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กำรเคลื่อนไหวของกลุ่มคน
อยำกเลอืกต้ังช่วงสุดสปัดำห์ 
ทีผ่่ำนมำถือว่ำน่ำสนใจ ขนำด
แกนน�ำเป็นเพยีงคนรุน่ใหม่
ยังมีมวลชนเข้ำร่วมจ�ำนวน
มำก กำรเคลื่อนขบวนไป
ปรำศรัยถึงหน้ำกองบัญชำ 
กำรกองทัพบกโดยไม่เกรง
กลวัต่อคดคีวำมทีจ่ะตำมมำ
ย่อมแสดงให้เห็นว่ำสถำน 

กำรณ์ใกล้สกุงอมเตม็ทแีล้ว 
แน่นอนว่ำจะมีกำรเคลื่อน 
ไหวเพื่อเลี้ยงกระแสฉำย
หนงัตวัอย่ำงต่อไปไม่ให้กล้ำ 
เบี้ยวเลือกตั้งเหมือนหลำย
ครั้งที่ผ่ำนมำ ท�ำให้คนที่ก�ำ 
ลงัมองหำเทคนคิกฎหมำยที่
จะเบี้ยวต้องคิดหนัก เพรำะ
ถ้ำเลื่อนเลือกตั้งอีกเป็นไป
ได้ว่ำโดนมอ็บใหญ่ขบัไล่แน่

ทุกวันศุกร์
สองทุ่มเวลาไทย

ดูได้ทางเฟสบุ๊ค และยูทูบ “โลกวันนี้”

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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หน้ำกองบัญชำกำรกองทัพ 
บกเพื่อร้องขอให้กองทัพเลิก
สนับสนุน คสช. และให้จัด
เลือกตั้งภำยในสิ้นปีนี้
 มีค�าถามชวนคิดคือ หากมี
แกนน�าระดับแม ่ เหล็กที่ เป ็น
นักการเมืองหรือแกนน�ากลุ ่ม
การเมอืงต่างๆมาเดนิถือธงน�าจะ
มีคนออกมาร่วมมากขนาดไหน
 การทีม่มีวลชนออกมาร่วมทัง้
ที่แกนน�าเป็นแค่คนรุ่นใหม่ และ
กล้าเคลื่อนไหวโดยไม่กลัวต่อ 
คดีความที่จะตามมา ย่อมแสดง
ให้เห็นว่าสถานการณ์ใกล้สุก 
งอมเต็มทีแล้ว
 การออกมาเคล่ือนไหวครั้งนี้
คงท�าให้ใครก็ตามที่ก�าลังหาเทค 
นิคกฎหมายเพื่อยื้อเวลาเลือกตั้ง 
ออกไปอีกต้องคิดหนัก เพราะจะ
เป็นการโยนฟืนเข้ากองไฟเร่งให้
สถานการณ์สุกงอมมากขึ้น
 ท�าให้ “บิก๊ป้อม” ต้องออกมา
ยืนยันว่า
 “รัฐบาลประกาศชัดเจนเดิน
ตามโรดแม็พ เลือกตั้งกุมภา 
พันธ์ 2562 และไม่มีอะไรเลย 
ที่จะไม่เลือกตั้ง”
 แม้ผู้มีอ�านาจยืนยัน แต่การ
เคล่ือนไหวจะมีต่อไปเพื่อเลี้ยง
กระแสป้องกันโดนเบี้ยวเหมือน 
ท่ีเกดิขึน้มาแล้วหลายครัง้ เปรยีบ
เหมือนหนังตัวอย่างยังไม่ฉาย 
จริง ไม่มีความจ�าเป็นใดต้อง
เหยียบคันเร่งมิดเพื่อถอนราก
ถอนโคนจริงจังในตอนนี้
 ขณะที่ คนที่ เ คยคิดจะ 
เบี้ยวคงต้องคิดหนัก เพรำะ
หำกเลื่อนเลือกตั้งอีกเป ็น 
ไปได้ว่ำโดนม็อบใหญ่ขับไล่
แน่

สปัดาห์นีจ้ะเป็นอกีหนึง่สปัดาห์ที่
การเมอืงจะมกีารเคลือ่นไหวค่อน
ข้างมาก
 เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมนี้ 
คณะกรรมการการ เลื อกตั้ ง 
(กกต.) จะประชุมร่วมกับแกนน�า
พรรคการเมืองเก่าที่มีอยู ่ เดิม 
เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจในขั้น
ตอนทางกฎหมาย ก่อนที่จะเริ่ม
เช็กชื่อสมาชิกพรรคตั้งแต่เดือน
เมษายนเป็นต้นไป
 การที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาต ิ(คสช.) ใช้มาตรา 44 ให้
สมาชิกเป็นผู้ยืนยันเองว่าจะยัง
เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเดิม 
อยู่หรือไม่แทนการให้พรรคการ
เมืองเช็กรายชื่อส่ง กกต. เป็น 
การเปิดทางให้คนที่หมดใจกับ
ต้นสังกัดปัจจุบันเดินออกจาก
พรรคได้อย่างสบายใจ เพราะ 
แค่ไม่กรอกแบบฟอร์มยืนยันว่า
ยังอยากเป็นสมาชิกพรรคต่อก็ 
จะเป็นไททันที
 ช่วงต้นเดือนหน้าคงได้รู้กัน
แล้วว่าจะมีคนเด่นคนดังรายใด
ตบเท้าออกจากต้นสังกัดเดิม 
บ้าง และจะออกไปสังกัดพรรค
เก่าที่มีอยู่ พรรคใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้น 
หรอืจะออกไปสร้างบ้านใหม่เป็น
ของตัวเอง โดยต้องโฟกัสไปที่ 2 
พรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทย
และประชาธิปัตย์
 ถัดจากนั้นวันที่ 29 มีนาคม 
เป็นวันที่หลายคนรอคอย เพราะ
ถึงวงรอบทีค่ณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่ง
ชาติ (ป.ป.ช.) จะต้องประชุม
พิจารณาผลสอบเบื้องต้นเรื่อง
นาฬิกาหรูและแหวนเพชรของ 
“บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว ่าการกระทรวง

เบีี้ยวเจอของจริง

 มองด้านบวกเป็นการแสดง
สปิริต เพราะเมื่อมีข้อครหาเรื่อง
ความใกล้ชิดกันมาก่อนก็ต้อง
ถอนตัวจากการร่วมประชุมชี้ขาด 
มองอีกด้านก็เป็นการเซฟตัวเอง 
เพราะเกิดจับพลัดจับผลูเสียง 
ข้างมากลงมติชี้มูลขึ้นมาจะมอง
หน้ากันไม่ติด หรือหากใช้สิทธิ
ส ่วนตัวลงมติไม ่ชี้ มูลก็จะตก 
เป็นจ�าเลยสังคมได้ การปลีกตัว
ไม่เข้าร่วมประชุมลงมติจึงเป็น
ทางออกที่ดีที่สุด
 อีกประเด็นท่ีจะไม่พูดถึงไม่ 
ได้คือการเคลื่อนไหวของกลุ ่ม 
คนอยากเลือกตั้งเมื่อสุดสัปดาห ์
ที่ผ่านมา
 น่ำสนใจว่ำขนำดแกนน�ำ
ไม่ใช่นักเคลื่อนไหวระดับแม่
เหล็กยงัมมีวลชนเข้ำร่วมเป็น
จ�ำนวนมำก แถมไม่รูว่้ำไปกนิ
ดหีมมีำจำกไหนจงึกล้ำเคล่ือน 
ขบวนไปตั้งวงปรำศรัยกันถึง

กลาโหม
 ผลการประชุมจะออกได้ 3 
หน้าคือ 1.ชี้ว่ามีมูล ให้ตั้งคณะ
กรรมการไต่สวนเพื่อเอาผิด 2.ชี ้
ว ่าไม่มีมูลเพียงพอที่จะเอาผิด  
ยกค�าร้อง หรือ 3.การสอบสวน
เบื้องต้นยังไม่สิ้นกระแสความ 
ท�าให้ไม่สามารถลงมติทางหนึ่ง
ทางใดได้ ให้กลบัไปรวบรวมหลกั
ฐานเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้อมูล
จากพยานปากส�าคัญ 2 ปาก  
และข้อมูลจากบริษัทเอกชนน�า
เข้านาฬิกาที่ยังไม่ได้มาให้ข้อมูล
 แม้ยังไม่รู ้ว ่าผลจะออกมา
อย่างไร แต่ พล.ต.อ.วัชรพล 
ประสำรรำชกิจ ประธาน ป.ป.ช. 
ที่ เคยมีความใกล้ชิดกับ “บิ๊ก
ป้อม” ประกาศถอนตัวจากการ
เป็นองค์ประชุมร่วมพิจารณา
ตัดสินเร่ืองนี้ โดยปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของกรรมการ ป.ป.ช. ท่ี
เหลือเป็นผู้พิจารณา

รัฐบาลประกาศชัดเดินตามโรดแม็พ 
เลือกตั้งกุมภาพันธ์ 2562

ไม่มีอะไรเลยที่จะไม่เลือกตั้ง
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In Brief : ย่อความ

ท�ำเพื่อบ้ำนเมือง?

ทรรศนะ

ถ้ำทุกคนทุกฝ่ำยท�ำเพ่ือบ้ำนเมือง
จรงิ ประเทศไทยกค็งเป็นประเทศที่
มคีวำมสุขท่ีสุด แต่ทุกวนันีบ้้ำนเมอืง
ยงัไม่รำบรืน่ไม่สงบสขุจรงิตำมทีพ่ดู

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

คนละเนื้อเดียวกัน

“พี่ใหญ่” และคนในกองทัพยืนยัน
ชัดเจน “กองทัพและคสช.เป็น
หนึ่งเดียวกัน ไม่มีวันแยกจำก
กัน” เพราะกองทัพก็คือคสช. จึง 
ไม่สนใจกลุ ่มอยากเลือกตั้งที่ขู ่จะ 
ยกระดับการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 5 
พฤษภาคม หากกองทัพไม่ยุติการ
สนับสนุน คสช.
 เช่นเดียวกับ พล.ต.ปิยพงศ์ 
กล่ินพันธุ์ ผบ.มทบ.11 และ ทีม
โฆษกคสช.ยนืยนัว่า กองทพัแยกจาก
คสช.ไม่ได้ กองทัพกับประชาชนก็
เป็นเนื้อเดียวกัน จะแยกจากกันไม่ 
ได้ เพราะทุกคนเป็นคนไทยด้วยกัน 
 กองทัพเป็นลูกหลานประชาชน  
เมือ่กองทพัสนบัสนนุงาน คสช. คสช. 
ก็สนับสนุนรัฐบาล ทุกสิ่งเป็นเนื้อ
เดียวกันแยกกันไม่ได้
 จึงเกิดกระแสตอบโต้ว่า แต่คสช. 
ยึดอ�านาจไปจากประชาชนและประ 
กาศเป็น “รัฏฐำธิปัตย์” ที่มีอ�านาจ
เหนือประชาชน เม่ือกองทัพเป็น 
เนื้อเดียวกับเผด็จการ กองทัพจึงมี
สถานะเช่นเดียวกับคสช.ท่ีมีอ�านาจ 
“รัฏฐำธิปัตย์” อยู่เหนือประชาชน  
เมื่อกองทัพยืนยันว ่าไม่อาจแยก 
จากคสช.ได้ กองทัพจะเป็นเนื้อ
เดียวกันกับประชาชนได้อย่างไร  
 เรื่องน้ีไม่ใช่ค�าถามว่า “ไก่กับไข่ 
อะไรเกิดก่อนกัน” แต่เป ็นเรื่อง
ระหว่าง “ระบอบประชาธิปไตย”  
กับ “ระบอบเผด็จการ”  
 เมื่อกองทัพเป็นเนื้อเดียวกัน
กับคสช.ที่ ยึดอ� ำนำจไปจำก 
ประชำชน ถ้ำตีควำมหมำยตำม 
“ระบอบประชำธปิไตย” กองทพั
ก็เป็น “คนละเนื้อเดียวกัน” กับ
ประชำชน!  

การเมืองร้อนขึ้นมาทันทีหลังจากหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)  
ใช้มาตรา 44 ปลด นำยสมชัย ศรีสุทธิยำกร 
กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบบฟ้าผ่าอย่าง
คาดไม่ถึง เหตุผลบอกว่านายสมชัยพูดจนท�า 
ให้เกิดความสับสน
 ส่วนนายสมชัยก็บอกว่าเพราะตนเองพูด
ตรงไปตรงมาและไม่ท�าตามค�าส่ังผู้มีอ�านาจ 
ในทุกเรื่อง เพราะยึดผลประโยชน์ของบ้าน 
เมืองเป็นหลัก  
 ต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าท�าเพ่ือบ้านเมือง เลย
ไม่รู้บ้านไหนเมืองไหน ถ้าทุกคนทุกฝ่ายท�า 
เพ่ือบ้านเมืองจริง ประเทศไทยกค็งเป็นประเทศ
ที่มีความสุขที่สุด แต่ทุกวันนี้บ ้านเมืองยัง 
ไม่ราบรื่นไม่สงบสุขจริงตามที่พูด ก็หวังว่า 
การเมืองจะไม่ท�าให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง
เหมือนที่ผ่านมาน่ะ  
 ใครถูกปลดก็กล้อมแกล้มหวานอมขม 
กลนืกนัไป ไม่ใช่ทนไม่ไหว อยูไ่ม่ได้ ต้องพงักนั
ไปข้างหนึ่ง หากช่วยกันประคับประคองหรือ 
ท�าเพ่ือบ้านเมืองจริง บ้านเมืองก็เดินหน้าไป 
ได้ด้วยดี ก็ขอให้คิดถึงบ้านเมืองเป็นหลัก 
จริงๆ เรื่องการเมือง เรื่องอ�านาจ มีทั้งฝ่ายที่ได้
และฝ่ายท่ีเสีย มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่าย 
ที่ต่อต้าน
 แต่ละฝ่ายก็คิดกันให้ดี ไม่ใช่ไม่พอใจแล้วก็
ตีรวนจนซวนเซไปหมด เมื่อเกิดความขัด 
แย้ง เกิดการปะทะกัน ก็มีแต่ท�าให้บ้านเมืองมี

ปัญหาและเสียหาย เพราะนายสมชัยก็ท�านาย
เรื่องเลือกตั้งครั้งใหม่อาจมีปัญหา เพราะหาก 
มีการย่ืนศาลรัฐธรรมนูญตีความก็เสี่ยงโมฆะ 
จากทีก่�าหนดการเลอืกตัง้ภายใน 150 วนั หาก
ก�าหนดวันเลือกตั้งไม่ดี เพราะต้องติดถึงการ 
นับคะแนนและการประกาศผลเลือกตั้งด้วย 
 ก็ให้ใคร่ครวญทบทวนกันดูว่า ระหว่างให้
เขาอยู่กับทนให้เขาอยู่  จะเกิดอะไร คนวิพากษ์
วิจารณ์ต่างๆ ที่ว่าจะเลื่อนโรดแม็พ เลื่อนการ
เลือกตั้งออกไป ฝ่ายที่มีอ�านาจก็บอกไม่ต้อง
ห่วงไม่มีปัญหา ก็ต้องดูว่าท�าอย่างที่พูดหรือไม่ 
ท�าอย่างไร อธิบายให้ชัดเจน ถ้าอธิบายไม่
ชัดเจนก็รอดยาก 
 ก็หวังใจว่าทุกฝ่ายจะเห็นแก่บ้านเองจริงๆ 
เพ่ือให้อยู่รอดปลอดภัย ไม่เกิดปัญหา เกิด 
รอยร้าว พูดกันด้วยเหตุผล ช้ีแจงให้ชัดเจน 
ไม่ใช่ปากพาไป พากษ์วิจารณ์จนเกินความจริง 
เหมือนร้อนวิชาเกินไป ฝ่ายโน้นก็บอกว่าเลย
ต้องดับร้อนสักหน่อย แต่ต้องดับให้สนิทน่ะ  
ถ้าดับไม่สนิทเดี๋ยวควันก็กลับขโมงและจะ 
ยุ่งยากล�าบากกันอีก
 เอำล่ะ เรือ่งกำรเมอืง เรือ่งอ�ำนำจอะไร
ก็ตำม อำจเข้ำท�ำนองค�ำพูดที่ว่ำ “ทีเอ็งข้ำ
ไม่ว่ำ ทีข้ำเอ็งอย่ำโวย” หรือไม่ก็ตำม แต่
ก็ใช้กันได้เรื่อยๆ เพรำะฝ่ำยที่มีอ�ำนำจก็
อ้ำงอีกอย่ำง ฝ่ำยท่ีถูกเล่นงำนก็พูดอีก
อย่ำง คนมีอ�ำนำจก็ต้องแซะไว้ก่อน
	 เจริญพร
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‘SIMAT’ซื้อ‘ฮินชิซึ’รองรับธุรกิจดิจิทัล

เศรษฐกิจ

ฟอ้ง25รายป่ันหุน้6หลกัทรพัย์
ก.ล.ต. ด�ำเนินกำรกับผู้กระท�ำผิด 25 รำยร่วมสร้ำงรำคำ 6 หลัก
ทรพัย์  ให้ช�ำระค่ำปรบักว่ำ 890 ล้ำนบำท พร้อมให้ป.ป.ง.พจิำรณำ
ด�ำเนินกำรต่อ

พร้อมลยุ	:	ร้อยเอกปราศรยั ทรงสรุเวทย์ ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บมจ.
บรษิทั ธนาสิริ กรุ๊ป จัดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 โดยบรษิทัพร้อมบกุ 
ตลาดบ้านเด่ียวหลังใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ชูจุดขายสินค้าที่แตกต่างมีดีไซน์  
การนัตคีณุภาพจากรางวลัอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือคุณภาพชีวิต ดีเด่นประจ�าปี 2018 

เปิดแล้ว	 : สมชาย หาญจติต์เกษม รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั เอม็เค เรสโตรองต์  
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหารร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิ (Yayoi) ร่วมเปิดตัว
สาขาใหม่ ที่สนามบินดอนเมือง ในรูปแบบร้านทันสมัย มีเอกลักษณ์ โดยใช้โลโก้
ดั้งเดิมจากญี่ปุ่น เพื่อขยายตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยว ณ บริเวณชั้น 4 อาคารผู้โดยสาร 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าจากข้อมลูตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรวจ
สอบพบว่าช่วงระหว่างวันที ่12 ธนั 
วาคม 2556 ถงึ 24 มีนาคม 2558  
มี 25 รายรู้เห็นและ/หรือตกลง 
ร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ 
โดยสลับกันเข้าซื้อขายหลักทรัพย์  
6 ตัวในลักษณะอ�าพรางและ/หรือ
ต่อเนือ่ง ท�าให้ราคาหรอืปรมิาณการ 
ซ้ือขายหลกัทรพัย์ผดิไปจากสภาพ
ปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคล
อืน่เข้าซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ ดงันี้
 1.สร้างราคาหุ้นบริษัท นิวส์
เนต็เวร์ิค คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหา 
ชน) (NEWS) (ขณะเกิดเหตุชื่อ
บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SLC) มีผู้ 
กระท�าผดิ 23 ราย ระหว่างวนัที ่12  
ธนัวาคม 2556 ถงึ 27 พฤศจกิายน  
2557 
 2.สร้างราคาหุ้นบริษัท มิลล์
คอน สตลี จ�ากดั (มหาชน) (MILL) 
มีผู้กระท�าผิด 6 ราย ระหว่างวันที่  
21 มีนาคม 2557 ถึง 3 มิถุนายน 
2557 
 3.สร้างราคาหุ้นบรษิทัโพลารสิ 
แคปปิตลั จ�ากดั (มหาชน) (POLAR) 
(ขณะเกิดเหตุชื่อบริษัท วธน แคป 
ปิตัล จ�ากัด (มหาชน) หรือ WAT) 

มีผู้กระท�าผิด 17 ราย ระหว่าง 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2557 ถึง 9 
มกราคม 2558 
 4.สร้างราคาหุ้นบริษัทเนช่ัน 
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (NBC) มีผู้กระท�าผิด 11 
ราย ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2557 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558 
 5.สร้างราคาหุ้นบริษัท เนช่ัน 
อนิเตอร์เนชัน่แนล เอด็ดเูทนเมนท ์
จ�ากัด (มหาชน) (NINE) มีผู้กระ 
ท�าผดิ 12 ราย ระหว่างวนัที ่19 ธนั 
วาคม 2557 ถึง 24 มีนาคม 2558 
 6.สร้างราคาใบส�าคัญแสดง
สทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญับรษิทั เนช่ัน 

และมีบทก�าหนดโทษตามมาตรา 
296 มาตรา 296/1 และมาตรา 
296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์ฯ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 
ประกอบมาตรา 83 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ก.ล.ต.ขอให้พนัก 
งานอยัการด�าเนนิการฟ้องเป็นคดี
ต่อศาลแพ่งเพื่อให้ช�าระค่าปรับ
ทางแพ่งตามอตัราสงูสดุทีก่ฎหมาย 
ก�าหนดจ�านวน 890,789,424 
บาท ทั้งยังรายงานต่อส�านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน (ป.ป.ง.) ในความผิดเกี่ยวกับ
การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยว
กับการซื้อขายหลักทรัพย ์ตาม 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

นายทองค�า มานะศิลปะพนัธ์ ประ 
ธานกรรมการบรษิทั ไซแมท เทค 
โนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) หรือ SIMAT 
เปิดเผยการร่วมลงทุนในบริษัท 
ฮนิชซิ ึ(ประเทศไทย) จ�ากดั (ฮนิชิซึ)  
ซ่ึงประกอบธุรกิจ Silk Screen 
Printing แผงวงจรควบคุมส�าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อรองรับกระแส
ดิจิทัล โดยซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
ฮินชิซึจากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นเงินไม่
เกิน 280 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 
70 ของหุน้สามญัทัง้หมด โดยธนา 
คารพาณิชย์ให้กู้ 187 ล้านบาท

อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทน 
เมนท์ จ�ากดั (มหาชน) (NINE-W1) 
มีผู้กระท�าผิด 5 ราย ระหว่างวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ถึง 2 มีนาคม 2558
บุคคลทั้ง 25 รายด�าเนินการอย่าง
เป็นขบวนการ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 
243(1) ประกอบมาตรา 244 และ
มาตรา 243(2) และมีระวางโทษ
ตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญ 
ญัติหลักทรัพย ์และตลาดหลัก 
ทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ปัจจบุนัยงัคง
เป็นความผิดตามมาตรา 244/3 

ใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท 
คาดว่าจะได้รับเงนิจากการเพิม่ทนุ
ประมาณ 175 ล้านบาท โดย 93 
ล้านบาทจะใช้ลงทุนซื้อกิจการฮิน
ชิซึ ส่วนที่เหลือน�าไปใช้คืนหนี้เงิน
กูร้ะยะยาวและเป็นเงทินุหมนุเวยีน

และอกี 93 ล้านบาทใช้เงนิจากการ
เพิ่มทุน Right Offering ซึ่งจะ 
ผลักดันภาพรายได้และก�าไรของ
บริษัทปี 2561 ให้โตอย่างก้าวกระ 
โดดและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้
กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากฮินชิซึมีราย
ได้เฉลี่ย 300-400 ล้านบาทต่อปี
 นอกจากนี้บริษัทยังมีมติให้
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทนุจ�านวนไม่เกนิ 106,402,919 หุ้น 
แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิม ตามสัดส่วนจ�า 
นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
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ข่าวย่อย

GRABฮบุUBER อำเซยีน
นายแอนโธนี ตัน ชาวมาเล 
เซียสัญชาติสิงคโปร์ ประธาน 
เจ ้าหน ้าที่บริหาร GRAB 
ประกาศว่าได้ซื้อกิจการใน
เอ เชี ยตะวันออกเฉี ย งใต  ้
ของ UBER จากสหรัฐแล้ว  
แต่ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าการ 
ซื้อกิจการในครั้งนี้ ถือเป็น 
การเริ่มต้นยุคใหม่ของการ 
ให้บริการ ท�าให้บริษัทกลาย
เป็นผู ้น�าตลาดและประหยัด
ต้นทุนลงมาก โดย GRAB  
ให้ UBER ถือหุ ้นร ้อยละ  
27.5 

จีอ้หิร่ำนยตุส่ิงอำวธุกบฏ 
นายบอริส จอห์นสัน รัฐมน 
ตรีต่างประเทศอังกฤษ ออก
แถลงการณ์เรียกร ้องให ้อ ิ
หร่านยุติการส่งอาวุธให้กลุ่ม
กบฏฮูธีในเยเมนและใช้อิทธิ 
พลยุติความขัดแย้ง ซึ่งซาอุดี 
อาระเบียเป็นแกนน�าในการ
ทิ้งระเบิดเพื่อสนับสนุนรัฐ 
บาลและปราบปรามกลุม่กบฏ
ฮูธี  สหประชาชาติระบุว ่า
อิหร่านละเมิดมาตรการคว�่า
บาตรด ้านอาวุธต ่อเยเมน 
โดยไม่ขัดขวางการขนส่งขีป 
นาวธุและอากาศยานไร้คนขบั 
(โดรน) ให้กลุ่มกบฏฮูธี  

ไซโคลนถล่มออสเตรเลยี 
เจ ้าหน ้าที่ออสเตรเลียเร ่ง
ประเมินความเสียหายหลัง
จากพายุไซโคลนนอร ่าพัด 
ถล่มหลายพื้นที่ในรัฐควีนส์
แลนด์ ท�าให้เกิดฝนตกหนัก 
กระแสลมแรง บ้านเรือนเสีย
หายหลายสิบหลังและหลาย
ร้อยหลังไม่มีกระแสไฟฟ้า 
ใช ้ ต ้นไม ้ใหญ่และเสาไฟ 
ฟ้าจ�านวนมากหักโค่น ล่าสุด
พายุได้อ ่อนก�าลังลงเรื่อยๆ 
แล้ว

ต่างประเทศ

คนสหรัฐกว่าล้านจี้คุมเข้มปืน
ชำวอเมริกันกว่ำล้ำนคนร่วม
ชุมนุมทั่วประเทศเรียกร้องให้
เข้มงวดกำรควบคุมปืน โดยมี
นกัเรยีนทีร่อดชวีติจำกเหตศุษิย์
เก่ำสงัหำรหมู่ 17 ศพเมือ่วนัวำ 
เลนไทน์เป็นแกนน�ำกำรเรยีกร้อง
 การชุมนุมครั้งนี้ชื่อ March 
For Our Lives จดัขึน้กว่า 800 แห่ง  
โดยมีการชุมนุมใหญ่ในหลาย
เมือง เช่น แอตแลนตา บอสตัน 
ชิคาโก ดัลลัส เดนเวอร์ ลอสแอน
เจลิส ไมอามี มนินแิอโพลสิ ซแีอต
เติล ซึ่งนายบิล ดิ บลาซิโอ นายก
เทศมนตรนีวิยอร์กจากพรรคเดโม
แครต ทวีตว่า มีคนร่วมชุมนุมที่
นิวยอร์ก 175,000 คน และว่า
นักเรียนเหล่านี้จะเปลี่ยนสหรัฐ
 การชุมนุมใหญ่ที่สุดอยู่ที่กรุง
วอชิงตัน โดยผู้จัดบอกกับสถานี
โทรทัศน์เอ็นบีซีว่า มีคนมาไม่ต�่า
กว่า 800,000 คน เป็นการชุมนุม
ให้เข้มงวดการควบคมุปืนในสหรัฐ
ครั้งใหญ่ ท่ี สุดนับจากการเดิน
ขบวน Million Mom March ในวัน
แม่ 14 มีนาคม 2543 ที่มีคนเข้า
ร่วม 750,000 คน เวทีใหญ่จัดขึ้น
ใกล้อาคารรฐัสภา คาเมรอน แคสกี 
นกัเรยีนชายวยั 17 ปี ของโรงเรยีน
มัธยมมาร์จอรี สโตนแมน รัฐ
ฟลอริดา ขึ้นกล่าวต่อผู้ชุมนุมว่า 
ขอฝากถึงนักการเมืองว่าหากไม่
เป็นตัวแทนประชาชนก็ให้ลาออก

ไป หากไม่ยืนหยัดเพื่อประชาชน
ขอให้ระวังให้ดีเพราะการเลือกตั้ง
กลางสมัยก�าลังจะมาถึง
 เอ็มมา กอนซาเลซ นักเรียน
หญงิวัย 17 ปี ทีก่ลายเป็นทีรู้่จกัไป
ทั่วประเทศเมื่อขึ้นกล่าวหลังเกิด
เหตทุีโ่รงเรียนไม่กีวั่น ยืนนิง่น�า้ตา
ไหลอยูบ่นเวทนีาน 4 นาทคีรึง่ก่อน
กล่าวว่า ช่วงเวลาที่นายนิโกลาส 
ครูซ สาดกระสุนใส่โรงเรียนนาน
ทั้งหมด 6 นาที 20 วินาที ทุกคน
ต้องสู้เพื่อชีวิตตัวเองก่อนที่จะให้
เป็นงานของคนอื่น เพราะฉะนั้น
ขอให้ออกไปแล้วลงคะแนนใช้สทิธิ
เลอืกตัง้ ซึง่หมายถึงการเลอืกกลาง
สมัยเดือนพฤศจิกายนนี้
 ขณะที่โยลันดา รีเน คิง หลาน
สาววัย 9 ขวบของมาร์ติน ลูเธอร์ 
คิง นักเรียกร้องสิทธิพลเมืองชาว
อเมรกินั ท�าให้ผูม้าร่วมชมุนมุหลาย 
คนหลั่งน�้าตาเมื่อกล่าวบนเวทีว่า 
คุณปู่มีความฝันว่าคนจะไม่ตัดสิน
หลานทั้ง 4 คนจากสีผิว แต่จะตัด 

สินจากการกระท�า พร้อมกับยก
ประโยคอมตะทีปู่่กล่าวไว้ในสนุทร 
พจน์ปี 2506 เรียกร้องให้ยุติการ
เหยียดผิวว่า “ฉันฝันไว้ว่าถึงเวลา
ที่จะต้องพอเสียที” นอกจากนี้ยัง 
มีการชุมนุมสนับสนุนให้เข้มงวด
การควบคุมปืนในอีกหลายเมือง
ทั่วโลก ขณะที่ท�าเนียบขาวออก
แถลงการณ์ว่า ชื่นชมคนหนุ่มสาว
ชาวอเมรกินัทีไ่ด้ใช้สทิธติามรฐัธรรม 
นูญฉบับแก้ไขครั้งแรก ซึ่งการปก 
ป้องให้เยาวชนปลอดภยัคอืภารกจิ
สูงสุดของประธานาธิบดี
 ในเวลาเดียวกันชาวฮ่องกง
เกือบพันคนพากันเดินขบวนใน
ย่านการค้าของฮ่องกงเพื่อสนับ 
สนุนการเดินขบวนเพื่อชีวิตใน
สหรัฐ ซึ่งเกิดขึ้นหลายร้อยแห่ง 
ตามเมอืงต่างๆเรยีกร้องให้ทางการ 
เข้มงวดการควบคุมอาวุธปืนมาก
ย่ิงขึ้นหลังเกิดเหตุกราดยิงในโรง 
เรยีน ท�าให้มนีกัเรยีนและเจ้าหน้า 
ที่โรงเรียนเสียชีวิตถึง 17 คน

หนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล 
อ้างแหล่งข่าวว่า รัฐบาลสหรัฐได้
ส่งสารถึงนายหลิว เฮ่อ นักเศรษฐ 
ศาสตร์ที่ เพิ่งได ้รับแต่งตั้งเป ็น 
รองนายกรัฐมนตรีจีน ให้ช่วยแก้
ปัญหาจีนได้ดุลการค้าสหรัฐมาก
เกินไป โดยนายสตีเวน มนูชิน 
รัฐมนตรีคลังสหรัฐ และนายโร
เบิร์ต ไลท์ไธเซอร์ ผู้แทนการค้า
สหรัฐ ได้ระบุในสารขอให้จีนลด
ภาษียานยนต์สหรัฐ ซื้อเซมิคอน
ดคัเตอร์จากสหรฐัมากขึน้ และเปิด

‘จีน-สหรัฐ’ยังตอบโต้กำรค้ำกันวุ่น 
โอกาสให้บริษัทอเมริกันเข้าถึง
ภาคการเงินจีนมากขึ้น ขณะที ่
นายหลวิได้โทรศพัท์ถงึนายมนชูนิ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า สหรัฐดู
หมิ่นระเบียบการค้าจากการเปิด
สอบสวนว่าจีนละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งจีนจะปกป้องผล
ประโยชน์ของตนเองอย่างแน่นอน
 ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
โลกเกรงว่าสหรัฐและจีนจะท�าสง 
ครามการค้าระหว่างกันหลังจาก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลง

นามค�าสั่งเรียกเก็บภาษีสินค้าจีน
สูงสุด 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ราว 1.87 ล้านล้านบาท) ท�าให้
จีนตอบโต้ทันทีด้วยการจะเรียก
เก็บภาษีสินค้าสหรัฐสูงสุด 3,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 93,536 
ล้านบาท) สหรัฐอ้างว่าผลการ
สอบสวนนาน 8 เ ดือนตาม
กฎหมายการค้าปี 2517 พบว่าจีน
ด�าเนินการค้าอย่างไม่เป็นธรรม
ด้วยการบังคับให้นักลงทุนชาว
อเมริกันถ่ายทอดเทคโนโลยีให้
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	 14	มีนาคม	2561
เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23
เรียน	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	
 
	 โดยหนังสือนัดประชุมฉบับนี้	 ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า	 ที่ประชุม 
คณะกรรมการของบริษัท	 เอสวีโอเอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ครั้งที่	 1/2561	 ได้มีมติให้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 23	 ในวันที่	 10	 เมษายน	2561	 เวลา	14.00	น.	ณ	ห้อง
ประชุมเอสิค	ชั้น	34	อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล	เลขที่	900/29	ถนนพระรามที่	3	แขวง
บางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่  
 10 เมษายน 2560

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	 :	 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 
	 22	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 2560	 และได้จัดท�ารายงานการประชุมส่งให ้
	 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีก่ฎหมาย 
	 ก�าหนด	 รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว	 โดยมีส�าเนารายงาน 
	 การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ	1

 ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน 
	 การประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	22	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	10	เมษายน	2560	 
	 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระท่ี 2.  พจิารณารบัทราบรายงานประจ�าปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการ 
 ของบรษิทั
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล : รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี	2560	 
	 และสรุปข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจ�าปี	 2560	 และรายงาน 
	 ของคณะกรรมการของบริษัทตามเอกสารแนบ	2	

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	เห็นสมควรรับทราบรายงานประจ�าปี		2560	 
	 และรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท 
	 ในรอบปี	2560	และให้น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่รบัทราบรายงานดังกล่าว

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล	:	เพือ่ให้เป็นไปตามนัยของมาตรา	112	แห่งพระราช 
	 บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	39	 
	 ที่ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบการเงิน	ณ	วันสิ้นสุดของ 
	 รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี 
	 เพือ่พจิารณาอนมุติังบการเงินนี	้คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้อบบญัชตีรวจสอบ 
	 ให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
	 งบการเงินประจ�าปี	 2560	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ซึ่งได้ผ่านการ 
	 พจิารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจ 
	 สอบแล้ว	รายละเอยีดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปี	2560	และสรุปข้อมลูทาง 
	 การเงินตามเอกสารแนบ	2	

วาระท่ี 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 เป็นทุนส�ารองตาม 
 กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 วตัถปุระสงค์และเหตุผล :	บรษิทัมกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2560	จากงบการเงนิรวม 

	 จ�านวน	188,661,879	บาท	งบการเงนิเฉพาะกจิการ	จ�านวน	113,012,553		บาท	 
	 ตามนยัของมาตรา	115	แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และ 
	 ตามข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	41	ซึง่ห้ามจ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอ่ืนนอก 
	 จากเงนิก�าไรและบรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี	ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองตาม 
	 กฎหมายไม่น้อยกว่าอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้	เงนิก�าไรส่วนทีเ่หลอื	คณะกรรมการ 
	 จะจดัสรรเป็นเงนิส�ารองต่างๆ	กไ็ด้ตามแต่จะเหน็สมควรโดยต้องได้รบัอนมุตัิ 
	 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
	 อนึ่ง	ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	คือ	“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน 
	 ปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	60	ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัเงนิ 
	 ส�ารองตามกฎหมาย	แต่อย่างไรก็ตาม	อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้น 
	 อยูก่บักระแสเงนิสดและภาระการลงทนุของบรษิทั	และบรษัิทในเครอื	รวมถึงความ 
	 จ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ในอนาคตทีง่บการเงนิเฉพาะกจิการจะต้องมกี�าไรสทุธิ 
	 และไม่มขีาดทนุสะสม	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหน็ชอบของคณะกรรมการและความ 
	 สามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

 ความเหน็ของคณะกรรมการ :	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อนมุติัการ 
	 จัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี	2560	และการจ่ายเงินปันผล	ดังนี้

	 	 *	จัดสรรเป็นเงินส�ารองตามกฎหมาย	เป็นจ�านวนเงิน		5,580,990	บาท
														 *	จ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ		0.046		บาท	ซึง่ค�านวณมาจากร้อยละ	40	ของ 
	 ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมายแล้วคงเหลือเป็นก�าไรสุทธิจ�านวน	 
	 107,431,563	บาท	คดิเป็นเงนิปันผลทีจ่ะต้องจ่ายเป็นจ�านวน	43,562,000	บาท	 
	 ซึง่ค�านวณจากจ�านวนหุน้	ณ	วนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเข้าร่วม 
	 ประชุมผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23	(Record	Date)	ในวันที่	13	มีนาคม	2561	ที่มี 
	 จ�านวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น	 707,000,000	 หุ้น	 และหุ้นบุริมสิทธิ	 จ�านวน	 
	 240,000,000	หุ้น	ท�าให้เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกินจ�านวน	43,562,000	บาท	 
	 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในราย 
	 ชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล(Record	Date)	ในวนัที	่13	มนีาคม	2561	 
	 และก�าหนดจ่ายเงนิปันผล	ในวนัที	่24	เมษายน	2561	(การให้สทิธดิงักล่าวของ 
	 บริษัทยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

 ทัง้นี	้การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดงักล่าวค�านวณมาจากร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธิ 
	 หลงัหักส�ารองตามกฎหมาย	เป็นอัตราทีค่ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเหน็ว่าเหมาะสม	 
	 เนือ่งจากบรษิทัจ�าเป็นต้องส�ารองเงนิสดเพือ่ใช้ส�าหรบัการขยายกจิการของบรษิทั	

	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี	2559	ทีป่ระชมุบรษิทัพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใน 
	 อตัราหุน้ละ	0.014บาท	ซึง่ค�านวณมาจากร้อยละ	60	ของก�าไรสทุธหิลงัจากหกั 
	 ส�ารองตามกฎหมายแล้ว	(เอกสารแนบ	3)

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	ตามข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	17.		ในการประชมุผูถ้อื 
	 หุ้นสามญัประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสาม	ของ 
	 จ�านวนกรรมการท่ีมอียูท้ั่งหมด	ซึง่ในปีน้ีมกีรรมการท่ีต้องพ้นจากต�าแหน่งตาม 
	 วาระได้แก่	นายอนนัต์	ตงัทัตสวสัดิ	์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ	 
	 (ทีไ่ม่มีอ�านาจลงลายมือชือ่),	นายเฮนรี่	โก๊ะ	กรรมการผูม้ีอ�านาจลงลายมือชือ่	 
	 และนางสาวกุลภา	อิงค์ธเนศ	กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ	

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี	เหน็ชอบ 
	 ให้เสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาให้	นายอนนัต์	ตงัทตัสวสัดิ	์ประธานกรรมการ 
	 ตรวจสอบและกรรมการอสิระ(ทีไ่ม่มอี�านาจลงลายมอืชือ่),	นายเฮนรี	่โก๊ะ	กรรมการ 
	 ผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่	และนางสาวกลุภา	องิค์ธเนศ	กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่	 

	 ซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีก 
	 วาระหนึง่	

	 ซึง่ทัง้	3	ท่าน	คณะกรรมการเห็นว่าบคุคลดังกล่าวข้างต้น	มีคุณสมบติัในด้านต่างๆ 
	 โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมในด้านคณุวฒุ	ิความรูค้วามสามารถ	ความหลาก 
	 หลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของ 
	 บรษิทัและเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ 
	 บรษิทัมหาชนจ�ากดัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรษิทัตาม 
	 หลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	 
	 ทั้งนี้	ประวัติกรรมการ	และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ	4

	 การพจิารณาคดัเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัโดยผ่านคณะกรรมการ 
	 สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกนัพจิารณาจากคณุสมบตัใินด้านต่างๆ	โดยดู 
	 ถงึความเหมาะสมในด้านคณุวฒุิ	ความรูค้วามสามารถ	ความหลากหลายของทกัษะ 
	 และประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษัิทการทุม่เทในการ 
	 ท�างานในหน้าทีก่รรมการเพือ่ให้บรษัิทมคีวามเจรญิก้าวหน้า	มคีวามมัน่คงและไม่เป็น 
	 บคุคลต้องห้ามตามกฎหมาย	เพือ่เสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	เสนอให้ที่ 
	 ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาแต่งต้ังตามหลกัเกณฑ์ในการเลอืกต้ังกรรมการตามข้อบงัคับ 
	 ของบริษัทตามเอกสารแนบ	5	

วาระที่ 6. พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบส�าหรบัปี 2561

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบควร 
	 เหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
	 และควรมกีารทบทวนทุกปี	ซึง่ในปี	2561	นี	้คณะกรรมการได้ก�าหนดอตัราค่าตอบ 
	 แทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
	 กรรมการตรวจสอบอย่างละเอียดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ	 โดยเปรียบ 
	 เทยีบอ้างองิจากกจิการทีม่ขีนาดรายได้ในระดบัเดยีวกนั	รวมถงึพจิารณาจาก 
	 สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ	การเตบิโตของรายได้และก�าไร	สนิทรพัย์และเงนิปันผล 
	 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	รวมถึงจ�านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน	

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
	 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2561	ตามข้อเสนอของ 
	 คณะกรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	6

	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นการพจิารณาโดย 
	 ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน	โดยการ 
	 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัมหีลกัเกณฑ์โดยพจิารณาเปรียบเทยีบค่า 
	 ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทัทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรม	และสงู 
	 เพยีงพอท่ีจะดงึดดูและรกัษากรรมการท่ีมคีณุสมบัตท่ีิต้องการและขออนมุตัจิาก 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที ่7. พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัช ีส�าหรบัปี 2561

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล : 	เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	 
	 และข้อบงัคบัของบริษทั	ข้อ	29	ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบ 
	 บญัช	ีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี	คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 ได้พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจี�านวน	3	ราย	และได้พจิารณาก�าหนดค่าสอบ 
	 บญัชสี�าหรบัปี	2561	และได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเสนอทีป่ระชมุ 
	 ผูถื้อหุน้แต่งตัง้	คณุกมลทิพย์	เลศิวทิย์วรเทพ	ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต	เลขทะเบยีน	 
	 4377	และ/หรอื	คณุวชิาต	ิโลเกศกระว	ีผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4451	 
	 และ/หรอื	คณุสาธดิา	รตันานรุกัษ์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบียน	4753	
	 แห่งบริษทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากัด	เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัปี	2561	เนือ่งจากพจิารณา 
	 ว่าผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีณุสมบตัติามทีบ่รษิทัและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
	 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	และมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพงึพอใจ 
	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส�าหรบัปี	2561	เป็นจ�านวนเงนิ	 
	 1,919,000	บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	(เท่ากับปี	2560)

 ความเหน็คณะกรรมการ :	เหน็ควรเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุน้แต่งตัง้	คณุกมลทิพย์	 

	 เลศิวทิย์วรเทพ	ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต	เลขทะเบยีน	4377	และ/หรอื	คณุวชิาติ	 
	 โลเกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4451	และ/หรือ	คุณสาธิดา	 
	 รัตนานุรักษ์		ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต	เลขทะเบยีน	4753	จากบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	 
	 จ�ากัด	เป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท	ปี	2561	และก�าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ	 
	 1,919,000	บาท	(เท่ากบัปี	2560)	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ตามทีจ่่ายจรงิ	ในกรณทีี่ 
	 ผูส้อบบญัชดีงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้	ให้บรษิทัส�านกังาน	อวีาย		 
	 จ�ากดั	จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอืน่ของส�านกังานท�าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละ 
	 แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้		ตามข้อเสนอ 
	 ของคณะกรรมการตรวจสอบ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	7

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30  

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	เพือ่อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิของบรษิทั 
	 ควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	30	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย		 
	 มาตรา	100	แห่งพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	ตามค�าสัง่หวัหน้า 
	 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่21/2560	เรือ่ง	การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่ 
	 อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ	ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่1/2561	 
	 จงึมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้แก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคับของบรษิทัข้อ	30	 
	 (ตามเอกสารแนบ	8)

	 นอกจากนี	้ทีป่ระชมุคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้พจิารณา 
	 อนมุตักิารมอบอ�านาจให้กรรมการผูม้อี�านาจของบรษิทัและ/หรอืบคุคลทีก่รรมการ 
	 ผูม้อี�านาจมอบหมาย	มอี�านาจในการแก้ไข	เพิม่เตมิ	เปลีย่นแปลงถ้อยค�า	ในข้อ 
	 บงัคบัดงักล่าวได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามค�าสัง่ของนายทะเบยีน 
	 บริษัทมหาชนในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
	 กระทรวงพาณชิย์

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรอนมุตักิารแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
	 ข้อบังคับของบริษัทข้อ	30	และการมอบอ�านาจตามรายละเอียดข้างต้น

 หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี ่
	 	 	 	 ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอก 
	 	 	 	 เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล : เป็นวาระท่ีจะไม่มกีารลงคะแนนเสยีง	เป็นเพยีงวาระที ่
	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	แสดงความคิดเห็น	เสนอแนะ	ปรึกษาหารือกับ 
	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

	 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้โปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั	เวลา	และสถานทีด่งักล่าว 
ข้างต้นและหากมีข้อสงสัยหรอืค�าถามข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัวาระการประชมุสามารถส่งค�าถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทได้	 โดยผ่านทาง	 เว็บไซต์ของบริษัท	 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข	 
0	2849	2701	โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทจะติดต่อกลับได้

	 อนึ่ง	 เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว	 ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น	 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ	 โปรดแสดงหลักฐานแสดงตน
ในการเข้าร่วมประชมุมาแสดงต่อเจ้าหน้าทีล่งทะเบยีนในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ตัง้แต่
เวลา	13.00	น.	ของวันที่	10	เมษายน	2561	เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญ		ผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	23	จะแล้วเสร็จ
  
	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 	(ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง)																																											
																																						เลขานุการบริษัท									

                       
หมายเหตุ :
1.	หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี	2560	แบบรูปเล่ม	กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์	0	2849	2701
2.	ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่	6	มีนาคม	2561

บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4797 (1322) วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561
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	 14	มีนาคม	2561
เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23
เรียน	 ผู้ถือหุ้นของบริษัท	
 
	 โดยหนังสือนัดประชุมฉบับนี้	 ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า	 ที่ประชุม 
คณะกรรมการของบริษัท	 เอสวีโอเอ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ครั้งที่	 1/2561	 ได้มีมติให้จัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	 23	 ในวันที่	 10	 เมษายน	2561	 เวลา	14.00	น.	ณ	ห้อง
ประชุมเอสิค	ชั้น	34	อาคารไอทีโปรเฟสชั่นแนล	เลขที่	900/29	ถนนพระรามที่	3	แขวง
บางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพมหานคร	เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่  
 10 เมษายน 2560

 วัตถุประสงค์และเหตุผล	 :	 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 
	 22	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 2560	 และได้จัดท�ารายงานการประชุมส่งให ้
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณชิย์ภายในเวลาทีก่ฎหมาย 
	 ก�าหนด	 รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว	 โดยมีส�าเนารายงาน 
	 การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ	1

 ความเห็นคณะกรรมการ :	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน 
	 การประชุมสามัญ	ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	22	ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	10	เมษายน	2560	 
	 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระท่ี 2.  พิจารณารบัทราบรายงานประจ�าปี 2560 และรายงานของคณะกรรมการ 
 ของบรษัิท
 
 วตัถปุระสงค์และเหตผุล : รายงานผลการด�าเนินงานของบรษัิทในรอบปี	2560	 
	 และสรุปข้อมูลทางการเงินที่แสดงในรายงานประจ�าปี	 2560	 และรายงาน 
	 ของคณะกรรมการของบริษัทตามเอกสารแนบ	2	

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	เห็นสมควรรับทราบรายงานประจ�าปี		2560	 
	 และรายงานของคณะกรรมการซึ่งแสดงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัท 
	 ในรอบปี	2560	และให้น�าเสนอทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพือ่รับทราบรายงานดังกล่าว

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล	:	เพือ่ให้เป็นไปตามนยัของมาตรา	112	แห่งพระราช 
	 บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535	และตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	39	 
	 ที่ได้ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบการเงิน	ณ	วันสิ้นสุดของ 
	 รอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี 
	 เพือ่พจิารณาอนมุตังิบการเงนินี	้คณะกรรมการต้องจดัให้ผูส้อบบญัชตีรวจสอบ 
	 ให้เสร็จก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
	 งบการเงินประจ�าปี	 2560	 สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 ซึ่งได้ผ่านการ 
	 พจิารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีละผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจ 
	 สอบแล้ว	รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี	2560	และสรุปข้อมลูทาง 
	 การเงินตามเอกสารแนบ	2	

วาระท่ี 4.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 เป็นทุนส�ารองตาม 
 กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	บรษิทัมกี�าไรสทุธสิ�าหรบัปี	2560	จากงบการเงนิรวม 

	 จ�านวน	188,661,879	บาท	งบการเงนิเฉพาะกจิการ	จ�านวน	113,012,553		บาท	 
	 ตามนยัของมาตรา	115	แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	และ 
	 ตามข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	41	ซึง่ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่นอก 
	 จากเงนิก�าไรและบรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี	ส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองตาม 
	 กฎหมายไม่น้อยกว่าอตัราทีก่ฎหมายก�าหนดไว้	เงนิก�าไรส่วนทีเ่หลอื	คณะกรรมการ 
	 จะจดัสรรเป็นเงนิส�ารองต่างๆ	กไ็ด้ตามแต่จะเหน็สมควรโดยต้องได้รบัอนมุตัิ 
	 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
	 อนึ่ง	ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	คือ	“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน 
	 ปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ	60	ของก�าไรสทุธขิองงบการเงินเฉพาะกจิการหลงัหกัเงนิ 
	 ส�ารองตามกฎหมาย	แต่อย่างไรก็ตาม	อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้น 
	 อยูก่บักระแสเงนิสดและภาระการลงทนุของบรษิทั	และบรษิทัในเครือ	รวมถงึความ 
	 จ�าเป็นและความเหมาะสมอืน่ในอนาคตทีง่บการเงนิเฉพาะกจิการจะต้องมกี�าไรสทุธิ 
	 และไม่มีขาดทุนสะสม	ท้ังนีข้ึน้อยูก่บัความเห็นชอบของคณะกรรมการและความ 
	 สามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

 ความเหน็ของคณะกรรมการ :	เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตักิาร 
	 จัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงานปี	2560	และการจ่ายเงินปันผล	ดังนี้

	 	 *	จัดสรรเป็นเงินส�ารองตามกฎหมาย	เป็นจ�านวนเงิน		5,580,990	บาท
														 *	จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ		0.046		บาท	ซึง่ค�านวณมาจากร้อยละ	40	ของ 
	 ก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมายแล้วคงเหลือเป็นก�าไรสุทธิจ�านวน	 
	 107,431,563	บาท	คดิเป็นเงนิปันผลทีจ่ะต้องจ่ายเป็นจ�านวน	43,562,000	บาท	 
	 ซึง่ค�านวณจากจ�านวนหุน้	ณ	วนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเข้าร่วม 
	 ประชุมผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	23	(Record	Date)	ในวันที่	13	มีนาคม	2561	ที่มี 
	 จ�านวนหุ้นสามัญทั้งส้ิน	 707,000,000	 หุ้น	 และหุ้นบุริมสิทธิ	 จ�านวน	 
	 240,000,000	หุ้น	ท�าให้เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกินจ�านวน	43,562,000	บาท	 
	 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยู่ในราย 
	 ชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล(Record	Date)	ในวนัที	่13	มนีาคม	2561	 
	 และก�าหนดจ่ายเงนิปันผล	ในวนัที	่24	เมษายน	2561	(การให้สทิธิดงักล่าวของ 
	 บริษัทยังมีความไม่แน่นอน	เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

 ทัง้นี	้การจ่ายเงนิปันผลในอตัราดังกล่าวค�านวณมาจากร้อยละ	40	ของก�าไรสทุธิ 
	 หลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย	เป็นอตัราทีค่ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาเหน็ว่าเหมาะสม	 
	 เนือ่งจากบรษิทัจ�าเป็นต้องส�ารองเงนิสดเพือ่ใช้ส�าหรบัการขยายกจิการของบรษิทั	

	 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี	2559	ทีป่ระชมุบรษิทัพจิารณาจ่ายเงินปันผลใน 
	 อตัราหุน้ละ	0.014บาท	ซึง่ค�านวณมาจากร้อยละ	60	ของก�าไรสทุธหิลงัจากหกั 
	 ส�ารองตามกฎหมายแล้ว	(เอกสารแนบ	3)

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	ตามข้อบงัคบัของบรษิทั	ข้อ	17.		ในการประชมุผูถ้อื 
	 หุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวนหนึง่ในสาม	ของ 
	 จ�านวนกรรมการทีมี่อยู่ทัง้หมด	ซึง่ในปีนีม้กีรรมการทีต้่องพ้นจากต�าแหน่งตาม 
	 วาระได้แก่	นายอนันต์	ตงัทตัสวัสดิ	์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ	 
	 (ทีไ่ม่มีอ�านาจลงลายมือชือ่),	นายเฮนรี่	โกะ๊	กรรมการผูม้ีอ�านาจลงลายมือชือ่	 
	 และนางสาวกุลภา	อิงค์ธเนศ	กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ	

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี	เหน็ชอบ 
	 ให้เสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพิจารณาให้	นายอนนัต์	ตงัทตัสวสัดิ	์ประธานกรรมการ 
	 ตรวจสอบและกรรมการอสิระ(ทีไ่ม่มอี�านาจลงลายมอืชือ่),	นายเฮนรี	่โก๊ะ	กรรมการ 
	 ผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่	และนางสาวกลุภา	องิค์ธเนศ	กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่	 

	 ซึ่งต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อไปอีก 
	 วาระหนึง่	

	 ซึง่ทัง้	3	ท่าน	คณะกรรมการเหน็ว่าบคุคลดงักล่าวข้างต้น	มคีณุสมบตัใินด้านต่างๆ 
	 โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมในด้านคณุวฒุ	ิความรูค้วามสามารถ	ความหลาก 
	 หลายของทกัษะและประสบการณ์ในการท�างานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของ 
	 บรษิทัและเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตัิ 
	 บรษิทัมหาชนจ�ากดัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตาม 
	 หลกัเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์	 
	 ทั้งนี้	ประวัติกรรมการ	และนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ	4

	 การพจิารณาคดัเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัโดยผ่านคณะกรรมการ 
	 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ร่วมกนัพจิารณาจากคณุสมบตัใินด้านต่างๆ	โดยดู 
	 ถงึความเหมาะสมในด้านคณุวฒุิ	ความรูค้วามสามารถ	ความหลากหลายของทกัษะ 
	 และประสบการณ์ในการท�างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิของบริษัทการทุ่มเทในการ 
	 ท�างานในหน้าทีก่รรมการเพือ่ให้บริษทัมคีวามเจริญก้าวหน้า	มคีวามมัน่คงและไม่เป็น 
	 บุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย	เพ่ือเสนอให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิท	เสนอให้ที่ 
	 ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ตามหลักเกณฑ์ในการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบั 
	 ของบริษัทตามเอกสารแนบ	5	

วาระที่ 6. พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบส�าหรบัปี 2561

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบควร 
	 เหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
	 และควรมกีารทบทวนทกุปี	ซึง่ในปี	2561	นี	้คณะกรรมการได้ก�าหนดอตัราค่าตอบ 
	 แทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและ 
	 กรรมการตรวจสอบอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ	 โดยเปรยีบ 
	 เทียบอ้างองิจากกจิการทีม่ขีนาดรายได้ในระดบัเดยีวกนั	รวมถงึพจิารณาจาก 
	 สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิ	การเตบิโตของรายได้และก�าไร	สนิทรพัย์และเงนิปันผล 
	 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท	รวมถึงจ�านวนกรรมการของบริษัทในปัจจุบัน	

 ความเห็นของคณะกรรมการ :	 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
	 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2561	ตามข้อเสนอของ 
	 คณะกรรมการ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	6

	 การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเป็นการพจิารณาโดย 
	 ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	โดยการ 
	 พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัมหีลกัเกณฑ์โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบค่า 
	 ตอบแทนคณะกรรมการของบรษิทัทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรม	และสงู 
	 เพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัทิีต้่องการและขออนมุตัจิาก 
	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที ่7. พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัช ีส�าหรบัปี 2561

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล : 	เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด	 
	 และข้อบังคบัของบรษัิท	ข้อ	29	ซึง่ก�าหนดให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผู้สอบ 
	 บญัช	ีและก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทกุปี	คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 ได้พจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจี�านวน	3	ราย	และได้พจิารณาก�าหนดค่าสอบ 
	 บญัชสี�าหรบัปี	2561	และได้เสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาเสนอทีป่ระชมุ 
	 ผูถ้อืหุน้แต่งตัง้	คณุกมลทพิย์	เลศิวทิย์วรเทพ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	 
	 4377	และ/หรอื	คุณวชิาติ	โลเกศกระว	ีผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4451	 
	 และ/หรอื	คณุสาธดิา	รตันานรุกัษ์	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบียน	4753	
	 แห่งบริษทั	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัปี	2561	เนือ่งจากพจิารณา 
	 ว่าผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีณุสมบตัติามทีบ่รษิทัและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั 
	 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก�าหนด	และมผีลการปฏบิตังิานเป็นทีน่่าพงึพอใจ 
	 โดยก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชขีองบริษทัส�าหรับปี	2561	เป็นจ�านวนเงนิ	 
	 1,919,000	บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	(เท่ากับปี	2560)

 ความเหน็คณะกรรมการ :	เห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นแต่งตัง้	คณุกมลทพิย์	 

	 เลศิวทิย์วรเทพ	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4377	และ/หรอื	คุณวชิาติ	 
	 โลเกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4451	และ/หรือ	คุณสาธิดา	 
	 รตันานรุกัษ์		ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	เลขทะเบยีน	4753	จากบรษิทั	ส�านกังาน	อวีาย	 
	 จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั	ปี	2561	และก�าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ	 
	 1,919,000	บาท	(เท่ากบัปี	2560)	และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	ตามทีจ่่ายจรงิ	ในกรณทีี่ 
	 ผู้สอบบญัชดัีงกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏบิติัหน้าทีไ่ด้	ให้บริษัทส�านักงาน	อีวาย		 
	 จ�ากัด	จัดหาผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตอืน่ของส�านกังานท�าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชแีละ 
	 แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษัิทแทนผูส้อบบัญชีดงักล่าวได้		ตามข้อเสนอ 
	 ของคณะกรรมการตรวจสอบ	รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ	7

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30  

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล :	เพือ่อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิของบรษัิท 
	 ควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	30	เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย		 
	 มาตรา	100	แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั	พ.ศ.2535	ตามค�าสัง่หัวหน้า 
	 คณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่21/2560	เรือ่ง	การแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายเพือ่ 
	 อ�านวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ที	่1/2561	 
	 จงึมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให้แก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบรษิทัข้อ	30	 
	 (ตามเอกสารแนบ	8)

	 นอกจากนี	้ทีป่ระชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นพจิารณา 
	 อนมุตักิารมอบอ�านาจให้กรรมการผูม้อี�านาจของบรษิทัและ/หรอืบคุคลทีก่รรมการ 
	 ผูม้อี�านาจมอบหมาย	มอี�านาจในการแก้ไข	เพ่ิมเติม	เปล่ียนแปลงถ้อยค�า	ในข้อ 
	 บงัคับดังกล่าวได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามค�าส่ังของนายทะเบยีน 
	 บริษัทมหาชนในการจดทะเบียนวัตถุประสงค์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
	 กระทรวงพาณชิย์

 ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็สมควรอนมุตักิารแก้ไขเพิม่เตมิ 
	 ข้อบังคับของบริษัทข้อ	30	และการมอบอ�านาจตามรายละเอียดข้างต้น

 หมายเหต ุ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รบัการอนมุตัด้ิวยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในส่ี 
	 	 	 	 ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอก 
	 	 	 	 เสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 วัตถปุระสงค์และเหตุผล : เป็นวาระทีจ่ะไม่มกีารลงคะแนนเสยีง	เป็นเพยีงวาระท่ี 
	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม	แสดงความคิดเห็น	เสนอแนะ	ปรึกษาหารือกับ 
	 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

	 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั	เวลา	และสถานทีด่งักล่าว 
ข้างต้นและหากมข้ีอสงสยัหรือค�าถามข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับวาระการประชมุสามารถส่งค�าถาม
ล่วงหน้ามายังบริษัทได้	 โดยผ่านทาง	 เว็บไซต์ของบริษัท	 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข	 
0	2849	2701	โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทจะติดต่อกลับได้

	 อนึ่ง	 เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว	 ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น	 และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ	 โปรดแสดงหลักฐานแสดงตน
ในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบยีนในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้	ตัง้แต่
เวลา	13.00	น.	ของวันที่	10	เมษายน	2561	เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญ		ผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	23	จะแล้วเสร็จ
  
	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 	(ดร.วิวสัน	เตียว	ยอง	เพ็ง)																																											
																																						เลขานุการบริษัท									

                       
หมายเหตุ :
1.	หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี	2560	แบบรูปเล่ม	กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์	0	2849	2701
2.	ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่	6	มีนาคม	2561

บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)
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สนใจติดต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

E-mail : huamark567@hotmail.com
โทร. 08-1483-0707

2อตัรำ

SAMMI-OM-040517-01

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4797 (1322) วันอังคารที่ 27 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
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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
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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

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 190318=4*6

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

1. พนกังานธรุการ  1 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีข้ึนไป  
 • วฒิุ ปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสนิค้า 1 ต�าแหน่ง  

  • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีข้ึนไป 
 • วฒิุ ม.6 หรอื ปวช.ข้ึนไป
 • มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงูพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

3. พนกังานฝ่ายผลติ/ขนส่ง 10 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ18 ปีข้ึนไป 
 • วฒิุ ม.6 ข้ึนไป
 • 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

ติดต่อ 08-1696-9536, 08-1850-8600, 08-1927-9536
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สังคม

เชิดชูผู้ท�าความดีเพื่อสังคม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัล 
“SET เชิดชูผู้ท�าความดเีพือ่สงัคม” 
ประจ�าปี 2560 แก่ 9 ผู้ท�าความ 
ดีทีมุ่ง่ม่ันท�างานเพือ่สร้างประโยชน์ 
ให้สังคม พร้อมสนบัสนนุ 7 องค์กร 
เพื่อสังคม
 นำงเกศรำ มัญชุศรี กรรม 
การและผูจ้ดัการ ตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนินงานที่ยึดมั่นประโยชน์
ของทกุภาคส่วน ทัง้เศรษฐกิจ สงัคม 
และประเทศชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ 
“To  Make The Capital Market 
‘Work’ for Everyone” โดยโครง
การ “SET เชิดชูผู้ท�าความดีเพื่อ 
สังคม” เป็นหนึ่งในโครงการเพ่ือ
สงัคมทีม่ลูนธิติลาดหลกัทรพัย์ฯ ด�า 
เนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้น
มา ด้วยปณิธานที่จะสร้างสรรค์
สังคมแห่งความดีด้วยการยกย่อง
เชดิชผููท้�าความด ีพร้อมทัง้เผยแพร่
คุณความดีของบุคคลเหล่านั้นสู ่
สงัคม เพือ่ให้ก�าลงัใจและสร้างแรง
บนัดาลใจให้มผู้ีท�าความดเีพิม่มาก 
ขึ้นในสังคมไทย โดยท�างานร่วม
กับ 7 องค์กรเพื่อสังคม ซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับการท�างานของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ส�าหรับผู้ได้รับรางวัล “SET 
เชิดชูผู้ท�าความดีเพื่อสังคม” ประ 
จ�าปี 2560 ใน 6 สาขา รวม 9  
ราย ดงันี้
 สำขำกำรพัฒนำห้องสมุด 

เลือกโดยมูลนิธิอาจารย ์สุกรี  
เจริญสุข ได้แก่คณะนักร้องประ 
สานเสียงมิตรสัมพันธ์กรุงเทพฯ 
กลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันใช้เสียง
เพลงจัดคอนเสิร์ต ระดมทุนเพื่อ
ช่วยเหลือสังคม สามารถให้ความ
สุขกับคนอื่นๆ ได้แม้ไม ่มีเงิน
บริจาค
 สำขำกำรป้องกนัและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิในชมุชนและ
สังคม คัดเลือกโดยมูลนิธิดวง
ประทีป ได้แก่ 1) นายวรินทร์ อาจ
วิไล นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริ 
ยางคศิลป์ ผู้ก่อตั้ง “วงดนตรีอิม
มานูเอ็ล” และเปิดโรงเรียนสอน
ดนตรีคลาสสิกให้แก่เด็กและเยาว 
ชนทีอ่ยู่ในชุมชนคลองเตย 2) นาย
สวาสดิ์ ธรรมสุจริต ผู้อุทิศตนซ้อม
ฟุตบอลให้เด็กและเยาวชนที่ศูนย์
พัฒนาและบริการคลองเตย ช่วย
ลดปัญหาการติดยาเสพติดการ 
ติดเกมคอมพิวเตอร์และโซเชียล
เน็ตเวิร์ก

คัดเลือกโดยสมาคมห้องสมุด 
แห่งประเทศไทยฯได้แก่ 1) ชมรม
ข้าราชการและครูอาวุโสของกระ 
ทรวงศึกษาธิการทีร่วมตวัหลงัจาก
เกษียณอายุราชการ จัดตั้งชม 
รมพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน 
ท่ีห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงองค์
ความรู้ผ่านห้องสมุดโรงเรียนหรือ
ชุมชน 2) นางกัญญา มุสิกา ครู 
บรรณารักษ์ โรงเรียนคลองขวาง 
อ.เมือง จ.ตราด ผู้อุทิศตนท�างาน
พัฒนาห้องสมุดให ้เป ็นแหล่ง 
เรียนรูสู้ช่มุชนโดยยดึหลกัปรชัญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 3) นางคนงึนิตย์  
เขียวสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านนา 
วงศ์ อ.ปัว จ.น่าน ริเริ่มโครงการ
รกัการอ่านบ่มเพาะการเรยีนรูจ้าก
การอ่านนิทาน ขยายเครือข่าย
สร้างนิสัยรักการอ่านจากโรงเรียน
สู่บ้าน จากลูกหลานสู่ชุมชน  
 สำขำกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
คัดเลือกโดยมูลนิธิศาสตราจารย์
สังเวยีน อนิทรวชิยั ได้แก่ นายบุญ

รุ้ง สีด�า ครูวิทยาศาสตร์ ที่อุทิศ 
ตนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงให้แก่โรงเรียนสัมมาสิกขา
ศีรษะอโศก อ.กันทรลักษณ์ และ
ชุมชนต่างๆ จ.ศรีสะเกษ 
 สำขำกำรพัฒนำสังคมชน 
บท คัดเลือกโดยสมาคมพัฒนา
ประชากรและชุมชน ได้แก่ชุมชน
บ ้านท่ามะพร ้าว ต.คลองพน  
อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี เป็นชุมชน 
ที่รวมตัวกันด�าเนินกิจกรรมเพ่ือ
ฟื้นฟูป่าชายเลน ท�าให้ชาวประมง
และบรเิวณใกล้เคยีงมรีายได้เฉลีย่
เพิ่มขึ้น
 สำขำกำรพฒันำสงัคมเมอืง 
คัดเลือกโดยมูลนิธิวิมุตตยาลัย 
ได้แก่นายอาทิวราห์ คงมาลัย 
ศิลป ินผู ้อุทิศตนเพื่อโครงการ 
“ก้าวคนละก้าว” วิ่งระดมเงินทุน
จากใต้สุดไปยังเหนือสุดของประ 
เทศไทย เพือ่น�าเงนิบริจาคมอบให้
โรงพยาบาล 11 แห่งในประเทศไทย  
 สำขำกำรส่งเสรมิดนตร ีคัด
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สังคม

กฤษณ์ ธนาวาณิช รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาการค้า 
ระหว่าง ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขตค�านวณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
เดอะพรีม่าเอนเตอร์ไพรส์ จ�ากัด ผู้ผลิตครีม “ลองกานอยด์”  กับ พันธจิต อินธิราช 
ประธาน บริษัท ล้านซ้าง พรีเมียร์ แห่ง สปป.ลาว 

โอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดงาน
แถลงข่าว Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2018 ตอกย�้าแนว 
คิด “Do What You Can’t” เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยรักษาสุขภาพด้วยการวิ่งและ 
ก้าวข้ามขีดจ�ากัดในการท�าสิ่งต่างๆ 

ผศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน น�าทีม
บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาและทักษะวิชาชีพทางการแพทย์
แผนไทย “ไตรเวชเกมส์ ครั้งท่ี 6” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ 
การสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ดร.ปรีชา ถิรกิจพงศ์ ประธานกรรมการโรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ จัดเลี้ยงอาหารค�่าเพื่อ
ฉลองวันเกิดให้กับไพศาล สังขโชติโดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการ 
ทหารบก ฐิติมา ถิรกิจพงศ์ แดงศักดิ์ ชมพูนุช จงจิตต์ สิทธิสาท สมพร ชมพูนุช  
และ ธันยาภัทร์ เผ่าภูธร ร่วมงาน ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์

สารณิ ีเสฐยีรภคักลุ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ยซูานาเฮลธ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จัดงาน 
“Go Beyond What You See... ความงามที่ต้องสัมผัสด้วยตัวคุณเอง กับ ผลิตภัณฑ์
บารุงผิว “เซลาวีฟ” พร้อมเปิดตัวนักร้องสาวเสียงดี แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรก 
ของเซลาวีฟ “น�้ามนต์” ธีรนัย ณ หนองคาย 

คณุหญงิสจุติรา มงคลกติ ิจดังานฉลองวนัเกดิให้ สทุธเิกยีรต ิจริาธวิฒัน์ โดยม ีศ.วโิรจน์ 
เลาหะพันธ์, มุกดา เอื้อวัฒนะสกุล, รัตนา นรพัลลภ, แมรี่ จิราธิวัฒน์, ธีระเดช  
จิราธิวัฒน์, ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์, ธีระเกียรติ จิราธิวัฒน์, ร่วมงาน ที่ห้องไดนาสตี้ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) เปิดงานสัมมนา “NSTDA Thai Herb Innovation” และ  
“Value Chain of Thai Herb” เพื่อวางนโยบายและน�าการวิจัยเสริมแกร่ง 
อุตสาหกรรมสมุนไพร สร้างความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 

ชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อ�านวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
และ รศ.ดร.ศริชิยั ศริกิายะ คณะบดีคณะนเิทศศาสตร์ ม.สยาม ลงนามบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านการสื่อสารสุขภาพและแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้เพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 


