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ล�้ำเส้นหรือยัง?

ติดคุกเพราะจน!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ตกลงปลดอาวุธ
ที่ปันมุนจอม

เศรษฐกิจ 4

ส่งออกไทยลบ5.2%
ครั้งแรกรอบ19เดือน 

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“TIGER”เข้าตลาดmai
วันที่24ตุลาคม

พฒันาประเทศ แก้ปัญหาราคา
สนิค้าเกษตร มากกว่าพดูเรือ่ง
การพัฒนาพรรค แม้ในทาง
ทฤษฎจีะเป็นการปราศรยักับ
สมาชกิพรรค แต่สิง่ทีพู่ดก็ถกู
น�าเสนอออกสู่ประชาชนท่ัว
ประเทศผ่านสื่อไปพร้อมกัน
ด้วย เกีย่วกบัเรือ่งนี ้กกต. ควร

ออกมาพดูให้ชดัเจนว่า 
“ยังอยู่ในกรอบ” 

หรือ “ล�้าเส้น” 
แล้ว

ปีที่ 19 ฉบับที่ 4942 (1467) วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

๑พฤศจิกายนนี้

๒๐
19th Anniversary

โลกวันนี้มีประเด็น 2

การเคลือ่นไหวเพือ่หาเสยีงชงิ
ต�าแหน่งหวัหน้าพรรคประชา 
ธปัิตย์ของ “อภสิทิธิ-์วรงค์-
อลงกรณ์” ก�าลงัถกูตัง้ค�าถาม
มากขึน้ว่าสิง่ทีท่ัง้ 3 คนกระท�า
อยูต่อนนีย้งัอยูใ่นกรอบของการ
หาเสยีงชงิต�าแหน่งหวัหน้าพรรค 
หรอืล�า้เส้นมาเป็นการหาเสยีง
เลอืกตัง้ล่วงหน้า เพราะ
ดเูหมอืนว่าจะมกีาร
พูดในท�านอง
เสนอนโยบาย

ประชาธิปไตย
ปล่อยให้เป็นไปตาม
กระบวนการยตุธิรรมและ
รฐัสภา  
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การเมอืงยงัไม่ปลดลอ็กเตม็รปูแบบ 
ยังไม่สามารถหาเสยีงได้ แต่กลบัมี
ความเคล่ือนไหวหนึง่ท่ีคาบเกีย่วว่า
จะเป็นการหาเสยีงแอบแฝงหรอืไม่

การเคลือ่นไหวท่ีว่าคอืการลงพืน้
ทีข่องผูท้้าชงิต�าแหน่งหวัหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ทัง้ 3 คนคอื นายอภสิทิธิ์ 
เวชชาชวีะ นพ.วรงค์ เดชกิจวกิรม 
และนายอลงกรณ์ พลบุตร

แม้ในทางทฤษฎจีะเป็นเร่ือง
ภายในพรรคประชาธปัิตย์ แต่ใน
ทางปฏิบัตคิาบเกีย่วว่าการหาเสยีง
ชงิหวัหน้าพรรคจะพ่วงการหาเสยีง
เลอืกต้ังล่วงหน้าเอาไว้ด้วยหรอืไม่ 
เพราะผูช้งิต�าแหน่งหวัหน้าพรรค
แต่ละคนไม่ได้จ�ากดัการหาเสยีงเอา
ไว้แค่เรือ่งการพฒันาพรรค

ยกตวัอย่างเช่นการลงพืน้ท่ีพบ
สมาชกิพรรคของผูส้มัครชิงต�าแหน่ง
หวัหน้าพรรคทัง้ 3 คนเมือ่วนัท่ี 21 
ตลุาคมทีผ่่านมา

นายอลงกรณ์ไปพบสมาชิก
พรรคทีโ่รงแรมเอเชีย่น อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา แม้จะพดูถงึการพัฒนา
พรรค แต่บางช่วงบางตอนกพ็ดูถึง
การพฒันาประเทศด้วย เช่น พดูถึง
นโยบายสร้างภาคใต้ยคุใหม่ โดย
ประกาศว่าหากได้เป็นหวัหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์จะใช้ 6 นโยบาย 5 
เป้าหมายสร้างภาคใต้ยคุใหม่ โดย 
5 เป้าหมายคอื 1.ศนูย์กลางเส้น
ทางการค้าของโลก 2.Gateway 
อาเซียนใต้และแปซิฟิกใต้ 3.เขต
พเิศษฐานเศรษฐกจิใหม่ยาง/น�า้มนั
ปาล์ม/ผลไม้/ประมง 4.ฮบัท่องเทีย่ว
และไซเบอร์ของอาเซยีน และ 5.ยก
ระดับรายได้ประชาชนคนใต้เท่าตัว
ภายในไม่เกนิ 6 ปี 

ขณะท่ี 6 นโยบายประกอบด้วย 
1.ยทุธศาสตร์คลองไทยคลองโลก 
2.นโยบาย 100 ท่าเรือ 2 ทะเล 2 
อ่าว 3.นโยบายโลจสิตกิส์การบนิ
และไซเบอร์ฮบัเชือ่มไทย-เชือ่มโลก 

ล�้ำเส้นหรือยัง?
พฒันาด้านการคมนาคมให้ดขีึน้ 

“หากจะเปรียบเทียบผมกับ
อดตีนายกฯทกัษณิ ชนิวตัร ผมไม่
เป็นรองแน่นอน ผมมีความสดกว่า 
มคีวามซ่ือสตัย์สจุรติ ไม่ใช้อ�านาจ
ในทางมชิอบ และท่ีส�าคญัผมจงรกั
ภกัด”ี

สิง่ที ่นพ.วรงค์พดูนัน้อยูใ่น
กรอบพดูเพือ่หาเสยีงชงิต�าแหน่ง
หวัหน้าพรรคประชาธปัิตย์หรอื
ไม่ เข้าข่ายหาเสียงล่วงหน้าหรอื
ไม่

แม้แต่การลงพ้ืนท่ีของนาย
อภสิทิธิท์ีบ้่านพกันายชนิวรณ์ บุญย 
เกยีรต ิ อดตี ส.ส.พรรค ทีบ้่าน
คลองกยุ อ.นาบอน จ.นครศรธีรรมราช 
ถึงนายอภิสิทธิ์จะพยายามพูดอยู่
ในกรอบของการหาเสยีงชงิหัวหน้า
พรรค ไม่พดูนโยบายภาพกว้างที่
จะใช้พฒันาประเทศ แต่กน่็าสนใจ
ว่าการเคล่ือนไหวทีมี่คนมาต้อนรบั
จ�านวนมาก การปราศรยัทีม่คีนฟัง
จ�านวนมาก เข้าข่ายฝ่าฝืนค�าสั่ง 
คสช. หรอืไม่

ความเคลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้จาก
การชิงต�าแหน่งหัวหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์ถือว่าน่าสนใจ ซึง่คณะ
กรรมการการเลอืกต้ัง (กกต.) ควร
ออกมาท�าให้เกดิความชัดเจนว่าสิง่
เหล่านีอ้ยูใ่นกรอบการหาเสยีงเพือ่
ชงิต�าแหน่งหวัหน้าพรรค หรือล�า้
เส้นออกมาเป็นการประกาศนโยบาย
หาเสยีงล่วงหน้ากบัประชาชน

เมือ่พจิารณาจากข้อเท็จจริง
ทีว่่าพรรคการเมอืงอ่ืนยงัไม่สามารถ
ประกาศนโยบายได้ ไม่สามารถ
จัดปราศรยักบัประชาชนได้

เม่ือพิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ีว่า
พรรคการเมืองอ่ืนยังไม่สามารถ

ประกาศนโยบายหรือปราศรัยกับประชาชนได้

4.นโยบายทางด่วนพเิศษ South 
Spider ทางรางทางบก 5.นโยบาย
ลมิอดาซา 555 ร่วมมือ 5 จงัหวดั 
5 รฐั 5 สาขา เปล่ียนบงัเกอร์เป็น
เคาน์เตอร์ และ 6.นโยบายเขตพเิศษ
ฐานเศรษฐกจิใหม่เกษตรอตุสาหกรรม
ยางพารา ปาล์มน�า้มนั ผลไม้ ประมง 
ท่องเท่ียว ด้วยการบรหิารแนวใหม่
และองค์กรบรหิารรปูแบบใหม่ ทัน
สมยั โปร่งใส ศักยภาพสงู

สิง่ทีน่ายอลงกรณ์พดูนัน้ยงัอยู่
ในกรอบการหาเสียงเพือ่ชิงหัวหน้า
พรรค หรอืหลดุนอกกรอบมาเป็น
ประกาศนโยบายหาเสยีงล่วงหน้า
ด้วย ในเมือ่ไม่ได้จ�ากดัวงอยูแ่ต่เฉพาะ
คนท่ีเป็นสมาชกิพรรคประชาธปัิตย์
เท่านัน้ แต่ถกูน�าเสนอออกสูก่ารรบั
รูข้องประชาชนทัง้ประเทศ

เช่นเดียวกับการลงพื้นที่ของ 
นพ.วรงค์ ทีโ่รงงานสกดัน�า้มนัปาล์ม 

ป.พานชิรุ่งเรือง ปาล์มออยล์ อ.เมือง 
จ.กระบี ่ซึง่มกีารประกาศชดัเจนว่า
ต้องการพบปะพีน้่องประชาชนใน
พืน้ที ่จ.กระบี ่แนะน�าตัวในฐานะ
ผู้สมัครชิงต�าแหน่งหัวหน้าพรรค
ประชาธปัิตย์ และรบัฟังปัญหาด้าน
ต่างๆ เพื่อก�าหนดนโยบายหา
แนวทางแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหา
สินค้าการเกษตร ยางพารา และ
ปาล์มน�า้มนัท่ีก�าลงัเป็นปัญหาส�าคญั 
การท่ีอาสาเป็นหัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์คนใหม่น้ันเพราะมี
ความมัน่ใจว่าสามารถแก้ปัญหาให้
กบัพีน้่องประชาชนได้อย่างแน่นอน 
และหากได้เป็นนายกรฐัมนตรกีจ็ะ
เร่งแก้ปัญหาของพีน้่องประชาชน 
โดยเฉพาะปัญหาราคาสินค้า
การเกษตรตกต�า่ เช่น ยางพารา 
และปาล์มน�า้มนั จะต้องดข้ึีนภายใน
ระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งการ
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

ประชาธิปไตย

ทรรศนะ

หวังว่าประเทศไทยจะปกป้อง

รกัษาระบอบประชาธปิไตยให้

ได้ นกัการเมอืงกต้็องมสี�านึก ท�า

เพือ่ประโยชน์ของบ้านเมอืงและ

ประชาชน ทหารก็จะไม่สามารถ

เข้ามายดึอ�านาจได้ 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ติดคุกเพราะจน!
ประเด็นหลักเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราว
เพือ่ให้ “กฎหมายเท่าเทียม” คกุไม่ได้มี
ไว้ขงั “คนจน” ทีไ่ม่มเีงนิประกนัตวั ซึง่
คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
จดัเสวนาวิชาการ “ลดความเหลือ่มล�า้
ในกระบวนการยุติธรรม : ปัญหาการ
ก�าหนดหลักประกันในการปล่อยตัว
ชัว่คราวตามข้อก�าหนดประธานศาล
ฎีกากับหลักความเสมอภาคตาม
รฐัธรรมนญูและแนวทางในการเเก้ไข” 

“ปรญิญา เทวานฤมติรกุล” ทีร่ณรงค์ 
“ต้องไม่มีใครตดิคุกเพราะจน” ยนืยนั
ว่า รฐัธรรมนญูมาตรา 29 วรรคสอง ระบวุ่า 
ศาลต้องสนันิษฐานไว้ก่อนว่าจ�าเลยไม่มคีวาม
ผดิในคดอีาญา หากคดยีงัไม่ถงึทีส่ดุจะกระท�า
ต่อจ�าเลยเยีย่งผูก้ระท�าผิดไม่ได้ 

แม้ข้อบงัคบัศาลฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
วิธกีาร และเง่ือนไขเกีย่วกบัการเรยีกหลัก
ประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา 
จ�าเลยในคดอีาญา พ.ศ. 2548 ก�าหนด
อตัราประกันตัวในวรรค 5 แต่ค�าถามคอื 
คนไม่มเีงนิจะท�าอย่างไร แปลว่ารัฐธรรมนูญ
มาตรา 29 ไม่จรงิ ท้ังทีต่ามหลกัแล้วผู้ท่ีจะ
ตดิคกุเพราะถกูตดัสินว่ามคีวามผดิ

“อรรถพล ใหญ่สว่าง” อดตีอยัการ
สงูสุด ยอมรับว่า หลักกฎหมายทีค่นเสมอ
ภาคในทางกฎหมายนัน้เป็นไปไม่ได้ ทัง้ยงั
มกีลุม่นายทนุทีท่�าธรุกจินายประกนัและได้
ประโยชน์จากการให้กูเ้งนิประกนัจ�านวน
มาก จนมีข่าวลือว่าต้องมกีารจัดควิบรษิทั
ในการจ่ายเงนิประกนั 

ในฝรัง่เศสไม่ก�าหนดทรัพย์สนิ เพราะ
ถอืว่าการใช้เงนิเป็นการเลอืกปฏบิตัท่ีิไม่
เป็นธรรม แต่ให้ศาลประเมินตามกรณ ีหาก
เสีย่งหลบหนกีส็ัง่ขงั หากคดไีม่กระทบสงัคม
มาก ผูข้อประกนัมทีีอ่ยู่ ทีท่�างานเป็นหลกั
แหล่ง มีลูกต้องเลี้ยงก็ปล่อยตัว แต่ต้อง
รายงานตวัต่อศาลหรอืต�ารวจก่อนไปท�างาน

การก�าหนดหลกัประกนัต้องท�าให้
เกดิ “ความเสมอภาค” ถ้ามเีงนิแล้ว
ประกนัตัวได้ คนมเีงินหรอืรูจ้กัข้าราชการ
กม็สีทิธิป์ล่อยตวัชัว่คราว แต่ “คนจน” 
หลายคนยอมรับผิดเพราะไม่มีเงิน
ประกันตัว!

พล.อ.อภริชัต์ คงสมพงษ์ ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก (ผบ.ทบ.) คนปัจจบุนับอกว่า ถ้า
ไม่มีการจลาจล ไม่มคีวามขดัแย้งจนถงึขัน้
ฆ่าฟันกนั ทหารกไ็ม่อยากจะยึดอ�านาจ 
ท�าให้มีทัง้ฝ่ายทีเ่หน็ด้วย และไม่เหน็ด้วย
เพราะมองว่าเหมือนการข่มขู่  

อย่างเหตกุารณ์ทีผ่่านมาเมือ่เกดิความ
วุน่วาย รฐับาลขอให้ทางกองทพัช่วยมา 
ระงบัมอ็บท่ีเคล่ือนไหวบนท้องถนน แต่
กองทัพก็เหมอืนไม่ใส่ใจ ปล่อยให้สถานการณ์
ลกุลามสกุงอมจนมีการบาดเจบ็ล้มตาย 
กองทัพกจ็ะเข้ามายดึอ�านาจ อ้างว่าเพือ่
ระงบัความเสยีหายให้กบับ้านเมือง ท�าให้
มีค�าถามว่าเป็นการสมรู้ร่วมคิดหรือไม่ 
หรอืวางกบัดกัอยา่งแหอวนเพือ่จบัปลา 
โดยวางเบด็ไว้ก่อนแล้วปล่อยให้สถานการณ์
ลกุลามรนุแรง ทหารกจ็ะออกมายดึอ�านาจ

ทีผ่่านมาการยดึอ�านาจมาจากสาเหตุ
หลายปัจจยั แต่ทกุครัง้กม็คี�าถามว่าเกดิ
จากการแย่งชิงอ�านาจหรอืบ้าอ�านาจหรอื
ไม่ อยากได้อ�านาจ ไม่ได้เกดิจากประชาชน
ขัดแย้งหรือออกมาเดินบนถนน อย่าง

หลายรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะอ้างเรื่องการ
ทจุรติคอร์รปัชัน 

การยดึอ�านาจต้องดูความจรงิว่าเป็น
เพราะสาเหตอุะไร ความขดัแย้งจรงิหรอื
ไม่ การทจุรติคอร์รัปชนัจริงหรอืไม่ หรือ
เป็นการแย่งชิงอ�านาจกันเอง สร้าง
สถานการณ์เพือ่ให้เกดิความขดัแย้งแล้วก็
ยดึอ�านาจ อยากได้อ�านาจ แม้จะมเีรือ่ง
การทจุรติคอร์รปัชันบ้าง แต่ท�าไมต้องยึด
อ�านาจ  

ท�าไมไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ
ยุตธิรรมและรฐัสภา เพราะเรือ่งของอ�านาจ 
อยากได้อ�านาจ หรอืบ้าอ�านาจ เกดิขึน้ได้
ตลอด ถ้าไม่มีการยึดอ�านาจ ไม่ฉีกรัฐ 
ธรรมนญู ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่
ถอืว่าเป็นการปกครองทีด่กีว่าระบอบอืน่ๆ 
อย่างน้อยประชาชนกย็งัตรวจสอบได้ แสดง
ความคดิเหน็ได้ 

ถ้านกัการเมอืงท�าดกีไ็ด้รบัการสนบัสนนุ
จากประชาชน ถ้าท�าไม่ดกีไ็ม่ได้รับการ
เลอืกตัง้ ไม่ได้เป็นรฐับาล ไม่จ�าเป็นต้อง
มีการยดึอ�านาจ ท�าให้บางคนต้องหนอีอก
นอกประเทศ 

ก็หวังว่าประเทศไทยจะปกป้อง
รักษาระบอบประชาธิปไตยให้ได้ 
นักการเมืองก็ต้องมีส�านึก ท�าเพื่อ
ประโยชน์ของบ้านเมอืงและประชาชน 
ทหารกจ็ะไม่สามารถเข้ามายดึอ�านาจ
ได ้ ประเทศก็จะไมต่อ้งวนเวียนอยู่
อย่างนี้ 

เจรญิพร



ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 19 ฉบับที่ 4942 (1467) วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เศรษฐกิจเศรษฐกิจ

ส่งออกไทยลบ5.2%คร้ังแรกรอบ19เดือน 

เปิดตวั : ตนั ภาสกรนท ีกรรมการผูอ้�านวยการ บริษทั อชิตินั กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) 
และอิง ภาสกรนท ีรองกรรมการผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยฟิล์ม-ธนภทัร กาวิละ พรเีซน็เตอร์ 
เปิดตวั “อิชตินั แฮปป้ี” ชาเขยีวรสผลไม้ 3 รสชาตใิหม่ ได้แก่ ชาเขยีวรสส้มคาลาแมน
ซี,่ ชาเขยีวรสทบัทมิ และชาเขยีวรสทรอปิคอล พันช์ 

จดัเสวนา : ดร.ชาญกฤช เดชวทัิกษ์ นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอม็ เอ ไอ จดังานเสวนาวชิาการหวัข้อ “เทคนคิการสือ่สารกบันกัวเิคราะห์ให้เกดิคณุค่า
สงูสดุต่อบรษัิทจดทะเบียน” โดยไพบูลย์ นลนิทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การ
ลงทนุ ให้เกียรตเิป็นวทิยากร 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงาน
ภาวะเศรษฐกิจไทย ปรากฏว่าส่ง
ออกไทยเดอืนกันยายนหดตัวครัง้
แรกในรอบ 19 เดอืน ตดิลบ 5.2% 
ส่วนหนึง่มาจากการส่งออกทองค�า
ทีห่ดตวัค่อนข้างมาก เม่ือหักมูลค่า
ส่งออกทองค�าแล้ว การส่งออก
สนิค้าของไทยหดตวัน้อยลงมาอยู่
ที่ลบ 0.8%

นอกจากนีย้งัมปัีจจยัอ่ืนๆ ทัง้
เร่ืองสภาพภมิูอากาศทีมี่พายไุต้ฝุน่
เข้าในบางประเทศ ข้อพิพาททางการ
ค้าระหว่างสหรฐักบัจนีทีส่่งผลกระ
ทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลาย
ประเภท โดยเฉพาะสนิค้าส่งออกที่
ไทยอยู่ในห่วงโซ่อปุทานการผลติของ
จนี ซึง่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักับ
ตวัเลขการส่งออกสินค้าของประเทศ
ในภมิูภาคทีช่ะลอลงเช่นกนั

ส่วนการส่งออกไทยช่วง 9 
เดอืนแรกของปี 2561 มมีลูค่าเฉลีย่ 
21,081 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน หรอื
ขยายตัวเฉลี่ย 8.1% ดังนั้น มูลค่า
การส่งออกของไทยในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2561 จะเฉลี่ยเดือน
ละ 22,600 ล้านดอลลาร์ หรือ
ขยายตัว 11.0% ท�าให้คาดว่าการ
ส่งออกทัง้ปีจะขยายตวัเฉลีย่ 8.8%

ด้าน Economic Intelligence 

‘TIGER’ซ้ือขายตลาดmai24ตลุาคม

2 ส�านกัวจิยั แบงก์กสกิรไทยและไทยพาณชิย์เตอืนหลายปัจจยั
และสงครามการค้าเริ่มส่งผลกระทบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ส่ง
ออกไทยเดือนกันยายนหดตัวติดลบ 5.2% 

Center (EIC) ธนาคารไทยพาณชิย์ 
กล่าวว่า มลูค่าการส่งออกไทยเดอืน
กนัยายนหดตวัลบ 5.2% ในหลาย
หมวดสินค้า โดยหมวดสินค้า
อุตสาหกรรมหดตัวลบ 6.7% เช่น 
รถยนต์-อปุกรณ์และส่วนประกอบ 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า โดยเฉพาะทองค�าหดตวัเพิม่
ขึ้นมาอยู่ที่ -78.7%YOY จาก 
-66.6%YOY เมือ่พจิารณาการส่ง
ออกท่ีไม่รวมทองค�าจะหดตวัทีล่บ 
0.8% หมวดสินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรหดตวัลบ 1.6% เช่น อาหาร
ทะเลกระป๋องและแปรรปู กุ้งแปรรปู 

นายประพนัธ์ เจรญิประวตั ิผูจ้ดัการ
ตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
เปิดเผยว่า บมจ.ไทย องิเกอร์ โฮล 
ดิง้ เข้าจดทะเบยีนและเริม่ซือ้ขาย
ใน mai วนัที ่24 ตลุาคม ใช้ชือ่ย่อ
ในการซือ้ขาย “TIGER” ในกลุม่
อสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้างงาน
วศิวกรรมโยธาทกุประเภท รวมท้ัง
งานออกแบบวศิวกรรม และงาน
ออกแบบสถาปัตยกรรม โดย TIGER 
มทุีนช�าระแล้ว 230 ล้านบาท มลูค่า

2 บรษิทัย่อย ได้แก่ บรษิทั ทอีจีี 
อลมูนิัม่ จ�ากดั ด�าเนนิธุรกจิออกแบบ
และผลิต พร้อมตดิตัง้อปุกรณ์จาก
กระจกและอะลมูเินยีม และบรษิทั 
ทอี ีแมค จ�ากดั ด�าเนินธุรกิจออกแบบ
และผลิต พร้อมติดตั้งระบบน�้าดี
และน�า้เสีย รวมทัง้จ�าหน่ายวสัดุและ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับงาน กลุ่ม
บรษิทัมปีระสบการณ์รบังานจาก
ทั้งภาครัฐและเอกชน คอนโดฯ 
โรงแรม และรสีอร์ต

ยงักลุม่ประเทศ CLMV และ ASEAN-5 
ขยายตวัชะลอลง ขณะทีม่ลูค่าการส่ง
ออกไปยงัทวปีออสเตรเลยีหดตวั แต่
การส่งออกไปสหรัฐและสหภาพยโุรป
ปรบัตวัดขีึน้ 

ขณะทีส่งครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีนส่งผลชัดเจนมากขึ้น 
การส่งออกของไทยไปยงัจนีเดอืน
นี้หดตัวสูง ส่วนหนึ่งคาดว่าเป็น
ผลกระทบมาจากมาตรการเก็บ
ภาษนี�าเข้าจากจนีของสหรฐัทีเ่ริม่
บังคับใช้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
และ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ท�าให้
อีไอซีมองการขยายตัวของมูลค่า
การส่งออกไทยปี 2018 มีโอกาส
ต�า่กว่าทีป่ระมาณการเดมิที ่8.5% 
และคาดว่ามูลค่าการน�าเข้าทั้งปี 
2018 จะขยายตัวที่ 15% 

ทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท ประกอบ
ด้วยหุน้สามัญเดมิ 337.72 ล้านหุ้น 
และหุน้สามัญเพ่ิมทุน 122.28 ล้าน
หุน้ ขายหุน้สามัญเพิม่ทนุต่อประชาชน
ครัง้แรก (IPO) 91.71 ล้านหุน้ หุน้
ละ 3.65 บาท คิดเป็นมลูค่าระดม
ทนุ 446.32 ล้านบาท และมีมลูค่า
หลกัทรพัย์ ณ ราคา IPO 1,679 
ล้านบาท 

TIGER ยงัด�าเนินธรุกจิสนบัสนุน
การให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้างผ่าน 

น�า้ตาลทรายขาว และผลไม้กระป๋อง
และแปรรปู แต่สนิค้าหมวดเกษตร
ยงัขยายตวัได้เลก็น้อย 0.1% ตาม
การขยายตวัของข้าวและผลติภณัฑ์
มนัส�าปะหลงั ขณะทีย่างพาราและ
น�้าตาลยังหดตัวจากราคาที่ลดลง 
ภาพรวมการส่งออกช่วง 9 เดือน
แรกเติบโต 8.1% 

การส่งออกไทยหดตวัในตลาด
เอเชยีเป็นส�าคญั โดยเฉพาะการส่ง
ออกไปจนี ฮ่องกง ไต้หวนั และเอเชยี
ใต้ ส่วนการส่งออกไปญ่ีปุน่ขยายตวั
ชะลอลง เช่นเดยีวกบัการส่งออกไป
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ต่างประเทศ

ข่าวย่อย

“ทรมัป์”ไม่พอใจซาอฯุ 
ประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ของ
สหรฐั กล่าวว่า รู้สกึไม่พอใจกบัค�า
อธบิายของรฐับาลซาอดุอีาระเบยี
เกีย่วกับนายจามาล คาชอ็กก ีนกั
หนงัสอืพิมพ์ทีวิ่พากษ์วิจารณ์รฐับาล
ซาอฯุ โดยเริม่จากการปฏเิสธว่า
ไม่ทราบข่าวการเสยีชวีติ ต่อมา 
ยอมรบัว่านายคาช็อกกเีสยีชวีติ
จากการทะเลาะววิาทในสถาน
กงสลุซาอฯุทีน่ครอิสตันบูล ต่อมา
เปลีย่นเป็นนายคาชอ็กกเีสยีชวีติ
เพราะถูกบบีคอ ย�า้ว่าแม้ตนเอง
ไม่พอใจ แต่ก็ไม่อยากสญูเสยีการ
ลงทุนจากนักธรุกจิของซาอุฯ 

เรยีกร้องงดส่งอาวุธ
นายปีเตอร์ อลัต์ไมเออร์ รฐัมนตรี
กระทรวงเศรษฐกจิเยอรมน ีกล่าว
ว่า เยอรมนต้ีองการให้สมาชิก
สหภาพยโุรปหยดุส่งออกอาวธุ
ให้แก่ซาอดุอีาระเบยี ตราบใดที่
คดสีงัหารนายจามาล คาชอ็กกี 
นกัข่าวซาอฯุ ยงัไม่คลีค่ลาย ปีนี้
เยอรมนส่ีงออกอาวธุให้แก่ซาอุฯ
เป็นมลูค่ากว่า 400 ล้านยูโร และ
บรรดานกัการเมอืงอาวโุสของ
เยอรมนไีด้เรยีกร้องให้ซีอโีอของ
บรษิทัซีเมนส์ยกเลกิการเดนิทาง
ไปร่วมประชมุว่าด้วยการลงทนุ
ในซาอุฯปลายสปัดาห์น้ี

พายถุล่มเมก็ซโิก 
พายโุซนร้อนวนิเซนต์ความแรง
ประมาณ 72 กโิลเมตรต่อชัว่โมง 
พดัถล่มรัฐโออาซากาซึง่อยูท่าง
ใต้ของเมก็ซโิก ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติ
แล้วอย่างน้อย 11 คน อิทธพิล
ของพายุท�าให้เกดิฝนตกหนกัเป็น
บรเิวณกว้าง น�า้ในแม่น�า้เวล นา
ซอิองนาล เพิม่ระดบัข้ึนอย่าง
รวดเรว็และล้นตลิง่เข้าท่วมบ้าน
เรอืนตามแนวชายฝ่ัง โดยเฉพาะ
ในเมอืงชลิเตเปคบ้านเรอืนถกูน�า้
ท่วมเป็นบรเิวณกว้าง กองทพัต้อง
ส่งทหารเข้าช่วยเหลอืประชาชน
ทีติ่ดอยูใ่นบ้านท่ีถกูน�า้ท่วม 

ตกลงปลดอำวุธที่ปันมุนจอม

คณะกรรมาธกิารด้านการปกป้อง
ข้อมลูส่วนตัวของญ่ีปุน่กล่าวเรยีกร้อง
ให้เฟซบุค๊ ซึง่เป็นสือ่สงัคมออนไลน์
รายใหญ่ สอบสวนว่าเหตใุดข้อมูล
ส่วนตวัของผูใ้ช้เฟซบุค๊ถงึโดนแฮค 
และให้เฟซบุ๊ควางมาตรการป้องกนั
มใิห้เกดิเหตใุนลกัษณะแบบนีอ้กี 

นายโยชฮิเิดะ ซกูะ หวัหน้า
เลขาธกิารคณะรฐัมนตรญีีปุ่น่ กล่าว
ว่า เฟซบุค๊แจ้งเจ้าหน้าทีญ่ีปุ่น่ว่ามี
ผูใ้ช้งานเฟซบุ๊ค 29 ล้านคนถกูแฮค

ข้อมลูจากการถกูโจมตเีจาะระบบ
ครัง้ล่าสดุ ซ่ึงอาจจะมีผูใ้ช้ทีเ่ป็นชาว
ญีปุ่น่ได้รบัผลกระทบด้วย 

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คณะ
กรรมาธิการของญีปุ่น่ออกค�าเตอืน

ญี่ปุ่นเตือนเฟซบุ๊คเรื่องความปลอดภัย 
เฟซบุ๊ค นอกจากน้ันทางคณะ
กรรมาธกิารยงัสัง่ให้เฟซบุค๊ส่ือสาร
กบัผูใ้ช้งานให้ดยีิง่ขึน้ และรบีให้ค�า
ตอบแก่ผูใ้ช้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่น 
หากผู้ใช้ต้องการให้ลบบัญชเีฟซบุค๊
ของตนกต้็องด�าเนนิการด้วยความ
รวดเรว็ ในขณะทีเ่ฟซบุค๊ให้ค�ามัน่ว่า
จะแจ้งผูใ้ช้ในทันทีหากมกีารใช้เฟซ 
บุค๊อย่างไม่เหมาะสม และจะให้ความ
ร่วมมอืกบัคณะกรรมาธิการและหน่วย
งานควบคมุดแูลอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง

เกาหลเีหนอื เกาหลใีต้ และศนูย์
บญัชาการยูเอ็นซี เตรยีมถอน
การใช้อาวธุปืนและเจ้าหน้าที่
ออกจากจุดสงัเกตการณ์บรเิวณ
พื้นที่ความมั่นคงร่วมสองฝั่ง
ภายในวันที ่25 ตลุาคมนี้ 

กระทรวงกลาโหมของเกาหลใีต้
ออกแถลงการณ์เมือ่วันจันทร์ทีผ่่าน
มาเกีย่วกบัผลการประชุมร่วมระดบั
ไตรภาคคีรัง้ที ่2 ในรอบสปัดาห์ ที่
อาคารสนัตภิาพของหมูบ้่านปันมนุ
จอมฝ่ังเกาหลีใต้ ระหว่างเจ้าหน้าท่ี
ระดบัสงูของกองทพัเกาหลีใต้ กองทพั
ปลดปล่อยประชาชนเกาหล ี (เคพี
เอ) และศนูย์บญัชาการสหประชาชาติ 
(ยเูอน็ซ)ี ทีม่สีหรฐัเป็นก�าลงัหลกั 
ซึ่งดูแลพื้นที่ความมั่นคงร่วมบน
ฝ่ังใต้ของเขตปลอดทหาร ว่าทัง้ 3 
ฝ่ายจะรือ้ถอนอาวธุปืนและเจ้าหน้าท่ี
ออกจากจดุสงัเกตการณ์บริเวณพืน้ท่ี
ความม่ันคงร่วมสองฝ่ังภายในวนั
พฤหสับดทีี ่25 ตลุาคมนี ้โดยเมือ่
ครบก�าหนดการถอนก�าลังพลและ
สรรพาวุธ ทัง้ 3 ฝ่ายจะลงพืน้ทีต่รวจ
สอบร่วมกนัเป็นเวลา 2 วัน

ทัง้นี ้พืน้ทีค่วามมัน่คงร่วม (เจ
เอสเอ) ตามข้อตกลงดงักล่าวหมาย
ถงึหมูบ้่านปันมนุจอม พืน้ทีแ่ห่ง
เดียวบนชายแดนความยาว 250 
กโิลเมตร ทีท่หารเกาหลเีหนอืและ

เกาหลใีต้ยืนประจนัหน้ากนัตลอด 
24 ชัว่โมง ขณะเดยีวกันมรีายงาน
ด้วยว่า เกาหลเีหนอืจะยุตกิารซ้อม
ยงิปืนใหญ่ด้วยกระสนุจรงิและปิด
ป้อมปืนทุกแห่งตั้งแต่วันท่ี 1 
พฤศจกิายนนี ้ และ 2 เกาหลจีะ
หารอืร่วมกนัอกีครัง้เร่ืองการปิดจุด
สงัเกตการณ์ 11 แห่ง ภายในรศัมี 
1 กโิลเมตรจากเส้นแบ่งเขตแดน
ทางทหารภายในสิน้ปีนี้

ความเคลือ่นไหวดงักล่าวเกดิ
ขึน้ราว 3 สปัดาห์ หลังเจ้าหน้าที่
ของเกาหลเีหนือและเกาหลใีต้ต่าง
เกบ็กูก้บัระเบดิตามแนวเขตปลอด 
ทหารในฝ่ังของตวัเอง โดยภารกจิ
เสร็จสิน้แล้วหลงัด�าเนินการประมาณ 
20 วนั ซึง่เป็นการเตรียมพืน้ทีใ่ห้
ปลอดภยัส�าหรบัภารกจิค้นหาโครง
กระดกูของทหารทีเ่สยีชวีติในช่วง
สงครามเกาหล ี ซ่ึงทัง้ 2 ประเทศ

ตั้งคณะท�างานร่วมกันและจะเริ่ม
ภารกจิในปีหน้า

การประกาศถอนก�าลังอาวุธ
และเจ้าหนา้ทีค่รัง้นีม้ขีึน้แมส้หรฐั
จะแสดงความวิตกกังวลว่าความ
ร่วมมือทางการทหารของ 2 เกาหลี
อาจจะส่งผลกระทบกบัความพร้อม
ทางด้านความมั่นคง และยังไม่มี
ความคบืหน้าทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการ
ด�าเนินการตามค�าสัญญาในการ
ปลดอาวธุนวิเคลยีร์ของเกาหลเีหนอื
อีกด้วย 

นอกจากเรื่องการปลดอาวุธ
แล้ว มีรายงานว่าเกาหลีใต้และ
เกาหลเีหนอืเดนิหน้าเปิดการหารอื
ในระดบัคณะท�างานว่าด้วยความ
ร่วมมอืด้านป่าไม้ โดยรฐัมนตรีช่วย
กระทรวงป่าไม้เกาหลใีต้เปิดเผยว่า 
จะพยายามท�าให้การเจรจาคร้ังนี้
เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรมมากทีส่ดุ  
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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 สามบวกสองเฮ้าสซิ่ง 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 ี
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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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สังคม

เปิดศักราชฤดกูาลใหม่ แบรนด์เนม
ชือ่ดงัจากกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส 
ELLE และ ELLE HOMME จับ
มือกันเปิดตัวคอลเลคชั่นส�าหรับ
ฤดกูาล Fall และ Winter จดังาน 
“ELLE Paris Atelier” 

โดยมณีฏัฐนิภีรณ์ จนัทรโณทยั 
ภรยิาผูว่้าราชการจงัหวัดนครราชสมีา 
เป็นประธานในงาน นอกจากนีย้งั
ได้รบัเกยีรตจิากลกูค้าระดับวไีอพี
และแขกผู้มีเกียรติของจังหวัด
นครราชสมีามาร่วมงาน อาท ิฉตัร
สภุา พงษ์เสนา, พมิพ์นภัส บตุร
วงศ์นรา ฯลฯ รวมทัง้ยงัได้รบัเกยีรติ
จากแขกคนพิเศษท่ีเดินทางจาก
กรุงเทพมหานครมาสร้างสสีนัให้
ชาวเมอืงโคราชได้คกึคักและครกึครืน้
กบัเสยีงเพลงจากอลับัม้ชือ่ดังของ
เธอในฐานะนกัร้องนกัแสดงช่ือดงั 
“น�า้หวาน-พิมรา เจรญิภกัด”ี พร้อม
กบัการแสดงแฟช่ันโชว์คอลเลคชัน่
เสือ้ผ้าล่าสุดให้ชาวเมอืงโคราชได้
ชมก่อนใครๆในเมืองไทย

รมดิา รัสเซลล์ มณเีสถยีร 
กรรมการบรหิารและผูอ้�านวย
การฝ่ายบตูกิสตรี บรษัิท ไอ.ซ.ี
ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า บรษิทัได้มี
แนวคดิทีจ่ะส่งเสรมิและพฒันาผล
งานการออกแบบเสื้อผ้าภายใต้
แบรนด์ ELLE และ ELLE HOMME 
จากกรงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส ให้
มศีกัยภาพ คณุภาพ เพิม่ความโดด

เด่น และมีนวตักรรมต่างๆมากขึน้ 
จงึได้จัดงาน ELLE Paris Atelier 
เพือ่เป็นการเปิดตวัคอลเลคชัน่ล่าสดุ
ส�าหรบัฤดกูาล Fall และ Winter 
2018 และเป็นการเปิดตลาดแบรนด์
เสื้อผ้าชั้นน�าจากต่างประเทศให้
ลกูค้าชาวโคราชได้รูจ้กัมากขึน้

ด้านน�า้หวาน-พมิรา เจริญ
ภกัดี เผยถงึเคลด็ลบัการแต่งตวัให้
ดดูมีสีไตล์ในรปูแบบของตัวเธอเอง
ว่า “หวานอยากให้ทกุคนเน้นการ
แต่งตวัโดยดทูีก่าลเทศะเป็นส�าคัญ 
มากกว่าแต่งตวัตามแฟชัน่หรอืตาม
บคุคลทีเ่ราชืน่ชอบ เพราะบางทีเรา
เหน็ชดุนีว่้าสวย แต่เราอาจจะใส่ไม่
สวย หรอืบางทเีราเห็นว่าดารานกั
ร้องหรอืคนทีเ่ราชืน่ชอบใส่ชดุแบบ
นี้แล้วสวย แต่อย่าลืมว่ารูปร่าง
หน้าตาเราอาจไม่ได้เพอร์เฟคสมบรูณ์
แบบเท่ากบัเขา ชดุทีเ่รามองว่าเขา
ใส่สวยเราอาจจะใส่ไม่สวยกไ็ด้

อยากให้เลือกชดุทีเ่หมาะกบั
รปูร่างหน้าตาของเราเองจะดทีีส่ดุ 
อย่าตามแฟช่ัน เพราะบางทีแฟชัน่
กไ็ม่ได้ตอบโจทย์เราทัง้หมด เลอืก
ช้ินทีเ่ป็นคลาสสิก ไอเทม็ สามารถ
ใส่ได้ตลอดจะดทีีส่ดุ เน้นสพีาสเทล
เป็นหลกั และทีส่�าคญัหากหวานจะ
ต้องไปร่วมงานอเีวนท์ทีไ่หนสกัแห่ง 
หวานจะต้องดูคอนเซ็ปต์ของงาน
ด้วยว่า งานนัน้เขาต้องการให้เรา
แต่งตวัแบบไหน เพ่ือเป็นการให้
เกยีรตเิจ้าภาพค่ะ” 

ศริพิร เดชสงิห์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร-สายงานการตลาด บรษัิท สยามแมค็โคร 
จ�ากดั (มหาชน) เข้าพบ ดร.ค�าแพง ไซสมแพง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงานและ
สวสัดกิารสงัคม สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว เพือ่มอบเงนิกว่า 1.57 ล้าน
บาท และของใช้ เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัทีแ่ขวงอตัตะปือ สปป.ลาว 

นพ.สพุจน์ สมัฤทธวิณชิชา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร โรงพยาบาลยนัฮี เปิดเวทีประ
กวดยนัฮพีรเีซน็เตอร์ 2018 โดยมหีนิง-กมลา ก�าภ ูณ อยุธยา, เอ๊ียม-วรรษพร นกั
แสดงช่อง 7 และซาน-ินภิาภรณ์ เอเอฟ 6 ร่วมเป็นกรรมการตดัสนิในรอบคดัเลือก
การประกวดยนัฮพีรีเซน็เตอร์ 2018 ท่ีอาคารอนิเตอร์ 3 โรงพยาบาลยนัฮี 

ELLE Paris Atelier
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