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ส�ำเรจ็หน่ึงข้ัน!
การประกาศยืนยันเสียงดังฟัง 
ชัดจากทั้ง “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่” ว่าปี 
หน้ามกีารเลอืกตัง้แน่นอนเหมือน 
เป็นการบ่งบอกว่าภารกิจข้ันท่ี
หน่ึงแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่
ต้องการ ตามข่าวเห็นว่าน่าจะ
รวบรวมตัวเลขอดีต ส.ส. เข้า
สงักดัพรรคการเมอืงใหม่ได้แล้ว
ไม่น้อยกว่า 70 คน ซึ่งถือว่ามาก 
เกนิพอ เพราะเป้าหมายทีแ่ท้จรงิ
ต้องการเก้าอี้ ส.ส. ในสภาไม่ต�่า

กว่า 25 ที่นั่งเท่านั้น การมีอดีต 
ส.ส. อยู่ในสังกัดกว่า 70 คน กับ
เป้าหมายเพียงแค่ 25 ท่ีนั่งถือ 
ว่าไม่ยาก เมื่อพิจารณาจากอ�า 
นาจและปัจจัยต่างๆที่มีอยู่ใน
มือตอนนี้ จึงไม่มีเหตุที่จะต้อง
เลื่อนการเลือกตั้งให้กระทบต่อ
ความน่าเชื่อถืออีก และคาดว่า
ภายในเดอืนนีห้รอือย่างช้าทีส่ดุ
ภายในต้นเดือนหน้าจะได้เห็น
โฉมหน้า กกต. ใหม่ทั้ง 5 คน

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ตรรกะสีเทา
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จนีโต้ไต้หวนั
“องุน่เปรีย้ว”

เศรษฐกิจ 4

“JFIN Coin”
เทรดโทเคนไทย

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

KTAMแนะ3กองทนุ
ลงทนุระยะยาว
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จะท�าให้การเลอืกตัง้ไม่ถกูเลือ่น
ออกไปคือ การรวบรวมไพร่พล
เพื่อท�าภารกิจอุ้ม “บิ๊กตู่” กลับ
มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง
หลังเลือกตั้งดูเหมือนว่าจะได้
จ�านวนคนตามเป้าที่ตั้งไว้แล้ว
 หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาให้
สมาชิกพรรคการเมืองยืนยัน
ความเป็นสมาชิกต่อต้นสังกัด
เดิมเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่าน
มา ถ้าเป็นไปตามกระแสข่าวดู
เหมือนว่าจะมีอดีต ส.ส. ท่ียัง 
ไม่ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรค 
การเมืองเป็นจ�านวนมาก
 ในจ�านวนนี้มีทั้ งที่ตกลง
ปลงใจร่วมงานกบัพรรคการเมอืง 
ใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นแล้ว และมีทั้ง
ที่อยู ่ระหว่างการเจรจาต่อรอง 
ซึ่งตามข่าวเห็นว่าน่าจะรวบรวม
ตัวเลขอดีต ส.ส. ได้แล้วไม่ 
น้อยกว่า 70 คน ถือว่ามาก 
เกินพอ เพราะเป้าหมายที่แท้
จริงต้องการเก้าอี้ ส.ส. ในมือ 
ไม่ต�่ากว่า 25 ที่นั่งเท่านั้น
 การมีอดีต ส.ส. อยู่ในสังกัด
กว่า 70 คน กับเป้าหมายเพียง
แค่ 25 ที่นั่งในสภา ถือว่าไม ่
ยากที่จะท�าภารกิจส�าเร็จ เมื่อ
พิจารณาจากอ�านาจและปัจจัย
ต่างๆที่มีอยู่ในมือตอนนี้
 จะด้วยเหตุนี้หรือไม่ไม่
ทราบที่ท�าให้ “บิ๊กป้อม-บิ๊ก
ตู่” ออกมาประสานเสียงยืน 
ยันให้ฟังชัดๆอีกคร้ังว่าต้น 
ปีหน้ามีเลือกตั้งแน่

ต้นปีหน้ามีเลือกตั้งแน่นอนไม่
เลื่อน
 เป็นค�ายืนยันอีกครั้งจาก
ปากของ “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู ่” 
แม้จะเป็นผู้มีอ�านาจสูงสุด 
ในตอนนี้ แต่ดูเหมือนว่า 
ไม ่มีน�้าหนักความน่าเชื่อ 
ถือเท่าที่ควร เพราะมีการ
เลื่อนเลือกตั้งมาแล้วหลาย
ครั้งก่อนหน้านี้
 ทั้ งนี้  หากพิจารณาตาม 
องค์ประกอบของสถานการณ์
ทางการเมืองในช่วงนี้และใน
อนาคตอันใกล้ การจัดเลือก 
ตั้งช่วงต้นปีหน้าตามค�ายืนยัน
ของ “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู่” มีโอกาส
ทั้งเป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้
พอๆกัน
 ปัจจัยท่ีจะท�าให้ไม่สามารถ
จัดเลือกตั้งได ้ตามค�ายืนยัน 
ของ “บิ๊กป้อม-บิ๊กตู ่” แม้จะ
เหลือไม่มาก แต่ก็ยังพอมีที่ 
จะท�าให้การเลือกตั้งถูกเลื่อน
ออกไปได้ 
 ป ัจจัยที่ส�าคัญที่สุดคือผล 
การตีความร่างกฎหมายลูกส�า 
คญั 2 ฉบบั ท่ีผ่านความเหน็ชอบ
จากสภานิติบัญญัติแห ่งชาติ 
(สนช.) มาแล้ว อย่างร่างพระ
ราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้ 
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท่ี 
อยู ่ระหว่างการพิจารณาของ 
ศาลรัฐธรรมนูญ
 นอกจากร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 2 
ฉบับแล้ว ยังมีการตีความค�าสั่ง 

ส�ำเร็จหนึ่งขั้น!
การรวบรวมไพร่พลเพื่อทำาภารกิจอุ้ม “บิ๊กตู่”

กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังเลือกตั้ง

ดูเหมือนว่าจะได้จำานวนคนตามเป้าที่ตั้งไว้แล้ว

คสช.53/2560 ที่ไปเกี่ยวโยง 
กับการปรับแก้ พ.ร.ป.พรรค 
การเมืองเกี่ยวกับเงื่อนเวลา
ด�าเนนิการต่างๆตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด
 ผลการตีความกฎหมายลูก
ทั้ง 3 ฉบับนี้จะเป็นสิ่งบ่งชี้ว่า 
การเลือกตั้งจะถูกเลื่อนออกไป
อีกหรือไม่ หากกฎหมายลูก 
มีป ัญหาการเลือกตั้งต ้องถูก 
เลือ่นออกไป ส่วนจะขยบัออกไป
ยาวแค่ไหนนั้น มีความเป็นไป
ได้ตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี
 แต่หากกฎหมายลกูไม่สะดดุ
ก็แทบไม่เหลือปัจจัยอะไรที่จะ
ท�าให้การเลือกตั้งต ้องเลื่อน 
ออกไปอีก ยกเว้นแต่ว่ามีสถาน 
การณ์พเิศษเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
สถานการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นเอง

โดยธรรมชาติ หรือสถานการณ์
พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ตาม
 ส่วนข้อบ่งชี้ท่ีบอกว่าการ
เลือกตั้งจะไม่ถูกเลื่อนออก
ไปอกีก็ดเูหมอืนว่ามอียู่หลาย
ปัจจัย
 ปัจจัยแรกคือการคัดเลือก
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ชุดใหม่ ที่ดูเหมือนว่าจะเดิน
หน้าไปได้ด้วยดีหลังจากที่ล้ม
กระดานกันมาแล้วครั้งหนึ่ง 
ก่อนหน้านี้
 หากไม่มีอะไรติดขัดคาดว่า
ภายในเดอืนนีห้รอือย่างช้าทีส่ดุ
ภายในต้นเดือนหน้าจะได้เห็น
โฉมหน้า กกต. ใหม่ทั้ง 5 คน  
ที่จะมาท�าหน้าที่จัดและควบคุม
การเลือกตั้ง
 ข้อบ่งชี้ ท่ีส�าคัญอีกอย่างท่ี 
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In Brief : ย่อความ

บุญยุค 4.0

ทรรศนะ

ถ้าช่วยชาติแล้วไม่ช่วยคนแล้วจะ 
อยู่กันไปเพื่ออะไร อยู่ประเทศเดียว 
กันเราก็ต้องช่วยเหลือกันเหมือน 
“น�้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า”  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตรรกะสีเทา
“มาตรา 44” กลายเป็นเหมือน 
“ของแสลง” เอามาอ้างกรณี “หมู่ 
บ้านป่าแหว่ง” ทั้งที่เคยน�ามาใช้
ต้ังแต่ “ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ” โดย
เฉพาะข้ออ้างข ้างๆคูๆ “วันข้าง 
หน้าเมื่อเกิดปัญหา ไม่มีมาตรา 
44 จะท�าอย่างไร”
 การที่ รัฐบาลทหารอ ้างไม ่ใช ้  
“มาตรา 44” จึงเหมือน “ตรรกะ 
สีเทา” เพราะเวลาจะใช้อ้างเหตุผล
สารพัด แต่เวลาไม่ใช้ก็อ้างอีกเหตุ 
ผล ซึ่งไม่ได้อยู่บนความถูกต้องชอบ
ธรรมตามหลัก “นิติรัฐ-นิติธรรม” 
 “ปริญญา เทวานฤมิตรกุล”  
เคยโพสต์ว่า “คสช. ไม่ใช่รัฏฐา 
ธิปัตย์” เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 
ประกาศใช้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2560  
 ขณะที่ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” 
แกนน�าพรรคอนาคตใหม่ ก็เสนอให้
ลบล้าง “มรดกคณะรัฐประหาร” 
ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
ปี 2560 เปิดโอกาสให้ประชาชน 
ออกเสียงประชามติ เพื่อ จัดท�ารัฐ 
ธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ทั้งให้ทบทวน 
แก้ไข หรือยกเลิกประกาศ ค�าสั่ง 
ของ คสช. ทั้งหมด 
 ที่ส�าคัญคือให้เพิ่มเติมบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญ ก�าหนดให้ปวงชนชาว
ไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้าน 
โดยวิธีการใดๆต่อการรัฐประหาร 
หรือการแย่งชิง (usurpation) อ�า 
นาจสูงสุดของประชาชน
 ข้ออ้างไม่ใช้ “มาตรา 44” จึง
ไม่ใช่ “ของแสลง” เฉพาะกรณี 
“หมู่บ้านป่าแหว่ง” แต่ยังตอกย�้า
ให้เห็น “ตรรกะสีเทา” ของค�าว่า 
“กฎหมาย” ภายใต้รัฐบาลทหาร
หรือไม่?

เม่ือเร็วๆนี้มีข ่าวเด็กหนุ ่มคนหนึ่งจับ
ใบแดงและร้องไห้เสียใจอย่างมาก เพราะ
ต้องดูแลยายวัย 70 กว่าปี ซึ่งอยู่กันแค่  
2 คนเท่านั้น เมื่อต้องไปเป็นทหาร  
ยายก็ต้องอยู่คนเดียวและไม่รู ้ว่าจะอยู่
อย่างไร เร่ืองนี้เป็นข่าวไปทุกส่ืออย่าง 
แพร่หลาย จนทางกองทัพต้องออกมา
ช้ีแจงว่าจะช่วยรับดูแลยายของเด็กให้
เหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ท�าให้
สบายใจกันท้ังสองฝ่าย เร่ืองอย่างนี้มี 
ไม่กี่รายท่ีครอบครัวมีปัญหา อยู ่ใน 
สภาพต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกันแค่ 2 คน 
เมื่อคนที่ท�ามาหากินมีป ัญหาก็ขาด 
ที่พึ่ง ขาดคนดูแล โดยเฉพาะคนแก่มี
ความล�าบากมาก
 ถ้าไม่มีใครดูแลจริงๆก็มาอยู่วัดสวน
แก้วได้ อยู่จนกว่าหลานจะครบก�าหนด
รับราชการทหาร วัดสวนแก้วยินดีรับ 
ดูแล ตอนนี้ก็มีคนแก่ 104 คน ทางวัด
ไม่มีปัญหาถ้ายายสามารถช่วยตัวเอง 
ได้ กินอาหารเองได้ ท�าอะไรเองได้ มา 
อยู่ที่วัดยังจะได้ค่าแรงด้วยนะ กวาดวัด 
รดน�้าต้นไม้ เขี่ยปุ๋ยอะไรก็ได้ ท�างาน 
เท่าที่จะท�าได้ ได้วันละ 50-60 บาท 
พร้อมอาหาร 3 มื้อ 

 เรื่องแบบนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครใจไม้ไส้
ระก�าปล่อยให้ยายกับหลานต้องน่ังร้อง 
ไห้ร้องห่มเป็นทุกข์ การท�าบุญที่ดีที่สุด 
คือมีเมตตากรุณา ช่วยเหลือผู้ตกทุกข ์
ได ้ยาก เห็นคนเป็นทุกข ์ก็ต ้องช ่วย 
เหลือ ช่วยให้เขาอยู่ดีมีสุข อย่างที่บอก 
ว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ต้องรู้จักท�า 
บุญ ไม่ใช่บุญแวบหายแวบ ยุคนี้เรียกว่า
ยุค 4.0 ก็ต้องท�าบุญแบบยุค 4.0 ต้อง 
เป็นบุญพัฒนา ท�าน้อยแต่ได้มาก ไม่ใช่
ท�ามากแต่ได้น้อย บางคร้ังท�าบุญมาก 
มายแต่กลับท�าให้เสียหายก็มี  
 เพราะฉะนัน้เราต้องคดิเรือ่งท�าบญุให้
ถูกให้เหมาะสมกันเถอะ ใครอยู่บ้านใกล้
เรือนเคียง เมื่อหลานไม่อยู่ก็ช่วยดูแล 
ยายจนกว่าหลานจะพ้นก�าหนดเป็น 
ทหารกลับมาดูแลยายต่อ เรื่องแบบน้ี
เมืองไทยคงรู้สึกดีอยู่แล้วว่าเมื่อหลาน
ต้องไปรบัใช้ชาติ ปล่อยให้ยายล�าบาก ไม่
ช่วยกันดูแล ไม่มีน�้าใจ ก็เสียถึงประเทศ 
ถือว่าซวยเหลือเกิน 
 ถ้าช่วยชาติแล้วไม่ช่วยคนแล้วจะอยู่
กันไปเพื่ออะไร อยู่ประเทศเดียวกันเรา 
ก็ต้องช่วยเหลือกันเหมือน “น�้าพึ่งเรือ 
เสือพ่ึงป่า” ถ้าคนเราพ่ึงพาอาศัยกันได้ 

ไม่ทอดทิ้ง ไม่ปล่อยให้จมอยู่ใน
ความทุกข์เดียวดาย เหงาเศร้า 
เปล่าเปลี่ยวว้าเหว่ ก็เหมือนขึ้น
สวรรค์  
     การบริหารบ้านเมืองก็
เหมอืนกนั รฐับาลหรือกองทัพ
กร็ูห้น้าที ่รูส้ิง่ทีจ่ะต้องท�า ไม่ใช่
แค่ได้คะแนนแต่ได้บุญด้วย 
ขอให้เรื่องแบบนี้ไม่สร้างทุกข์ 
ไม่ท�าให้วิตกกังวล ยายกับ
หลานจะได้สบายใจ
       เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘JFIN Coin’โทเคนไทยเทรดวนัแรก
กลุ่มเจมาร์ทเปิดโทเคนสัญชาติไทยราย
แรก “JFIN Coin” เทรดตลาดรอง 2 
พฤษภาคม บน COIN ASSET 

 นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
JMART บริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจค้าปลีก
และธุรกิจการเงิน เปิดเผยความส�าเร็จของ
บริษัท เจ เวนเจอร์ส จ�ากัด (JVC) บริษัทย่อย
ที่ถือหุ้น 80% ในธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และ
แอพพลิเคชั่นด้านฟินเทค ธุรกิจสตาร์ทอัพ  
และเป็นรายแรกในไทยที่ระดมทุนโดย Initial 
Coin Offering (ICO) ในชือ่เหรยีญ JFIN Coin 
โทเคนสัญชาติไทยบนโลกการเงิน โดยเข้า 
ซ้ือขายในตลาดรองวันท่ี 2 พฤษภาคมเป็น 
วนัแรก ปลกุกระแส ICO และตรวจสอบได้ภาย
ใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐบาลท่ีเตรียม
จะประกาศกฎเกณฑ์ควบคุมในอนาคต 
 นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร JVC กล่าวว่า JFIN จ�านวน  
100 ล้านโทเคน ที่ท�าการซื้อขายในตลาดรอง

ModernForm-p1-270417=4*5

ประกาศ
การจ่ายเงินปันผล

	 ดว้ยทีป่ระชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2561	ของบรษิทั	โมเดอรน์ฟอรม์กรุป๊	

จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561	ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำาหรับรอบบัญชี

สิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	2560	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ	0.30	บาท	(สามสิบสตางค์)		

โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคมแล้วในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	

จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ	 0.20	 (ยี่สิบสตางค์)	 โดยกำาหนดวัน	Record	Date	

เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่	 9	พฤษภาคม	 2561	และกำาหนดจ่ายเงินปันผลให้

แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่	23	พฤษภาคม	2561

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

	 	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	30	เมษายน	2561

	 	 	 	 	 (นายทักษะ		บุษยโภคะ)

	 	 	 	 										ประธานกรรมการบริหาร

  
 

วันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นความภาค
ภมูใิจของทมีผู้บริหาร พนกังาน และผู้เกีย่วข้อง 
ผ่านพนัธมติรกระดานเทรด COINASSET ของ
คนไทยที่มีความพร้อมและปลอดภัย ทั้งยัง 
เพ่ิมกระดานเทรด Cash2Coins วันที่ 9 
พฤษภาคม โดย JVC จะให้ข้อมูลและความ
เคลื่อนไหวของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งมีแผน
โรดโชว์ต่างประเทศ โดยเริ่มที่เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและเข้าถึงผู้
ลงทุนในประเทศและต่างประเทศในฐานะ
เหรียญของคนไทยที่ได้รับการยอมรับระดับ
สากล และวางแผนเทรดในกระดานต่างประ 
เทศท่ี HitBTC ทีฮ่่องกง และ Upbit ทีเ่กาหลใีต้ 
ซึ่งอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
 ทั้งนี้  JFIN มีจ�านวนดิจิทัลโทเคนทั้ง 
หมด 300 ล้านโทเคน ท�า ICO ครั้งแรก 100 
ล้านโทเคน ราคาขาย 6.60 บาทต่อโทเคน  
เงินท่ีได้ประมาณ 660 ล้านบาท ซึ่งทีมงาน 
ได้เริ่มพัฒนาระบบ JFIN Decentralized 
Digital Lending Platform (DDLP) แพลตฟอร์ม
การให้บริการการกู้ยืมบนระบบบล็อกเชนที่มี

ความปลอดภยัสงู โดยคาดว่าระบบจะแล้วเสรจ็
ภายในไตรมาส 4/2562 และจะน�าไปใช้ใน
ธุรกจิสินเช่ือของบริษทั เจ ฟินเทค จ�ากดั บรษิทั
ในเครือ และเชื่อมั่นว่าจุดแข็งจาก Ecosystem 
ในกลุ่มเจมาร์ทจะท�าให้ JFIN ได้รับความ 
เชื่อมั่น มีเสถียรภาพ และเติบโต

KTAMแนะ3กองทุน
ลงทุนระยะยาว
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
บริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ KTAM แนะน�า 3 กองทุนให้
นกัลงทนุพจิารณาเดอืนพฤษภาคม ซึง่เวลานีม้ี
การปรับตัวลงมา จึงเป็นจังหวะที่ดีส�าหรับ 
การพจิารณาเข้าลงทนุส�าหรับนกัลงทนุทีส่นใจ
ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ 
ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ 
(KT-India) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ 
Invesco India Equity Fund ซึ่งเป็นบริษัท
จัดการระดับโลก โดยจะเน้นลงทุนหลักทรัพย์
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เน้น 
เลือกหุ้นแบบ Bottom Up ซึ่งผู้จัดการกองทุน 
ชาวอินเดียมีความเข้าใจและเข้าถึงบริษัทได้ดี
 กองทนุเปิดเคแทม ไชน่า อคิวติี ้ฟันด์ (KT-
China) ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Blackrock 
China Fund เน้นผลประกอบการสูงกว่าดัชนี
ชีว้ดั (Active Management) และจะลงทุนอย่าง
น้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจีน 
หรือเป็นส่วนหนึง่ทีไ่ด้รับประโยชน์จากการเตบิ 
โตทางเศรษฐกิจในจีนที่จดทะเบียนท้ังในและ
ต่างประเทศ ทมีผูจ้ดัการกองทนุมปีระสบการณ์
ในตลาดเอเชียมากกว่า 20 ปี และผู้จัดการ
กองทนุเคยเป็นหวัหน้าทมีกลยุทธ์จนีที ่Goldman 
Sachs
 กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ 
(KT-Euro) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุน Invesco Continental European Small 
Cap Equity Fund (Master Fund) บรหิารโดย 
Invesco บริษัทจัดการระดับโลก ปัจจัยที่น่า
สนใจคอืไม่ได้รบัผลกระทบจากนโยบายก�าแพง
ภาษีของประธานาธิบดีสหรัฐ โดยได้รับการ
ยกเว้นการน�าเข ้า-ส่งออกพร้อมกับหลาย
ประเทศ ขณะเดียวกันค่าเงินยูโรท่ีแข็งค่าช่วย
สนับสนุน Sentiment ตลาดที่ดีขึ้น
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ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

 ตามมตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่51 เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2561 

อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบสตางค์) 

แก่ผู้ถือหุ้น ที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่  

20 มนีาคม 2561 โดยกำาหนดจ่ายเงินปนัผลในวนัที ่15 พฤษภาคม 2561

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                

   ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม  2561

                                                        

        (อารยา เตชานันท์)

                 กรรมการผู้จัดการ

ต่างประเทศ

จีนโต้ไต้หวัน‘องุ่นเปรี้ยว’
สื่อทางการจีนรายงานว่า การแสดงออก
ของไต้หวันเพื่อไม่ให้เข้าข่ายองุ่นเปรี้ยว 
หลงัไต้หวนักล่าวหาว่าจนีใช้เงนิ 3,000 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ จูงใจสาธารณรัฐโดมินิกัน 
ให้หนัไปกระชบัสมัพนัธ์กบัจีนแผ่นดนิใหญ่
 ก่อนหน้านีร้ฐับาลไต้หวนัแถลงว่าสาธารณ 
รัฐโดมินิกันยอมรับข้อตกลงช่วยเหลือที่ไม่ถูก
ต้องจากจนี เจ้าหน้าทีไ่ต้หวนักล่าวกับส่ือว่าจนี
หว่านเงินในรูปแบบโครงการลงทุน ความช่วย
เหลือทางการเงิน และเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า มูลค่า
อย่างน้อย 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (99,200 
ล้านบาท) ให้กบัประเทศแถบทะเลแครบิเบยีน 

ล�าบากในช่วงที่จีนมีอิทธิพลมากขึ้น
 นายโจเซฟ หว ูรฐัมนตรต่ีางประเทศไต้หวนั 
กล่าวว่า จีนเคยผิดสัญญากับอดีตพันธมิตร
ทางการทตูของไต้หวนัหลายชาต ิ ซึง่รวมถึงค�า 
มั่นในการให้ความช่วยเหลือมูลค่า 140 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐัแก่เซาตเูมและปรนิซิปีเมือ่ปลาย 
ปี 2016 พร้อมเตอืนประเทศก�าลงัพฒันาให้ระวงั
กบัดกัหนีห้ากตกลงคบค้าสมาคมกบัจนี
 นอกจากนี้นายหวูยังยืนยันว่า แม้จีนและ
วาติกันตกลงกันได้เรื่องสังฆนายก แต่ความ
สมัพนัธ์ของไต้หวนักบัวาตกินัไม่ถอืว่ามอีนัตราย 
เฉพาะหน้าแต่อย่างใด
 จีนกดดันไต้หวันต่อเนื่องนับจากการเลือก
ตั้งในปี 2016 ที่ส่งให้ไช่ อิง-เหวิน จากพรรค
เดโมเครติก โปรเกรสซีฟ ที่สนับสนุนการแยก
ตัวเป็นเอกราช ขึน้เป็นประธานาธิบดหีญงิแดน
มังกรน้อย ท�าให้ปักกิ่งกลัวว่าไช่จะผลักดันการ
ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการ แต่เจ้าตวัยนื
ยันว่าต้องการคงสถานะดั้งเดิมไว้

อนิโดฯเสนอจดั
ประชมุสหรฐั-โสม
เว็บไซต์ส�านักข่าวอันตาราของอินโดนีเซียราย 
งานว่า ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด หรือโจโกวี  
ของอินโดนีเซีย สนับสนุนเต็มที่ต่อการสร้าง
สนัตภิาพ 2 เกาหล ีและเสนอตวัจดัการประชมุ 
สุดยอดเกาหลเีหนอื-สหรัฐ เพราะเม่ือมสีนัตภิาพ 
แล้วแต่ละประเทศก็จะสามารถทุ่มเทให้แก่การ 
พัฒนาในหลากหลายด้านได้ต่อไป นอกจาก 
นี้อินโดนีเซียยังได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ 
ประชมุสดุยอดผู้น�าเกาหลีเหนือกับสหรัฐด้วย
 อันตารารายงานว่า เอกอัครราชทูตเกาหลี 
เหนือและเกาหลีใต้มาท�าเนียบประธานาธิบดี 
อินโดนีเซียในช่วงบ่ายวานนี้ตามค�าเชิญของ
ประธานาธิบดี โดยนั่งมาในรถกอล์ฟคันเดียว 
กันและสนทนากันอย่างสนิทสนม ผู้น�าอินโด 
นีเซียได้ถ่ายภาพร่วมกับเอกอัครราชทูตท้ัง 2 
คน พร้อมกับถือตุ ๊กตาสัญลักษณ์เอเชี่ยน 
เกมส์ 2018 และได้เชิญทั้ง 2 เกาหลีมาร่วมใน
มหกรรมกีฬาดังกล่าวที่จะมีขึ้นที่กรุงจาการ์ตา
และเมอืงปาเลม็บังระหว่างวันที ่ 18 สงิหาคม- 
2 กนัยายนนีด้้วย

ทางด้านหนังสือพิมพ์ไชนาเดลี่ของพรรคคอม 
มิวนิสต์จีนรายงานว่า รัฐบาลพรรคประชาธิป 
ไตยก้าวหน้าของไต้หวันกล่าวหาโดยไม่เป็น
ธรรม ทั้งที่จริงแล้วสาธารณรัฐโดมินิกันต้อง 
การตดัความสมัพนัธ์กบัไต้หวันเองตามกระแส
และพลังประชาชน การเปลี่ยนแปลงขั้วพันธ 
มิตรล่าสุดท�าให้ไต้หวันเหลือประเทศที่คงรับ 
รองความสัมพนัธ์ทางการทตูเพยีง 19 ประเทศ 
ส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจนในอเมริกากลาง 
และแปซิฟิก เช่น เบลีซ และนาอูรู หลังจากช่วง
ปีที่ผ่านๆมาทั้งจีนและไต้หวันต่างพยายาม
แสวงหาพันธมิตรมาเข้าฝ่ายตน ซึ่งไต้หวันเริ่ม
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                   2560 2559
            หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 บาท	 บาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม																 	-	 -	
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย				 2,702,722,756	 2,563,431,911
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ								 720,917,961	 815,663,770	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 																	-												 -			
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		 	-				 								-			
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย					 27,153,990		 			21,174,131	
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		 -						 -				
หนี้สินอื่น		 	 321,351,555	 274,296,971	
				 	 	 	 												รวมหนี้สิน																			 3,772,146,262		 3,674,566,783
ส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้น	 																-				 	-			
ส่วนของเจ้าของ	 	 	
ทุนช�าระแล้ว	(จดทะเบียน	650,000,000	บาท)			 650,000,000		 	650,000,000	
เงินลงทุนจากส�านักงานใหญ่	(สาขาของบริษัทต่างประเทศ)			 -					 -	
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							 	-				 -		
ส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้น
ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน	 -					 -	
ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	 	 		
	 จัดสรรแล้ว
	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 65,000,000	 65,000,000	
	 	 จัดสรรส�าหรับทุนหุ้นซื้อคืน	 																							-					 -	
	 	 อื่นๆ																																																								 -																			-	
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 																																				(76,807,291)			 80,952,301
	 หัก	หุ้นทุนซื้อคืน	 																																																			-				 								-				
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 				16,873,209		 			14,852,364
																					รวมส่วนของเจ้าของ	 655,065,918		 810,804,665	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 4,427,212,180					4,485,371,448

  

Alianz(งบ)-P1-270418=7x10

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
Allianz General Insurance Public Company Limited

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 	
 
          
ลงชื่อ	................................................................กรรมการผู้มีอ�านาจ	 	
												(นางสาวศิรินทิพย์	โชติธรรมาภรณ์)

     
ลงชื่อ	................................................................กรรมการผู้มีอ�านาจ	 	
																			(นายมนตรี	พ่วงพูล)
   
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ   
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)   

ความเห็น   

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	ซึ่งน�ามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท	อลิอันซ์	ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560
   ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระส�าคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์ที่ประกาศ	
ของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เพื่อประกาศงบการเงินอย่างย่อในหนังสือพิมพ์และ	
ปิดประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการของบริษัท	
 งบการเงินอย่างย่อ	
 งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ดังนั้น	การ	
อ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีได้	
  งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่	21	มีนาคม	2561 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินอย่างย่อ   

ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการจดัท�างบการเงนิอย่างย่อตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั
เรื่อง	แบบรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2560	เพื่อประกาศในหนังสือพิมพ์และปิ	
ประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการของบริษัท	 	 	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส�าคัญกับงบการเงินที ่
ตรวจสอบแล้วหรือไม่	จากการปฎิบัติงานของข้าพเจ้า	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส	810	(ปรับปรุง)	
“งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”	 	 	

(พรรณทิพย์	กุลสันติธ�ารงค์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4208
บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด
1	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพมหานคร
21	มีนาคม	2561

   2560 2559

	 	 																										รายการ	 บาท	 บาท

เบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ	 																				3,186,751,278		 2,857,414,557	

เบี้ยประกันภัยรับหลังการเอาประกันภัยต่อ	 																				1,672,961,686								1,309,979,451	

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	 																																			1,495,373,456		 					1,203,172,792	

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 																																						223,063,307	 	272,817,269	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 																																																						37,372,811												45,230,649	

รายได้เงินสมทบ																																																																														-			 	 											-			

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนและการปรับมูลค่ายุติธรรม	 					4,575												(2,575,165)

รายได้อื่น	 																																																																					48,058,102												31,130,202	

	 รวมรายได้																																																																		1,803,872,251								1,549,775,747	

ค่าสินไหมทดแทนก่อนการเอาประกันภัยต่อ																																					1,256,050,293								1,195,195,182	

ค่าสินไหมทดแทนหลังการเอาประกันภัยต่อ	 																									826,068,432		 	705,815,121	

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม	(ลด)	 									-	 -			

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม	(ลด)	 																																								-	 -			

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 358,421,119											334,837,681	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 381,014,648											329,908,655	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 431,734,005		 372,611,518	

ค่าใช้จ่ายอื่น	 	5,656,449	 6,448,758	

	 รวมค่าใช้จ่าย	 			2,002,894,653	 	1,749,621,733	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	(199,022,402)								(199,845,986)

ค่าใข้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้	 	(40,514,629)										(40,988,706)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 			(158,507,773)									(158,857,280)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 	

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 2,526,056	 1,998,672

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่	 																										-																							-			

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 			ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 																																	935,226	 (2,004,459)

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอื่น	 																																											-																							-			

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 																(692,256)	 1,158	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-สุทธิจากภาษี	 																2,769,026		 (4,629)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 																																							(155,738,747)	 (158,861,909)

                            2560 2559 
                     สินทรัพย์	 บาท	 บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 598,492,046	 632,962,179						
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	 															331,630,475	 279,803,365				
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	 			7,160,981	 8,267,283							
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ									 1,410,131,043	 1,404,634,196			
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	 147,747,385	 165,769,406											
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		 -																			-				
สินทรัพย์ลงทุน	 	 	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 1,532,537,330	 1,722,728,592											
	 เงินให้กู้ยืม						 -	 -	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					 -																		-																						
ทรัพย์สินรอการขาย	 -				 			-								
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ					 29,353,368	 37,436,665		
ค่าความนิยม	 	-				 -							
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	 				80,653,574			 25,117,287						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	174,955,278			 135,132,906	
สินทรัพย์อื่น			 114,550,700		 	 73,519,569

รวมสินทรัพย์             	4,427,212,180				4,485,371,448
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สังคม

พุฒิพัฒน์ พงศ์ธนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  
และธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอป 
เม้นท์ ร่วมกันเป็นประธานในการจัดงาน “Employer of Choice” พร้อมเปิด 
ตัวชุดยูนิฟอร์มสุดเก๋  

สิรินทร์ อรรถบดีกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด พร้อมทีมงาน ร่วมบริจาคอุปกรณ์ส�านักงานและเฟอร์นิเจอร ์
ให้แก่จรัส สุพรรณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนยางเปา อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อใช้ในด้านการศึกษา

‘โครงกำรครูอำสำ’แก่เด็กยำกไร้

เพราะ “การศึกษา” คือปัจจัยขั้น
พื้นฐานที่ส�าคัญของประเทศชาติ 
หากประชาชนในประเทศได้รับ
การศกึษาทีด่แีละเท่าเทยีมกนักจ็ะ
สามารถน�าความรู้ด้านต่างๆที่ได้
เล่าเรียนมาพัฒนาประเทศชาต ิ
ให้เจริญก้าวหน้า แต่เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศก�าลัง
พฒันา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชพี
เกษตรกรรม ท�านา ท�าไร่ ท�าสวน 
ฐานะยากจน ท�าให้เด็กบางคน 
ไม่ได ้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามท่ีรฐับาลก�าหนด เพราะหลาย
ครอบครัวผู้ปกครองไม่เห็นความ
ส�าคัญของการศึกษา เด็กจึงถูก
ละเลยและเลิกเรียนไปในที่สุด 
ท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ในสังคม 
ท�าให้ประเทศพฒันาไปอย่างล่าช้า 
 น้องพีท-นายอรณ ยนตร
รักษ์ ประธานกลุ่มจิตอาสา The 
Lionheart Society จากโรงเรียน
นานาชาติฮาโรว์ กล่าวว่า “จาก

เหตุผลดังกล่าวท�าให้ผมคิดว่า
เด็กๆทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน  
เขาควรได้รบัโอกาสทางการศกึษา
ที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการ
เรียนภาษาอังกฤษ เพราะปัจจุบัน
เป็นโลกยคุดจิติอล การสือ่สารเปิด
กว้าง ถ้าเราสามารถสื่อสารหรือ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษก็จะสามารถ
สื่อสารกับคนทั่วโลกได้ ที่ส�าคัญ
หากรู้ภาษาอังกฤษก็จะท�าให้เรา 
มีโอกาสในการท�างานที่ดีขึ้น ดัง
นั้น ผมกับเพ่ือนๆในกลุ่ม The 
Lionheart Society จึงได้ท�า
โครงการครอูาสา เพ่ือไปสอนหนงั 
สือให้กับเด็กๆผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่
ในสลัมและชุมชนแออัด อาทิ ชุม 
ชนสลัมหัวรถจักรตึกแดง ชุมชน
สลัมริมคลองหลอด และโรงเรียน
ในถิ่นทุรกันดารแถบภาคอีสาน 
เพื่อให้เด็กๆเหล่านั้นได้มีโอกาส
เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ 
 โครงการครูอาสาเกิดขึ้นจาก

ความรักและความชื่นชอบในภา 
ษาอังกฤษ และอยากแบ่งปันความ
รู้ให้กับเพ่ือนๆที่ด้อยโอกาส พวก
ผมสละเวลาตอนปิดเทอมไปสอน
เด็กๆ ท�าอย่างต่อเนื่องมาเป็น 
เวลา 5 ปีแล้ว โดยผมจะท�าหน้าที่
สอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ แม้แต่
ละครั้งจะเป็นช่วงระยะเวลาไม ่
นาน แต่สิ่งที่หวังคือจะเป็นการจุด 
ประกายให้น้องๆผู ้ด ้อยโอกาส

เหล่านีไ้ด้เหน็ความส�าคญัของการ
ศกึษา โดยเฉพาะการมคีวามรูด้้าน
ภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษ
เป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆกับ
ทกุคนในอนาคต เนือ่งจากปัจจบุนั
โลกเรามีการติดต่อถึงกันมากข้ึน 
มชีาวต่างชาตมิาท่องเทีย่ว ท�างาน 
ค้าขายในประเทศไทยเป็นจ�านวน
มาก ทุกคนจึงมีความจ�าเป็นต้อง
เข้าใจและสื่อสารกับคนต่างชาติ 
ได้ เพื่อโอกาสที่ดีในการท�างาน 
และสามารถยกระดบัคณุภาพชวีติ
ให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  ส�าหรับผมเชื่อว่าการศึกษาที่
ดีจะน�าไปสู่สิ่งดีๆอื่นๆตามมาใน
อนาคต นอกจากนี้ความตั้งใจจริง 
ความพยายาม และเวลาที่เสียไป
ในการไปสอนน้องๆเหล่านี้ ถ้า
สามารถสร้างแรงบันดาลใจท�าให้
เด็กอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ใหญ่ที่มี
อนาคตที่ดีขึ้น ผมก็ถือว่าคุ ้มค่า
ส�าหรับผมแล้วครับ”
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สังคม

วิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือความก้าวหน้าการสนับสนุน 
เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ในโครงการ “พลังใจในมือคุณ” ร่วมกับชูฤทธิ์ จิตวีระ 
กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

นิจพร จรณจิตต์ ประธานบริษัทกลุ่มบริษัทอิตัลไทย พร้อมด้วยทวีรัตน์ จารุพัฒนา
พงศ์ รองประธาน กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เครือออนิกซ์ฮอส
พิทาลิต้ีกรุ๊ป ร่วมพิธีสักการะศาลพระพรหม ศาลตายาย เนื่องในโอกาสฉลองครบ 
รอบ 24 ปี โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็ค 
โคร จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดโครงการ “รวมใจ เพิ่มสุข  
ช้อปสนุก ลดรับเปิดเทอม” โดยได้รับเกียรติจากคุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดี
กรมการค้าภายใน เข้ามาเยี่ยมชมบู๊ธแสดงสินค้า 

พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม 
เปิดโครงการยตุธิรรมสูห่มูบ้่าน น�าบรกิารรฐัสูป่ระชาชนครัง้ที ่6 ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 พร้อมทั้งมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญาให้แก ่
ราชัน ทะนันชัย จ�านวน 82,500บาท 

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา เป็นประ 
ธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ซึ่งบริษัทมีก�าไร 1,991 ล้านบาท  
และจ่ายเงินปันผล 0.60 บาทต่อหุ้น ที่ห้องโลตัสสวีท 5-7 โรงแรมเซ็นทารา 
แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิด 
งานจุฬาฯจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน “CHECK CHANGE CHILL OUT”  
ภายใต้โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ที่บ้านสุขภาพ จุฬาฯ สวนหลวงสแควร์ 

ฐานพล มานะวุฒิเวช ผู้อ�านวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้า  
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวแคมเปญ “True Point & Pay ยิ่งขาย ยิ่งจ่าย ยิ่งได้ 
ทรูพอยท์” พร้อมแนะน�า “ทรูเถ้าแก่ 4.0-True Merchant 4.0” แอพพลิเคชัน 
ใหม่ส�าหรับร้านค้า ช่วยเพิ่มยอดขายและก�าไร 

บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ หรือยูยู และบริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จ�ากัด จับมือ 
ภาคีเครือข่ายและชาวชุมชนบ้านหนองยางใหม่ ม.23 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกันสร้าง “ฝายมีชีวิต ตามศาสตร์พระราชา” สนับสนุนการพัฒนา
ความมั่นคงด้านน�้าเพื่อบรรเทาภัยแล้ง 
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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-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
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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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ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4822 (1347) วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

BOZENED-P1-230418=4*6

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



PRIME 150318=4*6

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

่

่

่

่

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 4822 (1347) วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 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 4822 (1347) วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 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 


