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ล้างมรดกคสช.
การสรรหา กกต.ชุดใหม่วนรอบ
มาถึงการได้รายชื่อผู้เหมาะสม
เป็น กกต. 7 คน เพื่อส่งให้ท่ี
ประชุม สนช. ลงมติเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบอีกครั้ง ด้วย
ช่องโหว่ของกฎหมายไม่มีหลัก
ประกันใดว่าครั้งนี้จะเป็นการ
สรรหา กกต. ครั้งสุดท้ายเพื่อ
ให้ได้ กกต.ชุดใหม่เข้ามาท�า
หน้าท่ีจดัเลือกตัง้ช่วงต้นปีหน้า 
การคดัเลอืก กกต. จะจบท่ีรอบ
นีห้รอืยดืเยือ้ต่อไปเป็นไปได้ทัง้

นั้น จะล้มโต๊ะสรรหาใหม่สัก 
กี่รอบก็ท�าได้โดยที่ไม่ต้องมี
ใครแสดงความรับผิดชอบ  
ดังนั้น หลังเลือกตั้งหากจะมี
การล้างมรดก คสช. กฎหมาย 
กกต. ควรเป็นฉบับต้นๆที่ได้
รับการแก้ไข เพื่อตัดกระบวน 
การเสนอชื่อแบบมัดมือชก 
และตัดปัญหาคานอ�านาจกัน
ได้เพียงเพราะไม่ชอบหน้าผู้ 
ที่ได้รับการเสนอชื่อ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ในทีส่ดุกไ็ด้รำยชือ่ว่ำทีก่รรมกำร 
กำรเลือกตัง้ (กกต.) ชดุใหม่ครบ 
7 คนตำมกฎหมำยก�ำหนดแล้ว
 ในสำยคณะกรรมกำรสรรหำ
เลือก 5 คน จำกผู้สมัคร 24  
คน ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
กฎหมำยและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ำมเป็น กกต.
 5 คนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำ
รอบสุดท้ำยประกอบด้วย นาย
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นัก
วิชำกำรประจ�ำสำขำเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทค 
โนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุร ีนาย
ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตผู้
ว่ำรำชกำรจงัหวดัสระบรุ ีปรำจนี 
บุรี เพชรบูรณ์ ระยอง และ 
ล�ำปำง นายพรีะศกัดิ ์หนิเมอืง
เก่า อดีตผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด
บรุรีมัย์ ปทมุธำน ีระนอง ชุมพร 
และนครศรธีรรมรำช นายอทิธิ
พร บุญประคอง อดีตอธิบดี 
กรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
และอดีตเอกอัครรำชทูต นาย
สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดี 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
 เมื่อรวมกับผู้ที่ผ่ำนกำรคัด
เลอืกจำกทีป่ระชมุใหญ่ศำลฎกีำ 
2 คนคือ นายฉัตรไชย จันทร์
พรายศร ีผูพ้พิำกษำหวัหน้ำคณะ
ในศำลฎีกำ และนายปกรณ์ 
มหรรณพ ผู้พิพำกษำศำลฎีกำ 
ก็ครบตำมจ�ำนวน 7 คนที่กฎ 
หมำยก�ำหนด

ล้างมรดกคสช.
 ขั้นต่อไปคือกำรส่งรำยชื่อ 
ท้ัง 7 คน ให้ท่ีประชุมสภำนิติ 
บัญญัติแห ่งชำติ (สนช.) พิ 
จำรณำให้ควำมเห็นชอบ หำก 
ทัง้ 7 คนผ่ำนกำรรับรองจำกที่
ประชุม ก็จะได้ กกต.ชุดใหม่ 
มำท�ำหน้ำที่จัดเลือกตั้ง
 ประเดน็น่าสนใจคอื ทีป่ระ 
ชุม สนช. จะรับรองทั้ง 7 คน
ให้เป็น กกต. หรือไม่ จะล้ม
โต๊ะให้เริ่มกระบวนการคัด
เลอืกใหม่เหมอืนคราวทีแ่ล้ว
หรือเปล่า หรือจะผ่านความ
เหน็ชอบเป็นบางคน แล้วต้อง 
ไปสรรหาใหม่แทนคนที่ไม่
ผ่านความเห็นชอบจากทีป่ระ 
ชมุ สนช.
 เม่ือกฎหมำยไม่ให้ตัวเลือก
แก่ สนช. เพรำะส่งรำยชื่อให้
พิจำรณำเพียง 7 คนตำมโควตำ 
มติของ สนช. จึงมีเพียงเห็น 
ชอบหรือไม่เห็นชอบกับรำยชื่อ 
ท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและที่
ประชุมใหญ่ศำลฎีกำเสนอมำ
เท่ำนั้น และไม่มีหลักประกันใด
ด้วยว่ำผู้ที่กรรมกำรสรรหำกับ 
ที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำเสนอ 
ชื่อมำจะต้องผ่ำนควำมเห็นชอบ 
จำกที่ประชุม สนช. แม้จะเป็น 
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง

ตำมกฎหมำยก�ำหนด เพรำะมี
ตัวอย่ำงให้เห็นจำกกำรล้มกระ 
ดำนให้สรรหำใหม่มำแล้ว
 ประเด็นนี้น่ำจะเป็นข้อบก 
พร่องของกฎหมำยที่ควรได้รับ
กำรแก้ไข ควรให้กรรมกำรสรร 
หำและท่ีประชุมใหญ่ศำลฎีกำ
เสนอรำยชือ่มำกกว่ำโควตำทีไ่ด้ 
รับอย่ำงน้อย 2 เท่ำ เพื่อให้ที่ 
ประชุม สนช. มีตัวเลือกในกำร 
ลงมติ ไม่ใช่ให้มีสภำพบังคับลง
มติเพียงเห็นชอบหรือไม่เห็น 
ชอบกับรำยชือ่ทีเ่สนอมำเท่ำนัน้
 กำรเขยีนกฎหมำยให้มสีภำพ
บังคับให้ สนช. ลงมติได้เพียง
เหน็ชอบหรอืไม่เหน็ชอบกับรำย
ชื่อที่คณะกรรมกำรสรรหำและ 
ที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำเสนอ 
รำยชื่อมำ เท่ำกับเป็นกำรเขียน
กฎหมำยให้เสียงส่วนน้อยคือ
คณะกรรมกำรสรรหำซ่ึงมีจ�ำ 
นวน 8 คน กบัทีป่ระชมุใหญ่ศำล
ฎีกำซ่ึงมีจ�ำนวนผู้พิพำกษำใน
ปัจจุบัน 176 คน มีอ�ำนำจ
มำกกว่ำที่ประชุม สนช. ซึ่งตำม
กฎหมำยก�ำหนดให้มี 250 คน 
(ปัจจุบันมี สนช. อยู่ 248 คน)
 แม้กฎหมำยจะไม่ได้เขียน 
ให้มีสภำพบังคับว่ำที่ประชุม 
สนช. ต้องเห็นชอบรำยชื่อที่

กรรมกำรสรรหำและท่ีประชุม
ใหญ่ศำลฎีกำเสนอมำ แต่กำร
ไม่มีตัวเลือกให้ที่ประชุม สนช. 
และเปิดช่องให้ตีตกรำยชื่อแม้ 
จะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ก็เป็นช่องว่ำงของกฎหมำยให้
คว�่ำกระดำนสรรหำใหม่ได้หำก
ไม่ชอบผู ้ที่ถูกเสนอชื่อมำ ซ่ึง 
อำจท�ำให้กระบวนกำรสรรหำ 
กกต. ยืดเยื้อได้
	 ขนาด	 สนช.	 ที่มาจากการ
แต่งตั้ง	 เป็นเนื้อเดียวกันทั้ง 
สภายังมีปัญหา	 ไม่ต้องคิดว่า 
การคดัเลอืก	กกต.	ในสภาปรกติ
ที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งมีทั้ง 
ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านจะม ี
ปัญหามากแค่ไหนถ้าสองฝ่าย 
มีเสียงก�้ากึ่งกัน
 หลงัเลอืกตัง้หากจะมีการ
ล้างมรดก คสช. กฎหมาย 
กกต. ควรเป็นฉบบัต้นๆทีไ่ด้
รับการแก้ไขเพื่อให้กระบวน 
การคัดเลือกเปิดกว้างมากที ่
สดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ทีส่�าคญัต้อง
ตัดกระบวนการสรรหาแบบ
มดัมอืชก และตดัปัญหาคาน
อ�านาจกันได้เพียงเพราะไม่
ชอบรายชือ่ (ไม่ชอบหน้า) ผู้
ทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่
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In Brief : ย่อควำม

สันติภาพ-สันติสุข

ทรรศนะ

เราอยากให้บ้านเมืองเกิดสงคราม 
หรือต้องการความสงบ ความสันติ 
เรื่องนี้อยู่ท่ีประชาชนทุกคนทุกฝ่าย
ต้องร่วมกันสร้างความปรองดอง  
ยุติความขัดแย้ง อย่าเชื่ออะไรโดย
ไม่มีเหตุผล เชื่อเพราะเขาพูด เขา
ปลุกระดม

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สุมหัวกินรวบ
“กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ” 
ออกมำเคลื่อนไหวต่อต้ำน “ซูเปอร์
บอร์ดสุขภาพ” แผนปฏิรูประบบ
สำธำรณสุขกระทรวงสำธำรณสุข  
“ชงเอง กินเอง” ตัดขำดกำรมีส่วน
ร ่วมของภำคประชำชน โดยยึดอ�ำ 
นำจคืนจำกประชำชน ให้ “ข้าราช 
การ” ชี้ขำดทุกอย่ำง
 “ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ” มีคณะ
กรรมกำร 45 คน แต่มีประชำชนแค่  
3 คน ที่เหลือ 42 คนเป็นข้ำรำช 
กำรวิชำชีพทำงกำรแพทย์ ตัวแทน 
จำกสภำอุตสำหกรรมฯ สภำหอกำร
ค้ำฯ และกระทรวงกลำโหม กลุ่มที่ 
เข้ำมำก็ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของ 
ตัวเองและพวกพ้อง ไม่ได้พิทักษ์ผล
ประโยชน์ของประชำชนส่วนรวม
 ภายใต้ “การปฏิรูปประเทศ” 
ของรัฐบาลทหารก็มีกระแสข่าว
อย่างต่อเนื่องว่า ผู ้มีอ�านาจและ
ข้าราชการบางกลุ่มพยายามจะล้ม 
“ระบบ 30 บาท” ให้ได้ อ้างเป็น
ภาระงบประมาณประเทศ
 แต่กลับไปพูดถึง	 “สวัสดิการของ
ข้าราชการ”	 ซึ่งการเบิกจ่ายค่ารักษา
พยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปี	 และยังมีการ
ฉ้อฉลในรูปแบบต่างๆมากมาย	 อย่าง
ปีงบประมาณ	 2559	 มีการเบิกจ่าย 
ค่ารักษาพยาบาลเกือบ	 70,000	 ล้าน
บาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2549	 ที่เบิกจ่าย 
แค่		37,000	ล้านบาท
 “กลุม่คนรกัหลกัประกนัสขุภาพ” 
จึงเชื่อว่ำ “ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ” คือ 
จุดเริ่มต้นกำรท�ำลำย “ระบบ 30 
บาท” หรือ “หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า” ซึง่เป็นสมบติัชิน้สุดท้ำยของ
ประชำชนทีไ่ด้จำกรฐับำลประชำธิปไตย 
 และสุดท้าย “ระบบ 30 บาท” 
ก็จะกลายเป็น “ระบบสงเคราะห์
อนาถา” ในที่สุด!

ตอนนี้โลกมีบทเรียนเรื่องสันติภำพ อย่ำง
เกำหลีเหนือกับเกำหลีใต้ที่มีสงครำมยืด 
เยื้อมำยำวนำน คำดไม่ถึงว่ำจะได้เห็นภำพ
ผู ้น�ำทั้งสองชำติร ่วมหำรือกันอย่ำงน่ำ
ประทับใจ หำกโลกเรำเย็นลง สงบลง มี
สันติภำพมำกขึ้น สันติ สุขก็จะมำกขึ้น  
หำกประเทศที่มีควำมขัดแย้งกันยอมหัน
หน้ำมำพูดคุยหำทำงแก้ปัญหำร่วมกัน  
เชื่อว่ำคนทั้งโลกก็ต้องกำรควำมสงบสุข
มำกกว่ำสงครำม 
 ใครจะนึกว่ำประธำนำธิบดีคิม จอง-อึน 
แห่งเกำหลีเหนือ จะโอนอ่อนผ่อนปรน  
ทั้งที่ผ่ำนมำมีท่ำทีแข็งกระด้ำงอย่ำงมำก 
ก็ต้องช่ืนชมประธำนำธิบดีมุน แจ-อิน  
ของเกำหลีใต้ ด้วยที่แสดงเจตนำรมณ ์
ชัดเจนว่ำต้องกำรแก้ปัญหำอย่ำงสันติวิธี  
ค�ำพูดของผู้น�ำเกำหลีใต้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 
ผู ้น�ำเกำหลีเหนือมำกเปรียบเหมือนอำ 
กับหลำนก็เป็นไปด้วยไมตรีจิต  
 ภำพที่ผู ้น�ำทั้งสองยืนจับมือกันที่เขต
ปลอดทหำรบริเวณชำยแดน เหมือนหลำน
เดินทำงมำหำอำแล้วบอกว่ำมำเหยียบแผ่น
ดินอำแล้วนะ เมื่อไรอำจะไปเหยียบแผ่น 
ดินหลำนบ้ำง เลยจูงมือกันไป ภำพตรงนี้
เชื่อว่ำคนเกำหลี 70-80 ล้ำนคน คงมี 

ควำมสุขเหลือเกิน เป็นภำพที่ติดตำตรึงใจ 
เป็นภำพประวัติศำสตร์
 ท�ำให้นึกถึงประเทศไทยว่ำท�ำอย่ำงไร 
จึงจะเลิกควำมขัดแย้ง เลิกแบ่งฝ่ำยแบ่งสี 
บ้ำนเมืองจะได้มีสันติภำพ มีสันติสุขกัน 
ซะที ทั้งที่ไม่ได้รุนแรงอย่ำง 2 เกำหลีที่มี
ควำมขัดแย้งถึงขั้นท�ำสงครำมกันมำยำว 
นำน ท�ำไมคนไทยจึงขัดแย้งกัน ตีกัน  
ท�ำไมจึงไม่ยอมลดรำวำศอก เป็นเพรำะ 
อัตตำหรือผลประโยชน์อะไรที่ซ่อนเร้น  
 หากเป็นทิฐิก็ลดได้ ถ้ามีความอด
กลั้นก็จะมีสติ มีเหตุมีผล ไม่เกิดความ
โกรธจนเลือดขึ้นตา บ้าบอชนิดตาต่อ 
ตา ฟันต่อฟัน ห�้าหั่นกันเพราะคิดว่ากู
ย่ิงใหญ่ กูแน่ แต่บ้านเมืองกลับแย่  
ทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกัน แต่ไม่ยอมกัน 
เกลียดชังกัน ไม่ชอบกันโดยไม่มีเหตุ 
ผล เพราะเชือ่คนทีพ่ดู คนทีช่กัชวน คน
ที่ปลุกระดม เราจึงขัดแย้งกันมาตลอด
 ตัวอย่ำงผู ้น�ำเกำหลีเหนือและเกำหลี 
ใต้ถือเป็นส่ิงท่ีคนไทยและคนทั้งโลกต้อง 
เอำมำเป็นบทเรียน เพรำะทุกคนรู ้ดีว ่ำ 
หำกเกิดควำมสงบ สันติภำพ สันติสุข 
ก็จะตำมมำ ไม่ใช่แสวงหำผลประโยชน์ 
และอ�ำนำจจำกควำมขัดแย้ง หลำยประ 
เทศที่สู้รบกัน ท�ำสงครำมกัน ก็เพรำะต้อง 
กำรอ�ำนำจและผลประโยชน์  
 ดังนั้น เราอยากให้บ้านเมืองเกิด
สงคราม หรือต้องการความสงบ ความ
สันติ เรื่องนี้อยู่ที่ประชาชนทุกคนทุก
ฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความปรองดอง 
ยุติความขัดแย้ง อย่าเชื่ออะไรโดยไม่ 
มีเหตุผล เชื่อเพราะเขาพูด เขาปลุก
ระดม อย่าให้ขายขี้หน้าเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้เลย
  เจริญพร
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ยกระดับการให้บริการ :	 ฉัตรชัย	 ศิริไล	 กรรมการผู้จัดการ	 ธนาคารอาคาร 
สงเคราะห์	 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการข้อมูลด้าน 
การเงิน-สาธารณูปการ	 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น	Big	Data	
ของรัฐวิสาหกิจ	ที่กระทรวงการคลัง	

ตั้งบริษัทย่อย : ศุภจักร	ไตรรัตโนภาส	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	เอ็นพีพี
จี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (จมหาชน)	 และชัชชวี	 วัฒนสุข	 ประธานกรรมการ 
บริหาร	 บริษัท	 ที.เอ.ซี.	 คอนซูเมอร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ผนึกก�าลังขยายธุรกิจ	 ตั้ง 
บริษัทย่อยภายใต้ชื่อ	“Saim	Gateway	(สยาม	เกตเวย์)”	

เศรษฐกิจ

ต่างชาติขายทิ้งหุ้นไทย8หมื่นล้าน

นำยวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรม 
กำรผู ้จัดกำรและหัวหน้ำฝ่ำยวิ 
เครำะห์ทำงเทคนิค บล.ทิสโก้ 
กล่ำวถึงภำพรวมตลำดหุ้นไทยใน
งำนสัมมนำ TISCO Monthly 
Guru Updates ว่ำ เดือนพฤษ 
ภำคมจะแกว่งตวัออกข้ำงในกรอบ 
1,765-1,810 จุด เพรำะไม่มีข่ำว
หรือประเด็นหนุนตลำดท่ีชัดเจน
เหมือนเดือนเมษำยน อีกทั้งนัก
ลงทนุต่ำงประเทศอำจขำยหุน้ไทย
และน�ำเงินออกนอกประเทศหลัง
ฤดูกำลจ่ำยปันผล แต่หุ้นไทยจะ 
ไม่ปรบัตวัลดลงไปแรงกว่ำนี ้ เพรำะ
รำคำหุ้นทั้งตลำดปรับมำใกล้ค่ำ
เฉลี่ยในระยะยำวแล้ว
 ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตำคือเงิน
บำทที่จะปรับตัวอ่อนค่ำลง ซึ่งจะ
ยิง่ท�ำให้นกัลงทนุต่ำงประเทศขำย
หุ้นออกมำ ประกอบกับปีนี้ยังมี
กำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของ
ธนำคำรกลำงสหรัฐอีก คำดว่ำนัก
ลงทุนต่ำงประเทศจะขำยสุทธิหุ้น
ไทยอีก 5,000-6,000 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 4 เดือนแรก
ของปี 2561 ที่ขำยสุทธิแล้วประ 
มำณ 77,000 ล้ำนบำท และต้อง
จับตำว่ำนักลงทุนสถำบันภำยใน
ประเทศจะช ้อนซื้อเหมือนทุก 

ครั้งหรือไม่ 
 ส่วนค่ำเงินดอลลำร์สหรัฐแข็ง
ค่ำขึ้นตำมทิศทำงดอกเบ้ียขำขึ้น 
ส่งผลให้เงนิบำทปรบัตวัอ่อนค่ำลง 
จงึเป็นตวัแปรให้นกัลงทนุต่ำงชำติ
ยังขำยสุทธิต่อ โดยข้อมูลช่วง 5 ปี
ท่ีผ่ำนมำ นกัลงทุนต่ำงชำตขิำยหุน้
ไทยไปแล้ว 410,000 ล้ำนบำท 
ขณะท่ีนกัลงทุนสถำบนัในประเทศ

มีสถำนะซื้อสุทธิ 390,000 ล้ำน
บำท และช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ 
นักลงทุนสถำบันในประเทศซื้อ 
หุน้ไทยแล้วกว่ำ 30,000 ล้ำนบำท 
จึ งให ้จับตำนักลงทุนสถำบัน 
ในประเทศจะขำยหุน้ออกหลงัจำก

ซื้อเก็บ โดยหุ ้นที่คำดว่ำจะขำย 
ออกคือ PTT, PTTEP, IVL และ 
PTTGC โดยจะขำยแบบรวด 
เร็ ว เหมื อนร ำคำหุ ้ น  BBL , 
KBANK, SCB, EA ท่ีปรับลง 
ช่วงก่อนหน้ำนี้

นำงเกศรำ มัญชุศรี กรรมกำรและ
ผู ้จัดกำร ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่ำ ตลำดหลกั
ทรพัย์ฯได้ตัง้บรษิทั ไลฟ์ฟินคอร์ป 
จ�ำกัด โดยถือหุ้น 99.99% เพื่อให้
บริกำรแพลตฟอร์มในกำรระดม
ทนุรปูแบบใหม่ “Crowdfunding” 
และซื้อขำยหลักทรัพย์ในรูปแบบ
เจรจำต่อรอง (Over The Counter: 
OTC) แก่ผู้ประกอบกำร Startup 
และ SMEs โดยใช้เทคโนโลยี 
blockchain โดย LIVE จะท�ำ
หน้ำที่เป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนส�ำ 
หรับธุรกิจ สะดวกต่อกำรขยำยบริ 
กำรเชื่อมต่อพันธมิตรในอนำคต 
 ขณะที่ Startup และ SMEs 
พร้อมเข้ำระดมทุนในแพลตฟอร์ม

บล.ทิสโก้คาดเดือนพฤษภาคมนักลงทุนต่างชาติเตรียมขายหุ้น
ไทยอีก 5,000-6,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับ 4 เดือนแรกที่ขาย
ทิ้ง 77,000 ล้านบาท จะเพิ่มเป็นกว่า 80,000 ล้านบาท ขณะที่ 
5 ปีที่ผ่านมาขายทิ้งถึง 410,000 ล้านบาท ให้จับตานักลงทุน
สถาบันในประเทศจ่อขายหุ้นซ�้า 

‘LIVE’หนุน‘Startup-SMEs’ระดมทุน

แล้ว 8 บริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี
ควำมหลำกหลำยทั้งแบบแอพพลิ 
เคชัน สินค้ำอุปโภค บริโภค เคร่ือง
มือแพทย์ และมีอีกกว่ำ 50 บริษัท 
สนใจเข้ำระดมทุน โดยจะเน้น
ธุรกิจที่มีนวัตกรรมในด้ำนต่ำงๆ 
 ส่วนธุรกิจที่จะเข้ำมำระดมทุน
ต้องเป็นบริษัทจ�ำกัดที่จดทะเบียน
ตำมกฎหมำยไทย ไม่จ�ำกัดทุนจด
ทะเบียนขั้นต�่ำ ผู ้ก่อตั้งและผู้บริ 
หำรไม่มีประวัติควำมผิดทำงกฎ 

หมำย และมข้ีอมลูงบกำรเงนิทีผ่่ำน 
กำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับ
อนญุำต กรณต้ีองกำรระดมทนุเกิน  
20 ล้ำนบำท ต้องมปีระวตักิำรระดม
ทนุอย่ำงน้อย 5 ล้ำนบำท หรือมี 
Sponsor หำกระดมทุนเกิน 100 
ล้ำนบำท ต้องมีงบกำรเงินรับรอง
โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก
ส�ำนักงำน ก.ล.ต.
 ส�ำหรับผู้ลงทุนจะแบ่งเป็น 4 
ประเภท ได้แก่ 1.ผู้ลงทุนสถำบัน 
2.กจิกำรเงนิร่วมลงทนุ 3.นติบิคุคล 
ร่วมลงทนุ และ 4.ผูล้งทนุทีม่ลีกัษณะ
เฉพำะ ซึ่งต้องมีรำยได้ต่อปีไม่ต�่ำ
กว่ำ 4 ล้ำนบำท หรอืมสีนิทรพัย์รวม 
ไม่ต�่ำกว่ำ 50 ล้ำนบำท และมีประ 
สบกำรณ์ลงทุนไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
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ต่างประเทศ

สหรัฐจีโ้สมแดงปล่อย3มะกัน
ท�าเนียบประธานาธิบดีสหรัฐ
เผยสหรัฐจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง
หากชาวอเมริกัน 3 คน ที่ถูก
คุมขังอยู่ในเกาหลีเหนือได้รับ
การปล่อยตวั โดยแสดงเจตนา
กอ่นการประชมุสดุยอดระหว่าง 
ผูน้�าสหรฐัและเกาหลีเหนอื แต่
ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้
ว่าทั้ง 3 คนจะได้รับการปล่อย
ตัวหรือไม่
 ซำรำห์ แซนเดอร์ส โฆษกหญิง
ของท�ำเนียบขำว กล่ำวว่ำ ยังไม่
สำมำรถยืนยันรำยงำนเกี่ยวกับ
กำรปล่อยตัวชำวอเมริกันได้ แต่
หำกมีกำรปล่อยตัวจริงจะถือเป็น
สัญลักษณ์ของกำรแสดงควำม
ปรำรถนำดขีองเกำหลีเหนอื สหรัฐ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเกำหลีเหนือ 
จะปล่อยตัวชำวอเมริกัน 3 คน 
ในเร็วๆนี้ ก่อนกำรประชุมสุดยอด
ครั้งประวัติศำสตร์ระหว่ำงประธำ 
นำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ 
กับนำยคิม จอง-อึน ผู ้น�ำเกำ 
หลีเหนือ ในอีกไม่กี่สัปดำห์ข้ำง
หน้ำนี้ ขณะที่ซีเอ็นเอ็นรำยงำน
อ้ำงแหล่งข่ำววงในว่ำ ใกล้จะมกีำร
ปล่อยตวัชำวอเมรกินัทัง้ 3 คนแล้ว 
โดยมีกำรเตรียมกำรเมื่อ 2 เดือน
ก่อนทีร่ฐัมนตรต่ีำงประเทศเกำหลี 
เหนือเดินทำงไปสวีเดนและเสนอ
แนวคิดเรื่องกำรปล่อยตัวนักโทษ

ข่าวย่อย

ศนูย์ทดสอบรถไร้คนขบั
บริษัทโตโยต้ำ ผู้ผลิตรถยนต์
รำยใหญ่ของญี่ปุ่น เปิดเผยว่ำ 
บริษัทมีแผนเปิดศูนย์ท่ีจะใช้
ส�ำหรับกำรทดสอบรถยนต์  
ไร้คนขับภำยในปีนี้ในสถำน 
กำรณ์ที่จะเป็นอันตรำยมำก
เกนิไปหำกทดสอบในถนนจรงิ 
ศูนย์ทดสอบรถยนต์แห่งใหม่ 
นี้จะบริหำรจัดกำรโดยสถำบัน 
วิจัยโตโยต้ำ โดยจะสร้ำงขึ้นที่
ออตตำวำ เลค กำรสร้ำงสนำม 
ทดสอบของตนเองจะท�ำให ้
โตโยต้ำสำมำรถออกแบบสนำม
ได้ตำมควำมต้องกำรในกำร 
ใช้ทดสอบ

พายุถล่มรัฐเทกซัสยับ
ควำมรุนแรงของพำยุที่ โหม
กระหน�่ำเมืองวินด์ธอร์ส รัฐ
เทกซัสของสหรัฐ สร้ำงควำม
เสียหำยให้กับโรงเรียนแห่ง
หนึ่ง รวมทั้งอำคำรอีกหลำย
หลัง ขณะที่ผู้คนทำงภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของรัฐเทกซัส
เ ผชิญกั บพำ ยุลู ก เ ห็บและ
กระแสลมแรงจัด เช่นเดียวกับ
พื้นที่ทำงภำคตะวันออกเฉียง
ใต้ของรัฐโอคลำโฮมำและตอน
กลำงของรัฐอำร์คันซอ 

สัง่ลดทหารในเกาหลใีต้ 
หนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทม์ส 
ของสหรฐั รำยงำนว่ำ ประธำนำ 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ สั่งกำรให้
กระทรวงกลำโหมสหรฐัพจิำรณำ
ลดก�ำลังทหำรที่ประจ�ำกำรใน
เกำหลีใต้ และว่ำกำรลดทหำร
อเมริกันในเกำหลีใต้ไม่ได้เป็น 
กำรต่อรองของสหรัฐในกำร
ประชุมสุดยอดระหว่ำงประธำ 
นำธบิดทีรมัป์กบันำยคมิ จอง-
อนึ ผูน้�ำเกำหลเีหนอื ทีจ่ะมขีึน้
ปลำยเดอืนนีห้รอืต้นเดอืนหน้ำ 
ขณะท่ีท�ำเนียบประธำนำธิบดี
เกำหลีใต้ออกแถลงกำรณ์ว่ำ 
รำยงำนดงักล่ำวไม่มมีลูควำมจรงิ

แผนกำรพบกนัระหว่ำงนำยคมิกบั
ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ผูน้�ำ
สหรัฐ ในอีกไม่กี่สัปดำห์นี้  
 นำยหวังกล่ำวกับนำยรี ยงโฮ 
รัฐมนตรีต่ำงประเทศเกำหลีเหนือ 
ว ่ำจีนยินดีที่จะด�ำเนินบทบำท
อย่ำงสร้ำงสรรค์เพ่ือน�ำไปสู่ทำง 
ออกทำงกำรเมืองบนคำบสมุทร
เกำหล ีโดยจนีเป็นผูส้นับสนนุรำย
ใหญ่ที่ สุดทั้งทำงเศรษฐกิจและ
ทำงกำรทตูของเกำหลเีหนอื แม้ว่ำ
จะไม่พอใจทีเ่กำหลเีหนอืเดนิหน้ำ
โครงกำรทดสอบนิวเคลียร์และ
ขีปนำวุธหลำยคร้ัง และจีนสนับ 
สนนุกำรใช้มำตรกำรคว�ำ่บำตรกบั
เกำหลีเหนือด้วย อย่ำงไรก็ตำม 
จีนแสดงควำมยินดีต่อควำมคืบ
หน้ำในกำรที่เกำหลีเหนือจะปรับ 
ปรุงควำมสมัพนัธ์กบัเกำหลใีต้และ
สหรัฐ

ชำวอเมริกัน 
 ส�ำหรับผู ้ที่ถูกจับกุมทั้งสำม
เป็นชำวอเมริกันเช้ือสำยเกำหลี 
โดยคมิ ดอง-ชลุ ถูกจบัเมือ่ปี 2015 
คิม ซัง-ดุ๊ก ไปสอนหนังสืออยู่ที่
มหำวิทยำลัยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีเปียงยำง ได้เงินสนับ 
สนุนจำกต่ำงประเทศ ก่อนถูกจับ
ในปี 2017 และคิม ฮัก-ซอง ซึ่ง
สอนอยู่ที่มหำวิทยำลัยเดียวกัน
และถูกจับในปี 2017
 เว็บไซต์กระทรวงต่ำงประเทศ
จนีรำยงำนว่ำ นำยหวัง อ้ี รัฐมนตรี
ต่ำงประเทศจีน เดินทำงเยือน
เกำหลีเหนือเป็นเวลำ 2 วัน นับ
เป็นเจ้ำหน้ำที่จีนระดับสูงสุดที ่
เดินทำงเยือนเกำหลีเหนือในรอบ 
หลำยปี ภำยหลังจำกกำรเจรจำ 
ครัง้ประวตัศิำสตร์ระหว่ำงผูน้�ำเกำ 
หลีเหนือกับเกำหลีใต้ รวมถึง

จนีเงียบเรือ่งตดิตัง้ขปีนาวธุ
จีนย�้ำถึงสิทธิในกำรสร้ำงส่ิงปลูก
สร้ำงทำงทหำรบนเกำะที่เป็นข้อ
พิพำทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้ 
แต่ไม่ยืนยันรำยงำนข่ำวที่ว่ำกอง 
ทัพจีนได้ติดตั้งขีปนำวุธใหม่บน
เกำะที่ถมทะเลสร้ำงขึ้นในบริเวณ
ดังกล่ำว
 โทรทัศน์ซีเอ็นบีซีของสหรัฐ
อ้ำงแหล่งข่ำวใกล้ชิดกับแหล่งข่ำว
กรองของสหรัฐว่ำ ในช่วง 30 วันที่
ผ่ำนมำ กองทัพจีนได้ติดตั้งขีปนำ 
วุธบนเกำะในทะเลจีนใต้ที่เวียด 
นำมและฟิลิปปินส์ต่ำงอ้ำงสิทธิ

ควำมเป็นเจ้ำของเช่นกัน แต่ใน
กำรแถลงข่ำวประจ�ำสปัดำห์โฆษก
หญิงของกระทรวงต่ำงประเทศจีน
ไม่ได้ปฏเิสธหรอืยนืยนัรำยงำนดงั
กล่ำว โดยแถลงเพยีงว่ำกำรก่อสร้ำง 
สิ่งปลูกสร้ำงบนเกำะสแปรตลีของ
จีนเป็นกำรด�ำเนินกำรอย่ำงสันติ 
โดยเป็นกำรจดัสร้ำงสิง่ปลกูสร้ำงที่
จ�ำเป็นของกองทพัทีมี่เป้ำหมำยใน
กำรปกป ้องอธิปไตยและเพื่อ 
ควำมมั่นคงของจีน ผู้ที่ไม่มีควำม
พยำยำมจะละเมดิอธปิไตยของจนี
ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวล ในขณะ

ที่สหรัฐซึ่งไม่ได้แสดงจุดยืนในข้อ
พิพำทเร่ืองดินแดนในทะเลจีนใต้
กล่ำวว่ำ รู้สึกกังวลที่จะสะสมอำวุธ
ในทะเลจีนใต้ โฆษกหญิงประจ�ำ
ท�ำเนยีบขำวกล่ำวว่ำ รัฐบำลสหรฐั
รับทรำบเรื่องกำรด�ำเนินกำรด้ำน
กองทัพของจีนในทะเลจีนใต้ และ
ได้แจ ้งถึงควำมกังวลให้จีนรับ
ทรำบแล้ว พร้อมกับเตือนว่ำจะมี
ผลกระทบตำมมำในระยะสั้น 
และระยะยำว
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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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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 4824 (1349) วันจันทร์ที่ 7 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
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

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 4824 (1349) วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4824 (1349) วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

‘ลิกซิล’ร่วมออกบู๊ธงานสถาปนิก’61
บรษิทั ลกิซลิ (ประเทศไทย) จ�ำกดั 
(มหำชน) น�ำโดยสทิธิรฐั วชัรำภรณ์ 
กรรมกำรผู ้จัดกำร จัดงำนเปิด 
บู๊ธ Lixil Link to Good Living  
ในงำนสถำปนิก’61 “Beyond 
Ordinary :ไม่ธรรมดำ” ณ บู๊ธ
กิจกรรมเลขที่  D301 ชำเลน 
เจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมือง 
ทองธำนี
 งำนนีไ้ด้รบัเกยีรติจำกผูบ้รหิำร 
แบรนด์ภำยใต้บริษัท ลิกซิล (ประ 
เทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) และ 
แขกรับเชิญพิเศษร่วมพูดคุยน�ำ
เสนอและแลกเปลี่ยนควำมคิด 
เห็นในหัวข้อ “บ้ำนและควำมส�ำ 
คัญของนวัตกรรมที่ลิงค์สู่คุณภำพ 
ชีวิตที่ดี” (Link to Good Living) 
มร.ออเดรย์ โหยว รองประธำน
กรรมกำร กำรตลำดเอเชีย ใน 
นำม GROHE, มร.ฮิโรกำซู ฮิโรคุ
มะ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
และปฏิบัติกำรลิกซิล เฮำส์ซิ่ง 
เทคโนโลยี ในนำม TOSTEM 
และแพร-พิมพิศำ จิรำธิวัฒน์
 สทิธริฐั วชัราภรณ์ กรรมกำร
ผู ้จัดกำร บริษัท ลิกซิล (ประ 
เทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) เปิด 
เผยว่ำ ปีนี้บู ๊ธมำในธีม “Lixil  
Link to Good Living” เพื่อเชื่อม
โยงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมไปสู่
คุณภำพชีวิตที่ดี โดยมีแกนหลัก
ส�ำคัญในกำรจัดแสดง 2 ส่วนคือ 

กำรสะสมของ เชื้ อแบคที เรี ย  
2.Comfort Clean เป็นนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีป้องกันและยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรีย โดยเฉพำะเชื้ออีโค 
ไลที่เป็นสำเหตุหลักของโรคทำง
เดินอำหำร จึงท�ำให้ผู้ใช้มั่นใจใน
สุขอนำมัยและควำมสะดวกสบำย 
เพือ่ชวีติทีด่ขีองทกุคนอย่ำงแท้จรงิ
 นอกจำกนีย้งัมกีำรเปิดตวัไลน์
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ GROHE คือ
สขุภณัฑ์อจัฉรยิะ GROHE Sensia 
Arena ด้วยดีไซน์กำรออกแบบ
และวิศวกรรมจำกเยอรมนี ผสำน
อย่ำงลงตัวกับเทคโนโลยีของสุข 
ภัณฑ์อัจฉริยะจำกญี่ปุ ่น เป ็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรำงวัล Interna 
tional Design Awards ถึง 14 
รำงวัล ซึ่งได้รับรำงวัลด้ำนดีไซน์
มำกที่สุดของ GROHE 

1.ผลิตภัณฑ์มำตรฐำนระดับสำกล
รุ ่นใหม่ล่ำสุด 2.นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหนือใคร 
ตอบโจทย์กลุ ่มเป้ำหมำยลูกค้ำ
ทั้งหมด 
 ในภำพรวมไฮไลท์ด้วยนวัต 
กรรมโดดเด่นของลิกซิล ได้แก่ 
1.Aqua Ceramic ถือเป็นสุดยอด

นวัตกรรมทำงวัสดุศำสตร์ครั้ง 
แรกของโลกที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย 
ทีมงำนวิจัยของลิกซิล เพ่ือตอบ
โจทย์ใหญ่ของปัญหำด้ำนสขุภณัฑ์
คือครำบสกปรกและครำบน�้ำ ซึ่ง
นวัตกรรมนี้จะช่วยให้สุขภัณฑ์ 
ขำวสะอำด จนกล้ำพูดได้ว่ำ 100 
ปียังดูดีเหมือนใหม่ และช่วยลด

มกริน	 พรหมโยธี	 ผู ้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี	 โคราช	 ถวายการต้อนรับ	 
ม.จ.ฑิฆัมพร	 ยุคล	 เนื่องในโอกาสทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ 
แสดงผลงานประติมากรรม	 “สัมพันธภาพของรูปทรง”	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา	และเข้าประทับที่โรงแรมแคนทารี	โคราช	

พล.อ.อ.ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
เปิดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ	
ครัง้ที	่23	ภายใต้หวัข้อ	“หลกัประกนัความยตุธิรรมทีม่ัน่คงและยัง่ยนื	:	เจ้าพนกังาน
บังคับคดี	องค์ประกอบส�าคัญของหลักธรรมาภิบาล”
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สังคม

ผศ.ดร.วิโรจน์	 ลิ้มไขแสง	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ต้อนรับ	 ดร.วิวัฒน์	 ศัลยก�าธร	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 
ในการตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานพร้อมชมนิทรรศการนวัตกรรมเมืองสมุนไพร	 
หมากเม่า	และครามครบวงจร	

สุทธิพงษ์	อัมพุช	 เปิดงาน	“มหกรรมลดทะลุพิกัด”	ระดมสินค้าชั้นน�ากว่า	1	ล้าน
รายการลดสูงสุดถึง	 80%	 พร้อมสินค้าลดยกตะกร้าเพียง	 99	 บาท	 โดยมีณัฐพงศ	์ 
กิจนิจชีวะ,	 สรรวรส	 พุทธเจริญลาภ,	 นงลักษณ์	 โลหะมาณพ,	 บัญชา	 ฉันทดิลก,	 
ธนเทพ	ทัพภะทัต,	ทพญ.พิชชุดา	ทัพภะทัต	ร่วมงาน		

บัญญัติ	 ค�านูณวัฒน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ซีพี	 ออลล์	 และบังอร	 วันน้อย		
ประธานห้างหุ้นส่วนจ�ากัดสุรีรัตน์	แถลงข่าว	“เซเว่น	อีเลฟเว่น	ส่งเสริมผู้ประกอบ
การ	SME	ผลิตภัณฑ์ชุมชน	“น�้าพริกป้าแว่น”	จ�าหน่ายผ่านร้านเซเว่น	อีเลฟเว่น”	
ช่วยเสริมสร้างรายได้	ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเกษตรกร
 

ดร.สุวิทย์	 เมษินทรีย์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ลง 
นามความร่วมมือกับอิสระ	 ว่องกุศลกิจ	 ประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล	 เพื่อเพิ่ม 
มลูค่าสนิค้าเกษตรด้วยการน�า	Biorefinery	Technology	มาใช้ในการผลติผลิตภัณฑ์
ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง	

จอห์น	 คอยล์	 ว่าที่ประธาน	 สมาคมกีฬาพาวเวอร์ลิฟต้ิงแห่งประเทศไทย,	 เจอร์รี่	 
ยัง	ว่าที่รองประธาน,	ริชี	ฮาเรีย	ผู้ร่วมก่อตั้ง,	นันทธิดา	พันธุ์พิพัฒน์	ผู้ร่วมก่อตั้ง,	
นิมิต	 ศิริวรรณ	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	 และนิมาร์ทา	 สิงห์นามวง	 ผู้ร่วมก่อตั้ง	 แถลงข่าวการ 
น�าเสนอกีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้งครั้งแรกในประเทศไทย	

วิเศษ	สิงห์สัจจเทศ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 ยัสปาล	 จ�ากัด	 จัดงานเปิดตัว
คอลเลคช่ันพเิศษ	“Karl	Lagerfeld	for	Jaspal”	(คาร์ล	ลาเกอร์เฟลด์	ฟอร์	ยสัปาล)	
เพื่อฉลองครบรอบ	 46	 ปี	 โดยมีคาโรลีน	 เลอบาร์	 หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร	 แบรนด์ 
คาร์ล	ลาเกอร์เฟลด์	เป็นประธานเปิดงาน	

จรัณยา	อิ่มธนาสาร	ผู้อ�านวยการ	บริษัท	ฟูจิตสึ	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	พร้อมด้วย
ทีมงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์	จัดโครงการ	2nd	“Fujitsu	Scanner	Charity”	
ปรบัปรงุห้องสมดุและสนบัสนนุอปุกรณ์การศกึษาครัง้ที	่2	ให้แก่ศนูย์พฒันาเดก็เล็ก
ห้วยน�้าเย็น	จังหวัดเชียงราย	และชุมชน	

ดร.อุษณีย์	 มหากิจศิริ	 ลีโอณีโอ	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 คิง	 ฟูด	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	 
ส่งตัวแทนพนักงานมอบโดนัทคริสปี้	 ครีม	 พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่ปิยนันท	์
คุ้มครอง	 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต	 ศูนย์บริการโลหิต 
แห่งชาติ	เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
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สังคม

มนูญ	 วุฒิ	 ผู้จัดการทั่วไป	 พร้อมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่	
ร่วมกิจกรรมปลูกป่า	 ปล่อยปู	 เรียนรู้ชุมชน	 ปีที่	 2	 โดยมีศักระ	 กปิลกาญจน	์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา	 เป็นประธานในพิธี	 จัดโดยส�านักงานสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน	จังหวัดสงขลา	

สาระ	 ล�่าซ�า	 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 เมืองไทย 
ประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มอบเงินสนับสนุนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	 ชุด 
ใหญ่	 จ�านวน	 2	 ล้านบาท	 โดยได้รับเกียรติจากนวลพรรณ	 ล�่าซ�า	 ผู้จัดการทีม	 
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	เป็นผู้รับมอบ
 

มร.นิโคลา	 โกเดท์	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ ่ายบริหาร	 กลุ ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง	 น�าทีมร่วมจัด 
แสดงบู๊ธน�าเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ล่าสุด	 ภายใต้แนวคิด	
“Multi	Comfort”	ในงานสถาปนิก’61	

อุษณีย์	 แสงสิงแก้ว	 รักษาการกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	 บริษัท	 การบินไทย	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทครบรอบปีที่	 58	 โดย 
มี	 พล.ร.ต.ปิยะ	 อาจมุงคุณ	 ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน	 และหน่วยงานต่างๆ 
มาร่วมอวยพร	ที่ส�านักงานใหญ่	การบินไทย

อดิศักดิ์	 สุขุมวิทยา	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 เจ	 มาร์ท	 จ�ากัด	 (มหาชน) 
น�าทีมคณะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท	 จัดงาน	 JFIN	 1st	 Trading	 Day	 ลง 
สนามเทรดคริปโตเคอเรนซีวันแรกเรียบร้อยแล้ว	 บนกระดาน	 COIN	 ASSET 
ที่ตึกบี	อาคารเจมาร์ท	

นนัทรตัน์	โมนฤมติร	ผูอ้�านวยการและกรรมการผูบ้รหิาร	โรงเรยีนดนตรีเมโลดีพ้ลัส	
เป็นประธานจัดงาน	 “M-Fest	 Music	 is	 Power	 ดนตรีมีพลัง”	 งานศิลปะด้าน 
ดนตรีที่เปิดพื้นที่ให้เด็กได้ถ่ายทอดเทคนิคและทักษะความสามารถทางด้าน 
ดนตรีและการท�างานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค	

มร.ฮิโตชิ	 โยโกฮามา	 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 คณะ 
กรรมการ	 และทีมผู้บริหาร	 บริษัท	 อีซี่	 บาย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมกันถ่ายภาพ 
เป็นท่ีระลึกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 เพื่อชี้แจงผลการด�าเนิน 
ธุรกิจปี	2560	แก่ผู้ถือหุ้น	ที่เดอะ	บางกอก	คลับ	

สมภพ	ศักดิ์พันธ์พนม	ประธานกรรมการ	บริษัท	แอสเซท	โปรแมเนจเม้นท์	จ�ากัด	
พร้อม	Mr.Seng	Chan	Thoeun	กรรมการผู้จดัการ	SBI	Royal	Securities	Co.,Ltd.	
กัมพูชา	 เข้าเยี่ยมชมบริษัท	 PESTECH	 รับเหมาก่อสร้างระบบสายส่งและสถาน ี
ย่อย	ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	


