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ยิ่งดึงยิ่งเสื่อม!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทรัมป์”ระบุ
“ปูตนิ”ต้องรบัผดิชอบ  

เศรษฐกิจ 4

TechJamเฟ้นหา
สุดยอดนักพัฒนา

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

DODผลักดัน
สมุนไพรไทยสู่เวทีโลก

การเคลือ่นไหวของกลุม่สาม
มิตรที่ท�าได้ค่อนข้างอิสระ 
โดยอ้างความเป็นกลุ ่ม
การเมืองไม่ใช่พรรคการเมอืง
จงึไม่ขดัค�าสัง่ คสช. การจัด
ก�าลงัเจ้าหน้าทีอ่�านวยความ
สะดวกการเดนิทางและรกัษา
ความปลอดภยัแกนน�าพรรค
รวมพลังประชาชาติไทย
ระหว่างลงพื้นที่ภาคอีสาน 
ย่อมสะท้อนภาพความไม่
เสมอภาคทางการเมืองอย่าง

ชดัเจน หากจะมองหาความ
เท่าเทียมทางการเมืองใน
ตอนน้ีดูเหมือนว่าจะมีแค่
เรือ่งเดยีวทีเ่ท่าเทียมอย่าง
เด่นชัดคอืการท�า “ไพรมารี
โหวต” ทีท่ัง้พรรคใหม่และ
พรรคเก่าจะท�าในรูปแบบ
เดียวกัน และเริม่ออกสตาร์ต
พร้อมกนัหลงัไขกญุแจปลด
ล็อกทางการเมือง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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กลุ่มสามมิตรคุยกับแกนน�าเครือ
ข่ายชาวนาเพ่ือพูดถึงแนวทางแก้
ปัญหาราคาข้าว เป็นแค่การพูดคยุ 
ยงัไม่ได้ท�าอะไร และกลุม่สามมติร
ไม่ใช่พรรคการเมือง

เป็นความเห็นของ “บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ รอง
นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม

ชดัเจนว่าเปิดไฟเขยีวกันเตม็ที่
โดยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย กรณทีี่
ยังไม่ได้เคลื่อนไหวในนามพรรค 
การเมือง จงึไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนค�าสัง่
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ขณะทีก่ารลงพืน้ทีภ่าคอสีาน
ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
อดตีแกนน�า กปปส. ทีเ่คลือ่นไหว
ในนามพรรครวมพลังประชาชาติ
ไทย กไ็ด้รบัการอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางและจัดเจ้าหน้าที่
ตามรกัษาความปลอดภยั ซึง่ค�าสัง่
เป็นลายลกัษณ์อักษรถกูน�ามาแชร์
กนัว่อนสงัคมออนไลน์โดยไม่มใีคร
ออกมาปฏิเสธว่าเป็นค�าสั่งปลอม

ภาพการเมืองจึงชัดเจน
อย่างที่เห็น

เสมอภาคเร่ืองเดียว

ที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งคือ 
การท�าไพรมารโีหวตทีพ่รรคการเมอืง
เห็นว่าไม่มีความพร้อม เนื่องจาก 
คสช. ยงัไม่ปลดลอ็กให้ท�ากจิกรรม
ทางการเมือง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายวิษณุ 
เครอืงาม รองนายกรฐัมนตรี ระบุ
ถงึ 5 แนวทางท่ีจะใช้แก้ปัญหาไพร
มารีโหวต โดยคณะกรรมการ
กฤษฎกีาจะพจิารณาทัง้ 5 แนวทาง
แล้วเสนอความเห็นมาให้ คสช. 
ตัดสินใจว่าจะเลือกแนวทางใด

แนวทางแรกคอืยกเลกิการท�า
ไพรมารีโหวตในการเลือกต้ังครั้ง
แรกแล้วกลับไปใช้ในการเลือกตั้ง
ถดัไป ซึง่แนวทางนีน่้าจะปิดประตู
ไปได้ เพราะหากยกเลิกจะขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

ท�าให้เหลอื 4 แนวทางทีพ่อจะ
เป็นไปได้คอื ท�าไพรมารโีหวตแบบ
เขต ท�าไพรมารโีหวตแบบจงัหวดั 
ท�าไพรมารโีหวตรายภาคตามข้อ
เสนอพรรคการเมอืง และไม่ท�าไพร
มารโีหวตเตม็รปูแบบในการเลอืก
ตัง้ครัง้แรก แต่ใช้วธิใีห้สมาชิกพรรค
มส่ีวนร่วมตดัสนิใจก�าหนดตวับคุคล
ท่ีจะลงเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ขัดต่อ
เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู

ทั้งนี้ จะสรุปทางเลือกก่อน
การประชุมร่วมระหว่างพรรคการ 
เมืองกับ คสช. รอบ 2 ที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ในช่วงปลายเดือนสงิหาคม
หรือต้นเดือนกันยายน ซึ่งความ
น่าจะเป็นของทางออกเรือ่งนีค้งอยู่
ท่ีการท�าไพรมารีโหวตรายภาค
หรือใช้วิธีให้สมาชิกพรรคมีส่วน

ร่วมคัดเลือกผู้สมัครแทนการท�า
ไพรมารีโหวตเต็มรูปแบบส�าหรับ
การเลือกตั้งครั้งแรก

ส่วนจะเลือกแนวทางใดนั้น 
คสช. จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโดย
ไม่ต้องรับฟังความเห็นจากคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) และ
พรรคการเมอืงในเรือ่งนีอ้กี เพราะ
ถอืว่าทีผ่่านมารับฟังมาเพียงพอแล้ว

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนรูป
แบบการท�าไพรมารีโหวตในการ
เลอืกตัง้คร้ังแรกไม่น่าจะอยูท่ี่ความ
ไม่พร้อมของพรรคการเมืองเก่า
เพยีงอย่างเดยีว แต่ความไม่พร้อม
ของพรรคการเมืองใหม่ถือว่ามี
ความส�าคัญมากกว่า

อย่างทีท่ราบกนัว่าการเคลือ่น 
ไหวของกลุม่สามมติรทีก่�าลังรวบรวม
ไพร่พลอยู่น้ันท�าในนามกลุ่มการ 
เมืองเพื่อเลี่ยงข้อกฎหมาย ไม่ได้
ท�าในนามพรรคพลงัประชารฐั ซึง่
จะเห็นได้ว่าการเคล่ือนไหวระยะ
หลงัไม่เอ่ยถงึช่ือพรรคพลงัประชา
รัฐแต่อย่างใด

ท่ีส�ำคัญพรรคพลังประชำรัฐ
ยังไม่ถือเป็นพรรคกำรเมืองโดย
สมบูรณ์ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
เป็นเพยีงแต่กำรได้รบัอนมุตัจิบัจอง
จัดต้ังพรรคกำรเมืองในช่ือพลัง
ประชำรฐัเท่ำนัน้ ควำมเป็นพรรคกำร 
เมอืงจะสมบรูณ์ตำมกฎหมำยเมือ่
ประชุมใหญ่เลือกหัวหน้ำพรรค 
กรรมกำรบริหำรพรรค แจ้งต่อ 
กกต. และได้รับกำรอนุมัติแล้ว
เท่ำนั้น

“ไพรมารีโหวต” จึงเป็น
เพยีงเรือ่งเดียวทีพ่รรคการเมอืง 
กลุ่มการเมือง มีความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันในตอนนี้

คสช. จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือก
ไม่ต้องฟังความเห็นในเร่ืองน้ีอีก
ท่ีผ่านมารับฟังมาเพียงพอแล้ว
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In Brief : ย่อความ

อย่าตามกระแส

ทรรศนะ

ตุม่ใหญ่ทีอ่ยูก่ลางเมอืงแล้ว
มตีุม่เลก็ๆตัง้ล้อมอยู ่แต่ผูค้น
แบกน�า้ใส่แต่ตุม่ใหญ่จนล้น
แล้วล้นอกี ตุม่ลกูเล็กลูกน้อย
กลับแห้ง  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยิ่งดึงยิ่งเสื่อม!
“ป่าแหว่ง” กลายเป็นประเดน็ร้อนอีก
ครั้ง เมื่อ “เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่า
ดอยสเุทพ” โพสต์ภาพถามการเข้าไป
พักอาศัยในอาคารชุดสุดหรูที่ระบุว่า
เป็นที่พัก “ข้าราชการผู้น้อย” และ 
“ปรศินาพืน้ทีบ้่านเด่ียว” ซึง่ระเบยีบ
ส�านกังบประมาณปี 2557 ก�าหนดบ้าน
พักข้าราชการระดับอธิบดี ผู้พิพากษา 
มีเน้ือที่ไม่เกิน 155 ตารางเมตร แต่
พื้นที่ที่ปรากฏไม่น่าจะต�่ากว่า 300 
ตารางเมตร

เพราะข้อตกลงกับรัฐบาลเม่ือ 6 
พฤษภาคม 2561 จะไม่มผีูอ้าศยัในอาคาร
ชดุ 9 หลงั และบ้านพกั 45 หลงั แต่
ปัจจบุนัมคีนทยอยเข้าไปอยูใ่นอาคารชดุ
ทัง้ 9 หลงัประมาณ 30 ครอบครวั และ
ไม่มทีท่ีาว่าจะย้ายออก จงึเรยีกร้องให้ 
“บิก๊ตู”่ รกัษาค�าพดู โดยประกาศว่า 
“โปรดฟังอกีครัง้หนึง่...สิงหาฯมาแน่” 

“สุวพนัธ์ุ ตันยวุรรธนะ” รฐัมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี อ้างว่ามี
เพียงอาคารเดียวที่ออกแบบส�าหรับ
ข้าราชการผูน้้อย ซ่ึงปัจจุบนัมผีูน้้อยเข้า
อยู่เพียง 3 ห้อง 

เครือข่ายฯระบวุ่า อาคารชดุทีเ่หลอื
อกี 8 หลัง เป็นอาคาร 3 ชัน้ มีห้องพกั
เพยีง 8 ห้อง พืน้ทีใ่ช้สอยจงึกว้างขวาง
โอฬาร เป็นอาคารชดุหรรูะดับเพนต์เฮาส์ 
ส�าหรบัผูพิ้พากษาทีม่เีงนิเดอืน เงนิประจ�า 
และเงนิพเิศษนบัแสนบาท ไม่แปลกทีจ่ะ
มีรถเบนซ์และรถหรูจอดอยูด้่านหน้า จงึ
ขอให้ย้ายออกตามข้อตกลงกบัรฐับาล 

ที่ส�ำคัญที่ประชุมอนุกรรมกำร
จัดกำรกับสิ่งก่อสร้ำงกรณีบ้ำนพัก
ตุลำกำร ซ่ึงมีตัวแทนทั้งภำครัฐและ
เอกชน มีข้อสรุปให้เร่งรื้อถอนบ้ำนพัก 
45 หลงัโดยด่วน เพรำะโครงสร้ำงเสีย่ง
จะเสียหำยอย่ำงมำกจำกดินสไลด์ 

“ป่าแหว่ง” แก้ปัญหาง่ายๆแค่ 
“รื้อถอน” แต่หากยิ่งดึงยิ่งยืดเยื้อ 
“สถาบนัตลุาการ” กม็แีต่เสือ่มเสยี!

เรือ่งของธรุกจิเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์
และสิทธิประโยชน์ต่างๆ แม้แต่ด้าน
การศกึษา ไม่ใช่แค่ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั
การด�ารงชวีติ รวมถงึเร่ืองของทมีฟตุบอล
เยาวชน “หมูป่าอะคาเดมี” ติดอยู่ใน
ถ�้า 13 คน ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก
ทัง้คนไทยและนานาชาตจินออกมาได้
ทั้งหมดอย่างปลอดภัย ทั้งจะมีการน�า
มาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วย 

เรือ่งในประเทศยงัมอีกีหลายเรือ่ง
ที่ขาดแคลน ขัดสน ฝืดเคือง ข้นแค้น 
อยากให้ดูให้ท่ัวถึงและกระจายความ
ช่วยเหลือด้วย แม้แต่เรื่องการศึกษาก็
ยงัมเีดก็อกีมากมายทีข่าดแคลนขดัสน 
ไม่ได้เรยีนกม็ไีม่น้อย วนันีข่้าวจะเสนอ
แต่เรื่องหมูป่า 13 คน เพราะคนส่วน
ใหญ่สนใจ กเ็ป็นเรือ่งธรรมดา แต่อย่า
ให้กระแสมันมากจนเกินเลย  

กข็อฝากคนไทยเราว่าอย่าท�าอะไร
ให้มนัเกินเลย ท�าอะไรตามกระแสหรือ
ฟีเวอร์จนเกินไป โดยเฉพาะการช่วย
เหลือคนที่ยากจนขัดสน เรื่องสิทธิ
ประโยชน์ต้องกระจายให้คนที่มีความ
ทกุข์ทรมาน เพราะไม่มโีอกาส ขาดแคลน 
ข้นแค้น บางคนยากจนและทุกข์หนัก

หนาสาหัสแทบจะเอาชีวิตไม่รอด พ่อ
แม่ตาย ต้องอยู่กบัตายาย แถมตายาย
ยังมาตายอีก ก็ขอฝากเรื่องช่วยเหลือ
คนยากจน คนยากไร้ คนพิการที่ไม่มี
งาน ไม่มีโอกาส โดยเฉพาะเด็กที่ต้อง
ได้รับการศึกษาและจะโตเป็นผู้ใหญ่ 
เป็นก�าลงัของชาติ คนพวกนีน่้าสงสาร 
จึงต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่ แบ่งปัน

อย่างน้อยก็ไม่ให้เขาเหล่านั้นอด
ตาย มีแผ่นดินยืน การช่วยเหลือต้อง
ให้ “ฝนตกทัว่ฟ้า” อย่างทีพ่ทุธท�านาย
บอกว่า ตุ่มใหญ่ที่อยู่กลางเมืองแล้วมี
ตุม่เลก็ๆตัง้ล้อมอยู ่ผูค้นแบกน�า้ใส่ตุม่
ใหญ่จนล้นแล้วล้นอกี แต่ตุม่ลกูเล็กลกู
น้อยกลับแห้ง  

จงึต้องเกลีย่ เฉลีย่ให้ตุม่เลก็ตุม่น้อย
ทีแ่ห้งๆให้มนี�ำ้ด้วย เหมือนคนยำกจน
ไม่ท้องแห้ง ท้องหวิ ตำโรย ช่วยให้เขำ
มชีวีติท่ีดีขึน้ สดช่ืนบ้ำง ยงัไงกต้็องมอง
ควำมทกุข์ให้ทัว่ถงึ ไม่ใช่ท�ำอะไรตำม
กระแส อย่ำงเดก็ทีต่ดิอยูใ่นถ�ำ้กช่็วยกนั
ไป แต่ก็ต้องไม่ลมืเดก็นอกถ�ำ้อกีมำกมำย
ทีย่งัมคีวำมทกุข์ ยำกจน ขำดแคลน 
ไม่ใช่ทกุข์แค่ 2-3 อำทติย์ แต่เขำทกุข์
มำเป็นปี อดอยำก ขำดแคลนเป็นปี 

ก็ขอฝากว่าอย่าปล่อยให้ชีวิต
คนเหล่านีลุ้ม่ๆดอนๆ ช่วยกันเตมิ
เต็มบ้าง เผื่อแผ่แบ่งปัน ให้เขามี
โอกาสและมชีวีติทีเ่ป็นสขุชืน่ใจได้
บ้าง 

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

TechJamเฟ้นหาสุดยอดนักพัฒนา 

นายสมคิด จิรานันตรัตน์ 
ประธาน KASIKORN Business-
Technology Group (KBTG) เปิด
เผยว่า ในฐานะบรษิทัเทคโนโลยี
ของไทยทีใ่ห้ความส�าคัญการพฒันา
ทรพัยากรมนษุย์ควบคูก่บัการส่ง
เสรมิการยกระดบัวงการเทคโนโลยี 
จงึจดัการแข่งขนั TechJam ครัง้
แรกปี 2560 แข่งขนั Hackathon 3 
ด้านคือ Coding, Data Science 
และ Design มีผูเ้ข้าร่วมแข่งขนักว่า 
400 ทมี ปี 2561 จงึขยายขอบเขต
ไปท่ัวประเทศภายใต้แนวคดิ “Tomor 
row Squad” หรอื “ขนุพลแห่ง
อนาคต” เพือ่น�าทกัษะความสามารถ
ทางเทคโนโลยแีละการออกแบบ ซึง่
เป็นเครือ่งมอืส�าคญัของยคุสมยัแห่ง
อนาคต คาดว่าจะมีผูส้มัครจากทัว่
ประเทศกว่า 3,000 คน โดยการ
แข่งขนัแนวใหม่ท่ีเข้มข้น ท้าทาย ซึง่
คนทัว่ไปสามารถตดิตามและร่วมลุน้
ไปกบัผูเ้ข้าแข่งขนัได้ 

TechJam 2018 แบ่งการแข่งขนั
เป็น 3 Squad ได้แก่ 1.Code Squad 
ผูม้ทีกัษะด้านการเขียนโปรแกรม 
2.Data Squad ผูม้ทัีกษะด้านการ
วเิคราะห์ข้อมลู 3.Design Squad 

DODผลกัดนัสมุนไพรไทยสูเ่วทโีลก

KBTG จดัแข่ง TechJam 2018 ภายใต้แนวคดิ Tomorrow Squad 
เฟ้นหาสดุยอดขนุพลแห่งอนาคตด้าน Coding, Data Science 
และ Design เพือ่เปลีย่นอนาคตประเทศ ชงิรางวัลกว่า 2 ล้าน
บาท พร้อมไปซิลคิอน วัลเลย์  

ผูม้ทีกัษะด้านการแก้ปัญหาด้วยการ
ออกแบบและความคดิสร้างสรรค์ 
โดยผูเ้ข้าแข่งขนัต้องมอีายรุะหว่าง 
15-60 ปี ไม่จ�ากดัการศกึษาและ
สาขาอาชพี แข่งขนัเป็นระบบทมี 
แต่ละทมีมสีมาชกิ 1 หรอื 2 คน
ก็ได้ สามารถเลือกแข่งขันได้ 1 
Squad เท่านัน้ โดยแบ่งเป็น 3 รอบ
คอื รอบออดชิัน่ ระดบัภมูภิาค และ

น.ส.ศภุมาส อศิรภกัด ี ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื DOD เปิด
เผยว่า ได้ลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมอืกบักรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลอืกเพือ่ขบั
เคลือ่นและส่งเสรมิผลติภณัฑ์สมนุไพร
ของไทยสูต่ลาดโลกตามแผนแม่บท
แห่งชาตว่ิาด้วยการพฒันาสมนุไพร
ไทย โดยบริษัทจะลงทุนสร้างโรง
สกดัสมนุไพรทีม่มีาตรฐาน พร้อม
ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยท่ีีทนั

สมยั (Green Technology) ส่งเสรมิ
การปลกู และวางแผนการท�า Contract 
farming ให้กับเกษตรกรในเชิง
อตุสาหกรรม และพฒันาผลติภณัฑ์
ทีต่่อยอดจากสารสกดั รวมถงึการ

สร้างห้องปฏิบัติการกลางในการ
ตรวจวเิคราะห์คณุภาพสารสกดัและ
ผลติภัณฑ์จากสารสกดัสมนุไพร 

กรมการแพทย์แผนไทยฯจะ
ให้ค�าปรกึษาออกแบบโรงงานสกัด
สมนุไพร และคดัสรรเทคโนโลยกีาร
สกดัทีท่นัสมยัทีสุ่ด รวมถงึถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการสกดัสมนุไพร
และการตรวจวเิคราะห์คณุภาพสาร
สกดัสมนุไพร เป็นต้น เพือ่ให้ไทย
เป็นประเทศส่งออกวตัถุดบิสมนุไพร
คณุภาพ และผลติภณัฑ์สมนุไพร
ชัน้น�าของภมูภิาคอาเซยีน 

ระดบัประเทศ โดยรอบชงิชนะเลศิ
จดัในวนัเสาร์ที ่3 พฤศจกิายน 2561 
ณ อาคาร KBTG แจ้งวฒันะ

รางวลัการแข่งขนัระดบัภมูภิาค 
ทมีท่ีชนะอนัดบั 1, 2 และ 3 ของ
แต่ละ Squad จะได้รบัเงนิรางวลั
ทมีละ 30,000 บาท 20,000 บาท 
และ 10,000 บาท ตามล�าดบั พร้อม
ถ้วยรางวลัและประกาศนยีบตัร การ

แข่งขันระดับประเทศ ทีมท่ีชนะ
อนัดบั 1, 2 และ 3 ของแต่ละ squad 
จะได้รบัเงนิรางวัลทมีละ 100,000 
บาท 50,000 บาท และ 30,000 
บาท ตามล�าดบั พร้อมถ้วยรางวลั
และประกาศนยีบตัร โดยทมีชนะ
เลศิได้ไปเปิดประสบการณ์ทีซ่ลิคิอน 
วลัเลย์ สหรฐัอเมรกิา

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ 
www.techjam.tech ตัง้แต่วันที ่19 
กรกฎาคม-10 สงิหาคม หรอืสมคัร
ด้วยตนเอง ณ จุดรบัสมคัรประจ�า
ภมิูภาคต่างๆ โดยตรวจสอบราย
ละเอยีดได้ที ่www.techjam.tech
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ต่างประเทศ

ความร้อนถล่มญีปุ่่น 
คลืน่ความร้อนรุนแรงแผ่ปกคลมุ
ไปทั่วญี่ปุ ่น ท�าให้อุณหภูมิ
ทะยานขึน้เป็น 41 องศาเซลเซยีส 
เกิดความกังวลต่อการท่ีกรุง
โตเกียวจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 
2020 จากรายงานพบว่า อากาศ
ร้อนมากท�าให้มผีูเ้สยีชวีติอย่าง
น้อย 14 คนในช่วงสุดสัปดาห์
ที่ผ่านมา และกว่า 9,000 คน
รกัษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลจาก
โรคลมแดด 

หุน่ยนต์ส่งของ 
บรษิทัจนีพฒันาหุน่ยนต์ตดิล้อ
ใช้ส่งของในกรุงปักกิ่ง ตั้งเป้า
เป็นระบบขนส่งแบบใหม่ของ
ประเทศ คาดว่าในอนาคตจะมี
การส่งของในจีนมากถึงวันละ 
1,000 ล้านชิน้ นายหลวิ จ้ือหย่ง 
ผู้ก่อตัง้และประธานกรรมการ
บรหิารบรษิทัเจนิโรโบตกิส์ เปิด
เผยว่า หุ่นยนต์น้ีมชีือ่ว่าม้าเหลอืง
ตวัน้อย หนกั 30 กิโลกรมั แล่น
ด้วยล้อ 6 ล้อ ตามทฤษฎแีล้ว
แล่นได้ด้วยความเรว็ 12 กโิลเมตร
ต่อช่ัวโมง ติดต้ังระบบจีพีเอส 
บอกต�าแหน่ง มกีล้อง 4 ตวั สแกน
สภาพแวดล้อมรอบตวัตลอดเวลา

ลาวาท�าลายฮาวาย 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายป้องกนัภยัพลเรอืน
และนกัธรณวีทิยาสหรฐัรายงาน
ว่า ระเบิดท่ียอดภเูขาไฟคลิาเว
บนเกาะฮาวายท�าให้ลาวาปะทุ
พุ่งข้ึนท�าลายสิง่ปลูกสร้างหลาย
แห่ง แรงระเบดิจากปล่องภเูขาไฟ
ถล่มเทยีบเท่ากบัแผ่นดนิไหว
ขนาด 5.3 ส�านักงานเขตฮาวาย
รายงานว่า ธารลาวาท่ีเพ่ิมข้ึน
ท�าให้กงัวลกนัมากขึน้ แต่ยงัไม่มี
รายงานผูเ้สยีชวิีต ก่อนหน้านีห้นิ
ร้อนละลายท่ีไหลลงสู่ทะเลระเบดิ
ขึน้เมือ่วนัจนัทร์ ส่งผลให้เกิด
ระเบดิลาวาพุ่งทะลุหลงัคาเรอืท่อง
เทีย่ว มผีูบ้าดเจบ็ 23 คน

ข่าวย่อย
‘ทรัมป์’ชี‘้ปูตนิ’ต้องรับผิดชอบ  

พายไุต้ฝุน่เซนิตญิ ซึง่นบัเป็นไต้ฝุน่
ลูกที่ 9 ของปีนี้ เคลื่อนตัวเข้าถล่ม
จีนบริเวณมณฑลไหหล�าทางภาค
ใต้ของจีน ก่อให้เกดิฝนตกหนกัทัว่
ทั้งเมือง

ทางการจีนประกาศงดการ
เดินเรือในช่องแคบฉงโจวที่อยู่
ระหว่างมณฑลไหหล�ากับกวางตุ้ง
เพือ่ความปลอดภยั รวมทัง้งดการ
ให้บริการขบวนรถไฟโดยสารทุก
เที่ยวรอบเกาะไหหล�า ขณะที่ท่า
อากาศยานซานยาฟีนกิซ์บนเกาะ
ไหหล�าอนุญาตให้บริการเฉพาะ
เที่ยวบินขาเข้า

ส่วนเวยีดนามสัง่เรือกลับเข้า
ฝ่ัง และเตรยีมอพยพประชาชนใน
จงัหวัดทางเหนอืทีเ่สีย่งน�า้ท่วมก่อน
พายเุซนิตญิจะขึน้ฝ่ัง เวลานีพ้ายมุี
ความเรว็ลมสงูสดุใกล้ศนูย์กลางที่ 
90 กม./ชม. คาดว่าจะท�าให้จงัหวดั

ไต้ฝุ่นเซนิตญิถล่มจนี/เวยีดนามหนกั 
ทางตอนเหนอืของเวยีดนามมฝีน
ตกสงูสดุ 350 มม. อาจท�าให้เกดิ
ดนิถล่มน�า้ท่วม โดยเวบ็ไซต์เวยีดนาม
ประกาศเตอืนว่า พายลูุกนีก้�าลงั
เคลือ่นตัวอย่างรวดเรว็ผ่านอ่าวตงั
เกีย๋ท่ีเตม็ไปด้วยเรอื ฟาร์มสตัว์น�า้ 
และแหล่งท่องเท่ียว

ทั้งนี้ เวียดนามเสี่ยงภัยจาก
พายกุ�าลังแรงและน�า้ท่วม เนือ่งจาก
มชีายฝ่ังยาวตัง้แต่เหนอืจดใต้ ภยั
พบิตัทิางธรรมชาตเิม่ือปีท่ีแล้วคร่า
ชีวิตผู้คนไปมากถึง 389 คน ส่วน
ใหญ่มาจากน�้าท่วมและดินถล่ม
จากพายุ

“ทรมัป์” เชือ่มัน่รสัเซยีเป็นภยั
คุกคาม และ “ปูติน” ต้องรับ
ผิดชอบ เพิ่มความสับสนและ
เรยีกเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่าย
ว่าเกี่ยวกับทัศนคติที่แท้จริง
ของผู้น�าสหรัฐในเรื่องนี้ 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ 
อเมริกาว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ กล่าวในรายการสัมภาษณ์
ทางสถานีโทรทัศน์ซีบีเอสว่า เขา
ถือว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปู
ติน ต้องรับผิดชอบกับข้อครหาว่า
รัสเซียแทรกแซงการเมืองภายใน
ของสหรัฐ ในระดับเดียวกับที่เขา
ตระหนักอยู่เสมอว่าต้องรับผิด
ชอบกับทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นในสหรัฐ
ในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีของ
ประเทศนี้

ขณะเดยีวกนัผูน้�าสหรฐัย�า้ว่า 
เขามคีวามเชือ่มัน่ในหลกัฐานเกีย่ว
กบัการแทรกแซงของรสัเซยีท่ีหน่วย
ข่าวกรองในประเทศเปิดเผยตลอด
ระยะเวลาทีผ่่านมา แม้ยอมรบัว่ามี
ความลงัเลบ้างในอดตี และเช่ือว่า
ประธานาธิบดปีตูนิรูเ้รือ่งนีด้กีว่า
ใคร อย่างไรกต็าม เมือ่ผูด้�าเนนิ
รายการถามต่อว่าคดิว่าผูน้�ารสัเซยี

โกหกหรอืไม่ในระหว่างการพบหารอื
กนัทีก่รงุเฮลซงิกเิมือ่ต้นสปัดาห์ที่
ผ่านมา ผูน้�าสหรัฐกลบับ่ายเบีย่ง
การตอบค�าถามดงักล่าว แต่ยนืยนั
ว่าไม่เคยมปีระธานาธบิดสีหรฐัคน
ไหนแข็งกร้าวต่อรัสเซียในระดับ
เดยีวกบัเขามาก่อน พร้อมทัง้ต�าหนิ
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมอืงว่ามอีคติ
ต่อเขา 

ทัง้นี ้มเีสยีงวจิารณ์อย่างหนกั
จากแทบทุกฝ่ายในประเทศว่าผู้น�า
สหรฐัไม่มคีวามกล้าหาญเพยีงพอ
ในการเผชิญหน้ากับผู้น�ารัสเซีย 
และยังสร้างความสับสนด้วยการ
แก้ต่างให้กับตัวเองว่าพูดผิด หลัง
จากกล่าวก่อนหน้านีใ้นเชิงยอมรบั
ว่ารสัเซยีไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการ
แทรกแซงการเลอืกตัง้ประธานาธบิดี

เมื่อปี 2559 
ด้านนางซาราห์ แซนเดอร์ส 

โฆษกหญิงท�าเนียบขาว กล่าวว่า 
ผู้น�าสหรัฐไม่ต้องการตอบค�าถาม
เรื่องนี้อีก แต่ยอมรับว่ายังมีภัย
คุกคามต่อระบบเลอืกตัง้ของสหรฐั 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�าลัง
ด�าเนินการป้องกัน อย่างไรก็ตาม 
นางแซนเดอร์สยังสงวนท่าทใีนการ
แสดงความคดิเหน็ว่ารฐับาลวอชิงตัน
จะรับข้อเรียกร้องของรัฐบาลมอส
โก ซึ่งต้องการสอบสวนพลเมือง
อเมรกินับางคนว่าอาจมีส่วนพวัพนั
กับกิจกรรมผิดกฎหมาย หนึ่งใน
นั้นคือนายไมเคิล แมคฟอล อดีต
เอกอัครราชทูตสหรัฐประจ�ากรุง 
มอสโกในสมยัรฐับาลประธานาธบิดี
บารัค โอบามา
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ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่  30 มิถุนายน  2561

 
 สินทรัพย์ พันบาท หนี้สิน พันบาท 
เงินสด  103,285 เงินรับฝาก 12,952,068  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,027,592 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 2,210,134  
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์  - หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 52,483  
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์            8,591 ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์         - 
เงินลงทุนสุทธิ  2,257,684 หนี้สินทางการเงินที่ก�าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม -    
   (มีภาระผูกพัน 0 พันบาท)   หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 38,927  
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ         - ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม         -   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ  16,149,932 ภาระของธนาคารจากการรับรอง        -    
ดอกเบี้ยค้างรับ  15,072 หนี้สินอื่น 100,019  
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง  -       รวมหนี้สิน 15,353,631  
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  -    
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ   44,745 ส่วนของเจ้าของ   
สินทรัพย์อื่นสุทธิ  131,678 ส่วนของทุน1/ 4,000,000  
   องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (379) 
   ก�าไร (ขาดทุน) สะสม 1,385,327  
      รวมส่วนของเจ้าของ 5,384,948  
   รวมสินทรัพย์  20,738,579        รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 20,738,579  

  พันบาท
Non-Performing Loan2/ (net) ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 162,543 
 (ร้อยละ 0.97 ของเงินให้สินเชื่อรวมหลังหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ)
เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่ ธปท. ก�าหนด ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561        166,026 
เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 324,954 
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -   
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน         -   
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้   -   
เงินกองทุนตามกฎหมาย            5,245,090 
 (ร้อยละ 27.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่          5,245,090 
 (ร้อยละ 27.21 ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2561ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระท�าผิด
 พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา ..........         -  

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า  12,045,465 
   การรับอาวัลตั๋วเงินและการค�้าประกันการกู้ยืมเงิน            31,583 
   ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด            69,549 
   เล็ตเตอร์ออฟเครดิต 243,804 
   ภาระผูกพันอื่น 11,700,529 

1/ ส่วนของทุน หมายถึง ทุนที่ออกและช�าระแล้ว ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ส่วนเกิน (ต�่ากว่า) มูลค่าหุ้น ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน
2/ Non-Performing Loans (gross) ประจ�าไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561       274,631 
 (ร้อยละ 1.63 ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน
  ส�าหรับธนาคารพาณิชย์ ส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
  (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย (ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุนส�าหรับธนาคารพาณิชย์) หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม)
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล https://www.global-ebanking.com ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล ..................
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล        30 เมษายน 2561  วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล ..................
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข้อมูล ณ วันที่ ..................

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

  .............................................................................. ............................................................................
  (นายเฉิน จิ้น) (นายเจี่ย จุ้ย เหิง)
  ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (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(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

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
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี
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ACNE SPA TECH SHOP

“สวิ” อาจจะเป็นปัญหาทีไ่ม่อันตราย 
แต่บ่อนท�าลายความมัน่ใจของใคร
หลายๆคน ดังนั้น การมีผิวพรรณ
สดใส ปราศจากปัญหาสิวและผิว
พรรณ จึงเป็นสิ่งที่สาวๆทุกคน
ปรารถนา ในยคุปัจจบุนัทุกคนต่าง
มองหาวิธีก�าจัดสิวเพื่อเรียกความ
มั่นใจกลับมา  

นพ.ชวลติ ช่วงชยัชชัวาล 
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านผวิพรรณ
จากราชเทวคีลนิกิ กล่าวว่า สวิ
คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ถือเป็น
ปัญหาผวิอนัดบั 3 ของโลกทีห่ลาย
คนให้ความส�าคญั พบได้บ่อยใน
ช่วงวยัรุน่อาย ุ15-25 ปี และสามารถ
เกดิกับทกุเพศทุกวัย การรกัษาสวิ
ในปัจจบัุนมหีลากหลายวธิทีัง้ยาทา
และยารบัประทาน เนือ่งจากวงการ
แพทย์พฒันาก้าวไกลไปมาก ท�าให้
มเีทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ
มาเป็นตัวช่วยในการรักษาสิว ผลลพัธ์
ทีไ่ด้กม็ปีระสิทธภิาพและเหมาะกบั
สภาพผิวของแต่ละคน เนื่องจาก
แต่ละบุคคลมีปัญหาแตกต่างกัน
ออกไป ซึง่นวตักรรมดงักล่าวท�าให้
ไม่ต้องใช้ยาในการรกัษาแบบเดมิ 
ช่วยลดปรมิาณการใช้ยาในกระบวน 
การรกัษา และยังให้ผลในระยะยาว
อกีด้วย 

ล่าสุดจงึเกดิเป็นความร่วมมอื
ระหว่างราชเทวีคลินิกและบริษัท 
WINONA ผู้ผลิตเครื่องส�าอาง

จะพบในผู้ชาย สาเหตุมาจาก
ฮอร์โมนผิดปรกติ ซึ่งคนจีนกังวล
ในเรือ่งน้ีมาก จึงเกิดเป็นความร่วม
มือระหว่างบริษัท WINONA ของ
จนี และราชเทวีคลนิกิของไทย ด้วย
มนีโยบายของรฐับาลจนีกบัโครงการ 
One Belt One Road ที่มุ่งเน้น
ให้ผู้ประกอบการในจีนขยายฐาน
ตลาดสู่ต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการบริการและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ 

จากการส�ารวจตลาดคลินกิใน
ประเทศไทย พบว่าราชเทวีคลินกิ
เป็นคลนิกิทีม่ชีือ่เสยีง ได้รบัการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้าน
คณุภาพและงานวิจยั และมปีระวตัิ
ทีย่าวนานกว่า 40 ปี จดุน้ีเองท�าให้
เราเช่ือม่ันในศกัยภาพและมาตรฐาน
การให้บรกิารของราชเทวคีลินกิ จงึ
ตดัสินใจร่วมทนุเปิด “ACNE SPA 
TECH SHOP” เพือ่ให้บรกิารด้าน
ปัญหาสวิและผวิพรรณ นอกจากนี้
ยังได้ลงนามเพ่ือท�าการวิจัยผลิต
ภณัฑ์ใหม่ๆร่วมกบัราชเทวคีลนิกิ 
โดยน�าสมุนไพรจากเมอืงคนุหมงิ
และเมืองยนูนานมาท�าการวจิยัและ
พัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุในการรกัษา และตอบโจทย์
ทกุปัญหาผวิพรรณเพือ่ลดปรมิาณ
การใช้ยา เนื่องจากการใช้ยาต่อ
เนือ่งกนัเป็นเวลานานจะท�าให้เกิด
ผลข้างเคยีงต่างๆตามมา 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยำทร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข แถลงข่ำวกำร
จัดงำน “ประชุมวิชำกำรและมหกรรมกำรแสดงผลงำน 100 ปี กำรสำธำรณสุข
ไทย” ภำยใต้แนวคิด “เพื่อประชำชนสุขภำพดี 100 ปี แห่งกำรพัฒนำ” และ
งำนมหกรรมสมุนไพรแห่งชำติ ครั้งที่ 15 

ดร.ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์องค์ควำมรู้ด้ำนลักชัวร่ี คณะวิทยำกำร
จัดกำร สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ร่วมกับหอกำรค้ำฝรั่งเศส-ไทย และ
นิตยสำรลอฟฟีเซียล จัดงำน THAILAND LUXURY SYMPOSIUM 2018 ที่
โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก

อันดับ 1 ของประเทศจีน โดยได้
รบัทนุสนบัสนนุจากรฐับาลจนีเพือ่
ศกึษาวจิยัค้นคว้าผลติภณัฑ์ทีผ่ลติ
จากสมนุไพรธรรมชาต ิน�ามารกัษา
คนไข้ที่มีปัญหาสิวและผิวพรรณ 
เพือ่หลกีเลีย่งการรกัษาด้วยยา และ
เพื่อความงามที่ยั่งยืน

ด้านศาสตราจารย์ ดร.เหอ 
ลี่ ประธานเจ้าหน้าที่งานวิจัย

และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
WINONA จากประเทศจีน กล่าว
ว่า สวิถอืเป็นปัญหาผวิทีท่กุคนทัว่
โลกให้ความส�าคัญ เพราะเกิดขึ้น
ได้ในทุกเพศทุกวัย โดยพบว่า
ประชากรโลก 80% มีปัญหาการ
เกดิสวิ ส�าหรบัประชากรจนีปัญหา
เรือ่งสิวถอืเป็นปัญหาอันดบั 2 รอง
จากปัญหาผวิแพ้ง่าย โดยส่วนใหญ่

นพ.ชวลิต ช่วงชัยชัชวำล ศำสตรำจำรย์ ดร.เหอ ลี่

ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4878 (1403) วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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ชุติมำ บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ แถลงข่ำวจัดงำน 
“BIOFACH Southeast Asia 2018 และ Natural Expo Southeast Asia 
2018” งำนแสดงสินค้ำออร์แกนิกครบวงจรและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยมีจินตนำ ชัยยวรรณำกำร, บุณยฤทธิ์ กัลยำณมิตร ร่วมงำน

อิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำนำยกรัฐมนตรี เปิดงำน TFBO 2018 ปี
ที่ 14 งำน TRAFS 2018 ปีที่ 12 และงำน ASEAN Retail 2018 ปีที่ 3 งำน
แสดงแฟรนไชส์ อำหำร เครื่องดื่ม และธุรกิจค้ำปลีก ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “One 
Stop Shop Hotel/Retail Solution” ที่ไบเทค บำงนำ

มร.ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตสหรัฐอเมริกำประจ�ำประเทศไทย และอำณัติ จุลินทร 
เปิดงำน “เทสตี้ อเมริกำ” ฉลองครบรอบ 200 ปีควำมสัมพันธ์อเมริกำและไทย 
เปิดประสบกำรณ์อร่อยรูปแบบใหม่ง่ำยๆสไตล์อเมริกัน โดยมี มร.พอล เวลเชอร์ 
ผู้ช่วยท่ีปรึกษำทูตฝ่ำยกิจกำรเกษตรสถำนทูตสหรัฐ ร่วมงำน 

ลลิสำ จงบำรมี ประธำนคณะกรรมกำรมูลนิธิธำรศิลป์ รักษ์จิตรกร จัดงำน
นิทรรศกำรศิลปะ “เทิดไท้พระรำชวงศ์จักรี” เนื่องในวโรกำสมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
ครบ 66 พรรษำ โดยมีท่ำนผู้หญิงภรณี มหำนนท์ เป็นประธำนเปิดงำน 

ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์
ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) แถลงข่ำวจัดงำน “Love Gives… Kitchen คิดช่วย” พร้อม
เปิดตัว “เต๋อ-ฉันทวิชช์” แบรนด์แอมบำสเดอร์คนล่ำสุดของครอบครัวเวิลด์แก๊ส 
ที่ลำนเอเทร่ียม สยำมเซ็นเตอร์

ชำนนท์ จิรำยุกุล ผู้บริหำรสูงสุดฝ่ำยขำย บริษัท ไทย ออปโป้ จ�ำกัด จัดงำน 
“OPPO 10th Year Anniversary” พร้อมเปิดตัว OPPO Find X Automobili 
Lamborghini Edition สมำร์ทโฟนรุ่นพิเศษเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปีของออปโป้ 
ประเทศไทย 

ยุวดี จึงเจริญ ผู้จัดกำรอำวุโส บริษัท โมโน แอสโทร จ�ำกัด ในเครือโมโน กรุ๊ป 
เสฏฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดกำรท่ัวไป ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ จ.นครรำชสีมำ 
พร้อมด้วย อ.คฑำ ชินบัญชร ร่วมงำนมหกรรมโหรำศำสตร์สุดยิ่งใหญ่ “ศึกชิง
จ้ำวหมอดู Neptune 2018” ที่เซ็นทรัลพลำซำ นครรำชสีมำ  

มร.ทิโม่ เคว้นซ์ลี ผู้จัดกำรทั่วไป โรงแรมเคป กูดู เกำะยำวน้อย จ.พังงำ และทีม
งำนระดับหัวหน้ำงำนต่ำงๆ ร่วมแสดงควำมยินดีในโอกำสที่โรงแรมได้รับรำงวัล
ประกำศนียบัตรโรงแรมแนะน�ำยอดนิยมประจ�ำปี 2561 จำก Holidaycheck.
com เว็บไซต์ท่องเที่ยวรีวิวโรงแรมชั้นน�ำของยุโรป 
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จรัลธำดำ กรรณสูต องคมนตรี ประธำนกรรมกำรมูลนิธิโครงกำรหลวง แถลง
ข่ำวกำรจดังำน “โครงกำรหลวง 49” ภำยใต้แนวควำมคิด “สืบสำน รกัษำ ต่อยอด 
อย่ำงยั่งยืน” โดยมีคุณหญิงสุจิตรำ จิรำธิวัฒน์ มงคลกิติ ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์
ธนวงศ์ และพิพัฒพงศ์ อิศรเสนำ ณ อยุธยำ ร่วมงำน 

นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และฐำปน สิริวัฒน
ภักดี กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) ลงพื้น
ที่ติดตำมผลด�ำเนินงำนระยะแรกสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมสู่โรงเรียน และประเมิน
บริบทโรงเรียนก่อนกำรด�ำเนินงำนในโครงกำร “Partnership School” 

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่ำกำรกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับมิตรแท้ประกัน
ภัย, สำยกำรบินนกแอร์, เว็บไซต์ README.ME, เว็บไซต์ TraveliGo.com เปิด
ตัวโครงกำร อส. SOCIAL รวมพลังอำสำสมัครชำวโซเชียลช่วยโปรโมทชุมชน
ไทยให้กระฉ่อนโซเชียล ชวนคนรุ่นใหม่ไปเที่ยวชุมชน 

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด และ
จิรศักดิ์ เยำว์วัชสกุล กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ลงนำมควำม
ร่วมมือกำรพัฒนำศักยภำพกำรขนส่ง เพื่อยกระดับระบบงำนในกำรให้บริกำร
ประชำชน โดยใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรและเครือข่ำยของทั้ง 2 หน่วยงำน 

มร.ฮิโตชิ โยโกฮำมำ ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท อี
ซี่ บำย  จ�ำกัด (มหำชน) และบุญเพิ่ม อินทนปสำธน์ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 
มูฟ เอเชีย จ�ำกัด แถลงข่ำวกำรจัดแข่งขันว่ิงมำรำธอน “บำงกอก มิดไนท์ 
มำรำธอน 2018 พรีเซ็นเต็ดบำย ยูเมะพลัส” ที่ลำนคนเมือง กรุงเทพมหำนคร

บัญญัติ ค�ำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน) 
วโรรส โรจนะ นำยกสมำคมผู้ดูแลเว็บไทย และ รศ.ดร.จินตวีร์ เกษมศุข คณบดี
คณะนิเทศศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ เปิดค่ำย Blogger’s Bootcamp 
by CP All ปีที่ 2 : บล็อกกำภิวัฒน์ อย่ำให้อนำคต Disrupt เรำ” 

ชัยยุทธ อุตรค�ำ ผู้จัดกำรทั่วไป โรงแรมคลำสสิค คำมิโอ อยุธยำ ให้กำรต้อนรับ 
จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ และเต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี 2 พิธีกรคู่ซี้รำยกำร “เปรี้ยว
ปำก เช็คอิน” ออกอำกำศทำงช่อง 33HD ในโอกำสที่เดินทำงมำถ่ำยท�ำรำยกำร
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและเข้ำพักที่โรงแรม 

ดร.ประเสริฐ ภัทรมัย ประธำนกรรมกำรและประธำนมูลนิธิกลุ่มทีมรวมใจ ชวลิต 
จันทรรัตน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ 
แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งกำรกุศล 40 ปี ทีมกรุ๊ป “TEAM 
GROUP...Fun Run...ปันรักให้น้อง” 

สังคม
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