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ความคลุมเครือในการแก้ไข
กฎหมายพรรคการเมืองท�า 
ให้เกดิเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ถงึ
เป้าหมายทีแ่ท้จรงิของการแก้ 
ไขอย่างมากมายจนท�าให้เกิด
ความไม่มั่นใจว่าทุกอย่างยัง
เดินไปตามโรดแม็พหรือไม่ 
เปรียบเหมือนน�้าที่ก�าลังตก
ตะกอนแต่กลับมีบางพวกมา 
กวนให้ขุ่นขึ้นมาอีกครั้ง แม้

ตอนนีช้ดัเจนว่าการแก้กฎหมาย
พรรคการเมอืงต้องเกิดขึน้แน่ 
แต่เป็นหน้าทีข่อง คสช.ทีต้่อง
แกว่งสารส้มกวนน�า้ให้ใสโดย
ใช้อ�านาจมาตรา 44 คุมการ
แก้กฎหมายพรรคการเมือง

อย่างเบด็เสรจ็ แม้จะไม่เหมาะ 
สมนักแต่เป็นทางเดียวที่ช่วย
ตดัข้อครหายือ้เวลาเลือกตัง้ได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ควรแก้หรือเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาล
ให้มีสภาพบังคับใช้ชั่วคราวเท่านั้น

งดเว้นมาตราไหนบ้างในการเลือกตั้งครั้งแรก
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แห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องแก้ปม 
เง่ือนท่ีตัวเองผูกไว้หลังไม่ปลด
ล็อกให ้พรรคการเมืองท�ากิจ 
กรรมได้ทันตามกรอบเวลา ซ่ึง
กรอบเวลาแรกจะครบก�าหนด 
ในวันที่ 5 มกราคมปีหน้า
 การแก้ไขในส่วนนี้ถูกส่งสัญ 
ญาณค่อนข้างชัดว่าจะใช้อ�านาจ
พิเศษมาตรา 44 ของหัวหน้า 
คสช.ปรับแก้เ พ่ือให้เบ็ดเสร็จ 
ในขั้นตอนเดียว ไม่ย่ืนแก้กฎ 
หมายผ่านสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.)
 สัญญาณที่ถูกส ่งออกมานี้
ต้องการให้เกิดความเข้าใจใน 2 
ส่วน
 ส ่วนแรกคือแก ้ เพื่อแสดง 
ความรับผิดชอบผลต่อกระทบ 
ท่ีไม่ยอมปลดล็อก เพื่อไม่ให้ 
เกิดปัญหาด้านสถานะการด�ารง
อยู่ของพรรคการเมืองซึ่งอาจท�า 
ให้เกิดปัญหาอื่นๆเกิดขึ้นตามมา
 อีกส ่วนก็ เพื่ อส ่ งสัญญาณ

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ว่าการใช้มาตรา 44 แก้กฎหมาย
พรรคการเมืองจะท�าให้ไม ่ยุ ่ง 
ยากเยิ่นเย้อ ประกาศปุ๊บมีผลใน
ทันที เพ่ือให้ทุกคนเช่ือม่ันว่าจะ 
ไม่กระทบต่อโรดแม็พเลือกตั้ง
ปลายปีหน้า
 ขณะท่ีความต้องการแก้กฎ
หมายพรารคการเมอืงจากอกีส่วน
เป็นความต้องการของนายสุเทพ
กับนายไพบูลย ์  และสมาชิก  
สนช.บางส่วนที่ต้องการลากการ
แก้กฎหมายเข้าไปด�าเนินการใน
สภา ซึ่งต้องด�าเนินการหลาย 
ขั้นตอนและใช้เวลาค่อนข้างมาก
 ความต้องการในส่วนนี้น่า 
จะมคีวามชดัเจนภายในสปัดาห์นี้
หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้าว่าสรุป
แล้วจะมีการเสนอแก้กฎหมาย
พรรคการเมืองกันในสภาจริง 
หรือไม่
 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีความ
ต้องการจากกลุ ่มไหนสรุปว ่า
กฎหมายพรรคการเมืองที่เพิ่ง
ประกาศใช้และยังบังคับใช้จริง 
ไม ่ครบทุกมาตราจะถูกแก ้ไข
แน่นอน
 ส่วนความกังวลท่ีว่าการแก้
กฎหมายพรรคการเมืองจะท�าให้
โรดแม็พเลือกตั้ ง ถูกขยับหรือ 
ยืดออกไปนั้น 
 กรณีนี้หากฝ่ายคุมอ�านาจมี
ความจริงใจท่ีจะยึดตามโรดแม็พ 

ไม่ว่าจะมีข้อเสนอแก้กฎหมาย
พรรคการเมืองมาจากกี่กลุ ่มกี ่
ฝ่าย ไม่ว่าจะเสนอแก้กันกี่ประ 
เด็น สามารถท�าให้เกิดความ
ม่ันใจต่อการยึดม่ันตามโรดแม็พ
ได้ด้วยการน�าเสนอข้อ หรือเชิญ 
ผู ้เสนอและคนคัดค้านมาแสดง
เหตุผลแล้วใช ้อ�านาจชี้ขาดว่า 
จะใช้มาตรา 44 แก้หรือไม่แก ้
ในประเด็นที่ถูกเสนอ เพื่อให้ทุก
ฝ่ายสบายใจว่าโดแม็พเลือกตั้ง 
ยังคงเดิม
 อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะแก้มาก
น้อยกี่มาตรา แต่ตามหลักการ
แล้วการใช้อ�านาจมาตรา 44 แก้
กฎหมายลูกประกอบรัฐธรรม 
นูญถือว่าไม่เหมาะสมด้วยประ 
การทั้งปวง 
 ถ้าจะแก้ควรแก้หรือเพิ่มเติม
ในบทเฉพาะกาลที่ให้มีสภาพ
บังคับใช้ชั่วคราวเท่านั้นว ่าจะ 
ให้งดเว้นการใช้กฎหมายพรรค 
การเมืองมาตราไหนบ้างส�าหรับ
การเลือกตั้งครั้งแรก ส่วนการ
เ ลือกตั้ งครั้ งต ่อไปปล ่อยให ้ 
สภาปรกติที่มาจากเลือกตั้งไป
ตกลงกันเองว ่าจะแก ้หรือไม  ่
แก้อย่างไร
 ป.ล. (ปัจฉิมลิขิต) การใช้
อ�านาจมาตรา 44 เพื่องดเว้น
การบังคับใช้กฎหมายพรรค 
การเมืองบางมาตรา แม้จะ
โดนวิจารณ์ถึงเป้าหมายแอบ 
แฝง (ถ้ามี) อยู่บ้าง แต่อย่าง
น้อยก็ท�าให้มั่นใจได้ประการ
หนึ่งว่าโรดแม็พเลือกตั้งไม่
เลื่อนออกไปแน่

ภาพการเมืองที่มัวๆอยู่พักใหญ่
ถูกปรับโฟกัสให้ชัดเจนขึ้นอีก
ระดับ
 เป็นความชัดเจนในการ
แก้ไขกฎหมายพรรคการเมอืง 
ทีถ่งึตอนนีแ้จ่มแจ้งว่าจะมกีาร
แก้ไขแน่นอน
 แต่จะเป็นการแก้เฉพาะเพื่อ
ปรับเงื่อนเวลาให้พรรคการเมือง
ท�าตามเงื่อนไขต่างๆที่กฎหมาย
ก�าหนด เนื่องจากเวลากระชั้นชิด
และยังไม่มีการปลดล็อกให้ท�า
กิจกรรม
 หรือจะพ่วงแก้กฎหมายเพื่อ
รีเซ็ตสมาชิกพรรคการเมืองใหม่
ตามข้อเสนอของ นายไพบูลย์ 
นติติะวนั อดตีสมาชกิสภาปฏริปู
แห่งชาต ิ(สปช.)  และ นายสเุทพ 
เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะ
กรรมการประชาชนเพ่ือเปล่ียน 
แปลงประเทศไทยให้เป็นประชา 
ธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหา
กษตัรย์ิเป็นประมขุ (กปปส.) ด้วย
หรือไม่นั้นยังไม่ชัดเจน
 ความต้องการในการแก้กฎ 
หมายพรรคการเมืองตอนนี ้
แยกได้เป็นสองส่วน
 ส่วนที่หนึ่งคือความต้องการ
แก้มาจากคณะรักษาความสงบ

กวนน�้ำให้ใส?
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สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
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In Brief : ย่อความ

ปฏิรูปไม่เสียเปล่า

ทรรศนะ

ถ้าปฏิรูปแต่ตัวหนังสือก็เสียเปล่า 
ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ ไม่สามารถ
ท�าให้ประเทศชาติมีความเจริญร่ม 
เย็นเป็นสุข เหมือนค�าพูดที่หวาน
เจี๊ยบต้องน�าไปปฏิบัติได้ด้วย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ประเด็นการเมืองร้อนขึ้นเรื่อยๆไม ่
ใช่แค่เร่ืองปลดล็อกพรรคการเมือง
เท ่า น้ัน แต ่ยังมีการออกเชลียร  ์ 
“คนมีสี” แบบไม่ละอายด้วยการ 
เสนอต้ัง “พรรคทหาร” เพื่อสนับ 
สนุน “ทั่นผู ้น�า” นั่งยาวต่อหลัง 
เลือกตั้ง ทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นไป
ตาม “โรดแม็พ” แบบไหน
 แต่ที่ไม่เคยตกกระแสคือ “โหร 
วรินทร์” ออกมาฟันธงว่าปี 2561  
มีการเลือกตั้งแน่และ “ทั่นผู ้น�า” 
จะยังนั่งอยู่ในอ�านาจต่อไป เพราะ
ประชาชนยังศรัทธา! 
 เรื่องความเชื่อมั่นและศรัทธา 
แบบ “กะลาแลนด์” คงไม่ต่างจาก
ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และสาร 
พัดสิ่ งศักดิ์สิทธิต ่างๆ แต ่ยังดี ท่ี 
งานนี้ไม่มี “โคโยตี้” ออกมาเต้น 
เสริมความขลังความศรัทธา
 “ประชาธิปไตย 99.99%” จึง 
ต ้ อ งฟ ั งทั้ ง โพลและหมอดู แล ้ ว  
“สภาลากตั้ง” ยังผุดไอเดียบรรเจิด
  เสนอให ้ “ตัดสิทธิ์” ผู ้ที่ ไม ่ 
ไปเลือกตั้งไม่ให้เข้ารับ “ราชการ”  
เพิ่ม นอกจากถูกตัดสิทธิ์ห้ามการยื่น
ค�าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ห้ามลง
สมัครส.ส.และส.ว. แล้วยังห้ามลง
สมัครก�านันผู้ใหญ่บ้าน 
 “ประชาธปิไตย” แบบ “กะลา
แลนด์” จึงเป็นแบบฉบับที่ไม่
เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน 
เพราะแม้ทุกตารางนิ้วไม่มีเสรี 
ภาพ แต่ก็ยังมี “ประชารัฐ” ภาย
ใต้ “ระบอบอุปถัมภ์” ของ “นาย 
ทุน-ขุนศึก-ศักดินา” ที่ “คนด ี
ท�าอะไรก็ไม่ผิด”!

สังคมคนดี
ใครมีลูกเป็นทหารแล้วโดนตีอย่างนี้ พ่อแม่คง
รู้สึกหดหู่ เพราะเลี้ยงลูกมายังไม่เคยเฆี่ยนตี
ขนาดนี้  
 การปฎิรูปประเทศต้องท�ากันอย่างจริงจัง
และรอบด้าน โดยเฉพาะการใช้ความรนุแรงใน
ทางผิดๆที่เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่ง ประเทศชาติ
จะได้ดีขึ้น ไม่ใช่ยิ่งแย่ลง อย่างเวลานี้ปัญหา
ด้านสังคม ด้านศีลธรรมเรียกว่าป้อแป้และ 
แย่ลงเตม็ท ีอย่างค�าสอนของศาสนาท่ีจะยกคน
ให้ดี มีหลายคนที่มาพูดว่า เมื่อก่อนเขาฟัง 
พระเทศน์ก็ไม่เข้าใจ ศึกษาเรียนรู้ก็ไม่ค่อย
เข้าใจธรรมะ แต่ดูหนังเร่ืองพระพุทธเจ้าที่อิน 
เดียสร้าง กลับเข้าใจดีทั้งเร่ืองคุณงามความดี 
ศาสนาและศีลธรรม ไม่ใช่พระที่มีแต่เรื่อง
ฉาวโฉ่ ไปบิณฑบาตคนก็ยังศรัทธา คนดูหนัง
เรื่องพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธา เพราะความ
เข้าใจค�าสอนในตัวละคร คนที่แสดงเป็นพระ 
พทุธเจ้ากใ็ช้ค�าพดูทีโ่ดนใจไม่ใช่น้อย ท�าให้คน
มีความเลื่อมใสศรัทธาศาสนามากขึ้น  
 ถ้าได้ดหูนงัเรือ่งนีแ้ล้วซาบซึง้ เลือ่มใส
ศรทัธา กเ็พราะตวัละครทีแ่สดงล้วนให้ค�า
สอนที่กินใจ โดนใจ จึงหวังว่าเมื่อ “ลุงตู่” 
พูดหวานเจ๊ียบโดนใจคนอีสานแล้วก็ต้อง
จัดการเรื่องงบประมาณท่ีไปช่วยคนยาก
คนจนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด จัดการ
กับข้าราชการท่ีชอบเอารัดเอาเปรียบ
ประชาชน  ไม่ใช่แค่ภาคอีสาน ภาคอื่นๆ
ก็ต้องไม่ให้เกิดปัญหา การปฏิรูปประเทศ
จะได้เป็นจรงิ ไม่ใช่แต่พูด เปลีย่นค�าหวาน
เป็นค�าคมที่น�าไปปฏิบัติได้จริงๆ
  เจริญพร

เคยมีฉายา “จิว๋หวานเจีย๊บ” วันนีม้ ี“ลงุตูห่วาน
เจี๊ยบ” คือไปอ้อนออดกับคนอีสาน ชื่นชมว่า
คนอีสานซื่อสัตย์ต่างๆ แต่หลายฝ่ายก็ตั้ง
ค�าถามว่าไปหาเสียงหรือเปล่า ขณะที่ฝ่าย
การเมืองท�ากิจกรรมไม่ได้ แต่ “ลุงตู่” ก็เดิน
สายโกยคะแนนเสียง  
 ชะตากรรมของคนอสีาน เวลาแล้งกแ็ล้งจดั 
เวลาน�้าท่วมก็ท่วมหนัก ปลูกข้าวก็ราคาตกต�่า 
ทางการเอาปลามาให้เลี้ยงปลาก็ไม่ตรงกับที่
ชาวบ้านต้องการ ผิดฝาผิดตัว คนจนก็ยิ่งจน
หนกัเข้าไปอกี กลายเป็นพวกทีด้่อยโอกาส ส่วน
คนรวยจะท�าอะไร อยากได้อะไรจากรัฐบาลก็
ง่ายกว่าคนจน  
 ส่วนการปฏิรูปประเทศขณะนี้ที่เห็นเป็น
เนื้อเป็นหน้าก็คงป็นเร่ืองการปฏิรูปกระบวน 
การยุติธรรม ได้ฟัง คุณสุภาพ คลี่ขจาย กับ 
พล.ต.ท.อ�านวย นิ่มมะโน พูดถึงการแก้ไข
กระบวนการยตุธิรรมนัน้ ไม่รูว่้า พล.ต.ท.อ�านวย 
จะรู้มั้ยว่า ทนายความหลายคนนั้นมีคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพหรือไม่ ว่าความเอา 
เรื่องเท็จมาพูด หรือท�าเอกสารเท็จเพื่อให้ผิด
เป็นถูก หรือถูกเป็นผิด ก็ขอให้ปฏิรูปพวกหา 
กินอย่างนี้ด้วย ถ้าปฏิรูปแต่ตัวหนังสือก็เสีย
เปล่า ต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ ไม่สามารถท�าให้
ประเทศชาติมีความเจริญร่มเย็นเป็นสุข                                                                                                   
 โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ถ้ากระบวน 
การยุติธรรมมีการก�าหนดโทษอย่างสมน�้า 
สมเนื้อ ไม่ใช่เงื้อง่าราคาแพง ไม่ลงแซ่ลง 
หวายก็ไม่เกรงกลัว แต่ไม่ใช่ไปท�าทารุณอย่าง
คลิปทหาร ขนาดร้องกลัวแล้วๆก็ยังตีอีก  
เตะอีก ซาดิสม์จริงๆ โหดร้ายผิดมนุษย์มนา 
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เศรษฐกิจ

เปิดประมลูดิวตีฟ้รสุีวรรณภมูิ

นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้
อ�านวยการใหญ่ สายงานพัฒนา
ธุรกิจและการตลาดบริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ทอท. เปิดเผยว่า อยู่ระหว่าง
ศึกษาการเปิดประมูลพ้ืนท่ีเชิง
พาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณ 
ภมู ิเพือ่ทดแทนสญัญากลุม่บรษิทั 
คิง เพาเวอร์ที่จะหมดอายุในปี 
2563 เบื้องต้นผลการศึกษาชี้ว่า
ควรเปิดประมูลกิจการร้านค้า 
ปลอดอากร (ดิวตี้ฟรี) เพียง 1 
สัญญา เพราะพื้นที่เชิงพาณิชย์
แต่ละส่วนมีโอกาสทางธุรกิจไม่
เท่ากัน เช่น อาคารเทียบเครื่อง 
บินรองหลังที่ 1 (Satellite) จะมี
ลูกค้าน้อย และไม่ตอบโจทย์ธรุกจิ
เท่าอาคารผูโ้ดยสารแห่งที่ 1 จึง
ควรเปิดประมูลเป็นสัญญาเดียว
และให้ผู ้ประกอบการน�ารายได้
จากทุกพื้นที่มาเฉลี่ยกัน
 ปัจจุบัน ทอท.มีรายได้จากดิว
ตี้ฟรี 6,000 ล้านบาทต่อปี ส่วน
ใหญ่กว่า 4,000 ล้านบาทมาจาก
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยตั้ง
เป้าจะเพ่ิมรายได้จากท่าอากาศยาน 
สวุรรณภมูใิห้สงูขึน้อกีและก�าหนด 
อัตราผลตอบแทนรอบใหม่ไว้ท่ี 

20% ซึ่งการประมูลจะเปิดให้เอก 
ชนยื่นข้อเสนอเร่ืองอัตราผลตอบ 
แทนขัน้ต�า่ แล้วน�ามาพจิารณรวม 
กบัข้อเสนอด้านเทคนคิ ซึอ่ทอท. 
คาดว่าจะเสนอผลการศึกษาทั้ง 
หมดให้คณะกรรมการพจิารณาได้
ภายใน 2 เดือนข้างหน้าและประ 
กาศเงือ่นไขการประมลูได้ภายใน
เดอืนมนีาคม 2561 กระบวนการ 
ประมลูจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน 

ทอท. เตรยีมเปดิประมลูดวิตีฟ้รสีวุรรณภมูเิดอืนมนีาคม 2561 
คาดกลางปหีนา้ไดผู้้ชนะประมลู Pick Up Counter เปดิประมลู
ปี 2562 เป็นสัญญาเดียว แต่ต้องเปิดให้เอกชนรายอื่นใช้ด้วย

และทราบผลไม่เกินกลางปี 2561
 นายวชิยั กล่าวถงึการเปิดประ 
มูลสัญญาพื้นที่ให้บริการส่งมอบ
สินค้าปลอดอากร (Pick Up 
Counter) ภายในท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิว่า เบื้องต้นมีนโยบาย
จะให้เปิดประมลูแบบสญัญาเดยีว 
แต่ผู้ประกอบการต้องเปิดให้เอก 
ชนหลายรายใช้เคาน์เตอร์ร่วมกนั 
(Common Use) เพราะท่าอากาศ 
ยานสุวรรณภูมิไม่มีพื้นที่รองรับผู้
ประกอบการทุกราย  ถ้าหากมีพิ
คอัพเคาน์เตอร์หลายจุดจะท�าให้
ประชาชนสับสนและสร้างความ

เปิดตัวโปรแกรม : นภ วาศนา กรรมการผู้จัดการ บจก.ติ๊งค์ อัลโก้ แถลงข่าว

เปิดตัวโปรแกรม AI TRADE MODEL เทคโนโลยีในการลงทุนเวอร์ช่ันล่าสุด  

ต้ังเป้ารุกตลาดเป็นผู้น�าการบริการด้านการวิจัยและสร้างกลยุทธ์การลงทุนใน 

ระดับอาเชียน ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด : มร.ซานดีฟ กุพทา ผจก.ทั่วไปประจ�าภูมิภาค บจก. 

เอชเอ็มดีโกลบอล เปิดตัว Nokia 2 สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด พร้อมระบบปฏิบัติการ 

Android Nougat รองรบัการอปัเดตเป็น Android Oreo และชพิเซท Qualcomm® 

Snapdragon™ พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ 

นายวีรพันธ์ พูลเกษ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารบรษิทั ไทคอน อนิดัส 
เทรียล คอนเน็คชั่น จ�ากัด (มหา 
ชน) หรอื TICON เปิดเผยว่า ธุรกจิ
พัฒนาโรงงานและคลังสินค้าให้
เช่าในประเทศอนิโดนเีซยีทีไ่ทคอน
เข้าไปร่วมลงทนุกับบรษิทั เซอร์ยา 
ซีเมสตา อนิเตอร์นซู่า จ�ากดั (มหา 
ชน) หรือ SSIA  ผู้พัฒนาอสังหา 
ริมทรัพย์รายใหญ่ของอินโดนีเซีย 
และบริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี 
จากญี่ปุ ่น ภายใต้ชื่อ PT SLP 
SURYA TICON INTERNUSA 
(SLP) เมื่อปี 2558 ได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดี โดยโครงการเฟส

แรกมีคลังสินค้าให้เช่าทั้งหมด 16 
ยูนิต รวมพ้ืนที่ให้เช่า 34,560 
ตารางเมตร  ปี 2559 จึงได้ขยาย
โครงการเฟสที่สองมีคลังสินค้าให้
เช่าทั้งหมด 12 ยูนิต พื้นที่คลัง
สนิค้าให้เช่ารวมกว่า 27,648 ตาราง
เมตร ซึง่ด�าเนนิการแล้วเสร็จและมี
ผู้เช่าคลังสนิค้าเตม็แล้ว 
 ล่าสดุไทคอนได้จบัมอืกบับรษิทั 
SSIA จัดตั้งบริษัทใหม่ในอินโดนี 
เซยีภายใต้ชือ่ PT SURYA INTER 
NUSA TIMUR (SIT) ทุนจดทะ 
เบยีนเริม่ต้น 15 ล้านเหรยีญสหรัฐ 
เพื่อด�าเนินธุรกิจพัฒนาโรงงาน
และคลงัสนิค้าคณุภาพระดบัสากล

ไทคอนลยุสร้างคลงัสนิค้าในอนิโดฯ

วุ่นวาย อย่างไรก็ตาม ทอท.ไม่
จ�าเป็นต้องศกึษารปูแบบการประ
มูลพิคอัพเคาน์เตอร์ เพราะขึ้น 
อยูก่บันโยบายของบอร์ดเป็นหลกั 
แต่เบือ้งต้นทราบว่าน่าจะเปิดประ 
มูลก่อนสัญญากลุ ่มบริษัท คิง  
เพาเวอร์ จะหมดสัญญาใน 1 ปี 
หรือภายในปี 62

เพ่ือให้เช่า โดยขยายการพัฒนา
โครงการไปยังพื้นที่จังหวัดสุลา 
เวสีใต้ และจังหวัดกาลิมันตันใต้  
เป็นพืน้ทีแ่รก  ซึ่ง SIT ได้บริษัท  
ยูนิลี เวอร ์ อินโดนีเซีย จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นลูกค้ารายแรกและ
ได้รับความไว้วางใจในการพัฒนา
คลังสินค้าจ�านวน 2 โครงการ ซึ่ง
ทัง้สองโครงการตัง้อยูใ่นท�าเลยทุธ 
ศาสตร์ที่สะดวกในการขนส่งสิน 
ค้าเข ้าเมืองและบริเวณโดยรอบ 
การลงทนุคร้ังนีจ้งึนบัเป็นการรกุข
ยายธุรกิจในอินโดนีเซียอย่างต่อ
เนือ่ง สามารถท�าให้บรษัิทต่อยอด
และสร้างความเข้มแขง็ได้เป็นอย่างดี
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ข่าวย่อย

อหิร่านมลภาวะรนุแรง 
เจ้าหน้าที่ท ้องถิ่นในอิหร่าน
ประกาศปิดโรงเรียนประถมทั้ง 
หมดในจังหวัดเตหะรานซึ่งมี 
ผู้อยู่อาศัย 14 ล้านคน ยกเว้น 
ที่เมือง 2 แห่ง หมอกควันปก 
คลุมทั่วเมืองหลวงในช่วง 2-3 
วันที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันน้ี ค่า
มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ทะยานขึ้นไปที่ 185 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ทางใต้ของกรุงเตหะราน และ
อยู ่ที่ 174 ไมโครกรัมต่อลูก 
บาศก์เมตรทางภาคกลางเช้าวนั
อาทิตย์ ซึ่งเกินกว่าที่องค์การ
อนามัยโลกก�าหนดไว ้ว ่าไม  ่
ควรเกิน 25 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร

เจ้าชายเฮนรี-่โอบามา
เจ ้าชายแฮร ์รี่ แห ่งราชวงศ ์
อังกฤษ ทรงสัมภาษณ์นายบา
รกั โอบามา อดตีประธานาธบิดี
สหรัฐ เพื่อออกอากาศในราย 
การวิทยุ บีบีซี 27 ธันวาคมนี้ 
การสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีขึ้นที่งาน
อนิวคิทนั เกมส์ ในเมอืงโตรอน
โตของแคนาดา เม่ือเดือนกัน 
ยายนที่ผ่านมา และจะน�ามา
ออกอากาศทางวิทยุเรดิโอ โฟร์ 
ของ บีบีซี วันที่ 27 ธันวาคมนี้ 
ในระหว่างการซักซ้อมก่อนอัด
รายการ นายโอบามา ถามว่า 
จะต้องพูดเป็นส�าเนียงอังกฤษ
หรือไม่ เจ้าชายแฮร์รีตรัสตอบ
ว่า ไม่จ�าเป็น ก่อนทรงเตือนว่า 
อย่าหยุดคิดนานระหว่างการ
สัมภาษณ์ก็แล้วกัน ไม่งั้นพระ 
องค์อาจพระพักตร์บึ้ง ซึ่งนาย 
โอบามาตอบว่า ตนก็ไม่อยาก
เห็นพระองค์พระพักตร์บึ้ง เช่น
กัน เจ้าชายแฮร์รีทรงยอมรับว่า 
ทรงรูส้กึสบัสนในการสมัภาษณ์
ครั้งนี้ เมื่อเห็นนายโอบามา  
มีท ่าที ต่ืนเต ้น ซึ่งเป ็นเรื่อง 
น่าตลก

ต่างประเทศ

‘ปูตนิ’ขอบคณุเตอืนก่อกำรร้ำย

สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงขอบ 
ใจผู ้แสวงบุญนับหมื่นที่มารวม 
ตัวกันท่ีจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์และ 
ขับร ้องเพลงอวยพรวันเกิดให ้
พระองค์ ทรงเตือนพ่อแม่ผู ้ปก 
ครองอย่าท�าให้ครอบครัวมีปัญหา
เพราะเด็กจะรู ้สึกเศร้าใจ เด็กๆ 
ควรเติบโตด้วยความสุขและทรง 
วิงวอนให้กลุ่มผู ้ลักพาตัวนางช ี
คาทอลิก ในไนจีเรีย เมื่อเดือน 
ที่แล้ว ให้รีบปล่อยตัวนาง เพราะ 
ผู้ที่ถูกลักพาตัวทั้งหลายควรได้รับ
อิสรภาพเพื่อมาฉลองวันคริสต์ 

มาสกับครอบครัวให้ทันเวลา และ
ทรงเตือนประชาชนอย่าหลงใหล
ในวัตถุมากเกินไป พร้อมกับตรัส
ว ่าการฉลองคริสต ์มาสที่ ไม ่มี
พระเจ้าอยู่ในหัวใจนั้น เป็นการ
ฉลองที่ไร้ความหมาย ด้วยความ
เป็นพระสันตะปาปาที่สมถะจึง 
ไม่มีงานฉลองวันประสูติใดๆ มี
เพียงแต่มาทรงอวยพรประชาชน 
ที่จตุรัสเซ็นต์ ปีเตอร์เท่านั้น
 สมเด็จพระสันตะปาปาฟราน 
ซิสประสูตที่กรุงบัวโนสไอเรส เมื่อ 
17 ธันวาคม 1936 ในครอบครัว

‘โป๊ป’ชี้ปัญหาครอบครัวท�าให้เด็กเศร้า
ชนชั้นกลางอิตาเลียนที่อพยพ 
ไปอยู่อาร์เจนตินาในช่วงเศรษฐ 
กิจตกต�่าของโลก ทรงบวชเป็น 
บาทหลวงเมื่ออายุ 32 แม้จะ 
ทรงเร่ิมช ้า แต่ก็ทรงเป็นผู ้น�า
ประชาคมเยซูอิทในเวลาไม่ถึง  
4 ปี และต�าแหน่งสูงในนิกายเยซู
อิทของอาร์เจนตินาในระหว่าง 
ปี 1973-1979 โป๊ปฟรานซิส  
ซึ่ งมีชื่อเดิมว ่า จอร ์จ มาริโอ 
เบอร์โกกลิโอ ทรงเป็นโป๊ปองค์
แรกในรอบ 1,300 ปี ที่ไม่ใช่ชาว
ยุโรป

รายงานข่าวแจ้งว่า ท�าเนียบประ 
ธานาธิบดีรัสเซีย แถลงว่า ประ 
ธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ของ
รัสเซีย ได้โทรศัพท์ถึงประธานา 
ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ 
อเมริกา เมื่อวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา 
เพื่อแสดงขอบคุณเรื่องที่ทางการ
สหรฐัแจ้งเบาะแสช่วยให้สามารถ
สกดัแผนวางระเบดิทีว่หิารคาซาน
สกี ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม 
และอีกหลายสถานท่ีในเมืองดัง
กล่าว ด้านท�าเนียบขาวสหรัฐไม่
ได้แจกแจงรายละเอียดแผนการ
ดงักล่าวแต่ระบวุ่า การก่อเหตรุ้าย
อาจท�าให้มีผู้เสียชีวิตจ�านวนมาก  
ท�าเนียบประธานาธิบดีทั้งสอง
แห่งแถลงตรงกนัว่า การแจ้งเตอืน
ดังกล่าวช่วยให้เจ้าหน้าที่จับกุม 
ผู้ต้องสงสัยได้ก่อนลงมือก่อเหตุ  
นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบสัปดาห ์
ที่ผู ้น�าสองประเทศมหาอ�านาจ
สนทนาทางโทรศัพท์ หลังจากที่
เพ่ิงสนทนากันเมื่อวันพฤหัสบดี  
ครัง้นัน้หารอืกนัเรือ่งเกาหลเีหนอื 
 สื่อรัสเซียรายงานเมื่อสัปดาห์
ก่อนว่า ส�านักงานความมั่นคง
กลางได้ควบคุมตัวสาวกกลุ่มรัฐ
อิสลาม (ไอเอส) สองคนที่จะ

ระเบดิฆ่าตวัตายทีว่หิารคาซานสกี
เม่ือวันเสาร์ ซ่ึงก่อนหน้าน้ี นคร
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเคยตกเป็น 
เป้าหมายก่อเหตุของกลุ่มติดอา 
วุธด้วยการวางระเบิดรถไฟใต้ดิน
ในเดือนเมษายน มีผู้เสียชีวิต 14  
คน ทางการรัสเซียควบคุมตัวผู้
ต้องสงสัยหลายคนที่มาจากประ 
เทศในเอชียกลางท่ีเป็นอดีตประ 
เทศบริวารสหภาพโซเวีย
 ส�าหรับความคืบหน้ากรณีที่
ทรัมป์ ประกาศให้กรุงเยรูซาเลม 
เป ็นเมืองหลวงของอิสราเอล  
ล่าสุดมีผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์
ในฉนวนกาซา จุดไฟเผาหุ ่น
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์  

ของสหรัฐ และหุ่นนายกรัฐมนตรี
เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสรา 
เอล ขณะที่เมืองเบธเลเฮมในเขต
เวสต์แบงค์ ผู้ประท้วงจุดไฟเผา
โปสเตอร์ของรองประธานาธิบดี
ไมค์ เพนซ์ และนายเจสัน กรีน
แบล็ตต์ ผู ้แทนการเจรจาสันต ิ
ภาพของนายทรมัป์ การประท้วง
ของชาวปาเลสไตน์มีขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง หลังจากที่นายทรัมป์
ประกาศรบัรองกรงุเยรซูาเลมเป็น 
เมืองหลวงของอิสราเอลขณะ 
ท่ีเจ้าหน้าท่ีทางการปาเลสไตน์ 
ระบวุ่า พวกเขาจะไม่ยอมเจรจากับ 
นายเพนซ์ ซึ่งมีก�าหนดเยือน
ตะวันออกกลางในสัปดาห์นี้



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4730 (1255) วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560

  2) ข้อกำาหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

  3) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

  4) ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

  5) แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (สถานที่จัดประชุม)

  6) สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล 

   ที่เกี่ยวโยงกัน อันเนื่องมาจากการเข้าทำาธุรกรรมกับบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  

   (มหาชน)

  7) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือทางการ 

   เงินแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำากัด (มหาชน)

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำากัด (มหาชน)  (“บริษัท”) ในการประชุม  

ครั้งที่ 6/2560 ได้มีมติให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 

10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ เลขที่ 200  หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ  ตำาบล

ปากเกร็ด  อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

  28 เมษายน 2560

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัด 

  ทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้ง ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ 

  ของบริษัทแล้ว โดยมีสำาเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

  ความเห็นคณะกรรมการ

  เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีข้ึนใน 

  วันที ่28 เมษายน 2560 ไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเหน็สมควรทีจ่ะเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 ดังกล่าว

  การลงมติ  วาระนีต้อ้งผา่นมตอินมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และ 

    ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด  

  (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมัติ 

  ใหเ้สนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตักิารใหกู้ย้มืเงนิระยะสัน้ในวงเงนิ 340,000,000 บาท  

  (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี รวมเป็นเงินกู้ยืมพร้อม 

  ดอกเบีย้จำานวน 347,072,000 บาท (สามร้อยส่ีสิบเจ็ดลา้นเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถว้น) มรีะยะเวลา 

  การกูย้มืเงิน 6 เดอืน และสามารถตอ่อายไุดอ้กี 6 เดอืน แกบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนั กลา่วคอื บรษิทั จสัมนิ  

  อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน) (“JAS”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้บรษิทัทางตรงรอ้ยละ 32.80 และถอืหุน้ 

  ทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำากัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.06) และ 

  บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 9.05) รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS  

  ทัง้ทางตรงและทางอ้อมในบริษทัเท่ากับร้อยละ 50.91 ของจำานวนหุน้ท่ีออกและจำาหนา่ยไดแ้ลว้ 

  ทั้งหมดของบริษัท (“รายการให้กู้ยืมเงิน”) 

  ทั้งนี้ รายการให้กู้ยืมเงินดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากเป็นการ 

  เขา้ทำารายการกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทั โดยถอืเปน็รายการทีเ่กีย่วโยงกนัประเภทท่ี 5 กล่าวคอื  

  เปน็รายการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุที ่ทจ. 21/2551  

  เรือ่งหลกัเกณฑใ์นการทำารายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ 

  ประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยว 

  โยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเมื่อคำานวณขนาดรายการโดยอ้างอิงข้อมูล 

  จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 แล้วมี 

  ขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 36.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (มูลค่า 

  สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 960,022,000 บาท  

  (เก้าร้อยหกสิบล้านสองหมื่นสองพันบาท) 

  โปรดพจิารณารายละเอยีดตามท่ีปรากฏในสารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเกีย่วขอ้งกบัการให ้

  ความชว่ยเหลอืทางการเงนิแกบ่คุคลทีเ่กีย่วโยงกนัอนัเนือ่งมาจากการเขา้ทำาธรุกรรมกบับรษิทั จสัมนิ  

  อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำากดั (มหาชน) สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6 และรายงานความเห็นของทีป่รึกษาทางการ 

  เงินอิสระเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7

  ความเห็นคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ถึงเหตุผลและประโยชน์ 

  สูงสุดแล้ว มีมติเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล 

  และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัท นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในครั้งนี้สูงกว่าอัตราผล 

  ตอบแทนสงูสดุทีบ่รษิทัจะไดร้บัจากการฝากเงนิไวก้บัสถาบนัการเงนิในปจัจบุนั จงึมมีตเิหน็ชอบ

  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ JAS ในวงเงินจำานวน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบ 

  ลา้นบาทถว้น) โดยมอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.08 ตอ่ป ีและใหน้ำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

  ครัง้ที ่1/2560 ของบรษัิทเพือ่พจิารณาและอนมุติัการใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเงนิ หรอืรายการ 

  ใหกู้ย้มืเงนิแก ่JAS ดงักลา่ว โดยบรษิทัตกลงจดัใหม้ทีีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ (กลา่วคือ บริษทั  

  ออพทเ์อเชยี แคปติอล จำากดั ) เพ่ือใหค้วามเหน็ตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเกีย่วกบัความสมเหตสุมผล  

  และประโยชน์ของรายการให้กู้ยืมเงิน และความเป็นธรรมและเงื่อนไขของรายการให้กู้ยืมเงิน

  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้น 

    ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมผูถ้อืหุ้นทีม่สีว่นไดเ้สยี  

    ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่

               ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้  จำานวนหุ้น (หุ้น)

   1  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน)  231,714,400

   2 บริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำากัด  64,027,700

   3 บริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด  63,918,000

   4 นายปลื้มใจ สินอากร  50,000

วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

  ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม  

  พ.ศ. 2544) กำาหนดไว้ว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่ 

  จำาหน่ายได้ท้ังหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้”

  ความเห็นคณะกรรมการ

  เห็นสมควรบรรจวุาระนี ้เพือ่เปดิโอกาสให้แกผู่ถ้อืหุ้นทีป่ระสงคจ์ะเสนอให้ทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่ง 

  อื่นๆนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

 

 อนึ่ง บริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (วัน Record 

Date) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

กัน ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาถือบัตรประจำาตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่าน

ใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้อมแนบ

เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และนำามามอบให้ที่

ประชุมก่อนเริ่มการประชุม ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่ง

แบบใดก็ได้  สำาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด

เท่านั้น และเพื่อความสะดวก บริษัทขอแนะนำาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำาหนดรายการ

ต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจน ตายตัว ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ

แบบ ค. ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท หรือ Download แบบฟอร์มจาก website 

ของบริษัทได้ที่ www.jts.co.th โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทตามรายชื่อ

ต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

 1 นายรักษ์ อุณหโภคา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 2 ว่าท่ีรอ้ยตรอีรรณพ  สทูกวาทิน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน

 (โปรดดูรายละเอียดของข้อมูลของกรรมการตรวจสอบท่ีเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4)

       ขอแสดงความนับถือ

  บริษัท จัสมิน เทเลคอม  ซิสเต็มส์ จำากัด (มหาชน)

        (นายปลื้มใจ สินอากร)            (นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย)

                    กรรมการ  กรรมการ

ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำานักงาน

โทรศัพท์ 0 2100 8232

โทรสาร 0 2962 2523



TONXX-p1-120717-01

ารตัอ 5    ูรค

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ารตัอ 5    ูรค
)ษฤกงัอ ,มคงัส ,รตสาศติณค ,ยทไาษาภ(

ารตัอ 4   ยัวมฐปูรค
ารตัอ 5  ยวชูผูรค

ีรตาญญิรป-6.มิฒุว • งิญหศพเ •
ก็ดเกัรจใติจีม •

โทร. 0-2718-5949, 08-9500-8958, 08-1250-4945

5

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4730 (1255) วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Danial-P1-311017=4*6_01

 รับสมัครงาน

บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จำากัด

สวัสดิการ • ประกันสังคม  • ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ • ค่ารักษาพยาบาล • โบนัส

โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589โทร. 0-2361-4588, 06-3629-2589

ติดต่อ บริษัท ดาเนียล แอนด์ ซูซี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
อาคารไพโรจน์กิจจา เลขที่ 825 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

E-mail : cpoil@danielandsuzy.co.th 

1 Call Center      6 อัตรา 
 เพศหญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 วุฒิ ม.6/ปวช. ขึ้นไป 
 เงินเดือน 11,000-15,000 บาท
 มีประสบการณ์พิจารณาเงินเดือนพิเศษ 
 สามารถเดินทาง ไปเทรนงานต่างประเทศได้ 

2 Co-Ordinator  1 อัตรา (Thai) 1 Position (Korean)

 อายุ 28-45 ปี                      Age 28-45 years old
 พูดภาษาอังกฤษ, ภาษาเกาหลีได้     Speak English
 สามารถเดินทางไปต่างประเทศ      

3 Business Development  1 อัตรา
 เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 มีความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการท�าวีซ่าต่างประเทศ 
 สื่อสารภาษาอังกฤษและเดินทางไปต่างประเทศได้

4 IT Support 
 วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

POIPATE-221117=4*6

รับสมัครคนขับรถ
ประจำ� กรุงเทพฯ-ปอยเปต 

ไม่จำ�กัดเพศ-อ�ยุ 

เงินเดือน 20,000-25,000 บ�ท 

มีที่พักฟรี, ซักรีดให้ฟรี, 

ค่�ล่วงเวล�

และค่�ออกทริปต่�งห�ก

สมัครงานติดต่อ
โทร.092-446-4245

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4730 (1255) วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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สังคม

MQDCเปิด‘THE FORESTIAS’

พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนษุย์ และ เลศิปัญญา บรูณบณัฑติ อธบิดกีรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
เปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจ�าปี 
2560 ภายใต้แนวคิด “สร้างครอบครัวไร้รุนแรง ด้วยสื่อสารที่สร้างสรรค์” 

พพิฒัพงศ์ อศิรเสนา ณ อยธุยา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และประธานจนท.บรหิาร 
บจก.ดอยค�าผลิตภัณฑ์อาหาร แถลงข่าว “มะเขือเทศจากชุมชน...สู่ผลิตผล 
เพือ่สงัคม” ยนืหยดัสานต่อพระราชปณธิานมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิพฒันาคณุภาพ 
ชีวิตเกษตรกรไทย ตามแนวทาง “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท”

บรษิทั แมกโนเลยี ควอลติีดี้เวลอ็ป
เม้นต์คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (MQDC) 
สร้างสรรค์พื้นที่ความสุขครั้งยิ่ง 
ใหญ่ เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการ 
ใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัว 
ท่ามกลาง ระบบนิเวศของผืนป่า
ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เปิด 
ตวัโปรเจกต์แฟลกชพิ “THE FORE 
STIAS - เดอะฟอเรสเทียส์” ครั้ง
แรกของโลกทีธ่รรมชาตแิละสงัคม
อยู่รวมกันในเมือง
 วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประ 
ธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิทั แมก
โนเลีย ควอลิ ต้ีดีเวล็อปเม้นต  ์
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั กล่าวว่า “ด้วย
ค�ามั่นสัญญาของแบรนด์ ‘for  
all well-being’ ที่มุ่งม่ันและตั้ง 
ใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดใน
การใช้ชีวิตเพื่อส่งผลดีต่อทุกการ
ด�าเนินชีวิตในอนาคต และเป็น
ส่วนหนึ่งของโลกผ่านการออก 
แบบทีใ่ส่ใจธรรมชาต ิการน�านวตั 
กรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้ในการร่วมอนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อม ประกอบกับการน�าค�า 
ว่า “ความสุขที่แท้จริง” เป็นโจทย์
ในการด�าเนินงานเพื่อสร้างสรรค์ 
โครงการ เพื่อมอบความสุขที่แท้
จริงในกับคนในยุคปัจจุบันและ
อนาคต จึงเป ็นที่มาของโครง 
การ “THE FORESTIAS-เดอะ 

ฟอเรสเทียส์” คร้ังแรกของโลกที่
ป ่าธรรมชาติและสังคมอยู ่รวม 
กันในเมืองบนพื้นที่กว่า 300 ไร่ 
บริเวณบางนา-ตราด กิโลเมตร 
ที่ 5-7 
 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Imagine 
Happiness” โดยมีองค์ประกอบ
ส�าคัญทั้ง 4 หมวดใหญ่ หรือ 
Eternal 4 อันเป็นพ้ืนฐานของ 
ความสุขที่แท ้จริง ได ้แก ่ 50  
Shades of Nature ความสุขใน
การใช้ชีวิตท่ามกลางระบบนิเวศ
ขนาดใหญ ่  Connect ing 4 
Generations ความสุขในการด ี
ไซน์พื้นที่ความอบอุน่ให้กับครอบ 
ครัวได้ใช้ชีวิตร่วมกันครอบคลุม 
ถงึ 4 เจนเนเรอชัน่ Community  
of Dreams ความสุขบนพื้นที่ 
และสาธารณปูโภคทีใ่ห้ทกุคนได้ท�า

กิจกรรมร่วมกัน Sustainnovation  
for Well-being ความสุขด้วย
เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่ความ 
ยั่งยืน ซึ่งนับเป็นดีเอ็นเอของ 
MQDC ที่สร้างแนวคิดใหม่ของ
การใช้ชวีติทัง้ในวนันีแ้ละในอนาคต
 ในครั้งนี้  ได ้ เป ิดเผยภาพ 
ลักษณ์และคอนเซ็ปต์ของโครง 
การ ภายในงาน “World Premiere 
of THE FORESTIAS” ที่น�า
เสนอประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ผ่าน
นิยามแห่งความสุขทั้ง 4 ที่ราย

ล้อมภายในโครงการ โดยได้รับ
เกียรติจาก ทิพพาภรณ์ อริยวรา
รมย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร-
กลุ่มบริษัทดีทีจีโอ พร้อมคณะ 
ผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับพันธ 
มิตรทางธุรกิจ บุคคลทางสังคม 
เซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมงาน
อย่างคับคั่ง อาทิ ดร.แคทลีน 
มาลีนนท์, ชาลอตโทณวณิก,  
ศรันย์ภัค เพ็ญชาติ, ธีรนัยน์  
ณ หนองคาย, ก้อง สหรถั, นนท์  
ธนนท์, พัดชา อเนกอายุวัฒน์, 
ต้น ธนษิต และ ปุ๊ อัญชลี เพื่อ 
ร่วมสัมผัสความสุขที่แท้จริง และ
ร่วมเฉลิมฉลองในการเปิดคอน
เซ็ปต ์ครั้งส�าคัญของโปรเจกต์ 
แฟลกชิพครั้งแรกของโลก “THE 
FORESTIAS -เดอะฟอเรส
เทียส์”


