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ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

เหตุการณ์ “6 ตุลา” ไม่อยากจ�าแต่ก็ “ไม่ลืม” 
การเข่นฆ่าประชาชนโดย “อ�านาจรัฐ” 
บ้านเมืองยุค 4.0 ประชาธิปไตยยังถูกท�าลาย 
ความจริงและความยุติธรรมยังสูญหาย 
“โสภณ พรโชคชัย” ร�าลึกถึงวีรชน “6 ตุลา” 
เพื่อร่วมกันสถาปนาระบอบประชาธิปไตย 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” จับตาคดีฟอกเงินกรุงไทย 
เกี่ยวข้องกว่า 200 คน แต่เอาผิดแค่ “โอ๊ค” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ผ่าประเด็นร้อน “เก็บภาษีน�้า” 
“อภิรัต ศิรินาวิน” ชี้มองไม่เห็นอนาคตประเทศ 

ไม่มีราคา?
ควรจะเป็น ในหมู่คนชงัก็ไม่ได้
กังวลว่าพรรคการเมืองใหม่ที่
ว่านี้จะประสบความส�าเร็จใน
ด้านตัวเลขส.ส.จนดันก้น “บิ๊ก
ตู”่ ให้กลบัมาเป็นนายกฯได้อกี
ค�ารบ ขณะที่ “บิ๊กตู่” แม้จะ
แบะท่าพร้อมกลับมาเป็นนา
ยกฯอีกค�ารบหลังเลือกตั้ง แต่
คงไม่ถึงกับจ�าเป็นต้องเปลือง
ตัว เปลืองเงิน เปลืองแรงตั้ง
พรรคการเมือง นั่งกระดิกเท้า
รอเทียบเชิญสบายใจกว่า

การเปิดตัวตั้งพรรคการเมือง
ของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน แม้
จะมีเป้าหมายชัดเจนที่จะสนับ 
สนุนให้ “บิ๊กตู่” นั่งนายกฯคน 
นอกหลังเลือกตั้งกลับไม่เรียก
เสียงฮือฮา หากเปรียบเป็นมวย 
ก็ไม่มีราคาตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวที 
ทัง้นีเ้พราะไม่มใีครเชือ่ว่าระดบั 
ชื่อชั้นของนายไพบูลย์จะน�า
พรรคประสบความส�าเร็จใน
สนามเลอืกตัง้ เพราะในหมูค่น
รักไม่ได้ตอบรับการเตรียมจัด
ตัง้พรรคการเมอืงครัง้นีอ้ย่างที่

ไม้ล้างป่าช้า

จีนปลูกข้าวน�้ากร่อย
ส�าเร็จ
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ภาพความล้มเหลวของพรรคการเมืองใหม่
เป็นบทเรียนสำาคัญที่ทำาให้การเปิดตัว

ตั้งพรรคของนายไพบูลย์ไม่เรียกเสียงฮือฮา

กับการเล่นการเมืองตามกติกา
ได้ บรรดาแกนน�าจึงพากันหนี
ทัพก่อนที่จะเข้าสู่สนามรบ
  แม้ตวัพรรคยงัด�ารงอยู ่และ
ส่งคนลงสมัครรับเลือกต้ัง แต่
ไม่มีคนของพรรคชนะเลือกตั้ง
ได้เลยแม้แต่คนเดียว
 ไม่ต่างจากบรรดาแกนน�า
ระดับแถวสองแถวสามของ 
กลุ่มพันธมิตรฯท่ีไปสวมเสื้อ
พรรคประชาธิปัตย์ลงสมัคร 
รับเลือกตั้ง ก็ไม ่มีใครคว ้า
ชัยชนะได้เข้าไปเป็นส.ส.ใน
สภาสักคน
 ภาพความล ้ม เหลวของ
พรรคการเมอืงใหม่เป็นบทเรยีน
ส�าคัญที่ท�าให ้การเป ิดตัวตั้ ง
พรรคการเมอืงของนายไพบลูย์
ไม่เรียกเสียงฮือฮา ทั้งที่ประ 
กาศเป้าหมายชัดเจนที่จะสนับ 
สนุนให้ “บิ๊กตู่” กลับมาเป็น 
นายกฯหลังเลือกตั้ง
 นอกจากไม่เรียกเสียงฮือฮา
อย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ยังไม่ 
ได ้รับสัญญาณตอบรับโดย 
ตรงจากผูม้อี�านาจในขณะนีเ้ท่า
ที่ควรอีกด้วย
 แม้ “บิ๊กตู่” จะไม่ประกาศ
ชัดเจนว่าจะไม่รับต�าแหน่งนา
ยกฯคนนอกหลังเลือกตั้ง และ
แบะท่าพร้อมหวนคืนสู่อ�านาจ
อีกครั้ง แต่คงไม่ถึงกับจ�าเป็น
ต้องเปลอืงตวั เปลอืงเงิน เปลือง
แรงตั้งพรรคการเมือง
 นั่งกระดิกเท้ารอเทียบ
เชิญสบายใจกว่า

ข่าวการตั้งพรรคการเมืองเพื่อ
ดนัก้น “บ๊ิกตู่” พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหวัหน้าคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาต ิ(คสช.) กลบัมาเป็นนา
ยกฯอีกรอบหลังการเลือกตั้ง
ปลายปีหน้ามีออกมาเป็นระยะ
 แม้จะเป็นการประกาศเป้า
หมายท่ีชัดเจนแต่กลับไม่เรียก
เสียงฮือฮา
 ไม่ฮือฮาท้ังในหมู ่ของคน 
รัก “บิ๊กตู่”
 ไม ่ฮือฮาท้ังในหมู ่คนชัง 
“บิ๊กตู่”
  ในหมู่คนรักไม่ได้ตอบรับ
การเตรยีมจดัตัง้พรรคการเมอืง
ครั้งนี้อย่างที่ควรจะเป็น ในหมู่
คนชังก็ไม ่ได ้กังวลว ่าพรรค 
การเมืองใหม่ที่ว่านี้จะประสบ
ความส�าเร็จในด้านตัวเลขส.ส. 
จนดันก้น “บิ๊กตู่” ให้กลับมา
เป็นนายกฯได้อีกค�ารบ

 ทัง้คนรกัและคนชงั “บิก๊
ตู่” ต่างไม่ให้ราคา
 ถ้าสงสัยว่าท�าไมถึงไม่ให้
ราคาก็ให้ดูหน้าของคนประ 
กาศตน เป ็นตั วตั้ ง ตั วตี ตั้ ง
พรรคการเมืองครั้งนี้ที่ชื่อ นาย
ไพบูลย์ นิติตะวัน
 ชื่อของนายไพบูลย์ แม้จะมี
ความโดดเด่นในเรื่องเป็นฝ่าย
ตรงข้ามกับสิ่งที่ถูกเรียกว่าระ 
บอบทักษิณ และมีบทบาทเป็น
แนวหน้าต่อต้านระบอบทกัษณิ
โดดเด่นอยูพ่อตวัในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะในบทบาท
ของนกัเคลือ่นไหวทางการเมอืง 
ไม่ว่าจะในบทบาทของสมาชิก
วฒิุสภา ไม่ว่าจะในบทบาทของ

คณะกรรมาธิการยกร ่างรัฐ 
ธรรมนูญ
 แต่เป็นความโดดเด่นใน 
บทของผู้สนับสนุนการโค่นล้ม
ระบอบทักษิณ ไม่ใช่บทบาท
ของแกนน�าระดับแม่เหล็กที่ใช้
เรียกเสียงสนับสนุนจากประชา 
ชนได้โดยตรง
 การตัง้พรรคการเมอืงอาจจะ
ง่าย แต่การประสบความส�าเร็จ
ในสนามเลือกตั้งเป็นเรื่องยาก 
ไม่เชื่อให้ถามพรรคการเมือง 
ใหม่ของกลุ่มพันธมิตรประชา 
ชนเพื่อประชาธิปไตย ที่เปิดตัว
ก่อตัง้อย่างสวยหร ูเตม็เป่ียมไป
ด้วยความหวัง แต่เมื่อประเมิน
แล้วไม่อาจประสบความส�าเร็จ

ไม่มีราคา?
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In Brief : ย่อความ

ต้องอยู่ร่วมกัน

ทรรศนะ

ต้องช่วยกันประคับประคองกัน 
เหน็อกเหน็ใจกนั เพือ่จะได้ลมืตาอ้า
ปาก ถ้าซ�้าเติมกันก็ไม่มีโอกาส
ลืมตาอ้าปาก

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ส�านักข่าวบบีซีไีทยรายงานว่า ผ่านไป
กว่า 4 ปี หลังจากเมื่อปี 2559 ศาล
อังกฤษตัดสินจ�าคุก 3 หัวโจกแก๊ง 
ต้มตุ๋นหลอกขาย “ไม้ล้างป่าช้า” 
ตั้งแต่ 3-10 ปี และส่ังยึดทรัพย์สิน
เกือบ 400 ล้านบาท 
 แต่การตรวจสอบของไทยกลับ
แทบไม่มีความคืบหน้าใดๆ ซึ่งเมื่อ
เดือนกันยายนที่ผ่านมา ประธาน
ป.ป.ช. พล.ต.อ.วัชรพล ประสาร
ราชกิจ บอกว่าเคยพิจารณาเรื่อง 
การซือ้ “จที ี200-อลัฟา 6” มาแล้ว
ครั้งหนึ่ง แต่ที่ประชุมเห็นว่ามีประ 
เด็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติม ส่วน 
ค�าพิพากษาจากศาลประเทศอังกฤษ
ยั งอยู ่ ในขั้นตอนการตรวจสอบ 
พยานหลักฐาน และการแปลค�า
พิพากษา
 ความล่าช้าไม่ได้มีแค่ป.ป.ช. แต่
ยังรวมถึง “รัฐบาลทหาร” ซึ่ง “ทั่น
ผู้น�า” ประกาศจะ “ปฏิรูปประเทศ” 
และปราบปรามทุจริตให้สิ้นซาก 
การจัดซื้อ “ไม้ล้างป่าช้า” จึงจะพ ิ
สูจน์ได้อย่างดว่ีา “รฐับาลทหาร” ท�า
อย่างที่พูดจริงหรือไม่?
 15 หน่วยงานไทยซื้ออุปกรณ์ 
ลวงโลกทั้งสิ้น 1,398 เครื่อง มูลค่า
กว่า 1,134 ล้านบาท โดยกองทัพ 
บกซื้อ “จีที 200” มากที่สุด 836 
เค ร่ือง ในราคาเฉลี่ ย เครื่ องละ 
950,000 บาท
 จึงต้องดกูนัต่อไปว่าสดุท้ายจะ
มีใครรับผิดชอบ “ค่าโง่” ครั้งนี้ 
หรือจะเป็นแค่ “ปาหี่” โดยไม่มี 
“คนผิด” เหมือนหลายคดี ท่ี
เกี่ยวข้องกับ “คนมีสี”!

ไม้ล้างป่าช้า เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวหนุ่มคนหนึ่งไปซื้อของ 
กินที่ตลาดนัดเทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กับข้าวราคาถุงละ 100 
บาท แล้วยังมี 2 ผัวเมียต่างชาติซื้อกับข้าว 3 
อย่าง ข้าวเปล่า 2 ถงุ รวมราคา 590 บาท ถอืว่า
เป็นการเอาเปรียบขูดรีด ไม่เห็นอกเห็นใจกัน 
จนจะกลายเป็นนรกบนดิน เพราะท�าให้ผู้คน
ต้องทุกข์ร้อนเดือดร้อนสาหัสสากรรจ์  
 เราจึงจ�าเป็นต้องรวมตัวกัน อย่าให้ใครมา
เอารัดเอาเปรียบ ตักตวงแต่ผลประโยชน์ ขณะ
ที่คนอื่นขัดสน ฝืดเคืองข้นแค้น ถ้าใครท�าไม่ดี 
ท�าไม่ถูก โดยเฉพาะในสถานการณ์เช่นนี้ยิ่ง 
ต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งบันกัน เห็นอก เห็นใจ
กัน ก็ขอความเห็นใจกันและกัน แม้พ่อค้าแม่ 
ค้าบ่นว่าขายไม่ค่อยได้ แต่ถ้าท�าแบบนีก้ย่ิ็งขาย
ไม่ได้ ใครจะไปซื้อไปอุดหนุน ถ้าเจอแบบนี้ 
อาตมาเชื่อเหลือนเกินว่าคนซื้อก็ต้องคิดหนัก 
ว่าจะซื้อหรือไม่ ถ้าไม่ซื้อ พ่อค้าแม่ค้าจะอยู่กัน
อย่างไร  
  พ่อค้าแม่ค้าเปรียบเป็นพ่อเป็นแม่แล้วน่ะ 
ยังไปขูดรีดกับลูกหนักหนาสาหัสอีก ถ้าอย่าง
นั้นมันก็ไม่สมกับค�าว่าพ่อค้าแม่ค้า เป็นพ่อค้า
แม่ค้าก็ต้องท�าให้ลูกค้าสบายใจ พอใจ จะได้
ค้าขายกันได้ ยิ่งในยามนี้เศรษฐกิจมันเป็น
อย่างนี ้ต่างฝ่ายยิง่ต้องเหน็ใจกนั ได้น้อยหน่อย
ก็ต้องยอมล่ะ หากเศรษฐกิจดี ก็มีโอกาสขาย 
ได้ดขีายได้มาก แต่ตอนนีต้้องไม่เชอืดเฉอืนห�า้
หั่นขูดรีดแบบเลือดซิบๆอย่างนี้  

 หนุม่ทีซ่ือ้ของกไ็ปโพสต์ลงเฟซบุก๊ เตอืนให้
ระวังภัยจากพ่อค้าแม่ค้า ทั้งที่จริงพ่อค้าแม่ค้า
ก็เจอภัยเศรษฐกิจ ลูกค้าก็มาเจอภัยพ่อค้า
แม่ค้า ก็กลายเป็นความเดือดร้อนที่หมุนกัน
เป็นวงจร 
 อาตมาจึงขอว่า เราอย่าซ�้าเติมกันและกัน
ในช่วงวิกฤตเช่นนี้เลย เรามาช่วยกันแก้วิกฤต
ให้อยู่รอดไปให้ได้สักระยะหนึ่ง พอเศรษฐกิจ
มนัฟ้ืน การท�ามาค้าขายกจ็ะดขีึน้ ถ้าเศรษฐกจิ
ยังไม่ฟื้นแล้วยังมาซ�้าเติมกันอีกก็อย่าท�าเลย 
คนซื้อก็ไม่ซื้อ พ่อค้าแม่ค้าก็ขายไม่ได้ เพราะ
ไม่มคีนซือ้ ยิง่ท�าให้การท�ามาหากนิล�าบากหนกั 
เข้าไปอีก มันไม่มีอะไรปวดร้าวเท่ากับขายไม่
ได้ ขายไม่ออก ขายได้น้อย แต่ยังขายได้  
 ชีวิตจะอยู่กันยังไง มันก็ต้องช่วยกัน
ประคบัประคองกนั เหน็อกเหน็ใจกนั เพือ่
จะได้ลืมตาอ้าปาก ถ้าซ�้าเติมกันก็ไม่มี
โอกาสลืมตาอ้าปาก ถ้าถึงขั้นอยู่กันยาก 
อยู่กันล�าบาก หากฝืดเคืองขนาดตายอด
ตายอยากกันแล้ว  เพราะฉะนั้นเราต้องมี
จิตใจร่วมกันแก้ปัญหาแก้สถานการณ์  
อย่าซ�้าเติมสถานการณ์ ถ้าซ�้าเติมมากๆ 
ทุกคนก็ทุกข์ยากล�าบากเดือดร้อนเป็นทวี 
คณู เพราะความเป็นคนเหน็แก่ตวั เหน็แก่
ได้ เอารัดเอาเปรียบกัน แล้วจะอยู่รอดได้
อย่างไร 
  เจริญพร



Open House : สถาบันทันต
วัฒน์ ในเครือของบริษัท แอลดีซี 
เด็นทัล จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจ 
กรรม Open House เปิดโอกาส
ให้นักเรียนมัธยมปลาย เข้ามา
สัมผัสประสบการณ์การท�างานจรงิ
ในศูนย์ทันตกรรม  LDC Dental 
เพื่อเป็นอีกแรงบันดาลใจในการ
เลือกอาชีพทันตแพทย์ ณ ส�านัก 
งานใหญ่ LDC Dental ศรนีครนิทร์

ฉบับดิจิตอลรายวัน 4ปีที่ 18 ฉบับที่ 4689 (1214) วันพุธที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2560

เศรษฐกิจ

‘โสภณ’เตือนฟองสบู่อสังหาฯ 

 นายโสภณ พรโชคชยั ประธาน
กรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลวิจัย
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอส
เตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) 
สรุปภาพรวมตลาดที่อยู ่อาศัยปี 
2560 ว่า หากพจิารณาภาพรวมใน 
9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) 
เปรียบเทียบกับ 9 เดือนแรกปี 
2559 มีโครงการท่ีเปิดใหม่รวม 
307 โครงการ (ลดลง -11%) แต่มี
จ�านวนหน่วยขายรวม 88,758 
หน่วย (เพิ่มขึ้นประมาณ 12%) 
มูลค่าโครงการรวม 317,955 ล้าน
บาท (เพิม่ 18.7%) และมรีาคาขาย
เฉลีย่ต่อหน่วยเพิม่จาก 3.423 ล้าน
บาทเป็น 3.582 ล้านบาท (6%) 
โดยกลุ่มที่อยู่อาศัยที่เปิดขายมาก
สุด คืออาคารชุดจ�านวน 51,429 
หน่วย (58%) รองลงมา คือ ทาวน์
เฮาส์ 26,606 หน่วย (30%) และ
อันดับ 3 คือ บ้านเดี่ยว 7,105 
หน่วย (8%) 
 เมื่อน�าข้อมูล 9 เดือนนี้มาประ 
เมินเป็นสถานการณ์ปี 2560 ทั้งปี
คาดการณ์ว่า จ�านวนโครงการจะ
สงูถงึ 411 โครงการ แต่ยงัน้อยกว่า
ปี 2559 ถึง 11% อย่างไรก็ตาม จ�า 
นวนหน่วยขายปี 2560 น่าจะมี 

118,344 หน่วย มากกว่าปี 2559 
ถึง 9% หรือมากกว่าเกือบ 10,000 
หน่วย (9,782 หน่วย) ส่วนมูลค่า
ปี 2560 น่าจะมากกว่าปี 2559  
ถงึ 16% หรอืมากกว่า 58,647 ล้าน
บาท 
 ส่วนปริมาณมูลค่าโครงการ
ใหม่ในปี 2560 ประเมินไว ้ที่ 
423,940 ล้านบาท แต่มีโอกาสจะ
สูงถึง 440,000 ล้านบาท ถือเป็น
มูลค่าสูงสุดเท่าที่มีการส�ารวจมา
ต้ังแต่ปี 2537 แสดงให้เห็นว่า 
“ฟองสบู่” อสังหาริมทรัพย์ก�าลัง
เกดิขึน้ในขณะนี ้หากไม่มกีารควบ 
คุมให้ดี ปี 2561 อาจมีการเปิดตัว
มากมายเช่นกันและน�าไปสู่ภาวะ
ฟองสบู่แตกได้ในที่สุด 
 ส�าหรับการซื้อขายบ้านขณะนี้
เกิดขึ้นมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
การลงทุนทางอื่นมีข้อจ�ากัด จึงน�า
เงินมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
มากขึ้น หากบริษัทมหาชนใน
ตลาดหลักทรัพย์ออกหุ ้นกู ้ เพื่อ
ขยายกิจการอย่างไม่มีที่ ส้ินสุด 
เพราะยงัมคีนซือ้เกง็ก�าไรกนัมากๆ 
ก็อาจท�าให้บริษัทไม่สามารถจ่าย
คนืหุน้กูไ้ด้ ทางราชการอาจต้องยืน่
มือเข้ามาลดความเสี่ยงของบริษัท
มหาชน ด้วยการระดมกระจาย

ประเมินมูลค่าโครงการใหม่ปี 2560 อาจสูงถึง 440,000 ล้าน
บาท สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2537 สะท้อนถึงฟองสบู่อสังหาฯก�าลัง
เกิดขึ้น หากไม่ควบคุมการเปิดโครงการให้เหมาะสม ปี 2561 
อาจน�าไปสู่ภาวะฟองสบู่แตกได้ 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,200.00 บาท

 ขาย 20,300.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,829.00  บาท

 ขาย   20,300.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,292.90 ขาย 1,293.27
ลอนดอน ซื้อ 1,292.87 ขาย 1,293.22

ภาวะหุ้น 17 ตลุาคม 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า 

ร้อยละ 

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50% MLR  6.25%
 3 เดือน 0.9% MOR 7.12%
 6 เดือน 1.15% MRR 7.12%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

33.33

39.66

45.61

4.3463

0.30708

24.73575

-2.20  1,724.47  
  62,872.11
-1.61  2,485.22  
  44,506.35
-0.77  1,104.72  
  34,573.65
-1.34  568.76  
  2,759.24

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,845.57  -0.79

2,593.38  -12.00

2,663.32  -0.91

2,013.06  -3.03

2,614.52  -10.06

2,992.01  -3.14

1,363.26  +0.56

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

5,628.85

8.95

6,966.84

11.08

-1,338.03

-

17,939.25

28.53

18,679.40

29.71

-740.15

-

31,121.13

49.50

29,864.27

47.50

1,256.85

- 

ความเสี่ยงของบริษัทใหญ่ๆ ให้
ประชาชนเข้าซื้อที่อยู่อาศัย
 สิ่งรัฐบาลควรด�าเนินการใน
ภาวะที่อาจมีความสุ่มเสี่ยงได้แก่ 
1.การควบคมุอปุทานทีอ่ยูอ่าศยัไม่
ให ้ เกิดขึ้นตามกระแสท่ีบริษัท
มหาชนต้องมีการเติบโตอย่างไม่มี
วันหยุด 2.การควบคุมการซื้ออสัง 
หาริมทรัพย์เพื่อการเก็งก�าไรของ
ต่างชาต ิเช่นฮ่องกงในปัจจบุนั ชาว
ต่างชาติต้องเสียภาษีซื้อ 15% และ
เสียค่าธรรมเนียมโอนต่างหากอีก 
15% รวม 30% หรือสูงกว่าราคา
ตลาด 30% จึงจะสามารถซื้ออสัง 
หาริมทรัพย์ในฮ่องกงท่ีราคา 100% 
และ 3.ควบคุมราคาขายของผู้ประ 
กอบการโดยแจกแจงต้นทุนที่ควร
จะเป็นอย่างชดัเจน ซึง่ขณะนีบ้รษิทั
มหาชนมีก�าไรสุทธิในการพัฒนา 
ที่ดินสูงมาก  หากสามารถลดการ
แข่งขันเสรีด้วยข้อมูลที่เป็นจริง 
มากข้ึนก็จะท�าให้ตลาดทีอ่ยูอ่าศัยมี
ความมั่นคงกว่าในปัจจุบัน 

โสภณ พรโชคชัย



ปันความรู ้: บณุย์ญานชุ บญุบ�ารงุทรพัย์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่า บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จ�ากัด น�าทีมผู้บริหารและ
พนกังานฝ่ายงานบรกิารร้านอาหารบาร์บคีวิพลาซ่า รบัฟังการบรรยาย
เรื่อง “บริหารสาขาอย่างไร ให้การบริการเป็นเลิศ”

 น.ส.กิตติยา ชัยสถาพร รอง
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ศรี
นานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัดผู ้ 
ผลิตและจ�าหน่ายสินค้าบริโภค
หลากหลายแบรนด์ อาทิ โลตัส  
เจเล่ เบนโตะ และเมจิกฟาร์ม 
กล่าวว่า จากผลส�ารวจของเอซ ีนลี
เซ็นปี 2017 พบว่าตลาดแครก
เกอร์และตลาดบสิกติมกีารเตบิโต
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3-4 มีมูลค่า
รวมกว่า 5,200 ล้านบาท ท�าให้
โลตัสเติบโตตามทิศทางตลาด

และครองสัดส่วนเป็นอันดับ 1 
กลุ่มสินค้าขนมขาไก่ในประเทศ
ถึงร้อยละ 80 ด้วยช่องทางการจัด
จ�าหน่ายที่หลากหลาย และขยาย
ตลาดออกสู ่ต ่างประเทศ อาทิ 
กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จีน 
เกาหลี ฯลฯ โดยมีผลิตภัณฑ์ขา 
ไก่ทีพ่ฒันาขึน้ 6 รสชาต ิได้แก่ รส
ทรงเคร่ือง รสบัตเตอร์คอร์น รส
สาหร่ายทรงเครื่อง รสเบค่อน รส
โบโลน่าพริกสดและรสแกงกะหรี่
ญี่ปุ่น รวมถึงกลุ่มโลตัสน่องไก่ 2 

ปิดขาย IPO กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม 
อิควิตี้ 1,485 ล้านบาท ลงทุนตลาดหุ้นเวียดนาม เชื่อมั่น
เศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งกว่า 6% ต่อปี 
ในช่วง 5 ปีนับจากนี้ 

CIMBปลื้มIPOกองทุนเปิดเวียดนาม

‘โลตัสขาไก่’ตอกย�้าผูน้�าตลาดสแนก็

 นายจุมพล สายมาลา ประ 
ธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-
พรินซิเพิล จ�ากัด เปิดเผยความ
ส�าเร็จในการเปิดเสนอขายครัง้แรก 
(IPO) กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริน
ซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (CIMB-
Principal Vietnam Equity Fund-
CIMB-PRINCIPAL VNEQ)  
ระหว่างวันที่ 2-11 ตุลาคมที่ผ่าน
มา ได้รับความสนใจจากนักลง 
ทุนจองซ้ือเป็นจ�านวนมาก สา- 
มารถปิดการจองซื้อหน่วยลงทุน 

ที่ 1,485 ล้านบาท 
 นายจุมพล เชื่อมั่นว่า เศรษฐ 
กิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตจาก 
พื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง การ 
เมืองมีเสถียรภาพ แหล่งทรัพยา 
กรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และราย
ได้ต่อหวัของประชากรเพ่ิมขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีตลาดหลัก 
ทรัพย์เวียดนามมีโอกาสปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากปัจจัยบวกโดดเด ่น  
โดย  GDP ของเวียดนามปี 2560-
2565 คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 
6% ต่อปี เวียดนามจึงเป็นหนึ่ง 

ใน 16 ประเทศจากกว่า 200 
ประเทศที่ IMF คาดว่าเศรษฐกิจ 
จะเติบโตเกินกว่า 6% ต่อปีใน 
ช่วง 5 ปีนับจากนี้ 
 ขณะที่แนวโน ้มการเพิ่มขึ้น 
ของชนชั้นกลางและการขยายตัว
ของสังคมเมืองเป ็นป ัจจัยบวก 
ต่อการบริโภคและการลงทุนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ปัจ 
จัยเสริมการลงทุนในตลาดหุ ้น 
เวยีดนาม เช่น การปรบัลดข้อจ�ากดั
การถือครองหุ้นของต่างชาติหรือ 
Foreign Ownership Limit (FOL) 
ในหลักทรัพย์บางกลุ่ม ท�าให้ชาว
ต่างชาติสามารถถือครองหุ ้นใน
สัดส่วนไม่เกิน 49% ของจ�านวน
สิทธิออกเสียงทั้ งหมด ตลาด 
หลักทรัพย์เวียดนามยังมีค่า P/E 

ประมาณ 14 เท่า ถือว่ายังต�่ากว่า
ตลาดหุ้นในภูมิภาคเดียวกันและ 
มี โอกาสที่ตลาดหุ ้นเวียดนาม 
จะถูกย้ายไปค�านวณใน MSCI 
Emerging Market ภายในปี  
2563 

จุมพล สายมาลา

แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยเพิ่มสีสัน
ความอร่อยสนุก เพื่อตอบสนอง
ยคุโซเชียล โดยมี 3 หนุม่หล่อเป็น
พรีเซ็นเตอร์คือ เจเจ-กฤษณภูมิ 
พิบูลสงคราม ก็อต-อิทธิพัทธ์ 
ฐานิตย์ และเกรท-สพล อัศว
ม่ันคง แล้วยังมีสิทธิ์ลุ ้นรับของ
รางวัล อาทิ โทรศัพท์ Samsung 
Galaxy S8 และ Samsung 
Galaxy J7 

รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว และรส
แซ่บซี๊ด ท�าให้บริษัทม่ันใจว่าจะ 
ยังเป็น 1 ใน 3 ของตลาดขนม 
ขึ้นรูปในปีหน้า
 นอกจากนี้ โลตัสยังน�าเทคโน 
โลยีเออาร์เข้ามาใช้ส่ือสารการ
ตลาดในแคมเปญ Lotus Fun 
with Friends ภายใต้แนวคิด 
“เพ่ือนกันแชร์ความอร่อย ความ
สนุกได้ทุกที่ทุกเวลา” รวมถึงน�า
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เศรษฐกิจ
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ทอม แจนเซน เสนอภาพน้ีใน caglecartoons.com สะท้อน
สเปนที่ประกาศในเบื้องต้นว่าจะไม่เจรจากับแคว้นกาตาลุญญา
เรื่องขอแยกเป็นรัฐอิสระ ท�าให้สถานการณ์ยังหาข้อสรุปไม่ได้       

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ประเทศจีนประสบความส�าเรจ็ครัง้
แรก ในการผลติข้าวเชงิพาณิชย์จาก
นาน�้ากร่อย แต่ระบุว่าเป็นความส�า 
เร็จเพียงขั้นต้นเท่านั้น ยังต้องเดิน
หน้าพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ดีกว่าต่อไป 

ข ้าวที่ได ้ยังมีคุณสมบัตินุ ่มกลิ่น 
หอมรับประทานอร่อย และข้อดีอีก
อย่างของข้าวนาน�้ากร่อย คือไม่มี
แมลงศัตรูพืชรบกวน เนื่องจากดิน
เค็มและน�้ากร่อยเป็นธรรมชาติขับ
ไล่แมลงศัตรูพืชในตัว
 เหตุผลที่จีนพยายามพัฒนา
พนัธ์ุข้าวชนดินี ้เนือ่งจากมพีืน้ทีด่นิ
เคม็ด่างทัว่ประเทศ ทีไ่ม่สามารถใช้
เพาะปลูกได้มากถึง 1 ล้านตาราง
กิโลเมตร กว้างกว่าประเทศไทย 2 
เท่า โดยเฉพาะปากแม่น�้าแยงซี 
และฮวงโห ที่น�้าพัดตะกอนดินมา
ทับทมสะสมกลายเป็นผืนดินกว้าง
ขึ้นต่อเนื่อง
 ทีมวิจัยระบุว่า การได้พันธุ์ข้าว
ทนต่อความเค็ม 4 ชนิด ถือเป็น
ความส�าเร็จขั้นต้น ทีมงานยังคงท�า
วิจัยทดลองต่อ โดยน�าพันธุ์ข้าว 35 
ชนิด ไปปลูกทดลองในสถานที่ 
แตกต่างกัน 23 แห่ง เพื่อคัดเลือก
พันธุ ์ที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพ
พื้นที่ คาดว่าจะใช้เวลาอีกหลาย 
ปีจึงจะได้ข้อสรุป 
 ส�าหรับแผนในอนาคต ทีมวิจัย
ตั้งเป้าไว้ว่า จะส่งเสริมให้เกษตรกร
เข ้ามามีส ่วนขยายพื้นที่ปลูกใน 
เขตดินเค็มด่างทั่วประเทศให้ได้
อย่างน้อย 47 ล้านไร่ 
 เพื่อสร้างผลผลิตรองรับผู ้
บริโภคให้ได ้อย ่างน้อย 80  
ล้านคน

 
 

In Brief : ย่อความ

จนีประสบความส�าเรจ็ใน
การผลิตข้าวเชิงพาณิชย ์
จากนาน�้ากร่อย หลังได้ 
ข้าวพันธุ์ดี 4 ชนิด และ
ได้เดนิหน้าท�าวจิยัต่อเพือ่
หาตัวเลือกใหม่เพิ่ม ตั้ง
เป้าขยายพืน้ทีป่ลกูในดนิ
เค็มให้ได้อย่างน้อย 47 
ล้านไร่ 

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ในขณะเดียวกันก็ต้ังเป้าขยายพื้นที่
ปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิตรองรับผู้บริ 
โภคให้ได้อย่างน้อย 80 ล้านคน
 ความส�าเรจ็ดงักล่าว เป็นผลสบื
เนื่องมาจากความพยายามพัฒนา
พนัธุข้์าวส�าหรบัปลกูในดินเค็มและ
น�้ากร่อยมานานกว่า 40 ปี มีภาค
ส่วนต่างๆ ทัง้เกษตรกร นกัวิชาการ 
หน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนทด 
ลองหาพันธุ์ข้าว “ในฝัน” ที่ให้ผล 
ผลิตมากในระดับคุ้มทุน 

 คณะวจิยัทีพ่ชิติความท้าทาย 
ส�าเรจ็ ได้แก่ ทมีงานของศาสตรา 
จารย์หยวน หลงผิง เจ้าของสม 
ญานาม “บิดาแห่งข ้าวพันธุ ์
ผสม” (Father of Hybrid Rice)
 ทีมวิ จั ยของศาสตราจารย  ์
หยวน ท�างานอยู่ที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุ์ข้าวทนต่อดินเค็มด่าง 
(Qingdao Saline-Alkali Tolerant  
Rice Research and Development 
Center) ที่เมืองชิงเต่า มณฑล 
ซานตง ซ่ึงเป็นศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว
ชนิดนี้ใหญ่ที่สุดของจีน มีแปลง
ทดลองอยู่ใกล้ปากแม่น�้าฮวงโห 
(แม่น�้าเหลือง)
 การทดลอง ใช้น�้าจากทะเลน�า
มาเจือจางความเค็มลงระดับหนึ่ง
ด้วยน�้าจืด ก่อนปล่อยเข้าสู่แปลง 
นาข้าว
 ทมีวิจยัปลกูทดลองพันธุข้์าว 
มากกว่า 200 ชนิด และพบว่า 
มี 4 ชนิด (จีนไม่เปิดเผยชื่อ
พันธุข้์าว) ท่ีให้ผลผลิตมากถงึไร่
ละ 1.10-1.55 ตัน ซึ่งมากกว่าที่
คาดไว ้  ทีมวิจัยจึงประกาศ 
ความส�าเรจ็ ยกเป็นพันธุส์�าหรบั
ปลูกเชิงพาณิชย์ได้ เมื่อเดือน
กันยายนที่ผ่านมา 
 นอกจากให้ผลผลิตมากแล้ว 

จีนปลูกข้าวน�้ากร่อยส�าเร็จ

ข้อมูลภาพ : elpaisonline.com
ข้อมูลภาพ : xinhuanet.com
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TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

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

ไมจำกัดวุฒิ

024155-OM-150317-02

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือ สงใบสมัครและหลักฐานมาที่ บริษัท คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด
เลขที่ 53 ซอยเทียนทะเล 22 แยก 5 ถนนชายทะเล-บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทร. 0-2415-5825-7 สายตรง 09-3535-6365, 08-6475-3138

รับสมัครงานดวน

1. พนักงานบัญชี (สมุทรสาครและบางขุนเทียน)    
 • เพศหญิง วุฒิปริญญาตรี • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
2. เสมียนประจำออฟฟศ   
 • เพศหญิง วุฒิปวช.ขึ้นไป • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา
3. พนักงานขาย (ประจำออฟฟศ)     
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ หลายอัตรา
4. พนักงานขับรถ 6 ลอ-10 ลอ    
 • วุฒิป.6 ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได • มี ใบอนุญาตขับขี่ เปนของตัวเอง หลายอัตรา
5. พนักงานขับรถสงนักเรียน (เพศหญิง)       
 • วุฒิม.6ขึ้นไป หรือ อานออกเขียนได 2 อัตรา
6. แมบาน (กินอยูประจำ)  
 • มีประสบการณจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 2 อัตรา

คิงส คัลเลอร (ไทยแลนด)
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หมายเหตุ : ทุกตำแหนง 

 • เพศชายตองผานภาระทางการทหารเรียบรอยแลว • ทุกตำแหนง พรอมเริ่มงานไดทันที

 • สามารถปฏิบัติงานไดที่ โรงงาน หัวหมาก, มีนบุรี จตุจักร และ อยุธยา

 • เปนพนักงานประจำ, มีเงินเดือนประจำ, โบนัส, คารักษาพยาบาล, ประกันสังคม,

  เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ, ทุนการศึกษาและสวัสดิการอ�นๆ

ผูสนใจสามารถสมัครดวยตนเอง หรือสงเอกสารการสมัครงานไดที่

บริษัท โอสถสภา จำกัด (ฝายสรรหาและวาจาง)

เลขที่ 348 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-1000 ตอ 1160

08-6355-5377, 06-3206-0366-7

50 อัตรา

20 อัตรา

20 อัตรา

15 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

5 อัตรา

2 อัตรา

1 อัตรา

1 อัตรา

2. พนักงานจายสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.3 มีประสบการณไมนอยกวา 1 ป • วุฒิม.6 ไมจำเปนตองมีประสบการณ • มีประสบการณดานคลังสินคา จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1. พนักงานควบคุมเคร�่องจักร  
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช.ข�้นไปสาขาเคร�่องกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ชางอุตสาหการ, ชางยนต ไมจำเปนตองมีประสบการณ

 • สำหรับวุฒิม.3,ม.6 มีประสบการณในสายงานการผลิตไมต่ำกวา 1-3 ป

3. พนักงานขับรถยก
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีประสบการณในการขับรถโฟรคลิฟท ไดเปนอยางดี
• สามารถยกของ เคลื่อนยายสินคา และใชอุปกรณตางๆได

4. พนักงานผสมเคร�่องดื่ม
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิม.6 สายว�ทย-คณิต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • จบใหมหร�อมีประสบการณในสายโรงงานผลิตเคร�่องดื่มจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีความซื่อสัตยขยันอดทน มีใจรักในการทำงาน

5. พนักงานขับรถ                                    
• อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิม.3 ข�้นไป • มีใบอนุญาตขับข�่ประเภท 2 • มีประสบการณการขับรถ 6 ลอ หร�อบรรทุกขนาดใหญ จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

6. ชางไฟฟา                                               
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส. ไฟฟากำลัง, ยานยนต หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานระบบไฟฟาควบคุมเคร�่องจักร และพ�้นฐานทางดาน PLC โดยเฉพาะ Siemens
 • มีความรูดานงานดูแล ซอมแซมระบบปรับอากาศขนาดเล็ก และขนาดใหญ เชน Chiller, cooling Tower • หากมีใบรับรองชางไฟในอาคารระดับ 1 จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

7. ชางควบคุมหมอไอน้ำ  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต, ชางกลโรงงาน, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • หากมีใบอนุญาตผูควบคุมงานหมอไอน้ำจะไดรับพ�จารณาเปนพ�เศษ

 • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป • มีความรูดานควบคุมหมอไอน้ำ และความรูพ�้นฐานดานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไป เชน เคร�่องอัดอากาศ, ระบบลม เปนตน

8. ชางซอมบำรุง   
 • อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางเทคนิคอุตสาหกรรม หร�อสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ • ประสบการณ 1 ปข�้นไป
 • มีความรูดานการซอมบำรุงเคร�่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใชงานเคลื่องกลึง ไส กัด เจาะได
 • ถามีความสามารถพ�เศษดานการเชื่อมโลหะเชื่อมไฟฟา อารกอน  จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

9. เจาหนาที่ธุรการคลังสินคา
• อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปร�ญญาตร� สาขาการบร�หารธุรกิจ/การจัดการคลังสินคาโลจิสติกส/คอมพ�วเตอร หร�อสาขาที่เกี่ยวของ

 • สามารถใชโปรแกรมคอมพ�วเตอร ไดเปนอยางดี • มีประสบการณการทำงานธุรการคลังสินคาจะพ�จารณาเปนพ�เศษ

10. เจาหนาที่พัสดุชาง                                  
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางเทคนิคอุตสาหกรรม, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูความเขาใจอุปกรณ อะไหลชิ�นสวนทางกล และระบบไฟฟา • มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพ�วเตอร ใช MS office ไดดี
 • มีความรูดานการบร�หารจัดคลังอะไหล จะไดรับการพ�จารณาเปนพ�เศษ

1 อัตรา11. ชางควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย            
• อายุไมเกิน 32 ป • วุฒิปวส.ชางกลโรงงาน, ชางยนต, ไฟฟากำลัง, หร�อสาขาอื่นๆที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 1 ปข�้นไป

 • มีความรูดานการควบคุมระบบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน และความรูพ�้นฐานไฟฟาเคร�่องกลทั่วไปเชน ปมน้ำ, ระบบวาลวตางๆ
 • หากมีใบรับรองผูปฏิบัติงานประจำระบบำบัดมลพ�ษทางน้ำ จะพ�จารณาเปนพ�เศษ

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา

รวมเปนสวนหนึ่งกับเรา...
ชาวโอสถสภา
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บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) หรือซีพีเอ็น ผู้น�าใน
ธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าของไทย 
น�าทีมผู้บริหาร พลังอาสาซีพีเอ็น 
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม “อา 
สาพาสุข ครั้งที่ 2” ภายใต้โครง 
การเพาะกล้าปัญญาไทย โดย
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศา 
ลายา เพื่อส่งเสริมความรู้พร้อม 
มอบความสนุกและบ�าเพ็ญประ- 
โยชน์ ณ โรงเรียนบ้านบางเตย 
จังหวัดนครปฐม 
 โดยครั้งนี้พี่ๆ พลังอาสาซีพี
เอน็ จดัเตรยีมกจิกรรมอนรุกัษ์สิง่
แวดล้อมให้น้องๆ รู้จักการแยก
ขยะอย่างถูกวิธี พร้อมได้เรียนรู้
จรงิแบบสนกุสนานใน “ตลาดนดั
ศูนย์บาท” และยังมอบชุดถังขยะ
ที่มีป้ายคัดแยกที่ถูกต้องให้โรง 
เรียนไว้ใช้ประโยชน์จริงด้วย   
 อุทัยวรรณ อนุชิตานุกูล ผู้
อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร
ความเป็นเลิศและการพัฒนาที่
ยัง่ยนื บมจ.เซน็ทรลัพฒันา กล่าว
ว่า “ซพีเีอน็ รูส้กึยนิดอีย่างยิง่ทีไ่ด้
สานต่อกิจกรรมอาสาพาสุข ภาย
ใต้โครงการเพาะกล้าปัญญาไทย
ที่เราท�ามาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้
บริหารและพลังอาสาของซีพีเอ็น 
ร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์และท�า
กิจกรรมให้ความรู ้แก่ชุมชนใน 
พื้นที่ใกล้เคียงศูนย์การค้าของเรา 
เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา การ 

อาสาพาสุข-เพาะกล้าปัญญาไทย

ของซีพีเอ็น
 ในโอกาสเดียวกันนี้ ซีพีเอ็น
ขอส่งมอบห้องน�า้ส�าหรบันกัเรยีน
ชั้นอนุบาลอย่างเป็นทางการให้
กบัโรงเรยีนบ้านบางเตย สบืเนือ่ง 
จากกจิกรรมอาสาพาสขุครัง้ทีผ่่าน
มา ที่เหล่าพลังอาสาของซีพีเอ็น
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นให้
กับน้องๆ อีกด้วย ทางซีพีเอ็น 
พร้อมด้วยศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ศาลายา หวังว่ากิจกรรม
อาสาพาสุขจะเป็นส่วนหนึ่งใน 
การสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชน 
และสังคม จังหวัดนครปฐมต่อไป

บริการสาธารณูปโภค และรักษา
สิ่งแวดล้อม ในแบบท่ีมอบท้ัง
ความรู้และความสนุกสนานให ้
กับน้องๆ เยาวชนได้น�าไปปฏิบัติ
จริงในชีวิตประจ�าวัน”
 ส�าหรบักจิกรรมอาสาพาสุขใน
คร้ังน้ี ซีพีเอ็นได้เตรียมกิจกรรม
มากมายที่จะมาปันสุข สร้างรอย
ยิ้ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
บางเตย ได้แก่ “แยกขยะให้เป็น
นิสัย” เพื่อให้ความรู้ด้านสุขอนา 
มัยและการรักษาสิ่งแวดล ้อม 
ด้วยการรณรงค์แยกขยะก่อน 
ท้ิงพร้อมท้ังมอบถังขยะ จ�านวน  

4 ชุด ชุดละ 4 ถัง ให้แก่โรงเรียน
น�าไปใช้จริงต่อไป, “ตลาดนัด
ศูนย์บาท” ต่อยอดจากการแยก
ขยะอย่างถูกวิธี พี่ๆ ซีพีเอ็นอาสา
ชวนน้องๆ ร่วมคัดแยกขยะแล้ว
น�ามาขาย พร้อมแลกรับบัตรของ
ขวัญจาก Swensen’s และ SF 
Cinema นอกจากนี้ พลังอาสา 
ซีพีเอ็น ยังได้บ�าเพ็ญประโยชน ์
ในส่วนอืน่ๆ ให้กบัโรงเรยีน ไม่ว่า
จะเป็นการประดิษฐ์เสื้อและกระ 
ดาษ สาธิตการดับเพลิง และปิด
ท้ายด้วยสาธิตการปรุงอาหาร 
โดยกลุ ่มผู ้บริหารและพนักงาน

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

J 08.00 น. วรีะศกัดิ ์วจิติร์- 
แสงศร ี ผู้ว่าราชการจงัหวดัพิจติร 
และโทมัส เลสสี่ แฮมแมอร์ รอง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร สายงาน
ฝ่ายขายและปฏบิตักิาร, ฝ่ายพฒันา
ลกูค้าและฝ่ายก่อสร้างและสถานที่ 

บรษิทั สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหา 
ชน) เปิด “แมค็โคร สาขาพจิติร” 
อย่างเป็นทางการ ทีอ่.เมอืง จ.พจิติร 
J 08.30 น. ปรีดี ดาวฉาย 
ประธานสมาคมธนาคารไทยและ
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร
ไทย เป็นประธานเปิดงานสมัมนา 
APFF Financial Technology 
Dialogue ทีห้่องนภาลัย โรงแรม
ดสุติธาน ีกรงุเทพฯ J 09.00 น. 
พลเอกธนะศกัดิ ์ ปฏมิาประกร 

รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานใน
พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับ
ชาต ิ คร้ังที ่ 22 ทีศ่นูย์การประชมุ
แห่งชาติสิริกิติ์ J 10.00 น. 
สชุาดา ธรีวชริกลุ นายกสมาคม
การขายตรงไทย แถลงข่าวการเป็น
เจ้าภาพจดังานประชมุสมาพนัธ์การ
ขายตรงโลก 2020 ทีห้่องแมนดาริน  
A โรงแรมแมนดารนิ J 10.30 น. 
เอด็เวร์ิด ล ีหวัหน้าทมีวจิยั ภมูิ 
ภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ธนา 

คารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 
แถลงข่าว Global Research 
Briefing 2017 ทีโ่รงแรมอนนัตรา 
สยาม กรงุเทพฯ J 10.30 น. เจน 
น�าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาห- 
กรรมแห่งประเทศไทย แถลงข่าว
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาห- 
กรรม และยอดประกอบการยาน
ยนต์ เดือนกันยายน 2560 ห้อง
ประชมุ ส.อ.ท. 1 ศนูย์การประชมุ
แห่งชาตสิริกิติิ์ 
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ดร.สุเมธ ตนัตเิวชกลุ เป็นประธานเปิดงาน พร้อม มร.ลีซองดร์ เซไรดารสี  
ผู้ให้ค�าปรึกษาในการผลติภาพยนตร์สารคด ี เวิล์ด กาล่า พรีเมยีร์ สกรนีนิง่ 
เปิดตวัภาพยนตร์สารคด ี“บนัทกึทางไกล...ถงึพ่อ” โดยม ีมนสันนัท์ พนัเลศิ- 
วงศ์สกลุ และทมีผู้สร้างภาพยนตร์ ให้การต้อนรับ

สชุาดา อทิธจิารกุลุ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั สยามแมค็โคร จ�ากดั 
(มหาชน) พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังานแมค็โคร พร้อมใจจดัพธิที�าบญุ
ตักบาตรพระสงฆ์จ�านวน 19 รูปเพื่ออุทิศถวายในโอกาสคล้ายวันสวรรคต 
13 ตลุาคม ทีอ่าคารธาราพฒันาการ แมค็โคร ส�านกังานใหญ่

สพุตัรา จริาธวิฒัน์ รองประธานอาวโุส ฝ่ายองค์กรสมัพนัธ์และภาพลกัษณ์ 
โรงแรมและรสีอร์ตในเครอืเซน็ทารา พร้อมด้วย ผศ.พญ.สชุาดา กัมปนาท
แสนยากร ผู้ช่วยคณบดฝ่ีายส่ือสารองค์กรและกจิกรรมเพือ่สังคม โรงพยาบาล
ศริิราช ร่วมเป็นประธานเปิดงานนทิรรศการศลิปะชดุ “ในดวงใจนรินัดร์”     

กอบกาญจน์ วฒันวรางกูร รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เป็น
ประธานในพธิเีปิดงาน “อาลยั องค์อรยิราชนั” เพือ่เป็นการถวายความอาลยั 
น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคุิณ พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดชฯ ทีศ่นูย์สรรพสนิค้าซคีอนสแควร์ ถนนศรนีครนิทร์

ดรุณี เทพวัลย์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ส่วนบริหารความสัมพันธ์และความ 
พึงพอใจลูกค้าบริษัทการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมฟังการ
บรรยายโหราศาสตร์จนี “โหงวเฮ้งเพือ่การเลอืกคบเลอืกค้า” ส�าหรับสมาชกิ
ฟลายเออร์โบนสั ทีห้่องไลบรารี ่1918 โรงแรมดสุติธานี 

สลลิาพร กองทองมณโีรจน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ม ี อนิฟินติี้ 
(ประเทศไทย) จ�ากดั มอบหนงัสือประมวลภาพพระราชกรณยีกจิ รชักาลที่ 
9 “ธ สถิตย์ในดวงใจนรัินดร์” แก่ศนูย์พฒันาการจดัสวัสดกิารสังคมผูส้งูอายุ
จงัหวัดปทมุธาน ีโดยม ีธนกฤต วรินทรเวช ผช.ผอ.ศนูย์ฯ เป็นตวัแทนรบัมอบ 

ดร.ประทปี ตัง้มตธิรรม ประธานกรรมการบรหิาร และ อจัฉรา ต้ังมตธิรรม 
รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ศภุาลยั จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรับ
ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา “สขุภาพด ีมัง่ม ีชวีสีขุ อย่างยัง่ยนื” ด้วยบรรยากาศอบอุน่
และเป็นกนัเอง ทีโ่รงแรมศภุาลยั ป่าสกั รสีอร์ท แอนด์ สปา 

อารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและทีม
งาน บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ�ากดั (มหาชน) (WICE) จดักจิกรรม“Share &  
Care Society” บริจาคโลหติ ท�าความด ีและท�าประโยชน์เพือ่สงัคม ถวาย 
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
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ไชยยนัต์ ชาครกลุ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ บรษิทั  
ลลลิ พรอ็พเพอร์ตี ้ จ�ากดั (มหาชน) น�าทมีผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัฯ  
ส่งมอบดอกไม้จนัทน์ 5,999 ดอก เพือ่ทลูเกล้าฯ ถวายเพือ่ใช้ในงานพระราชพธิี
ถวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

สธุดิา เสยีมหาญ ผูอ้�านวยการสือ่สารองค์กร บรษิทั โอสถสภา จ�ากดั มอบ
น�า้ด่ืม 150,000 ขวด ให้แก่ สธุภิา นาเจรญิ ผูอ้�านวยการกองกลาง ส�านกั
ปลดักรงุเทพมหานคร เพือ่แจกจ่ายแก่ประชาชนผูเ้ข้าร่วมในพระราชพธิถีวาย 
พระเพลงิพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

ดร.ศุภลักษณ์ พาฬอนุรักษ์ ผู้อ�านวยการกองแผนงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
กรมเชื้อเพลิง ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  
Oil & Gas Thailand (OGET) 2017 & Thailand Marine & Offshore Expo 
(TMOX) 2017 ทีไ่บเทค บางนา

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มาร์ติน 
ฮาร์ท-แฮนเซ่น รองผูแ้ทนโครงการพฒันาแห่งสหประชาตปิระจ�าประเทศไทย 
เปิดนิทรรศการภายใต้โครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพือ่การท่องเทีย่ว 
ทีย่ั่งยนื” ทีเ่อม็โพเรยีม แกลอร ีชัน้ M ศนูย์การค้า ดเิอม็โพเรยีม 

กมลนยั ชยัเฉนยีน ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ และ นติกิร กรัยวิเชยีร 
ผูอ้�านวยการโครงการส่งเสริมศลิปวฒันธรรม บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จดัฟรี
คอนเสร์ิต “Still On My Mind” The Acoustic night (Tribute to the great 
king) Presented by Thai Beverage   

สุนทรพนัธ์ เดชะเทศ ผู้จดัการทัว่ไป โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส เเบงคอก 
จดักจิกรรม “Rolls-Royce Luxury Palate กบั 12 Chef Michelin Star 
Chefs” โดยม ี คณพศ นจิสิริภชั, เชดิศกัดิ ์ ชศูรี, พพิฒัน์ งามวฒุกิลุ และ  
พล กลุนฤนาทวนชิ ร่วมงาน ทีโ่รงแรมโซ โซฟิเทล แบงค็อก 

มร.เมอร์เรย์ดาร์ลิง่ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สตาร์บคัส์คอฟฟ่ี (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ร่วมกบั อมัพวนั พชิาลยั ผูอ้�านวยการศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่าง
ประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดตัวสินค้าผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ไทย ที่ร้าน 
สตาร์บคัส์ สาขาหลงัสวน เพือ่จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ผ่านร้านสตาร์บคัส์
 

วรวรรณ ชติอรณุ รองเลขาธกิารคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย กระทรวง
อตุสาหกรรม เปิดงาน แสดงสินค้า และเทคโนโลยด้ีานอตุสาหกรรมน�า้ตาล 
ใหญ่ที่สุดของเอเชีย “World Sugar Expo & Conference 2017” โดย  
บริษัท ไฟร์เวิร์คสมเีดยี ไทยแลนด์ จ�ากดั ทีไ่บเทค บางนา 
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ที่ MGC/080/2560
                    วันที่ 16 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (เอกสารแนบ 1)
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการนำา บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ จำากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม  
   เอ ไอ (เอกสารแนบ 2)
  3.  ข้อบังคับบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 3)
  4. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 4) 
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (เอกสารแนบ 5)
  6. แผนที่สถานที่ประชุม (เอกสารแนบ 6)
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (เอกสารแนบ 7)
  ด้วยคณะกรรมการบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)  ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560   
ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. (กำาหนดเวลาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น.) ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 53 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อ 
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
  วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
  วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (เอกสารแนบ 1)
     ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยได้จัดทำาสำาเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน และได้จัดส่งให้ 
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำาหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และได้จัดส่งสำาเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบ  
     1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง
     ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอรายงานการประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 ซึง่คณะกรรมการเหน็ว่าไดมี้การบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูตอ้งใหท้ีป่ระชมุรบัรอง โดยบรษิทั 
     ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง  พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 แล้ว
  วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการนำาบริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ จำากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (เอกสารแนบ 2)
     ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ จำากัด (MHC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (MODERN) โดย MODERN ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 95 ของทุนจดทะเบียน 
     และชำาระแล้ว มีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (ต่อไปนี้ เรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) (Spin-off) ทั้งนี้เพื่อให้ MHC  
     มีการดำาเนินงานที่ชัดเจน แยกออกจากธุรกิจของบริษัทและมีการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น  ตลอดจนมีฐานะทางการเงินที่ 
     แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต โดย MHC จะดำาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150,000,000 บาท  เป็นทุนจดทะเบียนประมาณ 230,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 
     หุ้นละ 10 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนประมาณ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ถือหุ้นของบริษัท 
     ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) โดยมีรายละเอียดของสารสนเทศปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
     ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 6/2560 มีความเห็นว่าการเข้าทำารายการในครั้งนี้ เป็นรายการที่สมเหตุสมผล 
     ต่อบริษัท โดยเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ MHC ให้มากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจของ MHC รวมทั้งเพื่อให้ MHC สามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วย 
     ตนเอง นอกจากนี ้ยงัเปน็การเพิม่มลูคา่เงนิลงทนุใน MHC ของบริษทัให้มากข้ึน จงึไดพ้จิารณาเห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถื้อหุ้นพจิารณาอนมุตักิารนำา MHC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
     และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นประมาณ 230,000,000 บาท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประมาณ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขาย IPO และ Pre-emptive  
     Rights และกำาหนดให้ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำานาจในการกำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการเสนอขาย 
     หุ้นสามัญของ MHC ให้แก่ประชาชน และผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     รวมทั้งดำาเนินการต่างๆ อันจำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ซ่ึงไม่จำากัดเพียงการนำา MHC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการดำาเนินการ 
     ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเสนอและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฮล์ทแอนด์แคร์ จำากัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Rights) จำานวน 
     ประมาณร้อยละ 40 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (เอกสารแนบ 2)
     ขอ้เทจ็จรงิและเหตผุล : ตามทีบ่รษิทั โมเดอรน์ฟอรม์เฮลท์แอนดแ์คร ์จำากดั (MHC) จะดำาเนินการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก 150,000,000 บาท เปน็ทนุจดทะเบยีนประมาณ 230,000,000 บาท  
     โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวนประมาณ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จะส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญใน MHC ลดลงจากร้อยละ 95 เหลือร้อยละ 
     ประมาณ 61.96 ของทุนจดทะเบียนจำานวนประมาณ 230,000,000 บาท หรือสัดส่วนการถือหุ้นลดลงร้อยละ 33.04 เป็นผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบจากส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิ 
     ออกเสียงลดลงในสัดส่วนเดียวกันคือร้อยละ 33.04 อย่างไรก็ดี MHC จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจาก IPO ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวในระดับหนึ่ง  
     บริษัทจึงกำาหนดสัดส่วนการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญของ MHC จำานวนประมาณร้อยละ 40 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือประมาณ 3,200,000 หุ้น
     ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเสนอและจดัสรรหุน้สามญัของ MHC ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Pre-emptive  
     Rights) จำานวนประมาณรอ้ยละ 40 ของหุน้สามญัเพิม่ทนุหรอืประมาณ 3,200,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท และกำาหนดใหป้ระธานกรรมการบรหิาร หรอืบุคคลทีป่ระธานกรรมการ 
     บรหิารมอบหมาย เปน็ผูม้อีำานาจในการกำาหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และรายละเอยีดอืน่ๆ ของการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ตามสดัสว่นการถือหุน้ในบริษทั (Pre-emptive Rights)  
     การกำาหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของ MHC ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) รวมทั้งดำาเนินการต่างๆ อัน 
     จำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว
  วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 
  จึงเรยีนมาเพือ่ทราบ  และขอเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที ่(เอกสารแนบ 6)  ดงักลา่วขา้งตน้  และเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เปน็ไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ย่ิงข้ึน 
ขอใหท้่านผู้ถอืหุ้นหรอืผู้รับมอบฉนัทะโปรดนำาแบบฟอร์มลงทะเบยีนซึ่งได้จัดพิมพ์บาร์โค้ดไว้ (เอกสารแนบ 7) หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) (เอกสารแนบ 5) ที่ได้มีการระบชุื่อผู้ถือหุ้นและเอกสารแสดง
ตนเพือ่การเขา้รว่มประชุม (เอกสารแนบ 4) มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ลงทะเบยีนในวนัประชมุดว้ยจกัขอบคณุยิง่ และสามารถตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่เลขานกุารบรษิทั E-mail: co.secretary@modernform.co.th  
หรือ โทร 0-2094-9910 (งดแจกของชำาร่วย)
  อนึ่ง บริษัทได้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ
                        ในนามบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
  

             (นายเจริญ อุษณาจิตต์)
           ประธานกรรมการ

เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2708-9600 แฟกซ์ 0-2722-8129, 0-2722-8134 ทะเบียนเลขที่ 0107536000943

ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 18 ฉบับที่ 4689 (1214) วันพุธที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2560


