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กรณี สนช. ล้มกระบวนการสรรหา
กรรมการ กสทช. และคลปิฉาวทีอ้่าง
เป็นความต้องการของท่านผูน้�า ไม่ว่าผล
สอบคลปิฉาวจะออกมาอย่างไร งานนี้
กระทบทัง้ สนช. และท่านผูน้�าทัง้ทาง
ตรงและทางอ้อม ย่ิงเมือ่มข้ีอมลูว่าก่อน
หน้านีท่้านผูน้�าใช้อ�านาจ ม.44 ล้มกระ 

ดานเลอืกกรรมการ กสทช. มาแล้วถงึ 
2 ครัง้ ย่ิงท�าให้ต่อจ๊ิกซอว์เหน็ภาพที่ 
แท้จรงิได้ว่าความล้มเหลวในการสรร 
หาทัง้ กกต. และ กสทช. เกดิจากความ
ไม่มปีระสทิธภิาพในการท�าหน้าทีข่อง 
สนช. หรอืเกดิจากยงัไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของใครกนัแน่
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องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�า 
กบัการประกอบกจิการวิทยุกระจาย 
เสยีง วทิยโุทรทศัน์ และกจิการโทร 
คมนาคม โดยจะมีการแก้ไขเพิ่ม
เตมิในส่วนขององค์ประกอบคุณสม 
บตั ิและกระบวนการได้มาของ กสทช. 
ซึง่แตกต่างไปจากกฎหมายเดิม
 จากข้อมูลของเพจ iLaw จะ 
เห็นว่าการใช้มาตรา 44 ของ “บิ๊ก
ตู่” คร้ังแรกคือการตัดปัญหาการ
สรรหาที่ สนช. ไม่ลงมติรับรองผู้
สมัครรายใดเป็นกรรมการ กสทช. 
ครัง้ทีส่องให้หยดุการสรรหาเพ่ือรอ
กฎหมายใหม่
 การล้มกระบวนการสรรหา 
กสทช. คร้ังนี้เหมือนกับการใช้
มาตรา 44 คร้ังแรก และควรใช้
มาตรา 44 ระงบัการสรรหาไว้ก่อน
อีกคร้ังเพื่อรอสภาเลือกตั้งมาคัด
เลือก เพราะ สนช. ชุดนี้ไม่มีประ 
สิทธิภาพในการคัดคนเข้าท�างาน
ในองค์กรอิสระ ดังจะเห็นได้จาก 
มีปัญหาทั้งการสรรหากรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) และ กสทช.
 “ถ้ากระบวนการสรรหาล้ม
เหลวซ�้าแล้วซ�้าเล ่า ก็ต ้องเป็น 
ความรับผิดชอบขององค์กรเหล่านี้
เหมือนกันว่าท�าไมไม่สามารถสรร 
หาบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งได้ หรือ
ถ้าต่อไปวันข้างหน้าบุคคลที่มา
สมัครอาจจะมีสายสัมพันธ์กับผู้มี
อ�านาจชัดเจนขึ้น ก็จะกลายเป็น 
ค�าตอบว่าที่เที่ยวนี้ไม่ได้เพราะยัง
ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้
มีอ�านาจ” 
 เป็นค�ากล่าวของนายอภสิทิธิ์ 
เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประ 
ชาธิปัตย์ ที่ชี้ให้เห็นภาพ 2 
ภาพชดัเจนระหว่างองค์กรสรร 
หาไร้ประสิทธิภาพกับยังไม่ได้
คนตามใบสั่ง

กรณีคลิปหลุดอ้างใบสั่ง “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ไม่ชอบรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาให้
เป็นคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
แม้ไม ่ค ่อยมีคนให้ความสนใจ
เท่าไร แต่ก็ถือว่ามีความส�าคัญ
 ขณะนี้นายพรเพชร วิชิตชล
ชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) ได้ลงนามแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน 
เรื่องดังกล่าวแล้ว โดยให้เวลาท�า 
งาน 30 วัน
 หน้าที่ของคณะกรรมการชุดน้ี
ระบุไว้ว่า ให้หาข้อเท็จจริงว่าคลิป
ดังกล่าวเป็นของจริงหรือตัดต่อมา
จากทีป่ระชมุใด ถ้าได้ความว่าเป็น
เสียงของใครยิ่งดี เพื่อน�าไปสู่การ
พิจารณาว่ามีความผิดจริงหรือไม่ 
และถ้าเป็นของจรงิใครเป็นผูด้กัฟัง 
 เมือ่พจิารณารวมกบัความเหน็
ของนายสมชาย แสวงการ เลขา 
นุการวิป สนช. ที่พูดไว้ก่อนหน้า 
นี้ท�านองว ่าคลิปดังกล ่าวเป ็น 
การตัดต่อ ท�าให้เห็นภาพชัดเจน
ประการหนึง่ว่าขณะนี ้ “บิก๊ตู”่ ได้
ถูกกนัออกไปจากปัญหาคลปิฉาวนี้
เรียบร้อยแล้ว
 ไม่ว่าผลการสอบของคณะ
กรรมการจะสรปุออกมาเหมอืน
กบัทีน่ายสมชายพดูว่าเป็นการ
ตดัต่อหรอืเป็นคลปิจรงิ ความผิด
ทีเ่กิดขึน้กไ็ม่สาวไปถงึ “บิก๊ตู”่
 หากเป็นคลิปตัดต่อคนที่ตัด 
ต่อจะมคีวามผดิ แต่หากพบว่าเป็น
คลิปจริงก็ต้องสาวต่อไปว่ามีเสียง
ใครบ้างที่พูดโดยอ้างความไม่พอ 
ใจของ “บิ๊กตู่” จนน�าไปสู่กระบวน 
การล้มการสรรหา กสทช. คนทีพ่ดู
ก็จะโดนข้อหาแอบอ้าง

ตั้งใจ-ไร้ฝีมือ?
เป็นความรับผิดชอบขององค์กรเหล่านี้

ว่าทำาไมไม่สามารถสรรหาบุคคล
มาดำารงตำาแหน่งได้

 ไม่ว่าผลสอบจะออกมาแบบ
ไหนย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความเชื่อมั่นในการท�าหน้าที่ของ 
สนช. และกระทบทางอ้อมไปถึง 
“บิ๊กตู่” แม้จะถูกกันออกจากเรื่อง
นี้ไปก่อนแล้ว
 ดังน้ัน ความน่าจะเป็นในบท
สรุปของเรื่องนี้คงออกไปในท�า 
นองเดียวกับที่ สนช. บางคนพูดไว้
ว่าเป็นคลิปตัดต่อ และต้องสรุป 
ต่อไปด้วยว่าหาคนปล่อยคลปิไม่ได้ 
ไม่รู ้ใครเป็นคนอัดเสียง ไม่รู้ว่า
เสยีงทีพ่ดูนัน้เป็นเสยีงใคร เพือ่ตดั
วงจรให้เรื่องทั้งหมดจบลงแค่นี้
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผลสอบ 
จะออกมาในทิศทางที่คาดเดา 
หรือไม่ มีข้อมูลท่ีน่าสนใจที่เพจ  
iLaw น�ามาเปิดเผยโดยต้ังเป็น
ค�าถามว่า รู้หรือไม่ว่า พล.อ.ประ 
ยุทธ์เคยใช้มาตรา 44 ยุติการ
สรรหา กสทช. 2 ครั้ง?
 เนือ้หาระบวุ่า การที ่สนช. คว�่า
กระบวนการสรรหา กสทช. เม่ือ
สัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นเพียงอีกครั้ง
หนึง่เท่านัน้ในการล้มกระบวนการ

สรรหา กสทช. ย้อนกลับไปก่อน
หน้านี ้ พล.อ.ประยทุธ์เคยใช้มาตรา 
44 ในการยุติกระบวนการสรรหา
กรรมการ กสทช. แล้วถึง 2 ครั้ง
 คร้ังแรกเม่ือปี 2558 คณะ
กรรมการสรรหากรรมการ กสทช. 
ด�าเนินการคัดเลือกผู้สมัครกรรม 
การ กสทช. คนใหม่แทนนาย 
สุทธิพล ทวชียัการ ทีล่าออกเพือ่ไป
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดนิ โดยคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกผู ้สมัครเหลือจ�านวน 4  
คน อย่างไรก็ตาม สนช. ลงมต ิ
ไม่รับรองผู้สมัครรายใดเป็นกรรม 
การ กสทช. ส่งผลให้หัวหน้า คสช. 
ใช้อ�านาจตามมาตรา 44 ไม่ให ้
มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
 คร้ังที่สองเม่ือปี 2559 เม่ือ
กรรมการ กสทช. ต้องพ้นจากต�า 
แหน่งเนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี 
บริบูรณ์ หัวหน้า คสช. ใช้อ�านาจ
ตามมาตรา 44 ระงับการสรรหา
กรรมการ กสทช. คนใหม่ โดยให้
เหตุผลว่าขณะนั้น สนช. ก�าลังมี
การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4815 (1340) วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

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

 
In Brief : ย่อความ
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ทรรศนะ

การเมืองถ้าเป็นไปด้วยความสงบ
และจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน
จนเกินไป ไม่ใช่วิธีการท�าลายหรือ
ดิสเครดิตกันชนิดอยู่ร่วมแผ่นดิน
กันไม่ได้ บ้านเมืองก็จะเดินไปข้าง
หน้าได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สงครามเก้าทัพ!
จุดไฟให้ลุกพรึ่บอีกครั้ง เมื่อ “ประ 
ธานแผนกคดีล้มละลายในศาล
ฎีกา” ซึ่งเป็นอดีตประธานศาลอุท 
ธรณ์ภาค 5  เสนอแก้ปัญหา “หมู่ 
บ้านป่าแหว่ง” ขอเวลา 10 ปีให้ 
ศาลอยู ่ก่อนและให้ปรับระบบสภาพ 
ส่ิงแวดล้อม 10 ปีแล้วดูว่าสามารถ 
ฟื้นฟูให้เป็นสภาพป่าได้หรือไม่   
 ที่ส�าคัญค�าพูดท่ีว่า “ทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน” หากใครคิดไปร้ือ
ถอนท�าลายมีความผิด ไม่สามารถ
ท�าได้  นอกจากออกพระราชบัญ 
ญัติ แต่ “ท่านต้องเสี่ยงภัยและ 
ต้องรับผิดชอบ ไม่ง่ายเลย”  
 ค�าพูดที่ออกมาจึงท�าให้เกิดปฏิกิ 
รยิาทนัท ีโดย “เครอืข่ายขอคนืพืน้ที่
ป่าดอยสุเทพ” นัดชุมนุมใหญ่บริเวณ
ข่วงประตูท่าแพวันที่ 29 เมษายนนี้  
เพื่อแสดงจุดยืนถึง “ทั่นผู ้น�า” ว่า 
ต้องด�าเนินการรื้อบ้านพักตุลาการ
สถานเดียว  
 นอกจากนี้ยังจะมีการจัดกิจกรรม 
“ฉนัรกัดอยสเุทพ” วนัท่ี 6 พฤษภาคม 
โดยมีนิทรรศการดอยสุ เทพผ ่ าน
ภาพถ่ายและเรื่องราวในแต่ละสมัย 
หากไม ่ได ้ค�าตอบตามที่ เรียกร ้อง 
ก็พร ้อมจะยกระดับการเคลื่อนไหว 
โดยระดมมวลชนในลกัษณะ “สงคราม
เก้าทัพ”  
 ปัญหาทั้งหมดจึงอยู ่ท่ีการตัดสิน 
ใจของ “ทั่นผู้น�า” ที่มีอ�านาจ “รัฏฐา 
ธปัิตย์”  หากใช้วธีิ “ยือ้เวลา” ไปเรือ่ยๆ 
ปัญหาก็จะยิ่งบานปลายและท�าลาย
ความศรัทธาทั้งของ “ทั่นผู้น�า” และ 
“สถาบันตุลาการ” 
 เพราะป ัญหา “หมู ่บ ้านป ่า 
แหว่ง” จึงไม่ใช่การตีความในแง่ 
ของ “กฎหมาย” แต่เป็นเรื่องของ 
“จิตส�านึก” ที่สูงกว่า “กฎหมาย”!

เสียงวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีแต่ง 
ตั้งนายสนธยาและอิทธิพล คุณปลื้ม  
มาช่วยงานรัฐบาล มีมากมาย ส่วน 
หนึ่งเช่ือว่าเป็นเรื่องการเมืองเพื่อต่อ 
รองผลประโยชน ์ในอนาคต อย ่าง
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส อดีต 
ผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ “วีรบุรุษ
นาแก” บอกว่า ตนจับ “ก�านันเป๊าะ”  
และด�าเนินคดีจนติดคุก แต่รัฐบาลนี้ 
กลับตั้งลูกชายก�านันเป๊าะมาร่วมใน 
คณะรัฐมนตรี  
 แม้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี จะปฏิเสธเรื่องการดึง
พรรคต ่ า งๆมาสนับสนุน เพื่ อ เป ็น 
นายกฯต่อ แต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ 
ไม่เชื่อ ซ่ึงสะท้อนถึงรัฐบาลท่ีขณะนี้ 
อยู่ในภาวะขาลง ท�าอะไรก็ไม่มีใครเชื่อ 
ยิ่ งเรื่องการเมืองท่ีมีกลุ ่มต ่างๆออก 
มาเคลื่อนไหวสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์
และพล.อ.ประยุทธ์ยังแสดงความขอบ 
คุณอีกด้วย จึงชี้แจงอย่างไรก็ฟังไม่ขึ้น 
 อันนี้เป็นเรื่องที่ยุคสมัย สถานการณ์
มันเปลี่ยน คนก็ เปลี่ ยน ถ ้าจะอยู ่ 
ในอ�านาจต่อก็ต ้องรับแรงเสียดทาน  
การต่อต้านต่างๆให้ได้ เพราะการเมือง
เหมือนที่บอกว่า “นกไม่มีขน คนไม่มี

เพื่อน บินขึ้นที่สูงไม่ได้” อันน้ีเป็นสัญ 
ชาตญาณ เหมือนการเมืองต้องมีพรรคมี
เสียงสนับสนุน จะบินโดยล�าพังยาก  
 การแต่งตั้งนักการเมืองเข้ามาเป็น 
ที่ปรึกษา หรือรัฐมนตรี ก็เพื่อเก็บแต้ม
เก็บคะแนนให้เป็นฐานสนับสนุนนั่น 
เอง มันเป็นธรรมชาติ จะอ้างว่าให้ 
ช่วยงานบ้านเมืองก็ต้องไปชั่งเหตุผล
กันเองว่าจริงหรือไม่  
  เอาล่ะ..คนท่ีวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากัน 
ไป จะเกรงอกเกรงใจกันอย่างไรก็เป็น 
อีกเรื่อง อย่างคุณชวน หลีกภัย หรือ 
คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ออกมาพูด 
มาวิจารณ์หนักเหมือนกัน ยิ่งเก๋าและ 
มีกึ๋น พูดอะไรก็มีคนฟัง พูดในจังหวะที่
ดีๆ ก็ได้คะแนน ถ้าผิดจังหวะผิดฝา 
ผิดตัวก็อาจอันตรายได้ เพราะบ้านเมือง
ยังอยู ่ในภาวะไม่ปรกติ อย่างโหรท�า 
นายว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 แต่
ประเทศไทยเป็นสงครามทางการเมือง  
 เรือ่งการเมอืงถ้าเป็นไปด้วยความ
สงบและจริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ
กันจนเกินไป ไม่ใช่วิธีการท�าลาย 
หรือดิสเครดิตกันชนิดอยู่ร่วมแผ่น
ดินกันไม่ได้ บ้านเมืองก็จะเดินไป 
ข้างหน้าได้ ก็ขอให้สงสารบ้านเมือง
กันบ้าง อย่าเอาสงครามการเมือง 
มาขยี้ประเทศชาติจนตกต�่าไปกว่านี้
อีกเลย ช่วยกันประคับประคอง แม้
จะอิจฉาริษยา แย่งชิงอ�านาจและ 
ผลประโยชน ์ก็ ให ้สู ้ กันตามกฏ 
กติกาที่เป็นธรรมและอยู ่ในหลัก
ธรรม ไม่ใช่ต้องตายไปข้างหนึ่ง 
อย่างนี้การเมืองก็พอเดินไปได้
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘กองทนุDIF’เปิดจอง2-11พฤษภาฯ

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล หรือกองทุน DIF กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนา 
คมรายใหญ่ที่สุดในไทย กล่าวว่า
จะลงทนุเพิม่เตมิในทรพัย์สินโครง 
สร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไม่เกิน 
55,236 ล้านบาท โดยจะระดมทุน
จากการออกและเสนอขายหน่วย
ลงทนุใหม่จ�านวนรวมไม่เกิน 3,831 
ล้านหน่วย มีมูลค่ารวมหน่วย
ลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดไม่เกิน 
53,236 ล้านบาท และกูย้มืเงินจาก
สถาบันการเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้าน
บาท เพื่อลงทุนในทรัพย์สินโครง 
สร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมเพ่ิมเติม
ครัง้ที ่ 3 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
การแข่งขนัของประเทศ รองรบัความ
ต้องการใช้งานสมาร์ทโฟน อนิเทอร์ 
เนต็และระบบบรอดแบนด์ทีเ่พิม่ขึน้
ในอนาคต ซึ่งส�านักงาน ก.ล.ต.ได้
อนุมตักิารเสนอขายหน่วยลงทนุแล้ว
 ราคาเสนอขายเบื้องต้นอยู่ที่ 
13.60-13.90 บาทต่อหน่วย โดย
จะเสนอขายให้ผู ้ถือหน่วยลงทุน

เดิมท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะ 
เบยีนวนัที ่17 เมษายน 2561 ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนวันที่ 
2-8 พฤษภาคม และจะเสนอขาย
ต่อนักลงทุนท่ัวไป โดยในส่วนที่
เป็นนักลงทุนรายย่อยจะมีการ 
จัดสรรโดยวิธี Small Lot First  
วันที่ 2-11 พฤษภาคม (เฉพาะวัน
ท�าการ) ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 
(SCB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 
ยกเว้นสาขาไมโครและธนาคาร

กองทนุ DIF เตรยีมเสนอขายหน่วยลงทนุใหม่ไม่เกนิ 3,831 ล้าน
หน่วย ให้ผูล้งทนุเดิมวนัที ่2-8 พฤษภาคม และประชาชนทัว่ไป 
2-11 พฤษภาคม เพื่อพัฒนารองรับการใช้งานสมาร์ทโฟน 
อินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์ คาดจะท�าให้เงินปันผลเพิ่มไม่ต�่า
กว่า 1.04 บาทต่อหน่วย 

ประชุมผู้ถือหุ้น	: โอฬาร คูหาเปรมกิจ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ 
บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้งแมเนจเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
ครั้งที่ 1/2561 โดยผู้ถือหุ้นรับทราบทิศทางธุรกิจ พร้อมแผนกลยุทธ์แบบเชิงรุก 
ด้านการให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทองค�าในปี 2561 

ร่วมทุน	 : เอเดรียน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไรมอน แลนด์ ถ่ายภาพ 
ร่วมกับ คุณคะทสึฮิโตะ โอซะวะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้า
ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท โตเกียว ทาเทโมโนะ ในโอกาสลงนามร่วมทุน 
พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม ระดับไฮเอนด์ 

ตลาดไฟLEDกระฉดู3ปีโตเฉลีย่38%
น.ส.พาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการ
ทั่วไป บริษัท ดิ เอ็กซิบิส จ�ากัด ผู้
จัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 
2018 และตวัแทนของเมสเซ่ แฟรงค์
เฟิร์ตในประเทศไทย เปิดเผยว่า 
ช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาตลาดผลติภณัฑ์ 
ประเภทหลอดไฟทัว่ไปทีไ่ม่ใช่แอล
อดีเีริม่หดตวัลง ขณะท่ีตลาดไฟแอล 
อีดีเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่อง 
จากราคาท่ีปรบัลดลง  ประกอบกบั
ผูใ้ช้ไฟเข้าใจการประหยดัพลังงาน 
และอายกุารใช้ทีย่าวนาน ซึง่คุ้มค่า
การลงทุน รวมท้ังนโยบายการรณ 
รงค์ใช้หลอดไฟแอลอดีแีทนหลอด

เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต กรุ๊ป กล่าวว่า 
ภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิสงูเป็นอนัดบั 6 
ของโลกและมีประชากรมากเป็น
อนัดบั 3  จงึเหน็ศกัยภาพของไทย
ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางของอาเซยีน จงึ 
จดังานไทยแลนด์ ไลท์ติง้ แฟร์ 2018 
และไทยแลนด์ บิลดิ้ง แฟร์ 2018 
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายนนี้ 
ที่ไบเทค บางนา เพื่อเป็นเวทีการ
แสดงนวตักรรมและเจรจาธรุกจิด้าน
ไฟฟ้าแสงสว่าง เทคโนโลยอีาคาร 
และเทคโนโลยด้ีานระบบรกัษาความ
ปลอดภยัแบบครบวงจร 

ฟลอูอเรสเซนท์  
 แม้ตลาดแอลอดีไีทยจะเตบิโต 
แต่มูลค่าโดยรวมยังอยู่ประมาณ 
18% ยงัมพีืน้ทีใ่ห้ผูป้ระกอบการท�า
ตลาดอีกถึง 80% แนวโน้มผลิต 
ภัณฑ์แอลอีดียังตอบโจทย์การใช้ 
งานกลุม่สมาร์ทไลท์ติง้และสมาร์ท
โฮม รวมทัง้การใช้แอปพลเิคชนัต่างๆ
เพือ่ไฟแสงสว่าง ทัง้เทคโนโลย ี IOT  
จะเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่เชื่อมต่อ 
กบัอนิเทอร์เนต็ โดยเฉพาะอปุกรณ์
ไฟฟ้าบ้านอัจฉริยะที่ควบคุมการ
ท�างานด้วยสมาร์ทโฟน
 นายสเตฟาน บวัร์มา ผูบ้รหิาร

ผลต่อหน่วยลงทุนที่ลดลง เนื่อง 
จากลงทุนในทรัพย์สินที่สามารถ
น�าไปจัดหาผลประโยชน์โดยการ
ปล่อยเช่าให้ผู้ประกอบการโทรคม 
นาคมเพื่อสร้างรายได้ได้ทันที ซึ่ง
จากประมาณการเงินปันผลต่อ
หน่วยลงทุน (1 กรกฎาคม 2561 
ถึง 30 มิถุนายน 2562) จะเพิ่มขึ้น
เป็นไม่ต�่ากว่า 1.04 บาทต่อหน่วย 

กรุงไทย (KTB) ทุกสาขาทั่วประ 
เทศ โดยจะโรดโชว์นักลงทุนราย
ย่อยวันที่  24 เมษายน เวลา 
13.00-16.30 น. ทีต่ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 ทั้งนี้ หลังจากกองทุน DIF 
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 3 เชื่อว่าจะ 
ไม่เกิด Earning Dilution Effect 
ที่ส ่งผลกระทบต่ออัตราเงินปัน 
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ต่างประเทศ

จี-7‘มาครง’กร้าวใส่รัสเซียข่าวย่อย

‘เตง็เส่ง’พบรฐัมนตรจีนี 
เว็บไซต์ส�านักข่าวซินหัวของ 
จีนรายงานว่า อดีตประธา 
นาธิบดีเต็ง เส่ง ของเมียนมา 
เข้าพบนายหวัง อี้ มนตรีแห่ง 
รัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศ 
จีน โดยจีนพร้อมท�างานร่วม
กับเมียนมาเพื่อผลักดันสร้าง
ระเบยีงเศรษฐกจิจนี-เมยีนมา 
และอดัฉดีการกระตุน้ใหม่ๆใน
การพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมา  
ทั้งยินดีที่ เห็นเมียนมาเดิน 
หน ้ า ไ ป สู ่ สั น ติ ภ า พ แ ล ะ
กระบวนการปรองดอง 

กบฏซเีรยียอมมอบอาวธุ 
กองก�าลังรัฐบาลซีเรียน�าปืน
หลายร้อยกระบอก รวมท้ัง
ยุทโธปกรณ์ทางทหารหลาย
รายการมาจัดแสดง ซึ่งเป็น
อาวุธของกลุ ่มกบฏในเขต 
คาลาโมนที่ส ่งมอบให้กอง 
ก�าลังซีเรียเพื่อแลกกับความ
ปลอดภัยในการเดินทางออก
จากพื้นที่ไปทางภาคเหนือ  
อาวุธจ�านวนมากผลิตในสห 
รัฐและยุโรป ซึ่งก่อนหน้าน้ี
กลุ ่มกบฏเคยส่งมอบอาวุธ 
ให้รัฐบาลซีเรียมาแล้วหลาย
รอบ

เรอืชนกลางแม่น�า้ตาย17  
เกิดเหตุเรือมังกร 2 ล�าชนกัน
กลางแม่น�้าในเมืองกุ ้ยหลิน 
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง  
ซึ่งชาวบ้านได้จัดการซ้อมแข่ง
เรอืโดยไม่ได้แจ้งให้ต�ารวจทราบ 
ล่วงหน้า มีผู้เสียชีวิต 17 คน 
ฝีพาย 57 คนต้องว่ายน�้าเข้า 
ฝั่งกันอย่างทุลักทุเล หลังเกิด
เหตมุกีารระดมอาสาสมคัรกว่า 
200 คนเพื่อค้นหาผู้สูญหาย  
ซึง่ใช้เวลาจนถงึเวลา 22.00 น. 
เมื่อคืนวันที่ 22 เมษายน ขณะ
ที่ผู ้จัดงาน 2 คนถูกต�ารวจ
ควบคุมตัวไว้

ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเตือน
อย่าแสดงความอ่อนแอให้
ประธานาธิบดีรัสเซียเห็น แต่
ยืนยันว่ายังคงต้องการท�างาน
ร่วมกับผู้น�ารัสเซียอยู่ 
 ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล 
มาครง ของฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์
สถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส ์ของ
สหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ก่อนออกเดิน
ทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการ
ว่า ประธานาธิบดวีลาดเิมยีร์ ปตูนิ 
ของรสัเซยี เป็นคนแขง็แกร่ง ฉลาด 
และหมกมุ ่นกับเรื่องแทรกแซง
ประชาธิปไตย ดังนั้น จึงไม่ควร
แสดงความอ่อนแอให้เห็นเพราะ
จะถูกฉวยไปใช้ประโยชน์ ผู ้น�า
รัสเซียทุ ่มโฆษณาชวนเชื่ออย่าง
หนักและแทรกแซงทุกที่เพื่อบ่อน
ท�าลายประชาธปิไตย เพราะคดิว่า
เป็นประโยชน์กับประเทศตนเอง 
ต้องการให้รัสเซียยิ่งใหญ่กวาด 
ล้างชนกลุ่มน้อยและฝ่ายต่อต้าน 
อย่างไรก็ตาม เขายังคงเคารพและ
อยากท�างานร่วมกับผู้น�ารัสเซียมี
การหารอืกนัตลอด แม้มคีวามเหน็
ไม่ตรงกันในหลายเรื่อง 
 ความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็น
หนึ่งในประเด็นส�าคัญท่ีผู้น�าฝร่ัง 
เศสจะหารือกับประธานาธิบดีโด 
นัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ขณะที่การ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม
ชาตอิตุสาหกรรมชัน้น�า 7 ประเทศ 
(จ-ี7) ท่ีนครโทรอนโตของแคนาดา 
จะหาจุดยืนร่วมกันเรื่องรัสเซียรุก 
รานยเูครน รสัเซยีสนบัสนนุรฐับาล 
ซีเรีย และข้อกล่าวหาเรื่องรัสเซีย
วางยาอดีตสายลับในอังกฤษ
 ล่าสุดเจ้าหน้าท่ีอาวโุสกระทรวง
ต่างประเทศสหรัฐแถลงหลังการ
ประชุมรัฐมนตรีกลุ่มจี-7 วันแรก
ว่า ที่ประชุมเห็นพ้องกันที่จะต่อ
ต้านพฤติกรรมที่เป็นอันตรายของ
รัสเซีย โดยระบุว่ารัสเซียเป็นภัย
คุกคามต่อสันติภาพและความ
ม่ันคงของหลายประเทศ ความ
สัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับชาติ
ตะวันตกก�าลังตกต�่าอย่างหนัก

 นอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่า 
ประธานาธิบดีทรัมป ์และประ 
ธานาธิบดีมาครงจะหารือเรื่องข้อ 
ตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ท�า 
เนยีบขาวในกรงุวอชงิตนัของสหรฐั
 ในระหว่างเยือนสหรัฐครั้งนี้ 
ผู ้น�าฝรั่งเศสจะร่วมรับประทาน
อาหารค�่ากับผู ้น�าสหรัฐที่เมาท์ 
เวอร์นอน ซึ่งเป็นบ้านของอดีต
ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน 
เยือนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ 
งานเลี้ยงอาหารค�่าอย่างเป็นทาง 
การที่ท�าเนียบขาว และกล่าวปรา 
ศรัยต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภา
สหรัฐ ขณะที่นายทรัมป์เตรียม
ประกาศการตัดสินใจขั้นสุดท้าย
เร่ืองข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน 
ด้วย ส�าหรับข้อตกลงนิวเคลียร์ใน
ปี 2015 ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐ
และอีก 5 ประเทศมหาอ�านาจมี
เป้าหมายในการควบคุมโครงการ

นิวเคลียร ์ของอิหร ่านเพื่อแลก
เปลีย่นกบัการยกเลกิมาตรการคว�า่ 
บาตรอิหร่าน นายทรัมป์กล่าวว่า 
ข้อตกลงนี้เป็นหนึ่งในข้อตกลงที่
เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีการเจรจา
มา เมือ่เดอืนมกราคมทีผ่่านมาเขา
ยืน่ค�าขาดกบัองักฤษ ฝรัง่เศส และ
เยอรมนี ให้แก้ไขส่ิงที่สหรัฐเรียก
ว่าเป็นข้อบกพร่องของข้อตกลง  
มิฉะนั้นสหรัฐจะไม่ขยายเวลาการ
ยกเลกิมาตรการคว�า่บาตรอหิร่าน

กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้แถลง
ว่า ได้ระงบัการกระจายเสียงข้ามพรม 
แดนไปยังเกาหลีเหนือแล้วตั้งแต่
เที่ยงคืนที่ผ่านมา หวังสร้างบรร 
ยากาศสันติภาพก่อนจะมีการประ 
ชุมสุดยอดสองผู้น�าในวันศุกร์นี้ 
 แถลงการณ์ของกระทรวงกลา 
โหมเกาหลีใต้ระบุว่า หวังว่าการ 
ตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยให้สองเกา 
หลยุีตกิารวิพากษ์วิจารณ์และโฆษณา 
ชวนเชื่อต่อต้านกัน ช่วยส่งเสริม
การสร้างสนัตภิาพและการเริม่ต้น
ใหม่ แต่ไม่ได้ระบุว่าจะฟ้ืนการกระ
จายเสียงอีกคร้ังหลังเสร็จส้ินการ
ประชุมสุดยอดหรือไม่ เจ้าหน้าที่

กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้คนหนึ่ง 
เผยว่า ไม่สามารถยนืยนัได้ว่าเกา 
หลเีหนอืระงบัการกระจายเสยีงด้วย
หรอืไม่ 
 เกาหลใีต้เคยระงบัการกระจาย
เสียงข้ามพรมแดนไปเกาหลีเหนอืท่ี
มทีัง้ข่าว ดนตรีป๊อป และการวพิากษ์
วิจารณ์รัฐบาลเกาหลีเหนือเมื่อ 
กลางปี 2558 แล้วเริม่ใหม่ในเดอืน
มกราคม 2559 เม่ือเกาหลีเหนือ 
ทดสอบนวิเคลยีร์ครัง้ที ่4 ส่วนเกา 
หลีเหนือเคยเบาเสียงการกระจาย 
เสียงข้ามพรมแดนหลังจากเกา 
หลีใต้เปิดการแข่งขันโอลิมปิกฤดู
หนาวเมืองพย็องชัง

โสมขาวยตุกิระจายเสียงไปโสมแดง 
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รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

Gong Toon-p-280318=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบัญชหีรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยต้องศกึษาวชิาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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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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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

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หวัหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
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HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4815 (1340) วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

ISUZU-P-180418

บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายรถยนตและศูนยซอมรถยนต

ไดมีความประสงครับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
เลขที่ 118 หมู 1 ถนนพระรามที่ 2 กม.15 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-2415-4193-7  E-mail : stkmc1@hotmail.com

1.  พนักงานธุรการ      หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปขึ้นไป 
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Offiffiice (Word, Excel),
  Internet ไดดี

2.  ฝายบุคคล         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานงานบุคคลจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3.  ชางซอมบำรุง   1 อัตรา
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4.  พนักงานลางรถ   หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณ
  ในการทำความสะอาดรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

5.  พนักงานขับรถ    1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ



Sri Ar Pha-p-290318

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600 Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

2. โฟรแมน 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขากอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

3. พนักงานสโตร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป  • วุฒิปวช.ขึ้นไป

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4815 (1340) วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

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 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4815 (1340) วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

สังคม

ธุรกิจ ‘JP Daughter&Son’
จิ๊กกี๋ จุฑามาศ นิธิอนันตภร อดีต
ดาวรุ่งวงการบันเทิง รุกเปิดธุรกิจ
ใหม่ JP Daughter & Son บรษิทั
ผลิตละครและโปรดั๊กชั่นเฮาส์
 จิ๊กกี๋ จุฑามาศ ก้าวสู่วงการ
บนัเทงิ ในฐานะ นวิคดิส์ไฟว์สตาร์ 
กบัผลงานเรือ่ง ผูช้ายหวัใจไม่พาย
เรือ ของผู้ก�ากับ พิสุทธิ์ แพร่แสง
เอ่ียม เธอโลดแล่นในวงการ ทั้ง
งานภาพยนตร์ และละคร โด่งดัง
เป็นดาวรุ่งคนหนึ่งของวงการ จน
เธอได้พบรักกับ หนุ่มนักธุรกิจ 
โอ๊ต-พิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร 
และตัดสินใจหันหลังจากวงการ
บันเทิงไทยเพื่อสร้างครอบครัว 
และทุ่มเทให้กับธุรกิจของครอบ 
ครัวสามี นั่นก็คือผลิตภัณฑ์เต้าหู้
ไข่ตรานางพยาบาล และ บริษัท 
ไทย ทีเอเอ็น อินเตอร์กรุ๊ป จ�ากัด 
จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดจ�าหน่ายเต้าหู ้ 
ไข่ไก่บรรจุกระป๋องตราลูกสาว
 ครอบครัวที่สุขสมบูรณ์พร้อม
ทายาทตัวน้อยๆ 3 คน บวกกับ
ธุรกิจที่เติบโตและประสบความ
ส�าเรจ็อย่างสูง ภายใต้ “Daughter 
Brand “อาทิ เต้าหู้ไข่ไก่บรรจุ
กระป๋องตราลูกสาว, น�้าแร่ธรรม 
ชาติ 100% และขนมปังสังขยา
ลาวาท�าให้จิ๊กกี๋ จุฑามาศ ม่ันใจ 
ในความพร้อมและศักยภาพ ว่า 
จะกลบัไปท�างานทีร่กัอกีครัง้ในวง 
การบันเทิง โดยได้รับไฟเขียว 

ของ มาลัยวรรณ อดีตนางเอก 
ของคณะละครบางกอกนฤมิต 
นั่นเอง และต�านานแห่งละครร้อง
และความอาฆาตแค ้น ก�าลัง 
ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้ง จาก การันต์ 
ชายหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์  
ที่ตั้งใจจะเนรมิตโรงละครบาง 
กอกนฤมิตให้กลับมามีชีวิตอีก 
ครั้ง โดยหารู้ไม่ว่า หายนะก�าลัง
จะเดินทางมาถึงตัวเขาและผู ้ ท่ี
เกี่ยวข้องโดยไม่รู ้ตัว น�าแสดง 
โดยดาราระดบัแถวหน้า ป ูไปรยา 
ลุนด์เบิร ์ค ประกบพระนางสุด 
ฮอตเป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ และ 
วิว วรรณรท สนธิไชย ร่วมด้วย 
เพลง ชนม์ทิดา, ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม, 
เฟรชอริศรา, โฉมฉาย อรุณฉาน,  
โย ทัศวรรณ, โบ เบญจศิริ, ออฟ 
ศุภนัฐ, สุพจน์ จันทร์เจริญ และ 
นักแสดงอีกมากมาย โดยขณะนี้
ก�าลังอยู่ในระหว่างการถ่ายท�า

จากโอ๊ต-พิบลูย์เขตร นธิอินนัตภร 
สามีของเธอ ที่ทุ ่มทุนให้เป ิด 
บริษัทรับผลิตละครและโปรดัก 
ชั่นเฮาส์ แบบครบวงจร ในชื่อ  
JP Daughter & Son   
 โดยได ้จับมือกับ สถาพร  
นาควิไลโรจน์ ผู้ก�ากับมือรางวัล 
กับงานละครฟอร์มใหญ่ของปี  
ทางช ่อง ONE 31 ใน เรื่อง 

บางกอกนฤมิต ที่สร้างจากนว 
นิยายลึกลับระทึกขวัญจากปลาย
ปากกาของ พงศกร ที่บอกเล่า 
เรื่องราวของโรงละคร “บางกอก
นฤมิต เมื่อครั้งถูกไฟเผาวอดจน 
มีผู ้คนล้มตายจ�านวนมาก โดย 
ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่า แท้จริงที่ไฟ
ไหม้โรงละครแห่งน้ี ไม่ใช่เพียง 
ไฟธรรมดาแต ่มันคือไฟแค ้น 

สมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) และ พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี กรมสอบสวนคดี 
พิเศษ เปิดโครงการ “รู้จักกลลวง รู้ทันมิจฉาชีพ ปลอดภัยทางการเงิน” พร้อม 
เปิดตัว 10 คลิปเตือนภัย เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของธนชาต 

นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ อายุรแพทย์โรคเบาหวาน โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
เป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการ “Managing diabetes in the digital age”  
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 
ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4815 (1340) วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561

สังคม

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรา 
นุวงศ์ คณบดี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. ร่วมจัดงานเสวนา  
“ไขรหัสลับ ละครบุพเพสันนิวาส” ถอดบทเรียนเพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาการ 
ผลิตและสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์น้�าดีสร้างสรรค์เยาวชนและสังคมไทย 

พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ ประธาน บยป.5 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพ่ือนร่วมรุ่นเนื่องใน
โอกาสวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ด้วยการแต่งกายชุดไทยย้อนยุค โดยมี ปิยะพันธ์  
จมัปาสตุ, นชุนารถ วสรัุตน,์ ดร.สนุนัท ์สงิหส์มบรูณ,์ สพุตัรา จริาธวิฒัน,์ บญุชอบ ลอ้อไุร  
และ ณรงค์ เลิศกิตศิริ ร่วมงาน ที่ราชนาวิกสภา 

ศ.ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วม
แสดงความยินดีกับนักวิจัย มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทอง 
แดง และรางวัล special prize on stage ในงาน “46th International Exhibition  
of Inventions Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อม 
ด้วย ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อ�านวยการ สวทช. และคณะผู้บริหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน Global Bioeconomy Summit  
ที่กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ไกรสร จันศิริ ประธานกลุ่มหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน  
รุ่นที่ 12 (วตท.รุ่น 12) จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ พบปะแลกเปลี่ยนความคิด โดยมี  
เพื่อนๆ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 12 เข้าร่วมงาน
อย่างชื่นมื่น ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์

ปาณี จารีวุฒิชัย ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคน 
รับ ร่วมเปิดโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข” ครั้งที่ 2 เพื่อช่วยแก้ไขสายตา 
ที่ผิดปรกติ และตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับเด็กนักเรียน จ�านวน 491 คน  
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น 

กิรณา แก้วสุ่น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อส่วนภูมิภาค แผนกสินค้าอาหารสด บริษัท สยาม
แม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน  
กับ สุวรรณี ทวีพันธ์ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนสับปะรดตราดสีทอง จังหวัดตราด  
ที่สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง อ�าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 

ศรีสุดา ด�านาคแก้ว ที่ปรึกษาตะกาฟุล บมจ.ฟิลลิปประกันชีวิต มอบเงินบริจาคแก่  
ซูมัยยะห์ หะยีอาแว ผู้แทนจากมูลนิธิอบูฮูร็อยเราะห์ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
ให้แก่เด็กก�าพร้า เด็กด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดีซึ่งมี 
ฐานะยากจนในพื้นที่ภาคใต้ กรุงเทพฯและปริมณฑล



สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ CIDI Chanapatana สถาบันออกแบบแห่งเดียวในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสมาคม Cumulus สมาคมระดับโลกแห่งเดียวที่คัดเลือกและรวบรวมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบชั้นนำาจาก 
ทั่วโลกเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยศิลปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ โดย วิทวัส พันธ์พานิช รองผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด 
และ เถกิง ออศิริชัยเวทย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ บินตรงเพื่อไปนำาเสนอเรื่องราว
ของสถาบันแก่คณะกรรมการ Cumulus และเข้าประชุมทางด้านความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างสถาบันที่เป็นสมาชิกของ Cumulus และ
อตุสาหกรรมการออกแบบในฝรัง่เศส และไดร้บัการบรรจเุข้าเปน็สมาชกิของสมาคม Cumulus เมือ่วนัที ่13 เมษายน 2561 โดย วทิวสั พนัธพ์านชิ  
รองผูอ้ำานวยการฝา่ยการตลาด เปน็ตวัแทนรบัมอบใบรบัรองการเปน็สมาชกิของสมาคม จาก ลยุซา่ คอลลนิา่ ประธานสมาคมควิมวิลสั (Cumulus) 
ในงานประชุม Cumulus Paris Conference To Get There - Designing Together ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

สำาหรับ Cumulus คือ สมาคมระดับโลกแห่งเดียวที่คัดเลือกและรวบรวมมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบชั้นนำาจาก
ทั่วโลกเพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยศิลปะและการออกแบบในระดับนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นมาในปี 1990 และได้เปิดโอกาสให้สถาบันที่
เปน็สมาชกิไดแ้ลกเปลีย่นองคค์วามรูด้า้นการออกแบบและนวตักรรมรวมไปถงึการสรา้งความรว่มมอืทางดา้นวชิาการและเชือ่มโยงกบับรษิทัชัน้นำา
ในอุตสาหกรรมการออกแบบ โดยปัจจุบันสมาชิกของสมาคม Cumulus ประกอบไปด้วย 257 สถาบันการศึกษาชั้นนำาจาก 54 ประเทศทั่วโลก 
เช่น Royal College of Art จากอังกฤษ, Parsons School of Art จากสหรัฐอเมริกา และ Istituto Marangoni จากอิตาลี เป็นต้น ซึ่งเป็น
เครือข่ายที่สามารถเข้าถึงนักศึกษากว่า 750,000 คนทั่วโลกและยังได้รับการรับรองจาก UNESCO

ซึ่งภายในงานประชุม Cumulus Paris Conference To Get There-Designing Together จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยช้ันนำาด้าน 
การออกแบบของฝรัง่เศส 4 แหง่ ไดแ้ก ่Écoles Supérieures d’Arts Appliqués de Paris – Boulle, Duperré, Estienne & Ensaama โดยนอก
เหนือจากการไดสั้มผัสบรรยากาศมหาวทิยาลยัและอปุกรณ์การเรยีนการสอนทีผ่นวกประวตัศิาสตรแ์ละเทคโนโลยไีวเ้ปน็อยา่งดแีลว้ ไฮไลทห์นึง่ของ
งานครัง้น้ีคือการประกาศรายการประกวดการออกแบบ Creative Eco-system of French Luxury ซึง่เป็นรายการแข่งขันระดับโลกอยา่งแทจ้รงิ 
โดยไดร้บัเกยีรตจิาก Serge Brunschwig ซึง่ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่ CEO ของ Fendi และอดีตประธาน Christian Dior, Agnes Liely ดไีซเนอร์
และหัวหน้า Visual Merchandise ของ Chanel, Nicolas Bos ประธานและ CEO ของ Van Cleef & Arpels และกรรมการท่านอื่นๆจาก  
Luxury brand ชั้นนำาของฝรั่งเศสมาบรรยายที่มาและความสำาคัญของการแข่งขันการออกแบบครั้งนี้ โดยรายการประกวดนี้เป็นรายการ 
ที่เปิดให้เฉพาะนักศึกษาในกลุ่มสถาบันสมาชิกของ Cumulus เท่านั้น ซึ่งแน่นอนว่านักศึกษา CIDI Chanapatana จะได้รับโอกาสในครั้งนี้ด้วย  

วิทวัส พันธ์พานิช รองผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ หรือ CIDI Chanapatana ได้แสดงความคิด 
เห็นเพิ่มเติมว่า “นับเป็นโอกาสอันดีที่ CIDI Chanapatana ได้รับการยอมรับและบรรจุเป็นสมาชิกขอสมาคม Cumulus เพราะนั่นเท่ากับว่า
เปน็การเปดิโอกาสให้นักศกึษาของเราไดเ้ข้าถงึการศกึษาระดบัโลกทีจ่ะยกระดบัมมุมองและฝมีอืในการออกแบบซึง่เปน็องคป์ระกอบสำาคญัในการ
สร้างแบรนด์ที่จะนำาเงินตราเข้าสู่ประเทศตามปณิธานของสถาบัน จากการเข้าร่วมประชุมเพียงไม่กี่วัน ทางเราก็ได้เรียนรู้ถึงวิทยาการใหม่ๆ อาทิ 
การศึกษานำาเทคโนโลยีผสมกับเนื้อผ้าเพื่อช่วยกลุ่มผู้พิการทางสมองในการสื่อสารกับคนปกติ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าถึงการศึกษาการ
ออกแบบในโลกที่เทคโนโลยีมีบทบาทกับการใช้ชีวิตของเราเช่นนี้ จะช่วยพัฒนานักออกแบบไทยให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ใน
ทุกมิติให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้นในระดับโลก”

ลุยซ่า คอลลิน่า ประธานสมาคมคิวมิวลัส (Cumulus) กล่าวในที่ประชุมว่า “ทาง Cumulus มีความยินดีที่ได้ CIDI Chanapatana  
เข้ามาเป็นสมาชิกเพราะนี่คือการสร้างโอกาสให้แก่ประเทศไทยได้เข้าถึงการศึกษา การวิจัย และความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในระดับ
นานาชาต ิซึง่ประเทศไทยเปน็หนึง่ในประเทศทีส่มาชกิอาจจะยงัไมรู่จ้กัมากนกั กห็วงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะไดท้ำาการแลกเปลีย่นความรูแ้ละพฒันาวงการ 
การออกแบบกันต่อไป”

สำาหรบัผทู้ีส่นใจศกึษาดา้นการออกแบบ สถาบนัออกแบบนานาชาตชินาพฒัน ์สามารถตดิตอ่สอบถามได ้ณ อาคาร CIDI world ปณณุวถิ ี
20 ซอยสขมุุวทิ 101 เวบ็ไซต ์www.chanapatana.com Facebook: Chanapatana International Design Institute หรอืโทร 02-741-3717-8   

“If Life is Design!”

CIDI Chanapatana หนึ่งเดียวจากประเทศไทย
ใน Cumulus สมาคมออกแบบระดับโลก


