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เรื่องนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม” จะ
มอีะไรชดัเจนมากกว่านีเ้มือ่เจ้า
ตัวยืนยันไม่รู ้สึกกดดันที่สื่อ 
ต่างชาตพิากนัประโคมข่าว  และ
ไม่เห็นว่ามีผลอะไรกับภาพ 
ลกัษณ์ ขณะที ่“บิก๊ตู”่ ย�า้ชดัว่า
เป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช้ ม.44 
ให้ออกจากต�าแหน่งและไม่ม ี
การขอลาออก ให้รอผลสอบ

จากป.ป.ช.เท่านัน้ ส่วนการเลือ่น
บงัคบัใช้พ.ร.ป.เลอืกตัง้ส.ส.ส่อ
เค้าว่าจะมีการตั้งคณะกรรมา 
ธิการร่วม 3 ฝ่ายขึ้นมาถกกัน
อีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลา
พิจารณานาน 1 เดือน นั่นเท่า 
กับว่ายังไม่ได้ข้อสรุปก็ต้องยืด
การบงัคับใช้ออกไปอกี 1 เดอืน
โดยอัตโนมัติ

วาทกรรม “ประชาธิปไตยไทยนิยม” ดังกระหึ่ม 
แต่ไม่แรงเท่า “นาฬิกาหรู” ของ “พี่ใหญ่” 
“วิกฤตศรัทธา” ถาโถมใส่ “ทั่นผู้น�า-ป.ป.ช.” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ชี้ “ประชาธิปไตยไทยนิยม” 
ไม่ตอบโจทย์และถอยหลังเข้าคลอง 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” วิพากษ์ “ประชารัฐ” 
ความเหมือนที่แตกต่างนโยบาย “ประชานิยม” 
“ธิดา ถาวรเศรษฐ” กระตุ้นประชาชน 
ต้องเรียนรู้และให้บทเรียนผู้ท�ารัฐประหาร 
“Pegasus” ย�้า “เผด็จการ” ตรวจสอบไม่ได้ 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ยังมีชอยส์ให้เลื่อนไป 120 วัน
เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วย 

โดยอ้างว่าระยะเวลา 90 วันไม่เพียงพอ
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“บิ๊กตู่”
 หลังถูกสื่อประจ�าท�าเนียบ 
ถามถึงกรณีคณะกรรมาธิการวิ 
สามัญพิจารณาร่างพระราชบัญ 
ญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู (พ.ร.ป.) 
ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีมติ
แก้ไขเนื้อหาของร่างกฎหมายให้ 
มีผลบังคับหลังจากประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว 90 วัน 
จากเดมิทีก่�าหนดให้บงัคบัใช้ทนัที
 สรุป “บิ๊กตู่” ลอยตัวอ้าง
แบ่งหน้าที่กันท�าแล้วไม่ก้าว 
ก่าย ไม่แทรกแซง
 ทั้งนี้การเลื่อนบังคับใช้พ.ร.ป. 
เลือกตั้งส.ส.ออกไปอีก 90 วัน 
หลังประกาศลงในราชกิจจานเุบก 
ษา ไม่ได้เป็นชอยส์เดียวที่ สนช.
จะลงมติชี้ขาดกันในวันที่ 25 มก 
ราคมนี้ แต่ยังมีชอยส์ให้เลื่อน 
ไปอีก 120 วันเป็นอีกหนึ่งตัว 
เลือกด้วย โดยยกข้ออ้างว่าระยะ
เวลา 90 วันไม่เพียงพอให้พรรค 
การเมืองเตรียมความพร้อม
 อย่างไรกต็ามเมือ่ฟังความเห็น 
จากผู้มีอ�านาจทั้งหลายแล้วมอง
เห็นแนวโน้มว่าวันที่ 25 มกราคม
นี้อาจไม่ได้ค�าตอบสุดท้าย คง 
มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม  
3 ฝ่าย ระหว่าง สนช. กรธ.และ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.)
ขึ้นมาพิจารณากันอีกครั้งว่าจะ 
ให้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับ
ใช้ทันทีหลังประกาศลงราชกิจ 
จานุเบกษา หรือจะให้เล่ือนเวลา
ออกไปกี่วัน ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลา
พิจารณานาน 1 เดือน
 นั่นเท่ากับว่ายังไม่ได้ข้อ
สรุปก็ยืดบังคับใช้ออกไปแล้ว 
1 เดือนโดยอัตโนมัติ

สถานการณ์การเมืองเกี่ยวกับ 
สองประเด็นใหญ่ที่ก�าลังถูกพูด 
ถึงมากที่สุดมีความชัดเจนแล้ว 
ทั้งสองกรณี
 เรือ่งนาฬิกาหรูของ “บิก๊ป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ทีก่ระแส
ข่าวไหลไปไกลถึงขนาดที่ว ่าจะ
แสดงสปิริตลาออกเพราะทนต่อ 
แรงกดดันไม่ไหว
 แต่ล่าสุดทั้งท่าทีของ “บิ๊ก
ป้อม” และ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประ 
ยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ตอกย�า้ชดัเจนว่า
ไม่มถีอดใจลาออก หรอืถกูยืน่ซอง
ขาวให้ออกเพื่อรอการตรวจสอบ
 “ที่สื่อนอกเสนอข่าวก็เพราะ
สื่อไทยเสนอกันออกไป แต่ก็ไม่ 
ได้กงัวลอะไร และไม่มอีะไรกระทบ 
ภาพลกัษณ์หรอก...พรุง่นีจ้ะไม่ให้
ถามแล้ว” 
 เป็นค�าให้สัมภาษณ์ล่าสุด
ของ “บิ๊กป้อม” ที่ตอบค�าถาม
สื่อประจ�าท�าเนียบรัฐบาล
 “ขอให้ฟังจากคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอให้แยกแยะ
ให้ออกว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่อง
ส่วนตัวของพล.อ.ประวิตร เร่ือง
เหล่านี้ก็มีขั้นตอนและกระบวน 
การสอบสวนว่าได้มาอย่างไร ได้
มาจากไหน หลายคนไปกล่าวอ้าง
ว่ามาจากการทจุรติท่ีไหน อย่างไร 
กต้็องมกีารสอบสวนกนัต่อ เพราะ
ฉะนั้นต้องรอข้อยุติให้ได้ก่อน...
อยากท�าความเข้าใจที่หลายท่าน
อยากให้ผมใช้ค�าสั่งมาตรา 44 ก็
ต้องอธิบายว่าที่ผ่านมาผมใช้ใน
เรื่องของการลงโทษ และที่ท�าก็
เพราะมีหน่วยงานเสนอขึ้นมา 

ชัดเจนพอไหม?

เช่น ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแจ้งขึ้นมาว่ามีการสอบ 
สวนแล้วและมีผลออกมาเช่นนี้
เห็นควรให้เอาออกก่อนผมจึงใช้ 
มาตรา 44 ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไป 
ใช้กับใครก็ได้ ผมก็ต้องระวังตัว
เองเช่นกัน กรณีน้ีก็เช่นกันก็ต้อง
รอฟัง ป.ป.ช.จะเสนอเรื่องขึ้นมา”
 เป็นค�าให้สัมภาษณ์ของ 
“บิ๊กตู่” ที่ตอบค�าถามส่ือประ 
จ�าท�าเนียบรัฐบาล
 สรุปเรื่องนาฬิกาหรูของ “บิ๊ก
ป้อม” คงไม่มอีะไรชดัเจนไปมาก 
กว่านี้อีกแล้ว
 อีกเร่ืองคือการเลื่อนโรดแม็พ
เลือกต้ังท่ีมีความชัดเจนอีกเช่น 
กันว่าเล่ือนแน่ ท่ียังไม่ชัดมีเพียง
ประเด็นเดียวคือจะเลื่อนออก 
ไปจากโรดแม็พเดิมกี่วัน กี่เดือน  

หรือกี่ปี เท่านั้น
 “เรื่องการท�ากฎหมายลูก 
เป็นหน้าทีข่องสภานติบิญัญตัแิห่ง 
ชาติ (สนช.) และคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ยังมีอีก
หลายขั้นตอน โดยเฉพาะจะต้อง
ตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่ายมาพิ 
จารณาร่วมกัน สรุปแล้วถึงอย่าง 
ไร ก็ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอน  
แต่จะเลือกตั้งเมื่อไร ประการใด 
ขึน้อยูก่บัการพจิารณาร่วมกนัของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราต้องท�า 
ให้สภาเข้มแขง็ ต้องเชือ่มัน่ เพราะ 
ท่ีผ่านมาเราไม่ค่อยเช่ือม่ันใน
ระบบสภาและรัฐสภามากนัก วัน 
นี้ผมต้องท�าเป็นตัวอย่าง ผม 
เชื่อมั่นใน สนช. ใน กรธ. ผมไม่
ไปก้าวล่วง”
 เป็นค�าให้สัมภาษณ์ของ 
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In Brief : ย่อความ

ลดภาษีช่วยคนชรา

ทรรศนะ

ปัญหามีไว้ให้แก้ จะแก้ยังไงก็ให้
ท�าให้ดีท่ีสุด แก้ตรงไหนอย่างไร 
ไม่ใช่แค่รณรงค์ให้มีลูกมากขึ้น 
อย่างนี้ไม่ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จริง 
มีลูกมากแล้วก็ต ้องท�าให ้มีคุณ 
ภาพด้วย ไม่ใช่เกิดมาก่อเรื่องเกิด
มาเกาะพ่อแม่

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนที่มีอายุต่างกันเป็นกลุ่มๆ อย่างอายุ 50– 
60 ปีท่ียังพอท�างานได้ก็เป็นอีกกลุ ่มหนึ่ง  
คนท่ีเลย 60 ขึ้น หรือนอนติดเตียงก็ไว้อีก 
กลุ ่มหนึ่ง หรือจะจัดให้คนที่อายุน้อยกว่า 
และท�างานได้มาช่วยดแูลกไ็ด้ แต่ไม่เอามาอยู่
รวมกันทั้งหมด จะท�าให้ดูแลล�าบาก หรือ
บรษิทัไหนรบัคนสงูอายทุ�างานกจ็ะได้ลดหย่อน
ภาษีเป็นพิเศษ
 อาตมารับคนสูงอายุมาท�างานเยอะเลย  
เป็นร้อยคน แต่ไม่ได้ลดหย่อนภาษีเลย ภาษี
ท้องถิ่นก็ยังเสียเหมือนเดิม เสียภาษีเต็มๆ 
อย่างนี้มันต้องท�าให้เป็นบรรทัดฐานแน่นอน  
เพื่อจะได้ดูแลคนสูงอายุได้ คนชราก็กินอิ่ม
นอนอุ่น อย่างท่ีวัดอยู่อย่างสบาย ข้าวปลา
อาหาร ผลไม้ ขนมนมเนยไม่อด ไม่เดือดร้อน 
 เอาละสรุปว่าปัญหามีไว้ให้แก้ จะแก้
ยงัไงกใ็ห้ท�าให้ดทีีส่ดุ แก้ตรงไหนอย่างไร 
ไม่ใช่แค่รณรงค์ให้มลีกูมากขึน้ อย่างนีไ้ม่
ได้แก้ปัญหาอย่างแท้จรงิ มลีกูมากแล้วก็
ต้องท�าให้มคีณุภาพด้วย  ไม่ใช่เกดิมาก่อ
เรื่อง เกิดมาเกาะพ่อแม่ ตอนนี้ก็น่าเป็น
หว่งเดก็ท่ีก้มหน้ากบัโทรศพัท์ เล่นเฟซบุ๊ก  
เล่นไลน์ แชตแชร์ ไม่คดิทีจ่ะท�ามาหากิน
กนัเท่าไรนกั ขายของกไ็ม่ขาย ท�างานกไ็ม่ 
ท�า สงัคมเราก�าลงัอยูใ่นภาวะสบัสนวุน่วาย  
จะแก้ปัญหาคนก็ต้องแก้ให้ถูกทาง ไม่
เพิ่มคนแล้วเพิ่มปัญหา ต้องคิดว่าจะท�า
อย่างไรประเทศไทยจึงจะไม่มีปัญหา
	 เจริญพร

เติมเชื้อไฟ

การด�าเนินคดีกับภาคประชาชนท่ีน่า
สนใจขณะนี้คือ การออกหมายเรียก 
“อาจารย์ชาญวทิย์ เกษตรศริ”ิ กรณี 
โพสต์เฟซบุ ๊กสาธารณะวิจารณ์กระ 
เป๋าถอื “ภรยิาทัน่ผูน้�า” ขณะเดนิทาง 
ไปต่างประเทศ ซึ่งปอท.ระบุว่าเข้าข่าย 
บิดเบือนข้อมูลให้บุคคลอื่นเข ้าใจ 
ผิดว่าเป็นกระเป๋าหรูราคา 2 ล้านบาท  
เป็นความผิดตามมาตรา 14 พ.ร.บ. 
คอมพิวเตอร์
 เร่ืองที ่2 คอื การแจ้งความร้องทกุข์
ด�าเนินคดี 8 นักกิจกรรม “We Walk 
เดินมิตรภาพ” ฝ่าฝืนค�าสั่งคสช. 
ที่ 3/2558 ในความผิดฐานร่วมกัน 
มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองต้ัง 
แต่ 5 คนขึ้นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากหัวหน้าคสช. ซึ่งก่อนหน้าน้ีกลุ่ม 
We Walk เดินมิตรภาพ” ย่ืนฟ้อง
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (สตช.)  
ผู้ก�ากับการและผู้บังคับการต�ารวจให้
ยุติการปิดกั้นการใช ้สิทธิเสรีภาพ 
ในการชุมนุมของเครือข ่ายตามรัฐ 
ธรรมนูญ 
 การเดิน 800,000 ก้าว 450 กิโล 
เมตรจากกรุงเทพถึงขอนแก่น เพื่อ
สื่อสารใน 4 ประเด็นหลัก คือ เรื่อง 
หลักประกันสุขภาพ บัตรทอง รัฐ
สวัสดิการ ความมั่นคงทางอาหาร กฎ 
หมาย สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน 
รัฐธรรมนูญและการมีส่วนร่วม
 การใช้อ�านาจจดัการกบัประชา 
ชน “เดินก็ผิด นั่งก็ผิด ชู 3 นิ้วก็
ผิด” จึงเหมือน “เติมเชื้อไฟ” ให้
ยิ่งเพิ่ม ขณะที่ความศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นของ “ผู้มีอ�านาจ” มี
แต่ลดลง โดยเฉพาะกรณ ี“นาฬิกา
หรู” ที่ “ทั่นผู ้น�า” ถือเป็นเรื่อง 
“ส่วนตัว” ไม่มีการปลด ไม่มีการ
ลาออกนั้น แต่  “สื่อพวกเดียวกัน” 
กลับพาดหัวว่า “กอดศพ”!

มาตรการลดหย่อนภาษีส�าหรับคนมีบุตรคน 
ที่ 2 ท�าให้นึกถึง คุณมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งยุค
หนึ่งรณรงค์ให้คุมก�าเนิด คุมไปคุมมาเด็ก 
เกิดน้อยลง คนแก่มากขึ้น ท�าให้ต้องมีงบประ 
มาณเลี้ยงดูคนแก่หรือสูงอายุ เพราะภาษีที่ 
เก็บตามปรกติทั้งธุรกิจและคนวัยท�างานไม่
เพียงพอจะมาเจือจุนช่วยเหลือคนชรา จึง 
ต้องมากระตุ้นให้วัยรุ ่นมีงานท�าเพราะยังมี
ความแข็งแรง เด็กเกิดใหม่ก็จะได้เติบมา 
เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นแรงงานประเทศและ 
เสียภาษีให้ประเทศ 
 อันนี้เป็นเรื่องทางโลกที่อลวลกันอยู่อย่าง
นี้ บางช่วงก็กลัวประชากรจะล้นบ้านเมือง 
ล้นโลก ก็คุมก�าเนิดกันใหญ่ ถุงยางอนามัย 
มีชัยดังเหลือเกิน ค�าขวัญ “มีลูกมากจะ
ยากจน” ท�าให้แต่ละครอบครัวมีลูกแค่คน
สองคน แต่ตอนนี้เป็นว่ามีปัญหาคนท�างาน
น้อย ต้องเอาคนต่างชาติมาท�างานแทน แย่ง
อาชีพคนไทยก็มี จึงมีทั้งข ้อดีและข้อเสีย  
แต่คนไทยเองก็เลือกงาน ไม่อยากท�างาน 
ท่ีใช้แรงงานหรือเหนื่อยมาก คนอีกกลุ่มก็คิด
แต่กนิ เล่น เทีย่ว  ไม่ท�างานกไ็ม่มีรายได้ หรอื
รายได้ไม่พอรายจ่าย เงินภาษีก็ได้น้อย ไม่ 
พอน�ามาใช้จ่ายด้านต่างๆรวมถึงดูแลคนชรา
ให้กินอิ่มนอนอุ่น  
  ตอนนี้ต ้องหมุนกลับมาให ้ มีลูกมาก  
ความจริงประชากรไม่ต้องเพิ่มมากก็ได้ แต่
ต้องท�าให้คนอยากท�างาน มีรายได้เพียงพอ 
รัฐก็จะมีภาษีมากขึ้นและน�าไปใช้จ่ายต่างๆ
รวมถึงดูแลคนชรา จะจัดเป็นนิคมหรือจะ 
เรียกว่าบ้านพักคนชราก็ตาม บ้านพักส�าหรับ
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เศรษฐกิจ

ไปรษณย์ีลยุ‘ขนส่ง-โลจสิตกิส์’

นางสมร เทดิธรรมพบิลู กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่บรษิทั ไปรษณย์ีไทย 
จ�ากัด (ปณท) เปิดเผยว่า ปี 2561 
ไปรษณีย ์ไทยจะมุ ่ งเน ้นสร ้าง 
ความเป็นเลศิตามนโยบาย POST 
Excellence ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพบริการเพื่อสร้างความ 
พึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ เน้นนวัต 
กรรมใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ

การให้บริการและพลังขับเคลื่อน
ธุรกิจจากคนในองค์กรตามแนว 
ทาง “THP POWER” 5 มิติ 
คือ 1.พนกังานปฏิบติังานอย่างมอื
อาชพี (Professional Manpower) 
2.ระบบปฏิบัติงานต้องมีมาตร 
ฐานเดยีวกนัทัว่ไทย (Operational 
Standard) 3.พัฒนามุมมอง 
ทางธุรกิจของบุคลากร (Wisdom) 

ไปรษณีย์ไทยพร้อมลุยตลาดขนส่งและโลจิสติกส์ในยุคการ
แข่งขนัสูง ชกูลยทุธ์ “THP POWER” เดนิหน้าพฒันาความเป็น
เลิศทุกกระบวนการท�างานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 
e-Commerce สู่ไปรษณีย์ไทย 4.0 

ตรวจเยี่ยม	 : ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม 
คณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) และมอบนโยบาย
แก่คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยมี พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง 
รักษาการประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

แถลงทิศทาง	 : ฉัตรชัย สันตติอนันต์ รองประธานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท  
ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด แถลงทิศทางการด�าเนินธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ซัมซุงประจ�าปี 2561 รุกตลาดด้วยทัพเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มาพร้อมนวัตกรรม 
สุดล�้าระดับโลก ภายในงาน “Samsung Digital Appliances Conference 2018” 

เวยีตเจท็จดัรายการคนืก�าไรผูบ้รโิภค
ด้วยโปรโมชั่น “Enjoy Sky Festi 
val” เปิดจองบตัรโดยสารราคาเริม่ 
ต้น 0 บาท (ไม่รวมภาษีและค่าบริ 
การ) จ�านวน 500,000 ใบ จองได้
ตั้งแต่วันที่ 24–26 มกราคม ทาง
เวบ็ไซต์ www.vietjetair.com ส�าหรบั
เส้นทางทัว่ไทยระหว่างสวุรรณภูมิ- 
เชียงใหม่ ภูเก็ต  เชียงราย บนิตรง 
ระหว่างภเูกต็-เชยีงราย และทั้ง 6 
เส้นทาง เชื่อมไทย-เวียดนาม ได้ 
แก่ กรงุเทพฯ (สวุรรณภูมิ)-โฮจมินิห์ 
ซิตี้/ฮานอย/ไฮฟอง/ดาลัด เชียง 
ใหม่-โฮจิมินห์ซิตี้ และภูเก็ต-โฮจิ
มนิห์ซติี ้เดนิทางตัง้แต่วนัที ่1 มนีา 
คมถึง 31 ธันวาคม 2561 (ไม่รวม

‘เวยีตเจท็’โปรโมชัน่0บาท500,000ใบ 

(กมัพชูา)
 นอกจากนี้ ผู้โดยสารที่บินกับ 
เวียตเจท็ตัง้แต่วนันีถ้งึ 28 กมุภา 
พันธ์ ยังร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับ
ของรางวัลมูลค่ากว่า 1.4 ล้าน 
บาท และของขวัญพรีเมี่ยมใน
แคมเปญ “Enjoy Sky Festival” 

ผ่านการสุ่มจับรางวัล ทั้งบัตรโดย 
สารไป-กลับภายในประเทศเวียด 
นาม รางวัลเงินสด 14,000 บาท 
รางวลัใหญ่คอืเงนิสดกว่า 140,000 
บาท ทั้งสามารถดาวน์โหลดเกม
ออนไลน์ “Vietjet Sky Fun” จาก 
App Store หรือ Google Play 
Store เพื่อร่วมสนุกและลุ้นรับของ
รางวัล รวมถึงบัตรโดยสารไป-
กลับเส้นทางภายในประเทศเวียด 
นามและระหว่างประเทศ
 เวียตเจ็ทยังจะขยายเส้นทาง
บินใหม่ เพิม่จ�านวนเครือ่งบนิและ
พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ ์และบริการรูปแบบ 
ใหม่กับผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัด
รายการโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่อง
และโปรแกรมความบันเทิง โดย
เฉพาะช่วงเทศกาลส�าคัญๆ 

สมร เทิดธรรมพิบูล

นวตักรรมภายในองค์กร (Respon 
sive to Innovation)
 ส�าหรับแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพในเชิงธุรกิจ จะเดินหน้า
ลุยตลาดขนส ่งและโลจิสติกส ์ 
อย่างเตม็ที ่ด้วยการพัฒนาบรกิาร
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อรองรับ 
ผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ ่ม e-Com 
merce SMEs รวมถึงผู้ประกอบ
ชุมชนท้องถ่ินมากขึ้น นอกจากนี้
จะมีการร่วมมือกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อตอบ 
สนองความต้องการของผู ้ใช้บริ 
การทุกประเภท

4.เน้นสร้างความผูกพันระหว่าง
พนกังานและผูใ้ช้บรกิาร (Engage 
ment) และ 5.ส่งเสริมการสร้าง

วันหยุดนักขัตฤกษ์และตารางบิน
เป็นไปตามที่ก�าหนด) รวมถึงเส้น 
ทางจากเวียดนามสู่โซล ปูซาน  
(เกาหลีใต้) ฮ่องกง เกาสง ไทเป 
ไทจง ไถหนัน (ไต้หวัน) สิงคโปร์  
กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซยี) ย่างกุง้ 
(เมียนมาร์) พนมเปญ เสียมราฐ 
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ข่าวย่อย

ภูเขาไฟถล่มใส่นกัสกี
สถานีโทรทัศน์ญ่ีปุ่นรายงาน
ว่า ภเูขาไฟปะทพุ่นหินใส่นกัสกี 
ทีส่ถานตากอากาศบนภเูขาทาง
ภาคกลาง ขณะที่ผู้เล่นสกีสูญ 
หาย 1 คนเนื่องจากหิมะถล่ม
ที่เกิดขึ้นคล้อยหลังภูเขาไฟ 
ปะทุได้ไม่นาน มีผู้ติดอยู่ใพื้น 
ที่หิมะถล่ม 3 คนและได้รับ
ความช่วยเหลอืออกมาแล้ว สถา 
นีอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุ ่นคาดว่า 
ภูเขาไฟคูซัตสึ-ชิราเนะ สูง 
2,160 เมตรปะทขุึน้ และยกระ 
ดับเตือนภัยไว้ที่ระดับ 3 โดย 
ประกาศห้ามประชาชนปีนเขา

นักสกีติดพายุหิมะ 
นักบินเฮลิคอปเตอร์ในสกอต 
แลนด์ช่วยนักสกี 2 คนที่ติด
ค้างอยู่ท่ามกลางพายุหิมะบน
ภูเขาสูงกว่า 3,000 ฟุตตลอด
ทัง้คนืโดยไม่มทีีก่�าบงัให้มายงั
ที่ปลอดภัยได้ส�าเร็จ น�าตัวมา 
ยงั เมอืงทอร์ลนัด ีในฟอร์ต วลิ
เลียม และส่งต่อไปยังรถพยา 
บาลของสกอตต์ 

เตือนนักข่าวมาเฟีย 
นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของ
กัมพูชา กล่าวในงานประชุม
นักข่าวกว่า 3,000 คน ซึ่งจัด
ขึน้ทีเ่กาะเพชร เตอืนว่านกัข่าว
บางส่วนมีพฤติกรรมเหมือน
มา เฟ ี ย  คอย เรี ยกรับผล
ประโยชน์ แลกกับการเสนอ
ข่าวหรือปกปิดข่าวบางอย่าง 
ขณะที่บางคนละเมิดกฎหมาย 
หรือท�าตัวเหมือนผู้พิพากษา 
ผู ้น�ากัมพูชาเรียกร้องให้สื่อ
ช่วยกันน�าเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์และเป็นเรื่องจริง
เท่านั้น เพื่อท�าหน้าที่สะท้อน
ความเป็นจริงในสังคม แทน
การวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อน�าไป
สู่การพัฒนาประเทศ

ต่างประเทศ

‘โสม’หวงัโอลมิปิกคลายวกิฤต
ประธานาธิบดีมุน แจอิน ของ
เกาหลีใต้กล่าววันนี้ว่า ควรจะต้อง
ด�าเนินความพยายามมากขึ้นเพื่อ
รบัประกนัว่าการเจรจาระหว่างสอง 
เกาหลีว ่าด ้วยการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกฤดูหนาวในเดือนหน้าจะ
น�าไปสู่การเจรจาเรื่องโครงการอา 
วุธเกาหลีเหนือระหว่างสหรัฐกับ
เกาหลีเหนือ
 ประธานาธบิดมีนุ กล่าวในการ
ประชุมคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่
ท�าเนียบบลูเฮาส์ของเกาหลีใต้ว่า 
เกาหลีใต้ได้โอกาสส�าคัญที่จะเปิด
กระตูเพื่อน�าไปสู่การหาทางออก
โครงการนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ
อย่างสันติและเสริมสร้างสันติ 
ภาพบนคาบสมุทรเกาหลี
 ขณะเดียวกัน ทางท�าเนียบ
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ แถลง
ปฏเิสธการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่ง 
ขนักีฬาโอลมิปิกฤดหูนาวในเดอืน
หน้าว่าเป็นโอลิมปิกเปียงยาง โดย 
ยืนยันว่าโอลิมปิกจะช่วยบรรเทา
ความขัดแย้งที่มีต่อโครงการนิว 
เคลียร์เกาหลีเหนือลงได้
 นกัการเมืองฝ่ายค้านบางกลุม่
และกลุ่มอนรุกัษ์นยิมในเกาหลใีต้
วิจารณ์ต�าหนิการให้เกาหลีเหนือ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 
ที่จะจัดขึ้นในเมืองพย็องชัง สถาน
ตากอากาศของเกาหลีใต้เดือน

หน้า โฆษกท�าเนียบบลูเฮาส์แถลง
ว่า พย็องชังเกมจะเป็นกีฬาโอลิม 
ปิกแห่งสันติภาพ ขณะที่มีผู ้ประ 
ท้วงกลุม่ย่อยจดัการชมุนมุทีส่ถานี
รถไฟใจกลางกรงุโซลเมือ่วนัจนัทร์ 
ในช่วงที่คณะผู้แทนเกาหลีเหนือ
เดินทางมาถึง โดยชูป้ายที่มีข้อ 
ความต่อต้านโอลมิปิกเปียงยางของ 
นายคิม จองอึนผู้น�าเกาหลีเหนือ
 อย่างไรก็ตามคณะตรวจสอบ
สถานทีข่องเกาหลเีหนอื ทีเ่ดนิทาง
ถึงกรุงโซล กเ็สรจ็สิน้การตรวจสอบ
สถานทีจ่ดัแสดงศลิปวฒันธรรมของ
เกาหลเีหนอืในเมอืงกงันงึ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการแข่งขันโอลิมปิก
ฤดหูนาว ก่อนเดนิทางไปยังสนาม
กีฬาในกรุงโซล และเดินทางกลับ
กรุงเปียงยางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 มคีวามเคลือ่นไหวจากประเทศ
ญี่ปุ่นว่ามีชาวญี่ปุ่นกว่า 300 คน 
ร่วมการซ้อมหลบภัยจากการโจม 
ตด้ีวยขปีนาวธุข้ามทวปีของเกาหลี 
เหนอื โดยจดัขึน้ทีส่วนสนกุโตเกียว 
โดม ในกรุงโตเกียว รวมถึงสถานี
รถไฟใต้ดิน และชุมชนย่านใจ 
กลางเมือง
 การซ้อมหลบภยัมกีารแจ้งเตอืน
จากเครื่องขยายเสียงให้ประชาชน
รบัทราบถงึการจ�าลองสถานการณ์ 
และขอให้ทุกคนหาที่ก�าบังภายใน
อาคารหรอืชัน้ใต้ดนิ จากนัน้เครื่อง 
เล่นต่างๆ ในสวนสนุกก็หยุดท�า 
งาน ผู้เข้าร่วมการซักซ้อมต่างเดิน
ลงไปในชัน้ใต้ดนิอย่างสงบ การซ้อม 
หลบภัยขีปนาวุธจัดขึ้นอีกหลาย 
แห่งในญี่ปุ่นตั้งแต่ปีที่แล้ว

ไมค์ เพนซ์ รองประธานาธิบดีของ
สหรฐั ได้เข้าพบกับนายกรฐัมนตรี
เบนยามนิ เนทันยาฮ ูในโอกาสเริ่ม 
เยือนอิสราเอลที่เยรูซาเลม โดยมี 
นายเจสนั กรนีแบลตต์ ผูแ้ทนด้าน
ตะวันออกกลางประจ�าท�าเนียบ
ขาว นายเดวิด ฟรีดแมน เอกอัคร 
ราชทูตสหรัฐ และ นายรอน เดร์
เมอร์ เอกอัครราชทูตอิสราเอล
ประจ�ากรุงวอชิงตันได้เข้าร่วมใน
พิธีต้อนรับวันจันทร์ตามเวลาท้อง
ถิ่น ก่อนที่นายเพนซ์จะได้พบหา 

ผู้น�าอิสราเอลช่ืนชมสหรัฐ

(อียู) ให้การรับรองสถานะรัฐปา 
เลสไตน์อย่างเป็นทางการ ในโอกาส
ที่เขาจะพบกับคณะรัฐมนตรีต่าง
ประเทศอียูเพ่ือตอบโต้การท่ีประ 
ธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ของสหรฐั
ตดัสนิใจรบัรองเยรซูาเลมเป็นเมอืง
หลวงอิสราเอล และกล่าวว่ายุโรป
จะต้องกล้าที่จะให้การรับรองสถา 
นะรัฐปาเลสไตน์อย่างเป็นทางการ

รอืกบันายเนทนัยาฮ ูซึง่รองประธา 
นาธิบดีเพนซ์ได้รับการต้อนรับ
อย่างอบอุ่นในอิสราเอล พร้อม
ช่ืนชมการตัดสินใจของสหรัฐเม่ือ
เดอืนทีแ่ล้วทีใ่ห้การรบัรองสถานะ
เยรูซาเลมเป ็นเมืองหลวงของ
อสิราเอล แต่ท�าให้ปาเลสไตน์และ
ประเทศพันธมิตรอาหรับไม่พอใจ 
 ส่วนความเคลื่อนไหวอีกด้าน
หนึ่ง เจ้าหน้าที่ระดับสูงกล่าวว่า 
ประธานาธบิดมีาห์มดุ อบับาสของ
ปาเลสไตน์จะขอให้สหภาพยุโรป 
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KING-P-080118

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด

เลขที่ 3 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 08-6475-3138, 09-3535-6365

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญช ี(สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    

 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

2. เสมียนประจำออฟฟศ   

 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     

 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา

4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    

 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา

5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       

 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา

6. แมบาน (กินอยูประจำ)  

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

 

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 080118=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยเคมีภัณฑ์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 

ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. หวัหน้างานฝ่ายผลติ  2 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ25 ปีขึน้ไป วฒุมิ.3 ขึน้ไป
	 มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี	
	 ถ้ามปีระสบการณ์ควบคมุงานมาก่อนจะพจิารณาเป็นพเิศษ

2.	พนกังานฝ่ายผลติ												10 ต�าแหน่ง
 เพศชาย อาย ุ18 ปีขึน้ไป
 วฒุปิ.6 ขึน้ไป
	 มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	
	 มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงินเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ	08-1696-9536,	08-1850-8600,	08-1927-9536

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4753 (1278) วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

สังคม

QR Code Payment 
เทรนด์โลกดิจิตอลมาแรงฉุดไม ่
อยู่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) ก็ไม่พลาดที่จะต้องยก
ระดับประสบการณ์ช็อปปิ้งให้เข้า
กับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยจับมือ
พันธมิตร 6 ธนาคารชั้นน�าด้วย
การเปิดตวั “นวัตกรรม QR Code  
Payment”ให้การช็อปปิ้งอิสระ 
กบัรปูแบบ “การใช้จ่ายไร้เงนิสด” 
กับแนวคิด “The New Chapter 
of Cashless Life” มิติใหม่แห่ง
ชีวิตไร้เงินสดตอบรับไลฟ์สไตล์
นักช้อปยุคดิจิตอลที่ได้ทุกอย่าง 
ดั่งใจ เพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้ว  
เพิ่มความสะดวกให้ทั้งลูกค้าและ
ร้านค้า
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ปฏบิตักิาร บริษทั เซน็ทรลัพฒันา 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีพี
เอ็น” ร่วมกับพันธมิตรธนาคาร 
6 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกร
ไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ออมสิน, 
ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา 
เดินหน้าติดตั้งระบบ QR Code 
Payment ในศูนย์การค้าของ 
ซพีเีอน็ท่ัวประเทศทีร้่านค้า 4,000 
ร้านค้าชั้นน�า อาทิ Giordano, 
Guy  La roche ,  Swa t ch , 
Hava ianas ,  TWININGS, 
CHAHO, Emack&Bol io’s,  
Kyo Roll En, ดอยตุง และ 
Pororo Aquapark Bangkok 

 ด้าน เคน-ภูภูมิ พงศ์ภาณุ 
เผยว่า “ผมว่าผู ้ชายส่วนใหญ่ 
ชอบไอเดยีนีน้ะ เพราะปรกตเิราก็
พกของติดตัวน้อยอยู่แล้ว มีแค่
สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็เอาอยู่ 
ข ้อดีอีกอย่างคือเราเห็นข้อมูล 
ว่าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง แต่ละ
แบงค์ก็มีฟังก์ชันการ track หรือ
เตือนเราด้วย SMS ผมว่าความ
รู ้สึกก็แทบจะไม่ต่างจากการใช้
จ่ายด้วยเงินสดแบบเดิม เพียง 
แค ่สะดวกมากขึ้นตอนนี้ผมก็ 
หุ้นกับเพื่อนดาราเปิดร้านอาหาร
ชื่อ ‘เขียวไข่กา’ ถ้าลูกค้าไม่สะ 
ดวกจ่ายด้วยเงินสดก็ต้องรูดบัตร
เครดิตแต่ถ้ามี QR Code เข้ามา
ช่วยก็ลดขั้นตอนได้เยอะ ลูกค้า 
เองกม่ั็นใจได้ว่าข้อมูลจะไม่รัว่ไหล
มันสะดวกและปลอดภัยจริงๆ”

สมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บจก.สยามคูโบต้าคอร์ปอ 
เรชั่น จัดโครงการ “KUBOTA ปันน้�าใจให้น้อง” ปีที่ 3 มอบกระเป๋าและอุปกรณ์
การเรียน ให้แก่ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน เพื่อมอบให้แก่ นักเรียนและเยาวชนที่ขาดแคลนในท้องถิ่นต่างๆ 

มร.ฮโิรยูกิ คทิาโนะ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พานาโซนิค เอ.พี.เซลส ์(ประเทศไทย) 
จ�ากัด แถลงข่าวฉลอง 100 ปี ก้าวสู่ท็อปพรีเมียมแบรนด์ ในปี 2020 เปิดตัว 
เครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีนาโนอี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Quality  
Air for Life” ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีร้านค้า
รายย่อย ได้แก่ แบรนด์แฟช่ัน 
ถึง 822 แบรนด์, สินค้าไอที 
และอิเล็กทรอนิกส์อีกกว่า 800 
แบรนด์, ร้านค้า Kiosk, ผู้เช่า 
รายย่อยรวมจ�านวนอกีกว่า 1,500 
ร้าน และร้านอาหารภายใน ‘Food 
Park’ ท้ังหมดกว่า 800 ร้าน  
ณ ศูนย์ฯ 30 สาขา
 ดาราสาว แพนเค้ก-เขมนจิ 
จามิกรณ์ เผยว่า “ในฐานะขา
ช็อปการมี QR Code เข้ามาช่วย
ให้เราสะดวกขึ้นไม่ต้องพกแบงค์
หรือเศษเหรียญ หรือคอยหาตู้ 
ATM กดเงินสด สามารถสแกน 
ซื้อสินค ้าที่ต ้องใช ้อยู ่แล ้วใน 
ชีวิตประจ�าวัน แพนเองมีธุรกิจ
ร้าน Teddy House ท่ีเปิดใน
ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นด้วย ส่วน

ตัวเช่ือว่าการท่ีผู้ซ้ือได้รับความ
สะดวกในการช�าระเงิน ช่วยเพ่ิม
โอกาสในการขายของมากขึ้นเรา
สามารถสรุปยอดขายได้โดยดู 
จากแอพฯ บนมือถือ ซึ่งข้อมูล 
ตรงนี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจไปวาง 
แผนคิดต่อยอดธุรกิจของตัวเอง 
ได้แพนเองก็คิดว่าจะติดตั้ง QR 
Code ทีร้่านตวัเองด้วยเหมอืนกนั”
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สังคม

พล.อ.ชัยณรงค์ หนุนภักดี ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.

344) นัดเพื่อนๆ ร่วมรุ่น อาทิ นพ.มงคล ณ สงขลา, ประสิทธิ หิตะนันทน์,  

ศ.คุณหญิงทักษิณา สวนานนท์, อโนทัย พรประภา มาร่วมพบปะสังสรรค์ในงาน  

“26 ปี ที่ผูกพัน” ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  

พันต�ารวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิด

กิจกรรมงานส่ิงแวดล้อมศึกษา ตอน Green & Clean “โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 2”  

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส�านึก ให้ใส่ใจและมีจิตส�านึกในการร่วมดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อม 

บุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก พร้อมด้วย บุญชัย 

โชควัฒนา ประธานหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER) 

จัดพิธีเปิดหลักสูตร THE MASTER รุ่น 3 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นน�า  

มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสักขีพยาน 

ในพิธี MOU ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กับ บริษัทเดนโซ่ คอร์ปอเรชั่น ใน 

การตั้งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Lean Automation System Integrator สู่การ

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ 

เจษฎา สุวรรณาภัย เจ้าของและดีไซเนอร์แบรนด์ชุดเจ้าสาว “MIRROR MIRROR 

BANGKOK จัดงานฉลองเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการ พร้อมแฟชั่นโชว์คอล 

เลกชันแรก “Frozen Eternity of Glamor” ที่ได้แรงบันดาลใจจากเทพนิยายสุด 

คลาสสิก 

ธญาพัชร์ เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด แถลงข่าวเปิดแคมเปญใหม่ “แบรนด์ เจนยู...ดิสกว่าที่คีย์... 

ดีกว่าท่ีคิด” เพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงรสชาติท่ีอร่อย หวานหอมน�้าผึ้ง 

ของแบรนด์ เจนยู โสมสกัด ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ สินีนารถ เองตระกูล ประธานผู้บริหาร บีบี คลินิก 

เนื่องในโอกาส “บีบี คลินิก สาขาสุขุมวิท 11” ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI  

(Joint Commission International) 

เอสซีจี ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงาน “SCG Bangkok  Business Challenge@Sasin 

2018-Deep Tech Innovation” ชิงรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร


