
“นาฬิกาเพื่อน” เลื่อนโรดแม็พ “เลือกตั้ง” 
ไม่ใช่แค่วิกฤตศรัทธา “ทั่นผู้น�า” ที่หายไป 
สารพัดองค์กรต่อต้านโกงก็ “ตายสนิท” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับโกหก “โมฆบุรุษ”  
“สมศักดิ์ ไม้พรต” มองความมั่นคงที่ไม่มั่นคง 
“ศิรัญญา ทองเชื้อ” ถามหลักการประชาธิปไตย 
ท�าไมประชาชนต้องสนใจและติดตามการเมือง 
“Pegasus” เปรียบเทียบ “วีรบุรุษกับนักเลือกตั้ง”
“โสภณ พรโชคชัย” ยกบทเรียน 
“ตูน-ครูพลาม-ครูไชยวัฒน์”
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ที่เลอะเทอะ
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คืบหน้าไปอีกขั้นกับการสอบ
นาฬิกาหรขูอง “บิก๊ป้อม” ป.ป.ช. 
เหลือสอบปากค�าผู้เกี่ยวข้องอีก
เพียงปากเดียวกับรอข้อมูลจาก 
13 บรษิทัตวัแทนจ�าหน่ายนาฬิกา
หรูในไทย หากไม่มีอะไรติดขัด 
จะสรุปผลสอบได้ภายในเดือน
แห่งความรักกุมภาพันธ์ อย่างไร
ก็ตามป.ป.ช.ยืนยันหนักแน่นใน
หลักการท่ีว่าหากเป็นของยืมมา
ใช้ไม่จ�าเป็นต้องแสดงในรายการ
บัญชีทรัพย์สินและไม่เข้าข่าย 

ผิดกฎห้ามรับของเกิน 3,000 
บาทเพราะไม่ได้เป็นการให้ ทัง้น้ี
ป.ป.ช.ต้องไม่ลืมว่าตามข้อร้อง
เรียนที่มีคนไปยื่นให้สอบ ไม่ได้
มีแค่เรื่องนาฬิกาหรูเท่านั้น แต่
ยังมีเรื่องแหวนเพชร รถยนต์ที่
แจ้งว่ามีอยู่ในครอบครองเพียง
คันเดียวแถมเป็นรถที่มีราคาไม่
แพงส�าคัญที่สุดยังมีข ้อกล่าว 
หาที่ร้ายแรงอย่าง “ร�่ารวยผิด
ปรกต”ิ รวมอยูด้่วย คงต้องเคลยีร์
กนัไปทีละปม โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

อดีตนายกฯบางคนรับมอบงาช้าง
คืนของแล้วไม่ผิด

 จะนับประสาอะไรกับของที่ยืมมาใช้
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 5.หากทุกอย่างด�าเนินได้
ตามแผนเร็ วสุดจะสามารถ 
สรุปผลสอบได้ภายในเดือน
กุมภาพันธ์นี้
 6.หากนาฬิกาทุกเรือนไม่ 
ใช ่ของ “บิ๊กป้อม” ก็ไม ่จะ 
เป็นต้องแสดงในรายการบัญชี
ทรัพย์สิน เพราะตามหลักการ
และกฎหมายให้แสดงรายการ
เฉพาะทรัพย์สินของตัวเองคู ่ 
สมรสและบุตรท่ียังไม ่บรรลุ
นิติภาวะเท่านั้น
 7.หากเป็นนาฬิกาของ “บิ๊ก
ป้อม” ก็ต้องดูว่าได้มาครอบ
ครองเมื่อไหร ่ เนื่องจากกฎ 
หมายให้แสดงรายการในบัญชี
ทรัพย์สินเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่
ในครอบครองก่อนรับต�าแหน่ง 
และหลังพ้นจากต�าแหน่ง
 8.หากเป็นนาฬิกาที่ยืมมา 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ใส ่ทั้ งหมดจะเข ้าข ่ายป ิดกฎ 
หมาย ป.ป.ช. มาตรา 103 กรณี
ให้หรือรับผลประโยชน์อื่นใด 
ที่มีมูลเกินกว่า 3,000 บาท 
หรือไม่นั้น ยังสรุปไม่ได ้ใน 
ตอนนี้  ยืนยันว ่าป.ป.ช.จะ
พิจารณาอย่างรอบด้าน
 9.ป.ป.ช.ไม่กังวลว่าผลสอบ
เรื่องนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐาน
ให้กับผู้อื่นใช้กล่าวอ้างในอนา 
คตเมื่อตรวจพบทรัพย์สินที่ไม่
แจ้งในบัญชีแล้วอ้างว่ายืนคน 
อื่นมา เพราะต้องดูที่ข้อเท็จจริง
ว่ายืมมาหรือเป็นเจ้าของเอง
 สรุปสาระส�าคัญท่ีต้อง 
ขดีเส้นใต้ไว้ตวัโตๆ คอื หาก
เป็นของยืมคนอื่นมาใช้ไม่
ต้องแจ้งในบัญชีทรัพย์สิน 
และ “บิ๊กป้อม” ไม่มีนาฬิกา
ถึง 25 เรือนตามที่ปรากฏ

เป็นข่าว ส่วนกรณีความผิด
รับของมูลค่าเกินกว่า 3,000 
บาท ถ้าเป็นของยืมมาใช้ฟัน
ธงได้เลยว่าไม่ผิด เพราะไม่
ได้ให้แค่ให้ยืม เมื่อคืนก็จบ
 หากจ�ากันได้ก่อนหน้านี้มี
หลายกรณีท่ีผู ้มีอ�านาจหลาย 
คนรับหรือให้ของที่มูลค่าเกิน
กว่า 3,000 บาท แต่พอถูก 
ท้วงติงแล ้วคืนของก็ไม ่ เป ็น 
ความผิด อย่างกรณีอดีตนายก
รัฐมนตรีบางคนรับมอบงาช้าง
เป็นของขวัญ คืนของแล้วไม ่
ผิด จะนับประสาอะไรกับของที่
ยืมมาใช้เมื่อคืนแล้วจะผิดได้
อย่างไร ถึงยังไม่คืนก็คงไม่ผิด
เพราะถือว่าไม่ได้ให้แค่ยืม
 ทั้งหมดคือความคืบหน้า 
ในการท�าหน้าที่ตรวจสอบของ 
ป.ป.ช. ส่วนสุดท้ายจะสรุปว่ามี
มูลความผิดไม่มีมูลความผิด
อย่างไร คงต้องรอผลสอบอย่าง
เป็นทางการทีจ่ะออกมาในเดอืน
หน้า
 อย่างไรก็ตามป.ป.ช.ต้องไม่
ลืมว่าตามข้อร้องเรียนที่มีคน 
ไปยื่นให้สอบ “บิ๊กป้อม” ไม่ได้
มีแค่เรื่องนาฬิกาหรูเท่านั้น แต่
ยังมีเรื่องแหวนเพชร รถยนต์ที่
แจ้งว่ามีอยู่ในครอบครองเพียง
คันเดียวแถมเป็นรถที่มีราคา 
ไม่แพง
 ส�าคัญท่ีสุดเลยยังมีข ้อ
กล ่าวหาท่ีร ้ายแรงอย ่าง 
“ร�่ารวยผิดปรกติ” รวมอยู่
ด้วย
 เคลียร์กันไปทีละปม

ความคบืหน้าการสอบข้อเท็จจริง 
กรณีนาฬิกาหรูของ “บิ๊กป้อม” 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน 
ตรว่ีาการกระทรวงกลาโหม จาก 
ถ้อยแถลงของ นายวรวิทย์ สุข
บุญ เลขาธิการคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อ 
วันที่ 24 มกราคมที่ผ ่านมา 
สรุปความได้ว่า
 1.ยงัระบไุม่ได้ว่า “บิก๊ป้อม” 
มีนาฬิกาหรู 25 เรือนตามที่
ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่ เพราะ
ตามภาพทีน่�าเสนอกนับางเรอืน
เห็นแค่สายนาฬิกา แต่ไปสรุป
เอาเองว่าเป็นรุ ่นอะไร ราคา 
เท่าไหร่ บางเรือนก็เป็นภาพ
นาฬิกาซ�้ากัน ป.ป.ช.ต้องตรวจ
สอบเพื่อความชัดเจนว่า “บิ๊ก
ป้อม” มีนาฬิกาหรู 25 เรือน 
จริงหรือไม่ และได้นาฬิกานั้น 
มาอย่างไร
 2 .ป .ป .ช .สอบปากค� าผู ้ 
เกี่ยวข ้องครบแล้ว เหลืออีก 
เพียง 1 ปากที่อยู่ต่างประเทศ  
ซึ่งป.ป.ช.นัดหมายเข้าพูดคุย 
ในสัปดาห์หน้า
 3.ป.ป.ช.ประสานขอข้อมูล
จากบริ ษัทท่ี เป ็นตัวแทนจ�า 
หน่ายนาฬิกาที่ปรากฏภาพ 
ข่าว 13 แห่งเพื่อขอข้อมูล
 4.พล.ต.อ.วัชรพล ประสาร
ราชกิจจา ประธาน ป.ป.ช. ได้
ประกาศในท่ีประชุม ป.ป.ช.ว่า
จะขอถอนตัวไม่ร่วมพิจารณา 
ในคดีนี้ เนื่องจากสังคมเคลือบ 
แคลงในความสัม พันธ ์ กับ  
“บิ๊กป้อม”

เคลียร์ทีละปม
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In Brief : ย่อความ

งานคือชีวิต

ทรรศนะ

ถ้าไม่มีงานก็ไม่มีอนาคต ชีวิตก็อยู่
ล�าบาก เพราะทุกคนต้องท�างาน ท�า 
ให้ชีวิตอยู่ดีอยู่รอด ถ้าเป็นมนุษย ์
แล้วไม่คิดจะท�างานท�าการก็น่าจะ
เรียกว่า “ชาวเกาะ”

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตังค์ วัดก็ให้เด็กเก็บใบไผ่กระสอบละ 5 บาท 
เขาก็ได้ค่าแรงวันละ 300-500 บาท มากกว่า
ค่าแรงขั้นต�่าเสียอีก เขาก็ดีใจ อยากท�างาน 
อยากมีรายได้ นี่ถ้าเด็กเอางานเอาการ แต่ถ้า
ไปมั่วสุมท�าอะไรที่ไม่ได้เรื่อง ก็เสียเวลาและ 
อาจเป็นโทษอีก  
 เพราะฉะนั้นวัดเองก็อย่ามัวแต่สร้างโบสถ์
เจดีย์เลย มาสร้างนิสัยให้เด็กอยากท�างาน 
อยากได้เงิน จะได้ช่วยครอบครัว ไม่ใช่เอาแต่
แบมือขอ ไม่ปล่อยให้ลูกเป็นลูกเจ้าส�าราญ 
เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ถ้าไม่รู้สึกตัวสุดท้ายก็เป็น
โทษและล่มจม ก็ขอให้เรามาปลุกอารมณ์ขยัน
ท�างานกันให้มากๆจะจัดงานแต่ละปีและประ 
กาศบุคคลขยันดีเด่นแห่งชาติก็ได้ จัดงานวัน
พ่อวันแม่อย่างเดียวไม่พอ ต้องจัดงานวันลูก
ขยัน พ่อขยัน แม่ขยันด้วย 
 ครูบาอาจารย์ นักเรียน ก็อย่าลืมสอนให้
เด็กเป็นคนขยันหมั่นเพียร รู้ดีไม่เท่ากับคิดดี 
โดยเฉพาะคดิเรือ่งการท�ามาหากนิ งานคอืชีวติ 
ชีวิตคืองาน
  ถ้าไม่มีงานก็ไม่มีอนาคต ชีวิตก็อยู ่
ล�าบาก เพราะทุกคนต้องท�างาน ท�าให้ชวีติ
อยู่ดีอยู่รอด ถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่คิดจะ
ท�างานท�าการก็น่าจะเรียกว่า “ชาวเกาะ” 
เกาะเขาอยู่ ไม่เกิดมาก่อ แต่เกิดมาเกาะ 
ยังไงก็ขอให้ปลุกเร้าปลุกระดมให้คนไทย
ขยันมากขึ้นให้ได้ 
 เจริญพร

ช่วงนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าวิตกเกิดขึ้น นั่นคือ
ความขี้เกียจของคนไทย หนังสือพิมพ์ได้ลง 
ข่าวว่าชาวต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในบ้านเรา ไม่
ว่าพม่า เขมร ลาว และเวียดนาม แย่งอาชีพ 
ท่ีสงวนไว้ของคนไทย แล้วยังท�าได้ดีอีกด้วย 
ตัง้แต่หาบเร่ รปภ. วนิมอเตอร์ไซค์ ซึง่ก่อนหน้า 
นีส่้วนใหญ่จะมาเป็นแรงงานก่อสร้างและประมง  
 คนต่างด้าวเหล่านี้ท�ามาหากินจนยึดร้าน
ยึดอาชีพไปจ�านวนมาก แน่นอนว่าเงินก็ต้อง
ไหลออกไปประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น เพราะ
เวลานี้คนไทยเราขี้เกียจและเลือกงาน มีคนมา
เล่าให้อาตมาฟังว่า พวกทีจ่บมหาวทิยาลยัดงัๆ
ในประเทศไปอยู่ต่างประเทศ จ�านวนไม่น้อยที่
เหยยีบขีไ้ก่ไม่ฝ่อ ท�าอะไรแทบไม่ได้ เลยตกงาน 
ท้ังท่ีมีการศกึษาด ีบางคนเลอืกงานบ้าง ขีเ้กยีจ
บ้าง จึงไม่แปลกที่เศรษฐกิจบ้านเราถดถอย 
 การขึ้นค่าแรงขั้นต�่าจึงท�าให้แรงงานต่าง 
ด้าวเข้ามามากขึ้น นายจ้างที่ต้องอาศัยแรง 
งานก็ล�าบาก แต่ก็ต้องยอมรับว่าแรงงานต่าง 
ด้าวขยันและฉลาดที่จะท�าธุรกิจค้าขาย ยิ่งซื้อ
สินค้าของประเทศเขา เงินก็กลับไปที่ประเทศ
เขา เศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้น แต่ของเรามีแต่ทรุด 
ส่วนหนึ่งเพราะคนไทยหนักก็ไม่เอา เบาก็ไม่สู้  
 รัฐบาลน่าจะจัดตั้งหมู ่บ้านขยันหรือจัด
อนัดบัจงัหวดัทีค่นขยันทีสุ่ดในประเทศ เราต้อง
สร้างจึตส�านึกตรงนี้กันแล้ว ที่วัดสวนแก้วก็ท�า 
อย่างจัดงานวันเด็กให้เด็กมีรายได้ หลังงาน 
เด็กก็มาถามว่าวัดมีอะไรให้ท�าบ้าง อยากได้

2 ประเดน็ร้อนขณะนี ้ไม่ว่ากรณ ี“นาฬิ 
กาหรู” และการแก้ไข “พ.ร.ป.การ
เลอืกตัง้” ให้การเลอืกตัง้ขยายเวลาอกี 
90 วัน ล้วนกระทบถึงความเชื่อมั่นทั้ง 
“ทั่นผู้น�า” องค์กรที่เก่ียวข้องการต่อ
ต้านคอร์รัปชันและ “สภาฝักถั่ว” 
 “วกิฤตศรทัธา” และคะแนนนยิมที่
ลดฮวบของ “ทัน่ผูน้�า” คอืค�าตอบอย่าง
ดีกบัสถานการณ์บ้านเมอืงขณะนี ้ เพราะ 
กระแสความไม่พอใจไม่ได้มีแค่ “ฝ่าย
ตรงข้าม” แม้แต่ “พวกเดยีวกนั” กอ็อก
มารมุถล่มและถามถงึความถกูต้องชอบ
ธรรมจากวาทกรรม “ปฏิรูปประเทศ” 
เปลี่ยนไปเป็น “สืบทอดอ�านาจ” 
 กรณ ี“นาฬิกาหร”ู ทีเ่หน็ชดัเจน
ว่าอาจจบแค่ “นาฬิกาเพื่อน” ที่ให้
ยมืและตายไปแล้ว แต่ “ความจรงิ” 
ทีป่รากฏไปทัว่ทัง้โลกไม่ตายไปจาก
โลกโซเชี่ยลแน่นอน
 แต่สิง่ที ่“ตายไปแล้ว” คอื สารพดั
องค์กรที่ประกาศต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่ง
นิ่งเงียบและเพิกเฉย ทั้งที่โผล่หน้าออก
มารณรงค์ให้ “ส่องไฟไล่คนโกง” แต่
ก็กลายเป็นแค่วาทกรรมเพ่ือเล่นงาน 
“ฝ่ายตรงข้าม” เท่านั้น
 เพลงที่กรอกหูคนไทย “เราจะท�า
ตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน…”  ก็
ต้องรอกนัต่อไป “โรดแม็พ” ทีป่ระกาศ
ตั้งแต่ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561  
ก็คงเป็นแค่การ “ผายลม” 
 R.I.P. แด่ “เหล่าคนดี” ที่เลอะ 
เทอะเลอะเลือน!!?
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เศรษฐกิจ

กสกิรชธูง‘ธนาคารเพือ่เอสเอม็อ’ี

นายสรุตัน์ ลลีาทววีฒัน์ รองกรรม 
การผู ้จัดการธนาคารกสิกรไทย 
เปิดเผยว่า แนวโน้มพฤติกรรมผู้
บรโิภคใช้ช่องทางออนไลน์มากขึน้ 
ท�าให้โซเชียลมีเดียและเทคโนโลยี
จะมีความส�าคัญในการท�าธุรกิจ
มากขึ้น  เอสเอ็มอีจ�าเป็นต้องปรับ
ตัว 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาช่อง
ทางการขายให้ผสมผสานมากขึ้น 
(Omni-Channel) การน�าเทคโน 
โลยมีาช่วยเพิม่ประสทิธิภาพธรุกจิ 
และการวางกลยุทธ์หลังการขาย 
ที่สร้างความประทับใจให้ ปี 2561 
ธนาคารกสิกรไทยจึงก�าหนดยุทธ 
ศาสตร์ “ธนาคารเพื่อธุรกิจเอส 
เอม็อ”ี ด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ 
 1.การให้บริการทางการเงินที่
ครบวงจร (Financial Solution) 
2.นวัตกรรมการเงินดิจิทัลแบงกิ้ง 
(Digital Banking) เพื่อให้เอสเอ็ม 
อีเตรียมพร้อมสู ่สังคมไร้เงินสด 
ด้วยบริการ K PLUS SHOP แอป
พลเิคชนัร้านค้า ช�าระเงนิด้วย QR 
Code 3.ใช้ Data Analytic วเิคราะห์
สินเช่ือโดยไม่ต้องรอให้ลูกค้ายื่น
ขอ และ 4.ให้บรกิารทีม่ากกว่าด้าน 
การเงิน (Beyond Banking) ด้วย
การจดักจิกรรมสร้างเครอืข่ายและ
ส่งเสริมความรู้ให้ผู้ประกอบการ 

รวมถึงเฟ้นหาฟินเทคและเทค 
โนโลยีดิจิทัล เพ่ือต่อยอดบริการ
ที่มากกว่าบริการด้านการเงินเพิ่ม
ศักยภาพการด�าเนินธุรกิจให้แก่ 
ผู้ประกอบการ  
 นายสุรัตน์ กล่าวว่า ธนาคาร
มีฐานข้อมูลลูกค้าขนาดใหญ่และ
ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ  
จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์และ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้
ตรงจุด  จึงเชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ที่วาง
ไว้จะตอบสนองธุรกิจของผู ้ประ 

กสกิรไทยเปิดแผนธรุกจิเอสเอม็อใีช้ Data Analytic และ Value 
Chain ปล่อยกู้ ดันยอดโต 4-6% วาง 4 กลยุทธ์  “ธนาคารเพื่อ
เอสเอม็อ”ี มดัใจลกูค้าด้วยบรกิารการเงนิครบวงจรและดจิทิลั
แบงกิ้ง เพื่อให้เอสเอ็มอีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

สังคมไร้เงินสด : ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย, ชาญศิลป์ 
ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
และ ชัยวัฒน์ สกาวจิต ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ากัด ร่วม 
เปิดงาน “KRUNGTHAI Cashless Society @ EnCo” 

เปิดบ้านต้อนรับ : ชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความ
เสี่ยง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและถ่ายภาพเป็น 
ท่ีระลึกร่วมกับคณะนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าท่ีเข้าร่วมเยี่ยมชม 
กิจการ พร้อมให้ข้อมูลกลยุทธ์แผนการด�าเนินธุรกิจในปี 2561

น.ส.ประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้
จัดการบลจ. เอ็ม เอฟซี  จ� ากัด  
(มหาชน) เปิดเผยว่า เปิดขาย
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย รีคัฟ 
เวอรี่ ซีรี่ส ์ 5 หรือกองทุนเปิด 
MRECO5 ตั้งเป้าหมายเพื่อเลิก
กองทุนเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้ง 
แต่ 10.60 บาทภายใน 5 เดือน 
เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่ก�าหนด
สัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่ง 
ทุน มีนโยบายลงทุนในตราสาร 
แห่งทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ตรา 
สารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน 
ที่มีความมั่นคงสูงและได้รับการ 

จัดอันดับความน่าเช่ือถือในระดับ 
ที่สามารถลงทุนได้ ตราสารกึ่ง 
หนี้กึ่งทุน เงินฝาก และตราสาร 
อนุพันธ์โดยลงทุนในสัญญาซื้อ 
ขายล่วงหน้าใน SET50 Index 
Futures เพื่อประสิทธิภาพใน 
การบริหารกองทุน
 กองทุนเปิด MRECO5 จะรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู ้ 
ถือหน่วยลงทุนเข ้ากองทุนเปิด 
MM-GOV กรณีภายใน 5 เดือน
แรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลง 
ทุนละ 10.60 บาทขึ้นไปเป็นเวลา 
5 วันท�าการติดต่อกันหรือทรัพย ์

สินกองทุนเป็นเงินสด หรือกรณี
ภายหลัง 5 เดือนแรกบริษัทจะเปิด
ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันท�าการ 
หากเมื่อกองทุนมีมูลค ่าหน่วย
ลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไปเป็น
เวลา 5 วันท�าการติดต่อกันหรือ
ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด 
บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติและจะเลิกโครงการกอง 
ทนุดงักล่าว กองทนุเปิด MRECO5 
จึงเหมาะกับผู ้ ท่ีต ้องการลงทุน 
ในตราสารแห่งทุน คาดหวงัโอกาส
จากการลงทุนและกระจายความ
เสี่ยงของพอร์ตการลงทุน

เอ็มเอฟซีขายกองทุนเปิดMRECO5

5 

กลยุทธ ์K SME ในปี 2561 
Bank for SME 

Financial 

Provide valuable experience and relationships 
 

Solution 
Beyond  
Banking 

Data Analytic 
Lending 

Digital  
Banking 

กอบการได้ทัง้ด้านการเงนิและการ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจและการ
แข่งขัน โดยปี 2560 ธนาคารม ี
ยอดสินเช่ือเอสเอ็มอี 698,000 
ล้านบาท ขยายตัวจากปี 2559 ที่ 

6% ส�าหรับปี 2561 ตั้งเป้าสินเชื่อ
เอสเอม็อเีพิม่ขึน้ 4-6% และครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1  
ที่ 28.5% ขณะที่เอ็นพีแอลกลุ่ม 
ลูกค ้าเอสเอ็มอีก็ เร่ิมลดลงตั้ ง 
แต่ปลายปีที่ผ่านมา
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ข่าวย่อย

ภูเขาไฟปินส์พ่นลาวา 
สถาบันแผ่นดินไหวและภูเขา 
ไฟวิทยารายงานว่า ภูเขาไฟ
มายอนพ่นลาวาสูงขึ้นไปบน
ท้องฟ้าถงึ 600 เมตรตัง้แต่วนั
อังคารจนถึงเช้าตรู่วันนี้ และ
พ่นเถ้าถ่านไปไกลถึง 5 กิโล 
เมตรเหนือปากปล่อง ผู ้อยู ่
อาศัยจ�านวนอย่างน้อย 56,217 
คนต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์
พกัพงิชัว่คราว 46 แห่งในวนั
องัคาร ขณะท่ีทหารและต�ารวจ
ก�าลงัช่วยอพยพประชาชนออก
จากเขตอนัตรายเพ่ิมเตมิ

‘อาเบะ’เข้าร่วมโอลมิปิก
นายชินโซะ อาเบะ นายกรัฐ 
มนตรีญีปุ่น่ ให้สมัภาษณ์หนงั 
สือพิมพ์ซังเคอิว่า อยากจะไป
ร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกพยองชัง
เพื่อให้ก�าลังใจนักกีฬาญี่ปุ่น
หากสามารถท�าได้ โอลิมปิก
เป็นเทศกาลของสนัตภิาพและ
กีฬา ขณะที่ญี่ปุ่นเองก็เตรียม
เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน
โตเกียว 2020 ส�านักข่าวจิจิ
เพรสและหนังสือพิมพ์โยมิอูริ
รายงานตรงกนัว่า นายกรฐัมน 
ตรีอาเบะเตรียมเข้าร่วมงาน
เลี้ยงเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวท่ี 
เมืองพยองชงัในวันที ่9 ก.พ.

นักเรยีนสหรฐัยงิเพือ่น
เกดิเหตรุนุแรงในโรงเรยีนมธั 
ยมมาร์แชล เคาน์ตย์ี รฐัเคน 
ตกัก ีสหรัฐอเมริกา เมือ่นักเรยีน
ชายวัย 15 ปี ยิงเพื่อนร่วมโรง 
เรียนเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 
17 คน ผู้ก่อเหตุเปิดฉากใช้
อาวธุปืนกราดยงิเพ่ือนนักเรยีน
ร่วมชัน้ก่อนเร่ิมการเรียนท�าให้ 
นกัเรยีนหญงิคนหนึง่วัย 15 ปี 
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ส่วนนกั 
เรยีนชายวัยเดยีวกนัอกีรายไป
เสยีชีวติทีโ่รงพยาบาล นอกจาก
นั้น ยังมีผู้บาดเจ็บด้วยอีก 17 
ราย ต�ารวจจับกุมมือปืนผู้ก่อ
เหตรุนุแรงได้ภายใน 15 นาที

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ร่วมประชุมดาวอส 
เจ้าหน้าท่ีประจ�าท�าเนียบขาวเปิด
เผยวานนีว่้า ประธานาธบิดโีดนลัด์  
ทรมัป์ มกี�าหนดจะพบกบันายกรฐั 
มนตรีเบนจามิน เททันยาฮู ของ
อสิราเอล นายกรฐัมนตรเีธเรซา เมย์ 
ของอังกฤษ และผู้น�าโลกอีกหลาย
คน ในระหว่างที่เขาเดินทางเข้า 
ร่วมประชมุเวร์ิลด์ อโีคโนมคิ ฟอรัม่ 
ท่ีเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ ในสัปดาห์นี้ 
 นายทรัมป์ มีก�าหนดจะออก
เดินทางจากสหรัฐในคืนวันพุธไป
ยังเมืองดาวอส ซ่ึงคาดว่าเขาจะ
เชิญชวนให้นักธุรกิจเข้ามาลงทุน
ในสหรฐัและหารอืในเรือ่งความร่วม
มือด้านความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่ง
รวมถึงกรต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม 
หรือ ไอเอส และปัญหาโครงการ
พัฒนานิวเคลียร์และขีปนาวุธของ
เกาหลีเหนือ ท�าเนียบขาวกล่าวว่า 
ผู้น�าสหรัฐจะเข้าร่วมประชุมทั้งวัน
ในวันพฤหัสบดีและในวันศุกร์จะ
ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม
ก่อนเดินทางกลับสหรัฐในวันนั้น
เลย ท่ีปรกึษาอาวโุสทางด้านเศรษฐ 
กิจประจ�าท�าเนยีบขาวกล่าวว่า นาย 
ทรมัป์จะใช้เวททีีเ่มอืงดาวอสกล่าว
ปราศรยั เชญิชวนให้บรษิทัต่างๆ มา
ลงทนุในสหรฐัและมาใช้ประโยชน์ 
จากการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ของเขา นอกจากนั้น ยังจะเน้นใน
เรื่องนโยบาย อเมริกาต้องมาก่อน 
และส่งเสริมแนวทางการแข่งขัน
ทางการค้าอย่างเสร ีนายทรัมป์จะ
เป็นผู้น�าสหรัฐคนแรกในรอบ 20 
ปีทีเ่ข้าร่วมประชมุดาวอส โดยนอก 
จากเข้าร่วมประชุมผู้น�าโลกแล้ว 
เขายังมีก�าหนดเป็นเจ้าภาพเลีย้ง
อาหารค�า่ผูบ้รหิารบรษิทัธรุกจิจาก
ยโุรปในคนืวนัพฤหสับดด้ีวย
 ขณะเดียวกัน ที่เมืองซูริค สวิต
เซอร์แลนด์ มผีูช้มุนมุประท้วงหลาย
ร้อยคน พากันเดินขบวนต่อต้าน
การประชุมเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม 
หรอื การประชมุสภาเศรษฐกจิโลก
ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองดาวอส กลุ่มผู้
ชมุนมุยงัคดัค้านแผนการเดนิทาง

มาร่วมประชุมของประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ มีราย 
งานว่าระหว่างการชุมนุมประท้วง 
ต�ารวจปราบจลาจลเตรยีมพร้อมใช้
สายสูบฉีดน�้าเพ่ือสลายการชุมนุม 
แต่ยังไม่มีรายงานเหตุรุนแรง
 ส ่วนนางด้านผู ้ ส่ือข ่าวการ 
เมอืงของอสิราเอลระบวุ่า การเยือน 
อิสราเอลของนายไมค์ เพนซ์ รอง 
ประธานาธิบดีสหรัฐไม่มีความ
หมายแต่อย่างใด แค่ท�าให้สมาชกิ
รัฐสภาอิสราเอลที่เป็นชาวยิวรู้สึก 
ดเีท่านัน้ 
 นายจิล ฮอฟฟ์แมน หัวหน้า
นักข่าวการเมืองและนักวิเคราะห์

ของหนังสือพิมพ์เยรูซาเล็มโพสต์
เขียนในฉบับวันนี้ว่า สามสัปดาห์
ที่แล้วนายเจอร์รี ไซน์เฟลด นัก
แสดงตลกชาวอเมริกันมาโชว์ตลก
ที่อิสราเอลโดยไม่มีเน้ือหาสาระ 
ใด ๆ แค่แสดงไมตรีต่ออิสราเอล
และท�าให้ผู้ชมรู้สึกดีกับตัวเอง ไม่
ต่างจากรองประธานาธิบดีเพนซ์
ของสหรัฐที่มาเยือนอิสราเอลและ
กล่าวสุนทรพจน์ต่อสมาชิกสภาค
เนสเซ็ต ท�าให้สมาชิกสภารู้สึกดี 
ต่อตนเองและประเทศ แต่ไม่มี
อะไรใหม่เลย ว่าไปแล้วรองประธา 
นาธบิดเีพนซ์กไ็ม่มบีทบาทใดๆอยู ่
แล้ว นอกจากออกเสียงในวุฒิสภา 

นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของ 
จีนชี้ว่า จีนจะต้องมีนโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐกิจที่เจาะจง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
รับมือกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการเดนิหน้า
พัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพสูง
 ส�านกัข่าวซนิหัวของจนีรายงาน
ว่า ในการประชุมผู้เช่ียวชาญด้าน
เศรษฐกิจและผู ้ประกอบการเมื่อ 
วันจันทร์เพื่อระดมความคิดเห็น 
จดัท�ารายงานการท�างานของรฐับาล
ประจ�าปีส�าหรับเผยแพร่เดือนมีนา 
คมนี้ นายกรัฐมนตรีหล่ีกล่าวว่า 
เศรษฐกิจปีที่ผ ่านมามั่นคงและ 
ดีกว่าที่คาด ทั้งในแง่การเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง การปรับโครงสร้าง 
และการปรับปรุงคุณภาพ แต่การ 
ที่เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่ขึ้นและ

จีนเจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจ

มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจโลกมาก 
ขึ้น ท�าให้เกิดความท้าทายและ 
คุณลักษณะใหม่ ๆ ตามมา รวมถึง
ความซับซ้อนท่ีเพิ่มขึ้นอย่างเห็น 
ได้ชัด ขอให้เพิ่มความรู้ความเข้า 
ใจเร่ืองกฎหมายเศรษฐกิจและด�า 
เนินมาตรการที่มีความเจาะจง 
มากขึ้น เพราะการเดนิหน้าพฒันา 
เศรษฐกิจให้มีคุณภาพสูงและสร้าง
ระบบเศรษฐกิจทันสมัยจะต้อง
อาศัยความสามารถที่แข็งแกร่งใน
การบริหารเศรษฐกิจและปรับปรุง
สังคมภิบาล
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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

มาสคอตเตอ

Mascoter 120118=4*6.5

ติดต่อ มาสคอตเตอ ไทยแลนด์
55/1 ถนนกรงุธนบุร ีแขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กทม. 10600 ใกล้ BTS วงเวยีนใหญ่

ด่วน!ต้องการรบั

ตดิต่อ 084-334-5544

2

1 พนักงานแพ็กและส่งสินค้า
 (ท�ำงำนทีว่งเวยีนใหญ่ กทม.)
 • เพศชาย
 • มีความรับผิดชอบในงาน
  • ขับรถกระบะได้
  • มีบุคคลค�้าประกันการท�างาน
 • ถ้าพักอยู่ฝั่งธนบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนดี

 พนักงานส่งของและขาย 
 (ประจ�ำภำคเหนอื ท�ำงำนทีภ่ำคเหนอื)
 • มีบุคคลค�้าประกัน
 • ค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีภูมิล�าเนาอยู่เหนือตอนล่าง จะพิจารณาพิเศษ
 • มีเงินเดือนและรายได้อื่นๆดี



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4754 (1279) วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

สังคม

ร้อยความด ีต่อลมหายใจ
จากกระแสการท�าความดีโดยไม่
หวังสิ่งตอบแทนของกลุ่มต่างๆ 
ในเมืองไทยเมื่อปลายปีที่ผ ่าน 
มาต ้นป ีนี้ ก ร ะแสนั้ น ก็ยั งถู ก 
จุดขึ้นในวงการศิลปะ โดยกลุ่ม 
Arts for Life ได้เปิดตัวโครง 
การ Arts forbLife : Mercy 
Mission ร ้อยความดี ต ่อลม 
หายใจ โดยศิลปินกว่า 70 คน
พร ้อมใจกันน�างานสะสมและ 
งานศิลป์ชิ้นพิเศษ มาจัดนิทรรศ 
การเพื่ อจ� าหน ่ายและประมูล 
น�ารายได้สมทบทุนสร้างอาคาร 
ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินที่ อา 
คารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา
 อาจารย์สมศกัดิ ์รกัษ์สวุรรณ 
ตัวแทนศิลปินกลุ่ม Arts for Life 
กล่าวว่าโครงการนี้เริ่มจากแนว 
คิดที่ว ่าศิลปินมีพลังของศิลปะ  
พลังนี้นอกจากสร้างความสวย 
งามแล้วน่าจะเข้าไปมีประโยชน์ 
กับชีวิตคนได้ด้วย จึงได้รวบผล 
งานชิ้นพิเศษ 12 ชิ้นและงาน 
จากนักสะสมศิลปะทั้งรุ ่นใหญ  ่
รุ่นใหม่มาจัดนิทรรศการและจ�า 
หน่ายอกีจ�านวน 73 ชิน้ และมบีาง
ส ่วนน�าไปประมูลเพื่อน�าราย 
ได ้ที่ เกิดจากศิลปะไปช่วยชีวิต 
คน งานนี้นอกจากปลายมีดของ
หมอแล้วปลายพู่กันของศิลปินก็ 
จะมีส่วนช่วยต่อลมหายใจให้ผู  ้

ศักยภาพให้แพทย์และพยาบาล
ช่วยชีวิตผู ้ป่วย ผู ้บาดเจ็บได้จ�า 
นวนมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 ส�าหรับศูนย์อุบัติเหตุและฉุก 
เฉนิ โรงพยาบาลมหาราชนครราช 
สีมาตัวอาคารสูง 12 ชั้นพื้นท่ี
ใช้สอย 24,000 ตารางเมตร โดย
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
อาคารเบื้องต้น 500 ล้านบาท 
ซึ่ งทั้ งหมดใช ้ เ งินบริ จาคจาก 
ทางภาคเอกชนจะใช ้ เวลาใน 
การก่อสร้างประมาณ 3 ปี ขณะ 
นี้ มี ยอดบริ จาคแล ้ ว เป ็น เ งิน 
378,338,889.87 บาท และ 
น�าไปก่อสร้างอาคารแล้วจ�านวน  
6 ชั้นแต่ยังขาดเงินทุนที่จะด�า 
เนินการต่อให้แล้วเสร็จซึ่งทาง
โครงการ Arts forbLife : Mercy 
Mission ร ้อยความดี ต ่อลม 
หายใจจะน�ารายได้หลังหักค ่า 
ใช้จ่ายไปสมทบทุนสร้างอาคาร 
ดังกล่าวต่อไป

เจ็บป่วยด้วย โดยผลงานทั้งหมด
เป ิดให ้ เข ้าชมและจ�าหน่ายระ 
หว่างวนัที ่ 18 ม.ค.-18 ก.พ. 61  
ท่ีหอศิลป ์สมเด็จพระนางเจ ้า 
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร  
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา กล่าวว่า ใน 7 วัน
อันตรายช ่วงป ี ใหม ่ที่ ผ ่ านมา 
โคราชยังมีสถิติผู ้ เสียชี วิตจาก
อุบัติ เหตุสะสมสูง สุด เราจึ งมี 
แผนจะสร ้างตึกอุบัติ เหตุและ
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลขึ้นเพราะ 
ช่วงเวลาปรกติโรงพยาบาลนี้ถือ
เป็นช่วงวิกฤตทางการรักษาอยู ่
แล้วต้องรองรับผู ้ป่วยในจังหวัด 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และ
สุรินทร์จนเกิดภาวะผู้ป่วยล้นโรง
พยาบาลโดยผู ้ป ่วยนอกเฉลี่ย 
วันละกว่า 4,300 รายผู้ป่วยใน 
วันละ 1,600 ราย ขณะที่มีเตียง
เพียง 1,300 เตียงโดยเฉพาะ 

ผู ้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินมีมากถึง 
300 รายต่อวันและสูงเป ็น 3  
เท่าในช่วงเทศกาล ในเมื่อไม่
สามารถลดจ�านวนคนไข้ลงได้ 
ก็ต้องหาทางรับมือในการรักษา
พยาบาลซึ่งการสร้างศูนย์อุบัติ 
เหตุและฉุกเฉินจะสามารถเพ่ิม

ซูสุมุ อิโตะ ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์การตลาด บมจ.ไอร่า แอนด์ 
ไอฟุล มอบขวดน�้าดื่มชนิดใส ให้กับ บจก.เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) เพื่อ 
น�ามาผลิตเป็นเสื้อยืดและส่งต่อให้กับเยาวชนในโครงการ Japan Dream Football 
Association (JDFA)

รพ.กรุงเทพพัทยา จัดกิจกรรมไขความลับสุขภาพดีด้วยเทคนิคชะลอวัย โดยมี  
พญ.พันธลี ชื่นสัมพันธ์ แพทย์สาขาเวชศาสตร์ชะลอวัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
ด้านการดูแลสุขภาพคุณให้กลับมาดูหนุ่มสาวขึ้นอีกครั้ง การเช็กสัญญาณความ 
เสื่อมของร่างกายก่อนวัย เตรียมตัวเข้าสู่วัยทอง
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สังคม

กลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ 
ไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน “IDE 2018 โดย IDE  
Center by UTCC” โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, ธ�ารง จุ้ยอินทรีย์, 
จุมพล สวัสดิรักษา, ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ร่วมงาน

กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิค รีพับบลิค จ�ากัด (มหาชน) 
พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร มอบเงินสมทบทุน ภายใต้แคมเปญ ‘CHIC Time for  
Gift Time to Give’ ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯโดยมีฉันทนา ดาวราย  
รองประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ

ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทร หัวหน้าสาขาการตลาดและการเงิน สาขาการตลาด 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมนักศึกษาปริญญาโท เปิดผล 
วิจัย “Momentum Marketing” เจาะใจคนชอบแชร์ จุดกระแสการตลาด ท่ี 
อาคารมิววิทยาลัยการจัดการมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

อภิชาติ จีระพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น
ประธานงานแถลงข่าว จัดการแข่งขัน “อะเมซิ่งมวยไทยแชมป์เปี้ยน 2018” เรียล 
ลิตี้ค้นหาสุดยอดนักมวยไทย เน้นการต่อสู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยในท่าทางถูก 
ต้อง พร้อมเผยแพร่ทักษะมวยไทยขั้นสูงและอีก 39 ท่าที่เลือนหาย 

วิภาวี วัชรากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วัชมนฟู้ด จ�ากัด  พร้อมด้วย  
ภาวิน จียาศักดิ์ ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท วัชมนฟู้ด จ�ากัด และ มร.บ็อบบี้ โฮล  
ผู้อ�านวยการ ธุรกิจการค้ารัฐบาลเมืองคยองกี ประเทศเกาหลีใต้  ร่วมจัดงาน  
“โคเรียฟรุ๊ตเฟสติวัล 2018” ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 

มร.ยูอิจิ มัตซึยามะ ประธาน บริษัท น�้ามันอพอลโล (ไทย) จ�ากัด ร่วมกับ  
คุณสนธยา คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษาสโมสร ชลบุรี เอฟซี จัดพิธีลงนามเซ็น 
สัญญาอย่างเป็นทางการ “อิเดมิตสึ” สนับสนุนสโมสร “ฉลามชล” ชลบุรีเอฟซี
เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2561-2563 ด้วยมูลค่าร่วม 100 ล้านบาท

พนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ากัด 
(มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานร่วมกิจกรรมโครงการ “ปลูกปะการัง ฟื้นฟูโลก 
ใต้ท้องทะเล” เพ่ือเป็นการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับ 
แนวปะการังที่เสียหาย ที่หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 

โยธิน ด�าเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบ้ิล เอ เปิดบ้านต้อนรับ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 7 จากส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เข้าชม
กระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ และโมเดล กระดาษจากคันนา 


