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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ไม่แปลกที่ “คสช.” ไม่ “ปลดล็อกการเมือง” 
เพราะ คสช. มีอ�านาจรัฏฐาธิปัตย์ “ท�าอะไรก็ไม่ผิด” 
แม้แต่กรณี “นาฬิกาหรู” ของ “บิ๊กป้อม” 
ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ผิดหรือไม่? 
“เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” ชี้บ้านเมืองวันนี้ 
เป็นรัฐสภาเผด็จการ ไม่ใช่เผด็จการรัฐสภา 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เตือนสติผู้มีอ�านาจ 
โลกยุคใหม่ “ความลับไม่มีในโลกโซเชียล” 
“Pegasus” วิพากษ์ “กดขี่ในสถานศึกษา” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�าแหละการศึกษาไทย 
ปัญหาที่องค์กรหรือคนไร้ความสามารถ 
“โสภณ พรโชคชัย” ย�้าความล้มเหลว “สมคิด” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ล้างมลทินศาสนา
พลาดพลั้งตกลงมาก็อย่า
ไปท�าอีก อย่าปีนอีก มัน 
ก็ไม่ตกไม่เจ็บ  

editor59lokwannee@gmail.com
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คอนโดฯ
เมืองท่องเท่ียวบูม

LokWanNee

ทางรอด‘บิก๊ปอ้ม’

เศรษฐกิจ 4

กรณีนาฬิกาหรูและแหวน
เพชรเมด็งามของ “บิก๊ป้อม” 
ได้รับการยืนยันจากป.ป.ช. 
แล้วว่าไม่มีแสดงไว้ในราย 
การบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ
ป.ป.ช.จรงิ แต่ยงัฟันธงไม่ได้
ว่ามีความผิดฐานปกปิดหรือ
แสดงทรัพย์สินอันเป็นเท็จ 
เพราะกฎหมายก�าหนดให ้

ยื่ นแสดงบัญชีทรัพย ์สิน
เฉพาะตอนเข้ารับต�าแหน่ง
กับตอนพ้นจากต�าแหน่งเท่า 
นั้น หากเป็นทรัพย์สินที่ได้
มาระหว่างการด�ารงต�าแหน่ง
ไม่มีข ้อก�าหนดให้ต้องยื่น
แสดงบัญชีเพิ่มเติม ถือเป็น
ช่องว่างของกฎหมายและที่
เป็นทางออกอย่างดต่ีอกรณนีี้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนที่พล.ต.อ.วัชรพล
จะมาเป็นประธานป.ป.ช.เคยทำางานกับพล.อ.ประวิตร

ในตำาแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ทางรอด‘บิก๊ปอ้ม’

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

เพราะ “บ๊ิกป้อม” ยืนยันมา
ตลอดว่าพร้อมชี้แจง
 จากค�าพูดของประธาน
ป.ป.ช.มีความชัดเจนอย่าง
หนึ่งแล้วคือ ทั้งนาฬิกาหรู
และหวนเพชรเม็ดงาม  
“บิ๊กป้อม” ไมได้แจ้งไว้ใน
บัญชีทรัพย์สิน
 “ป.ป.ช. ต้องการทราบว่า 
พล.อ.ประวิตรได ้ทรัพย ์สิน 
ดังกล่าวมาอย่างไรและมีหลัก 
ฐานหรือไม่ ไม่ว่า จะเป็นการ
ได ้มาโดยการซื้ อหรือทาง 
มรดก จากนั้นเจ ้าหน้าที่จะ
ตรวจสอบและเปรียบกับราย 
การทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมต่อไป 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

อย่างไรก็ตามกฎหมายปัจจุบัน
ก�าหนดให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งทาง 
การเมืองแสดงรายการบัญชี
ทรัพย ์สินและหนี้สินเฉพาะ
ตอนเข้ามาด�ารงต�าแหน่ง และ
ตอนออกจากต�าแหน่งเท่านัน้”
 จากค�ากล่าวนี้ของประ 
ธานป.ป.ช. จะเห็นว่ามีช่อง
ว่างให้ “บิก๊ป้อม” ชีแ้จงได้คอื
ได้หรือครอบครองนาฬิกา 
หรูกับแหวนเพชรเม็ดงาม
หลังการยื่นบัญชีทรัพย์สิน
ต่อป.ป.ช.ท�าให้ไม่มีแสดง
ในรายการทรัพย์สิน และ 
จะรายงานการครอบครอง
ทรัพย์สินทั้งสองรายการ

หลังการพ้นจากต�าแหน่ง
 เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนที่
พล.ต.อ. วัชรพลจะมาเป ็น
ประธานป.ป.ช.เคยท�างานร่วม
กับพล.อ.ประวิตรมาก่อนใน
ต�าแหน่งเลขาธิการรองนายก
รัฐมนตรี
 เส้นทางรับราชการต�ารวจ 
ก็เติบโตและรุ ่งเรืองในยุคที่
พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 
เป็นผู ้บัญชาการต�ารวจแห่ง 
ชาติ (ผบ.ตร.)
 หลังคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ท�ารฐัประหาร
กลางปี 2557 คสช.แต่งตั้ง 
ให้ท�าหน้าที่ปฏิบัติราชการ
แทนผบ.ตร. (พล.ต.อ.อดุลย์ 
แสงสิงแก้ว) และได้รับการ 
แต ่งตั้ งให ้ เป ็นสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
พร ้อมกับควบต�าแหน่งรอง
เลขาธิการรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งก็คือ “บิ๊กป้อม”
 ก่อนที่จะลาออกจากทุก
ต�าแหน่งเพื่อมาสมัครเป ็น 
กรรมการป.ป.ช.และได ้รับ 
คัดเลือกให ้ เป ็นกรรมการ
ป.ป.ช. และถูกที่ประชุมกรรม
การป.ป.ช.เลือกให้เป็นประ 
ธานป.ป.ช.ในที่สุด
 นี่คือเส้นทางการท�างาน
ของประธานป.ป.ช.ผู ้น�า
องค์กรต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบที่จะท�า
หน้าทีต่รวจสอบ “บิก๊ป้อม”

ปมแหวนเพชรเม็ดงามกับ
นาฬิกาหรูของ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐ 
มนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม
ที่เป็นประเด็นร้อนอยู ่ตอนนี ้
มีความคืบหน้าเพิ่มมาอีกขั้น
 เมื่อ พล.ต.อ.วัชรพล 
ประสารราชกิจ ประธาน 
คณะกรรมการป ้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า ส�านักนัก
ตรวจสอบทรัพย์สินภาคการ 
เมืองรายงานต ่อ ท่ีประชุม
ป.ป.ช.แล้วโดยยืนยันว่านา 
ฬิกาหรูและแหวนเพชรเม็ด 
งามของ “บิ๊กป้อม” ไม่มีแจ้ง
ไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อ
ป.ป.ช. ซึ่งจะส่งหนังสือเชิญ 
ให้ “บิ๊กป้อม” มาชี้แจงต่อ
ป.ป.ช.ต่อไป คาดว่าคงไม่ช้า
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ล้างมลทินศาสนาปรากฏการณ์ตูน

ทรรศนะ

พระไม่ดีในศาสนาเหมือนขยะ 
ในทะเล จะถูกซัดขึ้นฝั ่งหมด
ฉันใด พระไม่ดีก็จะถูกซัดให้ไป
เป็นฆราวาสหมดความเป็นพระ
ฉันนั้น  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ช่วงนี้มีข่าวฉาวพระดังบ่อยครั้ง พระพวกนี้
ชอบอ้างผูใ้หญ่ เข้าหาผูม้อี�านาจให้มาเคารพ
นับถือ เป็นลกูศษิย์ อย่างล่าสดุกไ็ปเกีย่วข้อง
กับรองนายกรัฐมนตรี แต่ตัวเองกับผิดศีล  
ผิดธรรม ผิดวินัย แถมยังอวดอ้างตัวเองดี
อย่างโน้น ดีอย่างนี้ เก่งอย่างนั้น เก่งอย่างนี้ 
แต่ก็ท�าให้พระพุทธศาสนามัวหมอง เพราะ
ไปเลี้ยงต ้อยเด็กผู ้หญิง ส่งเสียให้เรียน 
หนังสือ ไม่ใช่ช่วยด้วยเมตตา พอเด็กโตขึ้น 
กแ็สดงความหงึหวง ตามไปรงัควาน 
 ดูแล้วมันน่าสมเพช น่าทุเรศจริงๆ บอก
ได้ค�าเดียวว่า “ท�าไปได้อย่างไร” เหมือน
สมเด็จองค์สุดท้ายท่านบอกว่า คนพวกนี้ 
พระพวกนี้ เรียกว่าคนก็แล้วกัน ไม่รู้ท�าไปได้
อย่างไร กล้าท�า รับใช้โดยไม่มีสมองที่จะ 
คิดไตร่ตรองเลย หากไม่ห่มเหลืองก็ถือว่า 
แย่อยู ่แล ้ว แต่ น่ีมีผ ้าเหลืองคลุมอยู ่ ยัง 
ปล่อยให้กิเลศทะลุผ้าเหลืองจนเปรอะเปื้อน
ตัว เปื้อนศาสนา
  เพราะฉะน้ันญาติโยมที่ชอบสนับ 
สนุนพระที่มีลูกศิษย์เป็นรัฐมนตรี เป็น
คนใหญ่คนโต ต่อไปก็ให้คิดพิจารณา 
ให้ดีด้วย อย่าไปหลงงมงายจนมองไม่
เหน็สิง่ทีไ่ม่ด ีกข็อฝากพระทีค่ดิจะสร้าง
ภาพ สร้างตวัเอง โดยเอานายทหารใหญ่ 

รฐัมนตร ีนกัการเมอืงมาอวดอ้าง แต่ตวั
เองไม่ได้ดจีรงิ สดุท้ายตวัเองกจ็ะต้องรับ
กรรมที่ตนเองท�า  
 อยากฝากไว้เลยว่า ญาติโยมอย่าไป
ถือหางเข้าข้าง ปกป้องคนพวกนี้ พระพวก 
นี้ เพื่อล้างมลทินให้ศาสนา แม้จะมีบางคน 
ที่หายเข้ากลีบเมฆไปเลย แต่บางคนก็ถูก 
ซัดขึ้นฝั่งให้เห็น ญาติโยมทั้งหลายก็อย่าไป
เบือ่หน่ายว่าท�าไมข่าวพระสงฆ์ทีป่ระพฤตไิม่
ดีจึงมาก ความจริงศาสนาไม่ได้เสื่อม ไม่ได้ 
มัวหมอง แต่คนพวกนี้ที่เสื่อมท่ีมัวหมอง  
เป็นเรื่องตัวบุคคล ญาติโยมต้องรู ้จักแยก 
แยะ ใครท�ากรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับกรรม
อย่างนั้น 
 ทุกคนมีโอกาสท�าผิดพลาด แต่ไม่ใช ่
ประพฤติไม่ดีจนเป็นสันดาน อย่างพระ 
หลายองค์ที่มีชื่อแต่มาเสื่อมเสียภายหลัง 
อาตมาก็เชื่อตอนบวชใหม่ๆดีจริง ท�าคุณ
ประโยชน์ให้พระศาสนาจริงๆ แต่มาผิดมา
พลาดภายหลัง เหมือนคนขึ้นต้นไม้อยาก 
จะไปเก็บดอกเก็บผล บังเอิญมันลื่นหล่น 
ลงมา ก็อาจมีกิ่งหักบ้าง กิ่งเปราะบ้าง ลม 
พัดแรงก็โยกบ้าง จึงอาจพลัดตกลงมาได ้
ถ ้าพลาดพลั้ งตกลงมาก็อย ่ าไปท�าอีก  
อย่าไปปีนอีก มันก็ไม่ตก ไม่เจ็บ  
 การท�านุบ�ารุงศาสนา แม้จะอยู่ในเพศ 
ฆราวาสก็สามารถท�าได้ พระพุทธเจ้าถึง 
บอกว่า พระไม่ดีในศาสนาเหมือนขยะใน
ทะเล จะถูกซัดขึ้นฝั่งหมดฉันใด พระไม่ดี 
ก็จะถูกซัดให้ไปเป็นฆราวาสหมดความ 
เป็นพระฉันนั้น  
 ดังนั้นญาติโยมก็ต้องเข้าใจ ไม่เบื่อ
หน่ายพระไปทัง้หมด เพราะไม่ว่าจะเป็น
ศาสนา กองทัพ ต�ารวจ ข้าราชการ หรือ
องค์ใดๆก็มีทั้งคนดีและไม่ดี ญาติโยม
ก็ควรแยกแยะพวกดีกับไม่ดี
 เจริญพร

ช่วงเดือนสองเดือนน้ีคงไม่มีข่าวอะไร
ที่ผู้คนพูดถึงเท่ากับ “ปรากฏการณ์
ตนู” ในโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ที่  
“ตูน บอดี้สแลม” วิ่งจากใต้สุดที่อ�า 
เภอเบตงไปเหนือสุดที่อ�าเภอแม่สาย 
เพื่อขอรับเงินบริจาคให้ได้ 700 ล้าน
บาทจากคนไทยทั่วประเทศ ไปช่วย
เหลอื 11 โรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์
 ที่น่าสนใจคือจุดประสงค์ของ 
“ตนู” อยากให้ทกุคนดแูลตวัเองถกู 
ต้องอย่างเหมาะสม ถ้าทุกคนสุข 
ภาพดี สุขภาพจิตดี งานที่ท�า คุณ 
ภาพชีวิตจะดีขึ้น ทุกอย่างจะเป็น
บวก “หาอปุกรณ์การแพทย์ให้โรง
พยาบาล แต่เราไม่ใช้ มนัจะดทีีส่ดุ”
 ขณะที ่“รศ.วรีะศกัดิ ์เครอืเทพ” 
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ มอง
ภาพสะท้อน “ปรากฏการณ์ตนู” ใน
เชิงสังคมว่า ท�าให้ประชาชนจ�านวน
มากเกิดแรงบันดาลใจให้เดินตาม 
รอย “ตนู” ในความเสลีสละเพือ่สงัคม 
ส่วนในเชิงรัฐศาสตร์ “ตูน” ไม่น�าตัว
เข้าไปฝักใฝ่เรื่องการเมือง ไม่ปะทะ
คารมกลุม่ไม่เหน็ด้วยและแสดงกริยิา
นอบน้อม ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ดีใน 
การสร้างความเป็นกลางและสมานฉนัท์
 แต่ในมมุมองรฐัประศาสนศาสตร์
และการคลังสาธารณะสะท้อนว่า 
งบประมาณที่จัดสรรให้กระทรวง
สาธารณสุขปีงบประมาณ 2560 ประ 
มาณ 255.100 ล้านบาทหรือร้อย 
ละ 9.33 ของงบประมาณแผ่นดิน 
ถือว่าระบบการบริหารจัดการภาค 
รัฐปรกติที่ไร้ประสิทธิผลการบริหาร
การคลังเพื่อสาธารณสุข  
 แน่นอนว่า “ปรากฏการณ์ตนู” 
เป็นเรื่องที่ดีและน่ายกย่อง แต่
ไม่ใช่การแก้ปัญหาสาธารณสุข 
ที่ยั่งยืน!



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4724 (1249) วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

คอนโดฯเมอืงทอ่งเทีย่วบมู

นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ กรรม 
การผู้จัดการบริษัท พลัส พร็อพ 
เพอร์ตี้ จ�ากัด เปิดเผยการส�ารวจ
ทีอ่ยูอ่าศยัในท�าเลเมืองท่องเทีย่ว 
5 พื้นที่ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต 
พัทยา หัวหิน-ชะอ�า และเขาใหญ่ 
พบว่าคอนโดมิเนียมมีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอันดับ 1 ถึง 76% 
(98,163 ยูนิต) ขณะที่บ้านเดี่ยว
อันดับสอง 19% (24,925 ยูนิต) 
และทาวน์เฮาส์อันดับสาม 5% 
(5,998 ยูนิต) โดยปี 2558-2560 
คอนโดฯ เมอืงท่องเทีย่วยงัเตบิโต
ต ่อเนื่องยอดขายเฉลี่ยทั้ ง  5  
พื้นที่ประมาณ 80% จากอุปทาน
เกือบ 100,000 ยูนิต  
 นอกจากคนรุ ่นใหม ่จะซื้อ 
เพื่อพักผ่อนแล้วยังปล่อยให้เช่า 

คลื่นธุรกิจ

2มาตรการกู้SMEs
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รอง
นายกรัฐมนตร ีประกาศ 2 มาตร 
การพิเศษขับเคลื่อนเอสเอ็มอี
ในปี 2561 คือ แพ็กเกจส่ง 
เสริมและช่วยเหลือที่ไม่ใช่การ
เงิน เช่น การขยายศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม 23 แห่งทั่วประ 
เทศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม 
T-Goodtech กับญ่ีปุ่น และ
ฮ่องกง และแพ็กเกจส่งเสริม
ช่วยเหลือด้านการเงิน ซึ่งเอส 
เอม็อแีบงก์ จะเสนอสนิเชือ่ใหม่
วงเงนิ 70,000 ล้านบาท ครอบ 
คลุมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
66,000 ราย ซึ่งจะอนุมัติสิน 
เชื่อภายใน 7 วันและเบิกเงิน 
กูภ้ายใน 7 วนั พร้อมกบัให้ธนา 
คารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
ขยายวงเงินสินเชื่อส�าหรับเอส
เอ็มอีเพิ่มขึ้น

ความเชือ่ม่ันผูบ้รโิภค
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและ
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า 
ไทย รายงานดชันคีวามเชือ่มัน่ 
ผู ้บริโภคเดือนพฤศจิกายน  
2560 อยู่ทีร่ะดบั 78.0 จาก 76.7 
ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ปรับ
ตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 
และเป็นระดับสูงสุดในรอบ 33 
เดือน ซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลข
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทย ในไตรมาส 3 ขยายตัวสูง 
สุดในรอบ 18 ไตรมาส และสภา 
พฒัน์ ปรบัคาดการณ์เศรษฐกจิ
ไทยทั้งปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
3.7 เป็นร้อยละ 3.9 ประกอบ
กับ รัฐบาลออกมาตรการภาษี
เพือ่กระตุน้การบรโิภค หรอื ชอ็ป 
ช่วยชาติ และคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน หรือ กนง. คง
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้ง
การส่งออกเดือนตุลาคมเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 13 ส่งผลให้ช่วง 10 
เดือนแรก ส่งออกขยายตัวถึง
ร้อยละ 9.7

เพราะช่วงท่องเทีย่วได้รบัอตัราผล
ตอบแทนสูงและยังสามารถเก็บ 
ไว้เก็งก�าไรอีกด้วย โดยเฉพาะ
พื้นที่เขาใหญ่ หัวหินและชะอ�า 
มีการปล่อยเช่าเกือบ 100% โดย
เฉพาะช่วงตุลาคมถึงกุมภาพันธ์  

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ส�ารวจ 5 เมืองท่องเท่ียวหลัก เชียงใหม่ 
ภูเก็ต พัทยา หัวหิน-ชะอ�าและเขาใหญ่ คอนโดฯ มาแรงสุด
อันดับ 1 มีส่วนแบ่งตลาดถึง 76%  ยอดขายเฉลี่ย 5 พื้นที่ 80% 
ตามด้วยบ้านเดี่ยว 19% และทาวน์เฮาส์ 5%  

นายเจมส์ เทิค เบง ลิม กรรมการ
บริหาร บริษัท สตราทีจิก พร็อพ
เพอร์ต้ี อินเวสท์เตอร์ส จ�ากัด 
กล่าวว่า ได้เปิดตัว“สตราทจีกิ ฮอส
พิทอลลิตี”้ ทรสัต์เพ่ือการลงทนุใน
อสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้ 
เพือ่ธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า  
หรือ SHREIT ที่จะเข้าลงทุนครั้ง
แรกในกรรมสิทธิ์แบบต่ออายุได้
เพ่ือประกอบธุรกิจโรงแรมและ
สิทธิการเช่าในโรงแรมระดับ 3-5 
ดาวในต่างประเทศจ�านวน 3 แห่ง 
คือ โรงแรม Pullman Jakarta 
Central Park ในอินโดนีเซีย และ
โรงแรม Capri by Fraser และ
โรงแรม IBIS Saigon South ใน
เวยีดนาม มีห้องพักรวมทัง้สิน้ 632 
ห้อง ซ่ึงทั้ง 3 แห่งเป็นทรัพย์สิน 
ที่มีคุณภาพ มีการบริหารงานโดย
มืออาชีพโดยกลุ่ม Accor Hotels 

และ Frasers Hospitality ตลอด
จนมีกลุ ่มเป้าหมายผู ้ใช้บริการ 
หรือกลุ ่มผู ้เข้าพักที่แตกต่างกัน 
จึงมีโอกาสเติบโตที่ดี
 นายชานนท์ เรอืงกฤตยา กรรม 
การและผู้ถือหุ ้นรายใหญ่บริษัท  
สตราทจีกิฯ กล่าวว่า มคีวามสนใจ
ธุรกิจการบริหารทรัพย์สินและ 
กองทรัสต์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่
สามารถสร้างรายได้อย่างสม�่า 
เสมอ ซึ่งบริษัทมีจุดเด่นในการ
ลงทุนในทรัพย์สินในต่างประเทศ
และตัง้เป้าการเตบิโตของทรัพย์สนิ
ที่บริหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทมี
ความได้เปรียบในการแข ่งขัน 
เนื่องจากมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมปีระสบการณ์ความเชีย่วชาญ
ทางด้านบริหารอสังหาฯ จึงเชื่อว่า 
SHREIT จะได้รับความนิยมและ
เป็นทางเลือกการลงทุนส�าหรับ 

นักลงทุน
 ส�าหรับวงเงนิลงทนุครัง้แรกใน 
SHREIT จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 
5,420 ล้านบาท ระดมทุนด้วยการ
เสนอขายหน่วยทรัสต์มูลค่ารวม 
ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,740 ล้านบาทและ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินครั้ง
แรกไม ่เกิน 1,680 ล ้านบาท 
ประมาณการอัตราเงินจ ่ายให  ้
ผู ้ ถือหน่วยทรัสต์ประมาณร้อย 
ละ 7.67–7.72 

‘SHREIT’ทรัสต์ลงทุนในอสังหาฯ

 ช่วงปี 2559-2560 คอนโดฯ 
ในเชียงใหม่ หัวหิน-ชะอ�าและ
ภูเก็ต โตอย่างต่อเนื่อง โดยนิยม
ซ้ือเป็นบ้านพักตากอากาศ ส่วน
พัทยาและเขาใหญ่ค่อนข้างทรง 
ตัว เน่ืองจากการอุปทานคงค้าง 
อย่างไรก็ตามคาดว่าทิศทางการ
ขยายตัวในอนาคตจะเป็นไปตาม
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
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ข่าวย่อย

‘ปตูนิ’ลงเลือกตัง้สมัยหน้า
 ประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ 
ปตูนิ วยั 65 ปี ประกาศเมือ่วาน
นี้ว่าจะลงสมัครชิงเก้าอี้ประธา 
นาธิบดีรัสเซียอีกหนึ่งสมัยใน
การเลือกตั้งที่ก�าหนดจะมีขึ้น
ในวนัที ่18 มนีาคมปีหน้า ขณะ
ที่ชาวรัสเซียจ�านวนมากต่าง
แสดงความยินดีที่ปูตินจะลง
สมัครรับเลือกตั้งซึ่งก็เป็นไป
ตามความคาดหมายและคาด
ว่าปติูนน่าจะได้รบัชยัชนะอย่าง
ง่ายดายเพราะคะแนนนิยมใน
ตัวเขายังอยู่ในระดับสูงถึงร้อย
ละ 80 
 
ยูเอ็นพบรมต.โสมแดง
นายเจฟฟรีย์ เฟลท์แมน รอง
เลขาธิการสหประชาชาติฝ่าย
การเมือง ได้พบกบันายร ียองโฮ 
รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหล ี
เหนือในวันทีส่องของการเยอืน
เกาหลีเหนือ นับเป็นเจ้าหน้าที่
ระดบัสงูสดุของยเูอน็ทีม่าเยอืน
เกาหลีเหนือตั้งแต่ปี 2553 ผู้
แทนยูเอ็นมาถึงกรุงเปียงยาง
เมื่อวันอังคาร เพื่อเยือนเป็น
เวลา 5 วัน สื่อทางการเกาหลี 
เหนือรายงานว่า นายเฟลท์แมน
ได้หารือเรื่องความช่วยเหลือ
และภารกิจของยูเอ็นในเกาหล ี
เหนือ

จนีเท่ียวจาการ์ตามากสุด
ส�านักงานสถิติแห่งจาการ์ตา 
เผยข้อมูลการส�ารวจสถิตินัก
ท่องเทีย่วต่างชาต ิทีเ่ดนิทางมา
ท่องเที่ยวในกรุงจาการ์ตา เมื่อ
เดือนตุลาคม พบว่า เป็นนัก
ท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาก
เป็นอันดับ 1 จ�านวน 28,416 
คน รองลงมาคือ นักท่องเที่ยว
จากมาเลเซีย 28,141 คน 
อันดับ 3 คือ ญี่ปุ่น อันดับ 4 
สิงคโปร์ และ เกาหลีใต้ เป็น
อันดับ 5 เมื่อรวมจ�านวนนัก
ท่องเที่ยวทั้ง 5 ประเทศ

ต่างประเทศ

ผู้น�าโลกค้านรับรองเยรูซาเลม

 นายแอมานุแอล มาครง  
ประธานาธิบดีฝร่ังเศสกล่าวว่า 
เป็นการตดัสนิใจทีน่่าผดิหวงั ส่วน
ทางด้านปาโอโล เจนตีโลนีนายก
รัฐมนตรีอิตาลี ระบุอนาคตของ
นครเยรูซาเลม ควรปล่อยให้เป็น
ไปตามกระบวนการเจรจาสันติ 
ภาพตะวันออกกลาง ขณะที่  
สหประชาชาติ (ยูเอ็น) ต�าหนิ
ความเคลื่อนไหวแต่เพียงฝ่าย 
เดียวของสหรัฐ ผู้น�าโลกและนัก 
การทูตต่างแสดงความผิดหวังที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประกาศรับรองสถานะเยรูซาเลม
เป็นเมืองหลวงอิสราเอลอย่าง 
เป็นทางการ และเท่ากับท�าให้
อิสราเอลสมหวังต่อการอ้างสิทธิ
ครอบครองมานานในเยรูซาเลม 
ดินแดนศักดิ์ สิทธิ์ ของทั้ งชาว 
มุสลิม ชาวคริสต์ และชาวยิว ผู้น�า
หลายประเทศประสานเสียงเตือน

ว่า จะเป็นอันตรายต่อกระบวน 
การสันติภาพและก่อให้เกิดความ
รุนแรงตามมาได้ นายรัฐมนตรี 
เทเรซา เมย์ของอังกฤษเองก็คัด 
ค้านต่อค�าประกาศของสหรฐั และ
ยนืยนัว่าองักฤษไม่มนีโยบายย้าย
สถานทูตอังกฤษในอิสราเอล 
ด้านนายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์
เคิลของเยอรมนีก็ไม่สนับสนุน 
การตัดสินใจของสหรัฐ และ
สถานะเยรูซาเล็มควรปล่อยให้
เป็นไปตามการเจรจาระหว่าง
อิสราเอลกับปาเลสไตน์ นายอัน
โตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการ
สหประชาชาติ กล่าวคัดค้านการ
ด�าเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวของ
สหรัฐ     
 ท ่ามกลางเสียงวิจารณ์ต�า 
หนิของนานาประเทศ ล่าสุด 8 
ประเทศ ใน 15 ประเทศสมาชิก
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสห 

ประชาชาติ เรียกร้องขอจัดการ
ประชุมฉุกเฉินภายในปลายสัป 
ดาห์นี้ เกี่ยวกับการตัดสินใจของ
สหรัฐในการรับรองสถานะเยรูซา 
เล็มเป็นเมืองหลวงอิสราเอล
 อนึ่งก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ผู้น�า
ของสหรัฐแถลงว่า ความเคลื่อน 
ไหวครั้งนี้ เป ็นอีกก้าวหน่ึงเพื่อ 
ผลักดันกระบวนการสันติภาพ
ตะวันออกกลาง หลังจากที่สหรัฐ
ด�าเนินนโยบายไม่ยุ ่งเกี่ยวต่อ 
สถานะเยรูซาเล็มมาโดยตลอด 
และปล่อยให้เป็นการเจรจาระ 
หว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ 
เยรซูาเล็มนบัเป็นหนึง่ในประเดน็
ขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพราะ
ถือเป ็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของ 
ทั้งชาวมุสลิม ชาวคริสต์ และ 
ชาวยิว ทางการอิสราเอลแถลง 
ว่า ค�าประกาศของประธานาธิบดี
ทรัมป์ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์

จีนวิจารณ์สหประชาชาติ หลังจาก 
มีมติเห็นชอบให้ประณามเมียน 
มา ว่าก่ออาชญากรรมต่อมวล
มนุษยชาติกรณีชาวโรฮิงญานั้น 
ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือ 
แก้ปัญหาอะไรได้ กลับจะยิ่งท�าให้
สถานการณ์แย่ลง
 กระทรวงการต่างประเทศจีน 
แถลงว่าการท่ีสหประชาชาติมีมติ
เสียงส ่วนใหญ ่ เมื่ อ วันอังคาร 
ท่ีผ ่านมาเห็นชอบให้ประณาม 

เมยีนมาว่าก่ออาชญากรรมต่อมวล
มนุษยชาติกรณีชาวโรฮิงญา นั้น 
ไม่ได ้ช ่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น 
หรือแก้ปัญหาอะไรได้ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามกลับจะย่ิงท�าให้สถาน 
การณ์มคีวามซบัซ้อนมากขึน้ นอก 
จากนี้ยังอาจจะส่งผลกระทบต่อ 
ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลเมียนมา 
กับบังกลาเทศ ในการส่งกลับ 
ผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอีกด้วย
 ส�านักข่าวซินหัวของทางการ

จนีไม่พอใจยูเอ็นกรณ‘ีโรฮนิญา’
จนี รายงานอ้างเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู
ของกองทัพจีนว ่า อินเดียส ่ง
อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน 
ล่วงล�้าน่านฟ้าและตกลง หลังจาก
เมื่อหลายเดือนก ่อน ท้ังสอง
ประเทศยุติการเผชิญหน้าบริเวณ
พรมแดนระหว่างกัน โดยจีนระบุ
ว่า การเคลื่อนไหวของอินเดียนับ
เป็นการละเมิดอธิปไตยของจีน 
และแสดงความไม่พอใจรวมทั้ง
คัดค้านการกระท�าของอินเดีย

สถานีข่าวซีบีเอสนิวส์ รายงาน
วา่ ผูน้�าจากโลกอาหรบัและหลาย 
ประเทศทั่วโลก ต่างออกมา
ประสานเสียงวิจารณ์ภายหลัง
ทีโ่ดนลัด์ ทรมัป์ ประธานาธบิดี
สหรัฐอเมริกา ประกาศให้ค�า
รับรองสถานะเยรูซาเลม เป็น
เมืองหลวงของอิสราเอล
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สังคม

4เมนูความอร่อยจาก‘ฟอลคอน’

อภจิณิ โชตกิเสถยีร รองปลดักระทรวงอตุสาหกรรม สักขีพยาน พธิลีงนามความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 14 แห่ง จัดตั้ง “ศูนย์เทคนิค 
แห่งการเรียนรู้” ของเครือสุมิพลเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
จัดโดย จิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบจก.สุมิพล คอร์ปอเรชั่น 

จริญา ด่านสมพงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายขายและการตลาด บมจ. 
ชีวาทัย เปิดตัวคอนโดใหม่ด้วยแนวคิดใหม่ ในสไตล์ Loft Duplex ใกล้  
MRT พระราม 9 และ แอร์พอร์ตลิ้งค์ พร้อมกับความเป็นส่วนตัวสูงสุด  
ด้วยจ�านวนเพียง 315 ยูนิต ที่ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก

ใกล้ช่วงสิ้นปีแบบนี้ หลายๆอุต 
สาหกรรมต่างกเ็ริม่มาอปัเดตเทรนด์ 
ของปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์แฟชัน่ 
การแต่งหน้า ท�าผม การแต่งบ้าน 
ไม่เว้นแต่ “เครื่องดื่ม” ที่เราบริ 
โภคกันอยู่ทุกวัน แต่เทรนด์จะ 
หวือหวา เว่อร์วังแค่ไหนนั้น วันนี้
ผลติภณัฑ์ “ฟอลคอน” แทก็ทมีกบั
มอือาชพีด้านเครือ่งดืม่และเบเกอรี่ 
ชื่อดังระดับประเทศอย่าง “พล  
ตัณฑเสถียร” มาร่วมเผยเทรนด์
เครื่องดื่มสุดล�้าก่อนใครพร้อม 
ชวนทกุคนมาร่วมเตมิเตม็ความสขุ
สุดสนุกไปกับเมนูคูลๆ ต้อนรับปี 
2018 กัน ชนิดที่ว่าอร่อยฟิน ยิ่ง 
กิน ยิ่งอิน ไม่มีเอ้าท์
 ยชญ์วัลย์ ติรกนกสถิตย์ ผู้
จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ฟรี 
สแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ฟอล
คอน” ผลิตภัณฑ์นมส�าหรับเครื่อง
ด่ืมและเบเกอรี่ทุกประเภท คู่แท้
มืออาชีพ ที่อยู่เคียงคู่คนไทยมา
อย่างยาวนานถึง 48 ปี มีความมุ่ง
มั่นในการน�าเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับ
วงการเครื่องดื่มเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ประกอบการ
อย่างครบถ้วน และเพื่อเป็นการ
ต้อนรับปี 2018 ที่ก�าลังจะถึงนี้ 
“ฟอลคอน” จึงถือโอกาสมอบ
ความพิเศษให้กับผู้บริโภคและผู้
ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ด้วย

การเปิดตัวแคมแปญ “ฟอลคอน 
อร่อยทนัท ีแฮปป้ีทกุเมน”ู เพ่ือฉกี
กฎความจ�าเจ และเพิ่มสีสันให้กับ
วงการเครื่องดื่มของไทย โดยหนึ่ง
ในความพิเศษอยู่ที่การจับมือกับ
มืออาชีพชื่อดังทางด้านเครื่องดื่ม
และเบเกอรีอ่ย่าง คุณพล ตณัเสถยีร 
ในการรงัสรรค์หลากเมนเูครือ่งดืม่
สุดฮิปที่แสนง่ายแต่ไม่ธรรมดา ชู 
รสชาติความหวานมันกลมกล่อม
ในแบบฉบบั “ฟอลคอน” ที่นอก 

จากผู้บริโภคจะสามารถท�าและ 
ดื่มเองในบ้านตามโอกาสพิเศษ
ต่างๆแล้ว ยงัเป็นไอเดยีดีๆ ส�าหรบั
ผูป้ระกอบการในการต่อยอดธรุกจิ
ให้เติบโตอย่างมั่นคงอีกด้วย
 พล ตัณฑเสถียร กล่าวว่า 
“ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทรนด์
การใช้ชีวิตของผู ้บริโภคเปลี่ยน 
แปลงอยู่ตลอด ผู้บริโภคยุคใหม่มี
ความอยากรู้อยากลองของใหม่ๆ
อยู่เสมอ ฉะนั้นตัวผู้ประกอบการ

เองจะต้องไม่หยดุพฒันาให้ทันกบั
การเปลี่ยนแปลง เพื่อสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างสูงสุด 
ส�าหรับเทรนด์ของเครื่องดื่มที่น่า
จับตามองในปี 2018 จะประกอบ
ด้วย 3 เทรนด์หลักๆ ได้แก่ Loca 
lization, Drinkable Dessert& 
Hybrid Drink และ Striking Color
 ในกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญ 
“ฟอลคอน อร่อยทันที แฮปปี้ทุก
เมน”ู ในวนันีพ้ลได้มาร่วมวาดลวด 
ลายรังสรรค์เมนูเคร่ืองดื่มสุดฮิป  
4 ความอร่อยส�าหรับปี 2018 ที่
ก�าลังจะมาถึง ไม่ว่าจะเป็น “ช็อก 
โกแลต มาเบิ้ล” เข้มข้น หวานมัน 
กลมกล่อม โดนใจสดุๆ “กาโก้เย็น”  
2 ความเข้มข้นแบบสุดข้ัว จาก  
กาแฟ และ โกโก้ แต่ลงตัวอย่า 
บอกใคร “ดับเบิ้ลที” เอาใจคอคน
รักชา ด้วยการฟิวชั่นชานมและ 
ชาเขียวไว้ในหนึ่งเดียวกัน และ  
“ยูนิคอร์นมิลค์เชค” เครื่องด่ืม 
สีพาสเทลแสนสดใสท่ีเข้ากับช่วง
เฟสทฟีสดุๆ ทีม่าเสร์ิฟความหวาน
อมเปรีย้วก�าลงัดจีากบลเูบอรี ่และ
บลูฮาวาย เรียกได้ว่าเป็น 4 เมนู
ความอร่อยสุดครีเอทที่ท�าได้ไม่
ยากเลย พร้อมกนันียั้งได้รบัเกยีรติ
จากดีเจสายฮาอารมณ์ดีอย ่าง  
“ดเีจนุย้ ธนวฒัน์ ประสทิธสิมพร” 
มาร่วมเพ่ิมรสชาติความสนุกภาย 
ในงานอีกด้วย
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Danial-P1-311017=4*6_01

 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

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4724 (1249) วันศุกร์ที่ 8 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


