
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

สิ่งที่หายไป?
ฉุก(ละหุก)คิด 3

ปิดฉาก102ปี 
“สนามม้านางเลิง้”

เศรษฐกิจ 4

 3

“ทรมัป์”รดีภาษจีนี
อีก1แสนล้าน 
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เตือนหุน้พลงังาน 
ฉดุดัชนร่ีวง

หาเสยีงล่วงหน้า

เศรษฐกิจ 4

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านของ
รฐับาลทหารคสช.ถกูประกาศใช้
อย่างเป็นทางการแล้วภายใต้
ระยะเวลาด�าเนนิการ 5 ปี วงเงนิ
งบประมาณเบื้องต้น 131,519.6 
ล้านบาท หากพิจารณาจากแผน
จะเห็นว่าไม่มีเรื่องใหม่ ไม่ต่าง
จากนโยบายพรรคการเมืองที่
ขายฝันกนัมาตลอดในช่วงเวลาท่ี
ผ่านมา แผนปฏิรูป 11 ด้านจึง
เป็นเหมือนนโยบายของรัฐบาล

ทหารคสช.ท่ีแถลงหาเสียงเอา
ไว้ล่วงหน้า เพื่อขอโอกาสกลับ
มาสานต่อภารกิจให้ส�าเร็จลุล่วง
อีก 5 ปี หรือหากไม่ได้กลับมาก็
ยังมีแต้มต่อ เพราะแผนปฏิรูป
เป็นนโยบายภาคบงัคบั หลงัการ 
เลอืกตัง้ไม่ว่าใครได้ครองอ�านาจ
ก็ต้องท�าตามบิดพล้ิวไม่ได้ ไม่ 
ได้ลงมือท�าเองแต่ยังได้เครดิต 
ในฐานะผูค้ดิเข้าต�ารา “คสช.คิด 
พรรคการเมืองท�า”

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก
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(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

ไว้ 17 ด้าน ไม่ระบุวงเงินงบประ 
มาณที่ชัดเจน โดยให้ใช้งบประ 
มาณปรกตจิากหน่วยงานทีเกีย่วข้อง
 11.แผนปฏริปูประเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประมาณ 
8,970 ล้านบาท โดยดงึมาจากประ 
มาณปรกติ และงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
งบประมาณของท้องถิ่น เน้นให้
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
คอร์รัปชันตั้งสถาบันวิชาการต่อ
ต้านทุจริตประพฤติมิชอบที่เป็น
อิสระและประชาชนมีส ่วนร่วม 
สร้างพิพิธภัณฑ์ต้านทุจริต 5 แห่ง
ในภูมิภาค สร้างเครือข่ายต้าน
ทุจริตในทุกจังหวัดๆ ละไม่น้อย
กว่า 5 กลุ่ม
 หากพิจารณาจากแผนปฏิรูป
ประเทศทั้ง 11 ด้านท่ีออกมา 
จะเห็นว่าไม่มีเรื่องใหม่ และไม่ 
มีอะไรต่างไปจากนโยบายของ
พรรคการเมืองที่พูดกันมาตลอด
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา
	 แผนปฏิรูป	 11	 ด้านจึงไม่ต่าง
อะไรไปจากแนวนโยบายของรัฐ
บาลทหารคสช.ทีแ่ถลงหาเสยีงเอา
ไว้ล่วงหน้า	 เพื่อขอโอกาสกลับมา
สานต่อภารกจิให้ส�าเรจ็ลลุ่วงอกี	5	
ปี	 หรือหากไม่ได้กลับมาสานต่อ
ภารกิจก็ยังมีแต้มต่อ	 เพราะแผน
ปฏริปูเป็นนโยบายภาคบงัคบั	หลงั
การเลือกตั้งไม่ว่าใครได้ครองอ�า 
นาจกต้็องท�าตามนโยบาย	11	ด้าน
นี้บิดพลิ้วไม่ได้
 ถึงไม่ได้ลงมือท�าเองแต่ยัง
ได้เครดิตท่ีคิดนโยบายนี้ขึ้น 
มาเข้าต�ารา “คสช.คิด พรรค 
การเมืองท�า”

เผลอแป๊บเดียวอีกไม่กี่วันคณะ
รกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ก็
จะนั่งทับอ�านาจครบ	4	ปีบริบูรณ์
นับแต่เข้ายึดอ�านาจจากรัฐบาล
พลเรอืนมาเม่ือวนัที	่22	พฤษภาคม	
2557
 ก่อนหน้านี้รัฐบาลทหารคสช.
ตั้งท่าจะแถลงผลการด�าเนินการ
ในช่วงที่ผ่านมา แต่เรื่องเงียบหาย
ไป แต่เนื่องในโอกาสครบ 4 ปี 
บริบูรณ์ของการยึดอ�านาจต้องมี
การแถลงความคืบหน้าผลด�าเนิน
งานเรื่องต่างๆให้ประชาชนได้รับ
ทราบ โดยมีพล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นแม่งาน 
ส่วนจะใช้วธิกีารอย่างไร แถลงเม่ือ
ไหร่ยังไม่มีก�าหนดการออกมา
ชัดเจน
 แต่ที่ชัดเจนแน่นอนแล้วคือ
การเชิญพรรคการเมืองมาหารือ
เพื่อก�าหนดวันเลือกตั้งที่แต่เดิม
ก�าหนดไว้เดือนมิถุนายน ล่าสุด
อาจมีอันต้องเลื่อนออกไปก่อน 
เพื่อรอฟังผลการตีความร่างพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลอืกตัง้สมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และร่าง
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา (ส.ว.) จากศาลรัฐธรรม 
นูญก่อน
 ที่ชัดเจนแล้วอีกเรื่องหนึ่ง
คือแผนการปฏิรูปประเทศ 11 
ด้าน ทีป่ระกาศลงในราชกจิจา
นุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 เมษา 
ยนที่ผ่านมา
 แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านนี้
ถูกก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ
เอาไว้ 5 ปี ก�าหนดวงเงินงบประ 
มาณเอาไว้ 131,519.6 ล้านบาท 
ดังนี้
 1.แผนปฏิรูปประเทศด้านการ 
เมือง ใช้งบประมาณ 221.85 ล้าน
บาท เน้นการสร้างวัฒนธรรม

หาเสียงล่วงหน้า
การเมือง เพิ่มหลักสูตรบังคับใน
สถาบันการศึกษาเรื่องสร้างวัฒน 
ธรรมการเมอืงในระบอบประชาธิป 
ไตย จัดหลักสูตรอบรมผู้น�าท้อง 
ถิ่น ฯลฯ
 2.แผนปฏิรูปประเทศด้าน 
การบริหารราชการแผ่นดิน ใช้งบ
ประมาณ 33,408.15 ล้านบาท 
เน้นยกระดับบริการภาครัฐให้ 
ทันสมัย และโปร่งใส ให้ประชาชน
เข ้าถึงและได ้รับความสะดวก 
จากการใช้บริการภาครัฐ
 3.แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎ 
หมาย ใช้งบประมาณเบือ้งต้น 991 
ล้านบาท และก�าหนดใช้งบต่อปี 
528 ล้านบาท ในระยะ 5 ปี รวม
เป็นเงิน 2,640 บาท เน้นปรับปรุง
กฎหมายให้มีความทันสมัย สร้าง
ความเป็นธรรมลดการเหลื่อมล�้า
 4.แผนปฏิรปูประเทศด้านกระ 
บวนการยุติธรรม งบประมาณ 
1,990.60 ล้านบาท เน้นเพิ่มประ 
สทิธภิาพหน่วยงานตรวจสอบ สร้าง 
ช่องทางตรวจสอบใหม่ๆ พัฒนา
มาตรฐานคุ้มครองผู้เสียหาย
 5.แผนปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจ ก�าหนดแผนด�าเนิน 
การไว้ 15 แผนวงเงินมากกว่า 
22,413 ล้านบาท เน้นพัฒนาประ 
สิทธิภาพด้านการแข่งขัน และ

สร้างระบบการค้าเสรีที่เป็นธรรม
 6.แผนปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อม วงเงินประมาณ 34,766  
ล้านบาท เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และพัฒนาพื้นที่ป่า ที่ดิน รวมถึง
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
 7.แผนปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข งบประมาณ 13,574 
ลา้นบาท เน้นการปรบัระบบบรหิาร
จัดการด้านสาธารณสุข เพิ่มจ�า 
นวนบุคลากรด้านสาธารณสุข  
น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้
เพื่อป้องกันและรักษาโรค
 8.แผนปฏิรูปประเทศด้าน
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม ่ระบุตัวเลขงบ
ประมาณทีช่ดัเจน โดยให้ใช้งบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเงินสนับ 
สนุนจากภาคเอกชน เน้นสร้าง
องค์กรสื่อในรูปแบบประชารัฐ
 9.แผนปฏิรูปประเทศด้าน 
สังคม งบประมาณ 12,545 ล้าน 
บาทบวกกับงบประมาณปรกต ิ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้น 
การสร้างจิตอาสาประชารัฐ เพิ่ม 
ความรู ้ในระดับชุมชน พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 10.แผนปฏิรูปประเทศด้าน 
พลังงาน ก�าหนดแผนด�าเนินการ
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In Brief : ย่อความ

โลกมนุษย์อยู่ยาก

ทรรศนะ

9 ปีทีผ่่านมาสขุภาพร่างกายกเ็ปลีย่น 
แปลงรวนเรไปตามดนิฟ้าอากาศ วยั
กร่็วงโรย เผลอแป๊บเดยีว อกีปีเดียว
กจ็ะ 70 ปีแล้ว เรากเ็คยปรารภเรือ่ง
ความตาย และเรื่องที่เร่งจะท�าให้
เสร็จก่อนตาย แต่มันก็ติดขัดหลาย
เรื่องหลายอย่าง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

วันเดือนปีผ่านมา อายุอาตมาก็เข้า 69 ปี
แล้ว  ไม่เคยเหน็ดนิ ฟ้า อากาศทีม่นัวปิรติ
วปิลาสอย่างทกุวนันี ้เดีย๋วร้อน เดีย๋วหนาว 
เดีย๋วฝน มนัสับสันพอสมควร ท�าให้ต้นไม้ 
ผลไม้พลอยสับสนไปด้วย ออกมั่วไปหมด 
ไม่รู้กี่ฤดู กี่หน กี่รุ่น มะม่วงออก 3-4 รุ่น 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
 อยู่ๆ ฝนก็ตกโครมลง อีกไม่นานแดดก็
เปรี้ยง เดี๋ยวอากาศหนาวก็วูบเข้ามาอีก ถ้า
สุขภาพไม่แข็งแรงจริงๆ คงปวดหัวตัวร้อนเป็น
ไข้ต้องไปโรงพยาบาลแน่
 ที่น่าวิตกคือช่วงนี้จะมีมลภาวะทางอากาศ
มาก ฝุ่นละอองมาก เรียกว่าโลกมนุษย์อยู่ยาก
ขึ้นทุกวัน ไม่มีพัดลม ไม่มีแอร์คงอยู่แทบไม่ได้ 
นอนก็ไม่หลับ ไม่สบาย เหนียวเนื้อเหนียวตัว 
เหงื่อไคลไหลย้อย ท�างานเมื่อก่อนมันไม่
เหนื่อยง่ายเหมือนเดี๋ยวนี้   เหนื่อยง่ายเพราะ
ดินฟ้าอากาศมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ท�าให้
ร่างกายเราไม่แข็งแรง 
 ท�างานไม่นานก็เหนื่อย จนบางคนมองว่า
จับจดจับปล่อย จับทิ้งจับขว้าง งอมืองอเท้า ที่
จริงมันอยากจะท�า แต่ว ่าเพราะร่างกายที่
เปลี่ยนแปลง สุขภาพและอายุมันก็เริ่มช�ารุด
ทรุดโทรม เหมือนเคร่ืองยนต์เก่าๆ รถเก่าๆ  
มันวิ่งไกลๆ ไม่ค่อยไหว วิ่งไปได้ไม่กี่กิโลเมตร
เครืองยนต์ก็ร้อน  
	 ตอนอาย	ุ40-50	ปีหรอื	60	ปี	ยงัดกีว่าตอน
นี้	9	ปีที่ผ่านมาสุขภาพร่างกายก็เปลี่ยนแปลง
รวนเรไปตามดินฟ้าอากาศ		วัยก็ร่วงโรย	เผลอ
แป๊บเดียว	อีกปีเดียวก็จะ	70	ปีแล้ว		เราก็เคย
ปรารภเรื่องความตาย	 และเรื่องที่เร่งจะท�าให้ 
ให้เสร็จก่อนตาย	 แต่มันก็ติดขัดหลายเรื่อง
หลายอย่าง	 ไม่ว่าจะดินฟ้าอากาศ	 หรือคนก็ 
ไม่พร้อมจะลุยจะเร่งให้มันเสร็จตามที่ต้องการ		

สิ่งที่หายไป?
วันที่ 6 เมษายน 2561 ครบรอบ 1 ปี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 
หลงัจากผ่านประชามติแบบปิดปากประ 
ชาชน แต่ “ทั่นผู้น�า” ก็ยังประกาศว่า
เป็น “ฉบับประชาชน” ส่วน “แป๊ะมี
ชยั” กภ็มูใิจว่าเป็น “ฉบบัปราบโกง”  
 ที่น่าสนใจและเป็น “ตลกร้าย” 
มากกว่าคือ แม้จะประกาศใช้รัฐธรรม 
นูญแล้ว รัฐบาล คสช.ก็ยังยืนยันว่า 
มีอ�านาจ “รัฎฐาธิปัตย์” ที่มีอ�านาจ
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะท�าอะไรก็ได้ โดย
เฉพาะการใช้อ�านาจ “มาตรา 44” 
 นอกจากต้องอยู ่ภายใต้อ�านาจ 
จาก “ปลายกระบอกปืน” ต่อไป 
แล้ว สิ่งที่หายไปคือ การเลือกตั้งไม่ได้
เป ็นไปตาม “โรดแม็พ” เดือน
พฤศจิกายน 2561 เพราะ “ทั่นผู้น�า” 
ไม่ยอม “ปลดล็อกพรรคการเมือง” 
และยังมีขบวนการยื้อ “กฎหมายลูก” 
2 ฉบับสุดท้ายอีก 
	 แม้	 “ทั่นผู้น�า”	 จะประกาศ	 (อีก 
ครั้ง)	 ว่า	 การเลือกตั้งจะไม่เกินเดือน
กุมภาพันธ์	 2562	 	 แต่หลายฝ่ายก็ไม ่
เชื่อ		เพราะ	“ทั่นผู้น�า”	เลื่อนการเลือก
ต้ังมาแล้วถึง	 4	 ครั้ง	 ทั้งที่ไปพูดกับ	
“ผู้น�าโลก”	ถึง	3	คน
 “โรดแม็พ” ของ “ทั่นผู ้น�า”  
จึงเหมือน “ไม้หลักปักขี้เลน” ที่วัน
นี้ก็ยังถูกถามซ�้าแล้วซ�้าเล่า “ทั่น
ผู้น�า” และ “พี่ใหญ่” ก็ต้องยืนยัน
ย�้าแล้วย�้าอีก จนถูกเปรียบเปรย
เหมือน “เด็กเลี้ยงแกะ” เพราะไม่
รักษา “ค�าพูด-ค�าสัญญา” จนไม่มี
ใครเชื่อ?  
 กว่า	 86	 ปีมีการท�ารัฐประหารถึง	 
13	ครั้งและฉีกรัฐธรรมนูญถึง	19	ฉบับ	
สิ่ งตามมาคือบ ้านเมืองยังจมปลัก 
อยู ่ภายใต ้อ�านาจ	 “รัฎฐาธิป ัตย ์”	 
จากการรัฐประหารยึดอ�านาจ		
 สิ่งที่หายไปคือ “อ�านาจอธิปไตย” 
ทีถ่อืว่า “ประชาชนคอืเจ้าของประเทศ”!

 ดินฟ้าอากาศบางทีก็ท�าให้คนเรายึกยัก 
เปลีย่นไปมาก โดยเฉพาะความคล่องตวัในการ
ท�างานจะอืดอาดยืดยาดไม่น้อย ต้ังแต่เด็ก 
ยันผู้ใหญ่ ตอนเด็กนี่เรียกว่าแสนเข็ญ เป็น
มนุษย์ซิ่ว คนซิ่ว เหมือนเคร่ืองมือช่าง หาก 
ด้ามซิ่ว จะตอกจะเจาะอะไรแต่ละชิ้นแต่ละอัน 
ก็ไม่ได้ตามที่ต้องการ ตอกจนด้ามแตกด้ามฉีก
ไปเลยก็มี  
 ดังนั้น คนซิ่วก็เหมือนกับเครื่อง พอ 
ตอกมากๆ ใช้มากๆ สตกิอ็าจแตก เหมอืน
ดินฟ้าอากาศที่วิปริต ฝนตกตกหน้าแล้ง  
 วันก่อนไปบิณฑบาต ฝนก็ตกเหมือนหน้า
ฝน เหมือนช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
อากาศนี่มันมาเปลี่ยนแปลงไปมาก  ถ้าใครไม่
ได้มีอายุวัย 50-60 ปีก็คงไม่รู้ โชคดีที่เราผ่าน
มาหลายฤดูจึงพอจะรู ้ วันเดือนปีที่ผ ่านมา
มากมาย ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านบวกผ่านลบ 
ท�าให้เข้าใจอะไรในชีวิตได้มากกว่าเก่า  
 คนรุ่นหลังผ่านมาน้อยกว่า ก็รู้น้อย 
โดยเฉพาะตอนท�างาน คิดถึงตอนไป
ท�างานก่อสร้างใหม่ๆ ช่างใช้เราเป็นจบักงั 
ให้หยิบไม้ก็หยิบผิด ไม่รู้จักไม้หน้าสาม 
หน้าหก หน้าแปดมันเป็นยังไง ตลับเมตร
ก็ยังดูไม่เป็น พอใช้เราไม่ได้ดั่งใจก็เอาไม้
เอาฆ้อนมาขวางเลยก็มี แต่เราก็อดทน 
เพราะอยากจะได้วชิา กท็�าให้ดทีีส่ดุ รบัใช้
เขาก็ได้วิชามา ได้วิชาช่างไม้ ก่อสร้างมา
พอสมควร เพราะเราอดทนอดกลัน้รองรบั
อารมณ์ของช่างทีบ่างครัง้อารมณ์บดูอารมณ์
เสียใส่เรา  
	 แต่เดก็รุน่หลงัเนีย่รูส้กึว่า	ไม่ค่อยอดทนอด
กลัน้		รับอารมณ์ไม่ได้	ไม่พอใจอะไรกป็รีด๊แตก
เลย	 จะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศมันแปรปรวน
หรือไม่ก็ไม่รู ้	 อารมณ์ของคนวันน้ีจึงเปล่ียน 
แปลงไปมาก		
 กฝ็ากถงึคนรุน่หลงัทีอ่่านคอลมัน์นี ้จะ
ได้น�าไปทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ต่างๆได้ดีขึ้นบ้าง 
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

เตอืนหุ้นพลงังานฉดุดชันร่ีวง

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรม 
การผู ้จัดการและหัวหน ้าฝ ่าย
วิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ 
กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทยว่า 
เดือนที่ผ่านมาดัชนีหุ้นไทยปรับ 
ตัวลดลงกว่าทีค่าดไว้มาก เนือ่งจาก
มคีวามกงัวลหลายประการเข้ามาก
ระทบ เช่น สงครามการค้าสหรัฐ
กับจีน การเลือกตั้งที่อาจจะเลื่อน
ออกไป การช่วยเหลือผู้ประกอบ
การทีวีดิจิทัลไม่เป็นไปตามคาด 
เป็นต้น แต่ประเมินว่าสถานการณ์
ตลาดหุ้นไทยโดยรวมจะไม่น่า
กังวลนัก เพราะที่ผ่านมาราคาหุ้น
หลายบริษัทปรับตัวลดลงไปมาก
และคาดว ่าจะไม่ปรับตัวลงไป
มากกว่านี้ โดยประเมินดัชนีหุ้น
เดือนเมษายน-พฤษภาคมจะ
แกว่งออกข้าง (Side Way) ใน
กรอบ 1,750-1,800 จุด มีโอกาส
หลุดแนวรับ 1,750 จุดไปถึงแนว
รับที่ 1,710 จุด หากนักลงทุน 
ขายเพื่อท�าก�าไรล่วงหน้าก่อนการ
ประกาศข่าวผลประกอบการไตร 
มาส 1 ในหุ้นกลุ่มพลังงานและ 
หุ้นขนาดใหญ่คือ PTT, PTTEP, 
PTTGC, IRPC และ IVL ที่คาด 
จะออกมาดี

 ในทางเทคนิคหากนักลงทุน 
มีหุ้น PTT, PTTEP, PTTGC, 
IRPC และ IVL แนะน�าให้เล่น 
ส้ันและขายออกก่อนที่จะมีการ
ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 
ออกมาในช่วงต้นเดอืนพฤษภาคม  
เพราะประเมินว่าราคาหุ้นจะปรับ
ตัวลงหลังผลประกอบการออกมา
ดีจากอานิสงส์ราคาน�้ามันที่ปรับ
เพ่ิมขึ้น ปรากฏการณ์เช่นนี้เรียก 
ว่า Sell on Good News หากเกิด
ขึ้นจริง แรงขายกลุ่มน้ีจะน�าโดย  
PTT ท่ีจะฉุดดัชนีหุ้นไทยปรับลง
ได้ประมาณ 40 จุด ท�าให้แนวรับ

ทิสโก้แนะจับตาหุ้นพลังงานและหุ้นขนาดใหญ่ฉุดดัชนีหุ้นไทย
ปรับตัวลดลง ทดสอบแนวรับ 1,710 จุด กรอบดัชนีเดือน
เมษายน-พฤษภาคมอยู่ที่ 1,750-1,800 จุด ราคาน�้ามัน WTI 
หมดรอบขาขึ้น คาดไตรมาส 2 ปิดที่ 55 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล ราคาทองค�าอาจแตะ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ 

ประชุมผู้ถือหุ้น	:	สุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.อาร์เอส	 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2561	 โดยมี	 โสรัตน์	 วณิชวรากิจ,	 พรพรรณ	 
เตชรุ่งชัยกุล,	ดามพ์	นานา,	พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ร่วมงาน	ณ	ห้อง 
ซาลอน	เอ	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ

เสนอผลการดำาเนินงาน	 :	 สุธิดา	 มงคลสุธี	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	
ซนิเนค็	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	น�าเสนอผลการด�าเนนิงานป	ี2560	ท�าสถติ ิ
สูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง	 มีก�าไรสุทธิโตกว่า	 53.30%	 บาท	 รายได้โต	 36.11%		 
จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ	0.35	บาท	10	พฤษภาคมนี้

ปดิฉาก102ป ี‘สนามมา้นางเลิง้’

ต่อไปอยู่ที่ 1,710 จุด แต่ในระยะ
ยาวหุ้นไทยยังเป็นขาขึ้นหากดัชนี 
ไม่หลุด 1,700 จุด 
 ส�าหรับภาพรวมในไตรมาสที่ 
2 โดยปกติเดือนเมษายนจะเป็น
ช่วงที่นักลงทุนซื้อหุ้นเพื่อรับปัน 
ผล และเริ่มขายออกเดือนพฤษภา 
คม-มถินุายน หลงับรษิทัขึน้เครือ่ง 
หมาย XD ท�าให้หุ้นไทยและหุ้น
ทัว่โลกปรบัลดลง  ส่วนราคาน�า้มนั 
WTI น่าจะจบรอบขาขึ้นครั้งนี้ที่  
67 ดอลลาร ์สหรัฐต ่อบาร ์เรล  
และจะเริ่มปรับตัวลดลงสู่แนวรับ 

นายอนันต์ ไววิทยะ หัวหน้าฝ่าย
อาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ส�านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรม 
การอ�านวยการราชตฤณมัยสมา 
คมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชปูถัมภ์ ลงวนัที ่4 เมษายน เรือ่ง 
การบอกเลิกสัญญาเช่า 3 ฉบบั
และขอให้ส่งมอบสถานที่เช่า ซ่ึง 
ครบก�าหนดอายุสัญญาเช ่ามา 

 หนังสือขอให้ท�าการขนย้าย
ทรัพย์สินและบริวารออกไปจาก
อาคารและที่ดินทั้ง 6 โฉนดและ
ขอให้ส่งมอบสถานท่ีเช่าทั้งหมด
คนื พร้อมช�าระค่าเช่าหรอืค่าภาษี
ค้างช�าระถงึวนัส่งมอบคนืสถานที่
เช่า (หากมี) แก่ส�านักงานทรัพย์
สินฯ ให้เสร็จสิ้นภายในก�าหนด 
180 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
หรือถือว่าได้รับหนังสือ

นานแล้ว และส�านกังานทรพัย์สนิฯ  
มีความจ�าเป็นต้องใช้ที่ดินและ 
อาคาร จงึไม่สามารถให้ราชตฤณ 
มัยสมาคมฯเป็นผู้เช่าได้อีกต่อไป

55 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจาก
ปัจจัยลบเรื่องอุปทานน�้ามันเพิ่ม
ขึ้นตามจ�านวนแหล่งผลิตเชลล์ 
ออยล ์ของสหรัฐที่ เพิ่มขึ้นสวน 
ทางกับตัวเลขเศรษฐกิจเดือน
มีนาคมที่ออกมาไม่ดีนัก 
 ด้านราคาทองค�าปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นสวนทางกับทฤษฎี ท่ีว ่าเมื่อ
อัตราดอกเบ้ียขาขึ้นจะส่งผลถึง
ราคาทองค�าซึง่ไม่มกีารจ่ายปันผล
จะปรับตัวลดลง ทั้งน้ีน่าจะเป็น 
ผลจากราคาหุ้นทั่วโลกที่ไม่ปรับ
เพิ่มขึ้นตามที่คาด ท�าให้ทองค�า
กลายเป็น Safe Haven ล่าสุด
ราคาทองค�าปรับขึ้นมาทดสอบที่ 
1,360 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ 
หากหุ้นทั่วโลกปรับลดลงอีกครั้ง
คาดว่าราคาทองค�าจะปรับขึ้นมา 
ที่ 1,390-1,400 ดอลลาร์สหรัฐ 
ต่อออนซ์
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ต่างประเทศ

‘ทรมัป์’รดีภาษจีนีอกี1แสนล้าน 

แรกของการร้องคดัค้านทางกฎหมายในหน่วย
งานแก้ไขข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก 
 ก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธจีนได้ตอบโต้สหรัฐ
ด้วยการจะเรียกเก็บภาษีสินค้าสหรัฐ 106 
รายการในมลูค่าเท่ากนั ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าส่ง
ออกส�าคัญของสหรัฐ เช่น ถั่วเหลือง เครื่องบิน 
รถ วิสกี สารเคมี โดยจะมีผลพร้อมกับมาตร 
การของสหรัฐที่เปิดให้ประชาชนแสดงข้อคิด
เห็นราว 2 เดือน ส่วนเมื่อวันจันทร์จีนได้
ประกาศเรียกเก็บภาษี 3,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 93,690 ล้านบาท) กับสินค้า 128 
รายการจากสหรัฐ เช่น ผลไม้ ถั่ว เนื้อสุกร  
และไวน์ ตอบโต้ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีน�าเข้า
เหล็กและอะลูมิเนียมจากหลายประเทศ ซึ่งมี
จีนรวมอยู่ด้วย
 อัมแบงก์ กรุ๊ป รีเสิร์ช บริษัทวิจัยการลงทุน 
เผยรายงานยุทธศาสตร์ตลาดโลกในวันนี้ว่า 
เศรษฐกิจในเอเชียที่พึ่งพาการส่งออกสินค้า 
ขั้นกลางอย่างมาเลเซีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน 
และเวียดนาม จะเป็นผู้สูญเสียมากที่สุดเพราะ 
ส่งออกสินค้าประเภทชิ้นส่วนเครื่องจักรและ
ส่วนประกอบอปุกรณ์สือ่สาร ส�าหรบัผลติสนิค้า
ส�าเร็จรูปในจีนที่จะส่งออกต่อไปยังสหรัฐ  
ดังนั้นเมื่อจีนและสหรัฐเรียกเก็บภาษีตอบโต ้
กันก็จะกระทบผู้ส่งออกสินค้าขั้นกลางเหล่านี้ 
มากที่สุด ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกสินค้าที่ถูก
เรียกเก็บภาษีจะได้ประโยชน์มากที่สุด เช่น  
ผู้ส่งออกถั่วเหลืองอย่างบราซิล อาร์เจนตินา 
รัสเซีย ผู้ผลิตเนื้อสุกรอย่างเยอรมนี สเปน เดน 
มาร์ก รัสเซีย ผู้ผลิตเครื่องบินอย่างแอร์บัสของ
ยุโรป รวมไปถึงผู้น�าเข้าเหล็กอย่างฟิลิปปินส์
 ส่วนส่ือทางการจีนพากันประกาศว่า จีน
ไม่มีวันยอมจ�านนต่อแรงกดดันจากภายนอก 
และจะเป็นฝ่ายชนะในการท�าสงครามการค้า
กับสหรัฐ แม้ว ่าเอกอัครราชทูตจีนประจ�า 
สหรัฐย�้าว ่าทางการต้องการเจรจาเพื่อแก้ 
ปัญหาก็ตาม 
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เรื่อง	 เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561	
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น
	 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท	ซีเฟรชอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561	ในวันพุธที่	25	เมษายน	2561	
เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องคริสตัลบอลรูม	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	กรุงเทพฯ	สีลม	เลขที่	981	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	10500	เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ	ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้	

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
 ความเห็นคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2560	

วาระที่ 2  รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
 ความเห็นคณะกรรมการ:	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว	เห็นควรเสนอรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ในรอบปี	2560	ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
	 รับทราบโดยไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว	 เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย 
	 สำาหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
 ความเหน็คณะกรรมการ:	คณะกรรมการพจิารณาแลว้	เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผู้ถอืหุน้พจิารณาอนมุติังดจา่ยเงนิปนัผล	สำาหรบัรอบปบีญัชสีิน้สดุ	 
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เนื่องจากบริษัทฯ	เห็นควรต้องสำารองกระแสเงินสดไว้สำาหรับขยายกิจการ

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระประจำาปี 2561
 ความเหน็คณะกรรมการ:	คณะกรรมการ	(ซึง่ไมร่วมกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่)	ไดพ้จิารณาแลว้	เหน็ควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พจิารณาอนมุตั ิ
	 แต่งตั้ง	 นางทัศนีย์	 ยังมีวิทยา,	 นายกมเลศน์	 สันติเวชชกุล	 และนางสุพรรณี	 ปุณศรีซึ่งต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระ	 กลับเข้าดำารงตำาแหน่ง 
	 กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง	เน่ืองจากกรรมการท้ัง	3	ท่านดังกล่าว	เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถและร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	

วาระที่ 6 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561
 ความเหน็คณะกรรมการ:	คณะกรรมการพจิารณาแลว้	เห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น	พจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจำาป	ี2561	ภายในวงเงนิ 
	 ไม่เกิน	1,620,000	บาทต่อปี	ซึ่งองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	คือ	ค่าเบี้ยประชุมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น	

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี 2561
 ความเหน็คณะกรรมการ:	คณะกรรมการพจิารณาแล้ว	เหน็ควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้	นายสมคดิ	เตยีตระกลู	ผูส้อบบญัช ี
	 รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี	2785	หรอื	นางสาวกญัญาณฐั	ศรรีตัน์ชชัวาลย	์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที	่6549	หรอื	นายธรีศกัดิ	์ฉัว่ศรสีกลุ	ผูส้อบ 
	 บญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที	่6624	ซึง่เปน็ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตจาก	บรษิทั	แกรนท	์ธอนตนั	จำากดั	ทำาหนา้ทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	ประจำาป	ี2561	 
	 และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	โดยกำาหนดจำานวนเงินค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเป็นเงิน	2,470,000	บาท	

วาระที่ 8  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
 ความเห็นคณะกรรมการ:	 คณะกรรมการพิจารณาแล้ว	 เห็นควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ	 21	 และ	 28	 ตามประกาศคณะรักษาความสงบ 
	 แหง่ชาต	ิฉบบัที	่74/2557	เรือ่งการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส,์	คำาชีแ้จงกรมพฒันาธุรกจิการคา้	ลงวนัที	่23	กนัยายน	2559	กรณบีรษิทัมหาชน	และ 
	 คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	21/2560	เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดวัน	กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	เพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล	(Record	Date)		เมื่อวันอังคารที่	13	
มีนาคม	2561	ที่ผ่านมา	จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม	วัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น	โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ได้ต้ังแต่เวลา	 9.30	 น.	 เป็นต้นไป	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	 
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน	 กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารแสดงตน	 และมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	
ก่อนเริ่มการประชุมจักขอบคุณยิ่ง
	 อนึ่ง	ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.seafresh.com/investor	
                            
	 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                               

	 	 	 	 																		(นายณฤทธิ์	เจียอาภา)
	 	 	 	 	 	ประธานกรรมการ		

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำากัด (มหาชน)

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐขู ่จะ 
เรียกเก็บภาษีสินค้าจีนอีก 100,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.13 ล้านล้านบาท) หลัง
จากประกาศเรียกเก็บไปแล้ว 50,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.56 ล้านล้านบาท)
 ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงวานนี้ว่า แทนที่
จะแก้ไขการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง จีนกลับเลือกที่
จะท�าร้ายเกษตรกรและผู้ผลิตของสหรัฐ ใน 
เมื่อจีนตอบโต้อย่างไม่เป็นธรรม เขาจึงได้ส่ัง
การให้เจ้าหน้าที่การค้าพิจารณาว่าสมควรจะ
เรียกเก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มอีก 100,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐหรือไม่ และว่าเขาพร้อมเจรจา 

ต่อเมื่อเป็นไปเพ่ือให้การค้าเสรี เป็นธรรม  
และต่างตอบแทนเท่านั้น 
 ด้านจนีได้ยืน่ค�าร้องต่อองค์การการค้าโลก
อย่างเป็นทางการเมือ่วานนี ้ขอให้จดัการหารอื
กบัสหรฐัเรือ่งทีส่หรัฐเสนอเกบ็ภาษแีละด�าเนนิ
มาตรการกับสินค้าหลายประเภทที่ผลิตใน 
จีน เช่น เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งหมายถึง
เรื่องที่สหรัฐประกาศรายการสินค้าจีนกว่า 
1,300 อย่างที่จะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 
ร้อยละ 25 รวม 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ือลงโทษที่จีนละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ของสหรฐั การขอให้จดัการหารอืเป็นมาตรการ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4806 (1331) วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
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เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2094-9999 แฟกซ์ 0-2094-9950 ทะเบียนเลขที่ 0107536000943

ที่ MGC/008/2561

             วันที่ 23 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (เอกสารแนบ 1)
  2. รายงานประจำาปี 2560 ของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (เอกสารแนบ 2)
  3. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560 (เอกสารแนบ 3)
  4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบ 4)
  5. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 (เอกสารแนบ 5)
  6. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2561 (เอกสารแนบ 6)                
  7. ข้อบังคับบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
    8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 8)
    9. แผนที่สถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 9)
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 10)

  ด้วยคณะกรรมการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.  
(กำาหนดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.) ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
  
  วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

  วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (เอกสารแนบ 1)
    ข้อเทจ็จรงิและเหตุผล : การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้จดัขึ้นเมือ่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยได้จดัทำาสำาเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วนั และไดจ้ัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 
    ที่กำาหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ด้วยแล้ว และได้จัดส่งสำาเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง
    ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ซึง่คณะกรรมการเหน็วา่ไดม้กีารบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้งใหท้ีป่ระชมุรบัรอง โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วบนเวบ็ไซต ์
    ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 แล้ว

  วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำาปีของคณะกรรมการ (เอกสารแนบ 2)
    ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 และข้อ 46 คณะกรรมการได้สรุปผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น 
    พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัท
    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำาปีให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ

  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (เอกสารแนบ 2)
    ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 และข้อ 46 บริษัทได้จัดทำางบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม 
     สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำาปี 2560 ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยผ่านการสอบทาน 
    จากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
    ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทใน 
    ปี 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไร และการจ่ายเงินปันผลจากการดำาเนินงานในรอบปี 2560 (เอกสารแนบ 3)
    ข้อเท็จจรงิและเหตผุล : โดยทีบ่รษัิทฯ มกีำาไรสทุธจิากผลการดำาเนนิงานหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลในปนีีต้ามงบการเงนิรวม เปน็เงนิ 215.6 ลา้นบาท มกีำาไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร ณ สิน้ปเีปน็เงนิ 704.5 ลา้นบาท มสีภาพคลอ่งของกระแส 
    เงินสดเพียงพอบริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำากัดและตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 และโดยที่บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิ 
    ตามงบการเงินรวมของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 104.4 ของ 
    กำาไรสุทธิตามงบการเงินรวม (โดยจ่ายจากกำาไรสะสมที่ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วในอัตราร้อยละ 20) และโดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 
    2560 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นสำาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) โดยได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จึงคงเหลือเงินปันผลจ่าย 
    อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยบริษัทไม่ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำารองครบถ้วนตามกฎหมายแล้วตามข้อบังคับข้อ 48
    ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัจิา่ยเงนิปนัผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัป ี2560 แกผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท (สามสบิสตางค)์ และโดยทีบ่ริษทัฯ ไดจ้า่ย 
    เงินปันผลระหว่างกาลเมื่อเดือนตุลาคม 2560 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่  
    9 พฤษภาคม 2561 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

  วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบ 4)
    ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล : เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจำากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 19 กำาหนดใหใ้นการประชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป ีใหก้รรมการตอ้งออกจากตำาแหนง่ตามวาระ ในอตัรา 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทีม่ี 
    อยู่ทั้งหมด และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจำานวน 13 ท่าน  โดยกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระในปีนี้ 4 ท่านประกอบด้วย นายเจริญ อุษณาจิตต์,  
    นายทักษะ บุษยโภคะ, นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ และนายสุรชัย สนธิรติ โดยรายละเอียดประวัติและข้อมูลกรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้และนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  
    ตามเอกสารแนบ 4   
     อนึง่ บริษัทไดเ้ปดิโอกาสใหผู้้ถอืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีมี่คณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่กรรมการไดต้ามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักำาหนด ผา่น website ของบรษิทัตัง้แตว่นัที ่8 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 2561  
    ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเพื่อพิจารณา
    ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทโดยการนำาเสนอตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 
    ที่ได้กำาหนดไว้แล้ว อีกทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าเลือกต้ังให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ จึงมีความเห็นว่ากรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ 
    ความสามารถ ทักษะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 จึงได้มีมติเห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจาก 
    ตำาแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระในปีนี้ซึ่งมีส่วนได้เสียได้งดออกเสียงในวาระนี้
    วาระที่ 7 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561 (เอกสารแนบ 5)
    ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และควรมีการทบทวนทุกปีเพื่อ 
    นำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 โดยปี 2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้กำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทคงเดิมโดยกำาหนดค่าตอบแทนให้ 
    ประธานกรรมการไตรมาสละ 85,000 บาท และกรรมการท่านละ 65,000 บาทต่อไตรมาส กำาหนดอัตราค่าพาหนะให้ประธานกรรมการตรวจสอบอีกเดือนละ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบท่านละ 22,000 บาทต่อเดือน 
    และกำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
    ความเหน็คณะกรรมการ : ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2561 โดยการนำาเสนอตามมตทิีป่ระชมุของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนครัง้ที ่1/2561 เหน็สมควรพจิารณากำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการและค่าพาหนะ 
    กรรมการตรวจสอบสำาหรับปี 2561 โดยเสนอให้ปรับอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท สำาหรับประธานกรรมการเป็นไตรมาสละ 94,000 บาท และกรรมการท่านละ 72,000 บาทต่อไตรมาส เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 และให้คงอัตรา 
    คา่พาหนะสำาหรับประธานกรรมการตรวจสอบเดอืนละ 25,000 บาท และกรรมการตรวจสอบเดอืนละ 22,000 บาท โดยไดพ้จิารณาเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ตามขอ้มลูของตลาด 
    หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2559 และผลการดำาเนินงานของบริษัทในปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 สำาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอกำาหนดค่าตอบ 
    แทนคงเดิมในอัตรา ไตรมาสละ 30,000 บาท และให้นำาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

  วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2561 และกำาหนดค่าตอบแทน (เอกสารแนบ 6)
    ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล : ตามพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจำากดัและขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 42 กำาหนดให้ทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุ้นแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและกำาหนดคา่สอบบญัชีประจำาป ีสำาหรับป ี2561 ทีป่ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที ่1/2561  
    เมือ่วันที ่28 กมุภาพนัธ ์2561 ไดพ้จิารณาคณุภาพงานและทบทวนความเหมาะสมในการปฏบัิติหน้าทีข่องผูส้อบบัญชรีวมทัง้ประเมินความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีตลอดจนคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ทีก่ำาหนดแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอแต่งต้ังบรษิทั สำานกังาน  
    อวีาย จำากดั ซึง่เปน็ผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัมาเปน็เวลากวา่ 25 ป ีเปน็ผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัในป ี2561 และกำาหนดคา่ตรวจสอบบญัชเีปน็จำานวน 1,950,000 บาท เพิม่ขึน้จากป ี2560 คดิเปน็รอ้ยละ 5 โดยไดเ้ปรยีบเทยีบอตัราคา่ 
    ตรวจสอบบัญชีกับสำานักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ ในระดับเดียวกันและได้ประเมินคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6
    ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 3516 หรือนางสาวรสพร  
    เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5659 หรอืนางสาวสมุนา พนัธพ์งษส์านนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่5872 แหง่บรษิทั สำานกังาน อวีาย จำากดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจำาป ี2561 ในอตัราคา่ตอบแทนปลีะ 1,950,000 บาท  
    ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบได้นำาเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

  วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ (เอกสารแนบ 9)  ดังกล่าวข้างต้น  และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
โปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งได้จัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ (เอกสารแนบ 10) หรือหนังสือมอบฉันทะ (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) ที่ได้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเอกสารแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 8) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม
ด้วยจักขอบคุณยิ่ง และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการบริษัท email : co.secretary@modernform.co.th หรือ โทร 0-2094-9910
  อนึ่ง บริษัทได้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 

                                                                                   ขอแสดงความนับถือ
              ในนามบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  

               (นายเจริญ  อุษณาจิตต์)
            ประธานกรรมการ
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ที่ AZTH  073/2018
            วันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซน บี 2 ห้องประชุม 9 บี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
  ความเห็นคณะกรรมการ การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ที่ประชุมใหญ่จึงควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560  
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 
  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 2. รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2560
  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
  การลงมติ วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
  
 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำาไรและการงดการจ่ายเงินปันผล
  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำาไรและการงดจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินการประจำาปี 2560
  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  สำาหรับปีนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระมีจำานวน 3 ท่านได้แก่
  1.นายณรงค์ จุลชาต  
  2.นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ 
  3.นายอภิชาติ ศิวยาธร  
  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมใหญ่ควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำาแหน่งตามวาระกลับเข้าดำารงตำาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 6. เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561 รายละเอียดประธานกรรมการประธานตรวจสอบ ฯลฯ
  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2561 ตามที่เสนอ
  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

 7.  อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2561 และกำาหนดค่าตอบแทน
  ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมใหญ่ควรอนุมัติแต่งตั้งนางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่  
  4298 หรือนางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และให้กำาหนด 
  ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้เป็นจำานวนเงิน 1,800,000 บาท แยกออกได้เป็นโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จซ่ึงจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าสอบบัญชี
  การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 8. วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
  บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรด 
  มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาท้ายนี้ และโปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่ประธานคณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบอำานาจ ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

        ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำากัด (มหาชน)

        (นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์)
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
         และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
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ที่ ว.10/2561        
       2 เมษายน 2561  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 40)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 (ครั้งที่ 39)
  2) รายงานประจ�าปีพร้อมงบดุลและบญัชกี�าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชี  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
  3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับต�าแหน่งเป็น 
   กรรมการบริษัทฯ
  4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ 
  5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และออกเสียงในท่ีประชุมฯ  
   ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

 คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
เอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความ 
เห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้คือ.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 (ครั้งที่ 39) 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

 วตัถปุระสงค์และเหตผุลบรษัิทฯ ได้ท�ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี  
 2560 (ครั้งที่ 39) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับ 
 ตัง้แต่วนัประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
 กระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ 
 บริษัทฯ http://www.Varopakorn.com*

 ความเหน็ของคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 ประจ�าปี 2560 (ครัง้ที ่39) เม่ือวันศกุร์ที ่28 เมษายน 2560 ซ่ึงคณะกรรมการเห็น 
 ว่าได้มกีารบนัทกึรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องให้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า 
 ปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560
  
 วตัถปุระสงค์และเหตผุลบรษิทัฯ ได้สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลง 
 ที่ส�าคัญในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 2560 ที่ส่งมาด้วยแล้ว

 ความเหน็ของคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี  
 2560 ซึ่งสรุปผลการด�าเนินงานของ บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
 ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2560 สิ้นสุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
 ซึง่ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัท�างบดลุ และงบก�าไรขาดทนุประจ�าปี สิน้สดุ ณ รอบปี 
 บัญชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุม 
 ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 ความเห็นของคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 อนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ 
 ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษัิท ส�านกังาน อีวาย  
 จ�ากดั และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการ 

 เงนิและผลด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ทีผ่่านมา โดยสรปุสาระส�าคญัดงันีค้อื
       
                                                            หน่วย : ล้านบาท

     งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี ้ 2560 2559 

  สินทรัพย์รวม 1,891.50 1,708.06
    หนี้สินรวม 821.92 638.19
   รายได้รวม 1,579.40 1,467.01
   ค่าใช้จ่ายรวม 1,562.29 1,438.28
   ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน  17.11 28.73 
   และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้   
        ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (13.05) (9.69)
  ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 11.69 18.46
       ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.18

  โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิของรายงานประจ�าปี  2560  ของบริษัทฯ 
  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 
วาระที่ 4  พิจารณาจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง  
 31 ธันวาคม 2560

 วตัถปุระสงค์และเหตุผลบรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ปีละ 1 คร้ัง 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ 
 พจิารณาอนมุตัขิองทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ โดยตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน  
 จ�ากดั และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดว่า “ห้ามมใิห้แบ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่  
 นอกจากก�าไร”  ณ ส้ินปี 2560 บริษทัฯ มีผลประกอบการก�าไรจ�านวน 11.69 ล้าน 
 บาทก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 145.67 ล้านบาท

 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรประจ�างวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ 
 หุน้ให้อนมุตัจ่ิายเงนิปันผลจากก�าไรสทุธแิละก�าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรของบรษิทัฯ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จ�านวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา  
 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 19,980,424.60 บาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ 
 รบัเงนิปันผล (Record date) ในวนัพธุที ่9 พฤษภาคม 2561 ก�าหนดจ่ายเงนิปันผล 
 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อนึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะต้องถูกหักภาษีหัก  
 ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล 
 สุทธิ 0.18 บาท/หุ้น

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดว่า  
 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส�ารองนี้ 
 จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ส�ารอง 
 ส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2560 (เสนอ) 2559 

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 11,691,022.00 18,457,462.00
 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น) 0.12 0.18
 เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.12
 จ�านวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น) 99,902,123.00 99,902,123.00
 รวมเป็นเงินปันผลที่จริง (บาท) 19,980,424.60 11,988,254.76
 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสิทธิ (%) 166.67 66.67

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

 วตัถปุระสงค์และเหตุผลตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของ 
 บริษัท ก�าหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 

 ต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ซ่ึงในการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจ�าปีครัง้นีม้กีรรมการ 
 ที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน  คือ
  1. นายทาเคชิ  ยาตาเบ้ กรรมการ
  2. นายสมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  3. นางสรณีย์  ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ /เลขานุการคณะกรรมการ /  
      เลขานุการบริษัทฯ
  4. นายสหสีห์  ชิตานนท์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

 ความเหน็ของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี  
 ได้หารอืกนัและได้พจิารณาคณุสมบตัเิป็นรายบคุคลอย่างละเอยีด ถอืเป็นบคุคลผู้ 
 ทรงคณุวฒุ ิมปีระสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  มภีาวะผูน้�าวสิยัทศัน์กว้างไกล มคีณุธรรม 
 และจรยิธรรม มปีระวตัทิ�างานไม่ด่างพร้อย มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ 
 อย่างอสิระ มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้พิจารณาผลการ 
 ปฏบิตังิานในต�าแหน่งหน้าทีก่รรมการ ซึง่กรรมการทีค่รบวาระออกทัง้ 4 คน คณะกรรมการ 
 บริษทัจงึมมีติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหา 
 เสนอทีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2561(ครัง้ที ่40) เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระ  
 4 ท่าน ประกอบด้วย 1)นายทาเคชิ ยาตาเบ้ 2)นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์  
 3)นางสรณีย์ ดพีนัธุพ์งษ์  4)นายสหสห์ี  ชติานนท์ กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอกี 
 วาระหนึง่ทัง้นี ้ประวตัขิองบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ปรากฏอยูใ่นสิง่ทีส่่งมาด้วย3 **

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561
  
 วตัถปุระสงค์และเหตผุลในปี 2560 บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ได้รบัการแต่งตัง้ 
 เป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2560 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารพจิารณาคดัเลอืก 
 ส�านกังานสอบบญัชปีระจ�าปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ให้บรษิทั  
 ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 เนือ่งจากมาตรฐานการท�างานทีด่ ีมคีวามเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และได้ปฏบิตั ิ
 หน้าทีไ่ด้อย่างดถีกูต้องตลอดมา นอกจากนัน้ได้พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงาน 
 และอตัราค่าตรวจสอบบญัชกีบับรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในระดบัเดยีวกนัแล้วเหน็ว่า บรษิทั  
 ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 
 ความเห็นของคณะกรรมการเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทีค่ดัเลอืก บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นส�านกังานสอบบญัช ีประจ�าปี 2561  
 เป็นปีที่ 21 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 พิจารณา 
 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้
 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2561
  1)  นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 และ/หรือ
        (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
  2)  นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
      (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554)
  3)  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
       (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 8 และบริษัท  
 ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั / ผูส้อบบญัช ีไม่ได้เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์และ 
 ส่วนได้เสยีกบับรษิทัฯ / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว

        ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม/ลด

 ค่าตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี 890,000 700,000 190,000
 ค่าสอบทานงบการเงินระหว่าง
 การรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)  600,000 600,000 -
 ค่าสอบทานรายงานประจ�าปี - 90,000 (90,000)
 รวมค่าสอบบัญชี 1,490,000 1,390,000 100,000

 

 

 จงึขอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561(ครัง้ที ่40) อนมุตัค่ิาสอบบญัช ีและแต่งตัง้ 
 บุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผลจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันศุกร์ที่  

 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้คือ 
  คณะกรรมการบริษัท    : เบ้ียประชุมครั้งละ 5,000 บาทจ่ายบ�าเหน็จ 
          ในอัตรา ร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล
  คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

 ความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่า 
 ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม 
 ประเภทเดยีวกนั และพจิารณาจากผลการด�าเนนิการของบรษิทัในปี 2560 บรษิทัฯ  
 มีผลประกอบการก�าไรและมีการจ่ายเงินปันผล เห็นควรจะคงเบี้ยประชุมและ 
 บ�าเหน็จคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปี 2560 ส่วนค่า 
 ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบขออนุมัติคงเท่าเดิมไม่เกินปีละ 500,000 บาท  
 รวมเบี้ยประชุมเช่นเดียวกัน

 ค่าตอบแทน              AGM ประจ�าปี 2561            AGM ประจ�าปี 2560          เพิ่ม/ลด

    เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ

    ต่อครั้งต่อคน  ต่อครั้งต่อคน   

 • คณะกรรมการ   5,000 3%ของเงินปันผล 5,000 3%ของเงินปันผล เท่าเดิม

 • คณะกรรมการ     500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม       500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

    ตรวจสอบ              5,000 บาท/ครั้ง/คน                 5,000 บาท/ครั้ง/คน เท่าเดิม

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ใน 
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561  
(ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 
โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
 อนึง่เพือ่ความสะดวกหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์แต่งต้ังบคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนาม
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว
 หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืประธานกรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีรายนามดังนี้คือ

 1.  นางทรงศริ ิสนุทรวภิาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
       อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 2.  นายสันชัย ชัยเฉนียน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ***
      อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามค�าแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240
  
 จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 
26 เมษายน 2561 จักเป็นพระคุณยิ่ง

  
 ขอแสดงความนับถือ
  โดยค�าสั่งคณะกรรมการ
          บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)

 (นายสหสีห์ ชิตานนท์)
 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ.  
 * บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www. 
  Varopakorn.com เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.แล้ว
 ** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มี 
  คุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  ของบริษัทฯ http.//www.Varopakorn.com และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ 
  ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระและ/หรอื เสนอรายชือ่บคุคลใดเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อย่างใด
 *** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ�าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก 
แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนด (ถ้ามี)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4806 (1331) วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561
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ที่ ว.10/2561        
       2 เมษายน 2561  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 40)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ส�าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 (ครั้งที่ 39)
  2) รายงานประจ�าปีพร้อมงบดลุและบญัชกี�าไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัชี  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ CD-ROM
  3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับต�าแหน่งเป็น 
   กรรมการบริษัทฯ
  4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ 
  5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และออกเสียงในท่ีประชุมฯ  
   ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

 คณะกรรมการ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 (ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 
เอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความ 
เห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้คือ.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 (ครั้งที่ 39) 
 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

 วตัถปุระสงค์และเหตผุลบรษิทัฯ ได้ท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี  
 2560 (ครั้งที่ 39) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับ 
 ตัง้แต่วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
 กระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ 
 บริษัทฯ http://www.Varopakorn.com*

 ความเหน็ของคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 ประจ�าปี 2560 (คร้ังท่ี 39) เมือ่วนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 ซึง่คณะกรรมการเห็น 
 ว่าได้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุไว้อย่างถกูต้องให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า 
 ปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ�าปี และผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560
  
 วตัถปุระสงค์และเหตผุลบรษิทัฯ ได้สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลง 
 ที่ส�าคัญในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจ�าปี 2560 ที่ส่งมาด้วยแล้ว

 ความเหน็ของคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี  
 2560 ซ่ึงสรุปผลการด�าเนินงานของ บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
 ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2560 สิ้นสุด 
 วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
 ซึง่ก�าหนดให้บรษิทัต้องจดัท�างบดลุ และงบก�าไรขาดทนุประจ�าปี สิน้สดุ ณ รอบปี 
 บัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ประชุม 
 ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 ความเห็นของคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 อนุมัติงบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ 
 ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูต้รวจสอบบัญชขีองบรษัิท ส�านกังาน อีวาย  
 จ�ากดั และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการ 

 เงนิและผลด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในปี 2560 ทีผ่่านมา โดยสรปุสาระส�าคญัดงันีค้อื
       
                                                            หน่วย : ล้านบาท

     งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัทฯ มีดังนี ้ 2560 2559 

  สินทรัพย์รวม 1,891.50 1,708.06
    หนี้สินรวม 821.92 638.19
   รายได้รวม 1,579.40 1,467.01
   ค่าใช้จ่ายรวม 1,562.29 1,438.28
   ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน  17.11 28.73 
   และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้   
        ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (13.05) (9.69)
  ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี 11.69 18.46
       ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.12 0.18

  โดยมรีายละเอยีดตามทีป่รากฏอยูใ่นงบการเงนิของรายงานประจ�าปี  2560  ของบริษทัฯ 
  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 
วาระที่ 4  พิจารณาจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง  
 31 ธันวาคม 2560

 วตัถปุระสงค์และเหตผุลบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ปีละ 1 ครัง้ 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ 
 พจิารณาอนมัุติของทีป่ระชุมใหญ่สามัญผูถ้อืหุน้ โดยตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน  
 จ�ากดั และข้อบงัคับของบรษิทัฯ ก�าหนดว่า “ห้ามมใิห้แบ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอืน่  
 นอกจากก�าไร”  ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัฯ มผีลประกอบการก�าไรจ�านวน 11.69 ล้าน 
 บาทก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 145.67 ล้านบาท

 คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีผลก�าไรประจ�างวดปีบัญชี สิ้นสุดวันที่  
 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ควรจะจ่ายเงินปันผลได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ 
 หุน้ให้อนมุตัจ่ิายเงนิปันผลจากก�าไรสทุธแิละก�าไรสะสมยงัไม่ได้จดัสรรของบรษัิทฯ  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จ�านวน 99,902,123 หุ้น ในอัตรา  
 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 19,980,424.60 บาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ 
 รบัเงนิปันผล (Record date) ในวนัพธุที ่9 พฤษภาคม 2561 ก�าหนดจ่ายเงนิปันผล 
 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อนึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะต้องถูกหักภาษีหัก  
 ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผล 
 สุทธิ 0.18 บาท/หุ้น

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดว่า  
 บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนี้ 
 จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้ส�ารอง 
 ส่วนนี้ไว้ครบแล้ว

 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2560 (เสนอ) 2559 

 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 11,691,022.00 18,457,462.00
 ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น) 0.12 0.18
 เงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.20 0.12
 จ�านวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น) 99,902,123.00 99,902,123.00
 รวมเป็นเงินปันผลที่จริง (บาท) 19,980,424.60 11,988,254.76
 อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสิทธิ (%) 166.67 66.67

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

 วัตถปุระสงค์และเหตผุลตามพระราชบัญญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของ 
 บริษัท ก�าหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 

 ต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีครัง้นีม้กีรรมการ 
 ที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 4 ท่าน  คือ
  1. นายทาเคชิ  ยาตาเบ้ กรรมการ
  2. นายสมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  3. นางสรณีย์  ดีพันธุ์พงษ์ กรรมการ /เลขานุการคณะกรรมการ /  
      เลขานุการบริษัทฯ
  4. นายสหสีห์  ชิตานนท์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

 ความเหน็ของคณะกรรมการคณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนได้เสยี  
 ได้หารอืกนัและได้พจิารณาคณุสมบตัเิป็นรายบคุคลอย่างละเอยีด ถอืเป็นบคุคลผู้ 
 ทรงคณุวฒุ ิมปีระสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  มภีาวะผูน้�าวสิยัทศัน์กว้างไกล มคีณุธรรม 
 และจรยิธรรม มปีระวตัทิ�างานไม่ด่างพร้อย มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ 
 อย่างอสิระ มพีืน้ฐานและความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี และได้พจิารณาผลการ 
 ปฏบิตังิานในต�าแหน่งหน้าทีก่รรมการ ซึง่กรรมการทีค่รบวาระออกทัง้ 4 คน คณะกรรมการ 
 บรษัิทจงึมีมตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหา 
 เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561(ครัง้ที ่40) เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระ  
 4 ท่าน ประกอบด้วย 1)นายทาเคชิ ยาตาเบ้ 2)นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์  
 3)นางสรณย์ี ดพีนัธุพ์งษ์  4)นายสหสีห์  ชติานนท์ กลบัเข้าเป็นกรรมการต่อไปอกี 
 วาระหนึง่ทัง้นี ้ประวตัขิองบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ปรากฏอยูใ่นสิง่ทีส่่งมาด้วย3 **

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561
  
 วตัถุประสงค์และเหตผุลในปี 2560 บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ได้รบัการแต่งตัง้ 
 เป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2560 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารพจิารณาคดัเลอืก 
 ส�านักงานสอบบญัชปีระจ�าปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ให้บรษิทั  
 ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 เนือ่งจากมาตรฐานการท�างานทีดี่ มีความเชีย่วชาญในการสอบบญัช ีและได้ปฏบิตั ิ
 หน้าทีไ่ด้อย่างดีถูกต้องตลอดมา นอกจากนัน้ได้พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงาน 
 และอตัราค่าตรวจสอบบญัชกัีบบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ในระดบัเดยีวกนัแล้วเหน็ว่า บรษิทั  
 ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 
 ความเห็นของคณะกรรมการเห็นชอบต่อข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทีค่ดัเลอืก บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นส�านกังานสอบบญัช ีประจ�าปี 2561  
 เป็นปีที่ 21 และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 พิจารณา 
 อนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้
 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน) ประจ�าปี 2561
  1)  นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 และ/หรือ
        (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558)
  2)  นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
      (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2554)
  3)  นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
       (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นปีที่ 8 และบริษัท  
 ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั / ผูส้อบบญัช ีไม่ได้เป็นผูถ้อืหุน้ หรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์และ 
 ส่วนได้เสยีกบับรษิทัฯ / ผูบ้รหิาร / ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่าว

        ค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561 ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม/ลด

 ค่าตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี 890,000 700,000 190,000
 ค่าสอบทานงบการเงินระหว่าง
 การรายไตรมาส ๆ ละ 200,000 (ไตรมาส 1-3)  600,000 600,000 -
 ค่าสอบทานรายงานประจ�าปี - 90,000 (90,000)
 รวมค่าสอบบัญชี 1,490,000 1,390,000 100,000

 

 

 จงึขอให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2561(ครัง้ที ่40) อนมัุตค่ิาสอบบัญชี และแต่งตัง้ 
 บุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผลจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันศุกร์ท่ี  

 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ดังนี้คือ 
  คณะกรรมการบริษัท    : เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาทจ่ายบ�าเหน็จ 
          ในอัตรา ร้อยละ 3 ของยอดเงินปันผล
  คณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่เกินปีละ 500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

 ความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่า 
 ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม 
 ประเภทเดยีวกนั และพิจารณาจากผลการด�าเนนิการของบรษิทัในปี 2560 บรษิทัฯ  
 มีผลประกอบการก�าไรและมีการจ่ายเงินปันผล เห็นควรจะคงเบี้ยประชุมและ 
 บ�าเหน็จคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์เดิมเช่นเดียวกับปี 2560 ส่วนค่า 
 ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบขออนุมัติคงเท่าเดิมไม่เกินปีละ 500,000 บาท  
 รวมเบี้ยประชุมเช่นเดียวกัน

 ค่าตอบแทน              AGM ประจ�าปี 2561            AGM ประจ�าปี 2560          เพิ่ม/ลด

    เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ เบี้ยประชุม บ�าเหน็จ

    ต่อครั้งต่อคน  ต่อครั้งต่อคน   

 • คณะกรรมการ   5,000 3%ของเงินปันผล 5,000 3%ของเงินปันผล เท่าเดิม

 • คณะกรรมการ     500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม       500,000 บาท รวมเบี้ยประชุม

    ตรวจสอบ              5,000 บาท/ครั้ง/คน                 5,000 บาท/ครั้ง/คน เท่าเดิม

วาระที่ 8  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ใน 
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561  
(ครั้งที่ 40) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ฮอลล์ ชั้น 2 
โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
 อนึง่เพือ่ความสะดวกหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์แต่งต้ังบคุคลอืน่เข้าร่วมประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกเอกสารรายละเอียดและลงนาม
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว
 หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระหรอืประธานกรรมการ/ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มีรายนามดังนี้คือ

 1.  นางทรงศริ ิสนุทรวภิาต กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ***
       อยู่บ้านเลขที่ 8 ถนนพระศักดิ์ ต�าบลปากน�้า อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
 2.  นายสันชัย ชัยเฉนียน ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ***
      อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยอุดมยศ 4 ถนนรามค�าแหง 12 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240
  
 จึงขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
26 เมษายน 2561 จักเป็นพระคุณยิ่ง

  
 ขอแสดงความนับถือ
  โดยค�าสั่งคณะกรรมการ
          บริษัท วโรปกรณ์ จ�ากัด (มหาชน)

 (นายสหสีห์ ชิตานนท์)
 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ.  
 * บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมน้ีบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www. 
  Varopakorn.com เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.แล้ว
 ** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่ม ี
  คุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  ของบริษัทฯ http.//www.Varopakorn.com และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ 
  ไม่มีผูถ้อืหุน้เสนอวาระและ/หรือ เสนอรายช่ือบุคคลใดเพ่ือรับการคัดเลือกแต่อย่างใด
 *** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ�าเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก 
แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยทั่วไปค่าตรวจสอบบัญชี
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนด (ถ้ามี)
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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

2

3

4

5
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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.

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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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

SONGKRAN FESTIVAL 2018
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) น�าโดย ปกรณ์ พรรธนะ
แพทย์ รองกรรมการผู ้จัดการ 
ใหญ่ สายงานปฏิบัติการ ร่วมกับ 
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน 
การตลาดเปิดแคมเปญสงกรานต์ 
ประจ�าปี 2561 ภายใต้งาน “Thai 
land Songkran Festival 2018” 
เทศกาลสงกรานต์ที่ย่ิงใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย โดยในงานแถลง
ข่าวเปิดเทศกาลสงกรานต์ได้นัก
แสดงหนุ่ม ป๊อป-ฐากูร การทิพย์
และเซเลบริตี้สาว อาทิวิมลลักษณ์ 
นลิวไิลภร, พณัณติา ณ.ส. สนทิวงศ์  
ณ อยุธยา, หฤทัย ไชยัตน์ ณ 
อยุธยา ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์
 ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา 
บอสใหญ่แห่ง ซีพีเอ็น กล่าวว่า  
ซีพีเอ็น ต้ังเป ้าให ้การจัดงาน
สงกรานต์ในศูนย์การค้าของเรา
เป็นแลนด์มาร์คสงกรานต์ปลอด 
ภัย ดึงนักท ่องเที่ยวต ่างชาต ิ
กลุ่มวัยรุ่น ครอบครัว ได้สัมผัส
ประเพณีไทยอันงดงามเน้นความ
ปลอดภัยเหมาะส�าหรับทุกเพศ 
ทกุวยั สร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีห้การ 
ท่องเที่ยวในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 
เวลิด์ เซน็ทรลัพลาซา และเซน็ทรลั
เฟสติวัล นอกจากนี้ เรายังให้ 
ความส�าคัญกับความปลอดภัยมี

จากจะมาพื้นที่ให้เล่นน�้าแล้วยัง 
ได้ดูคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่
ทางศูนย์ฯ จัดมาให้สนุกร่วมกัน
ด้วย เล่นเสร็จแล้วหิวก็เดินไปบู๊ธ
ขายอาหารได้ และที่ส�าคัญศูนย์ 
การค้าของซีพีเอ็นกระจายอยู่ทุก
จงัหวดั ประชาชนทกุภาคกส็ามารถ 
สนุกกับกิ จกรรม Tha i l and 
Songkran Festival 2018 ได ้
ถ้วนหน้า
 พบกับงาน “ไทยแลนด์ สง 
กรานต์ เฟสติวัล 2018” ระหว่าง
วันที่ 12-19เมษายน กับหลาก
หลายกิจกรรมรับปีใหม่ไทย และ
ชวนสนุกไปกับคอนเสิร ์ตจาก
ศิลปินดารา น�าโดยศิลปินนักร้อง
ช่ือดังอาทิ Bodyslam, Slot 
Machine, Klear, ZEAL, LIPTA, 
COCKTAIL, ATOM, JETSETER, 
Flure เป็นต้น ณ ศูนย์การค้า 
ของซีพีเอ็น 19 สาขาทั่วไทย 

มาตรการตรวจสอบไม่อนุญาต 
ให้มีการพกพาอาวุธเข้างาน รวม
ถึงจ�ากัดอายุการจ�าหน่ายเคร่ือง
ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด  
เพ่ือให้กิจกรรมในศูนย์ฯเหมาะส�า 
หรับทุกเพศทุกวัยอย่างแท้จริง 
 ป๊อป-ฐากูร การทิพย์ บอก
ว่า เทศกาลสงกรานต์ถือเป็น 
วันหยุดยาวของใครหลายๆ คน 

เป็นโอกาสดีที่จะท�าให้ทุกคนใน
ครอบครัวได้มาอยู่ร่วมกันอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตา และยังเป็น 
วันผู้สูงอายุและวันครอบครัวอีก
ด้วย ตอนเด็กๆ ก็จะชอบตระเวน
ไปเล่นน�้าตามจุดต่างๆ ของกรุง 
เทพฯ แต่ตอนนี้โตแล้วไม่อยาก
เคลื่อนที่เยอะ “เซ็นทรัลเวิลด์”  
จึงเป็นจุดเล่นน�้าที่นึกถึง นอก 

พันเอกดร.นาฬิกอติภัค	 แสงสนิท	 ผู้อ�านวยการ	 อพท.	 แสดงความยินดีกับ	 รัชฎา	 
สุริยกุล	 ณ	 อยุธยา	 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ในโอกาสวันสถาปนา 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ครบรอบ	 26	 ปี	 “รวมพลังสร้างสิ่งแวดล้อมไทย	 
ก้าวไปอย่างยั่งยืน”	พร้อมบริจาคเงินสมทบทุน	“มูลนิธิวชิรพยาบาล”	

ศุทธดา	 เนติภานนท์	 และ	 รัฐภูมิ	 วัลลิกุล	 	 ผู้บริหารอะตอมคลินิก	มอบเงินบริจาค 
สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร	ี 
(ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน)	 โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวนเงิน	 
100,000	บาท	ในโอกาสครบรอบ	48	ปี	สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี.สีช่อง	3
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สกนธ์	 วรัญญูวัฒนา	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงพาณิชย์	 เป็นประธาน	 เปิด 
งานแสดงสินค้ายานยนต์	ชิ้นส่วน	อะไหล่ยานยนต์	และอุปกรณ์ตกแต่ง	2561	โดย 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้น 
ส่วนยานยนต์ไทย	ที่ไบเทคบางนา

ศ.นพ.เกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม	 รองอธิการบดี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 พร้อมด้วย	 
พรรณพิมล	 ชัญญานุวัตร	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค ์
การมหาชน)	 และ	 วนัส	 แต้ไพสิฐพงษ์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เครือเบทาโกร	 
เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล	

มร.ฮิโตชิ	โยโกฮามา	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.อีซี่บาย	
เปิดตัวกิจกรรม	 “ยูเมะพลัส	 “ส่งต่อ...ความห่วงใย”	 ปี	 6	 ภายใต้คอนเซปต์	 
“ยิ้มสดใส...ไปด้วยกัน”	 พร้อมมอบรายได้	 9,000,000	 บาท	 จากการจัดกิจกรรม 
เมื่อปีที่ผ่านมาให้กับ	สภากาชาดไทย	

หม่อมหลวงปนัดดา	 ดิศกุล	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายกรัฐมนตรี	 เป็นองค์ปาฐก
บรรยายในหัวข้อ	 “การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย	 สร้างคุณค่าอย่างไรให้ตนเอง
และสังคม”	 จัดโดย	 ดร.ดนัย	 จันทร์เจ้าฉาย	 ประธานมูลนิธิธรรมดีและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารส�านักพิมพ์ดีเอ็มจี	

ไพบูลย์	 กนกวัฒนาวรรณ	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเดอะมอลล์	 กรุ๊ป	 
จ�ากัด	 ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พนักงาน	 และบุตรพนักงานที่เรียนดี		
ประจ�าปี	2560	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา	โดยมี	วิลเลียม	ฤทธิเรือง, 
ผุสดี	พันธุมพันธ์	และ	ศรันยย์ฤทัย	จิระอร	ร่วมงาน

จักรภพ	 ฉิมอ�าพันธ์	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	 และทีมผู้บริหารบริษัท	 ทิปโก	้ 
เอฟแอนด์บ	ีจ�ากดั	เปิดแคมเปญ	“ทปิโก้...เจอกนักมั็นดี”	รบัซมัเมอร์เพือ่ให้ผูบ้รโิภค
ได้รับประโยชน์จากน�้าผลไม้	 รับทั้งความสนุกสนานและสุขภาพดี	 กับช่วงเวลาดีๆ	 
ที่ต้องการความสดชื่นมากที่สุด

นนทกานต์	ทพัพะรงัส	ีองึ	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	เบอร์เจอร์โพรดกัส์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 และ	 ศิริพรรณ	 กิจก้องเจริญ	 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	 ลอมป์เบอร์ชเย่	 ปารีส	 
จัดงานแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในกลุ่ม	แอนตี้โอดอร์	ซีรีส์	(anti-odour	series)	
ที่ร้าน	Chikaliciousเซ็นทรัลเอ็มบาสซี

ณพัชฐสกุล	 ศรีลากุล	 ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจรักษาความสะอาด	 บริษัท	 คลีนนิ่งโซลูชั่น	
จ�ากัด	 จัดโครงการ	 “ส่งของขวัญวันปีใหม่ไทยให้ถึงบ้าน”	 ปี2	 โครงการพิเศษ 
เพื่อตอบแทนการท�างานของพนักงานแม่บ้านคลีนนิ่งโซลูชั่น	 ที่ใส่ใจดูแล	 ท�า 
ความสะอาดจนได้รับค�าชื่นชมจากลูกค้าจ�านวนมาก
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สังคม

สมคิด	 สมศรี	 อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 ร่วมกับ	 ชูศักดิ์	 
จันทยานนท์	 ประธานมูลมูลนิธิออทิสติกไทย	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	 และ 
ดร.กันทิมา	 กุญชร	 ณ	 อยุธยา	 ผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร	 
ทรูคอร์ปอเรชั่น	จัดงานรณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก	ประจ�าปี	2561	

นาวี	 อินทรสังขนาวิน	 บรรณาธิการบริหาร	 นิตยสารออดิโอไฟล์	 /	 วิดีโอไฟล์	 เป็น
ประธานเปิดงานแสดงเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์	 BAV	 HI-END	 SHOW	 2018- 
ที่สุดของงานแสดงเครื่องเสียงและโฮมเธียเตอร์กับประสบการณ์ระดับไฮเอ็นด	์ 
ครั้งที่	8	ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค	กรุงเทพฯ	

คีรี	 กาญจนพาสน์	 ประธานกรรมการ	 กลุ่มบริษัทบีทีเอส	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ	 
จัดงาน	 ‘ค่ายสถานี	 ส่งความสุขจากชาวบีทีเอส	 กรุ๊ปฯ’	 ครั้งท่ี	 3	 น�านักเรียน	 และ 
ครูจากโรงเรียนต่างจังหวัด	 ทัศนศึกษา	 ระบบขนส่งมวลชนท่ีประหยัดพลังงาน 
และสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส

ไพรินทร์	ชูโชติถาวร	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	ได้เป็นประธานเปิดงาน	
การประชุมวิชาการ	 และ	 แสดงนิทรรศการ	 อุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางไทย	 
ครั้งที่	4	และ	RAIL	Asia	Expo	2018	ณ	ฮอลล์แสดงสินค้า	สถานีรถไฟฟ้า	แอร์พอร์ต		
เรล	ลิงก์	มักกะสัน	

สุวรรณี	 จินชาง	 ประธานบริหารบริษัท	 นิราวิลล์	 พร็อพเพอร์ตี้	 จ�ากัด	พร้อมทีม 
งานผู้บริหาร	 ร่วมกันจัดงานครบรอบ	 10	 ปีแห่งความภาคภูมิใจ	 เพื่อเดินหน้า 
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แนวคิด	 สร้างบ้านคุณภาพเหมือนอาศัย 
อยู่เอง	พร้อมเตรียมเปิดตัว	2	โครงการใหม่ในปีนี้	

ศิริลักษณ์	 อันตรเสน	 ผู้จัดการโครงการทุนการศึกษา	 มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อ 
การพัฒนา	 น�าผู้บริจาคชาวญี่ปุ่นจากมูลนิธิผู้มีเมตตา	 ประเทศญี่ปุ่น	 เดินทางไป 
เยี่ยมนิสิต	 นักศึกษาที่ได้รับทุนและก�าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในเขตพื้นที ่
จังหวัดเชียงใหม่	และกทม.	เพื่อสอบถามความเป็นอยู่	

วันเพ็ญ	เกตุชาญชัย	Senior	Vice	President	Marketing	บริษัท	ไทยสมุทรประกัน
ชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	เมอบสิทธิพิเศษลูกค้า	 VIP	 จ�านวน	 5	 คน	 และสมาชิก	 
Line	 :	@oceanlife	จ�านวน	20	คน	ได้	Meet	&	Greet	พร้อม	Hi-touch	อย่าง 
ใกล้ชิดกับนักแสดงน�าจากละคร	“คมแฝก”	

กฤตภาส	กติตวิรนารถ	กรรมการบรหิาร	บรษิทั	แบงก์คิน้	ซนีอน	คอนเซป็น์คาร์	จ�ากดั	
ปล่อยคาราวานแรลลี่	 ในงาน	 “bankkin	 family	 rally	 รวมน�้าใจ	 ไฮโซแต่งไฟ	 
ไปเพื่อน้อง”	 เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถยนต์เปิดไฟส่องสว่างวิ่งบนท้องถนน	 และน�า 
สิ่งของไปมอบให้แก่บ้านเด็กอ่อนรังสิต	จ.ปทุมธานี				


