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ต้อง‘ลงุก�ำนนั’

เศรษฐกิจ 4

เสียงยืนยันควำมจ�ำเป็นที่ต้อง
ตั้งพรรค กปปส. เพื่อสำนต่อ
เจตนำรมณ์มวลมหำประชำชน 
บ่งบอกว่ำต้องให้มวยระดบัแม่
เหล็กลงมำเล่นเองหลังพรรค
ใหม่ศิษย์ร่วมค่ำยท�ำท่ำเป็น

มวยไร้รำคำ แม้ภำร 
กิจหลักของพรรค
ใหม ่และพรรค 
กปปส. จะเป็นกำร

อุ้ม “บิ๊กตู่” กลับมำ

เป็นนำยกฯ แต่ภำรกิจแรกที่
ต้องท�ำให้ส�ำเร็จก่อนคือ เตะ
ตดัขำพรรคเพือ่ไทยไม่ให้ม ีส.ส.  
เกิน 200 เสียง ยิ่งท�ำให้ลดลง
มำกเท่ำไรยิ่งดี เพรำะจะท�ำให้
ภำรกิจหลักหลังเลือกตั้ งมี
โอกำสเป็นไปได้มำกขึ้น กำร
วำงกลยุทธ์ช่วงชิงเพื่อให้ได้ 
ส.ส.บญัชรีำยชือ่มำกท่ีสดุจงึไม่
แพ้กำรช่วงชิงเก้ำอี้ ส.ส.เขต

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

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ยกให้เป็นมอืประสำนสบิทศิจะช่วย
ท�ำให้กลุ่มก๊วนทำงกำรเมืองท่ียัง
ลังเลเล่นแง่อยู ่ในตอนนี้ตัดสิน
ใจมำร่วมหวัจมท้ำยเพือ่ร่วมกนัท�ำ
ภำรกิจดัน “บิ๊กตู่” เป็นนำยกฯได้
ง่ำยขึ้น
 เป็นไปได้ว่ำหำกมพีรรค กปปส. 
อำจท�ำให้ไม่มีพรรครัฐมนตรีที่มี
ข่ำวจะเปิดตัวในเดือนมิถุนำยน 
เพรำะต้องระดมทรัพยำกรทุก
อย่ำงที่มีมำรวมกันไว้ที่เดียวเพื่อ
ควำมแข็งแกร่ง
 ถึงก�ำนันสุ เทพจะเป ็นมวย 
มีชื่อในภำคใต้ และใครก็มองว่ำ
ฐำนเสียงทับซ้อนกับพรรคประชำ 
ธิปัตย์จะไปตัดแต้มกันเอง
 แต่เป้ำหมำยที่แท้จริงอำจไม่ 
ใช่ภำคใต้ หำกแต่เป็นพื้นที่อีสำน 
เหนือ และภำคกลำง เชื่อว่ำพรรค 
กปปส. จะส่งผู้สมัครครบทุกเขต 
เพรำะกำรเลือกตั้งแบบบัตรใบ
เดียวทุกคะแนนเสียงมีควำม 
หมำย ถึงจะแพ้ในระบบเขตแต ่
ทกุแต้มมผีลต่อกำรค�ำนวณจ�ำนวน 
ส.ส.บัญชีรำยชื่อ
 เพ่ือไทยอำจกวำด ส.ส.เขต 
ในภำคอีสำน เหนือ แต่ ส.ส.บัญชี
รำยชื่อจะมีพรรคอื่นมำชิงส ่วน 
แบ่งไป ท�ำให้จ�ำนวน ส.ส. โดย 
รวมอำจไม่เกิน 200 เสียงอย่ำง 
ที่คำดกำรณ์ไว้
 แม้ภารกจิหลกัของพรรคใหม่ 
และพรรค กปปส. จะเป็นการอุม้  
“บิก๊ตู”่ กลบัมาเป็นนายกฯ แต่ 
ภารกจิแรกท่ีส�าคญัไม่แพ้กนัทีต้่อง
ท�าให้ส�าเรจ็คอื เตะตดัขาพรรค
เพือ่ไทยไม่ให้ม ีส.ส. รวมเกนิ 200 
เสยีงยิง่ท�าให้ลดลงมากเท่าไรยิง่ดี 
เพราะจะท�าให้ภารกจิหลักหลัง
เลอืกตัง้มโีอกาสเป็นไปได้มากขึน้
นัน่เอง

กำรประกำศตัง้พรรคกำรเมอืงเพือ่
สำนต ่อเจตนำรมณ ์มวลมหำ
ประชำชนของนำยสุเทพ เทือก
สบุรรณ อดตีแกนน�ำ กปปส. ไม่ใช่
เรื่องที่เกินควำมคำดหมำย
 แต่ที่เพิ่งมีควำมชัดเจนในช่วง
นี้เพรำะเป็นไฟท์บังคับที่เลี่ยงไม่
ได้
 เหตุที่เลี่ยงไม่ได้เพรำะสถำน 
กำรณ์ของกลุ่มก้อนที่ต้องกำรอุ้ม 
“บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชำ 
กลับมำเป็นนำยกรัฐมนตรีหลัง
เลือกตั้งก�ำลังเพลี่ยงพล�้ำ ตกอยู ่
ในสถำนกำรณ์เป็นรอง
 กำรเมืองหลังกำรเลือกต้ังจะ
เหลือกลุ่มกำรเมืองแค่ 2 กลุ่ม
 ไม่ใช่พรรคประชำธิปัตย์กับ
พรรคเพื่อไทย
 แต่เป็นกลุ่มที่เอำ “บิ๊กตู่” กับ
กลุ่มไม่เอำ “บิ๊กตู่”
 แม้ในทำงปิดจะมีกำรเจรจำกนั
อยูบ้่ำงกบักลุม่กำรเมอืงและพรรค
ขนำดเลก็ แต่ในทำงเปิดเผยพรรค
เหล่ำนั้นต้องแสดงจุดยืนยึดม่ัน
แนวทำงประชำธิปไตย สนับสนุน
คนของตัวเองที่มีชื่อในบัญชีผู ้
สมัครเป็นผู้น�ำประเทศ
 เ ม่ื อต ้ อ ง แสด ง จุ ด ยื นต ่ อ
สำธำรณะอย่ำงนั้นก็เท่ำกับเป็น 
กำรผูกมัดตัวเองที่จะแสดงท่ำที 
ในรัฐสภำในวันโหวตเลือกนำยก
รัฐมนตรีด้วย
 ท�ำให ้ โมเมนตัมกำรเมือง 
เอียงไปทำงเลือกคนจำกบัญช ี
รำยชื่อพรรคกำรเมืองเป็นนำยกฯ
มำกกว่ำจะเลือกคนจำกนอกบัญชี
 ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นคนในบญัชี
รำยชือ่ของพรรคกำรเมอืงใหญ่ 
คนในบัญชรีำยชือ่ของพรรคกำร 
เมอืงเลก็กม็วีำสนำได้เป็นนำยก
รัฐมนตรีหำกสำมำรถประสำน

ต้อง‘ลุงก�ำนัน’

ยังต้องกินน�้ำใต้ศอกรับบทพระ 
รองต่อไป
 ส่วนพรรคกำรเมอืงทีเ่ปิดหน้ำ
ประกำศอุ้ม “บ๊ิกตู่” กลับมำเป็น
นำยกฯเป็นเหมือนมวยไร้รำคำ 
บำงพรรคอำจไม่ได้ ส.ส. เลย บำง
พรรคอำจได้ ส.ส. ระดับต�่ำ 10
 เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ 
แม้จะมีส.ว. 250 คน รออยู่ใน 
สภาพร้อมให้การสนบัสนนุภารกจิ 
อุ้ม “บ๊ิกตู่” กลับมาเป็นนายกฯ 
แต่จะเป ็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิล  
ยากกว่าการอุ้มช้างไปอาบน�้า
 จงึร้อนถงึก�ำนนัสเุทพทีต้่อง
ยอมกลืนน�้ำลำยประกำศตั้ง
พรรคกำรเมืองมำสำนต่อเจต 
นำรมณ์มวลมหำประชำชน
 แม้ก�ำนันสุเทพจะไม่ลงสมัคร
รับเลือกตั้ง ผันตัวเองไปให้ค�ำ
ปรึกษำเชิงกลยุทธ์อยู ่ข ้ำงหลัง 
แต่ถือเป็นมวยมฝีีมอื และเป็นมวย
ระดับแม่เหล็กมีช่ือ ขึ้นชกเมื่อไร
คนแห่เข้ำดูวิกแตก
 ช่ือช้ันของก�ำนันสุเทพที่ ถูก 

ประโยชน์กับพรรคใหญ่ได้
 ประเด็นคือ เมื่ อทั้ งประชำ 
ธิปัตย์และเพื่อไทยต่ำงประกำศ
จุดยืนชัดเจนว่ำจะสนับสนุนคน 
ในพรรคเป็นนำยกรัฐมนตรีเท่ำ 
นั้นไม่เอำคนนอก ยิ่งท�ำให้พรรค
ขนำดเล็กมีพลังต่อรองทำงกำร
เมืองมำกขึ้น
 ประสำนประโยชน์กับพรรค
หนึ่งไม่ลงตัวก็สำมำรถหันไปประ 
สำนประโยชน์กับอีกพรรคหนึ่งได้
 ยิ่งประชำธิปัตย์ประกำศไม่ 
ร่วมสังฆกรรมกับเพื่อไทยยิ่งท�ำ 
ให้พรรคเล็กเนื้อหอม
 จะมกีำรท�ำโพลส�ำรวจจรงิหรอื
ไม่ไม่รู้ แต่มีข่ำวออกมำตลอดว่ำ 
มีกำรสุ่มส�ำรวจทั้งจำกฝ่ำยกำร 
เมืองและฝ่ำยควำมม่ันคงถึงตัว 
เลขจ�ำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรค 
จะได้หลังกำรเลือกตั้ง
 ตำมข่ำวที่ออกมำหลำยครั้ง 
เต็งหนึ่งที่จะชนะเลือกตั้งยังเป็น
เพื่อไทย ได้จ�ำนวน ส.ส. ระดับ 
200 เสียงขึ้นไป ส่วนประชำธิปัตย์

แม้จะมี ส.ว. 250 คนรออยู่ในสภา
พร้อมสนับสนุนภารกิจอุ้ม “บิ๊กตู่”
 แต่ก็จะเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิล
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In Brief : ย่อความ

ท�ำบุญเสียเปล่ำ

ทรรศนะ

สงัฆทำนจงึต้องศกึษำ เรยีนรู้ให้เกดิ
คุณเกิดประโยชน์ ไม่ใช่ท�ำแล้วเป็น
ทุกข์ เป็นโทษ เป็นบำป เป็นกรรม
โดยไม่รู้ตัว โดยหลงคิดว่ำเป็นบุญ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ตัวเลขมันฟ้อง!
“ไก่อู” ตัดพ้อ “สื่อ” สนใจแต่กำร 
เมือง ไม่สนใจผลงำนรัฐบำล ซึ่ง 
เตรียมจะแถลงผลงำน 4 ปี ทั้งที่
รัฐบำลก็ยังไม่ก�ำหนดชัดเจนว่ำจะ
แถลงเมื่อไร และที่ผ ่ำนมำรัฐบำล 
เองที่ชักเข ้ำชักออกไม่อยำกแถลง 
ผลงำนมำกกว่ำ เพรำะทุกคนก็รู้ว่ำ
รัฐบำลมีผลงำนอะไรที่โดดเด่นเป็น 
ชิ้นโบแดง ทั้งที้ใช้งบประมำณมหำ 
ศำลมำกกว่ำทุกรัฐบำลที่ผ่ำนมำ 
  งบประมำณ 4 ปีของรัฐบำลคสช.
สูงถึง 11 ล้ำนล้ำนบำท ทั้งยังมีกำร 
จัดท�ำงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
กลำงปีถึง 3 ครั้งและเป็นกำรท�ำ 
งบประมำณขำดดุลทุกปี คือรัฐบำลมี 
รำยจ่ำยสูงนั่นเอง
 ปีงบประมำณ 2558 ปีแรกรัฐบำล
คสช.ตั้งไว้ 2,575,000 ล้ำนบำท 
ปีงบประมำณ 2559 ครั้งแรกตั้ง 
ไว้  2,720,000 ล้ำนบำท แต่ภำยหลัง
เพิ่มเติมอีก 56,000 ล้ำนบำท เพิ่ม 
ขึ้นเป็น 2,776,000 ล้ำนบำท 
 ป ี งบประมำณ 2560 ตั้ ง ไว ้ 
2,733,000 ล้ำนบำท แต่ภำยหลัง 
ต้ังเพิ่มเติมอีก 190,000 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ้นเป็น 2,923,000 ล้ำนบำท  
และปีงบประมำณ 2561 เดิมตั้งไว้  
2,900,000 ล้ำนบำท แต่ตั้งเพิ่ม 
เติม 150,000 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็น 
3,050,000 ล้ำนบำท
 เห็นชัดเจนว่างบประมาณเพิ่ม 
ขึ้นต่อเนื่องทุกปีและยังมีการท�างบ
ประมาณเพิ่มเติมต ่อเนื่องอีก 3 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2561  
ก็ทะลุเกิน 3 ล้านล้านบาท ขณะที่ 
รายได้จากภาษกีจ็ดัเกบ็ไม่ได้ตามเป้า
 จงึน่ำจะถำมว่ำ 4 ปีกำรรฐัประ 
หำร ประเทศชำติและประชำชน 
สญูเสยีอะไรไปบ้ำงมำกกว่ำ!

พระครยูตธิรรมำนยุตุ หรอื “หลวงพ่อแป๊ะ”  
เจ้ำอำวำสวัดสว่ำงอำรมณ์ นครปฐม พูดถึง
สงัฆทำนทีโ่ยมมำถวำย  พบห่อทีท่�ำสวยหรูข้ำง
ในมีแต่ของเก่ำหมดอำยุและด้อยคุณภำพ  
หลวงพ่อแป๊ะยังบอกว่ำสังฆทำน 2,000 ชุดที ่
จะเอำไปแจกจ่ำยคนยำกจน ปรำกฏว่ำต้อง 
ทิ้งไปอย่ำงน่ำเสียดำย   
 อำตมำเองก็เคยบอกกับญำติโยมแล้วว่ำ 
อย่ำเอำไปซื้อสังฆทำนที่ตำมร้ำน เขำจัดของ
ส่วนใหญ่ไม่มีคุณภำพ ท�ำสวยหรู แต่ข้ำงใน
สิ่งของที่ใส่ไว้ไม่มีคุณภำพ หรือบำงครั้งก็หมด
อำยุ ใครจะมำถวำยสังฆทำนที่วัดสวนแก้ว 
ก็ขอให้มำซื้อที่วัดก็ได้ อำตมำบอกให้คนขำย 
ว่ำอะไรที่ควรจัด อะไรไม่ควรจัด เพรำะต้อง 
มำแกะมำเลี้ยงเด็ก เลี้ยงคนชรำ เขำจะได้กิน 
เพรำะพระเหลือใช้เหลือฉัน ก็ขอฝำกสักนิด
เถอะเรื่องสังฆทำน
 อาตมาบอกไปแต่โยมก็ไม่ค่อยจะฟังกัน 
บอกว่าที่วัดต้องการมากที่สุดคือปุ๋ย น�้า ต้นไม้  
ดังนั้นใครอยากจะช่วยก็มาท�าธนาคารน�้า 
ถวาย  แค่ 100 บาทพอ สังฆทานบางทีถัง 
ละ 200-300 บาท มาร่วมกองทุนตั้งธนาคาร
น�้า กองทุนป้องกันภัยพิบัติ กองทุนสัมมาชีพ 
กองทุนผู ้สูงวัย ยังได้บุญมากกว่าสังฆทาน 
ที่มันหมดอายุ พระท่านฉันไปก็ท้องเสีย เป็น
บาปด้วยซ�้า  
 เร่ืองสังฆทำนจึงต้องศึกษำ เรียนรู้ให้
เกิดคุณเกิดประโยชน์ ไม่ใช่ท�ำแล้วเป็น

ทกุข์ เป็นโทษ เป็นบำป เป็นกรรมโดยไม่รู้
ตัวโดยหลงคิดว่ำเป็นบุญ   
 ควำมเหน็ของหลวงพ่อแป๊ะจงึตรงกบัควำม
คิดของอำตมำที่คิดเรื่องนี้มำนำนแล้ว แต่บำง
คนก็ยังยึดติดควำมคิดแบบเก่ำๆ คิดว่ำจะต้อง
ท�ำอย่ำงนี้เท่ำนั้นจึงจะได้บุญให้คนตำย ท่ีจริง
ตอนพระให้พรโยมก็ไม่รู้ว่ำแปลว่ำอะไร “ยถำ 
วรวิหำ” ทีท่่ำนให้พรบอกว่ำโยมท�ำบญุถกูต้อง
ดีงำมแล้ว ปรำรถนำสิ่งใดย่อมได้ ปรำรถนำ
กุศลนี้ให้ใครก็ย่อมได้
 ขอให้ท�ำบญุให้ถกูต้องให้ได้ประโยชน์ ไม่ใช่
สังฆทำนที่หมดอำยุ มีแต่ของเน่ำของเสีย  
ของไม่มีคุณภำพ ใช้ไม่ได้ ท�ำไปก็ไร้ประโยชน์ 
อย่ำงนี้ถือว่ำท�ำบุญเสียเปล่ำ ท�ำให้มีคนเอำ 
ไปล้อเล่นว่ำ ท�ำบุญเสียเปล่ำ ไหว้เจ้ำดีกว่ำ 
อย่ำงนี้เสียหำยต่อชำวพุทธเรำ ขอให้ชำวพุทธ
ช่วยกันแก้ไข ท�ำเร่ืองที่มันไม่เป็นคุณให้เป็น
ประโยชน์ ท�ำบุญแล้วไม่เสียเปล่ำ ไม่เสียเงิน 
ให้พ่อค้ำที่เอำเปรียบ ใจบำป เอำของหมด 
อำยุหรือไม่มีคุณภำพมำขำย 
 อย่ำงที่หลวงพ่อแป๊ะบอกว่ำ อะไรที่ใส่
ถุงใสๆก็ให้มองเห็นให้ชัดๆ ญำติโยมจะ
ได้รูว่้ำของในห่อมอีะไร   ไม่ใช่ดูแค่ห่อหุ้ม
สวยๆ กระดำษทิชชูยัดเต็มไปหมด ก็ขอ
ฝำกว่ำข้อคิดของหลวงพ่อแป๊ะให้คิดและ
เตือนใจ ญำติโยมจะได้ท�ำบุญอย่ำงฉลำด 
พระพุทธเจ้ำจึงสรรเสริญบุคคลที่ใคร่ 
ครวญดีแล้ว  
 เจริญพร
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บตัรเครดติธนชำตกระตุน้ท่องเทีย่ว

เศรษฐกิจ

สงครำมกำรค้ำสหรฐั-จนีกดดนัหุน้
เคทีบีนี้ ดัชนียังผันผวนเพรำะวิตกสงครำมกำรค้ำสหรัฐกับจีน 
รวมทั้งกำรเลือกตั้งและข่ำวลบหุ้นกลุ่มแบงก์ ประเมินดัชนีสัป 
ดำห์นี้ 1,710-1,750 จุด เน้นลงทุนกรอบสั้นๆ

ประชุม : นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า  
เป็นประธานการประชุมสามัญประจ�าปี 2561 เพื่อรายงานผลประกอบการของ 
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด ประจ�าปี พ.ศ. 2560 โดยมีคณะผู้บริหารและ
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม

ร่วมงาน TAPA : สมพล ธนาด�ารงศักดิ์ อุปนายกสมาคมฝ่ายพัฒนาการส่งออก 
และงานแสดงสินค้า สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และกรรมการผู้จัดการ  
บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) ร่วมงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน 
อะไหล่ยานยนต์ TAPA 2018 ที่ไบเทค บางนา 

นำยวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธำน
กรรมกำรบรหิำรบรษิทัหลกัทรพัย์ 
เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ 
KTBST กล่ำวถึงตลำดหุ้นทั่วโลก
สัปดำห์ที่ผ่ำนมำปรับตัวลดลงอีก
ครัง้ โดยตลำดสหรฐักงัวลสงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรฐักบัจนีจะกลับ
มำสร้ำงควำมกดดันอีกครั้ง หลัง
จำกสหรฐัเตรยีมพจิำรณำเกบ็ภำษี
เพิ่มในสินค้ำน�ำเข้ำจำกจีนมูลค่ำ  
100,000 ล้ำนดอลลำร์ ขณะที่
ตวัเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคเกษตร
ก็เพิ่มขึ้นเพียง 103,000 ต�ำแหน่ง 
จำกที่คำดว่ำจะเพิ่มขึ้น 193,000 
ต�ำแหน่ง ตัวเลขกำรว่ำงงำนจึงยัง
ทรงตวัที ่ 4.1%  ฉดุให้เงนิดอลลำร์
อ่อนค่ำลงเมื่อเทียบกับเงินสกุล
หลักอ่ืนๆ เช่นยูโรและเยน เป็น 
ต้น ปัจจัยที่ต้องติดตำมคือรำย 
งำนกำรประชุมนโยบำยทำงกำร
เงิน (FOMC Minutes) วันที่ 12 
เมษำยน เพื่อดูสัญญำณกำรปรับ
ขึ้นอัตรำดอกเบี้ยของ Fed ที่นำย
เจโรมี พำว์เวลล์ กล่ำวว่ำ Fed อำจ
จ�ำเป็นต้องเดินหน้ำปรับขึ้นอัตรำ
ดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตรำเงิน 
เฟ้อให้อยู่ในกรอบ
 ส�ำหรับทิศทำงตลำดหุ้นไทย
สัปดำห์นี้ (9-12 เมษำยน) มีตัว 
แปรในทำงลบท�ำให้นกัลงทนุชะลอ 
กำรลงทนุก่อนวนัหยดุยำว ทัง้ดชันี

หลุด 1,750 จดุลงมำ แม้จะมโีอกำส 
รบีำวด์แต่หำกไม่มปัีจจยับวกหนนุ 
ดัชนีก็ไปได้ไม่ไกล ปัจจัยส�ำคัญที่
มีผลต่อตลำดยังเป็นสงครำมกำร
ค้ำของสหรัฐกับจีน แม้ประเมินว่ำ
น่ำจะจบลงด้วยกำรเจรจำก็ตำม 
รวมถึงกำรเลือกตั้งท่ียังไม่ชัดเจน

นำงธีรนำรถ พ่วงมหำ ผู้อ�ำนวย
กำรอำวุโส ฝ่ำยผลิตภัณฑ์บัตรเคร 
ดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ธนำคำร
ธนชำต จ�ำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ 
รัฐบำลมีโครงกำรกระตุ้นกำรท่อง
เที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยให้
น�ำค่ำใช้จ่ำยมำลดหย่อนภำษีได้
และมกีำรส�ำรวจพบว่ำ คนไทยเดนิ
ทำงในประเทศ ไม่ว่ำจะท่องเที่ยว 
เยี่ยมญำติ หรือท�ำงำน เฉลี่ยคน 
ละ 5 ทรปิต่อปี ธนชำตจงึมอบสทิธิ
ประโยชน์ให้ลูกค้ำบัตรเครดิตใน
กำรท่องเท่ียวจังหวัดเมืองรองใน
รำคำพเิศษ อำท ิ ตัว๋เครือ่งบนิ โรง 
แรม ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ร้ำนกำแฟ 
 ทั้งนี้ต้ังแต่ธนชำตเปิดบัตรเคร 
ดิตตระกูล DIAMOND ปีที่ผ่ำน 
มำพบว่ำ ยอดใช้จ่ำยผ่ำนบัตรใน
หมวดท่องเท่ียวต่ำงประเทศจำก
กลุม่ผูถ้อืบตัร BLACK DIAMOND 
และ BLUE DIAMOND ซึ่งมีก�ำลัง

ว่ำจะเลื่อนหรือไม่ ทั้งยังมีข่ำวลบ
ของกลุม่ธนำคำรและกลุม่พลงังำน 
ดังนั้น กลุ่มหุ้นที่มีโอกำสเดินหน้ำ
ต่อจึงยังมีไม่มำก กำรเข้ำลงทุนจึง

ประมำณ 12% โดยเฉพำะกลุม่ท่อง
เที่ยวและโรงแรมโตกว่ำเดิม 30%  
ธนชำตจึงต้ังเป้ำยอดกำรใช้จ่ำย
ผ่ำนบตัรเครดติทกุประเภทในหมวด 
ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ท่องเท่ียวและ 
โรงแรม รวมถึงปั๊มน�้ำมันโต 15% 
จะเน้นเร่ืองพัฒนำสิทธิประโยชน์
ของบัตรเครดิตซึ่งจะได้รับคะแนน
สะสมสูงถึง 4 เท่ำ และหำกใช้จ่ำย
ในหมวดร้ำนอำหำรจะได้รบัคะแนน
สะสม 2 เท่ำตำมประเภทของบัตร
ที่ถือ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง
อีคอมเมิร ์ซ ช็อปปิ ้งออนไลน์  
ซูเปอร์มำร์เกต ห้ำงสรรพสินค้ำ 
ห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่

ซื้อสูงในครึ่งปีหลังของปี 2560 มี
ยอดเพิม่ขึน้ 18% เมือ่เทยีบกบัครึง่
ปีหลังของปี 2559 โดยผู้ถือบัตร 
BLACK DIAMOND มียอดใช้จ่ำย
เฉลี่ยทริปละ 71,000 บำทต่อบัตร 
ส่วน BLUE DIAMOND 25,000 
บำทต่อบตัร สถำนทีท่่องเทีย่วยอด
นิยมอันดับหนึ่งคือญี่ปุ ่น โดยผู ้ 
ถอืบตัร BLACK DIAMOND จะได้
รับคะแนนสะสมสูง 6 เท่ำ และ
สำมำรถน�ำยอดใช้จ่ำยสกลุเงนิต่ำง
ประเทศผ่อน 0% นำน 6 เดือน 
บัตรตระกูล DIAMOND ที่ให้เติม 
น�้ำมนัทกุป๊ัมทกุทีท่ัว่โลกและให้เคร 
ดิตเงินคืนสูงสุด 3.5%
 ส่วนยอดใช้จ่ำยผ่ำนบตัรเครดติ
ธนชำตในประเทศทีม่ำจำกกำรจบั
จ่ำยกบัร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร ท่องเทีย่ว 
และโรงแรม ตลอดจนปั๊มน�้ำมัน 
ช่วงมกรำคม-กุมภำพันธ์ 2561 
เพิม่ขึน้จำกช่วงเดยีวกนัของปี 2560 

ต้องพิจำรณำเป็นรำยตัว และ
ลงทนุในกรอบเวลำสัน้ๆ โดยเฉพำะ
ในหุน้ขนำดใหญ่ทีร่ำคำอ่อนตวัลง
มำและมปัีจจยับวกหนนุอย่ำง AOT,  
CPALL, CPN และหุ้นที่มีกำรจ่ำย
เงินปันผลในอัตรำที่สูงเช่น LH 
(Dividend Yield ปีนี้ 6.2% ; 
Bloomberg) และหุน้ทีม่ปัีจจยับวก
อ่ืนๆ ประกอบด้วย CPF และ 
TOA โดยประเมินกรอบดัชนีใน
สัปดำห์นี้อยู่ที่ 1,710-1,750 จุด
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ต่างประเทศ

‘คมิ’พร้อมเจรจำปลดนวิเคลยีร์ 
สื่อในสหรัฐยืนยันเจ้ำหน้ำที่เกำหลีเหนือ
บอกสหรฐัว่ำผูน้�ำเกำหลเีหนอืพร้อมเจรจำ
เรื่องปลดนิวเคลียร์ เป็นกำรให้หลักประ 
กันที่จะปูทำงไปสู่กำรประชุมสุดยอดกับ
ประธำนำธิบดีสหรัฐต่อไป 
 เจ้ำหน้ำที่สหรัฐเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์ 
วอลล์สตรที เจอร์นลั และหนงัสือพิมพ์วอชงิตัน 
โพสต์ ว่ำ สหรัฐขอยืนยันว่ำผู้น�ำเกำหลีเหนือ
พร้อมเจรจำเรื่องปลดนิวเคลียร์บนคำบสมุทร
เกำหลี นับเป็นครั้งแรกที่เกำหลีเหนือยื่นข้อ
เสนอโดยตรงต่อสหรัฐ หลังจำกเคยเสนอผ่ำน
นำยชุง อึย ยอง ที่ปรึกษำควำมมั่นคงแห่งชำติ

เกำหลีใต้ โดยวอลล์สตรที เจอร์นลั มองว่ำหลงั
จำกที่สหรัฐประกำศเมื่อเดือนก่อนว่ำตกลง 
จะร่วมกำรประชุมสุดยอดคร้ังประวัติศำสตร์ 
กับเกำหลีเหนือภำยในสิ้นเดือนพฤษภำคม 
เกำหลีเหนือก็ไม่ได้มีควำมเคลื่อนไหวใดๆ 
ท�ำให้สหรัฐกังวลว่ำเกำหลีใต้กล่ำวเรื่องเกำหล ี
เหนือเต็มใจเจรจำเรื่องอำวุธนิวเคลียร์มำก 
เกินจริงหรือไม่ เพรำะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกำร
ยืนยันเรื่องเวลำหรือสถำนที่ประชุมสุดยอด 
กับสหรัฐ 
 หลำยฝ่ำยยังคงสงสัยว่ำกำรเจรจำสุดยอด
เกำหลีเหนือ-สหรัฐจะได้ผลเป็นรูปธรรมหรือ

ไม่ เพรำะสหรฐัยนืกรำนให้เกำหลเีหนอืยกเลิก
โครงกำรอำวุธนิวเคลียร์ กำรเสริมสมรรถนะ 
แร่ยูเรเนียม และโครงกำรขีปนำวุธน�ำวิถี ขณะ
ที่เกำหลีเหนือคงจะเรียกร้องให้กำรปลดนิว 
เคลยีร์ต้องรวมไปถงึกำรยกเลกิค�ำมัน่ของสหรฐั
เรื่องใช้นิวเคลียร์ปกป้องเกำหลีใต้ และย�้ำให้
สหรัฐถอนทหำรออกจำกคำบสมุทรเกำหลี
 ขณะทีก่ระทรวงพำณชิย์จนีออกแถลงกำรณ์
ผ่ำนเว็บไซต์ว่ำ จีนห้ำมส่งออกสินค้ำที่อำจ 
น�ำไปผลิตอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูงให้
แก่เกำหลีเหนือ ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุม 
คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติที่ว่ำ
ด้วยโครงกำรนิวเคลียร์และขีปนำวุธเมื่อเดือน
กันยำยนปีที่แล้ว รวมถึงกำรส่งออกเชื้อเพลิง
จำกจีนไปเกำหลีเหนือก็ลดลงตั้งแต่เดือน
กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ

ส�ำนักข่ำวซำนำของทำงกำรซีเรียรำยงำนว่ำ
ฐำนทัพอำกำศซีเรีย จังหวัดฮอมส์ทำงตอน
กลำงของซีเรีย ถูกถล่มด้วยขีปนำวุธ  โดยซีเรีย
ระบุว่ำระบบป้องกันภัยทำงอำกำศสำมำรถ 
ยิงสกัดขีปนำวุธไว้ได้หลำยลูก แต่ไม่มีกำรเปิด
เผยผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บ
 ก่อนหน้ำนี้ ประธำนำธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ของสหรัฐ ได้เตือนผ่ำนทวิตเตอร์ซึ่งครบรอบ 1 
ปีที่สหรัฐยิงขีปนำวุธครูซถล่มฐำนทัพอำกำศ
ซีเรียเพ่ือตอบโต้กำรโจมตีด้วยก๊ำซพิษซำริน 
เมื่อปี 2560 ถึงกำรใช้อำวุธเคมีโจมตีเมืองดูมำ 
เมืองภำยใต้กำรยึดครองของกลุ่มกบฏในเขต
ชำนกรุงดำมสักสั  ผูน้�ำสหรัฐระบุว่ำ มผีูเ้สยีชวีติ
ทั้งผู้หญิงและเด็กจำกอำวุธเคมีอย่ำงไร้เหตุผล  
โดยประธำนำธิบดีวลำดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย 
และอหิร่ำนมส่ีวนสนบัสนนุประธำนำธบิดบีำชำร์  
อัล-อัสซำด ของซีเรีย 
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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	เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนิกส,์	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)

ถล่มฐำนทัพอำกำศซีเรีย 



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

  
 

	 	 	 	 	 	 วันที่	10	เมษายน	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 ด้วยคณะกรรมการ	บริษัท	อิโตคิ	โมเดอร์นฟอร์ม	จำากัด	ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่	1/2561	ในวันที่	27	เมษายน	2561	เวลา	10.00	น.	ณ	สำานักงานเลขที่	699	อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

ทาวเวอร์	 ชั้นที่	 22	 ถนนศรีนครินทร์	 แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพมหานคร	 10250	 โดยมี

ระเบียบวาระการประชุมดังนี้

	 วาระที่	1	 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2560	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	2		 คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	3		 พจิารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีส้ินสุด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2560	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	4		 พิจารณาการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2560

	 วาระที่	5		 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	 และกำาหนด 

	 	 	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2561	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	6	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2561	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	7	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

 

			 	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

                                                                                            

	 	 	 	 	 (นายคัสซึฮิโกะ	ฮิราโนะ)

						 	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการ
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	 	 	 	 	 	 วันที่	10	เมษายน	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 ด้วยคณะกรรมการ	 บริษัท	 ยูไอซีซี	 จำากัด	 ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 
ครั้งที่	1/2561	ในวันที่	25	เมษายน	2561	เวลา	13.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	25	อาคารโมเดอร์น
ฟอร์มทาวเวอร์	เลขที่		699	ถนนศรีนครินทร์	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	
10250	โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

	 วาระที่	1		รับรองรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท	(เอกสารแนบ)
	 วาระที่	2		คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	(เอกสารแนบ)
	 วาระที่	3	 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบกำาไรขาดทุนประจำาปี	 สิ้นสุด		 
	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	(เอกสารแนบ)	
	 วาระที่	4		พิจารณาการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2560
		 วาระท่ี	5	 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	 และ 
	 	 	 กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2561	(เอกสารแนบ)
	 วาระท่ี	6		พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี	 และกำาหนดค่าตอบแทน	 ประจำาปี	 2561 
		 	 	 (เอกสารแนบ)
	 วาระที่	7	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว
 
	 	 	 	 	ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 		(นายทักษะ	บุษยโภคะ)	
				 	 	 		 ประธานกรรมการ
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	 	 	 	 	 วันที่	10	เมษายน	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561
เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	แอ๊บโซลูท	ไอจีนิคส์	จำากัด	ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561	ในวันที่	25	เมษายน	2561	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	25	อาคาร 
โมเดอรน์ฟอรม์ทาวเวอร	์เลขท่ี	699	ถนนศรีนครินทร์	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพมหานคร	
10250	โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

	 วาระที่	1		รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560	(เอกสารแนบ)
	 วาระที่	2		คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	(เอกสารแนบ)
	 วาระที่	3	 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	 
	 	 (เอกสารแนบ)
	 วาระที่	4	 พิจารณาการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2560
	 วาระที	่5	 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกำาหนดออกตามวาระ	และกำาหนด 
	 	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2561	(เอกสารแนบ)
	 วาระที่	6	 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2561	
	 	 (เอกสารแนบ)
	 วาระที่	7	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว
 
			 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 (นายวโรกาส	ตาปสนันทน์)
				 	 	 กรรมการผู้จัดการ
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	 	 	 	 	 	 วันที่	10	เมษายน	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 ด้วยคณะกรรมการบริษัท	 ระฟ้า	 แอสโซซิเอทส์	 จำากัด	 ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	 

ครั้งที่	 1/2561	 ในวันที่	 25	 เมษายน	 2561	 เวลา	 11.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	 25	 อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

ทาวเวอร์	 เลขที่	 699	 ถนนศรีนครินทร์	 แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพมหานคร	 10250	 โดย 

มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

	 วาระที่	1	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2560	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	2	 คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	3	 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน	และงบกำาไรขาดทุนประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	

	 														31	ธันวาคม	2560	(เอกสารแนบ)	

	 วาระที่	4		 พิจารณาการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2560

	 วาระที่	5		 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	 และกำาหนด 

	 	 	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2561(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	6		 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2561	(เอกสารแนบ)

	 วาระที่	7	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

 

			 																 ขอแสดงความนับถือ

																																											 (นายชัชชัย	ธรรมารุ่งเรือง)

																																	 	ประธานกรรมการ

RA	Fah-p1-060418=3*5



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

สมำคมกีฬำขี่ม ้ำโปโลแห่งประ 
เทศไทย โดย นำยธวัชชัย ทวีศรี 
เลขำธิกำรสมำคมฯเป็นประธำน
เปิดกำรแข่งขันกีฬำขี่ม้ำโปโลเชื่อม
สัมพันธไมตรีระดับนำนำชำติครั้ง
ที่ 11 รำยกำร The Ambassador 
Cup 2018 กำรแข่งขันรอบชิงชนะ
เลิศในคอนเซ็ปต์ทไวไลท์ ซำฟำรี
 นำยธวัชชัย ทวีศรี เลขำธิกำร
สมำคมกีฬำขี่ม ้ำโปโลแห่งประ 
เทศไทยเปิดเผยว่ำ ส�ำหรับกำร
แข่งขันกีฬำขี่ม้ำโปโลรำยกำร The 
Ambassador Cup 2018 ได้จดัให้
มีขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยครั้งนี้
เป็นครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นกำรเกิดขึ้น
จำกควำมร่วมมือของสมำคมฯ กับ
คณะทูตำนุทูตประเทศต่ำงๆเพื่อ
เช่ือมสมัพนัธไมตรรีะหว่ำงประเทศ
ให้แน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้นพร้อมทั้ง 
ยังได้พัฒนำศักยภำพนักกีฬำขี่ม้ำ
โปโลของไทย ให้มโีอกำสลงแข่งขนั
ในรำยกำรระดับสำกล ซึ่งทำงสมำ 

สังคม

The Ambassador Cup 2018

คมได้แบ่งนักกีฬำออกเป็น 9 ทีม 
ได้แก่ ทมี คงิ เพำเวอร์, อำห์มบีำห์, 
โกลเบิล พอร์ต, แอ็กซ์ซุส, ลอสพิ 
รำตำส, บีพี โปโล, เอสพีพี, ไทร์บ 
และลอรีอัล เม็น เอ็กซ์เพิร์ท 
 ส่วนบรรยำกำศของงำนภำยใน 
วเีอส สปอร์ตคลบั ถกูเนรมติขึน้ใน

บรรยำกำศแคมปิ้งบนสนำมหญ้ำ
อันเขียวชอุ ่ม ภำยใต้คอนเซ็ปต์
ทไวไลท์ ซำฟำรีโดยมีเหล่ำดำรำ  
เซเลบรติี ้เข้ำร่วมงำนมำกมำยอำทิ 
เจำ้ชำยเจฟรี ่โบลเกยีห์ จำกประเทศ 
บรูไนดำรุสซำลำม, วิชัย-เอมอร 
ศรวีฒันประภำ, ฮำจ ีอชิมำเอล บนิ 

ฮำจี อับดุล มำนับ เอกอัครรำชทูต
บรูไนดำรุสซำลำมประจ�ำประเทศ 
ไทย, ดร.วชิติ สรุพงษ์ชยั, จลุพยพั-
อภินรำ ศรีกำญจนำ, วทัญญู  
มุ่งหมำย, อนุสรณ์ มณีเทศ, วลัย
ลักษณ์ มุสิกโปฎก และ รัศมี ทอง
สิริไพรศรี พร้อมสนุกกับกิจกรรม
จำกบู๊ธสปอร์นเซอร์กำรแสดงโชว์
เปิดกำรแข่งขัน “The Treasure  
of Jungle” กับประเพณีย�่ำสนำม 
สตอมปิ้ง เดอะดิวอทส์ 
 ปิดท้ำยด้วยกำรมอบรำงวัลให้
กบัม้ำทีม่ฝีีเท้ำด ีได้แก่ จงัเกิล้  ทร,ู 
รำงวัลผู้เล่นทรงคุณค่ำ ได้แก่ ซำน
ติอำโก้ ลูจำนทีมโกลเบิล พอร์ต, 
รำงวลัขวญัใจช่ำงภำพ ฝ่ำยหญงิ คือ  
ปรำงค์-อภินรำ ศรีกำญจนำ ฝ่ำย
ชำย คอื แมน-วทญัญ ูมุง่หมำย และ 
รำงวลัสดุท้ำยส�ำหรบัคนืนีก้ำรแต่ง
กำยโดดเด่นและเข้ำคอนเซป็ต์ ฝ่ำย
หญงิ คอืลกูหม-ีรศัม ีทองสริไิพรศรี 
ฝ่ำยชำย คอื ศขุอนนัต์ ศริวินชิสนุทร

  
 

                                                      วันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ดว้ยคณะกรรมการ บรษิทั  โมเดอรน์ฟอรม์เฮลทแ์อนดแ์คร ์จำากดั  ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุใหญส่ามญั 

ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 ในวนัที ่ 26 เมษายน  2561  เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งประชมุชัน้ 25  อาคารโมเดอรน์ฟอรม์ 

ทาวเวอร์  เลขท่ี  699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  โดยมรีะเบยีบ 

วาระการประชุมดังนี้

 วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (เอกสารแนบ)

 วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (เอกสารแนบ)

 วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำาปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (เอกสารแนบ)

 วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำาไรประจำาปี 2560

 วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ   

 วาระที่ 6 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำาปี 2561 (เอกสารแนบ)

 วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน ประจำาปี 2561 (เอกสารแนบ)

 วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

        ขอแสดงความนับถือ

                                                    (นายโยธิน เนื่องจำานงค์)

       กรรมการ
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	 	 	 	 	 	 วันที่	10	เมษายน	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2561

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น

	 ด้วยคณะกรรมการ	บริษัท	 โมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์	จำากัด	 ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ 

หุ้น	ครั้งที่	1/2561	ในวันที่		25	เมษายน	2561	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	25	อาคารโมเดอร์นฟอร์ม 

ทาวเวอร์	 เลขที่	 699	 ถนนศรีนครินทร์	 แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง	 กรุงเทพมหานคร	 10250	 โดยมี

ระเบียบวาระการประชุม	ดังนี้

	 วาระที่	1		 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2560	(เอกสารแนบ)

											วาระที่	2		 คณะกรรมการรายงานผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	(เอกสารแนบ)

					 วาระท่ี	3	 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบกำาไรขาดทุนประจำาปี	 สิ้นสุด	 ณ	 

	 	 	 วันที่	31	ธันวาคม	2560	(เอกสารแนบ)	

										 วาระที่	4	 พิจารณาการจัดสรรกำาไรประจำาปี	2560

										 วาระที	่5		 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ	 และกำาหนด 

	 	 	 ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจำาปี	2561	(เอกสารแนบ)

									 วาระที	่6		 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช	ีและกำาหนดคา่ตอบแทน	ประจำาป	ี2561	(เอกสารแนบ)

								 วาระที่	7	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว

 

	 	 	 	 	 	 		ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 	 	 (นายโยธิน	เนื่องจำานงค์)	

				 	 	 	 	 	 								กรรมการ
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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) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือกลับเข้ารับต�าแหน่งเป็น 
   กรรมการบริษัทฯ
  4) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมฯ 
  5) หลักเกณฑ์การมอบฉันทะ การลงทะเบียน และออกเสียงในที่ประชุมฯ  
   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�ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ�าปี  
 2560 (ครั้งที่ 39) เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับ 
 ตัง้แต่วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ 
 กระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ 
 บริษัทฯ http://www.Varopakorn.com*

 ความเหน็ของคณะกรรมการเหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 ประจ�าปี 2560 (ครัง้ที ่39) เมือ่วนัศกุร์ที ่28 เมษายน 2560 ซ่ึงคณะกรรมการเห็น 
 ว่าได้มกีารบนัทกึรายงานการประชมุไว้อย่างถูกต้องให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�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 ส้ินสุด 
 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 
 ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั ส�านกังาน อวีาย  
 จ�ากดั และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงแสดงฐานะทางการ 

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

 วตัถปุระสงค์และเหตผุลบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุน้ปีละ 1 ครัง้ 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ 
 พจิารณาอนมุตัขิองทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ โดยตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน  
 จ�ากดั และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ก�าหนดว่า “ห้ามมใิห้แบ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอ่ืน  
 นอกจากก�าไร”  ณ สิน้ปี 2560 บริษทัฯ 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�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�าไรสุทธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (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

 วตัถปุระสงค์และเหตผุลตามพระราชบัญญัติบรษิทัมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของ 
 บริษัท ก�าหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 

 ต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซ่ึงในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�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

 ความเหน็ของคณะกรรมการคณะกรรมการบริษทัซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยี  
 ได้หารอืกนัและได้พจิารณาคณุสมบตัเิป็นรายบคุคลอย่างละเอยีด ถอืเป็นบคุคลผู้ 
 ทรงคณุวฒุ ิมปีระสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  มภีาวะผูน้�าวสิยัทศัน์กว้างไกล มคีณุธรรม 
 และจรยิธรรม มปีระวตัทิ�างานไม่ด่างพร้อย มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ 
 อย่างอสิระ มพีืน้ฐานและความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี และได้พจิารณาผลการ 
 ปฏบิตังิานในต�าแหน่งหน้าทีก่รรมการ ซึง่กรรมการทีค่รบวาระออกทัง้ 4 คน คณะกรรมการ 
 บริษัทจงึมมีติเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหา 
 เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561(ครัง้ที ่40) เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบวาระ  
 4 ท่าน ประกอบด้วย 1)นายทาเคชิ ยาตาเบ้ 2)นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์  
 3)นางสรณย์ี ดพัีนธ์ุพงษ์  4)นายสหสห์ี  ชิตานนท์ 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  
 เน่ืองจากมาตรฐานการท�างานท่ีดี มคีวามเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏบัิติ 
 หน้าทีไ่ด้อย่างดีถกูต้องตลอดมา 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    : เบี้ยประชุมครั้งละ 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
 อนึง่เพือ่ความสะดวกหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์แต่งตัง้บุคคลอืน่เข้าร่วมประชมุ
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 ***
      อยู่บ้านเลขท่ี 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 และเสนอชื่อบุคคลที่ม ี
  คุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  ของบริษัทฯ http.//www.Varopakorn.com และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ 
  ไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอวาระและ/หรอื เสนอรายชือ่บคุคลใดเพือ่รบัการคดัเลอืกแต่อย่างใด
 *** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 9ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

 

VARO-p1-030418=14x10

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 และออกเสียงในที่ประชุมฯ  
   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

 วตัถุประสงค์และเหตผุลบริษทัฯ ได้ท�ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ�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 (คร้ังที ่39) เมือ่วันศกุร์ที ่28 เมษายน 2560 ซ่ึงคณะกรรมการเห็น 
 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 ซึ่งสรุปผลการด�าเนินงานของ บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 
 ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2560 ส้ินสุด 
 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 
 ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั ส�านกังาน อวีาย  
 จ�ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการ 

 เงนิและผลด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ในปี 2560 ทีผ่่านมา โดยสรปุสาระส�าคญัดงัน้ีคือ
       
                                                            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

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

 วตัถปุระสงค์และเหตผุลบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ปีละ 1 ครัง้ 
 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ 
 พจิารณาอนมุตัขิองทีป่ระชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ โดยตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชน  
 จ�ากดั และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ 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 
 หุน้ให้อนมุติัจ่ายเงนิปันผลจากก�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 
 รับเงนิปันผล (Record date) ในวันพธุที ่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

 วตัถปุระสงค์และเหตผุลตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั และข้อบงัคบัของ 
 บริษัท ก�าหนดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก 

 ต�าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 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

 ความเหน็ของคณะกรรมการคณะกรรมการบรษัิทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มส่ีวนได้เสยี  
 ได้หารอืกนัและได้พจิารณาคณุสมบตัเิป็นรายบคุคลอย่างละเอยีด ถอืเป็นบคุคลผู้ 
 ทรงคณุวฒุ ิมปีระสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  มภีาวะผูน้�าวสิยัทศัน์กว้างไกล มคีณุธรรม 
 และจรยิธรรม มีประวตัทิ�างานไม่ด่างพร้อย มคีวามสามารถในการแสดงความคดิเหน็ 
 อย่างอสิระ มพ้ืีนฐานและความเชีย่วชาญจากหลากหลายอาชพี และได้พจิารณาผลการ 
 ปฏบิติังานในต�าแหน่งหน้าทีก่รรมการ ซึง่กรรมการทีค่รบวาระออกทัง้ 4 คน คณะกรรมการ 
 บรษิทัจงึมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะคณะกรรมการสรรหา 
 เสนอทีป่ระชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561(ครัง้ท่ี 40) เลอืกตัง้กรรมการท่ีครบวาระ  
 4 ท่าน ประกอบด้วย 1)นายทาเคชิ ยาตาเบ้ 2)นายสมเกียรติ ถวิลเติมทรัพย์  
 3)นางสรณย์ี ดพีนัธุพ์งษ์  4)นายสหสีห์  ชติานนท์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอกี 
 วาระหนึง่ทัง้นี ้ประวตัขิองบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ปรากฏอยูใ่นสิง่ทีส่่งมาด้วย3 **

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561
  
 วตัถปุระสงค์และเหตผุลในปี 2560 บรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ได้รบัการแต่งต้ัง 
 เป็นผูส้อบบัญชปีระจ�าปี 2560 และคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารพจิารณาคดัเลอืก 
 ส�านกังานสอบบญัชปีระจ�าปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ให้บรษิทั  
 ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 เน่ืองจากมาตรฐานการท�างานทีด่ ีมคีวามเช่ียวชาญในการสอบบญัชี และได้ปฏบิตั ิ
 หน้าทีไ่ด้อย่างดถีกูต้องตลอดมา นอกจากนัน้ได้พจิารณาเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณงาน 
 และอตัราค่าตรวจสอบบญัชกีบับรษัิทจดทะเบียนอืน่ในระดบัเดยีวกนัแล้วเหน็ว่า 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�านักงาน อีวาย จ�ากัด / 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(คร้ังท่ี 40) อนุมัติค่าสอบบญัช ีและแต่งตัง้ 
 บุคคลข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี 2561

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
  
 วัตถุประสงค์และเหตุผลจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันศุกร์ที่  

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

 ความเห็นของคณะกรรมการคณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่า 
 ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม 
 ประเภทเดียวกนั และพจิารณาจากผลการด�าเนนิการของบริษัทในปี 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
 อนึง่เพือ่ความสะดวกหากผูถ้อืหุ้นท่านใดประสงค์แต่งต้ังบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ
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 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ http://www. 
  Varopakorn.com เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท.แล้ว
 ** บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมี 
  คุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
  ของบริษัทฯ http.//www.Varopakorn.com และแจ้งผ่านระบบข่าวของ ตลท. แต่ 
  ไม่มผู้ีถอืหุน้เสนอวาระและ/หรือ เสนอรายชือ่บุคคลใดเพ่ือรับการคดัเลือกแต่อย่างใด
 *** มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
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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



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

  

RAM-P1-090418=7x10

ที่   ร  002/2561     ทะเบียนเลขที่ 0107536000528

         วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี ครั้งที่ 1/2560
  2. รายงานประจำาปี 2560 ในรูปแบบ CD-Rom
  3. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 1)
  4. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ  2)
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
  6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 (เอกสารแนบ 4)
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
  8. เอกสารแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำาปี 2560 (แบบเป็นรูปเล่ม)

  ดว้ยคณะกรรมการของบรษิทั โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากดั (มหาชน) หรอื “RAM” ไดม้มีตใิหก้ำาหนด
วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคำาแหง เลขที่ 436 ถนนรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   
10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี  ครั้งที่  1/2560
   วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล บริษทัฯ ไดจ้ดัประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ คร้ังที ่1/2560  เมือ่วนัองัคารที ่  
   25 เมษายน 2560 ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยหมายเลขที ่1 ซึง่ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัเผยแพรส่ำาเนาดงักลา่ว 
   ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ram-hosp.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบรายงานการประชุม 
    และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 
   กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนดแล้ว
   ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบรษิทัฯ ได้พจิารณาแลว้เหน็วา่รายงานการประชมุ 
   ดงักลา่วไดบ้นัทกึไวอ้ยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอใหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้  
   ครั้งที่ 1/2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

ระเบียบวาระที่ 2   เพื่อทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำาปี
   วัตถปุระสงค์และเหตผุล เพือ่รายงานผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ในรอบป ี 2560 และรายงาน 
   ประจำาปีท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขที่ 2
   ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรายงาน 
   ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ในรอบป ี2560 และรายงานประจำาป ี ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ  โดยวาระนี ้
   เป็นการรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ  
            
ระเบียบวาระที่ 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ           
   ประจำาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560
   วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบงบแสดงฐานะการเงนิ  บญัชกีำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็      
   และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำาปี 2560 ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี 
   ธรรมนติ ิจำากดั และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมรีายละเอยีด 
   ปรากฏในรายงานประจำาปี 2560 ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2
   ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ 
   ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็   
   และงบกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ประจำาปสีิน้สดุ  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบ 
   จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4   พิจารณาจัดสรรกำาไรปี 2560 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
   วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  ตามกฎหมาย หากบรษิทัฯ มกีำาไรจากการดำาเนนิงานและไม่มีขาดทนุสะสม   
   บริษัทฯ (โดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) สามารถทำาการจ่ายเงินปันผลจากผลกำาไรจากการ 
   ดำาเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิเฉพาะบริษัท
   ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงการที่คณะกรรมการได้อนุมัติ 
   ใหจ้า่ยเงนิปนัผลระหว่างกาล  และเหน็ควรอนุมัติจา่ยเงนิปันผลประจำาป ี สำาหรับผลการดำาเนนิงาน 
   ตัง้แต ่1 มกราคม  2560 ถงึ 31 ธนัวาคม  2560 รวมจ่ายในอตัราหุ้นละ 16 บาท ซึง่ไดจ้า่ยสว่นหนึง่ 
   เปน็เงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแล้วเมือ่วนัท่ี  10 พฤศจกิายน  2560  ในอตัราหุน้ละ  8.00 บาท   และจะจา่ยครัง้ 
   ที ่ 2  ในวันที ่ 22  พฤษภาคม  2561 ในอตัราหุน้ละ  8.00  บาท ทัง้นี ้ การใหส้ทิธดิงักลา่วของบรษิทั ฯ   
   ยังมีความไม่แน่นอน  เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
   โดยกำาหนดวนักำาหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้น ทีม่สีทิธิเ์ข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจำาป ี ครัง้ที ่1/2561  
   และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2561  
           
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ 
   วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั ฯ  กำาหนดไวว้า่  ในการ 
   ประชมุผูถ้อืหุ้นสามญัประจำาปทีกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่ 1 ใน  3 ของจำานวนกรรมการทีพ่งึม ี  
   ถา้จำานวนกรรมการแบง่ใหพ้น้ตำาแหนง่เปน็สามสว่นไมไ่ด ้ กใ็หใ้ชจ้ำานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  
    ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการท้ังส้ิน 12 ท่าน โดยในปี 2561 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจำานวน 4 ท่าน
   ความเหน็ของคณะกรรมการ : ในการประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจำาปีครัง้น้ีมกีรรมการทีต่อ้งออกตาม 
   วาระจำานวน 4 ท่านซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
    1. นพ. วิรัตน์   ชื่นอิ่ม         -  กรรมการบริษัท
    2. นพ. ศิริพงศ์     เหลืองวารินกุล  -  กรรมการบริษัท

    3. ทพ. เจิมพล      ภูมิตระกูล  -  กรรมการบริษัท
    4. น.ส. กิตติญารัตน์  จิโรจดำารงค์ชัย -  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   คณะกรรมการบรษิทัไดร้ว่มพจิารณาคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม คณุวฒุ ิ ประสบการณก์ารทำางาน ความเช่ียว 
   ชาญ รวมถงึผลการปฏบิตังิานของกรรมการท้ัง 4 ท่านท่ีผา่นมา  ไดทุ่้มเทปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต   
   อำานาจหนา้ที ่ ความรบัผดิชอบ และเปน็ไปตามกรอบการกำากบัดแูลกจิการทีด่อียา่งต่อเนือ่งและม ี
   ประสิทธิภาพ อันสร้างคุณประโยชน์แก่การดำาเนินกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะ 
   แตง่ตัง้กรรมการทีพ่น้จากตำาแหนง่ตามวาระในครัง้นีท้ัง้  4  ทา่น  ไดแ้ก ่ นพ. วริตัน ์ ชืน่อิม่,  นพ. ศริพิงศ ์  
   เหลืองวารินกุล, ทพ. เจิมพล ภูมิตระกูล, และ น.ส. กิตติญารัตน์ จิโรจดำารงค์ชัย กลับเข้าดำารง 
   ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง  
   ทัง้นีไ้ดแ้นบประวตัยิอ่ ประสบการณก์ารทำางาน การศกึษา การอบรมหลกัสตูรกรรมการตา่งๆ การ  
   ถือหุ้นในบริษัทและการดำารงตำาแหน่งอ่ืนๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว (ตามเอกสารแนบ 4)

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดเงินค่าตอบแทนประจำาปี 2561
   วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ จึงจำาเป็นต้อง 
   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2561 
   ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยการพจิารณาเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ   
   เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน  4752, หรือนางสาวสุลลิต    
   อาดสวา่ง  เลขทะเบยีน  7517,  หรอืนางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ ์ เลขทะเบยีน  8685, หรอืนายพจน ์ 
   อัศวสันติชัย เลขทะเบียน 4891, หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขทะเบียน 6838, หรือ 
   นางสาวธญัพร ตัง้ธโนปจยั เลขทะเบยีน 9169, หรอืนายสวุฒัน ์มณกีนกสกลุ เลขทะเบยีน  8134  
   แหง่บรษิทั สอบบญัชธีรรมนติ ิจำากดั ซึง่เปน็ผูส้อบบญัชรีายเดมิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทั 
   รว่มประจำาปี  2560 และปี 2561 โดยใหค้นใดคนหนึง่เป็นผูท้ำาการตรวจสอบ และรบัรองงบการเงนิ 
   ของบรษิทัประจำาป ี2561 หรอืผูส้อบบญัชทีา่นอืน่ที ่ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบซึง่บรษิทัฯ มอบหมายให ้
   เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัด (มหาชน) โดย 
   กำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2561 เท่ากับ 1,385,000.- บาท (โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ  
   3 ไตรมาส เท่ากับ 705,000.- บาท และงบประจำาปีเท่ากับ 680,000.- บาท)
 
  ค่าสอบบัญชี  (บาท)              ปี 2561         ปี 2560                    ปี 2559
  - งบประจำาปี                680,000              650,000                    650,000
  - รายไตรมาส 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 235,000) 705,000 (ไตรมาสละ 210,000) 630,000 (ไตรฯ ละ 210,000) 630,000
 รวมค่าตรวจสอบประจำาปี            1,385,000                    1,280,000                  1,280,000 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณากำาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2561
   วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่  4 ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษัทจะ 
   พึงมีจำานวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ 
   ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของ 
   บริษทัจะต้องเปน็ผู้มีคุณสมบติัตามทีก่ฎหมายกำาหนด กรรมการของบริษทัมีสิทธิไ์ด้รบัคา่ตอบแทน 
   ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส
   ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ควรรายงานใหท้ีป่ระชมุรับทราบในการทีค่ณะกรรมการพจิารณา 
   อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำาปี 2561 ดังนี้ 
      ปี 2561 ปี 2560
   - ตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น 38,000,000.- 34,000,000.-  บาท

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 บรษิทัฯ ใครข่อเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว  โดยทางบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร ่
หนงัสอืเชญิประชมุและเอกสารตา่ง ๆ   ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุในครัง้นีใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ (www.ram-hosp.co.th)  
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่อ ทันตแพทย์ชำานาญ ชนะภัย ซึ่งเป็น
กรรมการผูจ้ดัการ, และนายแพทยส์ธุ ีลลีะเศรษฐกลุ ซึง่เปน็กรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ตามลำาดับ เปน็ผูร้บัมอบฉนัทะ
เข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยทำาเป็นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้
        
   รายละเอียดของกรรมการที่บริษัทฯ ขอเสนอชื่อเป็นผู้รับมอบอำานาจของท่าน
   1. ทันตแพทย์ชำานาญ ชนะภัย  อายุ 74 ปี
         อยู่บ้านเลขที่ 22 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 3 แยก 5 แขวงวัดท่าพระ 
      เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

   2. นายแพทย์สุธี  ลีละเศรษฐกุล   อายุ 61 ปี
         อยู่บ้านเลขที่ 58/16-17 หมู่ที่ 3 ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

   จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
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สนใจติดต่อ
บริษัท หัวหมาก จ�ากัด
เลขที่ 567 ถนนเสรี 6 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

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

2อตัรำ

SAMMI-OM-040517-01

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 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



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
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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.

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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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



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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

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

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

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

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

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4807 (1332) วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

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

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 รบัสมคัรบคุคลเพ่ือคดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรับลกูจ้างประจ�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  

การบญัชหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวิชาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 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 รบัสมัคร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th


