
 

น.ส.พิชชา ธนาลงกรณ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการ
ตลาด บริษัท ซาบีน่า จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื SABINA ผูผ้ลติ
และจ�าหน่ายชุดชั้นในแบรนด์ 
“ซาบีน่า” เปิดเผยว่า ซาบีน่า
ได้สร้างปรากฏการณ์ส่งท้ายปี 
2562 ด้วยการเปิดตัวชุดชั้นใน
คอลเลคชั่น Sabina x ANO 
ซึง่เป็นครัง้แรกกบัการสร้างสรรค์
ชดุชัน้ในสายแฟชัน่ท่ีมีสสัีนจดั
จ้านมากที่สุด โดยดึงตัวเนะ-
อโณทัย นิรุตติเมธี ศิลปินสายสตรีทอาร์ต “อะโนะ” (ANO) นัก
กราฟิคดไีซน์ นกัวาดภาพประกอบและวาดก�าแพงทีเ่คยจดันทิรรศการ
โชว์ผลงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ให้มาท�าหน้าทีอ่อกแบบ
ชุดชั้นในคอลเลคชั่นพิเศษนี้ โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็นสาวๆกลุ่ม
รักงานศิลปะแนวสตรีทแฟชั่น ซึ่งจะครอบคลุมทั้งลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น 
นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนท�างาน

“เหตุผลที่เราเลือก “เนะ-อโณทัย” มาเป็นดีไซเนอร์ให้กับชุด
ชั้นในคอลเลคชั่นพิเศษนี้ เพราะเรามองว่าชุดชั้นในกับผู้หญิงเป็น
ของคู่กัน ขณะทีแ่ฟชัน่กับผูห้ญงิก็เป็นของคู่กัน ถงึแม้ปัจจบัุนเราจะ
พบว่าผูห้ญงิทีต่ดัสนิใจเลอืกชดุชัน้ในทีเ่น้นความสวยงามจะมจี�านวน
ลดลง แต่ก็ยังมีผู้หญิงอีกมากท่ีเป็นสายแฟชั่น ซึ่งซาบีน่าวางเป้า
หมายไว้ชดัเจนว่า “เพราะเราคอืเพือ่นทีเ่ข้าใจผูห้ญงิ” ดงันัน้ สินค้า
ของซาบีน่าจงึจะต้องครอบคลมุและตอบโจทย์ทกุความต้องการของ
ผู้หญิง เราจึงเลือก “เนะ-อโณทัย” ที่ผลงานของเธอมีลายเส้นโดด
เด่น และมโีทนสีทีผู่ห้ญงิเหน็แล้วต้องตกหลมุรกั นอกจากนีย้งัเป็น

‘ซาบีน่า’เปิดคอลเลคชั่นใหม่ 

ผนึก‘ช้อปปี้’ลุยตลาดออนไลน์ 
“ซาบน่ีา” เจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุน่ นักเรยีน นกัศึกษา และกลุ่มคนวยัท�างานทีรั่กแฟชัน่แนวสตรที 
คว้าตัว “เนะ-อโณทัย” ร่วมสร้างสรรค์ชุดชั้นในคอลเลคชั่น Sabina x ANO พร้อมผนึกความ
ร่วมมือกับ “Shopee” ส่งชุดชั้นใน Limited Edition รุกตลาดออนไลน์ ขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ทั้งไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

บมจ.ลซีอทิได้รบัการ
จดัอนัดบัเครดติองค์กร
จากทริสเรทติ้งใน
ระดับน่าลงทุนที่ 
“BBB-” แนวโน้ม “Stable” เดินหน้าออกหุ้นกู้กว่า 
900 ล้านบาท หนนุผลงานไตรมาส 1/2563 โตแกร่ง 
พร้อมลยุสนบัสนุนงานภาครฐัเตม็สบู ขานรบัโครงการ
รฐัและรกุหนกัดจิทิลัมาร์เกตติง้เพ่ือหาลูกค้ารายใหม่ 

น.ส.สิตาพชัร์ นิโรจน์ธนรฐั ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ลซีอทิ จ�ากัด (มหาชน) หรอื LIT ผู้ด�าเนนิธรุกิจให้
บรกิารสินเชือ่ธรุกิจเพือ่ SMEs ซ่ึงเป็นแหล่งเงนิทนุทางเลือก
ประเภท Non-Bank เปิดเผยว่า ภาพรวมของทศิทางกลยทุธ์
ปี 2562-2563 บรษิทัจะมุง่เน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนื และ
มุง่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั ควบคูไ่ปกบัการบรหิาร
จดัการความเสีย่งด้านสนิเช่ือ ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2562 มรีายได้รวม 351.27 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้ 14.68 ล้านบาท หรือ 4.36% เทยีบช่วงเดยีวกันของ
ปีก่อนมรีายได้รวม 336.59 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธใินงวด 
9 เดอืนแรกท่ี 102.68 ล้านบาท ในขณะทีพ่อร์ตลกูหนีสิ้น
เชือ่อยูท่ี ่ 2,655.08 ล้านบาท และมยีอดปล่อยสนิเชือ่อยูท่ี่ 
7,649 ล้านบาท นอกจากนีบ้รษัิทเตรยีมออกขายหุน้กู ้950 
ล้านบาท เพื่อน�าไปช�าระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก�าหนดในปี 

‘LIT’ฝ่ากระแสดิสรัปชัน 
รุกหนักดิจิทัลมาร์เกตติ้ง
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2563 และน�าไปใช้เป็นทนุหมุนเวียน
ของบริษทัส�าหรับการขยายพอร์ต
ในไตรมาส 1/2563

ล่าสุดบรษิทั ทรสิเรทติง้ จ�ากดั 
จดัอนัดบัเครดติองค์กรของ บมจ.
ลซีอทิในระดบัน่าลงทนุ (Investment 
Grade) ท่ีระดับ “BBB-” ด้วยแนว
โน้ม “Stable” หรอื “คงที”่ สะท้อน
ถึงการที่บริษัทมีฐานเงินทุนที่
แขง็แกร่ง รวมถึงมีผลประกอบการ
ทางการเงนิทีน่่าพอใจ มแีหล่งเงนิ
ทนุและสภาพคล่องทีเ่พยีงพอ ใน
การประเมินอนัดับเครดิตทรสิเรทต้ิง
ยังพจิารณารวมถึงประวตักิารด�าเนนิ
งานทีเ่พยีงพอของบรษิทัในการให้
สนิเชือ่แก่กลุม่ผูป้ระกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีเ่น้น
การรบังานโครงการจากภาครฐัอกี
ด้วย ซึง่การจดัอนัดบัเรทติง้จะส่ง
ผลท�าให้การขายหุน้กูไ้ด้รบัการตอบ
รับจากนักลงทุนดียิ่งขึ้น และยัง
สามารถลดต้นทนุทางการเงนิซึง่
เป็นต้นทุนหลกัของบรษิทัในปี 2563

“แผนการด�าเนนิงานในปีนีเ้รา
ให้ความส�าคญักับการเติบโตท่ียัง่ยนื 

และการเพ่ิมขดีความสามารถในการ
แข่งขนั ควบคูไ่ปกบัการบรหิารความ
เสีย่งด้านเครดติตามโรดแมพ็ระยะ
ยาวทีว่างไว้ (2561-2563)”

โดยในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัได้
มีการปรับกลยุทธ์ด้านการตลาด
เพื่อรองรับการให้บริการในกลุ่ม
ลูกค้าเฉพาะทาง ท�าให้สามารถ
คดัเลอืกผลติภณัฑ์ทางการเงนิของ
บรษิทัทีม่คีวามหลากหลายได้ตรง
ความต้องการของลกูค้าเป็นอย่าง
ดี อีกทั้งยังเดินหน้าขยายตลาด
ผ่านช่องทางดจิทิลัมาร์เกตต้ิง เพือ่
เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อให้
แก่ลูกค้า SMEs อีกช่องทางหนึ่ง 
ซึง่ปีท่ีผ่านมาได้รบัการตอบรบัทีด่ี 
โดยลูกค้าทีม่าจากตลาดออนไลน์
มสีดัส่วนคิดเป็น 20% ของจ�านวน
ลูกค้ารายใหม่ทั้งหมด

แนวโน้มผลการด�าเนินงาน
ในปี 2562-2563 คาดว่าจะเตบิโต
จากการให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุน
โครงการภาครฐัตามกระแสเทคโนโลยี
ในยคุดสิรปัชนั โดยล่าสดุบรษิทัได้
สนบัสนนุสนิเชือ่นวตักรรมทีจ่อด
รถอจัฉรยิะแห่งอนาคต มลูค่าสญัญา
กว่า 70.96 ล้านบาท อกีทัง้ยงัคง
เดนิหน้าให้สนิเชือ่ในโครงการตดิ
ตั้งเครื่องตรวจอาวุธและระเบิด-
สายพานล�าเลยีง เพ่ือยกระดบัความ
ปลอดภยัสนามบนิในประเทศตาม
มาตรฐาน ICAO และโครงการวทิยุ
สือ่สารโทรคมนาคม

ขณะท่ีผลการด�าเนินงานย้อน
หลังของบริษัทนับตั้งแต่เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯท�า
สถิติสูงสุดใหม่ในทุกปี โดยปี 
2557-2561 ก�าไรสุทธ ิ47.81 ล้าน
บาท, 70.45 ล้านบาท, 100.66 
ล้านบาท, 145.49 ล้านบาท และ 
148.84 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทได้
รบัการจดัอนัดบับรษิทัจดทะเบยีน
ทีม่กีารก�ากบัดแูลกจิการประจ�าปี 
2562 ในระดบัดเีลศิต่อเนือ่งถงึ 2 
ปีซ้อน (2561-2562) อีกด้วย

เรื่องจากปก
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ลวดลายที่สาวๆอยากใส่โชว์ และ
ใส่มิกซ์แอนด์แมตช์กับเสื้อผ้าข้าง
นอกได้จรงิ รวมทัง้ยงัคงเอกลกัษณ์
เรื่องการสวมใส่สบายในแบบซา
บีน่าไว้เหมือนเดิม

น.ส.พิชชากล่าวด้วยว่า ครั้ง
นี้นับเป็นคร้ังแรกท่ีซาบีน่าจะฉีก
กฎชุดชั้นในรูปแบบเดิมๆ กล้าที่
จะใส่สีสนัแบบจดัเตม็ให้กบัชดุช้ัน
ใน พร้อมเอาใจวยัรุน่ยุคใหม่ทีช่ืน่
ชอบงานศลิปะและงานแฟช่ันสตรีท 
อาร์ตที่เป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้ โดย
วางเป้าหมายว่าสนิค้าในคอลเลค 
ชั่นนี้จะตอบโจทย์และโดนใจคน
รุ่นใหม่ ซึ่งจะท�าให้ซาบีน่าเป็น
แบรนด์ชุดชั้นในอันดับหนึ่งของ

หลักทรัพย์ 

เศรษฐกิจ  รุ่นพิเศษ Limited edition ที่มี
เฉพาะที่ Sabina Official Shop 
บน Shopee เท่านั้น ช้อปออน
ไลน์พร้อมกันบน Shopee ใน 3 
ประเทศคือ ไทย เวียดนาม และ
ฟิลปิปินส์ โดยสนิค้าพเิศษนีป้ระกอบ
ด้วยชุดชั้นใน 4 แบบ และกางเกง
ชั้นใน 4 แบบ พร้อมรับกระเป๋า
ลาย ANO สุดเอ็กซ์คลูซีฟทันที 1 
ใบ เมื่อซื้อสินค้า ANO สุทธิครบ 
1,800 บาท ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์
วัยรุน่ท่ีต้องการความเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั พเิศษไม่ซ�า้ใคร และชืน่
ชอบการช้อปปิ้งออนไลน์ โดย
สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่
เติมได้ที ่line@ : @SabinaThailand 

ด้าน “เนะ-อโณทัย นิรุตติ
เมธี” ศิลปินผู้ออกแบบชุดชั้นใน
คอลเลคชั่น Sabina x ANO เปิด
เผยว่า ชุดชั้นในคอลเลคชั่นนี้จะ
ไม่ใช่ชุดชั้นในที่อยู่แค่ข้างใน แต่
สามารถใช้ได้จรงิ และสามารถน�า
มามิกซ์แอนด์แมตช์กับแฟชั่นไอ
เท็มอื่นๆ ท�าให้ผู้หญิงยุคใหม่ที่มี
ความมั่นใจสามารถสวมใส่ไว้
ภายนอกได้ ส�าหรบัการออกแบบ
จะเป็นธีม ANO Wanderlust ที่
จะพาสาวๆไปท่องเทีย่วตามสถาน
ที่ต่างๆผ่านตัวการ์ตูน ANO ไม่
ว่าจะเป็นโลกใต้ท้องทะเล, Galaxy, 
Secret Forest, Flower Land, 
Circus และ Candy Land 

นอกจากนีศ้ลิปินสาวยงัมโีปร
เจกต์พิเศษที่จะท�าร่วมกับซาบีน่า 
นั่นคือการจัดงานนิทรรศการที่
สามย่านมิตรทาวน์ โดยเป็นครั้ง
แรกที่ชุดชั้นในจะมารวมกับงาน
ศลิปะเพือ่ทีจ่ะสร้างพืน้ทีใ่ห้สาวๆ
ได้มาสัมผัสเร่ืองราวและการเดิน
ทางของ ANO ที่อยู่บนชุดชั้นใน 
เป็นรูปแบบที่จับต้องได้จริง และ
สามารถใช้ไอเดยีว่าสาวๆสามารถ
หยบิจบัชดุชัน้ในคอลเลคช่ัน Sabina 
x ANO ไปมกิซ์กับเสือ้ผ้าข้างนอก
ได้อย่างไร

ลูกค้ากลุ่มวัยรุ่น
ส�าหรับช่องทางขายชดุชัน้ใน

คอลเลคชั่น Sabina x ANO จะ
ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟ
ไลน์ โดยสามารถหาซือ้ได้ทีซ่าบน่ีา 
ช้อป เคาน์เตอร์ซาบน่ีา และซาบน่ีา 
ออนไลน์ ซึง่มลีวดลายให้เลอืกถงึ 

8 แบบ ราคา 720-850 บาท และ
กางเกงใน 290 บาท นอกจากนี้
ซาบีน่ายังผนึกความร่วมมือกับ 
Shopee ผูน้�าแพลตฟอร์มอ-ีคอม
เมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และไต้หวัน จัดท�าแคมเปญเปิด
ตัว Sabina x ANO Collection 
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In Brief : ย่อความ

ใช้กฎหมายสร้างบารมีความถูกต้อง

ทรรศนะ

ขอให้ผูใ้ช้กฎหมายบ�าเพญ็บารมี 
อย่าบ�าเพญ็คดกีนัเลย ใช้กฎหมาย
เป็นบรรทดัฐานสร้างบารมคีวาม
ถูกต้อง ควบคุมความวิปริตผิด
พลาด ให้โอกาสคนได้พัฒนา
ประเทศชาตกัินบ้าง

เมือ่เรว็ๆนี ้ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ลงพ้ืนทีต่รวจสอบฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา 
ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบรุ ีพรรคพลังประชารฐั 
ที ่จ.ราชบุร ีหลังจากก่อนหน้านีส้�านกังานการ
ปฏริปูทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ท�าหนงัสอื
อย่างเป็นทางการถงึ น.ส.ปารณีาให้คนืทีด่นิ
จ�านวน 682 ไร่ ให้กบั ส.ป.ก. ภายใน 7 วัน 
หากไม่ยอมคนืจะใช้ค�าสัง่ตาม ม.44 ยดึคืนทนัที 

น.ส.ปารีณาได้มอบอ�านาจให้นายสมใจ 
สระทองเรยีบ ผูดู้แลฟาร์มไก่ น�าเอกสารส่ง
มอบท่ีดนิคนืให้กบัรัฐ โดยมอบให้กบั ร.อ.ธรรม
นสั ซึง่มนีายวณิะโรจน์ ทรัพย์ส่งสขุ เลขาธิการ 
ส.ป.ก. และนายชยาวธุ จนัทร ผูว่้าราชการ 
จ.ราชบุร ีเป็นพยาน ขณะท่ี ร.อ.ธรรมนสัยนืยนั
ว่า ส.ป.ก. จะไม่ด�าเนนิคดีใดๆกบั น.ส.ปารณีา 
เนื่องจากมีการครอบครองมาก่อนท่ีจะมีการ
ประกาศเป็นเขตปฏริปูท่ีดิน โดย ส.ป.ก. จะรับ
พืน้ทีท่ัง้หมดคนืมาเพือ่จดัสรรให้กบัเกษตรกร
และผูท่ี้เดอืดร้อนต่อไป

นายชวูทิย์ กมลวิศิษฎ์ อดตีนกัการเมอืง
ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุ
ว่า “แข่งเรอืแข่งพายแข่งได้ แข่งบญุแข่งวาสนา
อย่าหวังแข่ง หลายครั้งหลายคราที่กฎหมาย
ของไทยฉบับเดียวกันแต่ใช้กับคนหลายระดับ
ชัน้อย่างไม่เท่าเทยีมกนั เจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืฝ่าย
บริหารคงมอง “ฝ่ายรัฐบาล” กับ “ฝ่ายค้าน” 
ต่างกัน มันเป็นแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไร

ชีวิตการเมืองของผมเคยเป็นแต่ฝ่ายค้าน 
จงึไม่ทราบว่าการเป็นฝ่ายรัฐบาลได้สิทธิพเิศษ

4, 5 มาตรฐาน ควรจะปฏบิตัต่ิอคนรวยคนจน
ให้เสมอกัน อย่าให้เขาบอกว่า คนรวยนอน
บ้าน คนจนนอนคกุ ไม่อย่างนัน้ต่อไปกฎหมาย
จะไม่มีค�าว่า “ศักดิ์สิทธิ์” น่าเชื่อถือ

เรื่องกฎหมายที่ดินอาตมาดูข่าวแล้วสลด
ใจว่ามันมีการพลิกมาพลิกไปได้หลายตลบ 
อย่างท่ีวัดสวนแก้วเคยเจอมาแล้ว มีคนแต่ง
เรือ่งให้ผูพิ้พากษาแทงออกมาเลยว่าเขาครอบ
ครองที่ดินมาตั้งหลายปีควรออกโฉนดได้หรือ
ยัง พอบอกว่าได้กส็ั่งกรมที่ดนิออกโฉนด กรม
ที่ดินก็ปั๊มโฉนดมอบให้คุณวันทนา สุขส�าเริง 
แล้วก็น�ามาขายวัดสวนแก้ว ผลที่สุดคนแต่ง
เรือ่งไม่ผิด คนสัง่ออกโฉนดไม่ผดิ คนป๊ัมโฉนด
ไม่ผิด คนได้เงินได้โฉนดก็มาไม่ผิด เพราะมี
คนซื้ออะไรท�านองนี้

เรือ่งแบบนีเ้ม่ือไรจะสงัคายนากนัสกั
ทีให้ชัดเจน ไม่งั้นต้องมาตีความกันอยู่
เรื่อยไป ถ้าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย
ไม่อ่อนเปล้ียเพลยีฤทธิ ์ใครท�าผดิกไ็ด้รบั
ผลโทษ ใครท�าถกูกอ็ยูเ่ป็นสุข ไม่มคีดไีป 
ดังนั้น ขอให้ผู้ใช้กฎหมายบ�าเพ็ญบารมี
กนัเถอะ อย่าบ�าเพญ็คดกีนัเลย ใช้กฎหมาย
เป็นบรรทัดฐานสร้างบารมีความถูกต้อง 
ควบคุมความวิปริตผิดพลาด ให้โอกาส
คนได้พัฒนาประเทศชาติกันบ้าง

อย่ามัวเห็นแก่หน้า เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ 
เขาบอกว่าไม่มีอะไรร้ายเท่ากับความเหน็แก่ตัว 
เพราะฉะนั้นคนเห็นแก่ตัวก็ควรจะส�ารวจตัว
เอง อย่าให้ความเห็นแก่ตัวลากไปก่ออะไรต่อ
อะไรขึ้นมาให้ยุ่งยาก ขอให้มีชีวิตอยู่กับการ
สร้างบารมี อย่าสร้างแต่คดีแล้วก็ใช้กฎหมาย
เอาโน่นเอานี่กันทางคดี ไม่ได้ใช้ความเป็น
ธรรม คุณธรรมอะไรกัน 

ศีลธรรมไม่ใช้ แต่จะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการ
เอาชนะเอาแพ้กันชนิดที่ไม่ค�านึงถึงความ
ศกัดิส์ทิธ์ิและความเป็นธรรมทางกฎหมาย มนั
จะเสยีหายต่อชาตบ้ิานเมอืงในระยะยาวต่อไป 
รบีขจดัเรือ่งเหล่านีใ้ห้มนัจบแบบสวยงามเถอะ

เจริญพร

อย่างไรหรือไม่? ผมเคยคิดอยู่เสมอว่า ไม่ว่า
ใหญ่แค่ไหนหากท�าผดิกฎหมายต้องถกูลงโทษ 
ต่อมาเมือ่ผมได้ชดใช้หน้ีความผดิตามกฎหมาย 
แต่กลับมองเห็น “คนมีอ�านาจ” ไม่ต้องชดใช้ 
จึงได้ส�านึกว่าผม “คิดผิด” กฎหมายส�าหรับ
คนธรรมดากับกฎหมายของผู้มีเกียรติคงไม่
เหมือนกัน เปรียบกับเรื่องรุกป่า หากเป็นคน
ธรรมดาป่านน้ีคงไม่มโีอกาสแม้แต่จะเถยีง ได้
แต่ก้มหน้ารบัโทษ นกึแล้วอย่าได้ไปน้อยใจใน
วาสนา คิดถึงผู้ใหญ่ที่เขาบอกไว้ว่า “แข่งเรือ
แข่งพายแข่งได้ แต่แข่งบญุแข่งวาสนามนั
แข่งกันไม่ได้” คงมีเส้นแบ่งอะไรสักอย่างที่
ประชาชนคนธรรมดาอย่างผมไม่ต้องพูด เพราะ
ถงึพดูไปมันไม่มีความหมายอะไรในประเทศไทย” 

การออกมาเหน็บแนมของคุณชูวิทย์ครั้ง
นี้ต้องเรียกว่าเข้าเนื้อเข้าหนังกันเลยทีเดียว 
เรื่องกฎหมายที่ดินกับคุณปารีณาจะยังไง คุณ
ปารีณาจะผิดหรือไม่ผิด ถ้าไม่ผิดจะเกิดอะไร
ข้ึน ตอนนีส้ือ่หลายแขนง ทัง้ทวี ีวทิย ุหนงัสอืพมิพ์ 
เริม่ขยบั โดยเฉพาะคณุด�ารงค์ พิเดช ส.ส.บญัชี
รายชื่อ และหัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่า
ประเทศไทย บอกว่า มนัจะผดิไปถงึเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วยถ้าขืนจะช่วยกัน

เชือ่ว่า ร.อ.ธรรมนสัคงอหีลักอเีหล่ือ อตุส่าห์
มาช่วยเป็นหนงัหน้าไฟให้แล้ว จะไม่ช่วยอะไร
บ้างเลยก็เหมือนกับไม่ตอบแทนบุญคุณกัน ที
คนไปเก็บเห็ด เก็บอะไรนิดๆหน่อยๆ เอาเขา
ติดคุกติดตะราง เขาถึงบอกว่ากฎหมายมีไว้
กดหัว กดจิตกดใจคน จะท�าอะไรก็อึดอัด ดัง
นั้น ถ้าจะท�าให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรมี 3, 
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“ธนชาตDRIVE” เปิดตัวอย่าง
ยิ่งใหญ่สมฐานะแบรนด์ 
สินเช่ือรถยนต์เจ้าตลาด 
สร้างปรากฏการณ์ DRIVE 
สปิริต ใจกลางเมือง พร้อม
ปล่อยหนงัโฆษณากระแทก
ใจ ตอกย�า้ความเป็นผูน้�าใน
ธุรกิจสินเช่ือรถยนต์ด้วย
พันธกิจ “Drive Your 
Progress ขับเคลื่อนความ
ก้าวหน้า” ประกาศสปิริต
พร้อมเคียงคู่ลูกค้าให้ถึง 
เป้าหมาย 

นายป้อมเพชร รสานนท์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ ธรุกิจ
สินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร
ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า ธนชาตเปิดตัวแบรนด์ 
สนิเช่ือรถยนต์ “ธนชาตDRIVE” 
หรือ “ธนชาตไดรฟ์” อย่าง
เป็นทางการ ด้วยปรากฏการณ์ 
DRIVE สปิริต ณ สถานีรถ
ไฟฟ้าบทีเีอสหมอชติ ครัง้แรก
กับการปล่อยขบวนรถไฟฟ้า 
บทีเีอสทีหุ่ม้สติก๊เกอร์แบรนด์ 
(Wrap) วิง่ใจกลางเมอืงต่อเนือ่ง 
กันถึง 7 ขบวน พร้อมเปลี่ยน
พื้นท่ีลานจอดรถหมอชิต 
เป็นสีส้มด้วยริ้วธงที่ปรากฏ

แบรนด์ “ธนชาตDRIVE” เปิดตัวยิ่งใหญ่
สร้างปรากฏการณ์ DRIVE สปิริต ใจกลางเมือง 

พร้อมปล่อยหนังโฆษณากระแทกใจ 
ตอกย�้าพันธกิจ “Drive Your Progress ขับเคลื่อนความก้าวหน้า” 

ประกาศสปิริตพร้อมเคียงคู่ลูกค้าให้ถึงเป้าหมาย
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แบรนด์ธนชาตDRIVE ยาว
กว่า 200 เมตรเต็มลานจอด
รถ เพื่อสร้างความเด่นชัดใน
การส่ือสารให้สอดคล้องและ
ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภค
ในยุคปัจจุบัน 

พร้อมกนันีย้งัเปิดตวัหนัง
โฆษณาชดุใหม่ เรือ่ง “DRIVE 
สปิริต” ซ่ึงส่ือสารถึงลูกค้า
ภายใต้แนวคิดว่า ในบางครั้ง
เส้นทางชีวิตของคนคนหนึ่ง
แม้มคีวามมุง่มัน่ต้ังใจแล้วอาจ
ยังไม่พอให้ไปถึงจุดหมาย 
ระหว่างทางนัน้อาจมสีิง่ทีท่�าให้
ชวีติสะดดุหรือไปต่อไม่ได้ ใน
จังหวะที่ต้องการตัวช่วย ด้วย
สปิริตของธนชาตDRIVE ที่มี
ทั้งประสบการณ์ในธุรกิจ 
สินเชื่อรถยนต์นานกว่า 20 ปี 
ผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อ
รถยนต์ทีค่รบครนั และทมีงาน
ทีเ่ชีย่วชาญ  ไม่ว่าลกูค้าอยาก
มีรถเพื่อไปได้เร็วขึ้น สะดวก
ข้ึน เรามี ธนชาตDRIVE 
New Car ธนชาตDRIVE 
Used Car ให้มีรถได้ หาก
ต้องการเงินไปต่อยอดธุรกิจ
หรอืใช้เพือ่เป็นทนุอนาคต เรา
มี ธนชาตDRIVE รถแลก
เงิน เพื่อตอบสนองเส้นทาง
ชีวิตในแบบของลูกค้า ไม่ว่า

ขับเคลื่อนลูกค้าสู่ทุกความ
ก้าวหน้าและทุกเป้าหมายใน
ทุกมิติ โดยแบรนด์ธนชาต 
DRIVE เช่ือมัน่ในทุกเป้าหมาย
ของทุกคน ถ้าเปรียบชีวิตคือ
การเดินทาง แต่ละคนคงมี
ภาพเส้นชัยในชีวิตที่ฝันไว้ 
ต่างกัน อาจจะเป็นความสุข
ของครอบครวั ตัวเองทีพ่ฒันา
ขึ้น ธุรกิจที่พาหลายชีวิตให้
เตบิโต ธนชาตDRIVE เชือ่ว่า 
รถยนต์ไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะ 
แต่เป็นตัวแทนความก้าวหน้า
ของเส้นทางชีวิตเหล่าน้ัน ที่
เราเลอืกใช้ค�าว่า DRIVE เพราะ
นอกจากมคีวามหมายว่า “การ
ขับเคลื่อน” ซึ่งสื่อถึงธุรกิจท่ี
เกีย่วข้องกับสินเชือ่รถยนต์แล้ว 
ยังหมายถึง “แรงขับเคลื่อน
ภายในตวัเราทกุคน” เป็นแรง
ขับที่กระตุ้นให้เคลื่อนตัวไปสู่
จุดหมายและความส�าเร็จที่
ต้องการ 

การเปิดตวัทีย่ิง่ใหญ่ครัง้
นีจ้งึนบัเป็นปรากฏการณ์คร้ัง
ส�าคัญอีกหน ้าหนึ่ งของ
ประวัติศาสตร์ตลาดสินเชื่อ
รถยนต์เมืองไทยที่ต้องจารึก
ชื่อ “ธนชาตDRIVE” ไว้ใน
ฐานะแบรนด์สินเชื่อรถยนต์
เจ้าตลาดท่ีพร้อมขับเคลื่อน
ความก้าวหน้าเคยีงคูลู่กค้าไป
จนถึงเป้าหมาย

เป้าหมายคืออะไร สปิริตของ
ธนชาตDRIVE จะเป็นแรง
เสรมิให้ไปได้ไกลกว่า ธนชาต 
DRIVE พร้อมขบัเคลือ่นความ
ก้าวหน้าและพาลกูค้าไปให้ถงึ
ทุกจุดหมาย

นายป้อมเพชรกล่าวด้วย

ว่า การเปิดตัวแบรนด์อย่างยิง่
ใหญ่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการ
รับรู้และตอกย�้าพันธกิจของ     
แบรนด์ “Drive Your Progress 
ขบัเคล่ือนความก้าวหน้า” ใน
ฐานะเจ้าตลาดสนิเชือ่รถยนต์ 
ด้วยความมุ่งมั่นและพร้อม 








