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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

แรงสะท้อนกลับ 6 ค�ำถำม “ทั่นผู้น�ำ” 
สอดรับคะแนนนิยมที่ก�ำลังตกวูบ 
เหมือน “ค�ำมั่นสัญญำ” ที่เป็นแค่ลมปำก 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” มองดรำม่ำทั่วไทย 
“วีรบุรุษนำแก” ลั่นพร้อมเป็นนำยกฯ 
“ตูน บอดี้สแลม” วิ่งจำกใต้สุดไปเหนือสุด 
ป้ำย “ไทยแลนด์แดนกะลำ” เด็กสวนกุหลำบ 
“ศรีสุวรรณ จรรยำ” ถำม “ทั่นผู้น�ำ” 
“เสียสัตย์เพื่อชำติ” คุ้มหรือไม่? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับควำมย้อนแย้ง 
เลือกตั้งท้องถิ่นกับกำรเมืองสนำมใหญ่ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

เชื่อถือไม่ได้
เราดี ดีกว่าดวงดี เพราะดี
นั้นมีที่เรา ดีกว่าที่ดวง
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ปรับโหมดใหม่
ท่ามกลางค�าถามจากฝ่ายการ 
เมืองว่าจะปลดล็อกให้ท�ากิจ 
กรรมได้เมื่อไหร่ ไม่มีค�าตอบ
ตรงๆจากฝ่ายคุมอ�านาจ แต่
มีค�าตอบโดยอ้อมเป็นทั้งราย 
งานความเคลื่อนไหวและค�า 
สั่งให้ติดตามความเคล่ือน 
ไหวฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลที ่
ระบเุริม่พบปรากฏการณ์ปลกุ
ระดมมวลชนด้วยเรื่องเท็จ
ตามชุมชน หมู่บ้านมากผิด
ปรกติ โดยคิดการใหญ่ถึงขั้น

ขับไล่รัฐบาล จึงจ�าต้องกลับ
ไปติดตามแกนน�าแต่ละพื้น 
ที่ในระดับเข้มข้นอีกครั้ง แม้
ไม่พูดชัดว่านี่คือเหตุผลที่ท�า 
ให้ยังไม่ปลดล็อก แต่ย่อม 
เป็นที่เข้าใจได้ว่านี่เป็นการ
ปรับโหมดการเมืองจากที่ 
ควรจะเตรียมเข้าสู่การเลือก
ตั้ง กลับย้อนไปเป็นสถาน 
การณ์เหมือนหลังรัฐประหาร
ใหม่ๆ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หากพิจารณาจากความเคลื่อนไหว
จะเห็นว่าเป็นปฏิกิริยาเด้งรับกันเป็นทอดๆ 
หลังท่านผู้นำาตั้งคำาถาม 6 ข้อกับประชาชน

ปรบัโหมดใหม่

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

การเมืองกลับมาเข้มข้นอีกคร้ัง 
และรัฐบาลทหารคสช.มองว่า 
ขณะนี้สถานการณ์ได้ปรับเข้าสู่
โหมดการเมืองเรียบร้อยแล้ว  
แม้จะยังไม่มีการปลดล็อกให้
พรรคการเมืองเริ่มท�ากิจกรรม 
ได้ก็ตาม
 ทั้งนี้ มีข่าวกล่าวอ้างเอกสาร
ลับของส�านักงานต�ารวจแห่ง 
ชาติเป็นค�าสั่งของรักษาราชการ 
แทนผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ 
ทีส่ัง่การให้ทกุหน่วยงานในสังกัด
ติดตามความเคลื่อนไหวของ 
กลุ ่มบุคคลและบุคคลที่ เ ร่ิม
เคลื่อนไหวเตรียมการเพ่ือปลุก
กระแสขับไล่รัฐบาลทหารคสช.
 เน่ืองจากการข ่าวพบการ
เคลื่อนไหวในทางปลุกปั ่นเกิด 
ขึ้นอย่างผิดปรกติ มีความพยา 
ยามบิดเบือนข้อมูลเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน 
โดยด�าเนินการทั้งในพื้นที่ชุมชน 
หมู่บ้าน และด�าเนินการผ่านสื่อ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีเป้า
หมายล่วงละเมิดสถาบัน และ

ท�าลายเสถียรภาพรัฐบาล รวม 
ทั้งมีความตั้งใจให้การเคลื่อน 
ไหวขยายตัวเป็นวงกว้าง เพื่อ 
รอโอกาสยกระดับเป็นการชุม 
นุมขับไล่รัฐบาล โดยกลุ่มบุคคล
เหล่านี้ท�าการเคลื่อนไหวทั้งใน 
และนอกประเทศ
 ตามเอกสารลบัทีก่ล่าวอ้างส่ัง
ให้ทุกหน่วยงานสืบสวนติดตาม
พฤติการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูล
แกนน�า พร้อมเครือข่ายผู้ให้การ
สนับสนุนทางความคิด งบประ 
มาณ รปูแบบการเคลือ่นไหว และ
จุดประสงค์ที่แท้จริงในการออก
มาเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ ่ม  
ให ้ประสานข ้อมูลกับฝ ่ายปก 
ครองเพื่อร่วมกันแก้ไขไม่ให้เกิด
ความเคลื่อนไหว หากพบบุคคล
ใด แกนน�า หรือผู้ให้การสนับ 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

สนุน มีพฤติการณ์เข้าข่ายอาจ
กระท�าผิดกฎหมาย หรือจะยก
ระดับสู่ความวุ่นวาย รุนแรง ให้
ด�าเนินการ พร้อมรายงานให้ผู้
บังคับบัญชาทราบตามล�าดับชั้น 
 ทั้งนี้ ให้สรุปรายงานผล
การติดตามความเคลื่อนไหว
ให้ ผบ.ตร.ทราบทุก 15 วัน 
โดยก�าหนดรายงานผลครั้ง
แรกวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้
 เอกสารลับนี้ถูกเพิ่มน�้าหนัก 
ความน่าเชื่อถือหลัง พล.ท. 
สรรเสริญ แก้วก�าเนิด โฆษก
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี  
เป ิดเผยหลังการประชุมเมื่อ 
วันอังคารที่ผ ่านมาว ่า “บิ๊ก
ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าขณะ 
นี้สถานการณ์เข ้าสู ่โหมดการ 
เมือง มีปรากฏการณ์หลายเรื่อง 
เช่น ใส่ร้าย บิดเบือน การปล่อย
ข ้อมูลข ่าวสารเท็จ หรือการ
พยายามลดความน ่าเชื่ อถือ 
ของตัวบุคคลท่ีเป็นเจ้าหน้าที ่
ของรัฐในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีมูล
บ้าง ไม่มีมูลบ้าง
 ทั้ งนี้  หากพิ จารณาจาก 
ความเคลื่อนไหวท่ีเกิดขึ้น จะ 
เห็นว่าเป็นปฏิกิริยาเด้งรับกัน
เป็นทอดๆ หลังจากท่านผู ้น�า
ออกมาตั้ งค�าถาม 6 ข ้อกับ
ประชาชน โดยปรากฏในข้อที่ 6  
ซึ่งตั้งค�าถามว่า เหตุใดพรรค 
การเมืองและนักการเมือง จึง 
ออกมาเคลื่อนไหวคอยด่า คสช. 
รัฐบาล และนายกฯบิดเบือนข้อ
เท็จจริงในการท�างานในช่วงนี้
อย่างมากผิดปรกติ จึงขอฝาก 
ถามประชาชนว่าเพราะอะไร 
เนื่องจากอ�านาจอธิปไตยเป็น 
ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ 
จึงอยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทย
ช่วยพิจารณาตัดสิน
 แม้จะไม่ได้สื่อสารออกมา
โดยตรง แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่า
จะเป็นการตั้งค�าถามของท่าน 
ผู้น�า เอกสารลับท่ีอ้างเป็นค�าสั่ง
ของ ผบ.ตร. และการพูดในที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีของ “บิ๊ก
ป้อม” ดูเหมือนจะเป็นการตอบ
ค�าถามที่ดังอยู ่ตอนนี้ว ่าท�าไม 
ยังไม่ปลดล็อกทางการเมือง
 สถานการณ์เข้าสู ่โหมด
การเมืองของจริง
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In Brief : ย่อความ

เชื่อถือไม่ได้

ทรรศนะ

ถ้าจะเชื่อก็อย่าเชื่อจนเกินไป อย่า
เชื่ออย่างหลับหูหลับตา เชื่อพอดีๆ 
ถ้าเชื่ออย่างงมงายมันไม่ไหว

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

รักเค้ามั้ย?
ค�าถาม 6 ข้อ “ทั่นผู้น�า” กลายเป็น
ประเด็นร้อน และเมื่อย้อนไปถึงการ
ตั้งค�าถาม 4 ข้อเดิม ก็ท�าให้ “ทั่น
ผู้น�า” ถูกมองว่าพยายามบิดเบือน
ความจริงและกลบเกลื่อนความล้ม
เหลวในการแก้ปัญหาประเทศ
 การตั้งค�าถามท่ามกลางภาวะ
ศรัทธาที่ตกต�่า จึงเป็นแค่การเปลี่ยน
กลยุทธ์หรือ “เกมอ�านาจ” เพื่อหยั่ง
เสียงประชาชนให้มั่นใจว ่ายังมีผู ้
สนับสนุนอีกมากน้อยแค่ไหน และ
ประชาชนเห็นอย่างไรกบันกัการเมอืง
และพรรคการเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก็
สะท้อนชัดเจน รวมถึงกระแสข่าวการ
ตั้งพรรคทหารหรือพรรคนอมินีเพ่ือ 
“สืบทอดอ�านาจ”
 บทบาทของรัฐบาลทหารและ
คสช.จงึกลายเป็นคูข่ดัแย้งโดยตรงกบั
ฝ่ายการเมืองเต็มตัว เพื่อมีอ�านาจต่อ
ไปให้นานที่สุด ถามเพื่อออดอ้อน
ประชาชนท�านองว่า “ยัง...รักเค้า
มัย้?” ไม่ได้ถามเพือ่ประเทศชาต ิโดย
ปัดสวะให้พ้นตัว และ “เอาดีใส่ตัว 
โยนชั่วใส่คนอื่น” เท่านั้น   
 เหมอืนค�ามัน่สญัญา “ขอเวลา
อีกไม่นาน จะคืนความสุขให้ประ 
เทศไทยและประชาชน” จึงเป็น
แค่ลมปาก ความนิยมของ “ทั่น
ผู้น�า” จึงวูบ ค�าตอบที่ได้จึงมีแต่ 
“ก้อนอิฐ” ไม่ใช่ “ดอกไม้”

บ้านเรา 3 เดือน 5 เดือน หรือ 6 เดือน ก็มัก
จะมีโหรท่ีออกมาพยากรณ์และโหนกระแส 
เพราะโหราศาสตร์และโหราจารย์ยังมีคนเชื่อ
เรื่องของดวงดาวดวงเดือน ก็อยากจะฝากคน
ไทยไว้หน่อยว่า ถ้าดวงดาวดวงเดือนมีอ�านาจ
ไปหมดทุกอย่าง หรืออยู่เหนือกรรม เราก็จะ
ไม่ต้องเชื่อ “กฎแห่งกรรม” หรือเชื่อในความ
เพียรความพยายามใดๆทั้งสิ้น 
 อยากจะให้รูว่้า ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้มนั
เกิดจากการกระท�าของคนด้วยคือกรรม ส่วน
ธรรมชาตหิรอืดวงดาวจะมผีลอย่างไรกแ็ล้วแต่ 
ถ้าเราเชือ่ว่าเราท�าด ีท�าถกู เรากม็ุง่มัน่และเชือ่
ในตัวเอง  
  หลวงพ่อพทุธทาสได้เขยีนกลอน “เรา
สร้างดวง ดีกว่าให้ดวงสร้างเรา” ไว้ว่า 
“เราดี ดีกว่าดวงดี เพราะดีนั้นมีที่เรา ดี
กว่าทีด่วง...” วนัเวลาทีท่่านสามารถท�าได้
ดีที่สุดน่ันแหละ คือฤกษ์ดียามดีส�าหรับ
ท่าน อย่าไปดูหมอให้เสียเวลา ความโง่
งมงายเป็นบ่อเกดิแห่งความโชคร้าย มใิช่
ดวงดาวหรอืเทพเจ้าผสีางทีไ่หนมาบนัดล
  โชคร้ายไม่ได้เกิดตลอดปี แต่ถ้าเราไม่ดี 
พฤติกรรมเราไม่ดี แล้วเขาบอกว่าดวงดี ก็ไม่
ได้ท�าให้เราได้ดี บางครั้งอาจมีคนร้าย คนไม่
ดีท�าร้ายคนดีก็มีมากมาย แต่เอาล่ะ..ถ้า
โหราศาสตร์เตอืนในลกัษณะไม่ให้เราประมาท 
อย่างที่ยกย่องเป็น “นอสตราดามุสเมือง
ไทย” ท�านายว่าจะเกิดภัยพิบัติน�้าท่วมชนิด
ไม่เคยมีมาก่อนคือหนักกว่าปี 2554 โดยบอก

ว่าน�า้จะท่วมเดอืนมกราคมหรอืกมุภาพนัธ์ ถ้า
เราคิดให้ดีว่ามันวิปริตผิดธรรมชาติหรือไม่  
ถ้าเกิดทายถูกแม่นเป๊ะ โอโห...โหรคนนี้ก็จะ
ดังยิ่งกว่า “หมอดูอีที” ของพม่าเสียอีก แต่
ถ้าไม่เป็นไปตามท�านายก็น่าจะดับหรือไม่ 
เพราะท�านายผิดเพี้ยน ฝนก็หมดไปแล้วตั้ง 
แต่เดือนธันวาคม  
 ถ้าเป็นไปตามค�าท�านายก็เท่ากับเป็นภัย
พิบัติใหญ่ของเมืองไทยในรอบ 100-200 ปี 
ธรรมชาติวิปริตไม่ตรงตามฤดูกาลไปถึง 2-3 
เดือน ซ่ึงมันไม่น่าจะเป็นไปได้ มันไม่น่าเชื่อ
ถือ ถ้าคลาดเคลื่อนไปสักเดือนครึ่งเดือนก็พอ
เช่ือได้ แต่ท�านายอย่างน้ีเช่ือไม่ลง นอกจาก
ธรรมชาติมันจะเกิดความวิปริตวิปลาสมากๆ 
  จึงหวังว่าถ้าเราจะเชื่อโหราศาสตร์ ก็ต้อง
เป็นศาสตร์ท่ีเอาสถิติต่างๆมาพยากรณ์ มา 
บวกลบคูณหารแล้วก็ท�านายว่าจะเป็นอย่าง
นั้นอย่างนี้ สถิติมันเป็นอย่างนี้ จึงน่าเชื่อว่า 
จะเป็นอย่างนั้น ถ้าจะเชื่อก็อย่าเชื่อจนเกิน 
ไป อย่าเชื่ออย่างหลับหูหลับตา เชื่อพอดีๆ  
ถ้าเชื่ออย่างงมงายมันไม่ไหว 
 เอาล่ะ..ก็ถือว่าโหรหรือหมอดูเขามา
เตอืนเพือ่ไม่ให้ประมาท อย่างนีก้ถ็อืว่าใช้ได้ 
แต่กอ็ย่าให้ประชาชนเกดิความหวาดวติก
กงัวลจนมากเกนิไป อนันีค้งไม่ดนีกั จติใจ
สัน่ระรวัไม่อยูก่บัเนือ้กบัตวั มนักไ็ม่ถกู อาจ
เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นก็ขอให้คิด
พิจารณาให้พอเหมาะพอดกีแ็ล้วกนั
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

บลจ.กสกิรไทยประเมนิตลาดหุน้ญีปุ่น่มคีวามน่าสนใจหลงั “อาเบะ” 
ชนะเลอืกตัง้และเศรษฐกจิยงัโตต่อเนือ่ง แนะลงทนุหุน้ในญีปุ่น่ โดย
แนะน�ากองทนุ K-JP, กองทนุ K-JPX และกองทนุ KJPRMF

ผลตอบแทนกองทุนK-JP27% 

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief 
Investment Officer บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 
จ�ากัด (บลจ. กสกิรไทย) เปิดเผยว่า  
สถานการณ์ลงทุนในตลาดหุ ้น
ญีปุ่น่มคีวามน่าสนใจมากขึน้ บลจ.
กสกิรไทยจงึปรบัมมุมองการลงทนุ
เป็น Overweight เนือ่งจากมองว่า
เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวได้ดี โดย
เฉพาะตัวเลขการบริโภคที่เติบโต
แข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่ต้นปี รวมถึง 
ผลประกอบการไตรมาส 3 ทีท่ยอย
ออกมาค่อนข้างดีและคาดการณ์
ผลก�าไรบริษัทจดทะเบียนจะเติบ 
โตสูงกว่า 10% ในปีนี้ รวมถึง 
ผลการเลือกตั้งที่ท�าให้การเมือง
ญ่ีปุ่นมีเสถียรภาพและมีความต่อ
เนื่องของนโยบายบริหารประเทศ 
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นจึงน่าสนใจที่จะเข้า 
ไปลงทุน
 นายนาวิน กล่าวว่า ตั้งแต่ต้น
ปี 2560 ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้น
โดดเด่น โดยตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 3 
พฤศจิกายน ดัชนี Topix ปรับตัว
ขึ้นกว่า 18% ปัจจัยบวกมาจาก
เศรษฐกิจท่ีขยายตวัได้ด ีโดยเฉพาะ 
ตวัเลขการบรโิภคทีแ่ขง็แกร่งต้ังแต่
ต้นปี ขณะที่เงินเฟ้อแม้ยังห่างจาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 2% แต่เริ่มเห็น
สัญญาณการฟื้นตัวที่ดีและการที่

นายอาเบะชนะการเลือกตั้ง ช่วย
หนนุเสถยีรภาพทางการเมอืงและ
ความต่อเนื่องในการด�าเนินนโย 
บายทางเศรษฐกิจ ขณะที่ธนาคาร
กลางญี่ปุ่นคงมตินโยบายการเงิน
แบบผ่อนคลายต่อเนื่อง จึงเป็น 
ผลดีต ่อการลงทุนในตลาดหุ ้น 
นอกจากนี้ ราคาหุ้นญี่ปุ่นปัจจุบัน
ยังซื้อขายอยู ่ในระดับต�่ากว่าค่า
เฉลีย่ระยะยาว โดยอตัราส่วนราคา
ต่อก�าไร (Forward P/E) ของหุ้น
ญี่ปุ่นปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 15.9 
เท่า ถูกกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 18.4 
เท่า และยังถูกว่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐ  
จึงท�าให้ตลาดหุ ้นญ่ีปุ ่นมีความ 
น่าสนใจที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น 
 บลจ.กสกิรไทย จงึแนะน�ากอง 
ทนุเปิด K-JP ทีเ่น้นลงทนุหุน้บรษิทั
จดทะเบียนญี่ปุ่นที่มีผลประกอบ
การดีและธุรกิจมีแนวโน้มเติบโต
ต่อเนื่อง โดยผลการด�าเนินงาน
ย้อนหลังของกองทุน K-JP ณ วัน
ที่ 31 ตุลาคมสามารถชนะเกณฑ์
มาตรฐานในทกุช่วงผลการด�าเนนิ
งานทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดย
นับตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนที่ 
19.54% ชนะเกณฑ์มาตรฐานที่ 
18.04%, ผลการด�าเนินงานย้อน
หลัง 6 เดือนให้ผลตอบแทนที่ 

16.99% ชนะเกณฑ์มาตรฐานที่ 
15.15%, ผลการด�าเนินงานย้อน
หลัง 1 ป ี  ให ้ผลตอบแทนท่ี 
27.93% ต่อปี ชนะเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ 26.88% ต่อปี  
 บลจ.กสิกรไทยยังมีกองทุน
เปิด K-JPX ที่ลงทุนในกองทุน
หลัก TOPIX Exchange Traded 
Fund เป็นกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุน
ส่วนใหญ่ในหุ้นตามดัชนี Topix 
(ดัชนีอ้างอิง) จึงเป็นกองทุนท่ี
เหมาะกับผู้ต้องการลงทุนในหุ้น
ญีปุ่น่และสร้างผลตอบแทนให้ใกล้
เคียงกับดัชนีอ้างอิง ส่วนผู้ลงทุน
ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษ ีพร้อมโอกาสเตบิโตไปกบัหุน้
ญี่ปุ่นในระยะยาว บลจ.กสิกรไทย
แนะน�ากองทุนเปิด K-JP หุ้นทุน
เพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF) ซึ่ง 
จะมีนโยบายลงทุนเดียวกันกับ 
กองทุน K-JP โดยบลจ.กสกิรไทย
เสนอผู ้ที่สนใจลงทุนในกองทุน 
K-JP, กองทุน K-JPX และ
กองทุน KJPRMF สามารถลงทุน
เริ่มต้นเพียง 500 บาท 

นาวิน อินทรสมบัติ

แอปฯK PLUS Beacon
น.ส.ศภุนวีรรณ จตูระกลู ผูช่้วย
กรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสิกร
ไทย กล่าวถึงการพัฒนาแอปพิ 
เคชนั K PLUS Beacon ทีพั่ฒนา
ต่อยอดจากฟินเทคทีค่ว้า 2 ราง 
วัลระดับโลก เพื่อให้ผู้บกพร่อง
ทางการเหน็สามารถท�าธรุกรรม 
การเงินผ่านมือถือได้เป็นครั้ง
แรก โดยเปิดรบัอาสาสมคัรร่วม
ทดลองใช้งาน 300 คนจาก 4 
กลุ่ม ได้แก่ คนตาบอด ผู้มีสาย 
ตาเลือนราง ผู้สูงวัย และบุคคล
ทัว่ไป โดยลงทะเบยีนแจ้งความ
จ�านงตัง้แต่ 16-24 พฤศจกิายน 

TITLEลยุอสงัหาฯภเูกต็
นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ร่ม 
โพธิ ์พรอ็พเพอร์ตี ้ (TITLE) เปิด
เผยว่า หลังจากได้รับเงินที่ได้
จากการขายหุ้นไอพโีอ ได้น�าไป 
ซือ้ทีด่นิบรเิวณหาดในยาง ภูเก็ต 
กว่า 29 ไร่ อยู่ติดกับที่ดินของ
โครงการ The Title หาดในยาง
เฟส 1 และเฟส 2 โดยมั่นใจว่า
จะรองรับแผนการพัฒนาโครง 
การอสงัหารมิทรพัย์ไปได้อย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้อย 6-10 ปี

อนันดาฯปลืม้ยอดขาย
บรษัิท อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยผลการ
ด�าเนินงานไตรมาส 3 ประสบ
ความส�าเร็จเกินเป้าที่ตั้งไว้ที่ 
6,350 ล้านบาท ถึง 52% จาก
ยอดขายโครงการใหม่และโครง 
การทีเ่ปิดตวัก่อนหน้า นอกจาก
นี ้ยงัปรบัเพิม่เป้ายอดขายทัง้ปี
เป็น 32,588 ล้านบาท ท�าให้มี
ยอดขายรอรับรู้รายได้สิ้นไตร 
มาส 3 ก�าหนดโอนภายในช่วง 
4 ปีข้างหน้ากว่า 54,400 ล้าน
บาท สงูสดุเป็นสถติิอีกครัง้ โดย
ไตรมาส 4 ตั้งเป้ายอดโอนเป็น
สัดส่วนถงึ 64% ของเป้ายอดโอน
ทั้งปีกว่า 23,000 ล้านบาท

แจกใหญ่ แจกจริง : นายคิโยะ
ยะซึ อะซะนุมะ กรรมการผู้จัด 
การ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)  
เปิดตัวแคมเปญใหญ่ส่งท้ายปี 
“อิออนครบรอบ 25 ปี แจกรถ  
25 คนั” ฉลองความส�าเรจ็และขอบ 
คณุลกูคา้ออิอนทีใ่หก้ารสนบัสนนุ
มาตลอด 25 ป ีดว้ยรางวลัใหญร่ถ 
ยนตโ์ตโยตา้ ยาริส เอทฟี สรอ้ยคอ 
ทองค�า รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท

คลื่นธุรกิจ
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In Brief : ย่อความ

ผูน้�าอาเซยีน จนี ญีปุ่น่ และ 
เกาหลีใต้ เห็นพ้องในที่
ประชุมสุดยอดประจ�าปี 
จะร่วมมอืกนัยดึหลกัการ
ค้าเสร ีเพือ่ป้องกนัผลกระ 
ทบจากการกีดกันทาง 
การค้า และมแีผนรวมกนั 
เป็นตลาดเดยีวในอนาคต 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

‘อาเซียน+3’เน้นการค้าเสรี

ปฏิบัติตามหลักการค้าเสรี เพื่อ
ป้องกันผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้า ที่ขยายวงกว้าง
เพิ่มขึ้นทั่วโลก
 นายกรัฐมนตรีหลี เค่อเฉียง 
ของจีน กล่าวต่อที่ประชุมว่า โลก
ก�าลังเผชิญความท้าทายจากการ
กีดกันทางการค้า และมาตรการ
ต่อต้านโลกาภิวัตน์ 
 การประกาศความร่วมมือ
ทางเศรษฐกจิระดบัภมูภิาคใน
ที่ประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการส่ง
สญัญาณให้โลกรบัรูถ้งึการยดึ
หลักการค้าเสรีที่เป็นปึกแผ่น 
ของอาเซียน และพันธมิตร 3 
ประเทศ      
 อีกประเด็นที่นายกรัฐมนตรี
จีนยืนยันจะร่วมมือผลักดัน คือ
การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออก (East Asia 
Economic Community : EAEC) 
ระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 
 นายกรฐัมนตรจีนีระบวุ่า เพือ่ 
ใช้เป็นองค์กรรวมกับประชา 
คมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community : 
AEC) เป็นตลาดเดียว ซึ่งเป็น
แนวทางหนึง่ในการเพ่ิมความ
เข้มแขง็ ด้านความร่วมมอืทาง

ที่ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซียน+3 
(ASEAN Plus Three Summit : 
APT) ครั้งที่ 20 ที่กรุงมนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอังคาร 
(14 พ.ย.) เห็นพ้องในการเพ่ิม

ระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
รวมพลังยึดหลักการค้าเสรี รวม
ทั้งต่อต้านการกีดกันทางการค้า
ไปพร้อมกัน
 การประชุมเอพีที (APT) เป็น
เวทพีบหารอืประจ�าปีระหว่างผูน้�า
อาเซียน 10 ประเทศกับผู ้น�า
ประเทศเอเชียตะวันออก 3 ชาติ 
ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่น และเกาหลีใต้ 
โดยปีน้ีมีการเน้นเร่ืองการเพิ่ม
ระดับความร่วมมือ และร่วมกัน

เศรษฐกิจประจ�าภูมิภาค 
 ด้านนายกรัฐมนตรีชินโสะ 
อาเบะ ของญีปุ่น่ ระบวุ่า ท่ามกลาง
กระแสปกป้องผลประโยชน์ของ
แต่ละประเทศที่ขยายวงกว ้าง 
ต่อเน่ือง ท�าให้ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว ่างอาเซียนกับ  
3 ชาติพันธมิตร มีความส�าคัญ
มากขึ้น 
 ผูน้�าญีปุ่น่ระบวุ่า ประโยชน์
ส�าคัญส่วนหนึ่งของความร่วม
มอื คอืช่วยให้สามารถประเมิน 
สถานการณ์เศรษฐกิจของภูม ิ
ภาคและระดับโลกได้แม่นย�า
ขึน้ ท�าให้ระดบัความเสีย่งลดลง  
อีกทั้งสามารถเพิ่มความเข้ม
แขง็ให้กบัระบบการค้าเสรด้ีวย
 ส่วนประธานาธิบดีมูน แจอิน 
แห่งเกาหลีใต้ กล่าวเสริมอีกประ 
เด็นว่า อาเซียนกับ 3 ชาติพันธ 
มิตร ควรเพิ่มระดับความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลี่ยนและสนับ 
สนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วย เพือ่เป็นตวัช่วยส�าคญัในการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคมของ
ภูมิภาค
 ประเด็นท่ีน�าเสนอ ล้วน
เป็นแนวทางท่ีชาติสมาชิกจะ
ได้ผลประโยชน์ร่วมกัน โดย
เฉพาะแผนรวมกันเป็นตลาด
เดียว ถือเป็นแนวทางที่ส่งผล
ดีต ่อการเพิ่มผลประโยชน์
ทางการค้าที่ส�าคัญ

ออสมานี ซีมันกา แห่งบราซิล แซวผู้น�าสหรัฐด้วยภาพก่อน 
(Before) และหลัง (After) เยือนจีน โดยน�าเสนอผลงานน้ี 
ใน caglecartoons.com

ข้อมูลภาพ : Detak.Co
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สังคม

วิทยาลัยดุสิตธานี ผนึกก�าลังร่วม
มือกับ Tsuji Culinary Institute 
สถาบันประกอบอาหารชื่อดังที่
มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่น เปิด
คอร์สระยะสัน้ส�าหรบับคุคลทัว่ไป 
สอนปรงุอาหารชดุ “ไคเซก”ิ หรอื 
“ไคเซกิ เรียวริ” โดยจะเริ่มต้น 
เปิดสอนในเดือนมกราคมปีหน้า 
 ผศ.ดร.สาโรจน์  พรประภา 
อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี  
กล่าวว่า วิทยาลัยดุสิตธานี ได้
ผนึกความร่วมมือครั้งส�าคัญกับ 
Tsuji Culinary Institute สถาบัน
สอนการประกอบอาหารชั้นน�า 
ที่มีชื่อเสียงของประเทศญี่ปุ่นใน
การเปิดคอร์สระยะสั้นส�าหรับผู้
สนใจทัว่ไปเพือ่สอนปรุงอาหารชดุ  
“ไคเซกิ” หรือไคเซกิ เรียวริ ซึ่ง
เป็นชุดอาหารที่บริการทีละคอร์ส 
อย่างเป็นล�าดับตามธรรมเนียม
ดัง้เดมิของญีปุ่น่ ท่ีมคีวามพถิพีถินั

นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี เปิดงานประชุม
วิชาการเชิงปฏิบัติการ “22nd Annual Asian Course in Temporal  
Bone/Ear surgery” เพ่ือถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์  
ทางด้าน โสต ศอ นาสิก ที่ศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี 

พิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน น�าผู้เข้ารอบ  
10 ทีมสุดท้ายโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง 
เข้าร่วมโปรแกรมเตรียมความพร้อมส�าหรับการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต  
ในด้านต่างๆอาทิความทันสมัยทางเทคโนโลยี ที่ประเทศญี่ปุ่น

ในคัดเลือกวัตถุดิบตามฤดูกาล 
การปรุงแต่ง และกรรมวิธีที่ใช้ใน
การปรุง ตลอดจนการน�าเสนอ
อาหาร ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้
กับอาหารยุโรปชั้นสูง หรือ “โอต 
กวีซีน” (Haute Cuisine) ของ 
ชาติตะวันตก 
 เรายนิดทีีไ่ด้ร่วมมอืกบัสถาบัน 
Tsuji อย่างแน่นแฟ้น เพราะ Tsuji 
เป็นสถาบันสอนประกอบอาหาร
ที่มีชื่อเสียงมาก โดยตลอดระยะ
เวลานับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันมา 
กว่า 50 ปี สถาบัน Tsuji ซึ่ง 
มีทั้งหมด 7 สาขา ทั้งในญี่ปุ่น 
และฝร่ังเศส สามารถผลิตเชฟ 
ชั้นน�ากว่า 135,000 คน ซ่ึงเชฟ
เหล่านี้มีโอกาสได้ร่วมงานกับโรง 
แรมและภัตตาคารชั้นน�าทั่วโลก 
 ซึ่งเมื่อเร็วๆน้ี ทางวิทยาลัย
ดุสิตธานี ได้จัดงาน Tsuji Event 
: A Journey into Japanese 

Cuisine โดย Mr.Masakatsu 
Takemoto (มาซาคัตซึ ทาเก 
โมโตะ) เชฟชั้นน�าของสถาบัน 
Tsuji บินตรงจากประเทศญี่ปุ่น 
มาสาธิตวิธีการท�าอาหาร ไคเซกิ
โดยเมนูที่ เชฟทาเกโมโตะ ได้
สาธิตคือซุปใส ที่ใช ้สาหร ่าย 
คอมบุและปลาคัตสุโอะ ต้มใน
อณุหภมิูทีเ่หมาะสม กลายเป็นซุป
ใสที่อร่อยและเป็นส่วนประกอบ

ของหลายๆเมนูด้วย อีกเมนูที่ 
เชฟได้สาธิตคือปลาแซลม่อน 
ย่าง โดยเริ่มจากการโรยเกลือ  
ทิ้งไว้ 20 นาที เพื่อให้ความคาว
ของปลาออกมา จากนั้น น�าปลา
ไปล้าง หั่น และน�าไปแช่ซอส 
สัก 20 นาที ให้รสเข้าเนื้อและ 
มีสีสันน่ารับประทาน จึงน�าไป 
ย่างจนสุกนอกจากนั้น ยังมีเมนู 
ที่สาธิตอีกคือไข่ม้วนหรือทามา
โกะยากิ ที่ใช้ไข่ ผสม น�้าซุปใส 
ที่ท�าไว้ และน�้าตาล มาม้วนบน
กระทะสี่เหลี่ยม  
  ส�าหรับผู้สนใจสมัครอบรม
คอร์สระยะสั้น “ไคเซกิ” รวมถึง 
Fun Course ที่สามารถเรียนจบ
ภายใน 1 วัน เช่น การท�าขนม
ญี่ปุ่นส�าหรับวันวาเลนไทน์ หรือ
การท�าอาหารวันปีใหม่ของญี่ปุ่น
สามารถติดตามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ www.dtc.ac.th

คอร์สอาหารญี่ปุ่น‘ไคเซกิ’
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 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

ด�ำเนนิกจิกำรเป็นทีป่รกึษำและผูใ้ห้บรกิำรด้ำนสำรสนเทศอย่ำงครบวงจรให้กบัลกูค้ำ ด้วยกำรน�ำ
เสนอระบบงำนและบรกิำรให้ค�ำปรกึษำทีส่นบัสนนุควำมต้องกำรของลกูค้ำทีห่ลำกหลำย โดย
มุง่หวงัให้ได้ควำมพงึพอใจสงูสดุ รวมไปถงึกำรทีล่กูค้ำได้รบับรกิำรทีด่ทีีส่ดุ โดยให้บรกิำรดงันี้ 
 1.IT Solution Consulting-ทีป่รกึษำด้ำนสำรสนเทศครบวงจร IT, Network, Security และ Hardware-

Infrastructure

 2.Enterprise Web System-พัฒนำระบบ Enterprise Web Package เพื่อรองรับกำรเติบโตอย่ำง

ยั่งยืนทั้ง Web Development, Mobile Development และ e-Commerce

 3.Enterprise Application Integration-พัฒนำระบบเชื่อมต่อ ERP ชั้นน�ำ โดยเฉพำะ SAP-ORACLE 

เพื่อต่อยอดกำรใช้งำนบนเทคโนโลยี Mobile, RFID, Barcode, GPS และ E-Commerce  

 4.Strategic Business Consulting-บริกำรที่ปรึกษำวำงกลยุทธ์ด้ำน IT ส�ำหรับองค์กร 

  

1.Web Programmer / Senior Web Programmer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Software ส�าหรับองค์กร

   สามารถพัฒนา Web ด้วย PHP หรือ .NET หรือ Java

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.Mobile Developer / Senior Mobile Developer
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Software ส�าหรับองค์กรเท่านั้น

3.System Analyst / Senior System Analyst
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการ Implement Software ส�าหรับองค์กร

   มีครามรู้ความเข้าใจในกระบวน Implement งาน

  มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.Project Manager
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer/IT

   มีประสบการณ์ในการ Implement Software และ Manage Software Project ส�าหรับองค์กร

   มีครามรู้ความเข้าใจในกระบวน Implement งาน

   มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

   มีประสบการณ์ในการ Implement ระบบ Software Package มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.Sales – IT Solution
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์การขายไม่ต�่ากว่า 1 ปี ส�าหรับลูกค้าองค์กร

   มีประสบการณ์ในการท�า TeleSales 

   มีประสบการณ์ในการขาย IT Solution ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.Sales – Enterprise System
   วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 

   มีประสบการณ์การขายไม่ต�่ากว่า 1 ปี ส�าหรับลูกค้าองค์กร

   มีประสบการณ์ในการท�า TeleSales 

   มีประสบการณ์ในการขาย Enterprise System ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

AI Symtem_P1-101117

บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำ�กัด

โทร. 0-2637-1142-3สนใจสมัครงาน สามารถส่งอเีมล์ได้ที่ jobs@aisyst.com หรอืที่ บรษิทั เอ ไอ ซสิเตม็ อาคาร จพี ีเฮ้าส์ ชั้น 2 
เลขที่ 71 ถนนทรพัย์, แขวงสี่พระยา, เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500  Website: www.aisystem.co.th

ตำ�แหน
่งง�นว

่�ง

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง



หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

เคทซี ีผู้น�ำธรุกิจสินเชือ่เพ่ือผู้บรโิภค
ของไทย เผยทศิทำงธรุกจิปี 2561 ตัง้เขม็ทศิ 
ทีค่วำมจ�ำเป็นและควำมต้องกำรของสมำชกิ
และผู้บริโภคเป็นหลัก (Customer Needs) 
เดินหน้ำโมเดลธุรกิจจับมือพันธมิตรรอบ
ทศิด้ำนกำรตลำด ไอท ีสตำร์ทอพั และฟิน
เทค น�ำเสนอบริกำรที่มีคุณค่ำและตรงกับ
ควำมต้องกำรของสมำชิกอย่ำงแท้จริง 
พร้อมผลกัดนัแผนงำนด้ำนดจิทิลั ครอบคลมุ
นวัตกรรมเทคโนโลยีบริกำรล่ำสุดสู่สังคม
ไร้เงินสดเต็มรูปแบบ มั่นใจสมำชิกบัตร
เครดิตและสินเชื่อบุคคลกว่ำ 3 ล้ำนบัญชี 
และผูบ้รโิภคทัว่ไทยจะได้รบัประสบกำรณ์
ทีด่ ี(Customer Experience) ซึง่จะช่วย
เสริมสร้ำงควำมผูกพันกับแบรนด์เคทีซี
อย่ำงยั่งยืน

นำยระเฑียร ศรีมงคล ประธำนเจ้ำ-
หน้ำที่บริหำร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยว่ำ “ใน
โลกปัจจบุนัเทคโนโลยก้ีาวไปเรว็ สถาบนัการ
เงินของไทยก�าลังเปลี่ยนผ่านหรือทรานส์
ฟอร์มไปสูโ่ลกแห่งดจิทิลั ไทยแลนด์ 4.0 ตาม
แผนการพัฒนาระบบการช�าระเงินแบบ
อเิลก็ทรอนกิส์แห่งชาต ิ(National ePayment) 
เคทซีเีองกไ็ด้มกีารปรบัแผนกลยทุธ์ด้านไอที
และดจิทิลั เพือ่สนบัสนนุประเทศไทยสูส่งัคม
ไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างเต็มรูป
แบบ ด้วย 3 แนวทางหลัก คือ 1.ระบบต้อง
มคีวามเสถยีร 2.โมเดลธรุกจิทีจ่บัต้องได้ และ 
3.กระบวนการท�างานถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ 
โดยในปี 2561 บริษัทฯจะเดินหน้ำขยำย
ควำมร่วมมือกับทุกพันธมิตรที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญโดดเด่นในธุรกิจนั้นๆ 
(Collaborative Business Model) แบบ
ไม่มขีดีจ�ำกดั ไม่ว่าจะเป็นพนัธมติรทางการ
ตลาด กลุ่มสตาร์ทอัพ ฟินเทค หรือร้านค้า
ทีม่จีดุแขง็โดดเด่นและพร้อมทีจ่ะท�างานร่วม
กบัเคทซี ีเพือ่น�าเสนอบรกิารทีม่คีณุค่าให้กบั
สมาชกิ และรองรบัธรุกรรมการเงินผ่านช่อง
ทางออนไลน์ที่มากขึ้น นอกจากนี้ เรายังมี
แผนปรับกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจหลักคือ 
บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลและร้านค้า เพ่ือ
สร้างโอกาสจากมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบั
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่และรักษาฐาน
สมาชกิเดมิให้อยูก่บัแบรนด์เคทซีอีย่างยัง่ยนื” 

“เราศึกษาและทดสอบระบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ให้แน่ใจว่าได้นวตักรรมบรกิาร
ทีด่ทีีส่ดุและเหมาะสมมาพฒันาและประยกุต์
ใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลซึ่ง

เคทีซีมุ่งประสานพันธมิตรรอบทิศ  
ชูนวัตกรรมบริการที่เสถียร 
ปลอดภัย สะดวกสบาย หนุนรัฐพาไทย
สู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ

เป็นธรุกิจหลัก ควบคูไ่ปกับการศกึษาพฤติกรรม
ความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมูล (Big 
Data) และวิเคราะห์ปัญหา (Pain Points) 
ทีม่าจากลกูค้าจรงิๆ เพือ่ให้แน่ใจว่านวตักรรม
บริการที่จะน�าไปเสนอกับลูกค้าต้องเป็น
ประโยชน์ มคีวามเสถยีร รวดเรว็ ใช้งานง่าย
และปลอดภยัทีส่ดุ ในขณะเดยีวกันเมือ่ลกูค้า
มกีารใช้จ่ายบตัรเครดติผ่านทางออนไลน์มาก
ขึ้น เราเองก็ต้องแนใ่จว่าเรามีระบบทีด่ีที่สดุ
ส�าหรับร้านค้าในการรองรับธุรกรรมที่จะ

เตบิโตมากขึน้ด้วยเช่นกนั ทีส่�าคญัจะต้องน�า
เสนอประสบการณ์ท่ีดี (CX-Customer 
Experience) และเหนอืกว่าความคาดหมาย
ของผู้ถือบัตรเครดิตในการท�าธุรกรรม” 

“ล่าสุดเคทีซไีด้ส่งโมบาย แอปพลิเคชนั 
“TapKTC” อาวุธหลักลงสนามการเงิน ซึ่ง
มาพร้อมลุคใหม่ เพื่อรองรับกับเทรนด์ของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เน้น
ตอบโจทย์ผู้ใช้และสมาชิกกว่า 3 ล้านบัญชี 
ให้ได้รับประสบการณ์ท่ีดี (Customer 

Experience) ซึ่งนอกจากจะมีการดีไซน์ที่
ทนัสมัยแล้ว ยังเน้นการใช้งานทีส่ะดวกและ
สบายตากับฟีเจอร์จ�าเป็นที่สมาชิกเลือกได้
เอง และระบบการล็อกอินเข้าใช้งานท่ีปลอดภยั
ครบถ้วนเหนอืใคร ด้วยทางเลอืกในกำรยนืยนั
ตวัตนหรอือตัลกัษณ์ (Biometrics) นอกเหนอื 
จากการใช้รหัส (Pin) ที่เพิ่มความปลอดภัย
ด้วยแป้นพมิพ์ไดนามกิ (Dynamic Keyboard) 
ในการลอ็กอนิเข้าใช้บริการตรวจสอบข้อมลู
ส่วนบุคคล หรือท�ารายการธุรกรรมการเงิน
ผ่านโมบาย แอปฯ “TapKTC” ทัง้การสแกน
ลายนิว้มอื (Fingerprint) และใหม่ล่ำสดุกบั
เทคโนโลยีกำรสแกนม่ำนตำ (Iris) กับบริกำร
ซัมซุง พำส (Samsung Pass) ซึ่งเคทีซี
นับเป็นสถำบันกำรเงินรำยแรกและรำย
เดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่ 
3 ของโลกท่ีเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้ โดยการ 
Log in เข้าใช้บรกิาร TapKTC ด้วยการสแกน
ม่านตา (Iris) กบับรกิารซมัซงุ พาส (Samsung 
Pass) โดยความร่วมมือกับซัมซุง ซ่ึงปัจจบุนั 
ได้อยู่ในการทดลองให้บริการ Regulatory 
Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
นบัจากไตรมาสสดุท้ายของปี 2560 ต่อเนือ่ง
ถึงปี 2561 “TapKTC” จะเป็นช่องทางส�า
คญัในการท�ากจิกรรมการตลาดเชงิรกุเข้าถงึ
สมาชิกที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งเราเชื่อ
ว่า “TapKTC” เปน็โมบายแอปพลเิคชนัทีด่ี
ที่สุดของวงการบัตรเครดิตในขณะนี้” 

“เคทซีมีุง่ขยายธรุกิจเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
ด้วยโมเดลธรุกจิทีแ่ตกต่างและเป็นรปูธรรม 
โดยมีเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนให้
ธรุกิจขับเคลือ่นอย่างมีเสถียรภาพ เราคดิว่า
วันนี้เคทีซีพร้อมเกือบ 100% ส�าหรับการ
รองรับแพลตฟอร์มงานดิจิทัลอย่างเต็มที่ 
และเช่ือว่าลูกค้าจะได้รับบริการด้านดิจิทัล
ทีด่ทีีส่ดุของวงการบตัรเครดติในขณะนี ้และ
พร้อมจะให้สมาชิกเคทีซีหรือแม้กระทั่ง
ผู้บริโภคที่อาจจะเป็นลูกค้าเราในอนาคต 
เป็นผูพ้สิจูน์และบอกเรา เพือ่ให้เราได้มโีอกาส
ปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เพราะ
การจะท�าให้ลูกค้าหรือสมาชิกผูกพันกับ 
แบรนด์เคทีซีได้อย่างยั่งยืน ควรจะมาจาก
ความพงึพอใจของลกูค้าทีไ่ด้รบัจากประสบการณ์
ใช้งานจรงิๆ และเคทซีจีะไม่หยดุแค่นี ้เรายงั
คงท�างานหนกัต่อเนือ่งเพือ่สรรหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุ 
มาน�าเสนอให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ครบทุก
ความต้องการ เพ่ือสร้างความผกูพันระหว่าง
ลูกค้ากับแบรนด์เคทีซีอย่างยั่งยืน” 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี”



หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

เคทซี ีผูน้�ำธรุกจิสนิเชือ่เพือ่ผูบ้รโิภค
ของไทย เผยทิศทำงธรุกิจปี 2561 ตัง้เข็มทศิ 
ทีค่วำมจ�ำเป็นและควำมต้องกำรของสมำชกิ
และผูบ้รโิภคเป็นหลกั (Customer Needs) 
เดินหน้ำโมเดลธุรกิจจับมือพันธมิตรรอบ
ทศิด้ำนกำรตลำด ไอท ีสตำร์ทอพั และฟิน
เทค น�ำเสนอบริกำรที่มีคุณค่ำและตรงกับ
ควำมต้องกำรของสมำชิกอย่ำงแท้จริง 
พร้อมผลกัดนัแผนงำนด้ำนดจิิทลั ครอบคลมุ
นวัตกรรมเทคโนโลยีบริกำรล่ำสุดสู่สังคม
ไร้เงินสดเต็มรูปแบบ มั่นใจสมำชิกบัตร
เครดิตและสินเชื่อบุคคลกว่ำ 3 ล้ำนบัญชี 
และผูบ้รโิภคทัว่ไทยจะได้รบัประสบกำรณ์
ท่ีดี (Customer Experience) ซ่ึงจะช่วย
เสริมสร้ำงควำมผูกพันกับแบรนด์เคทีซี
อย่ำงยั่งยืน

นำยระเฑียร ศรีมงคล ประธำนเจ้ำ-
หน้ำที่บริหำร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตร
กรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน) เปิดเผยว่ำ “ใน
โลกปัจจบุนัเทคโนโลยีก้าวไปเร็ว สถาบนัการ
เงินของไทยก�าลังเปลี่ยนผ่านหรือทรานส์
ฟอร์มไปสูโ่ลกแห่งดจิทิลั ไทยแลนด์ 4.0 ตาม
แผนการพัฒนาระบบการช�าระเงินแบบ
อเิลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ (National ePayment) 
เคทซีเีองกไ็ด้มกีารปรบัแผนกลยทุธ์ด้านไอที
และดจิทิลั เพือ่สนบัสนนุประเทศไทยสูส่งัคม
ไร้เงินสด (Cashless Society) อย่างเต็มรูป
แบบ ด้วย 3 แนวทางหลัก คือ 1.ระบบต้อง
มีความเสถยีร 2.โมเดลธรุกจิทีจ่บัต้องได้ และ 
3.กระบวนการท�างานถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ 
โดยในปี 2561 บริษัทฯจะเดินหน้ำขยำย
ควำมร่วมมือกับทุกพันธมิตรที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญโดดเด่นในธุรกิจนั้นๆ 
(Collaborative Business Model) แบบ
ไม่มีขีดจ�ำกดั ไม่ว่าจะเป็นพนัธมติรทางการ
ตลาด กลุ่มสตาร์ทอัพ ฟินเทค หรือร้านค้า
ทีม่จีดุแขง็โดดเด่นและพร้อมท่ีจะท�างานร่วม
กบัเคทซี ีเพือ่น�าเสนอบรกิารทีม่คุีณค่าให้กับ
สมาชกิ และรองรบัธรุกรรมการเงนิผ่านช่อง
ทางออนไลน์ที่มากขึ้น นอกจากนี้ เรายังมี
แผนปรับกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจหลักคือ 
บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคลและร้านค้า เพื่อ
สร้างโอกาสจากมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบั
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่และรักษาฐาน
สมาชกิเดมิให้อยูก่บัแบรนด์เคทซีอีย่างยัง่ยนื” 

“เราศึกษาและทดสอบระบบอย่าง
ต่อเน่ือง เพือ่ให้แน่ใจว่าได้นวตักรรมบรกิาร
ท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมมาพฒันาและประยกุต์
ใช้กับธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลซึ่ง

เคทีซีมุ่งประสานพันธมิตรรอบทิศ  
ชูนวัตกรรมบริการที่เสถียร 
ปลอดภัย สะดวกสบาย หนุนรัฐพาไทย
สู่สังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ

เป็นธรุกจิหลกั ควบคูไ่ปกบัการศกึษาพฤตกิรรม
ความต้องการของลูกค้าจากฐานข้อมูล (Big 
Data) และวิเคราะห์ปัญหา (Pain Points) 
ท่ีมาจากลกูค้าจรงิๆ เพือ่ให้แน่ใจว่านวตักรรม
บริการท่ีจะน�าไปเสนอกับลูกค้าต้องเป็น
ประโยชน์ มคีวามเสถยีร รวดเรว็ ใช้งานง่าย
และปลอดภยัท่ีสดุ ในขณะเดยีวกนัเมือ่ลกูค้า
มกีารใช้จ่ายบตัรเครดติผ่านทางออนไลน์มาก
ขึ้น เราเองก็ต้องแนใ่จว่าเรามีระบบทีด่ีที่สดุ
ส�าหรับร้านค้าในการรองรับธุรกรรมที่จะ

เตบิโตมากขึน้ด้วยเช่นกัน ทีส่�าคญัจะต้องน�า
เสนอประสบการณ์ที่ดี (CX-Customer 
Experience) และเหนอืกว่าความคาดหมาย
ของผู้ถือบัตรเครดิตในการท�าธุรกรรม” 

“ล่าสดุเคทซีีได้ส่งโมบาย แอปพลเิคชัน 
“TapKTC” อาวุธหลักลงสนามการเงิน ซึ่ง
มาพร้อมลุคใหม่ เพื่อรองรับกับเทรนด์ของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว เน้น
ตอบโจทย์ผู้ใช้และสมาชิกกว่า 3 ล้านบัญชี 
ให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี (Customer 

Experience) ซึ่งนอกจากจะมีการดีไซน์ที่
ทนัสมยัแล้ว ยงัเน้นการใช้งานทีส่ะดวกและ
สบายตากับฟีเจอร์จ�าเป็นที่สมาชิกเลือกได้
เอง และระบบการลอ็กอนิเข้าใช้งานทีป่ลอดภยั
ครบถ้วนเหนอืใคร ด้วยทางเลือกในกำรยนืยนั
ตวัตนหรอือตัลกัษณ์ (Biometrics) นอกเหนือ 
จากการใช้รหัส (Pin) ที่เพิ่มความปลอดภัย
ด้วยแป้นพมิพ์ไดนามกิ (Dynamic Keyboard) 
ในการลอ็กอนิเข้าใช้บรกิารตรวจสอบข้อมลู
ส่วนบุคคล หรือท�ารายการธุรกรรมการเงิน
ผ่านโมบาย แอปฯ “TapKTC” ทัง้การสแกน
ลายนิว้มอื (Fingerprint) และใหม่ล่ำสุดกบั
เทคโนโลยกีำรสแกนม่ำนตำ (Iris) กบับรกิำร
ซัมซุง พำส (Samsung Pass) ซึ่งเคทีซี
นับเป็นสถำบันกำรเงินรำยแรกและรำย
เดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่ 
3 ของโลกที่เริ่มใช้เทคโนโลยีนี้ โดยการ 
Log in เข้าใช้บรกิาร TapKTC ด้วยการสแกน
ม่านตา (Iris) กบับรกิารซมัซงุ พาส (Samsung 
Pass) โดยความร่วมมอืกบัซมัซงุ ซึง่ปัจจบุนั 
ได้อยู่ในการทดลองให้บริการ Regulatory 
Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
นบัจากไตรมาสสดุท้ายของปี 2560 ต่อเน่ือง
ถึงปี 2561 “TapKTC” จะเป็นช่องทางส�า
คญัในการท�ากจิกรรมการตลาดเชงิรกุเข้าถงึ
สมาชิกท่ีทรงประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งเราเชื่อ
ว่า “TapKTC” เปน็โมบายแอปพลเิคชนัทีด่ี
ที่สุดของวงการบัตรเครดิตในขณะนี้” 

“เคทซีมีุง่ขยายธรุกจิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
ด้วยโมเดลธรุกจิทีแ่ตกต่างและเป็นรปูธรรม 
โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้
ธุรกิจขบัเคล่ือนอย่างมเีสถยีรภาพ เราคดิว่า
วันนี้เคทีซีพร้อมเกือบ 100% ส�าหรับการ
รองรับแพลตฟอร์มงานดิจิทัลอย่างเต็มที่ 
และเชื่อว่าลูกค้าจะได้รับบริการด้านดิจิทัล
ทีด่ทีีส่ดุของวงการบตัรเครดิตในขณะน้ี และ
พร้อมจะให้สมาชิกเคทีซีหรือแม้กระทั่ง
ผู้บริโภคที่อาจจะเป็นลูกค้าเราในอนาคต 
เป็นผูพ้สิจูน์และบอกเรา เพือ่ให้เราได้มโีอกาส
ปรับปรุงและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เพราะ
การจะท�าให้ลูกค้าหรือสมาชิกผูกพันกับ 
แบรนด์เคทีซีได้อย่างย่ังยืน ควรจะมาจาก
ความพงึพอใจของลกูค้าทีไ่ด้รบัจากประสบการณ์
ใช้งานจรงิๆ และเคทซีจีะไม่หยดุแค่นี ้เรายงั
คงท�างานหนกัต่อเนือ่งเพือ่สรรหาสิง่ทีด่ทีีส่ดุ 
มาน�าเสนอให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ครบทุก
ความต้องการ เพือ่สร้างความผูกพนัระหว่าง
ลูกค้ากับแบรนด์เคทีซีอย่างยั่งยืน” 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี”



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4708 (1233) วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สังคม

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงิน
จาก โครงการวาโก้โบว์ชมพ ูสูม้ะเรง็เต้านมเพือ่สนบัสนนุการรกัษาผูป่้วยมะเรง็
เต้านมท่ียากไร้ และกจิกรรมต้านภยัมะเร็งเต้านม จ�านวน 2,000,000 บาท 
โดยม ีวรเทพ อศัวเกษม รองผูอ้�านวยการผลติภณัฑ์วาโก้ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอสถสภา 
จ�ากดั และ นพ.มรกต กรเกษม ประธานมลูนธิโิอสถสภา มอบเงนิ 700,000 
บาท ให้กับ ณฐัพงศ์ ศิริชนะ ผูว่้าราชการจงัหวดันครนายก เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ
ช่องปากให้แก่ผูส้งูอายทุีไ่ม่มฟัีนบดเคีย้วอาหารและท�าฟันเทยีมให้แก่ผูส้งูอายุ

อีดิป โอคูร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดเร็ค เอเชีย (ประเทศไทย) 
จ�ากดั น�าทีมพนกังานรับ 8 รางวัลอันทรงเกยีรต ิ3 ปีซ้อน การันตมีาตรฐาน
งานบริการทางโทรศพัท์ จากสมาคมการค้าธุรกจิศนูย์บริการทางโทรศพัท์
ไทย ในงานประกาศผลรางวลัธรุกจิศนูย์บรกิารทางโทรศพัท์ประจ�าปี 2560 

ม.ล.ปนดัดา ดศิกลุ รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธาน
ในพธิพีร้อมปาฐกถาพเิศษ “ยทุธศาสตร์การศกึษาไทยยคุ 4.0 คุณธรรม-
ความเพยีร-ซือ่สตัย์สจุรติ-รูร้กัสามัคคี” ในงาน “ซพี ีออลล์ กบัยทุธศาสตร์
การศึกษา 2561” ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

รอซ กัวโนรี ผู้อ�านวยการสมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป หรือ เฟสป้า แถลง
ข่าวเตรียมจัดงาน “ เฟสป้าเอเชีย FESPA ASIA 2018” เพื่อผลักดันไทย
เป็นศูนย์กลางอาเซียนแห่งวงการพิมพ์สกรีน การพิมพ์ระบบดิจิทัลการ
พิมพ์ผ้า และตลาดป้ายโฆษณาที่ โรงแรม ดิโอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

ดร.สทุธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาต ิกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจก.สลงิชอท กรุป๊ 
เปิดบริการใหม่ Executive Mentoring™ หรือ ธุรกิจ “พี่เลี้ยงผู้บริหาร” 
แห่งแรกในไทยพร้อมป้ันผูน้�าองค์กรรุ่นใหม่ โดยมี มัณฑนา รักษาชดั และ 
เมย์ลภัส บุญสิทธิ์วิจิตร ร่วมงาน ที่ ส�านักงานใหญ่ บจก.สลิงชอท กรุ๊ป 

  
 

	 	 	 	 				วันที่	16	พฤศจิกายน	2560

เรื่อง	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2560
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท	อิโตคิ	โมเดอร์นฟอร์ม	จำากัด

	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	 อิโตคิ	 โมเดอร์นฟอร์ม	 จำากัด	 ได้มีมติในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2560	ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้ง
ที่	2/2560	ในวันที่	18	ธันวาคม	2560	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	22	
อาคารโมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร์	ถนนศรนีครนิทร์	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	
กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามวาระการประชุม	ดังนี้
	 วาระที่	1	:	เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
	 วาระท่ี		2	:	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	คร้ังท่ี	1/2560
	 วาระที่	3	:	พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก	15,000,000	บาท	
15,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1,000	บาท	เป็น	30,000,000	บาท	จำานวน	
30,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1,000	บาท
	 วาระที่	4	:	เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)
	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

	 	 	 ขอแสดงความนับถือ
	 	 	 ในนามบริษัท	อิโตคิ	โมเดอร์นฟอร์ม	จำากัด

   
	 	 	 (นายคัสซึฮิโกะ	ฮิราโนะ)
	 	 	 กรรมการผู้จัดการ
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