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อภินิหารภาคพิเศษ

ยุคคนมีสี!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จีน/เยอรมนียัน
ท�ำธุรกิจอิหร่ำน 

เศรษฐกิจ 4

ทิสโก้เตือนสิงหำฯ
เลี่ยงลงทุนหุ้นใหญ่

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“อนันดำ-L&E”
ปลื้มก�ำไรไตรมำส2

เกดิเป็นคนไทยช่างโชคด ีอะไร
ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็น โดย
เฉพาะอภินิหารทางกฎหมาย
ที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าน่าจะ
จบตอนไปแล้ว ใครจะคิดว่า
จะได้ดูภาคพิเศษจากการย่ืน
แก้ไขกฎหมาย กกต. ซึ่งจะส่ง
ผลกระทบไปถึงการคัดเลือก 
ส.ว. ทีจ่ะไม่สามารถท�าให้เสรจ็
ก่อนการเลือกตั้ง ส.ส. 15 วัน
ตามกฎหมายก�าหนด ถ้าการ
เลือกต้ังยังยึดตามโรดแม็พ
เดมิในเดอืนกมุภาพนัธ์ปีหน้า 

ค�าถามคือจะหาทางออกเรื่อง
นีอ้ย่างไรเม่ือรฐัธรรมนญูก�าหนด
ให้ต้องจดัเลือกตัง้ภายใน 150 
วนัหลงักฎหมายลกูฉบับสดุท้าย
บงัคบัใช้ แต่การคดัเลอืก ส.ว. 
ก็ท�าให้เสร็จก่อนเลือกตั้ง 15 
วันไม่ได้ สุดท้ายจะต้องยื่น
ตีความเพื่อทอดเวลาออกไป
อกีหรอืไม่ หรอืจะแสดงอภนิหิาร
ซ้อนอภินิหารด้วยการใช้อ�านาจ
พิเศษมาตรา 44 แก้ปมที่ผูก
กันขึ้นมาเอง

โลกวันนี้มีประเด็น 2



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4891 (1416) วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อชิยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวนัน้ี จ�ากดั / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กลุวฒันวรพงศ์ / ส�านักงานบรษัิท โลกวนันี ้จ�ากัด : เลขที ่71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

การเมืองวันนีแ้ม้บรรดาผูม้อี�านาจ
ทัง้หลายจะยืนยันกีพ่นัครัง้ว่าจะมี
การเลอืกตัง้ตามโรดแมพ็แน่นอนต้น
ปีหน้า แต่ดูเหมอืนว่าไม่มใีครเชือ่ใน
น�า้ค�าของผูม้อี�านาจ 100% ว่าจะมี
การเลอืกตัง้เกดิขึน้ต้นปีหน้าจรงิ

แม้ทกุอย่างจะเดนิตามกระบวน 
การและขัน้ตอนท่ีรัฐธรรมนญูก�าหนด
จนครบถ้วนหมดแล้ว เหลอืแค่รอ
เวลาการบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่เริม่
นบัวนัถอยหลงัสูเ่ลอืกตัง้ แต่ก็ยงัมี
คนไม่ม่ันใจว่าจะมกีารเลอืกตัง้เกดิ
ขึน้จรงิ

ยิง่มกีารเคล่ือนไหวของสมาชกิ
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) จ�านวน
หนึง่เข้าช่ือกนัร่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ (กกต.) ในประเดน็แก้ไขการ
คดัเลอืกผูต้รวจการเลอืกตัง้ ยิง่ท�าให้
ถกูมองว่าเป็นการท�าเพือ่ให้การเลอืก
ตัง้เลือ่นออกไปอกี

นายอรรถวชิช์ สวุรรณภักด ี
อดตี ส.ส.กรงุเทพฯ พรรคประชาธปัิตย์ 
ให้เหตุผลทีน่่าสนใจสรปุความได้ว่า 
ผูต้รวจการเลอืกตัง้เป็นผู้ทีม่หีน้าที่
เกีย่วข้องกบัการคดัเลอืกกนัเองของ

อภินิหารภาคพิเศษ

บรรดาผู้สมคัรเป็นสมาชกิวฒุสิภา 
(ส.ว.) ท่ัวประเทศเพ่ือคดัให้เหลือ 
200 คน ก่อนท่ีจะส่งช่ือให้คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เลอืกเหลือ 50 คน เพือ่เอาไปรวม
กบัผูท้ีผ่่านกระบวนการสรรหาจาก 
คสช. อกี 200 คน ให้ครบ 250 คน
ตามจ�านวนทีก่ฎหมายก�าหนด

ท้ังนี้ กฎหมายก�าหนดว่า
กระบวนการคัดเลอืก ส.ว. ต้องท�าให้
แล้วเสร็จก่อนการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อย
กว่า 15 วนั หาก สนช. ท�าการแก้ไข
กฎหมาย กกต. ซึง่มขีัน้ตอนทีต้่อง
ใช้เวลาอย่างต�า่ 180 วนั กว่ากฎหมาย
จะมีผลบงัคับใช้และต้องให้เวลา กกต. 
คัดเลอืกผู้ตรวจการเลือกตัง้ใหม่ ซึง่
ใช้เวลาอกีประมาณ 100 วนั กว่าจะ

ได้ ส.ว. ครบตามจ�านวนต้องใช้เวลา
อกีไม่ต�า่กว่า 9 เดอืน ซึง่แน่นอนว่า
ท�าให้การเลอืกต้ัง ส.ส. ต้องถกูเลือ่น
จากเดมิอย่างน้อย 9 เดอืน

ขณะทีม่อืกฎหมายของรฐับาล
อย่างนายวษิณ ุ เครอืงาม รอง
นายกรัฐมนตร ีชีแ้จงในประเดน็นี้
เอาไว้สรปุความสัน้ๆได้ว่า

การยืน่แก้ไขกฎหมาย กกต. 
ของ สนช. หากจะมผีลกระทบ
กก็ระทบต่อการคัดเลอืก ส.ว. 
เพยีงอย่างเดียว ไม่กระทบต่อ
การเลอืกต้ัง เพราะการเลอืกต้ัง
ต้องเป็นไปตามกรอบเวลาที่
รฐัธรรมนญูก�าหนดคอื ภายใน 
150 วันหลังจากที่กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
เลือกตัง้ ส.ส. มีผลบังคับใช้ ไม่มี

กฎหมายใดมาโต้แย้งตรงน้ีได้
เมือ่พจิารณาจากเหตผุลของทัง้ 

2 คน จะเหน็ว่ามปีระเดน็เงือ่นเวลา
ตามข้อกฎหมายทีข่ดัแย้งกันอยู่คือ 
รฐัธรรมนญูก�าหนดให้ต้องจดัเลอืก
ตัง้ ส.ส. ภายใน 150 วันหลังกฎหมาย
เลอืกตัง้ ส.ส. มผีลบงัคบัใช้ ขณะที่
กฎหมายอีกฉบบัระบวุ่าต้องคดัเลือก 
ส.ว. ให้ได้ครบตามจ�านวน 250 คน
ก่อนเลอืกตัง้ ส.ส. 15 วนั

ค�าถามคือหากยงัคดัเลอืก ส.ว. 
ได้ไม่ครบตามจ�านวนจะท�าให้การ
เลอืกตัง้ ส.ส. ต้องเลือ่นออกไปเร่ือยๆ 
เพ่ือให้ได้ ส.ว. เตม็จ�านวนก่อนหรอื
ไม่ หรอืต้องยดึตามรฐัธรรมนญูทีใ่ห้
จดัเลอืกตัง้ ส.ส. ภายในกรอบเวลา 
150 วันหลังกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนญูฉบบัสดุท้ายมผีลบงัคบั
ใช้ ซ่ึงก็คือกฎหมายเลอืกตัง้ ส.ส. ถ้า
คดัเลอืก ส.ว. ไม่เสรจ็ทนักรอบเวลา 
คอืก่อนเลอืกตัง้ ส.ส. 15 วนั ให้ถอื
เป็นความผิดของผู้เก่ียวข้องกับ
กระบวนการคดัเลอืก ส.ว. ทีไ่ม่ท�า
ตามกฎหมายก�าหนด

แต่เมือ่มกีารยืน่แก้กฎหมาย 
กกต. และคัดเลอืกผู้ตรวจการเลอืก
ตัง้ใหม่ ซึง่ต้องใช้เวลาการคดัเลอืก 
ส.ว. ให้เสร็จก่อนเลอืกตัง้ ส.ส. ท่ี
ต้องจดัตามกรอบเวลา 150 วนัก็
ย่อมเป็นไปไม่ได้

เชือ่ว่าทกุคนอ่านกฎหมายแล้ว
เข้าใจตรงกนั แต่ยืน่แก้กฎหมาย 
กกต. เพ่ือให้มนัวุน่วาย ให้ดอูนีงุตงุนงั
ไว้ก่อน เพือ่ลากไปจบกนัทีย่ืน่ให้
ศาลรฐัธรรมนญูตีความ ซ่ึงกว่าจะ
ได้ข้อสรปุกต้็องใช้เวลาเพิม่ขึน้อกี

จะจงใจให้เกดิผลอะไรหรอื
ไม่ไม่รู ้แต่เมือ่ดตูามเส้นทางของ
เรือ่งแล้วมนักจ็ะวุน่วายอย่างนี้

จะจงใจให้เกิดผลอะไรหรือไม่ไม่รู้ 
แต่เมื่อดูตามเส้นทางของเรื่อง

มันก็จะวุ่นวายอย่างนี้
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In Brief : ย่อความ

ปลอดภัยไว้ก่อน

ทรรศนะ

ใครท่ีดูแลรับผิดชอบด้านการ

ท่องเที่ยวต้องตรวจสอบและ

ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตกุารณ์เช่น

นี้อีก ต้องท�าให้เกิดความเชื่อ

มั่นเรื่องความปลอดภัยให้ได ้

นกัท่องเทีย่วไม่ว่าชาตใิดก็ต้อง

ท�าให้เขาเชือ่มัน่ในความปลอดภยั  

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยคุคนมสี!ี
“กลุม่ 24 มถุินาประชาธปิไตย” ออก
มาเรยีกร้องให้รฐับาลลดราคาน�า้มนัเชือ้
เพลิงและก๊าซหุงต้ม ตรงึราคาน�า้มันดเีซล
และแก๊สโซฮอล์ รวมถงึเพิม่เบ้ียยงัชีพผู้
สงูอายเุป็นเดอืนละ 3,000 บาท เพ่ิม
เงนิเดอืนพนักงานของรฐัและข้าราชการ
ระดบัปรญิญาตรเีป็นเดอืนละ 20,000 
บาท บรรจพุนกังานของรฐัท่ีท�างานครบ 
1 ปีเป็นข้าราชการประจ�า โดยปรับลด
งบประมาณรายจ่ายที่สิ้นเปลือง โดย
เฉพาะการจดัซือ้อาวธุยทุโธปกรณ์ของกอง
ทพั การรบัเงนิเดอืน 2 ต�าแหน่ง และ
ลดอตัราก�าลงันายพลทีล้่นเกนิ ฯลฯ 

ขณะทีก่่อนหน้านี ้ “ทัน่ผูน้�า” ก็
หงุดหงิดเป็นธรรมดาและย้อนถามวา่ 
“ถ้าไม่มทีหารแล้วจะท�าอย่างไร?” 
เพราะวนัน้ีทหารต้องท�าหลายอย่าง โดย
เฉพาะการช่วยเหลือในยามวกิฤต เพราะ
ทกุกระทรวง ทุกหน่วยงาน ไม่มกี�าลงั
พล ทัง้ทหารกนินอนอยูใ่นค่าย เรยีก
รวมพลเมือ่ไรก็สามารถขึน้รถพร้อมไป
ในพืน้ท่ีได้เร็วกว่าส่วนอืน่ๆ

เม่ือย้อนดูต้ังแต่มกีารรฐัประหารปี 
2549 “ยคุทหารครองเมอืง” ปรากฏ
ว่างบกระทรวงกลาโหมเพิม่สงูขึน้ 3 เท่า 
คอืจาก 85,936 ล้านบาทปี 2549 เป็น 
222,437 ล้านบาทปี 2561 ล่าสดุปี 2562 
เพิม่เป็น 329,200 ล้านบาท จากงบ
ประมาณปี 2562 วงเงนิ 3 ล้านล้านบาท 
งบความมัน่คงเพิม่ขึน้ 20.14% แต่งบ
เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัและ
พฒันาทรัพยากรมนษุย์ลดลง

เร่ืองการจดัซือ้จดัหาอาวธุยทุโธปกรณ์
ของกองทพัและงบประมาณด้านความ
มัน่คงเป็นประเดน็ทีม่กีารวพิากษ์วจิารณ์
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเรียกร้องให้
ยกเลกิ “การเกณฑ์ทหาร” หรอืลด
จ�านวน “ทหารเกณฑ์” เพือ่ให้สอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์ทางทหารทีเ่ปลีย่นไป

ท�าให้มคี�าถามว่าเมือ่ประกาศ
จะ “ปฏรูิปประเทศ” แล้ว ท�าไมจงึ
ไม่กล้า “ปฏริปูกองทพั”? 

เมือ่วนัที ่5 กรกฎาคมทีผ่่านมา เกิดเหตกุารณ์
เรอืล่มทีภู่เก็ต ท�าให้นกัท่องเทีย่วจนีเสยีชวีติ
ถงึ 47 คน ท�าให้ต้องมีการทบทวนเรือ่งการ
เดนิทางและการท่องเท่ียวต่างๆ เช่นเดยีวกับ
ตามโรงงานต่างๆกจ็ะเขียนค�าว่า “ปลอดภัย
ไว้ก่อน” โดยเฉพาะเรือ่งการท่องเทีย่วถอืเป็น
เรือ่งส�าคญั เพราะเป็นรายได้หลกัของประเทศ 
หากนกัท่องเท่ียวไม่มาเท่ียวก็จะสูญเสียรายได้
มหาศาล ซึง่นกัท่องเทีย่วจนีเป็นกลุม่ใหญ่ทีส่ดุ 
ธรุกจิอกีมากมายก็พลอยเสียหายไปด้วย

รายได้จากนกัท่องเทีย่วจนีมถีงึปีละกว่า 
30,000 ล้านบาท ในภาวะเศรษฐกิจทีภ่าค
การเกษตรมปัีญหายิง่น่ากลวั หากลดลงเหมอืน
ราคายาง ปาล์ม ข้าว ท�าไร่ท�านากันก่ีปีจึงจะ
ได้เงนิเท่ากบัการท่องเทีย่ว ข่าวบอกว่าหลงั
เกดิเหตุเรือล่ม เดอืนกรกฎาคมเดอืนเดยีวราย
ได้หายไปเป็นพนัเป็นหมืน่ล้าน ซึง่ไม่ใช่เรือ่ง
ธรรมดา

ดงันัน้ ใครทีด่แูลรบัผดิชอบด้านการ
ท่องเทีย่วต้องตรวจสอบและป้องกนัไม่
ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนีอ้กี เจ้าหน้าท่ีคน
ใดไปมเีอ่ียว ไปมีหุน้ ไปร่วมกระท�าผิด 
ต้องตรวจสอบข้อเท็จจรงิให้ถงึท่ีสดุ ต้อง
ท�าให้เกิดความเชือ่มัน่เรือ่งความปลอดภยั
ให้ได้ นกัท่องเทีย่วไม่ว่าชาตใิดกต้็องท�าให้
เขาเช่ือมัน่ในความปลอดภัย 

อย่างภเูขาไฟระเบดิทีอิ่นโดนีเซยี นกัท่อง
เทีย่วจ�านวนหลายร้อยคนตดิอยูใ่นพืน้ที ่ทาง
อินโดฯก็ช่วยนักท่องเที่ยวออกมาได้อย่าง
ปลอดภัยเกือบทุกคน มบีาดเจ็บและเสียชวิีต
บ้างเลก็น้อย แต่เขามมีาตรการช่วยเหลอือย่าง
ด ีทัง้ทีภ่เูขาไฟระเบดิไม่ใช่เรือ่งเล็กน้อย แต่ท่ี
ภเูกต็เกดิเพราะบางคนบางกลุม่ฝา่ฝนืค�าสัง่ 
ท�าให้นักท่องเท่ียวจีนตายจ�านวนมาก

เรือ่งความปลอดภัยของนกัท่องเทีย่วถอื
เป็นเรือ่งส�าคญั โดยเฉพาะประเทศไทย ต้อง

มกีารตรวจสอบและป้องกันแก้ไขทกุเรือ่ง ทกุ 
พืน้ท่ี ไม่ใช่แค่ทีภ่เูกต็ นักท่องเทีย่วถอืเป็นแขก
บ้านแขกเมอืงทีเ่ราต้องดแูลชวีติและทรัพย์สนิ
นกัท่องเท่ียวให้ม่ันใจในการมาท่องเทีย่ว  

ค�าว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน” มคีวามส�าคัญ
มากกบัการท่องเทีย่ว ไม่ใช่เกิดเหตอุะไรขึน้มา
แล้วกโ็ทษกนัไปโทษกนัมา ทัง้ทีต้่องรบัผิดชอบ
ทุกระดบัตัง้แต่ล่างสดุไปถงึบนสดุ โดยเฉพาะ
รฐัมนตรท่ีองเท่ียวต้องแสดงความรับผดิชอบ 
ประเทศไทยเราไม่มเีร่ืองสปิริต มีแต่โทษคน
อ่ืน โทษหน่วยงานอ่ืน เพือ่ให้พ้นๆตวัไป จน
เป็นความชนิชา บางประเทศแค่เกดิอบัุตเิหตุ
กับประชาชนเขาประกาศลาออกเลย แล้วก็
สอบสวนหาคนผิดมาลงโทษเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาขึน้อีก 

หลวงพ่อพทุธทาสสอนไว้ว่า “ไม่ดือ้อย่าง
เดียวทกุอย่างดีหมด แต่ถ้าด้ือทกุอย่างก็
เสียหายวายวอดหมด” หากไม่ดื้อด้าน
ประเทศชาติกจ็ะไม่เสียหาย ประเทศกจ็ะมัง่คัง่ 
มัง่ม ีย่ังยืน เป็นสุข เหมอืนการแก้ปัญหาน�า้
ท่วมแต่ละปีมากมาย เพราะแก้แบบระบบ
ราชการให้ผ่านไปแต่ละคร้ังแต่ละปี ไม่ได้
วางแผนแก้ปัญหาทั้งระบบแบบยั่งยืนถาวร 
เงนิหายไปมากมายเป็นหม่ืนเป็นแสนล้านเรา
ก็ยังแก้ปัญหาแบบเดมิๆ 

การป้องกันน�้าท่วมน�้าแล้ง แค่ท�า
อ่าง ท�าหลมุ ท�าแก้มลงิให้ถกูทีถ่กูระบบ 
กเ็กบ็น�า้ไว้ใช้ทางการเกษตรและอปุโภค
บริโภคได้มากมาย ที่ผ่านมาเราสูญเสีย
เรื่องการแก้ปัญหาน�้าท่วมน�้าแล้งไม่รู้
เท่าไร ทั้งที่เกิดปัญหาทุกปี ความสูญ
เสยีแบบนีน่้าเสยีดายอย่างมาก กข็อฝาก
ว่าเอาเรื่องปลอดภัยไว้ก่อน ท�าอย่างไร
ให้ยั่งยืนสักที

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

ทิสโก้เตือนสงิหาฯเลีย่งลงทนุหุ้นใหญ่

ร่วมประมูล : นฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ 
ดร.รวีพันธ์ พิทักษ์ชาติวงศ์ ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงานกฎหมาย บริษัท โทเทิ่ล 
แอค็เซส็ คอมมูนิเคช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผูร้บัมอบอ�านาจจากบรษิทั ดแีทค 
ไตรเน็ต จ�ากัด ยื่นเอกสารเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz 

เทรดวันแรก : ทนง ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ บรษิทั เอม็ วชิัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) จดัพิธีเปิดการซือ้ขายหลกัทรพัย์วนัแรกในตลาดหลักทรพัย์เอม็ เอ ไอ มี
ราคาเปิดที ่3.02 บาท เพ่ิมขึน้ 58.94% จากราคา IPO ที ่1.90 บาท โดยม ีดร.ภากร 
ปีตธวชัชยั กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมงาน

นายววิฒัน์ เตชะพลูผล รอง
กรรมการผูจ้ดัการและหวัหน้าฝ่าย
วเิคราะห์ทางเทคนคิ บรษิทัหลกั
ทรพัย์ ทสิโก้ จ�ากัด กล่าวถึงภาพ
รวมตลาดหุ้นไทยเดอืนสงิหาคมว่า 
นกัลงทนุต่างประเทศและนกัลงทุน
สถาบนัในประเทศจะขายหุ้นขนาด
ใหญ่ในลกัษณะ Sell on Fact หลัง
บรษิทัจดทะเบยีนประกาศผลประกอบ
การไตรมาส 2/2561 เสรจ็สิน้ จงึ
ให้หลกีเลีย่งการลงทนุในหุน้ขนาด
ใหญ่มาสนใจหุน้ขนาดกลาง-เลก็
และหุน้ทีก่่อนหน้านีร้าคาไม่ได้ปรบั
ตวัเพ่ิมขึน้นกั โดยประเมินว่าดชันี
หุน้ไทยเดือนนีจ้ะมแีนวรบัที ่1,650-
1,670 จดุ และแนวต้านที ่1,720-
1,740 จดุ ส่วนหุน้เด่นแนะน�า BTS, 
CMAN, JWD, ORI, PCSGH และ 
ROJNA ซึ่งส่วนใหญ่คาดว่าผล
ประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะ
ออกมาดีกว่าคร่ึงปีแรก

ปัจจัยท่ีต้องจับตาในเดือน
สงิหาคม-กนัยายนคือ การปรบัน�า้
หนกัดัชน ีMSCI เฟสที ่2 ซึง่จะน�า
หุน้ A-Shares ของจนีเข้ามาค�านวณ
เพิม่อยูใ่นดชัน ี จากครัง้ก่อนหน้า
ได้ปรบัน�า้หนกัดชันไีปแล้วในเดอืน
พฤษภาคม 2561 ส่งผลให้นกัลงทนุ

‘อนันดา-L&E’ปลื้มก�าไรไตรมาส2

บล.ทสิโก้แนะลงทนุหุน้ขนาดกลางและเลก็ ชีก้องทนุและต่างชาติ
อาจขายหุ้นใหญ่หลังผลประกอบการไตรมาส 2 ให้จบัตาดชันี 
MSCI ปรบัน�า้หนกัรอบนีล้ดสัดส่วนหุน้ไทยลงอีก ต่างชาตขิาย
เพิม่ 7,000 ล้านบาท 

ต่างชาติเทขายหุ้นไทยไปมากถึง 
52,000 ล้านบาท ท�าให้ดชันหีุน้
ไทยปรบัลดลงเกอืบ 3% ส�าหรับ
การปรบัน�า้หนกัดัชน ีMSCI รอบ
นี ้ทาง Deutsche Bank ประเมนิ
ว่านกัลงทุนต่างชาตจิะขายหุน้ไทย
เพิม่อกีประมาณ 7,000 ล้านบาท 

นายชานนท์ เรอืงกฤตยา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยถึงผลด�าเนินงานไตรมาส 
2 ว่า เตบิโตแบบก้าวกระโดด โดย
มียอดโอน 6,759 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้ถงึ 147% จากช่วงเดียวกนัของ
ปีก่อน และสงูกว่าเป้าท่ีวางไว้ 28% 
มียอดขาย 10,618 ล้านบาท สูง
กว่าเป้าที่วางไว้ 39% และคงเป้า
หมายยอดโอนท้ังปีอยู่ท่ี 38,000 
ล้านบาท เตบิโต 152% จากปีก่อน 

ส่วนการเปิดโครงการมโีครงการ
คอนโดมิเนียมไอดีโอ พระราม 
9-อโศก มูลค่าโครงการ 6,822 
ล้านบาท ใกล้รถไฟฟ้าสถาน ีMRT 

พระราม 9 และโครงการทาวน์โฮม 
ยนิูโอ ทาวน์ เพชรเกษม 110 มลูค่า
โครงการ 401 ล้านบาท

นายปกรณ์ บรมิาสพร ประธาน
กรรมการบริหาร บริษทั ไลท์ติง้ 
แอนด์ อคีวปิเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื L&E เปิดเผยผลก�าไรไตรมาส 
2 ว่า โต 194% อยูท่ี ่24.7 ล้านบาท 
อานสิงส์การบรหิารจดัการต้นทนุ
และให้ความส�าคญักบัสนิค้ามาร์จนิ

สงู ขณะทีร่ายได้จากการขายและ
บรกิารเพิม่ขึน้ 19% เดนิหน้าขยาย
ฐานลกูค้ากลุม่ turnkey ต่อเนือ่งหลงั
เห็นสญัญาณการเตบิโต และรกุตลาด
ต่างประเทศตามแผน หลังผลักดัน
สดัส่วนรายได้แตะ 9% พร้อมคงเป้า
หมายรายได้ทัง้ปีโต 20%

ส่วนภาพรวมธุรกิจปี 2561 
ยังตั้งเป้ารายได้จากการขายและ
ให้บริการเติบโต 20% จากปีก่อน
ในฐานะผูน้�าธุรกจิแสงสว่าง พร้อม
รุกขยายงานโครงการของภาค
รฐับาลและเอกชนทีค่าดว่าจะทยอย
ออกมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้ตาม
การขยายตวัของเศรษฐกจิ ปัจจบุนั
มีงานในมือ (Backlog) ที่รอรับรู้
รายได้ 1,100 ล้านบาทในปีนี้ 

และอีกปัจจยัทีต้่องจบัตาคอื ธนาคาร
กลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอก 
เบีย้อีกครัง้ในการประชมุวนัที ่ 13 
กนัยายนนี้

อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิไทยมี

แนวโน้มขยายตวัดทีัง้ต่างประเทศ
และในประเทศ การบรโิภคในประเทศ
ขยายตวัอย่างแขง็แกร่ง การส่งออก
ยงัขยายตวัต่อเนือ่ง การลงทนุภาค
รฐักลบัมาขยายตวัได้อีกครัง้ และ
คาดว่าจะขยายได้อย่างต่อเนือ่งจนถงึ
ปีหน้า ท�าให้คาดว่าการเตบิโตของจี
ดพีปีี 2561 จะอยูท่ี ่4.4% หากการ
เลอืกตัง้ประกาศความชัดเจนกจ็ะ
ท�าให้ต่างชาตทิยอยกลบัเข้ามาซือ้
หุน้อกีครัง้ ประเมนิดชันหีุน้ไทย
ปลายปีจะอยูท่ี ่1,800 จดุ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4891 (1416) วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ยอดผู้เสยีชวิีตอินโดฯ  
ยอดผูเ้สยีชวีติจากแผ่นดนิไหว
ทีเ่กาะลอมบอกของอนิโดนเีซยี
เพิม่ขึน้เป็น 164 คน ขณะท่ีทาง
การขอความช่วยเหลอืเร่งด่วน
ในการจดัสรรยารกัษาโรค อาหาร 
และน�า้สะอาด ส�าหรบัผูไ้ร้ท่ีอยู่
อาศยัจากภยัพบิตัริาว 156,000 
คน ชาวบ้านจ�านวนมากย้ายมา
พักในเต็นท์และผ้าใบกันน�้าที่
ตัง้อยูต่ามถนนและทุง่นา รวม
ทัง้มีหน่วยแพทย์เคลือ่นทีเ่พือ่
รกัษาผูบ้าดเจบ็ 

“ทรโูด”ไม่ขอโทษซาอุฯ
นายจสัติน ทรโูด นายกรฐัมนตรี
แคนาดา ปฏเิสธท่ีจะกล่าวขอโทษ
กรณีที่แคนาดาเรียกร้องให้
ซาอดุอีาระเบยีปล่อยตวันกัสทิธฯิ 
ท�าให้ซาอุฯไม่พอใจและก�าลัง
พจิารณามาตรการตอบโต้เพิม่
เติมกับแคนาดาที่วิจารณ์เรื่อง
สิทธิเสรีภาพในซาอุฯ ความ
ตงึเครยีดระหว่าง 2 ประเทศเริม่
มมีากข้ึนนบัต้ังแต่วันท่ีซาอฯุสัง่
ขบัเอกอัครราชทูตแคนาดาออก
นอกประเทศ และเรยีกนกัการ
ทตูฝ่ายตนกลบั รวมทัง้ระงบัการ
ค้าและการลงทนุงวดใหม่ทัง้หมด
กบัแคนาดา  

ปรบัปรงุทางรถไฟ
เจ้าหน้าทีท่างการเกาหลีใต้และ
เกาหลเีหนอืก�าลงัหารอืเกีย่วกบั
ความร่วมมอืในการปรบัปรุงและ
เชื่อมทางรถไฟข้ามพรมแดน
ระหว่างกนั โดยการประชมุมข้ึีน
ที่เมืองปาจูทางตอนใต้ของ
พรมแดนระหว่าง 2 เกาหล ีซึง่
เป็นการประชมุครัง้ท่ี 2 นับตัง้แต่
เริ่มมีการประชุมคณะวิจัยร่วม
เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคมทีผ่่าน
มา ในการหารอืรอบ 2 น้ี ที่
ประชมุจะหารือเกีย่วกับก�าหนด 
การและรายละเอียดการส�ารวจ
ภาคสนามเพิม่เตมิทีค่าดว่าจะ
เริม่ในปลายเดอืนนี้

ข่าวย่อย
จีน/เยอรมนียนัท�าธุรกิจอหิร่าน 

พายไุต้ฝุน่ชานชานพดัเข้าสูช่ายฝ่ัง
ด้านตะวันออกของญี่ปุ่นแล้วใน
ช่วงเช้าเมือ่วานทีผ่่านมา แม้จะไม่
ส่งผลกระทบกบักรงุโตเกยีวโดยตรง 
แต่กท็�าให้เกดิฝนตกหนกัและกระแส
ลมแรง รวมทัง้คลืน่สงูในพืน้ทีบ่าง
แห่งตามแนวชายฝั่งทะเลด้าน
มหาสมุทรแปซิฟิก

ส�านักงานอุตุนิยมวิทยาของ
ญี่ปุ่นรายงานว่า พายุรุนแรงลูกนี้
ก�าลังเคลื่อนตัวออกจากแผ่นดิน
ใหญ่ของญ่ีปุ่นแล้วหลังจากสร้าง
ผลกระทบเป็นบรเิวณกว้าง ในขณะ

เดยีวกนัเจ้าหน้าทีเ่ตอืนให้ประชาชน
ยังคงเฝ้าระวัง เนื่องจากพายุชาน
ชานทีเ่คลีอ่นตวัช้าลกูนีอ้าจจะท�าให้
เกิดดินถล่มและน�้าท่วมได้ 

เมือ่เวลา 08.00 น. วานนีต้าม
เวลาในประเทศไทย พายุชานชาน
อยูห่่างจากกรงุโตเกยีวไปทางตะวนั

‘ไต้ฝุ่นชานชาน’ส่งผลไม่รุนแรง
ออกเฉียงเหนือราว 150 กโิลเมตร
ที่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองมิโตะ 
และมคีวามเร็วลมถงึ 180 กโิลเมตร
ต่อชั่วโมง มีการอพยพประชาชน
มากกว่า 2,000 คน ออกจากบ้าน
เรือนไปยังที่ที่ปลอดภัยมากกว่า 
การทีพ่ายชุานชานเคลือ่นตวัไปยงั
พ้ืนท่ีรอบนอกของกรุงโตเกยีวท�าให้
เกิดความหวัน่วติกว่าการเดินทางใน
กรุงโตเกียวช่วงช่ัวโมงเร่งด่วนจะ
ประสบปัญหา แต่สภาพอากาศเริม่
ปรบัตวัดขีึน้ ท�าให้ไม่มฝีนตกหนัก
และลมแรงในช่วงที่ผ่านมา 

ความสัมพนัธ์ทางธรุกจิของจนี
กบัอิหร่านเปิดกว้างและเป็นไป
ตามกฎหมาย ขณะทีเ่ยอรมนี
คัดค้านการตัดขาดการค้าขาย
กับอิหร่าน หลังจากผูน้�าสหรัฐ
ประกาศว่าบริษทัใดทีย่งัท�าธรุกจิ
กบัอหิร่านจะไม่สามารถติดต่อ
ธรุกจิกับสหรฐัได้ 

กระทรวงต่างประเทศจีนแถลง
ว่า ทางการจนีคดัค้านมาตลอดเรือ่ง
การประกาศมาตรการคว�า่บาตรแต่
เพยีงฝ่ายเดยีวของสหรฐัทีม่ต่ีออหิร่าน 
ซึง่สหรฐัเริม่บงัคบัใช้มาตรการคว�า่
บาตรกับอิหร่านอีกครั้งโดยมีผล 
อย่างเป็นทางการตัง้แต่วนัองัคารที่
ผ่านมา หลงัจากรฐับาลประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ให้สหรฐัถอนตัวจาก
ข้อตกลงนิวเคลียร์อหิร่านปี 2558 ที่
ท�าไว้ร่วมกบัชาตมิหาอ�านาจ นอกจาก
นีป้ระธานาธบิดทีรมัป์ยังทวีตข้อความ
ว่า มาตรการคว�า่บาตรอิหร่านครัง้
นีน้บัว่าสาหสัทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา และ
บคุคลหรอืบรษิทัใดกต็ามทีย่งัท�า
ธุรกจิกับอิหร่านจะไม่สามารถท�า
ธรุกจิกบัสหรฐัได้

นายโมฮัมหมดั จาวดั ซารฟี 
รัฐมนตรต่ีางประเทศอหิร่าน กล่าว
ว่า เป็นเรือ่งยากทีจ่ะนกึภาพการ

เจรจาใหม่กับสหรฐั หากมีการเจรจา
ใหม่ในขณะนีอ้หิร่านจะเชือ่ใจสหรฐั
ได้อย่างไร เพราะสหรฐักลบักลอก
ไปมา ไม่มีใครเชื่อถืออีกแล้ว 
ถ้อยแถลงของรฐัมนตรต่ีางประเทศ
อหิร่านมีขึน้หลงัจากรฐับาลสหรฐั
เริ่มบังคับใช้มาตรการคว�่าบาตร
อหิร่านอย่างเป็นทางการรอบแรก 
ในเวลาไล่เลี่ยกันประธานาธิบดี
ทรัมป์กล่าวว่าต้องการเจรจาท�าข้อ
ตกลงนวิเคลยีร์ฉบับใหม่กบัอหิร่าน

ทางด้านนายไฮโก มาสส์ 
รฐัมนตรต่ีางประเทศเยอรมนี กล่าว
ว่า เยอรมนีจะยนืหยดัคัดค้านการ
ตดัขาดการค้าขายกบัอหิร่าน เพราะ
ยงัคงมองว่าการถอนตวัจากข้อตกลง
นวิเคลยีร์อหิร่านคอืความผดิพลาด

มหนัต์ และใครกต็ามทีห่วงัเปลีย่น 
แปลงระบอบการปกครองในอหิร่าน
ต้องตระหนักว่าส่ิงทีจ่ะเกดิขึน้ตาม
มาคอืความวุ่นวายท่ีมแีต่จะยิง่ท�าให้
ปัญหาทีม่อียูแ่ล้วลกุลามไปอกี

ท้ังน้ี มาตรการคว�า่บาตรภาค
พลงังานของอหิร่านจะมผีลในช่วง
ต้นเดอืนพฤศจกิายนนี ้ หรือหลงั 
ครบก�าหนด 90 วนัทีส่หรฐัให้เป็น
ระยะเวลาผ่อนผันส�าหรบัพนัธมิตร
และประเทศคู่ค้าให้เตรียมยุตกิาร
ซือ้ขายน�า้มนัดบิกบัอหิร่าน ในขณะ
ทีม่าตรการคว�า่บาตรในส่วนอ่ืนมี
ผลตัง้แต่วนัที ่7 สงิหาคมทีผ่่านมา 
ส่งผลกระทบต่อการส�ารองเงิน
ดอลลาร์สหรฐั การซือ้ขายเหลก็และ
ถ่านหนิ และอตุสาหกรรมยานยนต์ 

ต่างประเทศ
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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 สำมบวกสองเฮ้ำสซิ่ง 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

SAMMI-OM-040517-01 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
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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



สังคม

วันก�านันผู้ใหญ่บ้าน
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้
วนัที ่10 สงิหาคมของทุกปีเป็น “วนั
ก�านนัผูใ้หญ่บ้าน” โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุ
ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวที่ทรงจัดระเบียบการ
ปกครองท้องทีใ่นระดบัต�าบล หมูบ้่าน 
ขึน้ใหม่ โดยให้ราษฎรท�าการเลอืก
ผูใ้หญ่บ้านเป็นครัง้แรกทีบ้่านเกาะ 
อ�าเภอบางปะอนิ จงัหวัดพระนคร 
ศรอียธุยา เม่ือวันท่ี 10 สงิหาคม 
2435 และเพือ่ยกย่องเชดิชเูกยีรติ
ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ทีป่ฏิบตัหิน้าท่ี
ด้วยความตัง้ใจ เสยีสละ และทุม่เท
ความรูค้วามสามารถในการ “บ�าบดั
ทกุข์บ�ารงุสขุ” ให้แก่พีน้่องประชาชน
มาอย่างยาวนานถงึ 126 ปี 

นายสธุ ีมากบุญ รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
กล่าวว่า ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน เป็น
ต�าแหน่งท่ีอยูคู่่กบัระบอบการปกครอง
และสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน โดย
มภีารกจิในด้านการปกครองท้องท่ี 
การรกัษาความสงบเรยีบร้อย การ
ปกป้องและเทดิทนูสถาบนัพระมหา
กษตัรย์ิ การอ�านวยความเป็นธรรม 
การน�านโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยไปปฏบิตัใิห้เกดิ
ผลสมัฤทธิอ์ย่างเป็นรูปธรรม โดย
มผีลงานส�าคญัในขณะนีค้อื การ
พฒันาประเทศตามโครงการ “ไทย
นยิมยัง่ยนื” ทีไ่ด้แสดงให้เหน็ถงึ

แก่พีน้่องประชาชน
โดยรปูแบบของงาน “วนัก�านนั

ผู้ใหญ่บ้าน” ประจ�าปี 2561 จัด
ขึน้เพือ่ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์
ของการพฒันาประสิทธิภาพก�านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย การ
ประชมุเชงิปฏบิตักิาร การศึกษาดู
งาน และพิธีมอบรางวัลก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจ�าปี 
2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร
ทหารบก ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพ 
มหานคร และถือเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ�าต�าบล สารวตัรก�านนั 
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสีย
สละ ทุม่เทความรูค้วามสามารถใน
การท�างาน อนัจะเป็นก�าลงัส�าคญั
ในการขบัเคลือ่นและพัฒนาประเทศ
ให้มคีวามเจรญิรุง่เรอืงสบืไป

โอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วอลล์สตรีท อิงลิช ประเทศไทย 
จดักิจกรรมพเิศษเพือ่นกัเรยีนท่ีเรยีนภาษาองักฤษกบัวอลล์สตรทีฯ โดยพาครอบครัว
และเพ่ือนๆไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงหนังด้วยการชมภาพยนตร์ Mission 
Impossible รอบปฐมฤกษ์ ที่โรงภาพยนตร์ IMAX Quartier CineArt 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม “INVESTORY Mobile Exhibition 
on School 2018” ปีที ่3 เพือ่ส่งเสรมิความรูด้้านการออมและการวางแผนทางการ
เงินให้แก่นักเรียนท้ังในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยในปีน้ีได้น�านิทรรศการ
เคลื่อนที่ไปจัดตามโรงเรียนต่างๆจ�านวน 15 โรงเรียน 

ศักยภาพในการบริหารจัดการภาย
ใต้หลกัผลประโยชน์ร่วมกนัในต�าบล 
หมูบ้่าน และขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ฐานรากด้วยการบูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม 
เพือ่พัฒนาประเทศไปสูค่วาม “มัน่คง 
มัง่ค่ัง ยัง่ยนื”

เชือ่ว่าก�านนัและผูใ้หญ่บ้านทกุ
ท่านตระหนกัถงึบทบาท อ�านาจ

หน้าที่ และความรับผิดชอบใน
ภารกจิต่างๆทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดย
น้อมน�าหลักการทรงงานและหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลส�าเร็จใน
การท�างาน สามารถสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน และด�ารง
ตนอยูใ่นศลีธรรมอนัด ีมคุีณธรรม 
จรยิธรรม เพือ่เป็นแบบอย่างทีดี่ให้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4891 (1416) วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561


