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TPCHทุบสถิติรายได้
โรงไฟฟ้าชีวมวล

การตรวจสอบนาฬิกาหรขูอง “บิก๊

ป้อม” ท่ีย้ือกันมาหลายยก ล่าสดุ

เลขาฯ ป.ป.ช. บอกจะมีความ

ชัดเจนเรื่องซีเรียลนัมเบอร์ของ

นาฬิกาแต่ละเรือนในช่วงเดือน

ตุลาคม จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอน

สรปุเร่ืองส่ง ป.ป.ช. ชีข้าดว่าจะตัง้

ข้อกล่าวหาเพ่ือสอบเอาผดิต่อหรอื

แทงเรือ่งทิง้ เม่ือดูตามเงือ่นเวลา

แล้วบทสรปุน่าจะออกมาช่วงปลาย

ปี ซึง่จะพอเหมาะพอดกีบัการปลด

ล็อกพรรคการเมืองให้หาเสียง

เลอืกตัง้ แน่นอนว่าฝ่ายการเมอืง

จะน�าเร่ืองน้ีไปขย้ีในเวทหีาเสยีง

ซึง่กระทบไปถึงคะแนนนิยมของ 

“บิก๊ตู”่ ทีไ่ด้รบัเสยีงเชยีร์ให้ต่อ

วซ่ีานัง่เก้าอ้ีนายกฯ เพราะเรือ่งนี้

เป็นประเด็นทีใ่ช้เล่นกบัความรูส้กึ

ของประชาชนได้ไม่ว่า ป.ป.ช. จะ

ชีข้าดออกมาอย่างไร
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กรณีตรวจสอบการครอบครอง
นาฬิกาหรขูอง “บิก๊ป้อม” พล.อ. 
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
กลาโหม ที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เล่ือนสรปุผลสอบมาหลาย
ยกแล้ว

ความคบืหน้าล่าสดุจากปากค�า
ของนายวรวทิย์ สุขบุญ เลขาธกิาร 
ป.ป.ช. บอกว่าภายในเดอืนตุลาคม
นี้จะมีความชัดเจน แต่เป็นเพียง
ความชัดเจนเรื่องซีเรียลนัมเบอร์
ของนาฬิกาแต่ละเรือนที่ประสาน
ขอไปยังบรษิทัผู้ผลติในต่างประเทศ

ความชัดเจนที่ว่าเป็นไปได้
หลายทาง ท้ังได้ซเีรยีลนัมเบอร์มา
ครบทกุเรอืน ได้บ้างไม่ได้บ้าง หรอื
ไม่ได้มาเลย

เมือ่ผ่านขัน้ตอนตรงน้ีแล้วทมี
ตรวจสอบเรือ่งนีใ้นเบือ้งต้นกต้็อง
ใช้เวลาน�าข้อมูลท่ีได้ไปเชื่อมโยง
กับข้อมูลที่มีมาก่อนหน้านี้ ก่อน
จะสรปุเรือ่งชงให้ ป.ป.ช. พจิารณา

เสียเพราะนาฬิกา

ว่าจะไปต่อด้วยการแจ้งข้อกล่าวหา 
หรือจบแค่น้ีเพราะพยานหลกัฐาน
ไม่เพียงพอ

กว่าจะได้ข้อสรุปสุดท้ายว่า
จะแจ้งข้อกล่าวหาหรอืแทงเรือ่งท้ิง
ก็น่าจะกินเวลาไปถึงช่วงปลายปี 
ซึ่งจะพอเหมาะพอดีกับการปลด
ลอ็กพรรคการเมอืงให้หาเสยีงก่อน
การเลือกตัง้ท่ีจะเกดิขึน้ในช่วงเดอืน
กุมภาพันธ์ปีหน้า

ประเด็นคือหาก ป.ป.ช. 
สรปุเรือ่งนาฬิกาหรูช่วงนั้นไม่
น่าจะส่งผลดีต่อคะแนนนิยม

ของ “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ทีไ่ด้รบัเสยีง
เชยีร์ให้ต่อวีซ่านัง่เก้าอีน้ายกฯ
เพื่อสานงานต่อให้สะเด็ดน�้า

แม้ “บิ๊กตู่” ไม่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนาฬิกาหรูโดยตรงแต่ไม่พ้น
ได้รับผลกระทบ ไม่ว่า ป.ป.ช. จะ
สรุปด้วยการแจ้งข้อกล่าวหาหรือ
แทงเรือ่งทิง้เพราะพยานหลกัฐาน
ไม่เพียงพอตั้งข้อกล่าวหา

สรุปด้วยการแจ้งข้อกล่าวหา

ต่อ “บิ๊กป้อม” ก็กระทบ “บิ๊กตู่” 
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และเป็น
น้องรกัของ “บิก๊ป้อม” ที่ประกาศ
เป็นผูน้�าต่อต้านการทจุรติประพฤติ
มิชอบ ซึ่งประเด็นนี้จะถูกฝ่าย
การเมืองน�าไปขยี้ระหว่างการหา
เสียงเลือกตั้งแน่นอน

สรปุด้วยการแทงเรือ่งท้ิงเพราะ
พยานหลกัฐานไม่เพยีงพอทีจ่ะตัง้
ข้อกล่าวหาต่อ “บิก๊ป้อม” กไ็ม่พ้น
ถูกฝ่ายการเมืองน�าไปขยี้ในการ
หาเสยีงเลอืกตัง้ เพราะถ้าแทงเรือ่ง
ท้ิงจะสวนทางกับความรู้สึกของ
ประชาชน

เป็นเรือ่งของความรูส้กึล้วนๆ 
ไม่เก่ียวกับข้อเทจ็จรงิหรือความถกู
ผิดแต่อย่างใด

เมื่อเป็นเร่ืองที่ใช้ความรู้สึก
ตดัสนิ แน่นอนว่าย่อมมีผลต่อการ
ตัดสินใจกาบัตรเลือกต้ังด้วยว่าหนึง่
เสียงที่มีอยู่ในมือจะมอบให้กับผู้
สมคัร ส.ส. จากพรรคการเมืองใด

หาก “บิก๊ตู”่ เลอืกทางเดินบน
ถนนสายการเมอืงด้วยการเอาช่ือ
ไปใส่ไว้ในบัญชผีูเ้หมาะสมเป็นนายก
รฐัมนตรขีองพรรคการเมอืง พรรค 
การเมืองทีม่ชีือ่ “บิก๊ตู”่ โชว์อยู่ก็
ย่อมแบกรับความเสี่ยงที่จะไม่ได้
คะแนนเสยีงจากประชาชนไปด้วย

เรือ่งการครอบครองนาฬิกา
หรขูอง “บิก๊ป้อม” จงึไม่ใช่เรือ่ง
ของ “บิก๊ป้อม” เพยีงผูเ้ดยีว แต่
เกีย่วโยงและส่งผลกระทบไป
ถงึเรือ่งอืน่ด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่เรือ่งอนาคตทางการเมืองของ 
“บิก๊ตู่” และเร่ืองความน่าเลือ่มใส
ศรทัธาในการท�างานของหน่วย
งานตรวจสอบอย่าง ป.ป.ช.

เมื่อเป็นเรื่องที่ใช้ความรู้สึกตัดสิน

ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจกาบัตรเลือกตั้ง

ว่าหนึ่งเสียงที่มีจะให้กับผู้สมัครพรรคใด
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In Brief : ย่อความ

หากินกับคนมีคดี

ทรรศนะ

การปราบปรามคอร์รัปชัน

ยงัไม่ลดเท่าทีค่วร เพราะยงั

ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ

ได้ทกุองค์กร โดยเฉพาะพวก

ที่ท�างานด้านกฎหมายก็จะ

ใช้เทคนิคทางกฎหมายดิ้น

ไปดิ้นมา 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ความจรงิทีม่ดืมิด?
กรณนัีกท่องเท่ียวชาวองักฤษอ้างว่าถกูข่มขนื
และชงิทรพัย์บนเกาะเต่าดจูะบานปลายท่ี
อาจกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยอกี
ครัง้ หลงัจากคดฆ่ีาข่มขนืนกัท่องเทีย่วชาว
องักฤษท่ีเกาะเต่าในอดตียังค้างคาใจผูค้น
ทัว่โลก ล่าสดุยงัไม่รูว่้านกัท่องเทีย่วชาว
องักฤษถกูข่มขืนและชิงทรพัย์จรงิหรอืไม่  

ศาลได้อนมุตัหิมายจบั “แอดมนิ
เพจ CSI LA” และผู้แชร์ข้อมลูรวม 13 
คน ฐานน�าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึง
ข้อมูลคอมพวิเตอร์ปลอม ไม่ว่าท้ังหมด
หรอืบางส่วน หรอืข้อมลูคอมพิวเตอร์อนั
เป็นเทจ็ทีน่่าจะเกดิความเสยีหายแก่ผูอ้ืน่
หรอืประชาชน และหมิน่ประมาทโดยการ
โฆษณา ฯลฯ ซึง่ “บิก๊โจ๊ก” พล.ต.ต.สรุ
เชษฐ์ หกัพาล ท่ีรบัผิดชอบคดไีด้มกีาร
ตรวจสอบเบือ้งต้นไม่พบว่ามกีารข่มขนื
ตามทีอ้่าง 

ส่วนทางการองักฤษได้สอบปากค�า
และตรวจดเีอน็เอเส้ือผูเ้สยีหายแล้ว 
แต่ต้องรอผลตรวจเพือ่ส่งมาตามช่อง
ทางการทตูให้กบัต�ารวจไทยทีค่าดว่า
จะใช้เวลาประมาณ 1 เดอืน หากมี
หลกัฐานชดัเจนหรอืมมูีลกจ็ะท�าการ
สืบสวนต่อไป 

กรณเีพจ CSI LA ทีโ่ด่งดงัจากกรณี 
“นาฬิกาหรู” ของ “บ๊ิกป้อม” มีค�าถาม
ว่ามเีบ้ืองหน้าเบ้ืองหลงัทางการเมอืงหรอื
ไม่ ซึง่แอดมนิเพจ CSI LA ได้โพสต์แถลง
ว่า ผดิหรอืทีย่ืน่มอืช่วยเหลอืเเม่ของเดก็
ชาวอังกฤษท่ีมาขอร้องให้ช่วย เพราะเหน็
ว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ 
ซึง่เรือ่งถูกข่มขนืเป็นเรือ่งใหญ่และการช่วย
เหลอืไม่ควรแบ่งเชือ้ชาติ 

ล่าสุด 4 องค์กรสทิธมินษุยชน
ออกแถลงการณ์ให้ทบทวนและยุติ
การด�าเนนิคดแีอดมนิเพจ CSI LA 
และผูแ้ชร์ข้อมลูทัง้หมด เพราะการ
ฟ้องคดเีหมอืนเป็นการปิดปากประชาชน
ทีแ่สดงความคดิเหน็ และยิง่ท�าให้
ภาพลกัษณ์ของประเทศเสียหาย ทัง้
ยังขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนตาม
พนัธกรณรีะหว่างประเทศและรฐัธรรม 
นูญของไทยอกีด้วย

ค�าโบราณบอกว่า “หมาข้ีไม่ต้องมใีคร
ไปยกหางให้มนั มนัจะยกของมนัเอง” 
คนท�างานหน่วยไหน แผนกไหน กม็กัจะ
ยกย่องผลงานของตนเองต่างๆนานา ทมี
เศรษฐกจิรฐับาลยนืยนัว่าเศรษฐกจิดขีึน้ 
แต่ไปถามคนบ้านนอกบ้างหรอืไม่ว่าเขา
มปัีญหาอย่างไร พูดไปกเ็จบ็ช�า้น�า้ใจ 

คนท�างานด้านปราบปรามและต่อต้าน
คอร์รัปชันกจ็ะบอกว่าท�างานได้ผล คณุ
ประมนต์ สธุวีงศ์ ประธานองค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชัน ยังให้คะแนนรฐับาลด้านนีเ้ตม็ 
100 เปอร์เซ็นต์ เพราะท�าจรงิจงั อาตมา
ก็ชักจะสับสน เพราะก่อนหน้านี้มีเสียง
วพิากษ์วจิารณ์ว่ารฐับาลแก้ปัญหาไม่ได้
ผล ไม่ได้ดขีึน้ เศรษฐกจิก็ไม่ดขีึน้  

ก็อยากฝากถึงผู้ที่ท�างานด้านน้ีว่า
ปัญหาคอร์รปัชนัยังไม่ลดลงแน่ โดยเฉพาะ
คนทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมาย เพราะคดต่ีางๆ
เหมือนมีลับลมคมใน ท�าให้สงสัยเรื่อง
ความยตุธิรรมและโปร่งใส แม้แต่ทนาย
ยงัโกงเงนิลกูความ อมเงนิเดก็ทีพ่กิารจน
ตดิคุก แต่กย็งัมทีนายทีด่อียูบ้่าง อย่าง
ทนายอาสาท่ีช่วยคนยากคนจน ขณะท่ี
ทนายบางคนกช็อบเบกิโน่นเบกินีส่ารพดั 
เหมอืนอย่างทีอ่าตมาเจอมากบัตวัเอง  

พระพทุธเจ้าพยากรณ์ไว้ว่า มนุษย์จะ

ไร้ศลีธรรม ในความฝันของกษัตรย์ิเหน็
ม้าม ี2 ปาก พระพทุธเจ้าบอกว่านัน่แหละ
อนาคต เปรยีบเหมอืนทนายทีจ่ะหากนิ
ทัง้โจทก์ ทัง้จ�าเลย พวกตนีโรงตีนศาลก็
หากนิกบัคนมีคดี เรือ่งอะไรท่ีไม่ถกูไม่ควร
กอ็ย่าลมืตรวจสอบกนับ้าง เพราะเวลานี้
มีข่าวกันบ่อย ไม่ใช่ถูกตัดสินติดคุกกี่ปี 
ต้องชดใช้เท่านั้นเท่านี้ องค์กรต่อต้าน
คอร์รปัชนัก็ต้องเข้ามาดูผูท้ีมี่หน้าท่ีด้านน้ี
ด้วยว่ามมีมุลกึลบัซบัซ้อนอย่างไร เพราะ
วพิากษ์วจิารณ์ศาลกไ็ม่ได้ วจิารณ์กโ็ดน
ข้อหาหม่ินศาลอกี  

อย่างคดีน้องบีมที่ทนายโดนเข้าไป
เตม็ๆ ไปใช้เวรใช้กรรมในคุก เพราะใจร้าย
เหลือเกินที่โกงกระทั่งคนขาขาด นัก
กฎหมายต้องจ�าไว้เป็นบทเรียน สภา
ทนายความกอ็ย่าปกป้องทนายเลว ช่วย
กนัเรยีกความเช่ือมัน่ของทนายกลับมา 

อาตมาจึงบอกว่าเรือ่งการปราบ
ปรามคอร์รัปชันยังไม่ลดเท่าที่ควร 
เพราะยงัไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบ
ได้ทกุองค์กร โดยเฉพาะพวกท่ีท�างาน
ด้านกฎหมายก็จะใช้เทคนิคทาง
กฎหมายดิน้ไปด้ินมา อ้างมาตรานัน้
มาตราน้ี บดิกันไปบดิกันมา บางครัง้
ดงึเรือ่งจนหมดอายคุวาม อย่างนีก้าร
ปราบปรามคอร์รปัชันจะให้คะแนน 
100 เปอร์เซน็ต์เตม็ได้อย่างไร 

เจรญิพร
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เศรษฐกิจ

ตลท.ดึงทั่วโลกลงทุนกองทุนรวมไทย

ลงนาม : ภากร ปีตธวัชชยั กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และชยัณรงค์ กจัฉปานนัท์ ผู้จัดการกองทุนเงนิให้กูยื้มเพ่ือการศึกษา ลงนาม MOU 
เรือ่ง “การส่งเสรมิความรูท้างการเงนิ” เพือ่เผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจด้านการวางแผน
การเงนิ สร้างวนัิยการออม และการบรหิารจัดการเงนิได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

ให้ข้อมลู : ปิยวชัร ราชพลสทิธิ ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานบัญชแีละการเงิน บริษัท 
ด ูเดย์ ดรมี จ�ากัด (มหาชน) ในงานบรษัิทจดทะเบยีนพบนกัลงทุน เพือ่น�าเสนอผล
ประกอบการธรุกิจประจ�าไตรมาส 2 ปี 2561 โดยบรษัิทบุกตลาดฟิลปิปินส์ จบัมอื 
เซเลบชือ่ดงั ครสิ อากีโน ตัง้เป้าเป็นผูน้�าตลาดบ�ารงุผิวในไทยภายใน 5 ปี 

นายภากร ปีตธวชัชยั กรรมการ
และผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวถงึความร่วมมอื
เช่ือมต่อ “FundConnext” 
แพลตฟอร์มกลางส�าหรบักองทนุ
รวมไทย กบั “Vestima” แพลตฟอร์ม
ซือ้ขายกองทนุทัว่โลก ของบรษัิท 
เคลยีร์สตรีมแบงก้ิง ศนูย์ฝากหลกั
ทรพัย์ระหว่างประเทศระดบัโลก ถอื
เป็นความก้าวหน้าครัง้ส�าคัญของ
ตลาดทุนไทย ให้นักลงทุน 56 
ประเทศทัว่โลกลงทนุในกองทนุของ
ไทยได้อย่างสะดวกรวดเรว็ ตอกย�า้
การเป็นตลาดทนุระดบัสากล โดย
การเชือ่มต่อระบบคาดว่าจะเริม่ได้
ต้นปี 2562 และถอืเป็นพฒันาการ
ก้าวส�าคญัของ FundConnext หลงั
จากเปิดให้บรกิารปี 2560 เป็นระบบ
กลางทีผู่ร่้วมตลาดสามารถเข้ามา
ใช้งานเพือ่ตดิต่อระหว่างกนัอย่างมี
ประสทิธภิาพ ปัจจบัุนม ีบลจ.ไทย 
15 ราย และบรษิทันายหน้าซือ้ขาย
หน่วยลงทนุ 16 ราย ใช้งาน โดย
อตุสาหกรรมกองทนุรวมไทยมีขนาด
ประมาณ 4.6 ล้านล้านบาท และ
เติบโตต่อเนือ่ง 

Mr.Philippe Seyll ประธาน

TPCHทุบสถิติรายได้โรงไฟฟ้าชีวมวล

ตลาดหลกัทรพัย์ฯร่วมมอืเคลียร์สตรีมฯเช่ือมต่อแพลตฟอร์ม
กองทุนรวม “FundConnext” กบั “Vestima” เป็นครัง้แรกใน
ประวตัศิาสตร์กองทนุรวมไทย ให้นกัลงทนุ 56 ประเทศลงทนุ
กองทนุรวมไทย  

เจ้าหน้าทีบ่รหิารร่วมและ Head of 
Investment Funds Services บรษิทั 
เคลียร์สตรมีแบงก้ิง กล่าวว่า การ
เชือ่มโยงกบั FundConnext อยูภ่าย
ใต้กลยทุธ์ทีจ่ะขยายเครอืข่ายการ
เช่ือมโยงการลงทุนให้ครอบคลุม
กองทนุในภมูภิาคเอเชยี เปิดโอกาส
ให้ผู้ลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึง

นางกนกทพิย์ จนัทร์พลังศร ีประธาน
คณะกรรมการบรหิาร บรษิทั ทพีซี ี
เพาเวอร์ โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื TPCH เปิดเผยว่า ภาพรวม
ของรายได้และก�าไรปีนีม้แีนวโน้ม
เตบิโตดจีากการรับรูร้ายได้โครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 
(COD) ครบท้ัง 6 แห่งแบบเตม็ปี
รวมท้ังสิน้ 60 เมกะวตัต์ จากปีที่
ผ่านมาท่ี 50 เมกะวตัต์ ท�าให้ผล
ประกอบการปี 2561 มโีอกาสท�า
สถติสิงูสดุใหม่ได้ หลงัจากเริม่ทยอย
ใช้พืชพลงังานรากแก้วท่ีมค่ีาความ
ร้อนสทุธ ิ2,235.16 kcal/kg หรอื 

9,356.37 kJ/kg มาผสมกบัเชือ้
เพลิงหลักเข้าสู่กระบวนการผลิต 
สามารถน�ามาเป็นเชือ้เพลงิเสรมิใน
กระบวนการผลติ และจดัการต้นทนุ
ให้ต�า่ลงได้ 

ปัจจบุนั TPCH มโีรงไฟฟ้าชีว
มวลทีจ่่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 6 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชวีมวลช้าง
แรก ไบโอเพาเวอร์ (CRB), โรง

ไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ 
(MWE), โรงไฟฟ้าชวีมวลมหาชัย 
กรนี เพาเวอร์ (MGP), โรงไฟฟ้า
ชีวมวลทุ่งสัง กรนี (TSG), โรงไฟฟ้า
ชวีมวลพทัลุง กรนี เพาเวอร์ (PGP) 
และโรงไฟฟ้าชวีมวลสตลู กรนี เพา
เวอร์ (SGP) ก�าลงัการผลติรวม 60 
เมกะวตัต์ และมโีครงการทีอ่ยูใ่น
ระหว่างก่อสร้างทัง้สิน้ 49 เมกะวตัต์ 
โดยมเีป้าหมายภายในปี 2563 จะ
มโีครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลเพิม่เป็น 
200 เมกะวัตต์ และโครงการโรง
ไฟฟ้าจากพลงังานขยะรวมเป็น 50 
เมกะวัตต์    

กองทนุรวมของประเทศไทยได้อย่าง
สะดวก

นายรพ ีสจุรติกลุ เลขาธกิาร 
ส�านกังาน ก.ล.ต. กล่าวว่า Fund 
Connext เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน
ส�าคญัซึง่เกดิจากความร่วมมอืระหว่าง

กันของภาคตลาดทุนไทยเพื่อส่ง
เสรมิการเตบิโตของอตุสาหกรรม
กองทนุรวม โดยสร้างมาตรฐานให้
กระบวนการซ้ือขายหน่วยลงทุน 
เปิดโอกาสธุรกจิใหม่ และขบัเคลือ่น
การเติบโตตลาดทนุไทยระยะยาว
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“มาครง” คะแนนตก 
ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มา 
ครง ของฝร่ังเศส มคีะแนนนยิม
ต�่าเป็นประวัติการณ์หลังจาก
รฐัมนตรคีนดังลาออกและเจ้า
หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัยประจ�า
ตวัก่อเรือ่งอือ้ฉาว โดยสอบถาม
ชาวฝร่ังเศส 1,099 คนระหว่างวนั
ท่ี 29-30 สงิหาคม ผูต้อบเพยีง
ร้อยละ 23 มองประธานาธบิดมีา 
ครงในแง่ดี ลดลงจากร้อยละ 27 
ในการส�ารวจเดอืนก่อนหน้า คน
วยัเกษยีณไปจนถึงผู้มีรายได้น้อย
เหน็ว่านโยบายของเขาเอือ้ประโยชน์
ให้ภาคธรุกจิและคนรวยเป็นหลกั 

ห้ามพกมอืถอืใน ร.ร. 
รฐับาลมองโกเลยีอนุมตัคิ�าสัง่ห้าม
นกัเรยีนในโรงเรยีนใช้สมาร์ทโฟน 
โดยจะเริม่มผีลบังคบัใช้ตัง้แต่วันที่ 
1 ตุลาคมนี ้ ทางการมองโกเลยี
ระบวุ่า เพือ่ป้องกนัไม่ให้ส่งผลกระ
ทบต่อการเรยีนของเดก็ และปก
ป้องเดก็ๆจากภยัคกุคามทางไซเบอร์
และผลกระทบในทางลบจากการ
ใช้อปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
ด้านรายงานของศูนย์ช่วยเหลอื
เดก็แห่งชาตพิบว่า ในปีนีม้รีายงาน
เรือ่งการกลัน่แกล้งทางไซเบอร์ 
125 ราย และการตดิอนิเทอร์เนต็ 
35 ราย

เจรจาชืน่มืน่ 
หลังจากท่ีมีการเจรจาการค้า
ระหว่างสหรฐักบัแคนาดาเพิม่อกี 
1 วนั นางคริสเทยี ฟรีแลนด์ 
รฐัมนตรตีา่งประเทศแคนาดา 
กล่าวว่า การเจรจามคีวามคบืหน้า
เป็นอย่างดี มโีอกาสทีจ่ะบรรลขุ้อ
ตกลงใหม่ แต่ไม่ได้ก�าหนดว่า
เม่ือไร ขณะทีป่ระธานาธบิดโีด 
นลัด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่า   
อาจจะมข่ีาวเร่ืองข้อตกลงการค้า
กบัแคนาดาภายใน 2-3 วนันี้ 
ซึง่นางฟรแีลนด์ไม่ได้ยนืยันหรือ
ปฏเิสธการคาดการณ์ของผูน้�า
สหรฐั

ข่าวย่อย
สองโสมประชุม18-20ก.ย.น้ี

นายชนิโซ อาเบะ นายกรฐัมนตรี
ญีปุ่น่ กล่าวยนืยนัว่า รฐับาลจะด�าเนนิ
การอย่างดท่ีีสดุเพือ่รบัมอืกบัภยัพบัิติ 
และฟ้ืนฟโูครงสร้างพืน้ฐานให้กลบั
มาใช้ได้ตามปรกตหิลงัญีปุ่่นเผชญิ
กบัไต้ฝุ่นเชบก่ีอนหน้านี้ 

ญีปุ่น่เผชญิกบัไต้ฝุน่ก�าลงัแรง
หลายลกูตามปรกตใินช่วงฤดรู้อน
และฤดใูบไม้ร่วง ท�าให้เกิดน�า้ท่วม
และดนิถล่มในพืน้ทีช่นบท โดยไต้
ฝุ่นเชบีท้ิงร่องรอยความเสียหาย

อย่างหนัก มีผูเ้สยีชวิีต 11 คน และ
บาดเจ็บอีกหลายร้อยคน ขณะพายุ
เข้ากระหน�า่ทางภาคตะวนัตกท�าให้
เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนัก 
ขณะทีเ่กาะฮอกไกโดทางภาคเหนอื

‘อาเบะ’เร่งฟ้ืนฟโูครงสร้างพืน้ฐาน
ของญีปุ่น่เผชิญกบัแผ่นดนิไหวขนาด 
6.6 เช้าตรู่วันพฤหัสบดี แต่ไม่มี
ประกาศเตอืนคลืน่ยกัษ์สนึาม ิ

ส�านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
ชายวัย 82 ปี ตกบนัไดทีบ้่านเสยี
ชวีติช่วงทีเ่กดิแผ่นดนิไหว บ้านเรอืน
พงัราบหลายหลัง หน่วยกูภ้ยัก�าลงั
ช่วยประชาชนทีต่ดิอยูใ่นซากหักพงั 
ขณะทีท่่าอากาศยานนวิชโิตเสะบน
เกาะฮอกไกโดปิดท�าการตลอดทัง้
วนัหลงัเกดิแผ่นดินไหว 

เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
ประชมุสดุยอด 2 ผูน้�าในกรงุ
เปียงยางวนัท่ี 18-20 กนัยายน
นี้ และจะหารือมาตรการที่
สามารถน�ามาใช้ได้จรงิในการ
ปลดอาวุธนิวเคลียร์ออกจาก
คาบสมทุรเกาหลี

นายชอง อึยยง ประธานท่ี
ปรึกษาด้านความม่ันคงแห่งชาติ
ของเกาหลีใต้ เปิดเผยหลังพบนาย
คมิ จอง-อนึ ผู้น�าเกาหลเีหนือ ที่
กรงุเปียงยางว่า ผูน้�าเกาหลเีหนอื
ย�้าถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�าให้
คาบสมทุรเกาหลปีลอดจากนวิเคลยีร์
โดยสมบรูณ์ พร้อมกนันีย้งัได้แสดง
ถงึความเต็มใจทีจ่ะกระชบัความร่วม
มอืกบัเกาหลีใต้และสหรฐัด้วย

ประธานาธบิดมีนุ แจ-อนิ ของ
เกาหลใีต้ ส่งนายชองพร้อมคณะ
ทตูเดนิทางไปยงักรงุเปียงยางเมือ่
วนัพธุทีผ่่านมาเพือ่ก�าหนดกรอบ
เวลาและวาระส�าหรับการประชุม 
สดุยอดครัง้ที ่3 ในปีนี ้ระหว่างวนั
ที ่18-20 กนัยายนนี ้และผ่าทาง
ตนัในการเจรจาระหว่างสหรฐัและ
เกาหลเีหนอืเพือ่ยติุโครงการนวิเคลยีร์
ของเกาหลีเหนอื

ส�านักข่าวเคซีเอ็นเอรายงาน
อ้างค�ากล่าวของผู้น�าเกาหลีเหนือ
ว่า เกาหลเีหนอืและเกาหลใีต้ควร

ด�าเนนิความพยายามต่อไปเพือ่ให้
คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธ
นิวเคลียร์ และเดินหน้าสร้างสัน 
ตภิาพโดยปราศจากภยัคกุคามจาก
นวิเคลยีร์ นอกจากนีเ้กาหลเีหนอื
และเกาหลใีต้ควรกระชบัความร่วม
มือเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและ
ความปรองดองกัน 

ประธานาธิบดีมุนจะสร้าง
ประวัติศาสตร์เป็นผู้น�าเกาหลีใต้
คนท่ี 3 ซึง่เยอืนเกาหลีเหนอือย่าง
เป็นทางการ ต่อจากประธานาธบิดี
คิม แด-จุง เมื่อปี 2543 และ
ประธานาธิบดีโน มู-ฮยอน เมื่อ
ปี 2550 ขณะท่ีนายคิมสร้าง
ประวัติศาสตร์ในฐานะผู้น�าสูงสุด
ของเกาหลีเหนือคนแรกซ่ึงข้าม
พรมแดนมายังเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 
27 เมษายนที่ผ่านมา

ขณะทีส่�านกัข่าวเคอาร์ทรีายงาน

ภาพนิง่ของผูน้�าเกาหลเีหนอืและ
คณะเจ้าหน้าที่แสดงความเคารพ
ด้วยการค�านับหน้าหีบศพนายจู 
คยชูาง สมาชกิคณะกรรมการกลาง
พรรคแรงงานเกาหลีเหนือ นับ
เป็นการปรากฏภาพในงานสาธารณะ
เป็นครัง้แรกในรอบ 16 วนั เวบ็ไซต์ 
38 North ซึง่เป็นแหล่งข่าวทีต่ดิตาม
ความเคลื่อนไหวในเกาหลีเหนือ 
รายงานว่า นายจเูป็นหวัหน้าทมี
วจิยัโครงการพฒันานวิเคลยีร์ ขปีนาวธุ 
และอวกาศของเกาหลเีหนอื ท่ีประสบ
ความส�าเรจ็อย่างมาก 

ส�านักข่าวเคซเีอน็เอของทางการ
เกาหลเีหนอืรายงานว่า นายจถูงึแก่
กรรมด้วยภาวะเลอืดต�า่ในวยั 89 
ปีเมือ่วนัจนัทร์ทีผ่่านมา โดยยกย่อง
ว่าเขาเป็นนักพัฒนาผู้เสริมสร้าง
แสนยานภุาพทางทหารของเกาหลี 
เหนอืให้แขง็แกร่งยิง่ขึน้

ต่างประเทศ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4910 (1435) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

  

    30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

    พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

    บาท บาท

สินทรัพย์ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 843,169,357 655,105,841

ลูกหนี้ส�านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 339,320,553 200,509,950

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2,547,903,328 3,339,888,309

เงินลงทุน  315,477,887 863,233,659

อุปกรณ์   45,494,130 47,101,685

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 29,796,069 33,098,228

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 100,000 100,000

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 15,892,898 18,908,219

สินทรัพย์อื่น  125,432,560 107,854,616

รวมสินทรัพย์ 4,262,586,782 5,265,800,507

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

หนี้สิน 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 1,100,000,000 1,740,000,000

เจ้าหนี้ส�านักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 21,619,059 595,904,247

เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 731,535,980 714,327,404

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 712,975 1,070,840

ตราสารหนี้ที่ออก 299,483,693 49,785,419

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 39,078,794 54,647,152

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 38,116,169 43,690,874

หนี้สินอื่น  34,481,793 41,259,609

รวมหนี้สิน  2,265,028,463 3,240,685,545

ส่วนของเจ้าของ 

ทุนเรือนหุ้น 

 ทุนจดทะเบียน 

  หุ้นสามัญ จ�านวน 840,000,000 หุ้น 

   มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 840,000,000 840,000,000

 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

  หุ้นสามัญ จ�านวน 819,171,600 หุ้น 

   มูลค่าที่ได้รับช�าระแล้ว 1 บาท  819,171,600 819,171,600

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 717,269,456 717,269,456

ก�าไรสะสม 

 ทุนส�ารองตามกฎหมาย 71,700,000 71,700,000

 ยังไม่จัดสรร 389,417,263 416,973,906

รวมส่วนของเจ้าของ 1,997,558,319 2,025,114,962

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 4,262,586,782 5,265,800,507

บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บรษิทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

   30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

   บาท บาท

รายได้ 

รายได้ค่านายหน้า 237,780,620 225,041,682

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 14,947,585 16,755,933

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 55,930,975 73,364,943

ก�าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 72,861,912 129,480,081

รายได้อื่น 7,535,959 2,353,891

รวมรายได้ 389,057,051 446,996,530

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 211,383,962 212,911,397

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 55,779,028 58,979,104

ต้นทุนทางการเงิน 34,667,194 52,881,755

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 127,219,921

ค่าใช้จ่ายอื่น 123,535,396 120,978,469

รวมค่าใช้จ่าย 425,365,580 572,970,646

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (36,308,529)  (125,974,116)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  (661,880) 21,940,945

ขาดทุนสุทธิส�าหรับงวด (36,970,409)  (104,033,171)

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น : 

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ 

 ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ 

  หลังออกจากงาน 11,767,207 -

 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการจะไม่จัดประเภทรายการใหม่   

    เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (2,353,441) -

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษ ี 9,413,766 -

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด (27,556,643)  (104,033,171)

 ขาดทุนต่อหุ้น   

  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0451) (0.1270)

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร 
กรรมการ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4910 (1435) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

  

บรษิทั หลกัทรพัย์ อาร์เอชบ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) 
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

   30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

   บาท บาท

รายได้ 

รายได้ค่านายหน้า 237,780,620 225,041,682

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 14,947,585 16,755,933

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ 55,930,975 73,364,943

ก�าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน 72,861,912 129,480,081

รายได้อื่น 7,535,959 2,353,891

รวมรายได้ 389,057,051 446,996,530

ค่าใช้จ่าย    

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 211,383,962 212,911,397

ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย 55,779,028 58,979,104

ต้นทุนทางการเงิน 34,667,194 52,881,755

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - 127,219,921

ค่าใช้จ่ายอื่น 123,535,396 120,978,469

รวมค่าใช้จ่าย 425,365,580 572,970,646

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้  (36,308,529)  (125,974,116)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้  (661,880) 21,940,945

ขาดทุนสุทธิส�าหรับงวด (36,970,409)  (104,033,171)

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น : 

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ 

 ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์ 

  หลังออกจากงาน 11,767,207 -

 ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับรายการจะไม่จัดประเภทรายการใหม่   

    เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (2,353,441) -

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น – สุทธิจากภาษี 9,413,766 -

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับงวด (27,556,643)  (104,033,171)

 ขาดทุนต่อหุ้น   

  

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.0451) (0.1270)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งน�ามาจากงบการเงิน
ระหว่างกาลบริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ตรวจสอบแล้ว

ข้าพเจ้าเห็นว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อนี้มีความสอดคล้องในสาระส�าคัญกับงบการเงินระหว่าง
กาลที่ตรวจสอบแล้วตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อ
ประกาศในหนังสือพิมพ์และปิดประกาศไว้ ณ ที่ท�าการของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อไม่ได้รวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด 
และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลตามที่ก�าหนดในมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ดังนั้นการอ่านข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อและรายงานของผู้สอบบัญชีน้ีไม่สามารถ
แทนการอ่านงบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินระหว่างกาลที่
ตรวจสอบแล้ว

งบการเงนิระหว่างกาลทีต่รวจสอบแล้วและรายงานของข้าพเจ้าต่องบการเงนิระหว่างกาลดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินระหว่างกาลที่ตรวจสอบแล้วตามรายงานลงวันที่ 
27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อ

ผู้บริหารมีหน้าที่ในการจัดท�าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลอย่างย่อว่ามีความสอดคล้อง
ในสาระส�าคญักบังบการเงินระหว่างกาลทีต่รวจสอบแล้วหรือไม่ จากการปฏบิตังิานของข้าพเจ้าซึง่เป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ”

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

สินสิริ ทังสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352
กรุงเทพมหานคร
27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นายเซียง ซุง ยอง
กรรมการ
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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

Organic Tourism Open House

แลบ็อาหารยัง่ยืน (ประเทศไทย) 
ร่วมกบัสามพรานโมเดล จดักจิกรรม
พเิศษ Organic Tourism Open 
House เปิดบ้านถ่ายทอดความรู้ 
แชร์ประสบการณ์ ขบัเคลือ่นสามพราน
โมเดล และ Organic Tourism สู่
การสร้างระบบอาหารสมดลุ เชญิ
ชวนผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียว
โรงแรม ร้านอาหาร ทีส่นใจร่วม
กจิกรรมฟรี 

อรษุ นวราช กรรมการผู้
จดัการ สามพราน รเิวอร์ไซด์ 
และผู้ร่วมก่อต้ังแล็บอาหาร
ยัง่ยนื (ประเทศไทย) กล่าวว่า 
Organic Tourism Open House 
เป็นกจิกรรมพเิศษทีจ่ดัขึน้เพือ่หา
พนัธมติรทีม่แีนวคดิท�าธรุกจิเกือ้กลู
สังคม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ธรุกจิท่องเทีย่ว โรงแรม ร้านอาหาร 
ซ่ึงเป็นแหล่งสมัผสัผูบ้รโิภคโดยตรง 
มาร่วมกนัสร้างสรรค์ห่วงโซ่คณุค่า
อาหารอนิทรย์ี โดยใช้การท่องเทีย่ว
เป็นเครือ่งมอืเชือ่มโยงระหว่างธรุกจิ
กบัชมุชน สนบัสนนุสนิค้าเกษตร
อินทรีย์ตรงจากเกษตรกรน�าไป
สร้างสรรค์เป็นเมนพูเิศษบรกิารแก่
ลกูค้า หวงักระตุน้ให้เห็นความส�าคัญ
ของออร์แกนิกที่คุณค่ามากกว่า
สขุภาพ แต่รวมถงึสิง่แวดล้อมและ
ห่วงโซ่อาหารท้ังระบบ

ความส�าเร็จของการขับเคลือ่น
เริม่เกดิผลเป็นรปูธรรม มโีรงแรม 

ความพร้อมทีส่วนสามพราน จาก
นัน้เข้าสูโ่ปรแกรมแรก ท�าความรูจ้กั
และเข้าใจสามพรานโมเดลและ 
Organic Tourism จากนัน้พาลงพืน้
ทีจ่รงิเรยีนรูว้งจรฟาร์มเกษตรอนิทรย์ี
ทีป่ฐมออร์แกนกิ ฟาร์มสวนเกษตร
อนิทรย์ีมาตรฐานสากล พืน้ทีก่ว่า 
30 ไร่ และเตมิพลงัมือ้กลางวนัด้วย
เมนูเพือ่สขุภาพท่ีห้องอาหารแวนด้า

ช่วงบ่ายพาไปสัมผสัพืน้ทีก่ลาง
น�า้ เยีย่มชมตลาดสขุใจ แหล่งจ�าหน่าย
สินค้าเกษตรอนิทรย์ี ทีม่ทีัง้ข้าว ผกั 
ผลไม้ และผลติภณัฑ์แปรรปู ซึง่
เกษตรกรปลกูเองขายเอง และกจิกรรม
สดุท้ายของโปรแกรมพาไปเยีย่มชม
สวนฝรัง่อนิทรย์ี สมัผสัวถิชีีวิตเกษตรกร
ต้นแบบ ณ ศนูย์เรยีนรูช้มุชนบ้าน
หวัอ่าว อ.สามพราน พบคณุประหยดั 
ปานเจริญ หวัหน้ากลุ่มเกษตร
อินทรีย์บางช้าง ผูป้ระสบความ
ส�าเรจ็จากการท�าเกษตรอนิทรย์ีทีใ่ช้
เวลานานกว่า 10 ปี

โดยโปรแกรมนีจ้ดัขึน้เป็นพเิศษ
เฉพาะวนัเสาร์ที ่22 กนัยายน 2561 
ณ สวนสามพราน โดยไม่มค่ีาใช้
จ่ายใดๆ รบัจ�านวนจ�ากดัเพยีง 60 
ท่าน เปิดรบัจนถงึวนัที ่15 กนัยายน 
2561 สนใจตดิต่อขอรายละเอยีด
ได้ทีโ่ทร.09-0150-2640 หรือลง
ทะเบียนออนไลน์ได้ท่ี https://
organictourismthailand.com/
organic-tourism-open-house/

กฤษศญพงษ์ ศริ ิปลดักระทรวงวฒันธรรม ร่วมชมงานแสดงแบบแฟชัน่โชว์ชุดแต่ง
กายจากลายผ้าร่วมสมยัชายแดนใต้ ในงาน Elle Fashion Week 2018 โดยมลีอืชัย 
เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา ร่วมงาน ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มนต์สวรรค์ ขันมณี ประธานใหญ่การจัดงานบิ๊ก มอเตอร์ เซล 2018 พร้อมด้วย
จรวย ขันมณี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยานยนต์ สแควร์ กรุ๊ป จ�ากัด ใน
ฐานะประธานกรรมการอ�านวยการจัดงาน มอบเงินสนับสนุนการด�าเนินงานของ
บ้านเรียนชวนชื่น (เพื่อเด็กพิเศษ) จ�านวน 120,000 บาท  

ร้านอาหารชือ่ดงักว่า 20 แห่ง ทัง้
ในกรงุเทพฯและ จ.เชียงใหม่ เข้า
มาร่วมขับเคลื่อน รวมถึงองค์กร
ใหญ่ๆก็ให้ความสนใจร่วมขบัเคลือ่น
เช่นกนั จงึอยากชวนผูป้ระกอบการ
ท่องเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร ที่
สนใจเข้ามาศกึษาแนวคดิ เรยีนรู้
เส้นทางการขับเคลื่อน มาสัมผัส

และเข้าใจวิถีอินทรีย์อย่างแท้จริง 
เพื่อรวมพลังกันสร้างฐานระบบ
อาหารให้สมดลุเพือ่ความมัน่คงและ
ยัง่ยนื โดยใช้การท่องเทีย่วเป็นเครือ่ง
มอืขบัเคลือ่น

ทัง้นี ้ 1 วนัเตม็กบัโปรแกรม 
Open House มหีลากกจิกรรมเรยีน
รูท่ี้น่าสนใจ เริม่ทีล่งทะเบยีนเตรยีม

ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4910 (1435) วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561


