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‘RS’ส่่ง‘มััลติิออยล์์พลััส’
ตั้้�งเป้้ารายได้้500ล้้านบาท

“อาร์์เอส กรุ๊๊�ป” ส่่งผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีสารสกััดจากกััญชงตััวแรก “มััลติิ ออยล์์ พลััส น้ำำ�มั
� ันเมล็็ดกััญชง”
ภายใต้้แบรนด์์ well u ถึึงมืือผู้้�บริิโภค ตอกย้ำำ�ผู้
� ้�นำำ�ตลาดผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพสำำ�หรัับคนและสััตว์์
เลี้้�ยง มีีแผนผลิิตสิินค้้าที่่�มีีสารสกััดจากกััญชงทยอยสู่่�ตลาดอย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกไตรมาส ตั้้�งเป้้าราย
ได้้ 500 ล้้านบาท จากกลุ่่�มสิินค้้ากััญชงภายในปีี 2565

‘AKP’โชว์์กำำ�ไร9เดืือนโต280%
มั่่�นใจปีีนี้้ร� ายได้้เข้้าเป้้า420ล้้าน
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“AKP” โชว์์กำำ�ไร 9
เดืือนโต 280% ราย
ได้้พุ่่�งต่่อเนื่่�องจากกลุ่่�ม
ลููกค้้ าเก่่ าและกลุ่่�ม
ลููกค้้าใหม่่เข้้าใช้้บริิการ
มั่่�นใจปีี 64 กวาดราย
ได้้เข้้าเป้้า 420 ล้้านบาท เผยระบบ AKP Customer
สนัับสนุุนการให้้บริิการลููกค้้าดีีเยี่่ย� ม เพิ่่�มความรวดเร็็ว
และสะดวกสบายในการบริิหารจััดการทุุกขั้้�นตอน
นายวัันชััย เหลืืองวิิริยิ ะ ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท อััคคีีปราการ จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ AKP เปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานงวด 9 เดืือน ปีี 2564
(1 ม.ค.-ก.ย. 64) ว่่า มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 37.82 ล้้านบาท และ
กำำ�ไรต่่อหุ้้�น 0.094 บาท ดีีขึ้้�น 280% เมื่่�อเทีียบกัับช่่วง
เดีียวกัันปีีก่อ่ นที่่มีีกำ
� ำ�ไรสุุทธิิ 9.95 ล้้านบาท และมีีกำำ�ไรต่่อ
หุ้้�น 0.025 บาท
โดยบริิษัทมีีร
ั ายได้้จากการให้้บริิการเพิ่ม่� ขึ้้น� เป็็น 279.84
ล้้านบาท จากช่่วงเดีียวกัันปีีก่อ่ นมีีรายได้้จากการให้้บริิการ
อยู่่�ที่่� 236.79 ล้้านบาท และมีีรายได้้อื่่�นเพิ่่�มเป็็น 12.48
ล้้านบาท จากช่่วงเดีียวกัันปีีก่อ่ นมีีรายได้้อื่่น� อยู่่�ที่่� 2.91 ล้้าน
บาท ส่่วนค่่าใช้้จ่า่ ยรวมลดลงมาอยู่่�ที่่� 44.97 ล้้านบาท จาก
ช่่วงเดีียวกัันปีีก่่อนมีีค่่าใช้้จ่่ายรวมอยู่่�ที่่� 45.07 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากทั้้�งกลุ่่�มลููกค้้าเก่่าและ
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นายสุุรชััย เชษฐโชติิศักั ดิ์์� ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร บริิษัทั อาร์์
เอส จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ RS กล่่าวว่่า ที่่ผ่� า่ นมาอาร์์เอส กรุ๊๊ป� ให้้
ความสำำ�คััญกัับการผลิิตสิินค้้านวััตกรรมด้้านสุุขภาพหลากหลาย
ประเภท และสร้้างแบรนด์์ใหม่่ๆ เพื่่อ� เจาะกลุ่่�มตลาดแมสและขยาย
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้ตอบสนองไลฟ์์สไตล์์คนยุุคใหม่่ ผ่่านการดำำ�เนิินงานของ
บริิษัทั ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กัดั ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ในเครืือที่่มุ่่�� งมั่่น� ส่่งเสริิมให้้ชีีวิติ
และสุุขภาพของผู้้ค� นและสััตว์เ์ ลี้้ย� งดีีขึ้้น� ด้้วยนวััตกรรมทางสุุขภาพ เพื่่�อ
ตอบโจทย์์เรื่่อ� งการดููแลสุุขภาพของคนและสััตว์เ์ ลี้้ย� งในทุุกมิิติิ
ดัังนั้้�น ไลฟ์์สตาร์์จึึงเป็็นจิ๊๊ก� ซอว์์ชิ้้น� สำำ�คัญ
ั เพื่่�อสนัับสนุุนการสร้้าง
Ecosystem ของอาร์์เอส กรุ๊๊ป� ภายใต้้โมเดลธุุรกิจิ Entertainmerce
ให้้เติิบโตและสมบููรณ์์ยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งในแง่่การเป็็นต้้นน้ำำ��ในการคิิดค้้น
วิิจััย และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ การเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายทุุกวััย
มากขึ้้น� และการขยายช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายที่่ห� ลากหลาย ทั้้�งโฮม
ช้้อปปิ้้�ง ใน RS Mall, โมเดิิร์น์ เทรด อาทิิ บิ๊๊�กซีี วััตสันั บู๊๊�ทส์์ เฮลท์์อัพั
และฟาสซิิโน, E-commerce ทั้้�ง Shopee และ Lazada รวมถึึง
ร้้านขายยาชั้้�นนำำ�ทั่่�วประเทศ ซึ่�ง่ จะทำำ�ให้้สิินค้้าและบริิการในเครืือ
อาร์์เอส กรุ๊๊�ป ขยายเข้้าครอบคลุุมทุุกพื้้�นที่่�ของประเทศไทย
การตลาด 2
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เรื่องจากปก
การตลาด

นางพรพรรณ เตชรุ่่�งชััยกุุล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร บริิษัทั
ไลฟ์์สตาร์์ จำำ�กัดั กล่่าวเพิ่ม่� เติิมว่่า
ไลฟ์์สตาร์์คือื Innovative Wellness
Product Company ที่่สร้
� า้ งสรรค์์
และคััดสรรนวััตกรรมใหม่่ๆเพื่่�อตอบ
โจทย์์เงื่่อ� นไขสุุขภาพที่่ห� ลากหลาย
สำำ�หรัับชีีวิิตคนและสััตว์เ์ ลี้้ย� ง บริิษัทั
จึึงมีีผลิิตภัณ
ั ฑ์์มากมายที่่ต� อบโจทย์์
Innovative Wellness ในมิิติที่ิ ต่่� า่ ง
กััน ภายใต้้ 4 แบรนด์์หลััก ได้้แก่่
well u ให้้ความสำำ�คัญั กัับการนำำ�
นวััตกรรมทางวิิทยาศาสตร์์และพลััง
จากธรรมชาติิมาผสานเข้้าด้้วยกััน
เพื่่�อการดููแลสุุขภาพองค์์รวม ตอบ

โจทย์์ผู้บ�้ ริิโภคในยุุคปััจจุบัุ นั
Vitanature+ เน้้นการนำำ�สาร
สกััดสมุุนไพรจากทั่่�วโลกมากกว่่า
2 ชนิิดขึ้้�นไป มาใช้้ดููแลสุุขภาพ
เหมาะกัับผู้้�บริิโภคที่่�เน้้นการดููแล

สุุขภาพตััวเองด้้วยวิิถีีธรรมชาติิ
CAMU C เครื่่�องดื่่�มฟัังก์์ชััน
นััล ดริิงค์์ นำำ�เสนอนวััตกรรมและ
คุุณประโยชน์์จากธรรมชาติิที่เ่� หนืือ
กว่่า พร้้อมดููแลสุุขภาพเสริิมความ

เคมีีภาคเกษตรกรรมที่่ต้� ้องกำำ�จััด
ด้้วยวิิธีีการเผาทำำ�ลายเท่่านั้้�น
“บริิษัทตั้้
ั ง� เป้้ารายได้้ปีนี้้ี � 420
ล้้านบาท โต 10-20% จากปีีก่่อน
โดยเน้้นรัักษาฐานลููกค้้าเก่่าควบคู่่�
กัับการขยายฐานลููกค้้าใหม่่ ที่่ผ่� า่ น
มาในปีีนี้้บ� ริิษัทั ได้้เข้้ารัับกำำ�จัดั สาร
สไตรีีนโรงงานหมิิงตี้้�ที่่�เกิิดเพลิิง
ไหม้้จำำ�นวน 886 ตััน และเผา
ทำำ�ลายสารเสพติิดหลายประเภท
ในปริิมาณที่่�มากกว่่าปีีก่่อน บวก
กัับรายได้้จากบริิษัทั เอิิร์ธ์ เท็็ค เอน
ไวรอนเมนท์์ จำำ�กัดั ที่่บ� ริิษัทั ได้้เข้้า
ถืือหุ้้�น 7.14% ทำำ�ให้้เชื่่�อว่่าผล
ประกอบการปีีนี้้�จะเป็็นไปตามที่่�

ตั้้�งเป้้าไว้้” นายวัันชััยกล่่าว
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทเน้้นทำำ�
ธุุรกิจด้
ิ ว้ ยความใส่่ใจต่่อสัังคมและ
สิ่่ง� แวดล้้อม โดยร่่วมดููแลประชาชน
ในพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียงและพื้้�นที่่ที่� ต้่� อ้ งการ
ความช่่วยเหลืือต่่างๆ รวมทั้้�งยััง
ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญต่่อ
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
เพื่่� อ ร่่ ว มลดการทำำ� ให้้ เ กิิ ด การ
เปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศและ
มุ่่�งสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืน โดยได้้
รัับการรัับรองมาตรฐานโรงงาน
อุุตสาหกรรมเชิิงนิิเวศเป็็นครั้้ง� ที่่� 2
มีีผลตั้้�งแต่่ 1 กัันยายน 2564-31
สิิงหาคม 2567 ในฐานะเป็็นผู้้�
ประกอบการอุุตสาหกรรมที่่ดำ� ำ�เนิิน
กิิจการบนหลัักการพััฒนาอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน ด้้วยการคำำ�นึึงถึงึ ผลกระทบ
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม การแสดงความรัับ
ผิิดชอบต่่อสัังคม ตลอดจนการ
พัั ฒ นาชุุ ม ชนและการส่่ ง เสริิ ม
เศรษฐกิิจของชุุมชน โดยพิิจารณา
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยตลอดห่่วง
โซ่่อุปุ ทาน จนกลายเป็็นวััฒนธรรม
องค์์ ก ร และได้้ รัั บ การรัั บ รอง
มาตรฐานโรงงานอุุตสาหกรรมเชิิง
นิิเวศดัังกล่่าว
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กลุ่่�มลููกค้้าใหม่่ ทำำ�ให้้มั่่น� ใจว่่าตลอด
ปีี 2564 จะมีีรายได้้เป็็นไปตาม
เป้้าที่่ว� างไว้้คือื 420 ล้้านบาท เพิ่ม่�
ขึ้้�น 10-20% จากปีีก่่อน ประเด็็น
สำำ�คััญคืือ การพััฒนาระบบ AKP
Customer สนัับสนุุนการให้้บริิการ
ลููกค้้า ด้้วยการใช้้คิิวอาร์์โค้้ดเข้้า
ระบบเพื่่�อดููข้้อมููลการกำำ�จััดขยะ
อุุตสาหกรรมของตััวเองในแบบ
เรีียลไทม์์ทุกุ ขั้้น� ตอน ตั้้ง� แต่่วันั เลืือก
ใช้้บริิการ, การเข้้ารัับขยะเพื่่�อชั่่�ง
น้ำำ��หนััก, การจััดเก็็บขยะตามประเภท
และการกำำ�จัดั ขยะที่่ถูู� กวิิธีี ซึ่่ง� สามารถ
ควบคุุมการลัักลอบทิ้้�งของเสีีย
อุุตสาหกรรม แล้้วยังั ลดขั้้น� ตอนนำำ�
ส่่งข้้อมููลให้้ลููกค้้า ทำำ�ให้้การจััดการ
สะดวกสบายมากยิ่่ง� ขึ้้น�
พร้้อมกัันนี้้ยั� งั ตั้้ง� เป้้าลดต้้นทุุน
พลัังงานให้้ได้้ 30% โดยการบริิหาร
จััดการการใช้้ประโยชน์์จากพลัังงาน
ความร้้อนจากการกำำ�จััดของเสีีย
อุุตสาหกรรมมาทดแทนการใช้้เชื้้อ�
เพลิิงก๊๊าซธรรมชาติิ ควบคู่่�ไปกัับการ
ขยายตลาดการให้้บริิการรัับกำำ�จัดั
น้ำำ�� เสีียจากโรงงานอุุตสาหกรรมและ
สารเคมีีเสื่่อ� มสภาพ โดยเฉพาะสาร
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มั่่�นใจให้้คนยุุคใหม่่
Lifemate แบรนด์์ Holistic
Wellness ที่่�มุ่่�งดููแลสุุขภาพกาย
สุุขภาพใจของสััตว์์เลี้้�ยงแบบองค์์
รวม เพราะสััตว์เ์ ลี้้ย� งเป็็นดั่่�งเพื่่�อน
คู่่�ชีีวิิต และเป็็นสมาชิิกในครอบครััว
ที่่อ� ยากให้้อยู่่�ด้ว้ ยกัันไปนานๆ
ตลอดปีี 2564 บริิษัทั ได้้ออก
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ๆอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
ตอกย้ำำ�� ความเป็็นผู้้�นำ�ำ ในตลาด
ผลิิตภััณฑ์์นวััตกรรมเพื่่�อสุุขภาพ
นอกจากนี้้�ยังั มองเห็็นโอกาสในการ
เติิบโตจากกระแสความสนใจของผู้้�
บริิโภคที่่ต้� อ้ งการดููแลสุุขภาพจาก
ผลิิตภััณฑ์์กััญชง จึึงร่่วมมืือกัับ
สถาบัันวิิจัยั ชั้้น� นำำ�ศึึกษาและคิิดค้้น
สููตรเพื่่�อนำำ�กัญ
ั ชงมาพััฒนาและต่่อ
ยอดเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์นวััตกรรม และ
พร้้อมส่่งมอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่มีีส
่� ารสกััด
จากกััญชงเป็็นตััวแรกคืือ “มััลติิ
ออยล์์ พลััส น้ำำ�มั
� นั เมล็็ดกััญชง”
ผลิิตภัณั ฑ์์เสริิมอาหารภายใต้้แบรนด์์
well u ที่่มีีส่
� ว่ นประกอบของน้ำำ�มั
� นั
จากธรรมชาติิ และน้ำำ�มั
� นั จากเมล็็ด
กััญชงซึ่่ง� มีีความเข้้มข้้นของกรดไข
มัันที่่จำ� �ำ เป็็นต่่อร่่างกาย คืือกรดโอ
เมก้้า 3 และ 6 ในปริิมาณที่่สูู� งเมื่่�อ
เทีียบกัับพืืชชนิดิ อื่่น� ๆ และยัังมีีสาร
ต้้านอนุุมููลอิสร
ิ ะที่่ช่� ว่ ยดููแลสุุขภาพ
นอกจากนี้้�ในปีี 2565 บริิษัทั
ยัังมีีแผนผลิิตสิินค้้าที่่�มีีสารสกััด
จากกััญชงทยอยสู่่�ตลาดอย่่างต่่อ
เนื่่�องในทุุกไตรมาส ไม่่ว่่าจะเป็็น
กลุ่่�มเครื่่อ� งดื่่ม� เพื่่�อสุุขภาพ CAMU
C Plus ผลิิตภััณฑ์์บำำ�รุุงสำำ�หรัับ
สััตว์์เลี้้�ยง และผลิิตภััณฑ์์เสริิมอา
หารอื่่�นๆอีีกด้้วย
“จากความพร้้อมในทุุกด้้าน
ทั้้�งการผลิิต กลยุุทธ์ก์ ารตลาด การ
ประชาสััมพัันธ์์ และช่่องทางการ
จััดจำำ�หน่่าย จะทำำ�ให้้รายได้้ธุุรกิิจ
คอมเมิิร์ซ์ เติิบโตอย่่างก้้าวกระโดด
คาดว่่ารายได้้จากสิินค้้ากััญชงจะ
มากกว่่า 500 ล้้านบาทในปีี 2565”
นายสุุรชััยกล่่าวปิิดท้้าย
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In Brief : ย่่อความ

พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com

จะจบแบบไหน

ได้้ยิิน พล.อ.ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายก
รััฐมนตรีี ประกาศว่่าจะอยู่่�ให้้ครบเทอม โดย
บอกว่่ายัังอยู่่�ในการเป็็นรััฐบาล กรอบกฎหมาย
ก็็เขีียนไว้้อย่่างชััดเจนแล้้วว่่าจะอยู่่�จนถึึงเดืือน
มีีนาคม 2566 ตนจะอยู่่�ไปจนถึึงปีี 2567 ได้้
หรืือไม่่ เมื่่�อไม่่ได้้ก็อ็ ยู่่�ในตำำ�แหน่่งจนถึึงปีี 2566
ถ้้าบ้้านเมืืองสงบสุุขก็อ็ ยู่่�จนครบวาระก็็เท่่านั้้�น
เอง อย่่ามีีอุุบััติิเหตุุทางการเมืืองให้้เกิิดความ
เสีียหายขึ้้�นมาเลย บ้้านเมืืองจะได้้ไปต่่อได้้
นายกฯยัังบอกอีีกว่่า ตนทำำ�อะไรหลายๆ
อย่่างไว้้แล้้ว ไม่่ใช่่ทำำ�เพื่่�อวัันนี้้�หรืือทำำ�เพื่่�อคะแนน
เสีียงของตนด้้วยซ้ำำ�� ทำำ�ให้้กัับประชาชนและ
ประเทศชาติิ มีีแผนงานในอนาคตเยอะแยะไป
หมด ลองไปเปรีียบเทีียบดููก็็แล้้วกััน
เมื่่�อผู้้�สื่่อ� ข่่าวถามว่่าความตั้้ง� ใจของนายกฯ
คืือต้้องการอยู่่�ให้้ครบวาระใช่่หรืือไม่่ พล.อ.ประยุุทธ์์
ไม่่ตอบ ผู้้�สื่่�อข่่าวจึึงถามอีีกว่่าวัันนี้้�เป็็นนัักการ
เมืืองเต็็มตััวแล้้วหรืือยััง พล.อ.ประยุุทธ์์กล่่าว
ว่่า ก็็ต้้องเป็็น เพราะเป็็นนายกฯที่่�มาจากการ
เลืือกตั้้�ง ก็็เป็็นนัักการเมืือง
ทั้้�งนี้้� นายกฯย้้อนถามผู้้�สื่่�อข่่าวว่่า ตนยััง
เป็็นทหารอยู่่�หรืือไม่่ ตนเกษีียณแล้้ว ส่่วนที่่�ยังั
มีียศนำำ�หน้้าอยู่่�จะให้้ทำำ�อย่่างไร จะให้้ตััดยศ
หรืือ ยศที่่�มีีอยู่่�เป็็นยศพระราชทาน ผู้้�สื่่�อข่่าว

ถามย้ำำ��ว่่าเมื่่�อยอมรัับว่่าเป็็นนัักการเมืืองเต็็ม
ตััวแล้้วจำำ�เป็็นต้้องลงเลืือกตั้้ง� ในระบบอย่่างเช่่น
ลงสมััครในนามปาร์์ตี้้ลิ� สต์
ิ ห์ รืือไม่่ พล.อ.ประยุุทธ์์
กล่่าวว่่า ก็็ค่อ่ ยว่่ากัันในอนาคต เอาไว้้ใกล้้เลืือก
ตั้้ง� ก่่อน เมื่่�อถามว่่าถ้้าจะลงสมััครในนามนัักการ
เมืืองเต็็มตััวจะลงในพื้้�นที่่โ� คราชหรืือไม่่ นายกฯ
บอกว่่า ยัังไม่่ถึงึ เวลา จะมาถามอะไรวัันนี้้�
ขณะที่่�ฝ่่ายค้้าน โดยนายอนุุสรณ์์ เอี่่�ยม
สะอาด กรรมการยุุทธศาสตร์์และทิิศทาง
การเมืือง พรรคเพื่่�อไทย กล่่าวถึงึ ประเด็็น
ที่่�นายกฯบอกว่่าคนมีีรายได้้น้้อยไม่่ควรใช้้
ทางด่่วน ปล่่อยให้้คนมีีรายได้้สููงเป็็นผู้้�ใช้้
ทางด่่วนว่่า จากคำำ�พููดดัังกล่่าว นอกจากรััฐบาล
จะไม่่สามารถแก้้ไขปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ได้้
กลัับส่่งเสริิมความเหลื่่อ� มล้ำำ��ที่่�วิกิ ฤตอยู่่�แล้้วให้้
หนัักขึ้้�นไปอีีก ตรรกะแบบนี้้�ย้้อนแย้้ง เหมืือน
ที่่�นายกฯบอกว่่าจะอยู่่�ให้้ครบเทอม ถ้้าอยู่่�จน
ครบเทอมแล้้วทำำ�อะไรที่่ป� ระชาชนไม่่ได้้ประโยชน์์
แบบนี้้�ก็็ไม่่มีีความจำำ�เป็็นต้้องอยู่่�
เอาล่่ะ ต้้องติิดตามดููว่่า การที่่�นายกฯขอ
อยู่่�ครบเทอมในเดืือนมีีนาคม 2566 พร้้อมกัับ
ดัักคอว่่าอย่่าให้้มีีอุุบััติิเหตุุทางการเมืืองเสีีย
ก่่อน เรีียกว่่าถ้้าไม่่มีีอุุบััติิเหตุุทางการเมืืองก็็
น่่าจะอยู่่�ไปได้้ แต่่ถ้า้ เกิิดอุุบัติั เิ หตุุก็อ็ าจจะพลิิก

งานเลี้้�ยงยัังต้้องมีีวัันจบ หนััง
โขน ลิิเก ก็็ต้อ้ งมีีวัันจบ ไม่่ว่า่ จะ
จบด้้วยอุุบััติเิ หตุุ จบด้้วยกาลเวลา
หรืือจบด้้วยบุุญบารมีี แต่่ถ้้า
หากว่่าจบไม่่ได้้ ยัังอยากจะอยู่่�
ต่่อ ก็็ต้อ้ งสร้้างบารมีี สร้้างความ
ฉลาดในการแก้้ไขปััญหาให้้ชาติิ
บ้้านเมืือง
คว่ำ���พลิกิ หงาย เหมืือนเด็็กที่่ยั� งั เปิิดเทอมไม่่ได้้
เดี๋๋�ยวเปิิดเดี๋๋ย� วปิิด เพราะว่่ามีีโรคโควิิด-19 เข้้า
มา เชื่่�อว่่านายกฯก็็ต้้องมีีแรงเสีียดทาน มีีแรง
กระทบกระเทืือน ไม่่ว่่าศึึกภายในหรืือศึึก
ภายนอกที่่สร้
� า้ งกระแสกดดัันทำำ�ให้้นายกฯต้้อง
หมดเทอมหรืือไม่่เป็็นไปตามคาด
คนที่่อ� ยากอยู่่�ให้้ครบเทอมก็็ต้อ้ งพยายาม
อยู่่�ให้้ได้้ แต่่คนที่่�จ้้องจะพยายามเลื่่�อนขึ้้�นมา
บ้้างเพราะเห็็นว่่านายกฯอยู่่�มานานแล้้วก็ต้็ อ้ งหา
ทางที่่�จะดิิสเครดิิตกััน คงไม่่มีีหรอกที่่�ฝ่่ายรอ
คอยจะสนัับสนุุน เชีียร์์ หรืือปกป้้องคุ้้�มครอง
ฝ่่ายที่่�บอกว่่าจะอยู่่�บริิหารให้้ครบเทอม
ฝ่่ายที่่�จ้้องก็็จะบอกว่่า พอแล้้ว ไปได้้แล้้ว
หมดอายุุขัยั แล้้ว เรีียกร้้องอยู่่�ข้้างขอบเวทีีเยอะ
แยะไปหมด เพราะฉะนั้้�นจะประกาศว่่าจะอยู่่�
ให้้ครบเทอม เต็็มเทอมเหมืือนเดิิมคงเป็็นไป
ได้้ยากลำำ�บาก จะอยู่่�แบบครบหรืือไม่่ครบ จบ
หรืือไม่่จบ ต้้องคอยติิดตามต่่อไปให้้รู้้�ชััดเสีีย
ก่่อน ไม่่น่่าจะเกิิน 1-2 ปีี
งานเลี้้�ยงยัังต้้องมีีวัันจบ หนััง โขน
ลิิเก ก็็ต้อ้ งมีีวัันจบ ไม่่ว่า่ จะจบด้้วยอุุบััติเิ หตุุ
จบด้้วยกาลเวลา หรืือจบด้้วยบุุญบารมีี
อะไรก็็แล้้วแต่่ แต่่ถ้้าหากว่่าจบไม่่ได้้ จบ
ไม่่ลง ยัังอยากจะอยู่่�ต่่อ ก็็ต้อ้ งสร้้างบารมีี
สร้้างความฉลาดในการแก้้ไขปััญหาให้้
ชาติิบ้้านเมืือง ถ้้าแก้้ปััญหา 3-4 ตััวนี้้�ได้้
คืือ โรคโควิิด-19 เศรษฐกิิจ และวััฒนธรรม
สัังคม ไม่่ต้้องกิินดีีอยู่่�ดีีหรอก แค่่กิินอยู่่�
แต่่พอดีีก็็ถืือว่่าได้้แล้้ว
ตอนนี้้�พ่่อค้้าแม่่ค้้าไม่่มีีใครชื่่�นชมรััฐบาล
นี้้�เท่่าไรเลย เขาบอกว่่าเขาไม่่โทษรััฐบาล แต่่
เขาก็็ไม่่มีีความสุุขในการขายข้้าวขายของ เงิิน
ที่่เ� คยเข้้าก็็ไม่่เข้้า รายจ่่ายเท่่าเดิิม แต่่รายได้้ไม่่
เสริิม แล้้วจะอยู่่�อย่่างไร
ประชาชนอยู่่�ยาก รััฐบาลก็็ต้อ้ งอยู่่�ลำำ�บาก
มัันก็็ดึึงกัันลากกัันทำำ�นองนี้้�
เจริิญพร
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พล.อ.อนุุพงษ์์ เผ่่าจิินดา รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงมหาดไทย และญนน์์ โภคทรััพย์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร บริิษัทั เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วม
เปิิดงาน “ตลาดจริิงใจ มาหา...นคร” ยกขบวนสิินค้้าเกษตรทั่่ว� ทั้้ง� 4 ภาค มาไว้้
ใจกลางเมืือง ที่่ดิ� ิ อิิเวนต์์ ฮอลล์์ ชั้้น� 3 ศููนย์์การค้้าเซ็็นทรััลชิิดลม

อนุุทินิ ชาญวีีรกููล รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงสาธารณสุุข รัับ
มอบเงิินจากผยง ศรีีวณิิช กรรมการผู้้�จัดั การใหญ่่ ธนาคารกรุุงไทย จำำ�นวน 2,112,955
บาท สมทบทุุนจััดซื้อ�้ อุุปกรณ์์ทางการแพทย์์เพื่่อ� ผู้้�ป่ว่ ยโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019
(Covid-19) โรงพยาบาลราชวิิถีี กรมการแพทย์์

ณรงค์์ อภิิชัยั ประธานสายปฏิิบัติั กิ ารพััฒนา มููลนิิธิแิ ม่่ฟ้า้ หลวง ในพระบรม
ราชููปถััมภ์์ และจัันทิิรา ยิิมเรวััต วิิวัฒ
ั น์์รัตน์
ั ์ ที่่ป� รึึกษาด้้านการพััฒนาสิินค้้าชุุมชน
บริิษัทั ไทยเบฟเวอเรจ จํํากััด (มหาชน) ร่่วมทำำ�พิิธีีเปิิดงานสีีสัันแห่่งดอยตุุง ครั้้�งที่่�
8 ณ โครงการพััฒนาดอยตุุง (พื้้น� ที่่ท� รงงาน) อัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำำ�ริิ

ปฐมพงศ์์ สิิรชััยรััตน์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� หิ าร พร้้อมด้้วยธััญญา วชิิรบรรจง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่ฝ่� า่ ยผลิิตรายการ บริิษัทั โมโน เน็็กซ์์ จำำ�กััด (มหาชน) นำำ�คณะ
ผู้้�บริิหารร่่วมงานรอบปฐมทััศน์์ภาพยนตร์์เรื่่อ� ง “อโยธยา มหาละลวย” (Om! Crush
on Me) ที่่โ� รงภาพยนตร์์สยามภาวลััย ชั้้น� 6 ศููนย์์การค้้าสยามพารากอน
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เรื่่�อง	ขอเชิิญประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น ครั้้�งที่่� 2/2564
เรีียน	ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษัทั พริ้้�นติ้้�งทููเดย์์ จำำ�กััด

ชวิิศ ยงเห็็นเจริิญ กรรมการผู้้�จัดั การ และวิิมลลัักษณ์์ ยงเห็็นเจริิญ กรรมการ บริิษัทั
ชลิิต อิินดััสทรีี จำำ�กััด นำำ�ทีีมผู้้�บริิหารและพนัักงานร่่วมบริิจาคโลหิิตช่ว่ ยวิิกฤตเลืือด
ขาดแคลน ภายใต้้กิจิ กรรม “ชลิิต อิินดััสทรีี รวมพลัังจิิตอาสา บริิจาคโลหิิต” ปีี 2
ร่่วมแสดงพลััง Blood Hero ส่่งต่่อโลหิิตที่ป�่ ลอดภััยให้้ผู้้�ป่ว่ ยได้้ผ่า่ ตััด

		ด้้วยคณะกรรมการของบริิษัทั พริ้้�นติ้้ง� ทููเดย์์ จำำ�กัดั มีีมติิให้้เรีียก
ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถือื หุ้้�น ครั้้ง� ที่่� 2/2564 ในวัันที่่� 24 ธัันวาคม 2564 เวลา
09.30 น. ณ ห้้องประชุุม เลขที่่� 65/40 ซอยบรมราชชนนีี 30 ถนน
บรมราชชนนีี แขวงตลิ่่�งชััน เขตตลิ่่�งชััน กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อพิิจารณา
เรื่่�องต่่าง ๆ ตามระเบีียบวาระดัังต่่อไปนี้้�
	วาระที่่� 1
	วาระที่่� 2
	วาระที่่� 3
	วาระที่่� 4

พิิจารณาลงมติิพิิเศษเรื่่�องการเลิิกบริิษััท
พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�ชำำ�ระบััญชีี
พิิจารณาแต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีีและกำำ�หนดสิินจ้้าง
พิิจารณาเรื่่�องอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี)

	จึึงขอเชิิญท่่านไปร่่วมประชุุมตามวััน เวลา และสถานที่่ดั� งั กล่่าว โดย
พร้้อมเพรีียงกัันด้้วยจัักขอบคุุณยิ่่�ง
ขอแสดงความนัับถืือ
มร.ฮิิโระอากิิ คอนโด้้ รองประธานกรรมการ มููลนิิธิมิิ ติ ซููบิชิิ ิ อิิเล็็คทริคิ ไทย และ
กริิช ทองนาค กรรมการ จััดกิจิ กรรม “ห้้องเรีียนวิิทยาศาสตร์์ (Science Classroom)”
ปีีที่�่ 6 ภายใต้้หัวั ข้้อ “การถ่่ายเทความร้้อน (Heat Transfer)” ให้้แก่่นักั เรีียนชั้้น�
ประถมศึึกษาปีีที่�่ 5 โรงเรีียนบ้้านช่่อผกา อ.ชำำ�นิิ จ.บุุรีีรัมย์
ั ์

นายสมบููรณ์์ อิิชยาวรกุุล
กรรมการ

ปีที่ 23 ฉบับที่ 5236 (1761) วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ฉบับดิจิตอลรายวัน

6

เปิิดฉาก “KTAXA Academy” แดนเหนืือ
แข้้งจิ๋๋�วกว่่า 350 คน
ร่่วมคััดเฟ้้นสุุดยอด 6 เยาวชน

กลัับมาอีีกครั้้�งสำำ�หรัับโครงการ
“KTAXA Know You Can
Football Youth (U15)
Academy” โดย “กรุุงไทยแอกซ่่า ประกัันชีีวิิต” ซึ่่�งเป็็น
การคััดเลืือกสุุดยอดเยาวชน
ไทยที่่�มีีทัักษะในกีีฬาฟุุตบอล
รัับทุุนการศึึกษาคนละ 5,000
บาท และทุุนซื้้�ออุุปกรณ์์กีีฬา
คนละ 5,000 บาท
โดยเมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม
2564 เป็็นการคััดเลืือกโซน
ภาคเหนืื อ จัั ด ขึ้้� น ที่่� ส นาม
ฟุุตบอลภายในโรงเรีียนองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััดเชีียงราย

ท่่ามกลางเยาวชนชายและ
หญิิง อายุุ 13-15 ปีี (เกิิด
ระหว่่าง 1 ม.ค. 2549-31
ธ.ค. 2551) ร่่วมทดสอบฝีีเท้้า
กว่่า 350 คน ได้้รับั เกีียรติิจาก
คุุณสุุกัญ
ั ญา อิิสรานุุวัฒ
ั น์์ชัยั
รองประธานอาวุุโส ฝ่่ายสื่่�อสาร
การตลาด และภาพลัักษณ์์
องค์์กร บมจ.กรุุงไทย-แอกซ่่า
ประกัั น ชีีวิิ ต เป็็ น ประธาน
พร้้อมกล่่าวเปิิดงาน ร่่วมด้้วย
คุุณชญาณ์์นัันท์์ เชื้้�อศิิริิถาวร
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานการ
กีีฬาแห่่งประเทศไทย จัังหวััด
เชีียงราย (กกท. จ.เชีียงราย)

ฉบับดิจิตอลรายวัน
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ร่่วมเป็็นเกีียรติิในงาน
ในส่่วนของการคััดเลืือก
แบ่่งออกเป็็น 2 ช่่วง คืือ ช่่วง
เช้้า และช่่วงบ่่าย รอบละไม่่
เกิิน 200 คน เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับมาตรการป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด 19 โดย
เยาวชนทุุกคนที่่�เข้้าร่่วมงาน
ผ่่านการตรวจหาเชื้้�อโควิิด 19
ด้้วยวิิธีี Antigen Test จาก
แล็็บที่่�ได้้รัับการรัับรองจาก
สำำ�นัักงานสาธารณสุุขจัังหวััด
เชีียงราย
ในด้้านการทดสอบและ
คััดเลืือก เป็็นการทดสอบการ

เล่่นเป็็นทีีม และความเข้้าใจ
ในเกม โดยมีีโค้้ชแดง ทรงยศ
กลิ่่�นศรีีสุุข เป็็นประธานใน
การคััดเลืือก เยาวชนที่่�ได้้รัับ
การคััดเลืือกในสนามเชีียงราย
ได้้แก่่ 1. ด.ช.จิิรภััทร ขุุระสะ
2. ด.ช.ภคิิน ณะหนองตููม 3.
นายกิิ ติิ ธัั ช พรมวิิ ภ า 4.
ด.ช.เอกพจน์์ คำำ�นา 5. นาย
เจตนิิพิิฐ ป้้อมภา 6. นาย
อภิิสร วัันเจีียม
โครงการ “KTAXA Know
You Can Football Youth
(U-15) Academy” ที่่�บริิษััทฯ
ได้้จััดขึ้้�นจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน

การยกระดัับทัักษะนัักฟุุตบอล
เยาวชนของไทยสู่่�มาตรฐาน
ระดัับโลก และสร้้างความ
ตระหนัักรู้้�ถึึงความสำำ�คััญของ
การมีีสุุขภาพที่่�ดีีผ่่านการออก
กำำ�ลัังกาย อีีกทั้้�งสอดคล้้องกัับ
การที่่�กลุ่่�มแอกซ่่าเป็็นพัันธมิิตร
หลัักอย่่างเป็็นทางการของ
สโมสรฟุุตบอลลิิเวอร์์พููล และ
ร่่วมสร้้างพลัังกายพลัังใจ ความ
เชื่่�อมั่่�นในตนเอง ว่่าทุุกคน
ทำำ�ได้้ “Know You Can”
บริิษััทฯ พร้้อมที่่�จะสนัับสนุุน
อยู่่�เคีียงข้้างความเชื่่�อมั่่�นของ
เยาวชนไทย และมอบโอกาส

7

ในการพััฒนาทัักษะฟุุตบอล
เพื่่�อให้้สามารถก้้าวเดิินตาม
ความฝัันได้้สำำ�เร็็จ
โดยกิิจกรรมครั้้�งต่่อไปจะ
จััดขึ้้�นในวัันที่่� 12 ธัันวาคม
2564 ณ จัังหวััดบุุรีีรััมย์์ ทั้้�งนี้้�
ท่่านสามารถติิดตามกิิจกรรม
ดีีๆ ของกรุุ ง ไทย-แอกซ่่ า
ประกัั น ชีีวิิ ต ได้้ ที่่� www.
krungthai-axa.co.th หรืือ
โทร 1159 ทุุกวััน ตลอด 24
ชั่่�วโมง
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เพอร์์เฟค เดิินหน้้าพััฒนา “ถนนหอการค้้าไทย” ให้้เป็็นถนนสีีเขีียว
จัับมืือบริิษััทในกลุ่่�ม ปตท. พร้้อมอีีวีีโลโม โลตััส และเอสไอเอสบีี
พร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค จัับมืือ
7 องค์์กร ร่่วมสร้้าง “ถนน
หอการค้้าไทย” ให้้เป็็นถนน
สีีเขีียว มุ่่�งเน้้นการใช้้พลัังงาน
สะอาดเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพ
ชีีวิิต ร่่วมกัับ “อีีวีีโลโม” บริิษัทั
ชั้้�นนำ�ำ จากอเมริิกา สร้้างสถานีี
ชาร์์จรถไฟฟ้้าและติิดตั้้�งเครื่่อ� ง
ชาร์์จรถไฟฟ้้าในบ้้านเดี่่ย� วทุุก
โครงการ จัับมืือบริิษัทั ในกลุ่่�ม
ปตท. ได้้แก่่ “อรุุณ พลััส, อีีวีี มีี
พลััส, สวอพ แอนด์์ โก” ให้้
บริิการซื้้อ� หรืือเช่่ารถยนต์์ไฟฟ้้า
ผ่่านแอปพลิิเคชััน ศึึกษาการให้้
บริิการ EV Bus และตู้้�สลัับ
แบตเตอรี่่ม� อเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าใน
ชุุมชน พร้้อมจัับมืือ “โลตััส โก
เฟรช” ที่่�มาเปิิดสาขาใหม่่ใน
แนวคิิดเป็็นมิติ รกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และ “โรงเรีียนนานาชาติิเอสไอ
เอสบีี” ร่่วมเป็็นส่ว่ นหนึ่่�งด้้วย
โรงเรีียนพลัังงานทางเลืือก โดย
มีีนายสุุจิินต์์ ไชยชุุมศัักดิ์์� ผู้้�ว่า่
ราชการจัังหวััดนนทบุุรีี เป็็น
ประธานในการเปิิดตััวโครงการ
และ Mr.Evan Fox, Economic
officer of the US. Embassy
ร่่วมเป็็นสักั ขีีพยาน
นายวงศกรณ์์ ประสิิ ทธิ์์�
วิิภาต กรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั
พร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค จำำ�กัดั
(มหาชน) เปิิดเผยว่่า ถนน
หอการค้้าไทยเป็็นถนนที่่�บริิษััท
สร้้างขึ้้น� มีีระยะทาง 4 กิิโลเมตร
เชื่่�อมระหว่่าง ถ.ชััยพฤกษ์์ และ
ถ.สะพานนนทบุุรีี-บางบััวทอง ซึ่่ง�
ถนนดัังกล่่าวมีีพื้้�นที่่สำ� �ำ หรัับพััฒนา
โครงการรวม 1,226 ไร่่ ปััจจุบัุ นั
เติิบโตเป็็นชุุมชนขนาดใหญ่่ มีี
โครงการที่่�อยู่่�อาศััย สถาบัันการ
ศึึกษา โรงเรีียนนานาชาติิ ศููนย์์การค้้า
ชุุมชน ธุุรกิจร้
ิ า้ นค้้าต่่างๆ เกิิดขึ้้น�
มากมาย อีีกทั้้�งยัังมีีพื้้�นที่่�รอการ
พััฒนาและมีีศัักยภาพที่่จ� ะขยายตััว
ต่่อเนื่่�องในอนาคต จากการเติิบโต

อย่่างรวดเร็็วนี้้� บริิษัทจึึ
ั งมีีแนวคิิด
ที่่จ� ะผลัักดัันให้้ถนนหอการค้้าไทย
เป็็นถนนที่่มุ่่�� งเน้้นการใช้้พลังั งาน
สะอาด เพื่่�อสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี�
ให้้คนในชุุมชนอย่่างเป็็นรููปธรรม
“เราได้้ร่ว่ มมืือกัับองค์์กรชั้้�นนำำ�
เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้พลังั งานสะอาด
บนถนนหอการค้้าไทย โดยให้้ทุกุ
คนสามารถเข้้าถึึงได้้ เริ่่ม� จากการ
เตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรองรัับการ
ใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าได้้สะดวกด้้วยการ
ตั้้�งสถานีีชาร์์จไฟฟ้้าบนพื้้�นที่่ส่� ว่ น
กลางและบริิเวณชุุมชน มีีการติิดตั้้ง�
EV Charger Home Box ให้้กับั
บ้้านเดี่่ย� วทุุกโครงการทุุกระดัับราคา
มีีการศึึกษาถึึงการให้้บริิการ EV
Bus และตู้้�สลับั แบตเตอรี่่สำ� �ำ หรัับ
มอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าเพื่่�อให้้บริิการใน
ชุุมชน ตลอดจนยัังได้้รับั ความร่่วมมืือ
จากภาคธุุรกิจิ ที่่ตั้้� ง� อยู่่�บนถนนนี้้�ที่่�
มีีแนวทางการดำำ�เนิินงานในแบบ
เป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม รวมทั้้�งจะ
ติิดตั้้�งเครื่่อ� งชาร์์จรถยนต์์ไฟฟ้้าใน
ศููนย์์ราชการนนทบุุรีี เพื่่�อจุุดประกาย
ให้้คนหัันมาสนใจการใช้้พลังั งาน
สะอาดมากขึ้้น� ”
สำำ�หรัับความร่่วมมืือจากบริิษัทั
ในกลุ่่�ม ปตท. นายชาญ กุุลภััทร
นิิรันั ดร์์ Head of 2 Wheel and
Bus Business Development
บริิษัทั อรุุณ พลััส จำำ�กัดั เปิิดเผย
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ว่่า อรุุณ พลััส เป็็นบริิษัทั ที่่ดำ� �ำ เนิิน
ธุุรกิจด้
ิ า้ น EV Value Chain รองรัับ
การขยายฐานธุุรกิจิ ยานยนต์์ไฟฟ้้า
ของกลุ่่�ม ปตท. โดยรถบััสไฟฟ้้า
หรืือ E-Bus เป็็นหนึ่่�งการดำำ�เนิิน
งานที่่อ� ยู่่�ระหว่่างพััฒนาเพื่่�อสามารถ
ให้้บริิการได้้ในราคาที่่�เหมาะสม
และมีีประสิิทธิภิ าพ ปััจจุบัุ นั อรุุณ
พลััส ให้้บริิการ Shuttle E-Bus
สำำ�หรัับรัับ-ส่่งพนัักงานในกลุ่่�ม
ปตท. และมีีแผนให้้บริิการแก่่ผู้ที่�้ ่�
สนใจภายนอกสามารถเลืือกซื้้อ� หรืือ
เช่่า E-Bus ได้้ในรููปแบบต่่าง ๆ
ซึ่ง่� คาดว่่าจะพร้้อมให้้บริิการได้้กลาง
ปีี 2565 สำำ�หรัับความร่่วมมืือใน
ครั้้ง� นี้้� พร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค และ
อรุุณ พลััส จะหารืือเพื่่�อพััฒนาการ
ให้้บริิการ E-Bus ร่่วมกััน เพื่่�อให้้
ชุุมชนบนถนนหอการค้้าไทยได้้มีี
โอกาสทดลองใช้้งาน E-Bus ของ
อรุุณ พลััส ซึ่่ง� เป็็นเทคโนโลยีีพลัังงาน
สะอาด อัันจะมีีส่่วนช่่วยพััฒนาชุุมชน
นี้้�ให้้เป็็นชุุมชนสีีเขีียว
นายสุุวิิชชา สุุดใจ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหารและกรรมการ
จััดการ บริิษัทั อีีวีี มีี พลััส จำำ�กัดั
กล่่าวว่่า อีีวีี มีี พลััส บริิษัทสต
ั าร์์ท
อััพของกลุ่่�ม ปตท. พร้้อมมอบ
ประสบการณ์์การเป็็นเจ้้าของ EV ที่่�
สะดวกยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านแอปพลิิเคชััน
EVme ซึ่ง่� เป็็นดิิจิทัิ ลั แพลตฟอร์์มให้้
บริิการ EV เต็็มรููปแบบรายแรกและ
รายเดีียวในประเทศไทยที่่ส� ามารถ
เลืือกใช้้บริิการซื้้�อหรืือเช่่า EV ได้้ใน
ราคาพิิเศษ โดยมีีตััวเลืือกรถหลาก
รุ่่�นหลายแบรนด์์ ตลอดจนให้้บริิการ
ข้้อมููลที่่ตั้้� ง� สถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าที่่�
ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ ปััจจุบัุ นั EVme
อยู่่�ระหว่่างทดสอบการให้้บริิการ โดย
จะพร้้อมเปิิดให้้บริิการเต็็มรููปแบบ
ในต้้นปีี 2565 สำำ�หรัับโครงการของ
พร็็อพเพอร์์ตี้้� เฟอร์์เฟค บน “ถนน
หอการค้้าไทย” ซึ่ง่� เตรีียมโครงสร้้าง
พื้้�นฐานเพื่่�อรองรัับการใช้้งานยาน
ยนต์์ไฟฟ้้าเรีียบร้้อยแล้้ว อีีวีี มีี พลััส
จะนำำ�เสนอบริิการทดลองใช้้งาน EV
ได้้ในราคาพิิเศษก่่อนตััดสิินใจซื้้�อให้้
กัับลููกบ้้าน เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่อ� นให้้
เกิิดการใช้้พลังั งานสะอาดผ่่าน EV
ต่่อไป

นางสาวอาวีีมาศ สิิริิแสง
ทัักษิิณ กรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั
สวอพ แอนด์์ โก จำำ�กัดั กล่่าวว่่า
สวอพ แอนด์์ โก เป็็นอีีกหนึ่่�งบริิษัทั
ในกลุ่่�ม ปตท. ที่่ดำ� �ำ เนิินธุุรกิจิ ให้้
บริิการแพลตฟอร์์มสลัับแบตเตอรี่่�
แก่่ผู้ใ�้ ช้้งานรถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าแบบ
ไม่่ต้อ้ งรอชาร์์จ เพื่่�อรองรัับการขยาย
ตััวของผู้้ใ� ช้้งานยานยนต์์ไฟฟ้้าที่่เ� พิ่่ม�
มากขึ้้น� ในอนาคต ปััจจุบัุ นั สวอพ
แอนด์์ โก เปิิดให้้บริิการสถานีีสลัับ
แบตเตอรี่่ม� อเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าแบบไม่่
ต้้องรอชาร์์จ จำำ�นวน 22 แห่่งทั่่�ว
กรุุงเทพฯ และมีีแผนขยายการให้้
บริิการครอบคลุุมทั่่�วประเทศ สำำ�หรัับ
โครงการ “ถนนหอการค้้าไทย” นี้้�
สวอพ แอนด์์ โก จะมีีบริิการตู้้�สลับั
แบตเตอรี่่� พร้้อมแบตเตอรี่่ป� ระมาณ
30 ก้้อน เพื่่�อสามารถรองรัับรถ
มอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าในพื้้�นที่่�ได้้กว่่า
10 คััน ซึ่ง่� ผู้้ใ� ช้้งานสามารถดาวน์์โหลด
แอปพลิิเคชััน Swap & Go เชื่่อ� ม
ต่่อกัับรถมอเตอร์์ไซค์์ไฟฟ้้าที่่ร� องรัับ
การใช้้งาน เพื่่�อเข้้ากระบวนการสลัับ
แบตเตอรี่่�ได้้ด้้วยตััวเองได้้อย่่าง
สะดวก ง่่ายดาย
สำำ�หรัับอีีวีีโลโม นางสาว
นิิโคล วูู กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษัทั อีีวีีโลโม เทคโนโลยีีส์์ จำำ�กัดั
เปิิ ด เผยว่่ า อีีวีีโลโมเป็็ น บริิ ษััท

ชั้้�นนำำ�ด้้านยานยนต์์ไฟฟ้้าจาก
สหรััฐอเมริิกา มีีความร่่วมมืือเชิิง
กลยุุทธ์กั์ บั พร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค
เพื่่�อรุุกเข้้าสู่่�ตลาดบ้้าน EV Ready
ในประเทศไทย โดยจะเป็็นผู้้�ติดิ ตั้้�ง
EV Charger Home Box ให้้กับั
บ้้ า นเดี่่� ย วในทุุ ก โครงการของ
พร็็อพเพอร์์ตี้้� เพอร์์เฟค พร้้อมบริิการ
บำำ�รุงุ รัักษา ซึ่ง่� ทั่่�วไปแล้้วผู้้ใ� ช้้รถยนต์์
ไฟฟ้้าจะมีีการชาร์์จไฟที่่บ้� า้ นมากกว่่า
80% จึึงตั้้�งเป้้าหมายจะร่่วมกััน
ติิดตั้้ง� เครื่่อ� งชาร์์จในบ้้านรวมจำำ�นวน
10,000 หลััง โดยเป็็นเครื่่อ� งชาร์์จ
อััจฉริิยะ EVLOMO ELO Series
ซึ่ง่� มีีจุุดเด่่นในเรื่่อ� งการป้้องกัันฝุ่่�น
และน้ำำ�� ใช้้งานได้้ในทุุกสภาพอากาศ
มีีความปลอดภััย สามารถเชื่่อ� มต่่อ
4G และ Wi-Fi สำำ�หรัับการชาร์์จ
จากระยะไกล และยัังรองรัับทั้้�งภาษา
ไทยและภาษาอัังกฤษในการแสดง
ผลบนหน้้าจอ EVLOMO ยัังได้้เปิิด
ตััวสถานีีชาร์์จไฟฟ้้าในพื้้�นที่่�ส่่วน
กลางและบริิเวณชุุมชน อาทิิ หน้้า
คลัับเฮ้้าส์์ ลานจอดรถหน้้าร้้านค้้า
ฯลฯ เพื่่�อให้้บริิการแก่่คนในชุุมชน
และประชาชนทั่่�วไป เป็็นการส่่ง
เสริิมให้้มีีการใช้้รถยนต์์ไฟฟ้้าในวง
กว้้างมากขึ้้น� ”
ในส่่วนโลตััส โดยนางสาว
สลิิลลา สีีหพัันธุ์์� ประธานเจ้้า
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หน้้าที่่บ� ริิหารด้้านความยั่่�งยืืน
และกฎหมาย บริิษัทั เอก-ชััย
ดิิสทริิบิวิ ชั่่�น ซิิสเทม จำำ�กัดั กล่่าว
ว่่า บริิษัทจ
ั ะเปิิด “โลตััส โกเฟรช”
สาขาใหม่่บนถนนหอการค้้าไทย
ในวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน ด้้วยแนวคิิด
มิินิซุิ ปุ เปอร์์มาร์์เก็็ตที่่เ� ป็็นมิิตรกับั
สิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� จะติิดตั้้�งเครื่่อ� งรัับ
ขวดน้ำำ�พล
� าสติิกอััตโนมััติิ (Reverse
Vending Machine) เพื่่�อเก็็บบรรจุุ
ภััณฑ์์กลัับไปรีีไซเคิิล โดยลููกค้้า
สามารถแลกไข่่ไก่่ฟรีี 1 ฟอง สำำ�หรัับ
ขวดพลาสติิกทุุกๆ 10 ขวดที่่นำ� �ำ มา
รีีไซเคิิลผ่า่ นเครื่่อ� งนี้้� พร้้อมส่่งเสริิม
ให้้ลดการใช้้พลาสติิกด้้วยการงด
แจกถุุงพลาสติิก ซึ่่ง� ทางโลตััสมีี “ถุุง
คืืนชีีพ” จำำ�หน่่าย ที่่ผลิ
� ตจ
ิ ากพลาสติิก
รีีไซเคิิล ใช้้ซ้ำ�ำ� ได้้หลายครั้้ง� เมื่่�อชำำ�รุดุ
ก็็นำ�ำ มาเปลี่่ย� นใบใหม่่ได้้ฟรีี ทั้้�งนี้้�
โลตััสมีีนโยบายลดใช้้บรรจุุภััณฑ์์
เพื่่�อลดขยะต่่างๆ โดยเฉพาะขยะ
พลาสติิกและขยะอาหาร รวมทั้้�งส่่ง
เสริิมให้้มีีการนำำ�ทรัพั ยากรวนกลัับ
มาใช้้ด้ว้ ย
ด้้ า นโรงเรีียนนานาชาติิ
เอสไอเอสบีี นายเคลวิิน โคว
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร กล่่าวว่่า
ที่่ผ่� า่ นมาเอสไอเอสบีีได้้ก้า้ วไปสู่่�การ
เป็็นโรงเรีียนที่่เ� ป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม
และดำำ�เนิินการตามแนวทางที่่จ� ะไป
สู่่�การพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน
สำำ�หรัับโรงเรีียนนานาชาติิเอสไอเอสบีี
นนทบุุรีี ตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นที่่� 18.5 ไร่่
บนถนนหอการค้้าไทย มีีกำำ�หนด
เปิิดตััวในเดืือนสิิงหาคม 2566 โดย
โรงเรีียนนานาชาติิเอสไอเอสบีี สาขา
ที่่� 5 แห่่งนี้้� พร้้อมเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
โครงการถนนสีีเขีียว เพื่่�อสร้้างสภาพ
แวดล้้อมที่่ดีีสำ
� �ำ หรัับนัักเรีียน อาทิิ
การนำำ�ระบบปรัับอากาศอััจฉริิยะ
มาใช้้ การออกแบบให้้ใช้้แสงธรรมชาติิ
เพื่่�อลดการใช้้ไฟฟ้้า ซึ่ง่� ช่่วยประหยััด
พลัังงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้�ยังั พร้้อมมีีความร่่วมมืือ
เพื่่�อเปลี่่�ยนการใช้้พลัังงานของ
โรงเรีียนไปสู่่�การใช้้พลังั งานสะอาด
เพื่่�อให้้โรงเรีียนนานาชาติิเอสไอเอสบีี
นนทบุุรีี เป็็นโรงเรีียนสีีเขีียวชั้้�นนำำ�
และเป็็นต้้นแบบของโรงเรีียนที่่ใ� ช้้
พลัังงานทางเลืือก
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กองทุุนฮอนด้้าเคีียงข้้างไทย ร่่วมสู้้�ภััยโควิิด-19 ต่่อเนื่่�อง
ส่่งมอบหน้้ากากแรงดัันลบและแรงดัันบวก 2,000 เครื่่�อง
ให้้แก่่มููลนิิธิิแพทย์์ชนบท
และโรงพยาบาลในจัังหวััดที่่�มีีผู้้�ติิดเชื้้�อสููงทั่่�วประเทศ

จากซ้้ายไปขวา นายวรพจน์์ พรประภา กรรมการกองทุุนฮอนด้้าเคีียงข้้างไทย นายแพทย์์ชููชััย ศุุภวงศ์์ ประธานกรรมการมููลนิิธิิแพทย์์ชนบทและอดีีตเลขาธิิการแพทยสภา
และนายพิิทัักษ์์ พฤทธิิสาริิกร กรรมการผู้้�จััดการกองทุุนฮอนด้้าเคีียงข้้างไทย

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ยัังคงรุุนแรงและ
กระจายเป็็นวงกว้้างออกไปสู่่�จังั หวััด
ต่่าง ๆ มากขึ้้�น กองทุุนฮอนด้้า
เคีียงข้้างไทย ภายใต้้มููลนิธิิ ฮิ อนด้้า
ประเทศไทย ร่่วมกัับกลุ่่�มบริิษััท
ฮอนด้้าในประเทศไทย นำำ�โดย
นายพิิ ทัั ก ษ์์ พฤทธิิ ส าริิ ก ร
กรรมการผู้้�จััดการกองทุุนฯ และ
นายวรพจน์์ พรประภา กรรมการ
กองทุุนฯ ร่่วมด้้ ว ยผู้้�จำำ� หน่่ า ย
รถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ฮอนด้้า
ทั่่�วประเทศ เดิินหน้้ามอบความ
ช่่วยเหลืือสู้้�ภััยโควิิด-19 ในสัังคม
ไทยอีีกครั้้� ง ด้้ ว ยการส่่ ง มอบ
นวััตกรรมหน้้ากากแรงดัันลบและ
แรงดัันบวก ที่่�ออกแบบและผลิิต
โดยทีีมวิิศวกรของฮอนด้้า ทั้้�งหมด

2,000 เครื่่�อง รวมมููลค่่ากว่่า 78
ล้้านบาท ให้้แก่่มููลนิธิิ แิ พทย์์ชนบท
เพื่่�อกระจายต่่อไปยัังโรงพยาบาล
ชุุมชน จำำ�นวน 348 แห่่งทั่่�วทุุก
ภาคของประเทศ นอกจากนี้้� ยัังส่่ง
มอบแก่่โรงพยาบาลต่่าง ๆ ในจัังหวััด
ที่่มีีจำ
� ำ�นวนผู้้�ติดิ เชื้้อ� เพิ่่ม� ขึ้้น� สููง อาทิิ
จัังหวััดสงขลา จัังหวััดปััตตานีี
จัังหวััดนราธิิวาส จัังหวััดยะลา ฯลฯ
เพื่่�อช่่วยบุุคลากรการแพทย์์ลด
ความเสี่่ย� งต่่อการติิดเชื้้อ� โควิิด-19
และป้้องกัันไม่่ให้้เชื้้อ� โควิิด-19 จาก
ผู้้�ติดิ เชื้้อ� แพร่่กระจายออกสู่่�ภายนอก
นายพิิทัักษ์์ พฤทธิิสาริิกร
กรรมการผู้้�จััดการกองทุุนฮอนด้้า
เคีียงข้้างไทย กล่่าวว่่า “กองทุุน
ฮอนด้้าเคีียงข้้างไทยพร้้อมสนัับสนุุน
สัังคมไทยสู้้�ภัยั โควิิด-19 นัับตั้้ง� แต่่

เริ่่�มมีีการแพร่่ระบาดในปีี 2563
จนถึึงปััจจุุบัันที่่�การแพร่่ระบาด
กระจายไปทั่่�วประเทศ มีีจำำ�นวน
ผู้้�ติดิ เชื้้อ� ในพื้้�นที่่ชุ� มุ ชนต่่าง ๆ เพิ่ม�่
ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องในทุุกวััน โรง

พยาบาลชุุมชน ซึ่่�งเป็็นด่่านหน้้า
ของบริิการด้้านการแพทย์์และ
สาธารณสุุขในชุุมชน ซึ่่�งมีีความ
สำำ�คััญในการดููแลรัักษาผู้้�ติิดเชื้้�อ
อย่่างถููกต้้องและทัันท่่วงทีี เพื่่�อ
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ป้้องกัันไม่่ให้้มีีผู้้�ติิดเชื้้�อรายใหม่่
และป้้องกัันไม่่ให้้ผู้้�ติดิ เชื้้อ� ไปติิดคน
อื่่�น ทั้้�งในครอบครััว ชุุมชน และ
พื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง จึึงมีีความต้้องการ
อุุ ป กรณ์์ ป้้ อ งกัั น ภัั ย ส่่ ว นบุุ ค คล
ทางการแพทย์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เช่่น หน้้ากากแรงดัันลบและแรง
ดัันบวก ให้้เพีียงพอต่่อการใช้้งาน
ในโรงพยาบาลชุุมชนต่่าง ๆ อย่่าง
ยิ่่�ง กองทุุนฯ จึึงเร่่งผลิิตและได้้ส่่ง
มอบให้้มููลนิิธิิแพทย์์ชนบท เพื่่�อ
แจกจ่่ายให้้กัับโรงพยาบาลชุุมชน
ทั่่� วทุุ ก อำำ� เภอใช้้ เ พื่่� อ รัั บ มืื อ กัั บ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ในแต่่ละชุุมชนต่่อไป”
นายแพทย์์ชููชััย ศุุภวงศ์์
ประธานกรรมการมููลนิิธิิแพทย์์
ชนบทและอดีีตเลขาธิิการแพทยสภา
กล่่าวว่่า “มููลนิิธิิแพทย์์ชนบทได้้
จััดตั้้ง� “กองทุุนพััฒนาโรงพยาบาล
ชุุมชนและ รพ.สต. สู้้�ภััยโรคอุุบััติิ
ใหม่่ โควิิด-19” ขึ้้น� เพื่่�อระดมความ
ช่่วยเหลืือแก่่โรงพยาบาลชุุมชน
ทั่่�วประเทศ 778 แห่่ง รวมทั้้�งโรง

พยาบาลส่่งเสริิมสุุขภาพระดัับตำำ�บล
(รพ.สต.) อีีก 9,763 แห่่งทั่่�วประเทศ
เนื่่�องจากเป็็นด่่านหน้้าในการรัับมืือ
กัับโควิิด-19 ในแต่่ละพื้้�นที่่� ซึ่่�ง
หน้้ากากแรงดัันลบและแรงดัันบวก
ที่่ใ� ช้้กับั บุุคลากรทางการแพทย์์และ
ผู้้�ติดิ เชื้้อ� เป็็นอุุปกรณ์์สำำ�คัญ
ั ในการ
ทำำ�งานเป็็นอย่่างมาก ต้้องขอขอบคุุณ
กองทุุนฮอนด้้าเคีียงข้้างไทยและ
กลุ่่�มบริิษัทั ฮอนด้้าในประเทศไทย
เป็็นอย่่างยิ่่�ง ในฐานะภาคธุุรกิิจ
เอกชนที่่ร่� ว่ มกัันแก้้ปัญ
ั หาของชาติิ
ร่่วมกัันรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ชุุมชน
และประเทศชาติิ มาโดยตลอด โดย
ทางมููลนิิธิแิ พทย์์ชนบทจะส่่งมอบ
หน้้ากากแรงดัันลบและแรงดัันบวก
ให้้กับั โรงพยาบาลชุุมชน 348 แห่่ง
ทั่่�วทุกุ ภาคของประเทศ โดยเฉพาะ
ชุุมชนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�สีีแดงเข้้มและ
พื้้�นที่่�สีีแดงที่่�กำำ�ลัังเผชิิญกัับการ
ระบาดของโควิิด-19 อย่่างหนััก
อาทิิ จัังหวััดเชีียงใหม่่ จัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้ ฯลฯ รวมทั้้�งโรง
พยาบาลชุุมชนทุุกอำำ�เภอทั่่ว� ประเทศ”

สำำ�หรัับนวััตกรรมหน้้ากาก
แรงดัันลบและแรงดัันบวกซึ่่�งผลิิต
ขึ้้น� โดยทีีมวิิศวกรฮอนด้้า ผ่่านการ
ทดสอบมาตรฐานของอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์จากกรมวิิทยาศาสตร์์
บริิการ กระทรวงการอุุดมศึึกษา
วิิทยาศาสตร์์ วิิจััยและนวััตกรรม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของอุุปกรณ์์ป้้องกััน
ภัั ย ส่่ ว นบุุ ค คลทางการแพทย์์
ประกอบด้้วยตััวหน้้ากาก ท่่ออากาศ
และเครื่่�องกรองอากาศ มีีจุุดเด่่น
สามารถปรัับใช้้งานได้้ 2 รููปแบบ
และยัังสามารถนำำ�กลัับมาหมุุนเวีียน
ใช้้ใหม่่ได้้ โดยเมื่่�อปรัับให้้เป็็น
“หน้้ากากแรงดัันลบ” จะใช้้ในการ
เคลื่่อ� นย้้ายผู้้�ติดิ เชื้้อ� โควิิด-19 และ
“หน้้ากากแรงดัันบวก” จะใช้้เพื่่�อ
ป้้องกัันและช่่วยให้้บุคุ ลากรทางการ
แพทย์์หายใจสะดวก เนื่่�องจาก
หน้้ากากมีีน้ำำ��หนัักเบา ใส่่สบาย
ไม่่แนบหน้้าเกิินไป สามารถปรัับ
ระดัับความแรงของลมได้้ จึึงทำำ�ให้้
อากาศถ่่ายเท และช่่วยลดการเกิิด
ฝ้้าบนหน้้ากากขณะอากาศร้้อน ส่่ง

ผลให้้บุคุ ลากรทางการแพทย์์ให้้การ
ดููแลรัั กษาผู้้�ป่่วยได้้ นานและมีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� นัับตั้้ง� แต่่ปีี 2563 ที่่สั� งั คม
ไทยได้้เผชิิญกัับสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของเชื้้อ� ไวรััสโควิิด-19
จนถึึงปััจจุบัุ ัน (เดืือนพฤศจิิกายน
2564) กองทุุนฮอนด้้าฯ ได้้ร่่วม
ต้้านภััยโควิิด-19 ด้้วยการส่่งมอบ
เตีียงแรงดัันลบ จำำ�นวน 100 เตีียง
หน้้ากากแรงดัันลบและแรงดัันบวก
จำำ�นวน 4,500 เครื่่�อง เครื่่�องพ่่น
ยาฆ่่าเชื้้�อ 100 ตััว และอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์อื่่�น ๆ รวมมููลค่่า
กว่่า 216 ล้้านบาท ซึ่่�งมาจากเงิิน
สมทบจากการซื้้�อรถจัักรยานยนต์์
รถยนต์์ และเครื่่อ� งยนต์์อเนกประสงค์์
ของลููกค้้าทุุกท่่าน กองทุุนฮอนด้้า
เคีียงข้้างไทยพร้้อมที่่�จะให้้ความ
ช่่วยเหลืือสัังคมไทยเพื่่�อที่่�จะก้้าว
พ้้นสถานการณ์์ที่ย่� ากลำำ�บากนี้้�ไป
ด้้วยกัันอีีกครั้้�งหนึ่่�ง

ปีที่ 23 ฉบับที่ 5236 (1761) วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ฉบับดิจิตอลรายวัน 12

OCEAN LIFE ไทยสมุุทร
ปั่่�นโปรสุุดฮอต 12.12 ส่่งสุุขภาพดีีปิิดท้้ายปีีฉลูู

ให้้ได้้ทั้้�งรัับทั้้�งลุ้้�นถึึง 3 ต่่อ เพีียงทำำ�ประกัันสุุขภาพ ENJOY HEALTH

บมจ.ไทยสมุุทรประกัันชีีวิติ รััก
คืือพลัังของชีีวิิต โดยคุุณนุุสรา
(อัั ส สกุุล) บัั ญ ญัั ติิ ปิิ ย พจน์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร และ
กรรมการผู้้�จัดั การ เอาใจคนไทย
ที่่�ต้้องการเติิมเต็็มความคุ้้�มครอง
ด้้านสุุขภาพ ให้้คลายกัังวลกัับเรื่่อ� ง
ค่่าใช้้จ่่ายในยามเจ็็บป่่วย เพื่่�อให้้
มีีความสุุขกับั เทศกาลแห่่งความสุุข
ในช่่วงปลายปีีได้้อย่่างเต็็มที่่� ด้้วย
โปรพิิเศษ 12.12 เพีียงเป็็นลููกค้้า
OCEAN LIFE ไทยสมุุทร ที่่�ชำำ�ระ
เบี้้�ยประกัันภััยสััญญาเพิ่่�มเติิม
คุ้้�มครองสุุขภาพเหมาจ่่าย OCEAN
LIFE ENJOY HEALTH (H&S
Lump Sum) ร่่วมกัับสััญญาเพิ่�ม่
เติิมอื่่น� ๆ งวดรายปีี ตั้้ง� แต่่ 19,000
บาทขึ้้น� ไปต่่อกรมธรรม์์ ในระหว่่าง
วัันที่่� 12 - 21 ธัันวาคม 2564 รัับ
สิิทธิ์์�ทั้้�งรัับทั้้�งลุ้้�น รวม 3 ต่่อ ต่่อที่่�
1 รัับไปเลย “เตาอบไฟฟ้้า Sharp”
มููลค่่า 1,890 บาท พร้้อม “ผ้้ากััน
เปื้้�อนโอชิิ” สุุดน่่ารััก ต่่อที่่� 2 ลุ้้�น
จี้้�ทองคำำ�โอชิิหนััก 1 สลึึง จำำ�นวน
10 รางวััล ต่่อที่่� 3 ลุ้้�นต่่อรางวััล
ใหญ่่ รถยนต์์ BMW X1 จำำ�นวน
1 รางวััล มููลค่่ารางวััลละ 1,999,000
บาท โดยลููกค้้าต้้องลงทะเบีียน

OCEAN CONNECT ผ่่านช่่อง
ทาง LINE official Account : @
oceanlife หรืือ OCEAN CLUB
APPLICATION ภายในวัันที่่� 11
มกราคม 2565* ทั้้�งนี้้� ลููกค้้าหรืือ
ผู้้ที่� ส่� นใจสามารถติิดตามรายละเอีียด
การจัับรางวััล และเงื่่อ� นไขการร่่วม
กิิจกรรมเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� : https://
bit.ly/31fdfXi
OCEAN LIFE ไทยสมุุทร
พร้้อมใช้้ความรัักเป็็นพลัังสนัับสนุุน
ให้้ลููกค้้าได้้ใช้้ชีีวิติ อย่่างมีีความสุุข
สามารถรัับมืือทุุกความไม่่แน่่นอน
ของชีีวิิต ด้้วยนวััตกรรมผลิิตภัณ
ั ฑ์์

และบริิการที่่เ� หนืือความคาดหมาย โดยผู้้�เชี่่ย� วชาญที่่ค� อยให้้คำำ�ปรึึกษา
วางแผนดููแลชีีวิิตและสุุขภาพครบวงจร สามารถติิดตามรายละเอีียดเพิ่่ม�
เติิมผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook /
Instagram / Youtube:oceanlife เว็็บไซต์์ www.ocean.co.th หรืือ
ติิดต่่อศููนย์์ลููกค้้าสััมพัันธ์์ 0 2207 8888
*ข้้อควรทราบ
1. สััญญาเพิ่�ม่ เติิมที่่�ต้้องมีี : สััญญาเพิ่�ม่ เติิมคุ้้�มครองสุุขภาพเหมาจ่่าย (H&S Lump Sum) (เอ็็นจอย เฮลท์์)
2. แบบประกัันสััญญาหลััก ฉบัับเดิิมที่่�ยัังมีีผลบัังคัับ หรืือฉบัับใหม่่ที่ส่� ามารถแนบสััญญาเพิ่่�มเติิมได้้ เท่่านั้้�น
3. เบี้้�ยประกัันภััยสััญญาเพิ่่�มเติิม ตั้้�งแต่่ 19,000 บาทขึ้้�นไป ต่่อ 1 กรมธรรม์์สััญญาหลัักเท่่านั้้�น
4. ต้้องชำำ�ระเบี้้�ยเป็็นงวดรายปีีเท่่านั้้�น
5. ต้้องเป็็นสััญญาเพิ่�ม่ เติิมที่่�ร่่วมรายการเท่่านั้้�น
6. การชำำ�ระเบี้้�ยประกัันภััยปีีต่่อของสััญญาเพิ่�ม่ เติิมเดิิมที่่�มีีอยู่่�แล้้ว ไม่่ร่่วมรายการนี้้�
เงื่่�อนไขเป็็นไปตามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด

สะดวก... รวดเร็็ว... ตรงเวลา...
อีีกหนึ่่�งวิิธีีช่่วยลดโลกร้้อน

