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อ่านได้ทันใจ 
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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

ธรรมศึกษา
ยึดความถูกต้อง ความ
เหมาะสมดีงาม ก็ไม่ถูก
ตำาหนิติเตียน  3
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สายเกินเพล
เสียงร้องขอให้หยุดวิพากษ์
วจิารณ์การปรับคณะรฐัมนตรี
นอกเหนือจากไม่ต้องการให้
เกิดความสับสนแล้วอีกส่วน
หนึ่งน่าจะมาจากไม่ต้องการ
ให้กระทบความเช่ือมัน่เพราะ
ถ้าฟังจากน�า้เสยีงของผูท้ีอ่อก
ความคิดเห็นว่าไม่จะเป็นฝ่าย
สนับสนุนรัฐบาลหรือฝ่ายที่
ถูกชี้หน้าเป็นฝั ่งตรงข้ามดู

เหมือนว่าจะไม่มีความคาด
หวังอะไรกับการปรับเปลี่ยน
ครัง้นี ้เพราะเหน็ว่าเลยไทม์มิง่ 
ที่รัฐบาลจะท�าอะไรได้แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูป
เมื่อไม่รีบตีเหล็กเมื่อร ้อน
ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมากว่า 
3 ปี จนสูญเสียการสนับสนุน
จากมวลชนเศรษฐกิจ 4

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

พลังปฏิรูปในหมู่ประชาชน
ที่เป็นกระแสสูงในช่วงที่ผ่านมา

ดูซบเซาหายไปมาก

สายเกนิเพล
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แม้กระบอกเสียงรัฐบาลจะขอ
ความร่วมมือให้ทุกฝ่ายเพลาๆ
วิพากษ์วิจารณ์การปรับคณะรัฐ 
มนตรี (ครม.) เพื่อป้องกันความ
สับสนในหมู ่ประชาชน แต่บิ๊ก 
สตอรี่อย่างนี้ย่อมอยู่ในความสน 
ใจของคนทั่วไป 
 เท่าทีต่ดิตามการให้ความเหน็
เกี่ยวกับการปรับ ครม.ของผู้คน
หลากหลายวงการสามารแยก
ความคิดเห็นออกไปเป็นสองฝ่าย
อย่างชัดเจน คือ ฝ่ายที่คาดหวัง 
กบัการปรบัครม.ว่าปรบัแล้วน่าจะ
ช่วยให้การทำางานของรัฐบาลดี 
ขึ้นกว่าที่ผ่านมา ขณะที่อีกฝ่าย 
ไม่คาดหวังกับการปรับเปลี่ยนใน
ครั้งนี้โดยมองว่าจะไม่สามารถ 
ยกระดบัการทำางานของรฐับาลให้
ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาได้ โดยท้ังสอง
ฝ่ายต่างมีเหตุผลสนับสนุนความ
คิดของตัวเอง
 นายสุริยะใส กตะศิลา  
เซเลปเบอร์ต้นๆของฝ่ายสนับ 
สนุนรัฐบาลทหารคสช. ที่มีตำา 
แหน่งใหญ่โตเป็นถึงรองคณบดี
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหา 

วิทยาลัยรังสิต และผู้อำานวยการ
สถาบนัปฏริปูประเทศไทย (สปท.)  
แนะนำา “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.)ว่า การปรับเปล่ียน 
ตัวรัฐมนตรีอย่างเดียวไม่เพียง 
พอรัฐบาลต้องปรับวิธีการทำา 
งานด้วย
 “รัฐบาลต้องจัดล�าดับความ
ส�าคัญของปัญหาให้ชัดเจนและ
มองปัญหาให้ถูกต้อง ถ้ามองปัญ
หาผิดแม้จะมีความตั้งใจดีทุ่มเท 
ก็แก้ปัญหาผิดท�าให้สียเวลาเสีย
ของรัฐบาลต้องมองหามิตรหา
แนวร่วมด้านกว้างในการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ชาติมากขึ้น ไม่ใช่ 
คาดหวังระบบราชการอย่างเดียว 
โดยเฉพาะพลังปฏิรูปในหมู่ประ 
ชาชนที่ เป ็นกระแสสูงในช ่วง 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ที่ผ ่านมาดูซบเซาหายไปมาก 
เพราะด ้านหนึ่งถูกรัฐบาลกัน 
ออกจากเวที และมองเป็นคนอื่น
ไปก็มี ครม.ประยุทธ์ 5 จะเป็น
โอกาสสุดท้ายก่อนรัฐบาลชุดนี้
ก่อนพ้นวาระ และจะเป็นปัจจัยชี้ 
ขาดว่า 4 ปี คสช.เสียของหรือไม่” 
 ฟังจากนำ้าเสียงแม้จะยังให้ 
การสนับสนุนแต่ก็แฝงไปด้วย
ความผิดหวังกับการทำางานของ
รัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาและไม่ได้
ตัง้ความหวงัอะไรมากมายกบัการ
ทำางานจากนีไ้ปหลงัการปรบัครม. 
แถมยังแสดงออกถึงการท้อใจ 
จากการตดัพ้อทีร่ฐับาลไม่ให้ความ
สำาคญักบักลุม่บุคคลทีปู่ทางให้รฐั
บาลทหาคสช.เข้ามาสู่อำานาจมาก
เท่าท่ีควร แถมไม่รีบตีเหล็กเม่ือ
ร้อนรบีทำางานปฏริปูตามแนวทาง
ทีต้่องการจนกระแสสนบัสนนุการ

ปฏริปูเพิม่ซาลงไปในหมูป่ระชาชน
 ขณะที่ นายจาตุรนต์ ฉาย
แสง แกนนำาพรรคเพื่อไทย ชี้ว่า
ปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู ่ที่ตัวบุคคล 
แต่อยู ่ที่ระบบตราบใดที่ยังไม ่
เป็นประชาธิปไตยก็จะไม่ได้รับ
การยอมรับทำาให้เกิดข้อจำากัด 
ในการค้าการลงทนุและการเจรจา
กับต่างประเทศ นอกจากนี้ยัง 
มีปัญหาเรื่องการขาดวิสัยทัศน์ 
ในการแก้ปัญหาของประเทศ ม ี
แต่วิสัยทัศน์เรื่องจะทำาอย่างไร 
จึงอยู่ในอำานาจได้นานที่สุด การ
ต้องคอยตอบแทนกลุ ่มคนที่ปู 
ทางให้เข้าสู่อำานาจทำาให้ไม่มีที่
เหลอืให้คนเก่งคนดจีากภายนอก
เข้ามาทำางาน การผูกขาดอำานาจ
ในการตัดสินใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่
ทำาให้ไม่มีใครอยากเข้าร่วมงาน
 “เราจึงไม่อาจคาดหวังอะไร 
ได้จากการปรับ ครม. และแนว 
โน้มรัฐบาลนี้ ก็จะยังแก้ปัญหา 
ประเทศไม่ได้ซ่ึงจะทำาให้ 1-2 ป ี
นี ้ ปัญหาต่างๆ หนกัหน่วงมากยิ่ง 
ขึ้น โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจ”
 ฟังจากนำ้าเสียงยิ่งแสดงให้
เหน็ความไม่คาดหวงัว่าบ้านเมอืง
จะดีขึ้นหลังการปรับครม.
 เมื่อย้อนไปดูความเห็นของ
นายสุริยะจะเห็นว่าหากคิดจะ
ฝากผีฝากไข้กับรัฐบาลคงเป็น 
ไปได้ยาก เพราะว่าเลยไทม์มิ่งที่
รัฐบาลจะท�าอะไรได ้แล ้วโดย
เฉพาะเรื่องการปฏิรูปเมื่อไม่รีบ 
ตีเหล็กเมื่อร้อน
 เข้าต�ารา “สายเกินเพล” 
อยากจะฉันก็ฉันไม่ได้
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In Brief : ย่อความ

ธรรมศึกษา

ทรรศนะ

เรามีผู้สนใจศึกษาเรียนรู้และน�าไป
ปฏบิตัติามหลกัพระพทุธศาสนา ผล
ทีต่ามมากค็อืท�าใหส้งัคมเกดิความ
สงบร่มเย็นกันถ้วนหน้า เพราะไม่
หลงงมงายอะไรง่ายๆ ยึดความถูก
ต้อง ความเหมาะสมดีงาม ไม่ท�า
อะไรให้ถูกต�าหนิติเตียน

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เสียงเคาะกะลา!

“สมชัย ศรีสุทธิยากร” เชื่อการ
เลือกต้ังท้องถ่ินที่รัฐบาลทหารจะให้
มีก่อนการเลือกต้ังทั่วไป เป็นเพียง
การผ่อนคลายทางการเมืองและ 
กลบกระแสเรียกร้องให้ “ปลดล็อก
พรรคการเมือง” เพราะการเลือก
ตั้งสนามใหญ่ยังไม่มีวี่แววจะเกิด 
ขึ้นเมื่อไร
 ประกาศ คสช.ที่เป็นปัญหาต่อ 
ต่อการทำากิจกรรมของพรรคการ 
เมือง ไม่ใช่แค่ประกาศห้ามชุมนุม
ทางการเมือง แต่ยังมีประกาศห้าม
บุคคลทั่วไปชุมนุมทางการเมือง 5 
คนข้ึนไปที่น ่าจะเป็นดอกกุญแจ
สำาหรับประตูใหญ่ที่ ไขยากกว ่า 
เรื่องการดำาเนินกิจกรรมของพรรค 
การเมือง 
 “สมชัย ศรสีทุธยิากร” เปรยีบ
เทียบกุญแจไขประตูเล็กยังหาไม ่
เจอก็ไขกุญแจประตูใหญ ่ไม ่ได ้  
ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เป็นแค่
เสียง “ระฆัง” หรือ “กะลา” เพื่อ
เรียกความสนใจเท่านั้น
 แม้จะมีการเลือกตั้งสนามใหญ่ 
หลายฝ่ายก็เชื่อว่าการเมืองไทยจะ 
ยังคงอัปลักษณ์ต่อไป ไม่ว่าวิธีคิด
ค�านวณจ�านวนส.ส.แบบจัดสรร 
ปันส่วนตามสูตร “แป๊ะมีชัย” นั้น  
ถือเป็น “หนึ่งเดียวในโลก” ที่ไม ่
ได้สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบ
พรรคการเมือง แต่เป็นการท�าลาย
ระบบพรรคการเมือง
 หลายฝ ่ายจึงเชื่อว ่าหลังการ 
เลือกตั้งจะเกิดความขัดแย้งที่รุน 
แรงและมีรัฐบาลที่อ่อนแอ สุดท้าย 
ก็หนีไม ่พ ้น “รัฐประหาร” ยึด 
อำานาจอีก เพราะการเมืองแบบ 
“กะลาแลนด์” ก็จะมีเสียงเคาะ 
“กะลา”ไม่สิ้นสุด! 

สิ่งที่ไม่เคยคิดคาดฝันว่าจะเกิดขึ้น เม่ือสำานัก 
งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ออกมา
แถลงว่า ตอนนีธ้รรมศกึษาทีเ่งยีบเหงาเหมือน
จะร้างไปหลายวัดหลายแห่ง เณรและพระสงฆ์
เรียนกันน้อยมาก ลดลงไปอย่างมาก แต่จู่ๆ 
ก็มีประกาศว่ามีผู้สนใจเข้าเรียนธรรมศึกษา
มากกว่า 2 ล้านคน ทัง้ยงัเป็นเดก็วยัรุน่อกีด้วย
ที่สนใจจะเข้าสอบธรรมศึกษา  
 ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 
จงึร่วมกบัพศ.  คณะสงฆ์จงัหวดัพระนคร 
ศรีอยุธยาและกระทรวงศึกษาธิการ จัด 
การสอบธรรมศกึษาขึน้วนัที ่9 พฤศจกิายน
ทีผ่่านมา ท�าให้คาดการณ์ว่าในอนาคตจะ
มีผู้สนใจมาสอบจ�านวน 5 ล้านคนขึ้นไป  
 สำานักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงจะ
เปิดการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning 
ทางอินเทอร์เน็ตในเดือนมีนาคม 2561 ด้วย  
 เรื่องนี้ผู ้สนใจธรรมศึกษาจำานวนมากก็
ทำาให้มีชีวิตชีวามากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่เรา
คงไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าจะมากอย่างนี้ เลย
ทำาให้เป็นเรื่องฮือฮาและถือเป็นความโชคดี
ของศาสนาที่ มีผู ้สนใจศึกษาเรียนรู ้พระ 
ศาสนากันอย่างน้ี จะได้ไม่เช่ืออะไรงมงาย  
ไม่ไปทำาอะไรท่ีไม่เหมาะไม่ควร ไปทำาอะไร 
ที่สะเปะสะปะ 

 เมือ่เรยีนรูก้จ็ะทำาอะไรโดยยดึหลกัศาสนา
ที่แท้จริงบ้าง ไม่อย่างนั้นทำาอะไรก็จะหลง
งมงาย เพราะความรู้น้อย ไม่อยู่ในร่องรอย
ความเป็นชาวพุทธ ซึ่งเราเห็นหลายคนที่ทำา 
ในสิ่งที่ไม่ควรทำา 
 เพราะฉะน้ันเรื่องน้ีถือเป็นความโชคดีที ่
เรามีผู้สนใจศกึษาเรยีนรูแ้ละน�าไปปฏบิตัติาม
หลักพระพุทธศาสนา ผลที่ตามมาก็คือท�าให้
สงัคมเกดิความสงบร่มเยน็กนัถ้วนหน้า  เพราะ
ไม่หลงงมงายอะไรง่ายๆ ยึดความถูกต้อง  
ความเหมาะสมดีงาม ไม่ท�าอะไรให้ถูกต�าหนิ
ติเตียน 
  ชาวพุทธหากไม่ใช้สติปัญญาศึกษา
เรียนรู้ กระท�าก็อาจหลงงมงายและน่า
อดส ูซึง่ตวัเองกย็อมรบัไม่ได้  คงไม่มใีคร
รอยากเป็นพวกปัญญาต�า่ ทุกคนอยากจะ
มคีวามรูค้วามเข้าใจต่างๆ ถ้าเรยีนรูม้าก
ก็จะน�าไปปฏิบัติมาก สังคมที่ฟอนเฟะ
เละเทะเน่าเสียก็จะเป็นสังคมที่สงบสุข
และดีงาม เป็นสังคมที่ตื่นตัวก้าวหน้า 
ศาสนาก็รุ่งเรืองมั่นคง
 	 เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘ไทยพาณิชย์’จ่ายปันผล7กองทุน

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัด 
การกองทุน ไทยพาณิชย์ จำากัด 
เปิดเผยภาพรวมผลดำาเนินงาน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานภาย
ใต้การบรหิารของบลจ.ไทยพาณชิย์ 
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 
กันยายน สร้างผลตอบแทนอย่าง
ต่อเนื่องและเตรียมจ่ายปันผลให้
กับผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 7 กอง 
ทนุ นอกจากนีย้งัจ่ายเงินลดทนุอกี 
1 กองทุนสำาหรบัผลการดำาเนนิงาน 
ระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 30 
กันยายน โดยกำาไรสะสมรวมทั้ง
สิน้ 1,061.20 ล้านบาทในวนัที ่27 
พฤศจิกายน ประกอบด้วย 
 กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน
โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) จะจ่าย
ปันผลในอัตรา 0.2420 บาทต่อ
หน่วย รวมจ่ายปันผล 3.5704 
บาทต่อหน่วย กองทุนอสังหาฯ
ประเภทศูนย์การค้าคือ กองทุน
รวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
CPN รีเทล โกรท (CPNRF) 
ลงทุนในโครงการศูนย์การค้าเซ็น
ทรัลพลาซา 4 ทำาเลคือ พระราม 2 
พระราม 3 ปิ่นเกล้าและเชียงใหม่ 

‘CPL’แตกพาร์1บาท
บริษัท ซีพีแอล กรุ ๊ป จำากัด 
(มหาชน) หรือ CPL แตกพาร์
หุ้นละ 10 บาทเหลือ 1 บาท 
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและกระ 
จายหุ้นให้นักลงทุน มั่นใจปี 
2561 เดนิหน้าได้เต็มพกัิดหลงั
ภาพรวมฟอกหนังปีนี้ซบเซา
กว่าทีค่าดและส่งผลการดำาเนนิ
งานไม่เข้าเป้า เนื่องจากตั้งแต่
ต้นปี 2560 ได้มีการเปลี่ยน 
แปลงหลายอย่าง ทั้งการปรับ
โครงสร้างธุรกิจด้วยการโอน
กิจการทั้งหมดของแพงโกลิน 
ซึ่งเป็นผู้นำาในการผลิตและจำา 
หน่ายอปุกรณ์นริภัยส่วนบคุคล 
ไว้กับ CPL ตลอดจนการปรบั
โครงสร้างการผลติด้วยการขยาย 
งานผลิตหนังหมูฟอกสำาเร็จ 
และการผลติหนงัสำาหรบักระเป๋า
ให้กบัแบรนด์ดงัระดบัโลก รวม
ทัง้การปรบัโครงสร้างองค์กร

‘M Cardn’ช็อปเที่ยว 
บัตรสมาชิก M Card เดอะ 
มอลล์ กรุป๊ร่วมกบัธนาคารกสกิร
ไทย จำากัด (มหาชน) และสาย
การบนิบางกอกแอร์เวย์ จดัโปร
โมชัน่ส่งท้ายปี “M Celebration 
ช็อปสุด FIN เที่ยวสุด FUN” 
แลกคะแนน 18 คะแนนรับ 1 
สิทธิ์ลุ้นต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ
เส้นทางสดุคลาสสกิกบับางกอก 
แอร์เวย์ 18 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง 
เส้นทางกรุงเทพฯ-ดานัง กรุง 
เทพฯ-หลวงพระบาง และ
กรุงเทพฯ-ฟู้โกว๊ก นอกจากนี้
สมาชิก M Card ช็อปผ่านบัตร
เครดิตกสิกรไทยที่มียอดซ้ือ
สูงสุด 10 ท่านรับทริปพม่าสุด
พิเศษระดับ 5 ดาวจำานวน 10 
รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง และพิเศษ
เทศกาลคริสมาสต์วันที่ 24 
ธันวาคม ช็อปผ่านบัตรเครดิต
กสิกรไทย ครบ 2,000 บาท รบั 
M Cash coupon 1,000 บาท
ตัง้แต่วนันีถ้งึ 7 มกราคม 2561

คลื่นธุรกิจ

บาทต่อหน่วย รวมจ่ายเงินปันผล 
6.6831 บาทต่อหน่วย และกองทนุ
รวมอสงัหารมิทรพัย์แสนสริ ิ ไพร์ม 
ออฟฟิศ (SIRIP) ลงทุนกรรม 
สิทธิ์ในโครงการอาคารสิริภิญโญ
จะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1450 
บาทต่อหน่วย รวมจ่ายเงินปัน 
ผล 2.0697 บาทต่อหน่วย
 นอกจากนี้ ยังมีกองทุนอสัง
หาฯ ประเภทโรงงานและคลังสิน 
ค้าจำานวน 1 กองทนุ ได้แก่ กองทนุ
รวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อิน
ดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) จะจ่าย
ปันผลในอัตรา 0.1809 บาทต่อ
หน่วย รวมจ่ายเงินปันผล 2.6255 
บาทต่อหน่วย และกองทุนอสัง
หาฯ ประเภทโรงแรม 1 กองทุน 
คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF) 
ที่ลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่าตอง 
และโรงแรมไอบิส พัทยา จะจ่าย
คืนเงินลดทุนในอัตรา 0.0826 
บาทต่อหน่วย

รูดบัตรคนจนเดือนครึ่ง5,200ล้าน

แอร์พอร์ต จ่ายปันผลในอัตรา 
0.2879 บาทต่อหน่วย รวมจ่าย
เงนิปันผล 12.3940 บาทต่อหน่วย 
 กองทนุอสงัหาฯ ประเภทคอม
มิวนิตี้มอลล์ คือ กองทุนรวมสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล 
รีเทล โกรท (CRYSTAL) ที่ลงทุน
ในโครงการเดอะ คริสตัล (The 
Crystal) และโครงการครสิตลั ดไีซน์ 
เซ็นเตอร์ (CDC) จะจ่ายปันผล 
ในอัตรา 0.1930 บาทต่อหน่วย 
รวมจ่ายเงินปันผล 3.3007 บาท
ต่อหน่วย 
 กองทุนอสังหาฯ ประเภท
อาคารสำานักงาน จำานวน 3 กอง 
ทนุ ได้แก่ กองทนุรวมสทิธกิารเช่า
อสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์
เชยีล โกรท (CPNCG) ทีล่งทนุใน
อาคารสำานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จะจ่ายปันผล
ในอัตรา 0.2448 บาทต่อหน่วย 
รวมจ่ายเงินปันผล 4.3106 บาท
ต่อหน่วย กองทุนรวมสิทธิการ 
เช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ 
(POPF) ทีล่งทนุในอาคารสมชัชา
วานิช 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 
และอาคารบางนา ทาวเวอร์ จะ
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.2414 

นางญาณ ีแสงศรจีนัทร์ รองอธบิดี
กรมบญัชกีลาง กล่าวว่า บตัรสวสัดิ 
การแห่งรฐัทีม่ผีูผ่้านการพจิารณา
จำานวน 11.4 ล้านคน ขณะนี้มีผู้ 
มีสิทธิมารับบัตรแล้ว 10.45 ล้าน
คน ผลการใช้จ่าย
 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคมถึง 12 
พฤศจกิายน ทีร้่านค้าธงฟ้าประชา
รัฐ มีจำานวน 19.8 ล้านรายการ
คิดเป็นเงิน 5,225 ล้านบาท 
 นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยัง
ติดตามและประเมินการใช้บัตร

สวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ โดย
มอบหมายให้คลังจังหวัดลงพื้นที่
ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพบว่า ช่วง
แรกการใช้บัตรอาจติดขัดเรื่อง
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เนื่องจาก
เครื่อง EDC แบบ Mobile EDC 
(3G) ใช ้สัญญาณจาก SIM  
เหมือนโทรศัพท์มือถือ สามารถ
แก้ไขได้โดยเปล่ียนมาใช้สัญญาณ 
ต่อ Lan จากอินเทอร์เน็ตบ้าน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา ซ่ึงจนถึงวันท่ี  
12 พฤศจิกายนวางเครื่องแล้ว 

บลจ.ไทยพาณิชย์เตรียมจ่ายปันผลผู้ถือหน่วยลงทุน 7 กองทุน
และจ่ายเงนิลดทนุอกี 1 กองทุน วนัท่ี 27 พฤศจิกายน โดยก�าไร
สะสมทั้งสิ้น 1,061.20 ล้านบาท 

12,830 เครือ่ง ครอบคลุมทุกตำา 
บลแล้วและจะทยอยวางเครื่อง 
ให้ครบ 18,000 เคร่ืองตามเป้า
หมายภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
  สำาหรับปัญหาการฉวยโอกาส
ไม่ติดป้ายรายการราคาสินค้า 
หรือขึ้นราคาสินค้าร้านค้าธงฟ้า 
ประชารัฐที่ เข ้าร ่วมโครงการ 
สามารถแจ้งข ้อมูลได้ที่  1569  
โดยร้านค้าที่กระทำาผิดเงื่อนไข 
จะถูกตัดสิทธิและเรียกเครื่อง 
EDC คืน
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In Brief : ย่อความ

นายกรัฐมนตรีฮุน เซน 
แห่งกมัพชูา ไม่หวัน่สหรฐั
และอยีขููย่กเลกิความช่วย
เหลอืทางเศรษฐกิจ เพือ่
ลงโทษฐานปราบฝ่ายตรง
ข้ามทางการเมืองอย่าง
หนัก โดยผู ้น�ากัมพูชา
ประกาศว่ายกเลกิไปเลย

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

กมัพชูาท้าทายสหรฐั-อยูี

ที่แสดงพฤติกรรมเชิงไม่เห็น
ด้วยกับรัฐบาล
 ส่วนคู่แข่งในสนามการเมือง 
ผู ้นำากัมพูชาใช ้วิธีกดดันผู ้นำา 
และแกนนำาพรรคฝ่ายค้านสำา 
คัญ ต้องหนีไปลี้ภัยในต่างประ 
เทศหลายคน  
 การก�าจัดคู่แข่งครั้งใหญ่ 
เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี (16 
พ.ย.) โดยศาลฎีกาของกัมพู 
ชาตัดสินยุบพรรคฝ่ายค้าน 
Cambodia National Rescue 
Party (CNRP) มีผลให้หัว 
หน้าและแกนน�าส�าคัญของ
พรรค 118 คน หมดสิทธิ
ท�างานการเมือง 5 ปี
 ศาลสูงสุดตัดสินตามคำาฟ้อง
ของรัฐบาล ที่ยื่นคำาร้องว่า พรรค
ฝ่ายค้านจบัมอืกบัต่างชาต ิ (สหรฐั) 
เพื่อล้มล้างรัฐบาลและบ่อนทำา 
ลายประเทศ
 มองกันว่า ฮุน เซนกำาจัดคู ่ 
แข่งด้วยจุดประสงค์ เพื่อนำาพรรค 
Cambodia People’s Party 
กวาดเสียงข้างมากในการเลือก 
ตั้งเดือนกรกฎาคมปีหน้า ซึ่ง 
หลังศาลตัดสินยุบพรรค CNRP 
ทำาให้ไม่มีพรรคฝ่ายค้านหลัก
 ด้านสหรัฐและสหภาพยุโรป 
(อียู) ออกมาปรามฮุน เซนให้ 

นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ผู้นำากัม 
พูชาที่ครองอำานาจมานานกว่า  
32 ปี เดินเกม “จัดระเบียบ” 
การเมืองด้วยมาตรการดุดันมา
ต่อเนื่องเป็นแรมปี ทำาให้สถาน 

การณ์ในประเทศระสำ่า กลุ่มชาติ
มหาอำานาจต้องออกมาปราบ 
 ฮุน เซนดำาเนินการกำาจัด 
ฝ่ายต่อต้านโดยจบักมุกลุม่เคลือ่น 
ไหวทางการเมือง สื่อมวลชน  
และกลุ่มทำางานด้านสิทธิมนุษย
ชน ท่ีวิพากษ์วิจารณ์การทำางาน
ของรัฐบาล   
 นอกจากนั้น ยังสั่งปิดหนัง 
สือพิมพ์และสถานีวิทยุหลาย
แห่ง รวมทั้งเนรเทศต่างชาติ 

หยุดใช้อำานาจละเมิดสิทธิฝ่าย 
ตรงข้าม ไม่เช่นนั้น สหรัฐและอียู
จะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจลงโทษ
 สหรัฐนำาร ่องด ้วยการขู ่จะ
ยกเลิกเงินสนับสนุนการเตรียม
การเลือกตั้งปีหน้าของกัมพูชา  
ที่ อนุมั ติ ไปก ่ อนหน ้ านี้  1 . 8  
ล้านดอลลาร์ (59.5 ล้านบาท ) 
 ขณะอียูขู ่จะยกเลิกสิทธ ิ
พเิศษทางภาษศีลุกากร ทีเ่ปิด
ทางให้กัมพูชาส่งออกสินค้า 
ไปอียูโดยไม่ต้องเสียภาษี ซึ่ง
สหรัฐก็เตรียมยกเลิกมาตร 
การเดียวกัน หากศาลกัมพูชา
ไม่คืนสถานะให้พรรค CNRP
 อียูเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ
เครื่องนุ ่งห ่มและรองเท้าจาก
กัมพูชา ปีที่แล้วกัมพูชาส่งออก 
ไปอียูมากถึง 43.44% จากยอด 
ส่งออกทั้งหมด รวมมูลค่า 5,000 
ล้านดอลลาร์ (165,000 ล้าน 
บาท) และส่งไปสหรัฐมากเป็น
อันดับ 2 ประมาณ 25%
 ถ้าอียูและสหรัฐยกเลิกโควตา
ปลอดภาษีตามที่ขู่ไว้ เศรษฐกิจ
กัมพูชาจะได้รับผลกระทบหนัก
แน่นอน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เครื่องนุ ่ งห ่มและรองเท ้าที่ม ี
การจ้างงานถึง 600,000 คน
 แต่ค�าขู่ดังกล่าวดูจะไม่มี
ผล โดยฮุน เซนท้าส่งไปยัง
สหรัฐว่ายกเลิกไปเลย ด้วย
มั่นใจว่าพ่ีใหญ่อย่างจีนจะ 
ช่วยอุ้มชูทดแทน

ไบรอนั เกเบลิ เสนอภาพนีใ้น  nytsyn.com สะท้อนผูน้ำาฟิลิปปินส์ 
ปราบยาเสพติดด้วยไม้แข็งคือปืน แทนการจับมือหาทางออก
แบบรอมชอม

ข้อมูลภาพ : phnompenhpost.com
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สังคม

อยู่คู่นักช็อปมาครบ 7 ทศวรรษ 
“ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั” เลยจดั
ใหญ่ จัดเต็มกว่าครั้งไหนๆ จับมือ 
บัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน จัด
งานฉลอง 70 ปีห้างเซน็ทรัล “CEN 
TRAL 70th ANNIVERSARY”  
เนรมิต ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ให้
สวยงามตระการตาไปด้วยดอกไม้
นานาพรรณ นับล้านดอก ในคอน
เซ็ปต์ “ความรักและความผูกพัน” 
 ยุวดี จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัด 
การใหญ่ กลุม่ธุรกจิห้างสรรพสนิค้า 
บรษิทั กลุม่เซน็ทรลั จำากดั เปิดเผย
ว่า เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ให้การ
สนับสนุนห้างเซ็นทรัล จนประสบ
ความสำาเรจ็ เป็นห้างอนัดับหนึ่งใน 
ใจลูกค้ามาตลอด 70 ปี จึงขอมอบ
ความสุขแทนคำาขอบคุณ เนรมติ
ห้างเซ็นทรัลชิดลม และศูนย์การ 
ค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ให้เต็มไป

ดร.ดนนัท์ สภุทัรพนัธุ ์ รอง กก.ผจก.ใหญ่สายงานธรุกจิและบริการ บมจ.
กสท โทรคมนาคม มอบรางวัลให้กับผู ้ชนะการประกวดหนังสั้นใน
โครงการ Short Film Shortcuts (ช็อต ฟิล์ม ช็อตคัท) ภายใต้แนว 
คิด เส้นทางลัดสู่ความส�าเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร และ เกรียงชัย 
บุญโพธิ์อภิชาติ รองกก.ผจก. บมจ.ซีพี ออลล์ รายงานข้อมูลผลประกอบ
การของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม บมจ.ซีพี ออลล์ ประจ�าไตรมาสท่ี 3  
ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน 

ด้วยความสวยสดชื่นของดอกไม้
หลากหลายสีสัน ทั้งดอกไม้ไทย 
และนำาเข้าจากต่างประเทศ รวมถึง
พรมดอกไม้สีสดใสขนาดยักษ์ ใน
กลาสเฮ้าส์สุดตระการตา ภายใต้
คอนเซ็ปต์ ความรักและความผกู 
พัน สือ่ถงึสายใยอนัมัน่คง ระหว่าง
ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร กับห้าง
เซ็นทรัล ท่ีมีต่อกันอย่างเหนียว
แน่นตลอด 70 ปี และจะสาน
สัมพันธ์ต่อไป
 สำาหรับบรรยากาศในพิธีเปิด
งาน ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิง
วราพร ปราโมช ณ อยุธยา เป็น
ประธานเปิดงาน พร้อมด้วยเซเล
บริตี้แฟนตัวจริงของห้างเซ็นทรัล 
อาทิ คุณหญิงชดช้อย โสภณพณิช, 
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา, กิตติยา
ภรณ์ ชัยถาวรเสถียร, ดร.กัลยา  
โล่ห์รัตนเสน่ห์, สุริยน-เมก้า ศร-ี 
อรทัยกุล, พลพัฒน์ อศัวะประภา, 
ปิยะรฐั กัลย์จาฤก, ศีกัญญา ศักดิ

เดช ภาณุพันธ์, จิตติมา วรรธนะ
สินฯลฯ มาร่วมเฉลิมฉลอง พร้อม
ชมความสวยงามของดอกไม้นานา 
พรรณหลากหลายสีสัน ที่จัดไว้
อย่างตระการตาเต็มพ้ืนทีศู่นย์การ 
ค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี 
 โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ พรมดอกไม้
ผนืใหญ่ความยาว 16 เมตร ตกแต่ง
อย่างประณีตสวยงามด้วยดอกไม้
โทนสสีดใส คล้ายรปูพล ุเพือ่ฉลอง

ปีที่ 70 ซึ่งอยู่ใน เรือนดอกไม้ 
“Glass House” ตกแต่งด้วย
พรรณไม้หลากหลายสี พันเกี่ยว
เลื้อยไปทั่วทั้งหลัง สื่อแทน ความ
ผูกพันของเซ็นทรัลกับลูกค้าคน
พิเศษ ที่มีมาอย่างยาวนาน จน
แต่ละคนอดใจไม่ไหวต้องขอแชะ
และแชร์ไว้เป็นที่ระลึก ก่อนท่ีจะ 
ตื่นตา ตื่นใจไปกับแฟชั่นโชว์ The 
Power of Phoenix โดยนาย 
แบบและนางแบบชั้นนำา ปิดท้าย 
ฟินาเล่ด ้วยการปรากฏตัวของ 
“Queen of Phoenix” “อั้ม-
พัชราภา ไชยเชื้อ” ที่มาพร้อม
สร้อยเพชร 46 กะรัต ประดับ 
ไข่มุกเมโล สีนำ้าตาลอมเหลือง 
164 กะรัต ขนาดใหญ่ที่สุด หนึ่ง
เดียว ในโลก มูลค่ากว่า 700 ล้าน
บาท ซึ่งสร้างสรรค์ความเลอค่า 
โดย “บิวตี้ เจมส์” สะกดทุกสาย 
ตาด้วย ความงามสง่า สมกบัเป็น
ราชนิแีห่งความเป็นนรินัดร์

ฉลอง 70ปี ห้างเซ็นทรัล
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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


