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ตัวแปรสุดท้าย
ตัวแปร ไม่มีเหตุผลที่ คสช. 
จะไม่ให้พรรคการเมืองจัด
ประชุมเพือ่เลือกคณะผูบ้รหิาร 
จดัท�าร่างนโยบาย จดัหาสมาชกิ
พรรค หรือให้ กกต. แบ่งเขต
เลือกตั้ง เพราะกิจกรรมเหล่า
นี้มองมุมไหนก็ไม่น่าจะมีผล 
กระทบต่อความมั่นคงหรือ
ความสงบเรียบร้อยของบ้าน
เมือง

บ่วงอ�ำนำจ?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

อียูร่วมแก้
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

เศรษฐกิจ 4

AIท�ำนำยผู้ป่วย
เสียชีวิตถูกกว่ำ90%

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

KBank-SkillLane
รุกเรียนออนไลน์

ไม่มีอะไรในกอไผ่ ไม่มีความ
ชัดเจนเพิ่มเติมจากวงหารือ
ระหว่าง คสช. กบัพรรคการเมอืง 
ข้อสรุปที่ได้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่าย
รับรู้มาก่อนแล้ว เมื่อเป็นเช่น
นีจ้งึมองได้ว่า “ไพรมารโีหวต” 
ก�าลังถูกใช้เป็นตัวแปรส�าคัญ
ในการก�าหนดวนัเลอืกต้ังและ
ก�าหนดโฉมหน้าการเมอืงหลงั
การเลือกตั้ง เพราะหากไม่
ต้องการใช้ไพรมารีโหวตเป็น

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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วงหำรือระหว่ำงคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ (คสช.) กับตัวแทน
พรรคกำรเมือง ที่ถูกเคลมว่ำเป็น
ไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็น
สัญญำณที่ดีที่จะท�ำให้เกิดควำม
ปรองดอง ถือเป็นเร่ืองที่อยู่ใน
ทิศทำงที่ควรจะเป็น

ทั้งฝ่ำย คสช. และตัวแทน
พรรคกำรเมอืงต่ำงมข้ีอสรปุอยูใ่น
ใจแล้ว วงหำรือจึงเป็นเพียงเวที
ชี้แจงในสิ่งที่แต่ละฝ่ำยอยำกพูด 
ไม่มีอะไรใหม่ ไม่มีอะไรเพิ่มเติม
จำกสิ่งที่รับรู้กันมำก่อนหน้ำนี้

ฝ่ำย คสช. ชีแ้จงควำมต้องกำร
ของฝ่ำยตวัเองว่ำจะยงัไม่ปลดลอ็ก 
และกำรเลอืกตัง้เป็นไปตำมโรดแมพ็ 
ตำมกรอบเวลำทีร่ฐัธรรมนญูก�ำหนด

ฝ่ำยพรรคกำรเมอืงกพ็ดูปัญหำ
ของตวัเองทีต้่องกำรให้ คสช. แก้ไข 
โดยเฉพำะเรือ่งกำรท�ำไพรมำรีโหวต 
ซึง่ยงัไม่มข้ีอสรุปว่ำจะเอำอย่ำงไร

วงหารือจึงเป็นเหมือน
กิจกรรมที่เกิดขึ้นตามปฏิทิน 
เพราะทกุอย่างเป็นไปตามท่ีทุก
ฝ่ายรบัรูอ้ยูแ่ล้วตัง้แต่ก่อนหารือ

ถ้ำเป็นกำรถกเพื่อให้ได้ข้อ
สรุป ได้แนวทำงปฏิบัติ แนวทำง
แก้ปัญหำทีเ่ห็นว่ำเป็นอุปสรรคต่อ
กำรจัดเลือกตั้ง ระยะเวลำกำรพูด

ตัวแปรสุดท้าย
วงหารือเป็นเหมือนกิจกรรมตามปฏิทิน

ทุกอย่างเป็นไปตามที่รับรู้อยู่แล้ว

คยุคงไม่สัน้เพยีงแค่ 2 ชัว่โมงเศษๆ
กำรปลดล็อกพรรคกำรเมือง

ยังเป็นไปตำมกรอบเวลำเดิมคือ 
ต้องรอให้ร่ำงพระรำชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือก
ตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร (ส.ส.) 
ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำแล้ว 
ซึง่คำดว่ำจะอยูใ่นช่วงเดอืนกนัยำยน
เป็นต้นไป

กิจกรรมท่ีพรรคกำรเมือง
สำมำรถท�ำได้มีแค่ประชุมใหญ่
เลือกกรรมกำรบริหำรพรรค รับ
สมคัรสมำชกิพรรค แต่งตัง้ตวัแทน
พรรค ตัง้สำขำพรรค และให้ควำม
เหน็กบัคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ 
(กกต.) ในกำรแบ่งเขตเลือกตั้ง

ส่วนกำรชุมนุมทำงกำรเมือง
เกนิกว่ำ 5 คนยงัไม่สำมำรถท�ำได้ 
ซึ่งน่ำจะหมำยรวมถึงกำรหำเสียง

ด้วย เพรำะกำรหำเสียงต้องมีกำร
ชุมนุมกันเกินกว่ำ 5 คน

เมื่อพิจำรณำตำมกรอบเวลำ
ที่ว่ำนี้ เป็นเรื่องยำกมำกที่พรรค 
กำรเมืองจะมีควำมพร้อมส�ำหรับ
กำรเลอืกตัง้ท่ีจะเกิดขึน้ โดยเฉพำะ
หำกกำรเลือกต้ังเกดิขึน้ตำมกรอบ
เวลำแรกคอืปลำยเดือนกุมภำพนัธ์
ปีหน้ำ

จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
มากว่าการเลือกตั้งน่าจะถูกเล่ือน
ไปเป็นกรอบเวลาที่ 2 คือปลาย
เดือนมีนาคม หรือกรอบเวลาที่ 3 
คอืปลายเดอืนเมษายน หรอืกรอบ
เวลาสุดท้ายที่จะสามารถจัดเลือก
ตัง้ได้คอืวนัท่ี 5 พฤษภาคมปีหน้า

เมือ่พจิารณาตามกรอบเวลา
ทีก่ระชัน้ชดิส�าหรบัพรรคการเมอืง 
การท�าไพรมารโีหวตจงึเป็นตวั

ประกนัส�าคัญส�าหรบัการก�าหนด
เวลาเลอืกตัง้

หำกเลือกตั้งตำมกรอบเวลำ
แรกในเดือนกุมภำพันธ์ แน่นอน
ว่ำพรรคกำรเมืองจะมีปัญหำจำก
กำรท�ำไพรมำรีโหวตไม่ทันแน่ถ้ำ
ไม่ใช้อ�ำนำจมำตรำ 44 ช่วย

ถ้ำไม่ใช้อ�ำนำจพเิศษผ่อนผนั
กำรท�ำไพรมำรโีหวต พรรคกำรเมอืง
ก็ต้องจ�ำใจยอมรับให้เลื่อนเลือก
ตั้งออกไปเป็นกรอบเวลำที่ 3 ที่ 4 
เพื่อให้มีเวลำเตรียมควำมพร้อม
มำกที่สุด

หรือหำกฝ่ำยคุมอ�ำนำจไม่
ต้องกำรให้พรรคกำรเมืองโดย
เฉพำะพรรคใหญ่พร้อม 100% ใน
กำรลงสนำมเลือกต้ัง เพื่อเปิด
โอกำสให้พรรคเลก็ พรรคใหม่ ชงิ
ส่วนแบ่งเก้ำอี้ ส.ส. ได้มำกขึ้น ก็
สำมำรถยึดกรอบเวลำแรกจดัเลอืก
ตั้งโดยอ้ำงว่ำรักษำค�ำสัญญำตำม
โรดแม็พได้

หากต้องการให้พรรคการเมือง
พร้อมส�าหรับการเลือกตั้ง ไม่มี
เหตผุลที ่คสช. จะไม่ให้พรรคการเมอืง
จัดประชุมเพื่อเลือกคณะผู้บริหาร 
จัดท�าร่างนโยบาย จัดหาสมาชิก
พรรค หรอืให้ กกต. แบ่งเขตเลือก
ตั้ง เพราะกิจกรรมเหล่านี้มองมุม
ไหนกไ็ม่น่าจะมผีลกระทบต่อความ
มัน่คงหรอืความสงบเรยีบร้อยของ
บ้านเมือง

ไพรมารโีหวตจงึเป็นตวัแปร
ส�าคญัและเป็นตวัแปรสุดท้าย
ที่จะก�าหนดวันเลือกตั้ง และ
ก�าหนดโฉมหน้าการเมอืงหลัง
การเลือกตั้ง
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In Brief : ย่อควำม

ปรับปรุงเพื่อแก้ไข

ทรรศนะ

อะไรบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนไป
เร็วตามกาลเวลา ถ้าเราไม่ทัน
สมยัตามความเปลีย่นแปลงของ
โลก เราจะไปยดึถอือดตีกาล ไม่
อยูก่บัปัจจบุนัไม่ได้ เมือ่ปัจจบุนั
มันมีปัญหา ไม่เหมือนในอดีต 
ไม่เหมือนที่วาดหวังในอนาคต 
ก็ต้องแก้ปัญหาไป

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บ่วงอ�านาจ?

เปิดช่วงเวลำทีจ่ะมกีำรเลอืกตัง้ออกมำ
แล้ว โดยตัง้ตุ๊กตำหลงัจำกทรงลงพระ
ปรมำภไิธย พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรเลอืก
ตัง้ ส.ส. และ พ.ร.ป.กำรได้มำซึง่ ส.ว. 
หลงัจำกนัน้จะเป็นไปตำมกระบวนกำร
กฎหมำย กำรเลอืกตัง้จงึน่ำจะเป็นไป
ได้ 4 วนัใน 4 เดอืนคือ วนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ 2562 วันที ่31 มนีาคม 
2562 วนัที ่28 เมษายน 2562 
หรอืวันที ่5 พฤษภาคม 2562 ซึง่ 
“ทัน่ผูน้�า” ยนืยนักบัผูน้�ำ “องักฤษ-
ฝรัง่เศส” ว่ำกำรเลอืกตัง้ประมำณ
เดอืนกมุภำพนัธ์ 2562 

ส่วนระบบ “ไพรมารีโหวต” 
จะไม่ยกเลิก เน่ืองจำกบรรจุอยู่ใน
รัฐธรรมนูญ แต่อำจมีกำรยืดหยุ่น
โดยให้ท�ำไพรมำรีโหวตในระดบัภำค 
ซึ่งต้องใช้อ�ำนำจมำตรำ 44

ส�ำหรบักำรประกำศแบ่งเขตเลอืก
ตั้งยังท�ำไม่ได้ เพรำะร่ำง พ.ร.ป.ว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. ยังไม่มีผลใช้
บังคับ กกต. ก็ไม่สำมำรถแบ่งเขต
เลือกตั้งได้ จึงอำจต้องใช้มำตรำ 44 
เช่นเดียวกบักำรปลดลอ็กพรรคกำรเมอืง 

กำรเลอืกตัง้จงึยงัไม่มคีวำมชดัเจน 
ซึ่งอยู่กับ “ทั่นผู้น�า” จะปลดล็อก 
“บ่วงอ�านาจ” อย่ำงไร ค่อยๆปลด
ล็อกหรือเหลือ “ติ่งอ�านาจ” ไว้ใช้
ยำมฉุกเฉิน เหมือนที่หมกเม็ด 
“ระบอบ คสช.” ไว้ในรัฐธรรมนูญ

เหมอืนการ “สบืทอดอ�านาจ” 
ของ “ท่ันผู้น�า” ที่ไม่ชัดเจนคือ
ความชัดเจน!

ท�าไมต้องรอถึงเดือนกันยายน 
“ท่ันผู้น�า” จึงจะกล้าพดูเรือ่งอนาคต
ของตัวเอง ทัง้ทีไ่ม่ว่าจะพดูอย่าง “ลกู
ผู้ชายชาตทิหาร” หรอื “นกัการเมือง” 

ก็เป็นแค่...วาทกรรมซ�า้ซาก!!     

ข่ำวแก้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ถือเป็นพระรำช
อ�ำนำจของพระมหำกษัตริย์ โดยยกเลิก
เกณฑ์ต้ังสมเดจ็พระรำชำคณะเป็นกรรมกำร
โดยต�ำแหน่ง ซึง่ส่วนใหญ่สงูอำยแุละมีปัญหำ
สุขภำพ บำงรูปก็โดนคดีติดคุก บำงรูปก็
นอนติดเตียง ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำประชุม
ได้สม�่ำเสมอ ทั้งปลดกรรมกำรมหำเถร
สมำคมทั้งหมด รวมถึงเจ้ำคณะใหญ่ เจ้ำ
คณะภำค 

เรื่องนี้มีกำรถกเถียงกันต่ำงๆ ซึ่งต้อง
ใช้เหตุผล ไม่ใช่ควำมรู้สึก อย่ำงเจ้ำคุณ
สมเด็จรูปสุดท้ำยบอกว่ำต้องใช้ปัญญำชน
ปัญหำ อย่ำใช้อำรมณ์ โดยดเูหตผุล จะท�ำให้
ปัญหำไม่ได้ถูกแก้ไข ไม่มีเส้น หรือซื้อขำย
ต�ำแหน่ง ลูกศิษย์ลูกหำแบ่งพวกแบ่งฝ่ำย 

จงึต้องปรับปรุงเพือ่ท�ำให้คณะสงฆ์เกดิ
ควำมมัน่คง ร่มเย็น เป็นสุข พระภกิษรูุปใด
ที่เหมำะจะด�ำรงต�ำแหน่งบริหำรปกครอง
ต้องพร้อมท้ังสุขภำพ สติปัญญำ และวัตร
ปฏิบัติ เพื่อระดมสมองปรับปรุง แก้ไข 
ป้องกันไม่ให้เหตุกำรณ์ในอดีตเกิดขึ้นอีก 
เกิดซ�ำ้ซำก เกดิขึน้บ่อย จนสร้ำงควำมรนัทด
หดหู่ให้ประชำชน ชำวบ้ำนเสื่อมศรัทธำ 
กำรบรหิำรจดักำรต้องท�ำให้แจ่มแจ้งชัดเจน 
เรื่องสุขภำพต้องถือเป็นเรื่องส�ำคัญ ท่ำน
อำพำธมำก ป่วยมำก แต่ชำญฉลำด ท่ำน
พร้อมจะช่วยเหลือก็ให้ท่ำนเป็นที่ปรึกษำ
ก็ได้ ไม่ใช่ท่ำนนอนติดเตียงแต่เรำยัง
คะย้ันคะยอท่ำน เรำไม่สงสำรสังขำรท่ำน

บ้ำงหรือ
ดงันัน้ ต่อไปนีก้ท็�าตามกฎ การแต่ง

ตัง้เป็นไปตามวาระสงูสุดไม่ควรเกิน 5 
ปี เพราะแต่ละรูปสังขารก็ต้องร่วงโรย
ไปตามเวลา พระรุ่นใหม่ไม่ใช่ให้เป็น
หัวหลักหัวตอ ที่พูดเช่นนี้ไม่ใช่ยกตัว
ว่าอาตมาอยากจะเป็น ถ้าให้เป็นก็ไม่
เป็น เพราะไม่ถนดัเรือ่งการบรหิาร เรา
ถนัดเรื่องเผยแพร่ สงเคราะห์ พัฒนา 
เรากข็อท�าด้านนีไ้ป แต่ถ้าเกดิให้ความ
คิดเห็นอะไรก็คิดอย่างนี้ 

ถ้ำถำมอำตมำว่ำกำรแก้ไขนี้เห็นด้วย
มั้ย หรือจะปล่อยให้เหมือนเดิม ก็ต้องบอก
ว่ำอะไรบนโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเร็วตำม
กำลเวลำ ถ้ำเรำไม่ทันสมัยตำมควำม
เปลีย่นแปลงของโลก เรำจะไปยดึถืออดตีกำล 
ไม่อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ เมื่อปัจจุบันมันมี
ปัญหำ ไม่เหมือนในอดีต ไม่เหมือนที่วำด
หวังในอนำคต ก็ต้องแก้ปัญหำไป ไม่ใช่จัด
ม็อบพระไปประท้วงเหมือนม็อบท่ีพุทธ
มณฑล เขำเกิดกำรปะทะระหว่ำงม็อบกับ
ทหำร ภำพทีอ่อกมำก็น่ำเกลียด ไม่สร้ำงสรรค์ 
ท�ำลำยศรัทธำด้วยซ�้ำไป 

กข็อให้เรือ่งอย่างนีอ้ย่ามใีหม่ อย่า
มบ่ีอย อย่ามถีี ่อย่ามเียอะ เพราะมแีล้ว
มนัเลอะเทอะเลอะเลือน ไม่สร้างสรรค์ 
ท�าอะไรที่มันก้าวหน้า เกิดความผาสุก
ร่มเย็นกันดีกว่า อย่าท�าอะไรที่ท�าแล้ว
มันเศร้า ท�าแล้วมันเสื่อม ท�าแล้วให้
มันรุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน จะได้ชื่นอก 
ชื่นใจกัน 

เจริญพร
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ประชุมผู้ถือหุ้น : จรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้า
หน้าทีบ่รษิทักลุม่ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) จดัการประชุม
สามัญประจ�าปี 2561 ครั้งที่ 2 ส�าหรับผู้ถือหุ้น อนุมัติการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
สิทธิการเช่า และสิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เฉพาะสมาชิก : อธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์
วิสเซส จ�ากัด ร่วมกับอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการ
ตลาด บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) จัดแคมเปญ “เอ็กซ์คลูซีฟ เซ็นทรัล เดอะ
วัน เครดิตคาร์ด เดย์” เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน  

เศรษฐกิจ

AIท�านายผู้ป่วยเสียชีวิตถูกกว่า90%

เว็บไซต์ blognone รำยงำน
ข่ำวจำก www.businessinsider.
com ว่ำ งำนวิจัยของ Google 
ท�ำนำยเวลำเสียชีวิตของผู้ป่วยที่
เข้ำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล 
โดยเฉพำะผู้ป่วยอำกำรหนัก ทั้ง
ท�ำนำยว่ำจะต้องพักฟื้นในโรง
พยำบำลนำนแค่ไหน โอกำสจะ
ต้องกลบัเข้ำมำรบักำรรักษำในโรง
พยำบำลซ�ำ้อีกมำกแค่ไหน รวมทัง้
น่ำจะเสยีชวีติในระยะเวลำใดมำก
ที่สุด โดยโครงข่ำยประสำทเทียม
ของ Google จะรวบรวมข้อมูล
ส�ำคัญเก่ียวกับสุขภำพของผู้ป่วย 
ไม่ว่ำจะเป็นสัญญำณชีพและ
ประวัติกำรรักษำ จำกนั้นจะสร้ำง
โมเดลทำงคณิตศำสตร์และน�ำข้อมลู
ล�ำดบัเหตุกำรณ์ของสขุภำพร่ำงกำย
ของผู้ป่วยแต่ละคนมำเรียบเรียง
ตำมล�ำดบัเวลำจนได้ข้อมลูส�ำหรบั 
Deep Learning ทีส่ำมำรถท�ำนำย
อนำคตของผูป่้วยได้ เพือ่ช่วยเสรมิ
กำรปฏิบติังำนด้ำนสำธำรณสขุให้
มกีำรเตรยีมกำรรกัษำและวำงแผน
กำรรกัษำได้อย่ำงเหมำะสมส�ำหรบั
ผู้ป่วยแต่ละรำย

Google ใช้ข้อมลูผูป่้วย 194,470 
รำย เพือ่เทรนปัญญำประดษิฐ์และ

KBank-SkillLaneรกุเรยีนออนไลน์

พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ใช้ Deep Learning สร้างโมเดลท�านาย
ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาใดมีความแม่นย�า 90% โดยวิเคราะห์
ข้อมูลร่างกายผู้ป่วยในหลายโอกาส

ทดสอบกับข้อมูลผู้ป่วย 21,751 
รำย จำกโรงพยำบำล 2 แห่ง โดย
ผลกำรทดสอบปัญญำประดิษฐ์
สำมำรถท�ำนำยว่ำผู้ป่วยจะเสียชวีติ
ในช่วงใดได้ถกูต้องประมำณ 90% 
หลังจำกผู้ป่วยเข้ำรับกำรรักษำใน
โรงพยำบำลครบ 24 ช่ัวโมงแล้ว 
ปัญญำประดิษฐ์ของ Google 
สำมำรถท�ำนำยได้แม่นย�ำถึง 95% 
ส�ำหรับกลุ่มผู้ป่วยในโรงพยำบำล
แรก และถูกต้อง 93% ส�ำหรับผู้

ผู ้ป่วยได้รับกำรรักษำครบ 24 
ชัว่โมงแรก ปรำกฏว่ำปัญญำประดษิฐ์
ท�ำนำยได้ถูกต้อง 74% และ 73% 
และท�ำนำย ณ วันท่ีผู้ป่วยได้รับ
อนุญำตให้กลับบ้ำนจริง ผลกำร
ท�ำนำยจะแม่นย�ำเพิม่ข้ึนเป็น 77% 
และ 76%

ส่วนกำรพักรักษำตัวในโรง
พยำบำล (นบัเฉพำะกำรท�ำนำยท่ี
เกิน 7 วัน) หลังจำกเข้ำรับกำร
รักษำครบ 24 ชั่วโมงแรกแล้ว 
ปัญญำประดิษฐ์ของ Google 
สำมำรถท�ำนำยจ�ำนวนวันที่ต้อง
ใช้เพือ่กำรพกัรกัษำตวัในโรงพยำบำล
ได้แม่นย�ำ 86% และ 85%

ป่วยในโรงพยำบำลที่ 2 ที่ท�ำกำร
ทดสอบ

ปัญญำประดิษฐ์ท�ำนำยว่ำผู้
ป่วยทีไ่ด้รบัอนญุำตให้กลบัไปพกั
ฟ้ืนท่ีบ้ำนจะมโีอกำสกลับมำเข้ำรับ
กำรรกัษำท่ีโรงพยำบำลซ�ำ้อีกครัง้
ในช่วง 30 วันหรือไม่ หลังจำกที่

น.ส.ขัตติยำ อินทรวิชัย กรรมกำร
ผู้จัดกำร ธนำคำรกสิกรไทย เปิด
เผยควำมร่วมมือกับ SkillLane 
พฒันำกำรเรยีนรู ้Digital Learning 
Platform เตม็รปูแบบ เพือ่พัฒนำ
ศกัยภำพบคุลำกรได้มโีอกำสเรยีน
รูท้ัง้เรือ่งกำรท�ำงำนและไลฟ์สไตล์
กำรใช้ชวีติส่วนตวัผ่ำนแหล่งเรยีน
รูใ้หม่แบบออนไลน์ เรยีนรูด้้วยตวั
เองได้ทกุท่ีทกุเวลำจำกคอมพวิเตอร์ 
แทบเลต็ โทรศพัท์มอืถอื ทัง้สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำนและให้
บรกิำรลกูค้ำ ตลอดจนสร้ำงสรรค์

ผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ โดย
ปี 2561 ธนำคำรตั้งเป้ำสู่ Data-
Driven Bank เพือ่พฒันำผลติภณัฑ์
และบริกำรให้ตรงควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ และเพิ่มทักษะควำม
สำมำรถให้พนกังำนในกำรวเิครำะห์ 
กำรหำควำมต้องกำรเชิงลึก กำร
ทดลองและขยำยผล ทักษะกำร
บรหิำรกำรเปลีย่นแปลง อำท ิกำร
เป็นผู้น�ำและกำรสื่อสำร

คอร์สออนไลน์มีให้เรียนกว่ำ 
400 คอร์ส ตอบโจทย์กำรท�ำงำน
ของพนักงำน และยังมีหมวดหลัก

สตูรอืน่ๆในมติต่ิำงๆอย่ำงต่อเนือ่ง 
หลักสูตร Lifestyle ที่เนื้อหำอำจ
เป็นประโยชน์ในกำรแนะน�ำ พูด
คยุ หรอืสร้ำงควำมสมัพนัธ์ท่ีดกีบั
ลกูค้ำ หรอืพฒันำคณุภำพชวีติแก่
ตัวของพนักงำน ช่วยให้ธนำคำร
ประหยดัเวลำและก�ำลงัคนในกำร
พัฒนำหลักสูตรใหม่ ทั้งยังมีองค์
ควำมรูใ้หม่ๆเกดิข้ึนอยูต่ลอด โดย
เป้ำหมำยเพิม่กำรเรยีนรูใ้ห้พนกังำน 
20 หลักสูตรต่อคนต่อปีภำยใน 3 
ปี แต่พนกังำนบำงคนอำจเรยีนได้
ปีละมำกกว่ำ 100 หลักสูตร 
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ต่างประเทศ

อียูร่วมแก้สถานการณ์ฉุกเฉิน 

สภำผูแ้ทนรำษฎรองักฤษลงคะแนนเสยีงอย่ำง
ท่วมท้นให้ควำมเห็นชอบในกำรสร้ำงทำงวิ่ง
หรือรันเวย์แห่งที ่3 ของสนำมบนิฮทีโธรว์ หลงั
จำกใช้เวลำโต้เถยีงกนันำนหลำยสบิปีเกีย่วกบั
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎรองักฤษลงมติด้วย
คะแนนเสยีง 415 ต่อ 119 เสยีง โดยผูท้ีอ่อก
เสยีงคดัค้ำนเป็นสมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรใน
เขตเลือกต้ังใกล้กบัสนำมบนิ หนึง่ในผูท้ีค่ดัค้ำน
กำรขยำยสนำมบนิกค็อื นำยบอริส จอห์นสนั 
รฐัมนตรต่ีำงประเทศท่ีเคยประกำศจะนอนขวำง
รถเกล่ียดนิเพือ่มใิห้มกีำรก่อสร้ำง แต่เขำไม่ได้
เข้ำร่วมในกำรลงมตคิรัง้นีเ้นือ่งจำกเดนิทำงไป
อฟักำนิสถำนอย่ำงกะทนัหนั 

รฐับำลระบวุ่ำ แผนกำรขยำยสนำมบนิมลูค่ำ 
18,500 ล้ำนดอลลำร์ จะช่วยเศรษฐกจิของประเทศ
หลงัออกจำกกำรเป็นสมำชกิสหภำพยโุรปแล้ว 
เนือ่งจำกจะช่วยสร้ำงงำนถงึ 114,000 ต�ำแหน่ง
ภำยในปี 2030 เป็นทีค่ำดหมำยว่ำจะสำมำรถ
เริม่กำรขยำยสนำมบนิได้ภำยในปี 2021 แม้จะ
ต้องได้รบัอนญุำตเกีย่วกบัแผนกำรก่อสร้ำงอย่ำง
เป็นทำงกำรก่อน และมแีนวโน้มว่ำจะต้องเผชญิ
กบักำรฟ้องร้องต่อต้ำนกำรก่อสร้ำงอย่ำงแน่นอน

9 ประเทศสมาชกิอยี ูร่วมลงนามเรือ่งการ
แทรกแซงยุโรปในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ขณะที่ให้ค�ามั่นสัญญากับจีนจะยึดมั่น
ระเบียบการค้าระหว่างประเทศตามเดิม 
พร้อมวิจารณ์การกีดกันการค้าของสหรัฐ 

รฐัมนตรกีลำโหมจำก 9 ประเทศสมำชกิ
สหภำพยโุรป (อยี)ู ได้แก่ ฝรัง่เศส สหรำชอำณำจกัร 
เยอรมนี เบลเยยีม เดนมำร์ก เนเธอร์แลนด์ เอส 
โตเนีย โปรตเุกส และสเปน ร่วมกนัลงนำมใน
เอกสำรว่ำด้วยแนวคดิรเิริม่กำรแทรกแซงยโุรป 
(อีไอไอ) ในสถำนกำรณ์ฉกุเฉนิ ซึง่มขีอบข่ำย

อำณำจักรจะยังคงอยู่ในสถำนะของหนึ่งใน
ประเทศผูร่้วมก่อตัง้อไีอไอได้แม้พ้นสถำนภำพ
สมำชิกอียูแล้วภำยในสิ้นเดือนมีนำคมปีหน้ำ 

ทั้งนี้ ประธำนำธิบดีเอ็มมำนูเอล มำครง 
ผู้น�ำฝรั่งเศส เป็นผู้เสนอแนวคิดจัดตั้งอีไอไอ
เพื่อหวังว่ำจะเป็นควำมร่วมมือทำงทหำรที่มี
ประสทิธภิำพมำกกว่ำกองก�ำลงัยโูรเปียน แบต
เทลิกรุป๊ส์ ทีก่่อตัง้เมือ่ปี 2550 แต่ไม่เคยปฏบิตัิ
กำรจริงด้วยเหตุผลทำงกำรเมือง 

ด้ำนอยีแูละจนีได้จดักำรประชมุเจ้ำหน้ำที่
ระดับสงูด้ำนเศรษฐกจิในกรงุปักกิง่ท่ำมกลำง
กำรเผชิญกบัควำมตงึเครยีดทำงกำรค้ำกบัสหรฐั 
ทัง้อยีแูละจนีเพิง่ประกำศมำตรกำรเกบ็ภำษคีรัง้
ใหม่กบัสนิค้ำสหรฐัเพือ่เป็นกำรตอบโต้มำตรกำร
จดัเกบ็ภำษนี�ำเข้ำของรัฐบำลสหรัฐ โดยนำย
หลวิ เหอ รองนำยกรฐัมนตรจีนีซึง่ดแูลด้ำน
เศรษฐกจิ กล่ำวว่ำ ท้ังจนีและอยีมีูควำมเหน็ตรง
กนัว่ำจะต่อต้ำนกำรด�ำเนินกำรเพียงฝ่ำยเดยีว
และกำรกดีกนัทำงกำรค้ำ รวมทัง้ป้องกนักำร 
กระท�ำทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลก

ขยายสนามบินฮีทโธรว์

ภำรกจิรวมถงึควำมพยำยำมบรรเทำวกิฤตด้ำน
มนษุยธรรมและปฏบิตักิำรอพยพผูป้ระสบภยั 
ตลอดจนภำรกิจทำงทหำรตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำย 

ควำมร่วมมือดังกล่ำวเป็นคนละส่วนกับ
โครงกำรป้องกันยุโรป หมำยควำมว่ำสหรำช

  
บร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด 

ว�นท��  27 เด�อน ม�ถ น�ยน พ.ศ. 2561  

เร��อง ขอเช�ญประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น คร�0งท�� 1/2018
เร�ยน ท4�นผ,-ถ�อห -นของบร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด

ด-วย คณะกรรมก�รของบร�ษ�ทม�มต�ให-เร�ยกประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น  คร�0งท��   1/2018   ในว�นท�� 20 
เด�อน กรกฏ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 09.00 น. ณ ส��น�กง�นของบร�ษ�ท  เลขท�� 700/386 ม.6 ต.ดอนห�วฬ4อ อ.เม�อง
ชลบ ร� จ.ชลบ ร� เพ��อพ�จ�รณ�เร��องต4�ง ๆ ต�มระเบ�ยบว�ระด�งต4อไปน�0

ว�ระท�� 1  ร�บรองว�ระร�ยง�นก�รประช มว�ส�ม�ญคร�0งท�� 1/2018
ว�ระท�� 2  พ�จ�รณ�ร�บรองงบก�รเง�นป> 2017 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2018
ว�ระท�� 3  พ�จ�รณ�แต4งต�0งผ,-สอบบ�ญช�และค4�ตอบแทนส��หร�บป> 2018 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2019
ว�ระท�� 4  พ�จ�รณ�อน ม�ต�ก�รจ4�ยเง�นปAนผล
ว�ระท�� 5  พ�จ�รณ�แต4งต�0งกรรมก�รบร�ษ�ทแทนต��แหน4งท��หมดว�ระ
ว�ระท�� 6  เร��องอ��นๆ(ถ-�ม�)

               ขอแสดงคว�มน�บถ�อ 

               野田  健二

               ( Mr.Kenji  Noda ) 
                  กรรมก�รผ,-จ�ดก�ร 

  
บร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด 

ว�นท��  27 เด�อน ม�ถ น�ยน พ.ศ. 2561  

เร��อง ขอเช�ญประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น คร�0งท�� 1/2018
เร�ยน ท4�นผ,-ถ�อห -นของบร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด

ด-วย คณะกรรมก�รของบร�ษ�ทม�มต�ให-เร�ยกประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น  คร�0งท��   1/2018   ในว�นท�� 20 
เด�อน กรกฏ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 09.00 น. ณ ส��น�กง�นของบร�ษ�ท  เลขท�� 700/386 ม.6 ต.ดอนห�วฬ4อ อ.เม�อง
ชลบ ร� จ.ชลบ ร� เพ��อพ�จ�รณ�เร��องต4�ง ๆ ต�มระเบ�ยบว�ระด�งต4อไปน�0

ว�ระท�� 1  ร�บรองว�ระร�ยง�นก�รประช มว�ส�ม�ญคร�0งท�� 1/2018
ว�ระท�� 2  พ�จ�รณ�ร�บรองงบก�รเง�นป> 2017 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2018
ว�ระท�� 3  พ�จ�รณ�แต4งต�0งผ,-สอบบ�ญช�และค4�ตอบแทนส��หร�บป> 2018 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2019
ว�ระท�� 4  พ�จ�รณ�อน ม�ต�ก�รจ4�ยเง�นปAนผล
ว�ระท�� 5  พ�จ�รณ�แต4งต�0งกรรมก�รบร�ษ�ทแทนต��แหน4งท��หมดว�ระ
ว�ระท�� 6  เร��องอ��นๆ(ถ-�ม�)

               ขอแสดงคว�มน�บถ�อ 

               野田  健二

               ( Mr.Kenji  Noda ) 
                  กรรมก�รผ,-จ�ดก�ร 

บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด 

วันที่ 27 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2018

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 ด้วย คณะกรรมกำรของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2018

ในวันที่ 20 เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2561 เวลำ 09.00 น. ณ ส�ำนักงำนของบริษัท 

เลขที่ 700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ 

ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้

 วำระที่ 1  รับรองวำระรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 1/2018

 วำระที่ 2  พิจำรณำรับรองงบกำรเงินปี 2017 สิ้นสุด 31 มีนำคม 2018

 วำระที่ 3  พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่ำตอบแทนส�ำหรับปี 2018

   สิ้นสุด 31 มีนำคม 2019

 วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล

 วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทแทนต�ำแหน่งที่หมดวำระ

 วำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ำมี)

ขอแสดงความนับถือ 

( Mr.Kenji Noda ) 

กรรมการผู้จัดการ 
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LONDRI-P-150518

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

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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

S. Sahamit 230418=8*6

บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ำกัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สำมบวกสองเฮ้ำส์ซิ่ง จ�ำกัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่
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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

่

่

่

่
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รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.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
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สังคม

DRIVE AWARD & JUMC STAR 2018 

สมำคมนสิติเก่ำเอม็บเีอ คณะพำณชิย 
ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำฯ ร่วม
กับหลักสตูรบรหิำรธรุกจิมหำบัณฑติ 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำฯ จัดงำนมอบรำงวัลใหญ่ 2 
รำยกำร 

นายชาตชิาย พยหุนาวชียั 
นายกสมาคมนสิติเก่าเอม็บเีอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาฯ เปิดเผยว่ำ กำรจัด
งำน DRIVE AWARD 2018 นั้น 
เฟ้นหำบริษัทหรือองค์กรที่มีนวัต
กรรม มีกำรบริหำรจดักำรเป็นเลิศ
ในกำรท�ำให้เกดิโครงกำรดีๆ ใหม่ๆ
หลำยๆด้ำนในกำรขับเคล่ือน
ประเทศ แบ่งเป็น 5 ประเภทรำงวลั
คอื DRIVE AWARD Management, 
DRIVE AWARD Strategy, DRIVE 
AWARD Marketing, DRIVE 
AWARD Human Resource และ 
DRIVE AWARD Finance ซึ่ง 5 
รำงวัลนี้ได้รับกำรคัดเลือกจำก
องค์กรหน่วยงำนที่เหมำะสมจำก
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ รวม
ทั้งคณำจำรย์ของคณะ โดย 5 
ประเภทรำงวัลนี้จะมีรำงวัล The 
Best of DRIVE AWARD เพิม่ขึน้ 
เพือ่มอบให้กบัสดุยอดขององค์กร
ช้ันน�ำในประเทศไทยทีมี่ควำมเป็น
เลิศทั้ง 5 ด้ำน 

ส่วน JUMC STAR มุ่งเน้น
มอบรำงวลัให้กบัผูบ้รหิำรรุน่ใหม่

อัมพวัน พิชาสัย ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ แถลงข่าวการ
จัดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” ระหว่างวันที่ 28 
มิ.ย.-1 ก.ค. 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อ.บางไทร 
จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณค่าเอกลักษณ์ของผ้าไทย 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานเปิดตัวแอพพลิเคชั่นเทียบเสียงดนตรีไทย Thai 
Tuner แอพแรกของโลกบนมือถือสมาร์ทโฟนทั้งในระบบ iOS และ Android เพื่อ
สรา้งมูลค่าเพิ่มให้กับเครือ่งดนตรีไทย และขยายตัวสูต่ลาดทั้งในและต่างประเทศ ที่
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รำงวลัทัง้ในและต่ำงประเทศ และ
เป็นธุรกจิทีม่ธีรรมำภบิำลเป็นประ 
โยชน์ต่อสังคม 

 นอกจำกกิจกรรมมอบ
รำงวัลประกำศเกียรติคุณแล้ว ยัง
มีกิจกรรมเสวนำทำงวิชำกำร 
“Business Transformation โลก
เปลี่ยน ธุรกิจเปลี่ยน” และกำร
บรรยำยพิเศษ “ให้คุกกี้ท�ำนำย
กัน” โดยจัดขึ้นในเวลำ 14.00-
16.00 น. วันพุธที่ 27 มิถุนำยน 
2561 ณ หอประชมุใหญ่ จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย และที่พิเศษสุดคือ 
ได้รับเกียรติจำก สนธิรัตน์ สนธิ
จิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พำณิชย์ ปำฐกถำพิเศษในหัวข้อ 
“Thailand Transformation” 

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร ์
คณบดคีณะพาณชิยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาฯ กล่ำวว่ำ กำร
จดังำน DRIVE AWARD & JUMC 
STAR 2018 นับเป็นแหล่งเรียน 
รู ้ชั้นดีส�ำหรับผู ้ที่สนใจ จำก
ประสบกำรณ์ตรงของผู้ที่ประสบ
ควำมส�ำเร็จในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้ง
สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจ หรือ
ถ่ำยทอดวิธีคิด มุมมองใหม่ๆ น�ำ
ควำมรูไ้ปใช้เพือ่พฒันำสงัคมแบบ
ย่ังยืนมำกขึ้นมำกกว่ำกำรสร้ำง
ก�ำไรเพียงอย่ำงเดียว เป็นเสมือน
กรณศีกึษำและเป็นต้นแบบส�ำหรบั
องค์กรอื่นๆในกำรพัฒนำต่อไป 

อำยุไม่เกิน 40 ปี ที่มีผลงำนโดด
เด่น โดยจะคดัเลอืกมำ 11 คน จำก
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต่อยอดธุรกิจ
ดั้งเดิม โดยนวัตกรรมกำรจัดกำร
ใหม่ๆ หรือผู้คิดค้นธุรกิจใหม่ๆ 
มมุใหม่ๆ และจำกผูท่ี้ได้รบัรำงวลั
ทัง้หมด เรำมรีำงวลั  JUMC STAR 

2018 Excellence เพิม่ข้ึนมำ โดย
ผู้ทีไ่ด้รับรำงวลัต้องมคีณุสมบติัคอื 
เป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหำรอำยุไม่
เกิน 40 ปี ได้จดทะเบียนธุรกิจ 
และประสบควำมส�ำเร็จในกำร
บริหำรธุรกิจโดยกำรเปล่ียนผ่ำน 
Transformation มีประวัติได้รับ

ชาติชาย พยุหนาวีชัย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์


