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พรรคกำรเมืองน้องใหม่มำ
แรงอย่ำง “อนำคตใหม่” ที่
ประกำศตนเป็นฝ่ำยประชำ 
ธิปไตยสำยแข็งไม ่ประนี 
ประนอมกบัแนวทำงทีไ่ม่เป็น 
ประชำธิปไตยทุกรูปแบบ 
หำกมองทำงกำรตลำดถือ 
ว่ำวำงต�ำแหน่งของพรรคได้
เหมำะเจำะเพรำะจะท�ำให้
เสียงจำกประชำชนที่เบื่อ

แนวทำงของพรรคเพื่อไทย
และพรรคประชำธิปัตย์ แต่
มวลชนกลุ่มนี้อำจมีไม่มำก
พอทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้พรรค
อนำคตใหม่ประสบควำม
ส�ำเร็จบนถนนกำรเมืองจริง 
อยู่ว่ำคนไทยส่วนมำกรักใน
หลกักำร แต่เวลำเดนิเข้ำคูหำ
กำบตัรลงคะแนนเป็นคนละ
เรื่องกัน โลกวันนี้มีประเด็น 2
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วันหลังประกาศลงราชกิจจานุเบก 
ษามีผลบังคับใช้คงได้ข้อสรุปผล 
ตีความร่างพ.ร.ป.การได้มาซึ่ง 
ส.ว.ออกมาก่อน
 แต่ก็มีข้อยกเว้นเพราะหากผล
ตีความออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญก็
ต้องใช้เวลาปรับแก้ร่างพ.ร.ป.ว่า
ด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ใหม่ ร้ายกว่า
นั้นหากผลออกมาชี้ว ่าสิ่ งที่ขัด 
เป็นสาระส�าคัญของกฎหมายก็ถูก 
เทกระจาดทิ้ง ต้องไปเร่ิมนับหนึ่ง
ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ
 ถ้าพิจารณาจากข้อกฎหมาย 
ท่ี เขียนว ่าจะมีเลือกตั้งส.ส.ได  ้
ต้องมีส.ว.ให ้ครบตามจ�านวน  
250 คนก่อน
 วันเลือกตั้งส.ส.จะถูกขยับ
ออกไปอกีหรอืไม่ค�ำตอบจงึอยู่
ที่ร่ำงพ.ร.ป.ว่ำด้วยกำรได้มำ
ซึง่ส.ว.และกำรคดัเลอืกส.ว.ให้
ได้ครบตำมจ�ำนวน

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 อย่างไรก็ตามแม้ก�าหนดวัน
เลือกตั้งยังไม่นิ่ง แต่ฝ่ายการเมือง
ก็ต้องแต่งตัวเตรียมความพร้อม
เอาไว้ก่อน
 พรรคการเมืองเกิดใหม่อย่าง 
“อนำคตใหม่” ซึ่งเป็นความร่วม
มือกันระหว่าง นำยธนำธร จึง
รุ่งเรืองกิจ นำยปิยบุตร แสง
กนกกุล และพวก ถือว่าน่าจับตา
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประกาศ
จุดยืนเป็นคู่แข่งทางการเมืองกับ
ทุกพรรค ไม่เลือกสี ไม่เลือกข้าง 
ไม่ร่วมมือประณีประนอมกับแนว 
ทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทุกรูป
แบบ
 หากมองทางยุทธศาสตร์ หรือ
มองในมุมการตลาดการเมืองถือ 
ว่าวางต�าแหน่งของพรรคได้เหมาะ
เจาะ เพราะเลือกอยู่ในต�าแหน่ง 
ที่ว่างกึ่งกลางระหว่างพรรคการ 
เมืองเก่าที่มีอยู่

 การประกาศไม่เอาทัง้ ดร.ทกั 
ษณิ ชนิวตัร และ พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชำ ถือเป็นความเสี่ยงที่
กล้าหาญ เพราะมวลชนที่สนับ 
สนุนทั้งสองฝ่ายมีอยู่ค่อนข้างมาก
และเป็นฐานคะแนนส�าคัญทางการ 
เมืองของพรรคเพื่อไทยกับพรรค
ประชาธิปัตย์
 เป็นที่ทราบกันดีว่าพรรคเพื่อ
ไทยยังคงไม่พ้นร่วมเงาของดร. 
ทกัษณิ และแนวทางของพรรคเพือ่
ไทยที่ผ่านมาแม้จะมีภาพลักษณ์
เป็นพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิป 
ไตย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้เป็น
ประชาธปิไตยแบบยดึหลักการสุด 
ลิม่ทิม่ประต ู แต่เป็นประชาธปิไตย 
สายอ่อนทีพ่ร้อมประนปีระนอม
 แม้การประกาศเป็นพรรคประ 
ชาธิปไตยสายแข็งของพรรคอนา 
คตใหม่จะท�าให้ได้เสียงจากประชา 
ชนที่เบื่อแนวทางของพรรคเพื่อ
ไทยและพรรคประชาธิปัตย์
 แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ
มวลชนกลุ่มนี้อาจมีไม่มากพอท่ี 
จะช่วยผลักดันให้พรรคอนาคต
ใหม่ประสบความส�าเร็จในถนน
การเมืองได้
 คนที่รักประชาธิปไตยด้วยรัก
ปากท้องตัวเองด้วยเบ่ือความขัด
แย้งด้วย รักในตัวบุคคลที่พวกเขา
ชื่นชมด้วยน่าจะมีจ�านวนมากกว่า
 อนาคตของพรรคอนาคตใหม่ 
จึงเป็นอะไรที่น่าจับตาว่าจะยืน
หยัดอยู ่บนถนนประชาธิปไตย
แบบไทยๆที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
ตัวได้หรือไม่
 จริงอยู่ว่ำคนไทยส่วนมำก
รักในหลักกำร 
 แต่เวลาเดินเข้าคูหากาบัตร 
ลงคะแนนเป็นคนละเรื่องกัน

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) 
ชงเรื่อง นายสมชาย แสวงการ 
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสา 
มญักจิการสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
(วิป สนช.)รับลูกรวบรวมรายชื่อ 
สนช.ยืน่ตคีวามร่างพระราชบญัญัติ 
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการได้
มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
 เห็นหน้าก็เห็นเป้าหมาย
 การยื่นตีความครั้งนี้จะขยัก 
ไม่ยื่นครบทุกประเด็นที่นายมีชัย
เสนอมาแต่จะยื่นเฉพาะประเด็นที่
สนช.จะเข้าช่ือกันติดใจสงสัยว่า
อาจขัดรัฐธรรมนูญ เพื่อห้อยต่ิง
เหลือเอาไว้ยามฉุกเฉินจ�าเป็น
 ทั้งนี้ต้องรอดูว่า สนช.ที่ลงมติ
ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง และไม่
ได้ร่วมลงคะแนนซึ่งรวมได้ 41 คน 
จะมใีครร่วมลงชือ่ตคีวามบ้าง หรอื
จะมีสนช.ที่ยกมือเห็นชอบไปแล้ว
เปลี่ยนใจมาเข้าชื่อยื่นตีความด้วย
 แม้จะอ้างว่าการยื่นตีความ 
เฉพาะร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง 
ส.ว.ไม่ยื่นตีความร่างพ.ร.ป.เลือก
ตัง้ส.ส.จะไม่ท�าให้โรดแมพ็เขยบิไป
จากเดมิเพราะกว่าร่างพ.ร.ป.เลอืก
ตั้งส.ส.ที่ถูกยืดเวลาออกไปอีก 90 

โลกความจริง
เพื่อไทยยังไม่พ้นร่วมเงาดร.ทักษิณ

เป็นประชาธิปไตยสายอ่อน
ที่พร้อมประนีประนอม
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In Brief : ย่อความ

เสือด�ำไม่ตำยฟรี

ทรรศนะ

คนเรำเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกำสได้ 
แต่นีเ่ปลีย่นโอกำสเป็นวกิฤต ใช้ช่อง
โหว่ช่องว่ำงของกฎหมำย ของต�ำ 
แหน่งหน้ำที่ท�ำบำปท�ำกรรม

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กระแส “เสือด�ำไม่ได้ตำยฟรี” ดังกระหึ่ม
อย่างต่อเนื่อง กลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องและ
สร้างสัญลักษณ์ต่างๆเพื่อไม่ให้คนท�าผิด
ลอยนวล เคาะฆ้องตีปี๊บกันไปทั่ว คนที่ฆ่า
เสือด�าจึงกลายเป็นผู้ถูกล่าเป็น “เสือล�าบาก” 
ถูกสังคมรังเกียจ ลูกน้องก็พลอยล�าบากไป 
ด้วย  
 แม้แต่บริษัทก็ยังเกิดปัญหา เพราะมีคน
โพสต์ว่าพม่าก็ไม่อยากจ้างบริษัทนี้เข้าไป
ก่อสร้าง  จะเพราะกลัวไปยิงเสือในพม่า หรือ
เรื่องศีลธรรมอะไรก็ตาม ก็ท�าให้เห็นการไป 
ท�าปาณาติบาทไปฆ่าสัตว์ คิดกลับกันว่าแม่  
ลูกและครอบครัวจะทุกข์มั้ย ถูกด�าเนินคดี
อย่างนี้  
 กข็อฝากใครทีค่ดิท�าบาป หม่ินบาป หยาม
บาปและดูถูกบาป ระวังไว้ให้ดี บาปยังไม่ตาย
สนิท ยังครึกครื้นฟื ้นย้อนกลับมาเล่นงาน 
คนท�าบาปได้ ลองคิดดูสภาวะที่เคยมีความ 
สุขกับการกินการนอน  แต่วันนี้อึดอัดใจไหน 
จะไปไหนก็ไม่ได้ นี่แหละผลของการท�าบาป
ท�ากรรม กระแส “เสือด�าไม่ตายฟรี” ไม่ให ้
เจ้าหน้าที่นิ่งเฉยดูดายให้สัตว์ตายฟรี 
 ดงันัน้ คนท�าบาปก็ขอให้ส�านกึไว้ให้รูไ้ว้ว่า 
อย่าได้คึกคะนองดูหมิ่นว่าบาปไม่มี ยมบาล
ตายสนิท แต่เม่ือบาปกรรมมาเล่นงาน ก็หัว
หกก้นขวิดหัวคะม�าไปเลย ใครจะไปนึกว่า 
มีจีพีเอสใส่ในเปลือกกล้วยท�าให้จับขโมยได้  
คนท�าบาปท�าชั่ว ไม่ว่าลักทรัพย์ ประทุษร้าย 
หรือคดโกงต่างๆ บาปกรรมก็จะตามทัน
 อย่าง “น้องแบม” นักศึกษาใจเพชร
ใจเดด็ ไม่ยอมโอนอ่อนกับคนโกง แม้อาจารย์

ตำยเงียบๆ?
ผ่านมาเกือบ 1 ปีคดี “ชัยภูมิ ป่ำแส” 
นกักจิกรรมชาวลาหูถู่กทหารยงิเสียชวีติ
ที่ด่านบ้านรินหลวงเมื่อ 17 มีนาคม 
2560 ที่เพิงนัดไต่สวนพยานเป็นนัดที่ 
2 (14 มีนาคม 2561) หลักฐานส�าคัญท่ี 
หายไปคอื “ภำพจำกกล้องวงจรปิด”
 “สมุติรชยั หตัถสำร” ทนายความ
จากศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชน
ท้องถิ่นและทนายความญาติผู้เสียชีวิต 
ระบุว่า รายงานที่พนักงานสอบสวนส่ง
ให้อยัการน�ามาส่งศาลมาจากกองพสิจูน์
หลักฐานกลาง กรุงเทพฯ กลุ่มงาน
อาชญากรรมด้านคอมพิวเตอร์ ซ่ึงทหาร
ส่งตัวเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์
ให้เม่ือ 25 เมษายน 2560 และมี
รายงานผลกลับไปว่า “ไม่พบภำพใน
วันเกิดเหตุในตัวฮำร์ดดิสก์”
 “สุมิตรชัย” บอกว่าเคยขอให้ศาล
ออกหมายเรียกภาพจาก “กล้องวง 
จรปิด” ในที่เกิดเหตุและท�าส�าเนาให้ 
พล.ท.วจิกัขฐ์ สริบิรรสพ แม่ทพัภาพ
ที่ 3 ที่ระบุว่าเห็นภาพจาก “กล้องวง 
จรปิด” เช่นเดียวกับ พล.อ.เฉลิมชัย 
สิทธิสำท ผบ.ทบ. แต่ศาลไม่อนุญาต
ให้เรียกมา อ้างว่าข้อเท็จจริงที่น�าสืบมี
เพียงพอที่จะออกค�าสั่งได้แล้ว
 คดนีีท้หารระบวุ่า “ชยัภมู ิป่ำแส” 
มีอาวุธได้แก่มีดและระเบิด โดยพยา 
ยามขว้างระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ จึงจ�าเป็น
ต้องยิงสังหาร แต่การตรวจสอบไม่พบ
ลายนิ้วมือที่มีด ส่วนระเบิดพบดีเอ็นเอ
บางส่วนเป็นชนิดเดียวกับดีเอ็นเอ 
“ชัยภูมิ ป่ำแส” แต่ก็มีดีเอ็นเอหลาย
คนปรากฏบนระเบิดด้วย
 ค�าถามคือภาพจาก “กล้องวงจร 
ปิด” ที่เป็นหลักฐานส�าคัญหายไปไหน 
ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าชาวบ้าน 
ทั้งหมู ่บ้านถูกข่มขู ่คุกคามหนักมาก 
แม้แต่ญาติพี่น้อง “ชัยภูมิ ป่าแส” ก็ 
ต้องออกนอกพื้นที่ 
 คดนีีจ้งึเงยีบ เพราะท�าได้แค่สูเ้งยีบๆ 
และตายเงียบๆ!!??

จะให้ไปขอโทษไปกราบคนโกง เธอกย็งัมกี�าลงั
ใจจะต่อสูเ้พือ่ไม่ให้คนโกงลอยนวล หลายฝ่าย
จงึช่วยเหลอื “น้องแบม” เต็มที ่ ท้ังให้ทุนการ
ศึกษาและการท�างานในอนาคต น่าสงสาร
อาจารย์และมหาวิทยาลัยที่นักข่าวอ่านข่าวก็
กระเซาะตอกย�้าให้ชอกช�้า แม้จะมายกย่อง
เชิดชูก็ออกมาช้าไป ไม่ต�าหนิคนชั่ว ท�าให้ 
“น้องแบม” เองก็เสียขวัญเสียก�าลังใจ 
 ท�าให้นึกถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยว่า
เดีย๋วนีท้�ากิจกรรมอะไรเพือ่สงัคมหรอืส่งเสรมิ
ก�าลงัใจให้ท�าดบ้ีาง อย่างกจิกรรมรบัน้องมีแต่
ข่าวเสียหาย ท�าไมเราไม่สนับสนุนส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนในการสกัดคนโกงท่ีเหมือน
มอดปลวกกัดกินบ้านเมืองจนทรุดโทรมผุพัง 
รุมแทะแม้กระทั่งกระดูกคนยากจนที่สิ้นไร้ไม้
ตอกไม่มีที่พึ่ง  คนพวกนี้ทั้งงกทั้งโลภเหมือน
เปรต เหมือนใส่แต่บาป ไม่ได้ใส่บาตร จึง
เอาแต่บาปมาใส่ตัว จิตใจเป็นเปรตชัดๆ มีแค่
ร่างที่เป็นมนุษย์ 
 ก�านันผู้ใหญ่บ้านที่โกงตอนนี้ก็ไม่มีความ
สุข ต้องวิ่งพล่านเอาเงินไปแจกย้อนหลังเพ่ือ
จะให้ตัวเองพ้นผิด แต่ความผิดมันส�าเร็จไป
แล้ว จะไม่ผิดได้อย่างไร  เป็นเปรตไปแล้ว  จะ
เกิดมาเป็นมนษุย์ใหม่ก็ยาก  ก็ขอฝากคนทีค่ดิ
ว่าบาปไม่มีจริง ฆ่าสัตว์แล้วจะนึกว่ามันตาย
ฟร ีไม่นกึว่าตวัเองจะเป็นเสอืล�าบาก หรือพวก
โกงงาบเงินคนยากจน ไม่คิดว่าจะถูกงับด้วย
กฎหมาย  งับด้วยกรรมหรือบาปที่ท�าจนเข้า
คุก ถูกปลดออกจากต�าแหน่งหน้าที่ 
 คนเรำเปลีย่นวิกฤตเป็นโอกำสได้ แต่
นีเ่ปลีย่นโอกำสเป็นวิกฤต ใช้ช่องโหว่ช่อง
ว่ำงของกฎหมำย ของต�ำแหน่งหน้ำที่
ท�ำบำปท�ำกรรม อย่ำงในหลวงรัชกำลที่ 
10 มีพระรำชด�ำรัสต่อผู้พิพำกษำที่ถวำย
สตัย์ปฏฏิำณว่ำอย่ำใช้ท�ำผดิเป็นถกู ท�ำให้
เสียหำยต่อประเทศชำติบ้ำนเมือง ก็หวัง
ว่ำเรื่องแบบนี้จะไม่เป็นไฟลำมทุ่ง จะมี
กำรจัดกำรแบบถอนรำกถอนโคนให้
เปรตให้อสูรกำยหมดไป กมลสันดำน
เปรตเผ่นหนีออกจำกร่ำงมนุษย์
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

โปรเด็ด‘ธอส.-SAM’งานบ้านคอนโด

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู ้
จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ธอส.) เปิดเผยว่า งานมหกรรม
บ้านและคอนโดครั้งที่ 38 และ 
งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home 
Builder & Materials Focus 2018 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
ได้น�า สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยปี
ที่ 1–3 เท่ากับ MRR-3.85% ต่อ
ปี (2.90% ต่อปี) ปีที่ 4 จนถึง
ตลอดอายุสัญญากู ้ กรณีลูกค้า
สวัสดิการดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-
1% ต่อปี กรณลีกูค้ารายย่อยทัว่ไป
เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณี
กู้ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความ
สะดวกเกี่ยวเนื่องที่อยู่อาศัย ดอก 
เบีย้เท่ากบั MRR ให้กูเ้พ่ือซือ้ ปลกู
สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอน
จ�านองจากสถาบนัการเงนิอืน่และ
ซื้ออุปกรณ์และสิ่งอ�านวยความ
สะดวกเกี่ยวเนื่องที่อยู่อาศัย หรือ 
ไถ่ถอนจ�านอง โดยยกเว้นค่าธรรม 
เนียมการยื่นกู ้และค่าประเมิน
ราคาหลักประกันในอัตราพิเศษ 
ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี เฉพาะ 
ผู ้ที่จองสิทธิ์ภายในงานและยื่น
ค�าขอกู้ตั้งแต่ 15 มีนาคมถึง 30 
เมษายนและท�านิติกรรมภายใน 
31 พฤษภาคม หรือภายใต้กรอบ

วงเงินที่ธนาคารก�าหนด 
 บ้านมือสองคุณภาพดี ท�าเล
เด่น ทัง้บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์
เฮาส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ และ
ที่ดินเปล่า รวม 300 รายการ มา
จ�าหน่ายในราคาพิเศษ ในพ้ืนที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วน 
ลดสูงสุด 50% จากราคาปกติ 

ธอส.น�ำสนิเชือ่บ้ำนดอกเบีย้ 2.90% ต่อปีนำน 3 ปีแรก ฟรค่ีำธรรม 
เนยีมกำรยืน่กูแ้ละค่ำประเมินรำคำหลักประกนัในรำคำพเิศษ พร้อม  
NPA คณุภำพกรงุเทพฯ และปรมิณฑลกว่ำ 300 รำยกำร ด้ำน SAM 
ออกโปรเด็ดบ้ำนและคอนโดท�ำเลสวยกว่ำ 1,000 รำยกำร

พบนักลงทุน : อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เจ มาร์ท น�าทีม
คณะผู้บริหารระดับสูง ให้ข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน งวดประจ�าปี 
2560 มั่นใจแผนการ Synergy สร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน 
ในอนาคต พร้อมทั้ง น�าเสนอกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทในเครือประจ�าปี 2561 

บัตรลายการ์ตูน : ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัวบัตรเดบิตใน 
ชื่อ “Thanachart Justice League Chibi” เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด พิมพ์ลายการ์ตูน 
ซเูปอร์ฮโีร่ขวญัใจคนทัว่โลกทีไ่ด้ลขิสทิธิจ์ากวอร์เนอร์ บราเธอร์ส (ดซี ีคอมมคิ) 3 ลาย
ดีไซน์ใหม่ล่าสุด เพื่อเอาใจกลุ่มวัยรุ่น วัยท�างาน และเหล่าแฟนพันธุ์แท้ซูเปอร์ฮีโร่ 

‘หวัเว่ย’คว้ำรำงวัลGSMA Award2018 

พร้อมรับแคมเปญพเิศษ “ผ่อนดาวน์
ดอกเบีย้ 0% นานสงูสดุ 48 เดอืน”
 ด้านนายนยิต มาศะวิสทุธิ ์รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหาร

นาย เคน ห ูรกัษาการประธานเจ้า
หน้าที่บริหารหัวเว่ย กล่าวในการ
รับรางวัล GSMA’s Award for 
Outstanding Contribution to the 
Mobile Industry ปี 2018 สาขา
การสนบัสนนุอตุสาหกรรมโมบาย
ยอดเยี่ยมที่กรุงบาร์เซโลนาว่า  
หลายปีที่ผ่านมาได้ท�างานร่วมกับ
พันธมิตรพัฒนาเทคโนโลยี 3G 
4G และ 5G  รวมถึงเทคโนโลยี
อื่นๆ ให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้
ผู ้คนสามารถเชื่อมโยงสื่อสาร
ถึงกันได้มากขึ้นผ่านบริการที่ดีขึ้น
จนหวัเว่ยเป็น 1 ใน 3 ในการเชือ่ม
โยงการสื่อสารของโลก และร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ
ก�าหนดมาตรฐาน ตลอดจนองค์กร
ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม รวมถึง

ชุมชนโอเพ่นซอร์สกว่า 360 แห่ง
ที่ มีบทบาทส�าคัญในการสร ้าง
เสริมระบบนิเวศดิจิทัลให้กว้าง 
ไกลยิ่งขึ้น
 หัวเว่ยยังให้ความส�าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาโดยลงทุน
ตั้งแต่ปี 2550-2559 มากกว่า 
48,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 10-15 ของรายได้
ต่อปี เฉพาะปี 2559  ปีเดยีวลงทนุ
ถึง 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

สินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด (บสส.) 
หรือ SAM กล่าวว่าได้น�าทรัพย์ดี
ราคาโดนให้เลอืกมากมาย  พร้อม
โปรโมชั่น  “SAM Smile Home”  
ออกค่าธรรมเนียมการโอนกรรม 
สิทธิ์ 1% ให้ลูกค้าและ “SAM จัด
ให้” ส�าหรับลูกค้าที่ซ้ือและจอง
สิทธิ์ในงานรับเพิ่ม Gift Voucher 
บัตรก�านัลเพ่ือปรับปรุงหรือซื้อ
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านจากร้าน
ค้าชัน้น�ามลูค่าถงึ 50,000 บาท ท้ัง
จะจัดประมูลทรัพย์สินอีกครั้งวันที่ 
30 มีนาคมนี้

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยุคใหม่
ด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน
คลาวด ์ ป ัญญาประดิษฐ ์และ
เทคโนโลยี 5G 
 นอกจากนีเ้มือ่วานนี ้(15 มนีา 
คม) หัวเว่ยยังเปิดตัว  Huawei  
Y9 (2018) ตัวอย่างเป็นทางการ
ในประเทศไทย มีกล้องคู่หน้าและ
หลงั ขนาด 5.93 นิว้ มสีดี�า น�า้เงนิ
และทอง ราคา 6,990 บาท และ
ในวันที่ 27 มีนาคม หัวเว่ยเตรียม
เปิดตวั Huawei P20 ทีป่ารสี กล้อง 
หลัง 3 เลนส์ภายใต้สโลแกน 
“See mooore with AI” ซึ่งใช้
ระบบ AI เสริมความสามารถใน
การถ่ายภาพ ซึ่งมีรุ่น P20 P20 
Pro แล้ะน้องเล็ก  P20 Lite ด้วย
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ต่างประเทศ

ผู้ดีขับ23ทตูรสัเซยีกลบัประเทศ
อาการสาหสั นบัตัง้แต่ทีพ่บทัง้สองหมดสตอิยู่
ท่ีม้านั่งในเมืองซอลสบรี นายกรัฐมนตรี
องักฤษประกาศว่าอาจใช้มาตรการยดึทรพัย์สนิ
รสัเซยีท่ีอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ออกกฎ
ใหม่เพ่ือลดระดบัการตดิต่อและการเข้าร่วมของ
องักฤษในฟุตบอลโลกที่รัสเซียช่วงฤดูร้อนนี้ 
กระทรวงต่างประเทศรัสเซียแถลงว่า รัสเซีย
จะตอบโต้ทนัททีีอั่งกฤษมมีาตรการกบัรัสเซยี 
เอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�าสหประชาชาติ 
ยืนกรานปฏิเสธว่ารัสเซียไม่เกี่ยวข้องกับ 
การวางยาพิษอดีตสายลับและขอให้แสดง
หลักฐานพิสูจน์เรื่องดังกล่าว

 ขณะทีส่หรัฐแถลงว่า รัสเซยีมส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการใช้สารพิษท�าลายประสาทกับอดีตสาย 
ลับรัสเซียที่อยู ่ในอังกฤษ และเรียกร้องให ้
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิ
หามาตรการตอบโต้
 นางนกิก ีเฮลย์ี เอกอัครราชทตูสหรฐัประจ�า
สหประชาชาติกล่าวในการประชุมฉุกเฉินว่า
สหรัฐเชื่อมั่นว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
โจมตีอดีตสายลับและบุตรสาวในอังกฤษ โดย
ใช้สารเคมีท�าลายประสาทที่ใช้กันในสนามรบ  
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่เมือง
ซอลสบรใีนองักฤษ ท�าให้นายเซอร์เก สกรปีาล
และบุตรสาวมีอาการสาหัส ประธานาธิบด ี
โดนัลด์ ทรัมป์ผู้น�าสหรัฐกดดันให้รัสเซียแถลง
ช้ีแจง แต่ไม่ได้กล่าวโจมตีรัสเซียโดยตรงว่า
พยายามฆ่าอดีตสายลับคนดังกล่าว ขณะท่ี
เอกอัครราชทูตรัสเซียประจ�ายูเอ็นแถลงในที่
ประชุมยืนกรานว่ารัสเซียไม่เกี่ยวข้อง และว่า
เป็นการหาเหตุเพื่อย่ัวยุและให้รัสเซียมัวหมอง
ก่อนเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลกและ
การเลือกตั้งรัสเซีย

ทอยส์‘อำร์’อัสทยอยปิด 
 ทอยส์“อาร์”อสั (Toys“R”Us.) เครอืร้าน 
ของเล่นรายใหญ่ที่ด�าเนินกิจการมายาวนาน
เตรียมปิดกจิการในสหรัฐ ซึง่จะท�าให้พนกังาน 
30,000 คนตกงาน และมีแนวโน้มจะเลิกกิจ 
การในอีกหลายประเทศ หลังจากปิดกิจการ 
ในสหราชอาณาจักรแล้ว
 ส�านักข่าวเอพีอ้างเทปบันทึกเสียงการประ 
ชุมระหว่างนายเดวิด แบรนดอน ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารกับพนักงานเมื่อวันพุธเรื่องการ
ปิดร้านในสหรัฐทั้งหมด 740 ร้าน ส่วนร้านค้า
ออนไลน์ในสหรัฐจะด�าเนินการต่อไปอีกสอง
สามสัปดาห์ หากหาคนซื้อกิจการได้ แต่จะ
พยายามประคับประคองร้านในแคนาดา 200 
ร้าน ร้านในยุโรปกลาง และญี่ปุ่นเพราะเชื่อว่า
จะสามารถหาคนซื้อกิจการได้ ขณะเดียวกันมี
แนวโน้มจะเลิกกิจการในออสเตรเลีย ฝรั่งเศส 
โปแลนด์ โปรตเุกส และสเปน เพิม่เตมิจากที่ 
ก�าลงัปิดกจิการในสหราชอาณาจกัรอยูใ่นขณะนี้ 

  
 

บริษัท สุเพิร์บพาวเวอร์ จำากัด

	 	 	 	 	 	 	วันที่	16	มีนาคม	2561

 

	 บริษัทฯ	 ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ	ครั้งที่	 1/2561	 ในวันที่	 2	 เมษายน	

2561	 เรื่อง	 เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท	 ตั้งอยู่เลขท่ี	 461 

หมู่	 17	 ถนนเทพารักษ์	 ตำาบลบางเสาธง	 อำาเภอบางเสาธง	 

จังหวัดสมุทรปราการ	10570

	 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อม

เพรียงกัน

	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	(นายเบญจพงษ์	โล่ห์ชิตกุล)

	 	 	 	 กรรมการ

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่				คุณชนะ	จันทร์พาณิชระวี
	 	 เบอร์โทร.	08-1822-3468			
				เบอร์โทร.	0-2315-2233-7	 แฟกซ์	0-2315-1625
	 	 E-mail	:	accall@bvcsteel.com

SuPerb-150318=4*7

รฐับาลอังกฤษประกาศขบัคณะทตูรสัเซีย 23 คน
ออกจากประเทศ ถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่
สงครามเย็น โดยนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ของ
อังกฤษกล่าวหาว่ารัสเซียใช้สารเคมีวางยาอดีต
สายลับสองหน้าของรัสเซียที่ ล้ีภัยในอังกฤษ  
ซึ่งสหรัฐสนับสนุนอังกฤษ
 นายกรัฐมนตรีเมย์ กล่าวโจมตีด้วยความ
มั่นใจไปที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของ
รัสเซีย พร้อมประกาศจะหามาตรการตอบโต้ใน
การประชุมสภา ทางด้านรัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการวางยานายเซอร์เก สกรีปาล  
อดีตสายลับรัสเซีย และยูเลีย บุตรสาว ซึ่งยัง



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4790 (1315) วันศุกร์ที่ 16 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

ต่อยอด‘ก้าวคนละก้าว’
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยา 
บาล (องค์การมหาชน) จัดการ
ประชุมวิชาการประจ�าปี ครั้งที่ 19 
ภายใต้หัวข้อเรื่อง “คุณค่ำ คุณ 
ภำพ คณุธรรม” ภายในงานมี 
การสมัมนาในหัวข้อ “ก้าวคนละ
ก้าว..ที่เรายังก้าวต่อไป” โดยมี
นางสาวรัชวิน วงศ์วิริยะ พร้อม 
กับทีมงานก้าวคนละก ้าวเป ็น
วิทยากร
 นำงสำวรชัวนิ วงศ์วริยิะ กล่าว 
ว่าหลังจากที่นายอาทิวราห์ คง
มาลัย หรือ ตูน บอดี้แสลม แจ้ง 
ให้ทราบว่าจะวิ่งจากอ�าเภอเบตง 
จังหวัดยะลาไปยังอ�าเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย ไม่ได้รู้สึกตกใจ
เพราะพอจะทราบถึงความตั้งใจ
ของเขา จากนั้นจึงได้มีการเตรียม
ตัวให้พร้อม วันแรกที่เริ่มวิ่งที่อ�า 
เภอเบตงยอมรับว่าไม่ได้รับรู ้ว่า 
การจัดการระหว่างทางเกิดอะไร 
ขึ้นบ้าง สิ่งที่โฟกัสคือการวิ่งให ้
จบแต่ละเซต ภาพที่เห็นระหว่าง
ทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้
งดงามมากเป็นภาพของพี่น ้อง 
ชาวไทยมุสลมิชาวไทยพทุธออกมา
ยืนรอรับมี แต่ความประทับใจ 
เราเหน็คอืภาพทหารกบัประชาชน
ยืนอยู่ร่วมกันมีรอยยิ้ม มันเป็น
ความรูส้กึทีบ่รสิทุธิม์ากทีเ่ราได้รบั
จากพี่น้องจังหวัดชายแดนภาค 
ใต้ จนท�าให้ภาพข่าวความรุนแรง
ต่างๆหายไปจากความทรงจ�าทั้ง 
หมดไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวว่าพื้นที่

เ สียสละมากกว ่าเราวิ่งด ้วยซ�้า 
โดยหลังจากท�าโครงการนี้แล้ว 
รู ้ สึกดีใจที่หลายคนเห็นความ
ส�าคัญอยากจะผลักดันให ้คุณ 
ภาพชีวิตประชาชนและศักยภาพ
โรงพยาบาลในประเทศไทยดีขึ้น
 ด้านนำยธีรทัศน์ สังขทัต  
ณ อยุธยำ กรรมการผู ้จัดการ
บริษัท เรดแคปออกาไนเซอร ์ 
จ�ากัด ผู ้ รับผิดชอบการบริหาร
จัดการโครงการก้าวคนละก้าว 
กล่าวว่าเดิมทีก่อนท�าโครงการ
ตั้งใจว่าอยากจะช่วยโรงพยาบาล
ทั้งประเทศแต่ประเมินแล้วว ่า 
ไม่สามารถช่วยได้ในเวลาจ�ากัด 
จึงเลือกโรงพยาบาลศูนย์ท่ีเป็น 
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก่อนโดย
หลังจากโครงการนี้จบลงหาก 
โรงพยาบาลใดมีปัญหาในเรื่อง
ศักยภาพหรืออยากต่อยอดอยาก
ให้ลองท�าโครงการและส่งมาให ้
ทีมงานก้าวคนละก้าวได้ท้ังนี้รู้สึก
ดีใจที่ทุกคนต่อยอดในสิ่งที่เราท�า
เป็นก้าวต่อไปที่ทุกคนช่วยกัน

ดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงอะไร
 สิ่งที่เป็นก�าลังใจให้การวิ่งครั้ง
นี้ส�าเร็จ คือความรักพี่ตูนเป็นแรง
บันดาลใจให้ทุกคนและเป็นแรง
บันดาลใจส�าหรับตนในเร่ืองการ
ออกก�าลังกายการวิ่งคร้ังนี้เป็น 
การเดินทางท่ียิ่งใหญ่อีกเร่ืองที่
ส�าคัญคือ พี่ตูนเป็นคนเปิดตาและ
โลกให้เห็นว่าโรงพยาบาลในประ 
เทศมีความเดือดร้อนอย่างไร ถ้า
เราไม่ใช่ผู ้ป่วยหรือครอบครัวไม่

ประสบปัญหาทางการเงิน จะไม่มี
วันรู ้ว ่าโรงพยาบาลที่ขาดแคลน
และผู้ป่วยขาดทุนทรัพย์ต้องเผชิญ 
กับอะไรบ้างในแต่ละวัน เมื่อเห็น
ปัญหาแล้วจึงอยากช่วยในทาง 
ใดทางหนึ่งที่จะท�าได้โครงการนี ้
จึงเป็นแรงผลักดันให้เราอยาก 
วิ่งไปข้างๆเขาขณะเดียวกันอยาก
เป็นก�าลังใจเล็กๆให้กับคุณหมอ
พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
เพราะสิ่งที่เขาท�านั้นย่ิงใหญ่มาก

บุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ
ซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ อทิธพิล ตัง้โฉลก ศลิปนิแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป ์(จติรกรรม) 
พ.ศ.2551 และศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ปรชีา เถาทอง ศลิปนิแหง่ชาต ิสาขาทศันศลิป ์
(จิตรกรรม) พ.ศ.2552 รว่มเปน็ประธานเปดิงาน “Through the eyes of  innocence” 
ที่ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
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สังคม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมบู๊ธ 
ของ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ในงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ  
(ไอทีบี) กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  โดยมี อุษณีย์ แสงสิงแก้ว  
รักษาการกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ

พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดตัว
กิจกรรม “ปิดเทอมสร้างสรรค์” (เปิด) หน้าต่างสู่การเรียนรู้เพื่อช่วยส่งเสริมให ้
เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลในการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นของเด็กและเยาวชน 

พล.อ.เชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการ 
CSR บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ส่งมอบอาหารสัตว์น�้าในโครงการ “สานต่อ
ความพอเพยีง สูป่ระมงโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนไทย”  ให้แก่ พ.ต.ต.ภาสกร 
หนุดตะแสง ผู้บังคับกองร้อย กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมชมบู๊ธ 
ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ งานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) 
กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี นายพุฒิพงศ์ ปราสาททอง 
โอสถ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ

ชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิ 
ยอดเยี่ยมประจ�าปี 2017 ของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ภายใต้แนวคิด “Beyond  
the Infinite” ที่ห้องภิรัช ฮออล์ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา 

ผศ.พญ.วรีพร ดิสภานุรัตน์ คณะอนุกรรมการกิจกรรมสังคม สมาคมแพทย์ผิวหนัง
แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ได้จัดโครงการร่วมใจ 
เพือ่ประชาชน โดยออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคล่ือนที ่เพือ่ตรวจและรกัษาโรคผวิหนงั
และติดตามผล การรักษาเป็นครั้งที่ 2 

เจนสัน ออง ชิน ฮอก เปิดตัวร้าน Sergeant Kitchen (เซอร์เจนท์ คิทเช่น) ข้าวมัน
ไก่สิงคโปร์ โดยมี ฉั่ว ซิ่ว ซาน, ปกรณ์ พรรธนะแพทย์, ศันสนา จิราธิวัฒน์,  
เจนนิเฟอร์ ออง, วรชัย จรูญประสิทธ์ิพร และ ศุกลวัฒน์ คณารศ ร่วมงาน  
ที่ ร้านเซอร์เจนท์ คิทเช่น ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

อิเกีย บางใหญ่ ร่วมกับมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมอาสา
สมัครส่งเสริมการเรียนรู ้ส�าหรับนักเรียนที่โรงเรียนวัดอินทร์ สังกัดส�านักงาน 
เขตประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 จังหวัดนนทบุรี โดยมี สุนทร ประชารุง  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดอินทร์ให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมกับคณะด้วย
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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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