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ออกแบบการลงทุน

การแต่งตั้งนายพุทธิพงษ์ 
ปณุณกันต์ อดีต ส.ส.กทม. 
พรรคประชาธปัิตย์ และอดตี
แกนน�า กปปส. เป็นรอง
เลขาธกิารนายกรฐัมนตรีฝ่าย
การเมอืง ไม่ใช่เรือ่งเซอร์ไพรส์
ทางการเมอืง เมือ่พจิารณา
ถึงเหตผุลในเรือ่งของตวังาน
และอ�านาจหน้าทีม่นี�า้หนกั
ค่อนข้างน้อยจงึท�าให้เหตผุล
ทางการเมอืงมีมากกว่าโดย
ปริยาย แต่เหตผุลทางการ

เมอืงกต้็องแยกออกจาก “ผล” 
ทางการเมอืงทีไ่ด้รบั เพราะ
การแต่งตัง้ครัง้นีไ้ม่ว่าจะมอง
ในแง่ไหนกไ็ม่ได้ให้ผลบวก
ในทางการเมอืงหรอืช่วยเพิม่
คะแนนให้กบัรฐับาลทหาร 
คสช. ในทางตรงกนัข้ามอาจ
ให้ผลด้านลบมากกว่าด้วยซ�า้

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4914 (1439) วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4914 (1439) วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อชิยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวนัน้ี จ�ากดั / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กลุวฒันวรพงศ์ / ส�านักงานบรษัิท โลกวนันี ้จ�ากัด : เลขที ่71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

มตคิณะรฐัมนตรใีนการแต่งต้ังนาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต 
ส.ส.กทม. พรรคประชาธปัิตย์ และ
อดีตแกนน�า กปปส. เป็นรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมือง เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่
ผ่านมา ในทางการเมอืงไม่ใช่เรือ่ง
แปลก เพราะเป็นเรื่องไม่เกินกว่า
ความคาดหมาย

แต่ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ 
การแต่งตั้งมีความสมเหตุสมผล 
อย่างที่ผู้มีอ�านาจอธิบายหรือไม่

ส�าคญัทีส่ดุคอื รฐับาลทหาร 
คสช. จะได้อะไรหรือเสียอะไร
จากการแต่งตั้งในครั้งนี้

การแต่งตัง้นายพุทธพิงษ์เป็น
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
การเมอืงในทางเปิดเผยถกูอธบิาย
เหตผุลว่า ต้องการใช้ประโยชน์และ
ประสบการณ์จากการเป็นอดีต
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
มาช่วยงานรฐับาลทหาร คสช. ใน 
2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เดือดร้อนของประชาชน และส่วน
ทีเ่กีย่วข้องกบัการประสานงานกบั
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เมื่อพิจารณาตามเหตุผลใน
ทางเปิดเผยต่อสาธารณะว่าต้องการ
ใช้ประสบการณ์ของการเป็นอดีต 
ส.ส. เข้ามาช่วยประสานงานต่างๆ 
ท�าให้มปีระเดน็ทีน่่าพจิารณาว่าการ
ติดต่อประสานงานมีความจ�าเป็น
ต้องใช้คนทีม่ปีระสบการณ์เป็นอดตี 
ส.ส. หรือไม่ โดยเฉพาะการประสาน
งานกับ สนช. ซึ่งมาจากการแต่ง
ตั้ง ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ที่
ส�าคญัสมาชกิส่วนมากเป็นข้าราชการ
ในปัจจบัุนและอดตีข้าราชการ ไม่ใช่
นักการเมือง

ที่ลืมไม่ได้เลยคือ ช่วงระยะ
เวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล
ทหาร คสช. ไม่เคยมปัีญหาในเรือ่ง
การประสานงานกับ สนช. แถม

ผลลบที่จ�ำเป็น

การประสานงานยังเต็มเปี่ยมไป
ด้วยประสทิธภิาพชนดิทีเ่รยีกว่าขอ
ความร่วมมือได้ทุกเรื่อง

เมือ่การประสานงานระหว่าง
รัฐบาลทหาร คสช. กับ สนช. 
ไม่เคยมีปัญหา และไม่มีแนว
โน้มว่าจะมปัีญหา ประกอบกบั
ระยะเวลาอยู่ในอ�านาจของ
รฐับาลทหาร คสช. และอายขุยั
ของ สนช. ท่ีเหลอือยูไ่ม่กีเ่ดือน 
มองไม่เหน็ความจ�าเป็นทีต้่อง
เอาอดีต ส.ส. มาช่วยประสาน

งาน
ขณะทีห่น้าทีท่ีถู่กระบวุ่าให้มา

ช่วยงานในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัความ
เดอืดร้อนของประชาชนกไ็ม่มคีวาม
ชัดเจนว่ามีอ�านาจหน้าที่แค่ไหน 
อย่างไร จะให้มานั่งรับฟังปัญหา
จากประชาชน รับเรื่องร้องเรียน
จากประชาชนก็คงไม่ใช่ เพราะมี
หน่วยงานที่ท�าหน้าที่นี้อยู่แล้ว

จะว่าให้ไปประสานงานกับ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่แก้ปัญหา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนก็ดูมี

น�า้หนกัน้อย เพราะตลอดเวลากว่า 
4 ปีทีผ่่านมา กม็คีนท�าหน้าทีน้ี่อยู่
แล้ว และไม่ปรากฏว่าคนท่ีท�า
หน้าท่ีอยู่ก่อนแล้วลาออกหรือถูก
ไล่ออกแต่อย่างใด

เช่นเดยีวกบักรณแีรกคอื เมือ่
งานทีเ่ก่ียวข้องกับความเดอืดร้อน
ของประชาชนไม่ได้มีข้อบกพร่อง 
เพราะรฐับาลทหาร คสช. โชว์ตวัเลข
ความส�าเร็จในการแก้ปัญหาให้
ประชาชนทีร้่องเรยีนผ่านศนูย์ด�ารง
ธรรมมาตลอดว่ามีประสิทธิภาพ
ค่อนข้างสูง ระดับความจ�าเป็นท่ี
ต้องต้ังนายพุทธิพงษ์เข้ามาช่วย
งานจึงมีน้อยมาก

เมือ่เหตผุลในเรือ่งของตวั
งานมนี�า้หนกัน้อย จงึท�าให้เหตุ 
ผลทางการเมอืงในการแต่งตัง้
นายพุทธิพงษ์มีมากกว่าโดย
ปริยาย

ยิง่เมือ่มองถงึความเป็นเซเลบ 
ทางการเมืองของนายพุทธิพงษ์ 
เมื่อมองถึงบทบาทในการชุมนุม
เคลื่อนไหวปิดกรุงเทพฯ เมื่อมอง
ถงึระยะเวลาการท�างานของรฐับาล
ทหาร คสช. ที่เหลือเพียงน้อยนิด 
เมื่อมองถึงคดีความหลายคดีท่ี
ติดตัวอยู่ เมื่อมองถึงการเลือกตั้ง
ที่ใกล้มาถึง คิดว่าคนท่ีติดตาม
การเมืองคงมองเห็นเหตุผลที่แท้
จริงของการแต่งตั้งได้ไม่ยาก

ส่วนค�าถามทีว่่ารฐับาลทหาร 
คสช. จะได้อะไรจากการแต่งตั้ง
นายพุทธิพงษ์ในครั้งนี้

ค�าตอบคือไม่ได้อะไร แต่
จ�าเป็นต้องแต่งตัง้ แม้จะส่งผล
ลบก็ถือเป็นผลลบที่จ�าเป็น 

ช่วงระยะเวลากว่า 4 ปีที่ผ่านมา

รัฐบาลทหาร คสช. ไม่เคยมีปัญหา

เรื่องการประสานงานกับ สนช.
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In Brief : ย่อความ

เลิกคิดโง่ๆ

ทรรศนะ

คนที่สักต้องถามว่าท�าไปเพื่อ

อะไร สกัมากจนด�าไปท้ังตวัควร

จะหยุดยั้งได้แล้ว ถ้าเป็นเรื่อง

ความเชื่อก็ควรเอาศีลธรรมไป

เติม แต่นี่ศีลธรรมไม่เติม ไป

เติมส่วนเกินที่ร่างกาย ไม่ได้

ท�าให้ชีวิตดีขึ้น เจริญขึ้น 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไร้เจ้าของ?
อนสุาวรย์ีสร้างไว้เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึบคุคล
หรอืเหตกุารณ์ส�าคัญ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร 
หลมุฝังศพ หรือรปูป้ัน ฯลฯ ในแต่ละปี
มีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อจัดกิจกรรม
ร�าลกึถึงบคุคลหรือเหตกุารณ์ในอดตี 

อนุสาวรย์ีเป็นเหมอืนรากเหง้าท่ีมี
ชวีติ เพราะมทีัง้ความทรงจ�าและความ
หมาย โดย “อนสุาวรย์ีชยัสมรภมู”ิ 
ทีก่ลายเป็นข่าวขณะนี ้ เพราะ กทม. มี
แผนปรับปรุงพัฒนาให้เป็น “พื้นที่
สารพดัประโยชน์” ของประชาชน โดย
เฉพาะจดุเชือ่มต่อการเดนิทาง แต่ไม่อาจ
หาค�าตอบได้ว่าหน่วยงานใดเป็น “เจ้าของ” 
หรอื “ผู้ดแูล” อนสุาวรีย์ทีม่อีายุ 66 ปี
แห่งนี้

กรมศลิปากรไม่ใช่เจ้าของ มเีพยีง
อ�านาจอนมุตัใินการบูรณะ กรมธนารกัษ์
ก็คดิว่าเป็นพืน้ทีเ่วนคนืของกรมทางหลวง 
ซึง่กรมทางหลวงก็ไม่ทราบข้อมลู แม้แต่
รฐับาลกไ็ม่มคี�าตอบ

ส่วนส�านกัการโยธาและส�านกังาน
เขตเป็นเพยีงผูด้แูลภูมทิศัน์ภายนอก แต่
ยังไม่เคยมีหนงัสอืจากหน่วยงานใดมอบ
ให้ กทม. อย่างเป็นทางการ

ในพืน้ที ่กทม. มอีนสุาวรย์ีอืน่ 
ศลิปวตัถุ และสถานทีท่ีค่าดว่าจะ
เป็นโบราณสถาน 15 แห่งท่ีอยูร่ะหว่าง
การสบืเสาะหา “เจ้าของ” และ “ผู้
ดแูล” ในจ�านวนนีเ้ป็นอนสุาวรย์ี 13 
แห่ง ซึง่ต้องสบืค้นประวตัแิละเอกสาร
ต่างๆว่าภายหลังสร้างเสร็จมีการ
มอบอ�านาจให้ใครหรอืหน่วยงานใด
เป็นผู้ดแูลหรอืไม่?

ใน กทม. มีอนสุาวรย์ีเพยีง 2 แห่ง
ทีร่ะบุ “ผูด้แูล” คอื กทม. ซึง่ได้รบัโอน
ภารกจิบ�ารงุรกัษาและดแูลมาจากกรม
ศิลปากรคือ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก 
หรือพระปฐมบรมราชานุสรณ์ และ
อนสุาวรีย์สหชาต ิ(อนสุาวรย์ีหมู)

แปลกแต่จรงิ believe it or not?

ความหลงใหลคลั่งไคล้เร่ืองการสัก
ไม่ใช่ระบาดแค่ในเมอืงไทย ตอนนี้
ไม่ใช่แต่เมอืงไทย คนต่างชาติกน็ยิม
สกักนัมากขึน้ด้วย บางคนสกัเกือบ
ท้ังตวั เหลอืแต่ลูกตา จนดอูย่างกบัผี 
แข่งขนัการสกัเพือ่โชว์ ตอนนีม้ข่ีาว
ว่าทีพ่ทัยามร้ีานสกัให้บรกิารมากมาย  

ที่เป็นข่าวใหญ่ล่าสุดคือกรณีที่
จังหวัดเลย มี 4 สาวไปสกัท่ีร้านสกั
ในตลาดนดั หลงัจากนัน้ไม่กีว่นัปรากฏ
ว่าตายหมดทัง้ 4 คนเลย ข่าวก็คาด
เดาว่าตดิโรคเอชไอวหีรอืตดิโรคร้าย
แรงอะไรต่ออะไร เพราะบางทเีข็มสกั
อาจไม่สะอาด หรอืใช้เขม็กับหลายคน 
ก็อาจมีเชือ้โรคติดต่อกนัได้ 

เรือ่งนีต้้องให้ทางแพทย์พสิจูน์ให้
ชดัเจนก่อน แต่ก็เป็นอทุาหรณ์ส�าหรบั
คนอยากสวย อยากงาม อยากเด่น 
อยากดงั เมือ่ก่อนมแีต่ผูช้ายสกั เดีย๋ว
นีผู้ห้ญิงกน็ยิมสกัมากข้ึน บางคนสกั
เพือ่ให้คนเห็นว่ามคีวามโดดเด่นและ
แตกต่างจากคนอืน่ๆ บางคนอาจสัก
เพราะความเช่ือเรือ่งไสยศาสตร์ 

ทีน่่าสงสารคอืคนทีสั่กทีป่าก

จนปากเน่า ผูห้ญงิบางคนสกัรูป
ตุก๊แก จิง้จก เพราะเชือ่ว่าท�าให้
มเีสน่ห์ ผู้ชายจะมาตดิพนัเกาะ
แน่นอะไรแบบนี ้เป็นความเชือ่ที่
ไม่มเีหตผุล ไม่มหีลกัอ้างองิใน
ศาสนา เชือ่นอกลู่นอกทาง เป็น
ศรทัธาทีไ่ม่ได้สมัปยตุด้วยปัญญา 
เลยกลายเป็นเรือ่งทีน่่าเศร้าเสยีใจ 

เมือ่ก่อนเขาสกัรูปพ่อ รูปแม่ สกั
ค�าว่าพ่อแม่อยู่ท่ีไหล่ซ้ายไหล่ขวา
เท่านัน้ เดีย๋วนีส้กัจนด�ามดือย่างกบั
เงาะป่าซาไกเลย ไม่รูว่้าค่านยิมแบบ
น้ีจะมไีปอกียาวนานเท่าไร แต่ขอเตอืน
ว่าสกัแล้วอาจมปัีญหาตามมาได้ อย่าง
ทางศาสนาหากสกัตามตวัมากกจ็ะ
ไม่ให้บวช เม่ือก่อนรบัราชการกไ็ม่ได้  

คนทีส่กัต้องถามว่าท�าไปเพือ่อะไร 
สกัมากจนด�าไปทัง้ตวัควรจะหยดุยัง้
ได้แล้ว ถ้าเป็นเรือ่งความเชือ่กค็วรเอา
ศลีธรรมไปเตมิ แต่นีศ่ลีธรรมไม่เตมิ 
ไปเตมิส่วนเกินท่ีร่างกาย ไม่ได้ท�าให้
ชีวิตดข้ึีน เจรญิข้ึน 

กห็วงัว่าคนทีส่กัเพราะความ
เช่ือตามๆกนันัน้จะมสีต ิมปัีญญา 
จากอุทาหรณ์ 4 สาวทีต่ายครัง้นี้ 
เลกิคิดโง่ๆกันได้แล้ว

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

EXIM Bankเตือนภัยอำชญำกรไซเบอร์

SME CONNEXT : สวุรรณชยั โลหะวัฒนกลุ ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดตัวแอพพลเิคช่ัน “SME CONNEXT...ครบ
ในคลกิเดียว เพ่ือ SME” เพ่ือเป็นช่องทางการสือ่สารข้อมูลข่าวสารและสทิธปิระโยชน์
ต่างๆ ทีศ่นูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์

เปิดสนิเชือ่ : ธติ ิวงศ์ธนาศกัดิ ์กรรมการผู้จดัการ บรษัิท ยนูอิาร์ค จ�ากดั เปิดตวั
โครงการสนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการรายย่อย (เอสเอม็อ)ี “UNI ARC 5 YEARS 
ROBOTPAYLITE FOR SMART FACTORIES & SMEs” รบัอตุสาหกรรม 4.0 
ทีโ่รงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

นายพศิษิฐ์ เสรวีวิฒันา กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
Bank) เปิดเผยว่า ช่วง 2-3 ปีทีผ่่าน
มามผีูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะ 
SMEs ได้รับความเสียหายจาก
อาชญากรไซเบอร์เพ่ิมมากขึน้ เหน็
ได้จากการตรวจพบรายการโอนเงนิ
ทีถ่กูปลอมแปลงผูร้บัหรอืบัญชผีูรั้บ
มากขึน้ อาทิ การถกูเจาะเข้าระบบ
อีเมล์โดยแฮคเกอร์เพ่ือปลอมแปลง
เป็นผูข้ายสนิค้าในต่างประเทศ หรอื
ถูกเจาะระบบอีเมล์เพ่ือรอจังหวะ
การท�าธุรกรรม แล้วสวมรอยเป็นคู่
ค้าปลอมแปลงค�าสั่งโอนเงินใน
เอกสารการซื้อขาย หรือแจ้งขอ
เปล่ียนบญัชผีูร้บัโอนเงนิเป็นบญัชี
ของแฮคเกอร์ ขณะที่อีเมล์ของผู้
ประกอบการไทยถูกบล็อกไม่ให้
ติดต่อกับผู้ขายในต่างประเทศได้
โดยตรง กว่าผู้ประกอบการไทยจะ
รูตั้วกส็ญูเงนิไปแล้ว 

ภยัอาชญากรไซเบอร์เกิดขึน้ได้
กบัทัง้ผูส่้งออกและผู้น�าเข้าโดยเฉพาะ 
SMEs เนือ่งจากสามารถเจาะเข้า
ระบบคอมพวิเตอร์ของบรษิทัได้ง่าย
กว่าบรษิทัขนาดใหญ่ทีม่รีะบบการ
ป้องกนัดกีว่า และมกัจะเกิดขึน้เมือ่ 

‘B-Advice’บริการออกแบบการลงทนุ

EXIM Bank ระบ ุSMEs ได้รบัความเสียหายจากอาชญากรไซเบอร์
เพิม่มากขึน้ พบรายการโอนเงนิทีถู่กปลอมแปลงผูร้บัหรอืบญัชี
ผูร้บัมากขึน้ มักเกดิกบัยอดสัง่ซ้ือสนิค้าไม่สงูมาก 

ยอดสัง่ซ้ือสนิค้าไม่สงูมากประมาณ 
5,000-50,000 ดอลลาร์สหรฐั ตัง้แต่
ปี 2558 ถงึปัจจบุนั EXIM Bank 
ตรวจพบพิรธุในเอกสารเรยีกเกบ็
และค�าสัง่โอนเงนิ และสามารถช่วย
เหลอืลกูค้าให้รอดพ้นความเสยีหาย
จากภัยอาชญากรไซเบอร์ได้จ�านวน
มาก ส่วนใหญ่เป็นการซือ้สนิค้าจาก
ผูข้ายในเอเชีย อาทิ มาเลเซยี สงิคโปร์ 

น.ส.พจณ ีคงคาลยั ผูช่้วยผู้จัดการ
ใหญ่สายลูกค้าบุคคล ธนาคาร
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย
ว่า B-Advice เป็นบรกิารออกแบบ
การลงทุนส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มี
ศกัยภาพในการลงทุนท่ีมสีนิทรพัย์
ทางการเงนิกับธนาคารต้ังแต่ 1-3 
ล้านบาท เน้นการวิเคราะห์เพ่ือให้
ค�าแนะน�าด้านการลงทุนตามเป้า
หมายทางการเงินของลูกค้า รวม
ทัง้จดัสดัส่วนการลงทนุในสนิทรพัย์
แต่ละประเภทให้เหมาะสมกบัระดบั
ความเสีย่งท่ียอมรบัได้ B-Advice 
จงึเป็นบรกิารใหม่ทีจ่ะช่วยแนะน�า
วิธีการวางแผนการเงินพร้อมจัด

พอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง
และปรับตามเป้าหมายของแต่ละ
คน ทัง้สามารถตดิตามผลการลงทุน
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

จุดเด่นของ B-Advice อยู่ที่
บุคลากรที่ท�าหน้าที่เป็นผู้ท่ีได้รับ
ความเหน็ชอบจากส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็น
ผูแ้นะน�าการลงทุนด้านหลกัทรพัย์ 
ซ่ึงจะท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาควบคู่
กับการใช้โปรแกรม Wealth Advice 
ในการวางแผนทางการเงินและ
ออกแบบพอร์ตการลงทนุตามระดบั
ความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับ รวมถึง
การวิเคราะห์สภาวะการลงทนุเพือ่
เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจได้
ในเวลาทีเ่หมาะสม ภายใต้โครงการ 
“5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ของธนาคาร 
โดยจะเริ่มให้บริการ 2 สาขาก่อน
คือ สยามพารากอน และฟิวเจอร์
พาร์ค รงัสิต ต้ังแต่วนัที ่12 กนัยายน
เป็นต้นไป  

น้ันถูกต้อง ขณะเดียวกนัควรดแูล
อเีมล์ให้มรีหสัผ่านทีย่ากต่อการคาด
เดา เปลีย่นรหสัผ่านเป็นระยะๆ ใน
การเช็กอเีมล์ควรดตู�าแหน่ง URL 
ให้ด ีหากพบความผดิปรกติไม่ควร
ใส่รหัสผ่าน ไม่ควรใช้อีเมล์ของบริษทั
ลงทะเบยีนเวบ็ไซต์สาธารณะและ
เวบ็ไซต์ท่ีไม่น่าไว้วางใจ อเีมล์ทีใ่ช้
ตดิต่อคูค้่าหรอืเจรจาธรุกจิทีส่�าคัญ
ควรแยกจากอเีมล์ท่ีใช้งานทัว่ไปใน
ชวิีตประจ�าวนั และไม่ประมาทหรอื
ละเลยความผิดปรกตใิดๆทีพ่บใน
ระหว่างการตดิต่อธุรกจิ

เกาหลใีต้ อนิเดยี ไต้หวนั และจนี 
แนวทางป้องกนันอกจากการ

สังเกตข้อพริธุข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบ
การไทยควรตดิต่อกบัคูค้่าผ่านช่อง
ทางอื่นๆนอกจากทางอีเมล์ด้วย 
อาท ิ โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าก�าลงัตดิต่อกบัคูค้่า
ทีแ่ท้จรงิ และค�าสัง่โอนเงนิทีไ่ด้รบั
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ผูน้�าจนีเยอืนรสัเซีย 
ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ ของจีน 
เดนิทางถึงเมอืงวลาดวิอสตอ็ก
ของรสัเซยีเพ่ือเข้าร่วมการประชมุ
เศรษฐกจิเอเชยีตะวันออก (อีอี
เอฟ) ตามค�าเชญิของประธานาธบิดี
วลาดิเมียร์ ปูติน แห่งรสัเซยี นบั
เป็นครัง้แรกส�าหรบัผูน้�าจนีทีเ่ข้า
ร่วมการประชุมอีอีเอฟ โดย
ประธานาธบิดีสไีด้รับการต้อนรบั
อย่างอบอุน่จากคณะเจ้าหน้าที่
ระดบัสงูของรัสเซีย รวมทัง้นาย
ลี ่ฮยุ เอกอคัรราชทตูจนีประจ�า
รสัเซยี ผูน้�าจนีมกี�าหนดเข้าร่วม
ในการหารอืทวภิาคกีบัประธานา 
ธบิดีปตูนิเป็นครัง้ที ่3 ในปีนี้ 

“มนุ”เร่งปลดนวิเคลียร์ 
ประธานาธบิดมุีน แจ-อนิ ของ
เกาหลีใต้ เรียกร้องให้ประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ของสหรฐั และนาย
คมิ จอง-อนึ ผูน้�าเกาหลเีหนอื มุง่
มัน่ในการปลดชนวนอาวธุนิวเคลยีร์ 
โดยเกาหลใีต้ยนิดเีป็นคนกลางใน
การเจรจาระหว่างเกาหลเีหนอืกบั
สหรฐั ถ้อยแถลงผูน้�าเกาหลใีต้มี
ขึน้หลังท�าเนียบขาวกล่าวว่าสหรฐั
ก�าลงัพิจารณากระบวนการจดัการ
ประชมุสดุยอดระหว่างผูน้�าสหรฐั
กบัเกาหลีเหนือ หลงัจากนายคมิ
ส่งจดหมายเสนอประชุมสดุยอด
ครัง้ที ่2 กบัผูน้�าสหรัฐ

เตอืนอพยพโดยด่วน 
ผู้อยู่อาศัยตามแนวชายฝั่งรัฐ
นอร์ทแคโรไลนาและเซาท์
แคโรไลนามากกว่า 1.7 ล้านคน
ได้รับค�าสัง่ให้อพยพ โดยผูว่้าการ
รฐันอร์ทแคโรไลนาเตอืนว่าจะ
ถอืเป็นความผดิพลาดอย่างร้าย
แรง และประชาชนทีอ่ยูใ่นเส้น
ทางพายฟุลอเรนซ์ก�าลงัแรงระดบั 
4 และมทีท่ีาจะแรงขึน้ระดบั 5 
จะต้องอพยพโดยด่วน โดยย�า้ว่า
ครัง้นีไ้ม่ใช่พายธุรรมดา แต่เป็น
พายุที่มีก�าลังรุนแรงมากเป็น
ประวัตกิารณ์ 

ข่าวย่อย
อนำคต‘ฟ่ำน ปิงปิง’ส่อดับวูบ

อัตราว่างงานของเกาหลีใต้เดือน
สงิหาคมอยูท่ีร้่อยละ 4.2 เพิม่ขึน้
จากร้อยละ 3.8 เมือ่เดอืนกรกฎาคม 
เนือ่งจากจ�านวนคนว่างงานเพิม่ขึน้ 
134,000 คนจากเดอืนเดยีวกนัปี
ก่อน เป็นการว่างงานมากท่ีสดุนบั
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ที่
เศรษฐกจิเกาหลใีต้อยู่ในช่วงฟ้ืนตัว
จากวกิฤตการเงนิโลก คร้ังนัน้มคีน
ว่างงาน 10,000 คน ครัง้นีภ้าคค้า
ปลกีและค่าทีพ่กัของผูใ้ช้แรงงานสูง
ได้รบัผลกระทบหนกัท่ีสดุ มีคนว่าง
งานเพิม่ขึน้จากเดอืนสงิหาคมปีก่อน

ถงึ 202,000 คน ขณะทีภ่าคการ
ผลิตทัง้หมดมคีนว่างงานรวม 105,000 
คน ส่วนการจ้างงานใหม่ในเดอืน
สงิหาคมเพิม่ข้ึนเพยีง 3,000 คน 
แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 

อตัราว่างงานเกาหลใีต้สงูสดุรอบ8ปี 
2553 เช่นกนั

นายคมิ ดงยอง รฐัมนตรคีลงั
เกาหลีใต้ กล่าวในการประชุม
นโยบายว่า รฐับาลจ�าเป็นต้องปรบั
นโยบายค่าจ้าง โดยจะหารอืเรือ่ง
ชะลอการขึน้ค่าจ้างขัน้ต�า่กบัพรรค
รฐับาลและท�าเนยีบประธานาธบิดี 
เขาไม่คดิว่าตลาดแรงงานจะฟ้ืนตวั
ในเวลาอนัใกล้ ผูเ้ชีย่วชาญชีว่้า อตัรา
ว่างงานสูงอาจเป็นผลเสยีต่อต้นทนุ
ทางการเมืองของประธานาธบิดมีนุ 
แจ-อิน ที่ก�าลังเดินหน้ากระชับ
ความสมัพนัธ์กบัเกาหลเีหนอื 

กลายเป็นข่าวใหญ่ช็อกวงการ
บนัเทงิจนีและวงการบันเทงิโลก 
เมือ่ “ฟ่าน ปิงปิง” ถกูจบักมุตวั
ในข้อหาเลีย่งภาษ ีโดยร้ายแรง
ถงึขัน้อาจหมดอนาคตในวงการ

สือ่ทางการจนียนืยนัว่า ฟ่าน 
ปิงปิง ดาราสาวผู้ร�า่รวยทีส่ดุของจนี
ท่ีหายตัวไปอย่างลกึลบันาน 3 เดือน 
ถกูควบคมุตวัในข้อหาหนภีาษตีาม
ทีมี่ข่าวลอืหนาหจูรงิๆ ขณะท่ีสือ่จนี
ยงัแฉด้วยว่า เธอมพีฤตกิรรมทจุรติ
อกีหลายข้อหาจนอาจส่งผลกระทบ
ต่ออนาคตในวงการด้วย ฟ่าน ปิงปิง 
ปรากฏตวัครัง้สดุท้ายในเดอืนมิถนุายน 
และไม่ออกงานใดๆอีกเลย เช่น
เดยีวกบัโซเชียลมเีดยีของเธอกเ็งียบ
หายไป 

เดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมามข่ีาว
ว่าเธอถูกสอบสวนข้อหาหนีภาษี
ด้วยการเซน็สญัญาแบบหยนิหยาง
ในการรบังาน หมายความว่ามกีาร
แบ่งค่าตัวออกเป็นหลายๆก้อน และ
รายงานรายได้ภาษีเฉพาะก้อนแรก
เท่านัน้ เพือ่ปกปิดรายได้ทีแ่ท้จรงิ
ของตวัเอง 

ฟ่าน ปิงปิง วยั 36 ปี ถอืเป็น
ซปุตาร์ตัวแม่ทีม่รีายได้มากทีส่ดุคน
หนึง่ในวงการบนัเทงิจนี และยงัตดิ

อันดบัดาราหญิงท่ีมรีายได้มากท่ีสดุ
ในโลกด้วย เธอเริม่มผีลงานจากบท
เล็กๆในซรีีส์่องค์หญิงก�ามะลอเมือ่ 
20 ปีก่อน และค่อยๆสร้างชือ่เสยีง
จนก้าวขึน้มาอยูแ่ถวหน้าของวงการ
บนัเทิงโลก ไปไกลถงึการเล่นหนงั
ฮอลลีวูด้ X men-Day of Future 
ปัจจบัุนเธอมงีานแสดงมากมาย มี
รายได้จากการเป็นพรเีซน็เตอร์สนิค้า
ต่างๆ ล่าสดุถกูวางตวัให้ร่วมแสดง
หนงัสายลบั 355 ทีร่วมดาราสาว
จากหลายๆชาตไิว้ด้วยกนั 

สือ่จีนแฉว่า การหลบเลีย่งภาษี
ของเธอเป็นเพยีงยอดของภเูขาน�า้แขง็
เท่านั้น ยังมีข้อสงสัยว่าเธออาจ

เกีย่วข้องกบัการกูย้มืเงินทีผ่ดิกฎหมาย
และมพีฤติกรรมทุจรติอ่ืนๆ มรีายงาน
ว่า รฐับาลจนีหวังกวาดล้างพฤติกรรม
ทจุรติในวงการบันเทงิ โดยออกกฎ
ให้บรรดาผูส้ร้างซรีีส์่สามารถจ่าย
เงนิค่าตัวให้นกัแสดงได้ไม่เกนิ 40% 
ของทนุสร้างท้ังหมด และ 70% ใน
กรณขีองการสร้างหนงั 

ฟ่าน ปิงปิง เกิดเมือ่วันที ่ 16 
กนัยายน ปี 2524 ทีเ่มอืงชิงเต่า 
มณฑลชานตง ประเทศจนี ส�าเรจ็
การศกึษาจากสถาบนัสอนการแสดง
ในนครเซ่ียงไฮ้ เริม่เข้าสู่วงการบันเทงิ
ในปี 2539 ผูท่ี้ท�าให้ฟ่าน ปิงปิง 
ต้องถูกจับคือ นายซุย ยงหยวน 
พธิกีรรายการทวีจีีน ทีอ่อกมาเปิด
เผยรายละเอยีดในส่ือสงัคมออนไลน์
เกี่ยวกับสัญญาการจ่ายค่าตัวเธอ
จากการแสดงภาพยนตร์เรือ่ง Cell 
Phone 2 โดยฉบบัหนึง่ท�าสญัญา
ได้รบัเงนิแค่ 66 ล้านบาท แต่ฉบบั
ที ่2 ท�าสญัญารบัเงินค่าตวัถงึ 330 
ล้านบาท โดยเธอย่ืนสญัญาฉบับ
แรกในการเสียภาษ ี แสดงให้เหน็
ถงึการจงใจหลบเลีย่งภาษ ีซึง่มโีทษ
สถานหนกั ขณะทีฟ่่าน ปิงปิง ปฏเิสธ
ข้อกล่าวหา และประกาศจะสู้คดี
จนถงึทีส่ดุ

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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  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

แทนค�ำขอบคุณจำกใจ...เมืองไทยประกันภัย 

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล�า่ซ�า 
กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บริษทั เมอืง
ไทยประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) 
จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว Muang 
Thai Friends Club ภายใต้คอน
เซ็ปต์ “Your Friend Forever 
เพือ่น...ทีพ่ร้อมดแูลกนัตลอดไป” 
พร้อมมกิีจกรรมคอนเสร์ิตแทนค�า
ขอบคณุจากใจ... เมอืงไทยประกนั
ภยั ครัง้ท่ี 10 อสัน-ีวสนัต์ “แทน
ค�านัน้” เพือ่เป็นการส่งมอบความ
สขุและรอยยิม้ให้ลกูค้าและสมาชกิ 
Muang Thai Friends Club ในวนั
อาทติย์ท่ี 2 กนัยายนท่ีผ่านมา ณ 
อมิแพค็ อารน่ีา เมอืงทองธานี 

บรรยากาศงานคึกคักตั้งแต่
ประตูยังไม่เปิด เพราะด้านหน้า
ฮอลล์มบีูธ๊กจิกรรมเล่นเกมแจกของ
รางวลัมากมาย อาทิ บูธ๊แฟนคลับ
ช่องทางเพจและอนิสตาแกรม รวม
ถงึบู๊ธนทิรรศการกจิกรรมเพือ่สงัคม 
(CSR) และท่ีเป็นไฮไลท์หลักด้าน
หน้าคอืงานแถลงข่าวเปิดตัว Muang 
Thai Friends Club โดยคณุนวล 
พรรณข้ึนกล่าวแถลงความพิเศษ
ของ Muang Thai Friends Club 
แบบสบายๆ สไตล์เป็นกันเอง ต่อ
ด้วยจับฉลากรางวัลให้แก่ผู้โชคดี 
พร้อมเกมสนกุๆแจกของรางวลัจาก
เวทกีลาง ลกูค้าให้ความสนใจร่วม
ลงทะเบียนเพ่ือเป็นสมาชิก โดย

พลงัเสยีงในเพลง “ฉนัอยูต่รงนี”้ 
และ “เพยีงกระซบิ” และซนีเซอร์ไพรส์
พเิศษจากคณุนวลพรรณและเหล่า
ผูบ้รหิารด้วยการร่วมกนัร้องเพลง
ความหมายดีๆ อย่าง “แทนค�านัน้” 
ทีต่ัง้ใจมอบให้แก่ลกูค้าคนพเิศษทกุ
คนทีม่าชมคอนเสร์ิตครัง้นี ้เรยีกว่า
ปิดฉากไปอย่างประทับใจ อิ่มใจ
และอิม่บญุกนัถ้วนหน้า เพราะราย
ได้จากการจ�าหน่ายบัตร 1,000 ท่ี
น่ัง มอบให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
ใดๆทัง้สิน้ 

ทัง้นี ้ เมอืงไทยประกนัภยัส่ง
ผ่านความสนกุในกจิกรรมดีๆ แบบ
นีม้าอย่างตลอดและต่อเนือ่ง เพราะ
ภาพความสขุ ความสนกุ รอยยิม้ 
และเสียงหวัเราะของลกูค้าเมอืงไทย
ประกันภัย จะเป็นดังก�าลงัใจทีด่ใีห้
เราสร้างสรรค์สิง่ดีๆ  บรกิารดีๆ  เพือ่
ให้ลกูค้ายิม้ได้ ดงัสโลแกน เมอืง
ไทยประกนัภัย “ยิม้ได้ เมือ่ภัยมา” 
ต่อไปนัน่เอง ตดิตามข่าวสารเมอืง
ไทยประกนัภยัได้ท่ีเวบ็ไซต์ www.
muangthaiinsurance.com

สมบญุ ฟศูรบีญุ กรรมการผู้อ�านวยการ บรษิทั น�าสินประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมแสดงความยนิดีในโอกาสท่ีบรษัิทได้รางวลับรษิทัประกนั
วนิาศภยัทีมี่การพฒันาดเีด่น ประจ�าปี 2560 จากส�านักงาน คปภ. โดยมอีภศิกัด์ิ ตนั
ตวิรวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลัง ให้เกยีรติเป็นประธานในพธีิมอบรางวลั

ชัยยุทธ อุตรค�า ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา ให้การต้อนรับ
สองพิธีกรคู่ขวัญ หนูแหม่ม-สุริวิภา กุลตังวัฒนา และบ๊อบบี้-โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ 
จากรายการ “Mam Bob Let’s Go” ออกอากาศทางช่อง 25 GMM ในโอกาสที่
เดินทางมาถ่ายท�ารายการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเข้าพักที่โรงแรม 

สมคัรผ่านแอพพลเิคชัน่ “Muang 
Thai Friends” กนัอย่างไม่ขาดสาย

เม่ือถึงเวลาประตเูปิดแขกและ
ลูกค้าต่างทยอยเข้าฮอลล์กนัอย่าง
เนอืงแน่น เร่ิมด้วย “พีป้่อม-พี่
โต๊ะ” อัสนี-วสนัต์ โชตกิลุ ต�านาน
ดโูอรอ็กของไทย เปิดตวัด้วยเพลง 
“กรงุเทพมหานคร” ก่อนจะสร้าง
ปรากฏการณ์ความมนัส์สะใจและ
หวานชวนซึง้แบบครบรสด้วยการ

ขนคาราวานเพลงฮิตมาร้องให้แฟนๆ 
ฟังเตม็อิม่ตัง้แต่ต้นจนจบแบบ 3 
ชัว่โมงรวด ท�าเอาทกุคนร่วมร้อง
ร่วมเต้นอย่างต่อเนือ่งไม่หยดุ ก่อน
ทีท่กุคนจะกรีด๊สลบไปกบัความน่า
รกัของแขกรบัเชญิอย่าง “BNK48” 
ที่มาพร้อมเพลงดังแห่งปี “คุกกี้
เสีย่งทาย” 

นอกจากนัน้ยงัม ี“ป ูแบลก็
เฮด” แห่งวงรอ็กหวัด�า มาร่วมโชว์

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4914 (1439) วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561


