า
ของขวญัและงานแสดงสนิค้าของใช้
ในบ้าน (BIG+BIH) และงานแสดง
สนิค้าเฟอร์นเิจอร์ (TIFF) ตลอด
จนความร่วมมือของหน่วยงาน
พนัธมติรทัง้ภาครฐัและเอกชน และ
สมาคมต่างๆกว่า 24 สมาคม ก�าหนด
จดัขึน้ระหว่างวนัท่ี 17-21 ตลุาคม 
2561 ณ ศนูย์นทิรรศการและการ
ประชุมไบเทค บางนา

โดยไฮไลท์ในงาน พลาดไม่ได้
กบั T-Style สนิค้าแฟช่ันและไลฟ์
สไตล์จากนักออกแบบไทย, Innovation 
and Design Zone, Creative 
Asian, Creative Services Wellness 
& Medical, Character Licensing, 
Printing & Packaging, The Niche 
Markets ทีร่วบรวมสินค้าเฉพาะ
กลุม่ อาทิ Mom & Kids, Pets, 
60+ และผลิตภณัฑ์ OTOP ทีไ่ด้
รบัการคัดสรรแล้วว่ามกีารออกแบบ
ทีด่เียีย่ม 

มาเติมไอเดียให้เจิดจรัสกับ
นทิรรศการพเิศษ The Residence 
รวบรวมทีส่ดุของงานออกแบบ งาน
ศลิปะ และสนิค้าไลฟ์สไตล์ของไทย
มาอยู่ในพื้นที่เดียว ผสมผสาน
ระหว่างงานดไีซน์ระดบัโลกทีห่าชม
ยากกบังานศลิปะร่วมสมยัของศลิปิน
ไทย 

นติยา ธนภุาพรงัสรรค์ ผูอ้�านวยการฝ่ายพัฒนาผลติภัณฑ์ บรษิทั แบรนด์ ซนัโทรี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั ให้การต้อนรบั ดร.อาร ี ชวีเกษมสขุ ผูแ้ทนหลกัสตูร Digital 
Technology สถาบนัเพิม่ผลผลิตแห่งชาติ เข้าเยีย่มชมแบรนด์ เฮลธ์ ดสิคัฟเวอรี 
เซน็เตอร์ ทีน่คิมอตุสาหกรรมป่ินทอง 2 อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบรีุ 

อจัฉรา เจรญิพร ผูอ้�านวยการฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และสือ่สารองค์กร บรษิทั ทางยก
ระดบัดอนเมอืง จ�ากัด (มหาชน)  น�าทมีพนักงานจิตอาสาตีเส้นจราจรเพือ่สร้างเสรมิ
วนิยัการใช้ทางให้แก่น้องๆนกัเรยีนโรงเรยีนวัดเปรมประชากร ปทมุธาน ีเพือ่ยกระดับ
ความปลอดภยับนท้องถนน ภายใต้โครงการ CSR Tollway Safety Way 

ทัง้นี ้ ภายในงานจะน�าเสนอ
สนิค้าไลฟ์สไตล์ครอบคลมุในทกุ
มิติ มีพื้นที่จัดแสดงใหญ่ที่สุดใน
ภมิูภาคเอเชยี ตอบสนองไลฟ์สไตล์
ใหม่ของผูบ้รโิภค รวม 3 งานแสดง
สินค้าใหญ่ระดับนานาชาติเข้าไว้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4924 (1449) วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561


