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อ่านได้ทันใจ 
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บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
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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 

แต่หากเลอืกเอยีงข้างผดิกจ็บเห่
เอาได้ง่ายๆ เม่ือการเข้าท�าหน้า 
ท่ีในองค์กรอิสระเหมือนมีชีวิต
แขวนบนเส้นด้าย ความขดัแย้ง
ในบ้านเมืองจึงกลายเป็นอุป 
สรรคส�าคัญท�าให้คนกลางๆท่ี
เป็นคนดีไม่อยากเข้ามายุ่งกับ
การเมอืง ไม่ว่าจะในสถานะหรอื
หน้าที่ใด ต่อไปจะเหลือแต่คน
เลือกข้างท�างานชัดเจนขึ้น

การเปิดรับสมัครบุคคลชิงเก้า 
อี้ใน 2 องค์กรอิสระใหญ่อย่าง 
ป.ป.ช.และกกต.มีบรรยากาศ
เข้าขั้นว้าเหว่ ทั้งที่เป็นองค์กร
ใหญ่มอี�านาจมาก อาจเป็นไปได้
ว่าความขัดแย้งทางการเมือง 
ในช่วงกว่า 10 ปีทีผ่่านมา แม้จะ
เป็นการท�าหน้าที่อย่างตรงไป
ตรงมา แต่ไม่พ้นถูกครหานินทา 
ว่าเอียงข้าง หรือการท�าหน้าที่ 
ที่เห็นว่าเอียงข้างอย่างชัดเจน  
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เรื่องจากปก
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ผุพังทั้งระบบ

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์ อชิยาวรกลุ / เจ้าของ : บรษิทั โลกวันน้ี จ�ากัด / บรรณาธกิารจดัการ : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขท่ี 71/25 

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณาธิการ : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@
gmail.com

เงียบเหงาผิดคาดกับการเปิดรับ
สมัครบุคคลเข ้าด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) และเข้าด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.)
  ในส่วนต�าแหน่งเลขาธิการ 
ป.ป.ช.น้ัน เปิดรับสมัครมาตั้งแต่
วนัที ่6 ตุลาคมทีผ่่านมา มกี�าหนด
สิ้นสุดรับสมัครในวันที่ 24 ตุลา 
คมที่จะถึงนี้ จนถึงตอนนี้มีผู ้ยื่น 
ใบสมคัรชิงต�าแหน่งแค่คนเดยีวคือ
นายวรวิทย์ สุขบุญ ซึ่งปัจจุบันด�า 
รงต�าแหน่งรองเลขาธกิาร ป.ป.ช.อยู่
 ทั้งที่คณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งเลขาธ ิ
การป.ป.ช.ได้ตีปี๊บท�าการประชา 
สมัพนัธ์อย่างเตม็ทีด้่วยการส่งสาร
ไปยังหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง องค์กรศาล และองค์กร
อิสระต่างๆ เพื่อชักชวนให้คนที่มี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อก�าหนด
มาสมัครแข่งขันชิงต�าแหน่งเลขา 
ธิการป.ป.ช.แต่ก็ไม่ได้รับความ 
สนใจเท่าที่ควรจะเป็น
 ทั้งที่มีผู้มีคุณสมบัติที่จะสมัคร
เป็นเลขาธิการป.ป.ช.ได้อยู่เป็น
จ�านวนมาก คือข้าราชการระดับ 

10 ขึ้นไป ผู้อ�านวยการที่มีระดับ 
10 และอาจารย์มหาวทิยาลยัระดบั
ศาสตราจารย์
    การที่ไม่มีผู้ยื่นสมัครชิงต�า 
แหน่งอาจท�าให้นายวรวทิย์ ซึง่
เป็นผู้สมัครรายเดียวในตอนนี้
นอนมาพร้อมกับค�าครหาว่า 
“ล็อกสเปก”
   อย่างไรก็ตาม หากเปิดแฟ้ม
ย้อนหลังดูการสมัครชิงต�าแหน่ง
เลขาธิการป.ป.ช.ก็มักมีคนเข้า
แข่งขันไม่มาก และคนที่ได้เก้าอี้นี้
ส ่วนมากก็มักเป็นลูกหม้อของ
ป.ป.ช.เองเป็นส่วนใหญ่
     ท�าไมงานป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิ ชอบอัน 
เป็นงานที่จะท�าให้ประเทศไทยใส

สะอาดไม่มีใครสนใจก็น่าคิด
 ยังมีเวลาถึงวันที่ 24 ตุลาคม 
ใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
สเปกที่ก�าหนด หากอยากเห็น
ประเทศไทยใสสะอาดน่าจะลอง 
ไปสมัคร เพราะคู่แข่งมีน้อย
 อีกเวทีคือการรับสมัครบุคคล
เข ้าเป ็นกกต.ท�าหน้าที่จัดและ
ควบคุมการเลือกตั้ง ซึ่งเปิดรับ
สมัครเม่ือวาน (19 ต.ค.) เป็นวันแรก 
ทั้งที่ห้องโถงอาคารรัฐสภา และ 
อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาช่ืน 
บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา
 ในส่วนของกกต.คุณสมบัติผู ้
สมัครอาจจะมีสเปกสูงกว่าเลขา 
ธิการป.ป.ช. ยกตัวอย่างเช่น สาย
ภาคประชาสังคมที่ต้องการสมัคร

เป็นกกต.ต้องท�างานมาอย่างต่อ
เนือ่งไม่น้อยกว่า 20 ปีในกจิกรรม
ต่างๆ อาทิ การพัฒนาประชา 
ธิปไตย การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการต่อต้านการทุจริต และ
การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ
  แม้การเปิดรับสมัครวันแรกจะ
เงียบเหงา แต่ยังมีเวลาถึงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน กว่าจะปิดรับ
สมัคร อาจมีผู้สนใจเสนอตัวเข้า 
ชิงต�าแหน่งจ�านวนมากก็เป็นได้
  อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจ
ว่าความขัดแย้งทางการเมืองใน
ช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีตัว 
อย่าง มีบทเรียนให้เห็นมากมาย
ของผู ้ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ท�าหน้าที่ แม้จะเป็นการท�าหน้าที่
อย่างตรงไปตรงมา แต่ไม่พ้นถูก
ครหานินทาว่าเอียงข้าง หรือการ
ท�าหน้าทีท่ีเ่หน็ว่าเอียงข้างอย่างชดั 
เจน แต่หากเลือกเอียงข้างผิดก็
จบเห่เอาได้ง่ายๆ
 แม้คนที่เลือกข้างถูกประเภท
ประกาศตวัชดัเจนว่า “ท�างานใหญ่ 
ใจต้องเอียง” แต่เมื่อหมดประ 
โยชน์แล้วก็ถูกเขี่ยพ้นเส้นทาง
อ�านาจเอาได้ง่ายๆ
  เม่ือการเข้าท�าหน้าทีใ่นองค์กร
อิสระต่างๆเหมือนมีชีวิตแขวน 
บนเส้นด้าย จะต้องเจออะไรบ้าง
จากการท�าหน้าที่ไม่สามารถรู้ล่วง 
หน้าได้ จึงไม่มีใครอยากเอาชีวิต 
มาเสีย่ง
 ความขัดแย้งในบ้านเมือง 
กลายเป็นอปุสรรคส�าคญัท�าให้
คนกลางๆที่เป็นคนดีไม่อยาก
เข้ามายุ่งกับการเมือง ไม่ว่าจะ
ในสถานะหรือหน้าที่ใด

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)
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In Brief : ย่อความ
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ทรรศนะ

บทเรียนที่เกิดขึ้นต้องจ�าและเรียนรู้
จะได้ฉลาด สามารถอยู่เหนือปัญหา 
ไม่ให้ถูกหลอกอีก หรือใครจะถูก
หลอกเป็นรายต่อไปอีก

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
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ปฏิรูปหมาต๋า
ภาพพจน์ของต�ารวจไทยถูกมองใน 
แง่ลบจากพฤติกรรมต่างๆมากมาย 
จนบางคนเปรยีบเปรยเรยีกว่า “หมา
ต๋า” ทั้งที่มาจากภาษาฮกเกี้ยนแปล
ว่า “ต�ารวจ” แต่ความหมายในภาษา
ไทยแตกต่างกันสิ้นเชิง  
 การเรียกร้องให้ “ปฏริปูต�ารวจ” 
จึงมีมาโดยตลอด แต่การปฏิรูปภาย
ใต้สถานการณ์ไม่ปรกติ และยังให้ 
“ทหาร” นั่งเป็นหัวเรือใหญ่อีก จึง
ท�าให้ถกูตัง้ค�าถามถงึความชอบธรรม
และจะท�าให้ต�ารวจเป็น “ต�ารวจ
อาชพี” ท่ีเป็นความฝันของประชาชน
ได้หรือไม่?
 อย่าง “สุรชาติ บ�ารุงสุข” บอก
ว่า การปฏิรูปต�ารวจภายใต้การรัฐ 
ประหารเหมือน “ละครน�้าเน่า” เพราะ 
จะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง
ใดๆได้เลย แต่เป็นเพียงการควบคุม
ต�ารวจมากกว่า 
 ยิง่แจกแจงถงึงบประมาณต�ารวจที่
ตั้งไว้ประมาณ 100,000 ล้านบาท 
ปรากฏว่ากว่า 75% เป็นเงินเดือนบคุ 
ลากร แต่ต�ารวจไทยต้องออกเงินซื้อ
อาวุธปืนประจ�ากายเอง แม้แต่พนัก 
งานสอบสวนยังต้องใช้โน้ตบุ๊ก เครื่อง
พรนิเตอร์ และกระดาษส่วนตวัเพือ่ท�า
ส�านวน รถสายตรวจทีเ่บกิน�า้มนัหลวง
เพื่อวิ่งตรวจใช้ได้จริงไม่ถึงสัปดาห์ 
      ท่ีส�าคญัต�ารวจยงัต้องใช้ระบบ
อุปถัมภ์เป็นเครื่องมือในการท�างาน 
ต้องขอเงินพ่อค้ามาเฟียมาจุนเจือโรง
พักและลูกน้อง การบริการประชาชน
จึงท�าได้ล่าช้าติดขัด ต�ารวจจึงถูกด่า 
ถูกมองอย่างไม่เป็นมิตร ท้ังการแต่ง
ตั้งโยกย้ายยังมีการซื้อขายต�าแหน่ง 
และผูม้อี�านาจยงัเข้ามาแทรกแซงการ
ท�างานอีก
 การ “ปฏริปูต�ารวจ” จงึเป็นได้
แค่ความฝัน!

เวลานี้พูดกันมากถึง “โลกียวิสัย” คือวิสัยของ
ชาวโลกทีป่รงุแต่งกนัไปต่างๆนานา คอื อยาก
เป็นอย่างคนอืน่โดยไม่รูว่้าเป็นแล้วมนัเป็นได้
จริงหรือไม่ เป็นแล้วมันเป็นสุขหรือทุกข์ แต่
อารมณ์ท่ีอยากได้อย่างเขา แต่เม่ือได้มาแล้ว 
กลับเป็นความเศร้ามากกว่าสุข ทุกข์มากกว่า
จะสงบร่มเย็น
 เช่นข่าวผู ้หญิงหลอกผู ้ชายแต่งงานตั้ง  
4-5 ราย หลอกไปหลอกมาตัวเองก็แย่ ต่อมา
ก็มีข่าวผู้ชายหลอกผู้หญิงบ้าง ขนาดเป็นครู
เกษียณแล้ว มีฐานะ มีวุฒิภาวะดียังถูกหลอก 
ถูกเชิดเงินไปถึง 7 ล้านบาท ขนาดเกษียณ 
แล้ว ท�าไมยังถูกหลอกได้ง่ายๆ
 เวลานี้การหลอกลวงต้มตุ ๋นนี่ รู ้สึกมัน 
เป็นแฟชั่นที่ระบาดไปท่ัว ไม่รู้ใครหลอกใคร 
ใครโกงใคร แต่ละวันมีแต่เรื่องพิสดาร โดย
เฉพาะการหลอกแต่งงานถือเป็นเรื่องที่แย่
มากๆ ท�าให้เกิดความรู้สึกระแวงกัน ต่อไป
สามีภรรยาจะอยู่กันไม่เป็นสุข เพราะเกิดการ
ระแวงกันมากขึ้น ถ้าชวนท�าธุรกิจอะไรก็จะ
ระแวงว่าจะเหมือนท่ีเป็นข่าวหรือไม่ อะไรท�า 
นองนี้ ชวนท�าธุรกิจแล้วเชิดเงินหนี จะท�ามา
หากินก็ไม่ราบรื่น เพราะกลัวโดนหลอก
  นอกจากนี้ ยังมีข่าวเรื่องการแปลงเพศ 
มีการไปฉีดไปท�าอะไรให้อวัยวะเพศผิดธรรม 
ชาติ มีอูมมีนูนอะไรต่างๆ เรียกว่าท�ากันจน
กระท่ังอาจจะเป็นอันตราย ปล่อยไปตาม

ธรรมชาติของมันดีกว่า พอแก่มันก็ต้องเหี่ยว
ต้องย่นบ้าง จะให้มันตรง มันนูน มันพอง
ตลอดไม่ได้ มันผิดธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไป  
มนษุย์เราจะไปหาวธิผีลติอะไรกนันกัหนา โดย
เฉพาะเรื่องที่มันฝ่าฝืนธรรมชาติ ไม่อยู่ใต้กฎ
ของธรรมชาติ หากเราอยู่กับธรรมชาติได้ก็ไม่
ต้องทนทุกข์ทรมาน ไปฝืนธรรมชาติ แล้วยัง
เสียสตางค์และเสียชีวิตไปก็มี
  เพราะฉะนั้นก็อยากให้สังคมไทยเรามี
ส�านึกและสังเกตกันให้ดีด้วยว่าเวลามันเกิด
อะไรขึ้น หรือเป็นเพราะศีลธรรมไม่กลับมา
อย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าไว้ โลกามันจึง
ท�าท่าจะวินาศ  
 ดงันัน้ถงึเวลาแล้วหรอืยงัทีพ่วกเราทัง้
หลายจะน�าเรือ่งทีเ่กดิขึน้ต่างๆมาจ�าเป็น
บทเรียน อย่าให้มาเกิดกับตัวเรา พอเป็น
ข่าวก็จะต้องออกมากระโดดโลดเต้น แม้ 
แต่คนทีม่อีายซุึง่ทีไ่ม่สมกบัวยัของตวัเอง
เลย อย่างการถูกหลอกก็รู้ว่าใครจะถูก
หลอกเป็นรายต่อไปอกี ทัง้ทีข่่าวทีเ่กดิขึน้
ควรจะน�ามาเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้ถูก
หลอกอีก บทเรียนที่เกิดขึ้นต้องจ�าและ
เรียนรู้จะได้ฉลาด สามารถอยู่เหนือปัญหา 
พวกนี้ได้
	 เจริญพร
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ออกบูธ๊	:	นายกจิจา วรรณทนาพร  
เจ้าหน้าทีก่ารตลาดตวัแทน บมจ. 
ธีระมงคล อุตสาหกรรม น�าสิน 
ค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ 
“GATA” ร่วมออกบูธ๊ งาน Thai- 
land One Stop Shopping Expo 
2017 ที่สุดของความครบครัน 
กับงานแสดงสินค้าเพื่อการช็อป 
ป้ิงทีส่มบรูณ์แบบ ณ อมิแพค เมอืง 
ทองธานี อาคาร 1-4

หุน้ไทยขึน้สงูสดุรอบ24ปี

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ�า 
กัด (มหาชน) วิเคราะห์ตลาดหุ้น
ไทยหลังจากปรับตัวขึ้นมา 5 เดือน
ติดประมาณ 10% จนดัชนีหุ้นทะลุ
ระดับ 1700 จุดแตะสูงสุดในรอบ
เกือบ 24 ปี ท�าให้มีโอกาสเกิด 
แรงขายล็อกก�าไรในระยะสั้น โดย
เฉพาะนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจาก 
ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมากแล้ว โดย 
ผลตอบแทนปีนี้ (YTD) อยู่ที่ 20% 
(ก�าไรค่าเงินประมาณ 8% ดัชนีหุ้น
ปัจจุบันที่ระดับ 1710-1720 จุด 
จึงเหลือ Upside จากเป้าพื้นฐาน
ตลาดโดยรวมเพียง 2% ซึ่งเป็น
ระดบัต�า่ท่ีสุดนับตัง้แต่วกิฤตเิศรษฐ 
กิจโลกปี 2008
 นอกจากนี้  ช ่วงเดือนพฤศ 
จิกายน-ธันวาคมของทุกปีจะเป็น
ช่วงทีน่กัลงทนุต่างชาตมิกัเป็นผูข้าย
สุทธิก่อนหยุดยาวปลายปี จากข้อ 
มูลในอดีตจึงมีโอกาสที่นักลงทุน
ต่างชาติจะขายสุทธิสูงถึง 80% แต่
แรงขายไม่น่าจะกดดันให้ดัชนีหุ้น
ปรับตัวต�่ากว่า 1700 จุดมากนัก 
เน่ืองจากปัจจัยในประเทศเป็นสัญ 
ญาณในทางบวกอย่างต่อเน่ือง ท้ัง
สัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
ท่ีได้รับจากการส่งออกและท่อง
เที่ยวขยายตัวดี ขณะที่การลงทุน
ภาคเอกชนเริ่มฟื้นกลับมาเป็นบวก 
2 เดอืนติด องค์การการบนิพลเรอืน

ระหว่างประเทศ (International 
Civil Organization-ICAO) ปลด
ธงแดงไทยและแนวโน้มการเลือก
ตั้งปลายปีหน้า 
 ภาพโดยรวมกระแส Fund 
Flows ช่วงที่เหลือของปีนี้จึงยังมี
แนวโน้มเป็นบวก เนือ่งจากการประ 
กาศผลประกอบการไตรมาส 3 ที่
คาดว่าจะออกมาด ีและคาดว่าก�าไร
สุทธิโดยรวม 116 บริษัทประมาณ  
211,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยหนุน
ให้ราคาหุน้ปีหน้ามโีอกาสกลบัมามี 
Upside เพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันที่เหลือ
แค่ 2% ขณะที่ช่วงเม็ดเงินกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) และกองทนุ
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เริ่ม
ทยอยไหลเข้ามากสุดในเดือนพฤศ 
จิกายนถึงธันวาคมของทุกปี โดย
คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าจาก  
LTF และ RMF ในปีนี้ไม่น้อยกว่า 
30,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้าน
บาทตามล�าดบั ทัง้คาดว่ารฐับาลจะ
เร่งท�างานต่างๆ เพราะเหลือเวลา
บริหารประเทศ 1 ปีเท่านั้น
 ด้านสภาพคล่องในระบบการ
เงินโลกยังสูงอยู่ แม้ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) เริ่มแผนการลด
งบดุลลงเมื่อเดือนตุลาคมก็ตาม 
เพราะธนาคารกลางสหภาพยุโรป 
(ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ ่น 
(BOJ) ยังมีแนวโน้มอัดฉีดเม็ดเงิน

TISCO เตอืนหุน้ไทยเส่ียงถกูขายล็อกก�าไรในระยะสัน้ หลงั Upside 
ตลาดโดยรวมเหลือแค่ 2% แต่นักลงทุนน่าจะยอยซื้อสะสม

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,000.00 บาท

 ขาย 20,100.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,647.00  บาท

 ขาย   20,100.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,280.78 ขาย 1,281.05
ลอนดอน ซื้อ 1,280.78 ขาย 1,281.05

ภาวะหุ้น 19 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) 

33.43

39.81125

45.59

4.3613

0.30596

24.72325

-24.10  1,683.43  
  79,755.23
-39.67  2,418.25  
  57,179.27
-18.18  1,074.37  
  42,913.31
-5.27  560.49  
  2,237.41

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,795.21  -29.10

2,531.26  -31.62

2,612.67  -35.56

1,960.82  -29.61

2,554.26  -32.44

2,970.09  -17.22

1,328.02  -19.88

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,251.63

9.09

9,325.92

11.69

-2,074.29

-

19,738.10

24.75

22,438.07

28.19

-2,744.96

-

43,714.79

54.81

35,852.10

44.95

7,862.69

- 

ตามมาตรการผ่อนคลายการเงนิเชิง
ปรมิาณ (QE) เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ 
ซึง่เมด็เงนิมากกว่าการลดงบดุลของ 
FED สภาพคล่องโลกจึงน่าเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องอีก 15 เดือนข้างหน้าหรือ
จนถึงปลายปี 2018 หรือหากเกิด
กรณีเลวร้าย ก็คาดว่าในอนาคต 
BOJ จะไม่ให้ความส�าคญักบัตวัเลข 
QE ที่ก�าหนดไว้ตายตัวปีละ 80 
ล้านล้านเยน (710,000 ล้านดอล 
ลาร์) แต่จะให้ความส�าคัญกับการ
ควบคุมอัตราผลตอบแทนพนัธบตัร
อายุ 10 ปีให้อยู่ที่ประมาณ 0% 
แทน (Yield Curve Control) เฉพาะ
การอดัฉดีเงนิของ ECB ยงัมากกว่า
การลดงบดุลของ FED จนถึงกลาง
ปีหน้าเป็นอย่างน้อย ท�าให้ตลาด
หุ้นยังเป็นสินทรัพย์ท่ีน่าลงทุนและ
เชื่อว่าดัชนีหุ้นจะท�าสถิติสูงสุดใหม่
ในปีหน้า
 ส่วนปัจจยัเสีย่งทีต้่องตดิตามคอื 
การฟื้นตัวของค่าเงินดอลลาร์และ 
Bond Yield จากโอกาสการขึน้ดอก 
เบี้ยของ FED เดือนธันวาคมและ
ความคืบหน้าแผนปฏิรูปภาษีของ
สหรฐั รวมถงึประธาน FED คนใหม่
ที่จะมีผลต่อนโยบายการเงินแบบ 
ผ่อนปรนและเข้มงวดกว่าปัจจุบัน 
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PwC แนะผูป้ระกอบการและผูเ้สยีภาษเีตรยีมรบัมอืผลกระทบ
หลังรัฐบาลปรับโครงสร้างภาษีและการตรวจสอบภาษีจะเข้ม 
ข้นมากขึ้น

รับมือโครงสร้างภาษีใหม่

อบรม : พิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดอบรม
ภายใต้หวัข้อ “การสร้างคณุค่าและพฒันาบคุลกิภาพสูอ่งค์กรแห่งความ
ส�าเรจ็” เชญิ ดร.ธญัดา ธญัทพิพสาร ผู้เชีย่วชาญด้านพฒันาบคุลกิภาพ 
มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพพนักงานของบริษัท
รับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

สาขาใหม่ : สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล กรรมการผู้จัดการ สายงาน
พัฒนาธุรกิจบริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จ�ากัด สยายปีกสู่ฝั่งตะวัน
ออกของกรงุเทพฯ ด้วยสาขาใหม่ซปุเปอร์รชิไทยแลนด์ (สเีขียว) ล�าดบั
ที่ 16 สาขาเมกาบางนา ย�้าจุดแข็ง “อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด” ด้วย
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตราเดียวทุกสาขา

 เว็บไซต์ voicetv รายงานว่า 
นายสมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์ หัวหน้า
หุ้นส่วนกรรมการอาวุโสและกรรม 
การบริหารสายงานภาษีและกฎ 
หมาย บริษัท PwC ประเทศไทย 
กล่าวในงานสมัมนาประจ�าปี PwC 
“รู้ทันการเปลี่ยนแปลง เตรียมตัว
รับมือผลกระทบจากกฎหมายและ
ภาษอีากรท่ีเปลีย่นไป” ว่า แนวทาง
การจัดเก็บภาษีทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยน 
แปลงจากอดตีหลายด้าน อาท ิการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการป้อง 
กันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและ
การโอนก�าไรไปต่างประเทศ การ
ประกาศใช้กฎหมายเพิม่เตมิส�าคัญ 
2 ฉบบัทีเ่กีย่วข้องกบัการน�าเข้าและ
การเสียอากรขาเข้าของสินค้า รวม
ถึงกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ 
ของส�านักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกรม
สรรพากร ทีเ่ตรยีมน�าระบบการคดั
เลอืกผูเ้สยีภาษเีพือ่ก�ากบัและตรวจ
สอบมาใช้ในการตรวจสอบภาษี ซึง่
ผู้เสียภาษีต้องเตรียมตัวให้พร้อม

กับการเปลี่ยนแปลงนี้ท่ีอาจส่งผล 
กระทบต่อธุรกิจและผู้เสียภาษีเอง 
 เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ไทย
ได้เข้าเป็นสมาชิกโครงการ BEPS 
ท�าให้มีข้อผูกมัดต้องรับหลักการ 
ในแผนปฏิบัติการที่น�าเสนอโดย
องค์การเพื่อความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่าง 
น้อย 4 หลกัการมาใช้บงัคบั เพือ่ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลท่ี
ประกอบด้วย 1.การป้องกันการใช้
อนุสัญญาภาษีซ้อนในทางท่ีไม่ถูก
ต้อง 2.การจัดท�ารายงานระหว่าง
ประเทศ 3.มาตรการการตอบโต้ 
และ 4.มาตรการปรับปรงุขอ้โต้แย้ง
ระหว่างประเทศ ท�าให้กฎหมาย
ของไทยต้องถูกตรวจสอบหรือ 
ตรวจทานจากประเทศสมาชิกอื่น
ก่อนด้วยว่ามีความพร้อมหรือไม่ที่
จะรับหลักการตามแผนปฏิบัติการ
ทั้ง 4 ของ OECD มาปรับใช้ ซึ่ง
กรมสรรพากรได้เสนอร่างพ.ร.บ. 
แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร 
เรื่องมาตรการการป้องกันการก�า 
หนดราคาโอนระหว่างบริษัท หรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัม 
พนัธ์กนัมาใช้บงัคบั โดยก�าหนดให้
บริษัทข้ามชาติท่ีท�าธุรกรรมกับ
บริษัทในกลุ่มในเครือต้องจัดท�า
เอกสารก�าหนดราคาโอนเพือ่น�าส่ง
กรมสรรพากร ซึง่ท�าให้ผู้เสยีภาษมีี
ต้นทุนในการด�าเนินงานสูงขึ้น 
 ผู ้เสียภาษีจึงต้องประเมินผล 
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการค้า
ระหว่างประเทศ หรือภายในประ 
เทศรวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการ
ท�ารายงานระหว่างประเทศและอาจ
กระทบภาษีในการโอนเงินกลับ
ประเทศ หรือโอนจากบริษัทเครือ
ข่ายในต่างประเทศที่สูงขึ้น รวมถึง
ผลกระทบสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
ที่เคยได้รับ 
 นอกจากนี้ ไทยยังประกาศใช้
กฎหมายเพิ่มเติมส�าคัญอีก 2 ฉบับ
ท่ีเก่ียวข้องกับการน�าเข้าและการ
เสียอากรขาเข้าซึ่งจะบังคับใช้ใน 
ปี 2560 คือ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.
2560 และพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต 
ที่มีหลักเกณฑ์การให้สินบน การ
อุทธรณ์และการตรวจสอบภาษี 
รวมถึงการเปลี่ยนวิธีการค�านวณ
ฐานภาษีสรรพสามิตใหม่ จากเดิม
อ้างอิงราคาหน้าโรงงานและราคา 
CIF ท่าเรือเป็นราคาขายปลีกและ

น�าเข้าแทน
 ขณะทีบ่โีอไอออกกฎเกณฑ์ใหม่
ท่ีเก่ียวกับการให้สทิธปิระโยชน์เพิม่
เติมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
ลงทุนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ในโครงการอุตสาหกรรมประเภท
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  
ซึ่งภาคธุรกิจจ�าเป็นต้องศึกษาข้อ 
มูลและกฎระเบียบเพื่อน�าไปประ 
ยุกต์กับแผนการลงทุน
 หลังจากการจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรในช่วง 9 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ 2560 ต�า่กว่าเป้า
หมายประมาณ 47,853 ล้านบาท 
ท�าให้รัฐบาลน�าระบบการคัดเลือก
ผู้เสียภาษีเพ่ือก�ากับและตรวจสอบ 
(RBA) เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพและ 
การจดัเก็บภาษขีองรัฐให้ได้มากยิง่ขึน้

สมบูรณ์ วีระวุฒิวงศ์ 
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กีฬา

โลกกีฬา

‘คอนต้า’ประกาศแยกทางโค้ช
โยฮนัน่า คอนต้า มอื 1 ของสหราชอาณา 
จักร ตัดสินใจแยกทางกับ วิม ฟิสเซตเต้  
โค้ชของเธอ หลงัจากทีร่่วมงานกนัไม่ถงึ 1 ปี
และในปีนีเ้ธอจะไม่ลงแข่งขันแล้ว  
 นกัหวดวยั 26 ปี มอีาการบาดเจบ็ท่ีเท้า 
และไม่ผ่านเข้ารอบคดัเลอืก WTA ท่ีสิงคโปร์ 
และจะไม่ลงเล่นรายการ WTA Elite ด้วย  
“วิม ฟิสเซตเต้ กับ ฉัน ตัดสินใจเลิกร่วม 
งานกันด้วยความสมัครใจของท้ังสองฝ่าย” 
เธอกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา “อาการบาด 
เจ็บท่ีเท้าดีขึ้น แต่จะดีกว่า หากว่ามีเวลา 
พกัผ่อนมากกว่านี”้

‘เรย์น่า’ผดิหวงัสหรฐัตกรอบ
เคลาดโิอ เรย์น่า อดตีกปัตันทีมชาติสหรฐั 
อเมริกา โวยแหลกโปรแกรมการแข่งขันฟุต 
บอลของเมเจอร์ลกี ว่ามส่ีวนทีท่�าให้ทมีชาติ
พลาดไปเล่นฟตุบอลโลก รอบสุดท้าย ท่ีประ 
เทศรัสเซีย กลางปีหน้า นับเป็นการพลาด
โอกาสเป็นครัง้แรก นบัตัง้แต่ปี 1986 “เรือ่ง
ของความมุง่มัน่ และแนวทางปฏบิตัขิองเรา
เกี่ยวกับฟุตบอลที่นี่ รวมไปถึงโค้ช และทุก 
สิ่งทุกอย่าง มันผิดพลาดไปหมด” เรย์น่า 
กล่าว “เราไม่มีความกระตือรือร้น ยังห่าง 
ไกลมาก เมื่อพวกเราต้องผิดหวังกับผลเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้ว พวกเราเคยผิดหวังมาแล้ว 
ในอดีต และแน่นอน หากเป็นแบบนี้ เรา 
กจ็ะผดิหวงัอกีในอนาคต”

‘มาเน่’ชือ่ตดิทมีชาตเิซเนกลั 
ซาดิโอ มาเน่ กองหน้าทีม “หงส์แดง” 
ลิเวอร์พูล มีชื่อติดทีมชาติเซเนกัล ในการ 
ลงท�าศกึฟตุบอลโลก รอบคัดเลอืก ในเดอืน
หน้า ทั้งที่เขาก�าลังอยู่ในช่วงพักรักษาตัว
อาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวาย ซึ่งอาการ 
บาดเจ็บดังกล่าว เป็นที่คาดกันว่า มาเน่  
อาจจะไม่ได้ลงเล่นในเกมเหย้าและเยือน 
ที่ต้องพบกับแอฟริกาใต้ ในวันที่ 10 และ 
14 พ.ย. “ในใจผมคดิว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆท้ัง
สิ้น เขาจะพร้อมส�าหรับเรา ทั้งสองเกมที่ 
พบกบัทมีแอฟรกิาใต้ เขาจะฟิต 100 เปอร์ 
เซ็นต์” อลิอู ซิสเซ่ โค้ชทีมชาติเซเนกัล  
กล่าว ก่อนหน้านี้ ทีมต้นสังกัดลิเวอร์พูล  
เคยออกมาแถลงข่าวว่า มาเน่ ต้องพัก 6 
สปัดาห์ นบัตัง้แต่วนัที ่10 ตุลาคม

‘มู’เกมรับไม่ใช่อาชญากรรม

‘เดอ บรอยน์’ไม่เร่งต่อสญัญา

โชเซ มรูนิโญ่ ยอดกนุซอืทมี “ปิศาจแดง” แมน
เชสเตอร์ ยูไนเต็ด เดือดสวนค�าวิจารณ์สไตล ์
การท�าทีมของเขา พร้อมยืนยันเกมรับที่ดีไม่ใช่
อาชญากรรม
 แมนฯ ยไูนเตด็ ไม่เสยีประตใูห้กบัทมีคูแ่ข่งถงึ 
9 นัด จาก 13 นัดที่ลงแข่งในฤดูกาลนี้ ล่าสุด
เอาชนะทมีเบนฟิก้า 1-0 ในศกึแชมเป้ียนส์ ลกี 
กลุ่มเอ ท่ีลิสบอน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เกิดขึ้น 
หลังเกมเสมอกับทีมลิเวอร์พูล เพียง 4 วัน ซึ่ง 
ในเกมดงักล่าว มรูนิโญ่ โดนวจิารณ์สไตล์การเล่น
ทีเ่น้นเกมรบัเป็นหลกั ในเร่ืองดงักล่าว มูรินโญ่ 
กล่าวหลงัจากจบเกมทีล่สิบอนว่า “ผมอ่านมามาก
แล้ว แต่บางครัง้ทีผ่มอ่านข่าวไม่เพยีงแต่ทีอ่งักฤษ
เท่านั้น ที่โปรตุเกสด้วยที่ท�าให้ผมมีความรู้สึก 
ว่า การเล่นฟุตบอลเกมรับมันคืออาชญากรรม  
แต่จรงิๆแล้วมนัไม่ใช่เลย”   
 “นี่คือเหตุผลหน่ึงท่ีว่าท�าไมเราคุมเกมได้ 
เพราะว่าเราท�าเกมรับในจุดที่เหมาะสม เราจบ 
เกมนี้ เราเป็นทีมหนึ่งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ 
ต่อไป” 
 จากชยัชนะในเกมกบัเบนฟิก้า ท�าให้แมนฯ 
ยูไนเต็ด เก็บชัย 3 นัดในรอบแบ่งกลุ่ม ท�าให ้
พวกเขามีโอกาสผ่านเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาต ์
สูงมาก 
 มูรนิโญ่ กล่าวว่า “คณุคดิว่าเรามเีหตผุลอะไร
ท่ีไม่มีความสขุ” 
 “แน่นอน พวกเรามีความสุขมาก เรามี 9 
แต้ม ชนะในเกมนี ้ ไม่เสยีประต ู เกมผ่านไปด้วย 
ด ี ทมีเราสามารถครองเกมได้หมด ผมคดิว่าอีก
แต้มเดียวก็เพียงพอต่อการเข้ารอบของเรา แต่
หากว่าเราชนะได้ เรากอ็าจจะเป็นแชมป์กลุม่ ทกุ

อย่างโอเค ส�าหรบัเรา”    
 สิง่เดยีวที ่มรูนิโญ่  ดจูะไม่มคีวามสขุมากนกั 
เมือ่มองเหน็ มาร์คสั แรชฟอร์ด คนท่ีป่ันฟรีคิก
ประตูชัยในเกมนี้ ต้องออกจาการแข่งขัน เมื่อ 
มอีาการบาดเจบ็ท่ีหวัเข่า ซ่ึง มริูนโญ่ ได้แต่หวงั 
ว่า กองกลางวัย 19 ปีจะมีอาการบาดเจ็บท่ีไม่
รนุแรงอะไร 
  มูรินโญ่ กล่าว “ในกรณีของ แรชฟอร์ด  
ผมคิดว่าเขาวิ่งมากในเกมนี้ อาจจะส่งผลถึง 
กล้ามเนื้อเขาได้ แต่เขารู้สึกไปถึงหัวเข่า แต่ผม 
คดิว่าไม่ใช่เรือ่งใหญ่อะไร”    
  ก่อนหน้านี ้มรูนิโญ่  หมดสทิธิใ์ช้บรกิาร
ของ พอล ป๊อกบา, เมารวัเน่ เฟลไลนี,่ มาร์คอส 
โรโจ และซลาตนั อบิราฮโิมวิช แต่ยนืยนัว่า เขา 
ไม่ “ร้องไห้” เหมอืนผูจ้ดัการทมีคนอืน่ๆ 
 “นี่ก็เป็นสถานการณ์หนึ่งที่ผมอาจจะโกรธ  
แต่ผมไม่เคยพูดถึงเร่ืองของอาการบาดเจ็บ ผู้
จัดการทีมคนอื่นๆอาจจะร้องไห้ โวยวาย แต่
ส�าหรบัผม ไม่แน่นอน สิง่ทีผ่มท�ากค็อื มองผ่าน
นกัเตะทีไ่ด้รบับาดเจบ็ไป แล้วไปสร้างความมัน่ใจ
ให้กบันกัเตะทีส่ามารถลงสนามได้” มรูนิโญ่ กล่าว  

เควนิ เดอ บรอยน์ ยนืยนัว่าเขาไม่รบีเร่งทีจ่ะ 
ต่อสัญญาฉบบัใหม่กบัทมีต้นสงักดั “เรอืใบสฟ้ีา” 
แมนเชสเตอร์ ซติี้ 
 กองกลางทมีชาตเิบลเยยีม ระเบดิฟอร์มได้ดี
มากช่วง 2 เดอืนแรกของฤดกูาลใหม่ โดยเฉพาะ
เกมล่าสุดเมือ่ทมีเอาชนะนาโปล ี ในแชมเป้ียนส์ 
ลกี 2-1 เม่ือวันองัคารทีผ่่านมา และตอนนีเ้ขาถกู
คาดหมายว่าจะได้รบัรางวลันกัเตะยอดเยีย่มแห่ง
ปีจากเพื่อนร่วมอาชีพด้วย ขณะที่ทาง แพทริค 
เด คอสเตอร์ นายหน้าของเขา กก็�าลงันัง่โต๊ะเจรจา
สัญญาฉบับใหม่ระหว่าง เดอ บรอยน์ กบัทมีเรอื
ใบสีฟ้า ในเรว็วันนี ้แต่ในส่วนตวัของกองกลางวัย 

26 ปี กล่าวว่า “นายหน้าของผมมโีอกาสได้พดู 
คุยกับผู้บริหารครั้งหนึ่งแล้ว ก็ปล่อยให้การพูด 
คยุด�าเนนิต่อไป ผมกแ็ค่รอเวลา ไม่ได้รูส้กึเครยีด
แต่อย่างใด ผมกอ่็านเร่ืองตามหน้าหนงัสอืพมิพ์
นะ แต่ผมคดิว่าผมยงัมเีวลา” 
 จากฟอร์มอันร้อนแรงขณะนี้ ท�าให้ เดอ 
บรอยน์ ตกเป็นเป้าสายตาของทีมยักษ์ใหญ ่
อย่างบาร์เซโลน่า และอกีประเดน็หนึง่ทีม่กีารพดู
คุยกันก็คือ เร่ืองค่าเหนื่อยที่น่าจะเป็นประเด็น
หลกัในการต่อสญัญาครัง้นีด้้วย โดยสัญญาฉบบั
เดมิทีจ่ะหมดลงในปี 2021 เดอ บรอยน์ ได้รบัจาก
แมนเชสเตอร์ ซติี ้เพยีง 115,000 ปอนด์ต่อสปัดาห์ 
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In Brief : ย่อความ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 
ประกาศแผนพฒันาประ 
เทศจีนระยะยาว ตั้งเป้า
ขจดัความยากจนให้หมด 
ไปจากประเทศ และน�า 
พาประเทศก้าวเป็นชาติ
สังคมนิยมทันสมัยยุค
ใหม่ สามารถก�าหนดทศิ 
ทางสังคมโลกได้

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

จนีตัง้ธงครองโลก-ไรย้ากจน

ทั้งคณะกรรมการบริหารพรรค 
ชุดใหม่ และการก�าหนดนโยบาย
บริหารประเทศ
 ในส่วนของการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี นายสี จิ้นผิงไร้
คู่แข่ง มีวาระด�ารงต�าแหน่งผู้ 
น�าประเทศสมัย 2 ระยะ 5 ปี 
ถึงปี 2022 ขณะนักวิเคราะห์ 
ส่วนหนึง่คาดว่า ส ีจิน้ผงิจะฝ่า
ธรรมเนียมปฏิบัติเดิม ยึดเก้าอี้ 
ผูน้�าประเทศเป็นสมยัที ่3 ต่อไป
 ส�าหรับวิสัยทัศน์ที่ผู ้น�าจีน
กล่าวเปิดประชุมนานถึง 3.30 
ชั่วโมง ครอบคลุมทุกด้าน ทั้ง
เศรษฐกจิ ความม่ันคง การพฒันา
ประเทศ ปราบคอร์รปัชัน การพฒั 
นากองทัพ และการเปิดเสรีด้าน
การค้าการลงทุน 
 แผนพฒันาประเทศก�าหนดไว้ 
2 ระยะ โดยระยะแรกระหว่างปี 
2020-2035 ตั้งเป้าก้าวเป็นประ 
เทศช้ันน�าด้านนวัตกรรม และ
ประเทศสังคมนิยมทันสมัยยุค
ใหม่ระดับขั้นต้น 
 ส ่วนระยะท่ี 2 ระหว ่างป ี 
2035-2050 ตั้งเป้าก้าวเป็นประ 
เทศสังคมนิยมทันสมัยยุคใหม่
เต็มรูปแบบ มีความแข็งแกร่งท้ัง
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒน 

ประธานาธบิดสี ีจิน้ผงิ แสดงวสัิย 
ทัศน์แผนพัฒนาประเทศระยะ
ยาวระหว่างแถลงเปิดประชมุใหญ่
พรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยประ 
กาศจะขจัดความจนให้หมดไป
จากประเทศ น�าพาประเทศก้าว

เป็นชาติสังคมนิยมทันสมัยยุค
ใหม่ และเป็นประเทศมีพลังก�า 
หนดทิศทางสังคมโลก
 การประชุมใหญ่พรรคคอม 
มิวนิสต์จีนที่กรุงปักกิ่ง ซ่ึงจัดขึ้น
ทุก 5 ปี เริ่มเมื่อวันพุธ (18 ต.ค.) 
ต่อยาวไปถึงวันอังคารหน้า (24 
ต.ค.) มีสมาชิกพรรคจากทั่วประ 
เทศเข้าร่วมกว่า 2,000 คน
 วาระส�าคญัของการประชมุ คอื
การเลือกตั้งประธานาธิบดี รวม

ธรรม เป็นประเทศที่สามารถก�า 
หนดทิศทางของสังคมโลกได้
 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
และแผนขจดัความยากจน ผู้น�า 
จนีประกาศว่า จะยกระดบัราย
ได้ประชากรทัว่ประเทศให้อยู่
เหนอืเส้นก�าหนดความยากจน 
(Poverty line) ให้ได้ภายในปี 
2020
 ส�าหรับผู้มีฐานะอยู่ในเกณฑ์
ยากจน ส�ารวจถงึสิน้ปีทีแ่ล้ว อยูท่ี่ 
43.35 ล้านคน ลดลงจากการส�า 
รวจครั้งก่อนเมื่อสิ้นปี 2012 ซึ่งมี
เกือบ 100 ล้านคน
 ส่วนนโยบายเปิดเสรด้ีานการ
ค้าการลงทุน ผู้น�าจีนประกาศว่า 
จีนจะปฏิบัติต่อทุกคน ทั้งนักลง 
ทุนท้องถิ่นและต่างชาติ และทุก
ธุรกิจอย่างเสมอภาค จีนจะคง
นโยบายเปิดเสรต่ีอไป และจะเปิด
กว้างมากขึ้นในอนาคต  
 หอการค้าสหภาพยโุรปประจ�า
ประเทศจีน แถลงยินดีกับนโย 
บายเปิดเสรขีองผู้น�าจีน แต่ระบวุ่า
บริษัทยุโรปที่ท�าธุรกิจในจีนปัจ 
จบุนั ประสบปัญหาเกีย่วกบักฎระ 
เบียบของภาครัฐมาต่อเนื่อง  
 หอการค้าสหภาพยโุรประบวุ่า 
รัฐบาลจีนให้ค�าม่ันอย่างมีความ
หวังบ่อยครั้ง แต่การถ่ายทอดค�า 
มั่นสู ่ภาคปฏิบัติมีน้อย ท�าให้
ปัญหายังคงเรื้อรังเรื่อยมา

ข้อมูลภาพ : newser.com



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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)

 



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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MEGA-P1-181017=7x10

                                   สินทรัพย์ 	 พันบาท	 																																		หนี้สิน		 พันบาท

เงินสด																																	 95,473		 เงินรับฝาก																																											 10,603,098
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ		 2,008,049			 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ				 3,935,605
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์		 -	 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 51,109	
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				 1,379	 ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์		 –	
เงินลงทุนสุทธิ			 2,718,819	 หนี้สินทางการเงินที่กำาหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม		 -
				(มีภาระผูกพัน	0	พันบาท)	 		 หนี้สินตราสารอนุพันธ์			 3,912
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ		 -	 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม		 –	
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ			 15,203,977	 ภาระของธนาคารจากการรับรอง		 –	
ดอกเบี้ยค้างรับ		 13,913		 หนี้สินอื่น	 160,048
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง		 -		 	 รวมหนี้สิน   14,753,772
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ		 -	
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	สุทธิ	 30,292	 																													ส่วนของเจ้าของ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	 84,943	 ส่วนของทุน1/		 4,000,000
																																																																																		 			 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 -153
																																																																																					 	 กำาไร	(ขาดทุน)	สะสม	 1,403,226
                                                                                       ร่วมส่วนของเจ้าของ	 5,403,073

    รวมสินทรัพย์  	 20,156,845	 	 	 รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 20,156,845

ธนาคาร เมกะ สากลพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

(ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

						 	 พันบาท
Non-Performing Loan2/	(net)	ประจำาไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560				 220,843
	 (ร้อยละ	1.40	ของเงินในสินเชื่อรวมหลังหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินในสินเชื่อด้อยคุณภาพ)
เงินสำารองสำาหรับลูกหนี้ที่ต้องกันตามเกณฑ์ที่	ธปท.	กำาหนด	ประจำาไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560							 204,192
เงินสำารองสำาหรับลูกหนี้ที่มีอยู่	ประจำาไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560												 364,748
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 -
เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกัน		 -
เงินให้สินเชื่อแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เงินกองทุนตามกฎหมาย	 	5,230,267
			 (ร้อยละ	27.73	ของเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม	เพื่อรองรับการให้สินเชื่อฯ	แก่กลุ่มลูกหนี้รายใหญ่		 5,230,267
	 (ร้อยละ	27.73	ของเงินกองทุนทั้งสิ้นหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่มต่อสินทรัพย์เสี่ยง)
สินทรัพย์และหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560	ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายค่าปรับการกระทำาผิด	
	 พ.ร.บ.	ธุรกิจสถาบันการเงิน	พ.ศ.	2551	มาตรา	.............

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า						 12,377,770
		 การรับอาวัลตั๋วเงินและการคำ้าประกันการกู้ยืมเงิน		 51,705
	 ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำาหนด			 129,737
	 เล็ตเตอร์ออฟเครดิต	 423,717
	 ภาระผูกพันอื่น				 11,772,611

1/ส่วนของทุน	หมายถึง	ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	ส่วนเกิน	(ตำ่ากว่า)	มูลค่าหุ้น	ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน	หักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน
2/Non-Performing	Loans	(gross)	ประจำาไตรมาส	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2560					 368,873
	 (ร้อยละ	2.32	ของเงินให้สินเชื่อรวมก่อนหักเงินสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุน
	 																			สำาหรับธนาคารพาณิชย์																																																																												สำาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
	 						(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย																																																											(ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย	
			การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารงเงินกองทุนสำาหรับธนาคารพาณิชย์)																																																					หลักเกณฑ์การกำากับแบบรวมกลุ่ม)	
ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล			https://www.global-ebanking.com	 ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูล					...................
วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล			29	กันยายน	2560																																																									 วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล				……………
ข้อมูล	ณ	วันที่		30	มิถุนายน	2560																																																	 ข้อมูล	ณ	วันที่			..................

ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินนี้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

																																	(นายเฉิน	จิ้น)																																																																																											(นายเจี่ย	จุ้ย	เหิง)
															รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	และ	ผู้จัดการทั่วไป																																																							กรรมการผู้จัดการใหญ่	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

36/12	พี.เอส.ทาวเวอร์	ถ.สุขุมวิท	21	(อโศก)	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110



ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 18 ฉบับที่ 4691 (1216) วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

  

Modern-P1-171017=7x10

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 : คณะกรรมการเห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเสนอและจดัสรรหุน้สามญัของ 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 4691 (1216) วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สังคม

ปัญหามีบุตรยาก?

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

J 09.00 น. วรีะ โรจน์พจนรตัน์  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม 
แถลงข่าวหนังสือ “พระเสด็จสู่ฟ้า 
ราษฎร์ล้วนอาลยั” ท่ีห้องดอกไม้สด 
หอสมุดแห่งชาต ิJ 09.00 น. วชิยั 
มณเีนตร ผูอ้�านวยการส�านกังาน
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ังที ่5 กรมทรพัยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง ร่วมกบั จรสั อศัว-
ชาญชยัสกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
บมจ.เจรญิโภคภณัฑ์อาหาร จดักจิ 
กรรมปลูกป่าชายเลนเฟสแรก ที่
สถานพีฒันาทรพัยากรป่าชายเลน 
จงัหวดัสงขลา J 13.00 น. โรง
พยาบาลหวัเฉยีว จดัการบรรยาย
ธรรม เรือ่ง “สต.ิ..ก้าวแรกแห่งความ
สขุ” โดย พระครสูริวิหิารการ ผูช่้วย
เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหา 
วหิาร ทีห้่องประชมุใหญ่ ชัน้ 2 โรง

พยาบาลหัวเฉียว J 14.00 น. 
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล เป็นประธานในพธิถีวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัด
กัลยาณมิตร J 14.00 น. พล
อากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการ
แถลงข่าว การน�าผลงานวิจัย สิ่ง
ประดษิฐ์และนวตักรรมไทยร่วมประ 
กวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ  
ที่ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะ 

รชัต์ ชัน้ 2 อาคาร วช. 1 J ศนูย์
ชีก่งอาจารย์หยาง ขอเชญิผูท้ีส่น 
ใจเข้าอบรมหลักสูตรชี่กงพื้นฐาน 
ขั้นที่ 1 เพื่อสุขภาพ สอนโดยอา 
จารย์ ดร.สมพงษ์ หาญวจนวงศ์ ใน
วนัเสาร์ที ่ 21 ตลุาคม 2560 เวลา 
08.00-10.00 น. ทีศ่นูย์ชีก่งอาจารย์
หยาง ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม
สามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที่ 
โทร.0-26370121-2, 08-6378-
5331-2 หรือ www.qigongthai.
com

แพทย์นานาชาติ จาก 8 ประเทศ
ทัว่โลก อาท ิออสเตรเลยี สงิคโปร์ 
จีน เวียดนาม บังกลาเทศ พม่า 
อินเดีย และไทย จ�านวนกว่า 50 
คน ตบเท้าเข้างานประชุมวชิาการ
ทางการแพทย์ครัง้ที ่3 ภายใต้หวั 
ข้อ “ปัจจยัทีส่่งผลต่อการเพ่ิมประ 
สิทธิภาพของกระบวนการฝังตัว
อ่อน เพื่อเพิ่มอัตราความส�าเร็จ
การตั้งครรภ์ให้แก่คนไข้” โดย
แพทย์ผูเ้ชีย่วชาญจากทัว่โลก เปิด
เผยว่า ปัจจุบันคู่สมรสยุคใหม่
ประสบปัญหามีบุตรยาก ส่งผล
ต่อจ�านวนประชากรโลก  
 รศ.มาร์ค โบว์แมน ผู้อ�า 
นวยการแพทย์ ประธานชมรม
เวชศาสตร์การเจรญิพนัธุจ์ากประ 
เทศออสเตรเลีย กล่าวว่า ตลอด 
30 ปีที่ผ่านมา ในประเทศออส 
เตรเลยีได้มีการพฒันาเทคโนโลยี
การรกัษาผูม้บีตุรยากมาอย่างต่อ
เนือ่ง โดยปัจจบุนัพบว่าประชากร
ออสเตรเลียประมาณ 1 ใน 6  
หรือประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ 
ประสบปัญหาการมีบุตรยาก ซึ่ง
ถอืเป็นปัญหาระดบัประเทศ และ
แนวโน้มในประเทศอื่นๆทั่วโลก
ก็เป็นเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่จะ
เกดิจากปัญหาด้านสุขภาพ ความ 
เครียด และโรคทางพันธุกรรม 
แต่ด้วยความล�้าสมัยของเทคโน 
โลยีการแพทย์ในปัจจุบัน ท�าให้

มีการคิดค้นและพัฒนาเทคนิค
ต่างๆมาช่วยในกระบวนการรกัษา 
ผู้มีบุตรยาก โดยจากสถิติอัตรา
ความส�าเร็จล่าสุดพบว่า คู่แต่ง 
งานที่อายุ 20-25 ปี จะมีเปอร ์
เซ็นต์ความส�าเร็จสูงถึง 50 เปอร์ 
เซ็นต์ จากเดิมมีเพียง 10 เปอร์ 
เซ็นต์เท่าน้ัน ซ่ึงในอนาคตคาด
หวังว่าจะสามารถน�าเทคโนโลยี
ดังกล่าวไปช่วยรักษาคนไข้ทั่ว
โลก ให้ได้รับมาตรฐานการรกัษา
ที่ดีเพ่ือจะได้มีอัตราความส�าเร็จ 
ที่ดีขึ้นในระยะเวลาอันใกล้
 ด้าน นายศรายุธ อัสสมกร 
กรรมการผู้จัดการ ศูนย์ซูพีเรีย 
เอ.อาร์.ที. กล่าวว่า ส�าหรับใน
ประเทศไทยตลาดผู้มีบุตรยากมี
อตัราการเจรญิเตบิโตเพิม่มากขึน้ 
แม้จะไม่ได้โตมากนัก ถ้าเทียบ
กับตลาดประเทศเพื่อนบ้าน แต่

ตลาดกลุ่มที่มีอัตราเพิ่มมากขึ้น 
ท่ีทุกคนคาดไม่ถึงกนัคอืกลุม่ของ
คนไข้ที่มาด้วยปัญหาโรคพันธุ 
กรรม ทุกวนันีเ้ราสามารถป้องกนั
โรคต่างๆ ก่อนที่คุณจะตั้งครรภ์
ได้ เพราะฉะนั้นผู้ที่อยากมีบุตรก็
จะมีความกังวลกับความเสี่ยง
ต่างๆ ของบุตรที่ก�าลังจะเกิดมา 
ซึ่งตลาดส่วนนี้ถือว่าเป็นตลาด
กลุ ่มใหญ่มากและนับวันจะยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และด้วย
ศูนย์ฯ เราเองถือเป็น HUB ของ
เอเชีย ที่ป้องกันคู่สมรสที่มีความ
เสี่ยงท่ีจะถ่ายทอดพันธุกรรมไป 
สู่ลูก ด้วยเทคนิคที่มีเพียงแห่ง
เดียวในภูมิภาคเอเชีย ที่สามารถ
น�าเทคโนโลยีระหว่างการตรวจ 
PCR ซึ่งก็คือการตรวจยีนและ 
NGS เป็นการตรวจโครโมโซมมา
ใช้ร่วมกันได้ จึงท�าให้แพทย์จาก

หลายๆประเทศให้ความสนใจ
และเข้ามาศึกษา ผนวกกับอัตรา
ความส�าเรจ็ของเรา ช่วงตลอด 10 
ปีท่ีผ่านมาเป็นอัตราความส�าเร็จ
ระดบัสากล ท่ีมอัีตราความส�าเร็จ
สูงถึง 70% ซึ่งถือเป็นตัวเลข
ระดับสากล จึงยิ่งสร้างความเชื่อ
มัน่ให้แก่แพทย์นานาชาตใินการ
ให้ความร่วมมือและร่วมพัฒนา
ป ัญหาการมีบุตรและป ัญหา 
ด้านโรคทางพันธุกรรมโดยมี
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง


