
ค�ำพูดเป็นนำย!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

GPIเทรด
วันแรก1ธันวำคม

เศรษฐกิจ 4

 3

สหรัฐ-จีนจ่อ
เปิดศึกกำรค้ำ

 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4719 (1244) วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

อาการปรี๊ดแตก “ทั่นผู้น�ำ” ใส่ชาวบ้าน 
จับแกนน�าสวนยางและต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
การเสียชีวิต “น้องเมย” กับค�าว่า “ธ�ำรงวินัย” 
สะท้อน “วิกฤติศรัทธำ” และ “ควำมเสื่อม” 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ให้อุทาหรณ์ “น้องเมย” 
ต้องหาความจริง “ซ่อม” หรือ “ฆำตกรรม”? 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้ “ครม.ตู่ 5” แค่ “ไก่ได้พลอย” 
“บุญเลิศ ไพรินทร์” เตือนดวง “บิ๊กตู่” ท�าลายตัวเอง 
“Pegasus” แนะทางสว่างรัฐบาลทหารและ คสช. 
“ลงจำกหลังเสือ” คืนอ�านาจให้ประชาชน 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ยุคผีบุญ
ถ้าควบคุมผัสสะได้ กรรม
ก็ไม่ต่อยอดให้มีทุกข์มีคดี

editor59lokwannee@gmail.com
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ร่างพ.ร.ป.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
2 ฉบบัสดุท้ายเข้าสูก่ระบวนการ 
พิจารณาของ สนช.แล้วเท่ากับ
ว่าเริ่มนับถอยหลังสู่การเลือก
ตั้งตามโรดแม็พอย่างเป็นทาง 
การ ถ้าจะล้มเลือกตั้งเลือกทาง
เดียวคือต้องคว�่าร่างกฎหมาย
ลูก 2 ฉบับสุดท้ายนี้ แต่ดูแนว
โน้มมีโอกาสน้อยเพราะสถาน 
การณ์ปัจจุบันไม่เอื้อให้ล้มกระ 
ดานเลอืกตัง้ต่อวซ่ีาให้คสช. นัง่

ทบัอ�านาจเพราะมปีระเดน็ร้อน
สะสมรอระเบดิอยู่ค่อนข้างมาก
ขณะนี้พรรคการเมืองทุกพรรค
อบอุน่ร่างกายเตรียมความพร้อม 
หลงัเส้นสตาร์ต รอคสช.เป่านก 
หวดีปล่อยตวัเมือ่ไหร่ก็เร่ิมออก
วิ่งแข่งกันได้ทันที ทุกพรรค
พร้อมเล่นตามกติกาแล้วเหต ุ
การณ์ปั ่นป่วนวุ ่นวายจนต้อง
เลือ่นเลอืกตัง้จงึตดัเงือ่นไขจาก
ฝ่ายการเมืองออกไปได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อกกต.ออกระเบียบมาแล้ว
พรรคการเมืองก็มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

 แต่ยังติดปัญหาที่ คสช.ยังไม่ยอมเปิดไฟเขียว

รอเสยีงนกหวดี

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

 แนวทางทีจ่ะใช้ยือ้หรือยดืเวลา
เลือกตั้งเหลือแค่สองแนวทางเท่า 
นั้นคือยืดเวลาการพิจารณาออก 
ไปด้วยการตั้งคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันพิจารณาร่างกฎหมายอีก
ครั้งระหว่างสนช.กับคณะกรรมาธิ 
การร่างรฐัธรรมนญู โดยใช้เหตผุล
มคีวามเหน็ไม่ตรงกันในข้อกฎหมาย
 อกีแนวทางคอืยดืเวลาเลอืกตัง้
ออกไปให้นานขึ้นอีกด้วยการคว�่า
ร่างพ.ร.ป.ส�าคญัเกีย่วกบัการเลอืก
ตั้งทั้งสองฉบับแล้วไปเริ่มต้นนับ
หนึ่งยกร่างกันใหม่
 แต่ดูแนวโน้มแล้วสถาน 
การณ์ปัจจบุนัไม่เอ้ือให้ล้มกระ 
ดานเลือกตั้งต่อวีซ่าให้คณะรกั 
ษาความสงบแห่งชาต ิ (คสช.)  
นั่งทับอ�านาจออกไปเพราะมี
ประเด็นร้อนสะสมรอระเบิด
อยูค่่อนข้างมาก จงึมคีวามเป็น
ไปได้ค่อนข้างน้อยทีร่่างพ.ร.ป. 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

เกี่ยวกับการเลือกตั้งส�าคัญทั้ง 
2 ฉบับจะถูกคว�่ากลางสภา
 ขณะที่อีกด้านหนึ่งระเบียบ
ส�านกังานคณะกรรมการการเลอืก
ตั้ง (กกต.) ที่ออกตามพ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมือง รวม 8 ฉบับ
ถูกประกาศลงในราชกิจจานุเบก 
ษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะม ี
ผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคมนี้
เป็นต้นไป ระเบียบทั้ง 8 ฉบับ
ประกอบด้วย
 ประกาศนายทะเบียนพรรคการ 
เมือง เร่ือง วิธีการรายงานการ
ด�าเนินกิจการของพรรคการเมือง 
พ.ศ.2560, ประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่
สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
พ.ศ.2560, ประกาศนายทะเบียน
พรรคการเมือง เร่ือง การจัดตั้ง

สาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยน 
แปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการสาขาพรรค 
การเมือง และการแต่งตั้งหรือ
เปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการ 
เมืองประจ�าจังหวัด พ.ศ.2560,
 ประกาศนายทะเบียนพรรค 
การเมือง เร่ือง การรายงานทะ 
เบียนสมาชิกพรรคการเมือง พ.ศ.
2560, ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เร่ือง บัญชีรายชื่อภาค 
และจังหวัด พ.ศ.2560, ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
พรรคการเมอืง พ.ศ.2560, ระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งว ่า 
ด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรค 
การเมือง พ.ศ.2560 และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว ่า 
ด ้วยการบริหารเงินและทรัพย์ 
สินของกองทุนเพื่อการพัฒนา
พรรคการเมือง พ.ศ.2560 
 เมื่อกกต.ออกระเบียบมาแล้ว
พรรคการเมืองก็มีแนวปฏิบัติที่
ชัดเจน แต่ยังติดปัญหาท่ี คสช. 
ยังไม่ยอมเปิดไฟเขียวให้ท�ากิจ 
กรรมทางการเมืองเพื่อด�าเนิน 
การต่างให้เป็นไปตามข้อก�าหนด
ของกฎหมายพรรคการเมือง
	 ขณะนีพ้รรคการเมอืงทกุพรรค
อบอุ ่นร่างกายเตรียมความอยู ่ 
หลังเส้นสตาร์ต	 รอคสช.เป่านก 
หวีดปล่อยตัวเมื่อไหร่ก็เริ่มออกวิ่ง
แข่งกันได้ทันที
 นกัการเมอืงพร้อมเล่นตาม
กติกาแล้วเหตุการณ์ปั่นป่วน
วุน่วายจนต้องเลือ่นเลือกต้ังจงึ
ตัดเงื่อนไขจากฝ่ายการเมือง
ออกไปได้เพราะทุกพรรคอยาก
ลงสนามใจจะขาด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 (สนช.)	 
ลงมติรับหลักการกันไปเรียบร้อย
แล้วส�าหรบัร่างพระราชบญัญตัปิระ 
กอบรัฐธรรมนูญ	(พ.ร.ป.)	ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร	(ส.ส.)	พ.ศ.	....	ทีค่ณะกรรม 
การร่างรัฐธรรมนูญ	 (กรธ.)	 ชุด 
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นผู้เสนอ
 ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.มีท้ัง 
หมด 8 หมวด รวม 178 มาตรา 
สนช.ตั้ งคณะกรรมาธิการวิสา 
มัญขึ้นมาพิจารณา 33 คน ใช้เวลา  
58 วัน โดยให้เวลาในการแปร
ญัตติไว้ 15 วัน
 ถั ดจากนี้ ก็ จ ะ เป ็นคิ วการ
พิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้
มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ซึ่ง 
ถือเป็นกฎหมายลูกเกี่ยวกับการ 
เลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายที่สนช.จะ
พจิารณา หากร่างกฎหมาย 2 ฉบบั
นี้ผ่าน สนช.ออกมาเมื่อไหร่การ
เริ่มต้นนับถอยหลังสู ่การเลือก 
ตั้งตามโรดแม็พจะเริ่มขึ้นได้ทันที
 เมื่อเป็นร่างกฎหมายลูก 2 
ฉบับสุดท้ายที่จะน�าไปสู่การเลือก
ตั้ง จึงเป็นที่จับตาเป็นพิเศษว่าจะ
มีอะไรท�าให้เกิดอุบัติเหตุทางการ 
เมืองจนกระทบต่อแผนจัดเลือก 
ตั้งช่วยปลายปีหน้าหรือไม่
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยำโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ยุคผีบุญ

ทรรศนะ

หากสติปัญญาคนไทยยึดติดกับ
ภตูผปิีศาจกค็งยากท่ีจะหลดุพ้นจาก
ความงมงาย แทนจะเชื่อ “กฎแห่ง
กรรม” เชือ่ในความเพยีร อยูบ่นพืน้
ฐานความถูกต้อง ความชอบธรรม

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เร่ืองความเชื่อในลักษณะปาฏิหาริย์ อ�านาจ
วิเศษที่เราชอบใช้ค�าว่า “พวกพลัดหลักแล้ว
คล�าหาฤทธิ์” คงจะยังไม่หมดไป อย่างวัด 
งิ้วลาย วัดท่าไม้ ที่มีข่าววิพากษ์วิจารณ์ว่า 
มีกิจกรรมพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ พระ 
หมอ พระท�านายต่างๆนานา เรื่องแบบนี้มี 
มานานแล้ว 
 จ�าได้มัย้เมือ่ก่อนมกีารประโคมข่าวว่าใคร
เกิดปีมะต้องไปสะเดาะห์อย่างนั้นอย่างนี้  
ไม่เลือกปีอื่นอย่าง ปีจอ ปีกุน ปีฉลู ฯลฯ ที่
มนัได้จอเดยีว แต่ปีมะม ี4 มะทัง้มะแม มะโรง 
มะเมีย มะเส็ง คนตกเป็นเหยื่อมากมาย ทั้ง 
ที่เป็นเร่ือง “กฎแห่งกรรม” แต่ให้ขอ  
“ขมากรรม” 
 แปลกมั้ยขมากรรมด้วยการท�าพิธีปลด
ทุกข์ เปลื้องทุกข์ให้คนอื่น แต่เจ้าพิธีกลับ
ท�ากรรมเสยีเอง โดนชาวบ้านขบัไสไล่ส่ง ชาว
บ้านไม่ได้งมงายทุกคน บางคนเจ็บป่วยแต ่
ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หาย ท�าให้เชื่อว่าเป็นโรค
เวรโรคกรรม พอมีคนบอกให้ท�าพิธีขอขมา
กรรมแก้เวรกรรมชาติก่อนๆ คนพวกนี้จะ
หลอกลวงเพราะรู้ว่าจริงๆพระก็ไม่ได้มีญาณ
วิเศษล่วงรู ้ชะตากรรมชาติในอดีต แต่อุป 
โลกน์ผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นผู้รู ้แจ้งเห็นจริง 
เป็นอภิญญาหรือไม่ ก็ไม่ได้ปรักปร�า แต ่
ส่วนใหญ่เป็นพวกอวดอุตริมนุสธรรม  

	 พวกต้มตุ๋นที่เอาศรัทธามาหากิน	 เดี๋ยวนี้
จึงมีมากมาย	 ไม่จบไม่สิ้น	 ห้ามขายพระ 
เครื่อง	 ห้ามปลุกเสกในโบสถ์	 ก็ไปขายตาม
ห้างเดี๋ยวน้ีพัฒนาเหรียญหลวงปู่	 หลวงพ่อ	
หลวงตาสารพัด	 แม้แต่แม่นาค	 พี่นวลยัง 
ขายกัน	 6-7	 หมื่น	 เมืองไทยจึงกลายเป็น 
พุทธพลัดหลักเที่ยวคล�าหาฤทธิ์กันไปทั่ว	 
ทั้งภูตผีปิศาจ	 ปลุกเสกเป่าสารพัด	 จนพวก
วิญญาณคงไม่ได้หลับได้นอน	 รบกวนวิญ 
ญาณกันเหลือเกิน	 บางคนเป็นนักร้องยังผัน
ตัวมาเป็นผู ้รู ้เรื่องภูตผีปิศาจ	 ไม่รู ้ว่าเมือง 
ไทยจะย้อนยุคไปยุค	“ผีบุญ”	หรือไม่	
 ยุค “ผีบุญ” ต้องปราบปรามถึงขั้นเอามา
ประหารชีวิตกันเลย เพราะเหิมเกริมถึงกับ
เป็นกบฏจะยึดประเทศ เรื่องที่คนยุ่งกับผีจึงมี 
มานานแล้ว คนเป็นๆที่มีทุกข์จึงไปพึ่งพวกนี้ 
เพราะไม่มใีครช่วยเหลือช่วยดูแล เอาค�าสอน
ดีๆ ไปให้บรรเทาทกุข์ อย่างการควบคมุผสัสะ 
ไม่ต้องไปห่วงเรื่องกรรม ถ้าควบคุมผัสสะได้ 
กรรมมันก็ไม่ไปต่อยอดให้มีทุกข์มีคดีอะไร
  กห็วงัว่าเมอืงไทยจะหตูาสว่าง	ไม่มดืบอด
มืดมนไปกับภูติผีปิศาจ	 เกิดกลุ่ม	 “ผีบุญ”	 
ออกมาขายความงมงายกันไปจบไม่สิ้น	 
ญาติโยมอย่าเอาตัวไปพึ่งหมอดู	 หมอไสย 
ศาสตร์เลย	 เราดูตัวเองยังรู ้ดีกว ่าหมอดู 
อีก	 รู้ว่าร่างกายเราเจ็บป่วยก็ดูแลรักษาให้ด	ี 
ถ้าอาการหนักก็ต้องไปโรงพยาบาลให้หมอ 
จริงๆดู	 ไม่ใช่หอบสังขารไปหาหมอดู	 หมอ
ไสยศาสตร์	 คนเราต้องดูแลตัวเองก่อน 
อย่างค�าสอนว่า	 “อัตตาหิ	 อัตโนนาโถ”	 
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
 พี่นวล ปั้นเหน่ง แม่นาค แก่ตายไป
นานแล้ว จะเอาอะไรกับแกอีก อย่าให ้
แกเหนื่อยหลายภพหลายชาติอีกเลย  
หากสติปัญญาคนไทยยึดติดกับภูตผี
ปิศาจก็คงยากที่จะหลุดพ้นจากความ
งมงาย แทนจะเชื่อ “กฎแห่งกรรม” เชื่อ
ในความเพียร อยู่บนพื้นฐานความถูก 
ต้อง ความชอบธรรม
 เจริญพร

ค�าพูดเป็นนาย!

เป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยข่าวมีสาระ
แต่ไม่เป็นสาระ เพราะขนาด “ไก่อู” 
ยังยืดอกชายชาติทหารให้ข ่าวว ่า 
หน่ึงในแกนน�ากลุ ่ม คัดค ้านโรง 
ไฟฟ้าถ่านหินเทพา “มุสตาร์ซีดีน 
วาบา” หรือ “แบมุส” ท�านองว่า 
ไป “เที่ยวผู้หญิง” แม้ภายหลังจะ
ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้กล่าวหาว่า 
“เที่ยวผู้หญิง” แต่แค่ยกตัวอย่าง 
เป็นข้อสังเกต
 แต่ “ค�าพดูเป็นนาย” จะหมาย 
ความอย่างไร กรณีนี้ก็ยิ่งตอกย�้า
ตัวตนของ “ไก่อู” ที่โด่งดังมา
ตั้งแต่ครั้ง “ผังล้มเจ้า” ที่กลาย
เป็น “ผังก�ามะลอ”!
 จึงไม่แปลกที่หลายครั้งที่ “ไก่อู” 
ออกมาส่งเสียงจะท�าให้เกิดปฏิกิริยา 
ต่างๆตามมา เหมือนคร้ังน้ี “สุไรนี 
สายนุ ้ย” อาจารย์ประจ�าคณะรัฐ 
ศาสตร์ มอ.ปัตตานี ภรรยาของ  
“แบมุส” ตอกกลับแบบผู้มีอารยะ 
ว่าไม่ให้เกียรติตัวเองในฐานะโฆษก
รัฐบาลที่ควรท�าหน ้า ท่ีให ้ข ้อมูล 
อย่างมืออาชีพ กลับท�าร ้ายจิตใจ 
คนข ้างหลังที่ เป ็นครอบครัว คน 
ที่รักเขาและคนที่เขารัก
	 เช่นเดียวกับอาการปร๊ีดแตกของ	 
“ทั่นผู้น�า”	 ที่ว้ากใส่ชาวประมงจนถึง	
“บิ๊กมีสี”	 ที่เรียงหน้าออกมาพูดเรื่อง 
การเสียชีวิตของ	 “น้องเมย”	 	 โดย 
ย�้าเรื่อง	 “ธ�ารงวินัย”	 นั้น	 สะท้อน 
ให้เห็นจิตส�านึกของ	 “ผู้มีอ�านาจ”	
ต้ังแต่หัวแถวยันหางแถวมองบ้าน
เมืองและมองประชาชนอย่างไร?
 อยากรู ้ต้องอ่าน “โลกวันนี้ 
วนัสขุ” ฉบบัล่าสดุ “ความกร่าง...
ท�าให้เสื่อม”?
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คลื่นธุรกิจ

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘Money Expo’โปรโมชัน่ท้ายปี

งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี 
ครัง้ที ่1 Money Expo Year-End 
2017 ระหว่างวนัที ่30 พฤศจกิายน
ถึง 3 ธันวาคม ที่ศูนย์นิทรรศ 
การและการประชมุไบเทค บางนา 
ภายใต้แนวคิด “Financial Inno 
vation 4.0 นวัตกรรมการเงิน 
4.0”  
 เพือ่ให้ประชาชนได้รบับรกิาร
ทางการเงินและการลงทุนอย่าง
ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนใน
กองทุนรวม LTF/RMF ซึ่งหัก 
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดอย่างละ 
500,000 บาท และการลงทุน
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ซึ่ง
สามารถน�าไปหักลดหย่อนภาษี
ได้อีก 100,000 บาท รวมเป็น 
1,100,000 บาทต่อปี 
 ทีน่่าสนใจคอืการจดัโปรโมชัน่ 
การบริการทางการเงิน ได้แก่  
สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สิน 
เชือ่ส่วนบคุคล บตัรเครดติ สนิเชือ่

บัตรเดบิตรับเงินล้าน
ธนาคารธนชาตแสดงความยินดี
กับ สุภาวดี สมงาม ลูกค้าที่ถือ
บตัรเดบติธนชาต โชคดไีด้รบัเงนิ
รางวัล 1 ล้านบาทจากโครงการ
แจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต 
ครั้งท่ี 6 ของกระทรวงการคลัง 
โดยผู้ถือบัตรเดบิตและร้านค้าที่
ติดตั้งอุปกรณ์รับบัตร (EDC) ยัง
มสีทิธิล์ุน้เงนิล้าน “โครงการแจก
โชคจากการใช้บัตรเดบิต” ของ
กระทรวงการคลังทุกเดือนจนถึง 
31 พฤษภาคม 2561 เพยีงใช้จ่าย
สินค้าและบริการผ่านบัตรเดบิต 
โดยมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาท 1 
ร า ง วั ล  และรา ง วั ล เ งิ นสด 
100,000 บาทถึง 2,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 1,001 รางวัล

SeemeแจกiPhoneX
www.seeme.me (เว็บไซต์ซีม ี
ดอทมี) ให้บริการฟรีวิดีโอออน 
ไลน์ จัดกจิกรรมแจกฟรกีบั “See 
me แจกฟรี iPhone X” ด้วย
กติกาง่ายๆ เพียงเข้าไปกดติด 
ตาม Channel ใดกไ็ด้ของ www.
seeme.me กม็สิีทธิลุ้์นรบั iPhone 
X 64GB  พร้อมของรางวัลอื่นๆ
อกีมากมายรวมมูลค่ากว่า 600,000 
บาท โดยผู ้สนใจสามารถร่วม
สนุกได้วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 
2560 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ 
https://seeme.me/campaign  

ดีแทคชูsmsภาษาจีน
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู 
นิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ดแีทค เดนิหน้าการให้บรกิารอนิ 
เทอร์เน็ตเพื่อนักท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย โดยเปิดให้บริการ 
sms ภาษาจีนในประเภทซิม 
การ์ดส�าหรับนักท่องเที่ยวชาว 
จีนโดยเฉพาะ หลังจากเน้นท�า
ตลาดนักท่องเที่ยวและประสบ
ความส�าเร็จจนครองส่วนแบ่ง 
อันดับ 1 ด้านการให้บริการซิม 
การ์ดส�าหรับนักท่องเที่ยวในชื่อ 
“ดีแทค แฮปปี้ ทัวริสต์ซิม” โดย
แบ่งประเภทซมิการ์ดตามจ�านวน
วันและการใช้งานอินเทอร์เน็ต

เอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อเริ่มต ้น 
ธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการส่งออกและ
น�าเข้า เงินฝากทุกประเภท รวม
ทัง้ประกนัชวีติ ประกนัภยั ประกนั
สุขภาพ ส่วนบริการทางการลง 
ทุนก็มีให้เลือกหลากหลายช่อง
ทาง ท้ังหุ ้น อนุพันธ์ ทองค�า  
โกลด์ฟิวเจอร์ส กองทุนรวม โดย
มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ค�าแนะน�ากล 
ยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสม
 นอกจากนี้ยังมีสินเชื่อบ้าน  
รีไฟแนนซ์บ้าน อัตราดอกเบี้ย 
0% นาน 1 ปี ฟรีค่าประเมินบ้าน 
ค่าจดจ�านองพร้อมรบัสทิธิล์ุน้ทอง 
กองเต็มบ้าน สินเชื่อเอสเอ็มอี
อัตราดอกเบี้ย 4% วงเงินกู้สูงสุด 
100 ล้านบาท สินเช่ือบุคคล อตัรา
ดอกเบี้ย  0% ต่อปีนาน 3 เดือน, 

Money Expo Year-End 2017 
ส่งท้ายปีอย่างยิง่ใหญ่ สถาบนั
การเงนิทุม่โปรโมชัน่ทัง้กูแ้ละ
รไีฟแนนซ์ รวมทัง้การสมัมนา
เจาะหุ้นเด่น

เงินฝาก Step Up อัตราดอกเบี้ย
สูงสุด 3%, กู้ซื้อทรัพย์ NPA ลด
ราคาพิเศษ 84%, ซื้อประกันชีวิต
รบัฟรทีวัร์สวสิฯ-ฝรัง่เศส/ทองค�า 
เบี้ยประกันผ่อนได้ 0% เป็นต้น
 ส่วนการสัมมนาที่น่าสนใจ 
เช่น เจาะหุน้เด่นรบัปีจอ ตลาดหุน้
ไทย New High หรอื New Crisis 
Innovation Invest ลงทุนแบบ 
ไม่ตกเทรนด์ ออมหุ้นอัตโนมัติ
ง่ายๆ ด้วย DCA และ VA เทคนคิ
บริหารการเงินให้มั่งคั่ง ส่งต่อ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน วางแผนประ 
หยัดภาษี นวัตกรรมวางแผนการ
เงินและการลงทุนยุคดิจิทัล เก็ง
ก�าไรอย่างไรให้ได้ Wealth วาง 
แผนเกษียณให้รวยต้องมีตัวช่วย
จัดพอร์ตกองทุนรวม ฯลฯ

นายปราจนิ เอีย่มล�าเนา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์
ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ GPI  มั่นใจการ 
น�าหุ้นเข้าเทรดวันแรกในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 
ธันวาคมนี้ เพราะมีพื้นฐานธุรกิจ
ที่แข็งแกร่งในฐานะเป็นผู้จัดงาน 
Bangkok International Motor 
Show อย่างต่อเนื่อง 38 ปี ทั้ง 
มีเป้าหมายขยายธุรกิจการจัด 
งานแสดงยานยนต์สู่ต่างประเทศ 
น�าร ่องลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเป็นผู้ร ่วมจัดงาน 

GPIเทรดวันแรก1ธันวาคม
Myanmar International Motor 
Show ตั้งแต่ปี 2561-2563 และ
การจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกร
รมอื่นๆ รวมถึงซื้อเครื่องพิมพ์รุ่น
ใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้ารับจ้าง
พิมพ์ได้หลากหลายอุตสาหกรรม
 นายมนตรี ศรไพศาล ประ 
ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เชื่อ 
มั่นในศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ เนื่องจาก
เป็นผู้ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือรูป

แบบใหม่เกี่ยวกับยานยนต์ราย
ใหญ่ของประเทศ รวมถึงจุดแข็ง
ในฐานะเป็นผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2522 ซี่ง 
สร้างผลก�าไรที่ดีให้บริษัท

ปราจิน	เอี่ยมล�าเนา
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ข่าวย่อย

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ
รัฐบาลเกาหลีเหนือเผยภาพการ
ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อวานนี้ 
โดยปรากฏภาพนายคิม จองอึน 
ผู้น�าเกาหลีเหนือ ร่วมชมการทด 
สอบ ก่อนที่จะแถลงผ่านทางโทร 
ทัศน์ว่าประสบความส�าเร็จในการ
ยงิขปีนาวธุข้ามทวปีฮวาซอง 15 ซึง่
มีขีดความสามารถโจมตีพื้นที่ได้
ทุกจุดบนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐ 

ส้วมสาธารณะอัจฉริยะ
จีนเปิดตัวส้วมสาธารณะอัจฉริยะ
แห่งแรก ในกรุงปักกิ่ง มีชื่อว่าไฟว์ 
สเปซ (5 Space) คือแบ่งพื้นที่ใช้ 
สอยเป็น 5 ส่วน คือห้องน�้า พื้นที่
ส�าหรับครอบครัว พื้นที่ส�าหรับ
ท�างาน พื้นที่ส�าหรับสังคม และ
พ้ืนท่ีส�าหรบัไซเบอร์ การออกแบบ 
ได้ผสมผสานประโยชน์พื้นฐาน
ของส้วมสาธารณะ เข้ากับเทคโน 

โลยทีนัสมยั และความสวยงามของ

สถาปัตยกรรมและภูมิทศัน์ มกีาร

ออกแบบให้รับแสงจากธรรมชาติ 
อย่างเต็มที่ เพื่อเพิ่มความสว่าง 
และเพิ่มพื้นที่ส�าหรับผู้พิการและ 
ผูส้งูอายรุวมถงึแม่และเด็ก มรีะบบ
ความร้อนและความเยน็ รบัมอืกบั
การเปลีย่นแปลงของอณุหภมู ิรวม
ถึงเทคโนโลยีดูดกลิ่น

เกาหลใีต้ขึน้อัตราดอกเบีย้
ธนาคารกลางเกาหลีใต้ขึ้นอัตรา
ดอกเบีย้กูย้มืเป็นร้อยละ 1.50 จาก
ร้อยละ 1.25 ซึ่งเป็นอัตราต�่าสุด
เป็นประวตักิารณ์ หลงัจากคงอตัรา 
ดอกเบี้ยมาตลอด 16 เดือนตั้งแต่
ลดดอกเบี้ยครั้งหลังสุดในเดือน
มิถุนายนปีก่อน เป็นการขึ้นดอก 
เบี้ยครั้งแรกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
2554 และเป็นประเทศแรกในเอเชยี 
ทีข่ึน้ดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2557 เดอืน
ที่แล้วธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้ 
ปรบัเพิม่ประมาณการการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจในปีนี้เป็นร้อยละ 
3.0 เพราะคาดว่าการส่งออกและ
การบริโภคในประเทศฟื้นตัวปาน
กลาง ขณะทีก่องทนุการเงนิระหว่าง
ประเทศ กป็รบัเพิม่ประมาณการจี
ดีพีเกาหลีใต้ปีนี้เป็นร้อยละ 3.2 

ต่างประเทศ

สหรฐั-จนีจ่อเปิดศกึการค้า

โลกนี้คือการ์ตูน
น้ำวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ลว๋อ เจี๋ย แห่ง China Daily มองว่าเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ของเทเรซ่า เมย์ เริ่มช�ารุด เสี่ยงพังทลาย เหตุจากการเจรจา 
ออกจากสหภาพยุโรปยืดเยื้อไม่ค่อยคืบหน้า

ทุกครั้งที่เกาหลีเหนือทดลองขีป 
นาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์ จะเกิด 
“ผลข้างเคียง” ตามมา นั่นคือวัฏ 
จักรการส่งความกดดันเป็นวงจร 
เริ่มจากสหรัฐกดดันจีน ตามด้วย
จีนกดดันเกาหลีเหนือ 
 จากนัน้ แรงกดดนัคล้ายจะหาย
ไปกับความเงียบ ก่อนที่การทด 
ลองนิวเคลียร์จะปะทุขึ้นอีก โดย
ครั้งล่าสุด เกาหลีเหนือภายใต้
การน�าของนายคิม จองอึน ได้ทด 
ลองขีปนาวุธข้ามทวีป เมื่อวันพุธ 
(29 พ.ย.) พร้อมกับประกาศว่า
ประสบความส�าเร็จ ขีปนาวุธยิงได้
ไกลครอบคลุมสหรัฐทั่วประเทศ 
 ประธานาธิบดโีดนัลด์ ทรมัป์ 
แห่งสหรัฐ ต่อสายตรงถึงประ 
ธานาธิบดีส ีจ้ินผงิ ผูน้�าจนีทันที 
โดยท�าเนยีบขาวแถลงว่า ทรมัป์ 

เน้นย�า้ขอให้ผูน้�าจนีใช้มาตรการ 
ทุกอย่างโน้มน้าวเกาหลีเหนือ
ให้หยดุการยัว่ย ุและยอมเข้าสู่
กระบวนการยตุโิครงการนวิเคลยีร์
 ด้านนายส ีจิน้ผิง กล่าวกบัผู้น�า
สหรัฐว่า จีนยังคงยึดมั่นเป้าหมาย
เดมิ คอืคาบสมทุรเกาหลต้ีองปลอด 
อาวุธนิวเคลียร์ ต้องไม่มีการขยาย
ระบอบนิวเคลียร์ระดับนานาชาติ 
และพร้อมปกป้องสันติภาพรวม 
ทั้งเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ
 ผู้น�าจีนระบุว่า จะติดต่อหารือ
กับสหรัฐและประเทศที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันผลัก 
ดนัเรือ่งนีเ้ข้าสูโ่ต๊ะเจรจาหาข้อสรปุ
อย่างสันติ 
 ส�าหรบัวธิกีารสนัตทิีผู่้น�าสหรัฐ 
เอ่ยถงึอกีครัง้ ได้แก่ การเพิม่ความ

กดดันเกาหลีเหนือด้วยมาตรการ
คว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ ซึ่งทรัมป์
ประกาศว่า สหรัฐจะเพ่ิมการคว�่า
บาตรครั้งใหญ่รอบใหม่ และจีน
เป็นประเทศส�าคัญที่สหรัฐมอง 
ว่า ควรร่วมมือเพ่ิมความกดดนัเกา 
หลีเหนือด้วยมาตรการนี้
 เกรแฮม แอลลิสนั อดตีรฐัมน 
ตรช่ีวยกลาโหมสหรฐัวเิคราะห์ 
ว่าสหรัฐมีแนวโน้มสูงที่จะกด 
ดนัจนีด้วยมาตรการทางการค้า 
หากจนีไม่ยอมร่วมมอืเพิม่ความ
กดดันเกาหลีเหนือ ซ่ึงเป็นไป
ได้ว่า สหรัฐอาจขอให้จีนระงับ
ส่งออกน�า้มันท้ังหมดให้เกาหล ี
เหนือ
 อกีเป้าหมายหนึง่ทีส่หรฐัเตรยีม
ใช้กับจีนในด้านการค้า ควบคู่ไป
กับการขอให้จีนช่วยกดดันเกา 
หลเีหนอื คือแผนลดขาดดลุการค้า
จีน ซึ่งทรัมป์ระบุว่าสหรัฐ “ถูกเอา
เปรียบ” มานาน 
 รายงานของคณะกรรมาธิการ 
US-China Economic and 
Security Review Commission 
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสภาคองเกรส
สหรัฐ ระบุว่าเฉพาะไตรมาส 3 ปี
นี้ (กรกฎาคม-กันยายน) สหรัฐ
ขาดดุลการค้าจีนมูลค่า 103,100 
ล้านดอลลาร์ (3.35 ล้านล้านบาท) 
 แอลลิสันมองว่า หากสถาน 
การณ์เกาหลีเหนือไม่ดีข้ึน และ
การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับ
จีนไม่คืบหน้า
 สงครามการค้าน่าจะเกิด
ขึน้เตม็รปูแบบภายใน 6 เดอืน
ข้างหน้า

สหรัฐขอความร่วมมือจากจีน 
เพิ่มความกดดันเกาหลีเหนือ
ด้วยการคว�่าบาตรทางเศรษฐ 
กจิ หลงัโสมแดงทดลองขปีนา 
วธุครัง้ล่าสดุ ขณะนกัวเิคราะห์
มองว่า สหรัฐมีแนวโน้มเปิด
ศกึการค้ากบัจนี หากจนีไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร ข้อมูลภาพ	:	stbnews.com
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สังคม

และแล้วก็สิ้นสุดการรอคอย กับการ
ค้นหาสดุยอดบาร์เทนเดอร์ประเภททมี 
ของไทยในการแข่งขัน “Perrier 
Mixo log is t  Team Thai land 
Competition 2017 Season III” ที่
มีแนวคดิหลกัคอื “Essence of Thai”  
The Ultimate Refreshment ให้ 
ทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 17 ทีม 
รังสรรค์เครื่องดื่มที่มีกล่ินอายไทย 
มาประชันกัน 
 โดยม ีชาญศกัดิ ์ลนีะศริ ิผูอ้�านวย
การฝ่ายการตลาด บริษัท อิตัลไทย 

สุดยอดบาร์เทนเดอร์
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บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด 

วันที่ 28 เดือนพฤศจิก�ยน พ.ศ. 2560  

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2017
เรียน ท่�นผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด

 ด้วย คณะกรรมก�รของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2017 ในวันที่ 18 เดือน ธันว�คม พ.ศ.2560 เวล� 09.00 น.  
ณ สำ�นักง�นของบริษัท เลขที่ 700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี  
จ.ชลบุรี เพื่อพิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ต�มระเบียบว�ระดังต่อไปนี้

 ว�ระที่ 1 เพิ่มกรรมก�รบริษัท เข้� 1 คน และแก้ไขเพิ่มเติมจำ�นวน
หรือชื่อกรรมก�รซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท

 ดังน้ัน จึงขอเรียนเชิญท่�นผู้ถือหุ้นไปประชุมต�มวัน เวล� และ 
สถ�นที่ดังกล่�วข้�งต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่�งยิ่ง 

                 
    

    ขอแสดงคว�มนับถือ 
          
          

       ( Mr.Koichiro Ishii )
     กรรมก�รผู้จัดก�ร

ฮอสพิทาลิตี้ จ�ากัด ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย 
เปอริเอ้ในประเทศไทย และฉัททันต์ กุญชร 
ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้
เกียรติมาร่วมงาน พร้อมทั้งเชิญมิกโซโลจิสต ์
ผู้มีช่ือเสียงระดับโลก  Lizzy Evdokimova  
(ลิซซี เอฟโดคิโมวา), Dario Knox (ดาริโอ  
น็อกซ์), Shingo Gokan (ชินโกะ โกคัง)  
และ Vassal Alexis (วาซซาล อเลซิส)  
บาร์เมเนเจอร์ของ Revolucion Cocktail  
มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินผู้ชนะ
 ซึง่ทมีทีส่ามารถรงัสรรค์คอ็กเทลกลิน่อาย
ไทยออกมาได้ประทบัใจคณะกรรมการทีส่ดุและ 
คว้ารางวัลชนะเลิศไปครองพร้อมรางวัลเดิน
ทางไป Bars Tour ทีป่ระเทศญีปุ่น่เป็นเวลา 3 
วนั 2 คืน คือทีม Fillets x Sorrento team 
จากร้าน Fillets และ Sorrento ที่น�าเรื่องราว
ของเมขลาล่อแก้วและรามสูรผู้ไล่ติดตามไป
ขว้างขวานใส่ ดั่งสายฟ้าฟาดจากวรรณคดีพื้น
บ้านของไทยมาเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์
เป็นเมนคูอ็กเทลชือ่ “Pearl of Mekhala” ทีแ่ฝง 
ไปด้วยรสชาตหิวานซ่อนเปรีย้วและความรืน่รมย์ 
ในแบบไทยแท้ๆ 
 เจน แก้วยอด หนึ่งในบาร์เทนเดอร์ของ 
Fillets x Sorrento team เป็นตัวแทนบอกเล่า
ถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า ดีใจมากครับท่ีได้รับ
รางวัลชนะเลิศ แต่ภายใต้ความดีใจนั้นมีความ
ภาคภมูใิจในทมีของเราอยูด้่วย เพราะทุกคนใน
ทมีทุม่เทกนัมากเพือ่รายการนี ้พยายามหาวตัถ ุ
ดบิทีด่ทีีส่ดุมาผสมผสานลงในเคร่ืองด่ืมทีเ่ราตัง้ 
ใจน�าเสนอ ซึง่แต่ละอย่างล้วนเป็นของหายากและ
เป็นวตัถดุบัอนัดบั 1 ของไทย เช่น ลกูลานจาก 
จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งหลายคนอาจจะยัง
ไม่เคยรับประทาน น�้าตาลจากจังหวัดสมุทร 
สงครามซึง่เป็นน�า้ตาลทีไ่ด้รับรางวัลทีด่ทีีส่ดุของ 
ประเทศ ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามซึ่งเป็นพันธุ์ที่
ดีที่สุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้
เลอืกใช้มะม่วงเบาแทนความเปร้ียวจากมะนาว 
เพ่ือให้มีความยูนีคของกลิ่นที่น่าจดจ�า และ
ไม่ใช่แค่นั้นเรายังใส่ความรู้สึกลงไปด้วย เพื่อ
ให้ออกมาเป็นคอกเทลทีก่ลมกล่อมพอด ีผสาน
กนัอย่างลงตวัทัง้ในส่วนของความเป็นไทยและ
ความเป็นเปอริเอ้ จนได้ออกมาเป็น Pearl of 
Mekhala ทีม่คีวามเปร้ียวดัง่ฟ้าผ่าสอดคล้องกบั
ตวัละครทีเ่ราน�าเสนอ ทัง้ยังมคีวามพราวใสและ 
พรายฟองอันเป็นเอกลักษณ์ของเปอริเอ้ด้วย 
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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

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

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

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

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



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


