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กระแสเล่ือนเลอืกตัง้ทีเ่งยีบไปพกัใหญ่
ถกูจดุพลขุึน้มาอกีครัง้จากมมุมองของ 
“นพิิฏฐ์” ทีเ่ชือ่ว่า “ปาฏหิารย์ิทางกฎ 
หมาย” ยงัคงไม่สิน้สดุ โดยชีเ้ป้าให้จบั 
ตาดกูารตคีวามค�าสัง่หวัหน้า คสช. ที่ 
53/2560 ซ่ึงน่าจะรู้ผลในเร็ววนันี ้ผล
การตคีวามอาจท�าให้การเลือกตัง้ต้อง

ถกูเลือ่นออกไปอกีอย่างน้อย 1 ปี หรอื
นานกว่านัน้ ยกเว้นแต่จะมกีารใช้ “อ�า 
นาจพเิศษ” สร้างปาฏหิารย์ิมมุกลบัเพือ่
คงโรดแมพ็เลือกต้ังไว้ อย่างไรก็ตาม  
อ�านาจพเิศษถ้าใช้บ่อยจะคลายความ
ขลงั จากทีเ่รยีกว่าปาฏหิารย์ิอาจกลาย
เป็นเลอะเทอะได้

โสมแดง
อดัสทิธมินษุยชนสหรัฐ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4817 (1342) วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

	 “หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า 
ค�าส่ัง	 คสช.	 ที่	 53/2560	 ขัด 
ต่อรัฐธรรมนูญจริงจะท�าให้ค�า 
สั่งดังกล่าวเป็นโมฆะ	 และเกิด
ปัญหาทางข้อกฎหมายว่าถ้า 
ค�าส่ังน้ีขัดรัฐธรรมนูญและเป็น
โมฆะ	คสช.	จะตัดสินใจอย่างไร
ระหว่างให้กฎหมายเดิมบังคับ 
ใช้ต่อไปหรือให้ท�าการแก้ไขเพื่อ
ให้สอดคล้องกับค�าสั่งศาล
	 ถ้าให้ปรับแก้ก็ต้องเริ่มต้น
กระบวนการพิจารณากฎหมาย
กันใหม่	 โดยกระบวนการดัง
กล่าวต้องใช้เวลาอย่างน้อย	1	ปี
ขึ้นไป	 แต่หากไม่ต้องการยื้อก็
สามารถใช้อ�านาจมาตรา	44	สั่ง
ปรับแก้ได้	ซึ่งวิธีนี้จะกระทบโรด 
แม็พนิดหน่อย	 เหล่านี้คือปาฏ ิ
หาริย ์ทางกฎหมายที่คนส่วน
ใหญ่ยังคิดไม่ถึง	 ข่าวท่ีว่าจะเกิด
สงครามโลกครั้งที่	 3	 หรืออุก 
กาบาตตกใส่ประเทศไทยยัง 
ไม่น่ากลัวเท่าปาฏิหาริย์ทางกฎ 
หมายที่	 คสช.	 จะเลือกใช้เพื่อ 
ยื้อเลือกตั้ง	 ทั้งหมดอยู่ที่ความ
พอใจของ	คสช.	ว่ามคีวามจรงิใจ
ที่จะก�าหนดให้การเลือกตั้งเกิด
ขึ้นเมื่อใดกันแน่”
 จะเห็นว ่าการเขียนกฎ 
หมายยุคนี้ค่อนข้างมีปัญหา
ทั้งตั้งใจให้มีปัญหาและไม่
ตั้งใจให้มีปัญหาจนต้องใช้ 
“อ�านาจพิเศษ” ตามแก้เป็น
ลิงแก้แห อ�านาจพิเศษท่ีใช้
สร้างปาฏิหาริย์ หากใช้บ่อย
เกินไปอาจกลายเป็นเลอะ 
เทอะได้

ความยุ ่งเหยิงวุ ่นวายในการ
สรรหาผู้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรม 
การกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคม 
นาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่สมา 
ชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ (สนช.) 
ลงมติคว�่าเพื่อเริ่มต้นนับหนึ่ง
สรรหาใหม่ โดยอ้างปัญหาเรื่อง
คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
ท ่ามกลางเสียงร�่ า ลือพร ้อม 
คลิปฉาวว่าเป็นไปตามใบส่ัง 
จนน�ามาซึง่การใช้อ�านาจมาตรา 
44 ออกค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 
7/2561 ให้ระงับการสรรหาไว้
ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับ 
ปรุง พ.ร.บ.กสทช. (ฉบับที่ 2)  
ใน 2 ประเด็นที่เห็นว่าอาจเป็น
ปัญหาหากยังให้กระบวนการ
สรรหาด�าเนินต่อไป
 2 ประเด็นที่ต ้องแก้ไขคือ 
เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ที่
คณะกรรมการสรรหาตีความ
แตกต่างออกไปจากข้อก�าหนด
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
ไปได้ทั้งตัวกฎหมายเขียนไว  ้
ไม่ชัดเจนและจงใจตีความให้ 
เกิดปัญหา
 อกีประเด็นคอืเรือ่งระยะเวลา
ของการสรรหาที่ก�าหนดไว้สั้น
เกนิไป จนท�าให้กระทบต่อความ
รอบคอบในการตรวจสอบคุณ 
สมบัติของผู้เข้ารับการสรรหา
 ส่วนระยะเวลาในการแก้ไข
กฎหมายจะนานแค ่ไหนนั้น  
ตามค�าสั่งหัวหน้า คสช. ไม่ได้
ก�าหนดกรอบเวลาไว ้ ท�าให้
กรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบัน 
ต้องนั่งรักษาการในต�าแหน่งต่อ

เลื่อนอีกแล้ว!
ข่าวท่ีว่าจะเกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 3 
หรืออุกกาบาตตกใส่ประเทศไทย

 ยังไม่น่ากลัวเท่าปาฏิหาริย์กฎหมาย คสช.

ไปเร่ือยๆจนกว่ากระบวนการ
แก้ไขกฎหมายจะเรียบร้อยและ
สรรหากรรมการชุดใหม่เข้ามา
ท�าหน้าที่แทนได้
 นี่ขนาดเป็นกฎหมายที่เขียน
กันเอง	 อนุมัติกันเอง	 และใช้
กันเองในแวดวงแม่น�้า	 5	 สาย	
และเป ็นกฎหมายท่ีไม ่ เกี่ยว 
ข้องกับการเลือกต้ังที่มีการใช้
เทคนิคขั้นสูงกว่าในการซ่อนปม
ยังมีป ัญหาจนต้องใช ้อ�านาจ
พิเศษเว้นวรรคเพื่อปรับแก้	
 คงไม่ต้องพูดถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ยังลูก
ผีลูกคนอีกหลายฉบับที่รอ
การตีความจากศาลรัฐธรรม 
นญูว่าจะมปัีญหาตามมาขนาด 
ไหนหลังการตีความ
 ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลอืกตัง้ทีผ่่านความเหน็ชอบจาก 
สนช. แล้ว แต่ สนช. ส่งตีความ
ทั้งที่เป็นคนพิจารณาเห็นชอบ

ร่างกฎหมายมาเองกับมือ มี 2 
ฉบับอยา่งทีรู่ก้นัคอื ร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 
ซึ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างการชี้แจง
ของผูเ้กีย่วข้องก่อนศาลจะตดัสนิ
 อีกฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว 
แม้ สนช. ไม่ได้ยื่นตีความ แต่
พรรคการเมืองยื่นตีความเพราะ
มีการใช้อ�านาจมาตรา 44 ออก
ค�าสั่ง คสช. ที่ 53/2560 แก้ไข
เ พ่ิม เติ ม คือ  พ . ร .ป .พรรค 
การเมือง ซึ่งผลการตีความทั้ง 3 
ฉบบัล้วนมผีลกระทบต่อก�าหนด 
การเลือกตั้งตามโรดแม็พ
 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย ์
ชี้ชวนให้ประชาชนร่วมกันจับตา 
ดูผลการตีความโดยเชื่อว่าปาฏ ิ
หาริย์ทางกฎหมายยังไม่สิ้นสุด
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In Brief : ย่อความ

ชาติสุดท้าย?

ทรรศนะ

เรื่องอายุมันเป็นธรรมชาติ ถ้าพระ
แก่ไม่มีมลทินก็จะเป็นที่รักท่ีเคารพ
ของญาติโยม แต่ถ้ามีเรื่องเงินทอน 
เรื่องสีกา ความศรัทธาก็จะถูกรอน
ไป อาตมากร็ะมดัระวงัตวัเรือ่งพวกนี้  
จึงท�าให้ชาวบ้านยังเลื่อมใสศรัทธา

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เสียงคนรุ่นใหม่

“ทั่นผู ้น�า” ยังป ้อไปป ้อมาเรื่อง 
“พรรคอีแอบ” และข่าวการ “ดูด” 
นักการเมืองให้สนับสนุนเพื่อ “สืบ 
ทอดอ�านาจ” ต่อ ส่วน “เฮียกวง”  
ก็ผลุบๆโผล่ๆ เป็น “อีแอบ” เหมือน 
“การเมืองยุค 1.0” 
 “การเมอืงยคุ 4.0” ไม่ใช่ “การ 
เมอืงน�า้เน่า” อย่างในอดตีทีค่ดิว่า
ประชาชน “โง่จนเจบ็” โดยเฉพาะ 
“คนรุ่นใหม่” ซึ่งรัฐธรรมนูญก�า 
หนดว่า ผู้ที่มีสิทธิจะเลือกตั้งได ้
ต้องมีอายุ 18 ปีในวันเลือกตั้ง
 หากยึดจ�านวนประชากรปี 2560  
จะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,457,576 คน 
ในจ�านวนนี้ผู ้มีอายุ 18 ปีมีจ�านวน 
836,459 คน แต่หากนับรวมจากการ
เลือกต้ังคร้ังสุดท้ายปี 2554 ผู้มีอายุ 
18 ปีทีม่สีทิธเิลอืกตัง้ระหว่างปี 2555-
2560 จะมีถึง 5,616,261 คน
 ถ้านับเฉพาะช่วง 4 ปีภายใต้
อ�านาจรัฐประหารที่ยึดอ�านาจปก 
ครองประเทศต้ังแต่ 2557-2560 
จะมีผู ้มีสิทธิเลือกตั้งที่ เป ็นคน 
รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเลือกตั้ง ส.ส. 
หรือถูกริดรอนอ�านาจไปมีมากถึง 
3,688,118 คน 
 เสียงของ “คนรุ่นใหม่” กว่า  
5.6 ล้านคนในการเลือกตั้งจึงเป็น 
ฐานเสียงส�าคัญที่ทุกพรรคการเมือง
ต้องการ 
	 การดึง	 “BNK48”	 เพื่อประชา 
สัมพันธ์	 “Happy	 Family	 Radio	
F.M.105	MHz.:	วิทยุเพื่อครอบครัว”	
ของกรมกร๊วก	 จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่ง 
ในการพยายามหาเสียงกับ	 “คนรุ่น
ใหม่”	เพื่อสนับสนุน	“ทั่นผู้น�า”	
 ไม่ใช่แค่ “พลังดูดดดดดด...” 
ที่ส่งกลิ่น “น�้าเน่า” เหม็นคลุ้งไป
ทั่วขณะนี้!

อาตมาเกิดมาจนอายุ 60 ปีก็ไม่เคยจัดงาน 
วันเกิด มีโยมปรารภว่าอยากจะจัดให้สักที  
เพิ่งจัดเป็นปีที่ 4 ก็ไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์
ประหลาดอะไร อย่างมีพระฉวยโอกาสมาใน
งานวันเกิดแจกเคร่ืองรางของขวัญแล้วเร่ียไร
ญาติโยมคนละพันสองพัน 
 พอดวีนัเกดิปีนีเ้มือ่วันที ่24 เมษายนทีผ่่าน
มามีคนมามากกว่าปีแรกๆประมาณสิบเท่า 
เพราะอะไร เราคงไม่อวดความดี ความวิเศษ 
แต่บังเอิญมีคนมาพูดให้ฟัง 2 ราย คือรู้จาก
ปฏิทินที่ได้รับแจกจากทางวัดไป ซึ่งน�าวันเกิด
ของอาตมาลงไปด้วย  จงึมีคนมากนัท่วมท้นล้น
เหลืออย่างที่ไม่เคยคิด มาเป็นเจ้าภาพเลี้ยง 
เอาขนมนมเนย น�้าผลไม้สตอร์เบอรี่มาแจก
หลายร้อยขวด กล้วยแขก กระเพาะปลา อีกทั้ง
ผลไม้ที่ปลูกไว้ก็ออกผลมากมาย ไม่รู้ว่าเป็น
ปาฏิหาริย์หรือเปล่า มะม่วงงาช้างแดง มะม่วง
เขียวสามรส มะม่วงหลายสายพันธุ์มากมาย
ก่ายกอง รวมถึงทุเรียนก็เริ่มออก เลยได้แจก
ญาติโยมที่มาท�าบุญพันสองพัน แจกเป็น 
กระเช้าผลไม้ แจกทุเรียนกันสนุกสนานไปเลย
 ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าชีวิตเราเกิดมาเป็น 
ลกูชาวไร่ชาวสวน การศึกษากจ็บแค่ป.4 ไม่เคย
คิดจะจัดงานวันเกิด แต่ทนญาติโยมรบเร้าไม่
ไหวก็จัดเป็นการภายใน ตีห้าก็มาฟังเทศน์ฟัง
ธรรมเรือ่งวนัเกดิล้ออาย ุปีก่อนคนมา 50-100 
คนเท่านั้น แต่ปีนี้มากันเป็นพัน อาตมาเทศน์
เรือ่งการเกดิว่า คนทีเ่กดิร่วมยุคร่วมสมัยกบัเรา 
ถ้าเกิดวนัเดยีวกนั เดอืนเดยีวกนั ปีเดยีวกนั เขา
เรียกเป็นสหชาติ คนเราเมื่อเกิดร่วมยุคร่วม
สมัยกันก็ขอให้มีความสุข อยู ่ร ่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์ อย่าคิดท�าลายล้างกัน รักเคารพ 
นับถือบูชา มีเมตตา อย่างนี้การเกิดก็จะเป็น
สวรรค์ได้ 
 ถ้าเกิดมาแล้วรบราฆ่าฟันกัน เบียดเบียน
ล้างผลาญกัน แฟนกันแท้ๆยังซัดหน้าตาบวม 
อย่างพระพุทธเจ้ากับเทวทัตเกิดร่วมยุคสมัย
เดยีวกนั เทวทตัพยายามเล่นงานแบบตาต่อตา 
ฟันต่อฟัน ขนาดจะกลิ้งหินทับพระพุทธเจ้า  
แต่พระพุทธเจ้าก็มีเมตตา ไม่ห�้าหั่นใช้ความ
รุนแรงกับเทศทัต เทวทัตก็ตกนรก ส่วนพระ 
พุทธเจ้าก็เข้าสู่พระนิพพาน หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งปวง 
	 วันเกิดมื้อเพลก็ไม่ได้ฉัน	 แค่ฉันอะไรรอง
ท้องเพ่ือฉนัยากนักระเพาะหน่อย		ความจรงิอด
ทั้งวันก็อดได้	 ไม่ได้หิวอะไร	 เพราะอ่ิมปิติท่ีมี 
คนมาให้ก�าลังใจให้พรมากมาย	 ขอให้อายุมั่น
ขวัญยืน	 อยู่กับพวกเราไปนานๆ	 ช่วยเผยแผ่
ศาสนา	ช่วยสัง่สอนประชาชน	สงัคมจะได้ดงีาม		
เราก็ท�ามานานแล้ว	 แม้อายุจะเลย	 60	 ถ้า 
เป็นข้าราชการก็ถือว่าเกษียณแล้ว	 หมดความ
หมาย	แต่พระยิ่งอายุเลย	60		ถ้าไม่ท�าอะไรชั่ว
ร้ายเสียหาย	 ผู้คนก็จะให้ความนับถือ	 เคารพ
บูชา	อาตมาคิดว่าถ้าอยู่ถึง	80	แล้วจัดงานวัน
เกิดอายุ	 80	 คนน่าจะมาแน่นวัด	 นี่อายุ	 69	 
ใกล้จะ	70	ยังมากันขนาดนี้	ถ้า	80	จะมากัน
ขนาดไหน
 เรื่องอายุมันเป็นธรรมชาติ ถ้าพระแก่
ไม่มีมลทินก็จะเป็นที่รักที่ เคารพของ
ญาติโยม แต่ถ้ามีเรื่องเงินทอน เรื่องสีกา 
ความศรัทธาก็จะถูกรอนไป อาตมาก็
ระมดัระวงัตวัเรือ่งพวกนี ้จงึท�าให้ชาวบ้าน
ยังเลื่อมใสศรัทธา ท�าให้วันเกิดได้เทศน์ 
ได้ล้ออาย ุกบ็อกญาตโิยมไปว่า อย่าให้พร
วันเกิดพระว่า ขอให้ได้เกิดร่วมภพร่วม
ชาตกินัอกี อย่างนีไ้ม่ด ี เพราะพระพทุธเจ้า
ก็บอกขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย พรที่ดี
ท่ีสุดคือขอให้พระพยอมเกิดเป็นชาติ
สุดท้าย อย่างนี้วิเศษสมกับเป็นชาวพุทธ
แท้ๆ 
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘3แบงก์ใหญ่’โชว์นวตักรรมการเงนิ

นายวีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร รองกรรม 
การผูจ้ดัการอาวุโส ธนาคารกสกิร
ไทย เปิดเผยว่า งานมหกรรมการ
เงนิ คร้ังที ่18  Money Expo Bang 
kok 2018 วันที ่10-13 พฤษภาคม 
อิมแพค เมืองทองธานี ได้จัดบู๊ธ
แนวคดิ “LIFE PLUS : กสิกรไทย 
ยิ่งใช้ ยิ่งพลัส” เสนอนวัตกรรม
การเงินทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ
ต่างๆที่ตอบโจทย์ความต้องการที่
หลากหลายของลูกค้า โดยเฉพาะ
ดิจิทัล เทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยให้ 
การท�าธุรกรรมการเงินให้สะดวก 
รวดเร็วและปลอดภัย 
 บู๊ธแบ่งเป็น 3 โซน คือ 1.Inno 
vation Games Zone น�าเสนอ
เทคโนโลยีที่ธนาคารและ KBTG 
ได้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์
และบรกิารของธนาคารในอนาคต 
2.Investment Zone ให้บริการ
ทางการเงินทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย 
ลูกค้าที่ต้องการลงทุน และกลุ่ม
ลูกค้าผู ้ประกอบการ โดยทีมผู ้
เชี่ยวชาญให้ความรู้และค�าแนะน�า 
และ 3.Self Service Zone ค้นหา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วย
ตนเองอย่างง่ายๆ ด้วยการสแกน 
QR Code และลงทะเบียนเปิดใช้
บริการต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล

 นายทวลีาภ ฤทธาภริมย์ กรรม 
การผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 
ในงานมหกรรมการเงินจะเปิดตัว
บริการใหม่ “Wealth Solution” 
ค�าตอบการบริหารความมั่งคั่งยุค
ดิจิทัลและจัดแคมเปญใหญ่ “Be 
Sure QR” คู่ใจนักช็อป-คู่คิดร้าน
ค้าใช้จ่ายผ่าน QR Code หนนุคน
ไทยลดใช้เงินสด พร้อมพาเหรด
บริการดิจิทัล สินเชื่อ ประกันภัย 
กองทุนรวม ให้เลือกช็อปพร้อม
โปรโมชั่นเพียบ มั่นใจตอบโจทย์ 
ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ 

กสิกรไทยโชว์นวัตกรรมการเงินยุคดิจิทัล “LIFE PLUS : ยิ่งใช้ 
ยิ่งพลัส” ธนาคารกรุงไทยกระตุ้นท่องเที่ยวกับบัตร Krungthai 
Travel Card ธนาคารกรุงเทพเปิดบริการ “Wealth Solution” 
ค�าตอบการบริหารความมั่งคั่งยุคดิจิทัล

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :	 ด�าเนิน	 แก้วทวี	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 บางกอกชีท
เม็ททัล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าปี	 2561	 ซึ่งท่ีประชุมม ี
มติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.04	บาทต่อหุ้น	และก�าหนดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่	23	พฤษภาคม	2561

โปรท้าลมร้อน :	 ถิรพร	 สุวรรณสุต	 กรรมการบริหารสายงานการตลาด	 บจก.พีดี	
เฮ้าส์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จัดโปรโมชั่นท้าลมร้อน	 สู้ร้อนซัมเมอร์นี้	 ส�าหรับลูกค้าที่ 
จองปลูกสร้างบ้านกับพีดีเฮ้าส์	ภายในงาน	“พีดีเฮ้าส์	ออนไลน์	เอ็กซ์โป”	ด้วยแคม 
เปญ	“SUPER	SUMMER	SALE	โปรดับร้อน”	ฟรี	3	ต่อ

เทศกาลบฟุเฟ่ต์ทเุรยีน-ผลไม้ไทย
เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์และท็อปส์จับ
มอืกระทรวงพาณชิย์ การท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย จัดงาน “The 
Original Thailand’s Amazing 
Durian and Fruit Fest 2018” วนัที่  
18-23 พฤษภาคม ณ ลาน Square  
B-C ด้านหน้าศูนย์การค้าเซน็ทรัล
เวลิด์ อิม่กับบฟุเฟ่ต์ทุเรยีนคณุภาพ
คัดเกรด 6 ชนดิ ได้แก่ ทุเรยีนหมอน
ทองจากระยอง จันทบรุ ีตราด ทเุรยีน
หมอนทองป่าขะ ทุเรียนหมอน 

ล่วงหน้าผ่าน 2 ช่องทางตั้งแต่ 1 
พฤษภาคมคอื แอปพลเิคชนั Wechat 
(ส�าหรับภาษาจีน) และ www.tic 
ketmelon.com/event/thailand 
amazingdurian โดยบัตรราคา 
359 บาทเฉพาะรอบแรกของทุก 
วัน เวลา 11.30-12.30 น. และ
ราคา 459 บาท รอบปรกต ิ13.00-
14.00 น./14.30-15.30 น./16.00- 
17.00 น./17.30-18.30 น./19.00- 
20.00 น. (จ�ากดัเวลารอบละ 1 ชัว่โมง)

ทองป่าละอ ูทเุรยีนชะน ีทเุรยีนก้าน
ยาวและทเุรยีนพวงมณ ีพร้อมผลไม้
ไทยที่ดีที่สุดในฤดูกาล ได้แก่ มัง 
คดุ เงาะ แตงโม ลองกอง เมล่อน 
และสละ ปิดท้ายด้วยหลากหลาย
เมนคูลายร้อนทัง้ไอศกรีมกะท ิข้าว
เหนยีวมะม่วง มะม่วงน�า้ปลาหวาน
และมะพร้าวน�า้หอมเยน็ พร้อมชอ็ป 
สินค้าจากเกษตรกร 50 จังหวัด
กว่า 100 ร้านค้า
 ซือ้บตัรทีด้่านหน้างาน หรอืซือ้

เดียว ดอกเบี้ยคงที่ 5% นาน 2 ปี 
วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท สินเชื่อ 
SME Soft Loan ดอกเบี้ย 4% 
ผ่อนนาน 7 ปี และสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
ดอกเบีย้ 0.52% ต่อปี นาน 6 เดอืน
 นอกจากนี้ยังจัดโปรโมชั่นลูก 
ค้าทีใ่ช้จ่ายผ่าน QR Code กบัร้าน
ค้าชื่อดังภายในบู๊ธ ดอกเบี้ยเงิน
ฝากพิเศษ 1.10% ต่อปีส�าหรับ
ลูกค้า 1,000 ท่านแรกที่เปิดบัญชี
เงนิฝาก Expo Xtra เงนิฝากประจ�า
ระยะสั้น 3 เดือน ฝากเงินขั้นต�่า 
50,000 บาท รับของสมนาคุณ ลง
ทะเบียนแสดงความจ�านงขอสิน
เชื่อธุรกิจพร้อมตั้งวงเงิน สมัคร
บัตรเดบิต บัตรเครดิต ซื้อประกัน
และลงทุนในกองทุนและหลัก
ทรัพย์กับบริษัทในเครือ พร้อม
ตรวจสุขภาพให้ฟรีภายในงาน

 ด้านนางอรนชุ ศริประภา ผูช่้วย 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส สาย
งานกลยุทธ์และผลติภณัฑ์รายย่อย 
ธนาคารกรุงไทย น�าวัตกรรมและ
บริการทางการเงนิทีเ่ข้าถึงไลฟ์สไตล์
ลูกค้าในยุคดิจิตอล พร้อมโปรโม 
ช่ันพิเศษ ทั้ง Krungthai Travel 
Card บัตรพิเศษส�าหรับคนเดิน
ทางที่มีเรทแลกเงินที่คุ้มค่าตลอด 
24 ชั่วโมง สินเชื่อกรุงไทย SME 
รกักนัยาวๆ ดอกเบีย้ต�า่ ผ่อนช�าระ
นาน 10 ปี Krungthai SMEs บญัชี
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ต่างประเทศ

โสมแดงอดัสทิธมินษุยชนสหรฐัข่าวย่อย

เกาหลใีต้ลงทุนเมยีนมา 
ส�านักข่าวเมียนมารายงานว่า 
นายคิม ฮยอนจง รัฐมนตรีการ
ค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน
ของเกาหลีใต้ น�าคณะพบนาย
ถั่น มินต์ รัฐมนตรีพาณิชย์เมีย
นมา ที่กรุงเนปิดอว์ หารือใน
หลายประเดน็ เช่น การตัง้นคิม
อุตสาหกรรม ตั้งแผนกเกาหลี
ในกระทรวงพาณิชย์เมียนมา 
เพิ่มความร่วมมือส�านักงานส่ง
เสริมการค้าการลงทุน การส่ง
ข้าราชการเมียนมาฝึกงานใน
เกาหลใีต้ เทคนคิการจดัตัง้ฐาน
ข้อมูลการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
และคุ้มครองข้อตกลงที่ได้ลง
นามไปแล้ว 

โกงบตัรประชาชนคกุ15ปี
ศาลอินโดนีเซียตัดสินจ�าคุก
นายเซตยา โนวันโต อดีตประ 
ธานรัฐสภา ท�าให้รัฐเสียหาย 
170 ล้านดอลลาร์สหรฐั (5,350 
ล้านบาท) เพราะคบคิดโกงเงิน
โครงการท�าบตัรประชาชนอเิล็ก 
ทรอนกิส์ทัว่ประเทศ โดยตดัสิน
จ�าคุก 15 ปี ปรับ 36,000 ดอล 
ลาร์สหรฐั (1.13 ล้านบาท) ห้าม
รับต�าแหน่งราชการเป็นเวลา  
5 ป ีหลังพ ้นโทษและชดใช  ้
เงินที่โกงไป 7.3 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (226 ล้านบาท) 

สิงคโปร์ปรับคณะรัฐมนตรี
ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรี
สิงคโปร์ วยั 66 ปี ซึง่ประกาศจะ
ลงจากต�าแหน่งเรว็ๆนี ้ ได้ปรบั
คณะรฐัมนตรซีึง่ชีว่้าใครจะเป็น
ผู ้น�าคนต่อไป เพราะยังไม่มี
สัญญานชัดเจนว่ารัฐมนตรีคน
ใดจากทั้งหมด 16 คนเป็นทา 
ยาททางการเมอืงในการเลอืกตัง้ 
ทัว่ไปต้นปี 2564 โดยลไีด้โพสต์ 
เฟซบุค๊หลงัการปรบัคณะรฐัมน 
ตรีว่า ผูบ้รหิารประเทศในอกีไม่
กีปี่ข้างหน้าจะเป็นไปอย่างราบรืน่ 
โยดการสงให้คนรุน่ใหม่มาบรหิาร

เกาหลีเหนือประณามรายงาน
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ
วิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนใน
เกาหลีเหนือที่เผยแภพร่เมื่อ
สัปดาห์ที่ผ่านมา
 ส�านักข่าวเคซีเอ็นเอของทาง 
การเกาหลเีหนอืเผยแพร่บทความ 
แสดงความเห็นว่า รายงานสหรัฐ
ให้ร้ายเกาหลเีหนอือย่างเลวทราม 
ท้ังท่ีสหรัฐเป็นบ่อเกิดของการ
ละเมิดสิทธิ ทั้งการใช้ปืนก่อความ
รนุแรงลกุลามราวมะเรง็ร้าย ความ
อยุติธรรมในทุกรูปแบบ ไปจนถึง
การลดิรอนสทิธทิกุประเภท สหรัฐ
ตั้งตนเป็นผู้พิพากษาสิทธิมนุษย
ชน จึงเป็นเรื่องน่าข�ามาก ไม่ต่าง
จากโจรที่ตะโกนว่าคนอื่นเป็นโจร 
เป้าหมายหลักของสหรัฐคือต้อง 
การท�าลายประเทศทีไ่ม่เช่ือฟังเพ่ือ
สร้างข้ออ้างที่จะรุกรานและกดดัน
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการ
ทหาร ขณะที่เกาหลีเหนือเป็นบ่อ
เกิดของคนท�างานอย่างแท้จริง 
 กระทรวงต่างประเทศสหรัฐ
ออกรายงานสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนประจ�าปี 2560 ของ
ประเทศและดินแดนต่างๆเกือบ 
200 แห่ง โดยได้กล่าวหาเกา 
หลีเหนือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างมหันต์ ตั้งแต่การสังหารต่อ
หน้าสาธารณะไปจนถึงการเฝ้า

จับตาประชาชนอย่างกว้างขวาง
 ก ่อนหน้านี้ประธานาธิบดี 
โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่า 
นายคมิ จอง-อนึ ผูน้�าเกาหลเีหนอื 
ต้องการให้จัดการประชุมสุดยอด
ครั้งประวัติศาสตร์ที่มีเดิมพันสูง
โดยเร็วที่สุด พร้อมกับชมนาย 
คิมว่าเปิดกว้างและน่านับถือมาก 
ทั้งที่ครั้งหนึ่งเคยเรียกนายคิม 
ว่ามนุษย์จรวด
 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวที่
ท�าเนียบขาวระหว่างที่ประธานา 
ธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ของฝรั่ง 
เศส มาเยือนว่า สหรัฐและเกาหลี 
เหนือก�าลังหารือกันด้วยดี เกาหลี 
เหนือแจ้งตรงๆว่าอยากให้การ
ประชุมสุดยอดเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด 
นับเป็นข่าวดีของโลก อย่างไรก็ดี 
เกาหลเีหนอืยังไม่ได้ท�าตามค�ามัน่

ในหลายเรือ่ง และเขาพร้อมจะเดนิ
ออกจากที่ประชุมหากการเจรจา 
ไม่สร้างสรรค์หรือเกาหลีเหนือไม่
จริงใจ ซึ่งต้องรอดูกันต่อไป อาจ 
จะออกมายอดเยี่ยมหรือไม่ดีก็ได้ 
ผู้น�าสหรัฐอ้างด้วยว่า รัฐบาลของ
เขาได้ด�าเนินการแข็งกร้าวจน
สามารถบีบให้เกาหลีเหนือยอม
เจรจาทัง้การคว�า่บาตรและชกัชวน
ให้พันธมิตรร่วมกดดัน
 ก ่อนหน้านี้ประธานาธิบดี
ทรัมป์กล่าวว่า เป็นความคืบหน้า
ครั้งใหญ่เมื่อเกาหลีเหนือประกาศ
ว่าจะปิดที่ตั้งทดสอบนิวเคลียร์ 
ระงบัการทดสอบนวิเคลยีร์และขปี 
นาวุธน�าวิถีข้ามทวีป แต่ไม่ได้ยืน 
ยันว่าจะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์
หรือลดการผลิตขีปนาวุธและ 
ชิ้นส่วน

สงิคโปร์ในฐานะเจ้าภาพการประชมุ 
สุดยอดสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เปิด
เผยว่า ที่ประชุมผู้น�าวันที่ 27-28 
เมษายนนี้ จะหารือเรื่องสงคราม
การค้า วิกฤตในเมียนมา และ
ความตงึเครยีดด้านความม่ันคงใน
ทะเลจีนใต้
 นายวิเวียน บาลากฤษนัน รัฐ 
มนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ ตอบ 
ข้อถามเรื่องอาเซียนใช้เวลานาน 
ในการแก้ไขปัญหาภูมิภาคว่า อา 
เซียนจะด�าเนินการใดๆได้ต่อเมื่อ

เรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนในทะเล 
จนีใต้มคีวามคืบหน้าไปมาก อาเซยีน
และจีนสามารถรวบรวมทุกอย่าง
ไว้ในเอกสารฉบับเดียวคือแนว
ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ แม้ว่ายังมี
ความเห็นแตกต่างกันอยู่มาก

ถก3ประเดน็ประชมุอาเซยีน
ได้มติเอกฉันท์เท่านั้น สาเหตุที่
ต้องใช้ระเบียบนีเ้นือ่งจากเป็นการ
รวมกลุม่ทีมี่ความหลากหลายมาก 
มตเิอกฉนัท์จะท�าให้ทกุอย่างด�าเนนิ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 นายบาลากฤษนันกล่าวถึง
สถานการณ์ในรัฐยะไข่ทางตะวัน
ตกของเมียนมาว่า เป็นภัยพิบัติ 
เป็นโศกนาฏกรรมมนษุย์ อาเซยีน
มุง่หาทางหยุดย้ังความรุนแรงและ
จัดส่งความช่วยเหลือ แต่ความรับ
ผดิชอบทางการเมอืงต้องเป็นหน้าที ่
ของรัฐบาลเมยีนมา ส่วนข้อพิพาท
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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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่

่

่
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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 4817 (1341) วันพฤหัสบดีที่ 26 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 4817 (1341) วันพฤหัสบดีที่ 26 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 
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สังคม

รณรงค์คาดเข็มขัดนิรภัยแถวหลัง
บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย 
จ�ากดั (มหาชน) ร่วมกบั ส�านกังาน
เครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภาย
ใต้การสนับสนุนของส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) และ สถานีต�ารวจ 
นครบาลทุ่งสองห้อง จัดกิจกรรม 
“เดนิทางปลอดภยัช่วงสงกรานต์” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณ 
รงค์คาดเขม็ขดันริภยัแถวหลังเพ่ือ 
รณรงค์ด้านความปลอดภัยให้ผู ้
โดยสารรถยนต์เบาะหลังคาดเข็ม 
ขัดนิรภัย
 ชับบ์สามัคคีประกันภัยได้ริ 
เริ่มโครงการนี้เพื่อปลูกจิตส�านึก 
และกระตุ้นให้ผู ้โดยสารรถยนต์
เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยคาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งเบาะ
หลังเพื่อสนับสนุนมาตรการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการบงัคบัใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก ตลอด 
จนเพิม่ความปลอดภัยให้แก่ผูโ้ดย 
สารรถยนต์และช่วยลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
 มร.เอด็เวร์ิด คอปป์ ประธาน 
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร ชบับ์สามัคคีประ 
กันภัย กล่าวว่า การบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
โดยสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเมื่อนั่งด้าน
หลัง ชับบ์จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น
เพื่อสนับสนุนมาตรการเพ่ิมประ 

คนไทยมีความปลอดภัยมากขึ้น
 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเครือข่าย
ลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว ่า 
“เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์นิรภัย
ติดรถยนต์ที่สามารถช่วยลดความ
รุนแรงของอันตรายจากอุบัติเหตุ
ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ โดย
จะช่วยป้องกนัไม่ให้ผูโ้ดยสารหลุด
ออกนอกตัวรถและปลอดภัยจาก
แรงกระแทกรุนแรง จึงลดอัตรา
การเสยีชวิีตได้ถึง 34% ปัจจบุนัยงั
มผู้ีขบัขีแ่ละผู้โดยสารรถยนต์จ�านว
นมากทีค่ดิว่าการคาดเข็มขัดนริภยั
เมือ่นัง่เบาะหลงัยังไม่จ�าเป็น ท�าให้
เม่ือเกดิอุบัติเหตุจงึมีโอกาสสงูทีจ่ะ
หลุดออกนอกตัวรถหรือบาดเจ็บ
สาหัสได้ดังนั้น การคาดเข็มขัดนิร 
ภยัทกุครัง้ทีน่ัง่รถยนต์จึงเป็นสิง่ส�า 
คัญและควรใส่ใจเมื่ออยู่บนถนน

สิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบกเก่ียวกบัการ
คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่ และผู้
โดยสาร ซึ่งมีผลเมื่อเดือนมีนาคม 
ปี 2560 ปีนี้ถือเป็นปีที่สองที ่
ชับบ์ยังคงรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อปลูกจิตส�านึกของผู้ใช้รถใช้
ถนนเพือ่ความปลอดภยั โดยได้รับ
ความร ่วมมือเป ็นอย ่างดีจาก

ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ 
(สคอ.) โดยเฉพาะปีนี้ เราได้รับ
ความร่วมมือจากสถานีต�ารวจ 
นครบาลทุ ่งสองห้อง ท�าให้เรา
สามารถท�าการประชาสัมพันธ์กับ
ผู้ขับขี่ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และ
เราจะยังคงสานต่อโครงการต่อไป
เพ่ือร่วมเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วย
ให้การเดินทางบนท้องถนนของ

ศรัณย์	 จุฑารัตนกุล	ผู้จัดการใหญ่งานปฎิบัติการ,	อนันต์	 ธีรวิชญกุล	 	ผู้จัดการฝ่าย 
การตลาด	 และ	 พิสิฏฐ์	 อิงภานุวงศ์	 ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์	 ไวตามิ้ลค์	 จัดกิจกรรม	 
‘ไวตามิ้ลค์	 สปอร์ตเดย์	 ปลุกพลังเตรียมความพร้อม	 มาท็อปฟอร์มกับ	 3	 เจ้า’	 
โดยมี	เจ้านาย,	เจ้าขุน	และ	เจ้าสมุทร	ร่วมกิจกรรม

วันเพ็ญ	เกตุชาญชัย	Senior	Vice	President	Marketing	บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต	
สนับสนุนคอนเสิร์ตใหญ่ของ	 2	 ไอคอนแห่งยุค	มอส	 ปฏิภาณ	 ปฐวีกานต์	 และ	 
อมิตา	 ทาทา	 ยัง	 ใน	 “20th	 MOS-TATA	 CONCERT”	 พร้อมมอบเสื้อโอชิ	 
สุดน่ารัก	ให้กับ	2	หนุ่มสาวที่โชว์ท่าเต้นได้โดนใจ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4817 (1342) วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

สังคม

ดร.ฮาราลด์	 ลิงค์	 ประธาน	 กลุ่มบริษัท	 บี.	 กริม	 และนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่ง
ประเทศไทย	 พร้อมด้วย	 มร.ไมเคิล	 ยันเซ่น	 ผู ้จัดการท่ัวไป	 โรงแรมอินเตอร์ 
คอนติเนนตัล	 หัวหิน	 รีสอร์ท	 จัดประมูลการกุศลรายได้มอบให้มูลนิธิ	 ณภาฯ	 ใน 
พระด�าริพระเจ้าหลานเธอ	พระองค์เจ้าพัชรกิติยา	

สมพล	 ตรีภพนารถ	 กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า	 บมจ.เอ็ม	 บี	 เค	 ร่วมเปิด 
งาน	 ICONIQUEDANCE	CAMP	แคมป์นักเต้นแห่งแรกของประเทศ	โดยมีหนุ่มๆ	
กลุ่ม	Quick	Style	 (ควิกสไตล์)	 จากนอร์เวย์	 และ	อัปสรสิริ	 อินทรคูสิน,	ณัฐธยาน์	 
บุญชมไพศาล,	เลลาณี	ทศพร	ร่วมงาน	

เกรียงไกร	 ภูริวิทย์วัฒนา	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ส�านักประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 ธนาคารธนชาต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดกิจกรรม	
Thanachart	 Rethink	 Together	 เพื่อขอบคุณแฟนเพจเฟซบุ๊ก	 Thanachart	 Bank	 
ที่เมืองโบราณ	จังหวัดสมุทรปราการ	

เพชรรัตน์	 สินอวย	 รองปลัดกระทรวง	 เปิดงานสัมมนาเรื่อง	 “เปิดบ้าน	 เปิดใจเมื่อ
เทคโนโลยี	 AI	 สะเทือนตลาดแรงงานโลก	 :	 แรงงานไทยจะเป็นอย่างไร”	 โดยเชิญ	
ผศ.ดร.พูลศักดิ์	 โกษียากรณ์	 รศ.ดร.กิริยา	 กุลกลการ	 เมธา	 ประภาวกุล	 พูลทรัพย์	 
สวนเมือง	และ	ดร.เกียรติอนันต์	ล้วนแก้ว	มาร่วมงาน
 

อเล็กแซนดรอ	บิสชินี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร	บริษัท	ลาซาด้า	 จ�ากัด	พร้อม 
กับ	 เบลล่า	 ราณี	 แบรนด์แอมบาสเดอร์ของลาซาด้า	 และ	 ลิลลี่	 อภิชญา	 (นางแบบ 
สาวจาก	 เดอะ	 เฟซ	 ไทยแลนด์	 ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบหกปีของลาซาด้า	 
ในประเทศไทย	ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์	

มร.ซาโตชิ	 เมกาตะ	 ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายขายผลิตภัณฑ์โซนี่โมบายล์	 บริษัท	 โซนี	่ 
ไทย	 จ�ากัด	 วงศกร	 ซอปิติพร	 เจ้าหน้าที่ด้านการตลาดฝ่ายขายผลิตภัณฑ์โซนี่ 
โมบายล์	จัดงานเปิดตวัสมาร์ทโฟนแฟลก็ชพิในตระกูล	Xperia™	รุน่ใหม่ล่าสดุ	Xperia™	
XZ2	ณ	โรงแรมฮอลิเดย์อินน์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ

อากาธา	 โซห์	 หัวหน้าฝ่ายการตลาด	 ช้อปปี้	 มอบเงิน	 100,000	 บาท	 จากกิจกรรม	
#ShopeeDanceTH	“ช้อปปี้เต้นเพื่อน้อง”	ให้กับ	จันทิรา	สมบุญเกิด	ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายพัฒนาทุนและการสื่อสาร	 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราช ิ
นูปถัมภ์	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทางด้านการศึกษา
 

ศ.ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	 อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง	 และประธานท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 พร้อมคณาจารย์	 
และนักศึกษา	 ร่วมลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	เก็บขยะและผักตบชวา



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4817 (1342) วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561

สังคม

ดร.ชัยวัฒน์	 วิบูลย์สวัสดิ์	 ประธานกรรมการ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
แถลงข่าวโครงการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย	 2561	 “Capital	
Market	 Innovation	 Awards	 2018”	 ชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงิน 
รางวัลรวมกว่า	800,000	บาท	

จอน	อิริค	สทีนสลิด	ผู้อ�านวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	สภาอุตสาหกรรม
อาหารทะเลนอร์เวย์	 และ	 เลียน	 จี	 เดวีส์	 กรรมการบริหาร	 บจก.ธรรมชาติ	 ซีฟู้ด	 
รีเทล	 เปิดตัวตราสัญลักษณ์อาหารทะเลนอร์เวย์	 SEAFOOD	 FROM	 NORWAY	
เครื่องหมายรับรองคุณภาพอาหารทะเลยอดเยี่ยมอย่างเป็นทางการ	

สุนทร	ี เตรยาภรณ์	 ประธาน	 บรษิทั	 กู๊ดไทม์	 พรอ็พเพอร์ตี	้ จ�ากัดพร้อมด้วย	 บญุสบื	 
ภู่เจริญจัดงานเลี้ยงฉลอง	 ให้แก่	 อรอนงค์	 ภู ่เจริญ	 เนื่องในโอกาสส�าเร็จการ 
ศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม	 โดยมี	 รศ.ดร.วิชิต	 อู่อ้น,	 
ธาวิน	พี	เซียวตง,	กัลยรัตน์	อัครเดชเดชาชัย	ร่วมงาน

พลอากาศเอกประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม	
เป็นประธานการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่การวเิคราะห์สถานการณ์อาชญากรรมและ	
หลักนิติธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน+๓	 :	 แนวทางการจัดเก็บ	 วิเคราะห์	 และใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูล	การกระท�าผิดซ�้า	

สุรพงษ์	ภูสนาคม	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	วิลล่า	มาร์เก็ท	เจพี	จ�ากัด	ร่วม
กับ	 วศิน	 ไสยวรรณ	 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส	 ผู้บริหารสูงสุด	 Corporate	 Banking	
ธนาคารไทยพาณิชย์	 เปิดตัว	 2	 แพลตฟอร์มดิจิทัล	 อย่าง	 แอปพลิเคชัน	 VPlus	 
Wallet	และเว็บไซต์	shoponline.villamarket.com	

เพิ่มเกียรติ	 โพธิเพียรทอง	 รองกรรมการผู้จัดการบริษัท	 ดี-แลนด์	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 
พร้อมทีมบริหารสัมพันธ์ลูกค้า	 ฝ่ายสื่อสารการตลาด	 ร่วมจัดโครงการ	 แคมป์เด็กด	ี 
ปี	 2018	 ครั้งที่	 3	 โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุก	 ที่	 สวนสาธารณะโครงการ 
บ้านดี	บางโทรัด	จ.สมุทรสาคร

เอกชัย	 เตชะวิริยะกุล	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	 ธนาคารกรุงไทย	 และ	
ดร.สุริยา	 พูลวรลักษณ์	 กรรมการบริหาร	 บริษัท	 เมเจอร์	 ดีเวลลอปเม้นท์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ร่วมลงนามสนบัสนนุสนิเชือ่จ�านวน	1,462.20	ล้านบาท	เพือ่พฒันาโครงการ
มิวนีค	หลังสวน	คอนโดมิเนียมลักชัวรี่	High	Rise	28	ชั้น	

พิทักษ์	 รัชกิจประการ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 
พีทีจี	 เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	จับรายชื่อผู้โชคดีในแคมเปญฉลองครบรอบ	30	ปี 
พีทีจี	แจกรางวัลใหญ่	iPhone	X	จ�านวน	30	รางวัล	มูลค่ารวมกว่า	1,000,000	บาท	
สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิก	พีที	แมกซ์	


