
ช

 3

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4872 (1397) วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แผ่นดินไม่ไร้คนดี
รัฐมนตรีที่โลกลืม คน
แทบจ�ำชื่อไม่ได้ เพรำะ
ไม่มีผลงำน   

editor59lokwannee@gmail.com

4872 (1397) JU
L. 12, 2018

ช่างมันฉันไม่แคร์

ไพรมารโีหวต 
ฉุก(ละหุก)คิด 3

สหรัฐเดินหน้า
แลกหมัดจีน

เศรษฐกิจ 4

ธพว.เปิดร้านกาแฟ
ให้“คนออทสิตกิ”

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ALTลยุ
Smart Grid พทัยา

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การประชมุ สนช. วนัน้ี (12 
ก.ค.) จะได้ค�าตอบทีช่ดัเจน
ว่ากระบวนการคดัเลอืก กกต.
ชดุใหม่จะสิน้สุดลง หรอืต้อง
กลบัไปสรรหาใหม่เพือ่ใช้ช่อง
ทางพเิศษออกหนังสอืเชญิคน
ทีอ่ยากให้เป็น กกต. เข้ามา
ท�าหน้าท่ีคมุเลอืกตัง้ แม้หลาย
คนจะออกมาดักคอให้ระวัง
ข้อครหาและการยอมรับใน
การท�าหน้าที่หากใช้วิธีเชิญ
คนมาเป็น กกต. แต่ชัว่โมงนี้

ต้องถามว่า “ใครแคร์” ถึง
สังคมจะต้ังข้อสงสัยว่าเอาคน
ของตวัเองไปคมุจดัเลอืกตัง้
เพือ่เอือ้ให้เกิดการได้เปรยีบ
เสยีเปรยีบกเ็ป็นแค่ค�าครหา 
ไม่ต่างจากค�าครหาการคัด
เลอืกกรรมการองค์กรอสิระ
หลายแห่งก่อนหน้าน้ี แต่เมือ่
เข้าไปท�าหน้าทีแ่ล้วทกุคนต้อง
ยอมรับโดยสภาพในเม่ือมี
กฎหมายรบัรองการใช้อ�านาจ
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ก่อนทีจ่ะรูผ้ลกำรประชมุของสภำ
นติบิญัญตัแิห่งชำต ิ(สนช.) ทีจ่ะลง
มติรบัรองหรอืไม่รบัรอง 7 บคุคล
ทีผ่่ำนกระบวนกำรสรรหำและตรวจ
สอบประวัติให้เป็นกรรมกำรกำร
เลอืกตัง้ (กกต.) ในวนัน้ี (12 ก.ค.) 
ลองไปดปูฏกิริยิำทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่ง
นีห้ลงัจำกช่วงทีผ่่ำนมำเริม่มเีค้ำลำง
ให้เห็นว่ำท้ัง 7 รำยชือ่อำจไม่ผ่ำน
กำรรับรองจำกท่ีประชมุ สนช. หรอื
อำจผ่ำนแค่บำงคน (โดยเฉพำะ
ตวัแทนจำกสำยศำลยตุธิรรม) เพือ่
บนัทกึว่ำใครพดูไว้อย่ำงไรก่อนทีจ่ะ
รูผ้ลอย่ำงเป็นทำงกำร

นายสุรชัย เลีย้งบุญเลิศชยั 
รองประธำน สนช. คนที ่1 ชีแ้จง
กระบวนกำรพจิำรณำก่อนลงมติว่ำ 
จะเป็นกำรประชมุลับ เพรำะคณะ
กรรมำธกิำรตรวจสอบประวตัต้ิอง
น�ำเสนอรำยงำนเชิงลึกเก่ียวกับ
ประวตัขิองผูท้ีถ่กูเสนอรำยชือ่ทัง้ 7 
คน หลงัได้รบัข้อมลูแล้วทีป่ระชุม
จะลงมติอย่ำงไรเป็นดลุยพนิจิของ 
สนช. แต่ละคน

“ไม่น่าจะมปีระเดน็ถงึขนาด
ล้มกระดานกันอีก ส่วนตัวเชื่อว่า
บคุคลทีม่าสมัครในครัง้นีเ้บือ้งต้น
น่าจะส�ารวจตัวเองมาแล้ว เพราะถ้า
คนทีม่าสมคัรไม่มัน่ใจกอ็าจจะถกู 

ช่างมันฉันไม่แคร์

สนช. ปฏเิสธได้อกี 
สนช. เข้มงวดในรายละเอยีด 

การดปูระวตัเิชิงลกึและความประพฤติ
ทางจริยธรรม ผมคดิว่าเป็นเรือ่งที่
ดีท่ีจะช่วยกันคัดกรองเพื่อให้ได้
บุคคลท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนมาท�า
หน้าท่ี เพราะ กกต. จะมีหน้าทีเ่ข้า
มาดแูลการเลือกตัง้ ขอยนืยนัว่าการ
ลงมตไิม่มใีบสัง่ เชือ่ว่า สนช. ตดัสนิ
ใจเองได้บนพืน้ฐานของความเหมาะ
สม ขอให้ทกุฝ่ายมัน่ใจว่า สนช. จะ
ท�าหน้าที่อย่างเป็นอิสระเพื่อคัด
กรองบคุคลทีด่มีาท�าหน้าทีใ่น กกต.”

ฟังดูคล้ายๆกบัการเคลือ่น 
ไหวก่อนลงมติเลอืก กกต.ครัง้
แรกทีถ่กูคว�า่กระดานท้ิงท้ัง 7 
รายชือ่เมือ่ช่วงต้นปีทีผ่่านมา

ทัง้น้ี ในกำรลงมตขิอง สนช. 
หำกรบัรองรำยชือ่บคุคลเป็น กกต. 
ไม่ถึง 5 คน ผู้ทีผ่่ำนกำรรบัรองจะ
ยงัไม่สำมำรถเข้ำท�ำหน้ำทีไ่ด้ เพรำะ

ถอืว่ำยังไม่ครบองค์ประชุม ต้องรอ
ให้ได้ครบตำมจ�ำนวนก่อนจงึจะเริม่
ท�ำหน้ำทีไ่ด้

อย่ำงไรก็ตำม กระแสข่ำวทีอ่อก
มำอย่ำงมำกในตอนนีค้อื กำรประชมุ 
สนช. ในวนันี ้ (12 ก.ค.) จะมผีูท้ี่
ผ่ำนกำรลงมตริบัรองให้เป็น กกต. 
โดยชี้เป้ำไปที่ตัวแทนสำยศำล
ยตุธิรรมทัง้ 2 คน เพรำะเป็นรำย
ชือ่เดมิทีเ่คยถูกตตีกมำแล้วครัง้หนึง่ 
สนช. คงไม่ตตีกซ�ำ้ เพรำะจะเป็นกำร
หกัหน้ำศำลทีย่นืยนั 2 รำยชือ่เดมิ
มำให้ สนช. รบัรองเป็น กกต.

ท่ีส�ำคัญข้อห่วงใยเรือ่งขัน้ตอน
ลงมติของที่ประชุมใหญ่ศำลฎีกำ
เรือ่งลงมตลัิบหรอืเปิดเผยได้รบักำร
แก้ไขมำแล้ว สนช. คงไม่มข้ีออ้ำง
อ่ืนทีจ่ะใช้ปัดทิง้ 2 รำยชือ่ทีเ่ป็น
ตวัแทนของสำยศำลยุตธิรรมได้

ทีต้่องลุ้นคอื 5 รำยชือ่ทีม่ำยืน่
ใบสมัครและผ่ำนกระบวนกำรคัด

เลือกจำกกรรมกำรสรรหำว่ำจะมกีี่
คนผ่ำนมตริบัรองให้เป็น กกต. ถ้ำ
มคีนไม่ผ่ำนกำรรบัรองต้องกลับไป
สรรหำใหม่กจ็ะสำมำรถใช้วธิเีชิญ
บคุคลทีต้่องกำรให้มำเป็น กกต. ได้
ตำมที่มีผู้ใหญ่บำงคนอยำกให้ใช้
แนวทำงนี ้ ซึง่เขยีนกฎหมำยเปิด
ช่องเอำไว้แล้ว

นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัต ิ
รองหวัหน้ำพรรคประชำธปัิตย์ แสดง
ควำมเป็นห่วงว่ำหำกใช้วธิกีำรเชิญ
หรอืทำบทำมคนมำเป็น กกต. จะ
ท�ำให้กำรท�ำงำนของ กกต. ไม่เป็น
ท่ียอมรับ เพรำะจะมีข้อครหำว่ำมี
คนของตัวเองทีต้่องกำรให้เป็น กกต. 
อยูแ่ล้ว

“กกต. ทีม่าจากการทาบทาม
จะไม่ได้รบัความเชือ่ถอื กระทบต่อ
ความเชือ่มัน่ในการท�าหนา้ทีข่อง 
กกต. ส่งผลให้การจดัการเลอืกตัง้ใน
อนาคตไม่ได้รบัความไว้วางใจจาก
ประชาชนว่าจะท�าให้เกดิความสจุรติ 
เท่ียงธรรม ได้จรงิ จงึอยากให้การ
พจิารณาของ สนช. เป็นไปตามปรกติ 
ได้ กกต. มาท�าหน้าทีเ่สยีท”ี

แม้ในทำงทฤษฎทีกุคนอำจคิด
เห็นไปในทศิทำงเดยีวกนักับนำย
นพิฏิฐ์ แต่ในทำงปฏิบติัก็ยงัมคี�ำถำม
ว่ำจะเกดิปัญหำกำรไม่ยอมรบัจรงิ
หรอืไม่ ในเมือ่กระบวนกำรคดัเลอืก
แต่งตั้งกรรมกำรในองค์กรอิสระ
หลำยองค์กรก่อนหน้ำนีล้้วนมข้ีอ
ครหำยัดคนของตวัเองเข้ำไปท�ำงำน
ทกุองค์กร แต่กไ็ม่มีใครทดัทำนได้
เมือ่มกีฎหมำยรบัรองกำรท�ำหน้ำที่ 

เอาคนของตวัเองไปคมุจดัเลอืก
ตัง้เพ่ือเอือ้ให้เกดิการได้เปรยีบเสยี
เปรยีบกแ็ค่ค�าครหา 

ใครแคร์?

ถ้ามาจากการทาบทามจะไม่ได้รับความเช่ือถือ
ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งในอนาคต
ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน 
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In Brief : ย่อควำม

แผ่นดินไม่ไร้คนดี

ทรรศนะ

ขอให้ประเทศไทยไม่สิน้คนดี 
มคีนดเีป็นตวัตายตวัแทน ย่ิง
มากเท่าไรยิง่ดี ไม่ใช่มแีต่ข่าว
ข้าราชการโกงอปัรย์ี โกงบ้าระห�า่ 
จนประเทศชาติเสียหาย  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไพรมารีโหวต 

ยังไม่มีสัญญำณทั้ง “ปลดล็อก
การเมือง” และกำรท�ำ “ไพรมารี
โหวต” ขณะที ่“7 กกต.ชดุใหม่” 
กย็งัลูกผลีกูคน เพรำะมีแนวโน้ม “ผู้
มีอ�านาจ” จะชีน้ิว้ตัง้เองเหมือน “ฝัก
ถัว่ลากตัง้” 

“ไพรมารโีหวต” ก�ำหนดให้ทกุ
พรรคกำรเมอืงต้องด�ำเนนิกำรก่อนจะ
ส่งตัวแทนพรรคลงสมคัรรบัเลือกต้ัง 
ส.ส. จดุประสงค์เพ่ือเป็นกำรปฏิรปู
พรรคกำรเมอืง เพ่ือให้ประชำชนที่
เป็นสมำชิกพรรคกำรเมอืงมส่ีวนร่วม 
ซึง่เป็นเรือ่งทีด่ ี เพรำะท�ำให้ลดทอน
อ�ำนำจ “กรรมการบรหิารพรรค” 
และลดอิทธิพล “เจ้าของพรรค” 
หรอื “นายทนุพรรค” ทีเ่ป็น “หวั
จ่าย” ส�ำคญัภำยในพรรค 

การปฏิรูปการเมืองเพื่อท�าให้
พรรคการเมืองมีความเป็นสถาบัน
ทางการเมอืง หลดุพ้นจาก “เผดจ็การ
พรรคการเมือง” หรือ “เผด็จการ
รฐัสภา” ท่ีเป็นหนึง่ในข้ออ้างส�าคญั
ของ “เผด็จการ” ในการท�ารฐัประหาร

ข้อโต้แย้งว่ำกำรท�ำ “ไพรมารี
โหวต” เหมำะสมกับกำรปกครอง
แบบรฐัสภำหรอืบรบิทกำรเมอืงไทย
หรือไม่ หรือพรรคเลก็และพรรคตัง้
ใหม่จะเสยีเปรยีบ หรอืจะมีกำรล็อบบ้ี
เลอืกผูส้มัครโดย “ผู้มอีทิธิพล” หรือ 
“นายทนุในท้องถ่ิน” หรอืไม่? 

การท�า “ไพรมารโีหวต” ไม่ใช่
ปัญหาหากเป็นไปตามระบอบประ 
ชาธิปไตยที่มาจากประชาชน และ
ประชาชนเป็นเจ้าของอ�านาจอธปิไตย
อย่างแท้จรงิ 

ไม่ใช่ประชาธปิไตยแบบไทยๆ
ภายใต้ “ระบอบพิสดาร” ทีเ่ขยีน
กฎกตกิาขึน้มาเอง!  

คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้
ว่ำฯเชียงรำย ซ่ึงปัจจบัุนเป็นผูว่้ำฯพะเยำ 
ท�ำหน้ำที่ผู้บัญชำกำรศูนย์อ�ำนวยกำร
ร่วมค้นหำผู้สูญหำยในวนอุทยำนถ�้ำ
หลวง-ขุนน�้ำนำงนอน ถือเป็นฮีโร่ใน
กำรช่วยเหลอื “13 ทมีหมูป่า” ควบคุม
สถำนกำรณ์ได้อย่ำงยอดเยี่ยม แถลง
ข่ำวอย่ำงเป็นระบบ รวมท้ังมอีำรมณ์ขัน 

พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นำยก
รัฐมนตรี บอกว่ำ อยู่ที่ไหนก็ท�ำควำม
เจริญที่นั่น ซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์ได้ฝำกผล
งำนให้คนเชียงรำยภำคภูมิใจ เพรำะ
เป็นคนจริง ท�ำงำนจริง บำงคนบอกว่ำ
ท่ำนควรเป็นรัฐมนตรีเลย หรือจะมำ
สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่ำฯ กทม. ก็ได้ 
ถือว่ำท่ำนเป็น “คนดังแห่งปี” หรือ 
“คนดีของแผ่นดิน” ที่ประชำชนรัก 
สมกบัค�ำว่ำ “ข้าราชการ” ทีท่�ำหน้ำที่
รับใช้ประชำชน 

เดีย๋วนีข้้ำรำชกำรมกัถูกต�ำหนิตเิตยีน
เรื่องเช้ำชำมเย็นชำมและทุจริต จนถูก
เปรยีบเปรยว่ำงบประมำณเหมือน “ปลา
ย่าง” ข้ำรำชกำรเหมือน “แมว” จ้อง
แต่จะทุจริต จึงมีข่ำวข้ำรำชกำรทุจริต
มำกมำย แต่คณุณรงค์ศกัดิก์ลบัมคีวำม
โดดเด่นในกำรท�ำงำนที่ทุ่มเทและกล้ำ
ตัดสินใจอย่ำงเด็ดขำด ทั้งยังเป็นคน

ฉลำด ถือเป็นควำมดีท่ีข้ำรำชกำรควร
น�ำมำเป็นแบบอย่ำง ใช้สอนในโรงเรยีน
หรือสอนคนที่อยำกจะเป็นนำยอ�ำเภอ 
ผู้ว่ำฯ หรือผู้น�ำประเทศ 

แม้แต่รัฐมนตรีก็อำจให้คุณณรงค์
ศักดิ์อบรม จะได้เป็นรัฐมนตรีที่มีผล
งำนและคนจดจ�ำ ไม่ใช่โลกลืม แทบจ�ำ
ช่ือไม่ได้ นึกช่ือไม่ออก เพรำะไม่มีผล
งำนอะไร บำงคนได้เพรำะเส้นสำยหรอื
ตอบแทนบญุคณุ อย่ำงข่ำวนักกำรเมือง
ที่ย้ำยพรรคก็ดูว่ำใครจะได้ต�ำแหน่ง
ทำงกำรเมอืงอะไรบ้ำง ทัง้ทีไ่ม่มผีลงำน
หรือประวัติกำรท�ำงำนที่โดดเด่นเลย  

ก็หวังว่าเราจะมีคนดีอย่างนี้มากๆ 
และรกัษาไว้เพือ่แผ่นดนิไทยจะได้ไม่ไร้
คนดี เหมือนที่บอกว่ากรุงศรีอยุธยาไม่
สิ้นคนดี แต่บางรายต้องซดยาพิษปลิด
ชีวิตตัวเอง เพราะระบบราชการที่ไม่มี
การปฏริปูอย่างจรงิจงั ขอให้ประเทศไทย
ไม่สิ้นคนดี มีคนดีเป็นตัวตายตัวแทน 
ยิง่มากเท่าไรยิง่ดี ไม่ใช่มแีต่ข่าวข้าราชการ
โกงอัปรีย์ โกงบ้าระห�่า จนประเทศชาติ
เสียหาย  

อาตมายงัคดิเล่นๆว่า ถ้าอทุธรณ์
และฎีกาคดีโฉนดถุงกล้วยแขกไม่
ส�าเรจ็อาจจะหยดุไปเทศน์หน่วยงาน
ราชการหลายหน่วย จะรบัเทศน์แค่ 
1-2 หน่วย เพือ่เตอืนสตไิม่ให้ทจุรติ 
ท�าชัว่ คว�า่บาตรเพือ่กระตุน้ความ
รูส้กึไม่ให้ท�าผดิ ท�าความเสียหาย 
จะได้กลบัมาท�าความดกีนัต่อไป

เจริญพร
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พบห้องค้า : ชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง 
เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) น�าทีมเสนอข้อมูลรายละเอียด
หลกัทรพัย์แก่เจ้าหน้าทีก่ารตลาด บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัเซยี ไซรสั จ�ากดั (มหาชน) 
โดยมีสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ�านวยการ ให้การต้อนรับ 

ต้อนรบั : ศภุมาส อศิรภกัด ีประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท 
ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบันกัวเิคราะห์และนกัลงทนุจากบรษิทั
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด ในการเข้ารับฟังข้อมูลการบรรยายแนว
โน้มและทิศทางธุรกิจ รวมถึงเยี่ยมชมโรงงานและห้องปฏิบัติการ 

เศรษฐกิจ

ธพว.เปิดร้านกาแฟให้‘คนออทิสติก’

นำยมงคล ลีลำธรรม กรรมกำร
ผู้จัดกำร ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจ
ขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่ำ 
ได้ร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย 
(Autistic Thai Foundation) เปิด
โอกำสให้บคุคลออทสิตกิทีผ่่ำนกำร
ฝึกอบรมกำรเป็นผู้ชงกำแฟ “บำ
ริสต้ำ ออทิสติก” ใช้พ้ืนที่ศูนย์
อำหำรอำคำรส�ำนกังำนใหญ่ ธพว. 
โดยเปิดร้ำนกำแฟ For All Coffee 
สนับสนุนให้บคุคลออทสิตกิ ผูด้แูล 
และครอบครัว มีพื้นที่ประกอบ
อำชีพสร้ำงรำยได้ ท้ังยังลดภำระ
เชิงสังคมและเศรษฐกิจที่ภำครัฐ
ต้องจัดสรรงบประมำณดแูลผูพ้กิำร

ธพว. นับเป็นหน่วยงำนแห่ง
ที่ 3 ซึ่งมอบพื้นที่ให้มูลนิธิออทิส 
ตกิไทยเปิดร้ำนขำยกำแฟ For All 
Coffee ต่อจำกกระทรวงแรงงำน 
และกรมส่งเสรมิและพฒันำคณุภำพ
ชีวิตคนพิกำร ซึ่งในอนำคต ธพว. 
จะสนบัสนนุให้บคุคลออทสิตกิน�ำ
สนิค้ำอืน่ๆมำขำยในร้ำนเพิม่เติม 
เช่น เบเกอรี ่ขนม และเครือ่งประดบั 
เป็นต้น 

นอกจำกนี ้ธพว. ยงัสนบัสนนุ

ALTลยุSmart Gridพทัยา700ล้าน

ธพว. ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทยเปิดโอกาสให้บุคคลพิเศษที่
ผ่านการฝึกอบรม “บาริสต้า ออทิสติก” ใช้พื้นที่ SME Bank 
Tower สร้างงานสร้างรายได้โดยเปิดร้านขายกาแฟ พร้อมช่วย
สินเชื่อดอกเบี้ยถูก 

สนิเชือ่ดอกเบีย้ถกูผ่ำนโครงกำร “สนิ
เชือ่เศรษฐกจิตดิดำว” ให้ทัง้บุคคล
ธรรมดำและนติบิคุคลน�ำไปเป็นเงนิ
ทนุประกอบอำชพีในแหล่งท่องเทีย่ว
และท่องเทีย่วชมุชนต่ำงๆ รวมถงึ
ชมุชนบ้ำนเกดิ อตัรำดอกเบีย้เพียง 
3% ต่อปีใน 3 ปีแรก หรอืสินเช่ือ

นำงปรญีำภรณ์ ตัง้เผ่ำศกัดิ ์กรรมกำร
ผู้อ�ำนวยกำร บริษัท เอแอลที 
เทเลคอม จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
ALT เปิดเผยควำมคบืหน้ำโครงกำร
พัฒนำโครงข่ำยไฟฟ้ำอัจฉริยะ 
(Smart Grid) เมืองพัทยำ โดย
ร่วมกบับรษัิท ITRON สหรฐัอเมรกิำ 
ซึ่งเป็นผู ้น�ำธุรกิจเทคโนโลยี
สำธำรณปูโภคด้ำนไฟฟ้ำระดบัโลก 
ในนำมกลุม่กจิกำรค้ำร่วม A.I. ใน
ส่วนงำนกลุ่มที่ 1 ระบบ AMI, 
MWM และ IT Integration มูลค่ำ
ประมำณ 700 ล้ำนบำท ระยะเวลำ
ด�ำเนินกำร 2 ปี 

โดยเริม่วำงระบบ Head-End 
ระบบบรหิำรจดักำรข้อมลูกำรอ่ำน

มเิตอร์ (Meter Data Management 
System : MDMS) และติดตั้ง
ระบบแก้ไขปัญหำไฟฟ้ำขัดข้อง
อัจฉริยะแบบเคลื่อนท่ี (Mobile 
Workforce Management Sys 
tem : MWMS) ใช้เวลำด�ำเนนิกำร
ประมำณ 8 เดือน หลังจำกนั้นจะ
เข้ำด�ำเนินกำรรื้อถอนมิเตอร์เดิม 
คำดว่ำจะติดตั้ง Smart Meter ทั่ว
เมืองพัทยำครบทุกพื้นที่ จำกเดิม 
116,308 ตวั เป็นประมำณ 150,000 

ตวั ตำมข้อมลูผูใ้ช้ไฟฟ้ำในปัจจบุนั 
และส่งมอบอปุกรณ์ประกอบอืน่ๆ
ให้กบักำรไฟฟ้ำส่วนภมิูภำคในพ้ืน 
ที่รับผิดชอบต่อไป

ทั้งนี้ โครงกำรพฒันำ Smart 
Grid เป็นระบบส่งจ่ำยก�ำลงัไฟฟ้ำ
อจัฉรยิะ เป็นเทคโนโลยีท่ีจะเปล่ียน
รูปแบบกำรส่งจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำ
ให้มีควำมทันสมัย และช่วยปรับ
พฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำของคนใน
พืน้ทีด้่วยระบบมเิตอร์อตัโนมตั ิซึง่
จะประมวลและวิเครำะห์ผลออก
มำตำมกำรใช้งำนจริง ท�ำให้ผู้ใช้
บรกิำรและผู้ให้บรกิำรไฟฟ้ำบรหิำร
จัดกำรเกี่ยวกับภำระก�ำลังไฟฟ้ำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพร่วมกัน

เถ้ำแก่ 4.0 โดยกระทรวงอตุสำหกรรม
คดิอตัรำดอกเบ้ียเพยีง 1% ต่อปี
ตลอดอำยโุครงกำร 7 ปี ปลอดช�ำระ

เงินต้น 3 ปีแรก ส�ำหรับบุคคล
ธรรมดำที่พร้อมปรับเปลี่ยนเป็น
นติบุิคคลเพือ่เริม่ต้นธรุกจิใหม่ได้
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ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นอ่วมรอบ 36 ปี 
โฆษกรฐับำลญีปุ่น่แถลงว่ำ ฝน
ตกหนักเป็นประวตักิำรณ์ในญีปุ่่น
ท�ำให้เกดิควำมเสียหำยเป็นบรเิวณ
กว้ำง มผีูเ้สยีชวิีต 179 คนแล้ว 
โดยสือ่ท้องถิน่ญีปุ่น่รำยงำนว่ำ 
ปฏบัิตกิำรค้นหำและกูภ้ยัยงัคง
ด�ำเนนิไปอย่ำงต่อเน่ืองภำยหลงั
น�ำ้ท่วมและดนิถล่ม ขณะทียั่งมี
ประชำชนหลำยสบิคนสญูหำย 
สถำนีโทรทศัน์เอน็เอชเครำยงำน 
ว่ำ มผีูเ้สยีชวีติอย่ำงน้อย 161 คน 
และสญูหำย 57 คน นับเป็นภยั
พบิตัจิำกสภำวะอำกำศครัง้ร้ำย
แรงทีส่ดุนับตัง้แต่ปี 2525  

รัสเซียส่งยานขนส่ง 
ส�ำนกังำนอวกำศรอสคอสมอส
ของรสัเซยีรำยงำนว่ำ ยำนขนส่ง
อวกำศโพรเกรสของรสัเซยีเข้ำ
เชือ่มต่อสถำนอีวกำศนำนำชำติ
หรอืไอเอสเอสแล้ว โดยทะยำน
ออกจำกฐำนปล่อยยำนไบโคนร์ู 
คอสโมโดรมในคำซคัสถำนเม่ือ
วนัจันทร์ตำมเวลำท้องถิน่ และ
เดนิทำงถึงสถำนอีวกำศโดยใช้
เวลำ 3 ชัว่โมง 40 นำที ซึง่เรว็
กว่ำเดิมถงึ 2 ชัว่โมง รำยงำน
ระบวุ่ำ สมัภำระทีน่�ำไปยงัไอเอส
เอสมนี�ำ้หนกักว่ำ 2 ตนั ส่วน
ใหญ่เป็นเชือ้เพลงิ 

เตรียมปรับเฟซบุ๊ค 
ส�ำนกังำนกรรมำธกิำรข่ำวสำร 
(ไอซีโอ) ของอังกฤษ เปิดกำร
สอบสวนเฟซบุค๊ตัง้แต่ต้นปีหลงั
จำกเฟซบุค๊ยอมรบัว่ำ เคมบรดิจ์ 
อะนำลีติกำ บริษัทท่ีปรึกษำ
อังกฤษที่ท�ำงำนให้กับคณะหำ
เสยีงโดนลัด์ ทรมัป์ ในกำรเลือก
ตั้งปี 2559 อำจละเมิดข้อมูล
ส่วนตัวผู้ใช้เฟซบุ๊คมำกถึง 87 
ล้ำนคน โดยไอซีโอรำยงำน
ควำมคืบหน้ำว่ำจะฟ้องเฟซบุค๊ 
ด้วยโทษปรับสูงสุดโทษฐำน
ฝ่ำฝืนกฎหมำยปกป้องข้อมูล 
กรณีไม่ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ และ
ไม่โปร่งใสว่ำบุคคลที่สำมน�ำ
ข้อมูลผู้ใช้ไปใช้อย่ำงไร 

ข่าวย่อย
สหรัฐเดินหน้าแลกหมัดจีน 

ไต้ฝุน่มำเรยี ไต้ฝุน่ลกูท่ี 8 ของปีน้ี 
ขึน้ฝ่ังเทศมณฑลเหลียนเจยีง มณฑล
ฝูเจีย้น ทำงตะวนัออกของจนี เมือ่
วนัพธุทีผ่่ำนมำตำมเวลำท้องถ่ิน แต่
อ่อนก�ำลงัลงจำกซูเปอร์ไต้ฝุ่นแล้ว 

เจ้ำหน้ำทีส่�ำนกัอตุนุยิมวทิยำ
จีนแจ้งว่ำ ไต้ฝุ่นมำเรียมีควำมเร็ว
ลมสูงสุด 42 มิลลิเมตรต่อวินำที 
ท�ำให้เกิดคลื่นสูงกว่ำ 10 เมตร ที่
เมืองซำนชำ เทศมณฑลเสียผู่ ห่ำง
จำกเทศมณฑลเหลียนเจียงไปถึง 
130 กโิลเมตร ในช่วงทีก่�ำลังเคลือ่น
ตัวมำข้ึนฝั่ง นอกจำกนี้ยังท�ำให้
โครงสร้ำงทำงหลวงรมิฝ่ังแห่งหนึง่

ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงเสียหำยด้วย 
ไต้ฝุน่มำเรยีอ่อนก�ำลังลงจำก

ซูเปอร์ไต้ฝุ่นเป็นไต้ฝุ่นก�ำลังแรง
เมื่อเวลำ 17.00 น. วันอังคำรตำม
เวลำในจนี เคลือ่นตวัไปทำงตะวนั
ตกเฉียงเหนือด้วยควำมเร็ว 30 
กิโลเมตรต่อช่ัวโมงก่อนขึ้นฝั่งจีน 
โดยก่อนหน้ำนีไ้ด้เคลือ่นผ่ำนทำง

ไต้ฝุ่นมาเรียอ่อนก�าลงัลงแล้ว 
เหนอืของไต้หวัน ท�ำให้ฝนตกและ
ลมแรง ทำงกำรไต้หวันระดมก�ำลงั
ทหำรกว่ำ 2,000 นำย ในกำร
รบัมอืไต้ฝุน่มำเรยี อพยพประชำชน
ในพื้นที่เสี่ยงภัยร่วม 3,500 คน 
ครัวเรือน 43,000 หลังไม่มีไฟฟ้ำ
ใช้ และเที่ยวบินถูกกระทบหลำย
ร้อยเที่ยว 

ไต้ฝุน่มำเรยีเป็นไต้ฝุน่ลกูแรก
ในฤดูนีข้องไต้หวนั สร้ำงควำมเสยี
หำยอย่ำงจ�ำกดัเมือ่เทยีบกบัไต้ฝุน่
เนสำดที่ถล่มไต้หวันเมื่อปลำย
เดือนกรกฎำคมปีก่อนที่ท�ำให้มีผู้
บำดเจ็บกว่ำร้อยคน

รฐับาลสหรฐัประกาศจะเก็บภาษี
ร้อยละ 10 กับสนิค้าจนีมลูค่า 
200,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั 
ขณะที่จีนพร้อมให้กู้เงินกว่า 
20,000 ล้านดอลลาร์ แก่ประเทศ
อาหรบัเพือ่พฒันาเศรษฐกจิ  

นำยโรเบิร์ต ไลท์ไธเซอร์ ผู้
แทนกำรค้ำสหรฐั กล่ำวว่ำ รัฐบำล
สหรฐัเรยีกร้องให้จนียตุกิำรกระท�ำ
ทีไ่ม่เป็นธรรมและมกีำรแข่งขนัอย่ำง
แท้จรงิ แต่จนีกลับตอบโต้ด้วยกำร
เกบ็ภำษสิีนค้ำสหรฐัทัง้ทีไ่ม่มีเหตุ
อนัสมควร เจ้ำหน้ำทีส่หรฐัได้เปิด
เผยรำยชือ่สนิค้ำจนีทีจ่ะถกูเกบ็ภำษี
ครั้งใหม่ครอบคลุมสินค้ำอุปโภค
บริโภคอย่ำงกว้ำงขวำง อำหำร ยำสบู 
สำรเคมี ถ่ำนหิน เหล็ก อะลมูเินยีม 
ไปจนถึงอำหำรแมวและสนุขั โดย
มำตรกำรใหม่จะมผีลหลงัจำกเปิด
ให้สำธำรณชนแสดงควำมเหน็เป็น
เวลำ 2 เดอืน ซึง่สหรฐัเพิง่ประกำศ
เก็บภำษร้ีอยละ 25 กับสนิค้ำจนี
มลูค่ำ 34,000 ล้ำนดอลลำร์สหรฐั 
(รำว 1.13 ล้ำนล้ำนบำท) เมือ่วนัที ่
6 กรกฎำคมทีผ่่ำนมำ และถกูจนี
ตอบโต้ด้วยมำตรกำรเดยีวกนัในวัน
เดยีวกนัแต่มผีลก่อนเนือ่งจำกเขต

เวลำต่ำงกนั 
นำยออร์ริน แฮตช์ สมำชิก

วฒุสิภำพรรครพีบัลกินั วจิำรณ์กำร
ประกำศเกบ็ภำษจีนีครัง้ใหม่ว่ำไม่
ตรงตำมเป้ำหมำย ขณะทีห่อกำรค้ำ
สหรฐัแถลงสนบัสนนุรฐับำลโดนลัด์ 
ทรมัป์ เรือ่งลดภำษใีนประเทศและ
ลดระเบยีบกำรท�ำธรุกจิ แต่ไม่เหน็
ด้วยกับกำรใช้มำตรกำรทำงภำษี 
เพรำะจะท�ำให้ชำวอเมรกินัต้องซ้ือ
สนิค้ำในชวีติประจ�ำวนัในรำคำแพง
ข้ึน ขณะที่คนงำนชำวอเมริกันก็
เดอืดร้อนจำกภำษตีอบโต้จำกจนี
ทีท่�ำให้สนิค้ำน�ำเข้ำสหรฐัแพงข้ึน

ส่วนควำมเคลือ่นไหวอกีด้ำน
หนึง่ ประธำนำธบิดสี ีจิน้ผงิ ของ
จีน ประกำศจะให้เงินกู้จ�ำนวน 
20,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือ
ประมำณ 640,000 ล้ำนบำท ส�ำหรบั
ใช้ในกำรพฒันำเศรษฐกจิของประเทศ

อำหรบั ซึง่เงนิจ�ำนวนดังกล่ำวจะ
ช่วยสนบัสนุนโครงกำรต่ำงๆเพือ่
ช่วยสร้ำงโอกำสในกำรจ้ำงงำนและ
ผลเชงิบวกทำงสังคมแก่ประเทศใน
กลุม่อำหรบั โดยเป็นส่วนหนึง่ของ
โครงกำรพิเศษส�ำหรับกำรฟื้นฟู
เศรษฐกจิและอตุสำหกรรม 

นอกจำกนี้จีนยังมีโครงกำร
จัดสรรเงินอีก 1,000 ล้ำนหยวน 
หรือประมำณ 5,000 ล้ำนบำท 
เพ่ือช่วยพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรรกัษำเสถยีรภำพ ทีผ่่ำนมำ
จนีเคยจดัสรรเงนิช่วยเหลอืประเทศ
ในกลุ่มอำหรับไปแล้ว อย่ำงไร
ก็ตำม กำรจัดสรรเงินจ�ำนวน
มหำศำลดังกล่ำวก่อให้เกิดควำม
วิตกกังวลท้ังในประเทศและต่ำง
ประเทศกรณีควำมเส่ียงในกำรแบก
รับภำระหนี้ของบรรดำประเทศ
ยำกจนเหล่ำนั้น 
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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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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

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(
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ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945
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สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักฝา่ยขนส่ง 2 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 2 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

Beauty Salebration ประสบการณ์ความงาม

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด 
(มหำชน) ร่วมกบัห้ำงสรรพสนิค้ำ
เซน็ทรลั เปิดแคมเปญ “บวิต้ี เซล
เบรชัน่ แอด เซน็ทรลัพลำซำ บำงนำ” 
(Beauty Salebration) ชวนคนรกั
สวยรักงำมช็อปบิวตี้ไอเท็มจำก
แบรนด์ดังระดับโลกในรำคำลด
สงูสดุ 15% พร้อมพบกบักจิกรรม
ไฮไลท์สร้ำงสสีนัตลอดงำน ภำยใน
แผนกบิวตี ้แกลเลอร่ี และลำนโปร
โมช่ัน โซนพลำซำ ชัน้ 1 ศนูย์กำรค้ำ
เซน็ทรลัพลำซำ บำงนำ 

อภิชาติ พูนตระกูลเกียรติ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส่วนงาน
บริหารลูกค้าหลัก ฝ่ายการ
ตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากัด (มหาชน) กล่ำวว่ำ “เพื่อ
สร้ำงควำมสุขให้ลูกค้ำที่มำร่วม
งำนได้สมัผัสประสบกำรณ์สดุพเิศษ
อย่ำงสมบูรณ์แบบ ทำงเรำยินดี
ให้กำรสนับสนุนกำรจัดแคมเปญ
บิวตี้ เซลเบรชั่น เป็นอย่ำงยิ่ง โดย
กำรจดังำน ณ ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลั
พลำซำ บำงนำ ในครั้งนี้ นับเป็น 
กำรเปิดแคมเปญอย่ำงเป็นทำงกำร 
เพรำะจะมีกำรไปจัดงำนนี้ที่
ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลสำขำอื่นๆ 
ได้แก่ พระรำม 2 เชียงใหม่ ศำลำ
ยำ ป่ินเกล้ำ อสีต์วลิล์ และแจ้งวัฒนะ 
ตำมล�ำดับ เพื่อให้ลูกค้ำได้สัมผัส
ประสบกำรณ์ควำมงำมสุดพิเศษ
ทั่วประเทศไทย 

ตื่นตำตื่นใจกับกิจกรรมบน
เวที “บิวตี้ แบทเทิล” (Beauty 
Battle) กำรประชนัเทคนคิกำรแต่ง
หน้ำจำก 2 บวิตีก้รูชูือ่ดงั จ๋ิวจิว๋-สิป
โปทยั ฉนัทะสริิวฒัน์ Jew Sippothai 
และอำชิ-อำชิตำ ศิริภิญญำนนท์ 
Archita Station ทีส่ะกดทกุสำยตำ
ของเหล่ำบิวตี้เลิฟเวอร์ให้จับจ้อง
ตลอดกำรแต่งแต้มสสีนับนใบหน้ำ 
ภำยในงำนยงัมเีหล่ำเซเลบรติีผู้ช่ื้น
ชอบเรื่องควำมสวยควำมงำมและ
ใส่ใจในกำรดแูลตวัเองเข้ำร่วมงำน
มำกมำย อำทิ ปูเป้-วำริธร กันท์
ไพบลูย์, บบู-ีวำรนีธิ ิกนัท์ไพบลูย์, 
พลอยวำรนิทร์ ทรงปกรณ์, หมิว-
กมลพร วงศ์รกัมติร, ดร.พมิพ์ขวัญ 
บุญจิตต์พิมล, เนย-ปภำดำ กลิ่น
สมุำลย์, เตเต้ พนัธบัตร บำงขนุเทยีน, 
จินนี-่เขรกิำ โชตวิิจิตร, อลสีญำฌ์ 
ทอย เป็นต้น 

เพลิดเพลิน และมีควำมสุขครับ”
ส�ำหรบับรรยำกำศภำยในงำน

อัดแน่นไปด้วยแบรนด์ควำมงำม
ระดบัโลกมำกมำย อำทิ Shiseido, 
Sulwhasoo, Three, Biotherm, 
The Body Shop, Laneige, 
Covermark, Illamasqua, Kose, 
Revlon, TBC & Fits, Positif, 
Marvis, Giorgio Armani และ 
Ralph Lauren ทีข่นสนิค้ำควำม
งำมมำให้ช็อป พร้อมรบัชุดของขวัญ
สดุพิเศษเมือ่ชอ็ปครบตำมเงือ่นไข
จำกแบรนด์ทีร่่วมรำยกำร 

โดยเรำได้อ�ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนสถำนทีจั่ดงำนด้วยพืน้ทีไ่ฮไลท์
ของศูนย์กำรค้ำ เพื่อให้ลูกค้ำ
สำมำรถพบเหน็และเข้ำมำร่วมงำน
ได้อย่ำงสะดวก ตลอดจนกำรสร้ำง
เซอร์ไพรส์สุดพิเศษแก่ลูกค้ำด้วย
กิจกรรมควำมบันเทิงต่ำงๆ อำทิ 
กำรคดัเลอืกศลิปินและดำรำชือ่ดงั
อย่ำงป้ันจัน่-ปรมะ อิม่อโนทยั มำ
มีทแอนด์กรี๊ด (Meet & Greet) 
และจดัมนิคิอนเสร์ิต โต๋-ศกัด์ิสิทธิ์ 
เวชสุภำพร เพื่อสร้ำงสีสันให้ทุก
คนที่มำร่วมงำนได้สนุกสนำน 

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. มร. 
ฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. อีซี่ บาย 
และอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บจก.เรซอัพ เวิร์คเปิดการแข่งขัน 
“จันทบุรี ซีนิค ฮาล์ฟมาราธอน 2018”

โชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จ�ากัด จับ
มือกับ มร.โมริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด จัดแคมเปญ “ชมบอลโลก ลุ้นรับโชคกับอมรินทร์ ทีวี เอชดี 
34 และมิตซูบิชิ มอเตอร์ส” แจกรางวัลใหญ่ 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4872 (1397) วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


