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วิตกกังวลก็แผ่ซ่านไปทั่ว แม้
กฎหมายจะก�าหนดกรอบเวลา
จดัเลอืกตัง้เอาไว้ชดัเจนว่าต้อง
ท�าภายใน 150 วนั หลงักฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับสุด 
ท้ายมผีลบงัคบัใช้ แต่ส่วนมาก
ก็ยังเชื่อว่าการเลือกตั้งจะถูก
เลือ่นออกไปได้หากมีคนอยาก
ให้เลื่อน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
อะไรก็ตาม
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

แม้ปี่กลองการเมืองจะเชิดรัว
สร้างความคกึคกัขึน้เป็นอย่าง
มาก แต่ลกึๆแล้วคนส่วนมาก
ยังไม่มั่นใจ 100% ว่าจะมีการ
เลือกตั้งเกิดขึ้นในวันท่ี 24 
กุมภาพนัธ์ปีหน้าตามทีพู่ดกัน 
เพราะแค่กระทรวงศกึษาธกิาร
ก�าหนดการสอบ GAT/PAT 
ประจ�าปี 2562 ตรงกับวันท่ี 
24 กุมภาพันธ์ปีหน้า ความ

ปัญหาหมาแมว
สงสารและเมตตาได้ แต่
อย่าเมตตาเกนิเหตุ 

โลกวันนี้มีประเด็น 2



ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 19 ฉบับที่ 4945 (1470) วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 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)

แคมเปญปฏบิติัการเดนิคารวะแผ่น
ดนิท่ัวประเทศเพือ่หาสมาชกิและ
รบัฟังปัญหาจากประชาชนของพรรค
รวมพลังประชาชาติไทยภายใต้
การน�าของ “ลุงก�านัน” นายสุ
เทพ เทอืกสุบรรณ ถอืเป็นปฏบิตัิ
การระดบัเซยีนการเมอืง

เป็นการสร้างอารมณ์ร่วม เรยีก
บรรยากาศเก่าๆของแฟนคลบัทีร่่วม
เคลือ่นไหวเป่านกหวดีกนัมาก่อนที่
จะเกดิรัฐประหารในปี 2557 ซึง่
ปฏบัิตกิารนีน่้าจะส่งให้พรรครวม
พลงัประชาชาติไทยขึน้มายนือกีจดุ
หนึง่ทางการเมอืง หลงัจากทีก่ระแส
ไม่ค่อยดเีท่าทีค่วรในตอนออกสตาร์ต

หลงัปฏบิตักิารเดนิคารวะแผ่น
ดนิทัว่ประเทศของพรรครวมพลงั
ประชาชาตไิทย เชือ่ว่าพรรคการเมอืง 
อืน่ๆจะกล้าขยบัท�ากจิกรรมทางการ
เมอืงกนัมากข้ึน หลังจากก่อนหน้า
นีไ้ด้แต่นัง่มองการเคลือ่นไหวหา
เสียงชิงต�าแหน่งหัวหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์แต่ไม่กล้าท�าตาม เพราะ
เกรงจะเกดิปัญหาข้อกฎหมายทีค่ณะ
รักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ยงั
ปลดล็อกไม่สดุ

คกึคกัแต่หว่ันไหว
ส่วน แต่ลึกๆแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่เชือ่ว่า
จะมกีารเลอืกตัง้เกิดข้ึนในวนัท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ปีหน้าอย่างทีพ่ดูกัน

 แค่กระทรวงศึกษาธิการ
ก�าหนดการสอบวชิาความถนดัทัว่ไป 
(GAT) และความถนดัด้านวชิาการ
และวชิาชพี (PAT) ประจ�าปี 2562 
ซึง่ตรงกบัวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ปีหน้า 
ความวติกกงัวลกแ็ผ่ซ่านไปทัว่

ทัง้กงัวลว่าการเลอืกต้ังจะ
ถกูเลือ่นออกไป ท้ังกงัวลว่าเป็น
แผนสกดัคะแนนเสยีงคนรุน่ใหม่
กว่า 6 ล้านคนทีม่สีทิธเิลอืกตัง้
คร้ังแรก เพราะมีแนวโน้มว่าคน
กลุ่มน้ีจะไม่เลือกพรรคการเมือง
ท่ีถูกประทับตราว่าต้ังข้ึนเพือ่
สบืทอดอ�านาจ

แม้ผู้มีอ�านาจในบ้านเมอืงจะ
บอกว่าสามารถเลือ่นสอบ GAT/
PAT ออกไปได้ แต่กร็ะบดุ้วยว่าให้
รอดกู�าหนดวนัเลอืกตัง้ทีแ่น่นอน
ก่อน เพราะขณะนีย้งัไม่มีพระราช
กฤษฎกีาก�าหนดวนัเลือกต้ัง ย่ิงลด
ทอนความเชือ่มัน่ของประชาชน

สิง่เหล่านีแ้สดงให้เหน็ชดัเจน
ว่าแม้ปี่กลองเลือกตั้งจะถูกโหม
ประโคม แต่ลกึๆแล้วคนส่วนมาก
ก็ยงัไม่มัน่ใจ 100% ว่าการเลอืกตัง้
จะมขีึน้ในวนัที ่24 กมุภาพนัธ์

ยิ่งไปกว่านั้นแม้กฎหมายจะ
ก�าหนดกรอบเวลาจดัเลอืกตัง้เอาไว้
ชัดเจนว่าต้องท�าภายใน 150 วนั 
หลงักฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู
ฉบบัสดุท้ายมผีลบังคับใช้ ซึง่ในที่
นีก้ค็อืกฎหมายเลือกตัง้ ส.ส.

ประชาชนส่วนมากกย็งัเชือ่
ว่าการเลือกตัง้จะถกูเลือ่นออก
ไปได้หากมีคนอยากให้เลื่อน 
ไม่ว่าจะด้วยเหตผุลอะไรกต็าม

ลึกๆแล้วส่วนใหญ่ไม่ม่ันใจว่า

จะมีการเลือกต้ังวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ปีหน้า

อย่างท่ีพูดกันไว้หรือไม่

พ.ต.อ.จรงุวทิย์ ภมุมา เลขา 
ธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) ยนืยนัว่า การท�ากจิกรรม
เพือ่หาสมาชกิพรรคการเมอืงเป็น
สิ่งที่ท�าได้เพราะเป็นเรื่องจ�าเป็น 
เนือ่งจากพรรคการเมืองต้องมสีาขา
ครบตามทีก่ฎหมายก�าหนดจงึจะมี
สทิธส่ิงผูส้มคัร ส.ส. ได้

ส่วนกจิกรรมทีใ่ช้หาสมาชิก
พรรคจะเข้าข่ายความผิดหรอืไม่
ขึน้อยูท่ีเ่จตนา และต้องไม่มสีิง่
ตอบแทนให้ผูท้ีส่มคัรเป็นสมาชิก
พรรค

หากพจิารณาจากสิง่ทีเ่ลขาฯ 
กกต. พดู หมายความว่าการจดัอี
เวนท์เพือ่หาสมาชกิพรรคสามารถ
ด�าเนนิการได้อย่างเตม็ที ่เพยีงแต่

ต้องแจ้งให้ กกต. ทราบก่อนล่วง
หน้า ซึ่งหากดูตามค�าส่ัง คสช. 
ก�าหนดเพยีงแจ้งให้ กกต. ทราบ
ล่วงหน้าก่อนท�ากิจกรรมเท่านั้น 
ไม่ใช่การขออนญุาตหรอืขออนมุตัิ
ท�ากจิกรรม

จากนีไ้ปพรรคการเมอืงต่างๆ
น่าจะเริม่ท�ากจิกรรมโดยใช้ข้ออ้าง
รบัสมัครสมาชกิพรรค เพือ่เคลือ่นไหว
ชงิพ้ืนทีส่ือ่ให้เป็นข่าวผ่านหผู่านตา
ประชาชนมากขึน้ ซึง่ถอืว่าเป็นการ
หาเสยีงโดยอ้อม ไม่ผดิกฎหมาย 
เพือ่รอวันปลดลอ็กเตม็รูปแบบหลงั
กฎหมายเลอืกตัง้มผีลบังคบัใช้อย่าง
เป็นทางการ

อย่างไรกต็าม แม้การเตรยีมการ
เลอืกตัง้จะมคีวามคกึคกัในหลายภาค
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In Brief : ย่อความ

ปัญหาหมาแมว

ทรรศนะ

อย่าหลงรกัมนัเกนิเหต ุตายกไ็ม่

ต้องไปเผา ไม่ต้องนมินต์พระไป

บงัสุกลุ รกัให้พอดี แต่รกัยาวๆ 

พอมันแก่ มนัป่วย กต้็องเอาใจ

ใส่ ไม่ใช่เอาไปทิง้เลย 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไฟใต้ยังคกุรุน่!
“มหาเธร์ โมฮัมหมดั” วยั 93 ปี เดนิ
ทางมาเยอืนไทยและบรรยายพเิศษที่
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย สะท้อนให้เห็น
ความเป็น “ผูน้�า” ชดัเจน 2 ประเดน็คือ 
ระบอบประชาธปิไตยและปัญหาไฟใต้

“มหาเธร์” บอกว่าการเมอืงและ
ประชาธปิไตยต้องฟังเสยีงประชาชน หาก
สนองตอบความต้องการของประชาชน
มากเท่าไร ประชาชนกจ็ะสนบัสนนุมาก
เท่านัน้ แม้กระท่ังการกระท�าง่ายๆอย่าง
การลงพืน้ท่ีไปพดูคยุกบัเขา จบัมอืพวก
เขา “จริงแค่ไหนกด็อูย่างผมทีช่นะการ
เลือกตัง้มา 5 ครัง้ ด้วยเสยีงข้างมากเกนิ 
2 ใน 3 ทกุคร้ัง”

ส�าหรบัปัญหาไฟใต้ทีม่าเลเซยีเข้า
มาในฐานะ “ผู้ประสานงาน” นั้น 
“มหาเธร์” ยนืยนัว่าต้องแก้ด้วยสนัติ
และการเจรจา ไม่เชือ่มัน่การใช้ความ
รนุแรง โดยยกตวัอย่างกรณพีพิาทพืน้ที่
ทบัซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยกบัมาเลเซยี 
ใช้การเจรจาจงึท�าให้ตกลงกนัได้ด้วยดี 
และไม่มกี�าหนดเส้นตาย เพราะมีหลาย
กลุม่หลายฝ่ายเก่ียวข้อง

“มหาเธร์” ย�า้ว่าปัญหาชายแดนใต้
ไม่ใช่ปัญหาศาสนา แต่เป็นปัญหาความ
ยตุธิรรม เช่น ถ้าให้คนเชยีงใหม่ไปอยูท่ี่
อืน่ เขากต้็องรูสึ้กถงึความคบัข้องใจ ไม่
พอใจ เหมือนการก่อการร้ายทัว่โลกก็
อ้างศาสนาทัง้นัน้ แต่ปัญหาลึกๆคือความ
เป็นธรรม ความยตุธิรรม รัฐบาลจงึต้อง
ดูสาเหตทุีท่�าให้ประชาชนเกดิความคบั
ข้องใจแล้วแก้ไขให้ตรงจดุ  

แต่ประเดน็ขณะนีค้อืกลุม่ “บอีาร์
เอน็” หรือ “ขบวนการแนวร่วมปฏวัิติ
แห่งชาตมิลายูปาตานี” ต้องการคยุตรง
กบัรัฐไทยแทนการเจรจากบักลุ่ม “มารา 
ปาตานี” ซึง่มีมาเลเซยีเป็นผูป้ระสานงาน

สถานการณ์ไฟใต้จงึยงัมองไม่
เหน็อะไรทีเ่ป็นรปูธรรม เพราะฝ่าย
มาเลเซยีและไทยเปล่ียนคณะท�างาน
ใหม่ ซึง่คนในพืน้ทีม่องว่าเหมือน
เริม่นับหนึง่ใหม่ โดยเฉพาะรฐัไทย
ทีย่งัมีจดุยนืการแก้ปัญหาแบบทหาร!

เม่ือเร็วๆนี้รัฐบาลยอมถอยเรื่องการขึ้น
ทะเบยีนหมาแมว ขณะทีม่คีนเอาหมาแมว
มาฝากมาทิง้มากมาย การแก้ปัญหาหมา
แมวไม่ใช่เร่ืองเลก็ๆ จะถือเป็นปัญหาแห่ง
ชาติก็ได้ เพราะมีหมาแมวจรจัดเพ่นพ่าน
กลางถนนมากมาย แต่การจะแก้ด้วยการ
ขึน้ทะเบียนแล้วต้องเสยีค่าใช้จ่ายสงูกไ็ม่ใช่
การแก้ปัญหาทีถ่าวร แต่อาจเป็นการเพิม่
หมาแมวจรจดัมากขึน้ เพราะคนจะเอามา
ทิง้กันเกลือ่นกลาด 

ปัญหาหมาแมวควรปรึกษาหารอื
กนัจริงจังมานานแล้วว่าจะท�าอย่างไร 
เพราะหมาแมวมีท่ัวประเทศ และ
หลายครั้งที่ไปกัดคน หรือมีปัญหา
โรคพษิสนุขับ้าทกุปี 

ทีว่ดัสวนแก้วต้องรบัภาระเล้ียงดูหมา
แมวจรจดัหนกัหนาสาหัส คือตกเดอืนละ
ประมาณ 200,000 บาท แต่ยงัมคีนใจบญุ
ใจดทีีร่กัสตัว์มาช่วยกนัไป มมีลูนธิวิดัช่วย
จ่าย แต่อกีหลายแห่งทีห่นกัหนาสาหสั
เหมือนกันจะท�าอย่างไร จะทิ้งให้อดๆ
อยากๆ หรอืให้ถกูรถทบัรถชนจนพกิาร 
มองดแูล้วกน่็าสงสาร 

เรือ่งมาตรการแก้ปัญหาหมาแมวจงึ
ต้องไม่ท้อถอย ต้องคิดหาวธิทีีดี่ทีส่ดุมาใช้ 
ไม่ใช่รัฐบาลถอยแล้วเลกิไปเลย ปล่อยให้

เป็นปัญหาของชาวบ้าน ของสงัคม เพราะ
สถานรบัเล้ียงหมาแมวมีไม่เพยีงพอ หมา
แมวก็มจี�านวนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ค่าใช้จ่ายก็
มากขึน้ หากถอยเร่ืองน้ีกต้็องตัง้หลักแล้ว
เดนิหน้าใหม่ หามาตรการใหม่มาใช้ แก้
ปัญหาทัง้ชาวบ้านและสถานรับเล้ียง

สงสารและเมตตาได้ แต่อย่าเมตตา
เกนิเหต ุใครเล้ียงหมาแมวกต้็องดแูลและ
มค่ีาใช้จ่ายให้หมาแมวมนักนิอ่ิมนอนอุน่
จนสิน้อายุขยั อย่างทีว่ดัสวนแก้วเลีย้งดู
ให้อยูใ่ห้กนิ ป่วยกร็กัษา หมาเวลาป่วย
มันจะไปกินหญ้าแล้วก็หายป่วยหากไม่
รนุแรงถึงขัน้ผ่าตดั 

บางคนซือ้หมามาเป็นหมืน่ แต่ไปกดั
ลกูหลานต้องเสียค่ารกัษาหลายพนับาท 
จะเล้ียงกต้็องคดิให้ดก่ีอน คดิยาวๆ อย่า
หมดเนือ้หมดตัวกับหมาแมว บางคนรกั
มากหลงมากจนตวัเองกเ็ครยีด ญาตพิีน้่อง
กเ็ครียด เพราะฉะนัน้อย่าหลงรกัมันเกิน
เหต ุตายกไ็ม่ต้องไปเผา ไม่ต้องนมินต์พระ
ไปบงัสกุลุ รกัให้พอด ีแต่รกัยาวๆ พอมนั
แก่ มนัป่วย กต้็องเอาใจใส่ ไม่ใช่เอาไปทิง้
เลย 

ถ้ารกัครึง่ๆกลางๆทิง้ๆขว้างๆก็
สร้างปัญหา เอามาตอนเล็กมนักน่็า
รกั อุม้อาบน�า้กนิข้าวกไ็ม่เปลอืง พอ
เลีย้งจนตวัใหญ่กนิจ ุค่าเลีย้งดูก็มาก
ขึ้น ยิ่งคนที่ซื้อหมาตัวใหญ่ๆอย่าง
สงิโตตวัละหลายแสนบาท กินมากก็
เสยีเงนิมาก แทนทีจ่ะเอาเงนิมาเล้ียง
คนดแูลคน

เจรญิพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4945 (1470) วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ก.ล.ต.เตือนเสี่ยงลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

ให้ข้อมลู : ชวูทิย์ จึงธนสมบรูณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บริษทั นอร์ทอสี รบั
เบอร์ จ�ากดั (มหาชน) น�าเสนอข้อมลูรายละเอียดหลักทรพัย์แก่เจ้าหน้าทีก่ารตลาด 
บริษทัหลักทรพัย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ�ากดั (มหาชน) โดยมนีมิติ วงศ์จรยิกุล กรรมการ
บรหิาร ในฐานะผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุน้ ให้การต้อนรบั 

ทศิทางธรุกจิ : โกวทิย์ สุวาณชิย์กุล กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ธนาแลนด์ จ�ากดั 
แถลงข่าวทศิทางธรุกิจ “ธนาแลนด์” ตัง้เป้าเตบิโตมากกว่า 10% และจดักิจกรรม
ขอบคณุลกูบ้านโครงการธนา แอสโทเรยี ป่ินเกล้า โดยมอีงัคณา อทุยัแสงชัย และ
วรีะพันธุ ์ภูป่ระดษิฐ์ ร่วมงาน ทีโ่รงแรมเรเนซองส์ กรงุเทพ ราชประสงค์

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้รบัแจ้งว่ามกีารชกัชวน
ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อาทิ 
เว็บไซต์บริษัท Facebook และ 
YouTube ให้ลงทนุในสนิทรพัย์ดจิทิลั 
หรอืเสนอขายไอซโีอดงัต่อไปนี ้(ซึง่
อาจถูกเรยีกว่าคอยน์ โทเคน เหรยีญ
ดิจิทัล เป็นต้น) 1.Every Coin 
2.Orientum Coin หรือ ORT Coin 
3.OneCoin และ OFC Coin 4.
Tripxchain Coin หรือ TXC Coin 
5.TUC Coin 6.ICO โดย G2S 
Expert 7.ICO โดย Singhcom 
Enterprise 8.ICO โดย Adventure 
hostel Bangkok และ 9.ICO โดย 
Kidstocurrency

ก.ล.ต. แจ้งเตอืนให้ทราบว่า
สนิทรพัย์ดจิทิลั 9 รายข้างต้นยงัไม่
ได้ยืน่ค�าขอและไม่ได้รบัอนญุาตจาก 
ก.ล.ต. ผู้ทีไ่ด้รับการชกัชวนควรใช้
ความระมดัระวังในการพิจารณา
ความเสีย่งในการลงทนุ เนือ่งจาก 
1.ไอซโีอเหล่านีม้ไิด้เป็นสนิทรพัย์
ดจิิทลัทีไ่ด้รบัอนญุาตจาก ก.ล.ต. 
ภายใต้กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 2.ไม่ผ่าน
การกล่ันกรองคณุสมบัติและการสอบ
ทานสญัญาอจัฉรยิะโดยไอซโีอพอร์ทลั
ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. 

‘BrandIQ’กระตุ้นช็อปออนไลน์อี-คอมเมิร์ซ

ก.ล.ต. เตอืนประชาชนใช้ความระมัดระวงัหากถกูชกัชวนให้ลงทนุ
ทางส่ือออนไลน์ต่างๆในโทเคนดจิทิลั (ICO) 9 รายการ ซึง่ไม่
ผ่านการพจิารณาของ ก.ล.ต.

3.อาจไม่มีการเปิดเผยข้อมลูทีจ่�าเป็น
และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของผู้
ลงทนุ 4.ผูป้ระกอบธรุกจิหรอืตวัแทน
ขายภายใต้การก�ากับดแูลของ ก.ล.ต. 
ยงัไม่ได้รบัอนญุาตให้ด�าเนินธรุกิจ
เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว 
5.สินทรพัย์ดจิทิลัดังกล่าวอาจไม่มี
สภาพคล่องในการซือ้ขายหรอืไม่
สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดได้

นอกจากน้ี ก.ล.ต. ยงัพบว่า 

นายพนูพชัร วรรธนวนิจิ ผู้อ�านวย
การฝ่ายผลิตภัณฑ์ระดับภูมิภาค 
บรษิทั aCommerce กล่าวถงึการ
เปิดตวั BrandIQ แพลตฟอร์มวเิคราะห์
และตรวจวดัข้อมลูเกีย่วกับอ-ีคอม
เมร์ิซส�าหรบัแบรนด์ โดยสามารถ
ท�าความเข้าใจและประมวลข้อมลู
เกีย่วกบัสนิค้ามากกว่า 11 ล้านหน่วย
จาก 600 แบรนด์ และผู้ขายจ�านวน 
160,000 รายในเอเชยีตะวันออก
เฉยีงใต้ เพือ่เสรมิสร้างความแขง็แกร่ง 
เพิม่ยอดขาย และขยายส่วนแบ่งการ
ตลาดให้แก่แบรนด์ชัน้น�าระดบัโลก 
โดยเข้าถงึข้อมลูเชิงลึกและดาต้าที่
เป็นประโยชน์ต่อการสร้างกลยทุธ์

ส่วนร่วมกับผูบ้ริโภคมากขึน้ โดย
สามารถค้นหาผูบ้รโิภคท่ีจงรักภกัดี
ต่อแบรนด์ผ่านรีวิวและรางวลัเพือ่
เป็นการรกัษาลูกค้า และขยายกลุม่ 
Brand Advocacy (ผู้สนับสนุน
แบรนด์) ได้อย่างกว้างขวาง เพือ่ให้
ลกูค้าของ aCommerce ประสบ
ความส�าเรจ็ในโลกการค้าออนไลน์
ได้อย่างรวดเรว็และง่ายดาย โดย 
BrandIQ เร่ิมให้บริการโครงการ
รเิริม่ในประเทศไทยตัง้แต่ปีทีผ่่าน
มา และขยายไปประเทศแถบภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 6 ประเทศ 
ได้แก่ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ 
สงิคโปร์ ไทย และเวยีดนาม 

ซึง่ปัจจุบันมผีูฉ้วยโอกาสชักชวนให้
ลงทนุโดยอ้างการให้ผลตอบแทน
จากโทเคนดจิทิลัในลกัษณะแชร์ลูกโซ่

ขณะนีย้งัไม่มีผูอ้อกสนิทรัพย์
ดจิิทลัรายใดได้รบัอนญุาตจาก ก.ล.ต. 
ดงันัน้ จงึขอเตอืนให้ผูล้งทุนระมดัระวัง
หากถกูชักชวนเกีย่วกับการลงทุนใน
สนิทรพัย์ดจิทิลั หากมเีบาะแสเกีย่ว
กบัการด�าเนนิการทีน่่าสงสยั แจ้ง 
SEC Help Center ของ ก.ล.ต. ทาง
เวบ็ไซต์ หรอืสายด่วนโทร.1207 
ก.ล.ต. จะมีกระบวนการในการ
ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใน
การด�าเนนิการต่อไป

ส�าหรบัการค้าออนไลน์ ด้วยวธิกีาร
เก็บข้อมูลขั้นสูงและเทคโนโลย ี
machine learning แบบเฉพาะ ที่
สามารถตรวจสอบสนิค้าออนไลน์ 
วเิคราะห์คูแ่ข่ง มอบโปรโมชัน่ทีเ่หมาะ
สมแก่ลกูค้า เข้าใจพฤตกิรรมของผู้
บรโิภค พร้อมพฒันาประสบการณ์
การช็อปป้ิงออนไลน์อย่างครบวงจร 

BrandIQ ยงัได้แนะน�าบรกิาร
อกีมากมายเพือ่ช่วยให้แบรนด์ได้มี

Monetary Authority of Singapore 
ซึง่เป็นหน่วยงานก�ากบัดแูลตลาด
ทนุของสงิคโปร์ได้ระบวุ่า OneCoin 
และธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง ไม่อยูภ่ายใต้
การก�ากับดูแลของหน่วยงานดงักล่าว 
อกีท้ังยงัได้พบว่ามกีารแจ้งเตอืนให้
ระมดัระวงัการลงทนุใน OneCoin 
ผ่านสือ่ออนไลน์ในหลายประเทศ 
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ต่างประเทศ

ส่งทหารคุมชายแดนเม็กซิโก 

ประธานคณะผูแ้ทนฝ่ายเกาหลใีต้น�าโดย พล.ต.คิม 
โด-กยอน กล่าวว่า เกาหลใีต้จะผลักดนัความ
ตกลงทางทหารเพ่ือน�าไปสูก่ารปลดชนวนอาวธุ
นิวเคลียร์และสร้างสันติภาพอย่างถาวรบน
คาบสมทุรเกาหล ี เกาหลีเหนอืและเกาหลใีต้ 
รวมทัง้กองบญัชาการสหประชาชาต ิ ได้ถอน
ก�าลงัอาวธุและทีม่ัน่ทางทหารในเขตปลอดทหาร
ทีห่มูบ้่านปันมนุจอมเมือ่วนัพฤหสับดทีีผ่่านมา
ตามข้อตกลงดงักล่าว เกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้
ยงัคงอยูใ่นภาวะสงครามทางเทคนคิจากสงคราม
เกาหลีปี 2493-2496 ทีส่ิน้สดุลงโดยไม่มกีาร
ลงนามในสนธสิญัญาสนัติภาพ แต่ความสมัพนัธ์
สองฝ่ายเริม่ดขีึน้ตามล�าดบัต้ังแต่ปีท่ีแล้ว

พล.ท.คมิ ฮยอง-รยง เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู
กองทัพประชาชนเกาหลีเหนือ กล่าวในการ
ประชมุดา้นความมัน่คงทีก่รงุปกักิง่ของจนีวา่ 
เกาหลเีหนอืแสวงหาสนัตภิาพทีย่ั่งยืนและต้องการ
ให้คาบสมุทรเกาหลีมีสนัติและความเจรญิรุง่เรอืง
ต่อไป ซึง่ถอืเป็นการปรบัเปลีย่นท่าทจีากเดิม

กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะส่งทหารไปประจ�า
การพรมแดนทีติ่ดต่อกบัเมก็ซโิก หลงัจาก
ผูน้�าสหรฐัจะให้กองทพัจดัการในกรณฉีกุเฉิน
และขอให้บรรดาผู้อพยพกลบัออกไป

กระทรวงกลาโหมสหรฐัจะส่งทหาร 800 นาย 
ไปประจ�าการยงัพรมแดนทีต่ดิต่อกบัเมก็ซโิก โดย
ทหารท่ีจะส่งไปใหม่อาจมาจากฐานทพัหลายแห่ง
ทัว่ประเทศ คาดว่านายเจมส์ แมททิส รฐัมนตรี
กลาโหมสหรัฐ จะลงนามในค�าสัง่โดยเรว็ ทหาร
ชดุใหม่จะมีทัง้แพทย์และทหารช่างเพือ่ช่วยด้าน
การสนับสนุน ก่อนหน้านีป้ระธานาธิบดโีดนลัด์ 

อย่างไรกต็าม กระทรวงกลาโหมก�าลงัประสาน
งานกบักระทรวงความมัน่คงแห่งมาตภุมิูในการ
สนบัสนนุดงักล่าว เวลาเดยีวกนัมรีายงานว่าผู้
อพยพจากอเมรกิากลางหลายพนัคนก�าลงัเดนิ
ทางข้ามเมก็ซโิกเข้ามายงัสหรฐั ขณะทีป่ระธานาธบิดี
สหรฐัใช้มาตรการแขง็กร้าวจดัการปัญหาอพยพ
เข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย

ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศจนีตอบข้อ
ถามเรือ่งนวิยอร์กไทม์สอ้างเจ้าหน้าท่ีสหรัฐว่าจนี
และรสัเซียดักฟังสมาร์ทโฟนส่วนตัวของประธานาธบิดี
ทรมัป์เพือ่น�าข้อมลูไปเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิ
นโยบายกบัสหรัฐว่า ขอให้ค�าแนะน�า 3 ข้อคอื 
1.นวิยอร์กไทม์สควรรูว่้าเม่ือใดกต็ามทีต่พีมิพ์
รายงานข่าวประเภทน้ีเท่ากบัเป็นหลกัฐานยนืยนั
ว่าก�าลงัรายงานข่าวเทจ็ 2.หากรัฐบาลสหรฐักงัวล
เรือ่งไอโฟนถกูดกัฟังกค็วรเปลีย่นมาใช้หวัเว่ยของ
จนี 3.รฐับาลสหรฐัควรเลกิใช้อปุกรณ์สือ่สารทนั
สมยัทกุอย่างและตดัขาดการตดิต่อกบัโลกภายนอก
หากอยากมัน่ใจว่าปลอดภยัสมบรูณ์แบบ 

ส่วนโฆษกท�าเนยีบประธานาธบิดีรสัเซยีแถลง
ปฏเิสธข่าวดกัฟังสมาร์ทโฟนผูน้�าสหรฐัเช่นกนัว่า 
รายงานแบบนีเ้ป็นเรือ่งตลก เป็นทีน่่าเสยีใจที่
นิวยอร์กไทม์สเผยแพร่ข้อมลูอย่างไม่ไตร่ตรอง อนั
เป็นการบ่งชีถ้งึมาตรฐานส่ือมวลชนทีต่กต�า่ลง

เดินหน้าสร้างสันติภาพ 

ทรัมป์ ประกาศว่าจะส่งทหารจากกองก�าลงัพทิกัษ์
ชาตไิปประจ�าการบรเิวณพรมแดนทางตอนใต้
ของสหรฐั โดยเบือ้งต้นอนญุาตให้ส่งก�าลงัทหาร
ไปประจ�าการราว 4,000 นาย แต่มเีพยีงครึง่หนึง่
เท่านัน้ทีถู่กส่งไปประจ�าการ 

ทะเบียนเลขที่     0107536000528

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 บริษัท โรงพยาบาลรามค�าแหง จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้
ถอืหุน้ทราบว่า ตามมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการบรษัิทฯ เม่ือวันท่ี 18 ตลุาคม 
2561 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยน�าก�าไรสะสมของปี 2560 มา
จ่ายในส่วนที่เสียภาษีแล้วในอัตรา 25% ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 12,000,000 หุ้น 
ในอัตราหุ้นละ 8 บาท ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยก�าหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

 จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
  

(ทันตแพทย์ช�านาญ ชนะภัย)
กรรมการผู้จัดการ
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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
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สังคม

มร.มาซาทากะ อิมูระ ประธาน
กรรมการ บรษิทั คาเนโบ คอสเม
ตกิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ร่วมกบั 
มร.โยชฮิเิดะ โฮร ิผู้จดัการผลติภณัฑ์
และผู้บรหิารระดบัสงู บรษิทั คาเน
โบ คอสเมตกิส์ ประเทศญีปุ่น่ จดั
งานเปิดตัว “KANEBO THE 
EXCEPTIONAL” ศกัราชใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวช่วยต่อต้านริ้ว
รอยแห่งวยั โดยมสีือ่มวลชน บวิตี้
บลอ็กเกอร์ และเซเลบรต้ีิทัง้ชาวไทย
และประเทศในกลุม่อาเซยีน บิน
ตรงร่วมงาน ณ โรงแรมเคป ดารา 
รสีอร์ท พทัยา

ภายในบอลรมูผสมผสานกลิน่
กรุน่อายความหรหูราและผ่อนคลาย 
โดยมคีณะผูบ้รหิารระดบัสงูของคา
เนโบประจ�าประเทศไทยและคาเน
โบประเทศญีปุ่น่ร่วมให้การต้อนรบั 
ก่อนเข้าสู่การแนะน�าผลิตภัณฑ ์
KANEBO THE EXCEPTIONAL 
อย่างเป็นทางการ 

โดย มร.มาซายะ โคจมิะ ผู้
จดัการอาวโุส กลุม่พฒันาผลติภณัฑ์
สกนิแคร์ บรษิทั คาเนโบ คอส
เมตกิส์ ประเทศญีปุ่่น กล่าวว่า 
KANEBO THE EXCEPTIONAL 
คอืเคลด็ลบัความงามขัน้สดุ ผ่าน
ศาสตร์ของ 3 องค์ประกอบส�าคญั 
นัน่คอื แสง เงา และสผีวิ ภายใต้
คอนเซ็ปต์ Clear and Beyond โดด
เด่นด้วยส่วนผสมทีเ่รยีกว่า Clear 
Botanical Complex ซึง่ท�างานผ่าน

ปัจจยัทีส่�าคญัทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ความ
ชุ่มช้ืน, ความเปล่งประกาย, ผิวสมัผสั, 
ความเรยีบเนยีน, ความกระชบั และ
ความสว่าง ก�าเนดิเป็น 3 ผลติภณัฑ์
ยอดเยีย่ม ได้แก่ KANEBO THE 
LOTION โลชัน่ชโลมผวิด้วยน�า้แห่ง
ความชุ่มชื้น, KANEBO THE 
EMULSION เตมิสมัผัสนุม่ให้ผวิสวย
สูค่วามกระจ่างใส และ KANEBO 
THE CREAM ครีมสตูรเข้มข้น เนือ้
สมัผสันุม่ละมนุ เพือ่ความกระจ่าง
ใสถงึขดีสุดอย่างแท้จรงิ 

จากนั้นแขกผู้มีเกียรติจึงได้
ร่วมสมัผสัผลติภณัฑ์ด้วยตนเองกบั
การนวดหน้าตามแบบฉบับคาเน
โบ ณ สปาสุดหรูของโรงแรมเคป 
ดารา รีสอร์ท หลังจากได้รับการ
ปรนนบัิติผวิด้วย KANEBO THE 
EXCEPTIONAL แพ็ตตี-้พรษิฐ์
ชยาดา พิริยะเมธา เปิดเผยว่า 
“รูส้กึถงึความสบายผวิ มคีวามชุม่
ชืน้ ผิวหน้าเด้งได้ เนือ้ครมีมคีวาม
หอม กลิ่นดีให้ความผ่อนคลาย 
สัมผัสได้ถึงความแตกต่าง เปล่ง
ประกายในแบบท่ีไม่เคยรู้สึกมา
ก่อนค่ะ” 

ปิดท้ายความสุขด้วยการล่อง
เรือยอชต์ด่ืมด�่าบรรยากาศ ชม
พระอาทติย์อสัดง และร่วมดนิเนอร์
สุดหรู ล้อมรอบด้วย Eternity 
Bouquet สขีาวนวลผลบิาน เคล้า
ด้วยเสยีงเพลงจากนกัร้องคณุภาพ 
นก-พรมิาภา กรโรจนชวนิ

ก่อศกัดิ ์ไชยรศัมีศักดิ ์ประธานกรรมการบรหิาร บริษัท ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ลง
นามความร่วมมอืกบัสถาบนัการอาชวีศกึษาและสถาบนัอดุมศกึษากว่า 70 แห่งทัว่
ประเทศ เพือ่ร่วมผลติบัณฑิตพรเีมีย่ม โดยม ีศ.คลนิกิ นพ.อดุม คชินทร รฐัมนตรช่ีวย
ว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร เป็นประธาน 

พีท-อรณ ยนตรรกัษ์ ประธานชมรมกลุม่จติอาสา The Lionheart Society โรงเรียน
นานาชาติฮาร์โรว์ ร่วมส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันแก่เดก็ๆผู้ยากไร้ในโรงเรยีนแถบ
ภาคอสีาน เพ่ือให้เดก็ๆได้รบัประทานอาหารครบ 5 หมู ่โดยสอนให้เลีย้งจิง้หรีด ปลา 
กบ ปลกูผกัสวนครวั เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง 

KANEBO THE EXCEPTIONAL
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