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จาก‘วิชยั’ถงึ‘ลุงตู’่

กฎหมายไซเบอร์?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

เศรษฐกิจ 4

หุ้นพฤศจิกาฯแกว่ง
กรอบ1,600-1,700จุด  
เศรษฐกิจ 4

เมืองไทยประกันฯคว้า
ยอดเย่ียมเอเชยีปีท่ี3

ตามปรกต ิท�าให้เกดิข้อสงสยั
ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ 
นอกจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ต้องตรวจสอบให้เกิดความ
ชดัเจนอย่างตรงไปตรงมาแล้ว 
“ลงุตู”่ ต้องท�าเรือ่งนีใ้ห้สมกับ
ทีล่ัน่ค�าไว้ว่าจะล้างทจุรติ ถ้า
พดูอะไรไว้แล้วท�าไม่ได้หรอืท�า
เป็นจ�าไม่ได้ หากลงสู่สนาม
การเมอืงระวงัเผชญิชะตากรรม
เดียวกันกับนายสุเทพ เทือก
สบุรรณ ทีก่�าลงัถกูค�าพดูตวัเอง
ไล่ล่าอยูใ่นตอนนี้

ปีที่ 20 ฉบับที่ 4949 (1474) วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การเสยีชวีติของนายวชัิย ศรี
วฒันประภา ก�าลังส่งผลสะเทือน
ถึงรฐับาลทหารของไทย หลงั
สือ่ต่างประเทศน�าเสนอข้อมลู
ยีห้่อ รุน่ และราคาเฮลคิอปเตอร์
ทีน่ายวชิยัใช้ ก็ท�าให้เกิดเรือ่ง
โป๊ะแตกขึ้นในไทย เพราะมี
ข้อมลูบ่งชีว่้าการจดัซ้ือเฮลิคอป 
เตอร์รุน่เดยีวกนัของหน่วยงาน
ราชการไทยโดยซ้ือมากถงึ 12 
ล�า ท�าไมซือ้ในราคาแพงกว่า
เกือบเท่าตัว แถมหลายล�ามี
ข้อมลูว่าไม่สามารถใช้งานได้

กดมากก็เด้งได้
เขาว่าคนล้มอย่าข้าม แต่
นี่ข้ามแล้วยังเอาเท้าไป
เหยียบอีก
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อบุติัเหตุเฮลคิอปเตอร์ตกท�าให้นาย
วชิยั ศรวีฒันประภา ประธาน
สโมสรฟตุบอลเลสเตอร์ ซติี ้ และ
ประธานกรรมการ กลุม่บรษิทัคงิ 
เพาเวอร์ เสยีชีวติท่ีประเทศองักฤษ 
นอกจากน�าความโศกเศร้าเสยีใจ
มาสู่คนทีรั่กและคนในวงการกีฬา
แล้ว กรณนีีก้�าลงัส่งผลสะเทอืนมา
ถงึรฐับาลไทยด้วย

หลงัอุบติัเหตุเฮลคิอปเตอร์ตก
ส่ือต่างประเทศน�าเสนอข่าวอย่าง
กว้างขวางและเจาะลกึถงึประสทิธิภาพ
และราคาของเฮลิคอปเตอร์ล�าและ
รุน่ดงักล่าว ซึง่กโ็ป๊ะแตกว่ากองทพั
ไทยจดัซือ้เฮลคิอปเตอร์รุน่เดยีวกบั
ของนายวิชยัหลายล�า แต่ท�าไมซ้ือ
ในราคาท่ีแพงกว่ากันเกอืบเท่าตวั

นายศรสีวุรรณ จรรยา เลขา 
ธกิารสมาคมองค์การพทิกัษ์รฐัธรรมนญู
ไทย ก�าลงัน�าเรือ่งไปร้องให้ส�านกังาน
ตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) สอบหาคน
ผดิทีจ่ดัซือ้เฮลิคอปเตอร์ย่ีห้อเดยีวกนั 
รุน่เดยีวกนักบัของนายวชิยั แต่ซือ้
แพงกว่า

เฮลคิอปเตอร์ดงักล่าวเป็นรุน่
อากสัตา เวสต์แลนด์ เอดบัเบลิยู 
169 (Agusta Westland AW169) 
สร้างขึน้ในปี 2559 โดยลโีอนาร์โด 
บรษิทัด้านอตุสาหกรรมการบนิและ
ทหารของอติาล ีซึง่เป็นการรวมตัว
กนัของบรษิทัอากสัต้าเวสต์แลนด์
กบัฟินเมคคานก้ิา เฮลคิอปเตอร์
ของนายวชิยัมเีลขทะเบยีน G-VSKP 
มลูค่า 6.6 ล้านปอนด์ หรือราว 280 
ล้านบาทไทย

แต่การจดัซ้ือจัดจ้างเฮลคิอปเตอร์
ย่ีห้อเดยีวกนัของกรมการขนส่งทหาร
บกในรุน่ AW139 และรุ่น AW149 
จากบริษทัอากสัต้าเวสต์แลนด์ เอส.
พี.เอ. ประเทศอติาล ีประมาณ 12 ล�า 
พบว่าในปี 2555 ในช่วงที ่พล.อ. 
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา เป็นผูบ้ญัชาการ
ทหารบก ได้จดัซือ้ AW139 จ�านวน 

จาก‘วิชยั’ถงึ‘ลงุตู’่
ของส�านกันายกรฐัมนตรท่ีีมกีารสัง่
ซือ้ทันทด้ีวยวิธพีเิศษ (ขอย�า้ ส่ังซือ้
ด้วยวิธพีเิศษ) หลงัการรัฐประหาร 
จ�านวน 2 ล�า จากบริษทั Agusta 
Westland รุน่ AW139 ราคาขาย
ขณะน้ันเขาตดิป้ายราคาเพียง 10 
ล้านเหรยีญสหรฐั หรอืราว 310-330 
ล้านบาท แต่ไทยกลับซือ้มาในราคา
แพงกว่าเท่าตวั คอืซือ้มา 2 ล�า ใน
ราคา 1,350 ล้านบาท ท�าให้สงสยั
ว่าน่าจะมคีวามไม่โปร่งใสหรอืน่า
จะมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่ง
เฮลคิอปเตอร์รุน่นีไ้ทยซือ้มาใช้นับ
สิบล�า แต่ยังใช้การได้เพยีงครึง่เดยีว 
นอกนัน้บนิไม่ได้แล้ว 

“พล.อ.ประยุทธ์อย่าลืมสิ่งที่
ประกาศต่อสาธารณะเมือ่วนัท่ี 20 
มนีาคม 2561 ว่าจะสางทจุรติต่อ
เนือ่ง และจะตรวจสอบทกุอย่างไม่
ละเลย ประกาศแล้วต้องไปลากตวั
มาตรวจสอบและลงโทษให้ได้” นาย
วรีะกล่าว

ทัง้นี ้ เชือ่ว่าเมือ่ข้อมลูถกูเผย
แพร่ออกไปสูว่งกว้างจะไม่มเีพยีงนาย
ศรสีวุรรณและนายวรีะท่ีแคลงใจการ
จัดซ้ือดงักล่าวว่ามกีารทจุรติประพฤติ
มชิอบเกดิขึน้หรอืไม่ เมือ่มข้ีอสงสยั 
มข้ีอมลู หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องต้อง
ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา ท่ีส�าคัญ
นายกรฐัมนตรต้ีองท�าเรือ่งนีใ้ห้สม
กบัทีล่ัน่ค�าเอาไว้ว่าจะล้างทจุรติ

ถ้าพูดอะไรไว้แล้วท�าไม่ได้
หรอืท�าเป็นจ�าไม่ได้ หากลงสู่
สนามการเมอืงระวงัเผชญิชะตา
กรรมเดียวกันกับนายสุเทพ 
เทอืกสบุรรณ ผูร่้วมก่อตัง้พรรค
รวมพลงัประชาชาตไิทย ทีก่�าลงั
ถูกค�าพูดของตวัเองไล่ล่าอยูใ่น
ตอนนี้

สำ�นักน�ยกฯส่ังซ้ือด้วยวิธีพิเศษ 2 ลำ� 

เข�ติดป้�ยร�ค�เพียง 310-330 ล้�นบ�ท 

แต่ไทยกลับซ้ือม�ในร�ค� 1,350 ล้�นบ�ท

2 ล�า วงเงนิ 43,548,387 เหรยีญ
สหรฐั หรอื 1,350 ล้านบาท เฉลีย่
ล�าละ 675 ล้านบาท ขณะทีเ่ฮลคิอปเตอร์
รุน่ดงักล่าวมีการประกาศขายเป็นการ
ทัว่ไปในราคาเพยีง 12 ล้านเหรยีญ
สหรฐั หรอืประมาณ 396 ล้านบาท 
มส่ีวนต่างจดัซือ้ 2 ล�ามากถึง 558 
ล้านบาท 

ต่อมาในปี 2557 หลงัรฐัประหาร
มกีารจัดซือ้ AW139 เพิม่อกี 2 ล�า 
วงเงนิ 46,062,500 เหรียญสหรฐั 
หรอืประมาณ 1,474 ล้านบาท เฉลีย่
ล�าละ 737 ล้านบาท (เพิม่ขึน้จาก
ครัง้ก่อนล�าละ 62 ล้านบาท) ซึง่
ส่วนต่างของการจัดซื้อคร้ังที่ 2 
เท่ากับ 692 ล้านบาท 

ในปี 2559-2560 มกีารจดัซือ้
จดัหา AW139 เพิม่อีก 6 ล�า รุน่ 
AW149 จดัซ้ือในปี 2560 จ�านวน 
2 ล�า แม้เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวยงั

คงใช้งานตามปรกต ิ แต่มจี�านวน
เกอืบครึง่ท่ีถกูสัง่ให้งดบิน ท�าให้
เป็นทีวิ่พากษ์วิจารณ์อย่างมากก่อน
หน้านี้

จากส่วนต่างในการจดัซือ้ท�าให้
เกดิข้อสงสัยว่าการจดัซือ้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั มติ
คณะรฐัมนตร ี และแบบแผนการ
ปฏบิติัราชการหรือไม่ และการใช้
จ่ายเงนิหรอืการใช้ประโยชน์นัน้เป็น
ไปตามวตัถปุระสงค์ มคีวามคุม้ค่า 
ประหยัด เกิดผลสัมฤทธ์ิ และมี
ประสทิธภิาพหรอืไม่ ซึง่ สตง. ต้อง
ตรวจสอบเรือ่งนีใ้ห้เกดิความกระจ่าง

นอกจากนายศรสุีวรรณแล้วยัง
มนีายวรีะ สมความคดิ เลขาธกิาร
เครอืข่ายประชาชนต้านคอร์รปัชนั 
(คปต.) ทีอ่อกมาตัง้ข้อสงัเกตว่ามี
การทจุรติในการจดัซือ้หรอืไม่ โดย
ชีเ้ป้าไปทีก่ารจดัซ้ือเฮลคิอปเตอร์
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In Brief : ย่อความ

กดมากก็เด้งได้

ทรรศนะ

ไม่มอีะไรดกีว่าความสามคัคี

ปรองดองหรอก ประเทศชาติ

จะพัฒนาได้คนในบ้านเมือง

ต้องมสีามคัค ีถ้ายงัเล่นการเมือง

แบบให้ตายไป กดมากๆมนัก็

เด้งได้ กดเยอะๆกย็ิง่ยุง่

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กฎหมายไซเบอร์?
“ร่าง พ.ร.บ.ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์” 
ยุค “ตูด่จิทิลั” มมีาแล้ว 3 ฉบบั ทกุฉบบั
ให้อ�านาจรฐัสอดส่องประชาชนอย่างกว้าง
ขวางโดยไม่ต้องมหีมายศาล ถอืเป็นการ
ละเมดิสทิธิเสรภีาพของประชาชน โดยอ้าง
ค�าว่า “ความมัน่คงของรฐั” กับ “ความ
สงบเรยีบร้อยของประชาชน” ซึง่ไม่ใช่
เรือ่งแปลกในยคุ “อ�านาจเป็นใหญ่” โดย
เฉพาะอ�านาจจาก “ปลายกระบอกปืน” ที่
ก�าลงัสถาปนา “ระบอบเช้าชามเย็นชาม” 
ข้ึนมาเป็นกลไกแทน “นกัเลอืกต้ัง”

. “ร่าง พ.ร.บ.ความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์” มกีารพยายามเสนอโดยรฐับาล
ทหารคร้ังแรกปี 2558 โดยอ้างเรือ่งเศรษฐกิจ
ภายใต้ชดุ “กฎหมายเศรษฐกจิดจิทิลั 
10 ฉบบั” แต่ประชาชนนบัแสนร่วมลงช่ือ
คดัค้านบนโลกออนไลน์ เพราะไม่เห็นด้วย
กับการให้อ�านาจเจ้าหน้าท่ีในการเข้าถึง
ข้อมลูการส่ือสารโดยไม่ต้องมีหมายศาล

วนัที ่11 ตลุาคม 2561 ได้มกีารเสนอ 
“ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์” กลับมาอีก โดยกระทรวงดจิทิลั
เพือ่เศรษฐกิจและสงัคมอ้างว่าผ่านการเปิด
รบัฟังความคดิเห็นจากประชาชนแล้ว ทัง้ที่
รูก้นัดว่ีากระบวนการรบัฟังความเห็นของ
ระบบราชการส่วนใหญ่มกีารหมกเมด็อย่างไร 

เนือ้หาของ “ร่าง พ.ร.บ.ความมัน่คง
ปลอดภยัไซเบอร์” ฉบบัใหม่ ให้อ�านาจ
รฐัเข้าถงึข้อมลูของประชาชนได้มากขึน้ เพยีง
แค่มเีหตุอันควรสงสัยว่าคนนัน้เกีย่วข้องกบั
ภยัคกุคามไซเบอร์ และเพือ่ลดความเสีย่ง
จากภยัคกุคามไซเบอร์ ทัง้ยงัให้อ�านาจเจ้า
หน้าทีบ่กุตรวจค้นและยดึคอมพวิเตอร์ได้
ทนัทโีดยไม่ต้องมีหมายศาล 

ขณะท่ีในทางสากลทีใ่ห้อ�านาจในการ 
“สอดแนม” ในแง่ “ความมัน่คงของรฐั” 
น้ัน จะก�าหนดขอบเขตทีช่ดัเจนท้ังตวับคุคล
ที่ถูกสอดส่อง ข้อมูลท่ีสามารถเข้าถึงได้ 
มาตรการทีใ่ช้ และจ�ากดัเวลาทีอ่นญุาตให้
ท�าได้ เพือ่ป้องกนัไม่ให้รฐัละเมดิสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชนแบบครอบจกัรวาล  

ร่างกฎหมายไซเบอร์จงึอนัตราย
อย่างยิง่หากน�ามาใช้ตามท่ีเสนอ!

การขับเคล่ือนและเคลื่อนไหวอะไรมักมี
ปัญหาอุปสรรคต่างๆมาขัดขวางอยู่เสมอ 
อย่างโรดแม็พการเลือกตั้งที่แต่ละพรรค
ต้องวางยุทธศาสตร์ แม้แต่อดีตนายกฯ
ทักษิณ ชินวัตร ออกมาพูดอะไร อีกฝ่ายก็
มักจะอ่อนไหวหวั่นเกรงพอสมควร ต้อง
ยอมรับว่ามีความคิดที่หลายคนคิดไม่ทัน 
ไม่อย่างนั้นพรรคจะไม่ชนะ ไม่เป็นแชมป์
หลายสมัย  

การรื้อฟื้นคดีเพื่อเล่นงานคุณทักษิณ
ต่างๆนานา จนล่าสุดมีการพยายามยุบ
พรรคเพื่อไทยอีก หรือบางคนมองว่าอาจ
มกีารสร้างสถานการณ์เพือ่เลือ่นการเลอืก
ตัง้หรอืไม่ เรือ่งการเมืองมกัมเีรือ่งลบัๆกนั
พอสมควร หากเล่ือนเลือกตัง้อีกก็ย่ิงท�าให้
ประเทศไทยมปัีญหาตามมา รวมถงึความ
ขัดแย้งที่ท�าให้เกิดเป็นฝักเป็นฝ่าย เพียง
เพราะอยากชนะ อยากได้ประโยชน์ อยาก
ได้อ�านาจ อยากได้ต�าแหน่ง 

เมือ่คนในประเทศขดัแย้งเป็นศัตรกูนั
ไปหมด ประเทศก็เดินไปข้างหน้าไม่ได้ 
ท�าอะไรก็ติดขัดไปหมด แกนน�าก็โดนคดี
มากมาย ทัง้เส้ือแดง เส้ือเหลือง อย่างอดตี
พุทธะอิสระ คุณสนธิ คุณจตุพร โดนกัน
ถ้วนหน้า จะโดนแกล้ง โดนบีบ หรือโดน
อะไรกว่็ากนัไป บางคนไม่ได้ผดุได้เกดิ ไม่
ได้กลับบ้านกลับเมือง ขุดเรื่องต่างๆมา
เล่นกันไม่หยุด

จะท�าอะไรก็ขอให้คิดถึงว่าบ้านเมือง
จะเสยีหายด้วย ไม่ใช่คดิแค่อ�านาจและเล่น

งานอีกฝ่าย เศรษฐกจิกไ็ม่ดีขึน้สกัท ีราคา
ข้าว ราคายาง ราคาปาล์ม ตกต�่าไปหมด 
คนค้าขายขาดทุน ปิดกิจการไปไม่น้อย 
เพราะการเมือง เพราะอ�านาจ เพราะผล
ประโยชน์ เล่นงานอีกฝ่ายให้หมดฤทธ์ิ
หมดเดช 

ในอดีตก็มีกรณีท่านปรีดี พนมยงค์ 
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ จอมพลถนอม กิตติ
ขจร ก็ต้องห่มผ้าเหลืองกลับมา แต่ยุคนี้
ไม่เหมือนในอดีต เพราะมีโซเชียลมีเดีย
สื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลา จะปิดข่าวปิด
กั้นยาก จะรักใคร ชอบใคร เกลียดใคร ก็
ให้เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่อย่าท�าให้บ้าน
เมืองเสียหาย จะคิดจะท�าอะไรก็คิดให้ดี
สักนิด หยุดเอาชนะคะคานกันแบบสุดกู่ 
เพราะสดุท้ายบ้านเมอืงทีเ่สยีหาย เศรษฐกจิ
เสียหาย ชาวบ้านเดือดร้อน เหมือนช้าง
ตวัใหญ่ตกหล่ม ยิง่ดิน้กย็ิง่จม แถมยงัจ้อง
จะฆ่าช้างอีก  

อย่าจมดิ่งกับอ�านาจ ผลประโยชน ์
พวกกองเชยีร์กอ็ย่าเกนิเลย อย่าดูถกูดแูคลน
อีกฝ่าย อย่างที่บอกว่า “คนล้มอย่าข้าม” 
นี่ข้ามแล้วยังเอาเท้าไปเหยียบอีก   

ไม่มีอะไรดีกว่าความสามัคคี
ปรองดองหรอก ประเทศชาตจิะพฒันา
ได้คนในบ้านเมืองต้องมีสามัคคี ถ้า
ยังเล่นการเมืองแบบให้ตายไป กด
มากๆมันก็เด้งได้ กดเยอะๆก็ยิ่งยุ่ง 
ก็ขอให้ช่วยกันดู ช่วยกันคิด ท�าอะไร
ผิดก็รีบขอโทษไวๆ อีกฝ่ายก็ให้อภัย
เร็วๆ เปลวนรกก็จะไม่เผาอกเผาใจ 
เผาบ้านเผาเมืองแน่นอน

เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

หุ้นพฤศจิกาฯแกว่งกรอบ1,600-1,700จุด  

เสนอข้อมูล : ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส 
รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) และสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท 
แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมคณะผู้
บริหาร น�าเสนอข้อมูลที่ UOB Venture Management ณ ประเทศสิงคโปร์  

ต้อนรบั : สาธติ สุดบรรทดั ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร และธนกานต์ พนัธาภริตัน์ ผู้
ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารสายการบัญชีและการเงนิ บรษัิท ผลิตภณัฑ์ตราเพชร 
จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรบัชมรมอาสาพิทักษ์สทิธิผู้ถอืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน
ไทย ในโอกาสเข้ารับฟังข้อมูลการด�าเนินธรุกิจและเยีย่มชมกระบวนการผลติ

นายณฐัชาต เมฆมาสิน ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการฝ่ายวเิคราะห์หลัก
ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี 
จ�ากัด ประเมินดัชนีหุ ้นเดือน
พฤศจิกายนแกว่งตัว Sideways 
แนวรับ 1,600 จุด เท่าค่าเฉล่ีย 
Earning yield gap ส่วนแนวต้าน 
1,700 จดุ โดยปัจจยับวกคอืราคา
น�า้มนัดบิมโีอกาสปรบัตวัดขีึน้หลงั
สหรฐัเตรียมใช้มาตรการคว�า่บาตร
อหิร่านรอบท่ี 2 วันท่ี 4 พฤศจกิายน 
ท�าให้อปุทานตลาดโลกยงัไม่ปรบั
ตวัสงูขึน้ และส่งผลบวกกลุม่พลงังาน 
อกีปัจจยัคอืการเลือกตัง้กลางเทอม
ของสหรัฐ หากพรรคเดโมแครต
ครองเสยีงข้างมากในสภาล่างตาม
ผลโพลจะท�าให้ถ่วงดุลอ�านาจ
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรัมป์ ที่
ด�าเนนินโยบายแขง็กร้าว สงคราม
การค้าจะลดความตงึเครยีดได้ และ
คาดว่าดอลลาร์จะปรับตัวอ่อนค่า
ลง ส่งผลบวกสกลุเงนิประเทศเกดิ
ใหม่ 

ส่วนปัจจยัเสีย่งทีต้่องตดิตาม
ใกล้ชดิคอื ร่างกฎหมายงบประมาณ
อิตาลีซึ่งถูกตีกลับจากคณะ
กรรมาธกิารยโุรปให้แก้ไขใหม่ และ
ตวัเลขภาคการผลติทัว่โลกยงัชะลอ
ตัวต่อเนื่องจากสงครามการค้า 

เมอืงไทยประกนัฯคว้ายอดเยีย่มเอเชียปีที3่

หุน้เดอืนพฤศจกิายนแกว่ง Sideways กรอบ 1,600-1,700 จดุ 
ปัจจยัหนนุราคาน�า้มนัดบิปรบัตวัส่งผลดกีลุม่พลงังานและรอผล
เลอืกตัง้กลางเทอมสหรัฐ แนะเลือกหุน้ใหญ่ SET50 

ท�าให้ตลาดหุ้นเกิดใหม่มีปัญหา
การปรับตัว

ส�าหรบัหุน้น่าสนใจมี 4 กลุม่
ได้แก่ 1.กลุม่พลงังานและปิโตรเคมี
ทีไ่ด้อานสิงส์หากราคาน�า้มนัมกีาร
ปรบัตวัขึน้จรงิ เช่น PTT, PTTEP, 
PTTGC 2.หุ้นที่อยู่ในชุดหุ้นดีด
กลบัและมสีดัส่วนการถอืครองของ
นกัลงทุนสถาบนั เช่น BEAUTY, 

บรษิทั เมอืงไทยประกนัชวีติ จ�ากดั 
(มหาชน) ได้รบัรางวัล “Life Insurance 
Company of the Year” เป็นครัง้
ที ่3 ในการประกวด Asia Insurance 
Industry Awards 2018 ครัง้ที ่22 
วนัที ่29 ตลุาคม ทีสิ่งคโปร์ (2 ครัง้
แรกปี 2014 และปี 2017) ถอืเป็น
บรษิทัประกันชวีติไทยรายเดยีวทีเ่ข้า
ชงิรอบสดุท้ายและได้รางวลัทีม่อบ
ให้บรษิทัประกนัชีวิตในภูมภิาคเอเชยี
ทีมี่พฒันาการธรุกจิอย่างยอดเยีย่ม 
โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการ
เงินทีค่รอบคลมุการบรหิารความ
เสีย่งของการประกนัชวีติ ความโดด
เด่นด้านผลติภัณฑ์ การบรกิารลกูค้า 
และหลกัธรรมาภบิาล 

ด�าเนนิธรุกจิมากว่า 67 ปี โดยยดึ
นโยบาย “ลกูค้าเป็นศนูย์กลาง” 
เข้าใจและเข้าถงึความต้องการของ
ลกูค้า ตลอดจนการพฒันาผลติภัณฑ์ 
การสร้างประสบการณ์การบรกิาร
ทีด่กีบัลกูค้า และช่องทางการจ�าหน่าย
ที่หลากหลายและทันสมัย โดย
ไตรมาส 2 ปี 2561 มีอตัราส่วน
ความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (CAR 
Ratio) 385% สูงกว่าเกณฑ์ที่
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนั
ภยั (คปภ.) ก�าหนด 140% และมี
ฐานะทางการเงนิระดบัแขง็แกร่ง มี
สนิทรัพย์ 455,411 ล้านบาท และ
ก�าไรสทุธ ิ5,403 ล้านบาท

และ 4.กลุม่หุน้ท่ีมีแรงเกง็ก�าไรทีถ่กู
คดัเลือกเข้าดชัน ี SET50 ในรอบ
ถดัไป เช่น GULF, WHA 

นอกจากนี ้Fitch Rating ได้
ประกาศคงอนัดับความแขง็แกร่ง
ทางการเงินสากล (Insured Financial 
Strength : IFS) บรษิทัเมอืงไทย
ประกนัชวีติที ่BBB+ (ระดบัด)ี และ
อนัดับความแขง็แกร่งการเงินภายใน
ประเทศ (National IFS) ที ่AAA 
(tha) แนวโน้มอันดับเครดิตมี
เสถยีรภาพ

บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต

GLOBAL, GPSC 3.กลุม่หุ้นทีม่ี
แรงเกง็ก�าไรทีถ่กูคัดเลอืกเข้าสูด่ชันี 
MSCI รอบถัดไป เช่น GULF, MTC 
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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) 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 สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง 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

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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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

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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สังคม

แพนเค้ก-เขมนจิ จามิกรณ์ กรรมการ
ผูจั้ดการ บริษัท จามกิรณ์ กรุป๊ จดั
งาน Grand Opening Pansy ภาย
ใต้คอนเซป็ต์ “Bellissimo de Lusso” 
เปิดตวัผลติภณัฑ์ล่าสดุ “แป้งแพนซี”่ 
แป้งผสมรองพืน้อดัแขง็เนือ้บางเบา 
อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศ
สวนหรสูไตล์อติาเลยีน 

แพนเค้ก-เขมนจิ จามิกรณ์ 
กรรมการผู้จดัการ บรษิทั จามิ
กรณ์ กรุ๊ป จ�ากดั กล่าวว่า “เพราะ
เราเชือ่ว่านยิามความสวยและดดูขีอง
คนรุน่ใหม่ทัง้ชายและหญงิต้องควบคู่
กบัคณุภาพและความสมบรูณ์แบบ
ในทกุมติิชวีติ แพนซีใ่นฐานะแบรนด์
บวิตีส้�าหรับสาวสมยัใหม่จึงพถิพีถินั
ในการเลอืกแหล่งผลติ โดยเราเลอืก
ที่โรงงานจี ปิกโกส์ คอสเมติกส์ 
ประเทศอติาล ี ซึง่ถอืเป็นเมอืงต้น
ก�าเนดิความงามของโลก และได้
มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัระดบัพรเีมยีม
แบรนด์ทัว่โลก นอกจากนีย้งัตัง้ใจ
สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ความงามยคุ
ใหม่ท่ีสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของคนรุ่นใหม่ได้ครบทกุมติิชวีติ ไม่
ว่าจะเป็นเรือ่งงาน การออกก�าลงักาย 
แฟชัน่ และการอพัเดทเทรนด์ใหม่ๆ
อย่างลงตวัอกีด้วยค่ะ”

โดยภายในงานอบอุน่ไปด้วย
แขกผู้มเีกยีรต ิดารานักแสดง ตวัแทน
จ�าหน่าย และครอบครัว ร่วมยนิดี
คบัค่ัง พร้อมแชร์ไลฟ์สไตล์การใช้
แป้งพฟัอย่างใจดี เร่ิมกันท่ีผูบ้รหิาร 

คูก่บักางเกงสแีดงเข้าธมี เตมิความ
ยโุรปด้วยเขม็ขดัทองฉลลุาย ผสม
กล่ินอายวนิเทจด้วยสร้อยมกุ แค่นี้
กส็วยแบบสาวอติาลแีล้วค่ะ”

ส่วนสาวสวยหัวใจสปอร์ต 
หลงใหลในการวิง่และว่ายน�า้เป็น
ชวีติจติใจอย่างอรยา มหทิธวิาณชิ
ชา ผู้บรหิารหญงิคนเก่งแห่งบรษิทั 
ฟิเดลติี ้เวนเจอร์ส เอเชยี จ�ากัด เผย
ว่า “เป็นคนออกก�าลงักายจนเป็น
นิสัยค่ะ และทุกคร้ังท่ีไปว่ิงหรอืว่าย
น�า้กจ็ะแต่งหน้าอ่อนๆด้วยค่ะ เพราะ
เราก็อยากดูดีในทุกกิจกรรม และ
หวัใจในการท�าให้ผิวหน้าเราสวยดู
ดตีอนออกก�าลงักายคือ ต้องเลอืก
แป้งพฟัท่ีเนือ้บางเบาแต่เอาอยู ่แป้ง
ต้องกนัเหงือ่ได้ ควบคมุความมนั
ในตวั เพราะการออกก�าลงักายย่อม
เสยีเหงือ่มาก หลงัจากออกก�าลงั
กายเสรจ็แล้วเรากย็งัต้องการความ
สวยเป๊ะอยู ่พร้อมส�าหรบัท�ากจิกรรม 
อืน่ๆต่อได้เลยค่ะ”

ดร.พเิชฐ ดรุงคเวโรจน์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม เป็น
ประธานในพิธีเปิดพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Thailand 4.0 : Challenge and 
option for 2018 and beyond” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ 

พุดตาน พงศ์พัฒนาไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตัวแคมเปญ “พร้อมลอง พร้อม LEARN กับแบรนด์จู
เนียร์ #แบรนด์แต่เช้า” พร้อมเปิดตวัโอปอล์-ปาณสิรา, น้องอลนิ-น้องอลัน อารยะ
สกุล แบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์จูเนียร์ซุปไก่สกัด 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ‘แป้งแพนซี่’

อิตาลีที่เน้นเผยผิวสวยอย่างเป็น
ธรรมชาต ิแต่งหน้าอ่อนๆ รองพืน้
บางๆ และตบด้วยแป้งพัฟเนื้อ
บางเบา ผมปล่อยตามธรรมชาติ 
การแต่งกายวันน้ีได้แรงบันดาล
ใจมาจากสาวอิตาลีที่จัดเต็มแบบ
สตรทีแต่แฝงความหรหูรา ด้วยการ
เลือกเสือ้ไหล่เดียวสขีาวเปร้ียวๆ จับ

ธรุกจิความงาม Sleeping Mask ผู้
รักในความงามและแฟชั่นตัวจริง 
อจัฉรา มาตรวจิติร กล่าวถึงสไตล์
ความสวยแบบอติาเลยีนว่า “เป็น
คนชอบศิลปะและวฒันธรรมยโุรป
ทุกด้าน โดยเฉพาะความงามและ
แฟชัน่ อติาลีถอืเป็นผูน้�าของโลก 
เราเลยชอบสไตล์การแต่งหน้าแบบ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 20 ฉบับที่ 4949 (1474) วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


