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ข้ำว “ฉัตรไลท์”
ดัชนีน�้ำตำลปำนกลำง

ค�ำประกำศสนใจงำนกำรเมอืง
ของ “บ๊ิกตู่” ไม่ต่ำงจำกกำร
โยนหินลงบ่อน�้ำที่สร้ำงแรง
กระเพื่อมเป็นวงกว้ำง มีทั้ง
ปฏิกิริยำด้ำนบวกและลบ ใน
ด้ำนลบแน่นอนว่ำไม่พ้นเสยีง
วิจำรณ์ แต่ในด้ำนบวกส่งผล
ดีต่อกำรท�ำงำนกำรเมืองของ
กลุม่สำมมติรกบักลุ่มรัฐมนตรี
ท่ีคอยประสำนงำนทียั่งมีหลำย
อย่ำงไม่ลงตัว ซึ่งค�ำประกำศ

สนใจกำรเมืองน่ำจะท�ำให้
เคลียร์เรื่องที่ยังติดขัดได้ง่ำย
ขึน้ นอกจำกนีย้งักระเพือ่มไป
ถงึกำรแย่งชิงเก้ำอีผู้น้�ำในพรรค
ประชำธิปัตย์ที่น่ำจะเพิ่มดีกรี
ควำมเข้มข้นให้มำกขึ้น และ
มีผลไปถึงก�ำลังใจของคนใน
พรรครวมพลงัประชำชำตไิทย
ของก�ำนนัสเุทพ เทือกสบุรรณ 
อีกด้วย
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“ผมสนใจงำนกำรเมือง” ประ
โยคสัน้ๆของ “บิก๊ตู่” พล.อ.ประยทุธ์ 
จนัทร์โอชำ นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) เตม็ไปด้วยความหมาย 
และส่งผลสะเทอืนไปยงัหลายกลุ่ม

กลุม่แรกทีไ่ด้รบัผลกระทบใน
ด้านบวกมากทีส่ดุคงหนีไม่พ้นกลุม่
สามมิตรที่เดินสายดูดอดีต ส.ส. 
จากหลายพรรคการเมืองเข้าร่วม
งานก่อนหน้านี้ 

ค�าประกาศของ “บิก๊ตู่” น่าจะ
เป็นเหมอืนน�า้ทพิย์ชโลมใจให้กลบั
มากระชุม่กระชวยอกีคร้ัง หลงัจาก
เริม่ห่อเห่ียวเพราะขาดความมัน่ใจ
ว่าทกุอย่างจะเป็นไปตามดลีทีพ่ดู
คยุกนัไว้ก่อนหน้านี้

การประกาศสนใจงานการเมอืง
ในช่วงก่อนการประชมุพรรคพลงั
ประชารัฐเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค
และทมีงานบรหิารพรรคในช่วงสดุ
สัปดาห์นี้น่าจะท�าให้พรรคพลัง
ประชารัฐกลบัมามชีวีติชวีาอกีครัง้

หลงัค�าประกาศของ “บิก๊ตู”่ หวั
ขบวนทีจ่ะมาขบัเคลือ่นพรรคพลัง
ประชารัฐกเ็คลือ่นไหวทนัท ีบรรดา

แรงกระเพื่อม‘บ๊ิกตู่’

รฐัมนตรทีีมี่ชือ่จะเข้าร่วมบรหิารพรรค
พลงัประชารฐัอย่างนำยสนธิรตัน์ 
สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พาณิชย์ นำยอุตตม สำวนำยน 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม 
นำยสวุทิย์ เมษนิทรย์ี รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีและนำยกอบศกัดิ ์ภู 
ตระกลู รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก
รฐัมนตร ีตบเท้าเข้าหารือกนัทีห้่อง
ท�างานนำยสมคดิ จำตุศรพีทิกัษ์ 
รองนายกรฐัมนตรฝ่ีายเศรษฐกิจ ซึง่
ตามข่าวบอกว่าเป็นหัวเรือใหญ่ทีเ่คย
ดลีกบักลุม่สามมติรทีท่�าเนยีบรัฐบาล

อย่างไรกต็าม ดูเหมือนว่ากลุ่ม
ของนายสมคิดกับกลุ่มสามมิตร

ภายใต้การน�าของนำยสมศักดิ์ 
เทพสุทิน ยังคุยรายละเอียดกัน
ไม่ลงตัว 100%

“อนาคตทางการเมืองเมื่อ
พร้อมแล้วจะบอกให้ทราบ ส่วนจะ
ไปร่วมประชมุกบัพรรคพลงัประชา
รฐัในวนัที ่29 กนัยายนหรอืไม่ ต้อง
รอดกูนัเอาเอง ซึง่ในวนัดงักล่าวจะ
พยายามพดูคยุกนัให้จบเพือ่ความ
ชดัเจน เพราะทีผ่่านมาพดูคุยกนัว่า
จะเอาอย่างไร ขณะนียั้งมเีวลา ยงั
ไม่ตดัสนิใจอะไร แต่ 29 กนัยายน
นีน่้าจะชดัเจน ส�าหรบัรฐัมนตรีอืน่
ไม่ทราบ”

เป็นค�ำกล่ำวของนำยสนธิ
รตัน์หลงัออกจำกห้องนำยสมคดิ 

ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ชดัเจนว่ำยงัมี
บำงอย่ำงไม่ลงตวั 

ค�าประกาศสนใจงานการเมอืง
ของ “บิก๊ตู่” อาจท�าให้อะไรทีย่งั
ตดิขดัอยูส่ามารถเคลยีร์กนัได้ง่าย
ขึน้ และเดนิหน้าร่วมกนัต่อไปได้

แม้จะไม่ท�าให้เคลยีร์กนัได้จบ
แบบ 100% แต่อย่างน้อยก็น่าจะ
สามารถรกัษาจดุร่วมสงวนจุดต่าง
เอาไว้ก่อน เดนิหน้ากนัไปก่อน เรือ่ง
อืน่ค่อยว่ากนัภายหลัง

แต่ไม่ว่าจะเดินหน้าไปก่อน
อย่างไร ทกุอย่างกต้็องตกลงกนัให้
ชัดเจนสะเด็ดน�้าก่อนมีพระราช
กฤษฎกีาเลอืกตัง้ เพือ่ไม่ให้จังหวะ
การเดินสะดดุ

ทัง้นี ้ คาดว่าประเดน็ทีย่งัไม่
ลงตวัในทางการเมอืงน่าจะมอียูเ่พยีง
ไม่กีเ่รือ่ง เช่น เรือ่งเสบยีงสนบัสนนุ
ไพร่พลในการท�าศกึเลอืกตัง้ ตวัผูน้�า
ทีเ่หนอืไปกว่าหวัหน้าพรรค คอืคน
ทีจ่ะเอาชือ่ใส่ไว้ในบัญชชีือ่ผูท้้าชิง
เก้าอีน้ายกรฐัมนตรีว่าจะเอาช่ือคน
นัน้มาใส่เพือ่ชเูป็นประเดน็หาเสยีง
เลยหรอืจะซ่อนชือ่ไว้รอเทยีบเชิญไป
เป็นนายกฯ ซึง่การใส่ช่ือกบัการซ่อน
ชือ่ล้วนมีผลต่อการวางหมากในการ
หาเสียงเลอืกตัง้

นอกจากค�าประกาศสนใจ
งานการเมอืงของ “บิก๊ตู”่ จะส่งผล
ต่อความเป็นไปของกลุม่สามมติร 
พรรคพลังประชารัฐแล้ว

ยงัน่ำจะมแีรงกระเพือ่มไป
ถงึกำรแย่งชงิเก้ำอีผู้น้�ำในพรรค
ประชำธปัิตย์ทีน่่ำจะช่วยเพิม่ดกีรี
ควำมเข้มข้นให้มำกขึน้ และมผีล
ไปถงึก�ำลงัใจของคนในพรรครวม
พลงัประชำชำตไิทยของก�ำนนัสุ
เทพ เทอืกสบุรรณ อกีด้วย

แม้จะไม่ทำ�ให้เคลียร์กันได้จบแบบ 100% 

แต่จะส�ม�รถรักษ�จุดร่วมสงวนจุดต่�ง

เดินหน้�กันไปก่อน เรื่องอื่นค่อยว่�กันภ�ยหลัง
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In Brief : ย่อความ

ยึดมั่นธรรมะ

ทรรศนะ

อย่ำท�ำให้ชีวิตต้องตกอับเลย 

หำกมีปัญหำก็ต้องท�ำให้ชีวิต

กลับมำเป็นสุขได้ โดยเฉพำะ

ยำมตกอับ สมเด็จพระพุทธโฆ 

ษำจำรย์ท่ำนเขียนไว้ว่ำ ต้องมี

ธรรมะชุบชีวิตยำมตกอับ

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สิทธกิ�ำหนดชะตำชีวติ
“PerMAS” สหพันธ์นสิตินกัศกึษำ
นักเรียนและเยำวชนปำตำนี จัด
กจิกรรมเสวนาแลกเปล่ียนมมุมองพร้อม
ท้ังเสนอวิธแีก้ไขปัญหาของชาวมสุลมิใน
ปัตตาน ีในหัวข้อ “สิทธิในกำรก�ำหนด
ชะตำกรรมตวัเองเพือ่สนัตภิำพ” 

“ชลิตำ บัณฑุวงศ์” ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กล่าวว่า งานวจิยัมากมาย รวมถงึความเห็น
จากภาคประชาสงัคมช่วง 14 ปีท่ีผ่านมา 
ปัญหาท่ีต้องแก้ไขคอื สทิธเิสรีภาพ การมี
ส่วนร่วมจากชาวบ้าน การเจรจากับรัฐไทย 
รวมทัง้ความยตุธิรรมทีต้่องให้ความส�าคญั
กบัสทิธข้ัินพ้ืนฐานในคดีความม่ันคง เช่น 
สทิธกิารประกนัตัว การสบืหาความจรงิ 
หยดุซ้อมทรมาน รวมถงึการปรบัปรงุ
กฎหมายพเิศษ และการกระจายอ�านาจการ
ปกครองทีเ่หมาะสมกบัประชาชน 

แต่แนวทางดังกล่าวไม่เกดิขึน้ภาย
ใต้ระบอบรฐับาลทหาร เพราะต้องให้
ประชาชนเป็นผู้ออกเสียงเอง ซึ่งยังมี
ปัญหาชาตินิยม ความขัดแย้งในการ
ยอมรบัประวตัศิาสตร์ของคนในพืน้ที ่ซึง่
เป็นความท้าทายในการสร้างสนัตภิาพ
ทีม่คีวามหลากหลาย เพราะจะต้องเจรจา
กบัภาคส่วนต่างๆ และต้องเช่ือมโยงการ
แก้ปัญหาในชวีติประจ�าวนั

“ฮำฟิส ยะโก๊ะ” ประธาน PerMAS 
ระบวุ่า รฐัไทยมีปัญหาการบรหิารจดัการ
กบัความขดัแย้งมาตลอด ซ่ึงความขัดแย้ง
เป็นเรือ่งปรกตขิองมนษุย์ทกุคน แต่เพราะ
รัฐไทยมองความขัดแย้งผ่านเลนส์ความ
มัน่คง จงึจบลงด้วยการใช้อาวธุห�า้หัน่กนั 
ไม่เคยหาทางออกทีเ่คารพสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชน ไม่เคยรบัฟังปัตตานเีลย 
สิง่ทีส่�าคญัทีสุ่ดคอื ต้องยอมรับข้อเสนอ
ของทุกชนชาต ิศาสนา หรอืภมูภิาค 

ข้อเสนอของ PerMAS ต้องน�ำ
เรือ่งสิทธิในกำรก�ำหนดชะตำชีวิต 
(Right to Self-determination-RSD) 
มำใช้ตำมมตขิองสหประชำชำต ิซึง่
กลุม่ชำติพนัธุพ์ยำยำมจะปลดปล่อย
ตวัเองจำกประเทศเจ้ำอำณำนคิม 

มข่ีาว “สมรกัษ์ ค�ำสิงห์” อดีตฮโีร่เหรียญ
ทองโอลมิปิกคนดงั กลบัมาดังอกีครัง้ เมือ่
ศาลสัง่ล้มละลายพร้อมภรรยา ทัง้จะให้
ออกจากราชการทหารทีม่ยีศ “เรอืเอก” 
แต่สมรกัษ์บอกว่าขณะนีย้งัไม่ถือว่าเป็น
บคุคลล้มละลาย เพราะยงัมขีัน้ตอนการ
ขอประนอมหนี ้ชวีติตอนนีย้งัมคีวามสุขดี 
ไม่ได้โม้นะ 

สมรกัษ์ได้ฉายา “จอมโม้” เป็นคนที่
ยิม้แย้ม จงึยังมกี�าลงัใจด ี ไม่เหมอืนข่าว
คนดงัหลายคนทีห่มดเนือ้หมดตัวหรอืเสยี
ชวีติเพราะซมึเศร้า หรอืตดิเหล้า ตดิยา 
ตดิสนกุสนาน อย่างน้ีน่าสงสาร ท�าให้พ่อ
แม่เป็นทกุข์ด้วย บางคนถูกยดึบ้านและ
ทรพัย์สนิ เคยรวยกต้็องมาจน อารมณ์ต่าง
กนักบัคนทีเ่คยจนแล้วมารวย  

ความทกุข์ ความเจบ็ปวด ต้องมองตวั
เองให้ออกว่าเพราะอะไรท�าไมจงึเป็นเช่น
นี ้ เมือ่รวยกม็ชีวิีตทีด่ ี ครอบครวัเข้มแขง็
มัน่คง แต่กลบัมาจนกล็�าบาก ถ้าแก้ไขให้
อยูใ่ห้ได้กท็�าให้หนักเป็นเบาหรอืกลบัมา
มชีวีติดขีึน้ได้ ข่าวบอกว่าจากการส�ารวจ
ตอนนีม้คีนล้มละลายกนัมาก คนจนทีส่ดุ
อยูท่ีเ่ชียงใหม่ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร
มคีนจนน้อยท่ีสดุ คนส่วนใหญ่ค่อนข้างดี 
มฐีานะ คนจนมากกลบัอยู่ทางภาคเหนอื
ทีเ่ชยีงใหม่และแม่ฮ่องสอน จนมากจน
ครองแชมป์ จนกระทัง่มีข่าวว่าต้องขายตวั 

เหมอืนยคุโน้นทีม่ข่ีาวเดก็ถกูหลอกมาขาย
เนือ้ขายตวั 

ที่น่าวิตกคือผู้หญิงที่ขายตัวไม่ใช่มี
เฉพาะคนเหนอืแล้ว หลายแห่งมีคนทีมั่ก
ง่าย ขีเ้กยีจท�ามาหากนิด้วยการขายตวักนั
มากขึน้ เลอืกอาชีพสบายแต่ชวีติไม่ราบรืน่ 

กข็อให้ทกุฝ่ำยช่วยกนัดชู่วยกนั
แก้ อย่ำท�ำให้ชวีติต้องตกอับเลย หำก
มปัีญหำกต้็องท�ำให้ชวีติกลบัมำเป็นสขุ
ได้ โดยเฉพำะยำมตกอับ สมเดจ็พระ
พทุธโฆษำจำรย์ท่ำนเขียนไว้ว่ำ ต้อง
มธีรรมะชบุชวีติยำมตกอบั หลวงพ่อ
พทุธทำสกเ็คยบรรยำยไว้ว่ำ ชีวติตก 
อบั แต่ยงัมธีรรมะอยู่ 

เหมือนสมรกัษ์ท่ีบอกว่าวนันีไ้ม่เป็น
ทกุข์ ไม่เหมอืนบางคนทีร่วยแต่กลับเป็น
ทุกข์ อยู่บ้านก็นอนไม่หลับ มีเงนิเป็นหมืน่
ล้านกลับไปนัง่ส่องเสือด�า นกัธรุกจิใหญ่
โดดตกึตาย อย่างน้ีน่าสงสาร 

ถ้ำตกอับและหมดเนื้อหมดตัว
จรงิๆกล็องมำอยู่วดัสวนแก้ว คนสู้
ชวีติไม่อดอยำก ไม่ยำกจน หำกเอำ
ธรรมะมำชบุชวีติ ไม่ใช่มำ 1-2 วนั
ให้ดำยหญ้ำงำนหนักนิดหน่อยก็ไม่
เอำแล้ว ไม่สูง้ำนแล้วชวีติจะดีข้ึนได้
อย่ำงไร ยำมตกอบัยิง่ต้องมคีวำมขยนั
หมัน่เพยีร จติใจต้องอดึต้องฮึดต้อง
สู ้อดทนอดกลัน้ ไม่ใจเสำะเปรำะบำง 
ท้อแท้ อ่อนแอ ถ้ำยดึหลกัธรรมะก็
เชือ่ว่ำจะผ่ำนพ้นไปได้ อย่ำงสมรกัษ์
ทีส่ร้ำงชือ่เสยีงให้ประเทศชำตมิำแล้ว 

เจรญิพร
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ประกำศ
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โมเดอร์น
ฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2561 และก�าไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยก�าหนดวัน Record 
Date เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ตุลาคม 
2561 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 
16 ตุลาคม 2561
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2561

(นายทักษะ บุษยโภคะ)
ประธานกรรมการบริหาร

เศรษฐกิจ

สงครามการค้าดันเฟดขึ้นดอกเบ้ีย

บรษิทัหลกัทรพัย์ เออซี ีจ�ากัด 
(มหาชน) หรอื AECS วเิคราะห์
ทศิทางการลงทนุสปัดาห์นีว่้า ยัง
อยูท่ีปั่จจยัต่างประเทศเป็นหลกั โดย
เฉพาะสงครามการค้าทีย่งัไม่ได้ข้อ
สรุป ล่าสุดรัฐบาลจีนยกเลิกการ
เจรจากับสหรฐั หลงัจากสหรฐัเดนิ
หน้าแผนจดัเกบ็ภาษสีนิค้าจีนรอบ
ใหม่มลูค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์
สหรฐั ซึง่มผีลตัง้แต่วนัที ่24 กนัยายน
ทีผ่่านมา ส่งผลให้มลูค่าสนิค้าทีถู่ก
เกบ็ภาษเีพ่ิมขึน้เป็น 250,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั หรอืคดิเป็น 50% 
ของมูลค่าส่งออกทัง้หมดของจนีที่
ส่งไปสหรฐั ซึง่จะเริม่มผีลกระทบ
ด้านราคาทัง้ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคของ

‘ฉตัรไลท์’ข้ำวดชันนี�ำ้ตำลปำนกลำง 

AECS ให้จบัตำจนีหลงัไม่เจรจำกบัสหรฐั สงครำมกำรค้ำบำน
ปลำย เฟดเตรยีมขึน้ดอกเบ้ีย ส่วนหุน้มีแนวต้ำน 1,770 จดุ และ
แนวรบั 1,730 จดุ แนะลงทุนหุ้นกลุ่มพลังงำน นคิมอุตสำหกรรม 
ธนำคำร ค้ำปลกี ประกนั และอำหำร

ทัง้ 2 ประเทศ กดดนัทศิทางเงนิเฟ้อ
ดดีตวัขึน้อย่างรวดเรว็ 

อกีทัง้การด�าเนนินโยบายการ
เงนิของธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) 
อาจขึน้ดอกเบีย้ในการประชมุวนัท่ี 
25-26 กนัยายนสงูถงึ 97.9% จงึ
ต้องติดตามว่าผลกระทบต่อเศรษฐกจิ
สหรฐัจะมมีากแค่ไหน รวมถงึความ
เป็นไปได้ทีเ่ฟดจะเร่งขึน้ดอกเบ้ีย
เร็วขึ้นเพ่ือสกัดอัตราเงินเฟ้อที่จะ
เพิม่ขึน้อย่างเร่งตัว

นอกจากนีก้รณ ีBREXIT ทีเ่กดิ
ความล้มเหลวหลงัจากนางเทเรซา 
เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ให้
สมัภาษณ์ว่าการเจรจาประสบปัญหา 
เนือ่งจากนายโดนลัด์ ทสัค์ ประธาน

นายไตรรตัน์ อดุมศรโียธิน รอง
กรรมการผูจั้ดการงานพฒันาวตัถดิุบ
ต้นน�า้ บรษิทั ข้าว ซ.ีพ.ี จ�ากดั เปิด
เผยว่า ข้าวตราฉัตรจดัท�าโครงการ
ส่งเสรมิการปลกูข้าว กข43 ฤดนูาปี 
61/62 ในพืน้ทีส่่งเสริม อ.เดมิบาง 
นางบวช จ.สพุรรณบรุ ีสามารถผลติ
ข้าวเพือ่สขุภาพ กข43 จ�านวน 4,800 
ไร่ ได้ผลผลติด ีมีคณุภาพ โดยบริษทั
รบัซือ้ผลผลติข้าว กข43 ในโครงการ
ทัง้หมดในราคาประกนัขัน้ต�า่ 12,000 
บาทต่อตนั ทีค่วามชืน้ 15%

นายอภิชาต ิลาวณัย์ประเสรฐิ 
ผูอ้�านวยการสถาบนัวทิยาศาสตร์
ข้าวแห่งชาต ิกรมการข้าว กล่าวว่า 
ข้าวเพ่ือสขุภาพ พนัธุ ์ กข43 เป็น
ข้าวดชันนี�า้ตาลปานกลางค่อนข้าง
ต�า่ทีผ่่านการคดัเลอืกจากการผสม
พนัธุร์ะหว่างข้าวพันธุส์พุรรณบุร ี1 
และข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี เพื่อ
สร้างความมัน่ใจให้แก่เกษตรกรว่า
จะสามารถจ�าหน่ายในราคาท่ีเหมาะ

สม และผูบ้ริโภคมัน่ใจในคณุภาพ
ตามมาตรฐานการผลติตลอดห่วง
โซ่อปุทาน โดยมเีครือ่งหมายรับรอง
ข้าวพันธุ์แท้บนบรรจุภัณฑ์ข้าวว่า
ใช้เมล็ดพันธุ์ตรงตามพันธุ์ และ
ผ่านแปลงผลติทีไ่ด้มาตรฐาน GAP 
หรือผู้ประกอบการท่ีมีโรงสีข้าวที่
ได้รับมาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practices) และ
ข้าวสารได้มาตรฐาน Q ตลอดจน
ควิอาร์โค้ดทราบถงึข้อมูลแหล่งท่ีมา
ของข้าว โดยข้าวหงุแล้วนุม่ มกีลิน่
หอมอ่อนๆ เมือ่บรโิภคข้าวเข้าไป
ในร่างกายจะเปลีย่นแป้งเป็นน�า้ตาล
ได้ช้าลง ส่งผลให้ระดบัน�า้ตาลใน
เลอืดไม่เพิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ และ
ช่วยให้ไม่หวิง่าย

“ข้าวตราฉัตรไลท์” พร้อมวาง
จ�าหน่ายในเดือนพฤศจกิายนผ่าน
ช่องทางห้างชัน้น�าของเมอืงไทย ร้าน
อาหารสขุภาพชัน้น�า และตวัแทน 
Distributor ตามภาคต่างๆ ฯลฯ

Hard BREXIT ตามประชามตเิดมิ
ดงันัน้ ประเมนิว่า SET Index 

พกัฐานในแนวโน้มขาขึน้ โดยมแีนว
ต้านที ่1,770 จดุ และแนวรบั 1,730 
จดุ จงึควรลงทนุในกลุ่มพลงังาน 
กลุม่นคิมอตุสาหกรรม กลุม่ธนาคาร 
กลุม่ค้าปลกี กลุม่ประกนั และกลุม่
อาหาร ส�าหรบันักเกง็ก�าไรและนกั
ลงทนุ กรณมีีหุ้นอาจแบ่งขายท�าก�าไร
แนวต้าน กรณไีม่มหีุน้เน้นซือ้ทีแ่นว
รบั 1,745-1,730 จดุ พร้อมตัง้ Stop 
Loss หากถอยหลดุ 1,730 จดุ

คณะมนตรียุโรป ไม่รับข้อเสนอ 
BREXIT ทีต้่องการให้อังกฤษสามารถ
ท�าการค้าแบบเสรีกบัสหภาพยโุรป 
(อยี)ู ต่อได้ ท�าให้องักฤษอาจต้อง
ถอนตวัออกจากอียูแบบไร้ข้อตกลง 
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

จนีฉลองวนัชำติ
การประดบัตกแต่งดอกไม้เพือ่
ฉลองวนัชาติทัว่กรงุปักกิง่เสรจ็
สมบรูณ์แล้ว ทีบ่ริเวณจตัรุสัเทยีน
อนัเหมนิบรรดานกัท่องเทีย่วต่าง
ไปถ่ายรปูคูก่บัตะกร้าดอกไม้ยกัษ์
จารกึข้อความฉลองวนัชาต ิขณะ
ทีต่ลอดทัง้ถนนฉางอานประดบั
ประดาด้วยแปลงดอกไม้ร่วมฉลอง
ครบรอบ 40 ปีการเปิดประเทศ 
เทศกาลวนัหยดุเนือ่งในวนัชาติ
ของจีนจะเริม่ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 
เป็นเวลาทัง้สิน้ 7 วัน

ชี ้3 ชำตสุิมหัว 
ประธานาธิบดีนโิกลสั มาดโูร 
ของเวเนซเุอลา เปิดเผยว่า มี
หลกัฐานทีเ่ชือ่ถอืได้ว่านกัการ
ทตูชิล ีโคลอมเบีย และเมก็ซโิก 
ปกป้องกลุ่มคนที่ก่อการร้าย 
พร้อมเปิดคลิปชายหนุ่มชาว
เวเนซเุอลาคนหนึง่พดูว่า ร่วม
กลุ่มพยายามลอบสงัหารประธานา 
ธิบดีมาดูโรขณะชมขบวนสวน
สนามในกรงุคารากสั หลังก่อ
เหตุได้รับค�าสั่งให้ขอลี้ภัยใน
สถานทูตชิลแีล้วจะมคีนพาเข้า
สถานทตูเมก็ซโิกและโคลอมเบยี
เพื่อเล็ดลอดไปยังพรมแดน
โคลอมเบยี แต่สถานทูตชลิปิีด
ท�าให้แผนทัง้หมดพงั  

เสยีหำยท้ัง 2 ฝ่ำย 
นายหวงั อี ้ มนตรีแห่งรฐัและ
รฐัมนตรต่ีางประเทศจนี กล่าว
ว่า การเผชญิหน้าระหว่างจนีกับ
สหรฐัจะยิง่น�าไปสูก่ารสญูเสยี
ของทัง้สองฝ่าย การเจรจากบั
สหรัฐจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้
หากยงัข่มขูแ่ละกดดนัจนี พร้อม
กนันีข้้อกล่าวหาต่างๆทีมี่ต่อจนี
เป็นอนัตรายต่อบรรยากาศใน
ความสัมพนัธ์จนี-สหรัฐ ด้าน
นายหวงั ซเูหวิน รฐัมนตรช่ีวย
พาณชิย์จนี กล่าวว่า ในขณะท่ี
สหรฐัเอามีดจ่อคอจนีอยูจ่งึเป็น
เรือ่งยากทีจ่ะเจรจาต่อไป 

สหรัฐบีบอิหร่านเหมอืนโสมแดง 

รสัเซยีประกาศว่า จะจดัหาระบบ
ขปีนาวธุแบบพ้ืนสูอ่ากาศ เอส-300 
ให้แก่ซเีรยี เพือ่ปกป้องรกัษาความ
ปลอดภัยให้ทหารรัสเซียที่อยู่ใน
ซเีรยี ซึง่การประกาศดงักล่าวเกดิ
ขึน้เพยีง 1 สปัดาห์หลงัจากท่ีรสัเซยี
กล่าวโทษว่าอสิราเอลกระท�าการ
โดยทางอ้อมท�าให้เครือ่งบินทหาร
ของรสัเซยีตกในซเีรีย ท�าให้ทหาร
รสัเซยีเสยีชวีติ 15 นาย 

นายเซอร์เก ชอยก ู รฐัมนตรี
กลาโหมรสัเซยี กล่าวปราศรยัทาง
โทรทศัน์รสัเซยีว่า เหตกุารณ์เครือ่ง

บนิทหารตกดังกล่าวส่งผลให้รัสเซยี
มคีวามจ�าเป็นต้องด�าเนนิมาตรการ
ตอบโต้ท่ีเพียงพอด้วยการเพิ่ม
มาตรการเพือ่ความปลอดภยัของ
ทหารรสัเซียทีร่่วมต่อสู้กบักลุม่ก่อการ
ร้ายระหว่างประเทศอยูใ่นซเีรยี ระบบ
ขปีนาวุธเอส-300 ทีท่นัสมยัจะถกู

รัสเซียส่งขีปนำวุธเสริมเข้ียวให้ซีเรีย 
ส่งไปให้กับกองทัพซีเรยีภายใน 2 
สปัดาห์ข้างหน้า ซึง่ขีปนาวธุดงักล่าว
จะช่วยเสรมิสร้างแสนยานภุาพให้
กบักองทพัซเีรยี 

รัสเซียซึ่งร่วมรบในซีเรียนั้น
ให้การสนบัสนนุรฐับาลซเีรยี โดย
รัสเซียระบุว่า ซีเรียยิงเครื่องบิน
ตรวจการณ์ไอแอล-20 ของรสัเซยีตก
ด้วยความผดิพลาดหลังจากท่ีเคร่ือง
บินรบของอสิราเอลยงิเป้าหมายทีอ่ยู่
ใกล้กนั รสัเซยีกล่าวโทษอสิราเอลว่า
ท�าให้เกิดสภาวะทีเ่ป็นอนัตรายที่
ท�าให้เครือ่งบนิของรสัเซยีตก

สหรฐัเชือ่กำรเจรจำทีแ่ขง็กร้ำว
ควบคู่กับมำตรกำรคว�่ำบำตร
อย่ำงหนักสำมำรถบบีให้เกำหลี 
เหนือเปลี่ยนท่ำทีภำยใน 12 
เดือน จึงมีควำมเป็นไปได้ที่
สหรฐัจะใช้วธิกีำรเดยีวกนักบั
อหิร่ำน 

ประธานาธบิดฮีสัซนั โรฮานี 
ของอหิร่าน ให้สมัภาษณ์สถานีโทร
ทศัน์เอน็บีซขีองสหรฐัว่า แบบจ�าลอง
เกาหลเีหนอืไม่สามารถเป็นแบบ
จ�าลองทีถ่กูต้อง เพราะน�ามาเปรยีบ
เทยีบกบัอหิร่านไม่ได้ 

มลูนธิเิพ่ือการปกป้องประชา 
ธิปไตยในสหรฐัมองว่า เกาหลเีหนอื
และอหิร่านมคีวามคล้ายกนัอย่าง
ชดัเจนท้ังเรือ่งเป็นรฐัอนัธพาลและ
เรือ่งอาวธุนวิเคลยีร์ การใช้ยทุธศาสตร์
กดดันขั้นสูงสุดจึงเป็นเรื่องชาญ
ฉลาดและสมเหตุสมผล แต่จะมี
ความท้าทายในการด�าเนนิการ 

นายจอห์น โบลตนั ทีป่รกึษา
ด้านความมัน่คงแห่งชาตขิองสหรฐั 
เปิดเผยกบัสือ่ว่า สหรฐัคาดหวงัให้
อหิร่านปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมครัง้
ใหญ่จงึจะเดนิหน้าสิง่ทีป่ระธานาธบิดี
โดนลัด์ ทรมัป์ เรยีกว่าการกดดนั
ขัน้สงูสดุจนกว่าจะเกดิการเปลีย่น 
แปลง แต่อดตีเจ้าหน้าทีก่ระทรวง

ต่างประเทศสมยัรฐับาลบารคั โอ
บามา เช่ือว่ายทุธศาสตร์ของประธา 
นาธบิดทีรมัป์จะล้มเหลว เพราะไม่
ได้ร่วมมอืกบัพันธมติรส�าคญัอย่าง
สมาชกิในคณะมนตรีความมัน่คง
แห่งสหประชาชาติ และถูกศัตรู
อหิร่านช้ีน�ามากเกนิไป

ทางด้านสมาชกิสหภาพยโุรป 
(อยี)ู ออกแถลงการณ์เมือ่วนัจนัทร์
ว่า จะมุง่ม่ันปกป้องเสรภีาพของผู้
ประกอบธุรกจิทีท่�าธรุกจิชอบด้วย
กฎหมายกบัอหิร่านต่อไปด้วยการ
ตัง้กลไกใหม่อ�านวยความสะดวก
ให้แก่การช�าระเงินในการน�าเข้า
สนิค้าอหิร่าน รวมถงึน�า้มนัและการ
ส่งออกสนิค้าให้แก่อิหร่าน 

นางเฟเดรกิา โมเกรนิ ีหวัหน้า
นโยบายต่างประเทศอีย ู แถลงข่าว
พร้อมกบันายโมฮมัหมดั จาวดั ซา

รฟี รฐัมนตรต่ีางประเทศอหิร่าน ที่
สหประชาชาตว่ิา สมาชกิอยีจูะตัง้
นติบิคุคลข้ึนอ�านวยความสะดวกการ
ท�าธรุกรรมทีช่อบธรรมกบัอหิร่าน 
เพือ่ให้บรษิทัยโุรปสามารถค้าขาย
กบัอหิร่านตามกฎหมายอยีไูด้ต่อไป 
และอาจเปิดให้ประเทศอืน่เข้าร่วม
ในอนาคต 5 ประเทศทีร่่วมลงนาม
ในแผนปฏิบัตกิารครอบคลุมร่วม ซึง่
เป็นข้อตกลงนวิเคลยีร์กบัอหิร่านเมือ่
ปี 2558 ได้แก่ องักฤษ ฝรัง่เศส 
เยอรมน ีจนี และรสัเซยี จะสนบัสนุน
ให้อหิร่านใช้พลังงานนวิเคลยีร์ทาง
พลเรอืนต่อไป เพราะเป็นประโยชน์
ของนานาชาติ และย�า้ด้วยว่าอหิร่าน
ได้ปฏบิตัติามข้อตกลงดงักล่าวเรือ่ง
ลดโครงการนวิเคลยีร์อย่างมนียัส�าคญั
แลกกับการให้นานาชาติยกเลิก
มาตรการคว�า่บาตร
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บร�ษัท ส.สหมิตรวัฒนากอสราง (2522) จํากัด และบร�ษัทในเคร�อ

รับสมัครดวน
1. พนักงานธุรการทั่วไป หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

2. พนักงานตอนรับ  หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22-40 ป   
 • วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

3. ชางประจําอาคาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

บร�ษัทฯตองการรับสมัครพนักงานเพ�่อประจําสํานักงานใหญและบร�ษัทในเคร�อในตําแหนงดังนี้

 บริษัท ส.สหมิตรวัฒนำก่อสร้ำง (2522) จ�ำกัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

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

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยำมคอนสตรัคชั่น จ�ำกัด  เลขที่ 47 ซ.สขุมุวทิ 39 

แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 โทร.0-2320-1494-6, 0-2260-1986

4. พนักงานรับ-สงเอกสาร หลายอัตรา
 • เพศชาย วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

5. พนักงานขับรถผูบริหาร  หลายอัตรา
 • เพศชาย  วุฒิ ม.6, ปวช.ข�้นไป

6. แมบาน-คนสวน หลายอัตรา
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย หลายอัตรา

สนใจสมัครงานดวยตนเองหรือสงจดหมายสมัครงานไดที่

SAMMI-OM-040517-01

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี



ปีที่ 19 ฉบับที่ 4923 (1448) วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

IT APP-P1-070518

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

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

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

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

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

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ
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ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

รับสมัครงาน
บริษัท โบเซนด โคลธธิง จํากัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1.  หัวหน้าฝา่ยขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ 7 ปขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. หัวหน้าฝา่ยขายอินเทอร์เน็ต
 • มีประสบการณ 2 ปขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี • เพศหญิง 
 • มีความรูและประสบการณดานบัญชี

4. หัวหน้าคลังสินค้า 1 อัตรา
 • เพศชาย วุฒิปวส.ขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบ
   • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป 

5. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต



สังคม

คอตตอน เดย์ 2018
คอตตอน ยูเอสเอ จดังานคอตตอน 
เดย์ 2018 เปิดตวัแคมเปญระดับ
โลกอย่างย่ิงใหญ่ภายใต้ช่ือ “WHAT’S 
NEW IN COTTON?TM” น�าเสนอ
นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆท่ี
น�ามาใช้ร่วมกับผ้าฝ้ายจากสหรัฐ 
อเมรกิา เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพให้
เสือ้ผ้าและเครือ่งนุง่ห่มมคีณุสมบัติ
ทีต่อบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผูบ้ริโภค 

นำยไกรภพ แพ่งสภำ ตวัแทน
คอตตอน ยเูอสเอ ในกลุม่ประเทศ
อำเซียน กล่าวว่า นวัตกรรมคอืหนึง่
ในเหตผุลทีท่�าให้คอตตอน ยเูอสเอ 
เป็นฝ้ายทีท่ัว่โลกไว้วางใจ เพราะกว่า 
22 ปีทีผ่่านมา นอกจากจะสร้างการ
รบัรูเ้รือ่งคุณภาพท่ีได้มาตรฐาน และ
ความเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของ
เสน้ใยฝา้ยจากสหรฐัอเมรกิาแลว้ 
คอตตอน ยเูอสเอ ยงัได้น�าเสนอ
นวตักรรมและเทคโนโลยีทีช่่วยเสรมิ
ประสทิธภิาพให้กบัผลิตภณัฑ์ของไล
เซนซีมาอย่างต่อเน่ือง

ความพิเศษของกิจกรรม
คอตตอน เดย์ ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้ที่ 
10 ในปีนี ้นอกจากจะเป็นการเฉลมิ
ฉลองวันแห่งเส้นใยฝ้ายร่วมกับผู้
ประกอบการอตุสาหกรรมส่ิงทอ ไล
เซนซ ีผูบ้รโิภค และสือ่มวลชน ยงั
เป็นการเปิดตวัแคมเปญระดบัโลก
ภายใต้ชือ่ “WHAT’S NEW IN 
COTTON?TM” เพือ่น�าเสนอนวตักรรม
และเทคโนโลยใีหม่ๆให้กบักลุม่ไล

จ๊อกกี,้ ฮชัพพัพส์ี, จอห์น เฮนรี,่ บอ
ดีไ้วด์ บาย กลุแซ่ และผ้าขนหนฟูรอ
ลนิา เปิดตวัคอลเลคชัน่พเิศษ โดย
ม ี5 นวตักรรมและเทคโนโลยีระดับ
โลกมาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพให้กบั
ชดุช้ันในและผ้าขนหนู

กจิกรรมคอตตอน เดย์ ในปีนี้ 
ได้รบัเกยีรตจิากพนัธมติรทางธรุกจิ 
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมสิง่ทอ 
ไลเซนซ ีและสือ่มวลชน เข้าร่วมงาน
กนัอย่างคับคัง่ และร่วมถ่ายทอดความ
พเิศษของคอลเลคชัน่นีด้้วยแฟชัน่
โชว์สดุเท่ ภายใต้บรรยากาศในสไตล์ 
“ล็อกเกอร์ รมู” ทีเ่ป็นเสมอืนจุดเร่ิม
ต้นและสิน้สดุของเสือ้ผ้าในแต่ละวนั 
โดยนกัแสดงและนางแบบระดบัแถว
หน้าของเมอืงไทยอย่างบอย-ปกรณ์ 
ฉตัรบรริกัษ์, เคน-ภภูมู ิพงศ์ภาณ,ุ 
บ-ีน�า้ทพิย์ จงรชัตวิบลูย์, โอบนิธิ 
ววิรรธนวรางค์, ล-ีฐานัฐพ์ โลห์
คุณสมบัติ และฟิลลิปส์, อติล่า, 
โจเซฟ, แมน จากเดอะ เฟซ เมน 

ปิยะวัฒน์ ฐติะสทัธาวรกลุ รองประธานกรรมการบรหิาร บริษทั ซพี ีออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดงาน “On-site Visit โครงการ Big Brother Season 2” น�าผูป้ระกอบ
การ SME ในโครงการศกึษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบท่ีมกีารบรหิารจดัการ
ทีด่ ีเพือ่น�าไปปรบัใช้ในกจิการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

ธเนศวร์ เพชรสวุรรณ รองผูว่้าการการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และอลงกรณ์ เจยีม
อนกุลูกจิ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เรซอพั เวร์ิค จ�ากดั เปิดตัวงาน “Asean Together 
Run 2019” ภายใต้แนวคดิ Run & Travel ให้วิง่ท่ีไหนเมือ่ไรกไ็ด้ในประเทศอาเซยีน 
ตัง้เป้าสะสมระยะทาง 652,190 กิโลเมตร เปลีย่นเป็นเงนิบรจิาคให้กับยนิูเซฟ 

เซนซแีละผูป้ระกอบการในอตุสาห 
กรรมสิง่ทอทัว่โลกใช้เป็นไอเดยีใน
การน�าผ้าฝ้ายจากสหรฐัอเมรกิาไป
ผสมผสานเข้ากบัเส้นใยชนิดต่างๆ 
รวมถงึเทคโนโลยทีีจ่ะช่วยเสรมิให้

ผลติภณัฑ์มปีระสทิธภิาพและคณุสมบตัิ
ทีต่อบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผูบ้รโิภคได้มาก
ทีส่ดุ และส�าหรบัประเทศไทย คอตตอน 
ยเูอสเอ ยงัได้ร่วมมอืกบัไลเซนซชีัน้
น�า 5 แบรนด์ ได้แก่ ชดุชัน้ในชาย

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4923 (1448) วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561


