
ต้องการสนับสนุนเป็นท่อน�า้เลี้ยงให้กับรายการ “คืนวันสุข” ส่ังซื้อได้เลย ตัวละ 333 บาท รวมค่าส่ง EMS แล้ว!! 
ฝากบอกให้เพ่ือนๆมาแอดไลน์มาส่ังซื้อ หรือเป็นเพ่ือนกับเราที่ ID Line : @lokwannee หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ได้เลย

มีทั้งเส้ือสีขาวและด�า มี 6 ขนาดรอบอก 36” 38” 40” 42” 44” 46”
แบบล่าสุด (ศุกร์ 23 มี.ค. 61) คือรุ่น “ส้ม(โดนซะ)พรุน” ส่วน 4 รุ่นแรกคือ ห้ามจอดรถ/ชูนิ้ว/เสือด�า/ไดโนถัง

ลายเส้ือแบบที ่5 ล่าสุด..มาแล้ว!!! 
รวมค่าส่ง EMS แล้ว

ผู้มีอิทธิพล!
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“AJA”รกุโลจสิติกส์
เศรษฐกิจ 4
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ฟื้น ตายจริง เผาจริง  

editor59lokwannee@gmail.com

ต่างประเทศ 5

4802 (1327) A
P
R
. 3, 2018

ธอส.
‘Digital Services’

นยัการปรับแก้

เศรษฐกิจ 4

การยอมถอยหน่ึงก้าวเพื่อปรับแก้
ค�าสั่ง คสช. ที่ 53/2560 มีนัยแฝง
อยู่ไม่มากก็น้อย เพราะเป็นการ
ปรับแก้หลังผู้ตรวจการแผ่นดินมี
มติส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ 
เนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาขัดต่อรัฐ 
ธรรมนูญ หากจะรอให้ผลตีความ
ออกมาก่อนอาจส่งผลกระทบหลาย
ด้าน ที่ส�าคัญเป็นการปรับแก้หลัง
เปิดยืนยันสมาชิกพรรคการเมือง 
ที่มีความคึกคัก โดยเฉพาะเมื่อ
นักการเมอืงทีเ่คยเป็นแกนน�ามอ็บ

นกหวีดยังอยู ่กับพรรคประชา 
ธิปัตย์ ซึ่งกระทบไปถึงสถานะ
พรรคเกดิใหม่ท้ังท่ียืน่จดทะเบยีน
แล้วและท่ีก�าลังจะยื่นจดทะเบียน
ก่อตั้ง ส่วนจะมีผลต่อการเมือง 
แค่ไหนให้รอดรูายละเอียดของการ 
ปรับแก้ค�าสั่ง คสช. ที่ 53/2560 
หากมีเรื่องล้มเลิกให้ยืนยันความ
เป็นสมาชิกพรรคก็บ่งบอกชัดเจน
ว่ายังไม่หมดความพยายามตก
ปลาในบ่อเพื่อน

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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อะไร ถ้ามัวแต่นั่งกังวลสงสัยว่า 
จะเลื่อนเลือกตั้งหรือเปล่าเลย 
ยังไม่หาเสียง หรือยังไม่ได้ตัดสิน
ใจลาออกจากราชการ เดี๋ยวจะ
ไม ่ทันนะ รัฐบาลจะพูดเรื่ อง
โรดแม็พต่อเมื่อ เฮ้ย! ต้องเลื่อน
แล้วเว้ย ถ้ายังไม่เลื่อนก็ยังเป็น 
ไปตามโรดแม็พ” 
 เป ็นค�ากล ่าวล ่าสุดของ 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายก
รัฐมนตรี ซึ่งเป็นมือกฎหมาย
คนส�าคัญของรัฐบาลทหาร 
คสช.
 การที่ คสช. ยอมปรับแก้ค�าสั่ง 
คสช. ที่ 53/2560 ถือว่ามีนัย
ส�าคัญทางการเมืองพอสมควร
 ทั้งนี้เพราะเป็นการปรับแก้
หลังค�าสั่งถูกส่งให้ศาลรัฐธรรม 
นูญตีความ
 เป็นการปรับแก้หลังการเปิด
ยืนยันสมาชิกพรรคการเมือง 
ที่มีความคึกคักยิ่ง โดยเฉพาะ
นักการเมืองที่ เคยเป็นแกนน�า 
ม็อบนกหวีดยังภักดีต ่อพรรค
ประชาธิป ัตย ์ไม ่ เปลี่ยนแปลง  
จนหัวหน้าพรรคมั่นใจประกาศไล่
คนสนับสนุน “บิ๊กตู ่” สืบทอด
อ�านาจให้ไปอยู่พรรคอื่น ซึ่งแน ่
นอนว่าจะกระทบไปถึงสถานะ
พรรคเกิดใหม ่ทั้ งที่ ยื่ นจดทะ 
เบียนแล้วและที่ก�าลังจะยื่นจด
ทะเบียนก่อตั้ง
 ส่วนจะมผีลต่อการเมอืงแค่
ไหนให้รอดูรายละเอียดของ
การปรับแก้ค�าสั่ง คสช. ที่ 
53/2560 หากหนึ่งในนั้นมี
เรือ่งล้มเลกิให้ยนืยนัความเป็น
สมาชิกพรรคก็บ่งบอกชัดเจน
ว่ายงัไม่หมดความพยายามตก
ปลาในบ่อเพื่อน

หลังจากโยนกลองกันไปมาอยู่พัก
ใหญ่ก็ได้บทสรุปแล้วว่าสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
ที่เข้าชื่อกัน 27 คน จะเป็นผู้ยื่น
ตีความร่างพระราชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร (ส.ส.) หลังจากที่ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ส่งร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่ผ่าน
การลงมติเห็นชอบจากที่ประชุม 
สนช. แล้วกลบัคนืมายงั สนช. เพือ่
ให้ยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญ
 เป็นขั้นตอนที่ท�าให้เสียเวลา
เปล่า เพราะหากจะยื่นตีความ 
สามารถท�าได้ต้ังแต่วันแรกที ่สนช. 
ลงมตเิห็นชอบ แม้จะส่งร่าง พ.ร.ป. 
ให้นายกฯแล้วก็ยังสามารถยื่น
ตีความได้ตราบใดที่นายกฯยัง 
ไม่ได้น�าขึ้นทูลเกล้าฯ ไม่ต้องส่ง
ร่าง พ.ร.ป. กันไปมาให้วุ่นวาย
 แต ่ เพื่ อบรรเทาเสียงว ิ
พากษ์วิจารณ์ก็จะมีการปรับ 
แก้ค�าสั่ง คสช. ที่ 53/2560 
ปลดล็อกให้ด�าเนินกิจกรรม
ทางการเมืองได้
 เป็นการพิจารณาปรับแก้หลัง
จากผู ้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่อง 
ให ้ศาลรัฐธรรมนูญตีความค�า 
ส่ัง คสช. ที่ 53/2560 หลังจาก
พรรคการเมืองไปยื่นร้องให้ส่ง
ตคีวามเพราะเห็นว่าเป็นค�าส่ังทีข่ดั
รัฐธรรมนูญ
 จึงเป ็นประเด็นที่น ่าสนใจ
ว่าการพจิารณาปรบัแก้ค�าสัง่ คสช. 
ที่ 53/2560 เป็นการชิงปรับแก้ 
ในประเด็นที่มีความเสี่ยงขัดต่อ
รฐัธรรมนญูก่อนทีศ่าลจะพจิารณา
เสร็จเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบ 
หากศาลชี้ ว ่ าออกค�าสั่ งขัดรัฐ 
ธรรมนูญ หรือมีความตั้ งใจที ่

นัยการปรับแก้
รัฐบาลจะพูดเรื่องโรดแม็พ

ต่อเมื่อ...ต้องเลื่อน
 ถ้ายังไม่เลื่อนก็ยังเป็นไปตามโรดแม็พ

จะปรับแก้อยู่แล้ว
 หากพจิารณาจากความเคลือ่น 
ไหวก่อนหน้านี้จะเห็นว ่าไม ่มี 
วี่แววมาก่อนว่าจะปรับแก้ค�าสั่ง 
คสช. ที่ 53/2560
 สิ่งที่น่าพิจารณาคือ หากไม่มี
การปรับแก้แล้วศาลตีความออก 
มาว่าค�าสั่ง คสช. ที่ 53/2560  
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญอาจ
ท�าให้สถานะของอ�านาจมาตรา 44 
ที่ ใช ้ออกค�าสั่ งครั้ งนี้สั่นคลอน 
ได้ เพราะคงจะมอีกีหลายค�าสัง่ถกู
ท้าทายด้วยการส่งเรื่องให้ศาล
ตีความ
 ดูตามหน้าเส่ือแล้วการปรับ 
แก้ค�าสั่ง คสช. ที่ 53/2560 ครั้ง 
นี้น่าจะเป็นการผ่อนปรนให้พรรค 
การเมืองท�ากิจกรรม เช่น เรียก
ประชุมใหญ่พรรคเพ่ือเลือกหัว 
หน้าพรรค ประชุมพรรคเพื่อตั้ง
สาขา หรือเลือกตัวแทนระดับ
จังหวัดได้โดยไม่ต้องย่ืนขออนุ 
ญาตจาก คสช. ก่อน เพื่อให้
พรรคการเมืองต่างๆท�ากิจกรรม

ได้คล่องตัวมากขึ้น
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการ
ประกาศนโยบายหรือการหาเสียง
คงยังไม่ให้เดินสายพูดกันตอนนี้ 
โดยอาจจะอ ้ างว ่ าให ้ รอผลตี 
ความร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.  
และรอการประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการก่อน
 เมื่อพิจารณาองค ์ประกอบ
เหล่านี้ท�าให้หลายฝ่ายเห็นตรง 
กันว ่าโรดแม็พเลือกตั้งต ้องถูก
เลื่อนออกไปจากเดิมในเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 อย่างแน่นอน  
มีแต่คนในกลุ ่มอ�านาจเท่านั้น 
ที่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่เลื่อน
 “ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะกระ 
ทบต่อโรดแม็พนั้น ยืนยันว่าไม่
กระทบ เพราะมีวิธีบริหารจัดการ 
แต่ยังไม่สามารถให้รายละเอียด 
ได้ เอาเป็นว่าใครจะลงสมัครรับ
เลือกตั้งก็ไปเตรียมหาเสียงให้ทัน
การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี
หน้าก็แล้วกัน อย่างอื่นคนอื่นจะ
ช่วยจัดการให้ ท่านไม่ต้องจัดการ
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In Brief : ย่อความ

รุ่งหรือร่วง?

ทรรศนะ

รฐัประหารทีผ่่านมากท็�าให้ประเทศ
ถูกโลกเขาต่อต้านบอยคอตมาแล้ว 
เศรษฐกิจก็ย�่าแย่ หากซวยซ�้าซากก็
ถือเป็นวิบากกรรมของบ้านเมือง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตอนนี้หลายฝ่ายก�าลังจับตามองว่าอนาคต
ประเทศจะรุ ่งหรือร ่วง ถ้าเกิดเหตุรุนแรง 
ระหว่าง “กลุม่คนอยากเลอืกตัง้” กบัรฐับาล
พล.อ.ประยุทธ ์  จันทร ์โอชา ซึ่ งออกมา
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและยังไปชุมนุมหน้า
กองทัพบกเพื่อเรียกร้องให้กองทัพยุติการ
สนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 
และให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์เป็นรัฐบาลรักษา
การ เรียกร้องให้กองทัพเป็นกองทัพของ
ประชาชน 
 สถานการณ์ในไทย ท�าให้เกาหลใีต้ออกมา
เตือนคนเกาหลีรัดระวังการเดินทางมาเที่ยว
ไทย ขณะที่นักโหราศาสตร์และหมอดูก็ออก 
มาท�านายว่าอาจมีการรัฐประหารซ้อน ถ้า 
เกิดขึ้นจริงๆ มันคงวุ่นวายและท�าให้ประเทศ 
ยิ่งบอบช�้า หนักกว่าที่ผ่านมาอีก รัฐประหาร 
ที่ผ่านมาก็ท�าให้ประเทศถูกโลกเขาต่อต้าน 
บอยคอตมาแล้ว เศรษฐกิจก็ย�่าแย่ หากซวย
ซ�้าซากก็ถือเป็นวิบากกรรมของบ้านเมือง  
 ก็หวังว ่าบ้านเมืองเราจะไม่บอบช�้าอีก 
รัฐบาลน่าจะเอาอยู่หรือไม่ ก็ต้องดูกันต่อไป 
รัฐบาลก็ต้องเร่งสร้างผลงาน อย่างโครงการ 
อีอีซี  (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน 
ออก) ท่ีจะเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่ให้ดีกว่า
รัฐบาลที่ผ่านมาให้ได้ เพื่อโกยแต้มโกยคะ 
แนน กลัวจะไม่ได้คะแนนแล้วยังหกล้มหัว 
ทิ่มหัวต�าอีก 
 ถ้าคราวนี้พลาดก็คงเอาไม่อยู ่ ประ 
เทศก็จะบอบช�้า ไม่ฟื้น คราวนี้ตายจริง 

ผู้มีอิทธิพล!
เว็บไซต์ประชาไทรายงานว่านายทหาร
ระดับพลโทจากหน่วยงานความมั่นคง
และทีมงานของ “คสช.” เรียก “ผู้
บริหารระดับสูง PPTV” เม่ือปลาย
เดือนกมุภาพนัธ์ เพือ่ขอให้ปลด “วนัชยั 
ตนัติวทิยาพทิกัษ์” ผอ.ฝ่ายข่าว PPTV  
เนือ่งจากเสนอข่าววจิารณ์ “คสช.” โดย
เฉพาะกรณี “นาฬิกาหรู”  
 สิน้เดอืนมนีาคมทีผ่่านมา “วนัชยั” 
กไ็ด้ลาออกจาก PPTV ท่ามกลางความ
แปลกใจของคนในวงการ เพราะปีที่
ผ่านมาข่าวของ PPTV มีผู้ชมเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเรว็ มีความน่าเชือ่ถอืและกวาด
รางวัลข่าวมามาก สามารถสร้างเรตติ้ง
ได้สูงจนเป็นรายการหลักของช่องรอง
จากการถ่ายทอดสดกีฬา

 “วนัชยั” โพสต์เฟซบุก๊ (30 มนีาคม)

ว่า “อาชีพสื่อมวลชน บางครั้งต้องยอม
ไต่เส้นลวด” และ “การเดินทางครั้ง
ใหม่ก�าลังเริ่มต้น เหลียวไปมองสิ่งที่ท�า
มาตลอดสองปี ภูมิใจที่มีส่วนในการ
สร้างทมีเวร์ิค ภมูใิจทีท่�าให้ผูค้นมคีวาม
สุขในการท�างาน และภูมิใจที่ท�าให้ทีม
งานมีความภูมิใจในวชิาชพีของตวัเอง”
 รายงานข่าวยังระบุว่าฝ่ายความมั่น 
คงได้ตดิตามการวพิากษ์วจิารณ์รฐับาล
ของ “วันชัย” ผ่านเฟซบุ๊กมาตลอดตั้ง 
แต่ถูกทหารควบคุมตัววันที่รัฐประหาร
ขณะนั้นเป็นรอง ผอ.ไทยพีบีเอสและ
รายงานข่าวรัฐประหารทางออนไลน์ 
 ไม่รู้ว่า “องค์กรสื่อ” จะมีปฏิกิริยา 
อย่างไรกับเรื่องนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับกรณี
โรงแรมที่ภูเก็ต แต่ก็สะท้อนให้เห็น 
“ความเหมือนที่แตกต่าง” ระหว่าง  
“ผู้มีอ�านาจ” กับ “ผู้มีอิทธิพล” 
 “วันชัย” โพสต์ข้อความ (28 
มีนาคม) ว่า “คนมอี�านาจในประเทศ 
น้ีท�าทุกอย่างให้ถูกกฎหมายได้  
แต่จะถูกต้องหรือไม่ ชาวบ้าน 
ย่อมรู้ดี”!

เผาจริงเลย ที่ผ่านมาถือว่ายังเผาหลอก 
แม้เศรษฐกิจไม่ดี แต่ยังไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรงจนบ้านเมืองเสียหาย  
 อาตมานั่งฟังคนที่เขาท�าเร่ืองเสียหาย แต่
เขาก็บอกไม่ได้ยึดสนามบิน ยึดท�าเนียบฯ  
หญ้าที่หน้าท�าเนียบฯก็ปลูกใหม่ได้ แต่เขา 
ไม่พูดถึงยึดสนามบินที่ท�าให้ดอกไม้ที่ส่งออก
เน่าหมด ปลาสวยงามตายหมด การท่องเที่ยว
หดหาย เขาก็อ้างว่าท�าเพ่ือช่วยบ้านเมือง  
ขบัไล่คนเลวอย่างนัน้อย่างนี ้คอืฝ่ายตนเป็นคน
ดี รักชาติบ้านเมือง  
 เมื่อไม่ใช้สันติวิธี  บ้านเมืองก็ย่อยยับ การ
ชุมนุมก็ต้องมีพวกหัวรุนแรงที่ชอบเผาชอบ
ท�าลาย  เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเอาอยู่หรือไม่ 
อาตมาก็เกรงว่าจะเอาไม่อยู่  ความจริงทหาร 
ยึดอ�านาจมาก็นานแล้ว น่าจะมีบทเรียน แต ่
ดเูหมอืนไม่ฉลาดไม่เอาบทเรยีนมาสร้างโอกาส 
น่าจะรู้ว่าการอยู่นานๆ มันจะเกิดปัญหาอะไร 
อย่างสมัยพล.อ.สุจินดา คราประยูร ก็พยา 
ยามจะอยู่นานแต่ก็เอาไม่อยู่  
 มองสถานการณ์บ้านเมืองยากเหลือ
เกิน แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกัน 
สภาพแวดล้อมต่างกัน แต่ละยุคก็มี 
ความเชื่อถือต่างกัน ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ห้าม
ปรามและเชื่อก็รอดไป เอาอยู่ แต่ถ้าไม่ 
ฟัง ไม่เชื่อ บ้านเมืองก็ไม่สงบแน่นอน 
ก็ภาวนาให้ทุกฝ่ายเห็นแก่บ้านเมือง อย่า
ตดิขดั อย่าขาดรุง่ริง่ พดูจาประสานกนัได้
ก็แล้วกัน  
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ธอส.สู่‘Digital Services’เต็มรูปแบบ

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัด 
การ ธนาคาร อาคารสงเคราะห ์(ธอส.) 
เปิดเผยว่า จัดท�าผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากออมทรัพย์ประชารัฐส�าหรับ
ลูกค้าผ่านโครงการพัฒนาความ
รู้ทางการเงินส�าหรับผู้มีรายได้
น้อย อัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี 
ส�าหรับวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 
300,000 บาท วงเงนิฝากคงเหลอื
มากกว่า 300,000 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย 0.90% ต่อปี เปิดบัญชี
ครั้งแรกขั้นต่�า 100 บาท ลูกค้า
ท่ีฝากต่อเนื่องทุกเดือนนาน 6 
เดือนติดต่อกันและไม่มีการถอน
เงนิ จะไดร้บัของสมนาคณุฟร ีโดย 
ต้องเปิดบัญชีภายในวันที่ 31 ธัน 
วาคม 2561 โดยธนาคารจะน�า 
Mobile Deposit เครื่องฝากเงิน
แบบมอืถอืมาใหบ้รกิารเพือ่ความ
สะดวกลูกค้าด้วย
  ส่วนแผนการด�าเนินงาน
ยังเดินหน้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพื่ อท�าให้คนไทยมีบ้านตาม
นโยบายรัฐบาลสร้างความมั่นคง
ด้านที่อยู่อาศัยให้คนไทย โดย
ปี 2561 ธนาคารก�าหนดเป็นปี 
Digital Services เต็มรูปแบบ  
เร่ิมจากโครงการ Payment Gate 
way พัฒนาช่องทางการช�าระหนี้

เงินกู้ต่อเนื่องจากปี 2560 เป็น  
3 เฟสคือ เฟส 1 Cash Payment  
เคร่ืองช�าระหน้ีเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์  
(LRM) 80 เครื่อง จะทยอย 
ติดต้ังสาขาท่ัวประเทศระหว่างเดือน
เมษายนถึงมิถุนายน จากเดิมปี 
2560 ติดตั้งแล้ว 90 เครื่อง 
 เฟส 2  Dynamic QR Code 
ให้สามารถช�าระหน้ีเงินกู้โดยใช้  

ธอส.เปดิ “เงนิฝากประชารฐั” ดอกเบีย้ 1.65% พรอ้มน�ารอ่งโครง 
การ Payment Gateway ช�าระหนีเ้งนิกูผ้า่นเครือ่งช�าระหนีเ้งนิกู้
อิเล็กทรอนกิส์ (LRM) QR Code และ GHB Mobile Application 

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้: ยทุธ วรฉตัรธาร ประธานกรรมการ ดร.ปราจนิ เอ่ียมล�าเนา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน)  
และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (AGM)  
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ผลติภณัฑ์ใหม่ : ประพฒัน์ รฐัเลศิกานต์ กรรมการผูอ้�านวยการและหวัหน้าเจ้าหน้าที่
บริหาร, เทพ ฤทธิ์แรงกล้า (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ แพลนเน็ต 
คลาวด์ บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ “คลาวด์ ออฟฟิศ โซลูชัน”

‘AJA’ตัง้โฮลดิง้รกุโลจสิตกิส์

Mobile Application ของธนาคาร
ใดก็ได้ เพียงระบุเลขที่บัญชีเงิน
กู้และจ�านวนเงิน คาดว่าจะให้
บรกิารไดภ้ายในไตรมาสที ่2 และ 
เฟส 3  GHB Mobile Application  
จะให้บริการลูกค้าได้อย่างครบ
วงจร ทัง้การช�าระหนีเ้งนิกู ้สนิเชือ่ 

นายอมร มีมะโน ประธานเจ้า 
หน้าที่บริหารบริษัท เอเจ แอด 
วานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ AJA เปิดเผยการลงทุนธุรกิจตัง้
บริษัท บีแอลทีซี อินคอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (BLTC) เพื่อ
เปน็บรษิทัโฮลดิง้บรษิทัทีป่ระกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์และที่ เกื้อหนุน 
ทุนจดทะเบียน 16.32 ล้านบาท 
เปน็หน้สุามญั 163,200 หุน้ มลูคา่
หุ้นละ 100 บาท คาดเริ่มด�าเนิน
การได้ในไตรมาส 2 โดย.AJA 
จะถือหุ้น 98,369 หุ้น หรือร้อย
ละ 60.275 ของทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้ว BEST LOGISTICS 
TECHNOLOGY LIMITED (BLT) 

และเงินฝาก สอบถามผลการ
พิจารณาสนิเชือ่ แจง้ผลการอนมุตัิ
สินเชื่อ นัดท�านิติกรรม ดูใบเสร็จ
รับช�าระหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและแจ้งเตือนช�า 
ระหนี ้ซึง่คาดวา่จะพัฒนาไดเ้สรจ็
สมบรูณภ์ายในไตรมาส 4 ซึง่ธนา 
คารต้ังเป้าหมายว่าภายในส้ินปี 2561  
จ�านวนธรุกรรมช�าระหนีเ้งินกู้ผ่าน 
เครือ่ง LRM  Dynamic QR Code 
และ GHB Mobile Application จะ
ไม่ต่�ากว่า 30% ของจ�านวนที่มา 
ช�าระเงินกู้ที่สาขาธนาคาร

ลดความเสีย่งการพึง่พาธรุกจิหลกั
ของบริษัท โดยจะใช้แหล่งเงิน
ทุนหมุนเวียนของบริษัทในการ
เข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ มั่นใจว่า
แนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มี
โอกาสขยายตัวได้อีกมาก  
 บริษัท Best Logistics มี
ส�านักงานใหญ่ที่ เมืองหางโจว 
ปัจจุบันให้บริการขนส่งสินค้าท้ัง
ในและต่างประเทศ โดยมีศูนย์ 
ด�าเนินงาน 400 แห่งในจีน มี
พนักงานรวมกว่า 50,000 คน มี
คลังสินค้า 3 แห่งในอเมริกา 1 
แห่งในเยอรมนี และเตรียมขยาย
คลังสินค้าไปที่ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น
และไทย

40,800 หุ้น หรือร้อยละ  25 และ 
.DA YUN YUAN COMPANY 
LIMITED (DYY) 24,031 หุ้น 
หรือร้อยละ 14.725  ทั้งนี้ Best 
Logistics Technologies เป็น
บริษัทขนส่งรายใหญ่ของจีนซึ่ง
มี Alibaba เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่สุด 30%
 การลงทุนดังกล่าวจะสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัทและ
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ต่างประเทศ

ขับทูตรัสเซียลาม‘ฟุตบอลโลก’
สงครามการทตูระหว่างรสัเซยี
กับประเทศต่างๆทั่วโลกกรณี
สายลับรัสเซียถูกวางยาพิษใน
อังกฤษเหมือนจะบานปลาย
เข้าสู่แวดวงกีฬาด้วย หลังรัส 
เซียชี้สหรัฐและอังกฤษก�าลัง
หาทางขัดขวางไม่ให้รัสเซีย
เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอีก
ไม่กี่เดือนข้างหน้า
 นางมาเรีย ซาคาโรวา โฆษก
กระทรวงต่างประเทศรสัเซยี กล่าว
หาอังกฤษและสหรัฐว่าก�าลังหา
ทางหยุดยั้งไม่ให้รัสเซียเป็นเจ้า
ภาพฟุตบอลโลก 2018 ที่จะเปิด
ฉากขึ้นในเดือนมิถุนายน โดย 
ทั้ง 2 ประเทศพยายามใช้ประเด็น
การพยายามลอบสังหารอดีตสาย 
ลับรัสเซียและลูกสาวด้วยสารพิษ
ท�าลายประสาทในอังกฤษเมื่อต้น
เดือนมีนาคมท่ีผ่านมาเป็นข้ออ้าง 
ทั้งที่รัสเซียไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ดังกล่าว 
 ด้านนายบอริส จอห์นสัน รัฐ 
มนตรต่ีางประเทศองักฤษ ได้เปรียบ 
เปรยไว้ก่อนหน้านี้ว่า การเป็นเจ้า
ภาพฟุตบอลโลกของรัสเซียไม่ต่าง
อะไรกับนาซีเยอรมันที่เป็นเจ้า
ภาพกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี 2479 
อย่างไรก็ดี จนถึงขณะนี้อังกฤษยัง
ไม่มท่ีาทว่ีาจะงดส่งทมีชาตเิข้าร่วม
ฟุตบอลโลกที่รัสเซียหรือไม่ ส่วน
ประเทศต่างๆที่ขับนักการทูตรัส 

ข่าวย่อย
‘คิม’พอใจแสดงเคป๊อป
เคซีเอ็นเอรายงานว่า นายคิม 
จอง-อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือคน
แรกที่ชมการแสดงเคป๊อปจาก
เกาหลีใต้ ย้ิมแย้มและปรบมือ
การแสดงและหลังเสร็จสิ้นการ
แสดงได้จบัมอืกบัศลิปินเกาหลี 
ใต้  โดยกล่าวว่าประทบัใจมากกับ 
การแสดงและรู้จักวัฒนธรรม
ของเกาหลีใต้มากขึ้น โดยคณะ
ศลิปินเกาหลใีต้ 120 คน ประกอบ
ด้วยนกัร้อง นกัเต้น ช่างเทคนคิ 
และนักแสดงศิลปะการต่อสู้ 

ร่วมแก้ปัญหาทะเลจนีใต้
นายฟาม บินห์ มินห์ รัฐมนตรี
ต่างประเทศเวยีดนาม แถลงข่าว 
ร่วมกบันายหวงั อี ้รฐัมนตรต่ีาง
ประเทศจนีว่า ทัง้ 2 ประเทศ 
ควรร่วมกันแก้ปัญหาข้อพิพาท
ในทะเลจีนใต้ โดยเคารพกฎ 
หมายและผลประโยชน์ของกัน
และกนัภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยนายหวังกล่าวว่า 
การยุติปัญหาข้อพิพาทเป็นสิ่ง
ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี  
โดยควรสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาข้อ
พิพาท 

คะแนน‘อาเบะ’ยังตกวบู 
สบืเนือ่งจากอดตีเจ้าหน้าทีก่ระ 
ทรวงการคลังให้การว่านายก
รฐัมนตรชีนิโซ อาเบะและภรยิา
ไม่ได้แทรกแซงการจ�าหน่าย
ทีด่นิของรฐัให้ผู้บรหิารโรงเรยีน
และไม่ได้เกี่ยวข้องกับการท่ี
กระทรวงแก้ไขเอกสาร ล่าสุด
หนังสือพิมพ์โยมิอูริเปิดเผยผล
ส�ารวจคะแนนความไม่พอใจ
รัฐบาลอาเบะเพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 50 ส่วนคะแนนสนับสนุน
ลดลงเหลือร้อยละ 42  ขณะที่
ส�านกัข่าวเกยีวโดเปิดเผยว่า คะ 
แนนไม่พอใจรัฐบาลอยู่ท่ีร้อย
ละ 47.5 คะแนนสนับสนุนเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 42.4

ส�านักงานอวกาศจีนแจ้งว่า สถานี
อวกาศเทียนกง-1 กลับเข้าสู่ชั้น
บรรยากาศโลกและลุกไหม้เหนือ
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้แล้ว 
เมื่อเวลา 08.15 น. วันนี้ตามเวลา
ในจีน ตรงกับเวลา 07.15 น.  
วันนี้ตามเวลาในไทย
 เว็บไซต์ส�านักงานอวกาศจีน
แจ้งว่า สถานีอวกาศลุกไหม้เป็น
ส่วนใหญ่ระหว่างกลับเข้าสู ่ ช้ัน
บรรยากาศโลก โดยก่อนหน้านั้น
ไม่นานได้คาดการณ์ว ่าสถานี

รวดเร็ว
 ด้านเว็บไซต์ส�านักข่าวซินหัว
ระบุว่า จีนส่งเทียนกง-1 ขึ้นไปใน
อวกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2554 และยุติการใช้งานเมื่อเดือน
มีนาคม 2559 เนื่องจากเสร็จสิ้น
ภารกิจ สถานีอวกาศนี้ได้เชื่อม 
ต่อกับยานอวกาศจีนมาแล้ว 3 
ล�าคือ เสิ่นโจว-8 เสิ่นโจว-9 และ
เสิ่นโจว-10 อีกทั้งได้ท�าภารกิจ
หลายอย่างที่มีความส�าคัญต่อ
โครงการอวกาศจีน

‘เทยีนกง-1’สมัผสัโลกไร้ปัญหา 

เซียออกนอกประเทศมีทั้งสิ้น 28 
ประเทศ รวมทั้งอังกฤษและสหรัฐ 
นักการทูตรัสเซียที่ถูกขับออกจาก
ประเทศต่างๆตลอดช่วงสัปดาห์ที่
ผ่านมามีทั้งหมด 153 คน ขณะที่
รัสเซียใช้มาตรการตอบโต้สั่งขับ
นักการทูตของประเทศที่ขับนัก 
การทูตรัสเซียเช่นกัน
 นายอนัโตนโิอ กเูตยีร์เรส เลขา 
ธิการสหประชาชาติ แสดงความ
กังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดที่
ก�าลังเกิดขึ้นระหว่างมหาอ�านาจ  
2 ขั้วคือรัสเซียกับชาติตะวันตก
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ก่อน
หน้านั้นนายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐ 
มนตรีต่างประเทศรัสเซยี ประกาศ
เนรเทศเจ้าหน้าทีก่ารทตูของสหรัฐ 
60 คน ออกจากรัสเซียภายใน 7 
วัน คือภายในวันที่ 5 เมษายนนี้ 
โดยแบ่งเป็น 58 คนจากสถานทูต
สหรัฐในกรุงมอสโก และอีก 2 คน
จากสถานกงสุลใหญ่ในเมืองเยกา
เต รินเบิร์ก พร้อมทั้งสั่งปิดสถาน

กงสุลใหญ่สหรัฐที่นครเซนต์ปีเต
อร์สเบิร์กด้วย หลังสหรัฐเนรเทศ
เจ้าหน้าที่ทูตรัสเซีย 60 คน และ 
สั่งปิดสถานกงสุลใหญ่ของรัสเซีย
ในเมืองซีแอตเติล
 นายลาฟรอฟเตอืนด้วยว่า การ
ตอบโต้ของสหรัฐจะยิ่งบั่นทอน
ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีให้แย่
ลงอีก หลังมีรายงานว่าสหรัฐอาจ
อายดัทรพัย์สนิของรฐับาลรสัเซยีที่
มอียูใ่นสหรฐั รสัเซยีประกาศว่าจะ
ใช้มาตรการตอบโต้ในระดับเท่า
เทียมกันกับอีก 20 กว่าประเทศที่
ขับทูตรัสเซียรวมกันมากกว่า 150 
คน พร้อมย�้าว่ารัสเซียมีความชอบ
ธรรมในการตรวจสอบตวัอย่างสาร
พษิทีอ่งักฤษระบวุ่าคอืสารพษิโนวี
ช็อกที่คิดค้นตั้งแต่สมัยสหภาพ
โซเวียต โดยรัสเซียยืนยันว่าไม่รู้
เห็นกับเหตุพยายามลอบสังหาร
สายลับรัสเซียพร้อมลูกสาวแต่
อย่างใด พร้อมระบุว่าสารพิษนี้
อาจผลิตขึ้นในสาธารณรัฐเช็ก

อวกาศเทียนกง-1 จะกลับเข้าสู่ชั้น
บรรยากาศโลกเหนือมหาสมุทร
แอตแลนติกตอนใต้ ขณะที่หนัง 
สือพิมพ์โกลบอลไทม์สของจีน 
ฉบับวันนีร้ะบุว่า เป็นเร่ืองปรกตอิยู่
แล้วที่สถานีอวกาศจะต้องกลับ 
เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก แต่เทียน
กง-1 ได้รับความสนใจมากส่วน
หนึ่งเป็นเพราะประเทศตะวันตก
บางประเทศพยายามประโคมข่าว
และสาดโคลนใส่อุตสาหกรรม
อวกาศของจีนที่ เติบโตอย ่ าง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4802 (1327) วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
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วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
  2. รายงานประจ�าปี 2560 พร้อมงบการเงินประจ�าปี 2560 ท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัทฯในรูป 
   แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
  3. รายชื่อและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. เอกสารประกอบการพจิารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน 
   กรรมการ
  5. เอกสารประกอบการพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี�าหรบัปีงวดบญัช ี1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม  
   2561 และก�าหนดค่าตอบแทน
  6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ
  10. รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัทส�าหรับการมอบฉันทะ

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 
27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารมาโณทาวเวอร์ ชั้น 6 เลขที่ 153 สุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์) 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  42 ได้จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดท�ารายงานการประชุม
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก�าหนด โดยมีส�าเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 1
 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 รายงานผลการด�าเนนิงานของบรษัิทในปี 2560 และการเปล่ียนแปลงส�าคญัท่ีเกดิขึน้ในรอบปี 2560 ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ�าปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปี 2560 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี ได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการตรวจสอบและได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัแล้ว บรษิทัจงึเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�า
ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112
 ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควรให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะ 
ทางการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก�าไรและการงดจ่ายเงินปันผล
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�า
ปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116

 เหตุผลที่งดจัดสรรก�าไรและงดจ่ายเงินปันผล ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 โดยผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ  
214,552,191.11 บาท ได้รวมขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 47,607,386.64 บาท ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 
30,426,146.83 บาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ จ�านวน 32,152,944.05 บาท หากพิจารณา
ผลขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงานจะเห็นว่าบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2560 จ�านวน 104,365,713.59 บาท
 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดังนี้  
ให้งดจัดสรรเงินส�ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจาก บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงาน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก�าหนดไว้ว่า 
ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้
1.นายศุกรีย์ แก้วเจริญ  ต�าแหน่ง กรรมการอสิระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายสมพร ไพสิน   ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.นายชนิตร  เพ็ญชาติ  ต�าแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท�างาน การเป็น
กรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทฯที่มีส่วนได้เสีย พิจารณา
แล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง 
 นายศกุรย์ี แก้วเจรญิ  นายสมพร  ไพสนิและนายชนติร  เพญ็ชาต ิกลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอกีวาระ
หนึ่ง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และ
ไม่มี ลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
แม้ว่าในกระบวนการคดัเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่ง  กรรมการของบรษิทัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนือ่งจากปัจจบุนับรษิทั
ยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัทได้ร่วมกันพิจารณา
คณุสมบติัในด้านต่างๆโดยค�านึงถงึความเหมาะสมด้านคณุวฒุ ิประสบการณ์และความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

 1. นายศกุรย์ี แก้วเจรญิ ได้รบัการเลอืกตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั จฑุานาว ีจ�ากดั (มหาชน) ครัง้ 
  แรกในปี 2533 ได้ผ่านการอบรมหลกัสตูร Audit Committee Program (ACP),  Director Certif ification  
  Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย (IOD) ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้เสียสละเวลาและน�าประสบการณ์อันมีคุณค่าด้าน 
  บัญชีมาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) อย่างยิ่ง

 2. นายสมพร ไพสิน ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) ครั้ง 
  แรกในปี 2547 ท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร  
  Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ท่านได้ 
  น�าความรู้ที่มีอยู่อย่างมากในด้านกฎหมาย มาสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด  
  (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง

 3. นายชนิตร เพ็ญชาติ ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) 
  ครั้งแรกในปี 2558 ท่านได้ผ่านการฝึกงานในโครงการ Student Internship จากบริษัทหลักทรัพย์  
  ภัทร จ�ากัด(มหาชน) ปี 2556 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ปี 2555  บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด  
  (มหาชน) ปี 2554 บรษิทั ไทยน�้าทิพย์ จ�ากดั ปี 2553 และท่านได้เข้าท�างาน บรษิทั จุฑานาวี จ�ากดั (มหาชน)  
  ในต�าแหน่ง Management Trainee ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ท่านได้น�าความรู้ที่มีอยู่มา 
  สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง

  ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ กลับเข้าด�ารง 
  ต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2  
ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และเพื่อ
ให้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสอดคล้องกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และเป็นไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองสมาคมส่ง
เสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการก�าหนด ค่าตอบแทนของกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ส�าหรับคณะกรรมการ และก�าหนดค่าตอบแทน โดย 
ให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2561 จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
 ความเห็นของคณะกรรมการ : การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเห็นควรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่างๆ และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  แม้ว่าในกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ  
ไม่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ แต่ในกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วม
กันพิจารณาจ�านวนผลตอบแทนด้วยความเหมาะสมแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 ภายในวงเงิน 3,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับค่าตอบแทน
กรรมการประจ�าปี 2560 รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พจิารณาอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ�าปีส�าหรบังวดบญัช ี1 มกราคม 2561 ถงึ 31 ธนัวาคม 2561  
 และก�าหนดค่าตอบแทน
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
ประจ�าปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
 ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ :  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาเลอืกผูส้อบบญัชแีละได้พจิารณา
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งดังนี้

            ชื่อ                     เลขที่รับใบอนุญาต             ส�านักงาน
 1. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร 7645 บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ   
       อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 2. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ 2982 บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ   
       อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599 บริษัท สอบบัญชี  ดี ไอ เอ   
       อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึง่ เป็นผู้ท�าการตรวจสอบ และแสดงความ 
เหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และงบการเงนิรวม และขออนมุตัค่ิาตอบแทนผูส้อบบญัชจี�านวน 1,050,000 บาท ส�าหรบั
ค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ประจ�าปี  2561
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทให้ น�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   
ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจ�าปี 2561

                         ชื่อ                     เลขที่รับใบอนุญาต              ส�านักงาน
 1. นายจุมพฏ ไพรรัตนากร  7645 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ   
       อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 2. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ 2982 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ   
       อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ   
       อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

 โดยให้ผูส้อบบญัชท่ีานใดท่านหนึง่เป็นผูท้�าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบริษัทฯ และ
งบการเงินรวมและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561 เป็นจ�านวน 1,050,000 บาท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระท�าได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า  
1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด
 อนึง่ บรษิทัให้ก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุ้นท่ีมสีทิธเิข้าประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 43 ในวนัท่ี 13 มนีาคม 2561 
 
 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่าน 
ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอืน่หรอืมอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบของบรษิทั เข้า
ร่วมประชมุแทนตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีไ่ด้แนบมาพร้อมนี ้พร้อมทัง้ปิดอากรแสตมป์ และยืน่ต่อบรษิทัก่อนการประชมุ

  ขอแสดงความนับถือ
   บริษัท จุฑานาวี จ�ากัด (มหาชน)

  (นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)
   กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ 1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกมาเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้า 
  ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยการส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่ 
  บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 2. ผู ้ถือหุ ้นสามารถเรียกดูค�าบอกกล่าวเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น และเอกสารประกอบในเว็บไซต์  
  www.jutha.co.th ของบริษัทได้



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4802 (1327) วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561
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23rd March 2018

Subj. Invitation to Annual General Meeting of Shareholders No. 43
To: Shareholders of Jutha Maritime Public Company Limited
Enclosures:  1. Copy of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.42
	 	 2.	 Annual	Report	with	fif inancial statements  for the year ended 31st December 2017 
  3.  Information of directors in replacement of those whose tenure have ended 
  4. Details of directors’ remuneration to support directors’ remuneration policy 
  5. Details of auditors to support appointment of auditors and f ifix	the	auditing	fee	for	the	accounting	 
   period from 1st January 2018 to 31st December 2018
  6.  Company’s Articles of Association relating to the shareholders’ meeting   
  7. Documents or evidence aff ifirming	status	of	shareholders/proxy		
  8. Map to the meeting venue 
  9. Proxy Form 
  10. List of the Company’s Audit Committee Members for proxy 

 The Board of Directors of Jutha Maritime Public Company Limited resolved that the Annual Ordinary 
General Meeting of Shareholders No. 43 would be held on 27th April 2018 at 14.00 hours at a meeting room  
of Mano Tower, 6th	flf loor, 153 Sukumvit 39 (Soi Prompong), Klongton Nua, Wattana, Bangkok to consider topics 
in accordance with the following agenda: 

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 42
 Fact and Reason: The Annual General Meeting of Shareholders no. 42 was held on 28th April 
2017.  The minutes of the meeting was recorded and submitted to the Stock Exchange of Thailand within the  
legally prescribed time frame. The copy of minutes was presented as Attachment 1  
 Directors’ Opinion: The Board of Directors recommended that the meeting should adopt the minutes 
of the meeting as proposed.  

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company performance of previous year 
 Fact and Reason:	 Report	 on	 the	 company	 performance	 and	 signifif icant changes during the  
previous year were outlined in the annual report which was submitted to shareholders together with the  
invitation (Attachment 2) 
 Directors’ Opinion: Report on the Company performance should be submitted to the shareholders 
for acknowledgement. 

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and income statement for the year ended  
 31st December 2017   
 Fact and Reason: The balance sheet and income statements for the year ended 31st December 
2017	which	reflf lects the company’s f ifinancial	status	and	operating	result	for	the	year	2017	was	audited	by	the	
auditor, D I A International Audit Co., Ltd. They were reviewed by the Audit Committee and approved by the 
Board of Directors prior to presenting them to the shareholders for approval in accordance with the Public 
Limited Companies Act B.E. 2535 Section 112
 Directors’ Opinion: The Board of Directors recommended that the meeting consider and approve 
the balance sheet and f ifinancial	statements	for	the	year	ended	31st December 2017 

Agenda 4  To consider non-allocation of the net profit and non-dividend payment 
 Fact and Reason: To comply with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 Section 116, the  
Company shall allocate not less than f ifive	percent	of	its	annual	net	profif it less the accumulated losses brought 
forward (if any) to a reserve fund until this fund attains an amount not less than ten percent of the registered capital. 
 Reasons for non-allocation of the net prof ifit and non-dividend payment
 The annual operation of the Company for the year ended 31st December 2017 resulted in a net 
loss of 214,552,191.11 baht which includes loss from disposal of assets of 47,607,386.68 baht, loss from  
impairment of vessels and equipment due to valuation of 30,426,146.83 baht and unrealized loss on foreign  
exchange of 32,152,944.05 baht. The Company’s net loss from operation is 104,365,713.59 baht. 
 Directors’ Opinion: The Board of Directors recommended that the meeting approve non allocation of 
the net prof ifit	for	statutory	reserve	and	non	dividend	payment	due	to	the	loss	from	operation	of	the	Company.

Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those whose tenure have ended 
 Fact and Reason:  To comply with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 Section 71 and  
the Company’s Articles of Associations Clause 17 which stipulates that at every annual ordinary general  
meeting of shareholders, one-third of the directors shall be retired by rotation. If the number of the  
directors cannot be divided into three parts, the number of directors closest to one-third shall retire.
 The 3 directors whose tenure have ended are as follows:
 1. Mr.Sukri Kaocharern Position Independent Director, Vice Chairman and 
      Chairman of the Audit Committee 
 2. Mr.Somporn Paisin Position Independent Director and Member of the  
      Audit Committee
 3. Mr.Chanit Phenjati Position Executive Director 

 Details of information on the directors including age, percentage of shareholding, education, work 
experience and position as director in other companies, as reported in Attachment 3 
 The Board of Directors excluding the three directors whose tenures have ended recommended 
that the meeting reelect Mr. Sukri Kaocharern, Mr. Somporn Paisin and Mr. Chanit Phenjati for another term 
because	they	have	all	the	qualifications	as	per	the	Public	Limited	Companies	Act	B.E.	2535	and	Notifif ication of 
the Security Exchange Commission of Thailand (SEC).  Even though they have not been processed through the 
Nomination and Remuneration Committee as the committee is not yet established, the Board of Directors has 
carefully	considered	their	qualifif ications, education background, working experience, and their past contributions 
to the Board of the Directors.

 1.  Mr. Sukri Kaocharern has been elected member of the Board of the Directors since 1990.  
	 	 He	had	attended	the	Audit	Committee	Program	(ACP),	Director	Certifif ication Program (DCP)  
  and Director Accreditation Program (DAP) with Thai Institute of Directors (IOD). He has  
	 	 devoted	his	time	and	used	his	experience	in	Accounting	to	the	great	benefif it of the Company. 

 2.  Mr. Somporn Paisin has been elected member of  the Board of the Directors since 2004. He  
	 	 had	attended	the	Director	Certifif ication Program (DCP), Audit Committee Program (ACP) with  
  Thai Institute of Directors (IOD). He has been contributing greatly to the Company by his  
  educational background and experience in Law.

 3. Mr. Chanit Phenjati has been elected member of the Board of Directors since 2015. His  
  training background started in 1st July 2014, an management trainee in the company.  
  He has attended Student Internship at Phatra Securitie Plc in 2013 and at Bangkok Bank Ltd  
  in 2012. He has been contributing greatly to the Company.
 The Board of Directors, therefore, recommended that the Meeting reelect the three directors  
 to the Board. 

Agenda 6 To consider and f ifix the directors’ remuneration
 Fact and Reason: To comply with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 Section 90 which 
stipulates that the payment of  directors’ remuneration  shall be in accordance with the resolution of the  
meeting of shareholders based on a vote of not less than two-thirds of the total number of votes of the 
shareholders attending the meeting and to follow Director Compensation Best Practices proposed by the 
Thai	 Institute	of	Directors	 in	 respect	of	 fif ixing the directors’ remuneration, the Board of Directors deemed  
appropriate to propose to the meeting the directors’ remuneration payment policy for the year 2018 until  
further shareholders’ resolution is made. 
 Directors’ Opinion: The Company has not yet established a Nomination and Remuneration  
Committee. The Board of Directors, however has considered directors’ remuneration from suitability to the 
duties and responsibility of directors to ensure appropriateness and therefore recommended that the directors’ 
remuneration for the year 2018 should be paid at the same rate to those of the year 2017 i.e. not exceeding 
3	million	baht,	using	the	same	rationale	of	 the	previous	year.	Details	on	 fif ixing the directors’ remuneration  
as shown in Attachment 4  

Agenda 7 To consider and appoint the auditor and f ifix the auditing fee for the accounting period  
 from 1st January 2018 to 31st December 2018
 Fact and Reason: To comply with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 Section 120,  
the annual ordinary general meeting of shareholders shall appoint an auditor and determine the auditing  
fee for the year.

 Audit Committee’s Opinion: Following due process in selection of the Company’ auditor, the  
Audit Committee has considered the performance of the auditor and the appropriateness of auditing fee  
and recommended to the Board of Directors to propose to the shareholders meeting for approval in appointing 
following persons as the Company’s auditor for the accounting period for the year 2018 :

                              Name  CPA No               Audit Firm 
 1. Mr. Joompoth Priratanakorn 7645 D I A International Audit Co., Ltd
 2. Mrs. Suvimol Krittayakiern 2982 D I A International Audit Co., Ltd
 3. Miss Somjintana Pholhirunrat 5599 D I A International Audit Co., Ltd

	 And	any	one	of	them	to	conduct	the	audit	and	the	auditing	fee	be	fif ixed at the amount of 1,050,000 baht.

 Directors’ Opinion: Following due consideration, the Board of Directors agreed with the Audit  
Committee and deemed appropriate to propose to the shareholders meeting for approval in appointing  
following persons as the Company’s auditor for the accounting period of the year 2018: 

              Name  CPA No              Audit Firm 
 1.  Mr. Joompoth Priratanakorn 7645 D I A International Audit Co., Ltd
 2. Mrs. Suvimol Krittayakiern 2982 D I A International Audit Co., Ltd
 3. Miss Somjintana Pholhirunrat 5599 D I A International Audit Co., Ltd

	 And	any	one	of	the	auditors	is	to	conduct	the	audit	and	the	auditing	fee	be	fif ixed at the amount  
of 1,050,000 baht for the accounting period of the year 2018.  The aforementioned auditors have no relation 
and no conf lfiflict	of	interests	with	the	Company,	its	subsidiary,	its	directors,	its	major	shareholders	or	any	relating	
parties. (Details as per Attachment 5) 

Agenda 8  To consider other business (if any)
 Under the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (as amended), shareholders holding shares 
not less than one-third of the total number of shares sold may request the meeting to consider matter other 
than those indif icated in the Notice Calling for Meeting.
 The Company has set that the names of the eligible shareholders who are entitled to attend  
the Annual General Meeting of Shareholders no. 43 will be recorded on 13th March 2018 

 The Company is pleased to invite the shareholders to attend the Ordinary General Meeting  
of Shareholders on the date, time and place as abovementioned. In the event that any shareholder is unable  
to	attend	 the	meeting	 in	person	and	wishes	 to	appoint	any	person	as	his/her	proxy	 to	attend	 the	meet-
ing	 and	 cast	 votes	 on	 his/her	 behalf,	 the	 shareholders	may	 appoint	 any	 person	 or	 the	Company’s	 audit	 
committee	member	as	his/her	proxy	by	f ifilling	and	executing	the	proxy	form	attached	hereto	and	then	delivering	
the executed proxy form to the Company prior to the commencement of the meeting.

          Yours sincerely,
             Jutha Maritime Public Company Limited

      ( Mr. Chanet Phenjati ) 
        President
     
Remark 1. Shareholders may appoint Audit Committee member of the Company to act as  
  their proxy by sending the proxy form and related supporting evidence to the Company 
  at least 1 day prior to the meeting 
 2. The invitation to attend the shareholders meeting and attachments were publicized in  
  the Company’s website (www.jutha.co.th)
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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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สนใจตดิต่อ
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
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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
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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
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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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ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบญัชีหรือสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4802 (1327) วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

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

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

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

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

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 

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 ปีขึน้ไป  
 • วฒุ ิปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสินค้า 1 ต�าแหน่ง  

  • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.6 หรอื ปวช.ขึน้ไป
 • มคีวามอดทนและรบัผดิชอบสงูพร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ

3. พนกังานฝ่ายผลิต/ขนส่ง 10 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 • วฒุ ิม.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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TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ

Sri Ar Pha-p-290318

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600 Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

2. โฟรแมน 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขากอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

3. พนักงานสโตร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป  • วุฒิปวช.ขึ้นไป



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4802 (1327) วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

สังคม

บูติกAIGNER
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ผู้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย 
“AIGNER” (แอคเนอร์) แฟชั่น
แบรนด ์ เครื่ องหนังชั้นน�าคุณ 
ภาพสูงจากกรุงมิวนิค ประเทศ
เยอรมัน น�าโดย วรรณชื่น ทอง
เย็น ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย Luxury 
& Lifestyle ร ่วมด้วย มาร์ค 
โอลเิวอร์ โชร์วบคัก์ ผู้บรหิารอาวโุส
ฝ ่ายขายและพัฒนาธุรกิจภูมิ 
ภาคเอเชีย AIGNER จัดงาน 
ฉลองเปิด AIGNER BOUTIQUE 
ที่แรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การ
ค้าเกษร วิลเลจ พร้อมจัดแฟ 
ชั่นโชว ์คอลเลกชัน Spr ing/
Summer 2018 ส ่งตรงจาก 
มิลานแฟชั่นวีคกับ #AIGNER 
LOVE ที่เต็มไปด้วยสีสันสดใส 
สไตล์ป๊อปอาร์ต โดยมี ปสุตา 
พุทธจิรวัส ผู ้ จัดการแบรนด ์ 
AIGNER ให้การต้อนรับ 
 ไฮไลท์ในงานพบกบัแฟชัน่โชว์
คอลเลกชัน Spring/Summer 
2018 ในคอนเซ็ปต์ “Baby I’m 
Not Like The Rest” ที่ได้แรง
บันดาลใจจากสาวยุคใหม่ ที่สนุก 
สนานกับแฟช่ัน, ม่ันใจและกล้า 
ทีจ่ะแตกต่าง ปิดท้ายโชว์ FINALE 
โดยสองดาราคู ่รักคู ่หวานเคน- 
ภูภูมิ พงศ์ภาณุ และ เอสเธอร์  
สุปรีย์ลีลา โดยมีดาราเซเลบริตี้
แฟชั่นนิสต้าแฟนพันธุ์แท้ แอค
เนอร์ อาทิ แตงโม-นิดา พัชรวีระ

เป็นแบรนด์เครื่องหนังช้ันน�าจาก 
เยอรมัน ประทับตราสัญลักษณ์ 
“เกอืกม้า” รูปอกัษร “A” ตวัแทน
แห่งความโชคดี เน้นภาพลักษณ์
ของหญิงสาวที่ทันสมัย มีสไตล์ 
เป ็นของตัวเอง มีความม่ันใจ 
และสนุกกับการ Mix & Match 
แอสเซสเซอรี่ประดับกระเป๋า
  เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา บอกว่า 
กระเป๋าแอคเนอร์ที่ใส่เดินแฟชั่น 
โชว์ในคร้ังนี้ เป็นไอเท็มหลักคอล
เลกชัน#AIGNERLOVE ประจ�า
ฤดูกาล Spring/Summer 2018 
ที่มาในคอนเซ็ปต์ Candy PopArt 
ในโทนสีลูกกวาดสดใส และโทนสี
สดุคลาสสกิ ทีม่จีดุเด่นตรงท่ีเปล่ียน 
สายได้ ตัวสายเป็นสีด�า ส่วนตัว
ชอบกระเป๋าสีชมพู เพราะคิดว่า
สามารถใช้ได้หลายโอกาสและ
สะพายแล้วดูเป็นผู้หญิงหวานๆ

พงษ์, เฌอเบลล์ ลัลณ์ลลิน, จันจิ 
ไกอา, เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์, 
ม.ล.วราภรณ์ ชุมพล, แพรวปรียา 
ชุมสาย ณ อยุธยา, จิราภรณ์ อัง
คเศกวิไล, พิชรดา โสมกุล, มนูญ
สินี ฟูตระกูล, พิมนารา แสงเงิน, 
นาขวญั รายนานนท์, เจนติา ซอย, 
ณิชชา บุณยากร, อินทุอร พัฒน
ศิริมงคลฯลฯ ร่วมงาน
 ปสุตา พุทธจิรวัส ผู้จัดการ
แบรนด์ AIGNER กล่าวว่า คอล
เลกชนัล่าสดุ กบั Spring/Summer 
2018 AIGNER ได้น�าเสนอใน
คอนเซ็ปต์ Candy Pop Art ใน
โทนสีลูกกวาดสดใส ทั้ง ชมพู 
น�้าเงินสด แดง และโทนสีสุด 
คลาสสิกอย่าง ครีม เทา และ ด�า 
อาทิ รุ่น JADA คอลเลกชันเครื่อง
หนังชั้นสูงส�าหรับสาวลุคคุณหนู, 
รุ่น Candice ที่ให้ลุคสาวเปรี้ยว, 

รุ่น Ivy กระเป๋าเรียบหรูที่สามารถ
น�ามา Mix & Match กับเครื่อง
ประดับ เหมือนได้กระเป๋าใหม่ใช้
ทุกวัน, รุ่น Carlie กระเป๋า Hobo 
Bag ให้ลุคสาวเท่ๆใช้งานได้ทุก 
วันและ รุ่น Roma กระเป๋า Mini-
Bag สุดคิ้วท ์ เหมาะอย่างยิ่ง
ส�าหรับสาวนักเดินทาง Aigner 

นพ.บรรล ุศริพิานชิ ประธานกรรมการ บรษิทั โรงพยาบาลมหาชัย จ�ากดั (มหาชน) 
พร้อมด้วย นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ประธานกรรมการบริหาร นพ.วิญญู  
เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย 2 จ�ากัด (มหาชน) 
จัดงานเปิดตัว ‘อาคารพรีเมียม’ ที่โรงพยาบาลมหาชัย 2 

ชนิกา ชีรชานนท์ เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์บาคาร์ดี ร่วมมือกับ เทพวรรณ คณิน 
วรพันธุ์ CEO แห่ง zaap party จัดปาร์ตี้สุดมันส์ภายใต้แคมเปญ #BACARDI 
HOUSEPARTY คิ๊กออฟปาร์ตี้ โดยมี แตงโม-นิดา พัชรวีระพงษ์, จันจิ ไกอา,  
อธิชนัน ศรีเสวก ร่วมงาน ที่ CÉ LA VI BANGKOK 


