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กรณนีาฬิกาหรู “บิก๊ป้อม” ดทู่า
ว่าเป็นเรื่องยากที่จบแบบบัว 
ไม่ช�า้น�า้ไม่ขุน่ หากมแีค่นาฬิกา
เรือนเดยีว กบัแหวนเพชรเพยีง 
1 วง ทางออกจากปัญหาอาจท�า 
ได้ง่ายกว่านี้ แต่เม่ือถูกขุดพบ
นาฬิกาหรถูงึ 19 เรอืน มลูค่ารวม
กนักว่า 29 ล้านบาท ท�าให้เป็น
เรื่องยากที่จะจบเรื่องนี้แบบไม่
แคร์กระแสสังคม ยิ่งประเด็น
ตรวจสอบถกูขยายวงกว้างออก

ไปเป็นการสืบหาที่มาที่ไปของ
นาฬิกา ตรวจสอบหาเจ้าของ 
ตรวจสอบหาผูน้�าเข้า ตรวจสอบ 
ว่ามีการเลี่ยงภาษีถูกต้องหรือ
ไม่ จึงไม่แปลกที่ “บิ๊กป้อม”  
จะร้อง “โอ๊ย!” สัน้ๆแค่ค�าเดยีว
ก่อนเดนิหนีนักข่าว

วันเด็กแห่งชาติคึกคักด้วยอาวุธสงคราม 
“เก้าอี้นายกฯ” ก็ได้มาจากการยึดอำานาจ 
ขณะที่สังคมไทยต่อต้านความรุนแรง 
และชูธงเป็นประเทศ “ประชาธิปไตย”  
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ชี้ “คำาสั่ง คสช. 53/2560” 
ขัดรัฐธรรมนูญ ไม่ชอบธรรม ละเมิดสิทธิเสรีภาพ 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับกระแสพรรคใหม่เพื่อ “บิ๊กตู่” 
“ดิเรก ถึงฝั่ง” ยันประชาธิปไตยที่แท้จริง 
รัฐธรรมนูญต้องเป็นเสาหลักที่ถูกต้อง 
“โสภณ พรโชคชัย” แนะพัฒนา “หัวลำาโพง” 
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

เมื่อดูจากสีหน้าเจ้าของเสียง “โอ๊ย!”

คำาว่า “โอ๊ย!” จะสั้น แต่ความหมาย “ยาว”
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ทั้งหมดมีการเสียภาษีอย่างถูก
ต้องหรือไม่
 “ไหนๆป.ป.ช.จะป ิดคดี
เหมือนไม่มีอะไรผิดปรกติไม่ 
ได้แล้ว ก็จะขอเสนอป.ป.ช.เพื่อ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ กค็อื ให้ขอความร่วมมอื 
จาก พล.อ.ประวิตร ส่งนาฬิกา
ทกุเรอืนตามทีป่รากฏในรปูภาพ 
และขอให้กรมศุลกากร ตรวจดู
ว่านาฬิกาเหล่านั้นมีการเสีย
ภาษีถูกต้องหรือไม่ และใคร 
เป็นเจ้าของกันแน่ นาฬิกาหรู
เหล่าน้ีย่อมมี serial number  
ว่าใครเป็นผู ้ซื้อมือแรก และ 
เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่การตรวจสอบนี้ไม่น่าจะ
ยากนัก เพราะนาฬิกาเริดหรู

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ราคาแพงแบบนี้คงมีไม่กี่เรือน
ในประเทศไทย”
 ข้อเสนอจาก น.ส.รสนา  
โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒ ิ
สภา (ส.ว.)
 “ผมขอให้ป.ป.ช.เชิญอธิบดี
กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูลกับทาง
ป.ป.ช. ว่าใครบ้างเป็นคนสั่งนา 
ฬิกาเหล่านั้นเข้ามา เนื่องจาก
นาฬิกามีมูลค่าหลายล้านบาท 
การที่น�าเข้าประเทศมาจะต้อง
ผ่านกรมศุลกากร เพื่อจ่ายภาษี
ก่อน และอยากให้ตรวจสอบ
นาฬิกาของ พล.อ.ประวติร  ว่าได้
เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่”
 เป็นค�ากล่าวหลังเข้าให้ข้อ

มูลต ่อป.ป.ช.ของ นายศรี
สุวรรณ จรรยา เลขาธิการ 
สมาคมองค ์การ พิทักษ ์รัฐ 
ธรรมนูญไทย
 จากตรวจสอบความมีอยู  ่
จริง ท�าไมไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์ 
สิน ได้มาก่อนหรือหลังรับต�า 
แหน่ง ลามไปถึงตรวจสอบที่มา
ที่ไปของนาฬิกา ตรวจสอบหา
เจ้าของ ตรวจสอบหาผู้น�าเข้า 
ตรวจสอบว่ามีการเล่ียงภาษีถูก
ต้องหรือไม่
 ประเด็นตรวจสอบถูกขยาย
วงออกไปเรื่อยๆ ถ้าเคลียร์ได้ 
ไม่ครบทุกประเด็น ป.ป.ช.เอง
อาจจะเดือดร้อนเพราะอาจถูก
ประชาชนเข้าชื่อกันใช้สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 236 เพื่อ 
ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการ
ไต่สวนการท�าหน้าทีข่องป.ป.ช.ได้
 เมือ่ประเมนิจากความเคลื่อน 
ไหวแล้วท�าให้เชื่อได้ว่ากรณีนี้
สร ้างความหนักใจต่อการท�า
หน้าที่ของป.ป.ช. และตัว “บิ๊ก
ป้อม” ค่อนข้างมาก
 “โอ๊ย!”
 คือค�าอุทานสั้นๆเพียงค�า
เดียว ที่ “บิ๊กป้อม” พูดกับสื่อ 
มวลชนล่าสุดหลังถูกสอบถาม 
เรื่องนี้ก่อนเดินหนีข้ึนรถออก 
ไปจากท�าเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 
11 มกราคมที่ผ่านมา
 ถงึค�าว่า “โอ๊ย!” จะสัน้แต่
ความหมายนั้น “ยาว” โดย
เฉพาะเมือ่ดจูากสหีน้าเจ้าของ 
เสียง “โอ๊ย!”

กรณีนาฬิกาหรูของ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตร ี
ว่าการกระทรวงกลาโหม ดูว่า 
จะเจอทางตันมากขึ้นเรื่อยๆ
 ไม่ใช่ทางตันในการตรวจ
สอบอย่างที่หวั่นวิตกกันก่อน
หน้านี้ แต่เป็นทางตันในการ 
หาทางออกให้เรื่องนี้จบแบบ 
บัวไม่ช�้าน�้าไม่ขุ่น
 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ไม่เสียหน้า “บิ๊ก
ป้อม” ไม่เสียชื่อเสียง
 หากมีแค่นาฬิกาเรือนเดียว 
กับแหวนเพชรเพียง 1 วง การ
หาทางออกจากปัญหาอาจท�า 
ได้ง่ายกว่านี้
 แต่เมื่อถูกขุดพบนาฬิกา
หรูถึง 19 เรือน มูลค่ารวม 
กันกว่า 29,623,000 บาท 
ท�าให้เป็นเรื่องยากที่จะจบ
เรือ่งนีแ้บบไม่แคร์สงัคมเหมอืน 
หลายกรณีที่ผ่านมา
 ล ่าสุดทั้งฝ ่ายที่ถูกมองว่า 
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลทหาร 
คสช.และฝ ่ายท่ีให ้การสนับ 
สนุน ต่างมีความเห็นไปในทิศ 
ทางเดียวกันว่าต้องตรวจสอบ
ที่มาที่ไปของนาฬิกาทั้งหมด 
ที่ปรากฏภาพอยู่บนข้อมือของ 
“บิ๊กป้อม” เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน
 ต ้องตรวจสอบราย ช่ือผู ้ 
ครอบครองนาฬิกาทั้งหมดว่า 
มีความเก่ียวข้องหรือไม่เกี่ยว 
ข้องอย่างไรกับ “บิ๊กป้อม”
 ต้องตรวจสอบด้วยว่านาฬิกา

บัวช�้ำน�้ำขุ่น
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In Brief : ย่อความ

ขยันเป็นของขลัง

ทรรศนะ

หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า
ไม่ให้เชื่อหรืองมงายในเคร่ืองราง
ของขลัง แต่ให้เอาความขยันหมั่น
เพียรเป็นความขลัง หาทรัพย์ใส่
กระเปา๋ ไมใ่ชเ่สกเงนิมาเขา้กระเปา๋
แต่ไม่มีความเพียร

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เรื่อยๆ ส�านักนั้นส�านักนี้ หลวงพี่คนนั้นหลวง
พ่ีคนน้ี เอาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้มาอ้าง 
เป็นใบเบิกทางหารายได้  
 อย่างกระเป๋าหลวงพี่น�้าฝน แม้จะมีเจตนา
บริสุทธิ์เพื่อหาเงินมาซื้อเครื่องมือทางการ
แพทย์แต่วธิกีารหากต้็องพจิารณาให้ดใีห้รอบ 
คอบด้วย อย่างหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ 
กส็ร้างโรงพยาบาลเป็นร้อยล้านบาท ท่านก็ไม่
ได้เสกกระเป๋า หรือเครื่องรางของขลัง ท่าน 
ก็สร้างส�าเร็จ หลวงพ่อคูณก็สร้างโรงพยาบาล
เยอะแยะ แม้ท่านจะมเีหรยีญอะไรบ้างกย็งัพอ
รับได้ ไม่เกินงาม ท่านท�าพอเหมาะพอสม  
 หลวงพี่อาจไม่ได้ท�าตามที่เป็นข่าว  แต่ลูก
ศิษย์ลูกหาอาจไปลงโฆษณาอะไรเพื่อให้ขาย
ได้ ก็ต้องอวดสรรพคุณกระเป๋า หากท�าอะไร
เกนิควรกไ็ม่เหมาะสม เพราะมอีะไรรบัประกัน
ว่าจริง ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภคอาจเข้ามาตรวจสอบว่าผิดกฎหมาย
หรือไม่อีก  
 หลวงพี่ก็ท�าต่อได้ ถ้ามันขัดหูขัดตา 
แต่จะไม่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์เลยก็เป็น
ไปไม่ได้ เพราะหลักธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อหรืองมงายใน
เครื่องรางของขลัง แต่ให้เอาความขยัน
หมั่นเพียรเป็นความขลัง หาทรัพย์ใส่
กระเป๋า ไม่ใช่เสกเงินมาเข้ากระเป๋าแต่
ไม่มีความเพียร ก็ถูกหลอกถูกต้มไป
  เจริญพร

มีข่าวกระเป๋าปลุกเสก “พูลเพิ่มทรัพย์” ของ 
“หลวงพี่น�้าฝน” ทีวี.หลายช่องไปสัมภาษณ์
ทั้งพระมหาไพรวัลย์และอาตมา ก็บอกว่า
เจตนาของท่านดีเหมือนกันที่จะหาเงินสร้าง
โรงพยาบาล แต่ดจูะน้อยไปหน่อย ซึง่เรือ่งปลกุ
เสกอะไรเหมือนกับอัดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ 
สังฆคุณเข้าลงในกระเป๋า  
 ถ้ามทีัง้ 3 ข้อและท�าด้วยใจบรสุิทธิ ์เอาพทุธ 
คุณไว้ในใจ ท�าใจให้บริสุทธิ์ พระปัญญาธิคุณ
กเ็อาปัญญาไว้ทีส่มอง จะได้ไตร่ตรองอะไรด้วย
เหตผุล ไม่ใช่ใส่ในกระเป๋า เพราะใส่ในกระเป๋า
ก็ไม่มีประโยชน์อะไร ปัญญาต้องอยู่ในสมอง
แล้วเอามาไตร่ตรองหาทรัพย์ใส่กระเป๋า  
  หากมีกระเป๋าปลุกเสกแล้วเงินไหลมาเท
มาจริง กระทรวงการคลังก็น่าจะเช่ามาแขวน 
ไว้รอบกระทรวง จะได้มีเงินเข้าประเทศไว้ใช้
จ่าย พระมหาไพรวัลย์ท่านก็บอกว่า กระเป๋า 
ท่ีจะมีเงินไหลเข้ามา มันต้องหา ต้องขยัน 
ต้องมีความเพียร  
 เรือ่งความเช่ือม่ันกต้็องถอืหลกักาลามสูตร 
ท่ีพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะว่า ไม่ให้
เชือ่สิง่ใดๆอย่างงมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพจิารณา
ให้เห็นจริงถึงคุณโทษหรือดีไม่ดีก่อนเชื่อ แม้
กระท่ังสมณะ เพราะครูบาอาจารย์อาจเข้าใจ
ผิดได้ ถ้าท�าตามทุกเรื่อง ถ้าผิดขึ้นมาก็เสีย 
หาย กระเป๋าที่เอาคุณต่างๆไปเสกใส่จึงไม่มี
ประโยชน์ถ้าไม่เอาความกรณุาไว้ในหวัใจ ใคร
ทุกข์ร้อนก็อยากจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ คนเรา
ถ้ามคีวามคดิอ่านอะไรสกันดิกจ็ะรูเ้หตผุลและ
ไม่เสียค่าโง่ เด๋ียวก็มีเสกโน่นเสกน่ีออกมา

สังคมคนดี?
เพจจ�าแฉ CSI LA ตรวจสอบพบ
นาฬิกาหรูของ “พี่ใหญ่” เรือนที่ 19 
เป็น ROLEX Daytona รุ่น 116518-
40mm Blue Arabic Dial หรือบาง 
ครั้งเรียกว่า Paul Newman Dial  
ท�าจากทองค�า 18K ราคาตลาดประ 
มาณ 640,000 บาท (Amazon.com) 
ภาพถ่ายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  
2559 ขณะที่เป็นประธานพิธียกองค์
ระฆังขึ้นประดิษฐานบนยอดพระมหา 
ธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรพีนม วดัโฆส 
มังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก 
จ.นครพนม 
 มูลค่านาฬิกา 19 เรือนมากกว่า 
29 ล้านบาท แต่ที่สรุปแยกแต่ละยี่ห้อ
มี 17 เรือนคือ Rolex 8 เรือน Patek 
Philippes 4 เรือน Richard Mille 3 
เรือน และ Audemars Pigue 2 เรือน
 เพจจอมแฉได้ยกบทความจาก 
“บางกอกโพสต์” ที่มีค�าถามถึง 
การท�างานของป.ป.ช.ว่า “แค่
ความโปร่งใส มันยากตรงไหน?” 
และ “ป.ป.ช.มีไว้ท�าไม?” 
 เชื่อว่าประชาชนจ�านวนไม่น้อยก็
อึดอัดใจกับการท�างานของ ป.ป.ช. ที่
ถูกมองว่าเหมือนพยายามปิดบังที่มา
นาฬิกาหรูหรือพยายามจะพูดเร่ืองน้ี 
ให้น้อยทีส่ดุเพราะอะไร แทนทีจ่ะแสดง 
ความโปร่งใสและถือโอกาสเรียกร้อง 
ให้ประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันโดย 
ช่วยกันตรวจสอบ แต่กลายเป็นเพจ 
ในโซเชียลมีเดียที่ร่วมกันค้นหาและ 
น�ามาเปิดเผย
 เช่นเดียวกับค�าพูดของ “ทั่น
ผูน้�า” และกรรมการป.ป.ช.บางคน
ที่พูดถึงเรื่องนี้  ยิ่งท�าให้หลายคน
ถามว่า “กฎหมายเป็นกฎหมาย” 
จริงหรือไม่? หรือ “คนดีท�าอะไรก็
ไม่ผิด?”
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เศรษฐกิจ

ธอส.สินเชื่อคงค้ำง1ล้ำนล้ำนบำท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัด 
การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) เปิดเผยผลการด�าเนินงาน
ปี 2560 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2559 
ว่า สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได ้
ทั้งสิ้น 196,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
17.06% คิดเป็น 160,305 บัญชี 
สูงกว่าเป้าที่ก�าหนดไว้ 178,224 
ล้านบาท ท�าให้ธนาคารมียอดสิน
เชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น 1,023,446 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 9.24% สนิทรพัย์
รวม 1,062,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
8.65% เงนิฝากรวม 858,074 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 9.90% มีหนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้ (NPL) 43,104 ล้าน
บาท คิดเป็น 4.21% ของยอดสิน
เชื่อรวม ลดลง 0.85%  เนื่องจาก
มาตรการช่วยเหลอืลกูค้าเพือ่รกัษา
บ้าน ก�าไรสุทธิ 11,775 ล้านบาท 
ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย ์ เสี่ยงอยู ่ที่ ระดับแข็ง 
แกร่ง 14.88% สูงกว่าอัตราเงิน
กองทุนขั้นต�่า  8.50%  
 ส�าหรับแผน Transformation 
to Digital Services ได้น�า Digital 
Technology ปรับใช้ทุกส่วนของ
ธรุกจิ ให้คนในองค์กรใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี บริการใช้เทคโน 

โลยีสมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน 
เตม็รปูแบบ เริม่จากโครงการ Pay 
ment Gateway เฟสแรกรับช�าระ
หนี้ เงินกู ้อิเล็กทรอนิกส์ LRM 
(Loan Repayment Machine) 
จ�านวน 90 เครื่อง กระจายบริการ
ให้ครอบคลมุสาขาทกุพืน้ท่ี สามารถ 
ช�าระหนี้เงินกู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย 
Appl icat ion “GHB Smart 
Receipt”  
 ส่วนแผนปี 2561 ก�าหนดเป้า

ธอส.ปี 2560 ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ 196,817 ล้านบาท สูงกว่า
เป้า 18,593 ล้านบาท ท�าให้สินเชื่อคงค้างรวมแตะ 1 ล้านล้าน
บาทครั้งแรก ลดหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้เหลือเพียง 4.21% ของ
ยอดสินเชื่อคงค้าง ปี 2561 จับมือพันธมิตรลุยสินเชื่อบ้านผู้มี
รายได้น้อย ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Services เต็มรูปแบบ 

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ : เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการบริษัท 
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ QTC ได้เข้าพบ Mr.Bounoum 
SYVANPHENG, Managing Director Electricite Du Laos เพื่อแนะน�า
ผลิตภัณฑ์ และหารือถึงความร่วมมือกันในอนาคต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 

มอบรำงวัล : วิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามโกลบอล
เฮ้าส์ ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบรางวัลให้กับ 
ผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดออกแบบบ้าน GLOBAL HOUSE DESIGN 
CONTEST 2017 ภายใต้แนวคิด บ้านใกล้ชิดธรรมชาติ

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรม 
การผู้จัดการสายงานจัดการลงทุน
ต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ากัด 
(บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยการจ่าย
เงินปันผลกองทุนเปิด K-JP ส�า 
หรบัผลการด�าเนนิงาน 1 กรกฎาคม
ถึง 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 
0.20 บาทต่อหน่วย มูลค่าการจ่าย
ปันผลทั้งสิ้นกว่า 65.70  ล้านบาท  
โดย กองทุนจ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น  
5 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 1.75 บาท 
ต่อหน่วย ส่วนผลการด�าเนินงาน
ย้อนหลัง 1 ปี ให้ผลตอบแทน 

23.84% สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่  
21.51% (ข้อมลู 29 ธนัวาคม 2560) 
 ขณะท่ีภาพรวมเศรษฐกิจญี่ปุ่น 
ปี 2561 มีแนวโน้มขยายตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป ธนาคารกลาง
ญีปุ่น่ (BOJ) ด�าเนนิมาตรการผ่อน
คลายทางการเงินต่อเนื่อง โดยคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่-0.1% 
ทัง้คงเป้าอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร 
รฐับาลอาย ุ10 ปีที่ระดับ 0% เพื่อ
หนุนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังผลัก
ดันภาคธุรกิจปรับขึ้นค่าแรงขึ้น 
อีก 3% หรือสูงกว่า เพ่ือกระตุ้น
อัตราเงินเฟ้อในประเทศ เนื่องจาก

ผลตอบแทนK-JP23.8%

สินเชื่อปล่อยใหม่ 189,000 ล้าน
บาท โต 6% จากเป้าสนิเชือ่ปี 2560  
ที่ก�าหนดไว้ 178,224 ล้านบาท 
พร้อมจับมือพันธมิตรสร้างโอกาส
ให้คนไทย โดยเฉพาะผู้มีรายได้
น้อย ส�าหรับผลติภณัฑ์สนิเชือ่จะใช้
ฐานข้อมูล Big Data เพื่อตอบ

โจทย์ลูกค้าให้สามารถเข้าถึงสถา 
บันการเงินและมีบ้านเป็นของ
ตนเอง รวมถึงท�าโครงการสินเชื่อ
บ้านสวัสดิการแห่งรัฐส�าหรับผู้มี
รายได้น้อย ผู้ได้รับสิทธิในบัตร
สวัสดกิารแห่งรัฐและกลุม่บคุลากร 
ภาครฐั ในวงเงนิ 60,000 ล้านบาท

เงินเฟ้อท่ีผ ่านมายังต�่ากว่าเป้า
หมายที่ 2% โดยบลจ.กสิกรไทย
แนะน�าผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้นญี่ปุ่น
สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้ เพื่อผล
ตอบแทนท่ีดีในระยะยาว โดยผู ้
สนใจลงทุนกองทุน K-JP ขอรับ
หนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนา 
คารกสิกรไทยทุกสาขา

นาวิน อินทรสมบัติ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 5ปีที่ 19 ฉบับที่ 4745 (1270) วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ข่าวย่อย

ฝรัง่เศสดึงเยอรมนัลงทนุ
นายบรูโน เลอแมร์ รัฐมนตรี 
คลังฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์สื่อ
รายสปัดาห์ดเีซตว่า ฝรัง่เศสได้
ด�าเนินการลดการใช้จ่ายภาค
รัฐเล็กน้อยและปฏิรูประบบ
เศรษฐกจิ จงึหวงัว่าเยอรมนจีะ
ให้ความร่วมมือในการผลกัดนั
ครั้งนี้ด้วยการใช้นโยบายเชิง
และการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขับ
เคลือ่นยุโรปต่อไป ข้อเรยีกร้อง
ดงักล่าวมขีึน้ในช่วงเวลาส�าคัญ 
ที่นางแมร์เคิลพยายามจับมือ
เป็นพนัธมิตรครัง้ใหม่กบัพรรค 
สังคมประชาธิปไตย(เอสพีดี) 
ภายหลงัการเลอืกตัง้ทีย่งัไม่ได้
ผลสรปุชัดเจนเมือ่เดอืนกนัยายน

‘ปูติน’ตั้งศูนย์หาเสียง 
ประธานาธิบดวีลาดเิมียร์ ปตูนิ 
ของรัสเซีย เปิดศูนย์หาเสียง
การเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่
จะมขีึน้ในเดอืนมนีาคมทีจ่ะถงึ
นี้ ด้านนายเซอร์เก โคโกกิน 
ประธานการรณรงค์หาเสยีงให้
กบัประธานาธิบดปีตูนิ บอกว่า 
ปูติน เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า
มาก เชือ่ว่าจะก�าชยัในการเลอืก
ตัง้ ขณะทีโ่พลหลายส�านกัชีไ้ป
ทางเดยีวกนัว่านายปตูนิ จะได้
รับชัยชนะอย่างแน่นอน

จีอ้หิร่านปล่อยผูช้มุนุม
แถลงการณ์ท�าเนียบขาวระบุ
ว่า รฐับาลประธานาธิบดทรมัป์
มีความวิตกอย่างย่ิงตามท่ีมี
รายงานว่ารัฐบาลอิหร่านคุม
ขั งประชาชนหลายพันคน 
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการ
ชุมนุมประท้วงอย่างสันติ และ
ว่าสหรัฐจะไม่นิ่งเฉยต่อเผด็จ 
การอหิร่านทีก่ดขีส่ทิธิพลเรอืน 
และผู้น�าอิหร่านจะต้องรับผิด
ชอบต่อการละเมิดสิทธิใดก็ 
ตาม รวมทั้งขอเรียกร้องให้
ปล่อยนกัโทษการเมืองทัง้หมด

ต่างประเทศ

ฉลอง25ปี‘อินเดีย-อำเซียน’
นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี 
ของอินเดียจะเป็นเจ ้าภาพ
ให้การต้อนรับผู้น�า 10 ชาติ
สมาชิกอาเซียนในฐานะอาคัน 
ตกุะผูท้รงเกยีรตเินือ่งในวนัชาต ิ
อินเดีย ขณะที่อินเดียพยายาม
แย่งชิงอิทธิพลกับจีนใภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

กระทรวงต่างประเทศอนิเดยีแถลง
ว่า อินเดียจะเป็นเจ้าภาพต้อนรับ
คณะผูน้�าสมาคมประชาชาตเิอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต้(อาเซียน)ในการ
ประชุมสุดยอด 25 มกราคมนี้เพื่อ
เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 
ปีความสัมพันธ์อินเดีย-อาเซียน 
รวมทั้งร่วมชมพิธีสวนสนามเนื่อง
ในวันชาติอินเดีย แถลงการณ์
กระทรวงต่างประเทศระบวุ่าในปีนี้
ผูน้�าจากไทย เวยีดนาม อนิโดนเีซยี 
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เมีย
นมา กัมพูชา ลาว และบรูไนจะได้
เข้าร่วมในฐานะอาคันตุกะผู้ทรง
เกียรติเป็นครั้งแรก ซึ่งเจ้าหน้าที่
ต่างประเทศกล่าวว่า อินเดียมี
ความยินดีและเป็นเกียรติอย่างย่ิง
ที่ผู้น�า 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน
ตอบรับค�าเชิญ ทั้งนี้นายกรัฐมน
ตรนีเรนทรา โมดขีองอนิเดยีมีนโย 
บายเชิงรุกมุ่งตะวันออกทั้งการค้า 
และวฒันธรรมกบัอาเซยีนเพือ่ช่วง
ชิงอิทธิพลจากจีน
 รอยเตอร์วอนผู ้น�าเมียนมา
ปล่อย 2 นักข่าวที่เพิ่งถูกตั้งข้อหา
ภายใต้กฎหมายเก่า ยุคเจ้าอาณา 
นิคมอังกฤษท่ีมีโทษหนัก เพราะ
ถือเป็นการโจมตีเสรีภาพสื่อ
 นายสตีเฟน เจ.อัดเลอร์ ประ 
ธานและหัวหน้ากองบรรณาธิการ
ส�านักข่าวรอยเตอร์ เผยว่ารู้สึกผิด
หวังที่เจ้าหน้าที่เมียนมา พยายาม
ด�าเนินคดีกับนายวา โลน วัย 31 
ปี และนายจอ โซ อู วัย 27 ปี  
นักข่าวของรอยเตอร์ท่ีถูกจับเมื่อ
เดือนที่แล้ว หลังต�ารวจเชิญไปพบ

เพื่อมอบเอกสารบางอย่างให้ และ
เรียกร้องเหล่าผู้น�าเมียนมาปล่อย
ตวัพวกเขา เพราะถอืเป็นการโจมตี
เสรีภาพสื่ออย ่างชัดแจ ้ง นาย 
อัดเลอร์ยังกล่าวขอบคุณเหล่า 
ผู้น�าโลกที่ให้การสนับสนุน และ
ท�าให้ผู้คนหันมาสนใจการจับกุม
นักข่าว 2 คนของรอยเตอร์  
 ทั้งนี้ หลังทั้งสองคนถูกน�าตัว
ขึ้นศาลในนครย่างกุ ้งเพื่อตั้งข้อ 

หาและถูกน�าตัวกลับเรือนจ�าอิน
เส่ง มีญาติมารอให้ก�าลังใจและ
เพ่ือนนักข่าวราว 30 คน พร้อม 
ใจสวมชุดด�าเพื่อประท้วงการจับ 
กุมนายวาและนายจอ ด้านทนาย 
ความของนักข่าวทั้งสอง เผยว่า
อยัการตัง้ข้อหากบันายวาและนาย
จอซึ่งท�าข่าวความขัดแย้ง และ
วิกฤติมุสลิมโรฮิงญา ในรัฐยะไข่
ของเมียนมา ฐานละเมิดกฎหมาย
ความลับทางราชการ ซึ่งเป็นกฎ 
หมายเก่า ยุคเมียนมายังอยู ่ใต้
อาณานิคมอังกฤษ และมีโทษจ�า 
คกุสงูถงึ 14 ปี 
 ขณะที่โฆษกรัฐบาลเมียนมา
เผยว่า ผู้ต้องหาทั้งสองคนมีสิทธิ์
ภายใต้ระบบศาลยุติธรรมที่เป็น
อิสระ ผู้พิพากษาจะเป็นผู้ตัดสิน 
ว่าพวกเขาผิดหรือไม่ตามข้อบัญ 
ญัติของกฎหมาย พร้อมปฏิเสธ 
การจับกุมด�าเนินคดี 2 นักข่าว 
รอย เตอร ์ เป ็นการโจมตี เ สรี 
ภาพสื่อ

เมแกน มาร์เคิล พระคู่หมั้นเจ้า
ชายแฮร์รี พระโอรสในเจ้าฟ้าชาย
ชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารอังกฤษลบ
บัญชีส่ือสังคมออนไลน์ทัง้หมดแล้ว 
ก่อนจะเข้าพธิเีสกสมรสในวนัที ่19 
พฤษภาคมนี้ 
 เว็บไซต์นิตยสารอัสวีคลี ราย 
งานว่า มาร์เคิล นักแสดงสาวชาว
อเมริกันวัย 36 ปี ได้ลบบัญชีส่ือ
สังคมออนไลน์ทั้งอินสตาแกรม  
เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์เม่ือวันที่ 9 
มกราคมตามเวลาสหรัฐ บัญชีอิน
สตาแกรมของเธอขึ้นข้อความว่า 
หน้านี้ไม่มีแล้ว ลิงก์ที่เคยติดตาม
อาจเชื่อมต่อไม่ได้ หรือหน้านี้อาจ 
ถูกลบไปแล้ว เช่นเดียวกับบัญช ี
เฟซบุ๊ก ที่ขึ้นข้อความว่า ไม่มีเนื้อ 
หาแล้วในขณะนี้ และบัญชีทวิต
เตอร์ ที่ขึ้นข้อความว่า หน้านี้ไม่มี

‘เมแกน’ลบบัญชีออนไลน์ 
แล้ว อสัวคีล ีอ้างค�าชีแ้จงของส�านกั
พระราชวังเคนซิงตันว่า แมร์เคิล
ขอบคุณทุกคนที่ติดตามบัญชีสื่อ
สังคมออนไลน์ของเธอ แต่เนื่อง 
จากเธอไม่ได้ใช้บัญชีเหล่านี้มาระ
ยะหนึ่งแล้วจึงตัดสินใจปิดทิ้ง 
 อัสวีคลี มองว่าเรื่องนี้ไม่น่า
แปลกใจ เพราะหลังจากที่เธอและ
เจ้าชายแฮร์รีประกาศข่าวหมั้นกัน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ผู้สนใจ
เร่ืองราชวงศ์ต่างก็คาดการณ์ว่าจะ 
ต้องมีวันนี้ เพราะก่อนหน้าคบกับ
เจ้าชายแฮร์รีเธอใช้สื่อสังคมออน 
ไลน์เป็นช่องทางสือ่สารกบัแฟน ๆ  
อยู ่เสมอ ขณะที่สมาชิกราชวงศ์
อังกฤษไม่มีบัญชีส่ือสังคมออนไลน์
เลยแม้แต่พระองค์เดียว และจะ 
เผยแพร่ข่าวผ่านบัญชีสือ่สงัคมออน 
ไลน์ของส�านักพระราชวังเท่านั้น

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี 
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SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.

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
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สังคม

คอนเสิร์ต‘ยำมเย็นกับเพลงบรอดเวย์’
ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลง
ยามเย็นฯ อย่างล้นหลามจาก 
คอนเสิร์ตการกุศล “ยามเย็นกับ
เพลงของพ่อ” ในครั้งแรก ปีนี้ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยา 
ลัยมหิดล และ บริษัท แฟมมิล่ี  
โนฮาว จ�ากัด เตรียมเปิดเวทีคอน 
เสิร์ตการกุศล “ยามเย็นกับเพลง
บรอดเวย์” การกลบัมาอกีครัง้ของ
แชริตี้คอนเสิร์ตรูปแบบพิเศษ
 ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง
ความร่วมมือในการจัดคอนเสิร์ต
การกศุลครัง้นี ้“ครัง้นีถ้อืเป็นการ
เริ่มต้นศักราชใหม่ เราจึงอยากใส่
ความพิเศษ ความคึกคักรับต้นปี
ให้กับผู้ฟังผู้ชม จึงเป็นที่มาของ
บรรยากาศการชมคอนเสิร์ตใน
ช่วงยามเยน็ ผสานกบัเพลงบรอด 
เวย์ ซึ่งมีความคลาสสิกและเข้า 
ถึงกลุ่มผู้ฟังได้ทุกเพศทุกวัย ครั้ง
นี้ความพิเศษอยู ่ที่  เพลงท่ีคัด 
เลือกมากว่า 20 บทเพลง อาทิ 
เช่น Can You Feel the Love 
Tonight, Beauty and the Beast, 
I Dream a Dream, On My Own, 
Phantom of the Opera รวม 
ถึงเพลงมิวสิคัลไทยอย่าง น�้าตา
แสงใต้ และในหลวงของแผ่นดิน 
ถ ่ายทอดโดยศิลป ินแถวหน้า 
ของเมอืงไทยกว่า 10 คนทีม่าร่วม

กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. 
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัย
มหิดล ศาลายา ส�าหรับผู้ที่ต้อง 
การร่วมบรจิาคสามารถสมทบทนุ
ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
รามาธิบดี ช่ือบัญชี มูลนิธิรามา 
ธิบดี เลขที่ 026-4-26671-5 
ส ่วนผู ้สนใจเข ้าชมคอนเสิร ์ต
สามารถดูรายละเอียดและติดต่อ
ขอรบับตัรได้ 2 ช่องทาง คอื 1.ร่วม
สนกุตอบค�าถามว่า “ความดทีีค่ณุ
ตัง้ใจท�าในปีนีคื้ออะไร” ทาง www. 
moneychannel.co.th ตั้งแต่วัน
น้ี-31 มกราคม 2561 ประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับบัตร 50 ท่าน ท่าน
ละ 2 ที่นั่ง ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2561 และ 2.ร่วมสนุกรับบัตร
คอนเสิร์ตได้จากรายการ “ONE 
บันเทิง” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
12.30-13.00 น. ทางช่อง ONE 31 

สิรินฉัตร แสงศรี ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนาจัดงาน
เปิดตัวกิจกรรม “เมกา คิดส์ เวิลด์ 2018 : เจอร์นี่ ทู เดอะ จังเกิ้ล-ไขปริศนา 
ป่ามหัศจรรย์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ โดยเนรมิตป่าจ�าลองสุดหรรษา  
พร้อมกิจกรรมผจญภัยเสริมทักษะ ให้เด็กๆได้สนุกตื่นเต้นกับการไขปริศนา 

อัษณา จันเทพา ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม คลาสสิค คามิโอ ระยอง พร้อมด้วย  
ผู้บริหาร โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง และ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง 
มอบเงิน 5,000 บาท ให้แก่ ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรยีนมธัยมตากสนิ เพือ่การจดักจิกรรมเดนิ-วิง่ การกศุล “เรารกัตากสนิ 2”

ถ่ายทอด ซึ่งต้องขอขอบคุณทาง  
จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ และซีเนริโอ้  
ทีใ่ห้การสนบัสนนุศลิปินคณุภาพ
มาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่าง
คับคั่ง ผนวกกับการบรรเลงเพลง
โดย วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิก 
แห่งประเทศไทย หรือ ทีพีโอ 
(Tha i l and Ph i l ha rmon ic 
Orchestra - TPO) กว่า 100 คน 
ที่รับรองได้ว ่าทุกคนต่างจะได้ 

อิ่มเอมกับประสาทสัมผัสที่ไม่ใช่
แค่การฟังอย่างแน่นอน” 
 ส�าหรับ คอนเสิร์ตการกุศล 
“ยามเย็นกับเพลงบรอดเวย์”  
นั้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบ
ให้มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อโครงการ
พฒันาอาคารและจดัหาเครือ่งมอื
แพทย์เพื่อผู้ป่วยยากไร้ สถาบัน
การแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซ่ึง 
จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย ์ ท่ี 11 
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สังคม

ศ.นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้อ�านวยการโครงการตรวจคัดกรองสมองเส่ือม 
อัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการตรวจคัดกรองสมอง 
เสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย  

อุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย 
จ�ากัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์นวมินทรบพิตร 84 
พรรษา โรงพยาบาลศิริราช จ�านวน 2,404,999 บาท เพื่อน้อมถวายเป็น 
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มอบทุนการศึกษา
จ�านวน 200,000 บาท แก่เยาวชนและบุตรหลานของทหารที่ได้รับผล 
กระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี  
พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นตัวแทนรับมอบ 

ศ.พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการ
อบรมหลักสูตร The2nd Phase of the Third Country Training Programme 
for Development of Effective Community-based Treatment of Offender 
sinthe CLMV Countries 

มร.โรเบิร์ต เมาเรอร์ เลิฟเลอร์ ผู้อ�านวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ-กลุ่มโรงแรม
ในกรุงเทพฯ, หัวหิน และ บาหลี, ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ 
เซ็นทรัลเวิลด์ น�าทีมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 
ให้แก่น้องๆนักเรียน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ 

ชลธิชา นิลตระการกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร กลุ่มบริษัทจีเอ
เบิล ให้การต้อนรับ ดร.แจ คยอง คิม อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยฮันนัม 
ประเทศเกาหลใีต้ พร้อมคณะในโอกาสแลกเปลีย่นข้อมลูความรูด้้านเทคโนโลยี
อีโคซิสเต็ม และการสนับสนุนสตาร์ทอัพ 

จเูลยีน เมงกลั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูจ้ดัการประจ�าประเทศไทย บมจ.
ซิกน่า ประกันภัย จัดกิจกรรมกิจกรรม “From Hands to Hearts” มอบเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าจ�านวน 2 เครื่อง มูลค่า 590,000 บาท พร้อมยางยืด 
เปลี่ยนชีวิตจ�านวน 799 ชุดให้กับโรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

บุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานบริหารลูกค้าและ 
การบริการ เอไอเอส มอบโชคใหญ่ “อุ่นใจทองค�า” มูลค่า 5 แสนบาท  
ให้แก่ สมคิด น�้าจันทร์ ลูกค้าเอไอเอส ผู้โชคดีจากจังหวัดสมุทรปราการ  
ที่ร่วมสนุกกับแคมเปญ “โชคทองถล่มทับปี 9” ในรายการ ไมค์ทองค�า


