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แม้ช่วงนี้จะมีคนหลายกลุ่ม
ออกมาแสดงความรักและ
ความปรารถนาดีกับ “บิ๊กตู่”  
ร่วมกันทำาภารกิจผลักดันให้ 
“บิก๊ตู”่ กลบัมาเปน็นายกรฐัมน 
ตรีหลังเลือกตั้ง แต่ก็มีเสียง
เตือนจากหลายฝ่ายที่ไม่ควร 
เอาหูทวนลมทำาเป็นไม่ได้ยิน  
เพราะการกลับมาเป็นนายก 
รัฐมนตรี ไม่ว่าจะมาจากการ 
เสนอชื่อในบัญชีพรรคการ 
เมือง หรือ “นายกฯคนนอก” 

แม้ได้เก้าอี้ก็ไม่มีความสุข ไม่
ตา่งอะไรจากการนัง่ทบัไฟ การ
สนบัสนนุทัง้ในและนอกสภาจะ
ไม่เหมือนเดิม แถมดาบวิเศษ 
“มาตรา 44” ก็สิ้นฤทธิ์ ในสภา 
ตามระบอบประชาธปิไตยไมม่ี
ใครกลัวใคร การตรวจสอบจะ 
เขม้ขน้ทัง้การตัง้กระทูแ้ละการ 
ย่ืนญัตติ ไม่มีใครยืนนิ่งให้
ตะคอกใส่อยู่ฝ่ายเดียว เม่ือ 
“ยักษ์ไม่มีกระบอง” ใครจะ
ไปกลัว

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
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“บ๊ิกตู”่ แล้วจะเอาใครเป็นนายกฯ 
นายศุภสวัสดิ์  บอกว ่ายังมอง 
ไม่เห็นว่าใครเหมาะสมกับสถาน 
การณ์ หายากมาก ถือเป็นเรื่อง 
น ่าเป ็นห ่วง หากเป ็นคนจาก 
ฝ ่ายใดฝ ่ายหนึ่ งขึ้นมา ความ 
ขัดแย้งก็จะยังคงอยู่
 ขณะที่นายนันทวัฒน์ บรมา
นันท์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว 
ว่า ถ้ามีนายกรัฐมนตรีคนนอก
บัญชี  โอกาสถูกคัดค ้ านจาก 
สังคมมีมาก ดังนั้น ต้องเข้ามา 
อยู ่ ในบัญชี ซึ่ งต ้องจับตาดูว ่า 
พรรคการเมืองใดจะกล้าเสนอ 
ชื่อ และ “บิ๊กตู่” จะกล้าเซ็นยิน 
ยอม ประกาศตัวเป็นนายกรัฐมน 
ตรีหรือไม่ เพราะเชื่อว่าน่าจะส่ง
ผลกระทบต่อคะแนนเสียง  
 สรปุความได้ว่าความหวงัดทีีม่ี
ต่อ “บ๊ิกตู ่” แยกเป็นสองส่วน  
ส่วนหนึ่งต ้องการสนับสนุนให้ 
กลับมาเป็นนายกฯหลังเลือกตั้ง 
ส่วนหนึง่ร้องเตือนให้วางมอืเพราะ
ถึงได้เก้าอ้ีมาก็เหมือนนั่งทับไฟ
ไม่มีความสุข
 อย่างไรก็ตามทั้งหมดคงต้อง
ขึน้อยูก่บัการตดัสนิใจของ “บิก๊ตู”่ 
ว่าอยากลงจากหลังเสือ หรืออยาก
พบความท้าทายใหม่ในชีวิตด้วย
การสมัครใจเข้ามานั่งทับไฟบน
เก้าอี้นายกรัฐมนตรีหลังเลือกตั้ง
 ต้องไม่ลืมว่าหลังเลือกตั้ง
ดาบวิเศษมาตรา 44 จะหมด
ฤทธิ์ สมาชิกสภาจะไม่เป็นฝัก
ถั่วยกมือให้เสนออะไรก็ผ่าน 
การตรวจสอบจะเข้มข้นขึ้นทั้ง
กระทู ้และญัตติไม่มีใครยืน 
นิ่งให้ตะคอกใส่อีกต่อไป ยักษ์
ไร้กระบองใครจะไป

เรื่องการตั้งพรรคการเมืองใหม่
เพื่อท�าภารกิจดันก้น “บิ๊กตู ่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลัง
เลอืกตัง้ แม้การให้สมัภาษณ์ล่าสดุ
ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
รองนายกรัฐมนตรี จะยังออก
อาการแบ่งรับแบ่งสู ้เรื่องการตั้ง
พรรค แต่ไม่กัก๊ว่าให้การสนบัสนนุ 
“บิก๊ตู”่ กลบัมาเป็นนายกฯอกีครัง้
 ส่วนเรื่องพรรคใหม่โยนเผือก 
ร ้อนให้ไปหาค�าตอบจากนาย 
อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงอุตสาหกรรม และ
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐ 
มนตรีว ่าการกระทรวงพาณิชย์  
ที่มีข่าวว่าก�าลังรวบรวมไพล่พล
เพื่อเปิดตัวพรรคใหม่ช่วงเดือน
มิถุนายน
 ถึงจะยังแบ่งรับแบ่งสู้แต่ 
ดูทรงแล้วพรรคใหม่คงได ้
แจ้งเกดิแน่และน่าจะเร่ิมมเีค้า 
โครงให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นหลัง
เทศกาลสงกรานต์
 การเปิดหน้าเปิดตัวประกาศ
หนุน “บิ๊กตู่” กลับมาเป็นนายกฯ
หลังเลือกตั้งถือเป็นความหวังดี
ของคนกลุ่มหนึ่ง
 ขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็แสดง
ความหวงัดเีช่นกนัด้วยการออกมา
เตอืน “บิก๊ตู่” ว่าอย่าได้คดิเข้ามาเป็น
นายกฯคนนอกไม่ผ่านการเลอืกตัง้
 นายปริญญา เทวานฤมิตร 
กลุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ อดีตนักศึกษาท่ี
เคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี 2535 
 พดูบนเวทเีสวนาหัวข้อ “นายก
รฐัมนตรคีนนอก ตามรฐัธรรมนญู 
2560 และแนวโน้มการเมอืงไทย” 
ตอนหนึ่ง ประตูที่จะน�า “บิ๊กตู่” 
กลับเข้าท�าเนียบรัฐบาลได้มีอยู ่  
2 บาน หนึ่งคือเป็นผู้มีรายชื่อใน
บัญชีผู ้ เหมาะสมของพรรคการ 

แค่เสียงเชียร์?

คราประยูร ให้เห็นแล้ว”
 เป็นนายกฯได้แต่อยู่ไม่ได้
คอืคำาเตอืนด้วยความปรารถนา
ดีจากอดีตนักศึกษาท่ีเคลื่อน 
ไหวทางการเมอืงต่อสูก้บัเผดจ็ 
การปี 2535
 ความเห็นนี้ไม่ต่างจากนาย
ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ คณบด ี
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ที่กล ่าวไว ้ตอนหนึ่งบน 
เวที เดียวกันโดยเตือนว ่า แม ้
รัฐธรรมนูญจะเอ้ือให้คสช.สืบ 
ทอดอ�านาจ แต่เช่ือว ่าหากนา 
ยกมาจากคนนอกจะอยู่ได้ยาก
มากเพราะประชาชนคาดหวังว่า
ประชาธิปไตยจะเดินไปข้างหน้า 
และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
 ส่วนประเด็นที่ว ่าถ้าไม่เอา 

เมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง สองคือ 
รอให้ทีป่ระชมุสภาไม่สามารถเลือก 
คนจากบัญชีพรรคการเมืองได้ 
แล้วถูกเสนอชื่อในฐานะคนนอก 
ที่เหมาะสมโดยช่องทางนี้จะใช้
จ�านวน ส.ส.เพียง 126 เสียง และ 
250 เสียงที่คสช.จะตั้งไว ้ก ่อน 
เลือกตั้ง ซึ่งช่องทางนี้ไม่น่าจะยาก
 “การกลับมาเป็นนายกฯอาจ
ไม่ยาก แต่ปัญหาคือเป็นแล้วอาจ
อยู่ไม่ได้ เพราะมีเสียงสนับสนุน
จากส.ส.ไม่เกินก่ึงหนึ่ง อาจถูก
ปลดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
หรืองบประมาณไม่ผ่านที่ประชุม
สภา ขอเตือนว่า หากเลือกมา 
เป็นนายกฯ นอกบัญชี จะมีปัญหา
ตามมาแน่นอน ซ่ึงมีกรณีของ 
อดีตนายกฯ อาทิ พล.อ.สุจินดา 

อยากลงจากหลังเสือ 
หรืออยากพบความท้าทายใหม่

ด้วยการนั่งทับไฟบนเก้าอี้นายกฯ
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In Brief : ย่อความ

เรื่องหมาๆ

ทรรศนะ

ถ้าคดิแต่ว่าทำาอะไรกผ็ดิ ทำาอะไรกไ็ม่
ได้ โดยไม่มองเหตุผล อย่างน้ีก็จะ 
เข้าลกัษณะปัญญาอ่อนหรอืเปล่า เรา
ต้องทบทวนใคร่ครวญกนัด ูเรือ่งของ
ตนของสัตว์ ก็คิดให้ถูกให้เหมาะสม 
คนก็อยู่ได้ สัตว์ก็อยู่ได้

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ความฝัน?
“ป๋าเหนาะ” เอา “ความฝัน” มา 
บอกว่า “ทักษิณ” จะได้กลับไทย
และยังฝันถึง “รัฐบาลแห่งชาติ” 
แต่ค�าพูดไม่กี่ค�าก็ท�าให้ผู ้มีอ�านาจ 
สั่นไหว แม้ “พี่ใหญ่” ตอกกลับว่า 
ก็เป็นแค่ “ความฝัน” 
 แต่ทีไ่มใ่ช ่“ความฝัน” คอื ยังไง
ก็ไม่ “ปลดล็อก” ให้พรรคการ 
เมืองท�ากิจกรรมทางการเมือง โดย 
เฉพาะการหาเสียง พรรคการเมือง 
ก็ต้องเต้นแร้งเต้นกากันต่อไป
 ที่สำาคัญยังบ ่งบอกชัดเจน 
ว่า ปีนี้ไม่มีการเลือกตั้งแน่นอน  
แม้แต่เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าที่ 
“ทั่นผู้นำา” ประกาศก็ไม่มีอะไร
แน่นอน “เฮียเหลิม” จึงกล้าฟัน
ธงว่ายังไม่มีการเลือกตั้งเร็วๆ นี้  
 การเลอืกตัง้จงึยงัเป็นแค่ “ความ
ฝัน” เหมือนที่ “ทั่นผู้นำา” เดินสาย 
“ขายฝัน” สารพัดโครงการ ท้ัง 
ที่มีอ�านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ 
เกือบ 4 ปีก็ท�าได้แค่ “ขายฝัน”  
และยังยัดเยียดให้ทุกคนต้องก้ม 
หน้าท�าตาม “ความฝัน” ไปอีก  
20 ปี  
 บ้านเมืองภายใต้อ�านาจ “รัฎฐา 
ธิปัตย์” จึงเต็มไปด้วย “หลักกู”  
มากกว่า “หลักการ” แม้แต่ “หลัก
การกฎหมาย” ก็ยังตะแบง “อภินิ 
หารทางกฎหมาย” เพื่อตอบสนอง 
“หลักกู” 
 บ้านเมืองภายใต้ “อัตตาธิป 
ไตย” จึงได้ “ผู้นำาอัตธิปไตย”  
ที่คิดว่าตัวเองเก่ง เป็นคนดี เป็น
ผู ้เสียสละและเป็นคนเดียวที่ 
จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้!

ตอนนี้เรื่องหมาๆ ไม่ใช่เร่ืองหมูๆ ไม่ใช่เร่ือง 
กล้วยๆ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซวยกันไปหลาย
คนหลายกลุม่ โดยเฉพาะฟาร์มเลีย้งหมาทีเ่ลีย้ง
แล้วไม่ได้มาตรฐาน เลี้ยงแล้วขายไม่ออก หมา
ป่วยก็เอาไปทิ้งวัด เป็นภาระให้วัดอีก
 มีคนชอบมาปรึกษาถามวัดอยู่เร่ือยเร่ือง
หมา ก็ต้องขอร้องบอกไปว่า ที่วัดสวนแก้วหมา
ที่เอามาเลี้ยงมันล้นแล้วเต็มแล้ว  ถ้าเอามาใส่
อีกก็เบียดกันมาก หมามันก็จะเครียด ดีไม่ดีจะ
กลายเป็นหมาบ้า จึงขอให้เห็นใจเถอะ ทางวัด
ก็รับมาเต็มที่แล้วล่ะ ตอนนี้มี 700-800 ตัว 
เฉพาะค่าอาหารกต็กเดอืนละแสนสองแสน ค่า
คนเล้ียงดกูไ็ม่น้อย ภาระเลีย้งดหูมา 700-800 
ตัวหนักไม่น้อย จึงได้ต่อรองว่าอย่างมาเพิ่ม
ภาระให้กับวัดมากกว่านี้เลย
 เรื่องหมาที่ถูกทิ้ง ควรจะถือเป็นวาระแห่ง
ชาตไิด้แล้ว เพราะหากหมาบ้ากดัแมว แมวกไ็ป
กัดคน คนก็ตาย มันเป็นการเพิ่มความเดือด
ร้อนเป็นลูกโซ่ แค่เร่ืองให้หมากินยาถ่ายยังมี
บางคนพูดว่า ให้กนิไม่ได้ เดีย๋วพยาธติาย ต้อง
ถือศีล ถ้าอย่างนั้นก็ก�าจัดแมลงที่กินพืชผักไม่
ได้ ก็ปล่อยให้พืชผักตายไป ฆ่ายุงลายก็ไม่ได้ 
ก็ต้องปล่อยให้กัดเป็นโรคไข้เลือดออกตายไป 
 ฉะนั้นเร่ืองหมา ถ้าหมาบ้าก็ต้องไล่กัดคน 
เราจะมาบอกก�าจดัไม่ได้ เพราะผิดศีล กอ็ย่าลมื
ว่าพระพุทธเจ้ายังตรัสไม่ใช่เรื่องศีลอย่างเดียว 
ต้องมีท้ังสมาธิและมีปัญญาด้วย คนเราก็ต้อง
ด�ารงชีวิตด้วยปัญญา เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และคนส่วนใหญ่ไว้ก่อน จะมาบอกให้คนตาย
เพื่อหมา อย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้คนตายเพราะ
โรคต่างๆ อย่างนี้มันก็ไม่ไหวล่ะ 
 จ�านวนคนอดตายเพราะไม่มีอาหารกิน 
ไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์ แม้แต่พืชผักต่างๆก็เป็น

อาหาร ก็ต้องไม่ให้แมลงมาท�าลาย แม้ไม่ต้อง
ฉีดยาฆ่าแมลง ใช้วิธีธรรมชาติได้ เรื่องปราบ
เลก็ปราบน้อยจงึต้องดทูีเ่จตนาด้วย เราต้องการ
กิน ต้องท�ามาหากิน การป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายก็ถือเป็นสิทธิทางกฎหมาย การป้อง 
กันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินกว่า 
เหตุ สามารถท�าได้ ไม่ผิด ไม่ติดคุก  
 เพราะฉะนั้นการมองปัญหาต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับคนเรา อย่าทำาอะไร คิดอะไร
ให้มนัเกนิเลยไปหมด อะไรทีเ่ป็นปัญหาก็
จำาเป็นต้องจดัการ ต้องเอาประโยชน์ของคน 
ส่วนใหญ่เป็นหลกั อย่างเรือ่งหมาบ้า เร่ือง
พยาธิ เรื่องยุงลาย ถือเป็นปัญหาที่ต้อง
แก้ไขต้องจัดการ อย่าเอาหมาเป็นหลัก 
แมวเป็นหลัก แล้วคนเป็นรอง คนก็ตายซิ 
 ถ้าคดิแต่ว่าท�าอะไรกผ็ดิ ท�าอะไรกไ็ม่ได้ โดย
ไม่มองเหตุผล อย่างนี้ก็จะเข้าลักษณะปัญญา 
อ่อนหรือเปล่า เราต้องทบทวนใคร่ครวญกันดู  
 แค่เร่ืองหมาก็ไม่หมูแล้ว การเลี้ยงดูหมา  
ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ต้องท�าให้เหมาะสม ให้
พอเหมาะพอควร ไม่ใช่จ�าเป็นต้องทุ่มจนหมด
เนื้อหมดตัว เอาว่าเดินทางสายกลาง มันก ็
อยู่ได้ เราก็อยู่ได้ ไม่ถึงกับเราต้องตายเพื่อมัน 
อันนี้มันก็ไม่ถูก ปัญญาอ่อนไปหน่อยมั้ง 
 ถ้ามนุษย์ยอมตายเพื่อให้พยาธิอยู่ ให้ยุง
ลายอยู่ ให้หมาบ้าอยู่ แต่ปล่อยให้คนตาย  
อย่างนี้ก็ไม่ไหวหรอก ท�าอะไรก็ต้องพอสมควร 
อะไรก็ตามที่มันไม่ไปเบียดเบียนหรือไม่ท�าให้
คนตาย เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ยุงที่ไม่ท�าให้
เป็นโรคก็ไม่ต้องไปไล่ตบไล่ฆ่า แมลงท่ีไม่มี
ปัญหากับพืชผัก ไม่ท�าลายจนเสียหายหมด ก็
ไม่จ�าเป็นต้องไปก�าจัดไปฆ่า อย่างการป้องกัน
แมลงอาจใช้มุ้งคลุม คือท�าอะไรก็ท�าได้ ไม่ใช่
ไม่ท�าอะไรเลย มันจะกลายเป็นเมตตาอวิชชา 
เมตตาไม่มีปัญญา แล้วก็เดือดร้อน  
 เพราะฉะนั้นเรื่องของตน ของสัตว์ ก็
ขอให้คิดให้ถูก ให้เหมาะสม คนก็อยู่ได้ 
สัตว์ก็อยู่ได้ ทั้งคนทั้งสัตว์อยู่อย่างปลอด 
ภยัและสบายกนัทกุฝ่าย ถ้ามปัีญหากต้็อง
แก้กันไป
 เจริญพร
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‘อลัฟ่าเบาซ์ บยีอนด์’รองเท้านกักฬีา

เศรษฐกิจ

‘Huawei-Sony’จดัโปรแข่งเดอืด
หวัเว่ย คอนซมูเมอร์ บสิสเินส กรุป๊ (ประเทศไทย) เปิดตวั Huawei 
P20 Pro สมาร์ทโฟนอจัฉรยิะทีม่าพร้อมกล้องหลัง 3 ตวัทีพ่ฒันา
ร่วมกับ Leica และนวัตกรรมที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ และ Huawei P20 ทีถ่่ายภาพทีไ่ด้ดทีีส่ดุจากการจดัอนัดบั
คณุภาพการถ่ายภาพโดยเวบ็ไซต์ DxOMark  เปิดให้จองตัง้แต่วนัที่ 
6-16 เมษายน และรบัสนิค้าได้วนัที ่20-27 เมษายน ผ่านหวัเว่ย แบรนด์
ชอ็ป ร้านตัวแทนจำาหน่ายทัว่ประเทศ และร้านค้าออนไลน์ Lazada 

แคมเปญใหม่ : ธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing 
Officer เปิดตัวแคมเปญใหม่ “SCB EASY Freenomenon” มัดใจลูกค้ากับ 
การยกเลิกค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรมการเงิน 5 ประเภทยอดฮิต ผ่านแอป 
พลิเคชัน “SCB EASY” โอน จ่าย เติม กด ฟรีหมด

พบนักลงทุน : อรอนงค์ วิชชุชาญ ผู้อ�านวยการกลุ่มการเงิน พร้อมด้วย รตินันทน์ 
วงศ์วัชรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายงานนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.ไทยวา น�าเสนอข้อมูล 
และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ ให้แก่ ผู้แนะน�านักลงทุนและนักวิเคราะห์ AECS  
โดย TWPC มั่นใจรายได้ในปี 2561 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

ส�าหรับราคาจ�าหน่าย HUAWEI 
P20 ราคา 19,990 บาท และ 
HUAWEI P20 Pro ราคา 27,990 
บาท โดยสมมนาคุณผู ้สั่งจอง 
HUAWEI P20 Pro รบัฟร ีHUAWEI 
EnVizion 360 VR Camera มลูค่า 
4,490 บาท และ  HUAWEI P20 
รบัฟร ีHUAWEI Sport Bluetooth 
Headphones มูลค่า 1,990 บาท  
HUAWEI P20 ม ี 3 สใีห้เลอืกคอื 
Black, Midnight Blue และ Pink 
Gold ส่วน HUAWEI P20 Pro มสีี 
Black, Midnight Blue และ Twilight 
 ด้าน Sony ประเทศไทยได้เปิด
ตัว Xperia XZ2 ราคา 25,990 บาท 
โดยเปิดให้จองวันที ่5-21 เมษายน 
พร้อมแถม Wireless Charger รุน่ 
WCH20 และ Gift Set จากโซนีฟ่รี 
รบัเคร่ืองวันที ่26 เมษายนและวาง
จ�าหน่ายทัว่ไปวนัที ่27 เมษายน 
 ทีน่่าสนใจโซนีจ่ดัโปรโมชัน่จอง
ผ่านโอเปอเรเตอร์ 3 ค่าย AIS, True 
และ dtac แถม PlayStation 4 Slim 
ความจ ุ1TB พร้อม DualShock 4 
มูลค่า 14,980 บาท ซึ่งมีจ�านวน
จ�ากัดและเงื่อนไขแต่ละโอเปอเร 
เตอร์ คอื AIS เปิดให้จอง 4-21 

เมษายนนีแ้ละแถม PS4 Slim ให้
ลกูค้า 100 คนแรก และต้องเป็น
ลกูค้า AIS รายเดอืนทีใ่ช้งานมา 1 
เดือนขึ้นไป จะได้ค่าเคร่ืองราคา
พเิศษ 21,990 บาทและต้องสมคัร
พร้อมแพ็กเกจ 4G Hot Deal  
Non-Stop หรือ 4G Hot Deal 
Unlimited ตัง้แต่ 1,099 บาทขึน้ไป 

อาดดิาส รนันิง่ เปิดผลติภณัฑ์ใหม่ 
“อัลฟ่าเบาซ์ บียอนด์” (Alpha 
BOUNCE Beyond) เพ่ือปลดลอ็ก
ศักยภาพของนักกีฬาที่ไร้ขีดจ�ากัด 
โดยออกแบบเพื่อพละก�าลัง ความ
รวดเร็วและเสริมสร้างกล้ามเนื้อ 
ควบรวมเทคโนโลยีและวัสดุที่ล�้า
สมัยที่สุดของอาดิดาส ท�าให้เกิด
ประโยชน์ถงึ 3 ด้านคือ ความพอดี 
(fit) ความรู้สึก (feel) และ การ
เคลื่อนตัว (transition) วางจ�า 
หน่ายในราคา 4,000 บาท
 “อลัฟ่าเบาซ์ บยีอนด์” ท�าจาก
วสัด ุFORGED Mesh Upper เป็น
วสัดผุ้าตาข่ายด้านบนท่ีช่วยระบาย
อากาศในช่วงโซน FORGED ออก 

สญัญา 12 เดอืน ช�าระค่าบรกิาร 
ล่วงหน้า 6,420 บาท (ได้ส่วนลด  
600 บาท 10 เดอืน)
 ส่วน True จะได้ PS4 Slim 
เฉพาะลกูค้า True Blackcard ที ่
จองผ่าน WeMall และต้องสมัคร
พร้อมแพก็เกจรายเดอืน 4G+ FUN 
Unlimited 1,299 ขึน้ไป ด้าน dtac 

และทิศทางระหว่างแข่งขัน  
 อัลฟ่าเบาซ์ บียอนด์ ยังมีการ
ออกแบบล�้าสมัยกับฟังก์ชันชั้นน�า
และสวยงาม ท�าให้การวิง่เป็นส่วน
หนึ่งของการฝึกซ้อมเพื่อก้าวสู ่
ความเป็นอันดบัหนึง่ในการแข่งขัน 
ซึ่งอาดิดาส รันนิ่งได้เปิดแคมเปญ 
“Run The Game” ร ่วมกับ
นักกีฬาระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นแก
เร็ธ เบล นักฟุตบอลทีมเรอัล 
มาดริด แคโรไลน์ วอซเนียคกี นัก
เทนนิสมือวางอันดับหนึ่งของโลก 
ดาเมียน ลิลลาร ์ด  นักกีฬา
บาสเกตบอลทีมออลสตาร์สหรัฐ 
อเมริกา 3 สมัย และ เจมส์ ฮาเดน 
นกับาสเกต็บอลทมีฮสูตนั รอ็คเกต็

แบบโดยอาศยัเทคโนโลยี Aramis 
และจัดเรียงเพื่ อความเสถียร
ส�าหรบัการเคลือ่นไหวทีห่ลากหลาย 
ทิศทางส�าหรับนักกีฬาที่ต ้อง
เปลีย่นทศิทางและเคลือ่นตวัอย่าง
รวดเร็วบนสนาม จึงให้ความรู้สึก
ที่ดีผ่านพื้นรองเท้าส่วนกลางที่ยืด 
หยุน่ของ BOUNCE ซึง่มสีมรรถนะ
สงูและน�า้หนกัเบา สามารถยดืออก 
เพื่อรองรับการเคลื่อนไหวได้ทุก
ทิศทาง  ทั้งโอบอุ้มส้นเท้าและเท้า
ส่วนกลางเพือ่การทรงตวัทีด่ยีิง่ขึน้ 
ส่วนส้นรองเท้าใช้ยาง Continental 
ที่ต้านการสึกหรออย่างดี ยึดเกาะ
บนพืน้ผวิทีแ่ห้งและเปียก ท�าให้ยดึ
เกาะพ้ืนผิวได้ขณะเปลีย่นความเร็ว

จ�ากดัการแถม PS4 Slim เฉพาะ
ลกูค้า Gold Member และ Blue 
Member ทีม่สีถานะ 6 เดอืนขึน้ไป
เพียง 100 คนแรกและต้องสมัคร 
หรอืมแีพก็เกจราคา 1,099 บาทขึน้
ไป พร้อมรับส่วนลดค่าเครือ่ง 4,000 
บาท และต้องช�าระล่วงหน้า 3,000 
บาท (คนืส่วนลดค่าบริการ 10 เดอืน)
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ข่าวย่อย

ห้างรสัเซยีไฟไหม้อกี
เกดิไฟไหม้ทีห้่างสรรพสนิค้าส�า 
หรับเด็ก ทางตะวันออกเฉียง
เหนือกรุงมอสโกของรัสเซีย 
มีผู ้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1 
คน ซึ่งเม่ือปลายเดือนก่อน 
เกดิไฟไหม้ห้างสรรพสนิค้าใน
ภูมิภาคไซบีเรีย มีผู้เสียชีวิต 
ถึง 64 คน เพลิงไหม้ครั้งนี ้
ต้องเร่งให้คน 600 คนออก
จากห้าง  

ซาอุฯให้เปิดโรงหนัง 
ซาอุดีอาระเบียจะเปิดโรงภาพ 
ยนตร์แห่งแรกในรอบกว่า 
3 ทศวรรษที่กรุงริยาด วันที่  
18 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นส่วน 
หนึ่งของการเปิดเสรีในประ 
เทศ  โดย บริษัทเอเอ็มซี เอน
เตอร์เทนเมนท์ของสหรัฐได้ 
รับใบอนุญาตให้บริหารจัด 
การโรงภาพยนตร์ โดยคาดว่า
จะเปิดโรงภาพยนตร์ 40 แห่ง
ใน 15 เมืองทั่วประเทศใน 5 
ปีข้างหน้า โดยไม่แบ่งแยกที่
นั่งชาย-หญิง ส�าหรับหนัง 
ที่ จะฉายคือเรื่ อง “แบล็ค  
แพนเธอร์”  

แอบใส่ปัสสาวะในซปุ 
ส่ือออนไลน์ในจนีรายงานข่าว
ว่า เจ้าของร้านบะหมี่ในเมือง
ไห่โข่ว มณฑลไห่หนาน ทาง
ใต้สุดของจีน เปิดเผยว่าเมื่อ 
ไม่กี่วันที่ผ่านมาพบว่าน�้าซุป
เนือ้ของร้านมีกลิน่แปลกๆ  จงึ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดและพบ 
ว่า ช่วงเช้าตรู่วันที่ 28 มีนาคม 
ปรากฏภาพร้านบะหมี่ที่อยู ่
ข้างๆ แอบเข้ามาในร้านแล้ว
ใส่บางอย่างลงในหม้อน�้าซุป 
จากนั้นได้ปัสสาวะใส่หม้อน�้า
ซุปอีกหม้อหนึ่ง ซึ่งภายหลัง
การตรวจสอบพบว่า หม้อใบ
แรกคอือจุจาระ จงึน�าคลปิเป็น
หลกัฐานแจ้งให้ต�ารวจจบักมุเจ้า 
ของร้านบะหม่ีดงักล่าว 

ต่างประเทศ

สหรฐัจงใจเบรกเศรษฐกจิจีน
นายมาร์ติน ฌาคส์ นักวิชาการ
อังกฤษ ระบุ เจตนาแท้จริงของ
สหรัฐ ที่ตั้งก�าแพงภาษีน�าเข ้า
สินค้าจากจีนกว่า 1,300 รายการ 
ก็เพ่ือหยดุยัง้การพัฒนาทางเศรษฐ 
กิจของจีน ไม่ให้ก้าวขึ้นเป็นผู้น�า
เศรษฐกิจโลก แต่กลับท�าให้สง 
ครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ร้อนแรงมากขึ้น และยังไม่แน่ชัด
ว่าสหรัฐจะได้ประโยชน์จากการ 
ตัง้ก�าแพงภาษกัีบจนีครัง้นีห้รือไม่
 ขณะที่ล ่าสุด ส�าหรับสถาน 
การณ์นี ้จนีประกาศรายการสินค้า
สหรัฐ 106 อย ่างที่จะถูกเก็บ 
ภาษีในอัตราร้อยละ 25 แล้ว  
ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสหรัฐประกาศ
รายการสินค้าจีนราว 1,300 อย่าง
ที่จะถูกเรียกเก็บภาษีกว่า 50,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.56 
ล้านล้านบาท) 
 กระทรวงพาณิชย ์และกระ 
ทรวงคลังจีนแถลงว่า สินค้าสหรัฐ
ที่จีนจะเรียกเก็บภาษีจะมีมูลค่า
การค้าเท่ากับที่สหรัฐจะเรียกเก็บ
จากจีน และจะมีผลพร ้อมกับ
มาตรการของสหรัฐ สินค้าส่วน
ใหญ่เป็นสินค้าส่งออกส�าคัญของ
สหรัฐ เช่น ถั่วเหลือง เคร่ืองบิน  
รถ วิสกี สารเคมี ค�าแถลงดัง 

กล่าวส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์
และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก
ร่วงกันถ้วนหน้า นอกจากนี้ยัง
เป็นการประกาศตอบโต้เร็วกว่าที่
นักสังเกตการณ์ส่วนใหญ่คาดไว้
 ส�านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ
ประกาศรายการสินค้าจีน 1,300 
อย่างที่จะเรียกเก็บภาษี หลังจาก
จีนประกาศเรียกเก็บภาษี 3,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 93,690 
ล้านบาท) กับสินค้า 128 รายการ
จากสหรัฐ เช่น ผลไม้ ถั่ว เนื้อ 
สุกร และไวน์ มีผลเมื่อวันจันทร์ 
ตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีน�า 
เข ้าเหล็กและอะลูมิ เนียมจาก 
หลายประเทศ ซึ่งมีจีนรวมอยู่ด้วย 
อย่างไรกด็ ีสหรฐัเปิดให้ประชาชน
แสดงข ้อคิดเห็นราว 2 เดือน  
แหล่งข่าวอุตสาหกรรมสหรัฐเผย
ว่า น่าแปลกใจที่รายการดังกล่าว
ยกเว้นสินค้าเทคโนโลยีประเภท
อุปโภคบริโภค ทั้งที่เป็นสินค้าส่ง

ออกหลักของจีนมาสหรัฐ กลุ่ม
ธุรกิจสหรัฐส่วนใหญ่สนับสนุนที่
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะ
หยุดยั้งจีนเร่ืองละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา แต่มองว่าการเกบ็ภาษี
ไม ่ใช ่ทางออกที่ ถูกต ้องเพราะ 
จะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานท่ีต้อง
พึ่งพาชิ้นส ่วนจากจีนเป็นหลัก  
และผู้ทีจ่ะต้องแบกรับภาระในทีส่ดุ 
คือผู้บริโภคชาวอเมริกัน
 นายมาร์ตนิ ฌาคส์ นกัวชิาการ
อังกฤษ ระบุ เจตนาแท้จริงของ
สหรัฐ ที่ตั้งก�าแพงภาษีน�าเข ้า
สินค้าจากจีนกว่า 1,300 รายการ 
ก็ เพื่ อหยุดยั้ งการพัฒนาทาง
เศรษฐกจิของจนี ไม่ให้ก้าวข้ึนเป็น
ผู้น�าเศรษฐกิจโลก แต่กลับท�าให้
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและ
จีนร้อนแรงมากขึ้น และยังไม่
แน่ชัดว่าสหรัฐจะได้ประโยชน์จาก
การตั้งก�าแพงภาษีกับจีนครั้งนี้
หรือไม่

นักการทูตสหรัฐกลุ ่มแรกจาก
จ�านวน 60 คนท่ีถูกขับออกจาก
รัสเซียหลังเกิดกรณีท�าร้ายอดีต
สายลับเดินทางออกจากสถานทูต
สหรฐัในกรงุมอสโกแล้วเมือ่เช้าวัน
นี้ตามเวลาท้องถิ่น
 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า นกัการทตู
สหรัฐและครอบครัวชุดแรกออก
จากสถานทูตโดยรถบสั 3 คนั และ
รถมนิบิสัอกี 1 คนั เมือ่เวลา 06.30 
น.ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับ
เวลา 10.30 น.ตามเวลาในไทย มุง่
หน้าไปยังท่าอากาศยาน ทั้งนี้ 
รัสเซียขีดเส้นตายให้นักการทูต
สหรัฐเดินทางออกนอกประเทศ

นักการทูตสหรัฐออกจากมอสโก 

สัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ 
หรือนาโต สั่งขับนักการทูตรัสเซีย
กว่า 150 คน ท่ามกลางความ
สัมพันธ์ที่ด�าดิ่งลงระหว่างรัสเซีย
และชาติตะวันตกหลังเกิดเหตุ
ท�าร้ายอดีตสายลับสองหน้าและ
บุตรสาว

ภายในวันพฤหัสบดีนี้ หลังจาก
ออกค�าสั่งเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่
ผ่านมาขบันกัการทตูสหรฐั 60 คน
และปิดสถานกงสุลในนครเซนต์ปี
เตอร์สเบิร์ก ส่วนสหรัฐ ประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป หรืออียู 
ประเทศสมาชิกองค ์การสนธิ
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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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สนใจติดต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

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

2อตัรำ

SAMMI-OM-040517-01

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4805 (1330) วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

TSL P1-270218

รายละเอียดของงาน
•	 ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมท�างานตลอดเวลา
•	 รับ-ส่งลูกเรือ	sign-on/sign-off	ตามท่าเรือต่าง	ๆ	
	 และบริการพนักงานออฟฟิศ	รวมไปถึงบริการแขก	VIP	ของบริษัท
•	 น�าส่งเอกสารไปตามท่าเรือต่าง	ๆ	และท�าหนังสือสัญญาค�้าประกัน
	 ลูกเรือที่สนามบิน
•	 รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อถึงก�าหนดดูแลรักษารถยนต์	
	 หรือเกิดอุบัติเหตุ
•	 ท�ารายงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	อาทิเช่น	ค่าน�้ามัน,	ค่าทางด่วน,
	 ค่าจอดรถ	ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาทันตามก�าหนดระยะเวลา
•	 งานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด

TSL NAXCO (THAILAND) COMPANY LIMITED
เป็นบริษัทชั้นนำ�ด้�นตัวแทนเรือขนส่งสินค้�ท�งบริษัทต้องก�ร
รับสมัครพนักง�นเพื่อเข้�ร่วมง�นกับเร� ในตำ�แหน่งดังต่อไปนี้

พนักงานขับรถ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•	 เพศชาย	อายุ	28-40	ปี
•	 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นขึ้นไป
•	 มีประสบการณ์ในงานขับรถอย่างน้อย	2-3	ปี
•	 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์	และต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
•	 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
•	 สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้

สวัสดิการเบื้องต้น 
•	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	•	ค่ารักษาพยาบาล	•	ชุดยูนิฟอร์ม	
•	ประกันชีวิต	•	ประกันอุบัติเหตุ	•	ค่าทันตกรรม	•	ตรวจสุขภาพประจ�าปี

ท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมหลักฐานการสมัครงานของท่านไดที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ทีเอสแอล แน็กซ์โก้ (ประเทศไทย) จำากัด
1126/2 อาคารวานิช 2 ห้อง 2901-2902, 2904 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400
(กรณีที่ท่านส่งจดหมายมาทางบริษัท) หรือทาง E-mail : issara_c@tsl-naxco.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-022-0500
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ประกอบกิจการ : รับออกแบบ ประกอบและติดตั้ง งาน CURTAIN 
WALL งานกระจก, อลูมิเนียม, โรงงาน-ผลิตอะไหล่รถยนต์

ต้องการรับสมัครพนักงาน                                ดังนี้ด่วน!!

ฝ่ายขายงานโครงการ  2 ต�าแหน่ง

ผู้ประสานงานโครงการ 2 ต�าแหน่ง

SUPERVISOR ควบคุมงานติดตั้ง  2 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานติดตั้ง 1 ต�าแหน่ง

ผู้จัดการ ฝ่ายงานผลิต 1 ต�าแหน่ง

พนักงาน บัญชี  1 ต�าแหน่ง

สนใจสมคัรด้วยตนเองหรอืส่งจดหมายทกุต�าแหน่ง 
สมัภาษณ์และทราบผลพร้อมเริม่งานได้ทนัท ี

ทีอ่ยู่ เลขที ่55/26 หมูท่ี ่11 ถ.หทยัราษฎร์-สายไหม

ต.ลาดสวาย อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี12150   

เบอร์โทร. 0-2159-9001-3 FAX. 0-2159-9004
E-mail : scglazing@gmail.com.

หลายอัตรา

หลายอัตรา

Neptune-P-130218

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

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

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

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

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

บริษัท เนปจูน อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด

Culture Klame 2080218=4*6.5

โทร.02-860-8611-3โทร.02-860-8611-3

บจก.คัลเจอร์เคมกรุ๊ป แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
มีความต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้

รับสมัครงานด่วน

สวสัดิการ : 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 (รามอินทรา) 
	 •	เพศหญิง	อายุ	20	ปีขึ้นไป	+	ไม่จำากัดวุฒิ
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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 ปีข้ึนไป  
 • วฒิุ ปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสนิค้า 1 ต�าแหน่ง  

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

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

สวสัดกิาร : เงนิเดอืน ประกนัสงัคม ประกนัอบุตัเิหต ุค่าล่วงเวลา   
                 ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าครองชพี ค่าเช่าบ้าน เบีย้ขยนั
                 โบนสัประจ�าปี ท่องเทีย่วประจ�าปี

ทีอ่ยู่ : 15/49 หมูท่ี ่8 ต.ล�าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบรุ ี11110

ติดต่อ 08-1696-9536, 08-1850-8600, 08-1927-9536
Gong Toon-p-280318=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีการเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�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  

การบญัชหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศึกษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 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�านักงาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหตุ ผู้สมคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมัคร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th
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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
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สังคม

Lay’s Bowl-Bag
ฮอตข้ามปีกันเลยทีเดียว ส�าหรับ 
“เป๊ก-ผลิตโชค อายนบุตร” ที่ล่า 
สุดความดังเข้าตาผู้บริหารค่าย
ยกัษ์ใหญ่อย่าง “เลย์” โดย บรษิทั 
เป๊ปซ่ี-โคล่า (ไทย) เทรดดิง้ จ�ากัด 
คว้าต�าแหน่งพรีเซ็นเตอร์ “เลย์ 
โบว์ล-แบ๊ค” 
 ล่าสุด บริษัท เป๊ปซ่ี-โคล่า 
(ไทย) เทรดดิ้ง จ�ากัด น�าโดย นาย
เคิร์ท พรีชอว์ กรรมการผู้จัดการ 
กลุ่มธุรกิจอาหาร บริษัท เป๊ปซ่ี- 
โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จ�ากัด และ 
นายนิติน บันห์ดารี ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจอาหาร 
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรด
ดิ้ง จ�ากัด เนรมิตชายหาดสุดชิค
ใจกลางกรงุต้อนรบัซมัเมอร์จดังาน 
“Lay’s Bowl-Bag ซองเปิดกว้าง 
แชร์ง่าย” เพือ่เปิดตัว “เลย์โบว์ล- 
แบ็ค” (Lay’s Bowl-Bag) ครั้ง
แรกในเอเชยีแปซฟิิกกบันวตักรรม
แพก็เกจจิง้สดุล�า้ทีผ่สมผสานความ
เป็นซองและชามในหนึ่งเดียว  
“ฉีกง่าย-ตั้งได้-ซองเปิดกว้าง-
แชร์ความอร่อยได้พร้อมกัน” โดย
มพีธิกีรสายฮา ดเีจเอกกี-้เอกชยั เอือ้
สงัคมเศรษฐ และ อ้น-ศรีพรรณ 
ช่ืนชมบูรณ์ ที่แท็กทีมกันมาร่วม
สร้างความสนุกสนานรับซัมเมอร์
ไปกับ “เลย์โบว์ล-แบ็ค”
 ภายในงานเปิดโอกาสให้เหล่า
นุชได้มากระทบไหล่กับคุณหลวง
เป๊กกันอย่างใกล้ชิดในเกมลิมโบ้ 

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ และ รศ.ดร. 
นุชนาฏ จงเลขา ผอ.ศูนย์อารักขาพืช มูลนิธิโครงการหลวง  จัดเสวนา “ทางออกของ
ประเทศไทย.... ความปลอดภัยทางการเกษตร” เพื่อย�้าภาครัฐเสพสื่ออย่างมีสติ ยึด
ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์สารเคมีก�าจัดวัชพืชไม่ใช่ศัตรู 

ปราโมทย์ วิทยาสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู ้(องค์การมหาชน), กิตติรตัน์ ปิติพานชิ รกัษาการผูอ้�านวยการศนูย์สร้างสรรค์
งานออกแบบ เปิดตัว “ทีซีดีซี คอมมอนส์ ยูเอ็กซ์ดีไซน์ สาขา ดับเบิ้ลยูดิสทริค”  
เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจดิจิทัล
 

รอ็ค ท้ังคุณหลวงและเหล่านชุออก
มาวาดลวดลายการฉีก-ตั้ง-แชร์ 
“เลย์ โบว์ล-แบ็ค” กันอย่างสนุก 
สนานท่ีไม่ว่าจะวางบนหัว บนตัว 
บนไหล่  กไ็ม่มหีล่นอกีหนึง่ไฮไลท์
สุดพิเศษ คือ มินิคอนเสิร์ตของ 
เป๊ก-ผลิตโชค ที่เลย์จัดให้เพื่อเอา 

ใจเหล่าแฟนคลับจนกรี๊ดกันสนั่น
ลั่นห้าง สมกับฉายาคุณหลวงห้าง
แตก!!!
 งานนี ้ เป๊ก-ผลติโชค อายน
บตุร บอกว่า การร่วมงานกับเลย์
ในฐานะพรีเซ็นเตอร์เพื่อเปิดตัว 
“เลย์โบว์ล-แบค็” (Lay’s Bowl-

Bag) ครัง้นีถ้อืได้ว่าพเิศษมากๆครบั 
เพราะไม่เพียงจะได้ร่วมแสดงใน
ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ แต่เป๊ก
ยังได้มีโอกาสร้องเพลง ‘แชร์เลย์ 
แชร์เลย’ ทีแ่ต่งขึน้โดยพีโ่อ Jetset’er 
เพ่ือแชร ์ความสุขและเติมสีสัน 
ให้กบัซมัเมอร์ในปีนี ้โดยนอกจาก
เราจะสามารถแชร์ความอร่อยผ่าน 
นวตักรรมใหม่อย่าง Lay’s Bowl-
Bag แล้ว เป๊กขอชวนทกุคนมาร่วม
แชร์ความสนุกไปกับสเต็ปท่าเต้น
ง่ายๆเพื่อร่วมสร้างปรากฏการณ์ 
“ฉีก-ตั้ง- แชร์” ให้กลายเป็นเท
รนด์สุดฮิตส�าหรับหน้าร้อนนี้ไป
ด้วยกันนะครับ นอกจากนี้ แฟนๆ
ของเป๊กยงัสามารถลุน้ร่วมกจิกรรม  
‘Meet & Greet กับเป๊ก ผลิตโชค’ 
ได้เร็วๆ นี้ ยังไงขอให้รอติดตาม
ความสนกุได้จาก Facebook Lays 
Thailand นะครับ”
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สังคม

ภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดกิจกรรมเวิร์คช็อปท�าข้าวแช่ “ส�ารับจริตไทย” เพื่อสืบสานต�านานอาหารไทย 
สมัยโบราณอย่าง ข้าวแช่หอมกรุ่นกลิ่นน�้าดอกมะลิ รับประทานคู่กับเคร่ืองเคียง 
หลากหลาย ที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานศูนย์การเรียน 

สมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
น�าทีมผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมงานประชุม World Messe  
Frankfurt Sales Representative Meeting : Launching Thailand Lighting Fair 
เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมเอิร์น-
จิราวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี จัด “พิธีรดน�้า 
ด�าหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจ�าปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธาน

 

สมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด สุชาดา  
สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ�าหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดตัว  
“ตราไปรษณียากรพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร” ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

ธนสิทธ์ิ เธียรกาญจนวงศ์ ผู ้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บิ๊ก คาเมร่า 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกันโปรโมตงาน “บิ๊ก คาเมร่า เฟสติวัล 2018” 
มหกรรมรวมกล้องดิจิทัลและอุปกรณ์เพื่อการถ่ายภาพรุ่นใหม่ของปี 2018 บิ๊ก  
คาเมร่า แกลเลอเรีย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

เกรียงไกร กาญจนะโภคิน ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม บมจ.บริษัท  
อินเด็กซ์ ครีเอทีฟวิลเลจ และ สันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อ�านวยการฝ่ายการพาณิชย์  
ไทยแอร์เอเชีย  เปิดตัว KILORUNBALI 2018 เทศกาลวิ่ง กิน เที่ยวเรื่องเดียวกัน 
เส้นทางที่ 2 ในต่างประเทศ ณ เมืองอูบุดบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผอ.โรงพยาบาลยันฮี และ ปวีณา หงสกุล ร่วมแถลง 
ข่าวเปิดโครงการ “ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ ปีที่ 21” รับรักษาเด็กปากแหว่ง เพดาน 
โหว่เพื่อการกุศลปีละ 100 ราย เปิดรับเด็กตั้งแต่วันนี้ -31 ธ.ค.61 โดยมี เสาวลักษณ์ 
วิจิตร ผอ.กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ ร่วมงาน

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมกับกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ น�าโดย พล.ต.มโนช จันทร์คีรี เลขาธิการ กอ.รมน. 
ภาค 4 สน. เป็นประธานร่วมในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ รปภ. เมืองเศรษฐกิจ  
7 เมืองหลักประจ�าเดือนมีนาคม 2561


