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

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

ลายเส้ือแบบที ่5 ล่าสุด..มาแล้ว!!! 
รวมค่าส่ง EMS แล้ว
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ไทยพาณชิย์ลงทุน
1QBitสู“่ควอนตมั”

‘เพลง’ไม่ช่วย?

เศรษฐกิจ 4

“สูเ้พือ่แผ่นดนิ” เพลงใหม่ล่าสุด
จากฝีมือการประพันธ์เนื้อร้อง
ของ “บิก๊ตู”่ ถงึจะมเีนือ้หาแสดง
ความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไป
เพื่อท�าภารกิจให้ส�าเร็จ แม้จะมี
เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นแต่
ไม่กระทบต่อเป้าหมาย สถาน 
การณ์รฐับาลในปัจจบุนัแม้จะยัง
มีความมุ ่งมั่นแต่ต ้องเหนื่อย
มากกว่าเดิม โดยเฉพาะเร่ือง

ทุจริตที่เบ่งบานเป็นดอกเห็ด 
แม้จะยังไม่ปรากฏรายชื่อของ
รัฐมนตรีในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยว 
ข้องโดยตรง แต่ท�าให้เสยีเครดติ
ไปมาก เมือ่สิง่ทีเ่คยเป็นจดุแขง็
กลายเป็นจุดอ่อนที่เปราะบาง 
ไม่ว่าจะประพันธ์ออกมาอีกก่ี 
เพลงก็ไม่อาจดึงความสนใจ 
ของประชาชนให้ละสายตาจาก
เรื่องทุจริตได้ โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  
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ให ้สัมภำษณ์ระยะหลังก็ดูว ่ำ 
ท่ำนผู้น�ำเข้ำใจสถำนกำรณ์ดีว่ำ
สังคมก�ำลังรู ้สึกอย่ำงไรท้ังต่อ 
ตัวเองและรัฐบำลทหำร คสช. 
โดยรวม
 ยิ่งข่ำวกำรทุจริตออกมำมำก
ในช่วงนี้ แม้จะยังไม่ปรำกฏรำย
ชื่อของรัฐมนตรีในรัฐบำลเข้ำไป
เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ถือว่ำท�ำ 
ให้รัฐบำลเสียเครดิตลงไปมำก 
เพรำะประกำศมำตลอดว่ำเข้ำมำ
เพื่อปรำบคอร์รัปชัน หยุดกำร
โกงกิน
 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส่งผลให้
เวลำพูดถึงควำมเลวร ้ำยของ
นกักำรเมอืงจำกกำรเลอืกตัง้ หรอื
พูดถึงกำรเลือกตั้งให้ประชำชน
เลือกคนไม่โกง ขำดน�้ำหนัก 
ควำมน่ำเชื่อถือ
 ปัญหำคอร์รัปชันแม้จะยังไม่
ปรำกฏตัวละครในคณะรัฐบำล
เป็นผู้ร่วมขบวนกำรกดักนิงบประ 
มำณแผ ่นดิน แต ่ยิ่ งมี เรื่องนี้
ปรำกฏต่อสำธำรณะมำกเท่ำไรจะ
ยิ่งท�ำให้รัฐบำลอำยุสั้น ไม่เว้น
แม้แต่รัฐบำลทหำรที่มีควำมแข็ง 
แกร่งในฐำนสนบัสนนุจำกกองทพั
 ปัญหำคอร์รัปชันไม่เพียง
บัน่ทอนอำยรุฐับำลเท่ำนัน้ แต่ยงั
กระทบไปถงึเป้ำหมำยใหญ่ในวนั
ข้ำงหน้ำอีกด้วย
	 ไม่มีความต่าง	ก็ไร้จุดขาย
	 ไม่มจีดุขายใครจะอยากเลอืก
 การชี้นิ้วใส่นักการเมือง
แล้วบอกว่าโกงท่ีเคยเป็นจุด
แข็งกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่
เปราะบางที่สุดของรัฐบาลใน
ตอนนี ้ไม่ว่าจะประพนัธ์ออกมา 
อกีกีเ่พลงกไ็ม่ช่วยให้อะไรดขีึน้

4 ปี 6 เพลงกับผลงำนประพันธ์
ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นำยกรัฐมนตรี 
และหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ 
แห่งชำติ (คสช.)
 ผลงำนล่ำสุดช่ือ “สู้เพื่อแผ่น 
ดิน” ส่วน 5 เพลงก่อนหน้ำนี้
ประกอบด้วย คืนควำมสุขให้
ประเทศไทย, เพรำะเธอคือประ 
เทศไทย, ควำมหวงัควำมศรัทธำ, 
สะพำน และใจเพชร
 เนื้อหำแต่ละเพลงสะท้อน
ควำมรู้สึกของผู้ประพันธ์ได้เป็น
อย่ำงดี เช่นบำงท่อนของเพลง
ล่ำสุดที่ว่ำ “เธอจะมองอย่ำงไร 
แต่หัวใจฉันยังซื่อตรง ยังมั่นคง
ไม่มีวันทอดทิ้งเธอ”
 แสดงถึงความมุ ่งมั่นที ่
จะเดินหน ้าต ่อไปเพื่ อท� า
ภารกิจให ้ส�าเร็จ แม ้จะมี 
เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น
แต่ไม่กระทบต่อเป้าหมาย
 นอกจำกผลงำนด ้ำนกำร
ประพนัธ์เพลงแล้ว ในโอกำสทีจ่ะ
นั่งทับอ�ำนำจครบ 4 ปี ก็ได้เวลำ
งัดผลงำนออกมำอวดประชำชน
 แต่ด้วยสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยน
ไป เสียงสนับสนุนไม่แน่นหนำ
เหมือนก่อนเก่ำ กำรโชว์ผลงำน 
จะชิมลำงด้วยกำรน�ำข้อมูลกว่ำ  
500 หน้ำกระดำษใส่ไว้ในเวบ็ไซต์
ให้ประชำชนที่สนใจเข้ำไปอ่ำน
 ไม่มีกำรตั้งโต๊ะแถลงอย่ำง 
ที่เคยท�ำมำ
 ที่เป็นเช่นนี้ “บิ๊กตู่” บอกว่ำ 
เป็นสัจธรรมมนุษย์โลก ไม่อยำก
รู้เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเอง
 ประมำณว่ำตั้งโต๊ะแถลงไป 
ก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้ำคนไม่ฟัง  
ต่อให้บังคับทีวีทุกช่องถ่ำยทอด

‘เพลง’ไม่ช่วย?

ปัญหาทุจริต 

ไม่เพียง

บั่นทอน

รัฐบาล

ยังกระทบ

ไปถึง

เป้าหมายใหญ่

วันข้างหน้า

สด วิทยุทุกช่องถ่ำยทอดเสียง 
คนก็ปิดหนี ซ�้ำรอยรำยกำรคืน
ควำมสุขให้คนในชำติซึ่งออก
อำกำศทกุคืนวนัศุกร์หลงัข่ำวภำค 
ค�่ำที่เรทติ้งต�่ำเตี้ยติดดิน ไม่มี 
คนให้ควำมสนใจติดตำมเหมือน
หลังยึดอ�ำนำจใหม่ๆ
	 “ความจรงิกอ็ยากแถลง	เพราะ
เหนื่อยแล้ว	 แถลงแล้วแถลง 
อีกบางทีก็ยังไม่รู้กันเลย	 คนเรา
ต้องเข้าใจสัจธรรมของมนุษย  ์
โลก	อะไรทีไ่ม่เกีย่วกบัตวัเองหรอื 
สลับซับซ้อนก็ไม่ค่อยอยากจะรู	้
แต่ก็ไม่ว่ากัน	
	 ก�าลังพิจารณากันว่าจะแถลง
ด้วยตัวเองหรือแบบคณะเหมือน
ที่ผ่านมาหรือไม่	 แต่ที่แน่นอน 
ก็คือ	 จะมีการท�าลงเว็บไซต ์	 
เพราะเอกสารมีทั้งหมดถึง	 500	
กว่าหน้า	 และรัฐบาลมุ่งหวังท่ีจะ

ลดเอกสาร	 ลดการใช้กระดาษ 
ลง	 ดังน้ัน	 จึงจะเอาลงเว็บไซต์
ก่อน	สงสัยอะไรก็ถามมา	กรุณา
ช่วยอ่านหน่อย	โดยเฉพาะสื่อ”
 เป็นค�ากล่าวของ “บิ๊กตู่” 
หลงัการประชมุคณะรฐัมนตรี
เมือ่วนัองัคารที ่10 เมษายนที่
ผ่านมา
 แม้จะบอกว่ำก�ำลังพิจำรณำ
รูปแบบกำรแถลงผลงำน 4 ปี  
แต่ดูแล้วไม่น่ำจะมีกำรต้ังโต๊ะ
แถลงอย่ำงเป ็นเรื่องเป ็นรำว 
หรือท�ำอะไรให้เอิกเกริก เพรำะ
ท่ำนผู้น�ำเริ่มเข้ำใจสัจธรรมของ 
มนุษย์มำกขึ้น
 อะไรไม่ชอบ ไม่ใช่ ต่อให้พูด
ชี้แจงอย่ำงไรระดับควำมสนใจก็
ไม่เพิ่มขึ้น
 แม้จะยังมีควำมมุ ่งมั่นที่สะ 
ท้อนออกมำในเนื้อเพลง แต่กำร
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In Brief : ย่อควำม

เตือนสติวันสงกรานต์

ทรรศนะ

สงกรานต์เป็นวนัปีใหม่ไทย กค็วรจะ
ต้อนรับปีใหม่ด้วยความสุข มีอายุ
มั่นขวัญยืน อย่าประมาท อย่าท�าให้
สงกรานต์เป็นสงสาร จะได้เล่น
สงกรานต์ในปีต่อๆไปอีกหลายปี ไม่ 
ใช่เป็นสงกรานต์ปีสุดท้ายของชีวิต

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ใกล้สงกรานต์ ปัญหาอุบัติเหตุคงลดลง
ยาก เพราะยังมีการผ่อนปรนกฏระเบียบ
ต่างๆ จึงท�าให้ไม่ระมัดระวัง อนุโลมมาก
กเ็กดิความประมาทมาก ความรืน่เรงิมาก 
บาดเจ็บล้มตายเพราะอุบัติเหตุก็มาก 
มนุษย์เรามกัจะสนกุไว้ก่อน เรือ่งตายเรือ่ง
เจ็บไว้คิดทีหลัง “ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่ง
น�้าตา” 
 เอำล่ะ ใครจะสนุกก็สนุกไป แต่ควรมีสำระ
ชีวิต มีควำมรู้เร่ืองเทศกำลต่ำงๆด้วย ท�ำให้
สงกรำนต์สนุกสนำนเบิกบำนใจกับควำมรู ้
ทำงธรรม ขนบธรรมเนียมจำรีตประเพณีวัน
สงกรำนต์ ผู้คนจะท�ำบุญต่อชะตำชีวิต เช่น 
ปล่อยนก ปล่อยเต่ำ ปล่อยปลำ เป็นธรรม 
ของผู ้ใหญ่ที่เรียกว่ำ “พรหมวิหาร” คือ  
เมตตำ กรุณำ มุทิตำ อุเบกขำ 
 ถ้ำผูใ้หญ่มเีมตตำ กจ็ะไม่โกงเงนิเดก็ ไม่โกง
เงินผู้ยำกไร้ ไม่โกงเงินชำวเขำ ไม่โกงสะบ้ัน 
หัน่แหลก เมือ่ก่อนเขำสงสำรเต่ำ ปลำทีน่�ำ้แห้ง 
จึงจับมำปล่อย ไม่ใช่จับมำกักขังและขำยให้ 
ซื้อไปปล่อยไถ่ชีวิต เหมือนรัฐบำลหำกปล่อย
ปละละเลยกำรเล่นที่เกินเลยกว่ำสำดน�้ำ เล่น
แป้ง นั่งท้ำยรถกระบะเอำน�้ำไปสำดในพื้นที่ที่
ไม่ได้จัดไว้ ก็อำจเกิดอุบัติเหตุได้ ไม่รู้ว่ำเพรำะ

ใครๆก็รัก‘ลุงตู่’?
มำแล้วผลงำนเพลงชิ้นที่ 6 “สู ้เพื่อ
แผ่นดิน” ของ “ลุงตู่” ที่สอดรับกับ
เสียงเชียร์ของพวกพ้องใน “เรือแป๊ะ” 
และกลุม่ก๊วนกำรเมอืงทีต่ัง้พรรคเพือ่สนบั 
สนุนให้เป็น “นายกรัฐมนตรี” ต่อไป
 “ฉันจะต่อสู้เพื่อแผ่นดิน แม้มี
ใครตฉินิ..” ท่อนแรกของเนือ้เพลงกบ่็ง
บอกชัดเจนแล้วว่ำ “ลุงตู ่” พร้อม 
จะเป็น “นายกรัฐมนตรี” ต่อไป ซึ่ง 
วันนี ้“ลงุตู”่ กไ็ม่ปฏเิสธและยงัขอบคณุ
ผู้ที่สนับสนุนอีกด้วย แม้จะยัง “เล่น
ตัว” ไม่พูดชัดเจนว่ำจะเป็น “นายก
รัฐมนตรี” ในลักษณะใด
 ท่ีส�ำคัญท้ัง 6 เพลงล้วนมีควำม
หมำยชดัเจนว่ำ พร้อมจะท�ำหน้ำทีต่่อไป
จนกว่ำจะถงึจดุหมำยปลำยทำงที ่“ฝัน” 
หรือตั้งใจไว้ เริ่มจำกเพลงแรก “คืน
ความสุขให้ประเทศไทย” (6 มิถุนำ 
ยน 2557) เพลงที่ 2 “เพราะเธอคือ
ประเทศไทย” (22 ธันวำคม 2558) 
เพลงที่ 3 “ความหวัง ความศรัทธา” 
(26 ตลุำคม 2559) เพลงที ่4 “สะพาน” 
(4 มกรำคม 2560) เพลงที ่5 “ใจเพชร” 
(9 กุมภำพันธ์ 2561) และล่ำสุดเพลง 
“สู้เพื่อแผ่นดิน” (10 เมษำยน 2561)
 แม้เพลงของ ลุงตู่” จะมีคนจ�า 
นวนมากไม่ถกูใจเหมอืนคะแนนความ 
นิยมที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ไม ่
ได้หมายความ “ลุงตู”่ จะท้อแท้และ 
“ลงจากหลงัเสอื” อย่างทีห่ลายฝ่าย
ก�าลังต่อต้าน “สืบทอดอ�านาจ” ขณะนี้
	 เพลง	“สู้เพื่อแผ่นดิน”	จึงน่าจะเป็น
ค�าตอบอย่างดว่ีา	“ลงุตู”่	ยงัมคีวามหวงั
และเช่ือมัน่ว่าการรฐัประหาร	“ไม่เสยีของ- 
เสยีเปล่า”	ทัง้ยงัขอฟ้าดนิท�าให้	“คนร้าย”	 
ต้องพ่ายแพ้และ	“คนหลงทาง”	ตาสว่าง
 บรรดาแกนน�าและลิว่ล้อจึงโผล ่
หน้าสนับสนุน “ลุงตู่” กันถ้วนหน้า 
ไม่มีนัยซ่อนเร้นเหมือนป้ายที่นัก
ศกึษาจฬุาฯ ชปู้ายต่อหน้า “ลงุตู”่ ว่า 
“ชาวจุฬารักลุงตู่(เผด็จการ)”! 

รัฐบำลหำคะแนนนิยมหรือเปล่ำ จึงปล่อย 
ให้เล่นสนุกสนำนกันเต็มที่
 สนุกสนำนได้แต่อย่ำท�ำให้ต้องปล่อยชีวิต 
ปล่อยวิญญำณออกจำกร่ำงไปด้วย หำกสนุก
อย่ำงมีสติมีปัญญำ สงกรำนต์ก็จะเบิกบำน 
มีอำยุม่ันขวัญยืนเหมือนที่ไปขอศีลขอพรจำก 
ผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ใช่ท�ำให้สงกรำนต์เป็นสงสำร 
ต้องส่งโรงพยำบำล ตำย เจ็บป่วยและพิกำร
เพรำะอุบัติเหตุ
 สงกรำนต์ถือเป็นวันปีใหม่ไทย ก็ควรจะ
ต้อนรับปีใหม่ด้วยควำมสุข มีอำยุมั่นขวัญยืน  
ไม่ใช่ขวญัเสยี ยิง่หวัหน้ำครอบครวัเสยีชวีติลูกๆ 
กย็ิง่ขวญัเสยี หรอืลกูตำยแล้วพ่อแม่จะไปพึง่ใคร  
 จงึขอให้ระมัดระวัง อย่ำประมำท อย่ำท�ำให้
สงกรำนต์เป็นสงสำร สงกรำนต์ต้องท�ำให้อำยุ
มัน่ขวญัยนื จะได้เล่นสงกรำนต์ในปีต่อๆไปอกี
หลำยปี ไม่ใช่เป็นสงกรำนต์ปีสุดท้ำยของชีวิต 
 สงกรานต์ปีนี้ก็หวังว่า ผู ้อ่านจะได้
ติดตามข้อคิดน�าเอาไปเตือนสติสะกิดใจ 
ป้องกนัแก้ไขให้ชวีติอยูร่อดปลอดภยัและ
มีความสุข
  เจริญพร
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เศรษฐกิจ

ไทยพาณชิย์ลงทนุ1QBitสู‘่ควอนตมั’

นำยอำรักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดกำร
ใหญ่อำวุโสและ Chief Strategy 
Officer ธนำคำรไทยพำณชิย์ จ�ำกดั 
มหำชน กล่ำวถึงเทคโนโลยีคอม 
พิวเตอร์ในปัจจุบันเริ่มไม่สำมำรถ
รองรับกำรประมวลผลข้อมูลใน
ปริมำณมหำศำลได้ ในยุคที่กำร
ท�ำงำนทุกอย่ำงต้องพึ่งพำดำต้ำ 
กำรเชือ่มโยงกนัเป็นเครอืข่ำยเดยีว 
กัน ควอนตัมคอมพิวเตอร์คือเทค 
โนโลยีแห่งอนำคตซึ่งจะสำมำรถ
ก�ำหนดทิศทำงเทคโนโลยีในศต 
วรรษหน้ำได้ ธนำคำรไทยพำณิชย์
จึงลงทุนในบริษัท 1QBit ของ
แคนำดำ ซึ่ง 1QBit ก่อตั้งในปี 
2012 เพื่อพัฒนำอัลกอริธึ่มและ
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับควอนตัมและ 
ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน 
มีกำรน�ำอัลกอริธึ่มมำใช ้ประ 
โยชน์ในกำรแก้ปัญหำทีซ่บัซ้อนใน
อุตสำหกรรมบริกำรทำงกำรเงิน 
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ และกำรผลิต
วัสดุขั้นสูงของบริษัทใน Fortune 
500 ซึ่งหลังจำกกำรระดมเงินทุน
ครั้งล่ำสุดปี 2017 ปัจจุบัน 1QBit 
มีผู ้ร ่วมลงทุนเชิงกลยุทธ์หลำย 
รำย เช่น ธนำคำรแห่งสกอ็ตแลนด์ 
ฟูจิ สึ อลิอันซ ์ และ Chicago 
Mercantile Exchange เป็นต้น
 ควอนตมัคอมพวิเตอร์คอืสำขำ

หนึง่ของเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ที่
อำศัยคุณสมบัติทำงกำยภำพของ
อนุภำคย่อยของอะตอมมำใช้ประ 
มวลผลข้อมูลที่มีควำมซับซ้อนที่
ต ้องใช้เวลำมหำศำลเกินกว่ำที ่
คอมพิวเตอร ์แบบชิพประมวล 
ผลในปัจจุบันสำมำรถท�ำได้ แม้
ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องหลังเทค 
โนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็น
ที่รู้จักมำตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 
แต่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถน�ำเอำ 

ดิจิทัล เวนเจอร์ส ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ลงทุนใน 1QBit 
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เทคโนโลยคีวอนตมัและควอนตมัคอมพวิเตอร์ 
จากแคนาดา เพื่อน�ามาใช้ในอุตสาหกรรมการเงินอย่างจริงจัง

ร่วมยนิด ี:	ร้อยต�ารวจเอกภมูนิทร์	พึง่สจุรติ	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการธนาคารอสิลาม	
แห่งประเทศไทย	 (ไอแบงก์)	 ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส	 “วันครบรอบ	 
18	 ปี	 ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”	 โดยมี	 พลเอกวิทวัส	 รชตะนันทน์	 ประธาน 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน	ร่วมให้การต้อนรับ	

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :	 วิโรจน์	 ธนาลงกรณ์	 ประธานกรรมการ	 และ	 บุญชัย	 
ปัณฑุรอัมพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมคณะกรรมการ	บริษัท	ซาบีน่า	จ�ากัด	
(มหาชน)	 ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 1/2561	 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ 
จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.82	บาท	

กรุงไทยรับส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ

ควอนตัมคอมพิวเตอร์มำพัฒนำ 
และประยุกต์ใช ้อย่ำงจริงจังได้  
ช่วงหลำยปีทีผ่่ำนมำจงึมกีำรลงทนุ
วิจัยด้ำนควอนตัมของบริษัทชั้น 
น�ำระดับโลก เช่น ไอบเีอม็ ไมโคร
ซอฟท์ อินเทลและกูเกิ้ล ท�ำให้
เทคโนโลยนีีไ้ด้รับกำรพฒันำอย่ำง
รวดเร็ว
 นำยแลนดอน ดำวส์ ประธำน
บริหำร 1QBit ยินดีที่ธนำคำรไทย
พำณิชย์เป็นหนึ่งในพันธมิตรเพื่อ

ม.ล.ณัฏฐ์ชัญญำ ทวีวงศ์ รอง
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
บริหำรจัดกำรทำงกำรเงินเพ่ือ
ธุรกิจ ธนำคำรกรุงไทย เปิดเผย
กำรเปิดให้บริกำรรับ-ส่งเงินด่วน
ระหว่ำงประเทศเวสเทิร์น ยูเนี่ยน 
ส�ำหรับลูกค้ำที่มีบัญชีกับธนำคำร
ผ่ำนบรกิำร KTB netbank เวบ็ไซต์
และโมบำยแอปพลิเคชัน ถือเป็น
ธนำคำรรำยแรกในประเทศ เพียง
ใช้รหัส 10 หลักในกำรท�ำธุรกรรม
เพียงไม่ก่ีขัน้ตอนท่ีสะดวก รวดเรว็
และปลอดภัย โดยยืนยันกำรท�ำ
รำยกำรด้วยรหัส TOP สอดคล้อง
กับไลฟ์สไตล์โลกยุคดิจิทัลในกำร

เทศเวสเทิร์น ยูเนี่ยน สำมำรถใช้
รหัสรับ-ส่งเงิน 10 หลักเป ็น
ตัวกลำงในกำรท�ำธุรกรรม ซึ่ง
ท�ำได้ทุกจุดบริกำรทั่วโลก  
 ที่ผ่ำนมำธนำคำรกรุงไทยได้
ร่วมกับบริษัทเวสเทิร์น ยูเนียน ผู้
ประกอบกำรโอนเงินระหว ่ำง
ประเทศรำยใหญ่ของโลกผ่ำน
บริกำรกรุงไทย เวสเทร์ิน ยเูนีย่นที่
สำขำและเคร่ืองเอทีเอ็มตั้งแต่ปี 
2557 ในปี 2561 ตั้งเป้ำเพิ่มช่อง
ทำงกำรให ้บริกำรผ ่ำน KTB 
netbank โต 5-10%  เพื่อเป็น 
Future Banking ที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ

ท�ำธุรกรรมผ่ำนสมำร์ทโฟน
 ผู ้ใช ้บริกำรสำมำรถแจ้งลง
ทะเบียนได้ที่สำขำ โดยใช้ส�ำเนำ
บัตรประชำชนและส�ำเนำสมุด
บัญชธีนำคำร หรือลงทะเบียนผ่ำน
เว็บไซต์ www.ktbnetbank.com 
ส่วนลูกค้ำที่ไม่มีบัญชีธนำคำรที่
ต้องกำรควำมเร่งด่วนในกำรท�ำ
ธุรกรรมรับ-ส่งเงินระหว่ำงประ

พัฒนำโซลูช่ันใหม่ๆ ด้วยเทคโน 
โลยีควอนตัม เพ่ือแก้ปัญหำทำง
ธุรกิจที่มีควำมส�ำคัญสูง โดยหวัง
ว่ำเทคโนโลยีควอนตัม และควอน
ตัมคอมพิวเตอร์จะเกิดผลอย่ำง
เป็นรูปธรรมต่อธุรกิจ สร้ำงควำม
ก้ำวหน้ำในด้ำนกำรบรหิำรจดักำร
พอร์ตกำรลงทนุให้มปีระสทิธภิำพ 
มีควำมมั่ งคั่ ง ตลอดจนรักษำ 
ควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ให้กับ
ลูกค้ำ เพรำะในระยะยำวควอนตมั
คอมพิวเตอร์จะเป็นองค์ประกอบ
ส�ำคัญของกลยุทธ์กำรลงทุนท่ี 
จะต ่อยอดธุรกิจอุตสำหกรรม
ธนำคำรได้
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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)

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’เตือน‘ซีเรีย’ใช้อาวุธเคมี

ดำมัสกัส นครหลวงของซีเรีย ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต
อย่ำงน้อย 60 คน และบำดเจบ็อกีมำกกว่ำ 100 
คน หลังจำกนั้น 2 วัน ท�ำเนียบขำวสหรัฐเปิด
เผยว่ำ กำรโจมตทีีเ่กดิขึน้มรีปูแบบเดยีวกบัอำวุธ 
เคมีที่ประธำนำธิบดีบำชำร์ อัล-อัสซำด ของ
ซีเรีย เคยใช้ แต่ยังไม่สำมำรถสรุปได้อย่ำงชัด 
เจนว่ำเป็นอำวุธเคมีชนิดใด และไม่สำมำรถ
กล่ำวยืนยันได้ 100% ว่ำกองทัพของประธำ 
นำธิบดีอัสซำดอยู่เบื้องหลัง
 ส่ือมวลชนรัสเซียรำยงำนอ้ำงแถลงกำรณ์
จำกกระทรวงกลำโหมรสัเซยีว่ำ เครือ่งบนิขบัไล่ 
F-15 ของกองทัพอิสรำเอล 2 ล�ำ ถล่มฐำนทัพ
อำกำศของซีเรีย และมีขีปนำวุธ 8 ลูก ถูกยิงมำ
จำกดินแดนเลบำนอน แต่ไม่เข้ำน่ำนฟ้ำของ
ซีเรีย ระบบป้องกันภัยทำงอำกำศของซีเรียยิง
ท�ำลำยขปีนำวธุได้ 5 ลกู ส่วนขปีนำวธุอกี 3 ลูก  
ตกลงทำงตะวันตกของฐำนทัพอำกำศ อย่ำงไร
กต็ำม ไม่มผีูเ้ชีย่วชำญของรสัเซยีทีป่ระจ�ำอยู่ใน
ซีเรียได้รับอันตรำยแต่อย่ำงใด

‘คิม’ประชุม‘ทรัมป์’ 
นำยคิม จอง-อึน ผู้น�ำเกำหลีเหนือ ได้หำรือ 
ในระหว่ำงกำรประชมุพรรครฐับำลเกีย่วกบักำร
ประชุมสุดยอดกับผู้น�ำสหรัฐ ซึ่งถือเป็นกำร
กล่ำวถึงเรื่องนี้อย่ำงเป็นทำงกำรครั้งแรก
 ส�ำนักข่ำวกลำงเกำหลี (เคซีเอ็นเอ) ของ
ทำงกำรเกำหลเีหนอืรำยงำนว่ำ ในระหว่ำงกำร
ประชมุเจ้ำหน้ำทีพ่รรครฐับำลเกำหลเีหนอืเมือ่
วำนนี ้นำยคิมได้กล่ำวรำยงำนถึงควำมคบืหน้ำ
ของสถำนกำรณ์ในคำบสมุทรเกำหลี ซึ่งรวม 
ถึงกำรประชุมสุดยอดกับผู้น�ำเกำหลีใต้ที่จะจัด
ขึ้นในเดือนนี้ด้วย เคซีเอ็นเอรำยงำนด้วยว่ำ 
นำยคิมได้วิเครำะห์อย่ำงลึกซึ้งและประเมิน
ทศิทำงควำมก้ำวหน้ำของควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
เกำหลีเหนือและเกำหลีใต้ในปัจจุบัน และ 
แนวโน้มของกำรประชุมสุดยอดระหว่ำงผู้น�ำ
เกำหลีเหนือและสหรัฐด้วย
 ขณะที่นำยคิมมีก�ำหนดจะพบกับประธำ 
นำธิบดีมุน แจ-อิน ของเกำหลีใต้ ในวันท่ี  
27 เมษำยนนี้

ประธานาธิบดีสหรัฐให้ค�าม่ันสัญญาว่า
สหรัฐจะด�าเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ด
ขาดเพือ่ตอบโต้การใช้อาวธุเคมโีจมตใีนซเีรีย  
ซึง่อาจหมายถงึการใช้มาตรการทางทหาร 
 นำยโดนัลด์ ทรัมป์ ประธำนำธิบดีสหรัฐ 
กล่ำวระหว่ำงกำรประชุมร่วมกับผู้น�ำกองทัพ
และทีป่รกึษำด้ำนควำมมัน่คงแห่งชำตว่ิำ จะตดั 
สนิใจเกีย่วกบักำรตอบโต้กำรใช้อำวธุเคมีโจมตี
ในซีเรีย พร้อมกล่ำวด้วยว่ำสหรฐัมทีำงเลอืกทำง 
ทหำรหลำยแนวทำงในซเีรีย สหรัฐไม่สำมำรถ
ปล่อยให้มีกำรใช้อำวุธเคมีในโลก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งสหรัฐมีควำมสำมำรถที่จะหยุดยั้งได้ 

 ประธำนำธิบดีทรัมป์ยังกล่ำวหลังกำรประ 
ชุมคณะรัฐมนตรีวำนนี้ว่ำ ประธำนำธิบดีวลำ 
ดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซีย อำจจะสนับสนุนกำร
ใช้อำวุธเคมีในซีเรีย ในขณะที่ทั้งรัฐบำลซีเรีย
และรัสเซียต่ำงปฏิเสธ 
 ทำงด้ำนนิกกี้ ฮำลีย์ ทูตสหรัฐประจ�ำสห 
ประชำชำต ิกล่ำวว่ำ รัฐบำลสหรัฐจะตอบโต้กำร
ใช้อำวุธเคมีโจมตีในซีเรีย ไม่ว่ำคณะมนตรี
ควำมม่ันคงแห่งสหประชำชำติจะด�ำเนินกำร
อย่ำงไรหรือไม่ก็ตำม เหตุกำรณ์ต้องสงสัยว่ำมี
กำรใช้อำวุธเคมีในซีเรียเกิดขึ้นเมื่อวันเสำร์ที่
ผ่ำนมำในหลำยพ้ืนทีใ่นเมอืงโดมำ ใกล้กบักรุง



ฉบับดิจิตอลรายวัน 6ปีที่ 19 ฉบับที่ 4808 (1333) วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

  
 

บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด ขอเชิญประชุมส�มัญผู้ถือ 

หุ้นประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 30 เมษ�ยน พ.ศ.2561 เวล� 09.00 น. ณ  

เลขที่ 183 อ�ค�รรีเจ้นท์เฮ้�ส์ ชั้น 12 ถนนร�ชดำ�ริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมห�นคร โดยมีระเบียบว�ระก�รประชุมดังนี้

  ระเบียบว�ระที่ 1 พจิ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชมุวสิ�มญัผูถ้อืหุน้  

   ครั้งที่ 2/2560

  ระเบียบว�ระท่ี 2 พิจ�รณ�รับรองผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

   ประจำ�ปี 2560 และอนุมัติงบก�รเงินประจำ�ปี 2560 

  ระเบียบว�ระที่ 3 พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2561

  ระเบียบว�ระท่ี 4 พิจ�รณ�เลือกต้ังกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ 

   ออกจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระ

  ระเบียบว�ระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)

 

 จึงเรียนม�เพื่อทร�บและขอให้ท่�นเข้�ร่วมประชุมต�มวัน เวล� และ

สถ�นที่ดังกล่�วข้�งต้น 

   ประก�ศ ณ วันที่ 11 เมษ�ยน พ.ศ.2561

   บริษัท ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ThaiKonoike-p-050418=3*5

สังคม

กระแสน�้ ำใจจำกคนไทยหลั่ ง
ไหลมำสู่ผู ้พิทักษ์ป่ำไม่ขำดสำย 
หลังจำกข่ำว “เสือด�ำถูกฆ่ำ” และ
กลำยเป็นประเด็นใหญ่ที่คนทั้ง
ประเทศให ้ควำมสนใจ ขณะ 
เดียวกัน ภำรกิจของผู้พิทักษ์ป่ำ 
ยังคงต้องด�ำเนินต่อไปไม่มีวัน 
จบ แอ๊ด คำรำบำว จึงผนึกก�ำลัง 
เพื่อนพ้องน้องพี่ศิลปินร่วมกัน 
จัดคอนเสิร ์ตกำรกุศล “เพ่ือผู ้
พิทักษ์ป่ำ” ขึ้น โดยน�ำรำยได้จำก
กำรจ�ำหน่ำยบัตร มอบให้กับ
กองทุนสวัสดิกำรช ่วยเหลือผู ้
พิทักษ์ป่ำ กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช
 งำนนี้เหล่ำศิลปินรุ่นใหญ่น�ำ
ทัพโดย โฮป, หงำ คำรำวำน,  
หมู พงษ์เทพ, คนด่ำนเกวียน,  
หลวิ อำจำรยีำ & สกำยพำส, แฮม
เมอร์, คำรำบำว และ เสก โลโซ 
และ โป่ง หินเหล็กไฟ หมุนเวียน
กันขึ้นเวทีคอนเสิร์ตขับขำนบท 
เพลงเพื่อชีวิตและให้ก�ำลังใจแก ่
เจ้ำหน้ำที่ผู ้เสียสละ พร้อมกันนี้ 
ยงัมผีูใ้หญ่ใจดอีย่ำง พชัร สมะลำภำ 
รอง กก.ผจก.อำวุโส ธนำคำร 
กสิกรไทย มอบเช็คจ�ำนวน 1 ล้ำน
บำท ให้กับกองทุนผ่ำน ชัยวัฒน์ 
ลิ้มลิขิตอักษร หัวหน้ำชุด ฉก. 
พญำเสือ โดยมี แอ๊ด คำรำบำว 
ประธำนมูลนิธิคำรำบำว ตัวแทน
วงคำรำบำว และเพื่อนๆศิลปิน 
ร ่วมกันเป ็นสักขีพยำนรวมจ�ำ 
น ว น เ งิ น ที่ ม อ บ ใ ห ้ ก อ ง ทุ น 
1,359,100  บำท
 แอ๊ด คาราบาว โต้โผใหญ่
ของกำรจัดงำนคอนเสิร์ตครั้งนี้ 
เปิดเผยว่ำ “คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็น 
กำรรวมพลพี่น ้องเพื่อนศิลปิน 
เพื่อชีวิตและศิลปินร็อกหลำยวง 
มำช่วยเหลือกันระดมทุนให้เจ้ำ
หน้ำที่หลังจำกมีข ่ำวเสือด�ำถูก 
ฆ่ำในทุ่งใหญ่นเรศวร เรำก็รู้สึก
สลดใจ ไม่คิดว่ำจะเกิดเหตุกำรณ์
อย่ำงนี้ขึ้น เพรำะตลอด 20 ปีที่
ผ่ำนมำ เสียงปืนเงียบสงบมำนำน 

คอนเสิร์ต‘เพื่อผู้พิทักษ์ป่า’

เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่อุทยำนก็เอำ
จริงเอำจัง ทุกคนตระหนักถึง
หน้ำที่กำรท�ำงำน ปกป้องป่ำไม้
และสัตว์ป่ำ เรำจึงอยำกหำเงินสัก
ก ้อนเข ้ำกองทุน เพื่อมำเป ็น
สวัสดิกำรให้พวกเขำ เพรำะเจ้ำ
หน้ำที่ เหล ่ำนี้  เสี่ยงเป ็นเสี่ยง 
ตำยในกำรท�ำงำน เวลำมีอุป 
สรรค ลูกเมียก็ล�ำบำก เมื่อมี 
ควำมเดือดร ้อนกองทุนตรงนี้ 
ก็จะช่วยได้” 
 ด้ำนชยัวฒัน์  ลิม้ลขิติอกัษร 
นักวิชำกำรป่ำไม้ ช�ำนำญกำร 
พิเศษ หัวหน้ำหน่วยพญำเสือเล่ำ 
ถึงควำมรู้สึกที่หลำยฝ่ำยหยิบยื่น
น�้ำใจและให้ควำมช่วยเหลือในรูป
แบบต่ำงๆว่ำ “ทุกวันนี้ประชำชน
ให้ก�ำลังใจและมีกระแสอนุรักษ์
เพ่ิมมำกขึ้น ที่หลั่งไหลมำชัดเจน
คือ สิ่งของและกำรบริจำคเงิน ท�ำ 
ให้เห็นว่ำกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำ 
ที่ไม่สูญเปล่ำ มันมีพลังอยู ่ใน 
ใจ มีคนที่คอยให้ก�ำลังใจเรำอยู่ 
ท�ำให้หัวใจพองโตขึ้นเจ้ำหน้ำท่ี 

พิทักษ์ป่ำส่วนใหญ่ไม่มีประกัน
ชีวิต เพรำะในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
มีควำมเสี่ยงค่อนข้ำงสูง จึงไม่มี
บริษัทไหนรับท�ำประกัน แต่กอง 
ทุนนี้อย่ำงน้อยจะสำมำรถช่วย
เหลือตัวเขำ และครอบครัวที่อยู่
เบื้องหลังได้ คนที่ท�ำงำนผู้พิทักษ์
ป่ำก็จะได้หมดห่วง
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สังคม

ซูซาน	 คาห์วาติ	 ทูตพาณิชย์อาวุโสและอัครราชทูตที่ปรึกษา	 (การพาณิชย์)	
ส�านักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย	 ร่วมกับ	 บุญชัย	 ปลื้มสืบกุล	 
ผู้จัดการใหญ่	 บริหารสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต	 ศูนย์การค้าดิ	 เอ็มควอเทียร์	 เปิด
งาน	“Taste	of	Australia	2018”	เทศกาลอาหารพรีเมียมน�าเข้าจากออสเตรเลีย

จิรชัย	มูลทองโร่ย		กรรมการ	บริษัท	อสมท	จ�ากัด	(มหาชน)	รับมอบเงินจ�านวน	
50,000	 บาท	 จาก	 กฤษณา	 งามไตรเลิศ	 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดและขาย	 
บริษัทโพลีพลัส	 เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	 จ�ากัด	 เพื่อสมทบทุน	 “มูลนิธิอุทกพัฒน์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์”	เนื่องในโอกาสครบรอบ	66	ปี	อสมท	หุ้นส่วนสังคมไทย	

อารักษ์	 พรประภา	 รองประธานกรรมการบริหาร	 บจก.เอ.พี.ฮอนด้า	 แถลงข่าว
โครการ	“รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	ในช่วงเทศาลสงกรานต์”	ภายใต้แนวคิด
หลัก	“SAFE	for	SAVE	พักคน	พักรถ	เพิ่มความสด...ลดอุบัติเหตุ”	เปิดจุดพัก
รถ	A.P.	Honda	Rest	Station	

วีระ	 โรจน์พจนรัตน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 เป็นประธานในพิธี
เปิดการแสดงทางวัฒนธรรม	 “สานสัมพันธ์ไทย-จีน”	 โดยมี	 นายหวัง	 ลู่	 รอง 
ผู้ว่าาการมณฑลไห่หนาน	เข้าร่วมในพิธี	ณ	โรงละคร Siyuan	Theatre,	Hainan	
University มณฑลไห่หนาน	สาธารณรัฐประชาชนจีน 

วรลกัษณ	์ตลุาภรณ	์กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด	เดอะมอลล	์ช้อปปิง้เซน็เตอร	์
เปิดงาน	 “เดอะมอลล์	 ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์	 ซัมเมอร์	 เอ็กซ์แอล	 เพลย์แลนด์”	 รวม
พลความสุข	 สนุกยกแก๊งค์	 โดยมี	 กิติมา	 เหลืองศรีทองสมบัษร	 ถิระสาโรช	 และ	 
คิมเบอร์ลี่	แอน	โวลเทมัส	ร่วมงาน	ที่ไลฟ์สไตล์	ฮอลล์	เดอะมอลล์	บางกะปิ	

อชิรญา	 หาญพัฒนภูมิ	 ประธานบริษัทเอชิ	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 พร้อมเหล่าทีม 
ผู้บริหาร	 จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารVEO	 ที่เดอะแบงเควท	 ฮอลล์	 
แอท	 นาทองโดยในงานได้มีการเปิดตัว	 เบน	 ชลาทิศ	 นักร้อง-นักแสดงชื่อดัง	 
ในฐานะ	Presenter	ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	VEO	

แบรนดี้	 แมคเฮล	 ประธานมูลนิธิซิต้ี	 และผู้บริหารสายงานความรับผิดชอบต่อ 
สังคมซิตี้	 ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 สนับสนุนโครงการยูธ 
โคแล็บ	 จัดเวทีเสวนาระดับเอเชียแปซิฟิกยูธโคแล็บซัมมิท	 2018	 (Youth	 Co: 
Lab	Summit	2018)	ที่	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	

วิชิต	พยุหนาวีชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	ซัมมิทแคปปิตอล	ลีสซิ่ง	จ�ากัด	
เปิดตัวโครงการ	 “กลับบ้านปลอดภัย	 ด้วยความห่วงใยจากซัมมิทแคปปิตอล”	 
เชญิชวนขบัขีอ่ยา่งปลอดภยั	และปฏบิตัติามกฎจราจร	เพ่ือลดอตัราการเกดิอบุตัเิหตุ
บนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้	
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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 4808 (1333) วันพุธที่ 11 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)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 10ปีที่ 19 ฉบับที่ 4808 (1333) วันพุธที่ 11 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 4808 (1333) วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

  

Alianz-P1-040418=7x10

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 4808 (1333) วันพุธที่ 11 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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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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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
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ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบญัชีหรือสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 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

SC GLAZINE-P1-041217=4*6_01

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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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

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4808 (1333) วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 

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

  KING-P1-300318

รับสมัครดวน!รับสมัครดวน!

โทรศัพท  0-2415-5825-7
สายตรง  09-3535-6365
สายตรง 08-6475-3138

สนใจสมัครดวยตนเอง

หรือสงใบสมัครและหลักฐานมาที่

บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5

ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพฯ 10150

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)  4 อัตรา
 • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี 

 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

2. เสมียนประจำออฟฟศ (สมุทรสาครและบางขุนเทียน) 4 อัตรา
 • เพศหญิง วุฒิปวช. หรือ ม.6 ขึ้นไป 
 • สามารถใชอุปกรณสำนักงานไดดี

3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)  หลายอัตรา
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได 
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

4. พนักงานขับรถ 6-10 ลอ   หลายอัตรา
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรืออานออกเขียนได • มีใบอนุญาตขับขี่เปนของตนเอง

5. พนักงานฝายผลิต   หลายอัตรา
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ อานออกเขียนได 

6. ชางซอมบำรุง หลายอัตรา
 • เพศชาย • มีประสบการณ 

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)


