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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

ปกป้องศาสนา
น�ำ เงินบริจำคไปสร ้ำง
ควำมดีไม่ใช่สร้ำงคดี

editor59lokwannee@gmail.com
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กสิกรจ้ีกระตุ้น
SMEsดันจีดีพี

LokWanNee

จดุขายต�าคอ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
เศรษฐกิจ 4

ข่าวจับมือกันสกัดการสืบทอด
อ�านาจและเซท็ซโีร่อ�านาจ คสช.
ออกมาวนัเดยีวทัง้เพือ่ไทยและ
ประชาธปัิตยอ์อกมาปฏเิสธพลั 
วัน ถ้าใครเป็นคอการเมืองคง
ไม่ตื่นเต้นกับข่าวนี้เพราะรู้ดีว่า
โอกาสที่จะเห็นสองพรรคใหญ่
จบัมอืกนัตัง้รฐับาลนัน้ยากพอๆ 
กบัโอกาสทีจ่ะได้เห็นพระอาทติย์ 
ขึ้นทางทิศตะวันตก เพราะแม้

หลังเลือกตั้งทั้งสองพรรคจะมี
สถานะเป็นพรรคฝ่ายค้านเหมอืน
กันแต่การร่วมมือไม้ร่วมมือ
ตรวจสอบการท�างานของรัฐบาล 
จะไม่มทีางเหน็ด้วยหรือทิศทาง
ท่ีสอดคล้องกัน 100% เพราะท้ัง
สองพรรคหวงัผลในการท�างาน
หรือมีเป้าหมายของการท�างาน
ทีแ่ตกต่างกนัอย่างชดัเจน
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การจับมือกันทำางานในนามบุคคลเกิดขึ้นได้ 
แต่บุคคลนั้นต้องไม่อยู่ในสีเสื้อของ

พรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์

จุดขายต�าคอ

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมำชิกสภำกำรหนังสือพิมพ์แห่งชำติ ยึดข้อบังคับว่ำด้วยจริยธรรมแห่งวิชำชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยำวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ำกัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

ข่าวการจับมือกันสะกัดอ�านาจ 
หรือเซ็ทซีโร ่อ�านาจคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลัง
การเลือกตั้งของ 2 พรรคการ 
เมืองใหญ่อย่างพรรคเพ่ือไทย 
และพรรคประชาธิปัตย์ออกมา 
สร้างกระแสได้วันเดียว ทั้งสอง
พรรคต้องโดนหนีไปคนละทาง 
สองทาง
 จรงิๆ ข่าวแบบนีไ้ม่ใช่เรือ่ง
ใหม่ มีการพูดถึงมาเป็นระยะ
ในหลายวาระและหลายโอกาส 
 แต่ทุกครั้งจะจบลงด้วยกำร
ปฏิเสธว่ำไม่เป็นควำมจริง เป็นไป 
ไม่ได้ ทั้งที่คนพูดมีตัวตน มีหลัก 
ฐำนกำรพูดยืนยันได้ว่ำไม่ใช่เรื่อง
ไม่มีที่มำที่ไป
 คนทีส่นใจข่ำวสำรด้ำนกำรเมอืง
จะไม่แปลกใจกับกระแสข่ำวและ
ท่ำทีแบบนี้ เพรำะรู้แก่ใจดีว่ำกำร
จับมือกันของ 2 พรรคกำรเมือง
ใหญ่อย่ำงพรรคเพือ่ไทยและพรรค
ประชำธิปัตย์นั้นไม่มีควำมเป็นไป
ได้ในควำมเป็นจริง
 ทั้งนี้เพรำะมีหลำยเง่ือนไขที่
เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ไม่อำจท�ำให้

พรรคเพ่ือไทยกับพรรคประชำ 
ธิปัตย์สำมำรถร่วมงำนกันได้
 ไม่ใช่แต่ในฐำนะกำรเป็นพรรค
ร่วมรัฐบำล แม้แต่ในฐำนะพรรค
ร่วมฝ่ำยค้ำนก็ร่วมงำนกันไม่ได้
 แม้หลังเลือกตั้งทั้งสองพรรค 
จะมีสถำนะเป็นพรรคฝ่ำยค้ำน
เหมือนกันแต่กำรร่วมมือไม้ร่วม
มือตรวจสอบกำรท�ำงำนของรัฐ 
บำลจะไม่มีทำงเห็นด้วยหรือทิศ 
ทำงท่ีสอดคล้องกัน 100% ทั้งนี้
เพรำะท้ังสองพรรคหวงัผลสมัฤทธิ์
ในกำรท�ำงำนหรอืมเีป้ำหมำยของ
กำรท�ำงำนที่แตกต่ำงกันอย่ำง
ชัดเจน
 ไม่ว่ำมีกี่เหตุผลที่ท�ำให้สอง
พรรคใหญ่จับมือท�ำงำนร่วมกัน 
ไม่ได้ แต่เหตุผลหลักๆมีอยู ่ข ้อ
เดยีวคือ “อดุมกำรณ์” ของทัง้สอง
พรรคนั้นแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รำยงำน)

 จริงอยู่ว่าในการเมอืงมวีลทีีพ่ดู
กันว่า “ไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวร”  
ซึ่งได้เกิดเหตุการณ์หลายกรณียืน 
ยันวลีนี้แล้ว และทุกคนเข้าใจไป 
ในทิศทางเดียวกันว่านักการเมือง
คิดถึงเรื่องผลประโยชน์เป็นส�า 
คัญ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ใน 
รูปของทรัพย์หรือผลประโยชน ์
ในรูปของอ�านาจ
 แต่ภาพลักษณ์ของท้ังสอง
พรรคท่ีถกูสร้างขึน้มาให้ประ- 
ชาชนฝังใจเชือ่นัน้เป็นอุปสรรค 
ส�าคญัของการจบัมอืกนัท�างาน
ไม่ว่าจะในสถานะใด
 หำกไม่ใยดีต่อภำพลักษณ์เท่ำ 
กับยอมเสียมวลชนจ�ำนวนมำก 
ที่สนับสนุนพรรคเพรำะหลงเช่ือ 
ในภำพลักษณ์ที่ ถูกสร้ำงขึ้นมำ 
เป ็นจุดขำยของทั้ งสองพรรค 
กำรเมือง

 กำรจับมือกันท�ำงำนในฐำนะ
พรรคกำรเมอืงจงึไม่มวีนัเกดิขึน้ได้
 แต่กำรจับมือกันท�ำงำนใน
นำมส ่วนบุคคลนั้นเกิด ข้ึนได ้  
แต่บุคคลนั้นต้องไม่อยู ่ในสีเสื้อ 
ของพรรคเพื่อไทยและพรรคประ 
ชำธิปัตย์
 กำรโยกย้ำยสังกัดจำกพรรค
หนึ่งไปอยู ่กับอีกพรรคหนึ่งนั้น 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และเคยเกิด
ขึ้นให้เห็นมำแล้วในหลำยกรณี  
ถ้ำบุคคลนั้นไม่ได้อยู ่ในสถำนะ
เป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนต่อภำพ
ลักษณ์ที่ทั้งสองพรรคสร้ำงขึ้น
 ยกตัวอย ่ำงเช ่น อดีตส.ส. 
เขต อดีตส.ส.บัญชีรำยชื่อที่โนเนม 
หรือพอมีชื่อบ้ำง สำมำรถย้ำยสัง- 
กัดได้อย่ำงไม่เคอะเขิน แต่ระดับ
บ๊ิกเนมที่ เป ็นแกนน�ำหรือเป็น
สัญลักษณ์ของพรรคนั้นกำรย้ำย 
ไปสังกัดพรรคตรงข้ำมเป็นไปไม่
ได้เลย
 ถ้าจะจับมือกันท�างานก็ต้อง
ออกไปสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งที่
ผ่านมาก็พอมีให้เห็นมาบ้าง แต่
โอกาสประสบความส�าเรจ็ในสนาม 
การเมืองก็เป็นไปได้ยาก
 จึงไม่แปลกที่หลังข่าวการจับ
มือกับสกัดคสช.สืบต ่ออ�านาจ 
ออกมาเพียงวันเดียวจะมีคนของ
สองพรรคการเมืองพากันตบเท้า
กันออกมาปฏิเสธ
 โอกาสที่จะเห็นพรรคเพื่อ
ไทยจับมือกับพรรคประชาธิ-
ปัตย์ตั้งรัฐบาลจึงยากพอๆกับ
โอกาสที่จะได้เห็นพระอาทิตย์
ขึน้ทางทศิตะวนัตกเพราะภาพ
ลักษณ์หรือจุดขายที่ทั้งสอง
พรรคสร้างขึ้นมามันค�้าคออยู่
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ปกป้องศาสนา

ทรรศนะ

ญาติโยมจึงต้องทันยุคทันสมัย ต่อ
แต่นีไ้ปจะได้ฉลาดท�าบญุ ต้องรดักมุ 
รอบคอบ รูจ้กัศกึษาเรยีนรู ้อย่างค�า
สัง่ มส. ถ้าวดัไหนไม่ท�าตามนีก้ต้็อง
มีบทลงโทษ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ติดดาบ กอ.รมน.!

“ผู้จัดการออนไลน์” โปรยข่ำวอำศัย
ช่วงปรับครม.กับเรื่อง “น้องเมย”  
ว่ำ “..** ลักไก่สยายปีก กอ.รมน.!! 
“ประยทุธ์” ใช้ ม.44 แก้ “พ.ร.บ.ความ
ม่ันคง” ตีขลุม “สาธารณภัย” เป็น 
“เรื่องการเมือง” อ่านไม่ยาก หวังใช้ 
“กอ.รมน.” เป็นหัวหมู่ทะลวงสนาม
เลือกตั้ง...”
 ค�ำสัง่หวัหน้ำคสช.ฉบบัที ่ 51/2560 
เร่ือง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำช
อำณำจักร หรือ “พ.ร.บ.ความ
มัน่คง” ให้อ�ำนำจ “กอ.รมน.” แก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคง
ภำยใน
 แต ่ค�าถามว ่าท�าไมต ้องใช ้ 
“มาตรา 44” ทั้งที่จะแก้กฎหมาย
ง่ายนิดเดียว เพราะ “สนช.” ก็ว่า
นอนสอนง่ายไม่ต่าง “สภาฝักถั่ว” 
 ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่ “ค�ำนิยำม” 
จำกเดิมมีแค่ “กำรด�ำเนินกำรเพื่อ
ป้องกันควบคุม แก้ไขและฟื้นฟูสถำน 
กำรณ์ใดที่เป็นภัยหรืออำจเป็นภัยอัน
เกิดจำกบุคคลหรือกลุ ่มบุคคลที่ก่อ 
ให้เกิดควำมไม่สงบสุข ท�ำลำย หรือ
ท�ำควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย  
หรือทรัพย์สินของประชำชนหรือของ 
รัฐให้กลับสู่สภำวะปรกติเพ่ือให้เกิด 
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน  
หรือควำมมั่นคงของรัฐ” 
 แต่แก้ใหม่ 1 ประโยคเด็ดว่า 
“รวมถึงในกรณีที่เกิดหรือคาดว่า
จะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั” นัน้ ค�าว่า “สาธารณภยั” 
รวมถึง “เรื่องการเมือง” หรือไม่ 
เพราะ “กอ.รมน.” แทรกอยู่ตั้ง 
แต่ส ่วนกลางและภูมิภาค ทั้ง 
ยังคุมกลไกรัฐทั้งทหาร ต�ารวจ  
อัยการและกระทรวงมหาดไทย!

มหำเถรสมำคม (มส.) ได้น�ำเทคโนโลยีมำใช้
ด้วยกำรส่งรำยช่ือวัดประมำณ 40,000 แห่ง 
ให้กรมสรรพำกรเพื่อออกเลขประจ�ำตัวผู  ้
เสียภำษี ท�ำให้กำรบริจำคผ่ำนระบบอิเล็ก 
ทรอนิกส์ ท�ำให้ตรวจสอบง่ำยและอ�ำนวย
ควำมสะดวกผู้บริจำค ท�ำให้เห็นควำมบริสุทธิ์
และกำรควบคุมไม่ให้เงินรั่วไหล ผู้บริจำคก็
สบำยใจและน�ำไปหักลดหย่อนภำษีได้ ดีกว่ำ
ใบอนุโมทนำแบบเก่ำ ถือเป็นกำรท�ำงำน 
แบบก้ำวกระโดดของ มส.
  ต่อไปนี้วัดต่ำงๆก็ต้องท�ำตำมระบบที่วำง
ไว้ ได้รับบริจำคเท่ำไร ใครบริจำค และน�ำเงิน
ไปใช้จ่ำยอะไร จะได้ตรวจสอบได้ ซึ่งแบบ 
เก่ำๆไม่มีใครรู ้เลย จะท�ำอะไรตุกติกอะไร 
ก็ไม่มีใครรู ้อย่ำงที่เป็นข่ำวมำแล้ว แม้แต ่
อดีตผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพระพุทธศำสนำแห่ง
ชำติ (พศ.) ก็ยังถูกเล่นงำน เพรำะกรรมที่ 
ท�ำไว้กับศำสนำ
  กำรกระท�ำอะไรทีผ่ดิหรอืนอกกรอบกต้็อง
กลับมำอยู่ในกรอบ โดยต้องร่วมกันปกป้อง
คุ้มครองให้ศำสนำบริสุทธิ์ผุดผ่อง กำรน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้จึงเป็นสิ่งที่ดี แต่ก็
ต้องระวังโทษด้วยหำกถูกน�ำไปบิดเบือนท่ีไม่
เกิดคุณเกิดประโยชน์ 
 การปกป้องคุ้มครองศาสนาที่ส�าคัญ
คือชาวพุทธจะต้องร่วมกัน 2 อย่างคือ 
ทะนบุ�ารงุและปกป้องคุม้ครองศาสนา ไม่ 
ใช่ทะนบุ�ารงุอย่างเดยีว แต่ไม่รูจ้กัปกป้อง
คุม้ครองศาสนากจ็ะมปัีญหาย่างที่เป็นข่าว  

ต้องเสียเวลาตามมาแก้ไขกันภายหลัง  
  อย่ำงเรื่องเงินบริจำคให้ศำสนำแต่ละปี
ไม่ใช่น้อย เป็นแสนล้ำนบำท ซึ่งสำมำรถน�ำ
มำใช้พัฒนำประโยชน์ทำงศำสนำและสังคม
ส่วนร่วมได้ ไม่ใช่ปล่อยให้พวกเหลือบเอำไป
ถลุง อย่ำงบำงวัดแทนจะสร้ำงบำรมีกลับไป
สร้ำงคดี เหมือนเณรโน้นเณรนั้นอุปโลกน ์
ตัวเองเป็นอำจำรย์ขมังเวทย์ต่ำงๆ เอำเงินไป
ใช้อย่ำงไม่อำยฟ้ำอำยดินหรือมีแม่ยกเป็น 
ทีม อย่ำงนี้ก็จะมีแต่ท�ำให้ศำสนำเสื่อมเสีย 
เงินบริจำคเหมือน “ต�ำน�้ำพริกละลำยแม่น�้ำ” 
 บรรดำญำติโยมจึงต้องทันยุคทันสมัย  
ต่อแต่นี้ไปจะได้ฉลำดท�ำบุญ ต้องรัดกุม 
รอบคอบ รู้จักศึกษำเรียนรู้ อย่ำงค�ำสั่ง มส.  
ถ ้ำวัดไหนไม่ท�ำตำมนี้ก็ต ้องมีบทลงโทษ  
เพรำะวัดหรือบ้ำนเมืองก็ต้องอยู่ในกรอบ
ระเบียบเพื่อควำมผำสุข
  ก็หวังว่าต่อแต่นี้ไปชาวพุทธเราจะมี
ความสบายใจในการบริจาค เพราะมส.
คุมเข้มแล้วหลายเรื่องหลายอย่าง เจ้า
คณะกทม.ก็ส่ังพระเณรห้ามเล่นอะไรที่
มันลามกอนาจาร ก็ขอให้ตั้งใจรักษา
ปกป้องศาสนาให้น่าไหว้ น่ากราบ บรสิทุธิ์
ผุดผ่อง ประชาชนก็จะมีความสุขกับการ
ท�าบญุท�าทานกนัต่อไป  ไม่ใช่หมดศรทัธา 
เสื่อมศรัทธา ผู ้ที่ยังไม่มีศรัทธาก็ต้อง
ท�าให้ผูค้นศรทัธา ด้วยการท�าทกุอย่างถกู
ต้อง เหมาะสม ดีงาม 
	 เจริญพร
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คลื่นธุรกิจ

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

กสิกรจี้กระตุ้นSMEsดันจีดีพี 

นำยปรีดี ดำวฉำย กรรมกำรผู้จัด 
กำรธนำคำรกสกิรไทย กล่ำวในงำน
สมัมนำ “เจำะลกึกำรลงทนุเศรษฐ 
กิจในยคุ Thailand 4.0” ว่ำ ตวัเลข
เศรษฐกิจไทยปี 2560 โดยเฉพำะ
กำรส่งออกท�ำได้ดี ส่งผลให้ปีหน้ำ
เศรษฐกิจไทยมีสัญญำณเติบโต 
ต่อเนื่อง โดยประมำณกำรจีดีพี 
3.7% เท่ำกับปีนี ้โดยเฉพำะกำรลง 
ทุนโครงกำรภำครัฐและภำคเอก 
ชนที่ทยอยฟื้นตัว อีกส่วนหนึ่งมำ
จำกปัจจัยกำรเลือกตั้งปลำยปีหน้ำ  
แต่ควำมสำมำรถกำรแข่งขันของ
ภำคธุรกิจ โดยเฉพำะ SMEs ที่ไม่
ได้รบัประโยชน์นกัซ่ึงธุรกจิ SMEs 
มกีว่ำ 3 ล้ำนรำยและเป็นฟันเฟือง
ส�ำคัญในกำรขับเคล่ือน จีดีพีให้ 
สูงถึง 42-43% ในอนำคต

ปิดIPO‘กองทุนภัทร’
บลจ.ภัทร ประสบควำมผลส�ำ 
เร็จกำรขำยไอพีโอกองทุนใหม่ 
“PHATRA G-UBOND-H” 
ด้วยยอดกำรขำยกว่ำ 3,300 
ล้ำนบำท ระหว่ำงวันที่ 9-21 
พฤศจิกำยนที่ผ่ำนมำ โดยเน้น
ลงทุนในกองทุนตรำสำรหนี้ 
ต่ำงประเทศเพียงกองเดียว 
(Feeder Fund) คือ กองทุน 
Jupiter Global Fund - Jupiter 
Dynamic Bond (กองทุนหลัก) 
ซึ่ งมีนโยบำยกำรลงทุนท่ีมี
ควำมยืดหยุ่นสูงไม่มีกรอบข้อ
จ�ำกัดในกำรลงทนุ โดยกองทนุ
เปิด PHATRA G-UBOND-H 
จะเปิดเสนอขำยให้นักลงทุน 
หลังจำกไอพีโอไปแล้วในวันที่  
1 ธันวำคมเป็นต้นไป ซื้อขำย 
ทุกวันท�ำกำรตัง้แต่เวลำ 08:30–
15:30 น. ลงทุนขั้นต�่ำ 1,000 
บำท จ�ำนวนเงินทุนโครงกำร 
5,000 ล้ำนบำท

CPTขายIPO270ล้านหุน้
บมจ.ซพีที ีไดร์ แอนด์ เพำเวอร์
เตรยีมเสนอขำยหุ้น IPO ไม่เกนิ 
270 ล้ำนหุ้น หลงั ก.ล.ต.นบั 1 
แบบไฟล์ลิ่ง โดยชูจุดแข็งด้ำน
ควำมหลำกหลำยของระบบควบ 
คมุเครือ่งจกัรและระบบไฟฟ้ำที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำภำคอุตสำหกรรมขนำด
ใหญ่พร้อมกำรบริหำรจัดกำร
ต้นทนุกำรผลติท่ีมปีระสทิธภิำพ
จำกประสบกำรณ์และควำม
เช่ียวชำญในธุรกิจมำนำนกว่ำ 
30 ปี เตรียมแผนซื้อที่ดินขยำย
โรงงำนและเครื่องจักรรุกขยำย
ตลำดในภูมิภำคอำเซียน โดย
จะโรดโชว์นกัลงทนุในกรงุเทพฯ 
และต่ำงจงัหวดั วนัที ่28 พฤศ- 
จิกำยน ที่ชลบุรี วันที่  29 พฤศ 
จิกำยนท่ีขอนแก่น วันที่ 30 
พฤศจิกำยนที่สงขลำ วันท่ี 1 
ธันวำคมท่ีเชียงใหม่ และวันที่ 
12 ธันวำคมที่กรุงเทพฯ   

‘แมกโนเลียส์’จัดใหญ่แสดงแสงสี3มิติ

 นำยนำวิน อินทรสมบัติ รอง
กรรมกำรผู ้จัดกำรและประธำน
บริหำรกำรลงทนุต่ำงประเทศ บริษทั
หลักทรัพย์ จัดกำรกองทุน กสิกร
ไทย จ�ำกัด กล่ำวว่ำ แนวโน้ม 
เศรษฐกจิโลกปีนีถื้อว่ำดกีว่ำทีค่ำด 
กำรณ์ อย่ำงญี่ปุ่น เป็นคร้ังแรก 
ในรอบหลำยปีเศรษฐกิจเติบโต  
จำกปรกตเิป็นศนูย์หรอืตดิลบ ทัง้ 
จดุเปลีย่นส�ำคญัคอืเป็นปีแรกทีก่ำร
ส่งออกทัว่โลกเตบิโต ส�ำหรบักำรลง 
ทนุปีหน้ำ ตลำดเกดิใหม่ทัง้จนีอนิเดยี 
และอำเซยีน ยงัมคีวำมน่ำสนใจ 
 นำยกวี ชูกิจเกษม รองกรรม 
กำรผู้จดักำร บริษทัหลกัทรัพย์ กสกิร
ไทย จ�ำกดั (มหำชน) กล่ำวถงึตลำด
หุน้ไทยปีนีแ้ละปีหน้ำว่ำ บรษิทัจด
ทะเบียนสำมำรถท�ำก�ำไรได้ดีจำก

กสกิรไทยเจาะลกึอนาคตการค้าการลงทนุยงัโตต่อเนือ่งจากจดีพีีที่
โต 3.4% แต่ต้องขบัเคลือ่นให้ SMEs กลบัมาเป็นฟันเฟืองให้ได้
เพราะมกีว่า 3 ล้านรายและมส่ีวนให้จดีพีสีงูถงึ 42-43% ในอนาคต

เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ส่งผลให้มีก�ำไร
สุทธิเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม เนื่อง 
จำกตลำดหุ ้นก็มีวัฏจักรไม่มีขึ้น
หรือลงอย่ำงเดียว นักลงทนุไทยจงึ 
ไม่ควรวำงใจสถำนกำรณ์ในตลำด
หุน้ทีเ่ป็นบวกขณะนี ้ เพรำะควำม
เสี่ยงของ New High จะมำพร้อม
กับค�ำว่ำ New Crisis เสมอ แต ่
คงไม่มีวิกฤตร้ำยแรงเกิดข้ึนประ 
เทศไทยแน่นอน ส�ำหรับหุ ้นท่ี
แนะน�ำที่ให้ลงทุนเป็นหุ ้นเกำะ
กระแสกำรฟื้นตัวกำรลงทุนและ
กำรบริโภคในประเทศ รวมถงึท่ีได้
ประโยชน์จำกโครงกำรระเบยีงเขต
เศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) 
และหุ้นขนำดใหญ่

นำยวิสิษฐ์ มำลัยศิริรัตน์ ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรบรษิทั แมกโนเลีย 
ควอลติี ้ดเีวลอ็ปเม้นต์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ�ำกดั (MQDC) เปิดเผยว่ำ แมกโน
เลียส์ รำชด�ำริ บูเลอวำร์ด (MRB) 
โครงกำรมิกซ์ยูสระดับซูเปอร์ลัก 
ชวัรี ่ภำยใต้กำรด�ำเนนิงำน MQDC 
ตัง้อยู่บนทีดิ่นใจกลำงกรุงเทพฯ ซึง่
ย่ำนรำชประสงค์นบัเป็นศูนย์กลำง
ทำงเศรษฐกจิ มกีำรเตบิโตของโครง 
กำรต่ำงๆ ทั้งที่เพื่อธุรกิจและที่พัก
อำศัย เรำมีควำมตั้งใจที่จะพัฒนำ
โครงกำรนี ้โดยให้ควำมส�ำคญัตัง้แต่
กำรออกแบบ ผสำนกำรเลือกวัสดุ
ทีม่มีำตรฐำนระดบัสงู ทัง้ทีต่ัง้โครง 
กำรเป็นท�ำเลทองและโครงกำรมี
ควำมโดดเด่นทำงสถำปัตยกรรม 
เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภำพและพิถ ี
พิถันในทุกขั้นตอน จึงตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ผูอ้ยู่อำศยัทัง้กำรอยูอ่ำศัย 
และศูนย์ธุรกิจ 
 นอกจำกนียั้งได้โรงแรมแบรนด์

ดังระดับ 5 ดำวอย่ำง Waldorf 
Astoria Bangkok ในเครือฮิลตัน
มำเป็นพนัธมติร  ท�ำให้แมกโนเลยีส์ 
รำชด�ำรฯิ ได้รบัรำงวลัจำก Thailand 
Property Awards ประจ�ำปี 2014 
ถึง 3 รำงวัล ได้แก่รำงวัลชนะเลิศ
สำขำกำรออกแบบสถำปัตยกรรม
ยอดเยี่ยม (Best Architectural 
Design)  รำงวัลชนะเลศิกำรตกแต่ง 
ภำยในยอดเยี่ยม (Best Interior 
Design) และรำงวัลโครงกำรคอน
โดหรูระดับลักชัวรี่ในกรุงเทพฯ ที่
ได้รับกำรยกย่องสูงสุด (Highly 
Recommend-Best Luxury Condo 
Development (Bangkok)        
 ด้ำนควำมคบืหน้ำของโครงกำรฯ 

มยีอดขำยเกินกว่ำ 80% จำกท้ัง 
หมด 316 ยนูติ เป็นลกูค้ำไทย 50%  
และต่ำงชำติ 50% ส่วนใหญ่เป็น
ชำวฮ่องกง สิงคโปร์และไต้หวัน  
โดยคำดว่ำจะปิดกำรขำยทั้งโครง 
กำรได้ไตรมำส 2 ปี 2018 และจะ
เปิดให้ชมห้องตัวอย่ำงอย่ำงเป็น 
ทำงกำรอีกคร้ังวันท่ี 1 ธันวำคม  
2017 นี้  นอกจำกนี้โครงกำรยังจะ
ร่วมกับสมำคมผู้ประกอบวิสำหกิจ
ในย่ำนรำชประสงค์ (RSTA) และ
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัด
งำน Beautiful Bangkok by 
Magnolias@Ratchaprasong  
กำรแสดงแสงสี 3 มิติบนตึกสูง 60 
ชั้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย โดย
ทีมงำนฝีมือระดับโลกศิลปินชำว
ยโุรปที ่Limelight ทีม่ผีลงำนทัว่โลก  
ระหว่ำงวันที่ 14-30 ธันวำคม ช่วง
เทศกำลครสิต์มำสและปีใหม่ทีค่ำด
จะมีคนมำเดินประมำณ 780,000 
คนต่อวัน
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In Brief : ย่อความ

ซาอดุอีาระเบยีหนัมาเน้น
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
หวังใช้เป็นแหล่งรายได้
ส�าคัญในระยะยาวแทน
การขายน�้ามัน โดยวาง 
แผนสร้างเมืองใหม่ครบ
วงจร และก�าหนดออก
วีซ่าให้นักท่องเที่ยวจาก
ปีหน้าเป็นต้นไป 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ซาอุฯทุ่มทุนบูมท่องเที่ยว

เตรียมหารายได้จากอุตสาห 
กรรมอืน่ทดแทน โดยการท่อง
เท่ียวเป็นธรุกจิหนึง่ ท่ีประเทศ
ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง
แห่งนี ้ เลอืกเข้ามาเป็น “น้อง 
ใหม่” เพ่ือชงิส่วนแบ่งการตลาด 
 ซำอุฯวำงแผนด�ำเนินมำตร 
กำรหลำยอย่ำง เพ่ือขับเคล่ือน
อตุสำหกรรมท่องเทีย่ว เป้ำหมำย
ส่วนหนึ่งคือต้องกำรไล่ตำมนคร
ดูไบ ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิ 
เรตส์ (ยเูออ)ี ทีซ่ำอฯุ ยอมรบัว่ำ 
รดุหน้ำไปไกล 
 ด้ำนนักท่องเท่ียวท่ีเป็นเป้ำ
หมำยแรก ได้แก่ พลเมืองท้องถิ่น 
โดยซำอุฯ วำงแผนรณรงค์ให้คน
ท้องถิ่นเที่ยวในประเทศ แทน 
กำรเดินทำงออกไปตระเวนทัวร์
ต่ำงประเทศ 
 เจ้ำชำยสุลต่ำน บินซัลมำน 
ประธำนคณะกรรมำธกิำรเพือ่กำร
ท่องเที่ยวและมรดกแห่งชำติซำอุฯ 
ระบวุ่ำชำวซำอฯุ เดนิทำงไปท่องเท่ียว
ต่ำงประเทศแต่ละปีจ�ำนวนมำก 
โดยดูไบเป็นสถำนท่ียอดนิยม ซึ่ง 
เท่ำทีผ่่ำนมำในปีนี ้ มชีำวซำอฯุ ไป 
ท่องเทีย่วดไูบแล้วกว่ำ 1.2 ล้ำนคน
 ส�าหรบัแผนพัฒนาการท่อง

ซำอดีุอำระเบยีเป็นประเทศไม่เคย
สนใจธุรกิจกำรท่องเท่ียวมำก่อน 
ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะมีรำยได้
จำกกำรขำยน�ำ้มนัมำกเกนิพออยู่

แล้ว จงึบรหิำรประเทศด้วยนโยบำย 
ค่อนข้ำงปิด ยินดีต้อนรับต่ำงชำติ 
เฉพำะส่วนทีเ่ข้ำไปท�ำงำน และไป
แสวงบุญเท่ำนั้น 
 แต่จำกโครงสร้ำงทำงเศรษฐ 
กิจมีแนวโน้มเปล่ียนไป นั่นคือ
อุตสำหกรรมน�้ำมัน ซึ่งเป็น “ขุม 
ทรัพย์” หลักของประเทศ เริ่มเข้ำ
สู่ภำวะไม่มั่นคง 
 ท�าให้ซาอุฯ ต้องปรับตัว 

เทีย่วทีส่�าคญั คอืการเตรยีมก่อ 
สร้างโครงการใหญ่เป็นเขต
เศรษฐกิจพิ เศษ บนพื้นที่ 
34,000 ตารางกิโลเมตรริม
ทะเลแดง ติดพรมแดนประ 
เทศจอร์แดน และตดิพรมแดน
ทางน�้ากับอียิปต์ ใช้งบลงทนุ 
500,000 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(16.5 ล้านล้านบาท) 
 ก�ำหนดก่อสร้ำงไตรมำส 3 ปี 
2019 หรืออีก 2 ปีข้ำงหน้ำ และ
ก�ำหนดแล้วเสร็จเฟสแรก ไตร 
มำสสุดท้ำยปี 2022 
 เมืองใหม่แห่งนี้ มีระบบ
สาธารณปูโภคครบวงจร รวม
ท้ังสนามบิน ท่าเรือ โรงแรม
ระดบัหร ู สถานบนัเทงิ สนาม
กฬีา สวนสนกุ และบ้านพกั
 ซำอุฯ มีแผนให้อ�ำนำจฝ่ำย
บริหำรท้องถ่ินท�ำงำนเป็นอิสระ 
เพื่อควำมสะดวกคล่องตัว
 อกีหนึง่มำตรกำรส�ำคญั ได้แก่ 
โครงกำรออกวีซ่ำให้นักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติ เริ่มปีหน้ำเป็นต้นไป  
โดยในปัจจุบัน ซำอุฯออกวีซ่ำ 
ให้เฉพำะผู้เข้ำไปท�ำงำน ไปแสวง
บุญหรือท ่องเที่ยวเชิงศำสนำ  
และเข้ำไปเยี่ยมญำติเท่ำนั้น
 ซาอฯุตัง้เป้าระยะยาวไว้ว่า 
จะพัฒนาอุตสาหกรรมท่อง
เทีย่วเป็นแหล่งรายได้ส�าคัญ
อันดับ 2 ของประเทศ

โอซำมะ ฮัจจำจ เสนอภำพนี้ใน caglecartoons.com ใช้ช่ือ 
ว่ำ “Terrorism” สะท้อนกลุ่มก่อกำรร้ำยตระเวนก่อเหตุหลำย
ประเทศ ล่ำสุดลงมือที่อียิปต์มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมำก

ข้อมูลภาพ : saudia.com
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สังคม

ศนูย์กำรค้ำเซน็ทรลัเวลิด์  ร่วมกบั 
กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และพันธมิตร ร่วมจัดงำนเปิดไฟ
ต้นคริสต์มำสอันยิ่งใหญ่ตระกำร
ตำประจ�ำปี 2560 ใน “งำน Light 
Up Christmas Tree Celebra 
tion” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่ง 
กำรเริ่มต้นควำมสุขในเทศกำล 
ส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ 
 พิธีเปิดสุดตระกำรตำ น�ำโดย 
ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรม 
กำรผู้จัดกำรใหญ่บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน) ร่วมด้วย 
ยทุธศกัดิ ์สภุสร ผูว่้ำกำรท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธำน
เปิดงำน พร้อมต้อนรับเข้ำสู่โลก
แห่งควำมสวยงำม โดยเนรมิต
ลำนแอมฟิเธียเตอร์ หน้ำศูนย์ 
กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ ประดับประ 
ดำทั่วพื้นที่ศูนย์ฯ ให้เป็นดินแดน
แห่งเสียงดนตรีในธีม “Parade  
of angels” พร้อมต้อนรับทุก 
ท่ำนเข้ำสู่โลกแห่งควำมสวยงำม 
เสียงดนตรีอันไพเรำะ ด้วยกำร
แสดงจำกวงออเครสต้ำบรรเลง 
บทเพลงแห่งฉลองค�่ำคืนคริสต์ 
มำส กับโชว์ชุด “The Magical 
Winter angel Show” โดย  
คิมเบอร์ลี แอน เทียมศิริ ท่ีมำ 
ในลุคนำงฟ้ำแสนสวย ร่วมเปิด 

ไฟต้นคริสต์มาส

ไฟต้นคริสต์มำสทีป่ระดบัประดำ
ด้วยไฟระยิบระยับตระกำรตำ 
โดยมีหนุ่มหล่อสุดฮอต แมน-
ธฤษณุ สรนันท์ และ แจ ๊ค- 
ซูชิ ว เฉิ ง  จำก THE FACE  
MEN THAILAND พร้อมเซเล 
บริต้ี ได้แก่ หฤทัย ไชยันต์ ณ 

อยุธยำ, ณัฏฐิ์ประภำ ชุณหะวัณ, 
สุวรำ สนิท-วงศ์ ณ อยุธยำ,  
จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยำ 
และ ศิรประภำ จีระพันธุ ร่วม 
งำนด้วย
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมกำรผู ้ จัดกำรใหญ่บริษัท 

ชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน 35th MBA CU Anniversary and Reunion 
2017 โดยมี สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้น 
รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 9 นิสิตเก่า MBA ที่ประสบความส�าเร็จ

วิจิตร เจียมวิจิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร 
บมจ.ทุ่งคาฮาร์เบอร์ แถลงข่าวผลประกอบการไตรมาส 3 โตเกินคาด ซึ่งการ
ด�าเนินการ มีผลก�าไรให้กับ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้ารุกธุรกิจเหมืองแร ่
ต่างประเทศ พลังงานทดแทนและอสังหาริมทรัพย์ ที่อาคาร C W 

เซ็นทรัลพัฒนำ จ�ำกัด (มหำชน) 
กล่ำวว ่ำ พิธีเป ิดไฟค้นคริสต์ 
มำส เป็นหนึ่งในซิกเนเจออีเวนต์
ที่โด่งดังไปทั่วโลกของเซ็นทรัล
เวิลด์ จัดขึ้น เป็นประจ�ำทุกปี 
ส�ำหรับกำรตกแต่งปีน้ีได้ศิลปิน
ระดบัโลกชำวอำร์เจนตนิำ “ฮำวเิย่  
กอนซำเลซ บูรโกส” (Javier 
Gonzalez burgos) น�ำสัญ- 
ลักษณ์ของเทศกำลคริสต์มำส  
ไม่ว่ำจะเป็น ซำนตำคลอส, กวำง
เรนเดียร์, กล่องของขวัญ, ตุ๊กตำ
หมิะ สร้ำงบรรยำกำศ แห่งควำม 
สุขเพ่ือเป็น แลนด์มำร์ค ออฟ 
เดอะ เยียร์ ระดับประเทศ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่ำงชำติและชำว 
ไทย จดัเตม็กบักจิกรรมจำกพนัธ- 
มิตรหลำกหลำยวงกำรเนรมิตทั้ง 
อีเวนต์, โปรโมชั่น และกำรตก 
แต่งบรรยำกำศภำยในศูนย์เชิญ
ชวนลูกค้ำและนักท่องเที่ยวชำว
ต่ำงชำติให้มำใช้บริกำร ณ ศูนย ์
กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งใน
แลนด์มำร์คของเทศกำลคริสต ์
มำส และปีใหม่ของระดับเอเชีย
และยังเป็นซิกเนเจอร์ อีเวนต์  
ของโลกโดยต้นคริสต์มำสหน้ำ
ศูนย ์กำรค ้ำเซ็นทรัลเวิลด ์จะ 
สว่ำงไสวไปจนถึงวันท่ี 7 มกรำ 
คม 2561
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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


