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ปฏิรูปตัวเอง
ตามระบบ กลับไปสู้กันใน
สนามเลือกตั้ง สู้กันในสภา
มากขึ้น แม้จะมีตุกติกนอก
เกมบ้าง โอกาสที่จะได้เห็น
การออกมาต่อสู้บนท้องถนน
คงลดน้อยลงหรือแทบไม่มี
เลย นีไ่ม่ใช่ความส�าเรจ็ของ
การปฏิรูป แต่เป็นสิ่งที่เกิด
จากการเรียนรู้ของประชาชน

กฎหมายเผด็จการ!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

อดตีผูน้�ามาเลย์
เตรยีมให้ปากค�า

เศรษฐกิจ 4

บจ.ไทยอู้ฟูก่�าไรสทุธิ
286,000ล้านบาท

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“KPLUS”รกุจตจุกัร
รบันกัท่องเทีย่วจนี

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การเมืองในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มาคนไทยได้บทเรียนมามาก 
อาจเป็นจุดเปลี่ยนให้เกิด
แนวคิดไม่ยอมรบัการเคลื่อน 
ไหวบนท้องถนนมากขึ้นใน
กลุ ่มคนกลางๆที่ไม่เลือก 
ข้างชัดเจน ทิศทางการต่อสู้
ทางการเมืองหลังจากนี้เป็น
ไปได้ว่าน่าจะกลบัไปต่อสู้กนั
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ครบ 4 ปีการยึดอ�านาจปกครอง
ประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) หลายคนอาจมอง
ว่าล้มเหลว เสียของ ค้างเติ่ง แต่ก็
มีมุมมองย้อนกลับที่น่าสนใจว่า
ช่วงเวลาทีผ่่านมาไม่มีอะไรเสยีของ 
ตรงกันข้าม คสช. ได้ทุกอย่างที่
ต้องการเสียด้วยซ�้า
 สิ่งที่ คสช. ได้ไปแล้วคือการ
ครองอ�านาจบริหารประเทศยาว 
นานถงึ 4 ปีเตม็อย่างทีร่ฐับาลเลือก
ตั้งท�าไม่ได้ ได้รัฐธรรมนูญตามท่ี
ต้องการ ได้อ�านาจการแต่งตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา 250 คนมาไว ้
ในมือ ได้ใช้งบประมาณจัดซื้อของ
หลายอย่างที่อยากได้มานานแต่ 
ขอไม่เคยส�าเร็จในรัฐบาลเลือกตั้ง 
เช่น เรือด�าน�้า ได้กฎหมายลูกตาม
อย่างท่ีต้องการทั้งกฎหมายพรรค 
การเมือง กฎหมายเลือกตั้ง ได้คน
เข้าไปนั่งท�างานในองค์กรอิสระ
เกือบครบทุกองค์กร เหลือเพียง
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ท่ีอยู่
ระหว่างการสรรหารอบที่ 2 ฯลฯ
 ถ้ามองในมุมนี้จะเห็นว่า 
คสช. ได้อะไรไปแล้วมากมาย
หลายเรื่องตามที่ต้องการ ไม่มี
อะไรเสียของหรือเสียเวลาไป
เปล่าๆ 4 ปีอย่างที่พูดกัน
 ย้อนมาที่การชุมนุมของกลุ่ม
คนอยากเลือกตั้ง อย่างที่บอกไป
แล้วว่าแม้จะพอมีเงื่อนไขให้ม็อบ
จุดติด แต่หากเป็นม็อบที่เกิดขึ้น
โดยธรรมชาติ ไม่มีใครที่มีทุน มี
อ�านาจ มีเครือข่ายจัดตั้งหนุนหลัง 
เป็นเรื่องยากที่จะประสบความส�า 
เร็จตามเป้าหมายได้
 ต้องยอมรับความจริงกันก่อน
ว่าม็อบการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าม็อบฝ่ายไหน
ล้วนเป็นมอ็บจดัตัง้โดยนกัการเมือง 

ปฏิรูปตัวเอง
จะเกิดเหตุอย่างเช่นม็อบปีนเข้า
ท�าเนียบรัฐบาล บุกยึดสนามบิน 
ชัตดาวน์เมืองหลวงด้วยการปิด
การจราจรตามแยกส�าคัญ หรือตั้ง
เวทไีฮปาร์คกลางแยกราชประสงค์
 หากจะมีความรุนแรงบ้างก ็
แค่การดึงกันไปดันกันมาระหว่าง
ม็อบกับเจ้าหน้าที่ ถ้าจะแรงกว่า
นั้นก็คงต้องมีมือที่สามใช้อาวุธ
ลอบยิงเจ้าหน้าที่หรือผู้ชุมนุมเพื่อ
จุดชนวนสร้างสถานการณ์ตามท่ี
ฝ่ายข่าวของรัฐรับทราบมาว่ามีคน
พยายามฉวยโอกาสสร้างสถาน 
การณ์อยู่
 การเมอืงในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 
คนไทยได้บทเรียนมามาก และ
อาจเป็นจุดเปลี่ยนให้เกิดแนวคิด
ไม่ยอมรับการเคลื่อนไหวทางการ
เมืองบนท้องถนนมากข้ึนในกลุ่ม
คนกลางๆที่ไม่เลือกข้างทางการ
เมืองชัดเจน
 ที่ส�าคัญตัวผู้เล่นที่จะมารับบท
เด่นเป็นแกนน�าการชุมนุมไม่ว่า
ฝ่ายไหนแทบจะหมดดาราระดับ
แม่เหล็กที่จะใช้น�าม็อบเพื่อดึงคน
ออกจากบ้านแล้ว
 ทิศทางการต่อสู้ทางการเมือง
หลังจากนี้เป็นไปได้ว่าน่าจะกลับ
ไปต่อสู้กันตามระบบ กลับไปสู้กัน
ในสนามเลอืกตัง้ สูก้นัในสภามาก
ขึ้น แม้จะมีตุกติกนอกเกมบ้าง 
โอกาสที่จะได้เห็นการออกมาต่อสู้
บนท้องถนนคงลดน้อยลงหรือ
แทบไม่มีเลย นี่ไม่ใช่ความส�าเร็จ
ของการปฏริปู แต่เป็นสิง่ท่ีเกดิจาก
การเรียนรู้ของประชาชน
 หลังการเลือกตั้ง (ถ้ามี) 
การเมอืงอาจจะถงึจดุเปล่ียนที่
ส�าคัญอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้

ความรุนแรงหากจะมี
ก็เป็นแค่ความรุนแรงทางความคิด
ที่เผยแพร่กันทางโลกโซเชียล

กลุ่มการเมืองท่ีมีพลัง มีอิทธิพล 
มีทุน ไม่มีม็อบไหนท่ีเกิดขึ้นเอง
โดยธรรมชาติ
 ทุกม็อบล้วนเป็นม็อบที่มีคน
เริ่มจุดไฟขึ้นมาทั้งส้ิน ส่วนเมื่อ 
จุดแล้วไฟจะลุกลามไปได้แค่ไหน 
ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
 ม็อบกลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็
เช่นเดียวกัน แม้จะดูเหมือนกระ 
แสแรงในโลกโซเชียล มีคนที่มี
แนวคดิในทศิทางเดยีวกนัค่อนข้าง
มาก แต่ในสนามจริงกลับแรงไม่
เท่า เมื่อเป็นพลังบริสุทธิ์ ไม่มีคน

สนับสนุนอยู่เบ้ืองหลังอย่างเต็ม 
ที่ จ�านวนผู้เข้าร่วมชุมนุมจึงน้อย
กว่าเจ้าหน้าทีท่ีม่ารักษาความสงบ
เรียบร้อยอย่างที่เห็น
 การเคลื่อนไหวของกลุ ่มคน
อยากเลอืกต้ังผลทีไ่ด้รับเต็มทีน่อก 
จากคดีความติดตัวบรรดาแกน 
น�าแล้ว ก็จะได้เป็นน�้าหล่อเลี้ยง
ความคิดของคนที่คิดเห็นไปใน
ทางเดียวกันไม่ให้จางหายไป
 ความรุนแรงหากจะมกีเ็ป็นแค่
ความรุนแรงทางความคิดที่เผย
แพร่กนัทางโลกโซเชยีล ไม่มทีางที่
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In Brief : ย่อความ

ความทรงจ�า

ทรรศนะ

นักการเมืองรุ่นเก่าๆที่มีภาพพจน์ดี 
มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ การจะกลบัมา
ท�างานการเมอืง มาบรหิารบ้านเมอืง
กค็งไม่ยาก ดงึคนโน้นดงึคนนีม้าช่วย 
ท�างาน โดยเฉพาะเรือ่งเศรษฐกจิ หาก
ท�าได้กจ็ะท�าให้ประชาชนมีความสขุ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กฎหมายเผด็จการ!

เวบ็ไซต์ iLaw รวบรวมการออกประกาศ 
คสช. นับตั้งแต่เข้ายึดอ�านาจวันท่ี 22 
พฤษภาคม 2557 อย่างน้อย 208  
ฉบับ และออกค�าสั่ง คสช. อย่างน้อย 
127 ฉบับ รวมแล้วมากถึง 335 ฉบับ 
นอกจากนี้ยังอาศัยอ�านาจตามมาตรา 
44 ออกเป็นค�าสั่งหัวหน้า คสช. อย่าง
น้อย 188 ฉบับ
 รวมประกาศและค�าสั่งที่ออกด้วย
อ�านาจพิเศษของ คสช. อย่างน้อย  
523 ฉบับ หรือเฉลี่ย 125 ฉบับต่อปี  
ซึ่งจ�านวนมากถูกน�ามาใช้เพื่อจ�ากัด
สิทธิทางการเมืองของประชาชน เช่น 
ประกาศ คสช. ฉบับท่ี 7/2557 และ 
ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558  
ข้อ 12 ห้ามและก�าหนดโทษที่ชุมนุม
ทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
 ประกาศ คสช. ฉบบัที ่41/2557 ให้
อ�านาจเจ้าหน้าที่ทหารเรียกบุคคลมา
กักตัวเพื่อ “พูดคุย” และก�าหนดโทษผู้
ที่ไม่ยอมมาตามค�าสั่งเรียก ค�าสั่งนี้มัก
ถูกหยิบมาใช้กับผู้แสดงความเห็นต่าง
จาก คสช.
 ค�าสัง่หัวหน้า คสช. ฉบบัท่ี 1/2557 
งดเว้นการเลอืกตัง้ระดบัท้องถิน่ทกุระดบั
 ค�าสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 และ 
66/2557 นโยบายทวงคืนผืนป่าที่ 
ส ่ งผลกระทบต ่อสิทธิในที่ดินและ
ทรัพยากรของประชาชนที่ยากจนยาก 
ไร้จ�านวนมาก 
 แม้ คสช. ยนืยนัผลงานหนาเป็น
ศอกและพยายามแก้ปัญหาต่างๆ
ของประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็
สะท้อนว่าการใช้ “อ�านาจพิเศษ”  
ที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ยัง 
แก้ปัญหาต่างๆไม่ได้ นอกจาก 
เกดิความสงบเพราะประชาชนกลัว
อ�านาจจาก “ปลายกระบอกปืน” 
ประชาชนถูกห้ามแม้แต่การเรียก
ร้องสิทธิความเป็นมนุษย์!

ตอนนี้ “มาเลเซียโมเดล” รู ้สึกจะมาแรง 
ท่ีท�าให้หลายคนกลัวว่าจะเป็นแบบมหาธีร์ 
โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนใหม่ 
โดยเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยว่าคน
มีอายุก็สามารถกลับมาเป็นผู้น�ารัฐบาลได้  
คนหลายกลุ่มทั้งนักการเมืองและผู้มีอ�านาจ
ขณะนี้ซึ่งมีท่าทีว่าจะต่ออ�านาจก็หนักใจ อย่าง
คุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีจาก
พรรคประชาธิปัตย์ ก็มีอายุใกล้จะ 80 ปี ห่าง
จากมหาธีร ์ไม่มากนัก ที่ส�าคัญคือมีความ
ซื่อสัตย์ และร่างกายยังแข็งแรงกระชุ่มกระชวย 
ยังดูหนุ่มแน่นกว่ามหาธีร์เสียอีก
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ 
มนตรี ออกมาพูดถึงสถาปัตยกรรมการเมือง
ของประเทศไทยว่า ไม่เหมือนกับประเทศอื่นๆ 
จะมาเทียบกันไม่ได้ เราควรมีการเมืองแบบ
ไทยๆ แสดงให้เหน็ว่าออกอาการหนาวๆร้อนๆ
แล้ว แม้คุณชวนจะปฏิเสธและประกาศจะ
สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ตาม 
พรรคการเมืองอ่ืนๆก็ต้องหาคนเพ่ือเป็นทาง
เลอืกให้กบัประชาชน ไม่ใช่เฉพาะหวัหน้าพรรค
 อย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีการเลือก
หัวหน้าพรรค หากคุณอภิสิทธิ์แพ้ก็อาจท�า 
ให้คุณชวนเสียหน้า แต่ถ้ายังได้รับความไว้
วางใจให้เป็นหัวหน้าพรรคต่อไปก็ยังมีโอกาส
จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง เพราะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย
 เรื่องย้อนยุคย้อนสมัยเกิดได้ ไม่ใช่แค่ใน
ละครบุพเพสันนิวาส เมื่อคนเก่าของเก่าก�าลัง

ขายดี ทั้งๆที่มีเสียงเชียร์คนรุ่นใหม่ แต่คน
มาเลเซียกลับเลือกมหาธีร์ เหมือนเอาเครื่อง 
เก่าลายครามที่เป็นวัตถุล�้าค่ามาใช้อีกครั้ง  
คนเก่า คนที่เคยมีผลงานยังเป็นสิ่งที่ผู ้คน
ต้องการหากคนใหม่ไม่ได้เร่ือง ไม่น่านับถือ 
เหมือนของเก่าลายคราม พระเคร่ืองรุ่นต่างๆ 
ที่มีราคาแพง ยังไงคนก็ยังต้องการ ยังนับถือ
 ดังนั้น ตอนนี้นักการเมืองรุ ่นเก่าๆที่มี
ภาพพจน์ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต การจะกลับ
มาท�างานการเมอืง มาบรหิารบ้านเมอืงกค็งไม่
ยาก ดึงคนโน้นดึงคนนี้มาช่วยท�างาน โดย
เฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจ หากท�าได้ก็จะท�าให้
ประชาชนมคีวามสขุ การเมอืงตอนนีจ้งึต้องลุน้
กันตัวโก่ง เป็นเรื่องเร้าใจทั้งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ 
แม่ยกก็ยังส�าคัญอยู่ อย่างโบราณพูดไว้ว่า อย่า
ลืมกอไผ่ต้นเก่าล�าเก่า ถ้าไม่ตัดทิ้งก็จะโอบท้ัง
กอไว้อยู่ ลมมาก็ไม่โค่น แต่ถ้าเอาต้นแก่ออก
หมด เหลือแต่ต้นอ่อนที่ขึ้นใหม่ๆ ลมพัดนิด
เดียวเอียงจนอาจจะสูญพันธุ์ทั้งกอก็เป็นได้
 เรื่องนี้ต้องติดตามดูว่าเมื่อถึงการเลือกตั้ง 
จะออกหัวหรือออกก้อย แล้วจะมีปัญหาอะไร
หรือไม่ คุณชวนก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะ
ประกาศสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์ต่อไป แต่คน 
อ่ืนจะมีตัวให้เห็นหรือไม่ เม่ือ “กรุงศรีอยุธยา
ไม่สิ้นคนดี” ประเทศไทยก็คงไม่สิ้นคนดีเช่น
กัน ทั้งประเทศถ้าควานหาคนดีไม่ได้เลย 
ประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้ 
 ที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งคือคนดีคนเก่ง 
บางครัง้บางยคุกอ็ยูแ่ผ่นดนิบ้านเกดิเมอืง
นอนไม่ได้ ถูกยัดเยียดข้อหาสารพัดจน
ต้องไปตายต่างประเทศก็มี แต่ผู้คนก็อด
คิดถึงความดีไม่ได้ อย่างท่านปรีดี พนม
ยงค์ ถ้าท่านอยู่อายุ 100 ปี มายุคนี้ถ้า 
กลับเมืองไทยได้ก็ไม่แน่ว ่าอาจจะได้ 
เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมีอายุ 100 ปีก็ได้  
แม้ตอนนี้ท่านไม่อยู ่แล้ว แต่คนไทยก็ 
ยังคิดถึง ยังจัดงานร�าลึก จัดเสวนาทุกปี 
แสดงว่าของเก่าคนเก่าท่ีมีคุณประโยชน์
ต่อประเทศไทย ประชาชนไม่มีวันลืม
	 เจริญพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4836 (1361) วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประชุมผู้ถือหุ้น	 : ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยสัมพันธ์  
วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าตลาดหม้อแปลงไฟ
ฟ้าและอตุสาหกรรมด้านพลงังานรายใหญ่ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชมุ
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ของบริษัท เพื่อสรุปผลด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

เปิดตวักองทนุ	: เมธ์วด ีประเสรฐิสินธนา กรรมการผูจั้ดการ บลจ.บางกอกแคปปิตอล 
เปิดตัวกองทุนอีทีเอฟภายใต้ชื่อกองทุน BLOVOL 1 ในกองทุน 5 ดัชนีอัจฉริยะ  
ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นผลตอบแทนดี มีความผันผวนต�่า และลดความเสี่ยงทาง 
การเงิน นักลงทุนสนใจสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 25 พ.ค. ศกนี้

เศรษฐกิจ

บจ.ไทยอูฟู้ก่�ำไรสทุธ2ิ86,000ล้ำนบำท

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและ
ผู ้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียน (บจ.) งวด
ไตรมาส 1 ปี 2561 ว่ามีก�าไรสุทธิ
จ�านวน 449 บริษัท คิดเป ็น 
82.45% ของบริษัทที่น�าส่งงบการ
เงินทั้งหมด โดยมีก�าไรสุทธิรวม 
286,000 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 0.30% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ไตร 
มาส 1/2560 เป็นไตรมาสที่ บจ. 
มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่าน
มา คดิเป็นสดัส่วนสงูถงึ 29% ของ
ก�าไรทั้งปี 2560) ส�าหรับไตรมาส 
1/2561 ราคาน�้ามันยังเพิ่มสูงขึ้น 
อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มแข็ง 
ค่าขึ้น ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นอยู ่
ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 
24.33% ในช่วงเดียวกันปีก่อน
 ไตรมาสแรกปี 2561 บจ. มี
ยอดขายรวม 2.83 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 5.61% เม่ือเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน บจ. ส่วนใหญ่
มียอดขายปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
ในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคา
น�้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
ด้านฐานะการเงินของกิจการสิ้น
ไตรมาส 1 พบว่าโครงสร้างเงนิทุน

ของ บจ. ยังแข็งแรง มีอัตราส่วน
หนีสิ้นต่อทุน (ไม่รวมอตุสาหกรรม
การเงิน) ลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 
1.15 เท่า เทียบกับสิ้นปี 2560 ที่ 
1.17 เท่า
 ส�าหรบัภาพรวมผลการด�าเนนิ
งานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai) ปรับดีขึ้น โดย
ไตรมาสแรกปี 2561 มีก�าไรสุทธิ 
1,810 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ

เพิ่มขึ้น 69.56% จากไตรมาส 
4/2560
 ยอดขายของ บจ. สูงขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และราคา
น�้ามันดิบซึ่งปรับสูงขึ้นประมาณ 
20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อย่างไรก็ดี การผันผวนของราคา
น�้ามันและอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
ส่งผลกระทบทางลบต่อ บจ. ที่ท�า

ธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตร 
เคม ีซึง่กระจายตวัอยูใ่นหมวดพลงั 
งานและสาธารณูปโภค หมวดป ิ
โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวด
วัสดุก่อสร้าง ขณะที่การใช้นวัต 
กรรมและเทคโนโลยมีส่ีวนท�าให้ บจ. 
ได้รบัผลกระทบด้านความสามารถ
ในการท�าก�าไร และต้องปรบัตวัใน
การบริหารกิจการมากข้ึนในระยะ
ต่อไป โดยหมวดธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการอุปโภคบริโภคและการท่อง
เที่ยวยังมียอดขายและก�าไรสุทธิ
เติบโตดี ทั้งหมวดธุรกิจพาณิชย์ 
ขนส่งและโลจสิตกิส์ การแพทย์ ท่อง 
เทีย่วและสนัทนาการ พฒันาอสงัหา 
รมิทรพัย์และเงนิทนุและหลกัทรพัย์

ไตรมาสแรกปี 2561 บจ. ในตลาดหลกัทรพัย์ฯโตต่อเนือ่ง ก�าไร 
เพิ่มขึ้น 15.55% จากหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคที่มีก�าไร
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้าและหมวดธนาคารที่มีผลการ
ด�าเนินงานดีขึ้น

‘KPLUS’รุกจตุจักรรับนักท่องเที่ยวจีน
นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้
จดัการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผย
ถึงธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโตและมี
นักท่องเที่ยวจีนเป็นกลุ่มที่เข้ามา
มากที่สุด โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดว่าปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยว
จีนมาประมาณ 10.4-10.6 ล้าน
คน เติบโต 6-8% รายได้จาก 
นักท่องเที่ยวจีนมีมูลค่าประมาณ 
580,000 ล้านบาท เติบโต 11% 
นกัท่องเทีย่วจนีเป็นกลุม่นกัช็อปที่
มกี�าลังซ้ือสูงและสร้างรายได้ให้กบั
ธุรกิจท่องเที่ยว กสิกรไทยจึงร่วม
มือกับการรถไฟฯกระตุน้ตลาดนดั

จตุจักร ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งยอด
นยิมของนกัท่องเทีย่วจนีให้เป็นที่
รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น  
 พฤติกรรมของนกัท่องเทีย่วจนี
กว่า 90% จะเลือกใช้การช�าระเงิน
ผ่านมือถือเมื่อเดินทางไปต่างประ 
เทศ เพราะความสะดวกในการใช้
งานและโปรโมช่ันที่ได้รับจากการ
ใช้แอพพลิเคชั่นในการช�าระเงิน 
ขณะทีแ่อพพลเิคชัน่ K PLUS SHOP 
สามารถรับช�าระเงินได้ทั้ง Alipay 
และ WeChat Pay ซึง่นกัท่องเทีย่ว
จีนนิยมใช้ K PLUS SHOP จึง
ตอบสนองการชอ็ปของนกัท่องเทีย่ว 

จีน ซึ่งปัจจุบันยอดรับช�ำระเงิน 
Alipay และ WeChat Pay ของ
ธนำคำรกสกิรไทยสงูสดุเป็นอนัดับ 
1 มูลค่ำ 11,000 ล้ำนบำท เติบโต
เฉลีย่ 20% ต่อเดอืน โดยตลำดนดั
จตุจักรช่วงเสำร์-อำทิตย์มีนักท่อง
เทีย่วมำชอ็ปป้ิงวนัละกว่ำ 400,000 
คน ส่วนใหญ่เป็นชำวจีน คำดว่ำ
นักท่องเที่ยวจีนจะใช้จ่ำยท่ีจตุจักร
เพิม่ 20% จำกกำรมโีปรโมช่ันร่วม 
กับ Alipay เพรำะกำรรับช�ำระเงิน
ผ่ำนมือถือและกำรมีโปรโมชั่น 
พิเศษเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรตัด 
สินใจซื้อของนักท่องเที่ยวจีน
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ผูน้�าเกาหลพีบ‘ทรมัป์’
ประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ ผูน้�า
เกาหลีใต้ ออกเดินทางไปยัง
กรุงวอชิงตันเพื่อร่วมประชุม 
สุดยอดกับประธานาธิบดีโด 
นัลด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ ก่อนที่
การประชมุสดุยอดระหว่างประ 
ธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิม 
จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ จะ
มีขึ้นในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ 
แม้นายคิมขู ่ว ่าจะยกเลิกการ
หารือกับผู้น�าสหรัฐ โดยประ 
ธานาธิบดีทรัมป์และนายมุน 
ได้โทรศัพท์พูดคุยกันนาน 20 
นาท ีเกีย่วกบัความคบืหน้าปัญ 
หานิวเคลียร์เกาหลีเหนือ

ร้องแก้ปัญหามลพิษ 
นกัประวตัศิาสตร์และมัคคุเทศก์
ท้องถิ่นเรียกร้องให้รัฐบาลอิน 
เดียเร ่งแก ้ป ัญหามลพิษใน 
เมืองอัคราที่ก�าลังท�าลายความ
งดงามของทัชมาฮาล อนุสรณ์
สถานแห่งความรัก โดยข้อมูล
ขององค์การอนามัยโลกเมื่อ 
ต้นปีนี้ระบุว่า เมืองอัคราติด
อันดับ 8 เมืองที่มีมลพิษทาง
อากาศมากที่สุดในโลก ก่อน
หน้านี้ทางการอินเดียได้ส่ังปิด
โรงงานหลายร้อยแห่งใกล้กับ
ทัชมาฮาลหวังลดมลพิษ

‘อับบาส’ปอดติดเชื้อ 
นายอาเหม็ด ทิบี สมาชิกสภา
ปาเลสไตน์ กล่าวว่า ประธานา 
ธิบดีมาห์มูด อับบาส มีภาวะ
ปอดติดเชื้อและได้รับยาปฏิชีว 
นะแล้ว ขณะนี้มีอาการดีขึ้น 
ด้านผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
อิสติสารีอาหรับกล่าวว่า ผู้น�า
ปาเลสไตน์ติดเชื้อที่ปอดด้าน
ขวาและได้รับการรักษาตามอา 
การแล้ว ขณะที่ทางการปาเลส 
ไตน์เผยแพร่ภาพนายอับบาส
เดินอยูภ่ายในหอผูป่้วยและอ่าน 
หนังสือพิมพ์เพื่อสยบข่าวลือ 
ว่าอาการทรุดหนัก

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

อิหร่ำนไม่รับเงื่อนไขสหรัฐ
รัฐบาลอิหร่านไม่มีทางท�าตาม
ค�าสัง่สหรฐัหลงัรฐับาลวอชงิตนั
ตั้งเงื่อนไข 12 ข้อ รวมถึงการ
ที่อิหร่านต้องเปลี่ยนแปลงระ 
บบการเมืองและการทหาร 
มิฉะนั้นอาจต้องพบการคว�่า
บาตรครั้งใหญ่ที่สุด 
 ประธานาธิบดีฮัสซัน โรฮานี 
ของอิหร่าน กล่าวว่า สหรัฐไม่มี
สิทธิตัดสินใจแทนคนทั้งโลกรวม
ถงึอหิร่านว่าต้องปฏิบตัติวัอย่างไร 
ทุกประเทศบนโลกล้วนเป็นรัฐ
เอกราช สามารถด�าเนนินโยบาย
ของตวัเองได้อย่างอสิระภายใต้กฎ
เกณฑ์ระหว่างประเทศ อย่างไรกต็าม 
การแสดงท่าทีและการก�าหนดข้อ
เรียกร้องของรัฐบาลวอชิงตันต่อ
อิหร่านเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้ว
นบัครัง้ไม่ถ้วน จนรฐับาลเตหะราน
และประชาชนไม่จ�าเป็นต้องให้
ความส�าคัญอีกต่อไป
 ท่าทีดังกล่าวของผู้น�าอิหร่าน
คือการตอบโต้ถ้อยแถลงของนาย
ไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่าง
ประเทศสหรัฐ ซ่ึงก�าหนดเงื่อนไข 
12 ข้อ ให้อิหร่านต้องปฏิบัติตาม 
มิเช่นนั้นอาจต้องเผชิญกับมาตร 

นายนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐ 
มนตรมีาเลเซยี มกี�าหนดจะเข้าพบ
คณะกรรมการปราบปรามการทจุริต
แห่งชาติของมาเลเซียหรือเอ็มเอ 
ซีซี เพื่อให้ถ้อยค�าเกี่ยวกับกรณีที ่
เงินราว 10.6 ล้านดอลลาร์ ถูก 
โอนจากหน่วยงานหนึ่งในกองทุน
พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมาเล 
เซียหรือวันเอ็มดีบีที่เขาก่อตั้งขึ้น
มายังบัญชีธนาคารของเขา
 เอ็มเอซีซีได้เชิญตัวนายนาจิบ
มาให้ข้อมูลเก่ียวกับเงินจ�านวน 
ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นส่วนเล็กน้อย 
ท่ีเก่ียวข้องกับกรณอีือ้ฉาวเกีย่วกบั
เงินจ�านวนมหาศาลในกองทุนวัน

เอ็มดีบีที่หายไป ซึ่งการติดตาม 
เงินที่หายไปนี้เป็นเร่ืองที่นายก
รัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัด ให้
ความส�าคญัเป็นอนัดบัต้นๆในการ
เข้ามาบริหารประเทศอีกคร้ังหลัง
นายนาจิบปฏิเสธมาโดยตลอดว่า 
ไม่ได้กระท�าความผิดใดๆที่เกี่ยว 
ข้องกับกองทุนวันเอ็มดีบี 
 ส�านักนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ได้จัดตั้งคณะท�างานเฉพาะกิจ
สอบสวนข้อกล่าวหาเร่ืองการยัก 
ยอกเงินจ�านวนมหาศาลจากกอง 
ทุนวันเอ็มดีบี โดยเป้าหมายหลัก
คือการติดตามยึดทรัพย์สินและ
ด�าเนินคดีกับผู ้ต้องสงสัยท�าผิด

การคว�่าบาตรคร้ังรุนแรงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์เท่าที่รัฐบาลเตหะ 
รานเคยเผชิญ โดยข้อเรียกร้องนั้น
รวมถึงการที่รัฐบาลเตหะรานต้อง
เปิดทางให้คณะผู้ตรวจสอบนานา 
ชาติเข้าถึงพื้นที่นิคมนิวเคลียร์ทุก
แห่งในประเทศอย่างไม่มีเงื่อนไข 
การยุติกิจกรรมเคลื่อนไหวทั้งการ
ทูตและการทหารในตะวันออก 
กลางทีร่วมถงึการถอนก�าลงัทหาร
และนักรบออกจากซีเรีย การเลิก
สนับสนุนกลุ่มฮูตีในเยเมน และ
การยุติการสนับสนุนกลุ่มฮิซโบล
เลาะห์ทีเ่ป็นภยัคกุคามต่ออสิราเอล
 นอกจากนี้รัฐบาลวอชิงตันยัง
เรียกร้องอิสรภาพของตัวประกัน
ชาวอเมรกินัในอหิร่านทกุคน และ

อดตีผูน้�ามาเลย์เตรยีมให้ปากค�า

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของ
หน่วยงานด้านการทหารและการ 
เมือง ซึ่งผู้สันทัดกรณีมองไปใน
ทางเดียวกันว่า ไม่มีทางเป็นไป
ได้ที่รัฐบาลเตหะรานจะยอมรบัข้อ 
เรียกร้องเหล่านี้ที่เป็นการแสดง 
ออกอย่างชัดเจนของสหรัฐแล้วว่า
ต้องการโค่นอ�านาจอยาตอลเลาะห์
อาลี คาเมเนอี ผู ้น�าสูงสุดของ
อิหร่าน
 ด้านนางเฟเดริกา โมเกรนิ ีหวั 
หน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของ
คณะกรรมาธกิารยโุรป (อซี)ี กล่าว
ว่า การที่สหรัฐถอนตัวออกจาก 
ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านมีแต่ 
จะยิ่งท�าให้สถานการณ์ในตะวัน 
ออกกลางเลวร้ายมากกว่าเดิม

กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนนี้ ควบคู่
กับการประสานงานกับหน่วยงาน
บงัคบัใช้กฎหมายในต่างประเทศท่ี
สอบสวนเรื่องนี้ เช ่นกัน ได้แก่ 
สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ 
และแคนาดา
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ที่ AZTH 097/2018
           วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่  
4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซน บี 2 ห้องประชุม 9 บี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
  ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ที่ประชุมวิสามัญจึงควรรับรองรายงานการ 
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 2. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
  ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้มตินี้ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้มตินี้ต้องได้รับการ
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 4. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5
  ความเห็นคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท กำาหนดให้มตินี้ต้องได้รับการ 
พิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

   การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 5. วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
  บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาท้ายนี้ และโปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่
ประธานคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบอำานาจ ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม      

       ขอแสดงความนับถือ
       บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)

       (นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์)
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
       และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4836 (1361) วันพุธที่ 23 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)

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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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

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

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4836 (1361) วันพุธที่ 23 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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ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�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  

การบญัชหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 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 ุผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th

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 4836 (1361) วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ร้�นอ�ห�ร Thai orchid vancauver 

ที่ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancauver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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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

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4836 (1361) วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4836 (1361) วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

มูลนิธิเอสซีจีสำนต่อโครงกำรเยำวชนคนท�ำดี

มูลนิธิเอสซีจีเชื่อมั่นในคุณค่าของ
คน สานต่อ “โครงการเยาวชนคน
ท�าดี” ปีที่ 6 ให้นิสิตนักศึกษา
ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีโอกาส
น�าความรู้ความสามารถจากการ
เรียนมาประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์
โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม เพราะเชื่อว่าเยาวชนท่ี
รับผิดชอบต่อสังคมในวันนี้ย่อม 
จะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที ่“เก่งและด”ี 
ในวันหน้า
 สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการ
และผู้จัดการ มูลนิธิเอสซีจี กล่าว
ว่า ในปี 2561 นี้ โครงการเยาว 
ชนคนท�าดีโดยมูลนิธิ เอสซีจ ี
ได้เปิดรบัสมคัรต่อเนือ่งมาเป็นปีที่ 
6 ภายใต้แนวคิด “กล้า ลอง ดี” 
เพื่อให้คนรุ ่นใหม่กล้าออกจาก 
Comfort Zone แล้วลองกระโจน
ไปท�าความด ีซึง่ 5 ปีทีผ่่านมานสิติ
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให ้
เข้าร่วมโครงการจะได้ลงพื้นที่ท�า
โครงการจริง เพื่อฝึกการค้นคว้า 
การคิดวิเคราะห์ และการแก้ไข
อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการท�า 
งาน นับเป็นประสบการณ์ล�้าค่า 
ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน 
 ขณะเดียวกันการท�าโครงการ
ด้วยจิตอาสาจะท�าให้น้องๆรู ้จัก
การท�างานเป็นทมี มีความเอือ้เฟ้ือ
เผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ในวันข้างหน้าจะได้เติบโตเป็นผู ้
ใหญ่ที่มีคุณภาพ ใช้ชีวิตเพื่อตน 

ศ.(พิเศษ) เจริญ วรรธนะสิน และขจร เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร บริษัท 
เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) แถลงข่าวความร่วมมือในการสนับสนุนด้าน
อาหารและการสื่อสารอย่างเป็นทางการแก่ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา
เอเชี่ยนเกมส์ 2018 โดยมี พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ร่วมงาน

ดารณี ทองประชุม ผู้จัดการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ 
จ�ากัด พร้อมด้วยบริษัท มาร์ส ประเทศไทย จ�ากัด และบริษัทโรยัล คานิน 
(ประเทศไทย) จ�ากัด แถลงข่าวเตรียมจัดงาน PET EXPO THAILAND 2018  
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

การประกอบกังหันโดยต่อวงจร
ไฟฟ้าเข้ากับแผงโซลาเซลล์เพื่อ 
ช่วยปรับคุณภาพน�้าให้ดีข้ึน ชาว
บ้านก็ดีใจเพราะกลิ่นไม่พึงประ 
สงค์หมดไป ตอนแรกผมไม่มั่นใจ
ว่าจะท�าได้ส�าเร็จ แต่พอได้ลงมือ
ท�าแล้วผมภูมิใจและประทับใจกับ
โครงการนี้มาก เพราะท�าให้ผม 
มีความรับผิดชอบมากขึ้น ช่วงท�า
โครงการ ผม เพื่อน รุ่นพี่ แม้แต่
อาจารย์ ก็ได้อยู่ด้วยกันบ่อยข้ึน 
ท�าให้พวกเราสนิทและเปิดใจฟัง
กันมากขึ้น”

เองและผู้อื่นอย่างมีคุณค่า จึงขอ
เชญิชวนน้องๆมารวมตวักนัเพ่ือท�า
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
น้องๆที่สนใจสมัครร่วมโครงการ
เยาวชนคนท�าดีสามารถดูรายละ 
เอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลด 
ใบสมัครได้ท่ี www.scgfounda 
tion.org ตัง้แต่วนันีถ้งึ 15 มถินุายน 
2561 หรือติดตามข่าวสารโครง 
การได้ผ่าน FacebookFanpage 
“เยาวชนคนท�าดี” ซึ่งโครงการ 
ท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้
รับงบประมาณด�าเนินงานสูงสุด
โครงการละ 100,000 บาท
 กิตติพงษ์ บ�ารุงพงษ์ นัก 
ศึกษาชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาปิโตร 
เคมี วิทยาลัยเทคนิคระยอง เล่า
ประสบการณ์จากการท�าโครงการ

กังหันน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ที ่
เขาและเพือ่นๆได้ร่วมกนัแก้ปัญหา
น�้าเน่าเสียจากบ่อพักน�้าเสียของ
เรือนจ�ากลางระยองทีเ่อ่อล้นเข้าไป
เจิ่งนองบ้านเรือนของชุมชนว่า 
“เมื่อปีที่แล้วผมและเพ่ือนสมัคร
โครงการเยาวชนคนท�าดี ปีที่ 5 
เพื่อไปช่วยแก้ปัญหาน�้าเน่าเสีย 
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเรือนจ�าและ
ชุมชนโดยรอบ รวมทั้งยังไหลเอ่อ
เข้าไปในชุมชนด้วย สิ่งที่เราท�าคือ
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สังคม

โชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดงาน “อินเตอร์ 
แมค-ซบัคอนไทยแลนด์ 2018” โดยมมีน ูเลยีวไพโรจน์ ประธาน บรษิทั ยบูเีอม็เอเชยี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมภาครัฐ-เอกชน ให้การต้อน 
รับ ที่ไบเทค บางนา

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ จัดงานเปิดตัวโรงแรมที่ได้รับสัมปทานเข้าด�าเนินกิจการ 
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
โดยมีคุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ, มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา นรพัลลภ, ฉัตรวิชญ์  
เสริมด�ารงศักดิ์, ขจีรัตน์ เจนาคม ร่วมงาน

สุธิดา เสียมหาญ ผู้อ�านวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา 
จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินจ�านวน 50,000 บาท เพื่อสมทบ “เข็มวันอานันทมหิดล” 
ประจ�าปี 2561 โดยมี รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบ 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบรางวัล Marketeer No.1 
Brand Thailand 2018 ให้กับจักรภพ ฉิมอ�าพันธ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท 
ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด จากการวิจัยของบริษัท วิดีโอ รีเสิร์ช อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จ�ากัด 

มร.เควนติน จ็อบ บิ๊กบอส ชีวาส รีกัล มอบรางวัลชนะเลิศแก่แอรอน อภิมุข 
เกร็นดอน ในการแข่งขันบาร์เทนเดอร์แคมเปญ “CHIVAS MASTERS” และจะ 
ได้เป็นตัวแทนคนไทยไปแข่งขันต่อในเวทีระดับโลก โดยมีกฤษดา กมลวรินทิพย์, 
มร.แม็กซ์ วอร์เนอร์ ร่วมแสดงความยินดี 

พล.อ.อ.สุรศักดิ์ โปร่งจันทึก อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และ น.อ.หญิง  
อิศรญา สุขเจริญ ผู้อ�านวยการกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมคณะ  
เข้าเย่ียมชมแบรนด์ เฮลธ์ ดิสคัฟเวอรี เซ็นเตอร์ และชมกระบวนการผลิตที่ได ้
มาตรฐานของโรงงานแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย)

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจ�าประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา 
บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จ�ากัด จัดงานฉลองครบรอบ 7 ปีเจอเนสส์ 
ประเทศไทย อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนักธุรกิจเจอเนสส์ตบเท้าเข้าอวยพรพร้อมร่วม 
งานเลี้ยงฉลองอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน 

อมลระดา ทรงพัฒนาศิลป์ เจ้าของแบรนด์ La Famille เปิดตัวแฟชั่นโชว์ชุด Seifuku 
Lollita Collection ชุดแนวนักเรียนญี่ปุ่นท่ีผสมผสานกับแนว Lollita ใช้ผ้าลาย 
สกอตน่ารักตามแบบฉบับนักเรียนญี่ปุ ่น ในงาน Kazz Awards 2018 ที่ศูนย ์
การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


