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“กรุงศรี”เปิดบัญชี
เงินฝำกออนไลน์ 

ไว้ด้วยกำรแตกสำขำ ทัง้สำขำ
ทีอ่ยู่ในเครือข่ำยโดยตรงและ
คนละหุ้นส่วนแต่มีแนวทำง
เดยีวกนั จำก 1 พรรคแตกตวั
เป็น 3-4 พรรค เพือ่แบ่งโควตำ 
ส.ส.ปำร์ตีล้สิต์ ท�ำให้จ�ำนวน 
ส.ส. หลงักำรเลอืกตัง้เมือ่น�ำ
มำรวมกันแล้วตัวเลขอำจไม่
ต่ำงไปจำกกำรเลอืกตัง้ครัง้ที่
ผ่ำนมำ ดไีม่ดีอำจมยีอดรวม
มำกกว่ำเดมิ

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4933 (1458) วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

เนติบริกรที่ร่วมกันออกแบบ
กฎหมำย วำงกับดกัไม่ให้พรรค 
กำรเมอืงมขีนำดใหญ่โตเกนิไป 
ไม่ให้เข้มแขง็เกนิไป หวงัท�ำให้
กำรเมืองเป็นเบีย้หวัแตกเตม็
ไปด้วยพรรคเลก็พรรคน้อยเพ่ือ
เปิดโอกำสช่วงชงิอ�ำนำจจดัตัง้
รฐับำล อำจก�ำลงัตอีกชกตัวท่ี
อ่ำนกำรเมอืงไม่ขำด รูจ้กักำร 
เมอืงน้อยไป เพรำะพรรคกำร 
เมืองเดนิหมำกแก้กบัดักทีว่ำง
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เชือ่ว่าตอนนีเ้หล่าเนตบิรกิรคงเกา
หวักนัแกรกๆ

ก็กฎหมายที่จะใช้เป็นเครื่อง
มอืตอนพรรคการเมอืงไม่ให้เข้มแขง็ 
ไม่ให้ใหญ่โตจนเกนิไป เพราะเกรง
ว่าพรรคการเมอืงบางพรรคจะโตไม่
หยดุจนคมุไม่ได้ ดนัมช่ีองโหว่ให้
นกัการเมืองทีเ่ขีย้วลากดินกว่าบรรดา
เนตบิรกิรสามารถเลด็รอดเพือ่รกัษา
ขนาดของกลุม่เอาไว้

ทีบ่อกว่ารกัษาขนาดของกลุม่ 
ไม่ใช่รกัษาขนาดของพรรค กเ็นือ่งจาก
กฎหมายใหม่การรกัษาขนาดของ
พรรคนัน้ค่อนข้างเป็นเร่ืองยาก แต่
การรักษาขนาดของกลุ่มก้อนที่มี
ความคดิอ่านไปทางเดียวกนัน้ันมี
ช่องให้สามารถท�าได้ แถมอาจขยาย
แนวร่วมได้มากข้ึนอกีด้วย

วิธีรักษาขนาดของกลุ่มหรือ
ขยายแนวร่วมให้มวีงกว้างมากขึน้
ทีใ่ช้กนัอยูต่อนนีค้อื การแตกสาขา
พรรคให้เกดิพรรคเลก็พรรคน้อย
เพือ่เกบ็แต้มจากการลงคะแนนของ

รู้จักน้อยเกินไป
พรรคการเมอืงแขง็แกร่ง 

ใครจะมทีนุ มสีตปัิญญา จะไป
คดิต้ังพรรคเพิม่กไ็ม่แปลกอะไร มนั
มมีาทกุยคุทกุสมยั เพราะต้องการ
เกบ็คะแนนให้ได้มากทีส่ดุ เมือ่เขา
มองว่าเป็นช่องทางทีส่ามารถท�าได้
กเ็ร่ืองของเขา ส่วนค�าถามทีว่่าการ
ออกแบบกฎหมายเช่นน้ีตอบโจทย์
การปฏริปูพรรคการเมอืงหรอืไม่นัน้
กไ็ม่ทราบ ตอบไม่ถกู เชือ่ว่าประชาชน
จะพจิารณาแล้วตดัสินใจได้ เมือ่เขา
ท�าได้โดยไม่ผดิกไ็ม่เป็นไร”

ฟังจากน�า้เสยีงนำยวษิณ ุเครอื
งำม รองนายกรฐัมนตร ี หนึง่ใน
มอืกฎหมายของรฐับาลทหาร คสช. 
พอมองเหน็ว่าออกอาการอ่อนใจที่
พรรคการเมอืงสามารถดิน้หลดุกบั
ดกัทางกฎหมายทีเ่ขยีนไว้หวงัตอน
พรรคการเมืองใหญ่ไม่ให้เติบโต
แขง็แกร่งจนเกนิไป

ทั้งนี้ หากมองตามเงื่อนไข
กฎหมาย การขยายสาขาพรรคทัง้
สาขาทีอ่ยูใ่นเครือข่ายโดยตรงและ
สาขาทีค่นละหุ้นส่วนแต่มแีนวทาง
เดยีวกนัสามารถท�าได้ 

จาก 1 พรรค แตกตัวเป็น 3 
พรรค 4 พรรค 5 พรรค ท�าให้
จ�านวน ส.ส.หลงัการเลือกต้ังเมือ่
น�ามารวมกนัแล้วตวัเลขอาจไม่ต่าง
ไปจากการเลือกตัง้ครัง้ท่ีผ่านมา ดี
ไม่ดอีาจมยีอดรวมมากกว่าเดิมเสยี
ด้วยซ�า้

เนตบิรกิรทีเ่ขยีนกฎหมำย
อำจเป็นผูรู้ ้เป็นกูรดู้ำนนติศิำสตร์ 
แต่รูจั้กนกักำรเมอืงน้อยเกินไป 
กบัดกัทีว่ำงไว้จงึมีช่องโหว่ อำจ
ท�ำให้ผลทีอ่อกมำไม่เป็นอย่ำง
ทีค่ดิ

เนติบริกรท่ีเขียนกฎหมาย

อาจเป็นกูรูด้านนิติศาสตร์ 

แต่รู้จักนักการเมืองน้อยเกินไป

ประชาชนมาแบ่งโควตา ส.ส.ระบบ
บญัชีรายชือ่

เป็นที่ทราบกันว่าระบบคิด
ค�านวณโควตา ส.ส.บัญชีรายชื่อ
แบบใหม่นัน้เอือ้ต่อพรรคการเมอืง
ทีแ่พ้ในการเลอืกตัง้ ส.ส.แบ่งเขต
ให้มีโอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
มากกว่าพรรคทีช่นะเลอืกตัง้ ส.ส.เขต

เหมอืนเช่นก�ำนนัสเุทพ เทือก
สบุรรณ แกนน�าพรรครวมพลงั
ประชาชาตไิทย ทีต่ัง้ความหวงัไว้ว่า
จะได้เก้าอี ้ส.ส. ในสภาประมาณ 50 
ทีน่ัง่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น ส.ส.บัญชรีาย

ชือ่ ไม่ได้ตัง้ความหวงัไว้กบั ส.ส.เขต 
เพราะไม่มผีูส้มคัรระดบัแม่เหลก็ที่
จะไปแข่งกบัพรรคใหญ่ได้

“พรรคการเมอืงจะแตกยอดจด
ทะเบียนออกไปอีกก่ีพรรคก็เร่ืองของ
เขา เพราะเมือ่แยกออกไปแล้วกถ็อืว่า
เป็นคนละพรรคกนั ไม่ใช่หวัหน้า
พรรคคนเดยีวกนั คนละนโยบาย 
ถอืเป็นคนละนติบิคุคล ส่วนเป้าหมาย
จะเหมอืนกบัพรรคทีแ่ตกยอดออก
มาหรือไม่น้ันไม่ทราบ เพราะเร่ืองน้ี
ไม่มอีะไรผดิกฎหมายและไม่เกีย่ว
กบัว่ารัฐธรรมนญูไม่ได้ส่งเสริมให้
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In Brief : ย่อความ

ท�ำสิ่งที่ถูกต้อง

ทรรศนะ

ผู้ใหญ่ในบ้ำนเมืองต้องเงี่ยหู
ฟังสักนิด เพื่อน�ำไปปรับกำร
ท�ำงำน แก้ปัญหำประเทศ
ชำติ เพรำะ 4 ปีแล้วยังแก้
ปัญหำควำมขัดแย้ง ควำม
เกลียดชังไม่ได้ ต้องน�ำส่ิงที่
เกิดขึ้นมำเป็นบทเรียน  

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ช�ำระประวัติศำสตร์!   
“ธนำธร จงึรุง่เรอืงกจิ” หวัหน้าพรรค
อนาคตใหม่ เปิดประเดน็ใหม่ นอกจาก
ลบล้าง “มรดก คสช.” และแก้ 
“รฐัธรรมนูญฉบบัรฐัประหำร” แล้ว 
ยงัประกาศช�าระประวตัศิาสตร์ ท�าความ
จริงให้ปรากฏ 2 เหตุการณ์ส�าคัญคือ 
“6 ตลุำคม 2519” และ “เมษำยน-
พฤษภำคม 2553” เพื่อบันทึกไว้ใน
หนังสือเรียนหรือพิพิธภัณฑ์ 

“ธนาธร” ชี้ว่า การที่เราลืมเรื่อง
เหล่าน้ีท�าให้มันเกดิซ�า้แล้วซ�า้เล่า ท�าให้
มคีนตายเพราะต่อสู้เพือ่เรยีกร้องเสรภีาพ
ครั้งแล้วครั้งเล่า ถ้าจะท�าให้สังคมไทย
ก้าวไปข้างหน้า รัฐไทยต้องให้การ
เยียวยา คืนความเป็นธรรมให้ทุกฝ่าย 
และท�าความจริงให้ปรากฏ

การสลายการชมุนมุช่วง “เมษำยน-
พฤษภำคม 2553” รัฐบาลอภิสิทธิ์
ตัง้ “คณติ ณ นคร” เป็นประธานคณะ
กรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 
(คอป.) ตรวจสอบรากเหง้าสาเหตคุวาม
ขดัแย้งและเหตกุารณ์รนุแรง รวมถงึข้อ
เสนอสร้างความปรองดองในระยะยาว  

แต่ข้อเสนอไม่ได้รับการยอมรับ
จากบางฝ่ายท่ีมองว่าเป็นการฟอกความ
ผดิให้ฝ่ายรฐั โดยเฉพาะการสรปุข้อเทจ็
จรงิเหตสุลายการชมุนมุท่ีระบวุ่า “ชำย
ชดุด�ำ” เป็นผู้อยูเ่บือ้งหลงัความรนุแรง
หลายเหตุการณ์ ทั้งที่ คอป. ยอมรับว่า
มข้ีอจ�ากดัการเชญิผูเ้ก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 
ยิ่งมีการรัฐประหาร 2 ครั้ง ยิ่งสะท้อน
ชัดเจนว่าไม่เคยมีความปรองดอง 

“ธนำธร” ต้องการต้ัง “คณะ
กรรมกำร” ท่ีเป็นกลางและให้ประชาชน
มีส่วนร่วมจริงๆ มีองค์กรที่เป็นสากล
มาร่วมด้วยก็ได้ เพื่อท�าความจริงและ
ความยตุธิรรมให้ปรากฏ ทัง้ยงัเป็นการ
ช�าระประวัติศาสตร์ เยียวยาบาดแผล
ทุกฝ่าย ยกเว้น “แกนน�ำ” 

ถ้ำไม่ท�ำประเทศก็จะเกิด
ประชำธิปไตยที่ยั่งยืนไม่ได้!

“น้องปลืม้” นำยสรุบถ หลกีภยั ลกูชาย
คณุชวน หลกีภยั อดตีนายกรฐัมนตร ีถอื
เป็นคลืน่ลกูใหม่ทีต้่องการมาละลายความ
ขัดแย้งแบบเก่าๆท่ียงัวงัวนอยูใ่นการเมอืง 
ถ้านายสุรบถสามารถยุติความขัดแย้ง 
หรือพรรคใหญ่สามารถพดูคยุกนัได้เพือ่
ขบัเคลือ่นประเทศไปข้างหน้า ไม่โกรธ
แค้น เจบ็แค้น มองส่วนรวม มองบ้าน
เมอืง ถ้าท�าได้จรงิกเ็ป็นความสขุและความ
หวงัของทกุคน 

แม้แต่ “พ่อใหญ่” พล.อ.ชวลิต ยง
ใจยทุธ กบันำยจตพุร พรหมพนัธุ ์ก็
ออกมาเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ ์
จนัทร์โอชำ นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้า 
คสช. ลาออกจากต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี
และหวัหน้า คสช. แล้วต้ังรฐับาลเฉพาะ
กาลแก้ไขรฐัธรรมนญูและระบอบการเมอืง
เป็นเวลา 2 ปี หลงัจากนัน้จงึให้รฐับาล
ท่ีมาจากการเลอืกตัง้บรหิารประเทศต่อ 

เพรำะหำกเลือกตัง้ตำมรฐัธรรมนญู
ฉบับนีก้ต้็องเป็นรฐับำลผสมหลำย
พรรค ซึง่เป็นกำรฝืนควำมจรงิและ
น�ำไปสู่กำรทะเลำะไม่สิน้สดุ กำรตัง้
รัฐบำลเฉพำะกำลเพือ่แก้ไขสถำนกำรณ์
เหมือนเซตซีโร่ให้เกิดส่ิงที่ถูกต้อง
แล้วให้ประชำชนจดักำรกนัเอง

พล.อ.ชวลติได้ฉายาว่าเป็น “ขงเบ้ง

กองทพั” เป็น “ทหำรประชำธปิไตย” 
ไม่เคยคดิจะยดึอ�านาจ ตอนเป็น ผบ.ทบ. 
ก็ลาออกมาเล่นการเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย ตัง้พรรคความหวงัใหม่ 
เสยีดายเป็นรฐับาลได้ไม่นาน เพราะเกดิ
วกิฤตต้มย�ากุง้ แต่ พล.อ.ชวลติกย็งัยดึ
มัน่แนวทางประชาธปิไตยมาตลอด คราว
นี้ก็เสนอตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลเพื่อแก้
ปัญหาการเมืองและประเทศ ยติุความขดั
แย้ง 

ช่วงนีถ้อืเป็นหวัเลีย้วหวัต่อทางการ
เมอืง ไม่ใช่กลบัสูร่ะบอบประชาธปิไตย
แล้วกก็ลบัไปสู่ระบอบเผดจ็การอกี เพราะ
ความขดัแย้งยงัไม่ได้แก้ไข แต่จะมใีคร
ฟังหรอืไม่ บางคนกเ็ย้ยหยนัว่า พล.อ.ชว
ลติเป็นอัลไซเมอร์ พดูเพ้อเจ้อ แต่โบราณ
บอกว่า “จิง้จกทกัก็ต้องหยดุชะงกั” บ้าง 

ดงันัน้ ผูใ้หญ่ในบ้ำนเมอืงกต้็อง
เง่ียหูฟังสักนดิ เพือ่น�ำไปปรับกำร
ท�ำงำน แก้ปัญหำประเทศชำต ิเพรำะ 
4 ปีแล้วยงัแก้ปัญหำควำมขดัแย้ง 
ควำมเกลยีดชงัไม่ได้ ต้องน�ำสิง่ที่
เกดิข้ึนมำเป็นบทเรยีน กห็วงัว่ำทุก
คนทกุฝ่ำยจะน�ำไปคดิ แม้ไม่ท�ำตำม
ข้อเสนอทัง้หมด แต่ต้องหำทำงยตุิ
ควำมเกลยีดชังและควำมขดัแย้งให้
ได้ เรำจะได้เดนิไปข้ำงหน้ำจรงิๆ
จงัๆเสยีที 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

กสิกรไทยออกหุ้นกูเ้พือ่ความยัง่ยนื 

ร่วมมอื : ศุภลกัษณ์ อมัพุช ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ และ 
มร.เทด็ ฟิสเคอร์ รองประธาน บรษิทั เออจี ีจ�ากดั จดังาน “The Mall Group X AEG 
Partnership Announcement” แสดงวสิยัทศัน์และความร่วมมอืทางธรุกจิในวงการค้า
ปลกีและเอนเตอร์เทนเมนต์ 

ผลติภณัฑ์ใหม่ : มร.อเลก็ซ์ ชุง ประธานกรรมการบรหิาร และ มร.เคนนี ่ชวง ผูช่้วย
ผูอ้�านวยการฝ่ายอบรมผลติภณัฑ์ บรษิทั เนก็ซ์โก้ จ�ากดั แถลงข่าวเปิดตวัแบรนด์ AVITA 
ไลฟ์สไตล์แก็ดเจต็ ภายใต้คอนเซป็ต์ “Make Up Your Style” พร้อมแนะน�าแลป็ทอ็ป 
รุน่ AVITA LIBER ครัง้แรกในประเทศไทย 

นายบัณฑรู ล�า่ซ�า ประธาน
กรรมการ ธนาคารกสกิรไทย เปิด
เผยว่า การน�าแนวคดิการพฒันาเพือ่
ความยัง่ยนื (Sustainable Develop 
ment) ทัง้มติเิศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดล้อม เป็นรากฐานกระบวนการ
ท�างานเพือ่ประโยชน์สงูสดุทกุฝ่าย 
โดยออกหุ้นกู ้เพื่อความยั่งยืน 
(Sustainability Bond) มลูค่ารวม 
100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขาย
นกัลงทนุในต่างประเทศทัง้หมด ถอื
เป็นธนาคารแรกของไทยและอาเซยีน 
โดยจะน�าไปสนบัสนนุสนิเช่ือโครงการ
ท่ีเป็นประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมและ
สงัคมตามเกณฑ์มาตรฐานสากลที่
ก�าหนดโดยสมาคมตลาดทนุระหว่าง
ประเทศ (International Capital 
Market Association : ICMA) และ
หน่วยงานก�ากบัดแูลตลาดทนุอาเซียน 
(ASEAN Capital Markets 
Forum : ACMF) 

หุน้กู้เพือ่ความย่ังยืนเป็นหุน้กู้
ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั อตัรา
ดอกเบีย้ลอยตวั อ้างองิอตัราดอกเบีย้ 
LIBOR บวกด้วยส่วนต่างอัตรา
ดอกเบ้ีย 0.95% อาย ุ 5 ปี ครบ
ก�าหนดไถ่ถอนปี 2566 เปิดจ�าหน่าย

‘กรงุศร’ีเปิดบญัชีเงนิฝำกออนไลน์ 

กสกิรไทยออกหุน้กูเ้พ่ือควำมย่ังยืนมูลค่ำ 100 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
เป็นธนำคำรแรกของไทยและภมิูภำคอำเซยีน ยกระดับตลำดทนุ
ไทยและภมูภิำค เน้นปล่อยสนิเชือ่โครงกำรด้ำนสิง่แวดล้อมและ
สงัคม  

ให้นกัลงทนุสถาบนัต่างประเทศทัง้
จ�านวนผ่านธนาคารกสกิรไทยสาขา
เขตบริหารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธา รณ 
รฐัประชาชนจนี ม ีBNP PARIBAS 
ท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรกึษาการออกหุน้
กูแ้ละผูจ้ดัการจดัจ�าหน่าย มบีรษิทั 
Sustainalytics ซึง่เป็นองค์กรวจิยั
อสิระ ท�าหน้าทีใ่ห้ความเหน็รายงาน
กรอบหุ้นกูเ้พือ่ความยัง่ยนื 

ทัง้นี ้ ธนาคารเชือ่มัน่ว่าการ
ออกหุน้กูเ้พือ่ความยัง่ยนืครัง้แรกนี้

นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร ประธาน
คณะเจ้าหน้าทีด้่านธรุกจิลกูค้าราย
ย่อยและเครอืข่ายการขาย ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า ธนาคารพลกิโฉมธรุกรรม
ทางการเงินโดยจะให้บริการเปิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ผ่านช่อง
ทางออนไลน์ผ่าน e-KYC (Electronic 
Know Your Customer) ลูกค้าไม่
จ�าเป็นต้องมาที่สาขา เพียงเปิด 
KMA กรงุศรโีมบายแอพพลเิคชัน่ 

e-KYC เป็นกระบวนการทีไ่ด้
รบัการยอมรบัและประยกุต์ใช้ใน
ระดบัสากลทีต่อบโจทย์ภาคการเงนิ
ไทยสู ่Digital Economy โดยเฉพาะ
กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเทคโนโลยี
ใหม่ๆและความสะดวกสบายผ่าน
ช่องทางดจิทิลั ซึง่ธนาคารคาดว่า
ผลิตภัณฑ์น้ีจะเป็นที่ต้องการของ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายแน่นอน และ
เป็นผลติภณัฑ์หลกัส�าคญัอกีตวัหนึง่
ของธนาคาร 

ความสมดุลทัง้มิติเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดล้อม ท�าให้ธนาคารได้
รบัเลือกเป็นสมาชกิดชันแีห่งความ
ยัง่ยนื Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) ทัง้ในระดบัโลก
และตลาดเกดิใหม่ 3 ปีตดิต่อกนั 
และเป็นสมาชกิดชัน ีFTSE4 Good 
Emerging Index 3 ปีตดิต่อกนั

ใช้บตัรประชาชนหรอืหนงัสอืเดนิทาง
ยืนยันตัวตนในการเปิดบญัชธีนาคาร
ได้ง่ายๆทกุที ่ทุกเวลา 

จะเป็นจดุเริม่ต้นให้เกดิมาตรฐาน
ใหม่ในตลาดทนุของประเทศและ
ภมูภิาค น�าไปสูก่ารน�าเสนอผลติภณัฑ์
การลงทนุทีม่อบผลตอบแทนทีด่ใีห้
แก่ผูล้งทนุควบคูไ่ปกบัการขบัเคลือ่น
การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของประเทศ
และโลก ภายใต้การบริหารความ
เสีย่งทีเ่หมาะสม มธีรรมาภบิาลและ
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

“ดเูตร์เต” รอดมะเรง็ 
ประธานาธบิดโีรดริโก ดเูตร์เต 
ของฟิลปิปินส์ เปิดเผยกบันาย
เอดวัร์โด อาโน รกัษาการรฐัมนตรี
มหาดไทย ว่าผลการตรวจโดย
เกบ็ตวัอย่างจากล�าไส้ไม่พบเชือ้
มะเร็ง และได้เปิดเผยเรื่องดัง
กล่าวระหว่างการประชุมคณะ
รฐัมนตรเีมือ่คนืวนัจนัทร์ ก่อน
หน้านีม้ข่ีาวลอืมากมายเก่ียวกับ
ปัญหาสขุภาพของประธานาธบิดี
ดเูตร์เตแพร่สะพัดอกีรอบหลงั
ผูน้�าวัย 73 ปี ไม่ได้เข้าร่วมใน
ภารกจิอย่างเป็นทางการ 2 งาน
เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว รวมถงึการ
ประชุมคณะรัฐมนตรฟิีลปิปินส์

ขอไอเอม็เอฟอุม้ 
รฐับาลนายกรฐัมนตรอีมิราน 
ข่าน แห่งปากสีถาน ทีเ่พิง่เข้า
บรหิารประเทศเมือ่เดอืนสงิหาคม 
ต้องเผชญิกับวกิฤตทางการเงนิ
และพยายามประหยัดงบประมาณ 
โดยนายอาซาด อมูาร์ รัฐมนตรี
คลงั กล่าวว่า นายกรัฐมนตรไีด้
หารอืกบัคณะเจ้าหน้าทีเ่ศรษฐ 
ศาสตร์ชัน้น�าแล้วและตดัสินใจ
ขอความช่วยเหลือทางการเงนิ
จากไอเอม็เอฟ ส�าหรบัวตัถุประสงค์
ในการเจรจาคร้ังน้ีคอื โครงการ
ฟ้ืนฟเูสถยีรภาพเพ่ือควบคมุวิกฤต
เศรษฐกจิของประเทศ 

“ซจีู” ยนัโปร่งใส 
นางออง ซาน ซจู ีทีป่รกึษาแห่ง
รฐัของเมยีนมา กล่าวสนุทรพจน์
ทีก่รุงโตเกยีวว่า เมยีนมาก�าลัง
เผชิญกบัความท้าทาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กรณรีฐัยะไข่ซึง่เป็นทีอ่ยู่
ของชาวโรฮงิญา และมไิด้พยายาม
ปิดบงัความจริงในเรือ่งน้ีไม่ให้
ใครรู ้สันตภิาพและเสถยีรภาพ
ในประเทศมคีวามจ�าเป็นส�าหรบั
การเชญิชวนให้ต่างประเทศเข้า
มาลงทนุ เธอปรารถนาทีจ่ะเปิด
กว้างและท�าให้เกดิความโปร่งใส
ให้บรรดามติรประเทศได้เห็น 

ข้อพพิาทการค้ากระทบทัว่โลก

นายกรฐัมนตรมีหาเธร์ โมฮมัหมดั 
ของมาเลเซยี กล่าวต่อทีป่ระชมุนกั
ลงทนุว่า รฐับาลอาจต้องออกภาษี
ใหม่เพือ่หาเงนิช�าระหนีท้ีส่งูถงึ 1 
ล้านล้านรงิกติ (ราว 7.9 ล้านล้าน
บาท) หรืออาจต้องจ�าหน่ายทรัพย์สิน
ทีม่อียู ่หนึง่ในนัน้คอืทีด่นิ หลงัจาก
นัน้อาจต้องจ�าหน่ายทรพัย์สินมีค่า
อืน่ๆเพือ่หาเงนิช�าระหนี ้ นายกรฐั
มนตรมีหาเธร์ซึง่ผนัตวัไปเป็นฝ่าย
ค้านและชนะเลอืกตัง้ถล่มทลายเมือ่
เดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมากล่าวโทษ

รฐับาลนายนาจบิ ราซคั ว่าเป็นต้น
เหตทุีท่�าให้ประเทศมภีาระหนีส้นิ
มหาศาล รวมถึงกองทุนพัฒนา
มาเลเซยี (1MDB) ทีถ่กูหลายประเทศ
สอบสวนเรือ่งทุจรติและการฟอกเงนิ 

รัฐบาลมหาเธร์ก�าลังมองหา

มำเลเซยีหำเงินเพ่ิมเล็งออกภำษใีหม่ 
แหล่งรายได้ใหม่ๆเพือ่ชดเชยราย
ได้ทีเ่สียไปจากการยกเลกิภาษสีนิค้า
และบรกิาร (จเีอสท)ี ทีเ่กบ็ในอตัรา
ร้อยละ 6 มาตัง้แต่ปี 2558 โดยน�า
ภาษขีายและภาษบีรกิาร (เอสเอส
ท)ี อตัราร้อยละ 5-15 กลับมาใช้
ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน โดยนายลมิ 
กวนเอง็ รฐัมนตรคีลงัมาเลเซีย เปิด
เผยเม่ือเดอืนก่อนว่า มาเลเซยีจะ
พจิารณาเรือ่งการออกตราสารหนี้
ควบคูก่บัการจ�าหน่ายทรพัย์สนิเพือ่
หาเงนิช�าระหนีร้ะยะสัน้

ไอเอ็มเอฟระบุกำรต้ังก�ำแพง
ภำษีตอบโต้ระหว่ำงสหรัฐกับ
จนีส่งผลกระทบต่อทศิทำงกำร
เติบโตของเศรษฐกิจโลก ซึ่ง
ชะลอตวัเหลอื 3.7% ทัง้ปีนีแ้ละ
ปีหน้ำ 

กองทนุการเงนิระหว่างประเทศ 
(ไอเอม็เอฟ) ออกรายงานวเิคราะห์
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกประจ�า
ไตรมาสสดุท้ายของปีนีร้ะหว่างการ
ประชมุประจ�าปีของไอเอ็มเอฟและ
ธนาคารโลก (เวลิด์แบงก์) บนเกาะ
บาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี ประมาณ
การการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกอยู่
ที ่ 3.7% ทัง้ปีนีแ้ละปีหน้า ลดลง
จากการคาดการณ์ในรายงานเม่ือ
เดอืนกรกฎาคมท่ีระบุไว้ที ่ 3.9% 
ส�าหรบัทัง้ 2 ปี

ทัง้นี ้ปัจจยัทีส่่งผลต่อการปรบั
ลดแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกจิ
โลกตามทรรศนะของไอเอม็เอฟยัง
คงรวมถึงการตัง้ก�าแพงภาษตีอบโต้
กนัระหว่างสหรฐักบัจนี ซึง่ไอเอม็
เอฟย�า้ว่าจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่
ไปทัว่โลก ตวัเลขทางเศรษฐกจิของ
กลุ่ม 19 ประเทศสมาชกิยูโรโซนที่
ลดลง ภาวะเบรก็ซติ นโยบายอา
เบะโนมิกส์ และการเพิ่มอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายแบบก้าวกระโดด

ของกลุ่มตลาดเกดิใหม่หลายประเทศ 
เพือ่หวงัยบัยัง้ความผันผวนของเงนิ
ทุนไหลออก โดยเฉพาะอาร์เจนตินา 
บราซลิ ตรุก ีและแอฟรกิาใต้

รายงานวิเคราะห์ของไอเอ็ม
เอฟระบุด้วยว่า ผลกระทบจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรฐักบัจีน
จะลากยาวไปจนถงึปีหน้า ส่งผลต่อ
แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกจิ
สหรฐั ซึง่จะลดลงจาก 2.7% มาอยู่
ที ่2.5% และของจนีจาก 6.4% ลง
มาอยูท่ี่ 6.2% อย่างไรกต็าม คาด
การณ์การเติบโตทางเศรษฐกจิของ
สหรฐัและจนีในปีนีย้งัไม่เปลีย่นแปลง 
นัน่คอือยูท่ี ่2.9% และ 6.6% ตาม
ล�าดับ ขณะที่สถานการณ์ทาง
เศรษฐกจิของกลุม่ “อาเซยีน ไฟว์” 
ที่หมายถึงอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ และไทย คาด
ว่าจะเตบิโตทีร่ะดบั 5.3% ในปีนี้ 
และ 5.2% ในปี 2562

นายหยาง เจยีฉอื มนตรแีห่ง
รฐัจนี ได้พบหารอืกบันายไมค์ ปอม
เปโอ รฐัมนตรต่ีางประเทศสหรฐั 
ทีม่าเยอืนกรงุปักกิง่เมือ่วนัจนัทร์ที่
ผ่านมา และให้สมัภาษณ์ว่า ความ
สมัพนัธ์ระหว่างจนีกบัสหรฐัอยูใ่น
จุดวิกฤต ซ่ึงทางการจีนกังวลกับ
แถลงการณ์และท่าทใีนด้านลบจาก
ฝ่ังสหรฐัช่วงทีผ่่านมา โดยจนีจะยงั
คงด�าเนินมาตรการที่จ�าเป็นเพ่ือ
ปกป้องอธปิไตย ความมัน่คง และ
ผลประโยชน์ในความก้าวหน้าของ
ชาตต่ิอไป นอกจากนียั้งย�า้ท่าทขีอง
จีนที่มีต่อประเด็นการค้าทวิภาคี 
ไต้หวนั และทะเลจนีใต้ ทางด้าน
นายปอมเปโอกล่าวว่า สหรัฐยงัคง
ยึดม่ันในความร่วมมือกบัจนีทีจ่ะ
ได้ประโยชน์กนัทัง้สองฝ่าย รวมทัง้
จะประสานความร่วมมือเพื่อหา
ทางออกอย่างสร้างสรรค์ในการ
คลีค่ลายปัญหาท้าทายด้านทวภิาคี  
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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.สหมิตรวัฒนำกอสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  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

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้า
เซน็ทรลัเวิลด์ น�าโดย ดร.ณฐักติติ ์
ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้
จดัการใหญ่ฝ่ายการตลาด จดัเทศกาล
มหกรรมเมนอูาหารเจประจ�าปี 2561 
ในงาน “wOrld Of vegetarian@
centralwOrld” มหศัจรรย์อาหาร
เจแสนอร่อย รวบรวมอาหารเจต้น
ต�ารบัจากร้านช่ือดงัในต�านานยอด
นยิมกว่า 300 เมนู

โดยมวีตันิาพร บณัฑชัุย ผูช่้วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
เซน็ทรลั ฟูด้ รเีทล จ�ากดั พร้อม
ด้วยดารารบัเชญิ มวิ-นิษฐา จริ
ยัง่ยนื ชวน “อิม่บญุ กนิเจ” แบบ
ไม่มีเบื่อ พร้อมสาธิตเมนูเจคาว
หวานจากเฟิร์ส-ธนภทัร สยุาว และ
ลทั-นลทั จริวีรกลู แชมป์และรอง
แชมป์มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย 
โดยมเีซเลบริตี ้อาท ิณฏัฐ์ธนิน คณุา
ธนาฒย์, ณชา จงึกานต์กุล และจารุ
เดช บญุญสทิธ์ิ ร่วมงาน

ดร.ณฐักติติ ์ตัง้พูลสนิธนำ 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ฝ่ำยกำรตลำด บรษิทั เซ็นทรลั
พฒันำ จ�ำกดั (มหำชน) กล่าว
ว่า “การจัดงาน wOrld Of 
vegetarian@centralwOrld ในปี
นี้ เราตั้งใจจัดยิ่งใหญ่กว่าที่เคย 
รวบรวมเมนจูานเดด็จากร้านดังรวม
กว่า 300 เมน ูลกูค้าจะมีตวัเลอืก
ของเมนแูละราคาทีห่ลากหลาย กนิ

ส�าหรับลกูค้าบตัรมาสเตอร์การ์ด 
รบัประทานเพยีง 2,000 บาทขึน้
ไป ระหว่างวนัน้ี-17 ตลุาคม 2561 
ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรลัเวลิด์

ด้านมิว-นิษฐำ จิรยั่งยืน 
บอกว่า “อาหารเจสมัยนีม้แีต่ร้าน
ทีน่่ากนิทัง้นัน้ บางทอีร่อยจนเรา
ลมืไปเลยวา่ทีก่นิอยูไ่มม่เีนือ้สตัว ์
อย่างงาน wOrld Of vegetarian@
centralwOrld ทีร่วมเมนเูจกว่า 300 
เมนมูาจ�าหน่าย กท็�าให้เรารูส้กึว่า
รสชาตขิองอาหารเจไม่น่าเบือ่ ทัง้
ผักต่างๆ, เต้าหู้, นมถั่วเหลือง, 
ธัญพืช ท�าให้เราลืมภาพอาหารเจ
แบบเดมิๆท่ีมแีต่แป้งกับผกั ในเมือ่
อาหารเจหาซื้อง่ายและรสชาติดี
ขนาดนี ้เราจงึไม่ต้องมข้ีออ้างหาเหตุ
ผลมาบอกว่าหากนิไม่ได้ ทกุอย่าง
ล้วนอยูท่ีใ่จเรานัน่เอง”

วเิชยีร อนุสาสนนนัท์ ปลดัจงัหวดัแพร่, สมฤดี จิตรจง ผู้อ�านวยการฝ่ายภมูภิาคภาค
เหนอื การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และสิรนิาถ ฉัตรศุภกลู ผู้อ�านวยการท่องเทีย่ว
แห่งประเทศไทย จงัหวดัแพร่ จัดเทศกาล SO ARTS@NORTH “แพร่พาเพลนิ” 
#เดนิวนไป สไตล์แป้ 

กสณิสขุ มะกล�า่ทอง ผูจ้ดัการผลติภณัฑ์ GREY GOOSE จบัมอื 2 แฟชัน่ดไีซเนอร์
ชือ่ดงั มิลนิ&ซกิซ์ทเวลฟ์ ร่วมด้วย ZAAP PARTY, พราว เรยีลเอสเตท, ศลิปินดเีจ
ดงัทัง้ไทยและเทศ จดังานเทศกาลดนตรคีร้ังใหญ่ภายใต้ชือ่งาน “FLY BEYOND 
TONIGHT ปี 2” 

ได้ไม่ซ�า้เมนูทกุๆมือ้ตลอด 9 วนั
เลยทเีดยีว ทุกๆร้านค้าให้ความร่วม
มือเป็นอย่างดีในการเลือกสรร
วตัถดุบิทีด่ ี มีคณุภาพ และไม่ผดิ
หลกัความเชือ่มาประกอบอาหาร 
มัน่ใจได้ในเรือ่งความสด สะอาด 
อร่อย ในราคาทีคุ้่มค่า”

ทัง้นี ้ร้านเจระดับต�านานทีม่า
ร่วมจ�าหน่ายอาหารเจพร้อมทาน 
อาท ิข้าวแกงต้นผล, ร้านอาหารเจ
แปลงนาม, กระเพาะปลาคุณรวย, 
ปูทองหอยจ๊อ, Home Fresh Hydro 
Farm, May Veggie Home, 

‘wOrld Of vegetarian@centralwOrld

Veganerie ฯลฯ รวบรวมไว้ทีช้ั่น 
6 โซน Central Court อิม่อร่อยกบั
เมนเูจจากร้านอาหารยอดนยิม อาทิ 
Air Space, Din Tai Fung, Divana 
Signature Café, กนิข้าว, กบัข้าว
กบัปลา, Lee Cafe, แม่ศรเีรอืน, 
Mom&Sis, Pepper Lunch, Seven 
Sins และ The Terrace...รบัฟรี 
Whittard 25 teabags จาก Simply 
W มลูค่า 395 บาท จ�านวน 1 กล่อง 
(จ�ากัดจ�านวน 1 สทิธิ/์ท่าน/วนั) เพยีง
แสดงใบเสร็จจากร้านอาหารภายใน
ศนูย์ครบ 3,000 บาทขึน้ไป พเิศษ

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4933 (1458) วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561


