
ทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสี “แยกกันเดิน ร่วมกันตี” 
เรียกร้องให้ “เลือกตั้ง” หยุด “สืบทอดอ�ำนำจ” 
ประชาชนไม่เชื่อมั่นแม้แต่กระบวนการยุติธรรม 
“ทั่นผู้น�ำ” จะฝืนกระแสหรือลงอย่างสง่างาม? 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ถาม 
“ท�ำไมต้องรัก คสช.?” 
“อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร” ชี้ประชาชน 
ต้องรักษาสิทธิตัวเองและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ให้จับตาคว�่า “กฎหมำยลูก” 
“Pegasus” ช�าแหละความเงียบสงบภายใต้เผด็จการ 
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การเคล่ือนไหวทางการเมือง
เพ่ือเรียกร้องให้จัดเลือกตั้ง
ตามโรดแม็พซึ่งก�าลังขยายไป
สู่หัวเมืองต่างๆ ท�าให้คนใน
กลุ่มอ�านาจต้องมีออกมาสกัด
ความรูส้กึร่วมของประชาชนที่
เริ่มมีมากขึ้นด้วยการยืนยัน
ว่าการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่ตาม
โรดแม็พเพราะไม่คิดคว�่าร่าง
พ.ร.ป.เลือกตั้ งส.ส.  หรือ
พ.ร.ป.การได้มาซึง่ส.ว.อย่างที่

คิดกัน แม้ความน่าเชื่อถือจะ
อยู ่ในระดับต�่า แต่จะช่วย
ท�าให้กลุ่มอ�านาจหายใจเต็ม
ปอดไปให้อีกพักใหญ่ เพราะ
เชือ่หลายฝ่ายจะหยดุเพือ่รอดู
ความชดัเจนของร่างพ.ร.ป.ทัง้
สองฉบับที่จะเกิดข้ึนในช่วง
เดือนมีนาคมน้ี แต่หลังจาก
นั้นสถานการณ์จะเป็นไปใน
ทศิทางใดกข็ึน้อยูกั่บมตขิองที่
ประชุมสนช. โลกวันนี้มีประเด็น 2
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อนาคตที ่สนช. ประเทศไทยยคุปฏิรปู 4.0 ยงั
ก้าวไม่ข้ามความเช่ือแบบเดิมๆ 
ล่าสุดเกิดกรณีวิจารณ์แซ่ดหลังมี
รถยนต์ถอยชนกระถางอ่างบัวใบ
ใหญ่ ท่ีบรเิวณสนามหญ้าหน้าตกึ
บัญชาการแตกกระจายว่าเป็นราง
ร้ายของรัฐบาลทหารคสช. เพราะ
อ่างบัวดังกล่าวเป็นอ่างบัวที่น�ามา
ตัง้ปรบัฮวงจุย้เสรมิดวงให้รฐับาล
 อีกเรื่องที่ก�าลังรอพิสูจน์ความ
เช่ือที่ว่าจะมีการคว�่าร่างพระราช
บัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร (ส.ส.) และ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย
การได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.)
 จากวนันีน้บันิว้ไปอีก 15 วนั 
จะได้รูว่้าจะมีการปรบัแก้ไขอะไร
ในร่างพ.ร.ป.ทัง้สองฉบบัทีผ่่าน
ความเหน็ชอบจากทีป่ระชมุสภา
นติบัิญญตัแิห่งชาต ิ (สนช.)มา
แล้วท้ัง 3 วาระหรอืไม่
 ทั้ ง นี้ ไ ด ้ มี ก า ร ตั้ ง ค ณ ะ
กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายรวม 11 คน 
ขึน้มาพจิารณาร่างพ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบบั
อกีคร้ัง 
 คณะกรรมาธิการร่วมท่ีจะท�า
หน้าที่พิจารณาร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง
ส.ส.มีตัวแทนจาก สนช. 5 คน 
ประกอบด้วย นายวทิยา ผวิผ่อง, 
นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์, นาย
มหรรณพ เดชวิทักษ์, นาย
ชาญวิทย์ วสยางกูร และนาย
สมชาย แสวงการ
 ตวัแทนจากคณะกรรมการร่าง
รฐัธรรมนญู (กรธ.) 5 คน ประกอบ
ด้วย นายภทัระ ค�าพทิกัษ์, นาย

ธนาวัฒน์ สงัข์ทอง, นายนรชิต 
สิงหเสนี, นายศุภชัย ยาวะ
ประภาษ และ พล.อ.อัฏฐพร 
เจรญิพานชิ
 ตวัแทนจากคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ (กกต.) 1 คน คอื นายศภุ
ชยั สมเจรญิ ประธาน กกต.
 ขณะที่คณะกรรมาธิการร่วม
พิจารณาร่างพ.ร.ป.ส.ว. 11 คน
ประกอบด้วยตวัแทน สนช. 5 คน 
คือ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์, 
พล.อ.อู้ด เบ้ืองบน, พล.ร.อ. 
ธราธร ขจิตสุวรรณ, นายทวี
ศักด์ิ สูทกวาทิน และนาย
สมชาย แสวงการ
 ตวัแทน กรธ. 5 คน คอื นาย
ชาตชิาย ณ เชยีงใหม่, นายอัชพร 
จารจิุนดา, นายอุดม รฐัอมฤต, 
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ และ
นายอภชิาต สขัุคคานนท์
 ตวัแทน กกต. 1 คน คอื นาย
ศภุชยั สมเจรญิ ประธาน กกต.
 กาปฏทินิเอาไว้วนัที ่ 1 มนีาคม 
คณะกรรมาธกิารร่วมต้องพจิารณา

ร่างพ.ร.ป.ทัง้ 2 ฉบับให้เสรจ็เพือ่ส่งให้
ทีป่ระชุมสนช.พิจารณาลงมติอีกคร้ัง
 เมื่อดูตามตารางเวลาแล ้ว
ภายในเดอืนมนีาคมกจ็ะได้รู้กนัว่า
จะมร่ีางพ.ร.ป.ฉบบัใดถกูโหวตคว�า่
อย่างทีก่งัวลกนัอยูใ่นตอนนีห้รือไม่
 นายพรเพชร วิชิตชลชัย 
ประธานสนช. เอาเกยีรตเิป็นประกนั
ว่าสนช.จะไม่คว�า่ร่างพ.ร.ป.เพราะ
ไม่มีเหตผุลใดทีต้่องท�าเช่นนัน้เพราะ
ไม่มีประเดน็ใดทีจ่ะไม่สามารถตกลง
กนัได้ในชัน้คณะกรรมาธกิารร่วม
 ที่ส�าคัญการลงมติคว�่าต้องใช้
เสยีงมากถึง 2 ใน 3 ของจ�านวนสนช.
ทีม่อียูต่อนนี ้ 248 เสยีง คือต้องมี
สนช.ลงมตไิม่เหน็ชอบมากถงึ 166 
เสยีง ซึง่ถอืว่าค่อนข้างเป็นไปไม่ได้
 หากเป็นไปตามทีป่ระธานสนช.
พูดการเลอืกตัง้จะเกดิขึน้ได้ภายใน
ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือ
อย่างช้าไม่เกินเดอืนมีนาคม พ.ศ.
2562

 ย้อนไปก่อนหน้านีห้นึง่วนัโฆษก
รัฐบาลอย่าง พล.ท.สรรเสรญิ แก้ว
ก�าเนิด ออกมาระบุว่า “บ๊ิกตู่” 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) สัง่ก�าชบั
ให้ทุกฝ่ายเร่งท�าความเข้าใจกับ
ประชาชนถึงเหตุผลจ�าเป็นท่ีต้อง
เลือ่นเลอืกตัง้ออกไปจากก�าหนดเดมิ
ปลายปี 2561 ซึง่ไม่มอีะไรเกีย่วกบั
รัฐบาลแต่เป็นไปตามกฎหมายที่
สนช.ให้เลอืการบังคบัใช้พ.ร.ป.เลอืก
ตัง้ออกไปอีก 90 วัน หลังประกาศลง
ในราชกจิจานเุบกษา
 ท�านองว่าไม่ได้มใีบสัง่ให้เลือ่น 
หรือจงใจเบ้ียวสญัญา แต่ไปก้าวก่าย
การท�าหน้าทีข่องสนช.ไม่ได้
 ทั้งโฆษกรัฐบาลและประธาน
สนช.พดูไปในทศิทางเดยีวกันว่าการ
เลอืกตัง้เกดิขึน้แน่ในปีพ.ศ. 2562
 แม้เครดติความน่าเชือ่ถือจะอยู่
ในระดบัต�า่ แต่จ�าเป็นต้องออกมา
พูดเพ่ือสกัดความรู้สึกร่วมอยาก
เลอืกตัง้ของประชาชนท่ัวไปท่ีเริม่มี
มากขึน้เรือ่ยๆ
 ถ้าไม่ออกมายนืยนัเกรงว่าการ
ให้การสนบัสนนุทัง้ทางเปิดเผยและ
ไม่เปิดเผยต่อกลุม่เคลือ่นไหวเรียก
ร้องเลือกตั้งจะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น 
จากทีค่ดิว่าไม่มอีะไร อาจมอีะไรข้ึน
มากไ็ด้
 อย่างไรกต็ามเชือ่ว่าค�ายืนยนั
นี้ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนใจคนอยาก
เลือกตั้งท้ังกลุ่มท่ีเคลื่อนไหว
และประชาชนท่ัวไป เพียงแต่ใน
กลุม่ประชาชนทัว่ไปอาจไปช่วย
หยุดความคิดท่ีจะออกมาร่วม
เคลือ่นไหว อย่างน้อยกเ็พือ่รอดู
ความชัดเจนของร่างพ.ร.ป. 2 
ฉบบัก่อน
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In Brief : ย่อความ

จบด้วยดี

ทรรศนะ

ประเทศชาติก็จะเดินหน้าไปได้ 
อนาคตก็จะดี จึงต้องคิดท�าเรื่อง
ปัจจุบันให้ดีทุกวัน ส่วนเรื่องใน
อดตีก็น�ามาเป็นบทเรยีนไม่ให้ท�า
ผิดอีก จะได ้ไม ่ผิดพลาดใน
อนาคต

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ระเบดิ แต่อกีวนัอาจดบัสนทิ ถอืเป็นโชคดขีอง
รฐับาลทีย่งัมีกาวใจต่อกนั ไม่ถงึกบัแตกหกั ไม่
ต้องชักม้าออกกลางศึก เพราะอายุรัฐบาลก็
ใกล้จะจบตามโรดแม็พแล้ว ประคับประคอง
กันไปถือเป็นเรื่องดี

ดีกันได้ก็ดี ถ้าโกรธและไม่ให้อภัยกัน 
หรือไม่ยอมขอโทษ  ก็มีแต่ท�าให้บรรลัย  การ
ขอโทษเร็ว การให้อภัยเร็ว ท�าให้ไม่อยู่ร้อน
นอนทุกข์ต่อไป อยู ่เย็นเป็นสุขท�างานให้
ประเทศชาตต่ิอไป ซึง่คนไทยวนันีก็้ควรน�ามา
เป็นข้อคิด อดีตมันผ่านเลยมาแล้ว ก็ถือเป็น
อดีตไป อนาคตยังมาไม่ถึงก็อย่าไปนั่งกลัวว่า
จะเกิดอะไร

ถ้าไม่ระแวงอนาคต พยายามลืม
อดีตให้หมด ท�าปัจจุบันให้ดีทุกวัน นั่น
แหละประเทศชาติจะได ้ประโยชน ์ 
ประเทศชาตกิจ็ะเดนิหน้าไปได้ อนาคตก็
จะด ีจงึต้องคดิท�าเรือ่งปัจจบัุนให้ดีทกุวนั 
ส่วนเรื่องในอดีตก็น�ามาเป็นบทเรียนไม่
ให้ท�าผิดอีก จะได้ไม่ผิดพลาดในอนาคต  
ไม่ท�าให้การงานหยุดชะงัก ร่วมแรง
ร่วมใจกันมันก็เจริญทุกอย่าง ถ้าไม่ร่วม
แรงร่วมใจแล้วยงัขดัอกขดัใจขดัขวางกนั
อีก ก็มีแต่ท�าให้ประเทศชาติเสียหาย 

เจริญพร

กรณีระหว่าง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศลิป์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร กบั 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม 
ทีว่พิากษ์วจิารณ์เรือ่งนาฬิกา ดสูถานการณ์จะ
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น จากที่คาดกันว่าอาจ
เกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้  แต่ก็พลิกกลับ
เพราะมีการขอโทษและให้อภัยกัน 

นพ.ธรีะเกียรตกิย็อมรบัว่าเสยีมารยาทที่
ไปพูดเช ่นนั้น ท�าให้บรรยากาศในคณะ
รัฐมนตรีน่าจะไม่มีปัญหาไปได้อีกระยะหนึ่ง 
แทนที่จะอายุสั้น ขาลง บางคนบอกว่าถ้าแขน
ขาไม่ปัดกัน ไม่เตะสกัดกัน ก็เชื่อว่ารัฐบาลนี้
ยังพอไปได้อีกสักพักหนึ่ง  

เมืองไทยเรามีอะไรดีอย่างหนึ่งคือ เม่ือ
ฝ่ายหนึง่ขอโทษ อกีฝ่ายกจ็ะให้อภัย ไม่เกลียด
ชัง ก็ท�างานให้ชาติบ้านเมืองต่อไป ถ้าอีกฝ่าย
ขอโทษกไ็ม่ให้อภยั หรอือกีฝ่ายไม่ยอมขอโทษ
เร็วๆ ก็ท�าให้อึดอัดทั้งสองฝ่าย  

ถงึบอกว่าการขอโทษไว ให้อภัยเรว็ เปลว
นรกก็จะไม่เผาอกเผาใจ เปลวนรกก็ไม่เผา
คณะรัฐมนตรี อยู่กันได้อีกระยะหนึ่ง ซึ่งบาง
คนกค็าดไม่ถงึเหมอืนกนั เพราะตอนเกิดเรือ่ง
ใหม่ๆกพ็ดูกนัว่าคงจะอยูร่่วมกันยาก หรอืมอง
หน้ากันไม่ติด ก็ถือว่าประเทศไทยเปลี่ยนไป
มาก คนก็เปลี่ยน วันนี้ออกความเห็นอย่างนี้ 
พรุ่งน้ีออกความเห็นอีกอย่าง วันน้ีเหมือนจุด

เพ้อเจ้อเพ้อฝัน
ไม่ใช่อยู่ในภาวะ “ขาลง” ปรกติ 

แต่ยังจมปลักกับภาวะ “หลงตัวเอง” 
จนเพ้อเจ้อเพ้อฝัน “ปฏิรูปประเทศ” 
ให้ “มั่งคั่ง-มั่นคง-ยั่งยืน” หรือเป็น 
“มหาอ�านาจ” สารพัด การโหมตีปี๊บ 
“ไทยแลนด์ 4.0” และ “EEC” ก็ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่ายังเป็นแค่ “วาท
กรรม” เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้านที่นับวันจะทิ้งห่างไทย  

อย่างล่าสุดที่ญี่ปุ ่นยุติโครงการ
รถไฟความเร็วสูงกับไทย แต่กลับมีข่าว
รฐับาลญ่ีปุน่ร่วมกบับรษิทัญีปุ่่นกว่า 20 
แห่งไปลงทุนสร้างเมืองใหม่ตอนเหนือ
ของกรุงฮานอยให้เป ็น “สมาร์ท
ทาวน์” ทีมี่เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุ ไม่ว่า
จะเป็นอาคารประหยัดพลังงาน ที่อยู่
อาศัยและรถบัสไร้คนขับ โดยตั้งเป้า
เสร็จปี 2023 นอกจากนี้กระทรวงการ
ค้าและส�านักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของญ่ีปุ ่น จะช่วยสนับสนุน
บริษัทต่างๆในการท�าวิจัยและการ
เจรจากับเวียดนาม รายชื่อบริษัทที่ร่วม 
เช่น บริษัท Mitsubishi Heavy ลงทุน
เทคโนโลยีรถบัสไร้คนขับรวมทั้งแท่น
ชาร์จส�าหรบัรถอตัโนมตั ิมลูค่า 37,000 
ล้านดอลลาร์  

บริษัท Sumitomo ร่วมกับกลุ่ม 
BRG บริษัทอสั งหาริมทรัพย ์ ใน
เวียดนาม ลงทุนระยะแรก 1,000 ล้าน
ดอลลาร์ โดยบรษิทัสถาปัตยกรรมญีปุ่่น 
Nikken Sekkei ออกแบบเมืองให้เสร็จ
ในปี 2562   

บริษัท Panasonic และบริษัท
ด้านเทเลคอม KDDI วางแผนการ
ประหยดัพลงังาน บรษิทั Daikin พัฒนา
ระบบปรับอากาศที่เหมาะสมแก่สภาพ
ภูมิอากาศร้อนชื้นของฮานอย 

ขนาดญ่ีปุ่น “เสาหลัก” การ
ลงทุนในไทยมายาวนานยังขยับ
หนี! 
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เศรษฐกิจ

The CIMB ASEAN Scholarship

 นอกจากทุนการศึกษาในรูป
ตัวเงิน ผู้ได้รับทุนจะมีพี่เลี้ยงคอย
ให้ค�าปรึกษาแนะแนวการท�างาน
และโอกาสในการสร้างเครือข่าย 
เพือ่เตรยีมความพร้อมการท�างาน
ในอนาคต โดยผู้ได้รบัทนุจะได้รบั
โอกาสท�างานกับ CIMB ใน
โปรแกรม The Complete Banker 
ภายหลังจบการศึกษา โดยเป้า
หมายการให้ทุนเพื่อสร้างเด็กรุ่น
ใหม่ให้เตบิโตไปพร้อมกบัภมิูภาค
อาเซยีน ตอกย�า้ค�ามัน่และพนัธกจิ
ของกลุม่ซไีอเอม็บีในการลงทุนใน
อาเซียน
 คุณสม บัติ ผู ้ ส มั ค ร ได ้ แ ก ่
นักเรียนหรือนักศึกษาอายุไม่เกิน 
24 ปี สัญชาติไทย มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา 
เวียดนามและฟิลิปปินส์ ที่คาดว่า
จะได้รับข้อเสนอในการศึกษาต่อ
ระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยั
ชั้นน�าทั่วโลก หรือก�าลังศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 หรือ 2 
ดยไม่จ�ากัดสาขาวิชา มีผลคะแนน
ระดบัดใีนการสอบประเมินผลหรอื

วัดผลเพ่ือเข้ามหาวิทยาลัย (ใน
ประเทศ หรอืต่างประเทศ) หรือผล
การเรยีนในมหาวทิยาลยัในระดบั
ดีและมีระยะเวลาในการศึกษาใน
ระดบัปรญิญาตรีเหลอือย่างน้อย 2 
ปี ทั้งเป ็นผู ้ ท่ีไม ่ได ้รับหรืออยู ่

ลงน�ม : ณัชปภา ควรสถาพร รองประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส 
จ�ากัด (มหาชน) ลงนามสัญญาร่วมทุนกับ วิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่บรษิทั แฟนซวีูด๊อนิดสัตรสี จ�ากดั (มหาชน) เพ่ือประกอบกจิการโรงงานผลติ
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง โดยผลิตจากวัตถุดิบตามธรรมชาติ 

เปดิคลงัแหง่ใหม ่: วรวิงศ ์พราหมณพนัธุ ์ผูจ้ดัการสว่นคลงัน้�ามนั สาขาสรุนิทร ์
พร้อมทีมงาน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG ร่วมงานเปิด
คลงัน้�ามนัพีทแีหง่ใหม ่เพ่ือรองรบัการขยายตวัไปยงัแถบภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ตอนล่างหรือ “อีสานใต้” ที่คลังน้�ามันพีทีจังหวัดสุรินทร์ 

บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ 
จ� า กั ด  (มหาชน )  GRAND 
OPEN ING  ค อน โ ดฯ  2 8 
CHIDLOM  และ CHAMBERS 
CHER ด้วยข้อเสนอพิเศษสูงสุด
ระหว่าง 24-25 กุมภาพันธ์ โดย
โครงการ 28 CHIDLOM เป็นคอน
โดฯ Limited Luxury Collection 
บนถนนชิดลมใกล้บีทีเอสชิดลม 
250 เมตร ให้จองเฟสสุดท้ายของ
อาคาร The Vil la ด ้านหน้า
โครงการ อาคารสงู 20 ช้ัน จ�านวน 
182 ยูนิต ขนาดตั้งแต่ 1-3 ห้อง
นอน (37-132 ตร.ม.) ราคา 13-
50 ล้านบาท  

เอสซีฯเปิดจอง2คอนโดฯท�าเลฮอต

ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมี
เงื่อนไขผูกพัน 
 ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.cimb.com/aseanscholarship 
หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2638-8111

รถไฟฟ้าสายสชีมพ ูเปิดให้ชมห้อง
จริ งทุกยูนิตที่ แต ่ งครบฟรีทุก
รายการ เริ่ม 2 ล้านต้น  สไตล์ 
Danish Modern เน้นการออกแบบ
พืน้ทีโ่ดยค�านงึถึงประโยชน์ใช้ชวีติ
ให้สบายใกล้เคียงเหมือนอยู่บ้าน
ในบรรยากาศ Danish Modern ที่
กลมกลืนกับธรรมชาติ โปรโมชั่น 
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ จ่าย 0 
บาทเข้าอยู่ได้เลย ฟรีเงินจอง-ท�า
สัญญา ฟรีค่าใช้จ ่ายวันโอน(3 
รายการ) และฟรีเฟอร์นิเจอร ์ 
พร้อมรับส่วนลดเพิม่สงูสดุ 20,000 
บาทเม่ือลงทะเบียนออนไลน ์ 
https://goo.gl/LYrKZT

 เฉพาะวันที ่24-25 กมุภาพันธ์
มีโปรโมช่ันสุดพิเศษเฉพาะ 1 
Bedroom แบบ Deluxe 44-45 
ตร.ม. ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์น�า
เข้าช้ันน�าจากเดนมาร์ก “Fritz 
Hansen” มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท 
และลงทะ เบี ยนออนไลน ์ รั บ
ส่วนลดสูงสุด 1 ล้านบาท ทาง 
www.28chidlom.com    
 ส่วนโครงการ CHAMBERS 
CHER คอนโดอารมณ์บ้านพร้อม
อยู่ ถนนรัชดาฯ-รามอินทราตัด
ใหม่ ใกล้ทางด่วนรามอินทรา-
อาจณรงค์และวงแหวนรอบนอก 
กาญจนาภิเษกและใกล้กับสถานี

นางกนกไพ วงศ์สถติย์พร รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ทรพัยากร
บุคคล ธนาคารซไีอเอม็บไีทย เปิดเผยว่า กลุม่ซไีอเอ็มบมีอบทุน
การศึกษา The CIMB ASEAN Scholarship แก่นักเรียนและ
นักศึกษาเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศ 
เป็นทุนการศึกษาเต็มจ�านวน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด ทั้ง
ค่าสมัครเรียน ค่าเทอม ค่าสอบ ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายส่วน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อ
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ข่าวย่อย
จนีพบผูต้ดิเชือ้ H7N4 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ว า ง แ ผน
ครอบครวัและสาธารณสขุแห่ง
ชาตจินีรายงานว่า เป็นครัง้แรก
ที่พบการติดเชื้อ H7N4 ใน
มนุษย์ ผู ้ป่วยหญิงดังกล่าว
มอีาย ุ 68 ปี อาศยัในมณฑล
เจียงซู เธอเริ่มปรากฏอาการ
ป่วยเมือ่วันที ่ 25 ธนัวาคมปีที่
แล้ว จากนั้นถูกน�าตัวส่งโรง
พยาบาลเม่ือวนัที ่ 1 มกราคม 
และออกจากโรงพยาบาลเม่ือ
วนัที ่22 มกราคม รายงานระบุ
ว่า เธอสัมผัสสตัว์ปีกก่อนแสดง
อาการป่วย แต่ไม่พบว่าคนท่ี
สมัผสัใกล้ชดิเธอปรากฏอาการ
ด้วยแต่อย่างใด 

กราดยิงนกัเรยีนสหรฐั
เกิดเหตุการณ์น่าสลด เม่ือ
มอืปืนชือ่นายนโิคลอส ครซู วัย 
19 ปีอดตีนักเรยีนของโรงเรยีน
มัธยมมาร์จอรี สโตนแมน 
ดักลาสในเมืองพาร์คแลนด์ 
ฟลอรดิา ใช้ปืนไรเฟิลกราดยงิ 
เบื้องต้นมีมีผู้เสียชีวิต 17 คน  
ต�ารวจจับกุมตัวนายครูซ ได้  
ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีปัญหาและ
ชอบอาวุธปืนก่อเหตรุนุแรงจน
ถูกให้ออกจากโรงเรียนเพราะ
ชอบท�าผดิระเบียบโรงเรยีน 

คนเมาไล่แทงท่ีปารสี 
หนังสือพิมพ ์ปารี เซี ยงใน
ฝรัง่เศสรายงานว่า ชายก่อเหตุ
ใช้มดีไล่แทงผู้คนได้รบับาดเจบ็ 
6 คนบรเิวณสถานรีถแกร์ดนูอร์
ในเขตที ่18  ทางเหนอืของกรงุ
ปารสี เม่ือเวลาประมาณ 23.00 
น.วันอังคารตามเวลาท้องถิ่น   
ผูก่้อเหตถุกูควบคมุตวัไว้ได้ใน
อีก 2 ชั่วโมงถัดมาซึ่งอยู่ใน
อาการเมาสุรา ซ่ึงขณะนี้กรุง
ปารีสยังอยู่ในสถานะระวังภัย
ขั้นสูงสุดภายหลังกลุ่มอิสลาม
ตดิอาวธุก่อเหตโุจมตหีลายครัง้
ช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  

ต่างประเทศ

กดดันโสมแดงยุตินิวเคลียร์ 

นายคาลิด อัลฟาห์ลี รัฐมนตรี
พลงังานของซาอดุอีาระเบีย แถลง
ว่าประเทศผู้ผลิตน�้ามันดิบจ�าเป็น
ต้องปรับลดปริมาณการผลิตลง
ตลอดปี 2561 นี้เพ่ือท�าให้ตลาด
น�า้มันโบกกลับมามีความสมดลุอีก
ครั้ง โดยซาอุฯในฐานะผู้น�ากลุ่ม
โอเปคจะเริม่ควบคมุการส่งออกใน
เดอืนมนีาคมนีเ้พ่ือลดปัญหาน�า้มนั
เกินความต้องการของตลาดโลก
และผ่อนคลายความกงัวลเร่ืองราคา

ซาอุฯ ประกาศลดส่งออกน�้ามัน

โดยก่อนหน้านี้เจ้าผู้ครองรัฐ
คเูวตแถลงจดัสรรเงนิกู ้ 1,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (31,400 ล้านบาท) 
และการลงทนุโดยตรง 1,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (31,400 ล้านบาท) 
เพือ่ช่วยฟ้ืนฟอูรัิก หลงัจากอริกัขอ
ระดมทุนช่วยเหลือจากประเทศผู้
บริจาคคดิเป็นมลูค่ารวม 88,200 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (2.76 ล้านล้านบาท)

น�้ามันที่ดิ่งลง ต้ังแต่เดือนหน้า
เป็นต้นไปซาอฯุจะส่งออกน�า้มนัดบิ
ไม่เกินวนัละ 7 ล้านบาร์เรลเท่านัน้

ส่วนทางด้านนายอเดล อลั-จู
เ บร ์  รั ฐมนต รีต ่ า งประ เทศ
ซาอุดีอาระเบียกล่าวว่า จะจัดสรร
เงินช่วยเหลือในการฟื้นฟูบูรณะ
อิรักจ�านวน 1,500 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (47,100 ล้านบาท) หลงัได้
รับความเสียหายหนกัจากสงคราม
ปราบปรามกลุม่รฐัอสิลาม(ไอเอส) 

กระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่น
แถลงวันน้ีว่า ชินโซ อาเบะ 
นายกรฐัมนตรญีีปุ่น่และโดนลัด์ 
ทรัมป์ประธานาธิบดสีหรฐัเหน็
พ้องให้ด�าเนนิมาตรการกดดนั
เกาหลีเหนือต่อไป จนกว่า
เกาหลเีหนอืจะเลกิล้มโครงการ
นวิเคลยีร์และขีปนาวธุ

รายงานระบุว่า ผูน้�าทัง้สองยนืยนั
ท่าทีดังกล่าวในระหว่างการหารือ
ทางโทรศพัท์เม่ือคืนวันพธุตามเวลา
ท้องถ่ิน โดยระบุว่า การเจรจาจะไร้
ความหมาย หากเกาหลเีหนอืยังไม่
เลิกล้มโครงการนิวเคลียร์อย่าง
แท้จรงิ ขณะเดยีวกัน มรีายงานว่า 
ประธานาธิบดีมุน แจอิน ของ
เกาหลีใต้ได้เสนอที่จะพบปะกับ
นายคมิ จองอนึ ผูน้�าเกาหลเีหนอืที่
กรุงเปียงยาง โดยยืนข้อเสนอดัง
กล่าวผ่านทางน้องสาวของนายคมิ
ท่ีเดินทางมาร ่วมพิธีเป ิดกีฬา
โอลมิปิกฤดหูนาวในเกาหลใีต้เมือ่
สัปดาห์ที่ผ่านมา และด้านรอง
ประธานาธิบดไีมค์ เพนซ์ ของสหรัฐ 
ซึ่งเดินทางมาร ่วมพิธี เป ิดการ
แข่งขนักฬีาโอลมิปิกเช่นกนั กล่าว
เมื่อวานน้ีว่า สหรัฐพร้อมจะเปิด
เจรจากบัเกาหลเีหนอื แต่มเีง่ือนไข
ว่า เกาหลเีหนอืต้องเลกิล้มโครงการ
นวิเคลยีร์เช่นกัน

ส่วนความเคลือ่นไหวเรือ่งของ
ชาวโรฮงิญา ทางสหรฐัระบวุ่าการที่
รัฐบาลเมียนมาปฏิเสธว่าไม่มีการ
เข่นฆ่าล้างชาตพินัธุช์าวโรฮงิญานัน้
เป็นเรื่องน่าขันและเรียกร้องให้
สหประชาชาติกดดันผู้น�าเมียนมา
ให้ยอมรบัเรือ่งดังกล่าว

นางนิกกี้ เฮลี่ย์ ทูตสหรัฐ
ประจ�าสหประชาชาติ กล่าวหาว่า 
รัฐบาลเมียนมากระท�าการเข่นฆ่า
ล้างกลุม่ชาติพนัธุช์าวมสุลมิโรฮงิญา
และเพือ่ไม่ให้มใีครเหน็ต่างรัฐบาล
เมียนมาจึงกีดกันไม่ให้บุคคลหรือ
องค์กรใดๆเดินทางเข้าไปสังเกต 
การณ์ในรัฐยะไข่  ซึ่งสหรัฐมอง
ว่าการปฏิเสธของรัฐบาลเมียนมา
เป็นเร่ืองทีน่่าขบขนั พร้อมกบัเรียก
ร้องให้คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่ง
สหประชาชาตหิรอืยเูอน็เอชซ ีกดดนั
ให้นางอองซาน ซจีู ผู้น�าเมียนมา 
ยอมรับว่ามกีารเข่นฆ่าล้างชาตพินัธุ์

ชาวโรฮงิญาเกดิขึน้จรงิในประเทศ  
นอกจากนีน้างเฮล่ีย์ ยังเรยีก

ร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัว
สองนกัข่าวรอยเตอร์ทีถ่กูจบักมุเมือ่
เดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยทันที
อย่างไม่มเีงือ่นไข ขณะทีท่ตูเมยีน 
มาประจ�ายูเอ็นกล่าวว่านักการทูต
จ�านวนหนึง่เคยเดนิทางเข้าไปยงัรฐั
ยะไข่แต่กลบัแจ้งต่อยเูอน็เอชซว่ีาไม่
ได้เดินทางไป 

ส ่วนกรณีที่มี ส่ือตะวันตก
รายงานว่ามกีารพบหลมุฝังศพหมู่
ชาวโรฮงิญานัน้ ผลสอบพบว่าเป็น
สมาชิกกองทัพกอบกู้อาระกัน โร
ฮงิญา 10 คน ทีถู่กจบักมุและถูก
ประหารและน�าศพไปฝังในวันต่อ
มา ส�าหรบันกัข่าวรอยเตอร์ส 2 คน
ที่ถูกจับนั้นไม่ใช่เป็นเพราะเข้าไป
รายงานข่าวโรฮิงญาแต่ถูกจับใน
ข้อหามีเอกสารลับของทางราชการ
ไว้ในครอบครอง
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก

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

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4770 (1295) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4770 (1295) วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

ไทรอัมพ์เปิดตัวบูทีคใหม่

ไทรอัมพ์เปิดตวับทูคีใหม่ท่ีเซน็ทรลั
พระราม 9 เอาใจสาวๆ สุดเอก็ซ์คลู
ซีฟ พร้อมแนะน�าแบรนด์ Essence 
by Triumph ชุดชัน้ในท่ีเป่ียมเสน่ห์
ชวนให้หลงใหล ให้สาวๆได้เลือก
ชดุช้ันในตวัโปรดแบบสุดไพรเวท 

สโรชา ซบินเด้นท์ ผูอ้�านวย
การฝ่ายพาณิชย์ บริษัท ไทรอัมพ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ผู้น�าเข้าแบรนด์ชุดชั้นในไท
รอัมพ์ กล่าวว่า “Essence by 
Triumph (เอสเซนส์ บาย ไทร 
อัมพ์) ชุดชั้นในพรีเมียมในเครือ 
ไทรอมัพ์ทีถ่่ายทอดผ่านงานผ้าอนั
หรูหราโดยใช ้นวัตกรรมการ
ออกแบบที่ทันสมัย เพื่อให้ได้รูป
ลกัษณ์ทีด่สูวยงาม เป่ียมเสน่ห์ชวน
ให้หลงใหล ตกแต่งด้วยเครื่อง
ประดับรูปปากสีแดงอันเป็นซิก

เรยีบหรู อย่างอนัน้ีจะมีดเีทลสวยๆ
ของลกูไม้อยูแ่ล้วคดิว่าไม่ต้องสสีนั
ฉดูฉาดมาก จะมกิซ์แอนด์แมทช์ใส่
กบัเสือ้ซทีรหูรอืเสือ้คลมุกเ็ก๋ๆ เซก็ซี่
แบบดูดไีด้ค่ะ”

ส่วนสาวหุน่ด ีณชัชา เตชะ
หรวูจิติร กล่าวว่า “เอร์ินชอบคอล
เลกชันนีค่้ะ สวยทกุรุน่ ดสูวยแบบ
มีคลาส เซ็กซี่ด้วยดีไซน์ท่ีทันสมัย 
เนื้อผ้าก็ละเอียดนุ่ม มีหลายแบบ
หลายดีไซน์ตามแต่ละโอกาสท่ี
อยากจะเลือกใส่เลยค่ะ ชุดช้ันใน
บางรุน่สามารถใส่มกิซ์กนักับเสือ้ผ้า
ได้สวยเลย ชุดชั้นในที่ดีจะเพิ่ม
ความมัน่ใจให้กบัเราได้มากข้ึนเลย
ค่ะ  เหมอืนกบัการเพิม่เสน่ห์จาก
ภายในสู่ภายนอก เอิร์นเชือ่ว่าสาวๆ
ทุกคนที่ได้เห็นจะต้องหลงรักใน
คอลเลกชนันีแ้น่นอนเลยค่ะ”

เนเจอร์ของแบรนด์ท�าให้เป็นชุด
ชั้นในท่ีเหมาะกับตู ้เส้ือผ้าของผู ้
หญิงยคุใหม่ทกุคน โดย ลฟิไทเลอ
ร์ ยังคงมาถ่ายทอดความมีเสน่ห์
เย้ายวนและความม่ันใจในเรือน
ร่างของอิสสตรี ซีซันนี้ได้รับแรง
บันดาลใจจากความเย้ายวน เนื้อ
สมัผสั และสไตล์ในแบบของผูห้ญงิ
ยุค 60 และ 70 ที่สะท้อนผ่านคอล
เลกชันฤดูร้อนออกมาถึง 5 แบบ 
ได้แก่ แคปทเิวทติง้ (Captivating), 
ออร์นาเมนทัล (Ornamental), 
ทรานส์ลเูซนต์ (Translucent) ออส
เทนเทเชียส (Ostentatious) และ  
เอ็นทรานซ์ซิ่ง (Entrancing) เพื่อ
ตอบสนองรสนิยมที่หลากหลาย
ต่างกันไป 

เซเลบสาวหน้าหมวย เมล 
นย์ี ศริจนิดาภริมย์ กล่าวว่า “เมย์

ชอบคอลเลกชนันีม้ากสวยทกุแบบ
เลยค่ะ เพราะว่าดูเป็นหญิงสาวที่
เริม่โตขึน้มาหน่อย เซก็ซี ่แอบหวาน
นิดๆ มีความรู้สึกว่าท�าให้ดูเป็นผู้
หญงิเปรีย้ว เซก็ซ่ี แบบมคีลาส ไม่
เด็ก และดูทันสมัยด้วยดีไซน์และ
ลายผ้า อีกอย่างเมย์เป็นคนชอบ
แต่งตวัด้วย บราบางตวัของคอลเลก
ชนันี ้ ใส่เป็นตวันอกได้เลย แค่หา
เสือ้แจ๊กเกตเก๋ๆ หรอืยีนส์ สวยๆสกั
ตวักเ็ปลีย่นได้หลายลคุส์เลยค่ะ”

สาวหน้าหวานไซส์มินิอย่าง 
หฤทยั ไชยนัต์ ณ อยธุยา กล่าว
ว ่า  “ปอนด์ชอบ 2 รุ ่นนี้ค ่ะ 
Captivating Essence (แคปทเิวท
ติง้ เอสเซนส์) และ Ornamental 
Essence (ออร์นาเมนทัล เอส
เซนส์) ปรกตปิอนด์จะมจีะแต่ชุดชัน้
ในสเีรยีบๆค่ะ ชอบความเซก็ซีแ่บบ
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