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๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

หยุดลูบหน้าปะจมูก
กฎหมายต้องไม่ใช่ตัวถ่วง
ความเจรญิ  

มมุการเมอืงถอืว่าเพลีย่งพล�า้
ให้ฝ่ายตรงข้ามแล้ว เมือ่รูว่้า
พลาดควรผ่อนคนัเร่ง ไม่ใช่ยงั
ฝืนใช้แต่อ�านาจต่อไป เพราะ
แม้จะมีคนส่งเสียงเชยีร์ให้ใช้
อ�านาจ แม้จะมคีนสะใจกบัการ
ใช้อ�านาจ แต่ใช้อ�านาจแล้วจะ
ได้อะไร เพราะคนท่ีเชยีร์กย็งั
เป็นกลุม่เดมิ ขนาดจ�านวนเท่า
เดมิ ตรงกนัข้ามจะเพิม่ปรมิาณ
คนไม่ชอบให้ขยายวงมากข้ึน

เพลงแรพ็ “ประเทศกูมี” ส่งผล
ทางการเมืองมากกว่าการโต้
แย้งผ่านโลกโซเชียล แม้แต่ 
โฆษกกลุ่มสามมิตรที่ยืนข้าง
เดยีวกบัฝ่ายคมุอ�านาจในปัจจบุนั
ยงัมองเหน็ว่าไม่ควรรบีงบัเหยือ่
ให้เสยีเครดติ อยากให้ใช้การ
เจรจาก่อนใช้อ�านาจเข้าจดัการ 
ถึงจะพูดในท�านองว่าใกล้เลอืก
ต้ังแล้วไม่อยากให้บรรยากาศ
ความขัดแย้งในบ้านเมอืงปะทุ
ขึน้มาอกี แต่กพ็ออ่านได้ว่าใน โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ศลิปิน Rap Against Dictatorship 
ก่อนหน้านีเ้ป็นใครมาจากไหนไม่รู้ 
แต่ดงัเป็นพลแุตกแค่ช่ัวข้ามคนืหลงั
ปล่อยเพลงแรพ็ “ประเทศกมู”ี ลง
ยทูบู สถติกิารเข้าไปดลู่าสุดทะล ุ15 
ล้านคร้ังเข้าไปแล้ว

สาเหตทุีท่�าให้เพลงน้ีมีคน
สนใจมากเพราะถกูหยบิมาเป็น
ประเดน็ทางการเมอืง โดยมกีาร
แบ่งข้างพูดถงึเป็น 2 ฝ่ายอย่าง
ชดัเจน

ข้างหนึง่เหน็ว่ามเีนือ้หาท�าร้าย
ประเทศ ให้ร้ายประเทศ และเข้า
ข่ายผดิกฎหมายเอาความเท็จเข้าสู่
ระบบคอมพวิเตอร์

อีกข้างหนึ่งเห็นว่ามีเนื้อหา
สะท้อนความเป็นจรงิในบ้านเมือง 
การน�าเสนอความจรงิจงึไม่ใช่การ
ท�าร้าย ให้ร้ายบ้านเมอืงอย่างท่ีอกี
ฝ่ายพดู พวกท่ีเห็นว่าเพลงแรพ็ท่ีมี
ความยาว 5.12 นาทที�าร้ายประเทศ
เพราะยอมรบัความจริงไม่ได้

ประเทศกูมี!!??
มือเข้าจัดการมากเท่าไร ยิ่ง
ตดิลบ

ในทางตรงกนัข้าม หากไม่เต้น 
ไม่โกรธ ไม่แสดงถึงการข่มขูว่่าจะ
ใช้อ�านาจเข้าจดัการ “ประเทศกูม”ี 
จะไม่ได้รบัความสนใจมากขนาดนี้ 
จะไม่มคีนเข้าไปดคูลปิมากขนาดนี้ 
แม้จะมคีนพูดถึงเพ่ือโปรโมทอยูบ้่าง 
แต่ก็จะมาเร็วไปเร็วเหมือนเพลง
ทัว่ไป

แม้แต่นายธนกร วงับญุคง
ชนะ โฆษกกลุ่มสามมติรท่ียนืข้าง
เดยีวกบัฝ่ายคมุอ�านาจในปัจจบัุน 
ยงัมองเห็นว่าไม่ควรรบีงบัเหย่ือให้
เสยีเครดติ อยากให้ใช้การเจรจา
ก่อนใช้อ�านาจเข้าจัดการ

ถงึจะพูดในท�านองว่าใกล้เลอืก
ตัง้แล้ว ไม่อยากให้บรรยากาศความ
ขดัแย้งในบ้านเมอืงปะทขุึน้มาอกี 
แต่กพ็ออ่านได้ว่านายธนกรมองใน
มมุการเมอืงว่าเพล่ียงพล�า้ให้ฝ่าย
ตรงข้ามแล้ว

เมือ่รูว่้าพลาดกค็วรผ่อนคนัเร่ง 
ไม่ใช่ยงัฝืนใช้แต่อ�านาจต่อไป ซึง่จะ
ไม่ก่อให้เกิดผลดี เพราะแม้จะมคีน
ส่งเสยีงเชยีร์ให้ใช้อ�านาจ แม้จะมี
คนสะใจกับการใช้อ�านาจ

แต่ใช้อ�านาจแล้วจะได้อะไร 
เพราะคนทีเ่ชียร์ก็ยังเป็นกลุ่มเดิม 
ขนาดและจ�านวนเท่าเดมิ

ตรงกนัข้ามจะเพิม่ปรมิาณคน
ไม่ชอบให้ขยายวงมากขึน้ และแทนท่ี
จะเป็นแค่ปรากฏการณ์ไฟไหม้ฟาง 
สว่างวบูแล้วดบัไป แต่การใช้อ�านาจ
อาจผลกัดนัให้มปีระเทศกมีูภาค 2 
ภาค 3 ตามออกมาอกี

“ได้” กับ “เสีย” อะไร
มากกว่าน่าจะมองออก

การใช้อำานาจอาจผลักดันให้มี
ประเทศกูมีภาค 2 ภาค 3 ตามมาอีก

ปรากฏการณ์เพลงแรพ็ “ประเทศ
กมู”ี จงึเป็นอกีครัง้ทีช่่วยตอกย�า้ว่า
สังคมไทยเตม็ไปด้วยความแตกแยก
เป็น 2 ฝ่ายอย่างชดัเจน

ท้ังนี้ หากดูตามเนื้อเพลง 
“ประเทศกมู”ี ส่วนมากเป็นการพดู
ถึงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

แต่ที่กลายเป็นประเด็นร้อน
เพราะถูกมองในมุมการเมืองว่า
เป็นการแต่งขึน้เพ่ือโจมตีฝ่ายทีก่�าลงั
มอี�านาจอยูใ่นปัจจุบนั และมองไป
ไกลกว่านัน้ว่ามคีนบงการให้กลุม่

ศลิปิน Rap Against Dictatorship 
แต่งเพลงนีข้ึ้นมาเพือ่โจมตฝ่ีายหนึง่ 
และเรียกคะแนนนยิมให้อกีฝ่ายหนึง่

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากลุม่ศลิปิน 
Rap Against Dictatorship จะท�า
เพลงนีข้ึ้นมาเองหรอืมใีบสัง่อย่าง
ที่อีกฝ่ายเช่ือ แต่หากมองในมุม
การเมอืงถอืว่าเป็นการขดุบ่อล่อปลา
ทีไ่ด้ผลเกนิคาด

ยิ่งฝ่ายที่ครองอ�านาจใน
ปัจจุบันเต้นกับเรือ่งน้ีมากเท่าไร 
ยิง่แสดงความโกรธมากเท่าไร 
ยิง่มกีารเคลือ่นไหวใช้อ�านาจใน
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In Brief : ย่อความ

หยุดลูบหน้าปะจมูก

ทรรศนะ

กฎหมายบ้านเราแตะต้องอะไร

ไม่ได้เลย คนรวยซื้อที่ดินไว้

มากมาย จะเกบ็ภาษีมรดก ภาษี

ที่ดินรกร้างก็ท�าไม่ส�าเร็จ จน

รฐับาล สภา หรอืคนท่ีเก่ียวข้อง

ถกูวจิารณ์ว่าลบูหน้าปะจมกู 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

อนาคตอยูท่ีผ่ลงาน?
ปรากฏการณ์เพลงแรพ็ “ประเทศกมู”ี 
สะท้อนบ้านเมืองภายใต้ “ระบอบ
เผดจ็การ” ทีป่ระชาชนมคีวามอดึอดั
กบัสารพดัปัญหา ซึง่เหน็ต่างจาก “ทัน่
ผูน้�า” และพวกพ้องทีพ่ยายามกรอกหู
ทกุวนัว่าประเทศก�าลังดวีนัดคีนื ประชาชน
มคีวามสขุ ความพอใจกบัความเงยีบสงบ
ภายใต้ “กระบอกปืน”

สถานการณ์วันนี้แตกต่างจากใน
อดตีทีผ่่านมา โดยเฉพาะคะแนนนยิม 
“ทัน่ผู้น�า” ท่ีพุง่สงูและมเีสยีงสนบัสนนุ
ให้อยูใ่นอ�านาจต่อ ผลส�ารวจความเหน็
ประชาชนล่าสดุ “นด้ิาโพล” กบัอนาคต
ทางการเมือง “ท่ันผู้น�า” ปรากฏว่าร้อย
ละ 50.71 ระบวุ่าไม่ควรท�างานการเมอืง
ต่อ เพราะอยู่มานาน แต่การบรหิารงาน
ต่างๆยงัไม่ดเีท่าท่ีควร 

หาก “ทัน่ผู้น�า” จะเล่นการเมอืง 
ร้อยละ 59.22 ระบวุ่าควรเข้าสงักดัพรรค
และอยูใ่นบญัชรีายชือ่ทีพ่รรคนัน้จะเสนอ
เป็นนายกรฐัมนตรี 

ส่วนการสนบัสนนุให้กลบัมาเป็น
นายกฯอกีครัง้หลงัเลอืกต้ังหรือไม่ ปรากฏ
ว่าร้อยละ 51.74 ไม่สนบัสนนุ เพราะผล
งานไม่ประสบผลส�าเร็จ ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆได้ อยากได้คนใหม่ทีม่คีวาม
สามารถบริหารประเทศ 

ร้อยละ 47.54 ระบุว่าสนับสนุน 
เพราะชอบแนวทางการท�างาน มัน่ใจใน
การบรหิารงานต่างๆ เป็นคนกลางทีด่ี
ที่ท�าให้ประเทศพัฒนาและท�าให้บ้าน
เมอืงสงบ

การเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธปิไตย
ไม่ใช่แค่การได้มาซึ่งอ�านาจและการ
ปกครองตามอ�าเภอใจ แต่ต้องท�าให้
ประชาชนมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุและรบัฟัง
เสยีงของประชาชน 

อย่างปรากฏการณ์เพลงแร็พ 
“ประเทศกมู”ี ท่ีสะท้อนปัญหาของ
บ้านเมืองและประชาชนทีเ่ห็นต่าง 
เพยีง 7 วันมียอดววิใกล้แตะ 20 
ล้าน!

เม่ือเรว็ๆนีม้บีทความวพิากษ์วจิารณ์ว่ากฎหมาย
กับระบบราชการเป็นตัวถ่วงความเจริญ
ประเทศไทย กน่็าจะจรงิอยูบ้่าง เพราะมคีน
บอกว่ากฎหมายไทยเหมอืนคนป่วย แม้แต่
ในหลวงรชักาลท่ี 10 ยงัทรงให้โอวาทแก่ผู้
พิพากษาว่า อย่าใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายท�า
ถูกให้เป็นผดิ ท�าผดิให้เป็นถกู ท�าได้เป็นเสีย 
ท�าเสยีเป็นได้ รวมถึงเรือ่งค่าธรรมเนียมศาล
ทีส่งู แล้วยังมค่ีาอะไรต่อมิอะไรท่ีเป็นปัญหา
อกี คือไปเหยยีบศาลต้องมค่ีาใช้จ่ายท้ังนัน้ 

เฉพาะคดเีรือ่ง “โฉนดถงุกล้วยแขก” 
ของวัดสวนแก้วได้เห็นหลายปัญหาของ
กฎหมาย อย่างท่ีแอ๊ด คาราบาว แต่งเพลง
เตอืนให้ระวงัจะเป็นผูถ้กูกระท�าให้เสยีหาย
เพราะกฎหมายและระบบราชการ ไม่ใช่
ข้าราชการทกุคนท่ีมปัีญหา หรอืกฎหมาย
ทัง้หมดทีม่ปัีญหา หรอืศาล อัยการ จะมี
ปัญหาทกุคน 

อย่างคดีฆ่าคนตายก็มีการลงโทษต�ารวจ 
ลงโทษข้าราชการ บางครัง้บางเรือ่งกฎหมาย
ไทยกอ่็อนเกนิไป ดกีบัคนชัว่เกนิไป แล้วยงัมี
การใช้เทคนิคทางกฎหมายมาท�าให้ผิดเป็นถกู 
คนชัว่ไม่ถกูลงโทษ บางครัง้กม็ปัีญหาทีท่นาย 
เผอิญอาตมาไปเหน็มากบัตาและได้สมัผัสเรือ่ง
ทีเ่กดิขึน้ อย่างทีด่นิเมอืงนนท์ทีม่คีนพดูว่า
เป็นโชคดขีองวรนสุทีม่คีนรกแผ่นดนิล่ามโซ่
แผ่นดนิเอาไว้ ไม่ท�าประโยชน์ตัง้ 20-30 ปี 
ปล่อยให้รกร้างจมน�า้ท่วมท�าอะไรไม่ได้ ไม่มี
เงนิทนุจะไปท�าให้เกดิประโยชน์ ไม่มีเทคโนโลยี 
เครือ่งจกัรเครือ่งกล เจ้าของก็แก่แล้ว ลกูๆก็

ไปรบัราชการ วรนสุเลยมาอยูก่นัเต็ม 
ไม่เหมอืนอสิราเอล ใครปล่อยทีร่กร้าง

ว่างเปล่าไม่กีปี่ รัฐบาลจะน�าไปท�าประโยชน์
เลย ไม่ปล่อยให้รกร้าง ไม่เสยีเวลามาเวนคนื
ทีด่นิ ถ้าเจ้าของทีด่นิคดิจะท�าอะไรในภาย
หลงั รัฐบาลจะหาทีด่นิให้ไปท�าประโยชน์ 
พฒันาทีดิ่น มถีนนหนทาง แต่กฎหมายบ้าน
เราแตะต้องอะไรไม่ได้เลย คนรวยซือ้ทีด่นิไว้
มากมาย จะเกบ็ภาษมีรดก ภาษทีีด่นิรกร้าง 
ก็ท�าไม่ส�าเร็จ จนรัฐบาล สภา หรือคนที่
เกีย่วข้อง ถูกวจิารณ์ว่าลูบหน้าปะจมกู เป็น
ประเทศลูบหน้าปะจมกู   

สมยัรฐับาลประชาธปัิตย์ คุณกรณ์ จา
ตกิวณชิ บอกว่าจะท�าเรือ่งภาษกีโ็ดนเพือ่น
โดนญาตถิล่มต่อว่าว่าท�าให้เดือดร้อน เลย
ถอยหลงักรดู นกัการเมืองกไ็ม่กล้าท�าเรือ่ง
นี ้แม้แต่รฐับาลนีก้ย็งักล้าๆกลวัๆ เพราะนาย
ทุนเจ้าสัวและผู้มีอ�านาจต่างซื้อที่ดินกันไว้
มากมายแต่ไม่ได้ท�าประโยชน์ ถ้าซือ้มาพัฒนา 
สร้างโรงงาน หรอืท�าการเกษตร กเ็กดิประโยชน์
ทางเศรษฐกจิ มแีรงงาน มพีนกังาน อย่างน้ี
ถือว่าสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
กฎหมายต้องไม่ใช่ตัวถ่วงความเจรญิ คนยาก
คนจนจะได้มีท่ีท�ากิน มงีาน มรีายได้ ไม่
ท�าให้ทีดิ่นไร้ค่า ไม่เป็นทีอ่ยูข่องวรนสุ ผลไม้
หลากหลายชนดิ 

ข้าราชการทีโ่กงก็มีไม่น้อย ยิง่ใกล้
เลือกตั้งก็ใส่เกียร์ว่างไม่น้อย ไม่เป็น 
กลางก็มาก ท�าตวัเป็นแมวจ้องตะครบุ
งบประมาณทีเ่หมอืนปลาย่าง กลายเป็น
ตวัถ่วงความเจรญิของชาต ิประเทศไทย
จึงล้าหลงั กข็อบณิฑบาตท�าให้กฎหมาย
สร้างความเจรญิและความยติุธรรมจรงิๆ 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

อาณาจักรแสนล้าน‘วิชยั ศรีวัฒนประภา’

คอลเลคชัน่ใหม่ : แสงชยั นิลเจียรสกลุ กรรมการผู้จัดการ บรษิทั CUS อินเตอร์
เนชัน่แนล จ�ากดั จดังานเปิดตัวคอลเลคช่ันใหม่ล่าสดุ REVOLVE & SLEEK กระเป๋า
เดนิทางแบรนด์ Thule จากประเทศสวเีดน โดยม ีMr.Alex Wong, Mr.Johan 
Hedberg ร่วมงาน ทีส่ยามพารากอน

แนะนำาโปรโมชัน่ : กฤษณ โชคพพัิฒนผล กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บญุถาวร ไลฟ์
สไตล์ เฟอร์นเิจอร์ จ�ากดั พร้อมทมีงานร่วมออกบู๊ธแนะน�าโปรโมชัน่ “Final Clearance 
Sale 2018” ลดสงูสดุ 60% ให้ลกูค้าได้ชอ็ปก่อนใครท่ีงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2018” 
ทีอ่าคารชาเลนเจอร์ 1-3 อมิแพ็ค เมอืงทองธานี 

กรณเีฮลิคอปเตอร์ส่วนตวันาย
วชัิย ศรีวัฒนประภา เจ้าของทมีเลส
เตอร์ ซติี ้ประสบอบุตัเิหตตุกทีล่าน
จอดรถใกล้สนามคงิเพาเวอร์ หลงั
เกมการแข่งขนัฟตุบอลพรเีมยีร์ลกี
ระหว่างเลสเตอร์ ซติ ี กบัเวสต์แฮม 
ยูไนเตด็ ทีส่นามคิงเพาเวอร์ สเต 
เดีย้ม เมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 
เม่ือวนัท่ี 27 ตลุาคมตามเวลาท้อง
ถิน่ในองักฤษ หรอืเช้าวันท่ี 28 ตลุาคม
ตามเวลาในไทย ต�ารวจเลสเตอร์เชยีร์
ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบ็ไซต์ https://
leics.police.uk เปิดเผยรายชือ่ผู้เสีย
ชวีติ 5 คน ประกอบด้วยนายวชิยั 
ศรวีฒันประภา น.ส.นุสรา สขุหน้า
ไม้ Kaveporn Punpare อริีก สวาฟ 
เฟอร์ (นักบนิ) และอิซาเบลา โรซา 
เลโควชิซ์ 

นายวิชัยมนีามสกุลเดมิ “รกั
ศรอัีกษร” โดยเปลีย่นหลงัได้รบั
นามสกลุพระราชทาน เริม่ต้นธรุกจิ
ดวิต้ีฟรีเมือ่อาย ุ31 ปี ล่าสุดฟอร์บส์
จดัอนัดบัให้เป็นมหาเศรษฐอีนัดบั 
5 ของไทย ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน
ประมาณ 4,700 ล้านดอลลาร์ หรอื
ประมาณ 156,000 ล้านบาท ธุรกจิ
หลกัคอืร้านค้าปลอดภาษใีนสนาม
บนิและพืน้ท่ีใจกลางธรุกจิแหล่งชอ็ป
ป้ิงของนกัท่องเทีย่ว โดยปี 2532-

LINE-Mirai Creation Fundให้ทุนAnyMind 

30 ปีธุรกจิเจ้าสัว “วชัิย ศรวัีฒนประภา” สร้างอาณาจกัรธรุกจิดวิตีฟ้รี 
สโมสรเลสเตอร์ ซติี ้และซือ้ตกึทีส่งูสุดในกรงุเทพฯ ฟอร์บส์จดัเป็น
มหาเศรษฐอีนัดับ 5 ของไทย ทรพัย์สินประมาณ 156,000 ล้านบาท 

2537 ได้รบัอนญุาตเปิดร้านดิวต้ีฟรี
ทีต่กึมหาทนุพลาซ่า ย่านเพลนิจติ 
กรุงเทพฯ สมยัรฐับาล พล.อ.ชาติ
ชาย ชณุหะวณั 

ปี 2534-2545 ได้รบัอนญุาต
เปิดร้านดวิตีฟ้รใีนต่างประเทศที่
พนมเปญ กมัพูชา เป็นประเทศแรก 
ปี 2536-2545 ได้สทิธิร์บัสมัปทาน
พืน้ทีด่วิตีฟ้รทีีส่นามบนิดอนเมอืง 
(หลงัหมดอายุสมัปทานได้ต่อสญัญา
เป็นระยะจนถงึปัจจบัุน) ปี 2538-
2540 ได้สทิธิบ์รหิารพืน้ทีด่วิตีฟ้รทีี่
ปักกิง่ ปี 2540-2549 ได้รบัอนญุาต
เปิดร้านดิวตี้ฟรีท่ีห้างเวิลด์เทรด
เซน็เตอร์ (เซน็ทรลัเวิลด์) และได้สทิธิ์
ที่สนามบินดอนเมือง เชียงใหม่ 

AnyMind Group ผูใ้ห้บรกิารโซลชูัน่
ด้านเทคโนโลย ีเปิดเผยว่า ได้รบัการ
ระดมเงนิทนุ 13.4 ล้านเหรยีญสหรฐั
จาก LINE Corporation ผูใ้ห้บรกิาร
แพลตฟอร์มการสือ่สารและผูพ้ฒันา
แอพพลเิคชัน่ LINE Messenger และ 
Mirai Creation Fund บรษิทัร่วมทนุ
ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก Toyota 
Motor, Sumitomo Mitsui Banking 

โฆษณาและการก�าหนดราคาขัน้ต�า่
แบบไดนามกิ (สามารถปรบัเปลีย่น
อตัโนมัตติามความเหมาะสม) ส�าหรบั
พื้นท่ีโฆษณาปัจจุบัน AdAsia 
Holdings มกีารแสดงผลมากกว่า 
12 พนัล้านครัง้ต่อเดือน ผ่านผูเ้ผย
แพร่โฆษณากว่า 800 รายในเอเชยี 
ผ่านทางการโฆษณาแบบดสิเพลย์ 
แบบเนทฟี และวดิโีอโฆษณา

ฟตุบอล โดยทุม่ 5,000 ล้านบาทซ้ือ
ทมีฟตุบอลเลสเตอร์ ซิตี ้ สโมสร
พรีเมยีร์ลกีในองักฤษ โดยให้สมัภาษณ์
ว่าเพราะชอบฟุตบอลและอยากให้
โลกรู้จกัประเทศไทยมากขึน้ ซึง่ปี 
2559 สร้างประวตัศิาสตร์พาเลสเตอร์ 
ซต้ีิ เป็นแชมป์พรเีมียร์ลกีครัง้แรก
ตัง้แต่ตัง้สโมสรมา 132 ปี นอกจาก
นีปี้ 2560 ยงัได้เทคโอเวอร์ทมี OH 
Leuven สโมสรฟตุบอลในเบลเยยีม  

ปี 2559 ซือ้หุน้บรษิทัไทยแอร์
เอเชยีมลูค่า 3,000 ล้านบาท แต่ปี 
2561 ได้ขายกลบัให้เจ้าของเดมิ และ
เดอืนเมษายน 2561 ทุม่ 14,000 
ล้านบาทซือ้ตกึสงูทีส่ดุในกรงุเทพฯ
จากกลุม่บรษิทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์ 
คอร์ปอเรชัน่ นอกจากนีย้งัมีธุรกจิ
อ่ืนๆ ได้แก่ โรงแรมพูลแมน คงิ เพา
เวอร์ กรงุเทพฯ โรงละครอักษรา และ
ภตัตาคารรามายณะ 

Corporation และ Dream Incubator 
กลับมาร่วมลงทุนเพือ่พฒันาแพลตฟอร์ม
อตุสาหกรรมการโฆษณา การตลาด 
และทรพัยากรบคุคล 

โดยเฉพาะโฆษณาดิจิตอล รวม
ถงึโซลชูัน่ต่างๆ ซึง่เอือ้ความต้องการ
ของผู้ลงโฆษณาจ�านวนมากให้
เจ้าของสื่อออนไลน์ผ่านการขับ
เคลือ่นปัญญาประดษิฐ์ (AI) ของผู้

หาดใหญ่ และภเูกต็ 
ปี 2547 ได้รบัอนมุตัสิทิธ์ิรบั

สมัปทานพืน้ทีด่วิตีฟ้รทีีส่นามบนิ
สวุรรณภมิู และต่อสญัญา 2 ครัง้ สิน้
สดุสญัญาปี 2563 ปี 2549 เปิดห้าง 
ดวิตีฟ้รทีีค่งิ เพาเวอร์ คอมเพลก็ซ์ 
ซอยรางน�า้ ปี 2550 ขายของดวิตีฟ้รี
บนเครือ่งบนิการบินไทย ปี 2554 
เปิดร้านดิวต้ีฟรทีีพ่ทัยา ขายของดิวต้ี
ฟรบีนเครือ่งบนิแอร์เอเชยี ปี 2556 
เปิดร้านดวิตีฟ้รทีีศ่รวีาร ีคอมเพลก็ซ์ 
สมทุรปราการ และปี 2557 ขายของ 
ดวิตีฟ้รบีนเครือ่งไทยแอร์เอเชยี เอก็ซ์

ปี 2553 นายวชัิยเข้าสู่ธรุกิจ
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ต่างประเทศ

แฟนเลสเตอร์อาลัย‘เจ้าสัววิชัย’ 

โฆษกส�านกังานค้นหาและกูภ้ยัอนิโดนเีซยีแจ้ง
ผ่านข้อความสัน้ทางโทรศพัท์ว่า ได้รับการยนืยนั
แล้วว่าเครือ่งบนิไลอ้อนแอร์ท่ีขาดการตดิต่อไป 
13 นาทหีลงัทะยานขึน้จากกรงุจาการ์ตา มุง่
หน้าไปยงัเมืองปังกาลปีนัง เมืองใหญ่ทีสุ่ดบน
เกาะบงักาทีอ่ยูท่างฝ่ังตะวนัออกของเกาะสมุาตรา 
ตกในทะเลนอกเกาะสมุาตรา แต่ยังไม่มข้ีอมูล
จ�านวนผู้โดยสารและลกูเรอืบนเครือ่งบนิ 

ด้านเวบ็ไซต์ไฟลต์เรดาร์ 24 รายงานว่า 
เครือ่งบนิโบอิง้ 737 แมก็ซ์ 8 เทีย่วบิน JT610 
ทะยานขึน้จากกรงุจาการ์ตาเมือ่เวลา 06.20 น. 
วนัจนัทร์ตามเวลาท้องถิน่ ก�าหนดถงึจดุหมาย
ในอกี 1 ช่ัวโมง ด้านประธานกรรมการบรหิาร
ไลอ้อนแอร์กรุป๊กล่าวว่า ยังไม่สามารถให้ความ
เหน็ได้ในขณะนี ้ เพราะก�าลงัรวบรวมข้อมลูอยู่ 
และจะเปิดการแถลงข่าวอกีครัง้

นบัเป็นครัง้แรกทีเ่ครือ่งบินโบอิง้ 737 แม็กซ์ 
ประสบอุบตัเิหตหุลงัจากเร่ิมออกให้บริการเมือ่
ปีก่อน ซึง่เป็นเครือ่งบนิรุน่ใหม่ทีม่กีารปรบัปรงุ
ให้ประหยดัน�า้มนัมากขึน้

แฟนสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี ้น�าดอกไม้ 
ผ้าพนัคอ และเส้ือทมี ไปวางไว้หน้าสนาม
คงิเพาเวอร์ สเตเดีย้ม ไว้อาลยั “วิชยั ศรี
วฒันประภา” ท่ีเสยีชวีติเพราะเฮลคิอปเตอร์
ตกเม่ือวนัเสาร์ทีผ่่านมา 

แฟนสโมสรฟตุบอลเลสเตอร์ ซต้ีิ ยังคงหล่ัง
ไหลมาแสดงความเสยีใจและขอบคณุนายวชัิย 
ศรวัีฒนประภา ประธานสโมสร ตัง้แต่ยงัไม่มี
การยนืยนัข่าวการเสยีชวีติจนกระทัง่มกีารยนืยนั
แล้ว สตรีคนหนึง่น�าช่อดอกไม้สนี�า้เงนิขาวซึง่
เป็นสขีองสโมสรมาวางอาลยั แฟนสโมสรวยั 55 

จะเกดิอะไรข้ึนหลังจากสโมสรสญูเสยีประธาน
วยั 60 ปีคนนี ้แฟนอกีคนกล่าวว่า เชือ่ว่าแฟน
เลสเตอร์ทัว่โลกรูส้กึสญูเสยีเหมอืนกนั เพราะ
นายวชัิยมคีวามหมายต่อสโมสรอย่างยิง่

ขณะท่ีกลุ่มแฟนบอลบริเวณที่เกิดเหตุ
เฮลคิอปเตอร์ของประธานสโมสรเลสเตอร์ ซติี้ 
ตกใกล้สนามคงิเพาเวอร์ สเตเด้ียม เมือ่คืนวนั
เสาร์ทีผ่่านมา ต่างเรียกว่าเป็นวันทีม่ดืมนทีส่ดุ
ในประวตัศิาสตร์ของสโมสรเลสเตอร์ ซติี้

เซอร์ปีเตอร์ โซลสบ ีนายกเทศมนตรีเมอืง
เลสเตอร์ ทางตอนกลางขององักฤษ กล่าวว่า 
การเดนิทางด้วยเฮลคิอปเตอร์ทัง้ไปและกลบั
จากสนามคงิเพาเวอร์ สเตเดีย้ม ของประธาน
สโมสรเลสเตอร์ ซต้ีิ เป็นภาพทีคุ้่นตาชาวเมอืง
เลสเตอร์ทกุคนตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา

ทัง้นี ้โศกนาฏกรรมทีเ่กดิขึน้เป็นเรือ่งทีส่ร้าง
ความสลดใจให้กบัทกุฝ่าย นบัจากนีข้อให้ชาว
เมอืงเลสเตอร์ทกุคนจดจ�านายวชิยัและครอบครวั
ว่าไม่ได้เป็นเพยีงกลุม่คนทีป่ระคบัประคองสโมสร
ฟตุบอลเอาไว้เท่านัน้ แต่ยงัร่วมดแูลและพฒันา
เมอืงเลสเตอร์เป็นอย่างดด้ีวย

ส�าหรบัสาเหตุการตกของเฮลิคอปเตอร์ยงัอยู่
ในขัน้ตอนการสบืสอบสวนโดยหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ไลอ้อนแอร์โหม่งโลก 

ปี กล่าวว่า นายวชิยัท�าให้เลสเตอร์เป็นทีรู่จ้กั 
ไม่ใช่สโมสรเลก็ๆอกีต่อไป แฟนวัย 68 ปี กล่าว
ว่า เป็นแฟนเลสเตอร์มานาน 60 ปี นายวชัิย
เป็นเจ้าของสโมสรทีด่ทีีส่ดุเท่าทีเ่คยมีมา 

แฟนสโมสรทีม่าไว้อาลยัเป็นคนแรกๆพร้อม
กบัผ้าพนัคอค�าว่า “แชมเป้ียน” กล่าวว่า ไม่รูว่้า

ทะเบียนเลขที่     0107536000528

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลรามค�าแหง จ�ากัด (มหาชน) ใคร่ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบว่า ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 
ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยน�าก�าไรสะสมของปี 2560 มาจ่าย
ในส่วนที่เสียภาษีแล้วในอัตรา 25% ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ�านวน 12,000,000 หุ้น ใน
อัตราหุ้นละ 8 บาท ซึ่งปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ณ วัน
ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โดยก�าหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
  

(ทันตแพทย์ช�านาญ ชนะภัย)
กรรมการผู้จัดการ
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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 ี



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4946 (1471) วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

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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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
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สังคม

ศนูย์การค้าเซ็นทรัลเวลิด์ ร่วมกบั
คณะภรยิาทตูประจ�าประเทศไทย 
และสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรงุเทพฯ 
ประกาศจัดงานเทศกาลออกร้าน
นานาชาตคิรัง้ใหญ่ท่ีสดุในประเทศ
กบังาน 65th YWCA Diplomatic 
Charity Bazaar 2018 ระหว่างวนั
ที ่15-18 พฤศจกิายน 2561 โดย
รายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าทัง้หมด
จากการจัดงานน�าไปมอบให้กับ
โครงการการกศุลต่างๆ

งานแถลงข่าวคร้ังนี้น�าโดย
มาดามกราซติา โตเลนตโิน ภรยิา
เอกอคัรราชทตูประเทศสวติเซอร์
แลนด์ประจ�าประเทศไทย ในฐานะ
ประธานผูจ้ดังาน ร่วมด้วยสพุตัรา 
จริาธวิฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ ส�านกันโยบายองค์กรสมัพนัธ์
และภาพลกัษณ์ บริษัท กลุม่เซน็ทรลั 
จ�ากดั, อุษณา สคุนธทรัพย์ นายก
สมาคม YWCA ร่วมพดูคยุเกีย่ว
กบัการจดังาน 

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านกั
นโยบายองค์กรสัมพนัธ์และภาพ
ลกัษณ์ บรษิทั กลุม่เซน็ทรัล 
จ�ากัด กล่าวว่า “เรารูสึ้กยนิดทีีจ่ะ
ให้การสนบัสนนุพืน้ทีใ่นการจดังาน 
เพือ่มอบเป็นของขวัญให้กบัลกูค้าได้
เลือกซือ้เป็นของขวญัมอบให้แก่เพือ่น 
ครอบครวั และคนพเิศษ ในช่วง
เทศกาลแห่งความสขุ ทีส่�าคญัราย
ได้จากการร่วมอดุหนนุสนิค้าจะน�า

ความร่วมมอืจากภรยิาทตู 40 ประเทศ
ทีม่าร่วมออกร้าน และมผีลติภณัฑ์
อาหารและของใช้นานาชนิดคุณภาพ
เยีย่มจากประเทศต่างๆ พร้อมกนัน้ี
ยงัมเีบเกอรีจ่ากสถานทตู, ร้านชัน้น�า 
และโรงแรมช่ือดงั มาจ�าหน่ายภายใน
งาน

อษุณา สุคนธทรพัย์ นายก
สมาคมไว ดบัย ูซ ีเอ กรุงเทพฯ 
กล่าวว่า “ปีทีผ่่านมาทางสมาคมได้
น�ารายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าใน
งานมาช่วยเหลอืเดก็ สตร ี และผู้
ด้อยโอกาสในประเทศไทยถงึกว่า 
40 โครงการ อาท ิมอบเงนิสนบัสนนุ
และมอบกายอุปกรณ์ให้กับสภา 
กาชาดไทย, มลูนธิชัิยพฒันา, มลูนธิิ
ราชประชานเุคราะห์, มลูนธิสิมเดจ็
พระเทพรตันราชสดุา, มลูนธิอิาสา
เพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยากยาก, สภา 
กาชาดไทย, โครงการสร้างโรงอาหาร
ให้แก่โรงเรยีนในชนบท, โครงการ
สร้างห้องน�า้แก่ผู้ประสบภยัน�า้ท่วม
ตามจงัหวดัต่างๆ, โครงการสขุภาพ
ชุมชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส, 
โครงการส่งเสรมิคณุภาพชวีติ การ
ศกึษา พฒันาอาชพี, โครงการช่วย
เหลอืผูต้ดิเชือ้ HIV ฯลฯ ไม่เพยีง
แต่ในประเทศไทยเท่านัน้ แต่เรา
ยงัส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบ
ภยัในต่างประเทศจากเหตุน�า้ท่วม
และดนิถล่มท่ีญ่ีปุ่น, ไฟป่าท่ีกรซี, 
แผ่นดนิไหวและสึนามทิีอ่นิโดนเีซยี
อกีด้วย

สวุทิย์ กิง่แก้ว รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) รบัถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีรางวลัที ่1 องค์กรส่ง
เสริมวฒันธรรมการอ่าน (ระดบัประเทศ) ประจ�าปี 2561 เพือ่ยกย่องเชิดชูเกยีรตอิงค์กร
ทีท่�าคณุประโยชน์ในการส่งเสรมิวฒันธรรมการอ่านอย่างต่อเนือ่ง 

อรษุ นวราช กรรมการผูจ้ดัการ สวนสามพราน และผูร้เิริม่สามพรานโมเดล ให้การ
ต้อนรบัและบรรยายความรู้การประยกุต์ใช้หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการขับ
เคลือ่นระบบอาหารสมดลุยัง่ยนืให้กับคณะผูบ้รหิารระดบัสูงจากประเทศคู่ความร่วมมอื
เพ่ือการพัฒนาของประเทศไทยจาก 11 ประเทศ ทีส่วนสามพราน 

ชวนช็อปงานออกร้านภริยาทูต

อย่างสะดวกสบายและไร้รอยต่อมาก
ยิง่ขึน้”

มาดามกราซติา โตเลนติโน 
ประธานผูจ้ดังาน กล่าวว่า “ในปี
นีเ้รามสีถานทตูใหม่เข้าร่วมอีก 4 
สถานทตูคอื มาเลเซยี, เนเธอร์แลนด์, 
โปแลนด์, และสโลวาเกยี โดยได้รบั

ไปช่วยเหลอืสนบัสนนุโครงการต่างๆ
ด้านสังคมสงเคราะห์ พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานของโรงเรยีน ส่งเสรมิสถานภาพ
เดก็และสตร ีช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั
พิบติั และท่ีส�าคญัศนูย์การค้าเซน็ทรลั
เวลิด์ใกล้จะรโีนเวทเสรจ็สมบูรณ์แล้ว 
จะท�าให้เหล่านักชอ็ปเลอืกซือ้ของได้

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4946 (1471) วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561


