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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

ความโลภเป็นอันตราย
กีฬาเป็นยาวิเศษ แก้กอง 
กิเลศท�าคนให้เป็นคน

editor59lokwannee@gmail.com
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บัวหลวงติดปีก
นักธุรกิจบุกอาเซียน

LokWanNee

ทำ�ได้แค่สงสัย

เศรษฐกิจ 4

เสียงวิพากษ์วิจารณ์กรณี “บิ๊ก
ป้อม” ใส่แหวนเพชรเม็ดงาม
และนาฬิกาหรูราคาแพงระยับ 
มาถ่ายภาพหมู ่ก่อนประชุม
ครม.ประยุทธ์ 5 นัดแรกที่ 
ท�าเนยีบรัฐบาลท�าให้หลายคน
ย้อนไปดบูญัชทีรัพย์สนิที ่“บิก๊ 
ป้อม” แจ้งไว้กับป.ป.ช.ด้วย 
ความอยากรูว่้าแหวนเพชรและ 
นาฬิกาหรูแจ้งไว้ในบัญชีที่มี 

ยอดรวมกว่า 87 ล้านบาทหรอื
ไม่ ถ้าเป็นการเมืองปรกติจะ 
ต้องมีคนออกมาไล่บ้ีให้ชี้แจง 
ต้องถูกอภิปรายตรวจสอบใน
สภาและให้ป.ป.ช.ตรวจสอบ 
ความถูกต้องในการยื่นบัญชี
ทรัพย์สินจนกระทบต่อสถานะ
ของรัฐบาลโดยรวมแน่นอน
เมื่อไม่ใช่การเมืองปรกติ เต็ม
ที่คงท�าได้แค่ตั้งข้อสงสัย

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

แหวนทองคำ�ข�ว หัวเพชร 1 กะรัต นั้น 
ของเดิม เคยใส่ม�อยู่แล้ว 

น�ฬิก� ก็ของเดิมเซ็ง!! โดนตลอด !!

ทำ�ได้แค่สงสัย
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สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ ยี่ห้อ 
“Richard Mil le” รุ ่น WG 
503.06.91 ที่ใช้วัสดุเป็นทอง 
ค�าขาว ซึ่งมีราคาสูงถึง 242,000 
ยูโร หรือ ประมาณ 10 ล้านบาท
 กรณีนี้ นักข่าวสายทหาร
อย่าง “วาสนา นาน่วม” โพสต์
ผ ่านเฟซบุ ๊คส ่วนตัวเมื่อวันที่  
5 ธ.ค.ที่ผ่านมาข้อความระบุ
 คนสะสมนาฬิกา!!
 ปรกต ิ“บิก๊ป้อม” จะอารมณ์
ดี ยิ้มแย้ม !!!...แต่วันนี้ หน้าตา 
ไม่สเบย
 คาดเพราะถูกโลกโซเชี่ยลฯ 
จับผิด เรื่อง ใส่แหวนเพชร ใส่
นาฬิกา เรือนหรู ถ่ายภาพหมู่ 
“ครม.ประยุทธ์5” วานนี้ นัง่ 
กลางแดดแสงเพชรสะท้อนวาววบั

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 วันนี ้ “บ๊ิกป้อม” เลยใส่นา 
ฬิกา ลายพรางเขียวทหาร และ
แหวนทอง แหวนพระมา แต่
ปรกติ “บิ๊กป้อม” จะสลับใส่
แหวน ใส่นาฬิกา ทุกวันอยู่แล้ว 
และเป็นคนที่สะสมนาฬิกา
 “บิ๊กป้อม” เผย แหวนทอง 
ค�าขาว หวัเพชร 1 กะรตั นัน้ ของ 
เดิม เคยใส่มาอยู่แล้ว นาฬิกา  
ก็ของเดิม
 เซ็ง!! โดนตลอด!!
 เรือ่งทรพัย์สนิของ “บิก๊ป้อม” 
ดูมีความน่าสนใจ เมื่อส�านัก 
ข่าวอิศรา www.isranews.org  
น�าบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน 
และหนีส้นิของ “บิก๊ป้อม” ทีย่ืน่
ต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) กรณีเข้ารับต�าแหน่ง 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมน 
ตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อ
วันที่ 4 ก.ย. 2557  มาเสนอ 
ไว้ดังนี้ 
 “บ๊ิกป ้อม” แจ ้งสถานะ 
ว ่ า โ ส ด มี ท รั พ ย ์ สิ น ทั้ ง สิ้ น 
87,373,757 บาท ได้แก่ เงิน 
ฝาก 53,197,562 บาท เงินลง 
ทุน 1 แห่ง 7,076,195 บาท  
ที่ดิน 3 แปลง 17 ล้านบาท  
บ้าน 1 หลงั 10 ล้านบาท รถยนต์ 
1 คัน 1 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน
 “บิ๊กป้อม” แจ้งไว ้ว ่า มี 
รายได้ต่อปีท้ังหมด 874,308 
บาท แบ่งเป็นเงินเบ้ียหวัด บ�า 
เหน็จบ�านาญ 762,540 บาท 
เงินช ่วยค่าครองชีพผู ้รับเบี้ย 
หวัด บ�านาญ 111,768 บาท  
และไม่ได ้แจ ้งรายได้จ ่ายแต  ่
อย่างใด
 ชั่ ว โมงนี้ ตั ว เลข จ� านวน 
เงิน รายได้ของ “บิ๊กป้อม” จะ
มีเท่าไหร่ไม่น่าสนใจเท่ากับว่า
แหวนเพชรและนาฬิกาหรูที ่
ใส่มาถ่ายภาพหมูครม.ประยุทธ์ 
5 นั้นมีแสดงในรายการทรัพย์ 
สินที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่
	 ถ้าเป็นการเมอืงปรกตเิรือ่งนี้
ถือว ่าคลาสสิกมากจะต ้องมี 
คนออกมาไล่บี้ให้ชี้แจง	 จะต้อง
ถูกอภิปรายตรวจสอบในสภา
สภา	 และไล่บี้ให้ป.ป.ช.ตรวจ 
สอบความถูกต ้องในการยื่น 
บัญชีทรัพย ์สินจนกระทบต่อ
สถานะของรฐับาลโดยรวมแน่นอน
 แต่เมื่อไม ่ใช ่การเมือง
ปรกติ เต็มที่ก็ท�าได้แค่ตั้งข้อ
สงสัย

“ไม่รู้ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกัน
นักหนา	 เป็นวงเดียวที่เคยใส	่ 
ผมมีแหวน	3-4	วง	แต่เมื่อวันที่	
4	ธ.ค.	60	เลือกใส่วงนี้	เพชรแค่
กะรัตเดียวเอง	 ไม่ใหญ่โตอะไร	
ไม่ใช่ใส่เพราะเป็นการประชมุนดั
แรกของ	ครม.ชุดใหม่	และไม่ใช่
ต้องการใส่มาโชว์	 เพียงแต่บัง 
เอิญแสงสะท้อนพอดี”
 ค�าชี้แจงของ “บ๊ิกป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมน 
ตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม กรณี
เกิด เสียงวิพากษ ์วิ จารณ ์ถึ ง 
เรือ่งแหวนเพชร ทีส่วมใส่วนัประ 
ชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เม่ือ 
วันที่ 4 ธ.ค.ในการประชุมนัด
แรกของ ครม.ประยุทธ์ 5 
 ไม่ใช ่แค ่เรื่องแหวนเพชร 
ที่มี เสียงวิพากษ์วิจารณ์ยังมี 
เรื่องนาฬิกาข้อมือที่ใส ่ไปใน 
งานวันเดียวกัน ซึ่งนักสืบทาง
อินเทอร ์ เน็ตไปสืบหาข ้อมูล 
มาพบว่าน่าจะเป็นนาฬิกาหรู
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ความโลภเป็นอันตราย

ทรรศนะ

เมื่อความโลภเข้าครอบง�า ไม่ว่ากิจ 
กรรมอะไรก็มีแต่เสียหาย เพราะ 
คนโลภ คนงกจะท�าทุกอย่างเพื่อ 
ผลประโยชน์ของตนเอง ทั้งที่รู้ว่า
หากท�าผิดท�าพลาดก็ต้องติดคุก

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คดีจ้างล็อกผลฟุตบอลไทยลีกที่มีการแจ้ง 
ข้อหาท้ังนักฟุตบอล ผู้บริหาร กรรมการและ
กลุ ่มทุนรวม 12 คน ยังจะมีการขยายผล 
เพ่ือจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก การแถลงของ 
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคม
ฟุตบอลยังพาดพิงถึงผู ้บริหารสมาคมฟุต 
บอลชุดเก่าเรื่องการใช้อ�านาจหน้าท่ีไปกดดัน
ผู้ตัดสินซึ่งมีผลไปถึงการล็อกผลการแข่งขัน 
  ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวประณามการล้มบอล 
ว่ามีใครบ้าง เพราะการแข่งขันกีฬาต้องมี
คุณธรรม มีสปิริต อย่างเพลงที่ว่า “กีฬาเป็น
ยาวิเศษ แก้กองกิเลศท�าคนให้เป็นคน” 
ไม่ใช่ท�าให้คนกลายเป็นผีเปรต ท�าให้นักกีฬา
เป็นเปรตอย่างไม่น่าเชื่อ ยอมขายตัวขาย
ศักดิ์ศรีเพื่อเงิน 
  เอาล่ะเมื่อ พล.ต.อ.สมยศ มาจัดการเรื่อง
ท่ีไม่ถูกต้อง ก็ต้องล้างบางให้จริงจัง คนท�า 
ชั่วต้องห้ามเล่นตลอดชีวิต ถ้าเป็นกฎหมาย
สมัยเก่าคงห้ามคนทั้งตระกูล หรือ 7 ชั่วโคตร 
พวกล้มบอลแยบยลแต่ก็มีคนสังเกตเห็น 
ว่าท�าไมเหลือไม่กี่นาทีจะหมดเวลาก็จะต้อง 
เสียประตูทุกที เมื่อท�าบ่อยครั้งก็เข้าท�านอง 
“โลโภ ธมฺมาน� ปริปนฺโถ” คือ ความโลภ
เป็นอันตรายต่อการกระท�าทั้งหลาย
  เมื่อความโลภเข้าครอบง�า ไม่ว่ากิจกรรม
อะไรกม็แีต่เสยีหาย เพราะคนโลภ คนงกจะท�า
ทุกอย่างเพื่อผลประโยนช์ของตนเอง ทั้งที่รู ้
ว่าหากท�าผิดท�าพลาดก็ต้องติดคุก คนโลภ 

คนโกงจึงต้องขึ้นศาลกันมากมาย คนพวกนี้
ไม่มีอุดมการณ์ ไม่มีน�้าใจเป็นนักกีฬา แตก
ต่างสิ้นเชิงกับ “ตูน บอดี้สแลม” ที่ท�าความ
ดีจนดังไปทั่วโลก เป็นนักร้องแต่ยังวิ่งนับพัน
กิโลฯ เพื่อหาเงินให้โรงพยาบาล 
 ไม่เหมือนนักฟุตบอลที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรี  
ล้มจิตวิญญาณอุดมการณ์ความเป็นนักกีฬา  
ยิง่หวัโจกใหญ่คงฟาดเงนิกนัไปเป็นกอบเป็นก�า 
เพราะท�ากันมานานหลายปี เงินที่กอบโกย 
ไปก็จะเป็นเวรกรรมต่อไป กรรมติดจรวด 
กรรมเม่ือมาถึงมันก็จะแผลงฤทธิ์ บีบคั้นให้
ต้องร้องไห้ร้องห่มทุกข์ระทมกันบ้างล่ะ
  ต้องรอดูว่าสมาคมฟุตบอลและต�ารวจ 
จะกวาดล้างขบวนการล้มบอลให้สิ้นซากได้ 
หรือไม่ วงการฟุตบอลไทยจะได้พัฒนาดีขึ้น 
เรือ่งนีค้งไม่เป็น “มวยล้มต้มคนด”ู เพราะเรือ่ง
ล้มบอลก็เหมือนเรื่องล้มมวยท่ีเกิดขึ้นมา 
นานแล้ว แต่ก็ยังปราบกันไม่ได้ นักมวยล้ม
มวย เจ้าของค่ายมวยล้มมวย หรือวางยานัก
มวยก็มี กรรมการตัดสินค้านสายตาคนดูก็ 
เห็นบ่อยๆ  
	 เรื่องการรับสินจ้างไม่ว่าล้มบอล	 ล้มมวย		
ก็เป็นหน้าท่ีของต�ารวจและผู ้เกี่ยวข้องจะ 
ต้องจัดการอย่างจริงจัง	 พวกที่ขายความ
หายนะต้องจัดการให้เด็ดขาด	 ติดคุกและ 
หมดเนื้อหมดตัวกันไป	ผีพนันก็ต้องสะอึกกัน
บ้าง	รู้ว่าไม่มีอะไรร้ายเท่ากับความโลภ	ความ
โลภท�าให้โง่	 คนที่ยอมรับเงินเพื่อล้มบอล	 

ใกล้จบ!!
 
“บ๊ิกต๊อก” พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรี
สุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กล่าว
ถงึ การท�างานของคณะกรรมการสอบ 
สวน “น้องเมย” นตท.ภคพงศ์ ตญั 
กาญจน์ เสยีชวีติว่าคบืหน้าไปมาก โดย 
ได้เรียกนักเรียนเตรียมทหารในเหตุ 
การณ์มาให้ข้อมูลเกือบครบแล้ว คาด 
จะได้ผลสรุปในไม่ช้านี้ และยังเชิญ 
พ่อแม่ “น้องเมย” มาพูดคุยอีกด้วย 
 ขณะท่ีผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิท 
ยาศาสตร์ ปฏิเสธข่าวที่ว ่า “น�้ายา
ตรวจสารพนัธุกรรมชนดิพเิศษ” หมด
และรองบประมาณจัดซื้อว่าไม่เป ็น 
ความจริง ยืนยันว่าน�้ายาเพียงพอต่อ 
การตรวจพสูิจน์อวยัวะ “น้องเมย” ได้
ตามปรกตแิละคาดภายในสปัดาห์หน้า
จะรู้ผลการตรวจดีเอ็นเอเพ่ือจัดท�าราย 
งานผลการชันสูตรต่อไป .. 
	 ถือเป็นข่าวดีทั้งกองทัพและผู้ปก 
ครอง	“น้องเมย”	หากการสอบสวนเป็น
ไปอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส	 ข้อ
ครหาต่างๆจะได้หมดไป	 ใครผิดก็ต้อง
โทษ	ไม่มใีครผดิกต้็องทบทวนเรือ่ง	“ธ�า 
รงวนิยั”	ทีถ่กูต้องและเกดิประโยชน์มาก
ท่ีสดุ	ไม่ใช่ลงเอยแบบ	“มวยล้มต้มคนด”ู!
 เพราะปัญหาการฝึก การซ่อมหรอืลง 
โทษ จนท�าให้เกดิการเสยีชวิีตหรอืบาด
เจ็บสาหัสนั้นเกิดขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็น 
นกัเรยีนเตรยีมทหาร หรอืทหารเกณฑ์ 
 เรือ่ง “น้องเมย” จงึเป็นบทเรยีน
ที่มีค่าของกองทัพที่จะต้องท�าให้
ความจริงปรากฏ  ไม่ใช่รูดซิปปาก
เงยีบและให้เร่ืองเงยีบหายไปเหมอืน
ข่าวฉาวหลายเรือ่งในกองทพั สปัดาห์ 
หน้าจึงต้องจับตาและเกาะติดผล
การพสิจูน์ดีเอน็เอ “น้องเมย” และ
ผลสรุปการสอบสวนของกองทัพ 
ซึ่งโซเชียลมีเดียมีการติดแฮชแทก็  
#justiceformaey #เมย นตท. ทัง้ใน 
Twitter และ Facebook  เพราะเรื่อง
นี้ต้องมีค�าตอบ!

ล้มมวยก็ต้องเสื่อม
เสยีชือ่เสยีง	ศกัดิศ์รี
เกียรติยศ		
 นั ก กี ฬ า รุ ่ น
ใหม่ รุ่นน้องๆก็
ข อ ใ ห ้ ป ร ะ คั บ
ประคองตัวอย่า
ตกอยู ่ใต้อ�านาจ
ความโลภ จนเสีย 
คนเสียความเป็น
นักกีฬาก็แล้วกัน
  เจริญพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘NDR’โดดเด่นหลังดีลFKRMM

บล.ฟิลลิปวิเคราะห์บริษัท เอ็น.
ดี.รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
NDR ว ่า ผ ่านจุดต�่าสุดแล ้ว  
โดยประเมนิราคาพืน้ฐานปี 2561  
ที ่ 4.90 บาท  องิ P/E 22 เท่า  
คาดก�าไรไตรมาส 4 พลิกกลับ
มาบวก 560.4% จากไตรมาส
ก่อน โดยแนวโน้มยอดขายโต 
5.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
และโต  5.6% จากไตรมาส 3 ที่ 
225 ล้านบาทจากส่งออกงาน
อินเดีย (CEAT) ได้มากขึ้น ด้าน
ต้นทุนผลิตคาดจะปรับตัวลงมาก 

คลื่นธุรกิจ

วิจัยพัฒนาตลาดทุน
วนัพธุที ่6 ธันวาคม เวลา 09.00-
16.15 น. โดยงาน SEC Working 
Papers Forum 2017 เปิด
โอกาสให้บคุลากรตลาดทนุ นัก 
วิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ
ทั่วไปมาแลกเปลี่ยนและน�า
เสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบายตลาดทุน เพื่อส่งเสริม
การก�ากบัและพฒันาการในแง่
ต่างๆในตลาดทุน ลงทะเบียน 
ได้ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

แนะหุน้เดด็ส่งท้ายปี 
บล.ทรีนีต้ี แนะหุ้นเด็ดโค้งสุด 
ท้ายปลายปี ยกให้ QH, BCP, 
WHAUP และ PRM เป็น Top 
pick น่าสะสม คาด SET Index 
เดือนธันวาคม แกว่งตวัในกรอบ 
1,680-1,750 จุด จับตาแผน
ปฏริปูภาษขีอง “ทรมัป์” กดดัน
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะ
สั้น แต่จะเป็นผลบวกต่อตลาด
หุน้และสกลุเงนิของประเทศเกิด 
ใหม่ ในขณะทีปั่จจยัในประเทศ 
ยงัมข่ีาวดหีนนุ จากการปรบัมมุ 
มองเศรษฐกจิดขีึน้ บวกกับแรง 
ซื้อนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ผ่าน LTF-RMF 

ชีแ้จงราคาอาหารเพิม่
น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อ�า 
นวยการส�านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า (สนค.) กระ 
ทรวงพาณิชย์ ชี้แจงกรณีมีข่าว
ราคาอาหารบรโิภคในบ้านและ
นอกบ้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งปี 2560 โดยอ้างอิงตัวเลข
จากการเกบ็ราคาเพือ่ค�านวณเงนิ 
เฟ้อ ซ่ึง สนค.พบว่าราคาอาหาร
บรโิภคในบ้าน-นอกบ้านในรอบ 
11 เดือนปี 2560 มีบางรายการ
ตดิลบ ส่วนรายการที่เพิ่มก็ไม่มี 
รายการใดเพิม่เกนิ 1 บาท ยก 
เว้นอาหารโทร.สัง่ ขณะทีร่ฐัมน 
ตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้
เข้มงวดการดูแลราคาสินค้า

จากราคายางที่ชะลอตัว ประกอบ
กับวัตถุดิบที่สต็อกไว้ใช้หมดใน
ไตรมาส 2 และ 3 จะท�าให้ GPM 
ข ยั บ ขึ้ น ที่  1 3%  จ า ก ไ ต ร 
มาส 3 ที่ 8.7% ส่งผลก�าไรใน
ไตรมาส 4 ที่ 11 ล้านบาท ลดลง 
27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
แต่การด�าเนินงาน 9 เดือนของ 
ปีนี้ยังอ่อนแอมาก ท�าให้ก�าไรทั้ง 
ปีเพยีง 29 ล้านบาท ลดลง 47.5% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 การประกาศซื้อธุรกิจยางรถ
จักรยานยนต์ (FKRMM) ในมา 

NDR ไตรมาส 4 พลิกเป็นบวก 560.4% ยอดขายโต 5.8%  หลัง
ส่งออกงานอินเดีย (CEAT) เพิ่มขึ้นและซื้อธุรกิจยางรถจักร 
ยานยนต์ (FKRMM) ในมาเลเซยี คาด NDR จะรบัประโยชน์ตัง้ 
แต่ไตรมาสแรกปี 2561 ท�าให้เป็นหุ้นที่โดด

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้
จดัการใหญ่ธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั 
(มหาชน) และผู้อ�านวยการหลัก 
สูตรอบรมนักธุรกิจแห่งอาเซียน 
เปิดเผยการเปิดหลักสูตร AEC 
Business Leader ปีที่ 3 ระหว่าง
เดอืนกุมภาพันธ์ถงึพฤษภาคม ภาย 
ใต้แนวคดิ “Go ASEAN Together” 
เน้นพัฒนานักธุรกิจรุ ่นใหม่ให้
สามารถเป็นนักธุรกิจตัวจริงของ
ภูมิภาคอาเซียนและการลงทุน 
ยคุดจิทัิล รวมถงึการถ่ายทอดประ 
สบการณ์การท�าธุรกิจและกลยุทธ์
เจาะตลาดอาเซียนที่ประสบความ
ส�าเรจ็จากวทิยากรชัน้น�าของอาเซยีน
  ผู้ร่วมอบรมยังได้ร่วมเดินทาง
ศึกษาดูงานพื้นที่จริงที่เวียดนาม 
และเมียนมาร์ โดยมีนักธุรกิจชั้น
น�าทั้ง 2 ประเทศแนะน�าข้อมูล 
เพื่อเปิดประตูธุรกิจสู่อาเซียน รวม
ทั้งมีการประกวดเพื่อค้นหาแผน
ธุรกิจยอดเยี่ยม ซึ่งที่ผ่านมา 2 รุ่น 
ท�าให้ธนาคารมั่นใจว่านักธุรกิจ
ไทยทั้งระดับกลางและ SMEs  จะ
ขยายธุรกิจไปยังอาเซียนได้หาก

เข้าใจตลาดได้อย่างลกึซึง้ โดยธนา 
คารกรุงเทพพร้อมจะให้ความช่วย
เหลือเป็นที่ปรึกษาและพี่ เลี้ยง 
หลักสูตรปีที่ 3 จึงเพ่ิมเนื้อหาให้
ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมถึงโจทย์ให้ผู้
ร่วมอบรมจัดท�าแผนธุรกิจด้วย 

 ผู้สนใจหลกัสตูร AEC Business 
leader รุ ่นที่ 3 สามารถสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคมและดู
รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
ธนาคารกรุงเทพ หรือศูนย์ AEC 
Connect

บวัหลวงตดิปีกนกัธรุกจิบกุอาเซยีน

เลเซียทั้งหมดเป็นเงิน 416.54 
ล้านบาท ท�าให้มีผลต่อกิจการ
อย่างมาก เพราะจะช่วยให้ขยาย
ตลาดในมาเลเซียได้มากขึ้นและ
ป้องกันไม่ให้สูญเสียส่วนแบ่ง
ตลาดให้กับคู ่แข ่ง นอกจากนี้
บริษัทจะรับประโยชน์ทันทีตั้งแต่
ไตรมาสแรกปี 2561 ท�าให้การ
ด�าเนินงานกลับมาเด่น โดยมี 
ยอดขาย 1,114 ล้านบาท เพิ่ม 
ขึ้น 30.4% จากปีก่อนและก�าไร 
84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 186.2% 
จากปีก่อน
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ข่าวย่อย

มารดาอุปถมัภ์‘แพนด้า’ 
บรจิติต์ มาครง สภุาพสตรหีมาย 
เลข 1 ของฝรั่งเศสเข้ารับเป็น
มารดาอุปถัมภ์ของ แพนด้าตัว
แรกทีถ่อืก�าเนดิบนแผ่นดินประ 
เทศฝรั่งเศส ที่สวนสัตว์โบฟาล 
โดยเจ้าแพนด้าน้อยตัวนี้เป็น
เพศผู ้ถอืก�าเนดิจากแม่แพนด้า
ชื่อหวนหวน พ่อแพนด้าหยวน 
ซ ีทีย่มืมาจากประเทศจนีตัง้แต่
ปี 2012 ตามนโยบายการทูต
แพนด้าของ รัฐมนตรีช่วยต่าง
ประเทศจนี ตัง้ชือ่ให้ว่า  หยวน 
เมิง่ ซึง่แปลว่า ฝันทีเ่ป็นจรงิ เจ้า
หยวน เม่ิงจะอยู่ในฝรั่งเศสไป
จนอายุ 3 ขวบ นางบริจิตต์ 
ภรยิาของประธานาธบิดเีอมมา 
นูเอล มาครง นับแต่สามีได้รบั
ต�าแหน่งประธานาธบิด ีก็จะเก็บ
ตัวเงียบ ออกงานเพียงแค่ไป
เยอืนต่างประเทศ

ห้องน�้าไฮเทคเศษขยะ
ส�านกัข่าวซนิหวัของทางการจนี
รายงานว่า ห้องสขุาหรอืห้องน�า้
แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติ
ภเูขาซนุ เมอืงซโูจว เป็นห้องน�า้
ไฮเทค ตกแต่งด้วยสเีขยีวและสี
ไม้ สร้างขึน้จากขยะ ไม่ใช้โลหะ
ใดๆเลย เป็นห้องน�า้ทีเ่ป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม มีความแข็งแกร่ง
มากกว่าห้องน�้าที่ใช้คอนกรีต
เป็นวัสดุในการก่อสร้าง พร้อม
กบัมกีารน�าเทคโนโลยมีาใช้ ห้อง 
น�้าบางแห่งในเมืองนี้ นักท่อง
เทีย่วสามารถใช้โทรศพัท์สแกน
ควิอาร์โค้ดเพือ่รบักระดาษช�าระ
ขนาดความยาว 80 เซ็นติเมตร 
และสามารถสแกนได้หลายครัง้
เพื่อรับกระดาษเพิ่มเติม แต่
อาจจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหากว่า
สแกนเพือ่รบักระดาษหลายครั้ง 
มากเกินไป สิง่ประดษิฐ์ชิน้นีท้�า
ขึ้นเพื่อไม่ให้ใช้กระดาษช�าระ
อย่างเสยีเปล่า และสามารถช่วย 
ลดการใช้กระดาษช�าระที่ห้อง 
น�้าสาธารณะได้ถึงร้อยละ 80  

ต่างประเทศ

เตือน‘ทรัมป์’รับรองเยรูซ�เล็ม

อย่างไรก็ตามแผนการย้ายสถาน
ทูตสหรัฐในอิสราเอลจากกรุงเทล
อาวีฟไปนครเยรูซาเล็มยังไม่มีข้อ
สรุป และจะถือเป็นการละเมิด
นโยบายของสหรัฐเองที่ด�าเนิน 
มานานหลายสิบปีในการไม่แสดง
จุดยืนต่อสถานะเยรูซาเล็ม โดย
ปล่อยให้เป็นการเจรจาและตัด 
สินใจระหว่างอิสราเอลกับปาเลส 
ไตน์ หากประธานาธิบดีทรัมป์ตัด 
สินใจเดินหน้าในเรื่องนี้ จะยิ่งท�า 
ให้เกิดกระแสต่อต้านและความ
รุนแรงจากฝั ่งปาเลสไตน์ และ
มุสลิมทั่วโลก เนื่องจากจะเท่า 
กับรับรองว่าเยรูซาเล็มเป็นเมือง

หลวงของอิสราเอลซึ่งปาเลสไตน์ 
ก็อ้างสิทธิครองครองเช่นกัน  
 เจ้าหน้าที่ต่างประเทศสหรัฐ
สองคนซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า 
แผนการรับรองเยรูซาเล็มเป็น 
ที่คัดค้านของกองกิจการตะวัน 
ออกใกล้และเอกอัครราชทูตใน
ภูมิภาคที่กังวลว่า จะกระทบต่อ
ความม่ันคง เจ้าหน้าที่บางคน 
เกรงว่าจะส่งผลเสียต่ออิสราเอล 
รวมทั้งผลประโยชน์ของสหรัฐใน
ตะวันออกกลาง
 ส่วนที่ท�าเนียบเอลีเซ่ของฝร่ัง 
เศส ออกมาเปิดเผยว่า จากการ 
โทรศัพท์หารือระหว่างผู้น�าทั้งสอง

นั้น ประธานาธิบดีฝร่ังเศสได้ 
แสดงความกังวลกับแนวโน้มท่ี
สหรัฐจะเดินหน้าแต่เพียงฝ่าย 
เดียวในการรับรองนครเยรูซาเล็ม
เป็นเมอืงหลวงของอสิราเอล เพราะ 
การตัดสินใจใดๆในเรื่องนี้จะต้อง 
อยูภ่ายในกรอบการเจรจาระหว่าง
อิสราเอลกับปาเลสไตน์ เพื่อให้
อิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วม 
กันได้อย่างสันติและมั่นคง 
 ซาอุดีอาระเบีย เป็นอีกชาติ
หนึ่งที่ออกมาให้ความเห็นการที่
สหรัฐจะให้การรับรองสถานะเยร ู
ซาเลม็ ก่อนที่อิสราเอล
 และปาเลสไตน์จะคลี่คลาย
ความขัดแย้งกันได้ จะส่งผลกระ 
ทบต่อกระบวนการเจรจาสันต ิ
ภาพและยิ่งสร้างความตึงเครียด 
ในภูมิภาค เจ้าชายคาลิด บิน ซัล
มาน เอกอัครราชทูตซาอุดีอา 
ระเบีย ระบุว่าซาอุดีอาระเบียยังคง 
สนบัสนนุประชาชนชาวปาเลสไตน์  
ก ่ อนหน ้ านี้ สหรั ฐแถลง เรื่ อ ง 
การเตรียมย้ายสถานทูตสหรัฐ 
ในอิสราเอล จากกรุงเทลอาวีฟ 
ไปยังนครเยรูซาเล็ม ซึ่งจะถือว่า
รับรองสถานะเยรูซาเล็มเป ็น 
เมืองหลวงของอิสราเอล ทั้งที่
ปาเลสไตน์ก็อ้างสิทธิครอบครอง
เช่นกัน

หัวหน้าฝ่ายการเมืองขององค ์
การสหประชาชาติจะเดินทาง
เยอืนเกาหลเีหนอืในสปัดาห์นี้ 
นบัเป็นการเยอืนของเจ้าหน้าที่
ระดบัสงูสดุยเูอน็ในรอบกว่า 6 
ปี ขณะความตึงเครียดที่มีต่อ
โครงการนิวเคลียร์และอาวุธ
ของเกาหลีเหนือคุกรุ่นขึ้น   
 สหประชาชาติแถลงว่า นาย
เจฟฟรีย์ เฟลท์แมน อดีตเจ้า
หน้าท่ีอาวุโสของกระทรวงต่าง
ประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือน

เกาหลีเหนือเพื่อพบกับคณะเจ้า
หน้าทีเ่พือ่หารอืในประเดน็ทีเ่ป็น
ผลประโยชน์และความกังวลร่วม
กัน โฆษกยูเอ็นแถลงว่า หัวหน้า
ฝ่ายการเมืองยูเอ็นจะพบกับนาย 
รี ยองโฮ รัฐมนตรีต่างประเทศ
เกาหลีเหนือ และนายปัก มยอง
กุ๊ก เจ้าหน้าท่ีระดับสูง โดยระบุ
ว่าการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามค�า
เชิญจากทางการเกาหลีเหนือใน
นโยบายเจรจากับยูเอ็นที่มีมา
นานก่อนหน้าน้ี และมีขึ้นในช่วง

ยูเอ็นเยือนเกาหลีเหนือ

ที่มีความตึงเครียดสูงจากโครง 
การพฒันานวิเคลยีร์และขปีนาวธุ
ของเกาหลีเหนือ นายเฟลท์แมน
จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของ
ยู เอ็นคนแรกที่ เดินทางเยือน
เกาหลีเหนือ นับตั้งแต่หัวหน้า
ฝ่ายการเมืองคนก่อนเคยเยือน
เมื่อกุมภาพันธ์ 2553

กรณปีระธานาธบิดโีดนลัด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ จะย้ายสถานทูตใน
อสิราเอล ก่อให้เกดิกระแสคดัค้านจากหลายฝ่าย ล่าสดุเจ้าหน้าทีต่่าง
ประเทศ สหรฐักงัวลยิง่ท�าให้เกดิความขดัแย้งมากขึน้ ขณะทีฝ่รัง่เศส  
กับซาอุดิอาระเบียแสดงความไม่สบายใจเช่นกัน
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สังคม

‘มอนซูน แวลลีย์’คว้ารางวัล Brand of the Year

สาโรจน์	สุวัตถิกุล	รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	เปิดงาน	APCCAL	
EXPO	2017	งานสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	เพี่อรวบรวมความ
รู้อุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ในการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์	 
โซเชียลมีเดีย	ที่เซ็นทาราแกรนด์และบางกอก	คอนเวนชันเซ็นเตอร์	

พสุ	ลิปตพัลลภ	กรรมการบริหาร	บจก.หัวหิน	แอสเสท	และ	วรลักษณ์	 
ตุลาภรณ์	กก.ผจก.ฝ่ายการตลาด	เดอะมอลล์	ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์	แถลงข่าว	
“Blúport	Happy	Festival”	 เทศกาลดนตรีสร้างสุข	 สนุกสนานกับการ
แสดงดนตรีเปดิหมวก	โดยม	ีสริิพร	ใจสะอาด,	ธนภร	ชัยสงคราม	รว่มงาน	

มอนซูน แวลลีย์ สุดยอดไวน์ไทย
คุณภาพดทีีม่รีสชาตเิป็นเอกลกัษณ์ 
ผลิตโดยบริษัท สยาม ไวเนอร่ี  
จ�ากัด ได้รับรางวัล “Brand of  
the Year” ในงาน “World Branding 
Awards 2017-2018 ที่จัดขึ้น 
โดยองค์กร World Branding 
Forum โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น 
ณ ดิ ออเรนจ์เจอรี่ พระราชวังเคน
ซิงตันกรุงลอนดอน 
 ปองกมล แจ้งเจนกิจ Mar 
keting Manager World of  
Wines กล่าวว่ามอนซนู แวลลย์ี เป็น 
แบรนด์เพยีงหนึง่เดยีวในประเภท
ธุรกิจไวน์จากประเทศไทยที่ได้รับ
คดัเลอืกเข้ารบัรางวลัแบรนด์ระดบั
โลกในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักย 
ภาพของไวน์ไทยที่มีคุณภาพและ
รสชาติเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการ
สร้างแบรนด์ให้เติบโตอย่างแข็ง 

แกร่ง จนได้รับรางวัลจากการแข่ง 
ขันระดับโลกมาแล้วมากกว่า 200 
รางวัล
 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่าง
ยิ่งที่ มอนซูน แวลลีย์ ก้าวสู่การ
เป็นผู้ผลิตสินค้าไทยที่มีคุณภาพ 
จนทั่วโลกให้การยอมรับ โดย
สามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับ
ไวน์ไทยเพียงหนึ่งเดียวที่คว้าราง 
วัลแบรนด์ระดับโลกได้ ซึ่งตลอด
ระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา บรษิทั
ได้พฒันาทัง้คณุภาพ รสชาต ิควบ 
คู่ไปกับก�าหนดกลยุทธ์การตลาด
ในหลายด้าน รางวัล Brand of 
the Year จึงเป็นรางวัลอันทรง
เกียรติที่ตอกย�้าในคุณภาพและ
มาตรฐานไวน์สัญชาติไทยที่ก้าว 
สู่การเป็นแบรนด์ระดับโลก
 ทั้ งนี้ ไวน ์มอนซูน แวลลีย ์  
เป ็นไวน์สัญชาติไทยที่ เริ่มต ้น 

โครงการ เมือ่ปี 2544 ท�าการผลิต
ไวน์ด้วยองุ่นจาก ไร่องุ่นมอนซูน 
แวลลีย์ที่หัวหิน ซึ่งสภาพภูมิประ 
เทศและภูมิอากาศ เหมาะสมกับ
การปลูกองุ่นสายพันธุ์ต่างๆ จาก
ทั่วโลก จึงมีวัตถุดิบหลากหลาย 
ในการผลิตไวน์ และภายใต้การ 
ดูแลอย ่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน 
โดยไวน์เมเกอร ์ผู ้มากประสบ 
การณ์ของสยามไวเนอรี่ ท�าให ้

ไวน์มอนซูน แวลลีย์มีคุณภาพ 
และรสชาติเป็นเอกลักษณ์จนได้
รับรางวัลระดับชาติส�าหรับประ 
เทศไทย ซ่ึงรางวัลนี้จะมอบให้ 
กับแบรนด์ระดับท็อปในแต่ละ
ประเทศที่เข้าร่วม และต้องเป็น
แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในประเทศ
บ้านเกิดของตน รวมถึงได้รับ 
การยอมรับในฐานะแบรนด์ที่มี
ความพิเศษเฉพาะอย่างแท้จริง 
 ส�าหรับแบรนด์ที่ได้รับรางวัล
ระดบัโลกในอดตี ได้แก่ แอปเปิล, 
โคคา-โคลา, แมคโดนัล’ส, เมอร์
เซเดส-เบนซ์, ซัมซุง, แอร์เมส,  
ไนกี้ และ ฮิลตัน โฮเทลส์   
 ขณะที่ผู ้ ได ้รับรางวัลระดับ 
ประเทศในอดีตจากทั่วโลก ได้แก่  
บีบีซี, บริติชแอร์เวย์ส, มหาวิทยา
ลัยอ๊อกซฟอร์ด, เฟอร์รารี่, เชลล์, 
มิชลิน, เอเซอร์ และสปีโด 
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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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4722 (1247) วันพุธที่ 6 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


