
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

ชู3นิ้ว?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

“ไทยพาณชิย์-นกแอร์”
ช�าระผ่านควิอาร์โค้ด

เศรษฐกิจ 4
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“จีน”ขู่โต้“สหรฐั”
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กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

เอาปลาย่างให้แมว?
ขายฝันให้ประชาชนไป
เรื่อยๆ แต่ท�าไม่ได้จริง

editor59lokwannee@gmail.com
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บตัรกรงุไทย
แลกเงนิผ่านApp

ฝันของ‘ตาอยู’่

เศรษฐกิจ 4

ข่าวรฐัมนตรใีนรฐับาลทหาร คสช. 
ก�าลังซุ่มฟอร์มทีมตั้งพรรคการ 
เมอืงเพือ่อุม้ “บิก๊ตู”่ กลบัมาเป็น
นายกฯถูกพูดถึงอีกครั้ง หากดู
จากบรรยากาศยืนยันการเป็น 
สมาชิกของพรรคการเมืองที่คึก 
คัก “บิ๊กเนม” ยังแท็กทีมกันอยู่
พรรคเดิมครบ มีเพียงกลุ่มก๊วน

เล็กๆที่อาจเปลี่ยนสีเส้ือ 
ก็ไม่ง่ายที่พรรคใหม่จะ
ท�าภารกิจส�าเร็จ ย่ิง

เมือ่ดจูากเงือ่นไขการโหวตเลอืก
นายกฯในสภาที่มีคนในระบบ
ต่อแถวให้เลอืกกว่า 10 คน โอกาส
ทีจ่ะได้เหน็พรรคใหญ่โหวตสนับ 
สนุนตัวแทนพรรคเล็กนั่งเก้าอ้ี
นายกฯยังมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่
จะเห็นพรรคการเมืองหันมา
โหวตเลือกคนนอกนั่งเก้าอี้นา
ยกฯ ฝันของ “ตาอยู่” มีโอกาส
ลมืตาตืน่มาแล้วพบว่าเป็นความ 
จริงน้อยถึงน้อยมาก

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้าของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด / บรรณาธิการจัดการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านักงานบริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด : เลขที่ 71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธกิาร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ค่อยสดใสนักในสนามเลือกตั้ง
 แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อ
ภารกิจอุ้ม “บ๊ิกตู่” กลับมาเป็น 
นายกฯรอบสองด้วย
 ยิ่ ง เมื่อมองถึงจุดยืนพรรค 
การเมืองต่างๆที่ประกาศออกมา
อย่างชัดเจนว่าจะสนับสนุนคนใน
พรรคเป็นนายกรัฐมนตรี ท�าให้
โอกาสทีเ่ก้าอีน้ายกฯจะหลดุมาถงึ 
“บิ๊กตู่” นั้นยากขึ้นไปอีกเท่าตัว
 เมื่อแต่ละพรรคเสนอช่ือคน 
ที่เหมาะสมเป็นนายกฯได้พรรค 
ละ 3 คน แม้รายชื่อล�าดับที่ 1  
จะไม่ผ่านการรับรองก็ต้องโหวต 
รายชื่อล�าดับที่ 2 ที่ 3 ต่อไป 
 เอาแค่ 4 พรรคหลักก็มีคน 
ต่อแถวชิงเก้าอี้นายกฯแล้วไม่ต�่า
กว่า 12 คน ใน 12 คนท่ีว่านี้  
(หรืออาจจะมากกว่านั้น) เป็นไป
ไม่ได้เลยหรือที่พรรคการเมือง 
จะประสานประโยชน์กันไม่ได้  
เพ่ือกันไม่ให้เก้าอ้ีนายกฯตกไป
เป็นของ “ตาอยู่” ที่ไม่ผ่านการ
เลือกตั้ง
 มองในทางการเมืองโอกาส 
ที่ จ ะได ้ เห็นพรรคใหญ ่ โหวต 
สนับสนุนให้ตัวแทนพรรคเล็ก 
นั่งเก้าอ้ีนายกฯยังมีเปอร์เซ็นต์ 
สูงกว่าที่จะเห็นพรรคการเมืองหัน
มาโหวตเลือกคนนอกนั่งเก้าอี้นา
ยกฯ
 ฝันของ “ตาอยู่” มีโอกาส
ลืมตาตื่นมาแล้วพบว่าเป็น
ความจริงน้อยถึงน้อยมาก ไม่
ต ่างอะไรกับการเล่นกอล์ฟ  
ตีทีละช็อตมีโอกาสท�าเบอร์ด้ี
หรือเก็บพาร์ได้มากกว่า พวก 
ที่หวดเต็มแรงหวังตีทีเดียว 
ลงหลุมได้โฮลอินวัน ถ้าไม ่
ฟลุคจริงโอกาสเป็นไปได้ยาก

สปอตไลท ์การ เ มืองตอนนี้ ดู
เหมือนว่าจะโฟกัสไปที่เดือนมิถ ุ
นายน อันเป ็นเดือนที่ถูกคาด
หมายว่าอะไรที่ยังคลุมเครืออยู่ใน
ตอนนี้จะมีความแจ่มชัดมากขึ้น
 เหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่
หมอกควันเริ่มจาง อะไรที่เคยเห็น
รางๆก็จะมองเห็นได้เต็มสองตา
 เมื่อตรวจดู เงื่อนเวลาตาม
ปฏิทินการเมืองแล้วเห็นว่าเป็น
ช ่วงเวลาประจวบเหมาะที่จะรู  ้
ผลตีความร่างพระราชบัญญัติประ 
กอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู ้แทน
ราษฎร (ส.ส.) ซึ่งเป็นร่าง พ.ร.ป. 
ฉบับสุดท้ายที่จะประกาศใช้และ 
น�าไปสู่การจัดการเลือกตั้ง
 หากเป็นไปตามที่พูดผลน่า 
จะออกมาในช่วงกลางหรือปลาย
เดือนพฤษภาคม และแน่นอนว่า
ก่อนหน้านั้นจะรู ้ผลการตีความ 
ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ท่ีถูกยื่น 
ให้ศาลรัฐธรรมนูญไปก่อนร่าง 
พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.
 หากมีประเด็นให้ต้องปรับ
แก้ก็น ่าจะท�าได้เสร็จสิ้นใน
เดือนมิถุนายน
 เดือนมิถุนายนอีกเช ่นกัน 
ที่ผู ้มีอ�านาจระบุว ่าจะปลดโซ ่
พรรคการเมืองให้กลับมาท�ากิจ 
กรรมได้เต็มรูปแบบ
 ส่วนที่เป็นข่าวล่ามาแรงคือ 
การเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่ท่ี 
จะมีคนระดับรัฐมนตรีในรัฐบาล
ทหาร คสช. เป็นหัวหน้าพรรคน�า
ทัพ สู ้ศึก เลือกตั้ ง  มีคนระดับ
รัฐมนตรีในรัฐบาลทหาร คสช. 
เป็นแม่บ้านจัดการเรื่องภายใน
พรรคในต�าแหนง่เลขาธกิารพรรค
 แต ่ที่ เป ็นไฮไลท ์คือกรณีที่ 
ระบุว่าจะมีชื่อของ “บิ๊กตู่” พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

ฝันของ‘ตาอยู่’
เป็นไปไม่ได้เลยหรือท่ีพรรคการเมือง

จะประสานประโยชน์กันไม่ได้
เพ่ือกันไม่ให้เก้าอ้ีนายกฯตกเป็นของ‘ตาอยู่’

รัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็น 
ท่ีปรึกษาพรรค เข้าสู่ระบบการ 
เมืองเต็มตัว
 แน่นอนว่าพรรคการเมือง
ใหม่ที่ว่านี้มีหลักชัยอยู่ที่การ
ดัน “บิ๊กตู่” ให้ได้กลับมาเป็น
นายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง
 แต่ก็ไม่ใช่เป็นภารกิจที่ง ่าย 
เพราะการเปิดยืนยันความเป็น
สมาชิกพรรคการเมืองทั้งพรรค
ใหญ่ พรรคเล็ก ท่ีมีอยู ่ก่อนรัฐ 
ประหารเต็มไปด้วยความคึกคัก
 บรรดา “บิ๊กเนม” ของแต่ละ
พรรคต่างตบเท้าเข้ายืนยันความ
เป็นสมาชิกพรรค พร้อมจ่ายเงิน 
ค่าบ�ารงุพรรคตามทีก่ฎหมายก�าหนด
 ไม่ว่าจะเป็น 2 พรรคใหญ่ 
อย่างเพื่อไทย ประชาธิปัตย์ หรือ
พรรคเล็กอย่างภูมิใจไทย ชาต ิ
ไทยพัฒนา
 ทีส่�าคัญพรรคการเมอืงเหล่านี้

ต่างยืนยันจะเสนอชื่อคนในพรรค
ชิงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีตาม 
ที่กฎหมายก�าหนดให้เสนอได้ 3  
ชื่อ และประกาศชัดเจนว่าใคร 
จะเป็นนายกฯต้องผ่านการโหวต
เลือกในสภา
 แม้จะมีอดีต ส.ส. บางกลุ่ม 
บางก๊วนของพรรคใหญ่ยังไม่ไป
ยืนยันการเป็นสมาชิกพรรค และ 
มีความน่าจะเป็นว ่าจะเปลี่ยน 
ไปสวมเส้ือพรรคการเมืองใหม่ที ่
จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน
 แต่กลุม่ก๊วนอดตี ส.ส. ทีว่่านัน้
ก็เป็นอดีต ส.ส. ที่มีจ�านวนไม่มาก
 ที่ส�าคัญความมั่นคงในพื้นที ่
ไม่ถึงกับรับประกันได้ 100% ว่า 
ลงสมัครเมื่อไรจะได้รับเลือกจาก
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปลี่ยนสีเสื้อพรรคเข้าแข่งขัน
 นัน่เท่ากบัว่าอนาคตของพรรค
ที่จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนไม่
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In Brief : ย่อความ

เอาปลาย่างให้แมว?

ทรรศนะ

รัฐบาลต้องเอาจริงกับการตรวจสอบ
และติดตามเพ่ือให้โครงการต่างๆ 
ถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง หรือ
เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง ไม่ใช่ผล
ประโยชน์เป็นของข้าราชการ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เปิดโครงการสายตรงไทยนิยม เพ่ือรับเร่ือง 
ราวร้องทุกข์จากประชาชน ทัง้ให้แสดงความคดิ
เห็นและพร้อมช้ีแจงประเด็นส�าคัญผ่านสื่อ
ออนไลน์ทั้งเว็บไซต์ Facebook และ Mobile 
Application เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประ 
ชาชน แต่พล.อ.ประยุทธ์ก็ไม่พอใจโพลของสื่อ
บางฉบับที่ระบุว่าประชาชนจ�านวนไม่น้อย 
ท่ีไม่รู้จักโครงการไทยนิยม บางคนก็วิพากษ์
วิจารณ์ว่าเลียนแบบโครงการประชานิยม  
 ความจริงไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไร หาก
ท�าให้คนไทยมีความสุขก็ควรสนับสนุน ใช ้
เป็นโมเดลพัฒนาประเทศ แต่การเมืองไทย
กลับต ้องเป ็นนโยบายของตัวเองจึงจะใช ้  
ของพรรคอื่นแม้ดีก็ไม่ใช้ อย่างนี้ไม่ควรจะเกิด 
ขึ้น เพราะทุกรัฐบาล ทุกพรรคการเมืองต้อง 
คิดท�าในสิ่งที่ประชาชนยอมรับและมีความสุข 
ก็จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชน นี่คือ
ระบอบประชาธิปไตย
 ถ้ามองแบบ หลวงพ่อพุทธทาส ท่าน 
ก็จะบอกว่า จะเป็นนโยบายอะไรก็ตาม ประชา
นิยม ไทยนิยม ก็ขอให้คนไทยทั้งชาติได้
ประโยชน์ มีความสุข  
 ทีนี้จะท�าอย่างไรให้ประชาชนมีความสุข
และได้ประโยชน์  ก็คือ นโยบายหรือโครง 
การนั้นๆ ต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์
จริงๆ ไม่ใช่คิดแต่หาเสียง ให้ประชาชนเป็น 
ฐานเสียง เพื่อได้อ�านาจและได้กอบโกยผล
ประโยชน์ ขายฝันให้ประชาชนอย่างโน้นอย่าง

ชู3นิ้ว?
ครั้ง “ไผ่ ดาวดิน” และเพ่ือน นัก 
ศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น รวม 7 คนในนาม “กลุม่ดาว
ดนิ” ได้ “ช ู3 นิว้” และชปู้ายและสวม
เสื้อที่มีค�าว่า “ไม่-เอา-รัฐ-ประ-
หาร” ต่อต้านรัฐประหารต่อหน้า  
“ท่ันผู้น�า” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2558 ท�าให้ถูกด�าเนินคดีข้อหาขัด 
ค�าสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 3/2558
 การ “ชู 3 นิ้ว” ของ “กลุ่มดาว
ดิน” ตามความหมายของหนัง “The 
Hunger Games” คือ “เสรีภาพ 
สันติภาพ ภราดรภาพ” จึงถือ
เป็นการท้าทายอ�านาจ คสช.ซึง่ขณะนัน้
ครบ 1 ป ีการท�ารัฐประหารพอดี 
บรรยากาศทางการเมอืงยงัอยูใ่นภาวะ
ตึงเครียด  
 ในหนัง “The Hunger Games” 
ชายวัยชราคนหนึ่ง “ชู 3 นิ้ว” แล้ว
ผวิปาก ปรากฏว่าถกูยงิตายทนัท ี ส่วน 
“กลุ ่มดาวดิน” ยังอยู ่ระหว่างการ
ด�าเนินคดีซึ่งไม่รู ้ว ่าจะสิ้นสุดเมื่อใด 
ขณะที่การรัฐประหารใกล้จะครบ 4 ปี 
ซึ่ง “ทั่นผู้น�า” สัญญาว่าจะท�าตาม  
“โรดแม็พ” ให้มีการเลือกตั้งไม่เกิน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 ล่าสุด (4 เมษายน 2561) “บิ๊กตู่” 
ต้อง “ชู 3 นิ้ว” ในฐานะประธาน 
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชาย 
แดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ที่สนามกีฬา
กลางจังหวัดปัตตานี ซึ่งลูกเสือจะ  
“ชู 3 นิ้ว” พร้อมกับค�าปฏิญาณว่า 
“เสียชีพ อย่าเสียสัตย์”  
 แม้การ “ช ู3 นิว้” จะเป็นคนละ
ความหมายและในสถานการณ์ท่ี
แตกต่างกัน แต่อย่างน้อยก็ยัง
สะท้อนถึง “โรดแม็พ” ของ “ท่ัน
ผู้น�า” ว่าจะไม่ “ตระบัดสัตย์”!

นี้ไปเรื่อยๆ แต่ท�าไม่ได้จริงๆ 
 ท่ีผ่านมาจะเห็นว่าประชาชนจะได้
เพียงเศษไอติมของงบประมาณจาก
โครงการต่างๆ ที่สร้างมา เพราะงบ
ประมาณพอใช้ผ่านข้าราชการ หน่วยงาน 
กระทรวง ทบวงกรมต่างๆ ก็เหมือนเอา
ปลาย่างไปให้แมว เขาเปรียบข้าราชการ
เหมือนแมว งบประมาณเหมือนปลาย่าง 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการประชานิยมหรือ 
ไทยนยิมกต้็องระวงัไม่ให้แมวกนิปลาย่าง
จนแทบไม่เหลือ ประชาชนก็ได้แค่เศษๆ 
ของงบประมาณ 
 หลายโครงการหากผลักดันผ่านข้าราชการ 
ก็จะเห็นข้าราชการระดับต่างๆ ทุจริต เอาผล
ประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง อย่างข่าวที่เกิดขึ้น
ขณะนี้มากมายหลายกระทรวง หลายหน่วย 
งาน ทั้งระดับท้องถ่ินและส่วนกลาง รัฐบาล 
ต้องเอาจริงกับการตรวจสอบและติตดามเพื่อ 
ให้โครงการต่างๆ ถึงมือประชาชนอย่างแท ้
จริง หรือเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง ไม่ใช่ผล
ประโยชน์เป็นของข้าราชการ  
 โกงกันตั้งแต่คนไร้ที่พึ่ง ผู้พิการ ชาว
เขาชาวดอย เด็กด้อยโอกาส ถูกพวกข้า 
ราชการฉกฉวยเอาไปหมด งบประมาณ
กลายเป็นปลาย่าง รัฐบาลจึงต้องท�าให้
ปลาย่างรอดจากปากแมวให้ได้ ไม่ว่าจะ
โครงการอะไร ประชาชนจะได้นิยมชม
ชอบ ไม่ใช่ไม่รู้จักเลย
 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

บตัรกรงุไทยแลกเงนิ7สกุลผ่านApp

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู ้
จดัการใหญ่ ธนาคารกรงุไทย เปิด
เผยการน�าเทคโนโลยีทางการเงิน
มาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์และ
บรกิารในรปูแบบ Smart Concept 
โดยออกบัตร Krungthai Travel 
Card บัตรแรกและบัตรเดียวที่
สามารถแลกเงินตราต่างประเทศ
ด้วยตนเองเก็บไว้ในอัตราพิเศษ
กว่าในท้องตลาด โดยแลกได้ถึง 7 
สกุลเงินคือ ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร 
ปอนด์ เยน ดอลลาร์ฮ่องกง ดอล 
ลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์สิงค 
โปร์ โดยสามารถแลกเพิม่ได้ตลอด 
เวลาหากเงินไม่เพียงพอ ทั้งใช้ซื้อ
สินค้าและบริการร้านท่ีมีเครื่อง 
หมาย VISA ทั่วโลก ถอนเงินสดที่
เครือ่ง ATM ทัว่โลก รวมท้ังสามารถ
เปิด-ปิดการใช้บัตรได้ด้วยตัวเอง
ผ่าน KTB netbank  
 Krungthai Travel Card ให้
บริการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน
เป็นต้นไป พร้อมโปรโมชั่นยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร การ
สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัตร 
ที่เครื่อง ATM ต่างประเทศ การ
เบิกถอนเงินสดที่ เครื่อง ATM  
ต่างประเทศ การช�าระเงนิท่ีเครือ่ง 
EDC รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเงิน

สกุลต่างประเทศเป็นเงินบาท จน 
ถึง 15 พฤษภาคมนี้ โดยลูกค้าที่มี
บัญชีออมทรัพย์สามารถสมัครท�า
บัตรได้ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อม
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KTB 
netbank เพ่ือใช้บริการ ส่วนลูก 
ค้าใหม่เปิดบัญชีออมทรัพย์และ
สมัครบริการ  KTB netbank 
 นอกจากนี้ธนาคารได้ยกเลิก

ธนาคารกรุงไทยเปิด “Krungthai Travel Card” ยกเว้นค่า
ธรรมเนียมออกบัตร สอบถามยอดเงินและถอนเงินผ่านตู้ ATM 
ในต่างประเทศ ช�าระเงินที่เครื่อง EDC รวมทั้งแลกเงินสกุลอื่น
เป็นบาทได้ถึง 7 สกุล ในอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษกว่าในตลาด 

ให้ข้อมูล : ศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการ 
เงิน บริษัท อาม่า มารีน จ�ากัด  (มหาชน) ให้ข้อมูลบริษัทฯ แก่ผู้จัดการกองทุนและ 
นกัวเิคราะห์บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากดั ทีใ่ห้ความสนใจ
เข้ารับฟังข้อมูลบริษัทฯ ณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด
 

เปิดงาน : กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
บริหารความม่ังคั่ง และลูกค้าธนบดี และผู้บริหารสายงานธุรกิจสาขากลาง ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) เปิดงาน “กรุงศรี มันนี่ เฟสติวัล 2018” จัดการเรื่อง
เงินได้ครบ จบที่งานเดียว ภายใต้คอนเซ็ปต์ Japanese Style เทศกาลงานวัดญี่ปุ่น 

‘ไทยพาณชิย์-นกแอร์’ช�าระผ่านควิอาร์โค้ด

การก�าหนดเวลาไม่คิดค่าธรรม 
เนยีมการโอนเงนิข้ามเขต หรือโอน
ต่างธนาคาร จ่ายบิลค่าสินค้าและ

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รองผู้
จดัการใหญอ่าวโุส ผูบ้รหิารสงูสดุ
ปฏิบัติการ ผู้บริหารสูงสุด Retail 
Payments และ Retail Products 
ธนาคารไทยพาณชิย ์เปดิเผยการ 
พฒันาดิจิทัลแพลตฟอร์มให้บริการ
ลูกค้า โดยร่วมกับสายการบินนก
แอร ์ใหช้�าระเงนิผ่านการสแกนควิ
อารโ์คด้ เพือ่ลดการใชเ้งนิสดและ
อ�านวยความสะดวกส�าหรับคน
ไทยทีร่กัการทอ่งเทีย่ว ซึง่ปจัจบุนั
ธนาคารมียอดให้บริการคิวอาร์
เพย์เมนต์เกือบ 1 ล้านราย จึงมั่น 
ใจว่าความร่วมมือในครั้งน้ีจะได้
รับการตอบรับเป็นอย่างดีและ
ต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายการให้
บริการคิวอาร์เพย์เมนต์ปี 2561 

สามารถท�าการจองผ่านเว็บไซต์ 
www.nokair.com และในเรว็ๆ นี้
จะเปิดให้บริการผ่านโทรศัพท์มือ
ถือและเคาน์เตอร์เช็กอินของนก
แอร์ทั่วประเทศ ส�าหรับผู้โดยสาร
ที่ช�าระเงินค่าบัตรโดยสารด้วย
รหัสคิวอาร์โค้ดผ่านเว็บไซต์ของ
สายการบินจะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการท�ารายการจน 
ถึงสิ้นปี 2561 โดยสามารถใช้
แอปพลิเคชัน SCB EASY ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือโมบาย
แบงกก์ิง้ของธนาคารอืน่ๆ ในการ
สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อช�าระเงิน 
ค่าโดยสารของสายการบินนก 
แอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.nokair.com

จ�านวน 1.2 ล้านราย
  นายปิยะ ยอดมณี ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท สายการ
บนินกแอร ์จ�ากดั (มหาชน) กลา่ว
ว่า นกแอร์เป็นสายการบินแรก
ในไทยที่น�าระบบการช�าระเงิน
ด้วยคิวอาร์โค้ด ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการให้ทันสมัยและเพื่อความ
สะดวกของผู้โดยสาร โดยเปิดให้
บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย

บริการ บริการเติมเงินผ่าน KTB 
netbank เพื่อผลักดันสู ่สังคม 
ไร้เงินสดอย่างแท้จริง
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ต่างประเทศ

‘จนี’ขูใ่ช้มาตรการรนุแรงโต้‘สหรฐั’ 
กระทรวงพาณชิย์จนีออกแถลง 
การณ์เตือนสหรัฐว่าจีนจะประ 
กาศมาตรการตอบโต้ในเรว็วนั
นี้ หลังจากสหรัฐเปิดเผยราย 
การสินค้าของจีนที่จะถูกเรียก
เก็บภาษีเพิ่มเป ็นมูลค ่าถึง  
50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรอืราว 1.6 ล้านล้านบาท ระบุ
การขึ้นภาษีของสหรัฐเป็นการ
ตัดสนิใจฝ่ายเดียว และถอืเป็น 
การกดีกนัทางการค้า จนีจะขอ
ให้องค์การการค้าโลก(WTO)
เป็นผู้ตัดสินปัญหาขัดแย้งดัง
กล่าว รวมทั้งจะหามาตรการ
ตอบโต้สหรัฐที่รุนแรงพอกัน 
ตามหลักกฎหมายของจีน 
 ก่อนหน้านี้เจ ้าหน้าที่สหรัฐ 
เผยแพร่รายชื่อรายการสินค้าที่ 
น�าเข้าจากจีนที่จะต้องถูกจัดเก็บ
ภาษีคิดเป็นมูลค่ารวม 50,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมาตรการ
ด้านภาษีครั้งนี้สหรัฐประกาศใช้
เพื่อตอบโต้จีนที่สหรัฐกล่าวหาว่า
ขโมยทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีของบริษัทสหรัฐ ราย 
การสินค้าที่สหรัฐประกาศนี้รวม 
ถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วน
อากาศยาน ดาวเทียม ยา เครื่อง 
จักร และยังมีสินค ้าอื่นๆที่ยัง 
ไม่ได้สรุปออกมา 
 นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้

ข่าวย่อย

ตดัสนิ‘ปาร์ก’6เมษาฯ  
ศาลจะมีค�าตัดสินนางปาร์ก 
กึน-เฮ อดีตประธานาธิบดี
เกาหลีใต้ วัย 66 ปี วันที่ 6 
เมษายนนี้ ข้อหารับสินบนและ
ใช้อ�านาจโดยมิชอบ โดยอยัการ
เสนอให้ลงโทษจ�าคุกเป็นเวลา 
30 ปี และปรับเงินราว 4,000 
ล้านบาท ซึ่งอดีตผู้น�าเกาหลี 
ใต ้ถูกด� า เนินคดี เนื่ องจาก 
นางชเว ซุน ซิล เพื่อนสนิท�าได้
เข้ามาก้าวก่ายการท�างานใน
รัฐบาลและเรียกรับสินบนจาก
บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง   
ซ่ึงศาลได้จ�าคุกนางชเวเป็น
เวลา 20 ปี 

‘บนิขบัไล่’เมียนมาตก 
กองทัพเมียนมาแจ้งว่า เครื่อง
บินขับไล่ F-7 แบบที่นั่งเดียว
ตกกลางทุ่งนาทางตอนกลาง
ของประเทศ นักบินอายุ 30 ปี
เสียชีวิต เม่ือเวลาประมาณ 
10.00 น. (4 เมษายน) ตาม
เวลาเมียนมา โดยช่วงหลายปีที่
ผ่ามาเกิดอุบัติเหตุทางเครื่อง
บินหลายครั้งและครั้งร้ายแรง
ที่สุดคือเดือนมิถุนายนปีก่อน 
เป็นเครื่องบินส่านซี Y8 ผลิต
ในจนีตกในทะเลอนัดามนัขณะ
น�าทหารและครอบครวัเดินทาง
จากเมืองมะริดไปนครย่างกุ้ง  
มีเสียชีวิตหมดทั้งล�า 122 คน

‘รมต.โสมขาว’เยอืนจนี 
นายรี ยองโฮ รัฐมนตรีกระ 
ทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือ 
เดินทางเพื่อพบนายหวัง อี้ 
รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ
จีน หลังจากนายคิม จอง-อึน 
ผู ้น�าเกาหลีเหนือ เดินทาง 
เยือนกรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์
ก่อน ส�านักข่าวเกียวโดของ
ญี่ปุ ่นยังรายงานว่านายรีมีก�า 
หนดเยือนรัสเซีย อาเซอร์ไบ
จานและสาธารณรัฐอ่ืนๆ ของ 
อดีตสหภาพโซเวียตด้วย

สตรีบุกยิงคนที่ส�านักงานใหญ่ยู
ทูบบาดเจ็บ 3 คน ก่อนยิงตัวตาย  
ผู้บริหารยูทูบไม่แสดงความเห็น
กับความรุนแรงที่เกิดจากการใช้  
เช่นเดียวกบผู้บริหารบริษัทไฮเทค
ส่วนใหญ่ มเีพยีงผูบ้รหิารกีแ่ห่งใน
ซิลิคอน วัลเลย์ที่เรียกร้องให้เพิ่ม
การควบคุมปืน 
 หลังเกิดเหตุสตรีบุกยิงที่ยูทูบ 
มีซีอีโอบริษัทไฮเมคอย่างน้อย 3 
คนที่ออกมาเรียกร้องให้เพิ่มการ
ควบคุมปืน อาทิ แจ็ค ดอร์ซีย์ ซีอี

ควบคุมปืนแต่อย่างใด เช่นเดียว
กับซีอีโอบริษัทไฮเทคอีกหลาย
แห่งที่ร่วมแสดงความเสียใจ แต่ 
ไม่พูดถึงเรื่องควบคุมปืน ไม่ว่า 
จะเป็นทิม คุ้ก ของแอปเปิล หรือ
เจฟฟ์ เบซอสของอเมซอน  
 เช่นเดียวกับผู้บริหารบริษัทไฮ 
เทคส่วนใหญ่ยงัไม่แสดงท่าทีเรือ่ง
ปืนในสหรัฐ แต่กลับผลักดันประ 
เดน็อืน่  ๆเช่น การเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ การแต่งงานของคนเพศ 
เดียวกัน การปฏิรูปคนเข้าเมือง 

บกุยงิคนในส�านกังานใหญ่‘ยทูบู’

แทนการค้าของสหรัฐ กล่าวว่าราย 
ชื่อสินค้าเหล่านี้ได้มาจากการวิ 
เคราะห์ทางเศรษฐกิจของหลาย
หน่วยงานและมีเป้าหมายที่สินค้า
ที่ได้ประโยชน์จากแผนการด้าน
อุตสาหกรรมของจีน ในขณะเดียว 
กันก็จะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ
ของสหรัฐน้อยที่สุด บัญชีรายชื่อ 
นีป้ระกอบไปด้วยสนิค้าราว 1,300 
ชนิดที่จะโดนเก็บภาษีน�าเข้าร้อย
ละ 25 แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการทบ 
ทวนที่จะใช้เวลาอย่างน้อยจนถึง
เดือนพฤษภาคมก่อนที่จะมีผล
บังคับใช้ 
 ทางด้านสถานทูตจีนในสหรัฐ
ออกแถลงการณ์ประณามการกระ
ท�าที่ด�าเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียว
และปกป้องทางการค้าของสหรัฐ 
ซึ่งถือเป็นการละเมิดหลักการและ
ค่านิยมขององค์การการค้าโลก 
มาตรการนี้ไม่เป็นผลดีต่อจีนหรือ
สหรัฐรวมถึงเศรษฐกิจโลก จีนจะ
น�าเร่ืองนี้เสนอต่อองค์การการค้า
โลกเพื่อใช้กลไกในการยุติข้อพิ 
พาท ในขณะเดียวกันจีนก็จะด�า 
เนินมาตรการที่เท่าเทียมกันใน
การตอบโต้สหรฐัตามกฎหมายของ 
จีน ก่อนหน้านี้เพียง 1 วัน จีนเพิ่ง
ประกาศเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐ
คดิเป็นมลูค่า 3,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ครอบคลุมสินค้าเช่น เนื้อ

สุกร ไวน์ และผลไม้ ซึ่งเป็นการ
ตอบโต้ที่สหรัฐประกาศเก็บภาษี
เหล็กกล้าและอะลูมิเนียม
 ท�าเนียบขาวออกแถลงการณ์
กล่าวหารัฐบาลจนีว่า ระบบอดุหนนุ
และการผลิตสินค้ามากเกินความ
ต้องการคือต้นตอของปัญหา แทน 
ที่จะตั้งเป้าเล่นงานสินค้าส่งออก
ของสหรัฐ จีนต้องหยุดการท�าการ
ค้าที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งกระทบต่อ
ความมัน่คงของสหรฐัและบดิเบอืน
ตลาดโลก มาตรการตั้งก�าแพง 
ภาษีของจีนต้ังแต่ร้อยละ 15-25 
กับสนิค้าน�าเข้าจากสหรฐั 128 ราย 
การ อาทิ สุกรแช่แข็ง ถั่ว ผลไม้สด
และผลไม้แห้ง และไวน์ คิดเป็น
มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือกว่า 90,000 ล้านบาท ซึ่งม ี
ผลบังคับตั้งแต ่เมื่อวานนี้มี ข้ึน 
หลังทั้ง 2 ฝ่ายแสดงความเห็น
ตอบโต้กันหลายสัปดาห์

โอทวิตเตอร์ ทวีตว่า มัวแต่รอตั้ง
รับและภาวนาว่าเร่ืองแบบนี้จะไม่
เกดิซ�า้ตามโรงเรยีน ทีท่�างาน หรอื
ชุมชนไม่ได้อีกแล้ว การก�าหนด
นโยบายเร่ืองนีล่้วงเลยเวลาไปมาก
แล้ว ดารา คอสโรวซาฮี ซีอีโออู
เบอร์ ทวีตว่า อูเบอร์ขอส่งก�าลังใจ
ให้ทกุคนทีย่ทูบูและกเูกลิและขอบ 
คุณผู้ที่เข้าไประงับเหตุการณ์ 
 ด้านซุนดาร์ พิชัย ซีอีโอกูเกิล 
และซซูาน โวจสิก ีซอีีโอยูทบู แถลง
แสดงความเสยีใจแต่ไม่พดูถึงเร่ือง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4804 (1329) วันพฤหัสบดีที่ 5 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 4804 (1329) วันพฤหัสบดีที่ 5 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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ที่  อต 003/61
         วันที่ 4 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น
  
  ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เลขที่ 75 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง                
 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยสำาเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2560
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)            
 ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทประจำาปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการอนุมัติงบการเงินในการประชุมสามัญประจำาปี ทั้งนี้งบการเงิน สำาหรับปี 
    สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปีหมวดงบการเงิน   
    (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้รับรองงบการเงินประจำาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้ 
    สอบบัญชีจาก บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 มีผลกำาไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำา 
    ปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบสตางค์) โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  
    15 พฤษภาคม 2561 รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560 ตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.1) 
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบสตางค์ )โดยมีกำาหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561                       

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออก 
    ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งนี้ อาจได้รับเลือก 
    ตั้งใหม่ได้ เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.2)

 ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่  1) นายสมชัย ไชยศุภรากุล  2) นางอารยา เตชานันท์  3) นายสลิล ปิ่นขยัน   
    คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง  1) นายสมชัย ไชศุภรากุล  2) นางอารยา เตชานันท์  3) นายสลิล ปิ่นขยัน 
    ซึ่งขอสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ครั่งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำารงตำาแหน่งในวาระใหม่เป็นเวลา 2 ปี  
    โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 เอกสารประกอบการพิจารณาตามเอกสารแนบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.3)
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำารงตำาแหน่งในวาระใหม่เป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 
      1. ผศ.ดร. พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย
      2. นายสลิล ปิ่นขยัน
      3. นางสาวจันทรกานต์ ศรีสวัสดิ์

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีสำาหรับปี 2561
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ที่ได้กำาหนดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจาก 
    บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.4)
 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต 
    เลขทะเบียน 3516 นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 นางสาวรสพร เดชอาคม    
    ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขทะเบยีน 5659 และนางสาวสมุนา พันธ์พงษส์านนท์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 ในนาม บริษทั  สำานักงาน อวีาย จำากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษิทัฯ     
    โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำานักงาน  
    อีวาย จำากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี 2561 เป็นจำานวนเงิน รวม 1,570,000.00 บาท (หนึ่งล้าน 
    ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ที่ได้ระบุให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ รายละเอียดได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น 
    พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8.5)
 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ว่า ผู้ถอืหุน้สมควรอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบเปน็จำานวนเงนิรวม 3,884,000.00 บาท  (สามลา้นแปดแสนแปดหมืน่สีพ่นับาทถว้น)   
    มีรายละเอียดดังนี้
      ค่าตอบแทนกรรมการ  จำานวนเงิน    3,000,000.00 บาท
      ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ จำานวนเงิน      884,000.00 บาท
      
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)
  อนึ่ง บริษัทฯ กำาหนดให้วันอังคารที่ 20 มีนาคม  2561 เป็นวันที่กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งที่ 51 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
  จึงขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ไวท้ก์รุป๊ จำากดั (มหาชน) เขา้รว่มประชมุตามวนั  เวลา และสถานทีด่งักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะให ้นายสลลิ  ปิน่ขยนั  
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและลงมติแทนท่าน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้  และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

       ขอแสดงความนับถือ

                     (อารยา เตชานันท์)                
                       กรรมการและเลขานุการ
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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

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
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หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

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

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

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

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

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

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

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

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

พนักงานขับรถส่งของ 2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

พนักงานขับรถ Sales  2 ตำาแหน่ง
	 •	เพศชาย	อายุ	24	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แม่บ้านประจำาสำานักงาน (สาทร)
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

แมบ่า้นประจำาสำานกังาน (รามอนิทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ

1
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ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเล้ียงชพีส�าหรับลูกจ้างประจ�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  

การบัญชหีรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้องโดยต้องศกึษาวชิาบัญชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 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
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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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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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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

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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สังคม

World of Colorful Summer 
บรษัิท เซน็ทรลัพฒันา จ�ากัด (มหา 
ชน) น�าโดยสองผู้บริหารระดับ 
สูง สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ และปกรณ์ 
พรรธนะแพทย์ ร่วมกับ มาสเตอร์
การ์ดเปิดเทรนด์ซัมเมอร์ระดับ
โลกแบบทอล์กออฟเดอะทาวน์กับ
แฟชั่นโชว์ World of Colorful 
summer COLLECTIoN 2018 ใน
ธีม Summer Garden กับบรรยา 
กาศสวนฤดูร้อนจากแบรนด์ชั้น 
น�า อาทิ Calvin Klein Jeans, 
Calvin Klein Swimwear, Disaya, 
Guess, Jaspal, Kate Spade  น�า
โดย ปั ้นจั่น-ปรมะ อิ่มอโนทัย 
และปราง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจร 
ไกล ปิดท้ายด้วยชุดฟินาเล่ จาก  
มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิ
วัฒน์ ที่มาในชุดที่ออกแบบโดย 
เต้-ศักดิ์สิทธ์ิ พิศาลสุพงศ์จาก 
Tube Gallery โดยมีแฟชั่นนิสต้า 
อาทิ นิโคล&คามิลล่า กิตติวัฒน์, 
ศักดิ์ทิพ ปันยารชุน, อลิสซาเบธ 
สิทธเิจรญิยศ,อภิชา เลาหพงศ์ชนะ
เป็นต้น ร่วมงานณ อีเดนโซน  
ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า ฤดรู้อนนี้  
ทางเซน็ทรลัเวลิด์ ได้สาดสสีนัของ
กจิกรรมมากมาย ใน 3 คอนเซป็ต์ 
ได้แก่ COLOR OF FASHION 
รวม 8 แฟชัน่โชว์เทรนด์ใหม่ล่าสดุ

มือ Swarovski, บัตรสมาชิก 
pororo AQUAPARK ช็อปครบ 
6,000 บาท รับทันที!กล้องฟิล์ม 
กันน�้าสีสันสดใส รวมมูลค่าของ
รางวัลทั้งสิ้นกว่า 18 ล้านบาท
 ร่วมช็อป ชิม ชิล ดับร้อนไป
พร้อมกันในแคมเปญ Thailand 
summer spirit 2018 สาดสีแสง
แห ่งซัมเมอร ์ ตั้ งแต ่วันนี้-30 
เมษายน 2561 ณ ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัเวลิด์ เซน็ทรลัพลาซา และ 
เซ็นทรัลเฟสติวัล ทั้ง 32 สาขาทั่ว
ประเทศนอกจากนี้ยังพิเศษยิ่งขึ้น
เฉพาะลูกค้ามาสเตอร์การ์ดท่ีใช้
จ่ายครบ 5,000 บาท ณ ศูนย์การ 
ค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รับทันที!กระ 
เป๋า Limited Edition : World of 
Colorful Summer 1 ใบ

จาก 20 แบรนด์ดัง น�าโดย งาน 
MarimekkoXUniqlo, งานเปิดตัว 
Kate Spade Flagship Store และ 
งานเปิด Tokyo Urbanism Takeo 
Kikuchi Flagship Store ครั้งใน
ประเทศไทย COLOR OF LIFE 
STYLE รวมสุดยอด 3 คอนเสิร์ต
จากศิลปินแนวหน้ากว่า 50 ชีวิต 
ท่ีจะพบได้ในงาน M2F Music 
Festival 2018, งาน Melody of 
life และ งาน M2F Bangkok 
Songkarn Festival 2018 ชวน 
อปัเดตไลฟ์สไตล์ความงามกบัการ 
เปิดตัว Lancome Brand am 
bassador คนแรกของประเทศไทย 
สู่ขวัญ บูลกุลและ COLOR OF 
TASTE เมนพูเิศษหน้าร้อนทัง้คาว
หวาน และเมนูคลายร้อนนับร้อย

ชนิดที่หาทานได้ในเฉพาะช่วงซัม 
เมอร์นี้เท่านั้น
  ทางเซ็นทรัลเวิลด์จึงอยากขอ
ชวนทุกท่านช้อปปิ้งผ่าน summer 
qr CODE หลากสีที่อยากจะชวน
ให้ทุกคนร่วมสแกน รับโปรโมชั่น 
พิเศษของแต่ละแบรนด์ที่ผลัด
เปลีย่นหมนุเวยีนอปัเดตทกุวนั รวม 
ถึงข้อมูลสินค้า new collection 
และสนิค้า Limited edition ทีเ่รยีก
ได้ว่าย่ิงสแกน ย่ิงคุ้มโดยเทคโน 
โลย ีSUMMER QR สสีนัสดใส ได้
กระจายทั่วทั้งศูนย์ฯ เพื่อคอนเนค
แบรนด์ โปรโมชั่น กับผู้บริโภคให้
ง่ายขึ้น และพลาดไม่ได้กับโปร 
สุดปัง ..เพียงช็อปทุก 1,000 บาท 
ลุ้นตั๋วไปกลับกรุงเทพ-ซิดนีย์จาก 
TG, ห้องพักจาก IBIS, สร้อยข้อ

สนิท พรหมวงษ์  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ดร.อัญชลิน พรรณนิภา 
ประธาน บจก.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ และ นภัสนันท์ พรรณนิภา  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ดาราเดลี่ แถลงข่าว “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย 
นะ...ออเจ้า” เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

นพดล ภาคพรต รองผูว้า่การดา้นตลาดในประเทศ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ททท.) พร้อมด้วยพันธมิตร เปิดตัวแคมเปญท่องเที่ยวเพื่อมนุษย์ท�างาน “Take  
a Break” (เทค อะ เบรค) หยุดพักจากงาน แล้วออกเดินทางท่องเท่ียว ช่วย 
บ�าบัดความเครียด และจุดไฟสร้างสรรค์ให้คนท�างาน


