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ลงทนุเพือ่กำรเล้ียงชพี
รับวัยเกษียณ

กำรเมอืงก�ำลงัอยูใ่นสภำวะลงิ
แก้แห เนื่องมำจำกควำมไม่
พอใจ ไม่มั่นใจในส่ิงท่ีท�ำไป
แล้ว และต้องกำรแก้ไข สิ่งที่
ชัดเจนท่ีสุดในตอนนี้คือ กำร
ยื่นแก้ไขกฎหมำย กกต. เพื่อ
เปลีย่นวธิคีดัเลอืกผูต้รวจกำร
เลือกตั้ง โดยไม่สนผลกระทบ
ที่จะตำมมำ ซึ่งอำจมำกกว่ำ
กำรล้มกระบวนกำรคดัเลอืกผู้
ตรวจกำรเลือกตั้งที่ กกต.ชุด

ใกล้หมดวำระก�ำลังด�ำเนนิกำร
อยู่ เพรำะอำจกระทบยำวไป
ถึงกำรเลือกต้ัง ส.ส. กำรคัด
เลือก ส.ว. และอำจไปไกลถึง
กำรโหวตเลอืกนำยกรฐัมนตรี
หลังกำรเลือกตั้งกรณีสภำไม่
สำมำรถโหวตเลือกคนจำก
บัญชีพรรคกำรเมืองได้ ต้อง
รอดูกันต่อไปว่ำผู้มีอ�ำนำจจะ
แก้สภำวะลงิแก้แหน้ีได้อย่ำงไร
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ผลกระทบต่อกำรเข้ำช่ือกันของ
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
(สนช.) 36 คน เพ่ือยืน่ร่ำงแก้ไขพระ
รำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่ำด้วยคณะกรรมกำรกำร
เลอืกต้ัง (กกต.) ในประเดน็เกีย่ว
กบัผูต้รวจกำรเลอืกตัง้มเีสยีงวพิำกษ์
วจิำรณ์ดงัมำกขึน้เรือ่ยๆ 

หลักใหญ่ใจควำมของเสียง
วจิำรณ์คือ แสดงควำมกงัวลว่ำกำร
แก้ไขครัง้นีจ้ะส่งผลกระทบไปถงึกำร
จดัเลอืกตัง้สมำชกิสภำผู้แทนรำษฎร 
(ส.ส.) ทีก่�ำหนดไว้ช่วงเดอืนกมุภำพนัธ์
ปีหน้ำ 

เนือ่งจำกผูต้รวจกำรเลอืกตัง้
มีหน้ำที่เชื่อมโยงกับกำรคัดเลือก
สมำชกิวฒุสิภำ (ส.ว.) ซึง่กำรแก้ไข
กฎหมำย กกต. ต้องใช้ระยะเวลำ
ค่อนข้ำงนำนเพรำะมกีระบวนกำร
ทีเ่กีย่วข้องเยอะ 

ส่วนทีว่่ำจะไปกระทบโรดแมพ็
เลือกตัง้ ส.ส. กเ็พรำะมกีฎหมำย

สภาวะลิงแก้แห

ก�ำหนดให้ต้องคดัเลอืก ส.ว. ให้
เสรจ็ก่อน 15 วัน จงึจะมีกำรเลอืก
ตัง้ ส.ส. ได้

อย่ำงไรกด็ ียงัมกีฎหมำยทีแ่ย้ง
กันอยูค่อื รฐัธรรมนญูก�ำหนดให้
ต้องจดัเลอืกตัง้ภำยใน 150 วนั หลงั
กฎหมำยลกูส�ำคญั 4 ฉบบัท่ีเกีย่ว
กบักำรเลอืกต้ังมผีลบงัคบัใช้ครบ
ทุกฉบับ ซึ่งในที่น้ีก็คือกฎหมำย
เลอืกตัง้ ส.ส. ทีอ่ยูร่ะหว่ำงรอกำร
บงัคบัใช้

แม้ในหลกัการทกุคนจะเหน็
ตรงกนัว่าไม่มีกฎหมายใดใหญ่กว่า

รฐัธรรมนญู เมือ่รฐัธรรมนญูก�าหนด
ให้ต้องจดัเลอืกต้ังภายใน 150 วนั
กต้็องท�าตาม แม้การคัดเลอืก ส.ว. 
จะยงัไม่เสรจ็

แต่กม็ปีมผกูโยงต่อไปอกี
ว่ำ ส.ว. ชุดใหม่นี้จะมีหน้ำที่
เก่ียวข้องกับกำรโหวตเลอืกนำยก
รฐัมนตรใีนสภำด้วย หำกสภำ
ผูแ้ทนฯไม่สำมำรถโหวตเลอืก
นำยกฯจำกบญัชชีือ่ทีพ่รรคกำร 
เมอืงเสนอพรรคละ 3 คนได้

ถ้ำไม่ม ี ส.ว. ร่วมโหวตเลอืก
นำยกฯกจ็ะเกดิเป็นเดดลอ็กทำงกำร

เมือง ไม่มีนำยกฯบริหำรประเทศ
หลงักำรเลอืกตัง้ ต้องรอจนกว่ำจะ
มี ส.ว. ให้ครบตำมจ�ำนวน 250 คน
เพ่ือมำร่วมโหวตเลือกนำยกฯ นีคื่อ
ประเดน็ส�ำคญัทีก่ฎหมำยเขยีนว่ำ
ต้องคดัเลอืก ส.ว. ให้เสรจ็ก่อนเลือก
ตัง้ ส.ส. 15 วัน

แต่ปัญหำกย็งัมตีำมมำอีกว่ำ 
รัฐธรรมนญูก�ำหนดให้อ�ำนำจคณะ
รักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
เป็นผูค้ดัเลอืก ส.ว. ชดุแรก แม้หลงั
เลอืกตัง้ คสช. จะยังอยูใ่นต�ำแหน่ง
ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตัง้คณะ
รฐัมนตรชีดุใหม่

ค�ำถำมคอืหำกต้องไปคดัเลอืก 
ส.ว. กนัหลงัเลอืกตัง้ ส.ส. จะมคีวำม
เหมำะสมหรอืไม่ จะมกีำรคดัค้ำน
หรอืไม่

น่ีคือผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น
จำกกำรยื่นแกไ้ขกฎหมำย กกต. 
ของ สนช. ในครัง้นี้

อย่ำงไรกต็ำม มมีอืกฎหมำย
ในรัฐบำลพูดอย่ำงชัดเจนว่ำ เขำ 
(หมำยถึง สนช.) คงมีวิธีเขียน
กฎหมำยเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
อย่ำงทีก่งัวลกนั

ทั้งนี้ ยังมีสิ่งที่มือกฎหมาย
รัฐบาลไม่ได้พดูถงึคอื อ�านาจพเิศษ
มาตรา 44 ทีส่ามารถใช้แก้ปัญหา
วุน่วายให้พ้นจากสภาพลิงแก้แหได้

เมื่อดูตำมทิศทำงกำร
เคล่ือนไหวของ สนช. และคนใน
รัฐบำลแล้ว ค่อนข้ำงเชื่อได้
ว่ำกำรแก้ไขกฎหมำย กกต. เพือ่
ดงึอ�ำนำจกำรคดัเลือกผูต้รวจ
กำรเลอืกตัง้ออกจำกมอื กกต. 
เพือ่ให้มคีณะกรรมกำรขึน้มำ
ท�ำหน้ำทีค่ดัเลอืกแทนน่ำจะเกิด
ขึน้ค่อนข้ำงแน่

ถ้าไม่มี ส.ว. ร่วมโหวตเลือกนายกฯ 

ก็จะเกิดเป็นเดดล็อกทางการเมือง 

ไม่มีนายกฯบริหารประเทศหลังการเลือกต้ัง
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In Brief : ย่อควำม

ท�ำบุญแก้วิกฤต

ทรรศนะ

เรำมำท�ำบญุช่วยเพือ่นมนษุย์ยำม

วิกฤตกันบ้ำง ท�ำบุญด้วยเมตตำ

ปรำน ีบญุจะสงูส่ง บุญจะมอีำนสิงส์

ทีด่งีำม ให้ผลตอบแทนยิง่กว่ำคุม้

ค่ำ ถ้ำเรำมจีติใจทีเ่มตตำ ไม่โหด

เหี้ยม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่อ�ำมหิต  

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อภิสิทธิ์ชน?
เรือ่ง “กำรเกณฑ์ทหำร” ยงัมเีสยีง
วพิำกษ์วจิำรณ์กันต่อเนือ่ง ซ่ึง “ทัน่
ผูน้�ำ” ขอร้องอย่ำเอำจดุบกพร่องเพยีง
เลก็น้อยมำตติงิจนระบบเกดิควำมเสยี
หำย และอยำกจะ “ตบปำก” พวกที่
ออกมำเรียกร้องให้ยกเลกิ “กำรเกณฑ์
ทหำร” 

“ท่ันผู้น�ำ” บอกว่ำปัจจุบันเงิน
เดอืน “พลทหำร” สงูถงึ 8,000-9,000 
บำท สวสัดกิำรทกุอย่ำงปรบัดีขึน้ หลำย
พ้ืนทีม่ผีูส้มคัรเป็นทหำรมำกกว่ำควำม
ต้องกำรเสยีอกี  

ถ้าเป็นอย่างที ่“ท่ันผูน้�า” บอกก็
ไม่น่ามีปัญหาหากจะลดหรือยกเลิก 
“การเกณฑ์ทหาร” แล้วใช้วิธี “รับ
สมคัร” แทน เพราะคนทีไ่ม่มีงานท�า
หรอืยากจน ไม่รูจ้ะท�าอะไร จะได้มา
สมคัรเป็นทหาร กองทัพกจ็ะได้คนท่ี
เต็มใจเป็นทหารและตรงกบัคุณสมบติั
ทีต้่องการ

“พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ์ เตมยีำเวส” 
เชือ่ว่ำ “กำรรบัสมคัรทหำร” อำจมีผู้
มำสมคัรมำกกว่ำ “กำรเกณฑ์ทหำร” 
แล้วยงัแก้เสยีงครหำเร่ืองกำร “โกง” 
เพรำะกำรทจุรติในกองทัพมกีำรวพิำกษ์
วจิำรณ์กนัมำก แต่ไม่มหีน่วยงำนใดกล้ำ
ตรวจสอบ ซึง่กำรทจุรติอำจมีมำกกว่ำ
ส่วนรำชกำรต่ำงๆเสยีอกี  

ประเด็นทีเ่งยีบหายไปนานแล้วคอื
กรณ ี“กรมธนารกัษ์” มีนโยบายให้น�า 
“ท่ีราชพสัด”ุ ทีไ่ปสร้าง “สนามกอล์ฟ” 
กลบัคนืมาเพือ่ท�าสาธารณประโยชน์
อ่ืนๆนัน้ มคี�าถามว่าท�าไมจงึไม่กล้ายุง่
กบัพืน้ทีข่องทหารทีน่�าไปสร้าง “สนาม
กอล์ฟ” ทีม่อียู่หลายแห่ง  

“บิก๊เสรพิีศทุธ์” ย�ำ้ว่ำกำรปรำบ
ทจุรติไม่ใช่ “ดแีต่พูด” ว่ำคนน้ันทุ
จรคิคนนีทุ้จริต ต้องป้องกันต้อง
ปรำบปรำมให้หมด แต่ไม่หนัมำ
มองตวัเอง?

ช่วงนีย้งัมคีวำมหวำดวิตกเรือ่งน�ำ้เรือ่งเขือ่น
กันอย่ำงมำกไม่ว่ำไทยหรือลำว เพรำะฝน
ทีม่ำมำกและน�ำ้หลำยเขือ่นก็มีปริมำณมำก 
ท�ำให้ต้องมีกำรตรวจสอบเขื่อนแต่ละแห่ง
ว่ำยงัมคีวำมมัน่คงแน่นหนำหรอืไม่ เพรำะ
โลกเรำมีทั้งคุณทั้งโทษหำกมนุษย์ไม่ดูแล
รักษำธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 

เขื่อนให้คุณมำก เก็บน�้ำไว้ใช้ในยำม
แล้ง ป้องกันน�้ำท่วม หรือเอำไปผลิตไฟฟ้ำ 
ถ้ำกำรบริหำรจัดกำรดี ไม่ว่ำฝนมำกหรือ
น้อยก็จะเกิดประโยชน์มำกกว่ำโทษ ส่วน
เขือ่นพงัท่ีลำวยงัไม่ชดัเจนว่ำเพรำะยงัสร้ำง
ไม่เสร็จ หรือสร้ำงไม่ดี หรือบริหำรจัดกำร
ไม่ด ีเพรำะเรือ่งฝนตกมำกอยูท่ีก่ำรบรหิำร
จัดกำรและกำรคำดกำรณ์ต่ำงๆ หำกผิด
พลำดควำมเสียหำยก็เกิดขึ้น ดินถล่ม ยิ่ง
เขื่อนพังยิ่งเสียหำย บำดเจ็บล้มตำยเยอะ 
เสียหำยทั้งทรัพย์สินและจิตใจ 

เรื่องน�้ำท่วมน�้ำแล้งบำงครั้งท�ำให้บำง
ชวีติถงึกบัหมดเนือ้หมดตวั อยูท่�ำมำหำกนิ
ไม่ได้ ชำวไร่ ชำวนำน่ำสงสำรมำก กว่ำจะ
ฟื้นตัวขึ้นมำใหม่ต้องใช้เวลำนำน หรือเป็น
หนี้ไปชั่วลูกชั่วหลำน ถ้ำเจอเหตุกำรณ์น�้ำ
ท่วมน�้ำแล้งนำนหลำยเดือน 

เอำล่ะ เร่ืองธรรมชำตเิมือ่เกิดขึน้ก็ต้อง
ป้องกันแก้ไข แม้จะเป็นเร่ืองยำกกต้็องท�ำให้
เสียหำยน้อยที่สุด แล้วต้องช่วยเหลือกัน 
อย่ำงสถำบันเบื้องสูงทุกพระองค์ทุกยุคทุก
สมยัช่วยเหลือเอือ้อำทรให้ประชำชนในยำม
ทกุข์ทกุครัง้ เหมอืนเพือ่นบ้ำนเรำมทีกุข์ เรำ

ก็ช่วยเหลือ ไม่เพิกเฉยดูดำย 
เรื่องน�้ำใจ ควำมเอื้ออำทร ไม่ว่ำภำค

รฐัหรอืประชำชน แม้แต่สมเดจ็พระสงัฆรำช
ยงัให้พระช่วยบณิฑบำตช่วยพระเณรในพืน้ที่ 
ภำพพระเณรท่ีต้องอยู่บนหลังคำวัด พระ
เณรกล็�ำบำกเหมอืนประชำชน กำรช่วยเหลือ
เจือจำน เผื่อแผ่แบ่งปันเป็นเรื่องส�ำคัญ ทุก
คร้ังที่เกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติเรำจะเห็น
ทั้งคนในประเทศและต่ำงประเทศร่วมช่วย
เหลือ ไม่มีเรื่องลัทธิหรือเชื้อชำติ

ก็ขอฝากคนไทยเราที่ท�าบุญกันตาม
เทศกาลเยอะแยะแล้ว เรามาท�าบญุช่วยเพือ่น
มนษุย์ยามวกิฤตกนับ้าง ท�าบญุด้วยเมตตา
ปราน ีบุญจะสงูส่ง บญุจะมอีานสิงส์ทีด่งีาม 
ให้ผลตอบแทนยิง่กว่าคุม้ค่า ถ้าเรามจีติใจที่
เมตตา ไม่โหดเหีย้ม ไม่เหน็แก่ตวั ไม่อ�ามหติ 

เหน็เขำทกุข์เขำยำกเรำกช่็วยเหลือ เป็น
บุญกุศลตำมท่ีหลักศำสนำบอกว่ำ ท�ำบุญ
ด้วยเมตตำได้อำนสิงส์มำกกว่ำท�ำบุญปรกติ
ธรรมดำ ถ้ำท�ำบุญด้วยควำมสงสำร ด้วย
เมตตำ จะเป็นพลังบุญที่สูง เพรำะได้ช่วยพี่
น้องในยำมประสบเครำะห์กรรม 

วัดสวนแก้วก็พยำยำมตั้งกองทุน
เหมอืนกนัคอื กองทนุชุบชีวิตยำมตกอบั 
ถ้ำกองทนุนีเ้ข้มแข็งก็จะสำมำรถน�ำไป
ช่วยอุทกภัย ภัยพิบัติต่ำงๆ กำรช่วย
ไม่จ�ำเป็นต้องให้รฐับำล จะเป็นวัดหรอื
มลูนธิกิท็�ำได้ คนร�ำ่รวยในตระกูลใหญ่ๆ
ที่มั่งคั่งมีเงินพันล้ำน หมื่นล้ำน แสน
ล้ำน กค็วรตัง้กองทนุกูว้กิฤตต่ำงๆ เมือ่
มภียัพบิตัจิะได้น�ำมำจดัสรรช่วยเหลอื 
ภยัพบัิตกิจ็ะไม่หนกัหนำสำหัสกนัมำก
เกินไป ก็ขอฝำกเรื่องนี้ไว้แค่นี้ 

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘เศรษฐกิจไทย’ความฝันกับความจริง? 

รบัมอบใบรับรอง : ชวนิดา หาญรตันกลู กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทัหลักทรพัย์
จดัการกองทนุ กรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) รับมอบใบรับรองระบบความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากภสันนัท์ อรณุวโิรจน์ ผูจ้ดัการ
ฝ่ายการตลาด บริษทั ยไูนเตด็ รจิีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

แคมเปญใหม่ : พัชร ีอุทยัรตันกิจ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ลสีซ่ิงกสกิรไทย 
จ�ากัด เปิดตวัแคมเปญ “สนิเช่ือรถช่วยได้กสกิรไทย อัศจรรย์ 8 สามต่อ” ส�าหรบั
ลกูค้าท่ีมีรถยนต์ปลอดภาระและต้องการเงนิทนุหมนุเวยีน ตัง้แต่วนันี-้31 ตลุาคม 
2561 สมัครได้ทีธ่นาคารกสิกรไทยทกุสาขา หรอืทาง KLeasing on Mobile Application

นำยสมคิด จำตศุรีพทิกัษ์ รอง
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนในกำร
จดัประชมุเชงิปฏบิตักิำรของกรมส่ง
เสรมิสหกรณ์เพือ่ปรับโครงสร้ำงภำค
เกษตรโดยกลไกสหกรณ์ (9 สงิหำคม) 
กล่ำวตอนหน่ึงว่ำ วันน้ีประเทศไทย
ก�ำลงัอยูใ่นช่วงขำขึน้ ควำมม่ันใจทำง
เศรษฐกจิในวนันีก้�ำลงักลบัคนืมำ 
โลกต้อนรับเรำ ประเทศไทยคอืจดุ 
ศนูย์กลำงของอนำคตข้ำงหน้ำ และ
เป็นจดุศนูย์กลำงใหญ่ของภมิูภำคนี้ 
ควำมเจริญก�ำลงัมำสูเ่อเชยี กำรเช่ือม
โยงตะวนัตกตะวนัออกโดยผ่ำนอำเซยีน
ในกลุ่ม 5 ประเทศของอำเซยีนคือ 
ไทย ลำว เวียดนำม พม่ำ และกมัพชูำ 
ที่ได้เปรียบด้ำนจุดที่ตั้งประเทศ 
ศักยภำพกำรผลิต คุณภำพของ
บคุลำกร เม่ือควำมเจรญิมำสูเ่อเชีย 
หวัใจไม่ใช่จนีและอนิเดยี แต่อยูใ่น 5 
ประเทศทีเ่ป็นทัง้ตลำดแรงงำน แหล่ง
วตัถดุบิ และซพัพลำยเชนทกุอย่ำง
ของเอเชีย จงึอย่ำให้อะไรมำบัน่ทอน
ควำมเชือ่มัน่ของเรำ 10 ปีจำกนีเ้ป็น 
ต้นไปเศรษฐกจิจะดขีึน้เร่ือยๆ 

ขณะท่ีเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
นกิเคอ ิ เอเชยีน รวิีว ส่ือธรุกจิชัน้
น�ำของญีปุ่่น เผยแพร่บทควำมของ 
William Mellor ผูส้ือ่ข่ำวซึง่ปฏบัิติ

แนะลงทุนเพ่ือกำรเลีย้งชพีรบัเกษยีณ

เศรษฐกิจไทยก�ำลังพุ่งแรง อีก 10 ปีไทยจะก้ำวเป็นศนูย์กลำง
เศรษฐกิจของเอเชียตำมที ่“สมคดิ” ขำยฝัน หรอืนโยบำย Thailand 
4.0 เป็นกำรลงทนุลงแรงทีส่ญูเปล่ำอย่ำงที ่ “นกิเคอ”ิ รำยงำน 
และโครงกำร EEC เจ๊งอย่ำงที ่“โสภณ พรโชคชยั” วิเครำะห์

งำนในฮ่องกง รำยงำนนโยบำย 
Thailand 4.0 ของรฐับำลทหำร (8 
สงิหำคม) ว่ำ แนวคดินีจ้ะบรรลเุป้ำ
หมำยได้จรงิหรอืลงทนุลงแรงสญู
เปล่ำหรือไม่ ซึ่งรัฐบำลทหำรน�ำ
คณะสือ่มวลชนในเอเชยีและนอก
ภมูภิำคถงึ 3 คนัรถบัสตระเวนดู
ควำมคืบหน้ำของโครงกำรระเบยีง
เขตเศรษฐกจิภำคตะวันออก (EEC) 

นำยสำห์รชั ชฏัสวุรรณ ผู้อ�ำนวยกำร
สำยกำรตลำด บรษิทัหลกัทรัพย์
จดักำรกองทนุ ทสิโก้ จ�ำกดั กล่ำว
ว่ำ ช่วง 7 เดอืนแรกจะเหน็ว่ำผล
ตอบแทนจำกกำรลงทุนในสินทรพัย์
ต่ำงๆผนัผวนมำกกว่ำในอดตี โดย
หุน้ทัว่โลกปรบัตวัขึน้ลงแรงตำมผล 
กระทบจำกหลำยปัจจยั ขณะทีค่วำม
น่ำสนใจในกำรลงทุนตรำสำรหนีเ้ร่ิม
ลดลงเพรำะอตัรำดอกเบีย้ช่วงขำขึน้ 
ระยะหลงัจงึเริม่เหน็เมด็เงนิไหลเข้ำไป
ลงทนุในกองทนุรวมผสมมำกขึน้ 
เนือ่งจำกลงทุนครัง้เดียวแต่สำมำรถ
กระจำยสนิทรพัย์กำรลงทนุได้หลำก
หลำยประเภท ควำมเสีย่งไม่สูงมำก 

และควำมผนัผวนน้อย  
นักลงทนุทีต้่องกำรออมเงินไว้

ส�ำหรบัวยัเกษยีณ นอกจำกกองทุน
รวมเพ่ือกำรเลีย้งชพี (RMF) แล้ว 

กองทนุรวมผสมกเ็ป็นอีกทำงเลอืก
หนึง่ท่ีน่ำสนใจ ซึง่ปัจจบุนัยงัไม่มี 
RMF ประเภทดงักล่ำวมำกนกั บลจ.
ทสิโก้จงึเสนอขำยกองทนุเปิด ทสิ
โก้ อินคมั พลสั เพือ่กำรเลีย้งชพี 
(TINRMF) ควำมเส่ียงระดับ 5 
(ควำมเสีย่งปำนกลำงค่อนข้ำงสงู) 
กองทนุรวมผสมประเภท RMF ที่
มีนโยบำยกระจำยกำรลงทุนใน
สนิทรพัย์หลำกหลำยประเภททัง้ใน
และต่ำงประเทศ โดดเด่นตรงท่ีช่วย
นกัลงทนุจดัพอร์ตกำรลงทนุโดยผู้
จดักำรกองทนุมอือำชพี เสนอขำย
ครั้งแรก (IPO) 14 สิงหำคม-4 
กนัยำยนนี้  

เป็นเวลำ 6 วัน 
บทควำมระบวุ่ำ รฐับำลทหำร

ชปูระเด็นท�ำเลทีต่ัง้ของไทยเป็นจุด
ขำยว่ำอยูใ่นจดุศนูย์กลำงของภูมภิำค
ทีม่ปีระชำกร 3,500 ล้ำนคน มจีดีี
พคีดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 32 ของโลก 
มกีำรวำงแผนโครงกำรมำกมำยเพือ่
เก็บเกีย่วผลประโยชน์จำกกำรลงทนุ
หลำยพันล้ำนดอลลำร์เพื่อสร้ำง

รถไฟควำมเรว็สงูเช่ือมโยงตัง้แต่จนี
จนถงึสิงคโปร์ แต่ผู้เขยีนชีว่้ำอปุสรรค
ใหญ่ 2 ประกำรคอื ขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัและควำมน่ำลงทนุ
ในสำยตำของต่ำงชำติ

ขณะท่ีก่อนหน้ำนีน้ำยโสภณ 
พรโชคชยั นักวิชำกำรอสงัหำรมิทรพัย์ 
ได้ย�ำ้หลำยครัง้ว่ำ โครงกำร EEC 
เจ๊งแน่นอน เพรำะดแูล้วไม่มอีะไร
เป็นช้ินเป็นอนั กำรวำงผังเมอืงใน
โครงกำร EEC กส็ะเปะสะปะ ท�ำให้
กำรพัฒนำพืน้ทีไ่ม่มปีระสทิธภิำพ
เท่ำทีค่วร กำรพฒันำบำงอย่ำงดไูม่
สมเหตุสมผล
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ฝรั่งเศสน�้ำท่วม 
กระทรวงมหำดไทยฝรั่งเศส
แถลงเตือนภัยน�้ำท่วมใน 6 
จงัหวดัทำงใต้ทีเ่ผชิญภำวะร้อน
ผิดปรกตเิหมอืนพืน้ทีส่่วนใหญ่
ในยโุรป พร้อมส่งเจ้ำหน้ำทีด่บั
เพลิงและต�ำรวจกว่ำ 400 นำย 
รวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ 4 ล�ำ ไป
ยงัพืน้ทีป่ระสบภยัเพือ่อพยพผู้
ติดค้ำงมำกถึง 1,600 คน มี
รำยงำนว่ำชำยเยอรมันที่ดูแล
ค่ำยฤดูร้อนแห่งหนึง่ถกูกระแส
น�ำ้ซดัหำยไปขณะหลบอยูใ่นรถ
ตู้ ส่วนเด็กในค่ำย 119 คนได้
รับกำรช่วยเหลือออกมำแล้ว 

อินเดียฝนตกหนัก 
สภำพอำกำศที่มีฝนตกอย่ำง
หนักทำงภำคใต้ของอินเดีย
ท�ำให้เกิดดินถล่ม มีผู้เสียชีวิต
อย่ำงน้อย 20 รำย ท�ำให้ยอด
ผูเ้สยีชวิีตทัว่ประเทศในช่วงฤดู
มรสุมปีนีเ้พิม่เป็นกว่ำ 700 รำย
แล้ว ช่วงฤดูมรสุมในอินเดีย
เป็นช่วงระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-
กนัยำยน ซึง่สภำพฝนตกอย่ำง
หนักและต่อเนื่องท�ำให้มีผู้เสีย
ชวีติและสร้ำงควำมเสยีหำยทกุ
ปี เมื่อปีท่ีแล้วมีผู้เสียชีวิตรำว 
1,200 คนในรัฐเกรละ ซึ่งเป็น
รฐัชำยฝ่ังทะเลทำงใต้ของอินเดยี 

รัสเซียรับไม่ได้
โฆษกประจ�ำท�ำเนยีบประธำนำ 
ธบิดีรสัเซยีกล่ำวว่ำ รัสเซยีเหน็
ว่ำเป็นเรือ่งยอมรบัไม่ได้ทีส่หรฐั
ลงโทษรสัเซยีด้วยมำตรกำรคว�ำ่
บำตรครัง้ใหม่ ซึง่เห็นว่ำเป็นกำร
กระท�ำท่ีผิดกฎหมำย โดยน�ำ
รัสเซียไปเกีย่วข้องกบักรณซีอลส์ 
เบอร่ีในองักฤษ ซ่ึงนำยเซอร์เก 
สกรปีำล อดตีสำยลับในหน่วย
ข่ำวกรองทหำรของรสัเซยี ถกู
วำงยำด้วยสำรพษิท�ำลำยประสำท 
อย่ำง ไรกต็ำม รัสเซยียงัคงหวัง
ว่ำจะสำมำรถสร้ำงควำมสมัพนัธ์
ทีส่ร้ำงสรรค์กบัสหรัฐได้

ข่าวย่อย
สองผู้น�าเกาหลีคุยคร้ังที่สาม  

พเีพลิเดลี ่ หนงัสอืพมิพ์ของพรรค
คอมมิวนิสต์จีน ระบุว่ำ ควำม
ตงึเครยีดทำงกำรค้ำระหว่ำงจนีกับ
สหรฐัทีเ่พิม่ข้ึนในขณะนีเ้ป็นผลจำก
กำรทีส่หรฐักลวัจีนซ่ึงขึน้มำเป็นผู้
ท้ำทำยควำมเป็นเจ้ำโลกของสหรฐั

บทบรรณำธกิำรฉบับวันศกุร์
ของพเีพลิเดลีร่ะบวุ่ำ เศรษฐกจิจนี
ท่ีเตบิโตอย่ำงรวดเรว็และกำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรค้ำโลกคอืข้อเทจ็จรงิ
หลักที่ต้องพิจำรณำเม่ือจะศึกษำ
เรือ่งข้อพพิำทระหว่ำงจนีกบัสหรฐั 
เพรำะจีนก�ำลังขึ้นมำเป็นคู่แข่งที่

สหรฐัไม่เคยเจอมำก่อน ดงัน้ัน ไม่
ว่ำจนีจะท�ำอะไร สหรฐัถอืว่ำจนีได้
ท�ำลำยควำมเป็นผูย้ิง่ใหญ่ของสหรฐั
ไปแล้ว สหรฐัจงึต้องด�ำเนนิกำร 2 

สื่อชี้สหรัฐหวั่นจีนครองผู้น�ำโลก
วธิเีพือ่จดักำรกบัคูแ่ข่งประเภทนีค้อื 
ใช้คูแ่ข่งมำกระตุน้ตนเองและระดม
แรงสนบัสนนุทำงกำรเมืองมำท�ำให้
สหรฐัยิง่ใหญ่อกีครัง้ และจ�ำกดัควำม
ยิง่ใหญ่ของคูแ่ข่งในทกุด้ำน 

สือ่พรรคคอมมวินสิต์จนีแสดง
ควำมเห็นดังกล่ำวหลังจำกแหล่ง
ข่ำวใกล้ชดิรฐับำลจนีเปิดเผยกับสือ่
ว่ำ แกนน�ำภำยในพรรคเสียงแตก
เกีย่วกบัเรือ่งข้อพพิำททำงกำรค้ำ
กบัสหรฐั บำงคนติงว่ำจนีอำจแสดง
จุดยนืชำตนิยิมมำกเกินไปจนท�ำให้
สหรฐัแสดงควำมแขง็กร้ำวมำกข้ึน

เกำหลีเหนือและเกำหลีใต้จะ
จัดกำรประชมุระดับสงูสัปดำห์
หน้ำ เพือ่เตรยีมกำรประชมุสดุ 
ยอดระหว่ำงประธำนำธิบดี
เกำหลใีต้และผูน้�ำเกำหลเีหนือ
รอบท่ี 3

กระทรวงรวมชำตขิองเกำหลีใต้
ยงัไม่ได้ระบวุ่ำกำรประชมุสดุยอด
ระหว่ำงประธำนำธบิดมีนุ แจ-อนิ 
ของเกำหลใีต้ และนำยคมิ จอง-อนึ 
ผูน้�ำเกำหลีเหนอื รอบที ่3 จะจดัขึน้
ทีใ่ด แต่ประธำนำธบิดมีนุตอบตกลง
จะเยอืนกรงุเปียงยำงของเกำหลีเหนอื
ในช่วงฤดใูบไม้ร่วง ทัง้นี ้ผูน้�ำทัง้สอง
เข้ำร่วมประชมุสดุยอดครัง้ประวตัศิำสตร์
ไปเมือ่เดอืนเมษำยนทีผ่่ำนมำ 

แถลงกำรณ์ของกระทรวงรวม
ชำตเิกำหลใีต้ระบวุ่ำ 2 เกำหลจีะเปิด
กำรประชมุระดบัสงูในวนัจันทร์นี้ 
ที่หมู่บ้ำนปันมุนจอมในฝั่งของ
เกำหลีเหนือ หลังจำกได้รับกำร
ทำบทำมจำกเกำหลีเหนือให้เปิดกำร
หำรือถงึควำมคบืหน้ำนบัตัง้แต่กำร
ประชมุสดุยอดเมือ่เดอืนเมษำยน ซึง่
ปูทำงไปสู่กำรเจรจำระหว่ำงนำยคมิ
และประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั ในเดอืนมิถุนำยนทีผ่่ำน
มำ โดยผู้แทนจำกฝ่ำยเกำหลใีต้ท่ีจะ

เข้ำร่วมหำรอืน�ำโดยนำยโช มยอง- 
กยอน รฐัมนตรกีระทรวงรวมชำติ 
ซึง่เคยเดนิทำงไปยงักรงุเปียงยำงเมือ่
เดอืนทีแ่ล้วเพือ่เข้ำร่วมกำรแข่งขนั
บำสเกตบอลกระชบัมิตรระหว่ำง 2 
เกำหลี

คณะกรรมกำรมำตรกำรคว�ำ่
บำตรของสหประชำชำติได้หำรือ
เม่ือวนัพุธท่ีผ่ำนมำและให้ควำมเหน็
ชอบในมำตรกำรที่จะเปิดทำงให้
กลุ่มช่วยเหลอืและหน่วยงำนของ
สหประชำชำตไิด้รบักำรยกเว้นจำก
มำตรกำรคว�ำ่บำตรท่ีมีเป้ำหมำย
ในกำรกดดันให้เกำหลีเหนือยุติ
โครงกำรพฒันำอำวธุนวิเคลยีร์ แต่
อปุกรณ์กฬีำไม่ได้รบัสถำนะยกเว้น

จำกมำตรกำรคว�ำ่บำตร 
คณะกรรมกำรโอลมิปิกสำกล

หรอืไอโอซไีอกล่ำวในแถลงกำรณ์
ว่ำ ไอโอซีได้รับทรำบด้วยควำม
เสยีใจว่ำคณะกรรมกำรมำตรกำร
คว�ำ่บำตรของคณะมนตรีควำมมัน่คง
แห่งสหประชำชำตติดัสนิใจไม่ยกเว้น
มำตรกำรคว�ำ่บำตรกับอปุกรณ์กฬีำ
ทีจ่ะส่งไปให้กบันกักฬีำเกำหลเีหนือ 
ซึง่กำรตดัสินใจดังกล่ำวท�ำให้ไอโอ
ซีประสบควำมยำกล�ำบำกในกำร
บรรลุภำรกิจในกำรน�ำนกักฬีำจำก
ท่ัวโลกให้มำพบเจอกนัเพือ่ส่งเสรมิ
ควำมเข้ำใจและสร้ำงมติรภำพโดย
ไม่สนใจภูมิหลังด้ำนกำรเมอืงหรือ
ควำมแตกต่ำงในด้ำนอืน่ๆ

ต่างประเทศ
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนำกอสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ำกัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สำมบวกสองเฮ้ำสซิ่ง จ�ำกัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01 LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

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

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

Expedia Add-On Advantage
เอ็กซ์พเีดยีประกำศเปิดตวั Expedia 
Add-On Advantage ทำงเลือก
ใหม่ล่ำสดุในกำรจองกำรเดนิทำง
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยท่ีจะ
ได้รบัข้อเสนอสดุพิเศษจำกโรงแรม 
ปลดล็อกกำรจองเที่ยวบิน หรือ
แพก็เกจ (เทีย่วบนิ+โรงแรม) ผ่ำน
ทำงเวบ็ไซต์ Expedia.co.th พร้อม
รบัส่วนลดค่ำทีพ่กัจำกกว่ำ 100,000 
โรงแรมทีร่่วมโครงกำรได้สงูสดุถงึ 
51%

นำยซิมอน ฟิเก้ ผู้จัดกำร
ทัว่ไป แบรนด์เอ็กซ์พีเดยี ประจ�ำ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และอินเดีย กล่ำวว่ำ เอ็กซ์พี
เดยีให้กำรสนบัสนนุนกัท่องเทีย่ว
ชำวไทยมำโดยตลอด จึงน�ำเสนอ
แพก็เกจทีร่วมกำรจองเทีย่วบนิและ
โรงแรมเข้ำไว้ด้วยกัน เพื่อช่วยให้
นกัท่องเทีย่วประหยดัค่ำใช้จ่ำยได้
มำกที่สุดและได้ส่วนลดท่ีคุ้มค่ำที่
สดุจำกโรงแรมทีเ่ป็นพนัธมติร จำก
ข้อมูลกำรวิจัยของเอ็กซ์พีเดียเมื่อ
ต้นปีพบว่ำ คนไทยเดินทำงท่อง
เที่ยวบ่อยที่สุดและมีเที่ยวบินสูง
ที่สุดโดยเฉลี่ย 10.1 เที่ยวบินต่อปี
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลก 
ผลกำรวจิยัยงัชีใ้ห้เหน็ว่ำมนีกัท่อง
เที่ยวชำวไทยเพียง 36% เท่ำนั้น
ที่จองเที่ยวบินพร้อมโรงแรม และ
อีก 37% จองเที่ยวบินก่อนแล้วจึง
จองโรงแรม ท�ำให้พลำดโอกำสใน

เดียมีดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้ำไปที่
เว็บไซต์ http://www.expedia.
co.th/ หรือดำวน์โหลดแอพ 
Expedia เพื่อค้นหำเที่ยวบินหรือ
แพ็กเกจ ขั้นตอนที่ 2 หลังจำก
ท�ำกำรรักษำควำมปลอดภัยและ
เสร็จสิน้กำรจองแล้ว ส่วนลดโรงแรม
จะถกูปลดลอ็กด้วยสทิธพิเิศษเพิม่
เติมจำกเอ็กซ์พีเดีย ขั้นตอนที่ 3 
ไม่มีแรงกดดันในเร่ืองกำรจอง
โรงแรมท่ีต้องแข่งกับเวลำ คุณ
สำมำรถกลับมำท�ำกำรจองได้ตลอด
เวลำจนถงึวนัเดนิทำงแบบไม่จ�ำกดั
จ�ำนวนกำรจองห้องพักในทุกจุด
หมำยปลำยทำงทีต้่องกำร และขัน้
ตอนที ่4 วำงแผนค้นหำและท�ำกำร
จองได้มำกที่สุดเท่ำที่คุณต้องกำร
จนถึงวันที่ออกเดินทำง ปลดล็อก
ส่วนลดสูงสุดถึง 51% กับสิทธิ
พิเศษเพิ่มเติมจำกเอ็กซ์พีเดีย

เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ไบโอเท็ค จ�ากัด ลงนามความ
ร่วมมือกับ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก และ นพ.สรรพงศ ์ฤทธิรกัษา รองอธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก เพื่อจัดท�าตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพรออนไลน์

บริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จ�ากัด โดย ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ส่งตัวแทนพนักงาน
จติอาสาร่วมสร้างรอยยิม้ ความสขุ และก�าลงัใจ ให้กบัผูส้งูอาย ุณ บ้านศริวิฒันธรรม 
จ.ราชบุรี พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบโดนัท คริสปี้ ครีม รวมทั้งเงินบริจาค 
เพื่อน�าไปสนับสนุนกิจการของบ้านศิริวัฒนธรรมต่อไป

กำรประหยดัค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่ได้จอง
พร้อมกัน 

ด้วยเหตุนี้เอ็กซ์พีเดียจึงมอบ
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม Expedia 
Add-On Advantage ทำงเลือก
ใหม่ท่ีรวบรวมทุกควำมต้องกำร
และประหยดัค่ำใช้จ่ำยได้มำกทีส่ดุ 
เชื่อมั่นว่ำจะโดนใจนักท่องเที่ยวที่
ต้องกำรเวลำและควำมยดืหยุน่ใน
กำรจองกำรเดินทำงมำกขึ้น

เอ็กซ์พีเดียให้ควำมส�ำคัญ
อย่ำงยิง่กบักำรวจิยัและกำรศึกษำ
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้

บริโภค จึงเข้ำใจดีว่ำนักท่องเที่ยว
ต้องกำรสิง่ใด วตัถปุระสงค์ของเรำ
คือ ท�ำให้กำรเดินทำงง่ำยขึ้น เข้ำ
ถงึได้ง่ำยขึน้ รำบร่ืนและเพลดิเพลนิ 
ส�ำหรบัทกุคนทีต้่องกำรค้นหำข้อมลู
และท�ำกำรจอง กำรเปิดตวั Expedia 
Add-On Advantage เป็นอกีหนึง่
ตัวอย่ำงที่บอกว่ำเรำฟังเสียงนัก
ท่องเที่ยวของเรำ และช่วยให้กำร
เดินทำงครั้งต่อไปของพวกเขำอยู่
ใกล้แค่เอื้อม

โดย 4 ขั้นตอนง่ำยๆในกำร
รับสิทธิพิเศษเพ่ิมเติมจำกเอ็กซ์พี

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4892 (1417) วันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2561


