
ยิ่งลากยิ่งพัง?
ฉุก(ละหุก)คิด 3  3

OPCWรอสอบ
ใช้อาวธุเคมีในซเีรยี

 5 ปีที่ 19 ฉบับที่ 4811 (1336) วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

กระตุกหนวด
ถอนขน
กระป๋อง
editor59lokwannee@gmail.com

สัมมาปฏิบัติ
เกิดสัมมาปฏิบัติ ก็จะปฏิ 
บัติดี ปฏิบัติชอบ

editor59lokwannee@gmail.com

ต่างประเทศ 5

ต่างประเทศ 5

4811 (1336) A
P
R
. 18, 2018

CHICขายIPO360ล้าน
หุน้เข้าตลาด

ก.ล.ต.ลงดาบ
POLARสร้างหนีเ้ทยีม

แท็กทีม‘ลุงตู่’

เศรษฐกิจ 4

เปิดทีม “ลุงตู่” อีกกลุ่มส�าหรบั
พรรคพลงัชลตระกลู “คุณปลืม้” 
เมือ่ 2 พีน้่อง “สนธยา-อิทธิพล” 
ได้รบัแต่งตัง้เป็นทีป่รกึษานายก 
รัฐมนตรีและกรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี ท�าให้เริ่มต่อภาพจิ๊ก
ซอว์ทางการเมืองได้ชัดเจนขึ้น
เมื่อรวมพลังเฉพาะกิจกับ
กลุ่มบ้านริมน�้า สายสัม
พันธ์เก่าๆในอดีต ส.ส.

กลุ่ม 16 ที่ต่างเติบโตทางการ
เมอืง มีไพร่พลเป็นของตัวเอง
และกลุม่ กปปส.  ครัง้นีเ้ป้าหมาย
ไม่ได้อยูท่ีต้่องชนะเลือกตัง้ แค่
มีเสียงมากเป็นตัวแปรโหวต 
นายกฯบญัชพีรรคการเมือง ซึ่ง 
ภารกจินีไ้ม่ยาก เพราะ 2 พรรค

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

ใหญ่ประชาธิปัตย์กับ
เพื่อไทยไม่คิดร่วมหอ
ลงโรงอยู่แล้ว
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ตั้งผู้ว่าฯ กทม. ก่อนการเลือกตั้ง
ใหญ่ ซึ่งหากเป็นไปตามโรดแม็พ 
การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อาจเกิด
ขึ้นช่วงไตรมาส 3 หรือไตรมาส
สุดท้ายของปี
 นอกจาก 3 กลุ ่มก้อนอย่าง 
กปปส. บ้านริมน�้า และกลุ่มชลบุรี 
ที่เปิดตัวเป็นทีม “ลุงตู่” แล้ว ยัง 
มอีดตี ส.ส. ทีไ่ม่ยึดตดิพรรค มัน่ใจ
ฐานเสียงตัวเอง พร้อมย้ายค่าย 
มารวมตัวกันเฉพาะกิจด้วย เช่น 
นายชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ์ อดีต  
ส.ส.สิงห์บุรี พรรคชาติไทย ท่ีเข้า
ฝากเนื้อฝากตัวกับนายสมคิดมา
แล้ว
 ทีส่�าคญัต้องไม่ลมืว่านายสชุาติ 
และนายสนธยาเคยเป็นอดีตสมา 
ชิก ส.ส.กลุ่ม 16 กลุ่ม ส.ส.ดาวรุ่ง
รุ่นใหม่ต่างพรรคที่รวมตัวกันท�า 
งานการเมืองในช่วงหลังรัฐบาล 
พล.อ.สุจินดา คราประยูร เช่น 
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ อดีต 
ส.ส.เชยีงใหม่ นายเนวนิ ชดิชอบ 
อดตี ส.ส.บรุรีมัย์  นายสรอรรถ
กลิ่นประทุม อดีต ส.ส.ราชบุรี 
นายเกษม รุ่งธนเกียรติ อดีต 
ส.ส.สุรินทร์ เป็นต้น
	 หากทั้งหมดกลับมารวมกัน
เฉพาะกิจอีกครั้ง	 ภารกิจท่ีว่ายาก
อาจกลายเป็นง่าย	เพราะครัง้นีเ้ป้า
หมายไม่ได้อยู่ที่ต้องชนะเลือกตั้ง
	 แต่อยู่ที่ให้ได้	 ส.ส.	 ไม่ต�่ากว่า	
50	ทีน่ัง่ในสภา	เพือ่เป็นตวัแปรส�า 
คญัในการโหวตเลอืกนายกฯในบัญ 
ชพีรรคการเมอืง	ท�าอย่างไรกไ็ด้ให้
มเีสยีงสนบัสนนุคนในบญัชรีายชือ่
พรรคการเมืองไม่ถึง	375	เสียง
 ภารกิจนี้ไม่ยาก เพราะ 2 
พรรคใหญ่อย่างประชาธิปัตย์
กบัเพือ่ไทยไม่คดิร่วมหอลงโรง
กันอยู่แล้ว

อย่างที่บอกไว้ก่อนหยุดยาวเทศ 
กาลสงกรานต์ว่า หลังเสร็จงาน
สาดน�้ารื่นเริง ภาพการเมืองที่อึม
ครึมคลุมเครือก่อนหน้านี้จะเริ่ม 
มีความชัดเจนขึ้น
 เปิดท�างานวนัแรก 17 เมษายน 
ประเดมิด้วยการเปิดตวัทมี “ลงุตู”่ 
ที่จะมาร่วมท�าภารกิจให้ “บิ๊กตู่” 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
กลับมาครองอ�านาจหลังเลือกตั้ง
 เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) มีมติเห็นชอบตามท่ีเลขา 
ธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง
ข้าราชการการเมือง โดยให้นาย
สนธยา คุณปลื้ม หัวหน้าพรรค
พลังชล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระ 
ทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เป็นที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
 เท่านั้นยังไม่พอ ยังแต่งตั้งให้
นายอทิธพิล คณุปลืม้ เป็นกรรม 
การผู้ช่วยรัฐมนตรี ส�านักเลขาธิ 
การนายกรัฐมนตรี อีกด้วย
	 การมีต�าแหน่งในรัฐบาลเท่า 
กับประกาศตัวว่าเป็นทีม	 “ลุงตู่”	
ไม่ว่าจะยังท�าพรรคพลังชลต่อไป	
หรือยกพรรคให้คนอื่นมาสวม 
สิทธิบริหารจัดการ	 หรือปิดบ้าน
ย้ายไปอยู่สังกัดใหม่ที่มีข่าวว่าจะ
ตั้งขึ้นภายในเดือนมิถุนายน
 เป็นอันว่าทีม “ลุงตู่” ได้ผู้
เล่นหน้าเก่าเก๋าเกมเจ้าของพืน้ 
ที่ภาคตะวันออกมาเป็นก�าลัง
เสริมส�าคัญ
 การนัตด้ีวยตวัเลข ส.ส. เฉพาะ
พื้นที่จังหวัดชลบุรีจากการเลือก 
ตั้งครั้งหลังสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 
2554 ด้วยจ�านวน 6 ที่นั่ง จากทั้ง 
หมด 7 ที่นั่ง
 แม้จะพยายามแผ่อิทธิพลให้
ครอบคลุมภาคตะวันออกทั้งหมด 
แต่ยงัไม่สามารถสูบ้ารมขีองพรรค

แท็กทีม‘ลุงตู่’

พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตแกน
น�า กปปส. ก็เข้าพบพูดคุยกับหัว 
หน้าค่ายอย่างนายสมคิด จาตุ
ศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มา
แล้ว ก่อนที่จะตามมาด้วยการแต่ง
ตั้งให้นายสกลธีเป็นรองผู้ว่าราช 
การกรุงเทพมหานคร (กทม.)
 ว่ากันว่าการตั้งให้เป็นรองผู้
ว่าฯ กทม. ก็เพื่อให้มีเหตุผลใน 
การย่ืนลาออกจากการเป็นสมาชิก
พรรคประชาธิปัตย์
 ถ้าไม่มีเป้าหมายอื่นใครจะ 
เอาอนาคตทางการเมืองไปเสี่ยง
กับต�าแหน่งรองผู้ว่าฯ กทม. ที่มี
เวลานั่งทับอ�านาจได้ไม่นาน 
 ก้นยงัไม่ทนัร้อนก็ต้องพ้นจาก
ต�าแหน่ง เนื่องจากจะมีการเลือก

ประชาธิปัตย์ได้
 อย่างไรก็ตาม เมื่อผนึกก�าลัง
กับกลุ่มบ้านริมน�้าของนายสุชาติ 
ตันเจริญ อดีต ส.ส.ฉะเชิงเทรา  
ที่มีกระแสข่าวว ่าจะมาร่วมทีม  
“ลุงตู่” ด้วย ซึ่งกลุ่มนี้มีอดีต ส.ส. 
อยู่ในสังกัดแต่ฝากพรรคอ่ืนดูแล 
ไว้กว่า 20 คน ทุกคนพร้อมกลับ
มารวมตัวกันเมื่อได้รับสัญญาณ
รวมพล
 เป้าหมายที่จะต้องได้ ส.ส. 
อย่างน้อย 50 ที่นั่ง ไม่น่าจะ
เป็นเรื่องไกลเกินฝัน
 ต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่มีแค่กลุ ่ม
ชลบุรี กลุ่มบ้านริมน�้า ก่อนหน้านี้ 
นายสกลธี ภัททิยกุล และนาย
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส. 

ว่ากันว่าตั้งให้เป็นรองผู้ว่าฯ กทม.
เพื่อให้มีเหตุผลในการยื่นลาออก
จากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์
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In Brief : ย่อความ

สัมมาฏิบัติ

ทรรศนะ

ต้องรู ้เรื่องเทศกาลให้ลึกซึ้ง เพื่อ
สืบสานประเพณีและหล่อเลี้ยงชีวิต 
ต่อไป ไม่ใช่ไม่รูค้วามหมายของเทศ 
กาล คิดแต่สนุกสนานแบบไร้สติ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ยิ่งลากยิ่งพัง!
เป็นสัญญาณเตือน “ทั่นผู้น�า” จาก
ประชาคมโลกอีกคร้ังเรื่องการเลือก
ตั้ง ครั้งนี้เป็นผลส�ารวจจาก “BMI” 
บริษัทวิจัยในเครือ “Fitch” บริษัท
จัดอันดับความน่าเช่ือถือ ระบุว่า  
ยิ่งเลื่อนเลือกตั้งออกไปยิ่งส ่งผล 
กระทบต่อความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ 
ต่างประเทศ เพราะกังวลความวุ่น 
วายทางการเมืองจะเพิ่มขึ้น ทั้งตั้ง
ค�าถามถึงความตั้งใจจริงของคณะ
รัฐประหารในการกลับสู่รัฐบาลประ 
ชาธิปไตยพลเรือน
 นักวิเคราะห์ “Fitch” ยังระบุ
คะแนนนิยมท่ีลดลงของ “ทั่นผู้น�า” 
นอกจากเลื่อนการเลือกตั้งเดือน 
พฤศจิกายน 2561 แล้วยังมีกรณี 
“นาฬิกาหรู” ที่ท�าให้เห็นการปราบ
ปรามการทุจริตไม่ได้ดีขึ้นเลย 
 คะแนนนิยมที่ลดลงของ “ทั่น
ผู้น�า” ยังถูกตอกย�้าจากการส�ารวจ
ของ “YouGov” บริษัทวิจัยและ
ส�ารวจข้อมูลและความคิดเห็นด้าน
การตลาดทางอนิเทอร์เนต็ขององักฤษ 
ประกาศผลการส�ารวจบุคคลชาย-
หญิงท่ีมีผู ้ชื่นชอบมากที่สุดในโลก
ประจ�าปี 2018 ปรากฏว่า “แองเจ 
ลินา โจลี-บิล เกตส์” มากเป็น
อันดับหนึ่ง
 ขณะท่ีผลส�ารวจในไทย บุคคลที่
คนไทยชืน่ชอบมากทีส่ดุคอื “ทกัษณิ 
ชินวัตร” กับ “อั้ม-พัชราภา ไชย
เชือ้” ส่วน  “ทัน่ผูน้�า” อยูอ่นัดบั 7 คู่
กบั “แอฟ-ทกัษอร ภกัดิส์ขุเจรญิ” 
 แม้ผลการส�ารวจจะเป็นการ
สุ ่มตัวอย่าง แต่ถ้าจัดท�าโดย
สถาบันหรือองค์กรที่ได้รับความ
เชื่อถือ อย่างน้อยก็สะท้อนให้
เห็น “ความจริง” บางอย่างที่ไม่
ควรมองข้าม! 

ใครจะนึกว่าจ�านวนคนตายจากอุบัติเหตุ
ช่วงสงกรานต์ประเทศเรา ยงัน้อยกว่าประ 
เทศทีถ่กูถล่มด้วยจรวดนบัร้อยลกู สาเหตุ 
เพราะอะไร ทัง้ทีอ่อกมาตรการและประชา 
สมัพนัธ์กนัใหญ่ทุกปี แต่ละปีกค็ยุโวจะให้
ตายเป็นศูนย์ แต่ก็ล้มไม่เป็นท่าทุกปี 
เช่นเดยีวกบัปีนีต้ายไป 300 กว่าราย อุบัต ิ
เหตุหลายพันครั้ง
 ความจริงถามแบบนี้ก็ต้องบอกว่า เพราะ
สันดานดื้อมันขึ้นสมองคนไทยซะแล้ว เมา 
ไม่ให้ขับก็จะเมา อันนี้มันเป็นเรื่องที่แย่ คน 
ตายจงึมากกว่าปี 2560 จากทีร่วบรวมสาเหตกุาร
เกิดอบุติัเหต ุมากทีส่ดุคอืดืม่แล้วขบั รองลงมาเป็น
ขบัรถเรว็หรอืประมาท โดยรถเกดิอบุตัเิหตสุงูสดุ
ได้แก่รถจกัรยานยนต์ 
 เหตุผลคือเราไม่เคารพไม่เช่ือฟังกฎหมาย 
ไม่เชื่อในหลักธรรมค�าสอนทางศาสนาที่ไม่ให้
ดืม่เครือ่งดองของเมา จะกนิ จะเมา จะเทีย่ว จะ
เล่น จะสนุก เพราะเรามีสงกรานต์แต่เปลือก 
แต่เนือ้หาสาระทีเ่ป็นแก่นลกึๆไม่มอียู่ในสมอง
เลย จึงท�าให้ต้องล้มตายบาดเจ็บกันต่อไปไม่
สิ้นสุด คงหยุดการตายไม่ได้แน่ ไม่ว่าช่วงสง 
กรานต์หรอืปีใหม่ ตายกนัไปเรือ่ยๆ เมือ่คนไทย
ไม่มีส�านึกเร่ืองความปลอดภัยและเมาไม่ขับ 
สนุกจนลืมความทกุข์ทีจ่ะตามมา 
 กไ็ด้แต่หวงัว่าจ�านวนคนตายจะลดลงสกัวนั
หนึง่ เพราะคนตายท�าให้คนเป็นกลวัและระมดั 

ระวังบ้าง ให้ธรรมชาติสอนจนกว่าคนเราจะม ี
ความส�านึก ไม่น่าเชื่อว่าแต่ละปีเรามีคนตาย 
วนัสงกรานต์และปีใหม่มากกว่าทีต่ายในสงคราม 
แม้แต่การก่อความไม่สงบในภาคใต้ มีการ 
ลอบยงิ ลอบวางระเบดิอยูเ่รือ่ยๆ แต่เฉลีย่คนตาย
กย็งัน้อยกว่าตายช่วงเทศกาล 
 เป็นเร่ืองท่ีปวดร้าวหัวใจว่าท�าไมคนไทยถึง 
ตายง่าย เพียงเพื่อความสนุกสนาน ความเมา 
มันจนไร้สติไร้สาระ หากคนไทยไม่จงรีบปรับ
พฤตกิรรม เปลีย่นจติเปลีย่นใจ เมาไม่ขบั ไม่ประ 
มาท จะได้เทีย่วสนกุและมคีวามสขุช่วงเทศกาลจรงิๆ
 เราต้องรู้เร่ืองเทศกาลให้ลกึซึง้		เพือ่สบืสาน
ประเพณีและหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไป	 ไม่ใช่ไม่รู ้
ความหมายของเทศกาล	คดิแต่สนกุสนานแบบ
ไร้สติ	จึงต้องมีอันเป็นไปลักษณะนี้
 กห็วงัว่าอบุตัเิหตนุบัพนัๆครัง้ทัง้หลาย 
ศพทั้งหลาย คนที่บาดเจ็บและพิการทั้ง
หลาย จะสะท้อนสะท้านเข้าไปในดวงจติดวง 
ใจให้สมองเกดิสตปัิญญา เกดิสมัมาปฏบัิติ 
ไม่เป็นมิจฉาปฏิบัติ เมื่อเกิดสัมมาปฏิบัติ
ในเทศกาลต่างๆก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
อยู่ในกรอบของจารีตประเพณีวัฒนธรรม 
อุบัติเหตุก็จะน้อยลง การตายก็จะลดลง 
เพราะเรามคีวามรู้ในความส�าคัญของเทศ 
กาล ท�าให้รูว่้าอะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า ก็
จะท�าให้เกดิความเปลีย่นแปลงในทางทีถ่กู
ต้องดงีาม
	 เจริญพร
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ก.ล.ต.ลงดาบPOLARสร้างหนีเ้ทียม 

เศรษฐกิจ

CHICขายIPO360ล้านหุน้เข้าตลาด
CHIC เตรียมขาย IPO จ�านวน 360 ล้านหุ้นเข้าตลาด mai เพื่อ
ขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ โชว์จุดเด่นโฮมแฟชั่นสโตร์
แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย  

ฉลองเปิดสาขา	:	กิจจา	ปัทมสัตยาสนธิ	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.ชิค	รีพับบลิค	แสดง
ความยินดีกับคณะผู้บริหารสตาร์บัคส์	ในโอกาสเปิดสาขาแห่งใหม่ที่	ชิค	รีพับบลิค	สาขา
ราชพฤกษ์	ทั้งนี้ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์พิเศษ	ซื้อสตาร์บัคส์	2	แก้วฟรี	1	แก้ว	เมื่อซื้อสินค้า
ที่ชิค	รีพับบลิค	ตั้งแต่	3,000	บาทขึ้นไป	และเช็คอิน	ที่ชิค	รีพับบลิค	สาขาราชพฤกษ์	

แทนค�าขอบคุณ	:	ธัญลักษณ์	ปรียานุพันธ์	ผู้อ�านวยการอาวุโส	ผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์
เงินฝาก	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	ออกแคมเปญ	ธนาคารกรุงศรีครบรอบ	73	ปีมอบกระปุก
ออมสินเก็บความสุข	 “ดารุมะซัง”	 ส�าหรับลูกค้าท่ีเปิดบัญชีเงินฝากประจ�า	 Step	 up	 7	
เดือน	หรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้	ตั้งแต่วันนี้-30	เมษายน	2561	ทุกสาขา

นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรม 
การผู้จัดการบริษัท ชิค รีพับบลิค 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHIC ผู้จัด
จ�าหน่ายเฟอร์นเิจอร์ สนิค้าตกแต่ง
บ้านและของใช้ในบ้านภายใต้ 
แบรนด์ชิค รีพับบลิค(CHIC) และ
ริน่า เฮย์(RINA HEY) เตรียม 
ยื่นไฟลิ่งต่อส�านักงานคณะกรรม 
การก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประ 
ชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 
360 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 
ละ (พาร์) 0.50 บาท และน�าหลัก
ทรัพย์เข ้าจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ mai เมื่อวันที่ 12 
เมษายนท่ีผ่านมา ก.ล.ต.ได้อนมุตัิ
นับหนึ่งไฟลิ่ง เรียบร้อยแล้ว โดย

สืบเนื่องจากส�านักงานคณะกรรม 
การก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีข้อสงสัย
เกี่ยวกับพฤติกรรมของกรรมการ 
POLAR ในไตรมาส 2 ปี 2560 
ประกอบกับมีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับ
การด�าเนินการของ POLAR จ�า 
นวนมาก ซึ่งจากการตรวจสอบข้อ 
มลูทัง้หมด ท�าให้ ก.ล.ต. กล่าวโทษ 
คณะกรรมการบรษิทั โพลารสิ แคป 
ปิตัล จ�ากัด (มหาชน) (POLAR) 
กับพวกรวม 11 ราย ต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) กรณี
ร่วมกันสร้างหนี้เทียมประมาณ 
3,600 ล้านบาท เพื่อให้ POLAR 
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและ
ล้มละลาย รวมทั้งลงข้อความเท็จ
ในบัญชีหรือเอกสารที่ เกี่ยวกับ 

POLAR พยายามเบียดบังเอา
ทรพัย์สินของ POLAR เป็นของตน
หรือบุคคลที่สามโดยทุจริต และ
พยายามแสวงหาประโยชน์ทีม่คิวร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อตน 
เองหรอืผูอ้ืน่ท�าให้ POLAR เสยีหาย 
 บุคคลที่ถูกกล่าวโทษประกอบ
ด้วยกรรมการ POLAR 5 ราย ได้ 
แก่ 1.นายญาณกร วรากุลรักษ์ 
2.นายพูนศักดิ์ ชุมช่วย 3.นาย
อาสา นินนาท 4.นายฐากร ทวีศรี 
และ 5.นายดนุช บุนนาค รวมทั้ง
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นอีก 6 ราย 
ได้แก่ 1.บริษัท ซิมบา อินเตอร์ 
จ�ากัด 2.นายอัครเดช วัฒนะ 
3.นายธญัพงศ์ ลิม้วงศ์ยติุ 4.บริษทั 
ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง กรุ ๊ป จ�ากัด 
5.นายอภิรักษ์ จูตระกูล และ 

6.นายก�าแหง หุ่นหิรัณย์สาย
 ทั้งนี้ การกระท�าตามรายละ 
เอียดข้างต้น เข้าข่ายเป็นความผิด
ตามมาตรา 310 และมาตรา 312 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และมาตรา 308 และมาตรา 311 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ 
ประกอบมาตรา 80 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา โดยพระราชบัญญตั ิ
หลกัทรพัย์ฯ ก�าหนดให้ ก.ล.ต.ต้อง 
ด�าเนินการกล่าวโทษผู้กระท�าผิด
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือ
พิจารณาด�าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป โดยการกระท�าผิดแต่ละ
กรณีอาจต้องระวางโทษอาญาโดย
จ�าคุกตั้งแต่ห้าถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่ห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาท

การระดมทนุเพ่ิมลงทนุขยายสาขา 
รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
ในกิจการ ซึ่งปัจจุบันมี 4 สาขา 
 CHIC มีโครงการพัฒนาเว็บ 
ไซต์รองรับ E-Commerce และมี
แผนการขยายสาขาอีก 5 สาขา
ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยรวม 3 
สาขาที่อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
ได้แก่ 1.สาขากัมพูชา ซึ่งจะเปิด
บริการในห้างสรรพสินค้า Aeon 
Mall Sen Sok City กรุงพนมเปญ  
2.สาขารามอินทรา และ 3.สาขา
อุดรธานี นอกจากนี้ยังมีโครงการ

เปิดสาขาใหม่ในหัวเมืองภูมิภาค
ต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต และ
หาดใหญ่ เป็นต้น

 นอกจากนีย้งัท�าให้บคุคลทีถ่กู
กล่าวโทษเข้าข่ายมีลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจให้เป็นกรรมการ
หรือผู้บริหาร และไม่สามารถเป็น
กรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทท่ี
มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลาทีถ่กูกล่าวโทษด�าเนนิคดี 
5 ราย ได้แก่ นายญาณกร นายพนู
ศักดิ์ นายอาสา นายฐากร และ 
นายดนุช แต่จะไม่กระทบต่อการ
บริหารจัดการ POLAR เนื่องจาก
ปัจจุบัน POLAR ตกเป็นของ 
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามท่ี
ศาลล้มละลายกลางพิพากษา
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ต่างประเทศ

OPCWรอสอบใช้อาวธุเคมใีนซีเรยี
OPCW ยังไม่สามารถระบุชัด 
เจนได้ว่าจะเดินทางไปยงัพ้นที่
เมอืงทีถ่กูระบวุ่ามกีารใช้อาวธุ
เคมีในซีเรีย เพื่อตรวจสอบว่า
มีการใช้อาวุธเคมีในการโจมตี
หรือไม่  ซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่า 60 
คนและบาดเจ็บนับพัน 

เจ้าหน้าที่สอบสวนองค์การเพื่อ
การห้ามใช้อาวุธเคมี (Organi 
sation for the Prohibition of 
Chemical Weapons-OPCW)  
ยังไม่ระบุวันเดินทางไปซีเรียเพื่อ
เข้าตรวจสอบการใช้อาวุธเคมีใน
เมอืงดมูา แต่คาดว่าหลกัฐานต่างๆ
อาจถูกท�าลายแล้ว เพราะกอง
ก�าลังซีเรียและรัสเซียได้เข้ายึดพื้น 
ท่ีไว้ แม้ชาติมหาอ�านาจตะวันตก
จะระบุว่ามีการใช้อาวุธเคมีในการ
โจมตีมากกว่า 100 ลูกก็ตาม
 ขณะที่สันนิบาตอาหรับที่จัด
ประชุมท่ีกรุงริยาดของซาอุดีอา 
ระเบียได้ปิดฉากลงแล้ว โดยที่
ประชุมเรียกร้องให้นานาชาติพิ 
สจูน์ว่ามีการใช้อาวุธเคมีในซีเรีย
จริงหรือไม่ และประณามอิหร่าน 
ท่ีแทรกแซงกิจการภายในประเทศ
อื่น จึงเรียกร้องนานาชาติคว�่า
บาตรอหิร่าน และกดดนัให้อิหร่าน
ถอนกองก�าลังออกจากซีเรียและ
เยเมน 
 ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียและชาติ
พันธมิตรต่างสนับสนุนการโจมตี
คลังอาวุธเคมีในซีเรีย แต่อิรัก 
และเลบานอนประณามว่าเป็น 
การรุกรานซีเรีย การที่รัสเซียและ

ข่าวย่อย

จีนพัฒนาขีปนาวุธใหม่ 
กองก�าลังจรวดของกองทัพ
ประชาชนจนีปรบัปรงุขปีนาวธุ
ข้ามทวปีทัง้พสิยัปานกลางและ
พิสัยไกลชนิดใหม่ล่าสุด โดย
สามารถสกัดขีปนาวุธที่ติดหัว
รบนวิเคลยีร์ได้รวดเรว็และโจม 
ตีเป้าหมายภาคพื้นดินหรือ
เรือรบขนาดใหญ่ที่อยู ่กลาง
ทะเลได้อย่างแม่นย�า นอกจาก
นี้ยังพัฒนากองก�าลังจรวด 
โดยเพิ่มยุทธวิธีการรบให้ท�า 
ลายเป้าหมายจ�านวนมากได้
อย่างแม่นย�าและรวดเร็ว

ฉลามกดันักโต้คลืน่ออสซี ่
นักเล่นกระดานโต้คลื่นวัย 30 
ปีเศษถูกปลาฉลามกัดที่ขา 
ทั้ งสองข ้างบาดเจ็บสาหัส
บริเวณนอกชายฝั่งเมืองเกรซ
ทาวน์ ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของออสเตรเลีย แต่ว่ายน�้า
กลับเข้าฝั ่งได้และถูกน�าตัว 
ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยา 
บาลเมืองเพร์ิทซึง่อยู่ห่าง  250 
กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ช่วยชีวิต
ชายฝ่ังระบวุ่าปลาฉลามมีความ 
ยาวประมาณ 4 เมตร 

ส่งเจ้าหน้าทีแ่คนาดากลบั 
ทางการแคนาดาตัดสินใจส่ง
สมาชกิครอบครวัเจ้าหน้าทีท่ตู
ในกรุงฮาวานาของคิวบาเดิน
ทางกลับประเทศ หลังเจ ้า
หน้าที่และครอบครัว 10 คน
จาก 27 คนมีอาการเวียนหัว 
ปวดศีรษะและคลื่นไส ้โดย 
ไม่ทราบสาเหต ุซึง่เม่ือไม่นาน
มานี้ทางการแคนาดาได้รับ
ข ้อมูลจากผู ้ เช่ียวชาญด้าน 
การแพทย์ทั้งชาวแคนาดา 
และสหรฐัให้ระวงัการเจบ็ป่วย
ที่จะกระทบต่อสมอง โดย 
ระบุว ่ าคิวบาใช ้คลื่นเสียง
ท�าลายสมอง ท�าให้ชาวอเม 
ริกันที่สถานทูตในกรุงฮาวา 
นาล้มป่วย

อิหร่านเข้าไปช่วยรัฐบาลซีเรียท�า 
ให้การปราบปรามฝ่ายต่อต้าน 
ประสบความส�าเร็จ
 ส่วนทางด้านประธานาธิบดี
เอ็มมานูเอล มาครง ของฝร่ังเศส 
ระบุว่า ปฏิบัติการโจมตีซีเรียของ
สหรัฐ อังกฤษ และฝรั่งเศส เมื่อ 
วันเสาร์ที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก
ก�าลังพันธมิตรมีหลักฐานว่ารัฐ 
บาลซเีรยีภายใต้การน�าของประธา 
นาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ใช้
อาวุธเคมีสังหารพลเรือนของตัว
เอง และทั้งหมดเป็นการตอบโต้
อย่างชอบธรรม เป็นไปตามกฎ 
หมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 
ไม่ใช่การท�าสงครามเพื่อโค่นล้ม
ประธานาธิบดีอัสซาดหรือแทรก 
แซงสงครามกลางเมืองในซีเรีย
  นอกจากนี้นายมาครงยังโน้ม
น้าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 
ของสหรัฐ ให้คงทหารไว้ในซีเรีย
ต่อไปเพือ่ปรามไม่ให้ซเีรียใช้อาวุธ

เคมีกับพลเรือนอีก ขณะเดียวกัน
นางนิกกี ฮาลีย์ ทูตสหรัฐประจ�า
สหประชาชาติ บอกว่า สหรัฐจะ
เพิ่มการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ
ต่อรัสเซียให้มากขึ้น โทษฐาน 
ที่รัสเซียสนับสนุนซีเรียให้ใช้อา 
วุธเคมี 
  มีรายงานจากประเทศอังกฤษ
ว่า สภาผูแ้ทนราษฎรองักฤษลงมติ
สนับสนุนนางเทเรซา เมย์ นายก
รัฐมนตรี ที่ตัดสินใจร่วมปฏิบัติ 
การโจมตีซีเรียกับสหรัฐและฝรั่ง 
เศส ก่อนการลงมตินางเมย์กล่าว
ปกป้องการตัดสินใจของตนเอง 
ว่า เป็นเพราะรสัเซยีท�าให้เธอไม่มี
ทางเลือก เพราะหากขอมติใน
สมัชชาความมั่นคงแห่งสหประชา 
ชาติเพ่ือโจมตีซีเรียก็จะถูกรัสเซีย 
ใช้สิทธิยับยั้ง (วีโต้) อย่างแน่นอน 
ผลการลงมติปรากฏว ่ามีเสียง
สนับสนุนนางเมย์ถึง 314 เสียง  
ต่อ 36 เสีย

นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศ
จีน เดินทางเยือนกรุงโตเกียวของ
ญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ 8 ปี และ
ประชุมหารือด้านเศรษฐกิจใน
ระดับสูงครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการส่ง
สัญญาณว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
จีนและญี่ปุ่นที่กระท่อนกระแท่น
มาตลอดเริ่มดีขึ้นแล้ว  

 ทั้งนี้ จีนและญี่ปุ ่นหันหน้า 
มาร่วมมือกันมากขึ้น หลังประธา 
นาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น�าสหรัฐ 
เตรียมตั้งก�าแพงภาษีทางการค้า
กับทั้ง 2 ประเทศ และเรียกร้องให้
ทั้ง 2 ประเทศเปิดตลาดให้แก่สิน 
ค้าสหรัฐมากขึ้น ระหว่างที่รัฐมน 
ตรีต่างประเทศจีนเยือนญี่ปุ ่นนี้ 

รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเยือนญี่ปุ่น 

นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ของ
ญีปุ่น่ ก�าลงัเตรยีมตวัทีจ่ะเดนิทาง
ไปเยือนสหรัฐเพ่ือพบกับประธา 
นาธิบดีทรัมป์
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ที่ Inv-Out  015/2561  
                                        วันที่ 29 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก                                 
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2560 
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
วาระที่ 3       พิจารณางดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2560
วาระที่ 4       พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ
   (ครบวาระ 30 เมษายน 2561) กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการสำาหรับปี 2561
วาระที่ 6     พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

  อนึ่ง บริษัทได้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 (RECORD DATE) ในวันท่ี 
2 เมษายน 2561 

  จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

        
       ขอแสดงความนับถือ

       (ดร.ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
       ประธานกรรมการบริษัท

สำานักงานเลขานุการบริษัท
โทร   +(66) 2511 6040-48
โทรสาร  +(66) 2511 6049    

SHUN THAI RUBBER GLOVES INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
9 Moo 4  Kached, Muang Rayong,  Rayong 21100, THAILAND
TEL: (038) 634 072-3, 634 482-6   FAX: (038) 634 001, 634 480

Company registration No.0107544000086
E-mail address: shunthai@shunthaiglove.com 
Highly Intend To Reply Your Satisfaction…SHUN THAISHUNTHAI
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ตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 เห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี	ประจำาปี	2561	

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน

ว�ระที่ 6  พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ต้องออกต�มว�ระ และกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รสำ�หรับปี 2561

  6.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมก�รแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระ

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ	17	กำาหนดว่า	ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสาม	(1/3)		ของ 

	 	 จำานวนกรรมการในขณะนั้น	ถ้าจำานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	โดย 

	 	 ให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำาแหน่งอีกได้	

  

	 	 ปัจจุบัน	บริษัท	มีกรรมการทั้งสิ้น	7	อัตรา	ในปี	2561	นี้	มีกรรมการที่ต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน	3	ท่าน	ได้แก่

	 	 1	 ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ	 สูทกวาทิน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 	 2	 พลตรี(หญิง)	สุนันทา	 สิริสัมพันธ์	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 	 3	 นางนงลักษณ์		 พงษ์ศรีหดุลชัย	 กรรมการ

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 เนื่องจาก	กระบวนการคัดเลือกผู้ดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท	ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา	เนื่องจาก	บริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรม 

	 	 การสรรหา	 อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการทั้ง	 3	 ท่าน	 ที่ต้องออกตามวาระ	 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ	 

	 	 ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ	ประสบการณ์	และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ	รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา	ของกรรมการ 

	 	 ทั้ง	3	ท่าน	ที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้แล้ว	เห็นว่า	กรรมการทั้ง	3	ท่าน	มีคุณสมบัติเหมาะสม	สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้ง 

	 	 เป็นกรรมการของบริษัทและดำารงตำาแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง	 สำาหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่ง 

	 	 อีกวาระหนึ่งนั้น	เป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	(ประวัติโดยย่อของกรรมการ 

	 	 ทั้ง	3	ท่าน	ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	3)

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน

  6.2 อนุมัติกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�ร

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 ในปี	2560	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนตามตำาแหน่ง	และค่าบำาเหน็จของคณะกรรมการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ของบริษัท 

	 	 เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	4,000,000	บาท	(สี่ล้านบาทถ้วน)

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ	 และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 ของบริษัทอย่างรอบคอบ	 โดย 

	 	 เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน	การขยายตัวทางธุรกิจ	การเติบโตทางผลกำาไรของบริษัท	รวมทั้งภาระหน้าที่	และความรับผิด 

	 	 ชอบของคณะกรรมการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	ของบริษัทแล้ว	เห็นสมควรกำาหนดค่าตอบแทนตามตำาแหน่ง	และค่าบำาเหน็จของคณะ 

	 	 กรรมการ	และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	สำาหรับปี	2561	เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	4,000,000	บาท	(สี่ล้านบาทถ้วน)	ซึ่งเท่ากับค่าตอบ 

	 	 แทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี	2560	ที่ผ่านมา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                        

                                            ค่�ตอบแทนต่อเดือน (บ�ท)

     ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560

	 	 	 ประธานกรรมการ	 	 40,000	 	 40,000

	 	 	 รองประธานกรรมการ	 	 20,000	 	 20,000

	 	 	 กรรมการอิสระ	 	 30,000	 	 30,000

	 	 	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 	 30,000	 	 30,000

	 	 	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 	 10,000	 	 10,000

	 	 	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 10,000	 	 10,000

	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	 	 5,000	 	 5,000

          ค่�เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บ�ท)

	 	 	 ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 	 5,000	 	 5,000

	 	 	 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	 	 5,000	 	 5,000

	 	 	 ค่าบำาเหน็จของกรรมการ		 	 มี	 	 มี

	 	 คณะกรรมการบริษัท	เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามตำาแหน่ง	และค่าบำาเหน็จของคณะกรรมการ	และคณะอนุกรรม 

	 	 การชุดต่างๆ	 ประจำาปี	 2561	 ตามรายละเอียดข้างต้น	 (สำาหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ	 และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ	 สามารถดู 

	 	 รายละเอียดได้จากรายงานประจำาปี	2560	หัวข้อการจัดการ	และหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ	ตามลำาดับ)

  การลงมติ	 วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม	 (2/3)	 ของจำานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม	 

	 	 	 	 	 (ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	มาตรา	90	และ	ข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	22)

ว�ระที่ 7  พิจ�รณ�เรื่องอื่นๆ (ถ้�มี)

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 ตามมาตรา	105	วรรค	2	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	(แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2544)	กำาหนดไว้ว่า	“ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวม 

	 	 กันได้ไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด	จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้”

  ความเห็นคณะกรรมการ

  เห็นสมควรบรรจุวาระนี้	 เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท 

	 	 กำาหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

	 อนึ่ง	บริษัทกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	(วัน	Record	Date)	ในวันอังคารที่	13	มีนาคม	2561	

	 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน	ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 

กรุณาถือบัตรประจำาตัวประชาชนมาแสดง	ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม	และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้	 โปรดกรอก

ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	5	(ติดอากรแสตมป์	20	บาท)	พร้อมแนบเอกสาร	หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 

หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม	และนำามามอบให้ท่ีประชุมก่อนเร่ิมการประชุม	ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน	(Custodian)	 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ	 ก.	 หรือแบบ	 ข.	 หรือแบบ	 ค.	 แบบหนึ่งแบบใดก็ได้	 สำาหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้

หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ	ก.	หรือ	แบบ	ข.	แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น	และเพื่อความสะดวก	บริษัทขอแนะนำาให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ	ข.	ซึ่งเป็นแบบ 

ที่กำาหนดรายการต่างๆ	ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด	ชัดเจน	ตายตัว	ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ	ก.	หรือแบบ	ค.	ท่านสามารถติดต่อขอ 

รับได้ที่ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท	หรือ	Download	แบบฟอร์มจาก	website	ของบริษัทได้ที่	www.jts.co.th	โดยท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการ

อิสระของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้	เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้

	 1	 นายรักษ์		อุณโภคา	 	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

	 2	 ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ		สูทกวาทิน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

	 3		 พลตรี(หญิง)สุนันทา		สิริสัมพันธ์	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ

	 	 (โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทเสนอ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	6)

	 	 	 	 ขอแสดงความนับถือ

	 	 	 	 บริษัท	จัสมิน	เทเลคอม		ซิสเต็มส์	จำากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 	 				(นายปลื้มใจ	สินอากร)	 (นางนงลักษณ์	พงษ์ศรีหดุลชัย)

	 	 	 	 		 										กรรมการ	 																											กรรมการ

ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท	ฝ่ายบริหารสำานักงาน

โทรศัพท์	 0	2100	8232

โทรสาร	 0	2962	2523
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วันที่	27	มีนาคม	2561

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	จัสมิน	เทเลคอม	ซิสเต็มส์	จำากัด	(มหาชน)

สิ่งที่ส่งม�ด้วย	 1)	 สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560

	 	 2)	 แผ่นบันทึกข้อมูลรายงานประจำาปี	2560	พร้อมงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560

	 	 3)	 ประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำารงตำาแหน่งใหม่

	 	 4)	 ข้อกำาหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 5)	 หนังสือมอบฉันทะ	(แบบ	ข.)

	 	 6)	 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

	 	 7)	 แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารจัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	(สถานที่จัดประชุม)

	 ด้วยคณะกรรมการ	บริษัท	จัสมิน	เทเลคอม	ซิสเต็มส์	จำากัด	(มหาชน)		(“บริษัท”)	ได้มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2561	ในวันศุกร์ที่	

27	เมษายน	2561	เวลา	10.00	น.	ณ	ออดิทอเรียม	ชั้น	3	จัสมิน	อินเตอร์เนชั่นแนล	ทาวเวอร์	เลขที่	200	หมู่	4	ถนนแจ้งวัฒนะ	ตำาบลปากเกร็ด	อำาเภอปากเกร็ด	

จังหวัดนนทบุรี	11120	โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ว�ระที่ 1  พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

	 	 25	ธันวาคม	2560

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560	ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2560	ซึ่งบริษัทได้จัดทำารายงานการประชุม	ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 

	 	 ประเทศไทย	และกระทรวงพาณิชย์	ภายในเวลาที่กฎหมายกำาหนด	รวมทั้ง	ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว	โดยมีสำาเนารายงานการประชุม 

	 	 ปรากฏ	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	1)

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560	ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นในวันที่	25	ธันวาคม	2560	ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว	 

	 	 จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2560	ดังกล่าว

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน

ว�ระที่ 2  รับทร�บร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2560	ปรากฏในรายงานประจำาปี	2560	ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย	2)

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัท	ในรอบปี	2560

  การลงมติ	วาระนี้ไม่ต้องลงมติ	เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ว�ระที่ 3  พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2560

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 งบการเงินประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย	2)	ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี	แห่งบริษัท	สำานักงาน	 

	 	 อีวาย	จำากัด	ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ	และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว	

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 เห็นสมควรที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ดังกล่าว

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน

ว�ระที่ 4  พิจ�รณ�เรื่องก�รจัดสรรเงินกำ�ไรสุทธิเป็นทุนสำ�รองต�มกฎหม�ย และก�รจ่�ยเงินปันผลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2560

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	มาตรา	116	และ	ข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	43	กำาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 

	 	 ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปี		หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)		จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวน 

	 	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 

	 	 นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ	

  ความเห็นคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	ดังนี้

	 	 1.	 ไม่จัดสรรเงินกำาไรสุทธิไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมาย	 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำารองตามกฎหมายครบร้อยละ	 10	 ของทุนจดทะเบียน	 

	 	 	 ตามมาตรา	116		แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	และข้อบังคับบริษัทแล้ว	ทำาให้	ณ	ปัจจุบัน	บริษัทมีทุนสำารองตามกฎหมายรวมเป็น 

	 	 	 เงินทั้งสิ้นจำานวน	70,645,730	บาท

	 	 2.	 งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานประจำาปี	2560	เพื่อนำากำาไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	

     ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2560	และปี	2559 

     ปี 2560 ปี 2559

     (ปีที่เสนอ)

	 	 	 1.		กำาไร(ขาดทุน)	สุทธิสำาหรับปี	(บาท)	 -20,159,604	 -54,964,151

	 	 	 	 1.1	กำาไรสะสมยังไม่จัดสรร	

	 	 	 	 					ณ	วันที่	30	กันยายน	2559	(บาท)	 -	 115,413,679

	 	 	 2.		จำานวนหุ้น	(หุ้น)	 706,457,300	 706,457,300

	 	 	 3.		เงินปันผลประจำาปี	(บาท/หุ้น)	 งดจ่าย	 งดจ่าย

	 	 	 4.		เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	 -	 0.10

	 	 	 5.		เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	 -	 70,645,730

	 	 	 6.		สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล		 -	 ร้อยละ	61.21	ของกำาไรสะสมยังไม่

	 	 	 	 	 	 จัดสรร	ณ	วันที่	30	กันยายน	2559

	 	 	 7.		วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	 -	 วันที่	25	พฤศจิกายน	2559

  การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม	และออกเสียงลงคะแนน

ว�ระที่ 5   พิจ�รณ�แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่�ตอบแทนก�รตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2561

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล

	 	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	และตามข้อบังคับของบริษัท	ข้อ	36	(5)	กำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีพิจารณา 

	 	 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจำาทุกปี		ในปี	2560	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2560	เมื่อวันที่	28	เมษายน	 

	 	 2560	มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นายศุภชัย	ปัญญาวัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	3930	หรือ	นางชลรส	สันติอัศวราภรณ์	ผู้สอบบัญชีรับ 

	 	 อนุญาตทะเบียนเลขที่	4523	หรือ	นางสาวสุพรรณี	ตริยานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4498	แห่งบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	 

	 	 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	มีค่าตอบแทนเป็นเงินจำานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	1,290,000	บาท	โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

 

	 	 สำาหรับปีบัญชี	2561	นี้	โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว	มีความเห็นว่าควรแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชี	 

	 	 แห่งบริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	ดังนี้

   รายนาม   เลขที่ใบอนุญาต จำานวนปีที่ลงนามรับรอง

             งบการเงินของบริษัท

	 	 1	 นางชลรส	 สันติอัศวราภรณ์	 	 				4523	 2	ปี	(2559-2560)	หรือ

	 	 2	 นายศุภชัย	 ปัญญาวัฒโน	 					 				3930	 2	ปี	(2557-2558)	หรือ

	 	 3	 นางสาวกรองแก้ว	 ลิมป์กิตติกุล	 			 				5874	 												-

	 	 โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด	จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำานักงาน	 

	 	 ทำาหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้	 ทั้งนี้	 ผู้สอบบัญชีทั้ง	 3	 ท่าน	 เป็นผู้ที่มีประสบ 

	 	 การณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลายแห่ง	และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ	เป็นอย่างดี	ทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์	และ/หรือมีส่วนได้เสีย 

	 	 กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด	จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ 

	 	 แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท	นอกจากนี้	ผู้สอบบัญชีของบริษัท	และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทยังสังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียว 

	 	 กนั	พรอ้มกนันี	้คณะกรรมการบรษัิทเหน็ควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามัญผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนมัุตกิำาหนดคา่ตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจำาป	ี2561	 

	 	 เป็นเงินจำานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	1,290,000	บาท	(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น	ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติ 

	 	 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี	2560	

  

	 	 สำาหรับค่าบริการอื่นๆ	ในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัท	ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ 

	 	 ผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	
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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

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4811 (1336) วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561

  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)

Gong Toon-p-280318=4*6

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพือ่คัดเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทนุส�ารองเลีย้งชีพส�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  

การบญัชหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวชิาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มีความรู ้

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

 ย่ืนใบสมัครด้วยตนเองท่ีส�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหตุ ผู้สมัครต้องมีคณุสมบัตแิละปฏบัิตติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมคัร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4811 (1336) วันพุธที่ 18 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

1

2

3

4
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TAITI-P-200318

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณภูมิทาวน ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง

ไมจำกัดวุฒิ



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 4811 (1336) วันพุธที่ 18 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 
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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
SAMMI-OM-040517-01
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สังคม

แพนทีน มาย ซัมเมอร์ สตรอง
เพราะผู้หญิงสวยมั่นได้ทุกฤดูกาล 
แม้ความร้อนจะทะลุองศาเดือด 
ซัมเมอร์นี้ แพนทีนแบรนด์ผลิต 
ภัณฑ์ดูแลเส้นผมชั้นน�าผลักดันให้
ผู ้หญิงกล้าแสดงออกถึงตัวตนที่
แตกต่างสร้างปรากฏการณ์ความ
สนกุรบัซมัเมอร์ จัดงาน “แพนทนี  
มาย ซัมเมอร์ สตรอง” เปิดตัวผลติ 
ภัณฑ์รุ่นซัมเมอร์ลิมิเต็ดเอดิชั่นใน 
ดไีซน์ลายจดุสทีองสดใสทีอ่อกแบบ 
เฉพาะส�าหรบัหน้าร้อนนีเ้ท่านัน้ 
 ธีรภัทร พงศ์เมธี ผู้บริหาร
ผลิตภัณฑ์ แพนทีนประเทศไทย
เผยว่า แพนทีนมุ่งมั่นผลักดันให้ผู้ 
หญิงมีความมั่นใจและสตรองจาก
ภายในสูภ่ายนอกในแบบของตวัเอง 
จึงได้จัดแคมเปญเปิดตัวแพนทีน 
รุ่นซัมเมอร์ ลิมิเต็ดเอดิชั่นที่ออก 
แบบมาในลายโพก้าดอทสดุเทรนดี้ 
ทีจ่ะมาปลกุพลงัความสดใสให้กับผู ้
หญิงทุกคน โดยคอลเลกชนัน้ีประ 
กอบไปด้วย แชมพ ูครมีนวดผม และ
ทร ีมนิทิ มริาเคลิ นอกจากนี้เรายัง
ได้เตรียมกิจกรรมอกีมากมายมาส
ร้างสสีนัให้ซมัเมอร์นีส้นกุกว่าที่เคย
 งานนี้แพนทีน ได้น�าเอาความ
สดใสมาสร้างบรรยากาศแบบซัม 
เมอร์ผ่านการตกแต่งด้วยลายโพ 
ก้าดอทซึง่เป็นตวัแทนของแสงแดด 
ท่ีถึงจะร้อน แต่แฝงไว้ด้วยความส 
ดใส ทีม่าพร้อมฟลามงิโก้สทีอง สบั 
ปะรดยักษ์ลายโพก้าดอท และซัม 
เมอร์ บีช บาร์ ให้สาวๆ ได้เพลดิ 

สมชัย	เลิศสุทธิวงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เอไอเอส	ร่วมกับ	ประชุม	มาลีนนท์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บมจ.บีอีซี	 เวิลด์	 และ	อรุโณชา	ภาณุพันธ์	 จัดงาน	 
“ฟินข้ามภพ	 ตอนจบแห่งชาติ	 แซ่ซ้องโดย	 เอไอเอส”	 เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอสชม 
ละคร	‘บุพเพสันนิวาส’	ตอนจบก่อนใคร	

อลิศรา	แซ่เตีย	ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	บริษัท	เจอเนสส์	โกลบอล	จ�ากัด	เปิดตัว	
ไฟโบรทิก	ชูแนวคิด	“Feel	Happy	ความสบายที่รู้สึกได้”	โดยมี	อนุสรา	จันทรังษี	
อดีตนักแสดงชื่อดัง	 พร้อม	 เภสัชกรหญิง	 ดร.พรวนิช	 เจริญพุทธคุณ	 มาร่วมบอก 
เล่าการดูแลสุขภาพกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ	

เพลนิกบัการถ่ายรปูในมมุต่างๆ ทั้ง
ยังได้จ�าลองสระว่ายน�้าที่สามารถ 
เดินผ่านเข้าไปถ่ายภาพเสมือนเรา
เดินอยู่ใต้น�้า
 ก่อนเปิดตัวมิวสิควิดีโอเพลง 
ฮิตประจ�าซัมเมอร์ “ฮอตเกิร์ลส์”  
ทีร้่องโดยนกัร้องสาวสดุแซ่บ “ลเิดยี” 
และแร็พเปอร์หนุ่มชื่อดัง “กอล์ฟ 
ฟักกลิง้ฮโีร่” โดยได้ดงึเอา “ญาญ่า” 
อรุสัยา เสปอร์บนัด์ แพนทนี แบรนด์ 
แอมบาสเดอร์ มาร่วมถ่ายมิวสิค
วิดีโอ อวดผมสวย โชว์ความน่ารัก
สดใส ไปพร้อมกบัเหล่าสาวผมสวย
อีกมากมายที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามา
ร่วมมิชชั่นกับแพนทีน
 ญาญ่า-อรุสัยา เสปอร์บันด์ 
แพนทีน แบรนด์แอมบาสเดอร์ 
เผยความสดใสรับซัมเมอร์ว่า ญา 
ญ่าเป็นคนแอคทีฟมาก ชอบกิจ 
กรรมเอาท์ดอร์ อย่างตอนนี้มาสน 
ใจเล่น Rock Climbing และด�าน�้า 
เป็นอะไรที่สนุกและท้าทายดี
 อีกหนึ่งไฮไลท์คือกจิกรรมออก 
แบบขวดแชมพูและครีมนวดผมที่
เปิดให้ทกุคนสามารถครีเอตดีไซน์
ในสไตล์ของตัวเอง โดยในขวดรุ่น 
ซัมเมอร์ ลิมิเต็ดเอดิชั่น จะมีหน้า
สาวน้อยสุดซ่ามาให้เลือกด้วยกัน
ถึง 9 แบบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีผม
และแว่นตาและลูกเล่นบนใบหน้า 
ได้ตามแบบทีเ่ราชอบ พร้อมทัง้ยงั
สามารถใส่ชื่อเพื่อเป็นการบ่งบอก
ถงึความเป็นตวัเราเข้าไปได้อกีด้วย


