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ความเคลือ่นไหวทางการเมอืง
ทีน่่าจะสร้างความสงสยัให้คอ
การเมอืงในช่วงนีค้งหนไีม่พ้น
กระแสข่าวการย้ายออกจาก
พรรคประชาธิปัตย์ไปซบพรรค
พลงัประชารฐัของ 2 อดตีแกน
น�าคนส�าคญัมอ็บ กปปส. อย่าง
นายพทุธพิงษ์ ปุณณกนัต์ และ
นายสกลธ ีภทัทยิกลุ สิง่ทีผู่ค้น
พากนัตัง้ค�าถามคอื ท�าไมเลอืก
พรรคพลังประชารัฐ ไม่เลือก
พรรครวมพลังประชาชาตไิทย

ของก�านนัสเุทพ เทือกสบุรรณ 
ทีร่่วมต่อสู้ปิดกรงุเทพฯมาด้วย
กัน ขณะที่อดีตแกนน�าเป่า
นกหวดีอกีหลายคนเลือกทีจ่ะ
อยู่พรรคเดิม เกิดอะไรขึ้นใน
กลุ่มแกนน�า กปปส. ถ้าแกน
น�ากระจัดกระจายกนัอยูพ่รรค
ต่างๆ จะรวบรวมเสียงจาก
มวลชนในการลงคะแนนเลอืก
ตัง้ให้เป็นหนึง่เดยีวได้อย่างไร 
หรอืนีจ่ะเป็นจดุเริม่ในการล่ม
สลายของ กปปส. 
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ความเคลือ่นไหวทางการเมอืงทีน่่า
สนใจตอนนี ้นอกเหนอืจากการออก
มาแฉเบือ้งหลงัโค่นล้มรฐับาล ดร. 
ทกัษณิ ชนิวตัร และรฐับาล น.ส. 
ยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร ของนายนคร 
มาฉมิ อดตี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 
จนถูกพรรคประชาธปัิตย์ประกาศ
ฟ้องหมิน่ประมาทจนต้องเอาข้อมลู
ไปต่อสู้กันในชัน้ศาลแล้ว ยงัมคีวาม
เคลือ่นไหวอกีด้านทีน่่าสนใจไม่น้อย
ไปกว่ากนั

ความเคลื่อนไหวที่ว่าคือการ
โยกย้ายพรรคของบรรดาอดตี ส.ส. 
ทีเ่ข้าช่วงโค้งสดุท้ายของการตดัสนิ
ใจว่าจะฝากอนาคตไว้กบัพรรคเก่า
ที่สังกัดอยู่ในปัจจุบันหรือจะย้าย
ไปหาความท้าทายใหม่กบัพรรคการ 
เมืองอ่ืน โดยเฉพาะพรรคเกิดใหม่
มาแรงอย่างพรรคพลังประชารัฐ

เป็นที่เข้าใจตรงกันทุกฝ่าย
ว่าการปลดลอ็กให้พรรคการเมอืง
เริม่ท�ากจิกรรมได้จะเกดิขึน้ในช่วง
เดอืนกันยายน ดงัน้ัน ก่อนจะเดนิ
เคร่ืองทางการเมอืงอย่างเป็นทางการ
กต้็องปรบัจนูทกุอย่างให้เรยีบร้อย
ลงตัวก่อนวิ่งออกจากจุดสตาร์ต

ความเคล่ือนไหวล่าสุดของ
พรรคพลงัประชารฐัภายใต้การขับ

รอวันล่มสลาย

เคลื่อนของกลุ่มสามมิตรท่ีแม้พัก
หลังจะไม่มีความหวือหวาปรากฏ
ให้เหน็ตามหน้าส่ือ แต่ยังเดนิเครือ่ง
รวบรวมอดีต ส.ส. ให้มาร่วมงาน
อย่างต่อเนื่อง

ยงัไม่รูว่้าตอนนีไ้ด้ใครมาร่วม
งานเพ่ิมบ้าง แต่เมือ่เห็นรายงานของ
สือ่บางส�านักท�าให้ต้องหนักลบัไป
มองอย่างสงสยัว่าเป็นไปได้จรงิหรอื

รายงานท่ีว่าคือการตัดสินใจ
ออกจากพรรคประชาธปิัตย์ไปซบ
พรรคพลังประชารัฐของอดีต 
ส.ส.กรุงเทพฯหลายสมยัอย่างนาย
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์

การย้ายออกจากพรรคประชา 
ธิปัตย์ของนายพุทธิพงษ์ว่าน่า
ประหลาดใจแลว้ แต่ยิง่ประหลาด
ใจมากขึน้เมือ่สงักดัพรรคใหม่ไม่ใช่
พรรครวมพลงัประชาชาตไิทยของ

ก�านันสุเทพ เทือกสุบรรณ ทั้ง
ท่ีกอดคอร่วมกินนอนบนท้องถนน
มาด้วยกนัในช่วงทีช่มุนุมเป่านกหวดี
ขับไล่รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์

นอกจากประหลาดใจในการ
ตดัสนิใจของนายพทุธพิงษ์แล้ว ยงั
มคีวามประหลาดใจไม่ต่างกนัใน
กรณทีีร่ายงานดงักล่าวยงัระบถุงึนาย
สกลธ ีภทัทิยกุล อดตี ส.ส.กรงุเทพฯ 
พรรคประชาธิปัตย์ ที่ปัจจุบันรั้ง
ต�าแหนง่รองผูว้า่ราชการกรงุเทพ 
มหานคร ตดัสินใจไปเข้าสงักดัพรรค
พลงัประชารฐัด้วย

ใครทีต่ดิตามการเมืองคงสงสัย
ว่าท�าไมทัง้นายพุทธพิงษ์และนาย
สกลธีซึง่ถอืเป็นหนึง่ในแกนน�าคน
ส�าคัญของม็อบนกหวีด จึงไม่ไป
ร่วมงานกบัก�านันสเุทพท่ีพรรครวม
พลังประชาชาติไทย

หากรายงานข่าวชิน้นีเ้ป็นความ
จรงิ น่าสนใจว่าอนาคตของก�านนั
สเุทพและพรรครวมพลงัประชาชาติ
ไทยจะเป็นเช่นไรบนถนนการเมอืง 
เมือ่คนทีร่่วมเป็นร่วมตายกนัมายงั
ไม่ไปร่วมก่อสร้างบ้านหลงัใหม่ แล้ว
จะหาใครมาร่วมงานด้วยได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่คนทีม่โีปรไฟล์ทางการเมอืง

ถ้าจะมองถงึเหตผุลอย่างผวิเผนิ
โดยไม่รูเ้บ้ืองลกึเบ้ืองหลงัของการ
แตกคอในกลุม่แกนน�าม็อบนกหวดี
ท่ีหลายคนยงัเลอืกท่ีจะอยูพ่รรคเดมิ 
คนทีอ่อกจากพรรคเดิมกไ็ม่ไปร่วม
สร้างพรรครวมพลงัประชาชาตไิทย 
น่าจะมเีหตผุลไม่กีอ่ย่าง เช่น ความ
มัน่คงของพรรค ความอดุมสมบรูณ์
ในทรพัยากร และอนาคตทีค่าด
การณ์ได้หลงัการเลอืกตัง้

อย่างไรกต็าม คงต้องรอดูการ
ประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลัง
ประชารฐัทีค่าดว่าจะมขีึน้ช่วงปลาย
เดือนสิงหาคมนี้ว่านายพุทธิพงษ์
และนายสกลธจีะไปร่วมเปิดตวัด้วย
จรงิหรอืไม่ และนอกจากนายพทุธิ
พงษ์และนายสกลธีแล้วจะมีคน
อืน่ๆทีเ่คยเป็นแกนน�าเคลือ่นไหว
ขบัไล่รฐับาล น.ส.ยิง่ลักษณ์เข้าร่วม
เพิ่มเติมอีกหรือไม่

ถ้าท้ังอดตี ส.ส.พรรคเพือ่
ไทย อดตี ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 
ไหลไปกองรวมกนัอยูท่ี่พรรค
พลงัประชารฐั คนทีจ่ะเหนือ่ย
หนกัสดุในการเลอืกตัง้ทีจ่ะเกดิ
ขึน้ต้นปีหน้าคอืก�านนัสุเทพ และ
นีอ่าจเป็นจดุเริม่ในความล่มสลาย
ของ กปปส. ซ�า้รอยความล่ม
สลายของกลุม่พนัธมติรประชาชน
เพ่ือประชาธปิไตย

ถ้าอดีต ส.ส.เพื่อไทยและประชาธิปัตย์ 
ไหลไปกองรวมกันที่พรรคพลังประชารัฐ
คนที่จะเหนื่อยหนักสุดคือกำานันสุเทพ
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In Brief : ย่อความ

การศึกษาไทยร่วงโรย

ทรรศนะ

ต้องคดิต้องท�า รบีวางแผนให้เดก็
ฉลาดให้ได้ ชาตจิะได้เจรญิจรงิๆ 
ขอฝากว่าให้รีบท�า รีบแก้ไข อย่า
ปล่อยให้ครูกินเงินเดือนไปวันๆ 
กระทรวงศึกษาธกิารได้งบประมาณ
มากที่สุด แต่ผลที่ออกมาไม่เกิด
ประโยชน์ตามที่ต้องการ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ปากอย่างใจอย่าง?
“ทั่นผู้น�า” ยืนยัน (ซ�้าซาก) ว่าเลือก
ต้ังปีหน้าแน่หากไม่ขดัแย้งเหมอืนท่ีผ่าน
มา การเลอืกตัง้จงึยงัไม่มอีะไรแน่นอน 
แต่ก็มีค�าถามว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
จนมีการท�ารัฐประหารถึง 2 ครั้งนั้น 
เป็นไปตามสถานการณ์ หรอืเป็น “แผน
สมคบคดิ” กนัสร้างสถานการณ์อย่าง
ที่ “นคร มาฉิม” ออกมาแฉ

เพราะความขัดแย้งไม่ว่าวิกฤตสี
เสื้อจนถึงมวลมหานกหวีด โยงใยถึง
การท�ารัฐประหารทั้ง 2 ครั้ง เช่นเดียว
กับการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็มีกลุ่มก๊วน
ต่างๆออกมาสนบัสนนุ “ทัน่ผูน้�า” ให้ 
“สืบทอดอ�านาจ” ชัดเจน โดยเฉพาะ
กลุ่มการเมืองหน้าเดิมๆและถูกครหา
เรื่องพฤติกรรมสารพัด

“ทั่นผู้น�า” บอกนักการเมืองต้อง
บริสุทธิ์ใจและอยากได้ “คนรุ่นใหม่” 
แต่ “ทั่นผู้น�า” กลับไม่ปฏิเสธนักการ
เมืองหน้าเดิมๆท่ีประกาศสนับสนุน 
เหมือนตั้งค�าถามให้ประชาชนเลือก
นกัการเมอืงทีด่แีละรัฐบาลท่ีด ีแต่ส่ิงท่ี
ปรากฏขณะนีก้ลบัตรงกนัข้ามกบั “การ
ปฏริปูประเทศ” แบบว่า “ปากอย่าง
ใจอย่าง” หรือไม่? 

เช่นเดยีวกบัค�าถามสารพดัโครงการ
ขณะนีว่้าเป็นการหาเสยีงเพือ่ “สบืทอด
อ�านาจ” หรอืไม่ ไม่ว่าจะเป็น “โครงการ
ประชารัฐ” หรือ “โครงการไทยนิยม” 
ตราบใดที่ “ทั่นผู้น�า” ยังไม่ประกาศ
ชัดเจนว่า “อยากเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อ” หรอื “ลงจากหลงัเสือ” ให้ประชาชน
ตดัสนิใจอนาคตของตวัเองตามระบอบ
ประชาธิปไตย

เพราะรายงานจากกระทรวง
มหาดไทยแจ้งกบัคณะรฐัมนตรทีีจ่ะ
ด�าเนนิโครงการหมูบ้่าน/ชมุชน โดย
จดัสรรงบประมาณให้หมูบ้่าน/ชมุชน
ละ 200,000 บาท ซ่ึงเสนอโครงการ
มาหลายหม่ืนโครงการ และงบที่
ต้องใช้มากถงึ 16,000 ล้านบาท และ
เมือ่รวมงบ “โครงการไทยนยิม” จะ
มมีากกว่า 94,000 ล้านบาท!!

การศกึษาไทยช่วงน้ีถอืว่าอยูใ่นภาวะถดถอย
ร่วงโรย หลังจากท่ีเคยเฟ่ืองฟูจนเกดิโรงเรยีน
เอกชน มหาวทิยาลัยเอกชนมากมาย จน
โรงเรยีนรฐัท�าท่าจะได้รบัความนยิมน้อยลง 
แต่สถานการณ์วนันีโ้รงเรยีนเอกชน มหาวทิยาลยั
เอกชน เร่ิมทยอยปิดตัวหรือปลดครูปลด
อาจารย์เพ่ือความอยู่รอด 

ท�าให้อาชีพครรู่วงโรย แม้จะไม่เท่ากับ
อาชพีสือ่มวลชน แต่กม็ผีลกระทบไม่น้อย 
เพราะปรกตโิรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยเอกชน
กอ็ยูย่ากอยูแ่ล้ว ยิง่เจอภาวะเศรษฐกจิทีซ่มึ
มานาน โรงเรยีน มหาวทิยาลัยก็เดอืดร้อน 
ครกูเ็ดือดร้อน เงนิเดือนกไ็ม่ขึน้ จะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายอะไรกไ็ม่ได้ จงึต้องปิดไปหลายแห่ง 
โดยเฉพาะในกรงุเทพฯทยอยปิดตวัไปแล้ว
หลายแห่ง 

ใครอยูไ่ด้ถอืว่าฐานะเข้มแขง็จรงิ ผูบ้รหิาร
สถาบันการศกึษาต้องเก่งและท�าให้สถาบนั
มีประสทิธิภาพจรงิๆถึงจะประคองไปได้ แต่
กก็ระทบการพฒันาการศึกษาให้ก้าวหน้า 
ให้มปีระสทิธภิาพ ถ้าไม่พัฒนาให้สอดคล้อง
กับตลาดกไ็ม่มใีครไปเรยีน กไ็ม่รอด การ
ศึกษาต้องตรงกับความต้องการของตลาด
แรงงานด้วย ไม่ใช่เรยีนจบออกมาแล้วตกงาน
เป็นแสน 

การบรหิารการศกึษาบ้านเราผดิพลาด
มาเป็นเวลาหลายปี จ�าเป็นต้องมีการปฏริปู 
มกีารปรบัปรงุ เมือ่ก่อนเรยีนอาชีวะ เรยีน
สาขาอาชีพไม่ได้รบัความนยิม แต่ตอนนีก้าร
ศกึษาด้านอาชีพ ด้านอาชีวะกลับมาได้รับ
ความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ เพราะนักเรียน

นกัศกึษามกีารท�าวจิยัสารพดั ท�าเครือ่งไม้
เครือ่งมอืทีเ่ป็นประโยชน์มากมาย อย่างเครือ่ง
วดัทเุรยีนแก่อ่อน ถ้าท�าส�าเรจ็กจ็ะเป็นประโยชน์
อย่างมาก เพราะทเุรยีนมาแรง ชาวสวนกไ็ด้ 
คนขายกไ็ด้ เศรษฐกจิกจ็ะดตีาม

เราเคยมีค�าพดูท่ีว่า “เดก็ฉลาด ชาติ
เจรญิ” หมายถงึการศกึษาต้องท�าให้เดก็
ฉลาด ประเทศชาตกิจ็ะเจรญิก้าวหน้า แต่ถ้า
ไม่ก้าวหน้า ไม่เข้มแขง็ เดก็กไ็ม่ฉลาด ชาตกิ็
ไม่เจรญิ เราพดูตลอดว่าจะก้าวหน้าได้ด้วย
การศึกษา แต่กย็งัเป็นแค่ค�าพูด สอนกนัไป 
แต่จริงๆการศึกษากลับตกต�่าจนต้องปิด
โรงเรียน ปิดมหาวิทยาลัย โรงเรยีนรฐักยุ็บ
กล็ด นกัเรียนกล็�าบาก เรยีนไปกเ็สยีเปล่า 
จบมากต็กงาน สูค้นสมยัก่อนไม่ได้ อย่างคน
จนีเขาเอาลกูไปฝากท�างานทีร้่านข้าวต้ม ร้าน
ก๋วยเต๋ียวท่ีมสูีตรพเิศษอร่อย เดก็พวกน้ันก็
จดจ�า ครพูกัลักจ�า จนมาประกอบอาชพีจน
ร�า่รวยเล้ียงตวัได้ 

เดีย๋วนีม้กีารศกึษานอกระบบ เรยีน
ทีบ้่านหรอืโฮมสคลู แทนทีจ่ะเรยีนแค่
ในห้องส่ีเหลีย่ม การศึกษาท�าได้หลาย
รปูแบบหลายอย่าง จงึต้องคดิต้องท�า รบี
วางแผนให้เด็กฉลาดให้ได้ ชาติจะได้ 
เจริญจริงๆ ก็ขอฝากว่าให้รีบท�า รีบ
แก้ไขกนัเถอะ อย่าปล่อยให้ครกูนิเงนิ
เดือนไปวนัๆ กระทรวงศึกษาธกิารได้
งบประมาณมากทีสุ่ด แต่ผลทีอ่อกมา
ไม่ตอบสนอง ไม่เกดิประโยชน์ตามที่
ต้องการ ต้องท�ากันให้มันสุดซอย อย่า
ให้ถงึทางตนัจนโรงเรยีนต้องปิด อาชีพ
การงานกร่็วงโรย เหมอืนโกดกัทีต้่องปิด
ตัว พนักงานเป็นพันเป็นหมื่น หาก
โรงเรยีนเอกชนยงัไปไม่รอด แล้วโรงเรยีน
วัดจะไปรอดหรือ  

เจรญิพร
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จดัการฝ่ายตลาดทุน บรษิทัหลกัทรพัย์ เคท ีซมีโีก้ จ�ากดั (มหาชน) นกัวิเคราะห์ และ
นกัลงทนุ ในการเย่ียมชมโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ โครงการหวัหว้า ที ่จ.สมทุรสาคร 

เศรษฐกิจ

NPPGดึง‘แหลมเจริญซีฟู้ด’ลุยจีน

นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส 
ประธานกรรมการบริหาร บรษัิท 
เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื NPPG เปิดเผยแผน
ธุรกิจภายใต้ “Next NPPG 
Transformation” ว่าจะเป็นผูน้�า
ธรุกิจร้านอาหารไทย โดยต้ังเป้า
ขยายธุรกิจอาหารครบวงจรในจีน 
ล่าสดุจดัตัง้บรษัิทร่วมทนุ “Kinghill 
Food” เพ่ือด�าเนินธุรกจิร้านอาหาร
ในจนี โดย NPPG เป็นผูจ้ดัหา
แบรนด์ร้านอาหารไทย อาหารทะเล 
และอาหารเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
โดยมแีบรนด์อาหารชัน้น�าสนใจเข้า
ร่วมเป็นพนัธมติรครัง้นีค้อืแหลม
เจรญิซฟีูด้ ซึง่เป็นร้านอาหารทะเล
ทีม่เีอกลกัษณ์ความเป็นไทยทีโ่ดด
เด่น นอกจากนียั้งมแีบรนด์ร้านอา
หารดงัๆระดับช้ันน�าทีส่นใจเข้าร่วม 
ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเจรจา

ธรุกจิร้านอาหารไทยจะเปิดให้
บรกิารแห่งแรกทีเ่ซีย่งไฮ้ในไตรมาส 
4 และจะทยอยเปิดสาขาเพิม่ท่ีปักกิง่ 
เฉงิตู ฉงชิง่ เซนิเจิน้ ตามล�าดบั ซึง่
จีนมปีระชากรถงึ 1,400 ล้านคน 
ธรุกจิอาหารมมีลูค่าการตลาดและ
อตัราการเติบโตโดยเฉลีย่ 20-30% 
ประกอบกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจนี

‘โฮมโปร’รายได้กว่า3หมื่นล้านก�าไรพุ่ง

NPPG ต่อยอดธรุกจิภายใต้ “Next NPPG Transformation” ตัง้
บรษัิทย่อย “Kinghill Food” ดงึแหลมเจรญิซฟู้ีดร่วมพนัธมติรลยุ
ธรุกิจร้านอาหาร ขนม และเครือ่งดืม่ในจนี ตัง้เป้าขยายอาณาจักร
ธรุกิจอาหารสู่แดนมงักร เปิดสาขาแรกไตรมาส 4 ทีเ่ซีย่งไฮ้ 

ปรบัเปลีย่นใช้ชวีตินอกบ้านมากขึน้ 
ท�าให้ช่วยต่อยอดธุรกจิอาหารและ
ธรุกจิ Franchise model ได้ในอตัรา
การเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง

นอกจากนี ้ NPPG ยงัมีแผน
ขยายธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่ใน
ไทยแบบเชิงรกุมากย่ิงขึน้ โดยเน้น
การให้บรกิารทีห่ลากหลาย ล่าสดุ
ได้รบัสทิธแิบรนด์ DEAN & DELUCA 
แต่เพียงผู้เดยีวในไทย โดยทีผ่่านมา 

นายคณุวฒุ ิธรรมพรหมกลุ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ 
เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผย
ว่า ผลการด�าเนนิงาน 6 เดือนแรก 
มกี�าไรสทุธิ 2,561.03 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ 383.61 ล้านบาท หรอื 17.62% 
รายได้รวม 32,365.05 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึน 1,319.01 ล้านบาท หรอื 
4.25% เป็นรายได้จากการขาย 
30,319.39 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 1,246.43 
ล้านบาท หรือ 4.29% รายได้ค่าเช่า
และบรกิาร 943.89 ล้านบาท เพิม่
ขึน้ 45.71 ล้านบาท หรอื 5.09% 
และรายได้อ่ืน 1,101.77  ล้านบาท 

ลดลง 26.87 ล้านบาท หรอื 2.50% 
จากการบรกิาร “Home Service” 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 
6,858.78 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 237.37 

ล้านบาท หรอื 3.58% 
ส�าหรับการขยายสาขาใน

ไตรมาส 2 ได้เปิดเพิ่ม 2 แห่ง 
ได้แก่ โฮมโปรเอส สาขาบิ๊กซี 
บางนา และโฮมโปรรปูแบบปรกติ 
สาขากัลปพฤกษ์ ท�าให้มีสาขา
ทั้งหมด 82 สาขา โฮมโปรเอส 5 
สาขา เมกา โฮม 12 สาขา และ
โฮมโปรที่มาเลเซีย 6 สาขา โดยมี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
อย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการจับ
จ่ายใช้สอยของลูกค้า ท�าให้สามารถ
ท�ายอดขายโดยรวมอยู่ในระดับท่ี
น่าพอใจ

DEAN & DELUCA ให้บรกิาร
ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดืม่ทัว่
โลก มสีาขาท้ังในสหรัฐอเมรกิา ญีปุ่น่ 
เกาหลใีต้ ไทย ดไูบ คูเวต ฟิลปิปินส์ 
และสงิคโปร์ จงึเชือ่มัน่ว่าภายใน 2-3 
ปีข้างหน้าธรุกิจอาหารของ NPPG 

จะเตบิโตเพิม่ขึน้ 3-4 เท่าตวั จาก
ปัจจบัุนท่ีมรีายได้ 600-700 ล้าน
บาท เนือ่งจากมกีารขยาย Franchise 
model ไม่ต�า่กว่า 10 แบรนด์ และ
แต่ละแบรนด์มีแผนจะเปิดสาขาไม่
น้อยกว่า 50 สาขา



รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวกับกัมพูชาว่า 
ชาวต่างชาตไิม่ควรแทรกแซงกจิการภายในของ
กัมพูชาภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชา 
ซึง่นกัวจิารณ์มองว่าไม่มคีวามเสรแีละยตุธิรรม 

นายหวงั อี ้มนตรแีห่งรฐัและรฐัมนตรต่ีาง
ประเทศจีน แสดงความยินดีต่อการเลือกตั้ง
กมัพชูาท่ีเป็นไปอย่างราบรืน่ โดยพรรคประชาชน
กัมพูชา (ซีพีพี) ของนายกรัฐมนตรีฮุน เซน 
ชนะทั้งหมด 125 ที่นั่ง ในการเลือกตั้งเมื่อวัน
อาทิตย์ที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ของ
นกัสทิธมินษุยชนสหรฐัและชาตติะวนัตก ขณะ
ท่ีจีนเป็นประเทศหลักท่ีสนับสนุนทางการทูต
และเศรษฐกิจกัมพูชา 

กระทรวงต่างประเทศจนีแถลงว่า นายหวังได้
พบกับนายปรกั สคุน รฐัมนตรต่ีางประเทศกัมพูชา 
นอกรอบการประชุมด้านความมัน่คงระดบัภมูภิาค
ทีส่งิคโปร์ และจนีได้แสดงการสนบัสนนุความ
พยายามของกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตย เอกภาพ 
เสถยีรภาพ และต่อต้านความพยายามของต่างชาติ
ในการแทรกแซงกจิการภายในของกมัพชูา

ผูน้�าสหรฐัเสนอเกบ็ภาษร้ีอยละ 25 กบัสนิค้า
จนีมลูค่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรฐั จาก
เดิมทีใ่ห้เกบ็ร้อยละ 10 เพราะจนีไม่ท�าตาม
ความต้องการของสหรฐั 

นายโรเบร์ิต ไลท์ไธเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรฐั 
เปิดเผยว่า ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ เสนอ
ให้เกบ็ภาษร้ีอยละ 25 กบัสินค้าจนีมูลค่า 200,000 
ล้านดอลลาร์สหรฐั (ราว 6.63 ล้านล้านบาท) จาก
เดมิทีเ่สนอให้เกบ็ร้อยละ 10 เพราะจีนไม่ท�าตาม
ความต้องการของสหรัฐ อกีทัง้ยงัเกบ็ภาษตีอบโต้

ภาษีน้ีจะใช้กับสนิค้าจนีทีส่�านักงานผูแ้ทนการค้า
สหรฐั (ยเูอสทอีาร์) เปิดเผยรายการเมือ่วนัที ่10 
กรกฎาคมว่าอาจจะถกูเกบ็ภาษร้ีอยละ 10 หลงั
จากจนีเกบ็ภาษตีอบโต้สหรฐัทีเ่กบ็ภาษร้ีอยละ 
25 กบัสนิค้าจนีมลูค่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ราว 1.13 ล้านล้านบาท) 

ด้านนกัวชิาการในสหรฐัมองว่า การเก็บภาษี
ครัง้ใหม่จะท�าให้สนิค้าจนีหมดโอกาสเข้าตลาด
สหรฐั และสหรฐัจะต้องหันไปหาสนิค้าจากประเทศ
อืน่ แต่ยทุธศาสตร์การกดดนัจนีของผูน้�าสหรฐั
คร้ังนีจ้ะไม่ได้ผลหากสหรฐัยงัไม่สามารถแก้ไขข้อ
พพิาทกบัพนัธมิตรทางการค้าอย่างสหภาพยโุรป 
เมก็ซโิก และแคนาดา 

ขณะท่ีโฆษกกระทรวงต่างประเทศจนีกล่าว
ว่า การกดดนัสหรฐัจะไม่มผีล หากสหรฐัด�าเนนิ
มาตรการมากข้ึน จนีกต้็องด�าเนนิมาตรการตอบโต้
อย่างไม่สามารถหลกีเล่ียงได้ และจะมุง่ม่ันปกป้อง
สทิธิอนัชอบธรรมของประเทศ ต่อข้อถามว่ามีการ
หารอืข้อพิพาทการค้าหรอืไม่ โฆษกจนีตอบว่า 
จนียนืยนัให้ใช้การเจรจาหารอืแก้ไขข้อพพิาทการ
ค้าอยูเ่สมอ แต่ต้องเป็นการเจรจาทีต่ัง้อยูบ่นพืน้
ฐานของการให้เกยีรตแิละเท่าเทยีม

ต่างชาตไิม่ควรยุง่กัมพูชา 

นายไลท์ไธเซอร์แถลงว่า การเพิม่อตัราภาษี
กบัสนิค้าจนีท�าให้รฐับาลมทีางเลอืกเพิม่ขึน้ใน
การกระตุน้ให้จนีแก้ไขนโยบายและการกระท�าที่
เป็นอนัตราย แล้วด�าเนนินโยบายทีจ่ะน�าไปสูก่าร
ตลาดท่ีเป็นธรรมและความมัง่คัง่ให้ชาวอเมรกินั 

  
บร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด 

ว�นท��  27 เด�อน ม�ถ น�ยน พ.ศ. 2561  

เร��อง ขอเช�ญประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น คร�0งท�� 1/2018
เร�ยน ท4�นผ,-ถ�อห -นของบร�ษ�ท รอมบ�ก (ประเทศไทย) จ��ก�ด

ด-วย คณะกรรมก�รของบร�ษ�ทม�มต�ให-เร�ยกประช มส�ม�ญผ,-ถ�อห -น  คร�0งท��   1/2018   ในว�นท�� 20 
เด�อน กรกฏ�คม พ.ศ. 2561 เวล� 09.00 น. ณ ส��น�กง�นของบร�ษ�ท  เลขท�� 700/386 ม.6 ต.ดอนห�วฬ4อ อ.เม�อง
ชลบ ร� จ.ชลบ ร� เพ��อพ�จ�รณ�เร��องต4�ง ๆ ต�มระเบ�ยบว�ระด�งต4อไปน�0

ว�ระท�� 1  ร�บรองว�ระร�ยง�นก�รประช มว�ส�ม�ญคร�0งท�� 1/2018
ว�ระท�� 2  พ�จ�รณ�ร�บรองงบก�รเง�นป> 2017 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2018
ว�ระท�� 3  พ�จ�รณ�แต4งต�0งผ,-สอบบ�ญช�และค4�ตอบแทนส��หร�บป> 2018 ส�0นส ด 31 ม�น�คม 2019
ว�ระท�� 4  พ�จ�รณ�อน ม�ต�ก�รจ4�ยเง�นปAนผล
ว�ระท�� 5  พ�จ�รณ�แต4งต�0งกรรมก�รบร�ษ�ทแทนต��แหน4งท��หมดว�ระ
ว�ระท�� 6  เร��องอ��นๆ(ถ-�ม�)

               ขอแสดงคว�มน�บถ�อ 

               野田  健二

               ( Mr.Kenji  Noda ) 
                  กรรมก�รผ,-จ�ดก�ร 

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล

 บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด ได้มีมติที่ประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้น 

ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ให้จ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิในงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามบัญชีทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

เป็นจ�านวนเงินตามรายละเอียดข้างล่างนี้

 ก�าไรสุทธิที่ประกาศจ่ายเงินปันผล 605,263.16 บาท

 หัก ส�ารองตามกฎหมาย 5% ของจ�านวนเงินที่ประกาศจ่าย 30,263.16 บาท

 ก�าไรสุทธิคงเหลือ       575,000 บาท

 จ�านวนหุ้นสามัญ ณ  31 มีนาคม 2561 115,000 หุ้น

 ก�าไรสุทธิ : หุ้น   5 บาท

 

 ทั้งนี้ บริษัทจะด�าเนินการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 

จึงแจ้งและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

野田  健二
นายเคนจิ โนดะ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด

ติดต่อสอบถาม

038-468542 // แผนกบัญชีและการเงิน

ประกาศ RBT 001/2018
บริษัท รอมบิก (ประเทศไทย) จ�ากัด

ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4886 (1411) วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สหรัฐบีบเก็บภาษีจีนเพิ่ม  

ต่างประเทศ
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S. Sahamit 230418=8*6

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) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

แขวงประเวศ เขตประเวศ กรงุเทพฯ 10250 โทร.0-2320-1494-6
 บริษัท เลิศโฮลดิ้ง จ�ากัด  เลขที่ 2451,2451/3,2451/4 ถ.เพชรบรุตีดัใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง จ�ากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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 LONDRI-P-150518

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
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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

ไมจำกัดวุฒิ
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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.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

TONXX-p1-120717-01

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



สังคม

CPN ชวนเที่ยวงาน KrungthepThara 

บรษิทั เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื CPN เปิดงาน
ครัง้ใหญ่ระดบัชาต ิ “กรงุเทพ
ธารา พรเีซนเตด็ บาย เคแบงก์ 
แอท เซ็นทรัลเวิลด์” จ�าลอง
ตลาดน�า้ย้อนยคุสดุยิง่ใหญ่จาก
กรงุเทพฯสูก่รุงศรีฯร่วมฉลอง 
668 ปี ย้อนรอยวถิแีห่งธาราสู่
ตลาดน�า้อโยธยาอนัรุง่เรอืง ใน
คอนเซป็ต์ “กรงุเทพทวารวดี
ศรอียธุยา สายธาราแห่งความ
เรอืงรอง เชือ่มยคุทองวถิชีวีติ
ไทย” 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก
ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัด
กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผูบ้รหิาร
ระดบัสงูจากซพีเีอน็ น�าโดยสทุธิภัค 
จริาธวิฒัน์ และ ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พลู
สนิธนา ร่วมด้วยพนัธมิตรดงั ศภุ
นีวรรณ จตูระกลู จากธนาคารกสิกร
ไทย, ศศวิรรณ นวลศรี จากบรษิทั 
ไทย อกร ิ ฟูด้ส์ จ�ากดั (มหาชน) 
และบรษิทั เสรมิสขุ จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมเปิดงาน ตืน่ตากบัแลนด์มาร์ค
เรือส�าเภาล�ายกัษ์ จ�าลองวถิชีวีติการ
ค้าขายบนเรอืรปูแบบต่างๆ การ
ออกร้านเด็ด ร้านดัง และผลติภณัฑ์
พ้ืนบ้าน สนกุกบันิทรรศการ “กาง
ใบเรอื ล่องธาราสยาม” โดยในพธิี
เปิดงานได้นกัแสดงละครย้อนยคุ
ชือ่ดงั โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ 
และแต้ว-ณฐพร เตมรีกัษ์ ร่วมโชว์

โค้ดผ่าน K PLUS พร้อมรบัโปรโม
ชัน่พเิศษ เฉพาะวันเสาร์-อาทติย์ 
ซือ้อาหารและเครือ่งดืม่กบัร้านค้าท่ี
ร่วมรายการในราคาเพยีงแค่ 18 บาท 
เพยีงแค่จ่ายด้วยควิอาร์โค้ดผ่าน K 
PLUS เป็นการสร้างสสีนัอย่างต่อ
เนือ่งให้กบัลกูค้าของธนาคารและซี
พเีอน็” 

งาน “KrungthepThara 
Presented By KBank @ Central 
World” จัดขึ้นระหว่างวันนี้-17 
สิงหาคม 2561 ณ ลานสแควร์ A, 
B, C หน้าศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวลิด์

กฤษณะ พฤกษะวัน ทีป่รกึษาอาวโุส และวรรณ์รฏัฐ์ สมรรคนฏั ผูจ้ดัการฝ่ายมวลชน
สัมพันธ์ บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด 
พร้อมด้วยบุญเพ็ชร์ สมประสงค์ ประธานชุมชนกลุ่มเพชรเกษมใต้ ร่วมกิจกรรม
ท�าบุญเข้าพรรษา ที่โรงก�าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม หนองแขม

มกริน พรหมโยธี ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี โคราช ให้การต้อนรับนักเตะ
และทีมผู้ฝึกสอนฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี ที่เดินทางมาเข้าพักที่โรงแรมเพื่อร่วม
แข่งขันช้าง เอฟเอ คัพ 2018 รอบ 32 ทีมสุดท้าย กับทีมสมาคมศิษย์เก่า ม.วงษ์
ชวลิตกุล ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ย้อนยคุ โดยมีเซเลบสาว ได้แก่ นา
ขวญั รายนานนท์, ภคัศรณ์ ลนีตุ
พงษ์ และวภิาว ีคอมันตร์ ร่วมงาน

ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พูลสนิธนา 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการตลาด บรษิทั เซน็ทรลั
พฒันา จ�ากดั (มหาชน) กล่าว
ว่า เม่ือน�้าเป็นจุดเริ่มต้นของทุก
สรรพสิง่บนโลก เรอืส�าเภากเ็ป็นจดุ
เริม่ต้นของการน�าพาความรุง่เรอืง
ผ่านสายน�า้มาสูส่ยาม ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัเวลิด์จงึได้ตกแต่งสถานท่ี
งาน “KrungthepThara Presented 

By KBank @ CentralWorld” ด้วย
เรอืส�าเภา เรอืสินค้า เรอืนานาชาติ 
และสายน�า้ อกีทัง้ย้อนเข้าสูอ่ดตีกาล
นครแห่งความรุง่เรอืงของแผ่นดนิ
ไทย สร้างเป็นนครกรงุเทพทวาร
วดศีรอียธุยา ช่ือของอาณาจกัรกรงุ
ศรอียธุยาในอดตีกาล

ศภุนวีรรณ จตูระกลู ผูช่้วย
กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิร
ไทย กล่าวว่า “ในงานนีธ้นาคาร
กสกิรไทยได้อ�านวยความสะดวกให้
ลกูค้าเลอืกซือ้สินค้า อาหาร หรอื
เครือ่งดืม่ และช�าระเงนิด้วยควิอาร์

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4886 (1411) วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561


