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“GLO Lottery”
ตรวจรางวัลสลาก

จั่วหัวเรื่องเหมือนชื่อคอลัมน์
ดังของส�ำนกัพมิพ์ใหญ่เพือ่จะ
บอกว่ำอะไรกไ็ม่มคีวำมแน่นอน 
โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ทำงกำร
เมืองที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำง
รวดเรว็ กำรแย่งชิงเก้ำอีห้วัหน้ำ
พรรคประชำธปัิตย์ท่ีดูเหมือน
ร้อนแรงก่อนหน้ำน้ี ต้องบอก
ว่ำอุณหภูมิลดลงไปมำกแล้ว 
และดเูหมอืนว่ำแชมป์เก่ำจะได้
เปรยีบผูท้้ำชงิอยูพ่อตวั แทบ
จะเรยีกได้ว่ำปิดประตแูพ้ ขณะ

ที่พรรคเล็กพรรคน้อยท่ีเดิน
ทำงสำยกลำง พร้อมร่วมงำน
กบัขัว้ไหนกไ็ด้ทีไ่ด้จดัตัง้รฐับำล
หลงักำรเลอืกต้ัง เริม่เนือ้หอม
เมื่อบรรดำอดีต ส.ส. ท่ีเคย
รับปำกร่วมงำนกับกลุ่มสำม
มิตรเล็งเห็นว่ำกำรเลือกข้ำง
ท�ำให้เกดิควำมเสีย่ง ต่ำงกบั
กำรเลือกอยู่กับพรรคที่ผสม
พนัธุไ์ด้กบัทกุข้ัวทีก่ำรันตสีถำนะ
เป็นรฐับำลหลงัเลอืกตัง้แน่นอน
ล้ำนเปอร์เซน็ต์
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สถำนกำรณ์กำรเมืองพลิกผัน
เปลีย่นแปลงเรว็ เผลอแป๊บเดยีวสิง่
ที่เห็นและรับรู้มำก่อนหน้ำนี้อำจ
กลำยเป็นอกีอย่ำงแล้วกไ็ด้

สิง่ท่ีเหน็ได้ชัดท่ีสุดคือกรณีกำร
แย่งชงิเก้ำอีหั้วหน้ำพรรคประชำธปัิตย์ 
ทีก่่อนหน้ำนีด้เูหมอืนว่ำผูท้้ำชงิอย่ำง 
นพ.วรงค์ เดชกจิวิกรม อดตี ส.ส. 
พษิณโุลก จะมำแรง แต่หลงัเวลำ
ผ่ำนไป 1-2 สปัดำห์ ควำมได้เปรยีบ
กลบัมำอยูท่ีห่วัหน้ำคนเดมิคอื นำย
อภสิทิธิ ์เวชชำชีวะ

ตัวชี้วัดกำรหยั่งเสียงชิงเก้ำอี้
หวัหน้ำพรรคประชำธปัิตย์ทีส่�ำคัญ
น่ำจะอยู่ที่กติกำว่ำจะเอำสมำชิก
พรรคเดมิทัง้หมดมำร่วมโหวต หรอื
ให้สทิธแิค่คนทีย่นืยนักำรเป็นสมำชกิ
ตำมประกำศค�ำสัง่ คสช. ทีก่�ำหนด
กรอบเวลำให้ยนืยนั

ถ้ำให้สทิธิสมำชิกเดมิท้ังหมด
นำยอภิสทิธิค์งลอยล�ำ แต่หำกนบั
เฉพำะสมำชิกที่ยืนยันตัวตนตำม
เส้นตำยที ่คสช. ก�ำหนดไว้ก่อนหน้ำ

ลมเปลีย่นทศิ

นี้ก็สูสี และดูเหมือนเอียงไปข้ำง 
นพ.วรงค์ทีด่จูะเหล่ือมอยูนิ่ดๆ 

อย่ำงไรก็ตำม ศกึนีค้งไม่ยดืเยือ้
ไปถึงกำรประชมุใหญ่ของพรรค แต่
จะรูผ้ลกนัหลงัเปิดหยัง่เสียงสมำชกิ
พรรค เพรำะเช่ือว่ำเมือ่ผลออกมำ
ฝ่ำยท่ีชนะจะเดนิหมำกให้ฝ่ำยทีเ่พลีย่ง
พล�ำ้ถอยตวัจำกกำรแย่งชงิเก้ำอีท้นัที 
โดยอ้ำงควำมต้องกำรตำมเสยีงส่วน
ใหญ่ของสมำชิกพรรค แม้ตำม
กฎหมำยจะไม่มผีลเพรำะให้สทิธทิี่

ประชมุใหญ่ลงมตชิีข้ำดกต็ำม
ถงึตอนนีอ้ำจพูดได้ว่ำกำร

แย่งชงิเก้ำอีหั้วหน้ำพรรคประชำ 
ธปัิตย์ไม่ได้เข้มข้นดเุดอืดเหมอืน
หนงัตวัอย่ำงทีฉ่ำยออกมำก่อน
หน้ำน้ี

ไม่เพียงแต่สถำนกำรณ์แย่งชิง
เก้ำอี้หัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์
เท่ำนัน้ทีเ่ปลีย่นไป แต่สถำนกำรณ์
ของกลุม่สำมมติรทีท่�ำหน้ำทีร่วบรวม
อดตี ส.ส. กเ็ริม่เปลีย่นไปด้วย

เท่ำท่ีทรำบบรรดำอดตี ส.ส. 
เกรดเอหลำยรำยทีเ่คยรบัปำกว่ำจะ
ย้ำยขัว้เปลีย่นข้ำงมำอยูก่บักลุม่สำม
มิตรเสียงเริ่มแผ่ว ไม่หนักแน่น
เหมอืนทีค่ยุกนัไว้ในตอนแรก

ทัง้นี ้อำจเป็นเพรำะกระแสไม่
เอำทหำรในหมู่ประชำชนระดับ
ฐำนรำกและชนชัน้กลำงเร่ิมชัดเจน
มำกขึน้จนรูส้กึได้ เหมือนกบัทีใ่คร
หลำยคนพดูไว้ก่อนหน้ำนี้

อย่ำงไรกต็ำม อดตี ส.ส. เกรด
เอเหล่ำนัน้กไ็ม่อยำกปิดประตูท้ิง
โอกำสของตวัเองทีจ่ะได้รบัในอนำคต
ข้ำงหน้ำ 

หลำยคนหลำยกลุม่แม้จะเปลีย่น
ใจไม่เข้ำร่วมกบักลุ่มสำมมิตร แต่ก็
ไม่กลบัรงัเดมิ เพรำะไม่อยำกยนื
ตรงข้ำมกลุม่อ�ำนำจปัจจบุนั ไม่ต้อง
ปะฉะดะกับใครในสนำมเลือกตั้ง 
จึงเลือกแทงกั๊กด้วยกำรไปอยู่กับ
พรรคทีม่แีนวทำงกลำงๆทีส่ำมำรถ
ร่วมงำนได้กบัทกุขัว้ทกุข้ำง พดูง่ำยๆ
คอื ต้องกำรหลักประกนักำรเป็น
พรรคร่วมรฐับำลหลงัเลอืกต้ัง

พรรคเลก็ทีมี่แนวทางกลางๆ 
พร้อมเป็นนั่งร้านให้ทุกขั้วขึ้นสู่
อ�านาจหลงัเลอืกต้ัง จงึอยูใ่นภาวะ
เนือ้หอมในตอนนี้

เหล่ำน้ีคือตัวอย่ำงของ
สถำนกำรณ์ท่ีเริม่เปล่ียนไปจำก
ก่อนหน้ำนี้ และไม่แน่ชัดว่ำ
สถำนกำรณ์จะคงทีแ่บบน้ีไปอกี
นำนแค่ไหน เพรำะกำรเมือง
เปลีย่นแปลงเรว็ เมือ่เวลำเปลีย่น
ไปอำจมีปัจจัยอะไรมำท�ำให้
สถำนกำรณ์เปลี่ยนไปเป็นอีก
อย่ำงหนึง่กไ็ด้

สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปจากก่อนหน้านี้ 

ไม่แน่ชัดว่าจะคงที่อีกนานแค่ไหน 

เพราะการเมืองเปลี่ยนแปลงเร็ว
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In Brief : ย่อควำม

เงินแผ่นดิน

ทรรศนะ

รกัษำประโยชน์เงนิแผ่นดิน งบ

ประมำณจะได้ใช้ท�ำนบุ�ำรุงพระ

ศำสนำให้เกดิคณุเกดิประโยชน์

จริงๆ ศำสนำจะได้งดงำม เข้ม

แข็ง ม่ันคง และยั่งยืน เป็นที่

พึ่งของมนุษย์ต่อไป

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กระแสประชำชน?
“กลิน ที เดวีส์” ทูตสหรัฐประจ�ำ
ประเทศไทย เข้ำพบ “ทัน่ผูน้�ำ” และ 2 
พรรคกำรเมอืงใหญ่ ตอกย�ำ้ควำมส�ำคัญ
ทีป่ระเทศไทยจะเข้ำสูก่ำรเลอืกตัง้และ
กระบวนกำรสูป่ระชำธปิไตย โดยหวงัว่ำ
ประชำชนคนไทยจะมีโอกำสได้มีส่วน
ร่วมอภปิรำยและแสดงควำมคดิเห็นเพือ่
เลอืกรฐับำลได้อย่ำงเสรี

ความห่วงใยของทตูสหรฐัอาจเพราะ
ไม่ม่ันใจว่าการเลอืกตัง้จะเป็นไปด้วยความ
บรสิทุธิย์ตุธิรรมหรอืไม่ เมือ่อ�านาจรัฏฐาธิ 
ปัตย์ยงัไม่ “ปลดลอ็ก” จนกว่าจะมกีารจดั
ตัง้รฐับาลใหม่ได้อย่างเป็นทางการ ทัง้ “ทัน่
ผูน้�า” กข็านรับจะมาเป็น “ผู้เล่น”

กว่ำ 4 ปีภำยใต้อ�ำนำจรฏัฐำธปัิตย์ 
ประชำชนถกูปิดกัน้สทิธิเสรีภำพ แม้แต่
กำรแสดงควำมเหน็อย่ำงสงบ กำรเรยีก
ร้องเพือ่สทิธขิองตัวเอง และไม่สำมำรถ
ตรวจสอบกำรท�ำงำนของ “ผู้มีอ�ำนำจ” 
ได้เลย กระแสประชำธปิไตยจงึมำพร้อม
กบั “กระแสประชำชน” 

โดยเฉพำะคนรุน่ใหม่ทีถ่กูแช่แขง็
สทิธท่ีิพงึม ีคนรุ่นใหม่ทีอ่ำยคุรบ 18 ปี 
ทีย่งัไม่เคยได้เลอืกตัง้ระดบัประเทศตัง้แต่
ปี 2555-2560 พบว่ำมมีำกถงึ 5,616,261 
คน ซึง่สญูเสยีสทิธทิีค่วรจะได้เมือ่ครบ
เกณฑ์ท่ีก�ำหนด 11% ของผู้ทีม่สีทิธเิลอืก
ตัง้ทัง้หมดจำกข้อมูลปี 2560 

ท่ีน่าสนใจทกุโพลระบวุ่า “ธนาธร 
จงึรุง่เรอืงกจิ” และ “พรรคอนาคตใหม่” 
ก�าลงัได้รบัความนยิมจากประชาชนมาก
ขึน้เร่ือยๆ ไม่เฉพาะคนรุ่นใหม่ อย่าง
โพล มช. ล่าสดุจากแบบสอบถามนกัศกึษา 
5,000 ชดุ อยากให้ใครมาเป็นนายก
รฐัมนตร ีร้อยละ 24 “ทกัษณิ ชนิวัตร” 
ร้อยละ 19 “ธนาธร จงึรุ่งเรอืงกจิ” ร้อย
ละ 10 “อภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ” และร้อย
ละ 6 “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” และ 
“พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา” 

ไม่น่ำแปลกใจทีโ่พลโหวตจำก
โซเชียลหลำยแสนไม่ต้องกำรให้ 
“ทัน่ผู้น�ำ” ไปต่อกว่ำ 89%!

คุณสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี บอกว่ำ ต่อ
แต่น้ีไปจะมคีวำมเข้ำใจดรีะหว่ำงพระมหำ
เถระผู้ใหญ่ทัง้หลำยทีม่อีำยพุรรษำบรหิำร
งำนกันมำ ไม่ว่ำเรื่องกำรปฏิรูปวงกำร
สงฆ์ หรือกำรแก้ปัญหำเรื่องเงินทอนวัด 
ปีงบประมำณ 2562 จะไม่ให้รั่วไหล วัด
ไหนแอบเอำไปใช้เหมอืนเมือ่ก่อนทีห่ละ
หลวม สะเพร่ำ จนมีช่องโหว่ช่องว่ำงให้
เงินทองเงนิคลังเข้ำพกเข้ำห่อ แม้แต่ พศ. 
(ส�ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ) ที่
ผูอ้�ำนวยกำรรบัเวรรบักรรมไปแล้ว  รอง
ผู้อ�ำนวยกำรก็หนีหัวซุกหัวซุน

ถ้ำววัหำยแล้วล้อมคอกกยั็งเอำไม่อยู่ 
หรือไม่คิดจะล้อมคอก ก็เรยีกว่ำเป็นชำว
พุทธนอกคอกแล้ว ถึงเวลำที่เรำจะต้อง
ล้อมคอกไม่ให้วัวหำย หรืองบประมำณ
แผ่นดินต้องหำยไปอกี ซึง่เขำเปรยีบเทยีบ
ว่ำข้ำรำชกำรเหมือนแมว งบประมำณ
เหมือนปลำย่ำง ถ้ำปล่อยแมวไว้กับปลำ
ย่ำง ปลำย่ำงกเ็ข้ำปำกแมว แทนทีจ่ะเอำ
ปลำย่ำงไว้แกง ไว้ท�ำประโยชน์กบัศำสนำ 
เผยแผ่ สงเครำะห์ หรอืกำรศกึษำ ซ่อมแซม
โบรำณสถำน คนจะได้มำเที่ยวมำกๆ 
และเงินก็จะไหลเข้ำประเทศ

 เหน็ประโยชน์ของวดัของศำสนำกนั

หรือยงั ถ้ำท�ำถกูท�ำดี เงินทีจ่มไปกบักำร
สร้ำงวัด ได้ผลบ้ำง ไม่ได้ผลบ้ำง อย่ำง
วัดร่องขุ่นสร้ำงแล้วคนไปเที่ยว รำยได้ก็
เข้ำประเทศ เข้ำจังหวัด ยิ่งวัดโพธิ์ วัด
อรุณฯ วัดพระแก้ว อันนี้ยอดเย่ียมมำ
นำนแล้ว  

โดยเฉพำะวดัโพธิท่ี์ได้รบักำรจดัอนัดบั
ชนะก�ำแพงเมืองจีน แต่ยังแพ้นครวัด 
นครธม ดังนั้น ถ้ำเอำงบประมำณมำ
พัฒนำศำสนำให้ถูกต้อง ไม่ไปเข้ำท้อง
แมว บริหำรจัดกำรกันให้ดีๆ เงินที่ได้
จำกกำรท�ำบุญ งบประมำณทีม่ำจำกภำษี
ประชำชน น�ำมำอุปถมัภ์ศำสนำอย่ำงถูก
ต้อง ก็จะไม่เกิดคดีเงินทอนวัด

ตอนนี้เชื่อว่าแก้ไขกันแล้ว ก็อย่าให้
วัวหายอกี คนบรหิารประเทศคงไม่โง่อกี 
เพราะเรื่องการโกงการทุจริตยังมีอีก
มากมายในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดิน ส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน
ต่างๆ ต้องช่วยกนัอดุรรูัว่ไม่ให้ข้าราชการ
ชั่วเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว อย่า
ปล่อยให้คนโกงลอยนวล ช่วยกนัอดุช่อง
โหว่ เงินจะได้น�ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
ประเทศ เพื่อประชาชน 

ก็ขออนุโมทนำรัฐมนตรีที่ดูแล
เรื่องนี้ รักษำประโยชน์เงินแผ่นดิน 
งบประมำณจะได้ใช้ท�ำนุบ�ำรุงพระ
ศำสนำให้เกดิคณุเกดิประโยชน์จรงิๆ 
ศำสนำจะได้งดงำม เข้มแข็ง มั่นคง 
และยัง่ยืน เป็นทีพ่ึ่งของมนษุย์ต่อไป

เจริญพร
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ประกำศ
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โมเดอร์น
ฟอร์มกรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 
กันยำยน 2561 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
จำกผลประกอบกำรงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนำยน 2561 และก�ำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำ
หุ้นละ 0.10 บำท (สิบสตำงค์) โดยก�ำหนดวัน Record 
Date เพ่ือสิทธิในกำรรับเงินปันผลในวันที่ 8 ตุลำคม 
2561 และก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 
16 ตุลำคม 2561
 จึงเรียนมำเพื่อทรำบ

ประกำศ ณ วันที่ 26 กันยำยน 2561

(นำยทักษะ บุษยโภคะ)
ประธำนกรรมกำรบริหำร

เศรษฐกิจ

กรุงไทย‘Market Conduct’ขั้นสูงสุด 

นำยผยง ศรวีณชิ กรรมกำรผู้
จัดกำรใหญ่ ธนำคำรกรุงไทย เปิด
เผยว่ำ ตำมทีค่ณะกรรมกำรธนำคำร
มีนโยบำยทีช่ดัเจนให้ธนำคำรมุง่
เน้นเรือ่งโครงกำรกรงุไทยคณุธรรม 
ทัง้กำรปลกูจติส�ำนกึ ปรบัเปลีย่น
และป้องกนั เช่น โครงกำร Compliance 
Champion, CG in Process, Zero 
Tolerance รวมท้ังให้ควำมส�ำคญั
กับเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำร
ให้บรกิำรแก่ลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรม 
(Market Conduct) ตำมทีธ่นำคำร
แห่งประเทศไทยประกำศ โดยตัง้ 
แต่ต้นปีทีผ่่ำนมำธนำคำรได้ปรบั
กระบวนกำรท�ำงำนคร้ังใหญ่ทัว่ทัง้
ธนำคำร ตลอดจนยกระดับกำร

‘GLO Lottery’สแกนบำร์โค้ดตรวจรำงวลั

ธนำคำรกรงุไทยยกระดบักำรปฏบิตัติำม Market Conduct ปรบั
กระบวนกำรท�ำงำน เน้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3 ระดบัภำยใน
อย่ำงใกล้ชดิ และสุม่ตรวจอย่ำงต่อเนือ่ง มีมำตรกำรลงโทษที่
ชดัเจนหำกพบข้อผิดพลำด 

บรหิำรควำมเสีย่ง 3 ระดบั ทัง้สำย
งำนเครือข่ำยสำขำ สำยงำนก�ำกบัฯ 
และสำยงำนตรวจสอบ รวมทัง้ก�ำชบั
สำขำทัว่ประเทศให้ข้อมลูทีค่รบถ้วน
และถกูต้องกบัลกูค้ำเพือ่ประกอบ
กำรตดัสนิใจ และทีส่�ำคญัต้องไม่
บงัคบัขำย เพือ่สร้ำงควำมมัน่ใจและ
พงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้ำ

ตัง้แต่ต้นปีธนำคำรเอำจรงิเอำ
จังและให้ควำมส�ำคัญสูงสุดเรื่อง 
Market Conduct โดยเฉพำะกำรให้
บรกิำรทีส่อดคล้องกบัควำมต้องกำร
ทีแ่ท้จรงิของลกูค้ำ โดยสือ่สำรและ
อบรมเพือ่ให้พนกังำนทกุคนเข้ำใจ
และตระหนกัผ่ำนช่องทำงต่ำงๆมำ
อย่ำงต่อเนือ่งและเป็นรปูธรรม ตัง้แต่ 

นำงตุม้ทอง มสุกิรตัน์ รองผูอ้�ำนวย
กำรส�ำนักงำนสลำกกนิแบ่งรฐับำล 
เปิดเผยว่ำ ส�ำนกังำนสลำกฯได้จดั
ท�ำแอพพลเิคช่ัน “GLO Lottery” 
เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
ตรวจผลรำงวัลสลำกกนิแบ่งรฐับำล
งวดปัจจบุนั และตรวจย้อนหลงัได้ 
2 ปี ด้วยกำรอ่ำนจำกรหสับำร์โค้ด 
2 มิต ิ(2D Barcode) บนใบสลำก 
หรือตรวจด้วยกำรกรอกหมำยเลข 
6 หลัก รวมถึงกำรตรวจจำกใบ
ตรวจผลรำงวัล 

นอกจำกนี้ยังสำมำรถรับชม
กำรถ่ำยทอดสดกำรออกรำงวัลสลำก
หรือชมเทปย้อนหลัง ตลอดจน
ข่ำวสำรของส�ำนกังำนสลำกฯได้จำก
แอพพลเิคชัน่ดงักล่ำวด้วย ท่ำนที่
สนใจสำมำรถดำวน์โหลดแอพพลิ
เคชัน่ “GLO Lottery” ผ่ำนโทรศพัท์
มือถือในระบบแอนดรอยด์ ซึ่ง
เป็นกำรพฒันำช่องทำงในกำรอ�ำนวย

ควำมสะดวก และกำรเผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรของส�ำนกังำนสลำกฯอย่ำง
ถกูต้อง รวดเรว็ 

อย่ำงไรก็ตำม ได้มกีำรน�ำตรำ
สัญลักษณ์ของส�ำนักงำนสลำกฯ
ไปใช้ในกำรจัดท�ำแอพพลเิคชัน่ใน
ลักษณะคล้ำยกันโดยไม่ได้รับ
อนุญำต ขณะนี้ส�ำนักกฎหมำย
ก�ำลังเร่งด�ำเนินกำรในส่วนที่
เกีย่วข้อง จงึขอให้พ่ีน้องประชำชน
ดำวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “GLO 
Lottery” เพื่อประโยชน์สูงสุดใน
กำรใช้งำนต่อไป 

ประกนั Quality Assurance Market 
Conduct โดยประกำศรบัประกัน
ด้ำนสถำนทีแ่ละพืน้ท่ีกำรขำยถกูต้อง
ตำม Market Conduct ทกุสำขำทัว่
ประเทศเมือ่เดือนสงิหำคมทีผ่่ำนมำ 
และสำขำอนัดบัหนึง่ของกลุม่เครอื
ข่ำยทีเ่ข้ำประกวดแข่งขัน Star of QA 
ปีนีต้้องมกีำรประกำศรบัประกนัด้ำน
พนกังำนทีเ่สนอขำยให้ถกูต้อง ซึง่
บำงคร้ังมีบำงสำขำเสนอบริกำร
ประกนัอคัคภียัและผลิตภณัฑ์เฉพำะ
ของบรษิทัในเครอืทีคั่ดสรรว่ำมัน่คง
แล้ว ท�ำให้ธนำคำรแห่งประเทศไทย
มคี�ำสัง่เปรยีบเทยีบปรบัธนำคำร 
ตัง้แต่ต้นปีธนำคำรจงึสัง่ทกุสำขำ
อย่ำงเดด็ขำดกรณีกำรท�ำประกนัอคัคี
ภยัสิง่ปลกูสร้ำงทีเ่ป็นหลกัประกนั
ของสนิเชือ่ ไม่ให้เสนอผลติภณัฑ์ของ
บริษัทในเครืออยำ่งเดียวเทำ่นั้น 
ลกูค้ำมสีทิธิเ์ลอืกได้ตำมควำมต้องกำร
ตำมควำมสมคัรใจ

Train the Trainer เพือ่ให้เป็นต้น
แบบกำรฝึกฝนทมีงำนสำขำทัง้ประเทศ
ใหป้ฏบิตัไิดค้รบถว้นถกูตอ้งตำม 
Market Conduct ในมำตรฐำน
เดียวกนั และสำมำรถกระจำยกำร
ฝึกฝนได้ท่ัวถึงภำยในระยะเวลำท่ี
ก�ำหนด พร้อมท�ำตวัอย่ำงวธิกีำร
เสนอบรกิำรให้ลกูค้ำตำม Market 
Conduct ในทกุผลติภณัฑ์ เพือ่เป็น
ตวัอย่ำงในกำรฝึกฝน หำกไม่ผ่ำน
กำรทดสอบหลงัฝึกฝนจะไม่อนญุำต
ให้น�ำเสนอแก่ลูกค้ำ ท้ังภำยในสำขำ 
ทมีส�ำนกังำนเขต และกำรทดสอบ 
Mystery Shopping จำกทมีต่ำงเขต

นอกจำกนีก้�ำลงัรณรงค์กำรรบั
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

คำบสมุทรเกำหลีดขีึน้ 
ประธำนำธบิดมีนุ แจ-อนิ ของ
เกำหลีใต้ กล่ำวต่อที่ประชุม
สหประชำชำตว่ิำ สถำนกำรณ์บน
คำบสมทุรเกำหลดีขีึน้มำก เน่ืองจำก
ทุกฝ่ำยพยำยำมเจรจำเพือ่คลีค่ลำย
ปัญหำนิวเคลียร์กบัเกำหลเีหนอื 
โดยยกย่องควำมกล้ำหำญของ
ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ของ
สหรฐั และนำยคมิ จอง-อนึ ผูน้�ำ
เกำหลเีหนือ พร้อมกบัเรียกร้อง
ให้ประชำคมโลกร่วมกนัตอบรบั
ในเชงิบวกต่อค�ำม่ันของนำยคมิ
ในกำรปลดอำวุธนิวเคลยีร์

ห้ำมโทร.ขณะขีจ่กัรยำน 
รัฐบำลเนเธอร์แลนด์ออกกฎหมำย
ห้ำมใช้สมำร์ทโฟนระหว่ำงขี่
จกัรยำนยกเว้นใช้อปุกรณ์หฟัูง 
หลงัจำกอบุตัเิหตทุีเ่กีย่วข้องกบั
กำรขีจั่กรยำนและโทรศพัท์มอื
ถือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะมีผล
บังคับใช้ในเดือนกรกฎำคมปี
หน้ำ ซึง่ห้ำมใช้โทรศพัท์ในระหว่ำง
ขบัยำนพำหนะทกุประเภท รวม
ถึงจักรยำน ส�ำนักงำนควำม
ปลอดภยัแห่งชำติระบุว่ำ สมำร์ท 
โฟนมส่ีวนเกีย่วข้องกบักำรเกดิ
อบุตัเิหตใุนเนเธอร์แลนด์ 1 คร้ัง
ในทกุๆอบัุตเิหตทุีเ่กีย่วข้องกบั
คนวยัหนุ่มสำว 5 ครัง้

ญีปุ่น่เหยยีบดวงจนัทร์ 
ไอสเปซ บริษัทส�ำรวจดวงจนัทร์
เอกชน ซึง่มสี�ำนักงำนอยูใ่นกรุง
โตเกียว เปิดเผยว่ำ บริษทัจะส่ง
ยำนลงจอดและรถส�ำรวจไปยงั
ดวงจนัทร์โดยขนส่งไปกบัจรวด
ของบรษิทัสเปซเอก็ซ์ อปุกรณ์
ต่ำงๆส�ำหรบัใช้ในอวกำศจะถกู
ส่งขึน้ไปยงัวงโคจรรอบดวงจันทร์
ในช่วงกลำงปี 2020 หลังจำก
นัน้จะเริม่ควำมพยำยำมในกำร
ลงจอดบนดวงจนัทร์ในช่วงกลำง
ปี 2021 ซอีโีอไอสเปซกล่ำวว่ำ 
บริษัทหำแนวทำงที่จะท�ำให้
มนษุย์อำศยัอยูใ่นอวกำศได้

สหรัฐลยุสนัติภาพตะวันออกกลาง

โฆษกกระทรวงต่ำงประเทศจนีกล่ำว
ระหว่ำงแถลงข่ำวประจ�ำวันว่ำ จีน
มีควำมจริงใจที่จะปรับปรุงควำม
สมัพนัธ์กบัส�ำนกัวำตกินั กำรทีท่ัง้
สองฝ่ำยบรรลุข้อตกลงให้ชุมชน
คำทอลิกในจีนและทำงกำรจีนมี
สทิธิเสนอชือ่บิชอปถือเป็นก้ำวส�ำคัญ
ในกำรปรบัปรงุควำมสมัพันธ์ระหว่ำง
กัน จีนยินดีพบกับส�ำนักวำติกัน
คนละคร่ึงทำง เปิดกำรเจรจำที่
สร้ำงสรรค์ เสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจ

ไว้วำงใจกัน และส่งเสรมิกระบวนกำร
ปรบัปรงุควำมสัมพนัธ์กนัต่อไป 

รฐัมนตรช่ีวยต่ำงประเทศจนี
และส�ำนกัวำตกินัลงนำมข้อตกลง
เมื่อวันเสำร์ที่ผ่ำนมำหลังจำกที่มี

จีนฟ้ืนควำมสมัพนัธ์ส�ำนกัวำตกินั 
กำรเจรจำหลำยปี และมีกำรประกำศ
ในระหว่ำงที่สมเด็จพระสันตะปำ
ปำฟรำนซิส ประมขุครสิต์จกัรนิกำย
โรมนัคำทอลิก เสดจ็เยอืนลทิวัเนยี 
โดยข้อตกลงนี้ให้สมเด็จพระ
สันตะปำปำมีอ�ำนำจสิทธิขำดใน
กำรแต่งตัง้บชิอปในจนีท่ีมีครสิต์ชน
คำทอลกิประมำณ 12 ล้ำนคน แบ่ง
เป็นกลุม่ใต้ดนิทีภ่กัดต่ีอส�ำนกัวำตกินั 
กับสมำคมรกัชำติคำทอลกิทีข่ึน้กบั
ทำงกำรจนี

“ทรมัป์” รับปำกเสนอแผนสนัตภิำพ
ตะวนัออกกลำงภำยในสิน้ปีนี ้และ
สนบัสนนุกำรตัง้รฐัปำเลสไตน์
เคยีงข้ำงรฐัอสิรำเอล ขณะที่
ประธำนำธบิดเีวเนซุเอลำพร้อม
คยุผู้น�ำสหรัฐเพ่ือลดควำมขดัแย้ง 

ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรฐั กล่ำวระหว่ำงพบกบันำยก
รฐัมนตรเีบนจำมนิ เนทำนยำฮ ูของ
อิสรำเอล นอกรอบกำรประชุม
สมชัชำใหญ่สหประชำชำตว่ิำ เป็น
ควำมใฝ่ฝันของเขำทีจ่ะหำทำงออก
สนัตยิตุคิวำมขัดแย้งทีไ่ม่สำมำรถ
บรรลไุด้ในรฐับำลสหรฐัทีผ่่ำนๆมำ 
และจะเสนอแผนดงักล่ำวได้ภำยใน 
2-4 เดือนนี ้ เขำสนบัสนนุกำรตัง้
รฐัปำเลสไตน์เคยีงข้ำงรฐัอสิรำเอล
เพรำะเช่ือว่ำเป็นทำงออกทีดี่ทีสุ่ด 
เขำมัน่ใจว่ำจะต้องมบีำงอย่ำงเกดิ
ขึน้ และฝันไว้ว่ำจะสำมำรถท�ำได้
ก่อนหมดวำระด�ำรงต�ำแหน่งสมยั
แรกในเดือนมกรำคม 2564 นำย
แจเรด็ คชุเนอร์ บตุรเขยของเขำใน
ฐำนะทีป่รกึษำอำวโุสในท�ำเนยีบ
ขำวซึง่รบัผดิชอบเรือ่งแผนสนัตภิำพ
ตะวนัออกรกัอสิรำเอล แต่กจ็ะให้
ควำมเป็นธรรมกับปำเลสไตน์ เขำ
มัน่ใจเตม็เป่ียมว่ำปำเลสไตน์จะกลบั
เข้ำสูโ่ต๊ะเจรจำในเรว็ๆนี้

ด้ำนนำยริยำด อัล มำลิกี 
รฐัมนตรตีำ่งประเทศปำเลสไตน์ 

กล่ำวหลงัพบกับตัวแทน 40 ประเทศ
ทีน่วิยอร์ก แต่ไม่มตัีวแทนจำกสหรฐั
ว่ำ ประธำนำธบิดทีรมัป์เลอืกใช้ค�ำ
เอำใจอสิรำเอล ท้ังท่ีควรพูดให้ชัดเจน
ว่ำกำรตัง้รฐัปำเลสไตน์เคยีงข้ำงรฐั
อิสรำเอลจะต้องเป็นไปตำมพรมแดน
ก่อนสงครำม 6 วนัปี 2510 และ
เยรูซำเลม็ตะวนัออกคอืดินแดนทีถ่กู
ยดึครอง ไม่ใช่ดนิแดนของอสิรำเอล 
ค�ำพูดของผูน้�ำสหรฐัจะต้องท�ำให้ทกุ
คนเชือ่ว่ำเขำต้องกำรให้เกิดสนัตภิำพ
ในตะวันออกกลำงอย่ำงแท้จรงิ ท่ี
ผ่ำนมำเจ้ำหน้ำทีป่ำเลสไตน์พบกับ
ตวัแทนรัฐบำลสหรัฐมำแล้วไม่ต�ำ่
กว่ำ 40 ครัง้ และรูว่้ำสหรฐัแค่ต้องกำร
เปิดฉำกสงครำมกบัปำเลสไตน์เพือ่
ให้เกิดควำมเสียหำยมำกท่ีสุดเท่ำน้ัน

กระบวนกำรสันติภำพตะวัน 
ออกกลำงชะงกัเม่ือปำเลสไตน์ฉกี
ข้อตกลงกบัรฐับำลสหรฐัเมือ่ปีก่อน 
ประท้วงท่ีผู้น�ำสหรฐัประกำศย้ำย
สถำนทตูสหรฐัในกรงุเทลอำวฟีไป
นครเยรูซำเลม็ อนัเป็นกำรรบัรอง
ว่ำนครเยรูซำเล็มเป็นเมืองหลวง

ตำมทีอ่สิรำเอลกล่ำวอ้ำง
ด้ำนประธำนำธิบดีนโิกลสั มำ

ดูโร ของเวเนซุเอลำ กล่ำวในท่ี
ประชุมสหประชำชำต ิ (ยเูอน็) ว่ำ 
พร้อมหำรอืกบัประธำนำธบิดทีรมัป์
เพือ่คลีค่ลำยควำมขดัแย้งกัน ทัง้ท่ี
ก่อนหน้ำนีก้ล่ำวหำว่ำสหรฐัอยูเ่บ้ือง
หลังกำรโจมตีด้วยโดรนสังหำร
ระหว่ำงพธิสีวนสนำมในกรงุคำรำกสั
เมือ่วันที ่4 สิงหำคมทีผ่่ำนมำ  

อย่ำงไรกต็ำม ประธำนำธบิดี
ทรมัป์กล่ำวข่มขู่ด้วยกำรเผยว่ำกำร
ใช้ก�ำลงัทหำรเป็นทำงเลอืกหนึง่ใน
กำรตอบโต้เวเนซเุอลำซึง่ประสบภำวะ
เศรษฐกจิถดถอยรนุแรง เขำกล่ำว
ในกำรประชมุยเูอน็ว่ำ กำรจดักำร
เวเนซเุอลำเป็นไปได้ทกุทำง และเคย
กล่ำวเช่นกนัว่ำยนิดพีบหำรอืกบันำย
มำดโูร ทำงด้ำน 6 ประเทศ ได้แก่ 
อำร์เจนตนิำ แคนำดำ ชิล ีโคลอมเบยี 
ปำรำกวยั และเปร ูต่ำงเรยีกร้องให้
ศำลอำญำระหว่ำงประเทศ (ไอซซี)ี 
ด�ำเนนิคดนีำยมำดโูรในข้อหำก่อ
อำชญำกรรมต่อมนษุยชำติ



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4925 (1450) วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

S. Sahamit 230418=8*6

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.สหมิตรวัฒนากอสราง (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 สามบวกสองเฮาสซิ่ง 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

‘ทีเอ็มบี’ชวนเดินวิ่งการกุศล
ตลอดระยะเวลำ 9 ปี ทีเอ็มบไีด้จดั
กิจกรรมทีส่ร้ำงควำมเปลีย่นแปลง
ให้ตวัเอง รวมทัง้สงัคมและผูค้นรอบ
ตวั ให้มชีวีติทีด่ขีึน้ ตำมแนวคดิ 
Make THE Difference และ 4 ปีที่
ผ่ำนมำทีเอม็บไีด้มคีวำมมุ่งมัน่อย่ำง
ต่อเนือ่งทีจ่ะช่วยลดจ�ำนวนเดก็ผูป่้วย
โรคหวัใจให้น้อยลงผ่ำนกจิกรรมเดนิ
วิง่มนิมิำรำธอนกำรกศุล TMB l ING 
PARKRUN โดยตลอดระยะเวลำ 4 
ปี สำมำรถช่วยลดจ�ำนวนเดก็ผูป่้วย
โรคหวัใจได้กว่ำ 900 คน แต่กย็งัมี
น้องๆทีร่อกำรผ่ำตดัในแต่ละปีเป็น
จ�ำนวนกว่ำพันคน  

นำยปิต ิตณัฑเกษม ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรทเีอม็บ ี กล่ำว
ว่ำ “กจิกรรมเดนิว่ิงมนิมิำรำธอน
กำรกศุล TMB l ING PARKRUN 
จดัข้ึนเป็นปีที ่ 4 ทีท่เีอม็บร่ีวมกบั
ไอเอน็จจัีดกจิกรรมเพือ่ให้นักว่ิงและ
ผู้บริจำคได้ร่วมกันสนับสนุนค่ำ
ผ่ำตดัผ่ำนกำรซ้ือบตัรวิง่ และช่วย
กนัระดมทนุเพือ่ช่วยเหลอืน้องๆผู้
ป่วยโรคหัวใจ เนือ่งจำกยงัมเีดก็ผู้
ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทยเป็น
จ�ำนวนมำกทีร่อคอยกำรช่วยเหลอื
อยู ่ภำยใต้กำรดแูลของมลูนธิเิดก็
โรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระเจ้ำพีน่ำงเธอ เจ้ำฟ้ำกลัยำณิ
วัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำช
นครนิทร์ ซึง่แต่ละปีมีเดก็ทีป่่วยเป็น
โรคหัวใจตั้งแต่ก�ำเนิดจำกหลำย

ให้สำมำรถระดมเงนิได้เพิม่มำกขึน้ 
ซึง่จะยิง่ท�ำให้ช่วยเหลอืน้องๆผูป่้วย
โรคหวัใจได้จ�ำนวนมำกขึน้ด้วย โดย
ปีนีท้เีอม็บไีด้มีกำรยกระดบังำนวิง่
ด้วยกำรเพ่ิมควำมแปลกใหม่ของ
กจิกรรมให้เป็นในรปูแบบ NATION 
WIDE PARKRUN โดยกำรวิง่แบ่ง
ออกเป็น 2 รปูแบบคอื กำรวิง่ Park 
Run ทีน่กัวิง่จะได้วิง่บรเิวณ 3 สวน
สวยใจกลำงกรุงเทพฯ ณ สวน
สำธำรณะจตุจักร, สวนสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสริกิติิ ์และสวนวชริเบญจ
ทศั (สวนรถไฟ) และกำรว่ิง Virtual 
Park Run ทีไ่ม่ว่ำคุณจะอยูท่ีไ่หน
ก็สำมำรถเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะท�ำให้
หวัใจน้องๆเต้นต่อไปได้ จำกกำร
ร่วมวิง่ในวันเดยีวกนั ท่ีไม่ได้จ�ำกดั
ว่ำจะวิง่ในสวนไหนหรอืเวลำใด 

“ปีนี้ทีเอ็มบีสนับสนุนเงิน
บรจิำคเพิม่เตมิให้อกี 1 ล้ำนบำท 
หำกนกัวิง่ทกุคนสำมำรถท�ำระยะ
ทำงวิง่รวมแล้วได้ 100,000 กโิลเมตร
ในวนัเดยีวกนัคอื 2 ธนัวำคมนี”้

สำมำรถซื้อบัตรว่ิงเพ่ือร่วม
บริจำคและสร้ำงเพจระดมทุนให้
เดก็ผูป่้วยโรคหวัใจได้ง่ำยๆท่ีเว็บไซต์ 
www.makeTHEdifference.org/
parkrun ต้ังแต่วนันีเ้ป็นต้นไปจนกว่ำ
บตัรจะหมด และร่วมวิง่พร้อมกนั
ในวนัอำทติย์ที ่ 2 ธนัวำคมศกน้ี 
สอบถำมเพิม่เติมโทร.08-0219-
2500

อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบรหิาร บริษทั เอ.พี. ฮอนด้า จ�ากัด พร้อม
ด้วย ดร.ก้องศกัดิ ์ยอดมณ ี ผู้ว่าการการกฬีาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการเตรยีม
ความพร้อมในการเป็น “เจ้าบ้าน” ต้อนรบัแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตท่ัวโลก เพ่ือสร้าง
ความประทบัใจในศกึโมโตจีพี  

บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) จัดงาน “The Reserve 61 Hideaway 
VVIP Day” เปิดห้องตวัอย่างให้ลกูค้า VVIP เข้าเยีย่มชมโครงการก่อนใคร โดยมี
ประเสรฐิ แต่ดลุยสาธติ ซีอโีอพฤกษาเรยีลเอสเตท-พรเีมยีม และอรนชุ อติโิกศนิ 
กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธรุกิจพรเีมยีมแนวสงู ให้การต้อนรบั

สำเหตมุำกกว่ำ 7,000 คน และเป็น
เดก็ทีร่อกำรผ่ำตัดแต่ขำดทนุทรัพย์
จ�ำนวนกว่ำพนัคน ซึง่ในแต่ละเคส
มค่ีำใช้จ่ำยในกำรผ่ำตดัเฉลีย่รำย

ละ 30,000 บำท”
ในทกุปีทีจั่ดกจิกรรมดงักล่ำว 

TMB l ING PARKRUN ได้จดัให้
มกีจิกรรมสร้ำงสรรค์ใหม่ๆเพือ่ช่วย

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4925 (1450) วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561


