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สัมพันธภาพ
สหรัฐ-โสมแดงตึง
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พลัสฯคว้า5โครงการ
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ต่างประเทศ 5
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LHออกแคมเปญ
เงินฝากประจ�าดบ.สูง

รปูแบบการท�าไพรมารโีหวตที่
จะใช้วิธีให้พรรคการเมืองตั้ง
กรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. 
ขึน้มาท�าบญัชรีายช่ือผูล้งสมคัร
แล้วส่งให้กรรมการบรหิารพรรค
จิม้เลอืกแทนการให้สมาชกิพรรค
โหวตเลอืกรายเขต ในเบือ้งหน้า
ผูม้อี�านาจให้เหตผุลว่าเพือ่ไม่ให้
ขัดรัฐธรรมนูญและไม่ให้เกิด
ความได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่าง
พรรคการเมอืง แต่หากพจิารณา
ลึกลงไปจะเห็นว่ามีเส้นกั้นอยู่
ระหว่างค�าว่าไม่ให้เกดิความได้

เปรียบเสียเปรียบกับการเอ้ือ
ประโยชน์ ทัง้นีเ้พราะหากท�าไพร
มารีโหวตเต็มรูปแบบพรรคการ 
เมอืงเก่าท่ีมสีมาชกิพรรคกระจาย
อยูท่ัว่ประเทศจะได้เปรยีบพรรค
เกิดใหม่ และจะเป็นอุปสรรค
ส�าคญัทีท่�าให้พรรคเกดิใหม่ไม่
สามารถส่งผู้สมคัร ส.ส. ครบทุก
เขตเพือ่แบ่งแต้มชงิโควตา ส.ส. 
บญัชรีายชือ่ได้ ซ่ึงจะมผีลไปถึง
การรวมเสยีงจดัตัง้รฐับาลและ
โหวตเลอืกนายกรฐัมนตรใีนสภา
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 “ขณะนีไ้ม่มเีหตผุลอะไรทีจ่ะเลือ่น
เลือกต้ังออกไป ตามทีก่�าหนดกรอบ
ไว้อย่างเร็วท่ีสดุ 24 ก.พ. 2562 และ
อย่างช้าไม่เกนิ 5 พ.ค. 2562”

เป็นอกีหนึง่เสยีงของฝ่ายคมุ
อ�านาจอย่าง พล.อ.เฉลมิชยั สิทธิ
สาท ผูบั้ญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) 
ในฐานะเลขาธกิารคณะรกัษาความ
สงบแห่งชาต ิ (คสช.) ทีช่่วยยนืยนั
หนกัแน่นถงึก�าหนดการเลือกตัง้

ถงึนาทนีีเ้ชือ่ว่าทุกฝ่ายมัน่ใจ
ได้ถึง 99.99% ว่าจะมกีารเลอืก
ตัง้เกดิขึน้ตามกรอบโรดแมพ็ 
ส่วนอกี 0.01% ทีเ่หลอืเผือ่ไว้
ส�าหรบัอบัุตเิหตทุางการเมอืงที่
อาจเกดิขึน้ได้

นอกจากกรอบเวลาจดัเลอืกต้ัง
ที่มีความชัดเจนแล้ว สิ่งท่ีชัดเจน
ตามมาอกีเรือ่งคอื การท�าไพรมารี
โหวตคดัเลอืกตัวผูส้มคัร ส.ส. ของ
พรรคการเมอืงต่างๆ ทีจ่ะใช้อ�านาจ
มาตรา 44 สัง่หนักลบัไปใช้เงือ่นไข
เดมิทีค่ณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญู 
(กรธ.) ยกร่างไว้ต้ังแต่ต้น ไม่ใช้
เงือ่นไขใหม่ทีส่มาชกิสภานติบัิญญตัิ
แห่งชาต ิ(สนช.) แก้ไขเพิม่เตมิ

อ้าปากเห็นอะไร?

รปูแบบที ่กรธ. ก�าหนดไว้คือ 
ให้พรรคการเมอืงตัง้กรรมการสรรหา
ผูส้มัคร ส.ส. ในแต่ละเขต โดยให้
มกีรรมการสรรหา 11 คน แบ่งเป็น
กรรมการบรหิารพรรค 4 คน อกี 
7 คนเป็นสมาชกิพรรคท่ัวไป เมือ่
ได้ช่ือผูเ้หมาะสมลงสมคัรรบัเลอืก
ตั้งแล้วให้ส่งรายชื่อให้กรรมการ
บริหารพรรคคัดเลือก ไม่ต้องให้
สมาชกิพรรคโหวตกนัรายเขตเหมอืน
ที ่กรธ. ปรบัแก้กฎหมาย

นอกจากเล่ียงไม่ให้ขัดต่อมาตรา 
45 ของรฐัธรรมนญูแล้ว ผูม้อี�านาจ
ยงัให้เหตผุลว่าจะไม่ท�าให้เกดิความ
ได้เปรียบเสยีเปรยีบของพรรคการเมอืง

“ไม่ท�าให้เกดิความได้เปรยีบ
เสียเปรยีบของพรรคการเมอืง” 
ประโยคนีถ้อืว่าน่าสนใจ เพราะหาก

ท�าไพรมารโีหวตตามที ่ สนช. แก้
กฎหมายมา พรรคการเมอืงเก่าจะ
ได้เปรยีบพรรคการเมอืงใหม่ เพราะ
มีฐานสมาชิกพรรคกระจายท่ัว
ประเทศพร้อมท�าไพรมารโีหวตราย
เขตได้ แต่จะเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ท�าให้พรรคการเมืองเกิดใหม่ไม่
สามารถส่งผู้สมัครครบทัง้ 350 เขต 
เพราะเวลากระชั้นชิดเกินไปที่จะ
หาสมาชกิพรรคได้ครบตามจ�านวน
ทกุเขตเลอืกตัง้เพือ่ท�าไพรมารีโหวต

การส่งผูส้มคัร ส.ส. ได้ครบท้ัง 
350 เขตเลือกตัง้ถือว่าส�าคญัมาก
ส�าหรับพรรคการเมืองเกิดใหม ่
เพราะในระบบเลือกตั้งแบบแบ่ง
สรรปันส่วนทกุคะแนนทีไ่ด้มค่ีา แม้
ผูส้มคัรจะไม่ชนะเลอืกตัง้ แต่คะแนน
ที่ได้มาจะมีผลต่อการได้โควตา 

ส.ส.ระบบบญัชีรายชือ่ 
ผลดีก็คือจะท�าให้ยอดรวมจ�านวน 

ส.ส. ของพรรคการเมอืงเกดิใหม่ไม่
ถกูพรรคการเมอืงเก่าทิง้ระยะห่าง
ออกไปมากนกั ซึง่แน่นอนว่าจะมผีล
ถงึการรวมเสยีงจดัตัง้รฐับาลและ
โหวตเลอืกนายกรฐัมนตรใีนสภา

ความชดัเจนอกีประการหนึง่
คอื อนาคตทางการเมอืงของอดตี
กรรมการบริหารพรรคไทยรกัไทย 
หรอืทีเ่รยีกกนัว่าบ้านเลขที ่111 และ
อดีตกรรมการบริหารพรรคพลัง
ประชาชน อดตีกรรมการบรหิาร
พรรคชาตไิทย อดตีกรรมการบรหิาร
พรรคมัชฌมิาธปิไตย 109 คน ที่
ถกูตดัสทิธิทางการเมอืงหลงัพรรค
ถกูยบุตามค�าสัง่ศาลรฐัธรรมนญู

ถงึตอนนีมี้ค�ายนืยันชดัเจนว่า
บรรดาอดตีกรรมการบรหิารพรรค
เหล่านีไ้ม่ขาดคณุสมบตัใินการลง
สมคัร ส.ส. หากไม่ได้เป็นผูก้ระท�า
ผดิโดยตรงและถกูค�าพพิากษาถงึที่
สุดว่ากระท�าการอนัเป็นการทจุรติ
ในการเลอืกตัง้ ตามมาตรา 97 (11) 
ของรฐัธรรมนญู 60

ส่วนใครบ้างทีต้่องลาขาดจาก
การเมืองเพราะไม่สามารถลงสมคัร 
ส.ส. ได้ตลอดชวีติ คงต้องย้อนไป
ดคู�าพพิากษาว่าระบวุ่าใครท�าความ
ผิดฐานกระท�าการทุจริตเลือกตั้ง
บ้าง แต่เท่าทีจ่�าได้คงใช่ผูเ้ล่นตวั
หลกัของพรรคการเมอืงท่ีถกูยบุไป

ทีม่แีกนน�าพรรคการเมอืง
บางพรรคฝันหวานว่าเลอืกตัง้เท่ียว
นีจ้ะไม่เจอของแขง็ เพราะแข่งกบั
ตวัส�ารองของฝ่ายตรงข้าม กลาย
เป็นแค่ฝันเปียกท่ีท�าให้ตวัเองมี
ความสขุได้เพียงชัว่ครู่ชัว่ยาม

การส่งผู้สมัคร ส.ส. ได้ครบทั้ง 350 เขต
ถือว่าสำาคัญมากสำาหรับพรรคการเมืองเกิดใหม่

เพราะทุกแต้มมีผลต่อโควตา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ
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In Brief : ย่อความ

ยื้อเพื่ออะไร?

ทรรศนะ

การเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นอีก

นานแค่ไหนยังไม่รู้ แต่ทุก

ฝ่ายต้องมีความจริงใจและ

เอาบทเรียนที่เกิดขึ้นมาคิด 

อย่าท�าให้บ้านเมืองกลับไป

เหมอืนในอดตีและเล่นนอก

กติกา 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

บ้านป่าแหว่ง
“ทัน่ผูน้�า” ตงิกลุม่คดัค้าน “บ้านป่า
แหว่ง” ว่าหากออกมาคดัค้านตัง้แต่
ก่อนเร่ิมต้นโครงการก่อสร้างกจ็ะไม่
ท�าให้เรื่องยืดยาวหรือสูญเสียงบ
ประมาณของรฐั 

“ศรสุีวรรณ จรรยา” นายก
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน หอบ
หลกัฐานโชว์ “ทัน่ผูน้�า” ว่าชาวบ้าน
คดัค้าน “บ้านป่าแหว่ง” ตัง้แต่ปี 2559 
ออกแถลงการณ์อย่าบดิเบอืนข้อเทจ็
จรงิ “เอาดีเข้าตัวโยนชัว่ให้คนอืน่” 
แสร้งท�าเป็นไม่รูว่้าประชาชนคดัค้าน

ส่วน “เครอืข่ายทวงคนืพืน้ที่
ป่าดอยสเุทพ” ยนืยนัว่าเครอืข่ายฯ
เริม่คดัค้านตัง้แต่ปี 2558 โดยน�าร่ม
ข้ึนบินถ่ายภาพพ้ืนทีบ่รเิวณเชงิดอยสุ
เทพและแจ้งอทุยานฯว่ามกีารบกุรกุ 
เจ้าหน้าที่อุทยานฯได้เก็บภาพถ่าย
บันทึกหลักฐานไว้เดือนเมษายนปี
เดยีวกัน แต่ปี 2559 ประธานศาล
อทุธรณ์ชีแ้จงว่าด�าเนนิการถกูต้องตาม
กฎหมาย

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
ปรากฏว่าป่าเชงิดอยสุเทพถกูใช้พืน้ที่
เพิม่ขึน้ และมกีลุม่อาคารผุดขึน้มา 
เครือข่ายฯจึงรวมตัวกันเคลื่อนไหว
คดัค้าน 

เครอืข่ายทวงคนืฯและชาวเชยีงใหม่
ได้รวมพลังท�าพิธี “เผาพริกเผา
เกลอื” สาปส่ง “บ้านป่าแหว่ง” แช่ง
ให้ฉิบหาย และขีดเส้น 7 วัน (2 
กนัยายน) รฐับาลต้องตดัสินใจรือ้บ้าน
พกั 45 หลัง และอาคารชดุ 9 หลงั 
แล้วเร่งฟ้ืนฟปู่า หากยงับดิพลิว้เตรยีม
ยกระดับเข้มข้นรนุแรง  

“บ้านป่าแหว่ง” สะท้อนให้
เหน็ภาวะย้อนแย้ง “นโยบายทวง
คนืผนืป่า” เป็นแค่วาทกรรมสร้าง
ภาพ และ “หน้าไหว้หลังหลอก”?

โพลส่วนใหญ่ระบเุหมอืนกนัว่า ประชาชน
อยากให้มกีารเลอืกตัง้ แต่ท่าทางของฝ่าย
ผูม้อี�านาจกลบัเหน็ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไป 
แม้จะยนืยนัว่าการเลอืกตัง้เรว็สดุยงัเป็น
ก�าหนดเดิม แต่ยังไม่ถึงเวลาปลดล็อก
การเมอืงทัง้หมด แค่คลายลอ็กให้พรรค 
การเมอืงท�ากจิกรรมภายในพรรคทีจ่�าเป็น
ได้ แต่ห้ามหาเสยีงโดยเดด็ขาด ห้ามชมุนุม
เกนิ 5 คน 

ก่อนหน้านีน้ายกรฐัมนตรก็ีย�า้ว่าจะ
เลอืกตัง้กต่็อเมือ่บ้านเมอืงต้องไม่วุน่วาย 
คอืยังมเีง่ือนไขว่าบ้านเมอืงไม่สงบกย็งัไม่มี
เลอืกต้ัง ท�าให้มคี�าถามว่าต้องสงบแค่ไหน 
อย่างไร ถ้าอ้างโน่นอ้างนี ่ตัง้เงือ่นไขอย่าง
น้ันอย่างนี ้ จนท�าให้เลอืกตัง้ไม่ได้ กจ็ะ
เกดิปัญหาวุน่วายขึน้มาอกี 

หากยังให้บ้านเมืองอยู่ภายใต้อ�านาจ
พิเศษอย่างนี้ต่อไปก็จะยังมีปัญหากับ
ประชาคมโลก มปัีญหาด้านภาพพจน์ และ
มปัีญหาเศรษฐกจิ เพราะไม่มีท่ีไหนใน
โลกทีไ่ม่มคีนทีเ่หน็ต่าง แต่กอ็ยูร่่วมกนัได้ 
เมือ่ประชาชนอยากเลือกตัง้ แต่ผูม้อี�านาจ
กลับอ้างเหตุผลสารพัดว่ายังไม่ถึงเวลา
เลอืกตัง้ เหมอืนเล่นชักเย่อ ยือ้เวลากนัไป
มา ค�าว่า “โรดแม็พ” ไม่รูว่้าอกีกีแ่มพ็จึง
จะเลือกตัง้ 

ส่วนทีบ่อกว่าอยากได้นกัการเมอืงที่
ด ีมคีณุธรรม มจีริยธรรม คอืดทีกุด้าน ดี
จรงิๆ เพือ่มาท�างานเพือ่บ้านเมอืง ต้องมี
ความซือ่สตัย์สจุริต ความจรงิใจ ความรัก
ในบ้านเมอืงมากกว่ารกัผลประโยชน์ อีก
ฝ่ายก็บอกว่าต้องแยกแยะระหว่างการเมอืง
กบัชวีติประชาชนทีอ่ยูก่บัความจรงิ ซึง่คน
รกัประชาธปิไตยก็บอกอย่างหนึง่ คนมี
อ�านาจยดึอ�านาจกบ็อกอกีอย่างหน่ึง

ฝ่ายประชาธปิไตยอยากให้บ้านเมือง
เป็นไปตามกฎกตกิา รูแ้พ้รูช้นะ ให้ประชาชน
ตดัสนิ ถ้าไม่ได้เป็นรฐับาล แพ้ในสภา ก็
ต้องท�างานเพ่ือประชาชนให้มากขึน้เพือ่
ให้ประะชาชนเลอืก ไม่ใช่ออกมาบนถนน 
ไม่ยอมรับอีกฝ่ายอะไรท�านองนี ้ เชือ่ว่า
ประชาชนไม่อยากเหน็นกัการเมอืงทีไ่ม่รู้
จกัแพ้รูจ้กัชนะ ไม่ชอบให้เล่นการเมอืง
นอกระบบ ประชาชนจงึต้องให้บทเรียน
และจบัตาพวกท่ีเล่นนอกระบบ นอกกตกิา 
กล่าวหากนัไปกนัมาเพือ่ให้ทหารออกมา 

การเลือกต้ังท่ีจะเกิดข้ึนอีกนาน
แค่ไหนยงัไม่รู ้แต่ทุกฝ่ายต้องมคีวาม
จรงิใจและเอาบทเรยีนทีเ่กิดขึน้มาคดิ 
อย่าท�าให้บ้านเมอืงกลับไปเหมือนใน
อดตีและเล่นนอกกตกิา ทีบ่อกว่าท�า
เพือ่บ้านเมอืง เกลยีดคนโกง กไ็ม่รูว่้า
เกลยีดจริงหรือเปล่า รักประชาธปิไตย
รกัจรงิหรอืเปล่า ประชาชนต้องดูต้อง
ตดิตาม อย่าให้ใครมาหลอกได้

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

พลัสฯคว้า5โครงการกว่า10,000ล้าน

แต่งต้ัง : ธรีะชัย ธรีะรุจนินท์ กรรมการผู้จัดการ บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสตกิ 
(1994) จ�ากดั (มหาชน) ลงนามในสญัญาแต่งตัง้บรษิทัจดัจ�าหน่ายและรับประกนั
การจดัจ�าหน่ายเพ่ือเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 70 ล้านหุ้น ก�าหนดราคาขายที ่1.48 
บาทต่อหุน้ และเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ วันท่ี 5 กันยายน 2561 

ผลติภัณฑ์ใหม่ : มร.อาคนิ ล ีประธานออเนอร์ ประจ�าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีง
ใต้ แถลงข่าวเปิดตวั “ออเนอร์เพลย์” สมาร์ทโฟนรุน่เรอืธงส�าหรบัชาวเกม ด้วย
เทคโนโลย ีGPU Turbo ทีม่คีวามสามารถเร่งความเรว็ในการประมวลผลกราฟิค ช่วย
ให้การใช้งานลืน่ไหล ไม่มสีะดดุ ด้วยหน้าจอ 6.3 นิว้ 

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส 
พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั เปิดเผยถึงงาน
บริหารโครงการทีพ่กัอาศยัและการ
ขยายธุรกจิว่า ขยายไปยงัลกูค้ากลุม่
ใหม่มากขึน้ ซึง่เป็นบริษัทมหาชน 
บริษัทขนาดใหญ่ และบรษิทัใหม่ที่
เพิง่เข้าธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์ 
โดยพลสัฯตัง้เป้าบรหิารโครงการ
ทีพ่กัอาศยั 10% ของจ�านวนโครงการ
ทัง้หมดในตลาด หรอื 8-10 โครงการ
ต่อปี ใช้กลยทุธ์เป็นพาร์ทเนอร์กบั
ลกูค้าเพ่ือมเีป้าหมายเดยีวกนั สร้าง
มาตรฐานงานบรหิารโครงการเพือ่
คณุภาพชวิีตทีดี่ของผูอ้ยูอ่าศัย

ปี 2561 พลสัฯได้บรหิารอาคาร
ทีพ่กัอาศยัโครงการใหม่ 5 โครงการ 
มลูค่ากว่า 10,000 ล้านบาท เนือ้ที่
รวมกว่า 200,000 ตารางเมตร 
ประกอบด้วย M ทองหล่อ 10 ของ
บรษิทั เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอส 
เตท จ�ากดั (มหาชน), ไลฟ์ รชัดาภเิษก 
ของบรษัิท เอพ ี(ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(มหาชน), บรกิซ์ คอนโด จรญัสนทิวงศ์ 
64 บรษัิท มสีไตล์ เอสเตท จ�ากดั, 
เซน็ทรคิ อารย์ี สเตช่ัน บรษิทั เอส
ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

LHแคมเปญเงินฝากประจ�าดอกเบ้ียสูง

“พลัส พรอ็พเพอร์ตี”้ เจาะกลุ่มลกูค้าใหม่ บรษิทัมหาชน บรษิทั
ขนาดใหญ่ และบริษทัใหม่ กวาดลกูค้าใหม่ 5 โครงการ มลูค่า
กว่า 10,000 ล้านบาท ชจูดุแขง็ระบบวศิวกรรมอาคารและบรกิาร
หลงัการขาย 

(มหาชน) และยูดีไลท์ แอท ตลาดพลู 
สเตชัน่ บรษิทั แกรนด์ ยนูต้ีิ ดเิวลลอ็ป
เมนท์ จ�ากดั 

ส�าหรับภาพรวมตลาดอสัง
หาฯ โดยเฉพาะโครงการทีอ่ยูอ่าศยั 
มปัีจจยับวกด้านคมนาคมจากการ
ลงทุนภาครัฐ ส่งผลต่อการขยาย
ตัวของตลาดอสังหาฯช่วง 2-3 ปี
ต่อจากนี้ โดยเฉพาะตลาดคอน
โดฯ ท�าให้ธุรกิจบริหารโครงการ

นายนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสาย
งานกิจการสาขา ธนาคารแลนด์ 
แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
LH Bank เปิดเผยว่า ธนาคารได้
ออกผลติภณัฑ์เงินฝากประจ�าพเิศษ
ดอกเบี้ยสูงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่
มองหาเงินฝากที่ให้ผลตอบแทน
สงู ได้แก่ เงนิฝากประจ�าพเิศษ 12 
เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อ
ปี และเงินฝากประจ�าพิเศษ 24 
เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อ
ปี สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้โดย

มยีอดเงนิฝากตัง้แต่ 500,000-20 
ล้านบาท จ่ายดอกเบ้ียให้ทกุเดือน
และโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้
อตัโนมตั ิเพือ่เป็นการอ�านวยความ
สะดวกให้กบัลกูค้าทีต้่องการได้รบั
ผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอ จาก

ที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ลด
การคุ้มครองเงินฝากไม่เกิน 10 
ล้านบาทต่อธนาคาร บญัชเีงินฝาก
ประจ�าพเิศษจงึจะเป็นทางเลอืกให้
ผูฝ้ากเงนิเพือ่เป็นการกระจายการ
ออมอีกช่องทางหนึ่ง 

ผู้สนใจสามารถใช้บริการได้
ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนกว่ายอด
เงินฝากในโครงการจะครบ 6,000 
ล้านบาท สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขา 
หรือ www.lhbank.co.th  

ที่พักอาศัยเติบโตตามไปด้วย 
นอกจากน้ีพลสัฯยงัเน้นการพฒันา
บุคลากรให้มีมาตรฐานสากลใน

ทุกมิติ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
และเตรยีมความพร้อมรองรบัการ
เติบโตในอนาคต
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สมัพนัธภาพสหรัฐ-โสมแดงตงึ

รายงานสมาคมเดก็ขององักฤษพบว่า วยัรุ่นทีม่ี
ปัญหาเพศวถิ ี(การแสดงตัวตนตามเพศทีต้่องการ
เป็น) ไม่ตรงตามเพศสภาพ ถกูกดดนัจากสภาพ
แวดล้อมที่มีการแบ่งแยกเพศชัดเจนและการ
รงัควานของผูท่ี้ไม่ชอบคนรกัเพศเดยีวกนัท�าให้
ต้องปกปิดตนเอง แม้องักฤษเป็นหน่ึงในไม่ก่ี
ประเทศทีใ่ห้กลุม่ทีมี่ความหลากหลายทางเพศ
มีสิทธติามรัฐธรรมนูญเสมอภาคกบักลุม่อืน่ แต่
รายงานเมือ่ปีก่อนพบว่า นกัเรยีนทีมี่ความหลาก
หลายทางเพศเกอืบครึง่ถกูเพ่ือนรงัแก 

รายงานของสมาคมเดก็ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์
ข้อมลูปี 2558 ของเดก็วยั 14 ปีจ�านวน 19,000 
คนพบว่า เด็กทีม่คีวามหลากหลายทางเพศหรอื
สงสยัในเพศวถิขีองตนเองร้อยละ 40 มอีาการ
ซมึเศร้าอย่างมาก ร้อยละ 25 มีความพอใจใน
ชวีติน้อย และร้อยละ 50 เคยท�าร้ายตวัเองในปี
ทีผ่่านมา เทยีบกบัเดก็ทัง้หมดทีท่�าร้ายตัวเอง
ร้อยละ 15 ด้านกลุม่สนบัสนนุผูม้คีวามหลาก
หลายทางเพศขอให้ผูป้กครองและครหูมัน่ดูแล
และให้ก�าลงัใจเด็กกลุม่นี้

เกาหลีเหนือเตือนสหรัฐการเจรจาปลด
นวิเคลียร์เกาหลเีหนือตกอยู่ในภาวะเส่ียง
อกีครัง้ และเกาหลีเหนอือาจฟ้ืนการทดสอบ
นิวเคลียร์และขปีนาวธุอกี 

เกาหลเีหนือส่งหนังสอืถึงนายไมค์ ปอมเป
โอ รฐัมนตรีต่างประเทศสหรฐั ไม่กีชั่ว่โมงก่อนท่ี
นายปอมเปโอจะยกเลิกการเยือนเกาหลีเหนือ
กะทันหนั ระบวุ่าเกาหลเีหนอืรูส้กึว่ากระบวนการ
เจรจาปลดนิวเคลยีร์จะไม่สามารถเดนิต่อไปได้ 
เพราะสหรฐัไม่พร้อมท�าตามความคาดหวงัของ
เกาหลีเหนอืเรือ่งท�าให้ข้อตกลงยุตสิงครามเกาหลี

ลบัๆ ผูส่้งคอื นายพลคมิ ยงชเว รองประธาน
พรรคแรงงานเกาหลเีหนอื สันนษิฐานว่าส่งผ่าน
คณะเจ้าหน้าท่ีเกาหลีเหนือในสหประชาชาต ิแหล่ง
ข่าวกล่าวว่า นายปอมเปโอตดิต่อผ่านนายพลคมิ
ตัง้แต่ยงัไม่เป็นรฐัมนตรต่ีางประเทศ เพราะไม่
ต้องการตดิต่อโดยตรงกบันายร ียงโฮ รฐัมนตรี
ต่างประเทศเกาหลเีหนอื

พล.อ.เจมส์ แมททสิ รฐัมนตรกีลาโหมสหรฐั 
เป็นอกีคนหนึง่ทีเ่ห็นว่าสมัพนัธภาพระหว่างสหรฐั
กบัเกาหลเีหนอืไม่สูด้นีกั โดยกล่าวว่าการเจรจา
ปลดนวิเคลยีร์เกาหลีเหนอืมแีนวโน้มมีปัญหา หลัง
จากประธานาธิบดโีดนลัด์ ทรมัป์ ยกเลิกการเยือน
เกาหลเีหนอืของนายปอมเปโออย่างกะทนัหนั ด้าน
โฆษกท�าเนยีบประธานาธิบดเีกาหลใีต้ยอมรบั
ว่าการเจรจาเกาหลเีหนอื-สหรฐัเข้าสูภ่าวะชะงกังนั 
จงึจ�าเป็นต้องมกีารประชมุสุดยอด 2 เกาหลีอีก

รฐัมนตรกีลาโหมสหรฐัเปิดเผยว่า กองทพั
ยงัไม่มแีผนระงบัการซ้อมรบใหญ่กบัเกาหลใีต้ใน
ปีหน้า ส่วนทีร่ะงบัการซ้อมรบใหญ่ในฤดรู้อนปี
นีเ้พือ่แสดงไมตรต่ีอเกาหลเีหนอืเป็นเร่ืองทีก่�าหนด
ไว้แล้ว ขณะนีย้งัไม่มแีผนระงบัการซ้อมรบเพิม่
เตมิ และยงัไม่ได้ตัดสินใจเร่ืองการซ้อมรบในปี
หน้าด้วย 

ปัญหาเพศวิถีของวัยรุ่น 

กลายเป็นสนธสิญัญาสนัติภาพถาวร หากไม่มี
การอ่อนข้อและการเจรจายตุลิง เกาหลเีหนอือาจ
ฟ้ืนการทดสอบนวิเคลยีร์และขปีนาวธุอกี 

หนงัสอืพมิพ์วอชิงตนัโพสต์รายงานเรือ่งดงั
กล่าวเป็นแห่งแรก โดยระบวุ่าเป็นการสือ่สารแบบ

บริษัท ยูนิ คอนกรีต จ�ากัด

                                         

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้นในมติพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง เพิ่ม

วัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 461 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต�าบล

บางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(น.ส.ปพิชญา โล่ห์ชิตกุล)

กรรมการ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนะ จันทร์พาณิชระวี

 เบอร์โทร 08-1822-3468  

                         เบอร์โทร 0-2315-2233-7  

 แฟกซ์ 0-2315-1625

 E-mail : accall@bvcsteel.com

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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

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

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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

เฉลิมฉลองสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส

เพือ่เฉลมิฉลองความสมัพนัธ์ทางการ
ทตูระหว่างไทยกบัฝรัง่เศส และการ
สนับสนนุทีฝ่รัง่เศสมใีห้แก่ไทยใน
ด้านต่างๆเรือ่ยมา มหาวทิยาลยั
ศลิปากรจงึมอบปรญิญาดษุฎบีณัฑติ
กติตมิศักดิใ์ห้แก่ ฯพณฯ เอม็มานู
เอล มาครง ประธานาธบิดีคน
ปัจจุบนัของฝรัง่เศส โดยประธา 
นาธิบดีมาครงได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางส�าหรบัความสามารถ
อนัโดดเด่นด้านธุรกจิระหว่างประเทศ 
ขณะเดยีวกนัยงัสนบัสนนุการด�าเนนิ
ธุรกจิระหว่างประเทศ ซึง่ถือเป็น
หนึง่ในพนัธกจิหลกัในการขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิของฝร่ังเศส

ผศ.ดร.วนัชยั สทุธะนันท์ 
อธิการบดมีหาวทิยาลยัศลิปากร 
และ ผศ.ดร.สมพศิ ขตัตยิพกิลุ 
คณบดีวทิยาลยันานาชาต ิ เปิด
เผยว่า นับต้ังแต่ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธบิดแีห่งฝร่ังเศส มร.มา  
ครงได้รบัการยกย่องจากการด�าเนนิ
โครงการหลากหลายโครงการทีมุ่ง่
ส่งเสรมิเศรษฐกจิของประเทศ รวม
ถงึการปฏริปูกฎหมายแรงงานเพือ่
ให้สอดรบักบัสถานการณ์เศรษฐกิจ
ในปัจจบุนั การส่งเสรมิความเท่า
เทียมทางสังคมในเรื่องความเท่า
เทยีมทางเพศในตลาดแรงงาน การ
สนบัสนนุการลงทนุระหว่างประเทศ
และยุทธศาสตร์ทางธรุกจิเชิงนวตักรรม
เพือ่ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิของฝรัง่เศส 

อย่างยิง่วทิยาลยันานาชาต ิมหาวทิยา 
ลยัศลิปากร ทีมี่ความร่วมมอืด้าน
วชิาการกบัสถาบนัในประเทศฝรัง่เศส
นบัตัง้แต่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2546 จน
กระทัง่ถงึปัจจบัุน วทิยาลยันานาชาติ
ได้ท�างานร่วมกันกับสถาบันการ
ศกึษาของฝรัง่เศสในการผลติและ
พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน 
และยังมีการขยายเครือข่ายทาง
วิชาชพีร่วมกับองค์กรฝรัง่เศสต่างๆ
อีกด้วย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กติตมิศกัด์ิทีม่อบให้แก่ประธานาธบิดี
มาครงฉบบันีจ้งึไม่เพยีงน�าความ
ภาคภูมิใจมาสู่มหาวิทยาลยัศลิปากร
เท่าน้ัน แต่เป็นความภาคภมูใิจของ
ประเทศไทยอกีด้วย

ภายในงานได้รับเกียรติจาก 
นายภราเดช พยฆัวเิชยีร นายกสภา
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึง 
มร.จลิส์ การาชง เอกอคัรราชทตู
ฝรัง่เศสประจ�าประเทศไทย เข้าร่วม
การแถลงข่าวในคร้ังนี ้และได้ร่วม
พูดถึงความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยและฝรั่งเศสที่มีมา
ยาวนาน ซึง่ท่านทตูเผยว่า หลงั
ทราบข่าวได้ติดต่อถงึประธานาธบิดี
มาครงโดยตรง โดยประธานาธบิดี
มาครงรูส้กึปลาบปลืม้และดใีจมาก 
หลงัจากนีจ้ะพยายามเคลยีร์ควิเพือ่
มารับมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กติตมิศกัดิด้์วยตนเอง คาดว่าจะ
เป็นช่วงกลางปี 2019

เทยีนชยั จพูฒันกลุ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการด้านกจิกรรมเพือ่สงัคม กลุ่มธุรกจิการ
ค้าระหว่างประเทศและกลุม่ธุรกจิพชืครบวงจร(ข้าวโพด) เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ มอบ
ข้าวตราฉัตรให้ พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 เพื่อ
สนับสนุนการฝึกปฏิบัติการทางเรือ KAKADU 2018 

บัญญัติ ค�านูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
และศิระ นาคะสิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 
สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ แสดงความยนิดกีบัเกรยีงไกร โนนทะขันธ์ ทีค่ว้า
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Espresso Italiano Championship Thailand 2018 

และท้ายทีส่ดุก็คอืบทบาทผูน้�าใน
การต่อสู้ภาวะโลกร้อน 

เป็นเวลากว่า 30 ปี รฐับาล
ฝรัง่เศสได้ให้การสนบัสนนุด้านการ
ศกึษาแก่มหาวทิยาลยัศลิปากรอย่าง
ต่อเน่ืองในหลากหลายสาขาวิชา 

ทัง้วทิยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ภาษา
และวรรณคด ีโบราณคด ีและศลิปะ 
และยงัมกีารจดัท�าข้อตกลงด้านการ
ศึกษาอีกจ�านวนมากระหว่าง
มหาวทิยาลยัศลิปากรกบัสถาบนั
ทางวชิาการของฝรัง่เศส โดยเฉพาะ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4904 (1429) วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561


