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เมื่อพูดถึงพฤกษา เรียลเอสเตท 
คงไมม่ใีครไมรู้่จกับรษัิทอสังหารมิ 
ทรัพย์ยักษ์ใหญ่เจ้านี้ เมื่อกลางปี
ที่ผ่านมา PRUKSA รีแบรนด์ครั้ง
ใหญ่ โดยน�าเอาวิสัยทัศน์และ
แนวคิดไปสู่การปฎบิตัอิยา่งจรงิจงั 
จากภายในสู่ภายนอก ภายใต้ 
Brand Idea “PRUKSA ใส่ใจ...
เพ่ือทั้งชีวิต” เน้นให้พนักงานทุก
คนมุ่งมั่นทุ่มเท ใส่ใจในทุกๆราย
ละเอียด ไม่เว้นแม้แต่เรื่องเล็กๆ
น้อยๆ เพ่ือมอบบ้านที่มีคุณภาพ
ใหก้บัทกุครอบครวั ซึง่ในเรือ่งพ้ืน
ฐานของความใส่ใจนั้นมาจาก
เจตนารมณ์ตั้งแต่วันแรกของผู้
ก่อตั้งพฤกษา คุณทองมา วิจิตร
พงศ์พันธุ ์นัน่คอื “อยากใหท้กุคน
มีบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขท่ีสุด 
เพราะบ้านคือการลงทุนทั้งชีวิต” 
และถงึแมเ้วลาจะผา่นไปกว่า 25 ปี 
ความตั้งใจนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยน...

ด้วยพืน้ฐานความเป็นวศิวกรของคณุ
ทองมา จึงได้น�านวัตกรรมการก่อสร้างเข้า
มาปรับใช้ในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ โดย
พฤกษาเป็นเจ้าแรกๆท่ีได้น�านวัตกรรมการ
ก่อสร้างแบบพรคีาสท์จากเยอรมนเีข้ามาใช้
อย่างจริงจังในไทย ท�าให้พฤกษาโดดเด่นใน
เร่ืองการใช้นวตักรรมแผ่นคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ส�าเร็จรูป “พฤกษา พรีคาสท์” ที่ผลิตจาก
โรงงานทีท่นัสมยัระดบัโลก  มคีวามแข็งแรง
กว่าระบบเสา-คานทัว่ไป มาใช้ในการก่อสร้าง 
เพ่ือส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับผู้ซื้อ ซึ่ง
บ้านที่ก่อสร้างด้วย “พฤกษา พรีคาสท์” ใช้
ระบบผนงัรบัน�า้หนกัด้วยคอนกรตีเสรมิเหลก็
ทัง้แผ่น จงึแขง็แรงกว่าระบบเสา-คานทัว่ไป 

บ้านในคอนเซ็ปต์
“ใส่ใจ..เพ่ือทัง้ชีวิต”
ฉบับพฤกษา

แขง็แรงทนทานกว่าบ้านทีส่ร้างด้วยวธิก่ีออฐิ
ฉาบปูนธรรมดาถึง 3 เท่า และมีอายุการใช้
งานยาวนาน นอกจากนีผ้นงัพรคีาสท์ยงัช่วย
ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ด้วย ด้วย
คุณสมบัตเิหล่านีจึ้งม่ันใจได้ว่า บ้านทีก่่อสร้าง
ด้วยระบบพฤกษา พรีคาสท์ จะมั่นคง แข็ง
แรง และปลอดภัยส�าหรับทุกสมาชิกใน
ครอบครัว

นอกจากความแข็งแรงของตัวบ้าน
แล้ว พฤกษายังใส่ใจในรายละเอียดทั้งเรื่อง
คุณภาพและฟังก์ช่ันการใช้งานภายในบ้าน 
ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุ อาทิ เลือกใช้
เสาเขม็ท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐานจาก มอก. 
การใช้หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ไป
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จนถึงการคิดเผื่อลูกค้าด้วยการเสริมความ
แข็งแรงของพื้นที่หลังบ้านทาวน์เฮาส์ด้วย
เสาเข็มขนาดยาวลึกเท่าตัวบ้าน เพื่อรองรับ
การใช้งานให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ของ
ลูกค้า การออกแบบบ้านด้วยแนวคิดบ้าน
หายใจได้ หรอืออกแบบระบบไหลเวยีนอากาศ
ภายในบ้าน โดยใช้แนวคิดการดึงอากาศ
บริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน ท�าให้
อากาศภายในบ้านถ่ายเทได้ดขีึน้ ลดกลิน่อบั 
ดต่ีอสขุภาพ และช่วยลดความร้อนในตวับ้าน 
ท�าให้ประหยดัไฟจากการใช้เครือ่งปรบัอากาศ
อีกด้วย ซึ่งท�าให้โครงการ “เดอะคอนเนค” 
หนึง่ในแบรนด์ของพฤกษา ได้รบัรางวลับ้าน
จัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2560

นอกจากนีพ้ฤกษายงัใส่ใจในการเพิม่
ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ด้วยการ
เพิม่ระบบ Home Automation หรอืระบบ
อัจฉรยิะทีส่ามารถควบคมุและสัง่การเครือ่ง
ใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Smart Phone 
พร้อมกล้อง CCTV ที่มีระบบป้องกันขโมย 
ป้องกันอัคคีภัย หากตรวจพบควันในห้อง 
ระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์ 
และยงัสามารถมองเหน็ภาพภายในบ้านผ่าน
กล้องวงจรปิดได้ หรืออย่างในโครงการ
คอนโดมิเนียมก็ได้ใช้ Digital Technology 
อาทิ ระบบ Smart Access System ที่ช่วย
เพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกในการ
เข้า-ออกโครงการของลกูค้า การแจ้งข่าวสาร
และบรกิารต่างๆผ่าน Mobile Application 
ครอบคลมุถงึระบบควบคมุไฟฟ้าภายในห้อง
พักที่สะดวกสบาย และสามารถควบคุมค่า
ใช้จ่ายได้ด ีรวมไปจนถงึใส่ใจในการออกแบบ
บ้านให้รองรับสังคมสูงวัย เช่น เพิ่มทางลาด
ชันในโครงการ เพิ่มห้องอเนกประสงค์ที่
สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนชั้นล่าง 
และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วย
เพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยแก่ผู้
สูงอายุ

พื้นที่เอนกประสงค์หลังบ้าน

ทัง้หมดนีพ้ฤกษายงัคงไมห่ยดุนิง่ในการพัฒนาปรบัปรงุทกุกระบวนการ
ท�างานอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือส่งมอบบา้นและการบรกิารทีด่ทีีสุ่ดแกล่กูคา้ 
โดยมุ่งมัน่ใส่ใจในรายละเอยีดทกุมมุ เพ่ือท�าใหล้กูคา้เกดิความพึงพอใจ
สูงสุด สามารถติดตามความใส่ใจจากพฤกษาเพ่ิมเติมได้ที่ www.
pruksa.com 
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หยิบอ่านฟรี
ได้ตามสถานที่ชั้นน�า

ระบบปฏิบัติการ iOS 

ดาวน์โหลดแอพ wattabook ได้ที่ App Store 

ระบบปฏิบัติการ Android 

ดาวน์โหลดแอพ wattabook ได้ที่ Play Store

หรือทางเว็บไซต์

Beverage & Bakery 

Institute of Beauty

Library

Restaurant

Health Club

Education Institute

Book Store

Sport Club

fitness

Exhibition Department Store Hospital

อ่านฟรีทันใจ
ทั่วไทย ทั่วโลก 
บนแท็บเล็ต 
และสมาร์ทโฟน

จัดท�าโดย บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จ�ากัด 

71/25 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ 

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 

โทร.0-2422-8000 แฟกซ์ : 0-2884-7575

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ โทร. 
0-2422-8055 เครือวัลย์

0-2422-8058 ปณิดา

ติดต่อกองบรรณาธิการ : 
โทร. 0-2422-8095 สุรศักดิ์ 
E-mail : contact@watta.co.th

I N S P I R A T I O N



แฟรนไชส์ 
เอโกะ ทุกอย่าง 20 บาท 

www.20บาท.com
“สินค้าทุกอย่าง 20 บาท” เชื่อว่า
นาทนีีท้กุคนคงคดิถึง “ร้านเอโกะ” 
ทีค่ร�า่หวอดในวงการนีม้าเป็นเวลา 
10 กว่าปี  

คุณสุพจน์ เลาหพัฒนวงศ์ กรรมการ
ผู้จดัการ บรษิทั เอกด�ารงค์ มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั 
และเจ้าของร้าน “เอโกะ” เล่าให้ฟังว่า “เอ
โกะเป็นธุรกิจที่ขายของทุกอย่าง 20 บาท 
ทุกอย่าง 60 บาท หลักๆที่ลูกค้าสนใจคือ 
ทุกอย่าง 20 บาท ส่วน 60 บาทจะขายส่ง
ในห้างสรรพสินค้า และร้านเอโกะที่มีความ
ต้องการเสรมิสนิค้าระดบับนให้มีความหลาก
หลายมากขึ้น สินค้าส่วนใหญ่เป็นของใช้
ประจ�าวนั ของใช้ในบ้าน โดยสนิค้าทีข่ายจะ
น�าเข้ามาจากญีปุ่น่ จนี เกาหลใีต ้และสนิค้า
จากโรงงานในประเทศไทย

ช่องทางของตลาดที่เรามองเห็นคือ
แรงบันดาลใจ เราเห็นว่าตลาดนี้มีช่องที่ให้
เราเข้ามาท�าธุรกิจได้ เดิมทีเรามีความถนัด
ในการติดต่อกับต่างประเทศ การสั่งสินค้า
จากต่างประเทศ และส่งขายในห้างต่างๆ 
จากนั้นก็ศึกษาหาข้อมูลว่าถ้าเราจะท�าเป็น
แฟรนไชส์ 20 บาท จะมีรูปแบบอย่างไรได้
บ้าง และจะต้องเป็นรูปแบบที่คนไทยคิดว่า
เป็นเร่ืองง่ายๆ ไม่ยุง่ยาก ไม่รดักมุมากเหมอืน
กบัรปูแบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศทีม่กัจะ
มีข้อจ�ากัดมากมาย

เราจะใช้ความจรงิใจและความเข้าใจ
ของลกูค้าเป็นหลกั หากลกูค้ามคีวามต้องการ
อย่างใดอย่างหนึง่ ลกูค้าอยากได้อะไร และ
อะไรท่ีเราสามารถให้ได้ เราจะให้ เพราะ
เราคิดว่าเมื่อลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ เช่น 
เรือ่งของค่าขนส่ง หรอืการเปลีย่นประเภท
สินค้า ลกูค้าสามารถเปล่ียนสนิค้าทีข่ายไม่
ดีเป็นสินค้ารายการใหม่ได้ ซึ่งตรงนี้ท�าให้
ลูกค้ามีความพอใจมากขึ้น เพราะแทบจะ
ไม่มีร้านค้าไหนเข้าใจลูกค้าขนาดนี้” คุณ
สุพจน์อธิบายถึงแรงบันดาลใจและหัวใจใน
การด�าเนินธุรกิจ 

ยอมรับว่าช่วงนีเ้ศรษฐกจิค่อนข้างยาก
ส�าหรบัหลายคน หลายคนอาจจะมปัีญหาใน
เรือ่งท�างานประจ�าจงึอยากจะท�าธุรกจิใหม่ๆ 
เรากอ็ยากจะแนะน�าว่า “ส�าหรบัเอโกะเป็น
แบรนด์ที่แข็งแรง มีคนรู้จัก เราต้องรักษา
ความซือ่สตัย์ รกัษาความดีของแบรนด์เอา
ไว้ เราสร้างแบรนด์ด้วยความจริงใจ ด้วย

ความดี มาวันนี้เราต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ 
อะไรที่เราช่วยลูกค้าได้เราก็ช่วย เราให้ได้
เราก็ให้” คุณสุพจน์ทิ้งท้าย  

ส�าหรบัผู้ทีส่นใจอยากเปิดร้าน มธุีรกจิ
ของตัวเอง แค่สั่งสินค้า 20,000 บาท ก็
สามารถเป็นสมาชกิครอบครวัเอโกะของเรา
ได้เลย และถ้าเป็นแฟรนส์ไชส์จะแนะน�าแพก็
เกจสุดคุ้ม เริ่มราคา 59,900 บาท 89,900 
บาท 129,000 บาท 169,000 บาท ตวัอย่าง
แพ็กเกจสุดคุ้มราคา 59,900 บาท เหมาะ
ส�าหรับร้านค้าขนาดเล็กขนาดพื้นท่ีไม่เกิน 
15 ตารางเมตร สินค้าราคาสมาชิก 40,000 
บาท ช้ันวางสินค้ามาตรฐาน 4 ตัว ตะขอ
แขวนโชว์สินค้า 100 ตัว ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง
ร้านสไตล์ญีปุ่น่ การนัตสีนิค้าขายไม่ดเีปลีย่น
สินค้าได้ บริการจัดส่งสินค้าฟรีทุกรายการ

และส�าหรบัลกูค้าท่ีสนใจต้องการให้
ตกแต่งร้านให้ แนะน�าแพ็กเกจเหมาเหมา 
เริ่มราคาที่ 199,000 บาท 285,000 บาท 
ส�าหรับแพ็กเกจ 199,000 บาท ลูกค้าจะได้
รับสินค้าราคาสมาชิก 400-500 รายการ/ 
ช้ันวางสินค้ามาตรฐาน 15-20 ตัว/ เคาน์เตอร์
คิดเงินพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด/ อุปกรณ์ตกแต่ง
ร้านสไตล์ญีปุ่น่/ ป้ายหน้าร้านลขิสทิธิร้์านเอ
โกะ/ รับประกันสินค้าขายดี เปลี่ยนสินค้า
ได้/ บริการดูแลหลังการขายตลอดอายุ
สมาชกิ/ โปรโมทร้านให้ฟรตีลอดอายสุมาชกิ/ 
บริการจัดเรียงสินค้าและตกแต่งร้าน/ รับ
ข้อมลูสนิค้าใหม่และโปรโมชัน่ก่อนใคร/ ชดุ
ยูนิฟอร์มพนักงานขายร้านเอโกะ ลูกค้า
สามารถถือกระเป๋าเข้ามาท�างานได้เลย

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิไดท้ี ่บริษัท 
เอกด�ารงค์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
เลขที ่147/106-109 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขต
บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 
โทร.0-2433-6758 หรือเว็บไซต์ 
www.20บาท.com LINE: @
aekoshop Facebook : ร้าน 
เอโกะ ส�านักงานใหญ่
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บ้านเดีย่ว 2 ช้ัน พืน้ทีใ่ช้สอย 170-225 
ตร.ม. กับแบบบ้าน 4 แบบ ที่ออกแบบและ
จัดวางให้สามารถเดินเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวบ้าน
ด้วยเฉลียงทางเข้าขนาดใหญ่ ห้องรับแขก 
ห้องรบัประทานอาหาร ส่วนของห้องท�างาน 
ห้องครัวขนาดใหญ่ ทีเ่อน็.ซ.ีใส่ใจกับทกุช่วง
วัย Smart Care ที่น�าการออกแบบและ
เทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะส�าหรับผู้สูงวัย โดย
น�าเทคโนโลยจีาก SCG Eldercare Solution 
มาใช้ อาท ิห้องน�า้ส�าหรบัผูส้งูวัยทีอ่อกแบบ
โดยค�านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวก
สบายในการใช้สอย ห้องผู้สูงอายุชั้นล่างที่
สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องพักผ่อนหรือ
ห้องท�างานได้ พร้อมผนวก Smart Home 
Automation น�าเอาเทคโนโลยี  I0T มาสู่
บ้านยคุใหม่ ตอบรับผูอ้ยู่อาศยัยคุดจิทิลั มอบ
ความสะดวกสบายในการใช้ชวีติ สามารถสัง่
การ ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆด้วย
สมาร์ทโฟนผ่านแอพพลเิคชัน่ เช่น การเปิด-
ปิด สัง่งานเคร่ืองปรับอากาศ อปุกรณ์เครือ่ง
ใช้ไฟฟ้า และยงัสามารถเชือ่มต่อเข้าดกูล้อง

บ้านพร้อมนวัตกรรม
Smart Home Automation
มองหาได้ที่ บ้านฟา้ปิยรมย์ เลคแกรนด์เด

วงแหวน-ล�า ลูกกา คลอง 6

ใช้ชวิีตยคุดจิทิลั ทีส่ดุของท�าเลแห่งนีท้ีเ่ดยีว
อีกทั้งท�าเลของโครงการมีศักยภาพ 

รายล้อมด้วยโครงข่ายคมนาคมสมบรูณ์แบบ 
โครงการส่วนต่อขยายทางด่วนและรถไฟฟ้า
ทีเ่พ่ิมความสะดวกสบายในการเดนิทาง ด้วย
ถนนวงแหวน-รามอินทรา 10 นาทีสู่สนาม
บินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสู่
ใจกลางเมืองด้วยเวลาไม่เกิน 45 นาที โครง
ข่ายรถไฟฟ้าสายเขียวเข้ม หมอชิต-สะพาน
ใหม่-ล�าลูกกา และรถไฟฟ้าสายสีแดง แนว
เหนอื ใต้ รงัสติ-มหาชยั โครงการบ้านฟ้าปิย
รมย์ เลคแกรนด์เด ให้ความคุ้มค่าทั้งด้าน
นวัตกรรมในยคุ 4.0 และท�าเลคณุภาพ สะดวก
ทุกการเดินทาง พเิศษ!! จองซือ้บ้านในโครงการ
บ้านฟ้าปิยรมย์ เลคแกรนด์เด ราคาเริ่มต้น 
6.1 ล้านบาท รับโปร HOT Deal โปรใหญ่ 
ให้เต็ม รับ iPhone X (64 GB), ทองค�าหนัก 
15 บาท, เครือ่งปรบัอากาศพานาโซนคิ เชือ่ม
โยงเทคโนโลยยีคุ 4.0 เข้ากบันวตักรรม เพือ่
อ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้อยู่อาศัยอยา่ง
ยัง่ยนืตาม NCXT 2018 นวตักรรมเทคโนโลยี
จากแบรนด์คุณภาพ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ที่มอบ
ให้ครอบครัวยุคใหม่ 

สนใจเยี่ยมชมโครงการ โทร.
0-2987-9380-3 fb : @Piyarom 
lakeGrande Line ID: @PIYAROM

วงจรปิดแบบ Real time ได้ทุกที่ทุกเวลา
ภายในบ้าน ถือเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชวีติมากขึน้อีกด้วย Smart Security ระบบ
ดแูลความปลอดภยัแบบ Double Security 

กล้องวงจรปิด CCTV รอบโครงการ ด้วยการ
ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพ่ือฟังก์ชั่นการใช้
งานที่ลงตัว เน้นความทันสมัย เพิ่มความ
สะดวกสบายในบ้านกบัเทคโนโลย ีการเลอืก

โครงการบ้านฟา้ปิยรมย์ เลคแกรนด์เด วงแหวน-ล�าลูกกา คลอง 6 
บ้านเดี่ยวท่ีมีการผสมผสานความเป็น Green เน้นความร่มร่ืนของ
พรรณไม้ของโครงการเพ่ือส่ือถึงความเป็น Park และ Tree กับความ
กว้างของ Lake การจัดตกแต่งโครงการด้วยการสร้างเอกลักษณ์ 
Landmark กลางน�้ากับรูปต้นไม้เชิงศิลป์ ซุ้มประตู น�้าพุ ที่เพ่ิมความ
มีชีวิตของสายน�้า รวมไปถึงการเลือกประดับตกแต่งสนามหญ้าสไตล์
สวนอังกฤษ ด้วยดีไซน์ความร่มรื่นมุมนั่งเล่นริมสวนในแบบความเป็น 
Modern Design 

Kau-ju co.,ltd.
รับฝากขาย เชา อสังหาริมทรัพย คอนโด บาน อาคาร ที่ดิน โรงงาน โกดัง

บริษัท โคว-จุ จํากัด 

10/6 Sukhumvit 39, Soi Prompong, Sukhumvit Rd,

Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel : 02-662-4488-9, 02-262-0305, 081-944-6221 

E-mail : sales@kauju.co.th

สนใจติดตอ คุณหนอง Mobile : 081-944-6221 E-mail : nittaya@kauju.co.th

ขาย H CONDO สุขุมวิท 43 
ขนาด 47 ตร.ม. ชั้น 21 พรอมตกแตง 1 หองนอน 1 หองนํ้า 

ใกล BTS สถานีพรอมพงษ เปนแหลงชาวตางชาติ ใกลหางดัง
เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร ราคา 10.5 ลาน

ขาย CONDO NOBLE REVEAL สุขุมวิท 63 
ขนาด 48 ตร.ม. ชั้น 10 พรอมตกแตง 1 หองนอน 1 หองนํ้า
ใกล BTS สถานีเอกมัย ใกลหางเกตเวย เหมาะสําหรับลงทุน

ราคา 8.8 ลาน

ขาย CONDO RHYTHM สุขุมวทิ 36-38
ขนาด 33 ตร.ม. ชั้น 23 วิวสวย พรอมตกแตง 1 หองนอน 1 หองนํ้า 

เหมาะสําหรับลงทุนหรือพักอาศัย ใกล BTS สถานีทองหลอ
ราคา 6.9 ลาน

ขาย CONDO VILLA SIKHARA ทองหลอซอย 25 
ขนาด 123 ตร.ม. 2 หองนอน 2 หองนํ้า พรอมตกแตง 
เหมาะสําหรับลงทุนหรือพักอาศัย และเปนแหลงที่อยู

ของชาวตางชาติ ปลอยใหเชาได  ราคา 12.5 ลาน

ขาย CONDO VIA BOTANI สุขุมวิท 47 
ขนาด 50 ตร.ม. พรอมตกแตง 1 หองนอน 1 หองนํ้า 

เหมาะสําหรับลงทุนหรือพักอาศัย เปนแหลงที่พักของชาวญี่ปุน
ใกล FUJI SUPER ราคา 8.5 ลาน 

ขาย CONDO SUPALAI RIVER RESORT เจริญนคร
ขนาด 54 ตร.ม. ชั้น 21 วิวแมนํ้าสวย พรอมตกแตง

1 หองนอน 1 หองนํ้า เหมาะสําหรับลงทุนหรือพักอาศัย
ราคา 5.5 ลาน
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เหมาะสําหรับลงทุนหรือพักอาศัย ใกล BTS สถานีทองหลอ
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ใกล FUJI SUPER ราคา 8.5 ลาน 

ขาย CONDO SUPALAI RIVER RESORT เจริญนคร
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• ปูนโครงสร้างใช้ปูนซีแพคตราช้าง

• รับประกันงานโครงสร้าง 10 ปี

• กระเบื้องหลังคา ซีแพคตราช้าง

• มีฉนวนกันความร้อน

รับเหมาสร้างบ้าน
โดยบริษัท บุญเยี่ยมอินเตอร์โฮม จ�ำกัด

ติดต่อได้ที่... 08-2451-1142

บ้านของเรา
ถูกกว่าที่อื่น 
10-15%

เตรียมเอกสำร
และพิมพ์เขียว
เพื่อขอสินเชื่อ
ทุกธนำคำร

• สี TOA

• พื้นปูกระเบื้อง

• สายไฟ  ยาซากิ

• มีท่อก�าจัดปลวก



ขาย
ด่วน

ที่ดิน 522 ตารางวา ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 127 
ราคา ตารางวาละ 40,000 บาท 

สนใจติดต่อ โทร.08-5231-3456 , 08-1929-7044

นายสรุเดช วลอีทิธกิลุ เลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 
เปิดเผยว่า คณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา (ชุดที่ 13) มีมติเห็นชอบ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ในการก�าหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการ
ทางการแพทย์ ในการรกัษาโรคหวัใจและหลอดเลอืดแก่ผูป้ระกนัตนทีเ่ข้ารบับรกิาร 
ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งผู้
ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าวสามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลจุฬา
ภรณ์ โดยจะด�าเนินการเป็นโครงการน�าร่องเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ ส�านักงาน
ประกันสังคมได้ท�าความตกลงกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพ่ือให้บริการผู้ประกัน
ตนที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดตามแผนการรักษาที่ได้มาตรฐาน มีความ
สะดวกและปลอดภัย สามารถลดระยะเวลารอคอยการรกัษา ลดอตัราการเสยีชวีติ
หรือพิการได้ โดยส�านกังานประกนัสังคมจะรบัผิดชอบจ่ายค่าบรกิารเป็นแบบเหมา
จ่ายต่อครั้งตามแผนการรักษา 7 รายการ ประกอบด้วย 1) การฉีดสีหลอดเลือด
หวัใจ 2) การฉีดสหีลอดเลอืดหวัใจและขยายหลอดเลอืดหวัใจด้วยบอลลนู 3) การ
ศกึษาสรรีะวทิยาไฟฟ้าหวัใจ และการจีไ้ฟฟ้าหวัใจ 4) การจีไ้ฟฟ้าหวัใจด้วยเทคโนโลยี
ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ 5) การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
แบบถาวรชนิดสองห้อง 6) การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร และ 7) การใส่
เครื่องสมานฉันท์หัวใจ ในภาวะหัวใจล้มเหลว 

เลขาธิการส�านักงานประกันสังคมกล่าวต่อไปว่า ส�าหรับแนวปฏิบัติการเข้า
รบับรกิารโรคหัวใจและหลอดเลอืดของผูป้ระกนัตนในโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ สถาน
พยาบาลตามสทิธฯิทีผู้่ประกนัตนเลอืกสามารถส่งตวัเข้ารับการรกัษาในโรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ได้ โดยสถานพยาบาลที่ท�าการส่งต่อหรือผู้ประกันตนไม่ต้องส�ารองจ่าย 

ผู้ประกันตนมีเฮ! 
ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดรักษาได้แล้ว
ที่ ร.พ.จุฬาภรณ์ มีผล 1 ส.ค. 61

และไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ยื่นเบิกค่ารักษา
ตามแผนการรกัษา และค่ารายการอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการรกัษาโดยตรงกบัส�านกังาน
ประกันสังคม และหากมีการส่งตัวกลับไปรักษาต่อเนื่องยังสถานพยาบาลตาม 
สิทธิฯของผู้ประกันตน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะเป็นผู้ประสานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกให้กบัผูป้ระกนัตนเอง สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ทีส่�านกังานประกนัสงัคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.สาย
ด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
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 โครงการศุภาลยั วลิล์ รามอนิทรา 117 ท�าเลตัง้บนพืน้ทีโ่ครงการประมาณ 
19 ไร่ กับบ้านแบบใหม่ล่าสุด ชูแนวคิดการออกแบบ “One Design Fits All” ด้วย
หลักการออกแบบ Universal Design ที่มุ่งเน้นการตอบสนองการใช้งานของทุกคนทุก
วัยในครอบครัว ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่มากขึ้น ขยายความสุขให้กว้างขึ้น 

บนท�าเลศักยภาพที่ให้คุณเดินทางไปยังใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ใกล้
รถไฟฟ้าสายสชีมพ ูสถานบีางชัน รถไฟฟ้าสายสส้ีม สถานมีนีบรุ ีใกล้ทางด่วนวงแหวนตะวนั
ออก (กาญจนาภิเษก) 

แวดล้อมด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกครบครนั อาท ิFashion Island The Promenade 
Big C Lotus โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ ฯลฯ 

 โครงการโนโว วิลล์ พุทธสาคร ท�าเลตั้งบนพื้นที่โครงการ 21 ไร่ ทาวน์โฮม 
2 ชั้น ประหยัดพลังงานสไตล์โมเดิร์น ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า จอดรถ 2 คัน พื้นที่
ใช้สอย 116 ตร.ม. ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.99 ล้านบาท 

กับแนวคิด “ให้ชีวิตคุณ...มีแต่เรื่องดีๆ” มอบพื้นที่ความสุขและความสะดวกสบาย
ภายในบ้าน ทัง้คุม้ค่าทกุพ้ืนทีก่ารใช้งานและตอบโจทย์ทกุ Lifestyle ทุกความต้องการอย่าง
ลงตัว มาพร้อมการออกแบบด้วยแนวคิดการประหยัดพลังงาน โปร่งสบาย เลือกสรรวัสดุที่
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมีสวนส่วนกลาง 

สบายใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกล้อง CCTV และ

โนโว วิลล์ พุทธสาคร
ให้ชีวิตคุณ...มีแต่เรื่องดีๆ

ศุภาลัย วิลล์ รามอินทรา 117
One Design…Fits All

พบกับบ้านประหยัดพลังงานสไตล์โมเดิร์น มีให้เลือกถึง 4 แบบ หลากหลายฟังก์ชั่น 
ทั้งบ้านเดี่ยว และบ้านรุ่นใหม่ ขนาด 3-4 ห้องนอน 3 ห้องน�้า จอดรถ 2 คัน พื้นที่ใช้สอย 
128-199 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นเพียง 3.99 ล้านบาท 

ร่มรื่นด้วยสวนส่วนกลางภายในโครงการ สะดวกและปลอดภัยกับการเข้า-ออกด้วย
ระบบ Easy Pass เฉพาะลูกบ้าน พร้อมกล้อง CCTV ภายในโครงการ และระบบรักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ส�าหรบัผูท่ี้ก�าลงัมองหาท่ีอยูอ่าศยัในย่านรามอนิทรา สามารถเย่ียมชมโครงการ ณ 
ส�านักขายโครงการ โทร.1720 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.supalai.com

เข้า-ออกโครงการด้วยประตูระบบ Easy Pass  
โดดเด่นด้วยท�าเลคุณภาพ เดินทางสะดวกบนถนนพุทธสาคร เชื่อมต่อหลายเส้นทาง 

ทั้งถนนเพชรเกษม ถนนบางบอน ถนนพุทธมณฑลสาย 4 และถนนเศรษฐกิจ เชื่อมต่อติด
เมืองด้วยรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน สถานีพุทธมณฑลสาย 4 แวดล้อมด้วยสิ่งอ�านวยความ
สะดวกครบครัน อาทิ Big C เพชรเกษม โรงเรียนอนุบาลเลิศหล้า และโรงพยาบาล
กระทุ่มแบน เป็นต้น  

ส�าหรับผู้ที่ก�าลังมองหาที่อยู่อาศัยในย่านเพชรเกษม-พุทธสาคร สามารถเยี่ยมชม
โครงการ ณ ส�านักขายโครงการ โทร.1720 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.supalai.com
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ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการประมาณ 11 ไร่ สุดยอดท�าเลเดินทางสะดวก ใกล้ถนนใหญ่ 
ราชพฤกษ์ กาญจนาภเิษก ชยัพฤกษ์-แจ้งวฒันะ ใกล้รถไฟฟ้าสายสม่ีวง สถานบีางพล ูแวดล้อม
ด้วยสถานที่ส�าคัญและแหล่งอ�านวยความสะดวกครบครัน อาทิ เซ็นทรัล เวสต์เกต อิเกีย วัด
เล่งเน่ยยี่ (วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์) ร้านสะดวกซื้อหน้าโครงการ (7-11 Tesco 
Lotus และ Big C) โรงพยาบาลชลลดา โรงพยาบาลบางบัวทอง โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์
บ�ารุง โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 

ตัง้อยู่บนพืน้ทีโ่ครงการประมาณ 8 ไร่ ทีสุ่ดแห่งท�าเลศกัยภาพ เชือ่มต่อถนนสายหลกั 
2 เส้นทาง พหลโยธนิ-ล�าลกูกา และรงัสติ-นครนายก ใกล้สถานรีถไฟฟ้าสายสเีขยีวเข้ม สถานี
คูคต รายล้อมไปด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ตลาดนานาเจริญ เทสโก้ โลตัส 
บิ๊กซี ใกล้สถานที่ราชการ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต และสนามบินดอนเมือง เป็นต้น

การออกแบบตอบโจทย์อย่างคุ้มค่าด้วยรูปแบบทาวน์โฮม 2 ชั้น ขนาด 2-3 ห้องนอน 
2 ห้องน�้า จอดรถ 1-2 คัน พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น 98-113 ตร.ม. การออกแบบเน้นประหยัด

โนโว วิลล์ พหลโยธิน-ล�าลูกกา
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน

ศุภาลัย พรีโม่ ชัยพฤกษ์-บางบัวทอง
ประโยชน์ใช้สอยทุกตารางเมตร 

 การออกแบบเป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น ขนาด 3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า จอดรถ 2 คัน พื้นที่
ใช้สอยเร่ิมต้น 113 ตร.ม. สไตล์ Modern การออกแบบค�านงึถงึการใช้ประโยชน์ในทกุตาราง
เมตร และตอบรับทุกความต้องการอย่างลงตัว ในราคาเริ่มต้นเพียง 2 ล้านกว่าบาท พร้อม
เพิ่มความสบายใจกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. กล้อง CCTV และเข้า-ออก
โครงการด้วยประตูระบบ Easy Pass ระยะไกล

พลงังาน โดยเลอืกใช้อฐิมวลเบาซึง่กกัเกบ็ความร้อนน้อย ท�าให้บ้านเยน็สบาย กระจกสเีขียว
ตัดแสงเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้าน สัมผัสความรู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย เพื่อ
ตอบสนองทุก Lifestyle ครบทุกการใช้งาน พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม. และ
กล้องวงจรปิด CCTV สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ในราคาเริ่มต้นเพียง 1 ล้านกว่าบาท 
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บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทพัฒนาโครงการ
อสังหารมิทรพัยใ์นเครอืกลุม่บรษัิท 
พีเอ็ม กรุ๊ป จ�ากัด ประกาศเดิน
หนา้พัฒนาโครงการคอนโดมเินยีม
และโรงแรมย่าน ECBD เพ่ิม ยึด
แนวใกลร้ถไฟฟา้บีทเีอสและรถไฟฟา้
ใตด้นิ MRT รองรบัไลฟส์ไตลก์ลุม่
ลูกค้าในเมือง น�าเสนอสินค้าที่มี
คุณภาพ ออกแบบเรียบหรู ทัน
สมัย เพ่ือคุณภาพการใช้ชีวิตท่ี
ลงตวัในราคาทีคุ่ม้คา่ โดยไตรมาส 
3/2561 จะเปิดคอนโดมิเนียมใหม่ 
“เดอะเนสท์ สุขุมวิท 71” ตั้งเป้า
ส้ินปี 2561 มียอดขายรวมทุก
โครงการ 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ 
เตรียมงบลงทุนอีกไม่น้อยกว่า 
2,000 ลา้นบาท รกุสรา้งโรงแรม
บูติก 2 แห่งภายในปี 2566

อุษณา มหากิจศิริ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ 
จ�ากดั เปิดเผยว่า “ส�าหรับทศิทางการด�าเนนิ
งานในปี 2561 บริษัท เดอะเนสท์ พร็อพ 
เพอร์ตี้ ยังคงมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ในการสร้าง
แบรนด์ “เดอะเนสท์” ให้มีชื่อเสียงเป็นที่
รู้จักในด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่
ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์คน
เมอืงอย่างแท้จรงิ ทัง้ท�าเลทีต่ัง้โครงการ ดไีซน์
ทีเ่รยีบหรทัูนสมยั เฟอร์นเิจอร์และวสัดตุกแต่ง
ทีม่คีณุภาพ แบบแปลนท่ีลงตวัเหมาะสมกบั
การอยู่อาศัย ครบทั้งคุณภาพ ความสะดวก
สบาย และภาพลกัษณ์ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์
ของแต่ละโครงการ ในราคาที่ลูกค้าจับต้อง
ได้ คุ้มค่าหากเปรียบเทียบกับโครงการที่อยู่
อาศยัในเกรดเดยีวกันหรอืในละแวกเดยีวกัน” 

บรษิทั เดอะเนสท์ พรอ็พเพอร์ตี ้ลงทนุ
ต่อเน่ืองหลังจากประสบความส�าเรจ็อย่างสงู
จากโครงการแรก “เดอะเนสท์ เพลินจิต” 
คอนโดมเินยีมโลว์ไรส์ สงู 8 ชัน้ มลูค่าโครงการ 
500 ล้านบาท ที่เปิดขายในปี 2556 จ�านวน 
64 ยูนิต ซึ่งผลตอบรับดีมาก ปิดการขายได้
ตามเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่ม
นักลงทุนและผู้มีรายได้ในระดับ Middle 
Management ทีท่�างานย่านชดิลม เพลนิจติ 
ทีอ่าจจะมีบ้านอยูแ่ล้วและต้องการคอนโดฯ
เป็นบ้านหลังที่สอง เพื่อความสะดวกในการ

เดอะเนสท์ พร็อพเพอร์ตี้ 
ลุยอสังหาฯต่อเนื่อง

เปิดตัวคอนโดฯใหม่สุขุมวิท 71
รองรับไลฟส์ไตล์คนเมือง

ปล่อยเช่า เนือ่งจากย่านนีเ้ป็นย่านทีต่่างชาติ
ให้ความสนใจเช่าสงู เพราะอยู่ระหว่างรถไฟ
ฟ้าบทีเีอส สถานอีโศกและพร้อมพงษ์ ปัจจุบนั
เหลอือกี 10% เท่านัน้ คาดว่าจะปิดการขาย
ได้ภายในปี 2561

ส�าหรับโครงการที่ก�าลังฮอตในขณะ
นี้อยู่ในท�าเล Eastern Center Business 
District (ECBD) ซึง่เป็นท�าเลยอดนยิมทีก่�าลงั
มาแรง คือโครงการ “เดอะเนสท์ สุขุมวิท 
64” เป็นโครงการโลว์ไรส์ สูง 8 ช้ัน มี 3 
อาคาร จ�านวน 439 ยูนิต ออกแบบโดย 
Tandem ตกแต่งภายในโดย Paradigm 
Shift และออกแบบแลนด์สเคปโดย Red 
Landscape ภายใต้แนวคดิ “Finest Nature 
Reflection” ออกแบบเพื่อที่สุดของชีวิตที่

ลงตวั ตัง้อยูบ่นเนือ้ทีเ่กอืบ 4 ไร่ สามารถเข้า
ออกได้ทัง้จากซอยสขุวุทิ 64 ซึง่ปากซอยเป็น 
BTS ปณุณวถีิ และซอยสุขุมวิท 66/1 ทีป่าก
ซอยเป็น BTS อุดมสุข เปิดให้จองเมื่อปลาย
ปี 2560 คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จปลายปี 
2562 มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท

ส่วนโครงการ “เดอะเนสท์ สขุมุวิท 
71” อยูบ่นท�าเลศกัยภาพโซนสขุมุวิท ตัง้อยู่
ในซอยปรีดพีนมยงค์ 2 เดนิทางสะดวกสบาย 
ใกล้ BTS พระโขนง, ถนนสขุมุวิท, ถนนพระราม 
4, ทางพเิศษฉลองรชั ใกล้ W District, Summer 
Hill, Gateway Ekamai, โรงพยาบาลสุขุมวทิ 
และมหาวทิยาลยักรงุเทพ กล้วยน�า้ไท เป็น
คอนโดมเินยีมโลว์ไรส์ สงู 8 ชัน้ ม ี5 อาคาร 
พืน้ทีโ่ครงการขนาด 5-0-84 ไร่ จ�านวน 515 
ยนูติ มห้ีองพกัให้เลอืกแบบ 1 Bedroom, 1 
Bedroom Plus และ 2 Bedrooms ขนาด
เริม่ต้น 24.69-47.22 ตร.ม.

ส่ิงอ�านวยความสะดวกภายในโครงการ
ครบครัน ทั้งอาคารคลับเฮาส์ 2 ชั้น แยก
ส่วนจากอาคารพักอาศัย สระว่ายน�้าระบบ
เกลือ, ฟิตเนส, ห้องอเนกประสงค์ พร้อม
พืน้ทีส่วนขนาดใหญ่กว่า 1 ไร่ อุ่นใจกบัระบบ
รักษาความปลอดภยัมาตรฐานตลอด 24 ชม. 
คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงสิงหาคมนี้

ส�าหรับเป้าหมายการด�าเนินงานใน
ปีนี ้บริษัทตัง้เป้าปิดยอดขายรวม
ของทกุโครงการที ่2,500 ล้านบาท 
โดยปัจจบุนัสามารถท�ายอดขายได้
แลว้กวา่ 1,500 ลา้นบาท นอกจาก
นีบ้รษัิทก�าลงัวางแผนทีจ่ะรกุธรุกจิ
โรงแรมบตูกิ 2 แหง่ รวมกนัประมาณ 
450 หอ้ง ดว้ยเงนิลงทนุ 2,000 
ล้านบาท เล็งท�าเลย่านเพลินจิต
และนานา คาดวา่จะเริม่กอ่สรา้งราว
ปี 2563-2566 

เดนิทาง หรอืเพือ่การลงทนุในอนาคตส�าหรับ
การซื้อไว้ปล่อยเช่า 

โครงการที่สอง “เดอะเนสท์ สุขุมวิท 
22” โครงการโลว์ไรส์ สูง 8 ชั้น จ�านวน 2 
อาคาร รวม 316 ยูนิต ออกแบบโดย PAA 
มีมูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท เปิดขาย
ช่วงปลายปี 2558 สร้างเสร็จเม่ือปลายปี 
2560 โดยกลุม่เป้าหมายของโครงการ ได้แก่ 
กลุม่นกัลงทนุและผูม้รีายได้ในระดบั Middle 
Management หรือพนักงานบริษัทที่มีราย
ได้ 40,000 บาทขึน้ไป อาจจะท�างานในย่าน
สุขมุวทิ หรอืก�าลงัมองหาทีอ่ยูอ่าศยัเป็นของ
ตัวเอง มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในเมือง เน้น
การเดนิทางทีค่ล่องตวัเป็นหลัก หรืออาจจะ
เป็นกลุ่มนักลงทุนที่มองหาคอนโดฯไว้เพื่อ
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บลู ฮอริซัน เดเวลลอปเมนท์ส 
ผู้น�าด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในภูเก็ต ประกาศขยายโครงการ
ใหม่เพ่ือการลงทุน HEAVENA 
Residences By The Sea โรงแรม
ขนาดใหญ่ 744 ยูนิต ติดหาด
กมลา วิวธรรมชาตบินสะพานเชือ่ม
เทือกเขา บรรยากาศผ่อนคลาย
ด้วยน�า้ตกโอเอซสิสีฟา้มรกต และ
ส่ิงอ�านวยความสะดวกครบครัน 
เริ่มต้น 4 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จ
ในปี 2564

บลู ฮอรซินั เดเวลลอปเมนท์ส (Blue 
Horizon Developments) บรษิทัพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ทีม่คีวามหลากหลายด้านการ
ลงทนุทัง้โครงการคอนโดมิเนยีมและโรงแรม 
เช่น Grand Himalai Oceanfront Residences, 
Himalai Oceanfront Condominiums, 
Best Western Beachfront Condominiums, 
Skylight Villas และ Signature Villas อีก
ทัง้ยงัการนัตีผลงานคุณภาพทีไ่ด้รับรางวลัคอื 
Phuket Condos & Homes and Property 
In Phuket นอกจากน้ียงัมฟิีตเนสขนาดใหญ่ 
JustFit ทีมี่อปุกรณ์ครบครนั ส�านกังานกฎหมาย 
รวมถึงสถานบีริการน�า้มนั และร้านกาแฟอกี
หลายแห่ง โดยหัวเรอืใหญ่นายอนัเดรส พร่ิา 
ประธานบริหาร บริษัท บล ูฮอรซินั เดเวลลอป
เมนท์ส จ�ากดั ผูอุ้ทศิตนแห่งวงการอสงัหารมิทรพัย์
ของภูเก็ต พร้อมย�้าความเป็นผู้น�าด้าน
อสงัหารมิทรพัย์ เปิดตวัโปรเจกต์ยกัษ์ HEAVENA 
Residences By The Sea

นายอนัเดรสเปิดเผยว่า Blue Horizon 
Developments ภูมิใจน�าเสนอโครงการ
โรงแรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในจงัหวัดภเูกต็ HEAVENA 
Residences By The Sea ตั้งอยู่บนเทือก
เขาท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ ห่างจาก
ทะเลอันดามัน 158 เมตร โดยแบ่งออกเป็น 
2 โซนคือ โซนสูงบนเทือกเขาสามารถมอง
วิวทะเลและโซนกลางสะพานทอดยาว
ท่ามกลางภเูขาทีส่ามารถชมวิวธรรมชาตแิบบ
รอบด้าน และโซนน�า้ตกแบบโอเอซสิ พร้อม
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน ได้แก่ สระ
ว่ายน�้าอินฟินิตี้ พร้อมทัศนียภาพอันงดงาม
ของท้องทะเล ร้านอาหารพร้อมเลานจ์ท่ีเปิด
บรกิาร 24 ชัว่โมง โซนสนามเด็กเล่นส�าหรับ
เด็ก ห้องสมุด ห้องประชุมธุรกิจ ห้องออก

บลู ฮอริซัน เดเวลลอปเมนท์ส
เปิดตัวโปรเจกต์ยักษ์

HEAVENA Residences
By The Sea ยลโฉมปี 64

ก�าลังกาย สนามกอล์ฟ และร้านเสริมสวย 
รวมทัง้โซนส�าหรบังานปาร์ตีส้ดุสปัดาห์หรอื
แม้แต่งานแต่งงาน และกิจกรรมกลางแจ้งที่
เหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณ

จดุเด่นของ HEAVENA Residences 
By The Sea คอื NEVERLAND มีความเป็น
ส่วนตัว เหมาะส�าหรบัการพกัผ่อนแบบเอก็ซ์
คลซีูฟ มทีัง้หมด 5 ช้ัน โดยมห้ีองพัก 3 แบบ
คอื สตดิูโอ B ขนาด 38.60 ตร.ม. จ�านวน 
150 ยนิูต, สตดูโิอ C ขนาด 32.26 ตร.ม. 
จ�านวน 444 ยนูติ และขนาด 36 ตร.ม. จ�านวน 
148 ยนิูต ราคาขายเริม่ต้นที ่4 ล้านบาท

Blue Horizon Developments ได้
รบัรางวลั 3 รางวลัจาก Asia-Pacific Property 
Awards 2 ปีซ้อน ในปี 2017-2018 ซึ่งได้

รับการจัดอันดับ 9 รางวัล และในเดือน
ธันวาคมจะเข้าชิงรางวัล International 
Property Awards ท่ีลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ

ส�าหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับ Blue 
Horizon Thailand ในโครงการ 
HEAVENA Residences By The 
Sea สามารถดูรายละเอียดเพ่ิม
เติมได้ที่ www.bluehorizon-
thailand.com หรือเฟซบุ๊คแฟน
เพจ Blue Horizon 
Developments Co.,Ltd.
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ส�าหรับวงการก่อสร้างเป็นที่รู้กัน
ดวีา่ระบบผนงัยปิซมัเป็นโซลชูัน่ที่
มคีวามคุม้คา่ในเรือ่งของราคา ตดิ
ตั้งได้ง่าย และให้งานผนังท่ีสวย
เนี้ยบตามมาตรฐาน อีกทั้งเป็น
ทางเลอืกอนัดบัหนึง่ในการกอ่สรา้ง
บา้นพักอาศัยหรอืส�านกังานตลอด
ช่วงศตวรรษที่ผ่านมา มีขั้นตอน
การท�างานที่ไม่ซับซ้อน รวดเร็ว 
และให้ความยืดหยุ่นในการสร้าง
ผนังเพ่ือกัน้หอ้งหรือแบง่พ้ืนทีไ่ด้
สะดวก

นอกจากการติดต้ังง่าย ระบบผนัง
ยิปซัมยังมีคุณสมบัติกันไฟลุกลามภายใน
อาคาร ท้ังยงัสามารถติดตัง้ได้ในอาคารทัว่ไป
โดยเสียค่าแรงต�่ากว่าผนังระบบอื่นมาก 
อย่างไรก็ดี แม้จะเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า
ระบบผนังยิปซัมมีข้อดีมากมาย แต่เมื่อพูด
ถึงพืน้ทีเ่ปียก บรรดาช่างก่อสร้างกลบัปฏเิสธ
ระบบผนังยิปซัมกันทั้งสิ้น

เน่ืองจากระบบผนังยิปซัมท่ีเสียหาย
เพราะความชื้นถือเป็นฝันร้ายที่ยากเกินจะ
เยียวยา ซ่ึงเกิดจากแผ่นยิปซัมมีคุณสมบัติ
อุ้มน�้าได้เป็นอย่างดีนั่นเอง และแน่นอนว่า
พืน้ผวิกระดาษปิดแผ่นยิปซัมท่ัวไปนัน้ยงัเอ้ือ
ต่อการเจริญเตบิโตของเชือ้ราเป็นอย่างมาก
อกีด้วย ซึง่เชือ้รามักเตบิโตได้ดใีนพืน้ทีอ่าคาร
ทีม่คีวามชืน้และอากาศไม่ถ่ายเท อกีทัง้การ
สูดกลิ่นเชื้อราหรือสปอร์ของรายังท�าให้เกิด
การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิด
อาการคัดจมูก จาม แน่นหน้าอก ไอ และ
ระคายเคืองในล�าคอ 

ยิปซัมรุ่นใหม่
ทลายข้อจ�ากัดแบบเดิมๆ!

โซลูชั่นส�าหรับใช้ในพ้ืนที่เปียกชื้นสูง 
ผนังยิปซัมแบบเดิมไว้อย่างครบถ้วน ทัง้การ
ติดต้ังง่าย รวดเร็ว และประหยดังบประมาณ 
ซึง่ถอืเป็นเป้าหมายหลกัของยปิรอคในฐานะ
ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างชั้นน�าตลอดระยะเวลา
หลายทศวรรษที่ผ่านมา 

ยปิรอคน�าเสนอผลติภณัฑ์แผ่นยปิซัม
ประสิทธิภาพสูงท่ีครอบคลุมการใช้งานใน
พื้นที่เปียกช้ืนหลายประเภท พร้อมระบบ
การติดตั้งท่ีสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าเพื่อการใช้
งานเฉพาะตัวหรือการใช้งานทั้งระบบก็
สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ ด้วย
คุณสมบัติทนความชื้น ติดตั้งง่าย ต่อต้าน
การเกดิเชือ้รา หน่วงการตดิไฟ มีอายกุารใช้
งานยาวนาน และง่ายต่อการท�าความเข้าใจ
และติดตั้งหน้าไซต์งาน ท้ังหมดนี้ล้วนถูก
ออกแบบเพื่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุด นั่น
คือการสร้างสรรค์โซลชูัน่ก่อสร้างระบบผนงั
ยิปซัมภายใต้แนวคิด Multi-Comfort เพื่อ
ยกระดบัความสะดวกสบาย สขุอนามยั และ
ความสขุของผูพ้กัอาศยัภายในบ้าน ผ่านการ
มอบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างที่ดีเยี่ยม 

ยิปรอค กลาสรอค เอช โอเชียน 
(Gyproc® Glasroc® H OCEAN) เป็น
โซลชูัน่ระบบผนงัยปิซมัจากยปิรอคทีเ่หมาะ
ส�าหรบัการก่อสร้างผนงัภายในบนพืน้ทีเ่ปียก
ชืน้สงูซึง่สมัผสักบัน�า้ในระดบัปรกต ิมอบความ
แขง็แกร่งทนทาน โดยสามารถปกูระเบือ้งทับ
ได้เหมอืนผนงัทัว่ไป หรอืทาสเีพือ่ใช้งานได้
โดยไม่ต้องปกูระเบือ้ง ด้วยองค์ประกอบของ
แผ่นยิปซมัซ่ึงเป็นสารอนินทรีย์ประสทิธภิาพ
สูงที่สามารถทนความชื้นและเชื้อราได้เป็น
อย่างด ี จงึมอบสุขอนามัยทีด่กีว่าแผ่นยิปซมั
แบบเดมิๆ 

ยปิรอค กลาสรอค เอช โอเชยีน มอบ
พื้นผิวผนังที่เหมาะส�าหรับการปูกระเบื้อง
เพื่อพื้นที่เปียกชื้นสูงที่สัมผัสกับน�้าหรือ
ความชื้นบ่อยครั้ง อาทิ ห้องฝักบัว ห้องอาบ
น�า้ ห้องโถงสระว่ายน�า้ทีอ่ยูใ่นสภาพแวดล้อม
ควบคมุทีม่กีารระบายอากาศ หรอืใช้งานใน
พื้นที่ที่มีความชื้นสูง 

กรุณาดูข้อมูลที่เว็บไซต์ http://
www.gyproc.co.th/ หรอื https://
www.facebook.com/
GyprocTH/  

ปัจจบุนัเทคโนโลยกีารผลติแผ่นยปิซมั
ได้พฒันาไปไกลมากจนสามารถผลติแผ่นยปิซมั
รุน่ใหม่ท่ีลบข้อจ�ากดัการใช้งานในพืน้ทีเ่ปียก
ชืน้สงู และสามารถเปล่ียนความคดิทีม่ต่ีอ
ผลติภณัฑ์แผ่นยปิซมัและระบบผนงัยปิซมัเดมิๆ
ให้หมดไป แม้ผนงัก่ออฐิฉาบปนูจะเป็นตัวเลือก
มาตรฐานส�าหรบัช่างก่อสร้างมาเป็นเวลานาน 
แต่ด้วยเทคโนโลยกีารผลติวัสดุก่อสร้างสมัย
ใหม่ ท�าให้วนันีย้ปิรอคขอเสนอผลติภณัฑ์ใหม่
สูผู่บ้ริโภคในประเทศไทยทีจ่ะพลกิโฉมการ
ก่อสร้างระบบผนงัยปิซัมภายในบ้านไปตลอด
กาล ด้วยประสทิธภิาพการกนัน�า้ส�าหรบัพืน้ที่
เปียกอย่างทีไ่ม่เคยปรากฏมาก่อน

ที่ส�าคัญโซลูชั่นระบบผนังยิปซัมต่อ
ต้านความชื้นสูงของยิปรอคยังคงข้อดีของGyproc Fibre Tape HYDRO

วิศิษฎ์ ชัยสิทธิโรจน์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ระบบผนังยิปรอค บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จ�ากัด (มหาชน)

Gyproc Glasroc H Ocean
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ตอ้งจ�าไวว้า่ “ลกูค้า” อาจไมเ่ขา้ใจ
ในส่ิงที่คุณท�าทุกๆอย่าง แต่หาก
ต้องการสร้างความประทับใจให้
ลกูคา้ คณุจ�าเป็นตอ้งศึกษาลูกค้า
ของคุณ ยิ่งเข้าใจธรรมชาติของ
ลกูค้าไดม้ากเทา่ไร งานของคณุก็
จะตรงใจลูกค้ามากขึ้นด้วย 

1. ความกังวลใจที่จะพูด
 ค�าว่า “ไม่” กับลูกค้า 

ส�าหรับฟรีแลนซ์มือใหม่แล้ว 
การกล่าวปฏิเสธกับลูกค้าอาจ
เป็นเร่ืองที่ยากมาก เพราะ
คณุไม่ต้องการให้ลกูค้าเสยี
ความรู้สึก แต่ต้องระลึก
ไว้เหมือนกันว่า หากคุณ
ไม่รู้จักปฏิเสธในสิ่งที่เรา
ไม่ถนัดอาจจะส่งผลเสีย
ในอนาคตให้กับคุณก็ได้ 
การกล่าวค�าปฏิเสธในครั้ง
แรกอาจจะส่งผลดใีนอาชพีของ
คณุกไ็ด้ ไม่มอีะไรเสยีไปทัง้หมดหรอก
หากเป็นการปฏิเสธในสิ่งที่ควรปฏิเสธ 

2. ลืมสกรีน “ลูกค้า” 
ส่ิงหนึง่ทีฟ่รแีลนซ์ทัง้หลายควรกระท�า

ก็คือ การสกรีนลูกค้าที่คุณจะท�างานด้วย 
เพราะการลืมสกรีนลูกค้าอาจจะท�าให้คุณ
พบปัญหามากมายระหว่างการท�างานก็ได้ 
สิ่งนี้น่าจะเป็นอันดับต้นๆของการเริ่มต้น
อาชีพฟรีแลนซ์ของคุณเลยทีเดียว  

“ลูกค้า” ค�านี้ต้องใส่ใจ
ส�าหรับฟรีแลนซ์!!!

4. “ลูกค้าคือพระเจ้า” 
 เป็นข้อคิดที่ควรยึดไว้

พยายามท�าทกุอย่างตามความต้องการ
ของลูกค้า แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความคดิของ
คณุ ต้องเข้าใจว่าคณุท�างานในฐานะฟรแีลนซ์ 
เมื่อมีอะไรผิดพลาดไป ความรับผิดชอบจะ
อยู่บนบ่าคุณยกก�าลังสองเลยทีเดียว บาง
ครัง้คุณอาจต้องใช้เวลาในการอธบิายบ้างว่า
ท�าไมมีบางอย่างไม่เวร์ิค พร้อมกับเสนอทาง
เลอืกให้ลกูค้า และเมือ่ลกูค้าเข้าใจตามความ
คิดของคุณ บางทคุีณอาจจะได้ค่าผลงานมาก
ขึน้ด้วย เพยีงแต่คณุเลอืกทีจ่ะอธบิายในช่วง
เวลาที่เหมาะสม 

5. คุณอาจลืม
 เก็บรายละเอียด
 ของอดีตลูกค้า 

คณุพอจะจ�าได้หรอืไม่ว่าติดต่อลูกค้า
ของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไร สิ่งที่คุณควรท�าก็
คือ พยายามส่งเมล์สั้นๆเข้าไปทักทายบ้าง 
พร้อมกับพยายามแจ้งให้ทราบว่าปัจจุบัน
คณุท�าอะไรอยู ่ลกูค้าของคณุอาจจะยงัตดิต่อ
กับคุณแบบเส้นทางเดิมๆ ขณะที่คุณรับ
บทบาทเป็นฟรีแลนซ์ไปแล้ว ลุกจากงาน
ประจ�ามาพกัหนึง่แล้ว คณุควรเกบ็ข้อมลูราย
ละเอยีดลกูค้าของคุณไว้ และพยายามตดิต่อ
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อ 
แม้ว่าลูกค้าหรือคุณจะย้ายไป
ที่ไหนก็ตาม 

SMART WORK ING

3. คุณอาจยังไม่รู้วิธีจัดการกับลูกค้า
หากต้องพบกบัลกูค้าทีเ่ดนิเข้ามาบอกคณุว่า เขารูส้กึผดิ

หวงักับผลงานของคณุ แน่นอนว่าย่อมท�าให้คณุไม่แฮปป้ีเหมอืน
กัน สิ่งที่คุณควรจะท�าก็คือ พยายามหาวิธีหยุดความคิดของ
ลูกค้าคนน้ันกับสถานการณ์เวลาน้ันให้ได้ คณุอาจจะต้องท�างาน
หนกัขึน้ อาจต้องยอมลดตวัเลขในเชค็ หากว่าท�าให้ลกูค้าแฮปป้ี
มากขึ้นคุณก็ควรท�า เพื่องานต่อไปที่ก�าลังจะเข้ามา 
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แนวชายหาด ซึ่งชายหาดทะเลชะอ�าใกล้จุด
ที่เราพักไม่สะอาดราบเรียบด่ังที่คิด เพราะ
อยู่ระหว่างการปรับปรุง หาดทรายเกาะกัน
เป็นก้อน ไม่สม�า่เสมอ มีผักบุง้ทะเลออกดอก
สีม่วงขึ้นอยู่ทั่วไป

พอตะวนัเริม่สาย หลงัจากรับประทาน
อาหารเช้า เราและเพือ่นร่วมรุน่วยัเก๋ากช็วน

มีต�านานเล่าว่า เมื่อคร้ังที่สมเด็จ
พระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระวรราชชายา 
ทรงพระครรภ์นัน้ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุ 
เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระเกษมส�าราญยิง่ ด้วย
ทรงมุ่งหวังว่าจะทรงมีพระราชโอรส เสด็จ
แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระท่ีนั่ง
สมุทรพิมานในพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
ซึ่งมีทางเดินไม้มีหลังคาคลุมทอดยาวจาก
พระต�าหนักไปถึงริมทะเล แต่ความหวังของ
พระองค์สิน้สลายเมือ่พระนางเจ้าฯไม่สามารถ
มพีระประสตูกิาลหน่อเนือ้เชือ้ไขได้เนือ่งจาก
ตกพระโลหิต ถึงแม้จะทรงเสียพระทัยอย่าง
สดุซ้ึง แต่พระองค์ท่านกลบัทรงอภิบาลพระ
มเหสีด้วยน�า้พระทยัเป็นห่วง จงึเป็นทีม่าของ
ชื่อพระราชวังแห่งความรักและความหวัง 

เสร็จจากการเที่ยวชมพระราชวัง
เก่าแก่ อาหารมื้อค�่าวันนั้นเราแวะ
ฝากท้องที่ร้านอาหารจานเดียว
หัวหิน ภายในบริเวณมีซุ้มขาย
อาหารมากมายใหเ้ราส่ังซือ้ตามใจ
ชอบ เสรจ็แลว้กย็กมารบัประทาน
ที่ม้าหินอ่อน ในร้านยังมีดนตรี
บรรเลงขบักลอ่ม เพลง
ก็ไพเราะ อาหารก็อร่อย 
ได้บรรยากาศดีจริงๆ  

T R I P

สายลมและเกลียวคลืน่
ทีท่ะเลชะอ�ำ

กันลงเล่นน�้า มีป้าจิ๋ม ป้าน้อย ป้าหนอน น�า
ทีมโต้คลื่นก่อนใครอื่น พร้อมหัวเราะเริงร่า
เมื่อถูกผลักลงทะเล

ป้าน้อยบอกว่า ที่ จ.สุรินทร์บ้านเรา
ไม่มชีายหาด ไม่มทีะเล พอมาเหน็ทะเลชะอ�า
ก็เลยตื่นเต้น อยากตักตวงความสุขให้มากๆ 
ส่วนเรามาเที่ยวชะอ�าปีนี้ถือเป็นครั้งที่สอง
แล้ว

หลังสนุกจากการเล่นน�้าทะเล พวก
เราไปเทีย่วกันต่อทีพ่ระราชนเิวศน์มฤคทายวัน 
ตั้งอยู่ในค่ายพระรามหก ต.ห้วยทรายเหนือ 
ห่างจากที่พักไม่มากนัก พระราชนิเวศน์
มฤคทายวนัสร้างขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็
พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาปัตยกรรม
อันล�้าค่า สร้างด้วยไม้สักทอง 

วนักอ่นเพ่ือนวยัเก๋าจาก จ.สุรนิทร์ 
นัดเจอกันที่ทะเลชะอ�า เราได้มี
โอกาสไปรว่มแจมกบัเขาดว้ย โดย
ไปสมทบตอนสองทุ่มที่บ้านพัก
สวัสดิการชายทะเลของต�ารวจ
พลร่มในค่ายนเรศวร อ.ชะอ�า 
จ.เพชรบุรี ซ่ึงเปิดใหบ้คุคลภายนอก
เขา้ไปพักไดใ้นราคาไม่แพงนกั เมือ่
ไปถึงเพ่ือนๆก�าลังสนุกสนานกับ
การดื่มกิน บางคนก็ร้องเพลง
คาราโอเกะ ส่วนเพ่ือนผู้หญิงก็
สนุกกับการป้ิงย่าง ท�ากับข้าว
กบัแกลม้ทีห่อบหิว้กนัมาจากบา้น

ทะเลชะอ�าในยามค�า่คนืดแูล้วกเ็งยีบ
สงบดีถ้าไม่มีเสียงของพวกเรามาท�าลายซะ
ก่อน ท�าให้บรรยากาศอกึทกึไปชัว่ขณะ พวก
เราสนุกกันจนถึงเที่ยงคืนจึงได้เลิกรา เหลือ
ทิ้งไว้แต่ความว่างเปล่า มีเพียงสายลมและ
เกลียวคลื่นเท่านั้นที่ยังท�าหน้าที่ไม่หยุดพัก 

 ความจริงแล้วบ้านพักสวัสดิการ
ชายทะเลของต�ารวจพลร่มในค่ายนเรศวรน่า
ไปพักทีเดียว เล็กกะทัดรัด แต่ละหลังซุกตัว
อยู่ในทิวสน แมกไม้ หันหน้ารับลมทะเล มี
ทัง้บ้านเดีย่วและห้องแถว บ้านทกุหลงัตัง้ชือ่
เก๋ไก๋เพื่อจูงใจให้มาใช้บริการ ประกอบด้วย 
บ้านชมคลืน่, บ้านชมววิ, บ้านชมทะเล, บ้าน
ชมตะวัน, บ้านชมเดือน, บ้านชมดาว และ
บ้านปีกไม้ ทุกหลังเน้นการตกแต่งเรียบง่าย 
การใช้สอยสะดวก สามารถนอนได้ต้ังแต่ 
2-16 คน 

เช้าวนัใหม่เราตืน่นอนตัง้แต่เช้าตรูม่า
รับอากาศยามเช้า ดูพระอาทิตย์ขึ้นเหนือ
ทะเลชะอ�า ซึ่งก็ไม่ท�าให้ผิดหวังเลย ท้องฟ้า
สดใส เห็นดวงตะวันค่อยๆโผล่ขึ้นมาอย่าง
ช้าๆ ในขณะทีน่�า้ทะเลสงบนิง่ ไร้คลืน่ลม เรา
เก็บภาพมากมายโดยไม่รู้เบื่อก่อนจะแยก
ย้ายออกไปเดินเล่น สูดอากาศบริสุทธิ์ตาม
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หวังอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ชอบกินแจ่วฮ้อน ซึ่งเป็นอาหารอีสาน
อนัลอืชือ่ จริาภรณ์ สงคราม เจา้ของรา้นแจว่ฮอ้นยกซดใน จ.ฉะเชงิเทรา 
จึงได้หันมาผลิตน�้าซุปแจ่วฮ้อนพร้อมกับน�้าจิ้มส�าเร็จรูปบรรจุกล่องใส่
สวยหรอูอกจ�าหน่าย ปรากฏว่ามเีสียงตอบรบัจากลูกคา้อยา่งต่อเนือ่ง

จิราภรณ์บอกว่า น�้าซุปแจ่วฮ้อนส�าเร็จรูป (ตราแจ่วฮ้อนยกซด) ถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้น
แรกของร้านแจ่วฮ้อนยกซด ซึ่งเปิดขายมากว่า 4 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือก สามารถกิน
แจ่วฮ้อนที่บ้านได้สะดวกโดยไม่ต้องเดินทางมากินถึงที่ร้าน

“น�้าซุปแจ่วฮ้อนของเรามีท้ังน�้าซุปชุดเน้ือและน�้าซุปชุดหมู รสชาติเข้มข้น ปรุงจาก
เครื่องเทศมากด้วยสมุนไพรไทย มีกลิ่นหอม เก็บไว้ได้นาน 1 ปีโดยไม่ต้องแช่เย็น ในขณะที่
น�้าจิ้มแจ่วก็ให้รสชาติ 3 รส ผู้บริโภคทุกภาคกินได้ จ�าหน่ายในราคาชุดละ 80 บาท”

เจ้าของผลิตภัณฑ์น�้าซุปแจ่วฮ้อนส�าเร็จรูปกล่าวอีกว่า แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ 
แต่กม็คีูแ่ข่งอยูห่ลายเจ้า ดงันัน้ จึงต้องรกัษามาตรฐานอยูเ่สมอ ท่ีผ่านมามเีสยีงตอบรบัดมีาก
จากลกูค้าในประเทศ นอกจากนีย้งัส่งออกไปขายต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะคนไทยท่ีท�างาน
อยู่ในเกาหลี สิงคโปร์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอเมริกา จะสั่งน�้าซุปแจ่วฮ้อนส�าเร็จรูปของเรา
ไปจ�าหน่าย

“แจ่วฮ้อนเป็นอาหารอีสาน ลักษณะการกินก็เหมือนกับสุกี้ยากี้ของญี่ปุ่นที่มีผัก เนื้อ 
หมู เป็นส่วนประกอบ เพียงแต่น�้าซุปแจ่วฮ้อนจะให้ความเข้มข้นกว่า น�้าจิ้มก็รสจัดจ้าน โดย
ใส่น�้าซุปลงในหม้อไฟ ใส่ผัก เนื้อ หมู ลวกจิ้มตามใจชอบ”

ทั้งนี้ น�้าซุปแจ่วฮ้อน (ตราแจ่วฮ้อนยกซด) มีขายตามร้านค้าทั่วไป และในอนาคตอัน
ใกล้จะมีจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ เช่น ห้างแม็คโคร เป็นต้น

แจ่วฮ้อน อาหารอีสานเพื่อสุขภาพ กินง่าย สะดวก เพียงมีน�้าซุป น�้าจิ้มแจ่วส�าเร็จรูป 
ก็ได้ความอร่อยทุกเมื่อ

 
สนใจน�้าซุปแจ่วฮ้อนยกซด 
ติดต่อจิราภรณ์ สงคราม โทร.09-4794-6289 
Email : jaewhonyoksod@gmail.com

น�้าซุป
แจ่วฮ้อนยกซด

S M A R T  B I Z 
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S. Sahamit 230418=8*6

บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จำากัด และบริษัทในเครือ

รับสมัครด่วน
1.	พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป

2.	พนักงานต้อนรับ	 หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ปี   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป

3.	ช่างประจำาอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป

บริษัทฯต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อประจำาสำานักงานใหญ่และบริษัทในเครือในตำาแหน่งดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.อ่อนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตห้วยขวาง 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-ส่งเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป

5.	พนักงานขับรถผู้บริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ขึ้นไป

6.	แม่บ้าน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จ�ำกัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

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

รับสมัครงำนด่วน
1. ธุรกำรฝำ่ยขำย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

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

3. พนักงำนขับรถ-ติดตั้งงำน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงำนติดรถส่งของ
 • ไม่จ�ากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

ด่วน!รบัสมคัรงาน
บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังขยายงานและต้องการ
รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SAMMI-OM-040517-01

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวัสดิการ : ประกนัสังคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนัสประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป 

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป + ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
 • เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป + ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป + ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานักงาน (รามอนิทรา) 
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป + ไม่จำากัดวุฒิ

1

2

3

4

5

Gong Toon-p-260418=4*6

ประกาศกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับลูกจ้างประจำาของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รับสมคัรบุคคลเพือ่คัดเลอืกเป็นพนกังานสำานกังาน กสจ. ตำาแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุสำารองเลีย้งชพีสำาหรบัลกูจ้างประจำาของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบียนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสำานักงาน กสจ. 

ตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อตำาแหน่ง   ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ตำ่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบญัชหีรือสาขาท่ีเกีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลคำ้าประกันในการทำางาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่ำานกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบติัและปฏบัิตติามเงือ่นไขทีก่ำาหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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  KING-P1-300318

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)

HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครไดดวยตนเองหร�อสงจดหมายสมัครงานไดที ่ ฝายบุคคล บร�ษัท ฮิวจเนส จํากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพล� จ.สมุทรปราการ 10540

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

ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผล�ต ติดต้ัง ลูกกล��งลําเล�ยงวัสดุ และระบบลําเล�ยงวัสดุทุกชนิด ตองการผูรวมงานที่มีความรู ความสามารถ 
กระตือร�อรน รับผิดชอบและรักความกาวหนาในตําแหนงดังนี้

บร�ษัท ฮิวจเนส จํากัด

1. ผูจัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปร�ญญาตร� สาขาว�ชาชางกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ตอเร�อ ฯลฯ

  •  ถามีประสบการณจะพ�จารณาเปนพ�เศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปร�ญญาตร�ข�้นไป

3. โฟรแมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปร�ญญาตร� สาขาว�ชาชางกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ตอเร�อ ฯลฯ

4. ชางกลึง/ชางมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ข�้นไป

5. ชางเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ข�้นไป

6. ผูชวยชางเชือ่มและชางประกอบ   5 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ข�้นไป

7. เจาหนาที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ข�้นไป (ถามีประสบการณจะพ�จารณาเปนพ�เศษ)

8. แมบาน  1 อัตรา

• ตําแหนงท่ี 1, 2, 3 :  ถามปีระสบการณดานการผล�ตระบบลําเล�ยงวสัดุ จะไดรบัการพ�จารณาเปนพ�เศษ  • ทกุตําแหนง : มีท่ีพกั+คาอาหารกลางวนัให
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จ�ำกัด 

ส�ำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ต�าบลล�าผักกูด อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

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

โรงงำน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ต�าบลล�าไทร อ�าเภอล�าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงำนธุรกำร (ญ) 2 อัตรา
พนักงำน QC 2 อัตรา
พนักงำนฝำ่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้ำฝำ่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จ�ำกัด 
ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกต�าแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถท�างานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี
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LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

TONXX-p1-120717-01

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

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หวัหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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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

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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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 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
• ไม่จ�าเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จ�าเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี

IT APP-P1-070518

สนใจสมัครดวยตนเองหร�อสง E-mail มาท่ี บร�ษัท ไอทีแอปส จํากัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพราว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพราว แขวงสามเสนนอก  เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

บร�ษัทฯพัฒนาแอพพล�เคชั่น สําหรับอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กําลังเปดรับสมัครพนักงานขาย และหารานคาจํานวนมาก

บร�ษัท ไอทีแอปส จํากัด

1.Sale supervisor                2 อัตรา
 รายละเอียดงาน :
 • วางแผนการตลาดและการหารานคา • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทํางานของทีมใหบรรลุเปาหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไมยอทอ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกคา  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสรางสรรคและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได   • มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษไดดี  • มีประสบการณในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเปนพิเศษ 
 คาตอบแทน : • เงินเดือน, คานํ้ามัน, คาโทรศัพท, คาคอม

2.Sales                  5 อัตรา
 รายละเอียดงาน :
 • ออกพบรานคาใหม ๆ เพื่อแนะนําแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดตอและประสานงานกับรานคา เพื่อนําขอมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสรางฐานผูประกอบการรานคา / รานอาหาร
 •  เขาเยี่ยมลูกคาเกาเปนประจํา ขยายฐานลูกคาใหม
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ป  • มีมอเตอรไซค   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาตอรองกับลูกคา
  • สามารถสื่อสาร และเขาใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกคา 
 • มีความคิดสรางสรรคและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 คาตอบแทน :  • เงินเดือน, คานํ้ามัน, คาโทรศัพท, คาคอม

รับสมัครดวน
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การทรงตวั (ASC-Active Stability Control) 
ระบบป้องกันการลื่นไถล (TCL-Traction 
Control System) ระบบช่วยออกตัวบน
ทางลาดชนั (HSA-Hill Start Assist System) 
ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก (ABS-Anti 
Lock Braking System) และระบบกระจาย
แรงดนัน�า้มนัเบรกแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (EBD-
Electronic Brake Force Distribution) 
พร้อมระบบเสรมิแรงเบรก (BA-Brake Assist) 
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรก
กะทันหัน (ESS-Emergency Stop Signal 
System) ถงุลมนริภยัด้านคนขบัและผูโ้ดยสาร
ตอนหน้า เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับ
และระบบผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 
ต�าแหน่ง และเข็มขัดนิรภัยแบบ ELR 3 จุด 
5 ต�าแหน่งส�าหรบัผูโ้ดยสารทกุทีน่ัง่ รุน่สงูสดุ
ยังมาพร้อมกล้องมองภาพด้านหลัง

ทัง้นี ้มติซบูชิ ิมอเตอรส์ ประเทศไทย 
จะท�าการเปิดตัวมิตซูบชิิ เอ็กซ์แพน
เดอร์ ใหม่ นิยามใหม่ของครอส
โอเวอร ์ อยา่งเป็นทางการในวนัที่ 
17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นี ้ที ่BIG 
MOTOR SALE 2018 มหกรรมยาน
ยนตเ์พ่ือการขายแหง่ชาต ิณ ศูนย์
ประชุมและจดัแสดงสินคา้นานาชาติ 
ไบเทค บางนา และพร้อมจ�าหน่าย
ใหแ้กล่กูคา้ทีเ่ครอืขา่ยผู้
จ�าหนา่ยรถยนตม์ติซบิูชิ
ทัว่ประเทศ

ยงัมมิีตติวัถงัท่ีใหญ่กว่า ซึง่ไม่เพียงเพิม่ความ
มัน่คงปลอดภยับนท้องถนน แต่ยงัมอบห้อง
โดยสารทีม่คีวามกว้างขวางมาก

นอกเหนือจากสมรรถนะและความ
สะดวกสบายในการขับขี่แล้ว มิตซูบิชิ เอ็กซ์
แพนเดอร์ ใหม่ มาพร้อมดไีซน์ท่ีล�า้สมยั โดด
เด่น ดึงดูดทุกสายตา ด้วยเอกลักษณ์การ
ออกแบบ Advanced “Dynamic Shield” 
ที่พร้อมปกป้องทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้
ร่วมใช้เส้นทาง ซ่ึงสะท้อนถึงปรัชญาการ
ออกแบบ “Form Follows Function” 
หรอื “รปูลกัษณ์ทีส่อดคล้องกบัการใช้งาน” 
มคีวามลงตัวด้วยดไีซน์ทีโ่ฉบเฉีย่ว ผสานเข้า
กบัความแขง็แกร่ง และเป่ียมด้วยระบบความ
ปลอดภัย

ภายในห้องโดยสารของมติซูบชิิ เอก็ซ์
แพนเดอร์ เป่ียมด้วยความสะดวกสบาย กว้าง
ขวางที่สุดในระดับเดียวกัน สามารถปรับ
เบาะที่นั่งได้อย่างอเนกประสงค์ รองรับผู้
โดยสาร 7 คนด้วยพื้นที่ช่วงขาและช่วงไหล่ 
พร้อมให้ความกว้างขวางสะดวกสบาย อีก

ทั้งยังปกป้องผู้โดยสารจากเสียงรบกวนได้
อย่างยอดเยีย่ม และสามารถพบัเบาะราบได้
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การบรรทุกสัมภาระ รองรับ
การใช้งานอย่างครบครันด้วยช่องจดัเกบ็ของ
มากมาย และช่องชาร์จกระแสไฟฟ้าส�าหรบั
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ อปุกรณ์อ�านวย
ความสะดวก ทั้งกุญแจอัจฉริยะและปุ ่ม 
สตาร์ตเครื่องยนต์ แผงควบคุมระบบปรับ
อากาศด้านหลงั พวงมาลยัปรบัระดบัสงู-ต�า่
และปรับเข้า-ออก และสวิตช์ควบคุมระบบ
เคร่ืองเสยีงบนพวงมาลยั พร้อมหน้าจอแสดง 
ผลข้อมูลอเนกประสงค์แบบสามมิติ TFT 
ขนาด 4.2 นิ้ว 

มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ ขับ
เคลือ่นด้วยเคร่ืองยนต์อะลมูนิัม่อลัลอยเบนซนิ
ขนาด 1.5 ลิตร DOHC MIVEC 16 วาล์ว 
105 แรงม้า ที่ 6,000 รอบต่อนาที แรงบิด
สูงสุด 141 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบต่อ
นาที พร้อมทุกการขับขี่ทั้งในเมืองและนอก
เมือง ล้ออัลลอยแบบสีทูโทนขนาด 16 นิ้ว 
(เฉพาะรุ่นจีที) พร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ 4 
สปีด ท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อถ่ายทอดพละ
ก�าลังและแรงบิดของเคร่ืองยนต์รุ่นนี้โดย
เฉพาะ มาพร้อมช่วงล่างแมคเฟอร์สันสตรัท 
คอยล์สปริง เหล็กกันโคลงที่ด้านหน้าและ
ทอร์ชันบีมที่ด้านหลัง มอบสมรรถนะการ
ควบคุมที่ยอดเยี่ยม

เช่นเดียวกับรถยนต์ของมิตซูบิชิทุก
รุ่น มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ อัดแน่น
ด้วยระบบความปลอดภัยทั้งในเชิงป้องกัน
และปกป้อง ได้แก่ ระบบควบคมุเสถยีรภาพ

มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ใหม่ 
พิสูจน์นิยามใหม่ครอสโอเวอร์

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดกิจกรรม
ทดสอบขบัใหแ้กส่ื่อมวลชนบนเส้น
ทางการขับข่ีทีจ่ดัข้ึนเพ่ือทา้พิสูจน์
สมรรถนะของมติซูบชิ ิเอก็ซแ์พน
เดอร์ นิยามใหม่ของรถครอส
โอเวอร์ ซึ่งเป็นเซกเมนต์รถยนต์
ทีบ่กุเบกิขึน้ใหมใ่นประเทศไทย มา
พรอ้มรปูลักษณโ์ฉบเฉีย่วล�า้อนาคต
ด้วยเอกลักษณ์การออกแบบ 
Advanced “Dynamic Shield” 
ของมิตซูบิชิ 

มร.โมริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บรษิทั มติซบูชิ ิมอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
จ�ากัด กล่าวว่า “มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ 
นิยามใหม่ของครอสโอเวอร์ ได้รับการ
ออกแบบขึน้ใหม่ทัง้หมด โดยถ่ายทอดความ
แขง็แกร่งและแรงบันดาลใจอนัสร้างสรรค์
เพื่อสร้างเซกเมนต์ใหม่ ผสานสมรรถนะ
อันแข็งแกร่งแบบรถครอสโอเวอร์เข้ากับ
ความอเนกประสงค์ในการใช้งานที่หลาก
หลาย เพื่อช่วยสร้างโอกาสที่มากขึ้นให้
ลูกค้าได้ค้นพบทุกความต้องการในชีวิต”

นิยามใหม่ของครอสโอเวอร์น้ีถ่ายทอด
ความเชีย่วชาญในการพฒันารถอเนกประสงค์
ของมติซบูชิ ิมอเตอร์ส โดยมิตซบูชิ ิเอ็กซ์แพน
เดอร์ ใหม่ มคีวามสูงจากพืน้มากกว่ารถยนต์
ในรุน่เดยีวกนั โดยอยูท่ี่ 205 มม. (ส�าหรบัล้อ
อลัลอย 16 นิว้) เพือ่เพิม่ศกัยภาพการบกุ
ตะลยุได้บนหลากหลายสภาพเส้นทาง พร้อม
ข้ามผ่านได้ทกุอุปสรรค และช่วยให้ฝ่าสภาพ
น�า้ท่วมขงัได้อย่างปลอดภยั 
มติซบิูชิ เอก็ซ์แพน
เดอร์ ใหม่ 
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2019 Porsche Macan 
ปรับโฉมภายนอก อัดด้วยเทคโนโลยี

N E W  C A R

ถึงเวลาที่ปอร์เช่จะโชว์รถรุ่นใหม่
ภายใตร้หสั 2019 Macan อกีครัง้ 
ส่ิงท่ีสัมผัสได้ก็คือ การปรับโฉม
รูปลักษณ์ภายนอกห้องโดยสาร
อย่างชัดเจน และอัดแน่นไปด้วย
เทคโนโลยีมากมาย 

ทีเ่ห็นเด่นชดัทีส่ดุส�าหรบัการปรบัโฉม
ครั้งนี้ก็คือ บั้นท้ายที่ Macan เพิ่มเติมขึ้นมา
ก็คือ ไฟ LED 3 แถวพาดจากซ้ายไปขวา 
ท�าให้มคีวามโดดเด่นขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ขณะ
ทีด้่านหน้าไฟ LED กถ็กูปรับแต่งใหม่เช่นกนั 
ส่วนในเรื่องสีตัวถังรถประกอบด้วย Miami 
Blue, Mamba Green Metallic, Dolomite 
Silver Metallic และ Crayon 

ระบบการช่วยเหลอืคนขบัถกูจบัใส่ให้
กับ Macan ด้วย มาพร้อมระบบช่วยในการ
แจ้งการจราจร ถึงแม้ว่าปอร์เช่ แมค็แคน จะ
ได้รบัการยอมรบัว่าเป็น SUV ท่ีมคีวามสปอร์ต
ท่ีดีคนัหนึง่ แต่บรษิทัก็ยงัปรบัปรงุแชสซส์ีให้
มีการตอบสนองที่ดีกว่ารุ่นเดิมๆ บวกกับใช้
ขนาดล้อ 20 และ 21 นิ้ว เป็นทางเลือกใหม่ 

มองเข้าไปในห้องโดยสารก็สัมผัสได้
ถึงการปรับลุคใหม่ ไล่ตั้งแต่คอนโซลหน้า 
สะดุดตาด้วยจอมอนิเตอร์ขนาด 11 นิ้ว 
ควบคมุระบบความบันเทงิทัง้หมด จอระบบ
ทชัสกรนี Full HD พร้อมด้วยฟังก์ชนัส่ังการ
ด้วยเสียง และการรายงานจราจรแบบเรียล
ไทม์ ขณะที่ช่องแอร์ถูกวางไว้ใต้จอภาพ 

ทางปอร์เช่ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอยีด
ในเรื่องเครื่องยนต์ เนื่องจากอยู่ในช่วงการ
ส่งไปทดสอบเรื่องการลดมลพิษ แต่เชื่อว่า
เครือ่งตวัใหม่นีน่้าจะมพีืน้ฐานมาจากเทอร์โบ
ชาร์จ 2.0 ลิตร 4 สูบ คืออาจจะเป็นเครื่อง
เทอร์โบชาร์จ 3.0 ลิตร V6 เครื่องเบนซิน 
ขณะที่ตัวดีเซลไม่น่าจะมีส�าหรับรุ่นนี้ 

ปอรเ์ช่ยนืยนัวา่ Macan 2019 คัน
นี้ จะมอบประสบการณ์การขับขี่ที่
คณุไม่เคยสัมผสัมากอ่น
อย่างแน่นอน 
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มาสดา้ เซลส์ ประเทศไทย จดังาน
เปิดตัวแนะน�าคอมแพ็คเอสยูวี  
“มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 ใหม่ 2018 
คอลเลคชั่น” ฉีกกฎการเปิดตัว
รถยนตแ์บบธรรมดา เนรมติพ้ืนที่
อัดแน่นด้วยกิจกรรม 3D Facial 
Production Mapping มาพรอ้ม
แนวคดิทีแ่ตกตา่ง DRIVE YOUR 
ATTITUDE นยิามใหม ่เลอืกเป็น...
ในแบบที่เป็นคุณ 

นายชาญชยั ตระการอดุมสุข ประธาน
บรหิาร บริษทั มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั กล่าวว่า การปรับโฉมของมาสด้า ซี
เอก็ซ์-3 ใหม่ ในวนันี ้เตม็ไปด้วยเทคโนโลยี
ที่ก้าวล�้า พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่ครบ
ครัน ได้รับการออกแบบใหม่หมดต้ังแต่
ภายในจดภายนอก คาดว่าจะได้รับความ
นิยมมากข้ึน เนื่องจากมาสด้า ซีเอ็กซ์-3 
ใหม่ ถูกวางให้เป็นทางเลือกที่แสนพิเศษ
ของผู้ที่ชื่นชอบรถอเนกประสงค์คอมแพ็ค
เอสยวูทีีแ่ตกต่างจากรถยนต์นัง่หรอืรถเอส
ยวูขีนาดใหญ่ เหมาะส�าหรบัลกูค้าผูห้ลงใหล
รปูลักษณ์สไตล์การออกแบบทีเ่กดิจากแรง
บนัดาลใจ ผสานกับเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ใหม่ สะท้อนภาพลักษณ์คนรุน่ใหม่ทีม่ไีลฟ์
สไตล์ที่หลากหลาย ใช้ชีวิตอย่างน่าอิจฉา 
ท�ากิจกรรมที่ท้าทาย ตื่นเต้น 

การเปิดตัวแนะน�ามาสด้า ซีเอ็กซ์-3 
ใหม่ 2018 คอลเลคชั่น ในคร้ังนี้ มาสด้า
ก�าหนดกลุม่ลกูค้าเป้าหมายไปทีก่ลุม่ Liberating 
Explorers ทั้งนี้ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมาสด้าดึงเอาเซเลบริ
ตี้ช่ือดังของเมืองไทยมาร่วมถ่ายทอดเรื่อง
ราวความเป็นตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า มี
แนวความคิดเป็นตัวของตัวเอง พร้อมไลฟ์
สไตล์ในแบบทีไ่ม่เหมอืนใคร สะท้อนเอกลกัษณ์
เฉพาะตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหล่าสาวก
สายพนัธุส์ปอร์ตของมาสด้าได้ร่วมสนกุอย่าง
เต็มที่ โดยมีคุณโอ๋-หทัยรัตน์ เจริญชัยชนะ 
ศิลปินนักร้องสมาชิกวงฟูตอง ซึ่งเป็นทั้งนัก
แสดง นักเขียน ดีไซเนอร์ นักออกแบบชื่อ
ดัง และคณุปันปัน นาคประเสริฐ นกัออกแบบ
การแสดงโชว์ นกัแสดง พธีิกรรายการโทรทศัน์ 
ครูสอนเต้น และ Drag Queen มาร่วม
ถ่ายทอดตัวตนของลูกค้าให้ชัดเจนมากยิ่ง
ข้ึน พร้อมกันนี้ยังปิดท้ายความสนุกสนาน
ของงานเปิดตวัด้วยศลิปินฮิพฮอพชือ่ดงัแถว
หน้าของเมืองไทยอย่างคุณโต้ง TWOPEE 
จากวง Southside มาร่วมสร้างบรรยากาศ
และเพิ่มสีสันภายในงาน

มาสด้า ซเีอก็ซ์-3 ใหม่ 2018 คอลเลค 
ชั่น เป็นรถที่ถูกวางต�าแหน่งให้เป็นรถ
อเนกประสงค์คอมแพ็คเอสยูวีท่ีได้รับการ
ออกแบบภายใต้รปูลกัษณ์ความเป็นสปอร์ต

มาสด้าเปิดตัว NEW CX-3 
พร้อมนิยามใหม่ “เลือกเป็น...ในแบบที่เป็นคุณ”

จากความเมือ่ยล้า โดยส่งเสยีงและสญัญาณ
ไฟเตือนให้หยุดพักเมื่อตรวจพบพฤติกรรม
เหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ 

-ระบบ Mazda Radar Cruise Control 
(MRCC) ช่วยควบคุมความเร็วและรักษา
ระยะห่างจากรถคันข้างหน้าอัตโนมัติ 

-ระบบแสดงภาพ 360 องศารอบ
ทิศทาง หรือ 360o View Monitor พร้อม
มมุกล้องในแบบ Top View ช่วยให้การขบัขี่
ท�าได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้น 

-ระบบ Smart City Brake Support 
(SCBS) และระบบ Smart City Brake 
Support-Reverse (SCBS-R) ระบบช่วย
หยุดรถอัตโนมัติขณะเดินหน้าและถอยหลัง 
ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ชน

-ระบบ Smart Brake Support (SBS) 
ระบบเตือนการชนด้านหน้า และช่วยเบรก
อตัโนมตัเิมือ่พบความเสีย่งการเกดิอบุตัเิหตุ 
เพื่อลดโอกาสในการชนรถคันหน้า

ส�าหรบัสตีวัถงัภายนอกของมาสด้า ซี
เอ็กซ์-3 ใหม่ 2018 คอลเลคชั่น ประกอบ
ด้วย 2 สีใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา ได้แก่ สีเทา 
แมชชีน เกรย์ และสีแดง โซลเรด คริสตัล 
โดยสีใหม่นี้ท�าให้เกิดความเจิดจรัส มีพลัง
และมิติความลึก แวววาว อันเนื่องมาจาก
เทคโนโลยกีารพ่นสแีบบ TAKUMINURI ของ
มาสด้า โดยสีนั้นจะมีความอิ่มตัวขึ้น 20% 
และดูมีความลึก 50% มากกว่าสีแดงเดิม มี
ความแวววาว สะท้อนแสงมากยิ่งขึ้น 

นายธรี ์เพ่ิมพงศ์พันธ ์รองประธาน
บริหาร ฝ่ายการตลาดและรัฐกิจ
สัมพันธ์ กล่าวถึงงานเปิดตัวใน
ครั้งนี้ว่า มาสด้า ซีเอ็กซ์-3 ใหม่ 
2018 คอลเลคชั่น จัดขึ้นที่ควอ
เทียร ์แกลเลอรี ่ด้านหน้าของห้าง
สรรพสินคา้ด ิเอม็ควอเทยีร ์แหล่ง
ช็อปป้ิงสุดหรูใจกลางกรุงเทพฯ 
เป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์
สไตล์ มีความแตกต่าง และมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มาสด้าวาง
ต�าแหนง่ของผลิตภณัฑใ์นรปูแบบ
รถอเนกประสงค์ขนาดกลางที่มี
ลักษณะเป็นครอสโอเวอร์ในเซก
เมนต์คอมแพ็คเอสยูวี โดดเด่น
ดว้ยดไีซนก์ารออกแบบทีโ่ฉบเฉีย่ว 
เหมาะส�าหรบักลุม่คนทีช่ืน่ชอบการ
ใชช้วีติอสิระ หรอืครอบครวัทีเ่พ่ิง
เริ่มต้น มาพร้อมแนวคิด DRIVE 
YOUR ATTITUDE เลือกเป็น...ใน
แบบที่เป็นคุณ 

-ระบบ Lane Departure Warning 
System (LDWS) ระบบคาดการณ์การเบีย่ง
ออกนอกเลน และเตือนผู้ขับขี่ถึงอันตราย
ผ่านทางเสียง

-ระบบ Adaptive LED Headlamps 
(ALH) ระบบปรับการท�างานของไฟหน้า
สูง-ต�่า แยกอิสระซ้ายขวาอัตโนมัติ เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพถนน ต�าแหน่งรถคันหน้า 
รวมถึงรถที่วิ่งสวนมา เพิ่มความปลอดภัย
ขณะขับขี่

-ระบบ Driver Attention Alert 
(DAA) ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

ระดบัพรเีมยีม โดนใจด้วยอปุกรณ์มาตรฐาน
และสิง่อ�านวยความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัยระดับโลก มาพร้อมฟังก์ชันการใช้
งานที่ครบครัน

เทคโนโลยี i-ACTIVSENSE 
ในมาสด้า ซีเอ็กซ์-3 ใหม่ 
2018 คอลเลคชั่น

-ระบบ Advanced Blind Spot 
Monitoring (ABSM) & Rear Cross Traffic 
Alert (RCTA) ระบบตรวจจับยานพาหนะ
จากด้านข้างและด้านหลังที่ก�าลังใกล้เข้ามา
บรเิวณจดุบอด พร้อมทัง้เตอืนเมือ่ผูข้บัขีจ่ะ
ท�าการเปลี่ยนเลน RCTA จะช่วย
เตือนผู้ขับขี่เมื่อมีรถในจุด
อับสายตาขณะ
ถอยหลงั

ชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร 
บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ รองประธานบริหาร 
ฝ่ายการตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ 



บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย 
จ�ากดั น�าคณะผูบ้ริหารของบรษัิทฯ 
พร้อมด้วยพนักงานโตโยต้าจิต
อาสา สมาชิก Toyota CSR 
Facebook และสมาชิก Toyota 
Group Environment Network 
กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมครบ
รอบ 10 ป ี“โตโยตา้ปลกูป่านเิวศ” 
(Eco-Forest) ภายใต้โครงการ 
“โตโยตา้เมอืงสีเขยีว..เพ่ือธรรมชาติ 
เพ่ือทุกชีวิต” ท�าการปลูกต้นไม้
ครบ 1,350,000 ต้น ในระหว่าง
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

จาก “พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม
ของโตโยต้า พ.ศ. 2593” ที่มีเจตนารมณ์ใน
การพัฒนาความเจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ให้เตบิโตควบคูก่นัไปกบัการพฒันาสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด จึงได้มุ่งมั่นใน
การด�าเนินงานในทุกกระบวนการอย่างเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่องค์
ความรู้ สร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่
สงัคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ 
“โตโยต้า เมืองสีเขียว..เพื่อธรรมชาติ เพื่อ
ทกุชีวติ” โดยมีวตัถุประสงค์ในการขบัเคลือ่น
ประเทศไทยให้เป็นเมอืงสเีขยีว เพ่ือสนบัสนนุ
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนเมือง

กิจกรรม “โตโยต้าปลูกป่านิเวศ” 
(Eco-Forest) ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภาย
ใต้โครงการ “โตโยต้า เมืองสีเขียว..เพ่ือ
ธรรมชาต ิเพือ่ทกุชวีติ” ทีไ่ด้ด�าเนนิกจิกรรม
อย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลา 10 ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2551 เริ่มต้นจากการปลูกป่าภายในบริเวณ
โรงงานบ้านโพธิ์จ�านวนกว่า 100,000 ต้น 
ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 ไร่ และมีการเจริญ
เติบโตเต็มที่ตามธรรมชาติ จนกลายเป็นผืน
ป่าที่อุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ เกิดเป็น
ความหลากหลายทางชวีภาพของทัง้พชืและ
สัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีป่าของโรงงานโต
โยต้า บ้านโพธิ์ และได้ยกระดับสู่การเป็น
ศนูย์การเรยีนรูค้วามหลากหลายทางชวีภาพ
และความยั่งยืน “ชีวพนาเวศ” ที่ปัจจุบัน
ได้เปิดให้บรรดานกัเรยีน นักศกึษา และบคุคล
ทั่วไป เข้ามาเยี่ยมชมกว่า 15,000 คนต่อปี

ครบรอบ 10 ปี โครงการ
“โตโยต้าปลูกป่านิเวศ”

โตโยต้าเมืองสีเขียว รวมพลังจิตอาสา 
ปลูกต้นไม้ครบ 1,350,000 ต้น

ส�าหรับกิจกรรมครบรอบ 10 ปี “โต
โยต้าปลูกป่านิเวศ” ในครั้งนี้ ทางโตโยต้า
ได้จัดให้มกิีจกรรมปลกูป่านิเวศเพิม่เตมิภายใน
บริเวณโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จ�านวน 
10,000 ต้น โดยมีคณะผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บริษัทโตโยต้าฯ พนักงานโตโยต้าจิตอาสา 
สมาชกิ Toyota CSR Facebook และสมาชิก 
Toyota Group Environment Network 
เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการบรรยาย
เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯตลอด 
10 ปีท่ีผ่านมา ตลอดจนหลกัการปลกูป่าตาม
แนวคดิของ ศ.ดร.อาคริะ มยิาวากิ ผูเ้ชีย่วชาญ
การปลูกป่านิเวศจากประเทศญี่ปุ่น จากนั้น
จงึได้ให้ผู้ร่วมกจิกรรมทกุคนลงพืน้ทีเ่พือ่ร่วม
กันปลูกต้นไม้ โดยเป็นกล้าไม้ท้องถิ่น 34 
สายพันธุ์ มีพันธุ์ไม้หลักคือ ต้นยางนา และ
ต้นตะเคียนทอง รวมถึงพันธุ์ไม้ท้องถิ่นอื่นๆ 
เช่น ต้นไทร ต้นหว้า และต้นพะยอม เป็นต้น

ทัง้นี ้ผูร่้วมกจิกรรมยงัได้มโีอกาสเดนิ
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลาย
ทางชวีภาพและความยัง่ยนื “ชวีพนาเวศ” 
ท่ีในปัจจบุนัได้กลายเป็นท่ีอยูอ่าศยัของสิง่มี
ชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงสัตว์พันธุ์
หายากทีเ่ข้ามาเตมิเตม็ระบบนเิวศให้มคีวาม
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ อาท ินกกระจาบทอง ซึง่เป็น
พนัธุน์กทีเ่คยอาศยัอยูใ่นเขตพืน้ทีร่อบโรงงาน
บ้านโพธิ์ และเป็นพันธุ์นกหายากที่เสี่ยงต่อ
การสญูพนัธุอ์ยูใ่นบญัชชีนดิพนัธุท่ี์ถกูคกุคาม
ขององค์การระหว่างประเทศเพือ่การอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ The IUCN Red 
List of Threatened Species อีกด้วย

นอกจากนีโ้ตโยต้ายังได้ขยายผลกจิกรรม
ปลกูป่านเิวศไปสูชุ่มชนและเครือข่ายของโต
โยต้าท่ัวประเทศ โดยร่วมกบัผูแ้ทนจ�าหน่ายฯ 
บริษทัผู้ผลติชิน้ส่วน และหน่วยงานต่างๆ โดย
การน�าองค์ความรู้ด้านการปลกูป่าไปเผยแพร่
ให้แก่หน่วยงานและอาสาสมัครที่เข้าร่วม
กจิกรรม รวมถงึตดิตามผลและให้ค�าแนะน�า
ในการดูแลรักษาผืนป่าที่ปลูกขึ้น ซึ่งจนถึง
ปัจจบัุนบรษัิทโตโยต้าฯได้ด�าเนินกิจกรรม
การปลูกป่านเิวศไปแล้วทัง้สิน้ 1,350,000 
ต้น มอีตัราการรอดตายของต้นกล้าสงูถงึร้อย
ละ 90 ซึง่นอกจากจะมส่ีวนช่วยในการดูด
ซบัก๊าซเรอืนกระจกได้ราว 10,800 ตนั*ต่อ
ปี ยงัถอืเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคญัในการขบั
เคลือ่นประเทศไทยสู่การเป็นเมอืงสเีขยีวอย่าง
ยัง่ยนืต่อไปในอนาคต
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โตโยต้า พ่ีเลี้ยงธุรกิจชุมชนไทย
เปิดศูนย์การเรียนรู้โตโยต้า
ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 2
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง

ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ จังหวัดขอนแก่น
นายสมศักดิ ์จงัตระกูล ผูว่้าราชการ
จงัหวดัขอนแกน่ พรอ้มดว้ยนาย
วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษัิท โต
โยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จ�ากดั 
ร่วมกับผู้แทนจ�าหน่ายโตโยต้า 
บรษัิท โตโยตา้ขอนแก่น ผูจ้�าหนา่ย
โตโยต้า จ�ากดั หนว่ยงานราชการ
ในจังหวัดขอนแก่น และนางสาย
ทพิย ์ลามา ประธานกลุม่วิสาหกจิ
ชุมชนบ้านโคกสว่าง ข้าวแตน
สมนุไพรสายทพิย ์รว่มเปดิ “ศูนย์
การเรียนรู้โตโยต้า ธุรกิจชุมชน
พัฒน ์แหง่ที ่2” ณ กลุม่วสิาหกจิ
ชุมชนบ้านโคกสว่าง ต.คอนฉิม 
อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 

บรษิทั โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ�ากัด เริ่มด�าเนินโครงการ “โตโยต้า ธุรกิจ
ชุมชนพัฒน์” เม่ือ พ.ศ. 2556 ผ่านการ
เป็น “พี่เล้ียงธุรกิจชุมชนไทย” ท่ีน�าองค์
ความรู้ในการท�าธุรกิจของโตโยต้าท่ีได้รับ
การยอมรบัในระดบัสากล อนัได้แก่ วถิโีตโย
ต้า (Toyota Way) ระบบการผลิตแบบโต
โยต้า (Toyota Production System) และ
ปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง (Customer First) 
ถ่ายทอดสูผู่ป้ระกอบการ OTOP และ SMEs 
เพือ่พฒันาศกัยภาพให้สามารถด�าเนนิธรุกจิ
ได้อย่างมืออาชีพ อันจะเป็นการสร้างความ
เข้มแขง็แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง ผู้
ผลิตข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ได้เข้าร่วม
โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ในปี 
2558 โดยโตโยต้าและผู้แทนจ�าหน่ายโตโย
ต้าขอนแก่น ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต
แบบโตโยต้าไปด�าเนินการถ่ายทอด “จิต
วิญญาณแห่งการไคเซ็น” โดยการเข้าศึกษา
และแก้ปัญหาทางธุรกิจในลักษณะการเป็น 
“พีเ่ลีย้งทางธุรกิจ” ภายใต้หลกัการ รู ้ปัญหา
ในทุกกระบวนการ เห็น แนวทางแก้ไข ท�า
เป็น ด้วยตนเอง และ เข้าใจ ใส่ใจ ในการ
ด�าเนินงาน ส่งผลให้ธรุกจิสามารถด�าเนนิงาน
ได้อย่างมืออาชีพ สร้างความเปลี่ยนแปลง
อย่างเป็นรปูธรรม จงึได้ส่งมอบโครงการเม่ือ
เดือนกันยายน 2560 และได้ติดตามผลการ
ด�าเนินงานของกลุ่มฯอย่างต่อเนื่อง พบว่า

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด กล่าวว่า “โต
โยต้ามคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะมส่ีวนร่วมในการเสรมิ
สร้างความเข้มแขง็แก่เศรษฐกิจฐานราก โดย
มุง่พฒันาศกัยภาพของผูป้ระกอบการ OTOP 
และ SMEs ซ่ึงเป็นภาคเศรษฐกจิทีม่บีทบาท
ส�าคญัต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ 
ให้สามารถด�าเนินงานไดอ้ย่างมืออาชพีด้วย
ตนเอง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ฯแห่งนี้
จะเป็นต้นแบบในการน�าความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบ
การรายอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อ
ไป โตโยต้ามุ่งม่ันที่จะเดินหน้าขยายผล
โครงการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุขผ่านการ
พัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

กลุ่มฯยังคงรักษาผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนิน
งาน และท�าการไคเซ็นได้ด้วยตนเองตาม
แนวทางของโตโยต้า ส่งผลให้ก�าลังการผลิต
ของโรงงานเพิ่มขึ้นกว่า 33%

จากการด�าเนนิธรุกจิอย่างมีประสทิธภิาพ 
โตโยต้าและกลุม่วสิาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง 
ข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์ ได้พิจารณายก
ระดับธุรกิจให้กลายเป็น “ศูนย์การเรียนรู้
โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ แห่งที่ 2” เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ หลัง
จากน�าหลักการของโตโยต้าไปปรับใช้ แก่
ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภายในศูนย์ฯมี
องค์ความรู้ในการปรบัปรงุธรุกจิหลกัๆ ได้แก่

• การวางแผนธรุกจิตลอดท้ังกระบวนการ 
โดยบอร์ดแห่งการมองเห็น (Visualization 
Board)

• การปรบัปรงุกระบวนการทางธรุกจิ 
(ไคเซ็น) เช่น การควบคุมคุณภาพ การลด
ของเสีย และเพิ่มผลิตภาพ

• การบริหารสินค้าคงคลังด้วยระบบ
ทนัเวลาพอด ีส่งผลต่อการบรหิารต้นทนุและ
คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ศนูย์การเรยีนรูฯ้แห่งนีน้บัเป็นแห่งท่ี 2 
ต่อจากกลุม่ตดัเยบ็เสือ้โปโล ฮาร์ท โอทอป 
จงัหวดักาญจนบรุ ี ทีไ่ด้ถ่ายทอดความรูแ้ละ
ประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP 
SMEs และหน่วยงานภาครัฐแล้วกว่า 4,000 
คน โดยโตโยต้าคาดหวงัว่ากลุม่วสิาหกจิชมุชน
บ้านโคกสว่าง ข้าวแตนสมนุไพรสายทิพย์ จะ
สามารถต่อยอดความส�าเรจ็ในการถ่ายทอด
องค์ความรูสู้ธ่รุกจิชมุชนอืน่ๆ เพือ่น�าองค์ความ
รูด้งักล่าวไปประยกุต์ใช้กบัธรุกิจของตน

ปัจจบัุนโตโยต้าได้ถ่ายทอดองค์ความ
รู้แก่ธุรกิจชุมชนทั้งหมด 12 แห่ง ใน 12 
จงัหวดัท่ัวประเทศไทย โดยในปีนีโ้ตโยต้าจะ
เดนิหน้าขยายโครงการ “ธรุกจิชุมชนพฒัน์” 
เพิ่มอีก 10 ธุรกิจชุมชน ใน 10 จังหวัด โดย
มเีป้าหมายในการขยายโครงการฯให้ครอบคลมุ
ทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2565 ควบคู่กับ
การน�าองค์ความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ด�าเนินโครงการมาถ่ายทอดเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพธรุกิจภายใต้นโยบายประชารฐั โดย
ความร่วมมือกับ Thailand Smart Center 
หอการค้าไทย และกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
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