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ค�าประกาศไม่ย้ือการย่ืนหนงัสอื 
ลาออกของนายสมชยั สจัจพงษ์  
อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 
โดยเฉพาะค�าพูด “บิ๊กตู่” ที่ว่า
จะออกก็ออกไป อย่างนี้เป็น 
ข้าราชการไม่ได้ ถือเป็นการ
แสดงท่าทีที่น่าสนใจ เพราะ
เป็นการแสดงออกทีแ่ขง็กร้าว
ต่อข้าราชการซ่ึงท�างานสนอง

นโยบายรฐับาลทหาร คสช.ได้ 
ดีท่ีสุดคนหนึ่งโดยไม่เกรงว่า
จะเกิดการขวัญเสียในหมู่ข้า 
ราชการ ท้ังนี ้อาจท�าให้มองได้
ว่าเป็นการกระชบัอ�านาจ สกัด 
ไม่ให้ข้าราชการเข้าเกียร์ว่าง
ในช่วงปลายอ�านาจก่อนการ
เลือกต้ังจนส่งผลกระทบต่อ
รัฐบาลทั้งวันนี้และวันหน้า

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

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

ลายเส้ือแบบที ่5 ล่าสุด..มาแล้ว!!! 
รวมค่าส่ง EMS แล้ว

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ผ่าน
มา
 ไม่รู ้ว ่ารัฐมนตรีว ่าการกระ 
ทรวงการคลังได้รายงานเรื่องการ 
พูดคุยกับนายสมชัยให้ที่ประชุม 
ครม. ทราบก่อนมีมติหรือไม่
 ถ้ารู ้ว ่านายสมชัยจะลาออก
หากถูกโยกย้ายแล้วยังมีมติให้ 
โยกย้ายถือว่าน่าสนใจ เพราะเป็น 
การแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจใน 
การใช้อ�านาจโดยไม่แคร์ว่าคนนั้น
จะเก่ง มีฝีมือ หรือเคยสนองนโย 
บายได้ดีเพียงใด
 กล้าทีจ่ะยอมหกัโดยไม่ยอมงอ 
แถมประกาศท�านองว่าใครอยาก
ออกก็ออกไป ไม่มีง้อ โดยไม่เกรง
ว ่าจะเกิดการขวัญเสียในหมู ่ข ้า 
ราชการ
	 แต่หากมองอีกมุมหนึ่งจะเห็น
ว่าเป็นการกระชับอ�านาจของรัฐ 
บาลทหาร	คสช.	เพราะเป็นที่รู้กัน
ว่าธรรมชาติของข้าราชการเมื่อรัฐ 
บาลอยูใ่นช่วงท้ายๆของการนัง่ทบั
อ�านาจ	 ส่วนมากจะเข้าเกียร์ว่าง 
รอดูทิศทางลมทางการเมืองว่า 
ใครจะเข้ามาเป็นนายใหม่หลัง
เลือกตั้ง	 เพราะเกรงว่าถ้าสนอง
นโยบายผู้มีอ�านาจปัจจุบันเต็มที่	
หลงัเลอืกตัง้แล้วเกดิอ�านาจเปล่ียน
มือไปเป็นอีกขั้วหนึ่งจะได้รับผล 
กระทบในหน้าที่การงาน
 ต้องรอดูว่าการกระชับอ�า 
นาจครั้งนี้จะท�าให้เกิดรอยร้าว
ระหว่างข้าราชการกับรัฐบาล
ทหาร คสช. มากขึ้น หรือจะ
ท�าให้ข้าราชการกระฉบักระเฉง 
ที่จะสนองนโยบายมากข้ึน ไม่
ว่าจะออกหน้าไหนล้วนแล้วแต่
มีผลต่อรัฐบาลทหาร คสช. 
โดยตรงทั้งวันนี้และวันหน้า

การตดัสนิใจยืน่ใบลาออกจากราช 
การของนายสมชัย สัจจพงษ์ 
ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นเรื่อง 
ที่น่าสนใจ
 เป็นการย่ืนลาออกหลงัจากถกู
คณะรัฐมนตรี (ครม.) โยกย้ายให้
ไปด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการส�านัก 
งานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 
เพื่อไปท�าหน้าที่แทนนายปรเมธี 
วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. ที่ถูก 
โอนย้ายไปด�ารงต�าแหน่งปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่มี
ปัญหาเรื่องทุจริตเงินช่วยเหลือ 
คนพิการ
 นายอภศิกัดิ ์ตนัตวิรวงศ์ รฐั 
มนตรีว ่าการกระทรวงการคลัง 
กล่าวว่า ที่ต้องโยกนายสมชัยไป
เป็นเลขาธิการ สศช. เพราะต้อง 
การให้ช่วยดูแลการขับเคลื่อนงาน
ของคณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งต้อง
เดินหน้าหลายด้าน
 มองผิวเผินก็น่าจะเป็นเรื่องดี 
เพราะไปรบังานทีม่คีวามรับผดิชอบ 
มากกว่า
 แต่ค�าถามคือ ท�าไมนายสม 
ชัยจึงตัดสินใจยื่นใบลาออก
 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ระบวุ่าจะไม่ยับย้ังการลาออกครัง้นี้
	 “ไม่พอใจใคร	 เป็นข้าราชการ
ไม่พอใจได้หรือ	 อย่างนี้ก็เป็นข้า 
ราชการไม่ได้”...“จะยบัย้ังเรือ่งอะไร
ล่ะ	ก็เขาลาออกจะยับยั้งเรื่องอะไร	
ต้องมีเหตุมีผล	อย่าหาเรื่อง”	
 เป็นค�ากล่าวของนายกฯท่ีตอบ
สื่อมวลชนหลังถูกตั้งค�าถามว่า
อดีตปลดักระทรวงการคลงัลาออก
เพราะไม่พอใจที่ถูกโยกไปเป็นเล 
ขาธิการ สศช. และจะยับยั้งการลา
ออกหรือไม่

สกัดเกียร์ว่าง
ทีด่ ีท�าให้รัฐบาลไม่พอใจ แต่เนือ่ง 
จากนายสมชัยเป็นเพ่ือนร่วมรุ่น
เรียน วปอ. กับนายกรัฐมนตรีจึง
ยังเกรงใจที่จะโยกย้ายในช่วงนั้น 
ขณะเดียวกันนายสมชัยถือว่าเป็น
บุคคลที่มีความสามารถในการ
สานงานนโยบายรัฐได้ดีเช่นกัน
 ผลงานทีผ่่านมาของนายสมชยั
ถือว ่ามีส ่วนส�าคัญอย ่างยิ่ งใน 
การผลกัดนันโยบายและมาตรการ
ตา่งๆของรฐัให้เป็นรปูธรรมในทาง 
ปฏิบัติ เช่น การแจกสวัสดิการผู้มี
รายได้น้อย เฟส 1 และ 2 การแก้
ปัญหาหนีน้อกระบบ และโครงการ
ช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
อีเพย์เมนต์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ 
เรยีกคะแนนให้รฐับาลทหาร คสช. 
ได้ดีพอสมควร
 อย่างไรก็ตาม การลาออกของ
นายสมชัยไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีหลัง 
ครม. มีมติโยกย้ายให้ไปเป็นเลขา 
ธิการ สศช. แต่เป็นการลาออกที่
ตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้ว
 ทัง้นี ้เนือ่งจากก่อนถกูโยกย้าย
นายสมชัยได้รับแจ้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังก่อนแล้ว 
และได้ย่ืนลาพักร้อนตั้งแต่ปลาย
สัปดาห ์ก ่อนเพื่ อรอดูผลการ

 เม่ือถกูต้ังค�าถามว่าจะเกดิเป็น
รอยร้าวในการท�างานกบัข้าราชการ 
หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า 
“ไม่มีร้าว	 ผมหนักแน่นพอ	 ใคร
อยากออก	 ออกมาอีก	 เร่ืองนี้ไม่
บานปลาย	 จะบานเพราะพวกเรา	
(สื่อ)	นั่นแหละ”	
 ส�าหรับนายสมชัยด�ารงต�า 
แหน่งปลดักระทรวงการคลงัมาตัง้ 
แต่เดอืนตลุาคม 2558 รวมเวลา 2 
ปี 6 เดือน ขณะที่ยังเหลืออายุราช 
การก่อนเกษียณอีกประมาณ 2 ปี
 จรงิหรอืไม่ไม่รู ้แต่เว็บไซต์กรุง 
เทพธุรกิจ (http://www.bang 
kokbiznews.com/news/detail/ 
798511) รายงานโดยอ้างแหล่ง
ข่าวว่า สาเหตขุองการโยกย้ายคร้ัง
นี้เพราะเป็นช่วงท่ีก�าลังจะมีการ
เลือกตั้ง รัฐบาลจึงต้องการเลือก
บุคคลที่จะสามารถสนองงานนโย 
บายได้ทุกด้าน 
 ทัง้นี ้มีกระแสข่าวว่านายสมชยั
จะถูกโยกย้ายตั้งแต่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
ส่วนหนึง่เนือ่งจากนายสมชยัได้ไป
พดูในเวทสีมัมนาแห่งหนึง่โดยระบุ
ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆ
เปรยีบเสมอืนเหบ็สยามทีพ่ร้อมจะ
เกาะกินประเทศอื่นท่ีมีการเติบโต
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In Brief : ย่อความ

การเมืองกับอ�านาจ

ทรรศนะ

ต้องดูว่ากลุ่มท่ีจะปั้นให้พล.อ.ประ 
ยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีจะท�าได้
ส�าเร็จหรือไม่ เพราะการเมืองเป็น
เรือ่งของอ�านาจและผลประโยชน์ ไม่
เข้าใครออกใคร  ไม่มีมิตรแท้ ไม่มี
ศัตรูถาวร 

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ความแตกต่าง?
กรณนีสิติจฬุาฯชปู้าย “ชาวจุฬารักลงุ
ตู่ (เผด็จการ)” โดยขีดกากบาทค�าว่า 
“ลุงตู่” เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา 
“ชยัพร ภูป่ระเสรฐิ” ผูช่้วยอธิการบดี
ด้านกิจการนิสิต จุฬาฯ กล่าวว่า มหา 
วิทยาลัยถือเป็นเรื่องเสรีภาพทางความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่งยอมรับได้และใช้
พืน้ทีส่าธารณะในการแสดงออก เพราะ
ไม่ได้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น   
 แต่ที่เป็นประเด็นตามมาคือมีเจ้า
หน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปสอบถาม
ข้อมูลนิสิตทั้งที่มหาวิทยาลัยและบ้าน 
ทั้งที่ “ลุงตู่” กล่าวต่อหน้านิสิตว่า 
“อย่าไปท�าร้ายอะไร” และกลุ่มนิสิต
ก็ยืนยันว่า แค่ต้องการบอกกับคนใน
ประเทศว่าไม่ใช่ชาวจุฬาฯ ทุกคนที่
ยอมรับรัฐบาลเผด็จการทหาร
 ส่วนค�าพูด “ลุงตู่” ที่กล่าวเชิง
ถากถางนสิติทีช่ปู้ายว่า “เวลาประเทศ
เสียหายแล้ว ออกมาด้วยนะ” นั้น 
“วิรัลพัชร” หนึ่งในนิสิตดังกล่าวก็
ตอบกลับว่า “ก็มันถึงเวลาแล้วที่จะ
ออกมา ก็ก�าลังท�าอยู่”
 ขณะที่ “ธนวัฒน์ วงศ์ไชย” รอง
ประธานสภานสิติจฬุาฯ ได้โพสต์ถงึเจ้า
หน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่า ไม่ต้องกลัว
นิสิตตัวเล็กๆ คนหนึ่งหรอก เพราะไม่
ได้เป็นอาชญากรหรือเป็นภัยต่อความ 
มั่นคง เพียงแค ่แสดงออกเชิงสัญ 
ลักษณ์บนพื้นที่อันคับแคบในประเทศ
อันกว้างใหญ่ที่ถูกกดขี่โดยเผด็จการ
ทหารเท่านั้น
	 ที่ส�าคัญการคุกคามของฝ่ายความ
มั่นคงต่อนิสิตที่ชูป้าย	 “เครือข่ายนัก 
ศึกษา”	 ได้ยื่นจดหมายกับส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสห 
ประชาชาต	ิเพราะถอืว่าเป็นการคกุคาม
นิสิตนักศึกษาอย่างร้ายแรง
 ทัง้เป็นการตอกย�า้ว่า “ไม่มสีทิธิ
เสรภีาพทีแ่ท้จรงิภายใต้อ�านาจจาก
ปลายกระบอกปืน”!

ตอนนี้ปี่กลองการเมืองก�าลังเร่งเร้าเร่ืองการ
เลือกตั้ง แต่ละฝ่ายก็ออกมาเหน็บแหนมแกม
ประชดฝ่ายที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อ อย่าง
นายเสนาะ เทียนทอง นักการเมืองอาวุโส  
ก็อยากเห็นรัฐบาลแห่งชาติและเชื่อว่า อดีต 
นายกฯทักษิณ ชินวัตร จะกลับเมืองไทย ทั้ง
ยังเตือนการเป็นผู้น�าในระบบรัฐสภา เป็นคน
อารมณ์เสีย โดนอภิปรายหนักๆในสภาก็อาจ
จะเหมือนไส้เดือนโดนขี้เถ้า ดิ้นพล่าน  
 ค�าพูดของนักการเมืองอาวุโส นานๆ ออก
มาพูดก็มีความหมาย บ่งบอกอะไรที่น่าสนใจ 
ไม่ว่าจะแนะน�า เตือน หรือป้องปราม ก็ถือเป็น
สีสันทางกรเมือง 
 ขณะท่ีมข่ีาวว่านางเยาวภา วงศ์สวสัดิ ์หนึง่ 
ในตระกูลชินวัตรก็วางเมืองจากการเมืองแล้ว 
จะเพราะปัญหาและอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ ก็
ท�าให้เหน็การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงในอนาคต
 เอาล่ะใครจะวางมือ ใครจะกระพือปีก ยก
ไม้ยกมือออกท่าร�า ก็ไม่ส�าคัญเท่ากับนาย
สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีหวั 
หน้าทีมเศรษฐกิจรัฐบาลคสช.ที่ยอมรับเร่ือง
พรรคพวกเตรยีมจะตัง้พรรคการเมอืงเพือ่สนบั 
สนุนพล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
 ส่วนจะนอนมาหรือไม่ ก็ต้องดูหลังเลือก 
ตั้ง เพราะพรรคใหญ่ก็ต้องชูหัวหน้าพรรคเป็น
นายกรัฐมนตรีเหมือนกัน การแข่งขันจึงต้อง 
มีการเก็บแต้มเกบ็อะไรเร่ือยๆ โดยเฉพาะพล.อ. 
ประยุทธ์ที่วันนี้มีลีลา มีลูกเล่น ลูกล่อลูกชน  
รู้รุกรู้ถอย ไม่ใช้วิธีร�าหักร�าโค่น ร�าดาบเข้าห�้า

หั่น รู้ถอย รู้หลบ รู้หลีก เอาตัวรอด ซึ่งแสดง
ให้เห็นความเป็นนักการเมืองและพร้อมจะ 
เล่นการเมอืง จะเพราะตดิใจหลงใหลในอ�านาจ 
หรือต้องการงานต่อให้ส�าเร็จตามท่ีตั้งใจก็ว่า 
กันไป
 เมือ่เป็นนกัการเมอืงกม็ทีัง้คนทีช่ืน่ชม
และไม่ชื่นชม ต้องเจอศึกหนัก แม้ได้เป็น
นายกรัฐมนตรีจะเป็นทุกขลาภหรือไม่ ก็
ต้องดูกันไป เพราะเมื่อเป็นนักการเมืองก็
ต้องพร้อมจะกระโดดกระโจนไปเล่นกบัไฟ 
จะร้อน จะหนาว จะเย็นก็ต้องอดทนอด
กลั้น  
 เรื่องอารมณ์ของปุถุชนเป็นเรื่องส�าคัญ 
อย่างอารมณ์พระอารยเจ้านั้น ท่านแค่ปล่อย 
วาง จางคลาย ไม่หมายมั่นปั ้นมือ ปุถุชน 
ก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์เพื่อจะท�างานต่อไป 
ยิ่งมีความตั้งใจจะท�าให้ถึงเป ้าหมายก็ยิ่ง 
ต้องหมายมั่นปั้นมือมากขึ้น  
 บางคนบอกว่านายเสนาะเป็นนักปั้น
นายกรัฐมนตรี ตอนนี้ก็ต้องดูว่ากลุ่มที่จะ
ปั้นให้พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
จะท�าได้ส�าเรจ็หรอืไม่ เพราะเรือ่งการเมอืง
เป็นเรื่องของอ�านาจและผลประโยชน์ ไม่
เข้าใครออกใคร ใคร คนในอยากออกคน 
นอกอยากเข้า บางคนสถานการณ์มนัพาไป  
แต่ทีต้่องตระหนกัไว้อย่างหนึง่คอืการเมือง 
ไม่มีมิตรแท้ ไม่มีศัตรูถาวร อยู่ที่ผลประ 
โยชน์จะลงตวัอย่างไร กต้็องดวู่าจรงิหรอืไม่
	 เจริญพร
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‘ธนชาต-DSI’ท�า10คลปิภยัมจิฉาชีพ

เศรษฐกิจ

ต่างชาติซื้ออสังหาฯ กทม.มากสุด
ส�ารวจจงัหวดัทีต่่างชาตซิือ้อสงัหาฯ กรงุเทพฯ มากสดุ ตามด้วย
พทัยา ภเูกต็ เชยีงใหม่และระยอง “โสภณ” จัดท�าฐานข้อมลูการ
ซือ้ของต่างชาตเิพทาอจดัเกบ็ภาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้างมาบ�ารงุ
ประเทศ

ประชุมผู้ถือหุ้น	 :	 รศ.ดร.ไพบูลย์	 เสรีวิวัฒนา	ประธานคณะกรรมการ	 บมจ.ยูเอซี	
โกลบอล	จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ประจ�าปี	2561	อนมุตัมิตจ่ิายปันผลงวดปี	60	อตัรา
หุน้ละ	0.120	บาท	และการออกวอร์แรนต์	UAC-W2	จ�านวน	66.76	ล้านหน่วย	พร้อม
รับทราบแผนน�าบริษัทย่อย	UAPC	เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	MAI	

ผลประกอบการ	:	ธีรวัต	อมรธาตร	ีกรรมการผูจั้ดการ	บมจ.บางกอกชทีเมท็ทลั	ร่วม
น�าเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน	 เพื่อน�าเสนอผลประกอบการ
ประจ�าปี	 2560	 และแนวโน้มปี	 2561	 โดยบริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี	 61	 โตต่อเนื่อง	 
10-20%	เล็งจับมือพันธมิตรใหม่ต่อยอดธุรกิจ	ล่าสุดทุ่ม	152.14	ลบ.	ซื้อหุ้น	MECT

นายโสภณ พรโชคชัย ประธาน
กรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอส
เตท แอฟแฟร์ส (www.ara.co.th) 
เปิดเผยผลการส�ารวจตลาดที่อยู่
อาศัยสิ้นปี 2560 ทั่วประเทศ โดย
ประมาณจ�านวนทรัพย์สินที่ต่าง
ชาติซื้อ โดยตลาดที่อยู่อาศัยทั่ว
ประเทศเฉพาะปี 2560 มีถึง 
576,396 ล้านบาท ในจ�านวนน้ี 
113,280 ล้านบาท ซื้อโดยชาวต่าง
ชาต ิ20% ถ้ามรีะบบภาษีทีด่นิและ
ส่ิงปลูกสร้าง เช่น 1% จะได้ภาษถีงึ 
5,764 ล้านบาท
 ชาวต่างชาตนิยิมซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั
ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลมาก
ที่สุด โดยมีมูลค่าสูงสุดถึง 83,170 
ล้านบาทจากมูลค่าการซื้อขายทั้ง 
หมด 415,852 ล้านบาท ซึง่ 72%  
ของมูลค่าที่อยู ่อาศัย 576,396 
ล้านบาทเมื่อ 10 ปีก่อนศูนย์ข้อ
มูลฯ พบว่าการซื้อขายที่อยู่อาศัย
ในเขตกรุงเทพฯ มีสัดส่วนเพียง
ครึ่งหนึ่งของทั่วประเทศ แต่ภาวะ
ซบเซาในภูมิภาคท�าให้ส่วนแบ่งใน 
กรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มขึ้น
มาก ซึ่งมูลค่าการซื้อขายท่ีอยู ่
อาศัยปี 2560 ในเขตกรุงเทพฯ 
และมณฑล 83,170 ล้านบาท  

คิดเป็น 74% ของมูลค่าการซื้อ 
ขายท้ังหมดทั่วประเทศ 113,280 
ล้านบาท
 ชาวต่างชาติที่ซื้อท่ีอยู่อาศัย
รองลงมาคือ เมืองพัทยา 6524 
ล้านบาทหรือประมาณ 30% จาก
การซ้ือขายทั้งหมด 21,746 ล้าน
บาท หากรวมมูลค่าการซื้อขายใน
จังหวัดชลบุรีท้ังหมดจึงน่าจะมีมูล 
ค่ามากกว่านี้
 อันดับ 3 คือภูเก็ต ซึ่งเมื่อ 10 
ปีที่แล้วเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติ
ซื้ออสังหาฯ มากท่ีสุดเป็นอันดับ  
2 แต่ปี 2560 มีต่างชาติซื้อรวม 
5,448 ล้านบาท จากการซื้อขาย
ทั้งหมด 18,161 ล้านบาท

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า กลลวง
ทางการเงินในยุคปัจจุบันมีหลาย
รูปแบบและเป็นภัยใกล้ตัว จึง 
ร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) ท�าโครงการ “รู้จักกลลวง 
รู ้ทันมิจฉาชีพ ปลอดภัยทาง 
การเงิน” เพ่ือให้ข้อมูลความรู ้ 
และเตือนภัยประชาชนไม่ให้ตก

 เดิมชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาฯ 
จะเป็นชาวญีปุ่น ยุโรป สแกนดิเน 
เวียและรัสเซีย แต่ระยะหลังคือ 
จีน เพราะการซื้ออสังหาฯ ไม่ม ี
ในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
ชาวต ่างชาติจึงสามารถซื้อได ้  
ขณะที่ประเทศไทยยังขาดระบบ
ฐานข้อมูลการซื้ออสังหาฯ ของ 
ชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ 
ควรปรับปรุง โดยเชื่อว่าถ้ามีการ
จัดการข้อมูลที่ดีจะรู ้จ�านวนคน 
ซื้อและมูลค่าการซื้อขายว่าเป็น 

เป็นเหยื่อ โดยจัดท�าคลิปวิดีโอ 10 
คลิปจ�าลองมาจากเหตุการณ์จริง
ของกลุม่มจิฉาชพีในรปูแบบต่างๆ 
พร้อมค�าแนะน�าเพ่ือรับมือหาก
ต้องประสบกับเหตุการณ์ โดย 
เผยแพร่ช ่องทางออนไลน์ของ 
ธนชาต เว็บไซต์ ยูทูบ เฟซบุ๊ก 
และ Thanachart Channel รวม
ถึงเว็บไซต์กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน ์
ให้รู ้ทันกลโกงของมิจฉาชีพ ทั้ง

การซื้อขายในนามบุคคลอื่น หรือ
นามบริษัท 
 นายโสภณยังย�้าว่า จนถึงขณะ
นี้ร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างก็ยังไม่สามารถออกได้  
จึงเป็นช่องโหว่ให้คนรวยเล่ียงกฎ 
หมายอย ่างถูกกฎหมาย เข ้า
ท�านอง “ชนชั้นใดร่างกฎหมาย 
ก็เพื่อชนชั้นนั้น” ทั้งบางคนยัง 
ได้หน้าได้ตา ได้อะไรดีๆ  อกีหลาย
อย่าง หรืออาจได้รับเกียรติยศ 
อีกต่างหาก   

พนักงานธนาคารจะเฝ ้าระวัง 
ความผิดปรกติต่างๆให้กับลูกค้า
 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดี
ดีเอสไอ กล่าวว่า กลุ่มมิจฉาชีพ 
มักจะสร ้างเรื่องหลอกลวงให ้
ประชาชนหลงเชื่ อจนสูญเสีย
ทรัพย์สินเป็นจ�านวนมาก การจัด
ท� าคลิปวิ ดี โอครั้ งนี้  ถื อ เป ็น 
การปราบปรามการและป้องกัน 
ไม ่ ให ้ กลุ ่ มมิ จฉาชีพก ่ ออาช 
ญากรรม 
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ต่างประเทศ

‘รสัเซีย’ใช้สิทธิยับยั้งสอบสวนซีเรีย 
สหรัฐและรัสเซียไม่สามารถ 
ขอเสียงสนับสนุนในที่ประชุม
คณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติเร่ืองข้อเสนอ
ของแต่ละฝ่ายในการเข้าไป
สอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่ามีการ
ใช้อาวุธเคมีในซีเรีย
 รัสเซียใช้สิทธิยับยั้งร่างมติที่
สหรัฐเป็นผู้จัดท�าขึ้นท่ีเสนอให้จัด
ตั้งคณะท�างานเพ่ือหาตัวผู ้ที่ลง 
มือใช้ก ๊าซพิษโจมตี หลังจากม ี
การกล่าวหาว่ามกีารใช้อาวุธเคมทีี่
เมืองดูมา ซ่ึงเป็นฐานที่มั่นของ
กลุ ่มกบฏใกล้กับกรุงดามัสกัส 
ของซีเรยี นบัเป็นครัง้ที ่12 ทีร่สัเซยี
ใช้สิทธิยับยั้งในคณะมนตรีความ
ม่ันคงแห่งสหประชาชาติเพื่อหยุด
การกระท�าที่มีเป้าหมายที่ซีเรียที ่
ประชมุคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติยังลงมติกันอีก 2 
ครั้ง เกี่ยวกับร่างข้อเสนอที่รัสเซีย
เป็นผู้น�าเสนอ แต่ข้อเสนอทั้ง 2 
ฉบับได้ไม่ถึง 9 เสียงท่ีจะท�าให้มี
ผลบงัคับใช้ ท�าให้คณะมนตรคีวาม
มั่นคงแห่งสหประชาชาติมีความ
เห็นแตกต่างกันในเรื่องซีเรีย 
 นายวาสซิลี เนเบนเซีย ทูต
รัสเซีย กล่าวหาสหรัฐว่าเป็นผู้วาง
ร่างมติเพ่ือให้เป็นข้ออ้างหาความ
ชอบธรรมในการโจมตีซีเรีย และ

ข่าวย่อย

นักโทษบราซิลแหกคุก 
หน่วยความมั่นคงในรัฐปารา
ของบราซิลระบุว่า นักโทษใน
เรือนจ�าและมีอาวุธพยายาม
แหกคุกเรือนจ�าซานตาอิซา
เบล ใกล้เมืองเบเลง รัฐปารา 
ทั้งมีการใช้ระเบิดท�าลายก�า 
แพง โดยมีกลุ่มติดอาวุธคอย
ให้ความช่วยเหลือ ท�าให้เกิด
การต่อสู้กันอย่างดุเดือด โดย
นักโทษและคนด้านนอกเสีย
ชวีติ 20 คน โดยผู้คุมเรือนจ�า
เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 5 คน  

ลกูสาวสายลบัรสัเซยี
ยูเลีย สกรีปาล บุตรสาวนาย
เซอร์เก สกรีปาล อดีตสายลับ
ชาวรสัเซยีทีถ่กูท�าร้ายด้วยสาร
พิษท�าลายประสาทเมื่อ 5 สัป 
ดาห์ก่อน ออกจากโรงพยาบาล
แล้ว ซึ่งกลายเป็นประเด็นข้อ
พพิาททางการทตูอย่างรนุแรง
ระหว่างชาติตะวันตกกบัรัสเซีย 
ขณะที่นายเซอร์เกจะออกจาก
โรงพยาบาลเร็วๆนี้ แต่แพทย์
ระบวุ่าทัง้สองอาจมปัีญหาสมอง 
ถกูท�าลาย จงึต้องท�าการรกัษา
ตัวต่อเนื่อง  

รื้อคดีเรือรบโสมขาว 
ส�านักข่าวเคซีเอ็นเอของทาง 
การเกาหลเีหนอืระบวุ่า มเีสยีง
เรียกร้องให้รื้อฟื ้นการสอบ 
สวนกรณีเรือชอนอันใหมท่ี 
จมเมื่อ 8 ปีก่อน ซึ่งเป็นชาว
เกาหลีใต้ถึงร้อยละ 70 และมี
ทหารเรือเกาหลีใต้เสียชีวิต 
ถึง 46 นาย โดยเกาหลีใต้ดก
ล่าวหาว่า เกาหลเีหนอืยงิตอร ์
ปิโดใส่เรือชอนอัน แต่เกาหลี 
เหนือปฏิเสธมาโดยตลอด  
เคซีเอ็นเอระบุว่ากระแสเรียก
ร้องให้มีดการสอบสวนเร่ืองดงั
กล่าวใหม่ท่ามกลางบรรยา 
กาศการปรองดอง เพื่อเป็น 
การพิสูจน์การปรับปรุงความ
สัมพันธ์ระหว่าง 2 เกาหลี

รัสเซียใช้สิทธิยับยั้งเพื่อปกป้อง
หลกันติิธรรม สันติภาพ และความ
มั่นคงระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่น 
ใจว่าจะไม่มีใครลากคณะมนตรี
ความมัน่คงฯไปตามความต้องการ 
ของใคร ทางด้านประธานาธิบด ี
โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าว
เตอืนว่าจะต้องมกีารชดใช้จากการ
ใช้ก๊าซพษิโจมตทีีเ่มอืงโดมา ท�าให้
มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 คน
 ขณะที่โฆษกรัฐบาลฝร่ังเศส
แถลงว่า ฝรั่งเศสจะตอบโต้รัฐบาล
ซีเรียภายใต้การน�าของประธานา 
ธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด หากมี
หลกัฐานปรากฏว่ารฐับาลซเีรยีอยู่
เบ้ืองหลังการใช้ก๊าซคลอรีนโจม 
ตีพื้นที่ภายใต้การยึดครองของ
กลุ ่มกบฏ ฝร่ังเศสย�้าเตือนมา 
แล้วหลายครัง้ว่า หากพบหลกัฐาน

ยืนยันว ่ามีการใช ้อาวุธเคมีใน 
ซีเรีย ฝร่ังเศสจะใช้ก�าลังตอบโต้ 
กับกองก�าลังรัฐบาลซีเรีย
 เมื่อเดือนเมษายนปี ท่ีแล ้ว
ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งโจมตีฐาน 
ทัพอากาศซีเรียด้วยขีปนาวุธครูซ
หลังจากมีการใช้อาวุธเคมีโจมตี 
และพบว่าเป็นฝีมอืของรฐับาลซเีรยี
 ส่วนโฆษกกระทรวงต่างประ 
เทศเกาหลีใต้แถลงว่า รัฐบาล
เกาหลีใต้รู ้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อ
รายงานการใช้อาวุธเคมีโจมต ี
ในเมืองดูมาที่อยู่ในการยึดครอง
ของฝ่ายกบฏ และประณามว่าการ
โจมตีดังกล่าวเป็นภัยคุกคามต่อ
สันติภาพและความม่ันคงของ 
โลก ขณะที่รัฐบาลซีเรียปฏิเสธว่า
ไม่ได้เป็นผู้ลงมือตามท่ีถูกสหรัฐ
กล่าวหา

รัสเซียและอียิปต์เปิดเท่ียวบินตรง
ระหว่างกันอกีครัง้หลงัจากระงบัไป
กว่า 2 ปี โดยเครื่องบินสายการ 
บินแอโรฟลอตของรัสเซียจะเดิน
ทางจากกรงุมอสโกไปกรงุไคโรของ
อียิปต์เป็นเที่ยวบินแรก ขณะที่
เครือ่งบนิสายการบนิอยีปิต์แอร์จะ
เปิดเท่ียวบนิระหว่าง 2 เมอืงหลวง
เช่นกัน ทั้ง 2 สายการบินจะให้
บรกิารเทีย่วบนิไปกลบัระหว่างกนั
รวมสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน หลัง
จากระงับไปต้ังแต่เกิดเหตุเคร่ือง
บินเมโทรเจ็ต ซ่ึงเป็นสายการบิน
เช่าเหมาล�าของรสัเซยี ระเบิดกลาง

อากาศขณะบินอยู่เหนอืคาบสมุทร
ไซนายเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
หลังทะยานขึ้นจากท่าอากาศยาน
ชาร์มเอลเชคมุ ่งหน้าไปยังนคร
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ผู้โดยสารและ
ลูกเรือเสียชีวิตหมดทั้งล�าจ�านวน 
224 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่อง
เที่ยวชาวรัสเซีย โดยกลุ ่มรัฐอิส 
ลาม (ไอเอส) อ้างว่าเป็นคนลงมือ
 ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติใน
อียิปต์ลดลงจาก 14.7 ล้านคนใน
ปี 2553 เหลอืเพยีง 5.4 ล้านคนใน
ปี 2559 หลังเหตุระเบิดเครื่องบิน
ดังกล่าว ประกอบกับอียิปต์เกิด

เหตุไม่สงบหลังการโค่นล้มประธา 
นาธิบดีฮอสนี มูบารัค ส่งผลให้
รายได้จากการท่องเทีย่วลดลงจาก 
11,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 
361,740 ล้านบาท) ในปี 2553 
เหลือเพียง 3,800 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ (ราว 118,500 ล้านบาท)  
ในปี 2559

รัสเซียบินตรง‘อียิปต์’
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ที่   ร  002/2561     ทะเบียนเลขที่ 0107536000528

         วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำาแหง จำากัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

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

เวลา 08.30-17.00 น.

รับสมัครด่วน
พนกังานออก
ตัว๋เครือ่งบนิ    

 • เพศหญงิ ไม่จ�ำกดัวฒุิ 

 • อำยุ 26 ปีขึน้ไป

 • ประสบกำรณ์ 3 ปีขึน้ไป

 • สำมำรถใช้งำนระบบส�ำรองทีน่ัง่ Amadeus ได้

 • เงนิเดอืน 20,000 บำทขึน้ไป

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

2อตัรำ

SAMMI-OM-040517-01

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4809 (1334) วันพฤหัสบดีที่ 12 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)



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4809 (1334) วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

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.

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
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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 4809 (1334) วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

THAI HONG GOUNG p 050318=4*6.5

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

0-2538-3566, 08-1339-7375

สมัครได้ด้วยตนเองหรือสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ บริษัท ไท่ ก่วง หลาย เทรดดิ้ง จำากัด

เลขที ่234/1 ถนนลาดพรา้ว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 10310

ฝ่ายบุคคล 0-2538-3566, 08-1339-7375

พนักงานบัญชี/การเงิน
- วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานธุรการ
- วุฒิม.6 ขึ้นไป 
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานรับส่งเอกสาร
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง 
- รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

SDS-P-230218

พนักงานขาย-ขายตางประเทศ
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป

 • สามารถพูด อาน เขียนภาษาอังกฤษได

 • สามารถไปปฏิบัติงานตางประเทศได

 • มีประสบการณการทำงาน 1 ปขึ้นไป

 • สามารถไปดูงานตางประเทศได

บริษัทฯเปนผูนำเขาและจำหนาย เครื่องชั่ง DIGITAL
จากตางประเทศตองการรับสมัครพนักงานในตำแหนง ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายพรอมหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด
เลขที่ 136/8 หมู 3 ถนนนครอินทร ตำบลบางขุนกอง

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

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

บริษัท สหภัณฑดิจิตอลสเกล จำกัด 



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4809 (1334) วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

Sri Ar Pha-p-290318

1. พนง.ขายโครงการบานจัดสรร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป 
 • มีประสบการณงานขายอสังหาริมทรัพย

บริษัทฯดำเนินธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย กำลังขยายงานโครงการ ตองการ
รับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เขารวมงานดังนี้

บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด

สนใจติดตอไดที่ บริษัท ศรีอาภา ธำรงค จำกัด เลขที่ 85/11 หมู 3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
โทร. 0-2571-0563-4, 0-2571-7600 Email : tunyasiri.dao@hotmail.com www.hongprayoon3.com

2. โฟรแมน 2 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 40 ป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขากอสราง
 • มีประสบการณควบคุมงานกอสรางอยางนอย 2 ป

3. พนักงานสโตร 2 อัตรา
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 30 ป  • วุฒิปวช.ขึ้นไป

ROSÉ PUNCH

รับสมัครงานด่วน

Good Speed 190318=4*6

บริษัท กู๊ดสปีด เทรดดิ้ง จ�ำกัด
เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยแร่ธำตุและอำหำรเสริมในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์
น�้ำ ก�ำลังขยำยธุรกิจ จึงมีควำมต้องกำรรับสมัครเพื่อนร่วมงำนดังนี้

1. พนกังานธรุการ  1 ต�าแหน่ง
 • เพศชาย/เพศหญงิ อาย ุ20 ปีข้ึนไป  
 • วฒิุ ปวช.-ปวส.
 • สามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้
 • พร้อมรบัประสบการณ์ใหม่ๆ 

2. พนกังานคลงัสนิค้า 1 ต�าแหน่ง  

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

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

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

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

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

ประกาศกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

เรือ่ง รบัสมคัรบคุคลเพ่ือคดัเลอืกเป็นพนกังานส�านกังาน กสจ. ต�าแหน่ง เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

 

 ด้วยกองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรับลกูจ้างประจ�าของส่วนราชการ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว 

หรือมีชื่อย่อว่า กสจ. ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานส�านักงาน กสจ. 

ต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ชื่อต�ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน

 ชื่อต�าแหน่ง   ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

 กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป

 อัตราว่าง     1  อัตรา

 คุณสมบัติเฉพำะต�ำแหน่ง ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการเงิน  

การบญัชหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องโดยต้องศกึษาวิชาบญัชมีาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ มคีวามรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft  

Excel ได้เป็นอย่างดีต้องมีบุคคลค�้าประกันในการท�างาน

2.  กำรรับสมัคร

 2.1 วัน เวลำ ที่รับสมัคร

 ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

 ในวันเวลาราชการ

 2.2 สถำนที่รับสมัคร

 ยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีส่�านกังาน กสจ. อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์แกรนด์รามาไนน์  

ทาวเวอร์เอ ชั้น 23 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310

หมำยเหต ุผูส้มคัรต้องมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในประกาศ รบัสมัคร

ประกาศที่เว็บไซต์ WWW.gpEf.or.th



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 19 ฉบับที่ 4809 (1334) วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2561

สังคม

ROSÉ PUNCH
บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ผู ้น�าเข้าและจัดจ�าหน่าย 
“บรี เซอร ์” เครื่ องดื่ม RTD 
(Ready to drink) พรีเมียมชื่อดัง
ของโลก น�าโดย กสิณสุข มะกล�่า
ทอง ผู้จดัการฝ่ายการตลาดอาวโุส
บริษัท บาคาร์ดี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ร่วมด้วย ชนิกา ชีรชานนท์ 
เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์บรีเซอร์ จัด
ปาร์ตี้เปิดตัวเครื่องดื่มรสชาติใหม่ 
โรเซ่พั้นซ์ ครั้งแรกในไทย ในงาน  
LIVE LIFE IN COLOUR Party 
และ N.Flying 1st Appearance 
 โดยไฮไลท์ของงานเรียกเสียง 
กรี้ดจากแฟนคลับกับเซอร์ไพร์ส
โชว ์โดยวงดนตรีชื่อดังที่ก�าลัง 
ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่น
เกาหลีกับ “N’FLYING” เจ้าของ
ผลงานเพลง THE REAL และ 
HOT POTATO ที่มียอดวิวกว่า 
4 ล้านวิวบน YOUTUBE มาเปิด
ตัวกับแฟนเพลงชาวไทยเป ็น 
ครั้งแรกแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ น�า 
โดย นักร้องน�า ยูฮเวซึง, มือกลอง 
คิมแจฮยอน, มือกีตาร์ ชาฮุน,  
อีซึงฮยอบ นักร้อง และ ควอน 
กวางจิน มือเบส โดยมีดาราและ 
เซเลบริตี้ร่วมงานมากมาย อาทิ 
เอย-ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ  
อยุธยา, ม้ินท์-ณิชชา บุณยากร, 
ป้อ-ปุญญพัฒน์ ถนอมกุล และ  
นุชนาถ ระวีแสงสูรย์ เป็นต้น  
ณ CE LA VI bANGKOK 

ธวัชชัย	 ไทยเขียว	 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธานเปิดโครงการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพประชาชนด้านกฎหมายและการเข้าถึงความ
เป็นธรรม	(ครั้งที่	4)	สร้างเครือข่ายให้ภูมิคุ้มกัน	รู้เท่าทันกฎหมาย	ห่างไกลหนี้
นอกระบบแก่เด็กและเยาวชนและเครือข่าย	รุ่นที่	2	

จรัญ	 ผู้พัฒน์	 รองกรรมการผู้จัดการส�านักสื่อสารการตลาด	 และองค์กรสัมพันธ์ 
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์	 ศรีนครินทร์	 มอบเรืออะลูมิเนียมท้องแบน	 2	 ล�า 
ให้แก่	 พล.ต.อ.อัศวิน	 ขวัญเมือง	 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 เพื่อสนับสนุน
โครงการก�าจัดผักตบชวาของส�านักงานเขตประเวศ

 กสิณสุข มะกล�่าทอง ผู้จัด 
การฝ่ายการตลาดอาวุโสบริษัท  
บาคาร์ดี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
กล่าวว ่า BREEZER ROSÉ  
PUNCH ได้สร้างประสบการณ ์
การดื่มแบบใหม่พร้อมปรับลุค 
ใหม ่ สุดเกาหลีจะเขย ่าวงการ 
เคร่ืองดื่ม RTD ในประเทศไทย
ภายใต้แนวคิด LIVE LIFE IN  
COLOUR (ลีฟไลฟ์อินคัลเลอร์) 
กับแรงบันดาลใจที่ต ้องการให ้
ทุกคนค ้นพบชีวิตที่มีความสุข 
สนุกสนาน ด้วยการเติมสีสันให้ 
กับชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองนับ
เป็นคร้ังแรกของแบรนด์บรีเซอร์ที่
ได ้พัฒนาผลิตภัณฑ ์ โดยหยิบ
เอารสชาติยอดนิยมของเครื่อง 
ดื่ม 2 ชนิดเข้าด้วยกันอย่างลงตัว 
ในรสชาติ ROSÉ PUNCH กับ 
รสสั ม ผั สสุ ดห รู ของ  ROSÉ  
WINE ที่ได้รับความนิยมจากผู ้
บริโภคอย่างต่อเนื่อง ผสานเข้า 
กับความหอมหวานดื่มง่ายของ  
PUNCH เครื่องดื่มที่ได้รับการ 
จัดอันดับว ่าเป ็นดริ้ งค ์ท�า เอง 
ที่บ ้านที่ ถูกค ้นหามากที่สุดบน 
GOOGLE ในปี 2016 นับเป็น 
ครั้งแรกที่ บรีเซอร์ได้สร้างประ
การณ์การดื่มแบบใหม ่พร ้อม 
ปรับลุคสุดเกาหลีฉีกรูปแบบจาก
เดิมโดยสิ้นเชิง และยังเป็นครั้ง 
แรกของการร่วมงานกับศิลปิน
เกาหลีสุดฮอต N’FLYING
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สังคม

ดร.สุทธิพล	ทวีชัยการ	เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย	 (คปภ.)	 เปิดงาน	 “สงกรานต์เดินทางปลอดภัย	 ประกันภัยห่วงใยคุณ”	 
โดยมี	นภัสนันท์	พรรณนิภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท	ทีคิวเอ็ม	อินชัวร์รันส์	
โบรคเกอร์	จ�ากัด	ร่วมงาน

นริศ	นิรามัยวงศ์	นายอ�าเภอบางละมุง		จังหวัดชลบุรี	ให้เกียรติเปิด	เทศกาลอาหาร
นานาชาติ	 Marina	 Hungry	 Forever	 2018	 โดยมี	 ภัคมน	 วงศ์ใหญ่	 ยุพราช	 
วงศ์ดาวกุล	คมกฤษ	ประสิทธินฤทธิ์	สินไชย	วัฒนศาสตร์สาธร	ร่วมงาน	ที่บริเวณลาน
กิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า		

ประจวบ	กันธิยะ	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ร่วมกับ	ปิยพันธุ์	นิมมานเหมินท์	
เป็นประธานเปิดโครงการ	 “ONE	 NIMMAN”	 แหล่งรวมวิถีชีวิตร่วมสมัยและ 
ร้านค้าสร้างสรรค์แห่งใหม่ของเชียงใหม่	 ให้กับ	 วริษา	 ภาสกรนที	 โดยมี	 ตัน-อิง	 
ภาสกรนที,	ปรมะ	อิ่มอโนทัย	ร่วมแสดงความยินดี

พลอากาศเอกประจนิ	จัน่ตอง	รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุตธิรรม	
เยี่ยมชมนิทรรศการการเพาะฟักลูกปู	โดยมี	ประพนธ์	จารุไสลพงษ์	ผู้จัดการอาวุโส	
ฐานสนบัสนนุการพฒันาปิโตรเลยีม	ปตท.สผ.	ให้การต้อนรบั	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย	จังหวัดสงขลา

พลต�ารวจตรีชัช	 สุกแก้วณรงค์	 ผู้บังคับการต�ารวจทางหลวง	และ	นันทนา	 ขาวปลื้ม	 
ผู้จัดการทั่วไป	 บริษัท	 แบรนด์	 ซันโทร่ี	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ร่วมเปิดโครงการ	 
“ง่วงไม่ขับ”	 เพื่อรณรงค์ให้ขับขี่อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้	 พร้อม 
แจกแบรนด์ซุปไก่สกัดให้กับประชาชนผู้ขับรถได้ดื่ม	

ไปรยาภรณ์	 แข็งแรง	 กรรมการผู้จัดการ	 ศูนย์การค้าพาราไดซ์	 พาร์ค	 จัดงาน	 
“มหาสงกรานต์	 ต�านานพระธาตุพนม”	 เพื่อฉลองปีใหม่ไทยในบรรยากาศสนุก 
สนานและมีเสน่ห์ของศิลปะและวัฒนธรรมภูไทโดยมี	 ปรมะ	 อ่ิมอโนทัย	 และ	 
กัญญ์ณรัณ	วงศ์ขจรไกล	ร่วมงาน	ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค	

อนุษฐา	 เชาว์วิศิษฐ	และ	ศุภัสสร	 เชาว์วิศิษฐ	ผู้น�าเข้าแบรนด์	“คิมุคัทสึ”	ต้นต�ารับ 
หมูทอดสไตล์มิลฟิลคัทสึชื่อดังจากญี่ปุ ่น	 จัดงานซอฟต์โอเพนนิ่งร้านคิมุคัทสึ 
สาขาแรกในประเทศไทย	 โดยมี	 มร.อิโตะ	 เรียวสุเกะ,	 กณพ	 เชาว์วิศิษฐ	 และ	 
พรพจน์	สกุลรัตนศักดิ์	ร่วมแสดงความยินดี	ที่เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม	3	

ช่วงชัย	 นะวงศ์	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัทหลักทรัพย์	 ฟินันเซีย	 ไซรัส	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเรียน	 ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน	 และสนาม 
เด็กเล่น	 พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนและบริจาคสิ่งของ	 ที่โรงเรียน 
บ้านแม่ละมุ้งคี	ต.แม่ละมุ้ง	อ.อุ้มผาง	จ.ตาก	


