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โอกาสพรรคใหม่
อยูบ้่าง แต่ความไม่พร้อมทีอ่าจ
ท�าให้ไม่สามารถส่งผู้สมคัร ส.ส. 
ได้ครบทัง้ 350 เขตเลอืกตัง้ จะ
มผีลท�าให้พรรคเลก็และพรรค
เกิดใหม่ทีมี่ความพร้อมในเขต
ทีพ่รรคการเมอืงใหญ่ไม่พร้อม
มโีอกาสปักธงในเขตเลอืกตัง้
นัน้ๆได้เช่นกนั ทีส่�าคญัจะช่วย
ให้พรรคเลก็และพรรคใหม่ไม่
ต้องเสยีก�าลงัทรพัย์ ก�าลังคน 
หว่านแหส่งผู้สมคัรในเขตทีไ่ม่
พร้อม 

ช่วยกันส่งเสียง
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ทรมัป์”เชญิ“คมิ”
เยือนท�ำเนียบขำว 

เศรษฐกิจ 4

“BAM”ขำยคอนโดฯ
โดนใจรำคำถูก 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

พนักงำนกว่ำ70%
ไม่ท�ำงำนในออฟฟิศ

การท�าไพรมารโีหวตคดัเลอืกผู้
สมัคร ส.ส. ทีบ่รรดาพรรคการเมอืง
พากนัร้องโอดโอยอยูใ่นตอนนี้
ดเูหมอืนว่าจะไม่ได้รบัการปรบั
แก้เงือ่นไขใดๆจากผูม้อี�านาจ 
ยงัคงให้กรอบเวลาเพียง 150 
วนัหลงั พ.ร.ป.เลือกต้ัง ส.ส. 

บงัคบัใช้ แม้ดเูหมอืนว่าจะ
ท�าให้พรรคใหญ่ทีม่สีมาชกิ
มากกว่าพรรคเลก็และ
พรรคเกดิใหม่ได้เปรยีบ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โอกาสพรรคใหม่
สรปุเรือ่งอือ้ฉาวกรณมีสีมาชกิสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นอน
หลบัขณะ “ทัน่ผู้น�า” ก�าลงัอภิปราย
เสนอร่างพระราชบัญญตังิบประมาณ
รายจ่ายประจ�าปี 2562 จ�านวน
กว่า 3 ล้านล้านบาท ให้สภาพจิารณา 
เมือ่สปัดาห์ทีผ่่านมาได้ข้อสรปุแล้ว
ว่าแค่ตักเตือน อย่าหลับหรือท�า
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในห้อง
ประชุมอีก หากนั่งในห้องประชุม
ไม่ได้ให้เดินออกไป

ความจริงหากจะให้ความ
เป็นธรรม เรือ่งหลับในห้องประชมุ
สภา หรอืแสดงพฤตกิรรมไม่เหมาะ
สมอย่างอื่น เช่น ดูคลิปโป๊ ทุ่ม
เก้าอี ้ฉดุกระชาก มมีาเกอืบทกุยุค
สมยั ประเดน็ส�าคญัอยูท่ีก่ารต้ังใจ
ท�าหน้าทีห่รอืไม่ ท�าการบ้าน ศกึษา
ข้อมลูเร่ืองทีท่ีป่ระชุมก�าลังพจิารณา
หรือไม่มากกว่า หากแค่มานั่งรอ
ยกมอืตามใบส่ังน่าจะถูกประณาม
มากกว่าการนั่งหลับ เพราะถือว่า
ไม่ท�าหน้าท่ีแทนประชาชน ไม่
รักษาผลประโยชน์ของชาติ

เรือ่งเกีย่วเนือ่งจากการท�างาน
ของ สนช. อีกเร่ืองคือ นายพร
เพชร วชิติชลชยั ประธาน สนช. 
ได้รับค�าวินิจฉัยกลางของศาล
รฐัธรรมนญูเรือ่งผลตคีวามร่างพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตัง้สมาชิก
สภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) แล้ว และ
ได้ส่งต่อร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าวถึง
มือ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) เรียบร้อยแล้ว

เมื่อร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 
ถึงมือ “บ๊ิกตู่” ก็ต้องดูว่าจะน�าขึ้น
ทูลเกล้าฯเมื่อไร จะท�าได้ไวเหมือน
ที่ลิ่วล้อคุยไว้หรือไม่ หรือจะใช้
เวลาที่มีอย่างเต็มที่ก่อนน�าขึ้น
ทูลเกล้าฯ

เมือ่ พ.ร.ป. เกีย่วกบัการ
เลอืกตัง้ฉบบัสดุท้ายทีจ่ะท�าให้
มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นมีความ
คืบหน้าตามล�าดับขั้น เป็น
ธรรมดาว่ารฐับาลทหาร คสช. 
ต้องท�าให้เห็นว่ามกีารขยบัเพ่ือ
ให้เกดิการเลอืกตัง้ตามโรดแมพ็

ก่อนท่ีจะมีการพบกันระหว่าง

พรรคการเมืองกับ คสช. จะมีการ
หารอืวงเลก็ระหว่าง คสช. กบัคณะ
กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) และ
เจ้าหน้าทีร่ฐัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา

ตามข่าวว่าการหารือวงเล็ก
จะเกดิขึน้ได้ภายในวนันี ้(13 ม.ิย.) 
หัวข้อในการหารือน่าจะเป็นเรื่อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
เร่ืองการแบ่งเขตเลือกตัง้ท่ัวประเทศ
ที่ต้องมีความชัดเจนว่า กกต. จะ
สามารถด�าเนนิการล่วงหน้าได้เลย
หรอืต้องรอให้ พ.ร.ป.เลือกต้ัง ส.ส. 
มผีลบงัคับใช้อย่างเป็นทางการใน
อีกประมาณ 180 วันข้างหน้า

เท่าท่ีทราบแม้ กกต. จะ
ร้องขอให้ใช้อ�านาจพิเศษมาตรา 
44 ให้อ�านาจแบ่งเขตเลือกตั้งได้
โดยไม่ต้องรอกฎหมายบังคับใช้ 
แต่คงไม่ได้รับการตอบสนองใน
เรื่องน้ี โดยมีผู้เสนอทางออกคือ 

ปัญหาเร่ืองการทำาไพรมารีโหวต
จะไม่ใช้อำานาจพิเศษงดเว้น

ไม่ปลดล็อกก่อน พ.ร.ป.เลือกต้ังบังคับใช้

ให้ใช้เวลาระหว่างรอ พ.ร.ป.เลือก
ต้ัง ส.ส. มผีลบงัคับใช้หลงัประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษา 90 วนัด�าเนนิ
การเรื่องนี้ เม่ือ พ.ร.ป.เลือกตั้ง 
ส.ส. บังคับใช้อย่างเป็นทางการก็
ให้ประกาศเขตเลือกตั้งได้เลย

ส่วนปัญหาเรื่องการท�าไพร
มารีโหวตของพรรคการเมืองก็จะ
ไม่ได้รบัการแก้ไขเพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้เช่นกนั ไม่ใช้อ�านาจพิเศษ
งดเว้น และไม่ปลดล็อกให้ด�าเนิน
การได้ก่อนที ่พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. 
จะมีผลบังคับใช้

เท่ากบัว่าพรรคการเมอืงจะ
มีเวลาด�าเนินการต่างๆในกรอบ 
150 วนัหลงั พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. 
มีผลบงัคับใช้อย่างเป็นทางการ แต่
หาก คสช. และ กกต. ก�าหนดวนั
เลอืกตัง้เรว็กว่านัน้ เวลาเตรยีมความ
พร้อมส�าหรับการเลือกต้ังของ
พรรคการเมอืงกจ็ะสัน้ลงไปด้วย

แม้ดเูหมอืนว่าจะท�าให้พรรค
ใหญ่ทีมี่สมาชกิมากกว่าพรรคเลก็
และพรรคเกดิใหม่ได้เปรยีบอยูบ้่าง 
แต่ความไม่พร้อมที่อาจท�าให้ไม่
สามารถส่งผู้สมัคร ส.ส. ได้ครบ
ทัง้ 350 เขตเลอืกตัง้ จะมผีลท�าให้
พรรคเล็กและพรรคเกิดใหม่ที่มี
ความพร้อมในเขตทีพ่รรคการเมอืง
ใหญ่ไม่พร้อมมโีอกาสปักธงในเขต
เลือกตั้งนั้นๆได้เช่นกัน

นี่น่าจะเป็นโอกาสของ
พรรคเล็กและพรรคใหม่ที่จะ
ทุ่มก�าลังลงพื้นที่ที่คิดว่าจะสู้
พรรคอื่นได้ไม่ต้องเสียก�าลัง
ทรัพย์ ก�าลังคน หว่านแหส่งผู้
สมัครในเขตที่ไม่พร้อม นี่คือ
หน่ึงในข้อดขีองการให้เวลาท�า
ไพรมารีโหวตจ�ากัด
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In Brief : ย่อความ

ความเป็นมนษุย์

ทรรศนะ

ความดีเลิศประเสริฐของ
มนษุย์อยู่ทีว่่ารู้ว่าอะไรควร
ท�า อะไรไม่ควรท�า ความ
เลวล�้าเลิศของมนุษย์อยู่ที่
ท�าสิ่งที่ไม่ควรท�า คือสิ่งที่
เลวที่สุด สิ่งที่ล�้าเลิศที่สุด
อยู่ที่รู้ว่าอะไรควรท�าก็ท�า 
อะไรไม่ควรท�ากไ็ม่ท�าเด็ด
ขาด 

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ช่วยกันส่งเสียง
เวบ็ไซต์ iLaw รณรงค์หยดุ “ยทุธศาสตร์
ชาติ” หยุด “ระบอบ คสช.” ต้อง
ช่วยกนัส่งเสยีงก่อนท้องฟ้าจะสดใส ซึง่ 
คสช. ถือว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี” คอืผลงานช้ินเอกในการวางรากฐาน
สังคมไทยให้ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ทุกรัฐบาลและหน่วยงานรัฐในอนาคต
จึงต้องเดินตามกรอบ “ยุทธ ศาสตร์
ชาติ” ห้ามแตกแถว

“ทัน่ผูน้�า” เอามาเปรยีบเทยีบ
กับการท�างานของรัฐบาล คสช. ที่มี
อ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังท�าได้แค่นี ้
หากไม่มี “ยทุธศาสตร์ชาติ” จะสะเปะ
สะปะแค่ไหน “ทัน่ผูน้�า” ไม่ใช่แก้ตวัว่า
มีเวลาน้อยเท่านั้น แต่ยังโอ้อวดว่า 
“ยทุธศาสตร์ชาต”ิ จะท�าให้เป็นประเทศ
พฒันาแล้ว ทัง้ทีม่แีต่เป้าหมายทีต่ัง้ไว้
สงูลิว่ แต่ยงัไม่เห็นแนวทางปฏบิตัท่ีิเป็น
รปูธรรมเลย

“ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ก็คือ
การสืบทอดอ�านาจ “ระบอบ คสช.” ที่
ต้องอยูภ่ายใต้คณะกรรมการยทุธศาสตร์
ชาติที่ คสช. ตั้งเอง เหมือน “ส.ว.ลาก
ตั้ง 250 คน” ที่จะควบคุมรัฐบาลหลัง
การเลอืกตัง้ไม่ให้แตกแถว โดยมี “องค์กร
อิสระ” เป็นกลไกส�าคัญ

ไม่ต้องมองไกลถึง 20 ปี แค่ 
“ปฏิรูปประเทศ” ให้หลุดพ้นจาก 
“วงจรอุบาทว์” ก็ไม่มีใครเชื่อแล้ว 
“ปฏิรูปต�ารวจ” ก็เป๋ไปเป๋มา ยิ่ง 
“ปฏิรูปกองทัพ” ยิ่งไกลสุดกู่! 

หลังการเลือกตั้ง ไม่ว่า “ทั่น
ผู้น�า” จะยังเป็น “ผู้น�ารัฐบาล” หรือ
ไม่ กลไกต่างๆที่ตีกรอบให้ “ระบอบ 
คสช.” เดินหน้าต่อไป คณะกรรมการ
ต่างๆทีแ่ต่งตัง้โดย คสช. จะยงัเป็นกลไก
ส�าคัญให้รัฐบาลต้องอยู่ในโอวาท ถ้า
ควบคุมไม่ได้ก็มีอ�านาจล้มรัฐบาลได้

คนไทยท้ังประเทศจะต้องช่วย
กนัส่งเสยีงบอกคนไทยด้วยกนั หยดุ 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” หยุด “ระบอบ 
คสช.”! 

ค�าว่า “หน้าแตก” หรือ “หน้าแหก” 
คือเรื่องที่ท�าให้เสียหน้า ซึ่งรัฐบาลนี้เสีย
หน้าหลายเรื่อง เรื่องล่าสุดคือการตาม
จบัอดตีพระพรหมเมธ ี(จ�านงค์ เอีย่ม
อนิทรา) อดตีผูช่้วยเจ้าอาวาสวดัสมัพนัธ
วงศาราม ผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัด ท่ี
เยอรมนี โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย
จินดา ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เดิน
ทางไปเอง แต่ก็ล้มเหลว เพราะอดีตพระ
พรหมเมธที�าเร่ืองขอลีภั้ย ซ่ึงตามข้ันตอน
ของเยอรมนีจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน 

พล.ต.อ.จักรทิพย์จึงต้องเดินทาง
กลบัมามอืเปล่า รฐับาลกเ็สยีหน้าเพราะ
ออกข่าวใหญ่โตจะจับอย่างนั้นอย่างนี้ 
ต้องหลบหน้าสือ่ ไม่ต้องการให้สือ่สมัภาษณ์ 
เพราะหน้าแตก พระผูใ้หญ่หลายรปูก็จับ
ได้แล้ว เหลือแต่อดีตพระพรหมเมธีจับ
ยากจับเย็น จับไม่ได้ แถมยังฉีกหน้าเจ้า
หน้าที่ไทยอีก 

เรือ่งนีส้ะท้อนให้เหน็อะไรบางอย่าง 
เรือ่งของพระทีธ่รรมะพาหนอีอกจากโลก 
พระถกูผู้หญิงอุ้มพาหนีออกจากแผ่นดิน 
ออกจากความเป็นสมณะ เป็นเรื่องที่
สะเทือนพระศาสนาแน่นอน

อนัดับแรกเม่ือหนีไปขอลีภั้ยก็เท่ากับ
ออกจากความเป็นคนไทย หลบลี้หนีภัย
ไปอยู่ต่างประเทศ เพราะแผ่นดินที่เกิด
ไม่มีที่จะให้อยู่ สีกาก็ช่างรู้ใจ ช่วยพระ
หนี แต่ตัวเองกลับหนีไม่รอด อย่างค�าที่

ว่า “รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี”
อันนีเ้ป็นบทเรียนให้คดิ จะท�าอะไร

ต้องคดิอ่านให้รอบคอบ จะเหน็อกเหน็ใจ
อย่างไรก็ต้องดวู่าผดิหรอืถูก เกดิเป็นคน
ต้องรู้ว่าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า ซึ่ง
ท่านเหลี่ยวฝาน ปรมาจารย์ลัทธิเต๋า 
พดูว่า ความดีเลศิประเสรฐิของมนุษย์อยู่
ทีว่่ารูว่้าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า ความ
เลวล�้าเลิศของมนุษย์อยู่ที่ท�าสิ่งที่ไม่ควร
ท�า คือสิ่งที่เลวที่สุด 

สิ่งที่ล�้าเลิศที่สุดอยู่ที่รู้ว่าอะไรควร
ท�าก็ท�า อะไรไม่ควรท�าก็ไม่ท�าเด็ดขาด 
อนันีเ้ป็นความฉลาดของความเป็นมนษุย์
ที่ล�้าเลิศ ซึ่งท่านเหลี่ยวฝานให้โอวาทไว้
น่าคิด 

ดังนัน้ คนไทยเราเป็นเมอืงพทุธ 
การทีพ่าพระหนีตวัเองกต้็องมคีวาม
ผิดโดนคดีไปด้วย อย่างนี้เป็นการ
ช่วยเหลอืคนผดิแล้วตวัเองยงัไม่รอด 
เรยีกว่ากรรมใดใครก่อ กรรมนัน้ตาม
สนอง ท�าไมไม่มีความคิด คนอื่นก่อ
กรรม แต่ตวัเองกลบัมารบักรรมแทน 
อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสลดใจ น่าสังเวช
ใจมาก ก็ขอฝากว่าอย่าให้มีรายต่อ
ไปเลย รูจ้กัแยกแยะความเป็นอุบาสก 
อุบาสิกาให้ดี อย่าให้พลาดท่าเสียที
อย่างนี้อีก

เจริญพร
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ลงนาม :  ชนนิทร์ วานชิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ฮาบแิทท กรุป๊ จ�ากดั 
และฉลอม พาทนั รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามในสญัญา
ให้การสนบัสนนุทางการเงนิ เพ่ือพฒันาโครงการลกัชวัรีค่อนโดมิเนยีมแห่งใหม่ใน
ย่าน CBD ศนูย์กลางธรุกจิของย่านสุขมุวิท มลูค่าโครงการ 800 ล้านบาท

โรดโชว์ : ชวลติ จนัทรรตัน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจิเนยี
ริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) และอิศรนิทร์ ภัทรมัย รองประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารอาวุโส ส�านักบญัชีและการเงนิองค์กร น�าเสนอข้อมลูต่อนักลงทนุเพือ่เสนอขาย
หุน้สามญัเพ่ิมทนุให้กับประชาชนเป็นครัง้แรก ทีโ่รงแรมคามโิอ แกรนด์ จังหวัดระยอง 

เศรษฐกิจ

‘BAM’ขายคอนโดฯโดนใจราคาถูก 

IWG บรษิทัผูใ้ห้บรกิารพืน้ทีส่�านกังาน 
ส�ารวจเกีย่วกบัทศันคตต่ิอการท�างาน
ทีย่ดืหยุน่จากกลุม่ตวัอย่างนกัธรุกจิ 
18,000 คน ใน 96 ประเทศ แสดง
ให้เหน็ชดัเจนว่ามีพนกังานจ�านวน
กว่า 70% ท่ัวโลก หรอื 2 ใน 3 
ท�างานนอกสถานทีใ่นทุกสปัดาห์ 
และร้อยละ 50 ท�างานนอกสถาน
ทีบ่่อยครัง้ถงึครึง่หนึง่ของสปัดาห์ 
ถือเป็นวิวัฒนาการการท�างานภาย
ใต้การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยยีคุ
โลกาภวิตัน์ รวมถงึความคาดหวงั
ของพนกังานท่ีมต่ีอองค์กรของตน 
ขณะที่จ�านวน 1 ใน 10 (ร้อยละ 

นายสมพร มลูศรแีก้ว กรรม 
การผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหาร
สนิทรพัย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื BAM เปิดเผยว่า ได้
จดัโครงการ “คอนโดฯโดนใจ สบาย
กระเป๋า จาก BAM” มาจ�าหน่ายให้
กับผู้มีรายได้น้อยหรอืมงีบประมาณ
จ�ากดั ตัง้แต่วันน้ีถงึ 15 กรกฎาคม 
เปิดขายคอนโดฯกว่า 200 โครงการ 
ในหลายท�าเลกว่า 2,000 ยนิูต อาทิ 
โซนลาดพร้าว-บางกะปิ ได้แก่ โชคชยั 
4 พาวลิเลีย่น อาคาร 1 เนือ้ที ่24.8 
ตร.ม. ราคาเร่ิมต้น 277,000 บาท 
ศรสีวุรรณโฮมเพลส 2 เนือ้ที ่ 26 
ตร.ม. ราคาเร่ิมต้น 315,000 บาท 
แฮปป้ีแลนด์ เรซเิดนซ์ 4 เนือ้ที่ 
25.47 ตร.ม. ราคาเริม่ต้น 351,000 
บาท 

โซนสมุทรปราการ ได้แก่ คู่
สร้างคอนโดววิ เน้ือท่ี 23.25 ตร.ม. 
ราคาเริม่ต้น 128,000 บาท สนิ
ม่ันคง คอนโดมเินยีม เนือ้ที ่29.06 
ตร.ม. ราคาเร่ิมต้น 160,000 บาท 
ศภุลกัษณ์ คอนโดมเินยีม เน้ือที่ 
24.85 ตร.ม. ราคาเริม่ต้น 207,000 
บาท เคหะบางนาตราด เน้ือที ่25.92 
ตร.ม. ราคาเริม่ต้น 243,000 บาท 
โซนนนทบรุ ีได้แก่ เกร็ดฟ้า คอน
โด เนือ้ท่ี 30 ตร.ม. ราคาเริม่ต้น 

กว่า70%ไม่ได้ท�างานในออฟฟิศ

BAM จดัโครงการ “คอนโดฯโดนใจ สบายกระเป๋า” ซือ้ถกูกว่าเช่า 
ช่วยเหลอืผูม้งีบประมาณจ�ากัด ไม่ต้องดาวน์ ผ่อนเริม่ต้นเพยีงเดอืน
ละ 1,000-4,000 บาท ระยะเวลา 10 ปี ดอกเบีย้ MLR-3% 

11) ต้องท�างานจากทีอ่ืน่นอกเหนอื
จากออฟฟิศหลักมากถึง 5 ครัง้ต่อ
สัปดาห์

นายมาร์ค ดิกซัน ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารและผูก่้อต้ัง IWG 
กล่าวว่า ผูค้นไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลา
อยู่ในออฟฟิศอีกต่อไป ถือเป็นการ
ก้าวสู่ยุคการท�างานนอกสถานที่
อย่างแท้จริง และเป็นการเปลี่ยน 
แปลงครั้งยิ่งใหญ่ของพื้นที่การ
ท�างานในโลก โดยกลุม่ธรุกจิเลอืก
ใช้วธิกีารท�างานทีย่ดืหยุน่ทีถ่อืเป็น
ส่วนหน่ึงของกลยทุธ์การให้สวสัดกิาร
กับพนกังาน ซึง่ท�าให้ธุรกิจเติบโต

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 89 จากปี 2559 
ที่ มีเพียงร ้อยละ 67 ขณะท่ี
ประสิทธิภาพในการท�างานเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 82 จากปี 2556 ที่มี
เพยีงร้อยละ 75 เพิม่ผลก�าไรสงูสดุ
ถงึร้อยละ 83 ทัง้ยงัดงึดดูและรกัษา
พนักงานได้ร้อยละ 80 จากปี 2559 
ที่มีร้อยละ 64

นอกจากนี้การท�างานยัง
ยืดหยุ่นจากเวลาปรกติ แต่ช่วย
พัฒนาประสิทธิภาพการท�างาน 
สร้างความพึงพอใจในอาชีพ และ
มคีวามคดิทีส่ร้างสรรค์มากขึน้ ซึง่
เอื้อประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อธุรกิจ

182,000 บาท บ้านสวนติวานนท์ 
เนือ้ท่ี 32.2-64.9 ตร.ม. ราคาเริม่
ต้น 195,000 บาท เดอะเรสซเิดนซ์ 
เนือ้ท่ี 21.85-24.03 ตร.ม. ราคา
เริม่ต้น 289,000 บาท โซนปทมุธานี 
ได้แก่ กรงุสยาม แกรนด์คอนโด 
เนื้อที่ 28 ตร.ม. ราคาเริ่มต้น 
124,000 บาท นาวนิ คอนโดทาวน์ 
รงัสติ 2 เน้ือที ่24.49 ตร.ม. ราคา
เริม่ต้น 149,000 บาท ศุภลกัษณ์ 
คอนโดมิเนยีม 7 เนือ้ที ่24.5 ตร.ม. 

ราคาเร่ิมต้น 159,000 บาท คลองหลวง 
โฮมเพลส เนือ้ที ่32.7 ตร.ม. ราคา
เริม่ต้น 198,000 บาท คลองหนึง่
คอนโดทาวน์ เนือ้ที ่35.69 ตร.ม. 
ราคาเริม่ต้น 216,000 บาท

โดยจดัโปรโมช่ันพิเศษ ให้
ผ่อนช�าระเง่ือนไขพิเศษสุดส�าหรับ
คอนโดฯราคาไม่เกิน 500,000 บาท 
วางเงนิจองและเงนิท�าสญัญาเพยีง 
1,000-4,000 บาทเข้าอยู่ได้เลย 

ผ่อนช�าระประมาณ 1,000-4,000 
บาทต่อเดอืน ระยะเวลาไม่เกนิ 10 
ปี อตัราดอกเบีย้ MLR-3% (3 ปี
แรก) ผู้ซื้อต้องประกอบอาชีพที่
ชดัเจน มีสถานทีท่�างานหรอืหลกั
แหล่งรายได้ทีต่รวจสอบได้ โครงการ
ตัง้เป้ายอดขายไม่ต�า่กว่า 100 ล้าน
บาท ค้นหาข้อมูลเพิม่เติมได้ที ่www.
bam.co.th หรอืสอบถามรายละเอยีด
ได้ที ่Call Center 0-2630-0700 
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ต่างประเทศ

‘วลิเลีย่มส์’โชว์บอลโลก
สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาต ิ(ฟีฟ่า) 
แจ้งว่า ร็อบบี้ วิลเลียมส์ อดีต
สมาชิกวงดนตรี “เทค แดท” 
ทีม่เีพลงฮติตดิหคูอื “แองเจลิส์” 
จะร้องเพลงร่วมกับไอดา การิ
ฟูลลินา นักร้องโอเปร่าเสียง
โซปราโนชาวรสัเซีย ในพธีิเปิด
การแข่งขนัฟตุบอลโลก โดยวลิ
เลียมส์กล่าวว่า การร่วมแสดง
ในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล
โลกเป็นความฝันในวัยเด็กของ
เขา และการแสดงครัง้นีจ้ะเป็น
ทีจ่ดจ�าไม่ลืมเลือนอย่างแน่นอน 

ปัดฝุ่นรถยนต์แห่งชาติ
ดร.มหาธร์ี โมฮมัหมดั นายก
รฐัมนตรีมาเลเซยี กล่าวทีญ่ีปุ่น่
ซึง่เป็นประเทศแรกทีเ่ขาไปเยอืน
หลังชนะเลอืกต้ังเม่ือเดอืนก่อน
ว่า มาเลเซยีจ�าเป็นต้องกลับไปสู่
แนวคดิเรือ่งโครงการรถยนต์แห่ง
ชาติอกีคร้ัง โดยอาจจะขอความ
ช่วยเหลือจากหุ้นส่วนในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต้เพราะต้องการ
เข้าสู่ตลาดโลก ซึ่งมาเลเซียมี
ทักษะและเทคโนโลยีในการ
ออกแบบและผลิตรถใหม่ แต่ชิน้
ส่วนบางอย่างมรีาคาแพงเกนิกว่า
ทีจ่ะพฒันาขึน้เอง จงึคดิจะหา
ชิน้ส่วนเหล่าน้ีจากประเทศอืน่ 

จีนใช้แก๊สโซฮอล์
เมอืงเทยีนจนิของจนีก�าหนดให้
รถยนต์เกือบทัง้หมดของเมือง
ใช้น�้ามันเชื้อเพลิงที่ผสมเอทา
นอลหรอืแก๊สโซฮอล์ภายในเดอืน
กนัยายนนี ้ในขณะทีรั่ฐบาลจีน
ก�าลงัเร่งผลกัดนัให้มกีารใช้เชือ้
เพลิงชวีภาพอย่างกว้างขวางทัว่
ประเทศ เมือ่ปีทีแ่ล้วรฐับาลกลาง
ของจนีประกาศว่ามแีผนการที่
จะประกาศใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิที่
เตมิเอทานอลเป็นส่วนผสมร้อย
ละ 10 ภายในปี 2020 เพือ่ลด
ปรมิาณข้าวโพดในคลงัและลด
สภาพมลพษิในอากาศ 

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’เชิญ‘คิม’เยือนสหรัฐ 

รัฐมนตรีเศรษฐกิจเยอรมนีกล่าว
ว่า เหตุความวุ่นวายสับสนในการ
ประชุมสุดยอดจี-7 ยิง่ท�าให้ประเทศ
สมาชกิสหภาพยโุรป (อยี)ู ใกล้ชดิ
กันมากขึ้น

ประธานาธบิดีโดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ ซ่ึงออกจากการ
ประชุมสุดยอดจี-7 ที่แคนาดาไป
ก่อนเมือ่สดุสปัดาห์ ไม่ยอมลงนาม
รับรองแถลงการณ์ร่วมปิดการ
ประชุมจี-7 และมีสัญญาณว่าจะ
เกดิรอยร้าวในความขดัแย้งทางการ
ค้ามากขึ้นระหว่างสหรัฐกับกลุ่ม

ประเทศพันธมิตรชั้นน�า โดยนาย
ปีเตอร์ อัลท์ไมเออร์ รัฐมนตรี
เศรษฐกิจเยอรมนี กล่าวระหว่าง
เดินทางมาถึงที่ประชุมรัฐมนตรี 
อยีใูนลกัเซมเบิร์กว่า ความวุน่วาย
ในท่ีประชมุสดุยอดจ-ี7 ทีแ่คนาดา

เยอรมนเีชือ่อียใูกล้ชดิกนัมากขึน้
ท�าให้อียูใกล้ชิดกันมากขึ้น และ
เป็นสิ่งส�าคัญที่อียูจะได้แสดงถึง
ความสามัคคีในทุกระดับ 

ขณะทีป่ระธานาธบิดีทรมัป์
ยังคงลงข้อความทางทวิตเตอร์ทั้ง
ต่อว่าและวิจารณ์ระบบการค้าเสรี
กบัประเทศพนัธมติร ภายหลงัจาก
ผู้น�าสหรัฐไม่ยอมลงนามรับรอง
แถลงการณ์ร่วมจี-7 ที่เสร็จสิ้นลง
เม่ือวันเสาร์ทีผ่่านมา และยงัหาว่า
นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ของ
แคนาดา ซึง่เป็นประธานการประชมุ 
ไม่มีความจริงใจ 

การประชุมสุดยอดผู้น�าสหรฐั-
เกาหลีเหนือท่ีสิงคโปร์ผ่านไป
ด้วยดี ผู้น�าสหรัฐเผยทุกอย่าง
ด�าเนนิไปด้วยดกีว่าทีห่ลายคน
คาด พร้อมชวน “คิม” เยือน
ท�าเนยีบขาว ขณะทีผู่น้�าเกาหลี 
เหนือย�้า 2 ฝ่ายสามารถก้าว
ข้ามอุปสรรคมาได้ 

“นายคิม จอง-อึน ผู้น�า
เกาหลีเหนอื เป็นนกัเจรจาทีส่ดุยอด
มาก เขาเจรจาเพือ่ประชาชนของ
เขา เขาเป็นคนทีม่พีรสวรรค์มาก 
ผมได้เรียนรูว่้าเขารกัประเทศของ
เขาขนาดไหน” ประธานาธบิดโีด 
นลัด์ ทรมัป์ ของสหรฐั กล่าวหลงั
จากท่ีผูน้�าท้ังสองลงนาม “ทกุอย่าง
เริม่ต้นและด�าเนนิไปอย่างรวดเรว็ 
ผมรูส้กึเป็นเกยีรตมิาก และผมพร้อม
ทีจ่ะเชิญเขาไปท�าเนยีบขาว” 

ผู้น�าสหรัฐกล่าวว่า รู้สึกดี
มาก ทัง้สองมกีารหารอืทีย่อดเย่ียม 
เป็นไปด้วยดีกว่าที่หลายคนคิด 
สองฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม 
ด้านนายคิมกล่าวว่า ไม่ง่ายกว่า
จะมาถึงจุดนี้ อดีต อคติ และการ 
กระท�าเก่าๆ เป็นอุปสรรคต่อการ
จะก้าวไปข้างหน้า แต่ทั้งสองฝ่าย
สามารถก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหมด
และมาพบกันได้ในวันนี้ 

ด้านประธานาธิบดีมนุ แจ-
อิน ของเกาหลใีต้ ยอมรบัว่า แทบ
นอนไม่หลบัเม่ือคนืทีผ่่านมาก่อน
การประชุมสุดยอดระหว่างผู้น�า
สหรัฐกับเกาหลีเหนือจะเร่ิมข้ึน 
โดยประธานาธบิดเีกาหลใีต้ชมการ
ถ่ายทอดสดทางโทรทศัน์พร้อมกบั
กล่าวว่า การเจรจาครั้งนี้จะน�าไป
สู่การปลดชนวนอาวุธนิวเคลียร์
ทัง้หมด และน�ามาซึง่สนัตภิาพบน
คาบสมุทรเกาหลี

นางแคเรน เหลยีง กรรมการ
ผู้จัดการสถาบันพัฒนาภาวะผู้น�า 
อินฟลูเอินซ์โซลูชันส์ ประจ�า
ส�านกังานใหญ่ทีส่งิคโปร์ กล่าวว่า 
ในช่วงเวลา 60 วินาทีแรก ผู้น�า
สหรัฐและเกาหลีเหนือต่างแสดง
ความเป็นผู้น�าระหว่างพบปะทกัทาย
กัน นายทรัมป์ดูมีท่าทีระมัดระวัง
ตัวมากในฐานะผู้น�าประเทศ ซ่ึง
ในช่วงการสนทนานั้นนายทรัมป์

จะเป็นฝ่ายพูดเป็นส่วนใหญ่และ
นายคิมจะคอยฟังอย่างตั้งใจ โดย
หันหน้ามามองกัน 3 ครั้งระหว่าง
การเดนิไปยังห้องประชมุ นายคมิ
ยังแตะแขนประธานาธิบดีสหรัฐ
เพือ่แสดงถึงความสามารถในการ
ควบคุมสถานการณ์ระหว่างการ
พบกัน อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษากายบอกว่า ผูน้�าทัง้สอง
พยายามแสดงท่าทางเพื่อกลบ
เกลื่อนความวิตกกังวลระหว่างนั่ง
คุยกัน นายทรัมป์ท�าท่ายิ้มแต่ไม่
เป็นธรรมชาติและขยับมือไปมา 
ส่วนนายคิมนั่งเอนตัวและมองลง 

สตรีคนหนึ่งท่ีเกิดในสหรัฐ
แต่บิดามารดาเกิดในคาบสมุทร
เกาหลก่ีอนถกูแบ่งเป็นเกาหลเีหนือ
และเกาหลใีต้กล่าวว่า การประชมุ
นี้ถือเป็นก้าวส�าคัญก้าวแรก ทุก
คนจึงรู้สึกต่ืนเต้นมาก เพราะรอ
คอยมาถึง 68 ปีแล้ว 
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน
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สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

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
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สังคม

‘ไอซ์เบิร์ก ดริงค์’แชร์ไลฟ์สไตล์การด่ืม 

มร.ถง เจิ้น หยวน ผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจ�าประเทศไทย และพันนิกข์ โชตินุชิต 
ผู้จัดการใหญ่การตลาด Loyalty & Co-Brand Card บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป 
จ�ากัด เปิดงาน “Taiwan One More Time with M Card” รวบรวมข้อมูลเที่ยว 
กิน ช็อป ไต้หวันในงานเดียว 

สุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมา
พันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “สมา
พันธ์เครือข่ายเซ็นทรัลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่” 

เพราะแต่ละคนล้วนมีรสนิยมใน
การใช้ชีวิตท่ีหลากหลาย ไม่เว้น
แม้แต่การเลือกเครื่องดื่ม หลาย
ต่อหลายคนจึงสรรหาเครื่องด่ืม 
เทรนด์ใหม่ๆทีต่อบรบักับไลฟ์สไตล์
ในชีวิตประจ�าวัน ล่าสุด บริษัท มี 
อินฟินิต้ี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ภูมิใจน�าเสนอเคร่ืองด่ืมเพิ่มพลัง
ความสดชืน่เทรนด์ใหม่ “ไอซ์เบร์ิก 
ดริงค์” ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก
งานแฟช่ันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 
“เอม็โพเรยีม-เอ็มควอเทยีร์ เฟียร์ส 
แฟชั่น เอพพิโซด 2” 

สลิลาพร กองทองมณี
โรจน์ CEO บริษัท มี อินฟินิตี้ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผย
ว่า “ส�าหรับแฟช่ันท่ีย่ิงใหญ่ที่สุด
แห่งปีครั้งนี้ มี อินฟินิตี้ ได้น�า
เครื่องดื่มเพ่ิมพลังความสดชื่น 
เทรนด์ใหม่ “ไอซ์เบิร์ก ดริงค์” 
มาให้แขกผูมี้เกียรตใินงานได้สมัผัส
รสชาติความสดชื่นกันอย่างเต็มที่ 
โดยมีทั้งแบบกระป๋องพร้อมดื่ม 
และเคร่ืองดื่มสูตรพิเศษที่ได้น�า
ไอซ์เบิร์ก ดริงค์ มาครีเอทรสชาติ
ใหม่ จากผลงานสร้างสรรค์ของ
บาร์เทนเดอร์ระดบัมอือาชีพพเิศษ
เพื่องานนี้ 

นอกจากเหล่าเซเลบริตี้มา
รวมตวักนัเพือ่อพัเดทเทรนด์แฟช่ัน
ในวันนี้แล้ว ยังพร้อมแลกเปลี่ยน

ผวิพรรณอย่างดมีาตลอดค่ะ แต่สิง่
ทีท่�าได้ยากคอืการดืม่น�า้เปล่า เป็น
ข้อเดยีวทีย่งัท�าได้ไม่เตม็ที ่แต่กจ็ะ
พยายามดืม่น�า้เปล่าให้มากขึน้ รวม
ทัง้เน้นเรือ่งการออกก�าลงักายเพิม่
ขึน้ด้วยค่ะ เพราะนอกจากจะช่วย
ให้รปูร่างกระชบัขึน้แล้ว ยงัช่วยให้
มสีมาธใินการท�างานด้วยค่ะ”

ด้านหนุม่ๆอย่างยอด ตนัติ
อนุนานนท์ บอกว่า “ด้วยไลฟ์
สไตล์ผมที่เป็นคนชอบออกก�าลัง
กาย ดูแลสุขภาพอยู่ตลอด เครื่อง
ดืม่ทีช่อบทีส่ดุคอืน�า้ผลไม้ครบั โดย
เฉพาะน�า้ผลไม้คัน้สดๆทีใ่ห้วิตามนิ
สงู ดืม่ตอนเช้า ยิง่เราอายเุยอะขึน้
ก็ต้องใส่ใจในการเลือกเครื่องดื่ม
มากขึ้น นอกจากดูแลสุขภาพแล้ว
ยังช่วยให้รู้สึกสดชื่นด้วยครับ”

ปิดท้ายกันที่เซเลบคู ่รัก 
นพ.สมโภช นปิกานนท์-พรมิา 
เล้ียงเจรญิชยั ท่ีจงูมือมาแชร์ไลฟ์
สไตล์การดื่มที่ดีต่อสุขภาพ ด้าน
สามกีล่าวว่า “เมือ่ก่อนผมเป็นคน
ติดกาแฟ แต่ตอนนี้พยายามดื่ม
ให้น้อยลงวันละถ้วยเท่านั้น และ
หนัมาดืม่น�า้เปล่าให้มากขึน้” ส่วน
ภรรยาคนสวย เผยว่า “บางครั้งมี
เวลาพกัผ่อนน้อยกจ็ะเลอืกหาเครือ่ง
ด่ืมทีเ่พิม่พลงังานและความสดชืน่
ในช่วงระหว่างวนั เพือ่ช่วยให้รูส้กึ
แอ็คทีฟขึ้นค่ะ” 

น�า้ผลไม้เปรีย้วๆ เช่น ถ้าดืม่น�า้ส้ม
คั้นก็อาจจะแอบใส่มะนาวไปนิด
นงึเพือ่เพิม่รสชาติและความสดชืน่
ยิ่งขึ้นค่ะ”

ส่วนกัลยรัตน์ อัครเดช
เดชาชัย เผยเคล็ดลับผิวสวยว่า 
“จรงิๆเป็นคนดแูลเรือ่งรปูร่างและ

ไลฟ์สไตล์การดื่มสุดชิคในแบบ
ฉบับของตัวเองอีกด้วย 

เริ่มด้วยอานุลัก วงสุล ิ
“ปรกติเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้ว 
จะฝึกพิลาทิสเป็นประจ�า และด่ืม
น�้าเปล่าวันละอย่างน้อย 2 ลิตร 
ส�าหรับเครื่องดื่มอื่นๆจะชอบดื่ม


