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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

อารมณ์ใฝ่ต�่า
รักษาความดีเหมือนเกลือ
รักษาความเค็ม
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จบแบบกระจ่าง
กรณีการเสียชีวิตของนาย 
ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักเรียน
โรงเรยีนเตรยีมทหาร ชัน้ปีที ่ 1 
จปร. ที่ฝ่ายญาติสงสัยสาเหตุ
การเสียชีวิตที่แท้จริงจนต้อง
แอบน�าศพไปผ่าพิสูจน์ซ�้าและ
พบชิน้ส่วนอวยัวะภายในหลาย
อย่างหายไปโดยไม่ได้รับแจ้ง 
ไม่ว่ากองทัพจะชี้แจงเรื่องนี้
อย่างไร แต่กุญแจส�าคัญที่จะ 
ไขความกระจ่างอยู่ที่ชิ้นส่วน 

อวยัวะภายในทีห่ายไปหลงัการ
ผ่าพิสูจน์ครั้งแรกถ้าชิ้นส่วน
อวยัวะยงัอยูต้่องส่งคนืให้ญาติ
น�าไปพสิจูน์ตามความต้องการ
เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัด 
และเพื่อให้เกิดความสบายใจ
ของฝ่ายญาติหากการเสียชีวิต
ของนายภคพงศ์ไม่มีเงื่อนง�า 
มากไปกว่าข้อมูลที่ชี้แจงออก 
มาเรื่องนี้ท�าให้จบโดยกระจ่าง
ไม่ยาก โลกวันนี้มีประเด็น 2

เศรษฐกิจ 4
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การให้ความช่วยเหลือจากโรงเรียนเตรียมทหาร
เป็นคนละประเด็นกับการพิสูจน์ความจริง
ของสาเหตุการเสียชีวิตที่ยังมีข้อสงสัยอยู่

จบแบบกระจ่าง
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ข่าวการเสยีชวิีตของ นายภคพงศ์  
ตัญกาญจน์ หรือเมย นักเรียน
โรงเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 
จปร. ท่ีกลบัมาเป็นข่าวดงัประเดน็
ร้อนอีกครั้งหลังจากเสียชีวิตไป
ตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาถือ 
ว่ามีความน่าสนใจในข้อมูลที่สอง
ฝ่ายคือฝ่ายญาติของผู ้เสียชีวิต 
กับกองทัพบกบอกกับสังคมไม่
ตรงกัน
 ข้อมูลจาก นายพิเชษฐ นาง
สุกัลยา บิดามารดา และ น.ส. 
สุพิชชา ตัญกาญจน์ พี่สาว ของ
นายภคพงศ์ ระบุถึงความคราง
แคลงใจต ่อการเสียชีวิตเนื่อง 
จากเห็นว่าผู้ตายเป็นคนที่มีร่าง 
กายแข็งแรงจนต้องแอบน�าศพ
ออกจากเมรุในวันเผาและส่งศพ
ไปผ่าพิสูจน์ใหม่ พบว่า อวัยวะ
ภายใน สมอง หัวใจ กระเพาะ
อาหาร กระเพาะปัสสาวะหายไป 
ส่วนปอดและตับหายไปอย่างละ
ครึ่ง โดยไม่น�ากลับมาพร้อมศพ 
นอกจากนีย้งัพบรอยช�า้อย่างหนกั
บนร่างกายหลายจุด และกระดูก
ซี่โครงซี่ที่ 4 หัก
 ในขณะท่ีครอบครัวได ้รับ 
เพียงใบมรณะบัตรจากโรงพยา 

บาลพระมงกุฎเกล้าที่ระบุสาเหตุ
การเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลันเท่านั้น ส่วน
รอยบอบช�้าและบาดแผลที่ปรา 
กฏตามร่างกายไม่มีค�าชี้แจงจึง
ต้องการขอค�าชี้แจงจากผู้เกี่ยว 
ข้องให้เกิดความชัดเจน
 สิ่งที่ครอบครัวต ้องการใน
ตอนนี้คืออวัยวะภายในของผู  ้
ตายเพื่อน�าไปตรวจพิสูจน ์หา
สาเหตุการตายท่ีแท้จริงต่อไป 
หากไม่ได้คืนจะแจ้งความด�าเนิน 
คดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 จากข้อมูลน้ีมีความน่าสน 
ใจตรงที่ญาติต้องแอบน�าศพ
ออกไปผ่าพิสูจน์ซ�้าหลังจากที่
ผ่านการชันสูตรจากโรงพยา 
บาลพระมงกุฎเกล้ามาแล้ว
และผลที่ได้ไม่ตรงกับท่ีแจ้ง 
ในใบมรณะบัตร
 ในขณะท่ีข้อมูลอีกด้านจาก 
พล.อ.ธารไชยยนัต์ ศรสีวุรรณ 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ผู ้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.
ทสส.) ยืนยันข้อเท็จจริงไม่ได้ 
เป็นไปตามที่ญาติผู ้ตายกล่าว 
อ้าง พร้อมช้ีแจงว่า เม่ือเกิดเหตุ
ทางโรงเรียนเตรียมทหารได้ส่ง 
ศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลพระ 
มงกุฎเกล้า และมีการตัดอวัยวะ
บางส่วนน�าไปผ่าพิสูจน์ แต่เป็น
เพียงชิ้นเล็กน้อยเท่านั้น จากนั้น
ทางญาติได้น�าร่างกลับไปแล้วน�า
ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
รังสิต อีกครั้ง
 ขณะเดียวกันโรงเรียนเตรียม 
ทหารได้ร่วมจัดงานศพกับทาง
ญาต ิและด�าเนนิการช่วยเหลอืทกุ
อย่าง ทีผ่่านมาได้ให้การช่วยเหลอื
อย่างเต็มที่ และยืนยันว่าไม่ได้
ขโมยอวัยวะแต่อย่างใด แต่ทั้งนี้
กรณีที่มีผ้าพันแผลอยู่ในอวัยวะ
น่าจะเกิดจากการตรวจพิสูจน  ์
ก่อนหน้าน้ีของทางโรงพยาบาล 
และทางโรงเรียนก็ได้ร่วมจัดงาน
พิธีบ�าเพ็ญกุศลศพ และท�าการ
ฌาปนกิจเรียบร้อย ซ่ึงเป็นการ
ฌาปนกิจโลงเปล่า ไม่มีศพ ทาง
โรงเรียนได้ให้การช่วยเหลืออย่าง
เต็มที่ไม่ได้นิ่งนอนใจ
 ข้อมูลนี้น่าสนใจตรงที่เป็น
ข้อมลูทีแ่ม้จะตอบค�าถามของ
ทางฝ่ายญาติผู ้เสียชีวิตแต่
เป็นการตอบท่ีไม่ชัดเจนกรณี
ระบุว่าน�าชิ้นส่วนอวัยวะภาย 
ในเล็กน้อยไปพิสูจน์ซึ่งหาก

นบัจากวนัเสยีชวีติเมือ่วนัที ่17 
ตลุาคมทีผ่่านมาการพสิจูน์ชิน้
ส่วนอวยัวะน่าจะมผีลอะไรออก 
มาและแจ้งให้ฝ่ายญาติได้รับ
ทราบบ้าง
 อีกประเด็นท้ังสองฝ่ายให้ข้อ 
มูลไม่ตรงกันคือการน�าศพไป 
ผ่าพิสูจน์ซ�้าที่โรงพยาบาลธรรม 
ศาสตร์ ซึง่ฝ่ายระบตุ้องแอบน�าศพ
ออกไปก่อนท�าพิธีเผา แต่ข้อมูล
จากผบ.ทสส.กลับระบุเหมือน
ทราบดว่ีามีการน�าศพไปผ่าพสิจูน์
ซ�้าและรู้ว่าเป็นการเผาโรงเปล่า
 ส่วนเรื่องการให้ความช่วย
เหลือจากโรงเรียนเตรียมทหาร
นั้นถือเป็นเรื่องปรกติที่ต้องท�า
ตามหน้าที ่เป็นคนละประเดน็กับ
การพิสูจน์ความจริงของสาเหตุ
การเสียชีวิตที่ยังมีข ้อสงสัยอยู ่
หลายประการ
 กุญแจส�าคัญที่ จะไขความ
กระจ่างของเรื่องน้ีอยู ่ที่ชิ้นส่วน
อวัยวะภายในของผู ้ตายที่หาย 
ไปซ่ึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ท่ีท�าการผ่าพิสูจน์ครั้งแรกต้อง
ออกมาให้ความกระจ่าง
 ถ้าชิ้นส่วนอวัยวะยังอยู่ต้อง 
ส่งคนืเพือ่ให้ญาตนิ�าไปพสิจูน์เพือ่
ให้เกิดความกระจ่างชัด และเพื่อ
ให้เกดิความสบายใจของฝ่ายญาติ
 หากการเสียชีวิตของนายภค
พงศ์ไม่มีเงื่อนง�ามากไปกว่าที่ให้
ข้อมูลเรื่องนี้ท�าให้จบโดยกระจ่าง
ไม่ยาก 
 ยกเว้นแต่ว่ามีเบื้องหน้า
เบือ้งหลงัมากไปกว่าทีจ่ะแสดง 
ความรับผิดชอบด้วยการช่วย
เหลือจัดพิธีศพ
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พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

อารมณ์ใฝ่ต่�า

ทรรศนะ

อารมณ์ใฝ่ต�า่ท�าให้คนมากมายตกต�า่ 
เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากตกต�่า
และยิง่อยูใ่นต�าแหน่งหน้าท่ีสงูๆ ก็
อย่าใฝ่ต�า่กบัลกูน้อง หรอืกบัเดก็ ชือ่
เสียง คุณงามความดีก็จะหมดไป
อย่างน่าเสียดาย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตายปริศนา!
เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 มีข่าวแม่ 
“ทหารเกณฑ์” ประจ�ามณฑลทหาร
บกที่ 45 สุราษฎร์ธานี ร้องขอความ
เป็นธรรมลูกเสียชีวิตปริศนา โดย 
เชื่อว่าถูกซ้อม  
 แต่กรณีล่าสุดยิ่งสะเทือนใจเม่ือ 
นายพิเชษฐ และ นางสุกัลยา ตัญ
กาญจน์ น�ารื่องมาร้องกับสื่อว่า นาย 
ภคพงศ์ ตัญกาญจน์ หรือ “น้อง
เมย” ลูกชายซึ่งเป็นนักเรียนเตรียม 
ทหารชั้นปีที่ 1 เสียชีวิตในวันที่ 17 
ตลุาคมทีผ่่านมา หลงักลบัเข้าโรงเรยีน
เพยีง 1 วนัและได้รบัเพียงใบมรณบตัร
ชี้สาเหตุการตายจากภาวะหัวใจหยุด
เต้นเฉียบพลัน
 แต่จากการน�าศพไปชนัสตูรเพือ่หา
สาเหตุการเสียชีวิตกลับพบว่า อวัยวะ
ภายในทัง้ตบั ไต ไส้ พุงหายไปทัง้หมด 
ส่วนกะโหลกศีรษะมีกระดาษทิชชูยัด 
ไว้ สมองหายไป ทั้งยังตรวจพบกระ 
ดูกซี่โครง 4 ซี่หักและมีรอยช�้าภาย 
ในช่องท้องด้านขวา ด้านหลังภายใน 
ซีกซ้ายมีรอยช�้าและไหปลาร้าหักทั้ง  
2 ข้าง ซึ่งแพทย์ระบุว่าซี่โครงที่หักไม่ 
น่าจะเกิดจากการปั๊มหัวใจและรอยช�้า
น่าจะเกดิจากการถกูกระแทกอย่างแรง
 นอกจากนี้บิดาและมารดา “น้อง
เมย” ยังเปิดเผยว่า ลูกมักถูกลงโทษ
และถูกเรียกไปซ้อมเดี่ยวอยู ่บ่อยๆ  
แต่เคยถูกลงโทษอย่างรุนแรงด้วย 
การให้ปักหัวลงที่พื้นห้องน�้าจนชีพจร
หยุดเต้นไปแล้วครั้งหนึ่ง
 แม้พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุ 
วรรณ ผู ้บัญชาการทหารสูงสุด  
(ผบ.สส.) จะสัง่ให้สบืหาข้อเทจ็จริง
ทั้งหมดและจะให้ความเป็นธรรม
กับผู้เสียชีวิตและครอบครัว แต่ 
ก็เป็นอุทธาหรณ์อีกครั้งถึงการ 
“ซ่อม” และ “ซ้อม” จนตายนั้น  
ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น แต่เคยมีข่าว
ปรากฏแล้วหลายครั้ง!

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.เจษฎา  โชคด�ารงสุข ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ออกมาแถลงกรณี
ข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิงว่า โดยมี
มติพิจารณาโทษข้าราชการชายซึ่งเป็นระดับ
หัวหน้างาน ตามผลสรุปที่คณะกรรมการ
สอบสวนทางวนิยัอย่างร้ายแรงเสนอทีม่คีวาม
เห็นว่า การกระท�าดังกล่าวเป็นความผิดวินัย
ร้ายแรง อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่าง 
ร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) พ.ร.บ.ระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงเห็นสมควร
ลงโทษให้ไล่ออกจากราชการ
  ข่าวดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความ
ใฝ่ต�่าที่ท�าให้คนระดับสูงลงต�่าได้เหมือน
กัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ลวนลามลูก
น้องเป็นระดับหัวหน้า ผลการกระท�าชั่ว 
ท�าผิด ใฝ่ต�่า ในที่สุดก็ถูกไล่ออก เสื่อม
เสียชื่อเสียงตัวเองและวงศ์ตระกูล 
  เดี๋ยวนี้คดีเนื้อหนัง คดีตัณหา คดีบ้ากาม
อะไรพวกนี้ ไม่ว่าหญิงหรือชายเกิดขึ้นมาก 
มาย ผู้หญิงก็โมรา กากี วันทองให้เห็นเยอะ
แยะจริงๆ ฝ่ายชายก็มากมาย คือใฝ่ต�่าหนัก
ด้วยกันทั้งหญิงและชาย เพราะอารมณ์ใฝ่ต�่า
ท�าให้เกิดราคะลากไปจนหมดราคา ถ้ามีสติ
ปัญญาดีก็จะรักษาราคาของชีวิต คุณค่าของ
ชีวิตเอาไว้ได้
  ถ้าไม่มีสติก็ไม่สามารถรักษาคุณค่าของ
ชีวิตไว้ได้ สุดท้ายก็จะต้องเสียใจ เสียโอกาส
หน้าทีก่ารงานทีท่�ามา โดยเฉพาะคนมตี�าแหน่ง 

ใหญ่โต ยิ่งใฝ่ต�่าเพราะอารมณ์ราคะก็มีแต ่
เสียหาย เสียอนาคต ชีวิตก็ตกต�่า  
 อารมณ์ใฝ่ต�่าท�าให้คนมากมายตกต�่า  
เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากตกต�่าและยิ่งอยู ่ 
ในต�าแหน่งหน้าที่สูงๆ ก็อย่าใฝ่ต�่ากับลูกน้อง 
หรือกับเด็ก ชื่อเสียง คุณงามความดีก็จะ 
หมดไปอย่างน่าเสียดาย 
 ก็ขอให้มีสติ มีปัญญา เพื่อรักษาความดี 
ในต�าแหน่งหน้าที ่ต�าแหน่ง เกยีรตยิศ เกียรต ิ
ศักดิ์กว่าจะได้มากลับต้องกลายเป็นความ
อัปยศเพราะอารมณ์ใฝ่ต�่า การกระท�ากับคน 
ที่ไม่เต็มใจ ไม่ต้องการ มันก็กลายเป็นความ
มัวหมอง หมองไหม้ หมองหม่น ทนทุกข์
ทรมานกันต่อไป  
 เราจึงจ�าเป็นที่จะต้องรักษาความดี
เหมอืนเกลอืรกัษาความเคม็เอาไว้ให้เข้ม
ท่ีสดุ ข่าวท่ีเกดิขึน้ถอืเป็นบทเรยีนของทกุ
คน ไม่ว่าจะอาชพีอะไร ไม่เว้นแม้แต่หมอ
ที่ใครจะเชื่อว่าจะลวนลามคนไข้ กลาย
เป็นหมอจะเป็นหัวงู ท�าให้ชื่อเสียงของ
หมอเสยีหาย ใครจะเชือ่คนทีเ่รยีนแพทย์
และต้องเป็นคนหัวดี  แต่ท�าไมหัวจิต
หัวใจจึงวิปริตถึงปานนี้ ไม่สมกับเป็นคน
หัวหมอเลย
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

CIMBลงทุนตราสารหนี้โลก

นายวนิ พรหมแพทย์ ประธานเจ้า
หน้าที่การลงทุนบลจ.ซีไอเอ็มบี-
พรินซิเพิล เปิดเผยทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยโลกช่วงขาขึ้นหลังจากที่
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ปรบัขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายและคาด 
ว่าจะปรบัขึน้ต่อเนือ่งในปีหน้า จงึ
เป็นโอกาสการกระจายการลงทนุ
ในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศตลาดเกดิใหม่สามารถ
ให้ผลตอบแทนดี จึงเปิดกองทุน 
CIMB-Principal Global Total 
Return Fund เข้าลงทุนใน Tem 
pleton Global Total Return Fund 
เพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) 
โดยลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก
 กองทุน Templeton Global 
Total Return Fund บริหาร
จัดการโดย Franklin Templeton 
International Services S.à.r.l. 
เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จัด
ตั้งขึ้นปี 2003 ปัจจุบันมีสินทรัพย์
กว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ปรับเกณฑ์หุ้นกู้ตั๋วเงิน
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น
การปรบัปรงุร่างประกาศการออก
และเสนอขายตราสารหนี้และ
การท�าหน้าที่ของตัวกลาง เพื่อ
ยกระดับความคุ้มครองผู้ลงทุน 
และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้
ออกตราสารสามารถระดมทุน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น คาดจะมีผลใช้
บังคับไตรมาส 2 ปี 2561 โดย
จ�ากัดต๋ัวเงินจากเดิมที่สามารถ
ระดมทุนได้ในวงกว้างกับผู้ลง 
ทุนทั่วไป เปลี่ยนเป็นการขาย
แบบเฉพาะเจาะจง หรอืผูล้งทนุ
สถาบันเท่านั้น เพื่อคุ้มครองผู้
ลงทุนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบร ิ
ษทัมากนกั แยกการก�ากบัดแูล
ผูล้งทนุรายใหญ่ออกจากผูล้งทุน
สถาบันเพื่อคุ ้มครองผู้ลงทุน
รายใหญ่ให้ได้รับค�าแนะน�า
และข้อมลูทีส่�าคญัประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนมากขึ้น รวมถึง
ปรับปรุงเกณฑ์อนุญาตแบบผู้
ลงทนุรายใหญ่และผู้ลงทนุทัว่ไป
เพื่อเพิ่มกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน 
ทัง้เพิม่มาตรการการปฏบิตังิาน 
ของตัวกลาง หน่วยงานให้บรกิาร
ออกตราสารหนี้ต้องคัดกรอง
สินค้าและแยกออกจากหน่วย
งานขายอย่างชัดเจน โดยคน
ขายต้องเข้าใจลกัษณะและความ
เสีย่งตราสารหนีเ้พือ่ให้ค�าแนะ 
น�าที่เหมาะสมกับลูกค้า

MTLSโรดโชว์สิงคโปร์
นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ประธาน 
กรรมการบริหาร บริษัท เมือง
ไทยลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
(MTLS) กลา่วถงึการเดนิทางไป
โรดโชว์นักลงทุนสถาบันและ
กองทุนขนาดใหญ่ 14 กองทนุที่
สิงคโปร์ในงาน db Access 
Thailand SET Corporate Day 
วนัที ่ 22 พฤศจิกายน มัน่ใจว่า 
จะได้รับการตอบรับอย่างท่วม 
ท้น เนือ่งจากผลการด�าเนนิงาน
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

คลื่นธุรกิจ

พาเศรษฐกิจจีนมากนัก เป็นต้น
 ขณะเดียวกันยังมองต่อความ
เส่ียงจากการปรบัตวัอตัราดอกเบีย้ 
ของธนาคารกลางในประเทศใหญ่ๆ
เพิ่มขึ้น เช่น สหรัฐและอังกฤษ 
โดยกองทนุวางกลยทุธ์รบัมอืดอก 
เบี้ยขาขึ้นด้วยการลดอายุเฉลี่ย
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ พร้อมถือ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในเวลา 
เดียวกนัเพือ่โอกาสรบัผลตอบแทน 
ที่ดี รวมถึงมองว่าธนาคารกลาง 
ยโุรปและธนาคารกลางญีปุ่น่จะยัง
ใช้นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย
เพือ่รกัษาเศรษฐกจิฟื้นตัว จึงวาง
กลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
เยนและยูโรเพื่อโอกาสสร้างผล
ตอบแทนที่ดี

ทุ่งคาฮาร์เบอร์พลิกมีก�าไร20ล้าน

บรหิารงานโดย Michael Hasenstab  
ให้อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง  
10 ปีเฉล่ีย 7.57% ต่อปี (ดัชนี
อ้างอิง 3.85% ต่อปี) สูงสุดเป็น
อนัดบั 1 จากทัง้หมด 437 กองทนุ
ในกลุม่โกลบอล บอนด์และไดร้ับ
การจัดอันดับ 5 ดาวจากมอร์นิ่ง
สตาร์ (ข้อมลู 30 มถินุายน 2560)
    นายวินกล่าวว่า Templeton 
Global Total Return Fund มอง
ภาวะเศรษฐกจิโลกทีข่ยายตวัอย่าง 
ต่อเนือ่งและเงนิเฟ้อทีใ่กล้เป้าหมาย 
ตลอดจนนโยบายทางการเงินที่
เกือ้หนนุ จะส่งผลดต่ีอโอกาสการ
ลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ 
เช่นบราซลิทีเ่ศรษฐกจิในปัจจบุนั 
มีเสถียรภาพมากขึ้น เม็กซิโกที่ 
เศรษฐกิจเติบโตได้ดีหลังผ่านพ้น
วิกฤตและคาดว่าได้รับผลกระทบ
ไม่มากจากนโยบายกดีกนัทางการ 
ค้าของนายโดนัลด์ ทรมัป์ หรอื
อนิเดยีซึง่เป็นประเทศที่มีอุปสงค์ 
ในประเทศแข็งแกร่งและไม่ได้พึ่ง 

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ทุ่งคาฮาร์
เบอร์ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
ผลประกอบการไตร 3/2560 บรษิทั
มีรายได้จากการขายรวม 84.47 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 270 เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนท่ีมี
รายได้รวม 23.44 ล้านบาท และ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 
ก่อน ไตรมาส 3/2560 นี้ พลิกมี
ก�าไร 20.81 ล้านบาท แต่ละลดร้อย
ละ 41.66 เมื่อเทียบกับไตรมาส 
2/2560 เนือ่งจากในไตรมาสท่ีผ่าน
มา มีก�าไรจากการปรับโครงสร้าง

หนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
 ส�าหรับผลการด�าเนนิงานเฉล่ีย
งวด 9 เดือนแรก (เดือนมกราคม-
กันยายน 2560) บริษัทมีรายได้ 
257.53 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับ
รายได้ของปี 2559 ทั้งปี และพลิก
กลับมาเป็นก�าไรสุทธิ 42.48 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับผลประกอบการ
ของปี 2559 ท่ีขาดทุน 211.62 ล้าน
บาท รายได้และก�าไรทีป่รบัตวัดขีึน้ 
เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของธุรกิจ
การผลิตแร่ดีบุกท่ีสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และยอดส่งหิน 
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ตามความต้องการใช้ 
ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิลเปิดกลยุทธ์ลงทุนในภาวะดอกเบี้ย
ขาขึ้นด้วยกองทุนCIMB-Principal Global Total Return Fund 
ลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ซึ่งให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี
เฉลี่ย 7.57% ต่อปี เปิดขาย 27 พฤศจิกายนถึง 1 ธันวาคม

 นอกจากนี้บริษัทได้รับการต่อ
อายุประทานบัตรจ�านวน 88 ไร่ 
ท�าให้มีปริมาณส�ารองหินอีกกว่า 
4.68 ล้านตัน เตรียมพร้อมรองรับ
ความต้องการของตลาดที่จะเพิ่ม 
ขึ้นในอนาคต

วิน พรหมแพทย์ 

วิจิตร เจียมวิจิตรกุล
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In Brief : ย่อความ

เวียดนามปรับเพิ่มเป้า
ส่งออกข้าวปีนี้ จากเดิม 
5.2 ล้านตนั ขึน้ไปที ่5.6 
ล้านตัน แต่คาดว่าอาจ
ท�าได้ถงึ 5.7 ล้านตนั โดย 
จีนยังคงเป็นลูกค้าราย
ใหญ่สุด ตามด้วยฟิลิป 
ปินส์และมาเลเซีย

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

เวยีดนามเพิม่เปา้ขายขา้ว

 10 เดือนแรกปีนี้ (มกราคม-
ตุลาคม) อยู่ที่ 5.05 ล้านตัน 
มูลค่า 2,250 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (74,250 ล้านบาท)  
 ตัวเลขดังกล่าว มากกว่ายอด
ส่งออกตลอดปีในปีที่แล้วของ
เวียดนาม ซึ่งท�าได้ 4.8 ล้านตัน 
และหากเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่
แล้ว มีปริมาณเพิ่มขึ้น 22.3% 
ส่วนมูลค่าเพิ่มขึ้น 21.1%
 จากสถิติที่ท�าได้เกินเป้า และ
แนวโน้มอีก 2 เดือนสุดท้ายของ 
ปียังดูสดใส ท�าให้เวียดนามปรับ
เพิ่มเป้าส่งออกจากเดิม 5.2 ล้าน
ตัน ขึ้นไปที่ 5.6 ล้านตัน
 ประเทศท่ีเป็นลกูค้าน�าเข้า
ข้าวจากเวยีดนามมากทีส่ดุ ยงั
คงเป็นเจ้าเก่าคือจีน โดยน�า
เข้าช่วง 10 เดือนแรก 39.3% 
ของยอดส่งออกทั้งหมดของ
เวียดนาม ตามด้วยฟิลิปปินส์ 
9.6% และมาเลเซีย 8% 
 นอกจากนั้น บังกลาเทศ ศรี
ลังกา และประเทศในแอฟริกา
ตะวันตก ก็เป็นลูกค้าส�าคัญของ
เวียดนามเช่นกัน  
 ส�าหรับบังกลาเทศได้ท�าบัน 
ทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) จะซื้อ
ข้าวจากเวียดนามปีละ 1 ล้านตัน 

หลังการส่งออกข้าวช่วง 10 เดือน
แรกปีนี้ ท�าได้เพิ่มจากปีท่ีแล้ว 
กว่า 22% และแนวโน้มอีก 2 
เดือนสุดท้ายของปียังสดใส ท�า 
ให้เวยีดนามปรบัเป้าส่งออกขึน้ไป

ที่ 5.6 ล้านตัน อีกทั้งมีความหวัง
ว่า ยอดส่งออกจริงตลอดปี อาจ
ท�าได้มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้
 เวยีดนามยงัคงครองต�าแหน่ง 
ประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่อัน 
ดับ 3 ของโลก รองจากไทยซึ่ง 
ครองอันดับ 1 และอินเดียอัน 
ดบั 2 
 สมาคมอาหารเวียดนาม 
(Vietnam Food Association) 
เปิดเผยว่า ยอดส่งออกช่วง 

เป็นเวลา 5 ปี และปีนี้ประสบภัย
น�้าท่วมรุนแรง ข้าวเสียหายประ 
มาณ 1 ล้านตัน ท�าให้ต้องเพิ่ม
ยอดน�าเข ้าจากเวียดนามประ 
มาณ 1.5 ล้านตัน
 ส่วนฟิลิปปินส์ จ�านวนข้าวใน
สต็อกลดลง ท�าให้ต้องน�าเข้า 
เพิ่ม โดยซื้อจากเวียดนามและ 
ส่งมอบแล้วในช่วง 10 เดือน 
แรก 175,000 ตัน
 ศรีลังกาเพิ่มโควตาน�าเข้า
เช ่นกัน คาดว ่าจะซื้อจาก
เวียดนามท้ังหมดในปีนี้ประ 
มาณ 650,000 ตัน เพิ่มขึ้น
จาก 60,000 ตัน ในปีที่แล้ว
 เวียดนามระบุว่า ยอดส่งออก
ที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมา 
จากการปรับกลยุทธ์เจาะตลาด
และปรับสัดส ่วนชนิดรวมทั้ ง 
เกรดของข้าวท่ีส่งออก โดยจากปี
นี้ถึงปี 2020 ก�าหนดส่งออกข้าว
ขาว 45% ข ้าวหอมและข ้าว 
จาโปนิกา 30% ข้าวเหนียว 20% 
และข ้าวอินทรีย ์รวมทั้งข ้าวมี
คุณค่าโภชนาหารอื่น ๆ จ�านวน 
5%
 แม้ปีนี้ เวียดนามจะขยับ
เป้าส่งออกขึ้นไปท่ี 5.6 ล้าน
ตัน แต่จากจ�านวนที่ท�าสัญญา
ไว้ส่วนหนึ่งยังไม่ได้ส่งมอบ 
ท�าให้เวียดนามคาดว่า ยอด 
ส่งออกจริงอาจท�าได้ถึง 5.7 
ล้านตัน

ปาเรษ นาธ เสนอภาพนี้ใน nytsyn.com มองว่าเวียดนามตก
อยู่ในภาวะลังเลตัดสินใจเลือกข้างไม่ถูก หลังการเยือนของผู้น�า
จีนและสหรัฐ

ข้อมูลภาพ : melodylogistics.com
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สังคม

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสม
สวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เวิลด์ ทรงเป็นประธานเปิดงาน 
64th YWCA Diplomatic Charity 
Bazaar 2017 โดยมี นางอุษณา 
สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไวดับ 
ยูซีเอกรุงเทพฯ, มาดามกาลินา 
มัทซูคาโทวา ภริยาเอกอัครราช 
ทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
ประจ�าประเทศไทยประธานผู้จัด
งาน มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะ
สกุล, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ เฝ้า 
รับเสด็จฯ 
 หลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุทรงตัดแถบแพรเปิด
งานแล้ว ได้ทอดพระเนตรสินค้า 
ที่น�ามาจ�าหน่ายด้วยความสน
พระทัย พร้อมทรงอุดหนุนสินค้า 
จากบู๊ธต่างๆ อาทิ กรีซ, อินโด 
นีเซีย, จีน, เกาหลี, ออสเตรีย,  
เคนย่า รวมทั้งทรงอุดหนุนสลาก
รางวัล Raffle Ticket ของคณะ
ภริยาทูตโดยรายได้ส่วนหนึ่งจาก
การจ�าหน่ายสลากรางวัล ทาง
สมาคมจะน�าไปสมทบทุนการศึก 
ษา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ, 
โครงการสร้างอาคาร ห้องสมุด 
ห้องพยาบาลให้แก่โรงเรียนใน 
ถิ่นทุรกันดาร และงานสังคมสง
เคราะห์อื่นๆต่อไป

บญุศักด์ิ เกยีรตจิรญูเลศิ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เคเอม็แอล เทคโนโลยี 
จ�ากดั และ พลเรอืโทบุญเรอืง หอมขจร ผูท้รงคุณวฒิุพเิศษกองทพัเรอื เปิด
ตัว Kumwell แอปพลิเคชันระบบตรวจจับแจ้งเตือนฟ้าผ่า พร้อมลงนาม
ความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย

อารกัษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบรหิาร บจก.เอ.พ.ีฮอนด้า แถลง
ข่าว GMM ร่วมสร้างสงัคมหวัแขง็ นบัจากนีไ้ป “ใครไม่ใส่เราไม่ยอม” รณรงค์
ให้คนไทยขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อก โดยมี กอบชัย บุญอรณะ  
รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมงาน

 นางอษุณา สคุนธทรพัย์ นา 
ยกสมาคมไวดับยูซีเอกรุงเทพฯ
กล่าวว ่า ป ีนี้สมาคม YWCA 
กรุงเทพฯ ครบรอบ 70 ปีของการ
ก่อตัง้ โดยงาน YWCA Diplomatic 
Charity Bazaar เป็นหนึ่งใน 
พันธกิจจัดหาทุนที่ส�าคัญของ 
สมาคมฯโดยได้รับการสนับสนุน
ด้านสถานที่ในการจัดงานจาก

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจ�ากัด (มหา 
ชน) เป็นประจ�าทุกปีรายได้จาก
การจ�าหน่ายสินค้าในงานปีที่แล้ว
อยู่ที่ 7 ล้านบาทสมาคมฯ ได้น�า
เงินรายได้จากการจัดงานปีที่ 
ผ่านมา ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวาย และมอบให้กับองค์กรและ
ช่วยเหลอืสังคม ในโครงการต่างๆ 
ได้แก่ ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูล 
นิธิชัยพัฒนา และสมทบทุนการ
กุศลสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุาร,ี ถวายพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุเพื่อสม 
ทบทนุมลูนธิอิาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) 
ยามยากสภากาชาดไทยและ 
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จาก
แม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระ
อุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระ 
องค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัด
ดามาตุ, สมทบทุนมูลนิธิราชประ 
ชานุเคราะห์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
เพื่อช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัย  
นอกจากนี้ยังด�าเนินการโครงการ 
ต่างๆรวมทัง้ส้ิน 40 โครงการ
 น�้าใจของประชาชนท่ีมาร่วม
งานเปรียบเหมือนหยดน�้าใน
มหาสมุทร ซ่ึงเป็นดั่งพลังน�้าใจที่
แผ่ออกไปให้กับผู ้ที่อยู ่ในพื้นท่ี 
ห่างไกล ทางสมาคมฯ จะให้ความ
ส�าคัญกับการช่วยเหลือเด็กเล็ก 
เพราะเล็งเห็นถึงความส�าคัญของ 
การพัฒนาศักยภาพ ความเป็น 
อยู่ คุณภาพชีวิต การศึกษา ให้
เดก็ๆ เตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพ  
เพราะการช่วยเหลือเหล่านี้เป็น 
การให้โอกาสกับเดก็เพือ่ใหเ้ขาได้
มีความทรงจ�าที่ดีในชีวิตว่าครั้ง 
หนึ่งเคยมีความสุข

YWCA Diplomatic Charity Bazaar



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4712 (1237) วันพุธที่ 22 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

   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


