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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

ธรรมะครองเมือง
อารมณ์บดูตอนเช้า อารมณ์ 
เน่าตอนเพล อารมณ์
เหม็นตอนค�่า

editor59lokwannee@gmail.com
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“ถูก-กำาไรดี”
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แก้ด้วยอภินิหาร

เศรษฐกิจ 4

สถานะของรัฐบาลทหารท่ีถูก
มองว่าเป็นช่วงขาลง แต่ผู้มีอ�า 
นาจไม่ได้คดิเช่นนัน้ เพราะขณะ
นี้หัวใจก�าลังพองโตกับค�าตอบ
ของประชาชนกับค�าถามของ
นายกรัฐมนตรี เสียงส่วนใหญ่
สนับสนุนให้รัฐบาลอยู ่ต่อจน 
กว่าจะปฏริปูประเทศส�าเรจ็ หรอื 
หากมเีลือกตั้งก็เห็นว่า “บิ๊กตู่” 
เหมาะสมจะเป็นผู้น�าประเทศ
ต่อไป ผลลพัธ์ดเีช่นนีจ้งึอาจลาก
ยาวปลดล็อกการเมืองออกไป 

เพราะไม่อยากให้ใครกวนน�า้ให้
ขุ่น เมื่อหน่ึงในผู้มีอ�านาจแย้ม
ว่าจะปลดล็อกเม่ือใกล้เลือก 
ตั้ง หมายความว่าจะต้องมีการ
แก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง
ท�าให้มโีอกาสได้เหน็ “อภนิหิาร
ทางกฎหมาย” อกีครัง้ เพือ่ปลด
ล็อกกฎหมายก่อนปลดล็อก 
ทางการเมือง ส่วนจะเป็น “อภิ 
นิหาร” ระดับไหนคงต้องติด 
ตามกันต่อไป
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ถ้าไม่แก้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่
เพราะจะไม่มีพรรคไหน

ส่งตัวแทนลงสมัครส.ส.ได้ 

แก้ด้วยอภินิหาร
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พล.อ.ประยุทธ์ ด�าเนินการให้
เสรจ็สิน้ก่อนจงึค่อยมกีารเลอืกตัง้
 ค�าถามทีว่่า การเลอืกตัง้อย่าง
เดยีวโดยไม่ค�านงึอนาคตของประ 
เทศ เรื่องการปฏิรูปประเทศ และ
ไม่มียุทธศาสตร์ชาติ ถูกต้องหรือ
ไม่ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็น
ว่าไม่ถูกต้อง และสนับสนุนให้มี
การปฏิรูปประเทศให้ส�าเร็จเป็น
รูปธรรมในรัฐบาลชุดนี้
 แม้จะมีการค่อนแคะว่าคนที่
ไปตอบค�าถามส่วนมากเป็นกลุ่ม
ท่ีให้การสนับสนุนรัฐบาลทหาร
คสช. หรือมีการเกณฑ์คนไปตอบ
ค�าถาม แต่ผู้มีอ�านาจทั้งหลายไม่
สนใจท่ีมาของประชาชนที่ตอบ
ค�าถาม แต่ให้ความส�าคัญอย่าง
มากกับค�าตอบท่ีได้รับซึ่งท�าให้
หัวใจพองโตขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง
 “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สวุรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลา 
โหม ระบกุระแสทีว่่ารฐับาลทหาร

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

คสช.อยู่ในช่วงขาลงนั้นเป็นเรื่อง
ที่คิดกันไปเองขอให้ดูการท�างาน
ของรัฐบาลที่ดีขึ้นทุกวัน โดยดูได้
จากผลการตอบ 4 ค�าถามของ
นายกรัฐมนตรี ที่ส่วนใหญ่สนับ 
สนุนรัฐบาลให้อยู ่ต่อ ซึ่งก็สวน
ทางกับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็น
รัฐบาลขาลง
 ส่วนเรือ่งการปลดลอ็กทางการ
เมอืงนัน้จากทีค่าดกนัว่าน่าจะเกดิ
ขึ้นได้หลังปีใหม่ แต่อะไรๆก็เริ่ม
ไม่แน่นอน แถมมแีนวโน้มว่าการ
ปลดล็อกทางการเมืองจะถูกยืด
เวลาออกไปอีก เมื่อเกิดกรณีพบ
อาวธุสงครามทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา
ซึ่งถูกโยกไปว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มต่อต้านรัฐบาล
 “หากจะปลดล็อก  ต้องอยู่ใน
ช่วงใกล้เลือกตั้ง”
 นีค่อืค�ายนืยนัจากปาก “บิก๊
ป้อม”
 แม้กฎหมายพรรคการเมอืงจะ
มีผลบังคับใช้มาพักใหญ่แล้ว และ

กฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ส.ส. 
และการได้มาซึ่งส.ว. ซึ่งเป็นกฎ 
หมายส�าคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
2 ฉบับสุดท้ายก�าลังอยู่ในการพิ 
จารณาของสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.)
 ทิศทางการเมืองก็ยังเป็นไป
แบบเดมิคอืใช้อ�านาจกดทบัไม่ให้
มีความเคลื่อนไหว ไม่ปล่อยให้
นักการเมืองมีอิสระในการท�ากิจ 
กรรมและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ได้อย่างเสรี
 เม่ือหน่ึงในผู้มีอ�านาจบอกว่า 
การปลดลอ็กทางการเมอืงจะมไีด้
ต้องใกล้เลือกตั้ง นั่นหมายความ
ว่าจะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
พรรคการเมืองเพื่อปรับเง่ือนไข
ต่างๆที่กฎหมายบังคับให้พรรค 
การเมืองต้องท�าตามภายในเวลา
ที่ก�าหนด เพื่อให้พรรคการเมือง
สามารถส่งคนลงสมัครส.ส.ได้
 ถ้าไม่แก้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่
เพราะจะไม่มีพรรคไหนส่งตัว 
แทนลงสมัครส.ส.ได้ แถมการ 
ตั้งพรรคการเมืองใหม่ก็ท�าได้
ไม่ทันเลือกตั้ง
 หากไม่แก้ปัญหาด้วยการเลื่อน 
ก�าหนดเลอืกตัง้ กม็แีนวโน้มค่อน
ข้างสูงว่าเราอาจได้เห็นอภินิหาร
ทางกฎหมายเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อ 
ผ่าทางตันให้พรรคการเมืองส่ง 
ผู้สมัครส.ส.ได้
 ส่วนจะเป็นอภนิหิารระดบั
ธรรมดาคือแก้กฎหมายเพิ่ม
บทเฉพาะกาลงดเว้นข้อบงัคบั
ต่างๆส�าหรบัการเลอืกตัง้ครัง้
แรก หรือซุปเปอร์อภินิหาร
โดยใช้อ�านาจพิเศษมาตรา  
44 ส่ังงดเว้นเป็นเรื่องที่ต้อง
ติดตามกันต่อไป

เริ่มออกสตาร์ตท�างานกันไปแล้ว
ส�าหรบัรฐัมนตรหีน้าใหม่และหน้า 
เก่าแต่ถูกโยกสลับเก้าอ้ีในคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) “บิ๊กตู่ 5” แม้จะ
มีทั้งเสียงวิจารณ์และเสียงชื่นชม
เรื่องการจัดคนลงต�าแหน่งต่างๆ 
แต่เรือ่งแบบนีต้้องดกูนัยาวๆ ใคร
เก่งใครดีเดี๋ยวก็รู้ ระยะทางพิสูจน์
ม้ากาลเวลาพิสูจน์คน
 แม้ช่วงนี้หลายคนจะมองว่า
รัฐบาลอยู ่ในช่วงขาลงคะแนน
นิยมตกต�่า แต่เรื่องแบบน้ีไม่อยู่
ในหวัของบรรดาผูม้อี�านาจทัง้หลาย 
เพราะยังเชื่อว่าความนิยมยังอยู ่
ในระดับเดิม หรืออาจดีขึ้นกว่า 
ที่ผ่านมาด้วยซ�้า
 นี่ไม่ใช่เรื่องที่คิดกันไปเองแต่
มหีลกัฐานเป็นบนัทึกจากค�าตอบ
ของประชาชนที่ขึ้นสถานท่ีราช 
การตอบค�าถามของนายกรัฐมน 
ตรี 4 ข้อ
 ค�าถามที่ว่า หากยังมีนักการ
เมืองประเภทเดิมเข้ามาอีก ต้อง 
การให้ใครเป็นผู้แก้ไข ประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นว่า พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา เป็นผู้เหมาะสมเป็น
ล�าดับแรก ค�าถามที่ว่า ควรมีวิธี
การแก้ไขด้วยวิธใีด เหน็ว่าใช้วธิทีาง
กฎหมายและการปฏิรูปมีบทลง 
โทษทีร่นุแรง และตดัสทิธนิกัการ 
เมืองกระท�าความผดิอกีมอบภารกจิ
การปฏิรูปประเทศในทุกด้านให้แก่ 
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ธรรมะครองเมือง

ทรรศนะ

ผู้น�าต้องมีธรรมะครองบ้านครอง
เรือน มีสัจจะ ความจริงใจ มีทมะ 
ข่มใจ มีขันตี อดทนอดกลั้น และ
สุดท้ายจาคะ สลัดสิ่งที่มันอึดอัด
ทรมานข้างในออกไปบ้าง  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ออกมาขออภัยและรู ้สึกเสียใจที่ตวาดชาว
ประมงท่ีมาร้องเรียน แต่สื่อก็เล่นเรื่องนี้แรง 
เช่นมีตัววิ่งหน้าจอโทรทัศน์ว่าเสียภาพพจน์
ผู้น�าประเทศ เม่ือมีการเผยแพร่ไปทั่วทั้งทาง
ทีวี.และสื่อออนไลน์ ก็ยิ่งท�าให้ภาพลักษณ์ 
ของนายกฯ เสียหาย เพราะรูก้นัไปทัง้ประเทศ  
 อาตมาคิดว่าอารมณ์ของปุถุชนคนธรรม 
ดา เมื่องานมากงานหนักก็ต้องเครียดเป็น
ธรรมดา อารมณ์หงุดหงิดจึงอาจหลุดไปบ้าง 
ก็ไม่ควรถือโทษโกรธเคืองอะไรมากนักแต่ 
ภาพทีเ่ผยแพร่ออกมาอย่างนีก้ต้็องระมดัระวงั 
ค�าพูดค�าจา แม้จะยึดอ�านาจก็ต ้องยึดใจ
ประชาชนให้ได้ด้วย ให้ประชาชนประทบัใจ พอใจ 
แต่ถ้าตวาดประชาชนแล้วถูกน�ามาออกสื่อ 
อย่างนี ้มนักเ็สยีภาพลกัษณ์ผูน้�าประเทศแน่นอน 
 โบราณบอกว่าพระศกุร์เข้า พระเสาร์
แทรก ผซี�า้กรรมซดั คนเราเวลาขาลงกจ็ะ
มเีรือ่งนัน้เรือ่งนีม้าเขย่ามาเป่าอารมณ์ไม่
หยดุหย่อน เพราะฉะนัน้เวลาขาขึน้ อะไรก็
ดไีปหมด เขาจึงบอกว่าอย่าให้อารมณ์บดู
ตอนเช้า อารมณ์เน่าตอนเพล อารมณ ์
เหมน็ตอนค�า่ ต้องควบคมุอารมณ์อย่าให้
บูดให้เน่า ไม่อย่างนั้นก็จะเสียคะแนน  
เสยีความนยิม 
 อาตมาพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วว่า เวลา 
มตี�าแหน่งมอี�านาจอะไรกอ็ย่าเป็นนานเกนิไป 
เพราะยิง่นานเรือ่งมนักเ็ยอะ อารมณ์กม็กัเสีย 
กับเร่ืองโน้นเรื่องนี้ เรื่องการยึดอ�านาจบ้าน 
เรากค็งมใีห้เหน็ไปเรือ่ยๆไม่หมดยคุหมดสมยั
หรอก แต่ทีจ่ะต้องระวงัคอื เมือ่มอี�านาจแล้วกใ็ห้
มมีธีรรมะ เพือ่ข่มอารมณ์ ข่มจติใจให้หนกัแน่น

เยือกเย็นด ้วย ไม ่หุนหันพลันแล่น แม้ 
จะเป็นฆราวาส ไม่ว่าจะครองบ้านครองเมอืงหรอื
ครองเรอืนกต้็องมธีรรมะ 4 ข้อคอื 
 1.สจัจะ-เป็นคนจรงิใจ 2.ทมะ-ข่มจติ
ข่มใจ หนกัแน่นเยอืกเยน็ ไม่หนุหนัพลนั
แล่น ไม่อารมณ์บดู อารมณ์เสยีใส่ใครง่ายๆ 
3.ขนัต-ีอดทนอดกลัน้กบัเรือ่งต่างๆที่มา
กระทบ อย่างโฆษณาสีชนิดหนึ่งว่าสีทน
ได้ ยิง่เป็นนายกรฐัมนตร ีเป็นคนของประ 
ชาชนก็ยิ่งต้องอดทนอดกลั้นและทนได้ 
ข้อสดุท้ายคอื จาคะ สละอารมณ์ไม่พอใจ
ต่างๆออกไป ทีเ่รยีกว่าอนฏิฐารมณ์คอือา 
รมณ์ทีไ่ม่พออกพอใจ ไม่ชอบใจ ไม่สบายใจ
 หากมีธรรมะ 4 ข้อนี้ก็จะครองบ้านครอง
เมือง ครองเรือนอย่างสงบร่มเย็นเป็นสุข ตัว
เองและประเทศชาติก็จะเจริญด้วย  แต่ถ้าขาด 
4 ข้อหรือข้อใดข้อหนึ่ง สลัดความโกรธไม่ได้ 
ข่มใจไม่อยู่ซะแล้ว ทนไม่ได้ซะแล้ว ก็จะรู้สึก 
อดึอดัทรมาน จาคะจงึให้สลดัมนัออกไป สลดั 
อารมณ์ขัดข้องหมองใจ ใครมาร้องเรียนร้อง
ทุกข์อะไรก็ตาม อาตมามาก็จะนั่งนึกถึงค�า
สอนของพระพุทธเจ้าว่า...น่ีโอโห้วิเศษเลย 
บางทีเราไปแนะน�าคนงานที่เป็นลูกน้องเรา
แท้ๆเขากเ็ถยีงอย่างโน้นอย่างนี ้ท�าให้อารมณ์
จะเสีย แต่พอนึกถึงธรรมะ 4 ข้อนี้ ก็ยับยั้ง 
ได้บ้าง ไม่ได้บ้างก็แล้วแต่ ก็ขอให้มันได้บ้าง 
ดีกว่าไม่ได้เลย  
 ค�าว่า “ได้บ้าง” น่ีแหละคือเอาให้มันอยู่
ได้บ้าง ไม่ใช่อะไรกเ็อาไม่อยู ่ ต้องปล่อยอารมณ์
สุดกู่สุดฤทธิ์สุดเดช มันไม่ได้ แต่ข่มจิตข่มใจ
ให้อยู่ ฝึกใจให้หนักแน่นเยือกเย็นหลายๆ
เทีย่วหลายๆท ีเดีย๋วนีก้ด็ ีไม่ไปทะเลาะกับเดก็
บ่อยเกินไป ไม่อย่างนั้นเราก็เหนื่อย 
  ดงันัน้จงึต้องมธีรรมะครองบ้านครอง
เรือน มีสัจจะ ความจริงใจ มีทมะ ข่มใจ 
มีขันตี อดทนอดกลั้น และสุดท้ายจาคะ 
สลัดสิ่งที่มันอึดอัดทรมานข้างในออกไป
บ้าง ตวาดให้ทุกข์ออกไปโว้ยสกัค�า ให้มนั
หลดุกระเดน็ออกไปบ้าง มนักจ็ะสบายใจ
และบริหารประเทศชาติได้ต่อไป
  เจริญพร

ความแตกต่าง?

น้อยคนที่จะมีบุคคลและองค์กร
ส�าคัญของโลกร่วมสดุดีและไว้อา 
ลัยในความสามารถอย่าง “สุรินทร์ 
พิศสุวรรณ” ซึ่ งเสียชีวิตอย ่าง
กระทันหันด้วยโรคหัวใจเฉียบพลัน
โดยไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนเลย 
  เช่นเดียวกับเส้นทางชีวิตของ 
“สุรินทร์ พิศสุวรรณ” ก็ยิ่งน่า
สนใจ เพราะก้าวมาจากเด็กมุสลิม
ปอเนาะจนได้ปริญญาเอกฮาวาร์ด 
มหาวิทยาลัยที่มี ช่ือ เ สียงระดับ 
โลก ก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นส.ส. 
นครศรีธรรมราช และได้เป็นรัฐ 
มนตรีว่าการกระทรวงการต่างประ 
เทศและเลขาธกิารอาเซยีน 
 ตลอดเส้นทางชีวิตที่ไม่มีความ
ด่างพร้อยและความรู้ความสามารถ 
จึงท�าให ้ทั่วโลกต ่างสดุดีและไว  ้
อาลัย  ทั้งยังเป็นแบบอย่างส�าหรับ 
ผู้ที่จะก้าวสู่การเมือง แม้ “สุรินทร์ 
พิศสุวรรณ” ยังไม่ได้ท�าตามฝัน 
อีกหลายเรื่องและหลายคนที่อยาก
ให้เขาก้าวขึ้นเป็น “ผู้น�าประเทศ”  
 “สุรินทร์ พิศสุวรรณ” กล่าวไว้
ในหนังสือ “ความส�าเร็จไม่มีข ้อ
ยกเว้น” จึงสะท้อนให้เห็นว่าความ
ฝันต้องมาพร้อมความพยายาม 
ด้วยและต้องก้าวให้พ้น “ข้อจ�ากัด 
ในชีวิต”
 เส้นทางชีวิตของ “สุรินทร์ 
พิศสุวรรณ” จึงยิ่ งน ่าสนใจ 
เมื่อย้อนมองการเมืองไทยที่ยัง
จมปลักกับ “วงจรอุบาทว์” และ 
“ผูน้�าประเทศ” ทีย่ดือกประกาศ
เป็น “คนดี” น้ันก้าวสู่อ�านาจ 
ด้วย “ปลายกระบอกปืน” ไม่ใช่
เพราะประชาชน!
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

หุน้น่าลงทนุปี61‘ถกู-ก�าไรด’ี

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้า
ฝ ่ายกลยุทธ ์การลงทุน ศูนย ์
วเิคราะห์เศรษฐกจิและกลยทุธ์ทสิ
โก้ วเิคราะห์ภาพรวมการลงทนุใน
ตลาดหุ้นปี 2561 จะมีโอกาสปรับ
ขึ้น (Upside) จ�ากัด เน่ืองจาก
มูลค ่าค ่อนข้างแพง และจะมี 
ความผนัผวนเพ่ิมขึน้ หลงัธนาคาร
กลางทั่วโลกทยอยลดการอัดฉีด
สภาพคล่องและเริ่มใช้นโยบาย
การเงินที่เข้มงวดขึ้น แม้สภาพ
คล่องจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่
อัตราการเพิ่มขึ้นก็มีแนวโน้มลด
ลงอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการ
ด�าเนินนโยบายที่เข้มงวดของ 3 
ธนาคารกลางหลักคือ ธนาคาร
กลางยุโรป (ECB) ญี่ปุ่น (BoJ) 
และสหรัฐ(Fed) จะส่งผลให้อัตรา
การเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องของ
โลกลดลง จากที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้น 
ในอัตราเฉลี่ย 300,000 ล้านดอล 
ลาร์สหรัฐต่อไตรมาสมาตั้งแต ่
ปี 2556 ลดลงเหลอืเพยีง 150,000 
ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสในไตร 
มาส 1 ปี 2561 และมีแนวโน้ม 
ลดลงต่อเนื่องจนเหลือ 0 ใน

ไตรมาส 4 ปี 2561 หลังจากนั้น
สภาพคล่องของโลกจะลดลงใน 
ปี 2562 ส่งผลให้ตลาดหุ ้นมี 
ความผันผวนมากขึ้น
 นอกจากความเสี่ยงการปรับ
ฐานของตลาดแล้ว ยังมีการฟื้น 
ตวัของเงนิเฟ้อเรว็กว่าทีค่าด จะท�า 
ให้ดอกเบี้ยในตลาดกลับมาเพิ่ม
ขึน้เรว็และกดดนัระดบั Valuation 
ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู ่ในระดับสูง 
ท่ามกลางภาวะดอกเบีย้ต�า่ในช่วง 
หลายปีที่ผ่านมา ในปี 2561 จึง
แนะน�าให้เน้นลงทุน 3 กลุ่มหลัก 
ได้แก่ 1.ตลาดหุ้นญี่ปุ ่น 2.หุ้น 
กลุ่มธุรกิจการเงินของสหรัฐซึ่ง 
ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของ
เงินเฟ ้อและอัตราดอกเบ้ียขา 
ขึ้น และ 3.หุ้นกลุ่ม Health Care 
ของสหรัฐท่ีก�าไรเติบโตสูงสม�่า 
เสมอ และ Valuation ยังถูก 
กว่าในอดีตค่อนข้างมาก 
 ตลาดหุ ้น ญ่ีปุ ่นยั งซื้ อขาย
ระดบัสมเหตสุมผลกว่าตลาดอืน่ๆ 
ค่า P/B ของดัชนี NIKKEI225  
อยู่ที่ระดับ 1.8 เท่า ต�่ากว่าตลาด
หุ ้นยุโรป (STOXX600) และ

ทิสโก้วิเคราะห์ตลาดหุ้นปีหน้าผันผวน แถมมี upside จ�ากัด 
Valuation ค่อนข้างแพง แนะลงทุน 3 กลุ่มคือหุ้นญี่ปุ่น เฮลท์
แคร์และการเงินสหรัฐฯ ก�าไรดี ราคาถูกและผันผวนน้อย 

สหรัฐซึ่งเทรดที่ P/B 1.9 เท่า 
และ 3.2 เท่า ตามล�าดบั นอกจาก
นี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังได้ประโยชน์
จากการฟื้นตัวของเงินเฟ้อ เน่ือง 
จากเป็นประเทศที่เงินเฟ้อต�่า ดัง
นั้นธนาคารกลางญี่ปุ ่นจึงไม่มี
ความจ�าเป็นต้องใช้นโยบายการ
เงินที่เข้มงวดมากเท่ากับธนาคาร
กลางอื่นๆ  ทั้งเงินเฟ้อที่ฟื้นตัว 
ยังส่งผลให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง 
เป็นปัจจัยบวกต่อผลก�าไรบริษัท
จดทะเบียนในญี่ปุ่นอีกด้วย
 ส ่วนกลุ ่มธุรกิจการเงินใน
สหรฐัจะได้ประโยชน์จากดอกเบีย้
ขาขึ้น ท�าให้รายได้จากส่วนต่าง
อัตราดอกเบ้ียสุทธิของธนาคาร
พาณชิย์เพิม่ขึน้ นอกจากนีม้ปัีจจยั
สนับสนุนจากการผ่อนคลายกฎ

สัมมนา : ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุง
ไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาใหญ่ประจ�าปี “แชร์ทางลัด ชัดทางรวย 
ด้วยไอเดีย” ซึ่งธนาคารจัดให้กับลูกค้าและผู้ประกอบการ SME เชิญ 
นักธุรกิจชั้นน�าที่ประสบความส�าเร็จมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์  
เพื่อเพิ่มมุมมองการท�าธุรกิจ 

ซื้อขายวันแรก : ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ และ จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาด 
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย โดยใช้ชื่อ 
ย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “JKN”

ระเบียบของสถาบันการเงิน เช่น 
การผ่อนคลายกฎ Volcker Rule 
ท�าให้ธนาคารมีก�าไรเพิ่มขึ้นจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ และการ
ผ่อนเกณฑ์การท�า Stress Test  
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความยืน
หยุน่การจ่ายเงนิปันผลให้ผูถ้อืหุน้
  ส่วนหุ้นกลุ่ม Health Care มี
ก�าไรสม�่าเสมอและน่าสนใจช่วง
เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนเพิ่ม
ขึ้นในปีหน้าที่ได้ประโยชน์จาก 
Megatrend  สงัคมผูส้งูอายทุีเ่ป็น
ตวัขบัเคลือ่นก�าไรในระยะยาว ทัง้
มูลค่าหุ้นเทรดที่ Forward P/E 
16.5 เท่า ต�่ากว่าดัชนี S&P500 
ประมาณ  8%  ซึ่งในอดีตหุ้นใน
กลุ่มนี้ซื้อขายที่ P/E สูงกว่าดัชนี
โดยเฉลี่ย 20%  
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ต่างประเทศ

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว ่า 
“อี มู่ หนัน จือ” หรือ “หนึ่ง
ไม้ยากค�้าจุน”
 ในสมัยซ่งซุ ่นตี้แห่งราช 
วงศ์ใต้ มีขุนนางกังฉินผู้หนึ่ง
นามว่า เซียวเต้าเฉิง ได้มี
อทิธพิลในราชส�านกั จนถงึขัน้
มอี�านาจการปกครองไว้ในมอื
แต่เพียงผู้เดียว
 ด้วยเหตุนี้ ท�าให้ขุนนาง

หนึ่งไม้ยากค�้าจุน  
ตงฉนิคนอืน่ๆเคยีดแค้น หยวนช้า
นและหลวิตง สองขนุนางผูซ้ือ่สตัย์ 
ได้วางแผนสังหารเซียวเต้าเฉิง
 แต่อนิจจา เร่ืองแผนสังหาร 
ได้รั่วถึงหูของเซียวเต้าเฉิง ท�าให้
เซียวเต้าเฉิงจัดเตรียมกองก�าลัง
ทหารมาจัดการกับพ่อลูกหยวน 
ช้านและหยวนจุ้ย
 ขณะท่ีกองก�าลังของฝ่ายเซียว
เต้าเฉิงก�าลังล้อมฝ่ายของหยวน
ช้านอยูน่ัน้ หยวนช้านได้กล่าวกบั
บุตรชายว่า “ข้ารู้ว่าไม้เพียงท่อน

เดยีวไม่สามารถค�า้จนุอาคารใหญ่
ที่ก�าลังจะพังทลายได้ แต่กระนั้น 
เพื่อประเทศชาติ เราจึงต ้อง
ปกป้องให้ได้มากที่สุด”
 ในระหว่างการต่อสู้ หยวนจุ้ย
ได้เข้ามาขวางบิดาที่ก�าลังจะถูก
ท�าร้าย ขณะทีก่�าลังจะหมดลมนัน้ 
หยวนช้านได้กล่าวกับบุตรชายว่า 
“ข้าคือขุนนางจงรักภักดี เจ้าคือ
ลูกชายท่ีกตัญญู พวกเราพ่อลูก 
จะตายก็ไม่เสียดาย”
 สุดท้ายหยวนช้านกถ็กูสังหาร

ฟื้นฟูธรรมเนียม‘ขงจื๊อ’

ข่ง เสียงข่าย ผู้อ�านวยการคณะ
กรรมการจัดการศาลบรรพชนขง
จื๊อชวีโจว และทายาทสายตรงรุ่น
ที่ 75 ได้พยายามรื้อฟื้นแนวคิด
ขงจือ๊ขึน้ผ่านทางพธิกีรรมทีจ่ดัขึน้
เพือ่ร�าลกึถงึขงจือ๊ นกัปรชัญาและ
นกัการศกึษาผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดของจนี
 การรือ้ฟ้ืนพธิรี�าลกึขงจือ๊เนือ่ง
ในวันคล้ายวันเกิดเมื่อปี ค.ศ. 
2004 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกหลัง
จากที่แนวคิดขงจื๊อถูกท�าลายลง
กว่า 50 ปี
 ข่ง เสยีงข่ายกล่าวว่า การฟ้ืนฟู
พิธีกรรมนี้ก็เพื่อให้ความรู้แก่ประ 
ชาชนเกี่ยวกับแนวคิดขงจื๊อและ
ลัทธิหรูเจีย (ลัทธิขงจื๊อ) ซึ่งมี
อิทธิพลหยั่งรากลึกอยู่ในวัฒน 
ธรรมจีนยาวนานกว่า 2,700 ปี
 เขากล่าวอีกว่า ในสังคมท่ีมี
การเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เช่น
ในปัจจุบัน ท�าให้ประชาชนไม่มี
เวลาที่จะมาสนใจหรือเรียนรู้แนว 
คิดของท่านขงจื๊อ ดังนั้นประเพณี
และพิธีกรรมที่จัดขึ้นจึงมีส ่วน 
ช่วยให้ประชาชนหันมาสนใจและ
ร�าลึกถึงค�าสอนและแนวคิดของ
ท่านขงจื๊อ

 โดยส่วนตวัเขาเองเชือ่ว่า ธรรม 
เนียมประเพณีและพิธี กรรม
สามารถช่วยประชาชนให้รู ้จัก
บทบาทส�าคัญของลัทธิขงจื๊อใน
โลกสมัยใหม่
 ข่งกล่าวว่า ชาวจีนส่วนใหญ่
ปฏิบัติตามแนวคิดลัทธิขงจ๊ืออยู่
ตลอดเวลา แต่น้อยคนที่จะรู้ถึงที่
มา ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่ไม่ได้
เรียนหนังสือท่ีอาศัยอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลคนหนึ่งจะไม่นั่งบนกระ 
ดาษทีม่ตีวัหนงัสอือยูบ่นนัน้ หรอื
เด็กๆจะได้รับการสอนว่าห้ามพูด
คุยขณะรับประทานอาหารและ
ขณะท่ีอยู่บนเตียงก่อนนอน ซึ่ง
ความเชื่อเหล่าน้ีล้วนปรากฏอยู่ 
ในหนังสือ “หลุนอวี่” คัมภีร์ที่

รวบรวมค�าสอนของขงจ๊ือโดยบรร 
ดาลูกศิษย์ของขงจื๊อเอง
 ส�าหรับข่งแล้ว สิ่งเหล่านี้ล้วน
ส�าคญัยิง่ เพราะการเคารพและให้
เกียรติผู้อื่น พร้อมท้ังการมีมาร 
ยาทที่ดีงามล้วนเป็นสาระส�าคัญ
ของแนวคิดขงจื๊อ 
 นอกจากนี้ การจัดพิธีกรรม
เพือ่ร�าลกึถงึขงจือ๊ทกุปี ยงัเป็นการ
เผยแพร่แนวคดิและความเชือ่ของ
ลัทธิขงจื๊อให้แพร่กระจายไป การ
เรียนรู้โดยการสัมผัสกับกิจกรรม
ที่เห็นได้จริง จะเป็นการเรียนรู้ที่
ยอดเยี่ยมให้แก่ประชาชนมาก 
กว่าการนัง่เรยีนค�าสอนในห้องเรยีน
 แม็ต ฮามิลตัน ผู้อ�านวยการ
สถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัย

โอกลาโฮมาได้เดนิทางมาเข้าร่วม
พิธีกรรมร�าลึกถึงขงจื๊อเมื่อเดือน
กนัยายนทีผ่่านมาได้กล่าวว่า การจดั
พิธีกรรมในครั้งน้ีนับว่าเป็นหนึ่ง
ในวิธีท่ีจะฟื ้นฟูและประยุกต์ใช้
แนวคดิขงจือ๊ในโลกของจนีสมยัใหม่
 โดยแนวคิดของขงจื๊ออบ่าง
เช่น การปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยการ
ให้เกียรติและมีมนุษยธรรม คือ
ความจริงอันเป็นสากล ซึ่งตัวเขา
เองก็ปรารถนาให้ทุกคนในโลก
สามารถปฏิบัติตามได้เช่นกัน
 กว่าสองทศวรรษทีป่ระเทศจนี
ได้พยายามเพิม่อทิธพิลของแนวคดิ 
ขงจือ๊และหลกัค�าสอนออกสูน่านา
ประเทศทั่วโลก โดยการจัดตั้ง
สถาบันขงจื๊อในประเทศต่างๆ 
โดยการส่งเสรมิการเรยีนการสอน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 จากข้อมูลอย่างเป็นทางการ
พบว่า ประเทศจนีได้จดัตัง้สถาบนั
ขงจ๊ือไปแล้ว 512 แห่งใน 140 
ประเทศทั่วโลก
 ข่งกล่าวว่า ชาวต่างชาติใน
ปัจจุบันหันมาศึกษาแนวคิดขงจื๊อ
กันมากขึ้น ดังนั้น ส�าหรับชาวจีน
เองก็เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างมากที่
ต้องหันมาศึกษาแนวคิดขงจื๊อกัน
อย่างจริงจัง  

editor59lokwannee@gmail.com

ตายกลางสนามรบนั้น
 หนึง่ไม้ยากค�า้จนุ เทยีบกบั
ของไทยคือ ไม้ซีกงัดไม้ซุง 
หมายถึง ก�าลังที่น้อยกว่ายาก
จะรับมือกับก�าลังที่เหนือกว่า 
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ข่าวย่อย

ไหม้ตึกสงูในจีนตาย6 คน
สือ่ทางการจนีรายงานว่า ไฟไหม้
ตึกสูงที่เมืองเทียนจินทางภาค
เหนือของจีนเช้าตรู่วันนี้ ท�าให ้
มีผู ้เสียชีวิต 6 คน และบาด 
เจ็บ 5 คน
 ส�านักข่าวซินหัว รายงานว่า 
เพลิงไหม้ชั้นท่ี 38 ของอาคาร 
ชุดเมื่อเวลา 04.00 น.ใกล ้
ใจกลางเมืองเทียนจิน และ
สามารถดับไฟลงได้แล้ว เบ้ือง
ต้นคาดว่าสาเหตุไฟไหม้น่าจะ
มาจากวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซม
อาคาร สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี 
รายงานว่า คนงานที่ก�าลังอยูใ่น 
ส่วนต่อเติมก่อสร้างอยู่ในกลุ่ม 
ผูเ้สยีชีวติด้วย ท่ีผ่านมาเกดิเหตุ 
ไฟไหม้หลายครั้งในจีน โดยมี 
ผู้เสียชีวิต 19 คนจากเหตุเพลิง 
ไหม้ทีก่รงุปักกิง่เมือ่เดอืนทีแ่ล้ว

‘ซจู’ีเผชญิวกิฤตโรฮงิญา
นางออง ซาน ซู จี ผู้น�าเมียนมา
เดินทางเยือนจีน ขณะท่ีหลาย 
ประเทศวิจารณ์ต�าหนิต่อกรณี 
ทีเ่มยีนมาปราบปรามชาวมุสลิม
โรฮิงญา 
 อย่างไรกต็าม ทางการจนีหลีก 
เลี่ยงที่จะวิจารณ์ในเรื่องนี้ และ
คาดว่า นางซูจีจะได้รับการต้อน 
รับอย่างอบอุ ่นระหว่างพบกับ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน 
ในการเยือน รวมทั้งมีแนวโน้ม
ว่าจีนจะผลักดันให้ร้ือฟื้นโครง 
การก่อสร้างเขื่อนยักษ์ทางภาค
เหนือของเมียนมาใกล ้ชาย 
แดนจีนที่ เป ็นปัญหาขัดแย ้ง 
กันมานาน  ชาวโรฮิงญากว่า 
620,000 คนอพยพหนีออกจาก
เมียนมาเข้าบังกลาเทศช่วง 2-3 
เดือนที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียง
วิจารณ์ของสหประชาชาตว่ิากอง 
ทัพเมียนมาปราบปรามชนกลุ่ม
น้อยชาวโรฮิงญา ขณะที่จีนเป็น
มติรประเทศกับเมียนมามานาน
ในช่วงที่ชาติตะวันตกใช้วิธีโดด
เดี่ยวเมียนมา และยังให้ความ
ช่วยเหลือปกป้องเมียนมาจาก
เสียงวิจารณ์ต�าหนิต่างๆ

ต่างประเทศ

ขีปนาวุธชนิดใหม่‘โสมแดง’
เกาหลีใต้ ชี้ขีปนาวุธที่เกาหล ี
เหนือ ทดสอบเมื่อสองวันก่อน 
เป็นขปีนาวธุข้ามทวปีชนดิใหม่ 
ขณะที่รัสเซียกล่าวหาสหรัฐ
เป็นฝ่ายยั่วยุเกาหลีเหนือ

 กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ 
ระบุ ขีปนาวุธฮวาซอง 15 ที่เกา 
หลีเหนือ ทดสอบไปเม่ือวันพุธที่
ผ ่านมา เป็นขีปนาวุธข้ามทวีป 
หรือ ไอซีบีเอ็ม ชนิดใหม่ ที่มี
สามารถท�าลายล้างได้ไกลกว่า 
13,000 กิโลเมตร สอดคล้องกับ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐ 
ที่ระบุว่า การทดสอบขีปนาวุธล่า 
สุดของเกาหลีเหนือ ชี้ให้เห็นว่า
เกาหลีเหนือประสบความส�าเร็จ 
ในการพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถ
โจมตเีป้าหมายในสหรฐัได้ทกุแห่ง 
ขณะเดียวกัน นายเซอร์เก ลาฟ
รอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย 
กล่าวหาสหรัฐว่า พยายามยั่วยุให้
เกาหลีเหนือเร่งพัฒนาโครงการ
ขีปนาวุธ นายลาฟรอฟ ยังปฏิเสธ
ที่จะตัดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือ
ตามข้อเรียกร้องของทูตสหรัฐประ 
จ�าสหประชาชาติ ท่ีต้องการให้
ประเทศต่างๆผนึกก�าลังโดดเดี่ยว

และกดดนัเกาหลเีหนอื ให้ยอมยุต ิ
โครงการพัฒนานิวเคลียร ์และ
ขปีนาวธุล่าสดุ นายซกิมาร์ เกเบรยีล  
รฐัมนตรต่ีางประเทศเยอรมน ีประ 
กาศจะลดความสัมพันธ์ทางการ
ทูตกับเกาหลีเหนือ หลังร่วมหารือ
กบันายเร็กซ์ ทลิเลอร์สนั รัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐ
 นายกาเบรียล กล่าวภายหลัง
เข้าพบกับนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน 
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุง
วอชิงตันวานนี้ว่า เยอรมนีได้ลด
จ�านวนเจ้าหน้าทีก่ารทตูในเกาหล ี
เหนือ ลงไปแล้วและมีแผนจะลด
จ�านวนเพิ่มอีก ในขณะเดียวกันก็

จะขอให้เกาหลีเหนือด�าเนินการ
ลดจ�านวนเจ้าหน้าที่ในสถานทูต
เกาหลีเหนือในกรุงเบอร์ลิน ของ
เยอรมนีลงเช่นเดียวกัน เขากล่าว
ว่า การด�าเนนิการดงักล่าวเป็นแนว 
ทางในการเพิ่มความกดดันทาง 
การทตูแก่เกาหลเีหนอื นายกาเบรยีล
พบกับนายทิลเลอร์สันในครั้งนี้
เกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดี 
โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ แสดง
ความขัดข้องใจโดยระบุว่า จีนไม่
ยอมโน้มน้าวให้ผู้น�าเกาหลีเหนอื 
ระงับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และ 
ขีปนาวุธ และสหรัฐเรียกร้องจีน
ระงบัส่งออกน�า้มนัให้เกาหลีเหนอื

นายกรฐัมนตรชีนิโซ อาเบะ แถลง
ว่า สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโต
แห่งญี่ปุ่น พระชนมพรรษา 83 
พรรษา จะทรงสละราชสมบัติใน
วันที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่งจะ 
นับเป็นคร้ังแรกในรอบกว่า 200 
ปีของราชวงศ์ญ่ีปุ ่นท่ีถือว่าเก่า 
แก่ที่สุดในโลก 
 นายกรฐัมนตรอีาเบะแถลงต่อ
ผู ้สื่อข่าวภายหลังจากเข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระจักรพรรดิว่า ญี่ปุ่นจะ
ด�าเนินตามกฎหมายพิเศษเพื่อ
รับรองการสละราชสมบัติในวันที่ 
30 เมษายน 2562 หลังจากที่

ประชมุคณะรฐัมนตรมีมีตผ่ิานร่าง
กฎหมายพิเศษเพื่อก�าหนดวัน
สละราชสมบัติ นายอาเบะ กล่าว
ว่า รัฐบาลจะด�าเนินการอย่างดี
ทีส่ดุเพือ่ให้ประชาชนชาวญีปุ่น่ได้
มีส่วนร่วมในโอกาสที่สมเด็จพระ
จักรพรรดิอากิฮิโตทรงสละราช
สมบัติ และเจ้าชายนารุฮิโต มกุฎ
ราชกมุาร พระชนมาย ุ57 พรรษา 
จะเสดจ็ขึน้ครองราชย์ในวันถดัไป 
ราชวงศ์ดอกเบญจมาศญี่ปุ่นนับ
เป็นราชวงศ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 
ซึ่ ง สืบสันตติวงศ ์มานานกว ่า 
2,600 ปี

วันสมเดจ็พระจกัรพรรดสิละราชสมบติั

ชินโซ อาเบะ
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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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4720 (1245) วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

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


