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หลังเริ่มมีการพูดถึงความร่วม
มือของพรรคการเมืองเพื่อสะ
กัดกั้นนายกฯคนนอกที่ไม่ได้
มาจากการเลือกตั้งมากขึ้น ท�า 
ให้มีก้อนหินถามทางก้อนใหม่
ถูกโยนออกมาเพื่อเช็กดูว ่า 
ถ้านายกฯคนนอกหลังการ
เลือกตั้ งไม ่ได ้ชื่อ 
“บิ๊กตู่” จะยอมรับ
กนัได้หรอืไม่ ขณะ
ที่หนึ่งในพรรคการ 
เมืองใหญ่ก็ไม่รีบประ 
กาศจุดยืนปิดกั้นตัวเองว่า

จะไม่สนับสนุนนายกฯคนนอก 
โดยให้เหตุผลว่ายังไม่มีการ
เลือกตั้ง ท�าให้ต้องตั้งค�าถาม
ว่าการไม่รีบประกาศจุดยืนต่อ
ต้านนายกฯคนนอก เท่ากับไม่
ปิดก้ันโอกาสของพรรคที่จะ
สนับสนุนนายกฯคนนอก โดย
มีข้ออ้างว่ามาอย่างถกูต้องตาม
รฐัธรรมนญู ไม่มอีะไรเสยีหาย 
ใช่หรือไม่
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ถ้าว่ากันตามหลักการ หากไม่เห็นด้วย
กับการมีนายกฯคนนอก

 ก็ไม่จำาเป็นต้องรอดูผลเลือกตั้งก่อน
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รื่น ไม่ราบรื่นรอดูวันหน้า ก็ 
แล้วกัน”
 จับความได้ว่านายกฯ
คนนอกหลังการเลือกตั้งมี
ได้ และอาจมแีน่ เพราะเป็น
ไปตามกฎหมายที่ เขียน 
เปิดช่องไว้ให้
 จับความได้ว่าอย่าเพ่ิง
โฟกัสมาท่ีตัวเองคนเดียว
ว่าจะเข้ามาเป็นนายกฯคน 
นอกอาจเป็นคนอื่นก็ได้
 เบี่ยงความสนใจเพ่ือไม่ให้
ตัวเองตกเป็นเป้าโจมตีจาก 
ฝ่ายการเมือง ซึ่งริดรอนความ 
ไว้วางใจจากประชาชน

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 ค�าให้สัมภาษณ์นี้บังเอิญ
สอดคล้องกับค�าให้สัมภาษณ์
ของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสม 
บัติ รองหัวหน้าพรรคประ 
ชาธิปัตย์ (ปชป.) ท่ีออกมา 
ระบุชัดเจนว่ายังไม่ถึงวลาท่ี
พรรคการเมืองจะคุยกันถึง
ความร่วมมือสะกัดนายกฯ
คนนอก เพราะยังไม่มีการ
เลือกตั้ง
 ท�าให้คดิได้ว่านีจ่ะเป็นการ 
โยนก้อนหนิถามทางก้อนใหม่
ออกมาเพื่อเช็กกระแสสังคม
หรือไม่
 ถ้านายกฯคนนอกไม่ใช่ 

“บ๊ิกตู่” จะยอมรับกันได้หรือ 
ไม่
 ค�าถามคอืถ้าไม่ใช่ “บิก๊ตู”่ 
แล้วจะเป็นใคร?
 ค�าว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะคุย
กันถึงความร่วมมือสะกัดนา
ยกฯคนนอกเพราะยังไม ่มี 
เลือกตั้งนั้น เป็นการรอเวลา 
เพื่ อดูหน ้าคนที่ จะมาเป ็น 
นายกฯคนนอกก่อนใช่หรือไม่ 
ถ้าเกิดกรณีหลังเลือกตั้งแล้ว 
ไม่มีพรรคไหนชนะอย่างเด็ด
ขาดจนสามารถเป็นแกนน�า 
ตั้งรัฐบาลได้
 เพราะถ้าว่ากันตามหลัก 
การ หากไม่เห็นด้วยกับการ 
มีนายกฯคนนอกที่ไม่ได้มา
จากการเลือกตั้ง ไม่มีความ
จ�าเป็นอะไรต้องรอดูผลเลือก 
ตั้งก่อน
 การไม่รีบประกาศจุดยืน 
ต่อต้านนายกฯคนนอก เท่า 
กับไม่ปิดกั้นโอกาสของพรรค 
ท่ี จ ะสนับสนุนนายกฯคน 
นอก โดยมีข้ออ้างว่ามาอย่าง
ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ไม่มี
อะไรเสียหาย ใช่หรือไม่
 เป็นก้อนหินถามทางก้อน
ใหม่ที่น่าสนใจ
 ถ้านายกฯคนนอกไม่ใช่ 
“บิ๊กตู ่” จะยอมรับกันได้ 
หรอืไม่ จะช่วยให้ตัง้รฐับาล
ผสมหลงัเลอืกตัง้เป็นไปได้
อย่างราบรื่นหรือไม่?

การเมืองที่ดูเหมือนนิ่งๆแต่ 
มีความคบืหน้า มกีารโยนหนิ
ถามทางออกมาอยู่ทุกวัน 
 ล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนายก
รัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มา
จากการเลือกตั้ง หลังจาก 
“บิ๊กตู ่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศ
ตัวเป็นนักการเมือง และไม ่
ปิดกั้นโอกาสตัวเองที่จะเข้า 
มาเป็นนายกฯคนนอกหลัง
เลือกตั้ง 
 การให้สัมภาษณ์ล่าสดุหลงั
การประชุมคณะรัฐมนตรีที ่
ท�าเนียบรัฐบาลเมื่อวันอังคาร
ที่  9 มกราคมที่ผ ่านมามี
ประเด็นให้ฉุกคิดเมื่อ “บิ๊กตู่” 
ตอบค�าถามเรื่องพรรคการ 
เมืองจะจบัมอืกนัสะกดันายกฯ
คนนอกโดยระบุว่า
 “สกดัใครเหรอ นายกฯคน 
นอก ผมยังไม่รู้เลย...เอาผม
เป็นเป้า อย่างเดยีว ไม่มคีนอืน่
เลยหรือ...ทุกอย่างก็เป็นไป
ตามกฎหมาย ในวันหน้าเช่น
กฎหมายลูกรัฐธรรมนูญออก
มา อย่าไปคิดว่า จะต้องเป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ อย่าไปคิด
กันเอง ฝากด้วยแล้วกัน อย่า
ท�าให้ทกุอย่างมนัเสยีเวลาเลย 
เพราะวนันี ้เรากต้็องท�างานอยู่ 
เรื่องการเมือง ก็ว่ากันไป”
 เมื่อถูกนักข่าวต้ังค�าถาม 
ว่า นายกฯคนนอกจะราบรื่น
หรือไม่ “บิ๊กตู่” ระบุ “จะราบ

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

In Brief : ย่อความ

ต่างคนต่างอยู่

ทรรศนะ

ค่าแรงไม่มคี�าว่าต้องได้มากแค่ไหน
จึงจะพอ แต่ต้องขึ้นอยู่กับงานและ
นายจ้างกบัลกูจ้างด้วย ต่างคนต่าง 
อยู่ได้ นายจ้างก็อยู่ได้ ลูกจ้างก็อยู ่
ได้ ถ้านายจ้างกต้็องพดูดกีบัลกูจ้าง  
ให้รู ้ความจริงก็จะอยู่ได้ด้วยกันทั้ง 
สองฝ่าย

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

  ให้รดน�้าต้นไม้ 5 วัน หยุด 4 วัน ต้นไม้
ตายหมด คนพวกนี้รับผิดชอบต�่า ขี้เกียจ  
หยดุงานบ่อย จะให้ค่าแรงเท่ากนัหมดได้ยังไง 
ถ้าเป็นบริษัทก็ต ้องดูกันท่ีงานแต่ละฝ่าย  
อย่างเย็บเสื้อผ้าต้องได้ 15 ตัวต่อวัน นายจ้าง
ได้ 50 บาท ลูกจ้างได้ 30 บาท ถ้าเย็บได้ 10 
ตัว นายจ้างก็ขาดทุนก�าไร ลูกจ้างก็ได้เงิน 
น้อย อย่างนี้เห็นชัดว่านายจ้างกับลูกจ้าง 
ต้องร่วมกันท�างาน ถ้านายจ้างขาดทุนก�าไร
หรือได้น้อยลงเรื่อยๆก็จ้างลูกจ้างไม่ได้  
 การขึ้นค่าแรงจึงต้องอยู่ที่ความพอดีและ
พอใจของทุกฝ่ายด้วย ฝ่ายเรียกร้องก็ต้องให ้
ได้มากทีส่ดุดทีีส่ดุ แต่กต้็องค�านงึถงึผู้จ้างด้วย 
ว่าจะรบัไหวม้ัย ไปรอดไม่รอด เรือ่งค่าจ้างแรง 
งานจึงขอให้ฉลาดและดูสถานการณ์ด้วย อย่า
ให้ต้องพังกันไปทุกฝ่าย อาตมาเชื่อว่าถ้าลูก 
จ้างดี นายจ้างดี จะขึ้นค่าแรง  50-100 บาท
ก็ยังได้ นายจ้างขึ้นให้เองก็ได้ ที่วัดอาตมาไม่
ขึ้นทีละ 10-20 บาท ถ้าเป็นหัวหน้าบริหาร
งานได้ ท�ารายได้ให้มูลนิธิวัด ก็ต้องมีรายได้
เพ่ิมขึ้น เรื่องค่าแรงจึงอย่าบอกว่าคนเหมือน
กันต้องเท่ากันเหมือนกฎหมาย เพราะแม้แต่
กฎหมายบางทยีงัตคีวามไม่ตรงกนั จนน่าเบือ่ 
น่าเอือมระอา ตีความกฎหมายตุกติกก็มีมาก 
มาย บอกให้เราไปร้องทุกข์ พอไปกลับบอก 
ว่าไม่ได้ ไม่ถูกหรือผิดไปเลยก็มี 
 โดยเฉพาะคนจนที่จะเข้าใจเข้าถึงกฎ
หมายจริงๆนั้นยาก ความเป็นธรรมจาก
กฎหมายจึงมักอยู่กับคนท่ีร�่ารวย เพราะ
รูท้ีจ่ะใช้ช่องว่างของกฎหมายให้ประโยชน์
กบัตวัเองอย่างไร เพราะฉะนัน้เรือ่งค่าแรง 
จึงไม่มีค�าว่าต้องได้มากแค่ไหนจึงจะพอ 
แต่ต้องขึ้นอยู ่กับงานและนายจ้างกับ
ลูกจ้างด้วย ต่างคนต่างอยู่ได้ นายจ้างก็
อยูไ่ด้ ลกูจ้างกอ็ยูไ่ด้ ถ้านายจ้างกต้็องพดู
ดีกับลูกจ้าง ให้รู้ความจริงก็จะอยู่ได้ด้วย
กันทั้งสองฝ่ายแน่นอน
  เจริญพร

ถือเป็นเรื่องปรกติท่ีผู้ใช้แรงงานจะเรียกร้อง 
ให้ขึ้นค่าแรงขั้นต�่าทุกปี แต่ไม่ใช่ว่าจะได้ตาม
ที่ขอ โดยเฉพาะในช่วงท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ขึ้นปี
ใหม่แต่ละปีจึงมีการเรียกร้องหรือทวงถาม  
ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลและภาคี 3 ฝ่ายคือ
รัฐบาล นายจ้างและลูกจ้างด้วยว่าจะขึ้น 
หรือไม่ ถ้าขึ้นจะขึ้นเท่าไร แต่ 3-4 ปีแล้ว 
ที่ยังไม่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า เพราะเศรษฐกิจ
แบบนี้ธุรกิจรายย่อยเจ๊งกันไม่น้อย ถ้าเจ้า 
ของธุรกิจปรับขึ้นค่าจ้างไม่ได้ก็ต้องปลดคน
ออก มนักล็�าบากใจทกุฝ่าย บรษิทัไหนได้ก�าไร
ก็ให้โบนัสกันไป
 อย่างอาตมาไม่ขึ้นค่าแรงมา 10 ปีแล้ว  
แต่ให้โบนสัปีละ 2-3 ครัง้ มโีบนสัใหญ่ส�าหรบั
ใครท่ีอยู่มานานและจริงใจ จัดเงินไว้สัก 10 
ล้านบาทให้คนงานที่อยู่มา 17-18 ปี ได้คน 
ละล้านบาทไป 7-9 คน นอกจากนั้นก็เฉลี่ย 
ไป 200,000-500,000 บาท ให้เป็นก�าลังใจ 
ถ้าเขาบริหารเงินดีก็จะอยู่รอดในชีวิต ถ้างี่เง่า
ไปกินเท่ียวเล่นจนเงินหมด นิสัยแบบนี้ก็ไม่
ควรจะเลี้ยงไว้  
 การรู ้ จักบริหารเงินจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 
เหมอืนประเทศไทยเวลานี ้ค่าแรงกบัเศรษฐกจิ
ในแต่ละพืน้ทีก่ไ็ม่เหมอืนกนั ค่าครองชพีแต่ละ
แห่งก็ไม่เท่ากัน นายจ้างกับลูกจ้างจึงต้องมีใจ
ให้กันและกัน รัฐบาลก็ต้องคอยสนับสนุน จะ
ใช้มาตรการภาษีก็ว่ากันไป ให้นายจ้างจ่าย
มากจ่ายน้อยตามคุณภาพประสิทธิภาพการ
ท�างาน  เพราะต้องยอมรบัว่าเงนิแค่ 300 บาท
ต่อวันขณะนี้ก็แทบอยู่ไม่รอดแล้ว แต่ถ้าคน 
ที่ขี้เกียจและเกเรแม้แต่ 100 บาทก็ไม่คุ้ม 

น�้านิ่งไหลลึก!

กรณี “แหวนเพชรมารดา นาฬิกา
ยืมเพื่อน” ของ “พี่ใหญ่” ซึ่งป.ป.ช. 
อยู ่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงผู ้ 
เกี่ยวข้องที่เป็นนักธุรกิจ 4 คน ส�านัก
ข่าวอิศราที่เกาะติดระบุการชี้แจงมี  
3 แนวทางคือ 
 1.เป็นทรัพย์สินของตนเองและได้
มาช่วงก่อนรับต�าแหน่งรัฐมนตรีหลัง
รัฐประหาร แต่หลงลืมก็ต้องยื่นเพิ่ม
เติมป.ป.ช. 2.เป็นทรัพย์สินของตนเอง 
แต่ได้มาหลังการยื่นบัญชีทรัพย์สิน 
แล้ว (ป.ป.ช.ให้ยื่นภายใน 30 วันหลัง
เข้ารับต�าแหน่ง) ต้องยื่นต่อป.ป.ช. 
หลังพ้นต�าแหน่ง 3.เป็นทรัพย์สิน 
ของบุคคลอื่น อาทิ คนรู้ใจใกล้ชิด 
ญาติพี่น ้อง เพื่อนรักก็ไม ่ต ้องยื่น 
ต่อป.ป.ช. 
 ประเด็นการอ้างเป็นของเพื่อน
นักธุรกิจ การสอบสวนของป.ป.ช. 
คือ 1.ต้องเรียกนาฬิกามาตรวจ
สอบ (ดูของจริง) 2.หลักฐานที่มา 
อาทิ หลักฐานการซื้อขาย การ 
จ่ายเงิน และ 3.สอบสวนพยาน
บุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง 
 แต่ที่น ่าสนใจกว ่าคือ “มูลนิธิ
อนุรักษ์ฝ่ารอยต่อ 5 จังหวัด” ที่ “พี่
ใหญ่” เป็นประธานและมีข่าวเชื่อม 
โยงถงึเพือ่นนกัธรุกจินัน้ ม ี“ทัน่ผูน้�า” 
เป็นประธานกิตติมศักด์ิ “เสี่ยเจริญ  
สริวัิฒนภกัด”ี เป็นท่ีปรกึษากติตมิศกัดิ์ 
คณะกรรมการทั้งสิ้น 24 คน เป็นนาย
ทหาร 19 คน อดีตข้าราชการและนัก
ธุรกิจ 5 คน  
 จึงต้องจับตาว่านาฬิกาหรูและ
ทรัพย์สินที่เพิ่มกว่า 30 ล้านบาท
นั้น เกี่ยวข้องกับ “เพื่อนรักและ
น้องรัก” คนใดและจะอยู่ใน “มูล 
นิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด” 
ด้วยหรือไม่?
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เศรษฐกิจ

เชลล์จ่ายน�้ามันผ่านคิวอาร์โค้ด

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้
จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด
ปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุด Retail 
Products และ Retail Payments 
ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์สู่ยุคดิจิทัลจึงร่วมกับ
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย 
จ�ากัด ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด โดย
การรับช�าระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด
เพย์เมนต์ ถือเป็นพลิกโฉมวงการ
พลังงานไทยยุค 4.0 ไม่ว่าจะเป็น 
Drive-in Pay Station เพื่อช�าระ
ค่าน�้ามันเช้ือเพลิงด้วยคิวอาร์โค้ด 
ช�าระค่าบริการในการเปลี่ยนถ่าย
น�า้มนัเครือ่งทีศ่นูย์บรกิาร เชลล์เฮ
ลิกส์พลัสและซื้อเครื่องดื่มหรือ
ขนมที่ร้านกาแฟ เดลี่ คาเฟ่และ
บริการอื่นๆ เช่น ล้างรถ เป็นต้น 
ผ่านเครื่อง SCB EASY Cashier 
ที่รองรับการช�าระเงินทุกรูปแบบ
ภายในเครื่องเดียว (All-In-One) 
ครอบคลุมทั้งบัตรเดบิต บัตร
เครดิต คิวอาร์โค้ดมาตรฐานและ
ช่องทางการช�าระเงินแห่งอนาคต 
และระบบช�าระเงินแบบไร้สัมผัส 
ซ่ึงธนาคารตงัเป้าให้บรกิารควิอาร์
เพย์เมนต์ได้ 1 ล้านรายภายในส้ิน
ปี 2561 นี้
  น.ส.อรอุทัย ณ เชียงใหม่ 
กรรมการบริหารธุรกิจการตลาด

ค้าปลีกบรษิทัเชลล์ฯ กล่าวว่า การ
ร่วมมือครั้งนี้ท�าให้ผู้ใช้บริการได้
รับความสะดวกและประสบการณ์
ทีย่อดเยีย่ม สอดคล้องกบัแนวทาง
การของเชลล์  “เชลล์เติมสุขให้ทุก
ชีวิต” โดยสถานีบริการน�้ามัน
เชลล์เลิศตระการตรงข้ามไทย
พาณิชย์ส�านักงานใหญ่จะเป็น
สถานีบริการเชื้อเพลิงน�าร่องแห่ง

ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้า e-Payment สังคมไร้เงินสด 
จับมือเชลล์พัฒนาระบบการช�าระเงิน Drive-in Pay Station 
ด้วยคิวอาร์โค้ด ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล

เปิดส�ำนกังำน : ประภา ปรูณโชต ิกรรมการผูจ้ดัการ บริษทัหลักทรพัย์จดัการ
กองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) เปิดส�านักงานสาขาเชียงใหม่ โดยมี  
ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผน
งาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงาน 

เซน็สญัญำ : วิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษัิท ดบับลวิเอชเอ  
ยทิูลต้ีิส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) และ มร.โยชอิากิ ซูกาวาระ ประธาน
บริษัท บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จ�ากัด ในเครือโดวะ อีโค ซิสเต็มส์ 
กรุ๊ป ประเทศญี่ปุ่น ลงนามสัญญาว่าจ้างเผาขยะอุตสาหกรรม

นายไซมอน อะเครอยด์ รอง
ประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค ์
กรและพัฒนาธุรกิจ อะมาดิอุส 
เอเชยี แปซฟิิก กล่าวว่า @flightbot 
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากตัว 
แทนการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอ 
เชียแปซิฟิก จึงท�าให้ผู้ใช้สามารถ
เลือกเที่ยวบินที่มีอยู่หลากหลาย
ได ้เพียงแค ่คลิกเดียวบนแอป 
พลิเคชันแชทยอดนิยม อีกทั้ง 
ยังให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง  
จงึสามารถค้นหาและส�ารองเทีย่ว
บินได้ทุกเวลาที่ต้องการ
  เนื่องจากประเทศไทยมีผู  ้
ใช้ LINE กว่า 33 ล้านคน ใช้เวลา
เฉลี่ยบนแอปพลิเคชันนานกว่า 
70 นาทีต่อวัน  ท�าให้ LINE เป็น

แพลตฟอร ์มที่ เหมาะสมที่ สุด
ส�าหรับอะมาดิอุสในการท�าโครง 
การน�าร่องนี ้ ขณะทีค่นในภมูภิาค
เอเชียส่วนใหญ่จะสนทนาผ่าน
แชทแอปพลิเคชัน จึงม่ันใจว่า  
@flightbot จะเป็นเครื่องมือที่ 
เป็นประโยชน์ต่อนักเดินทางและ
ตัวแทนบริษัทน�า เที่ ยว โดย  
@flightbot จะท�าหน้าที่ค้นหา
เที่ยวบินที่ดีที่สุดในราคาที่ดีที่สุด 
นอกจากนีก้ารช�าระเงนิกย็งัสามารถ
ด�าเนินการผ่านแชท @flightbot 
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ยิ่ง
นักเดินทางท�าการค้นหาและจอง
เที่ยวบินผ่าน @flightbot มาก
เท่าใด โปรแกรมก็จะเข้าใจและ
ส่ือสารกับนักเดินทางได้ดียิ่งขึ้น 

@flightbot แชทกดจองออกเดินทาง

ในที่สุด @flightbot ก็จะกลาย 
เป็นเพื่อนรู้ใจด้านการท่องเที่ยว
และสามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านการเดินทางของ 
ผู้คนได้

แรกทีรั่บช�าระค่าน�า้มันผ่านคิวอาร์
โค้ดของทุกธนาคาร 
 และจะใช ้กับสถานีบริการ

น�้ามันเชลล์ทุกสาขาท่ัวประเทศ
ภายในกลางปี 2561
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ข่าวย่อย

ญวนเข้มโลกไซเบอร์
กองทัพประชาชนเวียดนาม 
จัดต้ังกองบัญชาการชุดใหม่ 
เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ
ประเทศบนโลกไซเบอร์ ตาม
ความคิดริเริ่มของนายกรัฐ 
มนตรีเหงียน ซวน ฟุก กอง
บัญชาการไซเบอร์จะอยู่ภาย
ใต้กระทรวงกลาโหม มีบท 
บาทส�าคัญในการรักษาความ
มั่นคงและปลอดภัยของประ 
เทศ รวมถึงต่อสู ้กับการก่อ
อาชญากรรมและกิจกรรม 
ต่อต้านรัฐบาลบนโลกไซเบอร์ 
ซึ่งนับเป็นแนวรบใหม่ที่ประ 
เทศต่างๆก�าลังเผชิญ

สหรัฐขอโทษญี่ปุ ่น 
นายเจมส์ แมททิส รัฐมนตรี
กลาโหมสหรัฐแถลงขอโทษ 
กับนายอิตสึโนริ โอโนะเดระ 
รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันตน 
เองของญี่ปุ ่น ภายหลังจาก 
เกิดอุบัติเหตุมาหลายคร้ัง ซ่ึง
รวมถึงกรณีที่เฮลิคอปเตอร์
ทหารสหรัฐลงจอดฉุกเฉินที่
เกาะโอกินาวาเม่ือวันจันทร์ 
ส่วนช่วงสองวันก่อนหน้านั้น
เกิดอุบัติเหตุในท�านองเดียว 
กันที่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นดัง
กล่าวซึง่เป็นทีต่ัง้ฐานทพัสหรฐั
ที่มีทหารอเมริกันประจ�ากว่า
ครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด 47,000 
นายในญี่ปุ ่น แถลงการณ์ 
ระบุว่ารัฐมนตรีกลาโหมสห 
รัฐได้กล่าวขอโทษญ่ีปุ่น หลัง 
จากรัฐมนตรีญ่ีปุ่นกล่าวเรื่อง
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้ง
โดยเฉพาะเม่ือเดือนกันยายน 
ตุลาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคมปีที่แล้ว รวมถึงใน
เดือนมกราคมนี้ที่ เกาะโอกิ 
นาวา แม้ยังไม่มีรายงานผู ้
บาดเจ็บหรือความเสียหาย 
ที่ชัดเจนจากอุบัติเหตุล่าสุด

ต่างประเทศ

สหรัฐขู่เนรเทศผู้อพยพ 

นางเคอร์สเทน นีลเซน รัฐมนตรี
กระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสห 
รัฐประกาศว่า ชาวซัลวาดอร์ที่
สหรัฐอนุญาตให้เข้าประเทศในปี 
2544 เพราะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ 
2 ครั้ง จะหมดสถานภาพคุ้มครอง
ชั่วคราวในวันนี้ และจะต้องเดิน
ทางออกนอกประเทศภายใน 18 
เดอืนหรอืภายในวนัที ่9 กนัยายน
ปีหน้า ไม่เช่นนั้นจะถูกเนรเทศ 
นางนีลเซนระบุว่า ช่วงเวลา 18 
เดือนมากพอท่ีรัฐสภาจะร่างกฎ 
หมายแก้ปัญหาผู้ได้รับสถานภาพ
คุ้มครองชั่วคราวไม่มีสถานภาพ 
ผู้เข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
ด้านแคนาดาเตรียมพร้อมรับมือ 
ชาวซัลวาดอร์ที่อาจจะข้ามพรม 
แดนมาเป็นจ�านวนมาก เพ่ือไม ่
ให้ซ�้ารอยเหตุชาวเฮติทะลักเข้า 
มาหลังถูกสหรัฐยกเลิกสถานภาพ 
คุ้มครองชั่วคราว
 รัฐบาลสหรัฐเพ่ิงยกเลิกสถาน 
ภาพคุ ้มครองชั่ วคราวกับชาว 
เฮต ิ59,000 คน และชาวนกิารากวั 
5,300 คนเม่ือปลายปีที่ผ่านมา 
หลังจากอนุญาตให้อยู่มาหลาย 
สิบปี ศูนย์คนเข้าเมืองศึกษาระบุ
ว่า หากชาวซัลวาดอร์ 195,000 คน
ถูกเนรเทศออกนอกประเทศจะ
กระทบต่อชุมชนในรัฐแคลิฟอร ์
เนีย เทกซัส และชานกรุงวอชิงตัน 
โดยจะมีผลทั้งต่อเศรษฐกิจสหรัฐ
และซัลวาดอร์ เพราะเกือบทุกคน
มีงานท�า หนึ่งในสิบมีธุรกิจของ 
ตัวเอง หนึ่งในสี่มีบ้านที่จ�านองไว้ 
และหนึ่งในสิบแต่งงานกับพล 
เมืองอเมริกัน 

 ขณะที่โอปรา วินฟรีห์ กลาย
เป็นดาวเด่น ในงาน เมื่อคืนวัน
อาทิตย์ (7 ม.ค.) ที่ผ่านมา ซึ่งเธอ
ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างประ 
ทับใจ หลังรับรางวัลเกียรติยศ  
ส�าหรับความส�าเร็จตลอดชีวิต จน
มีกระแสเรียกร้องในโลกโซเชี่ยล 
ให้เธอลงแข่งขันชิงต�าแหน่งประ 
ธานาธิบดีสหรัฐ ที่จะมีขึ้นในปี 
2020 ส�านักข่าว CNN ระบุว่า 
เธอก�าลังคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต ่
ยังไม่ได้ตัดสินใจ แม้ก่อนหน้านี้
เธอเคยบอกว่าไม่สนใจที่จะชิง

ต�าแหน่ง
 ด้านโฆษกท�าเนียบขาวระบุว่า
ทรัมป์ยินดีต่อสู้กับวินฟรีห์ หรือ
ใครก็ตาม วินฟรีห์เคยเกี่ยวข้อง 
กับการเมืองและการระดมเงินทุน
ของพรรคเดโมแครตมายาวนาน 
ซึ่งคาดว่าเธอคงจะได้เปรียบคู่แข่ง
ในฮอลลีวูด ซึ่งมักจะถูกเรียกขาน
ว่า เป็นเคร่ืองเอทีเอ็มส�าหรับ 
ผู ้สมัครพรรคเดโมแครตอยู่บ้าง 
ขณะที่บางคนบอกว่า เธอมีชื่อ 
เสียงมากกว่า ทรัมป์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในด้านการดึงดูดผู้ฟัง

รองเลขาธิการพรรคคอมนิวนิสต์
จีนเผยทิศทางการด�าเนินงาน 
ในอนาคตจะยึดหลักสังคมนิยม 
สมัยใหม่เป็นหลักปฏิบัติในการ
บริหารประเทศต่อไป
 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐ 
กิจไทย-จีน ร ่วมกับกระทรวง
วิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์
จีนแห่งประเทศไทย และสถาน
เอกอัครราชทูตจีนประจ�าประเทศ 
ไทยจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ทิศ 
ทางนโยบายของจีน ภายใต้มติ
สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต ์จีน 
สมยัที ่19” โดยมบุีคคลส�าคัญอาทิ 
ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 
และ นายเม่ง เชียงเฟง (Meng 
Xiangfeng) รองเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสต์จีนและคณะสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมงาน

จีนยึดมั่นหลักสังคมนิยม 
 นายเม่ง เชียงเฟง เผยว่า ใน
ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การใช้หลักบริ 
หารประเทศแบบแนวคิดสังคม 
นยิมสมยัใหม่ของประธานาธบิดสีี 
จิ้นผิงส่งผลให้เศรษฐกิจจีนขยาย
ตัวอยู ่ในอันดับต้นๆ ของโลก 
นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถผลิต
สนิค้าอตุสาหกรรมและการเกษตร
ได้ดี มีราคาสูงขึ้น รวมทั้งยังสา 
มารถแก้ปัญหาการว่างงานได้ ถือ
ได้ว่าเป็นปรบัใช้แนวคดิสงัคมนยิม
ให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน ท้ังนี้ 
ในอนาคตจีนก็จะยึดมั่นในหลัก
สังคมนิยมสมัยใหม่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติทุกแผนงาน โดยจะผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อไป 
รวมทั้งจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างรอบด้าน และจะยงัคงกระชบั
ความสมัพันธ์และความร่วมมอืกบั
ต่างประเทศ

รัฐบาลสหรัฐเตรียมเนรเทศผู้
เข้าเมืองชาวซัลวาดอร์เกือบ 
200,000 คนที่สถานภาพคุ้ม 
ครองชัว่คราวจะหมดลงในวนั
จันทร์ตามเวลาท้องถิ่น ด้าน
แคนาดาเตรียมรับมือชาวซัล
วาดอร์ที่อาจทะลักข้ามพรม 
แดน



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4743 (1268) วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

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.

KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4743 (1268) วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

สังคม

‘ออร์แกนิก’พัฒนาการเกษตร
กระแสความห่วงใยและใส่ใจในเรื่องสุขภาพ
และเทรนด์การบริโภคอาหารที่มีความปลอด 
ภยัสงูขึน้ ส่งผลให้การผลติสนิค้าเกษตรอนิทรย์ี
หรือ “ออร์แกนิก” เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรม
ปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ในปี 2561 กรมปศุสัตว์ได้
มีแผนเร่งขยายผลการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์อย่างต่อเนื่องตามนโยบายกระทรวง
เกษตรฯ พร้อมร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฯ โดยมุ่งขยาย
พื้นที่และเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าปศุสัตว์
อินทรีย์ป้อนตลาดพรีเมียม เพ่ือรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพที่มีแนว
โน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมุ่งเพิ่มมูลค่า
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ รวม 
ทั้งเพิ่มการค้าและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์
อินทรีย ์ในประเทศ ตลอดจนมุ ่งยกระดับ
มาตรฐานและการรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์
ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของตลาด ทั้งภายใน
และต่างประเทศ
 นายธนิต ชมชื่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 
บริษัท ฮิลไทรบ์ ออร์แกนิคส์ จ�ากัด ต�าบล 
เมืองชุม อ�าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย บอก
ว่า ผู้บริหารบริษัท ฮิลไทรบ์ฯได้มีนโยบาย 
และเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยเฉพาะเกษตรกรชาวเขาบนพื้นที่สูง
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยบริษัทฯได้เข้ามา
ส่งเสริมชาวเขาเผ่าอาข่าและเผ่าปกาเกอะญอ
หรือกะเหรี่ยง ในพื้นที่หมู่บ้านห้วยน�้าเย็น 
ต�าบลวาวี อ�าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  
ให้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากเดิม คือ ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และท�าไร่เลื่อนลอย เข้าร่วมโครง 
การเล้ียงไก่ไข่อินทรย์ีต้ังแต่ปี 2556 ซ่ึงบรษิทัฯ 
ได้ช่วยเหลือชาวเขาที่เข้าร่วมโครงการโดยจัด 
หาปัจจัยการผลิตให้ฟรี ทั้งพันธุ์ไก่ไข่ อาหาร
สัตว์อินทรีย์ พร้อมจัดอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ มีนัก
สัตวบาลคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าแนะน�าและเป็น
ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนรับซื้อผลผลิต 
ไข่ไก่อินทรีย์คืนจากเกษตรกรด้วย สามารถ 
ช่วยสร้างงาน สร้างอาชพีให้ชาวเขาอย่างยัง่ยนื 
และสอดคล้องตามหลักเกษตรอินทรีย์อย่าง
แท้จริง
 ด้าน ป้ามาบอื แสนโชติอรุณ ชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยงวัย 62 ปี กล่าวว่า เดิมท�าอาชีพ 
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ควบคู่กับท�าสวนลิ้นจี ่

พออายุมากขึ้นไม่สามารถท�างานหนักได้ จึง
สมัครเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์กับ
บรษิทัฮลิไทรบ์ฯ โดยบรษิทัฯช่วยเหลือท้ังหมด
ทั้งพันธุ์ไก่ไข่ จ�านวน 700 ตัว และอาหาร
อินทรีย์ ป้าลงเพียงแรงในการเลี้ยงและดูแลไก่
ไข่อินทรีย์ภายในฟาร์ม ทุกวันป้าจะไปเบิก
อาหารอินทรีย์น�ามาเลี้ยงไก่ไข่  พร้อมให้น�้า 
ท�าความสะอาดบริเวณเล้าและฟาร์ม และเก็บ
ไข่ไก่อินทรีย์น�าไปขายคืนให้กับบริษัท ฟองละ  
0.80 บาท ได้ผลผลิตวันละ 450-460 ฟอง  
มีรายได้รวมไม่น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน 

  
 

บริษัท เฮฟวี้ วิฮิเคิล เซอร์วิส จำ�กัด
      

วันที่ 10 มกราคม 2561

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ คร้ังที่ 1/2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561  
เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ/หรือ อำานาจกรรมการ สำานักงานตั้ง 
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สังคม

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อ�านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 
ประทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “เจ็ตสกีเวิลด์คัพ 2017” ชิง 
ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่10 ในฐานะนมไทย-เดนมาร์ค  
เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการแข่งขั้นในครั้งนี้

บัญญัติ ค�านูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สมาคม
ผู้ดูแลเว็บไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
(พีไอเอ็ม) เปิดค่ายเจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ Young Webmaster  
Camp (YWC) ครั้งที่ 15 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มร.ฮเิดคาส ึอโิตะ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พานาโซนคิ ซวิ เซลส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด จัดงาน “พานาโซนิค อัลคาไลน์ พาวเวอร์ 10X พลังไฟยาวนานกว่า  
10 เท่า” แนะน�าแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ถ่านพานาโซนิค อัลคาไลน์  
พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์  เจ-ชนาธิป สรงกระสินธ์ 

ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่  
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ต้อนรับ วิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ และประธานเจ้า
หน้าที่การตลาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จ�ากัด และ บริษัท อมตะ 
คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) ที่มาร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุน High Net Worth

เปรมินทร์ เลอนรเสฎฐ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยาม 
สแควร์ ร่วมด้วย สิริพัชร์ โยธาวงศ์ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการ จัดงาน ‘Warm 
Up Countdown Party 2018’ โดยมี ทัพศิลปินร่วมมอบความสุขภายใน 
งานอาทิ เป๊ก ผลิตโชค, โอ๊ต ปราโมทย์  

จักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล ผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโสบริหารสินค้า POWER 
MALL บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ปร่วมกับ ผู้ประกอบการเคร่ืองไฟฟ้าชั้นน�า จัด 
งาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า” มหกรรมเครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ไอที และสมาร์ทโฟน ยิ่งใหญ่ที่สุด พร้อมกัน 4 มุมเมือง 

สุริยา เสนานุช ปลัดอาวุโส อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รับมอบผ้าห่ม
กันหนาว จ�านวน 900 ผืน ในโครงการ “ปันไออุ่น ต้านภัยหนาว” ปีที่ 12  
จาก ภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อ�านวยการฝ่าย กลุ่มองค์กรสัมพันธ์ บมจ.ไทย
ประกันชีวิต เพื่อน�าไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร 

มร.ทิโม่ เคว้นซ์ลี่ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย และพนักงาน 
เข้าร่วมโครงการ “เกาะยาว ก้าวคนละก้าว” เพื่อร่วมระดมทุนไปบริจาคให้ 
กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังร่วมสนับสนุน เครื่องดื่ม และ 
เบเกอรี่ ที่จุดบริการบริเวณหน้าโรงแรมฯ และหน้าโรงพยาบาลเกาะยาวน้อย 


