
คนใกล้ตัว!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ชีเ้ศรษฐกจิปี61
โต4-4.5%

เศรษฐกิจ 4

 3

ไม่พบน�ำเงินเดิือน
ผลิตอำวธุ

 5 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4738 (1263) วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ค�ำสั่ง คสช. 53/2560 กลำยเป็น “งูกินหาง” 
รีเซตพรรคกำรเมืองและสืบทอดอ�ำนำจ 
“ปีหมู (ไม่กลัวน�้าร้อน)” อำจมำเร็วกว่ำที่คิด
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” มองปีไก่ทองรัฐบำลทหำร  
“วีระ สมความคิด” เตือน “บิ๊กตู่-ป.ป.ช.” 
ฟอกขำว “บิ๊กป้อม” ประชำชนไม่เอำแน่ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ช�ำแหละ “กฎหมาย ป.ป.ช.” 
“Pegasus” ให้จับตำตั้ง “รัฐบาลลักษณะพิเศษ” 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะสร้ำงทำงด่วนรำชด�ำริ 
พร้อมพัฒนำเรือด่วนคลองแสนแสบ 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

หยุดส่วนเกิน
พลกิฟ้ืนชวีติตวัเองให้เหลือ 
เก็บ เหลือกิน เหลือใช้

editor59lokwannee@gmail.com
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ภาพ “บิ๊กตู่” น�าบรรดาแม่ 
ทพัในกองทพัเข้าอวยพรและ
ขอพร “บิ๊กป้อม” สะท้อนให้
เห็นชัดเจนว่า ไม่ว่าจะมีปัญ 
หาอะไร ทุกคนในกองทัพยัง

มีน�้าหนึ่งใจเดียวกันเหมือน
เดิม ยิ่ง “บิ๊กตู ่” ประกาศ 
ชดัว่าปีหน้ายงัร่วมท�างานกบั 
“บิ๊กป้อม” ทั้งยังมี “อ�านาจ 
ที่ 4” และมาตรา 44 อยู่บน

มืออีก กลุ่มต่างๆที่ออกมา
เรยีกร้องให้พกังาน “บิก๊ป้อม” 
เพื่อรอการสอบของป.ป.ช. 
กรณี “แหวนเพชร-นาฬิกา
หรู” จึงเป็นไปไม่ได้แน่นอน 

“บิ๊กตู่” จะท�าทุกอย่างเพื่อ
กระเตงอุ้ม “บิ๊กป้อม” ต่อไป
จนถึงวาระสุดท้าย เพราะค�า
สัญญา “เสี่ยงตายด้วยกัน 
ก็ต้องไปด้วยกัน”
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ภาพความรักใคร่กลมเกลียวกัน
ของบรรดาแม่ทัพนายกองแห่งกองทัพไทย
ยังดูดีเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
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กระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่า
ทัพ รวมไปถึงผู้บัญชาการต�า 
รวจแห่งชาติ ตบเท้าเข้าอวย 
พรและขอพรจาก “บิ๊กป้อม” 
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 
ท่ีก�าลังจะมาถึงในไม่กี่วันข้าง
หน้า
 แน่นอนว่าหลายฝ่ายต้อง
จับตาว่าการตบเท้าเข้าอวยพร
และขอพรครั้งนี้ เพราะจะสื่อ 
ถึงความ “แน่นปึ ้ก” ของ
บรรดาพ่ีน้องในกองทัพที่ร่วม
ทุกข ์ร ่วมสุขกันมาในหลาย
กรรมหลายวาระ ขณะก�าลัง
เผชิญมรสุมท่ีก�าลังถาโถมเข้า
ใส่พี่ใหญ่
 ตามธรรมเนียมเมื่อมีคน
เข้าพบก็ต้องมีการพูดจากัน 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

โดย “บิ๊กป้อม” ขอให้ผู้บัญชา 
การทหารบกท� า ง าน เพื่ อ 
ชาติบ ้านเมืองต่อไปเพื่อให้
ประชาชนมีความสุข มีความ
ปลอดภัย ลดเหลื่อมล�้า ให้ได้ 
และขอเป็นหลักให้บ้านเมือง 
โดยที่ไม่ปริปากพูดอะไรเกี่ยว
กับสิ่งที่ตัวองก�าลังเผชิญอยู ่ 
ส ่ วนข ้อมือที่ เคยพันผ ้าอยู  ่
เพราะนิ้วล็อกก็น�าผ้าออกแล้ว
เหลือเพียงแค่พลาสเตอร์กัน 
น�้าท่ีแปะไว ้ให้เห็นร ่องรอย 
ของสิ่งท่ีเป ็นมาก่อนหน้านี้
เท่านั้น
 ขณะที่ “บิ๊กตู่” อวยพรให้ 
“พี่ป ้อม” มีสุขภาพที่แข็ง 
แรงและให้สัญญาว่าจะร่วม
ท�างานด้วยกันต่อไปในปีหน้า
 “ขอให้ท่านสขุภาพ ร่างกาย
แข็งแรง มีก�าลังกาย ก�าลังใจ 
ปีหน้าสัญญากันว่าเราจะร่วม 
ไม้ร่วมมือในการท�างานเพื่อ
ประเทศชาติ อนาคตประเทศ
ชาติ แต่มีอย่างเดียว คือขอให้
ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงส่วน
กระแสโจมตีที่มีมาตลอดนั้น 
ผม ก็ได้ให้ก�าลังใจไปหมดแล้ว 
กระแส ก็ คือกระแส ให้ว่ากัน
ไปตามกฎหมาย”
 ชัดเจนว่า “บิ๊กตู่” ยังกระ 
เตงอุ้ม “พี่ป้อม” ท�างานร่วม

กันต่อไป ไม่มีพักงานเพ่ือรอ
การตรวจสอบจากคณะกรรม 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ตามที่ มี เสี ยง เรี ยกร ้องแต ่ 
อย่างใด
 หลังจากที่รวมตัวกันที่บ้าน
พัก “บิ๊กป้อม” แล้ว ทั้งหมดก็
พากันยกขบวนตบเท้าเข้าอวย 
พรและขอพรจาก “ป๋าเปรม” 
พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 
ประธานองคมนตรแีละรฐับรุษุ 
ที่บ้านพักสี่เสาเทเวศ์ ซ่ึงเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ท�ากันมา
ทุกปีเช่นกัน
 ภาพความรกัใคร่กลมเกลยีว
กันของบรรดาแม่ทัพนายกอง
แห่งกองทัพไทยยังดูดีเหมือน
เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ไม่
ว่าจะเกิดอะไร หรือต้องเจอกับ
อะไรทกุคนทกุฝ่ายพร้อมเผชญิ
ไปด้วยกนั ไม่มทีิง้กนัแน่นนอน
 ความแน่นปึ ้กของทหาร 
ในกองทัพได้แสดงให้เห็นถึง
อ�านาจที่สี่ที่นอกเหนือจาก
อ�านาจบริหาร นิติบัญญัต ิ
และตุลาการอย่างชัดเจน
 ยิ่งยังมีมาตรา 44 อยู ่
ในมือถือว่าใหญ่สุดกว่าทุก 
อ�านาจที่ก�าหนดไว ้ในรัฐ 
ธรรมนูญ และถึงแม้อ�านาจ
มาตรา 44 จะหลุดมือไป
หลังเลือกตั้ง แต่กองทัพก็
ยังคงสถานะเป็นอ�านาจทีส่ี่
ต่อไปอย่างแน่นอน

เช้าวันวานที่ผ่านมาแม้อากาศ
จะหม่นๆทั้งหนาวทั้งฝนปะปน
กันไป แต่ที่บ้านมูลนิธิป่ารอย
ต่อห้าจงัหวดัภายในกรมทหาร
ราบที่  1  มหาดเล็กรักษา
พระองค์ (ร.1 รอ.) กลับเต็มไป
ด้วยความอบอุ่น
 เป็นความอบอุ่นในมวลหมู่
พี่น้องข้าราชการทหาร
 ไม่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่
ใหญ่แห่งค่ายบูรพาพยัคอย่าง 
“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐ 
มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงกลาโหมจะเจอมรสุมนา 
ฬิกาหรู แหวนเพชร เม็ดงาม 
สาดซัดจนซวนเซเพียงใด 
 แต่พี่น้องในกองทัพยังให้ 
ใจเหมือนเดิม เมื่อ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) น�ารัฐมนตรีสายทหาร 
เช่น “บิก๊ช้าง” พล.อ.ชยัชาญ 
ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม ตลอดจนปลัด

เรือแป๊ะแน่นปึ้ก
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยำโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

หยุดส่วนเกิน

ทรรศนะ

ต้องช่วยกันหยุดยั้งระงับยับยั้ง  
เพือ่อนาคตของเราจะได้ไม่สญูเปล่า  
เสียเปล่า ชีวิตก็จะดีวันดีคืน ไม่ใช่
ต�่าตมอยู่กับความมึนเมา แล้วยัง
เศร้าเสียใจเป็นทุกข์

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ประโยชน์ต่อสังคมด้วย ไม่ต้องยากจนข้น
แค้นขัดสนฝืดเคือง เพราะเสียในเรื่อง 
ที่ไม่ควรเสีย เสียทั้งทรัพย์ ทั้งสุขภาพ  
และเสียสติต่างๆนานา  
 หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับบรรดา 
คนท่ีเป็นทาสน�้าเมาได้ฉุกคิด ไม่หมด 
เนื้อหมดตัว เสียภาพลักษณ์ตัวเอง มีคน 
ที่คิดอย่างนี้ ท�าอย่างนี้ได้ คนอื่นๆก็ต้อง
ท�าได้  
 พวกเราต้องช่วยกันหยุดยั้งระงับ
ยับยั้ง เพื่ออนาคตของเราจะได้ไม่สูญ
เปล่า เสียเปล่า ชีวิตก็จะดีวันดีคืน 
ไม่ใช่ต�า่ตมอยูก่บัความมนึเมา แล้วยงั
เศร้าเสียใจเป็นทุกข์ เพราะสูญเงิน
แล้วยังหาคุณหาประโยชน์อะไรไม่ได้
เลย นอกจากยังอาจเกิดโทษ ขับรถไป
ชนอะไรต่างๆ เสยีค่ารกัษา ค่าเยยีวยา 
หรือติดคุก มีแต่เรื่องต�่าทรามสูญเสีย
  เจริญพร

มีชายชื่อ “แม็ก ตองสาม” ออกมาเปิด
เผยประสบการณ์บนโลกออนไลน์ว่า หยุด
กินเหล้า 1 ปีเพื่อตัวเองเเละครอบครัวและ
สามารถเก็บเงินได้เกือบ 100,000 บาท  
จึงเห็นชัดเจนว่าเหล้าเป็นส่วนเกินของ 
ชีวิต  ถ้าใครลดละได้ก็จะมีส่วนเหลือมา 
จุนเจือส่วนที่ขาด ทั้งยังได้สร้างคุณสร้าง
ประโยชน์ 
 เพราะฉะนั้นถ้าใครได้อ่านที่ “แม็ก  
ตองสาม” เขียน ก็ลองเอาไปคิดดูว่า งด
เหล้าเพียงปีเดียวเหลือเงินเกือบแสน  
เอาไปดูแลครอบครัวและตัวเองได้ไม่น้อย 
ไม่ใช่เอาไปให้คนขายเหล้าคนผลิตเหล้า
ร�่ารวย 
  รู ้มั้ยเราขายแรงงานขายหยาดเหงื่อ 
เพื่อหาเงินไปให้คนขายเหล้าขายเบียร์ เรา
มีแต่จนลง หมดเนื้อหมดตัว  “แม็ก  
ตองสาม” จึงถือเป็นผู้จุดไฟให้คนที่ยังกิน
เหล้ากินเบียร์ได้ฉุกคิด หยุดส่วนเกินแล้ว
เอามาจุนเจือกับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หรือ 
น�าไปท�าประโยชน์ต่อชีวิตได้มหาศาล 
 ก็หวังว่าใครที่รู้เรื่องดีๆเอามาเผยแพร ่
มาโฟสต์มาบอกกัน จะได้เป็นแรงใจให ้
คนที่ตกเป็นทาสน�้าเมาหลุดพ้นได้ พลิก 
ฟื ้นชีวิตตัวเองให้เหลือเก็บ เหลือกิน  
เหลือใช้ ปั้นปลายชีวิตจะได้สบาย ไม่ใช่
หมดเนื้อหมดตัว
  ขอย�้าว่าของมึนเมามันไม่มีประโยชน์
อะไรต่อชีวิตเลย แล้วเราจะไปเป็นทาสมัน
ท�าไม เราควรฉุกคิดและท�าชีวิตให้เกิด
ความดีงาม มาเติม มาเสริม มาใส่ให้ชีวิต
ม่ังคั่งม่ังมีศรีสุข ไม่ใช่จมอยู่ในทุกข์แบบ 
ไร้สติ ไร้ปัญญา  
 จึงหวังว่าจะมีคนท่ีคิดได้เพื่อไปต่อไป
เติมไปเสริมให้คนอื่นๆมีสติฉุกคิดเพื่อ
ประโยชน์ของตัวเองและครอบครัว หรือ

คนใกล้ตัว!

ส�านักข่าวอิศรารวบรวมเรื่องฉาว
หรอืครหานนิทา “คนใกล้ชดิ” ผูม้ี
อ�านาจ ซึ่งเก่ียวโยงเรื่องผลประ 
โยชน์และการประพฤติมิชอบต่างๆ 
ซึง่ถาโถมสวนทางกบัวาทกรรม “ปราบ 
โกง” ของ “ทั่นผู้น�า”  
 เรื่อง “คนใกล้ชิด” เหมือน “ลิง
แก้แห” โดยเฉพาะกรณี “พล.อ. 
ปรีชา จันทร์โอชาและครอบครัว” 
กับ “แหวนเพชรและนาฬิกาหรู” 
ของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ ซึ่งล่าสุดนาฬิกาหรูมีการ
โพสต์แล้ว 11 เรือน ซึ่งไม่ใช่เรื่อง 
การไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินเท่านั้น  
แต่ยังมีการตั้งประเด็นไปถึงเรื่อง 
“ร�่ารวยผิดปรกติ” อีกด้วย
 แต่ที่กระทบโดยถึง “ทั่นผู้น�า” 
คือกรณี “พล.อ.ปรชีาและครอบ 
ครวั” ตั้งแต่เรื่องของภริยา เรื่อง
คฤหาสน์หรูที่พิษณุโลก และการ 
ขาดประชุม สนช.จนอาจเข้าข่าย 
พ้นสภาพสมาชิก
 ส่วนท่ีสังคมจับจ้องมากที่สุดคือ
กรณี “นายปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา” 
ลูกชายพล.อ.ปรีชา เข้ารับราชการ
ทหารยศว่าที่ร้อยตรี (เหล่า สบ.)  
ทั้งที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ 
 กรณี หจก.คอนเทมโพรารี คอน
สตรคัชัน่ของ “นายปฐมพล จันทร์
โอชา” บุตรชายพล.อ.ปรีชา ซึ่งที่ 
ตั้งบริษัทเป็นบ้านพักในค่ายทหาร
และยังปรากฏชื่อเป็นคู ่สัญญารับ
เหมาก่อสร้างหน่วยงานในกองทัพ
ภาคที่ 3 ส่วนหน้าหลายสัญญา 
 นอกจากน้ียงัมคี�าถามการจัด
ซ้ือจัดจ้างต่างๆอีกหลายโครง 
การที่ไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน!
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เศรษฐกิจ

ยุคทองการสร้างแบรนด์

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
และสื่อสารการตลาด กล่าวถึง 
การสร้างแบรนด์ของตัวเองและ
สื่อสารการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าทั้งรายใหญ่ กลางและเล็ก 
โดยเฉพาะในยคุทีเ่ทคโนโลยมีีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ปี 2018 
ถือเป็นยุคทองของผู้ประกอบการ 
รายเล็กในการสร้างแบรนด์ใน 
ยุคดิจิทัลที่มีอิทธิพลสูง เว็บไซต์ 
Brand Buffet อ้างรายงาน We 
Are Social บริษัทเอเจนซี่วิจัย 
ด้านโซเชียลมีเดีย มีประเด็นที่น่า
สนใจคือประเทศที่ใช้งาน Face 
book มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา 
214 ล้านคน ส่วนเมืองที่ใช้งาน 
Facebook มากที่สุดคือกรุงเทพฯ 
24 ล้านคน 
 เทรนด์เม็ดเงินโฆษณาจึงไหล 
มาที่สื่อดิจิทัล ทั้งการโฆษณา 
ผ่านสื่อดิจิทัลยังประหยัดงบประ 
มาณและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  
จ�าเป็นต้องสร้างแบรนด์ผ่าน Face 
book / Line/ Youtube รวมถงึสือ่
โซเชียลมีเดียใหม่ๆที่ก�าลังจะเข้า 
มามีบทบาทในอนาคต
 Functional Branding และ 
Emotional Branding การซื้อ

สินค้าหรือบริการในยุคปัจจุบัน ผู้
บริโภคใช้ความรู้สึกหรือเป็นเร่ือง
ของอารมณ์มากกว่าเหตุผล โดย
เฉพาะสินค้าที่มีราคาสูงหรือมีช่ือ
จึงเป็นสินค้าที่ผู ้บริโภคยอมจ่าย
เพื่อให้ได้ครอบครองมากกว่ามอง
ประโยชน์ใช้สอย การส่ือสารกับ
ลูกค้าจึงมีความส�าคัญ การสร้าง
แบรนด์ในปี 2018 จึงต้องผสาน
ระหว่างความเป็น Functional 
B rand ing กับ Emot iona l 
Branding อย่างลงตัว
 Story Telling และ Story 
Doing แบรนด์ยุด 2018 ต้องท�า
ในส่ิงที่พูด หรือท�ามากกว่าพูด 
ถึงแบรนด์ตัวเอง จึงจะสามารถ
ครองใจผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
การสื่อสารต้องเน้นความเฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น เพราะพฤติกรรม 
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม
เมือง เป็นครอบครัวเดี่ยว พฤต ิ
กรรมซือ้สนิค้าหรอืบรกิารจงึเปลีย่น 
แปลงตามไปด้วย  การสือ่สารต้อง
เป็น Niche Market มากขึ้น
 Digital Media และ Traditional 
Media อย่าโฟกัสที่ดิจิทัลหรือ 
โซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวจน
ละเลยการส่ือสารการตลาดเดิมๆ
ที่ใช้ได้ เช่น การขายผ่านบุคคล 

ปี 2018 ถือเป็นยุคทองของผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์
ในยุคดิจิทัลที่มีอิทธิพลสูง ซ่ึงคนกรุงเทพฯใช้งาน Facebook 
มากที่สุดในโลกถึง 24 ล้านคน

เปิดส�ำนักงำนใหญ่ : พล.ต.ท.นพดล เผือกโสมณ ผบช.ประจ�า สง.ผบ.ตร.ประ 
ธานเปิดส�านักงานใหญ่ บจก.เรย์ยันสกิน อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.ล้านนา 
อนิเตอร์เนชัน่แนล กรุป๊ อย่างเป็นทางการ โดยมี ธนดล ยิง่ศริวีรกลุ และ อคัรพล  
เกตุดี 2 ผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ หมู่บ้าน บิซ แกลเลอเรีย ถ.นวลจันทร์  

น�ำเสนอข้อมูล : สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท 
โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ให้ข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์ บริษัท ซันสวีท จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปภายใต้แบรนด์สินค้า KC 
แก่นักลงทุนชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่โรงแรมแคนทารีโคราช จ.นครราชสีมา

หรือการโฆษณาผ่านหบีห่อทีส่ามารถ 
บอกกล่าวเรือ่งราวของสินค้าได้บน
บรรจภุณัฑ์ น�ามาผสมผสานกับสื่อ
ดิจิทัล 
 หลอมรวมเทคโนโลย ีmobile, 
Internet, IoT, AI, Big data และ 

social network ให้เชื่อมโยงกัน
ด้วยเทคโนโลยี mobile broad 
band (4G/5G) ที่มีความเร็วสูง 
ท�าให้ผู ้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าว 
สารแบบ real time ใช้เทคโนโลยี
สร้างแบรนด์ให้เกิดความโดดเด่น
และจดจ�า ท�าให้โลกเสมอืนจรงิมา
อยู ่ในโลกของความเป็นจริงได้ 
ขณะเดียวกันก็ต้องมีความความ 
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย
 จึงจะท�าให้สินค้าเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ผู้บริโภคเกิดความรักและ
ภกัดใีนสนิค้า เปลีย่น Trade Mark 
เป็น Love Mark ได้อย่างทีต่ัง้ใจ

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อ�า 
นวยการหลักสูตรการจัดการภาค
รัฐและภาคเอกชน ส�าหรับนัก
บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบร ิ
หารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยแนว
โน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561 เติบโต
ได้ 4-4.5% เนื่องจากสัญญาณ 
เชิงบวกทั้งยุโรปและสหรัฐที่ฟื ้น 
ตัว ส่วนคู ่ค้าส�าคัญอย่างญี่ปุ ่น 
ก็มีมาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจ 
หลายประการที่ต้องด�าเนินการ 
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการ QE 
ส่วนจีนรผ่อนคลายมาตรการควบ 
คุมเงินทุนไหลออกและมาตรการ
กระตุ้นการบริโภคภายใน ขณะที่

อาเซียนซึ่งเป็นคู่ค้าส�าคัญที่ไทย 
ส่งออกมากถึง 25.7% ก็มีสัญ 
ญาณโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม 
CLMV 
 นิด้าเตือนให้ระวังเศรษฐกิจ
ฐานรากที่ฟื ้นตัวช้า สัดส่วนหนี ้
ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง แม้ 
ภาครฐัจะเร่งลงทนุหลายโครงการ 
แต่การกระจายเม็ดเงินยังไม่ดี 
นัก รวมถึงการกระจายประโยชน์
จากนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร
และ SMEs หากแก้ไขได้ก็จะ 
เกิดความเชื่อมั่นในเชิงบวกต่อ 
การเติบโตของเศรษฐกิจในป ี  
2561

นิด้าชี้เศรษฐกิจปี61โต4-4.5%
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ข่าวย่อย

เร่งสอบหาเหตรุะเบดิ 
เจ้าหน้าทีส่อบสวนรสัเซยีแถลง
ว่า คนร้ายใช้ระเบดิทีท่�าขึน้เอง
ก่อเหตุที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของ
นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัส 
เซีย ท�าให้มีผู้บาดเจ็บ 10 คน
วันพุธตามเวลาท้องถิ่น จาก
ข้อมลูเบือ้งต้นพบว่าเป็นระเบดิ
แสวงเครือ่งทเีอน็ททีีท่�าขึน้เอง 

ชอบโอบามามากท่ีสุด 
แกลลพัโพลเผยว่า อดตีประธา 
นาธิบดีบารัค โอบามาเป็น
บุรุษที่มีผู้ชื่นชอบมากที่สุดใน
สหรฐั และนางฮลิลาร ีคลนิตัน 
อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่
ในโผสตรีที่มีผู ้ชื่นชอบมาก
ที่สุด โดยชาวอเมริกันร้อยละ 
17 มองว่านายโอบามาเป็น
บุรุษที่น่าชื่นชมยกย่องมาก 
ที่สุด แต่ลดลงจากร้อยละ 22 
เมื่อปีที่แล้ว ส่วนประ ธานาธิ
บดีทรัมป์อยู่อันดับสอง ได้คะ 
แนนนิยมร้อยละ 14 และสม 
เด็จพระสันตะปาปาฟรานซสิ 
ประมขุโรมันคาทอลกิได้รบัความ
ชื่นชมในหมู่ชาวอเมริกันเป็น
อนัดบัสาม ร้อยละ 3  ขณะที่
ฝ่ายหญิง ชาวอเมริกันร้อยละ 
9 ชื่นชอบนางฮิลลารี คลินตัน 

บสัจีนคว�า่ทีไ่อซ์แลนด์ 
เจ้าหน้าที่ไอซ์แลนด์ รายงาน
ว่า รถบัสของนักท่องเที่ยวชาว
จีนประสบอุบัติเหตุพลิกคว�่า
ท่ามกลางถนนลืน่เนือ่งจากน�า้
แข็งปกคลุม ท�าให้มีผู้เสียชีวิต 
1 คน และบาดเจบ็สาหัส 12 คน  
ผูโ้ดยสาร 44 คนบนรถบสัเป็น
ชาวจีนทั้งหมด และผู้บาดเจ็บ
สาหัสทั้งหมดได้รับการน�าส่ง
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังกรุงเรค
ยาวกิ ห่างไปราว 250 กโิลเมตร 
จากทีเ่กดิอุบตัเิหต ุในช่วงกลาง
ฤดูหนาวของไอซ์แลนด์

ต่างประเทศ

ไม่พบน�าเงนิเดือนผลติอาวุธ
คณะผู้เชี่ยวชาญเกาหลีใต้เผย
ว่า ไม่พบหลักฐานว่าเกาหล ี
เหนอืน�าเงนิเดอืนของคนงานท่ี
ท�างานในนิคมอุตสาหกรรม
แคซองของเกาหลีใต้ไปใช้ด�า 
เนินโครงการผลิตอาวุธ

คณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่ง 
ตั้งจากกระทรวงรวมชาติแถลงวัน
นี้ว่า ประธานาธิบดีคนก่อนสั่งปิด
นิคมแคซอง หนึ่งวันหลังจากเกา 
หลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธเม่ือ 
ปีก่อนโดยไม่หารือกับคณะรัฐมน 
ตร ีเป็นการตดัสนิใจตามอ�าเภอใจ
และไม่มคี�าสัง่อย่างเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ท�าเนียบประธานาธิบดีชุด 
ก่อนอ้างเรื่องเกาหลีเหนือน�าเงิน
เดอืนคนงานท่ีท�างานในนคิมนีใ้ช้
ไปใช้ด�าเนินโครงการนิวเคลียร์
และขีปนาวุธเป็นข้ออ้างหลักปิด
นิคม ท้ังท่ีไม่มีข ้อมูลที่เป็นรูป
ธรรม ไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอ 
และไม่ได้หารือกับหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง โดยอ้างแต่ค�าให้การของ
ผูแ้ปรพักตร์ท่ีไร้ความน่าเชือ่ถอื การ
ตัดสินใจดังกล่าวจึงไม่ชอบธรรม 
จ�ากัดโอกาสในการเปิดนิคมอีก
ครั้ง และขัดขวางไม่ให้บริษัทเกา 
หลีใต้เข้าไปปกป้องทรพัย์สนิเพราะ
ต้องถอนตัวจากนิคมอย่างรีบเร่ง 
 ประธานาธบิดมีนุ แจอิน ทีเ่ข้า
รับต�าแหน่งเมื่อเดือนพฤษภาคม 
รับปากจะเปิดนิคมอุตสาหกรรม
แคซองอีกครั้ง หากเกาหลีเหนือมี
ความคืบหน้าเรื่องปลดนิวเคลียร์ 
นิคมนี้เป็นผลจากการประชุมผู้น�า
สองเกาหลีครั้งแรกในปี 2543 ตั้ง
ขึ้นในเมืองแคซองของเกาหล ี
เหนือ มีบริษัทเกาหลีใต้เข้าไปลง 
ทุนราว 120 แห่ง จ้างแรงงานเกา 
หลีเหนือ 55,000 คน ด้วยเงิน
เดือนสองเท่าของค่าแรงขั้นต�่าใน
เกาหลีเหนือที่ตกเดือนละ 70 
ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,285 บาท)
 ขณะทีส่หรฐัประกาศมาตรการ
คว�่าบาตร นักวิทยาศาสตร์เกาหลี 
เหนือ 2 คน ที่มีส่วนส�าคัญในการ

พฒันาขปีนาวุธข้ามทวีป ให้เกาหลี 
เหนอื ทีอ่าจยิงถล่มได้ไกลถึงสหรัฐ
 บทลงโทษล่าสุด ถือเป็นความ
พยายามของสหรัฐในการบีบคั้น
เกาหลีเหนือ ให้ยุติการพัฒนา 
ขีปนาวุธข้ามทวีป ที่อาจติดหัวรบ
นวิเคลยีร์ยงิถล่มสหรฐัได้ กระทรวง 
การคลงัสหรัฐประกาศช่ือนกัวิทยา 
ศาสตร์เกาหลีเหนือ 2 คน ที่จะถูก
คว�่าบาตร ได้แก่ นายคิม จองซิก 
และนาย ร ีพยอง ซอล โดยนายคิม  
เป็นบคุคลากรคนส�าคญั ทีช่่วยปรบั 
ปรุงจรวดเกาหลเีหนอื จากการใช้ 
เชื้อเพลิงเหลวมาเป็นเชื้อเพลิงแข็ง 
 ส่วนนายรี มีบทบาทด้านการ
พัฒนาขีปนาวุธ ข้ามทวีป ICBM 
อย่างไรก็ตามบทลงโทษนี้น่าจะ 
ให้ผลในเชงิสญัลกัษณ์มากกว่า จะ
ท�าให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
ที่บุคคลทั้งสอง อาจมีอยู่ในสหรัฐ
ถูกอายัด นอกจากนี้ยังห้ามพล 
เมืองอเมริกันท�าธุรกรรมกับชาว

เกาหลีเหนือทั้งคู่นี้ด้วย ก่อนหน้า
นั้นสหประชาชาติได้ลงมติคว�่า
บาตรเกาหลเีหนอือีกครัง้ เพือ่ตอบ 
โต้การที่เกาหลีเหนือทดสอบขีป 
นาวุธ ฮวาซอง 15 ที่เกาหลีเหนือ
อ้างว่าโจมตีได้ไกลถึงสหรัฐ การ
คว�่าบาตรล่าสุดนี้จะท�าให้เกาหลี 
เหนือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และน�้ามันดิบได้น้อยลง และยัง 
ปิดกั้นเงินทุนที่เกาหลีเหนือ เคย
ได้รับจากการส่งพลเมืองไปท�า 
งาน ยังต่างประเทศด้วย เกาหล ี
เหนือประนามยูเอ็นว่าไม่ผิดอะไร 
กับการประกาศสงคราม กับเกา 
หลเีหนอื และ ปิดกัน้เศรษฐกจิของ
เกาหลีเหนืออย่างสิ้นเชิง

HAE OAUN-P1-271217=4*6_01

เน ือ่งจากบรษิทั 

Thai Fishing Net Industry Co., Ltd. 

ได้มกีารส่งสินค้าไปยงั 

Paramaribo, Suriname / Consignee: SEETA FISHERY(MR 

RONALD NAGASAR) SKRIVIMANKOT STR.71, 

NICKERIE, SURINAME 

TEL: +597-8571679
ตามใบตราส่งสินค้าเลขที ่ZIMUBKK002021599 ซ่ึงออก

โดยบรษิทั ZIM INTERGRATED SHIPPING SERVICE ltd. 

แต่เอกสารดงักล่าวได้สญูหายไป 

ทางบรษิทัฯ จงึขอยกเลิกเอกสารใบตราส่ง

เลขที ่ZIMUBKK002021599 

ซ่ึงเอกสารดงักล่าวไม่สามารถน�าไปอ้างสิทธิ์

เป็นเจ้าของสินค้าได้อกี
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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

พัฒนาการทารกด้วย‘กลิ่น’
เบบ้ีมายด์ จดังานเปิดตวั “เบบีม้ายด์ อลัตร้า 
มายด์ ไวท์ ซากุระ” พร้อมกันนี้ได้ชวน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก พร้อม
กับคุณแม่คนดังที่อยู ่ในช่วงดูแลลูกน้อยวัย
ก�าลังโตมาแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการ 
ใช้กลิ่นเสริมสร้างและกระตุ้นพัฒนาการของ
ทารกอีกด้วย
 นายแพทย์ถิรชัย ตันสันติวงศ์ แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาในเด็ก กล่าวว่า 
ส�าหรับเด็กระบบประสาทส่วนที่รับกลิ่นเริ่ม
ท�างานตั้งแต่ยังอยู ่ในท้องแม่ในขวบปีแรก
ทารกสามารถแยกกลิ่นที่ต่างกันได้แล้ว ช่วง

สัปดาห์แรกๆหลังคลอดทารกจะเริ่มจดจ�าแม่
ได้ด้วยกลิ่นของน�้านมและกลิ่นตัว พอถึงวัย
เริ่มเดินประมาณ 1 ขวบ เมื่อเด็กได้ออกไป
สัมผัสกับโลกภายนอก เด็กจะมีการเรียนรู้ 
ทางระบบประสาทและสมองมากขึ้น ท�าให้มี
การเช่ือมโยงของกล่ินและประสบการณ์ต่างๆ 
ชัดเจนขึ้นจดจ�าเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านกลิ่น 
และคิดจินตนาการสร้างเรื่องราวจากกลิ่นได้
เช่นกัน กลิ่นต่างๆ จึงมีความหมายมากขึ้น 
ด้วย เพราะฉะนั้น การที่เรากระตุ้นประสาท
สัมผัสทางกลิ่นให้กับลูกอย่างสม�่าเสมอย่อม 
ส่งผลดีต่อการพัฒนาการของเด็กแน่นอน 
นอกจากนั้น 
 ในปัจจบุนัยงัมกีลิน่ทางเลอืกอืน่ๆ อีกมาก 
มาย อาทิ กลิ่นที่สกัดจากดอกไม้ธรรมชาติ 
เพราะมีความหอมติดทนนาน ทั้งยังอ่อนโยน
ต่อผิว และไม่ฉุนจนเกินไป ถ้าเลือกใช้ผลิต 
ภัณฑ์ส�าหรับเด็กเช่น สบู่ แชมพู แป้งเด็กที่มี
กลิ่น สิ่งที่ต้องระวังคือการท�าให้ลูกเกิดการ
ระคายเคืองถ้าหากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการ
ผสมน�้าหอม เพราะเด็กมีผิวหนังที่บอบบาง
มาก ผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้จึงควรเป็นสูตร 
อ่อนโยน ผ่านการทดสอบไฮโปอัลเลอร์เจนิก 
ส ่วนกลิ่นหอมในผลิตภัณฑ์ต ้องเป ็นการ 
สกัดจากธรรมชาติ ไม่ใช่การแต่งกลิ่นจาก 
สารเคมี
 ทางด้าน โบโบ้-วิกาวี ชววิวัฒนชัย ผู้
ประกาศข่าวและครูสอนบัลเล่ต์ ก็ขอแชร์
ประสบการณ์ของคุณแม่มือใหม่โดยเล่าให ้
เราฟังว่า “ทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเรา 
เวลาเล้ียงลูกเราก็ต้องใช้วิธีการเล้ียงแบบผสม
ผสาน ฟังค�าแนะน�าจากพ่อแม่ หาข้อมูลจาก
อนิเทอร์เนต็ ถามเพือ่น สงัเกตลกูแล้วกเ็อามา
ปรบัใช้ด ูทัง้นี ้พอจะใช้ผลติภณัฑ์ทีม่กีลิน่หอม
ให้กบัน้อง เรากเ็ลยพยายามศกึษาก่อนว่า ผลิต 
ภณัฑ์ไหนเดก็แพ้น้อยแพ้มาก ไม่ใช่ว่าเลอืกแต่
อันที่กลิ่นหอมดีเท่านั้น ซึ่งหลังจากที่เราศึก 
ษามา เรากม็าเจอกบัเบบีม้ายด์ทีเ่ลอืกท�ากลิน่
ซากุระขึ้นมา เราศึกษาดูแล้วว่ากลิ่นหอม 
อ่อนๆ ของเค้า เค้าสกัดจากธรรมชาติ ไม่ได้
ใส่น�้าหอมแบบที่ผู้ใหญ่ใช้ ก็น่าจะโอเค อย่าง
ตัวโบโบ้เองก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ส�าหรับเด็กของ
เบบ้ีมายด์มาตั้งแต่ตอนท้อง เพราะเราแน่ใจ
ผลิตภัณฑ์เด็กมีความอ่อนโยนปราศจากสาร
เคมี ท�าให้ม่ันใจว่าเวลาลูกมาจับหรือมาใกล้
เราก็จะไม่แพ้ไม่ระคายเคยเลยยังใช้ติดมา
จนถึงตอนนี้เลยค่ะ 
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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
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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.
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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


