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จากสถานการณ์ที่บีบให้เกิด
กระแสข่าวต้องเอาชือ่ “บิก๊ตู่” 
มาแปะไว้ในพรรคการเมือง 
เพราะกระแสต่อต้านนายกฯ 
คนนอกค่อนข้างแรง แม้
ท�าได้เพราะไม่มีกฎหมาย
เขียนห้าม แต่เมื่อพิจารณา
ความน่าจะเป็นทั้งผลการ
เลือกตั้งและวิธีการเลือกผู ้
ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรี
ในสภา เพราะความไม่ชัด 

เจนของรัฐธรรมนูญในเรื่อง
นี้อาจไม่จ�าเป็นที่ “บิ๊กตู ่” 
ต้องมีช่ือเป็นสมาชิกพรรค 
การเมืองหนึ่งพรรคการ 
เมืองใดก็ได ้ต ้องบอกว ่า 
แทบไม่เกิดประโยชน์อะไร 
ที่จะเปิดหน้าล่อเป้าเอาชื่อ
ไปใส่ไว้ในพรรคการเมือง 
เพราะจะเข้าทางฝ่ายตรง
ข้ามใช้ปลุกกระแสโจมตีได้

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ส ่วนจะมี เหตุอย ่างอื่นหรือไม ่ 
อย่างไร ไม่ทราบ ไม่รู้เรื่อง และไม่
เคยได้ยินด้วย การจะเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองเป็นได้ ไม่เห็น 
มีปัญหาอะไร เพราะในกฎหมาย
ไม่ได้เขียนห้ามไว้ เพียงแต่จะ 
ไปลงสมัครรับเลือกตั้ ง ไม ่ ได ้  
หากจะลงต้องลาออกก่อน”
 ชัดเจนว่าไม่มีกฎหมายห้าม 
ส่วนจะเข้ามามีต�าแหน่งในพรรค 
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
หรือไม ่คงต ้องขึ้นอยู ่กับสถาน 
การณ์
 ที่ผ่านมาสถานการณ์ได้บีบ 
ให้เกิดกระแสข่าวว่าต้องเอาชื่อ 
“บิ๊กตู่” มาแปะแขวนไว้ในพรรค 
การเมือง ไม่ใช่เพ่ืออาศัยชื่อเสียง
บารมีในการหาคะแนนเสียงกับ
ประชาชน
 แต ่ เพราะกระแสต ่อต ้ าน 

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

นายกฯคนนอกที่ไม ่ได ้มาจาก 
ฝ่ายการเมืองค่อนข้างแรง จึง
ต ้องการให้สวมเสื้อพรรคการ 
เมืองไว้เพื่อป้องกันการต่อต้าน
 หมายความว่าหาก “บิ๊กตู ่” 
อยากเข้าสู่อ�านาจตามช่องทางนี้ 
จะต ้องเป ิดหน ้าให ้พรรคการ 
เมืองที่สังกัดเสนอชื่อเป็นผู ้เข ้า 
ชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างเปิด
เผยต่อสาธารณะ
 อย่างไรก็ตาม ความไม่ชัด 
เจนของรัฐธรรมนูญในเรื่องนี ้
อาจไม่จ�าเป็นที่ “บิ๊กตู่” ต้องมีชื่อ 
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองหนึ่ง
พรรคการเมืองใดก็ได ้ เพราะ
กฎหมายเขียนเพียงให ้พรรค 
การเมืองเสนอชื่อตัวแทนที่จะ 
ชิงต�าแหน่งนายกฯ ไม่ได้บอกว่า
ตัวแทนจะต้องเป็นสมาชิกพรรค
นั้นหรือไม่

 แต่การเปิดหน้าว่าจะเป็นหนึ่ง
ในผู้ท้าชิงต�าแหน่งนายกฯอาจ 
เป็นดาบสองคมในสนามเลือก 
ต้ัง เพราะพรรคการเมืองที่เสนอ 
ชื่ออาจถูกปฏิเสธจากประชาชน 
จนไม่มีตัวแทนเป็น ส.ส. ในสภา 
ซึ่งหากไม่มี ส.ส. ในสภาก็เท่า 
กับว่าไม่มีสิทธิเสนอช่ือตัวแทน 
ชงิต�าแหน่งนายกฯในการเปิดประ 
ชุมสภาครั้งแรก
 หรือถ้าพรรคการเมืองที่จะ
เสนอชื่อ “บิ๊กตู่” ได้เก้าอ้ี ส.ส.  
ในสภา ก็ต้องลุ้นว่าเมื่อมีการลง
มติจะได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่ง 
หนึ่งหรือไม่ ซึ่งช่องทางนี้คงต้อง
ลุ ้นเหนื่อย เพราะใช้เพียงเสียง 
ส.ส. อย่างเดียวเท่านั้น
 หากจะใช้เสียง ส.ว. ที่จะตั้งไว้
ก่อนพ้นอ�านาจ ต้องรอให้ท่ีประ 
ชมุ ส.ส. ไม่สามารถตกลงกนัได้ว่า
จะให้ใครเป็นนายกฯ ลงคะแนน
แล้วไม่มีใครได้เสียงข้างมาก จึง 
จะเข้าเงื่อนไขให้ ส.ว. มาร่วมลง 
มติเลือกนายกฯด้วย
 แต่กรณีนี้ต ้องใช้เสียงสนับ 
สนุนถึง 2 ใน 3 หรือ 500 จาก 
750 เสียง จึงจะเปิดประตูต้อน 
รับคนนอกมาชิงต�าแหน่งนายกฯ
ได้
 ไม่ว่าจะเอาชือ่แขวนไว้ในพรรค 
การเมืองเ พ่ือชิงเก ้าอี้นายกฯ 
ตามช่องทางทีห่นึง่ หรือนัง่รอให้มี
คนเสนอช่ือชิงเก้าอ้ีนายกฯตาม
ช่องทางที่สอง ไม่มีช่องทางไหน
ง่ายส�าหรับการกลับคืนสู่อ�านาจ
หลังเลือกตั้ง
 เมื่อดูตามความน่าจะเป็น 
นี้แล้ว ไม่เกิดประโยชน์อะไร 
ท่ีจะเปิดหน้าล่อเป้าเอาชื่อไป
อยู่ในพรรคการเมือง

“ไม่เกี่ยวข้องสักอย่าง ไม่เห็นมี 
ใครเชิญไปเป็นประธานที่ปรึกษา 
ขอท�างานก่อน ยังมีเวลา อย่างไร
ก็ตาม ไม่กดดัน ไม่คิดอะไรมาก 
อยู่ที่ประชาชนจะตัดสินใจ อยู่ที่
พรรคการเมืองก�าหนดนโยบาย”
 ไม่ตอบรับ ไม่ปฏิเสธเสียที
เดยีว กบักระแสข่าวมเีทยีบเชญิให้
ไปนัง่เก้าอีป้ระธานทีป่รกึษาพรรค
พลังประชารัฐ เพื่อไม่ปิดโอกาส
หรือผูกมัดตัวเองส�าหรับ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
 ขณะที่ “บ๊ิกป้อม” พล.อ. 
ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงกลาโหม ไม่เคยคิดเล่นการ 
เมืองหรือเป็นนักการเมือง ยัน 
ไม่มใีครพรรคไหนมาทาบทามเข้า
พรรค พูดเรื่องนี้มานานแล้ว ถาม
อีกก็ตอบเหมือนเดิม
 ส่วนนายสนธิรัตน์ สนธิจิร
วงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ก็ออกมาปฏิเสธกระแส
ข่าวที่ว ่าร่วมมือกับนายสมคิด 
จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตรี 
ต้ังพรรคพลังประชารัฐว่าไม่เป็น
ความจริง รู้สึกตกใจกับข่าวที่ออก
มาเพราะไม่เคยมีใครมาทาบทาม 
ส่วนตัวไม่เคยเป็นนักการเมือง 
และไม่เคยเล่นการเมือง แล้วจะมี
ใครมาทาบทามได้อย่างไร
 อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะแสดง
ท่าทีตอบรับ หรือปฏิเสธ หรือยัง
แทงกั๊ก แต่ประตูสู่ถนนการเมือง
ยงัเปิดกว้างส�าหรบับิก๊ๆทัง้หลายที่
ถือครองอ�านาจอยู่ในตอนนี้ เมื่อ 
มีค�าอธิบายจากมือกฎหมายของ
รฐับาลอย่างนายวษิณ ุเครืองาม 
รองนายกรัฐมนตรี ที่ยืนยันว่า 
ไม ่มีกฎหมายใดห ้ามหัวหน ้า  
คสช. เป็นทีป่รกึษาพรรคการเมอืง
 “ในกฎหมายไม่มีอะไรห้ามไว้  

เปิดหน้าล่อเป้า
พรรคการเมืองที่เสนอชื่อ

อาจถูกปฏิเสธจากประชาชน 
จนไม่มีตัวแทนเป็น ส.ส. ในสภา
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 ชาวพุทธถึงเชื่อก็ต้องเรียนรู้ให้ชัดเจน ให้
เหตุผลประจักษ์ชัดแล้วค่อยเชื่อค่อยท�า เจ้า
กระทรวงแรงงานอาจไม่ได้งมงาย ท�าแล้วกค็งข�า 
เพราะคนโง่ยังมีอยู่ คนที่เชื่อแบบงมงายยังม ี
อยู ่ เพราะคนในกระทรวงไม่ใช่คนทีจ่ะรูอ้ะไรลึก 
ซึ้งแตกฉานในธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกคน 
หากความเชื่อที่ไม่สัมประยุทธด้วยปัญญาก็จะ 
เป็นความเช่ือของอวิชชาและความอยากที่หวัง 
เห็นความศักดิ์สิทธิ์ ชาวพุทธจ�านวนไม่น้อย 
จึงคล�าหาฤทธิ์ หาว่าใครมีฤทธิ์มีอ�านาจ ใคร 
เก่งกาจปราบสัมภเวสี ปราบวิญญาณชั่วร้ายได้
ก็จะไปให้มาช่วย
 ยังไงก็ขอให้คล�าหาหลักบ้าง แม้จะใช้ฤทธิ์
บ้าง ใช้พธิกีรรมบ้าง แต่อย่าลมืท�าพิธกีรรมแล้ว 
นมินต์พธิกีรไปบ้าง  พระทีส่อนหลกัธรรมท�าได้
ทั้งพิธีกรรมและพิธีกร จะได้มาสอนมาเตือน  
ถ้านิมนต์องค์ไหนไม่ได้ก็นิมนต์อาตมาก็ไม่ว่า
อะไร จะได้สอนให้เหน็ถงึหลกัธรรม ท�าให้มขีวญั 
ก�าลังใจ มีสติปัญญามีเหตุผลในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ไม่ใช่วิตกกงัวลหวาดกลวักบัเรือ่งโน้เรือ่ง 
นี ้เช่ือว่าผีเรียกคนโดดตึก โดดแม่น�า้อะไรต่างๆ
 เป็นเรื่องธรรมดาที่เมื่อมีภัยคุกคาม ก็
เกิดความกลัว มนุษย์ก็ต้องหาที่พึ่ง แต่
ต้องดูด้วยว่าที่พึ่งที่เป็นเกษมหรือไม่ พึ่ง
แล้วอบอุ่นใจสบายใจตลอดไปหรือไม่ ถ้า
เชื่อ “กฎแห่งกรรม” ก็จะเชื่ออย่างมีสติมี
ปัญญามเีหตผุล ไม่ใช่เชือ่เพราะงมงายใน
ฤทธิ์เดชอะไร 
 เจริญพร

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

In Brief : ย่อความ

กระทรวงปราบผี

ทรรศนะ

เป็นเรือ่งธรรมดาทีเ่มือ่มภียัคกุคาม ก็
เกิดความกลัว มนุษย์ก็ต้องหาที่พึ่ง 
แต่ต้องดดู้วยว่าทีพ่ึง่ทีเ่ป็นเกษมหรือ
ไม่ พึง่แล้วอบอุน่ใจสบายใจตลอดไป
หรือไม่ ถ้าเชื่อ “กฎแห่งกรรม” ก็จะ
เชื่ออย่างมีสติมีปัญญามีเหตุผล

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

เมือ่เรว็ๆนีม้ข่ีาวว่ากระทรวงแรงงานท�าพธิปีราบ
สัมภเวสี หรือไล่วิญญาณที่เข้ามารบกวนปั่น
ป่วนสร้างปัญหาท�าให้มีคนตาย คนโดดตึก  
มีกลุ ่มกปปส.ที่ไปชุมนุมและยิงกันตาย ท�า 
ให้ข้าราชการขวัญผวา เจ้ากระทรวงจึงต้องหา 
ทางปลอบขวัญด้วยการท�าพิธีไล่ผี แต่ก็มีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่า กระทรวงแรงงานน่าจะ
เปลี่ยนเป็นกระทรวงปราบผี ปราบสัมภเวสี 
 แต่เอาล่ะการท�าไสยศาสตร์อะไรก็ตามมัน 
ก็เป็นเรื่องความอบอุ่นใจ จะเป็นไสยศาสตร์
หรืออะไรก็ตาม ก็ยังดีกว่าไปท�าอะไรที่ไม่ได้
เรื่องมากกว่านี้ ทั้งที่มีสิ่งที่ดีกว่าไสยศาสตร์  
นั่นคือเรื่องกรรม เช่ือในการกระท�า เช่ือใน
ความเพียร ซึ่งความเชื่อของชาวพุทธต้องอยู่ที ่
การกระท�าและความเพียร 
 ถ้ากระทรวงต้องการจะแก้ไขปัญหาต่างๆ 
อย่างเรื่องแรงงานต่างด้าวก็ต้องใช้สติปัญญา
ความสามารถและความเพียร ท�าให้มีผลงาน
เป็นทีป่ระจกัษ์ ส่วนเรือ่งสมัภเวสมีารบกวนหรอื
วิญญาณมาอาศัยนั้น การปราบสัมภเวสีก็ท�า 
เพยีงเพือ่ให้มีความอบอุ่นใจ อย่าเช่ือแบบฝังหวั  
เพราะเป็นความเช่ือที่เลื่อนลอยเลื่อนเปื ้อน  
เราต้องยกระดับความเชื่อจากเลื่อนลอยเลื่อน
เปื ้อนเป็นความเชื่อที่มีสติปัญญา มองด้วย
เหตุผลว่าปัญหามาจากอะไร จากวิญญาณร้าย
หรือขาดคุณธรรม ขาดความส�านึก การแก้ปัญ 
หาต่างๆก็ต้องท�าด้วยความเพยีร ไม่ใช่ท�าเพยีง
เพ่ือความอุน่ใจแล้วฝังใจกบัค�าทีว่่า “ไม่เชือ่อย่า
ลบหลู่”  

ความแตกต่าง!

“ปณิธาน วัฒนายากร” ที่ปรึกษา 
“บิ๊กป้อม” ย�้าตามนายว่า “คสช.” 
ต้องอยู่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ โดยอ้าง
เรื่องความม่ันคง โดยเฉพาะช่วงนี ้
การเคลื่อนไหวทางการเมืองมีมากขึ้น  
ฝ่ายความมั่นคงจึงต้องท�างานหนัก 
มากขึ้น ประชาชนต้องการให้มีการ
เลือกต้ัง แต่เงื่อนไขสถานการณ์บ้าน
เมืองต้องสงบด้วย 
 ส่วนกลุ่ม “คนอยากเลือกตั้ง” ที่
เรยีกร้องให้ยบุ “คสช.” นัน้  “ปณธิาน 
วัฒนายากร” อ้างภารกิจหลักของ 
“คสช.” ต้องรักษาเสถียรภาพ ดูแล
ความปลอดภัยและความเรียบร้อย 
ของบ้านเมือง และยังย้อนถามว่าช่วง 
ที่จะเปิดพื้นที่ที่จะมีการเลือกตั้งก็ใคร 
จะท�าภารกิจเหล่านี้แล้วใครจะท�าได้
ส�าเร็จนั้น  
 ไม่ใช่แค่ท�าให้ย้อนถึงค�าถามของ 
“นิธิ เอยีวศรวีงศ์” ทีว่่า “กองทพัทหาร 
มีไว้ท�าไม?” เท่านั้น แต่ “เนติวิทย์ 
โชติภัทร ์ไพศาล”  ลูกศิษย ์ของ 
“ปณิธาน วัฒนายากร” ยังโพสต์ 
เรียกร้องให้ “ปณิธาน วัฒนายากร” 
ลาออกจากการเป็นทีป่รกึษา “บิก๊ป้อม.”  
แล ้วเอาเวลามาสอนหนังสือดีกว ่า 
เพื่อลบล้างภาพลักษณ์ มลทินที่จะ 
ต้องแปดเปื ้อนและเป็น อาจารย์ตัว 
อย ่างของนิสิตที่ ใฝ ่ประชาธิปไตย 
 และยืนอยู่ข้างประชาชน
 เพราะปัญหาของบ้านเมืองวันนี้ 
คือฝ่ายหนึ่งต้องการ “ประชาธิปไตย” 
อีกฝ่ายอยากให้ “เผด็จการ” มีอ�านาจ
ต่อไป ไม่ใช่ค�าถาม “ไก่กับไข่...อะไร
เกิดก่อนกัน” ที่จะตะแบงและตะแคง
อย่างไรก็ได้  
 ประเด็นจึงอยู ่ที่บทบาทของ 
“กองทพั” วนันีว่้า ท�าหน้าทีใ่นฐานะ
อะไร รบัใช้ประเทศชาตแิละประชา 
ชนหรือรับใช้“รัฐประหาร”?
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เศรษฐกิจ

KBTGสร้าง‘เกด’คูห่อูจัฉรยิะ

นายสมคดิ จริานนัตรตัน์ ประธาน
กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป 
(KBTG) เปิดเผยว่า บริการด้าน
การเงินไทยมีความก้าวหน้าแล้ว
ระดับหนึ่ง ปัจจุบันธนาคารกสิกร
ไทยมกีารท�าธุรกรรมผ่านช่องทาง
ดิจิทัลมากกว่า 80% ของธุรกรรม
ทั้งหมด แต่ยังมีคนอีกจ�านวน 
มากยังเข้าไม่ถึงบริการของธนา 
คาร  เนื่องจากข้อจ�ากัดการเข้า 
ถึงบริการรูปแบบเดิมๆ ล่าสุด
ธนาคารจึงได ้พัฒนา “เกด” 
(KADE : K PLUS AI-Driven 
Experience) ซึ่งเป็นการผสม 
ผสานประสบการณ์ทางการเงิน 
ของธนาคารกสิกรไทยให้เข้ากับ
วิ สัยทัศน ์และความเชี่ยวชาญ 
ทาง เทคโนโลยีและการออก 
แบบประกอบด้วยกลไกอัจฉริยะ 
ที่ใช ้ AI เป็นตัวจักรส�าคัญใน
บริการต่างๆใน K PLUS โดย
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 “เกด” สามารถเรยีนรูร้ปูแบบ
การใช้ชีวิตของลูกค้า ตลอดจน
ความต้องการทางการเงินท้ังใน
ด้านธรุกจิและชวิีตส่วนตวั ท�าหน้า 
ที่เป็นคู ่หูผู ้รู ้ใจคอยเติมเต็มชีวิต
ทางการเงิน เช่นเตือนให้ลูกค้า 

ไม ่ลืมจะท�าธุรกรรมที่จ� า เป ็น  
ช่วยน�าเสนอสินค้าและบริการที่
เหมาะสม นอกจากนี้ยังแนะน�า
การใช ้จ ่ายและการลงทุนที่จะ 
เพิ่มศักยภาพทางการเงินและ
โอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้า เป็น
คู ่หูครบวงจรที่ตอบโจทย์การใช้
ชีวิตของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

KBTG เผยวิสัยทัศน์ “ธนาคารแห่งอนาคตต้องฉลาดรู้ใจและ
ท�าให้ชวีติของลกูค้าดีขึน้” เปิดตวั “เกด” นวตักรรมทางการเงนิ
รูปแบบใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการ
ออกแบบที่ยึดถือการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าใช้บริการ K PLUS ที่
ง่าย รู้ใจและเข้าถึงผู้ใช้ทุกกลุ่ม  

พบนักลงทุน : ปกรณ์ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ 
อคีวปิเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) น�าเสนอข้อมลู ในงาน Opportunity Day ประจ�าไตรมาส 
4/2560 โดย ตั้งเป ้ารายได ้ป ี 2561 เติบโต 20% บอร ์ดเอาใจผู ้ถือหุ ้น 
อนุมัติจ่ายปันผล 0.12 บาท/หุ้น ก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พ.ค. 2561 

ร่วมมือ : รังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมมือกับ ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย 
ออกบัตรเครดิตนิติบุคคล “ฟลีทการ์ด” บัตรเครดิตส�าหรับช�าระค่าน�้ามัน เพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย ณ สถานีบริการน�้ามัน พีที ทั่วประเทศ

TFGชธูรุกจิ4.0เป้ารายได้30,000ล้าน

 เช่น K PLUS Beacon ออก 
แบบการใช้งานธนาคารบนโทร 
ศัพท์มือถือในรูปแบบใหม่ที่ผู ้ใช ้
ไม่จ�าเป็นต้องมอง เพื่อให้ผู ้บก 
พร่องทางการเห็นสามารถใช้บริ 
การได้อย่างสะดวกและทัดเทียม 
โครงการพรวนฝันใช้ Service 
Intel l igence น�าเสนอสินค ้า 
เกษตรแบบตรงใจให้กับผู้ซื้อและ 

นายเชิดศักดิ์  กู ้ เ กี ยรตินันท ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารบริษัท 
ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือTFG เปิดเผยผลประกอบการ
บริษัทที่สร้างรายได้สูงขึ้นและก�า 
ไรสุทธิต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน  
จึงเดินหน้าสู่แผน TFG 4.0 ปรับ
ฐานเทคโนโลยีในการผลิตและ
ความช�านาญของบุคลากรทุก 
ด้าน เพิ่มออโตเมติกไลน์ช�าแหละ
ไก่ เครื่องฟักไข่ที่ทันสมัย เพิ่มการ
ใช้หุ่นยนต์ในการบรรจุถุงอาหาร
สัตว์ ต้ังโรงงานผลิตอาหารสัตว์
ใหม่แบบครบวงจร  
 ทั้งนี้ตั้งเป้าหมายปรับพอร์ต
การขายสู่ตลาดที่มีมาร์จิ้นสูงขึ้น 
ประกอบด้วย ตลาดส่งออกเนื้อ 

ไก่แช่แข็งจากการส่งออก 37,000 
ตัน มูลค่า 3,300 ล้านบาท ในปี 
2560 ให้เติบโตกว่า 30% เป็น 
50,000 ตัน ปี 2561 และเพิ่มการ

รายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร
สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย โดยการอนุมัติและ 
รับเงินเข้าบัญชีใช้เวลาไม่เกิน 1  
นาท ีนอกจากนี ้“เกด” ยงัสามารถ
สร้างโอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงนิ
ทุนได้อย่างทันท่วงที ท�าให้ธุรกิจ
เตบิโตและฐานลกูค้าขนาดใหญ่ใน 
K PLUS ท�าให้มีต้นทุนทางการ
ตลาดทีต่�า่มาก จงึเชือ่ว่า “เกด” จะ
สร้างโอกาสที่ดีและท�าให้ชีวิตคน
ไทยดขีึน้อย่างแน่นอน โดย “เกด” 
ใน K PLUS จะเริ่มให้บริการภาย 
ในสิ้นปีนี้ #เกด #รู้ใจRightNow

ผลิตไก ่ปรุงสุกเพื่อส ่งออกอีก 
10,000 ตันจากโรงงานที่จะเปิด
ใหม่ และเริ่มผลิตกลางปีนี้ ส่วน
ธุรกิจฟู ้ดเซอร ์วิสและโมเดิร ์น 
เทรด ไก่และสุกรจากกว่า 1,000 
ล้านบาท ในปี 2560 เป็น 2,500 
ล้านในปี 2561 เพิ่มการขาย 
เข ้าสู ่ตลาดสุกรช�าแหละผ ่าน 
โมเดิร์นเทรดและฟู้ดเซอร์วิสและ
ขยายก�าลั งผลิตสุกรช� าแหละ 
เป็น 75% ตัง้โรงงานใหม่ผลติสกุร
แปรรู ปและ ไส ้ ก รอกหมูป ี นี้  
โดยเช่ือม่ันว่าปี 2561 จะเติบโต 
ต่อเนือ่งและสร้างรายได้ ประมาณ 
30,000 ล้านบาท โดยการขยาย
ธุรกิจทั้ง 3 แกนคือ ไก่ สุกรและ
อาหารสัตว์
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ต่างประเทศ

สหรฐัยนั‘ทรมัป์’พร้อมพบ‘คมิ’ 
โฆษกท�าเนียบขาวแถลง สหรฐั
มั่นใจจะมีการพบกันระหว่าง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ผูน้�าสหรฐั กบันายคมิ จอง-อึน 
ผู้น�าเกาหลีเหนือ หากเกาหล ี
เหนือท�าตามสัญญา แม้เกา 
หลีเหนือจะยังไม่ออกแถลง 
การณ์อย่างเป็นทางการถึง 
แนวโน้มการเจรจา
 คณะผู ้แทนเกาหลีใต ้ซึ่งไป
เยือนเกาหลีเหนือเมื่อสัปดาห์ที่
แล้วแถลงว่า นายคิม จอง-อึน 
แสดงความประสงค์ที่จะพบกับ
ประธานาธิบดีทรัมป ์และประ 
ธานาธิบดีมุน แจ-อิน ของเกา 
หลีใต้ เพื่อหารือแนวทางปลด
ชนวนนิวเคลียร์ โดยส่ือเกาหล ี
เหนือรายงานข่าวการเยือนของผู้
แทนเกาหลใีต้เท่านัน้ แต่ไม่ได้เผย
รายละเอียดในการเจรจา การที่
เกาหลีเหนือยังคงเงียบต่อเร่ือง 
ดงักล่าวกลายเป็นประเดน็สงสยัว่า 
จะมีการพบกันระหว่างผู้น�าสหรัฐ
กับเกาหลีเหนือจริงหรือไม่ ซึ่ง
ท�าเนียบขาวม่ันใจว่าผู้น�าทั้งสอง 
จะพบกันหลังจากมีค�าเชิญและ
สหรัฐตอบรับแล้ว ขณะที่ทางการ
เกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือยัง 
คงสงวนท่าทีและอาจต้องใช้เวลา
เพื่อวางแนวทางให ้ เหมาะสม  
นอกจากนี้คณะเจ้าหน้าที่เกาหล ี
ใต้ยังมีก�าหนดเยือนจีน ญี่ปุ ่น  
และรัสเซีย ในสัปดาห์นี้
 นายไมค์ ปอมเปโอ ผู้อ�านวย
การส�านักข่าวกรองกลางสหรัฐ 
เปิดเผยว่า การเจรจาที่จะเกิดขึ้น
ระหว ่างผู ้น�าสหรัฐและเกาหล ี
เหนือเป็นความส�าเร็จอย่างแท ้
จริง และสหรัฐไม่มีการตั้งเงื่อนไข
ใดๆกับเกาหลีเหนือก่อนที่การ
เจรจาครั้งแรกและครั้งประวัติ 
ศาสตร์ระหว่างผู้น�าเกาหลีเหนือ
และสหรัฐจะเกิดขึ้น
 ขณะท่ีประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
ของจีน กล ่าวต ่อคณะผู ้แทน
เกาหลีใต้ในวันนี้ว่า จีนก�าลังรอ
คอยที่จะเห็นการเจรจาที่ราบร่ืน

ข่าวย่อย

งานรถเจนีวาเมินพริตตี้ 
ท่ามกลางกระแสมที ู(#Metoo)  
ตีแผ่การล่วงละเมิดทางเพศ 
ท�าให้บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์หลาย
แห่งในงานมอเตอร์โชว์ที่นคร 
เจนีวา ไม่เน้นพริตตี้ที่แต่งกาย
นุง่น้อยห่มน้อย  เพราะเชือ่ว่าผู้
เข้ามาชมงานจสนใจรถยนต์รุน่
ใหม่ๆ มากกว่าถ่ายรูปพริตตี้  
หลายบธูจงึไม่มีพรติตี ้ แต่จะมผีู้
คอยให้ข้อมลูส�าคญัของรถยนต์
รุน่ต่างๆแทน เช่น บธูของโรลส์
รอยซ์และบธูของโตโยต้า

ชาวนามุมไบประท้วง
ชาวนาอินเดียหลายหมื่นคน
เดนิเท้า 165 กโิลเมตรเป็นเวลา 
6 วันจากเมืองนาสิกลงมายัง
นครมุมไบวานนี้ (13 มีนาคม) 
โดยรวมตัวที่สนามอาซัด ไม
ดานทางตอนใต้ของเมือง เรยีก
ร้องขึ้นราคาพืชผลและสิทธิท่ี
ท�ากินในป่า ในจ�านวนนี้มีคน
ชราและเดก็เลก็รวมอยู่ด้วย  โดย 
ผู ้ชุมนุมสวมหมวกสีแดงและ 
ถือธงสีแดง นอกจากเรียกร้อง
ให้ยกที่ดินในป่าให้แก่ชาวนา
พืน้เมอืงทีอ่าศยัท�ากนิในป่ามา
หลายปีแล้วยังให้ยกหนี้สิน
การเกษตรทั้งหมดและจ่ายค่า
พชืผล 1 เท่าครึง่ของต้นทนุการ
 
โตเกียวพบศพเด็กดอง 
ส�านักข่าวเกียวโดรายงานว่า 
บริษัทก�าจัดปลวกซึ่งก�าลังปรับ 
ปรงุบ้านหลงัหนึง่ในกรงุโตเกียว  
พบศพทารกหลายรายถูกดอง
ไว้ในขวดต่างๆ บางรายยงัไม่ได้ 
ตัดสายสะดือ โดย 3-4 ขวดที่
พบอยู่ใต้พื้นบ้านที่ถูกท้ิงไว้ 3 
ปีแล้วซึ่งสูติแพทย์เคยอาศัยอยู่
ช่วงหนึ่ง ก่อนที่ผู้ซื้อบ้านราย
ล่าสุดจะเข้ามาปรับโฉมใหม่  
โดยศพทารกถกูดองเกบ็ไว้ด้วย
สารบางอย่างที่คล้ายกับฟอร์ 
มาลิน ซึ่งต�ารวจก�าลังสอบสวน
โดยยังไม่แถลงยืนยันใดๆ 

ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่ 
จะมีขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 
 โฆษกประจ�าท�าเนียบประธา 
นาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่า ประ 
ธานาธิบดีสีกล่าวต่อนายชุง อึย 
ยอง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง 
แห่งชาติเกาหลีใต้ ว่าเขามีความ
เหน็ตรงกนักบัเกาหลใีต้ และก�าลงั
ต้ังหน้าต้ังตารอการประชุมสุด 
ยอดที่ราบรื่นระหว่างเกาหลีเหนือ
และเกาหลีใต้ และสนับสนุนการ
พบกันคร้ังประวัติศาสตร์ระหว่าง
ผู้น�าสหรัฐและเกาหลีเหนือ นาย 
ชุงก�าลังเยือนจีนเพื่อแจ้งเกี่ยวกับ
ผลการเจรจาหลังจากเขาเดินทาง 
ไปเยือนเกาหลีเหนือเมื่อไม่นาน

มานี้ ซึ่งน�าไปสู่ความตกลงท่ีว่า
ผู ้น�าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้
จะประชุมสุดยอดร่วมกันในเดือน
หน้า นายชุงเพิ่งเดินทางเยือน
สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเขา 
ได้ส่งมอบค�าเชิญของนายคิมไป 
ให้แก่ประธานาธิบดทีรมัป์ ซึง่นาย
คิมได้เชิญนายทรัมป์ให้เจรจา 
เรื่องโครงการพัฒนาอาวุธนิว 
เคลียร์ของเกาหลีเหนือ นอกจาก 
นี้นายชุงกล่าวกับประธานาธิบดี 
สีด้วยว่า ประธานาธิบดีสีมีบท 
บาทส�าคัญในกระบวนการทาง 
การทูตที่น�าไปสู ่การตกลงท่ีจะ 
พบกันของผู้น�าสหรัฐและเกาหลี 
เหนือ

บบี‘อาโสะ’แจงเอกสารขายท่ีดนิ
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ และ
นายทาโร อาโสะ รัฐมนตรีคลัง 
ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับนาย 
อาเบะ ก�าลังเผชิญกระแสกดดัน
อย่างหนักกรณีปกปิดเรื่องอื้อฉาว
การเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องใน
การขายที่ดิน
 นายอาเบะกล่าวกบัสือ่มวลชน
หลงัจากกระทรวงการคลงัรายงาน
ว่าได้มีการแก้ไขเอกสารเรื่องการ
จ�าหน่ายที่ดินของรัฐว่า เรื่องนี้จะ
ท�าให้ความเชื่อมั่นในรัฐบาลสั่น
คลอน เขารู้สึกว่ามีส่วนต้องรับ 
ผิดชอบในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
และกล่าวขออภัยต่อประชาชน 
นอกจากนี้นายอาเบะกล่าวว่า เขา
ต้องการให้นายอาโสะด�าเนินการ
ทุกวิถีทางในการชี้แจงข้อเท็จจริง 

ที่เกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มี
เหตุการณ์เช ่นนี้เกิดขึ้นอีก ใน 
ขณะที่นายอาโสะเปิดแถลงข่าว
ชี้แจงว่า เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับ
การขายที่ดินได้แก้ไขเอกสารให้
ตรงกับค�าช้ีแจงของหัวหน้าหน่วย
งานดังกล่าวที่มีต่อรัฐสภา 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4788 (1311) วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

SAMMI-OM-040517-01

TSL P1-270218

รายละเอียดของงาน
•	 ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมท�างานตลอดเวลา
•	 รับ-ส่งลูกเรือ	sign-on/sign-off	ตามท่าเรือต่าง	ๆ	
	 และบริการพนักงานออฟฟิศ	รวมไปถึงบริการแขก	VIP	ของบริษัท
•	 น�าส่งเอกสารไปตามท่าเรือต่าง	ๆ	และท�าหนังสือสัญญาค�้าประกัน
	 ลูกเรือที่สนามบิน
•	 รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงก�าหนดดูแลรักษารถยนต์	
	 หรือเกิดอุบัติเหตุ
•	 ท�ารายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	ค่าน�้ามัน,	ค่าทางด่วน,
	 ค่าจอดรถ	ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาทันตามก�าหนดระยะเวลา
•	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

TSL NAXCO (THAILAND) COMPANY LIMITED
เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นตัวแทนเรือขนส่งสินค้�ท�งบริษัทต้องก�ร
รับสมัครพนักง�นเพื่อเข้�ร่วมง�นกับเร� ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขับรถ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•	 เพศชาย	อายุ	28-40	ปี
•	 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นขึ้นไป
•	 มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย	2-3	ปี
•	 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
•	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
•	 สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้

สวัสดิการเบื้องต้น 
•	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	•	ค่ารักษาพยาบาล	•	ชุดยูนิฟอร์ม	
•	ประกันชีวิต	•	ประกันอุบัติเหตุ	•	ค่าทันตกรรม	•	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

ท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานของท่านไดที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 2901-2902, 2904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
(กรณีที่ท่านส่งจดหมายมาทางบริษัท) หรือทาง E-mail : issara_c@tsl-naxco.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-0500

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 050318=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแร่ธำตุและอำหำรเสริมในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น�้ำ ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. พนกังานขบัรถ 6 ล้อ  1 ต�าแหน่ง
2. พนกังานขบัรถ 4 ล้อ 1 ต�าแหน่ง  

  ต�าแหน่งที ่1-2 
	 •	เพศชาย	อาย	ุ25	ปีขึน้ไป	วฒุปิ.6		ขึน้ไป
 •	มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงู	รวมถงึมทีศันะคติ
 •	ถ้ามปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

3.	พนกังานคลงัสินค้า	 1 ต�าแหน่ง
 •	เพศชาย/เพศหญงิ	อาย	ุ20	ปีขึน้ไป	
	 •	วฒุ	ิม.6	หรอื	ปวช.ขึน้ไป
	 •	มคีวามอดทนและรบัผดิชอบพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

4.	พนกังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง	 10 ต�าแหน่ง
 •	เพศชาย/เพศหญงิ	อาย	ุ18	ปีขึน้ไป	วฒุปิ.6	ขึน้ไป
	 •	มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืร้นในการท�างาน	มทีศันะคตทิีด่ี

สวสัดกิาร : เงนิเดอืน	ประกนัสงัคม	ประกนัอบุตัเิหต	ุค่าล่วงเวลา		 	
																	ค่าเบีย้เลีย้ง	ค่าครองชพี	ค่าเช่าบ้าน	เบีย้ขยนั
																	โบนสัประจ�าปี	ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่	:	15/49	หมูท่ี	่8	ต.ล�าโพ	อ.บางบวัทอง	จ.นนทบรุ	ี11110

ตดิต่อ 08-1696-9536, 08-1850-8600, 08-1927-9536
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
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หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

1. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด  
    คุณสมบัติ
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป   • รักงานขาย และงานบริการ   • มีบุคคลค�้าประกัน  ซื่อสัตย์ 
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ขยัน และอดทน    • ประจ�าส�านักงานระยอง และกรุงเทพฯ 
  • มีมอเตอร์ไซค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ   • รายได้ดี

2. พนักงานขับรถร่วมขายสินค้า  
     คุณสมบัติ  
  • เพศชาย อายุ 20-35 ปี   • สามารถขับรถและมีรถกระบะตอนเดียว หลังคาทึบสูง 1.80 เมตรขึ้นไป เป็นของตนเอง
  • มีรถมาร่วมจะมีรายได้พิเศษ   • มีบุคคลค�้าประกัน   • งานประจ�า รายได้ไม่ต�่ากว่า  33,000  บาท
  • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานบางพลี) 
  • รู้เส้นทางในระยอง เป็นอย่างดี (ประจ�าส�านักงานระยอง และภาคตะวันออก)

122/999 หมู่ 6 ซ.จตุรมิตร ถ.เทพารักษ์ กม.12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-3123232, 038-915100

ผลิตน�้ำดื่มบริสุทธิ์จำกธรรมชำติ  ซึ่งผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยแสงอุลตร้ำไวโอเลต และผ่ำนโอโซน
ซึ่งบริษัทฯ ได้รับมำตรฐำนจำก มอก., GMP, HACCP  มีควำมประสงค์จะรับพนักงำนในต�ำแหน่งดังต่อไปนี้

สนใจติดต่อ คุณวนิดา   โทร. 086-340-0490,  086-340-0491 หรือ 02-312-3232  
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.  ในวันจันทร์–ศุกร์  
  หรือสาขาที่ระยอง  ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 038-915-100

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดกิาร : ประกนัสงัคม คา่ลว่งเวลา เบีย้ขยนั โบนสัประจำาป ีทอ่งเทีย่ว
             ที่อยู่ 182/8 ซ.กรุงธนบุรี 6 ถ.กรุงธนบุรี บางลำาภูล่าง คลองสาน กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (วท.บ.)
	 •	เพศหญิง	อายุ	22	ปีขึ้นไป	

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

1

2

3

4

5

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.
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ULEKT-P1-150917-01

สนใจสงใบสมัคร และเงินเดือนที่ตองการมาที่ บริษัท ยู.เล็กเทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่ 157 ซอยพุทธบูชา 36 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2870-7791-5, 0-2426-4324-6 แฟกซ 0-2874-8378

E-mail : hr@ulek.com  www.ulek.com

บริษัทดำเนินธุรกิจจำหนายอาหารสัตว เชน อาหารปลาซากุระ
ไวทโรส อาหารนก อาหารกระตาย เปดรับบุคลากร
เพื่อรองรับการขยายงานหลายตำแหนง ดังนี้

**ทุกตำแหนง
งาน**

มีประสบการณและที่พักใกลบริษัท

จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.

2.

3.

บริษัทมีสวัสดิการ, โบนัส,
วันหยุดประจำป และอื่น ๆ

  เจาหนาที่ฝายขาย (กทม.)   5 อัตรา
• สามารถขับรถจักรยานยนต และมีใบอนุญาตขับขี่ (ใชรถของบริษัท)

  เจาหนาที่ฝายขาย (ตจว.)   5 อัตรา
• มีรถกระบะเปนของตนเอง

  เสมียน/ธุรการประจำออฟฟศ  10 อัตรา
• เพศหญิง อายุ 20-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

• เพศชาย อายุ 22-35 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
• มีหลักทรัพยค้ำประกันมูลคา 100,000 บาท 
• มีเงินเดือนประจำ และคานายหนาจากยอดขาย
• รายได 25,000-50,000 บาท

ตำแหนง 1-2

THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

ด่วน!รบัสมคัรงาน
บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังขยายงานและต้องการ
รับสมัครบุคลากร เพื่อรองรับการขยายงานในตำาแหน่งต่างๆ ดังนี้

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 08-6342-1687 (คุณอา)
08-1358-1339 (คุณอึ่ง) โทร. 0-2959-7336-7 โทรสาร : 0-2959-7338

Email : scales1@ksc.th.com, a-aor-2518@hotmail.com  ID LINE : ekachaiids

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 

LONDRI-P-120218

โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก
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สังคม

FUNTASTIC Play&Learn

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) น�าโดย ดร.ณัฐกิตต์ิ  
ต้ังพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้ 
จดัการใหญ่ สายงานการตลาด จดั
แคมเปญ Kids Genius “FUN 
TASTIC Play & Learn เพลิน
เรยีนรู”้ ชวนคณุพ่อคณุแม่ยคุใหม่
มาร่วมเสรมิสร้างทกัษะการเรยีนรู้
เปิดประสบการณ์ชีวิตให้กับลูก
น้อยผ่านคลาสเล่นรูส้ดุสร้างสรรค์ 
“Learning by Playing” โดย
ภายในงานมีคุณแม่ยุคใหม่มา 
ร่วมแบ่งปันเคล็ดลับเกี่ยวกับการ
เลือกคอร์สเรียนให้ลูกน้อย
 เมย์-มารษิา ฮอร์น โหลทอง 
คุณแม่น้องมาวิน-น้องมาริลิน  
ฮอร์น โหลทอง เล่าว่า การเลือก
สถาบันการเรียนให้กับลูกและให้
เขาไปทดลองเรียนก่อน ส่ิงท่ีส�า 
คัญที่สุดคือความชอบของลูก ถ้า
ลูกชอบแม่ก็แฮปปี ้และก็จะส่ง 
เสรมิ ถ้าไม่ชอบกเ็ปลีย่นให้ไปลอง
อย่างอื่น ซึ่งปัจจัยในการเลือก

 แอร์-จรยิาภรณ์ วงศ์สวสัด์ิ 
คุณแม่สายบล็อกเกอร์แห่ง The 
LovelyAir.com ที่มาพร้อมน้อง 
ดีดี้-วราภา น้องลูฟวร์-วรา วงศ ์
วราภา กล่าวว่า “แอร์จะแบ่งเวลา
ในการท�าบล็อกและเวลาเล้ียงลูก 
อย่างชัดเจน โดยจะให้เวลากับ
ครอบครัวเป็นหลกั เพราะอยากจะ
ปลูกฝังความรักความอบอุ่นและ
ใกล้ชิดกบัลกูให้มากทีส่ดุเพือ่ท่ีเรา
จะได้คอยสังเกตว่าลูกชอบท�ากิจ 
กรรมอะไรเป็นพิเศษ และลองท�า
กจิกรรมหลายๆอย่าง ให้ลกูได้ค้น 
หาตวัเองผ่านการวาดรปู เล่นดนตรี 
ยิมนาสตกิพอเราเหน็ว่าเขาชอบท�า
อะไรจึงค่อยสนับสนุน ซึ่งเคล็ดลับ
ในการเลือกโรงเรียนเสริมทักษะ
ให้กับลูกคือจะเน ้นเรื่องความ
ปลอดภัยของโรงเรียนเป็นหลัก 
เมื่อมนุษย์แม่สามารถฝากลูกไว ้
กับโรงเรียนที่ไว้ใจได้ก็แฮปปี้ และ
สามารถไปท�ากิจกรรมต่างๆใน
ศูนย์ฯระหว่างรอลูกเรียนได้ 

โรงเรียนของเมย์จะดูตั้งแต่เรื่อง
ความสะอาด คอร์สเรียน รายละ 
เอียดการเรียนการสอน บุคลากร 
และมองไปถึงว่าลูกเราจะได้อะไร
กลับมา และในช่วงระหว่างรอ 
ลูกเรียนในศูนย์ฯก็สามารถที่จะ 
หากิจกรรมต่างๆท�าได้ เช่น ไป
ร้านกาแฟ แวะร้านหนงัสอื เป็นต้น  
 อุ๊-เจนนิส ยังพิชิต คุณแม่ 
ลูกแฝดน้องเจส-เจตจรฏ และ 
น้องจาณีน ยังพิชิต เผยว่า การ
เลือกที่เรียนเสริมทักษะให้ลูกจะ 
ดูจากพัฒนาการและความชอบ

ตามแต่ละช่วงวัยของเขา ทั้งวิชา 
การ บูรณาการ ภาษา กีฬา ศิลปะ 
ฯลฯ ให้ลองสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยท�า 
แต่ทั้งนี้ก็ต้องหมั่นสังเกตความ
ชอบและความสุขของลูก ถ้าเขา 
ไม่ชอบก็อย่าไปกดดัน ให้โฟกัส 
ในสิ่งที่ลูกชอบดีกว่า ถ้าหากมี
โรงเรียนในศูนย์ฯที่สะอาดและ 
ปลอดภัยแม่ก็วางใจที่จะฝากลูก 
ไว้กบัโรงเรียน ส่วนแม่กส็ามารถไป
ท�าอย่างอื่นระหว่างรอลูกได้ เช่น 
ชอปปิ้ง ซื้อของให้ลูก ซื้อกับข้าว 
ท�าธุรกรรม ท�าเล็บ เป็นต้น” 

สภุาพร พมิลลขิติ ทีป่รกึษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์  
กรรมการผู ้ จัดการฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์ ช ้อปปิ ้งเซ็นเตอร์ แถลงข่าว  
“เดอะมอลล์ เพ็ท โชว์ ครั้งที่ 3” งานแสดงสัตว์เลี้ยงคร้ังยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้ 
คอนเซ็ปต์  The City of Magic 

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
และพนักงานธนาคารแต่งชุดไทยย้อนยุคเข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความ
หนาว” โดยเข้าชมนทิรรศการ ร้านค้า และสวนดอกไม้นานาพนัธุ ์สมัผสักบับรรยากาศ
วิถีชีวิตชาว ที่บริเวณหน้าลานพระราชวังดุสิต สนามเสือป่า 
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สังคม

สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ โรงแรมและรีสอร์ตในเครือเซ็นทารา  
เป็นประธานประกอบพิธีพราหมณ์ลงเสาเอก-เสาโท การก่อสร้างโรงแรมโคซี่ พัทยา 
โดยมี คุณหญิงสุจิตรา มงคลกิติ, มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, สังข์ ว่องปรีชา, ออสติน 
โรบินสัน, อังเดร บรูลฮาร์ท ร่วมในพิธี 

พิเชษฐ สิทธิอ�านวย กรรมการผู้อ�านวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พร้อม 
ด้วย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต  
เปิดโครงการ “The Stock Master University 2018” เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้
และความเข้าใจด้านการลงทุน 

อนุวัติ วิเชียรณรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โฟร์โนล็อค จ�ากัด จัดงาน 
“4NOLOGUE PRESENTS (โฟร์โนล็อค พรีเซนต์)” ฉลองครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปี
ที่ 11 ของบริษัท โดยมีผู้สนับสนุนหลัก เหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง และเซเลบริตี้  
ร่วมแสดงความยินดีมากมาย 

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย  
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับ 
Ms.KatrinBannach หัวหน้าส�านักงานมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ในโอกาส
เข้าแนะน�าองค์กร พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกัน
 

ช�านาญ เมธปรีชากุล รองประธานกรรมการบริหาร บจก.เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดงาน 
“MADE IN SUMMER” มอบความพิเศษต้อนรับซัมเมอร์ ด้วยส่วนลดสูงสุด  
50% ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, และพารากอน ดีพาร์ท 
เม้นท์สโตร์ โดยมี กิติมา เหลืองศรีทอง ร่วมงาน

พิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จ�ากัด  (มหาชน) พร้อม
คณะผู้บริหาร ร่วมน�าเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน เพื่อน�า 
เสนอผลประกอบการประจ�าปี 2560 โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 61 โตที่ระดับ 30%  
ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชดา)  

กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-สื่อสารองค์กรและธุรกิจ 
สัมพันธ์ บมจ.บัตรกรุงไทย มอบเสื้อผ้าจากผู้มีจิตศรัทธา พร้อมทั้งข้าวสารและของ 
ใช้ ในกิจกรรม “รักจากใจให้ข้าวแลกอุ่น” ให้กับ อนัญญา บัวฝรั่ง เจ้าหน้าที่ดูแล  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ปทุมธานี 

สุชาติ ศรีฉัตรสุวรรณ ผู้จัดการส่วนขาย บริษัท พัฒน์กล จ�ากัด (มหาชน) พร้อม 
ด้วย ทีมผู้เชี่ยวชาญ บริษัท พัฒน์กลแมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ร่วมกับสถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานสัมมนาในหัวข ้อ  
Food Freezing and Refrigeration 2018
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	 	 	 	 	 	 	 วันที่	12	มีนาคม	พ.ศ.	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561
เรียน	 ผู้ถือหุ้นบริษัทหลักทรัพย์		อาร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	 1.	 ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560
	 	 	 2.	 รายงานประจ�าปี	2560	(CD-R)
	 	 	 3.	 ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
	 	 	 4.	 ข้อบังคับของบริษัท	หมวดที่	4	การประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 5.	 การลงทะเบียน	วิธีการมอบฉันทะ	และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 	 6.	 แผนที่	บริษัทหลักทรัพย์	อาร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 7.	 หนังสือมอบฉันทะ
	 ด้วยคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์	 อาร์เอชบี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (บริษัท)	 ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	 2561	 ในวันศุกร์ที่	 23	 	มีนาคม	พ.ศ.	2561	 	 เวลา	16.00	น.	ณ	ห้องประชุมบอร์ด	ชั้น	10	อาคารสาทร 
สแควร์	 ออฟฟิศ	 ทาวเวอร์	 เลขที่	 98	 ถนนสาทรเหนือ	 แขวงสีลม	 เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 10500	 เพื่อพิจารณาเรื่อง 
ต่าง	ๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560
	 	 	 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2560	 เมื่อวันที่	 24	 เมษายน	 2560	 โดยมีส�าเนารายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	 1/2560	 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง	 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	 1	 ที่ได้ 
ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ :	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว	เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560	ให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรอง	

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2560
	 	 	 บริษัทได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัท	ในรอบปี	2560	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
2560	ดังปรากฏในรายงานประจ�าปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2	ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ :	 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการด�าเนินกิจการในรอบปี	 2560	 ให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส�าหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
	 	 	 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	ซึ่งก�าหนดให้	บริษัทต้องจัดท�างบดุลและบัญชี
ก�าไรขาดทุนประจ�าปี	ณ	วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท	ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน 
การประชุมสามัญประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	

	 	 บริษัทได้จัดท�างบการเงินประจ�าปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ	โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว	ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ�าปี	หัวข้องบการเงิน	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2	ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ :	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนองบการเงินส�าหรับงวดสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ซึ่งผู้สอบ
บัญชีได้ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	 รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ�าปี	2560	หัวข้องบการเงิน	ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย		2	

วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระ
	 	 	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และข้อบังคับของบริษัทก�าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุน้ประจ�าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง	1	ใน	3	เป็นอตัรา	หรอืให้ออกโดยจ�านวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วน	1	ใน		3	ของกรรมการ
ที่มีอยู่ทั้งหมด	โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้	ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งหมด	5	คน	ซึ่งใน 
ปี	2561	มีกรรมการที่จะพ้นจากต�าแหน่งเนื่องจากถึงคราวออกตามวาระ	จ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่	
	 	 	 1.	นายธรัฐพร		เตชะกิจขจร		 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 	 	 2.	ดร.เวทางค์		พ่วงทรัพย์	 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
             
		 	 	 คณะกรรมการ	 ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย	 ได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการและคุณสมบัติของ
กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระแต่ละท่านแล้ว	เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระทั้ง	2	ท่าน	เป็นผู้ที่
มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ	ความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท	ในช่วงเวลาที่ 
ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทเป็นอย่างดี	 และกรรมการทั้ง	 2	 ท่านไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด	 จึงเห็นสมควรให้
กรรมการทั้ง	2	ท่าน	ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	ทั้งนี้	ประวัติกรรมการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	3	ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ :	 คณะกรรมการบริษัท	 (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ)	 ได้พิจารณาแล้ว	 เห็นสมควรเสนอ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง	2	ท่านเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง	ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561
   (1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
   
	 	 	 ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี	 2561	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณาแล้ว	 เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2561	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

                               ปี 2560        ปี 2561 

    ต�าแหน่ง          ค่าตอบแทนรายปี    ค่าเบี้ยประชุม    ค่าตอบแทนรายปี   ค่าเบี้ยประชุม
                  (บาทต่อปี)       (บาทต่อครั้ง)          (RMต่อปี)       (RMต่อครั้ง)
 

 ประธานคณะกรรมการ	 															500,000											30,000											RM	50,000										RM	500

	กรรมการ	(ที่เป็นผู้บริหาร)	 	 -	 -	 -	 -

	กรรมการ	(ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	 															400,000											15,000											RM	40,000										RM	500

	 	 	 ส�าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก�าหนด	ซึ่งมีอัตราดังนี้

   ต�าแหน่ง   ปี 2560  ปี 2561 
              ค่าตอบแทนรายปี    ค่าเบี้ยประชุม    ค่าตอบแทนรายปี   ค่าเบี้ยประชุม
                 (บาทต่อปี)         (บาทต่อครั้ง)          (RMต่อปี)      (RMต่อครั้ง)
		คณะกรรมการตรวจสอบ
		•	ประธาน	 	 	 															100,000											15,000											RM	6,000										RM	500
		•	กรรมการ	 	 	 																50,000												15,000											RM	4,000										RM	500

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้พิจารณาแล้ว	 เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 พิจารณาอนุมัต ิ
ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2561	ตามรายละเอียดที่ได้เสนอไว้ข้างต้น	

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560
	 	 	 ตามมาตรา	 115	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	 2535	 ก�าหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไรจะกระท�ามิได้	ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่	ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล	และมาตรา	116	
แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	45	ก�าหนดว่า	บรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�า
ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง	หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	เป็นจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	
จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

													จากผลการด�าเนินงานของบริษัทในงวดสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560		ที่ผ่านมา	บริษัทยังมีผลขาดทุน	จึงเห็น
สมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี	2560	

 รายละเอียด ปี 2560 ปี 2559
	 ก�าไร/(ขาดทุน)สุทธิ	(บาท)	 (79,715,236)	 (29,858,713)
	 หักเป็นทุนส�ารอง	(บาท)	 -	 -
	 ก�าไร/(ขาดทุน)	สุทธิหลังหักเป็นทุนส�ารอง	(บาท)	 (79,715,236)	 (29,858,713)
	 จ�านวนหุ้น	(หุ้น)	 819,171,600	 819,171,600
	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 -	 -
	 รวมเงินปันผลจ่าย	(บาท)	 -	 -
	 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	 -	 -

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว	 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดการจ่าย
เงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2560

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561
	 	 	 ตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	ก�าหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี	แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทั
ทุกปี	ทั้งนี้	สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ท�าหน้าที่ไม่เกิน	5	รอบปีบัญชีติดต่อกัน	และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี 
คนเดิมท�าหน้าทีค่รบ	5	รอบปีบญัชีติดต่อกัน	บรษิทัจะแต่งต้ังผูส้อบบญัชีคนเดิมนัน้ได้เมือ่พ้นระยะเวลาอย่างน้อย	2	รอบปีบญัชตีดิต่อกนั
	 	 	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์	เอบี
เอเอส	จ�ากัด	เป็นส�านักงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี	มีคุณภาพ	มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน	ก.ล.ต.	
และไม่มีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ	กับบริษัท		จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง	นางอโนทัย	ลีกิจวัฒนะ	ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3442	หรือนายบุญเลิศ	กมลชนกกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5339	หรือนางสาว 
สินสริิ	ทั้งสมบัต	ิผูส้อบบญัชรีับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7352	เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ�าป	ี2561	ก�าหนดวงเงินงบประมาณ
ค่าตอบแทนเป็นจ�านวน		2,000,000.00	บาท	(สองล้านบาท)	

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
	 ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	 	 2,000,000.00	บาท		 1,900,000.00	บาท
	 ค่าบริการอื่นๆ	 	 																ไม่มี	 															ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางอโนทัย	 ลีกิจวัฒนะ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 3442	 หรือนายบุญเลิศ	 กมลชนกกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	 5339	 หรือ
นางสาวสินสิริ	ทังสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7352	แห่ง	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์	เอบีเอเอส	จ�ากัด	
เป็นผู้สอบบญัชีของบรษัิทประจ�าปี	2561		และเห็นชอบให้ก�าหนดวงเงนิงบประมาณค่าสอบบญัชีประจ�าปี	2560	เป็นจ�านวนเงนิ	
2,000,000.00	บาท(สองล้านบาท)และในการอนมุตัจ่ิายให้น�าเสนอคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูไ้ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงิน 3,000ล้านบาท(สามพันล้านบาท)
															เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนทางการเงิน	คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้ออกหุ้นกู้โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัท	 ในวงเงิน	 3,000	 ล้านบาท(สามพันล้านบาท)ทั้งหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิและ/
หรือมีหลักประกันและ/หรือไม่มีหลักประกันซึ่งรวมถึงไม่จ�ากัดเฉพาะหุ้นกู้ระยะสั้น	 หุ้นกู้อนุพันธ์	 หรือหุ้นกู้อื่นใด	 ทั้งเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ	ทั้งนี้ขั้นตอน	หลักเกณฑ์	 	 รายละเอียด	 วิธีการหรือเงื่อนไขอื่นใดให้เป็นไปตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

ความเห็นคณะกรรมการ	:	เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงิน	3,000	ล้านบาท	(สามพัน
ล้านบาท)	ตามเสนอ	ทัง้นีข้ัน้ตอน	หลักเกณฑ์		รายละเอียด	วธิีการหรอืเงือ่นไขอืน่ใดใหเ้ปน็ไปตามที่คณะกรรมการบรษิัทก�าหนด

วาระที่  9   วาระอื่นๆ(ถ้ามี)

	 	 	 จงึขอเรยีนเชิญผูถ้อืหุ้นเข้าร่วมประชุมตามก�าหนด	วนั	เวลา	และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น	ผูถ้อืหุ้นท่านใด	ประสงค์
ทีจ่ะแต่งตัง้บุคคลอืน่มาเข้าร่วมประชุม	และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี	้โปรดมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉันทะทีป่รากฏ
ตาม	สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่	7	(พร้อมปิดอากรแสตมป์	20	บาท)	มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย	พร้อมทั้ง
กรุณาเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้	

																																										ขอแสดงความนับถือ
																																	บริษัทหลักทรัพย์	อาร์เอชบี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด(มหาชน)

เลขานุการบริษัท
โทร.	0-2088-9901
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