ติเหตุการเฉีย่ วชนและการแซงในระยะกระชัน้ ชิด เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 พร้อมน�าเทคโนโลยีหรือใช้
งขวาสุดมีไว้สา� หรับรถยนต์ทวี่ งิ่ มาด้วยความเร็วสูง โดรนมาบริหารจัดการจราจรในทุกสถานการณ์

กโรงแรมหรู

ไตรโสรั ส ประธาน
และกรรมการผู้จัดการ
อสเสท เวิ ร ด์ คอร์ ป
กล่ า วว่ า บริ ษั ท ได้ ล ง
ตกลงด้ า นการบริ ห าร
ร่ ว มกั บ อิ น เตอร์ ค อน
ลส์ กรุ ๊ ป หรื อ IHG
โรงแรมชัน้ น�าระดับโลก
พั ฒ นาโรงแรม ทั้ ง ใน
ฉม และพัฒนาโรงแรม
00 ห้อง ในจุดมุ่งหมาย
ทีส่ า� คัญของประเทศไทย
มอินเตอร์คอนติเนนตัล
ง ที่ จ ะเปิ ด ให้ บ ริ ก าร

นส’ขยายเพิ่ม

เดวิด แลมบ์ ประธาน
จ็ทส์ ฟิตเนส 24 ชั่วโมง
นหน้าขยายให้ได้ 100
ปีที่วางไว้ หรือภายในปี

โหงวแซ ราคา 638 บาท เป็ดพะโล้ พร้อม
เครื่องในแช่แข็ง 1.99 ก.ก. จากราคาแพ็ก
ละ 349 บาท ลดเหลือ 258 บาท เป็ดพะโล้
ต้ม + เครื
16 ม.ค. 2563
5 อ่ งใน 0.7-0.9 ก.ก./ตัว ราคาตัวละ
178 บาท ฯลฯ พร้อมลุ้นรับคะแนนสะสม
2565 ภายใต้งบลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท
บิ๊กการ์ด
ต่อสาขา หลังจากที่ผ่านมา 2 ปีปัจจุบันขยาย
สาขาไปแล้ว 22 สาขา ซึ่งมีอัตราการขยายตัว
รวดเร็วที่สุดอยู่ที่เฉลี่ย 1 สาขาต่อเดือน ปีนี้
น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจ�า
ตั้ ง เป้ า หมายที่ จ ะเปิ ด สาขาใหม่ ไ ม่ ต�่ า กว่ า ส� า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผยว่ า คณะ
12 แห่ง ท�าเลเน้นตัง้ อยูใ่ กล้กบั สถานีรถไฟฟ้า รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการก�าหนดราคา
บีทเี อสหรือเอ็มอาร์ที และตัง้ อยูใ่ นย่านการค้า อ้ อ ยขั้ น ต้ น และผลตอบแทนการผลิ ต
และชุมชน ตลอดจนจังหวัดใหญ่ในภูมิภาค และจ�าหน่ายน�้าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการ
ต่างๆ ทั่วประเทศ
ผลิตปี 2562/2563 ในอัตรา 750 บาท/ตัน
อ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซีซเี อส หรือ
นายปฐพงศ์ เอีย่ มสุโร ประธานเจ้าหน้าที่ เท่ากับ 97.91% ของประมาณการราคาอ้อย
ฝ่ายการพาณิชย์ บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เฉลี่ ย ทั่ ว ประเทศ 766.01 บาท/ตั น อ้ อ ย
จ�ากัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุม่ บีเจซี เปิด และก� า หนดอั ต ราขึ้ น /ลงของราคาอ้ อ ย
เผยว่าบิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมต้อนรับปีหนู เท่ากับ 45 บาท/ 1 หน่วย ซีซีเอส พร้อม
ด้วยแคมเปญ ‘บิ๊กซี บิ๊กเฮง ปีหนูทอง มั่งคั่ง ก�าหนดผลตอบแทนการผลิตและจ�าหน่าย
ร�า่ รวย’ ขนขบวนสินค้าราคาพิเศษ กว่า 1,000 น�้าตาลทรายขั้นต้น เท่ากับ 321.43 บาท
รายการ ระหว่างวันที่ 13-25 ม.ค.นี้ อาทิ ชุด ต่อตันอ้อย

ข่าวสด (ตจว.)

ครม.ไฟเขียวราคาอ้อย

‘บิ๊กซี’ร่วมฉลองตรุษจีน

นาคินแตกไลน์ลงทุนกาแฟ‘ทิมฮอร์ตันส์’

วคิน ประธานเจ้าหน้าที่
จ�ากัด กล่าวว่าบริษัทได้
ผนการขยายธุรกิจไปยัง
งตระกูลวัธนเวคิน ซึ่ง
คารเกียรตินาคิน, เครือ
ะบริษัท น�้าตาลและอ้อย
หาชน)
กิจร้านกาแฟเพราะมอง
สุพัชร วัธนเวคิน
ติบโต จากการบริโภค
มีอัตราส่วนต่อคนอยู่ต�่ากว่าประเทศอื่นๆ ขณะ
ในแบรนด์ทมิ ฮอร์ตนั ส์ จากประเทศแคนาดา ของ
Brands International (RBI) ทีเ่ ป็นเจ้าของแบรนด์
อร์เกอร์ คิง และป๊อปอายทีม่ สี าขาทัว่ โลกด้วย
มายเปิดร้านทิม ฮอร์ตันส์ ทั่วประเทศไทย ปีนี้มี
สาขา และสาขาแรกที่ศูนย์การค้าสามย่าน มิตร
ร.ม. มากกว่า 118 ทีน่ งั่ พร้อมเปิดวันที่ 18 ม.ค.นี้
ของร้านจะแจกกาแฟให้ดมื่ ฟรี 365 วัน ลูกค้าคน
0 จะได้รับสิทธิ์กาแฟฟรี 1 เดือน”
ารตอบรับทีด่ จี ากผูบ้ ริโภคคนไทย เหมือนกับใน
เข้าไป ประกอบกับบริษทั ได้เพิม่ เมนูใหม่ๆ และ
จทย์และเหมาะกับผู้บริโภคคนไทย ซึ่งนอกจาก
ฮอร์ตันส์ โดดเด่นในเรื่องเมนูอาหาร และขนม
นทิม ฮอร์ตันส์ มีมากกว่า 4,850 สาขาทั่วโลก

ท่องเที่ยวปีนี้แข่งเหนื่อย

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดเผยว่าทั้งปี 2563 คาดว่าจะมี
นักท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 40.7 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.73% จากปี 2562
นักท่องเทีย่ วต่างชาติจา� นวน 39.62 ล้านคน คาดว่าจะสร้างรายได้
2.05 ล้านล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 2.9% จากปี 2562 ทีม่ รี ายได้ 1.93
ล้านล้านบาท
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่เปลี่ยนไป กระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ มากขึ้น และปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมีส่วนท�าให้
ลูกค้าของธุรกิจท่องเที่ยวบางประเภทลดค่าใช้จ่ายลง
ปัจจุบนั พบว่านักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมาเอง ครัง้ แรก มีสดั ส่วน
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้กระจายตัวไปพักตามที่พักของ
การท่องเที่ยวชุมชน โฮสเทล และที่พักประเภท Airbnbแย่งส่วน
แบ่งรายได้ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พักไป
จึงท�าให้ผปู้ ระกอบการรูส้ กึ ว่าประสบปัญหาการแข่งขันทีร่ นุ แรง
นอกจากนี้ธุรกิจด้านการขนส่งและรถเช่าก็มีคู่แข่งที่เป็น
ผู้ประกอบการอิสระที่ใช้ Platform Ride Hailing ที่กระจายไป
ทั่วประเทศ ซึ่งกระจายส่วนแบ่งรายได้ทางการตลาดด้านธุรกิจ
ขนส่งและรถเช่าไป เช่นเดียวกับ Platform Food Panda และร้าน
Street food ที่กระจายส่วนแบ่งรายได้ตลาดธุรกิจร้านอาหาร
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