
ความจริงบางส่วน?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

คอนโดฯสีลม-สาทร
โตต่อเน่ือง

เศรษฐกิจ 4

“ทรัมป์”เยือนเอเชีย
บรรลุเป้าหมาย

 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4709 (1234) วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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
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ดูมาตรฐาน?
ในยุคที่การเมืองถูกท�าให้ดู
เป็นเรือ่งเลวร้ายจนเกดิกระแส 
เรยีกร้องให้ปฏริปูเพือ่ยกระดบั
มาตรฐานให้สูงขึ้น กลับมี
ประเด็นแหลมคมท่ีน่าสนใจ
คือการตรวจสอบคุณสมบัติ
รัฐมนตรีที่ถูกร้องว่าอาจขัด
ต่อกฎหมาย ท่ีส�าคัญคืออาจ
เป็นการเสนอแต่งตัง้ทัง้ทีรู่ว่้า

ขาดคุณสมบัติ กรณีนี้มีผู้ร้อง
ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจ
สอบมาตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 
2560 ที่ผ่านมา แม้จะเดาผล
ได้ไม่ยาก แต่ในช่วงที่มีการ
ปรับคณะรัฐมนตรีถือว่าน่า
ติดตาม ถ้าต้องการยกมาตร 
ฐานการเมืองให้สูงขึ้น
โลกวันนี้มีประเด็น 2

2 9 2 3 9 1

98

รางวัลที่ 1

เลขทาย 2 ตัว

งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ผลสลากกินแบงรัฐบาล

831  961

477  628

เลขหนา 3 ตัว

เลขทาย 3 ตัว

ผลสลากกินแบ่งฯ 6
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

นายกฯที่รู้ว่าตั้งคนขาดคุณสมบัติเป็นรัฐมนตรี
จะต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไร

ดมูาตรฐาน?
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การปรบัคณะรฐัมนตร ี(ครม.) 
แม้จะเป็นข่าวใหญ่ แต่ไม่น่า
สนใจเท่าเรื่องนี้
 เรื่องที่ว่าคือกรณีที่คณะกรรม 
การป้องกันและปราบปรามการ
ทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) สรปุว่าตวั
เองไม่มีอ�านาจชี้ขาดกรณีตรวจ
สอบพบรัฐมนตรีถือครองหุ ้น 
ในบริษัทเอกชนเกินกว่าพ.ร.บ. 
การจัดการหุ ้นส่วนและหุ้นของ
รัฐมนตรี พ.ศ.2543 ก�าหนด 
ไว้ โดยโยนเรื่องไปให้ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ตัดสินใจเองว่าจะท�าอย่างไรกับ
รัฐมนตรีที่ถูกร้องให้สอบ
 ป.ป.ช.ให้เหตุผลว่ารัฐมนตรี
ย่อมอยูภ่ายใต้การดแูลของนายก
รัฐมนตรี และได้ส่งเรื่องให้คณะ
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
รับทราบด้วย
 รัฐมนตรีที่ป.ป.ช.ส่งเร่ืองให้
นายกฯพิจารณาคือ นายอุตตม 
สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงอตุสาหกรรม และ นายสนธิ
รัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

 ความจรงิมรีฐัมนตรใีนรฐับาล 
“บิ๊กตู่” อีกหลายคนที่ถูกยื่นให้
ป.ป.ช.สอบมีคุณสมบัติขัดต ่อ
กฎหมายตามค�าร้องของ นาย
เรอืงไกร ลกีจิวฒันะ ฝ่ายกฎหมาย
พรรคเพ่ือไทย โดยยื่นร้องทั้ง
ป.ป.ช.และ กกต.
 ท้ังน้ี นอกจากขัดพ.ร.บ.การ
จดัการหุน้ส่วนและหุน้ของรฐัมนตรี 
พ.ศ.2543 แล้ว ตามค�าร้องของ
นายเรืองไกรยังชี้ว่ามีรัฐมนตรีที่
อาจเข้าข่ายต้องพ้นจากต�าแหน่ง
ตามความในมาตรา 264 วรรค
สอง ประกอบมาตรา 170 (5) และ
มาตรา 98 (3) ซึ่งเป็นหน้าที่ของ 
กกต.ต้องด�าเนินการตามมาตรา 
170 วรรคสาม ส่งเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญชี้ขาด
 ค�ำร้องของนำยเรืองไกร ยัง 
น่ำสนใจตรงที่ระบุไว้ด้วยว่ำ กรณี
กำรเสนอแต่งต้ังนำยอุตตม เป็น
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำห 
กรรม และนำยสนธิรัตน์ เป็นรัฐ 
มนตรช่ีวยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม 2559 นั้น 
มีข้อสังเกตว่ำ พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ควร
ต้องรู้อยู่แล้วว่ำ ทั้งสองคนเป็น
บุคคลที่ขำดคุณสมบัติกำรเป็น
รัฐมนตรี เพรำะมีคุณสมบัติที่ขัด
ต่อมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรจัดกำรหุ้นส่วนและหุ้นของ
รัฐมนตรี พ.ศ. 2543 
 เน่ืองจากนายอุตตม เคยยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย ์ สิน 
และหนี้สิน กรณีเข้ารับต�าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโน 
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เม่ือวันที ่23 สิงหาคม 2558 ซ่ึงนาย
อุตตม ได้ยื่นแสดงรายการเงิน
ลงทนุท�าธรุกจิทีด่นิเขาใหญ่ ไว้ใน
รายการทรัพย์สินอื่นมาก่อนแล้ว 
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจะอ้างว่า 
ไม่รูข้้อมลูดงักล่าว คงรบัฟังไม่ขึน้ 
 เม่ือควรทราบการลงทุนท�า
ธรุกจิทีด่นิเขาใหญ่ของนายอตุตม 
มูลค่า 5,000,000 บาทแล้ว ก็ 
ต้องทราบต่อไปด้วยว่า การลงทนุ
ดังกล่าว มีนายสนธิรัตน์ ลงทุน
ด้วยจ�านวน 20,000,000 บาท 
จากเงนิลงทนุทัง้หมด 100,000,000 
บาท ดังนั้น การเสนอแต่งตั้ง 
ทั้งสองคนเป็นรัฐมนตรี จึงขัด 
ต่อมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของ 
รัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตั้งแต่ 
แรกแล้ว
 นายเรอืงไกร ขอให้ กกต.เชญิ

นายกฯมาให้ปากค�า พร้อมตั้ง
ค�าถามว่านายกฯท่ีรู้ว่าตั้งคนขาด
คุณสมบัติมาเป็นรัฐมนตรีจะต้อง
มีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
อย่างไร และรฐัมนตรทีีรู่ต้วัว่าขาด
คุณสมบัติแต่ยังรับต�าแหน่งต้อง
รับผิดชอบตามกฎหมายอย่างไร
 ป.ป.ช.ได้รักษามาตรฐานตัว
เองไว้แล้ว เพราะย้อนไปสมัยรัฐ 
บาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
ตรวจสอบรัฐมนตรีที่ถูกร้องแล้ว 
ก็มีมติแบบเดียวกันนี้คือไม ่มี
อ�านาจช้ีขาดว่ารัฐมนตรีที่ถูกร้อง
ให้สอบต้องพ้นจากความเป็น
รัฐมนตรีหรือไม่
 ที่เหลือก็รอดูมาตรฐานของ 
กกต.ว่าจะสอบและส่งเรือ่งให้ศาล
รัฐธรรมนูญชี้ขาดตามอ�านาจ
หน้าท่ีหรือไม่หลังจากนายเรือง
ไกรยื่นเรื่องให้สอบรัฐมนตรีรวม 
9 คนตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 
2560 ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีวี่แวว 
ว่า กกต.จะสรปุผลสอบได้เมือ่ไหร่
 ไฮไลท์ของเรื่องนี้คือกกต.จะ
เชญิพล.อ.ประยทุธ์ไปสอบปำกค�ำ
ตำมค�ำร้องของนำยเรอืงไกร หรอื
ไม่ และหำกสอบแล้วควำมจริง
ปรำกฏตำมที่นำยเรืองไกรตั้งข้อ
สังเกตไว้ พล.อ.ประยุทธ์ จะ 
แสดงควำมรับผิดชอบกับกำรตั้ง
รัฐมนตรีที่รู ้อยู ่ก่อนแล้วว่ำขำด
คุณสมบัติอย่ำงไร
 ถึงจะเดาผลได้ไม่ยาก แต่
เรื่องนี้ก็ยังน่าติดตามอยู่ดี ถ้า
ต้องการยกมาตรฐานการเมอืง
ให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงท่ี
ก�าลังมีการปรับคณะรัฐมนตรี
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In Brief : ย่อความ

ความหวังลมๆแล้งๆ

ทรรศนะ

คนถูกกินก็ไม่ค่อยพูด แต่พอถูก
รางวัลใหญ่ๆก็พูดกันไปหัวคลอง
ท้ายคลอง จึงกระตุ้นอารมณ์ให้คน
อยากซือ้อยากรวย หนกัๆเข้าหวยก็
ครองบ้านครองเมือง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ความจริงบางส่วน?
“บ๊ิกบัง-พล.อ.สนธิ บุญยรัต
กลิน” ท�ารัฐประหารยึดอ�านาจ
รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2549 ได้เขียนหนังสือ 
“The Truth ความจริงที่เป็น
เรื่องจริง” ท้ังหมด 4 เล่ม เป็น
ความจริงที่ “บิ๊กบัง” อยากพูด 
ไม่ใช่ “ความจริงทั้งหมด” 
 โดยเฉพาะเบื้องหลังการท�ารัฐ 
ประหารที่แท้จริง ซึ่ง “บิ๊กบัง” เคย
กล่าวตอบ “เสธ.หนั่น” ที่ถามใน
สภาเมื่อปี 2555 ว่า “ตายก็พูด 
ไม่ได้” และในหนังสือก็ยังยืนยัน
เหมือนเดิม โดยขยายความว่า
 “ตำยก็พูดไม ่ ได ้คือกฎของ 
องค์กรลับทั้งปวง คนที่ผ่ำนกำร
เรียนรู ้เรื่องกำรปฏิบัติกำรลับจะ
เข้ำใจผู้ใต้บังคับบัญชำ ผมมำท�ำ 
งำนนี้ต ้องเข ้ำใจกฎขององค์กร 
ที่ว ่ำ เป ิดเผยไม่ได ้ ตัวตำยได้ 
กระสุนนัดสุดท้ำยคือสังหำรตัว 
เอง ปกป้ององค์กร และกำรรักษำ
ควำมลับ…”
 “The Truth” ของ “บ๊ิกบัง” 
จึงเป็นแค่ “ความจริงบางส่วน” 
ที่คนส่วนใหญ่ไม่ต้องการรู้เท่ากับ
เบื้องหลังการท�ารัฐประหารที่แท้
จริง แต่ “บิ๊กบัง” ก็ยอมรับผ่าน 
เพจ “The Standard” ว่า “สงัคม
ปัจจบุนัหนไีม่พ้นความเป็นประ 
ชาธปิไตย”
  “ฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่ำ
นั้น ผู้ปกครองประเทศ และรัฐบำล
ต้องหนักลบัไปมองทีป่ระชำธปิไตย 
ซึ่งหัวใจอยู ่ที่ประชำชน ต้องเดิน 
ไปข้ำงหน้ำด้วยกำรปกครองแบบ
ประชำธิปไตยเท่ำนั้น เพรำะโลก 
มันบังคับไปในทิศทำงนั้น”

แทงหวยหวังรวยเป็นความหวังลมๆแล้งๆที่ยัง 
มาแรงไม่หยุด จนสลากกนิแบ่งรัฐบาลหรือลอต 
เตอรี่ขึ้นราคาเหมือนเดิม แต่ พล.ต.ฉลองรัฐ 
นาคอาทิตย์ ผู้อ�านวยการกองสลากกินแบ่ง
รัฐบาล ยังบอกว่าช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าตามแผง
ต่างๆ ขายลอตเตอรีร่าคา 80 บาท ไม่ได้ขายเกนิ
ราคา แต่ท�าไมจงึเหน็ขายกนัเกร่อเกนิ 80 บาท 
 ช่วงเช้าอาตมาไปบิณฑบาต เผอิญแม่ค้า
ขายลอตเตอร่ีเขาใส่บาตร บางคนกใ็ส่ลอตเตอร่ี 
ให้พระก็มี อาตมาจะไม่รับ แต่บอกให้เด็กวัด 
ท�าบุญให้เด็กวัดไป ปรากฏว่าแม่ค้าบอกว่า 
ฉันขายลอตเตอรี่แค่ 80 บาทเท่านั้น เขาคงไม่
โกหกพระ แต่คนอื่นไม่รู้
 เป็นอันว่าเรื่องขายหวยเกินราคาก็เถียง 
กันไป เพราะมีทั้งที่ขายราคา 80 บาท และขาย
เกิน 80 บาท ใครผดิใครถกู ใครพดูจรงิ พดูไม ่
จริง คนที่ฉวยโอกาสขายเกินราคาก็บอกว่า
เพราะรับมาแพงแล้วจะขาย 80 บาทได้ไง อะไร
ท�านองนีค้อืเขากบ็อกว่าเพือ่ความอยู่รอด ก็ขึ้น 
ราคาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆ ถ้าจะปรับ 
ปรุงแก้ไขก็กลัวว่าจะกระทบรายเล็กรายน้อย 
 พูดถงึลอตเตอร่ี วันก่อนดรูายการหนึง่ทีค่น
ประสบอุบัติเหตุขาขาด ลูกก็ขาขาด แม่ก็พิการ 
แกบอกว่าถ้าไม่มีอาชีพนีก้ไ็ม่รู้จะอยู่ยังไงหากนิ
อย่างไร จึงมาขายลอตเตอรี่ มีรายได้พอช่วย
ยังชีพได้ คนด้อยโอกาส และมีทุนรอนไม่มาก 
ขายลอตเตอร่ียังพอประทังชีวิตได้บ้าง พออยู่
พอกิน ไม่อดตายว่างั้นเถอะ 
 แม้ลอตเตอรี่จะเป็นการพนัน แต่มันก็ช่วย
ให้หลายคนมอีาชพี เหมอืนเหล้าทีม่ภีาษเีข้ารฐั
มาพัฒนาโน่นนี่ ระหว่างเสียหายกับพัฒนาจึง

ต้องมาชัง่น�า้หนกักนัด ูขายลอตเตอรีก่ท็�าให้คน
กลุ่มหนึ่งรอดตาย เลี้ยงลูก เลี้ยงครอบครัวได้ 
ก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันไป จึงเห็นคนเดินขาย
ลอตเตอร่ีกันทั่วประเทศ ไม่หายไปอย่าง 
ฉายหนังกลางแปลงที่หายสนิทไปเลย เพราะ
เทคโนโลยีที่เข้ามา 
 อย่างขายลอตเตอรี ่ต่อไปอาจใช้เครือ่งขาย
แบบกดปุ่ม ไม่ต้องไปซื้อตามแผง ไม่ต้องต่อ
รองราคา ย่ิงซื้อง่ายก็คงจะท�าให้สนุกสนาน
เพลิดเพลินกันมากขึ้น ท�าให้คนเราได้ลุ้นได้
ความหวัง บางคนบอกว่าถ้าชีวิตไม่มีลุ้นอะไร
เลย มันจะอยู่เงียบเหงาจะเหี่ยวเฉาตาย
  เพราะฉะนัน้ลอตเตอร่ีมนักแ็ก้เหงาแก้เห่ียว
เฉาได้ระดับหนึ่ง หากไม่มีลอตเตอรี่ก็อาจเป็น
โรคเหงา เปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ว้าเหว่กนัมาก
กว่็ากนัไป คอืมนัได้ทางเสยีทางเหมอืนกัน ไม่มี
อะไรทีด่ไีปทัง้หมดหรอืเลวไปทัง้หมด มนัมส่ีวน
ดีส่วนเสีย แต่ถ้าคนฉลาดไม่ไปซื้อหาก็ดีที่สุด 
อยู่กันแบบสบายๆ ไม่ต้องลุ้นไม่ต้องเสี่ยง แต่
ท�ามาหากินดีกว่าอย่างโบราณที่ว่า “มือท�า
รวย หวยท�าจน” ถ้าท�ามาหากินด้วยมือเราก็
ไม่มีค�าว่าจนหรือหมดเนื้อหมดตัว 
 อย่างลอตเตอรีห่รอืหวยจะถกูสกักีค่รัง้ 
คนถูกกินก็ไม ่ค ่อยพูด แต่พอถูกราง 
วัลใหญ่ๆก็พูดกันไปหัวคลองท้ายคลอง 
จงึกระตุน้อารมณ์ให้คนอยากซือ้อยากรวย 
หนกัๆเข้าหวยกค็รองบ้านครองเมอืง คูบ้่าน
คูเ่มอืง อาตมากห็วงัว่าเมอืงไทยต้องคดิว่า
อะไรควรม ีอะไรควรรกัษา อะไรควรหมดไป
 	 เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

“พลสั พรอ็พเพอร์ตี”้ ส�ารวจอสงัหาฯย่านสลีม–สาทร ราคาติดลมบน
ทัง้ราคาทีด่นิและคอนโดมเินยีม ล่าสดุราคาซือ้ขายทีด่นิ 1.45 ล้าน
บาทต่อตารางวา ราคา 200,000-300,000 บาทต่อตารางเมตร

คอนโดฯสีลม-สาทรโตต่อเนื่อง

 นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ 
กรรมการผู ้จัดการบริษัท พลัส 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด เปิดเผยผล 
การส�ารวจอสงัหารมิทรพัย์ในพืน้ที่ 
สลีม-สาทรว่า มศีกัยภาพสงูแม้จะ
มีที่ดินพัฒนาจ�ากัด แต่อัตราการ
เติบโตของคอนโดมิเนียมถือว่าน่า
สนใจอย่างมาก โดยครึ่งแรกปีนี ้
มีอุปทานอยู่ที่ 6,786 ยูนิต ปัจจ ุ
บันราคาขายโครงการในท�าเเฉลี่ย 
อยู่ในระดับสูงและมีราคาปรับตัว
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุน
การพัฒนาโครงการสูงไปด้วย  
 โครงการใหม่ใกล้ถนนหลกัหรือ 
แนวรถไฟฟ้ามรีาคาอยูใ่น 200,000-
300,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่ง
ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยช่วง 
3 ปีทีผ่่านมามโีครงการเปิดขายใน
พื้นที่เพียง 5 โครงการ มียอดขาย

เฉลี่ยสูงถึง 85% ในช่วงเปิดตัวไม่
เกิน 6 เดือน โดยผู้ซื้อมีทั้งคนไทย
และต่างชาติ ประกอบด้วยคนท�า 
งาน ผู้ปกครองนักเรียน คนใน 
พ้ืนที ่ รวมถึงนักลงทุนที่ซื้อเพ่ือลง 
ทุน เนื่องจากถือเป็นศูนย์กลาง 
ธรุกจิอนัดบัต้นๆของกรงุเทพฯ อา 
คารส�านักงานเป็นที่ตั้งของบริษัท 
ขนาดใหญ่ สถานทตูหลายแห่งโรง 
เรียนชัน้น�า และโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ การคมนาคมสะดวกสบาย
 ส่วนการซื้อเพื่อลงทุนพบว่า 
ตลาดปล่อยเช่าได้รับความสนใจ
อย่างมาก เนื่องจากสามารถสร้าง
ผลตอบแทนได้ในอัตราสูง ราคา
ประมาณ 6.5 ล้านบาท สามารถ
ปล่อยเช่าได้ในราคา 30,000 บาท
ต่อเดือน คิดเป็นอัตราผลตอบ 
แทนเฉลี่ย 5% ต่อปี 

ปตท.-กสิกรหนุนSME
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมกบัธนาคารกสกิรไทย สนับ 
สนุนสร้างงานด้วยตนเอง และ
ช่วยส่งเสริม SME ไทยอยู่ได้
อย่างยั่งยืนในรูปแบบ QSR 
(Quick Service Restaurant) 
โดยสนับสนุนด้านการเงินให้
ธุรกิจแฟรนไชส์ฮั่วเซ่งฮงติ่มซ�า 
ที่มีคุณภาพระดับภัตตาคาร 50 
สาขาภายในสิ้นปีนี้ และ 400 
สาขาทั่วประเทศใน 10 ปี โดย
คนรุน่ใหม่แม้ไม่มปีระสบการณ์ 
ทางธุรกิจและไม่ต ้องมีหลัก
ประกนั แต่ต้องการท�าธรุกจิของ
ตัวเอง สอบถามได้ที่ ปตท. 

10วันHomepro EXPO 
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) กระตุ้นยอด
ขายปลายปีจัดงาน “Homepro 
EXPO ครั้งที่ 26” เพื่อคนรัก
บ้านโดยมีสินค้าลดราคาสูงสุด
กว่า 80% ให้ช็อปจุใจ 10 วัน 
พร้อมรับของสมนาคุณสุดคุ้ม
และรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย
จากสถาบนัการเงนิ บตัรเครดิต
ทีร่่วมรายการ สมาชิกโฮมการ์ด 
ช้อป ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิ 
กายน อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

คุม้ครองชีวติทกุไลฟ์สไตล์
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) น�าผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการหลากหลายของลูกค้า
ในงาน “SET in the City 2017” 
ภายใต้แนวคดิ “จดุประกายความ
คดิการลงทนุ พลกิอนาคตคณุสู่
ความส�าเรจ็” ตอบโจทย์ครบถ้วน
ทุกไลฟ์สไตล์” วันที่ 16-19 
พฤศจิกายน สยามพารากอน 
ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองชีวิต 
การออมและวางแผนลดหย่อน
ภาษ ีบรหิารการเงนิหลงัเกษียณ 
บรหิารค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพและ 
เตรียมพร้อมเพื่อรับมือโรคร้าย

คลื่นธุรกิจ

 ส ่วนการซื้อเพื่อขายต่อพบ 
ว่า ช่วง 5 ปีที่ผ่านมาขนาด 1 ห้อง
นอน ราคาอยู่ที่ 210,000 บาท
ต่อตารางเมตร ขนาด 2 ห้องนอน
อยู่ที่ 200,000 บาทต่อตาราง 
เมตร ปรับเพิ่มจากราคาช่วงเปิด
ตวัประมาณ 7% ต่อปี  เพราะราคา
ที่ดินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 
ราคาทีด่นิปัจจบุนัอยูท่ี ่ 1.45 ล้าน
บาทต่อตารางวา ที่ดินติดถนน 
หรือใกล้รถไฟฟ้าจงึมรีาคาประเมิน 
สงูขึน้ตัง้แต่ปี 2551 และคาดว่า 
ปี 2562 เฉลี่ยสูงขึ้นถึงมาก โดย
เฉพาะที่ดินย ่านถนนสีลมจะ 
ยับขึ้น 53%

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน
กรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอส
เตท แอฟแฟร์ส (www.area.
co.th) ส�ารวจพบว่าในกลุ่มตลาด
บา้นราคาแพงโดยเฉพาะบ้านเดีย่ว
ราคา 20 ล้านบาทขึน้ไป บมจ.เอส
ซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น สามารถ
ขายได้มากที่สุดในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2560 ปรกติบริษัทแห่ง
นี้มักจะครองต�าแหน่งเบอร์หนึ่ง 
ในตลาดบนเรื่อยมา
 โดยในรอบ 9 เดือนแรกปี 
2560 บมจ.เอสซี แอสเสทฯ 
สามารถขายบ้านเดี่ยวราคาเกิน 
20 ล้านบาทได้ 94 หน่วย รวมมูล 
ค่า 3,007 ล้านบาท ครองส่วนแบ่ง
ตลาดได้ถึง 26% ของท้ังหมดใน
ระดับราคาเดียวกัน อันดับสองคือ 
บมจ.แลนด์แอนด์เฮาส์ ขายได้ 

108 หน่วย รวมมูลค่า 2,550 ล้าน
บาท หรือ 22% ของทั้งตลาด 
อันดับสามคือบมจ.พร็อพเพอร์ตี้ 
เพอร์เฟค ขายได้ 45 หน่วย รวม
มูลค่า 1,116 ล้านบาท หรือ 10% 
ของทัง้ตลาด ส่วน บมจ.ชาญอสิระ 
ดีเวล็อปเมนท์ ขายได้ 11 หน่วย 
หน่วยละ 76.885 ล้านบาท นับว่า
เป็นราคาที่สูงที่สุดที่มีการขายได้
โดยเฉลีย่ มลูค่ารวม 846 ล้านบาท  
 ส� าหรับในตลาดรวมยั งมี
บริษัทใหญ่ๆ ที่ขายบ้านราคาเกิน 
20 ล้านบาทขึ้นไปอีกหลายแห่ง 
ได้แก่ บมจ.แสนสิริ บมจ.เอพี 
(ไทยแลนด์) บมจ.อนันดา ดี
เวลลอปเม้นท์ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 
และ บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ 
รวมทั้งบริษัทนอกตลาดอีก 20 
แห่งที่สามารถขายได้รวมกัน 87 
หน่วย รวมมูลค่า 2,506 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนรวม 21% ของทั้ง

ตลาด ท�าให้มูลค่ารวมตลาดบ้าน
เดี่ยวราคา 20 ล้านบาทขึ้นไปมี
สัดส่วนที่ขายได้ในปี 2560 (9 
เดือนแรก) 11,676 ล้านบาท ขณะ
ทีบ้่านไม่เกนิ 1.5 ล้านบาท ขายได้
ประมาณ 15,154 หน่วย รวมมลูค่า 
18,184 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า
ตลาดสินค ้าบ ้านราคาแพงมี
สดัส่วนเกอืบเท่าตลาดสนิค้าราคา
ถกูทัง้ตลาด สะท้อนว่าปัจจบุนัผูซ้ือ้
บ้านราคาปานกลางค่อนข้างถูกมี
ก�าลงัซือ้น้อยกว่าสนิค้าราคาแพงที่
ยั ง ไ ม ่ ไ ด ้ รั บ ผ ล ก ร ะทบ จ า ก
เศรษฐกิจนั่นเอง

SCAssetแชมป์บ้าน20ล้าน

ดร.โสภณ พรโชคชัย
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In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีโดนัลด ์ 
ทรัมป์ แห่งสหรัฐ แถลง
ผลการเดินทางเยือน
เอเชียว่า ประสบความ
ส�าเร็จคร้ังประวัติศาสตร์ 
ยืนยันบรรลุเป้าหมายท้ัง
เรื่องเกาหลีเหนือและ
ปัญหาขาดดุลการค้า 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

‘ทรมัป’์เยอืนเอเชียบรรลเุปา้หมาย

วัติศาสตร์ ตนและคณะได้รับ
การต้อนรับทุกท่ีท่ีเดินทางไป
อย่างอบอุน่ ด้วยอธัยาศยัไมตรี 
และด้วยการให้ความเคารพ
นับถือ
   ทรัมป์ประกาศว่า บทบาทของ
อเมริกากลับมาแล้ว กลับมายืน
อย่างแข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมา
ก่อน และมีอนาคตสดใสอย่าง 
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นกัน
 ส�าหรับวาระส�าคญัในการเยือน
เอเชียมี 2 กรณี คือการแสวง 
ความร่วมมอืกดดนัเกาหลเีหนอืให้
ยุ ติ โครงการ พัฒนาอา วุธนิ ว 
เคลียร์ และการแก้ปัญหาขาดดุล 
การค้ากับคู่ค้าเอเชีย
 กรณีเกาหลีเหนือ ผู้น�าสหรัฐ
กล่าวโดยไม่ระบุรายละเอียดว่า 
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน 
ยอมรับว่าการที่เกาหลีเหนือมีอา 
วุธนวิเคลยีร์ถือเป็นภยัมหนัต์ และ
ผู ้น�าจีนตกลงร่วมมือช่วยกดดัน
เกาหลเีหนอื ให้ยตุโิครงการพฒันา
อาวุธนิวเคลียร์
 ด้านการค้า ทรัมป์ระบุว่า
สหรฐัเข้าสูช่่วงเริม่ต้นลดระดบั
ขาดดุลการค้ากับคู ่ค้าเอเชีย
แล้ว เนื่องจากได้เน้นย�้ากับคู่
ค้าเอเชียโดยเฉพาะจีน ถึงการ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  
แห่งสหรัฐ ระบุการเดินทางเยือน
เอเชียประสบความส�าเร็จอย่างที่
ไม ่เคยมีมาก่อน อีกทั้งได้ฟ ื ้น

บทบาทของสหรัฐให้กลับมายิ่ง
ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง
  ผู ้น�าสหรัฐแถลงที่ท�าเนียบ 
ขาว ตรงกับเวลาไทย วนัพฤหสับดี  
(16 พ.ย.) เป็นการสรปุปิดท้ายการ 
เยือนเอเชีย 5 ประเทศ เริ่มจาก
ญี่ปุ่น ต่อด้วยเกาหลีใต้ จีน เวียด 
นาม และปิดท้ายด้วยการเข้าร่วม
ประชุมสุดยอดที่ฟิลิปปินส์
 ทรมัป์ระบวุ่า เป็นการเยอืน
ที่ประสบความส�าเร็จครั้งประ 

ค้าที่ยุติธรรม และแลกเปลี่ยน
กันอย่างเท่าเทยีม ยนืยนัสหรฐั
จะไม่ปล่อยให้คูค้่าใช้วธิลีะเมดิ
ข้อตกลง เพือ่ชงิความได้เปรยีบ
ทางการค้าอีกต่อไป
 ทรัมป์ต�าหนิรัฐบาลสหรัฐใน
อดีตว่า ท�าให้ภาพลักษณ์สหรัฐ
ตกต�่า และปล่อยปละละเลยท�าให้
สหรัฐถูกเอาเปรียบด้านการค้า 
จากนัน้ ทรัมป์กล่าวท�านองว่า การ
เยือนเอเชียคร้ังนี้สามารถแก ้
ปัญหาทั้ง 2 อย่างได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบาย “America first” ที่
ผู้น�าสหรัฐยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 ผู ้น�าสหรัฐแถลงผลการเดิน
ทางเยือนต่างประเทศครั้งนี้ โดย
ไม่ตอบค�าถามนักข่าว หลังแถลง
จบก็เดินเข้าห้องในท�าเนียบขาว
ทันที 
 การแถลงของผู้น�าสหรัฐ แตก
ต่างจากมุมมองของนักวิเคราะห์
ส่วนใหญ่ ที่เห็นว่าผู้น�าสหรัฐล้ม
เหลว เนือ่งจากมกีารกล่าวถงึวาระ
ส�าคัญ 2 กรณี ระหว่างการเยือน
เอเชีย ด้วยถ้อยค�าเดิมๆ ขาด 
ความชัดเจนทั้งการกดดันเกา 
หลีเหนือ และแนวทางแก้ปัญหา
ขาดดุลการค้า  
 อีกกรณีที่นักวิเคราะห์ส่วน
ใหญ่แสดงความผิดหวังและ
ต�าหนิผู้น�าสหรัฐ คือผู้น�าสหรัฐ
ไม่แตะเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในเอเชียแม้แต่น้อย  

ไบรอัน เกเบิล เสนอภาพนี้ใน nytsyn.com สะท้อนความ
เปลี่ยนแปลงในซาอุดีอาระเบีย โดยมีการกวาดจับผู้ต้องสงสัย
คอร์รัปชันครั้งใหญ่ อีกทั้งอนุญาตให้สตรีขับรถได้

ข้อมูลภำพ : voanews.com



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4709 (1234) วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

021700 135424 357956 642849 803665

073181 168344 228437 248877 263038 309007 312411 592098 666338 687418

043852 136984 306091 418208 583735 611952 654880 761758 843736 950736
077406 162108 323268 457484 583903 612774 692971 773574 873963 969400
101685 210673 351935 505130 590052 624395 715607 796973 885485 974831
112661 263683 392581 527734 600828 644405 721771 811839 899073 986391
113126 299353 415566 561729 608794 650026 724388 814596 930909 999667

015218 124903 176169 370281 424234 517595 658210 762745 814789 927312
025147 130065 220511 372925 445210 540387 665445 764627 833506 933811
065767 133507 233329 374623 460255 587732 679592 765114 834542 953426
085407 133968 243962 379050 466901 600995 686727 772325 844899 963251
093394 136913 254388 379836 468042 601748 691884 773734 876094 970163
096070 147516 261511 379983 468182 606080 697516 774653 888594 973141
103903 150620 278663 404753 474126 617959 711955 776336 889521 974059
108318 162438 297622 408627 493735 620572 734355 784913 901235 977374
114164 167432 310942 413182 499981 626012 744232 793698 910145 985180
120277 172433 367290 423662 503076 641872 761140 807242 925550 992814

 477  628 9 8

ตรวจผลทาง Internet ได้ทีเ่วบ็ไซต์  www.glo.or.th

รางวลัละ  2,000 บาท

292391  831  961 
รางวลัละ  4,000 บาท รางวลัละ  4,000 บาท   รางวัลละ  6,000,000 บาท

ส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล   ชว่ยรำษฎร์   เสริมรัฐ   ยนืหยดัยตุธิรรม

ผลการออกรางวัลสลากกินแบง่รฐับาล

รางวัลที่ 1 เลขทา้ย 2 ตวั

งวดประจ าวนัที่  16 พฤศจกิายน 2560

เลขทา้ย 3 ตวัเลขหน้า 3 ตวั

 ตรวจผลรางวลัทันใจ  หรือย้อนหลังได้ที ่ โทร. 1900-1900-10 , 0-2528-8899

2 9 2 3 9 2

          ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ยอมรับ และเชื่อถือ

                                                                นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

     เสี่ยงโชคถูกกฎหมาย  รายได้พัฒนาสังคม

2 9 2 3 9 0

รางวลัละ  80,000 บาท

รางวลัละ  40,000 บาท

รางวลัละ  20,000 บาท

รางวลัขา้งเคียงรางวลัที ่1 รางวลัละ 100,000 บาท

รางวัลที่  3

รางวัลที่  2 รางวลัละ 200,000 บาท

รางวัลที่  5

รางวัลที่  4

        ● ส านักงานสลากกินแบง่รฐับาลขอแจ้งประชาชนที่สนใจซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกนิแบ่งรัฐบาล และได้ท าการลงทะเบียนแล้ว ทราบว่า ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดให้ท ารายการซื้อสลาก
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ไดใ้นวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 และจองลว่งหน้าสลากงวดวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ได้ในวันที ่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2560 ผ่านช่องทางตา่งๆ ได้แก ่ ที่ท าการ                      
บมจ. ธนาคารกรงุไทย ทุกสาขาตั้งแต่เวลาเปิดท าการสาขาและจะปิดระบบในเวลา 12.00 น. ส าหรับระบบเอทีเอ็มและระบบ Net Bank (อินเตอร์เน็ต) ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สามารถท ารายการผา่น
คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือได้ตัง้แต่เวลา 07.30 - 12.00 น. ทั้งนี ้จะต้องน าเงินค่าสลากเขา้บัญชีเงินฝากที่ได้ลงทะเบียนไว้ กอ่นวันท ารายการ ภายในเวลา 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Call Center โทร 0 2528 9999 และ 0 2345 1466 

        ●  ในงวดประจ าวันที่ 1 ธันวาคม  2560  ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเดินทางไปออกสลากสัญจร ณ หอประชุมวรรณกลาง ศูนย์กีฬาจังหวัดสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
ประชาชนที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ต้ังแต่เวลา 14.00 น. สถานีโทรทัศน์ข่าวสปริงนิวส์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.  และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรม
ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น. รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุสปริงเรดิโอ เอฟเอ็ม 98.5 เมกกะเฮิรตซ์                           
ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป   

        ● เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับเงินรางวัล ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารขอรับเงินรางวัล โดยใช้เครื่องอ่าน            
บัตรประชาชน Smart Card  มาใช้แทนการกรอกใบค าร้องขอรับเงินรางวัล ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 

        ● ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านที่ถูกรางวัล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ ภายใน 2 ปี นับจากงวดที่ท่านถูกรางวัล ขอให้ท่านตรวจผลรางวัลโดยละเอียด                   
ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ระบบตรวจผลรางวัลผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 0 2528 8899 หรือหมายเลข 1900 1900 10 และผ่านทาง เว็บไซต์ www.glo.or.th           

ตรวจรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4709 (1234) วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Danial-P1-311017=4*6_01

 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
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   มีประสบการณ์ในการขาย Enterprise System ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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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
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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
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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
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 • 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

สังคม

ปัจจุบันในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที ่
เด็กและเยาวชนไทยต่างต้องเติบ 
โตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี ซึ่งหากปรับตัวไม่ทัน
อาจท�าให้เกิดความสับสนวุ่นวาย
ทางจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินชีวิตและน�าไปสู ่ป ัญหา
สังคมต่างๆได้ จึงเป็นหน้าท่ีของ
ผู ้ใหญ่ที่จะต้องคอยประคับประ 
คองดูแลเด็กๆให้มีความเข้มแข็ง 
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ พร้อม 
ที่จะเรียนรู ้ พัฒนาตนเองและ 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป ทั้งนี้ 
“ศิลปะ” เป็นวธิกีารหนึง่ทีส่ามารถ
ใช้ในการแสดงออกถึงความคิด
ความรู้สึก ช่วยเยียวยาจติใจ ให้
ความสนกุสนานเพลดิเพลินตลอด 
จนช่วยฝึกสมาธแิละส่งเสรมิทกัษะ
การเรียนรู้ของเด็กๆได้  

พล.ต.ท.ณฐัพชิย์ สนทิวงศ์ ณ อยธุยำ ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ำกระทรวงมหำด 
ไทย เป็นประธำนเปิดโครงกำรสมัมนำวชิำกำรเนือ่งในวนัผังเมอืงโลก เรือ่ง 
“วำระใหม่แห่งกำรพัฒนำเมือง” ซึ่งจัดขึ้นโดย มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
 

พงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองผู้จัดกำรใหญ่ ธนำคำรไทยพำณิชย์ มอบถุง
ยังชีพ จ�ำนวน 1,000 ถุง ให้แก่ พลเรือตรี ธีระพล พึ่งพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กองทพัเรอื ช่วยปฏบิตัริำชกำร กรมกจิกำรพลเรอืนทหำรเรอื เพ่ือน�ำไปช่วย
เหลือ บรรเทำทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

 บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป 
(2008) จ�ากัด ผู้ด�าเนินการตลาด
และการขายกระเบื้องเซรามิกปู 
พ้ืนและ บผุนงั ตราโสสโุก้ มุง่สนบั 
สนุนการเรียนรู้ของเด็กไทยเพื่อ
ก้าวสู่ยุค 4.0 ล่าสุดได้ยกขบวน 
น�าทีมโดย ฐิติพร วิญญูวรรธน์  
ผู้จัดการส่วนการตลาดและจัดซื้อ 
พร้อมทีมพนักงานจิตอาสาและ
มาสคอต “พี่เต่าโสสุโก้” ร่วมจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและการสร้างสรรค์ผลงาน
ของเด็กๆที่ “ชลิต อาร์ต โปรเจกต์ 
แอนด์ แกลเลอรี” (Chalit Art 
Project & Gallery) ซอยอรรถวิมล 
กรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นโรงเรียนสอน
ศิลปะของอาจารย์ชลิต นาคพะวัน 
หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดมาสคอตกระเบ้ืองโสสุโก้
ด้วย 

 พี่เต่าโสสุโก้น�าทีมน้องๆท�า
กิจกรรมต่างๆร่วมกัน ได้แก่ การ
ระบายสีในสมุดภาพจากโสสุโก ้
ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริม
ด้านทักษะความสามารถด้านการ
สร้างผลงานศิลปะ และอิสระทาง
ความคิด พร้อมกิจกรรมเล่นเกม
ตอบค�าถามชิงของรางวัลที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างทกัษะด้านความคดิ
ฉับไว พร้อมกันนี้ยังเป็นกิจกรรม

ที่มาพร้อมเสียงหัวเราะและความ
สนุกสนานแก่ทั้งเด็กและผู ้ใหญ่
ที่มาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนแห่งนี้ 
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการมอบของ 
ที่ระลึกให้กับน้องๆท่ีเข้าร่วมกิจ 
กรรมทุกคน
 กิจกรรมที่ โสสุโก ้จัดขึ้นใน 
ครั้งนี้มีทั้งส่วนที่กระตุ้นให้เด็กๆ
ได้ใช ้ความคิดและจินตนาการ
อย่างอิสระ และกจิกรรมทีใ่ห้ความ
สนุกสนานพร้อมสอดแทรกสาระ
ความรู ้ซึง่โสสโุก้มุง่หวงัว่าจะมส่ีวน
ช่วยในการเสริมสร้างการเรียนรู้
และการพัฒนาสมอง ส่งเสริมให้
เด็กมีจินตนาการ กล้าแสดงออก 
และมีทักษะการคิดอย่างมีเหตุ 
ผล โดยสอดคล้องกับธรรมชาติ
และพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ของเด็กในแต่ละวัย

‘พี่เต่าโสสุโก้’พาน้องสร้างสรรค์งานศิลป์


