
ประชาชนทวงคืนอ�านาจ จี้ให้จัดการคนโกง 
กลับถูกด�าเนินคดีและจับกุมคุมขังเยี่ยงอาชญากร 
“บิ๊กมีสี” ยืมนาฬิกาเพื่อน 30 ล้าน ถือเป็นเรื่องส่วนตัว 
“บิก๊สกีาก”ี ยมืเงนิเพือ่นค้ากาม 300 ล้าน เป็นเรือ่งปรกติ 
กระบวนการยุติธรรมไทยๆจึงพิลึกพิลั่นและพิเรนทร์ 
“โคทม อารียา” ชี้ประเทศไม่ใช่ของ คสช. ฝ่ายเดียว 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นเสื้อเหลือง-กปปส. 
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการชุมนุมในอดีตไม่ผิด 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ตื่นตัว “คลื่นสึนามิดิจิทัล” 
ไม่ใช่มีแต่วาทกรรม “Thailand 4.0”  

เรือนนี้…
ไม่ต้องยืมเพื่อน

ฉุก(ละหุก)คิด 3

“อนนัดา”
เปิดสัง่ซือ้สนิค้า24ชม.

เศรษฐกิจ 4

 3

“ทรมัป์”
สัง่สวนสนามยิง่ใหญ่
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กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

หาชั่ว-ใช้ชั่ว
หมดเวลาแล้วกับการหาชัว่
ใช้ชั่ว จะได้หาชอบใช้ชอบ

editor59lokwannee@gmail.com
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2แบงก์ส�ารองเงนิ
ตรษุจนี80,000ล้าน

ฝนตั้งเค้าแล้ว

เศรษฐกิจ 4

หากเปรียบอนาคตของกฎ 
หมายลูก 2 ฉบับสุดท้ายอย่าง
ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.และ
ร่างพ.ร.ป.การได้มาซึ่งส.ว. 
เหมอืนกบัการพยากรณ์อากาศ
ล่วงหน้าจะมองเห็นว่าฝนก�า 
ลังตั้งเค้า อย่างไรก็คงตก ถ้า
ลองได้ยกหลักการเรื่องขัดรัฐ 
ธรรมนญูมาพดู ถ้าลองได้ตอก 
ย�้าหลายครั้งอย่างชัดเจนว่า
ภารกจิยงัไม่จบ ยงัวางรากฐาน

ไม่เสร็จ อย่าเพิ่งเบื่อกัน ขอ
เวลาอกีหน่อย น่ันหมายความ
ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ทีร่่างกฎหมายลกูฉบบัใดฉบบั
หน่ึงจะถูกโหวตคว�่าในสภา
เพื่อยกร่างกันใหม่ ดีไม่ดีอาจ
ถูกโหวตคว�่าทั้ง 2 ฉบับเลยก็
เป็นได้ พวกที่อยากเลือกตั้ง 
ไว หากไม่อยากเปียกก็เก็บ
เสื้อผ้าข้าวของเข้าไปรอในที่
ร่มก่อน โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

กกต.บางคนที่เคยประกาศว่า
จะไม่ส่งคำาโต้แย้ง

แต่สุดท้ายก็ส่งคำาโต้แย้ง
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ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

 หากจ�ากันได ้เคยมีการพูด
ถึงว่ามีคนโทรมาล็อบบ้ีให้กกต. 
ส่งค�าโต้แย้งเพื่อให้ตั้งคณะกรรมา 
ธิการร่วม ซึ่งในสุดกกต.ก็ส่งค�า 
โต้แย้ง
 หากฟังจาก นายมีชัย ฤชุ
พนัธุ ์ประธานกรธ. ทีร่ะบุว่า สนช.
แก้ร่างกฎหมายเยอะไปหมด รอ
คณะกรรมาธิการร่วมที่ตั้งขึ้นมาดู
ว ่ามีประเด็นไม่ตรงตามเจตนา 
รมณ์หรือไม่ 
	 “เจตนาส�าคัญคือ	 ต ้องลับ	
สจุรติ	เทีย่งธรรม	เพือ่ให้ประชาชน
รู้คุณค่าของคะแนนเสียง	 หากผิด
จากนี้ถือว่ามีปัญหา	เช่น	แก้ไขให้
ช่วยคนพิการกาบัตร	 ท�าให้สงสัย
ว่า	การลงคะแนนจะลับได้อย่างไร	
คนตาบอดเขาจะรูไ้ด้ยงัไง	หากเขา

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

เดินไม่สะดวก	 ช่วยเหลือเข็นรถก็
พอได้	 ส่วนที่แก้ไขห้ามรณรงค์
โหวตโน	 เท่ากับมัดมือมัดเท้า
ประชาชน	เพราะถือเป็นสิทธิ
	 ส่วนการขยายเวลาลงคะแนน
เป็น	07.00-17.00	น.เห็นว่า	เป็น
ปัญหากับคนท�างาน	 เดิมเร่ิม	 8	
โมง	ต้องตื่นตี	 4	พอปรับเป็นเริ่ม	
07.00	น.ก็ต้องตื่นตี	3	ต้องเห็นใจ
คนท�างาน	 อีกทั้งยามวิกาลการ
เคลื่อนย้ายหีบบัตรนั้นอันตราย	
ขณะทีม่หรสพจะท�าให้เกดิความได้
เปรียบเสียเปรียบกันเยอะ	เหมือน
ติดสินบนชาวบ้าน	ซึ่งจากร่างของ	
กรธ.กผ่็อนปรนในส่วนนีเ้พือ่ให้ใช้
ความสามารถได้	 โดยไม่ต้องมี
เครือ่งมอื	ใครพดูเก่งกพ็ดู	ใครร้อง
ล�าตดัเก่งกร้็องล�าตดั	ซึง่มหรสพจะ

ท�าให้มีปัญหาหลายอย่าง	ยากใน
การควบคุมรายจ่าย	ปิดบงัได้ง่าย”
 ห า ก ฟ ั ง จ า ก  “ บ๊ิ ก ตู ่ ” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ท่ี
พูดหลายกรรมหลายวาระยนืยนัว่า
มีเลือกตั้งได้เมื่อกฎหมายลูกเสร็จ
และประกาศใช้ครบถ้วน
 นอกจากนี้ยังพูดในท�านองว่า
ภารกิจยังไม่เสร็จ ยังวางรากฐาน
ไม่เรียบร้อย อย่าเพิ่งเบื่อกันขอ
เวลาอีกท�างานให้เสร็จก่อน
 หากเป็นการคาดการณ์เรื่อง
ลมฟ้าอากาศก็มองเห็นชัดว่าฝน
เริ่มตั้งเค้า
 ถ้าไม่มีพายุใหญ่มาพัดหอบ
กลุ่มเมฆฝนที่สร้างความอึมครึม
อยู่ในตอนนี้ไป เชื่อได้ว่าฝนตก
ค่อนข้างแน่
 นั่นหมายความว่ามีแนวโน้ม
หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง 
ที่พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. หรือ พ.ร.ป 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ฉบับใด
ฉบับหนึ่งจะถูกโหวตคว�่าในสภา
เพือ่ยกร่างกนัใหม่
 ดไีม่ดอีาจถูกโหวตคว�า่ทัง้ 2 ฉบบั
 ถ้าลองได้ยกหลักการเรื่องขัด
รัฐธรรมนูญมาพูด
 ถ้าลองได้ตอกย�้าหลายครั้ง
อย่างชัดเจนว่าภารกิจยังไม่จบ ยัง
วางรากฐานไม่เสร็จ อย่าเพิ่งเบื่อ
กัน ขอเวลาอีกหน่อย
	 พยากรณ์การเมืองได้ว่า	 เมื่อ
เห็นท้องฟ้ามืดครึ้ม	เห็นฝนตั้งเค้า
มาขนาดนี้	อย่างไรก็ต้องตก
 พวกทีอ่ยากเลอืกตัง้ไว หาก
ไม่อยากเปียกก็เก็บเสื้อผ้าข้าว
ของเข้าไปรอในที่ร่มก่อน

การเดินหน้าสู ่โรดแม็พเลือกตั้ง 
ส่อว่าจะไม่ราบรื่น
 เม่ือดูจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) ส่งค�าโต้แย้ง 
ร ่ างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) 5 ประเดน็ และส่งค�าโต้แย้ง
ร่าง พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) 1 ประเด็น
 เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการร่าง
รฐัธรรมนญู (กรธ.)  ทีส่่งค�าโต้แย้ง 
พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. 4 ประเด็น
และส่งค�าโต้แย้งพ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งส.ว.3 ประเด็น
 ขั้นตอนจากนี้คือจะมีการต้ัง
คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย 
ประกอบด้วย ตัวแทนสภานิติ 
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กกต. 
และ กรธ. ในสัดส่วน สนช. 5 คน 
กรธ. 5 คน และ กกต.1คน
 หากฟังจาก กกต.บางคนทีเ่คย
ประกาศว ่าจะไม ่ส ่งค�าโต ้แย ้ง 
เพราะในขั้นการพิจารณาของ 
สนช.ได้แสดงความเห็นไปแล้ว 
เมื่อ สนช.ยืนยันลงมติเห็นชอบ 
ร่างกฎหมาย จึงถือว่าไม่มีประ 
โยชน์ที่จะส่งค�าโต้แย้ง

ฝนตั้งเค้าแล้ว
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

หาชั่ว-ใช้ชั่ว

ทรรศนะ

ใครเป็นนายทุนใหญ่ก็ต้องสืบสวน
ให้ได้ พวกนี้มักจะใช้คนมีชื่อเสียง 
ดารา นักร้อง นักแสดงมาเป็นพรี 
เซ็นเตอร์ หรือให้เป็นหุ้นส่วนเพื่อ 
จะได้เอาไปโฆษณา ลูกค้าก็เชื่อ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 เร่ืองปุ๋ยนี่ อาตมาเคยน�ามาทดลอง
แล้ว หากดีจริงก็ป้องกันโรคได้ แต่ที่แก้
โรคใบไม้ต้นไม้นั้นหายาก ส่วนใหญ่ไม่
จริง ต้นไม้ใบไหม้ รากเน่า ใส่ปุ ๋ยที่
โฆษณาว่าใส่ปั๊บก็ฟื้นปุ๊บเหมือนคนฟื้น 
ไข้นั้นมันไม่ค่อยมีจริง ส่วนใหญ่หลอก
ลวง คนซื้อไปลองก็หมดเนื้อหมดตัว 
เพราะพืชผลเสียหาย พวกหลอกลวง
ประชาชนจ�านวนมากที่หากินกับชาว 
ไร่ขาวนา ท�ากันเป็นเครือข่าย หากมี
ปัญหาก็ยุบบริษัทแล้วไปตั้งบริษัทใหม่  
หลอกลวงต่อไปเรื่อยๆ 
 ก็หวังว่าประเทศไทยจะสิ้นเวรกรรม 
กับพวกหลอกลวงนี้เสียที จับติดคุกติด 
ตะรางให้หมด ไม่ใช่ยิ่งยงคนเดียว ใคร
เป็นนายทุนใหญ่ก็ต้องสืบสวนให้ได้  
พวกนี้มักจะใช้คนมีช่ือเสียง ดารา นัก 
ร้อง นักแสดงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือ 
ให้เป็นหุ้นส่วนเพ่ือจะได้เอาไปโฆษณา 
ลูกค้าก็เชื่อ เงินก็ไหลมาเทมา 
	 เอาล่ะ	เมอืงไทยถอืเป็นประเทศเกษตร 
กรรม	 ก็ต้องไม่ให้เกษตรกรต้องตกเป็น
เหยื่อพวกนายทุนที่หลอกลวงเหล่านี้	
หรือพวกฉลาดแกมโกง	คือโกงคนโง่	คน
ไม่รู้เท่าทัน	 หลอกลวงประชาชนต่างๆ
นานา	พวกนี้เป็นพวกหากินชั่ว	ใช้ชั่ว
 ก็หวังว่าเราจะเดินออกจากทุกข์
ไม่ใช่เดินเข้าคุกเข้าตะราง พระพุทธ 
เจ้าตรัสไว้ว่า หากินชอบ ประกอบ
การงานชอบ เล้ียงชอบ หาได้เพื่อ
เล้ียงชีวิต ไม่ใช่เล้ียงชั่ว เอายาบ้า 
เอาของมึนเมามาเลี้ยงชีวิต เลี้ยงชั่ว 
หมดเวลาแล้วกับการหาชั่วใช้ชั่ว 
เพื่อจะได้หาชอบใช้ชอบ
	 เจริญพร

เมือ่เรว็ๆนีม้ข่ีาวศาลมนีบรุส่ัีงจ�าคกุ 20 ปี 
นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง “ยิ่งยง ยอดบัว
งาม” คดีท�าธุรกิจฉ้อโกงประชาชน แต่
นายยิ่งยงได้ยื่นหลักทรัพย์ 500,000  
บาทขอประกันตัวเพื่อสู ้คดีชั้นอุทธรณ ์
และศาลให้ประกันตัว  
 เรื่องนี้ท�าให้นึกถึงเรื่องท่ีเล่ากันว่า
นายยิ่งยงตกระก�าล�าบาก เพราะไม่ได้
เป็นเจ้าของบริษัท แต่เป็นเพียงหุ้นส่วน
และรับโฆษณาโดยเวลาโฆษณาก็บอกว่า
เป็นบริษัทของตัวเอง ในที่สุดเลยตกอับ
และถูกตัดสินให้ติดคุก แม้จะได้ประกัน
ตัว แต่ต้องดูกันว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร 
 ที่แน่ๆคือเกษตรกรตกเป็นเหยื่อ  
หากปุ๋ยมีคุณภาพจริงก็คงไม่มีปัญ 
หา เมื่อขายสินค้าหลอกลวงเกษตร 
กร ชาวไร่ ชาวนากเ็ดอืดร้อน บางคน
หมดเนื้อหมดตัว ซ่ึงเป็นเรื่องน่า
เห็นใจ โฆษณาว่าเป็นซุปเปอร์ปุ๋ย มี
คุณสมบัติสารพัด  

การเคลื่อนไหวของประชาชน นักวิชา 
การและนักศึกษากลุ่มต่างๆ ขณะนี้ 
ล้วนสะท้อนให้เห็นความอึดอัดและ
ความไม่พอใจของประชาชนทกุกลุม่ทีม่ี
ต่อรัฐบาลคสช. 
 ไม่ว่าจะเป็นการทวงสัญญา “ทั่น
ผู้น�า” เรื่องการเลือกตั้ง การเรียกร้อง
สทิธเิสรภีาพทีถ่กูกดทับและสิทธิชมุชน
ที่ถูกปิดกั้นหรือบังคับให้จ�ายอม 
 ขณะที่การปัญหาต่างๆ ก็ไม่มีอะไร
เป็นรปูธรรมและหมักหมมมาเกือบ 4 ปี  
ไม่ว่าจะเป็นการปฏริปูประเทศ การสร้าง 
ความปรองดอง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 
การเลือกตั้ง หรือการปราบโกงท่ียิ่ง 
เห็นชดัเจนกรณ ี“นาฬิกาเพ่ือน” ว่าเป็น 
แค่วาทกรรมและเลือกปฏิบัติ 
	 บ้านเมอืงภายใต้รฐัประหารทีอ่�านาจ 
จากปลายกระบอกปืน	 จึงท�าให้กลิ่น
อายเหตุการณ์	 14	 ตุลาและพฤษภา	
2535	มีมากขึ้นเรื่อยๆ	ท่ามกลางความ
เสื่อมถอยของ	 “ผู้มีอ�านาจ”	 และกระ 
บวนการยุติธรรมแบบไทยๆ	 ทั้งเลือก
ปฏิบัติและสองมาตรฐาน	ทั้งพิลึกพิลั่น
และพิเรนทร์		
 เสนาบดีใหญ่ยืมนาฬิกาเพื่อน 
(ตาย)มูลค่านับ 30 ล้านบาท ถือ
เป็นเรื่องส่วนตัว นายต�ารวจใหญ่
ยืมเงินเพื่อนเสี่ยค้ากาม 300 ล้าน
บาทถือเป็นเรื่องปรกติ แต่ประชา 
ชนเรยีกร้องสทิธเิสรีภาพอย่างสนัติ
และทวงคืนอ�านาจของตนเองที่ถูก
ปล้นไปกลบัถูกด�าเนนิคดแีละได้รบั
การปฏิบัติเยีย่งอาชญากรร้ายแรง?
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เศรษฐกิจ

2แบงก์ส�ารองเงนิตรษุจนี80,000ล้าน

รายงานข่าวจาก ธนาคารกสิกร
ไทยเปิดเผยว่า เตรียมส�ารองเงิน 
สดส�าหรับให้บริการในสาขาและ
เครื่องเอทีเอ็มเพื่อรองรับการใช้
จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน 2561 
ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 
รวมทั้งสิ้น 48,000 ล้านบาท ใน
จ�านวนน้ีแบ ่งเป ็นการส�ารอง
เงินสดผ่านช่องทางสาขาจ�านวน 
21,000 ล้านบาท เป็นเงินส�ารอง
ส�าหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ 
จ�านวน 8,500 ล้านบาท และสาขา
ในเขตภูมิภาค จ�านวน 12,500 
ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคาร
กสิกรไทยมี 1,029 สาขา ทั่ว
ประเทศ
 ส�าหรับการส�ารองเงินสดเพ่ือ
เครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่
จ�านวนกว่า 9,300 เครื่องทั่ว
ประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 27,000 
ล้านบาท แบ่งเป็นการส�ารองเพื่อ
บรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุง 
เทพฯ จ�านวน 12,500 ล้านบาท 
และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาค จ�า 
นวน 14,500 ล้านบาท
 ด้านธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ส�ารอง
เงินสดไว้ให้บริการแก่ลูกค้าเพ่ิม
เติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 35,000 ล้านบาท ผ่าน

สาขาธนาคาร สาขาไมโครภายใน
ห้างสรรพสินค้ากว่า 1,000 แห่ง 
และช่องทางบริการเอทีเอ็มที่ม ี
กว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อ
รองรับปริมาณความต้องการเงิน 
สดของประชาชนส�าหรบัใช้จ่ายใน
ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ พร้อมส�า 
รองธนบัตรใหม่บางส่วนส�าหรับ 
ใช้เป็นเงินอั่งเปามอบเป็นธรรม 
เนียมในเทศกาลปีใหม่จีน 

ธนาคารกสกิรไทยและธนาคารกรงุเทพส�ารองเงนิสดส�ารองช่วง
เทศกาลตรุษจีนกว่า 83,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคารและ 
ตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ พร้อมก�าหนดแผนดูแลการเติมเงินสด 
ในตู้เอทีเอ็มเป็นพิเศษ

ทิศทาง	 :	 มร.ชรีคาน	 บัท	 หัวหน้าฝ่ายการลงทุน	 ประจ�าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
และภูมิภาคยุโรป	 ตะวันออกกลาง	 และแอฟริกา	 ธนาคารซิตี้แบงก์	 พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร	 จัดสัมมนาเปิดเผยข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก 
ปี	2561	ให้แก่ลูกค้าซิตี้โกลด์	ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้	กรุงเทพฯ

อร่อย...สดุคุม้	:	สมหวงั	โตรกัตระกลู	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	บตัรกรงุศรอียธุยา	
จ�ากัด	 ร่วมกับ	 ไพศาล	 อ่าวสถาพร	 รองกรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 โออิชิกรุ๊ป	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดแคมเปญโปรโมช่ันอร่อย...	 สุดคุ้ม	 !!	 กับ	 “OISHI	 Sukoii	 
Japan	:	โออิชิ	กิน!	ลด!	ได้ลุ้น	มันส์ถึงญี่ปุ่นกับบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี”

นายชานนท์ เรอืงกฤตยา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดาดี
เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคดิจิตอลเปล่ียนไป ทุกอย่างท�า 
งานผ่านออนไลน์เกือบทั้งหมด 
อนันดาฯ จึงให้ความส�าคัญการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย  
โดยน�านวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับ
โครงการ ล่าสดุสนบัสนนุสตาร์อพั
ไทยโดยน�าระบบ Nasket ที่เป็น
อปุกรณ์เพ่ิมความสะดวกในการสัง่
ซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาร์เกต รวม
ถึงบริการอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรียก
แม่บ้าน หรืองานช่างทุกรูปแบบ

และบริการเสริมอกีมากมาย เพยีง
แค่สแกนบาร์โค้ด ซึง่ Nasket คว้า
รางวัลออกแบบระดับโลกถึง 2 
รางวลัใหญ่คอื European Product 
Design Award จากยุโรป และ 
International Design Awards 
(IDA) ในสหรฐัอเมรกิา โดยมแีนว 
คิดการดีไซน์และสร้างสรรค์สิ่งที่
เป็นประโยชน์พร้อมฟังก์ชนัช่วยให้ 
การใช้ชีวิตง่ายขึ้น
 Nasket ช่วยสนบัสนนุแนวคดิ 
UrbanTech Ecosystem Support 
ช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ 
การใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างดี
ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และ
โฮมเซอร์วิส แม้พักอาศัยในคอน 

‘อนันดา’เปิดสัง่ซือ้สนิค้า24ชม.

  นอกจากนี้ ทางธนาคารยังได้
เตรียมความพร้อมส�าหรับด�าเนิน
การเพิ่มความถ่ีในการเติมเงินยัง 
ตู้บัวหลวงเอทีเอ็มเป็นกรณีพิเศษ

โดมเินยีมกส็ามารถเลอืกซือ้สนิค้า
ที่มีขายตามห้างสรรพสินค้าได้
เพียงแค่สแกนบาร์โค้ดเท่านั้น  
โดยอนนัดาฯ น�ามาใช้กบั 2 โครงการ 
ได้แก่ ไอดีโอ คิว สยาม-ราชเทวี
และไอดโีอ ควิ ชดิลม-เพชรบรุ ีทัง้
ตัง้เป้าน�าไปใช้ในทกุโครงการของ 
อนันดาฯในอนาคต

อีกด้วย เพราะฉะนั้นลูกค้าของ
ธนาคารจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถ
เบิกถอนเงินสดมาใช้ในช่วงเทศ 
กาลดังกล่าวได้อย่างสบายใจ
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ข่าวย่อย

ยุติพิพาททะเลจีนใต้ 
นายอึ้ง เอ็ง เฮน รัฐมนตรี
กลาโหมสงิคโปร์กล่าวว่าสมาคม 
ประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (อาเซียน) หวังว่าจะ
เร่งเจรจาเพือ่จดัท�าแนวปฏิบัต ิ
ร่วมกันกับจีนใทะเลจีนใต้ซ่ึง
เป็นเขตน่านน�้าที่มีข้อพิพาท 
กนัมา แต่คาดว่ายังไม่สามารถ
หาข้อสรปุร่วมกนัได้ภายในปีนี้ 
โดยจะเริม่การหารอืในการหา
ทางจดัท�าแนวทางปฏบิตั ิเพ่ือ
จัดท�าแนวปฏิบัติกับจีน ภาย
หลังการประชุมรัฐมนตรีกลา 
โหมอาเซียนที่สิงคโปร์

เรอืน�า้มนัเกาหลเีหนอื
กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้
แถลงว่า เกาหลีเหนือขอให้
เกาหลใีต้จดัสรรน�า้มนัส�าหรบั
เป็นเชื้อเพลิงให้เรือน�าส่งคณะ
ผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนักฬีาโอลมิ 
ปิกฤดูหนาว โดยเรอืมันกยอง-
บง 92 เดนิทางถงึเกาหลใีต้ใน 
วันอังคาร โดยน�าส่งคณะดุริ 
ยางค์เกาหลีเหนือ 140 คนซึ่ง
จะมาท�าการแสดงในพธิเีปิดการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว
พยอ็งชงัทีจ่ะเริม่ขึน้ในวันศกุร์นี้ 

พต้ีาประท้วงค้าขนสตัว์ 
แอชลย์ี ฟรโูน จากกลุม่พทิกัษ์
สิทธิสัตว์ หรือพีต้า สวมเพยีง
ชุดชั้นในและหมวกหูกระต่าย  
ชูป้ายซึ่งมีข้อความว่าแชมป์ 
จะต้องไม่สวมชุดขนสัตว์ โดย
ยืนท้าความหนาวเป็เวลากว่า  
15 นาที ท่ามกลางอุณหภูมิที่
ติดลบ 8 องศา บริเวณด้าน
หน้าศูนย์สื่อมวลชนโอลิมปิก
ฤดูหนาวเมืองพยองชาง โดย
บอกว่าการท�าขนสัตว์ถือเป็น 
การทรมานสัตว์ และกล่าวว่า
เอเชียเป็นตลาดค้าขนสัตว์ 
รายใหญ่โดยเฉพาะจนีถอืเป็น
หนึ่งในตลาดส่งออกขนสัตว์
รายใหญ่ที่สุดในโลก

ต่างประเทศ

‘ทรมัป์’สัง่สวนสนามยิง่ใหญ่

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของ
สหรฐั สัง่ให้กระทรวงกลาโหมและ
เจ้าหน้าท่ีท�าเนียบขาว เดินหน้า
วางแผนการสวนสนามแสดงแสน 
ยานุภาพของกองทัพสหรัฐในกรุง
วอชิงตัน โดยระบุว่าต้องการเห็น
การสวนสนามของกองทพัในวนัที่ 
4 กรกฎาคม ซึ่งเป็น วันชาติของ
สหรัฐ เหมือนกับการสวนสนาม
ของกองทัพฝรั่งเศสในวันชาติเมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคมปีที่ผ่านมา
 ก ่อนหน้านี้ โฆษกหญิงของ
ท�าเนียบขาวกล่าวว่า ประธานา 
ธิบดีทรัมป์สนับสนุนและให้ก�าลัง
ใจแก่ทหารอเมรกัินทีป่ฎบิตัหิน้าที่
อยู ่ในกองทัพและต้องเสี่ยงชีวิต 
ทุกวันในการปกป้องและท�าให้
ประเทศปลอดภยั เธอกล่าวด้วยว่า 
นายทรัมป์ได้ขอให้กระทรวงกลา 
โหมพจิารณาการจดังานฉลองเพือ่
ให้ชาวอเมรกัินทุกคนได้แสดงความ
ชื่นชมต่อกองทัพได้ ในขณะที่ทาง
กระทรวงกลาโหมก็ยืนยันว่า ขณะ
นี้ก�าลังพิจารณารายละเอียดใน
เรือ่งนีอ้ยู ่อย่างไรกต็าม สมาชกิรฐั 
สภา จิม แม็คโกเวิร์น ของพรรค 
เดโมแครต ได้วิพากษ์วิจารณ์ว่า 

เป็นการส้ินเปลืองเงินโดยใช่เหตุ 
และนายทรัมป์ก�าลังท�าตัวเป็น
เหมอืนผูน้�าเผดจ็การมากกว่า ประ 
ธานาธิบดี
 ส่วนทางด้าน นายไมค์ เพนซ์ 
รองประธานาธิบดีสหรัฐ พยายาม
หาทางให้ความมั่นใจและมุ่งเน้น
ความเป ็นพันธมิตรของสหรัฐ 
ท ่ ามกลางภัยคุกคามมากขึ้น 
จากนวิเคลยีร์เกาหลเีหนอื ระหว่าง
เดินทางเยือนญี่ปุ ่นและเกาหล ี
ใต้ ในสัปดาห์นี้ 
 รองประธานาธิบดีเพนซ์ มีก�า 
หนดพบผูน้�ารฐับาล เจ้าหน้าทีก่ลา 
โหม และทหารสหรัฐระหว่างการ
เยือนในคร้ังนี ้เขากล่าวว่าต้องการ
ให้มัน่ใจว่าการแข่งขนัโอลมิปิกฤดู
หนาวที่เกาหลีใต้ ยังต้องค�านึงถึง
ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนและ
โครงการนิวเคลียร์ นายเพนซ์ มี
ก�าหนดพบกบันายกรัฐมนตรีชินโซ 
อาเบะของญี่ปุ่น เพื่อหารือในการ
เพิม่แนวทางกดดนัเกาหลเีหนอืให้
มากขึ้น นอกจากนี้รองประธานา 
ธิบดีสหรัฐ จะได้ชมการสาธิต
ระบบป้องกนัภยัขปีนาวุธจากพ้ืนสู่
อากาศของกองก�าลังป้องกันตน 

ส�านักอุตุนิยมวิทยากลางของไต้ 
หวันแจ้งช่วงบ่ายวานนี้ก่อนเกิด
แผ่นดินไหวก่อนเที่ยงคืนขนาด 
6.4 ทางชายฝั่งตะวันออกว่า เกิด
แผ่นดินไหวหลายระลอกที่เรียกว่า
ฝูงแผ่นดินไหวถึง 19 ครั้ง ขณะที่
นักวิชาการเตือนว่า ไต้หวันอาเกิด 
แผ่นดนิไหวขนาด 8 ภายในทศวรรษ 
 ส�านักอุตุนิยมวิทยากลางแจ้ง
ว่า ฝูงแผ่นดินไหว 19 คร้ังรู้สึก 
ได้ในหลายเทศมณฑลได้แก่ ฮัว
เหลียน อี๋หลาน หนานโถว เหมียว
ลี ่ซนิจู ๋จงัฮว่า หยนุหลนิ ไถตง รวม

แผ่นดนิไหวไต้หวนั6.4
เหล่านี้เกิดจากแผ่นฟิลิปปินส์มุด
ตัวลงไปใต้แผ่นยูเรเซีย 
 นักวิชาการสถาบันธรณีวิทยา
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ไต้หวนัเตอืนว่า การเกดิฝงูแผ่นดิน
ไหวหลายคร้ังอาจเป็นสัญญาณ 
ล่วงหน้าของวงจรแผ่นดินไหว100  
ปี ที่อาจเกิดแผ่นดินไหวขนาด 8 
ขึ้นในไต้หวันภายในหนึ่งทศวรรษ 
ไต้หวนัตัง้อยูบ่นแนววงแหวนแห่ง
ไฟจึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอยู่
บ่อยคร้ัง ส่วนแผ่นดินไหวล่าสุด
ขนาด 6.4 เม่ือกลางดึกวานน้ี 
ศูนย์กลางลึกเพียง 10 กิโลเมตร 
ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 4 คน บาดเจ็บ 
225 คน และสูญหายอยู่ 145 คน

เองญี่ปุ่น ซึ่งเป็นระบบเพื่อตรวจ
สกัดขีปนาวุธเกาหลีเหนือ นอก 
จากนี้นายเพนซ์จะได้เข้าร่วมการ 
บรรยายสรุปภัยคุกคามด้านการ 
ทหารที่กระทรวงป้องกันประเทศ
ของญี่ปุ่น
 นายเรก็ซ์ ทลิเลอร์สัน รฐัมนตรี
ต่างประเทศสหรฐั ขอบคณุรฐับาล
เปรู ที่ให้ความร่วมมือด้านการทูต
กรณีปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือ 
พร้อมกล่าวแสดงความม่ันใจว่า
เกาหลีเหนือจะยอมกลับสู ่การ
เจรจา เนื่องจากก�าลังได้รบัผลกระ
ทบจากมาตรการคว�่าบาตรของ
นานาประเทศ นอกจากรฐับาลเปรู
จะให้ความร่วมมือกับสหรัฐด้วย
การขับนักการทูตเกาหลีเหนือ
กรณีปัญหานิวเคลียร์แล้ว ยังร่วม
กับสหรัฐกดดันประธานาธิบด ี
นิโกลัส มาดูโร ของเวเนซุเอลา 
ให้ลาออกด้วย

ถึงเมืองไทจง กรุงไทเป เมืองใหม่
ไทเป และเทศบาลพเิศษเถาหยวน 
ทั้งหมดเกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกัน
นอกชายฝั่งเมืองฮัวเหลียน ทางฝั่ง
ตะวันออกของไต้หวัน แต่ไม่มีราย 
งานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากฝูง
แผ่นดินไหว โดยเม่ือวันอาทิตย์ก็
เกิดฝูงแผ่นดินไหวถึง 28 ครั้งจาก
พื้นที่เดียวกัน ในจ�านวนนี้ 12 ครั้ง
เกดิขึน้ในหนึง่ชัว่โมง และเกดิแผ่น
ดินไหวต่อเนื่องอีก 10 ครั้งในวัน
จันทร์ ครั้งรุนแรงที่สุดมีขนาด 5 ผู้
เชีย่วชาญอธบิายว่า ฝงูแผ่นดนิไหว

โดนัลด์ ทรัมป์ วางแผนการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพ
ของกองทัพสหรัฐพรรคเดโมแครต ต�าหนิท�าตัวเป็นเหมือนผู้น�า
เผด็จการมากกว่า ประธานาธิบดี
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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



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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4764 (1289) วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

เจนยู ดิสกว่าที่คีย์...ดีกว่าที่คิด
แบรนด์ ซนัโทรี ่(ประเทศไทย) จบั
มือ บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์  
แบรนด์แอมบาสเดอร์ ตั้งโต๊ะแก้
ข่าว “เปิดใจ...คุณเข้าใจเราผิด” 
พร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่ “แบรนด์ 
เจนยู...ดีสกว่าที่คีย์ดีกว่าท่ีคิด” 
เพือ่จะสือ่สารให้ผูบ้รโิภคได้รบัทราบ
ถึงรสชาติที่อร่อย ดื่มง่าย หวาน
หอมน�้า ผ้ึงของแบรนด ์ เจนยู  
โสมสกัด โดย 3 เซเลบสาวคน 
ดัง และประชาชนจ�านวนมากร่วม 
เปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งนี้
 นางสาวธญาพัชร์ เบญจ
ภัทรเศรษฐ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย
การตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่า 
โสมเป ็นสมุนไพรที่ เป ็นที่รู ้จัก 
และยอมรับทั่วโลกด้านคุณประ 
โยชน์ในการดูแลสุขภาพมายาว 
นาน แต่ลูกค้ามักจะกลัว ไม่กล้า
ลอง เพราะคิดว่าของมีประโยชน์ 
จะด่ืมยาก อีกทั้งผลจากการท�า 
วิจัยตลาดพบว่า เกือบร้อยละ 80 
ของลูกค้าที่ได้ชิมแบรนด์ เจนยู
เป็นคร้ังแรก รู้สึกว่าอร่อยกว่าท่ี 
คดิไว้ เหมอืนกบัทีบ่อกว่าจงึได้เกดิ
เป็น แคมเปญ “แบรนด์ เจนยู  
ดิสกว่าที่คีย์…ดีกว่าที่คิด” เพื่อ
ลบล้างความคิดเดิมๆ และปรับ
เปลี่ยนทัศนคติด้านรสชาติของ
แบรนด์เจนยู โสมสกัด ผ่านกิจ 

ตัวช่วยที่ดีที่มินท์ชอบ เพราะเวลา
ดื่มจะได ้ความหอมหวานจาก 
น�้าผึ้ง ท�าให้สดชื่นมากๆเลยค่ะ  
ย่ิงแช่เย็นๆย่ิงหอมหวานอร่อย 
ดื่มง่ายกว่าเดิมค่ะ 
 แนน-นันทินี อัมระนันทน ์
เซเลบสาวหน้าหวาน กล่าวว่า แนน
ได้ยินมานานว่าโสมเป็นตัวช่วย 
ที่ดีมากในการดูแลสุขภาพ หลัง
จากที่แนนได้ลองชิมแบรนด์ เจน
ยูแล้ว รู้สึกว่ามีรสชาติดีกว่าที่คิด 
หวานหอมอร่อยน�้าผึ้งมากๆ ท�า 
ให้ดื่มง่ายสุดๆ ส�าหรับคนที่ยังไม่ 
เคยลองดื่มแบรนด์ เจนยู แนน 
ก็อยากให้ลองดูนะคะ 

กรรมการสร้างประสบการณ์จริง
กบัผูบ้รโิภค เพยีงแค่เปิดฝากจ็ะได้
กลิ่นหอมของน�้าผึ้ง และเมื่อดื่ม 
จะรู ้ สึ กว ่ ารสชาติกลมกล ่อม  
หวาน หอมน�้าผึ้ง พร้อมๆกับการ
ได้รับคุณประโยชน์ของโสมสกัด
และวิตามินบี 12 และแคมเปญ
ใหม่ “แบรนด์ เจนย.ู..ดสีกว่าทีค่ย์ี
ดีกว่าที่คิด” ยังคงได้ บอย-ปกรณ์ 
ฉตัรบรริกัษ์ แบรนด์แอมบาสเดอร์
คนเดิมของแบรนด์ เจนยู มา 
น�าทีมสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่น
เต้น และสนุกสนานตลอดปีนี้
 หมิง-สุวรา สนิทวงศ์ ณ 
อยุธยา เซเลบสาวคนเก่ง เล่าว่า 

ส่วนตัวหมิงเชื่อในคุณประโยชน์
ของโสมด้านการบ�ารุงและดูแล
สุขภาพมานานแล้ว และคร้ังนี ้
ก็เป็นคร้ังแรกที่ได้ลองแบรนด์  
เจนยู ค่ะ ตอนเปิดขวดมารู ้สึก 
หอมน�้าผึ้งมากๆ แล้วพอได้ชิมก็
รู้สกึว่า หวานอร่อยดืม่ง่าย ตามช่ือ
แคมเปญ “แบรนด์ เจนยู ดิสกว่า
นี่คีย์...ดีกว่าที่คิด” จริงๆด้วยค่ะ 
 มินท์- ณิชชา บุณยากร เซ
เลบสาวคนสวย เล่าว่า ตอนนี ้
เทรนด์สุขภาพก�าลังมาแรง มินท์
เองก็เป็นคนนึงที่หันมาใส่ใจดูแล
สขุภาพด้วยการออกก�าลงักายเป็น
ประจ�า อย่างแบรนด์ เจนยู ก็เป็น
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