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คสช.อยู่ต่ออีกปี

โลกวันนี้มีประเด็น 2

มีความจ�าเป็นต้องปรับแก้กฎ 
หมายลูกบางฉบับท่ีจะได้รับผล 
กระทบจากการตีความค�าสั่งหัว 
หน้า คสช. ที่ 53/2560 หากถูก
ชี้ว่าขัดรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ว่าจะ
มีการปรับแก้กฎหมายอีกหรือ
ไม่ ระยะเวลาท่ีสามารถยืดการ
เลอืกตัง้ออกไปได้นานทีส่ดุไม่เกนิ 
เดอืนพฤษภาคมหรอืมถินุายนปี
หน้า หากจะมีอะไรผิดไปจากน้ี 
ก็ต้องมีอภินิหารทางกฎหมาย
เกิดขึ้น (อีกครั้ง) เท่านั้น

ล้างกฎหมายห่อปืน!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

2ชาตเิดนิหน้า
ประชุมสดุยอด 

เศรษฐกิจ 4

หวัเว่ยอนัดบั79Forbes
อนัดบั48BrandZ

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ท่องเท่ียวป้องกัน
ข้อมลูส่วนตวัปลอดภัย

แม้หลงั พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. ผ่าน
การตีความจากศาลรัฐธรรมนูญ
จะท�าให้เส้นทางสู่การเลือกตั้ง
ตามโรดแม็พมีความชัดเจนขึ้น 
แต่เมื่อนับนิ้วตามกรอบเวลา
ต่างๆทีก่ฎหมายก�าหนดจะนบัได้ 
240 วัน เมื่อรวมกับระยะเวลา
ก่อน พ.ร.ป.เลือกตั้งประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา รวมเวลาจดัตั้ง 
รัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง เท่า 
กับว่ารัฐบาล คสช. ยังมีเวลานั่ง
ทับอ�านาจต่อไปได้อีกอย่างน้อย 
1 ปี หรอือาจยาวนานกว่านัน้กรณี
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หลังพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ส.ส.) ผ่านการตีความ
จากศาลรัฐธรรมนูญ ท�าให้
หลายฝ่ายเกิดความมั่นใจมาก 
ขึ้นว ่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น 
ตามโรดแม็พคือช่วงเดือนกุมภา 
พันธ์ปีหน้าค่อนข้างแน่
 “บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร 
วงษ์สวุรรณ รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ตอกย�้ าชัดเจนว ่า
โรดแม็พการเลือกตั้งไม่เลื่อน
และทันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
และหวังว่าการเลือกตั้งจะเป็น 
ไปด้วยความเรียบร้อย
 อย่างไรก็ตาม “บิก๊ป้อม” ยนื 
ยันด้วยว่าการเลือกตั้งเป็นไป
ตามกรอบเวลาภายใน 150 วัน
หลังกฎหมายลูกฉบับสุดท้าย
ประกาศใช้ ไม่ลดลงเหลือ 90  

คสช.อยู่ต่ออีกปี
แก้ปัญหานี้จะท�าให้เกิดปัญหา
ซ�้าซ้อนคือ ความไม่พร้อมใน
การส่งผู ้สมัครของพรรคการ 
เมือง โดยเฉพาะพรรคเก่าที่ยัง
ไม่ได้ขยับท�าอะไรตามที่ พ.ร.ป. 
ว่าด้วยพรรคการเมืองก�าหนด
เลย เนื่องจากติดล็อกประกาศ
ค�าสั่งของ คสช.
 ประการที่สอง หากตีความ
ว่าขัดรัฐธรรมนูญต้องตามดู 
ต ่อไปว ่าสิ่ งที่อยู ่ ในค�าสั่ งหัว 
หน้า คสช. ที่ 53/2560 มีอะไร
บ้างที่กระทบกับ พ.ร.ป.ว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส. เพราะค�าสั่ง
หัวหน้า คสช. ดังกล่าวมีทั้งที่
เพิ่มกระบวนการที่พรรคการ 
เมืองต้องท�าเกินกว่ากฎหมาย
ก�าหนดและยกเลิกบางอย่าง 
ที่กฎหมายเดิมก�าหนดไว้
 หากกระทบมากอาจมีความ
จ�าเป็นต้องปรับแก้ พ.ร.ป.เลือก
ตั้ง ส.ส. ซึ่งหากมีการปรับแก้
แน่นอนว่ากรอบเวลาเลือกตั้ง 
จะต้องถูกยืดออกไปอีก ถ้าเข้า 
ล็อกนี้ เราต ้องอยู ่กับรัฐบาล
ทหาร คสช. ยาวนานกว่า 1 ปีที่
กล่าวไว้แต่แรก
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะต้อง 
มีการปรับแก้กฎหมายอีกหรือ
ไม่ ระยะเวลาที่สามารถยืดการ
เลือกตั้งออกไปได้ยาวนานที่ 
สุดไม่เกินเดือนพฤษภาคมหรือ
มิถุนายนปีหน้า
 หากจะมอีะไรผดิไปจากนี้ 
ก็ต้องมอีภนิหิารทางกฎหมาย 
เกดิขึน้ (อกีครัง้) เท่านัน้

“บิ๊กป้อม” ย้ำ�ชัดเจนว่�
โรดแม็พก�รเลือกตั้งไม่เลื่อน

ทันเดือนกุมภ�พันธ์ 2562 แน่นอน

วันตามที่มีกระแสเรียกร ้อง  
เท ่ ากับว ่ าการเลือกตั้ งอาจ 
เลื่อนออกไปจากเดิมได้อีกนิด 
หน่อย เพราะเมื่อ พ.ร.ป.เลือก 
ตั้ง ส.ส. ประกาศในราชกิจจา
นเุบกษาแล้วต้องรออีก 90 วัน 
จึงจะมีผลบังคับใช้ จากน้ันจึง 
เริ่มต้นนับ 150 วันได้ตามกฎ 
หมายก�าหนด
 นับนิ้วได้ท้ังหมด 240 วัน 
หรือ 8 เดือน เมื่อรวมเวลาก่อน 
พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา รวมเวลาจัด
ตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง 
เท่ากบัว่ารฐับาล คสช. ยงัมเีวลา
นั่งทับอ�านาจต่อไปได้อีกอย่าง

น้อย 1 ปี
 แม้ดเูหมอืนว่าโรดแมพ็เลอืก
ตั้ งจะมีความชัดเจนมากขึ้น  
แต่ต้องรอดูผลการตีความค�า 
สั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 
ของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะออก
มาอย่างไร หากออกมาว่าขัด
หรือแย้งรัฐธรรมนูญจะส่งผล 
กระทบอย่างน้อย 2 ประการ
 ประการแรก กระทบต่อพรรค 
การเมืองที่ไม่อาจด�าเนินการ
ตามข้อก�าหนดของ พ.ร.ป.ว่า
ด้วยพรรคการเมืองได้ทันตาม 
กรอบเวลา ซ่ึงต้องคิดกันต่อ 
ว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ถ้า 
เดินหน ้าจัดเลือกตั้ งโดยไม ่ 
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In Brief : ย่อความ

สะดุดใจบ้าง

ทรรศนะ

คณะรัฐมนตรีของไทยก็ขอให้สะดุด
ใจไว้บ้าง ไม่ใช่นกึอยากขึน้เงนิเดอืน
กันเอง เพราะเห็นบ่นว่าเงินเดือน
น้อย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็
บ่นว่าเป็นนายกรฐัมนตรท่ีีเงนิเดอืน
น้อยที่สุดในอาเซียน 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ล้างกฎหมายห่อปืน!

“พรรคอนาคตใหม่” โดย “ธนาธร-
ปิยบุตร” แค่ประกาศจุดยืน “ไม่
เอา” รฐัธรรมนญูฉบบั คสช. ทัง้นาย
และบ่าว “ระบอบ คสช.” ก็เต้นเป็น
เจ้าเข้า และขู่อาจถูก “ยุบพรรค”!  
 “ปิยบุตร” โพสต์ข้อความผ่าน 
เฟซบุ ๊ค ย�้าถ้ามีโอกาสเข้าสภาจะ
ด�าเนนิการ 4 เรือ่งทันทีคือ 1.การน�า
บรรดาประกาศ คสช. ค�าสั่ง คสช. 
และค�าส่ังหัวหน้า คสช. ทั้งหมดมา
พิจารณาทบทวน หากละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและขัดหลักความยุติธรรม
อย่างชัดแจ้งต้องยกเลิกทันที และ
ต้องชดใช้เยียวยาให้ผู้เสียหาย
 2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยก 
เลิกมาตรา 279 เปิดทางให้บุคคล 
ได้โต้แย้งว่า บรรดาประกาศ ค�าสั่ง 
คสช. ค�าสั่งหัวหน้า คสช. และการ 
กระท�าเกี่ยวเนื่อง ไม่ชอบด้วยกฎ 
หมาย ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
 3.การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิด 
ทางให้ประชาชนผูท้รงอ�านาจสถาปนา 
รัฐธรรมนูญได้ท�ารัฐธรรมนูญใหม่
 4.ยุติการด�าเนินคดีหรือนิรโทษ
กรรมให้แก่บคุคลทีถ่กูด�าเนนิคดเีป็น 
“จ�าเลย” หรือเป็น “นักโทษ” จาก
การท�าความผิดตาม “กฎหมายห่อ
ปืน” ของ คสช.
 “ปิยบุตร” ยืนยันไม่ใช่เรื่องสุด
โต่งรนุแรง แต่เป็นการคืนความปรกติ
ให้ประเทศ ฟื้นฟูหลักนิติรัฐ ยุติรัฐ 
ธรรมนูญคู่ ซึ่งคนปรกติ คนธรรมดา 
ต้องเป็นผู้ก�าหนด “อนาคตใหม่” 
 ส่วน “จาตรุนต์ ฉายแสง” แกน 
น�าพรรคเพื่อไทย ก็ยืนยันว่าหาก 
“ฉกีรฐัธรรมนญู” เป็นไปตามกติ 
กาก ็“ไม่ผดิ” แต่ทีน่่าอายกว่าคอื 
“รัฐประหาร” ฉีกรัฐธรรมนูญ!

ตอนนี้นายมหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรี
คนใหม่ของมาเลเซีย น่าจะมาแรงแซงหลาย
ประเทศ หลังจากชนะการเลือกตั้งและก�าลัง
ชนะใจประชาชนด้วยการประกาศลดเงินเดือน
คณะรฐัมนตรลีง 10% และข้าราชการชัน้สงูด้วย 
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นของรัฐบาล
 คุณรสนา โตสิตระกูล โพสต์ข้อความถึง
รัฐบาล คสช. ว่า ควรแสดงสปิริตท�าตามอย่าง
มหาธีร์บ้าง ไม่ต้องถึงกับลดเงินเดือนนายกรัฐ 
มนตรีและ ครม. ลง 10% ก็ได้ แค่ลดเงินเดือน
ของคณะรัฐบาลที่กินเงินเดือน 2 ต�าแหน่งให้
เหลอืแค่ต�าแหน่งเดยีว เช่น นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีที่กินเงินเดือนในต�าแหน่ง คสช. กต็ดั
ออกให้เหลอืแค่เงนิเดอืนใน ครม. ต�าแหน่งเดียว 
ข้าราชการที่เป็น สนช. และกินเงินเดือน 2 
ต�าแหน่ง ก็ควรลดเหลือต�าแหน่งเดียว เพื่อ 
ลดภาระงบประมาณแผ่นดิน และลดภาระ
ประชาชนทีต้่องแบกรบัค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
ราชการแผ่นดินของรัฐบาล
 คุณรสนายังบอกว่า หากรัฐบาลท�าตามที่
เสนอแนะกจ็ะเป็นการแสดงน�า้ใจต่อประชาชน
ที่มีรายได้น้อยและล�าบากในภาวะค่าครองชีพ
สูง ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลควรยกเลิกกองทุนน�้ามัน
ทีผ่ดิกฎหมายและแก้ไขราคาพลงังานให้มคีวาม
เป็นธรรม แทนทีรั่ฐบาลจะมแีนวคดิมาล้วงเงนิ
จากกองทุนน�้ามันที่ผิดกฎหมายเพื่อเอาไปชด 
เชยกบัรายจ่ายมากมายของรัฐบาลเสียเอง รัฐบาล
ควรลดรายได้ของตัวเองและลดรายจ่ายที่ฟุ่ม 
เฟือยของงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือไม่ต้องเพ่ิม
ภาระรายจ่ายให้กับประชาชน
 ลองย้อนดูประเทศเรา ที่ผ่านมามีแต่จะขึ้น
เงินเดือน ขอเงินเดือนเพิ่ม แม้แต่นายกฯยัง
บอกว่าเงินเดอืนน้อย ทัง้ทีว่นันีป้ระเทศชาตอิยู่
ในภาวะเศรษฐกจิไม่ดนีกั ราคาสนิค้าขึน้ตลอด

เวลา บางประเทศเขาคดิตรงกนัข้ามกบัเรา ประ 
เทศเราสวนทางกบัเขาหรือไม่ ค่าแรงกจ็ะขึน้ มี 
คนมาขอท�างานทีว่ดั ถามว่าคนงานได้ค่าแรงเท่า 
ไร กใ็ห้ตามอตัราทัว่ไปประมาณ 300 บาท ต่อวนั
 ที่วัดสวนแก้วเมื่อก่อน 100 บาทหรือ 80 
บาทก็มี เราต้องดูงานก่อน ถ้าท�างานดี ฉลาด 
ท�านั่นเป็นท�านี่เป็น ขึ้นให้ถึง 400-500 บาทก็
มี ไม่ใช่แค่ 300 บาท บางคนให้ 1,000 บาท
ต่อวันยังมีเลย เพราะเขาท�างานดี ท�างานเก่ง 
ท�างานเป็น บรหิารงาน บรหิารคนเป็น 500 บาท 
1,000 บาท ท�าไมจะให้ไม่ได้ เพราะเขาท�า 
งานเป็น รายได้มันเพิ่มขึ้น
 เมือ่เพิม่ค่าแรงให้แล้วเกดิท�าอะไรไม่เป็น พอ 
จะลดค่าแรงลงก็ลดยาก ขึ้นมันขึ้นง่าย ถ้าลด
มนัลดยาก มหาธร์ีคดิแบบนี ้จะสวนกระแสอะไร 
ทวนกระแสโลกที่มีแต่ความต้องการ อยากได้ 
อยากขึน้ แต่เขากลบัลดเงนิเดอืนคณะรฐัมนตรี 
อย่างลาวก็เคยให้รัฐบาลใช้รถราคาถูก ของเรา
ใช้แต่รถหรู ของใช้ต้องสวย ต้องแพง ใช้กัน 
จนเป็นบ้าเป็นหลัง เอาสวยเอาแพงไว้ก่อน แต่
ใช้จรงิๆไม่เท่าไร ประเทศไทยต้องดเูขาบ้าง ด ู
มหาธร์ีบ้าง อย่าเทีย่วท�าอวดร�า่อวดรวย อวดมั่ง
อวดมี แล้วไปขึ้นโน่นขึ้นนี่ ขึ้นเงินเดือนข้าราช 
การกันตะพึดตะพือ
 ถ้าคนเราไม่มศีลีธรรมกก็นิเกนิ ใช้เกนิ เงนิ
เดือนเท่าไรก็ไม่พอ รู้จักออม รู้จักประหยัด 
บ้าง วัดต่างๆก็เหมือนกัน ถ้ารู ้จักอยู่อย่าง
ประหยดัและท�าประโยชน์กไ็ม่จ�าเป็นจะต้องไป
เรี่ยไร ไม่จ�าเป็นจะต้องไปปลุกเสกพระเครื่อง 
รุ่นนั้นรุ่นนี้เพื่อหาเงินเข้าวัด รายได้ท่ีเข้าวัด
แบบผดิครรลองคลองธรรม ผดิธรรมวนิยักย็อม
ท�าทั้งชาวบ้าน ทั้งพระ 
 เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรีของไทยก ็
ขอให้สะดดุใจบ้าง ไม่ใช่นกึอยากขึน้เงนิเดอืน
กนัเอง เพราะเหน็บ่นว่าเงนิเดอืนน้อย พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็บ่นว่าเป็นนายกรฐั 
มนตรทีีเ่งนิเดอืนน้อยทีส่ดุในอาเซยีน อาตมา
ไม่รูว่้าจรงิหรอืเปล่า แต่อย่าหาเรือ่งขึน้เงนิ
เดอืนง่ายๆกนัเลย ประเทศยงัไม่พ้นปากเหยีย่ว 
ปากเหว ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกนัเถอะ
 เจริญพร
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ประกัน CLM : พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออก 
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าวเปิดบริการ “ประกัน CLM (CLM Trade 
Insurance)” คุ้มครองความเสี่ยงจากการไม่ได้รับช�าระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อ 
ในกลุ่มประเทศ CLM ให้แก่ผู้ส่งออก SMEs ไทย 

ผลิตภัณฑ์ใหม่ : ธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อ�านวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท 
บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จ�ากัด ฉลองครบรอบ 110 ปีบราเดอร์  
เปิดตัว “จักรเย็บผ้าดิสนีย์รุ่นพิเศษ NV180D” เอาใจแฟนคลับดิสนีย์ มีแพต 
เทิร์นลายการ์ตูนดิสนีย์ให้เลือกหลากหลาย ใช้งานง่าย

เศรษฐกิจ

หวัเว่ยอนัดบั79Forbes-อนัดบั48BrandZ

การจัดอันดับของ Forbes ครั้ง 
แรกปี 2017 หัวเว่ยอยู่ในอันดับ 
ที่ 88 มีมูลค่าแบรนด์ตามการจัด
อันดับอยู่ที่ 7,300 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ปี 2018 หัวเว่ยมีมูลค่า
แบรนด์เพิ่มเป็น 8,400 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนเป็นอันดับที่ 
79 และเป็นบริษัทจากจีนบริษัท
เดียวที่ติดอันดับติดต่อกัน 2 ปี 
 นอกจากนี้การจัดอันดับ 100 
แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก
ตามรายงาน BrandZ ซึ่งรวบรวม
โดย WPP และ Kantar Millward 
Brown หัวเว ่ยขึ้นอันดับท่ี 48 
มูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้น 22% และ
เป็นการติดอันดับติดต่อกันเป็นปี
ที่ 4 เมื่อเทียบกับปี 2017 หัวเว่ย
เติบโตในระดับโลกอย่างรวดเร็ว
จากการวางจ�าหน่ายสมาร์ทโฟน
รุ ่นใหม่หลากหลาย โดยเฉพาะ 
รุ่นล่าสุด P20 Series ที่มียอด
จ�าหน่ายสูงในระดับโลกเป็นอัน 
ดับ 3 จากข้อมูลของ IDC โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาด 11.7% ใน
ไตรมาส 1 ปี 2018 และมี Brand 
Awareness ทัว่โลกเพิม่สงูขึน้เป็น 
85% ในปี 2017 ที่ผ่านมา
 หัวเว่ยยังได้รับการจัดอันดับ

อยู่ที่อันดับที่ 70 ใน 100 แบรนด์
ที่มีมูลค่าสูงสุดของ Interbrand 
เมื่อเดือนกันยายน 2017 และ
เดือนกุมภาพันธ์ 2018 อยู่ในอัน 
ดับที่ 25 ของการส�ารวจแบรนด์ที่
มีมูลค่าสูงสุดในโลก 500 แบรนด์
โดย Brand Finance ซึ่งหัวเว่ย 
มุ ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมในระยะ
ยาว รวมถงึการลงทนุด้านการวิจยั

และพัฒนา ซึ่งป ี 2017 อยู ่ที่ 
89,700 ล้านหยวน หรือประมาณ 
14.9% ของรายได้ และตลอด 10 
ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณเพื่อการ
วจิยัและพฒันาไปแล้วกว่า 394,000 

Forbes จัดหัวเว่ยอันดับ 79 แบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกปี 
2018 เป็นบริษัทจีนที่มีชื่อ 2 ปีติดต่อกัน มูลค่าทรัพย์สิน 8,400 
ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งเป็นอันดับที่ 48 ใน 100 แบรนด์ที่มีมูลค่า
สูงที่สุดในโลกตามรายงาน BrandZ  

ท่องเทีย่วป้องกันข้อมลูส่วนตัวปลอดภยั
ปี 2561 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว
ไทย 10 ล้านคน เดินทางไปท่อง
เท่ียวต่างประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
ใช้งานระบบออนไลน์ระหว่างเดิน
ทาง จากผลส�ารวจดัชนีด้านสวัสดิ 
ภาพและความปลอดภัยของมาส 
เตอร์การ์ด (Mastercard Safety 
and Security Index) พบว่าร้อย
ละ 35 กงัวลเกีย่วกบัการถูกละเมดิ
ข้อมูลจากแฮคเกอร์ระหว่างเดิน
ทางท่องเท่ียว มาสเตอร์การ์ดจึง
แนะน�าการดแูลรกัษาข้อมลูส�าคญั
ระหว่างเดินทางคือ
 1.หลีกเลี่ยงการท�าธุรกรรม
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายไร้สายที่

ไม่มีระบบป้องกันที่ดี 
 2.สังเกตสัญลักษณ์ “กุญแจ 
สีเขียว” ส�าหรับเว็บไซต์ที่มีความ
ปลอดภัย เมื่อต้องช�าระเงินด้วย
บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตผ่าน
ระบบออนไลน์ทุกครั้ง 

ล ้านหยวน มีสิทธิบัตรทั้ งสิ้น 
74,307 ฉบับ โดยจดสิทธิบัตรใน
จีนแล้ว 64,091 ฉบับ และต่าง
ประเทศ 48,758 ฉบับ เป็นสิทธิ
บัตรการประดิษฐ์มากกว่า 90%

 3.ลบข้อมูลการใช้งานทุกครั้ง
หลังใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สาธารณะ 
 4.ใช้รหัสผ่านเพื่อปกป้องข้อ 
มลู และควรเปลีย่นรหสัผ่าน (Pass 
word) อย่างสม�่าเสมอ (อย่างน้อย
ทุก 3 เดือน)
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ต�ารวจบกุโคเรยีนแอร์ 
คณะเจ้าหน้าที่สอบสวนได้บุก
ค้นส�านักงานใหญ่สายการบิน
โคเรียนแอร์เพื่อสอบสวนข้อ
กล่าวหาเรื่องครอบครัวเจ้าของ
โคเรียนแอร์เลี่ยงภาษีและท�า 
ความผิดในหลายข้อหา โดยเจ้า
หน้าทีย่ดึเอกสารและวตัถุพยาน 
จากส�านกังานใหญ่โคเรยีนแอร์
ตามท่ีเจ้าหน้าที่สรรพากรกรุง
โซลยืน่ค�าร้องกล่าวหาตระกูลโช
ของนายโช ยางโฮ ประธานกรรม 
การบรหิารโคเรยีนแอร์ ว่าไม่จ่าย 
ภาษีเมื่อนายโชรับมรดก

เปรูยึดโคเคนตันกว่า
ต�ารวจเปรูยึดโคเคนจ�านวน 
ถึง 1.150 ตัน แยกบรรจุอยู่ใน
ห่อพลาสติกที่มีภาพของนาย 
กุซแมนและนายปาโบล เอสโก
บาร์ สองพ่อค้ายาเสพติดชื่อดัง 
ติดอยู่ ประธานาธิบดีมาร์ติน 
วิซคาร์รา ของเปรู เดินทางมา
ตรวจดูพร้อมระบุว่าโคเคนจ�า 
นวนนีค้นร้ายเตรยีมลกัลอบส่ง
ไปสเปน และหากออกสู่ท้อง
ตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง 45 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1,446 
ล้านบาท ปฏิบัติการครั้งนี้เจ้า
หน้าที่จับผู้ต้องหาได้ 12 คน มี
ทั้งชาวเปรูและชาวโคลอมเบีย

ร้องกองทัพยดึอ�านาจ 
ชาวบราซิลที่ประท้วงรัฐบาล
เพราะไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจ
ทรุดหนักและมีการทุจริตอย่าง
แพร่หลายเริ่มเรียกร้องให้กอง 
ทัพยึดอ�านาจ คนขับรถบรรทุก
ปิดถนนประท้วงเรยีกร้องให้ลด
ราคาน�้ามันดีเซล ส่งผลให้การ
ขนส่งทัว่ประเทศหยดุชะงกั ประ 
ธานาธิบดีมิเชล เตเมร์ สั่งให้
กองทัพอารักขาขบวนรถบรร 
ทุกที่ไม่เข้าร่วมการประท้วง 
กลุ่มผู้ประท้วงชูป้ายเรียกร้อง
ให้เคลือ่นทพัออกมายดึอ�านาจ
รฐับาลแล้วค่อยจดัการเลอืกตัง้

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

2ชาติเดินหน้าประชุมสุดยอด 
เจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐและ
เกาหลีเหนือหารือกันเกี่ยวกับ
อนาคตโครงการนิวเคลียร์เกา 
หลีเหนือและความเป็นไปได้
ของการประชมุสดุยอดระหว่าง
ผู้น�าทั้ง 2 ฝ่าย
 นายพลคิม ยอง โชล รองประ 
ธานคณะกรรมการกลางพรรค
แรงงานเกาหลีเหนือและอดีตผู้
บญัชาการหน่วยข่าวกรองทหารซึง่
เป็นมือขวาของนายคิม จอง-อึน 
ผูน้�าเกาหลเีหนอื ได้พบปะกบันาย
ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประ 
เทศสหรัฐ ที่นครนิวยอร์กเป็นวัน
แรก และจะพบกันต่อในวันพรุ่งนี้
เพื่อเจรจาเกี่ยวกับอนาคตโครง 
การอาวุธนิวเคลียร ์ของเกาหลี 
เหนอื และความเป็นไปได้ของการ
ประชุมสุดยอดระหว่างประธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กับ
ผู ้น�าเกาหลี เหนือ ที่จะมีขึ้นที่
สิงคโปร์ในวันที่ 12 มิถุนายน
 การพูดคุยระหว่างนายพลคิม
และนายปอมเปโอมีขึ้นระหว่าง
งานเล้ียงอาหารค�่าเป็นเวลาราว 
90 นาที แต่ยังไม่มีการเปิดเผย 
รายละเอียด ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่
สหรัฐระบุว่าก่อนท่ีการประชุมสุด 
ยอดของ 2 ผู้น�าจะมีขึ้น เกาหล ี

นางเมลาเนีย ทรัมป์ สตรีหมาย 
เลข 1 ของสหรัฐ ทวีตเมื่อวันพุธ
ตามเวลาสหรัฐว่าอาการดีขึ้นแล้ว
หลังรับการผ่าตัดไตหวังสยบข่าว
ลือเรื่องสุขภาพ แต่การที่เธอยัง 
ไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะท�าให้
ข่าวลือยังคงสะพัดอยู่ 
 นางทรัมป์วัย 48 ปี ทวีตว่า 
เห็นสื่อเดากันไปต่างๆนานาว่า
เธออยู ่ที่ไหนและก�าลังท�าอะไร  
ขอให้วางใจได้ว่าเธออยูท่ีท่�าเนยีบ
ขาวกับครอบครัว และก�าลังทุ่มเท
ท�างานเพื่อเด็กและครอบครัวชาว
อเมริกัน สตรีหมายเลข 1 สหรัฐ 

ทวตียนืยนัว่าอยูท่ีท่�าเนยีบขาว แต่
ไม่ได้ร่วมงานส่งเสรมิการกฬีาและ
ความแขง็แรงเยาวชนทีส่นามหญ้า
ฝั่งใต้ของท�าเนียบขาว ทั้งที่ปรกติ
แล้วเป็นงานส�าหรับสตรีหมายเลข 
1 แต่ผู้ที่ร่วมงานกลับเป็นประธา 

เหนือจะต้องแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ามีความตั้งใจจริงในการ
ยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์
อย่างถาวรเสียก่อน และหากไม่มี
ความคบืหน้าในเร่ืองนีก้ารประชมุ
ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น    
 ด ้านส�านักข ่าวยอนฮัพของ
เกาหลีใต้อ้างค�ากล่าวของรัฐมน 
ตรีกระทรวงรวมชาติที่ระบุว่าเวลา
นี้ เกาหลีเหนือกับสหรัฐยังคงมี
ความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่อง
การยกเลกิโครงการอาวุธนวิเคลยีร์ 
และคงยากที่จะตกลงกันได้
 นายพลคมิรวมทัง้คณะเจ้าหน้า 
ที่รุ่นใหม่ของเกาหลีเหนือเดินทาง
ด้วยสายการบินแอร์ไชน่าจากกรุง
ปักกิ่ง นับเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูง 
สุดของเกาหลีเหนือคนแรกที่ได ้
มาเยือนสหรัฐในรอบ 18 ปี ต่อ 
จาก พล.ต.โจ มยอง-ร็อก ที่มา

สตรหีมายเลขหนึง่สหรฐัอาการดขีึน้

เยือนกรุงวอชิงตันเมื่อปี 2543  
และเข ้าพบประธานาธิบดีบิล  
คลินตัน ที่ท�าเนียบขาว 
 ขณะ เดี ย วกันสื่ อทางการ 
เกาหลีเหนือรายงานว ่า นาย 
เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่าง
ประเทศรัสเซีย เดินทางถึงกรุง
เป ียงยางตามค�าเชิญของนายรี  
ยองโฮ รัฐมนตรีต ่างประเทศ
เกาหลีเหนือ แต่ไม่ได้เปิดเผย 
รายละเอียด ขณะที่ส�านักข ่าว 
ทาสส์ของรัสเซียรายงานว่า รัฐ 
มนตรีต ่างประเทศทั้ งสองได ้ 
หารือกันที่อาคารสมัชชาประชา 
ชนสูงสุดในกรุงเปียงยาง กระ 
ทรวงต่างประเทศรัสเซียรายงาน
ก่อนหน้านี้คาดว่าทั้งสองจะได้
หารือประเด็นความสัมพันธ์ทว ิ
ภาค ีรวมทัง้ประเดน็ส�าคญัระหว่าง
ประเทศและในระดับภูมิภาค

นาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และนาง 
อิวังกา ทรัมป์ บุตรสาว 
 นางทรัมป์ปรากฏตัวต่อสา 
ธารณะครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม เมื่อไปฐานทัพในรัฐ
แมรแิลนด์พร้อมกบัประธานาธบิดี 
ต้อนรับชาวอเมริกันเช้ือสายเกา 
หลีใต้ 3 คน ที่ได้รับการปล่อยตัว
จากเกาหลเีหนอื และท�าเนยีบขาว
ได้แถลงในอีก 4 วันต่อมาว่า เธอ
เข ้ารับการผ ่าตัดเนื้องอกที่ ไต 
และลุล่วงด้วยดี โดยได้พักฟื้นอยู ่
ที่ศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติ 
วอเตอร์รีดในรัฐแมริแลนด์ 5 คืน 



LONDRI-P-150518

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4843 (1368) วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

BOZENED-P1-230418=4*6

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์



HUG NESS-P1-060418

สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

PRIME 150318=4*6

สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4843 (1368) วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Porn Urai 250518=4*6

รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน



IT APP-P1-070518

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน

TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4843 (1368) วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
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สังคม

Doraemon Friends Forever Roadshow 
บริษัท แอนนิเมชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จ�ากัด โดยกรินทร์ ชูพินิจ ผู้
ช่วยกรรมการผูจ้ดัการ ร่วมกบั
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัท เมือง
ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหา 
ชน) แถลงข่าวจัดงาน Dorae 
mon Friends Forever Road 
show 2018 กจิกรรมของโดรา
เอมอนและผองเพื่อนผู้น่ารัก
ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ ่น 
พร้อมความพิเศษมากมายให้
แฟนๆสนุกและเพลิดเพลิน 
ทั่วประเทศ
 นายกรินทร์เปิดเผยว่า “เอไอ 
ไทยแลนด์ ได้รับความไว้วางใจ
จากฟูจิโกะโปร เจ้าของลิขสิทธิ ์
คาแร็คเตอร์โดราเอมอน ให้เป็น
ตัวแทนในการดูแลสิขสิทธิ์สิน 
ค้าโดราเอมอนในประเทศไทย 
มากว่า 22 ปี ซึ่งโดราเอมอน 
เป็นคาแร็คเตอร์ที่ได ้ รับความ 
นิยมเป็นอย่างมากในประเทศ 
ไทย ทางเอไอนอกจากมีหน้าที่
ดูแลลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ของโด 
ราเอมอนแล้ว ยังมีภารกิจในการ
สร้างแบรนด์โดราเอมอนให้แข็ง
แรงและมั่นคง แม้ทุกวันนี้แบรนด์
โดราเอมอนจะแข็งแรงอยู ่แล ้ว  
แต ่ เรามองถึงความยั่ งยืนและ 
การพัฒนาเพื่อต ่อยอด จึงจัด

นพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
แถลงข่าว “พาเที่ยวข้ามภาคสนุกสุขสันต์กับ อ.คฑา” โดยมีวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ 
กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ อ.คฑา ชินบัญชร  
ปิยะพันธุ์ เศรษฐพานิช และพิชญ์นาฎ สาขากร ร่วมงาน 

ฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อ�านวยการกลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล ส�านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล และเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์กับดิจิทัลสตาร์ทอัพ
พัฒนาคุณภาพและสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรม Doraemon Friends 
Forever Roadshow 2018 ขึ้น 
มา กิจกรรมนี้จะน�าไปสู่โรงเรียน 
100 โรง ใน 10 จังหวัดทั่วประ 
เทศ หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปใน
แต่ละปี โดยจะอยู่ในช่วงประมาณ
เดอืนมถินุายนถงึสงิหาคม 
 นอกจากนี้ในแต่ละจังหวัดที ่
ไปโชว์ Doraemon Friends For 
ever Roadshow 2018 ระหว่าง
วนัจนัทร์ถงึศุกร์ เรายงัจดักจิกรรม
ในห้างเซ็นทรลั เฟ้นหาทมีร้องและ
เต้นที่ชนะเลิศในแต่ละจังหวัด 
เป็นตัวแทนชิงถ้วยพระราชทาน 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทปัีง
กรรัศมีโชติ ที่กรุงเทพฯในเดือน
ตุลาคม เพ่ือให้ได้ทีมที่ถือว่าเป็น
แชมป์ Doraemon singing and 
dancing ประจ�าปีนั้น ภายในงาน
ยังมีกิจกรรมให้แฟนๆทั้งรุ่นใหม่ 
รุ ่นเก๋า ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย 

สาขาอุดรธานี วันที่ 16-17 มิถุ 
นายน 2561, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา สาขานครราชสีมา วันที่ 
23-24 มิถุนายน 2561, ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลมารีนา (พัทยา
เหนือ) วันที่  30 มิ ถุนายน- 
1 กรกฎาคม 2561, ศูนย์การ 
ค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาระยอง 
วันที่  7-8 กรกฎาคม 2561, 
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขา
แจ้งวฒันะ วนัที ่14-15 กรกฎาคม 
2561, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลา 
ซา สาขามหาชัย วันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2561, ศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา สาขานครศรี 
ธรรมราช วันที่ 18-19 สิงหาคม 
2561 ,  ศูนย ์การค ้ า เซ็นทรัล
เฟสติวัล สาขาหาดใหญ่ วันท่ี  
25-26 สิงหาคม 2561, ศูนย์การ 
ค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาเวสต์ 
เกต วันที่ 4-7 ตุลาคม 2561

เป ็นการสร ้างความผูกพันกับ
แบรนด์โดราเอมอนให้มากยิ่งขึ้น 
ไปเรื่อยๆ” 
 ส�าหรับ Doraemon Friends 
Forever Roadshow 2018  
คร้ังที่ 9 เปิดให้ชมฟรี! โดยก�า 
หนดวันแสดงและสถานที่ไว้แล้ว
ดังนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
สาขาเชียงใหม่ แอร์พอร์ต วันที่ 
2-3 มิถุนายน 2561, ศูนย์การ 
ค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพิษณุ 
โลก วันที่ 9-10 มิถุนายน 2561, 
ศูนย ์ การค ้ า เซ็นทรั ลพลาซา  


