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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

กระแสตั้ง “พรรคทหาร-รีเซตพรรคการเมือง” 
ยิ่งสะท้อนวาทกรรม “ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” 
เป็นเพียงวาทกรรมเพื่อ “ต่อเวลา-ต่อท่ออ�านาจ” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้แก้ “กฎหมายพรรคการเมือง” 
ไม่ได้ลดความเหลื่อมล�้าพรรคเก่ากับพรรคตั้งใหม่ 
“วิลาศ จันทร์พิทักษ์” เตือนวิกฤตศรัทธา “บิ๊กตู่” 
ไม่ท�าตามสัญญา ประชาชนจะลุกขึ้นมาทวงสัญญา 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เชื่อ “คนดีมีน�้าใจ” มีมากมาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ฟันธงฟองสบู่อสังหาฯเกิดแล้ว  
ทั้งที่เศรษฐกิจตกต�่าและประชาชนไม่มีก�าลังซื้อ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

หญิงร้ายชายชั่ว
ศีลธรรมไม่กลับมา โลกา
พินาศ

editor59lokwannee@gmail.com
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ตลาดรับสร้างบ้าน
เร่ิมขยับดีข้ึน

มัชฌิมาโมเดล

เศรษฐกิจ 4

ข้อเสนอของบประมาณพัฒนา
พื้นที่ผ่าน 134 โครงการวงเงิน
รวม 6,500 ล้านบาทของอดีต 
ส.ส.กลุ่มมัชฌิมา ให้คณะรัฐมน 
ตรีพิจารณาในการประชุมครม.
สัญจรที่จังหวัดสุโขทัย ซึ่งครม.
ได้ให้ความเห็นชอบหลายโครง 
การแม้ไม่ได้บอกว่าโครงการไหน
เป็นโครงการที่ส.ส.กลุ่มมัชฌิมา
เสนอ แต่กลุม่ทีเ่สนอย่อมรู ้ ประ 
เดน็อยูท่ีก่รณนีีอ้าจท�าให้มโีอกาส
เกิด “มัชฌิมาโมเดล” คือการ

รวมกลุ่มกันของอดีตส.ส.ยื่นขอ
งบประมาณท�าโครงการพัฒนา 
พื้นที่จากรัฐบาลเพื่อใช้งบประ 
มาณ ใช้โครงการพัฒนาตกเขียว
คะแนนเสยีงจากประชาชน เรยีก
ความมัน่ใจก่อนตดัสนิใจย้ายสงักดั  
หลังจากหัวหน้าคสช.ใช้อ�านาจ
เปิดช่องให้ปลดแอกตัวเองเป็น
อิสระจากพรรคที่สังกัดอยู ่ใน
ปัจจุบัน และยังเป็นการวัดใจว่า
พร้อมดูแลกันจริงหรือไม่
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

การเสนอโครงการขอใช้งบ 6,500 ล้านบาท
ช่างประจวบเหมาะกับกระแสข่าวตั้งพรรคใหม่
ตกปลาในบ่อเพื่อน ที่ดังอื้ออึงอยู่ในตอนนี้
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ไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน
จะถือเป็น “มัชฌิมาโมเดล” 
ให้กับอดีตส.ส.กลุ่มต่างๆ
รวมตวักนัยืน่โครงการเพือ่ขอ 
ใช้งบประมาณพัฒนาพื้นท่ี 
ตัวเองปูทางชิงคะแนนเสียง
ก่อนการเลือกตั้งที่จะมาถึง
  กรณีนี้หากไม่คิดมากก็ไม่มี
ปัญหาเพราะถือเป็นการช่วยรัฐ 
บาลท�างานในฐานะคนอยู ่ใน
พื้นที่ย่อมรู ้ดีว่าประชาชนขาด
เหลืออะไร ต้องการโครงการ
แบบไหน ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะช่วย
ให้รัฐบาลแก้ปัญหาแบบเกาถูก 
ที่คัน
  แต่ประเด็นค�าถามคือท�าไม
มาเสนอกันตอนน้ี ตอนที่ใกล้ 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

จะมีการเลือกตั้ง
  หากจะตอบว่าที่เสนอตอน 
นี้เพราะเป็นช่วงที่มีการประชุม
คณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัด
สุโขทัย แม้จะมีเหตุผลอยู่บ้าง  
แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้
ท�าไมไม่เสนอ ทั้งที่สามารถน�า
เสนอโครงการได้ตลอดเวลา
  ถ้าเห็นว่าความเดือดร้อน 
ของประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นความ
จ�าเป็นเร่งด่วน ยิ่งต้องรีบน�า 
เสนอไม่ใช่รอเวลาจนใกล้จะมี
เลือกตั้งในปลายปีหน้า
  ที่ ส� าคัญคือการน�า เสนอ 
โครงการขอใช ้ งบประมาณ 
6,500 ล้านบาทช่างประจวบ
เหมาะกับกระแสข่าวตั้งพรรค
ใหม่ ตกปลาในบ่อเพ่ือน ที่ดัง 
อื้ออึงอยู่ในตอนนี้
  หากยังจ�ากันได้ไม่นานก่อน
หน้านี้แกนน�ากลุ่มมัชฌิมาเป็น 
ผู ้น�าเสนอแนวคิดล้างไพ่การ 
เมืองใหม่โดยให้ผู ้ที่ลงสมัคร 
เลือกตั้งส.ส.ครั้งหน้าไม่จ�าเป็น
ต้องสังกัดพรรค
  แม้ข้อเสนอจะไม่ได้รับการ
ตอบรับอย่างเต็มที่ แต่การใช้
อ�านาจมาตรา 44 ออกค�าสั่งให้
สมาชิกพรรคการเมืองต้องท�า
หนังสือยืนยันความต้องการ 
เป็นสมาชิกพรรคนั้นๆภายใน 
30 วนั นบัตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 

2561 หากพ้นก�าหนดให้ถือว่า
ไม่ประสงค์เป็นสมาชิกพรรค 
การเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู ่ใน
ปัจจุบันก็ไม่ต่างอะไรกับการ 
ล้างไพ่นักการเมืองใหม่
  ปลดปล่อยให้นักการเมือง 
มีอิสระในการโยกย้ายพรรคได้
เต็มที่
  แม้นายสมศักด์ิจะแบ่งรับ
แบ่งสู้ที่จะน�าบรรดาอดีตส.ส.ที่
เป็นสมาชิกกลุ่มมัชฌิมาเข้าสัง 
กัดพรรคการเมืองใหม่หากมี 
การต้ังข้ึนโดยจะขอดูปัจจยัต่างๆ
ก่อน แต่แนวทางการเมืองของ
นายสมศักดิ์และสมาชิกกลุ ่ม
มัชฌิมาที่ผ่านมานั้นชัดเจนจน
คาดเดาการตัดสินใจได้ไม่ยาก
  เมื่อรูปการณ์เป็นอย่างนี้โอ 
กาสที่จะเกิด “มัชฌิมาโมเดล” 
การรวมกลุ ่มกันของอดีตส.ส. 
เพื่อยื่นของบประมาณท�าโครง 
การพัฒนาพื้นที่ จากรัฐบาล  
เพ่ือตกเขียวคะแนนเสียงจาก
ประชาชนอาจเกิดข้ึนได้ เพื่อ 
เรียกความมั่นใจก่อนตัดสินใจ
เปลี่ยนค่าย ย้ายสังกัด
 อย่างไรก็ตามหากศึกษา
การเมืองท่ีผ่านมาผู้มีอ�านาจ
กไ็ม่ควรไว้วางใจนกัการเมอืง
เพราะในอดีตมีให้เห็นไม่
น้อยแม้จะรับค่าตอบแทน 
ในการย้ายสังกัดแล้ว แถลง
เปิดตัวกันไปแล้ว แต่พอถึง
วันเอาจริงกลับไปสวมเสื้อ
ค ่ ายอื่น ย่ืนใบสมัครส.ส. 
หน้าตาเฉยก็เคยมีให้เห็น 
กันมาแล้ว

“หากงานนี้ได้งบประมาณน้อย
กว่า 5,000 ล้านบาทถือว ่า
ขาดทุน”
  ประโยคไฮไลต์ส�าคัญที่ต้อง
ขดีเส้นใต้หลงัจาก นายสมศกัดิ์ 
เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐ 
มนตรี แกนน�ากลุ่มมัชฌิมาน�า
สมาชิกเข้าหารือกับ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน ้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เพื่อของบประมาณ
พัฒนาจังหวัดสุโขทัยรวมทั้ง 
สิ้น 6,500 ล้านบาท 
  มองเบื้องหน้า 134 โครง 
การที่กลุ ่มกลุ ่มมัชฌิมาเสนอ 
ต่อรัฐบาล แม้จะเป็นโครงการ 
พัฒนาพื้นที่โดยรวมผ่านการ 
จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
ต ่างๆ ซ่ึงกลุ ่มมัชฌิมาไม ่ มี 
ส่วนโดยตรงต่อการใช้จ่ายงบ
ประมาณ
 แต่หากรฐับาลตอบสนอง

มชัฌมิาโมเดล
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

หญิงร้ายชายชั่วยิ่งนิ่งยิ่งเจ็บ!

ทรรศนะ

แพ้ภัยตวัเอง แพ้กิเลศตวัเองอย่าง
ท่ีไม่ควรแพ้กม็าแพ้ แพ้อย่างย่อย 
ยบัยบัเยนิ แพ้ความอยาก แพ้ความ 
ใฝ่ต�า่ของตวัเอง ชีวิตจึงตกต�า่จม 
อยูใ่นบาป ต้องตดิคกุ ตายไปก็ไม่รู้ 
ว่าจะตกนรกขุมไหน เป็นเรื่องที่
อนาถใจ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เกิดขึ้นเหมือนโบราณที่ว่า “หญิงร้ายชายชั่ว” 
หรอื “ผีเน่ากบัโลงผุ” เพราะกเิลศเตม็หวัหมด 
ไม่ว่าคนตาย คนฆ่าที่ต้องติดคุก หรือก๊ิก 
ที่ร่วมมือหาปืนและขับรถพาหนี  
 โบราณเตอืนไว้นกัหนาว่า “ทีใ่ดมรีกั ทีน่ัน่
มีทุกข์”  ถ้าฝ่ายหมอไม่รักไม่หลงมาก ผู้ชาย
คนเดียวก็คงไม่เอามาคิดให้เปลืองสมอง ให้
หนักสมอง ผู้ชายไม่ไร้เท่าใบพุทธา ไม่ใช่จะ
เหลือใบน้ีใบเดียว คนเราเม่ือความคิดคับ 
แคบ มองโลกแคบ ถ้ามองให้กว้างสักนิดก็จะ 
เอาตัวรอดได้ คนที่ไม่มีความอดทนต่อสิ่ง
ยั่วเย้า ทั้งไม่มีจาคะ ไม่รู้จักสลัดอารมณ์ร้าย 
อารมณ์เสีย ปล่อยให้อารมณ์ร้ายมาครอบง�า 
สุดท้ายก็ต้องเสียอกเสียใจไปตามๆกัน พ่อ 
แม่ทั้ง 3 ฝ่ายต้องนั่งเป็นทุกข์  
  ที่จริงเขาสูญเสียอิสรภาพไปตั้งไปนาน 
แล้ว ถ้ามีอิสรภาพก็คงไม่ต้องไปผูกขาด  
หรือเป็นทาสคนน้ันคนน้ี สามารถมีชีวิตอยู่ 
ได้โดยไม่ต้องฆ่าใคร แต่ไม่เลือกทางนั้น  
ไม่ใช้สติปัญญา ไม่ใช้ธรรมไตร่ตรอง เมื่อ 
โลกขาดธรรมะ ขาดศีลธรรม  
 หลวงพ่อพทุธทาสถงึบอกว่า “ศีลธรรมไม่
กลับมา โลกาพินาศ” ความพินาศเกิดขึ้นกับ
ครอบครวัทัง้ 3 ฝ่าย เหมอืนพายกุระหน�า่ แผ่น
ดินไหว เพราะแพ้ภัยตัวเอง แพ้กิเลศตัว 
เองอย่างที่ไม่ควรแพ้ก็มาแพ้  แพ้อย่างย่อย 
ยับยับเยิน แพ้ความอยาก แพ้ความใฝ่ต�่า 
ของตัวเอง  ชีวิตจึงตกต�่าจมอยู่ในบาป ต้อง 
ติดคุก ตายไปก็ไม่รู ้ว ่าจะตกนรกขุมไหน   
เป็นเรื่องที่อนาถใจ 
 กใ็ห้น�ามาเป็นบทเรยีน ตดิตามข้อมลู
ข่าวสารแล้วก็ต้องน�ามาคิดมาพิจารณา 
อย่าให้เรื่องชั่วร้ายมาเกิดกับเราเป็นอัน
ขาด อย่าให้เกิดกับตระกูลเรา ญาติเรา 
พี่น้องเรา เรื่องแบบนี้ไม่โสภีส�าหรับโลก
ใบนี้เลย เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรเกิด  
ไม่ว่ากับใครทั้งสิ้น 
  เจริญพร

เรื่องน่าเศร้ากรณีข่าว “รักสามเศร้า” ท่ีเกิด
เรื่องแล้วก็เศร้ากันไปหมดทุกฝ่าย ทั้งญาติ 
พีน้่องของ “หมอปอ” ทีต่าย พ่อแม่ของ “นาย
เก่ง” ที่เป็นผู้ฆ่า “กิ๊กสาว” ก็ท�าให้พ่อแม่ปวด
ร้าวเพราะเพิง่เรยีนจบกห็วงัว่าลกูจะได้ท�างาน
แล้วเลี้ยงดูครอบครัว พ่อก็ตาบอด แม่ก็ขาย
ของช�าเล็กๆน้อยๆ ข่าวตอนแรกท่ีออกไป 
ก็ว่ามีฐานะดีร�่ารวย จริงๆแล้วไม่ใช่ แล้วยัง 
มาเกิดเร่ืองร้ายๆอีก อย่างนี้ต้องถือว่าช�้า 
กับช�้า
 ดังน้ันการหาคู่รักคู่ครอง ที่จริงผู้ตายถ้า 
มหีลกัธรรมสกันดิหนึง่ว่า พระพทุธเจ้าตรสัว่า 
การครองเรือนนั้น หลักธรรมข้อแรกคือ 
สัจจะ ถ้าคู่รักไม่มีสัจจะ ตระบัดสัตย์ ประพฤติ
ไม่น่าไว้วางใจ แต่งงานอยู ่กันไปก็ระแวง
แคลงใจกันไป แล้วจะมีความสุขมีความ
สบายใจได้อย่างไร อยู่ร่วมกันแล้วไม่มีทมะ 
เจอใครยั่ว เด็กมายั่วจะเป็นอย่างไร ก็ไม่ควร
ใจอ่อน ฝึกจิตฝึกใจให้เข ้มแข็ง หักห้าม  
ยับยั้ง เบรกรั้ง ไม่ใช่ใครมายั่วก็จะม่ัวไป 
หมด อย่างนี้ก็ไม่ถูกเรื่อง พอไม่ได้อย่างใจ 
ก็คิดร้ายคิดชั่ว 
 ไม่อยากแต่งก็ไม่ต้องแต่ง ท�าไมต้องไป 
ฆ่าเขาด้วย บอกเขาไปว่าไม่แต่งก็จบเรื่อง  
บอกว่ามีก๊ิกมาเป็นปีแล้วก็บอกไป เรื่องท่ี 

ยังไม่จบส�าหรับ “นาฬิกาหรู” ของ 
“บิ๊กป้อม” เมื่อเฟซบุ๊กเพจ CSI LA 
เปิดเผยว่าชาวเน็ตสังเกตเห็นนาฬิกา
หรูเรือนที่ 10 บนข้อมือ “บิ๊กป้อม” 
เป็นยี่ห้อดังเจ้าเดิม “ริชาร์ด มิลล์รุ่น 
RM010” หน้าปัดสีน�้าเงิน ราคา
ประมาณ 3.26 ล้านบาท
 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ปรากฏ 
การณ์ “แหวนเพชร-นาฬิกาหรู” 
ของ “บิก๊ป้อม” ท�าให้ชาวเนต็ยิง่เกาะ
ตดิและค้นหาภาพนาฬิกาหรบูนข้อมอื
ของ “บิ๊กป้อม” เฉพาะในเฟซบุ๊กเพจ 
CSI LA ระบุว่ามีจ�านวน 9 เรือน เป็น
ยีห้่อ “ริชาร์ด มลิล์” 2 เรอืน “ปาเต็ก  
ฟิลลิปส์” 3 เรอืน “โรเลก็ซ์” 3 เรอืน 
และ “โอเดอะมาร์ส ปิเกต์” 1 เรือน 
รวมมูลค่าประมาณ 18 ล้านบาท ซึ่ง
ทั้งหมดไม่ปรากฏในบัญชีทรัพย์สิน
และหนี้ที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้อง 
กันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) แม้แต่รายการเดียว
 “บิ๊กป้อม” ก็ปฏิเสธที่จะตอบ
ค�าถามกบัผู้สือ่ข่าวและให้สมัภาษณ์ 
เรือ่งอืน่ๆน้อยลงไปด้วย แต่ “ความ 
นิง่” ไม่สามารถสยบการขดุคุย้ของ
สังคมชาวเน็ตได้เลย ยิ่งคนใน 
ป.ป.ช.ออกมาพดูในท�านองให้ท้าย
ว่า “ไม่ผิด” หรือ “ทั่นผู้น�า” ขอให้ 
“ลดราวาศอก” กย็ิง่ท�าให้วาทกรรม 
“ปราบโกง” ถูกตั้งค�าถามว่าเป็น
แค่ “ปาหี่การเมือง” หรือไม่!
 อาการของป.ป.ช.จึงไม่แปลกที่ 
จะไม่ถูก “เซ็ตซีโร่” เหมือนองค์กร
อิสระบางองค์กรแล้ว คณะกรรมการ
ป.ป.ช.ทั้งชุดยังได้ต่ออายุให้ท�างาน 
จนครบ 9 ปี ทั้งที่คุณสมบัติกรรม 
การบางคนขัดรัฐธรรมนูญ  
   หรือนี่คือ “ธรรมาภิบาล” ภาย
ใต้ “ระบอบพิสดาร”?
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เศรษฐกิจ

ตลาดรบัสร้างบ้านเริม่ขยบัดข้ึีน

สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai 
Home Builders Association: 
THBA) ประเมินความต้องการสร้าง
บ้านของผู ้บริโภคและประชาชน 
ประเภท “บ้านเดีย่วสร้างเอง” ครึง่
หลังปี 2560 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน อาจ
เพราะก�าลังซื้อที่อั้นมานานและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนท่ีมีสัญ 
ญาณบวกต่อทิศทางการเมืองและ
เศรษฐกจิ โดยเฉพาะภาคการท่อง
เทีย่วและการส่งออกขยายตวัดเีกนิ 
คาด กอปรกับมาตรการกระตุ้น 
เศรษฐกจิของรฐับาลทีอ่ดัฉดีเข้ามา
สู่ระบบ ท�าให้ประชาชนมีก�าลังจับ
จ่ายใช้สอยและเงินหมุนเวียนดีขึ้น 
 อย่างไรกด็ ีความต้องการสร้าง
บ้านและตัวเลขยอดขายบ้านที่
ปรบัตวัดขีึน้ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
อาจยงัไม่สะท้อนตวัเลขรายได้ของ 
ผูป้ระกอบการสร้างบ้านในปี 2560 
มากนกั เนือ่งจากการก่อสร้างและ 
การจ้างงานส่วนใหญ่จะเริ่มลงมือ
ไตรมาสแรกปี 2561 ซึ่งจะส่งผล 
ถึงภาคผู้ผลิตและจ�าหน่ายวัสดุที่
ปรับตัวดีขึ้น
 ส�าหรบัภาพรวมธุรกจิรบัสร้าง
บ้านพบว่ามีการขยายตัวไปในทิศ 
ทางเดยีวกนั บรรดาผูป้ระกอบการ

รับสร้างบ้านส่วนใหญ่มียอดขาย 
บ้านเพ่ิมขึน้ในช่วงท้ายปีนี ้ยกเว้น
ผูป้ระกอบการทีด่�าเนนิธรุกจิอยูใ่น
พื้นที่น�้าท่วมบางจังหวัด โดยสมา
คมฯ ประเมนิมลูค่ารวม “บ้านสร้าง 
เอง” ท่ัวประเทศปี 2560 อยูท่ีป่ระ 
มาณ 120,000-140,000 ล้านบาท 
ขณะที่กลุ ่มธุรกิจรับสร ้างบ้าน 
คาดว่ามีส่วนแบ่งตลาด 13,000-
14,000 ล้านบาท ขยายตวัเลก็น้อย 

ความต้องการสร้างบ้านปี 2560 ปรบัดขีึน้เลก็น้อยจากการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่วนปี 2561 คาดมีมูลค่า 130,000-
150,000 ล้านบาท โดยกลุม่ธรุกจิรบัสร้างบ้านมส่ีวนแบ่งตลาด 
14,000-15,000 ล้านบาท

เซเว่นฯ โฉมใหม่ : ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.
ซีพี ออลล์ เปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสาธิต พีไอเอ็มในคอนเซ็ปต์ 
“อวกาศ” เพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับลูกค้า น�าเทคโนโลยี 
เข้ามาปรับใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 

พบนักลงทุน : องอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออล
ล่า จ�ากดั (มหาชน)  เข้าร่วมงาน Opportunity Day เพือ่พบนกัลงทนุ ประจ�า
ไตรมาส 3/2560 โดย บริษัทฯ ตุน Backlog 353 ลบ. ทยอยรับรู้รายได้ 
Q4/60 เป็นต้นไป ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

น.ส.พมิพ์ผกา นจิการณุ กรรมการ
ผู ้จัดการสายธุรกิจนายหน้าค้า
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์  
ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย
ว่า นิตยสารเอเชียมันนี่จัดท�า 
Asiamoney Broker Poll 2017 
ส�ารวจความคิดเห็นของผู้จัดการ
กองทุนและนักลงทุนสถาบันทั่ว
โลก โดย น.ส.ศริพิร อรโุณทยั รอง
ผู ้อ�านวยการฝ่ายวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์  สามารถคว้าอันดับ 1 ประ 
เภท Best Small Cap Analyst  
และธนชาติยังได้รับรางวัลอันดับ
ที่ 3 บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ
ท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ียังติดอันดับ 
1 ใน 3 ในหลายประเภท  

 อนึ่ง ปีนี้บล.ธนชาตได้รับ 3  
รางวัลจากเวที SET AWARDS 
2017 ครั้งท่ี 14 จัดโดยตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับ
วารสารการเงินธนาคาร ได้แก่ 
Best Securities Company 
Awards-Retail Investors รางวลั 
Outstanding Der ivat ives 
House Awards และรางวัล 
Outstanding Deal of the Year 
Awards ในฐานะทีเ่ป็นบรษิทัทีม่ี
ความสามารถการด�าเนนิงานโดด
เด่นและมีคุณภาพการบริการที่ดี 
การวเิคราะห์หลกัทรพัย์และกลยทุธ์
อนุพันธ์ใน TFEX ท่ีมีคุณภาพ
ครอบคลมุและหลากหลาย รวมทั้ง

ธนชาต Best Small Cap Analyst

หรือใกล้เคียงกบัปีก่อน สะท้อนให้
เหน็ว่าประชาชนทัว่ไป โดยเฉพาะ 
ในต่างจังหวัดยังเลือกว่าจ้างผู้รับ
เหมาทั่วไปและรายย่อยเป็นส่วน
ใหญ่ เพราะเข้าถึงกลุ่มธุรกิจรับ
สร้างบ้านได้ยากและไม่เข้าใจเร่ือง
คุณภาพที่แตกต่างและราคาบ้าน
ที่แท้จริง 
  ส่วนการประเมนิบ้านสร้างเอง

ทั่วประเทศปี 2561 คาดว่ามีมูลค่า 
130,000-150,000 ล้านบาท ขณะ
ที่กลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านจะมีส่วน
แบ่งตลาด 14,000-15,000 ล้าน
บาท โตเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน โดยเป็นการเติบโตใน 
แง่มูลค่าต่อหน่วยที่ปรับข้ึนตาม
ต้นทุนและเกิดจากส่วนแบ่งตลาด
ของผูป้ระกอบการในธรุกจิรบัสร้าง
บ้าน  ตลาดรับสร้างบ้านยังมีการ
แข่งขันกันสูงพอสมควร ส�าหรับ
กลยุทธ์การแข่งขันคาดว่าการ 
โปรโมช่ันลดราคายังถูกน�ามาใช้
กระตุ้นก�าลังซื้อผู ้บริโภคเช่นปีท่ี
ผ่านมา

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้
จัดการการจัดสรรหุ้นส�าหรับนัก
ลงทุนประเภทสถาบันและผู ้จัด 
การการจ�าหน่ายและรับประกัน
การจ�าหน่ายในการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท 
บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ทีม่มีลูค่าถงึ 13,618  ล้านบาท ซึง่
เป็นธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของไทย
ในปี 2016
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ข่าวย่อย

ว่างงานญ่ีปุ่นลดลง
รัฐบาลญี่ปุ่นรายงานว่า อัตรา
การว่างงานเมือ่เดอืนทีแ่ล้วอยู่
ทีร้่อยละ 2.7 ขณะทีต่วัเลขผูข้อ
สมคัรงานดขีึน้จากร้อยละ 0.01  
เมือ่เดือนก่อนนั้นเป็นร้อยละ 
1.56 ในเดือนพฤศจิกายน นับ 
เป็นตัวเลขสูงสุดในรอบเกือบ 
44 ปี  ข้อมูลล่าสุดมีขึ้นในช่วง
ทีญ่ีปุ่น่มกีารขยายตวัทางเศรษฐ 
กจิดขีึน้ตดิต่อกนัมา 7 ไตรมาส 
นบัเป็นช่วงขาขึน้ทีย่าวนานต่อ
เนือ่งมากทีส่ดุใน 16 ปี ขณะท่ี
ญี่ปุ่นเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัด 
การแข่งขนักฬีาโอลมิปิก 2020 
ซึง่มส่ีวนช่วยหนนุเศรษฐกจิให้
สดใสขึ้น

ญวนอพยพกว่าล้าน
เวียดนามเตรียมอพยพกว่า 1 
ล้านคน ในพืน้ทีเ่สีย่งทางตอน
ใต้ ของประเทศ ซึ่งจะเป็นเส้น
ทางผ่าน ของพายโุซนร้อนเทม็
บนิ ทีค่ร่าชวีติชาวฟิลปิปินส์ไป
แล้ว มากกว่า 230 คน
 ขณะทีท่างการเวียดนามสัง่
อพยพประชาชนกว่า 1 ล้านคน 
จากพืน้ทีลุ่ม่ต�า่ทางตอนใต้ของ
ประเทศ และปิดโรงเรียนเป็น 
การชั่วคราว เตรียมรับมือพายุ
ไต้ฝุ ่นเท็มบินที่จะพัดขึ้นฝั ่ง
เวียดนามในคืนวันจันทร์หรือ
เช้าวันอังคารนี้ โดยนครโฮจิ
มนิห์ อพยพประชาชนราว 5,000 
คน ขณะทีจ่งัหวดับกัเลยีวอพยพ
ประชาชนเกือบ 366,000 คน 
 นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย
จงัหวดัทางตอนใต้ทีต้่องอพยพ
ผู ้คนออกจากพื้นที่ เช ่นกัน 
เนื่องจากมีกระแสลมแรงและ
คลื่นสูง นายกรัฐมนตรีเหวียน 
ซวน ฟุก ของเวียดนามสั่งการ
ให้หน่วยงานต่างๆ เร่งจัดการ
อพยพผู ้คนที่อาศัยอยู ่ ใกล ้
ทะเล เสริมความแข็งแรงของ
อาคารบ้านเรือน และให้ชาว
ประมงน�าเรือกลับเข้าฝั่ง

ต่างประเทศ

จีนจ�ากัดประชากรเซี่ยงไฮ้

รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิสรา 
เอล กล่าวว่า อิสราเอลก�าลัง
ประสานกบัประเทศอย่างน้อย 10 
ประเทศ เร่ืองแนวโน้มการย้าย
สถานทูตไปนครเยรูซาเลม ภาย
หลังจากที่สหรัฐประกาศรับรอง
สถานะเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง
ของอิสราเอล    
 นางทซีปี โฮทอฟลีย์ รัฐมน 
ตรีช ่วยต ่างประเทศอิสราเอล 
กล่าวทางสถานีวิทยุว่า อิสราเอล
ก�าลังประสานเจรจากับ 10 ประ 
เทศซึ่งในจ�านวนน้ีมีประเทศใน
ยุโรปรวมอยู่ด้วย หลังจากที่กัวเต 

มาลาแถลงว่า จะย้ายสถานทตูไป
นครเยรูซาเลม ซ่ึงเป ็นความ
เคลื่อนไหวที่ปาเลสไตน์กล่าว
ประณามว่าน่ารังเกียจอย่างยิ่ง  
รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอิสรา 
เอลกล่าวว่า ค�าประกาศรับรอง
ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ผู้น�าสหรัฐจะยิ่งท�าให้เกิดกระแส
ความเคลื่อนไหวเรื่องย้ายสถาน
ทูตกันมากขึ้น โดยขณะนี้อยู่ใน
ช่วงเริม่ต้น อย่างไรกต็ามเจ้าหน้าที่
อสิราเอลไม่ได้เปิดเผยรายชือ่ประ 
เทศท่ีแสดงความสนใจเจรจาย้าย
สถานทูต แต่สถานีวิทยุอิสราเอล

อิสราเอลเดินหน้าเจรจาย้ายสถานทูต

รายงานอ้างแหล่งข่าวทางการทูต
อิสราเอลว่า ฮอนดูรัส ฟิลิปปินส์ 
โรมาเนีย และเซาท์ซูดาน อยู่ใน
กลุ่มประเทศที่ก�าลังพิจารณาย้าย
สถานทูตไปเยรูซาเลม

คณะรฐับาลจนีจะจ�ากัดจ�านวน
ประชากรในนครเซี่ยงไฮ้ไม ่
ให้เกิน 25 ล้านคนภายในปี 
2578 ตามนโยบายแก้ปัญหา
โรคเมืองใหญ่ 
 เวบ็ไซต์รฐับาลจนี แจ้งเมือ่วาน
นี้ว่า คณะรัฐบาลเห็นชอบแผน 
แม่บทเซ่ียงไฮ้ปี 2560-2578 หนึง่
ในนั้นมีเป้าหมายเรื่องการจ�ากัด
จ�านวนประชากรไว้ที่ 25 ล้านคน 
และจ�ากดัพืน้ทีก่่อสร้างไว้ที ่3,200 
ตารางกิโลเมตรภายในปี 2578 
อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแก้
ปัญหาโรคเมืองใหญ่ ส่ือทางการ
จีนอธิบายว่า โรคเมืองใหญ่หมาย
ถึงโรคของมหานครที่เต็มไปด้วย
มลพิษด้านส่ิงแวดล้อม การจราจร
ติดขัด และบริการสาธารณะเร่ือง
การศึกษาและการแพทย์ไม่เพียง
พอ นอกจากนี้มหานครของจีน
หลายแห่งยังมีปัญหาราคาที่อยู่
อาศัยปรับขึ้นต ่อเนื่องจนเกิด
กระแสวิตกว ่าจะเกิดฟองสบู ่
อสังหาริมทรัพย์ ส�านักข่าวซินหัว
ของทางการจีนรายงานเมื่อปีก่อน
ว่า นับถึงส้ินปี 2558เซี่ยงไฮ้มี
พลเมืองที่อาศัยอยู่ถาวร 24.15 

ล้านคน
 ขณะเดียวกันจีน ยังได้เปิด 
เผยถึงเรื่องการถมทะเลเพื่อขยาย
พืน้ทีข่องจนีบริเวณรอบ ๆ  แนวหนิ
ปะการังและแนวหินโสโครก ใน
เขตที่เป็นข้อพิพาททางทะเลใน
ทะเลจีนใต้ ก�าลังคืบหน้าไปด้วยดี 
เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์พีเพิลส์  
เดล ีของพรรคคอมมวินสิต์จนี เผย
แพร่รายงานระบุว่า การถมทะเล
และการก่อสร้างต่าง ๆ ด�าเนินไป
ด้วยดี และโครงการที่เกี่ยวข้อง
เหล่านีจ้ะท�าให้ให้หน้าตาของเกาะ
และแนวหินปะการังในทะเลจีน 
ใต้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง 
 รายงานฉบบันีย้งัระบวุ่า ตลอด

ปี 2560 จีนได้สร้างสิ่งปลูกสร้าง
ในบริ เวณดังกล ่าวรวมทั้ งสิ้น 
290,000 ตารางเมตร ซึ่งรวมท้ัง
พื้นที่เก็บของใต้ดิน อาคารส�านัก 
งานและเรดาร์ขนาดใหญ่ โดยจีน
อ้างว่า สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ สร้าง
ขึ้นเพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็น
อยู ่และสภาพการท�างานของ
ประชาชนบนหมู่เกาะเหล่านี้ และ
เพิ่มสมรรถนะทางทหารท่ีจ�าเป็น
ในทะเลจีนใต้ ซึ่งป็นอธิปไตยของ
จีน โครงการถมทะเลของจีนที่เกิด
ขึน้สร้างความไม่พอใจให้แก่หลาย
ประเทศ ได้แก่ เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย บรูไน และไต้หวัน ที่ต่าง
อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้
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บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด 
วันที่  27 เดือน ธันว�คม พ.ศ. 2560  

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2018
เรียน  ท่�นผู้ถือหุ้นของบริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จำ�กัด

 ด้วย คณะกรรมก�รของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่   
1/2018  ในวันที่  16  เดือน มกร�คม พ.ศ.2561 เวล� 09.00 น. ณ สำ�นักง�นของ
บริษัท  เลขที่ 700/386 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เพื่อพิจ�รณ�เรื่อง
ต่�ง ๆ ต�มระเบียบว�ระดังต่อไปนี้

 ว�ระที่ 1  รับรองร�ยง�นก�รประชุมวิส�มัญครั้งที่ 1/2017
 ว�ระที่ 2  พิจ�รณ�อนุมัติกรรมก�รผู้จัดก�รออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ
 ว�ระที่ 3  พิจ�รณ�อนุมัติแต่งตั้งกรรมก�รผู้จัดก�รใหม่
 ว�ระที่ 4  พิจ�รณ�อนุมัติก�รโอนหุ้นบริษัท
 ว�ระที่ 5  เรื่องอื่นๆ(ถ้�มี)  

 ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่�นผู้ถือหุ้นไปประชุมต�มวัน เวล� และสถ�นที่ดัง
กล่�วข้�งต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่�งยิ่ง 

                  ขอแสดงคว�มนับถือ 
           
            

      ( Mr.Koichiro Ishii ) 
                    กรรมก�รผู้จัดก�ร 
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สังคม

รพ.ราชวิถี ดีต่อใจ ได้ต่อบุญ 
รพ.ราชวิถี เปิดตัวโครงการ “รพ.ราชวิถี ดีต่อ
ใจ ได้ต่อบุญ” ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ 
และสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี เพ่ือ 
ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยท่ีด้อย
โอกาสจากทั่วประเทศให้ทั่วถึง โดยมีเหล่า
ดารา-ศิลปินใจบุญร่วมรณรงค์คับคั่ง น�าโดย 
แหม่ม-สรุวิิภา กลุตงัวัฒนา, แพนเค้ก-เขมนจิ 
จามิกรณ์, ฟิลลิปส์-The Face Men (คน 
แรกเมืองไทย), เจเน็ต เขียว ไท ธนาวุฒิ,  
อู๋-ธรรพ์ณธร, ตุ๊ก-วิยะดา 
 นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู ้อ�านวยการ  
โรงพยาบาลราชวิถี เปิดเผยว่า โรงพยาบาล

ราชวิถี เป็นโรงพยาบาลท่ีหลายคนอาจลืม 
หรือนึกไม่ถึงว่าจะขาดแคลน แต่ในความเป็น
จริงเราเป็นโรงพยาบาลที่พึ่งของคนไทยทุก
กลุม่จากทัว่ประเทศจากทกุภมูภิาค โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยด้อยโอกาส รองรับผู้ป่วยนอกมากกว่า 

1,000,000 ชีวิตต่อปี และผู้ป่วยในอีกกว่า 
40,000 ชีวิตต่อปี กับขนาด 1,200 เตียง และ
หมอเพยีง 250 คน และจ�านวนผูป่้วยยังมแีนว
โน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลในปี  
พ.ศ.2559  พบว่า แพทย์ 1 คน ต้องดแูลผูป่้วย
ในถึง 161 คนส่วนผู้ป่วยนอก แพทย์ 1 คน 
ต้องดูแลผู้ป่วยนอกถึง 3,996 คน ซึ่งเป็น 
ภาระที่หนักมากกว่าโรงเรียนแพทย์อื่นๆ อีก
หลายแห่ง แต่โรงพยาบาลราชวิถีเองก็ท�า 
การรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือ
หวังให้ผู้ป่วยหายจากความทุกข์ และสามารถ
กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปรกต ิโดยไม่เคยปฏเิสธ
การรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมา
จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และผู้ป่วย
ในของโรงพยาบาลราชวถิเีอง ประกอบกบัการ
ตอบรับนโยบายโครงการประกันสุขภาพจาก
ทางภาครฐั จึงท�าให้พืน้ทีเ่ดมิของโรงพยาบาล
เกิดความแออัด และอาจท�าให้ผู้ป่วยต้องรอ
เพ่ือท�าการรักษาค่อนข้างนาน ประกอบกับ
อาคารต่างๆ ท่ีเปิดท�าการรักษามาเป็นเวลา
นานจึงท�าให้ทรดุโทรมลงตามกาลเวลา เราจงึ
จ�าเป็นต้องขยายสถานที่และน�าระบบเทคโน 
โลยเีข้ามาใช้มากขึน้เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการรกัษาช่วยให้ผูป่้วยได้รบับรกิารทีด่แีละ 
รวดเร็วขึ้น หมอและบุคลากรก็ไม่โหลดจน 
เกินไป
 อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลราชวิถี ยังขาด 
แคลนงบประมาณอีกกว่า 500 ล้านบาท ใน
การก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ และการ 
จัดซ้ือเครื่องมือทางการแพทย์รพ.ราชวิถีแห่ง
ใหม่นี้ และขอเชิญชวนคนไทยทุกท่านร่วม 
เป็นส่วนหนึง่กบัโครงการ “รพ.ราชวถิ ีดต่ีอใจ 
ได้ต่อบุญ” โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่  
“ศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในมูลนิธิโรงพยา 
บาลราชวิถี” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา 
โร งพยาบาลร าช วิ ถี  หม าย เ ล ขบัญชี  
0 5 1 - 2 - 6 9 0 5 6 - 1  ห รื อ  ส อบถ าม
โทร. 0-2354-8138 ต่อ 3217-9 หรือ 
http://www.rajavithihospitalfoundation.org
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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

5

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4736 (1261) วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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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

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 4736 (1261) วันพุธที่ 27 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


