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ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
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ภาวะขาลงของ “ทั่นผู้น�ำ” และ “เรือแป๊ะ” 
ไม่ใช่แค่กรณีแหวนเพชรและนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม” 
ยิ่งอันตรายเมื่อสังคม “คนดี” เสื่อมทรุดทางสติปัญญา 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ทวงสัญญา “ทั่นผู้น�ำ” 
มีแต่เพลงซ�้าซาก แต่ท�าไม่ได้สักข้อเดียว 
“นคร มำฉิม” ชี้พรรคการเมืองประกาศจุดยืน 
ปฏิเสธ “นำยกฯคนนอก-เผด็จกำรทุกรูปแบบ”
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับโกหก 
วาทกรรม “ปีหน้ำคนไทยหำยจน” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละ “โครงกำรอีอีซี” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ปราบโกง
ปราบโกงไมใ่ช่แคก่ารสร้าง
ภาพหรือแสดงสัญลักษณ์  
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กรณีแหวนเพชร นาฬิกาหรู
ของ “บิ๊กป้อม” ยังต้องรอข้อ
สรุปอย่างเป็นทางการหลังส่ง
ค�าชี้แจงกับป.ป.ช. แต่ส่ิงที่สัง 
คมน่าจะได้ข้อสรุปไปแล้วคือ
ท่าทีของ “บิ๊กตู่” ต่อการปราบ
โกง ทั้งนี้เนื่องจากค�าพูดต่าง
กรรมต่างวาระเกีย่วกบัการแก้
ปัญหาคอร์รัปชันก�าลังถูกตั้ง
ค�าถาม แม้ยังไม่มีใครรู ้ว ่า
ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะได้

ข้อสรปุอย่างไร และ “บิก๊ป้อม” 
จะชี้แจงที่มาที่ไปของนาฬิกา
และแหวนเพชรอย่างไร แต่
ท่าทต่ีอปมร้อนของ “บิก๊ป้อม” 
จะไม่ใช่ออกมาปกป้องเต็มตัว 
แต่วรรคทองที่ว่า “ให้ลดราวา
ศอกกันบ้าง” ได้ลดทอนท่าที
อันขึงขังจริงจังที่แสดงออกมา
ก่อนหน้านี้แทบหมดสิ้น

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

กรณี “บิ๊กป้อม” ก็มีความชัดเจน
ทั้งหลักฐานคือนาฬิกาและแหวนที่สวมใส่

 และข้อกฎหมายคือไม่แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สิน
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แต่ทีไ่ม่มข้ีอสรปุอย่างเป็นทางการ
แต่สังคมน่าจะได้ข้อสรุปไปแล้ว 
คือท่าทีของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประ 
ยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ต่อความจริง 
จังในเรื่องปราบโกงที่ยกให้เป็น 
วาระแห่งชาติหลังยึดอ�านาจเข้า
มาบริหารประเทศ
 ทัง้นีเ้นือ่งจากค�าพดูต่างกรรม
ต่างวาระเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
คอร ์รัปชันของนายกรัฐมนตรี
ก�าลังถูกตั้งค�าถามว่าจริงจังกับ 
สิ่งที่พูดมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 
เพราะดูเหมือนจะมีความต่างที่
ย ้อนแย้งกันอยู ่ในหลายกรรม
หลายวาระที่พูด
 “ขอบคุณในความไว้วางใจที่
ให้กับผม ส่วนคนอื่นนั้น ได้ก�าชับ
ไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ท�างานอยู่
รอบข้าง ทั้งรัฐมนตรี ผู ้ที่เก่ียว 
ข้อง ... ส่วนการแอบอ้างจะต้องไป
ดูว่า มีการแอบอ้างอย่างไร โดย
ต้องให้ความเป็นธรรมกับรองนา

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ยกฯและรฐัมนตรด้ีวย หากพบการ
แอบอ้างก็ขอให้ช่วยกันบอกแจ้ง
เตอืนมาทีร่ฐับาล...ส่วนเรือ่งเลก็ๆ
น้อยๆในระดับล่างเช่นในท้องถิ่น
ก็ต้องไปดูว่าทุจริตกันตรงไหน  
ผมจะสอบให้หมดแต่อย่าพูดแบบ
ลอยไป ลอยมา โดยไม่มีหลักฐาน
มาบอกผมซิครับ จะปลด ย้าย  
ติดคุก ผมท�าให้ได้หมด แต่ต้อง
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะ
ถ้าไม่มีมูลแล้วพูดก็ไม่ได้อะไร 
ข้ึนมา และรัฐบาลก่อน มีเรื่อง 
พวกนี้น ้อยกว่านี้หรือไม่ก็ไม่รู ้  
แต่ก็ชอบพูดกันนัก”
 “บิก๊ตู่” ให้สัมภาษณ์กับส่ือ 
มวลชนที่ท�าเนียบรัฐบาลเมื่อ
วันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา 
(ที่มา:http://www.naewna.
com/politic/308419)
 “ผมไม่ต้องให้ก�าลังใจอะไร 
ท่านเข้มแข็งพอ พล.อ.ประวิตร 
เป็นทหาร สามารถดูแลตัวเองได้ 
เราไม่ใช่เด็กๆกันแล้ว ขอร้องสื่อ
ให้ลดราวาศอกกันบ้าง กฎหมาย
ว่าอย่างไรก็ไปว่ากันตามข้ันตอน 
อย่าไปมองในทางทีแ่ย่ทัง้หมด ไป
ดูข้อกฎหมายก่อน...ใช่ เพราะสื่อ
และหลายคนก็จ ้องอยู ่ เช ่นกัน  
เขาต้องการตีให้แตกออกจากผม 
ก็รู้อยู่...ผมเองก็แข็งแรงเยอะ ถ้า 
ยิ่งไม่มีคนอยู ่ด ้วยก็จะยิ่งดุกว่า 
เดิมจะใช้อ�านาจอย่างเต็มที่”
 “บิ๊กตู ่” ให้สัมภาษณ์สื่อ 
มวลชนที่ท�าเนียบรัฐบาลกรณี

ปมแหวนเพชร นาฬิกาหรขูอง 
“บิ๊กป้อม” (ที่มา: http://
www.naewna.com/politic/ 
308412)
 ประโยคขีดเส้นใต้
 “...ผมจะสอบให้หมดแต่อย่า
พูดแบบลอยไป ลอยมา โดยไม่มี
หลักฐานมาบอกผมซิครบั จะปลด 
ย้าย ติดคุก ผมท�าให้ได้หมด...”
 “...ขอร้องส่ือให้ลดราวาศอก
กันบ้าง กฎหมายว่าอย่างไรก็ไป 
ว่ากันตามขั้นตอน อย่าไปมอง 
ในทางที่แย่ทั้งหมด ไปดูข้อกฎ 
หมายก่อน...”
 นี่ เป ็นการพูดวันเดียวกัน
สถานที่เดียวกัน ไม่นับรวมท่ีพูด 
ไว้ในสถานที่อื่นต่างกรรมต่าง
วาระ แม้จะมี Keyword เหมือน
กันตรงที่ว่ายึดหลักกฎหมายต้อง
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
 แต่กรณี “บิ๊กป้อม” ก็มีความ
ชัดเจนทั้งหลักฐานคือนาฬิกา 
และแหวนที่สวมใส่ และข้อกฎ 
หมายคือไม่แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย ์
สินที่ยื่นต่อป.ป.ช.
 แม้จะยังมีช ่องให้ชี้แจงเพื่อ 
ไม ่ให ้ผิดกฎหมายอยู ่บ ้างแต ่
ประโยคที่ว่า “ให้ลดราวาศอกกัน
บ้าง” ก็ท�าให้เห็นความย้อนแย้ง
กับประโยคที่ว่า “บอกผมซิครับ  
จะปลด ย้าย ติดคุก ผมท�าให้ 
ได้หมด”
 “ลดราวาศอก. . .ว ลี น้ีมี
ความหมาย...ซวดเซเต็มที... 
วลีนี้เห็นภาพอาการ...” นี่คือ
สิ่งที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี มอง
เห็นจากความย้อนแย้ง

กรณีแหวนเพชร นาฬิกาหรู ของ 
“บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์
สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
กลาโหม ที่มีข่าวว่าจะส่งหนังสือ
ชี้แจงต่อคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่ง 
ชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันอังคารที่  
12 ธันวาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า 
“บ๊ิกป้อม” ยังไม่ได้ส่งค�าชี้แจง
ตามที่มีกระแสข่าว แต่ยังมีเวลา 
ให้ท�าค�าชี้แจงเพราะ ป.ป.ช.ก�า 
หนดเวลาไว้ 30 วัน นับตั้งแต่ 
วันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา
 ยังไม่มีใครรู้ว่าประเด็นร้อนที่
เกดิขึน้น้ีจะได้ข้อสรุปอย่างไร และ 
“บิ๊กป้อม” จะชี้แจงที่มาที่ไปของ
นาฬิกาและแหวนเพชรอย่างไร 
แต่ดูเหมือนเรื่องจะจบไม่ง ่าย
เพราะมีคนน�าภาพถ่าย “บิ๊ก
ป้อม” ใส่นาฬิกาหลายเรือนเม่ือ
คร้ังออกงานต่างๆมาตั้งเป็นค�า 
ถามว่านอกจาก Richard Mille 
ที่เป็นประเด็นร้อนในตอนนี้แล้ว
เรือนอื่น ยี่ห้ออื่นที่ใส่ออกงาน
ต่างๆได้แจ้งบัญชีต่อ ป.ป.ช.หรือ
ไม่
 ในส่วนของ “บิ๊กป้อม” คง
ต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการ

วรรคทองทำ�พงั
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In Brief : ย่อความ

ปราบโกง

คนดี..ไม่มีเสื่อม!

ทรรศนะ

การปราบปรามคอร์รัปชันต้องท�า
จรงิจงั ไมใ่ชค่รึง่ๆกลางๆ ถา้ไมส่�า 
เรจ็กต็อ้งคดิใหมท่�าใหม ่ปราบใหอ้ยู ่
หมดัใหห้มดไปใหไ้ด ้ไมใ่ชแ่คส่รา้ง
ภาพเชิงสัญลักษณ์

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ใบมีดโกนของ นายชวน หลีกภัย หยุดกรีด 
มานานแล้ว การส่งข้อความถงึ พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงน่าสนใจ 
เพราะยืนยันว่าตั้งแต่รัฐบาลทหารบริหารมา 
เกอืบ 4 ปี รายได้ของคนภาคใต้และภาคเหนอื 
ลดลงไปมาก จงึต้องแก้ปัญหาให้ถกูจดุหรอืใช้
มาตรการพิเศษช่วยประชาชนที่เดือดร้อน
 การออกมาเตอืนของ นายชวน นายกฯ ไม่ 
มีอาการฉุนเฉียวใดๆ แถมยังขอบใจที่ชี้แนะ
การแก้ปัญหา และอกีเรือ่งทีน่ายชวนบอกคอืเรือ่ง
การปราบปรามการทจุรติคอร์รปัชนั ซึง่อาตมา
กอ็ยากจะให้ความเหน็ด้วยว่าอย่าหยดุ อย่างเบา 
เพราะประชาชนยังเช่ือว่าข้าราชการหรือเจ้า
หน้าทีข่องรฐัเป็นพวกโกงบ้านกนิเมอืงมากทีสุ่ด
 เดีย๋วนีย้งัมีข่าวว่าข้าราชการท�าธรุกจิหลอก
ลวงหรือฉ้อโกงไม่น้อยเหมือนกัน ก็ขอฝากว่า
อย่าปล่อยให้ธรุกจิขีโ้กงมนัเพิม่ขึน้ หรอืเพราะ
โทษไม่หนัก พวกคนโกงจึงไม่เกรงกลัว การ
จัดการกับพวกขี้โกงต้องไล่ให้ทัน ไม่เช่นนั้น 
ก็ไม่มีวันจะจัดการพวกนี้ได้ ต้องทนแคะ ทน 
คุ้ย ทนเขี่ยไปเรื่อยๆ ข้าราชการกรมไหน กระ 
ทรวงไหนโกงมากกต้็องไล่บ้ีให้ลดลง ถ้าไม่ลด
กต้็องลดเงนิเดอืน พืน้ทีไ่หน จงัหวดัไหน ภาค 
ไหนโกงมากที่สุด ก็ต้องลงโทษด้วยการลด 
เงินเดือน ลดสวัสดิการ ไม่ใช่ปล่อยให้โกงจน
ติดอันดับต่อเนื่อง 2-3 ปี อย่างต�ารวจ กรม
ที่ดิน องค์กรท้องถิ่น  
 การปราบการทจุรติคอร์รปัชนัไม่ใช่แค่การ
สร้างภาพหรือแสดงสัญลักษณ์ ต้องลงมือ
ท�าให้เห็นอย่างเต็มที่เต็มเหนี่ยว แม้แต่เรื่อง
โกหกมดเท็จ ถ้าปล่อยไปก็จะลุกลามบาน

ปลายและท�าชั่วเรื่องอื่นๆไม่จบไม่สิ้น เพราะ
เป็นจุดเริ่มต้นการท�าความช่ัวคือการพูดเท็จ 
โกหก ท�าเอกสารเท็จ มันเป็นจุดเริ่มต้นของ
การโกง จึงต้องท�าเรื่องนี้อย่างจริงจัง อย่าแค่
ปีหนึ่งก็มารวมตัวกัน ยืนเข้าแถวแล้วประกาศ
ปฏิญาณต้านการโกง แต่ไม่รู้ว่าแต่ละคนแต ่
ละหน่วยท�าจริงหรือไม่ ปราบโกงจริงจังมาก
น้อยแค่ไหน หรือแค่ไปยืนแอคชั่นว่าปราบ 
อยู ่ถ้าอย่างนีม้นัไม่สามารถหยดุยัง้การทจุรติ
คอร์รัปชันได้  
 ก็หวังว่าจะเห็นการปราบโกงอย่างจริงจัง
และไม่เลือกปฏิบัติ ท�าให้ถึงลูกถึงคน แม้จะ 
มีบางคนที่ไม่ชอบบ้างก็ตาม อย่าง คุณวีระ  
สมความคิด ที่ไม่เคยหยุดร้องเรียนให้ปราบ
คนโกงเลย หรือ แหม่มโพธิ์ด�า พวกนี้ก็ถือ
เป็นการสร้างกระแสให้ประชาชนตื่นตัวไม่
น้อย อย่าง ตูน บอดี้สแลม น่านับถือมาก 
เจ็บป่วยอย่างไรก็ทนและวิ่งให้ได้ตามที่ตั้งใจ 
ให้ถึงจุดหมายปลายทาง  
 การปราบปรามคอร์รัปชันก็เช่นกัน
ต้องท�าให้จริงจัง ไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆ  ไม่
เหยาะแหยะ ถ้าไม่ส�าเรจ็กต้็องคดิใหม่ท�า
ใหม่ ปราบให้อยูห่มดั ให้คอร์รปัชนัหมด
ไปให้ได้  ไม่ใช่แค่สร้างภาพเชงิสญัลกัษณ์ 
ที่หลังจากลงจากเวทีไปแสดงพลังอะไร
แล้วก็แยกย้ายกันไป ไม่ได้เดิน ให้มัน
ถึงท่ีสุด คนโกงคนทุจริตมันจึงฟื้นตัวขึ้น
มาอีก การปราบโกงจึงไม่ใช่แค่ออกมา
โชว์ตัวให้เห็นปีละครั้ง มันต้องลุยอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หมดไม่หยุด
  เจริญพร

ทุกฝ่ายยังจับจ้องว่า “บิ๊กป้อม” จะ 
ชี้แจงกับป.ป.ช.อย่างไร จะเป็นอย่าง
ข่าวที่ว่า “แหวนแม่? ...นาฬิกา
เพื่อน?” หรือเป็น “ของปลอม” 
ก็ตาม เรื่องนี้ก็คงไม่จบง่ายๆ ถ้าผล
การสอบสวนออกมาเหมือนหลาย
เรื่องในกองทัพและคนใกล้ชิด “ทั่น
ผู้น�า” 
 กรณีของ “บิ๊กป้อม” จึงไม่ใช่ 
เรือ่งส่วนตวั แต่ท้าทายท้ังป.ป.ช.และ 
“ทั่นผู้น�า” ที่เพิ่งประกาศไม่รับคน
โกง ขณะที่กระแสการเมืองก็ขย่ม
อย่างหนักเรื่อง “ปลดล็อกพรรคการ 
เมือง” แม้แต่แถลงการ “อียู” ท่ี 
จะร้ือฟื้นความสัมพันธ์ปรกติก็ระบุ
เงื่อนไขชัดเจนว่า ต้องจัดการเลือก 
ตั้งและคืนประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุด 
 ความเชื่อมั่นในภาวะ “ขาลง” 
ของ “ทั่นผู้น�า” และ “เรือแป๊ะ”  
จึงสะท้อนถึงความเส่ือมทรุดทาง 
สติปัญญาภายใต้สังคม “คนดี”  
ท่ีผูกขาดความดีว่ายิ่งอันตรายอย่าง
ที่สุด
 เพราะคนดี.. ไม่มีเสื่อม! แต ่
ที่เสื่อมคือจะรู้ได้อย่างไรว่า “คน
ดี” ที่คอยประณามคนอื่นว่าชั่ว 
ว่าเลวนั้น.. “ดีจริง”?
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เศรษฐกิจ

‘CPNREIT’พร้อมเทรด14ธนัว�ฯ

น.ส.วัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการ
บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ 
จ�ากัด เป ิดเผยว ่า กองทรัสต ์ 
CPNREIT พร้อมเข้าจดทะเบียน
ซ้ือขายหน่วยทรัสต์ในตลาดหลัก 
ทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 14 
ธันวาคมนี้ หลังจากแปลงสภาพ
และรับโอนทรัพย์สินจากกองทุน
รวม CPNRF ได้แก่ โครงการเซ็น
ทรัลพลาซา พระราม 2  เซ็นทรัล
พลาซา พระราม 3 เซ็นทรัลพลา
ซา ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลพลาซา 
เชยีงใหม่ แอร์พอร์ต  รวมถงึลงทนุ
เพิ่มเติมในทรัพย์สินได้แก่ การ
ลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการ
เซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บีชและโรง
แรมฮิลตัน พัทยา เป็นเวลา 20 ปี 
(สิทธิการเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 31 
สิงหาคม 2580) มูลค่า 11,908 
ล้านบาท โดยใช้การกู้ยืมเงินท้ัง
จ�านวนจากสถาบันการเงิน ตลอด
จนได้ท�าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 
ของกองทนุรวม CPNRF กับหน่วย 
ทรัสต์ของกองทรัสต์ CPNREIT 
ในอตัรา 1 หน่วยลงทนุต่อ 1 หน่วย
ทรัสต์ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกอง 
ทนุรวม CPNRF ทีม่รีายชือ่ ณ วนั

ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหน่วย
ลงทุน 
 กองทรสัต์แต่งต้ังบรษิทั เซน็ทรลั
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) หรอื CPN 
ในฐานะผู ้พัฒนาโครงการศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัล ท�าหน้าที่บริหาร
ศูนย์การค้าซ่ึงเป็นทรัพย์สินหลัก
ของกองทรสัต์และให้ซพีีเอน็ พทัยา  
โฮเทล ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPN 
ถอืหุน้ร้อยละ 99.99 เป็นผูเ้ชา่ช่วง
โรงแรมฮิลตัน พัทยา โดยซีพีเอ็น 
พัทยา โฮเทลยงัแต่งตัง้กลุม่ฮลิตนั
ซึ่งเป็นเครือข่ายการบริหารโรง 

กองทรัสต์ CPNREIT จดทะเบียนซื้อขายหน่วยทรัสต์ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ 14 ธันวาคม โชว์ทรัพย์สินที่รับโอนจากกองทุน
รวม CPNRF อยู่ในท�าเลที่ดี โครงการเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา 
บีชและโรงแรมฮิลตัน พัทยาเป็นทรัพย์สินที่เข้าลงทุนเพิ่มเติม 
มีอัตราการเช่าพืน้ที ่อตัราเข้าพกัและค่าเช่าห้องพกัเฉลีย่ทีโ่ดดเด่น

แรมระดับนานาชาติ ท�าหน้าที่บริ 
หารโรงแรมต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และโอกาสทีก่องทรสัต์ CPNREIT  
จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะ
ยาว จงึมัน่ใจว่าจะได้รับความสนใจ
จากนักลงทุน โดยเฉพาะผู ้ต ้อง 
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่าน
การซื้อหน่วยทรัสต์
 โดยผลการด�าเนินงานของ
ทรพัย์สนิที่กองทรัสต์ CPNREIT 
รับโอนจากกองทุนรวม CPNRF 
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอด ส่วนทรัพย์ 

ร่วมมือ : เทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธานใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือวางแผนพัฒนาธุรกิจ S-Curve และนวัตกรรมดิจิทัล” ระหว่าง 
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 

เปิดสาขา : สุวิทย์ ค�าดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้เกียรติเป็นประธาน
ในพธิเีปิด เอฟเอน็ เอ๊าท์เลท สาขาที ่10 จงัหวดัฉะเชงิเทราอย่างเป็นทางการ โดย 
ม ีปรชีา ส่งวฒันา ประธานกรรมการบรหิาร และ เบญจ์เยีย่ม ส่งวฒันาประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าท์เลท จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบั 

สนิทีเ่ข้าลงทนุเพิม่เตมิได้แก่ โครง 
การเซน็ทรลัเฟสตวิลั พทัยา บชี มี
อตัราการเช่าพืน้ที ่ณ วนัที ่31 ธนั 
วาคม 2559 และวนัที ่30 มถินุายน 
2560 สงูถงึร้อยละ 98.45 และร้อย
ละ 97.37 ตามล�าดบั ส่วนโรงแรมฮลิ
ตนั พทัยา มอัีตราการเข้าพกัในปี 
2559 และงวด 6 เดอืนปี 2560 อยู่
ทีร้่อยละ 89.13 และร้อยละ 91.60 
ตามล�าดบั  และมค่ีาเช่าห้องพกัเฉลีย่
ในปี 2559 และงวด 6 เดอืนปี 2560 
อยูท่ี ่5,586 บาทต่อคนื และ 6,487 
บาทต่อคนืตามล�าดบั

SAMประมูลทรัพย์สวยส่งท้ายป ี
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท 
จ�ากัด (บสส.) หรือ SAM  จัดงาน 
“สุดยอดอสังหาฯ ท�าเลทองทั่ว
ไทย” ประมูลทรพัย์สินรอการขาย 
( NPA) ส่งท้ายปี 2560 คดัสดุยอด
อสังหาริมทรัพย์เกือบ 200 ราย 
การ มลูค่า 500 ล้านบาท วนัที ่15 
ธนัวาคม ตัง้แต่เวลา 09.00-12.00 น.  
ทีโ่รงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เปิด

โอกาสนักลงทุนรายใหญ่และราย
ย่อยร่วมประมูลทรัพย์สวย ท�าเล
ทองแห่งอนาคตหลายประเภท 
พร้อมโปรโมชั่น “SAM ออกให้
ฟร!ี ค่าภาษกีารโอน” ลกูค้าทีช่นะ
การประมูลช�าระเพียงค่าธรรม 
เนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ตัว 
อย่างทรัพย์ที่น่าสนใจ 
 ผู้สนใจเข้าร่วมประมลูสามารถลง
ทะเบยีนได้ตัง้แต่วนันีถ้งึ 14 ธนัวาคม 

ที่ส�านักงานใหญ่  SAM  หรือ
ส�านกังานสาขาทัง้ 4 แห่ง ได้แก่ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลก  
และสรุาษฎร์ธานี 
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ข่าวย่อย

ค่าครองชีพมาเลย์ดขีึน้ 
สถาบันยุทธศาสตร์ และการ
ศึกษาระหว่างประเทศยุทธ 
ศาสตร ์ หรือ ISIS ชี้  คน
มาเลเซียมีมาตรฐานการครอง
ชีพสูงขึ้นกว ่าแต่ก ่อน นาย 
เฟอร์ดาวส์ โรสลิ ผู้อ�านวยการ
การค้าและการบูรณาการใน
ภูมิภาคของสถาบันดังกล่าว 
เผยว่าจากผลส�ารวจการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนประจ�าปี 2559 
คนมาเลเซียหันมานิยมซื้อรถ
แบรนด์ต่างชาติ มากกว่ารถ
แบรนด์มาเลเซียมากขึ้น นอก 
จากนี้ ยังซื้อของจากร้านขาย
ของช�าลดลง แต่นิยมออกไป 
รบัประทานอาหารนอกบ้านแทน 
นอกจากนี้พบว่า ปัจจุบัน คน
มาเลเซีย ยังนิยมจับจ่ายซ้ือ
สนิค้าออนไลน์มากขึน้ โดยอ้าง
ข้อมลู เฉพาะวันที ่ 11 พฤศจกิา 
ยน เพียงวันเดียว มียอดการ 
ซ้ือขายผ ่านระบบออนไลน์  
มากถึงกว่า 100 ล้านริงกิต  
หรือเกือบ 1,000 ล้านบาท 

‘เมยีนมา’ตอบโต้ยเูอน็
จ่อ วิน ทูตเมียนมาประจ�าสห 
ประชาชาติ ปฏิเสธข้อกล่าวหา
ว่ามีการทารุณกรรมชาวมุสลิม
โรฮิงญาซึ่งเป็นชนกลุ ่มน้อย 
ในเมียนมา พร้อมระบุ การจะ
กล่าวหาประเทศใด ว่ามีการ 
ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือก่ออาชญา 
กรรมต่อมวลมนุษยชาติจะ 
ต้องมีหลักฐานแน่ชัด และต้อง
ไม่ใช้มาตรการกดดันทางการ
เมอืง ก่อนหน้านีส้หประชาชาติ
เรียกร ้องให ้ยุติการทารุณ 
กรรมในเมียนมา ขณะที่ ทูต 
บังกลาเทศ ระบุ สถานการณ์ 
ผู ้ อพยพชาวโรฮิงญาในบัง 
กลาเทศเลวร ้ายลงทุกขณะ  
จนถึงขณะนี้มีชาวโรฮิ งญา
อพยพเข ้าไปในบังกลาเทศ 
เกิน 626,000 คน

ต่างประเทศ

โสมแดงมห�อำ�น�จนิวเคลียร์ 

รายงานแจ้งว่า มีการพบข้อ 
ความเตือนขอ งนายอคาเยด  
อุลลาห์ มือวางระเบดิถล่มสถานี
รถบัสที่กรุงนิวยาร์ค เมื่อวัน
จันทร์ที่ผ่านมา ไปยังโดนัลด์ 
ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรฐัอเม 
รกิากบัการก่อเหตรุ้ายครัง้นี้ 
 
 นายอุลลาห์ ได้พิมพ์ข้อความ
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ ๊ก
เตือนถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ ว่าล้มเหลวใน
ความพยายามปกป้องประเทศชาติ
ก่อนลงมือระเบิดโจมตีสถานีรถ

โดยสารในมหานครนิวยอร์กด้วย 
ส่วนความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้า 
ทีส่หรฐัฯ เผยว่าอลุลาห์เป็นพลเมอืง
ถาวรของสหรัฐฯ เดนิทางจากเมอืง
จิตตะกองในบังคลาเทศเข้าสหรัฐ
เมื่อปี 2554 โดยใช้วีซ่าครอบครัว 
มีบ้านในเขตบรูคลิน ไม่มีประวัติ
อาชญากรรม เขาท�าระเบิดเอง หวัง
เแก้แค้นที่สหรัฐโจมตีทางอากาศ
ถล่มกองก�าลังรัฐอิสลาม (ไอเอส) 
ในซีเรียและที่อื่นๆ และแก้แค้นที่
อิสราเอลโจมตีชาวปาเลสไตน์ใน
ฉนวนกาซา เขาติดตามโฆษณา 
ชวนเช่ือของไอเอสทางออนไลน์ 

‘มอืบ้ึม’เคยเตอืนทรมัป์ผ่านโซเชยีล 
แต่ไม่ได้ติดต่อกลุ่มไอเอสโดยตรง 
 ขณะที่ครอบครัวของอุลลาห์ท่ี
บังกลาเทศแถลงรู ้สึกใจสลาย  
และเสียใจในสิ่งที่ เกิดขึ้น เช ่น 
เดียวกับรัฐบาลบังคลาเทศแถลง
ประณามการโจมตีครั้งนี้ ส ่วน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ฉวย
โอกาสเรียกร้องให้สภาคองเกรส
ปฏิรูปกฏหมายควบคุมผู ้อพยพ 
เข้าสหรัฐเข้มงวดขึ้น โดยโฆษก
ท�าเนียบขาวแถลงระบุ ถ ้ากฏ
หมายเข้มงวดผู้อพยพของทรัมป์
ถูกบังคับใช้ ผู้ก่อการร้ายจะไม่มี 
วันได้เข้าสหรัฐมาก่อเหตุครั้งนี้

คิม จองอึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ 
ประกาศว่า เขาจะท�าให้ เกาหลี 
เหนือเป็นมหาอ�านาจนวิเคลยีร์
ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ขณะที่
รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐัมัน่ 
ใจว่า สหรฐัก�าลงัท�าทกุอย่างเพือ่
บีบให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะ
เจรจา

ส�านักข่าวเคซีเอ็นเอของทางการ
เกาหลีเหนือ รายงานว่า นายคิม 
บอกกับคณะท�างานทีอ่ยูเ่บ้ืองหลงั
การทดสอบยิงขีปนาวุธลูกล่าสุด 
ว่า เกาหลีเหนือจะก้าวหน้าและ
ก้าวกระโดดขึ้นเป็นมหาอ�านาจ
นิวเคลยีร์และมหาอ�านาจทางทหาร
ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก หลังจากที่
ได้ทดสอบยงิขปีนาวธุข้ามทวปีฮวา
ซอง-15 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา โดยอ้างว่าสามารถติด 
หวัรบนวิเคลียร์ขนาดใหญ่ทีส่ามารถ 
ถล่มได้ทั่วสหรัฐอเมริกา  
 ขณะเดียวกันนายเร็กซ์ ทิล 
เลอร์สัน รัฐมนตรีต่างประเทศ
สหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อเวทีนโย 
บายของสภาแอตแลนติกซึ่งเป็น
หน่วยงานวิชาการด้านกิจการ
ระหว่างประเทศในกรุงวอชิงตัน

ของสหรัฐว่า เขามั่นใจว่าสหรัฐ
ก�าลังท�าทุกอย่างเพ่ือบีบให้เกา 
หลีเหนือกลับมาเจรจาเร่ืองปลด 
อาวุธนิวเคลียร์ เขาจะใช้วิถีทาง
ทางการทูตต่อไปตามที่ได ้เคย 
ย�้าไว ้หลายครั้ง จนกว่าเกาหลี 
เหนือจะยิงระเบิดนิวเคลียร์ลูก 
แรก แต ่ขณะเดียวกันกองทัพ
อเมรกินักพ็ร้อมจะเคลือ่นไหวหาก 
มีความจ�าเป็น
 นายเจฟฟรีย์ เฟลท์แมน ผู้อ�า 
นวยการฝ่ายการเมืองสหประชา 
ชาติ กล่าวกับผู้ส่ือข่าวภายหลัง 
รายงานสรุปผลการเยือนเกาหล ี
เหนือกับคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งประชาชาติว่า เกาหลีเหนือ
เห็นพ้องว่ามีความจ�าเป็นที่ต้อง

ป้องกันไม่ให้เกิดสงคราม นาย 
เฟลท์แมนได้พบกับนายรี ยองโฮ 
รัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือ 
และนายปัก มยองกุ๊ก รัฐมนตรี
ช่วยต่างประเทศ ระหว่างการเยอืน
กรุงเปียงยางช่วงสุดสัปดาห์ก่อน 
นับเป็นการเยือนของเจ้าหน้าที่
ระดับสูงสุดจากยูเอ็นนับตั้งแต ่
ปี 2554 นายเฟลท์แมนกล่าวว่า 
เกาหลีเหนือรับฟังข้อวิจารณ์อย่าง
จริงจัง แต่ยังไม่ได้ให้ค�ามั่นว่าจะ
เจรจาหาทางออกกัน ที่ผ่านมา
คณะมนตรีความมั่นคงสหประชา 
ชาติได้มีมาตรการคว�่าบาตรสาม
รอบกับเกาหลีเหนือ เพื่อตอบโต ้
ทีเ่ดนิหน้าพัฒนาโครงการขีปนาวุธ 
และนิวเคลียร์
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สังคม

‘ช้�ง เซนซอรี่ เทรลส์’เติมเต็มคว�มอร่อย

นพ.สุพจน์-ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา ผอ.และรองผอ.โรงพยาบาลยันฮี, 

พ.ต.อ.ลอืศกัดิ ์ด�าเนนิสวสัดิ ์ผกก.สน.บางพลดั, ชุลพีร วงษ์พพิฒัน์ ผอ.เขตบางพลดั 

พร้อมด้วยต�ารวจในท้องที่ บกน.7, จนท.โรงพยาบาลยันฮี และประชาชนทั่วไป 

ร่วมใจกันบริจาคโลหิต ครั้งที่ 35 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

ทานิกุจิ ชูอิจิ หัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมอาหารสาธารณสุขและยา หน่วยงาน 

วางกลยุทธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมือง 

ซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Hokkaido Fair in 

Bangkok” ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

“ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์” (Chang 
Sensory Trails) เติมเต็มทุก
รสชาติความอร่อย เปิดพื้นที่แห่ง
ความสขุใน 40 กว่าแห่งทัว่ประเทศ 
ภายใต้คอนเซป็ต์ “Full Course  
of Sense” เสิร์ฟความสุขทุกรส 
ชาติ ชวนคุณมาชิลและชิมอาหาร
รสชาติเยี่ยมจากร้านดัง และเต็ม
อิ่มกับ Line up วงดนตรีที่ดีที่สุด
จากศิลปินนักร้องชั้นแนวหน้า 
ในบรรยากาศสุดรีแลกซ์ 2 สไตล์
พร้อมเตรียมเมนูสุดพิเศษให้ได้
ลิ้มลองตลอดเดือนธันวาคมนี้
 เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับ
ช่วงเทศกาลเฉลมิฉลอง “อาหาร” 
คือ ส่วนส�าคัญที่จะมาช่วยเติม 
เต็มบรรยากาศให้มีสีสันมากขึ้น 
‘ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์’ เปิดให้ 
ทุกคนได้มาเติมเต็มรสชาติความ
อร่อย 40 กว่าแห่งทั่วประเทศ 
กับเมนูอาหารมากมายจากร้าน
ดังอาทิ กุ ้งแช่น�้าปลาฟองเบียร์ 
ซ่ีโครงหมูย่างหมักเบียร์ต้มซุป 
เปอร์ซี่โครงอ่อน บาร์บีคิวกระทะ
ร้อน กุ้งทูโทนแช่ฟองเบียร์ ขา 
หมูเยอรมันทอด เป็นต้น นอก 
จากนี้ยังได้เพิ่มความพิเศษให้กับ
โมเมนต์ดีๆ ของทุกคนด้วยการ
ร่วมกับ “เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนา
ขจร” เซเลบริตี้ เซฟแห่ง Top  
Chef Thailand และเจ้าของร้าน 

“เลอ ด”ู (Le Du) ร้านอาหารไทย
โมเดิร์นชื่อดัง ซึ่งติดอันดับ 37 
ของ Asia’s 50Best Restaurants 
2017 และร้าน Baan ที่พึ่งได ้
รบัการแนะน�าใน Bib Gourmand 
จาก Michelin Guide Bangkok 

2018 เมื่อเร็วๆนี้มาร่วมรังสรรค์
เมนูสุดพิเศษในช่ือ “รสชาติแห่ง
การเฉลิมฉลอง” (Taste of 
Celebration) ที่จะเสิร์ฟให้เฉพาะ 
50 ท่านแรกท่ีร่วมกิจกรรมแชร์
ภาพเมนูนี้จากเฟซบุ๊กแฟนเพจ 

Chang World ในทุกวันอังคาร
ตลอดเดือนธันวาคมนี้ เฉพาะ  
‘ช้าง เซนซอรี่ เทรลส์’ ณ ลาน 
พาร์คพารากอนเท่านั้น
 เชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร 
กล่าวถึงท่ีมาของเมนูสุดพิเศษที่
รังสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะส�าหรับ 
“ช้าง เซนซอรี ่เทรลส์” ว่า “ความ
พิเศษของเมนู ‘รสชาติแห่งการ
เฉลิมฉลอง’ คือ ผมเลือกน�าอา 
หารที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง  
‘ข้าวคลุกกะปิ’ ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 
ซิกเนเจอร์เมนูของร้าน “เลอ ดู” 
เป ็นเมนู ท่ีคัดสรรวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติชั้นเยี่ยม เช่น ข้าวกล้อง 
ออร์แกนคิจากภาคเหนอื และกะปิ
จากระยองที่มีกลิ่นหอมและให้ 
รสเค็มก�าลังดี เพ่ิมความพิเศษ
ด้วยการน�าเสนอในสไตล์อาหาร 
อิตาเลียนที่เรียกว่า ‘อารันชินี่’ 
(Arancini) ด้วยการปั้นข้าวเป็น
ก้อนกลมและน�าลงไปทอดซึง่ช่วย
ให้ได้รสสัมผัสของข้าวคลุกกะปิที่
แปลกใหม่เพ่ิมความกลมกล่อม
ด้วยการเสิร์ฟพร้อมซอสหัวกุ้งที่มี
กลิ่นหอมบางๆของข่าและตะไคร้
ท�าให้ซอสมีรสชาติเฉพาะตัวและ
หากได้รับประทานคู่กับเครื่องดื่ม
ที่เข้ากันทุกคนก็จะได้สัมผัสกับ
รสชาติและความแปลกใหม่ของ
เมนูพิเศษนี้อย่างแน่นอนครับ”
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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

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.

TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4727 (1252) วันพฤหัสบดีที่ 14 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


