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เศรษฐกิจ 4

ASP-GCOM 1 
ลงทนุช่วงผนัผวน

หลงัได้ กกต.ชุดใหม่เข้ามาท�า
หน้าทีแ่ทนชดุเดมิ แม้จะยงั
ไม่ครบจ�านวนท้ัง 7 คน แต่
จะท�าให้การเมอืงชดัเจนขึน้
และมคีวามเคลือ่นไหวคกึคกั
มากขึน้ เป็นไปได้ว่าภายใน
สิน้เดอืนนีห้รอือย่างช้าไม่เกนิ
ต้นเดือนหน้าจะมคีวามชดัเจน
เรื่องการเปลี่ยนขั้วย้ายข้าง
ของนกัการเมอืง เมือ่การย้าย
พรรคนิง่แล้วจะเริม่เห็นแนว
โน้มว่าการเมอืงหลงัการเลอืก

ตั้งจะเป็นไปในทิศทางไหน 
อย่างไร พรรคไหนจะชนะ
เลอืกตัง้ พรรคไหนจะได้เป็น
แกนน�าจดัตัง้รฐับาล แม้ท่ีผ่าน
มาจะมีพรรคการเมืองเกิด
ใหม่มากถงึ 114 พรรค (ไม่
รวมพรรคการเมอืงเก่า) ไม่
ว่าจะพร้อมลงสนามเลอืกตัง้
กีพ่รรค แต่การเมอืงถกูแยก
เป็น 2 ข้ัวเท่าน้ัน คอืขัว้เอา
เพือ่ไทยกบัขัว้ไม่เอาเพ่ือไทย 

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ความเคลื่อนไหวทางการเมือง
สัปดาห์นี้หลังจากมีความชัดเจน
เรือ่งกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
ชุดใหม่ที่ได้คนมาท�าหน้าที่แทน 
กกต.เดิมเรียบร้อยแล้ว แม้จะยัง
ไม่ครบทั้ง 7 คนตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด แต่ 5 คนทีผ่่านการรบัรอง
จากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) ก็สามารถเริ่มท�างาน
เพื่อเตรียมการจัดเลือกตั้งได้

เมือ่มกีรรมการทีจ่ะท�าหน้าที่
จัดเลือกต้ังและดูแลให้เกิดความ
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่ให้เกดิการ
เอารดัเอาเปรียบกันแล้ว จากนีไ้ป
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองจะ
ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วน
การย้ายพรรคของบรรดาอดีต ส.ส.

พรรคพลังประชารัฐภายใต้
การด�าเนินงานของกลุ่มสามมิตร
ทีเ่ครือ่งชอ็ตไปเลก็น้อยหลงัออกตวั
แรงในตอนแรกคงต้องกลับมาเร่ง
เคร่ืองอีกครั้ง และการแถลงเปิด
ตัวเพื่อให้เป็นสัญญาประชาคม
ผูกมัดอดีต ส.ส. ที่ตกลงรับปาก

ร้อยพรรคสองขั้ว

กนัแล้วไม่ให้รบัข้อเสนอแล้วเปลีย่น
ใจย้ายพรรคหรือไปสังกดัพรรคอืน่
ที่อาจยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าคงจะมี
การขยับเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในเร็วๆนี้

หากเป็นไปตามคาดอาจมกีาร
เปิดตวัภายในสิน้เดอืนกรกฎาคม
นีห้รืออย่างช้าไม่เกินต้นเดอืนหน้า 
เพราะเมื่อล่วงเข้าเดือนกันยายน
หากทกุอย่างเป็นไปตามคาด คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
จะปลดล็อกให้พรรคการเมืองเริ่ม
ท�ากิจกรรมเพื่อเตรียมเลือกตั้งได้
อย่างเตม็ทีห่ลงัจากพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่า
ด้วยการเลือกตัง้สมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎร (ส.ส.) ประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา

ทนัททีีส่ญัญาณเสยีงนกหวดี
ดังหมายความว่าการแข่งขัน
อย่างเป็นทางการได้เร่ิมต้นขึน้
แล้ว สิง่ทีพ่รรคการเมอืงต่างๆ
จะต้องท�าให้เรียบร้อยคือ จัด
ประชมุใหญ่เพือ่แก้ไขข้อบงัคบั
พรรค หาสมาชกิพรรคเพิม่เตมิ 
ให้ความเหน็ต่อ กกต. ในเรือ่ง
การแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัด
ท�าไพรมารีโหวต 

ในส่วนของ กกต. ต้องออก
หลักเกณฑ์และระเบยีบให้สอดคล้อง
กบั พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลอืกต้ัง ส.ส. 
ที่มีการประกาศใช้ และให้ด�าเนิน

การเรือ่งการแบ่งเขตให้เสรจ็เรยีบร้อย
ส�าหรับปัญหาใหญ่ท่ีพรรค 

การเมอืงอยากให้แก้ไขเร่ืองการท�า
ไพรมารีโหวตนั้น ถึงตอนนี้มีแนว
โน้มค่อนข้างสูงว่าไม่มีการยกเลิก 
อาจมกีารปรบัให้ท�าไพรมารโีหวต
รายภาคแทนการท�าไพรมารโีหวต
ทุกเขตเลือกตั้ง แต่ยังไม่ชัดเจน
ว่าการปรบัแก้กติกาจะเป็นไปอย่าง
ถาวรหรอืใช้เฉพาะการเลอืกตัง้ครัง้
แรกหลังรัฐประหารเท่านั้น

เม่ือทิศทางการเมืองเป็นไป
อย่างนีแ้น่นอนว่าภายในสิน้เดอืน
นีห้รอือย่างช้าต้นเดอืนหน้าประชาชน
จะได้รูกั้นแล้วว่าอดีต ส.ส. คนไหน
จะเปล่ียนค่ายย้ายสงักดักันบ้าง และ
จะไปอยูส่งักดัไหน อย่างไร อดตี 
ส.ส. คนไหนจะยังจงรกัภกัดกัีบต้น
สงักดัเดมิไม่เปลีย่นขัว้ย้ายข้าง

เมือ่ภาพการย้ายพรรคชัดเจน
จะท�าให้ประชาชนพอประเมินได้
ว่าการเมืองหลังการเลือกตัง้จะเป็น
ไปในทิศทางไหน อย่างไร พรรค
ไหนจะชนะเลือกตั้ง พรรคไหนจะ
ได้เป็นแกนน�าจัดตั้งรัฐบาล

แม้ทีผ่่านมาจะมพีรรคการเมอืง
เกิดใหม่มากถึง 114 พรรค (ไม่
รวมพรรคการเมอืงเก่าทีม่อียูก่่อน) 
ไม่ว่าจะพร้อมลงสนามเลือกตั้งก่ี
พรรค ประชาชนที่มองการเมือง
ออกย่อมรูว่้าการเมอืงปัจจบุนัแยก
เป็นแค่ 2 ขัว้เท่านัน้ คอืขัว้เอาเพือ่
ไทยกับขั้วไม่เอาเพื่อไทย

การเลือกตั้งจึงเป็นการวัด
พลังกันของ 2 ขั้วการเมือง ที่
ประชาชนจะเป็นคนตัดสินผ่าน
ผลคะแนนว่าจะไว้วางใจขั้ว
ไหนให้เข้ามาบริหารประเทศ
ต่อไป

เป็นการวัดพลัง 2 ข้ัวการเมือง
ประชาชนจะตัดสินผ่านผลคะแนน

ไว้ใจข้ัวไหนให้เข้ามาบริหารประเทศ
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In Brief : ย่อความ

รักแท้แพ้ใกล้ชิด

ทรรศนะ

เรื่อง “พ่อใหญ่” ได้เมียเด็ก

อย่ามองอย่างทิฏฐานุคติ ดู

การเมืองมาเลเซียที่มหาเธร์ 

โมฮัมหมัด อายุกว่า 90 ปี ยัง

กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี 

ท�าไมคนอาย ุ80 ปี จะเป็นเจ้า

บ่าวรอบที่ 4 ไม่ได้ โลกมัน

เปลี่ยนแล้ว

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ความดีความชอบ?
“ยุครัฏฐาธิปัตย์” ที่มีบางคนเปรียบ
เปรยเป็น “ยุคคนดี” มากอบกู้วิกฤต
บ้านเมือง ไม่ใช่กองทัพที่มีอ�านาจคับ
แผ่นดินเท่าน้ัน แต่ข้าราชการยังกลับ
มาเฟื่องฟูและถูกยกย่องว่าเป็น “เสา
หลัก” ของ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี” และการ “ปฏิรูปประเทศ” 

จงึไม่แปลกทีร่ฐับาลทหารมกีารปรบั
ขึน้เงนิเดอืนให้ข้าราชการหลายครัง้ใน
รอบ 4 ปีทีผ่่านมา ล่าสดุขึน้เงนิเดอืน
ข้าราชการตลุาการและองค์กรอิสระ ทัง้
ยงัให้ย้อนหลงัตลุาการศาลรัฐธรรมนญู
และกรรมการองค์กรอิสระถึงวันที่ 1 
ธนัวาคม 2557 และกรรมการสทิธิมนุษย
ชนแห่งชาตถิงึวันที ่1 ตลุาคม 2548 

เงนิเดอืนใหม่ของประธานศาลฎกีา
และประธานศาลปกครองสงูสดุ 83,090 
บาท เงนิประจ�าต�าแหน่ง 55,000 บาท 
รวมเป็น 138,090 บาทต่อเดอืน จากเดิม
เงนิเดอืน 75,590 บาท เงนิประจ�าต�าแหน่ง 
50,000 บาท รวม 125,590 บาทต่อเดอืน 
ส่วนประธานองค์กรอสิระและอยัการสงูสุด
เงินเดอืนใหม่ 81,920 บาท เงนิประจ�า
ต�าแหน่ง 50,000 บาท รวม 131,920 
บาทต่อเดอืน เดิมเงนิเดอืน 73,240 บาท 
เงนิประจ�าต�าแหน่ง 42,500 บาท รวม 
115,740 บาทต่อเดอืน

ท�าให้บางคนตั้งค�าถามว่าการขึ้น
เงินเดือนข้าราชการและบุคลากรท่ี
ท�างานให้คณะรัฐประหารทีผ่่านมารวม
ถึงครั้งน้ีมีความเหมาะสมหรือไม่ มี
ความดีความชอบอย่างไร โดยเฉพาะ
เหตุผลที่ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทั้งที่
ประเทศมีปัญหาเศรษฐกิจและใช้งบ
ประมาณขาดดุลมาอย่างต่อเนื่อง 

ขณะทีผ่ลงานขององค์กรอิสระ
และกระบวนการยติุธรรมช่วงรฐัประหาร 
2 ครัง้ กม็เีสยีงวพิากษ์วจิารณ์เร่ือง 
“สองมาตรฐาน” หรอื “เลือกปฏบิตั”ิ 
อย่างล่าสุดกรณ ี“นาฬิกาหร”ู ทีค้่าง
คาใจสังคมอยูข่ณะนี!้

โบราณบอกว่า “รกัแท้แพ้ใกล้ชดิ” หาก
ไม่รกัไม่ชอบกนัจรงิๆ แต่มีความใกล้ชิด ดแูล
กนัต่างๆนานา กอ็าจรักอาจชอบและตกลง
ปลงใจอยูร่่วมกนัได้ อย่างสกีากบัผ้าเหลือง 
รกัพระจนต้องสึกหรือปาราชิก ขนาดคนที่
บวชเพือ่สละกิเลสตณัหายังแพ้ความใกล้ชิด 
ยิง่สกีามาปรนบติัมากๆกอ็าจแพ้ทางกนัได้ 

“พ่อใหญ่” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 
อดีตนายกรฐัมนตร ีถอืเป็นผู้หลกัผูใ้หญ่ของ
บ้านเมือง ท้ังท่ีมอีายุกว่า 80 ปี ยงัแต่งงาน
ใหม่เพราะความใกล้ชดิกับหญงิสาวทีม่าดแูล 
ท่านมีภรยิารวมแล้วถึง 4 คน ซึง่เรือ่งแบบ
นีก้เ็คยมข่ีาวผูก้�ากบัฯชือ่ดังกบัเดก็สาวรุ่นลกู

เรือ่งของผูใ้หญ่และมเีงนิมทีองคงไม่มี
ความขัดแย้งกบัครอบครวั ญาตพิีน้่อง ไม่มี
เรือ่งขับไล่ออกจากบ้านทีพ่อไม่มีเงนิกห็มด
รกั หมดความเอน็ดู แต่เรือ่งกิเลสตณัหามัน
พดูยาก เพราะไม่ใช่แค่มคีวามรกัปรกติ ยิง่
ช่วงท่ีเจบ็ป่วยแล้วมคีนดแูล เอาอกเอาใจ ยิง่
มีความรูส้กึท่ีดี จากความชอบ ความเอน็ดู 
ความสงสาร เลยกลายเป็นความรกัได้  

เรื่องแต่งงานของ “พ่อใหญ่” จึงไม่มี
ใครต�าหนิติเตียน หนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็
ลงข่าว เข้าใจและเห็นใจ เพราะเป็นความ
รักท่ีเกิดจากความเห็นอกเห็นใจ การช่วย
เหลอืเกือ้กลู บางครัง้ลกูเห็นว่าพ่อเหงาหลงั
จากแม่ตายไปหลายปี ไม่ท�าอะไร จะพาไป
ไหนก็ไม่หายเหงาหรือไม่อยากไป จึงลอง
พาผูห้ญงิหน้าตาพอใช้ได้และอายใุกล้เคยีง
กันหรืออ่อนกว่ากันหน่อยมาช่วยดูแล

ประคบประหงม พ่อก็เริม่หายเหงาและร่าเริง
มากขึ้น จนในที่สุดก็ให้แต่งงานกัน

พวกเราไม่ค่อยมีเวลาดูแลพ่อแม่ที่แก่
เฒ่า แต่ลกูบางคนท่ีอยากให้พ่อแม่ทีอ่ยูค่น
เดียวมีความสุข ไม่เหงา ก็พยายามหาคน
มาเป็นเพื่อน เป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้เองเลย 
ไม่เหมือนละครน�้าเน่าระหว่างลูกเลี้ยงกับ
แม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงท่ีรังเกียจและทะเลาะกัน
มากขนาดอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้

เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องความเข้าใจ ความ
เหน็อกเหน็ใจ ท่ีลูกอยากเหน็พ่อแม่มคีวาม
สุข ถ้าพ่อหรือแม่อยู่คนเดียวก็อยากให้มี
ความสุข มีเพื่อนจะได้ไม่เหงา บางคนไม่
ได้ตายจากกนั แต่เลกิกนัหย่ากนัด้วยเหตุผล
ต่างๆ การมีคนมาดูแลท�าให้มีความสุข 
ความสบายใจ และลงเอยด้วยการอยู่ร่วม
กัน จึงไม่ได้เป็นเรื่องแปลก เรื่องน่าเกลียด 
ไม่ได้เป็นการชักศึกเข้าบ้าน 

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ทัง้หลายอย่าต�าหนติเิตยีน 
“พ่อใหญ่” ว่าได้เมยีเดก็หรอือายมุาก
แล้วยงัไม่ละเลกิเรือ่งแบบนี ้ อย่ามอง 
อย่างทฏิฐานคุติ ดกูารเมืองมาเลเซยีที่
มหาเธร์ โมฮมัหมัด อายุกว่า 90 ปี ยงั
กลบัมาเป็นนายกรฐัมนตร ีท�าไมคนอายุ 
80 ปีจะเป็นเจ้าบ่าวรอบที ่4 ไม่ได้ โลก
มันเปลี่ยนแล้ว ผู้คนก็ไม่ค่อยถือสา
หาความอะไรนกั ไม่ตดิยึดเรือ่งรกัเดยีว
ใจเดียว หากไม่ท�าอะไรผดิ ท�าอะไรให้
ใครเดอืดร้อน รกัแท้จึงอาจเพราะความ
ใกล้ชิด ความเห็นอกเห็นใจกนักไ็ด้ 

เจริญพร
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ออกบู๊ธ : ธิญาดา ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมด้วยปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จัดการ น�าทีมออกบู๊ธ 
mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลงัคน mai ครัง้ที ่5 โดยได้รบัเกยีรตจิากประพนัธ์ 
เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าชมบู๊ธ 

ฉลองบู๊ธใหม่ : ยูจิ ฟุคาดะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล 
จ�ากัด (มหาชน) รับมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากดิตพันธ์ จิราธิวัฒน์ ผู้อ�านวย
การฝ่ายพื้นที่เช่า Property & Lifestyle Mall บริษัท โรบินสัน จ�ากัด (มหาชน) ใน
โอกาสฉลองเปิดบูธ๊ใหม่ของบัตรกดเงนิสด “A money” ทีโ่รบนิสนัไลฟ์สไตล์ ชลบรุี 

เศรษฐกิจ

หุ้นกลุ่มพลังงานสะอาดน่าลงทุน 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกองทุนบ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ 
(กบข.) ร่วมมอืส่งเสรมิการลงทุน
ในหุน้ย่ังยนื โดยพฒันาดชัน ีSET 
THSI ซึง่ประกอบด้วย 45 หลกั
ทรัพย์ท่ีมีความโดดเด่นในการด�าเนนิ
งาน ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม 
และบรรษัทภิบาล ดัชนีดังกล่าว
สามารถใช้ในการอ้างองิ รวมถงึน�า
ไปต่อยอดพฒันาผลิตภณัฑ์ทางการ
เงนิในอนาคต 

พลังงานสะอาดถอืเป็นความ
เปลีย่นแปลงอย่างมากในกลุ่มประเทศ
ตลาดเกดิใหม่ โดยเฉพาะจนีและ
ประเทศในเอเชยี และยงัท�าให้เกดิ
เทรนด์เทคโนโลยทีีม่กีารพัฒนาอย่าง
จรงิจงั ทัง้พลงังานแสงอาทติย์ พลงังาน
ลม โดยเฉพาะตวัเกบ็ประจไุฟฟ้าหรอื
แบตเตอรีท่ีม่คีวามก้าวหน้า และเชือ่
ว่าจะพลกิพฤตกิรรมการใช้พลงังาน
ในอนาคต มใิช่แค่เปล่ียนสูยุ่ครถยนต์
ไฟฟ้าทีก่�าลงัได้รบัความนยิมมากขึน้
เรือ่ยๆเท่านัน้ หุน้กลุม่พลงังานสะอาด
จงึเกดิขึน้เร่ือยๆและน่าลงทนุ 

โดย Apple ร่วมกับซัพพลาย
เออร์ประมาณ 10 บริษัท ลงทุน
ในกองทุนพลังงานสะอาดของจีน 

ASP-GCOM 1 ลงทุนช่วงผันผวน

ธรุกจิพลังงานเข้าสู่ช่วงการเปลีย่นผ่าน ท�าให้พลงังานสะอาดมคีวาม
ส�าคญัขึน้เรือ่ยๆ และจะเป็นพลงังานกระแสหลกัในอนาคต หุน้
กลุม่พลังงานสะอาดจึงน่าลงทนุ ล่าสดุ Apple ตัง้กองทุนพลังงาน
สะอาดในจนี 

มลูค่าเกอืบ 300 ล้านดอลลาร์ เป็น
ระยะเวลา 4 ปี ถือเป็นการลงทุน
พลงังานสะอาดครัง้แรกในจนี เพือ่
เปิดโอกาสให้ซพัพลายเออร์ได้เข้า
ถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็น
ไปตามพนัธกจิภาวะโลกร้อน และ
เพ่ิมการใช้พลังงานหมุนเวียนใน

นายคมสนั ผลานสุนธ ิผูช่้วยกรรมการ
ผูอ้�านวยการ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ
กองทนุ แอสเซท พลสั จ�ากดั เปิด
เผยถงึการเสนอขายกองทนุเปิดแอส
เซทพลสั โกลบอล คอมเพล็กซ์ รี
เทร์ิน 1 ห้ามขายผูล้งทนุรายย่อย 
(ASP-GCOM 1) ให้ผู้ลงทนุทีม่ใิช่
รายย่อย (Accredited Investor : AI) 
ท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นทัว่โลก
ผนัผวนสงูและมทีศิทางแกว่งตวัใน
กรอบแคบ เบื้องต้นจะลงทุนใน
ตราสารทีมี่สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า
แฝง (Structured Note) เป็นหุน้กู้
อนพุนัธ์ประเภท Fixed Coupon 
Note ทีม่หีลักทรพัย์อ้างองิ เป็นหุน้
จดทะเบยีนในตลาดหุน้ต่างประเทศ 

และมเีงือ่นไขการครบก�าหนดไถ่ถอน
ด้วยการส่งมอบหุน้ทีเ่ป็นหลกัทรพัย์
อ้างองิ และ/หรอืเงนิสด และ/หรอื
ทรพัย์สนิอืน่ใดเทยีบเท่าเงนิสดเมือ่
ครบอายุการลงทุน โดยมสีถาบนั
การเงนิในต่างประเทศทีมี่อนัดบั
ความน่าเชือ่ถอืระดบัทีส่ามารถลงทนุ
ได้เป็นผูอ้อกตราสาร คูสั่ญญา หรอื
เป็นผูค้�า้ประกนั ทัง้นี ้กองทนุมนีโย
บายป้องกันความเสีย่งจากอตัราแลก
เปล่ียนตามดุลยพินจิของผูจ้ดัการ
กองทนุ เสนอขายครัง้แรกวนัที ่16-20 
กรกฎาคม ลงทนุขัน้ต�า่ 1 ล้านบาท 

กองทนุ ASP-GCOM 1 เป็น 
กองทนุรวมผสม ระดบัความเสีย่ง 
6 ออกแบบให้เป็นทางเลอืกส�าหรบั

ผูล้งทนุ AI ทีพ่ร้อมส�าหรบัการลงทนุ
ตัง้แต่ 6 เดอืนขึน้ไป โดยจะเปิดให้
ซือ้ได้เฉพาะในช่วง IPO เท่านัน้ ผู้
ลงทนุจะได้เงนิคนืผ่านการรบัซือ้
คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto 
redemption) ณ วนัครบก�าหนด
อายุในตราสารที่มีสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าแฝง และกองทนุได้รบัเงนิ
ลงทนุคนืเป็นเงนิสดหรอืทรัพย์สนิ
อืน่ใดเทยีบเท่าเงนิสด หากไม่เป็น
ไปตามเงือ่นไขผูล้งทนุสามารถเลอืก
ขายคืนด้วยตนเองทุกวันท�าการ 
หรือรับค่าขายคืนผ่าน Auto 
redemption เมือ่ NAV ในวันท�าการ
ก่อนหน้าอยูใ่นระดบัทีม่ากกว่าหรอื
เท่ากับ 10.60 บาทต่อหน่วย

สายการผลิตให้มากขึ้น 
กองทนุดังกล่าวจะลงทนุและ

พฒันาโครงการพลงังานสะอาดใน
จนี ซึง่มกีารใช้พลงังานหมนุเวยีน
รวมกว่า 1 กกิะวตัต์ เทยีบเท่าพลงังาน

ทีใ่ช้ในบ้าน 1 ล้านหลงัคาเรอืน 
ขนาดของกองทุนเป็นการ

ลงทุนขนาดใหญ่ โดยอยู่ภายใต้
การบริหารของ DWS Group ซึ่ง
เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการลงทนุเพือ่
ความยั่งยืน ซึ่ง 10 ซัพพลายเออร์
ประกอบด้วย Catcher Technology, 
Compal Electronics, Corning 
Incorporated, Golden Arrow, 
Jabil, Luxshare-ICT, Pegatron, 
Solvay, Sunway Communication, 
Wistron 
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ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่ม  
เจ้าหน้าท่ีญ่ีปุน่เปิดเผยว่า ยอด
ผู้เสียชีวิตจากเหตุฝนตกหนัก
ทางภาคตะวันตกเพิม่ขึน้ถึง 200 
รายแล้ว ในขณะที่การค้นหาผู้
เคราะห์ร้ายยงัด�าเนนิต่อไปเพือ่
หาผูส้ญูหายอกีหลายสบิคนจาก
เหตุน�้าท่วมและดินถล่ม เจ้า
หน้าทีแ่ละอาสาสมัครมากกว่า 
70,000 คน เข้าร่วมในปฏิบัติ
การค้นหาและกู้ภัยเพื่อหาผู้
เคราะห์ร้ายราว 60 คน ที่ยัง
คงสูญหายไปในเขตที่ประสบ
อทุกภยั รวมถึงจงัหวดัฮโิรชิมา 
โอกายามา และเอฮิเมะ โดยที่
ฮิโรชิมาแห่งเดียวมีผู้เสียชีวิต
มากกว่า 70 คน 

ดนิถล่มอัฟกานสิถาน 
เจ้าหน้าทีอ่ฟักานสิถานกล่าวว่า 
มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 10 คน 
และบ้านเรอืนหลายร้อยหลงัพงั
ทลายทางตะวันออกเฉยีงเหนอื
ของประเทศ โดยเทือกเขาใน
แคว้นปันจ์เชยีร์ทีม่หีมิะปกคลุม
ยอดเขาเกดิละลายกลายเป็นดนิ
ถล่มลงมา เจ้าหน้าท่ีได้ด�าเนนิ
การเพือ่ช่วยเหลอืประชาชนทีไ่ด้
รับความเดือดร้อนและยังมีผู้
สูญหายอีกบางส่วน ชาวบ้าน
ต้องใช้ทีตั่กดินและอุปกรณ์อืน่ๆ
ในการขดุหาผูท้ีอ่าจรอดชวีติ 

ปิดหอไอเฟลดบูอลโลก 
หอไอเฟลในกรุงปารีสปิดให้
บริการช่ัวคราวในวันอาทิตย์ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
ด้านความปลอดภัย และเปิด
พ้ืนท่ีให้มีการจัดตั้งจอขนาด
ยักษ์ในบริเวณสวนช็อง เดอ 
มาร์ส ที่อยู่ติดกัน ส�าหรับการ
แข่งขนัฟุตบอลโลกรอบสดุท้าย
นดัชงิชนะเลศิทีป่ระเทศรสัเซยี 
คาดว่าประชาชนหลายหมืน่คน
จะเดินทางมาชมการแข่งขนัดงั
กล่าว ซึ่งเป็นการชิงแชมป์โลก
ระหว่างฝรั่งเศสกับโครเอเชีย

ข่าวย่อย
อังกฤษประท้วงผู้น�าสหรัฐ 

ส�านกัข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรงุ
วากาดูก ูประเทศบร์ูกินาฟาโซ ว่า 
บร์ูกนิาฟาโซตดัความสมัพันธ์ทางการ
ทตูกับไต้หวนัเมือ่เดอืนพฤษภาคม
ท่ีผ่านมา หลังจากรัฐบาลปักกิ่ง
กดดนักลุม่ประเทศในทวปีแอฟรกิา
ให้ตดัสัมพนัธ์กบัมณฑลทีพ่ยายาม
แยกตวัออกห่างของจีน และตอนน้ี
ทกุประเทศได้ท�าเช่นนัน้แล้ว ยกเว้น
ราชอาณาจกัรสวาซแิลนด์

นายห ูชุนหวั รองนายกรฐัมนตรี
จนี กล่าวในระหว่างพธิเีปิดสถาน

ทูตใหม่ในกรุงวากาดูกูเมื่อวัน
พฤหสับดีทีผ่่านมาว่า รฐับาลจนีให้
ความส�าคญักบัความสมัพนัธ์น้ีอย่าง
ยิง่ และตัง้ใจจะเป็นหุ้นส่วนพเิศษ
ส�าหรบัการพฒันาบูร์กนิาฟาโซ

ทัง้น้ี จีนเร่ิมรณรงค์อย่างจริงจัง

จีนเปิดสถานทูตใหม่ที่แอฟริกา
ในระยะ 2 ปีทีผ่่านมา ในการดงึดดู
กลุม่ประเทศพนัธมติรของไต้หวนั
ทีเ่หลืออยู่เพียงน้อยนิด เพ่ือพยายาม
ป้องกนัไม่ให้ประธานาธิบดีไช่ อิง-
เหวิน ของไต้หวัน เดินหน้าไปสูก่าร
ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการ

จนีเป็นหุน้ส่วนการค้ารายใหญ่
ที่สุดของแอฟริกา โดยจะทุ่มเงิน
ลงทุนจ�านวนมหาศาลทางด้าน
เหมืองแร่ การก่อสร้าง และการ
ธนาคาร เมือ่บูร์กนิาฟาโซตดัสนิใจ
เข้าร่วมนโยบายต่อต้านไต้หวัน

ผู้น�าสหรัฐเดินทางถึงอังกฤษ
เรียบร้อยแล้วท่ามกลางการ
ประท้วงของประชาชนท่ีไม่พอใจ
การเยือนครั้งประวัติศาสตร์ 
ส่วนสมาชกินาโต้ยอมจ่ายเงิน
เพิม่ 

ส�านกัข่าวต่างประเทศรายงาน
จากกรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ว่า ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ และนางเมลาเนีย ทรมัป์ 
สภุาพสตรหีมายเลขหนึง่ เดนิทาง
ด้วยเครือ่งบนิโดยสารแอร์ฟอร์ซวนั
ถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิแตน
สเตด โดยการเยอืนองักฤษครัง้นี้
ถอืเป็นครัง้แรกอย่างเป็นทางการ
ในฐานะประธานาธิบดสีหรฐั

อย่างไรกต็าม ประชาชนจ�านวน
มากรวมตวักนัชมุนมุประท้วงประ 
ธานาธิบดีทรมัป์ตามสถานทีส่�าคญั
หลายแห่ง รวมถึงหน้าคฤหาสน์ 
เบลนไฮม์ในมณฑลออกซฟอร์ดเชอ
ร์ทางตอนกลางของอังกฤษ ซึง่นายก
รฐัมนตรเีทเรซา เมย์ ใช้จัดงานเล้ียง
อาหารค�่าต้อนรับผู้น�าสหรัฐและ
คณะ และบริเวณหน้าเรอืนรบัรอง
วินฟิลด์ในกรุงลอนดอน ซ่ึงเป็น
บ้านพกัประจ�าต�าแหน่งเอกอคัรราชทตู
สหรฐั และผูน้�าสหรฐัจะพักอยูท่ี่นี่
ตลอดระยะเวลา 4 วนัของการปฏบิตัิ

ภารกจิในองักฤษ
ทัง้นี ้ ผลส�ารวจความคดิเหน็

ชาวองักฤษซึง่จดัท�าโดยส�านกัวจิยั
ยูกอฟปรากฏว่า 77% ของกลุ่ม
ตวัอย่าง 1,648 คน มทีศันคตเิชงิ
ลบต่อผูน้�าสหรฐั แต่ผูน้�าสหรฐัไม่
ใส่ใจกบัประเดน็ดงักล่าว อย่างไร
ก็ตาม สถานทตูสหรฐัในกรงุลอนดอน
แนะน�าพลเมอืงอเมรกัินให้เก็บเนือ้
เก็บตัวในช่วงที่ประธานาธิบดีมา
เยอืน และระวังการประท้วงใหญ่ที่
อาจลกุลามเป็นเหตรุนุแรงได้

ก่อนเดินทางมาอังกฤษผู้น�า
สหรัฐเปิดการแถลงข่าวหลังเสร็จ
สิน้การประชมุสดุยอดนาโต้ทีก่รงุ
บรสัเซลส์ของเบลเยยีมว่า ไม่สบายใจ
หากสมาชิกอืน่ๆไม่เพิม่งบกลาโหม
ให้นาโต้อย่างมนียัส�าคญั ท�าให้ที่
ประชมุตกลงว่าจะเพิม่ความรับผดิ

ชอบของตนเองในระดบัทีไ่ม่เคยคดิ
ท�ามาก่อน 

ขณะท่ีประธานาธิบดีทรัมป์
แสดงท่าทใีนทางบวกอกีครัง้เกีย่ว
กบัความพยายามในการผลกัดนัให้
เกาหลีเหนอืยตุโิครงการนวิเคลียร์ 
โดยใช้ขัน้ตอนทางการทตูแบบพเิศษ
ในการทวีตข้อความพร้อมจดหมาย
ความยาว 4 หน้า จากนายคิม 
จอง-อึน ผูน้�าเกาหลเีหนอื 

ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีต
ข้อความในทวิตเตอร์ของเขาว่า 
จดหมายฉบบัล่าสดุนีถ้อืเป็นข้อความ
ท่ีดีจากผูน้�าเกาหลีเหนอื และถอืว่า
มคีวามคบืหน้าเป็นอย่างยิง่ นาย
คมิแสดงความหวังว่าความเชือ่ใจ
และไว้วางใจในตวัประธานาธบิดี
ทรมัป์จะท�าให้กระบวนการต่างๆ
ไปสูก่ารปฏบิติัได้จรงิในอนาคต
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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 อตัรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

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

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

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

S. Sahamit 230418=8*6

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) จ�ากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จ�ากัด  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
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ
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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

TONXX-p1-120717-01

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
พนักฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี



สังคม

Beauty Cottage LUXURY
บิวต้ี คอทเทจ (Beauty Cottage) 
เปิดตวัคอลเลคชัน่ใหม่ล่าสดุ “Beauty 
Cottage LUXURY” เปล่งประกาย
ความสวยด้วยศิลปะแห่งความงาม 
รวบรวมบวิตีไ้อเทม็เดด็สดุแกลมให้
สาวๆได้สวยกนัแบบ Total Look 
รังสรรค์ความงามกนัแบบไม่มขีดีสุด
ในราคาทีจั่บต้องได้ เสรมิบคุลกิภาพ
เพิม่ความมัน่ใจ พร้อมชวนต่อ-ธน
ภพควงคู่มากบัซาร่า เล็กจ์ ในลคุแกส 
บ้ีกบัแฟชัน่โชว์สดุแกลม

ดร.พรีะพงษ์ กติิเวชโภคา
วัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท บวิตี ้คอมมนูติี้ 
จ�ากดั (มหาชน) กล่าวถึงการเปิด
ตวัคอลเลคชัน่ใหม่นีว่้า บวิตี ้คอท
เทจ (Beauty  Cottage) น�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ทีส่กดัจากวตัถดุบิธรรมชาติ 
และมีบรรจภุณัฑ์แบบวินเทจ เน้น
การบ�ารงุผวิพรรณและสขุภาพ จบั
กลุม่ลกูค้าวยัรุน่และวยัท�างาน ล่าสดุ
ได้เปิดตัวคอลเลคชัน่ใหม่ล่าสุดภาย
ใต้ช่ือ “Beauty Cottage LUXURY 
Series” -Make Up till you drop 
เปล่งประกายความสวยด้วยศลิปะ
แห่งความงาม ด้วยแรงบนัดาลใจ
และแนวคิดความงามจากยคุแกสบี้
ทีเ่ป็นยคุของคนรุน่ใหม่ หญิงสาว
หนัมาสนใจการแต่งหน้าและแต่ง
ตวัให้สวยในทกุวัน พร้อมผสมผสาน
ดไีซน์แพก็เกจจิง้แบบอาร์ต เดโค 
ซึง่เป็นงานออกแบบท่ีรวมรปูแบบ

นอกจากนีภ้ายในงานยังพบ
กบัต่อ-ธนภพ ลรีตันขจร และซา
ร่า เลก็จ์ ครัง้แรกของทัง้คูท่ีจ่ะควง
คูก่นัมาในลคุแกสบี ้ พร้อมแฟช่ัน
โชว์สุดพิเศษที่ซุ่มซ้อมกันมาเป็น
อย่างดีเพ่ือสาวๆบิวตี ้คอทเทจ โดย
เฉพาะ พร้อมเผยเคลด็ลบัการเนรมติ
ลุคสวยแซ่บของซาร่า และมาฟัง
ความในใจครัง้แรกของต่อ-ธนภพ
ทีม่เีมคอพัต่างๆของสาวๆ 

Powder Foundation, Beauty 
Cottage Luxury Setting Loose 
Powder, Beauty Cottage Luxury 
Matte Bronzer Powder, Beauty 
Cottage Luxury Glow Highlighting 
Powder, Beauty Cottage Luxury 
Velvet Matte Lipstick, Beauty 
Cottage Luxury Eyeshadow 
Palette และ Beauty Cottage 
Luxury Cheek Color

จากหลากแหล่งหลายสไตล์ เพือ่
สร้างรปูแบบอนัซับซ้อนและสญัลกัษณ์
แห่งยคุสมยัขึน้มาใหม่ ให้สาวๆได้
สวยแบบ Total Look พร้อมเปล่ง
ประกายความงาม เสรมิบคุลกิภาพ 
และเพ่ิมความมัน่ใจ 

ส�าหรับ Beauty Cottage LU
XURYประกอบด้วยบวิตีไ้อเทม็เดด็ 
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Beauty 
Cottage Luxury Perfecting 

วัลลภ ยุติธรรมด�ารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร พร้อม
บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ “ลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน” แจกถุง
ผ้าให้แก่ผู้มารับบริการกว่า 1,000 ใบ เพ่ือให้ใช้ใส่ยาและเวชภัณฑ์แทนถุงพลาสติก 
ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ 

ภูมิภัทร นาวานุเคราะห์ ผู้อ�านวยการกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว ในเครือเคป แอนด์ 
แคนทารี โฮเทลส์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “เคป ฟาน” โรงแรมระดับ 6 ดาว 
บนเกาะส่วนตัวแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีธีรยา สมิตินนท์ ผู้จัดการทั่วไป 
เคป เฮ้าส์ กรุงเทพฯ ร่วมแถลงข่าว ที่เคป เฮ้าส์ กรุงเทพฯ 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4874 (1399) วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


