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แค่เสมอตัว

โลกวันนี้มีประเด็น 2

บริสุทธิ์ แต่เมื่อปลำยทำงของ
กำรเรียกร้องคือกำรเลือกตั้ง
คือกำรเอำอ�ำนำจออกจำกมือ
ทหำรไปใส่ในมือนักกำรเมือง 
พลังบริสุทธ์ิอีกจ�ำนวนมำกจึง
เลือกส่งเสียงเชียร์อยู่ในที่ตั้ง 
ไม่ออกมำร่วมเดนิบนท้องถนน 
เมือ่ขยำยมวลชนไม่ได้ เปลีย่น 
แปลงอะไรไม่ได้ จึงน่ำจะได้
เพียงแค่ “เสมอตวั” ไม่ใช่ชนะ
อย่ำงที่พูดกัน

ยิ่งปราบยิ่งดัง!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

‘ทรมัป์’
เลือ่นคยุ‘คมิ’

เศรษฐกิจ 4

“ออมสนิ”ส�ารวจ
ความเชือ่ม่ันStartup

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

หุ้นไทยขาดปัจจยัใหม่
ในประเทศ

มีค�ำพูดที่ใช้อธิบำยบทสรุปใน
กำรเคลือ่นไหวของกลุ่มคนอยำก 
เลือกตั้งว่ำเป็นกำร “พ่ำยแพ้ 
ในสงครำม แต่ชนะเชิงกลยทุธ์” 
แต่ยังไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำ
ชัยชนะที่ได้มำคุ้มกับท่ีต้องสูญ
เสยีไปหรอืไม่ แม้กลุ่มคนอยำก
เลือกตั้งจะเป็นเพียงนักศึกษำ 
ประชำชน ไม่เกี่ยวโยงกับนัก 
กำรเมือง พรรคกำรเมืองโดย 
ตรง แทบจะเรยีกได้ว่ำเป็นพลงั
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“พ่ายแพ้ในสงคราม แต่ชนะ
เชิงกลยุทธ์”
 นี่คือค�าจ�ากัดความท่ีหลาย
ฝ่ายพยายามใช้อธิบายเก่ียวกับ
การเคลือ่นไหวของกลุม่คนอยาก
เลือกตั้งที่จบลงด้วยแกนน�าถูก
ควบคุมตัว ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ด�าเนินคดีอย่างน้อย 3 ข้อหา
 ค�าว่าแพ้ในสงครามทุกคน
เข้าใจได้เมือ่การชมุนมุจบลงด้วย 
แกนน�าถูกจับกุมด�าเนินคดี
 แต่ชนะเชิงกลยุทธ์ยังไม่สา 
มารถประเมินได้ว่าชัยชนะที่ได้
มาได้คุ้มเสียหรือไม่
 แม้จะมีสื่อต่างประเทศราย 
งานเหตุการณ์การชุมนุมและ
การจบักมุ ท�าให้กระทบต่อภาพ
ลักษณ์ของรัฐบาลทหาร คสช.
 แม้จะมีองค์กรต่างชาติออก
แถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อย 
ตัวแกนน�าผู้ชุมนุมทันที
 แม้จะมีความเคลื่อนไหวใน

แค่เสมอตัว
โซเชียล
 ทัง้นีเ้พราะส่วนมากเบือ่แล้ว
กับการตีงูให้กากิน เมื่อเนื้อ 
ไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง ใคร 
จะอยากเอากระดูกมาแขวนคอ
 ที่ผ่านมามวลชนได้บทเรียน
แล้วว่าการดูเขารวยช่วยเขาวิ่ง
นั้นไม่เกิดประโยชน์ เพราะเมื่อ
ฝ ่ายที่ตัวเองสนับสนุนได้รับ
อ�านาจแล้วก็ไม่ได้ท�าสิ่งใดจริง 
จังตามที่พูดไว้กับประชาชน ไม่
ได้ท�าอะไรจริงจังตามที่ยกขึ้น 
มาเป็นประเด็นเรียกร้องให้มี
การเคลื่อนไหว
 แม้กลุ ่มคนอยากเลือกตั้ง 
จะเป็นเพียงนกัศึกษา ประชาชน 
ไม่เกีย่วโยงกบันกัการเมอืง พรรค 
การเมืองโดยตรง แทบจะเรียก
ได้ว่าเป็นพลังบริสุทธิ์
 แต่เมื่อปลายทางของการ
เรยีกร้องคอืการเลอืกตัง้ คอืการ
เอาอ�านาจออกจากมือทหารไป
ใส่ในมือนักการเมือง พลังบริ 
สุทธิ์อีกจ�านวนมากจึงเลือกส่ง
เสียงเชียร์อยู่ในที่ตั้ง ไม่ออกมา
ร่วมเดนิบนท้องถนนอย่างทีเ่หน็
	 บทสรุปในการเคลื่อนไหว
ของกลุ่มคนอยากเลือกต้ังจึงไม่
น่าจะใช่ชัยชนะในเชิงกลยุทธ์
อย่างที่ว่ากัน
 แต ่น ่ ำจะได ้ เพียงแค ่ 
“เสมอตัว” ถึงจะได้ชื่อว่ำ
เป็นผู ้เสียสละ แต่ผลที่ได ้
กับสิง่ทีเ่สยีไป “คุม้” กนัหรอื
ไม่ แกนน�ำต้องไปบวกลบ
คูณหำรเอำเอง

ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เสียสละ
แต่ผลท่ีได้กับส่ิงท่ีเสียไป “คุ้ม” กันหรือไม่
แกนนำาต้องไปบวกลบคูณหารเอาเอง

โลกโซเชยีลดเุดอืดคกึคักมากขึน้
 แม้จะมีนักการเมือง พรรค 
การเมือง บางส่วนออกมาประ 
ณามการใช้อ�านาจรัฐ และเรียก
ร้องให้ปล่อยตัวแกนน�า โดย
พยายามช้ีว่าการเรียกร้องการ
เลือกตั้ งไม ่ใช ่อาชญากรรม  
การเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ 
ใช่ความผิด
 แต่ทุกการเคลือ่นไหวทีก่ล่าว
มาก็เป็นการเคลื่อนไหวเดิมๆ 
ซ�้าๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทุก 
ครั้งกับทุกการชุมนุมทางการ
เมืองในช่วงที่ผ่านมา
 ถำมว่ำกำรเคลื่อนไหวที่
ผ่ำนมำ รวมถึงกำรเคลื่อน 
ไหวในครัง้นี ้นอกจำกชยัชนะ

เชิงกลยุทธ์ที่ว่ำแล้วได้อะไร
อย่ำงอื่นเพิ่มเติมหรือไม่
 ขยายมวลชนให้มีแนวความ
คิดรักหลักการประชาธิปไตย 
เคารพหลักการสิทธิเสรีภาพ 
พื้นฐาน ฯลฯ ได้หรือไม่
 ถ้าตอบว่าได้ ต้องถามต่อ 
ว่าได้มาเท่าไร ได้ถาวรหรือได้
มาเพียงชั่วคราว
 การเคลื่อนไหวของกลุ่มคน
อยากเลือกตั้งมีความจริงประ 
การหนึ่งที่ควรยอมรับคือ แม้ 
จะมีคนอยากให้มีการเลือกตั้ง
จ�านวนมาก แต่คนท่ีออกมาร่วม
เคลื่อนไหวกลับไม่มาก
 ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวอยู่
ในที่ตั้ง เคลื่อนไหวกันในโลก 
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In Brief : ย่อความ

ชวนให้ต�่ำจม

ทรรศนะ

ใครชวนอะไรต้องคดิทบทวนให้รอบ 
คอบก่อนว่ำสุขหรือทุกข์ แล้วจึงปฏิ 
เสธหรอืตอบรบั หรอืนิง่เฉยก่อนเพือ่
ไม่ให้เสียน�้ำใจเพื่อนที่ชวน เพื่อนก็
อย่ำชักชวนเพื่อนไปในทำงเสียหำย 
อย่ำงนั้นไม่ใช่มิตรแท้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยิ่งปรำบยิ่งดัง!
แม้ “กลุ่มคนอยำกเลือกตั้ง” จะไม่
สามารถพาผูช้มุนมุไปถงึหน้าท�าเนยีบ
รฐับาลได้ แต่การได้แถลงข้อเรียกร้อง
ที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ หน้าอาคาร
องค์การสหประชาชาติ ก็เป็นการ
แสดงให้เหน็ความกล้าหาญของผูท้ีไ่ม่
ยอมก้มหัวและยอมรับ “อ�ำนำจ
เผด็จกำร”
 เมื่อประชาคมโลกส่วนใหญ่ยอม 
รับนับถือการปกครองใน “ระบอบ
ประชำธิปไตย” ก็ต ้องรังเกียจ 
“ระบอบเผด็จกำร” การจับกุมประ 
ชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยและ
ต้องการแสดงเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ของความเป็นมนุษย์ ทั่วโลกจึงรุม
ประณามการใช้ “อ�ำนำจพิเศษ” 
เพื่อกดหัวประชาชน
 “ไทยแลนด์ยุค 4.0” แต่การ 
เมืองถอยหลังไป “ยุค 1.0” จึง 
ดังกระหึ่มไปทั่วโลก “ทั่นผู้น�ำ” ยัง 
ยิ้มแย้มแจ่มใส อ้าง “กฎหมำย 
คือกฎหมำย” ทั้งที่เป็นกฎหมาย 
จากการใช้ “อ�ำนำจพิเศษ” ซึ่งช่วง 
4 ปี มีประกาศและค�าส่ังมากกว่า  
500 ฉบับ
	 มกีารตัง้ข้อหาทางการเมอืงประชา 
ชน	นักศึกษา	นักวิชาการ	และนักการ
เมือง	 มากถึง 640	คน	 แยกเป็นคด ี
ตามความผดิมาตรา	112 จ�านวน 131
คน	 ยุยงปลุกปั ่นตามมาตรา	 116  
จ�านวน 78 คน	 กระท�าผิด	 พ.ร.บ. 
ประชามติ 41 คน	และฝ่าฝืนค�าสั่งหัว 
หน้า	 คสช.	 ห้ามชุมนุมทางการเมือง 
390 คน	ยังไม่รวมถึงการข่มขู่คุกคาม
ของคนในเครื่องแบบอีกมากมาย
 น่ีคือควำมสงบภำยใต้ “อ�ำนำจ
จำกปลำยกระบอกปืน”!

เร่ืองการชักชวนทางศาสนาถือว่าชวนไป
สวรรค์ ชวนไปท�าบญุท�าทาน ชวนไปแสวงหา
มรรคผลนิพพาน เป็นการชักชวนที่ล�้าเลิศ
ประเสริฐสุด แต่เวลานี้ท่าทีของการชวนจะ
เหมือนชวนกันไปนรก ชวนกันเล่นอบายมุข
มากกว่า
 อย่างวงการฟุตบอลมีนักพากย์ฟุตบอล
เป็นกรูกูช็วนให้คนเล่นการพนัน ชวนกนัแบบ
นี้เรียกว่าชวนกันปีนขอบนรกชัดๆ หรือชวน
หลอกลวงให้เล่นหุ้น เล่นแชร์ก็เยอะ ชวนให้
ต�า่จม แต่ทีเ่สือ่มทีส่ดุคอืชวนให้เล่นการพนนั 
แม้แต่เด็ก 6 ขวบ ยังมีข่าวว่าเล่นพนันบอล
แล้วติดงอมแงม
 ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรหากอบายมุข
ระบาด คนติดการพนันกันงอมแงม การจะ
คิดสร้างสรรค์พัฒนาประเทศก็ยาก เพราะ
หมกมุ่นมัวเมาลุ่มหลงแต่การพนันจนถอน 
ตัวไม่ขึ้น แล้วจะท�างานที่สร้างสรรค์ พัฒนา
ได้อย่างไร เมื่อมีแต่เรื่องเลวทรามต�่าช้า  
เมื่อไม่มีเงินไปเล่นการพนันก็ต ้องขโมย 
หรือสร ้างความเดือดร ้อนให้ครอบครัว  
พ่อแม่ หรือขโมยเงินพ่อแม่ไปใช้หนี้ ถ้าลูก 
ติดคุก พ่อแม่ก็เป็นทุกข์ แทนท่ีจะเอาเงิน 
ไปลงทุนค้าขายให้ได้ดิบได้ดี
 ชวนในทำงที่ดีไม่ชวน ชวนกันไปหำ
เวรหำภยั หำอนัตรำยท่ีตกต�ำ่ ไม่ดไีม่งำม 
ยังไงกข็อให้นกึถงึชือ่คณุชวน หลกีภยั ไว้
บ้ำง เด็กๆท้ังหลำยอย่ำกระโดดเข้ำหำ
ภยั อย่ำแส่เข้ำหำทกุข์ ให้มอีำรมณ์อยำก
ดับทุกข์กันบ้ำง เพรำะอบำยมุขยังไงก็

เป็นผ ีกำรพนนัมแีต่เป็นทกุข์ เขำถงึบอก
ว่ำโจรปล้น ไฟไหม้ กไ็ม่ร้ำยเท่ำกบัผกีำร
พนันเข้ำสิง
 โจรปล้นบ้านก็ยังอยู่ ไฟไหม้ก็ยังมีที่ดิน
เหลือ แต่ถ้าแพ้พนันบางทีหมดเน้ือหมดตัว 
หมดทัง้ทีด่นิ ทัง้บ้าน ไม่มอีะไรเหลอืเลย บาง
คนหมดกระท่ังชวิีต เพราะแพ้พนันแล้วไม่รูจ้ะ
อยู่ไปท�าไม ขายทรัพย์สิน บ้านเรือน ไร่สวน
หมด อย่างข่าวครอบครวัฆ่าตัวตาย พ่อฆ่าลกู
แล้วกฆ่็าตัวตายตาม เพราะเอาบ้านไปจ�านอง
จ�าน�าเพือ่เล่นการพนนั พอหมดตวักไ็ม่รูจ้ะท�า
อย่างไร คิดว่าลูกอยู่ไปก็ล�าบาก เลยฆ่าลูก
ก่อนแล้วก็ฆ่าตัวเองตาย
 อันน้ีเป็นเรื่องท่ีแย่ เพราะฉะนั้นใครเขา
ชวนท�าอะไรอย่าเพิง่รบีรบั อย่าเพิง่รบีปฏเิสธ 
ตามหลักศาสนาให้ใคร่ครวญก่อนว่าได้หรือ
เสยี บวกหรอืลบ เป็นประโยชน์หรอืไม่ รบีรบั
ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีเราก็ซวย รีบปฏิเสธแต่เป็น
เรื่องท่ีดีเราก็เสียโอกาส พระพุทธเจ้าจึงให้
ใคร่ครวญ พิจารณาให้รอบคอบ
 เราจึงควรใคร่ครวญทุกเร่ืองว่าดีหรือร้าย 
ท่ีผ่านมาชวนกันไปตาย ชวนกันไปบาดเจ็บ
ล้มตาย ติดคุก ล้วนไม่ได้สร้างสรรค์ ชวนไป
กนิเหล้า ชวนเล่นแชร์ เล่นหุ้นอะไรต่างๆทีม่นั
สุ่มเสี่ยงโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อน มันก็เสีย
หายวายวอดเพราะถูกเขาชวน เพื่อนชวนจะ
ไปโทษเพื่อนก็ไม่ได้ เพราะมันอยู่ที่เราเป็น
หลัก
 ดังนั้น อย่ำชวนให้มันเป็นทุกข์ ใคร
ชวนอะไรต้องคิดทบทวนให้รอบคอบ
ก่อนว่ำสุขหรือทุกข์ แล้วจึงปฏิเสธหรือ
ตอบรับ หรือนิ่งเฉยก่อนเพื่อไม่ให้เสีย
น�้ำใจเพื่อนที่ชวน เพื่อนก็อย่ำชักชวน
เพ่ือนไปในทำงเสียหำย อย่ำงนั้นไม่ใช่
มิตรแท้ โดยเฉพำะทำสกำรพนัน เส้น
ทำงอบำยมุขไม่ได้สร้ำงสรรค์อะไรเลย 
ประเทศชำติก็เสียหำย จึงอย่ำเป็นคนท่ี
เชื่อง่ำย ชีวิตคนเรำต้องฉลำดให้ได้
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘ออมสนิ’ส�ำรวจควำมเชือ่มัน่Startup

นายชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอ้�านวย
การธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า 
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และ
เศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออม 
สนิ ได้ท�าการส�ารวจดชันคีวามเชือ่
มั่นผู้ประกอบการ Startup (SSI) 
เป็นครัง้แรก ภายหลงัจากมกีารจดั
ท�าการประมาณการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจไทย (GDP) และดัชนี
ความเชื่อม่ันเศรษฐกิจฐานราก 
(GSI) เพราะตระหนักถึงความ
ส�าคญัของผู้ประกอบการ Startup ใน
การขับเคลื่อนอนาคตของประเทศ
 ทั้งนี้ ผลการส�ารวจดัชนีความ
เชื่อมั่นผู ้ประกอบการ Startup 
(SSI) ประจ�าไตรมาส 1 ปี 2561 
ส�ารวจกลุม่ผูป้ระกอบการ Startup 
ทั่วประเทศ 423 ตัวอย่าง พบว่า
ดัชนี SSI อยู่ที่ระดับ 62.16 สูง 
กว่าค่ากลางที่ระดับ 50 แสดงว่าผู้
ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อ
สถานการณ์ทางธรุกจิโดยรวมจาก
ปัจจัยด้านผลประกอบการ การ
ผลิต และค�าสั่งซื้อที่อยู่ในระดับดี 
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจบริการ เช่น 
ธุรกิจการเงิน ขนส่งและโลจิสติกส์ 
การศกึษา และการท่องเทีย่ว เนือ่ง 
จากมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน

ด้านการตลาดและการให้บริการ  
 ส�าหรับ SSI ในอนาคตอีก 3 
เดือนข้างหน้า ผู้ประกอบการมอง
ภาวะธรุกิจในภาพรวมดขีึน้ทีร่ะดบั 
67.75 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากปริมาณการผลิตและค�าส่ังซื้อ
ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะ
ธุรกิจการแพทย์ สาธารณสุข พา 
ณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และการเงิน 
แต่คาดว่าต้นทุนการประกอบการ

จะยังไม่ลดลงจากปัจจุบัน
 เมื่อพิจารณาแต่ละภาคธุรกิจ 
ได้แก่ อุตสาหกรรม การเกษตร 
การค้า และบริการ ผู้ประกอบการ
ภาคบริการมีความเชื่อมั่นที่ระดับ 
68.73 สูงกว่าภาคธุรกิจอ่ืนที่อยู่
ระดบั 57.9-60.5 แต่ยงัมข้ีอจ�ากดั
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ

ปัญหาการขาดสภาพคล่อง การ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนและคู ่แข่งขัน 
รวมถึงขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ
และทักษะเฉพาะทาง
 ศูนย์วิจัยฯยังมีประเด็นที่ต้อง
เฝ้าระวังติดตามคือ ปัจจัยด้าน
ต้นทุนของผู้ประกอบการท่ีสูงข้ึน 
ทั้งค่าแรง อุปกรณ์การผลิต ราคา
น�้ามันและค่าขนส่ง ท้ังยังมีอุป 
สรรคด้านก�าลังการผลิตท่ีไม่เพียง
พอต่อความต้องการของผู ้สั่งซื้อ 
นอกจากนี้ยังต้องการให้ภาครัฐ
สนับสนุนด้านเงินทุนหรือร่วมลง 
ทุนเพื่อขยายธุรกิจ และลงทุนเพิ่ม
เติมด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์

ธนำคำรออมสินส�ำรวจดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้ประกอบกำร Startup 
(SSI) ผู้ประกอบกำรยังมีควำมเชื่อมั่นต่อสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจ 
โดยรวม แต่ขำดสภำพคล่อง ขำดแคลนแรงงำนที่มีฝีมือและ
ทักษะเฉพำะทำง

หุ้นไทยขำดปัจจัยใหม่ในประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด 
(มหาชน) วิเคราะห์ทิศทางการลง 
ทุนตลาดหุ้นไทยช่วงสัปดาห์นี้ มี
ปัจจยับวกจากสหรฐั-จนีทีบ่รรลขุ้อ
ตกลงหยุดเก็บภาษีน�าเข้าชั่วคราว 
ท�าให้เป็นข่าวเชิงบวกต่อตลาดหุ้น
ต่างประเทศและช่วงสั้นมีความ
เสี่ยงน้อยลง ส่วนตลาดหุ้นไทยมี
โอกาสฟื้นตัวเช่นกัน แต่กรอบการ
ขึ้นของดัชนียังจ�ากัด เนื่องจากยัง
ขาดปัจจยัใหม่ๆภายในประเทศ นัก 
ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต�่าจึงยัง
แนะน�าให้ “Wait&See” จนกว่าดชั 
นจีะกลบัมายนืเหนอื 1,780 อกีครัง้
 ขณะทีน่กัลงทนุทีร่บัความเสีย่ง

ได้สูงแนะให้ “ซื้อเก็งก�าไร” หุ้นที่
มีปัจจัยบวกเฉพาะ ได้แก่ หุ้นที่งบ
ไตรมาส 1/2561 ออกมาดี และ 
ช่วงไตรมาส 2/2561 ยังมีโมเมน 
ตัมโตต่อ ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล 
เช่น BDMS, BCH, RJH กลุ่มค้า
ปลีก เช่น BJC, MC กลุ่มบันเทิง 
เช่น RS, MAJOR, JKN กลุ่ม 
อสังหาฯ เช่น AP, SPALI, SC 
กลุม่โรงแรม เช่น CENTEL, ERW 
หุ ้นกลุ ่มนิคมฯที่ ได ้ประโยชน ์
จากนโยบาย EEC เช่น WHA, 
AMATA, ROJNA และหุน้ทีน่�าเข้า
ค�านวณ MSCI Index ซึ่งคาดว่า 
มีศักยภาพโตดีและราคาหุ้นยังมี 

Upside Gain น่าสนใจ โดยจะมี 
ผลบังคับใช้ 31 พฤษภาคมนี้ เช่น 
LH, THG, DDD, MONO 
 อย่างไรก็ตาม ดัชนีมีโอกาส 
รบีาวด์ทางเทคนคิ โดยให้แนวต้าน
ที่ 1,775 จุด และแนวรับที่ 1,745-
1,750 จุด แต่เพื่อความไม่ประ 
มาทหากดัชนีกลับมาปิดต�่ากว่า
แนวรับให้ใช้เป็นจุดตัดขาดทุน 
รอบนี้ ส�าหรับนักลงทุนระยะกลาง
แนะน�าให้ถือเงินสดต่อ โดยกลุ่ม 
ที่คาดว่ายังมีโอกาสปรับตัวบวก 
ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ เช่น AH, 
APCS และกลุ ่มพลังงาน เช่น 
PTT, PTG
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‘มำดโูร’ขับทตูสหรัฐ
ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร 
ของเวเนซุเอลา สั่งขับอุปทูต
และนักการทูตระดับสูงของ
สหรัฐออกนอกประเทศภายใน 
48 ชั่วโมง ตอบโต้ที่ถูกสหรัฐ
ประกาศคว�า่บาตรรอบใหม่หลงั
การเลือกต้ังประธานาธิบดีเมื่อ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยกล่าว
หาอุปทูตสหรัฐว่าพัวพันแผน
คบคิดทางทหาร ขณะที่สถาน
ทูตสหรัฐแทรกแซงเรื่องทหาร 
เศรษฐกิจ และการเมือง พร้อม
ประกาศว่าไม่ว ่าแผนคบคิด
หรอืการคว�า่บาตรกไ็ม่สามารถ
ฉุดรั้งเวเนซุเอลาได้ 

งดร่วม‘ปตูนิ’บอลโลก
กลุ ่มฮิวแมนไรท์วอทช์ในสห 
รฐัแถลงเรยีกร้องให้ผู้น�าทัว่โลก
คว�า่บาตรไม่เข้าร่วมทีน่ัง่ชัน้วไีอ
พีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ 
ปตูนิ ของรสัเซยี ในพธีิเปิดการ
แข่งขันฟุตบอลโลกเดือนหน้า 
จนกว่าผู้น�ารัสเซียจะเดินหน้า
ปกป้องพลเรอืนในซเีรยีมากขึน้ 
โดยแถลงว่า ผูน้�าทัว่โลกควรส่ง
สญัญาณถงึประธานาธบิดปีตูนิ
จนกว่าจะเปลีย่นแปลงท่าทีและ
พฤติกรรมเพื่อยุติการก่อความ
รนุแรงของกองก�าลงัรสัเซียและ
กองทัพซีเรียในประเทศซีเรีย 

เตรยีมลดภำษนี�ำเข้ำ
ส�านักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า 
จีนจะลดภาษีน�าเข้ารถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคลจากร้อยละ 25 ใน
ปัจจุบันมาอยู่ที่ร้อยละ 15 จาก
ทีไ่ด้มกีารทบทวนตามข้อเสนอ
ต่างๆ ซึ่งถือเป็นความเคลื่อน 
ไหวทีท่�าให้ผูป้ระกอบการโล่งใจ 
โดยเฉพาะค่ายรถหร ูเช่น บรษิทั
บีเอ็มดับเบิลยู และบริษัทเลก
ซัส ท่ามกลางความวิตกกังวล
ของนักลงทุนและผู้บริหารภาค
เอกชนรายใหญ่จากข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างจนีกบัสหรฐั

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’เลื่อนคุย‘คิม’
ประธำนำธิบดีสหรัฐเปรยกำร
ประชุมสุดยอดกับผู้น�ำเกำหล ี
เหนอืในเดอืนหน้ำอำจต้องเลือ่น 
ออกไปก่อน

ประธานาธิบดีโดนัลด ์ ทรัมป์  
ของสหรัฐ ให้การต้อนรับประธา 
นาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหล ี
ใต้ ที่มาเยือนท�าเนียบขาวในกรุง
วอชงิตัน ด.ีซี. และระบวุ่า มโีอกาส
เป็นไปได้สูงที่การประชุมสุดยอด
กับนายคิม จอง-อึน ผู ้น�าเกา 
หลีเหนือ ในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ 
ท่ีสิงคโปร์ อาจไม่เกิดข้ึนตามก�า 
หนด โดยเกาหลีเหนือต้องท�าให้ 
ได้ตามเง่ือนไขเพ่ือให้การประชุม 
สุดยอดเดินหน้าต่อได้ แต่แม ้
ไม ่ เกิดขึ้นตามแผนก็อาจมีขึ้น 
ภายหลังได้ ส่วนเงื่อนไขดังกล่าว
ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้ระบุ
แน่ชัด เมื่อถูกถามว่าใช่เรื่องอาวุธ
ของเกาหลีเหนือหรือไม่ ประธา 
นาธิบดีสหรัฐตอบว่า การปลด 
อาวธุนวิเคลียร์ต้องเกิดขึน้ ระหว่าง
นี ้และว่านายคิมมทีศันคตทิีเ่ปลีย่น 
ไปหลังการไปเยือนจีนรอบที่สอง 
แต่ไม่คิดโทษใครต่อเรื่องนี้ 
 ท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดี

เจ ้าหน้าที่ระดับสูงจีนกล่าวกับ
รัฐมนตรีต่างประเทศบัลแกเรีย 
ว่า การประชุมประจ�าปีระหว่างจีน
กับประเทศยุโรปกลางและยุโรป
ตะวันออกจะเป็นประโยชน์กับ
สหภาพยุโรป (อียู) โดยรวม เพื่อ
คลายกังวลว่าจีนพยายามท�าให้
ยโุรปแตกแยก
 นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและ
รฐัมนตรต่ีางประเทศจนี ได้พบกบั
นางเอคาเทรินา ซาฮารีวา รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่าง 
ประเทศบัลแกเรีย และกล่าวว่า 
การประชุม 16+1 จะเป็นผลดีต่อ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งจีน
อ้างว ่าเป ็นกลไกความร่วมมือ 

ทรัมป์มีขึ้นหลังมีข่าวว่า เขาสอบ 
ถามทีมผู้ช่วยและที่ปรึกษาว่าควร 
เดินหน้าการประชุมสุดยอดครั้งนี้
ต่อไปหรือไม่ ทั้งนี้ หลังเกาหล ี
เหนือขู่จะถอนตัวจากการประชุม 
สดุยอดหากสหรัฐบีบให้ปลดอาวุธ 
นิวเคลียร์แต่ฝ่ายเดียว และยัง
แสดงความไม่พอใจที่สหรัฐซ้อม 
รบร่วมกับเกาหลีใต้ รวมทั้งไม่
พอใจกรณทีีน่ายจอห์น โบลตนั ที่
ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติ
สหรัฐ แนะให้เกาหลีเหนือใช้รูป
แบบการปลดอาวุธนิวเคลียร์ตาม
แบบลิเบียเมื่อปี 2546 ที่ท�าให้ 
พ.อ.มูอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้น�า
ลิเบีย ถูกโค่นอ�านาจและจบชีวิต 
ในอีกไม่กี่ปีต่อมาจากฝีมือกลุ ่ม
กบฏที่โลกตะวันตกสนับสนุน 
 อย่างไรก็ตาม นายไมค์ ปอม

ประชมุร่วมจนี-ยโุรปประจ�ำปี 

เปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ 
กล่าวว่า สหรัฐยงัคงเดนิหน้าอย่าง
เต็มที่ส�าหรับการประชุมสุดยอด
คร้ังประวัติศาสตร์ระหว่างประธา 
นาธิบดีทรัมป์กับนายคิม ส่วนที่
ปรึกษาด้านความมั่นคงของเกา 
หลีใต้ระบุว่า การประชุมสุดยอด
ระหว่าง 2 ผู้น�ามีโอกาสเกิดข้ึน 
สูงถึง 99.9% 
 ความไม่แน่นอนของการประ 
ชมุสดุยอดยังมีขึ้น ขณะที่กลุ่มสื่อ
จากนานาชาติรวมทั้งรัสเซียและ
จีนเดินทางไปเกาลีเหนือเพื่อสัง 
เกตการณ์การท�าลายพืน้ทีท่ดสอบ
นวิเคลยีร์ปุงกเย-รี ซึง่เกาหลเีหนอื
เป็นฝ่ายเชิญ แต่ไปถึงแค่เมืองท่า
วอนซาน เนื่องจากสภาพอากาศ
ไม่อ�านวยให้เดินทางต่อ และไม่
แน่ชัดว่าจะไปทีปุ่งกเย-รไีด้เมือ่ใด

ของจีนกับประเทศในยุโรปกลาง
และตะวันออก กระทรวงต่างประ 
เทศจีนอ้างแถลงการณ์ของนาย
หวังที่มีต่อรัฐมนตรีต่างประเทศ 
บัลแกเรียว่า ความร่วมมือ 16+1 
และความร ่วมมือจีน-อียู เป ็น 
ความสัมพันธ์ที่พิเศษ โดยมีจุด 
มุ่งหมายเพื่อช่วยเสริมสร้างกระ 
บวนการรวมยุโรป ซึ่งจีนคาดว่า 
การประชุมในปีนี้ที่บัลแกเรียจะ 
บรรลุเป้าหมายใหม่ และส่งเสริม
ความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วม
กันระหว่างจีนกับยุโรปกลางและ
ตะวันออก 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4837 (1362) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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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 4837 (1362) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

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



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

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 4837 (1362) วันพฤหัสบดีที่ 24 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 4837 (1362) วันพฤหัสบดีที่ 24 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
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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 4837 (1362) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4837 (1362) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

‘รำชวิถี’ชวนชมคอนเสิร์ตกำรกุศล 
โรงพยาบาลราชวิถีชวนคนไทย
ร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่ง
ใหญ่ “67 ปีที่รอกลับบ้ำน...
สืบสำนปณิธำนพ่อ” น�ารายได้
สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การ
แพทย์ราชวิถี โดยได้รับเกียรต ิ
จากเหล่าศลิปินแนวหน้าของเมือง 
ไทยที่จะมาร่วมขับร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ ในวันอาทิตย์ ท่ี 3 
มิถุนายน 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประ 
ชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล
ราชวิถี
 นพ.มำนัส โพธำภรณ์ ผู ้
อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลรำชวิถี 
กล่าวว่า ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี 
ที่ดูแลสุขภาพคนไทย บริการด้าน
การแพทย ์จากโรงพยาบาลหญงิสู่
โรงพยาบาลเพื่อประชาชน และ
ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์วิชา 
การรับส่งต่อผู ้ป ่วยที่ใหญ่ที่ สุด 
ของกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข รองรับผู ้ป ่วยนอก
มากกว่า 1 ล้านชีวิตต่อปี ผู้ป่วยใน
กว่า 40,000 ชีวิตต่อปีจากท่ัว
ประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีความแออัด
ทั้งสถานที่ และผู้ป่วยต้องรอการ
รักษาเป็นเวลานาน จึงจ�าเป็น 
ต้องขยายสถานที่และน�าระบบ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น เพื่อ
ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาและ
การบริการที่ดี รวดเร็วขึ้น

มร.เก็น	ไซโตะ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร	บริษทั	แบรนด์	ซนัโทร่ี	อินเตอร์เนชัน่แนล	
จ�ากัด	เปิดงาน	“เดอะ	ไฟน์	เนส	บาย	แบรนด์รังนกแท้”	โดยมีธีรเดช	วงศ์พัวพันธ์	
พรีเซ็นเตอร์แบรนด์รังนกแท้,	 นันทนา	 ขาวปลื้ม,	 พุดตาน	 พงษ์พัฒนาไพบูลย์,	 
ธญาพัชร์	เบญจภัทรเศรษฐ์	ร่วมงาน

จิร	แก้วโยธา	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	มอบรางวัลรถยนต์	
MG	 ZS	 1.5	 L	 รุ่น	 X	 จ�านวน	 1	 รางวัล	 และ	 iPhone	 X	 256	 GB	 Sliver,	 
Space	 Gray	 จ�านวน	 31	 รางวัล	 ให้แก่ลูกค้าร้านเซเว่น	 อีเลฟเว่น	 ผู้โชคดีจาก 
การร่วมรายการ	“แลกซื้อสุดลุ้น	ผ่าน	Line	7-Eleven	TH”	

พันธ์ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยา 
บาลราชวิถี โทร.0-2354-8108 
ต่อ 3037 บตัรราคา 5,000/ 3,000/ 
1,000 บาท 
 ผูม้จีติศรัทธาร่วมแบ่งปันน�า้ใจ
สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การ
แพทย์ได้ที่ บัญชีโรงพยาบาลราช 
วิถี (เงินบริจาค) ธนาคารไทยพา 
ณชิย์ สาขาโรงพยาบาลราชวถีิ เลข
ที่บัญชี 051-276128-1 (สามารถ
ลดหย่อนภาษไีด้ 2 เท่า) หรอืสอบ 
ถามรายละเอยีดได้ทีฝ่่ายลกูค้าสมั 
พนัธ์ โทร.0-2354-8108 ต่อ 2611

 ดังนั้น การจัดคอนเสิร์ตการ
กุศล “67 ปีท่ีรอกลับบ้าน...สืบ 
สานปณิธานพ่อ” ภายใต้โครงการ 
“รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ...ได้ต่อบุญ” 
นับเป็นโอกาสครบรอบ 67 ปีของ
โรงพยาบาล และเพ่ือหารายได้
ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และ
สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ให้
เพียงพอกับความต้องการของผู ้
ป่วย จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วม 
ชมคอนเสิร์ตการกุศลคร้ังย่ิงใหญ่ 
โดยได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปิน
แนวหน้าของเมืองไทย น�าโดย 

เบิร์ดกับฮาร์ท, ตุ๊ก-วิยะดา, โก้ 
Mr.Saxman, พลพล, ชมพ ูฟรุต้ตี,้ 
อ๊อด ครีบีนู, ไท ธนาวฒุ,ิ อู-๋ธรรพ์ 
ณธร, อี๊ด วงฟลาย บรรเลงเพลง  
โดย KasetsartWind Symphony 
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ตดิตามรายละเอยีดและส�ารอง
ที่นั่งออนไลน์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้
ผ่าน Line@ Official คอนเสร์ิตการ
กุศล 67 ปี และอัพเดทดูราย
ละเอียดได้ทาง FacebookPage 
โรงพยาบาลราชวิถี รวมทั้งติดต่อ
ซื้อบัตรได้แล้วที่ฝ ่ายประชาสัม 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4837 (1362) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

วิบูลย์	 นิมิตรวานิช	 ผู ้อ�านวยการภูมิภาคภาคตะวันออก	 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย	พร้อมด้วยพันธมิตร	น�าโดยธนาคารกรุงเทพ	สายการบิน	Bangkok	
Airways	 ร่วมเปิดงาน	 “วันธรรมดา	 น่าเที่ยว”	 ปลุกกระแสเที่ยววันธรรมดา	 
ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

วรลักษณ์	ตุลาภรณ์	กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด	เดอะมอลล์	ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์	
และพิสมัย	 พึ่งวิกรัย	 ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ดอกและไม้ประดับ	 กรมส่งเสริม
การเกษตร	แถลงข่าวการจัดงาน	19th	The	Mall	Siam	Botanical	Show	ภายใต้
แนวคิด	“Hanging	of	Flower”	ที่เอ็มซีซี	ฮอลล์	เดอะมอลล์	บางกะปิ	

ศักดา	ภักดี	ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	
ลงนามความร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตร	 7	 กลุ่มทั่วประเทศ	 เพื่อตอกย�้าถึง 
ความมุ่งมั่นในการร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร	 อัน 
ก่อให้เกิดการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย	

พล.อ.อ.ประจิน	 จั่นตอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	
พร้อมคณะ	 เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ	 พล.ท.จ่อ	 ส่วย	 รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงมหาดไทย	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 ในการส่งเสริมความ 
ร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ธนา	 ไชยประสิทธิ์	 รองประธานคณะกรรมการบริหาร	 บริษัท	 โอสถสภา	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 จัดการแข่งขัน	 “M	 Electrolyte	 Thailand	 Open	 2018,	 ITTF	 
Challenge”	 พร้อมมอบรางวัลการแข่งขันให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศ	 ที่ศูนย์ 
การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	

ศิรฐา	สุขสว่าง	ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาด	บริษัท	เอ็ม	บี	เค	จ�ากัด	
(มหาชน)	 สนับสนุนกิจกรรม	 “น�้าใจ...สร้างกุศล”	 เน่ืองในวันอานันทมหิดล	 
โดยร่วมสมทบทุนและเปิดพื้นที่การรับบริจาค	 “เข็มวันอานันทมหิดล”	 ประจ�าปี	 
พ.ศ.	2561	โดยมีวรกร	ศิริสรณ์,	ชลวิทย์	มีทองค�า	ร่วมงาน

ลอรี่	 บาร์แรท	 ประธานสมาคมสตรีอเมริกันแห่งประเทศไทย	 และลอร์รา	 บากิน	
ประธานร่วมโครงการทุนการศึกษา	 และคณะ	 มอบเงิน	 2,460,000	 บาท	 เพื่อจัด 
สรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยากจน 
ในปีการศึกษา	2561	ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ	EDF	

มร.ซาการ์	 เนเกอร์	 ผู ้จัดการทั่วไป	 โรงแรมโนโวเทล	 กรุงเทพ	 สยามสแควร	์ 
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและพนักงาน	 ร่วมกันจัดงานเล้ียงพนักงานประจ�าปี	 2561	 
ภายใต้ธีมงาน	 “ออเจ้า	 4.0”	 ให้แก่พนักงานทุกคนท่ีช่วยกันส่งต่อความสุขผ่าน 
การบริการที่แสนประทับใจให้แก่ลูกค้าตลอดมา	


