
กระแส “อยากเลือกตั้ง” ตอกย�้ำขำลง “คสช.” 
ไม่ได้ “ท�าตามสัญญา” ทั้งจะ “สืบทอดอ�านาจ” 
เหมือน “รถถัง” จอดขวำง “ประตูประชาธิปไตย” 
“รถถัง” จึงอำจถูกขวำนทุบเหมือน “รถกระบะ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ค�ำตอบ 
ท�ำไมประชำชนอยำกเลือกตั้ง 
“ทิชา ณ นคร” ชี้ควำมปรองดองขณะนี้ 
เพรำะทุกคนก้ำวข้ำมเส้นสีเพื่อไล่ คสช. 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ถำมประมวลจริยธรรม 
เขียนท�ำไมเมื่อบังคับใช้ไม่ได้จริง 
“Pegasus” จับตำคลื่นใต้น�้ำ 2 กลุ่มอ�ำนำจ 
“โสภณ พรโชคชัย” ย�ำใหญ่ “สมคิด White Lie” 
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หยุดโกงได้แล้ว
เรื่องทุจริตไม่ใช่เรื่องของ
คนโง่คนฉลาด คนฉลาด 
ยิ่งโกงเก่ง

editor59lokwannee@gmail.com
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กสกิรต้ังเป้าสนิเชือ่
รวมโต6-8%

เดนิหมากแก้

เศรษฐกิจ 4

โลกวันนี้มีประเด็น 2

หลังแนวคิดเรียกร้องเลือกตั้ง
เริ่มซึมเข้าสู่นักศึกษา นักวิชา 
การ และประชาชนมากขึ้น ท�า 
ให้ฝ่ายคุมอ�านาจต้องรีบเดิน
หมากแก้ดว้ยการออกมายนืยนั
จะมีเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั่ว
ประเทศภายในปีนี้ เมื่อสนาม
การเมืองเปิดให้เล่น แม้จะเป็น
สนามเล็ก ฝ่ายการเมืองก็จะ 
ไปสนุกกันอยู่ตรงนั้น และต้อง
หันสมาธิอีกส่วนไปโฟกัสกับ
การด�าเนินการตามเงื่อนไขกฎ 

หมายพรรคการเมือง เพื่อแต่ง
ตัวรอลงเลือกตั้งสนามใหญ่ 
หลังมีข่าวการปลดล็อกพรรค 
การเมืองจะเกิดขึ้นในเดือน 
มถินุายน เป็นการเดนิหมากแก้ 
เพื่อตัดแนวร่วมให้การเคลื่อน 
ไหวเรียกร้องเลือกตั้งจ�ากัดวง 
อยู่เฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนไหวใน 
ปัจจุบันซ่ึงไม่น่าจะมีศักยภาพ
รวบรวมมวลชนได้มากไปกว่า 
ทีท่�าอยูไ่ด้
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ความตึงเครียดน่าจะลดระดับลง
 เว้นแต่ว่ามีปัจจัยอื่นมาแทรก

ให้สถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

หันสมาธิไปโฟกัสกับการด�าเนิน
การต่างๆตามเงื่อนไขของกฎ 
หมายพรรคการเมือง เพื่อแต่ง 
ตัวรอลงเลือกตั้งสนามใหญ่ หลัง
จากทีม่ข่ีาวว่าการปลดลอ็กพรรค 
การเมืองโดยการยกเลิกประกาศ
ค�าสั่ง คสช. 2 ฉบับ จะเกิดขึ้น 
ในช่วงเดือนมิถุนายน
 เมื่อมีการเมืองสนามเล็กให้
เล่น เมือ่ต้องทุม่เทสมาธไิปโฟกสั
กับการท�าตามเงื่อนไขกฎหมาย
พรรคการเมือง และเตรียมความ
พร้อมส�าหรับการเลือกตั้งสนาม
ใหญ่ การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ทหารคสช.จากฝ่ายการเมืองคง
เบาเสียงลง
 โดยเฉพาะเสยีงจากพรรคเพือ่
ไทยเมื่อมีกระแสข่าวออกมาว่า
รัฐบาล และคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ก�าลังจับตาการ

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

เคลื่อนไหวของ ดร.ทักษิณ ชิน
วัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน
วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อย่าง
ใกล้ชิด โดยให้ฝ ่ายกฎหมาย 
คสช.ติดตามรายละเอียดเกี่ยว 
กับแกนน�า และสมาชิกพรรค 
เพื่อไทยที่เดินทางไปพบอดีตนา
ยกฯประเทศจีน ญี่ปุ ่น ฮ่องกง 
และสิงคโปร์ เพราะอาจเข้าข่าย
ผิดรัฐธรรมนูญที่ห้ามบุคคลภาย 
นอกเข้ามาชี้น�า หรือยุ่งเกี่ยวกับ
พรรคการเมือง หากมีความผิด
อาจถึงขั้นยุบพรรค
 เมื่อมีกระแสข่าวนี้ออกมา
คนในพรรคเพื่อไทยก็คงต้อง
หลอนกันบ้างเพราะเคยโดนยุบ
มาแล้วหลายครั้งต้ังแต่ไทยรัก 
ไทย พลังประชาชน
 ที่ส�ำคัญหำกโดนยุบพรรค
ตอนนี้กำรจะต้ังพรรคใหม่หรือ 

ซื้อหัวพรรคเก่ำมำเสียบ ตำมกฎ 
หมำยพรรคกำรเมืองใหม่ไม่ใช ่
จะท�ำกันได้ง่ำยๆ และอำจไม่ทัน
เลือกตั้งหำกมีตำมก�ำหนดเดิม
ต้นปีหน้ำ
 ถ้าเจอยุบคราวนี้อาจถึง 
ขัน้แพแตกหนตีายแบบตวัใคร
ตวัมัน ต้องวิ่งหาพรรคอื่นสัง 
กัดเพื่อลงเลือกตั้ง เม่ือแยก
ย้ายกนัแล้วการจะกลบัมารวม
ตวักันใหม่คงเป็นเรื่องยาก
 บางทีสิ่งท่ีเคยพูดกันไว้นาน
แล้วเรื่องยุบ 3 ครั้ง ล้าง 3 น�้าจึง
หมดคราบระบอบทักษิณอาจ 
เกิดขึ้นจริงก็เป็นได้
 เพื่อไม่ให้โดนล้างน�้า 3 เชื่อ
ว ่าพรรคการเมืองไทยจะต้อง 
เพิ่มความระมัดระวังในสิ่งท่ีจะ
เคลื่อนไหวต่อจากนี้ไปมากขึ้น 
อดเปร้ียวไว้กินหวานรอลงสนาม
เลือกตั้งต้นปีหน้า
 ส่งผลให้เหลือเพียงกลุ่มนัก 
ศกึษำ คนรุน่ใหม่ นกัวิชำกำรบำง
กลุ่มเท่ำนั้นที่เรียกร้องเลือกตั้ง  
ซึ่งไม่น่ำจะมีศักยภำพส่งเสียงดัง 
ร�ำคำญได้มำกนัก
 ส่วนแนวร่วม กองหนุนภำค
ประชำชน เมื่อมีกำรเลือกตั้งท้อง
ถิ่นเกิดขึ้น ก็จะท�ำให้พอใจใน
ระดับหนึ่ง และพร้อมเชื่อในสัญ 
ญำว่ำจะมีกำรเลือกต้ังสนำมใหญ่
ตำมมำหลังจำกเสร็จกำรเลือก 
ตั้งท้องถิ่นแล้ว
 เรื่องก็น่าจะออกมาแนวๆ
นี ้ความตงึเครยีดทัง้หลายน่า
จะลดระดับลง เว้นแต่ว่ามีปัจ 
จยัอืน่มาแทรกให้สถานการณ์
เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น

หลงัเคลียร์แนวรบส่งผูช้มุนมุต้ำน
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินกระบ่ีกลับบ้ำน
ไปได้แล้ว ฝ่ำยคมุอ�ำนำจไม่รอช้ำ
เร่งตัดก�ำลังกลุ่มเคลื่อนไหวเรียก
ร้องเลือกตั้งที่มีแนวโน้มว่ำจะจุด
ติดทำงควำมคิดต่อทันที
 มือกฎหมายรัฐบาลอย ่าง 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี ออกมายืนยันว ่ามี 
ความเป็นไปได้ที่ภายในปีนี้จะมี
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเกิด 
ขึ้น หลังจากที่หยุดชะงักมาตั้ง 
แต่รัฐประหารกลางปี 2557
 ถ้าเป็นไปตามการคาดการณ์
ของ นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร 
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
การเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเกิดขึ้น
ได้ราวๆเดือนสิงหาคมนี้ 
 เมื่อมองจากจ�านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินที่ต้องจัด
เลือกตั้งซึ่งประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 76 
แห่ง องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) และเทศบาลอกีหลายพนั
แห่ง ตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไป
การเมืองก็จะกลับมามีชีวิตชีวา 
ขึ้นอีกครั้ง
 ความมีชีวิตชีวาที่ว่าไม่ได้
เกิดแต่เฉพาะนักการเมือง
หรือพรรคการเมือง แต่เพิ่ม
ความมชีวิีตชวีาให้กบัฝ่ายคมุ
อ�านาจด้วย
 เพราะเมือ่สนามการเมอืงเปิด
ให้เล่น แม้จะเป็นสนามเล็ก พวก
เด็กๆที่ส่งเสียงร้องงอแงกันอยู่
ตอนนี้ก็จะพากันกรูเข้าสนามไป
เล่นสนกุกนัอยูต่รงนัน้ ไม่ส่งเสยีง
ร้องงอแงอยากเลือกตั้งอีกต่อไป
 ท่ีส�าคัญฝ่ายการเมืองจะต้อง

เดินหมากแก้
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ฉลาด เพราะคนฉลาดยิ่งโกงเก่ง อย่างข่าว
ดอกเตอร์ หลอกดอกเตอร์ แต่กรณีโรงเรียน
เซนต์คาเบรียลหลอกเด็กไม่ได้ เด็กไม่ยอม  
เลยมีการประท้วงขับไล่ แต่ก็ต้องดูกันไปว่า 
เมื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาต่างๆแล้วผลจะ 
ออกมาอย่างไร เพราะคนเป็นครูบาอาจารย์ 
และไต่เต ้าจนเป็นผู ้อ�านวยการ จะงุบงิบ 
กระทั่งอาหารกลางวันเด็กเชียวหรือ 
 เหมอืนรัฐมนตรีกระทรวงการศกึษาธกิารที่
วพิากษ์วจิารณ์เรือ่งนาฬิกาหร ูสดุท้ายกอ็อกมา
ขอโทษ แป๊บเดยีวพลกิจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื 
เร่ืองการศึกษามันมีอะไรซ่อนเร้นไม่แพ้วง 
การอืน่ๆ การศกึษาซึง่ควรสร้างคนให้มคีวามรู้ 
มีศีลมีธรรม ไม่ใช่สร้างทุกข์สร้างปัญหา  
 ไม่ว่ำจะท�ำอำชีพอะไร ก็ขอให้อยู่ในศีลใน
ธรรม อย่ำไปก่อเวรก่อกรรมที่มันสร้ำงทุกข์ 
ให้กับตัวเองเลย อย่ำเดินเข้ำคุกกันนักเลย  
เดีย๋วนีเ้ดก็นกัศกึษำรุ่นใหม่เขำกม็หีวัใจรกัชำติ 
รักควำมยุติธรรม ไม่อยำกโกงกินและไม่ต้อง 
กำรให้ผูใ้หญ่โกงกนิ อย่ำงข่ำวกำรโกงเงนิสงเครำะห์ 
คนยำกจน คนยำกไร้ มันน่ำอนำถอย่ำงยิ่ง 
คนจนเหลอืแต่หนงัหุม้กระดกูยงัถกูแทะเลม็อกี  
 การโกงการทุจริตยุคนี้ก็ยังมีมากมาย 
ไม่กลัวบาป เอาล่ะ อาตมาก็หวังว่าจะได้
เห็นการจัดการกับพวกโกงกินเหล่านี้
จริงๆจังๆ ไม่ปล่อยให้มอด ปลวกแทะ
เล็มประเทศชาติบ้านเมืองให้เสียหายไป
มากกว่านี้
 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

หยุดโกงได้แล้ว

ทรรศนะ

ไม่ว่าจะท�าอาชีพอะไร ก็ขอให้อยู่ใน
ศลีในธรรม อย่าไปก่อเวรก่อกรรมที่
มันสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเลย อย่า
เดินเข้าคุกกันนักเลย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นข่าวสะท้านสะเทือนวงการศึกษาอีกครั้ง
กรณีโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ทั้งครู ผู้ปกครอง 
นักเรียนและศิษย์เก่า รวมตัวกันแสดงความไม่
พอใจ นายวินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรยีน การบรหิารงานไม่โปร่งใสน�าเงนิโรงเรยีน 
70 ล้านบาทไปลงทนุในนามส่วนบุคคลและเบิก 
เงินไม่เป็นไปตามขั้นตอนใช้จ่ายงานเลี้ยงปี 
2017 จ�านวน 2.6 ล้านบาทและไม่มีใบเสร็จ  
ทั้งยังมีกรณีอาหารของเด็กที่ไร้คุณภาพอีก
 นายวินัยก็ยอมลาออกจากผู้อ�านวยโรง 
เรียน ซึ่งเรื่องนี้เป็นข่าวเพราะโรงเรียนเซนต์ 
คาเบรียล ถือเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เมื่อ 
เกิดเรื่องเช่นนี้ก็ท�าให้โรงเรียนต่างๆน�าไปเป็น
บทเรยีน ส่วนโรงเรยีนรฐับาล โรงเรยีนวดัหลาย
แห่งก็มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่นกัน โรงเรียน
ท่ีมกีารเรยีนการสอนดมีคีณุภาพไม่ใช่มเีฉพาะ 
เรียนโรงเรียนเอกชนเท่านั้น เร่ืองแบบนี้ไม่ว่า 
โรงเรียนใดก็ไม่อยากให้เกิด แต่เมื่อเกิดปัญหา 
แล้วก็ต้องแก้ไขปรับปรุงกันไป   
 เรื่องความโปร่งใสและการตรวจสอบจึง 
ต้องมีควบคู่กันไป เหมือนกรณี “นาฬิกาหรู” 
ข่าวท่ีออกมาหลายคนก็ไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจ
กระบวนการตรวจสอบของป.ป.ช. (คณะกรรม 
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต)ิ 
หากผลการตรวจสอบออกมาแล้วประชาชน 
ยังเคลือบแคลงใจ ความเชื่อถือของป.ป.ช.ที่มี
มาก็จะตกต�า่เสยีแต้ม จงึต้องตดิตามว่าสดุท้าย
ผลจะออกมาอย่างไร 
 เรื่องทุจริตนี่มันไม่ใช่เรื่องของคนโง่คน

กระแสเรียกร้อง “อยากเลือกตั้ง” ไม่ 
ใช่แค่กลุม่คนหน้าเดมิๆ แต่มาจากหลาก
หลายกลุม่ ตอกย�า้ความล้มเหลวการแก้
ปัญหาบ้านเมืองของ “ทั่นผู้น�า” และ
คสช.ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่กรอกหูทุกวัน 
 ทั้งยังจะเขียนรัฐธรรมนูญให้เป็น
ประชาธิปไตยพิมพ์ “ไทยนิยม” และ
ยังใช้ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ให้
ต้องท�าตามอีก ประชาชนส่วนใหญ่จึง
ไม่เชื่อว่าคสช.จะไม่ “สืบทอดอ�านาจ” 
 ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกสี  
จึงพร้อมใจกันออกมาทวงถามการ 
เลอืกตัง้ตามที ่“ทัน่ผูน้�า” ให้สญัญาเอง 
เพราะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนประชาคม
โลกก็ไม่เชื่อถือ   
 เกอืบ 4 ปีภายใต้ คสช.จงึถกูเปรยีบ
เหมือนกรณี “ป้าใช้ขวานทุบรถ
กระบะ” มีคนน�ารถมาจอดไว้หน้าบ้าน 
ทั้งยังมีตลาดขนาบข้างทั้งซ้ายขวาและ
อยู่ในชุมชนถึง 5 แห่งอย่างผิดกฎ 
หมายและไม่สนใจเสียงความเดือด 
ร้อนของชาวบ้านในชุมชน สังคมออน 
ไลน์จึงลุกขึ้นมาสนับสนุน #ทีมป้า 
กันอย่างมืดฟ้ามัวดิน
 กำรอยู่นำนเกือบ 4 ปีของ “ทั่น
ผู ้น�ำ” และคสช.จึงถูกเปรียบเทียบ
เหมือนเปิดตลำดนัดแล้วเอำ “รถถัง” 
มำจอดขวำง “ประตูประชำธิปไตย” ที่
นำนจนประชำชนทนไม่ไหว
 #ทีมป้าน้าอาจึงอาจออกมา 
ร่วมกับหลานๆ หยิบขวานออกทุบ  
“รถถัง” กันอย่างพร้อมเพรียง!!??
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เศรษฐกิจ

กสกิรตัง้เป้าสนิเชือ่รวมโต6-8%

นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รอง
กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกร
ไทย เปิดเผยว่า ผลการด�าเนนิงาน
สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัทขนาด
ใหญ่ปี 2560 มียอดสินเชื่อรวม 
573,521 ล้านบาท โต 12% จากปี 
2559 รายได้รวม 24,882 ล้านบาท 
โต 8% และมรีายได้ค่าธรรมเนยีม 
12,153 ล้านบาท โต 9% ซึ่งยอด
สนิเชือ่โตเกนิเป้าทีว่างไว้ เนือ่งจาก 
อุตสาหกรรมเด่นในกลุ่มอสังหา 
รมิทรพัย์ ก่อสร้าง อาหารและเครือ่งดืม่
 นายสุวัฒน์ กล่าวว่า ปี 2561 
แนวโน้มเศรษฐกิจยังขยายตัวจาก
สัญญาณการฟื้นตัวของประเทศ 
คู่ค้า การส่งออกที่ขยายตัว เช่น
เดียวกับการท่องเที่ยวที่ดีเกินคาด 
ยังมีปัจจัยการลงทุนภาครัฐท่ีเป็น
รูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะเงิน
ลงทนุในโครงการระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic  
Corridor : EEC) ซึ่งศูนย์วิจัย 
กสกิรไทยประมาณการว่าจะท�าให้
มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
จาก 283,000 ล้านบาทในปี 2560 
ไปแตะ 400,000 ล้านบาทภายใน
ปี 2565 รวมถงึ Digital Economy 
จะเป็นแรงกระตุน้เศรษฐกิจส�าคัญ 
จึงจะท�าให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น 

ธนาคารจึงตั้ เป ้าหมายสินเชื่อ 
รวมโต 6-8% และมีรายได้ค่า 
ธรรมเนยีมโต 2-5% 
 นายภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหาร
สายงานวาณชิธนกจิ กล่าวว่า ภาค
ธุรกิจต้องการการระดมทุนหลาก
หลายรูปแบบ ทั้งออกกองรีท สิน
เชื่อร่วม สินเชื่อโครงการ เข้าซื้อ
กิจการ หาผู้ร่วมทุนและเข้าตลาด
หุน้ ซึง่ปีนีก้ารระดมทุนยงัเป็นทีส่น 
ใจต่อภาคธุรกิจทั้งในประเทศและ

กสิกรไทยปลื้มผลประกอบการปี 2560 ธุรกิจลูกค้าบรรษัทโต
เกินกว่าเป้า สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่โต 12% ตั้งเป้าปี 2561 สิน
เชื่อรวมโต 6-8 % รายได้ค่าธรรมเนียม 2-5%  ปัจจัยหนุนจาก 
EEC และ Digital Economy

รับฟังความคิดเห็น : ไพรินทร์ ชูโชติถำวร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคม 
นำคม ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชน ครั้งที่ 2 งำนศึกษำควำมเหมำะสมโครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้�ำตำล 
ช่วงแครำย-ล�ำสำลี (บึงกุ่ม) ที่ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

เปดิสาขาใหม่ : บรษิทั สยำมแมค็โคร จ�ำกัด ( มหำชน) โดย สชุำดำ อทิธจิำรกุลุ  
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่มธุรกิจสยำมแม็คโคร เป็นประธำนและตัดริบบ้ิน 
เปิดแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส สำขำประชำอุทิศ อย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรในบริเวณนั้น 

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะประธาน
ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(ธพว.) ) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2560 คณะรัฐมนตรีอนุ 
มัติมาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน 
SMEs สูย่คุอตุสาหกรรม 4.0 “โครง 
การฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาห 
กิจขนาดกลางและขนาดย ่อม
ส�าหรับ SMEsคนตัวเล็ก” วงเงิน 
8,000 ล้านบาท โดยผ่อนปรน
เงื่อนไขต่างๆเปิดโอกาสให้เข้าถึง
แหล่งทุนดอกเบีย้ต�า่พิเศษมากกว่า 
ปรกติ โดยผู้ประกอบการ SMEs 

ธพว.ให้สินเชื่อSMEดอก1%

ต่างประเทศ โดยปีที่ผ่านมาลูกค้า
ของธนาคารมกีารเสนอขายหุน้แก่
นกัลงทนุ (IPO) สงูเป็นอนัดบัหนึง่
ของตลาดถึง 54,000 ล้านบาท
 นายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รอง
กรรมการผูจ้ดัการ เสรมิว่าธนาคาร 
พยายามส่งเสริมและเชื่อมโยงช่อง
ทางการรับ-จ่ายเงนิของลกูค้าด้วย

เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
ชั้นน�า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทาง 
การแข่งขันให้กับลูกค้า สอดรับ
นโยบาย e-Payment และพฤติ 
กรรมของผู ้บริโภคที่ก้าวสู ่สังคม 
ไร้เงินสด ซึ่งปี 2561 ลูกค้าจะ
สามารถเช่ือมโยงข้อมลูธรุกรรมได้
สะดวก มีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับลูกค้ารายย่อยเร่ิมท�าธุรกรรม
ผ่านโทรศพัท์มอืถือ เช่น K PLUS, 
QR Code มากขึ้น ลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ยิ่งต้องหันมาใช้เทคโน 
โลยรีองรับความต้องการของลกูค้า 
ตลอดจนสร้างรายได้และโอกาส
ใหม่ๆให้มากยิ่งขึ้น

ต้องจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล ส่วน
บุคคลธรรมดายื่นขอกู้ได้เช่นกัน 
แต่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลให้
เสร็จก่อนอนุมัติสินเชื่อ มีจ�านวน
การจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมี
มูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท และวันยื่นขอ
กู้ต้องไม่เป็น NPL หรือ ไม่ถูกด�า 
เนินคดี นอกจากนี้ผู้กู้ต้องมีบัญชี
รับ-จ่าย หรือระบบบัญชีชุดเดียว
ในกิจการเท่านั้น
 การขอกูต้้องน�าเงนิไปใช้ลงทนุ 
ขยาย ปรบัปรงุ พฒันากจิการให้มี
ประสทิธภิาพและขดีความสามารถ
เพิ่มขึ้น รวมถึงลงทุนเริ่มต้นธุรกิจ 

สร้างธรุกจิใหม่ หรอืใช้เป็นทนุหมุน 
เวียนในกิจการ ก�าหนดวงเงินกู้สูง 
สดุไม่เกนิ 1 ล้านบาทต่อราย ระยะ
เวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ปลอด
ช�าระคนืเงนิต้นสงูสดุ 3 ปี คดิอตัรา
ดอกเบ้ีย 1%ต่อปีตลอดอายสุญัญา 
ส�าหรับกรณีผู้กู้เคยปรับปรุงโครง 
สร้างหนี้ ให้วงเงินสูงสุดกู้ไม่เกิน 
200,000 บาท โดยสามารถย่ืนกู้
ได้ตัง้แต่วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 2561 
เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดวงเงิน 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4774 (1299) วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’หนุนห้ามขายพานท้ายปืน 
โดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
ประกาศสนบัสนนุการห้ามจ�าหน่ายพานท้าย
ปืนดัดแปลงที่ท�าให้ปืนกึ่งอัตโนมัติกลาย
เป็นปืนอตัโนมติั และให้ความส�าคญัต่อการ
รักษาความปลอดภยัโรงเรยีนเป็นอนัดบัแรก
 ทรัมป์ กล่าวในงานเชิดชูวีรบุรุษชาวอเมร ิ
กนั 12 คนที่ท�าเนียบขาวว่า ได้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจสั่งการให้รัฐมนตรียุติธรรมเสนอ
ระเบียบห้ามอุปกรณ์ทุกชนิดที่จะท�าให้ปืนถูก
กฎหมายกลายเป็นปืนอัตโนมัติ หวังว่าจะได้ 
ข้อสรปุในเรว็ๆนี ้ถงึเวลาท่ีจะต้องก้าวข้ามความ
คิดคร�่าครึและการโต้เถียงที่น่าเบื่อแล้วมุ่งหา

  
 

บริษัท ลีเนียร์ แอสเสท จำ�กัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง แจ้งปิด

บริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 461 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางเสาธง อำาเภอ

บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

       

     ขอแสดงความนับถือ

     (น.ส.อริสา โล่ห์ชิตกุล)

      กรรมการ

RENIA P-200118=4*7

ทางออกโดยอ้างอิงตามหลกัฐานและมาตรการ
ความปลอดภยัทีใ่ช้งานได้จรงิ เขาจะพบพดูคยุ 
กบันกัเรยีน ผูน้�าชมุชน และเจ้าหน้าทีด้่านกฎ 
หมายเรื่องมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้อง
โรงเรียน นักเรียนและชุมชน ครอบคลุมเรื่อง
มาตรการรักษาความปลอดภัยและแก้ปัญหา 
ทางจติ เพ่ิมการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่
ระดับรัฐและรัฐบาลกลางเพื่อให้สามารถด�า 
เนินการได้ทันทีที่พบสัญญาณเตือน
 ทั้งนี้แม้นายนิโคลาส ครูซ อดีตนักเรียนวัย 
19 ปีทีก่่อเหตกุราดยงิ 17 ศพทีโ่รงเรียนในเมอืง
ปาร์กแลนด์ รัฐฟลอริดาเมื่อวันวาเลนไทน์ไม่

หนุนห้ามขายพานท้ายปืน 

ได้ใช้พานท้ายปืนดดัแปลงให้ปืนกึง่อตัโนมตัเิอ
อาร์-15 กลายเป็นปืนอตัโนมตั ิแต่กระแสเรยีก
ร้องให้ห้ามจ�าหน่ายอุปกรณ์นี้เร่ิมดังขึ้นตั้งแต่
นกับญัชวียัเกษยีณใช้อปุกรณ์นีก้ราดยงิไม่เลือก
หน้า สงัหารผูไ้ปดคูอนเสร์ิตทีล่าสเวกสั 58 คน
เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อน ถือเป็นเหตุสังหารหมู่
ร้ายแรงทีส่ดุในประวตัศิาสตร์ยคุใหม่ของสหรฐั
คณะนกัเรยีนและผูป้กครองโรงเรยีนเมอืงปาร์ก
แลนด์ที่เกิดเหตุกราดยิง 17 ศพขึ้นรถโดยสาร
เดินทางไปรัฐสภารัฐฟลอริดาเพื่อเรียกร้องให้
ห้ามการใช้ปืนยาว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
บรรดาคนดังหลายคน เช่น จอร์จ คลูนีย์ ดารา
ฮอลลีวูดและภรรยาที่เป็นทนายความสิทธิ
มนษุยชน สตเีวน สปิลเบร์ิก ผูก้�ากบัและอ�านวย
การสร้างภาพยนตร์ชื่อดัง โอปราห์ วินฟรีย์ 
พิธีกรดัง จะบริจาคเงินรายละ 500,000 
ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 15.77 ล้านบาท) สนบัสนนุ
การเดินขบวนเรียกร้องควบคุมปืนในกรุง
วอชิงตันวันที่ 24 มีนาคม

อดัหนกักนิเนือ้สนุขั
ระหว่างการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิคฤดู
หนาวพยองชังเกม 2018 เกาหลีใต้ถูกผู ้ไป 
เยือนจากนานาชาติเพ่งเล็งเรื่องธรรมเนียม 
การบริโภคเนื้อสุนัข แม้ว่ารัฐบาลพยายาม
ปกปิดซ่อนเร้นเรื่องนี้ แต่เหล่านักอนุรักษ์
ปกป้องสิทธิสัตว์กล่าวหารัฐบาลเกาหลีใต้ล้ม
เหลวในการบังคับใช้กฎหมายหยุดบริโภคเนื้อ
สุนัข ทั้งๆที่กระทรวงอาหารและยา ก�าหนด
สุนัขเป็นปศุสัตว์ ไม่ใช่อาหาร ทางแก้ปัญหา 
คือรัฐบาลต้องชัดเจนเรื่องนี้
 ขณะที่ทั้งประเทศเกาหลีใต้มีฟาร์มเล้ียง
สุนัขเป็นอาหารมากราว 17,000 แห่ง แต่ละปี
สุนัขถูกฆ่าเป็นอาหารหลายล้านตัว นอกเหนือ
จากการกักขังและเลี้ยงสุนัขเป็นอาหารบาง
สถานทีก่เ็ป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ทางการอ้าง
ว่ากลุ่มผู ้นิยมบริโภคเนื้อสุนัขส่วนใหญ่เป็น 
ผู้สูงอายุ ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่นิยมเลี้ยงสุนัขมาก
ขึ้น ส่วนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสุนัขเป็นอาหารก็ไม่
ต้องการหยุดด�าเนินธุรกิจในช่วงการแข่งขัน
โอลิมปิค โดยอ้างว่าธุรกิจจะได้รับผลกระทบ
เสยีหาย ทัง้ยังอ้างถึงธรรมเนยีมการบรโิภคเนือ้
สุนัขของชาวเกาหลีใต้มีมายาวนานแล้ว แม้ 
แต่ร้านอาหารหลายแห่งใกล้สถานที่จัดกีฬา 
โอลิปิคก็ยังจ�าหน่ายเนื้อสุนัขตามปกติ



LONDRI-P-120218

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก

THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4774 (1299) วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4774 (1299) วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  
    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป   • รักงานขาย และงานบริการ   • มีบุคคลค�้าประกัน  ซื่อสัตย์ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน และอดทน    • ประจ�าส�านักงานระยอง และกรุงเทพฯ 
  • มีมอเตอร์ไซค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • รายได้ดี

2. พนักงานขับรถร่วมขายสินค้า  
     คุณสมบัติ  
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • สามารถขับรถและมีรถกระบะตอนเดียว หลังคาทึบสูง 1.80 เมตรขึ้นไป เป็นของตนเอง
  • มีรถมาร่วมจะมีรายได้พิเศษ   • มีบุคคลค�้าประกัน   • งานประจ�า รายได้ไม่ต�่ากว่า  33,000  บาท
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานบางพลี) 
  • รู้เส้นทางในระยอง เป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานระยอง และภาคตะวันออก)

122/999 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-3123232, 038-915100

ผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์จำกธรรมชำติ  ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต และผ่ำนโอโซน
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมำตรฐำนจำก มอก., GMP, HACCP  มีควำมประสงค์จะรับพนักงำนในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ คุณวนิดา   โทร. 086-340-0490,  086-340-0491 หรือ 02-312-3232  
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ในวันจันทร์–ศุกร์  
  หรือสาขาที่ระยอง  ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 038-915-100

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

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

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ
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ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

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

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

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4774 (1299) วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

EVEANDBOY Fashion Island
ถึงคิวของสาวๆ ย่านรามอินทรา 
จะได้สวย..เป๊ะ..ปัง!! เมื่อ “EVE 
ANDBOY” โดยบอสใหญ่ “หิรัญ 
ตันมิตร” ประธานเจ ้าหน ้าที่
บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย 
จ�ากัด จัดงานฉลองเปิดแฟล็กชิฟ
สโตร์แห่งใหม่ EVEANDBOY 
Fash i on  I s l a nd  ที่ ชั้ น  2 
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ 
 หิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท อีฟแอนด์
บอย จ�ากัด เปิดเผยว่า “อีฟแอนด์
บอย แฟชั่น ไอส์แลนด์ เป็น 
แฟล็กชิพสโตร์แห่งใหม่ใจกลาง
ย่านรามอินทรา ที่เนรมิตพ้ืนที่ 
กว่า 1,000 ตารางเมตร บนชั้น 2 
ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ เปิด
ประสบการณ์หนุม่-สาวรุน่ใหม่ ท่ีมี
ไลฟ์สไตล์ทนัสมยั ในแบบ Smart  
Shopping ให้ได้สนุกกับการช็อป
ปิ้งเครื่องส�าอางและสินค้าความ
งาม น�้าหอม อย่างครบครัน ที่น�า
มารวมไว้ทีน่ีท่ีเ่ดยีวมากกว่า 1,000 
แบรนด์ และมากกว่า 80,000  
ไอเท็ม ในราคาสุดพิเศษท่ีจะพบ
ได้ที่อีฟแอนด์บอยเท่านั้น”
 โดยบรรยากาศในงานเปิดร้าน 
เหล่าคนดัง น�าโดยแขกผู้มีเกียรติ
ระดับวีวีไอพี พล.ต.อ.สันต์ ศรุตา
นนท์ พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้ 
ที่มาร่วมแสดงความยินดี ต่างต้อง
ต่ืนตาตื่นใจไปกับ Makeup Bar 
ยาวกว่า 18 เมตร อัดแน่นไป 
ด้วยเครื่องส�าอางระดับโลกกว่า  
15 แบรนด์ อาท ิM•A•C Cosmetics,  

 ด้าน พรทิพย์ คอลลนิซ์ บอก
ว่า ชอบซื้อเครื่องส�าอางมาก โดย
เฉพาะลิปสติก เพราะเป็นของคู ่
กันกับสาวๆ ต้องขอปรบมือให้อีฟ
แอนด์บอย แฟชั่นไอส ์แลนด์  
ที่จัดมุมใหม่ๆ ทั้งเมคอัพ สเตชั่น 
และสกินแคร์ เทสติ้ง บาร์ ไว้ให้
ลูกค้า ช่วยให้ได้ทดลองกับผิว
จริงๆ 
 ส่วน นศิากร สหินาทกถากลุ 
เสริมว่า เคยมีประสบการณ์ไป
ทดลองเคร่ืองส�าอางตามเคาน ์
เตอร์ แล้วมพีนกังานมายนือยูด้่วย 
แทนที่เราจะรู ้สึกสบายใจ กลับ
กลายเป็นเกร็งแทน ซึ่งที่เมคอัพ  
สเต ช่ัน ของอีฟแอนด ์บอยนี้  
สาวๆ สามารถลองได้อย่างเต็มที่ 
อยากจะหยิบเมคอัพชิ้นไหน จาก
แบรนด์อะไร ก็มาเทสต์พร้อม 
กันได้ทีเดียว ไม่ต้องไปทดลอง
หลายๆเคาน์เตอร์ ประหยัดเวลา 
ดีค่ะ

Make Up For Ever, Kiehl’s, Bobbi  
Brown, Maybelline และแบรนด์
ชั้นน�าอีกมากมาย รอต้อนรับให ้
มาเนรมิตสีสันความสวยงามบน
ใบหน้า ก่อนที่จะร่วมอัปเดตบิวตี้
เทรนด์ 2018 ผ่านแฟชั่นโชว์สุด
แซบ เน้นโทนสีสดใส และสไตล์เท่ 
ด้วยเมคอัพโทนสีเข้ม ซึ่งครีเอท 
ลุคโดย M•A•C Cosmetics 
แมตช์กับการแต่งตัวในแบบสตรี
ทแวร์ 

 โดย ณัฐชนันท์ เทพหัสดิน 
ณ อยุธยา กล่าวว่า เครื่องส�าอาง
ชิ้นโปรดที่ ขาดไม ่ได ้ เลย คือ  
มาสคาร่า เพราะจะช่วยให้ตาดู
หวาน จากประสบการณ์วิธีการ
เลือกซื้อเมคอัพที่ดีที่สุด คือการ
ลองกับตัวเอง ซึ่งอีฟแอนด์บอย 
แฟชั่นไอส์แลนด์ ตอบโจทย์สาวๆ
มากเลยค่ะ เพราะมีมุมให้น�า
เครื่องส�าอางแบรนด์อะไรก็ได้มา
ลองใช้จริงได้เลยค่ะ

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญำติ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บจก.สลิงชอท กรุ๊ป ร่วมกับ 
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ กรุงศรีคอนซูมเมอร์ และเอไอเอส อะคำเดมี่ เปิดตัว 
หุ่นยนต์โซเฟียที่ได้รับสัญชำติตัวแรกของโลก โชว์ศักยภำพ Human-Robot 
Partnership ที่ซีดับบลิว ทำวเวอร์ 

มนูญ วุฒิ ผู้จัดกำรทั่วไปโรงแรมเซ็นทำรำหำดใหญ่น�ำคณะผู้บริหำรและพนักงำน
ร่วมมอบสิง่ของอำหำรเครือ่งดืม่และพดัลมมอบให้กบัทณัฑสถำนหญิงจงัหวดัสงขลำ
เพื่อให้กลุ่ม นท.หญิง ได้รับก�ำลังใจและออกมำพร้อมกับแรงผลักดันที่จะเป็น 
คนดีของสังคมต่อไป


