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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

คนลวงโลก
ฉลาดแกมโกง ไม่ใช่ฉลาด
ดี เป็นฉลาดอัปรีย์

editor59lokwannee@gmail.com
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TFGรายได้แตะ
30,000ล้าน

LokWanNee

ภาวะติดเชื้อ?

เศรษฐกิจ 4

รัฐบาลทหารคสช.ที่ถูกมองว่า
แข็งแกร่งที่สุดในสามโลกก�าลัง
อยูใ่นภาวะตดิเชือ้ทีจ่ะท�าให้เกดิ 
ความอ่อนแอจากภายใน จดุแข็ง 
เรื่องความโปร่งใสก�าลังถูกท้า 
ทายและตัง้ค�าถามจากสงัคมใน
หลายกรณี ต้องยอมรับความ
จริงว่าที่ผ่านมามีหลายเรื่องลบ
สะสมท�าให้ภาพลักษณ์ของรัฐ
บาลทหารคสช.ไม่ดีเหมือนเก่า 
ไม่ได้รับความน่าเช่ือถือจากประ 
ชาชนเหมือนตอนยึดอ�านาจ 

เข้ามาบรหิารประเทศในช่วงแรก  
นอกจากเรือ่งความโปร่งใสยังมี
เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ 
ดูจะขัดกับหลักการโดยเฉพาะ
เรื่องปลดล็อกทางการเมืองที่ 
ยึดค�าสั่ งคสช.เหนือกว ่ากฎ 
หมายประกอบรฐัธรรมนญูทัง้ที่
ศักดิ์ของกฎหมายต่างกัน นอก 
จากสองเรื่องนี้แล้ว ยังมีอีก
หลายกรณีที่ก�าลังฟ ักตัวรอ
แสดงอาการ 

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เรื่องความโปร่งใสในการท�างานที่
ตอนนี้ดเูหมอืนว่าภาพลกัษณ์ตกต�่า

มาอยู่ในระดบัใกล้เคยีงกบัรฐับาลนกัการเมอืง
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สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 
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gmail.com

และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
กลาโหม 
 แม้จะพอมีทางออกและคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังไม่ 
สรุปผลสอบที่ต้องรออีกประมาณ  
30 วัน แต่สังคมได้ตัดสินล่วงหน้า
ไปแล้ว
 ทางออกช่องเดียวที่ออกได้คือ
แจ้งว่าได้มาหลังเข้ารับต�าแหน่ง
ท�าให้ไม่ได้แสดงรายการทรพัย์สนิ 
รอไว้แจ้งบัญชีหลังพ้นต�าแหน่ง
ตามกฎหมายก�าหนด แม้จะดูเป็น
ทางออกทีด่ทีีสุ่ด แต่ไม่ใช่ทางออก
ที่น่าเชื่อถือที่สุด
 นายวีระ สมความคิด ประ 
ธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และเลขาธกิารเครอืข่าย
ประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) 
ดักคอเอาไว้ว่าหาจะออกทางนี้ไม่

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ควรจบง่ายแค่บอกว่าได้มาหลงัรับ
ต�าแหน่ง ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนใน
หลายประเด็น
 1.ซือ้มาจากร้านใด วนัทีเ่ท่าไหร่ 
เดือนอะไร ราคากี่บาท เพราะ 
ของแพงแบบนี้ต้องมีใบเสร็จและ 
มีใบรับประกันสินค้า
 2.ก่อนเดินทางออกจากประ 
เทศที่ซื้อได ้ท�าเร่ืองขอคืนภาษ ี
หรือไม่ และเมื่อเดินทางกลับเข้า
ประเทศไทย ได้มีการส�าแดงต่อ
ศุลกากรไทยหรือไม่
 3.ต้องตรวจสอบด้วยว่าซือ้ด้วย
เงินสดหรือใช้บัตรเครดิตเงินที่ซื้อ
มาจากเงินที่เคยแจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. 
ในบัญชีใด ธนาคารใด หรือไม่? 
อย่างไร? ต้องตรวจสอบดูว่ายอด
เงินในบัญชีที่ถูกอ้างว่าน�าไปซื้อ
นาฬิกาเรือนนี้ มีการลดลงหรือมี
การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี อย่าง
สมเหตสุมผลกนัหรอืไม่? อย่างไร?
 หากไม่ชีแ้จงประเดน็ท่ีนาย
วีระตั้งไว้ได้อย่างชัดเจนจะท�า 
ให้มีปัญหาตามมาได้ 
 ยงัไม่รวมประโยคส�าคญัที ่“บิ๊ก 
ป้อม” พูดกับนักข่าวที่ถามเรื่องนี้
ว่าเป็นของเก่า ซึ่งจะมีปัญหาว่า
หากเป็นของเก่าก่อนรับต�าแหน่ง
ท�าไมไม่แสดงในบัญชีทรัพย์สิน 
หรือเป็นของเก่าที่ซื้อมาหลังรับ
ต�าแหน่งกต้็องเคลยีร์ 3 ประเดน็ที่
นายวีระตั้งไว้ให้ด้วย
 เรือ่งนาฬิกาหรแูละแหวนเพชร
เม็ดงามท�าให้ร่างกาย “บิ๊กป้อม” 

อยู่ในภาวะติดเชื้อฉุดความน่าเชื่อ
ถือลดน้อยลงและในอนาคตข้าง
หน้าเมื่อลงจากอ�านาจแล้วอาจ
ลกุลามขยายผลไปถงึข้ันถูกร้องให้
ตรวจสอบทรพัย์สนิเพือ่ดูว่ารวยผดิ
ปรกติหรือไม่ด้วย
 นี่ยังไม่นับรวมเรื่องการปลด
ล็อกทางการเ มืองที่ คนวงใน 
อย่าง นายไพศาล พชืมงคล อดีต 
สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการผู้
ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ออกมา
เตือนสติผู้มีอ�านาจโดยระบุว่า
 กฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
เกี่ยวกับพรรคการเมืองบัญญัติ 
ให้พรรคท�ากิจกรรมตามเวลาที่ก�า 
หนด ถ้าไม่ท�าก็เสียสิทธิตามกฎ 
หมาย ค�าสั่ง คสช.ห้ามพรรคท�า
กิจกรรมนั้นต้องไม่ลืมว่าหลักกฎ 
หมายในกรณีขัดกันมีอยู ่ว่าต้อง
บังคับใช้กฎหมายที่ศักดิ์สูงกว่าคือ
รัฐธรรมนญูและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนญู ต้องบังคบัใช้กฎหมาย
ที่ออกมาภายหลัง และในกรณีขัด
กนัต้องถือว่ากฎหมายทีอ่อกมาใน
ภายหลัง ได้ยกเลิกหรือลบล้างกฎ 
หมายที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้ว
 ถ้าไม่ท�าหน้าที่ตามกฎหมาย 
แล้วไปขอขยายเวลาในภายหลงั ถ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
ยึดหลักกฎหมายที่ว่านี้ข้ึนมาก็คง
สนกุ...อภนิหิารทางกฎหมายครบั!!
	 นีก่เ็ป็นเชือ้ทางการเมอืงอีกตวั
ที่แทรกซึมเข้าท�าลายความมั่นคง
ของรัฐบาลทหารคสช.จากภายใน	
 นอกจากทั้งสองเร่ืองนี้แล้ว
ยั ง มี อีกหลายกรณีที่ ก� า ลั ง
ฟักตัวรอแสดงอาการอยู่

หากเปรียบรัฐบาลทหารคสช.เป็น
เสมือนร่างกายมนุษย์	 ภายนอก
อาจดู เหมือนยังก�าย�าแข็งแรง 
และสมบูรณ์ดี
 แต่หากส่องดูภายในจะพบ
ความแตกต่างออกไป
 ร่างกายทีย่งัดกู�าย�าแขง็แรงสม 
บูรณ์ดีนั้นเป็นเพียงเพราะเชื้อทีอ่ยู่
ในร่างกายยังอยู่ระยะฟักตัวจึงยัง 
ไม่แสดงอาการใดๆออกมาให้เหน็
 สภาวะแบบนีถ้อืว่าอันตราย วนั
ดีคนืดอีาจนอ็กไปเลยกไ็ด้
 ต้องยอมรับความจริงว่าที่ผ่าน 
มามหีลายเรือ่งลบสะสมท�าให้ภาพ
ลักษณ์ของรัฐบาลทหารคสช.ไม่ดี
เหมอืนเก่า ไม่ได้รบัความน่าเชือ่ถอื
จากประชาชนทั่วไปเหมือนตอน 
ยึดอ�านาจเข้ามาบริหารประเทศ 
ในช่วงแรก
 โดยเฉพาะเรือ่งความโปร่งใสใน
การท�างานที่ตอนนี้ดูเหมือนว่า 
ภาพลักษณ์ตกต�่ามาอยู่ในระดับ 
ใกล้เคยีงกบัรฐับาลของนกัการเมอืง
 กรณีนาฬ ิกาหรูและแหวน 
เพชรเม็ดงามที่ไม่แจ้งไว้ในราย 
การบญัชทีรพัย์สนิของ “บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รอง 
นายกรัฐมนตรีฝ่ายความม่ันคง 

ภาวะตดิเชอื?้
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

คนลวงโลกท่านได้แต่ใดมา?

ทรรศนะ

อย่าเห็นผิดเป็นชอบ เห็นช่ัวเป็นดี 
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว อย่าท�าตัว
เหมอืนแมงเม่า เหน็เงนิทีเ่ขาเอามา
ล่อก็บินเข้าร่วม  สุดท้ายก็หมดเนื้อ
หมดตัว

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนลวงโลกหากินด้วย “มิจฉากัมมันตะ” ไม่
ประกอบการงานชอบ เล้ียงชีวิตชอบ หากนิใน 
ทางทีผิ่ด หากนัเป็นลกูโซ่โดยคนทีไ่ปหลอกต่อก็
เหน็แก่เงนิพยีงนดิหน่อย เช่น หลอกให้เปิดบญัชี
แล้วจะโอนเงนิมาให้ หรอืรบัจ้างเปิดแค่ 1,000 
บาท สร้างบญัชเีทจ็ พยานเทจ็ โป้ปดมดเทจ็  
 พระพุทธเจ้าสอนว่า คนเมื่อเริ่มโกหกได้ 
มดเท็จได้ จะไม่ไปท�าช่ัวอย่างอื่นอีกเป็นไม่มี 
จากสถิติที่เจ้าหน้าท่ีต�ารวจเปิดเผยมานับว่า
กลัว เพราะมีผู้รับจ้างเปิดบัญชีถึง 400,000 
ราย แล้วที่สุดก็โดนหลอกกันเป็นแถว ต้อง
สะอึกสะอื้นร้องห่มร้องไห้ หลอกให้เปิดบัญชี
เอาเงนิมาลงทนุ แต่ไม่มเีรือ่งท�ามาหากนิอะไร
เลย แล้วยังให้ไปหลอกคนอื่นต่ออีก คนตก
เป็นเหยือ่กเ็พิม่ขึน้เรือ่ยๆ โกงกนัเป็นลกูโซ่ ต้ม 
กันต่อๆไป หาลูกค้าท่ีจะเป็นเหยื่อไปเรื่อยๆ 
สุดท้ายก็หมดเนื้อหมดตัว พวกแชร์ลูกโซ่นี้ 
ต�ารวจจบัระดบัหวัโจกได้กน่็ายนิด ีจะได้ไม่ไป
ก่อนกรรมท�าบาปกับใครอีก แต่ถ้าจับไม่ได้ก็
จะหาวธิหีลอกลวงคนอืน่ๆต่อไป คนแล้วคนเล่า  
  ก็ขอเตือนญาติโยมทั้งหลายว่า การลงทุน
อะไรแล้วได้ผลตอบแทนเกินความเป็นจริงน่ี 
ควรเฉลียวใจ อย่าชะล่าใจ มันเป็นไปได้หรือ
ทีล่งทนุ 40 ได้ 60 มนัมากเกนิไปมัย้ ได้ 10-20 
เปอร์เซ็นต์ก็มากแล้ว แค่นี้ก็รู้ว่ามันเป็นเรื่อง
หลอกลวงต้มตุ๋น ใครยิ่งทุ่มเงินไปก็ยิ่งจมลง  
 ตอนน้ีพวกมิจฉาชีพมาทุกรูปแบบ อาศัย
เทคโนโลยีต่างๆ มาหลอกลวงต้มตุ๋น หลอก
แม้กระทั่งให้เอาทองไปจ�าน�า หลอกคนอื่นไม่

พอยังไปหลอกพ่อแม่อีก ใช้วิธีตะหลบตะแลง
แปลกๆ บางคนบอกว่าไม่ได้ขโมยเงิน แต่เอา
เงินมาลงทุน แบน้ีเขาเรียกว่า “คนโง่ก็เป็น
เหยื่อคนฉลาด” แต่เป็นพวกฉลาดแกมโกง 
ไม่ใช่ฉลาดดี ฉลาดอย่างนี้มันฉลาดอัปรีย์ 
 จงึหวงัว่าคนไทยจะเลกิโง่ เลกิถูกหลอก ถกู
ต้มตุน๋ รูเ้ท่าทนั รูแ้ก้รูก้นั ทนัคนโกง คนหลอก
ลวงต้มตุ๋น เดี๋ยวนี้มีการจ้างสารพัด จ้างเป็น
พยานเทจ็ จ้างเปิดบญัช ี มนัแพร่ระบาดมากมาย 
โดยเฉพาะแชร์ลูกโซ่ นึกว่าจะหมดไปแล้วก็ยัง
มีมาเรื่อยๆ เลียนแบบต่างๆ ให้เหยื่อเชื่อและ
หมดเนือ้หมดตวั ญาตโิยมต้องจ�าเป็นบทเรยีน 
ข่าวกมี็ออกมาให้รูใ้ห้เห็น บางคนเป็นนกัศกึษา 
มกีารศกึษาดกีย็งัถกูหลอก หรอืเป็นคนหลอก
เอง เป็นนกัศกึษา เป็นครบูาอาจารย์ถอืว่าเป็น 
ผูรู้ ้กอ็ย่าให้เขาหลอก คนพวกนีม้ศีลิปจติวทิยา 
ในการหลอกให้ตกเป็นเหยื่อ เพียงจุดแสงไฟ 
แสงสี ก็บินเข้ามาเหมือนแมงเม่าเลย  
 จึงอย่าเห็นผิดเป็นชอบ เห็นชั่วเป็นดี 
เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั อย่าท�าตวัเหมอืน
แมงเม่า เห็นเงินที่เขาเอามาล่อก็บินเข้า
ร่วม สดุท้ายกห็มดเนือ้หมดตวั เรือ่งแบบ
นีต้้องเป็นบทเรยีน คนไทยจะได้ฉลาดข้ึน 
พวกแกง็ค์ต้มตุน๋จะได้หมดไปสกัท ีรฐับาล 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ เจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องช่วย
จัดการกับพวกแก็งค์ต้มตุ๋นอย่างจริงจัง
เดด็ขาดด้วย จะได้เกรงกลวัและไม่ท�าชัว่ 
คนที่รู้ไม่ทันก็ควรจะหูตาสว่างได้แล้ว
  เจริญพร

วนัท่ี 9 ธนัวาคมของทกุปีถือเป็น “วนั
ต่อต้านคอร์รัปชันสากล” แม้ประ 
เทศไทยไม่มกีารจดังานใหญ่โตเหมือน 
ช่วงที่ผ่านมา แต่ข่าวการทุจริตคอร์ 
รปัชนัและข้อครหาเรือ่งความไม่โปร่ง 
ใสต่างๆในภาครัฐก็ยังปรากฏอย่าง
ต่อเนือ่ง อย่างกรณ ี“นาฬิกาหรแูละ 
แหวนเพชรเมด็โต” ของ “บิก๊ป้อม” 
จะจบอย่างไร จะเหมอืนกบั “คนใกล้
ชิด” ผู้มีอ�านาจที่สุดท้ายก็เงียบหาย
ไปหรือไม่?  
 ส�าหรบันาฬิกา “Richard Mille” 
บนข้อมือ “บิ๊กป้อม” ท่ีสร้างสรรค์
จากตัวถังและเครื่องยนต์ของรถแข่ง
ฟอร์มูล่า วัน ซึ่ง “ส�านักข่าวอิศรา” 
ได้ค้นหาข้อมลูของนาฬิกา “Richard 
Mille” พบว่า รุ่นที่ถูกที่สุดคือ “RM 
007” ราคา 61,000 ปอนด์หรือประ 
มาณ 2.6 ล้านบาท ใช้กรอบนาฬิกา
สีทอง เข็มปัดท�าจากอัญมณีแซฟไฟร์ 
ส่วนรุ่นแพงที่สุดคือ “RM56-01” 
ราคา 1,578,500.00 ปอนด์หรือประ 
มาณ 68.75 ล้านบาท ท�าจากอัญมณี
แซฟไฟร์ทัง้เรือน สายคาดท�าจากวัสดุ 
นาโนโปร่งแสงที่ใช้ในการก่อสร้าง 
อากาศยาน
 ส่วนนาฬิกาที่คาดว่าจะเป็น
ของ “บิ๊กป้อม” มี 4 รุ่น คือ 1.รุ่น 
RM21 ราคา 378,000 ปอนด์หรอื 
16.4 ล้านบาท 2.รุ่น RM22 ราคา 
402,500 ปอนด์หรือ 17.5 ล้าน
บาท 3.รุน่ RM14 ราคา  296,500 
ปอนด์หรือ 12.9 ล้านบาท และ 
4.รุ ่น RM03 ราคา 307,000 
ปอนด์หรือ 13.3 ล้านบาท
	 นาฬิการาคาแพงขนาดน้ีจึงไม่ใช่
แค่เรื่องไม่ได้ยื่นให้ป.ป.ช.ทราบเท่า 
นัน้		แต่ยงัท�าให้มคี�าถามว่า	“ท่านได้
แต่ใดมา”?
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

TFGรายได้แตะ30,000ล้าน

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประ 
ธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัท 
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TFG เปิดเผยแผนธุรกิจปี 
2561 ว่า วางเป้ารายได้รวมโต 
20% หรือ 30,000 ล้านบาท โดย
ขยายธรุกจิไก่ช�าแหละส่งออกและ
ขายในประเทศ 19,000 ล้านบาท 
ไก่ปรงุสกุส่งออก 1,500 ล้านบาท 
ไส้กรอกไก่ 850 ล้านบาท รวม 
21,350 ล้านบาท ธุรกิจสุกร 
6,000 ล้านบาท และธรุกจิอาหาร
สัตว์ 3,650 ล้านบาท
 ส่วนการส่งออกไก่ช�าแหละ 
จะขยายตวั 25% เป็น 40,000 ตนั
ต่อปี อุตสาหกรรมเพื่อส่งออก 
33,000 ตันต่อปี ขยายตัว 20% 
ธุรกิจโมเดิร์นเทรดขยายตัว 10%  
ฟู้ดเซอร์วิสขยายตัว 100% ธูรกิจ
สาขาขยายตัว 25% ส่วนธุรกิจ
สุกรจาก 85% เป็น 50% ของ 
รายได้สุกรรวม และธุรกิจสุกรช�า 
แหละ 50% ของรายได้สุกรรวม
 บริษัทก�าหนดแผนธุรกิจและ
กลยุทธ์การเติบโตของปี 2561 

เป็น Year of Further Growth โดย 
เน้นการขยายตลาดถึงผู้บริโภค
ปลายทางมากขึ้น โดยใช้ความได้
เปรียบในการแข่งขัน ด้านการ
บริหารต้นทุนและ บริหาร Value 
Chain ตามแผนงานการเพ่ิม
โรงงานไก่ปรุงสุกเพื่อการส่งออก 
การเพ่ิมมูลค่าชิ้นส่วน By pro 
ducts ของไก่และการปรับธุรกิจ
สุกรจากผู ้ผลิตสุกรเป ็นตลาด 
สุกรช�าแหละและเน้นการแปรรูป
ถึงผู้บริโภคมากขึ้น  
 ส�าหรบัตลาดไก่จะใช้ฐานการ
ผลิตจากที่อยู่อันดับ 3 ตลาดใน
ประเทศ  เพื่อปรับสู่ตลาดแปรรูป
และปรงุสกุครบวงจร พร้อมขยาย
การผลิตจาก 540,000 ตัวต่อวัน
ใน 3 โรงงานเป็น 600,000 ตัว
ต่อวันในกลางปี 2561 เพ่ือรอง 
รับความต้องการเน้ือดิบป้อนสู่ 
โรงงานไก่ปรุงสุกเพ่ือส่งออก ซึ่ง 
มีก�าลังการผลิต 25,000 ตันต่อปี 
โดยจะเร่ิมผลิตปลายไตรมาส 2 
และขยายการเลีย้งไก่ ขยายฟาร์ม
พ่อแม่พันธุ์อีก 2 ฟาร์มและ 1  

“ไทยฟู้ดส์” เปิดแผนปี 2561 “Year of Further Growth”  
ลุย 3 ธุรกิจ “ไก่-สุกร-อาหารสัตว์” สู่ผู้บริโภค มั่นใจรายได้ 
โต 20% แตะ 30,000 ล้านบาท

โรงฟักขนาดใหญ่ เพ่ือขยายการ
เลี้ยงและเพิ่มธุรกิจลูกไก่ในไตร 
มาส 3 ปี 2561
 ส่วนตลาดสุกรจะใช้ฐานการ
ผลติขนาดใหญ่ทีผ่ลติ 70,000 ตวั
ต่อเดือน สู ่ตลาดแปรรูปและ
พร้อมใช้เพือ่รองรบัลกูค้าในตลาด 
ฟู ้ดส์เซอร์วิสและโมเดิร์นเทรด 
เต็มรูปแบบ จากการขยายโรง
ช�าแหละสกุรทีพ่นสันคิมและขอน 

เปิดตัว : เอกพล	พงศ์สถาพร	กรรมการผู้จัดการ	และทีมผู้บริหาร	บริษัท	
ทิปโก้	เอฟ	แอนด์	บี	จ�ากัด	เปิดตัวผลิตภัณฑ์	“ทิปโก้	มี”	น�้าผลไม้ระดับ
พรีเมี่ยมกลุ่มน�้าตาลน้อยและแคลอรี่ต�่า	 รสชาติอร่อยและมีประโยชน	์ 
ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพและใส่ใจตัวเอง	

ลงนาม : ณรงค์	องิค์ธเนศ	ประธานกรรมการ	บมจ.วินท์คอม	เทคโนโลยี	
และทมีผูบ้รหิาร	ลงนามในสญัญาแต่งตัง้	บล.เคท	ีซมีโิก้	เป็นผูจ้ดัการการ
จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 พร้อมแต่งตั้ง	
บล.เออีซี		และ	บล.ฟินันเซีย	ไซรัส	เป็นผู้จัดจ�าหน่ายร่วม	

แก่นที่มีอัตรา 800 ตัวและ 600 
ตัวต่อวัน ท้ังยังมีแผนขยายการ
ผลิตประมาณ 15% โดยเพิ่ม
สัดส่วนสุกรช�าแหละเป็นต่อสุกร
เป็นจาก 1 ต่อ 5 เป็น 1 ต่อ 1  เพือ่
เพ่ิมมูลค่ารายได้และรักษาระดับ
ก�าไร 
 ส่วนธรุกจิ ผลติและขายอาหาร
สัตว์ท่ีมีก�าลังการผลิตในปัจจุบัน
ประมาณ 120,000 ตันต่อเดือน
และมีฐานลูกค้าเป็นฟาร์มเลี้ยง
จ�านวนมาก การขายนอกเครือ
ขยายตัวมากกว่า 25% ในปีนี้  ก็
มีแผนตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์
เพิม่ทีสุ่พรรณบุรใีนอตัรา 60,000 
ตันเดือน แม้ปัจจุบันต้องเผชิญ
ความเสี่ยงทั้งราคาวัตถุดิบน�า 
เข้าและในประเทศ ราคาตลาด
ของสนิค้าส�าเรจ็รปูและโรคระบาด
ในสัตว์

เชิดศักดิ์	กู้เกียรตินันท์	
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ต่างประเทศ

ฉบับนี้ขอเสนอสุภาษิตที่ว ่า 
“รู ่มู ่ซนั เฟิน” หรอื “เข้าเนือ้
ไม้สามเฟิน”
 ในสมัยราชวงศ์จิ้นตะวัน
ออก มีนักเขียนพู่กันจีนที่มีชื่อ
เสียงคนหนึ่งนามว่า หวังซีจือ 
ซึ่งฝีมือการเขียนพู่กันจีนของ
เขา ได้รบัการยกย่องว่าสวยงาม  
มพีลงั จนชาวจนีขนานนามให้
แก่เขาว่า เทพแห่งพู่กันจีน

เข้าเนื้อไม้สามเฟิน  
 เหตทุีท่�าให้เขามคีวามเป็นเลศิทางด้านการเขียนพูกั่น 
จีนนั้น ก็เพราะว่า เขาขยันฝึกซ้อมและคิดค้นเทคนิค 
การเขียนพู่กันจีนอยู่เสมอ เล่ากันว่า เวลาเขาเดินไปตาม 
ถนน เขาก็จะคิดถึงการเขียนพู่กันตลอดเวลา แล้วใช้มือ
เขียนไปบนเสื้อผ้าจนเสื้อผ้าขาดหมด
 คร้ังหนึ่ง ฮ่องเต้มีพระราชโองการให้หวางซีจือเขียน
อกัษรบนแผ่นไม้ เพือ่ให้ช่างไปแกะ แต่ช่างทีแ่กะตวัอกัษร
พบว่า อักษรที่เขาเขียนนั้น กินเนื้อไม้เข้าไปถึง 3 เฟินเลย 
ทีเดียว (เฟิน คือ มาตราวัดสมัยโบราณของจีน)
 ตั้งแต่นั้น ผู้คนจึงร�่าลือถึงความสามารถในการเขียน 
ผู้กันจีนของเขาอย่างมาก
 เข้าเนื้อไม้สามเฟิน	 แต่เดิมหมายถึงการเขียนพู่กัน 
ที่มีพลัง	ปัจจุบันหมายถึงความคิดที่เฉียบแหลมลึกซึ้ง

หอพกันกัศกึษาแต่งงานแล้ว

ไม่นานมานี้เกิดกระแสวิพากษ์
วจิารณ์กนัอย่างกว้างขวางในโลก
ออนไลน์หลังจากทางมหาวิทยา
ลัยหนันข ่ าย เมือง เทียนจิน 
ประกาศข้อเสนอให้แก่นกัศกึษาที่
แต่งงานแล้ว สามารถอยู่หอพักที่
สร้างขึ้นโดยเฉพาะได้
 ข้อความที่ชาวเน็ตโพสต์นั้น  
มีทั้งข้อความที่สนับสนุนและเห็น
ด้วยกับมหาวิทยาลัย ขณะที่ใน 
บางส่วนเหน็ว่าการกระท�าดงักล่าว 
อาจเป็นการสนบัสนนุให้นกัศกึษา
แต่งงานกันระหว่างเรียนมหาวิท 
ยาลัยมากขึ้น
 ส�าหรับหอพักดังกล่าว จะ 
อนุญาตเฉพาะนักศึกษาที่ทั้งคู ่
สมัครเรียนในมหาวิทยาลัยด้วย 
กนัเท่านัน้
 นกัศกึษาจะต้องแสดงบตัรประ 
จ�าตัวนักศึกษาของทั้งคู่พร้อมทั้ง
ใบทะเบียนสมรสในการสมัครเข้า
อาศัยในหอพักดังกล่าว ที่มีอยู ่
จ�านวน 43 ห้อง
 ซนุ เยว่ อาจารย์ฝ่ายกจิการนกั 
ศึกษากล่าวว่า ห้องพักมีขนาด 20 
ตารางเมตร มีเตียงคู่ 1 เตียง มี
เฟอร์นิเจอร์เรียบง่ายอย่างตู้ ชั้น
วางของ และมีห้องน�้าส่วนตัว โดย

นักศึกษาจะต้องจ่ายค่ารายปีจ�า 
นวน 2,400 หยวน (ประมาณ 
12,000 บาท) ทั้งนี้ นักศึกษา
สามารถเลือกได้ว่าจะเช่าเครื่อง
ปรับอากาศด้วยหรือเปล่า
 อ.ซนุกล่าวว่า ในปีการศกึษานี้  
มนีกัศกึษาอกี 5 คูส่มคัรเข้ามาพกั
ในหอพักแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันมีจ�า 
นวนนักศึกษาเข้าอยู่ไปแล้ว 18 คู่
 อย่างไรก็ตาม อ.ซุนกล่าวว่า 
เรื่องหอพักส�าหรับคู่แต่งงานนี้ไม่ 
ใช่เรือ่งใหม่แต่อย่างใด เพราะทาง
มหาวิทยาลัยได้เปิดให้บริการมา
แล้ว 7-8 ปี แต่กลับไม่ค่อยมี
นักศึกษามาสมัครกันเท่าไหร่นัก 
ดังนั้นจึงยังไม่มีการแยกหอออก 
มาเป็นสัดส่วนดังเช่นในปัจจุบัน
 อ.ซุนกล่าวถึงสาเหตุที่ทาง
มหาวิทยาลัยเพิ่มหอพักแบบนี้ก็
เพราะต้องการช่วยนกัศกึษาลดค่า

ใช้จ่ายในการที่จะต้องออกไปหา
ทีพ่กัด้านนอกซึ่งมีราคาแพง การ
ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดหาหอพัก 
ในเขตมหาวิทยาลัยจะเป็นการ
ช่วยลดแรงกดดันทางการเงิน 
และท�าให้นักศึกษาหันไปทุ่มเท 
ให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่
 ปัจจุบัน นักศึกษาที่เข ้ามา 
สมัครเป็นคู่ส่วนใหญ่จะเป็นนัก 
ศึกษาในระดับปริญญาโทและ 
ปริญญาเอก การแต่งงานถอืเป็น 
เรือ่งส่วนบคุคล ทางมหาวิทยาลัย 
จึงไม่มีหน้าที่ไปก้าวก่ายหรือตัด 
สินอะไร
 ฟ่าน เสวียหนี นักศึกษาปริญ 
ญาโทวัย 27 ปีกล่าวว่า โดยทั่วไป
แล้วส�าหรับนักศึกษาที่ยังโสด มัก 
จะแบ่งห้องกันโดย นักศกึษาระดบั
ปริญญาโทจะแบ่งห้องกัน 4 คน 
ส�าหรับปริญญาเอกแบ่งกัน 2 คน  

จึงจะคุ้มค่าต่อการจ่ายเงิน
 ส�าหรบัแฟนหนุม่ของฟ่านเอง
เรียนอยู่ที่ปักกิ่ง จึงไม่สามารถใช้
บริการหอพักดังกล่าวได้ แต่เม่ือ
แฟนหนุ่มมาเยี่ยมเธอ พวกเขาก็
ต้องออกไปเช่าโรงแรมอยู่กันเป็น 
การชั่วคราว
 ฟ่านกล่าวว่า นกัศกึษาส่วนใหญ่ 
น่าจะมีสภาพแบบเธอ เธอไม่ 
ค่อยเห็นคู ่แต่งงานที่เป็นนักศึก 
ษา ส่วนใหญ่ต่างฝ่ายจะเรียนกัน
คนละมหาวิทยาลัย เพื่อนของเธอ
ส่วนใหญ่ถ้าไม่อยู่กันคนละที่ก็คือ
มีแฟนในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 
แต่ไม่ได้แต่งงานกัน
 เมื่อปี ค.ศ. 2005 ทางกระ 
ทรวงศึกษาธิการจีนยกเลิกกฎข้อ
บังคับเกี่ยวกับการแต่งงานของ
นักศึกษาในระดบัอดุมศกึษากล่าว 
คือ หากฝ่ายชายอายุมากกว่า 22 
ปีและฝ่ายหญิงอายุมากกว่า 20 ปี
ก็สามารถแต่งงานกันได้เช่นเดียว
กบัประชาชนทัว่ไป จึงท�าให้นกัศกึ 
ษามีอิสระในการแต่งงานมากขึ้น
 ไช่ เซียว นักศึกษาระดับปริญ 
ญาเอกวัย 26 ปีแห่งมหาวิทยาลัย
เหรินหมิ่นกล่าวว่า เธอแต่งงาน
กับสามขีองเธอเมือ่ปี 2014 ในช่วง
ทีก่�าลงัเรยีนในระดบัมหาวทิยาลยั
เช่นกัน 

editor59lokwannee@gmail.com
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ข่าวย่อย

เส้นทางสายไหมยคุใหม่
ประธานาธิบดีอับดุลลา ยามีน 
ผู้น�ามัลดีฟส์ ประธานาธิบดี  
สจีิน้ผิง ของสาธารณรฐัจนี เดนิ
หน้านโยบายเส้นทางสายไหม
ในศตวรรษที่ 21 ขณะที่ ประ 
ธานาธิบดีสีจิ้นผิง ย�้ามัลดีฟส ์
มส่ีวนส�าคญัอย่างยิง่ในโครงการ
นี้ นอกจากนี้ผู้น�าทั้งสองยังได้ 
ร่วมลงนามในข้อตกลงความ 
ร่วมมือหลายฉบับ ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข 
ด้านทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้ง
ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย 

กราดยงิโรงเรยีนสหรฐั 
เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธ 
ยมแห่งหนึ่งในเมืองแอซเทค 
รัฐนวิเมก็ซโิก ของสหรฐัอเมรกิา 
มีผู ้เสียชีวิต 3 คน เป็นเด็ก
นักเรียน 2 คน รวมทั้งมือปืน
ทีก่่อเหต ุนางซซูานา มาร์ตเินซ 
ผู้ว่าการรัฐนิวเม็กซิโก กล่าวว่า 
ทันทีที่เกิดเหตุบรรดาครู เจ้า
หน้าที่ในโรงเรียน และต�ารวจ 
รีบเข้าแก้ไขสถานการณ์อย่าง
ทันท่วงที ท�าให้ไม่เกิดความ 
สูญเสียไปมากกว่านี้ พร้อม
ประณามการกระท�าครั้งนี้ว่า
เป็นการกระท�าที่เลวร้าย จน 
ถึงขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดเผย
รายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิด 
ขึ้น รวมทั้งชื่อมือปืนได้

วกิฤตไฟป่าแคลิฟอร์เนยี
ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียของ
สหรัฐฯ ยังคงลุกลามอย่างต่อ
เนื่อง ล่าสุดไฟได้ปะทุขึ้นใน
พืน้ทีเ่มอร์รเิอต้า ของเขตรเิวอร์
ไซด์เคาน์ตี้ และเผาผลาญบ้าน
เรือนไปแล้วอย่างน้อย 1 หลัง  
ทางการระบวุ่ากระแสลมแรจดั 
มาก ท�าให้ไฟป่าปะทขุึน้ใพ้ืนที่ 
ดังกล่าว และลุกลามไปอย่าง
รวดเร็วจนเป็นอนัตราย

ต่างประเทศ

ไม่ขดีเขตห้ามบนิเกาหลเีหนอื

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ หรือ ไออาตา เปิดเผยว่า 
องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ หรอื ไอเคโอ ไม่สามารถ
ประกาศเขตห้ามบนิในภมูภิาคได้ 
ไอเคโอ ยังประนามเกาหลีเหนือ
ท่ีทดสอบขีปนาวุธโดยไม่มีการ
แจ้งล่วงหน้า ซึ่งการกระท�าดัง
กล่าวเป็นอนัตรายต่อเทีย่วบนิพา 
ณิชย์ ในขณะที่ไอเคโอ เรียกร้อง
ให้สายการบนิต่างๆ ให้เพิม่ความ
ระมัดระวัง แต่ทางไอเคโอ ไม่
สนบัสนนุในการประกาศเขตห้าม
บิน เน่ืองจากจะเป็นการส่งผล 
กระทบต่อการบินและไม่มีความ 
ชัดเจนว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบ
ขีปนาวุธบริเวณใดบ้าง บรรดา
สายการบินต่างๆในขณะนี้ต่าง
หลีกเลีย่งบนิเหนอืน่านฟ้าเกาหล ี
เหนือและสายการบินบางแห่ง
ปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อ
หลีกเลี่ยงที่จะบินผ่านพ้ืนท่ีบาง
ส่วนของทะเลญ่ีปุ่นเน่ืองมาจาก
การทดสอบยงิขปีนาวธุของเกาหล ี

เหนอื สายการบนิของยโุรป อย่าง
แอร์ฟรานซ์ เคแอลเอ็ม เอสเอ 
และลุฟท์ฮันซา ได้ปรับเส้นทาง
บินเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
 ในขณะท่ีสิงคโปร์ แอร์ไลนส์ 
กล่าววันนี้ว่า เส้นทางการบินจะ
ไม่ผ่านเข้าใกล้แนววิถีขีปนาวุธ 
เพราะว่า ทางสายการบินได้หลีก
เล่ียงบินเข้าใกล้ทะเลญ่ีปุ่นตั้งแต่
เดือนกรกฏาคมที่ผ ่านมาแล้ว 
และเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา สาย
การบินคาเธย์ แปซิฟิก กล่าวว่า 
ลูกเรือของเท่ียวบินซานฟราน 
ซิสโก-ฮ่องกง รายงานว่า สงสัย 
ว่าเห็นขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือ 
ทดสอบกลับเช้าสู่ช้ันบรรยากาศ
เมื่ อวันที่  29 พฤศจิกายนที ่
ผ่านมา
 ขณะ เดี ยวกันคณะมนตรี 
ความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ  

หรอืยเูอน็เอชซี ออกแถลงการณ์
ประณามการขายผู ้อพยพชาว 
แอฟริกันไปเป็นทาสในลเิบยี ว่า
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
อย่างร้ายแรงและอาจท�าให้เกิด
การก ่ออาชญากรรมต ่อมวล 
มนุษยชาติพร ้อมกับเรียกร ้อง 
ให้เร่งสอบสวนเพื่อน�าตัวผู ้กระ 
ท�าผิดมาลงโทษให้ได้ 
 แถลงการณ ์ดังกล ่าวมีขึ้น 
หลังการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายน ในขณะที่ทั่ว 
โลกก�าลงัให้ความสนใจภาพข่าวที่ 
เผยให้เห็นกลุ่มชายชาวแอฟริกัน
ถูกขายในตลาดค้าทาสแห่งหนึ่ง
ในลิเบีย แถลงการณ์ยังเรียก 
ร ้องให้รัฐบาลของประเทศใน
ภูมิภาคปราบปรามการค้ามนุษย์
และให้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ
ทางการลิเบีย

มข้ีอมลูรายงานจากทางการญีปุ่่น 
พบว่า เศรษฐกิจญ่ีปุ ่นขยายตัว
สองเท่าอย่างรวดเรว็ตามทีค่าดไว้
ก ่อนนี้  ซึ่งเท ่ากับว ่าญี่ปุ ่นที่มี
เศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ
สามของโลก เตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
ยาวนานที่สุดในรอบกว่า 20 ปี
 ส�านกังานคณะรฐัมนตรญีีปุ่น่
รายงานว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ(จีดีพี)ในไตรมาส

สามของปีนี้ปรับขึ้นร้อยละ 0.6 
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เพิ่ม
สองเท่าจากท่ีคาดไว้ร้อยละ 0.3  
ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นได้แรงหนุนจาก
การส่งออกมากขึ้น 
 เนื่องจากปริมาณความต้อง 
การทัว่โลกเตบิโต และภาคเอกชน
ญี่ปุ ่นจัดซื้อเพิ่มขึ้น นักเศรษฐ
ศาสตร์บาร์เคลยส์แคปิทัลกล่าว 
ว่า อนาคตเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคง 

เศรษฐกิจญีปุ่่นโตเรว็สองเท่า
สดใส เนื่องจากปริมาณความ
ต้องการจากต่างประเทศและการ
ฟื ้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังแข็ง 
แกร่ง 
 นอกจากนี้การลงทุนเพื่อด�า 
เนินการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิม 
ปิก ที่กรุงโตเกียว ในปี 2020 มี
ส่วนช่วยกระตุ ้นเศรษฐกิจและ 
การท่องเท่ียวญ่ีปุ่นให้เติบโตทาง
เศรษฐกิจมากขึ้นด้วย

ส�านักงานด้านการบินของสห 
ประชาชาติยังไม่พิจารณาก�า 
หนดเขตห้ามบินรอบๆเกาหลี 
เหนอื เนือ่งจากไม่สามารถคาด
หมายทิศทางในการทดสอบ
ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือล่วง
หน้าได้ 
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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

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.
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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
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สังคม

สปาร์คกลิ้งไวน์

ดร.แสงชัย	 โสตถีวรกุล	นายกสมาคม	พร้อมด้วย	จิ้ง	พิพัฒน์เวช	และ	สุชาติ	
เศรษฐวีรรณ	อปุนายกสมาคมแต้จิว๋แห่งประเทศไทย	ร่วมแถลงข่าวเตรยีมความ
พร้อมส�าหรับการจัดงานครบรอบ	80	ปี	 ในปี	 2561	 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
และต้อนรับตัวแทนจากสมาคมแต้จิ๋วจังหวัดและตัวแทนจากแต้จิ๋วทั่วโลก
 

มร.เจเรมี	 บริสโค	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 และ	 
กสิณสุข	 มะกล�่าทอง	 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบาคาร์ดี	 (ประเทศไทย)	 
จ�ากัด	 จัดปาร์ตี้เปิดตัวสินค้าใหม่	 “ERISTOFF	 FIRE”	 (เอริสทอฟไฟเออร์) 
ครั้งแรกในประเทศไทยกับธีม	#WOLFNIGHT	

ลมหนาวมาพร้อมกบัเทศกาลแห่ง
การเฉลิมฉลอง สยาม ไวเนอร่ี 
จ�ากัด ผู้ผลิต ไวน์มอนซูน แวลลีย์ 
จัดงานเปิดตัว “มอนซูน แวลลีย์
บรุท เพรสทีจ สปาร์คกลิ้ง ไวน์” 
สปาร์คกลิ้งไวน์รสชาติละมุนท่ีจะ
ช่วยเตมิเตม็บรรยากาศแห่งความ
สุขและความประทับใจในค�่าคืน
สุดพิเศษ ณ ไร่องุ่น มอนซูน แวล
ลีย์ อ.หัวหิน 
 ไวน์มอนซูน แวลลีย์ไวน์สัญ 
ชาติไทยท่ีเริ่มต้นโครงการ เมื่อปี 
2544 ท�าการผลิตไวน์ด้วยองุ่น
จาก ไร่องุ่นมอนซูน แวลลีย์ที่หัว 
หิน ซึ่งสภาพภูมิประเทศและภูมิ
อากาศ เหมาะสมกบัการปลกูองุน่
สายพันธุ์ต่างๆจากท่ัวโลก ท�าให้
มีวัตถุดิบหลากหลายในการผลิต
ไวน์คุณภาพ และภายใต้การดูแล
อย ่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนโดย 
ศุภเชษฐ์ สะสมสิน Winemaker 
& Innovation Manager ผู้มาก
ประสบการณ์ของสยามไวเนอรี ่ท�า 
ให้ไวน์มอนซูน แวลลีย์มีคุณภาพ
และรสชาติเป็นเอกลักษณ์จนได้
รบัรางวลัจากการแข่งขนัระดบัโลก
มาแล้วมากกว่า 200 รางวัล 
 ศภุเชษฐ์ สะสมสนิ กล่าวว่า
เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลแห่ง
การความสุขและการเฉลิมฉลอง 

สยาม ไวเนอรี่ จึงเปิดตัว “มอน
ซูน แวลลีย์บรุท เพรสทีจ สปาร์ค
กลิง้ ไวน์” สปาร์คกลิง้ไวน์รสชาติ
ละมุนมีสีเหลืองแกมเขียว หอม
กลิ่นซีตรัส เหมือนเลมอน หรือ 
ผลไม้เมล็ดแข็งจ�าพวกเชอร์รี่ พีช 

มคีวามหวานเลก็น้อยซึง่ช่วยสร้าง
ความสมดุล ให้รสชาติสดชื่นและ
ฟองซาบซ่าได้พอดี ชวนให้นึกถึง
รสชาตผิลไม้ทีแ่สนสดชืน่ จงึเหมาะ
ทีจ่ะเป็นเครือ่งดืม่ในช่วงเวลาแห่ง
ความทรงจ�าที่แสนพิเศษ

 ส�าหรบัภายในงานเปิดตวัครัง้นี้  
ถูกเนรมิตบรรยากาศไว้อย่างอบ 
อุ่น แต่เปี่ยมด้วยความโรแมนติก
กลางไร่องุ่นที่โอบกอดด้วยขุนเขา 
โดยผู้มีเกยีรตทิกุท่านจะได้รบัการ
ต้อนรบัทนัทเีมือ่มาถงึ เดอะ ศาลา 
ซึง่เป็นบรเิวณจดังาน ด้วยไวน์แดง
ระดับพรีเมียมตัวใหม่ของ “มอน
ซูน แวลลีย์ ซิกเนเจอร์ เรด” และ
ไวน์ขาว “มอนซูน แวลลีย์ ซิกเน 
เจอร์ ไวท์” พร้อมอิ่มอร่อยไปกับ
อาหารว่างและสนุกสนานไปกับ
กิจกรรมต่างๆ อาทิ ชื่นชมไร่องุ่น
แบบ 360 องศา และเรียนรู้เรื่อง
ราวการท�าไวน์, สร้างสรรค์จนิตนา 
การลงบนขวดไวน์ตามสไตล์ทีช่ืน่
ชอบตลอดจนถ่ายภาพสุดชิคใน
มุมต่างๆภายในงาน หรอืจะเพลดิ 
เพลินกับร้านจ�าหน่ายของที่ระลึก
จากไร่องุ่น มอนซูน แวลลีย์จาก
นัน้จงึร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดตวั 
”มอนซูน แวลลีย์บรุท เพรสทีจ  
สปาร์คกลิ้ง ไวน์” ท่ามกลางบรร 
ยากาศสุดชิลล์ ภายใต้แสงดาว
และแสงเทียน พร้อมอิ่มอร่อยกับ
อาหารค�า่รสชาตเิยีย่มและสนุทรย์ี
ไปเสยีงเพลงทีจ่ะขบักล่อมทกุท่าน
ให ้สมเป็นค�่าคืนสุดพิเศษที่จะ 
ประทบัอยูใ่นความทรงจ�าไปตราบ
นานเท่านาน


