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เย้..!! ปีหน้า..
คนจนหมดประเทศ?

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

วาทกรรม “ปีหน้าคนจนหมดประเทศ” 
นอกจากสะท้อนความจริงและความล้มเหลว 
ยังพิสูจน์ความเชื่อมั่นและศรัทธา 
ผลงานของ “ทั่นผู้น�า” และ “เฮียกวง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็น 
“คนจนหมดประเทศ” วาทกรรมทางการเมือง
ที่เต็มไปด้วยเสียงเย้ยหยัน 
“นิธิ เอียวศรีวงศ์” มอง คสช. ในภาวะ “ขาลง”  
ค�าถาม 6 ข้อประกาศจุดยืนเพื่อสืบทอดอ�านาจ 
“โสภณ พรโชคชัย” ต้องขับไล่ “ผู้บุกรุกป้อมมหากาฬ” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

หายจนทั้งประเทศ 
อมโบสถ์มาพูดก็ไม่มีใคร
เชื่อ

editor59lokwannee@gmail.com
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พรรคทหารแท้ง
การเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าจะ
มีขึ้นช่วงไตรมาสแรกหรือไตร 
มาสสองปีหน้า อาจส่งผลให้การ
ปลดล็อกการเมืองสนามใหญ่
จะถกูลากยาวไปถงึกลางปีหน้า 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการตั้ง
พรรคการเมอืงใหม่ขึน้มาชงิชยั
ในสนามเลือกตั้งช่วงปลายปี
หน้าอาจท�าได้ไม่ทัน ซึ่งหมาย
รวมถึงพรรคทหารที่จะตั้งขึ้น
มาอุ้ม “บิ๊กตู่” ให้กลับมานั่ง

เก้าอ้ีนายกรัฐมนตรีค�ารบสองที่
พูดกันหนาหูก่อนหน้านี้ด ้วย
เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเกมก็
ต้องเปลีย่น ต้องเดนิหมากใหม่
ถ้ายังคงเป้าหมายกลับมาสาน
ต่องานปฏริปูส่วนจะมแีผนสอง
แผนสามไว้รองรบัอย่างไร หรอื
ไม่มแีผนอะไรรองรบัเลย รอไป
แก้ปัญหาเอาหน้างานว่ากันไป
ตามสถานการณ์ก็ต้องรอดูกัน
ต่อไป

เศรษฐกิจ 4

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ที่เคาะกะลาให้ดีใจกันอยู่ตอนนี้คือ
จัดเลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่า

น่าจะจัดได้ราวๆหลังสงกรานต์ปีหน้า

พรรคทหารแท้ง

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

กรณีการเสยีชวิีตของ นายภคพงศ์ 
ตัญกาญจน์ หรือ น้องเมย นัก 
เรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ที่เป็น
ข่าวใหญ่ตอนนี้ยังต้องติดตาม 
ตอนจบของเรื่องว ่าผลจะออก 
มาอย ่างไรหลังจากการชี้แจง 
ของสองฝ่ายคือฝ่ายครอบครัว 
กบักองทพัยงัมหีลายข้อมลูทีย้่อน 
แย้งกันอยู่
 เรื่องนี้จะจบอย่างกระจ่างได้
ถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจพูดความ 
จริงและร่วมกันท�าความจริงให้
ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา โดย 
ไม่ต้องกลัวการเสียหน้า ไม่ต้อง
กลัวว่าจะเกิดความเสียหายถ้า
หากต้องการให้การเสียชีวิตคร้ัง 
นี้ เป ็นศพสุดท ้ายไม ่ต ้องมีลูก 
หลานใครต้องเสียชีวิตจากการ 
ฝึกทหารอีกอย่างที่พูดกันจริงๆ
 ส่วนกระแสดราม่าเรื่องที่
ว่าเคยร่วมเคลือ่นไหวทางการ
เมอืงอย่างไรนัน้ถอืว่าต้องแยก 
ออกจากกันให้ได้ เพราะแนว 
คิดทางการเมืองกับความถูก
ต้องชอบธรรมเป็นคนละประ 

เด็นกัน
 ข้ามมาทีเ่รือ่งการเมอืงมคีวาม
เคลื่อนไหวน่าสนใจคือการปรับ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
น�ารายชื่อทูลเกล ้าฯไปแล ้วที ่
เหลือก็รอเวลาประกาศแต่งตั้ง
อย่างเป็นทางการ
 แม้ตามข่าวจะชัดเจนว่ามีคน
เข้าคนออกหลายคนและทหาร
ในครม.จะลดจ�านวนลง แต่มี
หลายปัจจัยท่ีท�าให้การปรับครม.
ครัง้นีเ้ป็นพธิกีรรมขาดความศกัดิ์
สิทธิไม ่อาจเรียกความเช่ือม่ัน 
จากประชาชนได้ว่าจะช่วยท�าอะไรๆ
ให้ดีขึ้นหลังการปรับเปลี่ยน

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 ขณะท่ีการปลดล็อกทางการ 
เมืองแน ่นอนว ่ายังไม ่ มีอะไร
เปล่ียนแปลงในเร็ววันน้ีท่ีเคาะ
กะลาให้ดีใจกันอยู่ตอนนี้คือจัด 
เลือกตั้งท้องถิ่นที่คาดว่าน่าจะ 
จดัได้ราวๆหลงัเทศกาลสงกรานต์ 
ปีหน้า ดีไม่ดีอาจข้ามไปถึงเดือน
พฤษภาคมหรือมิถุนายน
 นัน่หมายความว่าการปลด
ล็อกการเมืองใหญ่แบบให้ 
อสิระเตม็ทีอ่าจต้องลากยาวไป
ถึงกลางปีหน้าเป็นอย่างน้อย 
แต่ก่อนหน้าน้ันอาจปล่อยให้
ยดืเส้นยดืสายด้วยการช่วยหา
เสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้
 เม่ือการปลดล็อกการเมือง
สนามใหญ่ถูกยืดออกไปท�าให้
ค ่อนข ้างชัดเจนแล้วว ่าหากมี 

การเลือกตั้งทั่วไปตามโรดแม็พ 
ทีก่�าหนดไว้เดมิจะท�าให้การเลอืก
ตั้งในช่วงปลายปีหน้าจะไม่มี
พรรคการเมืองใหม่เป็นทางเลือก
เพิ่มเติมให้ประชาชน
 ทั้งนี้ด้วยเงื่อนไขที่หยุมหยิม
ยุ่งยากจะท�าให้ไม่สามารถจัดตั้ง
พรรคการเมืองใหม่ข้ึนมาได้ทัน
เลือกตั้ง เพราะการด�าเนินการ
ตามขั้นตอนตั้งพรรคที่กฎหมาย
พรรคการเมืองใหม่ก�าหนดไว้นั้น
ต้องใช้เวลาหลังรวบรวมคนที่มี
อุดมการณ ์ เหมือนกันเพื่อตั้ ง
พรรคการเมืองอย่างน้อย 5-7 
เดือน
 แม้จะมีสภาพเป็นพรรคการ 
เมืองแล้วถ้าจะส่งตัวแทนลงชิงชัย
ในสนามเลอืกตัง้ยงัมขีัน้ตอนต้อง 
ตั้งสาขาพรรค ตั้งตัวแทนพรรค
ประจ�าจังหวัด และยังต้องท�าไพร
มารีโหวตเพ่ือเลือกตัวแทนที่จะ 
ส่งสมัครเลือกตั้งในแต่ละเขตอีก
 ท�าให้มีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างมากว่าหากมีการเลือกตั้ง 
ตามโรดแม็พจะไม่มีพรรคการ 
เมืองใหม่ ซึ่งหมายรวมถึงพรรค
ทหารทีจ่ะตัง้ขึน้มาอุม้ “บิก๊ตู”่ ให้
กลับมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี
ค�ารบสองหลังเลือกตั้งอย่างที่ 
พูดกันหนาหูก่อนหน้านี้ด้วย
 เมื่อสถานการณ์เปล่ียนเกม 
ก็ต้องเปลี่ยน ต้องเดินหมากใหม่
ถ้ายังคงเป้าหมายต้องการกลับ 
มาสานต่องานปฏิรูป
 ส่วนจะมแีผนสองแผนสาม
ไว้รองรบัอย่างไร หรอืไม่มแีผน 
อะไรรองรับเลย รอไปแก้ปัญ 
หาเอาหน้างานว่ากันไปตาม
สถานการณ์กต้็องรอดกูนัต่อไป
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

หายจนทั้งประเทศ

ทรรศนะ

จนเพราะความประพฤตไิม่ด ีขีเ้กียจ 
ขี้ขโมย ก็ต้องให้จนต่อไป อย่างนี้
ไม่มใีครช่วยได้ ไม่มเีทวดาหน้าไหน 
มาช่วยได้  รฐับาลเป็นเทวดาช่วยก็
ไม่ได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปีหน้า...
คนจน(กัน)หมดประเทศ?

 
“ปี 2561...คนไทยทุกคนที่ยังมี
ความยากจนอยู่จะต้องหายจนให้
ได้ในปีหน้า” 
     ถือเป็นวลีที่สร้างความฮือฮาและ
ฮากลิ้งของ “เฮียกวง” หัวหน้าทีม
เศรษฐกิจ “ทั่นผู้น�า”  เพราะไม่มีใคร
เชือ่ ขณะทีก่ว่า 3 ปีภายใต้รฐับาลทหาร
ก็ถูกมองว่าล้มเหลวเกืบทุกด้าน โดย
เฉพาะด้านเศรษฐกิจ
 แม้วันนี้เศรษฐกิจจะขยับเป็นบวก  
แต่ก็เพราะเศรษฐกิจโลกฟื้น ไม่ใช่ 
เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับ 
“คนจน” ที่นักวิชาการระบุว่าปีนี้เพิ่ม
ขึ้นเกือบ 1 ล้านคน คนว่างงานก็เพิ่ม
มากขึ้น แม้แต่ตัวเลขลงทะเบียนคน 
จนก็มีกว่า 14 ล้านคน 
 ทีส่�าคญักว่า 3 ปีภายใต้รฐับาล
ทหาร ก็มีค�าถามว่าท�าไม “คนจน
มีแต่จนลง” แต่ “คนรวยกลับรวย
เอาๆ” แม้แต่ “นโยบายประชา
รัฐ” ก็มีค�าถามว่า ใครหรือกลุ่มใด
คือผู้ได้ประโยชน์สูงสุด?
 คนจนที่จนจริง ไม่ใช่ท�าให้ “ไม่
จน” เพราะวาทกรรมหรือการมโนว่า 
“คนจนหมดประเทศ” จึงมีแต่ท�าให้
ความเชือ่มัน่ทีม่ต่ีอ “ทัน่ผูน้�า” หดหาย 
 เพราะบรหิารประเทศไม่ใช่แค่
มี “ทั่นผู้น�าเป็นคนตลก” หรือมี 
“คณะรัฐมนตรีที่เป็นคนสนุก”!

เหน็ททีมีเศรษฐกจิของรฐับาลทหารจะต้องหา
หมอเย็บหน้า เพราะหน้าแหกอะไรท�านองนี้ 
เพราะต้ังแต่ยึดอ�านาจมาปรากฏว่ามีตัวเลข
คนจนเพิ่มขึ้นเป็นล้านคน คนจนเพิ่มขึ้นล้าน
สองล้านคน แต่กลบัจะมาคยุว่า “ปีหน้าคนจน
จะหมดประเทศไทย”  
 เมือ่กล้าพดูถงึขนาดนีก้ท็�าให้มคีนไม่น้อย
ออกมาพูดกระแนะกระแหนว่า คุณสมคิด 
จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้า
ทีมเศรษฐกิจขี้ โม ้ คนที่ เชื่อก็บอกว ่าเจ ๋ง  
อาตมาเองก็เคยชมคุณสมคิดว่าว่าเจ๋ง เพราะ
มีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เก่งคนหนึ่ง แต่ 
ในทางปฏิบัติยังไม่เก่งหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง 
เพราะเรื่องทฤษฎีกับการปฏิบัติไม่เหมือนกัน 
ช�านาญช�่าชองทฤษฎี ก็ใช่จะเก่งปฏิบัติ 
 ฟังคุณสมคิดพูดแล้วได้อารมณ์ ฟังแล้ว
เคลิ้มและคล้อยตามไปเลย เพราะเป็นคนพูด
เก่ง มีหลักการอะไรต่ออะไรให้ดูดีไปหมด  
บอกว่าจะท�าให้คนรวยขึ้น คนจนจะหมดไป  
ก็มีบางคนบอกว่าท�าไมต้องแจกบัตรสวัสดิ 
การเฉพาะคนจน ท�าไมไม่แจกหมดทุกคน  
จะได้มีความเสมอภาค เพราะเป็นคนเหมือน
กัน ถ้าอย่างนั้นคนก็ต้องรวยเท่ากัน ฉลาด 
เท่ากัน ประพฤติดีเท่ากัน ไม่มีนักโทษ ไม ่
ต้องมีคุก ทุกคนเป็นพลเมืองดีเยี่ยมดีที่สุด  

 ทุกอย่างทุกคนต้องเหมือนกันเสมอกัน 
นั้น ต้องพูดอย่างเป็นธรรมสัจจะ แม้เป็น 
คนเหมือนกัน แต่ก็ต้องมีบางส่วนไม่เหมือน
กัน ไม่อย่างนั้นก็เป็นสัจจาภินิเวส อย่างบอก
ว่าจะท�าให้คนไทยหายจนทั้งประเทศก็เป็น 
สัจจาภินิเวส แต่ถ้าบอกว่าจะท�าให้บางคน 
บางกลุ ่มหายจน อย่างนี้พอรับได้ แต่ถ้า 
บอกว่าหายจนทั้งประเทศ “อมโบสถ์มาพูด
ก็ไม ่มีใครเชื่อ” เพราะมันสวนทางกับ 
ความเป็นจริง บอกว่าคนจนจะหมดไป แต่
ตอนนี้กลับมีเพิ่มขึ้น  
 ถ้ารัฐบาลยังใช้นโยบายประชารัฐ คนก็ยิ่ง
อยากจน เพราะจนแล้วได้บัตรรูดฟรี ถ้ารวย 
ก็ไม่ได้ ทุกรัฐบาลก็อยากให้ทุกคนหายจน 
ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลนี้ เพื่อได้คะแนนได้ความ
นิยมจากคนจน แต่คนจนก็มักไม่พยายาม
ขวนขวายให้หายจน จะรอรบัสวัสดกิารเหมอืน 
ลูกนกในรังที่บินไม่ได้ คอยแต่อ้าปากรอ
อาหารจากแม่นกให้มาป้อน  หากบินไปหา 
กินเองก็จะดีกว่าแน่นอน คนเราจึงอย่ามัว 
แต่รอเลย ยิ่งเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดี บางคน 
ก็ยังอยู ่สบาย แถมยังจะมีโบนัสเป็นแสน 
เป็นล้าน เพราะธุรกิจมีก�าไร ก็ต้องให้โบนัส
พนักงานท่ีช่วยกันท�าให้มีก�าไร ถ้าบริษัท 
ไหนไม่ให้ก็จะถูกต่อว่าเป็นคนเอาเปรียบ  
 เพราะฉะนัน้จะท�าให้คนหายจนทัง้ประเทศ 
ก็ต้องให้คนมีงาน อย่างที่วัดอาตมามีคน 
จนที่ขี้เมา ขี้เกียจ ขี้ขโมย ก็ต้องให้จนต่อไป  
จนเพราะความประพฤติไม่ดี อย่างนี้ไม่ม ี
ใครช่วยได้ ไม่มีเทวดาหน้าไหนมาช่วยได้  
รฐับาลเป็นเทวดาช่วยกไ็ม่ได้  คนประพฤตเิลว 
ขี้เกียจท�างาน ติดอบายมุขงอมแงม เที่ยว 
กลางคืน เล่นการพนัน จะให้รวยทั้งประเทศ
เป็นไปไม่ได้   
 เมื่อคบคนชั่วเป็นมิตร อบายมุขเต็ม
หวั แล้วจะไปปลดหนีใ้ห้หายจนได้อย่าง 
ไร อาตมาจึงมองไม่ออกเลยว่าจะท�าให้
คนจนหมดประเทศได้ยงัไง นอกจากเป็น
รัฐบาลเทวดาที่ท�าอะไรก็ได้
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ออมสนิหนนุSMEs-START UP

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�า 
นวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผย
ว่า นโยบายภายใต้ Thailand 4.0 
เร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสู่ความเป็นสังคมแบบ 
Smart Life และ Smart City 
พร้อมกับการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระดับ SMEs และ Startup 
ธนาคารออมสนิได้จดัท�าโครงการ
ประกวด GSB สุดยอด SMEs 
Startup ตวัจรงิมาแล้วเป็นเวลา 5 
ปีติดต่อกัน ปัจจุบันมีนักธุรกิจรุ่น
ใหม่จากโครงการไปท�าธุรกิจและ
ประสบผลส�าเร็จเป็นจ�านวนมาก  
ธนาคารจึงมีเป้าหมายจะปล่อย
สินเชื่อเข้าสู ่ธุรกิจรวม 10,000 
ล้านบาท รวมถึงการเข้าร่วมทุน
กบักจิการต่างๆในรปูแบบ Venture 
Capital อีก 2,000 ล้านบาท โดย
เตรียมจัดงาน Smart SMEs 
Smart START UP ระหว่างวันที่ 

GULขาย IPOราคา45บาท
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวล 
ลอปเมนท์ (GULF) ประกาศ
ราคาเสนอขายสดุท้ายหุน้ IPO 
45 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูง 
สดุของช่วงราคาเสนอขายเบือ้ง
ต้น 40-45 บาทต่อหุ้น หลงันกั
ลงทุนสถาบันแสดงความต้อง 
การจองซื้อเกินกว่าจ�านวนหุ้น
ทีจ่ดัสรรไว้ เนือ่งจากเชือ่มัน่ใน
ศักยภาพการด�าเนินธุรกิจและ
แผนพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรม 
ชาตทิีส่่งผลให้ GULF เป็นหนึง่
ในผู ้ประกอบธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนราย
ใหญ่ของไทย โดยคาดว่าหุ้น
ของบริษัทจะท�าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ 
ไทยวันแรกวันที่ 6 ธันวาคม

คุม้ครองโรคร้ายตลอดชพี
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
จ�ากดั (มหาชน) เสนอผลติภณัฑ์ 
“ไอชิลด์” ประกนัคุม้ครองชีวิต
และโรคร้ายแรงตลอดชีพ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าที่ให้ความส�าคัญกับการ
ดูแลปกป้องสุขภาพ โดยลูกค้า
สามารถเลือกระยะเวลาช�าระ
เบี้ยประกันแบบ 5 ปี 10 ปี 15 
ปี หรือ 20 ปี เบี้ยประกันคงที่
ตลอดอายุสัญญาคุ้มครองโรค
ร้ายแรงทั้งเริ่มต้น 20 โรคและ
โรคร้ายแรงระยะรนุแรง 50 โรค 

EKHบริการผู้มีบุตรยาก
บริษัท เอกชัยการแพทย์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ EKH แถลงผล
งานคร่ึงปีหลังโตแรงจากธุรกิจ
ช่วง High Season เปิดบริการ
ให้ค�าปรกึษาผู้มีบตุรยากทัง้ไทย 
และจนี ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน
ที่ผ่านมา จึงม่ันใจผลประกอบ
การเตบิโตในทศิทางทีด่แีละให้
ผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ โดยคาดว่า
รายได้ปี 2560 จะโต 7% จากปี
ก่อนทีม่รีายได้  511.98 ล้านบาท

คลื่นธุรกิจ

จริง Digital Playground โซน
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล Truck Business โซนผู้
ประกอบการด้านรถทรคัประเภท
ธุรกิจต่างๆ .Strategic Partners 
โซนพันธมิตรของธนาคาร
 นอกจากนี้ธนาคารออมสิน 
ยังจะให้ค�าปรึกษาด้านการท�า
ธุรกิจ รวมถึงผู้สนใจต้องการขอ
สินเชื่อเพื่อการท�าธุรกิจหรือร่วม
ลงทุนกับทางธนาคารผ่านการ 
ท�า Venture Capital รวมถึงผู้ 
เป ิดบัญชีกับธนาคารพร ้อม 
ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนัจะได้รบั 
โปรโมชั่นต่างๆอีกมากมาย

มหกรรมอสังหาฯเพ่ือการลงทนุ   

1-3 ธันวาคมที่ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเร่งพัฒนา 
กลุม่คนรุน่ใหม่ให้เข้าสู่ธรุกจิ SMEs 
และ Startup โดยเฉพาะนวตักรรม
ใหม่ๆให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมวาง
เป้าหมายเป็นศูนย์กลาง INNO 
ATION HUB ของประเทศ 
 งานมีพื้นที่กว่า 6,000 ตาราง
เมตร มีกลุ่มผู้ประกอบการด้าน 
SMEs และ Startup กว่า 150 
รายทีเ่ข้าร่วม โดยแบ่งเป็น Smart 
Life โซนธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับไลฟ์
สไตล์คนรุน่ใหม่ Food & Cuisine 
โซนนวตักรรมด้านอาหาร .Smart 
Business โซนธุรกิจแฟรนไชส์ 
Star Startup โซนสินค้าดารา  
Smart Innovation โซนสินค้า
นวัตกรรมล�้าสมัยและบู ๊ธมหา
วิทยาลัยต่างๆ GSB Smart 
Startup โซนกลุ่มที่ผ่านโครงการ 
GSB สุดยอด SMEs Startup ตัว

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส จ�ากัด (AREA) ก�า 
หนดจัดงาน “มหกรรมอสังหาริม 
ทรัพย์เพื่อการลงทุน 2560 : Thai 
land Property Best Buy Expo 
2017 (TbEX) ระหว่างวันที่ 2-4 
ธนัวาคม 2560 ณ ศนูย์การประชมุ
แห่งชาติสิรกิิต์ิโดยรวบรวมอสงัหาฯ 
เพื่อการลงทุนตามหัวเมืองใหญ่ 
เมอืงทีก่�าลงัพัฒนา เมอืงเศรษฐกจิ
พิเศษและเมืองแหล่งท่องเที่ยว ที่
มีโอกาสลงทุนเพ่ือปล่อยเช่าท�า
รายได้ให้กบัท้ังผูล้งทนุและเจ้าของ
โครงการ อีกทั้งราคาทรัพย์ยังสา 
มารถขยับสูงขึ้นได้ในอนาคต โดย
เจ้าของทรพัย์จดั Promotion ราคา
พิเศษ หรือจัด Package การขาย

พร้อมบริหารหาคนเช่าให้กับนัก
ลงทนุในช่วง 1-3 ปี การนัตผีลตอบ 
แทน 4-6-8% ตามความเหมาะ
สม ซึง่เป็นการอ�านวยความสะดวก
กบัผูล้งทนุทีส่ามารถเร่งการตดัสนิ
ใจของผู้ซื้อ นอกเหนือจากช่วยผู้

ธนาคารออมสินจัด “Smart SMEs Smart START UP” ให้กลุ่ม
ผูป้ระกอบการ SMEs และ Startup โชว์ผลงานและนวตักรรมเพ่ือ 
ขบัเคลือ่นประเทศไทย 4.0 มีผู้สนใจร่วมกว่า 150 ราย พร้อม
จัดโปรโมชั่นสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 

ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ขายได้ใช้ประโยชน์อสงัหารมิทรพัย์ 
นั้นให้ก่อประโยชน์สร้างรายได้
และเป็นแหล่งหมุนเวียนทุนได้
เป็นอย่างดีโดยมีบู๊ธร่วมประมาณ 
100 บู๊ธ รวมทั้งนายหน้าข้ามชาติ
จากสิงคโปร์และอินโดนีเซียฯลฯ
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In Brief : ย่อความ

อนัดบัโลกของไทย ด้าน
ศกัยภาพดงึบคุลากรต่าง
ชาติคุณภาพสูงเข้ามา
ช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ 
ลดลง 5 อนัดบั เป็นรอง
สงิคโปร์และมาเลเซยี แต่
เหนือกว่าฟิลิปปินส์และ
อนิโดนเีซยี

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

‘ไทย’วบูอนัดบัโลกดงึคนเก่ง

และมีทักษะฝีมือเข้าไปท�างานใน
ประเทศ โดยน�าออกเผยแพร่ เมื่อ
วันจันทร์ (20 พ.ย.) ที่ผ่านมา 
 ไอเอ็มดี (IMD) ใช้ชื่อการ
จัดอันดับว่า “World Talent 
Ranking 2017” จัดท�าเป็นปีที่ 
4 โดยประมวลข้อมูลจากการ 
ท�าแบบสอบถามผูบ้รหิารบรษิทั
ชัน้น�าหลายพนัคนใน 63 เขต
เศรษฐกจิ
 นอกจากความสามารถดึงคน
เก่งต่างชาติ เข้าไปช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแล้ว การจัดอันดับยัง
ประเมินด้านความสามารถผูกใจ
บคุลากรคณุภาพสงู ไม่ให้ย้ายออก
นอกประเทศด้วย 
 ดชันชีีว้ดัทีใ่ช้ประเมนิศกัยภาพ
ของแต่ละเขตเศรษฐกิจมี 3 ด้าน 
คอืด้านการลงทนุและพฒันา ด้าน
เสน่ห์ดึงดูดความสนใจ และด้าน
ความพร้อม
 ด้านการลงทุนและพัฒนา 
หมายถงึการลงทนุพฒันาบคุลา 
กรโดยรัฐบาล ขณะด้านเสน่ห์
ดงึดดูความสนใจ หมายถึงเงนิ
เดอืนและค่าตอบแทน ค่าครอง 
ชพี และคณุภาพสภาพแวดล้อม 
ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต และ 
ด้านความพร้อม หมายถึงมี

อันดับโลกด้านความสามารถดึง
บุคลากรต่างชาติที่เช่ียวชาญและ 
มทีกัษะฝีมอืเข้าท�างานในประเทศ
ของไทยร่วง 5 อันดับ เป็นรอง

สงิคโปร์และมาเลเซยี แต่เหนอืกว่า
ฟิลิปปินส์และอนิโดนเีซีย ขณะฮ่อง 
กงรักษาต�าแหน่งเบอร์ 1 ของ
เอเชียไว้ได้อีกปี 
 สถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการ
นานาชาต ิ(International Institute 
for Management Development 
: IMD) แห่งสวิตเซอร์แลนด์ จัด
อันดับเขตเศรษฐกิจทั่วโลกประจ�า
ปี 2017 ในด้านความสามารถสรร 
หาบุคลากรต่างชาติท่ีเชี่ยวชาญ

ระบบการศึกษาคุณภาพสูง 
และประชากรมีควาเชี่ยวชาญ 
ด้านภาษา
 เขตเศรษฐกจิทีค่รอง 10 อนัดบั
แรกของโลก ยังคงเป็นประเทศใน
ยุโรปเช่นเดยีวกบัปีทีแ่ล้ว ประกอบ
ด้วย 1.สวิตเซอร์แลนด์ 2.เดน 
มาร์ก 3.เบลเยียม 4.ออสเตรีย 
5.ฟินแลนด์ 6.เนเธอร์แลนด์ 
7.นอร์เวย์ 8.เยอรมนี 9.สวีเดน 
และ 10.ลักเซมเบิร์ก
 ส่วนภูมิภาคเอเชีย เขตเศรษฐ 
กิจที่เป็นเลิศในด้านนี้ 10 อันดับ
แรก (ในวงเล็บคืออันดับโลกจาก
ทัง้หมด 63 ประเทศ) ประกอบด้วย 
1.ฮ่องกง (12) 2.สิงคโปร์ (13) 
3.ไต้หวัน (23) 4.มาเลเซีย (28) 
5.ญี่ปุ่น (31) 6.เกาหลีใต้ (39) 
7.จนี (40) 8.ไทย (42) 9.ฟิลปิปินส์ 
(45) และ 10.อินโดนีเซีย (47)
 ส�าหรับอนัดบัโลกของประเทศ 
ไทย ซึ่งอยู่ที่ 42 ร่วงจากปีที่แล้ว 5 
อันดับ ขณะอันดับโลกแยกย่อย 
3 ด้านที่ใช้ประเมินให้คะแนน 
มีความเคลื่อนไหว 2 ด้าน โดย
อันดับด้านการลงทุนและพัฒนา 
ร่วงจากปีที่แล้ว 5 อันดับ จาก
อันดับที่ 43 ลงไปรั้งอันดับที่ 48 
 ด้านเสน่ห์ดงึดดูความสนใจ 
อันดับไม่เปลี่ยนแปลงโดยอยู่
ท่ี 23 เหมือนเดิม ส่วนด้าน
ความพร้อม ลด 2 อันดับลงไป
รั้งอันดับที่ 50

ปาเรษ นาธ เสนอภาพน้ีใน caglecartoons.com มองว่า 
สหรัฐเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากเดิมเน้นส่งเสริมประชาธิปไตย 
เสรีภาพ และการค้าเสรี หันมายึดนโยบาย “America First”

ข้อมูลภาพ : naceweb.org
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สังคม

สมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม
ฉลองความส�าเร็จหลักสูตร MBA คณะ 
พาณชิยศาสตร์และการบญัชฯี พร้อมกจิกรรม
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 9 นิสิตเก่า MBA  
ที่ประสบความส�าเร็จ ท�าคุณประโยชน์ให้ 
องค์กร สังคมประเทศชาติในสาขาต่างๆ  
หวังเป็นต้นแบบ MBA ที่ประสบความส�าเร็จ
ให้สังคม 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พส ุเดชะรนิทร์ 
คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตร 
MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
ตลอดระยะเวลา 35 ปีท่ีผ่านมาก็ได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆมาอย่างต่อ
เนื่องตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
การศึกษาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักๆ 
ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงจากสื่อดิจิทัล ท�าให้ รูป
แบบ กระบวนการเรียนการสอน รวมท้ัง 
ความคาดหวังของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตจะ 
เปลี่ยนไปจากในอดีต ในขณะเดียวกันกระแส
การเปลี่ยนแปลงต่างๆในเชิงมหภาค ไม่ว่า 
นโยบายรฐับาลเกี่ยวกับเรื่อง Thailand 4.0  

ศาสตร์และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
สมาคมฯได้จัดกิจกรรมฉลองความส�าเร็จ  
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นิสิตเก่าดีเด่นจะจัด 
ขึ้นภายในงาน 35th MBA CU Anniversary 
and Reunion 2017 โดยได้ท�าการคัดเลือก
นิสิตเก่าทุกรุ ่นที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ 
สังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะการเป็น 
ส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมและประ 
เทศมารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นต้นแบบ
ให้กับคน MBA ต่อไป
 ส�าหรับ 9 ต้นแบบนิสิตเก่า MBA จุฬาฯ
ประกอบด้วย  1. สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ MBA 
Chula Regular 1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ 
ทรวงพาณชิย์ 2. บณัฑติ พงศาโรจนวทิย์ MBA 
Executive 2 นายกสมาคมอุตสาหกรรมผ้า 
ทอไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส ที  
เท็กซ์ไทล์ จ�ากัด และบริษัทในเครือ 3.สุวัฒน์ 
วสะภิญโญกุล MBA Executive 5 ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทั สถาปนกิ 49 เฮ้าส์ดไีซน์ 
จ�ากดั 4. ดร.ธนพล ก่อฐานะ MBA Executive 
6 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
วทิยาลยันวตักรรมและการจดัการ มหาวทิยาลยั
สวนสุนันทา 5.ภก.ธนากร อุ่นปิโยดม MBA 
Executive 8 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร
แคร์ จ�ากัด และ บริษัท อินแพคฟาร์มา จ�ากัด 
6.สุทธิ สุขบุญทิพย์ MBA Executive 9 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไทยโอโนโน่ 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ 7. 
ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ MBA Executive 17 ผู้
จัดการส�านักพัฒนาเศรษฐกิจและสัมมาชีพ
ชมุชน สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การ
มหาชน) 8.ภก.สุวิทย์ งามภพูนัธ์ MBA Executive 
18 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั บางกอก
แลป็ แอนด์ คอสเมตคิ จ�ากดั และ 9.นพ.ธนกฤต 
จนิตวร  MBA Executive 22 รองผูอ้�านวยการ
ด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์   
 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ การ
แสดงมนิคิอนเสร์ิตจาก ลเิดยี ศรณัย์รชัต์ The 
Mask Singer2 และ พืช ภาคิน The Voice 
Thailand 2014 

‘35ปีMBA’บัญชีจุฬาฯ
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	 	 	 	 	 	 									วันที่	22	พฤศจิกายน	2560

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส	จำากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย				สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2560

	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	 ดีทีวี	 เซอร์วิส	 จำากัด	 มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2560	 ในวันที่	 
1	ธันวาคม	2560	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องประชุม	iPSTAR	อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม	ชั้น	2	เลขที่	63/21	ถนนรัตนาธิเบศร์	
ตำาบลบางกระสอ	อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่	2	 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2560	เมื่อวันที่	28	เมษายน	2560
วาระที่	3	 พิจารณาการขายหุ้นในบริษัท	ซีเอสล็อกซ์อินโฟ	จำากัด	(มหาชน)
วาระที่	4	 เรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

	 จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจะขอบพระคุณยิ่ง

	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 (นายปราโมทย์	บุญนำาสุข)
	 	 	 	 	 กรรมการ
	 	 	 	 		 บริษัท	ดีทีวี	เซอร์วิส	จำากัด
DTV	Service	Company	Limited	
(Company	Registration	No.0105543050231)
63/21	Rattanathibet	Rd.,	Nonthaburi	11000,	THAILAND
Tel.	02596	5060,	Fax.	02591	0708	Call	Center	02-950-5005	
www.dtvservice.net

ทีมุ่ง่เน้นนวตักรรม หรอื แนวโน้มการท�าธรุกจิ
ท่ีจะไปสู ่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น การ
ให้การเรียนการสอนทางด้าน MBA นั้น 
ไม่สามารถมุ่งเน้นแต่สิ่งที่เปน็อยูใ่นปัจจบุนั  
กบัอยูแ่ต่เฉพาะในประเทศไทยได้เท่านั้น นอก 
จากนี้ในปัจจุบัน ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับ 
MBA ยังมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมาย ซ่ึงใน
อนาคตหลักสูตร MBA ต้องมีการปรับตัวและ
เปลีย่นแปลง เพือ่ให้สามารถน�าและสอดคล้อง
ต่อสภาวะแวดล้อมและบริบทต่างๆที่จะเกิด 
ขึ้นในอนาคต 
 นายชาตชิาย พยหุนาวชียั นายกสมาคม
นิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จฬุาลงกรณ์  มหาวทิยาลยั  กล่าวว่า ในโอกาส
ครบรอบ 35 ปี หลักสูตร MBA คณะพาณิชย 
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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


