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ตลาดอสงัหาฯ
2เดอืนแรกน่าเป็นห่วง

BEAUTYเจาะลกูค้า
จนี-ขายใน7-11

เดินตามธง?

เศรษฐกิจ 4 โลกวันนี้มีประเด็น 2

โรดแมพ็เลอืกตัง้ยงัไม่มอีะไร
แน่นอน เมื่อ “มีชัย ฤชุพันธุ์” 
ท�ำหนังสือจี้ประธำน สนช. 
ทบทวนข้อโต้แย้งในร่ำง พ.ร.ป. 
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง ส.ส. และ
ร่ำง พ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรได้มำซึง่  
ส.ว. ท่ีต้องกำรให้ส่งศำลรัฐ 
ธรรมนูญตีควำม จำกนี้ต้อง 
รอดูว่ำ สนช. ท่ีลงมติเห็น 
ชอบร่ำง พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับ 

จะรักษำจุดยืนเดิมหรือมีคน
ใดเปล่ียนใจไปร่วมลงชื่อให้
ครบจ�ำนวน 25 คนเพื่อยื่น
ตคีวำม ซ่ึงตำมหลักกำร สนช. 
มอีสิระในกำรท�ำงำน ไม่มใีคร
สำมำรถแทรกแซงกำรตัดสิน
ใจได้ หำกเปลี่ยนใจร่วมลง 
ชื่อจะถูกมองได้ว่ำต้องเดิน
ตำมธง ท�ำตำมใบสั่งที่ต้อง 
กำรตีควำม

ทุกวันศุกร์
สองทุ่มเวลาไทย

ดูได้ทางเฟสบุ๊ค และยูทูบ “โลกวันนี้”
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รัฐธรรมนูญ ส่วนจะเลื่อนออกไป 
กี่มากน ้อยขึ้นอยู ่กับว ่าศาลรัฐ 
ธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณานาน 
แค่ไหน ซึ่งเร่ืองนี้เป ็นประเด็น 
ข้อกฎหมาย ไม่น่าจะใช้เวลานาน
กว่า 30-45 วัน
 ประเด็นที่น่าสนใจคือ การตั้ง
ข้อสังเกตของนำยสมชัย ศรีสุทธิ
ยำกร กรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) 
ที่ชี้ให้ดูข้อความในวรรคสามของ
มาตรา 148 ที่เขียนว่า หากศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อความที่ 
ขัดหรือแย้งนั้นเป็น “สำระส�ำคัญ
ของกฎหมำย” ให้ร่างพระราช
บัญญัตินั้นตกไป และเมื่อดูประ 
เด็นที่นายมีชัยทักท้วงเกี่ยวกับ 
ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึง่ ส.ว. 
ต้องบอกว่าเป็นสาระส�าคญัอย่างยิง่ 
เพราะเป็นวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. 
แปลว่าหากส่งตีความแล้วศาล
รัฐธรรมนูญเห็นว่าผิดหรือขัดใน
สาระส�าคัญ เราคงเห็นการยกร่าง 
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึง่ ส.ว. กนั
ใหม่ทัง้ฉบบั เวลากจ็ะยดืออกไปอกี
อย่างน้อย 6 เดือน
 แต่ก่อนไปถึงจุดนั้นต้องจับตา
ดวู่าจะม ีสนช. ทีล่งมตเิหน็ชอบร่าง 
พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับ คนใดร่วมลงชื่อ
ให้ครบจ�านวน 25 คนเพ่ือยื่นตี 
ความหรือไม่ เพราะถ้ามีจุดยืนไม่
น่าจะเปลีย่นใจไปร่วมเข้าชือ่ เพราะ
ถือว่าพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและลง
มติเห็นชอบไปแล้ว ซึ่งตามหลักกา
รสนช. มีอิสระในการท�างาน ไม่มี
ใครมาแทรกแซงการตัดสินใจได้
 ใครเปลี่ยนใจร่วมลงชื่อยื่น
ตีควำมคงไม่แคล้วถูกตรำหน้ำ
ว่ำเดินตำมธง? ท�ำตำมใบสั่งที่
ต้องกำรให้ตีควำมเพื่อยื้อโรด 
แม็พเลือกตั้งออกไปอีก

ความต้องการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความร่างพระราชบัญญัตปิระกอบ
รฐัธรรมนญูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
ไม่ใช่เรื่องใหม่
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้อง 
การของนำยมีชัย ฤชุพันธุ์ ประ 
ธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรม 
นูญ (กรธ.) ที่แสดงเจตจ�านงชัด 
เจนตั้งแต่เห็นสภานิติบัญญัติแห่ง
ชาต ิ(สนช.) ปูย้ีปู่ย้�าร่าง พ.ร.ป. ทัง้ 
2 ฉบับ จนท�าให้เนื้อหาเปลี่ยน 
แปลงไปจากเดิมที่ กรธ. ยกร่างมา
 ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส.ประเด็นที่นายมีชัยติดใจคือ 
การจ�ากัดสิทธิผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือก
ตั้ง ห้ามด�ารงต�าแหน่งข้าราชการ
การเมืองและท้องถิ่น ซึ่งอาจขัด
รัฐธรรมนูญ เพราะถือว่าเป็นการ
จ�ากัดสิทธิประชาชน อีกประเด็น
คือ ให้เจ้าหน้าที่ลงคะแนนแทนผู้
พิการได้ ซึ่งจะท�าให้การเลือกต้ัง 
ไม่เป็นความลับ
 ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง 
ส.ว. ประเด็นที่นายมีชัยติดใจคือ 
การแยกประเภทผู้สมัคร ส.ว. ออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท
อิสระ และประเภทผู้แทนองค์กร 
เนื่องจากเห็นว่าจะท�าให้การคัด
เลอืก ส.ว. ต้องผ่านองค์กรก่อน ซึง่
ไม่เป็นไปตามทีร่ฐัธรรมนญูก�าหนด 

เดินตามธง?
ที่ไม่เห็นชอบ และต่อให้รวมจ�า 
นวน สนช. ที่งดออกเสียงด้วย  
จะเห็นว่าเสียงที่ไม่เห็นด้วยกับร่าง  
พ.ร.ป. ทั้ง 2 ฉบับ ไม่เพียงพอ 
ที่จะเข้าชื่อกันยื่นตีความต่อศาล 
รัฐธรรมนูญได้
 หากมี สนช. ที่ลงมติเห็นชอบ 
มาร่วมลงชื่อเพื่อให้ได้ครบจ�านวน 
25 คน จะอธิบายต่อสังคมอย่างไร
ในเม่ือลงมติเห็นด้วยไปแล้วแต่
กลับมาติดใจภายหลัง
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่
นายมีชัยยกมานั้น สนช. ได้มีการ
พิจารณาทบทวนถึง 2 ครั้ง ทั้งใน
ชั้นกรรมาธิการปรกติและในชั้น
กรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ซึ่งมีการ
อภิปรายแสดงเหตุผลกันหมด 
แล้วทุกแง่มุม แต่เสียงส่วนใหญ ่
ก็ยังให้ความเห็นชอบตามร่างที่มี
การแก้ไขมา
 ประเด็นส�าคัญคือ ต้องถือว่า
นายมชียัได้ท�าหน้าทีแ่ล้ว เพราะได้
ทักท้วงเร่ืองนี้มาตลอด เม่ือเสียง
ส่วนใหญ่เห็นต่าง นายมีชัยก็ควร
ให้การยอมรับเสียงข้างมาก หาก
ภายหน้าเกิดปัญหาก็ให้ สนช. ที่ 
ร่วมกนัลงมตเิหน็ชอบรบัผดิชอบไป
 แน่นอนว่าหากมกีารยืน่ตคีวาม 
โรดแม็พเลือกต้ังจะต้องถูกขยับ 
ออกไปเพื่อรอการตีความของศาล 

ที่ให้เลือกกันเองพร้อมกัน อีก
ประเด็นคือ ให้เลือกกันเองภาย 
ในกลุ ่มจะง่ายต่อการฮั้วกันมาก 
กว่าการเลือกไขว้
 การจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรม 
นูญตีความได้ กฎหมายก�าหนด 
ไว้ 2 ช่องทางคือ ให้ สนช. เข้าชื่อ
กัน 1 ใน 10 หรือไม่น้อยกว่า 25 
คนส่งตีความ และให้นายกรัฐมน 
ตรีเป็นผู้ส่งตีความ
 นายมีชัยเลือกใช้ช่องทางแรก 
ท�าหนังสอืถงึนายพรเพชร วชิติชล
ชัย ประธาน สนช.ให้พิจารณา 
ว่าเหน็ควรส่งตคีวามหรอืไม่
 แน่นอนว่ำแม้นำยพรเพชร
จะเป็นประธำน สนช. แต่ไม่มี
อ�ำนำจใดๆสัง่กำรให้ สนช. เข้ำ 
ชื่อกันให้ได้ตำมจ�ำนวนที่กฎ 
หมำยก�ำหนดเพื่อส่งตีควำม
 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากการลง
มติร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง 
ส.ส. ที่ สนช. ลงมติเม่ือวันที่ 8 
มีนาคมที่ผ่านมา สนช. ลงมติเห็น
ชอบด้วยคะแนน 211 เสียงต่อ 0 
งดออกเสียง 7 เสียง
 ขณะทีร่่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้
มาซึ่ง ส.ว. ลงมติวันเดียวกัน สนช.
ให้ความเหน็ชอบด้วยคะแนน 202 
เสียงต่อ 1 งดออกเสียง 13 เสียง
 เมื่อพิจารณาจากจ�านวนเสียง 
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In Brief : ย่อความ

ธูปเทียนไม่เป็นพิษ

ทรรศนะ

ชำวพุทธแท้ต ้องมีศรัทธำที่เป ็น
ศรทัธำเลือ่นระดบั ไม่ใช่ศรทัธำเลื่อน 
เปื ้อน ศรัทธำเลื่อนลอย เพรำะ
ศรัทธำท่ีไม่เลื่อนระดับมีแต่สร้ำง
ควำมเดอืดรอ้น สร้ำงควำมเสียหำย
ต่อสังคม ควำมเชื่อถือไม่ใช่จมปลัก
อยู่กับควำมไร้สำระ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

โรดแม็พการเลือกตั้งอาจไม่ได้เป็นไป
ตามท่ี “ท่ันผู้น�ำ” ย�้า(ครั้งที่10)ว่าไม่
เกินกุมภาพันธ์ 2562 เพราะปัญหา 
“กฎหมำยลูก 2 ฉบับ” ที่ทั้งดึงทั้งตะ 
แบงกันมายาวนาน แม้ “สภำฝักถั่ว” 
ยืนยันไม่กระทบโรดแม็พ แต่ “สมชัย 
ณ หอเอนปีซำ” ก็ดักคอทันทีว่า หาก
การเลือกตั้งลากยาวไปอีก 6 เดือน ใคร
จะกล้าแอ่นอกเป็น “จ�ำเลยสังคม”?
 บ้านเมืองภายใต้อ�านาจรัฐประหาร
จึงไม่มีอะไรแน่นอน แล้วแต่ “ธง” ของ 
“ทั่นผู้น�ำ” รัฐธรรมนูญที่เขียนขึ้นมาก็
เป็นไปตาม “ธง” เพื่อ “สืบทอดอ�ำ 
นำจ” และ “ปฏิรูปประเทศ” จนราก
งอก ท้ังท่ีผ่านมา 86 ปียังจมปลักกับ 
“วงจรอุบำทว์” รัฐประหารและฉีกรัฐ 
ธรรมนูญครั้งแล้วครั้งเล่าจนจะท�าสถิติ
สูงที่สุดของโลกแล้ว
  การประกาศจัดตั้งพรรคการเมือง 
ของคนรุน่ใหม่ ไม่ว่าจะเป็น “พรรคพล 
เมืองใหม่” ที่น�าโดยนายปิยบุตรและ
นายธนาธร หรอืพรรคเกรยีนและพรรค
ปัญญาชน ล้วนสะท้อนถึงการต่อสู้ของ
คนรุ่นใหม่ที่ไม่มีสี ไม่มีฝ่าย แต่ทุกคน
คือเจ้าของพรรคและเจ้าของประเทศ  
เพื่อพาคนไทยออกจาก “วงจรอบุำทว์” 
อย่างเด็ดขาด 
 การต่อสู ้ทางความคิดระหว่างยุค
ดึกด�าบรรพ์กับจินตนาการของคนรุ่น
ใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเช่นกัน
 เมอืงไทยก�ำลังจะมกีำรเลือกตั้ง
เกิดขึ้นอีกครั้ง หรือจะวนกลับสู ่ 
“วงจรอุบำทว์” อีกครำ..??

มข่ีาวว่าศาลสิง่ศกัดิส์ทิธิต่์างๆ ทีม่ผีูค้นให้ความ
เชื่อ ความศรัทธา และความงมงายต่างๆนั้น 
เป็นหนึ่งในปัญหาที่ก ่อให้เกิดมลพิษทาง
อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ 
เพราะสภาพแวดล้อมศาลสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เช่น ศาล
พระพรหมเอราวัณทีมี่ผู้คนไปกราบไหว้บูชากนั
มากมายนั้น ท�าให้มีควันและกลิ่นธูปเทียนฟุ้ง
กระจาย จนท�าให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดิน
หายใจ ท�าให้สุขภาพของผู้ที่สูดดมเข้าไปย�่าแย่
 ทางศาลพระพรหมเอราวัณก็ตระหนักถึง
ปัญหานี้ จึงได้ติดป้ายประกาศให้คนที่มา 
กราบไหว้ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรอืชาวต่างชาติ
งดจุดธูปเทียน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ถือเป็นศาล 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งแรกที่น�าร่องท�าเรื่องนี้ ซึ่ง 
ศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆในประเทศ 
มีมากมาย หากยังให้จุดธูปเทียนกันตาม 
อ�าเภอใจก็มีแต่สร้างปัญหาควันที่ฟุ้งกระจาย 
กลายเป็นศรัทธาที่สร้างทุกข์ให้คนอื่น  
 ลองคิดดวู่าความเชือ่ ความศรทัธาทีง่มงาย
แล้วไปสร้างความเดอืดร้อนให้ผูอ้ืน่เจบ็ป่วย จะ
ได้บุญหรือได้บาป ยิ่งเป็นสถานที่มีผู้คนไปจุด
ธูปเทียนหามรุ่งหามค�่าทั้งวันทั้งคืน ผู้คนที่อยู่
บรเิวณนัน้จะมสีภาพอย่างไร ซึง่เรือ่งนีห้ลายวดั
ก็มีการแก้ปัญหา อย่างวัดชลประทานราษฎร์
รังสฤษดิ์ไม่สนับสนุนให้มีการจุดธูปเทียน แต่
ใช้ธูปเทียนไฟฟ้า หรือจะเรียกว่าธูปเทียน
อัตโนมัติก็ได้ ใช้สวิตช์กดแป็บเดียวทั้งธูปและ
เทียนก็ติดสว่าง ถือเป็นการสักการะบูชาพระ
รัตนตรัยได้เช่นกัน  

 วิวัฒนาการของโลกท�าให้มีเรื่องดีๆ ซึ่ง
สามารถน�ามาใช้กับวัดกหรืศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามสถานทีต่่างๆ ได้อย่างด ีไม่สร้างปัญหาให้
กับสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคยีง ไม่ใช่สร้างความเดอืดร้อนร�าคาญจน
มีคนร้องเรียน
 อาตมาเคยบอกไปแล้วว่า ขนาดพระพรหม
มี 4 หน้า 8 ลูกตา เขาเอาระเบิดมาวางก็ยังไม่
เหน็เลย จนคางบิน่ โดนตด้ีวยค้อน รถกช็น คน
เราก็น่าจะคิดได้ว่าถ้าศาลพระพรหมมีความ
ศกัดิส์ทิธิจ์ริงศกัดิส์ทิธิแ์ท้ กค็งจะท�าให้ควนัจาก
ธปูเทยีนทีจ่ดุไม่กระจายไปจนสร้างความเดอืด
ร้อนอย่างนี้  พระพรหมเองต้องไม่สร้างความ
ทกุข์ ความเดอืดร้อนให้กบัผูค้น ไม่ปล่อยให้คน
ที่เคารพนับถือสร้างความเดือดร้อนกับผู้อื่น
และสิ่งแวดล้อม 
 โดยเฉพำะชำวพุทธแท้ต้องมศีรทัธำที่
เป็นศรทัธำเลือ่นระดบั ไม่ใช่ศรทัธำเลือ่น
เป้ือน ศรทัธำเลือ่นลอย เพรำะศรทัธำทีไ่ม่
เลื่อนระดับมีแต่สร้ำงควำมเดือดร้อน 
สร้ำงควำมเสยีหำยต่อสงัคม ควำมเชือ่ถอื
ไม่ใช่จมปลักอยู่กับควำมไร้สำระ แม้จะมี
บำงคนอ้ำงว่ำไปบนบำนแล้วได้ผล แต่มกีี่
รำย เรื่องแบบนี้ถ้ำมีสติ มีปัญหำ ใช้
วิจำรณญำณพิจำรณำก็รู้แล้วว่ำเป็นเรื่อง
ไร้สำระหรือไม่
เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ตลาดอสงัหาฯ2เดอืนแรกน่าเป็นห่วง

นายแพทย์สวิุน ไกรภูเบศ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บิวตี้ คอม
มูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) (BEAUTY) 
เปิดเผยการการจัดจ�าหน่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดย
ตลาดต่างประเทศเจาะกลุ่มลูกค้า
จีนมากขึ้น น�าสินค้าจ�าหน่ายใน 
Official Online ผ่าน Cross 
Border ทั้ งมีแผนขยายสาขา
ลักษณะ Independent shop ใน
ต่างประเทศ 9  สาขา จากปัจจุบัน
มี 16 สาขา ในเวียดนามและฟิลิป 

“โสภณ”เตือนตลำดอสังหำฯปี 2561 น่ำจะถดถอยมำกกว่ำ
เติบโต  เปิดตัวน้อยกว่ำปี 2560 โดยเฉพำะห้องชุดขำย

เปิดบริษัท : พนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ 
พนักงาน ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวส�านักงาน บริษัท VINA AGE  co., LTD 
(เวียดนาม) เพื่อด�าเนินการจ�าหน่ายถ่านหินในประเทศเวียดนาม 

น�าเสนอข้อมูล : ชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไวส์  
โลจิสติกส์ น�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในงาน Opportunity Day ให้ข้อมูลผล 
ประกอบการปี 60 บริษัทมีรายได้รวม 1,402.33 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 89.70  
ล้านบาท พร้อมเปิดแผนธุรกิจเชิงรุกขยายปริมาณงานในฮ่องกงและจีนเพิ่ม

นายโสภณ พรโชคชัย ประธาน
กรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย บจก.เอเจนซี ่ฟอร์ เรยีลเอสเตท 
แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) สรุป
ตัวเลขการเปิดตัวโครงการอสัง 
หาริมทรัพย์ช่วง 2 เดือนแรกปี  
2561 ในเขตกรุงเทพฯและปริ 
มณฑลว่า ไม่มีโครงการอสังหาฯ 
อื่นนอกจากที่อยู่อาศัย แสดงว่า
เศรษฐกจิโดยรวมยงัไม่ฟ้ืน ยงัไม่มี
การเพิ่มของสินค้าในเชิงพาณิชย์
อื่นอย่างเด่นชัด ในส่วนของที่ 
อยู ่อาศัยมีการเปิดตัวใหม่เพียง 
8,273 หน่วย รวมมูลค่า 35,418 
ล ้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 
4.281 ล้านบาท แสดงว่ายังเน้น

เปิดที่อยู่อาศัยระดับบนมากกว่า
ระดับล่าง เพราะประชาชนระดับ
ล่างมีก�าลังซื้อต�่ามากเนื่องจาก
เศรษฐกิจไม่ดีดังคาด
 ส่วนข่าวห้องชุดพักอาศัยเปิด
ขายใหม่มากถึง 6,000 หน่วยก็ไม่
เป็นความจรงิ  ห้องชดุเปิดใหม่ช่วง 
2 เดือนแรกมีไม่ถึงครึ่งของข่าวคือ
มีเพียง 2,868 หน่วย รวมมูลค่า 
16,263 ล้านบาท หรือหน่วยละ 
5.671 ล้านบาท ซึ่งเปิดขายใน
ระดับสูงเป็นหลัก การเปิดตัว
โครงการใหม่จึงน้อยกว่าปี 2560 
ทีเ่ปิดถงึ 13,629 หน่วย รวมมลูค่า 
43,220 ล้านบาท หรอืเฉลีย่หน่วย
ละ 3.171 ล้านบาท 
 ส�าหรับการเปิดตัวโครงการที่

อยู่อาศัยใหม่รอบ 2 เดือนพบว่า
เป็นบ้านแฝดในปริมาณเกือบเท่า
บ้านเดี่ยว เนื่องจากสามารถเลี่ยง
กฎหมายได้โดยไม่ต้องจัดสรร
ขนาดอย่างน้อย 50 ตารางวา (แต่
ไม่ต�่ากว่า 35 ตารางวา) โดยสร้าง
ลกัษณะคล้ายบ้านเดีย่วทีแ่ทบไม่มี
ส่วนใดของบ้านติดกัน ส่วนทาวน์
เฮาส์มีการเปิดมากกว่าห้องชุดคือ  
2,921 หน่วย ขณะที่ห้องชุดเปิด
เพียง 2,868 หน่วยและมีมูลค่า
และราคาสูงกว่าาวน์เฮาส์ 
  จากตวัเลข 2 เดอืนแรกจงึคาด
ว่าตลาดอสังหาฯ ปี 2561 น่าจะ

KING POWER 8 สาขา 22 จุด
จ�าหน่าย ร้าน Boost 145 สาขา 
ปัจจุบัน BEAUTY มีสาขาทุก
แบรนด์ในประเทศรวม 349 สาขา 
ป ี นี้ จ ะ เพิ่ มสาขา  BEAUTY 
BUFFET 22 สาขา BEAUTY 
COTTAGE 12 สาขา รวม 34 สาขา
 บริษัทตั้งเป้ารายได้ไม่ต�่ากว่า 
4,290 ล้านบาท หรือโตไม่ต�่ากว่า 
20% ก�าไรสุทธิไม่ต�่ากว่า 20% 
ขณะทีง่บลงทนุ 120 ล้านบาท เป็น
ลงทุนเปิดสาขาใหม่ 80 ล้านบาท 

ปินส์ ขยายจุดจ�าหน่าย Counter 
Sales 7 จุด จากเดิมมี 10 จุดใน
ลาวและเมียนมา ขยายจดุจ�าหน่าย 
Shop in Shop 6 สาขาจากปัจจุ 
บันมี 131 จุดอยู่ในฮ่องกง ไต้หวัน
และอินโดนีเซีย
 ส�าหรับในประเทศปีที่ผ่านมา
มีกระแสตอบรับดีทั้งผู้บริโภคและ
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้ยอดขายโต
เพิ่มขึ้น 151% จากปีก่อน และมี
แผนเร่งจ�าหน่ายใน 7-11 ทั่วประ 
เทศ  โดยปัจจบุนัจ�าหน่ายผ่านร้าน 

ใช้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ 
Business Intelligence (BI) 40 
ล้านบาท โดยผลประกอบการปี 
2560  โตสูงสุดในรอบ 5 ปีตั้งแต่
เข้าตลาดหลักทรัพย์ มีรายได้รวม
ทั้งส้ิน 3,735.37 ล้านบาทและ
ก�าไรสุทธิ 1,229.32 ล้านบาท จ่าย
ป ันผลแก ่ผู ้ ถือหุ ้นในสัดส ่วน 
99.70% ของก�าไรสุทธิ

ตกต�่ากว่าปี 2560 ถึง 57% ในแง่
จ�านวนหน่วยและ 52% ในแง่
มลูค่า แต่หาก 10 เดอืนหลงัสถาน 
การณ์ดีขึ้นกว่า 2 เดือนแรก โดย
จ�านวนหน่วยเปิดเพิม่กว่า 2 เดือน
แรก 30% และมูลค่าเพิ่มมากว่าปี 
2560 ถึง 25% ก็ยังพบว่ามีการ
เปิดตัวแค่ 103,413 หน่วย น้อย
กว่าปีที่แล้ว 10%  ส่วนมูลค่าน้อย
กว่าปีที่แล้ว 2% ถ้าอีก 10 เดือน
ข้างหน้าแต่ละเดอืนเปิดตวั 10,620 
หน่วย รวมมูลค่า 40,624 ล้าน
บาทต่อเดือน (มากกว่ามูลค่า 2 
เดือนแรก) จะมีการเปิดตัวเท่ากับ
ปี 2560  ซึ่งเป็นไปได้ยาก จึงสรุป
ว่าปี 2561 ตลาดอสังหาฯ น่าจะ
ถดถอยมากกว่าเตบิโต นกัพฒันา 
ที่ดิน สถาบันการเงินและนักลง 
ทนุจงึ ต้องศกึษาข้อมลูให้ดก่ีอนการ
เปิดตวั

BEAUTYเจำะลกูค้ำจนี-ขำยใน7-11
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ข่าวย่อย

หำทำงเก็บภำษีจีน 
เว็บไซต์โพลิติโกรายงานว่า 
ส�านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ
ได้เสนอมาตรการจัดเก็บภาษี
สินค ้ าจีน 30 ,000 ล ้ าน
ดอลลาร ์สหรัฐ (ประมาณ 
935,850 ล ้านบาท) แต ่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ยังเห็นว่าน้อยเกินไป แหล่ง
ข่าวธรุกจิใหญ่ในสหรฐัรายหนึง่
ซึ่งหารือกับท�าเนียบขาวเปิด
เผยว่าตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น
เป็น 60,000 ล้านดอลลาร์
สหรฐั (ประมาณ 1.87 ล้านล้าน
บาท) ซึ่งจะครอบคลุมสินค้า
หลากหลายกลุ่ม โดยมีนายปี
เตอร์ นาวาร์โร ผู้อ�านวยการ
สภาการค้าแห่งชาตสิายปกป้อง
ทางการค้า และนายโรเบิร์ต 
ไลท์ไธเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรฐั 
เป็นแกนน�าผลักดันเรื่องนี้ 

‘ดเูตอร์เต’สัง่ทบทวน
ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์
เตของฟิลิปปินส์ สั่งทบทวน
กรณีอัยการมีค�าสั่งไม่ฟ้องผู ้
ต ้องหาคดียาเสพติดหลาย 
รายโดยอ้างว่าหลกัฐานไม่เพียง 
พอจะเอาผิด ท�าให้ผู้ต้องหา 
22 คนหลุดคดี ในจ�านวนนี ้
มีนักค้ายาเสพติดที่ให ้การ
ยอมรับสารภาพรวมอยู่ด้วย 
ขณะทีท่างต�ารวจยนืกรานว่ามี
หลักฐานเพียงพอที่จะด�าเนิน
คดีผู้ต้องสงสัยเหล่านั้น 

รสัเซยีเมนิเส้นตำยผูด้ี 
นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รฐัมนตรี
ต่างประเทศรัสเซีย กล่าวกับ 
ผู้ส่ือข่าวกรณีอังกฤษให้รัสเซีย
ปฏิบัติตามกฎหมายสากล 
ช้ีแจงเรื่องอดีตสายลับรัสเซีย 
ที่ถูกสารพิษในอังกฤษว่า อัง 
กฤษไม่ได้ยื่นค�าขออย่างเป็น
ทางการ ขณะเดยีวกนัองักฤษ 
ก็ควรให้รัสเซียตรวจสอบสาร
พิษดังกล่าวด้วย 

ต่างประเทศ

ญีปุ่น่อาจเปิดเจรจาเกาหลีเหนือ 
สื่อมวลชนญี่ปุ่นรำยงำน ญี่ปุ่น
ก�ำลังพิจำรณำจัดกำรประชุม 
สดุยอดระหว่ำงนำยกรฐัมนตรี
ชนิโซ อำเบะ กบันำยคิม จอง-
อึน ผู้น�ำเกำหลีเหนือ
 รายงานดังกล ่าวมีขึ้นหลัง 
มีข่าวว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์ ของสหรัฐ มีแผนจะเปิด
เจรจากับผู้น�าเกาหลีเหนือ โดย
เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการด้าน
การทูตภายหลังมหกรรมโอลิม 
ปิกฤดูหนาวที่ผ ่านมา อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มีการเสนอจากทั้ง 
ฝ่ายรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือญี่ปุ่น 
ขณะที่ส�านักข่าวเกียวโดรายงาน
อ้างแหล่งข่าวทางการว่า การเจรจา 
สุดยอดอาจเป็นความพยายาม 
ของญ่ีปุ ่นในการติดต่อสัมพันธ์ 
กับเกาหลีเหนือ ขณะที่ส�านักข่าว 
จิจิเพรสรายงานในเรื่องเดียวกัน 
ว่า ญี่ปุ่นเกรงว่าอาจจะตกขบวน
หากมีการเจรจาระหว่างเกาหล ี
เหนือกับเกาหลีใต้และสหรัฐโดย 
ท่ีญ่ีปุ่นไม่ได้มีส่วนร่วม อย่างไร
ก็ตาม โฆษกหญิงกระทรวงต่าง
ประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้ยืนยันแผน 
การจัดประชุมสุดยอด แต่กล่าวว่า
ก�าลังอยู ่ระหว่างการศึกษาเพื่อ 
ให้เกิดผลดีท่ีสุดในการแก้ไขปัญ 
หานิวเคลียร ์และขีปนาวุธของ
เกาหลีเหนือ รวมถึงกรณีที่เกา 
หลีเหนือลักพาตัวชาวญี่ปุ ่นเมื่อ

ครั้งอดีต
 ทางด้านผู ้เชี่ยวชาญชาวอเม 
ริกันมองว่า การที่ประธานาธิบดี
ทรัมป์เลือกนายไมค์ ปอมเปโอ 
ผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรองกลาง 
(ซไีอเอ) เป็นรฐัมนตรต่ีางประเทศ 
คนใหม่แทนนายเร็กซ์ ทิลเลอร ์
สัน จะเพิ่มความน่าเชื่อถือในการ
เจรจากับเกาหลีเหนือ
 นายอับราฮัม เดนมาร์ก ผู ้
อ�านวยการโครงการเอเชีย ศูนย ์
วิลสัน ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าว
ในเวทีเสวนาหลังนายทิลเลอร์สัน
ถูกปลดไม่นานว่า ลักษณะส�าคัญ
อย่างหนึ่งของผู้เจรจาคือ ต้องเป็น
ตัวแทนผู้น�าได้อย่างน่าเช่ือถือ เพ่ือ
ให้คู่เจรจามั่นใจว่าข้อตกลงใดๆที่
ท�าไว้จะได้รบัการสนบัสนนุจากผูน้�า 
ประธานาธิบดีทรัมป์และนายทิล
เลอร์สันมีปัญหากันให้ส่ือเห็น
หลายเรื่อง และไม่ใช่คนประเภท
มองตาก็รู้ใจกัน ส่วนนายปอมเป

โอหากสามารถบอกได้ว่าเป็นตัว 
แทนประธานาธิบดีและประธานา 
ธบิดยีนืยนัตามนัน้ นายปอมเปโอ 
ก็จะเป็นผู้เจรจาที่น่าเชื่อถือมาก 
กว่านายทิลเลอร์สัน
 ซื่อ หมี่ แทร์รี นักวิจัยด้าน
เกาหลีที่ศูนย ์ยุทธศาสตร ์และ
นานาชาตศิกึษา กล่าวในเวทีเดียว 
กันว่า ไม่คิดว่าการเปล่ียนตัวรัฐ 
มนตรีต่างประเทศสหรัฐจะมีผล 
กระทบครั้งใหญ่ เพราะข ่าวนี ้
สะพัดมาไม่ต�่ากว่า 6 เดือนแล้ว 
และมองว่านายปอมเปโอแขง็กร้าว
ต่อเกาหลีเหนือมากกว่านายทิล
เลอร์สัน เช่นเดียวกับนายบรูซ  
คลิงเนอร์ นักวิจัยเอเชียตะวันออก
เฉียงเหนือ มูลนิธิเฮอริเทจ ระบุว่า 
นายปอมเปโอเป็นพวกเดียวกับ
นายเอช อาร์ แมคมาสเตอร์ ที่
ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ ท่ี
สนบัสนนุการชงิโจมตเีกาหลเีหนอื
หากการทูตไม่ได้ผล

นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิล 
ของเยอรมนี เริ่มบริหารประเทศ
เป็นสมัยที่ 4 ยุติภาวะทางตัน
ทางการเมืองที่ด�าเนินมาเกือบ 6 
เดือนตั้งแต่เสร็จสิ้นการเลือกตั้ง
เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา
 พรรคซดียี-ูซเีอสยสูายอนรัุกษ์
นิยมของนางแมร์เคิล ตกลงตั้ง
รัฐบาลผสมร่วมกับพรรคเอสพีดี
สายกลางซ้ายอีกครั้ง โดยก�าหนด
นโยบายหลักร่วมกันส�าหรับบริ 

‘แมร์เคลิ’เริม่ลยุงำนแก้วกิฤตกำรเมอืง
หารประเทศตลอด 4 ปีข้างหน้า 
เรื่องส�าคัญที่สุดคือการปฏิรูปสห 
ภาพยโุรป (อยี)ู ทีก่�าลงัเผชญิกระ 
แสชาตินิยม ปัญหาความมั่นคง  
และพันธมิตรคาดเดาไม่ได้อย่าง
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของ
สหรัฐ นายโอลาฟ ชอยซ์ รักษา
การผู้น�าพรรคเอสพีดี กล่าวในพิธี
ลงนามข้อตกลงตั้งรัฐบาลผสมว่า 
โลกมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้น 
อียูจะต้องรวมตัวกันให้แน่นหนา

ยิ่งขึ้น รัฐบาลผสมเยอรมนีรับปาก
จะร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานู
เอล มาครง ของฝร่ังเศส ปฏิรูป 
ยูโรโซนให้แข็งแกร่งเพื่อให้สา 
มารถต้านทานวิกฤตโลกได้ดีข้ึน 
เพิ่มเงินสมทบอียูในการด�าเนิน
นโยบายต่างประเทศและกลาโหม
ทันทีที่อังกฤษออกจากอียู และ
สนับสนุนการตั้งกองทุนการเงิน
ยโุรปเพือ่ช่วยเหลอืประเทศสมาชกิ
ที่เกิดวิกฤต
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Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4789 (1314) วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

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	รวมถึงมทีศันะคติ
 •	ถ้ามปีระสบการณ์จะพจิารณาเป็นพเิศษ

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

4.	พนกังานฝ่ายผลติ/ขนส่ง	 10 ต�าแหน่ง
 •	เพศชาย/เพศหญิง	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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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.

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 ค่าลว่งเวลา เบ้ียขยัน โบนัสประจำาปี 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

แมบ่า้นประจำาสำานักงาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

1

2
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4
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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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4789 (1314) วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4789 (1314) วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

สังคม

STYLE 2561
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประ 
เทศ กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัด
งานแสดงสินค้า STYLE ครั้งที่ 2 
ตอกย�้ าความส�าเร็จงานแสดง
สินค้าไลฟ์สไตล์สุดยิ่งใหญ่และ
ครบครนัทีส่ดุในภูมิภาครวม 3งาน
ใหญ่ BIFF&BIL, BIG+BIH และ 
TIFF ไว้ด้วยกัน 
 นำงจันทิรำ ยิมเรวัต วิวัฒน์
รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ 
เปิดเผยว่า งาน STYLE เมษายน 
2561เป็นการต่อยอดความส�าเร็จ
จากการจัดงานครั้งแรกเม่ือเดือน
ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผู้ประกอบการ
ทั้งไทยและต่างชาติร่วมจัดแสดง
สินค้ากว่า 2,000 คูหา และมีผู้เข้า
ชมกว่า 52,000 ราย โดยผู้ซื้อจาก
ต่างประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
และมาเลเซีย สร้างมูลค่าซื้อขาย

เอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ และ พรพิศ ตันมธุสรชัย Commercial 
Director บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จ�ากัด แถลงข่าวเปิดโครงการ “ออรา 
ปลูกป่า 5 ภาค” เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้�า 
ทั่วประเทศ ด้วยการปลูกป่า 5 ภาค ที่โรงแรมเรเนซองต์ กรุงเทพฯ 

ชมพรรณ กุลนิเทศ รองประธานฝ่ายบริหารการลงทุน บริษัทไมเนอร์ โฮลดิ้ง 
(ประเทศไทย) แถลงข่าวพิธีเปิดงาน “การแข่งขันโปโลช้างชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 16” โดยรายได้จากการจัดงาน จะน�าไปสนับสนุน
โครงการขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รวมกว่า 3,600 ล้านบาท ใน
ระหว่าง 5 วันของการจัดงาน
 ส�าหรับการจัดงาน STYLE 
เมษายน 2561นี้ กรมส่งเสริมการ
ค้าระหว่างประเทศได้รวบรวมหลาก 
หลายสินค้าไลฟ์สไตล์มาไว้ด้วยกนั
ในงานเดียว โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ประเภทสินค้าหลักคือ กลุ่มสินค้า
แฟชัน่ อาท ิเส้ือผ้า เครือ่งแต่งกาย 
อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ส�าหรับเดิน
ทางและสันทนาการ กลุ่มสินค้า
ของขวัญและของแต่งบ้าน อาทิ 
ของขวญั ของแต่งบ้าน เคร่ืองใช้ใน
บ้าน ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ และ 
กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ส�าหรับ
ตลาดเฉพาะกลุ ่ม เช่น สินค้า
ส�าหรับผู้สูงอายุของใช้ส�าหรับแม่
และเด็ก ผลิตภัณฑ์ส�าหรับสัตว์
เลี้ยง สินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิต 
ภัณฑ์ และกลุ่มสินค้าใหม่ เช่น  

คาแรกเตอร์การ์ตูนไทย สิ่งทอคุณ 
สมบัติพิเศษ โดยจะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่  19-23 เมษายน 2561  
ณ ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ 
ไบเทค บางนา
 งาน STYLE เมษายน 2561  
ยังจัดให้มีการเจรจาธุรกิจการค้า  
เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจตลอดจน
แฟชั่นโชว์จากหลากหลายแบรนด์
ดัง เวิร์คช็อป และบริการให้ค�า
ปรึกษาทางธรุกจิส�าหรับผู้ประกอบ
การชาวไทยทีต้่องการต่อยอดธรุกจิ
ในตลาดต่างประเทศ รวมไปถึง
นิทรรศการที่น่าสนใจต่างๆ โดย
ไฮไลท์ของงานคร้ังนี้คือโซนอินโน
เวชั่นและดีไซน์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้ง
แรก เป็นส่วนที่นักธุรกิจและกลุ่ม
สตาร์ทอัพที่มีโครงการเกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการออกแบบจะได้
มาพบปะเจรจาในเร่ืองกิจกรรม
การค้าขาย นอกจากนี้ยังมีส่วน

ของสมาคมนักออกแบบ ที่ให้ค�า
ปรึกษาแก่นักออกแบบและนัก
ลงทุน เพื่อช่วยเหลือทางด้านการ
พัฒนาสินค้าหรือบริการส�าหรับ
การออกสู่ตลาดต่างประเทศ สมา 
คมนักออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ Creative Thailand (สร้าง 
เศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้าง 
สรรค์) ของรัฐบาล ที่สนับสนุนนัก
ธุรกิจไทย และสร้างช่องทางเพื่อ
ให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าถึงกลุ ่ม
ลกูค้าเป้าหมายจากทัว่โลกได้ดียิง่ข้ึน  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประ 
เทศยังเชื่อมต่อธุรกิจ SME เข้ากับ
ตลาดโลกผ่านโครงการ The New 
Faces ซึ่งมีสินค้าไลฟ์สไตล์ดีไซน์
แปลกใหม่ มีความน่าสนใจและมี
คุณภาพสูง รวมถึงผู้ประกอบการ
สินค้า OTOP ที่พัฒนาสินค้าพืน้
บ้านจนมดีไีซน์ทีส่วยงามตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าต่างชาติ
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สังคม

วินิจ สุรพงษ์ชัย นายกสมาคมโฆษณาเอเชียแปซิฟิค และประธานคณะกรรมการ 
จัดงานแอดเฟส แถลงข่าวเปิดงาน มหกรรมแอดเฟส 2018 ภายใต้แนวคิด  
“ทรานส์ฟอร์ม” เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง M1-2 ชั้น 23 โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 

มร.โยอจิ ิมซิทึาน ิประธานกรรมการบรหิาร, อารกัษ์ พรประภา รองประธานกรรมการ
บริหาร บจก.เอ.พี. ฮอนด้า และ พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก ผช.ผบ.ตร. ร่วมเปิด 
แข่งขัน “ทักษะขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1”  
ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพมหานคร

ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานบริหารสายธุรกิจโทรทัศน์ และ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก  
ผู้อ�านวยการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกับ สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ 
กรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช ่อง 36 เปิดตัว 
รายการ Entertainment Tonight Thailand 

ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย  
เปิดโครงการ MILLIONAIRE FAST-LANE II หรือ “ทางสายด่วนชวนเป็นเศรษฐี” 
ครั้งที่ 2 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่สากล โดยมี ดร.ภาณุ บุญสมบัติ, อภิชาติ  
ประสิทธินฤทธิ์, ดร.ภูมิพิชัย ธารด�ารงค์ ร่วมงาน
 

มร.เคว็นติน จ็อบ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ 
กลุ่มโรงแรมเลอบัว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท น�าโดย นราวดี บัวเลิศ ประธานบริษัท  
จดังานฉลองครบรอบ 12 ปี แห่งความส�าเรจ็การเป็นพนัธมติรธรุกจิระหว่างเพอร์นอต 
ริคาร์ด ประเทศไทย และกลุ่มโรงแรมเลอบัว โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท 

ณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อ�านวยการใหญ่การตลาด บจก.เดอะมอลล์กรุ๊ป ร่วมกับ 
เศรษฐา ศิระฉายา  มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน “เดอะมอลล์ สตาร์คิดส์  
ร้อง เล่น เต้น สู่ดาว ซีซั่น 2” เวทีการประกวดความสามารถเด็กอายุ 3-14 ปี  
ชิงทุนการศึกษา 500,000 บาท ที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ฐาปน สริิวัฒนภกัดี กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) 
มอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในโครงการสร้างผู้ประกอบ 
การรุ่นใหม่เพื่อสังคม ในพิธีมอบประกาศนียบัตรธุรกิจตั้งต้น 20,000 บาท และ  
UTCC BETA DUMMY COMPANY 
 

ทีมวิทยากร iRescue ของ รพ.กรุงเทพพัทยา ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยฟื้น
คืนชีพเบื้องต้นโดยลงมือปฏิบัติจริงให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์
วิทยาคาร จ.ชลบุรี โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถช่วยเหลือ 
ผู้อื่นที่หมดสติอย่างถูกวิธี 
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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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