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อย่างเตม็ทีว่่าสามารถเป่าเสก
อะไรก็ได้ตามแต่ใจปรารถนา 
ก็น่าจะท�าให้มีโอกาสได้เห็น
การเลือกตั้งตามโรดแม็พ 
เกิดขึ้น หากผลตีความชี้ไป 
อีกทางจะเกิดความยุ ่งยาก 
ที่ไม่เพียงกระทบต่อโรดแม็พ
เลือกตั้ง แต ่จะเป ็นความ 
ยุ ่งยากในระดับท่ีอาจจะพา
การเมืองพบทางตันอย ่าง
แน่นอน

ต้องเป็นเด็กดี!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

โสมแดงต้อง
เลกินวิเคลยีร์

เศรษฐกิจ 4

5เดือนต่างชาตขิาย
1.1แสนล้าน

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

กรงุเทพร่วมพนัธมิตร
พัฒนาTrade Finance

ผลการตคีวามทีจ่ะออกมาวนันี้ 
(30 พ.ค.) ประเด็นที่น่าสนใจ
ทีส่ดุไม่ใช่ พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. 
เพราะหากขัดรัฐธรรมนูญก็
เป็นเรือ่งทีส่ามารถแก้ไขให้ถกู
ต้องได้ไม่ยากและใช้เวลาไม่
นาน ต่างจากผลตีความการ 
ใช้อ�านาจมาตรา 44 ปรับแก้
กฎหมายพรรคการเมือง หาก
ออกมาว ่าไม ่ขัดและค�าตัด 
สินรับรองการใช้อ�านาจพิเศษ
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หลังจากรอกันมานานในที่สุดก็ 
จะได้รู ้ เสียทีว ่าพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า
ด ้วยการเลือกตั้งสภาชิกสภาผู ้ 
แทนราษฎร (ส.ส.) และค�าสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 เรื่อง
การด�าเนินการตามกฎหมายประ 
กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการ 
เมือง จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรม 
นูญหรือไม่
 แน่นอนว่าผลการตีความ
ย่อมสร้างแรงกระเพื่อมไปถึง
ก�าหนดการเลอืกต้ังทีว่างไว้ด้วย
 ทั้งนี้ หากฟังจากฟากฝั่งผู ้มี
อ�านาจและบุคคลในเครือข ่าย 
ค่อนข้างมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่า 
ผลการตีความร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง  
ส.ส. จะไม่ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญู 
 ส่วนค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 
53/2560 เรือ่งการด�าเนนิการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง หากพิจารณา
ตามหลักการแล้วถือว่ายังลูกผีลูก
คน มคีวามก�า้กึง่ค่อนข้างมาก อาจ
จะขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็ได้ 

สะดวกหรือตัน?
ผู้สมัครน่าจะเป็นปมปัญหาใหญ่
ที่สุดที่ต้องหาทางแก้ไขให้ได้ ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของ คสช. ท่ีต้องหา
ทางออกที่ทุกฝ ่ ายยอมรับได ้  
เพราะเป็นคนผูกปมปัญหาข้ึน 
มาเองโดยไม่ยอมปลดล็อกให้
พรรคการเมืองท�ากิจกรรม ทั้ง 
ที่กฎหมายพรรคการเมืองมีผล
บังคับใช้มาแล้วกว่า 8 เดือน
 เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้
 ทั้งนี้ เช่ือว่าการแก้ปัญหาอัน
เนื่องมาจากพรรคการเมืองไม่
สามารถด�าเนินการตามข้อก�า 
หนดของกฎหมายพรรคการ 
เมืองได้จะเข้าข่ายลิงแก้แหท่ีย่ิง 
แก้จะยิ่งสร้างความยุ ่งยากมาก 
ขึ้นอย่างแน่นอน
 อย่างน้อยหากมีการใช้อ�านาจ
พิเศษละเว้นให้พรรคการเมือง 
ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายบาง
ประการเพื่อให้สามารถเตรียม
ความพร้อมส่งผู ้สมัครรับเลือก 
ตั้งได้ เชื่อว่าจะมีคนพวกหนึ่งไป 
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการ 
ใช้อ�านาจพิเศษแน่
 เว้นเสียแต่ว่าผลการตีความ 
ค�าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ี 53/2560 
เรื่ อ งการด� า เนินการตามกฎ 
หมายประกอบรัฐธรรมนูญว ่า 
ด้วยพรรคการเมืองที่จะออกมา 
ในวันนี้ (30 พ.ค.) หากออกมา 
ว ่าไม่ขัด และค�าตัดสินรับรอง 
การใช้อ�านาจพิเศษมาตรา 44 
อย่างเต็มที่ว ่าสามารถเป่าเสก 
อะไรก็ได ้ตามแต่ใจปรารถนา  
น่าจะท�าให้มีโอกาสได้เห็นการ
เลือกตั้งตามโรดแม็พเกิดขึ้น
 แต่หากผลตีความชี้ไปอีก
ทางก็ตัวใครตัวมันล่ะงานนี้

คสช. ต้องหาทางออกที่ทุกฝ่ายยอมรับ
เพราะเป็นคนผูกปมปัญหาขึ้นมาเอง

โดยไม่ยอมปลดล็อกให้พรรคการเมือง

 ส่วนการเชิญพรรคการเมือง 
ไปพูดคุยกับ คสช. มีแนวโน้ม 
เป็นไปได้ว่าอาจต้องเล่ือนออกไป 
ก่อน เนื่องจากพรรคการเมือง 
ส่วนใหญ่มองว่าหากการพูดคุย
ไม่มีประเด็นก�าหนดวันเลือกตั้ง 
ที่ชัดเจนก็เสียเวลาเปล่า
 อย่างไรก็ตาม ยังมีพรรคการ 
เมืองอีกบางส่วนที่พร้อมไปพูด 
คุยกับ คสช. เนื่องจากต้องการ
เข้าไปเคลียร์ความชัดเจนเร่ือง 
การท�ากิจกรรมทางการเมืองที่
พรรคการเมืองต้องด�าเนินการ
หลายเรื่องตามที่กฎหมายพรรค 
การเมืองก�าหนดไว้
 ถ้าจะรอปลดลอ็กให้พรรคการ 
เมืองท�ากิจกรรมเมื่อกฎหมาย
เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้น่าจะ
ไม่ทันกาล และน่าจะไม่มีพรรค 

การเมืองไหนมีความพร้อมส่งผู้
สมัครรับเลือกตั้งหากไม่ใช้อ�านาจ
มาตรา 44 ออกมายกเว้นการบัง 
คับใช้ สิ่งที่พรรคการเมืองต้อง 
ท�าหลายเร่ืองตามทีก่ฎหมายพรรค 
การเมืองก�าหนด ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องการจัดหาสมาชิกให้ได้ตาม
จ�านวน การแต่งตั้งผู้แทนพรรค
ประจ�าจังหวัดที่ไม่มีสาขาพรรค 
การท�าไพรมารีโหวตเลือกตัวผู ้
สมัคร ส.ส. ฯลฯ
 หากใช้อ�านาจพิเศษออกค�าสั่ง
งดเว้นให้พรรคการเมืองไม่ต้อง 
ท�าอะไรหลายเรือ่งตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนดก็คงเป็นเรื่องตลก เพราะ
จะเป็นการเลือกตั้งที่พรรคการ 
เมืองไม่ต้องท�าตามกฎหมาย
 เรื่องความพร้อมหรือไม่พร้อม
ของพรรคการเมืองในการส่งตัว 
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In Brief : ย่อความ

ล้างบางศาสนา

ทรรศนะ

ขอให้ชาวพุทธมีสติรู้ว่า “ในดีมีเสีย 
ในเสียมีดี” การล้างบางก็เพื่อท�าให้
ศาสนาสะอาด อย่าวิตกกังวลว่า
ศาสนาจะเสื่อม ศาสนาไม่เสื่อม แต่
คนเสื่อมจากศาสนามากกว่า

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ต้องเป็นเด็กดี!
เว็บไซต์ iLaw พาดหัวว่า “ค�าสั่ง
หวัหน้า คสช. ที ่9/2561 วางเงือ่น 
ไขถ้าไม่เป็นเด็กดี ไม่ให้ไปต่อ!” 
โดยชี้ให้เห็นว่ามาตรการบรรเทา 
ผลกระทบต่อผู ้ประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ กิจการ
กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์  
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา  
เพื่อเป ็นการช ่วยเหลือผู ้ประกอบ 
การทีวีดิ จิทัลที่ ไม ่สามารถช�าระ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
ความถี่ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก�า
หนด
 แพ็กเกจช่วยเหลือให้พักช�าระค่า
ธรรมเนียมและลดค่าเช่าให้ถึง 50% 
ดูเหมือนค�าสั่งฉบับนี้จะออกมาเพื่อ 
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ลมหายใจ
ก�าลังรวยริน แต่ไม่ได้หมายความว่า 
ผู้ประกอบการจะได้รับการช่วยเหลือ 
ทุกช่อง เนื่องจากค�าสั่งฉบับนี้ได้วาง
เงื่อนไขว่า หากพบผู้ประกอบการที่ 
ไม่ท�าตามคือ มีพฤติกรรมการน�า
เสนอที่ไม่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่
ก�าหนด ให้ กสทช. พิจารณายกเลิก
พักช�าระค่าธรรมเนียมและจ่ายเงิน
ตามปรกติ  
 ยังไม่รวมถึงการสอดแทรกให้ 
กรมประชาสัมพันธ์สามารถมีราย 
ได้จากการโฆษณาได้ จากเดิมห้าม 
ให้มีรายได้จากการโฆษณา  
  ผู้ประกอบการที่เหมือนคู่ฟัดกับ 
คสช. จะล�าบากทีส่ดุ อย่าง “วอยซ์ทวี”ี 
ที่ถูกปิดและระงับรายการต่างๆไม่ต�่า
กว่า 16 ครั้งแล้ว ค�าส่ังนี้จึงเข้าทาง  
คสช. ที่จะควบคุมช่องทีวีที่มีปัญหา
โดย คสช. ไม่ต้องรับผิด  
 โดยเฉพาะช่วงทีก่�าลงัเข้าสูก่าร
เลอืกตัง้ทีก่ารเมอืงร้อน และ “ทัน่
ผู้น�า” พยายาม “สืบทอดอ�านาจ”

กรณีอดีตพุทธะอิสระท�าให้แบ่งเป็นสองฝัก 
สองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเชียร์ให้จับ อีกฝ่ายหนึ่งก็ว่า
เจ้าหน้าที่ต�ารวจท�ารุนแรงเกินไป ไม่เห็นอก
เห็นใจลูกศิษย์ อีกพวกก็เฉยๆ ชอบก็ชม ถ้า 
ไม่ชอบก็สมน�้าหน้า เป็นพวกอยู่ตรงกลาง 
ไม่เหมือนคู่ฟัดที่ฟาดกันแรง อย่างคุณกนก 
รตัน์วงศ์สกุล กับคณุชวูทิย์ กมลวศิษิฎ์ ท�านอง
คนเรามองไม่เหมือนกัน สองคนยลตาม 
ช่อง คนหน่ึงตาแหลมคมเห็นเป็นเพชรเป็น
ดาว แต่อีกคนเห็นเป็นโคลนตม
 พุทธะอิสระที่วันนี้กลายเป็นนายสุวิทย์ 
ทองประเสริฐ คนเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ร้องห่ม
ร้องไห้บอกว่าท�าไมท�ากับพระดีๆอย่างนี้ได้  
ก็ต้องดูว่าที่ว่าดีนั้นดีของใคร ดีไม่ดีตรงไหน 
เป็นความดีที่ยอมรับกันทั่วไปมั้ย พระอย่าง 
เจ้าคุณสมเด็จองค์ล่าสุด หรือสมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ไม่มีใครบอก
ว่าท่านไม่ดี
 อย ่างกรณีสันติอโศกหรือธรรมกายก็ 
มองแตกต่างกันไปในสายตาของคนทั่วไป  
ถ้าดีก็ต้องดีแท้ดีจริงด้วย สมัยก่อนอย่าง 
นิกรหรือภาวนาพุทโธ ฝ่ายลูกศิษย์บอกว่า 
เป็นพระดี แต่คนส่วนใหญ่บอกว่ารับไม่ได้  
คนที่ชอบก็ต้องบอกว่าฉันชอบของฉัน ฉันก็
ต้องว่าดี แต่ผู้ใหญ่ระดับชาติออกมาขอโทษ  
ก็ท�าให้ต�ารวจที่ไปจับเสียขวัญได้เหมือนกัน 
ตอนจับก็กลัวแบบหนึ่ง จับเสร็จแล้วก็มากลัว
อีกแบบหนึ่ง สงสารต�ารวจเหมือนกันกลัว 
จะโดนผู้ใหญ่เล่นงาน ตอนไปจับก็กลัวญาติ
ธรรมและลูกศิษย์ที่เป็นการ์ดของพุทธะอิสระ 
จึงต้องใช้ก�าลังจ�านวนมากและจู่โจมเช้ามืด
 ถามว่าอดีตพุทธะอิสระจะกลับมาห่มจีวร

อีกได้ม้ัย อาตมาคิดว่าต้องมีบรรทัดฐานสัก
อย่างคือ ต้องมีพระบัญชาจากพระผู้ใหญ่ว่า 
จะเอาอย่างไร ไม่เช่นนั้นต่อไปคนรุ่นหลังท่ี 
มาบวชแล้วมีคดีขึ้นมา เข้าคุกห่มผ้าขาวแล้ว
ออกมาห่มผ้าเหลืองอีก ถ้าเกิดมีการจับอีก 
และสึกอีกก็ดูอเนจอนาถเหมือนกัน
 ข้อส�าคัญอยู่ที่ญาติโยม อาตมาไปสวน
โมกข์มา คนก็เข้าใจแยกแยะ ไม่ยึดติดตัว
บุคคลมากเกินไป ยังปฏิบัติธรรมกันเนือง 
แน่น แต่มีคนวิพากษ์วิจารณ์สวนโมกข์  
วิจารณ์วัดสวนแก้วเหมือนกันว่าคนคงจะน้อย 
ลง เพราะไม่ท�าการตลาด ไม่มีลอดใต้โบสถ์ 
สะเดาะเคราะห์ รดน�้ามนต์ ไม่มีเครื่องราง 
ของขลัง อย่างโยมพากันไปทัวร์ 9 วัด เหมือน
จะไปเที่ยวให้ครบ 9 วัด ถามว่าได้อะไรบ้าง 
 สวนโมกข์ไม่เอาเรื่องเหล่านี้ ไม่ท�าการ
ตลาด ไม่มีสะเดาะเคราะห์ ไม่มีตู้บริจาค ไม่มี
ทอดผ้าป่า ใครจะบริจาคก็ไปที่ช่องบริจาคเข้า
มลูนธิ ิไม่มตีูใ้ห้ใส่ มพีระคอยแจกหนงัสอื สวน
โมกข์ใช้ภาวนาเป็นหลัก อยู่กันเงียบๆ อย่าง
อาตมาจะเทศน์บางคนก็บอกว่าไม่ต้องเทศน์ 
เพราะต้องไปอกี 8 วดั เดีย๋วไปไม่ทนั พวกทวัร์ 
9 วัดปลดวัดสวนแก้วออกจาก 9 วัดไปแล้ว 
เพราะวัดไม่มีสะเดาะเคราะห์ ไม่ปัดรังควาน 
ไม่รดน�้ามนต์ ไม่ลอดใต้โบสถ์ ไม่มีส่ิงศักด์ิ 
สิทธิ์ให้กราบไหว้ เลยไม่มา เพราะไม่สนุก
เหมอืนวดัอืน่ๆทีเ่ขาท�าการตลาดให้คนเขา้วดั
 กลับมาเรื่องพระโดนจับ เพราะข่าวที่
เขาสืบพบว่าเอาเงินไปให้หมอนวดด้วย 
ถ้าเป็นจริงหมอนวดคนนี้ก็แย่เหมือนกัน 
ตอนได้เงินไม่แฉ พอไม่ได้เงินมาแฉ 
อย่างนี้ไม่ต่างกับ “ผีเน่ากับโลงผุ” ยังไง
ก็ขอให้ชาวพุทธมีสติรู ้ว่า “ในดีมีเสีย  
ในเสียมีดี” การล้างบางก็เพื่อท�าให้
ศาสนาสะอาด อย่าวิตกกังวลว่าศาสนา 
จะเสือ่ม ศาสนาไม่เสือ่ม แต่คนเสือ่มจาก 
ศาสนามากกว่า เมื่อรู ้เมื่อเข้าใจก็ท�านุ 
บ�ารงุศาสนาและปฏบิตัธิรรมตามค�าสอน
กันให้เนืองแน่นต่อไป
 เจริญพร
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ขยายการลงทุน : ฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดง 
อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Analyst 
Meeting โดยน�าเสนอผลการด�าเนินงานไตรมาสแรกของปี 2561 และความคืบ 
หน้าการด�าเนินธุรกิจพลังงานทดแทน พร้อมแผนลงทุนธุรกิจใหม่ในอนาคต  

มอบสิทธิพิเศษ : พิตตินันท์ พิทยาวิวิธ ผู้อ�านวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดลูกค้า
รายย่อย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และยศ พัชรมงคลพันธุ์ รองผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
ลูกค้า ดีแทครีวอร์ด มอบสิทธิพิเศษส�าหรับลูกค้า Blue Member ในการสัมมนาการ
เงิน “พลิกความคิด พิชิตการลงทุน Krungsri x dtac Financial Seminar 2018”

เศรษฐกิจ

5เดอืนต่างชาตขิาย1.1แสนล้าน

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้า
ฝ่ายกลยทุธ์การลงทนุ ศนูย์วเิคราะห์ 
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ เปิด
เผยว่า ช่วง 5 เดอืนแรกของปี 2561 
(ณ วันที่ 24 พฤษภาคม) ต่างชาติ
ขายสทุธิหุ้นไทยไปแล้วกว่า 110,000 
ล้านบาท นบัเป็นการขายมากท่ีสุด
เป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันในอดีต สะท้อนถึงความ
เสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้นหลังการเติบโตของ
ตลาดเกิดใหม่เริ่มมีอุปสรรคจาก
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น
ท่ามกลางการขึ้นดอกเบี้ยอย่าง 
ต่อเนื่องของธนาคารกลางสหรัฐ 
(Fed) ขณะทีส่ภาพคล่องโลกมแีนว
โน้มลดลงจากการลดขนาดงบดุล
ของเฟดและการลดนโยบายผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) ของธนา 
คารกลางยุโรป (ECB) รวมถึงรา 
คาน�้ามันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 
50% ส่งผลกดดันก�าลังซ้ือและ
ท�าให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของประ 
เทศตลาดเกิดใหม่ลดลง
 อย่างไรกต็าม นกัลงทนุควรตดิ 
ตามการประชมุเฟดวันที ่13 มถินุา 
ยนนี้อย่างใกล้ชิด หากเฟดส่งสัญ 
ญาณขึน้ดอกเบีย้เรว็กว่าทีค่าดกจ็ะ
จุดชนวนให้นักลงทุนต่างประเทศ
เทขายหุ้นไทยและหุ้นในประเทศ

ตลาดเกิดใหม่อีกรอบ ซึ่งประเด็น
การขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดจะ
กดดันการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
รวมถึงไทยไปตลอดปี 2561
 นายคมศรกล่าวว่า ขณะนี้นัก
ลงทุนคาดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 
ในปีนีท้ัง้หมด 3 ครัง้ ซึง่ได้ปรบัขึน้
ไปแล้ว 1 ครัง้ในเดอืนมนีาคม และ
คาดว่าจะขึ้นอีกครั้งในเดือนมิถุ 
นายน หากทั้งปีเฟดปรับขึ้นดอก 
เบี้ยมากกว่า 3 ครั้ง หรือเร็วกว่าที่

คาด จะท�าให้นักลงทุนเริ่มเทขาย
หุ้นในตลาดเกิดใหม่รวมถึงประ 
เทศไทยอีกครั้ง ดังนั้น จึงแนะน�า
ให้นกัลงทนุลงทนุด้วยความระมดั 
ระวังในช่วงที่เหลือของปี และควร
ให้น�้าหนักการลงทุนในตลาด
พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐและญี่ปุ่น 
มากกว่าตลาดเกิดใหม่ ทั้งให้ถือ
เงินสดเพิ่มขึ้น เพราะจะมีความ

เสี่ยงเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ 
ปี 2561 
 นอกจากนี้ยังประเมินว่าความ
เสี่ยงจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะช่วง
ไตรมาส 4 มีประเด็นที่ต้องจับตา
มองอีก 2 ประการ ได้แก่ สภาพ
คล่องที่ลดลงจากการลดขนาดงบ 
ดุลของเฟดและการยุติ QE ของ 
ECB และความเสีย่งจากการเลอืก
ตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือน
พฤศจิกายน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจ รวมถึงอาจเป็นความ
เสี่ยงให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ถูกน�าเข้ากระบวนการถอด 
ถอนได้

ทิสโก้ให้จับตาการประชุมเฟด หากประกาศขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่า
คาด นักลงทุนต่างชาติเตรียมเทขายหุ้นประเทศตลาดเกิดใหม่
และไทยอีกระลอก หลัง 5 เดือนแรกขายไปแล้วกว่า 110,000 
ล้านบาท

กรุงเทพรว่มพันธมติรพัฒนาTrade Finance
ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ 
Marco Polo เพือ่พฒันาระบบการ
ให้บริการทางการเงินเพื่อการค้า
ระหว่างประเทศ (Trade Finance) 
โดยร่วมมอืระหว่างกลุม่พนัธมติร 
R3 (R3 Consortium) ผู้พัฒนา
เทคโนโลยแีละซอฟต์แวร์ด้านการ
เงินแห่งอนาคตในการเช่ือมต่อ
และรองรบัการท�าธรุกรรมระหว่าง
กนั ท�าให้เกดิประโยชน์กบัทกุฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประ 
เทศ โดยเป็นโซลชูัน่ส�าหรบั Open 
Account Trade Finance ที่
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน

ระบบได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนการท�าธุรกรรมที่มีประ 
สทิธภิาพอย่างครบวงจร สามารถ
ปรับให้เข้ากับความต้องการใช้
งานได้อย่างหลากหลาย สะดวก 
และปลอดภยัยิง่ขึน้ โดยระยะแรก
จะเน้นในด้านการลดความเสี่ยง
การรบัช�าระค่าสินค้า บรกิาร และ
การให้สินเชื่อลูกหนี้การค้า
 นางพรนจิ ตลุย์วฒันจติ ผูช่้วย
ผู ้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ
สนบัสนนุ ธนาคารกรงุเทพ กล่าว
ว่า ปัจจุบันลูกค้าของธนาคารได้
ปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ
มาสนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิมาก

ขึ้น โดย Marco Polo นับเป็น
โครงการนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วย
ตอบสนองการใช้งานทางธุรกิจ 
ได ้ดียิ่ งขึ้นผ ่านเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแปลงกระ 
บวนการท่ีสลับซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 
และด�าเนินการได้เร็วขึ้น ขณะ
เดียวกันก็เชื่อมั่นได้มากขึ้นใน
ระบบดแูลความปลอดภยัของการ
ท�าธรุกรรมต่างๆ จงึมัน่ใจว่าจะย่ิง
เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ
ในไทยหนัมาท�าธรุกรรมผ่านช่อง
ทางดิจิทัล โดยเฉพาะธุรกรรม
ด้านการค้าระหว่างประเทศมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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เมยีนมาตัง้ รมต.คลงัฯ 
ประธานาธิบดีเมียนมาเสนอ 
ชื่อนายโซ วิน มืออาชีพด้าน
การเงินวัย 80 ปี เป็นรัฐมนตรี
การคลังและการวางแผนคน
ใหม่ แทนนายจ่อ วิน ที่ลาออก
เพราะมีข่าวถูกสอบพัวพันรับ
สินบน นักวิเคราะห์เช่ือว่าการ
ต้ังนายโซ วนิ น่าจะคลายความ
กังวลของนักลงทุนที่ห่วงเรื่อง
รฐับาลปฏริปูการเงนิล่าช้าและ
ไม่ให้ความสนใจเรือ่งเศรษฐกจิ
เท่าที่ควร 

ล้มรถไฟความเร็วสูง  
นายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัม 
หมัด ของมาเลเซีย กล่าวว่า 
มาเลเซียจะยกเลิกโครงการ
สร้างรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อม
ต่อระหว่างกรงุกวัลาลมัเปอร์กับ 
ประเทศสิงคโปร์เพื่อลดปัญหา
หนี้สินของรัฐบาล โดยจะหารือ
กับสิงคโปร์เกี่ยวกับเงินชดเชย 
ที่มาเลเซียต้องจ่ายจากการยก 
เลิกโครงการ แหล่งข่าวระบุว่า 
มีหลายประเทศสนใจที่จะเข้า 
มาด�าเนนิการก่อสร้าง บริหาร
จัดการ และให้การสนับสนุน
ทางการเงินในโครงการนี้

‘อบับาส’กลับบ้านแล้ว
ประธานาธิบดีมาห์มูด อับบาส 
ของปาเลสไตน์ ออกจากโรง
พยาบาลและกลับบ้านได้แล้ว
หลังจากต้องเข้าพักรักษาตัว
จากอาการปอดบวมเป็นเวลา  
8 วัน และจะกลับไปท�างาน
ทันที ทั้งนี้ นายอับบาสเข้ารับ
การรักษาตัวเมื่อวันที่ 20 พฤษ 
ภาคม เน่ืองจากเกดิภาวะแทรก 
ซ้อนหลงัจากเข้ารบัการผ่าตัดหู 
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า นายอับบาส
เข้ารับการรักษาโรคปอดบวม 
ซึ่งการที่เขาพักอยู่ในโรงพยา 
บาลเป็นเวลานานท�าให้คาด
เดากันว่าอาการของเขาอาจจะ
หนักกว่าที่มีการเปิดเผย

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

โสมแดงต้องเลิกนิวเคลียร์
สหรัฐกับญี่ปุ ่นยืนยันว่าเกา 
หลีเหนือต้องยกเลิกโครงการ
อาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธ
ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้ง 2  
ประเทศ เตรยีมการประชมุสุด 
ยอด 2 ผูน้�าตามก�าหนดการเดมิ 

ท�าเนยีบขาวสหรฐัแถลงว่า ประธา 
นาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนายก
รัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของญี่ปุ่น 
เห็นพ้องกันว่าส่ิงส�าคัญคือเกา 
หลีเหนือต ้องล ้มเลิกโครงการ 
อาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธทั้ง 
หมด โดยผู้น�าสหรัฐและญี่ปุ่นได้
หารือกันก่อนที่นายคิม จอง-อึน 
ผู ้น�าเกาหลีเหนือ มีก�าหนดพบ 
กบัประธานาธบิดทีรมัป์ในวนัที ่12 
มิถุนายนนี้ที่สิงคโปร์ 
 ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า 
การประชมุสุดยอดกับเกาหลเีหนอื
ยังคงเดินหน้าต่อไปตามก�าหนด 
หลังจากที่เขาประกาศยกเลิกไป
ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ ่นซึ่งมีท่าทีแข็ง 
กร ้าวท่ีสุดกับเกาหลีเหนือเมื่อ
เทยีบกบัจนีและเกาหลใีต้ไม่สบาย 
ใจต่อการพบกนัระหว่างผูน้�าสหรฐั
กับเกาหลีเหนือ และมองว่าสหรัฐ
เริ่มมีท่าทีอ่อนลงกับเกาหลีเหนือ
ซึ่งยังไว้ใจไม่ได้ โดยนายอาเบะ

ประธานาธิบดีเซอร์โจ มัตตาเรล 
ลา แห่งอติาล ีปทูางน�าพาประเทศ
ไปสู่การเลือกต้ังท่ัวไปใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง โดยแต่งตั้งอดีตเจ้าหน้าที่
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
หรือไอเอ็มเอฟให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีเฉพาะกาล มีหน้า
ที่ในการวางแผนส�าหรับการเลือก
ตั้งทั่วไปครั้งใหม่และผ่านร่างกฎ 
หมายงบประมาณ
 ประธานาธิบดีอิตาลีตัดสินใจ
แต่งต้ังนายการ์โล กอตตาเรลลี  
ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี
เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท�าหน้าที่

ตระเตรียมการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมี
แนวโน้มว่าจะเป็นเสมือนการลง
ประชามติเกี่ยวกับบทบาทของ
อติาลใีนสหภาพยโุรปหรอือยี ูและ
เรื่องการร่วมใช้สกุลเงินยูโรต่อไป
หรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้าง

และนายทรัมป์ได้หารือกันทาง
โทรศพัท์ก่อนหน้าคณะเจ้าหน้าที่
สหรัฐและเกาหลีเหนือพบกันที่
หมู ่บ ้านปันมุนจอมเพื่อเตรียม
แผนการประชุมสุดยอด
 สื่อญี่ปุ่นรายงานว่า นายคิม 
ชางซอน เจ้าหน้าที่อาวุโสเกาหล ี
เหนือ เดินทางผ่านกรุงปักกิ่งมา 
ถึงสิงคโปร์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่าน
มา ขณะเดียวกันทีมเจ้าหน้าที่
รฐับาลสหรฐั ซึง่รวมถงึนายโจ เฮกนิ 
รองผู้อ�านวยการท�าเนียบขาว เดิน
ทางออกจากฐานทัพอากาศสหรัฐ
ในญี่ปุ่นมาถึงสิงคโปร์ในวันจันทร์ 
ท�าเนียบขาวสหรัฐแถลงว่า คณะ
เจ้าหน้าทีส่หรัฐเดนิทางมาสงิคโปร์
ล่วงหน้าเพือ่พบหารอืกบัเจ้าหน้าที่
เกาหลีเหนือก่อน  
 ขณะที่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่า 

อติาลเีตรยีมเลือกตัง้ครัง้ใหม่

นายคิม ยองชอล อดีตผู้อ�านวย 
การหน่วยสืบราชการลับ และเจ้า
หน้าทีร่ะดบัอาวโุสของเกาหลเีหนือ 
ออกเดนิทางเยือนกรุงวอชงิตนัของ 
สหรัฐหลังจากแวะที่กรุงปักกิ่งของ
จีนมาก่อนนี้ โดยมีก�าหนดหารือ 
กับเจ้าหน้าที่สหรัฐเก่ียวกับแนว
โน้มแผนการเจรจาสุดยอดระหว่าง 
ผู้น�าเกาหลเีหนอืกบัประธานาธบิดี
สหรัฐ 
 ส�านักข่าวยอนฮัพของเกาหลี 
ใต้รายงานว่า นายคิมมีส่วนร่วม
อย่างมากในการเจรจากับเกาหล ี
ใต้ และการเยือนสหรัฐของเขาจะ
ยิ่งท�าให้เห็นถึงแนวโน้มว่าแผน 
การเจรจาสุดยอดครั้ งประวัต ิ
ศาสตร์ระหว่างผู้น�าสหรัฐกับเกา 
หลีเหนือยังคงเดินหน้าต่อไปตาม
ก�าหนดเดิม

ความสั่นสะเทือนให้กับตลาดการ
เงินทั่วโลก 
 อติาลจีดัการเลอืกตัง้ทัว่ไปเมือ่
เดือนมีนาคมแต่ยังไม่สามารถ 
จัดตั้งรัฐบาลได้ หลังจาก 2 พรรค 
การเมืองล้มแผนตั้งรัฐบาลผสม 
เพราะประธานาธิบดีไม่เห็นชอบ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
รัฐมนตรีเศรษฐกิจ นายกอตตา 
เรลลีกล ่าวกับผู ้ ส่ือข ่าวหลังได ้
รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ว่า จะรีบจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุด 
และจะประคับประคองประเทศไป
สู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ 
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4841 (1366) วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4841 (1366) วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน



IT APP-P1-070518

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
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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สังคม

เดอะ เกรทเทส แกรนด์ เซล 2018 
“กลุม่เซน็ทรลั” รวมพลงั 12 ธรุกจิ
ในเครือ น�าโดย 2 บอสใหญ่แห่ง
ซีพีเอ็น ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ 
และ ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา 
พร้อมด้วยผู้บริหารในเครือ ได้แก่ 
ปิยวรรณ ลีละสมภพ จากห้าง
สรรพสินค้าเซ็นทรัล, ภัทรพร  
เพ็ญประพัฒน์ ผู้บริหารเซ็นทรัล 
ฟู้ด รีเทล, อนวัช สังขะทรัพย ์
จากโรบินสัน ฯลฯ ร่วมงานเปิด
แคมเปญ “เดอะ เกรทเทส  
แกรนด์ เซล 2018 : GO FOR 
IT #เพราะของเซลรอไม่ได้” 
 มอบประสบการณ์ช็อปปิ้งสุด
คุ ้มครั้งย่ิงใหญ่ทั่วประเทศด้วย
ส่วนลดสูงสุดถึง 80% ช็อปสนุก  
ไร้รอยต่อทุกร้าน ทุกโซน ทั่ว
ศูนย์การค้า ชวนลุ้นรางวัลใหญ่
ทรปิหรเูทีย่วอติาล ีพร้อมพ็อกเก็ต 
มันนี่ช็อปปิ้งเพลินๆที่ห้างสรรพ
สินค้า La Rinascente ณ กรุงโรม 
และยังได้ลุ้นชิงบัตรก�านัลช็อปปิ้ง
ฟรีรวมกว่า 600,000 บาท เริ่ม
ช็อปได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-15 
กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า 
ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ 
ในเครือเซ็นทรัลทั่วประเทศ
 โดยขนทัพคนดังนักช็อป น�า
โดยซุป’ตาร์ชื่อดัง ณเดชน์ คูกิมิยะ 
และแต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ ร่วม 
แชร์ไลฟ์สไตล์การช็อปปิ้ง พร้อม
ด้วยศิลปินเซเลบท่วมงาน ไม่ว่าจะ

ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย รองประธาน บริษัท วันดีมีเดีย จ�ากัด จัดงานแถลง
ข่าวเปิดตวั “รสชาติไทย...The Lost Recipes” รายการทีร่วบรวมเรือ่งราวของอาหาร
ไทยที่ไม่มีใครรู้จัก ถูกลืม หรือหายสาบสูญ จะรวมอยู่ที่นี่ โดยมีชาคริต แย้มนาม 
พิธีกรรายการรสชาติไทย ร่วมงาน

มร.เดน เค็นท์เวล ผู้จัดการประจ�าสาขาประเทศไทย Jetts 24 Hour Fitness  
พร้อมด้วยหนูสิ-สิริรัตน เรืองศรี มิสไทยแลนด์เวิลด์ประจ�าปี 2553 และ ดร.โศภชา  
เอี่ยมโอภาส รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า 
ไทย ร่วมงานเปิดตัวคลาสเต้นสุดฮิพ “SH’BAM” 

เป็นเต้-ปิยะรัฐ กัลย์จาฤกษ์, จีน่า 
THE FACE, ซอนญ่า สิงหะ, 
กระทิง ขุนณรงค์, กันต์ รตนา 
ภรณ์, ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ,  
ปาวา นาคาศัย และอีกมากมาย
 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการตลาด บมจ.เซ็น 
ทรลัพฒันา เผยว่า “กระแสเทรนด์ 
Athletic Inspired ก�าลังเป็น 
ที่นิยมไปทั่วโลก ปีนี้เราจึงเชิญ 
ชวนคนดังจากหลากหลายอาชีพ
มากถึง 15 คน มาร่วมถ่ายแบบ

เช็กราคาล่วงหน้าก่อนไปซื้อของ 
พวกโปรฯของศูนย์การค้า ร้านค้า
ต่างๆ ช่วงนี้ก�าลังแต่งบ้านอยู่ก็ 
จะช็อปหนักไปที่ของตกแต่งบ้าน 
ส�าหรบังาน The Greatest Grand 
Sale ปีนี้ไม่ว่าคุณจะจินตนาการ 
ถึงสินค้าอะไร หรือเดินไปโซน 
ไหน กลุ ่มเซ็นทรัลเขาลดหมด 
ทุกร้าน ทุกแผนกจริงๆ เรียกได้ว่า
เป็นสวรรค์ของนักช็อป ไม่พลาด
แน่นอนค่ะ”
 ส่วนณเดชน์ คกูมิยิะ บอกว่า 
“ยุคนี้สะดวกสบายถึงขั้นช็อปที่
บ้านก็ได้ จะกดส่ังซื้อเองหรือแชต 
ผ่านไลน์ก็ง่ายดาย หรือใครอยาก
เปลี่ยนบรรยากาศมาเดินเลือกซื้อ
ของด้วยตัวเองก็มากันที่ศูนย์การ 
ค้าในเครือซีพีเอ็นได้ท้ังครอบครัว  
แม้ผมจะเป็นผู้ชาย แต่เมื่อเห็น
ป้ายเซลก็อดตื่นเต้นไม่ได้ ส่วนตัว
จะชอบแผนกรองเท้ากีฬามาก
ที่สุด”

และคลิปวิดีโอ โดยได้ช่างภาพ 
มือทอง จ๊อด-ธาดา วาริช ถ่าย 
ทอดผลงานออกมาภายใต ้ธีม  
Go For It #เพราะของเซลรอไม่ได้ 
ย�้าภาพความเป็นศูนย์การค้าช้ัน 
น�าที่ใครๆก็ไม่อยากพลาดงาน 
เซล พร้อมจัดกิจกรรมต้อนรับ
เทศกาลบอลโลกอย่างย่ิงใหญ่ 
ไลฟ์สดฟุตบอลโลกที่ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัเวลิด์ และเซน็ทรลัเฟสตวิลั 
เชียงใหม่”
 ด้านแต้ว-ณฐพรเผยไลฟ์
สไตล์ช็อปปิ ้งว่า “เป็นคนชอบ 


