
 

‘RS’ส่่ง‘มััลติิออยล์พลัส่’

ติั�งเป้้ารายได้้500ล้านบาท
“อาร์์เอส กร์๊�ป” ส่งผลิิตภััณฑ์์ท่ี่�ม่ีสาร์สกัดจากกัญชงตัวแร์ก “มัีลิติ ออยล์ิ พลัิส น้ำำ�ามัีน้ำเมีล็ิดกัญชง” 
ภัายใต้แบร์น้ำด์ well u ถึึงมืีอผ้้บร์ิโภัค ตอกยำ�าผ้้น้ำำาตลิาดผลิิตภััณฑ์์เพื�อส๊ขภัาพสำาหร์ับคน้ำแลิะสัตว์
เล่ิ�ยง ม่ีแผน้ำผลิิตสิน้ำค้าท่ี่�ม่ีสาร์สกัดจากกัญชงที่ยอยส่้ตลิาดอย่างต่อเนื้ำ�องใน้ำท๊ี่กไตร์มีาส ตั�งเป้าร์าย
ได้ 500 ล้ิาน้ำบาที่ จากกล่๊ิมีสิน้ำค้ากัญชงภัายใน้ำปี 2565 

“AKP” โชว์กำาไร์ 9 
เดือน้ำโต 280% ร์าย
ได้พ่๊งต่อเนื้ำ�องจากกล่๊ิมี
ล้ิกค้าเก่าแลิะกล่๊ิมี
ล้ิกค้าใหม่ีเข้าใช้บร์กิาร์ 
มัี�น้ำใจปี 64 กวาดร์าย
ได้เข้าเป้า 420 ล้ิาน้ำบาที่ เผยร์ะบบ AKP Customer 
สนั้ำบสน๊้ำน้ำการ์ให้บร์กิาร์ล้ิกค้าด่เย่�ยมี เพิ�มีความีร์วดเร์ว็
แลิะสะดวกสบายใน้ำการ์บร์ิหาร์จัดการ์ท๊ี่กขั�น้ำตอน้ำ 

นายวัันชััย เหลืืองวิัริิยะ ปริะธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริิหาริแลืะ
กริริมการิผู้้้จั้ดการิ บริิษััที่ อัคค่ปริาการิ จ้ำากัด (มหาชัน) 
หรืิอ AKP เปิดเผู้ยผู้ลืการิดำาเนินงานงวัด 9 เดือน ปี 2564 
(1 ม.ค.-ก.ย. 64) ว่ัา ม่กำาไริสุุที่ธิ 37.82 ล้ืานบาที่ แลืะ
กำาไริต่่อหุ้น 0.094 บาที่ ด่ข้ึ้�น 280% เมื�อเท่ี่ยบกับช่ัวัง
เด่ยวักันปีก่อนท่ี่�ม่กำาไริสุุที่ธิ 9.95 ล้ืานบาที่ แลืะม่กำาไริต่่อ
หุ้น 0.025 บาที่ 

โดยบริิษััที่ม่ริายไดจ้้ากการิใหบ้ริิการิเพิ่ิ�มข้ึ้�นเปน็ 279.84 
ล้ืานบาที่ จ้ากช่ัวังเด่ยวักันปีก่อนม่ริายได้จ้ากการิให้บริิการิ
อย่้ท่ี่� 236.79 ล้ืานบาที่ แลืะม่ริายได้อื�นเพิิ่�มเป็น 12.48 
ล้ืานบาที่ จ้ากชัว่ังเด่ยวักันปีก่อนม่ริายไดอื้�นอย่้ท่ี่� 2.91 ล้ืาน
บาที่ สุ่วันค่าใช้ัจ่้ายริวัมลืดลืงมาอย่้ท่ี่� 44.97 ล้ืานบาที่ จ้าก
ช่ัวังเด่ยวักันปีก่อนม่ค่าใช้ัจ่้ายริวัมอย่้ท่ี่� 45.07 ล้ืานบาที่ 

ทัี่�งน่� บริิษััที่ม่ริายได้เพิิ่�มข้ึ้�นจ้ากทัี่�งกลุ่ืมล้ืกค้าเก่าแลืะ

‘AKP’โชว์กำาไร์9เดือน้ำโต280%
มัี�น้ำใจปีน่้ำ�ร์ายได้เข้าเป้า420ล้ิาน้ำ

การตลาด 2หลักทรัพย์์ 2

นายสุุริชััย เชัษัฐโชัติ่ศัักดิ� ปริะธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริิหาริ บริิษััที่ อาร์ิ
เอสุ จ้ำากัด (มหาชัน) หรืิอ RS กล่ืาวัว่ัา ท่ี่�ผู่้านมาอาร์ิเอสุ กรุิ�ป ให้
ควัามสุำาคัญกับการิผู้ลิืต่สิุนค้านวััต่กริริมด้านสุุขึ้ภาพิ่หลืากหลืาย
ปริะเภที่ แลืะสุร้ิางแบรินด์ใหม่ๆ เพืิ่�อเจ้าะกลุ่ืมต่ลืาดแมสุแลืะขึ้ยาย
ผู้ลิืต่ภัณฑ์์ให้ต่อบสุนองไลืฟ์์สุไต่ล์ืคนยุคใหม่ ผู่้านการิดำาเนินงานขึ้อง
บริิษััที่ ไลืฟ์์สุต่าร์ิ จ้ำากัด ซ้ึ่�งเป็นบริิษััที่ในเครืิอท่ี่�มุ่งมั�นสุ่งเสุริิมให้ช่ัวิัต่
แลืะสุุขึ้ภาพิ่ขึ้องผู้้้คนแลืะสัุต่ว์ัเล่ื�ยงด่ข้ึ้�นด้วัยนวััต่กริริมที่างสุุขึ้ภาพิ่ เพืิ่�อ
ต่อบโจ้ที่ย์เรืิ�องการิด้แลืสุุขึ้ภาพิ่ขึ้องคนแลืะสัุต่ว์ัเล่ื�ยงในทุี่กมิติ่ 

ดังนั�น ไลืฟ์์สุต่าร์ิจ้้งเป็นจิ้�กซึ่อว์ัชิั�นสุำาคัญเพืิ่�อสุนับสุนุนการิสุร้ิาง 
Ecosystem ขึ้องอาริเ์อสุ กรุิ�ป ภายใต้่โมเดลืธุริกิจ้ Entertainmerce 
ให้เติ่บโต่แลืะสุมบ้ริณ์ยิ�งข้ึ้�น ทัี่�งในแง่การิเป็นต้่นนำ�าในการิคิดค้น 
วิัจั้ย แลืะพัิ่ฒนาผู้ลิืต่ภัณฑ์์ใหม่ๆ การิเข้ึ้าถ้ึงกลุ่ืมเป้าหมายทุี่กวััย
มากข้ึ้�น แลืะการิขึ้ยายชัอ่งที่างการิจ้ดัจ้ำาหน่ายท่ี่�หลืากหลืาย ทัี่�งโฮม 
ช้ัอปปิ�ง ใน RS Mall, โมเดิร์ินเที่ริด อาทิี่ บิ�กซ่ึ่ วััต่สัุน บ้�ที่ส์ุ เฮลืท์ี่อัพิ่ 
แลืะฟ์าสุซิึ่โน, E-commerce ทัี่�ง Shopee แลืะ Lazada ริวัมถ้ึง
ร้ิานขึ้ายยาชัั�นนำาทัี่�วัปริะเที่ศั ซ้ึ่�งจ้ะที่ำาให้สิุนค้าแลืะบริิการิในเครืิอ
อาร์ิเอสุ กรุิ�ป ขึ้ยายเข้ึ้าคริอบคลุืมทุี่กพืิ่�นท่ี่�ขึ้องปริะเที่ศัไที่ย
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กลุ่ืมล้ืกค้าใหม่ ที่ำาให้มั�นใจ้ว่ัาต่ลือด
ปี 2564 จ้ะม่ริายได้เป็นไปต่าม
เป้าท่ี่�วัางไว้ัคือ 420 ล้ืานบาที่ เพิ่ิ�ม
ข้ึ้�น 10-20% จ้ากปีก่อน ปริะเด็น
สุำาคัญคือ การิพัิ่ฒนาริะบบ AKP 
Customer สุนับสุนุนการิให้บริิการิ
ล้ืกค้า ด้วัยการิใช้ัคิวัอาร์ิโค้ดเข้ึ้า
ริะบบเพืิ่�อด้ข้ึ้อม้ลืการิกำาจั้ดขึ้ยะ
อุต่สุาหกริริมขึ้องต่ัวัเองในแบบ
เร่ิยลืไที่ม์ทุี่กขัึ้�นต่อน ตั่�งแต่่วัันเลืือก
ใช้ับริิการิ, การิเข้ึ้ารัิบขึ้ยะเพืิ่�อชัั�ง
นำ�าหนัก, การิจั้ดเก็บขึ้ยะต่ามปริะเภที่ 
แลืะการิกำาจั้ดขึ้ยะท่ี่�ถ้ึกวิัธ่ ซ้ึ่�งสุามาริถึ
ควับคุมการิลัืกลือบทิี่�งขึ้องเสุ่ย
อุต่สุาหกริริม แล้ืวัยังลืดขัึ้�นต่อนนำา
สุ่งข้ึ้อม้ลืให้ล้ืกค้า ที่ำาให้การิจั้ดการิ
สุะดวักสุบายมากยิ�งข้ึ้�น 

พิ่ร้ิอมกันน่�ยังตั่�งเป้าลืดต้่นทุี่น
พิ่ลัืงงานให้ได้ 30% โดยการิบริิหาริ
จั้ดการิการิใช้ัปริะโยชัน์จ้ากพิ่ลัืงงาน
ควัามร้ิอนจ้ากการิกำาจั้ดขึ้องเสุ่ย
อุต่สุาหกริริมมาที่ดแที่นการิใช้ัเชืั�อ
เพิ่ลิืงก�าซึ่ธริริมชัาติ่ ควับค่้ไปกับการิ
ขึ้ยายต่ลืาดการิให้บริิการิรัิบกำาจั้ด
นำ�าเสุ่ยจ้ากโริงงานอุต่สุาหกริริมแลืะ
สุาริเคม่เสืุ�อมสุภาพิ่ โดยเฉพิ่าะสุาริ

เคม่ภาคเกษัต่ริกริริมท่ี่�ต้่องกำาจั้ด
ด้วัยวิัธ่การิเผู้าที่ำาลืายเท่ี่านั�น

“บริิษััที่ตั่�งเป้าริายได้ปีน่� 420 
ล้ืานบาที่ โต่ 10-20% จ้ากปีก่อน 
โดยเน้นรัิกษัาฐานล้ืกค้าเก่าควับค่้
กับการิขึ้ยายฐานล้ืกค้าใหม่ ท่ี่�ผู่้าน
มาในปน่ี�บริิษััที่ไดเ้ข้ึ้ารัิบกำาจั้ดสุาริ 
สุไต่ร่ินโริงงานหมิงต่่�ท่ี่�เกิดเพิ่ลิืง
ไหม้จ้ำานวัน 886 ตั่น แลืะเผู้า
ที่ำาลืายสุาริเสุพิ่ต่ิดหลืายปริะเภที่
ในปริิมาณท่ี่�มากกว่ัาปีก่อน บวัก
กับริายได้จ้ากบริิษััที่ เอิร์ิธเท็ี่ค เอน
ไวัริอนเมนท์ี่ จ้ำากัด ท่ี่�บริิษััที่ได้เข้ึ้า
ถืึอหุ้น 7.14% ที่ำาให้เชืั�อว่ัาผู้ลื
ปริะกอบการิปีน่�จ้ะเป็นไปต่ามท่ี่�

ตั่�งเป้าไว้ั” นายวัันชััยกล่ืาวั 
อย่างไริก็ต่าม บริิษััที่เน้นที่ำา

ธุริกิจ้ด้วัยควัามใสุ่ใจ้ต่่อสัุงคมแลืะ
สิุ�งแวัดลือ้ม โดยริว่ัมด้แลืปริะชัาชัน
ในพืิ่�นท่ี่�ใกล้ืเค่ยงแลืะพืิ่�นท่ี่�ท่ี่�ต้่องการิ
ควัามช่ัวัยเหลืือต่่างๆ ริวัมทัี่�งยัง
ต่ริะหนักแลืะให้ควัามสุำาคัญต่่อ
การิลืดการิปล่ือยก�าซึ่เรืิอนกริะจ้ก 
เพืิ่�อร่ิวัมลืดการิที่ำาให้เกิดการิ
เปล่ื�ยนแปลืงสุภาพิ่ภ้มิอากาศัแลืะ
มุ่งสุ่้การิเติ่บโต่อย่างยั�งยืน โดยได้
รัิบการิรัิบริองมาต่ริฐานโริงงาน
อุต่สุาหกริริมเชิังนิเวัศัเปน็ครัิ�งท่ี่� 2 
ม่ผู้ลืตั่�งแต่่ 1 กันยายน 2564-31 
สิุงหาคม 2567 ในฐานะเป็นผู้้้
ปริะกอบการิอตุ่สุาหกริริมท่ี่�ดำาเนิน
กิจ้การิบนหลัืกการิพัิ่ฒนาอย่าง
ยั�งยืน ด้วัยการิคำาน้งถ้ึงผู้ลืกริะที่บ
ต่่อสิุ�งแวัดล้ือม การิแสุดงควัามรัิบ
ผิู้ดชัอบต่่อสัุงคม ต่ลือดจ้นการิ
พัิ่ฒนาชุัมชันแลืะการิสุ่งเสุริิม
เศัริษัฐกิจ้ขึ้องชุัมชัน โดยพิิ่จ้าริณา
ผู้้้ม่สุ่วันได้สุ่วันเสุ่ยโดยต่ลือดห่วัง
โซ่ึ่อุปที่าน จ้นกลืายเป็นวััฒนธริริม
องค์กริ แลืะได้รัิบการิรัิบริอง
มาต่ริฐานโริงงานอตุ่สุาหกริริมเชิัง
นิเวัศัดังกล่ืาวั 

เรื่องจากปก
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หลักทรัพย์์ 

นางพิ่ริพิ่ริริณ เต่ชัรุ่ิงชััยกุลื 
ปริะธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริิหาริ บริิษััที่ 
ไลืฟ์์สุต่าร์ิ จ้ำากัด กล่ืาวัเพิิ่�มเติ่มว่ัา 
ไลืฟ์์สุต่าร์ิคือ Innovative Wellness 
Product Company ท่ี่�สุร้ิางสุริริค์
แลืะคัดสุริรินวััต่กริริมใหม่ๆเพืิ่�อต่อบ
โจ้ที่ย์เงื�อนไขึ้สุุขึ้ภาพิ่ท่ี่�หลืากหลืาย
สุำาหรัิบช่ัวิัต่คนแลืะสัุต่ว์ัเล่ื�ยง บริิษััที่
จ้้งม่ผู้ลิืต่ภัณฑ์์มากมายท่ี่�ต่อบโจ้ที่ย์ 
Innovative Wellness ในมิติ่ท่ี่�ต่่าง
กัน ภายใต้่ 4 แบรินด์หลัืก ได้แก่

well u ให้ควัามสุำาคัญกับการินำา
นวััต่กริริมที่างวัทิี่ยาศัาสุต่ร์ิแลืะพิ่ลืงั
จ้ากธริริมชัาติ่มาผู้สุานเข้ึ้าด้วัยกัน
เพืิ่�อการิด้แลืสุุขึ้ภาพิ่องค์ริวัม ต่อบ

มั�นใจ้ให้คนยุคใหม่
Lifemate แบรินด์ Holistic 

Wellness ท่ี่�มุ่งด้แลืสุุขึ้ภาพิ่กาย 
สุุขึ้ภาพิ่ใจ้ขึ้องสัุต่ว์ัเล่ื�ยงแบบองค์
ริวัม เพิ่ริาะสัุต่ว์ัเล่ื�ยงเป็นดั�งเพืิ่�อน
ค่้ช่ัวิัต่ แลืะเป็นสุมาชักิในคริอบคริวัั
ท่ี่�อยากให้อย่้ด้วัยกันไปนานๆ

ต่ลือดปี 2564 บริิษััที่ได้ออก
ผู้ลิืต่ภัณฑ์์ใหม่ๆอย่างต่่อเนื�อง เพืิ่�อ
ต่อกยำ�าควัามเป็นผู้้้นำาในต่ลืาด
ผู้ลืิต่ภัณฑ์์นวััต่กริริมเพิ่ื�อสุุขึ้ภาพิ่ 
นอกจ้ากน่�ยังมองเห็นโอกาสุในการิ
เติ่บโต่จ้ากกริะแสุควัามสุนใจ้ขึ้องผู้้้
บริิโภคท่ี่�ต้่องการิด้แลืสุุขึ้ภาพิ่จ้าก
ผู้ลิืต่ภัณฑ์์กัญชัง จ้้งร่ิวัมมือกับ
สุถึาบันวิัจั้ยชัั�นนำาศ้ักษัาแลืะคดิค้น
สุ้ต่ริเพืิ่�อนำากัญชังมาพิ่ฒันาแลืะต่่อ 
ยอดเป็นผู้ลิืต่ภัณฑ์์นวััต่กริริม แลืะ
พิ่ร้ิอมสุ่งมอบผู้ลิืต่ภัณฑ์์ท่ี่�ม่สุาริสุกัด
จ้ากกัญชังเป็นตั่วัแริกคือ “มัลืติ่ 
ออยล์ื พิ่ลัืสุ นำ�ามันเมล็ืดกัญชัง” 
ผู้ลิืต่ภัณฑ์์เสุริิมอาหาริภายใต้่แบรินด์ 
well u ท่ี่�ม่สุ่วันปริะกอบขึ้องนำ�ามัน
จ้ากธริริมชัาติ่ แลืะนำ�ามันจ้ากเมล็ืด
กัญชังซ้ึ่�งม่ควัามเข้ึ้มข้ึ้นขึ้องกริดไขึ้
มันท่ี่�จ้ำาเป็นต่่อร่ิางกาย คือกริดโอ
เมก้า 3 แลืะ 6 ในปริิมาณท่ี่�สุ้งเมื�อ
เท่ี่ยบกับพืิ่ชัชันิดอื�นๆ แลืะยังม่สุาริ
ต้่านอนมุ้ลือิสุริะท่ี่�ช่ัวัยด้แลืสุุขึ้ภาพิ่ 

นอกจ้ากน่�ในปี 2565 บริิษััที่
ยังม่แผู้นผู้ลิืต่สิุนค้าท่ี่�ม่สุาริสุกัด
จ้ากกัญชังที่ยอยสุ่้ต่ลืาดอย่างต่่อ
เนื�องในทุี่กไต่ริมาสุ ไม่ว่ัาจ้ะเป็น 
กลุ่ืมเครืิ�องดื�มเพืิ่�อสุุขึ้ภาพิ่ CAMU 
C Plus ผู้ลิืต่ภัณฑ์์บำารุิงสุำาหรัิบ
สัุต่ว์ัเล่ื�ยง แลืะผู้ลิืต่ภัณฑ์์เสุริิมอา
หาริอื�นๆอ่กด้วัย

“จ้ากควัามพิ่ร้ิอมในทุี่กด้าน 
ทัี่�งการิผู้ลิืต่ กลืยุที่ธ์การิต่ลืาด การิ
ปริะชัาสัุมพัิ่นธ์ แลืะช่ัองที่างการิ
จั้ดจ้ำาหน่าย จ้ะที่ำาให้ริายได้ธุริกิจ้
คอมเมิร์ิซึ่เติ่บโต่อย่างก้าวักริะโดด 
คาดว่ัาริายได้จ้ากสิุนค้ากัญชังจ้ะ
มากกว่ัา 500 ล้ืานบาที่ในปี 2565” 
นายสุุริชััยกล่ืาวัปิดท้ี่าย 

โจ้ที่ย์ผู้้้บริิโภคในยุคปัจ้จุ้บัน
Vitanature+ เน้นการินำาสุาริ

สุกัดสุมุนไพิ่ริจ้ากทัี่�วัโลืกมากกว่ัา 
2 ชันิดข้ึ้�นไป มาใช้ัด้แลืสุุขึ้ภาพิ่ 
เหมาะกับผู้้้บริิโภคท่ี่�เน้นการิด้แลื

สุุขึ้ภาพิ่ตั่วัเองด้วัยวิัถ่ึธริริมชัาติ่
CAMU C เครืิ�องดื�มฟั์งก์ชััน

นัลื ดริิงค์ นำาเสุนอนวััต่กริริมแลืะ
คุณปริะโยชันจ์้ากธริริมชัาต่ท่ิี่�เหนือ
กว่ัา พิ่ร้ิอมด้แลืสุุขึ้ภาพิ่เสุริิมควัาม
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In Brief : ย่อควัาม

ทรรศนะ

งาน้ำเล่ิ�ยงยังต้องม่ีวัน้ำจบ หน้ำัง 
โขน้ำ ลิิเก ก็ต้องม่ีวัน้ำจบ ไม่ีว่าจะ
จบด้วยอ๊บัติเหต๊ จบด้วยกาลิเวลิา 
หร์ือจบด้วยบ๊ญบาร์ม่ี แต่ถ้ึา
หากว่าจบไม่ีได้ ยังอยากจะอย่้
ต่อ ก็ต้องสร้์างบาร์ม่ี สร้์างความี
ฉลิาดใน้ำการ์แก้ไขปัญหาให้ชาติ
บ้าน้ำเมืีอง 

ได้ยิน พลิ.อ.ปร์ะย๊ที่ธ์ จัน้ำที่ร์์โอชา น้ำายก
ร์ัฐมีน้ำตร์่ ปริะกาศัว่ัาจ้ะอย่้ให้คริบเที่อม โดย
บอกว่ัายังอย่้ในการิเป็นรัิฐบาลื กริอบกฎหมาย
ก็เข่ึ้ยนไว้ัอย่างชััดเจ้นแลื้วัว่ัาจ้ะอย่้จ้นถึ้งเดือน
ม่นาคม 2566 ต่นจ้ะอย่้ไปจ้นถ้ึงปี 2567 ได้
หรืิอไม่ เมื�อไม่ได้ก็อย่้ในต่ำาแหนง่จ้นถึง้ปี 2566 
ถ้ึาบ้านเมืองสุงบสุุขึ้ก็อย่้จ้นคริบวัาริะก็เท่ี่านั�น
เอง อย่าม่อุบัติ่เหตุ่ที่างการิเมืองให้เกิดควัาม
เสุ่ยหายข้ึ้�นมาเลืย บ้านเมืองจ้ะได้ไปต่่อได้

นายกฯยังบอกอ่กว่ัา ต่นที่ำาอะไริหลืายๆ
อย่างไว้ัแล้ืวั ไม่ใช่ัที่ำาเพืิ่�อวัันน่�หรืิอที่ำาเพืิ่�อคะแนน
เสุ่ยงขึ้องต่นด้วัยซึ่ำ�า ที่ำาให้กับปริะชัาชันแลืะ
ปริะเที่ศัชัาต่ ิม่แผู้นงานในอนาคต่เยอะแยะไป
หมด ลืองไปเปร่ิยบเท่ี่ยบด้ก็แล้ืวักัน 

เมื�อผู้้้สืุ�อข่ึ้าวัถึามว่ัาควัามตั่�งใจ้ขึ้องนายกฯ
คือต้่องการิอย่้ให้คริบวัาริะใช่ัหรืิอไม่ พิ่ลื.อ.ปริะยุที่ธ์
ไม่ต่อบ ผู้้้สืุ�อข่ึ้าวัจ้้งถึามอ่กว่ัาวัันน่�เป็นนักการิ
เมืองเต่็มตั่วัแลื้วัหริือยัง พิ่ลื.อ.ปริะยุที่ธ์กล่ืาวั
ว่ัา ก็ต้่องเป็น เพิ่ริาะเป็นนายกฯท่ี่�มาจ้ากการิ
เลืือกตั่�ง ก็เป็นนักการิเมือง

ทัี่�งน่� นายกฯย้อนถึามผู้้้สืุ�อข่ึ้าวัว่ัา ต่นยัง
เป็นที่หาริอย่้หรืิอไม่ ต่นเกษ่ัยณแลืว้ั สุ่วันท่ี่�ยัง
ม่ยศันำาหน้าอย่้จ้ะให้ที่ำาอย่างไริ จ้ะให้ตั่ดยศั
หรืิอ ยศัท่ี่�ม่อย่้เป็นยศัพิ่ริะริาชัที่าน ผู้้้สืุ�อขึ้่าวั

ถึามยำ�าว่ัาเมื�อยอมรัิบว่ัาเป็นนักการิเมืองเต็่ม
ตั่วัแลืว้ัจ้ำาเปน็ต้่องลืงเลืือกตั่�งในริะบบอยา่งเช่ัน
ลืงสุมคัริในนามปาริต่์่�ลิืสุต์่หรืิอไม่ พิ่ลื.อ.ปริะยทุี่ธ์
กล่ืาวัว่ัา ก็ค่อยว่ัากันในอนาคต่ เอาไว้ัใกล้ืเลืือก
ตั่�งก่อน เมื�อถึามว่ัาถ้ึาจ้ะลืงสุมัคริในนามนกัการิ
เมืองเต็่มตั่วัจ้ะลืงในพืิ่�นท่ี่�โคริาชัหรืิอไม่ นายกฯ
บอกว่ัา ยังไม่ถ้ึงเวัลืา จ้ะมาถึามอะไริวัันน่�

ขึ้ณะท่ี่�ฝ่่ายค้าน โดยน้ำายอน๊้ำสร์ณ์ เอ่�ยมี
สะอาด กร์ร์มีการ์ย๊ที่ธศาสตร์แ์ลิะทิี่ศที่าง
การ์เมืีอง พร์ร์คเพื�อไที่ย กล่ืาวัถ้ึงปริะเด็น
ท่ี่�นายกฯบอกว่ัาคนม่ริายได้น้อยไม่ควัริใช้ั
ที่างด่วัน ปล่ือยให้คนม่ริายได้สุ้งเป็นผู้้้ใช้ั
ที่างด่วันว่ัา จ้ากคำาพ้ิ่ดดังกล่ืาวั นอกจ้ากรัิฐบาลื
จ้ะไม่สุามาริถึแก้ไขึ้ปัญหาควัามเหลืื�อมลืำ�าได้ 
กลัืบสุ่งเสุริิมควัามเหลืื�อมลืำ�าท่ี่�วิักฤต่อย่้แล้ืวัให้
หนักข้ึ้�นไปอ่ก ต่ริริกะแบบน่�ย้อนแย้ง เหมือน
ท่ี่�นายกฯบอกว่ัาจ้ะอย่้ให้คริบเที่อม ถ้ึาอย่้จ้น
คริบเที่อมแลืว้ัที่ำาอะไริท่ี่�ปริะชัาชันไมไ่ด้ปริะโยชัน์
แบบน่�ก็ไม่ม่ควัามจ้ำาเป็นต้่องอย่้

เอาล่ืะ ต้่องติ่ดต่ามด้ว่ัา การิท่ี่�นายกฯขึ้อ
อย่้คริบเที่อมในเดอืนม่นาคม 2566 พิ่ร้ิอมกับ
ดักคอว่ัาอย่าให้ม่อุบัติ่เหตุ่ที่างการิเมืองเสุ่ย
ก่อน เร่ิยกว่ัาถ้ึาไม่ม่อุบัติ่เหตุ่ที่างการิเมืองก็
น่าจ้ะอย่้ไปได ้แต่่ถ้ึาเกิดอุบัติ่เหตุ่ก็อาจ้จ้ะพิ่ลืกิ

จะจบแบบไหน้ำ

ควัำ�าพิ่ลิืกหงาย เหมือนเด็กท่ี่�ยังเปิดเที่อมไม่ได้ 
เด่�ยวัเปิดเด่�ยวัปิด เพิ่ริาะวัา่ม่โริคโควัดิ-19 เข้ึ้า
มา เชืั�อว่ัานายกฯก็ต้่องม่แริงเสุ่ยดที่าน ม่แริง
กริะที่บกริะเที่ือน ไม่ว่ัาศ้ักภายในหริือศ้ัก
ภายนอกท่ี่�สุร้ิางกริะแสุกดดันที่ำาให้นายกฯต้่อง
หมดเที่อมหรืิอไม่เป็นไปต่ามคาด 

คนท่ี่�อยากอย่้ให้คริบเที่อมกต้็่องพิ่ยายาม
อย่้ให้ได้ แต่่คนท่ี่�จ้้องจ้ะพิ่ยายามเลืื�อนข้ึ้�นมา
บ้างเพิ่ริาะเห็นว่ัานายกฯอย่้มานานแลืว้ัก็ต้่องหา
ที่างท่ี่�จ้ะดิสุเคริดิต่กัน คงไม่ม่หริอกท่ี่�ฝ่่ายริอ
คอยจ้ะสุนับสุนุน เช่ัยร์ิ หรืิอปกป้องคุ้มคริอง
ฝ่่ายท่ี่�บอกว่ัาจ้ะอย่้บริิหาริให้คริบเที่อม

ฝ่่ายท่ี่�จ้้องก็จ้ะบอกว่ัา พิ่อแล้ืวั ไปได้แล้ืวั 
หมดอายุขัึ้ยแล้ืวั เร่ิยกร้ิองอย่้ข้ึ้างขึ้อบเวัท่ี่เยอะ
แยะไปหมด เพิ่ริาะฉะนั�นจ้ะปริะกาศัว่ัาจ้ะอย่้
ให้คริบเที่อม เต็่มเที่อมเหมือนเดิมคงเป็นไป
ได้ยากลืำาบาก จ้ะอย่้แบบคริบหรืิอไม่คริบ จ้บ
หรืิอไม่จ้บ ต้่องคอยต่ิดต่ามต่่อไปให้ร้้ิชััดเสุ่ย
ก่อน ไม่น่าจ้ะเกิน 1-2 ปี 

งาน้ำเล่ิ�ยงยังต้องม่ีวัน้ำจบ หนั้ำง โขน้ำ 
ลิิเก ก็ต้องม่ีวัน้ำจบ ไม่ีว่าจะจบด้วยอ๊บัติเหต๊ 
จบด้วยกาลิเวลิา หรื์อจบด้วยบ๊ญบาร์ม่ี
อะไร์ก็แล้ิวแต่ แต่ถ้ึาหากว่าจบไม่ีได้ จบ
ไม่ีลิง ยังอยากจะอย่้ต่อ ก็ต้องสร้์างบาร์ม่ี 
สร้์างความีฉลิาดใน้ำการ์แก้ไขปัญหาให้
ชาติบ้าน้ำเมืีอง ถ้ึาแก้ปัญหา 3-4 ตัวน่้ำ�ได้
คือ โร์คโควิด-19 เศร์ษฐกิจ แลิะวัฒน้ำธร์ร์มี 
สังคมี ไม่ีต้องกิน้ำด่อย่้ด่หร์อก แค่กิน้ำอย่้
แต่พอด่ก็ถืึอว่าได้แล้ิว

ต่อนน่�พ่ิ่อค้าแม่ค้าไม่ม่ใคริชืั�นชัมรัิฐบาลื
น่�เท่ี่าไริเลืย เขึ้าบอกว่ัาเขึ้าไม่โที่ษัรัิฐบาลื แต่่
เขึ้าก็ไม่ม่ควัามสุุขึ้ในการิขึ้ายข้ึ้าวัขึ้ายขึ้อง เงิน
ท่ี่�เคยเข้ึ้าก็ไม่เข้ึ้า ริายจ่้ายเท่ี่าเดิม แต่่ริายได้ไม่
เสุริิม แล้ืวัจ้ะอย่้อย่างไริ 

ปริะชัาชันอย่้ยาก รัิฐบาลืกต้็่องอย่้ลืำาบาก 
มันก็ด้งกันลืากกันที่ำานองน่�

เจริิญพริ
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ณรงค์์ อภิิชััย ประธานสายปฏิิบััติิการพััฒนา มููลนิธิแมู่ฟ้้าหลวง ในพัระบัรมู
ราชูัปถััมูภ์ิ และจัันทิิรา ยิมูเรวัติ วิวัฒน์รัติน์ ท่ิ�ปรึกษาด้้านการพััฒนาสินค้์าชุัมูชัน 
บัริษัทิ ไทิยเบัฟ้เวอเรจั จํัากัด้ (มูหาชัน) ร่วมูทํิาพิัธ่เปิด้งานส่สันแห่งด้อยตุิง ค์รั�งท่ิ� 
8 ณ โค์รงการพััฒนาด้อยตุิง (พ้ั�นท่ิ�ทิรงงาน) อันเน้�องมูาจัากพัระราชัดํ้าริ 

มูร.ฮิิโระอากิ ค์อนโด้้ รองประธานกรรมูการ มููลนิธิมิูติซููบิัชิั อิเล็ค์ทิริค์ไทิย และ
กริชั ทิองนาค์ กรรมูการ จััด้กิจักรรมู “ห้องเร่ยนวิทิยาศาสติร์ (Science Classroom)” 
ปีท่ิ� 6 ภิายใต้ิหัวข้้อ “การถ่ัายเทิค์วามูร้อน (Heat Transfer)” ให้แก่นักเร่ยนชัั�น
ประถัมูศึกษาปีท่ิ� 5 โรงเร่ยนบ้ัานช่ัอผกา อ.ชํัานิ จั.บุัร่รัมูย์ 

ปฐมูพังศ์ สิรชััยรัติน์ ประธานเจ้ัาหน้าท่ิ�บัริหาร พัร้อมูด้้วยธัญญา วชิัรบัรรจัง 
ประธานเจ้ัาหน้าท่ิ�ฝ่่ายผลิติรายการ บัริษัทิ โมูโน เน็กซ์ู จํัากัด้ (มูหาชัน) นําค์ณะ
ผู้บัริหารร่วมูงานรอบัปฐมูทัิศน์ภิาพัยนติร์เร้�อง “อโยธยา มูหาละลวย” (Om! Crush 
on Me) ท่ิ�โรงภิาพัยนติร์สยามูภิาวลัย ชัั�น 6 ศูนย์การค้์าสยามูพัารากอน 

พัล.อ.อนุพังษ์ เผ่าจิันด้า รัฐมูนติร่ว่าการกระทิรวงมูหาด้ไทิย และญนน์ โภิค์ทิรัพัย์ 
ประธานเจ้ัาหน้าท่ิ�บัริหาร บัริษัทิ เซ็ูนทิรัล ร่เทิล ค์อร์ปอเรชัั�น จํัากัด้ (มูหาชัน) ร่วมู
เปิด้งาน “ติลาด้จัริงใจั มูาหา...นค์ร” ยกข้บัวนสินค้์าเกษติรทัิ�วทัิ�ง 4 ภิาค์ มูาไว้ 
ใจักลางเมู้อง ท่ิ�ดิ้ อิเวนต์ิ ฮิอลล์ ชัั�น 3 ศูนย์การค้์าเซ็ูนทิรัลชิัด้ลมู

ชัวิศ ยงเห็นเจัริญ กรรมูการผู้จััด้การ และวิมูลลักษณ์ ยงเห็นเจัริญ กรรมูการ บัริษัทิ 
ชัลิติ อินดั้สทิร่ จํัากัด้ นําท่ิมูผู้บัริหารและพันักงานร่วมูบัริจัาค์โลหิติช่ัวยวิกฤติเล้อด้
ข้าด้แค์ลน ภิายใต้ิกิจักรรมู “ชัลิติ อินดั้สทิร่ รวมูพัลังจิัติอาสา บัริจัาค์โลหิติ” ปี 2 
ร่วมูแสด้งพัลัง Blood Hero ส่งต่ิอโลหิติท่ิ�ปลอด้ภัิยให้ผู้ป่วยได้้ผ่าตัิด้ 

อนุทิิน ชัาญว่รกูล รองนายกรัฐมูนติร่และรัฐมูนติร่ว่าการกระทิรวงสาธารณสุข้ รับั
มูอบัเงินจัากผยง ศร่วณิชั กรรมูการผู้จััด้การใหญ่ ธนาค์ารกรุงไทิย จํัานวน 2,112,955 
บัาทิ สมูทิบัทุินจััด้ซู้�ออุปกรณ์ทิางการแพัทิย์เพ้ั�อผู้ป่วยโรค์ติิด้เช้ั�อไวรัสโค์โรนา 2019 
(Covid-19) โรงพัยาบัาลราชัวิถ่ั กรมูการแพัทิย์ 

สังคม

      8 ธันวัาคม 2564

เรืิ�อง ขึ้อเชิัญปริะชุัมวิัสุามัญผู้้้ถืึอหุ้น ครัิ�งท่ี่� 2/2564

เร่ิยน ท่ี่านผู้้้ถืึอหุ้นขึ้องบริิษััที่ พิ่ริิ�นติ่�งท้ี่เดย์ จ้ำากัด 

  ด้วัยคณะกริริมการิขึ้องบริิษััที่ พิ่ริิ�นติ่�งท้ี่เดย์ จ้ำากัด ม่มติ่ให้เร่ิยก
ปริะชุัมวิัสุามัญผู้้้ถืึอหุ้น ครัิ�งท่ี่� 2/2564 ในวัันท่ี่� 24 ธันวัาคม 2564 เวัลืา 
09.30 น. ณ ห้องปริะชุัม เลืขึ้ท่ี่� 65/40 ซึ่อยบริมริาชัชันน่ 30 ถึนน
บริมริาชัชันน่ แขึ้วังต่ลิื�งชััน เขึ้ต่ต่ลิื�งชััน กรุิงเที่พิ่มหานคริ เพืิ่�อพิิ่จ้าริณา
เรืิ�องต่่าง ๆ ต่ามริะเบ่ยบวัาริะดังต่่อไปน่�

 วัาริะท่ี่� 1  พิิ่จ้าริณาลืงมติ่พิิ่เศัษัเรืิ�องการิเลิืกบริิษััที่
 วัาริะท่ี่� 2  พิิ่จ้าริณาแต่่งตั่�งผู้้้ชัำาริะบัญช่ั
 วัาริะท่ี่� 3  พิิ่จ้าริณาแต่่งตั่�งผู้้้สุอบบัญช่ัแลืะกำาหนดสิุนจ้้าง
 วัาริะท่ี่� 4  พิิ่จ้าริณาเรืิ�องอื�น ๆ (ถ้ึาม่)

 จ้้งขึ้อเชิัญท่ี่านไปร่ิวัมปริะชุัมต่ามวััน เวัลืา แลืะสุถึานท่ี่�ดังกล่ืาวั โดย
พิ่ร้ิอมเพิ่ร่ิยงกันด้วัยจั้กขึ้อบคุณยิ�ง

ขึ้อแสุดงควัามนับถืึอ

นายสุมบ้ริณ์  อิชัยาวัริกุลื
กริริมการิ
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กลัืบมาอ่กครัิ�งสุำาหรัิบโคริงการิ 
“KTAXA Know You Can 
Football Youth (U15) 
Academy” โดย “กรุิงไที่ย-
แอกซึ่่า ปริะกันช่ัวิัต่” ซ้ึ่�งเป็น 
การิคัดเลืือกสุุดยอดเยาวัชัน
ไที่ยท่ี่�ม่ทัี่กษัะในก่ฬาฟุ์ต่บอลื 
รัิบทุี่นการิศ้ักษัาคนลืะ 5,000 
บาที่ แลืะทุี่นซืึ่�ออุปกริณ์ก่ฬา
คนลืะ 5,000 บาที่

โดยเมื�อวัันท่ี่� 4 ธันวัาคม 
2564 เป็นการิคัดเลืือกโซึ่น
ภาคเหนือ จั้ดข้ึ้�นท่ี่�สุนาม
ฟุ์ต่บอลืภายในโริงเร่ิยนองคก์าริ
บริิหาริสุ่วันจั้งหวััดเช่ัยงริาย 

เปิดฉาก “KTAXA Academy” แดน้ำเหนื้ำอ 
แข้งจิ�วกว่า 350 คน้ำ

ร์่วมีคัดเฟ้้น้ำส๊ดยอด 6 เยาวชน้ำ

ที่่ามกลืางเยาวัชันชัายแลืะ
หญิง อายุ 13-15 ปี (เกิด
ริะหวั่าง 1 ม.ค. 2549-31 
ธ.ค. 2551) ริ่วัมที่ดสุอบฝ่ีเที่้า
กว่ัา 350 คน ได้รัิบเก่ยริติ่จ้าก 
คุณสุุกัญญา อิสุริานุวััฒน์ชััย 
ริองปริะธานอาวุัโสุ ฝ่่ายสืุ�อสุาริ
การิต่ลืาด แลืะภาพิ่ลืักษัณ์
องค์กริ บมจ้.กรุิงไที่ย-แอกซ่ึ่า 
ปริะกันช่ัวิัต่ เป็นปริะธาน 
พิ่ริ้อมกลื่าวัเปิดงาน ริ่วัมด้วัย
คุณชัญาณ์นันที่์ เชืั�อศิัริิถึาวัริ 
ผู้้้อำานวัยการิสุำานักงานการิ
ก่ฬาแห่งปริะเที่ศัไที่ย จั้งหวััด
เช่ัยงริาย (กกที่. จ้.เช่ัยงริาย) 
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ในการิพิ่ัฒนาทัี่กษัะฟุ์ต่บอลื 
เพืิ่�อให้สุามาริถึก้าวัเดินต่าม
ควัามฝ่ันได้สุำาเริ็จ้

โดยกิจ้กริริมครัิ�งต่่อไปจ้ะ
จั้ดข้ึ้�นในวัันท่ี่� 12 ธันวัาคม 
2564 ณ จั้งหวััดบุร่ิรัิมย์ ทัี่�งน่�
ที่่านสุามาริถึติ่ดต่ามกิจ้กริริม
ด่ๆ ขึ้องกรุิงไที่ย-แอกซึ่่า 
ปริะกันช่ัวิัต่ ได้ท่ี่� www.
krungthai-axa.co.th หรืิอ
โที่ริ 1159 ทุี่กวััน ต่ลือด 24 
ชัั�วัโมง

ริ่วัมเป็นเก่ยริติ่ในงาน
ในสุ่วันขึ้องการิคัดเลืือก

แบ่งออกเป็น 2 ชั่วัง คือ ชั่วัง
เชั้า แลืะชั่วังบ่าย ริอบลืะไม่
เกิน 200 คน เพืิ่�อให้สุอดคลื้อง
กับมาต่ริการิป้องกันการิแพิ่ริ่
ริะบาดขึ้องโริคโควิัด 19 โดย
เยาวัชันทีุ่กคนท่ี่�เขึ้้าริ่วัมงาน
ผู้่านการิต่ริวัจ้หาเชืั�อโควิัด 19 
ด้วัยวิัธ่ Antigen Test จ้าก
แลื็บท่ี่�ได้รัิบการิริับริองจ้าก
สุำานักงานสุาธาริณสุุขึ้จั้งหวััด
เช่ัยงริาย

ในด้านการิที่ดสุอบแลืะ
คัดเลืือก เป็นการิที่ดสุอบการิ

เลื่นเป็นท่ี่ม แลืะควัามเขึ้้าใจ้
ในเกม โดยม่โค้ชัแดง ที่ริงยศั 
กลิื�นศัร่ิสุุขึ้ เป็นปริะธานใน
การิคัดเลืือก เยาวัชันท่ี่�ได้รัิบ
การิคัดเลืือกในสุนามเช่ัยงริาย 
ได้แก่ 1. ด.ชั.จิ้ริภัที่ริ ขุึ้ริะสุะ 
2. ด.ชั.ภคิน ณะหนองต้่ม 3. 
นายกิต่ิธัชั พิ่ริมวัิภา 4. 
ด.ชั.เอกพิ่จ้น์ คำานา 5. นาย
เจ้ต่นิพิิ่ฐ ป้อมภา 6. นาย 
อภิสุริ วัันเจ่้ยม

โคริงการิ “KTAXA Know 
You Can Football Youth 
(U-15) Academy” ท่ี่�บริิษััที่ฯ 
ได้จั้ดข้ึ้�นจ้ะเป็นสุ่วันหน้�งใน

การิยกริะดับทัี่กษัะนักฟุ์ต่บอลื
เยาวัชันขึ้องไที่ยสุ้่มาต่ริฐาน
ริะดับโลืก แลืะสุริ้างควัาม
ต่ริะหนักร้ิ้ถ้ึงควัามสุำาคัญขึ้อง
การิม่สุุขึ้ภาพิ่ท่ี่�ด่ผู้่านการิออก
กำาลัืงกาย อ่กทัี่�งสุอดคลื้องกับ
การิท่ี่�กลุืม่แอกซึ่่าเป็นพัิ่นธมิต่ริ
หลัืกอย่างเป็นที่างการิขึ้อง
สุโมสุริฟ์ุต่บอลืลิืเวัอริ์พ้ิ่ลื แลืะ
ริ่วัมสุริ้างพิ่ลัืงกายพิ่ลัืงใจ้ ควัาม
เชืั�อมั�นในต่นเอง วั่าทุี่กคน
ที่ำาได้ “Know You Can” 
บริิษััที่ฯ พิ่ริ้อมท่ี่�จ้ะสุนับสุนุน 
อย้่เค่ยงขึ้้างควัามเชืั�อมั�นขึ้อง
เยาวัชันไที่ย แลืะมอบโอกาสุ
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พร็์อพเพอร์์ต่� เพอร์์เฟ้ค จับมืีอ 
7 องค์กร์ ร่์วมีสร้์าง “ถึน้ำน้ำ
หอการ์ค้าไที่ย” ให้เป็น้ำถึน้ำน้ำ
ส่เข่ยว ม่๊ีงเน้้ำน้ำการ์ใช้พลัิงงาน้ำ
สะอาดเพื�อยกร์ะดับค๊ณภัาพ
ช่วิต ร่์วมีกับ “อ่ว่โลิโมี” บริ์ษัที่
ชั�น้ำน้ำำาจากอเมีร์กิา สร้์างสถึาน่้ำ
ชาร์์จร์ถึไฟ้ฟ้้าแลิะตดิตั�งเคร์ื�อง
ชาร์์จร์ถึไฟ้ฟ้้าใน้ำบ้าน้ำเด่�ยวท๊ี่ก
โคร์งการ์ จับมืีอบร์ษัิที่ใน้ำกล่๊ิมี 
ปตที่. ได้แก่ “อร๊์ณ พลัิส, อ่ว่ ม่ี 
พลัิส, สวอพ แอน้ำด์ โก” ให้
บริ์การ์ซืื้�อหร์อืเช่าร์ถึยน้ำต์ไฟ้ฟ้้า
ผ่าน้ำแอปพลิิเคชัน้ำ ศึกษาการ์ให้
บร์ิการ์ EV Bus แลิะต้้สลัิบ
แบตเตอร่์�มีอเตอร์์ไซื้ค์ไฟ้ฟ้้าใน้ำ
ช๊มีชน้ำ พร้์อมีจับมืีอ “โลิตัส โก
เฟ้ร์ช” ท่ี่�มีาเปิดสาขาใหม่ีใน้ำ
แน้ำวคดิเป็น้ำมิีตร์กับสิ�งแวดล้ิอมี 
แลิะ “โร์งเร์ย่น้ำน้ำาน้ำาชาติเอสไอ
เอสบ่” ร่์วมีเป็น้ำส่วน้ำหนึ้ำ�งด้วย
โร์งเร์ย่น้ำพลิงังาน้ำที่างเลิอืก โดย
ม่ีน้ำายส๊จิน้ำต์ ไชยช๊มีศักดิ� ผ้้ว่า
ร์าชการ์จังหวัดน้ำน้ำที่บ๊ร์่ เป็น้ำ
ปร์ะธาน้ำใน้ำการ์เปิดตัวโคร์งการ์ 
แลิะ Mr.Evan Fox, Economic 
officer of the US. Embassy 
ร่์วมีเป็น้ำสักข่พยาน้ำ

น้ำายวงศกร์ณ์ ปร์ะสิที่ธิ� 
วิภัาต กร์ร์มีการ์ผ้้จัดการ์ บริ์ษัที่ 
พร็์อพเพอร์์ต่� เพอร์์เฟ้ค จำากัด 
(มีหาชน้ำ) เปิดเผู้ยว่ัา ถึนน
หอการิค้าไที่ยเป็นถึนนท่ี่�บริิษััที่
สุร้ิางข้ึ้�น ม่ริะยะที่าง 4 กิโลืเมต่ริ 
เชืั�อมริะหว่ัาง ถึ.ชััยพิ่ฤกษ์ั แลืะ 
ถึ.สุะพิ่านนนที่บุร่ิ-บางบัวัที่อง ซ้ึ่�ง
ถึนนดังกล่ืาวัม่พืิ่�นท่ี่�สุำาหรัิบพัิ่ฒนา
โคริงการิริวัม 1,226 ไร่ิ ปัจ้จุ้บัน
เติ่บโต่เป็นชุัมชันขึ้นาดใหญ่ ม่
โคริงการิท่ี่�อย่้อาศััย สุถึาบันการิ
ศ้ักษัา โริงเร่ิยนนานาชัาติ่ ศ้ันย์การิค้า
ชุัมชัน ธุริกิจ้ร้ิานค้าต่่างๆ เกิดข้ึ้�น
มากมาย อ่กทัี่�งยังม่พืิ่�นท่ี่�ริอการิ
พัิ่ฒนาแลืะม่ศัักยภาพิ่ท่ี่�จ้ะขึ้ยายต่วัั
ต่่อเนื�องในอนาคต่ จ้ากการิเติ่บโต่

เพอร์เ์ฟ้ค เดิน้ำหน้้ำาพัฒน้ำา “ถึน้ำน้ำหอการ์ค้าไที่ย” ให้เป็น้ำถึน้ำน้ำส่เข่ยว
จับมืีอบร์ิษัที่ใน้ำกล่๊ิมี ปตที่. พร์้อมีอ่ว่โลิโมี โลิตัส แลิะเอสไอเอสบ่

อย่างริวัดเร็ิวัน่� บริิษััที่จ้้งม่แนวัคิด
ท่ี่�จ้ะผู้ลืกัดันให้ถึนนหอการิค้าไที่ย
เป็นถึนนท่ี่�มุ่งเน้นการิใช้ัพิ่ลัืงงาน
สุะอาด เพืิ่�อสุร้ิางคุณภาพิ่ช่ัวิัต่ท่ี่�ด่
ให้คนในชุัมชันอย่างเป็นร้ิปธริริม

“เริาได้ร่ิวัมมือกับองค์กริชัั�นนำา
เพืิ่�อสุ่งเสุริิมการิใช้ัพิ่ลัืงงานสุะอาด
บนถึนนหอการิค้าไที่ย โดยให้ทุี่ก
คนสุามาริถึเข้ึ้าถ้ึงได้ เริิ�มจ้ากการิ 
เต่ร่ิยมควัามพิ่ร้ิอมเพืิ่�อริองรัิบการิ
ใช้ัริถึยนต์่ไฟ์ฟ้์าได้สุะดวักด้วัยการิ
ตั่�งสุถึาน่ชัาร์ิจ้ไฟ์ฟ้์าบนพืิ่�นท่ี่�สุ่วัน
กลืางแลืะบริิเวัณชุัมชัน ม่การิติ่ดตั่�ง 
EV Charger Home Box ให้กับ
บ้านเด่�ยวัทุี่กโคริงการิทุี่กริะดับริาคา 
ม่การิศ้ักษัาถ้ึงการิให้บริิการิ EV 
Bus แลืะต้้่สุลัืบแบต่เต่อร่ิ�สุำาหรัิบ
มอเต่อร์ิไซึ่ค์ไฟ์ฟ้์าเพืิ่�อให้บริิการิใน
ชุัมชัน ต่ลือดจ้นยังได้รัิบควัามร่ิวัมมือ 
จ้ากภาคธรุิกิจ้ท่ี่�ตั่�งอย่้บนถึนนน่�ท่ี่�
ม่แนวัที่างการิดำาเนินงานในแบบ
เป็นมิต่ริต่่อสิุ�งแวัดล้ือม ริวัมทัี่�งจ้ะ
ติ่ดตั่�งเครืิ�องชัาร์ิจ้ริถึยนต์่ไฟ์ฟ้์าใน
ศ้ันย์ริาชัการินนที่บุร่ิ เพืิ่�อจุ้ดปริะกาย
ให้คนหันมาสุนใจ้การิใช้ัพิ่ลัืงงาน
สุะอาดมากข้ึ้�น”

สุำาหรัิบควัามร่ิวัมมือจ้ากบริิษััที่
ในกลุ่ืม ปต่ที่. น้ำายชาญ ก๊ลิภััที่ร์
นิ้ำร์นั้ำดร์์ Head of 2 Wheel and 
Bus Business Development 
บร์ษัิที่ อร๊์ณ พลัิส จำากัด เปิดเผู้ย
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ว่ัา อรุิณ พิ่ลัืสุ เป็นบริิษััที่ท่ี่�ดำาเนิน
ธุริกิจ้ด้าน EV Value Chain ริองริบั
การิขึ้ยายฐานธุริกิจ้ยานยนต์่ไฟ์ฟ้์า
ขึ้องกลุ่ืม ปต่ที่. โดยริถึบสัุไฟ์ฟ้์า 
หรืิอ E-Bus เป็นหน้�งการิดำาเนิน
งานท่ี่�อย่้ริะหว่ัางพัิ่ฒนาเพืิ่�อสุามาริถึ
ให้บริิการิได้ในริาคาท่ี่�เหมาะสุม
แลืะม่ปริะสิุที่ธิภาพิ่ ปัจ้จุ้บัน อรุิณ 
พิ่ลัืสุ ให้บริิการิ Shuttle E-Bus 
สุำาหริับริับ-สุ่งพิ่นักงานในกลืุ่ม 
ปต่ที่. แลืะม่แผู้นให้บริิการิแก่ผู้้้ท่ี่�
สุนใจ้ภายนอกสุามาริถึเลืือกซืึ่�อหรืิอ
เช่ัา E-Bus ได้ในร้ิปแบบต่่าง ๆ 
ซ้ึ่�งคาดว่ัาจ้ะพิ่ร้ิอมให้บริิการิได้กลืาง
ปี 2565 สุำาหรัิบควัามร่ิวัมมือใน
ครัิ�งน่� พิ่ร็ิอพิ่เพิ่อร์ิต่่� เพิ่อร์ิเฟ์ค แลืะ
อรุิณ พิ่ลัืสุ จ้ะหารืิอเพืิ่�อพัิ่ฒนาการิ
ให้บริิการิ E-Bus ร่ิวัมกัน เพืิ่�อให้
ชุัมชันบนถึนนหอการิค้าไที่ยได้ม่
โอกาสุที่ดลืองใช้ังาน E-Bus ขึ้อง
อรุิณ พิ่ลัืสุ ซ้ึ่�งเป็นเที่คโนโลืย่พิ่ลัืงงาน
สุะอาด อันจ้ะม่สุ่วันช่ัวัยพัิ่ฒนาชุัมชัน
น่�ให้เป็นชุัมชันสุ่เข่ึ้ยวั

น้ำายส๊วิชชา ส๊ดใจ ปร์ะธาน้ำ
เจ้าหน้้ำาท่ี่�บริ์หาร์แลิะกร์ร์มีการ์
จัดการ์ บร์ษัิที่ อ่ว่ ม่ี พลัิส จำากัด 
กล่ืาวัว่ัา อ่ว่ั ม่ พิ่ลัืสุ บริิษััที่สุต่าร์ิที่
อัพิ่ขึ้องกลุ่ืม ปต่ที่. พิ่ร้ิอมมอบ
ปริะสุบการิณ์การิเป็นเจ้้าขึ้อง EV ท่ี่�
สุะดวักยิ�งข้ึ้�น ผู่้านแอปพิ่ลิืเคชััน 
EVme ซ้ึ่�งเป็นดิจิ้ทัี่ลืแพิ่ลืต่ฟ์อร์ิมให้
บริิการิ EV เต็่มร้ิปแบบริายแริกแลืะ
ริายเด่ยวัในปริะเที่ศัไที่ยท่ี่�สุามาริถึ
เลืือกใช้ับริิการิซืึ่�อหรืิอเช่ัา EV ได้ใน
ริาคาพิิ่เศัษั โดยม่ตั่วัเลืือกริถึหลืาก
รุ่ินหลืายแบรินด์ ต่ลือดจ้นให้บริิการิ
ข้ึ้อม้ลืท่ี่�ตั่�งสุถึาน่อัดปริะจุ้ไฟ์ฟ้์าท่ี่�
คริอบคลุืมทัี่�วัปริะเที่ศั ปัจ้จุ้บัน EVme 
อย่้ริะหว่ัางที่ดสุอบการิให้บริิการิ โดย
จ้ะพิ่ร้ิอมเปิดให้บริิการิเต็่มร้ิปแบบ
ในต้่นปี 2565 สุำาหรัิบโคริงการิขึ้อง
พิ่ร็ิอพิ่เพิ่อร์ิต่่� เฟ์อร์ิเฟ์ค บน “ถึนน
หอการิค้าไที่ย” ซ้ึ่�งเต่ร่ิยมโคริงสุร้ิาง
พืิ่�นฐานเพืิ่�อริองรัิบการิใช้ังานยาน
ยนต์่ไฟ์ฟ้์าเร่ิยบร้ิอยแล้ืวั อ่ว่ั ม่ พิ่ลัืสุ 
จ้ะนำาเสุนอบริิการิที่ดลืองใช้ังาน EV 
ได้ในริาคาพิิ่เศัษัก่อนตั่ดสิุนใจ้ซืึ่�อให้
กับล้ืกบ้าน เพืิ่�อร่ิวัมกันขัึ้บเคลืื�อนให้
เกิดการิใช้ัพิ่ลัืงงานสุะอาดผู่้าน EV 
ต่่อไป

น้ำางสาวอาว่มีาศ สิร์ิแสง
ทัี่กษิณ กร์ร์มีการ์ผ้้จัดการ์ บร์ษัิที่ 
สวอพ แอน้ำด์ โก จำากัด กล่ืาวัว่ัา 
สุวัอพิ่ แอนด์ โก เป็นอ่กหน้�งบริิษััที่
ในกลุ่ืม ปต่ที่. ท่ี่�ดำาเนินธุริกิจ้ให้
บริิการิแพิ่ลืต่ฟ์อร์ิมสุลัืบแบต่เต่อร่ิ�
แก่ผู้้้ใช้ังานริถึมอเต่อร์ิไซึ่ค์ไฟ์ฟ้์าแบบ
ไม่ต้่องริอชัาร์ิจ้ เพืิ่�อริองรัิบการิขึ้ยาย
ตั่วัขึ้องผู้้้ใช้ังานยานยนต์่ไฟ์ฟ้์าท่ี่�เพิิ่�ม
มากข้ึ้�นในอนาคต่ ปัจ้จุ้บัน สุวัอพิ่ 
แอนด์ โก เปิดให้บริิการิสุถึาน่สุลืบั
แบต่เต่อร่ิ�มอเต่อร์ิไซึ่ค์ไฟ์ฟ้์าแบบไม่
ต้่องริอชัาร์ิจ้ จ้ำานวัน 22 แห่งทัี่�วั
กรุิงเที่พิ่ฯ แลืะม่แผู้นขึ้ยายการิให้
บริิการิคริอบคลุืมทัี่�วัปริะเที่ศั สุำาหรัิบ
โคริงการิ “ถึนนหอการิค้าไที่ย” น่� 
สุวัอพิ่ แอนด์ โก จ้ะม่บริิการิต้้่สุลัืบ
แบต่เต่อริ่� พิ่ร้ิอมแบต่เต่อริ่�ปริะมาณ 
30 ก้อน เพืิ่�อสุามาริถึริองรัิบริถึ
มอเต่อร์ิไซึ่ค์ไฟ์ฟ้์าในพืิ่�นท่ี่�ได้กว่ัา 
10 คัน ซึ่้�งผู้้้ใช้ังานสุามาริถึดาวัน์โหลืด
แอปพิ่ลิืเคชััน Swap & Go เชืั�อม
ต่่อกับริถึมอเต่อร์ิไซึ่ค์ไฟ์ฟ้์าท่ี่�ริองรัิบ
การิใช้ังาน เพืิ่�อเข้ึ้ากริะบวันการิสุลัืบ
แบต่เต่อร่ิ�ได้ด้วัยตั่วัเองได้อย่าง
สุะดวัก ง่ายดาย 

สุำาหรัิบอ่ว่โลิโมี น้ำางสาว
นิ้ำโคลิ ว้ กร์ร์มีการ์ผ้้จัดการ์ 
บร์ษัิที่ อ่ว่โลิโมี เที่คโน้ำโลิย่ส์ จำากัด 
เปิดเผู้ยวั่า อ่ว่ัโลืโมเป็นบริิษััที่

ชัั�นนำาด้านยานยนต์่ไฟ์ฟ้์าจ้าก
สุหรัิฐอเมริิกา ม่ควัามริ่วัมมือเชิัง 
กลืยุที่ธ์กับพิ่ร็ิอพิ่เพิ่อร์ิต่่� เพิ่อร์ิเฟ์ค 
เพืิ่�อรุิกเข้ึ้าสุ่้ต่ลืาดบ้าน EV Ready 
ในปริะเที่ศัไที่ย โดยจ้ะเป็นผู้้้ติ่ดตั่�ง 
EV Charger Home Box ให้กับ
บ้านเด่�ยวัในทุี่กโคริงการิขึ้อง
พิ่ร็ิอพิ่เพิ่อร์ิต่่� เพิ่อร์ิเฟ์ค พิ่ร้ิอมบริิการิ
บำารุิงรัิกษัา ซึ่้�งทัี่�วัไปแล้ืวัผู้้้ใช้ัริถึยนต์่
ไฟ์ฟ้์าจ้ะม่การิชัาร์ิจ้ไฟ์ท่ี่�บ้านมากกว่ัา 
80% จ้้งตั่�งเป้าหมายจ้ะริ่วัมกัน
ติ่ดตั่�งเครืิ�องชัาร์ิจ้ในบ้านริวัมจ้ำานวัน 
10,000 หลัืง โดยเป็นเครืิ�องชัาร์ิจ้
อัจ้ฉริิยะ EVLOMO ELO Series 
ซ้ึ่�งม่จุ้ดเด่นในเรืิ�องการิป้องกันฝุ่่น
แลืะนำ�า ใช้ังานได้ในทุี่กสุภาพิ่อากาศั 
ม่ควัามปลือดภัย สุามาริถึเชืั�อมต่่อ 
4G แลืะ Wi-Fi สุำาหรัิบการิชัาร์ิจ้
จ้ากริะยะไกลื แลืะยังริองรัิบทัี่�งภาษัา
ไที่ยแลืะภาษัาองักฤษัในการิแสุดง
ผู้ลืบนหน้าจ้อ EVLOMO ยังได้เปิด
ตั่วัสุถึาน่ชัาร์ิจ้ไฟ์ฟ้์าในพืิ่�นท่ี่�สุ่วัน
กลืางแลืะบริิเวัณชุัมชัน อาทิี่ หน้า
คลัืบเฮ้าส์ุ ลืานจ้อดริถึหน้าร้ิานค้า 
ฯลืฯ เพืิ่�อให้บริิการิแก่คนในชุัมชัน
แลืะปริะชัาชันทัี่�วัไป เป็นการิสุ่ง
เสุริิมให้ม่การิใช้ัริถึยนต์่ไฟ์ฟ้์าในวัง
กว้ัางมากข้ึ้�น”

ในสุ่วันโลิตสั โดยน้ำางสาว
สลิิลิลิา ส่หพัน้ำธ์๊ ปร์ะธาน้ำเจ้า

หน้้ำาท่ี่�บริ์หาร์ด้าน้ำความียั�งยืน้ำ
แลิะกฎหมีาย บริ์ษัที่ เอก-ชัย 
ดิสที่ร์บิิวชั�น้ำ ซิื้สเที่มี จำากัด กล่ืาวั
ว่ัา บริิษััที่จ้ะเปิด “โลืตั่สุ โกเฟ์ริชั” 
สุาขึ้าใหม่บนถึนนหอการิค้าไที่ย 
ในวัันท่ี่� 25 พิ่ฤศัจิ้กายน ด้วัยแนวัคิด
มินิซุึ่ปเปอร์ิมาร์ิเก็ต่ท่ี่�เป็นมิต่ริกบั
สิุ�งแวัดล้ือม ซ้ึ่�งจ้ะติ่ดตั่�งเครืิ�องรัิบ
ขึ้วัดนำ�าพิ่ลืาสุต่กิอัต่โนมติั่ (Reverse 
Vending Machine) เพืิ่�อเก็บบริริจุ้
ภัณฑ์์กลัืบไปร่ิไซึ่เคิลื โดยล้ืกค้า
สุามาริถึแลืกไข่ึ้ไก่ฟ์ร่ิ 1 ฟ์อง สุำาหริบั
ขึ้วัดพิ่ลืาสุติ่กทุี่กๆ 10 ขึ้วัดท่ี่�นำามา
ร่ิไซึ่เคิลืผู่้านเครืิ�องน่� พิ่ร้ิอมสุ่งเสุริิม
ให้ลืดการิใช้ัพิ่ลืาสุต่ิกด้วัยการิงด
แจ้กถุึงพิ่ลืาสุต่กิ ซ้ึ่�งที่างโลืต่สัุม่ “ถุึง
คืนช่ัพิ่” จ้ำาหน่าย ท่ี่�ผู้ลิืต่จ้ากพิ่ลืาสุติ่ก
ร่ิไซึ่เคิลื ใช้ัซึ่ำ�าได้หลืายครัิ�ง เมื�อชัำารุิด
ก็นำามาเปล่ื�ยนใบใหม่ได้ฟ์ร่ิ ทัี่�งน่� 
โลืตั่สุม่นโยบายลืดใช้ับริริจุ้ภัณฑ์์
เพืิ่�อลืดขึ้ยะต่่างๆ โดยเฉพิ่าะขึ้ยะ
พิ่ลืาสุต่กิแลืะขึ้ยะอาหาริ ริวัมทัี่�งสุ่ง
เสุริิมให้ม่การินำาที่รัิพิ่ยากริวันกลัืบ
มาใช้ัด้วัย 

ด้านโร์งเร่์ยน้ำน้ำาน้ำาชาติ
เอสไอเอสบ่ น้ำายเคลิวิน้ำ โคว 
ปร์ะธาน้ำเจ้าหน้้ำาท่ี่�บริ์หาร์ กล่ืาวัว่ัา 
ท่ี่�ผู่้านมาเอสุไอเอสุบ่ได้ก้าวัไปสุ่้การิ
เป็นโริงเร่ิยนท่ี่�เป็นมิต่ริต่่อสิุ�งแวัดล้ือม 
แลืะดำาเนินการิต่ามแนวัที่างท่ี่�จ้ะไป
สุ้่การิพิ่ัฒนาสุิ�งแวัดลื้อมที่่�ยั�งยืน 
สุำาหรัิบโริงเร่ิยนนานาชัาติ่เอสุไอเอสุบ่ 
นนที่บุร่ิ ตั่�งอย่้บนพืิ่�นท่ี่� 18.5 ไร่ิ 
บนถึนนหอการิค้าไที่ย ม่กำาหนด
เปิดตั่วัในเดือนสิุงหาคม 2566 โดย
โริงเร่ิยนนานาชัาติ่เอสุไอเอสุบ่ สุาขึ้า
ท่ี่� 5 แห่งน่� พิ่ร้ิอมเป็นสุ่วันหน้�งใน
โคริงการิถึนนสุ่เข่ึ้ยวั เพืิ่�อสุร้ิางสุภาพิ่
แวัดล้ือมท่ี่�ด่สุำาหรัิบนักเร่ิยน อาทิี่ 
การินำาริะบบปรัิบอากาศัอัจ้ฉริิยะ
มาใช้ั การิออกแบบให้ใช้ัแสุงธริริมชัาต่ิ
เพืิ่�อลืดการิใช้ัไฟ์ฟ้์า ซ้ึ่�งช่ัวัยปริะหยดั
พิ่ลืังงานได้อย่างม่ปริะสุิที่ธิภาพิ่ 
นอกจ้ากน่�ยังพิ่ร้ิอมม่ควัามร่ิวัมมือ
เพืิ่�อเปล่ื�ยนการิใช้ัพิ่ลัืงงานขึ้อง
โริงเร่ิยนไปสุ่้การิใช้ัพิ่ลัืงงานสุะอาด 
เพืิ่�อให้โริงเร่ิยนนานาชัาติ่เอสุไอเอสุบ่ 
นนที่บุร่ิ เป็นโริงเร่ิยนสุ่เข่ึ้ยวัชัั�นนำา 
แลืะเป็นต้่นแบบขึ้องโริงเร่ิยนท่ี่�ใช้ั
พิ่ลัืงงานที่างเลืือก
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สุถึานการิณ์การิแพิ่ร่ิริะบาดขึ้อง
โริคโควิัด-19 ยังคงรุินแริงแลืะ
กริะจ้ายเป็นวังกว้ัางออกไปสุ่้จั้งหวััด
ต่่าง ๆ มากข้ึ้�น กองท๊ี่น้ำฮอน้ำด้า
เค่ยงข้างไที่ย ภายใต้่ม้ลืนิธิฮอนด้า
ปริะเที่ศัไที่ย ร่ิวัมกับกลุ่ืมบริิษััที่
ฮอนด้าในปริะเที่ศัไที่ย นำาโดย
น้ำายพิทัี่กษ์ พฤที่ธิสาร์ิกร์ 
กริริมการิผู้้้จั้ดการิกองทุี่นฯ แลืะ
น้ำายวร์พจน์้ำ พร์ปร์ะภัา กริริมการิ
กองทีุ่นฯ ริ่วัมด้วัยผู้้้จ้ำาหน่าย
ริถึยนต่์แลืะริถึจั้กริยานยนต์่ฮอนด้า
ทัี่�วัปริะเที่ศั เดินหน้ามอบควัาม
ช่ัวัยเหลืือสุ้้ภัยโควิัด-19 ในสัุงคม
ไที่ยอ่กครัิ�ง ด้วัยการิสุ่งมอบ
นวััต่กริริมหน้ากากแริงดันลืบแลืะ
แริงดันบวัก ท่ี่�ออกแบบแลืะผู้ลิืต่
โดยท่ี่มวิัศัวักริขึ้องฮอนด้า ทัี่�งหมด 

กองท๊ี่น้ำฮอน้ำด้าเค่ยงข้างไที่ย ร์่วมีส้้ภััยโควิด-19 ต่อเนื้ำ�อง
ส่งมีอบหน้้ำากากแร์งดัน้ำลิบแลิะแร์งดัน้ำบวก 2,000 เคร์ื�อง

ให้แก่ม้ีลินิ้ำธิแพที่ย์ชน้ำบที่
แลิะโร์งพยาบาลิใน้ำจังหวัดท่ี่�ม่ีผ้้ติดเชื�อส้งทัี่�วปร์ะเที่ศ

จัากซู้ายไปข้วา นายวริพจน์ พริปริะภา กรรมูการกองทุินฮิอนด้้าเค่์ยงข้้างไทิย นายแพทย์ชููชัูย ศุุภวงศ์ุ ประธานกรรมูการมููลนิธิแพัทิย์ชันบัทิและอด่้ติเลข้าธิการแพัทิยสภิา
และนายพิทักษ์์ พฤทธิิสาริิกริ กรรมูการผู้จััด้การกองทุินฮิอนด้้าเค่์ยงข้้างไทิย

2,000 เครืิ�อง ริวัมม้ลืค่ากว่ัา 78 
ล้ืานบาที่ ให้แก่ม้ลืนิธิแพิ่ที่ย์ชันบที่ 
เพืิ่�อกริะจ้ายต่่อไปยังโริงพิ่ยาบาลื
ชุัมชัน จ้ำานวัน 348 แห่งทัี่�วัทุี่ก
ภาคขึ้องปริะเที่ศั นอกจ้ากน่� ยังสุ่ง
มอบแก่โริงพิ่ยาบาลืต่่าง ๆ  ในจั้งหวััด
ท่ี่�ม่จ้ำานวันผู้้้ติ่ดเชืั�อเพิิ่�มข้ึ้�นสุ้ง อาทิี่ 
จั้งหวััดสุงขึ้ลืา จั้งหวััดปัต่ต่าน่ 
จั้งหวััดนริาธวิัาสุ จั้งหวััดยะลืา ฯลืฯ 
เพืิ่�อช่ัวัยบุคลืากริการิแพิ่ที่ย์ลืด
ควัามเสุ่�ยงต่่อการิต่ดิเชืั�อโควัดิ-19 
แลืะปอ้งกันไม่ให้เชืั�อโควิัด-19 จ้าก
ผู้้้ติ่ดเชืั�อแพิ่ร่ิกริะจ้ายออกสุ่้ภายนอก

น้ำายพิทัี่กษ์ พฤที่ธิสาริ์กร์ 
กริริมการิผู้้้จั้ดการิกองทุี่นฮอนด้า
เค่ยงข้ึ้างไที่ย กลื่าวัว่ัา “กองทีุ่น
ฮอนด้าเค่ยงข้ึ้างไที่ยพิ่ร้ิอมสุนับสุนุน
สัุงคมไที่ยสุ้้ภัยโควิัด-19 นับตั่�งแต่่

เริิ�มม่การิแพิ่ร่ิริะบาดในปี 2563 
จ้นถ้ึงปัจ้จุ้บันท่ี่�การิแพิ่ร่ิริะบาด
กริะจ้ายไปทัี่�วัปริะเที่ศั ม่จ้ำานวัน 
ผู้้้ติ่ดเชืั�อในพืิ่�นท่ี่�ชุัมชันต่่าง ๆ  เพิิ่�ม
ข้ึ้�นอย่างต่่อเนื�องในทุี่กวััน โริง

พิ่ยาบาลืชัุมชัน ซึ่้�งเป็นด่านหน้า
ขึ้องบริิการิด้านการิแพิ่ที่ย์แลืะ
สุาธาริณสุุขึ้ในชุัมชัน ซ้ึ่�งม่ควัาม
สุำาคัญในการิด้แลืรัิกษัาผู้้้ติ่ดเชืั�อ
อย่างถ้ึกต้่องแลืะที่ันท่ี่วังท่ี่ เพืิ่�อ
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สุำาหรัิบนวััต่กริริมหน้ากาก
แริงดันลืบแลืะแริงดันบวักซ้ึ่�งผู้ลิืต่
ข้ึ้�นโดยท่ี่มวิัศัวักริฮอนด้า ผู่้านการิ
ที่ดสุอบมาต่ริฐานขึ้องอุปกริณ์
ที่างการิแพิ่ที่ย์จ้ากกริมวิัที่ยาศัาสุต่ร์ิ
บริิการิ กริะที่ริวังการิอุดมศ้ักษัา 
วิัที่ยาศัาสุต่ร์ิ วิัจ้ัยแลืะนวััต่กริริม 
เป็นสุ่วันหน้�งขึ้องอุปกริณ์ป้องกัน
ภัยสุ่วันบุคคลืที่างการิแพิ่ที่ย์ 
ปริะกอบด้วัยตั่วัหน้ากาก ท่ี่ออากาศั 
แลืะเครืิ�องกริองอากาศั ม่จุ้ดเด่น
สุามาริถึปรัิบใช้ังานได้ 2 ร้ิปแบบ 
แลืะยังสุามาริถึนำากลัืบมาหมุนเว่ัยน
ใช้ัใหม่ได้ โดยเมื�อปรัิบให้เป็น 
“หนา้กากแริงดันลืบ” จ้ะใช้ัในการิ
เคลืื�อนย้ายผู้้้ติ่ดเชืั�อโควิัด-19 แลืะ 
“หน้ากากแริงดันบวัก” จ้ะใช้ัเพืิ่�อ
ป้องกันแลืะช่ัวัยให้บุคลืากริที่างการิ
แพิ่ที่ย์หายใจ้สุะดวัก เนื�องจ้าก
หน้ากากม่นำ�าหนักเบา ใสุ่สุบาย 
ไม่แนบหน้าเกินไป สุามาริถึปรัิบ
ริะดับควัามแริงขึ้องลืมได้ จ้้งที่ำาให้
อากาศัถ่ึายเที่ แลืะช่ัวัยลืดการิเกิด
ฝ้่าบนหน้ากากขึ้ณะอากาศัริอ้น สุ่ง

ผู้ลืให้บุคลืากริที่างการิแพิ่ที่ย์ให้การิ
ด้แลืรัิกษัาผู้้้ป่วัยได้นานแลืะม่
ปริะสิุที่ธิภาพิ่มากข้ึ้�น

ทัี่�งน่� นับตั่�งแต่่ปี 2563 ท่ี่�สัุงคม
ไที่ยได้เผู้ชิัญกับสุถึานการิณ์การิ
แพิ่ร่ิริะบาดขึ้องเชืั�อไวัรัิสุโควิัด-19 
จ้นถ้ึงปัจ้จุ้บัน (เดือนพิ่ฤศัจิ้กายน 
2564) กองทีุ่นฮอนด้าฯ ได้ร่ิวัม
ต้่านภัยโควิัด-19 ด้วัยการิสุง่มอบ
เต่่ยงแริงดันลืบ จ้ำานวัน 100 เต่่ยง 
หน้ากากแริงดันลืบแลืะแริงดันบวัก 
จ้ำานวัน 4,500 เครืิ�อง เครืิ�องพ่ิ่น
ยาฆ่่าเชืั�อ 100 ตั่วั แลืะอุปกริณ์
ที่างการิแพิ่ที่ย์อื�น ๆ ริวัมม้ลืค่า
กว่ัา 216 ล้ืานบาที่ ซ้ึ่�งมาจ้ากเงิน
สุมที่บจ้ากการิซืึ่�อริถึจั้กริยานยนต์่ 
ริถึยนต่ ์แลืะเครืิ�องยนต์่อเนกปริะสุงค์
ขึ้องล้ืกค้าทุี่กท่ี่าน กองทุี่นฮอนด้า
เค่ยงข้ึ้างไที่ยพิ่ร้ิอมท่ี่�จ้ะให้ควัาม
ช่ัวัยเหลืือสัุงคมไที่ยเพืิ่�อท่ี่�จ้ะก้าวั
พ้ิ่นสุถึานการิณ์ท่ี่�ยากลืำาบากน่�ไป
ด้วัยกันอ่กครัิ�งหน้�ง

ป้องกันไม่ให้ม่ผู้้้ติ่ดเชืั�อริายใหม่ 
แลืะป้องกันไม่ให้ผู้้้ติ่ดเชืั�อไปติ่ดคน
อื�น ทัี่�งในคริอบครัิวั ชุัมชัน แลืะ
พืิ่�นท่ี่�ใกล้ืเค่ยง จ้้งม่ควัามต้่องการิ
อุปกริณ์ป้องกันภัยสุ่วันบุคคลื
ที่างการิแพิ่ที่ย์ท่ี่�ม่ปริะสิุที่ธิภาพิ่ 
เช่ัน หน้ากากแริงดันลืบแลืะแริง
ดันบวัก ให้เพ่ิ่ยงพิ่อต่่อการิใช้ังาน
ในโริงพิ่ยาบาลืชุัมชันต่่าง ๆ  อย่าง
ยิ�ง กองทุี่นฯ จ้้งเร่ิงผู้ลิืต่แลืะได้สุ่ง
มอบให้ม้ลืนิธิแพิ่ที่ย์ชันบที่ เพืิ่�อ
แจ้กจ่้ายให้กับโริงพิ่ยาบาลืชุัมชัน
ทัี่�วัทุี่กอำาเภอใช้ัเพืิ่�อรัิบมือกับ
สุถึานการิณ์การิแพิ่ริ่ริะบาดขึ้อง
โควิัด-19 ในแต่่ลืะชุัมชันต่่อไป”

น้ำายแพที่ย์ช้ชัย ศ๊ภัวงศ์ 
ปริะธานกริริมการิม้ลืนิธิแพิ่ที่ย์
ชันบที่แลืะอด่ต่เลืขึ้าธกิาริแพิ่ที่ยสุภา 
กล่ืาวัว่ัา “ม้ลืนิธิแพิ่ที่ย์ชันบที่ได้
จั้ดตั่�ง “กองทุี่นพัิ่ฒนาโริงพิ่ยาบาลื
ชุัมชันแลืะ ริพิ่.สุต่. สุ้้ภัยโริคอุบัติ่
ใหม่ โควิัด-19” ข้ึ้�นเพืิ่�อริะดมควัาม
ช่ัวัยเหลืือแก่โริงพิ่ยาบาลืชุัมชัน 
ทัี่�วัปริะเที่ศั 778 แห่ง ริวัมทัี่�งโริง

พิ่ยาบาลืสุง่เสุริิมสุุขึ้ภาพิ่ริะดบัต่ำาบลื 
(ริพิ่.สุต่.) อ่ก 9,763 แหง่ทัี่�วัปริะเที่ศั 
เนื�องจ้ากเป็นด่านหน้าในการิรัิบมือ
กับโควิัด-19 ในแต่่ลืะพืิ่�นท่ี่� ซ้ึ่�ง
หน้ากากแริงดันลืบแลืะแริงดันบวัก
ท่ี่�ใช้ักับบุคลืากริที่างการิแพิ่ที่ย์แลืะ
ผู้้้ติ่ดเชืั�อเป็นอุปกริณ์สุำาคัญในการิ
ที่ำางานเปน็อย่างมาก ต้่องขึ้อขึ้อบคณุ
กองทุี่นฮอนด้าเค่ยงข้ึ้างไที่ยแลืะ
กลุ่ืมบริิษััที่ฮอนด้าในปริะเที่ศัไที่ย
เป็นอย่างยิ�ง ในฐานะภาคธุริกิจ้
เอกชันท่ี่�ร่ิวัมกันแก้ปัญหาขึ้องชัาติ่ 
ร่ิวัมกันรัิบผิู้ดชัอบต่่อสัุงคม ชุัมชัน 
แลืะปริะเที่ศัชัาต่ ิมาโดยต่ลือด โดย
ที่างม้ลืนิธิแพิ่ที่ย์ชันบที่จ้ะสุ่งมอบ
หน้ากากแริงดันลืบแลืะแริงดันบวัก
ให้กับโริงพิ่ยาบาลืชัมุชัน 348 แหง่
ทัี่�วัทุี่กภาคขึ้องปริะเที่ศั โดยเฉพิ่าะ
ชุัมชันท่ี่�อย่้ในพืิ่�นท่ี่�สุ่แดงเข้ึ้มแลืะ
พืิ่�นท่ี่�สุ่แดงท่ี่�กำาลัืงเผู้ชิัญกับการิ
ริะบาดขึ้องโควัิด-19 อย่างหนัก 
อาทิี่ จั้งหวััดเช่ัยงใหม่ จั้งหวััด
ชัายแดนภาคใต้่ ฯลืฯ ริวัมทัี่�งโริง
พิ่ยาบาลืชัมุชันทุี่กอำาเภอทัี่�วัปริะเที่ศั”
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บมีจ.ไที่ยสม๊ีที่ร์ปร์ะกัน้ำช่วิต รัิก
คือพิ่ลัืงขึ้องช่ัวิัต่ โดยค๊ณน๊้ำสร์า 
(อัสสก๊ลิ) บัญญัติปิยพจน้ำ์ 
ปร์ะธาน้ำเจ้าหน้้ำาท่ี่�บร์หิาร์ แลิะ
กร์ร์มีการ์ผ้จั้ดการ์ เอาใจ้คนไที่ย
ท่ี่�ต้่องการิเต่ิมเต็่มควัามคุ้มคริอง
ด้านสุุขึ้ภาพิ่ ใหค้ลืายกงัวัลืกบัเรืิ�อง
ค่าใช้ัจ่้ายในยามเจ็้บป่วัย  เพืิ่�อให้
ม่ควัามสุุขึ้กับเที่ศักาลืแห่งควัามสุุขึ้
ในช่ัวังปลืายปีได้อย่างเต็่มท่ี่� ด้วัย
โปริพิิ่เศัษั 12.12 เพ่ิ่ยงเป็นล้ืกค้า 
OCEAN LIFE ไที่ยสุมุที่ริ ท่ี่�ชัำาริะ
เบ่�ยปริะกันภัยสัุญญาเพิิ่�มเติ่ม
คุ้มคริองสุุขึ้ภาพิ่เหมาจ่้าย OCEAN 
LIFE ENJOY HEALTH (H&S 
Lump Sum) ร่ิวัมกับสัุญญาเพิิ่�ม
เติ่มอื�น ๆ  งวัดริายปี ตั่�งแต่่ 19,000 
บาที่ข้ึ้�นไปต่่อกริมธริริม์ ในริะหว่ัาง
วัันท่ี่� 12 - 21 ธันวัาคม 2564 รัิบ
สิุที่ธิ�ทัี่�งรัิบทัี่�งลุ้ืน ริวัม 3 ต่่อ ต่่อท่ี่� 
1 รัิบไปเลืย “เต่าอบไฟ์ฟ์า้ Sharp” 
ม้ลืค่า 1,890 บาที่ พิ่ร้ิอม “ผู้้ากัน
เป้�อนโอชิั” สุุดน่ารัิก ต่่อท่ี่� 2 ลุ้ืน
จ่้�ที่องคำาโอชิัหนัก 1 สุล้ืง จ้ำานวัน 
10 ริางวััลื ต่่อท่ี่� 3 ลุ้ืนต่่อริางวััลื
ใหญ่ ริถึยนต์่ BMW X1 จ้ำานวัน 
1 ริางวััลื ม้ลืค่าริางวััลืลืะ 1,999,000 
บาที่ โดยล้ืกค้าต้่องลืงที่ะเบ่ยน 

OCEAN LIFE ไที่ยสม๊ีที่ร์ 
ปั�น้ำโปร์ส๊ดฮอต 12.12 ส่งส๊ขภัาพด่ปิดท้ี่ายปีฉล้ิ

ให้ได้ทัี่�งร์ับทัี่�งล้๊ิน้ำถึึง 3 ต่อ เพ่ยงที่ำาปร์ะกัน้ำส๊ขภัาพ ENJOY HEALTH

สะดวก... ร์วดเร์็ว... ตร์งเวลิา... 
อ่กหนึ้ำ�งวิธ่ช่วยลิดโลิกร์้อน้ำ

OCEAN CONNECT ผู่้านช่ัอง
ที่าง LINE official Account : @
oceanlife หรืิอ OCEAN CLUB 
APPLICATION ภายในวัันท่ี่� 11 
มกริาคม 2565* ทัี่�งน่� ล้ืกค้าหรืิอ
ผู้้้ท่ี่�สุนใจ้สุามาริถึต่ดิต่ามริายลืะเอ่ยด
การิจั้บริางวััลื แลืะเงื�อนไขึ้การิร่ิวัม
กิจ้กริริมเพิิ่�มเติ่มได้ท่ี่� : https://
bit.ly/31fdfXi 

OCEAN LIFE ไที่ยสุมุที่ริ 
พิ่ร้ิอมใช้ัควัามรัิกเป็นพิ่ลัืงสุนับสุนุน
ให้ล้ืกค้าได้ใช้ัช่ัวิัต่อย่างม่ควัามสุุขึ้ 
สุามาริถึรัิบมือทุี่กควัามไม่แน่นอน
ขึ้องช่ัวิัต่ ด้วัยนวััต่กริริมผู้ลิืต่ภัณฑ์์

แลืะบริิการิท่ี่�เหนือควัามคาดหมาย โดยผู้้้เช่ั�ยวัชัาญท่ี่�คอยให้คำาปร้ิกษัา
วัางแผู้นด้แลืช่ัวิัต่แลืะสุุขึ้ภาพิ่คริบวังจ้ริ สุามาริถึติ่ดต่ามริายลืะเอ่ยดเพิิ่�ม
เติ่มผู่้านช่ัองที่างต่่าง ๆ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / 
Instagram / Youtube:oceanlife เว็ับไซึ่ต์่ www.ocean.co.th หรืิอ
ติ่ดต่่อศ้ันย์ล้ืกค้าสัุมพัิ่นธ์ 0 2207 8888 

*ข้ึ้อควัริที่ริาบ
1. สัุญญาเพิิ่�มเติ่มท่ี่�ต้่องม่ : สัุญญาเพิิ่�มเติ่มคุ้มคริองสุุขึ้ภาพิ่เหมาจ่้าย (H&S Lump Sum) (เอ็นจ้อย เฮลืท์ี่)
2. แบบปริะกันสัุญญาหลัืก ฉบับเดิมท่ี่�ยังม่ผู้ลืบังคับ หรืิอฉบับใหม่ท่ี่�สุามาริถึแนบสัุญญาเพิิ่�มเติ่มได้ เท่ี่านั�น
3. เบ่�ยปริะกันภัยสัุญญาเพิิ่�มเติ่ม ตั่�งแต่่ 19,000 บาที่ข้ึ้�นไป ต่่อ 1 กริมธริริม์สัุญญาหลัืกเท่ี่านั�น
4. ต้่องชัำาริะเบ่�ยเป็นงวัดริายปีเท่ี่านั�น
5. ต้่องเป็นสัุญญาเพิิ่�มเติ่มท่ี่�ร่ิวัมริายการิเท่ี่านั�น
6. การิชัำาริะเบ่�ยปริะกันภัยปีต่่อขึ้องสัุญญาเพิิ่�มเติ่มเดิมท่ี่�ม่อย่้แล้ืวั ไม่ร่ิวัมริายการิน่�
   เงื�อนไขึ้เป็นไปต่ามท่ี่�บริิษััที่ฯ กำาหนด 










