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บญัชผีูส้มคัร ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์แล้ว
ส่งนอมนิลีงสมคัรแทน แม้ต้อง
เหน่ือยออกแรงหาเสียงมากกว่า
อยู่พรรคเดิม แต่หากมองมุม
กลบัเป็นเรือ่งดทีีท่�าให้มเีหตถุอย
ออกมาจากพรรคใหญ่ทีม่คีาแรค็
เตอร์ชดัเจนว่าอยูข้่างไหน ไม่เข้า
ร่วมกบัใคร มาอยูพ่รรคใหม่ที่
ท�าให้มีความยดืหยุน่มากกว่า จับ
พลดัจับผลไูด้เข้าร่วมเป็นพรรค
รฐับาล ได้เก้าอีร้ฐัมนตรมีารอง
ก้นอีกด้วย

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4931 (1456) วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ในขณะที่เริ่มมีกระแสข่าวการ
แย่งชงิเป็นตัวแทนพรรคลงสมัคร 
ส.ส.เขต ซึ่งเกิดจากจ�านวน 
ส.ส.เขตลดน้อยลง และโอกาส
การได้เป็น ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์ไม่ง่าย
เหมอืนทีผ่่านมา จนดูเหมอืนจะ
กลายเป็นปัญหาของพรรคการเมือง
ใหญ่ แต่เรือ่งนีม้ทีางออกด้วย
การแยกตวัไปลงสมคัร ส.ส. ใน
พรรคสาขา โดยคนที่มีปัญหา
พืน้ทีท่บัซ้อนอาจไม่ต้องลงสมคัร 
ส.ส.เขตเอง เอาชื่อไปใส่ไว้ใน
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สถานการณ์การเมอืงทีแ่ม้จะเริม่นิง่ 
แต่สิ่งหน่ึงที่อาจท�าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงข้ึนอีกคร้ังคอื กตกิา
การเลอืกตัง้แบบใหม่ตามรัฐธรรมนญู
ฉบบัปัจจบุนัทีใ่ห้ใช้ระบบแบ่งสนั
ปันส่วนผสม

ให้ประชาชนทกุคนม ี1 สิทธิ 
1 เสียง และ 1 บัตรเลือกตั้ง ที่
สามารถเลอืกคนท่ีใช่ แต่ไม่มสีทิธิ
เลอืกพรรคทีช่อบเหมอืนการเลอืก
ตัง้ทกุคร้ังทีผ่่านมา

แม้ระบบน้ีจะยงัม ี ส.ส.ปาร์ตี้
ลิสต์ หรือ ส.ส.บัญชีรายชื่อให้
พรรคการเมืองได้แย่งชงิโควตากัน 
150 ทีน่ั่ง แต่เป็น 150 ทีน่ัง่ทีม่ไีว้
ส�าหรบัผูแ้พ้ในการเลอืกตัง้ ส.ส.เขต 
ส่วนพรรคทีช่นะเลอืกตัง้ได้ ส.ส.เขต
มาก จ�านวน ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์กจ็ะ
สวนทางกนั คอืได้น้อยลง

มาตรา 91 ของรฐัธรรมนญู 
ระบกุารค�านวณหา ส.ส. ทัง้ 500 
คน อย่างสรปุไว้ 3 วธิดีงันีค้อื

1.น�าคะแนนทีแ่ต่ละพรรคการเมอืง
ได้รบัจากการเลือกตัง้ ส.ส.เขต (ทัง้
เขตทีช่นะเลอืกตัง้และแพ้เลอืกตัง้) มา
หารด้วยจ�านวน ส.ส.ท้ังหมดทีม่คีอื 
500 คน ได้เท่าไรนัน่คือคะแนนเสยีง

แก้พื้นที่ทับซ้อน
เหนือ่ยกว่า แต่ออกแรงสูด้้วยตวัเองดี
กว่ายมืจมกูคนอืน่หายใจ ท�าให้หลาย
พรรคเริม่มข่ีาวแย่งชงิพืน้ทีล่งสมคัร 
ส.ส.เขตปรากฏออกมาตามสือ่

อย่างไรกต็าม แม้การแย่งชงิ
ลงสมคัร ส.ส.เขตจะถกูมองว่าอาจ
กลายเป็นประเดน็ท�าให้เกดิความ
ขดัแย้งภายในพรรคการเมอืง

แต่เร่ืองนีม้ทีางออก
อย่างที่ทราบกันว่าหลาย

พรรคการเมอืงแก้ปัญหานีด้้วยการ
ขยายสาขาพรรค ส่งคนในพรรคไป
จดทะเบยีนตัง้พรรคการเมอืงใหม่
เพือ่รองรับคนท่ีอยากลง ส.ส.เขตแต่
มปัีญหาเรือ่งพืน้ทีท่บัซ้อนให้ขยบั
ขยายไปลงสมคัรในนามพรรคสาขา

แม้จะแย่งชงิเก้าอ้ีจากมอืวาง
อนัดับหนึง่ในพรรคหลกัไม่ได้ แต่
จะได้คะแนนไปคดิค�านวณ ส.ส.ปาร์ตี้
ลสิต์ ซึง่แน่นอนว่าคนทีม่ปัีญหาพืน้ที่
ทบัซ้อนอาจไม่ต้องลงสมคัร ส.ส.เขต
เอง เอาชือ่ไปใส่ไว้ในบญัชผีูส้มคัร 
ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์แล้วส่งนอมินีลงสมัคร
แทน แต่วธินีีก้ย็งัต้องเหน่ือยช่วยหา
เสยีงเพือ่ส่งสารให้ถึงประชาชนว่า
ย้ายมาอยูสั่งกดัใหม่แล้ว

กระแสความขัดแย้งแย่งลง
สมคัร ส.ส.เขตในพรรคการเมือง
ใหญ่ท่ีมจีงึไม่น่าจะส่งผลอะไรมาก

หากมองมมุกลบัเป็นเรือ่ง
ดด้ีวยซ�า้ทีท่�าให้มเีหตถุอยออก
มาจากพรรคใหญ่ที่มีคาแร็ค
เตอร์ชดัเจนว่าอยูข้่างไหน ไม่
เข้าร่วมกบัใคร มาอยูพ่รรคใหม่
ทีท่�าให้มคีวามยืดหยุน่มากกว่า 
จับพลัดจับผลูได้เข้าร่วมเป็น
พรรครฐับาล ได้เก้าอีรั้ฐมนตรี
มารองก้นอกีด้วย

ทุกคนมี 1 สิทธิ 1 เสียง และ 1 บัตร
ท่ีสามารถกาเลือกคนท่ีใช่ 

แต่ไม่มีสิทธิเลือกพรรคท่ีชอบเหมือนท่ีผ่านมา

ทีจ่ะท�าให้พรรคการเมอืงได้ ส.ส.ปาร์ตี้
ลสิต์ 1 คน

2.น�าผลลพัธ์ท่ีได้จากข้อแรก
ไปหารกับคะแนนเลอืกต้ัง ส.ส.เขต
ทีช่นะเลอืกตัง้ เพ่ือหาจ�านวน ส.ส. 
ทีแ่ต่ละพรรคพงึมี

3.น�าจ�านวน ส.ส. ทีแ่ต่ละพรรค
พงึมลีบด้วยจ�านวน ส.ส.เขตทีไ่ด้รับ
เลอืก เพือ่หาจ�านวน ส.ส.บญัชรีาย
ชือ่ท่ีพรรคการเมืองนัน้จะได้รับ

เมือ่กติกาเป็นอย่างน้ี ท�าให้ทกุ
คะแนนเสยีงมคีวามหมายทัง้ในเขต
ทีช่นะและแพ้เลอืกตัง้ จงึเป็นเหตใุห้
ได้ยนิแกนน�าพรรคการเมืองต่างๆ
ทัง้พรรคใหม่และพรรคเก่าประกาศ
ว่าพร้อมจะส่งผูส้มคัร ส.ส.เขตครบ
ทัง้ 350 เขตทัว่ประเทศ เพือ่เอา
คะแนนมาแบ่งโควตา ส.ส.ปาร์ต้ีลสิต์

ดงันัน้ การจะได้เป็น ส.ส.ปาร์ตี้
ลสิต์ตามกติกาใหม่จงึไม่ง่ายเหมือน
ก่อน โดยเฉพาะพรรคการเมอืง
ใหญ่ทีไ่ด้ ส.ส.เขตจ�านวนมาก 
หากใครมีช่ืออยูใ่นบญัชีชิงเก้าอ้ี 
ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์อนัดบัที ่25 ข้ึนไป
ถอืว่ามคีวามเสีย่งทีจ่ะไม่มเีก้าอี้ 
ส.ส. ให้นัง่ในสภา

จงึไม่แปลกทีเ่ริม่มกีระแสข่าว
ออกมาในท�านองว่าหลายคนท่ีเคย
เป็น ส.ส.ปาร์ตีล้สิต์แบบสบายๆใน
การเลือกตัง้หลายคร้ังทีผ่่านมาโดย
ไม่ต้องเหนือ่ยลงพ้ืนทีห่าเสยีง แค่
ส่งเสบียงสนบัสนนุการท�าศกึเลอืก
ตัง้ให้พรรค เริม่ขยบัขยายมองหา
พืน้ทีท่ีมี่ความเป็นไปได้ในการลง
สมคัร ส.ส.เขต

แม้การลงสมคัรชงิ ส.ส.เขตจะ
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In Brief : ย่อความ

สังคมฟอนเฟะ

ทรรศนะ

สังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยข่าว
โหดร้ายทารุณ โกงกิน โลภ 
โกรธ หลง จับยาบ้าเด๋ียวนี้
เป็นล้านเป็นสิบล้านเม็ด ถ้า
เราปล่อยให้สังคมฟอนเฟะ
เละเทะ สังคมจะเหลือความ
ดีอะไร

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

42 ปี 6 ตลุา
ครบรอบ 42 ปี “6 ตุลาคม 2519” 
วนัหฤโหดการเมอืงไทยทีก่ลุม่ผู้มอี�านาจ
ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ 
รวมถงึกลุม่อนรุกัษ์สดุโต่ง ร่วมกนัเข่น
ฆ่าประชาชนและนกัศกึษา โดยใส่ร้าย
ป้ายสีเป็น “คอมมิวนิสต์” และเอา 
“สถาบันเบือ้งสงู” มาเป็นเครือ่งมอื  

ตลอดเวลากว่า 40 ปี ความจรงิ
ต่างๆถกูเปิดเผยเบือ้งหน้าเบือ้งหลงัว่า 
ใครโกหก ใครเป็นฆาตกร แต่ไม่มใีคร
ทีจ่ะรบัผิดชอบความสูญเสียของผูบ้าด
เจบ็ล้มตายจ�านวนมาก ทัง้ทีม่หีลักฐาน 
“ผูร้บัผดิชอบและผูส้ัง่การ” 

“พวงทอง ภวคัรพนัธุ”์ หน่ึงใน
กรรมการค้นหาความจรงิ เขยีนบนัทกึ 
“ความรูสึ้กผดิ ความหวงั และบาดแผล
ในความเงยีบของเหยือ่ 6 ตลุา” ตอน
หนึง่ว่า “กรณกีารสงัหารหมู ่6 ตลุาคม 
2519 เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาความกลัว
เป็นสาเหตสุ�าคัญทีท่�าให้ครอบครวั
ของผู้เสยีชวิีตต้องทนทกุข์อยูก่บัความ
เงยีบ เมือ่คนท�าผดิไม่ต้องรับผิด ผู้ที่
ตกเป็นเหยือ่จงึต้องถกูลงทณัฑ์ซ�้า
สองให้ก้มหน้ากล�้ากลืนกับความ 
อยติุธรรมต่อไป”

จากผูท่ี้เสยีชวีติทีมี่หลกัฐานจ�านวน 
40 คน ยงัมหีลายคนทีไ่ม่รูว่้าเป็นใคร 
ภาพการรมุประชาทณัฑ์และท�าร้ายอย่าง
ทารณุถกูเผยแพร่ไปทัว่โลก หนึง่ในนัน้
คอืภาพ “ผูช้ายทีถู่กแขวนคอ 2 คน” 
ถ่ายโดย “นลี อเูลวชิ” ช่างภาพของ
ส�านกัข่าวเอพ ีซึง่หนึง่ในภาพถ่ายนัน้ได้
รบัรางวลัพลูติเซอร์ในปี 2520  

คนทีถู่กแขวนคอท้ังหมด 5 คน “อู
เลวชิ” ถ่ายได้ 2 คน และมีร่างทีถู่กเผา
จนเหลือแต่กระดกูและระบเุพศไม่ได้ 4 
คน บนถนนราชด�าเนนิใกล้กบัรปูป้ันแม่
พระธรณบีบีมวยผม 

สามญัชนมอืเปล่าทีไ่ม่ยอมศโิรราบ
ให้กบัความอยตุธิรรม ซ่ึงวนันีก้ย็งั
ไม่รูว่้าเขาคอืใคร ครอบครวัอยูท่ีไ่หน 
และรบัรูห้รอืไม่ว่าลกูหลานของตน
เสียชีวติแล้ว หรอืยงัเฝ้ารอการกลบั
มาของพวกเขาอยูอ่ย่างเงยีบงนั!

มีข่าวสวนกระแสความเชื่อม่ัน เชื่อถือ 
ศรทัธา ในองค์กรและสถาบันเกดิข้ึนบ่อย
ครัง้ แม้แต่ศาสนากม็ข่ีาวพระผูใ้หญ่เรือ่ง
เงนิทอนวดั พระผูใ้หญ่โดนจบัหลายรปู 
ไม่ซ่ือสตัย์สจุรติกท็�าให้ศาสนาส่ันคลอน
ได้เหมอืนกัน หรอืเรือ่งโกงกองทนุเสมา
ในกระทรวงศกึษาธกิาร มกีารตัง้กรรมการ
สอบวินยัร้ายแรง ซึง่เป็นเรือ่งน่าเป็นห่วง 
ถ้าคนในวงการการศกึษายงัโกง เรือ่งอืน่ๆ
กโ็กงได้ อย่างข่าวดาราสาว “เอมมี ่มรกต” 
ทีว่่ามีเบ้ืองหลงัของคนในวงการกน่็าวติก 
แล้วยังมีคดีโกงคนพิการ เป็นเรื่องน่า
อเนจอนาถมาก 

ยิง่น่าเป็นห่วงทีมี่ข่าวอยัการ ผูพ้พิากษา 
เข้าไปพัวพนัคดโีกงเงนิสหกรณ์ต�ารวจ ทัง้
ทีต่�ารวจ อยัการ ผูพ้พิากษา ต้องมคีวาม
ซือ่สตัย์ยตุธิรรม เพ่ือให้ประชาชนเชือ่ม่ัน
เชือ่ถือเรือ่งความยตุธิรรม ไม่ใช่มาท�าผดิ
เสยีเอง ท�าให้เสยีไปทัง้สถาบัน เหมอืนท่ี
โบราณบอกว่า “ปลาตายตวัเดยีวเหม็น
ไปทั้งข้อง” ไม่ใช่คนไม่ดีคนเดียวจะ
หมายความว่าคนในสถาบันจะไม่ดีไป
ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นพระ ต�ารวจ อยัการ 
หรือผู้พิพากษา แต่ก็ท�าให้องค์กรหรือ
สถาบันเสือ่มเสยี กระทบกระเทือนความ
เชือ่ม่ัน ความศรัทธา 

ทีน่่าเศร้าอกีเรือ่งคอืข่าววยัรุน่ไปรมุ
ท�าร้ายหลวงตาแก่ๆจนสลบไสล ถือเป็น
เรือ่งน่าเศร้า เรือ่งชอ็ก เพราะไม่ย�าเกรง
กฎหมายเลย ไม่เกรงกลวัเรือ่งบาปกรรม 
ถอืเป็นพวกบ้าระห�า่ ไม่รูจั้กทีต่�า่ท่ีสงู 

สงัคมทกุวนันีเ้ตม็ไปด้วยข่าวโหดร้าย
ทารณุ โกงกนิ โลภ โกรธ หลง จับยาบ้า
เดี๋ยวนี้เป็นล้านเป็นสิบล้านเม็ด ถ้าเรา
ปล่อยให้สงัคมฟอนเฟะเละเทะแม้แต่เดก็
ยังไม่ย�าเกรงบาปกรรมแบบน้ี สังคมจะ
เหลือความดีอะไร เราจะอยู่กันอย่างไร 
เป็นเรือ่งเศร้า ทัง้ทีเ่รามวัีดโพธิเ์ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีค่นอยากมาเทีย่วอนัดบัต้นๆ
ของโลก มากกว่าก�าแพงเมอืงจีน แต่เรา
ยงัมข่ีาวร้ายข่าวไม่ดทีกุวนั 

ส่วนเรือ่งการเมอืง นกัการเมอืงก�าลัง
หาเสยีง ถามว่าคดิจะช่วยเกษตรกรให้ขาย
พชืผลให้ได้ราคาอย่างไรหรอืไม่ ไปหา
เสยีงทีภ่าคใต้ แต่แก้ปัญหาราคายาง ราคา
ปาล์มได้หรือไม่ ไม่ใช่จุดไต้ต�าตอ ประชาชน
ต้องฉลาดมากข้ึน นกัการเมอืงบางคนไม่
กล้าออกมาพดูกบัชาวบ้านเรือ่งน้ีเลย  

ตอนนีม้คีนพดู คนวิจารณ์ผ่านโซเชียล 
มีเดยีอะไรต่ออะไร ใช้ค�าหยาบคาย ค�าไม่
สภุาพ เรยีกไอ้ เรยีกอะไรท่ีไม่ควรสารพัด 
ไม่ได้ให้เกยีรตกินัเลย มคีนท�าวิจยับอก
ว่าคนไทยทกุวนันีใ้ช้ค�าหยาบมากขึน้ บาง
คนพดูแรง แต่ไม่หยาบ กท็�าให้ค�าพดูน่า
เชือ่ถือ ไม่ใช่มแีต่ค�าหยาบ 

ดงัน้ัน จะพดูอะไรกค็วรคิดบ้างว่า
จะส่งผลอย่างไร ยิง่เป็นนกัการเมอืง
ยิง่ต้องพดูไพเราะอ่อนหวาน แสดง
ให้เห็นความจรงิใจ ไม่ใช่พูดไพเราะ
พดูดเีฉพาะตอนเกาะโต๊ะ กข็อบิณฑบาต
ให้ทุกคนทุกฝ่ายเห็นแก่บ้านเมือง 
บ้านเมืองจะได้มีความสงบมคีวามสขุ
เหมอืนเดมิ 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

‘SONIC-BGC’เปิดจองซื้อIPO8-10ตุลาคม

เปิดตวั : ฐาคณิษฐ์ พรทองประเสรฐิ ประธานกรรมการ บรษิทั พ.ีท.ีอ.ี อนิเตอร์กรุป๊ 
จ�ากดั ผูจ้ดัจ�าหน่ายสมาร์ทโฟนคณุภาพ บยีอน พร้อมด้วยทมีงาน เปิดตวัช็อปบียอน 
สาขาชลบุร ี ศูนย์จ�าหน่ายและให้บรกิารสมาร์ทโฟน พร้อมให้บรกิารดแูลหลงัการขาย
แบบ One Stop Service เพ่ือรองรบัและอ�านวยความสะดวกลกูค้าในย่านน้ี 

เยีย่มชมกจิการ : รศ.ดร.เฉลยีว วทิรูปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร พร้อมผู้
บรหิารและทมีงาน บรษิทั อสีเทร์ินโพลเีมอร์ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรบัคณะ
ผูถ้อืหุน้ในโอกาสเข้าเยีย่มชมกจิการ พร้อมน�าเสนอข้อมลูนวตักรรมการผลติของบรษิทั
ในเครอื ทีส่วนอตุสาหกรรมอนิเตอร์เนช่ันแนล โพลเีมอร์ปาร์ค จ.ระยอง 

บรษิทั โซนิค อินเตอร์เฟรท 
จ�ากดั (มหาชน) หรือ SONIC หนึง่
ในผูน้�าธรุกจิให้บรกิารจดัการระบบ
โลจสิตกิส์แบบครบวงจร เปิดจองซ้ือ
หุน้สามัญเพ่ิมทนุ (IPO) หุน้ละ 1.95 
บาท ระหว่างวนัที ่ 8-10 ตลุาคม 
ก่อนเข้าท�าการซือ้ขายในตลาดหลกั
ทรพัย์เอม็ เอ ไอ วนัท่ี 19 ตลุาคม 
โดยแต่งตัง้บรษิทัหลกัทรพัย์ โกลเบลก็ 
จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่าย
และรบัประกนัการจ�าหน่าย

นายสนัติสขุ โฆษอิาภานนัท์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร SONIC 
ยนืยนัว่า จดุแขง็ด้านประสบการณ์
และความเชีย่วชาญด้านการจดัการ
ระบบโลจสิตกิส์มานานกว่า 22 ปี 
ทีใ่ห้บริการตัง้แต่การเป็นตัวแทน
ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศทางทะเลและทางอากาศ
ผ่านเครอืข่ายพนัธมติร 195 ประเทศ 
จะตอบสนองความต้องการลกูค้า
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ปัจจุบัน SONIC มีทุนจด
ทะเบียนทั้งส้ิน 290 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุน้สามญั 580 ล้าน
หุ้น มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์) หุน้ละ 
0.50 บาท เป็นทุนทีอ่อกและช�าระ

‘โฮมโปร’ชPูrivate Brandตอบโจทย์ทกุกลุม่

SONIC และ BGC เปิดจองซือ้หุ้นสามญัเพิม่ทนุ (IPO) วนัท่ี 8-10 
ตลุาคมนี ้ ก่อนเข้าท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ 
โดย IPO ของ SONIC ราคาหุน้ละ 1.95 บาท และ BGC ราคา
หุน้ละ 10.20 บาท 

แล้ว 200 ล้านบาท คดิเป็น 400 
ล้านหุ้น โดยจะเสนอขายหุน้ IPO 
จ�านวน 150 ล้านหุน้จดัสรรให้แก่
ประชาชนทัว่ไป และอกี 30 ล้าน
หุน้เพ่ือรองรับการใช้สทิธติามใบ
ส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะเสนอขายให้
แก่ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั
และบรษิทัย่อย 

ขณะทีน่ายศลิปรตัน์ วฒันเกษตร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี 
คอนเทนเนอร์ กล๊าส จ�ากดั (มหาชน) 

น.ส.สิริวรรณ เสริมชีพ ผู้จัดการ
ทัว่ไปฝ่ายสือ่สารการตลาด บรษิทั 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวถงึการปรบักลยทุธ์
ให้สอดคล้องกับตลาดและเข้าถึง
ความต้องการภายในของผูบ้รโิภค 
โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้ากลุ่ม 
Private Brand ทีปั่จจบุนัสามารถ
สร้างสัดส่วนรายได้ได้ถงึ 20% เพือ่
ตอบโจทย์การเปลีย่นแปลงและยก
ระดบัสนิค้าจาก Good เป็น Better 
และ Best ตามล�าดบั ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้บริโภคในยุคน้ีจะเลือกสิ่งที่มี
คุณค่ามากที่สุดด้วยการฉีกการ
ตลาดผ่านทุกช่อง และใช้รูปแบบ 
Inspiration video content เพื่อ
เข้าถึงปัญหาและการแก้ไขได้จริง
ในเรื่องบ้าน ขณะเดียวกันต้องมี
การกระจายสินค้าให้มากท่ีสุดท้ัง
หน้าร้านในประเทศและสาขาต่าง
ประเทศ รวมถงึแพลตฟอร์มดจิทิลั 
ซึ่งจะผลักดันสินค้ากลุ่ม Private 
Brand ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 
25% ในอนาคต

ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั
งวด 6 เดือนแรกของปีนี ้(ม.ค.-ม.ิย. 
2561) มกี�าไรสทุธิ 270.1 ล้านบาท 
เทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อนทีมี่
ก�าไรสทุธ ิ121.7 ล้านบาท หรอืมี
ก�าไรสุทธิเพิ่มข้ึนร้อยละ 122.0 
สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุคงทีล่ด
ลงจากการย้ายฐานการผลิตจาก
โรงงานระยองทีปิ่ดตัวไปยงัเตาทีม่ี
ประสทิธภิาพ การด�าเนนิงานเพิม่
ขึน้ และการบริหารจดัการค่าใช้จ่าย
อย่างมปีระสทิธภิาพ การระดมทนุ
ครัง้น้ีเพ่ือน�าไปช�าระเงินกูย้มื ขยาย
โรงงานผลติบรรจุภณัฑ์แก้วแห่งใหม่
ในจงัหวดัราชบรุ ี และใช้เป็นเงนิ
ทนุหมนุเวยีนในกจิการ

กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 
ของตกแต่งบ้าน ห้องน�้า ห้องครัว 
เครือ่งมอืช่าง และอปุกรณ์เกีย่วกบั
การท�าความสะอาด  

กลยุทธ์การสร้างความแตก
ต่างต้องมีคุณค่ากับผู้บริโภคทั้ง
ด้านดไีซน์ ฟีเจอร์ และฟังก์ชนั โดย
สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ คุณภาพของ
สนิค้าต้องดเีย่ียม ได้มาตรฐาน ใน
ราคาที่จับต้องได้ และหาซื้อได้ที่
เดยีวคอืทีโ่ฮมโปร หรอื Exclusive 
@ HomePro เท่านั้น เนื่องจาก

หรอื BGC เคาะราคาขาย IPO วัน
ที ่8-10 ตลุาคม ให้นกัลงทนุจองซือ้
หุน้ละ 10.20 บาท จ�านวน 194,444,000 
หุน้  โดยแต่งต้ัง บล.กสกิรไทย จ�ากดั 
(มหาชน) บล.เคท ี ซมีโิก้ จ�ากดั 
บล.ไทยพาณิชย์ จ�ากดั บล.บัวหลวง 
จ�ากดั (มหาชน) และ บล.ทิสโก้ จ�ากดั 
เป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการ
จ�าหน่าย คาดน�าหุน้เข้าซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้
วนัที ่18 ตลุาคม 
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

จนีโวยสหรฐักล่าวหา 
นางหวั ชนุองิ โฆษกกระทรวง
ต่างประเทศจีน แถลงปฏเิสธข้อ
กล่าวหาของนายไมค์ เพนซ์ รอง
ประธานาธิบดีสหรัฐ ที่ว่าจีน
ขยายอทิธพิลทางทหาร การค้า 
และละเมดิสิทธมินุษยชน ทัง้ยงั
หาว่าจนีแทรกแซงการเลอืกตัง้
กลางเทอมของสหรฐั ถ้อยแถลง
ดงักล่าวเป็นการกล่าวหาจีนโดย
ปราศจากหลักฐานและท�าให้
เข้าใจผิด ซึง่จนีคดัค้านอย่างยิง่ 
ย�้าว่าจีนยังคงยึดมั่นตามหลัก
การไม่แทรกแซงกจิการภายใน
ของประเทศอืน่

ฮอกไกโดแผ่นดนิไหว 
สถานโีทรทศัน์เอน็เอชเคของญีปุ่น่
รายงานว่า เกดิแผ่นดนิไหวเมือ่
เวลาประมาณ 08.58 น. วนั
พฤหสับดทีีผ่่านมาตามเวลาท้อง
ถิน่ เบือ้งต้นวัดได้ระดบั 5.3 ซึง่
ถอืเป็นแผ่นดนิไหวขนาดกลาง 
แต่ยังไม่มีอันตรายจากคลืน่ยกัษ์
สนึามหิลงัแผ่นดนิไหว ส�านกังาน
ส�ารวจธรณวีทิยาสหรฐัรายงาน
ว่า แผ่นดนิไหวขนาด 5.2 อยูลึ่ก
ลงไป 42 กิโลเมตร และมศีนูย์กลาง
อยูท่ีช่ายฝ่ังทางใต้ของเกาะฮอกไกโด

ยตุคิวามสมัพนัธ์ 
นายฮิโรฟูมิ โยชิมูระ นายก
เทศมนตรเีมอืงโอซากา ประกาศ
จะยตุคิวามสมัพนัธ์ทีม่มีานาน 
60 ปีกบัเมอืงซานฟรานซสิโกต่อ
กรณรีบัรปูป้ันร�าลกึสตรทีาสกาม
ทีไ่ด้รบับรจิาคมาว่า เป็นการ
ท�าลายความไว้เนือ้เช่ือใจระหว่าง
กนั โดยเพิง่ด�าเนนิการอย่างเป็น
ทางการเมือ่สปัดาห์ทีผ่่านมา นาง
ลอนดอน บรดี ทีเ่พิง่รบัต�าแหน่ง
นายกเทศมนตรเีมอืงซานฟราน
ซสิโกเมือ่เดอืนกรกฎาคม เคย
กล่าวปกป้องรปูป้ันนีว่้าเป็นการ
อทุศิให้แก่สตรทีกุคนทีต้่องทน
ทกุข์กับความน่าสะพรงึกลัวของ
การตกเป็นทาสและการค้ากาม

อินโดฯยังวิกฤตเร่งกู้สถานการณ์ 

คณะตวัแทนรฐับาลเกาหลใีต้เดนิ
ทางไปกรงุเปียงยางของเกาหลีเหนอื
เพือ่ร่วมฉลองครบรอบการประชมุ 
สดุยอดระหว่างสองประเทศครัง้ที่ 
2 เมือ่ 11 ปีก่อน และอาจเปิดการ
เจรจาสนัตภิาพรอบใหม่ โดยนาย
โช มยอง-กยอน รฐัมนตรกีระทรวง
รวมชาตเิกาหลใีต้ กล่าวก่อนออก
เดนิทางว่า การเยอืนคร้ังนีจ้ะเป็น
โอกาสเสริมสร้างความปรองดอง 
ความร่วมมอืและสนัตภิาพระหว่าง
สองเกาหลี 

นอกจากตัวแทนรัฐบาลแล้ว 
ยงัมสีมาชกิสภา ผูน้�าพลเรอืน ผูน้�า

ศาสนา และบุตรชายนายโนห์ 
มู-เฮียน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 
ทีป่ระชมุสดุยอดกับนายคมิ จอง-
อลิ ผูน้�าเกาหลเีหนอื เมือ่วันที ่2-4 
ตลุาคม 2550 เป็นการประชมุสดุยอด
ครั้งที่ 2 หลังการประชุมสุดยอด
คร้ังแรกระหว่างนายคิม แด-จุง 

สองโสมฉลองครบรอบประชมุสดุยอด
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กับนาย
คมิ จอง-อิล ผูน้�าเกาหลเีหนอื เมือ่
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2543 

นายโชจะพบกบัประธานคณะ
กรรมการเพื่อการรวมชาติอย่าง
สันติของเกาหลีเหนือเพื่อหารือ
เรือ่งการปฏบิตัติามข้อตกลงของที่
ประชุมสุดยอดระหว่างนายมุน 
แจ-อิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 
กบันายคมิ จอง-อนึ ผูน้�าเกาหลีเหนอื 
เมื่อเดือนก่อน ซึ่งเป็นการพบกัน
ครั้งที่ 3 ของปีนี้ และจะถือโอกาส
นี้เยี่ยมสถานที่ส�าคัญของเกาหลี 
เหนือและชมการแสดง

ยอดผูเ้สยีชวีติจากแผ่นดนิไหว
และสนึามท่ีิจังหวดัสลุาเวสกีลาง
เพิม่ข้ึนเป็น 1,424 คนจากข้อมลู
ก่อนหน้านี ้ทมีกูภั้ยพบสญัญาณ
ชพีผูส้ญูหาย ทางการอนิโดนเีซยี
เสริมก�าลังเจ้าหน้าที่ในเมือง
ปาลู พร้อมเร่งปรามข่าวลวง   

นายปโูตโป ปร์ูโว นโูกรโฮ โฆษก
ส�านกังานบรรเทาภัยพบัิตแิห่งชาติ
อนิโดนเีซยี กล่าวว่า คาดว่ายงัมีผู้
เคราะห์ร้ายอกีหลายร้อยคนท่ีถูกฝัง
อยูใ่นซากหกัพงัของเมอืงปาล ูรวมทัง้
ทีเ่มืองดองกาลาและซกีิ ผู้เสียชวีติกว่า 
1,200 คน ส่วนใหญ่มาจากรายงาน
ในเมอืงปาล ูและคาดว่าจ�านวนผูเ้สยี
ชวีติจากแผ่นดนิไหวและสนึามจิะเพ่ิม
ขึน้เรือ่ยๆ ผูอ้�านวยการศนูย์ข้อมลู
แผ่นดนิไหวและสนึามกิล่าวเตอืน
ประชาชนให้อยูห่่างจากบรเิวณชายฝ่ัง
ทกุครัง้เมือ่เกดิแผ่นดินไหว

ขณะที่มีรายงานว่า ทีมเจ้า
หน้าทีกู่ภ้ยัจากฝรัง่เศสพบสญัญาณ
ชพีของผูส้ญูหายทีเ่ชือ่ว่าตดิอยูใ่ต้
ซากอาคารโรงแรมเมอร์เคียวใน
เมอืงปาล ูบนเกาะสลุาเวสี หลังเกดิ
เหตแุผ่นดนิไหวขนาด 7.5 และคลืน่
สนึามพิดัถล่มเมือ่วนัศกุร์ท่ีแล้ว และ
เตรยีมเดนิหน้าภารกจิค้นหาและ

ช่วยชีวติต่อไป แต่ยอมรบัว่าต้องการ
อปุกรณ์ช่วยค้นหาเพิม่เตมิ ขณะที่
การตดิต่อสือ่สารท่ีขาดตอนยงัคง
เป็นอุปสรรคในการท�างาน ผูป้ระ 
สบภยัจ�านวนมากยงัคงขาดแคลน
อาหารและสิง่ของจ�าเป็น

ชาวบ้านต่างต่อแถวซือ้น�า้มนั
เป็นทางยาวท่ามกลางแสงแดดจ้า 
โดยมีก�าลังทหารเข้าควบคุมการ
จัดสรรเช้ือเพลิง ภายหลังจากมี
รายงานฝงูชนบุกปล้นขโมยสนิค้า
ตามร้านค้าหลายแห่ง ทัง้น�้าดืม่ 
อาหาร และเชือ้เพลงิ ในเขตภยัพบิตัิ
ซึง่ไม่มไีฟฟ้าใช้และการคมนาคมถกู
ตดัขาด รฐัมนตรมีหาดไทยอนิโดนเีซยี
กล่าวว่า ผูร้อดชวีติสามารถเอาสิง่ของ
จ�าเป็นออกมาจากร้านค้าได้และ
รฐับาลจะจ่ายเงนิชดเชยให้ 

ช่วงท่ีผ่านมามรีายงานข่าวเท็จ

มากมายทางออนไลน์ โดยอ้างว่า
จะมแีผ่นดินไหวขนาดใหญ่ทีเ่กาะ
สลุาเวสอีกีหลงัจากเพิง่เผชิญแผ่น
ดินไหวและสึนาม ิ ทางด้านโฆษก
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติอนิโดนเีซยี
แถลงกบัสถานโีทรทศัน์คอมปาส
ทวีว่ีา มผีูถู้กจบักมุตัว 9 คน ข้อหา
สงสยัว่าเผยแพร่ข่าวเทจ็ ส่วนใหญ่
โพสต์ลงเฟซบุ๊ค ซึง่อนิโดนเีซยีเป็น
หนึ่งในประเทศที่มีผู ้ใช้บริการ
ออนไลน์และสังคมออนไลน์มาก
ทีส่ดุ เจ้าหน้าท่ีเตือนผูท้ีค่ดิเผยแพร่
ข่าวลวงในลกัษณะดังกล่าวว่าอาจ
ยิง่สร้างปัญหาและความสับสนให้
กับประชาชน ขณะที่กระทรวง
คมนาคมและส�านกังานภัยพบัิตเิข้า
ตรวจสอบทั้งทวิตเตอร์และสังคม
ออนไลน์อื่นๆเพ่ือสกัดข่าวลวง
มากมายในช่วง 2-3 วนัท่ีผ่านมา
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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.สหมิตรวัฒนาก่อสร้าง (2522) จํากัด  เลขที่ 2 ซ.ออนนชุ 59 ถ.สขุมุวทิ 77 

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

เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10310 โทร. 0-2320-1494-6, โทร.0-2718-2263
 บริษัท สามบวกสองเฮ้าส์ซิ่ง จํากัด  เลขที่ 802 ถ.สขุมุวทิ แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 โทร. 0-2320-1494-6, 0-2381-4390
 บริษัท ที.เอส.ซี.สยามคอนสตรัคชั่น จํากัด  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 4931 (1456) วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 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

โอเรยีนทอล พริน้เซส มุง่สูก่ารเป็น
ไลฟ์สไตล์ แบรนด์ เปิดตวักระเป๋า
ซกิเนเจอร์ในช่ือ “โอเรียนทอล พริน้
เซส วด้ีา แอนด์ แวนด้า ซกิเนเจอร์ 
แบก็ส์ ดไีซน์ บาย วทานกิา” ทีโ่อ
เรยีนทอล พริน้เซส ได้ร่วมมอืกบั 
“วทานิกา ปัทมสงิห์ ณ อยธุยา” 
ดไีซเนอร์เจ้าของแบรนด์ VATANIKA 
แฟชัน่ไอคอนระดบัทอ็ปของเมอืง
ไทย ร่วมออกแบบภายใต้คอนเซป็ต์ 
“โอเรียนทอล ชคิ” 

อภยัพร ศรีสุข ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการตลาด บรษิทั โอ. พ.ี เน
เชอรลั โปรดักส์ จ�ากดั กล่าวว่า 
เพือ่เป็นการเติมเต็มทุกความสวยให้
กบัสาวๆ ในปีน้ีโอเรียนทอล พริน้
เซส จึงมุ่งสู่ความเป็นไลฟ์สไตล์ 
แบรนด์ โดยร่วมมอืกบัวทานกิา ปัทม
สงิห์ ณ อยธุยา เจ้าของแบรนด์ 
VATANIKA ออกแบบผลติภณัฑ์กลุม่
กระเป๋าในชือ่ “Oriental Princess 
Veda and Vanda Signature Bags 
Designed by VATANIKA” ภายใต้
คอนเซป็ต์ “โอเรยีนทอล ชคิ” ซึง่
เป็นการผสานกลิน่อายแฟชัน่และ
สสีนัความงามแห่งโลกตะวันออกอนั
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโอเรยีน
ทอล พริน้เซส มใีห้เลอืกสรรถงึ 4 
รปูทรงด้วยกนั ได้แก่ กระเป๋าคลัทช์ 
กระเป๋าครอสบอดี ้ กระเป๋าเครือ่ง
ส�าอางขนาดกลางและขนาดเล็ก ตอบ
โจทย์ไลฟ์สไตล์ของสาวๆได้อย่างครบ
ครนั ซึง่จะเป็นอกีหน่ึงบวิตีไ้อเทม็ที่

เฉพาะให้กบัโอเรยีนทอล พริน้เซส 
เพราะกระเป๋าทรงนีส้าวๆสามารถ
ใช้งานได้หลากหลายโอกาส เน้น
ฟังก์ชันการใช้งาน และยงัมคีวาม
เรยีบโก้ เหมาะทีจ่ะเป็นซกิเนเจอร์ 
แบก็ ของโอเรยีนทอล พริน้เซส 

ในเร่ืองโทนสแีละลวดลายบน
กระเป๋า แพรเลอืกใช้โทนสชีมพแูละ
แดงเป็นหลกั เพราะเป็นโทนสทีี่
สาวๆชาวเอเชียส่วนใหญ่ชื่นชอบ 
ส่วนการออกแบบลวดลายกระเป๋า
ได้แรงบันดาลใจจากความเป็น
ธรรมชาติของโอเรยีนทอล พริน้เซส 
ผสมผสานสไตล์อนัโฉบเฉีย่วทีเ่ป็น
ซลิเูอต (silhouette) สรรีะของผูห้ญงิ 
ซึง่เป็นซกิเนเจอร์ของ VATANIKA 
โดยจะมกีมิมคิเป็นลายเซ็นของแพร
ปรากฏอยู่บนลวดลายด้วยค่ะ แพร
หวงัว่ากระเป๋าคอลเลคช่ันน้ีจะเป็น
อกีหนึง่แฟชัน่ไอเทม็ทีท่�าให้สาวๆ
แฟช่ันนิสต้าทุกท่านสวยขึ้นและ
มัน่ใจข้ึนนะคะ”

สวุรรณชยั โลหะวฒันกุล ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม แถลงความส�าเรจ็โครงการพฒันาผู้ประกอบการใหม่ และโครงการส่งเสรมิ
และพฒันาธรุกิจระดบัเตบิโต โดยมวีเิชียร เชิดชูตระกลูทอง, ดร.ชาญชัย สริเิกษมเลศิ 
และ รศ.ดร.สมฤกษ์ จนัทรอมัพร ร่วมงาน 

สพุจน์ ผวิด�า ปลดัอ�าเภอ หวัหน้ากลุ่มงานบรหิารงานปกครอง รกัษาราชการแทน
นายอ�าเภอธาตพุนม เปิดตวัชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิ ีอ�าเภอธาตพุนม จังหวดั
นครพนม โดยมชีมุพล ยิง่ล�า้ พัฒนาการอ�าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม ร่วมงาน 
ทีล่านหน้าวดัพระธาตพุนม อ�าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม 

ช่วยเตมิเตม็ลุคในแต่ละวันให้ผู้หญงิ
ทีไ่ม่หยดุสวยทกุคนมคีวามม่ันใจ
มากขึน้

วทานิกา ปัทมสงิห์ ณ อยธุยา 

‘โอเรียนทอล พริ้นเซส’คอลเลคชั่นใหม่

ดไีซเนอร์เจ้าของแบรนด์ VATANIKA 
กล่าวว่า “รูส้กึเป็นเกยีรตมิากค่ะที่
ได้ร่วมงานกบัโอเรยีนทอล พริน้เซส 
โดยครัง้นีแ้พรได้มโีอกาสออกแบบ
กระเป๋าแฟชัน่ และมส่ีวนร่วมตัง้แต่
การออกแบบรปูทรงกระเป๋า การ
เลอืกโทนส ีและการออกแบบลวดลาย
บนกระเป๋า ซึง่คอนเซป็ต์ของคอลเลค 
ชัน่นีค้อืโอเรยีนทอล ชคิ แพรจงึเลอืก
กระเป๋าทรงเซซเชลิ เพือ่ออกแบบ
เป็นซกิเนเจอร์ แบก็ ท่ีเป็นดไีซน์

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4931 (1456) วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561


