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อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 
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ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

ภาวะขาลงของ “ทั่นผู้น�ำ” และ “เรือแป๊ะ” 
ไม่ใช่แค่กรณีแหวนเพชรและนาฬิกาหรู “บิ๊กป้อม” 
ยิ่งอันตรายเมื่อสังคม “คนดี” เสื่อมทรุดทางสติปัญญา 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ทวงสัญญา “ทั่นผู้น�ำ” 
มีแต่เพลงซ�้าซาก แต่ท�าไม่ได้สักข้อเดียว 
“นคร มำฉิม” ชี้พรรคการเมืองประกาศจุดยืน 
ปฏิเสธ “นำยกฯคนนอก-เผด็จกำรทุกรูปแบบ”
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับโกหก 
วาทกรรม “ปีหน้ำคนไทยหำยจน” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละ “โครงกำรอีอีซี” 

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

ผีซ�้ำด�้ำพลอย
หนังยาว ละครยาว คนดู
นานๆก็เบื่อ  

editor59lokwannee@gmail.com
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ควำมพลำดพลั้งของพี่ใหญ่
ในคสช.ก�ำลังส่งผลให้ทุก
อย่ำงเปลี่ยนรูปโฉมไปจำกที่
คำดไว้เดิม อย่ำงน้อยก็ท�ำให้ 
“บิ๊กตู ่” ต้องออกมำส่งสัญ 
ญำณชดัๆอกีครัง้ว่ำจะมเีลือก 
ตั้งตำมโรดแม็พ จะไม่มีกำร
แก้พ.ร.บ.พรรคกำรเมืองใน
สภำแต่จะใช้มำตรำ 44 ปลด

ล็อกเงื่อนเวลำให้พรรคกำร 
เมืองแทน สุดท้ำยควำมพลั้ง
พลำดในครัง้นีอ้ำจกระทบไป
ถงึพรรคทหำรทีก่�ำลงัตัง้ท้อง
อำจจะแท้งได้เพรำะกรณี
แหวนเพชรกับนำฬิกำหรูฉุด
เครดิตหดหำยจนไม่เหลือ
อะไรเป็นจุดขำยหำกคิดจะลง
สนำมเลือกตั้ง

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ท่าทขีอง “บิ๊กตู่” ตอนนี้คอืถอยออกมายนืดู
ไม่ช่วยการนัตไีม่ขอร้องให้ลดราวาศอก

หลงัจากพี่ใหญ่ไม่ได้มนีาฬิกาหรเูรอืนเดยีว

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รำยวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้ำของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณำธกิำรจดักำร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�ำนกังำนบรษิทั โลกวันนี ้จ�ำกัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณำธิกำร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

ท�ำได้ ถือว่ำเป็นประเด็นส�ำคัญ
 ส่วนเร่ืองกระแสข่ำวกำรตั้ง
พรรคประชำรฐั ขอให้ไปให้ไปถำม
คนพดูเอง เพรำะผมไม่ได้พดู หำก
ใครจะตั้งกันเองก็ขอให้เป็นเรื่อง
ส่วนตัว ได้สอบถำมไปยัง นำย
สมคิด จำตุศรีพิทักษ์ รองนำยก
รัฐมนตรี ก็ยืนยันว่ำ ไม่ได้คิดตั้ง
พรรคทหำร ผมคิดว่ำคงไม่มีใคร
ไปตั้งพรรคทหำรเพรำะรู้อยู่แล้ว
ว่ำไม่ตั้งมำก็ไม่เคย”
 ค�ำให้สมัภำษณ์หลังกำรประ 
ชมุคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ทีท่�ำ 
เนียบรัฐบำล เมื่อวันที่ 19 ธัน 
วำคมที่ผ่ำนมำของ “บิ๊กตู ่” 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ นำยก 
รัฐมนตรีและหัวหน้ำ คสช.
 เป ็นการส ่งสัญญาณชัด 4 
อย่างคือ
 1.ยังไม่ปลดลอ็กทางการเมอืง
ในช่วงนี้ แต่จะใช้อ�านาจมาตรา 
44 ขยายเงื่อนเวลาต่างๆที่พ.ร.บ. 
พรรคการเมืองก�าหนดให้พรรค 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

การเมืองต้องด�าเนินการออกไป 
ไม่ต้องกังวลว่าจะท�าไม่ทันจนส่ง
ผลกระทบต่อสถานะความเป็น
พรรคการเมือง
 2.จะไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.พรรคการเมอืงในสภาตาม
ทีม่กีารเคลือ่นไหวกนัอยูใ่นตอนนี้ 
เรื่องความเป็นธรรมไม่เป็นธรรม
ในการหาสมาชิกพรรคระหว่าง
พรรคการเมืองเก่ากับพรรคการ 
เมืองที่จะตั้งขึ้นมาใหม่จะถูกแก้ไข
ด้วยการขยายเวลาด�าเนินการให้
 หากกระชั้นชิดมากๆอาจเป็น
ไปได้ว่าจะเพิ่มจากการขยายเวลา
เป็นการละเว ้นไม่ต ้องด�าเนิน 
การทุกอย่างตามข้อก�าหนดของ
พ.ร.บ.พรรคการเมืองส�าหรับการ
เลือกตั้งครั้งแรกก็เป็นได้ ให้คง 
ไว้เฉพาะเรื่องที่ส�าคัญจ�าเป็นที่ 
ต้องท�าจริงๆเท่านั้น
 3.ไม่คดิตัง้พรรคการเมอืงตาม
ที่มีกระแสข่าวตอนนี้
 4.ที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อให้ 
เกิดความมั่นใจว่าไม่คิดเบี้ยวโรด 
แม็พเลือกตั้งอย่างที่มีการความ
วิตกกังวลกันอยู่ในตอนนี้
 จะช่วยสร้างมั่นใจได้หรือไม ่
ไม่ทราบแต่คอืสญัญาณที ่“บิก๊ตู”่ 
ต ้องการส ่งออกมา ส ่วนจะต ี
ความกันไปว่าเป็นการเคลียร์ทาง
ให้พรรคทหารที่จะก่อตั้งขึ้นเพื่อ
ให้สามารถส่งผู้สมัครส.ส.ได้ทัน
เลือกตั้งก็สุดแท้แต่ใครจะคิด
 เหรียญมีสองด้านทุกอย่างมี

สองมุมแล้วแต่ใครจะเลือกมอง 
มุมไหน
 ส่วนปัญหาแหวนเพชร นา 
ฬิกาหรูของ “บิ๊กป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงกลาโหม พี่ใหญ่ใน คสช.  
ดูเหมือนว่า “บิ๊กตู่” จะปล่อยให้
พี่ใหญ่เคลียร์เรื่องนี้เอง
 ตอนแถลงข่าวที่ท�าเนียบรัฐ 
บาลลงทุนถลกแขวนเสื้อตัวเอง 
โชว์สื่อมวลชนเพื่อให้ดูนาฬิหา 
ที่ข้อมือยี่ห้อ Seiko พร้อมพูด
หยอกล้อกับนักข่าวว่า ใส่แล้วโก้ 
ใส่อะไรก็เหมือนกัน ไม่เกินราคา
หรอก แจงในบัญชี ป.ป.ช. แล้ว
 ท่ำทีของ “บิ๊กตู่” ตอนนี้คือ
ถอยออกมำยืนดูพี่ใหญ่ ไม่ช่วย 
กำรันตีไม่ขอร้องให้ลดรำวำศอก
เหมือนที่ผ ่ำนมำ หลังจำกท่ีพี่ 
ใหญ่ถูกขุดคุ ้ยพบว่ำไม่ได้มีนำ 
ฬ ิกำหรูแค ่ เรือนเดียวที่ ไม ่ได ้ 
แจ้งบัญชีกับ ป.ป.ช.
 ขณะที่ “บิ๊กป้อม” ก็กลับล�ำ
โชว ์ ลูกฮึดจำกที่บ ่นว ่ำเหนื่อย
พร้อมมีกระแสข่ำวลือว่ำถอดใจ
อยำกลำออก แต่เมื่อรุ ่งข้ึนอีก 
วันพูดเสียงดังฟังชัดว่ำ “ไม่รู้สึก
เหนื่อยอะไรเลย”
 สองเรือ่งอำจไม่เกีย่วกนัแต่
สำมำรถจับเช่ือมโยงถึงกันได้
ว่ำเป็นเพรำะควำมพลำดพลั้ง
ของพ่ีใหญ่จนท�ำให้เครดิต
หดหำยหรือเปล่ำที่ท�ำให้ต้อง
ออกมำให้ค�ำมั่นเรื่องโรดแม็พ 
อีกครั้ ง  เป ็นเพรำะควำม 
พลำดพลั้งของพี่ ใหญ่หรือ
เปล่ำที่ท�ำให้อำจไม่มีพรรค
ทหำรอย่ำงที่ร�่ำลือกัน

“ทุกคนทราบดีว ่า ที่ผ ่านมามี
หลายพรรคท�าหนังสือมาถึงคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
รัฐบาล คณะกรรมการการเลือก 
ตั้ง (กกต.) และสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ(สนช.) เพื่อให้หาวิธีแก้
ปัญหาหลังพ.ร.บ.ว่าด้วยพรรค 
การเมือง ที่บังคับใช้ออกมาแล้ว 
โดยมีเงื่อนไขเวลาที่พรรคต้อง
ด�าเนินการให้มีสมาชิกครบ 500 
คน ภายใน 180 วัน
 ดังนั้น รัฐบาลจะใช้อ�านาจ 
ตามมาตรา 44 แก้ปัญหาโดยการ 
ให้ขยายเวลาที่บังคับไว้ในพ.ร.บ. 
ดังกล่าวออกไป ประชาชนและ
พรรคการเมืองไม่ต้องกังวล รวม
ถึงพรรคเก่าและพรรคใหม่ยังมี
โอกาสด�าเนินการในด้านธุรการ
เรื่องสมาชิกพรรคและเร่ืองอ่ืนๆ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
 ทุกอย่ำงเป็นไปตำมโรดแม็พ
เดิม ทีเ่ขยีนไว้ว่ำเมือ่ไรทีก่ฎหมำย
เลือกตั้งหรือกฎหมำยลูกมีผล ก็
เดนิไปสูก่ำรเลอืกตัง้ วนันีท้กุอย่ำง
เป็นไปตำมขั้นตอนนี้อยู่ เพรำะ
เมื่อกฎหมำยพรรคกำรเมืองเกิด
ข้ึน แต่พ.ร.บ.กำรเลือกตั้งยังไม่
เสร็จ ก็ยังเลือกตั้งไม่ได้อยู่ดี เรำ 
จึงต้องปลดล็อกตรงนี้ให้เขำ ใช ้
ค�ำว่ำเป็นมำตรกำรเพื่อให้กำรด�ำ 
เนินกำรทำงกำรเมืองสำมำรถ

เอฟเฟ็ค‘พีใ่หญ่’
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In Brief : ย่อความ

ผีซ�้ำด�้ำพลอย

ทรรศนะ

“ขำลง” ให้ลงให้สวย ลงให้ด ีลงให้
มีหลักมีเกณฑ์ อย่ำลงชนิดหัวปัก 
หัวป�ำ หัวท่ิมหัวต�ำ ลงก็ลงให้สวย 
ลงให้ดี ลงให้มีหลัก ไม่ใช่ลงแบบ
ไม่เหลืออะไรให้เป็นหลักเลย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เป็นประเด็นร้อนทางโซเชียลมีเดียอีก
ครัง้ เมือ่ครอบครัว “น้องเมย” ปฏเิสธ
ฟังค�าชี้แจงผลการสอบสวนข้อเท็จจริง
การเสยีชวิีตของกองบญัชาการกองทพั
ไทยที่ระบุว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจล้ม
เหลวเฉยีบพลนั ยนืยนัไม่มใีครท�าร้าย  
 ครอบครัว “น้องเมย” เข้าแจ้ง
ความ สภ.เมืองนายก นครนายก เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม โดยไม่ขอระบุข้อ 
หาให้ทราบ เกรงมีผลกับรูปคดี แต ่
เชื่อมั่นในขบวนการยุติธรรม
 ที่ส�าคัญ “แม่น้องเมย” ยังได้
โพสต์บทสวดมนต์พร้อมติดแฮชแท็ก 
“ธรรมะย่อมชนะอธรรมะเสมอ”  
หลังไม่เดินทางไปฟังผลการสอบสวน
การเสียชีวิตของลูกชายที่กองบัญชา 
การกองทัพไทย โดยบทสวดมนต์มี
ดังนี้ 
 “ชะยนัโต โพธยิำ มเูลสกัยำนงั  
นันทิวัฑฒะโน เอวังตะวัง วิชะ
โยโหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะ
ปะรำชติะปัลลังเก สเีส ปะฐะวโิปก
ขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธำนัง 
อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ” 
 แปลว่า “ขอให้ท่ำนมีชัยชนะใน
มงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะ
มำรที่โคนต้นโพธิ์  แล้วถึงควำมเป็นผู้
เลิศใจ สรรพพุทธำภิเษก  ทรงบันเทิง
พระทัยอยู่บนบัลลังก์  ท่ีมำรไม่อำจ
ผจญได้ เป็นจอมมหำปฐพ ีทรงเพิม่พลู
ควำมดีให้กับประยูรญำติศำกยวงศ์ 
ฉะนั้นเทอญ”
 กรณี “น้องเมย” จะลำกยำว
และจบอย่ำงไรนั้น ไม่ส�ำคัญเท่ำ 
กับทำงกองทัพและสถำบันทหำร
น�ำบทเรียนที่เกิดขึ้นมำแก้ไขหรือ
ไม่ เพรำะชวีติของ “น้องเมย” เป็น
หนึง่ในหลำยชวีติทีเ่สยีชวิีตเพรำะ 
“ธ�ำรงวินัย”!

ธรรมะย่อมชนะอธรรม

แบบไม่เหลืออะไรให้เป็นหลักเลย  
 อนันีก้ต้็องขึน้อยูก่บัพล.อ.ประวติรเอง
ด้วยว่ำจะคิดจะอ่ำนอย่ำงไร แต่ท่ำนก็
พยำยำมสงบปำกสงบค�ำ ไม่ต่อล้อต่อ
เถียงให้เรื่องมันยืดเยื้อ คือรู้จักหยุดยั้งรั้ง
เบรกดทีีส่ดุ หำกตะลมุบอน ตอบโต้กนัไป
มำก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นแน่ กลำยเป็นหนัง
เรือ่งยำว ละครเรือ่งยำว คนดนูำนๆกเ็บ่ือ  
 เขาจึงบอกว่าเมื่อยึดอ�านาจได้ก็อย่าอยู่ใน
อ�านาจนาน ไม่รูเ้ป็นไงคนไทยเราพออะไรนานๆ
ก็เซ็งก็เบื่อ ก็ร�าคาญ แล้วมันก็เกิดขึ้นความวุ่น 
วายตามมา เพราะฉะนัน้อย่านานนกั เอาพอดี
พอควร ที่พูดนี่ไม่ได้เสือกไสไล่ส่งอะไร แต่ให้
ดูให้คิดจากสิ่งที่เป็นอยู่ 
 แม้แต่คนที่แต่งงำนกัน มีปัญญำแต่ง แต่
บำงคนก็อยูกั่นได้ไม่นำนเลย ยิง่เรือ่งของอ�ำนำจ
ทีม่เีรือ่งของผลประโยชน์ด้วย เรำกจ็ะอ่ำนกนัออก
ว่ำใครอยู่นำนก็มักจะถูกเซำะถูกแซะ เพรำะ 
มคีนคอยควิอยู ่ถ้ำขนืให้คนๆเดยีวอยูไ่ปตลอด  
คนทีร่อกท็นไม่ไหว เมือ่โอกำสกจ็ะแซะให้ออกให้ได้ 
  ที่ว่ำอยู่นำนชักร�ำคำญ ก็ต้องอยู่พอ
หอมปำกหอมคอ เร่ืองของอ�ำนำจเป็น
เร่ืองธรรมดำ ถ้ำช่วงแรกๆที่ขึ้นมำมี
อ�ำนำจมีต�ำแหน่ง พล.อ.ประวติรคงไม่ถกู
จับผิดอย่ำงนี้ จะผิดมำกผิดน้อยก็ให้อภัย
กันได้ แต่พออยู่นำน ผิดนิดเดียวก็มะรุม
มะตุ้มเล่นกันเลย ก็หวงัว่ำจะรักษำตวัรอด 
เพรำะเลอืดทหำรเคยโดนซ้อมจนสลบยงั
ไม่ตำย ครำวนี้ก็แค่เจ็บๆคันๆนะ
  เจริญพร

มีค�าโบราณที่กล่าวไว้ว่า “ผีซ�้ำด�้ำพลอย” 
เร่ืองเก่ายังไม่ทันหมด เรื่องใหม่ก็โผล่ขึ้นมา 
ท�าให้เกิดความรู้สึกสับสน คนเราเวลาเกิด 
เรื่องอะไรขึ้นมาก็จะกลัวไปต่างๆนานา กลัว 
ว่ามันเกิดซ�้ารอยอีก จึงต้องระมัดระวังไม่ให้
เกิดเรื่องร้ายๆ ซ�้าอีก คือถ้าคนเราไม่ประมาท 
ระมัดระวังและเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาพิจารณา 
ก็ไม่เกิด “ผีเข้าซ�้าด�้าพลอย”
 อย่าง พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม ที่ถูกกระแสสังคมกดดันเรื่องทรัพย์
เวลานี้ก็เหมือน “ผีซ�้าด�้าพลอย” เกิดเรื่องโน้น
ไม่นานก็มีเรื่องนั้นมาอีกแล้ว นาฬิกาหรูเรือน
เก่ายังไม่ทันจบก็มีเรือนใหม่มาอีก  
 เอาล่ะ..ใครจะซ�้า ใครจะยังไง ก็รอดูการ
ชีแ้จงและผลสอบของป.ป.ช.แล้วกัน ซ่ึงนายกฯ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็บอกว่าพอหอม
ปากหอมคอ อย่าเล่นกันไม่เลิกไม่หยุดอะไร
ท�านองนั้น คือพูดท�านองว่าอย่าให้ถึงขนาด
ถล่มทลายเอาเป็นเอาตาย เรื่องจะออกมา
ท�านองคนเรามีผิดมีพลาด ก็ไม่ควรจะซ�้าเติม
กันอีก ไม่ใช่ “ผีไม่เผำ เงำไม่เหยียบ” อย่าง
นั้นก็เกินไป หรือที่พูดกันว่า “ไม้ล้มข้ำมได้ 
คนล้มอย่ำข้ำม”   
 ถ้าบีบจนไม่มีทางออกจนเกินไปก็อาจเกิด
ความวุ่นวาย เขาเลยไม่ให้ข้ามคนล้ม ไม่ไป
ขย่มไปซ�้าเติม ให้คนที่ล้มขาลงเอง จะเรียกว่า 
“ขำลง” กไ็ด้ ให้ลงให้สวย ลงให้ด ีลงให้มหีลัก
มีเกณฑ์ อย่าลงชนิดหัวปักหัวป�า หัวทิ่มหัวต�า 
ลงก็ลงให้สวย ลงให้ดี ลงให้มีหลัก ไม่ใช่ลง
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เศรษฐกิจ

คลนิกิแก้หนีช่้วย‘อาชพีอิสระ’

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรม 
การผู ้จัดการบริษัท บริหารสิน 
ทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด (บสส.) หรือ 
SAM เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เปิด
คลินิกแก้หนี้ 1 มิถุนายน 2560  
ได้รับการตอบรับดีมาก ช่วง 6 
เดือนที่ผ่านมามีประชาชนติดต่อ
สอบถามข้อมูลผ่าน Call Center 
เว็บไซต์และสาขาของ SAM กว่า 
55,400 ราย พบว่าลูกหนี้ให ้ 
ความสนใจโครงการเพราะแก้ปัญ 
หาหนี้แต่ละคนที่มีต ่อธนาคาร
หลายแห่งได้ในคราวเดียวกัน  
ผ่อนสูงสุดได้ถึง 10 ปีและอัตรา
ดอกเบี้ยอัตราต�่า ท�าให้แบ่งเบา
ภาระการช�าระหนี้ได้มาก  
 อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดด้าน
คุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆ ท�า 
ให้การช่วยเหลือไม่เป็นไปตาม 
เป้า เช่น ลูกหนี้ประกอบอาชีพ
อิสระ ลูกหนี้ถูกด�าเนินคดีแล้ว 
เป็นต้น SAM จึงร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชย์ พิจารณาปรับปรุงคุณ 
สมบัติของลูกหนี้ที่ จะเข ้าร ่วม
โครงการ โดยวันที่ 1 มกราคม 
2561 จะเปิดรับกลุ ่มลูกหนี้ราย
ย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาท้ังที่มี

รายได้ประจ�าและผูป้ระกอบอาชพี
อิสระที่มีรายได้ไม่ประจ�า หรือ 
รายได้อื่น ให้สามารถสมัครเข้า
ร ่วมโครงการได้ ปรับปรุงหลัก
เกณฑ์การพจิารณาความสามารถ
ในการช�าระหนี้ให้ตรงตามข้อ 

SAM ปรับเกณฑ์คลินิกแก้หน้ีช่วยผู้ประกอบอำชีพอิสระร่วม 
โครงกำร 1 มกรำคม 2561  ช�ำระหนีต้รงตำมควำมสำมำรถและ
ข้อเท็จจรงิของผูผ่้อนช�ำระ

ร่วมให้ข้อมูล :  เบญจ์เย่ียม ส่งวัฒนำ  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  บมจ.เอฟเอ็น 
แฟคตอร่ี เอ๊ำท์เลท เข้ำร่วมน�ำเสนอข้อมูลผลประกอบกำรไตรมำส 3  ปี  2560    
ให้แก่นักลงทุนในงำนบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน โดยบริษัทฯเตรียมท่ีจะเปิด 
สำขำใหม่เป็นแห่งท่ี 10 ในจังหวัดฉะเชิงเทรำในเดือนธันวำคมน้ี 

สัมมนา :  ทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัทไฟร์เทรดเอ็นจิเนีย
ร่ิง จ�ำกัด (มหำชน) ถ่ำยภำพเป็นท่ีระลึกร่วมกับ ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมกำร 
ผู้จัดกำร บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) พร้อมให้ข้อมูลแผนธุรกิจ 
ในงำนสัมมนำ Exclusive Hooninside คร้ังท่ี 12

บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ
เคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค 
เปิด ‘ซิมโชคดีปีจอ’ แบบรายป ี
โดยลูกค้าจ ่ายเงินซื้อคร้ังเดียว  
ไม่ต้องกังวลต้องเติมเงินเพิ่มอีก  
เล่นเน็ตได้ไม่อั้น ไม่ลดความเร็ว
นาน 12 เดือน ทั้งยังคัดเบอร์พ ิ
เศษให้เหมาะกับปีจอเพื่อโชคลาภ 
และความสุข ตอบโจทย์ความง่าย
ในการใช้ โดยเฉพาะคนเล่นเน็ต
ประหยดัค่าใช้จ่าย  เพราะราคาถกู
กว่าราคาปรกติถึง 50%  
 นอกจากน้ีดีแทคยังคัดสรร
เบอร์พิเศษให้เหมาะกับปีจอซึ่งมี
ความหมายทีด่ ี ส�าหรบัการเริม่ต้น
สิ่งใหม่ๆ ช่วงปีใหม่ทั้งจะซื้อใช้เอง
หรือซื้อเป็นของขวัญคนที่รักก็ได้   
โดยซิมมี 2 ราคาคือ 1.ซิมโชคดีปี

จอ 4Mbps เล่นเน็ต 3G/4G 
ความเร็ว 4Mbps ไม่อ้ัน ไม่ลด 
สปีด นาน 12 เดือน ราคา 2,999 
บาท เฉลี่ยเดือนละ 250 บาท 
(ราคาปรกติ 4Mbps เดือนละ 
500บาท) และ 2.ซิมโชคดีปีจอ 
2Mbps เล่นเนต็ 3G/4G ความเรว็ 

ซมิดแีทคเตมิเงนิรำยปีเนต็ไม่อัน้

2Mbps ไม่อั้น ไม่ลดสปีดนาน 12 
เดือน ราคา 1,899 บาท เฉลี่ย
เดือนละ 158 บาท (ราคาปรกติ 
1Mbps เดือนละ 300 บาท)  โดย
ซิมโชคดีปีจอวางจ�าหน่ายแล้วท่ี
ศูนย์บริการดีแทค 52 สาขาท่ัว
ประเทศและตัวแทนทั่วประเทศ

เป็นผู้ผ่อนช�าระแทน กรณีนี้ถ้ามี
หลักฐานมายืนยันก็อาจอยู ่ใน 
ข ่ายที่มีความสามารถในการ 
ช�าระหนี้และเข้าร่วมโครงการได้ 
โดยลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครง 
การสอบถามรายละเอียดเพิ่ม 
เตมิที ่Call Center 02-610-2266 
และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.
คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.
debtclinicbysam.com

เท็จจริง เนื่องจากลูกหนี้บางราย
มีชื่อเป็นผู ้กู ้ เช่นกู ้ซื้อมอเตอร์ 
ไซค์ แต่ข้อเท็จจริงบิดามารดา 
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ข่าวย่อย

เมียนมำเผำโรงฮิงญำ
กลุ ่มฮิมแมนไรท ์วอช ราย 
งานอ้างภาพถ่ายดาวเทียมพบ
ว่า มบ้ีานเรอืนหลายหลงัในหมู่ 
บ้าน 40 แห่งถกูท�าลายเม่ือเดอืน 
ตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่าน
มา ท�าให้ตัวเลขหมู่บ้านท่ีได้รบั 
ความเสียหายบางส่วนหรือทั้ง 
หมดนับแต่เมื่อเดือนสิงหาคม 
มาเพิ่มขึ้นเป็น 354 แห่ง บ้าน
เรือนดังกล่าวถูกเผาท�าลายใน
ช่วงสัปดาห์ทีมี่การลงนามบนัทึก
ความเข้าใจระหว่างเมยีนมาและ
บังกลาเทศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิ 
กายน เกีย่วกบัการเริม่ส่งกลบัผู้
อพยพจากบังกลาเทศภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน 
 
เพศเดียวกันแต่งงำนได ้
นายโรดริโก ดูเตอร์เต ประธา 
นาธิบดีฟิลิปปินส์ กล่าวกับชุม 
ชนคนหลากหลายทางเพศใน
เมืองดาเวา ฐานเสียงทางใต้ 
ของเขาเม่ือวานนี้ว่าอยาให้การ 
แต่งงานของคนเพศเดียวกัน
เป็นสิง่ถกูต้องตามกฎหมาย แต่
จะต้องแก้ไขกฎหมายเสียก่อน 
เพราะกฎหมายบญัญัตไิว้ว่า การ 
แต่งงานเป็นเรือ่งของชายกบัหญงิ 
เขาเองไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็น 
การแต่งงานของคนที่มีความ
โน้มเอยีงทางเพศ แบบใดกต็าม 
นับเป็นการแสดงท่าทีขัดกับ
ครสิต์จักรโรมันคาทอลิกครัง้ใหม่ 

ดินถล่มในอินโดนีเซีย
ส�านักงานบรรเทาสาธารณภัย
อนิโดนเีซยีรายงานว่า เกดิเหตุดนิ
ถล่มบริเวณเชงิภูเขาไฟเมราปี บน
เกาะชวา ท�าให้มผู้ีเสยีชวีติอย่าง
น้อย 8 คน บาดเจบ็อีก 8 คน และ
สญูหายอกี 3 คน ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นกลุม่ขดุหาแร่ในพืน้ทีด่งักล่าว 
จากรายงานระบวุ่า ก้อนดนิทีม่ี
ทรายและหินเป็นจ�านวนมากได้
ถล่มลงมายังบรเิวณเชิงภูเขาไฟเม
ราปี 

ต่างประเทศ

สหรัฐใช้สิทธิยับยั้งมติยูเอ็น

เว็บไซต์ Naver  เปิดเผยโพสต์สุด
ท้ายของคิม จงฮยอน นักร้องดัง
ของวง SHINEE ที่เสียชีวิตภาย 
ในห้องอพาร์ตเมนต์ส่วนตัว ใน 
เขตชองดัมดง กรุงโซล เมื่อวัน
อังคารที่ผ่านมา    
 นักร้องน�าวง SHINee “จง 
ฮยอน” บอยแบนด์เกาหลีชื่อดัง 
เสียชีวิตแล้ว หลังถูกพบหมดสติ
ภายในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัว เจ้า
หน้าท่ีต�ารวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่ามีการจุดถ่านหิน ลักษณะ
เหมือนการรมควนัตนเอง และเป็น
วิธีการฆ่าตัวตายยอดนิยมอย่าง

หนึ่งในเกาหลีใต้ แต่ยังไม่ยืนยัน
ว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 
ซึ่งทางครอบครัวไม่ได้ติดใจต่อ 
การเสียชีวิตครั้งนี้ ล่าสุด เว็บไซต์ 
Naver เปิดเผย จงฮยอน ที่โพสต์
ถึงพี่สาว เหมือนเป็นการสั่งลาว่า 
“ตอนนี้ชีวิตยากล�าบากมาก ได้
โปรดให้ผมไปเถอะ 
 SHINee เป็นวงบอยแบนด์
เกาหลีใต้ที่เปิดตัวในปี 2008 โดย
มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน ที่ยังคง
สร ้างสรรค ์เพลงและมีสมาชิก
ติดตามเป็นจ�านวนมากทั่วโลก
จนถึงปัจจุบัน บทเพลงที่คุ้นหูและ

โพสต์สุดท้ำยของ‘จงฮยอน’

โด่งดังของวง SHINee คือเพลง 
Ring Ding Dong
 ขณะที่นักร้องหนุ่ม นิชคุณ หร
เวชกุล วง 2PM เพื่อนร่วมวงการ
กับจงฮยอน ทวีตข้อความในทวิต
เตอร์ โดยมีข้อความว่า “Rest in 
peace.” น่าจะเป็นการแสดงความ
อาลัยกับการจากไปของเพื่อนร่วม
วงการอย่างคิม จงฮยอน อีกด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า สหรัฐอเมริกา 
ประกาศขอใช้สิทธิยับยั้งร่างมติ
ของสหประชาชาติที่ไม่ยอมรับ 
การตัดสินใจของโดนัลด์ ทรัมป์ 
ประธานาธิบดีของสหรัฐ ที่ให้การ
รับรองเมืองเยรูซาเล็ม เป็นเมือง
หลวงของอิสราเอล ในขณะที่สมา 
ชิกอีก 14 ชาติที่เหลือทั้งหมดของ
คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประ 
ชาชาติสนับสนุนร่างมติดังกล่าว
 นางนิกก้ี ฮาลีย ์ ทูตสหรัฐ
ประจ�าสหประชาชาติเป็นผู้ใช้สิทธิ
ยบัยัง้ร่างมตขิองสหประชาชาตใิน
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นเสียงเดียวในคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชา 
ชาติ ขณะที่ชาติสมาชิกที่เหลือไม่
เห็นด้วยท่ีประธานาธิบดีทรัมป์ 
ประกาศจะย้ายสถานทูตสหรัฐ 
จากเมืองเทลอาวีฟไปยังเมืองเยรู 
ซาเลม็ ซึง่เท่ากบัเป็นการละเลยไม่
สนใจกลุ่มชาวปาเลสไตน์ที่ก็อ้าง
สทิธิเ์หนอืเมอืงเยรซูาเลม็ด้วยเช่น
กัน การตัดสินใจของผู้น�าสหรัฐ 
มีขึน้เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคมทีผ่่านมา 
เป็นการละเมดิฉนัทามตขิองนานา
ประเทศ ท�าใหเ้กิดการประท้วงใน
ประเทศมสุลมิทัว่โลกและการประ 
นามอย่างรนุแรง พันธมติรใกล้ชดิ

ของสหรัฐ อย่าง อังกฤษ ฝรั่งเศส 
อติาล ีและญีปุ่่น เป็นส่วนหนึง่ของ
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาติ 14 ประเทศ 
จากจ�านวน 15 ประเทศที่ยกมือ
สนับสนุนร่างมติที่อิยิปต์เป็นผู้น�า
เสนอ ในร่างมติดังกล่าวระบุว่า 
ประเด็นเร่ืองเมืองเยรูซาเล็มเป็น
เรื่องที่ต้องหาข้อยุติด้วยการเจรจา 
และการตัดสินใจใด ๆ เร่ืองสถา 
นะของเมืองเยรูซาเล็มจะไม่มีผล 
ใดๆในทางกฎหมาย ถือเป็นโมฆะ
และจะต้องถูกยกเลิก
 ส่วนความคืบหน้าในเรื่องที่
คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประ 
ชาชาติเตรียมลงมติเร่ืองการขยาย
เวลาการจดัส่งความช่วยเหลอืด้าน

มนษุยธรรมข้ามพรมแดนไปยงัพื้น 

ที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่ม
ฝ่ายต่อต้านในซเีรยี หลงัจากรสัเซีย 
เรยีกร้องให้มกีารเปลีย่นแปลงแนว 
ทางความช่วยเหลือดังกล่าว
 ทั้งนี้  นับจากเมื่อป ี 2557 
ขบวนรถบรรเทาทุกข์ของสหประ 
ชาชาติสามารถเดินทางข้ามพรม 
แดนจากตุรกีและจอร์แดนโดยไม่
ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลซีเรีย 
เพ่ือจัดส่งอาหารให้แก่ชาวซีเรีย
โดยเฉลี่ยราว 1 ล้านต่อเดือน แต่
ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้ว รัสเซียได้
พยายามหาทางเปลี่ยนแปลงแก ้
ไขข ้อมติของสหประชาชาติดัง 
กล่าว โดยอ้างว่า การขนส่งไม่ได้
มีการตรวจสอบอย่างรัดกุมเพียง
พอและยังเป็นการละเมิดอธิปไตย
ของซีเรีย



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4731 (1256) วันพุธที่ 20 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 4731 (1256) วันพุธที่ 20 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 4731 (1256) วันพุธที่ 20 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

“S&P Cake Carnival” 

ชัยรัตน์ เพชรดำกูล ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่บริหำรสินค้ำซูเปอร์มำร์เก็ต บจก.
เดอะมอลล์กรุป๊ และ สิทธศิกัดิ ์ฉตัรอมรวงศ์ เปิดงำน “โคเรยีน ฟรุต๊ส์ เฟสตวิลั” 
โดยมี วิไลวรรณ ฉัตรอมรวงศ์, พัชรินทร์ โรจนพำณิชย์ขจร และ ยงโฮ นำ  
ร่วมงำน ณ กูร์เมต์ มำร์เก็ต ชั้น จี สำขำพำรำกอน  ดีพำร์ทเม้นต์สโตร์

วิภำดำ ดวงรัตน์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บจก.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  
จัดแคมเปญ Big C Big Celebration “ปันรัก ปันสุข กับบิ๊กซี” โดยรำย 
ได้จำกกำรจ�ำหน่ำยกระเช้ำส่วนหนึ่ง น�ำไปมอบให้กับสถำนสงเครำะห์เด็ก  
100 แห่ง และบ�ำรุงด้ำนกำรศึกษำผ่ำนมูลนิธิบีเจซีบิ๊กซี 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ�ากดั (มหาชน) ฉลองครบรอบ 44 
ปี จัดงาน “S&P Cake Carnival” 
(เอส แอนด์ พี เค้ก คาร์นิวาล)  
ยกทัพโชว์เค้กสุดอลังการ ไฮไลท์
พิเศษต้นคริสมาสต์เค้กสวยตระ 
การตาที่สูงถึง 3.5 เมตร พบกับ
สินค้าและโปรโมชั่นสุดว้าวคอล 
เลคช่ัน “คาร์นิวาล 2018” ใน
ราคาพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น 
พร้อมลุ้นรับ Photo Cake 
 และยังมีกิจกรรมสนุกๆ มาก 
มาย รวมทั้งทัพศิลปินนักแสดง 
น�าโดย เนม-ปราการ ไรวา เป๊ก-
ผลิตโชค อายนบุตร แพนแค้ก-
เขมนิจ จามิกรณ์ สุวนันท์-ณดล 
ปุณณกันต์ ลุลา ต้ัม เดอะสตาร์ 
และวงสินเจริญบราเธอร์ส เพื่อ
ต ้อนรับเทศกาลแห่งความสุขที ่
จะมาถงึ พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์
โฆษณาชุดใหม่ “เค้กเซอร์ไพรส์-
ของขวัญ” ณ ลานกิจกรรมเวิร์ค
แอนด์เพลย์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระ 
ราม 9 
 ประเวศวุฒิ ไรวำ ประธาน
กรรมการบรหิาร บมจ.เอส แอนด์  
พ ีซินดิเคท กล่าวถึงงานในครั้งนี้
ว ่ า  “ในโอกาสเทศกาลแห ่ง 
ความสุขที่จะมาถึง เอส แอนด์ พี  
ได้จัดงานเทศกาลเค้กคาร์นิวาล 

ที่ใหญ่และสนุกที่สุดในประเทศ 
ไทยขึ้น เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลอง
และส่งมอบความสขุให้แก่กนั โดย
ไฮไลท์พิเศษในงานได้เนรมิตต้น
คริสมาสต์เค้กที่สวยตระการตา 
มีความสูงถึง 3.5 เมตร รวมทั้ง 
ยังมีเค ้กเซอร ์ไพร ์ส-ของขวัญ  
และเค้กหน้ากากมาโชว์ในงาน 
พร้อมขนทพัความสขุมาสร้างสสีนั 
ตลอดงานด้วยมินิคอนเสิร์ตและ
ความบันเทิงจากศิลปินนักแสดง
ตลอด 4 วัน นอกจากนี้เรายังมีกิจ
กรรมเวิร์กช็อปสนุกๆ รวมถึงการ

แสดงสุดอลังการให้ท่านรบัชมได้
ในงานน้ี และทีพ่ลาดไม่ได้เรายัง 
ได้เตรียมสินค้า อาทิ เค้ก คุกกี้ 
และกระเช้าของขวญัราคาสดุพเิศษ 
มาให้ทุกท่านได้เลือกช็อปเพื่อ 
เปน็ของขวญัให้แก่คนพเิศษด้วย”
 พร้อมกันนี้ ประเวศวุฒิ ไรวา 
ยังน�าทีมผู้บริหารเอส แอนด์ พี 
มอบเงินสนับสนุนแด่โครงการ 
“ก้าวคนละก้าว” จ�านวน 1,000,000 
บาท ซึ่งมาจาก บมจ.เอส แอนด์  
พี ซินดิเคท บริษัทในเครือ ร่วม
กับพนักงาน โดยมี วิเชียร ฤกษ์

ไพศาล รองกรรมการผูอ้�านวยการ
สายงานการผลิต และโปรโมชั่น
เพลง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ
 นอกจากนี้ เพื่อเชื่อมต่อความ
สนุกสนานของงานเทศกาลเค้ก
คาร์นิวาลให้อบอวลไปท่ัวท้ังเมือง 
เอส แอนด์ พี ยังได้ท�าสื่อประ 
ชาสัมพันธ์บนขบวนรถไฟฟ้าบีที
เอสเส ้นสุขุมวิท ตั้ งแต ่วันนี้– 
กุมภาพนัธ์ 2561 เรยีกได้ว่าขนทพั
ความสุขมาเป็นขบวน วิ่งกันท่ัว
เมืองเลยทีเดียว


