
“เราจะ(ไม่)ท�าตามสัญญา” ยืด...ได้อีกเรื่อยๆ 
เหมือนปี่กับขลุ่ยกับกรณี “ยืมเพื่อนไม่ผิด” 
ชี้วัดภาวะ “ขาลง” ของ “ทั่นผู้น�า” และ คสช. 
ปรากฏการณ์ “เสียสัตย์เพื่อชาติ” จึงดังขึ้นเรื่อยๆ 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จี้
ออกกฎหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ย้อนศร “ไทยนิยมยั่งยืน” 
“ร.ท.หญิงสุณิสา เลิศภควัต” มอง 4 ปีรัฐบาล คสช. 
ถึงเวลาต้องเปิดพื้นที่เสรีภาพให้ประชาชนตัดสินใจ 
“โสภณ พรโชคชัย” วิพากษ์ “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” 
ความเสียหายของประเทศเพราะ “ผู้มีอ�านาจ” 
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การเมืองกลับมาฝุ ่นตลบอีก
ครั้งมีหลายปัจจัยที่จะท�าให้
สถานการณ์พัฒนาไปสู ่ จุด 
เดมิๆที่เคยผ่านมาแล้ว ทั้งนี้
เมื่อพิจารณาจากท ่าทีของ 
‘ท่านผู้น�า’ ที่ประกาศชัดเจน
หลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าหาก 
ยังไม่สงบจะไม่มีเลือกตั้ง เมื่อ
สถานการณ์พัฒนาไปในทิศ 

ทางนีก้ต้็องบอกว่าลกูไหลเข้า
ทางให้ใช้อ�านาจ และอยู่คุม
อ�านาจ แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการ
ใช้อ�านาจอย่างเต็มที่ในวันที่ 
‘กองหนุนน้อยลง’ เสียงเชียร์
เบาลงบางทลีกูอาจไปไหลเข้า
ทางฝ่ายต่อต้านให้รวมตัวกัน
เป็นกลุ ่มเป็นก้อนมีพลังใน
การขับไล่มากขึ้นได้เช่นกัน

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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รักษาการเลขาธิการ กกต.กลับ
เตรียมชงเรื่องให้ กกต.ท�าค�า 
โต ้แย ้งไปยังสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ (สนช.) ทั้งเรื่องก�า 
หนดเวลาเลือกตั้งท่ีเปลี่ยนมา
เป็น 07.00 น.ถึง 17.00 น.  
และเรื่องจัดมหรสพหาเสียง
 อย่างไรกต็ามการจะท�าค�าโต้
แย้งเพื่อขยายเวลาพิจารณาร่าง
กฎหมายออกไปอกี 1 เดอืนหรอื
ไม่ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม กกต.
 ขณะที่ นายพรเพชร วิชิต
ชลชัย ประธานสนช. พูดตาม
หลักการที่ว่า หากจะมีการต้ัง 
คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย
พิจารณาร ่างพ.ร.ป.เลือกต้ัง
ส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการ 
ได้มาซึ่งส.ว.ใหม่ จะไม่กระทบ
ก�าหนดเวลาเลือกตั้งที่ถูกเลื่อน
ไปประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 เพราะเพิ่มเวลาพิจารณา
ร่างกฎหมายแค่เดือนเดียวถือ
เป็นขั้นตอนปรกติ
	 “เฉพาะการตั้งคณะกรรมา 
ธิการร่วม	 จะไม่ท�าให้การเลือก

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ตั้งเลยเวลาเดือนกุมภาพันธ	์ 
แต่หากจะกระทบก็เมื่อต้ังคณะ
กรรมาธิการร่วมพิจารณาเสร็จ
แล ้วส ่งเรื่องกลับเข ้าสภาให ้	 
สนช.พิจารณา	 หากมีการคว�่า
เกิดขึ้น	 จะเป็นปัญหา	 หรือถ้า 
มีการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตี 
ความก็จะกระทบต่อวันเลือก 
ตั้งเช่นกัน	 นี่ตอบแบบสมมต	ิ
เดี๋ยวจะมากล่าวหาว่าผมชี้น�า 
ให้ส ่งศาล	 หรือบอกว่าจะไป 
คว�่ากฎหมาย”	
 ค�ากล่าวของประธานสนช. 
ชีใ้ห้เหน็ 2 ช่องทางทีส่ามารถ
ท�าได้หากต้องการยื้อเวลา
เลือกตั้งออกไปอีก
 อีกประเด็นคือภายในสัป 
ดาห์หน้าต้องรอลุ้นผลตีความ
ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ว่าจะ
ชี้ขาดอย่างไรกับกรณีที่ สนช. 
ให้ยกเว้นการบงัคบัใช้คณุสมบตัิ
และลักษณะต้องห้ามเพื่อให้กร
รมการป.ป.ช.ชุดปัจจุบันได้อยู่
ท�าหน้าที่ต่อจนครบวาระ 9 ปี 

 นอกจากนียั้งมสีิง่ทีน่่าจะเป็น
ตัวเร่งอุณหภูมิชั้นดีคือค�าแถลง
การณ์ของพรรคเพือ่ไทยทีร่ะบรุฐั
บาลทหารคสช.หมดความชอบ
ธรรมที่จะอยู่บริหารประเทศต่อ
ไปแล้วเนื่องจากละเมิดและคุก 
คามสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
ซึ่งถือเป็นการกระท�าที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ
 หลักใหญ่ใจความของแถลง 
การณ์น้ีก็คือ ต้องอย่าลืมว ่า
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มี
ศักดิ์เหนือกว่าค�าสั่งใดๆ  ถ้าค�า
สั่งใดถูกใช้ในลักษณะที่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ก็ถือเป็นค�าสั่งที่ 
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 อย่างไรก็ตามสถานการณ ์
จะพฒันาไปในทิศทางใดคงต้อง
รอดูการชุมนุมของกลุ ่มฟื ้นฟู
ประชาธิปไตยในวันที่ 10 กุม 
ภาพันธ์นี้อีกครั้งว่าจะสร้างจุด
เปล่ียนอะไรหรือไม่เนื่องจาก 
ขณะนีก้ระแสสนบัสนนุจากหลาย 
ฝ่ายเริ่มมีมากขึ้นตามล�าดับ
	 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากท่าที
ของท่านผู้น�าที่ประกาศชัดเจน
หลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าหากยัง
ไม ่สงบจะไม ่มี เ ลือกตั้ง	 เมื่อ
สถานการณ์พฒันาไปในทศิทาง
นี้ก็ต้องบอกว่าลูกไหลเข้าทาง 
ให้ใช้อ�านาจ	และอยู่คุมอ�านาจ
 แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการใช้
อ�านาจอย่างเต็มที่ในวันที่
กองหนุนน้อยลง เสียงเชียร์
เบาลงแบบนีบ้างทลีูกอาจไป
ไหลเข้าทางฝ่ายต่อต้านให้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
มพีลังในการขบัไล่มากขึน้ได้

สถานการณ์บ้านเมืองตอนน้ี 
บรรยากาศเก่าๆ	 เริ่มกลับมา	มี
ทั้งม็อบไล่และม็อบหนุนรัฐบาล
ทหารคสช.
 ต่างกันตรงที่ม็อบไล่จะถูก
ด�าเนินคดีตามกฎหมายอย่าง 
ไม่ละเว้นในทุกข้อหาที่สามารถ
เอาผิดได้ แต่ม็อบเชียร์ยังไม่มี
ปัญหาอะไรกับกฎหมายรวมถึง
ประกาศ ค�าสั่ง คสช.
 ไม่พ้นต�ารวจที่ต้องรับเผือก
ร้อนมาถือในมือ
 ฝ ่ายที่ ถูกออกหมายเรียก 
มารับทราบข้อกล่าวหาขู ่ฮึ่มๆ 
หากไม ่อยากถูกเอาผิดฐาน 
เลือกปฏิบัติหรือละเว ้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ ต้องใช้กฎหมาย
เอาผิดกลับกลุ ่มที่ชุมนุมสนับ 
สนุนรัฐบาลทหารคสช.ด ้วย 
เพราะกฎหมายหรือประกาศ  
ค�าสั่งคสช. ไม่ได้เขียนไว้ว่าให้
บังคับใช้เฉพาะกลุ่มต่อต้านรัฐ
บาลทหารคสช.เท่านั้น จึงไม่ 
ควรสองมาตรฐาน
 ทั้ งนี้ เมื่ อ พิจารณาจาก
ความเคลื่อนไหวท่ีมีในตอน 
นี้ดูเหมือนว่ามีแต่คนช่วย 
กันโหมไฟ ไม่มีใครคิดจะชัก
ฟืนออก
 เรื่ อ งยื้ อ เ ลื อกตั้ ง โดยใช ้
เทคนิคกฎหมาย
 แม้ นายสมชยั ศรสีทุธยิากร  
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  
จะพูดชัดว่าไม่มีเหตุผล ท่ีกกต.
ต้องท�าค�าโต้แย้งร่างพ.ร.ป.เลอืก
ตั้งส.ส. เพื่อให้ต้ังคณะกรรมา 
ธกิารร่วม 3 ฝ่ายร่วมกนัพจิารณา
อีก 1 เดือน
 แต่ พ.ต.อ.จรงุวทิย์ ภมุมา 

เข้าทางใคร?
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In Brief : ย่อความ

พระอุปัชฌาย์ฝรั่ง

ทรรศนะ

ไม่ว่าจะบวชกับพระอุปัชฌาย์ไทย
หรือพระอุปัชฌาย์ฝรั่ง ผู้บวชก็ต้อง
รักดีเอาดีด้วย ส่วนอุปัชฌาย์ก็ต้อง
ดีด้วย เมื่อสองดีมาบวกกันก็เป็นดี
บวก ดีเบิ้ลเลย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วิปริตหรือเปล่า ไม่ใช่บวชท้ิงบวชขว้าง 
ไม่ใช่อยากได้บวช ได้ค่าบวช แต่ไม่เพ่ง
ดูว่าผู ้นั้นเหมาะสมหรือไม่ บวชแล้วก็ 
ไม่ท้ิงขว้าง ติดตามดูพฤติกรรม ความ
ประพฤติจนสมบูรณ์  
 อย่าง สมเด็จเฮง เขมจารี วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤฎิ์  ท ่านบอกความเป ็นพระ
อุปัชฌาย์ว่า อาจารย์กับศิษย์ต้องไม่มีช่อง 
ว่าง คือเพ่งดูแบบแนบสนิท ติดตามชนิดทุก 
ฝีก้าวท�านองนั้น อยู่ห่างกันก็ต้องเฝ้าเพ่งเฝ้า 
ดูความประพฤติ พระอุปัชฌาย์ต้องเพ่งดูลูก
ศษิย์ให้ประคองตวัอยูใ่นพระธรรมวนิยัโดยไม่
ผิดพลาด ไม่เสียหาย ปฏิบัติถูกต้องงดงาม 
อย่างนี้จึงถือว่าเป็นพระอุปัชฌาย์ที่ล�้าเลิศต่อ
ศิษย์ ไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์ท�าอะไรนอกลู่นอก
ทาง ส่วนพระอุปัชฌาย์เองก็ไม่ไปผิดทางจน
ลูกศิษย์เดินตามไปด้วย
 ชาวพุทธเราควรจะติดตามดู อย่าท�าให้ 
เกิดความรู ้สึกที่อยู ่กันเหินห ่าง ไม ่ดูตา 
ม้าตาเรือ หรือดูแล้วก็ท�าเป็นไม่รู ้ไม่เห็น  
พระอุปัชฌาย์บางรูปไม่ได้ติดตามดูลูกศิษย์  
ไม่ได้ตักเตือน ไม่ได้สั่งสอน ไม่ได้อบรม  
ปล่อยกันไปตามสบายก็อาจท�าให้เกิดความ
เสียหาย เพราะฉะนั้นขั้นแรกพระอุปัชฌาย ์
ต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่า ผู้ที่จะเข้ามาบวช 
มีภูมิหลังหรือก�าพืดอย่างไร ขาดตกบกพร่อง
เสียหายอย่างไร จะได้แก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ 
ลูกศิษย์เดินถูกทาง
 เอาล่ะ..อย่างไรก็ตามวันนี้ประเทศ 
ไทยก็มีพระอุปัชฌาย์องค์แรกที่เป็นชาว
ต่างชาติแล้ว ใครจะเป็นลูกศิษย์คนแรก
ที่บวชกับพระอุปัชฌาย์ฝรั่งก็คงจะได้
ปลื้ม แต่ไม่ว่าจะบวชกับพระอุปัชฌาย์
ไทยหรือพระอุปัชฌาย์ฝรั่ง ผู้บวชก็ต้อง
รักดีเอาดีด้วย ส่วนอุปัชฌาย์ก็ต้องดี 
ด้วย เมื่อสองดีมาบวกกันก็เป็นดีบวก ดี
เบิ้ลเลย ก็หวังว่าเราจะได้ผู้สืบทอดพระ
ศาสนาที่ดีสืบไป
	 เจริญพร

ข่าวที่น่ายินดีในพระศาสนาขณะน้ีคือพระ 
ภิกษุชาวเยอรมันช่ือ “พระครูอุบลภาวนา
วิเทศ (เฮ็นน่ิง เกวลี)” เจ้าอาวาสวัดป่า
นานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าส�านัก
ปฏิบัติธรรมวัดป่านานาชาติ ผ่านการสอบ 
เป็นพระอุปัชฌาย์ตามกฎมหาเถรสมาคม 
ของคณะสงฆ์ไทยเป็นรูปแรก  
 ท่านมีความศรัทธาและเป็นนักวิทยา 
ศาสตร์ มาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเกิด
ศรัทธาอย ่างแรงกล ้า ปฏิ บัตินั่ งสมาธิ 
ตั้งแต่เด็กๆ โดยบวชเมื่ออายุ 28 ปีกับ  
“หลวงพ่อชา” จนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่า
นานาชาติ แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่าคือได้เป็นพระ
อุปัชฌาย์ที่สามารถบวชให้กุลบุตรได้ 
 การสอบผ่านเป็นพระอุปัชฌาย์ไม่ใช ่ 
สอบได ้ง ่ายๆ ตามขั้นตอนของมหาเถร 
สมาคม จึงถือเป็นความน่าภูมิใจท้ังตัวท่าน
และศาสนิกชนท่ีเ ล่ือมใสศรัทธาในพระ 
พุทธศาสนา เพราะท ่านจะได ้ สืบทอด 
พระธรรมวินัยให ้กับลูกศิษย ์ที่ท ่านเป ็น 
พระอุปัชฌาย์ให้  
  “อุปัชฌาย์” แปลว่าผู้คอยดูแลเอาใจ
ใส่ คอยแนะน�า พร�่าเตือนศิษย์ บวชแล้ว

กล้าท้าก็กล้าไล่!

ข่าว “นาฬิกาหรู” ของ  “บิ๊กป้อม” 
ยังแรงต่อเนื่อง โดยเฉพาะการออก 
มาพูดเมื่อวันที่ 31 มกราคมว่า รับ
ราชการมาตั้งแต่ปี 2511 ถึงวันนี้ก็  
50 ปีได้ท�าอะไรที่เสียหายต่อประ 
เทศชาติบ้านเมืองบ้าง “ถ้าประ 
ชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะ
ไปจากต�าแหน่งนี้”
 “ทชิา ณ นคร” จงึสร้างแคมเปญ
รณรงค์บนเว็บไซต์ change.org หัว 
ข้อ “อยากให้รองนายกประวิตรฯ 
ลาออกตามที่ท่านกล่าวไว้” โดย
ระบุเหตุผลว่าเพื่อให้สถานการณ์ท่ี
อึมครึมทางการเมืองคลี่คลายใน 
ทางที่ดี โดยผลการณรงค์จะส่งต่อ 
ไปยัง “ทั่นผู้น�า” 
 ปรากฏว่าภายในระยะเวลาไม่
ถึง 24 ชั่วโมงคือเวลา 14.24 น.  
(1 กมุภาพนัธ์) มผีูล้งชือ่สนบัสนนุ 
แคมเปญแล้วกว่า 26,120 คน 
เกินเป้าที่วางไว้ 25,000 คน 
 ขณะที่เฟซบุ๊ก Drama-addict 
โดย “นพ.วิทวัส ศิริประชัย” หรือ 
“จ ่าพิชิต ขจัดพาลชน” ก็ท�า 
โพลถามความเห็นแฟนเพจกว ่า  
1 .8 ล ้านคนว ่าอยากให ้  “บิ๊ก 
ป้อม” อยู่ต่อนานๆ หรืออยากให้ 
ไปพักผ่อน
 ปรากฏว่าในเวลาเพยีง 18 ชัว่ 
โมงจากจ�านวนผู้โหวต 66,900  
คน มีผู้ลงคะแนนว่าอยากให้ไป
พักผ่อนมากถึงร้อยละ 95 
	 สุดท้ายก็อยู่ที่	 “พี่ใหญ่”	 จะท�า
อย่างที่พูดหรือไม่?	 และ	 “น้องตู่”	 
ยังยืนยันเป็น	 “เรื่องส่วนตัว”	 อีก 
หรือไม่?เพราะขนาด	 “โรดแม็พ”	 
ที่พูดในประเทศและกับผู้น�าโลกยัง
ตีหน้าซื่อว่า	“ไม่เคยสัญญาใดๆ”!
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เศรษฐกิจ

ขายสถานทูตอังกฤษ19,000ล้าน

ส�านักข่าวบีบีซีไทยรายงานว่า 
กระทรวงการต่างประเทศสหราช
อาณาจักรเปิดเผยว่า ได้ขายที่ดิน
สถานเอกอัครราชทูตประจ�า 
ประเทศไทยในราคา 420 ล้าน
ปอนด์ (ประมาณ 19,000 ล้าน
บาท) นับเป็นตัวเลขการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่สูงที่สุดในประ 
วัติศาสตร์ ซึ่งเงินที่ได้จะน�าไป 
ใช้ซ่อมแซมอาคารสถานทูตใน
ประเทศอื่นทั่วโลก
 สถานทูตอังกฤษมีสถาปัตย 
กรรมแบบโคโลเนยีล สร้างขึน้เมือ่
ปี 1922 หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษ
ซื้อที่ดิน 9 เอเคอร์บนถนนวิทยุ  
(36,422 ตารางเมตร) ซึ่งสมัยนั้น 
ถือว่าเป็นเขตรอบนอกของกรุง 
เทพฯ แต่ปัจจบุนัสถานทตูองักฤษ 
กลายเป็นย่านธุรกิจส�าคัญของ
กรุงเทพฯ 
 นายบอริส จอห์นสนั รฐัมนตรี
ต่างประเทศอังกฤษ กล่าวว่า อัง 
กฤษเป็นผูน้�าในเวทีโลกและหมาย
มั่นว่าต้องให้นักการทูตอังกฤษมี
เครื่องมือซึ่งจ�าเป็นต่อการท�างาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ  รวมถงึทีท่�างาน
ที่ทันสมัย ปลอดภัยและเหมาะ 
กับการท�างาน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ 
ที่กรุงเทพฯ เท่านั้น แต่รวมถึงทั่ว

โลกด้วย
 นายจอห์นสันกล่าวด้วยว่า 
สถานทตูใหม่ทีท่นัสมยัจะเพิม่พนู
ความสัมพันธ์ด้านการค้าของสห
ราชอาณาจักรกับประเทศไทย
 นายไซมอน แมค็โดนลัด์ ปลดั
ส�านักงานการต่างประเทศและ 
เครือรัฐจักรภพ กล่าวว่า การตัด 
สินใจนี้นับเป ็นมูลค ่าที่ดีที่สุด
ส�าหรับผู้เสียภาษี ภายใต้สภาพ

ปิดดีลขายสถานทูตอังกฤษราคาถึง 19,000 ล้านบาท สูงที่สุด
ในประวัติศาสตร์ เพื่อน�าเงินไปซ้ือที่ดินสถานทูตแห่งใหม่ 
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงซ่อมแซมอาคาร
สถานทูตทั่วโลก

ทรัพย์เพิ่มพูน	:	นายเฉินจิง	หมิง	รองกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ	

ธนาคารธนาคารแลนด์	 แอนด์เฮ้าส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�า	 

3	เดือน	“ทรัพย์เพิ่มพูน”	รับดอกเบี้ยพิเศษสูง1.68%	ต่อปีเริ่มตั้งแต่	1	กุมภาพันธ์- 

31	มีนาคม	2561หรือจนกว่ายอดเงินฝากในโครงการครบ	2,000	ล้านบาท

รุกตลาดคนรักสัตว์	:	ศุภานวิต	เอี่ยมสกุลรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โครงการ	

คริสตัล	 ดีไซน์	 เซ็นเตอร์	 (ซีดีซี)	 ร่วมกับ	 มร.มานาบุ	 โบอิเกะ	 กรรมการผู้จัดการ	 

บริษัท	อิออน	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	เปิดตัว	AEON	Pet	Shop@CDC	ศูนย์บริการและ

จ�าหน่ายสินค้าส�าหรับสัตว์เลี้ยงอันดับ	1	จากญี่ปุ่น	แห่งแรกในไทย	

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสิน
เชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
เปิดเผยว่า เพื่อให้โครงการการ 
ค�้าประกันสินเชื่อ Micro Entre 
preneurs สามารถกระจายความ
ช่วยเหลือให้การค�้าประกันสินเชื่อ
ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มราย
ย่อยอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น จึงก�าหนดหลักเกณฑ์   
Single Guarantee Limit ส�าหรับ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วม
โครงการ SGL Micro คือ
 1.ก�าหนดกรอบวงเงนิค�า้ประกนั
สินเชื่อ SGL Micro ให้ผู้ประกอบ

การต่อรายรวมทุกโครงการค�้า 
ประกันสินเชื่อ Micro Entre 
preneurs (เฟส 1-2 และเฟส 
ต่อไป) และรวมทกุสถาบันการเงนิ 
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย 
 2.ก�าหนดแนวทางปฏิบัติการ
นับ SMEs ต่อรายประกอบด้วย
บุคคลธรรมดาที่หมายถึงผู้ขอสิน
เชื่อและคู่สมรส (จดทะเบียน) ให้
นบัรวมวงเงนิเป็น SMEs รายเดียว 
กัน ส่วนนิติบุคคล ผู้ขอสินเชื่อให้
นบัวงเงนิรวมตามชือ่ทีจ่ดทะเบยีน
กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น 
SMEs รายเดียวกัน เริ่มบังคับใช้
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป 

เพ่ิมค�า้ประกนัฯสนิเชือ่ไมโคร

แวดล้อมทางการคังที่ตึงตัว
 ราคาขายครั้งนี้ถือว่ามีมูลค่า
สูงเกือบครึ่งหน่ึงของงบประมาณ
หลักประจ�าปีจ�านวน 1,200 ล้าน
ปอนด์ (53,900 ล้านบาท) ของ
ส�านักงานการต่างประเทศและ
เครือจักรภพ โดยเงินจ�านวนนี้

สามารถน�าไปซื้อที่ดินสถานทูต
แห่งใหม่ ปรบัปรงุระบบรกัษาความ 
ปลอดภัยและเสริมการป้องกัน 
ภัยจากแผ่นดินไหวได้ ซึ่งโครง 
การปรับปรุงสถานทูตอังกฤษยัง
รวมถึงการติดตั้งรั้วไฟฟ้าให้กับ
สถานทตูทีก่รงุปารสี การปรบัปรงุ
สถานทูตท่ีกรุงไคโร และการ 
ซ้ือที่ดินสถานทูตแห่งใหม่ในกรุง
นิวเดลี
 ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของสถาน
ทูตอังกฤษประจ�าอยู่ที่กรุงเทพฯ 
มีก� าหนดย ้ายไปยั งที่ท� าการ 
แห่งใหม่ซึ่งทันสมัยกว่าภายใต้
สัญญาเช่า 15 ปี

 นายนธิศิ กล่าวว่า โครงการค�า้
ประกันสินเชื่อ Micro Entre pre 
neurs ประสบความส�าเรจ็อย่างสงู 
โดยใช้กลไกการค�้าประกันสินเชื่อ
จาก บสย.ซึ่งเปิดโครงการเมื่อปี 
2557 ได้รบัอนมุตัวิงเงนิค�า้ประกนั
สินเชื่อจากรัฐบาล จ�านวน 5,000 
ล้านบาทในการขบัเคลือ่นโครงการ 
ปี 2559 รัฐบาลได้ให้ด�าเนินโครง 
การต่อเนื่องในเฟส 2 และอนุมัติ
วงเงินค�้าประกันสินเชื่อจ�านวน 
13,500 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุด
โครงการวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
และปัจจุบันบสย.มีวงเงินค�้าประ 
กนัสนิเชือ่อกีกว่า 2,600 ล้านบาท   
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ข่าวย่อย
เหยยีดผวิฝรัง่เศสลด 
กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส
รายงาน ปีที่แล้วต�ารวจได้รับ
แจ้งเหตุที่เกิดจากการเหยียด
ผิว 950 ครั้ง ลดลงร้อยละ 16 
จากปี 2559 และลดลงอย่าง
มากเมือ่เทยีบกบัปี 2558 ท่ีได้
รบัแจ้งเหตุการใช้ความรนุแรง 
วางเพลิง ท�าลายทรัพย์สิน ข่ม 
ขูไ่ม่ต�า่กว่า 2,000 ครัง้อย่างไร
ก็ดี ปีที่แล้วมีการปองร้ายชาว
มุสลิมและชาวยิวเพิ่มขึ้นจาก 
67 ครั้งเป็น 72 ครั้ง และจาก 
77 ครั้งเป็น 97 ครั้ง 

ผู้น�าอังกฤษเยือนจีน 
เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี
แห่งอังกฤษ เดินทางเยือนจีน 
เป็นเวลา 3 วัน หวังเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางการค้าและ
การลงทนุ หลงัองักฤษถอนตัว
ออกจากสหภาพยุโรป หรือ
เบรก็ซทิ รวมถงึการขยายโครง 
การแลกเปลีย่นครคูณติศาสตร์ 
และการรณรงค์ส่งเสริมการ
เรียนภาษาอังกฤษในจีน 

ไฟไหม้บ้านพักคนชรา 
ไฟโหมไหม้บ้านพักคนชราใน
เมอืงซปัโปโร เป็นอาคาร 3 ชัน้ 
สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วย 
หิมะ และเมื่อควบคุมไฟได้
แล้ว อาคารทั้งหลังก็อยู ่ใน
สภาพไหม้ด�า หลังคาพังถล่ม 
ต�ารวจเผยว่า พบผู้เสียชีวิต 11 
คน เป็นชายชรา 8 คน สตรี
ชรา 3 คน คนชราอีก 5 คน
สามารถหนีออกมาได้โดยได้
รบับาดเจบ็เลก็น้อย เจ้าหน้าที่
ก�าลังพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้
เสียชีวิต และสอบสวนหา
สาเหตุของเพลิงไหม้หลังได้
โทรศัพท์รับแจ้งเหตุเมื่อเวลา 
23.42 น.วันพุธตามเวลาท้อง
ถิ่น ตรงกับเวลา 21.42 น.วัน
พุธตามเวลาในไทย

ต่างประเทศ

ขึ้นบัญชีด�า‘หัวหน้าฮามาส’
รัฐบาลสหรัฐประกาศว่านาย
อิสมาอิล ฮานิเยาะห์ หัวหน้า
กลุ่มฮามาส ถือเป็น “ผู้ก่อการ
ร้าย” ความเคลื่อนไหวท่ีจะ
ท�าให้สถานการณ์ในตะวนัออก 
กลางเลวร้ายมากยิ่งขึ้น 
 รายงานจากกรุงวอชิงตัน ประ 
เทศสหรฐัอเมรกิา ว่ากระทรวงการ
ต่างประเทศสหรฐัออกแถลงการณ์
เม่ือวันพุธ ขึ้นบัญชีด�านายอิสมา
อลิ ฮานเิยาะห์ ผูน้�าสูงสดุของกลุม่
ฮามาส  มีสถานะเป็น “ผู้ก่อการ
ร้าย” โดยระบุด้วยว่าฮานิเยาะห์ 
อาย ุ55 ปี ซึง่ได้รบัการแต่งตัง้เมือ่
เดอืนพ.ค.ปีท่ีแล้ว มีความสมัพนัธ์
ใกล้ชิดกับกองก�าลังติดอาวุธของ
กลุ ่มฮามาส และอยู ่ เ บ้ืองหลัง
เหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธต่อพล 
เรอืนอสิราเอล และการก่อการร้าย
ที่คร่าชีวิตชาวอเมริกันแล้ว 17 คน
 อย่างไรก็ตาม ฮานเิยาะห์มชีือ่
อยู ่ในบัญชีด�าของกระทรวงการ
คลังสหรัฐอยู่แล้ว ที่เป็นการอายัด
ทรัพย์สินซึ่งมีอยู ่ในสหรัฐ และ 
การห้ามชาวอเมริกันติดต่อท�าธุร 
กรรมร่วมกับอกีฝ่าย ในขณะทีก่ลุม่
ฮามาสอยู่ในบัญชีด�าของรัฐบาล
วอชิงตันมาตั้งแต่ปี 2540
 ด้านกลุ ่มฮามาสออกแถลง 
การณ์ตอบโต้การขึ้นบัญชีด�าฮานิ
เยาะห์เป็นผู้ก่อการร้าย ว่าสหรัฐ 
“ล�า้เส้นมากเกินไปแล้ว” และปลกุ
ระดมการลกุฮอื “อนิตฟิาดา” คร้ัง
ใหม่ ซึ่งเป ็นหนทางเดียวที่จะ
สามารถต่อสู้กับ “นโยบายไซออ
นิสต์” ที่สนับสนุนโดยอเมริกาได้ 
ท้ังนี้ ความเคล่ือนไหวดังกล่าวมี
แนวโน้มยิ่งเพิ่มความตึงเครียดให้
กับสถานการณ์ในตะวนัออกกลาง 
หลังสหรัฐยืนยันการย้ายสถาน
เอกอัครราชทูตจากกรุงเทลอาวีฟ
ไปยงักรงุเยรซูาเลมภายในปี 2562 
ตามการประกาศรับรองสถานะ
นครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ให้เป็นเมือง
หลวงของอิสราเอล “เพียงฝ่าย
เดียว” เมื่อเดือนธ.ค.ปีที่แล้ว
 รัฐบาลสหรัฐขยายระยะเวลา

สถานะผู้อพยพพเิศษให้กบัพลเมอืง
ซีเรียราว 7,000 คน อาศัยต่อ 
ในประเทศได้จนถึงสิ้นเดือน ก.ย.  
ปีหน้า “เป็นอย่างน้อย” 
 นางเคิร์สต์เจน นีลเซน รมว.
กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
ของสหรัฐ (ดีเอชเอส) กล่าวเมื่อ 
วนัพธุ ว่ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ลงนามในกฎหมายสถานะคุม้ครอง
ชั่วคราว (ทีพีเอส) ส�าหรับผู้อพยพ
ชาวซีเรียราว 7,000 คน ให้อาศัย
อยู่ในประเทศต่อได้ “อีกอย่างน้อย  
18 เดือน” หรือจนถึงวันที่ 30 ก.ย.  
2562 เนือ่งจากสถานการณ์สงคราม 
กลางเมืองในซีเรีย “ยังไม่มีแนว 

ธงชาติเกาหลีเหนือได้โบกสะบัด
ในเกาหลีใต้เป็นคร้ังแรกในรอบ
หลายปี ขณะที่เกาหลีใต้เป็นเจ้า
ภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ฤดหูนาวทีก่�าลงัจะมขีึน้ในสปัดาห์
หน้า และถือเป็นการพักความขัด
แย้งที่ มีต ่อโครงการนิวเคลียร ์
เกาหลีเหนือชั่วคราว 
 หมูบ้่านนกักฬีาโอลมิปิกกงันงึ
กลายเป็นจุดเซลฟีในวันนี้ โดยมี
อาสาสมัครโพสต์ท่าถ่ายรูปกับ
ธงชาติเกาหลีเหนือที่ประดับอยู่
เหนือดินแดนเกาหลีใต้เป็นคร้ัง
แรกนบัตัง้แต่การแข่งขนักฬีาเอเชยี
นเกมส์ 2014 ในเมอืงอนิชอน คาด
ว ่ า ที ม นั ก ส เ ก็ ต แ ล ะ นั ก ส กี
เกาหลีเหนือ 10 คนก�าหนดเดิน

ธงชาติโสมแดงโบกในโสมขาว

ทางถึงเกาหลีใต้ในบ่ายวันนี้ ด้วย
เ ที่ ย ว บิ น พิ เ ศ ษ ส� า ห รั บ ที ม
เกาหลีเหนือที่จะมาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกพย็องชังซึ่งจะ
เร่ิมขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ท้ัง
สองเกาหลีมีโครงการปรองดอง
ร่วมกันหลายอย่างระหว่างการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งเกาหลีใต้
มองว่าเป็นโอกาสดีที่จะบรรเทา
ความตึงเครียดระหว่างกัน

โน้มคลี่คลาย” แต่การขยายระยะ
เวลบงัคบัใช้ค�าสัง่ดงักล่าว ทีจ่ะหมด
อายุในเดอืนม.ีค.นี ้จะไม่มผีลครอบ 
คลุมผู้ลี้ภัยชาวซีเรียซึ่งเดินทางเข้า
มาในสหรัฐหลังเดือนส.ค. 2559
  อนึ่ง ทีพีเอสเป็นสถานะผู้ลี้ภัย 
“กรณีพิเศษ” ที่รัฐบาลวอชิงตัน 
จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 เพื่อเป็นการ
มอบความช่วยเหลือด้านมนุษย 
ธรรมให้แก่ประชาชนจากประเทศ
ที่เผชิญกับสถานการณ์สงคราม 
และความไม่สงบทางการเมอืงหรอื 
ภยัธรรมชาต ิในการใช้ชวีติและท�า 
งานอยู่ในสหรัฐได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย” ในช่วงเวลาท่ีจ�ากดั
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี



THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY
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EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4760 (1285) วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

ควอเทียร์ ฟู้ด ฮอลล์ 
ควอเทียร์ ฟู้ด ฮอลล์ ศูนย์รวม
อาหารและไลฟ์สไตล์ใจกลางสุขุม 
วทิเดนิหน้าปรบัโฉมครัง้ใหญ่สร้าง 
เดสติเนชั่นสุดฮิป แหล่งแฮงค ์
เอ้าท์ ชั้นใต้ดินแห่งใหม่! ยกทัพ
อาหารคาว-หวาน จากร้านระดับ
ท็อปลิสต์มาพร้อมเสิร์ฟส�าหรับ 
ทุกไลฟ์สไตล์ที่ ชั้น บี, ดิ เอ็มควอ
เทียร์ แล้ววันนี้
 นวมาศ บุนนาค ผู้ช่วยผู้จัด 
การทั่วไปบริหารสินค้า FOOD, 
บรหิารสนิค้าซเูปอร์มาร์เกต็ บรษิทั 
เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด กล่าวถึง  
ควอเทียร์ ฟู้ด ฮอลล์ ภายใต้โฉม
ใหม่ว่า “หลังจาก  ควอเทียร์ ฟู้ด 
ฮอลล์ ได้เปิดให้บริการย่างเข้าสู่ปี
ที่ 4 กับการมุ่งม่ันเป็นศูนย์รวม
อาหารและไลฟ์สไตล์ที่ดีที่สุดของ
คนกรุงเทพฯ ล่าสุด ได้มีการปรับ
โฉมครั้งใหญ่เพื่อให้ตอบรับไลฟ์
สไตล์ใหม่ๆของลูกค้ามากขึ้น เพื่อ
ให้ ควอเทียร์ ฟู้ด ฮอลล์ เป็นเดส 
ตเินชัน่สดุฮิป แหล่งแฮงค์เอ้าท์ชัน้
ใต้ดินแห่งใหม่ของคนกรุงเทพฯ 
ในบรรยากาศที่อบอุ ่น สบายๆ 
รายล้อมไปด้วยความสดชื่นจาก
ต้นไม้สเีขยีว สร้างความผ่อนคลาย
ให ้ทุกมื้ ออาหาร ที่ ส� าคัญได ้
รวบรวมร้านอาหารชั้นน�าที่มีชื่อ
เสยีงมาเสร์ิฟเมนตู่างๆ ส�าหรบัทกุ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมด้วย ร้าน

อาหารที่ตัวเองชอบมาทานร่วม 
กันได้ อีกทั้ง จะพยายามเลือก
สถานที่ที่บรรยากาศดูอบอุ ่น 
สบายๆ เพื่อสร้างความผ่อนคลาย
ในมื้ออาหารก็ถือเป็นหนึ่งเคล็ด
ลับในการสร้างความสุข ความ
สนุกสนาน และความผูกพันใน
ครอบครัวค่ะ” 
 และนอกจากนี้ ยังมีสาวเฮลท์
ตี้ บุ๊คกี้-ศุภานุช มณีเนตร ไอ
ดอลที่ก�าลังมาแรงของคนรักสุข 
ภาพ มาเผยเคล็ดลับการเลือก 
รับประทานอาหารที่ดีต่อรูปร่าง
และสุขภาพในเวลาเดียวกัน โดย
ได้แชร์ไอเดียในมื้ออาหาร คือ 
“ส�าหรับบุ๊คกี้สิ่งที่ส�าคัญท่ีสุดใน
การลดน�้าหนักเพื่อสุขภาพคือ 
เราต้องมีความสุขกับมันค่ะ หาก
เราไม่มีความสุขเราจะไม่สามารถ
ท�าได้อย่างยั่งยืน โดยเคล็ดลับ 
ของของบุ๊คกี้คือการทานอาหาร 
ให้ครบ 5 หมู่เลือกทานอาหารที่
คลีน แต่ไม่เครียดเกินไป สามารถ
ทานอาหารปรกติได้ 3-4 มื้อต่อ
สัปดาห์ หรือยกตัวอย่างเช่น หาก
มีมื้ อ ใหญ ่ที่ ต ้ อ ง ไปปาร ์ตี้ กั บ 
เพื่อนๆ ในตอนเย็น บุ๊คกี้จะเลือก
ออกก�าลงักายก่อนในตอนเช้าและ
ทานมื้อเบาๆในตอนเที่ยง เพื่อ 
ไปปาร์ตีก้บัเพ่ือนๆได้แบบมคีวาม
สุขเต็มที่ค่ะ”

อาหารที่ไม่เคยเปิดเป็น Flagship 
Store ที่ไหนมาก่อนมาเปิดที่  
ควอเทยีร์ ฟูด้ ฮอลล์ เป็นคร้ังแรก”
 โดยในพิธีเปิดงานในวันนี้ ม ี
กูรดู้านอาหารและไลฟ์สไตล์ชือ่ดงั
อย่าง ตุ๊กตา-พนิดา เอ่ียมศิริ
นพกุล แฟชั่นนิสต้าสายหวาน
แห่งยุคและบรรณาธิการส�านัก
พิมพ์ยาหยี มาร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์
การทานอาหารสดุชคิ โดยกล่าวว่า 

“ส่วนตัวแล้วจะเลือกทานอาหาร
ง่ายๆ และส�าหรับตัวตุ๊กตามีน้อง
ชืน่ใจ จงึต้องหาอะไรทีล่กูสามารถ
ทานได้ แต่ที่เน้นเลยคือต้องอร่อย 
โดยในทุกๆวันจะทานด้วยกันทั้ง
ครอบครัว เพราะฉะนั้นในแต่ละ 
มื้อแต่ละคนจะมีความชอบหรือ
อยากทานอะไรที่แตกต ่างกัน  
เราจึงหาสถานที่ที่มีอาหารหลาก
หลาย ให้ทุกคนสามารถเลือกซื้อ
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