
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” 

มีแต่กระพี้?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“อนนัดา”สถติิสงูสดุ
“ยอดขาย-รายได้”

เศรษฐกิจ 4

 3

จีนสอนสทิธมินษุยชน
สหรฐั
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กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

30ล้านทุกขลาภ
ป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าแก้
ภายหลังเมื่อเกิดปัญหา
แล้ว

editor59lokwannee@gmail.com
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3สภาบนัยกระดับ
“SMEs-Startup”

เทยีบเชญิกกต.

เศรษฐกิจ 4

หลังผู้ผ่านการสรรหาเป็นกกต. 
7 คนไม่ผ่านการรับรองจากที่
ประชมุ สนช. นอกจากความน่า
สนใจการคัดเลือกตัวแทนสาย
ศาลท่ีมีปัญหาเห็นต่างเรื่องวิธี
ลงคะแนนเปิดเผย ความน่า
สนใจว่าจะคนมายื่นใบสมัคร
รอบใหม่กีค่น ยงัมอีกีหนึง่ความ
น่าสนใจคือครัง้นีก้รรมการสรรหา
ซึ่งประกอบด้วยประธานศาล 3 
ศาลและตวัแทนองค์กรอสิระจะ
ใช้สทิธส่ิงเทียบเชญิคนทีเ่หน็ว่า

เหมาะสมเข้าสู ่กระบวนการ
สรรหาเป็นกกต.หรือไม่ ถ้า
กรรมการสรรหาใช้สทิธนิี ้ ใคร
บ้างที่จะได้รับเทียบเชิญ คน 
คนนั้นมีแนวคิดทางการเมือง
อย่างไร ติดสี เลือกข้างหรือไม่ 
หรือว่าเป็นคนใกล้ชิดของใคร
หรอืไม่ หากออพชัน่นีถ้กูใช้อาจ
ท�าให้เห็นเหตุผลที่แท้จริงการ
โละท้ิงผูผ่้านกระบวนการสรรหา 
เพื่อไปเริ่มคัดเลือกใหม่

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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 ต้องยกมอืโหวตให้เหน็หน้ากัน 
ไปเลยว่าใครเลือกตั้ง หากใช้วิธี
เดมิซ่ึงศาลยนืยนัถกูต้อง เมือ่มาถึง
ขั้นลงมติโดยสมาชิกสภานิติบัญ 
ญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็ต้องถูกคว�่า
อีก เพราะจะให้กลับล�าลงมติรับ 
รองให้เป็นกกต.หากตัวแทนสาย
ศาลผ่านการคัดเลือกด้วยการลง
คะแนนแบบเดิม เท่ากับว่าไร้จดุยนื 
ตอบสงัคมไม่ได้
 เมื่อต้องลงคะแนนเปิดเผย 
ฝ่ายศาลก็มีเหตุผลที่เคยพูดมา
ก่อนหน้านี้โดยเกรงว่าจะเป็นการ
สร้างความแตกแยก ท�าให้เกดิการ
แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกัน
 การคัดเลือกตัวแทนสายศาล
ใหม่ 2 คน จึงไม่ง่าย
 อุปสรรคต่อมาคือเรื่องคุณสม 
บัติขั้นเทพตามกฎหมายกกต. 
ใหม่ก�าหนดไว้ซึ่งเคยถูกท้วงติงมา
ก่อนหน้านี้แล้ว อาจหาผู้มายื่น 
ใบสมัครได้ยาก
 หากจ�ากันได้การเปิดรับสมคัร 
กกต.รอบที่แล้วที่เปิดตั้งแต่วันที่ 
19 ตุลาคม-10 พฤศจิกายน 2560 
กว่าจะมคีนมายืน่ใบสมคัรคนแรก
เวลาก็ผ่านไปถึงครึ่งเดือน จนถึง
วันปิดรับมีคนยื่นใยสมัคร 41 คน
 ในจ�านวนนีผ่้านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเข้ามาถึงรอบสัมภาษณ์

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ได้เพียง 15 คน และถูกคัดเหลือ 7 
คนส่งให้สนช.โหวตรับรอง ซึ่งถูก
เทกระจาดทิ้งอย่างที่ทราบกัน
 การวนกลับมาเริ่มนับหนึ่ง
ใหม่จึงน่าสนใจว่าจะมีคนยื่น
สมัครกี่คน
 อย่างไรกต็ามมปีระเดน็ส�าคญั
ที่ต้องพิจารณาว่ากฎหมายได้เปิด
ช่องให้กรรมการสรรหาใช้สิทธิ
ทาบทามบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม
เข้ามาเป็นผู้คัดเลือกเป็นกกต.ได้
โดยไม่ต้องยื่นใบสมัคร
 ครั้งที่แล้วกรรมการสรรหาไม่
ได้ใช้ออพชัน่นี ้ครัง้นีจ้งึน่าสนใจว่า
จะมีการร่อนเทียบเชิญให้ใครมา
เป็นกกต.หรือไม่ 
 ถ้ากรรมการสรรหาใช้สิทธิ
นี้ มีความน่าสนใจมากขึน้ไปอกี
ว่า “ใคร” คอืคนท่ีจะได้รบัเทียบ 
เชิญ คนคนนั้นมีแนวคิดทาง 
การเมืองอย่างไร ติดสี เลือก
ข้างหรือไม่ หรือว่าเป็นคนใกล้
ชิดของใครหรือไม่
 ก ่อนที่จะไปถึงตรงนั้นลอง 
ย้อนไปดูรายช่ือกรรมการสรรหา 
กกต.ก่อนว่ามีใครกันบ้าง
 ตามกฎหมายก�าหนดให้กรรม 
การสรรหาม ี9 คน 3 คนเป็นกรรม 
การโดยต�าแหน่งประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานสนช. 

และประธานศาลปกครองสูงสุด
 อีก 5 คน เป็นตัวแทนที่ได้รับ 
การคัดเลือกมาจากองค์กรอิสระ  
5 แห่ง คือ ศาลรัฐธรรมนูญ คณะ
กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู ้
ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
(คตง.) อย่างไรก็ตามการสรรหา
กกต.คร้ังที่แล้วไม่มีตัวแทนจาก 
คตง.เพราะส่งรายชื่อไม่ทันตาม
กรอบเวลา 20 วันหลังได้รับหนัง 
สือแจ้งจากส�านักเลขาธิการวุฒิ 
สภาให้ส่งตัวแทนเป็นกรรมการ
สรรหา
 ส่วนอีก 1 ที่นั่งที่เหลือเป็นของ
ผู้น�าพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทน
ราษฎร ซึง่ขณะนียั้งไม่มผีูน้�าพรรค
ฝ่ายค้าน จงึเป็นเรือ่งของศาล องค์ 
กรอิสระ และ สนช.
 ทั้งนี้การที่คตง.ส่งรายชื่อตัว 
แทนเป็นกรรมการสรรหาไม่ทัน
ตามก�าหนดส่วนหนึ่งเพราะติด
ปัญหาเร่ืองคุณสมบัติข้ันเทพของ
กรรมการสรรหาทีก่ฎหมายก�าหนด
ไว้ แม้แต่ศาลรฐัธรรมนญูทีส่่งราย
ชือ่ทนัก�าหนดก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่า
อาจมคีณุสมบตัต้ิองห้าม แต่สดุท้าย 
กผ่็านตรวจสอบคณุสมบตัมิาได้
 จะเห็นว่าขั้นตอนการให้ได้มา
ซึง่กกต.ชดุใหม่ไม่ง่าย จงึอาจเป็นไป
ได้ที่จะได้เห็นกรรมการสรรหาใช้
สทิธทิาบทามหรือส่งเทยีบเชญิคน
มาเป็นกกต.
 เมือ่เหน็หน้าคนได้รบัเทยีบ
เชิญอาจท�าให้เราได้รู ้เหตุผล
ที่แท้จริงของการเทกระจาด
เขี่ยท้ิง 7 ว่าท่ีกกต.ที่ผ่านการ
สรรหาเพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่

มีใบสั่งหรือมีใครสั่งจริงหรือเปล่า
ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ การสรรหาคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุด
ใหม่ ต้องวนกลับไปที่เดิมเพื่อเริ่ม
ต้นนับหนึ่งกันใหม่
 กว่าจะได้ 7 กกต.มาท�าหน้า 
ที่จัดเลือกตั้งน่าจะใช้เวลาอีก
อย่างน้อย 90 วัน
 เหตุผลทางเปิดเผยท่ีว่าต้อง 
เทกระจาดโละทิ้งว่าที่ กกต.ทั้ง 7 
คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
รัฐธรรมนูญก�าหนด และผ่านการ
ตรวจสอบประวัติจากกรรมการ
สรรหาตามขัน้ตอน ทีว่่าเทกระจาด
ทิ้งเพราะตัวแทนจากศาลฎีกา 2 
คนอาจมีป ัญหาในขั้นตอนลง
คะแนนเลือกที่กฎหมายให้ลงคะ 
แนนโดยเปิดเผยเพื่อให้รู ้กันไป 
เลยว่าใครลงคะแนนให้ใคร แต่
กลับใช้วิธีลงคะแนนลับ
 อีกเหตุผลคือมีความกังวลว่า 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อประมาณ 2-3 
คน อาจท�างานไม่ได้ เพราะไม่มปีระ 
สบการณ์ด้านการเลอืกตัง้ ส่วนอีก 
2 คนที่ไม่มีปัญหาแต่ต้องถูกคว�่า 
กระดานทิง้ด้วยเพราะเกรงว่าหากให้
ผ่าน 2 คนจะถกูมองว่าไม่ให้เกียรตศิาล
 เหตุผลในทางเปิดเผยเป็น
อย่างนี ้ส่วนเหตุผลทางปิด ทาง
ลับจะเป็นอย่างไรขณะน้ีมีการ
วพิากษ์วจิารณ์กนัไปต่างๆนานา
 อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนดูเส้น
ทางการได้มาซึ่งว่าที่กกต.ที่ถูกเท
กระจาดทิ้งจะเห็นว่าการจะให้ได้
กกต.ชุดใหม่ 7 คนมาท�างานนั้น
ไม่ใช่เรือ่งง่าย
 อุปสรรคแรกอยู่ที่การสรรหา
ตัวแทนในสายศาลฎีกา 2 คน ที่
จะใช้วิธีลงคะแนนแบบกาบัตร
หย่อนหีบเหมือนครั้งที่ผ่านมาไม่
ได้แล้ว เพราะถกูมองว่าไม่เป็นการ
ลงคะแนนโดยเปิดเผยตามที่กฎ 
หมายก�าหนด

เทียบเชิญกกต.

ภาพจาก บางกอกโพสต์
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หาว่ามีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม เข้าไปยุ่งเกี่ยว
ในคดีหวย 30 ล้านบาท
 หวย 30 ล้านจึงกลายเป็นหวยห่วยแตก 
เป็นทุกขลาภ ไม่เคยมีหวยที่ถูกรางวัลแล้ว
วุ ่นวายเหมือนคร้ังนี้ที่สร ้างความโกลาหล
วุ่นวาย ควรเป็นข่าวที่ดีๆมีประโยชน์มาเสนอ
ให้กับประชาชนมากกว่า วันๆมีแต่ข่าวเรื่องนี้ 
ทั้ งหนังสือพิมพ ์และทีวี .  จนคนเอียนไป 
เหมือนกัน
  ยงัไงกน็�าเรือ่งนีม้าเป็นบทเรยีน จะได้ฉลาด 
ไม่เป็นทุกขลาภ ป้องกันไว้ก่อน ดีกว่าแก้ภาย
หลังเมื่อเกิดปัญหาแล้ว ส่วนเรื่องนี้จะจบลง 
โดยไม่มีการฟ้องร้องในศาลหรือไม่ก็ต้องดูกัน
ต่อไป 
 หวยห่วยแตก 30 ล้านจึงเหมือนละครน�้า
เน่า ที่ต่างฝ่ายต่างออกมาให้ข่าวอย่างเชื่อ 
มั่น เอาพยานหลักฐานต่างๆมาชิงไหวชิงพริบ
กันเกือบจะทุกวัน ชิงหวย ยังมีคนสนใจมาก 
กว่าละครที่ชิงผัวชิงเมียเสียอีก โดยเฉพาะ 
คอหวยทั้งหลายติดตามและเชื่อกันไปต่างๆ
นานา 
 ยังไงเมื่อจบภาคหนึ่งที่ต�ารวจสรุปผล
การสอบสวนแล้วก็ขออย่าให้มีภาคสอง 
อีกเลย 
	 เจริญพร

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

In Brief : ย่อความ

30ล้านทุกขลาภ

ทรรศนะ

หวย 30 ล้านจึงกลายเป็นหวยห่วย
แตก เป็นทุกขลาภ ไม่เคยมีหวยที่
ถกูรางวลัแล้ววุน่วายเหมอืนครัง้นีท้ี่
สร้างความโกลาหลวุ่นวาย 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

หวย 30 ล้านบาทกลายเป็นทุกขลาภ ลาภที่
สร้างทุกข์สร้างปัญหา ไม่เหมือนลาภที่มาจาก
การงานท่ีสุจริต ลาภที่เป็นสัมมากัมมันตะ 
จากการกระท�าที่ชอบ ไม่ใช่เป็นลาภที่ต่างคน
ต่างแย่งชิง จนเรื่องนี้สับสนวุ่นวายเพราะมีคน
อยากได้ส่วนแบ่งด้วย จนต้องให้ต�ารวจกอง
ปราบมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
 พล.ต.อ.จกัรทพิย์ ชยัจนิดา ผูบ้ญัชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) จะเป็นผู้แถลงเองวัน
ที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ว่า การสอบสวนใครที่น่า 
จะเป็นเจ้าของตัวจริง ใครโกหกและอาจต้อง 
ถูกด�าเนินคดีให้การเท็จ พยานเท็จ ระหว่าง 
นายปรีชา ใคร่ครวญ ครูช�านาญการพิเศษ
โรงเรยีนเทพมงคลรงัษ ีหรอื ร.ต.ท.จรญู วมิลู 
ต�ารวจเกษียณ ที่เอาหวยไปขึ้นเงิน
 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการ
สอบสวนของต�ารวจ ก็ต้องไปต่อสู ้กันตาม
กระบวนการยุติธรรม  เพราะเรื่องนี้ยังอยู่ใน 
ขั้นการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ยังไม่มี
การฟ้องร้องด�านินคดี ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยัง 
ยืนยัน มั่นใจว่าหวยเป็นของตัวเอง แต่ละ 
ฝ่ายก็มีคนที่สนับสนุนและเอาใจช่วย
 เรื่องนี้ยังท�าให้ พล.ต.ต.สุทธิ พวงพิกุล 
ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ถูกค�าสั่งให้ย้ายไป 
ปฏิบัติราชการที่ศปก.ตร. เนื่องจากถูกกล่าว 

มีแต่กระพี้?
การทวงสิทธิเสรีภาพผ่านการเลือกตั้ง
เป็นการทวงคืนอ�านาจของประชาชน
กลับคืนจากการรัฐประหาร ซึ่งรัฐธรรม 
นูญประกาศใช้แล้วเกอืบปี ไม่ใช่มองแค่
ประเดน็ “กระพี”้ เรือ่งของนกัการเมอืง 
“อยากเลือกตั้ง” 
 เช่นเดียวกับการวิพากษ์วิจารณ์ 
การท�างานของ “รัฐบาลเผด็จการ” 
เกอืบ 4 ปีว่าแทบไม่มอีะไรเป็นรปูธรรม
อย่างที่สัญญา “ขอเวลาไม่นาน...”  
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความปรองดอง 
หรือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
 แม้กระทั่งการปราบโกงที่ยิ่ง
นานยิ่งบานสะพรั่ง กรณี “นาฬิกา
หรูเพื่อนให้ยืม” สื่อดังของญี่ปุ ่น  
“นิเคอิ” ยังชี้ว่าเป็นการสะท้อน
สงัคมไทยเป็นวฒันธรรม “ลอยนวล” 
ที่ “ผู้มีอ�านาจท�าอะไรก็ไม่ผิด”! 
 ปัญหาเศรษฐกิจที่กรอกหูทุกวันว่า
ดีวันดีคืนก็เพราะปัจจัยภายนอกและ
การทุ ่มเงินหลายแสนล้านโครงการ
ขนาดใหญ่ที่ เ อ้ือกลุ ่มทุนไม ่ ก่ีกลุ ่ม 
ไม่ใช่เกิดจากการปฏิรูปเศรษฐกิจสู ่
ยุค 4.0 อย่างนานาประเทศ 
 ราคาสินค้าเกษตรท่ีกระเต้ืองก็
เพราะสถานการณ์ภายนอก ไม่ใช่การ
ปฏิรูปการเกษตร ส่วนคนยากจนที่ดู
เงียบและอ้างว่าพอใจนโยบาย “ประ 
ชารัฐ” ก็เป็นการแจกเงิน ไม่ได้การ
สร้างอาชีพที่มั่นคง 
 วาทกรรมของ “เฮยีกวง” ทีป่ระกาศ
ว่าประเทศก�าลังเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่สู่ 
“ยุคดิจิทัล” จึงไม่ใช่การวางรากฐาน
ระบบเศรษฐกจิและระบบรฐัราชการวาง
รากฐานให้กับนักธุรกิจและคนรุ่นใหม่
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างนานาประเทศ  
เป็น “ยุคดิจิทัลแบบไทยๆ” ที่เป็นแค่
วาทกรรมเพ้อฝันเพ้อเจ้อ?  
 เพราะแค่ท�าให้ทุกพื้นที่มีอิน 
เทอร์เน็ตใช้ก็ยังลุ่มๆดอนๆ ขณะ
ที่โลกก�าลังไปสู่ “ยุค 5G” กันแล้ว! 
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เศรษฐกิจ

3สถาบนัยกระดบั‘SMEs-Startup’

3 สถาบนัภาครฐัประกอบด้วยธนา 
คารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
หรือ SME Development Bank) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
เกล้าธนบุรี(มจธ.) และ ส�านักงาน
คณะกรรมการโยบายวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สวทน.) ลงนามบันทึกข้อตกลง 
“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ 
Startup และ SMEs ก้าวไกลครบ
วงจร” เพือ่ยกระดบัความสามารถ
ทางการแข่งขนัให้ SMEs แขง็แกร่ง  
สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต�่าให้ผู้
ประกอบการ SMEs และ Startup 
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้
จัดการ ธพว. กล่าวว่า ความร่วม
มือนี้ เป ็นการช ่วยสนับสนุนผู ้
ประกอบการ SMEs โดย มจธ.มี
เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ีเป็นผล
งานวิจัยจ�านวนมากที่สามารถ
พัฒนาช่วยผู้ประกอบการ SME 
และ Startup มีศูนย์บ่มเพาะและ
เตรียมความพร้อมในการด�าเนิน
ธรุกจิ มีบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะ
ด้าน นอกจากนี้ยังมีศูนย์ KX 
Knowledge Exchange แลก
เปลี่ยนการเรียนรู้และท�าผลงาน
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมโดยตรง 

ส่วน สวทน.จะช่วยสนับสนุนเงิน
ทุนภายใต้โครงการ TM (Talent 
Mobility) ส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
สถาบันวิทยาศาสตร์และหน่วย
งานภาครัฐ
 ด้าน ธพว. ช่วยสนบัสนนุความ
ฝันผู้ประกอบการให้เป็นจริงด้วย
แหล่งเงนิทุนดอกเบีย้ต�า่ เช่น โครง 
การสินเชื่อเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ชมุชนวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท 

“ธพว.-มจธ.- สวทน.” ช่วยเหลือเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ “SME-
Startup” ยกระดบัเศรษฐกจิชมุชนและสนิเชือ่ส�าหรับคนตวัเลก็
วงเงินรวม 58,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีสร้าง
นวัตกรรม

ลงนามสญัญาซือ้	: ฉตัรชยั ศริไิล กรรมการผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
และ นายสภุคั ลายเลศิ กรรมการอ�านวยการและประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิติัการ บรษิทั 
ยิบอินซอย จ�ากัด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาซื้อระบบและว่าจ้าง 
บริการบ�ารุงรักษาระบบงานรองรับมาตรฐานทางบัญชีใหม่ 

บุกตลาดในไทย	 : ธัญรัก นาสมยนต์ ผู้จัดการใหญ่ เบ็นคิว ประจ�าประเทศไทย  
ผนกึก�าลงัร่วมกบัพนัธมติรร้านค้าและตวัแทนจ�าหน่าย บกุขยายตลาดในประเทศไทย 
ยกขบวนโซลูชั่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้ง LCD, Projector และ IFP เพื่อตอบ 
โจทย์ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา 

นายชานนท์ เรอืงกฤตยา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
กล ่าวถึงผลการด�าเนินงานว ่า
ประสบความส�าเร็จเกินคาดและ
สามารถสร้างสถติิสูงสุดทัง้การเปิด
โครงการใหม่ ยอดขายและรายได้ 
โดยมูลค่าโครงการใหม่ท�าสถิติ
สูงสุดกว่า 42,500 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 105% จากปีก่อน ยอดขายท�า
สถิติสูงสุด 34,920 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น  39% จากปีก่อน และรายได้
สูงสุดถึง  12,950 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 6% จากปีก่อน ทั้งมียอดขาย

‘อนนัดา’สถติสิงูสดุ‘ยอดขาย-รายได้’

ดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปีแรก 3% ต่อปี 
วงเงนิกูส้งูสดุต่อรายไม่เกนิ 5 ล้าน
บาท ฟรีค่าธรรมเนียมค�้าประกัน 
4 ปี และโครงการสนิเชือ่เพือ่ SMEs 
คนตัวเล็ก วงเงินรวม 8,000 ล้าน
บาท เน้นช่วยผู้ประกอบที่เรียกว่า
จุลเอสเอ็มอี สามารถกู้ได้สูงสุด 1 

ล้านบาท ดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี 
ตลอดระยะเวลา 7 ปี และปลอด
ช�าระเงินต้น 3 ปีแรก เพื่อให้โอ 
กาสผู้ประกอบการตัวเล็กที่มีปัญ 
หาทางการเงนิใช้ลงทนุขยาย ปรบั 
ปรุงกิจการ หรือเป็นเงินทุนหมุน 
เวยีน

รอรับรู ้รายได้ (แบ็คล็อค) กว่า 
53,700 ล้านบาท รองรับการโอน
ใน 3 ปีข้างหน้า เพิม่ขึน้ 30% จาก
สิ้นปีก่อน
 ส�าหรับแผนธุรกิจปี 2561 ตั้ง
เป้ายอดโอนเพิ่มขึ้น 152% เป็น 
38,000 ล้านบาท ส่วนหนึง่ของ “4 
in 4 Roadmap” การเติบโต
มากกว่า 4 เท่าใน 4 ปีที่คาดว่าย
อดโอนจะโตเกินกว่า 400% จาก 
15,100 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 
70,000 ล้านบาทในปี 2564  ทัง้นี้
ป ี  2 560  เป ิ ดตั ว โคร งการ
คอนโดมิเนียม 11 โครงการและ
โครงการแนวราบ 5 โครงการ โดย

ร่วมทุนกับมิตซุย ฟูโดซังเพิ่มเติม
อีก 6 โครงการ มูลค่ากว่า 25,000 
ล้านบาท รวมมูลค่าโครงการร่วม
ทุน 21 โครงการกว่า 95,000 ล้าน
บาท ท�าให้เป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ 
ที่มีโครงการร่วมทุนมากที่สุดใน
ประเทศ
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ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

จนีสอนสทิธิมนษุยชนสหรฐั
‘เมย์’เดินหน้าBrexit 
เธเรซา  เมย์ นายกรฐัมนตรขีอง
องักฤษ จะกล่าวปราศรยัสปัดาห์ 
หน้าเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วน
ระหว่างอังกฤษกบัสหภาพยุโรป  
หลังจากออกจากการเป็นสมา 
ชกิ (Brexit) เดอืนมนีาคมปีหน้า 
โดยประชุมในช่วงบ่ายและรับ
ประทานอาหารค�า่ร่วมกนัท่ีบ้าน 
พกัประจ�าต�าแหน่งนายกรฐัมน 
ตรีนอกกรุงลอนดอน การหารอื
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 8 ชัว่โมง

คนไร้บ้านทีฝ่รัง่เศส
ทางการฝรั่งเศสใช้อาสาสมัคร 
350 ทีมตระเวนทั่วกรุงปารีส
ส�ารวจหากลุ ่มคนไร้ที่พักพิง 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่าน
มา พบว่าผู้เร่ร่อนต้องนอนตาม
สถานที่ต่างๆ ท่ามกลางสภาพ
อากาศหนาวเยน็ถงึ 2,952 ราย 
ทั้งได้ถามถึงสภาพความเป็น
อยู่เพื่อน�าไปเป็นข้อมูลแก้ปัญ 
หาให้ดีขึ้น หน่วยงานด้านสัง 
คมแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสเชื่อว่า
ผูค้นไร้ทีพ่กัพงิในกรงุปารีสอาจ
มีมากเกือบ 5,000 คน

‘ฮนุเซน’ตอบโต้ออสซี่ 
นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรี
กัมพูชา ประกาศระหว่างกล่าว
สุนทรพจน์เม่ือวนัที ่ 22 กมุภา 
พนัธ์ว่า จะไม่ยอมถกูกดดนัเรือ่ง
การเมอืงในประเทศในการประ 
ชุมอาเซียนที่ออสเตรเลียเป็น
เจ้าภาพเดือนหน้า ซึ่งออสเตร 
เลียไม่สามารถกดดันกัมพูชา 
ได้และพร้อมจะขดัขวางการออก 
แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-ออส 
เตรเลียซึ่งต้องใช้มติเอกฉันท์
ของสมาชกิ 10 ชาตอิาเซยีน ทัง้
เตือนว่าหากออสเตรเลียแสดง
ท่าทีไม่ดีก็จะท�าให้ออสเตรเลีย
ต้องอบัอายในทนัท ี รวมถงึกลุม่
ที่จะประท้วงตนในออสเตรเลีย 
อย่าน�ารปูภาพตนมาเผาประท้วง 
อย่างเดด็ขาด

หนังสือพิมพ์จีนรายงานว่า สห 
รัฐควรเรียนรู้จากจีนเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่าง
แท้จริงด้วยความเข้มงวดควบ 
คมุการเป็นเจ้าของอาวธุปืน 

โกลบอลไทมส์รายงานในบทบรร 
ณาธิการวันนี้ ภายหลังเหตุกราด
ยิงที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดา
ของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ท�าให้
นักเรียนและเจ้าหน้าที่เสียชีวิต  
17 คน ยิ่งปลุกกระแสให้เกิดการ
โต้เถยีงกันอกีครัง้เก่ียวกบัการควบ 
คุมอาวุธปืนในสหรัฐ สื่อทางการ
จนีรายงานว่ารฐับาลสหรฐัมกักล่าว 
หาประเทศอื่นเรื่องสิทธิมนุษย 
ชน แต่ทุกวันนี้มีชาวอเมริกันจ�า 
นวนมากขึ้นท่ีถูกสังหารด้วยอาวุธ
ปืนในสหรฐั และมจี�านวนมากกว่า
ทหารอเมรกัินท้ังหมดท่ีเสยีชวิีตใน
การท�าสงครามของสหรัฐ สื่อจีน
รายงานว่าการเป็นเจ้าของอาวุธ
ปืนในจีนมีระเบียบควบคุมอย่าง
เข้มงวด ช่วยลดปัญหาอาชญา 
กรรมและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้อง
กบัอาวธุปืนลงได้ รวมทัง้ยงัถอืเป็น
ปกป้องสทิธมินษุยชนอย่างแท้จริง 
ปัญหาสิทธิมนุษยชนเป็นความ 
ขัดแย้งมานานระหว่างสหรัฐกับ 
จีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2532 
เม่ือสหรัฐใช้มาตรการคว�่าบาตร

เกาหลีเหนือกล่าวหานายอันโต
นโิอ กเูทอร์เรส เลขาธกิารองค์การ
สหประชาติว่า ท�าเป็นเป็นเสมือน
ลูกสมุนของสหรัฐ หลังจากที่นาย 
กูเทอร์เรส กล่าวว่า มาตรการคว�่า
บาตรมีความจ�าเป็นที่จะใช้กดดัน
เกาหลีเหนือ 
 คณะผูแ้ทนเกาหลีเหนอืประจ�า
สหประชาชาติออกแถลงการณ ์
เมื่อวานนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับถ้อย 
แถลงที่ไม่มีความยั้งคิดของนาย 
กูเทอร์เรส ในระหว่างการประชุม
ด้านความมั่นคงที่เมืองมิวนิคของ

โสมแดงชีเ้ลขาUNลูกสมนุสหรฐั

ต�าแหน่งเลขาธิการยูเอ็น และ
ท�าให้เกาหลีเหนืออดคิดไม่ได้ว่า 
เขามีลักษณะเป็นลูกสมุน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของสหรัฐหรือไม่ พร้อม 
กันนั้นยังระบุว ่า ค�ากล่าวของ 
นายกูเทอร์เรส มีเจตนาไม่ดีและ
ขอร้องให้เขาหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ในลักษณะเช่นนี้อีก

เยอรมนี เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย
นายกูเทอร์เรส กล่าวในระหว่าง
การประชุมแสดงความช่ืนชม 
คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประ 
ชาชาตทิีป่ระสบความส�าเรจ็ในการ
ใช้มาตรการคว�่าบาตรในการกด 
ดนัเกาหลเีหนอื และตามความคดิ
ของเขาแล้ว มาตรการคว�่าบาตร 
ยังมีความจ�าเป็นที่จะคงไว้ต่อไป 
แถลงการณ์ของคณะผู้แทนเกาหล ี
เหนอืประจ�าสหประชาชาตกิล่าวว่า 
ถ้อยแถลงดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะ
สมในฐานะทีน่ายกเูทอร์เรส ด�ารง

กับจีนจากการปราบปรามกลุ่มผู้
ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่
จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่ง
 ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ของสหรัฐเสนอเพิ่มอายุ 
ขั้นต�่าที่จะซื้อปืนได้อย่างถูกกฎ 
หมายจาก 18 ปี เป็น 21 ปี หลัง
จากเร่ืองที่เสนอให้ครูพกปืนไป
โรงเรียนถูกคัดค้านอย่างหนัก 
 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า 
ไม่มีส่ิงใดส�าคัญไปกว่าการคุ ้ม 
ครองเด็ก เขาได้พูดคุยกับสมาชิก
สภาหลายคนและเจ้าหน้าทีส่มาคม
ปืนยาวแห่งชาติ (เอ็นอาร์เอ) แล้ว 
ทั้งหมดยืนยันว่าจะเดินหน้าตาม
แผนของเขาหลังเหตุยิงที่โรงเรียน
มัธยมในรัฐฟลอริดา เขาอยากให้
เพิ่มอายุขั้นต�่าที่จะซื้อปืนทุกประ 
เภทได้อย่างถกูกฎหมายจาก 18 ปี 
ในปัจจุบันเป็น 21 ปี ด้านโฆษก
ประจ�าตัวแถลงในเวลาต่อมาว่า 

ประธานาธิบดีหมายถึงปืนกึ่งอัต 
โนมตัเิท่านัน้ ผูน้�าสหรฐักล่าวเรือ่ง
นี้ ไม ่กี่ชั่วโมงหลังจากเอ็นอาร ์ 
เอยืนกรานคัดค้านการเพิม่อายซุือ้
ปืนว่า เป็นการละเมิดสิทธิเจ้าของ
ปืน ส่วนเรื่องที่ทรัมป์เสนอเมื่อวัน
ก่อนให้ครูพกปืนไปโรงเรียนและ
ให้เจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั 
(รปภ.) โรงเรยีนมปืีนนัน้ ปรากฏ 
ว่าถูกคัดค้านทันทีทั้งจากสมาคม 
ครแูละสมาคม รปภ.
 ปัจจุบันกฎหมายระดับประ 
เทศของสหรัฐก�าหนดอายุซื้อปืน
พกจากผู้ค้าถูกกฎหมายไว้ที่ 21 ปี 
ส่วนปืนยาว รวมทั้งปืนเออาร์ 15 
แบบที่นายนิโคลาส ครูซใช้ก่อ 
เหตุที่โรงเรียนในรัฐฟลอริดา กฎ 
หมายก�าหนดไว้ที่ 18 ปี หากเป็น
รัฐชนบทที่มีธรรมเนียมการล่า
สัตว ์ อาจซื้อได ้ตั้งแต่อายุ 14  
หรือ 16 ปี



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 4776 (1301) วันจันทร์ที่ 26 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 4776 (1301) วันจันทร์ที่ 26 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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2

3

4

5

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

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.
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สังคม

Thailand Coffee Fest 2018
สมาคมกาแฟพิเศษไทย น�าโดย 
วัลลภ ปัสนานนท์ นายกสมาคม
กาแฟชนิดพิเศษแห่งประเทศไทย
ร่วมกับ The Cloud น�าโดยช้าง
น้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท Cloud & Ground 
จ�ากัด ประกาศจัดงาน “Thailand 
Coffee Fest 2018” โดยงานจะ 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 
2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์
 ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Cloud 
& Ground จ�ากัด กล่าวว่า งาน 
Thailand Coffee Fest 2018 จัด
ขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟ
ไทยสู่ตลาดโลก พร้อมกับสร้าง 
มิติของความรู ้ ความเข้าใจใน
กระบวนการผลิตกาแฟที่ถูกต้อง 
ภายใต ้ แนวคิ ด  “Make  I t 
Sustainable” กระบวนการท�ากา 
แฟต้องมี “ความยั่งยืน” และมิติที่
สองคืออยากให้คนรู ้จักการเดิน
ทางของกาแฟ “จากต้นจนจิบ” ที่
ประกอบด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ 
เกษตรกร นักแปรรูปกาแฟ โรงคั่ว 
บาริสต้าและผู้บริโภค ซึ่งในแต ่
ละกระบวนการมีรายละเอียดและ
วิธีการที่ละเอียดพิถีพิถัน เราน�า
เรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้น่าสนใจ 
เพื่อให้คนดื่มเสมือนได้ออกเดิน
ทางไปเรียนรู้กับกาแฟเหมือนกับ
คอนเซ็ปต์ตั้งแต่ต้นจนจิบ 
 โดยภายในงาน Thailand 

กาแฟภายในประเทศมีถึงปีละ 2 
หมื่นตัน ท�าให้ต้องน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศโดยเฉพาะลาวและ
เวียดนามถึงปีละกว่า 1 หมื่นตัน 
ที่ผ่านมากาแฟไทยผลิตไม่เพียง
พอกับการบริโภคในประเทศ และ
ยังมีบางส่วนที่ส่งออกไปขายใน
ต่างประเทศ ทางสมาคมฯ จึง
เตรียมยกระดับกาแฟไทย ให้มี
สัดส่วนกาแฟพิเศษมากย่ิงๆข้ึน 
โดยตลาดกาแฟในประเทศไทย
เติบโตประมาณ 15-20% จาก 
ปีก่อน แบ่งสัดส่วนเป็นกาแฟ
ทั่วไป 90 % และ 10% เป็นกาแฟ
พิเศษ หรือกาแฟพรีเมียม สังเกต
ได้จากจ�านวนผู้บริโภคกาแฟท่ี 
เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลให้มีการเปิดร้าน 
กาแฟใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตาม โดยตลาดกาแฟเฉพาะที่ 
เน ้นการบริโภคกาแฟที่มี เอก 
ลักษณ์เฉพาะและมีคุณภาพสูง 
จะเป ็นตลาดที่ จะได ้รับความ 
นิยมสูงมากขึ้น

Coffee Fest ประจ�าปี 2018 มี
จ�านวนผู้ออกร้านท้ังส้ิน 126 บู๊ธ
คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 10,000 
คน/วัน โดยแต่ละวันจะมีกิจกรรม
ให้เข้าร่วมมากมาย ได้แก่ การ
ประกวด 10 สุดยอดกาแฟคณุภาพ
แห่งปี, การแข่งขนั World Es Yen 
Championship ครั้งที่ 2 ตามด้วย 
กิจกรรมเวิร์คช็อปได้แก่ Basic 
Coffee Tasting เรียกได้ว่าตลอด 
4 วันของการจัดงานครั้งนี้ ผู้เข้า 
ชมจะได้ทั้งองค์ความรู้ทั้งกระบวน 

การกับของธุรกิจกาแฟ และยัง
เพลิดเพลินกับสุนทรียสัมผัสใน
รสชาติและกลิ่นกรุ ่นของกาแฟ 
หลากหลายแบบในงาน
 ด้าน วัลลภ ปัสนานนท์ นา 
ยกสมาคมกาแฟชนิดพิเศษแห่ง
ประเทศไทยกล่าวว่า ในช่วง 1-2 
ปีนี้ พฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่
นิยมดื่มกาแฟเพิ่มมากขึ้น โดย
เฉพาะกาแฟพิเศษส่งผลให้เกิด
การขยายตัวของธุรกิจร้านขาย
กาแฟโดยความต้องการบริโภค

พรรณพร คงยิง่ยง รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส Chief People Officer ธนาคารไทยพาณชิย์ 

และ ศาสตราจารย์เอียน เฟนวิค รักษาการแทนรองผู้อ�านวยการ สถาบันบัณฑิต

บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามสัญญาความร่วมมือ 

จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge (SCBFLC) ปีที่ 5

 

ฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด  

(บสส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จ�านวน 16 เครื่อง 

ให้แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและ 

การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน 


