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นั่งมองลิงแก้แห

โลกวันนี้มีประเด็น 2

จ�ำนวนสมำชิกพรรคกำรเมืองท่ี
ลดลงอย่ำงน่ำใจหำยหลังหมด
เวลำให้ยืนยันกำรเป็นสมำชิก
พรรคตำมค�ำสั่งหัวหน้ำ คสช. 
แม้จะมีนัยทำงกำรเมืองอยู่บ้ำง 
แต่ไม่ส�ำคัญเท่ำผลตีควำมค�ำสั่ง
หัวหน้ำ คสช. ที่ 53/2560 ซึ่ง
คำดว่ำจะรู ้ผลภำยในสิ้นเดือน
พฤษภำคมนี ้ไม่ว่ำผลจะชีอ้อกมำ
ว่ำอ�ำนำจมำตรำ 44 ใหญ่กว่ำ
รัฐธรรมนูญ หรือรัฐธรรมนูญมี

ศักดิ์ทำงกฎหมำยเหนือกว ่ำ 
ล้วนมคีวำมวุน่วำยอนักระทบต่อ
กำรเลือกตั้งรอให้แก้ไขอยู่เบื้อง
หน้ำ อำจเข้ำต�ำรำลิงแก้แห ยิ่ง
แก้ยิ่งวุ่น ยำกที่จะหำข้อยุติได้ 
จนอำจน�ำไปสู่กำรล้มกระดำน
เริ่มต้นใหม่ด้วยกำรเสนอร่ำง 
พ.ร.ป.แก้ไข พ.ร.ป.เลอืกตัง้ทีย่งั
ไม่ได้มผีลบงัคบัใช้จรงิจงัในทำง
ปฏบิตัแิม้แต่มำตรำเดยีว เพรำะ
ติดหล่มอ�ำนำจค�ำสั่ง คสช.

สอนน้อง!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทรมัป์”ชี้
คุยโสมแดงดต่ีอโลก

เศรษฐกิจ 4

“UREKA”โชว์
ก�ำไรพุง่121%

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“กสกิรฯ”จ่ำยปันผล
4กองทุนกว่ำ355ล้ำน
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หลังหมดเวลาให้แสดงตนเพ่ือ
ยืนยันความเป ็นสมาชิกพรรค 
การเมืองตามค�าสั่งหัวหน้า คสช. 
ที่ 53/2560 เรื่องการด�าเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรม 
นูญว่าด้วยพรรคการเมือง เมื่อสิ้น
เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีหลาย
ประเด็นน่าสนใจ
 ความน่าสนใจแรกคือ การ 
ลดจ�านวนลงอย่างมากอย่างมีนัย
ส�าคัญของสมาชิกพรรคการเมือง
 ตามข้อมูลที่เพจ iLaw น�ามา
เผยแพร่ พรรคประชาธิปัตย์ซ่ึง 
เป็นพรรคการเมืองที่เก่าที่สุดและ
มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย
จ�านวนสมาชกิลดลงไปมากถงึ 96% 
จากเดิมที่มีอยู่ 2,500,000 คน คง
เหลือสมาชิกเพียง 100,000 คน
 พรรคเพื่อไทยสมาชิกลดลง 
90% จาก 134,822 คน เหลอืเพยีง 
13,000 คน พรรคภูมิใจไทยลดลง 
98% จากเดิม 130,000 คน เหลือ 
2,500 คน พรรคชาติไทยพัฒนา
ลดลง 88% จากเดิม 24,710 คน 
เหลอื 3,000 คน พรรคชาตพัิฒนา 
ลดลง 69% จากเดิม 18,163 คน 
เหลือ 5,583 คน พรรคพลังชล 
ลดลง 75% จากเดิม 10,806 คน 
เหลือ 2,700 คน

นั่งมองลิงแก้แห

 จ�ำนวนสมำชิกที่ลดน้อยลง
อย่ำงมำกนี้ถือเป็นกำรเซตซีโร่
พรรคกำรเมืองทำงอ้อม 
 จากเดิมที่กฎหมายพรรคการ 
เมืองให้สมาชิกพรรคท่ีมีอยู่เดิม 
คงความเป็นสมาชิกต่อไป ถ้าใคร
ไม่ช�าระค่าสมาชิกตามเวลาที่ก�า 
หนดจึงจะถูกตัดสิทธิการเป็นสมา 
ชิกพรรค แต่ค�าส่ังหัวหน้า คสช. 
แก้ให้ต้องท�าหนังสือยืนยันการ
เป็นสมาชิกพรรคพร้อมจ่ายเงิน 
ค่าสมาชิกพรรคภายใน 30 วัน ซึ่ง 
ก็คือภายในเดือนเมษายนที่ผ่าน
มา ใครไม่ท�าหนังสือยืนยันให้พ้น
สภาพจากการเป็นสมาชิกพรรค
 ทั้งนี้ พรรคการเมืองที่มีอยู ่ 
เดิมก่อนรัฐประหารตามข้อมูล 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ทัง้หมด 70 พรรค เมือ่พรรคใหญ่ๆ
ที่มีบทบาททางการเมือง มีคนชื่น

ชอบจ�านวนมาก จ�านวนสมาชกิยงั
ลดลงอย่างน่าใจหาย คงไม่ต้องพดู
ถึงพรรคการเมืองเล็กๆที่ชื่อแทบ
ไม่เป็นที่รู้จักว่าจะมีสมาชิกพรรค
เหลือกี่คน หลายพรรคอาจไม่มี
สมาชิกเหลืออยู่เลยก็เป็นได้ และ
คงมีหลายพรรคการเมืองที่ต้อง 
ถูกยุบไปหลังจากนี้
 ความน่าสนใจที่สองคือ ผล 
การตีความค�าสั่งหัวหน้า คสช. 
ที่ 53/2560 เรื่องการด�าเนินการ
ตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยพรรคการเมืองของศาลรัฐ 
ธรรมนูญที่คาดว่าน่าจะรู้ผลภาย 
ในสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
 หากผลการตีความออกมาว่า
ไม่มีอะไรขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทุก
อย่างก็จะด�าเนินไปตามปรกติ
 แต่หากขัดรัฐธรรมนูญจะมี
ปัญหาตามมาอีกมาก เพราะสิ่ง 

ที่พรรคการเมืองต้องปฏิบัติตาม 
พ.ร.ป.พรรคการเมืองฉบับใหม่
หลายเรื่องได้หมดเวลาลงแล้ว
 แม้ตัวกฎหมายจะเปิดช ่อง 
ให้ยื่นขอขยายเวลาด�าเนินการได้ 
แต่เมื่อเทียบกับเวลาที่เหลือตาม 
โรดแม็พเลือกตั้งถือว ่ากระชั้น 
ชิดมากเกินไปที่พรรคการเมือง 
จะด�าเนินการได้ครบถ้วนตามท่ี 
พ.ร.ป.พรรคการเมืองก�าหนด ท�า 
ให้เริ่มมีข้อเรียกร้องให้ใช้อ�านาจ
มาตรา 44 ยกเว้นการด�าเนินการ
บางอย่างให้พรรคการเมอืงในการ
เลือกตั้งครั้งแรก เช่น ไม่ต้องท�า
ไพรมารีโหวต แต่ก็มีคนคัดค้าน 
ว่าท�าไม่ได้ และอาจท�าให้ผลการ
เลือกตั้งเป็นโมฆะ
 ที่ส�าคัญหากผลการตีความ 
ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ี 53/2560 
ออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญอาจกระ 
ทบไปถึงค�าสั่ง อ่ืนๆท่ีต้องมีคน 
ไปยื่นตีความอีกหลายค�าสั่งอย่าง
แน่นอน
	 ระหว่างอ�านาจพิเศษมาตรา	
44	 กับรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็รู ้ว ่า 
อะไรจะใหญ่กว่ากัน
 ไม่ว่ำผลกำรตีควำมจะชี้ว่ำ
อะไรใหญ่กว่ำ ควำมวุ ่นวำย
ก่อนกำรเลอืกตัง้จำกกำรทีต้่อง
ด�ำเนินกำรตำม พ.ร.ป.พรรค 
กำรเมอืงจะเกดิขึน้แน่นอน เข้ำ
ต�ำรำลงิแก้แห ยิง่แก้ยิง่วุน่ ยำก 
ที่จะหำข้อยุติได้ บำงทีอำจถึง
ขั้นต้องล้มกระดำนกลับมำจุด
เริ่มต้นใหม่ด้วยกำรเสนอร่ำง 
พ.ร.ป.แก้ไข พ.ร.ป.เลือกต้ังที่
ยงัไม่ได้มผีลบงัคบัใช้จริงจงัใน
ทำงปฏิบัติแม้แต่มำตรำเดียว 
เพรำะตดิหล่มอ�ำนำจค�ำส่ัง คสช.

หากผลการตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญ
อาจกระทบไปถึงคำาสั่งอื่นๆ 

ที่ต้องมีคนไปยื่นตีความอีกหลายคำาสั่ง
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In Brief : ย่อความ

ศีลธรรมน�ำเศรษฐกิจ

ทรรศนะ

เรื่องผิดศีลผิดธรรม คิดชั่วต่ำงๆ 
ท�ำให้ประเทศชำติเสียหำยไปมำก 
มำย หลวงพ่อพุทธทำสบอกว่ำ ถ้ำ
ศีลธรรมน�ำเศรษฐกิจ เศรษฐกิจจะ
มั่นคง ประชำธิปไตยจะมั่นคง ประ 
เทศชำติก็มั่นคง

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สอนน้อง!
คลิปสั้นๆของ “ธนำธร จึงรุ่งเรืองกิจ” 
ผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ “สอนน้อง” 
นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เรือ่ง 
“โลกำภวิตัน์” ประเดน็ทีพู่ดกันมานาน
แล้วคือ เครื่องจักรท�างานแทนคน แล้ว
จะเอาคนไปไว้ที่ไหน?
 “ธนำธร” บอกว่าโลกตะวันตกเจอ
ปัญหาน้ีมาก่อนและแก้ด้วยการลดเวลา
ท�างานมาตรฐานเหลือ 35 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห์ แต่ประเทศไทยในหลายอุตสาห 
กรรมอยู่ที่ 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ขั้นแรก
สุดต้องลดเหลือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
	 ถ้ายุคนี้	AI	มาท�างานแทนมนุษย์
การ	“เกณฑ์ทหาร”	ยังส�าคญัอยูอ่กีหรอื?	
“ธนาธร”	ตอบแทงใจด�า	 “คนมสีี”	 โดย 
ย�า้ว่า	 “สถาบนัทหาร”	ท�าให้ประเทศล้า 
หลัง	 คุณเรียนจบมาช่วงที่	Prime	ที่สุด 
ช่วงที่กระตือรือร้นที่สุด	 แต่เสียเวลา
ไป	1	ปี	6	เดือน	เพื่อไป	“เกณฑ์ทหาร”	
เป็นการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจในการ
สร้างเนื้อสร้างตัวอย่างมหาศาล	เป็นต้น
ทุนอย่างมหาศาลของสังคมไทย	
 “ธนำธร” ยังตั้งค�าถามว่ามีทหาร
เยอะแยะไว้ท�าไมเม่ือไม่ต้องไปรบกบัใคร
แล้ว ตัดงบทหารเพือ่น�าไปเป็นสวสัดกิาร
กบัประชาชนโดยไม่เสยีวนิยัการคลงักไ็ด้
	 จะท�าอย่างไรให้คนรวยจ่ายภาษี 
เพ่ือเฉลีย่ทกุข์-สขุให้คนอ่ืนๆในประเทศ	
“ธนาธร”	ตอบว่าเรือ่งน้ีง่ายมากคือ	กระ 
จายความมัง่คัง่ผ่านภาษี	เพราะภาษีเอ้ือ
ประโยชน์ให้กลุ ่มนายทุนในประเทศ
เยอะมาก	 คนรวยไม่ผิด	 แต่กลุ่มทุนใน 
ประเทศหลายกลุม่รวยด้วยการ	“ผูกขาด”	
จึงต้องให้เกิดความเท่าเทียม	“คนธรรม 
ดาจ่ายเท่าไร	นายทนุกค็วรจ่ายเท่านัน้”
 กำรอยู่ในยุค “โลกำภิวัตน์” ก็
ต้องออกจำก “คอมฟอร์ต โซน” ของ
ตัวเองและคบคนต่ำงขั้นให้มำกขึ้น
ยอมรบัควำมหลำกหลำยและมคีวำม 
เป็น “พหนุยิม” เพรำะกำรเป็น “พล 
เมืองโลก” เป็นสิ่งส�ำคัญ

ผลส�ารวจของซูเปอร์โพลระบุว่า เศรษฐกิจประ 
เทศไทยจะดีขึ้นได้ต้องมีการเลือกตั้งที่เป็น
ประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ใช่ประชาธิปไตยที ่
เว่อร์เกินไป หรือประชาธิปไตยสุดโต่งจนท�า
อะไรตามใจ ล�้าเส้นของกฎหมาย เศรษฐกิจ 
ก็อาจจะพังได้เหมือนกัน
 ช่วงประชาธิปไตยเบ่งบานก็ต้องเคารพ
กฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติด้วย เพราะ 
ทุกครั้งที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยเบ่งบาน 
ก็มักจะเกิดม็อบมากมาย เอากฎหมู่มาใช้จน
กฎหมายตายสนิท คิดแต่แย่งชิงอ�านาจและ 
ผลประโยชน์ ประเทศก็วุ่นวาย
 ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้ว บ้าน
เมืองสงบสุข ไม่ลุกเป็นไฟ แต่มีม็อบยึดนั่นยึด
นี ่ปิดนัน่ปิดนีจ่นป่นป้ีวอดวาย ปิดสนามบินจน
คนมากมายเดือดร้อน ขนส่งสินค้าไม่ได้ เสีย
หายมหาศาล อย่างนี้เศรษฐกิจก็พัง ก็หายนะ
 หากมปีระชาธิปไตยแล้วไม่เคารพกฎกติกา 
ไม่ยอมรับเสียงของประชาชน บ้านเมืองวุ่น 
วาย ต่างชาติเขาก็ไม่ชื่นชมเหมือนกัน แต ่
ถ้ามีการยึดอ�านาจ มีระบอบเผด็จการ ท�าให้
ไม่มมีอ็บหรอืใครออกมาท�าอะไรวุน่วาย กเ็ป็น 
ความสงบที่คนไม่ชอบเช่นกัน เพราะเศรษฐกิจ
ก็ถูกแอนตี้จากต่างชาติ
 อะไรที่มันสุดโต่งเป็นสิ่งไม่ดีทั้งสิ้น ดังนั้น 
เศรษฐกิจจะดีหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่ปัจจัยทาง 
การเมืองด้วย หากไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน ไม่
เป็นไปตามทีโ่ลกยอมรบักไ็ปได้ยากเหมอืนกนั 
คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็
เคยอยู่ในรัฐบาลชุดประชาธิปไตยเบ่งบาน อยู่
ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิบ้านเมอืงเจริญเตม็ที ่น่าจะรู้
ดีว่าท�าไมช่วงนี้เศรษฐกิจจึงตกต�่าและผลักดัน
ให้เติบโตได้ยาก

 ร้านค้าขายไมว่่าเลก็หรอืใหญ่เดือดร้อนไป
ทั่ว เศรษฐกิจมีปัญหามาหลายปีแล้ว ส่วนหนึ่ง
อาจเพราะการเมืองอยู่ในระบอบเผด็จการ อีก
เร่ืองที่อยากให้คิดคือ ความไร้ศีลธรรม การ
ประกอบอาชีพชั่วเต็มไปหมด อย่างข่าวปลอม
ของหรอือาหารเสรมิหลอกลวง เคร่ืองส�าอางเก๊ 
ต้องเอาต�ารวจจ�านวนมากไปตรวจค้นจับกุม 
ต�ารวจ 700 นาย ต้องเสียเวลาไปเท่าไร เสีย
เบี้ยเลี้ยงวันละเท่าไร เงินภาษีประชาชนทั้งสิ้น
 เรือ่งผดิศลีผดิธรรม คดิชัว่ต่ำงๆ ท�ำให้
ประเทศชำตเิสยีหำยไปมำกมำย หลวงพ่อ
พุทธทำสบอกว่ำ ถ้ำศีลธรรมน�ำเศรษฐกิจ 
เศรษฐกจิจะมัน่คง ประชำธปิไตยจะมัน่คง 
ประเทศชำติก็มั่นคง หำกเอำเผด็จกำรน�ำ
เศรษฐกจิกล็�ำบำก นอกจำกจะเป็น “เผดจ็ 
กำรโดยธรรม” คอืต้องมธีรรมำภบิำลเตม็
ที่ ท�ำให้กฎหมำยศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่มีแต่คน
วิพำกษ์วิจำรณ์กฎหมำยต่ำงๆนำนำ
 ลกูหลานนกัการเมอืงขนยาเสพตดิตดิคกุไม่
กี่ปี แต่ดารานักแสดงมียาเสพติดนิดเดียวกลับ
ติดคุกเป็นสิบปี หรือที่พูดกันว่าคนมีเงิน มี
อิทธิพล ท�าอะไรก็ไม่ผิด คนจนท�าอะไรก็ผิด 
แม้แต่การประกันตัวต่อสู้คดีก็ท�าไม่ได้ บางคน
ติดคุกทั้งที่ไม่ผิด เพราะไม่มีเงินประกัน
 เรือ่งของบ้ำนเมอืงจงึต้องเอำศลีธรรม
เข้ำมำก�ำกับด้วย ควำมสงบเรียบร้อยก็จะ
อยู่กันเป็นปรกติสุข ประชำชนมีควำมสุข
ในกำรด�ำรงชีวิต เศรษฐกิจก็มั่นคง ดู
ตัวอย่ำงจำกเพื่อนบ้ำนเรำก็ได้ บ้ำนเมือง
เขำสงบ เศรษฐกิจก็เติบโต ไม่ว่ำพม่ำ  
ลำว เขมร หรือเวียดนำม จนเศรษฐกิจ 
เขำก�ำลังจะแซงหน้ำเรำไปแล้ว แต่เรำยัง
ขัดแย้งแตกแยกกันไม่จบ ถ้ำกลับไปสู่
ระบอบประชำธปิไตยแล้วยงัเป็นอย่ำงนีก้็
ล�ำบำก เศรษฐกจิจะด ีกำรเมอืงกต้็องสงบ
ด้วย ไม่ใช่คิดแต่แย่งชิงอ�ำนำจและผล
ประโยชน์กันอย่ำงท่ีผ่ำนมำ ซึ่งศีลธรรม 
จะมีส่วนให้ประชำธิปไตยสมบูรณ์ อิม่เอม
เปรมปรีดิ์ได้
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘UREKA’โชว์ก�ำไรพุง่121%ลยุประมลูงำน

นายนรากร ราชพลสิทธิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา 
ดีไซน์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
UREKA เปิดเผยว่า ผลประกอบ
การไตรมาส 1/2561 มีรายได้จาก
การขายและบริการ 94.05 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 99% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้ 
47.27 ล้านบาท และพลกิมกี�าไรที่ 
3.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121.32% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 18.43 ล้าน
บาท สาเหตุทีก่ลับมามีก�าไรได้เนือ่ง 
จากมีค�าสั่งซื้อคงค้างรอส่งมอบ 
(Backlog) วันที ่31 ธันวาคม 2560 
เป็นจ�านวนมาก ซึง่ก�าหนดส่งมอบ
และรบัรูร้ายได้ในไตรมาส 1/2561 
โดยบริษัทสามารถส่งมอบได้ตาม
เงื่อนไขของลูกค้าอย่างทันเวลา
 อย่างไรก็ตาม ยังมีปริมาณค�า
สั่ง ซ้ือคงค้างรอการส่งมอบอีก
จ�านวนหนึง่ในวันสิน้รอบไตรมาส 
1 ซ่ึงตามแผนงานก�าหนดส่งมอบ
และรับรู้รายได้ในรอบไตรมาส 2 
และไตรมาส 3 โดยทิศทางการ
เตบิโตของยอดขายขยายไปยงักลุม่
อุตสาหกรรมอื่นที่มีความต้องการ
ใช้งานเครื่องจักรระบบอัตโนมัติมี
ปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก

“ยเูรกำ ดีไซน์” แนวโน้มสดใสหลงัผลงำนไตรมำสแรกก�ำไร 3.93 
ล้ำนบำท หรือโต 121.32% จำกช่วงปีก่อนขำดทุน 18.43 ล้ำน
บำท เตรียมประมูลงำนใหม่มูลค่ำ 100 ล้ำนบำท มั่นใจรำยได้ปี
นี้โตไม่ต�่ำกว่ำ 30%

เดิมท่ียอดขายส ่วนใหญ่จะมา 
จากอุตสาหกรรมยานยนต์เพียง
อย่างเดียว
 นายนรากรกล่าวว่า ยังคงเป้า
หมายรายได้ปีนีโ้ตไม่ต�า่กว่า 30% 
จากปีก่อนท่ีมีรายได้ 247 ล้าน
บาท โดยจะประมูลงานใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง และมีงานอยู่ระหว่างย่ืน
ประมูลมูลค่า 100 ล้านบาท เป็น 
กลุ ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 50 
ล้านบาท และกลุ่มอุตสาหกรรม
อื่นๆ 50 ล้านบาท ซึ่งจะทราบผล

ประมูลไตรมาส 3/2561
 นอกจากนี้ยังตั้งเป้าสัดส่วน
รายได้ปีนี้ 2 กลุ ่มคือ 1.กลุ ่ม
เครือ่งจกัรและระบบการผลติอตัโน 
มัติรวม 90% แยกเป็นอุตสาห 
กรรมยานยนต์ 65% และนอก
อุตสาหกรรมยานยนต์ 25% และ 
2.กลุ่มงานระบบคลังสินค้าอัตโน 
มัติ 10% ซึ่งอยู่นอกอุตสาหกรรม

ยานยนต์ทั้งหมด
 นายนรากรกล่าวอกีว่า ปีนีน้บั
เป็นปีที่ดีของ UREKA หลังจาก
ปรับกลยุทธ ์การด�าเนินธุรกิจ 
กระจายฐานรายได้ไปในอุตสาห 
กรรมต่างๆนอกเหนือจากอุตสาห 
กรรมยานยนต์ อาท ิกลุม่พลาสตกิ 
กลุ่มอาหาร กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มการแพทย์ เป็นต้น หลังจาก
มองว่ากลุม่ยานยนต์ยังคงชะลอตวั 
และปีนี้ยังมีอานิสงส์จากมาตร 
การภาษีหุ่นยนต์และระบบอัตโน 
มัติของ BOI ที่ยกเว้นภาษีเงินได้ 
100% จึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ลงทุนระบบอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น 
และมั่นใจว่าผลประกอบการปีนี ้
จะกลับมาดีแน่นอน

นายนาวนิ อนิทรสมบตั ิรองกรรม 
การผูจ้ดัการ สายงานจดัการลงทนุ
ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด 
(บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยว่า บรษิทั
จ่ายเงนิปันผลกองทนุต่างประเทศ 
4 กองทนุ วนัที ่14 พฤษภาคม กว่า 
355.54 ล้านบาทคือ กองทุนเปิด
เค ยูเอสเอ หุ้นทุน (K-USA) ใน
อตัรา 0.20 บาทต่อหน่วย, กองทนุ
เปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K-EU 
ROPE) ในอัตรา 0.20 บาทต่อ
หน่วย, กองทนุเปิดเค เอเชยีน สมอล 
เลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA) ในอัตรา 

‘กสกิรฯ’จ่ำยปันผล4กองทนุกว่ำ355ล้ำน
0.20 บาทต่อหน่วย และกองทุน
เปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA) 
ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย
 ผลการด�าเนินงานของกองทุน 
K-USA สามารถชนะเกณฑ์มาตร 
ฐานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย
รอบ 1 ปีบัญชีที่ผ่านมาจ่ายปันผล
เฉลี่ยอยู่ที่ 7.2% ต่อปี ผลการ
ด�าเนนิงานย้อนหลงั 6 เดอืนให้ผล
ตอบแทน 9.18% ชนะเกณฑ์มาตร 
ฐานที่ 2.22% และผลการด�าเนิน
งานย้อนหลัง 1 ปีให้ผลตอบแทน 
18.78% ชนะเกณฑ์มาตรฐาน 10.37% 
(ข้อมูล 30 เมษายน 2561)

 ส�าหรับผลด�าเนินงานของกอง
ทนุ K-ASIA ผลตอบแทนย้อนหลงั 
6 เดือน 5.33% ชนะเกณฑ์มาตร 
ฐาน 3.18% ขณะทีก่องทนุ K-INDIA 
ผลการด�าเนินงานช่วง 3 ปีให้ผล
ตอบแทน 10.29% ต่อปี ชนะ
เกณฑ์มาตรฐาน 8.63% ต่อปี และ
ช่วง 5 ปีผลตอบแทน 12.49% ต่อ
ปี ชนะเกณฑ์มาตรฐาน 9.30% ต่อปี
 ด้านผลการด�าเนนิงานกองทนุ 
K-EUROPE ให้ผลตอบแทนย้อน
หลัง 1 ปี 1.16% และ 3 ปี 3.93% 
ต่อปี ชนะเกณฑ์มาตรฐาน 0.53% 
และ 2.27% ต่อปีตามล�าดับ
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ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ชี้คุยโสมแดงดีต่อโลก
ประธำนำธิบดีสหรัฐเผยกำร
ประชุมสุดยอดกับผู ้น�ำเกำ 
หลเีหนือที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 
มิถุนำยนที่ประเทศสิงคโปร์ 
จะเกิดประโยชน์ต่อชำวโลก  
ผู ้สันทัดกรณียืนยันสิงคโปร์
เหมำะส�ำหรับงำนใหญ่ครั้งนี้
มำกที่สุด 

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรฐั แถลงภายหลงัพบปะกบัชาว
อเมริกันเช้ือสายเกาหลีท้ัง 3 คน 
ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเกาหล ี
เหนือ ระบุว่าการปล่อยตัวชาว
อเมริกันทั้ง 3 คน เป็นการกระท�า
ที่ดีต่อตัวนายคิม จอง-อึน ผู้น�า
เกาหลีเหนือ รวมทั้งประเทศเกา 
หลีเหนือด้วย การปล่อยตัวทั้ง 3 
คนเป็นไปด้วยความเคารพนับถือ
โดยไม่มีการจ่ายเงินใดๆทั้งสิ้น 
และกล่าวถึงการประชุมสุดยอด

ระหว่างเขากับนายคิมด้วยว่า จะมี
ขึ้นที่สิงคโปร์ในวันที่ 12 มิถุนายน
นี้ ซึ่งเขารับปากว่าจะสร้างข้อตก 
ลงที่ยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ต่อ
โลก เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
และจีน
 นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคง
มองว่า การที่สิงคโปร์มีความสัม 
พันธ์ทางการทูตกับเกาหลีเหนือ 
และมีความใกล้ชิดกับสหรัฐถือ
เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด
ส�าหรับเป็นสถานที่จัดการประชุม 
สุดยอดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่าง
ประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้น�าเกา 
หลีเหนือ 
 นายทอม แพลนท์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนิวเคลียร์ สถาบันด้านกลา 
โหมและความมั่นคง รอยัล ยูไน 
เต็ด เซอร์วิสเซส ในกรุงลอนดอน 
กล่าวว่า สิงคโปร์เป็นสถานที่ที่
เหมาะสมท่ีสุดส�าหรับการเจรจา

  
 	 																									วันที่	14	พฤษภาคม	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท	ไมไม	ไลฟ์	จำากัด

 
	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	 ไมไมไลฟ์	 จำากัด	 ได้มีมติให้เรียกประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561	ในวันที่	22	พฤษภาคม	2561	เวลา	10.00	น.	 

ณ	 เลขที่	 147/20	 ซอยหมู่บ้านปัญญา	 แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง			

กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามวาระการประชุม	ดังนี้

	 วาระที่	1		 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

	 วาระท่ี	2		พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

	 	 ครั้งที่	1/2560

	 วาระที่	3		พิจารณากำาหนดอำานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ	

	 วาระที่	4		 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานท่ีดังกล่าว

       ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 					ในนามบริษัท	ไมไมไลฟ์	จำากัด

	 	 						(นายมีเดช	อุษณาจิตต์)

	 	 	 		กรรมการผู้จัดการ
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สุดยอดคร้ังนี้ เพราะเป็นประเทศ
ที่ เป ็นมิตรและใกล ้ ชิดกับนาย 
คิมมากกว่าทางเลือกในยุโรป มี 
ชื่อเสียงในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของสิงคโปร์ ระยะทาง
ใกล้กัน และเกาหลีเหนือสถาปนา 
ความสัมพันธ์ทางการทูตกับสิงค 
โปร์มาตั้งแต่ปี 2518 ซึ่งเกาหล ี
เหนือมีสถานทูตในย่านธุรกิจ 
ของสิงคโปร์ด้วย 
 ที่ผ่านมาบริษัทรัฐของเกาหล ี
เหนือเคยท�าธุรกิจทั้งถูกต้องและ
ไม่ถูกกฎหมายกับบริษัทสิงคโปร์ 
จนสิงคโปร์ถูกกดดันจากสหรัฐ 
และสหประชาชาตใิห้ร่วมคว�า่บาตร
ทางการค้ากับเกาหลีเหนือเมื่อปี 
2560 ขณะเดียวกันสิงคโปร์ถือ 
เป็นมิตรกับสหรัฐ เพราะเป็นคู่ค้า
รายใหญ่ และเป็นผู ้ลงทุนราย 
ใหญ่อันดับสองของเอเชีย รวมทั้ง
สนับสนุนประจ�าการทหารในภูมิ 

ภาคเอเชีย-แปซิฟิก  
 นอกจากนี้สิงคโปร ์ยังเป ็น
สถานที่ตั้งส�านักงานสาขาในภูม ิ
ภาคของบริษัทใหญ่สหรัฐ เช่น  
กูเกิล เฟซบุ๊ค และแอร์บีเอ็นบี ทั้ง 
สองสถาปนาความสัมพันธ์ทาง 
การทตูกนัตัง้แต่ปี 2509 นายเดวดิ 
อเดลแมน อดีตเอกอัครราชทูต
สหรัฐประจ�าสิงคโปร์ กล่าวว่า สงิค 
โปร์เป็นทางเลือกที่ดีมาก เพราะ
นับเป็นคนกลางที่ เชื่อถือได้ระ 
หว่างตะวันออกกับตะวันตก และ
เป็นมิตรกับทุกฝ่าย

ดร.มหาธีร ์  โมฮัมหมัด เรียก
ประชุมแกนน�าพันธมิตรทันท ี
เพื่อหารือเรื่องจัดตั้งรัฐบาลหลัง
จากสาบานตนเข้ารับต�าแหน่ง  
และจะเป็นคร้ังแรกที่รัฐบาลมา 
เลเซียจะไม่ใช ่รัฐบาลผสมบาริ 
ซาน นาซิอองนาล
 แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ดร.มหา
ธร์ีเรียกประชมุแกนน�า 4 พรรคใน
พันธมิตรปากาตัน ฮาราปัน เพื่อ
หารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและจะ
แถลงข่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุม 
ผู้น�ามาเลเซียที่จะมีอายุครบ 93  
ปีในอีก 2 เดือน รับปากระหว่าง
แถลงข ่าวครั้งแรกหลังสาบาน 
ตนว่า ภารกจิหลกัคอืท�าให้เศรษฐ 
กิจประเทศมีเสถียรภาพ และตาม
คืนเงินที่ถูกยักยอกไปจากกอง 
ทุนพัฒนามาเลเซีย (1MDB) จะ
พยายามท�าให้เงินริงกิตมีความ
คงทีม่ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ เงนิริง 

‘มหำธร์ี’เดนิหน้ำตัง้รฐับำล

กิตซื้อขายในตลาดต่างประเทศ
อ่อนค่าลงร้อยละ 4 เนื่องจาก 
นักลงทุนในต่างประเทศกังวลว่า
เศรษฐกิจมาเลเซียจะมีปัญหาหลัง
จากนายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค  
ถูกโค่นจากอ�านาจที่ยึดครองมา
ร่วมทศวรรษ 
 ดร.มหาธีร ์ได้รับการขนาน
นามว่าบิดาแห่งมาเลเซียทันสมัย
ระหว่างด�ารงต�าแหน่งนาน 22 ปี
ตัง้แต่ปี 2524-2546 เพราะเปลีย่น
โฉมมาเลเซียจากประเทศนิ่งๆ 
เป็นประเทศอุตสาหกรรมทันสมัย



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4829 (1354) วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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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

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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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



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 4829 (1354) วันจันทร์ที่ 14 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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4829 (1354) วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

Refill Me for Healthy Life

มร.วุง ซอย กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ประเทศ 
ไทย) จ�ากัด ร่วมด้วยต้องจิต วุฒิ 
ปุระจักร์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อาวุโสผลิตภัณฑ์ลาเนจ จัดงาน 
“LANEIGE WATER BAR 
TRUE  MO ISTUR IZ ING 
RECIPE!” แนะน�าผลิตภัณฑ ์
ใหม่ในชุด “LANEIGE WATER 
BANK HYDRO ESSENCE” 
มอยส์เจอไรเซอร์สูตรใหม่ 
 พร้อมเปิดตัวแคมเปญเพื่อ 
สังคมที่ท�าต่อเนื่องมาตลอด โดย
ในปี 2018 Laneige Refill Me! 
For Healthy Life! ได้แคมเปญ
แอมบาสเดอร์คนใหม่ “คชา- 
นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์” นัก
ร ้องนักแสดงที่ เสมือนตัวแทน 
คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ
ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันฟื้นฟู

ถึงมิถุนายน 2561 ลาเนจจะแบ่ง
รายได้ 30 บาท จากการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น มอบให้มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เพื่อน�าไปพัฒนาแหล่งน�้าด่ืมใน
ถิ่นทุรกันดารในประเทศไทย
 ด้านคชำ-นนทนนัท์ อญัชลีุ
ประดิษฐ์ ศิลปินผู้ได้รับเลือกให้
เป็นแคมเปญแอมบาสเดอร์ในปีนี้ 
เปิดเผยว่า “ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจ
ที่ได้รับเลือกเป็นแคมเปญแอม
บาสเดอร์ของโครงการ LANEIGE 
Refill Me! for Healthy Life! 
ในปีนี้ เพราะจะได้มีโอกาสเป็น 
กระบอกเสียงให ้ทุกคนหันมา
สนใจการพัฒนาแหล่งน�้าด่ืมสะ 
อาดในถ่ินทุรกันดาร เพื่อให้คน
ไทยที่ขาดแคลนได้มีน�้าดื่มที่สะ 
อาด ดีต่อสุขภาพ และคุณภาพ 
ชีวิตดีขึ้น”

และพัฒนาแหล่งน�้าด่ืมสะอาด 
ในประเทศไทย โดยมีเซเลบริตี้ 
สาวผิวสวย อาทิ หฤทัย ไชยันต์  
ณ อยธุยา, จริาภา ลกัษณวศิษิฏ์, 
ศิลป์ศุภา อภิรักษ์ทานนท์ และ
แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา 
เป็นต้น ร่วมงานด้วย
 มร.วุง ซอย กรรมการผู้จัด 
การ บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่า “ลา 

เนจ” ยืนหยัดที่จะสนับสนุนช่วย 
เหลือหลายๆประเทศที่เผชิญปัญ 
หาขาดแคลนแหล่งน�้าสะอาดผ่าน
โครงการช่วยเหลือสังคมมาตลอด
ช่วงหลายปีทีผ่่านมา ส�าหรับปี 2018 
ลาเนจประเทศไทยได้จัดโครง 
การ LANEIGE Refill Me! for 
Healthy Life! เพียงซื้อผลิตภัณฑ์ 
ใดๆของลาเนจในกลุ่ม WATER 
BANK ระหว่างเดือนพฤษภาคม 

ดร.ฉวีรัตน์	 เกษตรสุนทร	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงวัฒนธรรม	 เปิดงาน	 
“ออเจ้าในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 โดยมีตะติยะ	 ซอโสตถิกุล	 กรรมการ 
ผู้จัดการ	ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์	ศรีนครินทร์	ให้การต้อนรับ	

มร.เซยี	เชน	เยน	ประธานบรหิาร	บมจ.เดลต้า	อเีลคโทรนคิส์	(ประเทศไทย)	ต้อนรบั
สรรชาย	 นุ่มบุญน�า	 รองกรรมการผู้จัดการ	 บจก.ยูบีเอ็ม	 เอเชีย	 (ประเทศไทย)	 
ดร.ยศพงษ์	ลออนวล	นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย	และคณะ	เยี่ยมชมการผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมของบริษัท	


