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สถานการณ์การเมืองเหมือนน�้าซุปที่
ถูกเคี่ยวอยู ่ในหม้อก�าลังเข้มข้นขึ้น
เรือ่ยๆ การเมอืงในช่วงเดอืนมถินุายน
ถือว่าน่าติดตามเพราะจะเป็นเดือน 
ช้ีเป็นชี้ตายว่าโรดแม็พเลือกตั้งจะถูก
เลื่อนออกไปจากเดิมอีกหรือไม่ ถ้า
เลือ่นจะเลือ่นไปอกีนานเท่าไหร่ เพราะ
เดือนมิถุนายนทุกอย่างจะกระจ่าง
พร้อมกันท้ังผลการเลือกกกต.ชุดใหม่ 

ผลตีความกฎหมายเลือกตั้งส.ส. ผล
ตีความกฎหมายการได้มาซึ่งส.ว.  
ผลตีความค�าสั่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎ 
หมายพรรคการเมืองของหัวหน้า 
คสช. รวมถงึหวัข้อการพดูคยุระหว่าง
พรรคการเมืองกับหัวหน้าคสช. ประ 
เทศไทยหลังเดือนมิถุนายนบรรยา 
กาศจะเป็นอย่างไร ถือว่าน่าสนใจยิ่ง
โลกวันนี้มีประเด็น 2

“โป๊ป”หวังสันตภิาพ
ถก2ผูน้�าโสม
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มอบให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติและนับคะแนน เพื่อ
ด�ำเนินกำรนับคะแนนต่อไป 
พร้อมกับให้ให้เลขำนุกำรศำล
ฎีกำ เป็นผู้เก็บรักษำบัตรเลือก  
ไว้ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี หำกไม่ม ี
กำรโต้แย้งกำรคัดเลือกสำมำรถ
ท�ำลำยบัตรได้
 ต ้องตามดูต ่อว ่าเมื่อศาล 
ฎีกาเปลี่ยนวิธีการลงคะแนน 
ให้สามารถรู้ได้ว่าใครลงคะแนน
ให้ใครแล้ว แต่มติที่ออกมายัง
เลือก 2 รายชื่อเดิมที่เคยถูกที่ 
ประชุมสนช.ตีตก เมื่อถึงวัน 
ลงคะแนนเลือกของ สนช.ผล 
จะออกมาอย่างไร
 ถ้าจะตตีกอกีจะใช้อะไรมา
เป็นข้ออ้างหรือเป็นเหตุผล
อธิบาย
 ภำยในเดือนมิถุนำยนนอก 
จำกจะรู้ผลคัดเลือกกกต.ชุดใหม่
ที่จะมำจัดเลือกตั้งแล้ว เรำน่ำจะ
ได้รู ้ควำมชัดเจนทั้งผลตีควำม
กฎหมำยเลือกตั้งส.ส. ผลตีควำม
กฎหมำยกำรได้มำซึ่งส.ว. ผลตี 
ควำมค�ำสัง่แก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำย 
พรรคกำรเมืองของหัวหน้ำคสช. 
รวมถึงหัวข้อกำรพูดคุยระหว่ำง
พรรคกำรเมืองกับหัวหน้ำคสช.
 การเมืองในช่วงเดือนมิถุนา 
ยนถือว ่าน ่าติดตามเพราะจะ 
เป็นเดือนชี้เป็นชี้ตายว่าโรดแม้ป
เลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไปจาก
เดิมอีกหรือไม่ ถ้าเลื่อนจะเลื่อน
ไปอีกนานเท่าไหร่
 ประเทศไทยหลังเดือน 
มิถุนายนบรรยากาศจะเป็น
อย่างไร ถือว่าน่าสนใจยิ่ง

 ขณะที่ เสียงวิจารณ์การใช ้
อ�านาจมาตรา 44 ของพล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่ง 
ล้มการสรรหา คณะกรรมการ
คณะกรรมการกิจการกระจาย
เสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ 
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  
ยงัมีอยู่เป็นระยะ
 แต่กำรคัดเลือกกรรมกำร 
องค์กรอิสระที่ถูกสมำชิกสภำนิต ิ
บัญญัติแห่งชำติ (สนช.) โหวต
คว�่ำเพื่อเริ่มกระบวนกำรสรรหำ
ใหม่โดยไม่ถูกอ�ำนำจมำตรำ 44 
สั่ ง ระงับอย ่ำงกำรคัดเลือกผู ้ 
เหมำะสมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรม 
กำรกำรเลอืกตัง้ (กกต.) ยังเดิน
หน้ำต่อไป และเดนิมำถงึจุดส�ำคัญ
 จุดส�ำคัญที่ ว ่ ำคือขั้นตอน 
กำรสรรหำได้สิ้นสุดลงไปแล้ว 
โดยกำรตั้งโต ๊ะรับสมัครผู ้ที่มี
คุณสมบัติ ตำมกฎหมำยป ิด 
ยอดไปเมือ่วนัที ่9 เมษำยนทีผ่่ำน
มำ มีผู ้ เข ้ำแข ่งขันแย ่งเก ้ำอี ้
กกต.ทั้งสิ้นรวม 33 คน
 ผู ้ สมั ค รก ลุ ่ มนี้ ก� ำ ลั ง อยู ่
ระหว ่ำงกำรถูกตรวจสอบคุณ 
สมบัติว ่ำครบถ้วนถูกต้องตำม
กฎหมำยก�ำหนดจริงหรือไม่
 ผู ้ ท่ีผ ่ำนกำรตรวจสอบคุณ 
สมบัติจะต้องเข้ำรับกำรสอบสัม 
ภำษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ใน 
กำรท�ำหน้ำที่กกต. หำกผ่ำนทั้ง
สองขั้นตอนจึงส่งชื่อให้ที่ประชุม  
สนช.ลงมติว่ำจะเลือกใครเป็น
กกต.ต่อไป
 คาดว่ากระบวนการทั้ง 
หมดนี้จะสิ้นสุดประมาณไม่

ชัดเจนมิถุนายน
ดูว่าเมื่อศาลฎีกามีมติ

เลือก 2 รายเดิมที่เคยถูกสนช.ตีตก 
เมื่อถึงวันเลือกกกต.อีกครั้งจะเป็นอย่างไร

เกินเดือนมิถุนายน หากไม่
เกิดกรณีล้มการสรรหาเพื่อ
เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้ง
 ขณะที่ตัวแทนสำยศำลยุติ 
ธรรม มีผู ้เสนอตัวเป็นตัวแทน 
เข้ำคัดเลือกเป็นกกต. 5 คน โดย 
ที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำลงมติ
เลือก 2 คนคือนายฉัตรไชย 
จันทร์พรายศรี ผู้พิพำกษำหัว 
หน้ำคณะในศำลฎีกำ และนาย
ปกรณ์ มหรรณพ ผู้พิพำกษำ 
ศำลฎีกำ
 มคีวำมน่ำสนใจตรงท่ีท้ังนำย
ฉัตรไชย และนำยปกรณ์ คือ 
สองรำยเดิมที่ที่ประชุมใหญ่ศำล
ฎีกำลงติเลือกเป็นตัวแทนส่ง 
ให้ สนช.เลือกเป็นกกต.ในรอบ 
ที่แล้วแต่ถูก สนช.ตีตกไม่รับรอง
ให้นั่งเก้ำอี้
 เหตุผลในกำรตีตกคร้ังน้ัน
อ้ำงว่ำวิธีกำรคัดเลือกของศำล
ฎีกำอำจขัดต่อกฎหมำยกกต. 

ที่ให้ลงมติเลือกตัวแทนโดยเปิด
เผย แต่กำรกำบัตรหย่อนลง 
กล่องอำจเข้ำข่ำยเป็นกำรเลือก
หรือลงมติลับ เพรำะไม่มีใครรู้ว่ำ
ใครลงคะแนนให้ใคร
 ครั้งนี้ที่ศำลฎีกำแก้ปัญหำ
ด้วยกำรออกระเบียบศำลฎีกำว่ำ
ด้วยกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
แต่งตั้งเป็น กกต. พ.ศ.2561  
เพิ่มเติมเป็นฉบับที่ 3  
 โดยแก้ไขเพิ่มเติมกำรลงมติ
ในข้อ 10 ก�ำหนดให้กำรลงมติ
เลือกผู้สมควรได้รับแต่งต้ังเป็น 
กกต. ให้กระท�ำโดยเปิดเผย ด้วย
กำรท�ำเครื่องหมำยกำกบำท (X) 
อย่ำงชัดเจน ลงหน้ำชื่อตัว และ
ชื่อสกุลผู้ซึ่งตนเลือก จ�ำนวนไม่
เกิน 2 คน หรือจ�ำนวนเท่ำที ่
ยังขำดอยู ่ในบัตรเลือกท่ีจัดไว้ 
พร้อมให้ระบุชื่อ-สกุล ผู ้เลือก 
ล�ำดับหมำยเลขตำมบัญชีอำวุโส
ในศำลฎีกำ แล้วน�ำบัตรเลือกไป
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In Brief : ย่อควำม

ฉลาดต่อวัตถุนิยม

ทรรศนะ

พระที่ใช้เทคโนโลยีผิดๆ ไม่ฉลาด
เหมือนคนกินปลาแล้วก้างปลาติด
คอ ใช้เทคโนโลยีแล้วให้เทคโนโลยี
สร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อน 
ศาสนาก็ตกต�่า

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

โจรกับคนพาล!

“วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ” หรือ 
“โหรวารนิทร์” เจ้ำของฉำยำ “โหร 
คมช.” ออกมำ “โยนหิน” ให้เป็น
ข่ำวอีกครั้ง โดย ตอกย�้ำว่ำ “ลุงตู่” 
จ�ำเป ็นต ้องกอดเก ้ำอ้ีต ่อไปจำก 
“รัฐบาลเผด็จการ” เป็น “รัฐบาล
แห่งชาติ”  
 ส่วน “ลุงตู ่” ก็ขยันเดินสำย 
“ออกแขก” โชว์ตัวก่อนจะเปิดตัว 
“คณะลิเก” คณะใหม่ท่ีรวบรวม
สำรพัด “สัตว์การเมอืง” ทัง้สตัว์บก 
สัตว์น�้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน�้ำ และสัตว์
เลื้อยคลำน มำอยู่ในก๊วน ตำมวำท
กรรม “ปฏิรูปประเทศ” ตำมแบบ
ฉบับ “คนดี” 
 ส่วน 2 ก๊วนใหญ่นั้น “โหรใหญ่” 
ยืนยันว่า ไร้น�้ายาเป็นแกนน�าจัดตั้ง
รฐับาล  ซึง่เป็นไปตาม “รฐัธรรมนญู” 
ที่ “เรือแป๊ะ”ตั้งธงให้ “เซ็ตซีโร่”  
เพื่อให้ก๊วนการเมือง “แคระแกร็น” 
อย่าง “ก๊วนเก่าแก่” ที่เคยมีสมาชิก
นับล้าน แต่วันนี้เหลือสมาชิกแค ่
หลักหมื่นที่มายืนยัน 
 ทีส่�ำคญักำรเมอืงแบบฉบับ “คน
ดี” ไม่ใช่แค่ “ไม่มีมิตรแท้ ศัตรู
ถาวร” แต่ยัง “เช็คบิล” ทุกอย่ำงที่
ขวำงทำงอ�ำนำจให้ “สะเดด็น�า้” อกี
ด้วย แม้ต้อง “เสร็จนาฆ่าโคถึก 
เสรจ็ศึกฆ่าขนุพล” โดยเฉพำะพวกที่
กระด้ำงกระเดือ่งและชอบทวงบญุคณุ
 จึงไม่แปลกที่ “บิ๊กห่มเหลือง”  
จะออกมาแดกดัน “เทวดาตก
สวรรค์” เพราะไปคบกับ “คนพาล” 
ซึ่งมีสันดานเห็นแก่ตัว เอาเปรียบ 
ไม่มีสัจจะ ไม่จริงใจ!
 การเมอืงแบบ “คนด”ี จงึต้อง
ดูให้ดีว่า... ใครคือ “คนพาล” 
ใครคือ “โจร”!

ข่ำวพระภิกษุท่ีมีพฤติกรรมตกต�่ำ ต�่ำตมอยู่ 
ในเรื่องเนื้อหนัง เรื่องไสยศำสตร์ เรื่องทำง
เพศ เมถุนอะไรก็ตำม ยังมีให้เห็นอยู่อย่ำง 
ต่อเนื่อง และตัวท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้พระ
ประพฤติผิดชั่วร ้ำยมำกขึ้นทุกวันไม่มีตัว 
อื่นเกินกว่ำเรื่องของเทคโนโลยี โทรศัพท์ 
มือถือ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์อะไรทั้งหลำย 
 อย่ำงทีเ่ป็นข่ำวอยูใ่นเวลำนีม้พีระภกิษรุปู
หนึ่งแชทกับหญิงสำว แล้วชักชวนให้มำลง 
นะหน้ำทอง อ้ำงว่ำ จะเพิ่มเสน่ห์ให้มำกยิ่ง 
ขึ้น ที่ส�ำคัญขอให้มำลงทั้งตัว ของจึงจะขลัง  
จะศักดิ์สิทธิ์ อวดวิเศษวิโส สักตุ ๊กแกแล้ว 
ผู้ชำยจะมำเกำะมำติดเลยอะไรแบบนี้
 โดยข่ำวมีภำพกำรใช้เฟซบุ๊กโพสต์ท่ีเป็น 
กำรสนทนำระหว่ำงหญิงสำวกับพระลูกวัด 
ในจังหวัดอ่ำงทอง ซึ่งพระรูปที่อ้ำงทองอิน
บล็อกมำคุยในเชิงล่อแหลม ชักชวนให้ลงนะ
หน ้ำทองท้ังตัว บอกว ่ำถ ้ำอยู ่คนเดียว  
อำจำรย์จะลงนะให้หมดทั้งตัวเลย หญิงสำว 
จึงรับไม่ได้และโพสต์เตือนภัยสังคมระวัง 
เรื่องแบบนี้ คนเองก็ไม่คิดว่ำชีวิตจะต้องมำ 
เจอเรื่องต�่ำตมอะไรแบบนี้
 ส่วนพระท่ีถูกกล่ำวหำก็ออกมำยืนยันว่ำ
ไม่ได้คุยกับหญิงสำวแน่นอน เพรำะตั้งแต ่
มำบวชเป็นพระมำ 1 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 
เมษำยนที่ผ่ำนมำไม่เคยเปิดเฟซบุ๊กเลย จน 
มีโยมมำบอกว่ำตนเองตกเป็นข่ำว จึงรู ้สึก

ตกใจมำกและเชื่อว่ำเฟซบุ๊กถูกแฮก เพรำะ 
ตนก็เข้ำเฟซบุ ๊กไม่ได้แล้ว ซึ่งใช้รหัสเป็น
หมำยเลขโทรศัพท์ ส่วนเจ้ำอำวำสก็เข้ำใจ 
และให้ไปแจ้งควำมหำตัวท�ำผิดมำด�ำเนินคดี
แล้ว
 จริงไม่จริงก็เป็นหน้ำท่ีของต�ำรวจ แต ่
ก ่อนหน้ำนี้ เมื่อเดือนกุมภำพันธ์ก็มีข ่ำว 
พระลูกวัดชื่อดังในจังหวัดอ่ำงทองเหมือน 
กัน หลอกลวงท�ำอนำจำรหญิงสำวและถูก 
น�ำไปสึก
 เรำมำนึกดูต้ังแต่กรณีเณรแอที่อ้ือฉำว 
ตอนน้ัน ก็มีผู้หญิงคนหน่ึงท่ีผัวไม่กลับบ้ำน
เพรำะไปมีกิ๊ก ก็ไปให้เณรแอท�ำเสน่ห์เพื่อ 
ให้ผัวกลับบ้ำน สุดท้ำยเสียเงิน 50,000 บำท 
ผัวก็ไม่กลับบ้ำน แต่ได้เณรแอมำเป็นผัว 
เพิ่มอีกคน ซวยไปเลย ไม่รู้ว่ำท�ำไมผู้หญิง 
จึงตกเป็นเหยื่อง่ำยๆ คิดว่ำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
พระศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์วิเศษวิโส ท่ีจริง 
พระท่ีมำชวนท�ำโน่นท�ำน่ีเกี่ยวกับเรื่องอัปรีย์
ลำมก มันไม่ควรจะเป็นอย่ำงนี้ได้เลย พระ
ต้องอยู่ส�ำรวม อยู่ระวัง อยู่ให้รัดกุม อย่ำไป
หลงใหลเร่ืองวัตถุ เทคโนโลยี และตัณหำ 
รำคะ
 หลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้ไม่มีผิดว่า ต่อ 
ไปโลกจะวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่จะน�า 
ไปสู ่ วินาศการทางศีลธรรม และก็เป ็น 
จริง ตอนนี้ก็ศีลธรรมวินาศจริงๆ ย่อยยับ 
ตกต�่าต�่าตมจมอยู่ในเรื่องโลกียวิสัยชนิดที ่
โผล่หัวไม่ขึ้นเลย 
 พระที่ใช้เทคโนโลยีผิดๆ ไม่ฉลาด
เหมอืนคนกนิปลาแล้วก้างปลาติดคอ ใช้
เทคโนโลยแีล้วให้เทคโนโลยสีร้างปัญหา
สร้างความเดือดร้อน ศาสนาก็ตกต�่า  
พระ สีกาก็เสื่อมเสีย จึงขอบอกว่าฉลาด
ต่อวัตถุนิยม ฉลาดต่อเทคโนโลยีสักที
เถิด อย่าได้เตลิดเปิดไกลไปกับเรื่องไร้
สาระเหล่านี้เลย
 เจริญพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4818 (1343) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจ

‘TSE-FPI’ลุยโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น

นำงแคทลีน มำลีนนท์ ประธำน 
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรบรษิทั ไทย โซล่ำร์ 
เอ็นเนอร ์ยี่  จ�ำกัด (มหำชน)  
หรือ TSE เปิดเผยแผนธุรกิจใน
กำรด�ำเนินงำนโครงกำรโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์ประเภทติด 
ต้ังบนพื้นดิน (โซลำร์ฟำร์ม) ที่
ญีปุ่น่โดยลงทนุร่วมกบับรษิทั ฟอร์ 
จูน พำร์ท อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหำ 
ชน) หรือ  FPI ตั้งบริษัท ทีเอสอี 
โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จ�ำกัด ในสัดส่วน 
60 ต่อ 40  พัฒนำ 8 โครงกำร 
ขนำดก�ำลังกำรผลิตรวม 176.72 
เมกะวัตต์ มูลค่ำกว่ำ 20,000 ล้ำน
บำท กำรร่วมทุนครั้งนี้ท�ำให้มี 
กำรเตบิโตและขยำยกำรลงทนุรวม
ถึงกำรสร้ำงรำยได้ที่ ม่ันคงเพ่ิม 
ขึ้นในอนำคต โดยเตรียมจัดหำ
โครงกำรใหม่ๆเพือ่ขยำยก�ำลงักำร
ผลติโซลำร์ฟำร์มให้มำกขึน้ รวมถงึ
พลังงำนหมุนเวียนอื่นๆอีกด้วย 
 นำยสมพล ธนำด�ำรงศักดิ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร FPI มั่นใจว่ำ 
กำรขยำยกำรลงทุนครั้งนี้จะช่วย
ผลักดันก�ำไรและกระแสเงินสด 
ของบรษิทัให้เตบิโตอย่ำงแขง็แกร่ง 
ท�ำให้มรีำยได้ประจ�ำอย่ำงสม�ำ่เสมอ 
และช่วยกระจำยควำมเส่ียงกำร
ด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งก่อนหน้ำนี้ได้
ลงทุนโรงไฟฟ้ำชีวมวลขนำดก�ำลัง

กำรผลติ 7.5 เมกะวตัต์ท่ีนรำธวิำส
และจะรับรู ้รำยได้เต็มปีในปีนี้  
และโรงไฟฟ้ำชีวมวลขนำดก�ำลัง
กำรผลิต 1 เมกะวัตต์ที่แพร่ซึ่ง
เตรียมจะ COD เ ดือนพฤษ 
ภำคมนี้
 ส�ำหรับเม็ดเงินลงทุนร่วมกับ 
TSE ครั้งนี้อยู่ที่ประมำณ 1,695 
ล้ำนบำทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น 
โดยเงินลงทุนมำจำกกำรสนับ 

ประชุมผู้ถือหุ้น : พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล ประธานกรรมการ บริษัท ริช สปอร์ต 
จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดงานประชุมสามัญผู้ถือ 
หุ้นประจ�าปี 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผล 
การด�าเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท 

เตรียมเทรด : ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ  
เวนเจอร์ส จ�ากัด ประกาศความพร้อมลงเทรดในตลาดรอง ครั้งแรก (1st Trading 
Day) ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม นี้ บนกระดานเทรด Coin Asset เป็นพันธมิตร
รายแรก และเตรียมเทรดบนกระดาน Cash2Coins วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

‘K-PLAN3’ตอบโจทย์ลงทนุทกุสภาวะ
น.ส.ธิดำศิร ิศรสีมิต รองกรรมกำร
ผู ้จัดกำร สำยงำนจัดกำรลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
กสิกรไทย จ�ำกัด (บลจ.กสิกรไทย) 
เปิดเผยว่ำ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย
ยังอยู ่ช ่วงเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
สภำพคล่องในประเทศยังอยู ่ใน
ระดับสูง แนวโน้มอัตรำดอกเบ้ีย
นโยบำยจะอยู่ที่ระดับ 1.50% จน
ส้ินปีนี้ ท�ำให้ส่งเสริมบรรยำกำศ
กำรลงทนุในตลำดหุน้ ซึง่บลจ.กสิกร
ไทยคำดว่ำปลำยปีจะอยูท่ี ่1,800–
1,850 จดุ บนปัจจยัพ้ืนฐำนทีร่ะดบั 
P/E ประมำณ 16-16.5 เท่ำ แม้
จะมีป ัจจัย เสี่ ยงจำกภำยนอก 
ประเทศ
 บลจ.กสิกรไทยจึงลดควำม

และรับควำมเส่ียงได้ในระดับปำน
กลำงถึงค่อนข้ำงสูง 
 ที่ผ่ำนมำกองทุน K-PLAN3 
มีผลกำรด�ำเนินงำนโดดเด่นติด
อันดับ Top Quartile อย่ำงสม�่ำ 
เสมอ ผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลัง 
8.55% ต่อปีและ 3 ปีย้อนหลัง 
5.71% ต่อปี สูงกว่ำเกณฑ์มำตร 
ฐำนที่ 7.83% ต่อปีและ 4.94% 
ต่อปีตำมล�ำดับ ทั้งยังเป็นกองทุน
ที่ได้รับกำรจัดอันดับ 5 ดำวจำกม
อร์นิ่งสตำร์นำนที่สุดในกลุ่มเป็น
ระยะเวลำ 17 เดือนติดต่อกันนับ
ตั้งแต่พฤศจิกำยน 2559 โดย
สำมำรถลงทุนขั้นต�่ำ 500 บำท 
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนำคำร
กสิกรไทยทุกสำขำ

เส่ียงจำกกำรลงทุนเฉพำะในหุ้น
เพียงอย่ำงเดียวให้นักลงทุนด้วย
กำรเสนอขำยกองทุนแบบผสมคือ
กองทุนเปิด K-PLAN 3 กระ 
จำยกำรลงทุนในสินทรัพย์หลำก
หลำยประเภททัง้ในและต่ำงประเทศ 
โดยจะลงทนุหุน้สงูสดุไม่เกนิ 55% 
และลงทุนในต่ำงประเทศไม่เกิน 
30% ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของ 
กองทุน โดยป้องกันควำมเสี่ยง
อตัรำแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่ำ 90% 
ปรับเพิ่มลดน�้ำหนักกำรลงทุนแต ่
ละสินทรัพย์สอดคล้องกับสภำพ
เศรษฐกจิในแต่ละช่วง เหมำะกบัผู้
ลงทุนที่ไม่มีเวลำติดตำมสถำน 
กำรณ์ด้วยตนเอง ต้องกำรโอกำส
รบัผลตอบแทนทีด่อีย่ำงสม�ำ่เสมอ

สนุนสินเชื่อจำกสถำบันกำรเงิน 
กระแสเงินสดของบริษัท และเงิน 
ที่ได้รับจำกกำรแปลงสภำพใบส�ำ 
คัญแสดงสิทธิ์  
 นำยสมพลกล่ำวว่ำ กำรร่วม
ทุนคร้ังนี้เป็นก้ำวส�ำคัญส�ำหรับ 

TSE จับมือ FPI ตั้งบริษัททีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป ลงทุนโซลาร์
ฟาร์มในญี่ปุ่น 8 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิต 176.72 เมกะ
วัตต์ มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท 

FPI ที่จะท�ำให้ปัจจัยพื้นฐำนของ
บริษัทมีควำมมั่นคงและแข็งแกร่ง
ย่ิงขึ้น แต่ละก้ำวที่เดินไปคณะ 
ผู ้บริหำรต้องมั่นใจว่ำเม่ือตัดสิน
ใจด�ำเนินกำรแล้วต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยว 
ข้องโดยเฉพำะผู ้ถือหุ ้นทุกท่ำน 
และนี่คือควำมท้ำทำยครั้งใหม่  
ซึง่เรำมัน่ใจว่ำโครงกำรนีเ้ป็นโครง 
กำรที่ดี สำมำรถสร้ำงผลตอบ 
แทนที่น่ำพอใจ สร้ำงควำมมั่นคง
ได้ในระยะยำว อันจะเป็นรำกฐำน
ส�ำคัญสู่กำรเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป 
ในอนำคต
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ต่างประเทศ

‘โป๊ป’หวงัสนัตภิาพถก2ผูน้�าโสมข่าวย่อย

เชก็เตรยีมย้ายสถานทตู 
ประธำนำธิบดีมิลอส เซมำน 
แห่งสำธำรณรัฐเช็ก แถลงว่ำจะ
ย้ำยสถำนทูตในอิสรำเอลจำก
นครเทล อำวีฟ ไปยังกรุงเยรู 
ซำเล็ม โดยเริ่มจำกกำรย้ำย
สถำนกงสุลกิติมศักดิ์ในเดือน
หน้ำ ตำมด้วยสถำบนัอืน่ๆ ก่อน 
จะย้ำยสถำนทูต แต่ยังไม่ได้
ก�ำหนดเวลำว่ำจะย้ำยสถำนทตู
เมื่อไหร่ ซึ่งก่อนหน้ำนี้นำยก
รัฐมนตรีเบนจำมิน เนทันยำฮู  
ของอสิรำเอลได้ระบใุนจดหมำย 
ถึงนำยเซมำนว่ำจะได้เห็นกำร
เปิดสถำนทูตแห่งใหม่ในกรุง
เยรูซำเล็มในปลำยปีนี้

อาการผูน้�าบุชผูพ่้อดขีึน้
อดีตประธำนำธิบดีจอร์จ เอช.
ดับเบิลยู.บุช ของสหรัฐวัย 93 
ปี ซึ่งเข ้ำรักษำตัวเลือดเป็น 
พืษในกระแสเลือดเมื่อเช้ำวัน
อำทิตย์ หลังพิธีศพภรรยำผ่ำน
ไปไม่นำน  เริ่มฟื้นตัวและย้ำย
ออกจำกห้องผู้ป่วยวกิฤตได้แล้ว
และยังดูกำรแข่งขันบำสเก็ต 
บอลเอ็นบีเอของฮิวสตันร็อก
เก็ตส์เมื่อคืนวันพุธที่ผ่ำนมำ  

อนิโดฯยดึเรอืประมงญวน 
เจ้ำหน้ำที่อินโดนีเซียกล่ำวว่ำ 
ได ้ เข ้ำยึดเรือประมงผิดกฎ 
หมำย 2 ล�ำของเวียดนำมท่ี
ลักลอบเข้ำน่ำนน�้ำอินโดนีเซีย
โดยผิดกฎหมำย ใกล้เกำะ 
นำทูนำทำงทะเลจีนใต้ ซ่ึงเรือ
ประมงได้พยำยำมหนีกำรจับ 
กุมของเรือตรวจกำรณ์ โฆษก
ส�ำนกังำนควำมม่ันคงทำงทะเล
กล่ำวว่ำเรอืประมงมปีลำอยูบ่น
เรือประมำณ 300 กิโลกรัม 
มีลูกเรือ 21 คนที่ถูกควบคุม 
ตัวไว้ ซึ่งทำงกำรอินโดนีเซีย
พยำยำมเข ้มงวดจับกุมเรือ
ประมงที่เข้ำมำล่วงล�้ำน่ำนน�้ำ
ทำงทะเลของอินโดนีเซียมำ
อย่ำงต่อเนื่อง

สมเด็จพระสันตะปำปำฟรำนซิส 
ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคำ 
ทอลกิ ตรสัเรยีกร้องให้ด�ำเนนิกำร
เจรจำอย่ำงโปร่งใสระหว่ำงเกำหลี 
เหนือกับเกำหลีใต้เป็นครั้งแรกใน
รอบกว่ำ 10 ปี เพื่อน�ำไปสู่สันต ิ
ภำพในภูมิภำคและทั่วโลก   
 ประธำนำธิบดีมุน แจอินของ
เกำหลีใต้ และนำยคิม จองอึนของ
เกำหลีเหนือมีก�ำหนดพบกันที่
หมู่บ้ำนปันมุนจอมทำงชำยแดน
ในวนัศุกร์ สมเดจ็พระสนัตะปำปำ
มพีระด�ำรสัประจ�ำสปัดำห์ต่อคริสต 
ศำสนิกชนหลำยหมื่นคนว่ำ กำร
พบกันในครั้งนี้จะเป็นโอกำสอันดี
ในกำรเริม่กำรเจรจำทีโ่ปร่งใสและ
แนวทำงแห่งควำมปรองดองกัน 
เพื่อรับประกันสันติภำพบนคำบ 
สมุทรเกำหลีและท่ัวโลก สมเด็จ
พระสันตะปำปำฟรำนซิสซึ่งเคย
เสด็จเยือนเกำหลีใต้เม่ือปี 2557 
เรียกร้องให้ผู ้น�ำทั่วโลกช่วยส่ง 
เสริมกำรพบกันของผู ้น�ำทั้งสอง
ฝ่ำยเพื่อน�ำไปสู่สันติภำพ
 มีรำยงำนข่ำวจำกเจ้ำหน้ำที่
ท�ำเนียบประธำนำธิบดีเกำหลีใต้
แถลงว่ำ คณะผูแ้ทนเกำหลเีหนอืที่
จะเข้ำร่วมกำรเจรจำสุดยอดสอง

เกำหลีในวันศุกร์นี้ รวมถึงนำงคิม 
โยจอง น้องสำวนำยคิม จองอึน 
ผู้น�ำเกำหลีเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในที่
ปรึกษำคนสนิทของเขำ ก่อนหน้ำ
นี้นำงคิม โยจอง เป็นผู้แทนนำย
คิม จองอึนน�ำคณะเจ้ำหน้ำที่เกำ 
หลีเหนือเข้ำร่วมพิธีจัดกำรแข่งขัน
โอลมิปิกฤดหูนำวในเกำหลใีต้เมือ่
เดือนกุมภำพันธ์ นอกจำกนี้เจ้ำ
หน้ำที่ท�ำเนียบเกำหลีใต้กล่ำวว่ำ 
นำยคิม ยองนัม ผู้น�ำทำงพิธีกำร
ของเกำหลีเหนือ จะอยู่ในคณะเจ้ำ
หน้ำที่เกำหลีเหนือระหว่ำงกำร
เจรจำในวันศุกร์นี้ด้วย  
 นำยอิม จงซอก หัวหน้ำคณะ
เจ้ำหน้ำที่ท�ำเนียบประธำนำธิบดี
เกำหลีใต้แถลงสรุปให้สื่อฟังว่ำ 
นำยคิม จองอึน ผู้น�ำเกำหลีเหนือ
จะข้ำมพรมแดนที่หมู่บ้ำนปันมุม
จอมเข้ำมำในฝั ่งเกำหลีใต้เวลำ 
09.30 น. วันศุกร์ตำมเวลำเกำ 
หลใีต้ ตรงกบัเวลำ 07.30 น. วนัศกุร์
ตำมเวลำในไทย กองทหำรเกยีรติ 
ยศเกำหลใีต้จะน�ำนำยคมิและประ 
ธำนำธิบดีมุน แจอินของเกำหลีใต้
ไปยงัปะร�ำพธิต้ีอนรบั จำกนัน้กำร
เจรจำอย่ำงเป็นทำงกำรจะเริ่มขึ้น
ในเวลำ 10.30 น. วนัศกุร์ตำมเวลำ

เจ้ำหน้ำที่ระดับสูงรัฐบำลเมียน 
มำกล่ำวว่ำ คณะเจ้ำหน้ำที่สังกัด 
คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสห 
ประชำชำติ  ซ่ึ งติดตำมตรวจ 
สอบวิกฤตผู ้ลี้ภัยโรฮิงญำจะเดิน
ทำงถึงเมียนมำในวันจันทร์ และ 
มีก�ำหนดเดินทำงเยือนรัฐยะไข่  
 ครั้งนี้จะนับเป็นกำรเยือนรัฐ 
ยะไข่ของเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงสุด 
ในสหประชำชำติ นับตั้งแต่เหตุ 
ควำมรนุแรงในกำรปรำบปรำมกลุม่
ติดอำวุธชำวโรฮิงญำลุกลำมตั้ง 
แต่เดือนสิงหำคมปีที่แล้ว ซึ่งทำง 
กำรเมียนมำได้จ�ำกัดกำรเข้ำถึง

พ้ืนที่เขตควำมขัดแย้ง ต่อมำคณะ
มนตรีควำมมั่นคงยูเอ็นได้เสนอ 
ว่ำจะมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่เยือน
เมียนมำในเดือนกุมภำพันธ์ แต่
รัฐบำลเมียนมำย�้ำว่ำยังไม่ใช่ช่วง
เวลำที่เหมำะสม จนกระทั่งได้
อนุญำตเมื่อต้นเดือนนี้ให้ทีมเจ้ำ
หน ้ำที่คณะมนตรีควำมมั่นคง 
ยูเอ็น 15 คนเดินทำงเยือนได ้
วิกฤตควำมขัดแย้งในรัฐยะไข่ท�ำ 
ให้ชำวโรฮิงญำรำว 700,000 คน
ต้องอพยพไปบังกลำเทศ แถลง 
กำรณ์เจ้ำหน้ำที่เมียนมำระบุว่ำ 
ทีมเจ้ำหน้ำที่ยูเอ็นจะเดินทำงถึง

ยเูอน็เยอืนรฐัยะไข่สปัดาห์หน้า  

เกำหลีใต้ ตรงกับเวลำ 08.30 น. 
วันศุกร์ตำมเวลำในไทยที่อำคำร
สันติภำพ 
 ผูน้�ำทัง้สองจะแยกรบัประทำน
มื้อเที่ยงหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม
ช่วงเช้ำ แล้วไปปลูกต้นสนร่วมกัน
ที่เส้นแบ่งเขตแดนประเทศ เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์ของสันติภำพและ
ควำมรุ่งเรือง โดยใช้ดินจำกภูเขำ
เพ็กตูของเกำหลีเหนือและภูเขำ 
ฮลัลำของเกำหลใีต้ รดด้วยน�ำ้จำก
แม่น�้ำแทดงของเกำหลีเหนือและ
แม่น�ำ้ฮนัของเกำหลใีต้ ผูน้�ำทัง้สอง
จะเดินเล่นที่หมู่บ้ำนปันมุมจอม
ก่อนเร่ิมกำรเจรจำรอบบ่ำย ตำม
ด้วยกำรลงนำมข้อตกลงและออก
ประกำศ จำกนัน้จะรบัประทำนมือ้
ค�ำ่ด้วยกนัทีห่มูบ้่ำนปันมมุจอมใน
ฝั ่งเกำหลีใต ้และชมคลิปวิดีโอ 
เรื่อง Spring of One ปิดท้ำยกำร
ประชมุสดุยอดคร้ังแรกระหว่ำงกนั

กรุงเนปีดอในวันที่ 30 เมษำ 
ยนนี้  และจะเยือนรัฐยะไข ่ใน 
วันถัดไป



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4818 (1343) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

  

MEGA-P1-270418=7x10

	 	 																																																																																																																																														พันบาท
Non-Performing Loan2/	(net)	ประจ�าไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561																																																		 182,185
	 (ร้อยละ	1.12	ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)	
เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่	ธปท.	ก�าหนด	ประจ�าไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561	 199,326	
เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่มีอยู่	ประจ�าไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561	 358,120	
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -				
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน	 -				
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้	 -
เงินกองทุนตามกฎหมาย	 5,231,478
	 (ร้อยละ	28.09	ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	 	
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม	เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ	แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่	 5,231,478
	 (ร้อยละ	28.09	ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)	 	
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561	ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระท�าผิด	
	 พ.ร.บ.	ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	มาตรา	.	.	.	.	.	 -			

หนี้ส ินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	 12,513,514		
	 การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�้าประกันการกู้ยืมเงิน	 49,355
	 ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด	 98,895
	 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 260,629
	 ภาระผูกพันอื่น	 12,104,635	
    
1/	ส่วนของทุน	หมายถึง	ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน	 	
2/	Non-Performing	Loans	(gross)	ประจ�าไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2561	 330,747	
					(ร้อยละ	2.02	ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)	 	 	 	 	 																																																				

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน

																										ส�าหรับธนาคารพาณิช 	 ส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
													(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย										 (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุนส�าหรับธนาคารพาณิชย์)																																														หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม)

ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	https://www.global-ebanking.com					 	 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล	.	.	.	.	.	.	.	.	 	
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล				25	กันยายน	2560	 																						 		 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล					.	.	.	.	.	.	.	.	 	
ข้อมูล	ณ	วันที่									30	มิถุนายน	2560																 	 								 ข้อมูล	ณ	วันที่										.	.	.	.	.	.	.	.

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

 	 	 																									สินทรัพย์	 พันบาท	 																																					หนี้สิน	 พันบาท
เงินสด	 	 79,876	 เงินรับฝาก	 12,049,897		
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 1,923,612			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 2,267,876		
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	 -	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 49,049		
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 2,767			 ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	 -	
เงินลงทุนสุทธิ	 2,200,072	 หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	 -	
			(มีภาระผูกพัน	0	พันบาท)	 	 หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 3,026		
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	 											-	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 -
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ	 15,717,932			 ภาระของธนาคารจากการรับรอง	 -
ดอกเบี้ยค้างรับ	 15,921	 หนี้สินอื่น	 																																																132,983		
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง	 											-	 			รวมหนี้สิน	 																																																										14,502,831
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	 -	
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	สุทธิ	 							44,463		 																															ส่วนของเจ้าของ  
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	 																																				67,880	 ส่วนของทุน1/	 																														4,000,000			
	 	 	 	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 (379)		
	 	 	 	 ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	 1,550,071		
	 	 	 	 			รวมส่วนของเจ้าของ	 																														5,549,692		
      รวมสินทรัพย์	 20,052,523	 						รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 															20,052,523

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
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  KING-P1-300318

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-260418=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 31 พฤษภาคม 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



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

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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4818 (1343) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
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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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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 4818 (1343) วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
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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
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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
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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

กายพร้อมใจพร้อม
ควงแขนแท็กทีมปลุกพลังควำม
พร้อมในทุกๆวัน ส�ำหรับสำม 
หนุ ่มเจนเนอเรช่ันใหม่แห่งบ้ำน 
“วรรธนะสิน” เจ้ำนำย, เจ้ำขุน 
และเจ ้ำสมุทร กับกิจกรรมสุด
สร้ำงสรรค์ที่จะปลุกพลังข้ำงใน 
ที่ยิ่งใหญ่ของวัยรุ ่น สร้ำงประ 
สบกำรณ์ใหม่ กับภำรกิจพิชิตใจ 
สุดมัน ให้กำยพร้อมใจพร้อมกับ  
“ไวตำม้ิลค์ สปอร์ตเดย์ ปลุก 
พลังเตรียมควำมพร้อม มำท็อป
ฟอร์มกับ 3 เจ้ำ” 
 ผ่ำนกิจกรรมต่ำงๆ ในงำนกับ 
3 ทีมสุดแกร่ง “ทีมเจ้ำนำย สู้ได้
ถ ้ำกำยคุณพร้อม, “ทีมเจ้ำขุน  
สู้ไหวถ้ำใจคุณพร้อม” และ “ทีม
เจ้ำสมุทร สู ้สุดๆคุณท�ำได้แน่” 
โดยมีด่ำนท้ำใจกำยถึง 4 ด่ำนที ่
ผู ้ร ่วมแข่งขันแต่ละทีมต้องร่วม 
แรงร่วมใจกันเพื่อฝ่ำด่ำนแต่ละ
ด่ำนไปให้ได้ เพื่อทีมที่ชนะจะ 
ได้ไปร่วมกิจกรรมสุดพิเศษกับ 
ทั้ง 3 เจ้ำในโซน V.I.P. ซึ่งงำนนี้ 
3 เจ ้ำเตรียมตัวมำพร้อมมำก 
ส�ำหรับกิจกรรมที่ต ้องใช ้พลัง 
กำยพลังใจตลอดทั้งวัน 
 พี่ใหญ่อย่ำง เจ้านาย-จิน
เจษฎ์ วรรธนะสิน ที่วันนี้น�ำทีม
พำน้องๆมำปลุกพลังกำยพร้อม  
ใจพร้อม กล่ำวว่ำ “วันนี้พร้อม
มำกๆเลยครับ ส�ำหรับกิจกรรม 

สบำยมำกครับ พอร่ำงกำยแข็ง 
แรงและพร้อมแล้ว ใจก็พร้อมท่ี 
จะท�ำทุกอย ่ำงออกมำได ้ เป ็น 
อย่ำงดีครับ และส�ำหรับวันนี้ก็ 
สนุกมำกๆที่ได้มำร่วมสนุกกับ
เพื่อนๆในงำนดีๆแบบนี้ครับ” 
 ส่วนพี่รอง เจ้าขุน-จักรภัทร 
วรรธนะสิน ก็พร้อมเต็มที่เช่น 
กัน “สนุกมำกเลยครับวันนี้ เป็น
กิจกรรมที่ผมคิดว่ำทุกๆคนต้อง
ชอบ เพรำะทุกด่ำนสนุกมำก และ
ที่ส�ำคัญคือต้องใช้พลังเยอะมำก 
ถ้ำใครไม่พร้อมอำจจะไม่สำมำรถ
พิชิตทุกด่ำนได้ แต่ส�ำหรับผม 
วันนี้พร้อมมำกครับ เพรำะผม 
มี ‘ไวตำมิ้ลค์’ ช ่วยท�ำให้กำย 
พร้อม ใจพร้อม วันนี้เลยสนุก 
กับทุกกิจกรรมได้อย่ำงเต็มที่ไป
เลยครับ
 ด้ำนน้องเลก็ เจ้าสมทุร-จกัร 
วรรธนะสิน ก็ไม่น้อยหน้ำ ร่วม
ท�ำภำรกิจในทุกๆด่ำนกับพี่ๆได้
อย่ำงเต็มที่ “กิจกรรมวันนี้สนุก
หมดเลยครับ แต่ถ้ำร่ำงกำยไม ่
แข็งแรงอำจจะเหนื่อยหน่อย แต่ 
วันนี้เรำไม่เหนื่อยเลยเพรำะเรำ
เตรียมพร้อมกันมำก เพรำะมี  
‘ไวตำมิ้ลค์’ ให้ดื่มตลอดเลยครับ 
ดื่มแล้วกิจกรรมจะโหดแค่ไหน 
ก็ไม ่กลัว เพรำะพลังมำเต็มที่ 
ท�ำให้สนุกได้เต็มที่ครับ” 

‘ไวตำมิ้ลค์ สปอร์ตเดย์ ปลุกพลัง
เตรียมควำมพร้อม มำท็อปฟอร์ม
กับ 3 เจ้ำ’ เพรำะว่ำเรำเตรียมร่ำง 
กำยมำเป็นอย่ำงดีด้วยไวตำมิ้ลค์  
เ พ่ือสร ้ำงพลังกำยให ้แข็งแรง 
และพร้อมทีจ่ะท�ำในทกุๆ กจิกรรม

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
รับมอบห้องปฏิบัติการทางภาษา จาก ดร.อาณัติ อาภาภิรม กรรมการ และ 
กรรมการบรรษัทภิบาล บีทีเอส กรุ๊ปฯ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท 
ในการจัดสร้างให้กับโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์

ประกรณ์ เมฆจ�าเริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เฌอร่า จัดงาน THENEW 
SHADES OF GREYเปิดตัวผลิตภัณฑ์หลังคา เฌอร่า ซีดาร์ เชค เฉดสี  
เมโทร เกรย์ โดยได้รับเกียรติจาก วสุ วิรัชศิลป์ และ ประกิต พนานุรัตน์ ร่วมพูดคุย 
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 

อยู่แล้ว เพรำะไวตำม้ิลค์เป็นนม 
ถั่ ว เหลื อ งที่ มี ป ร ะ โยชน ์ และ
สำมำรถเพิม่พลงัให้กบัร่ำงกำยด้วย 
Pro-vita 14 มีโปรตีนและสำร
อำหำรที่จ�ำเป็นต่อร่ำงกำย กิจ 
กรรมทุกกิจกรรมที่ท�ำในวันนี้เลย



	 เดนิหน้าอยา่งตอ่เนือ่งและมัน่คงบนเสน้ทางเสรมิความงามเปน็ปทีี	่7	แลว้	สำาหรบั	“อะตอม	คลนิกิ”	สถาบนั
เสริมความงามดา้นผวิพรรณและการปรบัรปูหนา้	ทีก่อ่ตัง้โดย	“คณุหมออะตอม-นายแพทยอ์นพุงษ ์ไพรวจิิตร” 
หลงัจากไดก้ระแสตอบรบัดจีากลูกคา้ซ่ึงมสีาขาอยูท่ัง้กรงุเทพมหานครและตา่งจงัหวดั	ไดแ้ก	่สาขาเลยีบทางด่วน
เอกมัย-รามอินทรา	 สาขานครราชสีมา	 สาขาบุรีรัมย์	 และสาขาขอนแก่น	 ทำาให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว	 จึงเปิด 
ตวัสาขาที	่5	เพือ่รองรบัลูกคา้ใจกลางเมอืงดว้ย	สาขาสขุมุวทิ	19	เอาใจคนทีม่เีวลานอ้ยตอ้งการความรวดเรว็ใน
การเดินทางขอคำาปรึกษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญของ	อะตอมคลินิก	สะดวกสบายด้วย	รถไฟฟ้า	BTS	และ	MRT	
พร้อมทั้งมีพื้นที่รองรับสำาหรับผู้ที่นำารถส่วนตัวมาอีกด้วย	 ผ่อนคลายด้วยบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ
เหมือนน่ังอยู่ในสวน	 ผสมผสานการตกแต่งที่หรูหราน่ามอง	 ทำาให้เหล่าเซเลบริตรี้และดาราก็ยังเลือกใช้บริการ 
ทีอ่ะตอมคลนิกิ	ไมว่า่จะเปน็นกัแสดงหนา้ใส	“เตา๋-เศรษฐพงศ”์	หรอืบรรดาเซเลบรติีอ้ยา่ง	“คณุบ-ีปติภิทัร	สารสนิ,	
คณุนก	มนัสนิจ	อศิรภกัด,ี	คณุเอ	๋ภวูด	ีคณุผลนิ,	คณุรัตน	์	มณรัีตน,์	คณุนาขวญั	รายนานนท,์	คณุติก๊	วลิาสณิ	ี 
ธญัญะวเิศษศลิป	์และ	คณุมารค์	ภทัรสิ	ณ	นคร”	และทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืการใหบ้รกิารของอะตอมคลนิกิทีย่งัประณตี
ในการคดัสรรทรตีเมนตแ์ละวติามนิตา่ง	ๆ 	หรอืยารกัษาทีม่คีณุภาพซึง่ผา่นการทดสอบมาแลว้วา่ปลอดภยัและเกดิ
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้าทุกท่าน

“อะตอม คลินิก” สาขาใหม่ เอาใจคนเมือง
ใจกลางสุขุมวิท สวยได้ สะดวกด้วย

“เต๋า-เศรษฐพงศ์”ติ๊ก-วิลาสิณี ธัญญะวิเศษศิลป์มาร์ค-ภัทริส ณ นครบี-ปิติภัทร สารสิน

รัตน์-มณีรัตน์ นก-มนัสนิจ อิศรภักดีนาขวัญ รายนานนท์


