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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

ข้าศึกต่อกุศล
อย่าปล่อยให้ศีลธรรมตกต�า่
จนเกนิเหตุ  

ของหลายคน โดยมองว่าการ
ชงิสทิธติัง้รฐับาลร่วมกนัของ
พรรคขนาดกลางและขนาดเลก็
จะไม่ยากล�าบากอย่างทีพ่ดูกนั 
เหตผุลสนบัสนนุส�าคญัคอือาจ
มีการยุบบางพรรคโดยเอาเงือ่น
เวลาผูส้มคัร ส.ส. ต้องสังกัด
พรรค 90 วนั มาเป็นเงือ่นไข
เสกให้อดีต ส.ส. จ�านวนมาก
หายไปจากสนามเลอืกตัง้ทีจ่ะ
มขีึน้ในช่วงต้นปีหน้า

การเลือกตั้งหัวหน้าและทีม
บรหิารพรรคเพือ่ไทยทีผ่่านมา 
ประเดน็ทีพ่ดูถงึกนัมากในหมู่
แกนน�าคือการเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์ยุบ
พรรค ซ่ึงสอดคล้องกับการ
วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งของ
อดตี ส.ว. และอดตี สปช. คน
หน่ึงท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิด
เหตุการณ์พลกิความคาดหมาย

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ในช่วงทีก่ารเมอืงยังไม่นิง่ 100% 
เพราะยงัไม่มีพระราชกฤษฎกีาก�าหนด
วนัเลอืกตัง้ออกมา แต่การคาดเดา
ผลการเลือกต้ังท่ีจะมขีึน้ช่วงต้นปีหน้า
กมี็ออกมาเร่ือยๆจากหลายฝ่าย

การคาดเดาทีอ่อกมาล่าสุดแม้
จะไม่เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกัน
มาก แต่ถอืว่ามีความน่าสนใจ

น่าสนใจเพราะเป็นการคาดเดา
ผลการเลอืกตัง้ทีแ่ตกต่างจากการ
คาดเดาของหลายคนก่อนหน้านี้

น่าสนใจเพราะคนที่คาดเดา
ผลการเลอืกตัง้คอื นายประสาร 
มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวฒุสิภา
ทีมี่บทบาทพอสมควรในการโค่น
ล้มรฐับาล น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชนิวัตร 
และเป็นอดีตสมาชกิสภาปฏริปูแห่ง
ชาติ (สปช.) ทีเ่พิง่หมดวาระไป

นายประสารเห็นว่าผลการ
เลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้า
มโีอกาสเกดิแลนด์สไลด์เหมอืนกบั
ที่บางคนพูด

จะมกีารชนะกนัอย่างถล่ม
ทลาย ไม่ใช่ฝ่ายทีเ่รยีกตัวเอง
ว่าเป็นฝ่ายประชาธปิไตยทีก่�า
ชยัเลอืกตัง้ แต่กลบัเป็นฝ่ายที่
ถูกมองว่าสนบัสนุนการสบืทอด
อ�านาจเป็นผูก้�าชยัชนะอย่างเดด็
ขาด ไม่ต้องไปลุ้นในการโหวต

เป่าเสกให้หายวับ
สื่ออื่นๆ พรรคการเมืองไหนไม่
สนัทัดการใช้สือ่ดงักล่าวจะเสียเปรียบ

6.ในระยะ 7 ปีมาน้ี ผูม้สีทิธิ
เลือกต้ังทีเ่ติบโตขึน้จนครบอาย ุ18 
ปี ทีจ่ะมีสทิธเิลอืกตัง้เป็นคร้ังแรก 
ลบด้วยผูม้สิีทธิเลอืกตัง้ทีเ่สยีชวีติ
ไป จะมจี�านวนมากกว่า 7 ล้านคน 
พรรคไหนจะช่วงชงิคะแนนเสยีงจาก
คนกลุ่มนีไ้ด้มากกว่ากนั

7.นบัจากนีไ้ปอกี 4 เดอืน กว่า
จะถงึวนัลงบตัรเลือกต้ัง ยงัมตีวัแปร
อกีมากมายทีจ่ะท�าให้คะแนนเสยีง
ของพรรคต่างๆแกว่งไกว พรรคไหน
รกัษาเนือ้รกัษาตัวให้บอบช�า้น้อย
ทีส่ดุย่อมได้เปรียบ

ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ นาย
ประสารจงึเชือ่ว่าผลการเลอืกตัง้ที่
จะเกดิขึน้คราวนีจ้ะพลิกความคาด
หมายแบบคาดไม่ถึง

การคาดการณ์ของนายประสาร
จะเหน็ว่ามเีหตผุลบางข้อทีย้่อนแย้ง
กนัอยูพ่อสมควร โดยเฉพาะกรณทีี่
บอกว่าประชาชนเบือ่นกัการเมืองรุน่
เก่า โหยหานกัการเมอืงรุน่ใหม่ การ
หาเสยีงเลอืกตัง้ผา่นสือ่ออนไลน์ 
คะแนนเสียงผูม้สิีทธเิลอืกตัง้ครัง้แรก 
7 ล้านเสยีง ซึง่ดเูหมอืนจะไม่ค่อย
เข้าทางพรรคทีถู่กมองว่าสนบัสนนุ
การสืบทอดอ�านาจสักเท่าไร

มเีพยีงข้อเดียวทีอ่าจพลกิ
ฟ้าพลกิแผ่นดนิได้อย่างทีน่าย
ประสารคาดการณ์คอื เรือ่งการ
ยบุพรรคโดยใช้เงือ่นเวลาสงักดั
พรรคไม่ครบ 90 วนั มาปิดกัน้
อดีต ส.ส. ของพรรคคูแ่ข่งให้
ขาดคณุสมบตัเิป็นผู้สมัคร ซ่ึง
อาจเป็นท่าไม้ตายทีถ่กูงดัมาใช้
หากมองไม่เหน็ทางอืน่ทีจ่ะโค่น
ฝ่ายตรงข้ามได้

อาจมีการยุบพรรคการเมือง
ท่ีทำาผิดกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 28-29 

ท่ีห้ามบุคคลภายนอกครอบงำาพรรค

เลอืกนายกรฐัมนตร ี
โดยนายประสารมีเหตุผล

สนบัสนุนการคาดเดาดงันีค้อื
1.การลงประชามตร่ิางรฐัธรรม 

นญูเม่ือวนัที ่7 สงิหาคม 2559 แม้ 
2 พรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยกับ
ประชาธปัิตย์จะแสดงจดุยนืชัดเจน
ว่าไม่ยอมรบั แต่ร่างรฐัธรรมนญู
กลบัผ่านความเหน็ชอบจากประชาชน
มากถึง 16.8 ล้านเสยีง ขณะทีม่ผีู้
ไม่เห็นชอบเพียง 10.5 ล้านเสยีง 
ต่างกนัถึง 6.3 ล้านเสยีง

2.ระบบการเลอืกตัง้แบบแบ่ง
สนัปันส่วนจะท�าให้ 2 พรรคใหญ่
อย่างเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ได้ 
ส.ส.บญัชรีายชือ่น้อยมาก หรอือาจ
ไม่ได้เลยสกัคนเดยีว ขณะทีพ่รรค
ขนาดกลางจะได้ ส.ส.บญัชีรายชือ่
มากขึน้

3.อาจมีการยุบพรรคการเมอืง
ที่ท�าผิดกฎหมายพรรคการเมือง

มาตรา 28-29 ท่ีห้ามบคุคลทีม่ไิด้
เป็นสมาชิกพรรคเข้าแทรกแซง
ครอบง�าพรรค จะเหน็ได้ว่ามกีาร 
เตรยีมพรรค “ตระกลูเพือ่” หลาย
พรรคส�ารองไว้รองรบัแล้ว ซึง่ช่วง
เวลาการยุบพรรคจะสัมพันธ์กับ
กฎหมายทีก่�าหนดให้ผูส้มคัร ส.ส. 
ต้องเป็นสมาชกิพรรคการเมอืงไม่
น้อยกว่า 90 วนั แม้จะย้ายสงักดั
ไปอยูพ่รรค “ตระกูลเพือ่” ประชาชน
กร็บัรูว่้าเป็นใครมาจากไหน

4.อดตี ส.ส. ท่ีเป็นตวัเตง็ในพืน้ที่
หลายคนอาจน�า้ตาตก เพราะประชาชน
เออืมระอานกัการเมอืงเก่า เรยีกหา
นกัการเมอืงหน้าใหม่ ซ่ึงเป็นกระแส
ทีม่าแรงในทกุท้องทีท่ัว่ประเทศ จงึ
เชือ่ว่า ส.ส.หน้าใหม่จะเข้ามาแทนท่ี 
ส.ส.หน้าเก่ามากกว่า 50%

5.การหาเสยีงเลอืกตัง้ผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนกิส์หรือสือ่ออนไลน์จะ
มอีานภุาพมากกว่าส่ือส่ิงพมิพ์หรอื
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In Brief : ย่อความ

ข้าศึกต่อกุศล

ทรรศนะ

คนสมยันีห้มกมุน่กบัอารมณ์
ใฝ่ต�่า ไปสวิงกิ้ง ปาร์ตี้มั่ว
เซก็ซ์ หาความสุขแบบผดิๆ 
ไม่ค�านงึถงึจารตีประเพณี คน
แต่งเพลง คนท�าธรุกจิเพลง
ก็คิดแต่เรือ่งการค้า ขอเพยีง
ให้ขายดี 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ขอโทษแผ่นดิน!
ปฏิบัติการ “คารวะแผ่นดิน” ตั้งแต่
วันที่ 25 ตุลาคมของ “ลุงก�านัน” กับ 
“หม่อมเต่า” ในพืน้ทีก่รงุเทพฯ ท่ีเคย
เป่านกหวีดปิดกรุงเทพฯและล้มการ
เลอืกตัง้จนเกิดการรฐัประหารของ “ลงุ
ตู่” แต่วันนี้ “ลุงก�านัน” กลับเดินเรี่ย
ไรเงินเพื่อเลือกตั้ง ท้ังที่ประกาศจะไม่
ลงเล่นการเมือง

บรรยากาศ “คารวะแผ่นดิน” 
แตกต่างส้ินเชงิกับครัง้ปิดกรงุเทพฯ แม้
ยังมีสาวกนกหวีดให้การสนับสนุน แต่
บรรยากาศกว็งัเวงหดหู ่แถมยงัมดีราม่า
ให้รนัทดเมือ่มอีดตีสาวกนกหวีดตะโกน
ต่อว่า “โกหกแล้ว” และยังมี “ลุง
สาวก” บุกประชิดตัวถามว่าท�าไมจึง 
“ตระบัดสัตย์” ท�าให้ “ลุงก�านัน” 
ตหีน้าเจ่ือนตะแบงกลบั “ผมไม่เอาแล้ว 
ผมไม่ลงสมคัรแล้ว แต่ช่วยเขาไง ถ้าเรา
ไม่ช่วยแล้วใครจะชว่ยกันอ่ะ บา้นเมอืง 
ใช่ไหม?” 

ส่วนห้างดังย่านสุขุมวิทก็ไม่ให้
เข้าไปเรี่ยไร “ลุงก�านัน” ได้แต่ตัดพ้อ 
“ใจคับแคบ” และโบ้ยตามแบบฉบับ
ว่า “ฝ่ายตรงข้าม” สั่งลงมา!

ประชาชนทั้งแผ่นดินน่าจะตอบ
ค�าถาม “ลุงก�านัน” ได้ดีว่าท�าไมวันนี้
จึงไม่มีเสียงนกหวีดเป่าต้อนรับ “ลุง
ก�านัน” เพราะกว่า 4 ปีที่ชีวิตอยู่ภาย
ใต้ “ระบอบเผด็จการ” มีความสุขและ
แผ่นดินงดงามจริงหรือไม่?

ปฏิบัติการ “คารวะแผ่นดิน” 
ไม่ใช่แค่เสยีงสะท้อนท่ีมต่ีอ “ลงุก�านนั” 
เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึง “นักการ
เมือง” จ�านวนไม่น้อยที่ยังจมปลักอยู่
ใน “วงัวนน�า้เน่า” เดมิๆ เหมอืน “คน
มีสี” ที่จมปลักใน “วงจรอุบาทว์”  

ปฏบิตักิาร “คารวะแผ่นดนิ” น่า
จะเป็นปฏบิตักิาร “ขอโทษแผ่นดิน” 
มากกว่า เหมอืนปรากฏการณ์เพลง
แรพ็ “ประเทศกมีู” ทีเ่ป็นค�าตอบ
อย่างดว่ีา “ใครท�าร้ายแผ่นดนิ”?

การโต้ตอบทางการเมอืงไทยหรอืจ้อง
จะเอาคืนมอียู่ตลอดเวลา อย่างนายสุ
เทพ เทือกสุบรรณ ที่เดินเรี่ยไรใน
กรงุเทพฯโดยบอกว่าเป็นการคารวะ
แผ่นดิน กม็คีนถามทีป่ระกาศว่าจะไม่
เล่นการเมอืงอีก แม้นายสุเทพจะอ้าง
เหตผุลอย่างไรกต็ามกเ็หมือนโดนสอย
ปลายคางทีเ่คยพูดไว้

จะส�านึกผิดหรือไม่ก็อยู่ที่ “ลุง
ก�านนั” ทีบ่อกว่าเดนิคารวะแผ่นดนิ 
เพราะท�าให้แผ่นดนิร้อนระอ ุเกดิปัญหา
ต่างๆตามมาสารพดั ส่วนเพลงแรพ็ 
“ประเทศกมู”ี ฝ่ายรัฐกม็องว่าเป็นการ
ท�าร้ายประเทศ ท�าให้เสยีความม่ันคง 
แต่อกีฝ่ายกส็วนกลบัว่าทหารนัน่แหละ
ที่ท�าให้ประเทศเสียหาย ยึดอ�านาจ
ท�าให้เศรษฐกจิเสยีหาย ตอบโต้กนัตา
ต่อตา ฟันต่อฟัน เรือ่งความเสียหาย
ต่างกโ็ทษกนัไปโทษกนัมา 

เรือ่งเพลงน้ันพระพุทธเจ้าห้ามฟัง 
ถือเป็นข้าศกึต่อกศุล แต่คนถอืศลี 8 
ยงัสามารถฟังเพลงได้ เช่น เพลงค่าน�า้
นม ทีฟั่งแล้วอยากบวช ฟังเสียงแตร
แห่นาคมา ท�าให้ใจศรทัธาศาสนา สมยั

ก่อนเขาร้องเพลงให้ส�านกึถงึคณุงาม
ความด ีแต่สมยันีแ้ต่งเพลงใต้สะดอืกนั
มาก มเีสียงครวญครางต่างๆ อย่างที่
หลวงพ่อพทุธทาสบอกว่าเป็นเพลงของ
คนอารมณ์ใฝ่ต�า่ 

สมัยก่อนถ้าเป็นเพลงที่มีปัญหา
ทางศลีธรรมจะถูกห้ามเปิด อย่างนัก
ร้องยงยุทธ เชีย่วชาญชยั ร้องเพลงรกั
พีจ่งหนพ่ีอ จะไปรออยูท่ีห่น้าต่าง ก็
ถกูห้ามอยู่พักหนึง่ ต่อมากแ็ก้ใหม่ให้
นึกถึงขนบประเพณีให้มาสู่ขอ ชลธี 
ธารทอง แต่งเพลงหลายพันเพลง ไม่
เคยแต่งเพลงใต้สะดือเลย 

คนสมยัน้ีหมกมุน่กับอารมณ์
ใฝ่ต�่า ไปสวิงกิ้ง ปาร์ต้ีมั่วเซ็กซ์ 
หาความสขุแบบผดิๆ ไม่ค�านงึถึง
จารตีประเพณ ีคนแต่งเพลง คน
ท�าธรุกิจเพลงก็คิดแต่เร่ืองการค้า 
ขอเพียงให้ขายดี ไม่สนใจว่าจะ
ย�า่ยเีรือ่งศลีธรรม กข็อให้ลดให้
เว้นกนับ้าง อย่าปล่อยให้ศีลธรรม
ตกต�า่จนเกนิเหตุ หยาบคาย ลามก 
ครวญครางสะอกึสะอืน้กับอารมณ์
เสพสมต่างๆ ซึง่สมยัก่อนมลี�าตัด
ทีร้่องแต่กเ็ป็นกลอนพาไป ไม่ได้
ตัง้ใจให้เกดิเหตแุบบสมยันี ้ยังไง
ขอให้อย่าเป็นข้าศกึต่อกศุลเลย  

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

SMEไทยแบกต้นทุน1.2ล้านล้าน

นายอนกุลู รฐัพทิกัษ์สนัต ิ กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พลสั พร็อพเพอร์ตี ้จ�ากดั เปิดเผยว่า ผล
ส�ารวจพบว่าปัจจบัุนหวัหนิ-ชะอ�าเป็นท�าเลยอด
นยิมการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัเป็นบ้านพกัตากอากาศ 
โดยรวมพ้ืนท่ีหวัหนิ-ชะอ�ายงัเป็นตลาดหลัก
คอนโดมิเนยีม ปี 2561 มอีปุทานคอนโดฯ 12,592 
ยนูติ ส่วนใหญ่เปิดขายมากกว่า 4 ปี อตัราตอบ
รบั 76% ปัจจบุนัเหลอื 3,028 ยนูติ คาดว่าจะ
ขายหมดภายใน 9 เดอืน ราคาเฉลีย่ 140,000 
บาทต่อตารางเมตร หากตดิหาดในเมอืงหวัหนิ
ราคาแตะ 250,000 บาทต่อตารางเมตร สอดคล้อง
กบัการท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดย
จ�านวนนกัท่องเทีย่วเฉลีย่เพิม่ขึน้ปีละ 4-5% ส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเทีย่วไทย 80-90% 

ส่วนยอดขายคอนโดฯส่วนใหญ่ซ้ือเพ่ือเป็น
บ้านพกัตากอากาศและปล่อยเช่ามากกว่าซือ้เพ่ือ
เกง็ก�าไร โดยให้ความส�าคญักบัท�าเลเป็นหลกั ท�าเล
ยอดนยิมคือบริเวณรมิทะเลฝ่ังเขาเต่าและเขาตะเกียบ 
ซึง่ไม่ไกลจากตวัเมอืงและทีด่นิหาได้ยากขึน้ ท�าให้
ราคาสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดดปีละ 10-15% 

หอการค้าไทยชี้โลจิสติกส์เอสเอ็มอีไทย 
6-12 เดอืนข้างหน้าจะมบีทบาทส�าคญัใน
ทกุกลุม่กจิการ แต่ยงัมีต้นทุนสงูถึง 1.2 
ล้านล้านบาทของจดีพี ี

น.ส.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี 
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลส�ารวจ
รปูแบบการใช้และการจดัการโลจิสติกส์ (ระบบ
การขนส่ง) เอสเอม็อไีทยจากกลุม่ตวัอย่าง 1,221 
ตวัอย่าง มกีารใช้ระบบโลจสิตกิส์ทีห่ลากหลาย 
เช่น เพือ่จดัซือ้วตัถุดบิ/สนิค้า 26% จัดส่งสนิค้า 
22% จดัการสตอ็กสนิค้า 18% แทบทุกกจิกรรม
ส่วนใหญ่ท�าเอง ยกเว้นการจดัส่งสนิค้าจะว่าจ้าง
ผูอ้ืน่ให้ด�าเนนิการ โดยส่วนใหญ่ 46% ระบุว่า
ความส�าคญัของโลจิสติกส์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
แต่เช่ือว่าในอกี 6-12 เดอืนข้างหน้าจะมคีวาม
ส�าคัญมากขึน้ ทัง้กลุม่ธรุกิจขนาดเล็ก ขนาด
กลาง จดทะเบยีนและไม่จดทะเบยีน

ส�าหรบัค่าใช้จ่ายด้านโลจสิตกิส์เมือ่เทยีบ
กบัค่าใช้จ่ายโดยรวมของกิจการ กรณที�าเองอยู่
ท่ี 30% จ้างบรษัิทภายนอกอยูท่ี ่13% ค่าใช้จ่าย
การขนส่งสนิค้าและบริการเมือ่เทยีบกบัค่าใช้
จ่ายโดยรวมของกิจการ กรณที�าเองอยูท่ี ่ 18% 

ไม่มอีะไรเกีย่วกับเทคโนโลย ี 13% เทคโนโลยี
ยงัไม่มคีวามจ�าเป็นกบักจิการ เป็นต้น โดย 32% 
มแีผนลงทนุซือ้เครือ่งมอืเกีย่วข้องกบัระบบขนส่ง 
เทคโนโลย ี และไอท ี และ 74% จะใช้วธิกีูย้มื 
เฉลีย่วงเงนิทีต้่องการรายละ 237,217 บาท

ทัง้นี ้เอสเอม็อมีต้ีนทนุด้านโลจสิตกิส์ 20% 
ของจดีีพเีอสเอม็อ ี 6 ล้านล้านบาท หรือ 1.2 
ล้านล้านบาท สงูมากเมือ่เทยีบกบัธรุกจิขนาด
ใหญ่ เน่ืองจากธรุกิจไม่ค่อยมีอ�านาจในการต่อ
รอง การค้าส่วนใหญ่ให้บรกิารจดัส่งสนิค้าฟรี 
และส่วนใหญ่เลอืกวธิจีดัการส่งสนิค้าเอง

คอนโดฯ-ทีด่นิหวัหนิบมู

จ้างบรษิทัภายนอกอยูท่ี ่15%
ทัง้นี ้ ธรุกจิขนาดเลก็และขนาดกลางระบุ

ว่า เทคโนโลยโีลจิสตกิส์ทีส่�าคญัคอื การจัดส่ง
สนิค้า แต่สาเหตท่ีุยังไม่น�าเทคโนโลยีมาใช้ 29% 
เพราะกจิการมีขนาดเล็ก จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ 
26% ไม่มเีงนิทนุซือ้เทคโนโลย ี 14% กิจการ

วันที่  31 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษทั ดทีวี ีเซอร์วสิ จ�ากัด มมีตใิห้เรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม iPSTAR อาคารสถานีดาวเทียมไทย
คม ชั้น 2 เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 
 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2561
วาระที่ 2 พิจารณาเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จ�ากัด”
วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1
 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท
วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของ
 บริษัท และ ข้อ 42 ตราประทับของบริษัท
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  
จะขอบพระคุณยิ่ง

                                

กรรมการ
บริษัท ดีทีวี เซอร์วิส จ�ากัด

DTV Service Company Limited 
(Company Registration No.0105543050231)
63/21 Rattanathibet Rd., Nonthaburi 11000, THAILAND
Tel. 02596 5060, Fax. 02591 0708  Call Center 02-950-5005  www.dtvservice.net
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ต่างประเทศ

ไลอ้อนแอร์มปัีญหาก่อนตก1วัน 

แหล่งข่าวภายในพรรคสหภาพประชาธปิไตย
ครสิเตยีนหรอืซดีียเูปิดเผยว่า นางองัเกลา แมร์
เคลิ วยั 64 ปี นายกรฐัมนตรเียอรมนี จะก้าว
ลงจากต�าแหน่งเมือ่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ในปี 2021 หลงัจากต้องเผชญิกบัวิกฤตการณ์
ทางการเมอืงหลายเหตุการณ์ และความพ่ายแพ้
ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่สร้างความสั่น
คลอนให้กบัรฐับาลผสมของเธอ 

หลงัจากนัน้เธอไม่มแีผนการทีจ่ะเข้าไปด�ารง
ต�าแหน่งใดๆในคณะกรรมาธกิารยโุรป แม้จะมี
กระแสคาดเดาอย่างน้ันกต็าม นางแมร์เคลิยงั
กล่าวด้วยว่า จะไม่ลงสมคัรเพือ่ชิงต�าแหน่งประธาน
ของพรรคซดียีตู่ออกีสมยั การเลอืกตัง้ประธาน
พรรคก�าหนดจะมขีึน้ในการประชมุใหญ่ของพรรค
ทีเ่มอืงฮมับร์ูกช่วงต้นเดอืนธนัวาคมนี้ 

นางแมร์เคลิก้าวขึน้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
พรรคซีดยีเูมือ่ปี 2000 และเป็นนายกรฐัมนตรี
ในปี 2005 แหล่งข่าวภายในพรรคซดีียูกล่าวว่า 
นางแมร์เคิลต้องการจะด�ารงต�าแหน่งนายก
รฐัมนตรจีนถงึปี 2021 ซึง่ก�าหนดจะมกีารเลอืก
ตัง้ทัว่ไปในปีนัน้

เครือ่งบนิโดยสารไลอ้อนแอร์ของอนิโดนีเซีย
ทีน่�าผูโ้ดยสารเกอืบ 200 คนไปตกทะเล 
เพิง่เกดิปัญหาขดัข้องทางเทคนคิเพียงวัน
เดยีวก่อนประสบอบุติัเหตุ

เครือ่งบนิโดยสารสายการบนิไลอ้อนแอร์
ของอนิโดนเีซยี เทีย่วบินที ่ JT 610 พร้อมผู้
โดยสารและลกูเรอืรวม 189 คน ประสบอบุตัเิหตุ
ตกทีท่ะเลชวาหลงัออกจากกรงุจาการ์ตาจะไป
เมอืงปังกาลปินงับนเกาะบงักา โดยบินข้ึนได้แค่ 
13 นาท ีกปัตนักข็อบนิกลับสนามบนิกรงุจาการ์ตา 
และหลังจากน้ันขาดการติดต่อ จากการค้นหา

รายงานความเรว็ของเครือ่งบนิและเพดานบนิ
ท�างานผดิพลาดจนกปัตนัต้องให้ผูช่้วยนกับนิ
ควบคมุเครือ่งบนิแทน แต่กปัตนัตดัสนิใจบนิต่อ
และลงจอดทีส่นามบนิกรงุจาการ์ตาได้โดยปลอดภยั 

นายเอด็เวิร์ด ซีราอิต หวัหน้าผูบ้รหิารของ
ไลอ้อนแอร์ เปิดเผยว่า ปัญหาอุปกรณ์รายงาน
ผดิพลาดดงักล่าวได้รบัการแก้ไขแล้ว และว่า
เครือ่งบนิรุน่นีเ้ป็นชนดิ 737 แมก็ซ์ ซึง่อัพเดท
จากรุน่ 737 เดมิ โดยไลอ้อนแอร์มอียู ่8 ล�า มี
เพยีงล�านีล้�าเดียวทีม่ปัีญหา 

ไลอ้อนแอร์เป็นสายการบนิต้นทนุต�า่ของ
อินโดนเีซยี ตัง้ข้ึนเม่ือปี 2542 บนิทัง้ในและนอก
ประเทศ โดยมีเส้นทางบนิในเอเชยีตะวันออก
เฉียงใต้ ออสเตรเลยี และตะวนัออกกลาง เคยมี
ปัญหาด้านความปลอดภยัและการบรหิารจดัการ
จนห้ามบนิผ่านน่านฟ้ายโุรปจนกระทัง่ปี 2559 
เมือ่ปี 2556 ประสบเหตุลืน่ไถลตกทะเลขณะลง
จอดทีเ่กาะบาหลี แต่ผูโ้ดยสารปลอดภยั ก่อนหน้า
นัน้ในปี 2547 เครือ่งบนิของไลอ้อนแอร์ตกขณะ
ลงจอดทีเ่มอืงโซโล มผีูเ้สียชวีติ 25 คน ส่วนในปี 
2554 และ 2555 พบว่านกับนิหลายคนของสาย
การบนิมยีาบ้าไว้ในครอบครองก่อนขึน้บนิ

‘แมร์เคลิ’ก�าหนดวางมอื 

ของหน่วยกูภั้ยยงัไม่มสีญัญาณใดๆบ่งบอกว่า
จะมผู้ีรอดชวีติ 

จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนหน้านีช่้วงที่
เครือ่งบนิล�านีบ้นิจากเกาะบาหลมีากรงุจาการ์ตา 
มรีายงานว่าเครือ่งมปัีญหาด้านอปุกรณ์มาก่อน
แล้ว โดยพบว่าอปุกรณ์ของกปัตนัซ่ึงท�าหน้าที่

ทะเบียนเลขที่     0107536000528

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลรามค�าแหง จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบว่า ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยน�าก�าไรสะสมของปี 2560 มาจ่าย
ในส่วนที่เสียภาษีแล้วในอัตรา 25% ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 12,000,000 หุ้น ใน
อัตราหุ้นละ 8 บาท ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วัน
ที่ 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

หนึง่แนวทางในการด�าเนนิธุรกิจของ
กลุ่มบรษัิทพเีอฟพคีอื การด�าเนิน
ธรุกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
ด้วยความใส่ใจ มุง่ม่ันท่ีจะพฒันา
สงัคมและชมุชน พเีอฟพไีด้ร่วมแสดง
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้วยการ
สร้างสรรค์โครงการต่างๆเพือ่พัฒนา
สงัคมในทกุๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่งเสรมิคณุภาพชีวติ ส่งเสรมิการ
ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของ
เยาวชนในชมุชน เพ่ือเป็นรากฐาน
ของการพฒันาคณุภาพชวีติ รวมถงึ
การมส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชน
ให้เป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็ พร้อมเดนิ
หน้าสูก่ารพัฒนาทีย่ัง่ยนืต่อไป

ทว ี ปิยะพฒันา ประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มบรษิทัพี
เอฟพ ีกล่าวว่า แม้ในช่วงทีผ่่านมา
ประเทศไทยจะประสบความส�าเรจ็
ในการพฒันาประเทศ ประชาชนมี
รายได้สงูขึน้ ซึง่อาจมผู้ีคดิว่าแนวคดิ 
CSR คงไม่จ�าเป็นอกีต่อไป เพราะ
ผูค้นสามารถพึง่พาตนเองได้มาก
ขึน้ แต่ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนัน้ 
เพราะการพฒันาท�าให้เกดิความ
เปลีย่นแปลง เกดิความไม่สมดุล
ด้านการกระจายรายได้ ความไม่
สมดลุในการดแูลทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ทีส่�าคญัคอืปัญหา
ค่านยิม ศลีธรรม และความสนใจ
ในเรือ่งวัตถ ุท�าให้คนสนใจเรือ่งของ
ตนเองมากกว่าสงัคม วิถีแบบไทย
ทีเ่คยอบอุน่ มีน�า้ใจ ได้ลดน้อยถอย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูย้ากไร้
และผูด้้อยโอกาสในสงัคมด้วยการ
บรจิาคเงนิเพือ่สมทบทนุในการใช้
จ่ายของมลูนธิต่ิางๆ ส่งเสรมิด้าน
โภชนาการด้วยผลติภณัฑ์ทีมี่ประโยชน์
จากพีเอฟพี อีกท้ังยังมีการจัดกิจ
กรรมบรูณาการร่วมกนั โดยโครงการ
พีเอฟพีสร้างรอยย้ิมสูส่งัคมในปีนีไ้ด้
ด�าเนนิการมอบสิง่ดีๆด้วยคณุค่าสาร
อาหารจากปลาทะเลให้กบัมลูนิธิ
ต่างๆทัว่ทัง้กรงุเทพฯและปรมิณฑล 
สบัเปลีย่นหมุนเวยีนกนัในแต่ละ
เดอืน อาท ิสถานสงเคราะห์เดก็อ่อน
ปากเกรด็ สถานสงเคราะห์เดก็อ่อน
พญาไท สถานสงเคราะห์เดก็อ่อน
รงัสติ สถานสงเคราะห์เดก็หญงิบ้าน
ราชวถิ ีและสถานสงเคราะห์เยาวชน
มลูนธิมิหาราช

แม้โครงการของเราจะเป็นเพยีง
ส่วนเลก็ๆในสงัคม แต่พเีอฟพกีเ็ชือ่
ว่าการท�าสิง่เลก็ๆท่ีเกดิจากการร่วม
แรงร่วมใจกนัจะสร้างการเปลีย่นแปลง
ในเชงิบวกให้กบัสงัคมได้ อนัจะน�า
ไปสู่การเล็งเห็นปัญหาจริง และ
เรยีนรูว้ธิแีก้ไข เพ่ือการเปลีย่นแปลง
และพฒันาสงัคมอย่างยัง่ยนืต่อไป

พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม เปิด
กจิกรรม “ส่งเสรมิกฬีาเยาวชนไทย เสรมิสร้างแรงบนัดาลใจด้วย Idol” โดยมโีรนัลดนิ
โญ เกาโช อดตีนกัฟตุบอลทมีชาตบิราซลิ และอดตีนกัเตะสโมสรบาร์เซโลนา มาร่วม
กจิกรรมให้ความรูแ้ละสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเดก็ๆ

นุสรา สยัรงักา และอศัวนิ กล้าหาญ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ชาร์มมิง่ บาย หมวิ 
จ�ากัด จดังาน “Charming by miew Pre Opening Barbie Tofu Soap” เปิดตวั
ผลิตภัณฑ์ใหม่เอาใจสาวกบาร์บี ้ลิขสิทธ์ิแท้จากบาร์บี ้โดยมีอานนท์ วงษ์สมบตั,ิ จรีวฒัน์ 
เฉิดเรยีง และกวนิพนธ์ พาณชิย์พงส์ ร่วมงาน 

PFPสร้างรอยยิ้มสู่สังคมปีที่ 2

ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ให้มี
คณุภาพชวีติทีด่ ี สามารถยืนหยดั
อยูไ่ด้อย่างมัน่คง โดยจะมุ่งเน้นไป
ทีก่ารช่วยเหลอืด้านโภชนาการ การ
ฟ้ืนฟูผูพ้กิาร และการสนบัสนนุใน
ด้านโอกาสต่างๆ

โครงการพีเอฟพีสร้างรอยยิม้สู่
สงัคมปีน้ีเป็นปีท่ี 2 ซึง่ด�าเนินกจิกรรม

ลง จึงท�าให้ยงัมคีวามต้องการใน
การช่วยเหลืออกีจ�านวนมาก

ในฐานะที่พีเอฟพีเป็นภาค
เอกชนที่ให้ความส�าคัญต่อการ
ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม จึงได้จัด
ท�าโครงการพเีอฟพสีร้างรอยยิม้สู่
สงัคม มีวัตถปุระสงค์เพ่ือช่วยเหลอื
ผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสในสงัคม 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4947 (1472) วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561


