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เส้นทางเดินของร่างพระราชบัญ 
ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ
สุดท้ายที่จะน�าไปสู่การคืนอ�านาจ
ให้ประชาชนจัดเลือกตั้งท่ัวประ 
เทศแม้จะเป็นไปตามขั้นตอนท่ีท�า 
ได้ แต่มีความพิลึกอยู่พอสมควร 
เพราะดูเหมือนมีการท�างานสอด
ประสานกันเป็นอย่างดี เริ่มจากยก
ร่าง ปรับแก้ ลงมติเห็นชอบ ปรับ
แก้ ลงมติเห็นชอบ ส่งตีความ แม้
ท่านผู้น�าประกาศว่าช่วงเดือนมิถุ 
นายนจะเรยีกทกุพรรคการเมอืงมา

พูดคุย แต่เป็นการสอบถามว่า
แต ่ละพรรคมีแนวทางพัฒนา
ประเทศอย่างไร และเห็นว่าต่อไป
ฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องเดินไป
ด้วยกันเชื่อมต่อกันสลายขั้ว ไม่มี
วาระคุยเรื่องเลือกตั้ง ถ้าเป็นคน
คิดลึกหน่อยอาจเห็นรัฐบาลแห่ง
ชาติลอยมาแต่ไกล และน่าสังเกต
ว่าเป็นการเรียกคุยช่วงเวลาคาบ
เกี่ยวกับที่ จะรู ้ผลตีความร ่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.
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กฎหมายตามแนวคิดของตัวเอง 
โดยยนืยนัว่ารบัฟังความเหน็อย่าง
รอบด้านแล้ว
 จากนั้นส่งเข้าสู่การพิจารณา
ของที่ประชุม สนช. วาระ 1 ขั้น 
รับหลักการ ซึ่งที่ประชุมลงมติรับ
หลักการ และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นมาพิจารณาแปรญัตติ 
ซึ่งก็คือขั้นตอนการปรับแก้ร ่าง
กฎหมายเพื่อให้เกิดความรัดกุม
 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแปร
ญัตติแล้วก็ต้องร่างกฎหมายกลับ
เข้าสู ่การพิจารณาของที่ประชุม 
สนช. เพื่อลงมติวาระ 2 ให้ที่ประ 
ชุมชี้ขาดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็น
ด้วยกับสิ่งที่คณะกรรมาธิการปรับ
แก้มา จากนั้นลงมติวาระ 3 คือ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ร่าง 
กฎหมายผ่านสภาออกมามีผล
บังคับใช้
 ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลอืกตัง้ 
ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้
มาซ่ึง ส.ว. ได้ผ่านขัน้ตอนนีม้าแล้ว
คือ สนช. เสียงข้างมากเห็นชอบ 
ให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณา
ออกมาบังคับใช้
 หลังจากนั้นมีข่าวว่ามี สนช. 
ล็อบบี้ให้คณะกรรมการการเลือก

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ตั้ง (กกต.) ท�าหนังสือแย้งเพื่อให้
ตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย 
ประกอบด้วย สนช. กรธ. และ กกต. 
พจิารณาร่าง พ.ร.ป. ทัง้ 2 ฉบบัอกี
ครั้ง
 แม้ผูเ้กีย่วข้องจะปฏเิสธว่าไม่มี
การล็อบบี้ให้ตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วม 3 ฝ่าย แต่สดุท้ายกล็งเอยด้วย
การตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 
ฝ่ายพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 2 
ฉบับอีกคร้ัง โดยให้เหตุผลว่าเพ่ือ
ความรอบคอบ
 ในชั้นกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย
มีการปรับแก้เนื้อหาบางเรื่อง เช่น 
ตัดกรณีให้จัดมหรสพหาเสียง ซึ่ง 
สนช. แปรญัตติแก้ไขเข้ามาใหม่
 เมื่อคณะกรรมาธิการร่วม 3 
ฝ่ายพิจารณาเสร็จก็น�าร่าง พ.ร.ป. 
ทั้ง 2 ฉบับเข้าสู่ที่ประชุม สนช. อีก
ครั้ง ท่ามกลางกระแสข่าวจะลง 
มติคว�่าเพื่อยกร่างใหม่ แต่ในที่สุด
ร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับก็ผ่าน 
ความเห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์
 หลังจากลงมตินายมีชัยก็ท�า
หนังสือถึงประธาน สนช. ให้ยื่น
ศาลรฐัธรรมนญูตคีวามร่าง พ.ร.ป. 
ทั้ง 2 ฉบับว่ามีเนื้อหาขัดหรือแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่ง สนช. ก็

ส ่งตีความ แต่เป็นการตีความ
เฉพาะร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มา
ซึ่ง ส.ว. ฉบับเดียว
 ยกร่าง ปรับแก้ ลงมติเห็น
ชอบ ปรับแก้ ลงมติเห็นชอบ 
ส่งตีความ
 คือเส้นทางของร่าง พ.ร.ป. 
2 ฉบับสุดท้ายที่จะน�าไปสู่การ
เลือกตั้ง
 เป็นการท�างานสอดประสาน
แบบชงเองกนิเองระหว่าง กรธ. กบั 
สนช. โดยทีไ่ม่มคีนอืน่มาเกีย่วข้อง
 ไม่ต ่างจากคณะตลกที่แบ่ง
หน้าที่กันท�า มีตัวปูตัวตบเพื่อ 
เรียกเสียงฮาจากคนดู
 แม้ท่านผู้น�า “บิ๊กตู่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะ
ประกาศว่าช่วงเดือนมิถุนายนจะ
เรียกทุกพรรคการเมืองมาพูดคุย 
 แต่ประเด็นพูดคุยเป็นเรื่อง
สอบถามทุกพรรคว่าจะมีแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศอย่างไร  
และเห็นว่าการเมืองไทยต่อไป 
ฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องเดินไป
ด้วยกันเชื่อมต่อกันสลายข้ัว เพื่อ
แก้ปัญหาให้ประชาชนเท่าเทียม 
ทั่วถึง
 ไม่มีวาระคุยเรื่องเลือกตั้ง 
 พร้อมขดีเส้นใต้ตวัโตๆประโยค
ทีว่่า “ฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องเดนิ
ไปด้วยกันเชื่อมต่อกันสลายขั้ว”
 ถ้าเป็นคนคิดลึกคิดมาก
หน่อยอาจเห็นรัฐบาลแห่ง 
ชาติลอยมาแต่ไกล
 และน่าสังเกตว่าเป็นการ
เรียกคุยช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับ
ที่จะรู้ผลตีความร่าง พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.

รวดเร็วปานสายฟ้าแลบหลังนาย
มชียั ฤชพุนัธุ ์ประธานคณะกรรม 
การร่างรฐัธรรมนญู (กรธ.) ส่งเรือ่ง 
ถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) ให้ยื่นตีความร่างพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมา 
ชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ
ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
 สนช.ใช้เวลาหารายชื่อสนับ 
สนุน 3 วัน ก็สามารถยื่นตีความ
ต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แล้ว โดย 
ยื่นตีความเพียงแค่ร่าง พ.ร.ป.ว่า
ด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ส่วนร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
หากต้องการให้ตีความ สนช. มี
ข้อแม้ให้พรรคการเมืองร่วมลง
สัตยาบันยอมให้เลื่อนเลือกตั้ง 
ออกไปจากเดิม
 นัยว่า สนช. ไม่อยากตกเป็น
จ�าเลยสังคมว่าเป็นต้นเหตุให้ 
เลื่อนเลือกต้ัง เพราะหากยื่นตี
ความโรดแม็พต้องถูกขยับออกไป
จากเดิม 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 จากนี้ต ้องรอดูว ่าผลการตี 
ความร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มา
ซึ่ง ส.ว. จะออกมาอย่างไร ประ 
เมินคร่าวๆเร็วสุดน่าจะรู ้ในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม ช้าสุดไม่ 
น่าเกินเดือนมิถุนายน
 จะว่าไปแล้วเส้นทางของ
ร่าง พ.ร.ป. 2 ฉบับสุดท้าย 
ที่จะน�าไปสู่การคืนอ�านาจให้
ประชาชนมีเรื่องพิลึกอยู ่พอ
สมควร
 ร่าง พ.ร.ป. เริ่มต้นจากการยก
ร่างของ กรธ. ที่ตามกฎหมาย 
บอกให้เปิดรับฟังความเห็นอย่าง
รอบด้าน ซึ่งระหว่างที่ยกร่างก็ม ี
ข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติงออกมา
มากมาย
 แต่ กรธ. ก็เดินหน้ายกร่าง

รอมิถุนายน
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In Brief : ย่อความ

อย่าสุดโต่ง

ทรรศนะ

มนษุย์จงึต้องมปัีญญารูร้กัษาตัวรอด
เป็นยอดดี ถ้าไม่รู้รักษาตัวให้รอดก็
ตายหมด เพราะเราโง่ ไปถือศีลโง่ๆ 
มีเมตตาแบบอวิชาไม่ได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้ากลายเป็นความเห็นต่าง
คือ ฝ่ายหนึ่งอ้างเป็นการทารุณสัตว์ อีกฝ่าย 
ก็บอกว่าเป็นป้องกันคนและถามว่าจะเอาคน
หรือเอาสัตว์ พอพูดถึงเรื่องศีลธรรมก็เหมือน 
ท่ีบางคนบอกว่า รักษาศีลฆ่าพยาธิไม่ได้ แต่
หมอแนะน�าให้กินยาถ่ายพยาธิ ท�าให้อีกคน
บอกคิดแบบนี้โง่บริสุทธิ์ เพราะมีแต่ศีลแล้ว 
ไม่มีปัญญา ไม่มีสมาธิ ไม่มีความแน่วแน่  
ก็ไม่ใช่ค�าสอนที่ว่า “ศีล สมาธิ ปัญญา” 
 มันก็ท�าให้คนอาจอดตาย ขาดทุนย่อยยับ 
ถ้าให้แมลงไปท�าลายพืชไร่ ไม่มีการป้องกัน 
ก�าจัดแมลง เราคงไม่เลี้ยงแมลงแล้วปล่อยให้
คนอดตาย เราคงไม่เลี้ยงพยาธิแล้วปล่อยให ้
คนเจ็บป่วย ถ้าเราจะเลี้ยงหมาบ้าไว้ก็เหมือน
เลี้ยงข้าศึก ให้ข้าศึกยึดบ้านยึดเมือง ปล่อยให้
หมาบ้าไล่กัดเด็กกัดคนตายหรือ ภาพเด็ก 
พม่าคนหนึ่งโดนหมาบ้ากัดและเกิดอาการ 
ดิ้นชักกระตุกบิดไปบิดมาน่าสงสารมาก
 เรื่องสงสารสัตว์ก็น่าสงสารอยู่หรอก แต่
สงสารแล้วปล่อยให้คนถูกสัตว์กัด ไม่ว่าจะยุง 
ลาย หมาบ้า หรอืพยาธ ิถอืเป็นศตัรขูองมนษุย์ 
แมลงกินพืชกินผัก แต่ไม่เป็นอันตรายก็ปล่อย
เขาไป ยงุทีไ่ม่ได้ก่อให้เกดิทกุข์ให้โทษมาก เรา
ก็ไม่ต้องไปเบียดเบียน มนุษย์จึงต้องมีปัญญา 

มาตรฐานลุงตู่?
“ทัน่ผูน้�า” พดูล่าสดุท่ีออสเตรเลยีว่า 
เร่ืองทุจริตมีมานานแล้ว แต่ตนก็รื้อ
ขึ้นมาเห็นได้จากงบประมาณท่ีโดน
โกงและถูกปกปิดก็จัดการกับคนโกง
เงินหลวง ที่บอกว่าตนปกปิดปกป้อง 
“รักพี่รักน้อง” อันน้ันเป็นอีกเรื่อง  
เขา(ลุงป้อม)เอามาใส่จากไหนก็ต้อง
ตอบค�าถาม ป.ป.ช. เอง ดูแล้วเขาไม่
ได้โกงเงินหลวง 
 หากค�าว่า “โกง” ของ “ทัน่ผูน้�า” 
เจาะจงเฉพาะเงินหลวงหรืองบประ 
มาณแผ ่นดินที่มาจากภาษีของ
ประชาชน ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีค�าว่า  
“ธรรมาภบิาล” ทีร่วมถงึจรยิธรรม  
คุณธรรมและศีลธรรม รัฐธรรมนูญ 
ก็ไม่จ�าเป็นต้องบัญญัติ “มาตร 
ฐานทางจริยธรรม” 
 “ต่อตระกลู ยมนาค” ประธาน
อนุกรรมการต่อต้านการทุจริต
แห่งชาตด้ิานการป้องกนัการทจุรติ 
ในคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจรติแห่งชาต ิ (คตช.) ยงัโพสต์ 
เฟซบุ๊กถาม “ป.ป.ช.” ว่าจะยื้อ 
ไปถึงกี่ปี !!!!! เพราะผ่านมา 3 
เดือน 11 วัน ป.ป.ช.เลื่อนแล้ว
เลื่อนอีกเป็นครั้งที่ 4 
 ก่อนหน้านี้ “ต่อตระกูล” ได้ยื่น
หนังสือเสนอให้ “ลุงตู่” ปลด “ลุง
ป้อม” จากการเป็นกรรมการ คตช. 
แต่ “ลุงตู่” ก็อ้างอยู่ในกระบวนการ
ตรวจสอบและไม่อยากให้ออกมา 
พูดให้วุ่นวายไปหมด 
 ค�าตอบของ “ลงุตู”่ จงึไม่แปลก 
ท่ีผลส�ารวจดัชนีคอร์รัปชันไทย
เดอืนธนัวาคม 2560 ของ “หอการ 
ค้าไทย” ระบุว่ายุค คสช.เพิ่มขึ้น
ถึง 37% สูงสุดในรอบ 3 ปีนับตั้ง 
แต่ปี 2558 และคาดว่าปี 2561 
จะเพิ่มเป็น 48%

รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ถ้าไม่รู้รักษาตัวให้
รอดก็ตายหมด เพราะเราโง่ ไปถือศีลโง่ๆ มี
เมตตาแบบอวิชาไม่ได้ 
 เหมือนพวกโกงกินคนยากจน โกงเงินเด็ก 
นายกรัฐมนตรีจะต้องจัดการให้เด็ดขาด หาก
ปล่อยให้พวกโกงเต็มบ้านเต็มเมือง นายกฯ  
กอ็ยู่ยาก รัฐบาลนีป้ระกาศว่าจะปราบโกงอย่าง 
เด็ดขาด แต่ท�าไมยังมีคนโกงเยอะเหลือเกิน 
พวกนี้ถือเป็นอันตรายต่อคนเช่นเดียวกับยุง
ลาย หมาบ้า พยาธิ แมงกัดกินพืชไร่ 
 ที่วัดสวนแก้วปลูกชมพู่ 2-3 รอบ แมลง 
ปีกแข็งกินหมดเลย  เด็กไปฉีดยามันก็ไม่กลัว  
จนมีคนมาบอกว่าต้องมียาฉีดโดยเฉพาะ ฉีด
แล้วมันก็ไม่มาอีกเลย เจริญเติบโต คนก็ได้กิน
ได้ขาย  ถ้าสัตว์ชนิดใดที่ท�าให้คนอยู่ไม่ได้ คน
ต้องตาย ยังไงก็ต้องป้องกัน จะบอกว่าให้มี
ความเมตตาก็ไม่ได้ มันต้องมีทั้งเมตตาและ
ปัญญา  เหมอืนหมาบ้า ถ้าไม่ฆ่าแต่เอาไปกกัขงั
จนเขาตายไปตามอายุไขก็ว่ากันไป แต่ไม่ใช่
ปล่อยให้มาเพ่นพ่านไล่กัดคน  
 เอาล่ะท�าอะไรกต้็องอยูใ่นทางสายกลาง  
พอดีๆ  อย่าให้มนัสุดโต่งเกนิไป ต้องมปัีญญา
และเมตตาพอดีๆ  ต้องเดนิสายกลางกแ็ล้วกนั
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘T-NFRMF’กองทนุยอดเยีย่ม4ปีตดิ

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรม 
การผู ้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนธนชาต จ�ากัด เปิด
เผยว่า กองทนุเปิดธนชาตตราสาร
หนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) 
ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม
ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ 
รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morning 
star Thailand Fund Awards 
2018 จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมบรษิทัจดัการ
ลงทุนและบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ประ 
เทศไทยเป็นปีที ่4 ตดิต่อกันตัง้แต่
ปี 2015-2018 และได้รับรางวัล
กองทนุยอดเยีย่มจากมอร์นิง่สตาร์ 
มาแล้ว 6 รางวัลในรอบ 5 ปี ที่
ผ่านมากองทนุยังได้รบัรางวลัจาก
สถาบันจัดอันดับระดับโลกอย่าง
ต่อเน่ือง จากผลการด�าเนินการที่
ปรบัด้วยความเสีย่ง (Risk Adjusted 
Return) ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
 จุดเด่นส�าคัญที่ท�าให้กองทุน 
T-NFRMF ประสบความส�าเร็จปี
นี้คือ การผสมผสานกลยุทธ์การ
ลงทุน 3 ส่วนเข้าด้วยกันคือ 1.การ
ใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ
เชิงรุกด้วยการติดตามแนวโน้ม
ทศิทางอตัราดอกเบีย้ไทยและต่าง
ประเทศอย่างใกล้ชิด 2.ผู้จัดการ
กองทุนเลือกลงทุนในตราสารหนี้

ภาคเอกชนคุณภาพดีเพื่อสร้างผล
ตอบแทนส่วนเพ่ิมจาก Credit 
Spread และ 3.แม้จะเป็นกองทุน
ตราสารหนี้ แต่ผู้จัดการกองทุน 
มีการบริหารกองทุนด้วยการจับ
จังหวะซ้ือขายท�าก�าไรในส ่วน 
ของพนัธบตัรรฐับาลและหุน้กูภ้าค
เอกชน เพ่ือสร้างผลตอบแทนส่วน
เพ่ิมให้กับกองทุน) โดยกองทุน 

บลจ.ธนชาตคว้ารางวัลมอร์นิ่งสตาร์กองทุนยอดเยี่ยมประเภท
กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 4 ปีติดต่อกันจากผล
ตอบแทนย้อนหลัง 5 ปีและการบริหารการลงทุน

มหกรรมบ้านและคอนโด : สนธริตัน์ สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38 โดยมี วรัทภพ  
แพทยานันท์ ประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งท่ี 38  
พร้อมด้วย 3 สมาคมหลักของวงการอสังหาริมทรัพย์ ให้การต้อนรับ 

ประชุมผู้ถือหุ้น : วิศิษฎ์ อัครวิเนค ประธานกรรมการ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป จัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ ้นครั้งท่ี 1/2561 โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ บริษัท ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนประมาณ 80,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50

‘เมอืงไทยยแูอล1’คุม้ครอง-ลดภาษี

T-NFRMF มีผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่อปีย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 2.6%ต่อ
ป ีผลตอบแทนเฉลี่ยต ่อป ีย ้อน 
หลัง 3 ปีอยู่ที่ 2.5%ต่อปีและผล
ตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง 5 ปี
อยู่ที่ 3%ต่อปี

นายสาระ ล�า่ซ�า กรรมการผูจ้ดัการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวิีต จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยกลยุทธ์หลักปี 
2561 คือ เน้นตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าภายใต้นโยบาย 
“Customers@the Heart” จึง 
เปิดขายแบบประกนัภยั “เมอืงไทย 
ยูแอล 1 สินทวีคูณ” ในโครงการ 
Beyond Plus ที่ให้ความคุ้มครอง
ชีวิตและผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้ง
ลดหย่อนภาษี คุ ้มครองเงินต้น 
ซ่ึงเริ่มเปิดขายแล้ว เป็นประกัน
ชีวิตควบคู่การลงทุนแบบยูนิเวอร์
แซลไลฟ์ ช�าระเบี้ยประกันภัย 
ครั้งเดียว ความคุ้มค่าที่มากกว่า 
สามารถน�าเบี้ยประกันภัยที่ช�าระ
ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได ้

ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร  
โดยรับรองเงินครบสัญญาขั้นต�่า  
105% ของเบี้ยประกันภัยช�าระ 
ครั้งเดียวและคุ้มครองชีวิตตลอด
สัญญาสูงถึง 130% ของเบี้ยประ 
กันภัยช�าระครั้งเดียวหรือ 130% 
ของมูลค่าการลงทุนขณะนั้น 
 แบบประกันภัย “เมืองไทย  
ยูแอล 1 สินทวีคูณ ในโครงการ 
Beyond Plus” มีอายุรับประกัน
ภัยตั้งแต่ 5-55 ปี เบี้ยประกัน 
ภัยขั้นต�่า 75,000 บาท เมื่อครบ

 ส�าหรับในปีนี้ บลจ.ธนชาต
คาดจะเป็นปีที่การลงทุนในตรา 
สารหนีม้คีวามท้าทายและผนัผวน
สงู เพราะเชือ่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ 
จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายประมาณ 
3-4 คร้ัง ทั้งคาดว่าจะมีการลด
ขนาดมาตรการ QE ของธนาคาร
กลางยโุรปและธนาคารกลางญีปุ่น่
ด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะกดดัน
ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก ท�าให้
อตัราผลตอบแทนในตลาดตราสาร 
หนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน โดย
เฉพาะช่วงครึ่งปีหลัง

สัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10  
ผู ้เอาประกันภัยจะได้รับผลประ 
โยชน์เมื่อครบสัญญา เท่ากับมูล 
ค่าการลงทุนขณะนั้น หรือ 105% 
ของเบี้ยประกันภัยช�าระครั้งเดียว 
เหมาะส�าหรับผู้มองหาหลักประ 
กันหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ี
ช ่วยในการเก็บออม รับความ 
เส่ียงจากการลงทุนได้น้อยแต่เปิด
โอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
รวมถึงได้รับความคุ ้มครองชีวิต
ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์ 
ขณะเดียวกันยังได้รับสิทธิประ 
โยชน์ทางภาษีควบคู ่กันไปด้วย  
จึงเป็นทางเลือกการบริหารเงิน 
ที่คุ ้ มค ่ าและตอบโจทย ์ความ
ต้องการของผู ้บริโภคได้อย ่าง
หลากหลาย
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ต่างประเทศ

‘ปูติน’ชนะเลือกต้ังย่ิงตึงเครียด

ผู้เชี่ยวชาญคาดความสัมพันธ์
ของรัสเซียและชาติตะวันตก
จะยิ่งทวีความตึงเครียด หลัง 
“ปูติน” ชนะเลือกตั้งได้ด�ารง
ต�าแหน่งต่ออีกสมัย
 หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ตั้ง
ข้อสังเกตว่า ประธานาธิบดีวลาดิ
เมียร ์ ปูติน ของรัสเซีย เลือก
ประกาศชยัชนะการเลอืกตัง้เมือ่วนั
อาทิตย์ท่ีผ่านมาในคอนเสร์ิตกลาง
แจ้งฉลองการผนวกคาบสมทุรไคร
เมียเม่ือ 4 ปีก่อนทีเ่ป็นชนวนความ
ขดัแย้งส�าคัญระหว่างรสัเซยีกบัโลก
ตะวนัตก และในช่วงหาเสยีงหลาย
สัปดาห์ก่อนการเลือกต้ังเขาแทบ
ไม่ได ้พูดถึงแผนการปฏิรูปใน
ประเทศ แต่คุยเรื่องการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร ์ใหม่ที่สามารถ
เอาชนะการป้องกันด้วยขีปนาวุธ
ทุกอย่างของสหรัฐ เสริมด้วย
รายงานข่าวตามสถานีโทรทัศน์
ของรั ฐที่ มี แต ่ เรื่ อ งสหรัฐและ
พันธมิตรเป็นภัยคุกคามรัสเซีย 
 นายเกล็บ ปาฟลอฟสก ีอดตีที่
ปรึกษาท�าเนียบประธานาธิบดี
รัสเซียที่กลายมาเป็นนักวิจารณ์ปู
ตินคนส�าคัญ ชี้ว่า ปูตินจะต้อง
จัดการกับชนชั้นปกครองที่จะแข่ง
กันมีอิทธิพลหลังสิ้นสุดยุคของเขา
จงึต้องด�าเนนินโยบายต่างประเทศ
แบบเส่ียงมากยิ่งขึ้น เห็นได้จาก
การตอบโต้นายกรัฐมนตรีเทเรซา 
เมย์ ของอังกฤษ ที่กล่าวหารัสเซีย

ข่าวย่อย

แถลงร่วมอาเซยีน-ออสซี่  
ผู้น�าอาเซียนและออสเตรเลีย
ออกแถลงการณ์ร่วมหลังเสร็จ
ส้ินการประชุมสุดยอดสมัย
พิเศษที่นครซิดนีย์เป็นเวลา 3 
วันว่า ทั้งสองฝ่ายย�้าเรื่องความ
ส�าคัญของการรักษาและส่ง
เสริมสันติภาพ เสถียรภาพ 
ความปลอดภยั และเสรภีาพใน
การเดินเรือและการบินใน
ภูมิภาค อยากให้แนวปฏิบัติ 
ในทะเลจีนใต้ที่มีประสิทธิภาพ 
ได้ข้อสรุปโดยเร็ว จะยึดมั่น 
ต ่อระเบียบตามกติกาและ
กฎหมายสากลในภูมิภาครวม
ถึงทะเลจีนใต้ แต่ไม่ได้เอ่ยถึง
จีนแต่อย่างใด 

ไฟไหม้โรงแรมฟิลปิปินส์
เกดิเหตไุฟไหม้โรงแรมวอเตอร์ 
ฟรอนต์ มะนลิา พาวลิเลยีน ซ่ึง
เป็นทั้งโรงแรมและกาสิโนซึ่งมี
ทั้งหมด 21 ชั้น ตั้งแต่ช่วงเช้า มี
ผู้เสียชีวิต 4 คน 2 คนเป็นเจ้า
หน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย คนกว่า 
300 คนต้องหนีออกจากพ้ืนท่ี
และหลายคนขึ้นไปบนดาดฟ้า
เพือ่รอเฮลคิอปเตอร์  เจ้าหน้าท่ี
สันนิษฐานว่าต้นเพลิงมาจาก
กาสิโนหรือชั้นลอยของโรงแรม 
 
ชอ็กโกแลตแพงสดุในโลก
ช็อกโกแลตราคาแพงที่สุดใน
โลกทีไ่ด้รบัการขึน้ทะเบยีนจาก 
กินเนสเวิลด์ เรคคอร์ด ถูกน�า
ออกแสดงที่งานแสดงช็อกโก 
แลต เมืองโอบิดอส โปรตุเกส  
ท�าเป็นรูปเพชรฝีมือแดเนียล 
โกเมส ชาวโปรตุเกส ราคาชิ้น
ละ 7,728 ยูโร หรอืกว่า 296,000 
บาท ชอ็กโกแลตห่อหุ้มด้วยทอง 
ค�า 23K ที่สามารถรับประทาน
ได้ ภายในสอดไส้หญ้าฝรั่น 
เห็ดทรัฟเฟิลขาว วานิลลาจาก
มาดากัสการ์ รวมถึงเกล็ดทอง 
ค�า  ท�าขึ้นเพียง 1,000 ชิ้น  

ว่าวางยาอดีตสายลับสองหน้าใน
อังกฤษว่าผู้มีวิจารณญาณจะรู้ว่า
เป็นเรื่องโง่ บ้า และไร้สาระ ที่จะ
คิดว่ารัสเซียท�าเร่ืองแบบนั้นก่อน
การเลอืกตัง้ประธานาธบิดแีละการ
เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 
 เช่นเดียวกับนายวลาดิเมียร์ 
โฟรลอฟ นกัวเิคราะห์นโยบายต่าง
ประเทศอิสระในรัสเซีย ที่มองว่าปู
ตินต้องการเพ่ิมความตึงเครียด
เพื่อรวบรวมอ�านาจในประเทศให้
แข็งแกร่งขึ้นในช่วงที่ชนชั้นปก 
ครองก�าลังแย่งชิงอ�านาจหลังเขา
ลงจากต�าแหน่ง สญัญาณแรกทีบ่่ง
ชี้ว ่าเขาจะจัดการกับผู ้สืบทอด
ต�าแหน่งอย่างไรจะแสดงให้เหน็ใน
คณะรัฐมนตรีที่เขาจะตั้งขึ้นหลัง
สาบานตนในเดอืนพฤษภาคม นกั
วิเคราะห์บางคนชี้ว่าไม่ใช่เรื่องน่า
แปลกใจหากปูตินจะหาทางขยาย
วาระด�ารงต�าแหน่งออกไปอีก
หลังครบวาระ 6 ปีในปี 2567 ที่

เขาจะมีอายุ 71 ปีในเวลานั้น
 ผลจากการเลือกตั้งล่าสดุปูติน
คว้าชยัชนะด้วยคะแนนเสยีงไม่ต�า่
กว่า 73.9% ทีมหาเสียงของปูติน 
กล่าวว่า เป็นชัยชนะทีไ่ม่น่าเชือ่แม้
หลายหน่วยเลอืกตัง้จะมภีาพวดิโีอ
โชว์ว่ามกีารทจุรติบ้างกต็าม ส�าหรับ 
คูแ่ข่งของปตูนิทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีง
ใกล้ที่สุดคือนายพาเวล กรูดินิน 
นั้น เอ็กซิทโพลระบุว่า ได้เพียง 
11.2% เท่านัน้ ส่วนนายอเลก็ไซ นา 
วาลน ีผูน้�าฝ่ายค้านและเช่ือว่าเป็น
คูแ่ข่งทีน่่ากลวัทีส่ดุของปตูนิ ถกูตดั
สิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่อง 
จากต้องคดีทุจริต ซึ่งนายนาวาลนี
กล่าวว่าเป็นฝีมือของเครมลิน 
 ผลจากชยัชนะครัง้นีท้�าให้ปตูนิ 
ครองอ�านาจมายาวนานถึงเกือบ 
25 ปี โดยเป็นผู้น�ารัสเซียที่ครอง
ต�าแหน่งยาวนานที่สุด รองจาก
จอมเผด็จการโจเซฟ สตาลิน ที่
ปกครองสหภาพโซเวียตนาน 31 ปี 

นายแอนดรู เบรมเบิร์ก ผู้อ�านวย
การสภานโยบายในประเทศของ
ประธานาธิบดี กล่าวว่า กระทรวง
ยุติธรรมจะขอให้ใช้โทษประหาร
ชีวิตกับผู้ค้ายาเสพติด โดยอาศัย
กฎหมายปัจจุบันที่ให้ประหาร 
ชีวิตผู ้ก ่อคดีฆาตกรรมที่ เกี่ยว 
ข้องกับการค้ายาเสพติด 
 ประธานาธิบดีเคยพูดเร่ือง
ประหารชีวิตผู ้ค ้ายาเสพติดมา 

แล ้วที่รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อต ้น 
เดือนที่ผ่านมา เพราะเป็นต้นเหตุ
ที่ท�าให้คนจ�านวนมากเสียชีวิต 
ข้อมูลของศูนย์เพ่ือการควบคุม 
และป้องกันโรคระบุว่า ปี 2549 
สหรัฐมีผู ้ เสียชีวิตเพราะเสพยา 
เสพติดประเภทฝิ่นเกินขนาดถึง 
42,000 คน 
 โพดยท�าเนียบขาวเปิดเผยว่า 
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะ

ลงนามในแผนแก้วิกฤตยาเสพ 
ติดประเภทฝิ่นวันที่ 19 มีนาคมนี้   
นอกจากนี้ รัฐบาลจะขอให้สภา 
ลด เกณฑ ์ปริ ม าณยา เสพติ ด
ประเภทฝิ่นที่จะถูกลงโทษหากมี
อยู ่ ในครอบครองเพื่อให ้สอด 
คล้องกับความเป็นจริง เช่น ยา 
เฟนทานิลซึ่งเป็นยารักษาอาการ
ปวดรุนแรงที่มีส่วนผสมของฝิ ่น
และสามารถท�าให้ตายได้

‘ทรมัป์’แก้ยาเสพตดิเพิม่โทษประหาร



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4792 (1317) วันอังคารที่ 20 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

 

Hue MAK 140318=4*6

สนใจตดิต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

E-mail : huamark567@hotmail.com
โทร. 08-1483-0707

2อตัรำ
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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
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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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ULEKT-P1-150917-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

**ทุกตำแหนง
งาน**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

3.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

  เสมียน/ธุรการประจำออฟฟศ  10 อัตรา
• เพศหญิง อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

• เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

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

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 08-6342-1687 (คุณอา)
08-1358-1339 (คุณอึ่ง) โทร. 0-2959-7336-7 โทรสาร : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com, a-aor-2518@hotmail.com  ID LINE : ekachaiids

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 

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
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สังคม

ฝากไว้ในแผ่นดิน
บ.ีกรมิ ฉลองวาระครบรอบ 140 ปี 
เปิดตัวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ 
“ฝากไว้ในแผ่นดิน” วรรณกรรม
จากเรื่องจริง 6 แผ่นดินรายได้ไม่
หักค่าใช้จ่าย สนับสนุนโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่ง
ประเทศไทย ในมูลนิธิสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
 ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน 
บี.กริม ได้เปิดเผย ถึงแรงบันดาล
ใจที่ท�าให้มีหนังสือเล่มนี้ว่า เม่ือ 
10 ปี ก่อน ผมมีโอกาสได้ตาม
เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราช 
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีไปงาน
บุ๊คแฟร์ ที่แฟรงเฟิรต์ ตอนนั้น 
คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธาน
บริษัท นานมี บุ๊คส์ ได้แนะน�าผม
ว่า ท�าไมผมไม่เขียนหนังสือเก่ียว
กับประวตัิของ บี.กริม โดยให้เรื่อง
ราวเกีย่วข้องกบัประวตัศิาสตร์ไทย 
ออกมาในแนวนวนยิายเชงิประวติั 
ศาสตร์ คณุสวุดไีด้แนะน�านกัเขยีน
มือรางวัล คือ คุณยุวดี ต้นสกุล
รุ่งเรือง ให้ผมรู้จัก เราใช้เวลาพูด
คยุและศกึษาข้อมูลต่าง ๆ  ร่วมกัน 
จนผมมั่นใจว่าคุณยุวดี คือ นัก
เขียนที่จะผูกร ้อยเรื่องราวของ 
บ.ีกรมิให้เป็นส่วนหนึง่ของประวตัิ 
ศาสตร์ไทยในรูปแบบนวนิยายที ่
อ่านสนกุและน่าสนใจได้ และคุณยวุด ี
ก็ให้เกียรติรับเขียนเรื่องนี้ให้เรา”
 หวัใจของการเขยีนหนงัสอืเล่ม
นี้ คือ การสืบค้นและรวบรวมข้อ 

ไว้ในแผ่นดนิ” โดยไม่หกัค่าใช้จ่าย
ใดๆ บ.ีกรมิ น�าไปสนบัสนนุ “โครง 
การบ้านนกัวทิยาศาสตร์น้อย แห่ง
ประเทศไทยในมูลนิธิสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี”
 ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง ผู้เขียน 
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดิฉันรู ้สึก
ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้
รับเลือกให้เป ็นผู ้เขียนหนังสือ 
เล่มนี้ ซึ่งได้ใช้เวลาศึกษา ค้นคว้า 
และรวบรวมอย่างยาวนานจริงๆ 
คุณฮาราลด์ ลิงค์ ย�้าอยู่เสมอว่า 
ให้เขียนให้สนุก เขียนแบบให้คน
อยากอ่าน ไม่ใช่เขยีนเหมอืน Annual 
Report ที่เขียนเสร็จแล้วไม่มีใคร
อยากอ่าน ต้องวางไว้บนชั้นให้ฝุ่น
จบั และต้องให้ความรูป้ระวตัศิาสตร์
อื่นๆ แก่ผู้อ่านด้วย ไม่ใช่แค่ได้รู้
เรื่องของ บี.กริม อย่างเดียว

มูลทางประวัติศาสตร์ท่ีปรากฏอยู่
จริงในรูปแบบของภาพถ่าย สิ่ง
พมิพ์ และเอกสารอ้างองิต่าง ๆ  ทัง้
จากห้องเก็บเอกสารประวัติของ 
บี.กริม หอจดหมายเหตุ และห้อง
สมุดต่างๆ ข้อมูลอกีส่วนได้มาจาก
ค�าบอกเล่าของสมาชิกในหลาย ๆ
ครอบครัวที่เคยหรือยังเกี่ยวข้อง 

กับ บี.กริม ทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศเยอรมัน คุณยุวดีใช้เวลา
รวบรวมและศึกษาข้อมูลมากมาย
เหล่านี้ แบบที่ไม่เคยมีใครท�ามา
ก่อน  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่
ผิดพลาด
 ทั้งนี้รายได้จากการจ�าหน่าย
นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ “ฝาก 

ธญาพัชร์ เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัว “แบรนด์รังนกแท้ สูตรน�้ามะพร้าว” พร้อมเปิดตัว 
แบรนด์แอมบาสเดอร์ เคน-ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ควงคู่ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ 
โดยมี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล, ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล ร่วมงาน

ณฐภัทร สุวรรณโน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
น�าผลิตภัณฑ์ “ไอซ์เบิร์ก” สนับสนุนงาน “ดิ เอ็มโพเรียม แอนด์ ดิ เอ็มควอเทียร์ 
โว้ก เลิฟ ลักซ์” โดยมี สลิลาพร กองทองมณีโรจน์, อรธิรา ภาคสุวรรณ และ  
มนาเทศ อันนวัฒน์ ร่วมงาน ที่ ร้านเอสเคป ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
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มาร์คแลนด์ เบลย์คล๊อค รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้การต้อนรับ วีระศักดิ์  
โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในโอกาสให้เกียรติ
ร ่วมเยี่ยมชมบู ๊ธของโรงแรมและรีสอร ์ตในเครือเซ็นทารา ที่ เข ้าร ่วมงาน  
“International Tourism Borse-Berlin (ITB Berlin 2018)” 

สมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานใน 
พิธีวางกระดูกงูเรือก�าจัดผักตบชวาและวัชพืช จ�านวน 3 ล�า ณ อู่ต่อเรือบริษัท  
เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ทวีเกียรติ  
เทอดเผ่าพงศ์ ผู้อ�านวยการสายงานกลยุทธ์การตลาดให้การต้อนรับ
 

ยงวุฒ ิ เสาวพฤกษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม ลงนามบนัทกึ
ข้อตกลงความร่วมมอืกบั ดร.ศวิตัม์ สายบวั นายกสมาคมเทคโนโลย ีและนวตักรรม
การเกษตร เพื่อส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล ให้แก่ 
สมาชิกเกษตรกร และผู้ประกอบการ 

ภัณฑิรา ฉัตรจุฑามาส ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จ�ากัด 
(มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชพร้อมมอบเงินบริจาค
จ�านวน 1,000,000 บาท ให้แก่ รพ.ศริริาช เพือ่สมทบทนุสร้างอาคาร นวมนิทรบพติร  
84 พรรษา เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ บัลลังก์ ฉัตรจุฑามาส 

บณัฑรู ล�า่ซ�า ประธานกรรมการ ธนาคารกสกิรไทย เปิดงานสมัมนา “EEC & THE 
FUTURE OF GREATER MEKONG SUBREGION (GMS) : INVESTMENT 
OPPORTUNITIES FOR CHINESE IN THAILAND” ที่โรงแรมอนันตรา  
สยาม กรุงเทพฯ

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติก�าจร ประธานกรรมการ, บริษัท เอเชีย ไบโอแมสจ�ากัด (มหาชน) 
น�าเสนอข้อมลูบรษิทัฯแก่เจ้าหน้าทีก่ารตลาดบรษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) โดยมี สมชาย กาญจนเพชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการอาวุโสสาย 
ธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล ให้การต้อนรับ

พรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน) ให้การต้อนรับวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา “Krungsri Business  
Talk : กัมพูชา vs เวียดนาม ตลาดไหน ใช่เลย” ที่จัดขึ้นส�าหรับลูกค้า SME  
กรุงศรี เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนให้ผู้ประกอบการไทย 

มร.เดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดงาน Miss International Queen 2018 รอบประกวดความ
สามารถพิเศษ และชุดประจ�าชาติ และร่วมเป็นกรรมการในตัดสินการประกวด 
รอบสุดท้าย Miss International Queen 2018 
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ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดี
คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุเีปิดหลกัสูตร “New Era ผูบ้รหิารยคุใหม่” 
เพื่อหวังผลิตบุคลากรชั้นน�าและมีคุณภาพขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติที่  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

คัทสุฮิโกะ มาโดโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานเปิดตัว “เอมันนี่ สปริง การ์ด” พร้อมด้วย  
“ซารู้ว” มาสคอตลิงหิมะ โดยมี เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี พรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ 
บัตรกดเงินสด A money ร่วมให้ข้อมูล

ราจีฟ มงักัล กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษิทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
มอบเงินรายได้จากงานวิง่ มนิมิาราธอนการกุศล โครงการ “ทาทา สตีล มนิมิาราธอน 
วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” จ�านวน 1,300,000 บาท แก่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เดอะคริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์

มร.คริสเตียน รอยเคียร์ กรรมการผู้จัดการ อิเกีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ  
มร.โทมัส ไฟรเบิร์ก จัดการสโตร์อิเกีย บางใหญ่ จัดงานเปิดตัวอิเกีย บางใหญ่  
สโตร์แห่งที่ 2 ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ มอบความสะดวกสบายในการ 
เลือกซื้อสินค้าให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก 

พรเทพ-กัลยานี กมลวิศิษฎ์ จัดงานเอ็กซ์คลูซีฟ พรีวิว แนะน�าคอลเลกชั่นใหม ่
จาก “BJ Junior” (บีเจ จูเนียร์) เครื่องแต่งกายยีนส์ส�าหรับเด็ก โดยมี นิศากร 
สิหนาทกถากุล พรทิพย์ คอลลินซ์ และ ปันชลิตา จันทรากุล พร้อมลูกๆมาร่วม 
งานด้วย ที่ ฟันเนเรี่ยม สุขุมวิท 26 

คาซุมิ ฟุกางาว่า ประธานกรรมการ บริษัท ดักท์เนท (ไทยแลนด์) จ�ากัด เปิด 
งานสัมมนาในหัวข้อ “การก�าหนดเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการออกแบบพัฒนา 
ระบบ (ท่อดักท์) ภายในอาคาร” โดยความร่วมมือกันระหว่างบริษัท ฟุกางาว่า  
จ�ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ที่ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท

นพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน “ง่วนเซียว ปี 2561” ซึ่งสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์
แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยมี นายธิพงศ์ เอื้อสุขเจริญชัย นายก 
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ที่สมาคมสหมิตรฯ ลาดกระบัง 

ดร.กัมปนาท บุญราศรี ประธานกรรมการบริษัท ไอยราแพลนเนต จ�ากัด จัดงาน 
ยิง่ใหญ่ประจ�าปีฉลองครบรอบ 6 ปีฉลองชยัก้าวเข้าสูปี่ที ่7 ภายใต้แนวความคิด 2018 
Year of Revolutionปี แห่งการอภวิฒัน์องค์กรพร้อมจดักจิกรรมมากมายโชว์ศกัยภาพ
การอภิวัฒน์องค์กร 5 มิติ  


