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เครือ่งดดูอดตี ส.ส. ทีเ่ริม่ท�างานตัง้แต่
หลงัปีใหม่ยงัท�างานต่อเนือ่ง ดเูหมอืน
ว่าการดูดท่ีด�าเนินการอยู่นี้ขยายเส้น
ตายให้อดีต ส.ส. ตัดสินใจยาวถึงช่วง
ปลายปี ไม่ใช่แค่ 1-2 เดือนอย่างที่มี
ข่าวออกมาก่อนหน้านี้ หมายความว่า
แรงดูดยังไม่สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย
ที่ต้องการมากนัก ได้แต่พวกปลาซิว
ปลาสร้อย ยังไม่ได้ปลาใหญ่ที่มีอดีต 

ส.ส. ในสังกัดเยอะๆ หรือพวกอดีต 
ส.ส. ภาพพจน์ดทีีจ่ะมาช่วยเสรมิภาพ
ลักษณ์ ก่อนปลดล็อกให้พรรคการ 
เมอืงท�ากจิกรรมได้ เครือ่งดดูคงต้อง
ท�างานหนักมากข้ึนเพื่อให้บรรลุเป้า
หมาย ต้องรอดูว่าการท�างานหนักจะ
ได้ผลตามเป้าหรอืจะท�างานเกนิก�าลงั
จนเครื่องไหม้

โลกวันนี้มีประเด็น 2

โสมขำวย้ำยเครือ่งเสยีง
จำกพรมแดน
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มาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการ
เลือกตั้ง ที่คนที่ไม่ยอมจ�านน 
ต่อพลังดูดเริ่มออกมาให้ข้อมูล
มากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนคนที่ท�าตัว
เป็นปลาตายไหลตามน�า้ กระแส
น�้าพัดพาไปตรงไหนก็ไป เร่ิม
ออกมาเปิดตัวมากข้ึนเร่ือยๆ 
เช่นเดียวกัน
 จากกระแสข่าวดูเหมือนว่า 
การดูดที่ด�าเนินการอยู่นี้มีเส้น
ตายให้อดีต ส.ส. ตัดสินใจยาว
ถงึช่วงปลายปี ไม่ใช่แค่ 1-2 เดอืน
อย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
 หมายความว่าแรงดูดยัง
ไม่สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย
ทีต้่องการมากนกั ได้แต่พวก
ปลาซวิปลาสร้อย ยงัไม่ได้ปลา
ใหญ่ที่มีอดีต ส.ส. ในสังกัด
เยอะๆ หรือพวกอดีตส.ส. 
ภาพพจน์ดมีากเท่าทีต้่องการ
 ท�าให้ต้องออกแรงดูดมาก
ขึ้น เสนอเงื่อนไขที่น ่าสนใจ 
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กับอดีต ส.ส. ท่ียังไม่ยืนยัน 
การเป็นสมาชิกพรรคกับต้น
สังกัดเดิม ซึ่งหมดเขตการยืน 
ยันไปแล้วเมื่อวานที่ผ ่านมา  
(30 เม.ย.)
 ก ่อนปลดล็อกให ้พรรค 
การเมืองท�ากิจกรรมได้ ซึ่งจะ
เป็นการเปิดโอกาสให้ยื่นสมัคร
เป ็นสมาชิกพรรคได ้อีกครั้ ง 
เครื่องดูดคงต้องท�างานหนัก
มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 ต้องรอดวู่าการท�างานหนกั
จะได้ผลตามเป้าหรือจะท�า 
งานเกินก�าลังจนเครื่องไหม้

ก่อนจะว่ากนัถงึเรือ่งสถานการณ์
ทางการเมือง ต ้องขอแสดง 
ความดีใจกับนายสมยศ พฤก 
ษาเกษมสุข อดีตบรรณาธิการ
นิตยสารวอยซ์ออฟทักษิณ : 
เสียงทักษิณ (VOICE OF 
TAKSIN) แกนน�ากลุม่ 24 มิถุน
าประชาธิปไตย และครอบครัว 
ที่ได ้รับอิสรภาพแล้วหลังถูก 
จ�าคุกนาน 7 ปี ในความผิด 
ตามกฎหมายอาญา มาตรา  
112 และมาตรา 138 กรณี 
หมิ่นประมาท พล.อ.สพรั่ง 
กัลยาณมิตร โฆษกคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 
คณะรัฐประหารรุ ่นพี่ของคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
ในปัจจุบัน
 คนท่ีติดตามข่าวสารบ้าน
เมืองคงรู้ดีถึงที่มาที่ไปท่ีท�าให้
นายสมยศต้องเข้าไปอยูใ่นเรอืน
จ�า แม้จะมข้ีอเรยีกร้องจากหลาย
ฝ่ายทั้งจากในและต่างประเทศ
ให้ปล่อยนายสมยศก่อนหน้านี้
แต่ไม่เป็นผล นายสมยศต้องอยู่
ในเรือนจ�าจนครบก�าหนดโทษ
 เรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้
กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะฝ่าย
บังคับใช้กฎหมาย ที่ได้เรียน
รูว่้านอกจากจบัคนไปขงัไว้ 1 
คนแล้ว ไม่ได้อะไรมากไป
กว่านัน้โดยเฉพาะในด้านการ 
ยอมรับจากท้ังในและต่าง
ประเทศ
 เช่นเดียวกับกรณีบ้านพัก
ตุลาการในพื้นที่ดอยสุเทพ จัง 
หวัดเชียงใหม่ ที่ยังมีการเคลื่อน 
ไหวคัดค้านอย่างต่อเนื่อง

ได้แค่ปลาซิว
อดีต ส.ส. ที่ไม่ยอมจำ�นน

ต่อพลังดูดของฝ่�ยคุมอำ�น�จ
เริ่มออกม�ให้ข้อมูลม�กขึ้นเรื่อยๆ

 จริงอยู่ว่าการสร้างบ้านพัก
ในพื้นที่ป่าได้ท�าอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย แต่ความรู้สึกของ
ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ี
ต่างมองว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง 
และดูเหมือนว่าผู ้เกี่ยวข้องทั้ง
หลายต้องการยึดกฎหมายใน
การตัดสินเรื่องนี้โดยไม่เกรงต่อ
ผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
 ฟังจากผู้มีอ�านาจเกี่ยวข้อง
ทุกระดับแล้วดูเหมือนว่าต้อง 
การซื้อเวลาในเรื่องนี้ต่อไป โดย
หวังว่าเรื่องจะค่อยๆเงียบไปเอง 
มีบางคนพยายามโยงว่าการ
เคลื่อนไหวของผู ้คัดค้านเป็น
เรื่องทางการเมืองที่มีฝ่ายตรง
ข้ามกับผู ้มีอ�านาจในปัจจุบัน 
เป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง
 ดูแล ้วการก ่อสร ้างน ่าจะ
ด�าเนินต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น
และส่งมอบกันในเดือนมิถุนา 

ยนที่จะถึงนี้ ซื้อเวลาถึงขั้นให้
ก่อสร้างเสร็จและส่งมอบงาน 
เรื่องที่จะให ้รื้อตามค�าเรียก 
ร้องของประชาชนคงไม่อยู ่ใน 
หัวผู้มีอ�านาจ
 จึงน่าสนใจว่าท้ายที่สุดเมื่อ
ก่อสร้างเสร็จ เมื่อผู้รับเหมาส่ง
งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีผู้
พิพากษาท่านใดกล้าย้ายเข้าไป
อยู่ในหมู่บ้านหรือไม่ ภาคประ 
ชาชนที่เคลื่อนไหวคัดค้านเรื่อง
นี้จะด�าเนินการอย่างไรต่อไป
 จะปล่อยให้เรื่องค่อยๆเงียบ
หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หรือจะมีการเคลื่อนไหวจน 
กว่าจะบรรลุเป้าหมาย คือให้ 
รือ้บ้านเพือ่คนืผนืป่าอนัสมบรูณ์
กลับมาอีกครั้ง
 ไม่ต่างจากเรื่องการออกแรง
ดูดอดีต ส.ส. ให้ไหลมารวมกัน
เพื่อท�าภารกิจอุ้ม “ลุงตู่” กลับ
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In Brief : ย่อความ

ฆ่ากิเลส

ทรรศนะ

ลูกผู้ชายหากได้บวชเรียนสักครั้งก็
ถือว่าไม่เสียชาติเกิด ไม่เสียทีที่เกิด
เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา 
ได้ศึกษาเรียนรู้ ให้ศาสนามากล่อม
เกลาช�าระล้างจิตใจ เพ่ือเดินไปสู่
เส้นทางการดับทุกข์   

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

จิตส�านึกแหว่ง!
การ “รวมพลคนเชียงใหม่ทวงคืน
ผนืป่าดอยสเุทพ” กรณ ี“หมูบ้่านป่า
แหว่ง” ของภาคประชาชน 44 องค์กร 
ซึ่งมีคนร่วมแสดงพลังหลายพันคน
ต้ังแต่เช้าจรดเยน็ ยนืยนัเจตนารมณ์ให้ 
“ท่ันผู้น�า” คืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพโดย
การ “รื้อบ้านพักตุลาการ” เท่านั้น 
หาก 7 วันยังไม่มีค�าตอบ วันท่ี 6  
พฤษภาคมก็จะยกระดับการเรียกร้อง 
ในทุกมิติ
 การออกมาทวงคนืผืนป่าสะท้อน 
ให้เหน็ “พลังของประชาชน” ที่ไม่ 
ใช่แค่ “กฎหมาย” หรืออ้าง “ที่ดิน
ของรัฐ” จะท�าอะไรก็ได้ 
 ขณะที่ “ศาลยุติธรรม” ก็ยืนยัน
ว ่ายอมรับการตัดสินใจของ “ทั่น 
ผู้น�า” ทุกประการ  จึงอยู่ที่ “ทั่นผู้น�า” 
ที่กล ้าแก้ป ัญหาหรือไม่ ไม่ใช ่อ ้าง 
แต่ “กฎหมาย” หรือโยนความผิด
ความบกพร่องให้กับระบบหรือฝ่าย
ต ่างๆ เพราะที่ผ ่านมาหลายเรื่อง 
ใช้ “อ�านาจพเิศษ” หรอื “อภนิิหาร
ทางกฎหมาย” โดยอ้าง “ความชอบ
ธรรม” ต่างๆ  
 “หมู่บ้านป่าแหว่ง” ไม่ผิด “กฎ 
หมาย” แต่ขัดกับความรู ้สึกของคน 
ส่วนใหญ่ในสังคมและประชาชนใน 
พื้นที่  เป็น “บทเรียน” ส�าคัญให้ 
หน่วยงานรัฐและข้าราชการทุกระดับ 
มี “จิตส�านึก” ความถูกต ้องชอบ 
ธรรม เรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม 
ไม่ใช่เอาช่องโหว่ของ “กฎหมาย” 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนและ
พวกพ้อง  
   ปัญหา “หมู่บ้านป่าแหว่ง” จึง 
อยู่ที่ “จิตส�านึก” ของ “ทั่นผู้น�า”  
เช่นกันว่ากล้าตัดสินใจและยืนอยู่ข้าง
ประชาชนหรือไม่?
 ไม่ใช่ “ถ่วงเวลา” และ “จับแพะ
ชนแกะ” โทษอดีต โทษระบบ และ
โทษประชาชน แต่ไม่โทษตัวเอง!

มรสุมพัดพาคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา  
อดีตพิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เข้า 
สู ่ร ่มกาสาวพัสตร์ในพระพุทธศาสนา  
โดยบวชที่วัดหนองกระทุ่ม อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา เป็นเวลา 15 วัน และได้
รับฉายา “วชิรมโน” การบวชครั้งนี้เพื่อ 
อุทิศบุญกุศลให้คุณแม่ท่ีมีอาการป่วย ซึ่ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมอนุโมทนาใน
ครั้งนี้ด้วย
 ถือเป็นบุญกุศลจริงๆ บางครั้ง “ทุกข์
เป็นเหตุให้เกดิศรทัธา” ถ้าไม่มทุีกข์กม็นี้อย 
คนที่จะมีศรัทธาเพื่อดับทุกข์ หาทางออก
จากทุกข์ พอมีทุกข์ก็ท�าให้เกิดศรัทธาจะ
ออกจากทุกข์ ร่มเงาพระพุทธศาสนาเป็น
ที่มอง ที่จอง ที่คิดจะปกป้องคุ้มครองได้
 ศาสนาพุทธยังไงก็เป็นที่พึ่งของสัตว์ 
โลกได้ตราบใดที่มนุษย์ยังมีทุกข์ ที่ถาม 
ว่ามีศาสนา มีธรรมะไปเพื่ออะไร ค�า 
ตอบคือเพื่ออยู่อย่างไม่เป็นทุกข์ อย่าง 
ที่มีข ่าวว ่าตอนน้ีมีคนฆ่าตัวตายเป ็น

จ�านวนมาก คือใน 100,000 คน จะม ี
คนฆ่าตัวตาย 20-40 คน ปีหนึ่งคนไทย
ฆ่าตัวตายเยอะมาก เพราะมีป ัญหา  
มีความทุกข์ คุณสรยุทธก็มีความทุกข์  
แต่ไม ่ฆ ่าตัวตาย หันมาสู ่ร ่มเงาพระ 
พุทธศาสนาท่ีท�าให้ฆ่ากิเลส ฆ่าความ 
ทุกข์ให้ตาย แต่ตัวเนื้อหนังไม่ต้องตาย 
เอาไว้สู้กับกิเลส กับทุกข์ต่อไป 
 ถ้าเข้าใจพุทธศาสนาก็ต้องท�าอย่างนี้  
พวกข้ีแพ้คือพวกไม่รู ้ศาสนา ก็จะใช้วิธี 
ฆ่าตัวตาย ฆ่าเนื้อหนัง หรือบางครั้งยัง 
ไปฆ่าคนอื่นตายอีก อย่างนี้ใช ้ไม ่ได ้ 
ดงันัน้ เมือ่เรารูแ้ละเข้าใจในพทุธศาสนาก็
จะไม่ฆ่าตัวตาย แต่จะฆ่าท่ีกิเลสเพื่อ 
ดับทุกข์ เนื้อหนังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไร  
ไปยิงไปฆ่ามันก็แค่นั้น 
 พระพุทธศาสนาถือว่าลูกผู้ชายหาก 
ได้บวชเรียนสักครั้งก็ถือว่าไม่เสียชาติเกิด 
ไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธ
ศาสนา ได้ศึกษาเรียนรู ้ ให้ศาสนามา
กล่อมเกลาช�าระล้างจติใจเพือ่เดนิไปสูเ่ส้น
ทางการดับทุกข์ 
 ก็ขอให้คุณสรยุทธเจริญในร่ม
กาสาวพัสตร์และเห็นช่องทางดับ 
ทุกข์ อาจจะได้เป็นพระนักเทศน์ชื่อ 
ดังของพระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่งก็ 
ได้ถ้าเกิดอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ไป
นานๆ เพราะพื้นฐานในการพูดจาก ็
ได้เปรียบพระรูปอื่นๆหลายรูปอยู ่
แล้ว อาตมาเองก็จะได้เบาแรงด้วย  
ถ้าคุณสรยุทธช่วยพูด ช่วยเทศน์  
ช่วยสอนให้ชาวบ้านเข้าใจธรรมะ ก็ 
จะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
มากขึ้นแน่นอน
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

‘ลลิล’บุก‘ลำาลูกกา-คลองหลวง’

 นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการรองผู้จัดการ
ใหญ่ บรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื LALIN ผู้พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจ 
ทีด่”ี เปิดเผยว่า การพฒันาอสังหารมิทรพัย์โซน
กรุงเทพฯตอนเหนือ ย่านถนนรังสิต ล�าลูกกา 
ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีความเจริญอย่างต่อ
เนื่องจากการขยายถนนพหลโยธิน ดอนเมือง 

“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” ชี้โซนกรุงเทพฯตอน
เหนือมีศกัยภาพสงูเป็นท�าเลอยูอ่าศยัแห่ง
อนาคต ผุด 2 โครงการ ล�าลูกกา-คลอง 
หลวง มูลค่า 1,300 ล้านบาท  

  
 

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน)
ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25 ของบริษัท 
ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำากัด (มหาชน) (UT) เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560 
แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจำานวน 
66,351,121 บาท สำาหรับเงินปันผลท่ีผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้ 
รับในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับใน 
ป ี2560 ไปตามสทิธเิปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 7 ป ีตามขอ้บงัคบับรษิทั

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

          นางพิมพ์พร โชติรัตนกุล
              กรรมการผู้จัดการ
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ปทมุธาน ีรังสติ และล�าลกูกา จนเป็นท�าเลท่ีอยู่
อาศัยแห่งใหม่ที่มีศักยภาพ มีรถไฟฟ้าสายสี
เขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) และสายสี
แดง (บางซือ่-รังสติ-ม.ธรรมศาสตร์) ทีก่�าหนด
สร้างเสร็จปี 2563 ทั้งยังรายล้อมด้วยทางด่วน
หลายเส้นทาง อาทิ ถนนวงแหวนตะวันออก 
ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์ และทางยก
ระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ จึงสามารถเชื่อมต่อ
พืน้ทีช่ัน้ในของกรงุเทพฯได้อย่างสะดวกรวดเรว็  
 บริษัทได้เปิดโครงการแล้ว 2 โครงการมูล 
ค่ากว่า 1,300 ล้านบาท ซึ่งมีผลตอบรับจากลูก 
ค้าดีมาก โดยความต้องการในย่านนี้เป็นที่อยู่
อาศัยแบบครอบครัว ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม 
ล่าสุดได้เปิดโครงการลลิล ทาวน์ (LALIN 
Town) ไลโอ (LIO) ล�าลูกกา คลอง 4-5 เป็น
บ้านเดี่ยวหลังใหญ่และทาวน์โฮมแนวคิดใหม่
สไตล์โมเดิร์นขนาด 2 ชั้น
 ส�าหรับแบบบ้านมีให้เลือกทั้งหมด 6 แบบ 
ได้แก่ แบบบ้าน HIVE ทาวน์โฮม สูง 2 ชั้น 
ขนาด 105 ตร.ม. ฟังก์ชนั 3 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ 
และ 1 ที่จอดรถ แบบบ้าน HAUS ทาวน์โฮม 
สูง 2 ชั้น ขนาด 125 ตร.ม. ฟังก์ชัน 4 ห้องนอน 
2 ห้องน�้า และ 2 ที่จอดรถ แบบบ้าน CRISP 
บ้านแฝด สูง 2 ชั้น ขนาด 141 ตร.ม. ฟังก์ชัน 
4 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ และ 1 ทีจ่อดรถ แบบบ้าน  
CRISP EX บ้านแฝด สูง 2 ชั้น ขนาด 141 
ตร.ม. ฟังก์ชัน 4 ห้องนอน 2 ห้องน�้า และ 3 ที่
จอดรถ แบบบ้าน CARA บ้านเดี่ยว สูง 2 ชั้น 
ขนาด 141 ตร.ม. ฟังก์ชนั 4 ห้องนอน 2 ห้องน�า้ 
และ 2 ที่จอดรถ และสุดท้ายแบบบ้าน CRAFT 
บ้านเดี่ยว สูง 2 ชั้น ขนาด 155 ตร.ม. ฟังก์ชัน 
3 ห้องนอน 2 ห้องน�้า และ 2 ที่จอดรถ ผู้สนใจ
ลลิล ทาวน์ ไลโอ ล�าลูกกา คลอง 4-5 ติดต่อ
เข้าชมโครงการ Call Center โทร.1778 และเว็บ 
ไซต์ www.lalinproperty.com, Line @LalinSociety
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เศรษฐกิจ

  
 

บริษัท สหยูเนี่ยน จำ�กัด (มห�ชน)
ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25 ของบริษัท 
สหยูเนี่ยน จำากัด (มหาชน) (SUC) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน 
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 เมษายน  
2561  ในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้ 
กบัผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแตว่นัที ่27 เมษายน 2561 เปน็ตน้ไป 
  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

            นางจันทรตรี ดารกานนท์
            กรรมการผู้อำานวยการ
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ประชมุส�มญัผูถ้อืหุ้น : วิศษิฎ์ อคัรวิเนค ประธานกรรมการ บรษัิท ทาคูน ิ กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน)  
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น2561โดยที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03500 บาทต่อหุ้นโดย 
ก�าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเงนิปันผลในวันท่ี 26 มนีาคม 2561และก�าหนดจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ใน 
วนัที ่21 พฤษภาคม 2561 

SPPชวีมวลจีแ้ก้ซ้ือไฟ

นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานชมรม 
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล เปิดเผย
ว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ยื่น
หนังสือเปิดผนึกถึงนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หลังจาก
ข้อเรียกร้องยังไม่ได้รับการแก้ไขและน�าเข้า
สู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) หลังมีข่าวแนวทางแก้
ปัญหาทีก่ระทรวงพลงังานอาจใช้วธิกีารช่วย
ซื้อไฟฟ้าในปริมาณเพิ่มขึ้นแทนการปรับ
ราคาตามมตคิณะกรรมการบรหิารนโยบาย
พลังงาน (กบง.) ก่อนหน้านี้ ทั้งที่ปัญหาอยู่
ที่การก�าหนดราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหลื่อมล�้า
และการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู ้
ประกอบการ SPP ชีวมวลที่ 2.65 บาทต่อ
หน่วย และ VSPP ชีวมวลที่ 4.54 บาทต่อ
หน่วย ไม่ใช่เรื่องปริมาณการรับซื้อไฟฟ้า
 การช่วยด้วยการซือ้ไฟฟ้าในปรมิาณเพิม่
ขึ้นจะยิ่งสร้างความเดือดร้อนให้ SPP ชีว
มวลที่มีสัญญาขายไฟแบบ Firm เป็นเท่า
ทวีคณู เพราะต้องหาซือ้เชือ้เพลงิชวีมวลเพิม่
มากขึ้นโดยที่ไม่มีก�าลังซ้ือเพียงพอที่จะ
แข่งขันกับ VSPP ได้ เนื่องจากนโยบายรัฐ
ก�าหนดราคารบัซือ้ไฟต่างกนัมากถงึเกอืบ 2 
บาทต่อหน่วย และมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะ
โดนค่าปรับตามสัญญาแบบ Firm ขณะท่ี 
VSPP ได้เปรียบค่าไฟที่ได้รับสูงกว่าและมี
สญัญาขายไฟแบบ Non-Firm จึงไม่มีความ
เสี่ยงเรื่องค่าปรับ
 ชมรม SPP ชีวมวลจึงเรียกร้องให้ได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามประกาศเรื่อง
การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ถ้าเรื่อง
เงยีบหายเช่นทีผ่่านมา ผูป้ระกอบการหลาย
รายคงอยู่ไม่รอดแน่ เพราะแบกภาระขาด 
ทนุตดิต่อกนัหลายปีแล้วและอยูใ่นช่วงทีต้่อง
คืนหนี้สินแก่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ รวมถึง
ความเช่ือม่ันของนักลงทนุต่างชาตหิลายราย
ทีเ่ข้ามาลงทนุ SPP ชวีมวล ซึง่เป็นโรงไฟฟ้า
รุ่นแรกที่บุกเบิกการผลิตไฟฟ้าด้วยการซ้ือ
เชื้อเพลิงจากของเหลือทางการเกษตร ไม่มี
เชื้อเพลิงเป็นของตัวเอง ไม่เคยได้รับทั้งเงิน
สนับสนุน Adder และ FiT จึงไม่เคยเป็น
ภาระค่าไฟของประเทศและประชาชน
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ต่างประเทศ

  
 

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำ�กัด (มห�ชน)
ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25 ของบริษัท 
ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำากัด (มหาชน) (UPF) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏ 
อยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัท ณ วันที่  
4 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท) โดยจะจ่าย  
เงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุ้นภายใน 1 เดอืน นับตัง้แตว่นัที ่26 เมษายน 
2561 เป็นต้นไป
  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

             นายพงศ์ศักดิ์ เที่ยงวิบูลย์วงศ์
           กรรมการผู้จัดการ
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โสมขาวย้ายเครือ่งเสยีงจากพรมแดน 

 กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้แถลงว่า จะ 
ขนย้ายชุดเครื่องกระจายเสียงหลายสิบเครื่อง 
ออกจากแนวพรมแดนในวันอังคารและหวังว่า
เกาหลีเหนือจะด�าเนินการแบบเดียวกัน เกา 
หลใีต้ปิดการกระจายเสยีงต่อต้านเกาหลเีหนอื

ทางการเกาหลีใต้จะย้ายเครื่องกระจาย
เสยีงต่อต้านเกาหลเีหนือออกจากแนวพรม 
แดนติดกับเกาหลีเหนือ หลังจาก 2 ผู้น�า
เกาหลพีบกนัครัง้ประวตัศิาสร์และจะปลด 
ชนวนอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกา 
หลทีีเ่ป็นปัญหาความตงึเครยีดมายาวนาน

ก่อนหน้าก�าหนดการประชุมสุดยอดระหว่าง
ประธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกาหลีใต้ กับ
นายคิม จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือ เมื่อวัน 
ศุกร์ ซึ่งเกาหลีเหนือได้ระงับการกระจายเสียง
ในฝั่งตนเช่นกัน 
 ขณะที่ส�านักข่าวเคซีเอ็นเอของทางการ
เกาหลเีหนอืรายงานว่า เกาหลเีหนอืจะกลบัไป 
ใช้เขตเวลาเดียวกับเกาหลีใต้ตั้งแต่วันเสาร์ที่  
5 พฤษภาคม ซึ่งจะเร็วขึ้นจากปัจจุบัน 30 นาที 
 เกาหลีเหนือได้เปลี่ยนไปใช้เขตเวลาของ 
ตนก่อนคาบสมุทรเกาหลีตกเป็นอาณานิคม
ญ่ีปุ ่นในปี 2453-2488 ช้ากว่าเวลาญี่ปุ ่น 

และเกาหลีใต้ 30 นาที หรือเร็วกว่าไทย 1 ชั่ว 
โมง 30 นาที ในปี 2558 ครบรอบ 70 ปีของ 
การปลดแอกจากญี่ปุ่นเพื่อแสดงความรักชาติ  
เคซีเอ็นเอรายงานว่า ผู้น�าเกาหลีเหนือรับปาก 
ระหว่างประชุมสุดยอดกัประธานาธิบดีเกา 
หลีใต้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจะกลับไปใช้เขต
เวลาเดียวกับเกาหลีใต้ 
 ผู ้น�าเกาหลีเหนือมีแผนพบปะหารือกับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ ใน 
อีกไม่กี่สัปดาห์นี้

รมต.มหาดไทยผูด้ลีาออก 

 นางแอมเบอร์ รัดด์ รัฐมนตรีมหาดไทย
อังกฤษ ลาออกแล้วเมื่อวานนี้ เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบกรณีท�าให้คณะกรรมการในรัฐสภา
เข้าใจผดิโดยไม่เจตนาจากการยนืยนัว่ารฐับาล
ไม่ได้เจาะจงเป้าหมายในการเนรเทศผูเ้ข้าเมอืง
 นางรัดด์ วัย 54 ปี ซึ่งรับต�าแหน่งนี้ในปี 
2559 ระบุในหนังสือลาออกว่า กรณีอื้อฉาววิน
ด์รัชท�าให้เร่ืองส�าคัญเร่ืองหนึ่งของประเทศได้
รับความสนใจ ผู้มสีทิธเิลอืกตัง้ต้องการให้ผูท้ีม่ี
สิทธิอยู่อาศัยในอังกฤษได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมและมมีนษุยธรรม ส่วนผู้ลอบเข้าเมอืง 
ก็ต้องถูกเนรเทศ ทั้งนี้ ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่าน
มารฐับาลนายกรฐัมนตรเีทเรซา เมย์ ขององักฤษ 
ถกูกดดนัให้ชีแ้จงว่าเหตใุดลกูหลานของคนรุน่
ที่เรียกว่าวินด์รัช ซึ่งหมายถึงชาวแคริบเบียนที่
ได้รับเชิญให้อพยพเข้าอังกฤษระหว่างปี 2491-
2514 เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จงึไม่ได้
รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
 ด้านนางไดแอน แอบบอตต์ โฆษกพรรค
แรงงานซึ่งเป็นฝ่ายค้าน กล่าวว่า นางเมย์ผู้ท�า 
ให้เกิดวิกฤตนี้จะต้องออกมาชี้แจงโดยทันที ว่า 
เหตใุดจงึเกดิเร่ืองภายใต้การก�ากบัดแูลของเธอ 
และแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าทราบเรื่อง
นางรัดด์ ท�าให้คณะกรรมการกจิการมหาดไทย 
ในสภาเข้าใจผิดระหว่างการชี้แจง
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สังคม

Montblanc High Artistry

  
 

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน)
ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 25 ของบริษัท  
ยูเนี่ยนพลาสติก จำากัด (มหาชน) (UP) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ 
ในวนัปดิสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบรษิทั ณ วนัที ่4 เมษายน 
2561 ในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)  
โดยจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 
26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
  
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

            นายราเมศ เข็มเพชร
       กรรมการผู้จัดการ

UP-p1-040418=4*7

“มงต์บลองค์” (Montblanc) แบรนด์เครื่อง
เขียนชั้นสูงชื่อดังแห่งเมืองฮัมบูร์ก ประเทศ
เยอรมนี น�าโดย มร.ดักลาส์ ฮัมฟรีย์ ประธาน
กรรมการ, วรรณชื่น ทองเย็น ผู้จัดการอาวุโส 
แผนกลักชัวรี่แอนด์ไลฟ์สไตล์ และกิตติมา  
กรดุสขุ ผูจ้ดัการมงต์บลองค์ บรษิทั ดเีคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมด้วย มร.แมทธิว  
ดูปอง ประธานกรรมการมงต์บลองค์เอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ จัดงานดินเนอร์หรูเปิด 
ตัวงานศิลปะชั้นสูงประจ�าปี 2018 ในงาน 
ไฮ อาร์ทิสทรี โฮเมจ ทู ฮันนิบาล บาร์กา  
ลิมิเต็ด อิดิชั่น 1 

โดยได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้ระดับวีไอพีผู้ช่ืน
ชอบในแบรนด์มงต์บลองค์ อาทิ ประชา- 
ศศิลักษณ์ และดอม เหตระกูล, กรองกาญจน์ 
ชมะนันทน์, ชนัดดา จิราธิวัฒน์, นิภาพร  
ศิริพงศ์, อุษณีย์ มหากิจศิริ, พีระ กิตติวรรธ
นกุล, กรัท สุขุมวาท, วิเชียร ชนาเทพาพร 
เป็นต้น ร่วมงานด้วย ณ ห้องอาหาร Elements 
โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
 วรรณชื่น ทองเย็น ผู้จัดการอาวุโส แผน
กลักชัวรี่แอนด์ไลฟ์สไตล์ บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ�ากัด กล่าวว่า ส�าหรับปี 2018 
มงต์บลองค์ขอน�าเสนอปากการุ่นพิเศษด้าม
เดียวในโลกในชื่อ “Hannibal Barca Limited 
Edition” มูลค่า 1.5 ล้านยูโร ที่สร้างสรรค ์
ขึ้นจากหน้าประวัติศาสตร์แห่งชัยชนะอันยิ่ง 
ใหญ่ของขุนพลฮันนิบาล บาร์กา นักรบผู้ยิ่ง 
ใหญ่แห่งเมืองคาร์เธจ “ดีไซน์เศียรช้าง” 
ประดับมงกุฎเพชร DFL6 กะรัต และประดับ
บลูแซฟไฟร์นับพันเม็ด ช่างฝีมือของมงต์ 
บลองค์ได้น�าอัจฉริยภาพเฉพาะของแบรนด์
 พ ร ้ อ มแนะน� าน าฬ ิ ก าคอล เ ลค ช่ั น  
Montblanc 1858 น�าโดยนาฬิกาโครโน 
กราฟ 1858 และนาฬิกาพก 1858 มรดก 
แห่งการครบรอบ 160 ปีของมิเนอร์วา ที ่
ต่อยอดแรงบันดาลใจจากการออกแบบเพื่อ 
นักผจญภัยและนักส�ารวจภูเขา และเพื่อสดุด ี
ต่อการครบรอบ 160 ปีของโรงงานมิเนอร์วา  
ณ เมืองวิเญอเรต์ หุบเขาแซง-ติมิเยร์ แหล่ง 
ผลิตนาฬิกาที่นับเป็นหนึ่งในมรดกของโลก  
โดยการน�านาฬิกาจับเวลาโครโนกราฟและ
นาฬิกาพกที่ออกแบบและผลิตขึ้น ณ โรงงาน 
มิเนอร์วา เพื่อใช้ในทางการทหารและการ
ส�ารวจภูเขา อันเป็นนาฬิกาคอลเลคชั่นที ่
โด่งดังระดับต�านานในช่วงยุค 1920-1930
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                   2560 2559
            หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 บาท	 บาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม																 	-	 -	
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย				 2,702,722,756	 2,563,431,911
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ								 720,917,961	 815,663,770	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 																	-												 -			
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		 	-				 								-			
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย					 27,153,990		 			21,174,131	
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		 -						 -				
หนี้สินอื่น		 	 321,351,555	 274,296,971	
				 	 	 	 												รวมหนี้สิน																			 3,772,146,262		 3,674,566,783
ส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้น	 																-				 	-			
ส่วนของเจ้าของ	 	 	
ทุนช�าระแล้ว	(จดทะเบียน	650,000,000	บาท)			 650,000,000		 	650,000,000	
เงินลงทุนจากส�านักงานใหญ่	(สาขาของบริษัทต่างประเทศ)			 -					 -	
ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น							 	-				 -		
ส่วนเกิน	(ต�่ากว่า)	มูลค่าหุ้น
ส่วนเกินหุ้นทุนซื้อคืน	 -					 -	
ก�าไร	(ขาดทุน)	สะสม	 	 		
	 จัดสรรแล้ว
	 	 ทุนส�ารองตามกฎหมาย	 65,000,000	 65,000,000	
	 	 จัดสรรส�าหรับทุนหุ้นซื้อคืน	 																							-					 -	
	 	 อื่นๆ																																																								 -																			-	
	 ยังไม่ได้จัดสรร	 																																				(76,807,291)			 80,952,301
	 หัก	หุ้นทุนซื้อคืน	 																																																			-				 								-				
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 				16,873,209		 			14,852,364
																					รวมส่วนของเจ้าของ	 655,065,918		 810,804,665	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 4,427,212,180					4,485,371,448

  

Alianz(งบ)-P1-270418=7x10

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)
Allianz General Insurance Public Company Limited

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 	
 
          
ลงชื่อ	................................................................กรรมการผู้มีอ�านาจ	 	
												(นางสาวศิรินทิพย์	โชติธรรมาภรณ์)

     
ลงชื่อ	................................................................กรรมการผู้มีอ�านาจ	 	
																			(นายมนตรี	พ่วงพูล)
   
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่องบการเงินอย่างย่อ   
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)   

ความเห็น   

งบการเงินอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	ซึ่งน�ามาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัท	อลิอันซ์	ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560
   ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระส�าคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามเกณฑ์ที่ประกาศ	
ของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เพื่อประกาศงบการเงินอย่างย่อในหนังสือพิมพ์และ	
ปิดประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการของบริษัท	
 งบการเงินอย่างย่อ	
 งบการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ดังนั้น	การ	
อ่านงบการเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีไม่สามารถแทนการอ่านงบการงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีได้	
  งบการเงินที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว  

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่	21	มีนาคม	2561 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินอย่างย่อ   

ผูบ้รหิารมหีน้าทีใ่นการจดัท�างบการเงนิอย่างย่อตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั
เรื่อง	แบบรายการงบดุลและงบก�าไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2560	เพื่อประกาศในหนังสือพิมพ์และปิ	
ประกาศไว้	ณ	ที่ท�าการของบริษัท	 	 	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินอย่างย่อว่าสอดคล้องในสาระส�าคัญกับงบการเงินที ่
ตรวจสอบแล้วหรือไม่	จากการปฎิบัติงานของข้าพเจ้า	ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส	810	(ปรับปรุง)	
“งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”	 	 	

(พรรณทิพย์	กุลสันติธ�ารงค์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4208
บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด
1	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพมหานคร
21	มีนาคม	2561

   2560 2559

	 	 																										รายการ	 บาท	 บาท

เบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อ	 																				3,186,751,278		 2,857,414,557	

เบี้ยประกันภัยรับหลังการเอาประกันภัยต่อ	 																				1,672,961,686								1,309,979,451	

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	 																																			1,495,373,456		 					1,203,172,792	

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 																																						223,063,307	 	272,817,269	

รายได้จากการลงทุนสุทธิ	 																																																						37,372,811												45,230,649	

รายได้เงินสมทบ																																																																														-			 	 											-			

ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนและการปรับมูลค่ายุติธรรม	 					4,575												(2,575,165)

รายได้อื่น	 																																																																					48,058,102												31,130,202	

	 รวมรายได้																																																																		1,803,872,251								1,549,775,747	

ค่าสินไหมทดแทนก่อนการเอาประกันภัยต่อ																																					1,256,050,293								1,195,195,182	

ค่าสินไหมทดแทนหลังการเอาประกันภัยต่อ	 																									826,068,432		 	705,815,121	

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม	(ลด)	 									-	 -			

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม	(ลด)	 																																								-	 -			

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ	 358,421,119											334,837,681	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 381,014,648											329,908,655	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 431,734,005		 372,611,518	

ค่าใช้จ่ายอื่น	 	5,656,449	 6,448,758	

	 รวมค่าใช้จ่าย	 			2,002,894,653	 	1,749,621,733	

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	(199,022,402)								(199,845,986)

ค่าใข้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้	 	(40,514,629)										(40,988,706)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 			(158,507,773)									(158,857,280)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 	

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	 2,526,056	 1,998,672

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่	 																										-																							-			

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 			ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	 																																	935,226	 (2,004,459)

	 ผลก�าไร	(ขาดทุน)	ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอื่น	 																																											-																							-			

	 ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 																(692,256)	 1,158	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี-สุทธิจากภาษี	 																2,769,026		 (4,629)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี	 																																							(155,738,747)	 (158,861,909)

                            2560 2559 
                     สินทรัพย์	 บาท	 บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 598,492,046	 632,962,179						
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	 															331,630,475	 279,803,365				
รายได้จากการลงทุนค้างรับ	 			7,160,981	 8,267,283							
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ									 1,410,131,043	 1,404,634,196			
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	 147,747,385	 165,769,406											
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์		 -																			-				
สินทรัพย์ลงทุน	 	 	

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 1,532,537,330	 1,722,728,592											
	 เงินให้กู้ยืม						 -	 -	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					 -																		-																						
ทรัพย์สินรอการขาย	 -				 			-								
ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ					 29,353,368	 37,436,665		
ค่าความนิยม	 	-				 -							
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	 				80,653,574			 25,117,287						
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	174,955,278			 135,132,906	
สินทรัพย์อื่น			 114,550,700		 	 73,519,569

รวมสินทรัพย์             	4,427,212,180				4,485,371,448
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รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910
สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอนิเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4820 (1345) วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)

Gong Toon-p-260418=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบัญชหีรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยต้องศกึษาวชิาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4820 (1345) วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Sri Ar Pha-p-290318

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600 Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

2. โฟรแมน 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขากอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

3. พนักงานสโตร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป  • วุฒิปวช.ขึ้นไป
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สามารถสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมาที่
คุณมาโนช อุดมวรานนท์ 

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 33/98-99 หมู่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.5 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2743-1003 แฟกซ์ 0-2743-1004

บริษัทฯ จำ�หน่�ยไฟฉุกเฉิน, ไฟอล�ม และ

อุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิดต้องก�รรับสมัครพนักง�นเพิ่มดังนี้

E-mail : sale@protecthai.com LINE ID: manoch2u

1.พนักงานประสานงานขาย 2  อัตรา
	 •	เพศหญิง	วุฒิปวช.	ขึ้นไป
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำและคอมมิชชั่น

2. พนักงานขับรถสงของ  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	ไม่จ�ำกัดวุฒิ
	 •	มีเงินเดือนประจ�ำ	O.T.	
	 		และค่ำเบี้ยเลี้ยงต่ำงจังหวัด	

3. ช่างไฟฟ้าทัวไป  1  อัตรา
	 •	เพศชำย	วุฒิปวช.	ขึ้นไป

่

่

่

่
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สนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที ่ ฝ่ายบุคคล บริษัท ฮิวจ์เนส จำากัด  
เลขที่ 88/63 ม.12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2346-0863-4, 08-1869-8560 แฟกซ์ 0-2346-0865
E-mail : ariyah@hugeness.co.th,  jarae@hugeness.co.th  www.hugeness.co.th

ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง ลูกกลิ้งลำาเลียงวัสดุ และระบบลำาเลียงวัสดุทุกชนิด ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
กระตือรือร้น รับผิดชอบและรักความก้าวหน้าในตำาแหน่งดังนี้

บริษัท ฮิวจ์เนส จำ�กัด

1. ผู้จัดการ โรงงาน      2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,  

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

  •  ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. วิศวกร โรงงาน   2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

3. โฟร์แมน  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาวิชาช่างกล,

     โลหะการ, กลเกษตร, ต่อเรือ ฯลฯ

4. ช่างกลึง/ช่างมิลลิ่ง               3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

5. ช่างเชื่อมและประกอบ             3 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

6. ผูช่้วยช่างเช่ือมและช่างประกอบ   5 อัตรา
  •  วุฒิป.6 ขึ้นไป

7. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ                  2 อัตรา
  •  เพศชาย วุฒิปวส. ขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8. แม่บ้าน  1 อัตรา

• ตำาแหนง่ที ่1, 2, 3 :  ถา้มปีระสบการณ์ด้านการผลติระบบลำาเลยีงวสัด ุจะไดร้บัการพจิารณาเปน็พเิศษ  • ทุกตำาแหน่ง : มทีีพ่กั+ค่าอาหารกลางวนัให้

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4820 (1345) วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ISUZU-P-180418

บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายรถยนตและศูนยซอมรถยนต

ไดมีความประสงครับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองหรือสงใบสมัครมาที่ ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท อีซูซุสงวนไทยกรุงเทพ จำกัด
เลขที่ 118 หมู 1 ถนนพระรามที่ 2 กม.15 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. 0-2415-4193-7  E-mail : stkmc1@hotmail.com

1.  พนักงานธุรการ      หลายอัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปขึ้นไป 
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • สามารถใชคอมพิวเตอร Microsoft Offiffiice (Word, Excel),
  Internet ไดดี

2.  ฝายบุคคล         1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณดานงานบุคคลจะพิจารณาเปนพิเศษ 

3.  ชางซอมบำรุง   1 อัตรา
 • เพศชาย
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4.  พนักงานลางรถ   หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณ
  ในการทำความสะอาดรถยนตจะพิจารณาเปนพิเศษ

5.  พนักงานขับรถ    1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 18 ปขึ้นไป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ


