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ลบภาพจอมดดู

โลกวันนี้มีประเด็น 2

หลังการดูด ส.ส. เข้าสังกัดเป็น
ประเด็นที่ถูกหยิบยกไปโจมตี 
และประชาชนร้องย้ีเพราะเป็น 
การท�างานการเมืองแบบเก่า ท�า 
ให้พรรคการเมอืงใหม่ท่ีจะก่อตัง้
ต้องหาคนรุน่ใหม่เข้ามาร่วมมาก
ขึ้น เปรียบเหมือนเอาน�้าตาลมา
เคลอืบช็อกโกแลต เอาความหวาน
มาเคลือบปิดบังความขมท่ีซ่อน
อยู่ภายใน แม้ผู้เก่ียวข้องจะไม่
พดูเชิญชวนมาร่วมงานกบัพรรค 
การเมอืงทีจ่ะตัง้ใหม่โดยตรง แต่
เล่นค�าโดยเชิญชวนให้ทุกพรรค

เปิดพ้ืนท่ีให้คนรุ่นใหม่เข้ามามี
บทบาทสร้างการเมอืงใหม่ หลดุ
พ้นจากวงจรการเมืองเก่าที่เอา 
แต่กล่าวหาให้ร้ายโจมตี แสดง
ให้เหน็ว่าต้องการลดกระแสการ
โจมตเีรือ่งดดูอดตี ส.ส. ท่ีขดักบั
ภาพการเป็นผูน้�าการปฏริปูอย่าง
แรง จ�าต้องพยายามพลิกสถาน 
การณ์ให้ประชาชนคล้อยตามว่า 
การพดูเรือ่งอดตี ส.ส. ถกูดดูเป็น 
การเมอืงแบบเก่าทีเ่น้นการกล่าว 
หาโจมต ีซึง่การเมอืงแบบเก่านีน้�า
ประเทศไปสูค่วามเจรญิไม่ได้

เต่าในกระดอง
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จนีเดนิหน้า
คาบสมทุรเกาหลี

เศรษฐกิจ 4

กสกิรฯปลืม้ขาย
3กองทนุ3ปี30,000ล.

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

นกัลงทนุคลายกงัวล
พ.ร.บ.ใหม่หนนุหุน้วิง่
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ใหม ่ เข ้ามาร ่วมให ้มากข้ึน 
เปรียบเหมือนเอาน�้าตาลมา
เคลือบช็อกโกแลต เอาความ
หวานมาเคลือบปิดบังความ 
ขมที่ซ่อนอยู่ภายใน
 นายสมคิด จาตุศรีพ ิ
ทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ท่ี
ตามกระแสข่าวถูกระบุว่าเป็น
คนขับเคลื่อนตั้ งพรรคการ 
เมืองใหม่ ประกาศเชิญชวน 
คนรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมก�าหนด
นโยบายดูแลประชาชนและ
ผลักดันการปฏิรูปด้านต่างๆ
 แม้จะไม่เชิญชวนมาร่วม
งานกับพรรคการเมืองท่ีจะตั้ง
ใหม่โดยตรง โดยเชิญชวน 
ให้ทุกพรรคเปิดพื้นที่ให้คน 
รุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทสร้าง
การเมืองใหม่ หลุดพ้นจาก
วงจรการเมืองเก ่าที่ เอาแต่
กล่าวหาให้ร้ายโจมตี
 แต่ก็แสดงให ้เห็นว ่า
ต้องการลดกระแสการโจม 
ตีเรื่องดูดอดีต ส.ส. เข้า
สังกัด เพราะไปขัดกับภาพ
การเป็นผูน้�าการปฏริปูอย่าง 
แรง ต้องพยายามพลกิสถาน 
การณ์ให้ประชาชนคล้อย
ตามว่าการพูดเรื่องอดีต 
ส.ส. ถูกดูดเป็นการเมือง
แบบเก่าที่เน้นการกล่าวหา
โจมตี ซึ่งการเมืองแบบเก่า
นี้น� าประเทศไปสู ่ความ
เจริญไม่ได้

เงื่อนไขหรือที่บางคนเรียกว่า
เทคนิคทางกฎหมายที่จะท�า 
ให้การเลือกตั้งถูกเลื่อนออก 
ไปจากโรดแม็พเดิมหรือไม  ่
ใกล้ได้ข้อยุติแล้ว
 ร ่างพระราชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ 
สภา (ส.ว.) ที่ถูกสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความจะ 
รู้ผลในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้
 ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มา
ซึ่ง ส.ว. แม้ไม่กระทบต่อโรด 
แม็พเลือกตั้งโดยตรง แต่ถือ 
ว่าเป็นการชิมลางก่อนที่จะรู ้ 
ผลตีความร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) และการตีความ
ค�าสัง่หวัหน้า คสช. ที ่53/2560 
เรื่องการด�าเนินการตามกฎ 
หมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง ที่จะรู้ผล 
ในล�าดับถัดไป 
 ยังไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าผล
การตีความที่จะออกมาจะส่ง
ผลกระทบต่อโรดแม็พเลือก 
ตั้งหรือไม่ แต่พรรคการเมือง 
คนท่ีอยากเล ่นการเมืองก็
ต ้องเตรียมความพร ้อมให ้ 
มากที่สุด โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งการเปิดตัวอย่างเป็นทาง 
การของพรรคการเมืองใหม่ 
ที่จะมาท�าภารกิจต่อวีซ่าอ�า 
นาจให้ “บิก๊ตู”่

ลบภาพจอมดูด
ดูเหมือนว่าคนที่จะไปยื่น

จดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่
จะเป็นนายณัฏฐพลและนายธานี 

 แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่า
ระดับรัฐมนตรีในรัฐบาลเป็น
แม่งานรวบรวมสมาชิกหรือที่ 
เรียกว่าดูด ส.ส. จากพรรค 
การเมืองอื่นอยู่ แต่ดูเหมือน 
ว่าคนที่จะไปย่ืนจดทะเบียน 
ต้ังพรรคการเมืองใหม่จะเป็น
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
และนายธานี เทือกสุบรรณ 
อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 
ซึ่งทั้ง 2 คนไม่ได้ยืนยันการ
เป ็นสมาชิกตามเงื่อนเวลา 
ค�าสั่ง คสช. ที่หมดเขตไปเมื่อ 
สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา
 ที่ส�าคัญนายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชา 
ธิปัตย์ ออกมาพูดเองว่าได้

กล่าวอ�าลากับท้ัง 2 คนเรียบ 
ร้อยแล้ว โดยได้รับค�าบอก 
เล่าว่าอาจต้องเป็นบุคคลหลัก
ไปขอจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่
 เมื่อพรรคการเมืองใหม่ 
เปิดตวัแล้วจะเหน็ความชดัเจน
มากข้ึนว่าจะมีอดีต ส.ส. ไหล
ไปรวมตัวกันที่พรรคใหม่ถึง
กว่า 70 คน อย่างท่ีมีกระแส
ข่าวออกมาก่อนหน้านี้หรือไม่
 อย่างไรก็ตาม เมื่อการดูด 
ส.ส. เข้าสังกัดเป็นประเด็นที่ 
ถูกหยิบยกไปโจมตี และดู
เหมอืนประชาชนกร้็องยี ้เพราะ
เป็นการท�างานการเมืองแบบ
เก่า ท�าให้พรรคการเมืองใหม่
ท่ีจะก่อตั้ง ข้ึนต้องหาคนรุ ่น 
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In Brief : ย่อความ

ยุค โกงบ้าระห�่า

ทรรศนะ

เราจะเหมือนสิงคโปร์หรือฮ่องกง
หรือไม่ท่ีเขาปราบปรามกันอย่าง
จริงจังจนติดอันดับความโปร่งใส
ต้นๆของโลก เมื่อก่อนเขาก็โกง
บ้าระห�่าแบบเรานี่แหละ แต่เดี๋ยวนี้
เขาปราบปรามส�าเร็จจึงโกงน้อย
ที่สุดในโลก
 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เต่าในกระดอง
“องค์กรวชิาชพีสือ่” ออกแถลงการณ์ 
“วนัเสรภีาพสือ่มวลชนโลก 3 พฤษ 
ภาคม” ตอกย�้าไม่เอา “เผด็จการ” 
ด้วยการเรียกร้อง คสช. “โละ เลิก 
ล้าง” ประกาศหรือค�าสั่งที่ลิดรอนเสรี 
ภาพสื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนา 
รมณ์ของรัฐธรรมนูญและสถานการณ์
บ้านเมืองที่ก�าลังเข้าสู่บรรยากาศการ
เลือกตั้งตามโรดแม็พ
 นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ คสช.  
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนา 
คมแห่งชาต ิ(กสทช.) ต้องปฏริปูสือ่วทิยุ
และโทรทศัน์โดยปราศจากการครอบง�า
 เรยีกร้องให้ประชาชนและผูใ้ช้สือ่ทกุ
แพลตฟอร์มระมัดระวังในการเผยแพร่
หรือส่งต่อข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ข่าว
ปลอม ที่ไหลทะลักบนสื่อออนไลน์  
และขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ 
ควบคุมการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนให้ 
อยูใ่นกรอบจรยิธรรมแห่งวชิาชพี
 เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนง  
ทุกแพลตฟอร์ม พึงตระหนักการท�า
หน้าที่ภายใต้กรอบจริยธรรมแห่งวิชา 
ชีพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทาง 
การเมอืง และปฏริปูประเทศด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะการปฏริปูสือ่มวลชน และขอ
ยนืหยัดพร้อมทีจ่ะรบัการตรวจสอบจาก
สังคมด้วยวิถีทางอันถูกต้องชอบธรรม
ด้วยกฎหมายตามระบอบประชาธปิไตย
 “องค์กรวิชาชีพสื่อ” ย�้าเจตนา 
รมณ์และหลักการที่เป็นพ้ืนฐานของ 
“เสรีภาพสื่อมวลชน” ซึ่งก็คือ “เสรี 
ภาพของประชาชน” เพ่ือให้มวล
มนุษยชาติตระหนักถึงความส�าคัญของ
สื่อมวลชนมืออาชีพที่จะต้องมีเสรีภาพ
 ปัญหาคือ หาก คสช. เพิกเฉย 
“องค์กรวชิาชพีสือ่” จะท�าอย่างไร?
 ไม่ใช่แค่ออกมาตะโกนเป็น “พธิี 
การ” แล้วกห็ดหวัเหมอืน “เต่าใน
กระดอง”!

คณุคมเทพ ประภายนต์ อดตีนายกสมาคม
เครือข่ายผู้ปกครองแห่งชาติ ที่ออกมาเคลื่อน 
ไหวช่วงโรงเรียนใกล้เปิดเทอม บอกว่า มีผู้
ปกครองร้องเรียนจ�านวนมากว่าโรงเรียนดัง 
ในกรุงเทพฯเรียกเก็บเงินเถื่อนระดับชั้น ม.1 
ถงึ ม.6 อาท ิค่าเรยีนวชิาคอมพวิเตอร์ ค่าจ้าง
ครสูอนต่างประเทศ เงนิบ�ารงุการศึกษา ฯลฯ 
ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนค�าสั่ง คสช. มาตรา 44 ที่ให้
เรียนฟรี 15 ปี 
 ก่อนหน้านีผู้อ้�านวยการโรงเรยีนกโ็ดนเด้ง
ไปแล้ว จริงๆช่วงนี้เรื่องโกงมีมากมาย ไม่ว่า 
โกงคนไร้ที่พึ่ง โกงเด็ก โกงคนดอย อาตมา
อยากเรียกว่า “ยุคโกงบ้าระห�่า” ตั้งแต่ข่าว
โกงวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตอนนี้กลายเป็นบ้า
โกง รีดไถ เอารัดเอาเปรียบคนด้อยโอกาส
สารพดั โกงเงนิแผ่นดนิและโกงสนัดานความ
ดีของตวัเอง ความดทีีส่ัง่สมมาจนได้เป็นระดบั
ผู้อ�านวยการ เป็นครูที่ดีตั้งแต่ต้น
 ครูโกง ผู้อ�านวยการโกง โรงเรียนโกง 
หากินจากแป๊ะเจี๊ยะนี่เกิดมานานแล้ว ไม่ใช่
เพิ่งเกิด แต่คนที่มีต�าแหน่งสูงๆ มีความดี
สัง่สมจนมตี�าแหน่งก้าวหน้ากลับพลัดตกจาก
ความดี ปล้นความดีของตนเอง 
 เรือ่งแบบนีค้นโกงคงคดิไม่เป็น ถ้าคดิเป็น
สกันดิหนึง่ว่าความดทีีส่ัง่สมมาตัง้นาน ท�าไม
จึงยอมให้ความโกงปล้นไปจนหมด อย่างข้า 
ราชการซ ี8 ทีถ่กูไล่ออกไป และข้าราชการอกี
มากมายทีม่รีายชือ่ ถ้าอ่านคอลมัน์นีข้อให้คดิ

ว่า โกงบ้าระห�า่ โกงความดขีองตนเอง มันเป็น
สันดานหรือไม่ ถ้ามีเมตตาธรรม มีความ
ซือ่สตัย์สจุรติคงไม่โกงอย่างนี ้พอโกงป๊ับเมตตา
ธรรมก็กระจายหาย ความซื่อสัตย์ก็ห่อเหีย่ว 
แห้งเฉา สันดานโกงมันไปกลบลบสันดานดี  
ความซื่อสัตย์สุจริต เมตตาปรานีและปัญญา 
 หลวงพ่อพุทธทาสบอกว่า การศึกษาถ้า 
ไม่เป็นหมาหางด้วน หัวใจของครูผ่าแล้วก็จะ
มีเมตตานอนเคียงคู่กันอยู่ ไม่ใช่โกงความดี
ตัวเอง อย่าง ดร.จุฬาฯท่านหนึ่งโกง ดร. ด้วย
กันจนติดคุกติดตะราง ความดีไม่มีคุ้มครอง
จึงท�าชั่วเป็นอาชญากร  
 เร่ืองโกงบ้าระห�า่ยงัระบาดมาถงึวดั ถงึพระ  
และไม่รู้ว่าจะลงลึกไปถึงไหน เรื่องพระโกงนี่ 
อาตมาเชือ่ว่าคนในส�านกังานพระพทุธศาสนา 
แห่งชาติ (พศ.) โกงก่อน แต่ไม ่ใช ่ยุค 
พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ เป็นผู้อ�านวย
การ พอท่านพงศ์พรมาปราบเลยรู้ว่าโกงบ้า 
ระห�่า พระหลายรูปเดือดร้อน บางรูปอาจถูก
หลอกลวง เข้าใจผิด หรือสมรู้ร่วมคิดก็คงมี 
แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าพระถูกล่อหลอก เหมือน 
ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา อดีตผู้อ�านวย
การ พศ. เอาเงินทอนวัดไปแบ่งกับวัดยาก 
จน เข้ากระเป๋าญาติพี่น้องตั้ง 8-9 ล้านบาท 
อย่างนี้เรียกว่าโกงบ้าระห�่า 
 โรคพษิสนุขับ้าระบาดในช่วงหน้าร้อน พอ
ผ่านไปก็จะหายไป แต่โกงบ้าระห�่านี่จ้องโกง
ตลอดเวลา ไม่รูว่้าเมือ่ไรจะหาย เราจะเหมือน
สิงคโปร ์หรือฮ ่องกงหรือไม ่ที่ เขาปราบ 
ปรามกันอย่างจริงจังจนติดอันดับความโปร่ง
ใสต้นๆของโลก เมื่อก่อนเขาก็โกงบ้าระห�่า
แบบเรานี่แหละ แต่เดี๋ยวนี้เขาปราบปราม
ส�าเร็จจึงโกงน้อยที่สุดในโลก 
 หวังว่าพวกเราคงจะได้บทเรียนจาก
โกงบ้าระห�่ากันที่เกิดขึ้นมากมายขณะนี้ 
หลายคนต้องติดคุกตอนแก่นับว่าแย่
มากๆ ยังไงก็อย่าหลงกลโกงเลย
  เจริญพร
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการ
และกรรมการอสิระ และอภชิาต ิชโยภาส กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท่าเรอืราชาเฟอร์รี่ 
จ�ากดั (มหาชน) จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561 ซึง่บรษิทัมรีายได้รวม 701 ล้านบาท 
เป็นรายได้จากการด�าเนินงาน 687 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิ 32 ล้านบาท 

ตั้งกรรมการใหม่ : เกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร 
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวีระพล วีระวงศ์  
อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป.ลาว ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

เศรษฐกิจ

กสกิรฯปลืม้ขาย3กองทนุ3ปี30,000ล้าน

นายจิรวฒัน์ สภุรณ์ไพบลูย์ Private 
Banking Business Group Head 
ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า 
ตั้งแต่ปี 2558 ธนาคารกสิกรไทย
มพีนัธมติรส�าคญัคอื ลอมบาร์ด โอ
เดียร์ (สิงคโปร์) ผู้ให้บริการไพร
เวทแบงก์จากสวติเซอร์แลนด์ทีเ่ก่า
แก่และให้บริการลูกค้าสินทรัพย์
สงูทัว่โลก ด�าเนนิธุรกจิมากว่า 222 
ปี ร่วมพฒันาบรกิารไพรเวทแบงก์
และบริการที่ปรึกษาทางการเงิน
ส่วนบคุคลครอบคลมุทกุความต้อง 
การของลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง 
(HNWIs) ในไทย โดยเสนอแนว 
ทางการบรหิารพอร์ตแบบ Risk-
based Approach ที่เน้นการ
บรหิารความเสีย่งของพอร์ตลงทนุ 
ขณะเดียวกันก็มีผลตอบแทนตาม
เป้าได้ตลอดระยะเวลาการลงทุน 
ปัจจุบันกองทุนที่ร่วมกันพัฒนามี 
3 กองทุน ได้แก่ K-SGM, K- 
GREAT และ K-APB มีมลูค่ากอง 
ทนุรวมกนัระดบั 1,000 ล้านเหรยีญ
สหรัฐ หรือกว่า 30,000 ล้านบาท
แล้ว หลังร่วมมือกันเพียง 3 ปี  
 นายจิรวัฒน์กล่าวว่า ธนาคาร
กสิกรไทยและลอมบาร์ด โอเดียร์ 
ยงัคงเดนิหน้าพฒันาบรกิารร่วมกนั
อย่างต่อเนื่อง ทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อ
การลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพ 

การพัฒนาบริการที่มากกว่าการ
ลงทุน เพ่ือดูแลทุกมิติในชีวิตของ
ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริการด้านการบริหาร
และให้ค�าปรึกษาจัดการทรัพย์สิน
ครอบครวั (Family Wealth Planning 
Services) ซ่ึงกสิกรไทยถือเป็น 
ผู้ให้บริการแห่งแรกๆในประเทศ 
ท่ีสามารถให้บรกิารได้อย่างครอบ 
คลมุตลอด 3 ปีทีผ่่านมา เสรมิด้วย
ประสบการณ์และองค์ความรู้ 222 
ปีของลอมบาร์ด โอเดียร์ ประยุกต์
เข้ากับความต้องการของคนไทย 
จนปีนี้ได้รับรางวัลระดับโลกจาก 

Euro Money Private Banking 
Survey 2018 ในหมวด “ผู้ให้ค�า
ปรึกษาวางแผนส่งต่อความมั่งคั่ง
จากรุ่นสู่รุ่นและทรัสต์ดีที่สุด” 
 นอกจากการให้บริการกบัลกูค้า 
ไพรเวทแบงก์แล้ว ลอมบาร์ด โอ 
เดยีร์ ยังได้พัฒนาหลักสูตรอบรม 
เฉพาะส�าหรับทีมงานไพรเวทแบง
เกอร์และทีมงานสนับสนุน เป็น
หลกัสตูรเข้มข้นครอบคลมุทัง้ด้าน 
การบริหารจัดการการลงทุนและ
แนวทางการให้บริการในระดับสา 
กล แบ่งปันองค์ความรู้และความ

เชี่ยวชาญในการลงทุนในตลาด
โลกผ่านความร่วมมือระหว่างทีม 
ที่ปรึกษาทางการเงินทั้ง 2 ฝ่าย 
เพื่อพัฒนาเป็นกลยุทธ์ ค�าแนะน�า 
และแนวทางการลงทนุทีเ่หมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์
 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าปี 2561 
จ�านวนลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง
หรือกลุ่มลูกค้าที่มีสินทรัพย์ภาย 
ใต้การจัดการมากกว่า 50 ล้าน
บาทในประเทศไทยจะมีประมาณ 
30,800 ราย ปัจจุบันกสิกรไทยให้
บริการลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง
มากกว่า 10,500 ราย สินทรัพย์
ภายใต้การจดัการ (AUM) ทัง้หมด
ประมาณ 750,000 ล้านบาท ครอง
ส่วนแบ่งการตลาด 34% และตั้ง
เป้าหมายปี 2561 การลงทุนจะ
เติบโต 20,000 ล้านบาท

นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทั เมอืงไทย
แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
MTC เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง
การคลงัได้มีมาตรการร่างพระราช
บัญญัติการก�ากับดูแลผู้ให้บริการ
ทางการเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน
การก�ากับดแูลผูใ้ห้บรกิารทางการ
เงินให้มีมาตรฐาน และคุ้มครองผู้
ท่ีใช้บริการทางการเงิน โดยให้ผู้
ประกอบธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์ และรถเพื่อ
การเกษตร สามารถบริการธุรกิจ

กสิกรไทยจับมือลอมบาร์ด โอเดียร์ (สิงคโปร์) ปลื้มขาย 3 
กองทุน ทะลุ 30,000 ล้านบาท ในเวลาเพียง 3 ปี พร้อมเดิน
หน้าเสนอขายกองใหม่และให้ค�าปรึกษาจัดการทรัพย์สิน
ครอบครวั รองรบัลกูค้าบคุคลสนิทรพัย์สงูในไทยกว่า 30,800 ราย

นกัลงทนุคลายกงัวล พ.ร.บ.ใหม่หนนุหุน้วิง่
ได้ทั่วประเทศ เฉพาะนิติบุคคล
ประเภทบริษัทหรือบริษัทมหาชน 
โดยเน้นการให้บริการลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม (Market Conduct) เปิด
เผยข้อมลู และไม่ได้จ�ากดัดอกเบีย้
ไว้ที่ 15% แต่ให้คิดดอกเบี้ย รวม
ค่าบริการ ค่าปรับ และค่าติดตาม 
ได้ตามความเหมาะสมตามข้อเสนอ
แนะของคณะกรรมการที่จะจัดตั้ง
ขึ้น ผู้ที่มีความสนใจจะประกอบ
ธุรกิจสามารถยื่นขอจดทะเบียน
และรับใบอนุญาตได้ภายใน 120 
วัน ภายหลังจาก พ.ร.บ. ฉบับดัง

กล่าวประกาศในราชกจิจานเุบกษา
 นายชูชาติกล่าวว่า ขณะนี้นัก
ลงทุนจากต่างประเทศและนัก
วิเคราะห์ได้คลายความกังวลต่อ
สถานการณ์ก่อนหน้านี้ท่ีคิดว่า 
จะก�าหนดให้ผู ้ประกอบการคิด
ดอกเบ้ียได้แค่ 15% เท่านั้น จึง
ท�าให้ราคาหุน้ของเมอืงไทย ลิสซิง่ 
ได้รับการตอบสนองจากนักลงทุน 
โดยขึ้นมาถึงกว่า 20% จากราคา
ต�่าสุด ซึ่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์
จาก บล.บวัหลวงได้ให้ราคาเหมาะ
สม MTC ไว้ที่ระดับ 52 บาท
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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

จีนเดนิหน้าคาบสมทุรเกาหลี

รมว.ต่างประเทศจีนกล่าวถึงการเดินหน้า 
“บทบาทอย่างสร้างสรรค์” ของรัฐบาล
ปักกิ่งต่อกระบวนการสร้างสันติภาพและ
ปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี 
ด้านสื่อใหญ่ของจีนกล่าวว่าเกาหลีใต้สม 
ควรได้รับเครดิตมากกว่าสหรัฐ
 ส�านักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุง
ปักกิ่ง ประเทศจีน ว่ากระทรวงต่างประเทศจีน
ออกแถลงการณ์เกีย่วกบัการเยอืนกรงุเปียงยาง
ของนายหวงั อี ้รฐัมนตรต่ีางประเทศจนี ว่านาย
หวังกล่าวกับนายรี ยอง-โฮ รัฐมนตรีต่างประ 
เทศเกาหลเีหนอื แสดงความยนิดใีนนามผูแ้ทน

กบัเกาหลใีต้ ขณะเดยีวกนันายหวังกล่าวถงึการ
ประชุมครั้งต่อไปของผู้น�าเกาหลีเหนือที่จะพบ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ว่า
จะมคีวามคบืหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ และรฐับาล
ปักกิง่ “พร้อมมบีทบาทอย่างสร้างสรรค์” ต่อกระ 
บวนการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี
 ในเวลาเดียวกันบทบรรณาธิการของหนัง 
สือพิมพ์เดอะ โกลบอล ไทม์ส อ้างถึงทฤษฎีสม 
คบคดิเพือ่ลดบทบาทของจนีในเร่ืองนีค้อืความ
พยายามอันตื้นเขินในการบิดเบือนความจริง 
และกล่าวถึงความคืบหน้าเชิงบวกของสถาน 
การณ์บนคาบสมุทรเกาหลีว่าเป็นผลจากนโย 
บายการทูตแบบหลังฉากมากกว่าการออกมา
อวดอ้างความดีความชอบตั้งแต่การประชุม 2 
เกาหลียังไม่เกิดขึ้น อีกทั้งกล่าวด้วยว่ารัฐบาล
ของประธานาธิบดีมุนสมควรได้รับเครดิตใน
เรื่องนี้มากกว่าสหรัฐ

ข้อมลูลกูค้าแบงก์ออสซีห่าย 

คอมมอนเวลธ์แบงก์ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดใน
ออสเตรเลีย แถลงว่า หาไม่พบเทปแม่เหล็กที่
เก็บชื่อ ที่อยู ่ เลขที่บัญชี และรายละเอียด
ธรุกรรมการเงนิของลกูค้าตัง้แต่ปี 2543-2559 
แต่ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเทปเหล่านั้น 
ไม่ได้บันทึกรหัสผ่าน รหัสยืนยันตัวตน (PIN) 
หรือข้อมลูใดๆทีจ่ะถูกน�าไปใช้ฉ้อโกงได้ พร้อม
กับอ้างผลการสอบสวนอิสระในปี 2559 ที่สรุป
ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่าเทปส่วนใหญ่ถูก
ท�าลายไปแล้ว กรณีนี้ไม่ใช่การโจมตีไซเบอร์ 
ไม่ใช่การเจาะระบบเทคโนโลย ีบรกิาร แอพพลิ 
เคชันหรือเว็บไซต์ของธนาคาร ไม่มหีลักฐานว่า
ลูกค้าได้รับความเสียหาย แต่ธนาคารจะเฝ้า
ระวังบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จ�านวน 
19.8 ล้านรายต่อไป
 ธนาคารคอมมอนเวลธ์แถลงเรือ่งนีห้ลงัจาก
สถานีโทรทัศน์เอบีซีในออสเตรเลียรายงานว่า 
บริษทัรับจ้างช่วงได้รับงานท�าลายเทปแม่เหล็ก
หลังการปิดศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่ง แต่คอมมอน
เวลธ์ไม่เคยได้รับหนงัสอืยนืยนัว่ามกีารท�าลาย
เทปเรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันหน่วยงาน
ก�ากบัดแูลการเงนิของออสเตรเลยีออกรายงาน
ต�าหนธินาคารแห่งนีว่้าชะล่าใจและมคีณะกรรม 
การไร้ประสิทธิภาพหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาว 
มาแล้วหลายคร้ัง ซึ่งหมายถึงเรื่องละเมิด
กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายปราบปรามก่อ 
การร้าย เกง็ก�าไรอตัราดอกเบีย้นโยบายทีใ่ช้ก�า 
หนดผลิตภัณฑ์การเงินในประเทศ และมีพฤต ิ
กรรมไม่เหมาะสมในการท�าธุรกิจการเงิน

ระดบัสงูของรฐับาลปักกิง่ต่อ “ความส�าเรจ็เบือ้ง
ต้น” ของการพบหารอืครัง้ส�าคญัระหว่างนายคิม  
จอง-อึน ผู้น�าสูงสุดเกาหลีเหนือ กับประธานา 
ธบิดมีนุ แจ-อนิ ผูน้�าเกาหลใีต้ ทีห่มูบ้่านปันมุน 
จอมฝ่ังเกาหลใีต้ เมือ่วนัที ่27 เมษายนทีผ่่านมา
 ทั้งนี้ นายหวังซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับ
สูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศคนแรกของ
รฐับาลปักกิง่ในรอบ 11 ปี ซึง่เยอืนกรุงเปียงยาง
อย่างเป็นทางการ ยืนยันความสนับสนุนอย่าง
เต็มที่จากจีนต่อกระบวนการปลดอาวุธนิว 
เคลียร์ของเกาหลีเหนือ เช่นเดียวกับการปฏิรูป
เศรษฐกิจในประเทศ และการฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธ์
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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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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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



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
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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 4823 (1348) วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 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

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4823 (1348) วันศุกร์ที่ 4 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 
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สังคม

เตะคว้าฝัน FOOTBALL CAMP
มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) เจ้า 
ของผลิตภัณฑ์เบตาดีน สร ้าง
โอกาสให้เยาวชนไทยสู่เส้นทาง 
การเป็นนักฟุตบอลผ่านโครงการ 
“BETADINE เตะคว ้าฝ ัน 
FOOTBALL CAMP” คัดเลือก 
60 เยาวชนไทยจากทั่วประเทศ
ร่วมฝึกทักษะการเป็นนักเตะมือ
อาชีพแบบเข้มข้นกับทีมโค้ชระดับ
โลกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 
น�าโดย Paul Dickov อดีตศูนย์
หน้าทีมชาติสกอตแลนด์ ต�านาน
นักเตะของสโมสรแมนเชสเตอร์ 
ซิต้ี ร่วมด้วยทมีโค้ชระดบัโลก Alan 
Dixon, Scott Smith, Graham 
Roberts และ Ben Charlton
 โดยวันสุดท้ายได้มีการจัด 
แบ่งทีมแข่งขันฟุตบอลเพ่ือให้
เด็กๆน�าทักษะที่ได้เรียนรู้ตลอด  
2 วันเต็มมาใช ้ ในสนามจริ ง  
พร้อมจัดกิจกรรมให้เด็กๆทุกคน
ได้ใกล้ชิดกับ Paul Dickov และ
ศิลปินดารา น�าโดยหนุม่-ศรราม, 
แชมป์-พรีพล, อ้วน-รงัสติ, อ๊อฟ-
ชนะพล, กกิ-ดนยั, เชน-ณฐัวฒัน์, 
เขต-ธาราเขต เป็นต้น แข่งขัน 
ดวลแข้งกับเด็กๆ เช่น การยิง 
บอลชนคานประตู และการยิง 
จุดโทษ สร้างความสนุกสนาน 
ได ้เป ็นอย ่างดี ณ สนามลีโอ 
สเตเดียม 
 นัยรัตน์ รัตน์ประสาทพร  

เรียนรู ้ เคล็ดลับส�าคัญของการ 
เป็นนักฟุตบอลที่ดี โดยได้เยาว 
ชนนักเตะ 50 คน อายุ 10-13 ปี 
ที่ผ ่านการคัดเลือกจากผู ้สมัคร 
กว่า 800 คนทั่วประเทศ จาก  
5 ภูมิภาค รวมถึงตัวแทนเยาวชน  
10 คน จากสถานสงเคราะห์
เยาวชนมูลนิธิมหาราช, มูลนิธิ
สร ้างสรรค ์เด็ก และสถานสง 
เคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เข ้าฝึก
ทักษะฟุตบอลอย่างเข ้มข ้นกับ 
ทีมโค้ชระดับโลกทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ ทั้งนี้ มุนดิฟาร์มายัง 
ได ้มอบผลิตภัณฑ ์ เบตาดีนเน 
เชอรัลดีเฟนส์และอุปกรณ์กีฬา 
ให ้กับสถานสงเคราะห ์ทั้ ง  3 
แห่ง เพือ่เป็นการแบ่งปันโอกาสให้
แก่เด็กๆทุกคน

ผู้จัดการแผนกคอนซูเมอร์ บริษัท 
มุนดิฟาร์มา (ประเทศไทย) จ�ากัด 
เล่าว่า BETADINE เตะคว้าฝัน 
FOOTBALL CAMP เกิดขึ้นจาก
การที่มุนดิฟาร์มาได้เซ็นสัญญา 
กับสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ใน
การเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทาง 

การส�าหรับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
ของสโมสร ทางบริษัทจึงได้ขยาย
ขอบข่ายพันธมิตรให้รวมถึงการ
ฝ ึกสอนทักษะการเตะฟุตบอล  
เปิดโอกาสให้เยาวชนผู ้มีความ 
ฝันที่จะเป็นนักเตะได้เข้าร่วมฝึก 
ฝนทักษะจากโค้ชมืออาชีพ พร้อม

สิริพร ใจสะอาด ผู้อ�านวยการสายงาน สายงานโฆษณาและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท  
ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน “Coffee Tea or Me” สัมผัสวัฒน 
ธรรมการด่ืมชากาแฟพร้อมขนมหวานจากทุกมุมโลก ในฐานะที่บริษัทให้การสนับ 
สนุนการจัดงานดังกล่าว ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน ศรีนครินทร์

พรพิศ ตันมธุสรชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 
จ�ากัด มอบผลิตภัณฑ์น�้าผลไม้ทิปโก้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
อัสสัมชญั ในงานปัจฉิมนเิทศประจ�าปีการศกึษา 2560 ภาคเรยีนท่ี 2 คณะศลิปศาสตร์ 
ที่โรงแรมแบงค็อกแมริออทมาร์คีส์ควีนส์ปาร์ค 
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ชยานนท์ กฤตยาเชวง รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร และภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดี
ด้านบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือโครงการ “Betagro WiL-TVET” 

ธีรินทร์ คูสมิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เพาเวอร์บาย  
จ�ากัด เปิดงานมหกรรม Power Buy EXPO 2018 ชูแนวคิด The Next Big  
Things เทคโนโลยีที่คุณสัมผัสได้ โดยมีกฤษดา วัฒนารักษ์สกุล, อดิศร อัศวนิเวศน์, 
ฉันท์ชาย พันธุฟัก ร่วมงาน 

น.ต.ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ บริษัท เฟอร์รั่ม จ�ากัด (มหาชน) จัดงานประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติทุกวาระ ซึ่งวาระ 
ส�าคัญคือการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากบริษัท เฟอร์รั่ม จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท 
เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

สุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงาน “ม่วนซื่น อีสานโฮแซว 
ร้อยแก่นสารสินธุ์ โรดโชว์” งานแสดงศิลปวัฒนธรรมและจ�าหน่ายของดีขึ้นชื่อ 
จากภาคอีสาน โดยมีไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู ้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน 
ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้จัดงาน ให้การต้อนรับ 

จริวรรณ ชยัรุง่เรอืง รองผูจ้ดัการ และ รศ.สขุมุาล เกษมสขุ ผูอ้�านวยการ โรงเรยีนสาธิต
กรงุเทพธนบรุ ีจดัอบรมคณะครอูาจารย์ ในหวัข้อ “โครงการพฒันาครสูาธติมอือาชพี” 
โดยวิทยากรผู้คร�่าหวอดในวงการโรงเรียนสาธิต น�าโดย ผศ.เรณูรัตน ประสิทธิเกตุ 
และคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตประสานมิตร 

เดน เค็นท์เวล ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย Jetts 24 Hour Fitness พร้อมด้วย  
รศ.วันชัย มีชาติ รองอธิการบดี ก�ากับดูแลด้านการบริหารงานบุคคล จุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย และถนอมเกียรติ สัมมาวุฒิชัย (ซ้ายสุด) ผู้บริหารโครงการ 
สเตเดียมวัน ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “ปุยนุ่น Fit 2018” 

จิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์ จากรายการ Take me home line tv มอบเงินรายได้จาก 
การขายหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คให้กับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชา 
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อน�าไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ถูกทอดท้ิง ใน 
โครงการ “ขอข้าวให้มะหมา” ที่เกาะสุนัข จ.นครปฐม 

ไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรมขอบคุณ
สื่อมวลชนประจ�าปี 2561 พร้อมจัดกิจกรรมแถลงข่าว ที่ส�านักงานขายลลิล ทาวน์  
ไลโอ ล�าลูกกา คลอง 4-5 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4823 (1348) วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

มนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการ และอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่ 

บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท  

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ที่โรงแรม 

พูลแมน จี สีลม 

รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะ

กรรมการบริหารสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยชุดใหม่ ประจำาปี 2561-2563  

อาทิ นพ.รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์, ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สังคาลวณิช จัดการประชุม 

คณะกรรมการบริหาร

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ/กรรมการ และปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการบริษัท  

เนื่องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 โดยผู้ถือหุ้นผ่านมติจ่ายปันผล 0.30 บาท

ต่อหุ้น  

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยอดีตผู้อำานวยการ  

ร.พ.ราชวิถี ร่วมกิจกรรมงานครบรอบ “67 ปี ราชวิถีรำาลึก จาก ร.พ.หญิง สู่ ร.พ.ราชวิถี

เพื่อประชาชน” พร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมถึงการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

สำาหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย

 

พงศ์พัฒน์ วรรัตนธรรม ผู้อำานวยการฝ่ายขาย บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำากัด พร้อม 

ด้วยมนตรี ฐิติวิวรรธน์กุล ผู้ช่วยผู้อำานวยการด้านการขาย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

รงัสติ รว่มเปดิ “ซกีลั สโตร ์สาขาฟวิเจอรพ์ารค์ รงัสติ” อยา่งเปน็ทางการ ทีช่ัน้ B โซนโรบนิสนั 

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 

เบ็ญจะ วงศ์อยู่ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาอยุธยา และพนักงาน ร่วมเป็นจิตอาสาทำา 

ความดีเพื่อสังคม ด้วยการทำากิจกรรมกวาดลานวัดไชยวัฒนารามและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

โบราณสถานโดยรอบ เพื่อเป็นการทำาความดีและสานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่ตั้งอยู่  

ภายใต้โครงการ “100 ความดี 100 ชุมชน” 

มร.วีเจย์ เชาว์ฮาน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อาดิดาส (ประเทศไทย) จำากัด ร่วมแสดงความ

ยินดีแก่ มร.โทนี่ มอร์ตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำากัด ในโอกาส 

ฉลองเปดิ “ซเูปอรส์ปอรต์” โฉมใหมท่ีเ่ซน็ทรลัเวลิด ์โดยมเีซเลบจากอาดดิาสประเทศไทยรว่มดว้ย  

ที่ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บ็อบบี้ โฮล ผู้อำานวยการ ธุรกิจการค้ารัฐบาลเมืองคยองกี ประเทศเกาหลีใต้ และ ภาวิน  

จียาศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วัชมนฟู้ด จำากัด ขยายพื้นที่วางจำาหน่ายสินค้าของงาน  

โคเรีย วันเดอร์ เฟรช เพิ่มอีก 2 สาขา ที่กูร์เมต์มาร์เก็ต ชั้น 4 สาขาเอ็มโพเรียม และ  

ชั้น G สาขาเอ็มควอเทียร์


