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ออกได้ทกุหน้า
เมืองจะด�ำรงอยู่ต่อไป ไม่ว่ำจะ
เป็นผลโพล หรอืพรรคเฉพำะกจิ
ท่ียังไม่ลงตัว ย่ิงพรรคใหม่มำ
แรงอย่ำงอนำคตใหม่ประกำศ
ล้ำงคดีกำรเมืองช่วงที่ คสช. 
บริหำรประเทศ ประกำศแก้รัฐ 
ธรรมนญูหลงักำรเลอืกตัง้ ยิง่ท�ำ 
ให้ทุกอย่ำงอึมครึมไม่แน่นอน 
สถำนกำรณ์กำรเมืองจำกนี้บอก
เลยว่ำออกได้ทุกหน้ำ

สองมาตรฐาน!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

จีนเตรยีมต้อนรบั
ผูน้�าอหิร่าน

เศรษฐกิจ 4

ปฏวัิตอุิตสาหกรรม
เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

“เคทบี”ีเตอืน
หุ้นสปัดาห์นีผ้นัผวนสงู

โลกวันนี้มีประเด็น 2

ผลกำรตีควำม พ.ร.ป.เลือกตั้ง 
ส.ส. และค�ำสั่งหัวหน้ำ คสช. ที่ 
53/2560 เร่ืองกำรด�ำเนนิกำรตำม 
กฎหมำยประกอบรฐัธรรมนญูว่ำ
ด้วยพรรคกำรเมืองที่จะออกมำ
ในวันที่ 30 พฤษภำคมนี้ แม้ 
จะเป็นปัจจัยที่ช่วยท�ำให้สถำน 
กำรณ์กำรเมืองที่อึมครึมมีควำม
ชัดเจนขึ้น แต่เมื่อดูจำกองค์ประ
กอบอื่นๆแล้วมีควำมเป็นไปได้
มำกว ่ำควำมอึมครึมทำงกำร
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สถานการณ์การเมืองตอนนี้ดู 
อึมครึมไม่ต่างจากสภาพอากาศ 
ที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ 
 อย่างไรกต็าม หลงัรูผ้ลตคีวาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม 
นูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง
สภาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 
และค�าสั่งหัวหน้า คสช. ท่ี 53/ 
2560 เรื่องการด�าเนินการตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยพรรคการเมือง ในวันที่ 30 
พฤษภาคม อาจท�าให้อะไรๆท่ี 
ดูอมึครมึสดใสขึน้
 หรืออำจเป็นไปได้ว่ำที่อึม
ครึมอยู่แล้วจะยิ่งอึมครึมมำก
ขึ้น หำกผลตีควำมไม่ผ่ำนและ
ส่งผลกระทบต่อแนวทำงกำร
ปฏิบัติที่จะน�ำไปสู ่กำรเลือก 
ตั้งตำมโรดแม็พ
 เรื่องที่จะได้รับผลกระทบจาก
การตีความอีกเรื่องคือ การพบปะ
พูดคุยระหว่างพรรคการเมืองกับ 
คสช.
 หากผลตคีวามออกมาว่าจ�าเป็น 
ต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเพียงเรื่องเดียว

ออกได้ทุกหน้า
พรรคกำรเมอืงกบั คสช. เพือ่ก�ำ 
หนดวนัเลอืกตัง้มคีวำมเป็นไป
ได้ว่ำอำจไม่เกดิขึน้ตำมก�ำหนด
เดิม
 เมื่อการพูดคุยยังไม่เกิดข้ึนก็
เป็นไปได้ยากที่จะมีการประกาศ
วันเลือกตั้งออกมาให้ชัดเจน
 ทั้งนี้ นอกจากผลการตีความ
แล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง 
ที่เป็นเงื่อนไขท�าให้ภาพของการ 
เมืองไม่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การบุกจบันายสวิุทย์ ทองประเสรฐิ 
อดีตพุทธะอิสระ ที่สร้างความไม่
พอใจให้กับผู้สนับสนุนทุกระดับ
เป็นอย่างมาก จนผู้มีอ�านาจเบอร์ 
1 เบอร์ 2 ในปัจจุบันต้องออกมา
เอ่ยปากขอโทษเพื่อลดความไม่
พอใจ
 การบุกจบันายสวิุทย์และไม่ได้
รับการประกันตัวจนต้องถอดจีวร
เข้าไปนอนในเรือนจ�าในครั้งนี้ถือ
เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ท�าให้
คนเคยรักและสนับสนุนรัฐบาล
ทหาร คสช. เริ่มเบือนหน้าหนี ซึ่ง
แน่นอนว่าจะกระทบไปถึงแผน 
การสืบทอดอ�านาจหลังการเลือก
ตั้งด้วย
	 ย่ิงพรรคใหม่มาแรงอย่างอนา 
คตใหม่ประกาศล้างคดีการเมือง
ช่วงที่	คสช.	บริหารประเทศ	ประ 
กาศแก้รัฐธรรมนูญหลังการเลือก
ตั้ง
	 ยิง่พรรคใหม่ทีจ่ะตัง้มาท�าภาร 
กิจพิเศษยังลูกผีลูกคน	 ย่ิงโพลไม่
สนับสนุนให้นั่งเก้าอี้ผู้น�าต่อ
 ยิง่ท�ำให้ทกุอย่ำงอมึครมึไม่
แน่นอน สถำนกำรณ์กำรเมือง
จำกนีบ้อกเลยว่ำออกได้ทกุหน้ำ

การจับนายสุวิทย์และไม่ได้ประกันตัว
จนต้องถอดจีวรเข้าไปนอนในเรือนจำา

ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง
หรือทั้ง 2 เรื่อง การพบปะพูดคุย
ระหว่างพรรคการเมืองกบั คสช. ที่
วางก�าหนดการไว้ในเดือนมิถุนา 
ยนน่าจะเลื่อนออกไปอีก
 หากไม่มีการพูดคุยก็แน่นอน
ว่าก�าหนดการเลือกต้ังมีแนวโน้ม
ค่อนข้างสงูทีจ่ะถกูขยบัออกไปจาก
เดือนกุมภาพันธ์ โดยมีเหตุผล 
ข้ออ้างสนับสนุนว่าจะต้องปรับแก้ 
กฎหมายทีข่ดัรฐัธรรมนญูให้เรยีบ 
ร้อยก่อน
 อย่างไรก็ตาม แม้ผลตีความ 
จะออกมาว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็
ไม่มีอะไรท�าให้มั่นใจได้ 100% 
ว่าการพูดคุยระหว่างพรรคการ 
เมืองกับ คสช. จะเกิดขึ้นตาม
ก�าหนดในเดือนมิถุนายน
 ทัง้นีเ้พราะแต่เดมิท่ีก�าหนดการ
พูดคุยในเดือนมิถุนายนนั้น เนื่อง 
จากเอากรอบเวลาการบังคบัใช้กฎ 

หมายประกอบรัฐธรรมนูญฉบับ
สุดท้ายมีผลบังคับใช้เป็นหลัก
 ก่อนหน้านีรั้ฐบาลทหาร คสช. 
ประเมนิว่า พ.ร.ป.เลอืกตัง้ ส.ส. ซึง่
เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู
ฉบับสุดท้ายจะมีผลบังคับใช้ใน
เดือนมิถุนายน จึงก�าหนดการพูด
คุยในเดือนเดียวกัน เพราะต้อง
ท�าตามกรอบรัฐธรรมนญูทีก่�าหนด 
ให้จัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน คือ
ช่วงปลายปีนี้
 แต่เมื่อเจออภินิหารสภานิติ 
บัญญตัแิห่งชาต	ิ(สนช.)	ทีใ่ห้เลือ่น
การบงัคบัใช้ออกไปอกี	90	วนัหลงั
ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	และ
พลกิลิน้ยืน่ตคีวามกฎหมายทีผ่่าน
การลงมติจากเสียงส่วนใหญ่แล้ว	
กรอบเวลาทุกอย่างจึงรวนไปหมด	
เอาแน่นอนอะไรไม่ได้
 ดังนั้น กำรพูดคุยระหว่ำง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4840 (1365) วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

ต้องแยกแยะ

ทรรศนะ

ชำวพุทธต้องรู ้จักแยกแยะ ไม่ใช่
ไหลไปตำมสถำนกำรณ์จนศรัทธำ
โดยไม่คิดถึงพระศำสนำ หลักธรรม
ค�ำสอนทีเ่ป็นหลกักำรส�ำคญั แม้พระ
จะเสื่อมแต่ศำสนำไม่ได้เสื่อม คนนี่
แหละเสื่อมจำกศำสนำ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

สองมำตรฐำน!
“ท่ันผู้น�ำ” และ “พี่ใหญ่” ออกมา
ขอโทษและต�าหนิเจ้าหน้าที่ต�ารวจกอง
ปราบฯทีจ่บักมุ “นำยสวุทิย์ ทองประ 
เสริฐ” หรือ “พุทธะอิสระ” อดีตเจ้า
อาวาสวัดอ้อน้อย ภายในวัด หลังจาก
กลุ ่มสนับสนุนมวลมหานกหวีดและ
รัฐประหารพากันต�าหนิว่าต�ารวจท�า
รุนแรงเกินเหตุ
 แม้ข้อหาของ “นำยสุวิทย์ ทอง
ประเสริฐ” ล้วนเป็นความผิดร้ายแรง 
ไม่ว่าจะเป็นกรรโชกทรัพย์ อั้งยี่ซ่องโจร 
และท�าปลอมซึง่ตราพระปรมาภไิธย แต่
ภาพการจับกุมของเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่
ถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆก็อาจดูไม่
เหมาะสม เมื่อน�าไปเปรียบเทียบกับ
การจับกุมและด�าเนินคดี “กลุ่มคน
อยำกเลือกตั้ง” ที่ออกมาเรียกร้อง
สิทธิเลือกตั้ง การน�าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ
หลายพันคนมาควบคุมและจับกุม รวม
ถึงตั้งข้อกล่าวหาอย่างร้ายแรง ทั้งยังมี
พฤติกรรมลักษณะกลั่นแกล้งสารพัด
 “ผูม้อี�ำนำจ” จงึควรขอโทษ “กลุ่ม 
คนอยำกเลือกตั้ง” มำกกว่ำขอโทษ 
“นำยสุวิทย์ ทองประเสริฐ” และ
ต�ำหนิกำรท�ำหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ต�ำรวจ ซึ่งเครือข่ำยภำคประชำชน
และประชำคมโลกหลำยองค์กร
ประณำมกำรจับกุมและด�ำเนินคดี
กับ “กลุ่มคนอยำกเลือกตั้ง” และ
เรียกร้องให้ยุติกำรด�ำเนินคดีทั้ง 
หมดโดยไม่มีเงื่อนไข
	 พฤติกรรมของ	 “ผู้มีอ�านาจ”	 ภาย
ใต้	“ระบอบพสิดาร”	สะท้อนถงึ	“ส�านกึ
ทางการเมือง”	 และหลักการใช้	 “กฎ 
หมาย”	ไม่มีมาตรฐาน	ไม่เท่าเทียมกัน	
หรือ	“เลือกปฏิบัติ”	หรือไม่?
 เมื่อ “กฎหมำย” ไม่ยุติธรรม 
เป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน “ผู้มี
อ�ำนำจ” ก็ควรถูกต�ำหนิติเตียน 
เป็นธรรมดำ!

ช่วงนีถ้อืว่าช็อกวงการสงฆ์ เร่ืองมันแปลกทีพ่ระ
เถระผู้ใหญ่โดนทีเดียวหลายรูป เรียกว่างาน 
เข้าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แล้วยังมาเกิด
เรื่องหยุมหยิมซึ่งไม่น่าจะมีคือ พระที่จังหวัด
สิงห์บรุไีปขโมยพระพทุธรูป ต้องเรียกว่าตอนนี้
ฝีแตกกันระนาว อดีตพระมิตซูโอะฟ้องเมีย 
ศาลก็ยกฟ้อง เพราะถือว่าทรัพย์ให้โดยเสน่หา 
เงินทองที่ได้จากการบวชมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้ 
สุดท้ายก็อันตรธานหายไปหมด
 จะเรียกเป็นยุคร่วมสมัย “โกงบ้าระห�่า” ก็
แล้วแต่จะเรียก ขนาดวงการสงฆ์ยังมีเรื่องฟอก
เงิน โกงเงิน มีเงินทอนวัด งานนี้พระผู้ใหญ่ 3 
รูปโดนจับสึก ส่วนความรู้สึกของญาติโยมที่
วิพากษ์วิจารณ์ก็แปลกดี เพราะมีพระระดับชั้น
สมเดจ็ ระดบัชัน้พรหมถูกจบัถูกสกึ มนักน่็าคดิ
อยู่เหมือนกัน ท�าไมลูกศิษย์พระผู้ใหญ่ไม่ร้อง
ห่มร้องไห้ระทมตรมทุกข์ ไม่รักครูบาอาจารย์
กันแล้วหรือไง หรือมีเบื้องหลังอะไร
 พระท่ีโด่งดังตั้งแต่สมัยยันตระ ภาวนา
พุทโธ นิกร จนมาถึงเณรค�า เราจะเห็นว่าม ี
คนจ�านวนไม่น้อยที่ร้องห่มร้องไห้เพราะความ
รัก ความเคารพศรัทธา เรื่องของศรัทธาต้อง
ประกอบด้วยวิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เป็นพละ 
เมื่อชาวพุทธไม่มีพลังจะต้านความทุกข์ เหลือ
แค่ศรัทธาข้อเดียวมันก็ต้านไม่อยู่ เผลอๆ
ศรัทธาตัวเดียวจะสร้างทุกข์ให้ด้วยซ�้าไป เรา 
จึงเห็นลูกศิษย์ลูกหาร้องห่มร้องไห้เป็นวรรค
เป็นเวรชนิดที่อยากจะตายแทนครูบาอาจารย์
กันเลย
 เลยนึกถึงการใช้ต�ารวจบุกจู ่โจมจับนาย 
สุวิทย์หรืออดีตพุทธะอิสระที่หลายคนเห็นว่า 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าถึงขนาดนั้น อาจเพราะเคย 

มีบทเรียนวัดพระธรรมกายที่ลูกศิษย์ลูกหามา
ล้อมปกป้อง เลยต้องใช้วิธีจู่โจมจับกุมกันตั้ง 
แต่เช้าตรู่ยังไม่ตื่น ขนาดเข้าไปยังงัวเงีย ท�าให้
มีคนบอกว่าน่าจะฉันยานอนหลับเลยหลับ 
ลกึ ส่วนญาตโิยมทีเ่ป็นแฟนพนัธุแ์ท้อดตีพทุธะ
อิสระก็เชียร์กันไปทั้งทีวีและทางโซเชียลมีเดีย 
ต�าหนิรัฐบาล คสช. จน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต้องออกมา
ขอโทษและต�าหนิต�ารวจที่ปฏิบัติการเกินกว่า
เหตุ
	 เร่ืองศรัทธาแล้วเชียร์กันเกินไปบางครั้งก็
ท�าให้ย่ิงทุกข์	 ท�าให้ใจเกิดความโกรธเกลียด
เพราะใจไม่สงบ	 เร่ืองแบบนี้ต้องท�าใจให้นิ่ง 
และอยู่ในทางสายกลาง	 ความจริงต�ารวจก็ไม่
ได้ท�าอะไรรุนแรงหรอก	ถ้าไปดูในประวัติเก่า
ของพุทธศาสนาคร้ังรัฐบาลพม่าฆ่าพระเป็น 
ศพเกลื่อนแม่น�้า	 อดีตพุทธะอิสระไม่ได้จับ 
ไปฆ่า	 แต่น�าตัวไปด�าเนินคดีไปสู้กันทางกฎ 
หมาย	 ถ้ามีหลักฐานที่ต่อสู้ชี้แจงได้ก็พ้นโทษ 
พ้นภัย	 เหมือนพระพิมลธรรมกลับมาบวช 
ใหม่ได้	 ไม่ถึงกับปาราชิกแบบเสพเมถุน	 หรือ
ฆ่าคนตาย	หรืออวดอุตริ
 เพรำะฉะนัน้เรำชำวพุทธต้องรูจ้กัแยก 
แยะ ไม่ใช่ไหลไปตำมสถำนกำรณ์จนศรทัธำ 
โดยไม่คิดถึงพระศำสนำ หลักธรรมค�ำ
สอนท่ีเป็นหลกักำรส�ำคญั แม้พระจะเสือ่ม
แต่ศำสนำไม่ได้เสื่อม คนนี่แหละเส่ือม 
จำกศำสนำ เรำจึงต้องแยกแยะเร่ืองของ
ศรทัธำ เรือ่งของทกุข์และกำรหลดุพ้น ควำม
เบำเย็นสบำย ชีวิตก็จะไม่ระทมตรมทุกข์ 
จะเหน็ทนัทว่ีำศำสนำเป็นของวเิศษ เหมอืน
อยำกจะกินผลไม้ กินแล้วก็เกิดมรรคผล 
ไม่หลุดหล่น ไม่ฉีก ไม่พลัดตกลงมำ เรำ
จึงต้องปีนต้นไม้เพื่อให้ได้ผลไม้ ไม่ใช่มี
ข่ำวพระในทำงไม่ดี พระแย่แล้ว เลยเลิก
นบัถอืศำสนำ อนันีถ้อืว่ำเอำควำมไม่ดขีอง
คนอืน่มำปล้นควำมดขีองตนเอง มำฆ่ำควำม
ดีของตนเอง ไม่ควรจะให้เป็นเช่นนั้น
	 เจริญพร
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ให้ข้อมลู	:	ศ.ดร.พเิชษฐ์	วริยิะจติรา	ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	เอเชยีน	ไฟย์
โตซตูคิอลส์	จ�ากดั	(มหาชน)	ร่วมงาน	Opportunity	Day	ให้ข้อมลูสรุปผลการด�าเนนิ
งานไตรมาส	1/2561	มีรายได้	94.97	ล้านบาท	ก�าไร	25.15	ล้านบาท	อัตราก�าไร
ขั้นต้น	82.80%	พร้อมเดินหน้าตามแผนขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ	

มอบรางวัล	:	พีรกร	จ�าปาเงิน	ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเซ็น
เพย์	เซน็ทรลักรุป๊	และอภวินัท์	สงิห์ทวศีกัดิ	์ผูอ้�านวยการอาวโุสช่องทาง	Alternative	
กลุ่มงานพาณิชย์	บริษัท	โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	มอบรางวัล
ให้กับผู้โชคดีในแคมเปญ	“เติมเงินดีแทคแบบสลิป	ลุ้นโทรศัพท์มือถือฟรี”

เศรษฐกิจ

ปฏวิตัอิตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รูป

นายซอวราฟ อูจเจน ประธาน
ธุรกิจเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของ ThreadSol ซึ่งมีส�านักงาน
ใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ พร้อมตัวแทน
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ของไทยและผู้ประกอบการธุรกิจ
เสื้อผ้าชั้นน�า ได้สัมมนาในงาน 
Apparel Tech-Up 2018 โดย 
ThreadSol ประกาศเป็นหุ้นส่วน
กับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่ง
ห่มไทยเพื่อน�านวัตกรรมด้านเทค 
โนโลยีใหม่ๆสู่อุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส�าเรจ็รปูในไทย โปรแกรมอจัฉรยิะ
ที่ ThreadSol คิดค้นขึ้นมาเพ่ือ 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลด 
ต้นทุนและเพิ่มก�าไร 
 น.ส.รวีวรรณ เมศร์ศิริตระกูล 
อปุนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครือ่ง
นุ่งห่มไทย กล่าวว่า ในอนาคตการ
แข่งขันนับวันจะเข้มข้นขึ้น การ 
จะอยู่รอดได้จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้อง 
เตรียมพร้อมทุกด้านและปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วทั้งด้านแฟช่ัน ต้นทุนและ
เทคโนโลยี เป็นต้น สิ่งหนึ่งที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้คือ Big data, Internet 
of Things ที่เข้ามามีบทบาทใน
การเชื่อมโยงกระบวนการท�างาน 
ตั้งแต่การวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ 

การค�านวณท่ีมีความถูกต้องและ
แม่นย�า ตลอดจนการก�าหนดระยะ
เวลาในการสัง่ซือ้วตัถดุบิ ด้วยเครือ่ง 
มือที่ ThreadSol น�าเสนอจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ผู ้ประกอบการ
สามารถประหยัดต้นทุนด้านวัตถุ 
ดิบได้อย่างน้อย 10% ซึ่งจะช่วย 
ในการวางแผนการค�านวณวตัถดุบิ
ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ตลอดจน
การวางแผนงาน

 อนึ่ง ThreadSol เน้นแก ้
ปัญหาเร่ืองการลงทุนหลักๆ 2 
ประการคือ เงินลงทุนส�าหรับการ
ผลิต และเงินลงทุนซื้อผ้า ให้กับ
กลุ ่มผู ้ผลิตอุตสาหกรรมเครื่อง 
นุ ่งห ่มที่อยู ่ในส่วนของฝ่ายจัด 
ซื้อผ ้าและฝ่ายตัดเย็บผ ้า โดย 

intelloCut เป็นระบบการวาง 
แผนเร่ืองผ้าระบบแรกของโลก  
ใช้ค�านวณปริมาณผ้าผ่านข้อมูล
เก่าที่มี intelloCut ท�าให้ผู้ผลิต 
มยีอดขายและก�าไรมากขึน้ เพราะ
สามารถตัดผ ้าได ้มากขึ้นจาก
ปริมาณผ้าที่เท่ากัน

ThreadSol จับมือสมำคมอุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยน�ำ
นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเสื้อผ้ำส�ำเร็จรูปสู่ไทย ใช้
โปรแกรมอจัฉรยิะของ ThreadSol ช่วยเพิม่ประสทิธิภำพในกำร
ลดต้นทุนและเพิ่มก�ำไร

‘เคทบี’ีเตอืนหุน้สปัดำห์นีผ้นัผวนสงู
นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษิทัหลกัทรัพย์ 
เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ 
KTBST ประเมนิหุน้ไทยสปัดาห์นี้
ว่า ปัจจยัส�าคญัอยูท่ีท่ศิทางกระแส
เงนิลงทนุ เป็นผลจากผลตอบแทน
พนัธบตัรสหรฐั (Bond Yield) และ
ค่าเงินดอลลาร์ ซ่ึง Bond Yield 10 
ปีของสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อน
ตัวลงจาก 3.05% มาที่ 2.93% 
จากที่ Fed ระบุว่าอาจไม่เร่งปรับ
ขึ้นดอกเบี้ย (คาดยังเป็น 3-4 ครั้ง
ในปีนี)้ แต่ค่าเงนิดอลลาร์ทีแ่ขง็ค่า
จาก 93.6 จดุ เป็น 94.2 จดุ เป็นตัว 
กดดันต่อตลาด จึงประเมินว่าเงนิ

ลงทนุของนกัลงทนุต่างประเทศยัง 
ไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียต่อไป
 ส่วนกรอบดัชนีสัปดาห์นี้ยัง
เหมือนสัปดาห์ก่อนคือ 1,720-
1,780 จุด การที่ตลาดมีแรงซื้อ
กลับเมื่อดัชนีลงไปแตะระดับ 
1,725 จุดเมื่อสัปดาห์ก่อน เป็น 
การเพ่ิมความเช่ือมั่นให้ตลาดหุ้น
ไทยมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยหนุนคือ
ตัวเลข GDP และแนวโน้มศรษฐ
กิจที่ยังดี  
 นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันใน
เชิงลบคือ แรงขายของนักลงทุน
ต่างประเทศที่ยังมีต่อเนื่อง และ
ราคาน�้ามันดิบปรับตัวลดลงเป็น

ตัวแปรใหม่ของตลาด โดยราคา
น�า้มนัดบิมแีนวโน้มอ่อนตวัลงเป็น
ลบต่อหุน้น�า้มนัและปิโตรเคม ี มมุ
มองในทางบวกคือ ความกังวล
เงินเฟ้อจะลดลง แต่หุ้นน�้ามันและ
ปิโตรเคมีของไทยอาจปรับตัวลด
ลงหรือถูกลดความน่าสนใจตาม
ราคาน�้ามันที่ลดลง
 ส�าหรบักลยทุธ์ลงทนุสปัดาห์นี้ 
ยังมีความผันผวนสูง ต้องระมัด 
ระวงัหากดชันหีลดุ 1,720 จดุ รวม
ถึงจากปัจจัยลบที่มีอยู ่หลายตัว 
แนะน�าลดการถือหุ ้นท่ีซื้อขาย 
ด้วย P/E เกินปรกติ เลี่ยงหุ ้น
น�้ามันและปิโตรเคมี
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‘ทรมัป์’ไปอังกฤษ
หนังสือพิมพ ์เดอะซันในอัง 
กฤษรายงานว่า นายกรฐัมนตรี
เทเรซา เมย์ ของอังกฤษ จะเชญิ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ของสหรัฐ ไปพบที่บ้านพักใน
ต่างจังหวัดแทนการพบที่กรุง
ลอนดอนเพื่อเลี่ยงการถูกชุม 
นมุประท้วง โดยประธานาธิบดี
ทรัมป์จะเยือนอังกฤษในเดือน
กรกฎาคม ซึ่งจะเป็นการเยือน
ครั้งแรกต้ังแต่เข้ารับต�าแหน่ง
เมื่อเดือนมกราคมปีก่อน ขณะ
ที่ผู้น�าอังกฤษเป็นผู้น�าต่างชาติ
คนแรกที่ เข ้าพบนายทรัมป ์
หลังเขารับต�าแหน่งได้เพียง 1 
สัปดาห์ 

พบสัตว์ประหลำด 
ชาวไร่ในเมืองเดนตัน รัฐมอน
แทนา ได้สังหารสัตว์ตัวหนึ่งที่
ย่องเข้ามาใกล้ฟาร์มปศุสัตว์
หมายจับสัตว์เลี้ยงไปกิน ซาก
สัตว์ดังกล่าวแม้จะมีลักษณะ
คล้ายหมาป่า แต่ผู ้เชี่ยวชาญ
ด้านสตัว์ป่ากไ็ม่อาจชีช้ดัว่าเป็น
ตัวอะไร จะว่าเป็นหมาป่าก็ไม่
น่าใช่ เพราะเขี้ยวและฟันสั้น
เกนิไป อุ้งเท้าหน้าเลก็ผิดปรกติ 
และเล็บใหญ่กว่าหมาป่าทั่วไป 

ไฟไหม้สวนสนุก 
เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรง
ทีส่วนสนกุยูโรปา ปาร์ค ในเมอืง
รุสต์ของเยอรมนี ซึ่งเป็นสวน
สนุกยอดนิยมที่มีผู้มาเที่ยวชม
ถึงปีละ 5 ล้านคน โดยภาพวิดี 
โอทีถ่กูแชร์ในโลกออนไลน์เผย
ให้เห็นกลุ่มควันหนาทึบพวย
พุ่งขึ้นสู่อากาศ ขณะที่สื่อท้อง
ถิน่อ้างองิผูเ้หน็เหตกุารณ์ทีร่ะบุ
ว่าเปลวเพลิงพุ่งสูงขึ้นไปในอา 
กาศถึง 15 เมตร ด้านต�ารวจ 
เยอรมนีรายงานว่า เหตุเพลิง
ไหม้คร้ังนีไ้ม่มีผู้ใดได้รบัอันตราย 
เพราะสวนสนุกอพยพนักท่อง
เที่ยวออกไปได้อย่างทันท่วงที

ข่าวย่อย

ต่างประเทศ

เดนิหน้าเจรจาสดุยอดใหม่
เจ้ำหน้ำที่สหรัฐกับเจ้ำหน้ำที่
เกำหลีเหนือร่วมมือกันอย่ำง
เต็มที่เพื่อให้กำรพบปะกันระ 
หว่ำงผู้น�ำสหรัฐกับผู้น�ำเกำหลี 
เหนือทีอ่ำจมขีึน้เป็นไปอย่ำงรำบ
รืน่

การพบปะกันของหัวหน้าเจ้าหน้า 
ท่ีสหรัฐคือ นายซัง คิม อดีตทูต
สหรัฐประจ�าเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบัน
เป็นทูตสหรัฐประจ�าฟิลิปปินส์ กับ
เจ้าหน้าทีเ่กาหลเีหนอื น�าโดยนาย
โช ซัน ฮุย รัฐมนตรีช ่วยต่าง
ประเทศเกาหลีเหนือ เพื่อเตรียม
การส�าหรบัการประชมุสดุยอด โดย
กระทรวงต่างประเทศสหรฐัยืนยัน
การพบกันของเจ้าหน้าที่ทั้งสอง
ฝ่ายที่บริเวณพรมแดนเกาหลีใต้ 
ส ่วนเจ ้าหน้าที่อีกทีมหนึ่งของ
สหรัฐก็เดินทางไปยังสิงคโปร์เพื่อ
เตรียมสถานที่ในการพบปะกัน
 ขณะที่การพบกันคร้ังล่าสุด 
ระหว่างนายคิม จอง-อึน ผู ้น�า
เกาหลเีหนอื กบัประธานาธบิดมีนุ 
แจ-อิน ผู้น�าเกาหลีใต้ ที่หมู่บ้าน
ปันมุนจอมในเขตปลอดทหาร  
ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการพบปะ
ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์  
ทรมัป์ ของสหรัฐ กับผู้น�าเกาหล ี

กระทรวงต่างประเทศจีนแถลงว่า 
จนีจะให้การต้อนรบัประธานาธบิดี
ฮัสซัน โรว์ฮานี ของอิหร่าน ใน
เดือนหน้า ระหว่างการประชุม
ระดับภูมิภาคที่เมืองท่าของจีน 
 แถลงการณ์ระบุว่า นายโรว์ฮา
นีจะเยือนจีนและเข้าร่วมการประ 
ชมุสดุยอดกบัจนีและกลุม่แนวร่วม
ด้านความมั่นคงที่น�าโดยรัสเซียที่
เรียกว่าองค์การความร่วมมือเซี่ยง 
ไฮ้ อย่างไรก็ตาม จนียงัไม่ได้เปิดเผย
วันที่ผู ้น�าอิร่านจะมาเยือนอย่าง
ชดัเจน แต่การประชุมสุดยอดดัง

กล่าวก�าหนดจัดขึ้นในสุดสัปดาห์ 
ที่สองของเดือนมิถุนายนที่เมือง 

เหนือยังสามารถเกิดขึ้นได้ 
 ในการพบกันระหว่างผู้น�า 2 
เกาหลี ผู้น�าเกาหลีใต้บอกว่าผู้น�า
เกาหลีเหนือยังยืนหยัดที่จะให้
คาบสมุทรเกาหลีเป็นเขตปลอด
นิวเคลียร์ และปรารถนาจะให้การ
พบปะกับนายทรัมป์ไม่ถูกยกเลิก 
ต้องการให้การพบปะกันเป็นไป
อย่างราบรื่นประสบผลส�าเร็จ 
 ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงที่ 
ท�าเนียบขาวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตามเวลาท้องถ่ินว่า การจัดการ
ประชุมสุดยอดกบัผู้น�าเกาหลเีหนอื
ในสิงคโปร์วันที่ 12 มิถุนายนนี้มี
ความคืบหน้าดีมาก การประชุม 
สุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลี 
เหนือยังคงด�าเนินต่อไปภายหลัง
การเจรจาอย่างสร้างสรรค์กบัคณะ
เจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือมีความเป็น

จนีเตรยีมต้อนรบัผูน้�ำอหิร่ำน

มิตรไมตรีกันมาก
 แถลงการณ์ล ่าสุดของผู ้น�า
สหรัฐมีขึ้นหลังทางการเกาหลี 
เหนือแถลงว่าผู ้น�าเกาหลีเหนือ 
ยังคงเปิดทางส�าหรับการเจรจา 
กับประธานาธิบดีทรัมป์อยู่เสมอ 
ท่าทีปรองดองครั้งนี้เป็นสัญญาณ 
ว ่าทั้ งสองฝ ่ายเร่ิมผ ่อนคลาย 
ความตึงเครียดกันหลังจากท�าให้ 
สถานการณ์ผันผวนบนคาบสมุทร
เกาหลี
 ทางด้านกระทรวงต่างประเทศ
จีนแถลงว่า จีนคาดหวังว่าการ
ประชุมสุดยอดระหว่างประธานา 
ธิบดีทรัมป ์ของสหรัฐและผู ้น�า
เกาหลีเหนือซึ่งก�าหนดจัดขึ้นที่
สิงคโปร์ในเดือนหน้าจะมีขึ้นตาม 
ก�าหนดการทีว่างไว้และประสบผล
ส�าเร็จด้วยดี

ชิงเต่าทางภาคเหนือของจีน 
 ปัจจบุนัอหิร่านอยูใ่นสถานภาพ 
สมาชกิผูส้งัเกตการณ์องค์การความ
ร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และพยายามขอ 
เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกอย่าง
สมบูรณ์มานานแล้ว ก่อนหน้านี้
รัสเซียชี้แจงว่ามาตรการคว�่าบาตร
ที่ชาติตะวันตกมีต่ออิหร่านได้ยก 
เลกิไปแล้ว อหิร่านจะสามารถเป็น
สมาชิกอย่างเต็มตัวในกลุ่มความ
ร่วมมือดังกล่าวได้ ซึ่งรวมถึง 4 
ประเทศเอเชยีกลางในอดีตสหภาพ 
โซเวียต ปากีสถาน และอินเดีย



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4840 (1365) วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

  

spm (งบ)-P1-290518=7x10

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559

     (บาท)

    หมายเหตุ  2560  2559

  รายได้     <  ปรับปรุงใหม่ >

 รายได้จากการขายและบริการ   1,899,817,523.10 1,075,070,568.00 

 ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  67,168,668.39 11,128,401.92

 รายได้อื่น  1,282,052.55 10,998,704.39

รวมรายได้   1,968,268,244.04 1,097,197,674.31

ค่าใช้จ่าย     

 ต้นทุนขายและบริการ  1,743,878,308.62 914,461,198.56

 ค่าใช้จ่ายในการขาย  20,370,072.64 15,176,305.73

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   120,875,639.36  136,655,629.54 

 หนี้สงสัยจะสูญ ( 29 ) 1,777,680,194.40  -

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์  ( 30 )  1,429,498,477.45 -    

รวมค่าใช้จ่าย  5,092,302,692.47  1,066,293,133.83

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   (3,124,034,448.43) 30,904,540.48 

 ต้นทุนทางการเงิน  1,555,852,486.30 460,758,867.99

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้   (4,679,886,934.73)    (429,854,327.51)

 ภาษีเงินได้ ( 16 )  6,409,004.38 1,289,275.00 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  (4,686,295,939.11) (431,143,602.51)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :    

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง    

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่  - 32,400,000.00

หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้   -  (6,480,000.00)

ผลก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก�าหนดไว้   (199,040.00) 8,054,474.00 

หัก ผลกระทบของภาษีเงินได้  39,808.00   (1,610,894.80)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้   (159,232.00)  32,363,579.20 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (159,232.00) 32,363,579.20

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  (4,686,455,171.11) (398,780,023.31)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ( 19 )   

ขาดทุนส�าหรับปี    (1.9365)         (0.1782) 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  2,420,000,000  2,420,000,000

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน) 

การไม่แสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้รับการว่าจ้างให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ
เงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
 ข้าพเจ้าไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัย
ส�าคัญ ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น

ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง

 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 บริษัทมีขาดทุนสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�านวน
เงิน 4,686 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม ณ วันเดียวกันเป็นจ�านวนเงิน 8,614 ล้านบาท 
 ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ข้อ 13 และข้อ 14 กรณีที่บริษัทฯ ยังไม่สามารถจ่ายช�าระคืนหนี้สินตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมตามสัญญาระยะยาวที่ครบก�าหนดช�าระแล้ว รวมถึงหนี้สินภายใต้สัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้และดอกเบี้ยค้างจ่ายจ�านวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,030 ล้านบาท ประกอบกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องต่อ
ศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยขอให้มีค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์และขอให้บริษัทเป็นบุคคลล้มละลายตามหมายเหตุข้อ 1.3 
บริษัทได้ยื่นความจ�านงเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
 ขา้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 1.3 ซึง่เปน็เหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงานวา่เมือ่วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2561 
ศาลล้มละลายกลางได้มีค�าสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้ท�าแผนฟื้นฟูกิจการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผนฟื้นฟูกิจการอยู่
ในระหว่างเริ่มต้นด�าเนินการจึงยังไม่อาจประมาณถึงความส�าเร็จในการฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ในรายงานฉบับนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้แสดง
ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของการด�าเนินงานต่อเนื่องอย่างมีนัยส�าคัญของบริษัท ทั้งนี้มูลค่าที่จะได้รับจากสินทรัพย์อาจจะน้อยกว่ามูลค่า
ตามบัญชีอย่างมีนัยส�าคัญ หากบริษัทไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ งบการเงินนี้ไม่ได้รวมการจัดประเภทรายการใหม่หรือรายการ
ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สินที่จ�าเป็น หากบริษัทไม่สามารถจัดหากระแสเงินสดและเงินทุนเพิ่มจากแหล่งอื่นอย่างเพียงพอ
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 

ก)  ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16 ซึ่งได้อธิบายถึงผลกระทบของการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ปรับปรุงย้อนหลังของ
ตัวเลขเปรียบเทียบของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน

ข)  ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อข้อ 29 และ 30 เกี่ยวกับการใช้ประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการปรับ
ลดมูลค่าทรัพย์สินรวมถึงการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็นจ�านวนเงินรวม 3,207 ล้านบาท

ค)  ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้ขายสินค้าตามปกติธุรกิจให้

แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเป็นจ�านวนเงินรวม 364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของยอดขายสินค้า และมียอดค้างช�าระของลูกหนี้การค้าจาก 
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีจ�านวนเงินรวม 226 ล้านบาท นอกจากนี้มียอดซ้ือสินค้าและบริการตามปกติธุรกิจจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
เป็นจ�านวนรวม 115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของยอดซื้อสินค้ารวม

ข้อมูลอื่น
 ผูบ้รหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่ขอ้มลูอืน่ขอ้มลูอืน่ ประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ�าป ีแตไ่มร่วมถงึงบการเงนิและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระ
ส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน 
เป็นสาระส�าคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ 
ข้าพเจ้าต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร 

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่ 
เกีย่วกบัการด�าเนนิงานตอ่เนือ่ง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจ
ที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม 
อย่างเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้
 ขา้พเจ้ามคีวามเปน็อสิระจากบรษัิทตามขอ้ก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัช ีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดเหล่านี้

อรรถพล แย้มพราย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขที่ 8933

วันที่ 30 เมษายน 2561

สินทรัพย์                         (บาท)         

    หมายเหตุ    2560  2559  

สินทรัพย์หมุนเวียน   <  ปรับปรุงใหม่ > 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        ( 4.2 ) 22,801,928.16 1,682,438.17

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น     ( 4.3, 6, 7 และ 29 ) 48,634,494.54 818,158,752.65

    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  ( 4.3, 7 และ 29 ) 2,384,746.49 108,678,623.26

 สินค้าคงเหลือ ( 4.4 และ 8 )   208,882,700.09 776,675,082.77

 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อวัตถุดิบ ( 7 และ 29 )                         -  210,967,925.62

 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน   20,663,640.02 11,023,152.05 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  17,699,705.38 3,379,325.31 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  321,067,214.68 1,930,565,299.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ( 4.6, 4.10, 10 และ 30 )  2,256,949,155.24  3,691,381,337.80

 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์ ( 29 )  32,951,120.48 187,888,683.51

 เงินมัดจ�าเพื่อซื้อที่ดิน ( 7 และ 29 ) -  500,000,000.00

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                       1,684,856.00 1,684,856.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,291,585,131.72 4,380,954,877.31

รวมสินทรัพย์  2,612,652,346.40  6,311,520,177.14

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนี้สินหมุนเวียน    

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  ( 11 ) 2,314,895,790.67 2,296,151,440.25 

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ( 7 และ 12 )   2,520,922,833.68  1,137,057,014.30

 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระตามสัญญา ( 13 ) 1,575,000,000.00  1,575,000,000.00 

 เงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ( 14 ) 1,845,964,488.28   1,845,964,488.28

 เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากกิจการที่เกี่ยวข้อง ( 7 )  27,213,041.09 15,192,233.20 

 เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า  69,102,343.70 504,370,184.29

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   13,572,958.41 13,564,003.52 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  8,366,671,455.83 7,387,299,363.84

หนี้สินไม่หมุนเวียน    

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ( 4.11 และ 15 )      18,981,864.00    17,135,812.00 

 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ( 4.13 และ 16 )  48,419,232.48 42,050,036.10

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  67,401,096.48 59,185,848.10

รวมหนี้สิน   8,434,072,552.31 7,446,485,211.94

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

 ทุนเรือนหุ้น ( 17 )   

  ทุนจดทะเบียน    

   หุ้นสามัญ 2,700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท     2,700,000,000.00 2,700,000,000.00

  ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว    

   หุ้นสามัญ 2,420,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท    2,420,000,000.00 2,420,000,000.00

 ก�าไร (ขาดทุน) สะสม    

  จัดสรรแล้ว    

   ส�ารองตามกฎหมาย ( 18 ) 150,000,000.00 150,000,000.00

  ยังไม่ได้จัดสรร  (8,614,139,109.61) (3,927,843,170.50)

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ( 10 และ 16 ) 222,718,903.70    222,878,135.70

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (5,821,420,205.91) (1,134,965,034.80

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  2,612,652,346.40 6,311,520,177.14



LONDRI-P-150518

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 4840 (1365) วันอังคารที่ 29 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



HUG NESS-P1-060418

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

PRIME 150318=4*6

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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่

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4840 (1365) วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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รับสมัครด่วน!
เพื่อประจำ�ที่ร้�นอ�ห�ร Thai Orchid เมือง vancouver 

รัฐ Washington, U.S.A.

ผู้มีประสบการณ์ตรง

สนใจติดต่อ

โทร.08-9128-6165
www.thaiorchidvancouver.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
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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

TAITI-P-200318

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 4840 (1365) วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
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สังคม

We Are All Collaborators
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ�ากัด จัดงาน Levi’s 501 Day - 
We Are All Collaborators  
เพราะเราสร้าง มาให้คุณรังสรรค์ 
เพื่ อ เฉลิมฉลองการครบรอบ  
145 ปีพร้อมกนัทัว่โลกของแบรนด์
ต�านานระดับโลก 
 นำงสำวมำจุรี สิทธิเดชะ 
ผู ้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประ 
เทศไทย) จ�ำกัด พูดถึงการจัด
งานในครัง้นีว่้า “Levi’s ฉลองครบ
รอบก�าเนิดกางเกงยีนส์เมื่อวันที่ 
20 พฤษภาคม ค.ศ. 1873 จนถึง
วันนี้ 145 ปีมาแล้ว จนเป็นที่มา
ของงาน Levi’s 501 Day ต้น
ก�าเนิดกางเกงยีนส์แห่งสัญลักษณ์
ของวงการแฟช่ัน และเป็นที่ชื่น
ชอบของคนจ�านวนมาก ไม่จ�ากัด
อาย ุเพศ และทกุแห่งทัว่ทกุมมุโลก 
งานนี้ Levi’s จัดพื้นที่แอ็คเมน 
เอกมัย คอมเพล็กซ์ ภายในซอย
เอกมัย ให้เป็นพื้นที่ให้เหล่าสาวก
ยีนส์ลีวายส์มาถ่ายทอดเรื่องราว
และไลฟ์สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์
ความเป็นคณุผ่านกางเกงยนีส์ของ
คุณ ภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะเรา
สร้าง ให้คุณรังสรรค์ (We Are All 
Col laborators) #501 Day 
#LiveInLevis
 นอกจากนี้ยังพบกับกิจกรรม
สดุเอก็ซ์คลซูฟีทีไ่ม่อาจพบได้ง่ายๆ 

สุวิทย์	กิ่งแก้ว	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ผนึกก�าลัง	
5	ภาคี	จัดงานปลุกพลัง	“รักษ์อันดามัน	ร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก”	ภายใต้โครงการ
คิดถุ๊ง	 คิดถุง	 ซีซั่น	 6	 รณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชน	นักท่องเที่ยว	 และประชาชน
ทั่วไป	ลดการใช้ถุงพลาสติกบริเวณเกาะอันดามัน	

นิยต	 มาศะวิสุทธิ์	 รองกรรมการผู้จัดการ	 บริษัทบริหารสินทรัพย์	 สุขุมวิท	 จ�ากัด	 
แถลงข่าวจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรโมชั่นพิเศษในแคมเปญ	 “SAM	 
น็อกเอาต์	 เดย์”	 การประมูลสินทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่	 ในวันที่	 8	 มิถุนายน	 2561	 
ที่เซ็นทาราแกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว	

และร่วมสนุกสุดฟินไปกับคอน 
เสิร์ตไลฟ์แบนด์ น�าโดยโจอี้ บอย, 
พลอยและซิลวี่  The Voice,  
บูด้าเบลส, Trasher งาน Levi’s 
501 Day พร้อมบรกิาร Customize 
your jean “มาเติมแต่งยีนส์สไตล์
คุณ” จากอาร์ติสต์ชื่อดัง ไม่ว่าจะ
เป็น O Terawat, Benzilla, LALA 
SKETCH STAMP และแฟชั่น 
โชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก Levi’s x 
Lalalove Brand Thai Designer 
แนวหน้าชื่อดัง Lalalove เน้นรูป
แบบเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์ สวมใส่
สบาย และกล้าฉีกแนวแฟช่ัน
ท้ังหมดด้วยแนวความคิดที่ต้อง 
การปลดปล่อยความคดิสร้างสรรค์ 
และต้องการถ่ายทอดความรู้สึก 

ความซุกซนและความสนุกสนาน 
จนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า
เป็น Multinational Brand คือ 
เป ็นแบรนด์เสื้อผ ้าหลอมรวม
วัฒนธรรมของแต่ละเชื้อชาติไว้ 
ในหนึ่ ง เดียว แฟช่ันโชว ์นี้น�า 
โดยต่อ-ธนภพ และเหล่า The 
Face Thailand
 ต่อ-ธนภพ กล่าวว่า “ส�าหรบั
ต่อ กางเกงยีนส์ก็มีเสน่ห์เหมือน
การแสดงทีต่่อรกั เพราะต่อสามารถ
ตีความตัวละครที่ต่อได้รับและน�า
เสนอผ่านการแสดงในทุกๆบท
ของต่อ เปรียบเสมือนกางเกงยีนส์
ที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามผู้ที่
สวมใส่ นั่นแหละเสน่ห์ของการ 
Collaborationในมุมมองของต่อ”

กับวิถีชีวิตผ่านเสื้อผ้าเครื่องแต่ง
กาย แฟชั่นของ Lalalove แต่ละ
เซตจึงมีสีสันสดใส เต็มไปด้วย
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สังคม

น.อ.สมศักดิ์	ขาวสุวรรณ์	รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	บุญรักษ์	
สรัคคานนท์	 นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย	 
และ	ดร.อ�านาจ	วิชยานุวัติ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ	แถลงข่าวโครงการ	
“X	Campus	Ads.	Idea	Contest	2018”	

ผศ.ดร.ภูมิสิทธิ์	 มหาสุวีระชัย	 อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	และ	พ.ต.อนุชา	มหาลีวีรัศมี	นายทหารประจ�าโรงเรียนเสนาธิการทหาร
บก	 ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในโอกาสโครงการออมจากเงินอนาคตประสบความส�าเร็จ	
พร้อมร่วมหารือการขยายโครงการไปยังหน่วยงานอื่นๆ		

วัลลภ	มานะธัญญา	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง	จ�ากัด	
พร้อมด้วยโสพรรณ	มานะธญัญา	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	เจยีเม้งมาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	
แถลงข่าวฉลองครบรอบ	 80	 ปี	 “ข้าวหงษ์ทอง”	 พร้อมออกผลิตภัณฑ์ใหม่รับ 
กระแสเทรนด์สุขภาพเปิดตัวข้าว	“Zuper	Rice”	

ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม	 
สมร	 เทิดธรรมพิบูล	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	 จ�ากัด	 และ 
ไบรอัน	 แอล	มาร์การ์	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	บีอีซี-เทโร	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	
จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดตัวเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท	

จักรพงษ์	จักราจุฑาธิบดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เจเคเอ็น	โกลบอล	มีเดีย	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 ประวิทย์	 มาลีนนท์	 วิบูลย์	 ลีรัตนขจร	 ปวริศา	 เพ็ญชาติ	 พิธีกร 
และผู้บริหาร	 บริษัท	 คลาวด์	 นายน์	 ครีเอชั่น	 จ�ากัด	 ร่วมเปิดตัวรายการ	 First	 
Class	Thailand	By	JKN-CNBC	

มัจจติกา	 อภิภัทรโชติกุล	 สุธิพงศ์	 แสงหิรัญ	 ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์	 บริษัท	 พี	 วาย	 ฟู้ด	 จ�ากัด	 (แบรนด์โอชา)	 เป็นตัวแทนร่วมงาน 
เล้ียงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเพ่ือเป็นก�าลังใจแก่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกทารุณ
กรรม	ที่มูลนิธิบ้านพักฉุกเฉิน	ดอนเมือง	

มาริวิค	เฮลสเติร์น	ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์	บริษัท	เฮเฟเล่	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ยกทัพทีมพนักงานร่วมปรับปรุงห้องประชุม	 อาคารเรียน	 มอบอุปกรณ์การ 
เรียน	 อุปกรณ์กีฬา	 และทุนการศึกษา	 เพื่อให้น้องๆน�าไปใช้ต่อยอดทางการ 
ศึกษา	ที่โรงเรียนบ้านนาบัว	อ.เชียงม่วน	จ.พะเยา

ณัฏฐา	 ศรีปัญญา	 ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค	 97	 บริษัท	 ไทยประกันชีวิต	 
จ�ากัด	 (มหาชน)	 เข้าร่วมโครงการ	 “หน่ึงคนให้...หลายคนรับ”	 เพื่อให้ความรู้ 
แก่นักศกึษาพยาบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	อดุรธานี	และมหาวทิยาลยั
ราชธานี	วิทยาเขตอุดรธานี	จ.อุดรธานี
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สังคม

พล.ต.อ.อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 มอบเกียรติบัตรให้แก่คีรี	
กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ	กลุ่มบริษัทบีทีเอส	ที่สนับสนุนโครงการปลูกป่า
ในใจคน	ตามศาสตร์พระราชา	จ�านวน	10	ล้านบาท	เพื่อร่วมสนับสนุนการปลูกป่า
ชายเลนทดแทนพื้นดินที่ถูกน�้าทะเลเซาะท�าลาย	

ประดษิฐ์	โปซวิ	รองอธบิดกีรมส่งเสรมิวฒันธรรม	กระทรวงวฒันธรรม	และจริประวตั	ิ
บุณยะเสน	ผู้อ�านวยการอาวุโสธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต	บริษัท	 โมโน	 เทคโนโลยี	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 แสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้ชนะจากการส่งผลงาน 
เข้าประกวดในโครงการ	“อัปคลิปพิชิตแสน	ซีซั่น	4”

ปกรณ์	 พรรธนะแพทย์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 เซ็นทรัลพัฒนา	 จ�ากัด	
(มหาชน)	และ	 ดร.ณัฐกิตติ์	 ตั้งพูลสินธนา	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายงาน 
การตลาด	เปิดแคมเปญใหญ่	“เดอะ	เกรทเทส	แกรนด์	เซล	2018”	โดยมีณเดชน์	
คูกิมิยะ	และณฐพร	เตมีรักษ์	ร่วมแชร์ไลฟ์สไตล์การช็อปปิ้ง

กฤษศญพงษ์	 ศิริ	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นประธานเปิดงาน	 “ตลาดน�้าศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล”	 ณ	 เพสเชอเรีย	 ริอัลโต้	 เวนิส	 สาธารณรัฐ
อิตาลี	โดยมีธนา	เวสโกสิทธิ์	เอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงโรม	ดร.วิมลลักษณ์	ชูชาติ	
ผู้อ�านวยการส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เข้าร่วมงาน	

พญ.รุ่งอรุณ	 สันทัดกลการ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์	 3	 อินเตอร์	 บริจาค
สมทบทุนโรงพยาบาลสิรินธร	 เพ่ือพัฒนาศูนย์ส่งเสริมสมรรถภาพ	 “Sirindhorn	
Fitness	Center”	เป็นจ�านวนเงนิ	50,000	บาท	โดยม	ีนพ.ยลชยั	จงจริะศริิ	ผูอ้�านวย
การโรงพยาบาลสิรินธร	เป็นผู้รับมอบ	

ซสูมุ	ุอโิตะ	ผูอ้�านวยการอาวุโสฝ่ายวางแผนและกลยทุธ์การตลาด	บรษิทั	ไอร่า	แอนด์	
ไอฟุล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 น�าทีมคณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กร	 พร้อมด้วย	 
“น้องซารู้ว”	 มาสคอตลิงหิมะ	 สัญลักษณ์ของเอมันน่ี	 ร่วมกิจกรรม	 “A	 money	 
บัดดี้ชวนบริจาคโลหิต”	ที่อาคารจัตุรัสจามจุรี	

นวลพรรณ	ล�่าซ�า	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เมืองไทย
ประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศแห่งปีส�าหรับตัวแทน	 
“กีรติอนุสรณ์	ประจ�าปี	2560	ดั่งพรหมลิขิต”	ให้แก่ออมทอง	สุวรรณมงคล	ผู้ผลิต 
ผลงานเบี้ยประกันภัยรวมสูงสุด	

อัจฉรา	 เจริญพร	 ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร	 บริษัท 
ทางยกระดบัดอนเมอืง	จ�ากดั	(มหาชน)	มอบทนุการศกึษาจ�านวน	30	ทนุ	แก่นกัเรยีน
จากโรงเรียนวรดิษฐ์วิทยาประสูตร์	 จ.อ่างทอง	 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง
บริษัทครบ	30	ปี	


