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เร่งท�ำแต้มต่อ
ส.ส. เข้าสังกัดของกลุ่มสาม
มติร พจิารณาจากแถลงการณ์
พรรคอนาคตใหม่ที่ยืนยันว่า
สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
สะท้อนปัญหากบัพรรคถกูข่มขู่
คกุคาม ท�าให้เข้าใจได้ว่าพรรค
พลังประชารัฐภายใต้การขับ
เคลือ่นของกลุม่สามมติรยงัคง
ต้องการแต้มต่อทางการเมอืง
เพือ่กรยุทางให้ถงึเป้าหมายท่ี
ประกาศไว้

จริยธรรม?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

เยี่ยมโรฮีนจา
ในบังกลาเทศ

เศรษฐกิจ 4

จับตาDollar Index
ฉุดหุ้นทะยานกลับ

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“เวียตเจ็ท”0บาท
บินทั่วไทยไกลถึงญี่ปุ่น

แม้การด�าเนินการตาม 
พ.ร.ป.พรรคการเมอืงไม่มส่ีวน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับร่าง 
พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. และร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึง่ ส.ว. 
แต่การประชมุ คสช. นดัล่าสดุ
ยังยืนยันตั้งธงปลดล็อกให้
พรรคการเมอืงท�ากจิกรรมได้
หลงั พ.ร.ป. ทัง้ 2 ฉบบัประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาด
ว่าประมาณเดอืนกนัยายน เมือ่
พิจารณาจากการเคลื่อนไหว
อย่างอสิระในการรวบรวมอดตี 
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จบลงไปแบบแฮปป้ีเอนด้ิงหลงัตาม
ลุน้ตามให้ก�าลงัใจกันมานานหลาย
วนักับภารกจิช่วยเหลอืชวีติเดก็ๆและ
โค้ชทมีฟตุบอลหมปู่าอะคาเดมีท่ี่
จงัหวดัเชยีงราย เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้
สะท้อนความเป็นคนไทยทีพ่ร้อมร่วม
แรงร่วมใจ พร้อมช่วยเหลือสนบัสนุน
ให้ก�าลงัใจเพือ่นร่วมชาตยิามเกดิ
วกิฤต

กรณทีีเ่กิดขึน้เช่ือว่าจะเป็นบท
เรยีนท่ีดแีก่ทกุฝ่าย ไม่เพยีงเฉพาะ
เดก็และโค้ชทีไ่ปติดอยูใ่นถ�า้ แต่จะ
เป็นบทเรยีนให้หน่วยงานรฐัเตรยีม
ความพร้อมมากขึน้กบัภารกจิกูภ้ยั 
ไม่ใช่พร้อมแค่ก�าลงัคน แต่เคร่ือง
มอืต้องร้องหาขอยมืจากเอกชนหรอื
ประชาชน

ตดัฉากมาทีภ่าคการเมอืง 
นี่ก็ติดล็อกกันมานานตั้งแต่
รฐัประหารกลางปี 2557 ยงั
ไม่มทีีท่าว่าจะหลดุออกมาได้

การประชุมคณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ครัง้ล่าสดุเช้า
วนัองัคารท่ี 3 กรกฎาคมทีผ่่านมา 
ไม่มีการน�าเรือ่งปลดลอ็กหรอืคลาย
ลอ็กพรรคการเมอืงเข้าสูท่ีป่ระชมุ

สญัญาณปลดลอ็กยงัชัดเจนว่า
ตัง้ธงเอาไว้ในเดอืนกันยายนหลงั
จากทีร่่างพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ

เร่งท�ำแต้มต่อ
เลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ส.ส.) ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
และเป็นการคลายล็อกเล็กๆให้
พรรคการเมืองท�ากิจกรรมเท่าที่
จ�าเป็นเท่านั้น ไม่ปล่อยอิสระให้
เคล่ือนไหวได้อย่างเตม็ที่

นายอภสิิทธิ ์เวชชาชวีะ หวัหน้า
พรรคประชาธปัิตย์ ตัง้ประเด็นค�าถาม
ต่อ คสช. อย่างน่าสนใจว่า การปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของ พ.ร.ป.พรรคการ 
เมืองทีมี่ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปลายปีที่
แล้วไม่น่าจะเอาไปผกูโยงกบัการ
บงัคบัใช้ พ.ร.ป.เลือกตัง้ ส.ส. หรอื 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิ 
สภา (ส.ว.) เพราะเป็นคนละส่วนกัน

“หากผ่อนคลายให้ประชุม
พรรคการเมอืงเพือ่หาสมาชกิ ตัง้
สาขาพรรค เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมได้มากทีส่ดุ จะเป็นผลดกีบัการ
ปฏิรูปประเทศ และเป็นการลด
อทิธพิลของนกัการเมอืงในพรรค 
แต่หากยังไม่คลายลอ็กกน่็าเป็นห่วง
ว่าส่ิงทีบ่งัคบัให้พรรคการเมอืงต้อง
ท�าตามกฎหมายเพ่ือให้ประชาชน
มส่ีวนร่วมนัน้จะเป็นเพยีงพธีิกรรม”

ในมมุของนายอภสิทิธิอ์ยาก

ให้ คสช. ปลดลอ็กโดยเรว็ เพือ่ให้
พรรคการเมอืงมีเวลาส�าหรับด�าเนนิ
การตามที ่ พ.ร.ป.พรรคการเมอืง
ก�าหนด โดยเฉพาะการหาสมาชกิ
พรรคให้ครบตามจ�านวนเพื่อท�า
ไพรมารโีหวต ซึง่เป็นกลไกส�าคญั
ทีก่ฎหมายบงัคบัให้พรรคการเมอืง
ท�าเพือ่ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมก�าหนด
ตวัผูส้มคัร ส.ส. ตดัอ�านาจนายทนุ
หรือเจ้าของพรรคช้ีนิว้เลอืกว่าจะส่ง
ใครลงสมคัรเขตไหน

ความน่าสนใจทางการเมือง
ไม่ได้มีเฉพาะประเด็นท่ีว่า คสช. 
จะปลดล็อกเมื่อไร และกลุ่มสาม
มติรจะรวบรวมอดตี ส.ส. เข้าสงักดั
ได้มากน้อยแค่ไหน แต่ยงัอยูท่ีก่าร
เตะตัดขาเพ่ือสกัดพรรคการเมือง
ที่ถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของ
ขั้วอ�านาจปัจจุบัน

เร่ืองล่าสดุทีเ่กดิขึน้คอื กรณี
นายภศิษิฐ์ วงศ์ทอง รองนายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) 
น�า้พี ้จงัหวดัอตุรดติถ์ ถกูบบีให้ลา
ออกจากต�าแหน่งหลงัปรากฏว่าเป็น
หน่ึงในกลุ่มประชาชนที่ไปร่วม
กจิกรรมรับฟังปัญหาประชาชนเพ่ือ

หาแนวทางวางนโยบายแก้ไขของ
พรรคอนาคตใหม่ทีน่�าโดยนายธนา
ธร จงึรุง่เรอืงกิจ

พรรคอนาคตใหม่ออกแถลง 
การณ์ระบวุ่า หลงัเข้าร่วมกจิกรรม
นายภศิษิฐ์ถกูกดดนัจากต้นสงักดั
โดยกล่าวหาว่าเข้าร่วมการมั่วสุม
ชมุนมุทางการเมอืง ซึง่ถอืเป็นการ
กระท�าผดิกฎหมาย จนต้องตดัสนิ
ใจลาออกจากต�าแหน่ง ท้ังทีก่ารเข้า
ร่วมสะท้อนปัญหาความเดอืดร้อน
ของชาวอตุรดิตถ์ถือเป็นสทิธเิสรภีาพ
ของพลเมอืงทีส่ามารถท�าได้

แถลงการณ์ของพรรคอนาคต
ใหม่ยืนยันว่านีไ่ม่ใช่กรณแีรกทีส่มาชิก
และผู้สนบัสนุนพรรคถูกข่มขูค่กุคาม 
ท้ังท่ีการรับฟังความเห็นและรบัทราบ
ความเดอืดร้อนของประชาชนใน
แต่ละพืน้ที ่รวมถงึรวบรวมแนวทาง
แก้ปัญหาจากท้องถิน่ เป็นกจิกรรม
สร้างสรรค์ทีพ่รรคการเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตยพงึกระท�า และการมา
ร่วมกจิกรรมสะท้อนความคดิเหน็ก็
เป็นสทิธเิสรภีาพทีพ่ลเมอืงพงึท�าได้
ตามทีร่ฐัธรรมนญูให้ความคุม้ครอง 
ขอเรยีกร้องให้ คสช. ยกเลกิค�าส่ัง
หวัหน้า คสช. ที ่3/2558 ห้ามมัว่สมุ
ชมุนมุทางการเมอืง 5 คนขึน้ไป และ
อนญุาตให้พรรคการเมอืงท�ากจิกรรม
ได้อย่างเสร ี เพือ่ให้การเลอืกตัง้ที่
ก�าลงัจะเกดิขึน้เป็นไปอย่างเสรแีละ
เป็นธรรม

จากแถลงการณ์ของพรรค
อนาคตใหม่ จากความเหน็ของ
นายอภสิิทธิ ์เชือ่ว่าทกุคนคงร้อง 
“อ๋อ” อย่างเข้าใจว่าท�าไม คสช. 
จงึยังไม่ปลดลอ็กให้พรรคการเมอืง
ท�ากจิกรรม

รูปจาก ispace thailand
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In Brief : ย่อความ

ธารน�้าใจ

ทรรศนะ

อะไรที่ให้อภัยกันได้ควรให้อภัย 
อะไรท่ีควรขอโทษก็ขอโทษ ย่ิง
ขอโทษเร็ว ให้อภัยเรว็ บรรยากาศ
กจ็ะด ีเปลวนรกทีม่อียูก่จ็ะไม่เผา
อกเผาใจ ทุกฝ่ายก็จะสบายใจ 
เย็นใจ ไม่ทุกข์ร้อน

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จริยธรรม?
ต้องบนัทกึการท�าหน้าทีข่อง “กสทช.” 
ยคุรฐัประหารกบัการก�ากับดูแลสือ่วิทยุ
และโทรทศัน์ โดยล่าสดุสัง่พักรายการ 
“wake up news” ตัง้แต่วนัที ่ 3-5 
กรกฎาคม และรายการ “the daily 
dose” ตัง้แต่วนัที ่2-4 กรกฎาคม ด้วย
เหตผุลเดมิๆคือ น�าเสนอเนือ้หาทีข่ดัต่อ
ประกาศ คสช. ฉบบัที ่97 และ 103 อาจ
สร้างความแตกแยก มอีคต ิและไม่เป็น 
กลาง ซึง่ “วอยซ์ทวี”ี เคยท�าเอม็โอยู
ไว้กับ กสทช. 

ทีน่่าสนใจคอืข้อมลูจาก “iLaw” ระบุ
ว่า “วอยซ์ทวี”ี ถอืเป็นสถานโีทรทศัน์ที่
ถกูระงับการออกอากาศมากทีส่ดุถงึ 20 
ครัง้ นบัตัง้แต่การรฐัประหาร 22 พฤษภาคม 
2557 ทัง้การตกัเตอืน ท�าความเข้าใจ 
ปรับปรงุเนือ้หารายการ ปรบัเงนิ พกัออก
อากาศรายการ ระงบัการด�าเนนิงานของ
พิธกีร จนถึงระงบัการออกอากาศทัง้สถานี

อย่างเดอืนมนีาคมท่ีผ่านมา รายการ 
“Tonight Thailand” โดนระงับออก
อากาศ 15 วนั หลังรายงานและวเิคราะห์
กรณี “หน้ากากยุทธ์น็อคคิโอ” และ 
“ครบรอบ 10 ปีทักษณิกราบแผ่นดนิ” 

ความผิดที่ “กสทช.” สั่งยุติออก
อากาศทัง้สถานคีอื 1.รายการ “ใบตอง
แห้งออนแอร์” จากธัมมี่ถึงทักกี้ 
ประเทศนี้ยังปรองดองได้อยู่หรือ 
2.รายการ “In Her View” เหตุการณ์
ข่าวโกตีก๋บัอาวธุพร้อมแถลงการณ์แผน
ลอบสงัหาร และ 3.รายการ “Overview” 
วิจารณ์กองทัพปกป้องทหารกรณียิง 
“ชัยภูมิ ป่าแส” นักกิจกรรมเด็กลาหู่

“กสทช.” ลงโทษการน�าเสนอข่าว
ของสื่อประเด็นการเมืองตามประกาศ
และค�าสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้อง บันทึกข้อ
ตกลงระหว่างสือ่และ กสทช. และมาตรา 
37 ของ พ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ แล้ว
อย่างน้อย 54 ครั้ง 

นี่คือหนึ่งในค�าถามเรื่อง 
“จรยิธรรม” ขององค์กรอสิระ และ
กระบวนการยตุธิรรมภายใต้อ�านาจ 
รัฏฐาธิปัตย์!

ในที่สุดก็สามารถช่วยเหลือ 13 นักฟุตบอล
เยาวชนทมีหมปู่าทีต่ดิอยู่ทีถ่�า้หลวงได้ส�าเรจ็ 
โดยกินแต่น�้าหยดที่ผนังถ�้าเท่านั้น สิ่งที่น่า
ชื่นชมคือความร่วมมือด้านมนุษยชาติของ
ฝ่ายต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หลายชาติ ท�าให้เราได้เห็นธารน�้าใจที่หลั่ง
ไหลเพือ่ช่วยเหลอื 13 ชีวิต รฐับาลก็ประสาน
งานให้เกิดความราบรื่น ไม่ให้ใครมาฉวย
โอกาสสร้างข่าว สร้างชือ่ หรอืมาโกงซ�า้เตมิ
ความทุกข์ยากของ 13 ชีวิตและครอบครัว

น�้าใจที่หลั่งไหลมามีมากมาย รวมถึง
สมเด็จพระสังฆราชและในหลวงรัชกาลที่ 
10 ก็ทรงห่วงใยและติดตามข่าวอย่างใกล้
ชิด สมเด็จพระสังฆราชทรงน�าสวดเมตตา
และอธิษฐานจิตให้ทั้ง 13 ชีวิตพ้นทุกข์พ้น
ร้อน อาตมาเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็น
ห่วงและเป็นทุกข์ร่วมกับ 13 ชีวิตท่ีติดอยู่
ในถ�้า ไม่ใช่แค่ญาติพี่น้อง ทุกคนทุกฝ่ายมี
จิตร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ 13 ชีวิตให้ได้โดย
เร็วที่สุด และในที่สุดก็ช่วยได้ส�าเร็จ 

ดูข่าวตั้งแต่ 13 ชีวิตติดอยู่ในถ�้า เราได้
เห็นทั้งความร่วมมือ ความทุกข์ ความหดหู่ 
ความสงสาร และความเมตตา ทุกคนดีใจ
หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแถลง
ว่าพบ 13 ชีวิตแล้วและทุกคนปลอดภัย ต่อ
ไปกต้็องน�าเร่ืองนีม้าเป็นบทเรียนเพือ่ไม่ให้
เกิดขึ้นอีก

แต่กมี็บางคนทีท่�าอะไรทีป่ระชาชน
ไม่สบอารมณ์ ท�าให้คนส่วนใหญ่ไม่

พอใจ เกลียด จนกระทั่งอยากให้พ้น
จากต�าแหน่ง เพยีงเพราะหลดุค�าพดูที่
ไม่เหมาะสม ไม่ถกูจงัหวะ ถกูกาลเทศะ 
แมจ้ะเป็นเรือ่งของกฎหมาย แต่กต็อ้ง
ดูสถานการณ์ด้วย จงึโดนถล่มกนัถล่ม
ทลาย กข็อฝากข้อคดิไว้ด้วย เพราะคน
ก�าลังลุ้นให้ทั้ง 13 ชีวิตปลอดภัย เลย
ท�าให้นายต�ารวจคนนีเ้ป็นทุกข์และต้อง
จ�าเป็นบทเรียน

ทีผ่่านมาในรฐับาลยคุน้ีหลายเรือ่งทีเ่กดิ
ขึน้มกัจะอ้างว่าต้องท�าให้กฎหมายเป็นกฎหมาย 
หรอืเอากฎหมายและค�าส่ังต่างๆของหัวหน้า
คณะรัฐประหารมาด�าเนนิการทัง้ยบัยัง้และ
จับกมุคนมากมาย ท้ังท่ีบางเรือ่งควรอะลุม้ 
อล่วยกนัได้บ้าง ผิดนิดผดิน้อยก็ต้องยดึหลกั
ความสามคัคปีรองดองด้วย อะไรทีใ่ห้อภยั
กนัได้ควรให้อภยั อะไรทีค่วรขอโทษก็ขอโทษ 
ยิง่ขอโทษเรว็ ให้อภัยเรว็ บรรยากาศกจ็ะดี 
เปลวนรกท่ีมอียู่กจ็ะไม่เผาอกเผาใจ ทกุฝ่าย
กจ็ะสบายใจ เยน็ใจ ไม่ทุกข์ร้อน 

อยากจะฝากว่าถ้าจะให้ชวีตินีอ้ยูร่่มเยน็
เป็นสขุอย่าอยูด้่วยความเกลยีดชงัและร้อนรน
เป็นทุกข์กันเลย เพราะมันเป็นเรื่องไม่
สร้างสรรค์ ถ้าเรามแีต่ความอาฆาตพยาบาท 
ใจร้อน ใจร้าย ใจเร็ว ก็จะมีแต่เปลวนรกที่
ท�าให้เผาอกเผาใจเรา ถ้าฝ่ายหน่ึงเขาผิด
พลาดอะไรและขอโทษแล้วเรากต้็องให้อภยั 
ถ้าเรายงัอาฆาตมาดร้ายจติใจเรากเ็ป็นทุกข์
ร้อนไปด้วย ถ้าเราคิดดี ท�าดี แผ่เมตตา 
กศุลจติ กจ็ะท�าให้มอีานภุาพความสุขความ
ร่มเยน็  เราหมองมวั เกลยีดชงั ก็มีแต่ความ
เสื่อมและความโกรธ 

อยากจะฝากวงิวอนให้พวกเราช่วย
กนัส�านกึระลกึกนัเรือ่งการขอโทษและ
การให้อภยั ขอโทษไว ให้อภยัเรว็ เปลว
นรกก็จะไม่เผาอกเผาใจ 

เจริญพร
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ออกบู๊ธ : สัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ�ากัด 
(มหาชน) น�าบริษัทในเครืออย่างดีแอนด์ดับบลิว, แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ และ
ธุรกิจอสังหาฯน้องใหม่ ทีค ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมออกบู๊ธในงาน mai FORUM 2018 
มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5 

โชว์ศกัยภาพ : อารกัษ์ สขุสวสัด์ิ กรรมการผู้จดัการ พร้อมด้วยทีมงานบรษิทั อสีต์ 
โคสท์เฟอร์นเิทค จ�ากดั (มหาชน) ร่วมน�าเสนอข้อมลูธรุกจิแก่นกัลงทนุพร้อมออกบูธ๊
ในงาน mai Forum 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5 โดยมีนักลงทุนให้
ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบู๊ธเป็นจ�านวนมาก 

เศรษฐกิจ

จับตำ Dollar Index ฉดุหุ้นทะยำนกลบั

นายอภิชัย เรามานะชยั รอง
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวเิคราะห์หลกั
ทรพัย์ บริษทัหลกัทรัพย์ แอพเพลิ 
เวลธ์ จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า 
ตลาดหุน้ไทยช่วงท่ีผ่านมาปรบัตัว
ลดลงหลดุแนวรบัส�าคญั 1,730 จดุ 
และยงัปรบัตวัลงอย่างต่อเนือ่ง ต�า่
กว่าแนวรบัทีป่ระเมนิไว้ที ่ 1,680 
จดุ ส่งผลให้โครงสร้างทางเทคนคิ 
SET เป็นขาลงยาว โดยมีแนวรบั
บรเิวณ 1,580-1,600 จดุ ประกอบ
กบั RSI Indicator เริม่เข้าสูร่ะดบั 
Oversold ทีม่นียัส�าคญั จากกระแส
เงนิทุนไหลออกหลังเฟดจะปรบัขึน้
ดอกเบ้ียอกี 2 คร้ังภายในปีนี ้ ซึง่
อาจส่งผลให้ดอกเบีย้สหรัฐสงูกว่า
ไทยราว 75-100 bps ส่วนมาตรการ
กดีกนัการค้าระหว่างสหรฐักบัจนี
ส่งผลให้นกัลงทนุต่างชาตลิดความ
เสีย่งการลงทนุในตลาดเกดิใหม่ ท�าให้
ดชันีหุน้ไทยเดือนมถินุายนทีผ่่าน
มาปิดลดลง 7.60%

ส�าหรบัทศิทาง Fund Flow 
นกัลงทุนต่างชาติช่วง 6 เดอืนแรก
ทีผ่่านมา ยงัขายสทุธใินตลาดหุน้
ไทย 5,727 ล้านเหรยีญสหรฐั แต่
ซือ้สทุธใินตลาดพันธบัตรไทย 3,482 
ล้านเหรยีญสหรัฐ ปัจจัยส�าคญัมา

‘เวยีตเจท็’0บาทบนิทัว่ไทยไกลถงึญ่ีปุน่

“แอพเพลิ เวลธ์” ให้จับตา Dollar Index แขง็ค่าไม่เกินระดบั 95 หุน้ไทย
มโีอกาสทะยานกลบั 80-100 จดุ แนะซือ้ระดบั 1,580 จดุ กลุม่แบงก์ 
กลุม่ Domestic Play กลุม่รบัเหมาก่อสร้าง&นคิมฯ และกลุม่ส่งออก

จากดอกเบีย้สหรฐัทีจ่ะปรบัข้ึนอกี 
ซึง่จะท�าให้ดอกเบีย้สหรฐัช่วงปลาย
ปีอยู่ที่ 2.375% ขณะท่ีดอกเบ้ีย
นโยบายไทยหากปรบัขึน้ 1 ครัง้ใน
ปีนีจ้ะอยูท่ี ่1.75% ส่วนต่างระหว่าง
ดอกเบีย้ Real Interest rate สหรฐั
อยูท่ี ่0.375% เทยีบกบัไทย 0.23% 
จงึมโีอกาสทีเ่งนิจะไหลออก

ขณะที่ปัจจัยการลงทุนเดือน

ของต่างชาติในอตุสาหกรรมเทคโนโลยี
สหรฐั

ส่วนการปรับตวัลดลงของตลาด
หุน้ไทยน่าจะเร่ิมลดลง โดยประเมนิ
แนวรบัทีร่ะดบั 1,540-1,595 จดุ 
(Forward P/E 14.0-14.5x) แนะ
ให้ซือ้หุน้กลุม่ธนาคาร BBL, KKP 
(สนิเชือ่ขยายตวัดแีละน่าจะได้รบัผล 
กระทบจากฟรค่ีาธรรมเนยีมโอนน้อย) 
กลุม่ Domestic Play เช่น CPALL, 
ADVANC กลุม่รบัเหมาก่อสร้าง&นิ
คมฯ เช่น CK, STEC, AMATA และ
กลุม่ส่งออก เช่น CPF, GFPT, KCE

เวยีตเจท็กรุป๊ฉลองเปิดเส้นทางบิน
ใหม่ ฮานอย (เวยีดนาม)-โอซาก้า 
(ญี่ปุ่น) และสานต่อแคมเปญส่ง
เสรมิการท่องเทีย่วหน้าร้อนแห่งปี 
“Free up your summer with 
Vietjet” เปิดจองบัตรโดยสารราคา
เริม่ต้น 0 บาท (ไม่รวมภาษแีละค่า
บรกิาร) จ�านวน 700,000 ทีน่ัง่ เปิด
จอง 4-6 กรกฎาคม ช่วง “ได้เวลา
เวยีตเจ็ท” เวลา 12.00-14.00 น. 
ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.vietjetair.
com เดินทาง 14 สิงหาคม-31 
ธันวาคม 2561 (ยกเว้นวันหยุด
นกัขตัฤกษ์)

ราคาโปรโมชัน่นีส้ามารถบิน

ได้ทัง้เส้นทางภายในไทยจากกรงุเทพฯ 
(สุวรรณภมิู) ไปกระบ่ี ภเูกต็ เชยีงใหม่ 
เชยีงราย และภเูกต็-เชยีงราย รวม
ทั้งเส้นทางระหว่างประเทศจาก
กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ ไปดาลัต โฮ
จิมินห์ ฮานอย ไฮฟอง รวมถึง
เชยีงใหม่-โฮจมินิห์ และภเูกต็-โฮจิ
มนิห์ เส้นทางบนิภายในประเทศ
เวียดนาม และเส้นทางระหว่างประเทศ
จากเวยีดนามไปโอซาก้า (ญีปุ่น่), 
โซล ปซูาน แทก ู(เกาหลใีต้), ฮ่องกง, 
เกาสง ไทเป ไทจง ไถหนนั (ไต้หวนั), 
สิงคโปร์, กวัลาลมัเปอร์ (มาเลเซยี), 
ย่างกุง้ (เมยีนมา), พนมเปญ เสียม 
ราฐ (กมัพชูา) พร้อมเส้นทางใหม่ 

ญาจาง (เวียดนาม)-เสียมราฐ 
(กมัพชูา) เริม่ให้บรกิารตัง้แต่ 21 
กนัยายน 2561 และเส้นทางฮานอย 
(เวยีดนาม)-โอซาก้า (ญีปุ่น่) เริม่ให้
บรกิารตัง้แต่ 8 พฤศจกิายน 2561 
เป็นต้นไป 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง
เวบ็ไซต์ www.vietjetair.com (สมาร์ท 
โฟน https://m.vietjetair.com) 
หรอืจองผ่านทางเพจเฟซบุก๊ https://
www.facebook.com/vietjetthailand 
(คลกิทีแ่ถบ “จองเลย”) สามารถ
ช�าระเงนิด้วยบตัรเครดติและเดบติ
วซ่ีา มาสเตอร์การ์ด เจซบี ี เคซพีี 
และอเมรกินัเอก็ซ์เพรส

กรกฎาคมต้องด ูDollar Index จะ
แขง็ค่าเกนิระดบั 95 หรอืไม่ หาก
ยงัแขง็จะส่งผลลบต่อ Fund Flow 
ตลาดเกดิใหม่ รวมถึงมาตรการขึน้
ภาษสิีนค้าน�าเข้าของสหรฐัต่อจนี
หากยดืเยือ้จนมกีารขึน้ภาษ ี200,000 
ดอลลาร์สหรฐักจ็ะส่งผลลบต่อการ
ค้าโลก รวมถงึข้อจ�ากดัการลงทุน
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ต่างประเทศ

รัฐมนตรีอายุน้อยสุด 
การเมอืงมาเลเซยีในยคุ ดร.มหา
เธร์ โมฮมัหมดั ยงัคงมคีวาม
เปลีย่นแปลงใหม่ๆเกดิขึน้อย่าง
ต่อเนือ่ง ล่าสดุแต่งตัง้นายไซเอด็ 
ซดัดคิ ไซเอด็ อบัดลุ ราห์มาน 
วยั 25 ปี เป็นรฐัมนตรเียาวชน
และกีฬาที่อายุน้อยที่สุดใน
ประวติัศาสตร์ประเทศ ซ่ึงเป็นการ
แสดงให้เหน็ว่ารฐับาลมาเลเซยี
เหน็ความส�าคญัของเยาวชน โดย
จะรับฟังความคิดเห็นและให้
เยาวชนมส่ีวนร่วมในการก�าหนด
อนาคตของพวกเขา เปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ 

‘มุน’เยือนอินเดีย 
ประธานาธบิดมุีน แจ-อนิ ของ
เกาหลใีต้ เดนิทางมาตามค�าเชญิ
ของนายกรฐัมนตรนีเรนทรา โม
ด ีของอินเดยี และมีก�าหนดพบ
กบัประธานาธบิดรีาม นาถ โก
วนิท์ ซึง่อนิเดยีเร่ิมเป็นหุ้นส่วน
ส�าคญัของเกาหลใีต้ทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ สนัตภิาพ และความ
รุง่เรอืงบนคาบสมทุรเกาหล ีโดย
เกาหลใีต้สถาปนาความสมัพนัธ์
ระดับปรกติกับอินเดียตั้งแต่ป ี
2516 ท้ังนี ้ประธานาธบิดมีนุมี
ก�าหนดการเยอืนอนิเดยี จาก
นัน้จะไปเยอืนสงิคโปร์ระหว่าง
วนัที ่11-13 กรกฎาคม 

จีนพัฒนาแซงนาซ่า 
จนีก�าลงัพฒันาจรวดประสทิธภิาพ
สูงที่สามารถขนส่งวัตถุขึ้นสู่วง
โคจรต�า่ของโลกได้ โดยวตัถนุัน้
มีน�้าหนักมากกว่าที่จรวดของ
ส�านักงานบริหารการบินและ
อวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ
นาซ่าท�าได้ โดยส�านักข่าวซิน
หัวของทางการจีนรายงานว่า 
ภายในปี 2030 จรวดลอง
มาร์ช-9 ซึ่งก�าลังอยู่ระหว่าง
การพัฒนา จะสามารถบรรทุก
วัตถุน�้าหนัก 140 ตัน ขึ้นสู่วง
โคจรต�่าของโลก 

ข่าวย่อย
เยี่ยมโรฮีนจำในบังกลำเทศ

สมเดจ็พระจกัรพรรดอิากฮิโิตะแห่ง
ญ่ีปุ่นซ่ึงมีพระชนมพรรษา 84 
พรรษา ทรงยกเลกิพระราชกรณยีกิจ
ทัง้หมด หลงัจากทรงมีพระอาการ
ประชวรอนัเนือ่งมาจากพระโลหติ
ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ

นายโยชิฮิเดะ ซูกะ โฆษก
รัฐบาลญี่ปุ่น เปิดเผยว่า สมเด็จ
พระจักรพรรดิทรงพระประชวร
กะทนัหนัและมพีระเสโทหลัง่ออก
มาเป็นจ�านวนมาก ซึ่งสมเด็จพระ
จักรพรรดินีมิชิโกะทรงให้เรียก
แพทย์ประจ�าพระองค์มาในทันที 
แพทย์ได้ถวายการตรวจและวนิจิฉยั
ว่า การทีส่มเด็จพระจกัรพรรดทิรง

มีพระอาการเวียนพระเศียรและ
คลืน่ไส้เนือ่งจากพระโลหติไปเลีย้ง
สมองไม่เพยีงพอ ซึง่จ�าเป็นต้องพกั
ผ่อนอย่างเตม็ทีแ่ละตรวจพระวรกาย
อย่างละเอียด 

โฆษกพระราชวังอิมพีเรียล

จกัรพรรดญิีปุ่่นทรงพระประชวร 
เปิดเผยว่า สมเด็จพระจักรพรรดิ
ทรงมหีมายก�าหนดการท่ีจะให้เจ้า
หญิงอายาโกะเข้าเฝ้าเพื่อถวาย
รายงานเก่ียวกับพธีิหม้ันของพระองค์
กับชายสามัญชน โดยเจ้าหญิงอา
ยาโกะเป็นพระธิดาพระองค์ที่ 3 
ของเจ้าชายทากามาโดะ ผูท้รงเป็น
พระภาดาหรือลูกพี่ลูกน้องผู้ล่วง
ลับของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่ง
ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิ
โตะทรงประกาศจะสละราชสมบตัิ
ให้แก่เจ้าชายนารฮิูโตะ พระราชโอรส 
ในวันที่ 30 เมษายนปีหน้า ซึ่งถือ
เป็นการสละราชบลัลงัก์ของจกัรพรรดิ
ญีปุ่น่ครัง้แรกในรอบเกอืบ 200 ปี

เลขาธิการยูเอ็นและประธาน
เวลิด์แบงก์สงัเกตการณ์ความ
เป็นอยู่และเยี่ยมเยียนผู้ลี้ภัย
ชาวโรฮนีจามากกว่า 700,000 
คน ท่ีศนูย์พกัพงิในเมอืงคอ็กซ์ 
บาซาร์ ทางตะวันออกของบัง 
กลาเทศ 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากเมืองค็อกซ์ บาซาร์ ประเทศ
บังกลาเทศ ว่า นายอันโตนิโอ กู
เตร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ 
(ยูเอ็น) และนายจิม ยอง-คิม 
ประธานธนาคารโลก (เวลิด์แบงก์) 
ลงพื้นที่เมืองค็อกซ์ บาซาร์ ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ของบังกลาเทศ
เพือ่ส�ารวจสถานการณ์ภายในศนูย์
พักพิงของผูล้ีภ้ยัชาวโรฮนีจามากกว่า 
700,000 คน ซึ่งหลบหนีการสู้รบ
ข้ามพรมแดนมาจากรัฐยะไข่ของ
เมียนมาตัง้แต่ปลายเดอืนสงิหาคม
ปีทีแ่ล้ว โดยทัง้ 2 คนส�ารวจสภาพ
ความเป็นอยู่ของชาวโรฮนีจาภายใน
ค่ายกูตูปะหล่องด้วย ซึ่งปัจจุบัน
กลายเป็นศูนย์พักพิงของผู้ลี้ภัย
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปแล้ว

ทัง้นี ้เลขาธกิารยเูอน็กล่าวใน

เวลาต่อมาเรยีกร้องให้รฐับาลเมียน 
มาด�าเนินคดีกับทุกคนที่มีส่วน
เกีย่วข้องกบัอาชญากรรมสงคราม
ในรัฐยะไข่ และเตอืนว่าสถานการณ์
ด้านมนุษยธรรมในเมืองค็อกซ์ 
บาซาร์ ก�าลงัเป็นข้อผกูมดัเพิม่แรง
กดดันให้ทางการเมียนมาต้อง
จัดการกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมาทัง้รฐับาลและกองทพัเมียน 
มาประสานเสียงยืนกรานปฏิเสธ
ข้อครหาทั้งหมดจากทุกฝ่าย โดย
เฉพาะจากกลุ่มประเทศตะวันตก 

ด้วยการยืนยันว่าปฏิบัติการด้าน
ความมัน่คงในรฐัยะไข่คอืการกวาด
ล้างกลุ่มก่อการรา้ยและกองก�าลงั
ติดอาวุธ

ส�าหรบัการลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีน
ผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศ
ของเลขาธิการยูเอ็นและประธาน
เวิลด์แบงก์เกิดขึ้นราว 1 สัปดาห์ 
หลงัเวลิด์แบงก์อนุมตังิบประมาณ 
480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 
15,840 ล้านบาท) เพื่อสนับสนุน
การด�าเนนิงานของรัฐบาลบงักลาเทศ
ในการดูแลผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจา 

ขณะที่นายปีเตอร์ เมาเรอร์ 
ประธานคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ (ไอซีอาร์ซี) เดิน
ทางมายังเมืองค็อกซ์ บาซาร์ เมื่อ
ช่วงต้นสปัดาห์ทีผ่่านมา และกล่าว
ว่าเมียนมายังไม่พร้อมรับกลับผู้ลี้
ภยัชาวโรฮนีจาจากบังกลาเทศ โดย
นับตั้งแต่ทั้ง 2 ประเทศลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ร่วม
กนัเมือ่ปลายปีท่ีแล้วและเริม่ด�าเนนิ
การเม่ือเดอืนมกราคมทีผ่่านมา มี
ชาวโรฮีนจาเดินทางกลับจากบัง 
กลาเทศยังไม่ถึง 200 คน
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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 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

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.สหมิตรวัฒนากอสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  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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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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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

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



สังคม

2รำงวัลต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม

สมาคมนสิติเก่าเอม็บเีอ คณะพาณชิย 
ศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ร่วม
กับหลักสตูรบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาฯ จัดงานมอบ 2 รางวัลใหญ่ 
DRIVE AWARD 2018 และ JUMC 
STAR 2018 เพื่อเป็นต้นแบบขับ
เคลือ่นเศรษฐกิจ สงัคม ในยคุ 4.0 
พร้อมจัดงานเสวนา “Business 
Transformation โลกเปลีย่น ธรุกิจ
เปล่ียน” และได้รบัเกยีรตจิากนาย
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถา
พเิศษในหวัข้อ “Thailand Transfor 
mation”  

นายชาตชิาย พยหุนาวชียั 
นายกสมาคมนสิติเก่าเอม็บเีอ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บญัช ีจฬุาฯ เปิดเผยว่า ปีนีเ้ป็นปี
ที ่2 ของการจดังาน DRIVE AWARD 
2018 และ JUMC STAR 2018 ที่
สมาคมนสิติเก่าเอม็บเีอ คณะพาณชิย 
ศาสตร์และการบญัช ีจฬุาฯ ร่วมกบั
หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
จุฬาฯ  

ส�าหรบัองคก์รทีไ่ดร้บัรางวลั 
DRIVE AWARD 2018 ประกอบ
ด้วยรางวลัด้านต่างๆคอื DRIVE 
AWARD Management ได้แก่ บรษิทั 
ปตท. จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั ช.การ
ช่าง จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั ท่า

จ�ากัด (มหาชน), บริษัท พฤกษา 
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

ส่วนผู้รับรางวัล JUMC STAR 
2018 ได้แก่ ชาตยา สุพรรณพงศ์ 
BBQ Plaza, ธกานต์ อานันโท
ไทย Globish, รวิศ หาญอุตสาหะ 
Srichand, รุ ่งโรจน์ ตันเจริญ 
Rabbit Digital Group, อุกฤษ 
อุณหเลขกะ Ricult, จิรโรจน์ พจนา
วราพันธุ์ VT Thai, ชลากร เอกชัย
พัฒนกุล Ohkajhu, นิธิ สัจจทิพ
วรรณ My Cloud, พงศธร ธนบดี
ภัทร Refinn, สุวิกรม อัมระนันทน์ 
PERSPECTIVE และอพิชาต 
บวรบัญชารักษ์ Laemket

ไทยพาณชิย์ จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั 
ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) DRIVE 
AWARD Human Resource ได้แก่ 
บรษิทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากดั 
(มหาชน), บรษิทั บทีเีอส กรุป๊ โฮล 
ดิง้ส์ จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั เบอร์
ลี ่ยคุเกอร์ จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั 
ไมเนอร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 
(มหาชน), บริษัท โฮมโปรดักส์ 
เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) และ 
DRIVE AWARD Finance ได้แก่ 
บรษิทั เซน็ทรลัพฒันา จ�ากัด (มหาชน), 
ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน), 
ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน), 
บรษัิท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ 

อากาศยานไทย จ�ากดั (มหาชน), 
บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
และบรษัิท ไออาร์พีซ ีจ�ากดั (มหาชน)  
DRIVE AWARD Strategy ได้แก่ 
บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน), 
บรษิทั กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั 
(มหาชน) บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ 
จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั 
(มหาชน), บรษิทั พทีที ี โกลบอล 
เคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) DRIVE 
AWARD Marketing ได้แก่ บรษิทั 
แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากดั 
(มหาชน), บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน), ธนาคาร

ทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ์ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร เปิดงานเสวนา “ซเีคยีวเทค 
ฟอรั่ม กรุงเทพ” เจาะลึกแนวโน้มตลาดและโอกาสทางธุรกิจ ความปลอดภัยและ
การป้องกันอัคคีภัย และแถลงข่าวการจัดงาน “ซีเคียวเทค ไทยแลนด์ 2018” ที่
โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ�ากัด น�าทีมพนักงาน 
บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จ�ากัด และพอร์โต้ ชิโน่ รวมทั้งลูกบ้านในเครือดี-แลนด์ กรุ๊ป 
ร่วมใจเดินขบวนสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประจ�าปี 2561 ที่
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
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