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“ทรัมป์”สั่งลดธง
อาลัย“แมคเคน” 
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กสิกรฯตั้ง
“ไปรษณีย์ไทย”
แบงกิ้งเอเย่นต์

ต่างประเทศ 5

เศรษฐกิจ 4

ห้องชุด“แสนสิริ”
แพงสุด650ล้าน

เล่นเอำคนในรัฐบำลหัวใจพอง
โตเมือ่รปูแบบรำยกำรใหม่ “เดนิ 
หน้ำประเทศไทย สร้ำงไทยไป
ด้วยกนั” เรทต้ิงค่อนข้ำงด ีและ
เพือ่ตอกย�ำ้ควำมส�ำเรจ็ก่อนจะ
ขยำยกลุ่มเป้ำหมำยไปสู่วยัรุน่ 
รฐับำลจะเปิดท�ำเนยีบจดังำน
มอบโล่ขอบคุณดำรำชื่อดัง
จ�ำนวนมำกท่ีมำเป็นแม่เหลก็
ดงึคนดใูห้รฐับำล ขณะเดยีวกัน
เม่ือใช้ส่ือขยำยกำรรบัรูผ้ลงำน
รฐับำลแล้วก็ต้องใช้สือ่เพือ่ปิด
จุดอ่อนไม่ให้ฝ่ำยตรงข้ำมใช้
โจมตด้ีวยกำรเปิดเพจมมุน่ำรกั

ของ “ลงุป้อม” โดยมไีฮไลท์
ส�ำคญัคอื คลปิวดิโีอชีแ้จงนำฬิกำ
หรแูละคลปิทีช่ือ่อย่ำเพิง่ย้ีถ้ำ
ยังไม่รู้จักเขำดีพอ แม้ “บิ๊ก
ป้อม” จะปฏิเสธว่ำไม่เกีย่วข้อง 
แต่ดผูลงำนกำรตดัต่อกำรลง
เสยีงแล้วต้องบอกว่ำเป็นระดบั
มอือำชพี กำรปรบัรปูแบบรำย 
กำรเดนิหน้ำประเทศไทยและ
เพจมมุน่ำรกัของ “ลงุป้อม” คอื
กำรท�ำสงครำมสือ่เพือ่ปิดเกม
รกุฝ่ำยตรงข้ำม และเปิดเกม
รกุเข้ำหำประชำชนในช่วงก่อน
จะมเีลอืกตัง้
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ยิง่ใกล้เลอืกตัง้ดเูหมอืนว่ำรัฐบำล
และคนในรฐับำลจะใช้ทัง้สือ่หลัก
สือ่รองเร่งท�ำคะแนน สร้ำงควำม
เข้ำใจ หรือดงึให้ประชำชนหนัมำ
สนใจส่ิงทีร่ฐับำลท�ำมำกขึน้

รำยกำรเดนิหน้ำประเทศไทย
หลังจำกปรับรูปแบบจำกกำรน�ำ
รัฐมนตรีมำน่ังคุยโครงกำรต่ำงๆ
เป็นกำรดึงดำรำชือ่ดังมำร่วมเป็น
พธิกีรในเทปพเิศษออกอำกำศทกุ
วันเสำร์ภำยใต้ชื่อ “เดินหน้ำ
ประเทศไทย สร้ำงไทยไปด้วยกัน” 
โดยเป็นกำรน�ำไปดคูวำมส�ำเรจ็หรอื
กำรด�ำเนนิกำรต่ำงๆตำมนโยบำย
ของรฐับำล ซึง่มเีรทต้ิงคนดมูำกขึน้
จนน่ำพอใจ

เพือ่ตอกย�ำ้ให้ประชำชนรบัรู้
รปูแบบใหม่ รฐับำลจงึจะจดังำน
มอบโล่ขอบคณุให้กบับรรดำดำรำ
ทีม่ำร่วมโปรโมทผลงำนรัฐบำลใน
วนัที ่4 กนัยำยนท่ีจะถงึนี้

จัดงำนมอบโล่ก็เป็นเหมือน
กำรตอกย�ำ้กำรรบัรูข้องประชำชน 
อย่ำงน้อยสือ่ท้ังสำยข่ำวกำรเมอืง
และสำยข่ำวบันเทิงต้องน�ำเสนอ
เรือ่งน้ีอย่ำงแน่นอน เพรำะดำรำ
แต่ละคนทีจ่ะเข้ำรบัโล่จำก “บ๊ิกตู”่ 
พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชำ นำยก

เปิดแนวรบสือ่

รฐัมนตร ีล้วนเป็นระดบัแถวหน้ำ
ของวงกำรบนัเทงิไทย ไม่ว่ำจะเป็น 
เต้ย-พงศกร, มิว-นิษฐำ จิร
ยัง่ยนื, เฌอปรำง อำรย์ีกุล กปัตนั
วง BNK48, ฟิล์ม-ธนภทัร กำ
วิละ, ณเดชน์ คกูมิยิะ

ว่ำกนัว่ำคนในรัฐบำลปลืม้ปริม่
กบักำรดงึดำรำมำเรียกควำมนยิม
จำกประชำชนมำก เพรำะเทปล่ำสดุ
ที่ออกอำกำศที่ได้นำงเอกจำกวิก
พระรำมสีอ่ย่ำงมวิ-นษิฐำมำเป็น
พธิกีรนัน้ ประมำณว่ำมคีนตดิตำม
มำกกว่ำ 6 ล้ำนคน ยิ่งเทปท่ีมี 
ณเดชน์ เป็นพธิกีรเรทติง้ยิง่กระฉดู
มำกท่ีสดุเท่ำท่ีเคยมมีำ

แม้ประชำชนจะติดตำมดำรำ 
แต่โครงกำรของรฐับำลทีน่�ำเสนอ
ผ่ำนรำยกำรกท็�ำให้ประชำชนได้รบั

รูซ้มึซบัไปด้วย ซึง่เป็นผลอย่ำงมำก
ในช่วงทีใ่กล้จะมกีำรเลอืกตัง้ โดย
เป้ำหมำยต่อไปเล็งจะน�ำดำรำนกั
ร้องวัยรุ่นมำดงึควำมสนใจจำกคน
รุน่ใหม่ทีม่สิีทธเิลอืกตัง้เพือ่ขยำย
ฐำนเสียงเป็นเป้ำหมำยต่อไป

ขณะทีส่ือ่หลักทีย่ดึหวัหำดออก
อำกำศทำงโทรทศัน์ทกุช่องทุกวนั
ท่ีถกูใช้โปรโมทผลงำนรฐับำลแล้ว 
สือ่รองจำกเฟซบุค๊กถ็กูใช้สร้ำงภำพ
ลกัษณ์และชีแ้จงประเดน็ร้อนให้กบั 
“บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์
สวุรรณ รองนำยกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหม
ด้วย

ล่ำสุดมกีำรเปิดเพจชือ่ มมุน่ำ
รกัของ “ลงุป้อม” น�ำเสนอเรือ่ง
รำวของ “บ๊ิกป้อม” ในหลำยแง่มมุ

ทัง้ภำพนิง่และคลปิวดีิโอ มซีำวนด์
ดนตรปีระกอบ มเีสยีงบรรยำยและ
ตดัต่อแบบมอือำชีพ ทีเ่ป็นไฮไลท์
ตอนนีคื้อคลปิวดีิโอชือ่ “อย่ำเพิง่ย้ี
ถ้ำยังไม่รู้จักเขำดีพอ” และคลิป
วดิโีอชีแ้จง “นำฬิกำหรขูองใคร”

เพจนีเ้พิง่เปิดตวัเมือ่วนัท่ี 22 
สงิหำคมทีผ่่ำนมำ ขณะนีมี้ผูถ้กูใจ
และตดิตำมเพจแล้วเกอืบพนัคน

อย่ำงไรก็ตำม “บิ๊กป้อม” 
ออกตวัว่ำไม่รูไ้ม่เห็นกบักำรท�ำเพจ
ดงักล่ำวและไม่รูด้้วยว่ำเป็นฝีมอืของ
ใคร พร้อมพูดเชิงตดัพ้อว่ำ “ปรกติ
มแีต่เพจด่ำ” แต่เท่ำทีด่แูนวทำง
กำรน�ำเสนอของเพจแล้วต้องบอก
ว่ำเป็นมอือำชพีด้ำนสือ่ ซึง่กำรท�ำ
เพจระดับนีไ้ด้ต้องมีค่ำใช้จ่ำย คง
ไม่ใช่แฟนคลบัธรรมดำท�ำให้แน่

หำกมองในมุมกำรเมอืงถอืว่ำ
เพจนีท้�ำขึน้มำเพ่ือแก้และกู้

เป็นทีรู่ก้นัว่าหากจะมองหาจุด
อ่อนของรฐับาลทหาร คสช. ทีเ่ป็น
ต�าบลกระสนุตก “บ๊ิกป้อม” ถอืเป็น
หนึง่ในนัน้ เพราะตลอดเวลาทีผ่่าน
มามีหลายประเดน็ท่ีตกเป็นกระแส
วพิากษ์วิจารณ์ของสงัคม จงึจ�าเป็น
ต้องใช้สือ่เพือ่แก้ข้อครหาต่างๆและ
เพือ่กู้ภาพลกัษณ์กลบัคนืมา ไม่ใช่
เป็นช่องโหว่ถูกโจมตใีนช่วงใกล้เลอืก
ตัง้ ซึง่จะกระทบไปถงึแผนต่อท่อ
อ�านาจ (หากมอีย่างทีพ่ดูกนั)

ท้ังกำรปรับรูปแบบรำยกำร
เดินหน้ำประเทศไทยและเพจ
มมุน่ำรกัของ “ลงุป้อม” คอืจดุ
เริม่ของกำรท�ำสงครำมส่ือเพือ่
ปิดเกมรกุของฝ่ำยตรงข้ำม และ
เปิดเกมรุกเข้ำหำประชำชน
เจ้ำของคะแนนเสยีงเลอืกตัง้

ว่ากันว่าคนในรัฐบาลปลื้มปริ่ม
กับการดึงดารามาเรียกความนิยม

เทปล่าสุดที่ออกอากาศมีคนดูกว่า 6 ล้านคน
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In Brief : ย่อควำม

อ�ำนำจเป็นทุกข์?

ทรรศนะ

กำรมีอ�ำนำจต้องไม่หลงใน

อ�ำนำจ ถ้ำมอี�ำนำจแล้วฉลำด

ที่จะใช้ก็ไม่เป็นทุกข์ หรือ

ทุกข์ไม่มำกนัก แต่ถ้ำเหลิง 

ถ้ำหลง ตดิอกตดิใจในอ�ำนำจ 

กอ็ำจจะพนิำศไปตำมอ�ำนำจ  

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ดูดไม่ใช่เรื่องกระพี้
“ลงุตู่” ตอบค�ำถำมส่ือเรือ่ง “ดดู ส.ส.” 
ซึง่เปรยีบเหมือน “ตกปลำในบ่อเพือ่น” 
ว่ำเป็นเร่ือง “กระพี”้ แต่ล่ำสดุกลบัไม่ใช่
เรือ่ง “กระพี”้ เพรำะท�ำให้ “ธนำธร จงึ
รุง่เรอืงกจิ” กบัพวกรวม 3 คน กลำย
เป็น “ผู้ต้องหำ” ข้อหำกระท�ำผิด 
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มำตรำ 14 (2) หลัง
วจิำรณ์เร่ือง “ดูด” เข้ำพรรคใหม่ทีม่ชีือ่
คล้ำยคลงึกบันโยบำยรฐั 

ฝ่ำยกฎหมำย คสช. เหน็ว่ำเป็นกำร 
“พำดพงิและกล่ำวหำ คสช.” และ 
“โจมตกีระบวนกำรยตุธิรรม” จงึเข้ำ
แจ้งควำมด�ำเนนิคด ีซึง่มีโทษจ�ำคกุไม่เกนิ 
5 ปี ปรับไม่เกนิ 100,000 บำท หรอืทัง้
จ�ำทัง้ปรับ

เวบ็ไซต์บบีีซีไทยย้อนค�ำพดูของ 
“ลงุตู”่ ก่อนหน้ำนีท้ีใ่ห้ค�ำอธิบำยเรือ่ง 
“ดดู ส.ส.” หลำยกรรมหลำยวำระใน
ท�ำนองไม่ให้ควำมส�ำคญั โดยมองว่ำ
เป็นเพยีง “กระพี”้ ในกำรเมอืงไทย 

“ไม่ได้ยิน ฉนัไม่ใช่เครือ่งดดูฝุน่ 
วพิากษ์วจิารณ์ไปส ิ ฉนัไม่สนใจอยูแ่ล้ว 
ท�างานอย่างเดยีวไม่เกีย่วกนั”

“การดดูกนักมี็ทกุพรรคการเมอืงมา
ยาวนานแล้ว เป็นครรลองของประชาธปิไตย
ของไทยตลอดมา หลายคนอาจจะอ้างว่า
ท�าด้วยอดุมการณ์ ด้วยนโยบาย เพือ่ชาติ
และประชาชน”

“ค�าว่าดดู ส.ส. คงเป็นภาษาของสือ่ 
เป็นการตลาดนะครับ”

“เรือ่งดดูเป็นเรือ่งกระพี ้ ซึง่กค็อื
เปลอืกนอก เร่ืองจรงิคอืถึงเวลาไปเลอืก
ตัง้ อย่ามาพดูกนัตอนน้ี ดดูไปดดูมา
ประชาชนจะเลือกสกัพวกหรือเปล่าก็ยงั
ไม่รู ้คณุอย่าไปสนใจตรงนัน้มากนกัเลย”

ปรำกฏกำรณ์ “ดดู” จงึไม่ใช่เรือ่ง 
“กระพี”้  เพรำะนอกจำกข่ำวว่ำมีกำร
เสนอ “เงนิก้อนใหญ่” แล้ว ยงัน�ำ “คดี
ควำม” มำเป็นเคร่ืองต่อรองอกี ส่วนใคร
ทีพ่ดูไม่ถกูหถูกูใจ “ผูม้อี�ำนำจ” กอ็ำจ
กลำยเป็น “ผู้ต้องหำ” 

พ.ร.บ.คอมพวิเตอร์กลำยเป็น
เครือ่งมอืทำงกำรเมอืงเพ่ือ “ปิดปำก” 
ฝ่ำยทีเ่หน็ต่ำงไปโดยปริยำย!

นำยสวุทิย์ ทองประเสริฐ หรืออดตี
พุทธะอิสระ โพสต์ช่วงที่เข้ำไปอยู่ใน
คุกว่ำ อ�ำนำจเป็นตัวน�ำพำซ่ึงควำม
ทุกข์หรือน�ำทุกข์มำให้ เรือ่งผิดถกูขอรบั
ผิดแต่เพียงผู้เดียวก็แล้วกัน แม้ไม่
อธบิำยอะไร แต่คงพอจะเดำได้ว่ำหมำย
ถงึอ�ำนำจ โดยเฉพำะผู้น�ำประเทศ แม้
มีอ�ำนำจก็เป็นทุกข์

ท่ำนเคยมีอ�ำนำจ เพรำะเป็นเจ้ำ
อำวำสวัดอ้อน้อยและต้องไปอยู่ในคุก 
คดิว่ำใครจะดแูลวดัแล้วก็นัง่วติกกงัวล
ว่ำใครจะมำสืบสำนสิ่งที่ท�ำไว้ จึงบอก
ว่ำอ�ำนำจเป็นเหตุแห่งทุกข์ เพรำะ
อ�ำนำจท�ำให้ยิง่ใหญ่ในโลก ในประเทศ 
ในชุมชน จึงท�ำให้มีคนบ้ำอ�ำนำจ บ้ำ
ผลประโยชน์ อยำกมีต�ำแหน่งใหญ่โต
เพื่อจะมีอ�ำนำจ

อ�ำนำจกลำยเป็นสิง่ทีห่อมหวำน 
คนท่ีได้อ�ำนำจจงึตดิใจ เมือ่ได้แล้ว
กไ็ม่อยำกสญูเสยี อย่ำงผู้น�ำหลำย
คนท่ีต้องถูกบังคับให้ลง ต้องหนี 
หรือถูกฆ่ำตำยในท่ีสุด เพรำะติด
ในอ�ำนำจ หลงในอ�ำนำจ

ส่วนควำมหมำยทีอ่ดตีพุทธะอสิระ

พูดมีควำมหมำยเป็นอย่ำงไรก็ยำกที่
จะเดำได้ทั้งหมด แต่พอจะอนุมำนได้
ว่ำตอนเป็นแกนน�ำ กปปส. ก็เหมือน
มีอ�ำนำจ มีลูกศิษย์ บริวำร และแนว
ร่วมมำสนับสนุนมำกมำย จะไปยึดที่
นัน่ท่ีนีก็่ท�ำได้ เพรำะมอี�ำนำจ เหมอืน
มีควำมเก่ง มีควำมสำมำรถ มีควำม
กล้ำ ชนิดที่ไม่มีพระรูปไหนกล้ำท�ำ 
แม้แต่กำรไปต่อต้ำนต�ำแหน่งพระ
สงัฆรำชทีว่ดัปำกน�ำ้ เรยีกว่ำกล้ำสุดขดี 
กล้ำเพรำะมีคนหนนุ กย็ิง่คดิว่ำมอี�ำนำจ 
จะต่อรองจะขับไล่อะไรก็ได้  

คนที่มีอ�ำนำจยังถูกขับไล่จนไม่มี
แผ่นดนิจะอยู ่ต้องหนไีปอยูต่่ำงประเทศ
กม็ ีเพรำะอ�ำนำจทีเ่ป็นทกุข์ พอมอี�ำนำจ
แล้วไม่เท่ียงธรรมกเ็จอข้อครหำ นนิทำ 
วพิำกษ์วิจำรณ์ พอมอี�ำนำจก็คดิว่ำจะ
สัง่ฆ่ำใครก็ได้ คนมอี�ำนำจจงึท�ำบุญได้
มำก ท�ำบำปกม็ำกเหมอืนกัน  

เพรำะฉะนั้นกำรมีอ�ำนำจต้อง
ไม่หลงในอ�ำนำจ ถ้ำมีอ�ำนำจแล้ว
ฉลำดที่จะใช้ก็ไม่เป็นทุกข์ หรือ
ทกุข์ไม่มำกนกั แต่ถ้ำเหลงิ ถ้ำหลง 
ติดอกติดใจในอ�ำนำจ ก็อำจจะ
พินำศไปตำมอ�ำนำจ นี่ก็คำดเดำ
ไปตำมทีอ่ดตีพทุธะอสิระพดูเรือ่ง
อ�ำนำจ ผดิถกูอย่ำงไรกข็อรบัไว้ ถ้ำ
ถูกบ้ำงก็ยกประโยชน์ให้ท่ำนไปก็
แล้วกัน

เจริญพร
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เศรษฐกิจ

กสิกรฯต้ัง‘ไปรษณีย์ไทย’แบงก้ิงเอเย่นต์

เปิดบ้าน : เอกพนัธ์ วนโกสมุ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เค. ดับบลวิ. เมท็ทัล 
เวร์ิค จ�ากดั (มหาชน) จดังาน Analyst Meeting น�าเสนอข้อมลูบรษิทั โอกาสการ
เตบิโต พร้อมตอกย�า้ความเชือ่มัน่ของแผนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้กบั
ประชาชนเป็นครัง้แรก คาดเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในปีนี้ 

ตอบโจทย์ : ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) โดยวษิณรนิทร์ วังปีต ิรองผูอ้�านวย
การพัฒนาธรุกิจการช�าระเงนิและร้านค้ารับบตัร ร่วมกับบริษทั บลูเพย์ จ�ากดั และ
บรษัิท มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดตวั “บลเูพย์ การ์ด” เพือ่ตอบโจทย์
พฤตกิรรมการใช้จ่ายของคนรุน่ใหม่ให้สามารถท�าธรุกรรมได้อย่างสะดวก ง่ายดาย 

นำยพชัร สมะลำภำ กรรมกำร
ผูจ้ดักำร ธนำคำรกสกิรไทย เปิด
เผยว่ำ กำรเปิดบรกิำร “KBank 
Service” ผ่ำนแบงกิง้ เอเย่นต์ หรือ
ตวัแทนผูใ้ห้บรกิำรของธนำคำร คือ
ยทุธศำสตร์ในกำรบรกิำรถงึตวัลกูค้ำ
ด้วยสำขำและช่องทำงบริกำรรูป
แบบใหม่ๆ เพิ่มช่องทำงบริกำร
ทำงกำรเงนินอกเหนอืสำขำธนำคำร
ปรกติ ตอบโจทย์กำรใช้ชีวิตไลฟ์
สไตล์และสร้ำงควำมแตกต่ำงให้
ลกูค้ำทีย่งัไม่คุ้นเคยดจิทัิล แบงกิง้ 

KBank Service ให้บรกิำร
เหมอืนสำขำของธนำคำร ครอบคลมุ
บรกิำรรบัฝำกเงนิสด ถอนเงิน และ
จ่ำยบลิ รวมทัง้อยูร่ะหว่ำงพจิำรณำ
กำรเปิดบัญชีเงินฝำกในอนำคต
ส�ำหรบัลกูค้ำรำยย่อย ท�ำให้ลกูค้ำ
ทุกพื้นที่ได้รับควำมสะดวกสบำย
มำกขึน้ โดยแบงกิง้ เอเย่นต์ ให้
บรกิำรเป็นหลกัแหล่ง มพีนกังำน 
เครือ่งมอื และระบบกำรให้บรกิำร
ทีร่องรบักำรปฏบิตังิำนทีป่ลอดภยั 
โดยเฉพำะกำรเชื่อมต่อระบบกับ
ธนำคำรแบบเรยีลไทม์ ธนำคำรจะ
ดแูลรบัผดิชอบกำรให้บรกิำรของ
ตวัแทนเสมอืนเป็นผูใ้ห้บรกิำรเอง

ห้องชุดโครงกำรแสนสิริแพงสุด650ล้ำน 

กสกิรไทยลุยแต่งตัง้แบงกิง้ เอเย่นต์ “KBank Service” บรกิำร
ลกูค้ำ โดยต้ัง “ไปรษณย์ีไทย” เป็นรำยแรก ช่วงแรกให้บรกิำร
รบัฝำกเงินสด ค่ำธรรมเนยีม 20 บำท พร้อมขยำยบริกำรเต็มรปู
แบบทัง้ฝำกและถอนเงินภำยในปีหน้ำ 

กำรแต่งตัง้บรษิทั ไปรษณย์ีไทย 
จ�ำกดั เป็นตวัแทนในกำรให้บรกิำร 
KBank Service ผ่ำนสำขำไปรษณีย์
ทีเ่บือ้งต้นมจี�ำนวน 964 แห่งทกุ
พืน้ทีท่ัว่ประเทศ รวมกบัสำขำของ
ธนำคำร 1,016 สำขำ และตูบ้รกิำร

ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธำนกรรมกำร
บรหิำร ศนูย์ข้อมลูวจิยัและประเมนิ
ค่ำอสงัหำรมิทรพัย์ไทย บจก.เอเจน
ซี ่ ฟอร์ เรยีลเอสเตท แอฟแฟร์ส 
(www.area.co.th) ส�ำรวจโครงกำร
ห้องชดุท่ีแพงท่ีสดุในประเทศไทย
เฉพำะทีย่งัขำยอยูใ่นท้องตลำดใน
ขณะนี ้ปรำกฏว่ำอนัดับท่ี 1 โครงกำร 
98 Wireless ของ บมจ.แสนสริ ิรำคำ
ประมำณ 650 ล้ำนบำทต่อหน่วย 
ตัง้อยู่ถนนวทิยุ แขวงลมุพนิ ี เขต
ปทมุวนั กรงุเทพฯ อำคำรชดุ 25 
ชัน้ พืน้ทีใ่ช้สอย 948 ตำรำงเมตร 
รปูแบบ Penthouse (Duplex) ตำรำง
เมตรละ 685,654 บำท

อนัดบัที ่2 โครงกำรเดอะรทิซ์-
คำร์ลตนั เรสซเิดนเซส บำงกอก โดย 

บมจ.เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ 
รำคำประมำณ 222 ล้ำนบำท ต้ังอยู่
ถนนนรำธวิำสรำชนครนิทร์ แขวง
สีลม เขตบำงรกั กรงุเทพฯ อำคำร
ชดุ 77 ชัน้ พืน้ทีใ่ช้สอย 734 ตำรำง
เมตร รปูแบบ Penthouse ตำรำง
เมตรละ 302,452 บำท

อันดับที่ 3 โครงกำร The 
Residences at Mandarin Oriental 
Bangkok โดย บจก.ดิไอคอนสยำม 
ซเูปอร์ลกัซ์ เรสซเิดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ 
รำคำประมำณ 213 ล้ำนบำท ตัง้อยู่
ถนนเจรญินคร แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสำน กรงุเทพฯ อำคำรชุด 
52 ช้ัน พ้ืนทีใ่ช้สอย 380 ตำรำงเมตร 
รปูแบบ Penthouse ตำรำงเมตรละ 
561,316 บำท

อันดับที่ 4 โครงกำร The 
Diplomat 39 โดย บจก.เคพเีอน็ 
กรุป๊ คอร์ปอเรชัน่ รำคำประมำณ 
185 ล้ำนบำท ตัง้อยูถ่นนสุขมุวิท 39 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 
กรงุเทพฯ อำคำรชุด 31 ชัน้ พืน้ที่
ใช้สอย 450 ตำรำงเมตร รปูแบบ 
Penthouse ตำรำงเมตรละ 411,111 
บำท

อนัดบัที ่5 โครงกำรโฟร์ซซีัน่ส์ 
ไพรเวท เรสซเิด้นซ์ โดย บมจ.คันทรี่ 
กรุป๊ ดเีวลลอปเมนท์ รำคำประมำณ 
178 ล้ำนบำท ตัง้อยูถ่นนเจรญิกรงุ 
64 แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรงุเทพฯ 
อำคำรชดุ 73 ชัน้ พืน้ทีใ่ช้สอย 499 
ตำรำงเมตร รปูแบบ 5BED ตำรำง
เมตรละ 356,713 บำท

อตัโนมตั ิ11,792 ตู้ จะท�ำให้ธนำคำร
มจีดุให้บรกิำรธรุกรรมกำรเงนิเพิม่
ขึน้เป็น 13,772 จดุทัว่ประเทศ โดย
ช่วงแรกให้บรกิำรฝำกเงินสดเข้ำบัญชี
ธนำคำรกสกิรไทยสงูสดุ 20,000 

บำทต่อรำยกำร และไม่เกิน 40,000 
บำทต่อวนั ค่ำธรรมเนยีม 20 บำท
ต่อรำยกำร แต่ช่วงเปิดให้บรกิำร
จนถึงสิน้ปีน้ีลดค่ำธรรมเนยีมเหลอื 
10 บำท ตัง้เป้ำมลูีกค้ำใช้บรกิำร 
150,000 ธรุกรรมภำยในสิน้ปี 2561 
และจะให้บรกิำรเตม็รปูแบบทัง้รบั
ฝำกเงนิสดและถอนเงนิในปหีนำ้ 
คำดว่ำภำยใน 3 ปี จะมลีกูค้ำใช้
บริกำรทุกธรุกรรมท่ีสำขำไปรษณย์ี
ไทยประมำณ 600,000 ธรุกรรม 
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“#MeToo” ฮติในจีน 
กระแส #MeToo ก�ำลงัได้รบั
ควำมสนใจในจนี ตำมทีม่กีำร
เผยแพร่ในสือ่สงัคมออนไลน์ว่ำ
มกีำรล่วงละเมดิทำงเพศกนัมำก
ในจนีแต่กลับปกปิดไว้ ขณะนี้
จีนก�ำลังท�ำร่ำงกฎหมำยเพื่อ
จัดกำรปัญหำกำรล่วงละเมดิทำง
เพศในสงัคมจนี โดยเหยือ่สำมำรถ
ร้องเรียนผู้กระท�ำผิดได้ตำม
กฎหมำยหำกพบว่ำล่วงละเมดิ
ทำงเพศไม่ว่ำด้วยค�ำพูดหรือ
กำรกระท�ำ และกำรฉวยประโยชน์
ทำงเพศจำกผูใ้ต้บังคบับญัชำ 

หวงัธรุกจิอำเซียน 
นำยจมิ คำร์ รฐัมนตรกีำรค้ำ
แคนำดำ กล่ำวว่ำ แคนำดำต้องกำร
ท�ำข้อตกลงกำรค้ำเสรกีบักลุม่
อำเซียน กำรเยอืนไทยและสงิคโปร์
กเ็พือ่ส�ำรวจควำมเป็นไปได้ใน
เร่ืองนี ้ คำดว่ำจะลงนำมในข้อ
ตกลงหุน้ส่วนยทุธศำสตร์เศรษฐกจิ
ภำคพืน้แปซฟิิกในเรว็ๆนี ้ และ
แคนำดำคำดหวงัว่ำจะเดนิหน้ำ
ท�ำข้อตกลงกำรค้ำเสรกีบัอำเซยีน 
กำรขยำยข้อตกลงกำรค้ำเสรมีำยงั
ภมูภิำคเอเชียจะช่วยให้แคนำดำ
เข้ำถึงตลำดทีมี่กำรเตบิโตรวดเร็ว
มำกทีส่ดุในโลก 

หนนุรถไร้คนขบั 
โตโยต้ำ บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ยกัษ์
ใหญ่ของญีปุ่น่ เปิดเผยว่ำ จะทุม่
เงินรำว 500 ล้ำนดอลลำร์ให้กบั
บรษิทัอูเบอร์ ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของ
ข้อตกลงในกำรร่วมมือผลติยำน
ยนต์ไร้คนขบั โดยข้อตกลงดัง
กล่ำวมีมูลค่ำรำว 72,000 ล้ำน
ดอลลำร์ มเีป้ำหมำยเพ่ือพฒันำ
และน�ำพำให้ตลำดรถยนต์ไร้คน
ขบัเป็นบรกิำรท่ีสำมำรถด�ำเนนิ
ธรุกจิได้ เทคโนโลยีของทัง้ 2 
บรษิทัจะน�ำมำบูรณำกำรเข้ำด้วย
กนัเพือ่ให้โตโยต้ำใช้ในกำรผลติ
รถยนต์ และใช้รปูแบบกำรให้
บรกิำรรถยนต์รบัส่งผ่ำนระบบ
แอพพลเิคชัน่บนสมำร์ทโฟน

ข่าวย่อย
‘ทรัมป์’ส่ังลดธงอาลัย‘แมคเคน’ 

สมดุปกขำวของกระทรวงกำรป้องกนั
ประเทศญีปุ่น่ประจ�ำปี 2561 รำยงำน
ว่ำ จนีก�ำลงัท�ำให้เกิดควำมกงัวล
เรือ่งควำมม่ันคงอย่ำงยิง่ท้ังกบัญ่ีปุน่ 
ในภมิูภำค และประชำคมโลก ก่อน
หน้ำนีร้ำยงำนกระทรวงกำรป้องกนั
ประเทศญีปุ่น่ทีต่พีมิพ์เมือ่ปีท่ีแล้ว
ระบวุ่ำ มคีวำมตงึเครยีดอย่ำงมำก
กบัเกำหลเีหนอืท่ำมกลำงกำรทดสอบ
นิวเคลียร์และขีปนำวุธ รวมทั้ง
ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ ของ
สหรัฐ ยังขูว่่ำจะเผำถล่มเกำหลเีหนอื
ให้รำบหำกยังคงเป็นภัยคุกคำม 
จำกนัน้สถำนกำรณ์เริม่ผ่อนคลำย

เมือ่ประธำนำธิบดทีรมัป์ประชมุสดุ 
ยอดกับนำยคิม จอง-อึน ผู้น�ำ
เกำหลีเหนือ ทีสิ่งคโปร์เม่ือวันที ่12 
มถินุำยนทีผ่่ำนมำ 

อย่ำงไรก็ตำม ข้อมูลทำงกำร
ญี่ปุ ่นยืนยันว่ำ ญี่ปุ ่นยังคงไม่
เปลี่ยนแปลงต่อควำมกังวลว่ำ

รำยงำนชีญ้ีปุ่น่ไม่ไว้ใจเกำหลเีหนือ 
เกำหลีเหนือเป็นภัยคุกคำมทั้ง
นิวเคลียร์และขีปนำวุธ แม้นำยอติสึ
โนร ิโอโนเดระ รฐัมนตรกีระทรวง
กำรป้องกนัประเทศ จะยอมรบัว่ำ
เกำหลีเหนอืได้เจรจำกบัสหรฐัและ
เกำหลใีต้ซึง่เคยเป็นอรกินั แต่ญีปุ่น่
ก็ไม่อำจมองข้ำมข้อเท็จจริงที่ว่ำ
เกำหลีเหนอืยงัคงครอบครองอำวธุ
ร้ำยแรงทีส่ำมำรถยงิไกลได้ และ
ญี่ปุ่นอยู่ในพิสัยยิงด้วย รำยงำน
ระบวุ่ำ ญีปุ่น่ได้เตรียมกำรรบัมอื
ด้วยกำรยกระดบัขดีควำมสำมำรถ
ในกำรป้องกันประเทศจำกอำวุธ
ของเกำหลเีหนอื 

ผูน้�ำสหรฐัโดนต�ำหนไิม่แสดง
ควำมเคำรพวุฒิสมำชิกผู้ล่วง
ลบั ได้ทวตีเกีย่วกบักำรถงึแก่
กรรมของ “แมคเคน” พร้อม
ทัง้สัง่ลดธงชำตลิงครึง่เสำเพือ่
เป็นกำรไว้อำลัย

ประธำนำธบิดโีดนลัด์ ทรมัป์ 
ของสหรัฐ กล่ำวว่ำ ถงึแม้เขำและ
วฒุสิมำชกิจอห์น แมคเคน จะมี
ควำมเหน็แตกต่ำงกนัในเร่ืองนโยบำย
และกำรเมือง แต่เขำกใ็ห้ควำมเคำรพ
นับถือวุฒิสมำชิกแมคเคนท่ีเป็น
ทหำรรบัใช้ชำต ิ และเพือ่เป็นกำร
ไว้อำลยัทีวุ่ฒสิมำชกิแมคเคนถึงแก่
กรรม เขำได้สัง่กำรให้ลดธงชำตลิง
คร่ึงเสำจนถงึวนัจัดพธิศีพให้กบัวฒุิ
สมำชกิแมคเคน โดยจะมีกำรลด
ธงชำตลิงครึง่เสำทีท่�ำเนยีบขำวและ
อำคำรของรฐับำลทุกแห่งทัง่ประเทศ 
รวมทัง้ท่ีฐำนทพัทหำรทกุแห่งและ
สถำนทูตสหรฐัในประเทศต่ำงๆ 

ประธำนำธบิดทีรัมป์กล่ำวต่อว่ำ 
นำยไมค์ เพนซ์ รองประธำนำธบิดี 
จะเป็นผูก้ล่ำวในพธิไีว้อำลยัแก่วฒิุ
สมำชิกแมคเคนที่จะจัดขึ้นในวัน
ศกุร์ท่ีอำคำรรฐัสภำในกรงุวอชงิตนั 
นอกจำกนั้น นำยจิม แมททิส 

รฐัมนตรกีลำโหม นำยจอห์น เคล
ล ี หวัหน้ำคณะท�ำงำนในท�ำเนยีบ
ขำว และนำยจอห์น โบลตัน ที่
ปรึกษำด้ำนควำมม่ันคงแห่งชำติ 
จะเป็นตวัแทนของประธำนำธบิดี
ทรมัป์ในพธิศีพของวฒิุสมำชกิแมค
เคน โดยทีเ่ขำจะไม่เดินทำงไปร่วม
พธิศีพแต่อย่ำงใด 

ประธำนำธบิดทีรมัป์ถกูวพิำกษ์
วิจำรณ์และต�ำหนิจำกหลำยฝ่ำย 
รวมทั้งกลุ่มทหำรผ่ำนศึก ต่อกำร
แสดงออกของเขำกรณกีำรเสยีชวีติ
ของวฒุสิมำชกิแมคเคนเมือ่วนัเสำร์
ที่ผ่ำนมำ ซึ่งวุฒิสมำชิกแมคเคน
ของพรรครพีบัลกินัจำกรฐัแอรโิซนำ 
อดตีนำยทหำรเรือผ่ำนศกึ เคยเป็น
เชลยศึกในสงครำมเวียดนำม ถูก
คุมขังในเวียดนำมนำนกว่ำ 5 ปี 

ถึงแก่กรรมด้วยวัย 81 ปี หลังจำก
ต่อสูก้บัโรคมะเรง็สมองมำเป็นเวลำ
กว่ำ 1 ปี

เวบ็ไซต์หนังสอืพมิพ์วอชงิตัน
โพสต์อ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีท�ำเนียบขำว
ทัง้อดตีและปัจจุบนัทีข่อสงวนนำม
ว่ำ เจ้ำหน้ำที่หลำยคนสนับสนุน
ให้ออกแถลงกำรณ์อย่ำงเป็นทำงกำร
ยกย่องวฒุสิมำชิกแมคเคนทีร่บัใช้
กองทัพและวุฒิสภำ รวมท้ังเรียก
เขำว่ำวรีบรุษุ โดยได้ร่ำงแถลงกำรณ์
ก่อนวุฒิสมำชกิแมคเคนถงึแก่กรรม 
และทบทวนร่ำงฉบบัสดุท้ำยพร้อม
ให้ประธำนำธบิดีทรมัป์ลงนำม แต่
ประธำนำธบิดทีรัมป์บอกว่ำอยำก
โพสต์ทวีตสั้นๆมำกกว่ำ และเมื่อ
ทรำบข่ำววฒุสิมำชกิแมคเคนถงึแก่
กรรมเมือ่เยน็วนัเสำร์ตำมเวลำท้อง
ถ่ิน ประธำนำธิบดีทรัมป์ได้ทวีต
ว่ำ ขอแสดงควำมเสยีใจและควำม
เคำรพอย่ำงยิง่ไปยงัครอบครวัวฒุิ
สมำชิกแมคเคน โดยไม่มีกำรพูด
ถึงคณุงำมควำมดีของเขำแตอ่ย่ำง
ใด จำกนั้นท�ำเนียบขำวได้โพสต์
ถ้อยแถลงยกย่องของเจ้ำหน้ำทีค่น
อืน่ๆแทนแถลงกำรณ์ท�ำเนยีบขำว
อย่ำงเป็นทำงกำร 

ต่างประเทศ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4903 (1428) วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำตต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อ 

เสนอผู้ถือหุ้นของ ธนำคำร เมกะ สำกลพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน)

ควำมเห็น 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งน�ำมำจำกงบกำรเงินระหว่ำงกำลของ
ธนำคำร เมกะ สำกลพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) ส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 ที่
ตรวจสอบแล้ว

ข้ำพเจ้ำเหน็ว่ำ ข้อมลูทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลอย่ำงย่อนีม้คีวำมสอดคล้องในสำระส�ำคญักบังบกำรเงนิระหว่ำง
กำลที่ตรวจสอบแล้ว ตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย เรื่อง กำรจัดท�ำและกำรประกำศงบกำรเงินของ
ธนำคำรพำณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน เกี่ยวกับกำรประกำศงบกำรเงิน
ไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส�ำนกังำนใหญ่และส�ำนกังำนสำขำ และกำรลงพิมพ์ในหนังสอืพิมพ์รำยวนั (ประกำศธนำคำร
แห่งประเทศไทยฯ)

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อ 

ข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อไม่ได้รวมงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ งบกระแสเงินสด 
และกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลตำมที่ก�ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ดังนั้น กำรอ่ำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อและรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้ไม่สำมำรถ
แทนกำรอ่ำนงบกำรเงินระหว่ำงกำลที่ตรวจสอบแล้วและรำยงำนของผู้สอบบัญชีต่องบกำรเงินระหว่ำงกำลที่
ตรวจสอบแล้ว 

งบกำรเงนิระหว่ำงกำลทีต่รวจสอบแล้วและรำยงำนของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงนิระหว่ำงกำลดงักล่ำว 

ข้ำพเจ้ำได้แสดงควำมเหน็อย่ำงไม่มเีงือ่นไขต่องบกำรเงนิระหว่ำงกำลทีต่รวจสอบแล้วตำมรำยงำนลงวนัที ่24 
สิงหำคม พ.ศ. 2561  

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อ 

ผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรจัดท�ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยฯ

ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่อข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลอย่ำงย่อว่ำมีควำมสอดคล้อง
ในสำระส�ำคัญกบังบกำรเงนิระหว่ำงกำลทีต่รวจสอบแล้วหรอืไม่ จำกกำรปฏิบัตงิำนของข้ำพเจ้ำซึง่เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งำนกำรรำยงำนต่องบกำรเงินอย่ำงย่อ”

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5339
กรุงเทพมหำนคร
24 สิงหำคม พ.ศ. 2561

  

   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
   พันบำท พันบำท
สินทรัพย์
เงินสด  103,285 79,566
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 2,027,592 1,805,545
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 41,875 3,478
เงินลงทุนสุทธิ 2,257,684 2,679,824
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 16,467,576 15,925,829
 ดอกเบี้ยค้ำงรับ 15,072 15,620
 
 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 16,482,648 15,941,449
 หัก  รำยได้รอตัดบัญชี  (2,841) (2,957)
 หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (314,600)  (348,289)
 หัก  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (2,972)  (1,402)

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 16,162,235 15,588,801

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 44,744 44,864
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 839 1,131
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 39,181 36,902
ดอกเบี้ยค้ำงรับจำกเงินลงทุน 15,763 19,355
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 8,153 7,672

รวมสินทรัพย์ 20,701,351 20,267,138 

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 
หนี้สิน 
เงินรับฝำก 12,952,068 11,568,698
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,210,134 3,012,072
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 13,431 20,253
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 3,624 1,076 
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 22,647 20,306 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 12,563 11,990 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 39,865 38,742 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 46,120 31,664 
หนี้สินอื่น 56,766 98,432

รวมหนี้สิน 15,357,218 14,803,233 

ส่วนของเจ้ำของ 
ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน 
  หุ้นสำมัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 4,000,000 4,000,000 
 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 
  หุ้นสำมัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 4,000,000 4,000,000 

ก�ำไรสะสม 
 จัดสรรแล้ว - ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย 133,291 133,291
 ยังไม่ได้จัดสรร 1,211,221 1,330,993 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ (379) (379)

รวมส่วนของเจ้ำของ 5,344,133 5,463,905 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 20,701,351 20,267,138 

ธนำคำร เมกะ สำกลพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561
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   30 มิถุนำยน 31 ธันวำคม
   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
   พันบำท พันบำท
สินทรัพย์
เงินสด  103,285 79,566
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงินสุทธิ 2,027,592 1,805,545
สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 41,875 3,478
เงินลงทุนสุทธิ 2,257,684 2,679,824
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 16,467,576 15,925,829
 ดอกเบี้ยค้ำงรับ 15,072 15,620
 
 รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับ 16,482,648 15,941,449
 หัก  รำยได้รอตัดบัญชี  (2,841) (2,957)
 หัก  ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (314,600)  (348,289)
 หัก  ค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (2,972)  (1,402)

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้ำงรับสุทธิ 16,162,235 15,588,801

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์สุทธิ 44,744 44,864
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 839 1,131
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 39,181 36,902
ดอกเบี้ยค้ำงรับจำกเงินลงทุน 15,763 19,355
สินทรัพย์อื่นสุทธิ 8,153 7,672

รวมสินทรัพย์ 20,701,351 20,267,138 

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 
หนี้สิน 
เงินรับฝำก 12,952,068 11,568,698
รำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน 2,210,134 3,012,072
หนี้สินจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม 13,431 20,253
หนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 3,624 1,076 
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย 22,647 20,306 
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 12,563 11,990 
ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 39,865 38,742 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 46,120 31,664 
หนี้สินอื่น 56,766 98,432

รวมหนี้สิน 15,357,218 14,803,233 

ส่วนของเจ้ำของ 
ทุนเรือนหุ้น
 ทุนจดทะเบียน 
  หุ้นสำมัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 4,000,000 4,000,000 
 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 
  หุ้นสำมัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท 4,000,000 4,000,000 

ก�ำไรสะสม 
 จัดสรรแล้ว - ทุนส�ำรองตำมกฎหมำย 133,291 133,291
 ยังไม่ได้จัดสรร 1,211,221 1,330,993 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ (379) (379)

รวมส่วนของเจ้ำของ 5,344,133 5,463,905 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ 20,701,351 20,267,138 

ธนำคำร เมกะ สำกลพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

ธนำคำร เมกะ สำกลพำณิชย์ จ�ำกัด (มหำชน) 
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
ส�ำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561

   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

   พันบำท พันบำท

รำยได้ดอกเบี้ย 327,033 305,334

ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย (81,726) (68,964) 

รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ 245,307 236,370 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 26,223 26,336 

ค่ำใช้จ่ำยค่ำธรรมเนียมและบริกำร (928) (844) 

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำรสุทธิ 25,295 25,492 

ก�ำไรสุทธิจำกธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตรำต่ำงประเทศ 56,380 33,968 

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนอื่น 5,802 2,469 

รวมรำยได้จำกกำรด�ำเนินงำน 332,784 298,299 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่นๆ

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 91,281 78,286 

 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ 26,567 22,852

 ค่ำภำษีอำกร 11,284 10,590

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 693 715

 ค่ำใช้จ่ำยอื่น 20,446 19,543 

รวมค่ำใช้จ่ำยจำกกำรด�ำเนินงำนอื่นๆ 150,271 131,986 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  (16,035) 2,510 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้ 198,548 163,803

ภำษีเงินได้   (39,320) (32,965)

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม 159,228 130,838 

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 0.40 0.33

นำยเจี่ย จุ้ย เหิง  /  นำยหลิน เหลียน จ่ำง

กรรมกำร
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รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

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

ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

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

2.  หัวหนา้ฝา่ยขายอินเทอรเ์นต็
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

4. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แร็ค-เชลฟ ์คอร์ปอเรท จํากัด
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 0-2509-1660 (คุณแอล)
E-mail : rscop@rackshelf108.com

รับสมัครงานด่วน
1. ธุรการฝา่ยขาย
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้
 • มีทักษะทางด้านการส่ือสาร

2. พนักงานเขียนแบบ
 • วุฒิ ปวส.-ปริญาตรี อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. พนักงานขับรถ-ติดตั้งงาน
 • มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์

4. พนักงานติดรถส่งของ
 • ไม่จํากัดวุฒิ อายุ 25-35 ปี

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครได้ที่ 
บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 

สํานักงานใหญ่ : เลขที่ 39/64 หมู่บ้านฟอเรสโฮม 
ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 

โทร. 0-2577-4931, 0-2577-4933
FAX : 0-2577-4932

โรงงาน : เลขที่ 69/2 หมู่ 14 ตําบลลําไทร อําเภอลําลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150

พนักงานธุรการ (ญ) 2 อัตรา
พนักงาน QC 2 อัตรา
พนักงานฝา่ยขนส่ง 1 อัตรา
หัวหน้าฝา่ยผลิต 1 อัตรา

บริษัท สุวรรณภูมิคอนกรีต จํากัด 
ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสาเข็มคอนกรีต

 รับสมัครด่วน

ทุกตําแหน่ง : วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
สามารถทํางานที่โรงงานได้

มีที่พักอาศัยให้ฟรี

ติดต่อ คุณเจนตนา ไลน์ : jentanathai 
อีเมล : jentana@thai-lessons.com

โทร. : 08-1808-5180 www.thai-lessons.com

รับสมัคร
ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

รายได้ดี มีวชิาติดตัว 
เรยีนภาษาอังกฤษฟร ี

คุณสมบัติ:
• เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
• วุฒิปวช.-ปรญิญาตร ีทุกสาขา
• ไม่จําเป็นต้องจบวชิาชีพครู
• ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์
• ไม่จําเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษได้
• ทางสถาบันจะสอนภาษาอังกฤษให้ฟร ี



สังคม

‘เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ’มินิมอลลักชัวรี่

“ทองหล่อ” ถือเป็นไอคอนนิก
โลเคช่ันใจกลำงเมืองทีส่ำมำรถตอบ
โจทย์ทกุไลฟ์สไตล์กำรใช้ชีวติ และ
เป็นแหล่งรวมควำมบนัเทิงท่ีตอบ
สนองวฒันธรรมคนยคุใหม่ในรปู
แบบ 24/7 ทีค่รบทกุเรือ่งทัง้ “เทีย่ว 
กนิ ชลิ” ด้วยควำมโดดเด่น เสน่ห์
และลกัษณะเฉพำะตวัของย่ำนอนั
แสนคกึคักแห่งนี ้ จงึเป็นแม่เหล็ก
ชัน้ดท่ีีดึงดูดผูค้นมำกมำยให้อยำก
เข้ำมำสัมผัสชีวิตที่เปีย่มด้วยเรื่อง
รำวแห่งรสนยิม  

“คงจะดไีม่น้อยหำกกำรเข้ำมำ
ใช้ชวีติเพยีงไม่กีช่ัว่โมงถกูเปลีย่น
เป็นกำรมชีวีติอยู ่24 ชัว่โมงในย่ำน
ทองหล่อ” มมุมองของ 2 ผู้บรหิำร
รุน่ใหม่ ธญัทพิ เจยีรวนนท์ และ
ชวนิ อรรถกระวสุีนทร แห่งบรษิทั 
1.6 ดีเวลอปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ำกัด ผู้พัฒนำโครงกำรเดอะ 
สแตรนด์ ทองหล่อ ซึง่เป็นกำร
ร่วมทนุกบับรษิทั แมกโนเลยี ควอลติี้ 
ดเีวลอ็ปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 
ในกำรสร้ำงสรรค์คอนโดมิเนียมไฮ
ไรส์ครบวงจรระดบัอลัตรำลกัชวัรีท่ี่
ดทีีส่ดุ ภำยใต้แนวคดิ Essentially 
More กบัมุมมองแห่งกำรอยู่อำศยั
แบบมนิมิอลลักชวัรีท่ีเ่ตม็เป่ียมด้วย
เสน่ห์แห่งควำมหรูหรำแบบไร้กำล
เวลำ สร้ำงสรรค์ขึน้ด้วยควำมประณตี
และควำมตัง้ใจ เน้นและใส่ใจใน
เร่ืองคณุภำพและควำมสำมำรถใน

หรแูต่เรยีบ อยูไ่ด้นำน ร่วมสมยั ถ้ำ
ใช้กบับ้ำนหรอืคอนโดฯคงตคีวำม
ได้ถึงกำรใช้วัสดุที่มีควำมงดงำม 
คงทนถำวร ถงึจะไม่หรหูรำแบบ
อลงักำร ตรำตรงึต้ังแต่วนิำทแีรกที่
เหน็ แต่หรแูบบร่วมสมยั อยูไ่ด้นำน 
มอีะไรให้ค้นหำอยูเ่สมอ”

ส่วนแมค็-จกัรกฤต เบเน
เดทตี ้ นกัธรุกจิหนุม่ลกูครึง่อติำลี 
กล่ำวถงึไลฟ์สไตล์ในทองหล่อว่ำ “ผม
ว่ำทองหล่อเป็นหนึง่ในพ้ืนท่ีท่ีดท่ีีสุด
ในประเทศไทย โดยส่วนตัวผมโตมำ
กบัพืน้ทีแ่ถวทองหล่อ มคีวำมคุน้ชิน
อยูแ่ล้ว ทัง้เรยีน เท่ียว เล่น เวลำว่ำง
กม็ำหำของกนิอร่อยๆแถวนี ้เพรำะ
มตีวัเลอืกทีห่ลำกหลำย และข้ึนช่ือ
ในเรือ่งกนิ-ดืม่ ท�ำให้ทองหล่อเป็น
ทีท่ีอ่ยูแ่ล้วมคีวำมสขุ ไม่น่ำเบ่ือ มี
อะไรตืน่เต้นให้ท�ำมำกมำย และคงจะ
ดไีม่น้อยทีเ่รำสำมำรถท�ำทกุเร่ืองให้
ครบได้ในพืน้ทีเ่ดยีว”

ดร.พัชราภรณ์ วงษา รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการ
ลงทุน มอบรางวัล “THAILAND LIFE SCIENCES STARTUP 2018” เวทีปั้น 
Startup ดาวรุ่งในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพ ที่โรงแรมโนโว
เทล กรุงเทพ เพลินจิต

มร.มาซาทากะ อมูิระ ประธานกรรมการ บริษัท คาเนโบ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) 
เป็นประธานจัดงาน “KATE CARPET” เผยความสวยเจิดจรัสบนพรมแดง เพื่อ
แนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ KATE TOKYO ภายใต้คอนเซ็ปต์ COOL & 
SHARP ที่ร้านอีฟแอนด์บอย สยามสแควร์วัน

กำรตอบสนองควำมต้องกำรของผู้
อยูอ่ำศยัได้อย่ำงรอบด้ำน 

ภำยในงำนเปิดตัวโครงกำร
อย่ำงเป็นทำงกำรเมือ่เรว็ๆนีไ้ด้รบั
ควำมสนใจจำกเหล่ำเซเลบริตี้มำ
ร่วมงำนและถ่ำยทอดมมุมองควำม
เป็น Minimal Luxury และพดูถงึ

ไลฟ์สไตล์ในแบบฉบบัของ “ชำว
ทองหล่อ” ในหลำกหลำยแง่มมุ ไม่
ว่ำจะเป็นคดิ-คณชยั เบญจรงค
กลุ ทีม่องว่ำ “แนวคิด Minimal 
Luxury มคีวำมหมำยและคณุค่ำที่
มคีวำมเฉพำะตวัทีน่่ำสนใจ เป็น
ควำมหรหูรำทีม่คีวำมพอดแีละลงตวั 
ไม่ใช่ควำมหรหูรำด้วยรปูลกัษณ์ แต่
ต้องตอบโจทย์กำรใช้งำนและไลฟ์
สไตล์ได้เป็นอย่ำงด”ี

ทำงด้ำนปลำ-อัจฉรำ บรุำ
รกัษ์ และทมิ-โรจนนิทร์ อรรถ
ยกุต ิได้เสรมิมมุมองของ Minimal 
Luxury ว่ำ “ค�ำนีท้�ำให้นกึถงึควำม
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