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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

กระตุ้นเศรษฐกิจ?
จูงคนไปนรก แทนจะจูง 
ไปสวรรค์
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ธอส.ลดกระหน�า่
“บ้านมอืสอง”
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ชะตากรรม?
พรรคการเมืองที่เป็นกังวล
เร่ืองจะไม่สามารถด�าเนนิการ
ตามข้อก�าหนดของพ.ร.ป. 
พรรคการเมอืงได้ทนัตามกรอบ 
เวลาซึ่งมีเดดไลน์แรกวันที่ 5 
มกราคม 2561 แม้จะย่ืนขอ 
ขยายเวลาด�าเนนิการได้ แต่ก็ 
มคีวามสุม่เสีย่งหลายประการ 
ที่จะท�าให้สิ้นสภาพความเป็น

พรรคการเมอืง การไม่สามารถ
ส่งผู้สมัครเลือกตั้งได้ครบทุก
เขต ตลอดจนไม่สามารถส่งผู้
สมัครเลือกตั้งได้เลยแฝงอยู่ 
ซึ่งความสุม่เสีย่งเหล่านีพ้รรค 
การเมืองไม่สามารถขจัดออก
ไปเองได้ เพราะชะตากรรม
พรรคการเมืองทุกพรรคล้วน
อยู่ในก�ามือของ คสช.

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ต้องห้ามมิให้พรรคการเมืองดำาเนินการ  
เมื่อประกาศ คสช.

ฉบับที่ 57/2557 ยังใช้บังคับอยู่

ชะตากรรม?

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

คณะรัฐมนตรี (ครม.) “บิ๊กตู่ 5” 
ประชาชนจะฝากผีฝากไข้ได้ใน
ช่วงโค้งสุดท้ายการน่ังทับอ�านาจ
ของรัฐบาลคสช.หรือไม่ ประชา 
ชนคงคิดกันเองได้ โดยเฉพาะ
พวกหน้าเก่าทีว่นเวยีนเปลีย่นนัง่
เก้าอี้โน้นเก้าอี้น้ีตลอดระยะเวลา
หลายปีที่เข้ามามีอ�านาจ
 ทีบ่อกว่าอย่าด่วนวจิารณ์ให้ 
รอดผูลงานก่อนเป็นแค่ข้ออ้าง 
เพราะคนไม่มีฝีมือไม่มผีลงาน
โยกไปนั่งที่ไหนก็เหมือนเดิม
 ส ่วนเรื่องความกังวลของ
พรรคการเมืองที่ยังไม่สามารถ
ด�าเนินการตามข้อก�าหนดของ
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐ 
ธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว ่าด ้วย
พรรคการเมืองได้ เพราะติดไฟ
แดงประกาศ คสช.ฉบับที่ 57/ 
2557 พรรคการเมืองก็ยังต้อง
กังวลกันต่อไปว่าจะ “สิ้นสภาพ” 
ความเป็นพรรคการเมืองตาม
กฎหมายหรอืไม่ หากด�าเนนิการ
ตามข้อก�าหนดได้ไม่ทันกรอบ
เวลาภายในวนัที ่5 มกราคมปีหน้า
 แม้จะท�าหนังสือสอบถามไป

ยังคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(กกต.) เพื่อความชัวร์แล้ว แต่ 
ค�าตอบทีไ่ด้ไม่ได้ช่วยท�าให้คลาย 
ความกังวลที่มี
 ทั้งนี้ ค�าตอบของ กกต.ที ่
ตอบข้อซักถามของ 2 พรรค 
การเมืองใหญ่ เพื่อไทยและประ 
ชาธิปัตย์ที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
กกต. www.ect.go.th ไม่ได้ 
เป็นการช่วยหาทางออกให้กับ
พรรคการเมือง แต่เป็นการบอก
ให้เตรียมใจยอมรับชะตากรรม
 กกต.ยืนยันว่าการยื่นเปลี่ยน 
แปลงสมาชิกพรรค การจัดให้มี
ทนุประเดิม 1 ล้านบาท การประชมุ 
เปลีย่นแปลงแก้ไขข้อบงัคบัพรรค 
จดัท�าประกาศอดุมการณ์ทางการ
เมืองถือเป็นการด�าเนินกิจการ 
ในทางการเมือง จึงต้องห้ามมิให้
ด�าเนินการ เมื่อประกาศ คสช.
ฉบับที่ 57/2557 ยังใช้บังคับอยู่  

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 ส่วนการคดัเลอืกผูส้มคัร ส.ส. 
หรือไพรมารี่โหวตในการเลือก 
ตั้งทั่วไปครั้งแรก หลังพ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
ใช้บังคับ หากพรรคการเมืองใด
ได้ต้ังสาขาพรรค หรือตัวแทนประ 
จ�าจงัหวัดไว้แล้วในจงัหวัดใด พรรค 
การเมืองนั้นสามารถส่งผู้สมัคร
ได้ทุกเขตเลือกตั้งในจังหวัดนั้น
 หมายความว่าถ้าจังหวัดไหน
ยังไม่มีสาขาพรรค ยังไม่มีการ
แต่งตั้งตัวแทนพรรคจะส่งคนลง
สมัครส.ส.ในจังหวัดนั้นไม่ได้ 
เม่ือยังไม่มีการปลดล็อกการต้ัง
สาขาพรรค การตั้งตัวแทนพรรค
ประจ�าจังหวัดก็ยังท�าไม่ได้ แม้
พรรคการเมืองใหญ่จะมีสาขา
พรรคแต่ไม่ครบทุกจังหวัด บาง
พรรคมีสาขาแค่ไม่กี่แห่งเท่านั้น
 หากไปปลดล็อกกันใกล้
เลือกตั้ง ตั้งสาขาหรือตั้งตัว 
แทนในจังหวัดไหนไม่ทันก็ 
ส่งผู้สมัครส.ส.ได้ไม่ครบทุก
เขต ทุกจังหวัด
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พรรคการ 
เมืองวิตกกังวลท่ีสุดในตอนน้ี 
คือความการสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมืองตามที่ นายสมชัย 
ศรีสุทธิยากร กกต. ระบุเอาไว้
 แม้การสิ้นสภาพความเป็น
พรรคการเมืองจะไม่ใช่การยุบ
พรรค แต่เม่ือสิน้สภาพความเป็น 

พรรคการเมอืงแล้ว ย่อมไม่สามารถ
ส่งตัวแทนลงสมัครเลือกตัง้ได้ทกุ
ระดับ ซึ่งความสิ้นสภาพจะเกิด 
ขึ้นได้เมื่อไม่สามารถด�าเนินการ
ตามท่ีพ.ร.ป.พรรคการเมือง
ก�าหนดกรอบเวลาไว้ เช่น ภาย 
ในวันที่ 5 มกราคมปีหน้าต้อง 
แจ้งความเปลี่ยนแปลงจ�านวน
สมาชิกพรรคต่อนายทะเบียน
พรรคการเมือง
 ทั้งนี้ กฎหมายไม่ได้ให้แจ้ง 
แต่เพียงยอดจ�านวนสมาชิกเท่า 
น้ัน แต่ต้องมีรายละเอยีดทัง้หมด
ของสมาชิกพรรค เช่น มีการ
เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ หรือการเปลี่ยน
สถานภาพต่างๆด้วย
 แม้จะยื่นขอขยายเวลาได้ แต่
ไม่ใช่ว่ายื่นขอขยายเวลาแล้วจะ 
ท�าเสรจ็เมือ่ไหร่กไ็ด้ ต้องย่ืนกรอบ
เวลาที่ขอขยายอย่างชัดเจนด้วย 
ซึ่งระหว่างขยายเวลาด�าเนินการ
พรรคการเมืองนั้นจะไม่สามารถ
ส่งผู้สมัครเลือกตั้งได้ 
 ขณะท่ีเวลาผ ่านไปเรื่อยๆ 
พรรคการเมืองจึงต ้องลุ ้นว ่า 
คสช.จะปลดล็อกให้ท�ากิจกรรม
ได้เม่ือไหร่ ปลดแล้วก็ต้องลุ ้น
ต ่อว ่าสามารถด�าเนินการทุก
อย่างได้ทันกรอบเวลาที่พ.ร.ป. 
พรรคการเมืองก�าหนดหรือไม่  
ถ้าหากขอขยายเวลาด�าเนนิการก็
ต้องลุ้นว่าจะท�าทุกอย่างเสร็จทัน
ก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่
 อนาคตก�าหนดเองไม่ได้ 
เพราะชะตากรรมพรรคการ 
เมอืงอยูใ่นก�ามอืของ คสช.
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

กระตุ้นเศรษฐกิจ?

ทรรศนะ

ควรจะหาทาง หาวิธีที่จะหาเงินเข้า 
รฐัเข้าคลงัทีม่ัน่คง ไม่ใช่หาเงนิง่ายๆ 
โดยไม่ค�านึงถึงผลเสียท่ีจะตามมา 
ในระยะยาว

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เผด็จการครองเมือง!

ศาลฎีกาตัดสินให้ยุบ “พรรค 
CNRP” พรรคฝ่ายค้านซึง่ใหญ่เป็น
อันดับ 2 และสมาชิกพรรคทั้งหมด
ถูกตัดสิทธิทางการเมือง 118 คน 
ห้ามยุง่เกีย่วกบัการเมอืง 5 ปี ข้อหา
สมคบคิดกับต่างชาติเพื่อโค่นล้ม
รัฐบาล ส่งผลให้ “พรรค CPP” 
ของ “ฮุนเซน” ไม่มีคู่แข่งในการ
เลือกตั้งปีหน้า
 ท่ีน่าสนใจ “ประธานองค์
คณะศาลฎีกา” ที่ตัดสินเป ็น
กรรมการ “พรรค CPP” โดยก่อน
หน้าจะมีการตัดสินยุบ “พรรค 
CNRP” นัน้ “ฮนุเซน” ทีเ่ป็นนายก
รัฐมนตรีมานานถึง 32 ปีแล้ว  
เรียกร้องให้ “ส.ส.พรรค CNRP” 
ย้ายมาสงักดั “พรรค CPP” โดย
แสดงความม่ันใจถงึกบัเอา “ชีวิต” 
เป็นเดิมพันว่า “พรรค CNRP”  
จะถูกยุบแน่นอน 
 “ปิยบุตร แสงกนกกุล” ให้
ความเห็นผ่านเฟซบุ ๊กว่าการยุบ 
“พรรค CNRP” ท�าให้ดูเหมือน
ประเทศในอาเซียนจะแปลงกาย
กลายพนัธ์ุเป็น “เผดจ็การอ�านาจ
นิยม” เหมือนกันหมด มีเลือก 
ตัง้  แต่การเลอืกตัง้น�าไปสูก่ารเมือง
ท่ีครอบง�าโดยพรรคการเมอืงพรรค 
เดียว ใช้เทคนิควิธีในการบั่นทอน
บอนไซท�าลายฝ่ายตรงข้าม และ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 ขณะที่ประเทศในทวีปแอฟริกา
หลายประเทศหลุดพ้นจาก “เผด็จ 
การ” และเปลี่ยนผ่านสู ่ “ประ 
ชาธิปไตย”  
 ส่วน “กะลาแลนด์” ไปไกล
กว่าเพือ่นบ้าน เพราะเป็น “เผดจ็ 
การทหาร” เต็มตัว!

เรื่องไปลงอ่างหรืออาบอบนวดแล้วน�าใบ 
เสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ กลายเป็นเรื่อง 
ท่ีวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั่ว อย่างคุณระเบียบ
รัตน์ พงษ์พานิช นายกสมาคมเสริมสร้าง
ครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข ก็ไม่เห็นด้วย 
เพราะจะท�าให้ครอบครัวแตกแยกได้ แม้มัน
เป็นความสุข แต่ไม่ถูกทิศถูกทางนัก 
 รฐับาลบอกว่าจะคนืความสขุให้ประชาชน 
ถ้าเป็นแบบนี้มันน่าจะคืนความทุกข์ให้ประ 
ชาชนและครอบครัวเขามากกว่า ถ้าฝ่ายชาย 
ไปหมกมุ่นกับเรื่องแบบน้ี มันก็สร้างปัญหา 
ให้ครอบครัวร้าวฉานได้ไม่มากก็น้อย  
  แต่มีข่าวว่าเจ้าของสถานบริการอาบอบ
นวดก็ไม่เชื่อว ่ามาตรการช็อปช่วยชาติจะ
กระตุ้นให้คนมาเที่ยวอาบอบนวดได้ เพราะ
เศรษฐกิจมันไม่ดี คนไม่อยากเที่ยว ออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบน้ีก็ไม่มีผล 
นกั ทีไ่ด้กค็งเป็นห้างสรรพสนิค้าใหญ่ๆ ผูผ้ลติ
สินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ๆไม่กี่ราย แต่
หากคนไม่มีเงินก็ไม่ซื้ออยู่ดี
 การกระตุน้เศรษฐกจิจงึต้องแก้ไขด้วย
การสร้างงานและท�าให้ระบบเศรษฐกิจ
กลับมาโตให้ได้ ไม่ใช่แก้กันแบบขอไปที
หรอืหน้ามดืตามวัแก้กนัแบบนี ้อย่างเรือ่ง
ไปลงอ่างกม็บีางคนพูดกระแหนะกระแหน
ว่าเพราะใครมเีอีย่วหรอืเปล่า เลยถอืโอกาส

ให้เอาทุกอย่างมาลดหย่อนภาษีได้ อาบ
น�า้ในอ่างมนัอาบแล้วนวดหรอืนาบกันแน่ 
มันมีแต่ท�าให้สังคมเราเลอะเทอะ จูงคน
ไปนรก แทนจะจูงไปสวรรค์ “เหน็กงจกัร
เป็นดอกบัว” แทนที่จะให้เขาเห็นกงจักร
จะได้ไม่อยากไป 
 ยิง่เศรษฐกจิมนัไม่ด ียงัเปิดโอกาสเปิดช่อง
ให้เขาไปท�าในสิง่ไม่ถกูไม่ควรอกี เพราะฉะนัน้
จะกระตุ ้นเศรษฐกิจก็อย ่ากระตุ ้นเร ้าให ้
หมกมุ่นในเรื่องกามารมณ์ เรื่องอบายมุข วิธี
กระตุน้ยงัมมีากมายทีจ่ะหางเงนิเข้าคลงัเข้ารฐั 
ถ้ามีความฉลาดจริงก็เชื่อว่าไม่ใช่เรื่องยาก 
 แต่ถ้าอับจนปัญญาก็จะท�าอะไรที่มันเฉโก 
แฉลบไปทางนัน้ทางนี ้มนักย็ิง่ท�าให้สงัคมเป็น
ทุกข์ สังคมวิปริตเพราะติดอ่างกันมากขึ้น ทิ้ง
งาน ทิง้ครอบครวั กห็วงัว่ารฐับาลจะคดิหามาตร 
การ หาวธิกีารทีด่ีๆ มากระตุน้เศรษฐกจิ ดกีว่า
กระตุน้ให้คนเอาเงนิมาจ่ายในภาวะทีร่ายได้ก็
มีปัญหา ผลักดันแบบนี้ก็จะไปไม่ได้นาน 
 ควรจะคิดหาว่ามันมีทางมีวิธีอ่ืนท่ีจะ
หาเงินเข้ารฐัเข้าคลงัท่ีมัน่คง ไม่ใช่หาเงนิ
ง่ายๆ โดยไม่ค�านึงถึงผลเสียที่จะตามมา
ในระยะยาว อันน้ีช่วยคิดกันหน่อยเถอะ 
อย่าให้เกดิความวปิรติเละเทะกนัมากเลย 
บ้านเมืองจะได้ร่มเย็นเป็นสุขกันต่อไป
 	 เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ธอส.จัดหนักลดกระหน�่าส่งท้ายปีบ้านมือสอง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 
18 พฤศจิกายนเป็นต้นไป น�า NPA ภูมิภาคกว่า  3,000 รายการ
จ�าหน่ายในส่วนลดพิเศษ 10-50% จากราคาปรกติ

ธอส.ลดกระหน�่า‘บ้านมือสอง’

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัด 
การธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) กล่าวว่านโยบายธนาคารต้อง 
การสร้างโอกาสท�าให้คนไทยมบ้ีาน
ง่ายขึน้และเร่งจ�าหน่ายทรัพย์ NPA 
ปี 2560 ให้ได้ตามเป้าหมาย 3,000 
ล้านบาท หลังจากช่วง 10 เดือน
แรกของปีนี้สามารถจ�าหน่ายแล้ว 
กว่า 2,490 ล้านบาท จึงจัดงาน
มหกรรมบ้านมือสองลดกระหน�่า
ส่งท้ายปี คัดเลือกทรัพย์ NPA 
เฉพาะในส่วนภูมิภาคกว่า 3,000 
รายการจากทั่วประเทศ ท้ังบ้าน
เดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคาร
พาณิชย์ ห้องชุด และที่ดินเปล่า 
จ�าหน่ายในส่วนลดพเิศษ 10-50% 

จากราคาปรกติ โดยทรัพย์ที่ลด
สูงสุด 50% มีมากกว่า 300 ราย 
การ ทรัพย์ที่ราคาต�่าสุดคือที่ดิน
เปล่าเนื้อที่ 50 ตารางวาในโครง 
การทานตะวนั 1 และโครงการเอ 
เวอร์กรนีววิ อ�าเภอองครกัษ์ นคร 
นายก ราคาเพียง 40,000 บาทเท่านัน้ 
 งานมหกรรมบ้านมือสอง ลด
กระหน�า่ส่งท้ายปีเริม่ตัง้แต่วนัเสาร์
ที่ 18 พฤศจิกายนเป็นต้นไป ผู้สน 
ใจจองสิทธ์ิมากกว่า 1 ราย จะใช้วธิี
การจับฉลาก ติดต่อสอบถามราย
ละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ฝ่ายบริหาร
หนี้ภูมิภาค โทร. 0-2202-1170 
และ 0-2202-2036 และที่ท�าการ
สาขาทั้ง 57 แห่งทั่วประเทศ  

ราคาเริ่มต้นต�่าสุดเพียง 41,000 
บาท เป็นห้องชุดโครงการแฟลต
ปลาทอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุ 
ธานี โดยทรัพย์ที่ลดพิเศษจะจ�า 
หน่ายถึงวันที่ 29 ธันวาคมเท่านั้น 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเหรือ 
ดูทรัพย์จริงได้ที่ ฝ่ายบริหาร NPA 
ส�านักงานใหญ่พระราม 9 
 ขณะทีบ่รษิทั บรหิารสนิทรพัย์
สุขุมวิท จ�ากัด (บสส.) หรือ SAM 
คดัทรพัย์เด่นท�าเลทองทัว่ประเทศ 
เกือบ 300 รายการ มูลค่าร่วมพัน
ล้านบาท จัดงานประมูลทรัพย์สิน
รอการขาย (NPA) วันที่ 24 พฤศ 
จกิายน ตัง้แต่เวลา 09.00-12.00 น.  
โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ แอท เซน็
ทรลัพลาซา ลาดพร้าว กรงุเทพฯ 
โดยจัดโปรโมช่ันฟรีค่าภาษีการ
โอน ได้รับยกเว้นค่าภาษเีงนิได้หกั 
ณ ที่จ่าย และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา ผู ้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานธุรกิจลูกค้ารายย่อย ธนาคาร
ทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน)  กล่าวว่า 
ได้ออกแคมเปญ “รับเงินไปก่อน
ผ่อนคืนปีหน้า” กระตุ้นตลาดและ
รองรับความต้องการสินเชื่อช่วงปี
ใหม่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้
ลูกค้า ยืดเวลาผ่อนช�าระคืนงวด
แรกสงูสดุถงึ 60 วนันบัจากวนัทีไ่ด้
รับอนุมัติสินเชื่อและได้รับเงิน  

สาขาของสมหวังเงินสั่งได้ที่ภาย 
ในปีนี้จะเพิ่มเป็น 200 แห่ง 

ทสิโก้โปรโมชัน่สนิเชือ่ทะเบยีนรถ

นายฉัตรชัย ศิริไล

ยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา

 นอกจากนี้ ในงานมหกรรม
การเงนิ Money Expo Year-End 
2017 ระหว่างวันที ่30 พฤศจกิายน- 
3 ธันวาคม จะน�าทรัพย์ NPA ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เคย
จ�าหน่ายในงานมหกรรมบ้านและ
คอนโดฯที่ผ่านมารวมกว่า 450 
รายการ มาจ�าหน่ายด้วยส่วนลด
สูงสุด 50% จากราคาปรกติ ทรัพย์

ส�าหรับทะเบียนรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ทุกประเภท เพียงน�า
เล ่มทะเบียนรถมาขอสินเชื่อที ่
สาขาของธนาคารทิสโก้ หรือสาขา
ของสมหวังเงินสั่งได้ทุกแห่งทั่ว
ประเทศ ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภา 
พนัธ์ 2561
 นายยุทธพงษ์ กล่าวว่า ที่ผ่าน
มาภาพรวมสินเชื่อทะเบียนเติบโต
ในระดับที่ดี โดยช่วง 9 เดือนแรก
ปีนี้มีจ�านวน 26,600 ล้านบาท  

โตจากปี 2559 ที่มี 23,200 ล้าน
บาท แนวโน้มการขยายตัวของ 
สินเช่ือทะเบียนรถจึงยังเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้
เกดิรายได้ของทสิโก้อยูใ่นระดบัต�า่ 
เพียง 2.15% เพราะเน้นกลุ่มลูก 
ค้าทีมี่วินยัทางการเงนิทีด่คิีดอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต�่าและระยะเวลาผ่อน
ช�าระนานถึง 72 เดือน โดยทิสโก้
มกีารขยายเครือข่ายการให้บริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเฉพาะ

เปิดจุดรับซ้ือ: สมศักด์ิ พงษ์รามัญ ผู้อ�านวยการโรงงาน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม 
น้�ามันปาล์ม จ�ากัด (มหาชน) และ สุรนันท์ พลประชิต ผู้จัดการฝ่ายจัดหาผล 
ปาล์มสด เปิดจุดรับซ้ือปาล์มแห่งใหม่ท่ี อ.กระบุรี จ.ระนอง ได้รับความสนใจ 
จากเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้�ามัน เข้ามาสมัครสมาชิกเป็นจ�านวนมาก

โชวค์วามพรอ้ม	:	สรุางคณา วายภุาพ ผูอ้�านวยการส�านกังานพฒันาธรุกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แถลงข่าวเตรียมจัดใหญ่ “Thailand e-Commerce Week 2017” “Online, 
Shall We GO... วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” 
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ต่างประเทศ

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว ่า 
“ฉ่าว ฉวน เจี้ย เจี้ยน” หรือ 
“เรือฟางยืมธนู”
 เรือ่งนีม้ท่ีีมาจากเรือ่งสาม
ก๊ก เรื่องมีอยู่ว่า เล่าปี่และซุน
กวนได้ร่วมมือกันเพ่ือท่ีจะต่อ 
สูก้บัโจโฉ ขณะนัน้ จวิยี ่ทหาร
เอกของฝ่ายซุนกวน เป็นผู้ที่มี
สติปัญญาเป็นเลิศ หากแต่
จิตใจคับแคบ ริษยาความ
สามารถของขงเบ้ง ที่ปรึกษา
ของฝ่ายเล่าปี่

เรือฟางยืมธนู
 ครัง้หนึง่ ทางฝ่ายซนุกวนและ
เล่าปี่ จ�าเป็นต้องใช้ลูกธนูแสน
ดอก จิวยี่จึงบอกให้ขงเบ้งไปหา 
ลกูธนมูาให้ได้ภายในสบิวนั หาก
แต่ขงเบ้งขอเวลาเพียงสามวัน
 จิวยี่เห็นดังน้ัน จึงคิดว่าเป็น
โอกาสอันดีท่ีจะก�าจัดขงเบ้ง จึง 
ให้สัญญากันว่า หากน�าลูกธนูมา
ไม่ได้ภายในสามวัน ขงเบ้งต้อง
ถูกประหาร
 จิวยี่ได้สั่งทหารไม่ให้วัสดุใน
การท�าธนูแก่ขงเบ้งและส่งโลซก
ให้ไปสืบ แต่ขงเบ้งได้ไหว้วานให้
โลซกไปจัดเตรียมเรือใบ 20 ล�า 

แต่ละล�ามีทหาร 30 นาย เรือทุก
ล�าให้ใช้ฟางผูกไว้โดยรอบ
 เวลาผ ่านไปสองวันโดยที่
ขงเบ้งไม่ท�าอะไร จนถึงวันท่ีสาม 
ขงเบ้งชวนโลซกให้นั่งเรือไปด้วย
กัน โดยบอกว่า จะไปยืมลูกธนู
 เม่ือเรือไปใกล้กับฝ่ายโจโฉ 
เวลานั้นมีหมอกทั่วท้องน�้า ท�า 
ให้มองอะไรไม่เห็น ขงเบ้งได้สั่ง 
ให้ทหารในเรือโห่ร้อง ฝ่ายโจโฉ
เข้าใจว่าข้าศึกบุก จึงยิงธนูป้อง 
กันออกไปจ�านวนมาก
 สักครู่ ขงเบ้งได้สั่งให้เรือกลับ 
เม่ือไปถึง ก็ส่ังให้น�าธนูท่ีติดกับ

สดชื่นหลังไลฟ์สด

ในทุกเช้า เวลา 06.30 น. เฉ่า  
เสวียเหมย คุณย่าวัย 76 ปี จะ 
ต้องตื่นขึ้นมาช่วยคุณปู่ ชุ่ย ซิงหลี่ 
สามีวัย 79 ปีที่ป่วยด้วยอาการ
เส้นเลือดในสมองตีบและถูกวินิจ 
ฉยัว่าเป็นอลัไซเมอร์เมือ่ 5 ปีก่อน
 กิจกรรมเช่นนี้ก็เหมือนกับ
ครอบครวัของผูป่้วยอลัไซเมอร์ทัว่ 
ไป จนถึงเวลา 08.30 น. สองปู่ย่า
กจ็ะไปนัง่กนัทีห่น้ากล้องเพือ่ถ่าย 
ทอดสดทางอินเทอร์เน็ต โดยมี
แฟนคลับติดตามหลายหมื่นคน
 ด้วยความช่วยเหลอืของหลาน
สาว คุณย่าเฉ่าจะเริ่มถ่ายทอด 
สดพร้อมกับคุณปู่ชุ ่ยในช่องของ
คุณย่าที่ใช้ชื่อว่า “ไคซิน หน่าย
นาย” หรือ “คุณย่ามีสุข” ซึ่งเริ่ม 
แพร่ภาพครั้งแรกตั้งแต ่เดือน
มิถุนายนปีที่แล้ว
 จุดมุ่งหมายของคุณย่าก็เพื่อ 
ใช้สิ่งบันเทิงนี้ช่วยอาการป่วยของ
คุณปู่
 สองผู้เฒ่าจะแพร่ภาพสดประ 
มาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน โดยท้ังคู่ก็ 
จะมทีัง้ร้องเพลง เต้นร�า หรอืตอบ

ค�าถามจากผู้ชม
 คุณย่าเฉ่าจะถามคุณปู่สามี 
ที่อดีตเคยเป็นวิศวกรก่อนท่ีจะ
เกษียณเมื่อ 24 ปีก่อนด้วยค�า 
ถามง่ายๆ อย่างเช่น “อายุเท่า
ไหร่” และ “เรยีนชัน้ไหน” ซึง่คณุ
ปูก่จ็ะตอบว่า “อาย ุ8 ขวบ” และ 
“เรยีนอยูช่ัน้ป.4” บางครัง้คณุปูก่็ 
จะคอยพดูตามคุณย่า
 สิ่งท่ีสร้างความประหลาดใจ
ให้กับคุณย่าคือ ความทรงจ�าและ
สภาพจิตใจของคุณปู่ดีขึ้น จาก
ตอนแรกทีป่่วย คณุปูแ่ทบจะกลนืยา 
ไม่ได้ แต่หลังจากถ่ายทอดสดได้ 
3 เดอืน คณุปูส่ามารถร้องเพลงได้
 สองผู้เฒ่ากลายมาเป็นคนดัง
ในโลกโซเชียล ผู้ชมส่วนใหญ่มี 
อายุน้อยกว่าท้ังสองเกือบ 50 ปี 
และคอยส่งของขวัญให้กับทั้งคู ่ 

ปัจจุบันทั้งคู ่มีแฟนคลับติดตาม
กว่า 27,000 คน
 คุณย่าเล่าว่า แฟนคลับของ
คณุย่าน่ารกัและมเีสน่ห์มากๆ ท�า 
ให้คุณย่าไม่รู ้สึกอายเวลาที่ต้อง
ร้องเพลงหรือเต้นให้พวกเขาดู  
บางครั้งคุณย่าจะคอยเป็นท่ีปรึก 
ษาให้กับหนุ่มสาวที่ก�าลังอกหัก
หรือปรึกษาเรื่องความรัก ซ่ึงคุณ 
ย่ามักจะแนะน�าให้หนุม่สาวมีความ
รักที่จริงใจและซื่อสัตย์
 คุณย่าเปิดเผยอีกว่า การที่ได้ 
มีโอกาสพูดคุยกับผู ้ชมที่น่ารัก 
ผ่านทางการถ่ายทอดสดทางอิน 
เทอร์เน็ต ท�าให้ทั้งตัวคุณย่าและ
คุณปู่สามารถเติมเต็มชีวิตด้วย
ความสุขแบบใหม่
 คุณย่าเล่าว่า แม้ว่าเธอจะต้อง
อดหลบัอดนอนดแูลคณุปู ่แต่เธอ

ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลย เพราะคุณ 
ปู่คือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตแต่งงาน 
ของเธอ ตอนนี ้ เธอสามารถเต้น 
ร�ากับคุณปู่ต่อหน้ากล้องได้อย่าง
เป็นธรรมชาติ
 ชุย่ หวยหมิน่ ลกูชายของทัง้สอง
เล่าว่า ในตอนแรกพวกเขาแอบรูส้กึ
กงัวลว่าการถ่ายทอดสดทีน่านเกิน
ไปจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของทัง้
คูแ่ละท�าให้อาการของคณุพ่อแย่ลง 
แต่หลงัจากเวลาผ่านไปกลับพบว่า 
ทัง้พ่อและแม่ของเขามคีวามสขุมาก
 ไม่ใช่เพียงแค่สองผู้เฒ่าเท่า 
นัน้ทีม่คีวามสุข คนดแูละแฟนคลบั
ต่างกร็ูส้กึประทบัใจในความรกัของ
ทัง้คู่
 หนึ่งในสมาชิกโลกออนไลน์
กล่าวว่า เขาเคยท�างานในสถาบนัที่
เกี่ยวข ้องกับผู ้ป ่วยอัลไซเมอร  ์
เขารูด้ว่ีาการดแูลผูป่้วยอลัไซเมอร์
นัน้ยากล�าบากแค่ไหน คณุย่าคอื
ทีสุ่ดแล้ว
 อกีคนกล่าวว่า ขอยกย่องทัง้สอง
คน เขาชอบการถ่ายทอดสดนีม้าก 
พวกเราควรให้เวลากับสมาชิก 
สูงวยัในครอบครวั ก่อนทีพ่วกเขาจะ
จ�าคุณไม่ได้หรือไม่สามารถเดิน
ข้างๆพวกคุณได้อีก แล้วคุณจะ
เสียใจ 

เรือออกมานับ ได้หนึ่งแสน
ดอก ท�าให้จิวยีพ่่ายแพ้แก่ขงเบ้ง
 เรือฟางยืมธนู หมายถึง 
การใช้แผนการต่างๆ เพื่อยืม
มือคนอื่นให้ท�างานแทนตน

editor59lokwannee@gmail.com
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In Brief : ย่อความ

นักวทิยาศาสตร์กว่า 15,000 
คน จาก 184 ประเทศ ร่วม
กนัเตอืนว่า สภาพแวดล้อม
โลกเสีย่งเผชญิวกิฤตจาก
การกระท�าของมนษุย์ หาก
ไม่แก้ปัญหา จะก่อให้เกดิ
มหันตภยัต่อมนษุยชาติ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

นกัวทิยเ์ตอืนโลกเสีย่งวกิฤต

Scientists’ Warning to Humanity 
: A Second Notice”
 จากนั้น ได้น�าบทความขอ
เสียงสนับสนุนจากนักวิทยา 
ศาสตร์ท่ัวโลกท่ีเห็นด้วย ปรา 
กฏว่ามผีูล้งชือ่เหน็ด้วยมากถงึ 
15,364 คน จาก 184 ประเทศ 
ทางคณะผู้ประมวลข้อมูลจึง 
น�าบทความออกเผยแพร่ใน
วารสาร BioScience เมื่อวัน
จันทร์ (13 พ.ย.)
 ริพเพิลและคณะตัดสินใจจัด 
ท�า “จดหมายเหต”ุ ครัง้นี ้สบืเนือ่ง
มาจากการประเมินผลหลังน�า 
ฉบับแรกออกเผยแพร่เมื่อปี 1992 
หรือเมื่อ 25 ปีที่แล้ว โดยฉบับ 
แรกมีนักวิทยาศาสตร ์ลงนาม 
เห็นด้วยกว่า 1,700 คน พบว่า
ปัญหาแทบไม่มีการแก้ไขเลย ท�า 
ให้ต้องกระตุ้นเตือนอีกครั้ง
 ริพเพิลและพันธมิตรเตือน
ว่า สภาพแวดล้อมโลกอยู่ใน
ภาวะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง จาก
ผลกระทบที่มนุษย์ก่อขึ้น หาก
ไม่หยดุพฤตกิรรมท�าลายธรรม 
ชาติ และไม่ร่วมกันแก้ปัญหา 
จะท�าให้บรรยากาศโลกวิกฤต 
กระทั่งมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ยาก 
 สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้สภาพ

ทีมนักวิทยาศาสตร์ชั้นน�าของ 
โลกกว่า 15,000 คน น�าเสนอ
ข้อมูลธรรมชาติถูกท�าลายโดย
มนุษย์ พร้อมกับเตือนว่า หากไม่

ร ่วมกันแก ้ป ัญหาอย ่างจริงจัง 
สภาพแวดล้อมโลกจะเผชิญวิกฤต 
กลายเป็นต้นเหตุท�าให้เกิดมหันต 
ภัยแก่มนุษยชาติ
   การรวมพลคนวิทยาศาสตร์
ครั้งนี้ น�าโดยศาสตราจารย์วิล
เลียม ริพเพิล ผู ้เชี่ยวชาญด้าน
นิเวศวิทยา มหาวิทยาลัยออริกอน 
สหรัฐ และคณะอีก 7 คน ร่วมกัน
เขยีน “จดหมายเหต”ุ หรอืบทความ 
ประมวลข้อมูลในหัวข้อ “World  

แวดล้อมโลกเลวร้ายลง มี 8 กรณี 
คอื 1.ชัน้โอโซนถกูท�าลาย 2.แหล่ง
น�า้จดืส�าหรบัอปุโภคบรโิภคหายาก
ขึ้น 3.สัตว์น�้าถูกท�าลาย 4.แหล่ง 
น�้าเป็นมลพิษขยายวงกว ้างต ่อ 
เนื่องท�าให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ไม่ 
ได้ 5.ป่าไม้ถูกท�าลาย 6. ความ
หลากหลายทางชวีภาพถูกท�าลาย 
7.สภาพอากาศแปรปรวนจากภาวะ
โลกร้อน และ 8.ประเทศก�าลัง
พัฒนามีประชากรเพิ่ม ข้ึนต ่อ 
เนื่อง ส่งผลต่ออัตราการท�าลาย
ธรรมชาติที่เพิ่มตามไปด้วย 
 ในบทความระบุว่า ระยะ 25 
ปีที่ผ่านมา นับจากน�าเสนอบท 
ความฉบับแรก มีเพียงปัญหา 
เดียวที่ได้รับการแก้ให้ดีขึ้น 
 นัน่คอืการลดใช้สารสเปรย์
และสารท�าความเย็น ช่วยให้
ชั้นโอโซนซึ่งท�าหน้าที่ดูดซับ
รงัสีอลัตราไวโอเลต ถกูท�าลาย
น้อยลง ขณะอกี 7 ปัญหาทีเ่หลือ 
มอีตัราเลวร้ายลงกว่าเดมิ
 การน�าเสนอข้อมูลครั้งนี้ ไม่ 
มีข้อบังคับให้ปฏิบัติตาม เป็นการ
ออกมาเตือนด้วยความห่วงใย  
เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนตระหนักถึงภัยร้ายท่ีจะเกิด
ตามมา 
  ทีมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า 
หากไม่ช่วยกันแก้ปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรม ประชาคมโลก 
จะเผชิญภัยพิบัติร้ายแรงใน
อนาคตอันใกล้

อาคาดโิอ เอสคเิวล เสนอภาพนีใ้น caglecartoons.com สะท้อน
ซเีรยีเป็นชาตล่ิาสดุทีเ่ข้าร่วมข้อตกลงปารสีเพือ่ลดภาวะโลกร้อน 
ท�าให้เหลือชาติเดียวคือสหรัฐที่ยังไม่ยอมร่วมข้อตกลงนี้

ข้อมูลภาพ  : edition.cnn.com
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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
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   มีประสบการณ์ในการขาย Enterprise System ส�าหรับองค์กรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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โทร. 0-2637-1142-3สนใจสมัครงาน สามารถส่งอเีมล์ได้ที่ jobs@aisyst.com หรอืที่ บรษิทั เอ ไอ ซสิเตม็ อาคาร จพี ีเฮ้าส์ ชั้น 2 
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่�ง
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• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
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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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4710 (1235) วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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สังคม

กลุม่บรษิทั คงิ เพาเวอร์ ฉลองครบ
รอบ 28 ปี อย่างยิ่งใหญ่อลัง- 
การ!! จัดงาน “28th Anniversary 
Discover Endless Surprises” 
เทศกาลงานเซลครั้งย่ิงใหญ่ส่ง 
ท้ายปี พร้อมเปิดตัวโฉมใหม่ของ 
คิง เพาเวอร์ รางน�้า 
 วรมาศ ศรีวัฒนประภา 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายงานพาณชิย์ 
กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า 
“ตลอดระยะเวลา 28 ปี ที่ผ่านมา 
“คิง เพาเวอร์” ได้อยู่เคียงข้าง
ลูกค้านักเดินทางมาโดยตลอด 
ภายใต้แนวคดิ We are travellers 
too - เราเข้าใจนักเดินทาง เพราะ
เราก็เป็นนักเดินทางเช่นกัน ซึ่งได้
มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่
ลูกค้าคนส�าคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
น�าเสนอสินค้าและบริการท่ีครอบ 
คลุมทุกไลฟ์สไตล์ให้แก่ลูกค้าคน

อุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รับมอบทุน “โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” จากมูลนิธิมิตซูบิชิ  
อิเล็คทริคไทย ประจ�าปี 2560 เป็นจ�านวนเงิน 300,000 บาท น�าโดย 
มร.เรียวจิ อันโด รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย 

อจัฉรา และ ไพริน อมัพุช ฉลองเปิดร้าน “STYLENANDA PINK HOTEL 
BANGKOK” ร้านแรกในเมืองไทย เอาใจแฟชั่นนิสต้าสายเกาหลี  
โดยมี โอ มี รยอง ผู้บริหาร KOREA, ปาร์ค โซ รา, กง ซู อา, สุวรรณา 
สุขุมธนากุล, ร่วมงาน ที่สยามสแควร์ ซอย 5

ไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 
 ส�าหรับในปี 2560 นี้ ได้มี 
การปรับโฉมครั้งใหญ่ของ คิง เพา
เวอร์ รางน�้า ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ 
ฟรี (More Than Duty Free) ให้
ทันสมัยกว่าเดิม และเพื่อเป็น 
การขอบคุณลูกค้าท่ีให้การสนับ- 
สนุนอย่างดีเสมอมา จึงมอบโปร 
โมชั่นสุดเร้าใจเพ่ือเอาใจลูกค้า
อย่างเตม็พกิดั รวมทัง้ คิง เพาเวอร์ 
รางน�้า โฉมใหม่ ได้น�าแบรนด ์
ดังจากทัว่โลก มารวมไว้อย่างครบ
ครนั อาทิ แบรนด์น�้าหอม เครื่อง
ส�าอางกลุ ่มแบรนด์ดัง รวมทั้ง 
สินค้าของฝากชั้นดี Community 
Gold ท่ีช ่ วยเหลือชุมชนโดย 
น�าสุดยอดของดีจากทั่วประเทศ 
มาวางจ�าหน่าย 
 ส�าหรับงานเฉลิมฉลองครบ
รอบ 28 ปี คิง เพาเวอร์ พบกับโชว์

สุดพิเศษในชุด “LOVE IS IN 
THE AIR” น�าโดย เต้ย-จรินทร์
พร จุนเกียรติ และ น�้าตาล-ชลิตา 
ส่วนเสน่ห์ พร้อมเหล่านายแบบ
นางแบบที่มาร่วมสร้างสีสันภาย 
ในงาน และสนุกสุดมันไปกับมินิ
คอนเสิร์ตจากเจ- เจตริน วรรธนะ
สนิ พร้อมปูพรมต้อนรับเหล่าดารา

และเซเลบริตี้นักเดินทาง อาทิ 
ม.ร.ว.แม้นนฤมาส ยุคล กมลสุทธิ์ 
ทัพพะรังสี ป ัทมวดี สุจริตกุล  
ปัทม สุจริตกุล อรชุมา ดุรงค์เดช 
และ วฤธ หงสนันท์ และอีกมาก 
มาย ร่วมตบเท้ามาแสดงความ
ยินดีในงานครบรอบ 28 ปี พร้อม
เตรียมช็อปกันอย่างเต็มเหนี่ยว 
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความ
บันเทิงอย่างต่อเนื่องอีกมากมาย 
สนุกสุดมันไปกับมินิคอนเสิร ์ต  
บ้ี-สกุฤษฎิ ์วเิศษแก้ว แกงส้ม-ธนทตั  
ชัยอรรถ และ ฮั่น-อิสริยะ ภัทร
มานพ และยงัได้พบกบั ครอบครวั
อารยะสกุล โอ๊ค-สมิทธิ์ โอปอล- 
ปาณิสรา น้องอลิน น้องอลัน 
อารยะสกุล อาเล็ก-ธีรเดช เมธาว
รายุทธ ต้นหอม-สกุลตลา เทียน
ไพโรจน์ อ้น-ศรีพรรณ ชืน่ชมบรูณ์ 
และเหล่าคนดังอีกมากมาย

‘คิง เพาเวอร์’ฉลองครบรอบ28ปี 


