
“นาฬิกาเพื่อน” เลื่อนโรดแม็พ “เลือกตั้ง” 
ไม่ใช่แค่วิกฤตศรัทธา “ทั่นผู้น�า” ที่หายไป 
สารพัดองค์กรต่อต้านโกงก็ “ตายสนิท” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับโกหก “โมฆบุรุษ”  
“สมศักดิ์ ไม้พรต” มองความมั่นคงที่ไม่มั่นคง 
“ศิรัญญา ทองเชื้อ” ถามหลักการประชาธิปไตย 
ท�าไมประชาชนต้องสนใจและติดตามการเมือง 
“Pegasus” เปรียบเทียบ “วีรบุรุษกับนักเลือกตั้ง”
“โสภณ พรโชคชัย” ยกบทเรียน 
“ตูน-ครูพลาม-ครูไชยวัฒน์”

คืนอาวุธประชาชน
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทสิโก้”ช้ีหุน้ไทย
อนาคตยงัสดใส

เศรษฐกิจ 4
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“วินฟรย์ี”ไม่สมคัร
ประธานาธบิดี
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ยุคก่อหนี้
ใช้ชีวิตงี่เง่า ใช้ชีวิตเล่ือน 
ลอย ใช้ชีวิตเลื่อนเปื้อน
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รบัสมคัร
“ห้องเรยีนแห่งอนาคต”

จุดติดหรือไม่

เศรษฐกิจ 4

สถานการณ์การเมอืงพฒันามา
ถึงจุดที่เรียกได้ว่ามีเชื้อไฟมาก
พอทีจ่ะท�าให้เกดิการเคลือ่นไหว 
และจากนีไ้ปน่าจะได้เหน็ความ
เคลื่อนไหวต่างๆจากหลายฝ่าย 
มากขึน้ มกีารตัง้ค�าถามต่อการ
ใช้อ�านาจมากขึน้ ในทางกลบักนั 
ฝ่ายรฐับาลทหารคสช. แม้จะมี

อ�านาจในมอืเหมอืนเดมิแต่จะ
เริ่มถูกตั้งค�าถามทุกครั้งที่มี
การใช้อ�านาจ ขณะทีก่ารอธบิาย
ก็ลดน�้าหนักความน่าเชื่อถือ 
ลงไปค่อนข้างมาก เมือ่เชือ้ไฟ
มีพร้อม คนจุดไฟก็พร้อม ที่
เหลือก็รอลุ้นอย่างเดียวว่าจะ 
“จุดติด” หรือไม่เท่านั้น
โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ค�ำถำมจำกคนเคยสนบัสนนุและคนกลำงๆ
 จะเพิ่มน�ำ้หนกัให้กบัค�ำถำมและกำรเคลื่อนไหว

ของคนที่ถกูมองว่ำเป็นฝ่ำยตรงข้ำม

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

เป็นเชือ้ไฟชัน้ดทีางการเมอืง
 เมื่อมีเชื้อไฟพร้อมแล้ว
เป็นธรรมดาย่อมจะมีการ
เคล่ือนไหวเพื่อก่อให้เกิด
ประกายไฟตามมา โดยหวัง
ว่าจะมีสะเก็ดไฟสักลูกกระ 
เด็นไปโดนเชื้อไฟจนจุดติด
 จากนี้ไปโอกาสที่จะได้เห็น
ความเคลื่อนไหวในเชิงท้าทาย
อ�านาจรัฐบาลคสช.มากขึ้น 
 ทั้งการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่ม 
การเคลื่อนไหวในส่วนตัวบุค 
คล และการเคลื่อนไหวในเชิง 
สัญญลักษณ์ โดยเฉพาะแนว 
รบด้านไซเบอร์ท่ีจะท�าให้เกิด
ปรากฏการณ์โซเชียล มูฟเมนต์
 แน่นอนว่าจะเป็นการเคลือ่น 
ไหวที่มีความแตกต่างหลาก

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

หลายในกลยุทธ์ วิธีการ แต่จะ 
มุ ่งไปในมิศทางเดียวกัน เป้า
หมายเดียวกัน
 เข้าต�าราแยกกันเดนิ ร่วมกันตี
 ขณะที่รัฐบาลทหารคสช.แม้
จะมีพลังอ�านาจล้นมือ แต่น่า 
จะท�าได้แค่ตั้งรับและแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆไป
 ชั่วโมงนี้สถานการณ์ต่างไป
จากวันที่เข้ามายึดครองอ�านาจ
ใหม่ๆที่ใช้อ�านาจได้อย่างเต็มที่ 
ไม่มีคนค้าน ไม่มีคนตั้งค�าถาม
 แต่วนันีก้ารใช้อ�านาจทกุครัง้
จะเริ่มมีคนตั้งค�าถามมากขึ้น 
 ที่ส�าคัญค�าถามจะไม่ได้ออก
มาจากฝั่งที่ถูกมองว่าเป็นฝ่าย
ตรงข้ามเพียงอย่างเดียวเหมือน
ตอนยดึอ�านาจใหม่ๆ แต่จะมคี�า 

ถามออกมาจากฝั่งที่เคยให้การ
สนับสนุนและคนกลางๆ ด้วย
 แน่นอนว่าค�าถามจากคนที่
เคยให้การสนับสนุนและคน
กลางๆ จะไปเพิ่มน�้าหนักให้กับ
ค�าถามและการเคลื่อนไหวของ
คนท่ีถูกมองว ่าเป ็นฝ ่ายตรง 
ข้ามกับรัฐบาลทหารคสช.อย่าง
ไม่ต้องสงสัย
 นอกจากนีร้ฐับาลทหารคสช.
จะยังต้องเผชิญกับปัญหาเรื่อง
ความน่าเชื่อมากขึ้น ซึ่งปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
การเลื่อนก�าหนดเลือกตั้ งที่ 
เกิดขึ้นหลายครั้ง 
 แม้จะพยายามอธิบายใน
หลกัการว่าเป็นเรือ่งของสภานติิ 
บญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ทีม่หีน้า
ท่ีออกกฎหมาย แบ่งแยกอ�านาจ
แล้ว ไม่ก้าวก่าย ไม่แทรกแซง 
ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลทหารคสช. 
โดยย�้าว่ามีการเลือกตั้งแน่นอน
ภายใน 150 วนัตามรัฐธรรมนญู
ก�าหนดเมื่อกฎหมายลูกออกมา
มีผลบังคับใช้ครบ 10 ฉบับ
 แต่น�้าหนักความเชื่อถือของ
หลักการที่ยกมาใช้อธิบายเริ่ม 
มีปัญหาเมื่อมองย้อนไปถึงการ
เลื่อนเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่าน 
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมอง
ย้อนไปถึงที่มาของ สนช.ว่าใคร
เป็นผู้คัดเลือก ใครเป็นผู้แต่งตั้ง
	 เชื้อไฟมีพร้อม	
	 คนจุดไฟก็พร้อม
 ท่ีเหลือก็รอลุ้นอย่างเดียว
ว่าจะ “จดุตดิ” หรอืไม่เท่าน้ัน

สถานการณ์การเมืองหลังจากนี้
เชื่อว่าจะทวีความร้อนแรงขึ้น
เป็นระยะ	 เรียกได้ว่ามาถึงจุด 
ที่จะมีการเคลื่อนไหวจากกลุ่ม
ต่างๆมากขึ้น
 ที่เป็นอย่างนี้เพราะมีหลาย
ปัจจัยที่เอื้อต่อการเคลื่อนไหว
 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนาฬิกาหรู 
“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม
 ไม่ว่าจะเป็นท่าทีของ “บิ๊ก
ตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัว 
หน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ทั้งต่อเรื่องนาฬิกา
หรูและเรื่องเลื่อนบังคับใช้กฎ 
หมายเลือกตั้งออกไปอีก 90 วัน
หลังประกาศลงในราชกิจจานุ 
เบกษา
 ไม่ว ่าจะเป็นการตั้งทีมลง 
พื้นที่เพ่ือท�าความเข้าใจประชา 
ธิปไตยไทยนิยม ติดตามข้อมูล
ประชาชนเพือ่น�ามาแก้ไขปัญหา 
ซึ่งถูกมองว่าเป็นทีมหาเสียง 
ล่วงหน้าก่อนเลือกตั้ง
 ไม่ว่าจะเป็นการบังคับใช้กฎ 
หมายในกรณีท่ีสังคมให้ความ
สนใจ ท่ียังไม่สามารถลบภาพ
ความมีสองมาตรฐานลงไปได้
 ไม่ว่าจะเป็นผลส�ารวจของ 
ส�านกัโพลต่างๆ ทีเ่ริม่ปรากฎผล 
ในทางไม่นิยมชมชอบรัฐบาล
ทหารคสช.มากขึ้น
 นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย
กรณทีีร่วมๆกนัแล้วถอืได้ว่า

จุดติดหรือไม่
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In Brief : ย่อความ

ยุคก่อหนี้

ทรรศนะ

ท�าไมใช้ชีวิตงี่เง่า ใช้ชีวิตเลื่อนลอย 
ใช้ชีวิตเลื่อนเปื้อน ไม่ยกระดับไม่
เลื่อนชีวิตขึ้นสูงเลย ปล่อยให้ต่�าตม
จมอยู่กับความชั่วร้าย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ที่ไม่ถึงขั้นลักขโมย บางคนขี้เกียจก็เที่ยวขอ 
เขากิน อย่างนี้น่าจับโบยหลังจริงๆ  
 ท�าไมใช้ชีวิตงี่เง่า ใช้ชีวิตเลื่อนลอย 
ใช้ชีวิตเล่ือนเปื้อน ไม่ยกระดับไม่เลื่อน
ชีวิตขึ้นสูงเลย ปล่อยให้ต�่าตมจมอยู่กับ
ความชั่วร้าย ขี้เหล้าเมายา สูบบุหรี่เป็น
ว่าเล่น ผลาญเงินเป็นกิจวัตร แล้วก็ต้อง
เป็นหน้ีเป็นสิน หากอนาคตเด็กไทยไม่
เปลี่ยนความคิดไม่เปลี่ยนพฤตกรรม ก็
จะเป็นอนัตรายในวนัข้างหน้า  โตขึน้กต็ดิ
หนีต้ดิสนิจนอาจฆ่าตวัตายเพ่ือหนหีนี ้หนี
ปัญหา หรือต้องใช้วิชามาร วิชาโจรเพื่อ
หาเงินมาใช้หนี้  บ้านเมืองก็ยิ่งมีปัญหา
  เวลานั่งคิดเปรียบเทียบกับคนพม่า เวียด 
นามและลาวที่เข้ามาท�างานในประเทศเรา 
แย่งอาชีพเรา ส่วนหน่ึงเพราะเราขี้เกียจ ไม่
อยากท�างาน เลือกงาน ชอบก่อหนี้ ไม่ชอบ
สร้างอาชีพ ก็ท�าให้คนต่างชาติเข้ามาแย่งท�า 
แล้วมาน่ังโอดครวญว่าไม่มีเงินใช้ ต้องกู้หนี้
นอกระบบ บางคนก็ถูกตบถูกท�าร้าย แต่ตอน
ก่อหนี้สินไม่คิด  
 พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า “อนิาทานงั ทกุ
ขังโลเก” การกู้หนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลก 
หากคนเรายอมจมอยู่กับหนี้ก็ต้องจมอยู่
กับความทุกข์ทรมาน  
	 เจริญพร

โพลส�ารวจความคิดเห็นประชาชนถึงการใช้
จ่าย พบว่าคนรุ่นใหม่จะก่อหนี้สินกันตะพึด 
ตะพือ ไม่กลัวจะล�าบาก  หากก่อหนี้เพราะลูก
ก็พอมีเหตุผล แต่บางคนก่อหนี้กินเพราะ
ต้องการน�าไปเที่ยวเล่นสนุกสนาน  
 เมื่อไม่กี่วันที่วัดสวนแก้ว อาตมาเจอเด็ก
วัยรุ่น 4 คน ผู้หญิง 2 คน ผู้ชาย 2 คน โดย
เฉพาะผู้หญิงสูบบุหรี่โดยไม่แสดงความอาย
อะไรเลย เดินสูบหน้าในวัดเลย มานอนที่วัด 
2-3 คืนไม่ท�าอะไรเลย ให้เก็บใบไผ่ใส่กระ 
สอบและให้ค่าแรงกระสอบละ 3 บาท เก็บ 
ร้อยกระสอบก็ได้ 300 บาท ก็ไม่เอา ไม่ท�า  
จะกินเล่นและเที่ยว รอเพื่อนที่จะส่งของส่ง 
เงินส่งขนมมาให้ 
  นอกจากนี้ก็มีคนมาปรึกษาอาตมาบ่อย
เหมือนกันว่า บ้านหลุด ที่ดินหลุด เพราะส่ง
ลูกเรียนกีฬา ท�าให้โดนยึดบ้าน ไม่มีที่อยู ่
อาศัย เดือดร้อนกันมาก  
 คนไทยเวลานี้ถือเป็นช่วงเป็นยุคที่น่าวิตก
เพราะคนชอบก่อหนี้สิน หากินไม่พอหรือไม่
ท�ามาหากิน เม่ือใช้หน้ีไม่ได้ก็ถูกเจ้าหน้ีตาม
ทวง บางครัง้กถ็กูท�าร้าย เป็นเรือ่งน่าวติกมาก
หากเยาวชนไทยยังไม่ฉุกคิด ยังชอบหยิบ  
ชอบยืม ชอบขอ เวลานี้มันหนักมากขึ้นทุกวัน 
ที่วัดมีพวกขี้เหล้าเมายามาสมัครท�างาน 5 
วัน 10 วัน พอเงินออกก็เมาและเที่ยว แต่ยังดี

คืนอาวุธประชาชน

การฟ้องร้องด�าเนินคดีตัวแทนเครือ
ข่าย “People Go Network..เดิน
มิตรภาพ” จ�านวน 8 คน เมือ่วนัที ่23 
มกราคมที่ผ ่านมา ในความผิดขัด 
ค�าสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ห้าม
ชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คนโดยไม่
ได้รับอนุญาต 
 เป็นการตอกย�้าอีกคร้ังถึงการใช้ 
“อ�านาจพิเศษ” แม้แต่ประชาชนท่ี
เรียกร้องสิทธิของตนเองและชุมชน  
แม้ไม่เรียกตัวไป “ปรับทัศนคติ” แต่
ค�าสัง่ฉบบันีย้งัให้อ�านาจทหารเรยีกตวั
ให้รายงานตัวในสถานที่ปิดลับโดย 
ไม่ตั้งขอกล่าวหาเป็นเวลา 7 วัน โดย
เจ้าหน้าที่ไม่มีความรับผิด
 ที่ผ่านมาคสช.ออกประกาศและ 
ค�าสั่งแล้วกว่า 500 ฉบับ ซึ่งกระทบ 
ต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก เสรี 
ภาพสื่อ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
และสิทธิชุมชน จึงเป็นมาของโครง 
การ “ปลดอาวธุ คสช. ทวงคนืสถาน 
การณ์ปรกติ” โดย “24 เครือข่าย
ภาคประชาสงัคม” ให้ประชาชนร่วม
ลงชื่อ 10,000 รายชื่อเพื่อเสนอเป็น 
ร่างพ.ร.บ.สภาผู้แทนราษฎร (หลัง 
การเลือกตั้ง) เพื่อยกเลิกประกาศและ
ค�าสั่ ง คสช.ที่ละเมิดสิทธิและเสรี 
ภาพ 35 ฉบับ
	 การรณรงค์ให้	“ปลดอาวุธ	คสช.”	
ก็คือการทวงคืนประชาธิปไตย	 “คืน
อาวุธประชาชน”	 โดยเฉพาะเมื่อบ้าน
เมืองกลับสู ่ระบอบประชาธิปไตย	
ประกาศและค�าสั่งคสช.เพ่ือควบคุม
สถานการณ์ทางการเมืองก็ไม่มีความ
จ�าเป็นอีกต่อไป	 โดยเฉพาะประกาศ
และค�าสั่งที่จ�ากัดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน
 ใครเห็นด้วยก็ร ่วมกันลงชื่อ 
โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
ilaw.or.th



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4756 (1281) วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจ

รบัสมคัร‘ห้องเรยีนแห่งอนาคต’

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ 
จ�ากัด เดินหน้าสนับสนุนเด็กไทย
ให้พร้อมรับกับโลกอนาคตที่ก�าลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย 
พลงัของเทคโนโลยี จงึท�าโครงการ 
Samsung Smart Learning 
Center “ซมัซงุสร้างพลงัการเรยีน
รู้สู่อนาคต” ตั้งแต่ปี 2556 เป้า
หมายเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษ 
ที่ 21 ให้กับเด็กและเยาวชนไทย
ทัว่ประเทศผ่านแนวคดิ “ห้องเรยีน
แห่งอนาคต” โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้และนวัตกรรมของซัมซุงให ้

ครูเพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการ 
สอนในรูปแบบ Active Learning 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น
ส�าหรับโลกอนาคตให้กับนักเรียน 
 โครงการ Samsung Smart 
Learning Center ก้าวสู่ปีที่ 6  
มโีรงเรยีนเข้าร่วมโครงการแล้ว 47 
แห่ง มีนักเรียนได้รับประโยชน์
แล้วกว่า 100,000 คน และได้รับ
รางวัลด้านการศึกษาและพัฒนา
เยาวชนจากทัง้ในและต่างประเทศ  
ซึ่งปีนี้ซัมซุงยังเดินหน้าสนับสนุน
ให้ครูพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 

“ซมัซุง” ขบัเคลือ่นโครงการ Samsung Smart Learning Center 
ปีที ่6 พร้อมเปิดรบัสมคัรโรงเรยีนใหม่ เข้าร่วมโครงการเพือ่ร่วม
กันสร้างต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต”

รีแบรนด้ิง	 :	 อภิสฤษฎิ์	 นิรุชทรัพย์รดา	 กรรมการผู้จัดการ	 บจก.ดาต้า	 เพาเวอร์	 

เตรียมทุ่มงบกว่า	 30	 ล้านบาทเพ่ือรีแบรนด้ิงแบรนด์ใหม่ให้มีความทันสมัยมาก 

ยิ่งขึ้น	 ภายใต้สโลแกน	 DATA	 Trusted	 Power	 และเตรียมความพร้อมในการบุก 

ตลาดอาเซียน	ก่อนขยายไปจ�าหน่ายทั่วโลก	พร้อมเปิดตัวคณะผู้บริหารรุ่นใหม่

ฉลองยอดขาย	:	ภญ.อญัชล	ีชตุไิพจติร	ผูบ้รหิารแบรนดเ์ครือ่งส�าอาง	สมทูโตะ		และ	

กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	โกลบอลเมดดคิลั	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	และ	ภญ.นษิฐกานต	์

ภัทรกานต์	 ผู้จัดการทั่วไปบริษัท	 โกลบอลเมดดิคัล	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 จัดงาน	 

“สมูทโตะฉลองยอดขาย	90	ล้านชิ้น	แจกทอง	90	รางวัล”	

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อ�านวย
การสายการตลาด บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด 
กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ประกาศจ่าย
เงินปันผลกองทุน 4 กองทุนส�า 
หรับรอบผลการด�าเนินงานใน 
รอบบญัชกีนัยายน-ธันวาคม 2560 
คือ 1.กองทุนเปิดทิสโก้ ดิวิเดนด์  
ซีเล็ค อิควิตี้ (TISCODS) 1.80 
บาทต่อหน่วย 2.กองทนุเปิด ทิสโก้  
ดิวิ เดนด์ ซี เล็ค หุ ้นระยะยาว 
(TDSLTF) 0.22 บาทต่อหน่วย 
3. กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล 
(TISCOEDF) 0.23 บาทต่อหน่วย 

และ 4.กองทุนเปิดทิสโก้หุ้นระยะ
ยาวปันผล (TDLTF) 1.23 บาทต่อ 
หน่วยโดยก�าหนดจ่ายวนัที ่29 มค.
 นายสาห์รัช ยังกล่าวว่า ปีที่
ผ่านมาหุ้นไทยยังให้ผลตอบแทน
โดดเด่น เพราะเศรษฐกิจเร่ิมฟื้น
ตัวจากการลงทุนโครงการต่างๆ
ของภาครฐัและเศรษฐกจิโลกทีฟ้ื่น
ตัว ประกอบกับผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียนเติบโตต่อเนื่อง 
การเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น   
ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวยืน
เหนือ 1,750 จุดเมื่อสิ้นปี 2560 
และปีนี้สามารถท�าสถิติใหม่ที่

ระดับสูงสุด 1,828 จุด จึงเชื่อว่า
ตลาดหุ้นไทยจะอยู่ในขาขึ้นจาก
เศรษฐกิจที่คาดว่าจะโตกว่า 4% 
และผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนเติบโตอย ่างต ่อเนื่อง
มากกว่า 10%  ขณะที่ดอกเบี้ยยัง
อยู่ในระดับต�่าจากสภาพคล่องใน
ระบบที่ยังมีสูงจึงเอื้อต่อการลงทุน
ในหุ้น แต่ระดับ P/E ตลาดหุ้น
ไทยอยู่ในระดับสูงจะส่งผลให้มี
ความผันผวนตามมา จึงต้องเลือก
จังหวะในการลงทุนและการคัด
เลือกบริษัทที่จะเข้าลงทุนจึงถือ
เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในปีนี้

‘ทิสโก้’ชี้หุ้นไทยอนาคตยังสดใส

ให้เดก็ต่อ โดยเปิดรบัสมคัรโรงเรยีน 
ที่จะเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี ้
จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดย
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับ
การสนบัสนนุจากซมัซงุในทกุด้าน
ทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรมและทุน
ด�าเนนิโครงการ เพ่ือพัฒนา “ห้อง 

เรียนแห่งอนาคต” ให้เป็นต้นแบบ
การจัดการศึกษาส�าหรับศตวรรษ
ใหม่ต่อไป 
 โรงเรียนหรือครู ท่ีสนใจติด 
ตามรายละเอียดของโครงการ 
และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
www.samsungslc.org

 ขณะทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์ เคจไีอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
วิเคราะห์หุ ้นบริษัท สยามแก๊ส 
แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหา 
ชน) หรือ SGP ที่ผลการด�าเนิน
งานไตรมาส 4 ปี 2560 โดดเด่น
จากปริมาณขายที่ เพิ่ม ข้ึนตาม 
ปัจจัยฤดูกาลและความต้องการที่
เพ่ิมขึ้นในจีน ทั้งราคาแก๊ส LPG 
ปรับตัวขึ้นและยังได้รับอานิสงส์
นโยบายสิง่แวดล้อมของจนีในการ
ลดใช้พลังงานถ่านหิน  โดยนาย
ศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู ้
จดัการ SGP ตัง้เป้ารายได้ปี 2561 
ที่ระดับ 65,000 ล้านบาท จากปี 
2560 ที่ได้ 60,000 ล้านบาท 
ท�าให้มีก�าไรสูงสุดนับแต่ตั้งบริษัท
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ข่าวย่อย

ยูเอ็นถกเรื่องอิหร่าน 
นักการทูตเปิดเผยว่า คณะมน 
ตรีความมั่นคงแห่งสหประ 
ชาชาต ิ จะพบปะกบัประธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ 
ขณะที่ รั ฐบาลสหรั ฐก� า ลั ง 
ระดมขอเสียงสนับสนุนจาก
นานาชาตใินการด�าเนนิมาตร 
การกับอิหร่าน ทั้งนี้ ทูตสหรัฐ
ระบุเมื่อเดือนที่แล้วว่า ชิ้น 
ส่วนดังกล่าวเป็นหลักฐานท่ี
ปฏิเสธไม่ได้ว ่า ขีปนาวุธที่
กลุ ่มกบฏฮูธีในเยเมนยิงใส่
ซาอุดีอาระเบียเมื่อวันท่ี 4 
พฤศจิกายนปีที่แล้วผลิตใน
อิหร่าน นอกจากนี้ ผู ้เชี่ยว 
ชาญของสหประชาชาติยัง 
สรุปในรายงานเมื่อเร็วๆนี้ว่า 
อิหร่านละเมิดมาตรการคว�่า
บาตรด ้านอาวุธโดยไม ่ขัด 
ขวางการจัดส่งขีปนาวุธให้แก่
กลุ่มกบฏในเยเมน 

เทีย่วญวนใช้เงนิน้อย 
นักท่องเที่ยวต่างชาติในเวียด 
นามใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าอัตรา
เพยีงร้อยละ 15-18 เท่านัน้ แม้ 
ปีที่แล้วเวียดนามจะมีจ�านวน 
นกัท่องเทีย่วต่างชาตถิงึ 13 ล้าน
คน ติดอนัดบั 6 ใน 10 ประเทศ
ที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เตบิโตเรว็ทีส่ดุ แม้ว่าปีทีแ่ล้วจะ 
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน 
ทางมาเยือนเวียดนามถึง 13 
ล้านคน ติดอันดับ 6 ใน 10 
ประเทศทัว่โลกทีอ่ตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวเติบโตเร็วที่สุด 
แต่ปรากฏว่าการใช้จ่ายเงนิซือ้
สินค้าของนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติในเวียดนามกลับอยู ่ใน
อัตราเพียงร้อยละ 15-18 เท่า 
นั้น ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหาร
และค่าเดินทางท่องเที่ยว ตรง
ข้ามกับไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง 
ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่นักท่อง
เที่ยวต่างชาติใช้เงินในการจับ
จ่ายซื้อของถึงร้อยละ 40-50

ต่างประเทศ

อินเดียพร้อมลงทุนฟิลิปปินส์ 
โฆษกประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 
เผยว่า ภาคเอกชนของอินเดียรับ 
ปากจะลงทุนในฟิลิปปินส์ไม่ต�่า
กว่า 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
(ไม่ต�่ากว่า 39,340 ล้านบาท)  
ซึ่งคาดว่าจะท�าให้เกิดการจ้างงาน
มากถึง 105,000 ต�าแหน่ง 
 นายรามอน โลเปซ รัฐมนตรี
การค้าฟิลิปปินส์นอกรอบการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย
ครบรอบความสมัพนัธ์ 25 ปีทีก่รุง
นิวเดลี เปิดเผยว่า เงินลงทุนส่วน
ใหญ่เป็นการรับปากของอาดาน ี
กรีนเอ็นเนอร์จีที่ต้องการขยาย
ธรุกิจเข้ามาในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะ
เรื่องพลังงานหมุนเวียนและการ 
ตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ทีเ่หลอื
เป็นการรับปากของบริษัทด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ การจดัการ
ธุรกิจ และการขนส่ง ขณะเดียว 
กันฟิลิปปินส์ได้เชื้อเชิญบริษัทยา
อินเดียให้เข้ามาเริ่มธุรกิจผลิตยา
ในฟิลิปปินส์ด ้วยเพราะบริษัท 
อินเดียมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ 
ชาวฟิลิปปินส์สามารถเข้าถึงบริ 
การรักษาพยาบาลและการดูแล
สขุภาพที่มากขึ้น
 ขณะเดยีวกนั เมือ่วนัศกุร์ที ่26 
มกราคม ที่ผ่านมา ผู้น�าประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้ (อาเซียน)  
ร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับ
อิน เดียซึ่ งด�า เนินนโยบายมุ ่ ง 
ตะวนัออก ท่ามกลางจีนที่แผ่อิทธิ 
พลมากขึ้น 
 ผู้น�าสมาคมอาเซียนมีโอกาส
พบหารือกัน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่
กรุงนิวเดลีเพ่ือเฉลิมฉลองความ
สัมพันธ์ครบรอบ 25 ปีระหว่าง
อินเดียกับ 10 ชาติสมาชิกอา 
เซยีน นอกจากนีค้ณะผูน้�าประเทศ
อาเซียนยังจะได้ร่วมงานในฐานะ
แขกเกียรติยศของวันสถาปนา
สาธารณรฐัอนิเดยีในวนัศกุร์ที ่26 
มกราคมที่ผ ่านมา ซึ่งถือเป ็น
โอกาสส�าคัญทางการทูตที่ส�าคัญ
ส�าหรับอินเดีย   โดยนางอองซาน 

ซูจี ผู้น�าเมียนมา ประธานาธิบดี 
โจโก วิโดโดของอินโดนีเซีย ประ 
ธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตแห่ง
ฟิลปิปินส์ นายกรฐัมนตรมีาเลเซยี 
และเวียดนาม รวมทั้งพลเอกประ 
ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เข้าร่วมในวันส�าคัญดังกล่าว
 ต่อกรณีของชาวโรฮิงญา ที่จะ
ได้กลับประเทศเมียนมานั้น เจ้า
หน้าทีร่ะดบัสงูในหน่วยงานสหประ 
ชาชาติกล่าวว่า เหตุโจมตีท�าร้าย 
ที่มีต ่อชาวมุสลิมโรฮิงญายังคง 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเมียนมา 
ซึ่งถือว่ายังไม่ปลอดภัยส�าหรับ 
การให้ผู้อพยพชาวโรฮิงญาหลาย
แสนคนในบังกลาเทศเดินทาง
กลับเมียนมา 
 นายจัสติน ฟอร์ซิท รองผู ้

โอปราห์ วินฟรีย์ กล่าวให้สัม 
ภาษณ์นิตยสาร “อินสไตล์” เมื่อ
ช่วงต้นเดอืน ก่อนร่วมงานประกาศ
ผลรางวัลออสการ์ในช่วงไม่กี่สัป 
ดาห์ข้างหน้า โดยระบ ุกลบกระแส
คาดเดาว่าเธออาจตัดสินใจขึ้น
สมคัรชงิเก้าอีป้ระธานาธบิดสีหรฐั
ในปี 2563 ซึ่งเธอกล่าวยืนยัน
ปฏิเสธเรื่องนี้ ทั้งระบุว่า เธอไม่มี
ดีเอ็นเอเกี่ยวกับเรื่องการเมือง  
และไม่สนใจเร่ืองนี้ ทั้งนี้กระแส
คาดเดาว่าโอปราห์ วินฟรีย์ จะสมคัร 
ขึ้นชิงเก้าอี้ผู้น�าสหรัฐ มาจากการ 
ที่เธอขึ้นกล่าวสุนทรพจน์อันทรง
พลัง ตอนรับรางวัลยกย่องความ
ส�าเรจ็บนเวทลีกูโลกทองค�าเมือ่ไม่
กี่สัปดาห์ก่อน จนหลายฝ่ายออก
มายกย่องและสนับสนุนให้เธอ
พิจารณาลงสมัครชิงต�าแหน่งประ 

‘วนิฟรย์ี’ไม่สมคัรประธานาธิบดี

ธานาธิบดี 
 รวมถึงกรณีนางฮิลลารี คลิน
ตัน แห่งพรรคเดโมแครต พ่ายแพ้
แก่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งอาจท�า
ให้ฝ่ายเดโมแครตก�าลังมองหา
บุคคลเหมาะสมขึ้นชิงเก้าอี้ประ 
ธานาธิบดีจากนายทรัมป์ในสมัย
หน้า อย่างไรก็ตามแม้โอปราห์  
วินฟรีย์ แสดงท่าทีชัดเจนไม่สนใจ
เล่นการเมือง แต่คนใกล้ชิดหวัง 
ว่าเธออาจเปลี่ยนใจ

อ�านวยการองค์กรยูนิเซฟกล่าว
ระหว่างการตรวจเยี่ยมค่ายผู้ล้ีภัย
กูตูปาลองว่า ชาวโรฮิงญาจ�านวน
มากต้องการเดินทางกลับบ้าน
เรือนในฝั ่งเมียนมา แต่เผยว่า 
จากการที่ผู ้อพยพได้พูดคุยกับ
ญาติมิตรในเมียนมาบอกว่ายังคง
มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ และ
ยังไม ่ปลอดภัยที่จะเริ่มการส ่ง 
กลับในเวลานี้ ก่อนหน้านี้เมียน 
มาและบังกลาเทศได้ลงนามใน
ความตกลงเพื่อเร่ิมกระบวนการ 
ส ่งกลับ แต่บังกลาเทศเผยว ่า  
ต้องขอเวลาตรวจสอบเพิ่มเติม
ท่ามกลางข้อกังขาถึงความปลอด 
ภัยของชาวโรฮิงญาและเป็นการ 
ส่งกลับตามความสมัครใจของ 
ผู้อพยพหรือไม่
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี



THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4756 (1281) วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

สังคม

MIRROR MIRROR BANGKOK
นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งส�าคัญ
แห่งวงการเวดดิง้ไทย เม่ือดไีซเนอร ์
อายุน้อยไฟแรง เจษฎา สุวรรณา
ภัย จัดงานเปิดตัวแบรนด์ “MIR 
ROR MIRROR BANGKOK” 
แบรนด์ชุดเจ้าสาวเพื่อหญิงสาว   
ที่หลงใหลในความงามอันเป็น 
นิรันดร์กาลแต่ยังคงความอ่อน
หวานแบบลักชัวรี่
 เจษฎา สุวรรณาภัย ดีไซ 
เนอร์และผู้ก่อต้ังแบรนด์ชุดเจ้า 
ส า ว  M IRROR M IRROR 
BANGKOK เผยว ่าเนื่องจาก 
คุณแม่ท�าธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ ้า  
ท�าให้ซึมซับงานด้านนี้ มาตั้งแต่
เด็ก จนกลายเป็นความชอบ และ
มีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีแบรนด์ 
ชุดแต่งงานเป็นของตัวเอง และ
อยากพิสูจน์ว่า ชุดแต่งงานฝีมือ
ดีไซเนอร์ไทยก็สวยงามไม่แพ้
แบรนด ์ระดับโลก MIRROR 
MIRROR BANGKOK เน้นการ
ออกแบบที่โดดเด่นด้วยดีเทลอัน
ประณีต ผ่านการปักด้วยมือทั้ง 
ชุด พิถีพิถันในการเลือกใช้ผ้าเนื้อ
ดีที่น�าเข้ามาจากประเทศอิตาลี  
อกีทัง้ยงัผสมความหรหูราโดยการ
ประดับคริสตัลจากสวารอฟสก้ี
คุณภาพสูงจากออสเตรีย เพ่ือให้
เจ ้าสาวสวยสง่าดุจเจ ้าหญิงใน 
วันส�าคัญ
 ส�าหรับคอลเลกชั่น Frozen 

 บรรยากาศภายในงานถูกเนร 
มิตให้กลายเป็นดินแดนแห่งเทพ 
นยิายคอยต้อนรับเหล่าเซเลบรติี ้ที่
พร้อมใจกันมาร่วมแสดงความ
ยินดีและยลโฉมคอลเลกชั่น Fro 
zen Eternity of Glamor บนรัน 
เวย์เมทัลลิคสุดหรู ภายใต้คอน
เซปต์ ความงามอันเป็นนิรันดร ์
กาล ฟินาเล่โดย เจนี่ เทียนโพธิ์
สวุรรณ มาในลคุหวานซ่อนเปรีย้ว 
กับเดรสคอวีเว้าลึก คว้านหลังถึง
เอว ตัดเย็บด้วยผ้า Silk Organza 
และผ้าตาข่ายซีทรู กระโปรงทรง 
Mermaid ผ่าหน้าถึงสะโพก โดด
เด่นด้วยเทคนิคการปักประดับ 
เลือ่ม, ลกูปัด และคริสตลัจาก SWA 
ROVSKI ซึ่งปักด้วยมือทั้งชุด 
 ณ ภัทร ณ ตะกั่วทุ่ง เผย 
ถึงชุดแต่งงานในฝันว่า เพราะเป็น 
วันส�าคัญของสาวๆ ซึ่งต้องดูดีและ
สวยที่สุด ส่วนตัวขอเป็นคาแรก
เตอร์ของตัวเอง เน้นเรียบหรู แต่
ต้องมอีะไรเก๋ๆ ประดบัตกแต่งหรอื 
ด้านหน้าชุด ปิดหมดเลยแต่ขอ 
เปิดด้านหลังค่ะ ขณะที่ จิราภรณ์  
อังคเศกวิไล บอกว่า ชอบแนวค
สาสซี่ เรียบโก้ ไม่เน้นลูกไม้เยอะ 
เน้นโชว์ไหล่ ทั้งเกาะอกหรือแบบ
ไหล่เดี่ยวก็จะเพิ่มความมั่นใจให้
กับตัวเอง ที่ส�าคัญคือขอเดินง่ายๆ 
เพราะคิดว่าในวันส�าคัญเราต้อง
เดินเยอะแน่ๆค่ะ

Eternity of Glamor ที่ได้แรง
บันดาลใจจากเทพนิยายสุดคลาส
สิก พร้อมความงดงามของผลึก 
น�้าแขง็ทีไ่ม่มวีนัละลาย เมือ่สะท้อน
กับแสงเป็นประกายระยบิระยบัมา
รังสรรค์เป็นชุดเจ้าสาวที่สะท้อน
ความงามให้ผู ้หญิงธรรมดาๆ 

กลายเป็นเจ้าหญงิในวันแสนพเิศษ 
ส�าหรับชุดเจ้าสาว คอลเลกชั่นนี้
เน้นใช้โทนสีขาว เพ่ิมความโดด
เด่นด้วยโทนสพีชี สนีูด้ ผสมผสาน
กับลูกไม้เนื้อดีน�าเข้าจากอิตาลี
และฝรั่งเศส มีให้เลือกหลายแบบ
หลายสไตล์

จิลส์	 การาชง	 เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	 รับมอบดอกไม้จาก	 

มร.โอลิเวียร์	ซีลียง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ลอมป์	เบอร์ชเย่	ปารีส	กรุ้ป	ในโอกาส

เข้าพบอวยพรปีใหม่และฉลองครบรอบ	120	ปีของการก่อตั้งแบรนด์ลอมป์	เบอร์ชเย่	

ปารีส	ที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย	

ดร.ชูวิทย์	 มิตรชอบ	 รองผู้อ�านวยการ	 อพท.	 และคณะ	 บรรยายหัวข้อ	 “การพัฒนา 

การท่องเท่ียวชุมชนอย่างย่ังยืนและการแบ่งปันประสบการณ์ของไทยกับประเทศ 

ก�าลังพัฒนาอื่นๆ”	 โดยมี	 สุพัตรา	 ศรีไมตรีพิทักษ์	 อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ	พร้อมด้วยผู้บริหาร	ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟัง	


