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“ซิมแฮปปี้ทัวริสต์” 
หนุนเที่ยวทั่วไทย

เลอืกตัง้จากประชาชนยิง่มคีวาม
ส�าคญั เมือ่ พล.อ.อภริชัต์ คง
สมพงษ์ ผบ.ทบ.คนปัจจุบัน 
ออกมายนืยนัว่ากองทัพมคีวาม
เป็นกลางทางการเมอืง จงึน่า
สนใจว่าค�ายนืยนันีม้รีะดบัความ
น่าเชือ่ถอืมากน้อยเพยีงใด และ
การไม่ยนืยนัว่าจะไม่มรีฐัประหาร
เกิดข้ึนอีกต้องการส่งสัญญาณ
อะไรไปถึงนักการเมืองและ
ประชาชนในช่วงก่อนท่ีจะมกีาร
เลอืกตัง้หรอืไม่
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การเมืองไทยกับกองทัพไทย
เป็นอ�านาจคูข่นานทีแ่ยกกันไม่
ขาด ช่วงเวลาทีก่ารเมอืงเข้ม
แขง็กส็ามารถควบคมุกองทัพ
ได ้ แตเ่มื่อไรที่ภาคการเมือง
อ่อนแอกองทพักเ็ข้ามามีบทบาท
ครอบง�า ชีน้�า จนถงึยดึอ�านาจ
มาไว้ในมอืได้ ท่าทแีละแนวคดิ
ของผูน้�าทหารต่อการเมอืง โดย
เฉพาะผูน้�ากองทัพบกในแต่ละ
ยคุสมัยถือว่ามีความส�าคญั ย่ิง
ช่วงเวลาใกล้ผลดัเปลีย่นอ�านาจ
จากคณะรฐัประหารไปสูร่ฐับาล

โลกคือละคร
คนในวงการบนัเทิง เมือ่
ดงั เมือ่เด่น กอ็ย่าให้ดบั
เรว็
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การเมอืงไทยกบักองทพัแยกกนัไม่
ออก แม้โดยสถานะกองทพัจะถอืเป็น
หน่วยงานในสงักดัของรฐับาล มหีน้า
ทีท่�าตามนโยบาย ท�าตามค�าสัง่ 

แต่ในความเป็นจรงิกองทพัมี
พลงัอ�านาจมากพอทีจ่ะเข้าเกยีร์ว่าง
ได้ และมพีลงัอ�านาจมากพอทีจ่ะ
ยดึอ�านาจการปกครองมาไว้ในมือ
ตวัเองได้

ดงันัน้ ท่าทขีองผูน้�ากองทพั 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กองทพับกทีม่ี
บทบาทอย่างมากในทางการเมอืง 
จงึมคีวามส�าคญัและน่าสนใจ เพราะ
แนวคดิของผูบ้ญัชาการกองทพับก
ในแต่ละยุคแต่ละสมัยย่อมมีผล
ทางการเมอืง

พล.อ.อภิรชัต์ คงสมพงษ์ 
ผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบัน 
แสดงทรรศนะต่อการเมอืงอย่างน่า
สนใจว่า

“กองทัพบกจะต้องเผชิญกับ
การด�าเนนิการสูก่ารเลือกต้ังหลายๆ
อย่าง โดยในวันนี้จะมีการสั่งการ
ผู้บังคับหน่วยให้ด�าเนินการตอบ
สนองนโยบายรฐับาล ไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลชุดไหน และจะสั่งการให้ผู้
บงัคบัหน่วยท�างานให้รดักมุ เพราะ
ต้องถูกจับจ้องจากนักการเมือง 
เพราะกองทัพบกสวมหมวก 2 ใบ
ในฐานะกองทพับกและคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) อย่างไร
ก็ตาม ยืนยันว่ากองทัพบกมุ่งช่วย
เหลอืประชาชน ไม่ได้หาเสยีง ไม่รู้
จะหาเสียงไปเพือ่อะไร ในทางกลบั
กันทหารช่วยเหลือประชาชนด้วย
ใจ เราเป็นทหารอาชีพ เราไม่ได้
เป็นนกัการเมอืง แต่ต้องระมดัระวงั 
เนื่องจากถูกจับตาแน่นอน เพราะ
กองทพัและ คสช. เป็นเนือ้เดยีวกนั

ผมท�างานเกนิร้อยเปอร์เซน็ต์
อยูแ่ล้วไม่ว่าใครจะเป็นนายผม ซ่ึง
ความเป็นกลางขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของใคร แต่เรามั่นใจว่าเราเป็น 

ส่งสัญญาณอะไร?
“ถ้าวันนั้น พล.อ.ประยุทธ์ 

จนัทร์โอชา ไม่ตดัสินใจ บ้านเมอืง
จะเกิดอะไรขึน้ ซ่ึงได้คาดหวงัอย่าง
ยิง่ว่าเหตกุารณ์รนุแรงในประเทศ
จะไม่เกิดขึน้อกี เพราะกองทพัไม่มี
วนัชนะประชาชน ขณะทีป่ระชาชน
ออกมาเผาบ้าน ออกมาท�าระเบิด 
ท่านนัน่แหละทีท่�าให้ประเทศพ่าย
แพ้ ผมมัน่ใจว่าถ้าการเมอืงไม่เป็นต้น
เหตกุารจลาจลกไ็ม่มอีะไร”

ไม่ยนืยัน ไม่รับปากว่าจะไม่
ท�ารฐัประหารในระหว่างทีค่มุ
อ�านาจสงูสดุในกองทพับก

อย่างไรกต็าม หากน�าค�าพดู
ของผูบ้ญัชาการทหารบกวัดน�า้หนกั
ความน่าเชือ่ถอืกน่็าสนใจว่าระหว่าง
ค�ายืนยันว่ากองทัพมีความเป็น 
กลางทางการเมอืงกบัไม่รบัประกนั
ว่าจะมกีารท�ารฐัประหารเกิดขึน้อกี
หรอืไม่ในอนาคต อย่างไหนมคีวาม
น่าเช่ือถอืมากกว่ากนั

ค�ายืนยันว่ากองทัพมีความ
เป็นกลางทางการเมือง น่าเช่ือถอื
หรอืไม่

ไม่รบัประกนัว่าจะมรีฐัประหาร
เกดิข้ึนอกี น่าเชือ่ถอืหรอืไม่

ทัง้นี ้หากย้อนดกูารแสดงท่าที
และการปฏบิตัขิองอดตีผูบั้ญชาการ
ทหารบกหลายคนในช่วงทีเ่กดิวกิฤต
ทางการเมอืงเป็นเวลากว่าทศวรรษ
ทีผ่่านมา ประชาชนน่าจะตอบตวั
เองได้ว่าเชื่อในสิ่งที่ผู้บัญชาการ
ทหารบกพดูหรอืไม่

สุดท้ายน่าสนใจว่าการไม่
ยืนยันเรื่องไม่ท�ารัฐประหาร
ต้องการส่งสญัญาณอะไรไปถงึ
นักการเมอืงและประชาชนใน
ช่วงก่อนมกีารเลอืกตัง้หรอืไม่

ความเป็นกลางข้ึนอยู่กับมุมมองของใคร

แต่เราม่ันใจว่าเราเป็นกลาง

 ขอให้พวกท่านม่ันใจว่ากองทัพเป็นกลาง

กลาง ขอให้พวกท่านมั่นใจว่า
กองทัพเป็นกลาง ส่วนอุปสรรค
ตอนนีคื้อการท�าให้ประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของกองทพั และขอ
ให้แยกแยะให้ถูก 

ย้อนไปในสมัยรัฐบาลรักษา
การ ได้เกิดวิกฤตทางการเมือง 
กองทพักป็ฏบิตัติามค�าส่ังของรฐับาล
นั้นเช่นเดียวกัน และตอนนี้คณะ
กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) ได้

ประสานงานขอก�าลงัพลกองทพัเพ่ือ
ช่วยเหลือ ซึ่งจะมองว่าเป็นกลาง
หรอืไม่ เพราะทหารกต้็องไป เนือ่งจาก
กองทัพบกได้รับภาษีอากรของ
ประชาชน”

ประโยคท่ีถือเป็นไฮไลท์ของ
การให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการ
ทหารบกคนปัจจบุนัคอืการพูดถงึ
โอกาสท่ีจะมกีารท�ารฐัประหารเกิด
ขึน้อกีในอนาคตข้างหน้า
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พระพยอม
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In Brief : ย่อความ

โลกคือละคร

ทรรศนะ

ตลกท�าให้คนอ่ืนสนกุ ครืน้เครง 

แต่ตวัเองกลบัเครยีดและเตม็

ไปด้วยปัญหาครอบครวั เป็น

ทุกข์ เศร้า เพราะควบคมุตวั

เองไม่ได้  จงึมแีต่สร้างความ

ร้าวฉานให้กบัครอบครวั 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

นรกรออยู่?
“ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์” กลบัมาเป็นประเด็น
ร้อนอกีครัง้ เมือ่มกีารต่อต้านในสือ่ออนไลน์
ถงึอ�านาจของเจ้าหน้าท่ีรฐัทีม่มีากมายก่าย
กอง บกุเข้าบ้านประชาชนโดยไม่ต้องขอ
หมายศาล เปิดกว้างให้เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ
อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ ท้ังสมาร์ทโฟนหรอื
โน้ตบุค๊ได้ ทุกคนสามารถโดนสัง่ยกเคร่ือง
ไปตรวจสอบ 30 วนั ทัง้ผูก้ระท�าความผดิ
และเหย่ือท่ีถกูกระท�า

ข้ออ้างเรือ่งความมัน่คงหรอืภยัคุกคาม
ไซเบอร์ (cyber threat) ควรมีเงือ่นไขถ่วง
ดลุด้วยการขอหมายศาล กลไกในผังการ
ท�างานค่อนข้างลบัและซับซ้อน คนในยัง
เข้าใจยาก ท�าตวัเหมอืนเป็นหมอรกัษา
โรค แต่ไม่บอกวธิรีกัษา บอกแค่ว่าใคร
เป็นโรคต้องโดนจบั ท้ังยงัระวางโทษไว้สงู 
ใครขดัค�าสัง่เลขาฯกปช. จ�าคกุ 3 ปี

นกัวชิาการสือ่ดจิทิลัระบวุ่า “ร่าง 
พ.ร.บ.ไซเบอร์” ไม่สอดคล้องหลกัสากล
และละเมิดสทิธมินษุยชนทีร้่ายกว่า
กรณ ี“สโนว์เดน” ออกมาเปิดโปงข้อมลู
การสอดแนมของหน่วยข่าวสหรฐั โดย
ไทยบรรจไุว้ใน “ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์” 
ขณะทีส่งิคโปร์เพิง่ออกกฎหมายป้องกนั
ภยัคกุคามไซเบอร์ แต่เป็นด้านเทคนคิ
ไม่ให้ถกูโจมตโีครงสร้างข้ันพืน้ฐาน ซึง่
จะมผีลกระทบต่อการลงทุนของต่าง
ชาตใินด้านเซิร์ฟเวอร์

“พ.ต.อ.ญาณพล ย่ังยนื” 1 ใน 7 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการ
การเตรยีมการด้านการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยไซเบอร์ ยื่นหนังสือถึง “ทั่น
ผูน้�า” ให้ทบทวน โดยชีว่้าผลกระทบของ
ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมตีามมาเยอะมาก

“ทัน่ผูน้�า” กต้็องออกมาสยบข่าวสัง่
ทบทวน “ร่าง พ.ร.บ.ไซเบอร์” ย�า้เจตนารมณ์
สร้างกฎหมายทีท่นัสมยั คุม้ครองครอบคลมุ
และเป็นธรรมต่อทกุคน ขอประชาชนอย่า
เพ่ิงหวัน่วติก 

เพจ “พลเมอืงต่อต้าน Single 
Gateway เพื่อเสรีภาพและความ
ยตุธิรรม” กโ็พสต์สัน้ๆว่า “นรกรอ
อยู่ไม่ไกลแล้ว! ใครก็มีสิทธิติดคุก
หากผูมี้อ�านาจไม่พอใจเท่านัน้!”

การหวัเราะท�าให้คนมีความสุข เหมือน
รายการตลกหลากหลายรูปแบบ ส�าหรบั
ตลกระดบัแนวหน้ายคุนีค้งไม่มใีครเกนิ 
“เท่ิง เถดิเทงิ” เป็นดาวตลกค้างฟ้าที่
มรีายการมากมายกบัการขายหัวเราะ
ให้คนไทยสนุกสนานครื้นเครงและมี
ความสขุ แต่ข่าวบอกว่าชวีติครอบครวั
กลับเครยีด เศร้า ทะเลาะเบาะแว้งใน
ครอบครวั ไม่ว่าจะเพราะไปมกีิก๊หรอื
เรือ่งอืน่ๆก็ตาม เพราะมีการโพสต์ความ
ไม่ดขีองกนัและกนั 

“เท่ง” โดนฝ่ายภรรยาแฉเรื่องผู้
หญิง แม้แต่ “ส้มเช้ง” น้องสาวของ 
“เท่ง” ก็ยอมรบัว่าพีช่ายเจ้าชู ้ตามประสา
ผูช้ายทีม่คีวามเจ้าชูเ้ป็นของคูก่นั แต่
เรื่องนี้อย่าไปเหมารวมผู้ชายทั้งหมด 
เพราะผูช้ายมากมายก็ไม่ได้เจ้าชูอ้ย่าง 
“เท่ง” คนไทยทีเ่ป็นผูช้ายท่ีรกัเดยีวใจ
เดยีวกม็อียูม่าก เรือ่งเจ้าชูเ้ป็นนสัิยของ
คนบางคนเท่านัน้

เรือ่งของ “เท่ง” สะท้อนว่า “โลก
คอืละคร” ถ้าดคูวามตลกกน่็าจะ
เป็นคนทีน่่าชืน่ชมทีส่ร้างอารมณ์
ขันให้กับคนไทย แต่ตัวเองกลับ
เครยีดกบัครอบครวัตวัเอง 

ก่อนหน้านีก้มี็ตลกคนหนึง่ทีไ่ปบวช

และเพิง่สกึออกมาไม่นาน เพราะไปนัง่
กบัผูห้ญงินุง่น้อยห่มน้อยเพือ่โพสต์ภาพ
ประชาสมัพนัธ์ ผลท่ีสดุกต้็องทกุข์เพราะ
รายได้ เพราะการยอมไปออกงานท่ีถกู
มองว่าไม่สมควร ถอืเป็นช่วงชวีติทีต่กต�า่
อย่างสุดๆจนหายไปจากวงการตลก ซึง่
ปัญหากห็นไีม่พ้นเรือ่งผูห้ญงิ เรือ่งเดก็ๆ 
ทีค่นเรามคีวามอยาก มตีณัหาต่างๆ
นานา 

ตลกท�าให้คนอืน่สนกุ ครืน้เครง แต่
ตวัเองกลบัเครยีดและเต็มไปด้วยปัญหา
ครอบครวั เป็นทกุข์ เศร้า เพราะควบคมุ
ตวัเองไม่ได้ ทัง้ท่ีตลกถอืเป็นคนทีหั่วดี
หวัไว แต่หวัใจกลบัไม่มัน่คง จงึมแีต่
สร้างความร้าวฉานให้กับครอบครัว 
หน้าทีก่ารงานกต้็องตกต�า่ตามไปด้วย 
แม้จะไปเล่นตลกกก็ลายเป็นตลกฝืด 

เพราะฉะนัน้ไม่ว่าจะอาชพีใด โดย
เฉพาะดาราและนกัแสดงยิง่ต้องมสีติ
เพือ่รูจ้กัยบัยัง้สิง่ทีไ่ม่ดทีีเ่ข้ามา เพราะ
ดารากย็งัมีข่าวโกงเขา หลอกเขา ต้มเขา 
จนครอบครวัเดอืดร้อน ต้องเข้าคุกไป
ตามๆกัน

ช่วงนีค้นในวงการบนัเทงิมข่ีาว
ไม่ดีบ่อยครั้งจนตัวเองต้องทุกข์
ระทมขมขืน่ กข็อให้เป็นอุทาหรณ์
สอนใจทุกคนทุกวงการ ยิง่คนใน
วงการบันเทงิ เม่ือดงั เมือ่เด่น ก็
อย่าให้ดบัเรว็

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘กสกิร’ชธุูรกจิดิจิทลัครบวงจรพร้อมสินเชือ่

ต้อนรบั : ทรงพล ชญัมาตรกจิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทวี ีไดเรค็ จ�ากัด 
(มหาชน) และธนะบุล มทัธรุนนท์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทวีดี ีช้อปป้ิง จ�ากดั ให้การ
ต้อนรบั Mr.James C.F. Huang ประธานสภาส่งเสรมิการค้าและส่งออกแห่งไต้หวนั 
ในโอกาสเดนิทางมาเยือนประเทศไทยและได้เข้าเยีย่มชมกจิการของบรษิทั

เทรดวันแรก : สรุนิทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานกรรมการ บรษิทั โอสถสภา จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื OSP พร้อมคณะผูบ้รหิาร ร่วมพิธีเปิดการซือ้ขายหลกัทรพัย์ OSP เป็น
วนัแรกในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยม ีดร.ภากร ปีตธวชัชัย กรรมการและ
ผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยนิดี 

นายพชัร สมะลาภา กรรมการ
ผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย เปิด
เผยว่า การท�าธรุกจิในปัจจบัุนมกีาร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ค้าขายผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส์เติบโต
อย่างต่อเนือ่ง โดยไทยมมูีลค่าการ
ซือ้ขายผ่านอี-คอมเมร์ิซปี 2560 
ทัง้สิน้ 2,812,592 ล้านบาท เป็นการ
ขายสนิค้าหรือบริการให้กับลกูค้า
ทีเ่ป็นผูบ้ริโภค (B2C=Business-
to-Consumer) มลูค่า 812,613 
ล้านบาท และในปี 2561 คาดว่าจะ
เตบิโต 17% มูลค่าซือ้ขาย 949,122 
ล้านบาท มูลค่าซ้ือขายออนไลน์
ผ่านโซเชียลมเีดยีสงูสดุถงึ 40% โดย
ซื้อขายผ่านบริการแพลตฟอร์ม
อเิลก็ทรอนิกส์หรอือ-ีมาร์เกตเพลส 
35% และซือ้ขายผ่านออนไลน์ของ
โมเดร์ินเทรดหรอื Brand.com 25% 
การช�าระเงินผ่านธนาคารได้รับ
ความนยิมสงูสดุถงึ 65% และช�าระ
ด้วยบัตรเครดติ 35%  

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี
ลูกค้าทีค่าดว่าท�าธรุกจิออนไลน์ทัง้
สิน้ 300,000 ราย แต่บางรายยงั
ประสบปัญหาในการท�าธรุกจิหลาย
ด้าน ท้ังการแข่งขันท่ีสูงขึน้ ไม่มี
ความรูก้ารท�าตลาดออนไลน์ มข้ีอ

‘ดีแทค แฮปปี้ ทัวริสต์ ซิม’หนุนเที่ยวทั่วไทย

กสิกรไทยรบักระแสธรุกิจออนไลน์โตชยุูทธศาสตร์ “เปล่ียนให้รู้
ใจ ONLINE SELLER” ตัง้ KOS ให้ค�าปรกึษาการท�าตลาดออนไลน์
และสนบัสนนุเงนิทนุทัง้ระยะส้ัน ระยะยาว พฒันา K DIGIBIZ 
ช่วยจัดการธรุกจิแบบครบวงจร  

จ�ากดัในการบรหิารจดัการ ขาดเงนิ
ทนุหมนุเวยีน ฯลฯ ธนาคารจงึวาง
กลยุทธ์ 5 ตัวช่วยจัดการธรุกจิแบบ
ครบวงจรเพื่อช่วยลูกค้าท�าตลาด
ออนไลน์ ได้แก่ 

1.รับจ่ายเงินง่าย ได้แก่ K 
PLUS SHOP และบรกิาร Pay 
with K+ บริการช�าระเงินที่ช่วย
ให้การปิดการขายบน Facebook 
ง่ายขึน้ 2.บริการสนิเชือ่เอสเอม็อี
บน K PLUS โดยไม่ต้องมีหลัก
ประกนั ไม่ต้องยืน่เอกสาร 1 นาที 

บรษิทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมนูเิคชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน) หรือดแีทค ร่วมกบั
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และ 
TakeMeTour เวบ็ไซต์จองทรปิทวัร์ 
เปิดแคมเปญการท่องเทีย่วเชงิอาหาร 
LocalTable - Taste Thailand on 
the LocalTable พลิกโฉมธรุกจิการ
ท่องเทีย่วของประเทศไทย เพือ่ยก
ระดบัประสบการณ์การท่องเทีย่ววถิี
ไทยแบบท้องถิน่ผ่านเส้นทางอาหาร
หลากหลายจากคนพาเทีย่วในท้อง
ถ่ิน (Local Expert) ใน 55 จงัหวดั

ลืน่ไหลไม่สะดุดและใช้งานได้ทกุ
พืน้ทีท่ัว่ไทย สามารถสัง่ซือ้ซมิการ์ด
จากเว็บไซต์ล่วงหน้าและรบัซมิการ์ด
ทีเ่คาน์เตอร์ดแีทคทีส่นามบนินานาชาติ
สุวรรณภมูแิละสนามบนิดอนเมอืง 
หรอืจดุรบัของเทคมทีวัร์เอง

อนึ่ง เว็บไซต์ takemetour.
com รวบรวมทวัร์ 1 วันทีใ่ห้คน
ท้องถิน่พาเทีย่ว 55 จงัหวัด ปัจจุบนั
มบีรกิารทวัร์บนเวบ็ไซต์กว่า 1,000 
บรกิาร มสีมาชิก Local Experts 
ลงทะเบยีนกว่า 20,000 คน  

ตวัช่วยด้านการจดัการธรุกจิให้ดขีึน้ 
ด้วยเครือ่งมอืจดัการการขาย เกบ็ 
แพก็ ส่ง ขนส่งสนิค้า รบัจ่ายเงนิ 
และจดัการบญัช ีเพิม่ความสะดวก
ให้กบัผูค้้าออนไลน์

นอกจากนีธ้นาคารยงัร่วมมือ
กบัพนัธมติรต่างๆ อาท ิ LINE@ 
Grab Shippop POS Vision 
Sellsuki Zort ITOPPLUS Flow 
Account PEAK JUBILI และอกี
มากมาย เพือ่ช่วยสร้างโอกาสทาง
ธรุกิจให้กับผูส้นใจท�าธรุกิจออนไลน์ 
ผูส้นใจสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิหรอื
ตดิตามกจิกรรมของธนาคารได้ที่ 
LINE @KBank Online Shop 
Facebook : K SME หรอื K-Biz 
Contact Center 0-2888-8822

ทัว่ประเทศไทย โดยน�านกัท่องเทีย่ว
สมัผสัชวีติชมุชน และรบัประทาน
อาหารทีป่รงุจากวัตถดุบิในท้องถิน่
ทีบ้่านของ Local Expert หรอืร้าน
อาหารในท้องถิน่ทีแ่นะน�า  

โดยดแีทคให้บรกิารซมิการ์ด
ส�าหรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น 
สนบัสนนุ “ซมิแฮปป้ีทวัรสิต์” พร้อม
วนัใช้งาน 8 วนั ให้จองทวัร์ Local 
Table กับเทคมทีวัร์ได้ตัง้แต่วนัที ่15 
ตลุาคม-31 ธนัวาคม (จ�านวนจ�ากดั) 
โดยท่องเทีย่วไทยผ่านอนิเทอร์เนต็

และสามารถรบัเงนิสงูสดุถงึ 1 ล้าน
บาท 3.เพิ่มช่องการขายผ่าน K 
PLUS Market ท่ีมฐีานลูกค้ากว่า 
9.4 ล้านราย และช่วยพฒันาทกัษะ
การขายบน e–Marketplace Platform 
4.เปิด K ONLINE SHOP SPACE 
หรอื KOS ณ ชัน้ 5 ศนูย์การค้า
เซน็ทรลัเวลิด์ เพือ่เป็นแหล่งให้ความ
รูแ้ละค�าปรกึษาเรือ่งการท�าตลาด
ออนไลน์และการจัดการธุรกจิ และ 
5.พฒันา K DIGIBIZ แหล่งรวบรวม
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

เกาหลีเหนือสับสหรฐั 
ส�านกัข่าวเคซีเอ็นเอของทางการ
เกาหลเีหนอืวจิารณ์สหรฐัท่ีพยายาม
ผลกัดนัให้คงมาตรการคว�า่บาตร
ต่อเกาหลเีหนือต่อไป โดยกล่าว
หาผูน้�าสหรฐัว่าเป็นคนขดัขวาง
ความคบืหน้าในการพฒันาความ
สมัพนัธ์ระหว่าง 2 เกาหลี พร้อม
ระบุว่าสหรฐัก�าลงัตสีองหน้าและ
การเจรจาระหว่างสหรฐักบัเกา 
หลเีหนอือาจไม่คืบหน้าหากสหรฐั
ยงัท�าตวัเป็นอปุสรรค ท่าทีดงั
กล่าวของเกาหลเีหนืออาจส่งผลก
ระทบต่อการจดัประชมุสดุยอด
คร้ังที ่ 2 ระหว่างผูน้�าสหรฐักับ
ผูน้�าเกาหลเีหนือ 

“ลาการ์ด”งดเยอืนซาอฯุ
นางคริสตนิ ลาการ์ด กรรมการผู้
จดัการกองทนุการเงินระหว่าง
ประเทศ (ไอเอม็เอฟ) ระงับแผนการ
เดนิทางเยือนตะวันออกกลาง รวม
ถงึกรงุรยิาดของซาอดุอีาระเบยี 
เพือ่เข้าร่วมการประชมุด้านการ
ลงทนุ ก่อนหน้านีน้างลาการ์ด
แถลงว่า ยงัไม่คดิจะยกเลกิแผนการ
เดนิทาง แต่วติกตามทีส่ือ่มวลชน
ลงข่าวเกีย่วกบันายจามาล คาชอก
จ ีผูส้ือ่ข่าวซาอฯุ ทีห่ายไปภายหลงั
เดินทางเข้าสถานกงสลุซาอุฯใน
นครอสิตนับูลของตรุกี 

จบัยาเสพตดิลอ็ตใหญ่ 
ต�ารวจเวยีดนามปฏบิตักิารยดึ
เมทแอมเฟตามนีมูลค่าราว 3 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 97.79 
ล้านบาท) เป็นการยดึคร้ังใหญ่
ทีส่ดุเท่าทีเ่คยมมีา เจ้าหน้าที่
ต�ารวจเผยว่า ผูต้้องสงสยั 2 คน
หลบหนีจากท่ีเกิดเหต ุเจ้าหน้าท่ี
สามารถตามจับได้ 1 คน เป็น
ชาวลาวทีร่บัสารภาพว่า ได้รบัว่า
จ้าง 10,000 ดอลลาร์สหรฐั (ราว 
326,000 บาท) ให้ล�าเลียงยาเสพ
ตดิลอ็ตนีไ้ปยงัเมอืงดานงั ส่วนผู้
ต้องสงสยัอกีคนเป็นชาวเวียดนาม 
เจ้าหน้าท่ีก�าลงัตามล่าตวัอยู่ 

จีนขยายความร่วมมือกับยุโรป

รฐับาลญีปุ่น่แก้ไขกฎหมายใหม่ให้
โรงแรมสร้างใหม่ที่มีห้องพัก 50 
ห้องขึน้ไป ต้องมสีิง่อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผูน้ัง่รถเขน็ (วลีแชร์) 
ซึง่เป็นการเปลีย่นแปลงก่อนท่ีกรงุ
โตเกยีวจะเป็นเจ้าภาพกฬีาโอลมิปิก
และพาราลมิปิกปี 2020 โดยจะมี
ผลบงัคบัใช้ต้ังแต่วนัที ่1 กนัยายน
ปีหน้า 

พร้อมกันนีย้งัก�าหนดว่า โรงแรม
สร้างใหม่ โรงแรมบรูณะใหม่ หรอื
โรงแรมแบบท้องถ่ิน ต้องมีห้องพกั
ส�าหรบัผูใ้ช้วลีแชร์อย่างน้อยร้อยละ 

1 เป็นห้องพกัทีม่ทีางเข้ากว้างไม่ต�า่
กว่า 80 เซนตเิมตร หรอื 30 นิว้ 
ห้องน�า้มรีาวจบั และไม่มขีัน้ต่าง
ระดบัภายในห้องพัก จากผลส�ารวจ
ของรฐับาลญ่ีปุ่นเม่ือปีทีผ่่านมาพบ
ว่า ห้องพกัร่วมแสนห้องในโรงแรม

ออกกฎเพื่อผู้ใช้วีลแชร์รับโอลิมปิก
กว่า 600 แห่ง มห้ีองพกัส�าหรบัผู้
ใช้วีลแชร์เพยีงร้อยละ 0.4 เท่านัน้ 

นายโยชทิากะ ซากรุะดะ รฐัมนตรี
โอลิมปิกญีปุ่่น เปิดเผยกบัสือ่ว่า หวงั
ว่าความพยายามปรับปรงุให้การเดนิ
ทางและทีพั่กเป็นมติรต่อผู้ทพุพลภาพ
จะช่วยให้การเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก
และพาราลมิปิกโตเกยีว 2020 ประสบ
ความส�าเรจ็ด้วยด ี สร้างสงัคมทีค่น
ทัว่ไปและผูท้พุพลภาพสามารถใช้
ชวีติร่วมกนัได้ และกรงุโตเกยีวได้
เริม่ปรบัปรงุโครงสร้างพืน้ฐานขนาน
ใหญ่เช่นกนั

จนีเพิม่ความร่วมมอืกบักลุม่
ประเทศในยุโรปตอนกลางและ
ตะวนัออก ซึง่จนีทุม่เงนิงบประมาณ
สนบัสนุนหลายโครงการ โดยเป็น
ส่วนหนึง่ของความพยายามแผ่
ขยายอทิธพิลไปทัว่โลก

นายล่ี เสี่ยวเผิง รัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคมจีน กล่าวต่อเจ้า
หน้าท่ีของ 16 ประเทศในยโุรป ใน
ทีป่ระชมุในกรงุเบลเกรด ประเทศ
ยโูกสลาเวีย ว่าการปรับปรงุความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความ
สมัพนัธ์ด้านอืน่ๆจะอยูบ่นพืน้ฐาน
ประโยชน์เสรมิทัง้ต่อจนีและภมูภิาค 
สถานการณ์ระหว่างประเทศใน
ปัจจุบนัมคีวามซบัซ้อนมาก และมี
ความไม่แน่นอนสงูข้ึน จนีมคีวาม
ประสงค์และมคีวามพร้อม เช่นเดยีว
กบั 16 ประเทศในภมูภิาคทีจ่ะเพิม่
ความร่วมมอืต่อกันให้ลึกซึง้

ผลประโยชน์ของจีนในยุโรป
ตอนกลางและตะวนัออกเกีย่วโยง
กับแผนเส้นทางสายไหมใหม่ทีจ่ะ
เพิม่อิทธพิลของจนีในต่างแดน โดย
ผ่านการลงทุนและความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่ง
แผนของจนีสร้างความวติกให้สหภาพ
ยโุรปว่า การลงทุนจะท�าให้บริษัท

ของยโุรปเสยีเปรยีบบรษิทัของจนี
ขณะท่ีในเซอร์เบีย หลาย

โครงการทีจ่นีสนบัสนนุรวมถงึการ
ก่อสร้างทางรถไฟความเรว็สงูเช่ือม
ต่อกรงุเบลเกรดกับกรงุบูดาเปสต์ 
เมอืงหลวงของฮงัการ ีซึง่ประธานาธบิดี
อเลก็ซานเดอร์ ววูชิ ของเซอร์เบยี 
แสดงความชื่นชมบทบาทของจีน 
โดยกล่าวว่ามปีระโยชน์มากส�าหรบั
ประเทศยากจนของเขา

แถลงการณ์ของรัฐบาลเซอร์
เบยีกล่าวว่า การประชมุทีก่รงุเบล 
เกรดครัง้นีม้กีารร่วมหาแนวทางแก้ไข
หลายปัญหา เช่น การจราจรข้าม
เขตแดนทีล่่าช้า

ทางด้านมหกรรมแสดงสนิค้า
น�าเข้า-ส่งออกทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุของจนี 
กว่างโจวเทรดแฟร์ ครัง้ที ่124 เริม่
ขึน้แล้วทีเ่มอืงกว่างโจว มณฑลกวางตุง้ 

ทางตอนใต้ของจนี โดยมกีว่า 600 
บรษิทั จาก 34 ประเทศร่วมงาน 

กว่างโจวเทรดแฟร์เปรยีบเสมอืน
ตัวชี้วัดการค้าการลงทุนกับต่าง
ประเทศของจนี โดยปีนีจ้ดัแสดง
เป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเริม่ตัง้แต่วนั
จนัทร์ทีผ่่านมาจนถงึวันศกุร์ ช่วงท่ี 
2 ระหว่างวนัที ่23-27 ตลุาคม และ
ช่วงสุดท้ายวันท่ี 31 ตุลาคม-4 
พฤศจกิายน ประกอบด้วยโซนจดั
แสดงหลกั 16 โซน อาท ิอปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ อปุกรณ์เครือ่งใช้ใน
บ้าน รถยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
ฮาร์ดแวร์ และสนิค้าอปุโภคบริโภค 
จากข้อมลูล่าสดุระบวุ่า อตัราการ
ส่งออกของจนีในเดือนมกราคม-
มถินุายนเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่าน
มาเพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.9 ขณะทีย่อด
น�าเข้าเตบิโตท่ีร้อยละ 11.5
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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

ร่วมแรง ร่วมใจ เป็นผูใ้ห้กนัเถอะ!! 
งานดีๆ แบบนีเ้ลยมผีูร่้วมงานคบัคัง่ 
Umay+ “Pay it…Forward” 6 (ยู
เมะพลัส “ส่งต่อ...ความห่วงใย” ปี 
6) จัดต่อเนือ่งทุกปี แต่ละครัง้กท็�า
ยอดบรจิาคเพิม่ขึน้ กลายเป็นเร่ือง
ท้าทาย ภารกิจเพ่ือสงัคมท่ีผู้บรหิาร 
พนกังาน รวมถงึเหล่าคนดงัทีไ่ด้รบั
เชญิในแต่ละปีต้องท�าร่วมกัน 

ล่าสดุเพ่ือสร้างกระแสให้ปีนี้
น่าสนใจ มร.ฮิโตชิ โยโกฮามา 
ประธานกรรมการและประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อซีีบ่าย จ�ากดั 
(มหาชน) เนรมิตลานหน้าอาคาร
ส�านกังานยไูนเตด็ เซ็นเตอร์ สลีม 
จัดกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล
กลางกรงุ พร้อมเชญิจนัทร์ประภา 
วิชิตชลชยั รองผูอ้�านวยการส�านกังาน
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย ร่วม
งานและเป็นตวัแทนรบัมอบรายได้
จากการจ�าหน่ายกระเป๋าผ้า เพย์ 
อทิ ฟอร์เวร์ิด จ�านวน  3,275,484.25 
บาท สมทบทนุเข้าคลนิกิเคล่ือนที่
ศนูย์สมเดจ็พระเทพรตันฯ เพือ่แก้ไข
ความพกิารบนใบหน้าและกะโหลก
ศรีษะ พร้อมเดนิหน้าเชญิชวนทุก
คนส่งต่อการให้ต่อไปในครึง่ปีหลงั 

จนัทร์ประภา วชิติชลชยั 
รองผูอ้�านวยการส�านกังานจดัหา
รายได้ สภากาชาดไทย เปิดเผย
ว่า “ถอืเป็นสิง่ดีๆทีเ่ปิดโอกาสให้ทกุ
คนได้ท�าร่วมกนั ณ ปัจจบุนัยงัมี
น้องๆผูป่้วยท่ีน่าสงสาร ส่วนใหญ่อยู่

700 ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ 
จากการลงพืน้ทีอ่สีานกว่า 20 จงัหวดั 
พบน้องๆผูป่้วย 162 คนรอรบัการ
รกัษา ซึง่บางรายขาดทุนทรพัย์ แม้ว่า
ทางสภากาชาดไทยได้จัดคลินิก
เคลือ่นทีเ่พ่ือให้บริการเชิงรกุ แต่หาก
ได้รับการสนบัสนุนจากทกุส่วนเป็น
อย่างดคีงปฏบิตักิารช่วยเหลอืน้องๆ
ได้อกีหลายคน จงึอยากเชิญชวนทกุ
ท่านเป็นผูใ้ห้ โดยใช้สภากาชาดไทย
เป็นสือ่กลางส่งต่อความห่วงใยผ่าน
กจิกรรมเพือ่สังคมเหล่านี้ 

มร.ฮโิตช ิโยโกฮามา ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร บรษิทั อซีีบ่าย จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่า กจิกรรมใน
ปีนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนและ
เสยีงตอบรบัทีด่จีากประชาชนชาว
ไทยเช่นเคย ซึง่ตัง้เป้าหมายไว้ว่า 
ในปี 2561 นีจ้ะสามารถระดมทนุ
เพือ่สมทบทนุการบรจิาคเพิม่ขึน้ได้ 
ทัง้นี ้บรษิทัได้แยกส่วนของกจิกรรม
เพือ่สงัคมกบัแคมเปญทางการตลาด
อย่างชดัเจน มุง่สร้างผลลพัธ์ของ
แต่ละกิจกรรมให้เป็นรปูธรรมและ
น่าเช่ือถอื ส�าหรบัโครงการนีจั้ดขึน้
มาตดิต่อกนัเป็นปีที ่6 รวมรายได้
จากความร่วมแรงร่วมใจของลูกค้า
ทกุคน ท�าให้โครงการส�าเรจ็และส่ง
มอบเงนิบริจาคไปแล้วกว่า 48 ล้าน
บาท ทัง้หมดแสดงให้เหน็ถึงพลัง
น�า้ใจท่ียิง่ใหญ่และไม่มวีนัหมดของ
คนไทย มแีต่จะมากขึน้เรือ่ยๆ 

ฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเปิดหลกัสตูรผูบ้รหิารการสือ่สารมวลชน
ระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ 8 โดยมีประสงค์ เลิศ
รัตนวิสุทธิ์ ผู้อ�านวยการบริหารสถาบันอิศรา ให้การต้อนรับ

มานิต เตชอภิโชค กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จ�ากัด และกวิน 
กาญจนพาสน์ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดงานหนูด่วนชวนกินเจ ปีที่ 11 อิ่มบุญ อิ่มใจ ใส่ใจสุขภาพ ที่สถานี
รถไฟฟ้าบีทีเอสสนามกีฬาแห่งชาติ 

ปั่นจักรยาน..สร้างรอยยิ้มใหม่ให้น้อง

ผ่าตัดเพยีง 45 นาท ีสามารถเปลีย่น
ชวีติและสร้างรอยยิม้ใหม่ให้น้องๆ
ได้ทนัท ี ปัจจบุนัพบว่าทารก 1 ใน 

ในทีห่่างไกลอกีเยอะมากท่ีรอความ
ช่วยเหลอื โรคปากแหว่งเพดานโหว่
เราสามารถจดัการช่วยเหลอืด้วยการ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4938 (1463) วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561


