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เทคโอเวอร์พรรคใหม่โนเนมท่ี
ตัง้ไว้ขายหวั แต่ถ้าแกนน�าจะ
เปลีย่นเส้นทางเดินทัพไปร่วม
กบัพรรคการเมอืงทีม่อียูแ่ลว้ 
พรรคทีน่่าจับตามองคือพรรค
ภมูใิจไทย เพราะเป็นพรรคท่ี
มจุีดยนืเหมอืนกนัคอืร่วมงาน
ได้กับทุกฝ่าย ที่ส�าคัญพรรค
ภมูใิจไทยยงัมเีสบยีงกรังพร้อม
สนับสนุนไพร่พลในการท�าศึก
เลอืกตัง้อย่างเตม็ทีอี่กด้วย
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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

อะไรทีเ่คยคยุกนัไว้ อะไรทีเ่คย
ตกลงกนัไว้ มาถงึตอนนีชั้กไม่
เหมอืนเดิม เมือ่หนึง่ในรฐัมนตรี
ทีถ่กูส่งมาบญัชาการในพรรค
พลงัประชารฐัยอมรบัถงึความ
เป็นไปได้ที่จะเป็นแม่สายบัว
แต่งตัวเก้อเมื่อกลุ่มสามมิตร
อาจไม่มาร่วมหอลงโรงเดยีวกนั 
ส่วนกระแสทีว่่ากลุม่สามมิตร
จะแยกตัวไปสร้างบ้านหลังใหม่
น้ัน เม่ือดตูามเงือ่นเวลาทีเ่หลอื
อยู่อาจเสีย่งเกินไป ถ้าไม่ใช้วธีิ
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ท่ามกลางเสียงเรยีกร้องให้บรรดา 
4 รัฐมนตรใีนรฐับาลทหาร คสช. 
ลาออกจากต�าแหน่งหลังโดดเข้า
ท�างานการเมอืงเตม็ตวัในพรรคพลงั
ประชารฐั เพือ่ป้องกนัการได้เปรยีบ
เสยีเปรยีบหรือเอาเปรียบคูแ่ข่งจาก
พรรคการเมอืงอืน่ๆ

ท่ามกลางเสียงยนืยนัหนกัแน่น
แข็งขันทั้งของระดับมันสมองทาง
กฎหมายรฐับาลทหาร คสช. ทัง้ของ
แกนน�ารฐับาลทหาร คสช. ตลอด
จนถงึผูน้�ารฐับาลทหาร คสช. ว่า
ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องลาออกเพราะ
กฎหมายไม่ได้ห้าม

ขณะท่ี 4 รัฐมนตร ี“ตดิบ่วง” 
เรือ่งสปิรติทางการเมอืง แต่ 2 บ๊ิก 
กองทพัทีเ่พิง่เกษยีณอายุราชการ
ไปเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายนทีผ่่านมา
คอื พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง อดตีผู้
บญัชาการทหารอากาศ และ พล.อ. 
เฉลิมชยั สทิธสิาท อดตีผู้บัญชาการ
ทหารบก ได้ยืน่หนงัสอืลาออกจาก
การเป็นสมาชกิสภานติิบัญญติัแห่ง
ชาติ (สนช.) โดยมผีลตัง้แต่เม่ือวนั
ที ่1 ตลุาคม 2561 รวมทัง้ลาออก
จากต�าแหน่งต่างๆทีม่อียู ่เพราะได้
รบัแต่งตัง้เป็นองคมนตรพีร้อมกบั

เปลีย่นทางเดนิทัพ
สรปุประเดน็จากค�าตอบของ

ว่าท่ีเลขาธิการพรรคพลงัประชารัฐ
คอื มคีวามเป็นไปได้สงูทีก่ลุม่สาม
มติรจะล้มดลีเดมิแยกไปสร้างบ้าน
หลังใหม่เป็นของตัวเอง แม้ก่อน
หน้านีจ้ะประกาศชดัเจนว่าจะไม่ต้ัง
พรรคการเมือง โดยจะไปร่วมงาน
กบัพรรคการเมอืงท่ีมอียูแ่ล้ว

อย่างไรกต็าม หากดตูามเงือ่น
เวลาท่ีเหลอือยู ่การยืน่จดตัง้พรรค 
การเมอืงในตอนนีอ้าจจะหมิน่เหม่
ไม่ทันกาล เพราะการต้ังพรรคการเมอืง
ใหม่ทีม่คีวามพร้อมส่งผู้สมคัร ส.ส. 
จะต้องท�าทกุข้ันตอนให้เสรจ็สิน้ก่อน
สิน้เดือนพฤศจกิายนท่ีจะถงึนี้

เท่ากบัว่ากลุม่สามมติรมเีวลา
สร้างบ้านหลงัใหม่ไม่ถงึ 60 วนั ซึง่
ถอืว่าฉกุละหกุมาก และมคีวามเสีย่ง
ท่ีจะด�าเนนิการได้ไม่ครบถ้วนตาม
เงือ่นไขหยมุหยมิหลายข้อท่ีกฎหมาย
พรรคการเมอืงฉบับใหม่ก�าหนด 

ถ้าคดิจะต้ังพรรคจะต้องไปย่ืน
จดแจ้งต่อคณะกรรมการการเลอืก
ตัง้ (กกต.) ภายในสปัดาห์นีห้รอื
อย่างช้าไม่เกนิสัปดาห์หน้า

แต่ถ้าจะเปลี่ยนเส้นทางเดิน
ทพัไปร่วมกบัพรรคการเมืองทีม่อียู่
แล้ว ถ้าไม่ลดัขัน้ตอนไปเทคโอเวอร์
พรรคใหม่โนเนม พรรคท่ีน่าจบัตา
มองมากที่สุดคือพรรคภูมิใจไทย
ของ “เสีย่หน”ู นายอนุทิน ชาญ
วรีกลู เพราะเป็นพรรคทีน่่าจะมี
แนวทางไปด้วยกนัได้ โดยเฉพาะ
จดุยนืการเมอืงทีร่่วมงานได้กบัทกุ
ฝ่าย 

ทีส่�าคญัพรรคภมูใิจไทยยงั
มีเสบียงกรังพร้อมสนับสนุน
ไพร่พลในการท�าศึกเลือกตั้ง
อย่างเตม็ทีอี่กด้วย

ต้องเคลียร์กับกลุ่มสามมิตรให้จบ

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ัง 

จะลงเรือลำาเดียวกันหรือแยกไปสร้างดาวคนละดวง

นายอ�าพน กติตอิ�าพน
อดตีผูบ้ญัชาการทหารอากาศ

และอดตีผูบั้ญชาการทหารบก
จงึหลดุพ้นจากแรงเหวีย่งทางการ
เมอืง ไม่ต้องมาเล่นเกมอ�านาจ
เหมอืน “บ๊ิกตู”่ และ 4 รฐัมนตรี
ทีเ่กาะเก้าอี ้“ตดิบ่วง” เรือ่งสปิรติ 
ทางการเมอืง ถกูถล่มต่อไป

หากถามว่าผดิไหม ตอบได้เลย
ว่าไม่ผดิ 

แต่หากถามว่าสมควรหรอืไม่ 
ตอบแทนไม่ได้ เป็นเรือ่งทีแ่ต่ละคน
ต้องคดิเอาเอง

อย่างไรก็ตาม หลังโดดลงสู่
สนามการเมืองเตม็ตวั ดเูหมอืนว่า
เส้นทางเดนิของ 4 รฐัมนตรจีะไม่
ได้โรยด้วยกลบีกุหลาบ

ปัญหาแรกท่ีต้องเร่งเคลยีร์ให้

จบก่อนท่ีจะมีพระราชกฤษฎกีาเลอืก
ต้ังคอื การเคลยีร์ใจกบัแกนน�ากลุม่
สามมติรให้ได้ข้อสรปุว่าจะลงเรอืล�า
เดยีวกนัหรือไม่ หรือจะแยกตวัไป
สร้างดาวคนละดวง

นายสนธริตัน์ สนธิจริวงศ์ 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ 
ในฐานะว่าทีเ่ลขาธกิารพรรคพลงั
ประชารฐั ตอบค�าถามผูส้ือ่ข่าวล่าสดุ
ถงึความชัดเจนในการร่วมงานกบั
กลุ่มสามมิตรว่า “ยังไม่รูเ้ลยครบั”

เมือ่ถกูถามต่อว่ากลุม่สามมติร
ยงัยนืยนัทีจ่ะร่วมมอืหรอืไม่ ค�าตอบ
ทีไ่ด้คือ “เขาจะต้ังพรรคหรอืเปล่า”

เมือ่ถามอกีว่ากลุ่มสามมติรจะ
ไม่มาร่วมพรรคพลงัประชารฐัแล้ว
หรอืไม่ ค�าตอบจากปากนายสนธิ
รตัน์คือ “สือ่น่าจะรู้กนัหมดแล้ว”
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In Brief : ย่อความ

คนรุ่นใหม่

ทรรศนะ

ถ้าเมอืงไทยได้คนรุน่ใหม่ เดก็

รุ่นใหม่เข้ามา มีความคิดที่

ดีๆอย่างท่ีพูด ไม่ถกูเขม่นถกู

ท�าลายเสียก่อน บ้านเมืองก็

น่าจะดขีึน้แน่นอน แต่หากเข้า

มาเพราะอยากดงัและโกงอกี

อนาคตก็ดับ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ไฟใต้ยังลุกโชน
ส�านักข่าวอิศรารายงานว่า แม่ทพัภาค
ที่ 4 คนใหม่ “บิ๊กเดฟ” พล.ท.พร
ศกัดิ ์พลูสวัสดิ ์เดินสายพบพระสงฆ์
และพี่น้องไทยพุทธ 3 จังหวัด ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี แต่มีค�าถาม
ถึงนโยบายใหม่และความพร้อมของ
ก�าลงัพลในพืน้ที ่ซึง่ 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ บวกกบัอกี 4 อ�าเภอของสงขลา
มีปัญหาความไม่สงบที่แตกต่างกัน
และต้องดูแลทั้งสิ้น 37 อ�าเภอ โดย
ปัญหาความรุนแรงและแนวทางการ
จัดการปัญหาแบ่งเป็น 3 ระดับ

หนึ่ง - พ้ืนท่ีเสริมสร้างความ
มัน่คง (เดมิเรยีกว่าพืน้ทีส่แีดง) และ 8 
เมอืงเศรษฐกจิ รวม 11 อ�าเภอ สอง - 
พื้นที่เร่งรัดพัฒนา มี 16 อ�าเภอ (เดิม
เรยีกว่าพืน้ทีส่เีหลือง) และสาม - พืน้ที่
เสริมสร้างการพัฒนา มี 10 อ�าเภอ 
(เดิมเรียกว่าพื้นที่สีเขียว) 

ก�าลงัพลในพืน้ทีม่ทีัง้หมด 39,465 
นาย เป็นทหาร 24,004 นาย ต�ารวจ 
9,809 นาย พลเรอืน อส. 5,652 นาย 
นอกจากนีย้งัมกีองก�าลงัภาคประชาชน
ทีผ่่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานความ
มั่นคงอีก 95,974 คน รวมก�าลังพล
ทกุฝ่าย 135,439 นาย ขณะทีป่ระชาชน
ในพื้นที่มีเกือบ 2 ล้านคน

อีกข้อมูลที่ส�าคัญคืองบประมาณ 
ซึ่งปี 2562 “งบดับไฟใต้” 12,025.3 
ล้านบาท ถกูบรรจใุนยทุธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ในชื่อ
แผนบรูณาการการขบัเคลือ่นการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้ง 
แต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปีล่าสุด
ปี 2562 รวม 16 ปี งบประมาณทะลุ 
300,000 ล้านบาท

งบมหาศาล ก�าลงัพลมากกว่า 
130,000 คน ท�าไม “ไฟใต้” ยัง
ไม่ยอมสงบ!

นายสรุบถ หลกีภยั หรอื “น้องปลืม้” 
ลูกชายคุณชวน หลีกภัย ประธานสภาที่
ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาพูดถึง
แนวทางการเมอืงยคุใหม่ว่า จะต้องหยดุความ
ขดัแย้งให้หมดไป ไม่ใช่พดูแค่โลกสวย แต่
ต้องมคีวามเป็นไปได้ด้วย เราคดิเหน็ต่างกนั
ได้ แต่แตกแยกไม่ได้ เพราะไม่ใช่เรือ่งธรรมชาติ 
ความแตกแยกมนันานเกนิไปแล้ว ควรจะ
หยดุได้แล้ว 

ท่าททีางการเมอืงของนายสรุบถน่าสนใจ
และน่าตดิตามไม่ใช่น้อย เหมอืนคนรุ่นใหม่
หลายคนทีป่ระกาศลงเล่นการเมอืงขณะนี้ 
ค�าพดูของนายสรุบถน่าจะท�าให้คนไทยดีใจ
หากการเมอืงยุคใหม่ไม่มีความขัดแย้ง แต่
ต้องยติุเรือ่งเก่าๆเอามาตอกย�า้ใส่ร้ายกนัให้
เกดิเรือ่งบานปลายอกี

นายสรุบถมีความคิดเห็นเป็นของตวัเอง 
ไม่ใช่ตามพ่อทุกเรือ่ง พ่อมมีดีโกนการเมือง 
ส่วนนายสุรบถจะมอีะไรโดดเด่นกต้็องตดิตาม
กนัด ูจะใช้สมองมาสงบศึกการเมอืงได้หรือ
ไม่ จะเชือ่มต่อระหว่างคนรุน่ใหม่ให้ท�างาน
การเมืองแบบสร้างสรรค์ได้หรอืไม่  

นายสรุบถบอกว่า อยากจะดงึคนรุน่ใหม่
มาช่วยบ้านเมอืง ช่วยประชาชน แต่กลัวว่า
จะโดนรุน่พี ่รุน่อา รุน่พ่อ รุน่ลงุ ดงึไปการเมอืง
แบบเก่าหรือไม่ เพราะต้องอยูใ่นกฎข้อบงัคับ
ของพรรค กลุ่มบริหารพรรค หากยงัอยูภ่าย
ใต้คนกลุม่หนึง่ สมมติุว่านายสรุบถจบัมอืกบั
นายพานทองแท้ท่ีเป็นคนรุน่ใหม่เหมือนกัน 
แม้รุน่พ่อไม่ถูกกนั หากจับมอืกนัได้กมี็โอกาส

ทีเ่ราจะหลดุพ้นจากความขดัแย้งทีค่นรุน่เก่า
สร้างไว้ เม่ือเป็นนกัการเมอืงกค็วรเล่นการเมอืง
อย่างสร้างสรรค์ แข่งขนัตามระบอบในสภา 
ไม่ใช่แพ้ในสภากอ็อกมาเล่นนอกกติกาบน
ถนนจนบ้านเมอืงเสยีหาย ประชาธิปไตยเดิน
หน้าไม่ได้ ทหารก็มายดึอ�านาจ 

กห็วงัว่าการเมอืงในอนาคตจะดขีึน้ 
มีความสงบ ไม่ขัดแย้ง ไม่โกงอย่าง
บ้าระห�า่ อย่างทีห่ลวงพ่อพทุธทาสบอก
ว่า ถ้าได้คนดี ระบบอะไรมันก็ดีได้ 
เผดจ็การก็ด ีย่ิงประชาธิปไตยยิง่ด ีแต่
ถ้าได้คนไม่ด ีทกุอย่างก็ป่นป้ีเสียหาย  

ยงัไงกข็อฝากช่วยกนัหน่อย ถ้าเมอืงไทย
ได้คนรุน่ใหม่ เดก็รุน่ใหม่เข้ามา มคีวามคดิ
ทีด่ีๆ อย่างทีพู่ด ไม่ถกูเขม่นถกูท�าลายเสยี
ก่อน บ้านเมอืงกน่็าจะดขีึน้แน่นอน แต่หาก
เข้ามาเพราะอยากดงัและโกงอกีอนาคตก็ดบั 
หลวงพ่อพทุธทาสเขียนกลอนไว้เป็นอดุมการณ์ 
หากไม่ทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้ง ไม่ใส่ร้าย
ป้ายส ีไม่ถือข้างถือสกีนัจนเกนิเหต ุแข่งขนั
กนัทางนโยบาย แข่งบรกิารประชาชน แข่ง
กนัหยบิยืน่ผลประโยชน์ให้ประชาชน กเ็ชือ่
ว่าการเมอืงจะเดินไปได้ ประชาชนกม็คีวาม
สขุ 

ขอฝากนักการเมืองรุ่นใหม่ช่วย
เกษตรกรด้วย อย่างสวนทเุรยีนกใ็ห้มี
เครือ่งมือตรวจวัดทเุรยีนแก่อ่อน จะได้
ไม่ตดัทุเรยีนอ่อนและเสยีหาย คนกนิก็
มีความสขุ คนขายก็มีความสขุ นกัการ
เมอืงรุน่ใหม่ต้องสนใจเรือ่งแบบนีด้้วย 
เชือ่ว่าคะแนนท่วมแน่นอน

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

นักธุรกจิไทยลยุสตาร์ตอัพซลิิคอนวัลเลย์ 

ผลติภณัฑ์ใหม่ : มร.ฮเิดคาสึ อโิตะ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั พานาโซนคิ ซิว เซลส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั จดักจิกรรมเปิดตัวผลติภณัฑ์โปรเจกเตอร์ใหม่ 5 ซรีีส์่ และจอ
ภาพซสิเตม็ส์ (FlatPanel) 2 ซีรีส์่ โดยมี มร.จุน มัตสึโอะ ผู้อ�านวยการส่วนการขาย
และการตลาด ผลิตภณัฑ์ซสิเต็มโซลช่ัูน ร่วมงาน ท่ีโรงแรมดับเบิล้ยู กรงุเทพฯ 

ออกบูธ๊ : ดร.พรีะพงษ์ กติเิวชโภคาวฒัน์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และศิรกิารย์ 
พฑัฒวิรีะนนท์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร บรษิทั บวิตีค้อมมนูติี ้จ�ากดั (มหาชน) 
ร่วมออกบู๊ธแสดงสินค้าพร้อมโชว์ศักยภาพในงาน “Beyond Beauty ASEAN 
Bangkok 2018” ทีศู่นย์แสดงสนิค้าและการประชมุอมิแพ็ค เมอืงทองธานี 

นายปณุยธร สุทธพิงษ์ชยั ผู้
จดัการหุน้ส่วน บรษัิท ครเีอทฟีเวน
เจอร์ จ�ากดั (Creative Ventures) 
กองทนุร่วมลงทุน (Venture Capitalist) 
ทีจ่ดัตัง้ขึน้ในสหรัฐ เปิดเผยว่า ได้
เปิดกองทนุร่วมลงทนุกองที ่2 มูลค่า 
50 ล้านเหรียญสหรัฐ (1,650 ล้าน
บาท) และระดมเงินทนุจากนักธุรกจิ
ในไทยและสงิคโปร์ ซึง่ได้รบัการ
ตอบรบัอย่างดจีากนักธุรกจิรุ่นใหม่
จนเพยีงพอต่อการเร่ิมต้นลงทนุแล้ว
แม้จะมเีป้าหมายปิดการระดมทนุ
เดือนมนีาคม 2562 โดยจะน�าเงนิ
ไปลงทนุในบริษทัสตาร์ตอพัในซลิิ
คอนวลัเลย์ เน้น 3 กลุม่ธรุกจิคอื 
ธุรกจิแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในอตุสาหกรรม ปัญหาเกษตรกรรม
และอาหารจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาพภมูอิากาศหรือภาวะโลก
ร้อน และการใช้เทคโนโลยสีขุภาพ
ช่วยดูแลประชากรผูส้งูอาย ุ

ทีผ่่านมาบรษิทัได้จดั Innovation 
Tour พากลุม่นักลงทนุทีส่นใจเดนิ
ทางไปศกึษาข้อมลูและพบปะสตาร์ต 
อพักลุม่เป้าหมายในการลงทนุมา
แล้ว จึงเชื่อว่าการลงทุนจะให้ผล
ตอบแทนทางการเงนิท่ีเหนอืกว่า
ในระยะยาว 

โรงพยาบาลพระรามเก้าเตรยีมขายIPO

“Creative Ventures” กองทนุร่วมลงทนุสญัชาตสิหรฐั ประกาศ
ระดมทนุไปลงทนุธรุกจิสตาร์ตอพัในซลิคิอนวลัเลย์ รวมถงึอิสราเอล 
สงิคโปร์ และไต้หวัน 

นกัลงทนุทีร่่วมลงทนุกองทนุ
กองท่ี 2 มทีัง้ลงทนุผ่านบรษิทัและ
ในนามส่วนตวั เช่น นายอทิธพิทัธ์ 
พีระเดชาพนัธ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์
มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) นายภู
รติ ภริมย์ภกัด ีประธานกรรมการ
บรหิารกองทนุสงิห์เวนเจอร์ นาย
พิรชยั เบญจรงคกุล Investment 

นพ.เสถียร ภูป่ระเสรฐิ กรรมการผู้
อ�านวยการ บรษิทั โรงพยาบาล
พระรามเก้า จ�ากดั (มหาชน) เปิด
เผยว่า พร้อมยกระดบัการท�างานสู่ 
Professional Healthcare Community 
และเตรยีมแผนขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนต่อประชาชนคร้ังแรก (IPO) 
จ�านวนไม่เกนิ 180,000,000 หุน้ 
โดยจะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน
จ�านวนไม่เกนิ 167,500,000 หุน้แก่
ประชาชนท่ัวไป และจดัสรรหุน้สามัญ
เพิม่ทนุจ�านวนไม่เกนิ 12,500,000 
หุน้แก่กรรมการและหรอืผูบ้รหิารที่
เป็นผูก่้อตัง้ของบรษิทั และอาจมกีาร
จดัสรรหุน้สว่นเกนิจ�านวนไมเ่กนิ 

ชาวต่างชาติ ซึ่งจุดแข็งของโรง
พยาบาล ได้แก่ ความสามารถใน
การรกัษาโรคซบัซ้อนด้วยทีมแพทย์
และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์ และอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ทีท่นัสมยั 
บรกิารทีม่คีวามคุม้ค่าและมคีวาม
เป็นมติร โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาล
พนัธมิตรทัง้หมด 9 แห่ง

นับตัง้แต่ปี 2558-2560 โรง
พยาบาลมอีตัราเตบิโตเฉล่ียแบบทบ
ต้นร้อยละ 10.9 ต่อปี ช่วงครึง่ปีแรก
ปี 2561 มรีายได้รวม 1,295.3 ล้าน
บาท เตบิโตร้อยละ 14.6 มกี�าไรสทุธิ
ปรบัปรงุ 124.8 ล้านบาท 

หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ 
จ�ากดั (มหาชน) และนายสิทธชิยั 
ลสีวสัด์ิตระกลู 

นายปณุยธรมัน่ใจว่า การลงทนุ
สามารถสร้างผลตอบแทนทีน่่าพอใจ
ให้กบันกัลงทนุ และประสบความ
ส�าเร็จเหมอืนกองทนุแรกท่ีมีวงเงิน 
11 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ลงทุนใน 
สตาร์ตอพักว่า 10 บรษิทั นอกจาก
น้ียังมแีผนขยายบรษิทัท่ีอยูใ่นซลิิคอน 
วัลเลย์และกรงุเทพฯ โดยจะเปิดสาขา
ทีอ่สิราเอล สิงคโปร์ และไต้หวนั 

 

20,000,000 หุน้ โดยมลูค่าตราไว้
หุน้ละ 1.00 บาท คาดว่าจะสามารถ
เปิดให้จองซือ้หุน้ได้ในวนัที ่ 16-19 
ตลุาคมนี ้ รวมถงึจะเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัย์ฯในไตรมาส 4 
ในชือ่ย่อ “PR9” สามารถตดิตาม
ขอ้มลูและก�าหนดการส�าคญัไดท้ี่ 
http://investor.praram9.com/th  

ส�าหรับการระดมทุนเพื่อ
สนบัสนนุการก่อสร้างอาคารใหม่
และการปรับปรุงอาคารปัจจุบัน 
และการก่อสร้างสถานที่ส�าหรับ
พนกังานและบุคลากรทางการแพทย์ 
เพือ่รองรับความต้องการทีม่ากขึน้ 
รองรบัผูเ้ข้าใช้บรกิารท้ังชาวไทยและ

Director บรษิทั บซีเีอช เวนเจอร์ส 
จ�ากดั ในกลุ่มบรษิทั เบญจจนิดา 
โฮลดิ้ง นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 
กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร บรษิทั โทรเีซนไทย 
เอเยนต์ซส์ี จ�ากัด (มหาชน) นาย
ชานนท์ เรอืงกฤตยา ประธานเจ้า
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

ออสเตรเลยีแล้งหนัก 
ชายฝ่ังตะวันออกของออสเตรเลยี
มปีรมิาณฝนตกน้อยมากในช่วง 
3 เดอืนทีผ่่านมา ส่งผลกระทบ
ต่อการปลกูพชืฤดูหนาว การเก็บ
เก่ียวผลผลิตข้าวสาลีลดลงต�า่สดุ
ในรอบ 10 ปี ลุ่มแม่น�า้เมอร์เรย์
ดาร์ลิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ
ประเทศเผชิญภาวะแล้งจดัเป็น
ประวติัการณ์เป็นคร้ังที ่ 2 นับ
ตัง้แต่เริม่มกีารบนัทกึสถติเิมือ่
ปี 2443 คาดว่าพ้ืนทีต่อนกลาง
ของรฐันวิเซาท์เวลส์จะมปีรมิาณ
ฝนตก 25 มม. ในวันพฤหสับดี
นีต่้อเนือ่งไปจนถึงวนัเสาร์ 

สงิโตอนิเดยีใกล้สญู 
ทางการอนิเดยียนืยนัว่า ช่วง 2 
สปัดาห์ทีผ่่านมามสิีงโตเอเชียใกล้
สญูพนัธุต์าย 10 ตวั ในจ�านวน
นี ้4 ตวัตายเพราะเชือ้ไวรัส ท�าให้
เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่กรีใ์นรฐั 
คชุราตมสีงิโตเอเชยีตายไปแล้ว 
21 ตวัตัง้แต่เดอืนกนัยายน จาก
ประชากรสิงโตเอเชียทั้งหมด
ประมาณ 500 ตวั ด้านหวัหน้า
อนรัุกษ์ป่ารฐัคชุราตเผยว่า คณะ
ผูเ้ชีย่วชาญก�าลังตรวจสอบสงิโต
ทีต่ายไปก่อนหน้านี ้11 ตัวว่าตดิ
เชือ้ไวรสัด้วยหรอืไม่เพือ่หาสาเหตุ
การแพร่ระบาด

“ฟ่าน ปิงปิง” อ่วม 
ฟ่าน ปิงปิง และบริษัททีเ่ก่ียวข้อง
ถกูสัง่ให้จ่ายภาษย้ีอนหลงัและค่า
ธรรมเนยีมประมาณ 42 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1,358 ล้าน
บาท) และค่าปรบัอกี 86 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2,781 ล้าน
บาท) แต่เน่ืองจากเป็นการท�าผิด
ครัง้แรก รฐับาลจงึจะไม่ยืน่ฟ้อง
ข้อหาอาญาหากเธอช�าระเงนิทัง้หมด
ภายในเส้นตาย ก่อนหน้านีส้�านกังาน
สรรพากรจนีได้เริม่มาตรการตาม
เกบ็ภาษใีนแวดวงบนัเทงิและขดี
เส้นตายให้ช�าระภายในส้ินปีน้ีไม่
เช่นนัน้จะถกูตัง้ข้อหาอาญา

อินโดฯเสียหายหนักยูเอ็นเร่งช่วย 

โฆษกหญิงกระทรวงต่างประเทศ
สหรฐักล่าวว่า นายไมค์ ปอมเปโอ 
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรฐั จะเดิน
ทางเยอืนญีปุ่น่ เกาหลีใต้ และจนี 
ระหว่างวนัที ่ 6-8 ตลุาคมนี ้และ
จะเดนิทางไปยงัเกาหลเีหนอืในวัน
อาทติย์ ซึง่เป็นการเยอืนกรงุเปียงยาง
ครัง้ที ่4 ในช่วงเวลาไม่ถึง 1 ปี 

การเยอืนครัง้นีม้ขีึน้หลงัจาก
มีการวางแผนเรือ่งการประชมุสดุยอด
ครัง้ที ่2 ระหว่างนายคมิ จอง-อนึ 
ผูน้�าเกาหลีเหนอื กบัประธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ ของสหรฐั ก่อนหน้าที่

กระทรวงต่างประเทศสหรฐัจะเปิด
เผยก�าหนดการเยอืนเกาหลเีหนอื
ของนายปอมเปโอเพยีงไม่กีช่ั่วโมง 

ด้านเกาหลเีหนอืกล่าวว่า จะ
ไม่ยอมท�าลายอาวธุนวิเคลยีร์เพือ่

‘ปอมเปโอ’เยือนเปียงยางสุดสัปดาห์น้ี
แลกกบัข้อตกลงสนัตภิาพอย่างเดด็
ขาด ส�านกัข่าวกลางเกาหลหีรอืเค
ซเีอน็เอ ซึง่เป็นกระบอกเสยีงของ
รฐับาลเกาหลเีหนอืรายงานว่า สนธิ
สญัญาสนัตภิาพไม่สามารถน�ามา
ใช้เป็นเครื่องต่อรองได้ การยุติ
สงครามไม่ใช่เป็นของขวญัทีจ่ะมอบ
ให้แก่กนั อย่างไรกต็าม โฆษกกระ 
ทรวงต่างประเทศสหรฐัไม่ได้หยบิยก
รายงานของเคซเีอน็เอมาเป็นประเดน็
ส�าคัญ โดยกล่าวว่าบางครั้งบาง
ประเทศกม็กัจะกล่าวอะไรให้เป็น
สสีนั ซ่ึงเป็นเรือ่งปรกตธิรรมดา

สหประชาชาตจิดัสรรงบเบือ้ง
ต้นเกอืบ 500 ล้านบาท ช่วย
เหลอืผูป้ระสบเหตธุรณพีบิตัภิยั
บนเกาะสลุาเวสขีองอนิโดนเีซยี 
ผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้เป็นมากกว่า 
1,300 คนแล้ว 

หน่วยงานด้านมนษุยธรรมของ
สหประชาชาติระบวุ่า สหประชาชาติ
ได้จดัสรรงบประมาณจากกองทนุ
ส่วนกลางเบือ้งต้นเกอืบ 500 ล้าน
บาท เพ่ือช่วยเหลอืผู้ประสบเหตุธรณี
พบัิตภิยับนเกาะสลุาเวสขีองอนิโดนเีซยี 
ซึง่มปีระชาชนเกือบ 200,000 คน
ก�าลังต้องการความช่วยเหลอือย่าง
เร่งด่วน โดยในจ�านวนนีม้เีดก็หลาย
หมืน่คน และมีบ้านเรอืนราว 66,000 
หลงัถกูท�าลายหรอืได้รบัความเสยี
หายจากเหตแุผ่นดนิไหวขนาด 7.5 
ด้านหน่วยกูภั้ยยงัไม่สามารถเข้าไป
ถงึพืน้ทีอ่กีหลายแห่งทีอ่าจได้รบั
ความเสยีหายอย่างหนกัแต่ยงัคง
พยายามอย่างเตม็ที่ 

หวัหน้าหน่วยงานบรรเทาภยั
พิบัติของอนิโดนเีซยีเปิดเผยทีเ่มือง
ปาลวู่า ยอดผูเ้สยีชวีติเพิม่ขึน้เป็น 
1,374 คนแล้ว และมีอกี 113 คนที่
ยังสญูหาย ยังคงมีศพติดอยูใ่ต้กอง
ซากปรกัหกัพงัซึง่ยังไม่ทราบจ�านวน 
โดยภารกจิหลกัของพวกเขาคอืการ

ค้นหาและช่วยเหลือผูท้ีร่อดชีวติ 
ศูนย์ประสานงานความช่วย

เหลอืด้านมนุษยธรรมอาเซยีนกล่าว
ว่า สิง่ทีก่�าลงัต้องการอย่างเร่งด่วน
กค็อืถุงบรรจศุพจ�านวนมาก เนือ่งจาก
เกรงว่าศพทีเ่ริม่เน่าเป่ือยจะเป็นต้น
ตอการแพร่ระบาดของเชือ้โรค

ด้านประธานาธบิดีโจโก วโิด
โด ของอินโดนีเซีย ได้สั่งการให้
เสรมิก�าลงัเจ้าหน้าทีเ่พือ่เร่งค้นหา
ผูร้อดชีวติ โดยระบวุ่าจะต้องหาผูท่ี้
สญูหายไปให้ครบทกุคน ในขณะ
เดียวกันต�ารวจพยายามเข้าป้องกัน
มใิห้มผีูฉ้วยโอกาสปล้นทรพัย์สนิ
ในขณะท่ีเกิดความสับสนวุ่นวาย

จากเหตแุผ่นดนิไหวและสึนามิ มี
รายงานว่า ต�ารวจยงิแก๊สน�า้ตาและ
ยงิปืนเตอืนกลุม่คนท่ีพยายามเข้าไป
ขโมยทรพัย์สินในร้านค้าต่างๆใน
เมอืงปาลู

ต�ารวจกล่าวว่า ก่อนหน้านีมี้ผู้
รอดชีวติเข้าขโมยอาหารและน�า้จาก
ร้านค้าทีปิ่ด ซึง่ยงัพอรบัได้ แต่ขณะ
นีไ้ด้จับกมุคนหลายสบิคนทีเ่ข้าไป
ขโมยเครือ่งคอมพวิเตอร์และเงนิสด
จากร้านต่างๆ ในตอนนีผู้ร้อดชวีติ
ก�าลงัเผชิญความหวิโหยและประสบ
ปัญหาขาดแคลนน�า้ดืม่และอาหาร 
ส่วนโรงพยาบาลกม็ผีูไ้ด้รบับาดเจบ็
จ�านวนมากจนล้นโรงพยาบาล
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ 
เนรมิตสีสันความสนุกสนานของ 
เทศกาลอ๊อกโทเบอร์เฟสต์อนัโด่ง
ดงัมาไว้ท่ีเมอืงไทย ในงาน Taste 
of Bavaria 2018 : The Best of 
Germany ตัง้แต่วนันี-้23 ตลุาคม 
2561 ทีเ่ซน็ทรลั ฟูด้ ฮอลล์, ทอ็ปส์ 
มาร์เกต็, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ทกุ
สาขา และท็อปส์ ออนไลน์ โดยได้
รบัเกยีรตจิาก มร.ญาน เชียร์ อปุทตู
สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนปีระจ�า
ประเทศไทย พร้อมด้วยสทุธิธรรม 
จิราธิวัฒน์, มร.อลสิเตอร์ เทย์เลอร์ 
และคลาวเดียร์ แกรเบอร์ เป็น
ประธานเปิดงาน 

มร.นคิ ไรท์ไมเออร์ รอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ฟู้ด ฮอลล์ 
และสายจดัซือ้สนิค้าต่างประเทศ 
ผูบ้รหิารเซ็นทรลั ฟูด้ ฮอลล์ เปิด
เผยว่า “มวินกิเป็นนครใหญ่อนัดบั 
3 ของประเทศเยอรมน ี และเป็น
เมอืงหลวงของแคว้นบาวาเรยี อนั
เป็นดัง่หัวใจและจดุหมายปลายทาง
ของทราเวลเลอร์ท่ัวโลก ดินแดนที่
เตม็ไปด้วยประวติัศาสตร์ เร่ืองราว
ทางวฒันธรรมทีน่่าสนใจ เทศกาล
รื่นเริงประจ�าปีแสนครื้นเครง
สนุกสนาน อาหารการกินขึ้นชื่อ
หลากหลายชนดิทีฟู้่ดเลิฟเวอร์ไม่
ควรพลาด เพือ่เปิดประสบการณ์
ด้านอาหารจากแคว้นบาวาเรยีให้
ชาวไทยจึงได้จัดงาน Taste of 
Bavaria 2018 : The Best of 

รสชาตแิบบต้นต�ารับบาวาเรยีแท้ๆ 
นอกจากนีเ้ชฟ Manfred Waibl 

มาสเตอร์เบเกอร์ประจ�าเซ็นทรัล 
ฟูด้ ฮอลล์ ยงัได้น�าเบเกอรีอ่บสด
ใหม่ร้อนๆมาให้ฟู้ดเลฟิเวอร์ได้ลิม้
ลองกันด้วย ทัง้เพรทเซล ขนมปังท่ี
มรูีปทรงไขว้กันเป็นเอกลกัษณ์คล้าย
เครือ่งหมายอนิฟินติี ้ซึง่รสออรจินิลั
จะออกเค็มนิดๆ แต่ปัจจบุนัมหีลาก
รสชาติมากขึน้, ดาร์กเยอรมนัไรย์
เบรด ขนมปังกลมโตก้อนใหญ่ เป็น
ขนมปังทีท่�าจากแป้งข้าวไรย์ ท�าให้
มสีนี�า้ตาลเข้มเนือ้แน่น รสชาตเิข้ม
ข้นกว่าขนมปังทัว่ไป และมีใยอาหาร
สงู ฯลฯ 

โดยเชฟ Waibl บอกว่า “คน
เยอรมนันยิมรบัประทานขนมปังมาก 
อาหารเช้าของคนเยอรมนัส่วนใหญ่
จะประกอบด้วยขนมปัง ท้ังขนมปัง
ป้ิง ขนมปังก้อน ทีส่ามารถน�ามา
รงัสรรค์ได้หลายเมน ูและขนมปังยงั
เป็นขนมรบัประทานเล่นยามว่างอกี
ด้วย โดยเฉพาะเพรทเซล ขนมปัง
ยอดฮติ อนัมปีระวตัศิาสตร์มาอย่าง
ยาวนาน บางความเชือ่ได้บอกไว้ว่า 
กษตัริย์เยอรมนพีระนามว่ารดิูกอยาก
เสวยขนมปังกบัเบยีร์ โดยขนมปังนัน้
ต้องมีท้ังส่วนท่ีนุ่ม ส่วนทีก่รอบ และ
ส่วนทีเ่ค็ม เพือ่เหมาะจะรบัประทาน
คูก่บัเบยีร์ จนได้มาเป็นขนมปังเพรท
เซลอย่างทีเ่หน็กนัในปัจจบุนั” ซึง่
เชฟ Waibl ยงัได้ลงมือป้ันเพรทเซล
ให้ชมกนัด้วย

วรรณภรณ์ เกตทุตั รองอธบิดีกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 
แถลงข่าวจดังาน STYLE Bangkok งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาต ิโดย
มปิียะรฐั กลัย์จาฤก, วรีะพจน์ อศัวาจารย์, วรวทิย์ ศริพิากย์, นวลพรรณ โอสถานนท์, 
สฤษดิ ์รตันาวะด ีร่วมงาน

สมชาย เสยีงหลาย ทีป่รกึษารฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตรี เป็นประธานเปิด
งานและมอบนโยบายเดนิหน้าขบัเคลือ่นเศรษฐกจิชมุชนให้เข้มแขง็ ขานรบันโยบาย 
4.0 รองรบัการใช้จ่ายในโครงการบัตรสวสัดิการแห่งรฐั โดยมนีท ีขลบิทอง ผู้อ�านวย
การกองทนุหมูบ้่านและชมุชนเมอืงแห่งชาต ิร่วมงาน

Germany คดัสรรสดุยอดความ
อร่อย อาหาร วตัถุดบิ และสนิค้า
ขึน้ช่ือหลากหลายชนดิ ส่งตรงจาก
แคว้นบาวาเรยี ประเทศเยอรมนี 
กว่า 2,200 รายการ”

ภายในงานถกูเนรมติให้เป็น

Taste of Bavaria 2018

บรรยากาศของเทศกาลอ๊อกโทเบอร์
เฟสต์ทีม่ทีัง้การแสดงขบัร้องประสาน
เสียงของชาวบาวาเรยีน รายล้อม
ไปด้วยซุม้อาหาร เครือ่งดืม่ โดยมี 
ไฮไลท์อยู่ที่ไส้กรอกหลากชนิด 
พระเอกหลักของอาหารเยอรมัน 
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