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แม้ “บิ๊กตู่” จะปฏิเสธไม่เคย
สัญญาต้องเลือกตั้งเม่ือไหร่ 
และไม่เคยแทรกแซง “นิด้า
โพล” แต่หลายความเห็น 
หลายบทวเิคราะห์ หลายข้อ 
มลู หลายความเคลือ่นไหวจาก 
ทุกกลุ ่ม ทุกฝ่าย อันเกี่ยว
เนือ่งกบัการเมอืงทีเ่กดิขึน้ใน
ช่วงนีแ้ละทีจ่ะเกิดขึน้ในอนา 
คตอันใกล้ ทุกอย่างล้วนเป็น

เหมือนฟืนที่ต่างช่วยกันโยน
สมุกอง รอคนมาจดุไฟ ส่วนจดุ
แล้วจะจบเร็วใน 15 วัน หรือ
จะยดืเยือ้เสยีหายรนุแรงกว่า
ที่คาด อยู่ที่กองหนุนของแต่ 
ละฝ่ายเป็นส�าคัญ ซึ่งหาก
พิจารณาจากค�าเตือนของผู้
อาวโุสทีว่่า “ตูใ่ช้กองหนนุเกอืบ 
จะหมดแล้ว” ยิ่งน่าเป็นห่วง

“นาฬิกาเพื่อน” เลื่อนโรดแม็พ “เลือกตั้ง” 
ไม่ใช่แค่วิกฤตศรัทธา “ทั่นผู้น�า” ที่หายไป 
สารพัดองค์กรต่อต้านโกงก็ “ตายสนิท” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับโกหก “โมฆบุรุษ”  
“สมศักดิ์ ไม้พรต” มองความมั่นคงที่ไม่มั่นคง 
“ศิรัญญา ทองเชื้อ” ถามหลักการประชาธิปไตย 
ท�าไมประชาชนต้องสนใจและติดตามการเมือง 
“Pegasus” เปรียบเทียบ “วีรบุรุษกับนักเลือกตั้ง”
“โสภณ พรโชคชัย” ยกบทเรียน 
“ตูน-ครูพลาม-ครูไชยวัฒน์”
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พล.ท.สรรเสริญ แก้วก�าเนิด 
โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
ที่พูดจาในท�านองว่าจะอะไรกัน
นักหนากับการเลื่อนเลือกตั้ ง 
ออกไปอีก 90 วัน เพราะไม่ได้ส่ง
ผลอะไร ไม่ได้สืบทอดอ�านาจ 
ไม่สามารถลบล้างมติ สนช.ได้
 ไม่ว่าจะเป็นการนัดรวมตัวกัน 
ทุกวันเสาร์ของกลุ ่มประชาชนที่
ต้องการให้มีเลือกต้ังตามก�าหนด
ภายในปีนี้
 ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ของ 
นายไพศาล พชืมงคล กรรมการ
ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ที่ออกมา
เตือนว่าการชุมนุมป่วนเมืองอาจ
ลุกลามขยายตัว พร้อมชี้ว่าผู ้อยู่
เบื้องหลังคือผู้บงการเดียวกันกับ
ม็อบป่วนฮ่องกง มีศูนย์บัญชา 
การอยู่แถวหลังสวน การรับมือ
ม็อบอยู ่ ท่ีกองหนุน ในอดีตรัฐ 
บาลทหารจะรับมือม็อบได ้ไม ่
เกิน 15 วัน น่าสนใจว่าครั้งนี้ 
จะรับมือได้กี่วัน
 ไม่ว ่าจะเป็นอีกหลายความ
เห็น หลายบทวิเคราะห์ หลาย 
ข้อมลู หลายความเคล่ือนไหว อัน
เกี่ยวเนื่องกับการเมืองที่เกิดขึ้น 
ในช่วงนี้และที่จะเกิดขึ้นในอนา 
คตอันใกล้
 ทุกอย่างล้วนเป็นเชื้อไฟที่รอ
การเผาไหม้
 ส่วนจะไหม้มือใครยังต้อง
ติดตามต่อไป และจะจบเร็ว 
ในระยะเวลา 15 วนั หรอืจะยือ
เยื้อเสียหายรุนแรงกว่าที่คาด 
อยู่ที่กองหนุนของแต่ละฝ่าย
เป็นส�าคัญ ซึ่งหากพิจารณา
จากค�าเตือนของผู้อาวุโสที่ว่า 
“ตู ่ใช้กองหนุนเกือบจะหมด
แล้ว” ยิ่งน่าเป็นห่วง

เริ่มวันแรกของสัปดาห์ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ก็แสดง
ความไม่พอใจที่ถูกซักว่า คสช. 
ไปกดดัน “นิด้าโพลล์” กรณี
นาฬิกา “บิ๊กป้อม” ทั้งยืนยันเรื่อง
การลือกตั้งว่า “ไม่เคยสัญญาว่า 
จะจัดการเลือกตั้งวันใด แต่สัญ 
ญาว่าจะท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด เป็น 
ไปตามโรดแม็พ
 อย่างไรกต็าม ไม่ว่าจะเป็นการ
ประกาศลาออกของ นายอานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์สาขาวิชา 
Bus iness Ana ly t i cs and 
Intelligence สาขาวิชาวิทยาการ
ประกันภัยและการบริหารความ
เส่ียง คณะสถิติประยุกต์ สถาบัน
บัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (นด้ิา) 
ในฐานะผู้อ�านวยการศูนย์ส�ารวจ
ความคิดเห็นนิด้าโพล 
 ท่ีให้เหตุผล เสรีภาพทาง
วิชาการและการให้เกียรติกัน 
เป็นเรื่องส�าคัญ แม้จะสนับ 
สนุนรัฐประหารและสนับสนุน
รฐับาล แต่ถ้าสิง่ใดทีไ่ม่ถกูต้อง
หรือไม่เป็นธรรม ก็ไม่จ�าเป็น
ต้องเลีย top boot
 ท่ีมาของเรื่องถูกชี้ไปที่การท�า
โพลส�ารวจความเห็นประชาชน
เรื่องนาฬิกาหรูถูกผู ้บริหารสถา 
บันระงับการเผยแพร่
 ไม่ว ่าจะเป็นผลส�ารวจของ 
สวนดุสิตโพล ที่พบว่าประชาชน
กลุ ่มตัวอย ่างที่ตอบแบบสอบ 
ถาม 48.27% อยากให้มีการเลือก
ตั้งโดยเร็ว เป็นไปตามระบอบ
ประชาธิปไตย 26.07% เห็นว่า 
การเล่ือนเลือกตั้งกระทบต่อภาพ
ลักษณ์ของประเทศ เป็นการสืบ 
ทอดอ�านาจ 27.81% ยอมรับได้ 
ถ้าเลื่อนการเลือกตั้งแล้วส่งผลดี 
ท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น
 แม้ในผลส�ารวจเดียวกันจะ 
มีความย้อนแย้งอยู ่บ ้างตรงที่ 
39.97% รู้สึกเฉยๆกับการเลื่อน

มีควันย่อมมีไฟ
เลือกต้ัง เพราะเห็นว่ารัฐบาลยัง
สามารถควบคุมสถานการณ์บ้าน
เมืองได้ดี บ้านเมืองสงบ แต่ก็ 
เป็นความรู้สึกจากพื้นฐานท่ีเชื่อ 
ว่าไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการ
เลือกตั้ง
 ไม่ว ่าจะเป็นกรณี นายศรี
สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมา 
คมองค์การพทิกัษ์รฐัธรรมนญูไทย 
ยืน่เรือ่งให้คณะกรรมการตรวจเงนิ
แผ่นดินตรวจสอบ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 213 
คน ที่ร่วมกันลงมติให้เลื่อนบังคับ
ใช้ร่างกฎหมายเลือกต้ังส.ส.ออก
ไปอีก 90 วัน หลังประกาศใช้ 
ราชกิจจานุเบกษา ส่งผลให้การ
เลือกต้ังต้องเลื่อนออกไปจากก�า 
หนดเดิมฐานเข้าข่ายการทุจริต 
ต่อหน้าที่ และจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ�านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
 ไม่ว่าจะเป็นค�ากล่าวของ นาย
นพิฏิฐ์ อนิทรสมบัติ รองหวัหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ ชี้ว่าการท่ีมี
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) 
ท่านหน่ึง ระบุร่างพ.ร.ป.ว่าด้วย
การได้มาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) 
มปัีญหา เพราะสนช. ไปแก้ไขหลกั
การ เช่น ประเดน็การเลอืกไขว้ รวม

ถึงการลดจ�านวนกลุ ่มการเลือก
กันเองจาก 20 กลุ่ม ให้เหลือ 10 
กลุ่ม จนน่าจะมีการต้ังคณะกรร 
มาธิการร่วมหรือไม่ และน่าจะ 
เป็นจริงตามนั้น ซึ่งมีผลให้การ
พิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการ 
ได้มาซึ่งส.ว.ลาช้าออกไป
 ท่ีส�าคัญหากถ้ามติของคณะ 
กรรมาธิการร่วมฯ ไม่สอดคล้อง
กับมติของ สนช. ก็เป็นช่องให้ 
สนช.อาจคว�่า พ.ร.ป.ส.ว.ได้ เท่า 
กับว่าการเลือกต้ังจะถูกยืดออก 
ไปอีกเพราะต้องยกร่างพ.ร.ป.ว่า
ด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ใหม่
 ไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เฟซบุ๊ค
ของ นายวีระ สมความคิด ประ 
ธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และเลขาธกิารเครอืข่าย
ประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.)
 ท่ียนืยนัไม่ได้เป็นจิง้จกเปลีย่น
สี แต่เป็นคนยึดมั่นในอุดมการณ์
ตรวจสอบเพ่ือความโปร่งใสกรณี
เกาะติดเรื่องนาฬิกาหรู พร้อม 
ถามหาจุดยืนกับคนท่ีเคยร่วมกัน
ตรวจสอบทกุจรติให้ท�าอย่างเสมอ
ภาคกับทุกรัฐบาล และประกาศ 
ไม่รังเกียจท่ีร่วมท�างานตรวจสอบ
กับคนที่เคยยืนอยู่คนละข้าง
 ไม ่ว ่าจะเป ็นค�ากล ่าวของ 
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In Brief : ย่อความ

โรคเลื่อน

ทรรศนะ

ควรจะอยูก่บัความสขุ  อยูก่บัความ
จรงิ ไม่อยูก่บัความเท็จ ไม่ใช่อยูก่บั 
โรคเลือ่น ไม่ท�าตามโรดแมพ็ อย่างนี ้
ก็ไม่มีใครเชื่อถือ จึงอย่าเลื่อนบ่อย  
เพราะใครๆ จะบอกว่าเพราะเลือ่น
อยู่เรื่อยก็มีแต่เสีย

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 อาตอ่านหนงัสอืพมิพ์ คอลมัน์เลก็ๆน้อยๆ 
และดูบางรายการทางทีวี.ก็เบ่ือโรคเลื่อน ไม ่
พอใจ ไม่เหน็ด้วย เพราะฉะนัน้ถ้าขนืเลือ่นไป
มากๆ เลื่อนบ่อยๆ คนในประเทศก็เอือม คน 
นอกประเทศก็ไม่เช่ือค�าพูดค�าจา บางคนก ็
เอาไปตเีป็นธรรมะว่า พดูไม่จรงิ พดูโกหก แล้ว
ยงัอ้างภาษติว่า “คนเราลองเริม่โกหกได้  จะ
ไม่ท�าชัว่อย่างอืน่อกีเป็นไม่ม”ี ก็ว่ากันไป
  เอาล่ะ...ยังไงก็ถ้ารอได้ คอยได้ก็รอไป
หน่อยน่ะ แต่ถ้าเห็นว่ารอไม่ไหวเพราะเลือ่นไป 
เรื่อยๆ ก็คงมีลูกกระทุ้งลูกกระแทกอออกมา
แน่น เดี๋ยวก็คงจไปไม่ไหว โดนแย้บ โดนต่อย 
กอ็าจโดนนบั  กต้็องรกัษาค�าพดู  หากไม่อยาก
เป็นคนเสยีเครดติ เพราะเมือ่เสยีเครดติไปแล้ว
ก็ไม่มีใครเชื่อถือ อยู่ไปก็คงไม่มีความสุขนัก  
 คนเราเกิดมาก็ควรจะอยู่กับความสุข 
อยูก่บัความจรงิ ไม่อยูก่บัความเทจ็ ไม่ใช่
อยูก่บัโรคเลือ่น ไม่ท�าตามโรดแมพ็ อย่าง
นีก้ไ็ม่มใีครเชือ่ถอื จงึอย่าเลือ่นบ่อย เพราะ 
ใครๆ จะบอกว่าเพราะเล่ือนอยู่เรื่อยก็มี
แต่เสยี ถ้าอยูไ่ปแล้วสร้างความเจรญิทกุๆ
ด้าน สร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติชัด 
เจน ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน ปราบ 
ยาเสพตดิได้ราบคาบ  อย่างนีจ้ะเลือ่นไป
อย่างไรก็ไม่มีใครคัดค้าน แต่นี่เศรษฐกิจ
กไ็ม่ด ียาเสพตดิกเ็ยอะ สงัคมกแ็ย่  กห็วงั
ว่าจะไม่มีโรคเลื่อนอีก โลกจะได้น่าอยู่  
สบายใจกันทุกฝ่ายดีกว่า
  เจริญพร

4ค�าถามแทงใจ! 

กรณี “อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์” ผู้อ�า 
นวยการศูนย์ส�ารวจความคิดเห็นนิด้า
โพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 
ศาสตร์ (นด้ิาโพล) ประกาศลาออกจาก
ต�าแหน่งหลังโดน “ประดิษฐ์ วรรณ
รัตน์” อธิการบดีนิด้า ระงับไม่ให้เผย
แพร่ข้อมูลการส�ารวจความเห็นท่ีเกี่ยว
กับการยืม “นาฬิกาเพื่อนให้ยืม” 
ของ “บิ๊กป้อม” 
 แม้อธิการบดีนิด้าจะยืนยันไม่มี
การแทรกแซงงานจาก “ผู้มีอ�านาจ”  
แต่ที่น ่าสนใจคือสิทธิเสรีภาพทาง
วิชาการที่ “อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์”  
ได้ยืนยันในเฟซบุ๊กว่า “ไม่โกรธ ไม่
เกลียด แต่ไม่มีวันยอมในสิ่งที่ไม่ถูก
ต้อง ถ้าท�าหน้าที่ไม่ได้ก็ไม่ท�า และไม่
เคยกลัวอะไร ซึ่งตนยังสนับสนุนรัฐ 
ประหาร แต่ “ไม่ขอเลียท็อปบู๊ต”  ทั้ง
ยืนยันว่าการท�าโพล “นาฬิกาหรู” ไม่
ได้แตกต่างการท�าโพลการเมืองอื่นๆ 
เช่นประเดน็ทุจริตจ�าน�าข้าวทีอ่ยูร่ะหว่าง
การพิจารณาของศาล จึงรับไม่ได้กับ
การเลือกปฏิบัติ
  ค�าถามที่ตั้งประเด็น “นาฬิกาหรู” 
มีเพียง 4 ค�าถาม ซึ่งส�านักข่าวอิศรา 
น�ามาเปิดเผยดังนี้ 
 1.เพื่อนสนิทเคยให้ยืมนาฬิกา
หรูหรือไม่ ซึ่งผลส�ารวจร้อยละ 90 
บอกว่า “ไม่เคย” 2.ผู้ถือครองนา 
ฬิกาบอกว่าเพื่อนให้ยืมมาคิดว่า
พดูจรงิหรอืไม่ ค�าตอบส่วนใหญ่คอื 
“ไม่เชื่อ” 3.คิดว่าคนที่พูดโกหกมี
แนวโน้มการทจุรติหรอืไม่ ค�าตอบ
ส่วนใหญ่คอื “ใช่” และ 4.รบัได้หรอื
ไม่ทีรุ่น่น้องช่วยรุน่พีป่กปิดเรือ่งดงั
กล่าว ค�าตอบคือ “รับไม่ได้”
 4 ค�าถามของนด้ิาโพลไม่ได้ระบชุือ่ 
“บิ๊กป้อม” แต่ผู้ตอบก็รู้ดีว่าเป็นใคร 
การสั่งระงับเผยแพร่ข้อมูลการส�ารวจ
จึงยิ่งท�าให้กรณี “นาฬิกาหรู” สะท้อน
ชัดเจนถึงความถูกต ้องชอบธรรม 
ภายใต้ “อ�านาจรัฏฐาธิปัตย์”!

ตอนนีม้โีรคชนดิหนึง่ทีท่�าให้หลายฝ่ายไม่เหน็
ด้วย ไม่สบายใจคือ “โรคเล่ือน” เน่ืองจาก
สนช.มีมติให้แก้ไขพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง
ส.ส. เพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไป 90 วัน จน
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะต้องการให้พรรค 
ท่ีสนับสนุนรัฐประหารมีเวลามากที่สุด ส่วน 
คสช.เองกถ็กูถามเรือ่งการ “สบืทอดอ�านาจ”  
  “โรคเลื่อน” ไม่ใช่ไส้เล่ือนจนต้องไป
ผ่าตดั แต่เลือ่นเลอืกตัง้ไปเรือ่ยๆ อยูใ่นอ�านาจ
ไปเรื่อยๆ ท�าให้มีค�าถามว่าเพราะอยากจะอยู่ 
ในอ�านาจไปเรื่อยๆ หรือมีผลประโยชน์อะไร
ซ่อนเร้นหรอืไม้  กเ็ป็นค�าถามทีรู่ส้กึว่าคนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยสบอารมณ์ จึงออกมาวิพากษ์
วิจารณ์กันมาก 
 โรคเลือ่นจะเป็นโรคภยัไข้เจบ็ไปกไ็ด้  เพราะ 
สร้างความไม่พอใจกบคนที่ต้องการให้เลือก 
ตั้ง ต้องการให้กลับมาสู่ระบอบประชาธิปไตย  
เพราะเกอืบ 4 ปีไม่เหน็มกีารเปลีย่นแปลงอะไร
ท่ีเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่มี 
คนบ่นมากว่าเศรษฐกิจไม่ดี  
 อาตมาไปบิณฑบาตที่แม่ฮ่องสอน แม่ค้า 
ก็บ่นว่าปีนี้ขายไม่ดีเลยหลวงพ่อ คนก็เงียบ 
ไม่รู้หายไปไหนหมด บ่นกันมากเลย รายได้
จึงไม่ดี หลายคคนจึงโทษการเมือง โทษรัฐ 
ประหารอย่างนั้นอย่างนี้  การวิพากษ์วิจารณ์
ต่างๆจึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อ
ความสงบราบรื่นของบ้านเมืองหรือไม่ คนท่ี
คอยนานกห็งดุหงดิ  คนทีพ่ยายามยดืให้นาน
ที่สุดก็โดนทิ่ม โดนจิ้ม  จิ้มแรงๆ ด้วย 
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เศรษฐกิจ

กองทนุB-WORKลงทนุ‘ทรทูาวเวอร์’ 

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ  
Deputy Managing Director, 
Head of  Rea l  Esta te & 
Infrastructure Investment 
กองทุนบัวหลวง กล่าวว่า กองทุน 
B-WORK เป็นทรัสต์รูปแบบ 
Real Estate Investment Trust 
(REIT) เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุนทั้ง
กรรมสิทธ์ิและสิทธิการเช ่าใน
อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคาร
ส�านกังาน   ช่วงแรกจะเข้าไปลงทุน
ในอาคารส�านกังานขนาดใหญ่และ
พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับส�านักงานทั้ง 
หมด ได้แก่ โครงการทร ูทาวเวอร์ 1  
ติดถนนรัชดาภิเษกะโครงการทรู  
ทาวเวอร์ 2 ตดิถนนพฒันาการเป็น 
ระยะเวลา 30 ปีนับจากวันจดทะ 
เบยีนสทิธิการเช่า โดยจะเข้าลงทนุ 
ในทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 4,608  
ล้านบาท แบ่งเป็นการเสนอขาย
หน่วยทรสัต์มลูค่ารวมทัง้ส้ินไม่เกิน  
3,688 ล้านบาท และเงินกู้ระยะ 
ยาวในวงเงนิไม่เกนิ 920 ล้านบาท  
  จุดเด่นที่ส�าคัญของทั้ง 2 โครง 
การได้แก่ ที่ตั้งหรือท�าเลในย่าน
ธุรกิจที่เจริญ และมีผู ้เช่าหลักๆ 
ขนาดใหญ่ที่อยู่ในตึกอยู่แล้ว ท�า 
เลเป็นหัวใจส�าคัญที่สุดของการ

ลงทุน โดยออฟฟิศที่เข้าไปลงทุน
นี้อยู่ใน 2 ท�าเลทองได้แก่ถนน
รัชดาภิเษกและถนนพัฒนาการที่
มีความเจริญและมีความต้องการ
สูงในแง่ของการเช่าอาคาร อัตรา
การเช่าอยู่ประมาณ 100% ของ
ปริมาณพื้นที่ให้เช่า (อ้างอิงจาก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 
2560) มีอัตราค่าเช่าเติบโตเฉลี่ย  
3.7% ต่อปี โดย 2 โครงการมผู้ีเช่า 

กองทุนบัวหลวงออกกองทุน B-WORK ลงทุนในสิทธิการเช่า 
อสังหาฯ ย่านธุรกิจที่มีศักยภาพ ประเดิมการลงทุนโครงการ 
ทรูทาวเวอร์ 1 และทาวเวอร์ 2 เปิดขาย 29 มกราคมถึง 2 
กุมภาพันธ์ 

แต่งต้ัง : ชาลี สุขสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค และ 
บล.คันทรี่ กรุ๊ป ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ พร้อมด้วย บล.เออีซี  ผู้ร่วมจัดจ�าหน่าย  
ร่วมลงนามในสัญญาแต่งต้ังผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ เพ่ือเสนอขายต่อผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่  คาดว่าจะเปิดขายในช่วงเดือน ก.พ.นี้ 

จัดสัมนา : บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Macro Themes & 
Investment Outlook 2018” ส�าหรับลูกค้าท่ีปรึกษาการเงินและการลงทุน โดย 
ได้รับเกียรติจาก อภิชาต ตั้งเกียรติศิลป์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจตราสารหนี้   
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย)  เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

‘โอชา’ลุยออนไลน์‘หมูหยอง-ไก่หยอง’

โภคภัณฑ์ 11.0% ทรู พรอพเพอร์
ตส์ี 1.9% และธนาคารพาณชิย์ 0.6%  
  นายสุทธิพงศ์กล่าวว่า เมื่อ
พจิารณาถึงอัตราเงนิจ่ายผูถ้อืหน่วย
ของ B-WORK ตามรายงาน 
และข้อมูลทางการเงินตามสถาน 
การณ์สมมติฐาน ส�าหรับงวด 12 
เดือน (1 ม.ค.–31 ธ.ค. 2561) จะ
อยู่ประมาณ 7.31% ซึ่งอัตราเงิน
จ่ายดังกล่าวจะประกอบทั้งส่วน
เงนิปันผลและเงนิลดทนุท่ีประมาณ 
การว่าจะจ่ายให้กบัผูถื้อหน่วย โดย 
ผู้สนใจลงทุนสามารสอบถามการ
ลงทุนได้ที่ธนาคารกรุงเทพได้ทุก
สาขา

หลักของกลุ่มทรู คิดสัดส่วนผู้เช่า
กลุ่มทรู 86.5% กลุ่มเครือเจริญ

 นายพยงค์ แซ่ลิม้ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารบริษัท พี.วาย.ฟู้ด 
จ�ากัด เปิดเผยว่า แบรนด์โอชา
ก�าลังสร้างปรากฏการณ์ธุรกิจ
หมูหยองกับไก่หยองแบบอัดกระ 
ป๋องรายแรกในประเทศไทย ต้อง 
การให้ผู ้บริโภคได้สินค้าท่ีมีคุณ 
ภาพและปลอดภยั จงึลงทนุเครือ่ง 
จักรและนวัตกรรมการผลิต ทั้ง
กล้าท้าไม่อร่อยคืนเงิน 100% 
เพราะมั่นใจประสบการณ์ท่ีมีมา 
กว่า 30 ปี โดยการปรับโฉมฉลาก
บรรจุภัณฑ์และแพ็กเกจจ้ิงใหม่ 
เพื่อรุกการขายในตลาดออนไลน์
เต็มตัวปี 2561 ระบุวันหมดอายุ

ชัดเจน มีตราสัญลักษณ์มาตร 
ฐานอาหาร และเครื่องหมายการ 
ค้าฮาลาล สามารถเก็บสินค้าได้
นานถึง 1 ปีโดยไม่มีสารเจือปน 
ซึ่งได้ 5 ดาวสินค้าโอท็อปติดต่อ 
นานถึง 5 ปี 
 นายพยงค์กล่าวว่า ตลาดออน 
ไลน์เป็นช่องทางการจ�าหน่ายท่ี
ตอบโจทย์ยุคเทคโนโลยี สินค้า
ต้องสะอาด สะดวก รวดเร็วสอด 
คล้องสโลแกน “อร่อยทุกที่…ที่มี
โอชา” กลยุทธ์การตลาดจึงเน้น
การขายออนไลน์ 100% แบบ 
“ปากต่อปาก” จุดแข็งของสินค้า
คือไม่มีสารกันเสีย เส้นหมูหยอง

หรอืไก่หยองละมนุ หอม สามารถ
กินได้ทุกวัยตั้งแต่อายุ 2-80 ปี 
เพราะคัดสรรวัตถุดิบเกรดพรี 
เมียมที่ตรวจสอบจนม่ันใจความ
ปลอดภยั ในราคาเพียง 320 บาท 
และส่ังซ้ือผ ่านสังคมออนไลน ์
ผ่าน Line@ : @ocha.online 
หรือ www.ochagroup.com

สุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ  

พยงค์ แซ่ลิ้ม 
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ข่าวย่อย

ผูก่้อตัง้อเิกยีเสยีชวีติ
นายอิงก์วาร์ คัมปราด มหา
เศรษฐีผู้ก่อตัง้อิเกยี บรษิทัขาย
สินค้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องแต่ง
บ้านชื่อดังของโลกชาวสวีเดน 
ถงึแก่กรรมแล้วด้วยโรคชราใน
วัย 91 ปี นายคัมปราดเกิดที่
เมืองสมอลันด์ ในสวีเดน ก่อ
ตั้งบริษัทอิเกียด้วยวัยเพียง 17 
ปี โดยใช้เงนิทีไ่ด้รางวัลในการ
เรียนเก่งจากบิดา แม้จะเป็น
เด็กที่เป็นโรคดีสเล็กเซีย หรือ
โรคบกพร่องทางการเรียนรู ้ 
บริษัทอิเกียได้ออกแถลงว่า  
นายคมัปราดถงึแก่กรรมอย่าง
สงบที่บ้านพักในเมืองสมอลัน
ด์ และยกย่องนายคัมปราด 
เป็นผู้ประกอบการที่ย่ิงใหญ่
ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 แม ้
ในช ่ ว งบั้ นปลายของชี วิ ต 
นายคัมปราดจะถูกตั้งค�าถาม 
เกีย่วกบัความเชือ่มโยงกบักลุ่ม
เผด็จการในอดีต 

ถ้วยชาร้อนใหญ่ทีส่ดุ 
นครดูไบของสหรัฐอาหรับเอ 
มิเรตส์ หรือยูเออี ระดมเชฟ 
120 คน ช่วยกันสร้างถ้วยชา
ร้อนขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
ด้วยความสูง 3.66 เมตร เส้น
ผ่านศูนย์กลางภายในถ้วย 1.42  
เมตร สามารถจุน�้าชาได้ถึง 
5,000 ลติร การต้มชาเพ่ือเตมิ
ลงไปในถ้วยยักษ์น้ีให้เต็มนั้น 
ต้องใช้ผงใบชา 155 กิโลกรัม 
นมผง 270 กิโลกรัม น�้าตาล
และส่วนผสมอืน่ๆ เช่น ขิงและ
ซินนาม่อนรวม 360 กิโลกรัม 
ผสมกับน�้าร้อน 5,000 ลิตร 
น�าลงต้มในหม้อ 60 ใบ เป็น
เวลานานหลายชั่วโมงจนได ้
ที่ เพื่อให้ได้ชาที่มีรสชาติดีที่ 
สุดการสร้างหรือท�าลายสถิติ
โลก ไม่ใช่เรือ่งใหม่ส�าหรบัดไูบ 
หากแต่เป็นกลยุทธ์การตลาด
ด้านการท่องเที่ยวของดูไบ

ต่างประเทศ

ญ่ีปุน่ฟ้ืนความสมัพนัธ์จนี
จีน-ญี่ปุ ่นปรับปรุงความสัม 
พันธ์จากที่หมางเมินและขัด
แย้งกนัมาเรือ่งเขตแดนและตั้ง 
แต่สมัยสงครามโลก   

นายทาโร โคโน รฐัมนตรต่ีางประ 
เทศญ่ีปุ่น เดินทางถึงกรุงปักกิ่ง 
เพ่ือเยอืนจนีอย่างเป็นทางการเป็น
เวลา 2 วัน โดยมีนายหวัง อี้ รัฐ 
มนตรต่ีางประเทศจนี ให้การต้อนรับ
ที่เรือนรับรองของรัฐเตี้ยวหยูไถ่ 
 นายโคโนว่า จีนหวังอย่างยิ่ง
ว ่ าความสัมพันธ ์ ระหว ่ าง  2 
ประเทศ จะกลับมาเป็นปกติโดย
เรว็ จนีและญีปุ่น่ มคีวามขดัแย้งใน
ด้านประวัติศาสตร์ ที่ญี่ปุ ่นเคย
รุกรานจีนและความขัดแย้งเกี่ยว
กับกรณีพิพาททะเลจีนตะวันออก 
และจีนไม่ไว ้ใจนายกรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น พยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ให้ญี่ปุ่นมีอ�านาจมากกว่าเดิม
 รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ ่น
เรียกร้องจีนให้ร ่วมมือกันมาก 
ขึ้นในการยับยั้งโครงการอาวุธนิว 
เคลียร์เกาหลีเหนือ
 การพบหารือกันระหว่างนาย

ทาโร โคโนะ รัฐมนตรีต่างประเทศ
ญี่ปุ ่น กับนายหวัง อี้ รัฐมนตร ี
ต่างประเทศจีนมีขึ้นใน
 ขณะที่ทั้ งสองประเทศต ้อง 
การปรับปรุงความสัมพันธ์จาก 
ที่หมางเมินและขัดแย ้งกันมา 
เรื่องเขตแดนและตั้งแต่สมัยสง 
ครามโลก      
 แม้ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ ่น 
มีทีท่าพัฒนาขึ้น แต่ยังไม่มีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหว ่าง
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน 
กับนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ 
ของญี่ปุ่น นายโคโนะกล่าวช่ืนชม
ความสัมพันธ์กับจีนที่ คืบหน้า 
และเร่งให้ควบคุมโครงการนิว 
เคลียร์เกาหลีเหนือ รวมทั้งประ 

สานความร่วมมือกันในประเด็น
ต่างๆทั่วโลก
 นอกจากนี้ทางการจีนมีค�าสั่ง
ให ้ผู ้ ให ้บริการสังคมออนไลน์ 
รายใหญ่เร ่งสกัดเนื้อหาท่ีเป็น
อันตรายให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน 
ขณะทางการเข้มงวดควบคุมการ
แสดงความคิดเห็นทางออนไลน์        
 การตรวจสอบทางออนไลน ์
ดังกล่าวมีทั้งเพื่อควบคุมกลุ่มต่อ
ต้าน และให้สื่อทั้งหมดด�าเนิน
แนวทางที่สอดคล้องกับระบอบ
สังคมนิยม เนื้อหาที่ทางการมุ่ง
ปราบปรามมีทั้งเรื่องเพศ ความ
รุนแรง ดนตรีแรพ การ์ตูนที่มีเนื้อ 
หาไม่เหมาะสม ตลกหยาบคาย 
เรื่องซุบซิบคนบันเทิง และการสัก 
ส�านักบริหารทางไซเบอร์ปักกิ่ง
แถลงว่า เว็บเว่ยโป๋ไม่ได้ท�าตาม
ระเบียบปฏิบัติ โดยปล่อยให้ผู้ใช้ 
บริการโพสต์เนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย
ต่อค่านิยม ไร้รสนิยม และแบ่ง
แยกเชื้อชาติ รวมทั้งยังสั่งปรับผู้ 
ให้บริการรายใหญ่อ่ืนๆ และขอ 
ให้ปิดเว็บไซต์ทีเ่ข้าข่ายฝ่าฝืนค�าสัง่
ทางการ

ประธานาธิบดีสหรัฐ ออกอาการ
เงิบเมื่อถูกถามว่า ได้รับค�าเชิญ 
จากส�านักพระราชวังอังกฤษให้ไป
ร ่วมพระราชพิธีอภิ เษกสมรส
ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี กับ เมแกน 
มาร์เคิล หรือไม่
 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
กล่าวตอบเพียร์ส มอร์แกน ใน
รายการทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี 
ซ่ึงสัมภาษณ์ท่ีเมืองดาวอส ประ
เทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างร่วม
ประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่า ยัง 
ไม่รู ้เลยว่าได้รับเชิญไปร่วมพิธี 
เสกสมรสที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 
พฤษภาคมนี้หรือไม่ เนื่องจาก 
นางสาวมาร์เคิล นอกจากจะเป็น 

‘ทรมัป์’ไม่ได้รบัเชญิพธิอีภเิษก 
ที่โบสถ์เซนต์จอร์จ ในพระราชวัง
วินด์เซอร์ ท่ามกลางแขกรับเชิญ
ราว 800 คน นายทรัมป์บอกด้วย
ว ่า ได้รับเชิญให้เยือนอังกฤษ 
จากนางเทเรซ ่า เมย ์  นายก
รัฐมนตรีอังกฤษถึง 2 ครั้ง คือใน
ฤดูร้อนนี้และในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่ง 
ในเรื่องนี้ ทางท�าเนียบรัฐบาล
อังกฤษยังไม ่ได ้ยืนยันว ่าเป ็น 
เรื่องจริงแต่อย่างใด นอกจากนาง
สาวมาร์เคิลจะเป็นผู ้สนับสนุน 
คู่แข่งทางการเมืองของนายทรัมป์
แล้ว เจ้าชายแฮร์รียังทรงมีความ 
สัมพันธ์ที่แนบแน่นกับนายบารัค  
โอบามา อดตีประธานาธบิดีสหรฐั
และนางมิเชล ภริยาด้วย

ผู้สนับสนุนนางฮิลลารี คลินตัน  
คู ่แข ่งคนส�าคัญของประธานา 
ธิบดีทรัมป์ในการชิงต�าแหน่งประ 
ธานาธิบดีสหรัฐแล้วยังเคยกล่าว
ถึงนายทรัมป์ว่า เป็นผู้ท�าให้เกิด
ความแตกแยก และเป็นคนทีเ่กลยีด
ผู้หญิง รวมถึงยังเคยกล่าวอีกว่า
หากนายทรัมป์ชนะเลอืกต้ังประธา 
นาธิบดี เธอจะหนีไปอยู่แคนาดา  
 เมื่อถูกถามอีกว่า อยากไป 
ร่วมงานพระราชพิธีที่พระราชวัง
วินด์เซอร์นี้หรือไม่ นายทรัมป์ 
บอกแค่ว่า อยากเห็นทั้งคู่มี
 ความสุขจริงๆ เพราะเป็นคู่ที่
น่ารักมาก เจ้าชายแฮร์รีและนาง
สาวมาร์เคิล จะเข้าพิธีเสกสมรส 
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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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4757 (1282) วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

EVER WING P1-230118

โทร. 086-4140140

รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด       1 ตำาแหน่ง

หจก.เอฟเวอร์วิง

สนใจสมัครติดต่อ  หจก. เอฟเวอร์วิง  ที่อยู่  352 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

สวัสดิการ เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร : 
 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 
 2. มีความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google Facebook ได้เป็นอย่างดี  
 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
 4. สามารถมาปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์-เสาร์ หรือทำางานล่วงเวลาได้ 
 5. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 
 6. จบ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
     หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY
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สังคม

SCB Smart City
“ธนาคารไทยพาณชิย์” เดนิหน้า 
สร้างประสบการณ์ สงัคมไร้เงนิสด 
ทัว่ประเทศภายใต้แคมเปญ “SCB 
Easy Pay – แม่มณี Money 
Solution” ล่าสดุจดักจิกรรม “SCB 
Smart City : ม่วนแต้ๆแค่สแกน” 
ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน�าเสนอ
โซลูช่ันช�าระเงินผ่านระบบคิวอาร์  
และแนะน�าคาแรกเตอร์ “แม่มณ”ี 
 นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ 
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสผู้บริหาร
สูงสุดปฏิบัติการผู ้บริหารสูงสุด 
Retail Productsและ Retail Pay 
ments ธนาคารไทยพาณิชย์กล่าว
ว่า “การจัดกิจกรรม SCB Smart 
City: ม่วนแต้ๆแค่สแกน มีขึ้นเพื่อ
น�าเสนอโซลูชั่นการช�าระเงนิผ่าน 
ควิอาร์โค้ด “SCB Easy Pay-
แม่มณี Money Solution” ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า
และผู้ใช้งานในจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมทัง้ชูจุดเด่นในด้านระบบแจ้ง
เตือนทุกการใช้จ ่ายทุกบาททุก
สตางค์แบบไม่มค่ีาธรรมเนยีมผ่าน 
SCB Connect ใน LINE ซึ่งถือ
เป็นรายแรกและรายเดียวในประ 
เทศไทยเพือ่ลกูค้าทีใ่ช้บรกิารจะได้
อุ ่นใจปลอดภัยในการช�าระเงิน
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายขณะท่ี
ร้านค้าก็ได้รับความสะดวกสบาย
ปลอดภัยรวดเร็วไม่ต้องง้อเงินสด
นอกจากนี้ยังสามารถรับช�าระเงิน
ด้วยอาลีเพย์เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ค้ารายย่อย
 ส�าหรบับรรยากาศภายในงาน 

พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช เปิดตัวหุ่นยนต์
ดินสอ มินิ หุ่นยนต์ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ที่บริเวณแผนกเด็ก ชั้น 2 โรงพยาบาล 
เด็กสมิติเวช โดยมี สุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโน 
เมดิคัล จ�ากัด (มหาชน) เข้าร่วมงานด้วย 

SVL Group เปิดตัวกลุ่มเยาวชนอาสา ในโครงการ “ก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ กับ 
ก้าวคนละก้าว” ณ โรงเรียนบางสะพาน เพื่อต่อยอดโครงการ “ก้าวคนละก้าว”  
ของ ตูน บอดี้สแลม ส่งเสริมให้ชุมชนออกก�าลังกาย ดูแลสุขภาพร่างกายให้ 
แข็งแรง เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการไปโรงพยาบาล

SCB Smart City : ม่วนแต้ๆแค่
สแกนจดัเตม็ไปด้วยกจิกรรมต่างๆ
มากมายอาทปิระสบการณ์ Smart 
Shopping แบบไม่ต้องพึ่งเงินสด 
ยามค�่าคืนที่ ‘กาดมาลินพลาซ่า’  
การเดินทางแบบ Smart Travel 
ด้วยรถแดง เอกลักษณ์ของเมือง 
เชียงใหม่พบกับประสบการณ์การ 
ท�าบุญแบบไร้เงินสด Smart Don 

ation ด้วย SCB Easy Pay ณ  
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร Smart 
University สังคมไร้เงินสดในร้ัว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีก 
หนึ่งความพิเศษของทริปอยู่ที่การ 
ปรากฏตัวของ รถเมล์ คะนึงนิจ 
จักรสมิทธานนท์ เซเลบริตี้สาว
ขวัญใจมหาชน ที่จะอาสาพาทุก
ท่านเลือกซื้อของฝากเลื่องชื่อผ่าน

การช�าระเงนิผ่านระบบ QR Code 
จาก SCB Easy Pay ในแบบ 
Smart Market ณ ตลาดวโรรส
 นอกจากนีธ้นาคารไทยพาณชิย์ 
ยงัลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วม
มือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นแบบ
แห่งแรกในภาคเหนือโดยมีเป้า
หมายเพือ่บูรณาการและสร้างองค์
ความรูร่้วมกนัในการพฒันาระบบ
สงัคมไร้เงนิสดพร้อมก้าวสูก่ารเป็น 
Smart University ผ่านประสบ 
การณ์จริงในการใช้นวัตกรรมทาง 
การเงนิดจิทิลัในรปูแบบใหม่ท่ีทัน
สมัยสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย
โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่ม
นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อ
ตอบรับการท�าธุรกรรมทางอิเล็ก 
ทรอนกิส์และการด�าเนนิชวีติในยคุ
ดิจิทัลได้อย่างลงตัว


