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ปรบัตวัอย่างไร กับโควดิ-19 ทีย่งัคงอยูพ่ร้อมทวคีวาม
รุนแรง

อย่างทีเ่น้นย�า้และบอกมาเสมอว่า โควิด-19 จะยงัไมไ่ปไหน 
เราจะต้องปรับตัวอยู่กับไวรัสน้ีให้ได้เหมือนท่ีสิงคโปร์                 
เริ่มด�าเนินการแล้ว โดยการแพร่ระบาดระลอกน้ี คือ การ
เผชญิกบัไวรสักลายพันธ์ุ และสายพันธ์ุทีก่�าลงัระบาดในไทย
อย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ กทม. คือ สายพันธุ์เดลตาหรือ
สายพันธุ์อินเดีย

โดยยอดการติดเชื้อรายวัน พุ่งขึ้นเกิน 5,000 ราย มาตลอด
เดอืนกรกฎาคม ถือได้ว่าถึงขัน้วิกฤต โดยเฉพาะปริมาณเตียง
ทีจ่ะไม่เพียงพอ ฉะนีแ้ละฉะนัน้เรือ่งวคัซนีก็ยังมกีารเรยีกร้อง
ให้ซื้อ วัคซีนชนิด mRNA เข้ามาฉีดเพื่อสร้างภูมิหรือบูสโดส 
3 ทัง้หมดทัง้มวลทีก่ล่าวมาข้างต้น เราเองต้องระมดัระวังตัว
และก็ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงให้ได้

เพราะท่ามกลางความอลหม่านน้ี หากเราตืน่ตมูหรือการ์ดตก
อาจเพิ่มงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ฉะนั้นแล้ว ดูแล
สขุภาพให้ด ีรบัวัคซนีทีเ่หมาะสมกับตวัเอง สถานการณ์แบบน้ี 
ไม่มีใครอยากพบเจอ ในเมื่อเราเผชิญก็ต้องเรียนรู้และอยู่     
ไปกับมนั เพ่ือสร้างภูมคิุม้กัน เพราะมัน่ใจได้เลยว่า โควิด-19 
จะมีมาอีกหลายสายพันธุ์ เราต้องปรับตัวและเรียนรู้ 

กองบรรณาธิการ 
นิตยสาร Green Life Plus 
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โบท็อกแบบธรรมชาติ ซึมเร็ว ซึมลึก ด้วยอนุภาคนาโน

ดร.ธีรพงศ์ ยะทา
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เส้นทางชีวิต ดร.ธีรพงศ์
ดร.ธีรพงศ์ ยะทา เผยถึงเส้นทางชีวิตของตน         

ได้อย่างน่าสนใจว่า ตนเกิดและเติบโตท่ีเชียงราย 
ช่วง มัธยมปลาย มีโอกาสเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ 
ระดับภาคเหนือ และได้เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริย
ภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนั้นท�าให้
ตนอยากเป็น “นักวิทยาศาสตร์”

“ผมตัดสนิใจเรยีนต่อคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ ในสาขาชวีวิทยา จากน้ันสอบชงิทุนรฐับาล
ไปเรียนปริญญาโทและเอก ท่ี Imperial College 
ตามความต้องการของศนูย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
เพ่ือเรยีนสาขา Molecular Medicine ซึง่เป็นส่วนหนึง่
ของคณะแพทยศาสตร์ และหลงัจากจบปรญิญาเอก 
ผมก็กลับมาท�างานเป็นนักวิจัยท่ีศูนย์นาโนฯ”           
ดร.ธีรพงศ์ ได้ขยายความถึงเส้นทางการศึกษา    
พร้อมกับเล่าต่อไปว่า

ผมคอื “นวตักร” การนัตด้ีวย นักเทคโนโลยี
รุ่นใหม่ประจ�าปี พ.ศ.2563

จดุเด่นของผมคอืการสร้างนวัตกรรมใหม่ ผ่านการ
สร้างชิ้นงานวิจัยท่ีหลากหลาย และหน่ึงในผลงาน  
ที่ภูมิใจ คือ ผลงานการประดิษฐ์ เรื่อง “นาโนวัคซีน
แบบจุ่มโดยเลียนแบบเชื้อก่อโรคในปลา” ซึ่งเราได้
โจทย์จากเอกชนมาว่า มีโรคในปลานิลที่ต้องรักษา
ด้วยวัคซีน แต่ทีน้ีปลาบ่อหนึ่งมีเป็นหมื่นๆ ตัว ฉีด       
ทีละตัวคงไม่ไหว ผมก็เลยท�านาโนวัคซีนที่สามารถ 
โรยในบ่อปลาโดยไม่ต้องฉีด

“แต่เดิม เราอาจจะหวงัถงึผลงานวชิาการ
ได้ตพิีมพ์ แต่พอมาถงึจดุหนึง่ เราจะภมูใิจ
มากกว่าถ้าสิ่งที่เราท�าไปออกไปสู่สังคม
แล้วใช้ได้จริง ไม่ขึ้นห้ิง จนถึงข้ันเป็น
ผลิตภัณฑ์จากฝีมือคนไทยที่ส่งออกไป
นอกประเทศได้” หนึ่งมุมคิดที่เกิดจาก
การตกผลึกของ ดร.ธีรพงศ์ ยะทา 
อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าของ
รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น 
สาขาผู้ประกอบการ
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ในช่วงเวลาดังกล่าว ดร.ธีรพงศ์ ได้เก็บเก่ียว
ประสบการณ์ สร้างผลงานนวัตกรรม งานวิจยั ได้รบั
การตพิีมพ์และยอมรบัในวงกว้าง จนกระทัง่ที ่จฬุาฯ 
เปิดโอกาสให้อาจารย์สามารถน�าความรู้ของตนเอง
มาต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งทาง ดร.กล่าว
ด้วยรอยยิ้มว่า นี่คือ ความท้าทายใหม่ที่เราต้องท�า

จาก “นักวิทยาศาสตร์การแพทย์” สู่        
“ผู้ประกอบการสินค้าสุขภาพ”

ไม่ง่ายจริงๆ เมื่อลองลงมือท�าจริงๆ ดร.ธีรพงศ์ 
เล่าต่อไปว่า งานสร้างสินค้านอกจากคุณภาพ                 
ที่ต้องมาล�าดับแรก สิ่งส�าคัญท่ีท�าให้ได้เรียนรู้               
คอื  ความต้องการของตลาด หากเราหาเจอและตอบ
โจทย์ได้ จะสามารถสร้างสินค้าและบริการที่ครอง
ใจคน ตนได้น�าเอาแนวคิด Scientist Entrepreneur 
หรือ การน�าเอาข้อมูล มาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
มาผนวกใช้จนเกิดเป็น สินค้ากลุ่มสุขภาพ ภายใต้
ชื่อ โบทิน่า แอคเมลลา เอนแคปซูเลท เฟเชียล สลีพ  
พิ้ง มาส์ก หรือ นวัตกรรมทางเลือก ทดแทนการฉีด
โบท็อกซ์เพื่อลดเลือนริ้วรอย

พร้อมกันนี ้นวัตกรรมดงักล่าว ยังเข้ามาแก้ปัญหา
หรือความยุ่งยากที่เคยเกิดขึ้น เช่น การใช้โบท็อกซ์
ฉดีเข้ากล้ามเน้ือบนใบหน้าเพ่ือการลดเลอืนรอยเหีย่ว
ย่น นอกจากจะมรีาคาท่ีสงูมากแล้ว ยังมปัีญหาหรอื
ความยุ่งยาก ได้แก่ ต้องอาศัยศัลยแพทย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงและมีใบประกอบ
วิชาชีพ ผ่านการรับรอง จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

สร้างความสุขด้วยความง ามจาก           
สมุนไพรไทย

โบทิน่า แอคเมลลา เอนแคปซเูลท เฟเชยีล สลพีพ้ิง 
มาส์ก คือ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่“เวชส�าอางเพื่อ
การการลดเลือนร้ิวรอยแห่งวัย” จากการพัฒนาสูตร
ต�ารับที่มีส่วนผสมหรือองค์ประกอบส�าคัญ คือสาร
สกัด สปิแลนทอล(SPILANTHOL) จากผักคราด       
หัวแหวน (ACMELLA OLERACEA) พืชสมุนไพร
ท้องถ่ินของไทย เพ่ือใช้ทดแทน โบทูลินั่ม ท็อกซิน 
หรือ โบท็อกซ์ ซึ่งเป็นสารพิษที่ท�าการสกัดจาก
แบคทีเรียชนิดหน่ึงท่ีท�าให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ        
ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมาก

สปิแลนทอล มีกลไกการออกฤทธ์ิท่ีเหมือนกับ   
โบทอ็กซ์กล่าวคอื มฤีทธ์ิต่อเซลล์ประสาททีท่�าหน้าที่
ควบคุมการท�างานของกล้ามเน้ือบนใบหน้า ท�าให้
กล้ามเนื้อคลายตัว ผลที่ตามมาคือ ลดเลือนริ้วรอย
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่สารสกัดสปิแลนทอลมี          
จุดเด่นส�าคัญท่ีต่างจากโบท็อกซ์คือ เป็นสารสกัด
จากพืชสมนุไพร มคีวามปลอดภัยสงู ซมึผ่านผวิหนงั
ได้โดยไม่ต้องฉีด และราคาถูกกว่าการฉีดโบท็อกซ์



จนเรามัน่ใจว่าสินค้า BOTINA SLEEPPING MASK 
ทาแล้วนอนตืน่มาแล้วหน้าดงึพร้อมท่ีจะจดัจ�าหน่าย
ให้กับหลายๆคนได้มีโอกาสได้ใช่อย่างท่ัวถึงเรา          
ในช่วงแรกจะขายผ่านตัวแทนรวมถึงการขายผ่าน
ช่องทางออนไลน์ซึ่งตอนน้ีมียอดจองเข้ามาเป็นท่ี      
น่าพอใจในล๊อตแรกภายในปลายเดือนมิถุนายน  
และน้ีท่านสามารถสั่งชื้อได้จากตัวแทนขายรวมถึง
รวมถึงช่องทาง ที่เราได้เตรียมรองรับและสามารถ
ติดตามข่าวสารและสั่งซื้อสินค้าได้ และยังเปิดรับ
ตัวแทนทั่วประเทศ
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เรียบร้อยแล้วเท่านั้น รวมทั้ง ความเสี่ยงจากการฉีด
ผิดต�าแหน่ง ที่เกิดผลข้างเคียง เช่น คิ้วตก มุมปาก
เบี้ยว เป็นต้น รวมไปถึงโอกาสแพ้โปรตีนสารพิษ         
โบทูลินั่ม ท็อกซิน ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ในผู้ป่วยทีม่กีารแพ้รนุแรง BOTINA จงึเป็นผลติภณัฑ์
ทางเลอืกทร่จะเข้ามาตอบโทย์ความงามให้กับสาวๆ
ในบ้านเราลดขั้นตอนของการฉีดโบท็อกไปได้เลย           
แค่คุณทาหน้าแล้วนอนเพ่ือจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับ
ความสดใสไร้รอยเห่ียวย่นสัมผสัได้ถึงความดงึท่ีเป็น
ธรรมชาติ

นวัตกรรมใหม่ด้วยอนุภาคนาโน 

ดร.ธีรพงศ์ เล่าต่อไปว่า รูปแบบธุรกิจ เรามุ่งเน้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อวิถีผู้บริโภค
สงัคมสงูวัย และสร้างแบรนด์ให้เป็นทีย่อมรบัในเวที
ต่างประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง
ส�าหรับผู้สูงวัย โดยเน้นการใช้วัตถุดิบที่แตกต่าง      
หรอืส่วนผสมประเภทออร์แกนิกส์ (organics) ท่ีผลติ
จากธรรมชาติหรอืสมนุไพร ท่ีประยุกต์เอาภูมปัิญญา
ท้องถ่ินท่ีมสีรรพคุณทางเวชส�าอางส�าหรบักลุม่ผูส้งูวัย 
เช่น การใช้สมนุไพรท้องถ่ินท่ีมสีรรพคุณการต่อต้าน
ริว้รอยแห่งความชรา (Anti-aging) ยกกระชบั ลดรอย
จุดด่างด�า เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ
โอกาสทางการตลาด โดยผนวกกับเทคโนโลยีทีท่นัสมยั 
เพ่ือแก้ปัญหาหรือความยุ่งยากเดิม (Pain point) 
รวมถึงการผลติทีไ่ด้มาตรฐาน เนือ่งจากความเชือ่มัน่
ของผู้ใช้กลุม่นี้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความ
ปลอดภัยเป็นส�าคัญ

ด้านกลุม่เป้าหมายเนือ่งจากเราเป็นผูป้ระกอบการ 
SME รายใหม่ ต้องการเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Market) โดยเลือกพุ่งเป้าท่ีกลุ่มผู้หญิงท่ีอายุ 30          
ขึน้ไป โดยมองเหน็ถงึโอกาสในการผลติสนิค้านวตักรรม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ 
เน่ืองจาก ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีก�าลังซื้อสูง เน่ืองจากมี
เงินเก็บจากการท�างาน และท่ีส�าคัญผลิตภัณฑ์ 
BOTINA จะเข้าไปช่วยยกกระชับริ้วรอยในวัยนีไ้ด้ดี

มากๆ เพราะช่วงอายุของผู้หญิงวัย 30+ จะเจอกับ
ปัญหาเหล่านี้อย่างหนีไม่พ้นและเรารู้ดีถึงปัญหานี้
จึงได้คิดค้นและวิจัยพัฒนามาเป็นเวลานานจนได้
สนิค้าตวันีแ้ละมัน่ใจว่าคณุได้ใช้แล้วหน้าจะตงึแบบ
ธรรมชาติโดยลืมการฉีดโบท็อกไปได้เลย

ช่องทางการขายและการตลาด
หลังจากท่ีได้น�าสินค้าทดลองใช้ให้กับกลุ่ม             

เป้าหมายในระยะนึงได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆ

ทุกวันนี้ผมมีความสุขกับสร้างสินค้าเพื่อสุขภาพ
ให้กับสังคม สิ่งที่ไหนเป็นโอกาสและเราอยากท�า        
รบีลงมอืท�าซะ ท่ีส�าคญัตระหนักอยู่เสมอว่า เลอืกท�า
ในสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดท่ีสุด และท�ามันให้                 
ดีที่สุด และผลลัพธ์จะกลับมาสร้างสุขให้กับเราเอง 
หน่ึงแนวคดิและการสร้างพลงัทีด่จีาก ดร.ธีรพงศ์ ยะทา 
นวัตกร คนรุ่นใหม่จากไทย

สนใจสมัครเป็นตัวแทนขาย
ติดต่อ Botina Thailand 

Facebook Page : @botina2365
 คุณธัชเมศฐ์ โทร. 086-511-4555
 คุณสมัชญ์    โทร. 088-823-2365
 คุณทิติยากร โทร. 096-329-4426
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หลังจาก ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจและน�้ายาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย
การติดเช้ือ SARS CoV-2 (เช้ือก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen                               
test self-test kits) พ.ศ. 2564

ซึ่งใจความสรุปได้ว่า ประชาชนหาซื้อชุดตรวจ     
โควิด-19 มาใช้คัดกรองหรือตรวจโควิดเบื้องต้น          
ได้เอง จึงได้สรุปข้ันตอนการใช้ชุดตรวจโควิด-19        
หรือ Antigen test self-test kits ตามท่ี นพ.               
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข               
แจ้งไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เริ่มจากใช้ไม้ Swab แหย่จมูก เพ่ือให้ได้              
สิ่งคัดหลั่ง วนประมาณ 5 รอบ

2. น�าสิ่งคัดหลั่ง จุ่มในหลอดน�้ายาสกัด ให้ได้
มากที่สุด จากนั้นน�าไม้ออก แล้วปิดจุกฝา

3. น�ามาหยดน�้ายาในตลับทดสอบ โดยมีหลุม  
ให้ยอด โดยเมือ่หยอดเสรจ็แล้วน�า้ยาดงักล่าวจะไหล
ไปตามแผ่นกรอง

4. รอเวลาประมาณ 15 นาที จากน้ันอ่านผล
ทดสอบ

5. ส�าหรับการอ่านผลทดสอบนี้จะมีตัว C และ T 
ซึ่งตัว C คือ Control หรือเส้นควบคุม ถ้าเส้นน้ี            
ไม่ปรากฏถือว่า ผลใช้งานไม่ได้ ต้องหาชดุตรวจใหม่
มาตรวจ ในขณะเดียวกันหาก C ขึ้นแสดงว่า ชุด
ตรวจนี้ใช้ได้ จากนั้นมาดูต่อว่าพบตัว T หรือไม่          
หากปรากฏตัว C และ T พร้อมกัน คือ ผลเป็นบวก 

ท�ำควำมรู้จัก Antigen test self-test kits
เปิดวิธีใช้ชุดตรวจโควิด

หรือ มีโอกกาสตดิเชือ้โควิด-19 น้ันเอง ในทางกลบักัน
หากปรากฏแค่ตวั C คอืไม่พบเชือ้หรือเป็นลบนัน้เอง

6. เมื่อพบว่าผลเป็นลบ สามารถตรวจซ�้าได้อีก  
3 - 5 ครัง้ โดยควรล้างท�าความสะอาดเก็บด้วยน�า้ยา
ฆ่าเชื้อ กรณีใช้เสร็จแล้วต้องท้ิงให้ถูกตามขั้นตอน
ขยะติดเชื้อ

ส�าหรับ ชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen test 
self-test kits จะประกอบไปด้วย ตลบัทดสอบ หลอดใส่
น�้ายาสกัด ฝาหลอดหยด ไม้ Swab และเอกสาร
ก�ากับชุดตรวจ 

Antigen test self-test kits ถือเป็นการตรวจ         
โควิด-19 เพ่ือคัดกรองเบื้องตัน โดยวิธีการจัดเก็บ     
ไม่ควรตากแดดอาจท�าให้เสื่อมประสิทธิภาพได้         
และเมือ่ตรวจเสรจ็แล้วต้องใส่น�า้ยาฆ่าเชือ้เผือ่ป้องกัน
การแพร่ระบาด ทั้งนี้เมื่อตรวจแล้วให้ผลเป็นบวก 
นพ.เกียรติภูมิ แนะต่อไปว่า ท่านต้องรีบไปแจ้งยัง
สาธารณสุขใกล้บ้าน



ปฏิเสธไม่ได้ว่า วัคซีน คือ กุญแจส�าคัญในการ
ต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง          
เกิดเชือ้กลายพันธ์ุจนท�าให้พบผูต้ดิเชือ้เป็นจ�านวนมาก 
ซึง่ส�าหรบัประเทศไทย ทาง ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ได้อนมุตัทิะเบยีนวัคซนีป้องกัน
โควิด-19 แล้ว 6 รายการ ได้แก่ วัคซีนโควิดซิโนแวค,  
แอสตราเซเนกา, จอห์นสนั แอนด์ จอห์นสนั, โมเดอร์นา 
ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์ ไบโอเอ็นเทค

โดยล่าสดุเมือ่วันท่ี 20 ก.ค. 64 ทางกรมควบคมุโรค
เซ็นสัญญาซื้อขายวัคซีนโควิด-19 mRNA                           
20 ล้านโดส จากทาง Pfizer ท�าให้ในขณะนี้ไทยมี
วัคซีนที่มีการจองซื้อ มีสัญญาส่งมอบกัน ประมาณ 
100 ล้านโดสภายในปี 2564 คือ Astra Zeneca       
จ�านวน 61 ล้านโดส และ Sinovac จ�านวน 19 ล้านโดส 
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ทิพยประกันภัย
ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

 วิกฤตโควิด 
กับ สถานการณ์ วัคซีนในปรเทศไทย 

ในส่วนของสถานการณ์การฉีดวัคซีน (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 18 ก.ค. 64) กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลว่า ส�าหรับไทย 
ได้ฉดีวคัซนีแล้วกว่า 14,223,762 โดส โดยฉดีให้กบั
ประชาชนในพ้ืนท่ีเสีย่งมากท่ีสดุในสดัส่วนกว่า 50.7% 
โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุดคือภูเก็ต โดยฉีด
วัคซีนเข็มแรกกว่า 73.0% ท้ังน้ีส�าหรับข้อมูลผล       
ข้างเคียงน้ัน พบว่า กว่า 95.89% ไม่มผีลข้างเคยีง 
ส่วนผลข้างเคยีงอื่นๆ ที่เกิดขึ้น คือ ปวด บวม แดง 
ร้อน บริเวณที่ฉีด

จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ไทยก�าลังขับเคลื่อน
การฉีดวัคซีนโควิดอย่างทั่วถึง ทางทิพยประกันภัย

ได้เป็นส่วนหน่ึงของการมอบความห่วงใยและสูเ้คยีง
ข้างคนไทยอย่างต่อเนื่องด้วย สิทธ์ิประกันภัย             
แพ้วัคซีนโควิด 2.5 ล้านสิทธ์ิ เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ     
ให้กับประชาชนชาวไทยได้ฉีดวัคซีนโควิด-19                 
ได้อย่างอบอุ่นใจ 

ทิพยประกันภัย ขอเป็นหนึ่งก�าลังใจให้คนไทย      
ฝ่าวิกฤตไวรสัโควิด-19 ผ่านพ้นไปด้วยดใีนระยะเวลา
อันใกล้นี้

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม



ขยะตกค้างจ�านวนมหาศาลจากอดีตผสมกับขยะ
ใหม่ซึง่แต่ละคนผลติเฉลีย่วันละ 1 กิโลกรมั เพ่ิมจาก
ช่วงก่อนโควิด-19 อยู่ท่ีวันละ 8 ขดีเท่านัน้ และการหา
พื้นที่ตั้งจุดก�าจัดขยะแห่งใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย

ขยะถือเป็นภัยเงียบท่ีเราไม่อาจน่ิงนอนใจได้          
เราสามารถช่วยได้ ผ่านการคดัแยกขยะ ลดใช้พลาสติก 
เริ่มเลย อย่าให้ขยะล้นเมืองท่ามกลางสถานการณ์
โควิด-19

การปรบัตัวท�างานทีบ้่านหลังการ
แพร่ระบาดระลอกที่ 3 ในช่วงเดือน
เมษายนทีผ่่านมา พบว่า ปรมิาณขยะ
เพ่ิมมากข้ึน ไม่เพียงแต่ ขยะติดเช้ือ 
แต่ยังรวมไปถึงขยะพลาสติก 

ดร.ภาณุวัฒน์ อ่อนเทศ ผู้อ�านวยการส่วนบริการ
จดัการมลูฝอย ส�านักงานจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏกูิล 
ส�านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เผยว่า สัดส่วน
ของขยะพลาสติกในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 
เพ่ิมข้ึนจากภาวะปกติ โดยสัดส่วน 'ขยะพลาสติก' 
เดอืนเมษายน 2564 เพ่ิมข้ึนจากเดอืนมนีาคม 2564 
กว่า 7.61% 

โควดิระบำด
ปริมาณขยะพลาสติกเพิ่มสูงขึ้น

 และถ้าหากมาดูจ�านวนขยะต่อวัน จะพบว่า 
เมื่อมีการระบาดโควิด-19 ท�าให้ต้องท�างานที่บ้าน 
ปริมาณ 'ขยะพลาสติก' เยอะขึ้นมากจากปกติ 15% 
เพิ่มขึ้นมา 25% ของขยะทั่วไปที่เก็บได้ต่อวัน

 ข้อมลูดังกล่าวเปรยีบเสมอืนต้นน�า้ของปรมิาณ
ขยะในไทย ลองดูในมุมปลายน�้ากันบ้าง ข้อมูลจาก
รายการ ตีตรงจดุ ระบวุ่า สถานการณ์ก�าจดัขยะของ
ประเทศไทย พบว่ามสีถานทีก่�าจดัขยะเพียง 355 แห่ง 
ใช้งานได้ไร้ข้อกังวลผลกระทบต่อมนุษย์และ                   
สิ่งแวดล้อม แต่อีกกว่า 1,800 แห่ง ในจ�านวนนี้           
อยู่ใต้ปีกของรัฐโดยท้องถิ่นดูแลถึงกว่า 1,600 แห่ง 
ก�าจัดขยะไม่ได้ตามหลักวิชาการ

 ทีส่�าคญั เมือ่ตรวจสอบระบบก�าจดัขยะมลูฝอย 
ทัง้ฝ่ังถูกหลกัและผดิหลกัวิชาการ พบว่านยิมใช้แบบ
เทกองมากท่ีสดุเหมอืนกับในหลายประเทศ แต่สาเหตุ
ที่บางแห่งยังก้าวไม่ถึงหลักวิชาการ มาจากปริมาณ
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ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 
ระลอก 4 ทีป่ระเทศไทยก�าลงัเผชิญ
อยูใ่นขณะนี ้มคีวามรนุแรงกว่าทกุ
ครั้งที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการ
แพร่ระบาดที่ขยายวงกว้างอย่าง
รวดเรว็ ได้ส่งผลกระทบต่อสังคม
โดยรวมในทุกมิติ บริษัทบริหาร
สนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ BAM 

โครงการจดัซือ้ตูอ้บทารกแรกเกิดและเครือ่งให้ความ
อบอุน่ ให้กบัมลูนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า                
พัชรกิติยาภา เพ่ือลดการติดเชื้อ COVID-19 จาก   
แม่สู่ลูก พร้อมทั้งมอบนมกล่อง UHT รสจืด จ�านวน 
2,160 กล่อง ให้แก่ สถานสงเคราะห์บ้านเดก็ก�าพร้า
ลอเรนโซ จังหวัดชลบุรี เพ่ือการบริโภคส�าหรับ              
เด็กเล็กในอุปการะ เป็นการเสริมสร้างร่างกายให้ 
แข็งแรง และพัฒนาการท่ีดีส�าหรับเด็ก โดย BAM   
ได้จัดซื้อนมกล่อง UHT ดังกล่าว จากสหกรณ์โคนม
วาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรโคนม ที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด COVID-19 อีกด้วย

BAM ขอเป็นก�าลงัใจให้กับทุกหน่วยงาน ทัง้ภาครฐั 
และเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์           
และคนไทย ทุกคน ให้สามารถฝ่าวิกฤติในครั้งน้ี          
ไปด้วยกัน รวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคม (social 
distancing) เพ่ือให้ห่างไกลจากเชือ้ไวรสั COVID-19

BAM ปันน�้าใจ สู้ภัย COVID-19 ปีที่ 2
BAM ปันน�้ำใจ

ผู้น�าธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
ขนาดใหญ่ของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบ          
ดังกล่าว และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อน ด้วยการเดินหน้าสานต่อ โครงการ 
BAM ปันน�้าใจ สู้ภัย COVID-19 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
โดยมอบเงินสนับสนุนซื้อทีวีจอแบน 65” จ�านวน          
8 เครื่อง เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการให้บริการ และ
ให้ความรู้เก่ียวกับวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้รับบริการ       
ฉดีวัคซนี พร้อมมอบเครือ่งกดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้ 
หน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน�้าดื่ม ให้แก่              
ศนูย์ฉีดวัคซนีกลางบางซือ่ ภายใต้ การบรหิารจดัการ
โดยสถาบันโรคผิวหนัง กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

นอกจากนี้ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
ดังกล่าว BAM ยังได้มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์
ฆ่าเชื้อ จ�านวน 145 เคร่ือง และน�้าดื่ม ให้แก ่
กรงุเทพมหานคร เพ่ือส่งมอบต่อให้แก่สถานทีบ่รกิาร
ฉีดวัคซีน Covid-19 นอกโรงพยาบาล ทั้ง 25 แห่ง 
รวมถึงมอบเงนิจ�านวน 200,000 บาท เพ่ือสนับสนุน



เปิดประสบการณ์ใหม่เอาใจนกัวิง่ด้วย 
ถุงเท้า Brooo กับ 3 หนุ่มหัวใจเดียวกัน
สานฝันสู่ความส�าเร็จ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ออกก�าลังกาย 
โดยเฉพาะสายวิ่ง นอกจากรองเท้าคู่ใจ 
หนึง่ส่วนเสรมิทีส่�าคัญทีห่ลายคนมองผ่าน 
แต่แท้ทีจ่รงิแล้วนัน้ คือ ส่วนเตมิเตม็ส�าคัญ
ในการท�าให้คณุ วิง่ไปต่อได้อย่างสนกุสนาน 
ไร้ซึ่งความเจ็บปวด คือ ถุงเท้า

การมีถุงเท้าคู่ใจดีๆ สักครู่ ไม่เพียงแต่ช่วย            
เสริมสร้างสุขภาพเท้า อีกมิติยังเป็นสินค้าแฟชั่นท่ี
เสริมแรงบนัดาลใจในการออกไปวิง่ในทุกวัน โดยทาง 
คุณกษิดิส เน้นย�้าว่า เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคน 
ฉะน้ันหากก�าลงัมองหาถุงเท้าสกัคู ่เราเป็นหน่ึงทางเลอืก
เพ่ือท�าให้คุณสนุกไปกับการว่ิง โดยสามารถติดต่อ 
brooo ได้ทาง เฟซบุ๊ก และ อินสตราแกรม brooo.
offical รวมถึง อีเมล์ : brooo.offical@gmail.com

#TakeOff ไปกับ #brooo แบรนด์ถุงน้องใหม่       
จากคนรุ่นใหม่ พร้อมเติมเต็มทุกการออกก�าลังกาย
ให้คุณสนุก!

GREEN HEALTHY

เมือ่เรว็ๆน้ีทีผ่่านมา ทมี #Greenlifeplus มโีอกาส
ได้พูดคุยกับทางคุณกษิดิส ดวงวราภรณ์ เจ้าของ
แบรนด์ Brooo โดยเล่าให้ฟังอย่างเป็นกันเองว่า        
เราคือ แบรนด์ถุงเท้าน้องใหม่ ที่ตั้งใจออกแบบมา
ให้ผสมผสานระหว่าง Fashion และ Performance 
หล่อหลอมเป็นแนวคิด " THE BALANCED             
FORMULA BETWEEN STYLE AND FUNCTION "

ถุงเท้า Brooo พร้อมเตมิเตม็ให้ผูท่ี้ออกก�าลงักาย
อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นกัวิง่ นักป่ันจกัรยาน
และนักไตรกีฬา รวมทั้งนักสเก็ตที่ก�าลังฮอตฮิต            
ในขณะนี้ โดยได้เปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ในชื่อ           
"TAKE OFF" มาในสีขาว ด�า ส้ม สีสวยเรียบง่าย  
สวมใส่ง่ายเข้ากับรองเท้าทุกคู่

แล้วท�าไมต้อง Brooo? คณุกษดิสิ ขยายความว่า 
สนิค้าของเรา หน้าผ้าระบายอากาศและมเีทคโนโลยี 
Coolmax ช่วยดูดความชื้น ระบายอากาศได้ดี              
ไม่อมเหงื่อ แห้งไว Pattern การทอที่หลากหลายใน
แต่ละส่วนของถุงเท้า เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ในแต่ละส่วนมากท่ีสุด รวมทั้ง ออกแบบโดยเสริม
ความนุ่มและแข็งแรงบริเวณปลายเท้าและส้นเท้า 
เพื่อลดอาการบาดเจ็บระหว่างการออกก�าลังกาย

เติมสุขทุกการวิ่ง ด้วยถุงเท้าเพื่อสุขภาพ 
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ผลกระทบเพ่ิมเติมของการระบาดใหญ่ครั้งน้ี           
คอืผูบ้รโิภคหันมาให้ความสนใจในการท�าประกันภัย
มากข้ึน โดยร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถาม       
ชาวไทยเห็นด้วยว่าการประกันภัย มีความส�าคัญ
มากกว่าท่ีผ่านมา ในการให้ความคุ้มครองที่ดีขึ้น      
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และร้อยละ 16 
กล่าวว่าพวกเขาวางแผนที่จะเพ่ิมการจดัสรรเงินทุน 
เพือ่การท�าประกัน ในจ�านวนคนไทยที่วางแผนจะ         
เพ่ิมการใช้จ่ายในการท�าประกันน้ัน ร้อยละ 58            
ระบุว่าพวกเขาวางแผนท่ีจะใช้จ่ายมากขึ้นในการ
ประกันชีวิตด้วยการออม และร้อยละ 56 ต้ังใจ               
ที่จะใช้จ่ายมากขึ้นในการท�าประกันเพ่ือคุ้มครอง       
ค่ารักษาพยาบาลและสุขภาพ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ เผยรายงานการส�ารวจ                 
ผล กระทบของโรคโควิด 19 ที่มีต่อการออมในภาค 
ครัวเรือน โดยเปิดเผยว่า คนไทยได้รับผลกระทบ             
ต่อรายได้และสถานะทางการเงินมากกว่าอีก                   
7 ประเทศที่ท�าการส�ารวจในครั้งนี้ 

AIA Save Smarter Study 2021 ได้ท�าการส�ารวจ
ผู้เอาประกันภัยทั้งส้ิน 7,400 คนที่มีอายุต้ังแต่              
25 ปี ขึน้ไป ในภูมภิาคเอเชยีรวม 8 แห่ง ประกอบด้วย
จนีแผ่นดนิใหญ่ ฮ่องกง อนิโดนเีซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่
เมื่อปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผล      
กระทบต่อผู้คน ท่ัวโลกทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ 
การประกอบอาชพี รวมถึงด้านเศรษฐกิจ กลุม่บรษิทั
เอไอเอ มีความห่วงใยอย่างย่ิงต่อสถานการณ์                
ดังกล่าว และด้วยเป้าหมายที่เรามุ่งมั่นสนับสนุนให้
ผู้คนนับล้านมีสุขภาพและชีวิตที่ดีข้ึน ตามค�ามั่น
สัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’ จึงเป็น
ที่มาในการท�าการส�ารวจ AIA Save Smarter           
Study 2021 ซึง่สะท้อนให้เหน็ว่า ภายใต้วิกฤตการณ์
ครัง้นีผู้บ้รโิภคส่วนใหญ่เตม็ใจท่ีจะละทิง้แผนการใช้
เงนิออมส�าหรบัอนาคต และเปลีย่นมาให้ความส�าคญั
กับการปกป้องตนเองจากสิง่ทีไ่ม่คาดฝัน จากเหตกุารณ์
นีเ้องท�าให้ผูค้นเลอืกเก็บเงนิสดไว้ในธนาคาร อย่างไร
ก็ตาม เอไอเอ มีความมุ่งมั่นที่จะน�าเสนอทางเลือก
ในการวางแผนทางการเงนิและการบรหิารความเสีย่ง
จากเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจบุนัส�าหรบัผูบ้รโิภค 
ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และ
ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ท่ีสามารถ
มอบความอุ่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้มากขึ้น ด้วยผล
ตอบแทนทีม่ัน่คงในระยะยาว และยังป้องกันความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องไว้ได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นไป
ตามค�ามัน่สญัญาของเอไอเอ นัน่คือเราต้องการช่วย
ให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น” 

ผลการส�ารวจระบุว่าคนไทยร้อยละ 44 ออมเงนิ      
ทีม่อียู่หลงัหกัค่าใช้จ่ายโดยไม่มีแผนการออมเชิงรุก 
ซึ่งเป็นอัตราส่วนท่ีสูงทีสุ่ดในกลุม่ประเทศทัง้หมด
ทีท่�าการส�ารวจ ร้อยละ 16 กันเงนิออมไว้ในจ�านวนท่ี
แน่นอน ร้อยละ 19 เริม่ก�าหนดเป้าหมายการออม และ
ร้อยละ 21 ระบเุป้าหมายการออมและกันเงนิออม     
เพ่ือให้บรรล ุเป้าหมาย โดยธนาคารยังคงเป็นช่องทาง
ทีไ่ด้รบัความนิยมสงูสดุในการออมมากกว่า 9 ใน 10 
ของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 92) ในไทย ยังนิยม              
คงสภาพคล่องในการออมผ่านการฝากเงนิไว้ในธนาคาร 
และเกอืบหนึง่ในสีข่องผู้ฝากเงินไว้กับธนาคารนั้น 
(ร้อยละ 22) ไม่มีเงินออมในช่องทางอื่น ๆ อีกเลย

“อย่างไรก็ดี เราอยากให้คนไทยมั่นใจว่า เอไอเอ 
จะยงัคงอยู่เคียงข้างและพร้อมสนับสนุนให้ประชาชน
ทั่วประเทศ มีความคุ้มครองด้านชีวิตและสุขภาพ      
ที่เพียงพอ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยเรามีตัวแทนประกันชีวิตท่ีกระจายอยู่
ท่ัวทุกภูมิภาคกว่า 50,000 ท่าน ซึ่งสามารถให้             
ค�าปรกึษาและช่วยวางแผนทางการเงินให้กับคนไทย 
เพ่ือสุขภาพและชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างย่ังยืน ผมในนาม
ของเอไอเอ ประเทศไทย ขอเป็นก�าลังใจให้คนไทย
ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างแข็งแรงทั้งกาย
และใจ” นายกฤษณ์กล่าวทิ้งทาย

เอไอเอ เผยผลส�ารวจ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรายได้และการเปลี่ยนแปลง
ที่ส�าคัญต่อการออมในภาคครัวเรือน

ครัวเรือนไทยได้รับผลกระทบด้ำนสถำนะทำงกำรเงิน
จำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 สูงกว่ำประเทศอื่นๆ ในเอเชีย



 บสย.พร้อมลุย
ต่อเติม เสริมทุน ช่วยผู้ประกอบการสร้างอุตสาหกรรมไทย

EXCLUSIVE INTERVIEW

วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ 
รักษาการผู้จัดการทั่วไป

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.

บสย.กับการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ
“ประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มา

จากฝั่งการเงินเป็นหลัก จากหลากหลายบริษัท            
ชัน้น�าท้ังไทยและสากล โดยตนมองว่า เมือ่เราเข้าใจ
หลักคิดทางการเงิน และ น�ามาบริหารจัดการผ่าน
เครื่องมือต่างๆ จะสามารถท�าให้องค์กร สังคม            
เดินหน้าต่อไปได้อย่างสมดุล”

นางวสุกานต์ เล่าต่อไปว่า ในปีนี้เราได้ คิกออฟ 
เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ จับมือกระทรวง
การคลงั และธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยผูป้ระกอบ
การธุรกิจผ่านกลไกค�้าประกันสินเชื่อ “โครงการ           
ค�้าประกันสินเชื่อตามพระราชก�าหนดให้ความ            
ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระ
ทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2564” วงเงนิเฟสแรก 100,000 ล้านบาท 
และจะเพ่ิมในเฟสต่อไปอีก 150,000 ล้านบาท           
รวมเป็นวงเงินทั้งโครงการ 250,000 ล้านบาท
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“การได้เข้ามาช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ 
ในสถานการณ์โควดิ-19 ทีห่ลากหลาย
ธรุกิจเดอืดร้อน ถอืเป็นเรือ่งเร่งด่วน
ทีส่�าคัญ ซึง่ทาง บสย.ได้ออกมาตรการ
เยยีวยาและเข้าช่วยเหลือผ่านหลากหลาย
โครงการ เพราะเราเช่ือว่า การได้
สนบัสนนุและส่งเสรมิ โดยเฉพาะ SMEs 
หรือ สตาร์ทอัพ สามารถเดินหน้า     
ต่อไปได้ คือ ฐานรากที่ส�าคัญในการ
สร้างเศรษฐกิจไทยให้สมบูรณ์ใน
อนาคต” นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ 
หรือ พ่ีกุ้ง เผยถึงบทบาทส�าคัญ          
ในฐานะ รักษาการผู้จัดการทั่วไป 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม หรือ บสย.



ผลด�าเนินการปี 64 
นางวสุกานต์ เผยว่า ส�าหรับผลด�าเนินงานของ 

บสย. ตัง้แต่ 1 ม.ค.-25 ม.ิย. 2564 ว่า ได้อนมุตัวิงเงนิ
ค�้าประกันสินเชื่อรวมทุกโครงการ จ�านวน 103,000 
ล้านบาท ช่วยผูป้ระกอบธุรกิจ จ�านวน 107,000 ราย 
ได้แก่ โครงการค�า้ประกันสนิเชือ่ฟ้ืนฟู จ�านวน 35,000 
ล้านบาท โครงการค�้าประกันสินเชื่อ PGS 9 จ�านวน
กว่า 50,000 ล้านบาท โครงการค�้าประกันสินเชื่อ
ไมโคร 4 และโครงการอื่นๆ จ�านวน 6,900 ล้านบาท

โดยผลด�าเนนิงานโครงการค�า้ประกันสนิเชือ่ฟ้ืนฟู 
ขณะนีม้สีถาบนัการเงนิเข้าร่วมโครงการ 23 ธนาคาร 
อนุมัติค�้าประกันสินเชื่อ จ�านวน 35,000 ล้านบาท 
ช่วยผู้ประกอบธุรกิจ จ�านวน 12,300 ราย อนุมัติ
วงเงนิค�า้ประกันสนิเชือ่เฉลีย่ต่อวัน ประมาณ 1,600 
ล้านบาท โดย 5 อันดับกลุ่มธุรกิจที่ บสย.ค�้าสูงสุด 
ได้แก่ 1. ธุรกิจบริการ 2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
3. การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ 4. ธุรกิจยานยนต์ 
และ 5. ธุรกิจพักแรม

นอกจากน้ี บสย. ยังมมีาตรการเยียวยาช่วยเหลือ
ลูกค้าค�้าประกันสินเชื่อ เพ่ือบรรเทาภาระการผ่อน
ช�าระ ส�าหรบัลกูหนีท้ัว่ไป ได้แก่ มาตรการผ่อนช�าระ
น้อยตามความสามารถจริง มาตรการดอกเบี้ยต�่า
เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ ช�าระค่างวดเงินต้น และ กลุ่ม
ลูกหน้ีท่ีก�าลังประสบปัญหา โดยลดจ�านวนเงิน           
ค่างวด พักช�าระหนี้ ระยะเวลา 6 เดือน 

ให้ทุกค�าปรึกษาเคียงข้างคุณ
 บิ๊กบอสของ บสย. เผยต่อไปว่า นอกจาก

ผลติภณัฑ์ทางการเงนิ เรายังให้ความส�าคญักับการ
ต่อฐานเติมยอด แนะน�าให้และพร้อมเป็นที่ปรึกษา
ให้กับผู้ประกอบการผ่านการจัดตั้ง ศูนย์ที่ปรึกษา
ทางการเงิน (บสย. F.A. Center) ซึ่งศูนย์ดังกล่าว 
ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร SME D Bank ถนนพหลโยธิน 
โดยปักหมดุขึน้เพ่ือเป็นศนูย์กลางทีป่รกึษาทางการเงิน 
แก้ไขหน้ี แนะน�าการเข้าถึงสนิเชือ่ การให้ความรู้ด้าน
การเงินกับเอสเอ็มอี

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ก้าวเดินต่อจากนี้ของ บสย.
เรายังมุง่มัน่ เพ่ิมศกัยภาพศนูย์ให้ค�าปรกึษาการเงนิ 
SMEs หรือ บสย. F.A. Center เน้นช่วยเหลือ             
และแก้ไขหนี้ ผลักดันให้ ผู้ประกอบการ SMEs              
ได้รบัสนิเชือ่ และเป็นศนูย์การพัฒนาบคุคลากร บสย. 
สู่การเป็นหมอหนี้เพ่ือ SMEs พร้อมกันน้ียังวาง          
เป้าการขยายฐานประนอมหนี้ ผ่านช่องทางใหม่ ๆ 
พร้อมชบูทบาทพัฒนานวตักรรมผลติภัณฑ์ค�า้ประกัน
สินเชื่อ และการขยายเครือข่ายสถาบันการเงิน               
สู่กลุ่ม Non-Bank 

ส่วนแผนในวัยเกษียณตนมองว่า มีหลากหลาย
ท่านชวนไปเป็นท่ีปรึกษา อาจารย์ ส่วนมิติของ          
ไลฟ์สไตล์การออกก�าลังกายคือหัวใจส�าคัญ ตลอด
ช่วงชวีติทีผ่่านมา การได้ท�าในสิง่ท่ีรกั คอื สิง่ทีส่ร้าง
ให้เรามีความสุข พ่ีกุ้งของพวกเรา กล่าวท้ิงท้าย          
ด้วยรอยยิ้ม
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“โอกาสในวิกฤติมีให้เห็นอยู่เสมอ และใน
สถานการณ์โควดิ-19 ท�าให้สปอร์ตไลท์สาดส่อง
มาที่ คีนน์ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์      
ชีวบ�าบัด โดยมีคุณสมบัติพิเศษในการก�าจัด
เช้ือโรค อาท ิเช้ือไวรสัต่างๆ แบคทเีรยี และเชือ้รา” 
ดร.วสนัต์ อรยิพุทธรตัน์ เผยถงึภาพรวมของ
สถานการณ์และการด�าเนนิธรุกิจ ในฐานะ ก่อตัง้ 
และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ 
จ�ากัด (KEEEN)

(กรดไขมันมะพร้าว) ที่ท�าหน้าที่เป็นไบโอ เซอร์เเฟค
แทนท์ (Bio - Surfactant) จึงสามารถฆ่าเชื้อโรค  
และท�าความสะอาดได้ดีเช่นเดียวกับสารเคมี               
โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม          
นับเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วย ‘สารสกัดจากธรรมชาติ 
Natural Disinfectant’

ส�าหรบัแผนการด�าเนนิธุรกิจ เรามุง่เน้นแบบ B2B 
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม สู่ “Life Science” (ชีววิทยา
ศาสตร์) ดันธุรกิจเข้าสู่ Consumer (ผู้บริโภค)               
ซึ่งวางแผนจะเปิดตัวสินค้าครัวเรือนด้าน Cleaner 
ส�าหรับแผนธุรกิจในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า จะมุง่ขยาย
ธุรกิจกลุ่มร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
ซึง่เป็นธุรกิจทีจ่ะเกิดการสร้างวิถีปกตแิบบใหม่ หรอื 
New Normal หลังเกิดวิกฤตโควิดครั้งนี้ รวมถึงการ
ขยายเข้าสู่ผู้บริโภคท่ัวไปมากขึ้น ภายใต้แบรนด์ 
ดร.คนีน์ และเป้าหมายท่ีท้าทายต่อจากน้ี เราอยากให้ 
คีนน์ เป็น Brand of Country เป็นตัวแทนหรือ
สัญลักษณ์ของประเทศไทย

 เมื่อสอบถามไปว่า สถานการณ์โควิด-19           
ให้บทเรียนอะไรกับเรา ส่วนใหญ่มองเป็นวิกฤต          
แต่ส่วนตวัมองว่า หากมองวกิฤตมนัก็จบ แต่ถ้ามอง
เป็นโอกาสก็ไปต่อได้ ตนเชื่อเสมอว่า ในทุกวิกฤต       
มีโอกาสใหม่เสมอ (ถ้าใจยังสู้) แต่ผมขอเพ่ิมว่า           
ในทุกวิกฤตมีโอกาสใหม่ที่ใหญ่กว่าเสมอ ดร.คีนน์ 
กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

GREEN INNOVATION

ดร.วสันต์ เล่าต่อไปว่า ส�าหรับจุดเร่ิมต้นของ        
คีนน์ น้ัน เกิดจากชิน้งานวิจยัในขณะเรยีน ปรญิญาโท 
สาขานเิวศอตุสาหกรรม ซึง่ท�าให้เขาได้เรยีนรูใ้นด้าน
เทคโนโลยีชวีภาพ หรอืไบโอเทคโนโลยี ท�าวิทยานิพนธ์
เรื่องจุลินทรีย์ส�าหรับย่อยสลายน�้ามันปิโตรเลียม 
และเป็นท่ีมาของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “คีนน์” 
ในทุกวันนี้ ซึ่งกว่าจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้
เวลาถึง 4 ปี

“คนีน์” ทีก่�าลังตกผลกึจากผลติภัณฑ์ไบโอเทคโนโลยี
เพ่ือการบ�าบัดของเสีย ขจัดคราบน�้ามัน โดยไม่ใช้
สารเคม ีเข้ามาในจงัหวะท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาด
โควิด-19 ในประเทศก�าลังเริ่มต้น นั้นเปรียบเสมือน
โอกาสหรือสปอร์ตไลท์ท่ีท�าให้ “คีนน์” เป็นท่ีรู้จัก         

สร้ำง คีนน์ ด้วยนวัตกรรมไทย 
ปกป้องอย่างมั่นใจด้วย สารสกัดธรรมชาติ
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ในวงกว้างฐานะผลิตภัณฑ์      
ชวีบ�าบดั ช่วยก�าจดัเชือ้ไวรสั, 
แบคทีเรีย โดยเฉพาะกรณีท่ี
แรงงานคนไทยในเมืองอู่ฮั่น
เดนิทางกลบัประเทศ ต้องโดน
กักตัวเป็นเวลา 14 วันใน        
สถานท่ีรฐับาลจดัเตรยีมไว้ให้
หลงัออกจากสนามบนิอูต่ะเภา        
ซึง่น�าเทคโนโลยีคนีน์มาใช้ใน

การฆ่าเชือ้และควบคมุความปลอดภยัด้านสาธารณสขุ

ดร.วสันต์ เผยว่า คีนน์ เราด�าเนินธุรกิจด้วย          
หลักคิด E 3 ตัว E ตัวแรก คือ Ecology E -                     
Environment และ E - Earth มีสัญลักษณ์ คือโล่ห์ 
หมายถึงการปกป้องดแูล หลงัการสร้างแบรนด์ ท�าให้
มลูค่าธุรกิจเพ่ิมขึน้ 3 - 4 เท่า เพราะสามารถท�าธุรกิจ
ในโมเดลใหม่ได้ 

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ “คีนน์” ได้รับการยอมรับจาก
ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนหนึง่เป็นเพราะผลติภัณฑ์
ถูกข้ึนบัญชีสินค้านวัตกรรมของ สวทช.ทั้งในเรื่อง
คุณภาพ และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท่ีได้รับ
การรับรองมาตรฐานอีโคเซิร์ท (ECOCERT) จาก
ยุโรป และเป็นน�้ายาฆ่าเชื้อโรคระดับเกรดอาหาร 
(Food Grade) ท่ีได้รับการรับรองจาก NSF หรือ 
National Sanitation Foundation ซึ่งเป็นองค์กร
รับรองมาตรฐานท่ีดูแลเร่ืองความปลอดภัยก่อนถึง
ผู้บริโภค จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 ท�าไมต้อง คีนน์? ดร.วสันต์ เผยว่า นวัตกรรม
ที่เป็นเอกสิทธิเฉพาะของ คีนน์ (KEEEN) คือ 
กระบวนการท่ีเกิดจากโมเลกุลของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ (H2O2) ร่วมกับสารสกัดจากธรรมชาติ 

ดร.วสันต์ อริยพุทธรัตน์
 ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คีนน์ จ�ากัด (KEEEN)



เริ�ม ล้าน

คอนโดพรอ้มอยูใ่จกลางสาทร

เริ�ม ล้าน

บา้นเดี�ยว ติดถนนใหญ่รงัสติ นครนายก

รบัเพิ�มแพค็เกจต่อยอดธุรกิจ
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หลังจากในฉบับก่อนหน้านี้เราได้น�าเสนอ หนึ่งวัคซีนฝีมือคนไทยอย่าง วัคซีน ChulaCov19 ที่พัฒนาขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันนี้เราน�าเสนออีกหนึ่งวัคซีนที่ผลิตข้ึนโดยคนไทยเช่นกัน คือ วัคซีน COVID-19 "HXP-GPOVac" หรือช่ือไทย 
"ม.มหิดล-อภ."

โดยผลตรวจเบือ้งต้นจากห้องปฏบิตักิาร (ห้องแลบ็) 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า มีภูมิคุ้มกัน
ตอบสนองได้ดี โดยจะมีการรายงานผลการทดสอบ
อย่างเป็นทางการในเดอืนกรกฎาคม และ หลงัจากนี้ 
ทีมผู้วิจัยจะท�าการเลือกวัคซีน 2 ใน 5 สูตรที่ให้ผล
ดีที่สุด เพื่อทดลองในอาสาสมัคร 250 คน ในระยะ
ท่ี 2 ในช่วงเดือน ส.ค. เพ่ือคัดเลือกสูตรท่ีดีท่ีสุด          
ไปทดลองระยะที่ 3 ในภาคสนามกับอาสาสมัคร 
1,000 - 10,000 คน โดยวัคซีนที่ผ่านการวิจัยใน
มนุษย์ท้ัง 3 ระยะแล้วจะถูกน�าไปขึ้นทะเบียนกับ
องค์การอาหารและยา เพ่ือเริ่มการผลิตต่อไปเพ่ือ
ท�าให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้ง่ายขึ้นในราคาที่ถูกลง

แม้ความต่างระหว่าง วัคซีน ChulaCov19 และ 
วัคซนี COVID-19 HXP-GPOVac จะเป็นเชือ้ท่ีต่างกัน 

วัคซีนโควิด - 19

เพจเฟซบุ๊ก Mahidol Channel โพสต์ข้อความ
เปิดเผยความคบืหน้าการศกึษาวิจยัวัคซนี COVID-19 
"HXP-GPOVac" ได้อย่างน่าสนใจ โดยระบวุ่า วคัซนี 
COVD-19 ฝีมือคนไทย "HXP-GPOVac" ผลการ
ทดลองในคนระยะแรก สามารถสร้างภูมิคุ้มกันดี 
โดยเตรียมทดลองระยะที่ 2 ในเดือนสิงหาคมน้ี           
การศึกษาวิจัยวัคซีน "HXP-GPOVac" ซึ่งเป็นวัคซีน
ชนิดเชื้อตาย จากความร่วมมือวิจัยพัฒนาระหว่าง 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหดิล ร่วมกับ
องค์การเภสัชกรรม โดยเริ่มทดลองในอาสาสมัคร
ระยะที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

วคัซนีฝีมือคนไทย ม.มหิดล-อภ.
เปิดผลวิจัยเฟสแรก สร้างภูมิดี

แต่ทว่ากลบัสร้างประโยชน์ให้กบัประชาชนชาวไทย
ในอนาคตที่มีโอกาสเลือกวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
ทดัเทยีมบรษิทัสากลได้อย่างภมูใิจ คาดว่าในต้นปีหน้า 
2565 คนไทยจะได้ฉีดวัคซีนไทย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
ต่อสู่กับ COVD-19 ได้อย่างไม่ต้องเกรงกลัว
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หลังจากในวันที่ 1 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่าง
เป็นทางการผ่านมาตรการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) เพื่อเป็นการ
กระตุน้เศรษฐกิจในมติท่ิองเทีย่วของไทยอย่างต่อเนือ่ง ล่าสุด ผูว่้าราชการจงัหวดั
สุราษฎร์ธานีได้ออกมายืนยันแล้วว่า“สมุย พลัส โมเดล” พร้อมแล้ว

ส�าหรบั สมยุ พลสั โมเดล น้ีจะเปิดรบันกัท่องเท่ียว
ต่างชาติสู่ 3 เกาะ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ
เกาะเต่า ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ ซึ่งในพ้ืนท่ี 3 เกาะ              
ดังกล่าวนี้มีประชากรประมาณ 125,000 คน ได้รับ
การฉดีวัคซนีรวมกันแล้ว 89,000 คน ท�าให้มภูีมคิุม้กัน
หมู่ร้อยละ 71.4 ซึ่งสอดรับกับข้อก�าหนดกรม           
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ในส่วนของการวางแผนเปิดรับนักท่องเที่ยว              
3 เกาะนั้น วันที่ 1 - 7 ของการเดินทาง นักท่องเที่ยว
ต่างชาติต้องพักอยู่ทีเ่กาะสมยุ โดยวันที ่1 - 3 พักอยู่
แบบ Area Quarantine ส่วนวันท่ี 4 - 7 ออกท่องเท่ียว
ในระบบปิด Sealed Route และวันที่ 8 - 14 หรือ

สมยุ พลัส โมเดล
รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 15 ก.ค.นี้

GREEN TRAVEL

สัปดาห์ที่ 2 ให้ท่องเที่ยวแบบเสรี สามารถเดินทาง
ไปท่องเที่ยวที่เกาะพะงันและเกาะเต่าได้

สมุย ถือเป็นอีกหน่ึงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม 
โดยเฉพาะช่วงน้ีเป็นฤดูกาลท่องเท่ียวที่ดีที่สุดฝั่ง      
อ่าวไทย สภาพอากาศด ีและทะเลธรรมชาตสิวยงาม 
น่าจบัตาไม่น้อยว่า การต่อยอดการเปิดรบันักท่องเทีย่ว
ต่างชาติท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่ก�าลังระบาด
อย่างรุนแรงนี้จะจัดการได้ดีอย่างไร 

และก็ไม่แน่หากโมเดลนี ้ประสบความส�าเรจ็อาจ
เป็นต้นแบบในพ้ืนท่ีท่องเท่ียวทีส่�าคญัต่างๆ ของไทย
ต่อไป เพราะโควิด-19 ยังไม่ได้หมดไปในเร็วๆ นี้ 
ฉะนัน้โจทย์ส�าคัญ เราจะจดัการอย่างไรกับมนัให้ได้



คุณภาพชีวิตของคนไทย และการขับเคลื่อนพัฒนา
สังคมไทยอย่างยั่งยืน 

“มีคนจ�านวนมากได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ มีความห่วงใย           
ต่อสถานการณ์ดังกล่าวฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนหน่ึง      
ในการช่วยเหลอืด้วยการส่งมอบลงักระดาษ เพ่ือน�า
ไปสร้างเป็นเตียงสนามกระดาษ ช่วยเหลือผู้ป่วย
อย่างเร่งด่วน รวมถึงการน�าน�้าดื่ม และหน้ากาก
อนามัย N95 ไปมอบให้โรงพยาบาล เพื่อส่งมอบให้
บคุลากรทางการแพทย์ผูอ้ทุศิตน เสยีสละดแูลผูป่้วย
ได้มอีปุกรณ์ป้องกันทีมี่ประสทิธิภาพใช้ขณะท�างาน 
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี พนักงานยังได้  
ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการบรจิาคเงนิเข้ามลูนิธิ มติซบูชิิ 
มอเตอร์ส ประเทศไทย เพ่ือช่วยบรรเทาสถานการณ์
โควิด-19 อีกด้วย พร้อมกันน้ีพวกเราชาวมิตซูบิชิ         
มอเตอร์ส ขอส่งมอบก�าลงัใจให้ทุกท่านปฏิบตัหิน้าท่ี
อย่างปลอดภัย” มร. โคอิโตะ กล่าวเพิ่มเติม

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด 
และ มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความ
ห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 
ทีเ่พ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย 
จึงได้น�าน�้าดื่ม และหน้ากากอนามัย N95 มอบให้
กับโรงพยาบาล 6 แห่ง ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี เพ่ือส่งมอบ
อปุกรณ์ป้องกันการตดิเชือ้ให้บคุลากรทางการแพทย์ 
พร้อมมอบลังกระดาษจ�านวน 10 ตัน ให้กับ บริษัท
เอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ�ากดั (มหาชน) และ มลูนธิิเอสซจีี 
น�าไปสร้างเป็นเตยีงสนามกระดาษ เพ่ือใช้ในโรงพยาบาล
สนามและโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาเตียงรองรับ
ผูป่้วยไม่เพียงพอ และมคีวามต้องการเตยีงอย่างเร่งด่วน
ท่ัวประเทศ ภายใต้ “โครงการมิตซูบิชิ มอเตอร์ส       
ช่วยหมอ ต่อชีวิต สู้ภัยโควิด-19” 

มร. เอออิชิ ิโคอโิตะ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั 
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า       
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยึดมั่นในปณิธาน
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม “สรรค์สร้าง เคยีงข้าง 
สังคมไทย” ผ่านการด�าเนินโครงการเพ่ือสังคมใน        
3 ด้านหลักส�าคัญ ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อม 2) สุขภาพ
และชีวอนามัย 3) การศึกษาและจริยธรรม โดย
บริษัทฯ ได้มีการจัดต้ัง “มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
ประเทศไทย” ขึ้นในฐานะองค์กรท่ีไม่แสวงหาก�าไร 
เพ่ือมุ่งมั่นด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่าง
เป็นรูปธรรมในระยะยาว อันน�าไปสู่การพัฒนา

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด มอบน�้าดื่มจ�านวน 2,600 แพ็ค พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย N95 จ�านวน 
4,800 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาล 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสนามจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โรงพยาบาลบางละมุง โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลวภิาราม แหลมฉบัง และโรงพยาบาลชลบุรี                          
เพื่อสนับสนุนการท�างานและป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าโดย 
นายชลัช กังวานธนวัต (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการใหญ่ 
ส�านักวิศวกรรมการผลิต มอบลังกระดาษจ�านวน 10 ตัน         
ให้แก่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และ มูลนิธิ
เอสซจี ีน�าไปสร้างเป็นเตียงสนามกระดาษ เพือ่ใช้ในโรงพยาบาล
สนามและโรงพยาบาลท่ีมีความต้องการเร่งด่วนท่ัวประเทศ 
โดยมี นายขวัญชัย บุตรค�า (ขวา) เป็นผู้แทนบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รับมอบ ณ โรงงานอัดกระดาษ 
สาขา ปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้มอบ
ลังกระดาษจ�านวน 10 ตัน ให้กับ บริษัทเอสซีจี         
แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และ มูลนิธิเอสซีจี         
เพ่ือน�าไปสร้างเป็นเตียงสนามกระดาษท่ีผลิตจาก
กระดาษรีไซเคิล 100% ทีอ่อกแบบตามหลกักายศาสตร์ 
รองรับการใช้งานของสรรีะของคนเอเชยี น�า้หนักเบา 
ประหยัดพ้ืนทีใ่นการขนส่งและการจดัเก็บ ประกอบง่าย
ใน 8 นาที ทั้งน้ีเมื่อสร้างเตียงสนามกระดาษเสร็จ
เรยีบร้อยแล้วจะท�าการส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาล
สนามและโรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
เพ่ือน�าไปให้ผูป่้วยโควิด-19 ใช้นอนพักรกัษาตวัขณะ
อยู่ที่โรงพยาบาล

ในขณะเดียวกัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย 
ได้น�าน�า้ดืม่จ�านวน 2,600 แพ็ค และหน้ากากอนามยั 
N95 จ�านวน 4,800 ชิ้น ไปมอบให้กับโรงพยาบาล 
6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกียรติ 
โรงพยาบาลสนามจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โรงพยาบาล
บางละมงุ โรงพยาบาลแหลมฉบัง โรงพยาบาลวิภาราม 
แหลมฉบัง และโรงพยาบาลชลบุรี เพ่ือสนับสนุน      
การท�างานและป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทาง    
การแพทย์

นอกจากนี้ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในปีท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ได้ด�าเนินโครงการ โดยร่วมกับ
เครือข่าย ผูจ้�าหน่ายในการส่งมอบเครือ่งช่วยหายใจ
จ�านวน 7 เครื่อง และชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ 
หรือ PPE จ�านวน 1,400 ชุด พร้อมด้วยหน้ากาก 
N95 จ�านวน 4,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาล 6 แห่ง 
ทัง้ในเขตกรงุเทพฯ และต่างจงัหวัดทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาด โดยยอดบรจิาคส่วนหน่ึงน�ามา
จากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานฯ และจากการ
จ�าหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ รวมถึงโครงการผลิตเครือ่ง
อบฆ่าเชือ้ UV-C เพ่ือมอบให้แก่โรงพยาบาล 4 แห่ง
ในจังหวัดชลบุรี เพ่ือใช้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ทางการแพทย์อีกด้วย

ผ่าน มูลนิธิ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบน�้าดื่ม และหน้ากากอนามัย N95
พร้อมลังกระดาษสร้างเตียงสนามกระดาษ ช่วยเหลือผู้ป่วย-บุคลากรทางการแพทย์เร่งด่วน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมใจช่วยโควิด-19



EVENT

วัน แบงค็อก (One Bangkok) จับมือ เอสซีจี ร่วมลงนามบันทึก          
ข้อตกลงในด้านการบริหารการก่อสร้างแบบยัง่ยืนตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ีครบวงจรและใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทย
 “วัน แบงค็อก”  (One Bangkok) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 1.2 แสนล้านบาท จับมือ เอสซีจี ร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมอืในการบรหิารการก่อสร้างโครงการแบบย่ังยืนตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน 
CIRCULAR ECONOMY 2 ฉบับ อันประกอบด้วย การน�าเศษคอนกรีตจากการตัดเสาหัวเข็ม
ทีเ่หลอืใช้มารไีซเคลิ เพ่ือผลติผนังหล่อส�าเรจ็รูปและน�ามาใช้ในโครงการ และการพัฒนาแผนการ
จัดการขยะและมลพิษจากการก่อสร้างโครงการแบบองค์รวม
 นายปณต สริวัิฒนภักด ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กลุม่บรษิทั เฟรเซอร์ส พรอ็พเพอร์ตี้ 
ลิมิเต็ด ผู้พัฒนาโครงการ “วัน แบงค็อก” กล่าวว่า “ในฐานะที่วัน แบงค็อก คือโครงการระดับ
มาสเตอร์พีซทีก่�าหนดมาตรฐานใหม่ในด้านการออกแบบ คณุภาพ ความย่ังยืน และการใช้ชวิีต
อย่างสมดุลในประเทศไทย

เอ็มจี จับมือ บางจากฯ บริษัทพลังงานชั้นน�า ร่วมสนับสนุนการใช้
รถพลังงานไฟฟ้า 
 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จ�ากัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ผูผ้ลติและผูจ้�าหน่ายรถยนต์เอม็จใีนประเทศไทยจบัมอืกับ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด 
มหาชน บริษัทพลังงานชั้นน�า ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เตรียมให้บริการสถานีชาร์จ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า “MG Super Charge” รองรบัผู้ใชร้ถยนต์พลังงานไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ 
นนทบุรีและสมุทรปราการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ในประเทศไทย ตลอดระยะ
เวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา เอ็มจี ได้แนะน�ารถยนต์พลังงานทางเลือกเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง         
ทั้งในรูปแบบของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ได้แก่ MG ZS EV รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรก
ของเอ็มจีที่เข้ามาปลุกกระแสรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทย และ NEW MG EP รวมไปถึงปลั๊กอิน
ไฮบริด ในรุ่น MG HS PHEV ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าคนไทยเป็นอย่างดีและเป็นผู้น�า
ตลาดในกลุ่มดังกล่าว
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อายโินะโมะโต๊ะ ส่งแบรนด์ “เบลนดี”้ บกุตลาดเครือ่งดืม่ในประเทศไทย 
พร้อมดึง “ลี ฐานัฐพ์ - อิ้งค์ วรันธร” ร่วมงานพรีเซนเตอร์ 
 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากัด รุกตลาดเครื่องดื่มในประเทศไทย             
ด้วยการเปิดตัวแบรนด์ใหม่จากประเทศญ่ีปุ่น “อายิโนะโมะโต๊ะ เบลนด้ี” หลังจากท่ีประสบ
ความส�าเรจ็ทางการตลาดจนครองความเป็นแบรนด์อนัดบัหน่ึงในประเทศญ่ีปุน่ โดย “อายิโนะ
โมะโต๊ะ เบลนดี”้ ในประเทศไทย จะน�าเสนอผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ทีต่อบโจทย์วถิีชีวติคนรุ่นใหม่
ใน 2 รูปแบบ ท้ัง Blendy Stick เครื่องดื่มปรุงส�าเร็จชนิดผง และ Blendy เครื่องดื่มเย็น                  
ในรูปแบบขวด หลากหลายเมนู ทั้งกาแฟนม กาแฟด�า ชา และโกโก้ ที่จะช่วยให้คุณผ่อนคลาย
กบัความหอมอรอ่ย นุ่มละมุน สไตล์ญีปุ่่น ให้ทกุวนัเปน็วนัดีด ีHave a Blendy Day วันนเรศวร์ 
สุขลีกัษณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจอาหารแปรรูปและเคร่ืองดืม่ บริษทั อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด เปิดเผยว่า ในปัจจุบันน้ี ท่ีคนไทยหันมานิยมกาแฟสดและการด่ืมกาแฟท่ีคาเฟ่                  
โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นและวัยท�างาน อายิโนะโมะโต๊ะเองก็ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยาย
การท�าตลาดเครือ่งด่ืมในประเทศไทยและขยายกลุม่ฐานลกูค้าของเราให้มากขึน้ จงึได้แนะน�า
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้องใหม่ให้กับผู้บริโภคชาวไทย ภายใต้แบรนด์ “อายิโนะโมะโต๊ะ เบลนดี้” 
ซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟชั้นน�าท่ีประสบความส�าเร็จทางการตลาดเป็นอย่างดีในประเทศญ่ีปุ่น        
โดยผลิตภัณฑ์น้องใหม่ “อายิโนะโมะโต๊ะ เบลนดี้” จะชูจุดเด่นในเร่ืองความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีรังสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ที่จะให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ลิ้มลองใน     
2 รูปแบบ คือ Blendy Stick เครื่องดื่มปรุงส�าเร็จชนิดผง ที่ชวนให้ผ่อนคลายและเพลิดเพลิน
ไปกบัหลากหลายรสชาต ิทัง้ “กาแฟนม” และ “กาแฟนมแบบ1/2 แคลอร”ี ส�าหรบัผูท้ีใ่ส่ใจเรือ่ง
สขุภาพ โดยน�าเข้ากาแฟโดยตรงจากประเทศญีปุ่น่ “ชาเขยีว” ทีผ่ลติจากใบชาแท้จากประเทศ
ญี่ปุ่น และ “โกโก้” ที่เลือกสรรวัตถุดิบอย่างดีเยี่ยม ผ่านกระบวนการการผลิตด้วยเทคโนโลยี
พิเศษจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ได้รสชาติที่ นุ่ม ละมุน และความหอมที่ลงตัว

“KTM ไทยแลนด์” จดัหนัก…ชวนลูกค้า น�ารถ  KTM  เชก็สภาพฟรี 
พร้อมมอบแคมเปญพิเศษ "KTM Home Coming "
 KTM มอบความสขุ สร้างความมัน่ใจตลอดทกุการเดนิทางให้ลกูค้ากับแคมเปญ "KTM 
Home Coming " ด้วยการเชญิชวนลกูค้าน�ารถจกัรยานยนต์คนัโปรด กลบัมาเชก็สภาพฟรไีม่มี
ค่าใช้จ่าย ถึง 20 รายการ พร้อมรับส่วนลดค่าอะไหล่อกี 10% ท่ีศูนย์บรกิารทัว่ประเทศกัน ยาวๆ
ตลอดหนึ่งเดือนเต็ม ระหว่างวันนี้ 19 ก.ค. ถึง 19 ส.ค.นี้ เท่านั้น
 นายวรท กมลโชติรส รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท วรูม จ�ากัด ผู้น�าเข้า                
และจ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ KTM อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทมี      
ความมุ่งมั่น และตั้งใจให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของ
ลูกค้า ตลอดจนเป็นการขอบคุณลูกค้าอย่างย่ิงท่ีต้องการดูแลและมอบความสุข ให้กับลูกค้า
รถ KTM ในประเทศไทยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งยังเพ่ือเป็นการเน้นย�้า ถึงความมุ่งมั่น
พัฒนางานด้านบริการหลังการขายและอะไหล่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ให้เกิด
ความเชือ่มัน่ว่า เมือ่ KTM พร้อมจะดแูลและเคยีงข้างลกูค้าอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุการใช้งาน 
 ล่าสดุบรษิทัได้จดัแคมเปญ "KTM Home Coming " เชญิชวนลกูค้าผูใ้ช้จกัรยานยนต์  
KTM ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่กลับเข้ามารับบริการตรวจเช็กสภาพฟรี  20 รายการ ด้วยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องตรวจ XC2 รวมท้ังบริการตรวจหาความ       
ผิดปกติของระบบจาก code โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญสูง
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GREEN LIVING






