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แม้ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.และ
ร่างพ.ร.ป.การได้มาซึ่งส.ว.จะ
ผ่านความเห็นชอบจาก สนช.
และมีแนวโน้มจะไม่มีการย่ืน
ตีความเพื่อยื้อเวลาอีก แต่การ 
ไม่ปลดล็อกให้พรรคการเมือง
ด�าเนินการทุกอย่างให้ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายพรรค 
การเมืองใหม่ก�าหนดอาจท�าให้
เกิดปัญหา ถ้ายึดตามผู้มีอ�านาจ
เคยพูดไว้ว ่าจะปลดล็อกหลัง
กฎหมายลูกมีผลบังคับใช้ครบ

ทกุฉบบัแล้ว หมายความว่าต้อง
รอไปอีกอย่างน้อย 6 เดือนกว่า
ที่ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.จะมี 
ผลบังคับใช้เป็นฉบับสุดท้าย 
ปัญหาที่จะตามมาคือความไม่
พร้อมในการส่งผู ้สมัครส.ส. 
ไม่ว่าจะเป็นพรรคเก่าหรอืพรรค
ใหม่ ถ้าจะให้มีการเลือกตั้งเกิด
ขึน้ตามก�าหนดเดมิ เป็นไปได้ว่า
สุดท้ายอาจต้องใช้อ�านาจพิเศษ
มาตรา 44 มาแก้ปัญหาอีกครั้ง 
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  
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การเมืองเอง
 ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้นเหตุความ
ไม่พร้อมส่วนหนึ่งเกิดจากการ 
ไม่ยอมปลดล็อกยกเลิกประกาศ 
ค�าส่ังของคสช.ที่ห้ามท�ากิจกรรม
ทางการเมอืงทนัทหีลงัจากที ่พ.ร.ป. 
พรรคการเมืองมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา 
ท�าให้เสียเวลา 5 เดอืนกว่าไปฟรีๆ  
โดยที่พรรคการเมืองไม่สามารถ
ด�าเนินการอะไรให้เป็นไปตามที่
พ.ร.ป.พรรคการเมืองก�าหนดเอา
ไว้ได้
 ส่ิงท่ีพรรคการเมอืงต้องท�าตาม 
กฎหมายใหม่ เช่น การยืนยันตัว
ตนของสมาชกิพรรค การเรยีกเกบ็
เงินบ�ารุงพรรคจากสมาชิกชุดแรก
ให้ได้ไม่น้อยกว่า 500 คน และเกบ็
ให้ครบ 5,000 คนภายใน 1 ปี 
พรรคไหนมีสมาชิกไม่ถึง 500 คน
ต้องหาให้ครบภายก�าหนด
 การจัดหาทุนประเดิมพรรค 
1,000,000 บาท การจัดท�าข้อบัง 
คบัพรรค ท�าค�าประกาศอุดมการณ์

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

พรรค จัดท�านโยบายพรรค เลือก
คณะผู้บริหารพรรค เลือกหัวหน้า
สาขาพรรคอย่างน้อย 4 สาขา จัด
ตั้งสาขาพรรคอย่างน้อยภาคละ 1 
แห่ง ต้องมีสมาชิกในเขตสาขา
นั้นๆไม่น้อยกว่า 500 คน จัดตั้ง
ตัวแทนประจ�าจังหวัดที่ไม่มีสาขา 
หรือส�านักงานพรรคตั้งอยู ่ เพื่อ 
จัดท�าไพรมารี่โหวตหาตัวแทน
พรรคลงสมัครเลือกตั้ง ฯลฯ
  ทั้งที่ เงื่อนเวลาที่พรรคการ 
เมืองต้องด�าเนินการตามที่พ.ร.ป. 
พรรคการเมืองก�าหนดได้หมด 
ลงไปแล้ว แต่หัวหน้า คสช.ใช้
อ�านาจมาตรา 44 ขยายเวลาให้
พรรคการเมืองด�าเนินการเพื่อไม่
ให้ขัดกฎหมาย
 มาตรา 44 มีผลแล้วคือการ
เปิดจดทะเบียนพรรคการเมือง
ใหม่ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม
ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศการจด
ทะเบียนพรรคการเมืองใหม่เป็น
ไปอย่างคึกคักมีการย่ืนจองช่ือ
พรรคไว้ไม่ต�่ากว่า 50 พรรค

 ส่วนพรรคการเมืองเดิมจะเริ่ม
ด�าเนินกิจกรรมเพื่อท�าตามสิ่งที่
พ.ร.ป.พรรคการเมืองก�าหนดได้
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป
 อย่างไรก็ตามเม่ือยังไม่ยกเลิก
ประกาศ ค�าสั่งคสช.เดิมที่ห้ามท�า
กิจกรรม มาตรา 44 ที่ออกมาก็ไม่
ได้ช่วยให้ฝ่ายการเมืองเดินเครื่อง
ท�าตามกฎหมายได้เต็มท่ี เพราะ 
จะขยับท�าอะไรทีต ้องยื่นขออน ุ
ญาตให้คสช.พิจารณาเห็นชอบ
เป็นกรณีไป 
 หากยึดตามที่ผู ้มีอ�านาจเคย
พูดไว ้ว ่าจะปลดล็อกพรรคการ
เมืองเมื่อพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรม 
นูญมีผลบังคับใช้ครบหมดแล้ว  
นั่นหมายความว่าต้องรอไปอีก
อย่างน้อย 6 เดอืนกว่าทีร่่างพ.ร.ป. 
เลือกตั้งส.ส.จะมีผลบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการเป็นฉบับสุดท้าย
 กว่าพรรคการเมืองจะขยับ
ท�าอะไรได้เต็มที่ต ้องรอถึง
ไตรมาสสุดท้ายของปี 
 หากการเลือกตั้ งมีตามก�า 
หนดในเดอืนกมุภาพนัธ์ปีหน้าจรงิ
ก็มีความเส่ียงสูงที่พรรคการเมือง
จะไม่สามารถท�าตามเงื่อนไขที่
กฎหมายพรรคการเมืองก�าหนด 
ไว้ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งปัญหาท่ี 
จะตามมาคือความไม่พร้อมใน 
การส่งผู ้สมัครส.ส.ไม่ว่าจะเป็น
พรรคเก่าหรือพรรคใหม่
 ถ้าจะให้มีการเลือกตั้งเกิด 
ขึ้นตามก�าหนดเดิมจริงๆ เป็นไป
ได้ว ่าสุดท้ายคงต้องใช้อ�านาจ
พิเศษมาตรา 44 มาแก้ปัญหาอีก
ครั้ง 
 หากไม่อยากให้อ�านาจมาตรา 
44 ซ�้าซ้อนก็ต้องปลดล็อกพรรค 
การเมอืงเสยีแต่วนันี ้ซึง่ดแูล้วเป็น
ไปได้ยาก

หลังร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ด้วยเสียงสนับสนุนท่วมท้นและมี
แนวโน้มว่าจะไม่มีการเข้าชื่อกัน
เพื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความในประเด็นที่เห็นว่าเป็น
ปัญหาท�าให้เกิดสภาวะฟ้าเปิด
ส�าหรบัการเมอืงไทยหลงัจากทีอ่มึ
ครึมมานาน
 “จนถึงขณะนี้ ผมยังมั่นใจว่า 
ไม่มีอะไรมากระทบโรดแม็พเลือก
ตั้ งได ้  ซึ่ งก็ เหมือนที่นายมีชัย  
ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐ 
ธรรมนญู เคยบอกว่า จะส่งหรอืไม่
ส่งให้ศาลตีความ มันก็เป็นเพียง
โรดแม็พเล็กที่อยู่ในโรดแม็พใหญ่ 
เพราะฉะนั้นมันไม่เกินโรดแม็พ
ใหญ่ไปได้แน่นอน”
 เป็นค�ากล่าวยนืยนัของนาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ 
มนตรี แม้จะไม่ใช่เบอร์หนึ่ง
ของรัฐบาล แต่ก็น่าจะพอให้
มองเห็นทิศทางการเมืองได้
ชัดเจนขึ้นพอสมควร
 อย่างไรก็ตามหากเกิดการผิด
คิวมี สนช.เข้าชื่อกันเกินกว่า 25 
คนยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความก็
คาดกนัว่าผลจะออกมาใน 1 เดอืน 
หากช้ีว่าไม่ขัดทุกอย่างก็เดินหน้า
ต่อตามโรดแม็พ แต่หากชี้ว่าขัดก็
ไปปรับแก้เฉพาะมาตราที่ เป ็น
ปัญหาซึ่งใช้เวลาไม่นาน
 สรุปเรด้าห์ยังตรวจไม่พบสัญ 
ญาณว่าจะมีการล้มหรอืเล่ือนเลือก
ตั้งออกไปอีกในตอนนี้
 อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีเรื่อง
ให้เป็นกังวลเรื่องการจัดเลือกตั้ง
ตามโรดแม็พ แต่กลับมีส่วนที่น่า
กังวลจากความไม่พร้อมของฝ่าย

มาตรา44อีกครั้ง
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กลัวๆแหยงๆ แม้แต่ครูบาอาจารย์เอง 
ก็ยังออกมาต�าหนิติเตียนน้องแบมอีก
 ดังนั้น ถ้าหาก ไม่มีคนอย่างน้องแบม  
ก็เชื่อว่าบ้านเมืองเราก็จะเต็มไปด้วยคน 
โกง สารพัดโกง เพราะไม่มีใครกล้าเปิด 
โปง พวกนี้ก็จะก�าเริบเสิบสานเหิมเกริม  
ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ไม่มีใครสนว่าใคร 
จะโกง คนโกงก็ไม่กลัวที่จะโกง เหิมเกริม
และคิดว่าตัวเองยังเจ๋งยังแจ๋ว ท�าได้เรื่อยๆ 
ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  
แต่ยังลามปามมาถึงกระทรวงศึกษาธิการ
ที่โกงคนยากไร้คนไร้ที่พึ่ง
 สังคมจึงต้องเชิดชูและเอาน้องแบม 
ไปเป็นต้นแบบ จบแล้วก็เอาไปท�างาน 
ในหน่วยงานปราบโกงก็ได้ อย่างป.ป.ช.
(คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ) ไม ่ใช ่เอาแต่คน 
เรียนดีเรียนเก่ง แต่ไม่ตระหนักถึงการ
ปราบคนโกง คนดีเราจึงควรส่งเสริม  
หากมีมีวาสนาและท�าดีอย่างต่อเนื่อง 
ก็อาจได้นั่งในต�าแหน่งที่สูงที่ดี บ ้าน 
เมืองก็จะเจริญมั่นคง ไม่ผิดฝาผิดตัวอย่าง
ข้าราชการที่เฉื่อยชาและยังโกงอีกเยอะ 
แยะวันนี้ คนที่มีความประพฤติดี ซื่อสัตย์
สุจริต คืออนาคตของประเทศชาติ คิด 
แบบเดิมๆ เอาพวกพ้องหรือแค่สอบเอา 
คนเรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
 เรือ่งทจุรติคอร์รปัชนัต้องท�าจรงิจงั
ไม่เลือกหน้า ไม่เลือกแม้แต่พวกพ้อง 
ต้องถอนรากถอนโคนให้ได้ อย่าปาก
ว่าตาขยิบ แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็
จะปล่อยไม่ได้ ต้องถือว่าคอร์รัปชัน
เป็นยาพิษ เป็นอสรพิษ เป็นต้นไม ้
พิษที่จะต้องก�าราบก�าจัดไม่ให้ก�าเริบ
เสิบสาน เราต้องช่วยกันด�ารงความ 
ถูกต้องชอบธรรมต่อไป
	 เจริญพร

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

In Brief : ย่อความ

มนุษย์ต้นแบบ

ทรรศนะ

เรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องท�าจริงจัง
ไม่เลือกหน้า ไม่เลือกแม้แต่พวก
พ้อง ต้องถอนรากถอนโคนให้ได้ 
อย่าปากว่าตาขยิบ แม้แต่เรื่อง 
เล็กๆน้อยๆก็จะปล่อยไม่ได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตอนนี้ “น้องแบม-ปณิดา ยศปัญญา” 
นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(มมส.) ที่ออกมาแฉปัญหาการโกงเงิน
สงเคราะห์ผู ้ยากไร้ในจังหวัดขอนแก่น 
ล่าสุด ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยรั งสิต ได ้ โพสต ์ชื่นชม  
พร้อมยินดีมอบทุนการศึกษาปีสุดท้าย 
ให้น้องแบม ถือว่าน้องแบมเป็นที่เชิด 
หน้าชตูาของคนไทยเดก็ไทย จนดร.อาทติย์
เสนอทุนการศึกษาให้ 
 ชื่อเสียงของน้องแบมจึงดังกระหึ่มกึก 
ก้อง เป็นมนุษย์ต้นแบบ มนุษย์ตัวอย่าง
และเป็นมนุษย์ประเสริฐของเมืองไทย 
ที่เราก�าลังเรียกร้องโหยหา เพื่อมาช่วยกัน
ก�าราบปราบปรามพวกทุจริตคอร์รัปชัน 
ให้มันเต้ียลงลดลง อย่าให้มันฟูขึ้นจน
กระทั่งบ้านเมืองแฟบไป ถ้าคนอย่างน้อง
แบมฟูมากขึ้น ทุจริตก็แฟบ บ้านเมือง 
เราก็ไปรอดไปโลด ถ้าไม่มีใครสามารถ 
ยับยั้งพวกทุจริตคอร์รัปชันได้ ยังกล้าๆ

ตลกร้าย?
5 วันมี 50 กลุ่มขอจดทะเบียนจัด 
ตั้งพรรคการเมือง หลายกลุ ่มประ 
กาศชัดเจนสนับสนุน “ลุงตู่” เป็น
นายกรัฐมนตรีต่อ แต่ที่ได้รับความ
สนใจและเป็นข่าวอย่างมากคือกลุ่ม  
“ปิยบุตร-ธนาธร” 
 สื่อเกือบทุกส�านักน�าเสนอทั้ ง
นโยบายและแนวความคิด ซึ่งมีจุด 
ยืนชัดเจนคือประชาธิปไตยที่ เป ็น 
ของประชาชนอย่างแท้จริงและต่อ 
ต้านรัฐประหาร แต่ประเด็นที่ก�าลัง 
ถูกขยายให ้บานปลายกลับเป ็น 
การใช้วาทกรรมป้ายสีว่าเป็น “กลุ่ม
ล้มเจ้า” 
 ล่าสุด “ไพศาล พืชมงคล” คน
ใกล้ชดิ “นาฬิกาเพือ่นให้ยมื” โพสต์
ผ่านเฟซบุ๊กว่า พวก “ขบวนการล้ม
เจ้า” เปิดหน้าตั้งพรรคการเมือง 
เป็นเรื่องที่ดี จะได้เห็นว่ากฎหมายที่
เ ก่ียวข ้องร ่างมาเพื่อให้ประโยชน์ 
แก่พวกนี้หรือไม่ สามารถป้องกัน
ขบวนการล้มเจ้าหรือไม่ และจะได้ดู 
ว่าเครือข่ายโยงใยขบวนการล้มเจ้า 
อยู่ตรงไหนบ้าง 
 แต่โพสต์ต่อมากลับระบุว่า ถ้า 
“คณะล้มเจ้า” สามารถจดทะเบียน
จัดตั้งพรรคการเมืองได้ ทั้ง “คณะ
อภินิหารกฎหมาย” และ “กกต.” 
ต้องรับผิดชอบ ประชาชนไทยจะไม่
ยินยอมให ้ “คณะล้มเจ ้า” จด
ทะเบียนพรรคการเมอืงได้โดยเดด็ขาด 
จะประสานเสียงดุจ “อึ่งอ่าง” ต้นฝน
 จึงต้องจับตาว่า “วาทกรรม
ป้ายสี” จะท�าให้เกิดปราฏการณ์
อะไรตามมา เพราะอะไรก็เกิดขึ้น
ได้กบัการเมอืงแบบไทยๆ แม้แต่ 
“อึง่อ่าง” กอ็าจเหมอืน “กบ” อย่าง
นทิานอสีปทีพ่ยายามพองตัวให้โต
เท่า “วัว”!
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เศรษฐกิจ

ขายหุ้นช่วงเงนิต่างชาตไิหลเข้า

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรม 
การผู ้จัดการและหัวหน ้าฝ ่าย
วิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ 
กล่าวถึงรวมตลาดหุ้นไทยในงาน
สมัมนา TISCO Updates ว่า จาก
สถิติย้อนหลัง 7 ปีพบว่ากว่า 70% 
ในช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายนของ
ทุกปีเป็นช่วงที่หุ้นไทยจะปรับตัว
ขึน้ โดยได้รบัปัจจยัหนนุจากการที่
นักลงทุนเข้ามาช้อนซื้อหุ ้นปัน 
ผลดีก่อนที่บริษัทจดทะเบียนจะ
ประกาศจ่ายปันผล หากนักลงทุน
เข้าซื้อหุ้นหลังตรุษจีนและถือต่อ
อีก 1 เดือนหรือขายออกในสิ้น
เดือนมีนาคมก็จะได้ผลตอบแทน
เฉลีย่ 2.8% หากถอืไว้ 2 เดอืนหรอื
ขายออกช่วงสิ้นเดือนเมษายน 
จะได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 4.8%  
 นอกจากนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มาพบว่าช่วงเดือนมีนาคม-เมษา 
ยนของทกุปี นกัลงทนุต่างประเทศ
จะเข้ามาซื้อหุ้นไทยสุทธิ 20,000-
50,000 ล้านบาท ส�าหรับในปีนี้
คาดว่าจะเข้ามาซื้อหุ้นไทยสุทธิ
ประมาณ 50,000 ล้านบาท เนื่อง 
จากตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง
กุมภาพันธ์ 2561 นักลงทุนต่าง
ประเทศเทขายหุ้นไทยไปประมาณ 
80,000 ล้านบาท และช่วง 5 ปีที่

ผ่านมานักลงทุนต่างประเทศขาย
หุน้ไทยไปแล้ว 370,000 ล้านบาท   
แต่กลับเข้าลงทุนทุกประเทศในเอ 
เชียแทน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ 
จะกลับมาซื้อหุ้นไทยเก็บไว้เพือ่รบั
เงนิปันผลจากบรษิทัจดทะเบยีน 
 ส่วนแนวรบัดชันหีุน้ไทยปลาย
ปีนี้คาดจะอยู่ที่ 1,950 จุด ด้วย
ระดับ Forward P/E ที่ 17.2 เท่า

บล.ทสิโก้ชีเ้ดอืนมนีาคม-เมษายนของทกุปีจะมเีงนิต่างชาตไิหล
เข้าซือ้หุน้ไทยประมาณ 20,000-50,000 ล้านบาท แนะนกัลงทุน
ขายช่วง 2 เดอืนนีม้โีอกาสรับผลตอบแทนเฉล่ีย 2.8-4.8% ดชันี
หุ้นแนวต้านที่ 1,880 จุด 

ลยุกมัพชูา	: ณฐภทัร สวุรรณโน กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ม ีอนิฟินติี ้(ประเทศไทย) 
จ�ากัด ตัวแทนผู้ส่งออกจากประเทศไทย น�าผลิตภัณฑ์ “ไอซ์เบิร์ก” (ICEBERG)  
ร่วมออกร้านในงาน “TOP THAI BRANDS 2018” งานแสดงสินค้าแบรนด์ 
ไทยในกัมพูชา muj เกาะเพชร กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา 

พบนักลงทุน	 : อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เถ้าแก่
น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง ร่วมน�าเสนอข้อมูลผลประกอบการธุรกิจปี 2560 และ
แผนการด�าเนินงานปี 2561 โดยตั้งเป้าเพิ่มจ�านวนสาขาร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ในเขต
พื้นที่หัวเมืองรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดการณ์ยอดขายเติบโต 12-15% 

เครื่องหมาย‘C’ดูแลผู้ลงทุน-คุณภาพบจ.

และอัตราการเติบโตของก�าไรต่อ
หุ้นที่ 12% โดยปัจจัยหนุนคือการ
เลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
รวมถึงนักลงทุนต่างประเทศเพิ่ม
น�า้หนกัการลงทนุและราคาน�า้มนั

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการ 
และผู ้จัดการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตาม
นโยบายการเพ่ิมคุณภาพของ
บริษัทจดทะเบียน (บจ.) และดูแล
ผู ้ลงทุน จากการหารือเกี่ยวกับ
เครื่องหมายบนหลักทรัพย์เพื่อ
ดูแลผู ้ลงทุนเพิ่มเติมโดยรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และในวงกว้างกรณทีีฐ่านะการเงนิ
และการด�าเนินธุรกิจของบจ.ม ี
การเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างม ี
นัยส�าคัญ จึงจะเริ่มใช้เครื่องหมาย 
C (Caution) เพ่ือเตือนผู้ลงทุน 
เพิ่มความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์
นั้นๆ โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อย
แล้ว 
 หลักทรัพย์ที่ขึ้นเครื่องหมาย 
“C” ต ้องซื้อด ้วยบัญชีเงินสด 
(Cash Balance) โดยตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ จะประกาศให้ผู ้ลงทุน
ทราบล่วงหน้า 1 วันท�าการและ
เพื่อให้ผู ้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล

ทรงตัวในระดับสูง ส�าหรับหุ้นท่ี
แนะน�าเดอืนนีใ้ห้เน้นซ้ือหุ้นท่ีจ่าย
ปันผลดีประมาณ 2.5% คือ  BBL, 
SCB,  AEONTS,  EGCO, 
PTTGC, SCC, LH, ANAN

และแนวทางแก้ไขของบจ. จึงให้
บจ.ชี้แจงข้อมูลภายใน 15 วันนับ
ตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้ึน
เครื่องหมายและทุกไตรมาส ส�า 
หรับระยะเวลาของการข้ึนเครื่อง 
หมาย จะมีผลจนกว่าบจ.จะแก้ไข
เหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็น 
ไปตามหลักการทั่วไปของการข้ึน
เครื่องหมายประเภทอื่นๆ
 ทั้งนี้ เครื่องหมาย “C” เริ่มมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 กรกฎาคม  
2561 โดยในส่วนของงบการเงิน 
จะพิจารณาจากงบรายไตรมาสสิน้
สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้
ลงทุนสามารถติดตามรายชื่อหลัก
ทรัพย์ดังกล่าวได้ที่ www.set.or.
thและระบบ SETSMART
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ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’เซอร์ไพรส์รับเจรจา‘คิม’
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐกล่าวว่า มีความก้าวหน้าที่
ส�าคญัในการโน้มน้าวเกาหลเีหนอื
ให้หยุดโครงการพัฒนาอาวุธนิว 
เคลียร์หลังจากที่ผู้น�าสหรัฐตกลง 
ท่ีจะพบเจรจากับนายคิม จอง  
อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ
 ประธานาธิบดีทรัมป์ ทวีตข้อ 
ความทางทวิตเตอร ์ของเขาว ่า  
ขณะนี้ก�าลังมีการวางแผนพบกับ
ผู ้ น� า เ กาหลี เหนื อหลั ง จากที่
ท�าเนียบขาวยืนยันว่า ผู้น�าสหรัฐ
ตกลงพบกับนายคิม นายทรัมป์
กล่าวในทวิตเตอร์ต่อไปด้วยว่า 
นายคิม จอง อึน ได้พูดเกี่ยวกับ
การปลดอาวุธนิวเคลียร์กับคณะ 
ผู้แทนเกาหลีใต้ที่เดินทางไปพบ
เขาเมื่อวันจันทร ์ที่ผ ่านมาโดย 
เน้นว่าเป็นการปลดอาวุธมิใช่แค่
ระงับโครงการ นอกจากนั้น จะ
ไม่มีการทดสอบขีปนาวุธในช่วงนี้
ด้วย เขากล่าวว่า มีความคืบหน้า
อย่างมาก แต่มาตรการคว�่าบาตร
ยงัคงด�าเนนิต่อไปจนกว่าจะสามารถ
บรรลุข้อตกลงกันได้ 
 ทางด้านนายกรัฐมนตรีชินโซ 
อาเบะ ของญี่ปุ่นกล่าวแสดงความ

ข่าวย่อย
สตรีซาอุพร้อมขับรถ
ภายหลังจากมกุฎราชกุมาร
โมฮัมหมัด บิน ซาลมาน ให้
ยกเลิกข้อห้ามสตรีขับขี่รถยนต์
เมื่อกันยายนปีที่แล้วและกฎ 
หมายจะอนุญาตให้สตรีขับขี่
รถยนต์อย่างถูกกฎหมายมิถ ุ
นายนนี้ นักศึกษาหญิงมหาวิท 
ยาลัยเอฟฟัต นครเจดดาห์ ได้
เริ่มหัดขับขี่รถยนต์ เช่นเดียว 
กับสตรีในหลายเมืองทั่วประ 
เทศ ซึ่งก่อนหน้านี้กลุ ่มสิทธิ
สตรีในซาอุดิอาระเบียพยา 
ยามเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก
ข ้อห ้ามสตรีขับขี่รถยนต์มา 
นานกว่า 25 ปี 

กระทรวงพลังงานจีน
คณะกรรมาธิการปฏิรูปและ
การพัฒนาแห่งชาติ (NDRC) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ทรงอิทธิ 
พลกับการวางแผนเศรษฐกิจ 
เตรียมจะให้จัดตั้งกระทรวง
พลังงาน เพื่อดูแลและบริหาร
จัดการน�้ามัน แก๊สธรรมชาติ
และธุรกิจภาคพลังงานของ
ประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การปรับโครงสร้างรัฐบาลให้ 
การด�าเนินการอย ่างมีประ 
สิทธิภาพ ทดแทนส�านักงาน
บริหารพลังงานแห ่งชาติที่
ควบคุมดูแลด ้ านพลังงาน 
ของประเทศมากว่า 10 ปี  

ครบรอบ4ปีMH370ตก 
ชาวจีน 30 คนที่เป็นญาติผู้โดย 
สารเครือ่งบนิมาเลเซยีแอร์ไลน์
เทีย่วบนิ MH370 ทีห่ายไปเมือ่
วันที่ 8 มีนาคม 2557 ได้มา
ชุมนุมและยื่นหนังสือร้องทุกข์
หน้ากระทรวงต่างประเทศจีน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม เพื่อเรียก
ร้องขอค�าตอบการหายไปของ 
MH370 โดยเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยอย่างเข้มงวด 
เพราะญาติหลายคนไม่เชื่อว่าผู้
โดยสารทีห่ายไปเสยีชีวติทัง้หมด  

ยินดีต่อการที่ผู ้น�าสหรัฐและเกา 
หลีเหนือจะพบกัน นายอาเบะ
กล่าวด้วยว่า เขาดีใจที่ เกาหลี 
เหนือเปลี่ยนแปลงท่าทีและจะ 
เริ่มการเจรจาเพื่อปลดอาวุธนิว 
เคลียร์ตามสัญญา 
 นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ
ของญี่ปุ ่นมีความยินดีต ่อแถลง 
ข ่าวการเจรจาสุดยอดระหว่าง 
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรัมป์ ผู้น�า
สหรัฐ กับนายคิม จองอึน ผู้น�า 
เกาหลีเหนือภายในสิ้นเดือนพฤษ 
ภาคมนี้
 นายอาเบะกล่าวเสริมว่าเขามี
แผนจะเยือนสหรัฐเพ่ือพบกับนาย
ทรัมป์ในต้นเดือนเมษายน และ
ยินดีอย่างย่ิงต่อการเปลี่ยนแปลง
ท่าทีของเกาหลีเหนือที่จะเริ่มการ
เจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ นอก 
จากนีเ้ขายงัแสดงความหวงัในทาง
ที่ดีต ่อแผนการเจรจาสุดยอด 
ระหว่างผู้น�าสหรัฐกับเกาหลีเหนือ 
ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จจากความ
ร่วมมือกันของญี่ปุ่น สหรัฐ และ
เกาหลีใต้ โดยย�้าว่าจะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายส�าหรับ 
ญี่ปุ่นและสหรัฐที่จะคงการกดดัน

เกาหลีเหนือให้มากที่สุดจนกว่า 
จะปลดชนวนอาวุธนิวเคลียร์ลง 
ได้ ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นมีท่าทีระมัด 
ระวังต่อการปรองดองระหว่างเกา 
หลี เหนือกับเกาหลีใต ้ ในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวท่ี
ผ่านมา
 นายชงุ อยุ-ยอง หวัหน้าส�านกั
งานความั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้
กล่าววานนี้ที่กรุงวอชิงตัน ของ
สหรัฐว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรมัป์ ของสหรฐั แสดงความตัง้ใจ
ที่จะพบกับนายคิม จอง อึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือ ภายในเดือนพฤษ 
ภาคมนี้ ตามค�าเชิญของนายคิม  
ที่เสนอให้ผู้น�าทั้งสองชาติพบปะ
กันเป็นครั้งแรก

ญ่ีปุน่ค้านขึน้ภาษเีหลก็-อะลมูเินยีม 
ญี่ปุ ่นแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับ 
การตัดสินใจของประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐที่จะจัด
เก็บภาษีน�าเข้าเหล็กและอะลูมิ 
เนยีม โดยระบวุ่า มาตรการดงักล่าว
จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจระหว่างท้ังสองประเทศ
 นายทาโร โคโนะ รฐัมนตรต่ีาง
ประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่า การตัดสิน
ใจของสหรัฐเป็นเรื่องน่าเสียใจ 
และมาตรการภาษีดังกล่าวจะส่ง
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐ 
รวมทั้งจะกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
ด้วย ประธานาธบิดทีรมัป์ประกาศ
วานนี้ว่า สหรัฐจะเริ่มจัดเก็บภาษี

น�าเข้าเหล็กร้อยละ 25 และอะลู 
มิเนยีมร้อยละ 10 ในอีก 15 วันข้าง
หน้า แต่มาตรการนี้จะไม่ครอบ 
คลุมใช้บังคับกับแคนาดา และ
เมก็ซโิก ในขณะเดยีวกนัหุน้ส่วนที่
ใกล้ชิดกับสหรัฐในด้านความม่ัน 
คงและการค้าสามารถขอเปิดการ
เจรจาเพือ่ยกเว้นภาษไีด้ ในขณะที่
ประเทศคู่ค้าสหรัฐหลายประเทศ
เตรียมมาตรกรตอบโต้ด้วยการ 
จัดเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐ
 ส่วนทางด้านอังกฤษระบุว่า 
มาตรการภาษีของสหรัฐเป็นการ
เดินเส้นทางผิดในการแก้ไขประ 
เด็นทางการค้า โดยนายเลียม 
ฟอกซ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหา

เ ร่ื อ งผลผลิ ต เหล็ กล ้ นตลาด
สามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจา
พหุภาคี แต ่การตัดสินใจของ 
สหรัฐเป็นการเดินเส้นทาง



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4786 (1311) วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

SAMMI-OM-040517-01

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

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 050318=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแร่ธำตุและอำหำรเสริมในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น�้ำ ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. พนกังานขบัรถ 6 ล้อ  1 ต�าแหน่ง
2. พนกังานขบัรถ 4 ล้อ 1 ต�าแหน่ง  

  ต�าแหน่งที ่1-2 
	 •	เพศชาย	อาย	ุ25	ปีขึน้ไป	วฒุปิ.6		ขึน้ไป
 •	มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	รวมถงึมทีศันะคติ
 •	ถ้ามปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

3.	พนกังานคลงัสินค้า	 1 ต�าแหน่ง
 •	เพศชาย/เพศหญงิ	อาย	ุ20	ปีขึน้ไป	
	 •	วฒุ	ิม.6	หรอื	ปวช.ขึน้ไป
	 •	มคีวามอดทนและรบัผดิชอบพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

4.	พนกังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง	 10 ต�าแหน่ง
 •	เพศชาย/เพศหญงิ	อาย	ุ18	ปีขึน้ไป	วฒุปิ.6	ขึน้ไป
	 •	มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงนิเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ 08-1696-9536, 08-1850-8600, 08-1927-9536
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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
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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

1

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

ศูนย์ความรู้สูงวัย

ศิริราช-เอสซีจีเปิด “ศูนย์ความรู้
สงูวยั” พร้อมส่งต่อความรูเ้กีย่วกบั
ผูสู้งวยัส�าหรบัประชาชนทัว่ไป เพือ่
ส ่งเสริมการเตรียมสภาพแวด 
ล้อมเพื่อการอยู่อาศัยส�าหรับผู้สูง 
อายุโดยเฉพาะในกลุ ่มของผู ้ท่ีมี
ป ัญหาการเคล่ือนไหว เพ่ือให้
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
สบาย ปลอดภัย และมีความสุข 
 ศ.ดร.นพ.ประสทิธิ ์วฒันาภา 
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ให้ความส�าคัญกับการ
รักษาโรคแก่ผู ้ป่วยทุกกลุ่มอย่าง 
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน
สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม 
ผู ้สูงอายุที่มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น  
จึงเล็งเห็นถึงความจ�าเป็นในการ
พัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์
ความรู ้เฉพาะทางส�าหรับกลุ ่มผู ้
ป่วยสูงวัย โดยได้รับความร่วมมือ
จากเอสซีจีต่อยอดจากงานวิจัย 
ในการผนวกองค์ความรู ้ทั้งด้าน
การแพทย์และด้านการอยู่อาศัย

ออกแบบที่มุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้มี
สุขภาวะที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้
สะดวกสบาย ลดการพึ่งพา ลด 
การเกิดอุบัติเหตุ ในสภาพแวด 
ล้อมที่จัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม 
รวมทัง้เป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้กับญาติและผู้ดูแลอีกด้วย 
 “ศนูย์ความรูส้งูวยั” โดยศริิราช 
และเอสซีจี ตั้งอยู ่ภายในพื้นที ่
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราช 
การุณย์ บริเวณชั้น 4 โซน C ซึ่ง 
จะเป็นพ้ืนที่ต ้นแบบส�าหรับฝึก
ปฏิบัติให้กับผู ้ป่วยและผู ้สูงอายุ 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป็นการส่งต่อการดูแลจากโรง 
พยาบาลไปสูบ้่าน โดยมทีมี Elder 
care Specialist จากเอสซจี ีพร้อม
ให้ค�าปรกึษาในการปรบัปรงุสภาพ
แวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับการกลับไปพักฟื้นท่ีบ้าน 
ซึ่ง “ศูนย์ความรู้สูงวัย” เปิดให้ 
เข้าชมได้ทุกวัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากเอสซีจีให้ค�าปรึกษาในวันอัง 
คาร พุธ และศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
09.00-16.00 น.

เข้าด้วยกันจัดตั้งเป็น “ศูนย์ความ
รู้สูงวัย” ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้ด้านที่
อยู ่อาศัยส�าหรับผู ้สูงอายุเพื่อให้
เป็นพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติก่อนออกจาก
โรงพยาบาลและกลับบ้าน ทั้งนี ้
ยังมีน�าองค์ความรู้ต่างๆมาจัดท�า
เป็นหนังสือ “คู่มือความรู้ผู้สูงวัย” 
เพ่ือเผยแพร่ไปยงัประชาชนผู้สนใจ
ทัว่ไปให้ได้รบัความรูท้ีไ่ม่จ�ากดัอยู่
เฉพาะที่ศูนย์นี้เท่านั้น 
 นายนิธิ ภัทรโชค รองกรรม 
การผู ้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิต 
ภัณฑ์ก ่อสร้างและจัดจ�าหน่าย  
ในกลุ ่มธุรกิจเอสซีจี ซิเมนต์- 
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า การ

ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริ 
ราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหดิล 
ในครั้งนี้ เอสซีจีหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าจะเป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้สูง
อายุ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล ให้ 
เกิดการตระหนักรู้และมีการป้อง 
กันเพื่อพร้อมรับมือกับโรคต่างๆ 
ที่ท�าให้เกิดอุปสรรคในการใช้ชีวิต
ประจ�าวันได้อย่างรู้เท่าทัน โดยได้
ผนวกองค์ความรู้ด้านการแพทย์
จากศิริราช กับความรู้ด้านนวัต 
กรรมที่อยู ่อาศัยที่เอสซีจีมีความ
เช่ียวชาญ บูรณาการเป็นองค์ 
ความรู้ใหม่เร่ืองโรคผู้สูงอายุที่ส่ง
ผลต่อการใช้ชีวิต โดยเน้นการ

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
ประธานมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมเซเว่น อินโนเวชั่น อวอร์ดส์ 2018” ในงาน 
Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจ�าปี 2018 โดยมี ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมแสดงความยินดี

พงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พล.ต.อ. 
เรืองศักดิ์ จริตเอก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
เรอืนจ�ากลางสมทุรสงคราม เพือ่ตดิตามผลการด�าเนนิงานด้านการพฒันาพฤตนิสัิย
ผู้ต้องขัง รวมทั้งให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ต้องขัง


