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ในโอกาสใกล้ครบ 4 ปีรัฐประหาร
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) มีคนออกมาพูดถึงเรื่อง 
การปฏิรูปประเทศที่ถือเป็นงาน
หลักของ คสช. มากขึ้น ดูเหมือน
ทกุคนจะเหน็ไปในทศิทางเดยีวกัน
คือ ช่วงระยะเวลาเกือบ 4 ปีที่ผ่าน
มา การปฏริปูด้านต่างๆไม่มคีวาม
คืบหน้าเท่าที่ควร
 อุปสรรคที่ท�าให้การปฏิรูปไม่
คบืหน้า บางคนมองว่าเกดิจากการ
ใช้คนผิด เช่น การเอาข้าราชการ
เป็นหลกัในการปฏริปูทัง้ทีเ่ป็นฝ่าย 
ปฏบิัติ ผลจึงออกมาอย่างที่เห็น
 เมื่อการปฏิรูปยังคาราคาซัง 
จึงเป็นปัจจัยที่ท�าให้หลายคนมอง 
ว่า “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า 
คสช. ต้องหวนคืนบัลลังก์นายกฯ
ให้ได้หลังการเลือกตั้งเพ่ือไม่ให้ 
การปฏิรูปเสียของ
 “หลังเลือกต้ังเช่ือว่ากรรมการ
ปฏิรูปยังจะไปได้ต่อ แต่อยู่ที่ว่า 
จะต่ออย่างขัดแย้งหรือเต็มใจ ถ้า
ต่อแบบเต็มใจทุกอย่างก็แฮปปี ้ 
เอนดิ้ง แต่ถ้าต่อแบบขัดแย้งมัน 
จะดไูม่จดื สมมตุนิายกฯชือ่ธนาธร 

ตรวจการบ้านปฏิรูป
จึงรุ่งเรืองกิจ แม้นายกฯจะมีคณะ
รฐัมนตรแีละสภาเป็นด่านสกดั แต่ 
คสช. มี ส.ว. ก็ลองจินตนาการดู
แล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโครง 
สร้างทางการเมอืงไทย จะหนคีวาม 
ขัดแย้งไม่พ้นหรอกถ้าเขาไม่เห็น
ด้วยกัน แต่ถ้านายกฯหลังเลือก 
ตั้งคือ พล.อ.ประยุทธ์ มันก็สมูท”
 เป ็นบทสัมภาษณ์ของนาย
บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ หนึง่ในทมี
ปฏิรูปของรัฐบาลทหาร คสช.
 เป ็นความเห็นที่สอดคล้อง 
เป ็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 
นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิ 
การพรรคภูมิใจไทย ที่ระบุไว้บาง
ช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์
กับสื่อมวลชนว่า
 “คสช. ที่คิดว่าจากเดิมจะอยู่
เบื้องหลัง วางกฎเกณฑ์กติกาให้
เดิน กลัวว่าสิ่งที่ตัวเองท�ามาจะ 
เสียของก็เลยจะมาเป็นผู้เล่นเอง 
ดูได้จากท่าทีของ พล.อ.ประยุทธ์ 
หรือการออกมาสนับสนุน พล.อ. 
ประยุทธ์ให้เป็นนายกรัฐมนตรีอีก
ครั้งของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี ตลอดจน
กระแสข่าวการตั้งพรรคการเมือง

เพื่อสนับสนุน คสช. และ พล.อ. 
ประยุทธ์ สิ่งเหล่านี้ท�าให้เชื่อว่า 
พล.อ.ประยุทธ์จะเล่นการเมือง
แน่นอน”
 เมื่อยังปฏิรูปไม่เสร็จและไม่
วางใจให้นักการเมืองสานต่อก ็
ต้องโดดมาเล่นเองเพื่อป้องกัน 
การเสียของ
 แม้แต่นายสรุยิะใส กตะศลิา 
อดีตแกนน�าม็อบโค่นล้มรัฐบาล
จากการเลือกต้ัง ก็ยังระบุว่ามอง 
ไม่เห็นความคืบหน้าในการปฏิ 
รูปของรัฐบาลทหาร คสช. ทั้งใน
ส่วนที่ท�าไปแล้วหรือส่วนที่บอก 
ว่าท�าส�าเร็จแล้ว
 “ขณะนี้ความสนใจของ พล.อ. 
ประยุทธ์ รวมทั้งคณะรัฐมนตรีพุ่ง
ไปที่การเตรียมการเลือกตั้งและ
การเมืองหลังการเลือกตั้ง และ 
เริ่มถูกดูดไปอยู ่ในเกมของนัก 
การเมืองมากขึ้น จนท�าให้ขาดคน
นัง่หวัโต๊ะทีจ่ะก�ากบัและบัญชาการ
แผนการปฏิรูปให้ถึงฝั ่ง ฉะนั้น  
4 ปี คสช. ถ้าจะเรียกว่าการปฏิรูป
ค้างเติ่งก็คงได้ เพราะมีแต่แผน 
การ มีวาระ มีพิมพ์เขียว แต่ยัง 
ขาดการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม”

 ไม่ว ่าใครจะมองอย่างไร ดู
เหมือน พล.อ.ประยุทธ์จะมั่นใจว่า
เกือบ 4 ปีที่ผ่านมาการปฏิรูปมี
ความคืบหน้าไปมาก
 “หลายคนไม่เข้าใจเรื่องการ
ปฏิรูป รัฐบาลได้ท�ามาโดยตลอด 
ระยะแรกคือ ให้ทุกคนมาร่วมกัน
พฒันาประเทศ แก้ปัญหาความขัด
แย้ง ปัญหาทับซ้อน ความไม่ทัน
สมัยของกฎหมาย อ�านวยความ
สะดวกทางธุรกิจ ซึ่งเป็นเรื่องท่ี 
ถูกละเลย แต่รัฐบาลนี้เป็นผู้ลงมือ
ท�า จะบอกว่าการปฏิรูปไม่เกิดขึ้น
ไม่ได้ แต่จะให้เสร็จทันใจคงเป็น
ไปไม่ได้ การปฏิรูปท้ังหมดต้อง 
ใช้เวลา เวลานี้ให้แต่ละหน่วยงาน
สรุปความคืบหน้าเพื่อมาอธิบาย 
ใครจะพูดอะไรก็ตาม เราต้องท�า 
งาน ผมจะอธิบายเป็นภาษาไทย 
หวังว่าคนฟังจะเข้าใจ อย่าท�าให้
สังคมเข้าใจผิด อย่าบอกว่าการ
ท�างานที่ผ่านมาล้มเหลว เพราะ
ไม่ใช่ ยังมีวาระปฏิรูป 11 วาระ  
137 กิจกรรม มีการปฏิรูปที่ดิน 
การบริหารจัดการป่า การบริหาร
จัดการน�้า ไม ่ได ้พูดด ้วยปาก  
อย่าบอกว่าไม่ได้ท�าอะไรเลย ถ้า 
ไม่ท�าอะไรเลยจะอยู่มาได้อย่างไร 
4 ปี ขอให้เข้าใจเสียบ้าง”
 เป็นการมองต่างมุมระหว่าง
คนปฏิบัติกับคนที่ ติดตามผล 
การปฏิบัติ ซึ่งในวาระจะครบ 4 ปี
รัฐประหาร ความส�าเร็จหรือ 
ความล้มเหลวในการปฏิรูปจะ 
ถูกพูดถึงมากขึ้นในหลากหลาย 
แง่มุม เพราะเป็นสิ่งที่สามารถ 
เพิ่มหรือลดคะแนนความนิยม 
ของแต่ละฝ่ายได้ 
 ได้เวลาตรวจการบ้าน จะ
ให้ผ่านหรือสอบตก
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In Brief : ย่อความ

ตลาดการค้า

ทรรศนะ

ต้องคดิอย่างแจค็ หม่า ของอาลบีาบา  
คิดจะเปิดแต่ตลาดการค้า ไม่เปิด
สนามรบ ยงัไงกด็ ีขอให้ปิดสนามรบ 
เปิดตลาดการค้าดีกว่า อย่างยุค 
พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เปลี่ยน
สนามรบให้เป็นสนามการค้า

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เพ้อเจ้อ!
ใกล้ครบ 4 ปีรฐัประหารของ “ทัน่ผูน้�า” 
และคณะ แม้พรรคการเมืองต่างๆจะ 
เริ่มขยับตัวเพื่อรอการเลือกตั้ง แต่
ประเด็นร้อนก็พุ่งไปที ่“ทั่นผู้น�า” เดิน
สาย “ดูด” กลุ่มก๊วนต่างๆ แม้ “ทั่น
ผู ้น�า” และพวกพ้องจะ “อมพระ” 
ปฏิเสธอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อ
 ลีลาของ “ทั่นผู้น�า” จะยอมรับว่า
เป็นนักการเมืองหรือไม่ก็ตาม แต่วัน 
นี้มือไม้อ่อนยกมือไหว้ชาวบ้านไปทั่ว 
ไม่เหมือนตอนรัฐประหารใหม่ๆที่พูด
เสียงดัง และออกอาการฉุนเฉียวหาก
ใครพูดไม่เข ้าหูหรือออกมาต่อต้าน 
หรือเห็นต่าง หนักหน่อยก็ถูกลากตัว 
ไป “ปรับทัศนคติ”
 อย่างไรก็ตาม ค�าพูดของ “ทั่น
ผู้น�า” ก็ยังเป็น “ของแสลง” เพราะ
ไม่ขวิดก็แขวะไปทั่ว หรือถูกวิจารณ์ว่า
พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย อย่างเรื่อง 
“ดดู” ทีเ่ป็นข่าวเกอืบทุกวนัก็ถกูเปรยีบ
เหมือน “ดูดส้วม” เพราะดูดไม่เลือก
ไม่ว่าน�้าเน่าหรือน�้าดี พร้อมกับหว่าน
งบประมาณลงในพื้นที่ที่มี “ส้วม”  
ให้ดูด
 “ทั่นผู้น�า” ตัดพ้อว่า “โดนทุกวัน 
ทุกครั้งที่ท�าอะไรลงไปมักจะถูกตีเป็น
ประเดน็การเมอืงทัง้หมด”  ท�าให้ “เฮยี
อ๋อย-จาตุรนต์ ฉายแสง” โพสต์ตอก
กลับว่าอย่าท�าไขสือ “กินอยู่กับปาก
อยากอยู่กับท้อง” ท�าอะไรก็เป็นเรื่อง
การเมืองเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 
เพื่อจะได้มีอ�านาจให้นานที่สุด
 “เฮียอ๋อย” ฟันธงว่า ท�าอะไรไม่
เป็นชิ้นเป็นอัน ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง 
เพื่อจะได้มีอ�านาจต่อไปหลังการเลือก
ตั้งโดยไม่ค�านึงถึงความถูกต้องชอบ 
ธรรมใดๆ แล้วจะไม่ให้ “โดนทุกวัน” 
ได้ยังไง
 ค�าตอบจงึอยูท่ีป่ระชาชนว่าใคร
ที่ “พูดเพ้อเจ้อ”!

เรื่องการเมืองยังเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความ
สนใจ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่ยังยืนยัน 
จะมีการเลือกตั้งต้นปี 2562 แน่นอน แต่ต้อง
ไม่เกิดความวุ่นวายหรือกระทบความม่ันคง  
จะเชื่อถือได้หรือไม่ก็ต้องพิสูจน์กัน เพราะ
ผูใ้หญ่ในรฐับาลย�า้บ่อยเหลอืเกนิว่าจะไม่เลือ่น 
โรดแม็พ การเลือกตั้งจะไม่เลื่อน ก็ต้องดูว่า 
ครั้งนี้จะรักษาสัจจะวาจาได้หรือไม่
 ถ้าท�าตามทีพ่ดูกย็งัมคีนให้ความเชือ่ถอื แต่ 
ถ้าไม่ท�าตามค�าพูดอีก ครั้งนี้ยิ่งจะถูกดูหมิ่นดู 
แคลน หรอืมกีารออกมาเขย่าขย่มกนัแรงๆ เพราะ
รับไม่ได้ถ้ายังเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก
 ช่วงนี้การเมืองรู้สึกว่าขย่มกันอย่างรุนแรง
พอสมควร โดยเฉพาะฝ่ายรัฐบาลทหารที่ถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าดูดไม่เลือก ดูดทุกพรรค แต่
คนในรัฐบาลก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ดูด แต่
เนื้อหอม นั่งเฉยๆเขาก็มาเอง คนก็เลยเอา 
เพลงพุ่มพวง ดวงจันทร์ ไปล้อที่ว่า “ฉันเปล่า
นา เขามาเอง”
 ใครต่อใครที่เอาเนื้อเพลงของคุณพุ่มพวง 
ไปล้อเลียน เรื่องดูดจริงหรือไม่จริง เป็นเรื่อง
ของอ�านาจที่อยากจะอยู่ต่อ ฝ่ายที่อยากอยู่ต่อ
ก็ไม่พูดอะไรผกูมดัตวัเองว่าจะเป็นนายกฯหรอื
ไม่ แต่บอกว่าเป็นเรือ่งของประชาชนจะสนบัสนนุ
หรือไม่ ส่วนพวกอดีต ส.ส. ก็มาเอง มาคุยเอง
ว่าอยากจะร่วม อยากจะหนนุ อยากจะช่วย ส่วน
จะมีเรื่องตอบแทน ต่อรอง หรือเรียกร้องอะไร
ไม่บอก อุบไว้ก่อน ถ้าบอกก็เสียยี่ห้อ
 การเมืองตอนนี้จึงต้องกล้อมแกล้มกันไป 
หวานอมขมกลืน อยากฝากเตือนนักการเมือง

ว่า ให้ดเูกาหลเีหนอืกบัเกาหลใีต้บ้าง เขาขดัแย้ง
มายาวนาน เศรษฐกจิเกาหลเีหนอืแย่มาหลาย
สิบปี ตอนนี้เมื่อเขาหันหน้ามาพูดคุยกัน เอา
ประเทศ เอาประชาชนเป็นที่ตั้ง บรรยากาศก็
เริม่ดขีึน้ จงึต้องเอามาเป็นบทเรยีน พวกเหลือง
แดง นกหวดี คนมสี ีใครจะหนนุใครจะไม่หนนุ
ก็ควรจะเบาๆและนึกถึงประเทศ ยิ่งดีกันเร็ว  
คุยกันด้วยเหตุด้วยผล อะไรๆก็จะดีเกินคาด
 เพราะฉะนั้นเราน่าจะเอาจุดนี้เป็นจุดชูว่า
ประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าใครว่างั้นเถอะ ใคร
ด ีใครสงบ ใครหยดุรบ ใครจะเปลีย่นสนามรบ
เป็นตลาดการค้าก็ว่ากันไป ต้องคิดอย่างแจ็ค 
หม่า ของอาลีบาบา คิดจะเปิดแต่ตลาดการค้า 
ไม่เปิดสนามรบ ยังไงก็ดี ขอให้ปิดสนามรบ 
เปิดตลาดการค้าดีกว่า อย่างยุค พล.อ.ชาติ
ชาย ชณุหะวณั เปลีย่นสนามรบให้เป็นสนาม
การค้า
 เราท�าตรงนี้ได้เมื่อไร อะไรๆก็จะดีขึ้น
แน่นอน อย่างตอนนี้ทุเรียนที่วัดสวนแก้ว
ที่ระบายออกไป ถ้าใครซื้อไปแล้วอ่อนก็มี 
2 เรื่องคือ 1.เด็กเราตัดอ่อน 2.โยมใจร้อน 
ทุเรียนเพิ่งตัดมาต้องเอาไว้ 3 คืนให้หอม
หน่อย เพราะเราไม่ได้ชุบน�้ายาที่ขั้ว ไม่ได้
ชุบเหล้าขาว มันก็อาจจะช้า สุกไม่ทันใจ 
ทเุรยีนออกไวกเ็ลยมแีขง็บ้าง เพราะบางคน 
รอไม่ได้ก็มี ทางวัดก็พร้อมจะรับผิดชอบ 
ถ้าอ่อนไปก็เอามาแลก มาเปลี่ยน มาคืน
ได้ ให้เอาเนื้อเอาเปลือกมาด้วยแล้วกัน
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

พ.ร.ก.สินทรัพย์ดจิทัิลมีผลใช้บงัคบัแล้ว

พ.ร.ก.ประกอบธรุกจิสินทรัพย์ดิจิทลัมผีล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม ควบ 
คุมการขายโทเคนดิจิทัลและผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 
2561 พ.ร.ก.การประกอบธุรกิจสินทรพัย์ดจิทัิล 
พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้ว เพื่อก�ากับดูแล
การระดมทุนผ่านการเสนอขายโทเคนดิจิทัล 

รวมทัง้การประกอบธรุกจิสนิทรัพย์ดจิทิลัต่างๆ 
ได้แก่ ศูนย์ซือ้ขาย นายหน้า และผู้ค้าสนิทรัพย์
ดิจิทัล เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนมิให้ถูกหลอกลวง
จากผู้ไม่สุจริต ป้องกันการฟอกเงินและการ 
น�าสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ท�าธุรกรรมที่ผิดกฎ 
หมาย รวมทั้งสร้างความชัดเจนในการก�ากับ
ดูแล เพื่อให้ผู ้ที่ต้องการใช้เคร่ืองมือนี้โดย 
สุจริตสามารถท�าได้
 การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนจะท�าได้เฉพาะนิติบุคคลประเภท
บรษิทัจ�ากัดหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากดั ซึง่ต้องได้
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บริษัท โรสเวล ทรานสปอร์ต จ�ากัด

รบัอนญุาตและต้องยืน่แบบแสดงรายการข้อมลู
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้
ชวนต่อ ก.ล.ต. โดยเสนอขายผ่านผู้ให้บริการ
ระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 ทัง้นี ้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถยกเว้น
การออกและเสนอขาย หรือการเป็นตวักลางใน
บางลักษณะจากการก�ากับดูแลได้ หากพบการ 
กระท�าอันไม่เป็นธรรมในการซือ้ขายแลกเปล่ียน 
ในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จะเอาผิดได้
เทียบเคียงกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยว
กบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์ตามกฎหมายหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ เช่น การบอกกล่าว เผย
แพร่ หรือเปิดเผยข้อความทีเ่ป็นเทจ็ท�าให้ส�าคัญ 
ผิด การใช้ข้อมลูภายใน การซือ้ขายตดัหน้าลกู 
ค้า การสร้างราคาให้ผดิไปจากสภาพปรกตขิอง 
ตลาด เป็นต้น รวมถึงมีความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลหรือประกอบธุรกิจโดย
ไม่ได้รับอนุญาต

‘เคทซี’ีแตกพาร์เหลือ1บาท
นายระเฑยีร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั บตัรกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) หรอืเคทีซี 
เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เหน็ชอบให้มกีารเปลีย่นแปลงราคามลูค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ (พาร์) จากเดมิ 10 บาท เป็น 1 บาท เพือ่
เพ่ิมสภาพคล่องให้นกัลงทนุรายบุคคลสามารถ
เข้าถึงความเป็นเจ้าของหุ้นเคทีซีมากขึ้นจาก
ราคาหุน้ต่อหน่วยทีล่ดลง ซึง่จะส่งผลให้จ�านวน
หุน้สามญัของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 257,833,407 หุ้น 
มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท เป็น 2,578,334,070 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมลูค่าหุ้นทีต่ราไว้ 
จ�านวนหุน้สามญัทีผู้่ถือหุน้แต่ละรายถอือยูจ่ะมี
จ�านวนเพ่ิมขึน้ในอัตราส่วน 1 หุน้สามญัเดมิต่อ 
10 หุ้นสามัญใหม่ โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของ
ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะไม่เปลี่ยนแปลง และใน
ส่วนของทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วจะยัง
คงเดิมอยู่ที่ 2,578,334,070 บาท
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บริษัท น�้ำตำลไทยเจริญทรัพย์ จ�ำกัด

ต่างประเทศ

สหรัฐขวางแถลงการณ์ยูเอ็น 
สหรัฐสกัดแถลงการณ์คณะมนตรีความ
มั่นคงฯที่เรียกร้องให้คณะสอบสวนอิสระ
ตรวจสอบเหตนุองเลอืดทางชายแดนอิสรา 
เอล-กาซา ขณะที่อีกหลายชาติเรียกร้อง
ให้คณะมนตรีความมั่นคงฯหาข้อยุติร่วม 

 ส�านักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติไม่พอใจและ
เสียใจต่อการเข่นฆ่าพลเรือนชาวปาเลสไตน์ซึ่ง
แสดงสิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ จึงขอให้
ด�าเนินการสอบสวนอย่างอิสระและโปร่งใสใน

ความรุนแรงระหว่าง 2 ฝ่ายปะทุขึ้นนับตั้งแต่ 
ที่สหรัฐเปิดด�าเนินการสถานทูตแห่งใหม่ใน
นครเยรูซาเลม
 สมาชิก 2 ใน 3 ของคณะมนตรีความมั่น
คงฯแสดงความวิตกอย่างยิ่งที่มติปี 2559  
ซึ่งเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการก่อสร้างบนดิน
แดนของชาวปาเลสไตน์ที่ต้องการจัดตั้งรัฐ 
อิสระไม่ได้รับการปฏิบัติตาม จดหมายจาก
สมาชิก 10 ประเทศจากทั้งหมด 15 ประเทศใน 
คณะมนตรีความมั่นคงฯที่มีถึงนายอันโตนิโอ  
กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ มีขึ้นใน 
ช่วงเวลาเดียวกับวันนองเลือดที่สุดที่เกิดขึ้น 
กับชาวปาเลสไตน์นับตั้งแต่ปี 2557 จากการ 
ที่กองก�าลังอิสราเอลยิงผู้ประท้วงชาวปาเลส 
ไตน์ทางพรมแดนฉนวนกาซา ท�าให้มีผู้เสีย 
ชีวิตอย่างน้อย 58 คน หลังจากท่ีกลุ ่มผู ้ 
ประท้วงไม่พอใจรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐ ที่ย้ายสถานทูตจากนครเทล
อาวีฟมายังกรุงเยรูซาเลม แถลงการณ์จาก
ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เรียกร้องให ้
คณะมนตรีความมั่นคงฯหาข้อยุติร ่วมและ 
แนวทางอื่นๆเพื่อหาทางออกจากปัญหาตะวัน 
ออกกลาง มิฉะนั้นจะกระทบต่อความน่าเชื่อ 
ถือที่มีต่อหลักปฏิบัติระหว่างประเทศของสห 
ประชาชาติ

เหตุการณ์ดังกล่าว นับเป็นวันนองเลือดที่สุด
จากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลส 
ไตน์ตั้งแต่สงครามกาซาปี 2557
 เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์
รายงานว่า ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต 58 คน  
และบาดเจ็บ 2,700 คน จากการยิงกระสุน 
จริง แก๊สน�้าตา และอาวุธอื่นๆมาจากทาง 
ฝั่งอิสราเอล ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน  
เนทานยาฮ ูของอสิราเอล ประกาศว่า อสิราเอล
ต้องป้องกันตัวเพื่อสกัดไม่ให้กลุ ่มฮามาส 
ซ่ึงปกครองดินแดนในกาซาก่อเหตุโจมตี เหตุ

2เกาหลีประชุมลดตึงเครียด 
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ประชุมเจ้าหน้าที่
ระดับสูงส�าหรับการหารือก�าหนดการเจรจา 
เจ้าหน้าที่ด้านการทหารและกาชาด โดยมีจุด 
มุ่งหมายเพื่อลดความตึงเครียดตามแนวชาย 
แดน และร้ือฟื ้นงานรวมครอบครัวที่พลัด 
พรากตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี
 กระทรวงรวมชาติเกาหลีใต้แถลงว่า การ 
พบกันจะมีขึ้นที่หมู ่บ้านชายแดนเพื่อหารือ
แนวทางท�าตามความตกลงสันติภาพท่ีมีข้ึน 
ในการประชมุสดุยอดระหว่างนายคมิ จอง-อึน 
ผูน้�าเกาหลเีหนอื กบัประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ 
ของเกาหลีใต้ การนัดเจรจาดังกล่าวจะมีข้ึน
ก่อนการประชุมสุดยอดวันที่ 12 มิถุนายน 
ระหว่างนายคมิกบัประธานาธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ผู ้น�าสหรัฐ เกาหลีใต้ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกล่ียใน 
การจดัเจรจาระหว่างผู้น�าสหรัฐกบัเกาหลีเหนอื 
เผยว่า นายคิมมีความมุ ่งมั่นอย่างแท้จริง 
ที่จะล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกเปลี่ยน
กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4831 (1356) วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น 

ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงนำามาจากงบการเงินของธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีตรวจสอบแล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระสำาคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และ 
บริษัทโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เกี่ยวกับการประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย ณ สำานัก 
งานใหญ่และสำานักงานสาขา และการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฯ)

ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ  

ข้อลูมทางการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และการเปิดเผย 
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามท่ีกำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ันการอ่านข้อมูลทาง 
การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีน้ีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าท่ีในการจัดทำาข้อมูลทางการเงินอย่างย่อตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระสำาคัญกับ
งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฎิบัติงานของข้าพเจ้าซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810  
(ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339
กรุงเทพมหานคร   
16 มีนาคม พ.ศ. 2561

    พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559         
   หมายเหตุ พันบาท   พันบาท
สินทรัพย์           
เงินสด   79,566      94,396
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  6 1,805,545 1,843,288
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 7         3,478        5,905
เงินลงทุนสุทธิ 8                2,679,824 2,855,984
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ    
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 9 15,925,829 15,675,859
 ดอกเบี้ยค้างรับ  9 15,620      22,314
 
 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ     15,941,449  15,698,173
 หัก  รายได้รอตัดบัญชี 9        (2,957) (4,116)
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10 (348,289) (387,513)
 หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  11 (1,402) (986)
 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  15,588,801 15,305,558

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12       44,864 36,303
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 13         1,131        1,817
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14       36,902     37,364
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน  19,355    19,708
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 15 7,672 7,732
รวมสินทรัพย์  20,267,138 20,208,055

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
หนี้สิน     
เงินรับฝาก 16 11,568,698 11,674,858
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 17 3,012,072 2,990,704
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  20,253 5,274
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 7 1,076 435
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  20,306  15,771
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18 11,990 10,696 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  38,742 34,521 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   31,664  34,226 
หนี้สินอื่น 19      98,432  55,545 
 
รวมหนี้สิน  14,803,233          14,822,030 
      
ส่วนของเจ้าของ    
      
ทุนเรือนหุ้น    
 ทุนจดทะเบียน    
  หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  4,000,000 4,000,000
    ทุนที่ออกและชำาระแล้ว    
  หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท        4,000,000 4,000,000
กำาไรสะสม    
 จัดสรรแล้ว - ทุนสำารองตามกฎหมาย                       22  133,291 118,486
 ยังไม่ได้จัดสรร  1,330,993 1,267,692
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  (379) (153)
รวมส่วนของเจ้าของ  5,463,905 5,386,025
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  20,267,138 20,208,055 
      
  

    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560

   หมายเหตุ พันบาท   พันบาท             

รายได้ดอกเบี้ย 24 621,196 583,492

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 25             (143,814) (125,288)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  477,382  458,204

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   53,274 54,436

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  (1,722)  (1,487)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 26 51,552  52,949

กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

 และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 27 75,263  66,969

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น  2,623 7,499

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  606,820 585,621

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ    

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  155,434 162,760

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  46,194 46,402

 ค่าภาษีอากร  21,491 19,922

 ค่าตอบแทนกรรมการ  1,640 1,629

ค่าใช้จ่ายอื่น  35,566 26,002

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  260,325 256,715

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 28 (23,650) 36,393

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  370,145 292,513

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29 (74,039) (58,825)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  296,106 233,688

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

  หลังออกจากงาน  18 (283) -

 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่    

  ไปยังกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 14 57 - 

 
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี  (226) -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   295,880 233,688

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30      0.74     0.58  

    
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2788 0000 F: +66 (0) 2286 5050, www.pwc.com/th
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4831 (1356) วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น 

ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน ซ่ึงนำามาจากงบการเงินของธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ท่ีตรวจสอบแล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่า ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระสำาคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และ 
บริษัทโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เกี่ยวกับการประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย ณ สำานัก 
งานใหญ่และสำานักงานสาขา และการลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน (ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฯ)

ข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ  

ข้อลูมทางการเงินอย่างย่อไม่ได้รวมงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และการเปิดเผย 
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามท่ีกำาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังน้ันการอ่านข้อมูลทาง 
การเงินอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีน้ีไม่สามารถแทนการอ่านงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีต่องบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว

งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงินดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าท่ีในการจัดทำาข้อมูลทางการเงินอย่างย่อตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินอย่างย่อว่ามีความสอดคล้องในสาระสำาคัญกับ
งบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฎิบัติงานของข้าพเจ้าซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810  
(ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5339
กรุงเทพมหานคร   
16 มีนาคม พ.ศ. 2561

    พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559         
   หมายเหตุ พันบาท   พันบาท
สินทรัพย์           
เงินสด   79,566      94,396
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  6 1,805,545 1,843,288
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 7         3,478        5,905
เงินลงทุนสุทธิ 8                2,679,824 2,855,984
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ    
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 9 15,925,829 15,675,859
 ดอกเบี้ยค้างรับ  9 15,620      22,314
 
 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ     15,941,449  15,698,173
 หัก  รายได้รอตัดบัญชี 9        (2,957) (4,116)
 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10 (348,289) (387,513)
 หัก  ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  11 (1,402) (986)
 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  15,588,801 15,305,558

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12       44,864 36,303
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 13         1,131        1,817
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14       36,902     37,364
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน  19,355    19,708
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 15 7,672 7,732
รวมสินทรัพย์  20,267,138 20,208,055

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ    
หนี้สิน     
เงินรับฝาก 16 11,568,698 11,674,858
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 17 3,012,072 2,990,704
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  20,253 5,274
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 7 1,076 435
ดอกเบี้ยค้างจ่าย  20,306  15,771
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18 11,990 10,696 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย  38,742 34,521 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   31,664  34,226 
หนี้สินอื่น 19      98,432  55,545 
 
รวมหนี้สิน  14,803,233          14,822,030 
      
ส่วนของเจ้าของ    
      
ทุนเรือนหุ้น    
 ทุนจดทะเบียน    
  หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท  4,000,000 4,000,000
    ทุนที่ออกและชำาระแล้ว    
  หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท        4,000,000 4,000,000
กำาไรสะสม    
 จัดสรรแล้ว - ทุนสำารองตามกฎหมาย                       22  133,291 118,486
 ยังไม่ได้จัดสรร  1,330,993 1,267,692
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ  (379) (153)
รวมส่วนของเจ้าของ  5,463,905 5,386,025
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  20,267,138 20,208,055 
      
  

    พ.ศ. 2560  พ.ศ. 2560

   หมายเหตุ พันบาท   พันบาท             

รายได้ดอกเบี้ย 24 621,196 583,492

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 25             (143,814) (125,288)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  477,382  458,204

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ   53,274 54,436

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  (1,722)  (1,487)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 26 51,552  52,949

กำาไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า

 และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 27 75,263  66,969

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น  2,623 7,499

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  606,820 585,621

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ    

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  155,434 162,760

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  46,194 46,402

 ค่าภาษีอากร  21,491 19,922

 ค่าตอบแทนกรรมการ  1,640 1,629

ค่าใช้จ่ายอื่น  35,566 26,002

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  260,325 256,715

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 28 (23,650) 36,393

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  370,145 292,513

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 29 (74,039) (58,825)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  296,106 233,688

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    

 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์

  หลังออกจากงาน  18 (283) -

 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่    

  ไปยังกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง 14 57 - 

 
กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - สุทธิจากภาษี  (226) -

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี   295,880 233,688

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 30      0.74     0.58  

    
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
งบการเงินระหว่างกาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
15th Floor Bangkok City Tower, 179/74-80 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
T: +66 (0) 2344 1000, +66 (0) 2788 0000 F: +66 (0) 2286 5050, www.pwc.com/th
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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

BOZENED-P1-230418=4*6

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
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ไมจำกัดวุฒิ
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สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง E-mail มาท่ี บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด
เลขที่ 9 ซ.ลาดพร้าว 43 (สันติคาม 47) ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. 0-2512-5454  E-mail: admin@itapps.co.th

บริษัทฯพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำาหรับอำานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมา
เที่ยวในประเทศไทย กำาลังเปิดรับสมัครพนักงานขาย และหาร้านค้าจำานวนมาก

บริษัท ไอทีแอปส์ จำ�กัด

1.Sale supervisor                2 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • วางแผนการตลาดและการหาร้านค้า • คุมทีม Sale     • ควบคุมการทำางานของทีมให้บรรลุเป้าหมาย
 คุณสมบัติ :
 • มีความอดทน ไม่ย่อท้อ  • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า  • มีทักษะในการพูดและเจรจาที่ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี  • มีประสบการณ์ในธุรกิจไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ค่�ตอบแทน : • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

2.Sales                  5 อัตร�
 ร�ยละเอียดง�น :
 • ออกพบร้านค้าใหม่ ๆ เพื่อแนะนำาแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • ติดต่อและประสานงานกับร้านค้า เพื่อนำาข้อมูลมาลงในแอพพลิเคชั่นสร้างฐานผู้ประกอบการร้านค้า / ร้านอาหาร
 •  เข้าเยี่ยมลูกค้าเก่าเป็นประจำา ขยายฐานลูกค้าใหม่
 คุณสมบัติ : 
 • เพศชาย/หญิง  วุฒิ ปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป อายุ 23-30 ปี  • มีมอเตอร์ไซค์   • มีทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
  • สามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอังกฤษ   • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย • มีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า 
 • มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทีมได้ • รับผิดชอบงานขายและรักงานบริการ
 ค่�ตอบแทน :  • เงินเดือน, ค่านำ้ามัน, ค่าโทรศัพท์, ค่าคอม

รับสมัครด่วน
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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 4831 (1356) วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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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
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สังคม

อาเซียน ซัมเมอร์ แคมป ์2018
สูอ่นาคตของประชาคมอาเซยีนในระยะเปลีย่น 
ผ่านเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระ 
บัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี 
เป็นประธานเปิดงานอาเซียน ซัมเมอร์  
แคมป์ 2018 ต้อนรับเยาวชนคนรุ่นใหม่กว่า 
100 คน จากประเทศสิงคโปร์ ลาว กัมพูชา  
เมียนมา มาเลเซีย อินเดีย โดยมีมหาวิทยาลัย
จากญีปุ่น่ร่วมงานและเยาวชนไทยเป็นเจ้าภาพ
 ค่ายอาเซียนฤดูร้อนครั้งนี้มุ ่งเสริมสร้าง
มิตรภาพและความร่วมมือ เสริมสร้างประสบ 
การณ์กับเทคโนโลยีและแนวทางการศึกษายุค 

  
 

บริษัท สยามวู้ดชิพสุราษฎร์ จำากัด
                                                        

	 	 	 	 	 วันที่	16	พฤษภาคม	2561

	 บริษัทฯ	 ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ	 ครั้งที่	 1/2561	 ในวันที่	 30	 พฤษภาคม	 2561	 เรื่อง	 

จดทะเบียนแก้ไขกรรมการ/หรืออำานาจกรรมการ	 สำานักงานตั้งอยู่เลขที่	 461 

หมู	่17	ถนนเทพารกัษ	์	ตำาบลบางเสาธง		อำาเภอบางเสาธง		จงัหวดัสมทุรปราการ		

10570

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	(น.ส.ปพิชญา	โล่ห์ชิตกุล)

	 	 	 	 	กรรมการ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่		 คุณชนะ	จันทร์พาณิชระวี

	 	 	 		 เบอร์โทร	08-1822-3468			

																															 เบอร์โทร	0-2315-2233-7		

	 	 	 	 แฟกซ์		0-2315-1625

	 	 	 	 E-mail	:	acc@bvcsteel.com
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4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด 
สร้างสรรค์ ประกอบด้วย การเรยีนรูแ้ละชม 500  
นวัตกรรมจากเมคเกอร์รุ่นใหม่ในงาน KMITL 
Engineering Project Day 2018 เรียนรู้ห้อง
ปฏบิตักิาร และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตร์นานา 
ชาต ิพร้อมร่วมกจิกรรม Campus Tour ในมหา 
วทิยาลยั และเยอืนสถานทีส่�าคญัทางวัฒนธรรม 
ในกรุงเทพมหานคร อาทิ มิวเซียมสยาม และ
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ริมฝั่งแม่ 
น�้าเจ้าพระยา
 ภูวัน เอซัน เยาวชนชาวสิงคโปร์ จากสถา 
บันเทมาเส็ก โพลีเทคนิค กล่าวว่า “อาเซียน 

ซัมเมอร์ แคมป์ ให้ประสบการณ์ที่มีค่าและมุม 
มองใหม่ๆกับผม นวัตกรรมที่ผมชื่นชอบ 
ในงาน KMITL Engineering Project Day คือ 
หน้าต่างอัจฉริยะที่ใช้เซ็นเซอร์แสง สะท้อนให้
เหน็ถงึความคดิสร้างสรรค์ทีส่ามารถน�ามาต่อย
อดเชิงพาณิชย์ได้ และสามารถเจาะกลุ่มเป้า
หมายผูท้ีช่อบความเป็นส่วนตวั หรอืไม่ชอบแสง
จ้าในอาคาร ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่เป็นวยัท่ีเป่ียม
ไปด้วยพลังที่เข้าถึงเทคโนโลยี และน�ามาสร้าง
สรรค์ออกแบบทางวศิวกรรม เพือ่ท�าให้ชวีติง่าย
และน่าอยู่ขึ้น” 
 ขัตตพล ทมนสุเมืองใส นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สปป.ลาว กล่าวว่า “สิ่ง
ที่ผมประทับใจคือ ได้มาเห็นบรรดานักศึกษา
หนุ่มสาวชาวไทยในงาน KMITL Engineering 
Project Day ประสบความส�าเรจ็ในการน�าแรง
บันดาลใจ การค้นคว้า และไอเดียสร้างสรรค์ 
มาสร้างเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมที่เป็นจริง
และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น พวกเขาเป็นพลัง
ส�าคัญส�าหรับการพัฒนาประชาชาติอาเซียน  
พวกเราทกุคนก�าลงัอยูใ่นยคุนวตักรรมเทคโนโลยี 
ซึ่งเป็นยุคแห่งโอกาสมากกว่ายุคใดๆ ดงันัน้ 
หากคนรุน่ใหม่มาร่วมมอืกนัจะเปลีย่นโลกให้ดี
ขึ้นได้ อนาคตผมอยากจะท�างานในอุตสาห 
กรรมที่ใช้เทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ซึง่สามารถ
เชือ่มต่อเข้ากบัคลาวด์และไอโอท”ี
 เซียน ดาวินด์ นักเรียนชาวกัมพูชา จาก
โรงเรียนแพรศีโสวัต กล่าวว่า “ตลอดทริป 
ผมได้ชมห้องปฏบิตักิาร แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็
เกี่ยวกับแนวโน้มของวิศวกรรม 4.0 ในอนาคต 
ได้สมัผัสวัฒนธรรมผ่านอาหารไทย พพิธิภณัฑ์ 
ชวิีตความเป็นอยู ่และวัดวาอาราม โลกอนาคต
จะสงบสุขและน่าอยู่ได้ก็อยู่ที่คนรุ่นใหม่รู้จัก 
ใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับความสามารถของ
มนุษย์ ภูมิปัญญา และธรรมชาติ ให้เกิดประ 
โยชน์และสันติสุข ผมอยากเรียนวิศวกรรมโยธา 
เพราะคิดว่าจะช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้า 
และความเป็นอยูท่ีด่ใีห้บ้านเมอืงของผมได้ครบั”
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ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ จัดงานเรายกวัด 
มาไว้ที่เซเว่นฯ นัดพิเศษ โดยนิมนต์พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) และ 
พระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ร่วมเสวนาธรรมให้กับพนักงานและประชาชนทั่วไป
กว่า 600 คน ที่อาคารซีพี ทาวเวอร์ 

ทรงวุฒิ ตรีเทพจุลยากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สรรพสินค้าเวลเนส จ�ากัด  
ร่วมกับพิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย แถลงข่าวเปิด
ตัวโครงการ “เวลเนส ลิสซิ่ง” เตรียมปล่อยกู้หนุนธุรกิจโรงแรมและสปา 1,000 ล้าน
บาท ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

นพ.สุกรม ชีเจริญ รองผู ้อ�านวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และ 
กัลยา ธรรมคุณ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
แถลงข่าวเปิดโครงการ “เดิน-วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018” เพื่อหา 
รายได้สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 

มร.ชิโร ซะโดชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ของสมาคมญ่ีปุ่นในประเทศไทย โดย 
มี มร.อะซึชิ ชิมาดะ นายกสมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ 
และสมาชิกเข้าร่วมงาน ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค

ธัญญรักข์ ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เปิดตัว  
“SB Designer Club” โดยมีอัชชพล ดุสิตนานนท์ และปรีชา นวประภากุล  
นายกและอุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความ 
ยินดีและเยี่ยมชมบู๊ธ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

พินสวัสดิ์ สุวรรณประกร กรรมการผู้จัดการ ราชเทวีคลินิก ร่วมลงนามในพิธีเซ็น 
สัญญาจัดตั้งบริษัทตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์รักษาสิว เพื่อขยายตลาดสู่ภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวทางการรักษาสิวแนวใหม่ ที่ห้องประชุม  
ราชเทวีคลินิก ส�านักงานใหญ่ 

จรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ส�านักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์  
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์และศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค มอบรองเท้า 
นักเรียนในโครงการ “รองเท้า...เพ่ือน้อง” จ�านวน 2,500 คู่ ให้แก่นักเรียนที่ขาด 
แคลนในจังหวัดอ�านาจเจริญรวม 20 โรงเรียน

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) จัดงานฉลองเนื่อง 
ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร ท่าม 
กลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น โดยพนักงาน บมจ.ศุภาลัย และบริษัทในกลุ่ม ได้
ร่วมอวยพรวันเกิดอย่างพร้อมเพรียงกัน 


