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ก็ตาม หากอยากรู้ผลจริงๆ
ต้องรอจนถึงการเลือกตั้ง 
ถ้ารฐับาลทหาร คสช. ท�าได้
ดีถูกใจประชาชน พรรค 
การเมืองที่ประกาศหนุน 
“บิ๊กตู่” กลับมาเป็นนายกฯ
คงได ้คะแนนเสียงถล ่ม
ทลายเหมือนกับผลโพล 
ของหลายส�านักที่ออกมา 
ในช่วงนี้

คนจนคือจ�ำเลย!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

เกำหลีใต้
เสนอตวัไกล่เกลีย่

เศรษฐกิจ 4

“หงษ์ทอง”สยำยปีก
ผูน้�ำตลำดข้ำวโลก

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ก�ำลงัซือ้ยงัแย่
กำรจ้ำงงำนกระจกุตวั

วิวาทะการเมืองช่วงนี้คง
ต้องโฟกัสไปที่เรื่อง “ความ
ส�าเร็จ” หรอื “ความล้มเหลว” 
ในการบริหารประเทศของ
รัฐบาลทหาร คสช. ในโอกาส
ที่จะนั่งทับอ�านาจครบ 4 ป ี
บริบูรณ์ในสัปดาห์หน้า ทั้ง
ฝ่ายการเมือง นักวิชาการ 
และฝ่ายรัฐบาล ต่างมีมุม
มองที่แตกต่างกัน อย่างไร
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ช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมากองทัพ
ไทยท�ารัฐประหารยึดอ�านาจปก 
ครองประเทศ 3 ครัง้ แม้รฐัประหาร
ท�าให้ได้อ�านาจเบ็ดเสร็จ แต่อ�า 
นาจที่ได้มาท�าให้ประเทศพัฒนา
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเดินไปใน
ทศิทางทีถ่กูต้องหรอืไม่ ประชาชน
คงมีค�าตอบอยู่ในใจ
 หลังจากนี้อีกไม่กี่วันจะครบ 4 
ปีการท�ารฐัประหารเข้ายึดอ�านาจ
ปกครองประเทศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) การ
ท�างานช่วงทีผ่่านมาย่อมต้องมกีาร
ประเมินผล และการประเมินผล 
ที่ดีที่สุดคือการให้คนนอกเป็นผู้
ประเมิน ไม่ใช่ออกข้อสอบเอง ท�า
ข้อสอบเอง และตรวจข้อสอบเอง
 พรรคเพื่อไทยดูจะเป ็น
พรรคการเมอืงเดยีวท่ีประเมิน
ผลงานของ คสช. อย่างเป็นทาง 
การในนามพรรค โดยระบุว่า
ตลอด 4 ปีทีผ่่านมา การท�างาน
ของรัฐบาลทหาร คสช. ล้ม
เหลว น�าประเทศไปสูค่วามมดื 
มนและอันตราย
 ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมองว่า
รัฐบาลทหาร คสช. ล้มเหลว 7 
ด้าน ประกอบด้วย 1.ล้มเหลวใน
การท�าตามข ้ออ ้างในการยึด
อ�านาจ เช่น การลดความขัดแย้ง 
สร้างความปรองดอง สร้างประชา 
ธิปไตยที่สมบูรณ์
 2.ล้มเหลวในการสร้างความ
ปรองดอง แม้จะมีการตั้งคณะ
ท�างานหลายคณะแต่ไม่มีผลงาน
เป็นรูปธรรม เพราะคณะท�างาน
ส่วนใหญ่เป็นคนของรัฐบาลและ
กองทัพ ท�าให้ไม่เกิดการยอมรับ
 3.ล้มเหลวในการปราบปราม
การทจุรติคอร์รปัชนั แม้จะประกาศ
ให้เป็นวาระแห่งชาติ แต่การตรวจ
สอบทจุรติถกูใช้เป็นเครือ่งมอืสร้าง
ภาพ เมื่อมีคนในรัฐบาลทหาร 
คสช. ถูกกล่าวหากลับไม่มีการ

คันฉ่องส่องคสช.

ตรวจสอบอย่างจริงจัง เช่น กรณี
อุทยานราชภักดิ์ กรณีองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตั้งบริษัท
ในค่ายทหาร น�าเงนิราชการลบัไป
ใส่ในบัญชีภรรยา แม้แต่กรณี
นาฬิกาหรู 
 4.ล้มเหลวในการท�าให้บ้าน
เมืองมีประชาธิปไตย นับแต่รัฐ 
ประหารประเทศต้องอยู ่ภายใต้
ประกาศและค�าสั่ง คสช. ที่ลิดรอน
สิทธิเสรีภาพของประชาชนมาจน 
ถึงปัจจุบัน แม้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
กฎหมายสูงสุดประกาศใช้แล้ว แต่
ประกาศ ค�าสั่งต่างๆก็ยังคงอยู ่ 
ขณะที่รัฐธรรมนูญหลายมาตรา 
ถูกเขียนขึ้นโดยขัดหลักประชาธิป 
ไตยสากล และวางผลไกลเพื่อสืบ 
ทอดอ�านาจ
 5.ล้มเหลวในการปกป้องสิทธิ
มนุษยชน โดยมีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ออก
ค�าส่ังให้อ�านาจทหารควบคุมตัว

บุคคลได้ 7 วัน โดยไม่ต้องตัง้ข้อหา
และไม่ต้องมีหมายศาล เรียกบุค 
คลที่เห็นต่างไปปรับทัศนคติ มีค�า
สั่งให้พลเรือนขึ้นศาลทหาร 
 6.ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ ที่ผ่านมามีการทุ่มงบ
ประมาณอย่างไม่เหมาะสมจ�านวน
มหาศาล จนท�าให้เกดิภาวะงบประ 
มาณขาดดุลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอัน
มากตลอด 4 ปีงบประมาณ แต่ 
ผลที่ได้ต่อระบบเศรษฐกิจกลับ 
เป็นไปในทางตรงกันข้าม 
 7.ล้มเหลวในภาวะความเป็น
ผู ้น�าของนายกรัฐมนตรีและหัว 
หน้า คสช.
 ในขณะที่ความเห็นของพรรค
ประชาธิปัตย์แม้ไม่ได้แถลงออก 
มาอย่างเป็นทางการ แต่มุมมอง
ของนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัต ิ
รองหัวหน้าพรรค ก็เห็นความล้ม
เหลวไม่ต่างกัน
 นายนพิฏิฐ์แบ่งการประเมนิผล

งานรัฐบาลทหาร คสช. ออกเป็น 
2 ช่วง ช่วงแรกให้คะแนน 7 เต็ม 
10 เนื่องจากเห็นว่ามีความตั้งใจ 
ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆโดย
ไม่มส่ีวนได้ส่วนเสยี แต่การท�างาน
ในระยะกลางจนถึงปัจจุบันให้คะ 
แนนติดลบ เนื่องจากเห็นชัดเจน
ว่าต้องการสืบทอดอ�านาจ กลาย
เป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง งานปฏิรูป
ประเทศแม้จะมีความตั้งใจ แต่ยัง
มีแค่แผนงาน ไม่เห็นผลงานเป็น
รปูธรรม การวางยทุธศาสตร์ปฏริปู
ประเทศประชาชนขาดการมีส่วน
ร่วม การร่างรฐัธรรมนญูออกแบบ
เพื่อคงอ�านาจของตัวเอง เช่น การ
ให้มี ส.ว. จากการแต่งตั้ง โดยให้
อ�านาจนายกรฐัมนตรเีป็นคนเลอืก 
และการเปิดช่องให้คนนอกเป็น
นายกรัฐมนตรี
	 นี่เป็นเพียงตัวอย่างความคิด
เห็นต่อการบริหารประเทศช่วง	 4	
ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลทหาร	คสช.	
ซึ่ งจะมีความคิดเห็นท�านองนี้ 
ออกมาอีกมากทั้งจากฝ่ายการ 
เมือง	นักวิชาการ	แน่นอนว่าต้อง
มีความคิดเห็นจากฝ่ายรัฐบาล
ทหาร	คสช.	ที่ต้องแถลงผลงาน 
ในรอบ	 4	 ปี	 ออกมาอวดเช่นกัน 
ว่าได้ท�าอะไรไปบ้างแล้ว
 ระหว่าง “ความส�าเร็จ” กับ 
“ความล้มเหลว” อย่างไหน 
จะมีน�้าหนักมากกว่ากัน ประ 
ชาชนจะเป็นคนให้คะแนนใน
ช่วงเลือกตั้ง ถ้ารัฐบาลทหาร 
คสช. ท�าได้ดีถูกใจประชาชน 
พรรคการเมอืงทีป่ระกาศหนนุ 
“บิ๊กตู่” กลับมาเป็นนายกฯคง
ได้คะแนนเสียงถล่มทลาย
เหมือนกับผลโพลของหลาย
ส�านักที่ออกมาในช่วงนี้

ให้คะแนนติดลบ
 เนื่องจากเห็นชัดเจนว่า
ต้องการสืบทอดอำานาจ 
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In Brief : ย่อความ

แชมป์ชั่ว

ทรรศนะ

มาติดคุกวัดก่อนเพื่อให้ดัดสันดาน
ก็ได้ เผื่อจะดัดนิสัยได้ วัดจะได้มี
ส่วนช่วยเหลือ ส่วนคนชั่วเกินไปจะ
ดัดสันดานก็ต ้องลงโทษให้หนัก 
กฎหมายเราดีกับคนชั่ ว เกินไป 
ทนายก็ท�าคดีโดยไม่ค�านึงถึงจรรยา
บรรณ คดิแต่จะชนะ จนบางครัง้คน
บริสุทธิ์ติดคุก คนชั่วก็ลอยตัว

ฉุก(ละหุก)คิด
นำยหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนจนคือจ�าเลย!
บบีซีไีทยพาดหวัข่าว “4 ปีรัฐประหาร 
ตดิคกุเพราะรกุที ่เสยีสามเีพราะต่อ 
สู้เรื่องสิทธิที่ดิน” พร้อมโปรยน�าข่าว
ว่า “นายทุนฆ่าสัตว์ไม่ผิดกฎหมาย 
แต่คนจนท�าไม่ได้” คือค�าตัดพ้อต่อ
กระบวนการยุติธรรมไทยของหญิงวัย 
64 หลงัตวัเองต้องตดิคุก 6 เดอืนเพราะ 
“รุกป่า” และสามีที่เป็นแกนน�าต่อสู้
เรื่องสิทธิที่ดินท�ากินสูญหาย
 “สภุาพ ค�าแหล้” เป็นหนึง่ในชาว
บ้านชุมชนโคกยาวท่ีมาชุมนุมในนาม
กลุ่มพีมูฟเรียกร้องสิทธิในที่ดินท�ากิน
	 สถิติผืนป่าที่ทวงคืนตามนโยบาย
ของ	 คสช.	 กรมป่าไม้เคยแถลงเมื่อ
ปี 2560 ว่าตัง้แต่ปี	2557-2560	รฐับาล
สามารถยึดคืนพื้นที่ได ้ทั้งหมดกว่า	
500,000	 ไร ่ 	 และด�า เ นินคดี กับ
ประชาชนในข้อหาบกุรกุป่ากว่า	20,000	
คดี	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น	 “คนจน”	 ท่ีตก 
เป็นจ�าเลย	แม้รัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้
เลือกปฏิบัติ	 แต่ผืนป่าในพื้นที่ท่อง 
เที่ยวหลายแห่งที่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุก	
คดีแตกต่างสิ้นเชิงกับ	 “คนจน”	 ที่ถูก
ด�าเนินคดี
 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ ่าน 
มา กลุ่มพีมูฟได้ยุติการชุมนุมหลังจาก 
ได้ข้อยุติการหารือกับ กอ.รมน. โดย 
จะตั้งอนุกรรมการจากเครือข่ายพีมูฟ 
12 คนเพื่อติดตามการแก้ปัญหา และ 
ถ้าปัญหาเร่งด่วนก็จะน�าเสนอ “บิ๊ก
ป้อม” พิจารณา
 แม้จะเป็นแค่ “ความหวัง” แต่ 
“สภุาพ” ก็ประกาศสูไ้ม่ถอย เพราะ
ถอยไม่ได้ พร้อมทิ้งท้ายว่า “ยุค 
คสช. บอกว่าจะคืนความสุขให้
ประชาชน แต่กลายเป็นคืนความ
เดอืดร้อนหรอืคนืน�า้ตาให้ประชาชน”
	 ดูต่อไปว่าคดีคนจนรุกป่ากับคดี	
“เสอืด�า”	ของ	“นายพรานมหาเศรษฐ”ี	
จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร?

ค�าว่า “แชมป์” มีทั้งแชมป์ชั่ว แชมป์ดี แชมป์
เก่ง แชมป์เสียหาย แชมป์ท�าลาย แม้แต่เรื่อง
ของนักโทษยังมีการจัดอันดับประเทศที่ม ี
นักโทษมากที่สุด ในอาเซียนประเทศไทย 
เราได้แชมป์ เราจะเอายังไง ท�ายังไงที่จะ
เปลี่ยนให้ดีขึ้น เปลี่ยนนักโทษให้ลดลงได้ยัง
ไง จะจัดหลักสูตรอบรมสั่งสอนยังไง ใคร 
จะเป็นเจ้าภาพ กระทรวง ทบวง กรม กอง 
ไหน จะท�าให้คดีต่างๆลดลง ตอนนี้ยังมอง 
ไม่เหน็เลย ทีเ่ป็นกระทรวงหลกักค็งกระทรวง
ยุติธรรมที่มีบทบาทเต็มที่ ส�านักงานพระ 
พุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนาก็ต้อง
มาร่วม จะได้ไม่ต้องเอาป๊ีบคลุมหัวกนั อาตมา
ก็พร้อมจะร่วมด้วย
 ท�าไมถึงมีนักโทษเต็มบ้านเต็มเมือง ล้น
คุกล้นตะราง ไม่ทราบว่าที่ท�าวิจัยได้รวมพวก
ที่ต้องควบคุมความประพฤติด้วยหรือเปล่า 
เห็นมากันที 150-200 คน ท่ีมาบ�าเพ็ญ
ประโยชน์กับวัดเพื่อลดโทษ การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์หรือจิตอาสาต่างๆท�ากันจริงจัง 
มั้ย ต้องไม่หละหลวม ท�าให้มันกระชับ ถ้า 
ไม่บ�าเพ็ญประโยชน์ก็ต้องติดคุก ก็ว่ากันไป 
 ถ้าท�าประโยชน์ก็ควรจะลดโทษผ่อน
โทษให้เมื่อเขาท�าประโยชน์จริง ตรงนี ้
ถือเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่จะท�าให้เขาน่า 
รกั ท�าให้ประเทศน่าอยู ่น่าท่องเท่ียว คอื  
อตัถจรยิา ประพฤตตินเป็นประโยชน์ ไม่
ก่อทุกข์ ก่อโทษให้ใคร
 เดี๋ยวนี้โทษกี่ปี ปรับเท่าไร ท�าไมยังเต็ม

ไปด้วยเรือ่งสะเทือนใจ มีข่าวเกอืบทกุที ่ผูเ้สยี
หายเดินทางมาร้องทุกข์แจ้งความให้ด�าเนิน
คดีกับพวกหลอกลวงทรัพย์ ความงกของคน 
ก็เหลือเกิน พอบอกว่าจะได้ดอกได้ผลมาก 
มายก็กระโดดเข้ากองไฟเหมือนแมลงเม่า 
หมดเนื้อหมดตัวกันไป อย่าง “น้องแบม” ที่
โด่งดังจากการแฉทุจริตคอร์รัปชันพวกโกง 
คนไร้บ้านไร้ทีพ่ึง่ เธอยงัโดนโกงไปตัง้ 50,000 
บาท
 เพราะฉะนั้นต้องเอาจริง จะมาติดคุกวัด
ก่อนเพื่อให้ดัดสันดานก็ได้ เผื่อจะดัดนิสัยได้ 
วัดจะได้มีส่วนช่วยเหลือ ส่วนคนชั่วเกินไป 
จะดัดสันดานก็ต้องลงโทษให้หนัก กฎหมาย
เราดีกับคนชั่วเกินไป ทนายก็ท�าคดีโดยไม่
ค�านึงถึงจรรยาบรรณ คิดแต่จะชนะ จนบาง
ครั้งคนบริสุทธิ์ติดคุก คนชั่วก็ลอยตัว อาศัย
เทคนิคทางกฎหมาย มันเลยเป็นปัญหาลกูโซ่ 
คนติดคุกเพราะทนายก็ไม่น้อย อย่างนี้แหละ
จึงถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องเปล่ียนแปลง อย่าง
น้อยก็ให้ศาสนาเข้าไปมีบทบาทหน่อย วัด
ไหน เขตไหน มีการสั่งสอนอบรม คนรอบวัด
ไม่มปัีญหา ไม่ตดิคกุตดิตะราง กต้็องถือว่าวดั
มีคุณภาพ มีคุณประโยชน์
 อาตมาเชื่อว่าถ้าท�ากันจริงจังก็ท�าได้ 
อย่างที่วัดเฉลี่ยคนมาบ�าเพ็ญประโยชน์
ปีหนึ่ง 1,500 คน จึงต้องดูว่าคนก่อคดี 
ลกัขโมย ท�าร้ายร่างกาย ข่มขนื มจี�านวน
เท่าไร ตรงนี้น่าจะใช้วัดมาช่วยอย่าง
จรงิจงัเร่งด่วน อย่าปล่อยให้ประเทศเสยี
หาย เสียก�าลังผู้คุม เสียงบประมาณไป
สร้างคุก ถ้าคนท�าดีก็จะไม่ถ ่วงการ
พัฒนาประเทศ เอาเขามาพัฒนามาท�า
ประโยชน์ เขาก็จะไม่ไปก่อทุกข์ก่อโทษ
ให้บ้านเมอืง ให้กบัเพือ่นมนษุย์อกีต่อไป 
ประเทศก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุข
 เจริญพร
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วางแผนเข้าตลาด :	พีระพงศ์	จรูญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ออริจิ้น	
พร็อพเพอร์ตี้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัท	 ที่ปรึกษา	 เอเซีย	 
พลัส	จ�ากัด	และบริษัท	ฮันตัน	แอนด์	วิลเลี่ยมส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	เพื่อวางแผน
ด�าเนินการผลักดันบริษัทย่อยในเครือออริจิ้น	พร็อพเพอร์ตี้	เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ	

รกุตลาดดไูบ :	ดร.พรีะพงษ์	กติเิวชโภคาวัฒน์	รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	
บิวตี้คอมมูนิตี้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ร่วมออกบู๊ธโชว์ศักยภาพในงานแสดงสินค้า	 
“Beauty	 World	 Middle	 East	 2018”	 เพื่อสร้างโอกาสขยายเครือข่ายทาง 
ธุรกิจและแนะน�าผลิตภัณฑ์	ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เศรษฐกิจ

‘หงษ์ทอง’สยายปีกผูน้�าตลาดข้าวโลก

นายวัลลภ มานะธัญญา ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทั บางซือ่โรง
สีไฟเจียเม้ง จ�ากัด (BSCM) เปิด
เผยต�านานกว่า 80 ปีของข้าว “หงษ์
ทอง” ว่าผลประกอบการปี 2560 มี
ยอดขายประมาณ 250,000 ตัน 
เติบโตจากปี 2559 ที่ 15% มูลค่า
การขายลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก
ราคาข้าวลดลง โดยการขายสินค้า
ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขาย 
ในตราหงษ์ทอง หรือ Golden 
Phoenix มากกว่า 85% สินค้าส่วน
ใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิมากกว่า 
95% และมสีนิค้าตราอืน่ๆอกี 2-3 
ตัว โดยตั้งเป้าในอีก 5 ปีข้างหน้า
จะส่งออกได้ประมาณ 400,000 
ตัน หรือโต 10% ต่อปี มูลค่าส่ง
ออก 9,000-10,000 ล้านบาท 
 ปัจจบุนับรษิทัมโีรงสทีีน่นทบรุี 
ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และสุพรรณ 
บุรี มีก�าลังการผลิตรวมท้ังหมด 
300,000 ตันต่อปี โดยพัฒนา
สินค้าให้มีคุณภาพตลอดมา ส่ง
เสริมให้ชาวนารู้จักวิธีการปลูกที่
สามารถลดต้นทนุและเพิม่ผลผลิต
ได้มากขึ้นในชื่อโครงการหงษ์ทอง
นาหยอดที่ศรีสะเกษและอุบล 

ราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมโครง 
การ 2,000 ราย เนื้อที่ประมาณ 
40,000 ไร่ ช่วยลดต้นทุนการท�า
นาลงได้ถึง 20% ของต้นทุนเดิม  
และเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น 20%
 ด้านตลาดในประเทศเตรียม
ปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่เข้าสู่ยุคดิจ ิ

คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) มีมติให้คงอัตราดอกเบ้ีย
นโยบาย 1.5% ต่อปี โดยมองว่า 
จะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจต่อไป และช่วยให้อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปทรงตัวอยู่ในกรอบ
เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง กนง. 
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนว
โน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง และ 
ดีกว่าที่ประเมินไว้ในการประชุม
ครั้งก่อน โดยการส่งออกและท่อง
เที่ยวขยายตัวตามเศรษฐกิจโลก 
พร้อมทั้งอุปสงค์ในประเทศปรับดี
ขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ แต่ประเด็น 
ที่ กนง. กังวลและติดตามคือเรื่อง
การใช้จ่ายในประเทศที่ยังขยาย 

ทัลอย่างเต็มตัว โดยขายผ่านช่อง
ทางออนไลน์ต่างๆและร้านค้าปลกี
ในชื่อหงษ์ทองเฮลท์สเตชั่น ล่าสุด
ซื้อกิจการร้านสินค้าสุขภาพ “ใบ
เมี่ยง” ทั้งมีการคิดค้นและพัฒนา
ผลติภณัฑ์ใหม่ๆเพือ่เป็นทางเลอืก

ให้ผู้บริโภคคือ ข้าวกล้อง “Zuper 
Rice” น�าข้าวกล้อง 3 สายพนัธุม์า
รวมกัน สารต้านอนุมูลอิสระสูง
กว่าข้าวกล้องทั่วไปถึง 6 เท่า และ
ในไตรมาส 3 จะมีอีก 1 ตัว เพื่อ
ให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวข้าวหงษ์ทอง ซึ่งบริษัท
รักษาคุณภาพและด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ตาม
ปฏิญาณบริษัท “คุณภาพน�าหน้า 
ราคายุติธรรม บริการด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต”

ตัวในระดับต�่า เพราะก�าลังซื้อยัง
ไม่กระจายตัวไปสู่กลุ่มผู้มีรายได้ 
น้อยเท่าที่ควร ขณะที่การจ้างงาน
ยังกระจุกตัวในบางกลุ ่มอุตสาห 
กรรม และภาระหนี้ภาคครัวเรือน
ยังมีอยู่มาก
 ธนาคารไทยพาณิชย์คาดว่า 
กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ 1.5% ต่อเนื่องในปี 2018 จะไม่

รีบขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายโดย
ทนัท ีเพราะนโยบายการเงนิมส่ีวน
ช่วยสนับสนุนให้อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปอยู่ในกรอบเป้าหมาย แต่ยัง
มีโอกาสที่ กนง. จะปรับขึ้นดอก 
เบี้ยนโยบาย 1 ครั้งในช่วงปลายปี  
หากเศรษฐกิจไทยสามารถขยาย
ตัวได้ต่อเนื่อง ช่องว่างการผลิต 
ปิดลง อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนว
โน้มทรงตัวภายในกรอบเป้าหมาย
ได้อย่างยั่งยืน ความเสี่ยงด้าน
เสถียรภาพระบบการเงินเพิ่มสูง 
ขึ้นชัดเจน และพบปัญหาเป็น 
วงกว้างที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
มาตรการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
เชิงระบบ

ก�าลังซื้อยังแย่-การจ้างงานกระจุกตัว

“ข้าวหงษ์ทอง” ฉลอง 80 ปีสู่ผู้น�าตลาดข้าวโลก ท�าให้แบรนด์
เข้าไปนั่งในใจผู้บริโภคด้วยสโลแกน “คุณภาพน�าหน้า ราคา
ยุติธรรม บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” ตั้งเป้าอีก 5 ปี มียอด
ขาย 400,000 ตันต่อปี
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ลดความตงึเครยีดการค้า 
โฆษกกระทรวงพาณิชย ์จีน
แถลงว่า จีนหวังว่าสหรัฐจะด�า 
เนนิการโดยเรว็ในกรณทีีส่ัง่ห้าม
บริ ษัทสัญชาติอเมริกันขาย 
ชิ้นส่วนให้กับบริษัทแซดทีอี  
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
ยักษ์ใหญ่ของจีน ก่อนหน้านี้
ประธานาธิบดีสหรัฐประกาศ 
ว่าจะด�าเนินการให้บริษัทแซด 
ทีอีของจีนกลับเข้าสู ่ตลาดได้
โดยเร็วระหว่างที่มีการเจรจา 
กับจีนในสัปดาห์นี้ โดยจีนไม่
ต้องการให้การค้าระหว่าง 2 
ประเทศตึงเครียดมากขึ้น 

ยึดมัน่ข้อตกลงอิหร่าน 
นายฌอง-อีฟส์ เลอ ดริยง 
รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศส 
และนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่าง
ประเทศจีน ยังคงยึดมั่นใน 
ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน แม ้
ประธานาธิบดีสหรัฐถอนตัว
จากข ้อตกลงฉบับนี้  พร ้อม 
เพิ่มมาตรการคว�่าบาตรทาง
เศรษฐกิจกับอิหร่าน รัฐมนตรี
ต ่างประเทศฝรั่ ง เศสยังได ้ 
แสดงความยินดีต่อความคืบ
หน้ากระบวนการสันติภาพใน 
คาบสมุทรเกาหลี ขณะที่รัฐ 
มนตรีต่างประเทศจีนประณาม 
เหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงผู้คน 
ในกรุงปารีส จนมีผู ้เสียชีวิต  
1 คน บาดเจ็บ 4 คน

พิจารณาเก็บภาษีสหรัฐ 
ส�านักข่าวเอ็นเอชเครายงานว่า 
ญี่ปุ ่นก�าลังพิจารณาเรื่องเก็บ
ภาษีสินค้าส่งออกสหรัฐมูลค่า 
409 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 
13,090 ล้านบาท) ตอบโต้ท่ี
สหรัฐเรียกเก็บภาษีเหล็กและ
อะลูมิเนียม ขณะที่รอยเตอร์
อ้างเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่ายังไม่มี
ข้อสรุปว่าจะด�าเนินการเมื่อใด 
เพราะก�าลังตรวจสอบว่าญ่ีปุ่น
ได้รบัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

เกาหลีใต้เสนอตัวไกล่เกลี่ย
เกาหลีใต้หาทางเป็นผู ้ไกล่
เกลี่ยระหว่างสหรัฐกับเกาหลี 
เหนือ หลังจากมีแนวโน้มว่า
อาจเกิดความเห็นต่างก่อน 
หน้าการประชุมสุดยอด

ท�าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้
รายงานว่า เกาหลีเหนือขู่จะถอน
ตัวจากการประชุมสุดยอดระหว่าง
นายคิม จอง-อึน ผู ้น�าเกาหล ี
เหนือ กับประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐ ท่ีสิงคโปร์วันที่ 
12 มิถุนายนนี้ ซึ่งเกาหลีเหนือ 
อาจไม่มาตามนัดหากสหรัฐยังคง
ต้องการให้เกาหลีเหนือล้มเลิก
โครงการนิวเคลียร์แต่เพียงฝ่าย
เดียว เจ้าหน้าที่ท�าเนียบประธา 
นาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่า รัฐบาล
และประธานาธิบดีมุน แจ-อิน  
มีความประสงค์ที่จะด�าเนินบท 
บาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยระหว่างสหรัฐ
กับเกาหลีเหนือ 
 ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็น
เจ้าภาพต้อนรับประธานาธิบดี 

เวบ็ไซต์นติยสารทเีอม็ซรีายงานว่า 
นายโทมัส มาร์เคิล บิดาวัย 73 ปี 
ของเมแกน มาร์เคิล พระคู่หมั้น 
เจ้าชายแฮร์รี่ของอังกฤษ ผ่าน 
การผ่าตัดหัวใจเรียบร้อยด้วยดี 
 ทีเอ็มซีรายงานว่า นายมาร ์
เคิลรู ้ตัวและมีสติสัมปชัญญะดี  
โดยแพทย์ได้ใส่ขดลวดถึง 3 ขด 
ไว้ในหลอดเลือดหัวใจ ก่อนหน้า 
นี้นายมาร์เคิลเปิดเผยว่า จะเข้า 
รับการผ่าตัดหัวใจและไม่สามารถ
ท�าหน้าที่จูงมือบุตรสาวเข้าพิธี 
เสกสมรสกับเจ ้ าชายแฮร ์ รี่ ที่ 
โบสถ์เซนต์จอร์จในพระราชวัง 
วินด ์ เซอร ์ทางตะวันออกเฉียง 
ใต้ของอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ 19 
พฤษภาคมนี้
 บิดาของมาร์เคิลตกเป็นข่าว

ใหญ่จากการให้ช่างภาพปาปารัสซี
ถ ่ายภาพเตรียมตัวร ่วมพิธีเสก
สมรสของบุตรสาว โดยซาแมนธา 
มาร์เคิล พ่ีสาวต่างมารดาของเม
แกน ยอมรบัว่าเป็นคนเกลีย้กล่อม
ให้บิดายอมถ่ายภาพ เพราะคิดว่า
จะช่วยสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้บิดา

มุนในการประชุมสุดยอดที่ท�า 
เนียบขาววันที่ 22 พฤษภาคมนี้ 
คาดว่าผู้น�าทั้งสองจะหารือเกี่ยว 
กับการเจรจาระหว่างประธานา 
ธิบดีสหรัฐกับผู ้น�าเกาหลีเหนือ  
และกล่าวว่า รัฐบาลสหรัฐยังไม ่
ได้รับข ้อมูลอย่างเป็นทางการ 
ถึงการเปลี่ยนแปลงนัดประชุม 
สุดยอดกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์
ในวันที่ 12 มิถุนายน และต้อง
ติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร  
ซึ่งก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือกล่าว 
หาว่าสหรัฐต้อนเกาหลีเหนือให้ 
จนมุมและให้ยกเลิกนิวเคลียร ์ 
แต่เพียงฝ่ายเดียว ในขณะที่สห 
รัฐยังซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ 
 ด้านนายจอห์น โบลตัน ที่
ปรึกษาด้านความมั่นคงสหรัฐ 
เปรียบเทียบเกาหลีเหนือกับลิเบีย 
และผลักดันแนวคิดในการเจรจา
กับเกาหลีเหนือเหมือนกับที่เคย
ตกลงกับ พ.อ.มูอัมมาร์ กัดดาฟี 
ผู้น�าลิเบีย เมื่อปี 2546 เพื่อให้ 
ล้มเลิกการพัฒนาโครงการนิว 

‘บดิามาร์เคลิ’ผ่าตดัหวัใจปลอดภยั

เคลียร์และอาวุธเคมีแลกกับการ
ผ ่อนปรนมาตรการคว�่ าบาตร 
แต่หลังจากลิเบียยุติโครงการนิว 
เคลียร์ พ.อ.กัดดาฟีถูกสังหาร 
เมื่อปี 2554 จากปฏิบัติการระ 
เบิดโจมตีที่ได้รับการสนับสนุน
จากองค์การนาโต้
 นายฌอง-อีฟส์ เลอ ดริยง 
รัฐมนตรีต ่างประเทศฝรั่ ง เศส 
กล่าวระหว่างหารือกับนายหวัง  
อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีน ว่าเกา 
หลีเหนือต้องแสดงความจริงใจ 
ในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ 
ซึ่งเกาหลีเหนือขู ่จะยกเลิกการ
ประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี
ทรัมป์หลงัจากเกาหลใีต้และสหรฐั
ซ้อมรบทางอากาศร่วมกัน

และราชวงศ์อังกฤษ ล่าสุดทีเอ็มซี
รายงานอ้างแฟนของซาแมนธาว่า 
เขาและเธอพยายามขับรถหนีปา
ปารัสซีในรัฐฟลอริดา ท�าให้เสีย
หลักชนกับแท่งคอนกรีต ซาแมน
ธาถูกเหวี่ยงไปชนกระจกหน้ารถ
และเท้าพลิก 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4833 (1358) วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 12 107,148,669 151,305,447 76,749,844 113,105,474

ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	 	 138,331,714	 157,640,876	 4,886,319	 12,301,288

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 1,683,138	 -		 									-		 						-		

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	 6	 								3,272,848	 2,894,260	 575,210	 905,607		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 27,585,549	 28,350,915	 18,095,877	 19,634,729

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 278,021,918	 340,191,498	 100,307,250	 145,947,098

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 13	 11,281,745	 10,483,343	 11,281,745				 10,483,343		

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 11,281,745	 10,483,343	 11,281,745	 10,483,343		

รวมหนี้สิน		 	 	 289,303,663	 350,674,841	 111,588,995	 156,430,441		

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	706,457,300	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 706,457,300	 706,457,300	 706,457,300	 706,457,300		

	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	706,457,300	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 706,457,300	 706,457,300	 706,457,300	 706,457,300	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 420,269,078	 420,269,078	 420,269,078	 420,269,078		

ก�าไรสะสม		 	 	 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 14             70,645,730 70,645,730 70,645,730 70,645,730  

	 ยังไม่ได้จัดสรร	(ขาดทุน)	 	 	(247,817,787)	 (260,337,719)	 (4,108,270)	 16,051,334		

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 2.2	 			8,157,637	 8,157,637		 -		 -		

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 957,711,958	 945,192,026	 1,193,263,838	 1,213,423,442		

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 (6,950,813)	 (7,662,036)		 -	 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 950,761,145	 937,529,990	 1,193,263,838	 1,213,423,442

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 1,240,064,808	 1,288,204,831	 1,304,852,833	 1,369,853,883	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย:	บาท)	

	 	 	 	 	 																					งบการเงินรวม																				งบการเงินเฉพาะกิจการ	 	

     หมายเหตุ 2560 2559    2560                2559

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย:	บาท)	

	 	 	 	 	 																					งบการเงินรวม																				งบการเงินเฉพาะกิจการ	 	

     หมายเหตุ 2560 2559    2560                2559

 

JTS-p1-050517=10x10

สินทรัพย์	        

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 	96,640,828	 322,516,287	 76,884,556	 314,286,621	

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากธนาคาร	 	 20,816,202	 100,808,370	 20,691,514	 100,678,745	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 7	 729,923,305	 791,824,165	 728,327,000	 788,244,715		

มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	 	

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 150,353	 18,972	 1,191,700	 574,000	

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 	8,265,898	 11,112,304		 5,459,822	 5,466,884	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 340,000,000	 -	 340,000,000	 -		

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	 	 	 	 	 	

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 6	 									-		 												-		 	16,000,000					 	16,000,000		

สินค้าคงเหลือ		 8	 3,162,762	 8,189,366	 3,034,536	 8,044,296		

ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	 9	 	-		 	-	 -	 -		

ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า	 	 445,315	 1,229,567	 299,280	 61,784		

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 6,047,677	 10,709,915		 3,215,978	 4,762,787		

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 											1,205,452,340						1,246,408,946				1,195,104,386		 1,238,119,832		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน	 	 25,632,235	 30,408,762	 23,008,513	 27,848,657		

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	 6	 -		 -	 85,000,000	 101,000,000		

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 10	 -		 -		 												-		 	-		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 11	 		7,765,624		 						9,540,592														723,614		 	1,871,054		

เงินมัดจ�า	 	 	 	 1,214,609		 						1,846,531												1,016,320		 	1,014,340		

     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 34,612,468		 				41,795,885									109,748,447						131,734,051		

     

รวมสินทรัพย์		 									1,240,064,808					1,288,204,831					1,304,852,833			 1,369,853,883

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4833 (1358) วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี้สินหมุนเวียน      

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 12 107,148,669 151,305,447 76,749,844 113,105,474

ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	 	 138,331,714	 157,640,876	 4,886,319	 12,301,288

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	 	 1,683,138	 -		 									-		 						-		

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	 6	 								3,272,848	 2,894,260	 575,210	 905,607		

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 27,585,549	 28,350,915	 18,095,877	 19,634,729

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 278,021,918	 340,191,498	 100,307,250	 145,947,098

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	 13	 11,281,745	 10,483,343	 11,281,745				 10,483,343		

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 11,281,745	 10,483,343	 11,281,745	 10,483,343		

รวมหนี้สิน		 	 	 289,303,663	 350,674,841	 111,588,995	 156,430,441		

ส่วนของผู้ถือหุ้น      

ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน		 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	706,457,300	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 706,457,300	 706,457,300	 706,457,300	 706,457,300		

	 ทุนออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มมูลค่าแล้ว	 	 	 	 	 	

	 	 หุ้นสามัญ	706,457,300	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	 706,457,300	 706,457,300	 706,457,300	 706,457,300	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 420,269,078	 420,269,078	 420,269,078	 420,269,078		

ก�าไรสะสม		 	 	 	 	 	 	

	 จัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย	 14             70,645,730 70,645,730 70,645,730 70,645,730  

	 ยังไม่ได้จัดสรร	(ขาดทุน)	 	 	(247,817,787)	 (260,337,719)	 (4,108,270)	 16,051,334		

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 2.2	 			8,157,637	 8,157,637		 -		 -		

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 	 957,711,958	 945,192,026	 1,193,263,838	 1,213,423,442		

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย	 	 (6,950,813)	 (7,662,036)		 -	 -	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 950,761,145	 937,529,990	 1,193,263,838	 1,213,423,442

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 1,240,064,808	 1,288,204,831	 1,304,852,833	 1,369,853,883	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย:	บาท)	

	 	 	 	 	 																					งบการเงินรวม																				งบการเงินเฉพาะกิจการ	 	

     หมายเหตุ 2560 2559    2560                2559

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย:	บาท)	

	 	 	 	 	 																					งบการเงินรวม																				งบการเงินเฉพาะกิจการ	 	

     หมายเหตุ 2560 2559    2560                2559

 

JTS-p1-050517=10x10

สินทรัพย์	        

สินทรัพย์หมุนเวียน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 	96,640,828	 322,516,287	 76,884,556	 314,286,621	

เงินลงทุนชั่วคราว	-	เงินฝากธนาคาร	 	 20,816,202	 100,808,370	 20,691,514	 100,678,745	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	 7	 729,923,305	 791,824,165	 728,327,000	 788,244,715		

มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ	 	 	 	 	 	

	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 150,353	 18,972	 1,191,700	 574,000	

	 กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	 	 	8,265,898	 11,112,304		 5,459,822	 5,466,884	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 6	 340,000,000	 -	 340,000,000	 -		

ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	 	 	 	 	 	

	 ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี	 6	 									-		 												-		 	16,000,000					 	16,000,000		

สินค้าคงเหลือ		 8	 3,162,762	 8,189,366	 3,034,536	 8,044,296		

ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้	 9	 	-		 	-	 -	 -		

ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า	 	 445,315	 1,229,567	 299,280	 61,784		

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 6,047,677	 10,709,915		 3,215,978	 4,762,787		

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 											1,205,452,340						1,246,408,946				1,195,104,386		 1,238,119,832		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน      

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้าประกัน	 	 25,632,235	 30,408,762	 23,008,513	 27,848,657		

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	 6	 -		 -	 85,000,000	 101,000,000		

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 10	 -		 -		 												-		 	-		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 11	 		7,765,624		 						9,540,592														723,614		 	1,871,054		

เงินมัดจ�า	 	 	 	 1,214,609		 						1,846,531												1,016,320		 	1,014,340		

     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 34,612,468		 				41,795,885									109,748,447						131,734,051		

     

รวมสินทรัพย์		 									1,240,064,808					1,288,204,831					1,304,852,833			 1,369,853,883

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
ธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

5
อัตรา

• เพศชาย/หญิง
• มีความรูดานคอมพิวเตอร Word, Excel, PowerPoint

• เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4833 (1358) วันศุกร์ที่ 18 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)

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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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 4833 (1358) วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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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 4833 (1358) วันศุกร์ที่ 18 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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ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�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  

การบญัชหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 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 ุผูส้มัครต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4833 (1358) วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ร้�นอ�ห�ร Thai orchid vancauver 

ที่ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancauver.com

1. พ่อครัวอาหารไทย หลายอัตรา
2. พ่อครัวซูชิ             หลายอัตรา
 • เพศชาย อายุ 28-35 ปี  
 • ฝีมือดี ละเอียด สะอาด
 • มีประสบการณ์ แผนกอาหารไทยหรือแผนกซูชิ
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • หากพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รายได้เริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เดือน
 • ช่วยค่าที่พัก และช่วยขอวีซ่าทำางาน



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4833 (1358) วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สังคม

เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) น�าโดยวิสิทธิ์ อุดมกิจ
โชติ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบร ิ
หารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ 
ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรี และสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชา
รัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจ
เพื่อสังคม) จ�ากัด ประกาศจัด 
งาน “เมืองนนท์ร่วมใจ สาน
พลังประชารัฐ”
 ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า งาน
เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชา
รฐั เป็นหนึง่ในโครงการขบัเคล่ือน
ประเทศตามแนวทางประชารัฐ 
โดยภาคเอกชนเป็นผู้ให้ข้อเสนอ
แนะและเชื่อมโยงการตลาด เพ่ือ
สนับสนุนให้สินค้าทางการเกษตร 
สินค้าชุมชน OTOP วิสาหกิจชุม 
ชน SMEs รายย่อย ได้มีช่อง 
ทางในการจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 
ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ 
ขยายพื้นที่ตลาดเดิม และเพ่ิม 
วันท�าการของตลาด ให้ผู้ประกอบ
การรายใหม่ได้มีโอกาสในการ 
ขายมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะท�าให้ผู้
ประกอบการรายย่อยได้มีโอกาส
ทดลองตลาดในศูนย์การค้า และ
ให้ผู ้ประกอบการได้พัฒนาคุณ 
ภาพสินค้าของตนเองจากตลาด
ชุมชนสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด  

อัครวุฒิ	 ตั้งศิริกุศลวงศ์	 นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง	 
ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู ้ประกอบการการค้ายุคใหม่	 และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย/หอการค้าไทย	จัดสัมมนาใหญ่แห่งปี	“เจาะลึกดูไบ	โอกาสใหม่สินค้า
ไทย	ก่อนมหกรรมโลก	World	Expo	2020”	

นภารัตน์	ลลิตประไพพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท	เอ็นบีดี	เฮลท์แคร์	จ�ากัด	
จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ	“Meet	กับริท	Greet	กับโปรวาเมด	เคลียร์สิวหน้าใสใน	
12	ชัว่โมง”	สนกุกบักจิกรรมสดุฟินและสมัผสัแบบใกล้ชดิกบัรทิ-เรอืงฤทธิ	์ศริพิานชิ	
ที่ร้าน	Espresso	Gallery	

 ทางด้านวิสิทธิ์ อุดมกิจโชต ิ
ผูอ้�านวยการอาวโุส ฝ่ายบรหิาร
ทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) กล่าว
ว่า งานเมืองนนท์ร่วมใจ สาน 
พลังประชารัฐ จะจัดขึ้น ณ ศูนย์ 
การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, 
แจ้งวัฒนะ และรัตนาธิเบศร์ ได้ 
แก่ งานพฤกษานนท์ 2561 วันที่ 
17-21 พฤษภาคม 2561 ใน 

คอนเซ็ปต์ Vertical Garden  
หรือสวนแนวตั้ง เพื่อเป็นไอเดีย 
จัดสวนในบ้านหรือคอนโดฯให ้
ทันสมัย 
 งาน Nonthaburi The King 
of Durian 2018 วันที่ 7-11 
มิถุนายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต พบการประมูล
ทุเรียนเมืองนนท์ ซึ่งปีที่ผ่านมา 
ทุบสถิติแพงที่สุดในโลก ปิดการ

ประมูลในราคาลูกละ 300,000 
บาท ปีนี้ได้จัดทุเรียน 9 ลูก แบ่ง
เป็นหมอนทอง 6 ลูก และก้าน 
ยาว 3 ลูก โดยมีนางสาวไทย  
9 ท่านมาร่วมประมูล ในวันเสาร์
ที่ 9 มิถุนายน 2561  
 งาน The Best of Nonthaburi 
เดือนกรกฎาคม รวบรวมของดี 
ของนนทบรุทีัง้ในด้านเกษตรกรรม 
และงานหัตถกรรม ณ ศูนย์การ 
ค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
ป ิดท ้ายที่ งานตลาดประชารัฐ  
โมเดิร์นเทรด จัดขึ้น ณ ศูนย์การ 
ค้าเซ็นทรัลพลาซาทั้ง 3 สาขา  
ยกขบวนสินค้าของดีของขึ้นชื่อ 
ของนนทบุรี แสดงผลงานของ 
กลุ ่มศิลปินโอท็อปที่ผู ้ประกอบ 
การรายย่อยสามารถยกระดับ
สินค้าของตนเองให้ออกสู่ตลาด
สากลมากยิ่งขึ้น


