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ไร้สัจจะอยู่ยาก
เมือ่คนเราเริม่โกหกได้แล้ว
จะไม่ท�าความชัว่อย่างอืน่
อีกเป็นไม่มี

editor59lokwannee@gmail.com
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น่ังร้านพรรคเก่า

ต้องลดอ�ำนำจรัฐ!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ผู้น�ำคิม”
พร้อมเจรจำรัสเซีย 

เศรษฐกิจ 4

“TISCO Guru Plus”
วิเครำะห์เชิงลึก 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“เซน็-ซำบน่ีำ-โอเรยีนทอล”
จดัแคมเปญ“The Ladies”

กระแสข่าวชงิพรรคประชาธปัิตย์
ที่เกิดขึ้นในตอนน้ีไม่ใช่ครั้ง
แรก แต่ที่ต้องกลับมาพูดถึง
อีกครั้งหลังเงียบไปพักใหญ่
เป็นเพราะเสียงในพรรคเริ่ม
แตกเป็น 2 ส่วนชัดเจนมาก
ขึ้น กลุ่มที่อยากเปลี่ยนแปลง
มองความจรงิทีว่่าพรรคไม่อาจ
ชนะเลอืกตัง้เป็นแกนน�าจดัตัง้
รัฐบาลได้ จะไปร่วมมือกับ
พรรคเพ่ือไทยจัดต้ังรัฐบาลก็
ไม่ได้ จึงไม่ควรปิดโอกาสใน
การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับ

อีกขัว้การเมอืงหน่ึง ถึงจะเป็น
พรรคเล็กพรรคน้อยแต่เมื่อ
รวมเสียงกันแล้วก็มากพอ
ส�าหรบัการต่อรองจดัต้ังรฐับาล 
มองมมุบวกหากหวัหน้าพรรค
ยังชือ่ “อภสิทิธิ”์ จะเป็นอปุสรรค
ส�าหรบัแนวทางการเมอืงแบบ
ยดืหยุน่ แต่หากมองในมมุลบ
ก็เหมือนที่บางคนพูดออกมา
อย่างชัดเจนว่าต้องการเอา
พรรคไปเป็นนัง่ร้านส่งใครบาง
คนเถลงิอ�านาจนัง่เก้าอีน้ายกฯ
หลังเลือกตั้ง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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การกระท�าส�าคญักว่าค�าพดู 
ประโยคนีใ้ช้ได้ดกัีบสถาน 

การณ์การเมอืงทีก่�าลงัด�าเนนิ
ไปของบ้านเรา

สิง่แรกทีป่ระชาชนมองเหน็กนั
อย่างชดัเจนคือ การปล่อยให้กลุม่
การเมอืงบางกลุม่ พรรคการเมอืง
บางพรรค หาเสยีงล่วงหน้าเอาเปรยีบ
พรรคการเมอืงอืน่ทีต่ดิล็อกค�าสัง่
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)

กลุม่การเมอืงบางกลุ่มไปข้ึน
รถแห่พบประชาชน ผูมี้อ�านาจ ผู้
มหีน้าท่ีเกีย่วข้องไม่แตะ อ้างว่าไม่
ผดิเพราะเป็นการเคลือ่นไหวในนาม
กลุม่การเมอืงไม่ใช่พรรคการเมือง 
ค�าพดูทีผู่มี้อ�านาจบางคนย้อนถาม
ว่าเขาอยู่พรรคไหนสวนทางกับค�า
พดูทีว่่าเป็นกลางและดูแลเท่าเทยีม
อย่างชัดเจน

ค�าพดูทีว่่าออกไปพบประชา 
ชนเพื่อสอบถามปญัหาเอามา
หาแนวทางแก้ไข กย็งัมข้ีอสงสยั
ว่าไม่ใช่การลงพืน้ทีห่าเสยีงล่วง
หน้าได้อย่างไร

พรรคการเมืองบางพรรคจัด
กิจกรรมด้วยการเล่นค�าว่าเปิด
โรงเรียนการเมือง ผู้มีอ�านาจ ผู้

น่ังร้านพรรคเก่า

มหีน้าทีเ่กีย่วข้องกย้็อนถามคนทีต้ั่ง
ค�าถามว่าท�าไมท�าได้ด้วยประโยค
ทีว่่าถ้าไม่เป็นการหาเสยีงก็ท�าได้

น่าสนใจว่าถ้าพรรคการเมอืง 
อืน่ๆจะท�ากจิกรรมแบบเดยีวกนันี้
สามารถท�าได้หรอืไม่

การกระท�าอกีอย่างทีน่่าสนใจ
อย่างยิง่ในตอนนีค้อื ความพยายาม
เปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ หลังนายอภิสิทธิ์ 
เวชชาชวีะ และแกนน�าพรรคบาง
ส่วนยนืยนัในหลกัการว่าจะสนบัสนนุ
นายอภสิทิธิเ์ป็นนายกรัฐมนตรหีลงั
การเลือกตัง้

นีไ่ม่ใช่ความพยายามครัง้แรก
ก่อนหน้านี้มีข่าวหนาหูว่ามี

อดตีแกนน�าพรรคบางคนทีล่าออก
จากพรรคไปเคลื่อนไหวทางการ
เมอืงต้องการกลับมายดึพรรคให้อยู่
ในปกครอง แต่มแีนวโน้มไม่ส�าเรจ็
จึงต้องออกไปสร้างบ้านหลังใหม่
เป็นของตวัเอง จนท�าให้ข่าวความ
พยายามเปล่ียนตัวหัวหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์เงียบหายไปพักใหญ่

เมือ่ประเมนิสถานการณ์ใน
สนามเลอืกตัง้แล้วเห็นว่าเป็น
เรือ่งยากทีจ่ะได้จ�านวน ส.ส. ตาม
เป้าหมาย แผนเปลีย่นตวัหวัหน้า
พรรคประชาธปัิตย์จงึถกูงดัขึน้
มาใช้อกีครัง้หนึง่

นีไ่ม่ใช่เรือ่งมโนคดิไปเอง เพราะ
ก่อนทีจ่ะมคีนในพรรคประชาธปัิตย์

ออกมาพดูเรือ่งนีอ้ย่างชดัเจน ก็มี
คนนอกพรรคท่ีเป็นนักเคล่ือนไหว
ทางการเมืองเตือนล่วงหน้าก่อน
แล้ว

อย่างไรกต็าม หากพจิารณา
แยกย่อยลงไปภายในพรรคประชา 
ธปัิตย์ตอนนีด้เูหมือนว่าแนวคดิจะ
แตกออกเป็น 2 กลุม่

กลุ่มแรกเหน็ว่าเป็นโอกาสดทีี่
จะกู้ภาพลักษณ์ความเป็นพรรค 
การเมอืงทีส่นบัสนนุและยดึมัน่ใน
หลกัการประชาธปิไตย หลงัจาก
เสยีศนูย์ไปพกัใหญ่จากการเคลือ่นไหว
ก่อนหน้าน้ีด้วยการประกาศจุดยนื
ไม่สนับสนุนนายกฯคนนอกแม้
กฎหมายจะเปิดช่องให้ท�าได้

อีกกลุ่มเห็นว่าเป็นแนวทาง
การเมอืงทีต่งึเกนิไป อาจท�าให้เกิด
ปัญหาตามมาได้ ทัง้นีเ้พราะชดัเจน
ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่อาจชนะ
เลอืกตัง้มเีสยีงมากพอทีจ่ะเป็นแกน
น�าจดัตัง้รฐับาลได้ จะไปร่วมมอืกบั
พรรคตรงข้ามอย่างพรรคเพือ่ไทย
จัดต้ังรัฐบาลก็ไม่ได้ จงึไม่ควรปิด
โอกาสตวัเองในการเป็นพรรคร่วม
รฐับาลกบัอกีขัว้การเมอืงหนึง่ทีถ่งึ
จะเป็นพรรคเลก็พรรคน้อยแต่เมือ่
รวมเสยีงกันแล้วก็มมีากพอส�าหรบั
การต่อรองจดัตัง้รัฐบาล

มองมุมบวกคือการมีนาย
อภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคเป็น
อปุสรรคส�าหรับแนวทางการเมอืง
แบบยืดหยุ่น

แต่หากมองในมมุลบกเ็หมอืน
ทีบ่างคนพดูออกมาอย่างชัดเจน
ว่าต้องการเอาพรรคไปเป็นน่ัง
ร้านส่งใครบางคนเถลงิอ�านาจ
นัง่เก้าอีน้ายกฯหลงัเลอืกต้ัง

เป็นเรื่องยากที่จะได้ ส.ส. ตามเป้า

แผนเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

จึงถูกงัดขึ้นมาใช้อีกครั้งหนึ่ง
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In Brief : ย่อความ

ไร้สัจจะอยู่ยาก

ทรรศนะ

พระพทุธเจ้าตรสัไว้ข้อแรก

ทีส่�าคญัทีสุ่ดคอื สัจจะ ความ

จรงิ ต้องข่มจติ ข่มใจ และ

มีขันติ อดทน อดกลั้น จา

คะคอืรูจ้กัสละในสิง่ท่ีฝ่าย

ใดฝ่ายหนึง่ขอร้องต้องการ 

เป็นหลกัของความรกัท่ีจะ

อยู่กันอย่างยั่งยืน 

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ต้องลดอ�านาจรัฐ!
คลิป “เนวิน ชิดชอบ” บิ๊กสโมสร
ฟตุบอลบรุรีมัย์ ยไูนเตด็ ให้สมัภาษณ์ 
“Mono 29” (5 กนัยายน) ถงึแนวทาง
พฒันาประเทศและการเปลีย่นแปลงของ
โลกว่า ถ้าจงัหวดัไหนอยากเจรญิรัฐต้อง
ลดอ�านาจให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม 
คอืการกระจายอ�านาจ ซึง่มผีูเ้ข้ามาแสดง
ความคดิเหน็และกดไลค์กดแชร์เห็นด้วย
มากกว่า 3.3 ล้านครัง้ 

“บิก๊เนวนิ” เรยีกร้องให้กระจาย
อ�านาจให้ประชาชน แล้วมนัจะเดนิต่อ
ไปได้ไหม แล้วควรจะต้องท�าอย่างไร 
เมืองอยูไ่ด้เพราะคนมีส่วนร่วม โดยยก
ตวัอย่างบุรรีมัย์ทีปั่จจบุนัมนีกัท่องเทีย่ว
ปีละประมาณ 3 ล้านคน ทัง้ก�าลังจัดงาน
ใหญ่ แต่มแีทก็ซ่ีแค่ 15 คัน 

ค�าถามคอืมนัีกท่องเทีย่วมา 3 ล้าน
คน แต่ระบบขนส่งไม่ม ีรถเมล์ไม่ม ีรถไฟฟ้า
ไม่ม ีโมโตจพีีจะมาเดอืนตลุาคม นกัท่อง
เทีย่วจะมา 2 แสนคน แล้วเขาจะมายังไง 
จะอยูอ่ย่างไร จะเดนิทางไหน ระบบมนั
ต้องเกดิ จงึบอกชาวบ้านสอนเรือ่งแกรบ็ 
อเูบอร์ เป็นประโยชน์อย่างไร ไม่จ�าเป็น
ต้องเอารถไปต่อควิ วนัไหนอยากท�าก็ท�า 
วนัไหนต้องการหารายได้เพิม่กท็�า 

วนัน้ีรฐับาลไม่ต้องเอางบประมาณ
ไปจดัอบรมส่งเสรมิอาชพี ท�าขนม ทอ
เสือ่ ท�าจกัสาน แค่ไปปลดเรือ่งพวกนี้
ให้เขาท�ามาหากนิได้พอแล้ว ไม่ต้อง
อบรมโอทอ็ป สอนเสรจ็กบ้็านใครบ้าน
มัน ท�าเสรจ็กไ็ม่รูจ้ะไปขายใคร 

นอกจากนีย้งัยกตวัอย่างเกาะพพีมีี
รายได้จากการท่องเทีย่วปีละ 7-8 หมืน่
ล้านบาท 90% ของรสีอร์ต เกสต์เฮาส์ 
ผดิกฎหมายให้ปิด ทัง้ทีเ่ขาไม่ได้ปล้น
ใคร เขาเอาบ้านเป็นทีพ่กัเพือ่มีรายได้ 
ไม่ได้ผิดศีลธรรม ไม่ได้ผิดความสงบ
เรยีบร้อย นีค่อือ�านาจรฐัทีค่วรต้องลด

รฐับอกจีดีพเีพิม่ขึน้ แต่ 1% อยู่
กบัคนจน อกี 3.9% อยูก่บัคนรวย ตาย
แล้วประเทศมนัไปไม่ได้ วธิเีดยีวคอื
ต้องลดอ�านาจเหล่านีล้งมา เพือ่ให้ชาว
บ้านเขาหารายได้โดยไม่ผดิกฎหมาย 
ไม่ใช่ใช้อ�านาจรฐัเพ่ือเศรษฐเีท่านัน้

ข่าวอดีตคูร่กัในวงการบนัเทงิ “ม้ิงค์

กับกัปตนั” คงจะเป็นอทุาหรณ์สอน
ใจท้ังคนในวงการบนัเทงิและคนทัว่ไป
ได้ว่าการโกหก ไม่พูดความจริง ไม่
ซือ่สตัย์นัน้ ส่งผลร้ายอย่างไรบ้าง 

พระพทุธเจ้าบอกว่า เมือ่คนเรา
เริม่โกหกได้แล้วจะไม่ท�าความชัว่อย่าง
อืน่อกีเป็นไม่ม ี นีเ่ป็นเรือ่งทีพ่อจะ
มองเหน็ได้ อย่างกรณนีีโ้กหกว่าท้อง
ทัง้ทีไ่ม่ได้ท้อง แม้จะอ้างภายหลงัว่า
เพราะความรกั แต่กเ็ลกิรากนัไปแล้ว 

เขาจงึบอกว่าความรกัเป็นเหมอืน
ยาขม ยาพษิ รกัขม ถ้ายนืหยดัอยูใ่น
ความจรงิ ไม่หลอกใคร กต่็างคนต่าง
อยูก่นัไป เมือ่โกหกจงึมกีารฟ้องร้อง
เพื่อให้มีการพิสูจน์ จนฝ่ายหญิง
ยอมรบัว่าโกหก

การโกหกเหมอืน “น�า้กลิง้บน

ใบบัว” กลบัไปกลบัมาอย่างนี ้ ต่อ
ไปกจ็ะไม่มใีครเชือ่ถอืในค�าพดู ใคร
ที่จะคบหาสมาคมด้วยก็ไม่ม่ันอก
มัน่ใจ

เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้

เรา ไม่ว่าเป็นใครก็ตาม ยิง่เป็นคนที่
มชีือ่เสยีง เป็นคนทีม่อี�านาจ ยิง่ต้อง
พดูจริง ท�าจรงิ ไม่โกหกหรอืตระบดั
สตัย์ จะอ้างโน่นอ้างนีไ่ม่ได้ โกหกก็
คือโกหก ตระบดัสตัย์กคื็อตระบัดสัตย์

  คนเรารูจ้กักัน มคีวามสัมพนัธ์
กนั กห็วงัว่าจะมคีวามเชือ่ใจ ผกูใจ 
เชือ่ถอืได้ เมือ่คนทีค่บหาไม่ซือ่ตรง 
เป็นคนโกหก กค็บกนัไม่ได้ ต้องเลิก
ร้างกนัไป เพราะคนเราอยูก่นัได้ด้วย
ความจรงิใจ โดยเฉพาะคนทีร่กักนั 
จะครองเรอืนได้ด ียัง่ยนื มัน่คง ต้อง
มสีจัจะ มคีวามซือ่สตัย์ต่อกัน

พระพทุธเจ้าตรสัไว้ข้อแรกที่

ส�าคญัทีส่ดุคอื สจัจะ ความจรงิ 

ต้องข่มจติ ข่มใจ และมีขนัต ิอดทน 

อดกลัน้ จาคะคอืรูจ้กัสละในสิง่ที่

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ขอร้องต้องการ 

เป็นหลกัของความรกัทีจ่ะอยู่กนั

อย่างยัง่ยนื แต่ถ้าเริม่ต้นด้วยความ

ไม่มีสจัจะ ไม่น่าเชือ่ถือ ไม่ไว้วางใจ

แล้ว กอ็ยูร่่วมกนัยาก

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

‘TISCO Guru Plus’วิเคราะห์เชิงลึก 

ต้อนรบั : นยิต มาศะวสิทุธิ ์รกัษาการกรรมการผู้จัดการ บรษิทั บรหิารสินทรพัย์
สขุมุวทิ จ�ากดั (SAM) พร้อมคณะ ให้การต้อนรบัคณะผูบ้รหิาร Bank of China สาขา
ฮ่องกง เข้าเยีย่มชมกจิการเพือ่ศกึษาดงูานด้านบริหารความเส่ียง ที ่SAM ส�านักงาน
ใหญ่ อาคารซนัทาวเวอร์ส เอ 

ส่งเสรมิ SME : บัญญตั ิค�านณูวฒัน์ ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการ บรษิทั ซพีี ออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) และภาณวุฒัก์ เงนิศรสีขุ กรรมการผู้จดัการ บริษทั บทีวีาย ฟูด้ 
จ�ากดั แถลงข่าว “ซีพ ีออลล์ ส่งเสรมิผูป้ระกอบการเอสเอม็อ ีขนมไทยบ้านทองหยอด” 
ช่วยเสรมิสร้างรายได้ ยกระดับคณุภาพชีวติให้กลุ่มเกษตรกร 

นายไพบลูย์ นลนิทรางกรู ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทหลกัทรพัย์ 
ทสิโก้ จ�ากดั กล่าวว่า ได้เปิด “TISCO 
Guru Plus” แอพพลิเคชัน่สแกนหุน้
ทีเ่หมาะกับนกัลงทุนทกุกลุม่ทัง้มอื
ใหม่ทีเ่พิง่เริม่ต้นและนักลงทนุทีมี่
ความช�านาญ ช่วยนกัลงทนุคัดสรร
หุ้นตามการลงทุนโดยมฐีานข้อมลูใน
อดีตและการวเิคราะห์อนาคตจากนัก
วเิคราะห์ของ บล.ทสิโก้ช่วยสแกนหุ้น
และแจ้งเตอืน เสมอืนมนัีกวิเคราะห์
และเจ้าหน้าทีแ่นะน�าการลงทนุส่วน
ตวัตลอด 24 ชัว่โมง ใช้ได้ท้ังในระบบ 
IOS และ Android โดยดาวน์โหลด
ใช้งานทุกฟังก์ชนัได้ตัง้แต่วนันี้  

ส�าหรบันกัลงทนุมอืใหม่ บล.ทสิ
โก้มพีอร์ตการลงทนุจ�าลองรายวนัและ
รายสปัดาห์ให้นกัลงทนุใช้เป็นแนวทาง
การลงทนุ สามารถซือ้ขายหุน้เด่นได้
ทนัทด้ีวยระบบการลอ็กอินเพยีงครัง้
เดียว (Single Sign On) และค้นหา
บทวเิคราะห์ย้อนหลงัพร้อมอพัเดท
สถานการณ์การลงทนุอย่างทนัท่วงที
เพยีงแค่ปลายน้ิวสมัผัส โดยเบือ้งต้น
เป้าหมายภายใน 1 ปีจะมลูีกค้าเดมิ
โหลดแอพฯ “TISCO Guru Plus” 
ประมาณ 10% ของลกูค้าทัง้หมด 

‘เซน็-ซาบน่ีา-โอเรยีนทอล’จดัแคมเปญ‘The Ladies’

ทสิโก้เปิดตวั “TISCO Guru Plus” แอพฯสแกนหุน้เด่น เน้นคณุภาพ 
ชจูดุแขง็บทวเิคราะห์เชงิลึก คาดการณ์อนาคต จัดพอร์ตหุน้เด่น
รายวนั-รายเดอืน พร้อมฟังก์ชนัแจ้งเตอืนช่วยเฝ้าหุ้นเป้าหมายซือ้
ขายหุน้ได้ทนัที 

ภายใน 5 ปีจะท�าให้ลูกค้ากว่า 90-
95% เปล่ียนมาซือ้ขายด้วยบญัชี
อนิเทอร์เนต็ ในอนาคต บล.ทสิโก้จะ
พัฒนาแอพฯช่วยจดัพอร์ตและดแูล
สขุภาพพอร์ตของลกูค้ากลุ่มท่ีมคีวาม
มัง่ค่ังสูง โดยใช้โรโบแอดไวเซอร์ (Robo 
Advisor) เข้าไปตรวจหุน้ในพอร์ต
ทัง้หมด พร้อมแจ้งเตอืนเมือ่นักวิเคราะห์
ปรบัเพิม่หรอืลดราคาเป้าหมาย และ

นายบญุยง ตนัสกลุ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เซน็ คอร์ปอเรชัน่ 
กรุป๊ จ�ากดั กล่าวว่า ได้ร่วมมอืกบั
โอเรยีนทอล พริน้เซส ผลติภณัฑ์
เพือ่ความงาม และซาบีน่า ชดุชัน้
ในผู้หญิง จัดแคมเปญ “THE 
LADIES” เพือ่คนืก�าไรให้กบัลกูค้า
ทัง้ 3 บรษิทั ภายใต้แนวคดิ Lady - 
Healthy - Beauty” ซึง่กว่า 27 ปี 
บรษิทัให้ความส�าคญักบัการบรกิาร
และอาหารทีม่คีณุภาพ ท�าให้ฐาน
ลูกค้ากลุ่มผูห้ญงิทุกกลุ่ม ทกุวยั เพิม่
มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง 

ส�าหรบัแคมเปญ “THE LADIES” 

มอบสทิธปิระโยชน์ให้แก่ลกูค้าร้าน
อาหารญีปุ่น่เซน็ On The Table 
ต�ามัว่ ลาวญวน ซาบน่ีา และโอ
เรยีนทอล พริน้เซส รบัประทาน
อาหารร้านเซน็ครบ 1,200 บาท รับ
ฟรบีตัรสมาชกิ ZEN มลูค่า 300 
บาท Voucher มลูค่า 1,800 บาท 

ส่วนลด 100 บาท ร้าน On The 
Table มอบส่วนลด 20% ส�าหรบั
ทกุเมนใูนหมวด Be Health ร้าน
ต�ามัว่และลาวญวนมอบ 30% ส�าหรบั
เมนแูกงเหด็สามอย่าง ซาบีน่ามอบ
ส่วนลด 30% เมือ่ซือ้สนิค้าครบ 
2,000 บาท หรอืส่วนลด On top 
5% และโอเรียนทอล พริน้เซส มอบ
สทิธพิเิศษเมือ่สมคัรสมาชิกเลอืก
รบัสนิค้าฟรมีลูค่า 300 บาท เพยีง
ลูกค้าแสดงใบเสร็จ หรือบัตรสมาชกิ 
หรอื Mobile App ของแบรนด์ที่
ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 
กนัยายน 

ตัง้ขึน้เอง โดยมข้ีอมลูจากงบการเงิน 
อตัราส่วนทางการเงนิ และข้อมลูทาง
เทคนคิให้เลอืกใช้ เหมาะกบันกัลงทนุ
ทีม่คีวามช�านาญในการลงทุน 3.Model 
Portfolio พอร์ตการลงทุนจ�าลองเพ่ือ
ให้นกัลงทนุทีเ่พ่ิงเร่ิมลงทุนใช้เป็น
แนวทางการลงทุน 4.TISCO Research 
รวบรวมข้อมูลบทวเิคราะห์ทัง้หมด
ของ บล.ทสิโก้ 5.Alert Settings แจ้ง
เตอืนลกูค้าทนัทีเมือ่หุน้ทีส่นใจมรีาคา
หรอืปรมิาณซือ้ขายถงึเป้าหมาย 6.ซือ้
ขายหุน้ได้ทันทด้ีวยระบบการลอ็กอนิ
เพยีงครัง้เดยีวผ่าน Streaming ของ 
Settrade หรอื TISCO E-Trade 

อยูใ่นระหว่างพฒันาแอพฯทีจ่ะช่วย
นกัลงทนุซ้ือขายหน่วยลงทนุในกองทนุ
รวมได้อย่างง่ายขึน้ 

ส�าหรบัฟังก์ชนัทีโ่ดดเด่นของ 
TISCO Guru Plus ม ี6 ฟังก์ชนัหลกั 
ได้แก่ 1.Smart Scan เหมาะกบันกั
ลงทนุทีเ่พ่ิงเริม่ลงทนุ 2.Advance 
Scan คัดกรองหุน้จากเงือ่นไขทีล่กูค้า
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ปล่อยตวัฝ่ายค้าน
นายกมึ สกคา หัวหน้าพรรคกู้
ชาตกิมัพชูา (ซเีอน็อาร์พ)ี ซึง่
เป็นพรรคฝ่ายค้านทีถ่กูยบุเมือ่
ปลายปีก่อน ได้รับการปล่อยตวั
โดยให้ประกนัตวัแล้ว หลังจาก
ถกูคมุขงัต้ังแต่วนัท่ี 3 กันยายน
ปีก่อนข้อหาเป็นกบฏ ขณะทีบุ่ตร
สาวเผยว่า บดิาวัย 65 ปี ขณะ
นีส้ขุภาพย�า่แย่ ต้องได้รบัการ
รกัษาทัง้เรือ่งความดนัโลหิตสูง
และการผ่าตดัไหล่ซ้ายทีล่่วงเลย
จากก�าหนดมานาน ด้านนาย
เอง็ ชยัเอียง อดตีประธานพรรค
ซเีอน็อาร์พ ีโพสต์เฟซบุค๊ว่า นาย 
กมึได้รบัการปล่อยตวัจากเรือน
จ�าและถงึบ้านแล้ว

ออสซีฆ่่ายกครัว 
ต�ารวจออสเตรเลยีเข้าตรวจสอบ
บ้านหลังหน่ึงชานเมอืงเพร์ิททาง
ตะวนัตกของประเทศ หลังรับ
แจ้งเหตุพบผูเ้สยีชีวติ 5 ราย มี
ทัง้ผูห้ญิงและเดก็ โดยเชือ่ว่าถกู
ฆาตกรรม ขณะท่ีชายวัย 20 ปี
เข้าให้ปากค�ากบัต�ารวจเก่ียวกบั
เหตุการณ์ท่ีเกดิขึน้และอยูร่ะหว่าง
ถูกควบคมุตวั แต่ยงัไม่แน่ชดัว่า
มส่ีวนเกีย่วข้องกับเหตุฆาตกรรม
หรอืไม่ ถอืเป็นครัง้ที ่ 2 ทีเ่กดิ
เหตฆุาตกรรมหมูใ่นรฐัเวสเทร์ิน 
ออสเตรเลยีในรอบปีนี้

ฮอกไกโดตายเพ่ิม 
ยอดผูเ้สยีชวีติจากเหตแุผ่นดิน
ไหว 6.7 แมกนจิดู บนเกาะ
ฮอกไกโดทางตอนเหนอืของญ่ีปุน่ 
เพิม่เป็น 42 คน บาดเจ็บกว่า 
650 คน ทีเ่มอืงอตัสมึะ หนึง่ใน
พืน้ทีที่ไ่ด้รบัความเสยีหายอย่าง
หนกั มรีายงานว่าชาวเมอืงคน
หนึง่ยงัสญูหาย ขณะทีเ่จ้าหน้าที่
เร่งค้นหาและให้ความช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั ความรนุแรงของแผ่น
ดนิไหวครัง้นีส่้งผลให้เกดิดนิถล่ม
ลงมาทบับ้านเรือนหลายหลังขณะ
ทีช่าวบ้านก�าลงันอนหลบั 

ข่าวย่อย
‘คมิ’พร้อมเจรจารัสเซยี 

อาลบีาบากรุป๊ อ-ีคอมเมร์ิซยกัษ์
ใหญ่ของจนี แถลงว่า นายแจค็ หม่า 
ผูร่้วมก่อตัง้ จะลาออกจากต�าแหน่ง
ประธานบรษัิทในวันท่ี 10 กนัยายน 
2562 เมือ่มอีายคุรบ 55 ปี หลงัมี
ข่าวว่าเขาจะลาออกในเรว็วนัน้ี 

ค�าแถลงระบุว่า นายหม่าเริม่
วางมอืจากบทบาทซอีโีอตัง้แต่ปี 2556 
โดยให้นายแดเนยีล จาง วยั 46 ปี 
ประธานฝ่ายปฏิบตักิาร รบัหน้าที่
แทนตัง้แต่ปี 2558 และนายจางจะ
รบัต�าแหน่งประธานบรษิทัเม่ือนาย
หม่าลาออกในปีหน้า ส่วนนายหม่า

จะอยูใ่นคณะกรรมการผูอ้�านวยการ
จนครบวาระหลงัการประชมุประจ�า
ปีในปี 2563 และจะคอยให้ค�าแนะน�า
เรือ่งการบรหิารจดัการต่อไปในฐานะ
กรรมการทีป่รกึษาทีเ่รยีกว่าอาลบีา
บาพาร์เนอร์ชพิ 

อาลีบาบากรุป๊ออกค�าแถลงดัง

‘หม่า’ก�าหนดวางมอืวนัเกดิ55ปี 
กล่าวหลงัจากหนงัสอืพมิพ์นวิยอร์ก
ไทม์สลงบทสมัภาษณ์นายหม่าว่า
จะเกษยีณตวัเองเม่ือวนัจนัทร์ทีผ่่าน
มา ซึง่เป็นวนัทีมี่อาย ุ 54 ปี เพือ่
อทิุศเวลาให้แก่การศึกษา และยงั
ได้เผยแพร่จดหมายของนายหม่า
ว่า จะท�างานกบันายจางอย่างใกล้
ชดิเพือ่ให้การเปลีย่นผ่านด�าเนนิไป
อย่างราบรืน่และส�าเร็จ รอยเตอร์
ระบวุ่า นายจางคอืคนคดิเรือ่งวนั
คนโสด 11 พฤศจกิายน ทีก่ลาย
เป็นมหกรรมวนัช็อปป้ิงออนไลน์ที่
ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

เกาหลีเหนือจัดพิธีสวนสนาม
ในโอกาสครบรอบ 70 ปีการก่อ
ตัง้ประเทศ และผูน้�าเกาหลเีหนอื
พร้อมเจรจาทวภิาคกัีบประธานา 
ธบิดรีสัเซยี

นางวาเลนตินา มัตวิเยนโก 
ประธานวฒุสิภารัสเซยี แถลงต่อผู้
สือ่ข่าวว่า นายคิม จอง-อนึ ผูน้�า
เกาหลเีหนือ บอกว่าการพบกนัแบบ
ทวิภาคกัีบประธานาธิบดวีลาดิเมยีร์ 
ปตูนิ ของรสัเซยี มคีวามส�าคัญอย่าง
ยิง่ส�าคัญเขา ซึง่มเีป้าหมายหารอื
กลยทุธ์และแนวโน้มความร่วมมอื
กนั รวมทัง้ประเดน็ปัญหาระหว่าง
ประเทศ ผู้น�าเกาหลเีหนือยงัย�า้ถงึ
ความส�าคญัในบทบาทของรสัเซยี
บนคาบสมทุรเกาหล ีและในระหว่าง
หารอืกนัเธอได้มอบจดหมายจาก
ประธานาธิบดีปูตินให้กับผู้น�า
เกาหลเีหนอืด้วย ส่วนกรอบเวลา
และสถานทีใ่นการพบกนัจะมรีาย
ละเอยีดให้ทราบผ่านกระบวนการ
ทางการทตู

ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่า 
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการ
เกาหลเีหนอืจดัการแสดงสวนสนาม 
กองพลทหารปืนใหญ่ และรถถัง 
เคลือ่นผ่านหน้าแท่นทีน่ั่งของผู้น�า

เกาหลเีหนอื ในโอกาสครบรอบ 70 
ปีการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนเกาหลี ซึง่เป็นช่ืออย่าง
เป็นทางการของประเทศเกาหลเีหนอื
เมือ่ปี 2491 หลงัจากท่ีรสัเซยีและ
สหรัฐแบ่งแยกคาบสมุทรเกาหลี
ออกเป็น 2 ประเทศในช่วงสิน้สดุ
สงครามโลกครัง้ทีส่อง โดยการแสดง
แสนยานุภาพขนาดใหญ่ที่สุดใน
ครัง้นีค้อืเครือ่งยงิพสิยัใกล้ส�าหรบั
ใช้ในสนามรบ แต่ไม่ได้แสดงแสน 
ยานภุาพขปีนาวธุข้ามทวีปอย่างที่
เคยมีมา

จากนั้นผู้น�าเกาหลีเหนือได้
เดินทางไปยังอนุสรณ์สถานผู้น�า
เกาหลเีหนอืในอดตีเพือ่แสดงความ
เคารพเนือ่งในโอกาสครบรอบการ
ก่อต้ังประเทศ ขณะท่ีโทรทัศน์เค

อาร์ทขีองรฐับาลเกาหลเีหนอืรายงาน
ว่า การฉลอง 70 ปีเกาหลเีหนอืใน
ปีนีร้ฐับาลเกาหลเีหนือต้องการให้
นานาชาติเชื่อว่าเกาหลีเหนือหัน
หลงัให้อาวธุนวิเคลยีร์ และหนัมา
เน้นพัฒนาเศรษฐกจิประเทศแทน

ขณะทีป่ระธานาธบิดโีดนลัด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐ ทวีตข้อความ
ขอบคุณผู้น�าเกาหลีเหนือที่ไม่น�า
ขปีนาวธุพิสยัไกลข้ามทวปีมาร่วม
ในการสวนสนาม ซึง่เรือ่งดังกล่าว
เป็นการแสดงออกของเกาหลเีหนือ
ในทางที่ดี ประธานาธิบดีทรัมป์
บอกด้วยว่า ทั้งตัวเขาและผู้น�า
เกาหลีเหนอืจะพสิจูน์ให้เหน็ว่าทกุ
คนคดิผดิ และไม่มกีารเจรจาครัง้
ไหนที่ดีเท่ากับการเจรจาระหว่าง
เขาและผูน้�าเกาหลีเหนอื

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.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (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 สำมบวกสองเฮ้ำส์ซิ่ง 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

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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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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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

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

AIA Sharing A Life Charity Run

เอไอเอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 
80 ปี จดักจิกรรมเดนิ-ว่ิงการกศุล
ครัง้ยิง่ใหญ่ ภายใต้โครงการ “AIA 
Sharing A Life Charity Run” 
พร้อมกนัใน 10 จดุทัว่ประเทศ ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร, เชียงใหม่, 
พิษณุโลก, อุดรธานี, ขอนแก่น, 
นครราชสมีา, นครปฐม, สพุรรณบรุ,ี 
ระยอง และสรุาษฎร์ธาน ี เพือ่ส่ง
เสรมิให้ผูค้นในชมุชนมสีขุภาพที่
แขง็แรง 

มร.ตนั ฮาค เลห์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร เอไอเอ ประเทศ 
ไทย กล่าวว่า “ในโอกาสทีปี่นีเ้อ
ไอเอ ประเทศไทย ครบรอบ 80 ปี 
และเรามคี�ามัน่สญัญาใหม่ทีมุ่ง่เน้น
ในการส่งเสรมิและสนบัสนุนให้คน
ไทยมสีขุภาพและชีวิตทีด่ขีึน้ จงึเป็น
ทีม่าของโครงการ AIA Sharing A 
Life Charity Run ซึง่ถอืเป็นกจิกรรม
เพือ่ตอบแทนสงัคมในรปูแบบการ
เดนิ-วิง่ พร้อมร่วมแบ่งปันให้กบั
องค์กรการกศุลต่างๆทัว่ประเทศ 

ส�าหรบัทีก่รงุเทพมหานคร เอ
ไอเอ ประเทศไทย ได้รับเกยีรตจิาก
นายทวศีกัดิ ์เลิศประพนัธ์ รองผู้ว่า
ราชการกรงุเทพมหานคร มาร่วม
เป็นประธานในพธิเีปิดงาน นอกจาก
นี้ยังมีตัวแทนจากภาครัฐบาลอีก
หลายท่านทีใ่ห้เกยีรตมิาร่วมในงาน 
อาท ิพญ.วันทนย์ี วัฒนะ รองปลัด
กรงุเทพมหานคร นพ.วชิระ เพ็ง

บรมราชกุมารี, มูลนิธิหัวใจแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
และมลูนิธช่ิวยการสาธารณสขุชุมชน 
(ม.ส.ช.) ต่อด้วยการร่วมส่งมอบ
เครือ่งออกก�าลงักายกลางแจ้ง “AIA 
Vitality Workout” โดยมผีูบ้รหิาร
ของสวนจตจุกัรเป็นผูร้บัมอบ และ
กจิกรรมปลกูต้นไม้ เพิม่ความร่มรืน่
ให้แก่สวนจตจุกัร 

นอกจากนียั้งมกีจิกรรมพเิศษ
อืน่ๆ เช่น การให้ความรูแ้ละสาธติ
วธิกีารช่วยชวีติด้วยระบบ CPR บู๊ธ 
กจิกรรมของโครงการ AIA Vitality 
บูธ๊ตรวจสขุภาพฟรสี�าหรบัประชาชน
ทัว่ไป และการให้ค�าปรกึษาด้าน
การรบัประทานอาหารโดยนกัโภชนา 
การจากมหาวทิยาลยัมหดิล พเิศษ
ส�าหรับสมาชิก AIA Vitality ทกุ
ท่านทีม่าร่วมงานยงัมสีทิธิร์บัคะแนน
ไวทลัลติีเ้พิม่ 150 คะแนนอกีด้วย

ทัง้น้ี เอไอเอ ประเทศไทย ยงั
คงยดึมัน่ในการท�าความดี ตอบแทน
สูส่งัคมไทย ผ่านกจิกรรมต่างๆอย่าง
ต่อเนือ่ง เพือ่ตอกย�า้การเป็นบรษิทั
ประกนัชวีติอนัดบั 1 ของประเทศไทย 
และเป็นการฉลองครบรอบ 80 ปี 
ในการด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทย 
ด้วยความมุง่มัน่ในการเป็นส่วนช่วย
ยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทย 
พร้อมกนักบัการพฒันาสงัคมไทย
ให้เติบโตอย่างยัง่ยนื เพือ่สขุภาพ
และชวีติทีด่ขีึน้ของคนไทยทัว่ประเทศ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดงาน “Central 
Group Farmers’ Market ประชารัฐ โมเดิร์นเทรด” โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน 
ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร 
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ากัด ให้การต้อนรับ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป จ�ากัด 
แถลงข่าวเปิดตัวลิเดีย-ศรัณย์รัชต์ แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ 
BOOM อย่างเป็นทางการ โดยม ีฟิล์ม-ธนภทัร กาวลิะ, แมทธวิ ดนี, ซดี-ีกนัต์ธร์ี, 
ดาว มยุรี ร่วมงาน ที่อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

จันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และ 
นพ.ดนยั ธวีนัดา รองอธิบดกีรม
อนามยั เป็นต้น 

กจิกรรมทีส่วนจตจุกัร กรงุเทพ 
มหานคร เริม่ตัง้แต่เวลา 06.00 น. 

โดยเริ่มด้วยกิจกรรมเดิน-วิ่งการ
กุศล ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบเงิน
บริจาคแก่องค์กรการกุศลต่างๆ 
ได้แก่ โครงการผ่าตดัเฉลมิพระเกยีรติ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4912 (1437) วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561


