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แม้สัญญาณจากผู้มีอ�านาจจะ 
เด่นชัดว่าไม่มีนโยบายคว�่าร่าง
พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.และพ.ร.ป. 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.เพื่อจัด
เลอืกตัง้ในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ์ 
ปีหน้า แต่ดูเหมือนจะยังมั่นใจ
อะไรไม่ได้ 100% แม้ร่างพ.ร.ป. 
จะผ่านในขัน้ตอนลงมต ิแต่มแีนว
โน้มค่อนข้างสูงที่จะถูกส่งให้ 

ศาลรัฐธรรมนูญตีความเพราะ 
มีประเด็นที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัด
รัฐธรรมนญูโดยเฉพาะท่ีมาของ 
ส.ว. ลากตัง้ การลงมตใินวนัที ่8 
มีนาคมอาจต้องลุ้นบ้างแต่คง 
ไม่ถงึต้องลุน้จนตวัโก่ง ไว้ไปรอ 
ลุ้นกันตอนผลตีความดีกว่าว่า 
จะออกมาอย่างไร

“ทั่นผู้น�ำ” สัญญาเลือกตั้งกุมภาฯ 62 
ก๊วนต่างๆดีเดย์ตั้งพรรคหนุน “ทั่นผู้น�ำ” 
จับตาว่า “ทั่นผู้น�ำ” จะเลิกอุ๊บอิ๊บหรือไม่ 
เพราะ “ค�ำพูดคือนำย” ไม่ใช่พูดเรื่อยเปื่อย  
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้คนไทยไม่แพ้ชาติใด 
หากรัฐส่งเสริมนโยบายและงบประมาณถูกจุด 
“เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศำล” เตือนพลังประชาชน 
หากปี 2562 ไม่มีการเลือกตั้งตามสัญญา 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแสสรรหา กกต.ใหม่ 
“Pegasus” มองการเมืองเมื่อความจริงปรากฏ 
อ�านาจจะกลับคืนสู่ประชาชน 
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ที่สนช.ส่วนใหญ่ต้องกำร แต่ก็ไม ่
มีหลักประกันอันใดว่ำกำรลงมติ
อีกครั้งในวันที่ 8 มีนำคมนี้ผล
คะแนนจะออกมำเหมือนเดิม โดย
เฉพำะเมื่อพิจำรณำจำกกำรแก้ไข
มำตรำ 91 ที่ลดอ�ำนำจคณะรักษำ
ควำมสงบแห่งชำต ิ(คสช.) คดัเลอืก 
ส.ว.จำก 200 คน เหลือเพียง 50 
คน
 ทั้งนี้เพรำะตำมบทเฉพำะกำล
ให้อ�ำนำจสนช.เลือกส.ว.ท้ังหมด 
โดยเลือกจำกบัญชีรำยชื่อที่ผ่ำน
กำรสรรหำจำกคณะกรรมกำรสรร 
หำ และเลือกจำกบัญชีที่ผ่ำนกระ 
บวนกำรเลือกกันเองซึ่งคณะกรรม 
กำรกำรเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้
ด�ำเนินกำร
 ขณะที่ร่ำงพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎร (ส.ส.) 
แม้จะตกลงกันได้เร่ืองจัดมหรสพ
หำเสียง แต่ยังมีประเด็นที่ต้องกัง 
วลคอื กำรตดัสทิธิรั์บรำชกำรทำง 
กำรเมอืง เพรำะยงัไม่ชดัเจนว่ำ กำร 
ไปด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองนั้น 
ถือเป็นสิทธิหรือเสรีภำพ หำกเป็น
สิทธิก็สำมำรถจ�ำกัดได้ แต่ถ้ำเป็น
เสรีภำพ ก็ไม่สำมำรถไปจ�ำกัดได้   
 การลงมติวันที่ 8 มีนาคมนี้  
แม้มีประเด็นให้ลุ ้นอยู ่บ้าง แต ่
อาจไม่ถึงขั้นต้องลุ้นจนตัวโก่งว่า
สนช.จะคว�่าร่างกฎหมาย
 เพราะสถานีสุดท้ายปลายทาง
เชื่อว่าทั้งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้
มาซึ่งส.ว.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือกตั้งส.ส.จะถูกส่งถึงมือ 
ศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นผู ้ชี้ขาด
ค่อนข้างแน่นอน
 ไว้ไปรอลุน้กนัตอนนัน้ว่าจะ
ผลการตดัสนิจะออกมาอย่างไร

ไม่เคยมีอะไรทีจ่ะม่ันใจได้ หรอืแน่ 
นอนเลยสักอย่าง
 แม้ท่ำนผู ้น�ำจะส่งสัญญำณ
ชัดเจนแล้วว่ำไม่มีนโยบำยคว�่ำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐ 
ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) 2 ฉบับสุดท้ำย 
พร้อมประกำศหนักแน่นว่ำจะ 
มีกำรเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงเดือน
กุมภำพันธ์ปีหน้ำ
 แม้ นายวษิณ ุเครอืงาม รอง
นำยกรัฐมนตรี จะเชื่อว่ำกำรลง 
มติของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
(สนช.) ในวันที่ 8 มีนำคมนี้จะ 
รำบรื่น เพรำะในชั้นกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมำธิกำรร่วม 3 ฝ่ำย
ไม่ได้แสดงให้เป็นจะมีประเด็น 
ใดเป็นปัญหำ
 แม้จะมีค�ำแนะน�ำว่ำ สนช.
เสียงข้ำงน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับร่ำง
กฎหมำยสำมำรถย่ืนเรื่องให้ศำล
รัฐธรรมนูญตีควำมได้
 แต่ท่ำทีของ นายมีชัย ฤชุ
พันธุ์ ประธำนคณะกรรมกำรร่ำง
รัฐธรรมนูญ (กรธ.) กลับท�ำให้
ควำมไม่มั่นใจว่ำร่ำงกฎหมำยจะ
ผ่ำนสนช.กลับคืนมำ
 ประธำนกรธ. แสดงควำมเป็น
ห่วงบทเฉพำะกำลของร่ำง พ.ร.ป. 
ว่ำด้วยกำรได้มำซึ่งวุฒิสภำ (ส.ว.) 
ที่ยังคงแบ่งประเภทผู้สมัครออก
เป็น 2 ประเภท คือ แบบอิสระ  
และแบบมีองค์กรรองรับ  
 ถึงจะเชื่อว่ำร่ำงกฎหมำยจะ
ผ่ำนมติสนช.ในวันที่ 8 มีนำคม
แล้วค ่อยส่งศำลรัฐธรรมนูญตี 
ควำม แต่ก็แสดงให้เห็นว่ำร่ำง
พ.ร.ป.กำรได้มำซึ่งส.ว.ยังมีควำม
เห็นต่ำงกันอยู่
 เรื่องแบ่งประเภทผู้สมัครออก
เป็น 2 ประเภท ถือเป็นประเด็น
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ให้แบ่ง ส.ว. 200 คนมาจาก 2 
ประเภท คือ ผู้สมัครแบบอิสระ 100 
คน และ ผูส้มคัรทีเ่ป็นตวัแทนองค์ 
กรวิชาชีพ 100 คน โดยทั้ง 2 
ประเภท ให้แยกการคัดเลือกออก
จากกัน ถือเป็นการแก้หลักการ
ของร่างกฎหมายหรือไม่
 การแก้ไขครั้งนี้ขัดต่อหลัก
การทีว่างไว้ในรฐัธรรมนญูหรอื
ไม่
 แม้กำรลงมติเมื่อวันที่ 26 มก 
รำคมที่ผ ่ำนมำเสียงสนับสนุน 
จะท่วมท้น 197 เสียง และไม่มี
สนช.คนใดลงมติคัดค้ำน แต่ก็มี
สนช.ที่งดออกเสียง 7 คน
 ถึงร่ำงกฎหมำยจะคงเดิมตำม

ส�ำคัญเพรำะน�ำมำซ่ึงกำรตั้งคณะ 
กรรมำธิกำรร่วม 3 ฝ่ำย
 ที่ยังพออุ ่นใจได้คือกำรแบ่ง
ประเภทผูส้มคัรออกเป็น 2 ประเภท
นั้นเป็นควำมต้องกำรของสนช.
เสียงส่วนใหญ่ (อ้ำงอิงจำกจ�ำ 
นวนสนช.ที่ลงมติ เมื่อวันที่ 26 
มกรำคมที่ผ่ำนมำ)
 แต่ส่ิงที่น่าเป็นห่วงคือการโละ
วิธีคัดเลือกผู้สมัคร ส.ว. ด้วยวิธี
เลือกไขว้กลุ่มวิชาชีพ ตามที่คณะ
กรรมาธกิารร่างรฐัธรรมนญู เสนอ
ไว้ในร่างแรก โดยเปลี่ยนมาให้ผู้
สมัครเลือกกันเองภายในกลุ่มวิชา 
ชีพ ทั้งระดับอ�าเภอ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ พร้อมเห็นชอบ
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In Brief : ย่อความ

มนุษย์พันธ์ุต้านโกง

ทรรศนะ

ประเทศชาตจิะเหมอืนถกูมอดปลวก
กัดกิน กินเสาบ้านเรือนจนผุพัง 
หมด ยิ่งคนยากจนท่ีมีโอกาสน้อย 
อยู่แล้วยังถูกแย่งถูกโกงอีก อย่างนี้
ก็ไม่ไหวแล้ว

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มาตามนัด?
ปรำกฏกำรณ์ “ทักษิณ” ยังไม่ล้มหำย
ตำยจำกทัง้ทีผ่่ำนกำรรฐัประหำรแล้วถงึ 
2 ครั้ง ล่ำสุดศำลฎีกำแผนกคดีอำญำ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมืองให้
ออกหมำยจับ “ทักษิณ ชินวัตร”  
 ควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้ำงหุน้ส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทำน หรือเข้ำเป็น 
คู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว เป็นเจ้ำ
พนักงำนมีหน้ำที่จัดกำรหรือดูแลกิจ 
กำรใดเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประ 
โยชน์ส�ำหรับตัวเอง หรือผู้อื่น เป็นเจ้ำ
พนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดควำมเสีย
หำยแก่ผู้หนึง่ผู้ใดหรอืปฏิบตัหิรอืละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต
 คดีน้ีได้ย่ืนฟ้อง “ทักษิณ” ตั้งแต่
วันที่ 11 กรกฎำคม 2551 โดยระบุ
ว่ำกำรแปลงค่ำสัมปทำนกิจกำรโทรคม 
นำคมดังกล่ำวเอื้อประโยชน์ “ชิน
คอร์ป” ท�ำให้รฐัเสยีหำย 66,000 ล้ำน
บำท  
 ทีส่�ำคญัหมำยจบัครัง้นีเ้ป็น “หมาย
จับใหม่” โดย “หมายจับเดิม” ยัง 
ไม่ได้ยกเลิกและไม่หมดอำยุควำม ท้ัง
อัยกำรสูงสุดและ ป.ป.ช.ในฐำนะโจทก์
ยื่นฟ้องและยื่นค�ำร้องขอพิจำรณำคด ี
ลับหลังตำม วิ.อม.ใหม่ อีก 3 ส�ำนวน 
คือ คดีทุจริตปล่อยกู้ธนำคำรกรุงไทย 
คดีทุจริตกำรปล่อยกู้เอ็กซิมแบงก์และ
คดีหวยบนดิน 
 กฎหมายใหม่ยังก�าหนดโทษจ�าเลย
ทีห่ลบหนรีะหว่างการพจิารณาให้จ�าคกุ
ไม่เกนิ 6 เดอืน หรอืปรบัไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ  และหากไม่ได้
ตวัมาภายใน 3 เดอืนก็ให้เริม่การพิจาร 
ณาคดีต่อได้เลย
 และไม ่แปลกที่ “หมายจับ
ทักษิณ” เหมือนมาตามนัดพร้อม
การเมืองที่ก�าลังร้อนระอุ!

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี
ว ่ำกำรกระทรวงพัฒนำสังคมและควำม
ม่ันคงของมนษุย์ (พม.) ประกำศจดักำรเดด็
ขำดกับพวกโกงเงินคนจน จะไม่ไว้หน้ำใดๆ
ท้ังสิ้น ถือเป็นกำรกระท�ำที่เลวทรำมต�่ำช้ำ
มำก แสดงว่ำไม่มีควำมเมตตำในสันดำน
เลย ท�ำให้นึกถึงที่พระพุทธเจ้ำที่ตรัสว่ำ ท�ำ
ทำนท�ำบุญเท่ำไรก็ตำม ไม่ส�ำคัญเท่ำกับมี
เมตตำสักครั้งในหัวใจ
 ยิ่งมีกำรขุดคุ้ยตรวจสอบก็พบว่ำมีกำร
โกงเงินคนยำกจนหลำยจังหวัด เหมือน 
เป็นโรคระบำดที่กระจำยไปทั่วประเทศ ทั้ง
ที่คนโกงก็มีต�ำแหน่งมีหน้ำที่มีเงินเดือน
เหลือกินเหลือใช้ ยังไปรีดไปไถคนยำกจน
อีก จึงต้องก�ำรำบจัดกำรพวกมนุษย์พันธุ ์
ขี้โกงนี้อย่ำงเด็ดขำด ไม่อย่ำงน้ันก็กำร
ประกำศต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่มีวัน 
ท�ำส�ำเร็จ ยึดอ�ำนำจมำก็เสียของ ประกำศ
แล้วท�ำไม่ได้แล้วยังโกงกันมำกขึ้นอีก กำร
จัดอันดับคอร์รัปชันเรำก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่ำ 
เดิมเท่ำไรเลย มีแต่แย่ลง หำกไม่เอำจริง 
ก็จะยิ่งเสียหำยในระยะยำว
 อยากให้ประเทศไทยมรัีฐบาลฉลาด

ที่สร้างมนุษย์พันธุ์ต่อต้านโกง ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน สร้างแรงจูงใจ
และให้ก�าลงัใจมนษุย์พนัธุต้์านโกงเพิม่
ขึน้ อย่าง “น้องแบม” ท่ีออกมาแฉเรือ่ง
โกงคนยากจน  เธอไม่ยอมลงชือ่ให้พวก
โกงรับเงินแทนคนจน เพราะเห็นว่า 
ผิดศีลธรรมและมโนธรรม 
 อำตมำยังคิดว่ำแค่แรงจูงใจยังน้อยไป 
ต้องขึ้นบัญชี “น้องแบม” เป็นมนุษย์สำย
พันธุ ์ต้ำนโกงเพ่ือเป็นตัวอย่ำงคนดีที่จะ 
มำร่วมกันก�ำรำบปรำบปรำมพวกทุจริต
คอร์รัปชัน ให้โอกำส “น้องแบม” ได้เรียน
สูงๆ และมำท�ำงำนให้บ้ำนเมือง ซึ่งอำจไต่
เต้ำจนได้เป็นประธำนป.ป.ช. (คณะกรรม 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ง
ชำต)ิ กไ็ด้ หรอืให้ได้ร่วมท�ำงำนปรำบปรำม
คอร์รัปชันต่ำงๆ เป็นตัวอย่ำงพลเมืองดีที่ 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันให้มีจ�ำนวน 
เพิ่มมำกขึ้น ไม่อย่ำงนั้นก็ปรำบปรำมพวก
ทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ไม่ทัน
 ประเทศชาตกิจ็ะเหมอืนถกูมอดปลวกกดั
กิน กินเสาบ้านเรือนจนผุพังหมด ยิ่งคน
ยากจนที่มีโอกาสน้อยอยู่แล้วยังถูกแย่งถูก
โกงอกี อย่างนีก็้ไม่ไหวแล้ว รฐับาลมอี�านาจ
มาตรา 44 หรือกฎหมายมากมาย ก็ต้อง 
รู้จักน�ามาใช้ให้ถูกต้องถูกทาง ไม่ใช่ใช้แต่
เรื่องการเมือง พวกโกงคนจนต้องถูกลงและ
ยึดทรัพย์สินมาคืนมาแจกจ่ายคนยากจน 
พวกน้ีโกงกินงบประมาณประเทศไปมาก 
มาย แต่ถูกแย่ง ถูกโกง ดูดนั่นดูดนี่ งาบ 
โน่นงาบนี่ มนุษย์พวกนี้ควรจัดการให้สูญ
พันธุ์ หรือไม่ให้แพร่พันธุ์ได้ อย่าปล่อยให้
ก�าเริบเสิบสาน 
 จงึขอฝากใครท่ีมอี�านาจบรหิารประ 
เทศต้องแนวแน่มุง่มัน่กบัการแก้ปัญหา
ทุจริตคอร์รัปชัน แก้ไขสิ่งผิดเหล่านี้ให้
ดีงามขึ้นมาให้ได้
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

หุ้นยังผันผวนจับตาการเมืองสหรัฐ

นำงจิตรลดำ เลขำพันธ์ ผู ้ช่วย 
กรรมกำรผู ้จัดกำรบริษัทหลัก 
ทรัพย์ ไอร่ำ จ�ำกัด (มหำชน)  
หรือ AS มองภำพรวมตลำดหุ้น
เดอืนมนีำคมอยู่ทีก่ำรท�ำ Window 
Dressing ปิดงบไตรมำสไตรมำส
แรกและกำรเก็งก�ำหุ้นที่มีกำรจ่ำย
เงินปันผลต่อเนื่องก่อนทยอยขึ้น 
XD เดือนมีนำคมและเมษำยน 
ประกอบกับแนวโน้มรำคำน�้ำมัน 
ที่ทรงตัวหลั งปรับขึ้นสูงสุดใน 
รอบกว่ำ 3 ปี ส่งผลบวกหุ้นกลุ่ม
พลั งงำนและธุรกิจป ิ โตรเคมี  
แต่รำคำน�้ำมันยังถูกกดดันจำก
กำรผลิตน�้ำมันของสหรัฐที่เพิ่ม 
ขึ้นเช่นกัน
 ส่วนปัจจัยกดดันภำพรวมกำร
ลงทุนคือกำรขำยสิทธิของ Fund 
Flow ต่ำงชำติ โดยล่ำสุดอยู ่ที่ 
50,664 ล้ำนบำท ประกอบกับ
ควำมขดัแย้งทำงกำรเมอืงในสหรฐั
อำจส่งต่อร่ำงกฎหมำยงบประมำณ
ชั่วครำวที่จะครบก�ำหนดวันท่ี 23 
มีนำคมนี้และเมื่อเดือนมกรำคม
ประสบภำวะ Government Shut 
down และเฟดส่งสัญญำณปรับ 
ขึ้นดอกเบี้ยซึ่ งจะประชุมวัน ท่ี  
20-21 มีนำคม สถำนกำรณ์  
Bond Yield หำกสูงขึ้นก็อำจส่ง 
ผลต่อกำรลงทุนในสินทรัพย์เส่ียง 

รวมถึงตลำดหุ้น 
 กำรลงทุนเดือนมีนำคมจะยัง 
มคีวำมผนัผวนโดยกรอบดชันทีำง
เทคนิคจะอยู่ 1,790-1,850 จุด 
แนพเก็งก�ำไรหุ ้นที่มีกำรปันผล
ก่อนขึ้น XD เช่น PTTGC, CPN, 
PTT, CBG, TMT และ PSH เป็นต้น 
 ด้ำน Economic Intelligence 
Center (EIC) ธนำคำรไทยพำ 

บล.ไอร่า ประเมินตลาดหุ้นไทยมีนาคมรับปัจจัยบวกจากการ 
ปิดงบไตรมาสแรกหนุนดัชนีอยู่ระหว่าง 1,790-1,850 จุด ให้
จับตาการเมืองสหรัฐ ส่วน EIC ชี้เศรษฐกิจยุโรปยังโตต่อเนื่อง
หลังการเมืองในอิตาลีลดลง

ความร่วมมือ	: ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) แถลงความร่วมมอืในการพฒันาและส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการ
และผู้ลงทุนใช้ประโยชน์จากสินค้ายางพาราล่วงหน้าใน TFEX พร้อมร่วมพิธีลงนาม 
MOU สนับสนุนการซื้อขายและส่งมอบสินค้า RSS3D Futures 

แถลงผล	 : กลุ่มทรู โดย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  
ด้านปฏิบัติการ และ ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) จัดการ
ประชุมนักวิเคราะห์ แถลงผลการด�าเนินงานในไตรมาส 4 และทั้งปี 2560 ตอกย�้า 
การเติบโตแข็งแกร่งทั้งธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต

ALTร่วมสงิคโปร์ให้บรกิารSRT
นำงปรีญำภรณ์ ตั้งเผ่ำศักดิ์ กรรม 
กำรผู้อ�ำนวยกำรบริษัท เอแอลที 
เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
ALT เปิดเผยว่ำ ได้ลงนำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือกับบริษัท 
SG.GS PTE. LTD. หรือ SG.GS 
จำกสิงคโปร์ ผู้ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยว
กับกำรให้บริกำรเครือข่ำยโทร 
คมนำคมที่ครอบคลุมทั่ ว โลก  
เพ่ือเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่งทั้ง 
สองฝ่ำยและขยำยกำรให้บริกำร
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแก่กลุ ่ม
ลูกค้ำด้ำนโทรคมนำคมทั้งในและ
ต่ำงประเทศ ซึ่งจะสำมำรถครอบ 
คลุมไปถึงระดับภูมิภำคต่ำงๆทั่ว
โลก รวมถึงกำรใช้ประโยชน์จำก
โครงข่ำยใยแก้วน�ำแสงตำมแนว

เส้นทำงรถไฟ (SRT) ทีด่�ำเนนิกำร 
เสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริกำร 
เชิงพำณิชย์แล้ว โดยขยำยจำก
ระดบัภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียง 
ใต้ให้รองรับกำรเชื่อมต่อระหว่ำง
ภูมิภำคทั่วโลก
 น.ส.เลกวน ผู้บริหำรระดับสูง  

ณชิย์ วิเครำะห์เศรษฐกิจยูโรปยัง
เติบโตรำว 2.3% ต่อเนื่องจำก 
ปี 2017 หลังจำกควำมเสี่ยงทำง 
กำรเมืองในอิตำลีลดลงจำกควำม

กั งวล I ta lex i t  ที่ ชนะเลือก 
ตั้ง ซึ่งสินค้ำส่งออกจำกไทยไป 
ยูโรปจะโตต่อเนื่องเช่นกันซึ่งไทย 
มีสัดส่วน 9% ของส่งออกทั้งหมด 
 ส่วนเงินยูโรมีแนวโน้มแข็งค่ำ 
ต่อเนื่องจำกปัจจัยพื้นฐำนทำง
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและกำรด�ำ 
เนนินโยบำยกำรเงนิของ ECB อำจ 
ยุติมำตรกำรผ่อนคลำยทำงกำร
เงินได้เร็วขึ้น โดยค่ำเงินบำทต่อ
ยูโรมีแนวโน้มอ่อนค่ำลงเล็กน้อย 
เนื่องจำกเงินบำทเทียบดอลลำร์
สหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่ำขึ้นช้ำกว่ำ
กำรแข็งค่ำของเงินยูโร

SG.GS กล่ำวว่ำ SG.GS ก่อตั้ง
ขึ้นพ.ศ.2543 และด�ำเนินกำร
ออกแบบและก่อสร้ำงเครือข่ำย 
ที่มีเสถียรภำพสูง สำมำรถตอบ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
เป็นอย่ำงดี กำรร่วมมือครั้งนี้ไม ่
เฉพำะกำรขยำยขอบเขตธุรกิจใน
ไทย แต่รวมถึงอนุภูมิภำคลุ ่ม
แม่น�้ำโขงและเชื่อมต่อเมืองส�ำ 
คัญในภูมิภำคต่ำงๆทั่วโลก เช่น 
ลอนดอน ฮ่องกง ลอสแองเจลลิส 
ที่รู้จักกันในนำม hubbing cities 
หรือเมืองศูนย ์กลำงกำรเชื่อม 
ต่ออินเทอร์เน็ตโลก โดย ALT  
จะร่วมกันพัฒนำกำรให้บริกำร
เครือข่ำยเพื่อเชื่อมต่อไปสู่ควำม
ส�ำเร็จในอนำคต 
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ข่าวย่อย

สองเกาหลชีืน่ม่ืน 
เมื่อวำนนี้ (5 มีนำคม) คณะผู้
แทนพิเศษของเกำหลีใต้น�ำ
โดยนำยชุง อึย ยอง ผู้อ�ำนำย
กำรควำมมัง่คงแห่งชำต ิได้พบ
กับนำยคิม จองอึน ผู้น�ำเกำ 
หลีเหนือ หลังจำกนั้นได้ร่วม
งำนเลี้ยงอำหำรค�่ำเป็นเวลำ
กว่ำ 4 ชั่วโมง โดยสื่อทำงกำร
เกำหลีเหนือรำยงำนว่ำ นำย
คิมพร้อมประชุมสุดยอดสอง 
เกำหลีกับประธำนำธิบดีมูน 
แจ อิน ซึ่งนำยคิมให้ควำม
ส�ำคญัอย่ำงยิง่กบักำรปรบัปรงุ
ควำมสัมพันธ์ครั้งนี้ 

นิวซีแลนด์ร้อนสุด 
สถำบันวิจัยอุทกศำสตร์และ
ชัน้บรรยำกำศรำยงำนว่ำ นวิซ ี
แลนด์เผชิญสภำพอำกำศร้อน
อบอ้ำวที่สุดเป็นประวัติกำรณ์
ในฤดูร้อน และคำดว่ำจะเผชญิ
กบัอำกำศร้อนระอไุปอย่ำงต่อ
เนื่อง โดยวันที่ 6 มีนำคมอยู่ที่ 
18.8 องศำเซลเซียส เพิ่มจำก
ระดบัปกติ 2.1 องศำ โดยอณุห 
ภมูสิงูสดุทีเ่กำะใต้ 38.7 องศำ 
นับว่ำร้อนทีส่ดุนบัตัง้แต่ปี 2452 
ที่บันทึกไว้เมื่อปี 2477-2478 
เนื่องจำกมีหลำยปัจจัยทีห่นนุ
อำกำศร้อน เช่น อุณหภมูนิ�้ำ
ทะเลทีส่งูขึน้และปรำกฏกำรณ์ 
ลำนีญำที่พัดจำกเหนือลงมำ 

อินเดียบินผ่านซาอุฯ 
นำยกรฐัมนตรเีบนยำมนิ เนทนั
ยำฮูของอิสรำเอลเปิดเผยว่ำ 
ซำอุดีอำระเบียยินยอมให้สำย
กำรบนิแอร์อนิเดยีใช้น่ำนฟ้ำใน
เทีย่วบนิใหม่ไป-กลบักรงุเทลอำ
วฟี แต่ทำงซำอดุอีำระเบยียงัไม่
รับรองสถำนะอิสรำเอลและ
ยกเลกิกำรห้ำมผ่ำนน่ำนฟ้ำทีม่ี
มำนำน 70 ปี แต่กถ็อืเป็นกำร
ลดควำมขัดแย้งซึ่งต่ำงเป็น
พันธมิตรสหรัฐที่มีควำมกังวล
ต่อกำรขยำยอทิธิพลของอหิร่ำน
ในภมูภิำค

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ร่วมเปิดสถานทูตสหรัฐ
ประธำนำธิบดโีดนลัด์ ทรมัป์ ผูน้�ำ
สหรัฐกล่ำวว่ำ เขำอำจเดินทำงไป
อิสรำเอลเพื่อร่วมในพิธีเปิดสถำน
ทูตแห่งใหม่ของสหรัฐในเยรูซำ
เลม ขณะที่เขำและนำยกรัฐมนตรี
เบนยำมิน เนทันยำฮูของอิสรำ 
เอลมีท่ำทีร่วมกันในกำรต่อต้ำน
อิหร ่ำนระหว ่ำงหำรือกันที่ท�ำ 
เนียบขำว
 กำรที่ประธำนำธิบดีทรัมป์
ประกำศรับรองนครเยรูซำเลม 
เป็นเมืองหลวงของอิสรำเอลและ
ย้ำยสถำนทตูจำกกรงุเทลอำวฟีมำ
เยรูซำเลม ถือเป็นกำรกลับล�ำ
นโยบำยสหรัฐที่ยึดมั่นร ่วมกับ
นำนำประเทศว่ำจะให้อิสรำเอล
และปำเลสไตน์เจรจำกนัเอง  สร้ำง
ควำมไม่พอใจให้กลุ่มอำหรบั และ
ยิ่งท�ำให้ควำมพยำยำมฟื้นฟูกำร
เจรจำสันติภำพตะวันออกกลำง 
ยุ่งยำกขึ้น ประธำนำธิบดีทรัมป ์
กับนำยเนทนัยำฮ ูพบปะหำรอืกนั
ทีห้่องรปูไข่ในท�ำเนยีบขำวโดยพดู
ถึงกำรเยือนนครเยรูซำเลมคร้ังที่
สองในต�ำแหน่งประธำนำธิบดี
ส�ำหรับกำรเปิดสถำนทูตสหรัฐใน
เยรซูำเลมทีว่ำงก�ำหนดไว้ในเดอืน
พฤษภำคม ขณะที่นำยเนทันยำฮู
ซึ่งก�ำลังถูกสอบสวนในคดีทุจริต
คอร์รัปชัน ได้เบนควำมสนใจใน
เรือ่งนีร้ะหว่ำงกำรเยอืนสหรฐัเป็น
เวลำ 5 วัน นอกจำกนี้ผู้น�ำทั้งสอง
ยังได้หำรือถึงข้อตกลงนิวเคลียร์
อิหร่ำนที่สหรัฐท�ำไว้กับประเทศ
มหำอ�ำนำจโลกเมื่อปี 2558 โดย
แสดงจุดยืนร ่วมกันที่อิหร ่ำน 
จะต้องล้มเลิกโครงกำรนิวเคลียร์
และกล่ำวหำอิหร่ำนว่ำคงก�ำลัง
ทหำรในซีเรีย
 นอกจำกนี้ ทำงกำรสหรั ฐ 
เรยีกร้องให้กลุม่ตดิอำวธุตอลบีำน
พิจำรณำข ้อเสนอเจรจำสันติ 
ภำพของประธำนำธิบดีอัชรำฟ  
กำนีของอัฟกำนิสถำน
 นำยกำนีกล่ำวในกำรประชุม
ระหว่ำงประเทศที่กรุงคำบูลเมื่อ
สัปดำห์ที่แล้วว่ำ มีแผนจะเปิด 

กำรเจรจำกับกลุ่มตอลีบำน รวม 
ถึงอำจรับรองสถำนะเป็นพรรค 
กำรเมืองด้วย แต่กลุ่มตอลีบำน 
จะต้องยอมรับรองรัฐบำลอัฟกำ 
นิสถำนอย่ำงเป็นทำงกำรและท�ำ
ตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญด้วย ใน
ขณะที่โฆษกตอลีบำนไม่ยอมรับ
กำรเจรจำคำบูลเพรำะเท่ำกับต้อง
ยอมอ่อนข้อตำมเงื่อนไข 
 นำงอลซิ เวลส์ เจ้ำหน้ำทีร่ะดบั
สงูกระทรวงต่ำงประเทศสหรัฐฝ่ำย
กิจกำรเอเชียใต้และเอเชียกลำง
กล่ำวว่ำ กำรเจรจำอัฟกำนิสถำน
ไม่ใช่เพ่ือให้ตอลีบำนยอมจ�ำนน 
แต่เป็นกระบวนกำรเพือ่ปูทำงไปสู่

กรอบกำรเมืองในอัฟกำนิสถำน
และจะถือเป็นครั้งประวัติศำสตร์
 ต่อกรณีเรื่องที่ทำงสหรัฐ ข้ึน
ภำษเีหลก็และอลมูเินยีม ทำงนำย
ฮโิรชิเกะ เซโกะ รัฐมนตรเีศรษฐกจิ 
กำรค้ำแลอุตสำหกรรมของญี่ปุ่น
ย�้ำในวันนี้ว่ำ เหล็กและอลูมิเนียม
ส่งออกคุณภำพสูงของญี่ปุ ่นไม่
กระทบควำมมั่นคงแห่งชำติของ
สหรัฐแม้แต่น้อย แต่กลับช่วย
เศรษฐกจิและกำรจ้ำงงำนในสหรฐั
มำกกว่ำ อย่ำงไรก็ดี นำยเซโกะไม่
ตอบข้อถำมที่ว่ำญี่ปุ ่นจะตอบโต้
สหรฐัทีจ่ะเกบ็ภำษเีหลก็ร้อยละ 25 
อลูมิเนียมร้อยละ 10 หรือไม่

ต�ำรวจลอสแองเจลิส จับกุมชำย 
คนหนึ่งในข้อหำต้องสงสัยขโมย
รำงวัลตุ๊กตำทองออสกำร์ ของนัก
แสดงหญงิรุน่ใหญ่ ฟรำนเซส แมค 
ดอร์แมนด์ ที่คว้ำรำงวัลนักแสดง
น�ำหญิงยอดเย่ียมไปครองในกำร
ประกำศผลรำงวัลเมื่อวันอำทิตย์
 ชำยดงักล่ำวคอืนำยเทอร์ร ีไบร 
อนัท์ วยั 47 ปี ปรำกฏภำพขณะถือ 
รำงวัลออสกำร์เดินออกจำกห้อง
บอลรูม สถำนทีจ่ดังำนเลีย้งอำหำร
ค�ำ่ให้กบัผู้ได้รับรำงวัลออสกำร์แถม 
ยังโพสต์คลิปตนเองก�ำลังดีอก 
ดีใจที่ได้รับรำงวัลออสกำร์ร่วมกับ
บุคคลอื่นๆ ลงบนเฟซบุ ๊กของ
ตนเองอีกด้วย หลังจำกถูกจับกุม
ตัวแล้ว นำยไบรอันท์ ได้รับกำร
ประกนัตัวไปเป็นเงนิ 20,000 ดอล 
ลำร์ และมีก�ำหนดขึ้นศำลเพ่ือ

จับฉกรางวัลออสการ์หญิงยอดเยี่ยม
พิจำรณำคดีในเร็วๆ นี้
 ส่วนรำงวลัออสกำร์ตวัดงักล่ำว
ได้ถูกกลับถึงมือแมคดอร์แมนด์
แล้ว ต�ำรวจลอสแองเจลิสกล่ำวว่ำ 
นำยไบรอันท์มีต๋ัวเข้ำร่วมงำนเลีย้ง
อำหำรค�่ำฉลองรำงวัลด้วย และ
รำงวลัออสกำร์ตวัทีถ่กูขโมยไปนัน้ 
มีช่ือของแมคดอร์แมนด์สลักอยู ่
ด้วยเรียบร้อยแล้ว แมคดอร์แมนด์ 
คว้ำรำงวัลออสกำร์ในฐำนะแสดง
น�ำยอดเยี่ยม จำกภำพยนตร์เรื่อง 
ทรี บิลบอร์ด เอำท์ไซด์ เอบบิง 
มสิซรีู โดยรับบทเป็นคณุแม่ทีต่ำม
ล้ำงแค้นหลังจำกบุตรสำวของเธอ
ที่ถูกข่มขืนแล้วฆ่ำ นับเป็นกำรได้
รับรำงวัลออสกำร์เป็นครั้งที่ 2  
หลังจำกเมื่อ 21 ปีที่แล้วเธอได้ 
รับรำงวัลออสกำร์ครั้งแรกจำก
ภำพยนตร์เรื่องฟำร์โก



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4783 (1308) วันพุธที่ 7 มีนาคม 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

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

TSL P1-270218

รายละเอียดของงาน
•	 ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมท�างานตลอดเวลา
•	 รับ-ส่งลูกเรือ	sign-on/sign-off	ตามท่าเรือต่าง	ๆ	
	 และบริการพนักงานออฟฟิศ	รวมไปถึงบริการแขก	VIP	ของบริษัท
•	 น�าส่งเอกสารไปตามท่าเรือต่าง	ๆ	และท�าหนังสือสัญญาค�้าประกัน
	 ลูกเรือที่สนามบิน
•	 รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงก�าหนดดูแลรักษารถยนต์	
	 หรือเกิดอุบัติเหตุ
•	 ท�ารายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	ค่าน�้ามัน,	ค่าทางด่วน,
	 ค่าจอดรถ	ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาทันตามก�าหนดระยะเวลา
•	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

TSL NAXCO (THAILAND) COMPANY LIMITED
เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นตัวแทนเรือขนส่งสินค้�ท�งบริษัทต้องก�ร
รับสมัครพนักง�นเพื่อเข้�ร่วมง�นกับเร� ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขับรถ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•	 เพศชาย	อายุ	28-40	ปี
•	 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นขึ้นไป
•	 มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย	2-3	ปี
•	 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
•	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
•	 สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้

สวัสดิการเบื้องต้น 
•	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	•	ค่ารักษาพยาบาล	•	ชุดยูนิฟอร์ม	
•	ประกันชีวิต	•	ประกันอุบัติเหตุ	•	ค่าทันตกรรม	•	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

ท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานของท่านไดที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 2901-2902, 2904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
(กรณีที่ท่านส่งจดหมายมาทางบริษัท) หรือทาง E-mail : issara_c@tsl-naxco.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-0500
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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. 
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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.

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 ค่าลว่งเวลา เบ้ียขยัน โบนัสประจำาปี 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
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4783 (1308) วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

สังคม

บางกอก2500..คิดถึงสุนทราภรณ์
ไม่ว่ำผ่ำนไปกี่ยุคกี่สมัยบทเพลง 
สุนทรำภรณ์ ยังคงตรำตรึงใจคน
ฟังมำอย่ำงยำวนำนกว่ำ 78 ปีแล้ว 
ที่กรรมกำร-เลขำนุกำร มูลนิธิ 
สุนทรำภรณ์ อติพร สุนทรสนำน 
เสนะวงศ์ ทำยำทของ ครูเอื้อ 
สุนทรสนำน พยำยำมด�ำรงรักษำ
บทเพลงอมตะไว้ให้คงอยู ่ คู ่ ลูก
หลำนไทยให้ยำวนำน ซึ่งตรงตำม
ควำมตั้งใจของ พำรำไดซ์ พำร์ค 
ที่ชวนย้อนวันวำนในควำมทรงจ�ำ 
กับงำน “บำงกอก 2500...คิดถึง 
สุนทรำภรณ์” ภำยใต้บรรยำกำศ
กรุงเทพฯ ปี 2500
 สมพล ตรีภพนารถ กรรม 
กำรผู ้จัดกำรธุรกิจศูนย์กำรค้ำ 
บริษัท เอ็ม บี เค จ�ำกัด (มหำชน) 
กล่ำวว่ำ “ถ้ำจ�ำได้ในยุคปีพุทธศัก 
รำช 2500 เป็นยุครุง่เรอืงของศลิปะ
วัฒนธรรม โดดเด่นสุดคือด้ำน
ดนตรีและเสียงเพลง ที่ท�ำให้สัง 
คมในยุคน้ันเบ่งบำนและน่ำอยู ่
จนถึงทุกวันนี้ ชนิดว่ำไม่มีอะไร
สำมำรถกั้นเรำจำกโลกแห่งเสียง
เพลงได้ จึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
ที่จ�ำลองควำมสวยงำมในยุคนั้น 
มำเนรมิตใจกลำงพำรำไดซ์ เรำจึง
ตั้งใจที่จะท�ำออกมำให้เสมือน 
จริงทุกอย่ำง เหมือนได้หลุดเข้ำ 
มำในยุคนัน้จรงิๆ 
 เริ่มจำกทำงเข้ำงำน สะดุดตำ
กับป้ำยจ�ำลองหน้ำโรงภำพยนตร์

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ อัศวิน เตชะเจริญ 
วิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น 
เตอร์ จ�ากัด (มหาชน) จัดแคมเปญ “ข้าวถุงร่วมใจ ประหยัดทั่วไทย ที่บิ๊กซี” เพื่อ 
ช่วยพยุงค่าครองชีพให้ผู้บริโภคต่อเนื่อง 

พราวพุธ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ�ากัด น�าคณะ 
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พราว เรียล เอสเตท จ�ากัด และบริษัทในเครือ  
ร่วมกิจกรรม ปลูกป่าโกงกางจ�านวน 7,000 ต้น ภายใต้ “โครงการปลูกฟื้นฟูป่า 
ชายเลน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด” อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในยุคนั้นที่เป็นจุดถ่ำยรูปแชร์โซ
เชียลได้ดี หลังก้ำวผ่ำนทำงเข้ำมำ
ก็สัมผัสได้ถึงบรรยำกำศที่เต็มไป
ด้วยหนุม่สำวจิก๊โก๋ วยัเก๋ำ ทีพ่ร้อม 
ใจกันแต่ง “เปิ๊ดสะก๊ำด” ย้อนยุค
ไปในสมัยก่อน บ้ำงก็กระโปรง 
สุ ่ม บ้ำงก็ชุดวิบวับสไตล์ดิสโก้  
ที่ผสมวัฒนธรรมไทยและตะวัน 
ตกได้อย่ำงกลมกลืน 

 และที่ช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ซึม 
ซบัมำกขึ้น ก็คือ เหล่ำสินค้ำวิน 
เทจที่ควรค่ำแก่กำรสะสมจำกร้ำน
ค้ำชื่อดังกว่ำ 20 ร้ำน อำทิ ร้ำน
บ้ำนโบรำณ, ร้ำน Vintage Femi 
nine, ร้ำนของใช้ในอดีต, ร้ำนของ
เล่นโบรำณ, ร้ำนของตกแต่งบ้ำน
แนววินเทจ, ร้ำนขนมวัยเด็ก, บู๊ธ 
มอเตอร์ไซค์ Stallions และอีก

มำกมำย พร้อมกนันีไ้ด้จดัมมุชคิๆ 
คูลๆ สไตล์โก๋หลังวัง ไว้ต้อนรับ 
นักเซลฟี่อีกด้วย”
 ส�ำหรับไฮไลต์พิเศษของงำน 
คอื ช่วงเวลำเปิดม่ำนร�ำลกึบทเพลง 
อมตะอย่ำงเพลง ฟลอร์เฟื่องฟ้ำ
ของวงสุนทรำภรณ์ น�ำโดย เจือน
ศักดิ์ น้อยสุวรรณ, พรศุลี วิชเวช 
และศิลปินคลื่นลูกใหม่ โดยได้รับ
เกียรติจำกศิลปินแห่งชำติ รวง 
ทอง ทองลัน่ธม พร้อมด้วย นกัร้อง
รุ่นใหม่เสียงคลำสสิก ณัฏฐ์ ทิวไผ่
งำม ศิลปินต่ำงรุ่น ต่ำงวัยแต่ลง 
ตัว มำถ่ำยทอดบทเพลงสุนทรำภ
รณ์ในเชิงปรัชญำชีวิตและศำสนำ 
อำทิเพลงเสียงกระซิบจำกเกลียว
คลื่น หวำนรัก ห่วงอำลัย และ 
พรหมลิขิต ทั้งเนื้อหำและเสียง 
ของทั้งสองศิลปินท�ำให้คนที่มำ
ร ่ วมงำนสัมผัสได ้ถึงควำมสุข 
แห่งเสียงเพลงที่ยังคงเสน่ห์และ
เอกลักษณ์แบบดั้งเดิม
 อีกหนึ่งควำมสุขส�ำหรับคน 
มสีเตป็ กบัฟลอร์เต้นร�ำทีป่ดู้วยพืน้
ไม้อย่ำงดี เพ่ือให้นักลีลำศมือ
อำชีพและนักเต้นมือสมัครเล่น  
ได้วำดลีลำเท้ำไฟเปิดฟลอร์อย่ำง
สนุกสนำน ประกอบจังหวะเพลง 
ฮติจงัหวะ บีกิน ชะชะช่ำ รุมบ้ำ  
และวอลซ์ จำกวงสุนทรำภรณ์  
ท�ำให้บรรยำกำศภำยในงำนสนุก
ครบทุกรสชำติอย่ำงแท้จริง


