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ไม่อ่าน..ไม่ได้! เล่มใหม่ล่าสดุวางแผงแล้ว

ส่งเฉพาะสมาชิก-ไม่วางจ�าหน่าย

สั่งซื้อได้ในราคาเล่มละ 50 บาท

สอบถามโทร.0-2422-8080, 0-2422-8008

ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

การอารยะขัดขืนของนักศึกษา 
ไม่ใช่ไม่เคารพ “กฎหมาย” 
แต่ไม่เคารพ “กฎ” ที่ไม่ถูกกฎหมาย 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ย�้าจุดยืน 
“รณรงค์ไม่ผิด ประชามติไม่รับ” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ 
เมื่อนักการเมืองกลับมาเป็นที่พึ่งและรับใช้ประชาชน 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละ “ส.ว.ลากตั้ง” 
เนื้อแท้คือระบบพรรคพวกอุปถัมภ์ 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” จับกระแสบิดเบือน 
“ธรรมิกสังคมนิยม” และ “เผด็จการโดยธรรม” 

‘ป๋าเทพ’แมวเก้าชีวิต!

editor59lokwannee@gmail.com
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ได้เวลากกต.โชว์
ด�าเนินการโดยพนักงานสอบ 
สวน ไม่ต้องขึ้นศาลทหาร มี
อัตราโทษที่หนักหน่วงรุนแรง
กว่า ซ่ึงน่าจะช่วยลดผลกระ  
ทบจากการใช้อ�านาจลงได้บ้าง 
แต่ก็อาจกระทบต่อประสิทธิ 
ภาพการจ�ากัดวงการเคลื่อน 
ไหวของฝ่ายต่อต้าน

เมื่อผลจากการใช้อ�านาจด�า 
เนินการกับกลุ่มคัดค้านร่างรัฐ 
ธรรมนูญให้ภาพที่ไม่สวยนัก 
และเกิดผลกระทบมากกว่าที่
คาดคิด ก็ถึงเวลาที่ กกต.จะ
ต้องออกโรงมารับช่วงขันนอต
อ�านาจต่อจาก คสช.ด้วยการบงั
คับใช้พ.ร.บ.ประชามติ เพราะ
ความผิดตามกฎหมายจะถูก

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

แรงกดดันให้บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อก�าราบกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้าน

จึงถูกโยนใส่ กกต.เต็มสองบ่า

เรื่องจากปก

ได้เวลากกต.โชว์
ยิง่ใกล้วันลงประชามตร่ิางรฐัธรรม 
นูญมากเท่าไหร่ ยิ่งเห็นความ
เคลื่อนไหวที่หลากหลายมากขึ้น 
เป็นทัง้ความเคลือ่นไหวทีห่งดุหงดิ
ของผูท้ีไ่ม่ได้ดัง่ใจ และความเคลือ่น 
ไหวเพือ่เตรียมหาทางลง
 หนึง่ในผูห้งดุหงดิไม่ได้ดัง่ใจที่
ชัดเจนเห็นจะไม่มีใครเกิน นาย    
มีชยั ฤชพุนัธุ ์ประธานคณะกรรม 
การร่างรัฐธรรมนญู เนือ่งด้วยร่าง
รฐัธรรมนญูทีท่�าคลอดออกมากบั
มอืก�าลงัจะถกูชีข้าดจากประชาชน
 ด้วยศักดิ์ศรี และประวัติการ
ท�างานอนัยาวนานย่อมปรารถนา
ให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ
ออกมาบังคับใช้ เพราะหมายถึง
หน้าตาความน่าเชือ่ถอื
 พักหลังจึงเห็นนายมีชัย 
ออกมาบ่นบ่อยๆ ในท�านองไม่
พอใจการท�างานของคณะกรรม 
การการเลอืกตัง้ (กกต.) และ
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 

มีอัตราโทษหนักกว่าการขัดค�าส่ัง
ห้ามมัว่สมุทางการเมอืงเกนิกว่า 5 
คน ของ คสช.
 เมือ่โทษรนุแรงกว่าย่อมให้
ผลในการบลอ็กการเคลือ่นไหว
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากกว่า
 ขณะที่ท่าของคสช.ซึ่งแสดง  
ออกผ่านทาง พ.อ.วินธัย สุวา-
รี โฆษก คสช. แม้จะเข้าใจมิติ
ทางการเมือง ไม่ต้องการให้การ
บงัคบัใช้กฎหมายเป็นเงือ่นไขเรยีก
ร้องหรือกลายเป็นประเด็นทั้งใน
และนอกประเทศ
 แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเชื่อว่าการ
บังคบัใช้กฎหมายอาจก้าวข้ามจาก
ค�าส่ังคสช.มาสู่พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ออกเสยีงประชามต ิแต่ทัง้หมดขึน้

(คสช.) เน่ืองจากเห็นเหลาะ 
แหละไม่จรงิจงักบัฝ่ายเคลือ่น 
ไหวต่อต้านเท่าทีค่วรจะเป็น
 ล่าสดุออกมาไขลาน กกต.และ
คสช.ให้เอาผิดกับผู้ที่ท�าเอกสาร
เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญออกมา
แจกทัง้ในกรงุเทพฯและต่างจงัหวดั 
เพราะเหน็ว่ามเีนือ้หาบดิเบือนไป
จากความเป็นจรงิ
 แม้จะไม่ได้พูดออกมาตรงๆ 
แต่เข้าใจได้ว่าน่าจะเป็นเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มนักศึกษาประชา 
ชนจ�านวนหนึง่ ซึง่เป็นกลุม่เดยีวที่
มกีารเคล่ือนไหวอยูใ่นตอนนี้
 ถ้าพูดถึงว่าเป็นการบิดเบือน
เนือ้หาจะเป็นความผดิตาม พ.ร.บ. 
ว่าด้วยการออกเสยีงประชามต ิซึง่

อยู่กับ กกต.เป็นหลัก เพราะดู
เหมือนว่าผลกระทบจากการปฏบิตัิ
ที่ผ ่านมาท�าให้ คสช.ขีดวงใช้
อ�านาจเฉพาะส่วนทีเ่กีย่วข้องกับค�า
สัง่ คสช.เท่านัน้ ไม่ก้าวข้ามแดนมา
ถึงพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียง
ประชามต ิทีโ่ยนให้เป็นภาระหน้า 
ทีข่องกกต.
 ทั้งนี้ เพื่อลดภาพการเผชิญ  
หน้า การใช้อ�านาจระหว่าง คสช.
กับประชาชน ลดการน�าคดีขึ้นสู่
ศาลทหารเพราะให้ภาพทีไ่ม่ดแีละ
มผีลกระทบค่อนข้างมากในช่วงที่
ผ่านมา
 การใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยการออก
เสียงประชามต ิคดคีวามจะถกูสอบ
โดยพนกังานสอบสวนและขึน้ศาล
พลเรอืน
 แรงกดดันให้บังคับใช้กฎ 
หมายเพ่ือก�าราบกลุ่มเคลื่อน 
ไหวต่อต้านจงึถกูโยนใส่ กกต.
เตม็สองบ่า
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ประชาคมโลกคง “ตาสว่าง” ถึงการ
ใช้ก�าลังทหารตัดสินปัญหาวิกฤต
ต่างๆ โดยเฉพาะ “สงครามก่อการ
ร้าย” ขณะนี้ เพราะหลายกรณีที่ถูก
เปิดเผยไม่ได้เป็นไปตามข้อมูลที่อ้าง 
ไม่ใช่เรือ่งของความถกูต้องชอบธรรม 
แต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของ 
“ชาติมหาอ�านาจ” โดยเฉพาะใน
ตะวันออกกลางที่เป็นแหล่งน�้ามัน
ของโลก !  
 อย่างผลการสอบสวนอย่างเป็น
ทางการนานถึง 7 ปี กรณี “สหราช
อาณาจกัร” ส่งทหารไปร่วมรบใน “สง 
ครามอิรัก” โค่นล้ม “ซัดดัม ฮุสเซน” 
เมื่อปี 2546 ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวัน
ที่ 6 กรกฎาคม ยืนยันว่า เป็นการ
ตัดสินใจท่ี “ผิดพลาด” ของ “โทนี 
แบลร์” นายกรัฐมนตรีขณะนั้น โดย
เฉพาะหน่วยข่าวกรอง  !
 ท�าให้ “ทหารอังกฤษ” ต้อง
เสียชีวิตไปจ�านวนมาก และ “ชาว
อิรัก” หลายแสนคนต้องเสียชีวิต 
ขณะท่ีอริกัยงัเตม็ไปด้วยการสู้รบ
และความวุ่นวายมาจนทุกวันนี้ !
 ที่ส�าคัญผลการสอบสวนสรุปว่า 
การใช้ “ก�าลังทหาร” ไม่ใช่หนทาง
สุดท้ายในการแก้ปัญหานี้ เพราะ 
“ซัดดัม ฮุสเซน” ในขณะนั้นไม่ได้
เป็น “ภัยคุกคาม” ซึ่งหน้า และไม่มี
อาวุธอานุภาพท�าลายล้างสูงตามที่
กองก�าลงัพนัธมติรท่ีน�าโดย “สหรฐั” 
น�ามาเป็นข้ออ้างในการรุกรานอิรัก 
และไม่ได้รับการอนุมัติจากยูเอ็น !
 ถือเป็นบทเรียนทั้งคนอังกฤษ
และประชาคมโลกว่าการใช้ “ก�า 
ลังทหาร” คือความหายนะ ไม่ใช่
หนทางการแก้ปัญหา ! 

ทรรศนะ

บทเรียนราคาแพง

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

มคีนมาแอบอ้าง ค�าตอบคอืไม่ท้อ เมือ่เรา
ยังมีแรงก็ต้องท�าไป ล้มอีกก็ลุกอีก เอา
เวลาทีท้่อมาท�างานดกีว่า 
 “ป๋าเทพ” ยงัยนืยนัว่าไม่เอาเรือ่งกบัคนที่
เอาช่ือตนมาแอบอ้าง ไม่อยากไปท�าอะไรเขา 
ถอืว่าท�าบุญ ส่วนเขาจะเลิกแอบอ้างชือ่หรอืไม่ 
กใ็ห้ขึน้อยูก่บัจติส�านกึของเขาเองแล้วกนั 
 เรือ่งนีค้งเป็นอย่างทีเ่ขาวพิากษ์วจิารณ์กนั
ว่า “ป๋าเทพ” เหมอืน “แมวเก้าชวีติ” ลุม่ๆ 
ดอนๆ เดีย๋วรวย เดีย๋วเจ๊ง ท�าอะไรบางทกีร็วย
อย่างรวดเรว็ แต่สดุท้ายกเ็จ๊ง จนแฟนอยู่ด้วย
กนัไม่ได้ เหมอืนอย่างคราวนีพ้อ “ป๋าเทพ” ท�า
ขนมปัง ขนมเป๊ียะอร่อยและขายดบิขายด ี กม็ี
คนเอาชือ่เสยีงของ “ป๋าเทพ” ไปขาย ไปหากนิ 
เล่นเอาตลกรุน่ใหญ่ยิม้ไม่ออก แกกต้็องท�าใจ 
และเชือ่ว่าคงท�าใจได้แล้วล่ะ เพราะท�าธรุกจิเจ๊ง
มากห็ลายรอบ รวยกห็ลายรอบ ได้ดบิ ได้ดสีกั
พัก เดี๋ยวก็เข้าตาจนใหม่ เขาเรียกว่าชีวิตคน
เหมอืน “แมวเก้าชวีติ” 
 ทีเ่ราเรยีกกนัว่า “แมวเก้าชวีติ” เดีย๋วฟ้ืน 
เดีย๋วตาย เดีย๋วเกดิ เดีย๋วดบั เป็นอยู่อย่างนีเ้รือ่ย
ไป ถ้าคนเราไม่มคี�าว่าลุม่ๆ ดอนๆ มนัไปราบ
รืน่อยูเ่รือ่ยๆ มันกค็งไม่ใช่ชีวิตมนษุย์ธรรมดา 
เพราะฉะนัน้ชวีติเกดิมาอย่าหวงัว่ามแีต่ได้ มแีต่
บวก ไม่มลีบเลยเป็นไปไม่ได้  
 ถ้ามีแต่สมหวังและชนะ ไม่ใช่ชีวิตมนุษย์
แน่นอน ถ้ามันต้องขึ้นๆ ลงๆ ลุ่มๆ ดอนๆ 
เกดิๆ ดบัๆ เดีย๋วกร็วย เดีย๋วกเ็จ๊ง เรยีกว่าชวีติ
ตดิลบบ้าง บวกบ้าง แพ้บ้าง ชนะบ้าง รวยบ้าง 
จนบ้าง หมดเนื้อหมดตัว รวยล้นเหลือ หรือ
หมดตวันัน้ เรยีกว่าชวีตินีม้ไีด้ทกุรส 
 แต่กข็อให้ทกุคนเกดิมาอย่าท�าชวีติให้
ลุม่ๆ ดอนๆ ขึน้ๆ ลงๆมากนกั ต้องคอย
ดทูศิทางลม ทศิทางชวีติให้ด ีช่วงไหนดกี็
อย่าลมืตวั ชวีติกค็งจะผ่านพ้นได้ไปด้วยดี
แน่นอน
 เจรญิพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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ที่เรียกว่า “แมวเก้าชีวิต” เดี๋ยวฟื้น 
เดีย๋วตาย เดีย๋วเกดิ เดีย๋วดบั เพราะ
ถ้าคนเราไม่มีค�าว่าลุ่มๆ ดอนๆ มัน
ไปราบรื่นอยู่เรื่อยๆ มันก็คงไม่ใช่
ชีวิตมนุษย์ธรรมดา เพราะฉะนั้น
ชีวิตเกิดมาอย่าหวังว่ามีแต่ได้ มีแต่
บวก ไม่มีลบเลยเป็นไปไม่ได้  

คดิถงึชวีติ “ป๋าเทพ” หรอื นายสเุทพ โพธิ์
งาม อาย ุ65 ปี ตลกอาวโุสชือ่ดงั เท่าทีอ่าตมา
ติดตามดูข่าวชีวิตของแกและขณะนี้ก็มีเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมโซเชียลกันมากมาย 
กรณมีคีนเอาช่ือของแกไปแอบอ้างท�าขนมเป๊ียะ
ขาย ท�าให้ก�าไรหด เพราะยอดขายตกฮวบ คน
กด่็า 
 “ป๋าเทพ” เปิดใจกบัส่ือบางส�านกัถงึคนที่
แอบอ้างเอาขนมเป๊ียะไปขายว่า ใครๆกท็�าได้ 
และตนกท็ราบเรือ่งคนทีเ่อาชือ่ตนไปแอบอ้าง 
เชือ่ว่าน�าขนมเป๊ียะไปขายต่อมาสักพกัหนึง่แล้ว 
ซึง่ขนมเป๊ียะเป็นขนมทีท่�าง่าย แค่มีไข่ ถ่ัวเหลือง
กท็�าได้แล้ว 
 “ป๋าเทพ” ยงับอกว่า ไม่แปลกทีจ่ะมคีนมา
มารบัของๆเราแล้วน�าไปขายต่อ หรอืท�าเพิม่ขึน้
มาเอง อย่างเขารบัเราไป 50 กล่องแล้วไปท�า
เพิม่ขึน้มาเองอกี 100 กล่องกไ็ด้ เรากไ็ม่รู ้ท�าให้
มคีนทัว่ไปทีเ่ขาไม่รูเ้รือ่งแล้วซือ้ไปรบัประทาน
กม็าต่อว่าตนว่าขายแพงบ้าง เนือ้ขนมเป๊ียะไม่
อร่อยบ้าง หรอืไข่เน่าบ้าง ทัง้ทีจ่รงิๆแล้วตนขาย
ไม่แพงเลย แค่ 4 ลกู 65 บาท แต่คนทีเ่อาไป
ขายต่อหรอืไปท�าเพิม่ไปบวกราคาเพิม่เป็นเท่า
ตวั เป็น 4 ลกู 125 บาทกม็ ีจนคนมองว่าเรา
ขายแพง เรือ่งนีต้นกไ็ม่รูว่้าจะท�ายงัไงเหมอืนกนั 
 ปรกตเิวลาคนมาซือ้ขนมเป๊ียะทีร้่านกม็าขอ
ถ่ายรปูเป็นประจ�าอยูแ่ล้ว หรอืเคยน�าของเราไป
ขายต่อกย็งัใช้เครือ่งหมายของเราอยู ่ ตนกเ็ลย
แก้ปัญหาโดยออกไปขายเองแทน มีตลาดทีไ่หน
หรอืมงีานทีเ่มอืงทองธาน ี กจ็ะไปขายเอง แต่
พืน้ทีห่ลกัของตนจะขายอยูท่ีศ่าลายากบัอกีทีท่ี่
ลกูชายขายอยูค่อืย่านเกษตรนวมนิทร์ 
 ถามว่า “ป๋าเทพ” ท้อหรอืไม่ เพราะ
ธรุกจิก�าลงัไปได้ด ีกต้็องสะดดุอกี เพราะ

‘ป๋าเทพ’แมวเก้าชวีติ!
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประ
เทศเลก็ๆ แต่กเ็ป็นประเทศทีเ่ป็นที่
รูจั้ก และเป็นทีก่ล่าวถึงในเวทโีลกไม่
น้อย จดุเด่นของกมัพชูาคอืเป็นประ 
เทศท่ีมศีลิปวฒันธรรมทีง่ดงาม แต่
น่าเสียดายที่ประเทศแห่งนี้เคยตก
อยูใ่นภาวะสงคราม ท�าให้แทนท่ีประ 
เทศจะพฒันาไปได้มากกว่านี ้กลบั
เหมือนต้องถอยหลงัลงไป 
 ผู้น�าทางการเมืองของกัมพูชา
ปัจจบุนั อย่าง สมเดจ็อคัรมหา
เสนาบดีเดโช ฮนุ เซน นายก
รฐัมนตรกีมัพชูา กค่็อนข้างจะถกู
นานาชาติวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย
กับการกระท�าที่ออกจะเหมือน
นกัเลงโตเสยีหน่อย กล่าวคอืเมือ่
ไม่นานมานี ้ ฮนุ เซน พดูว่าหาก
การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้าในปี 
2018 ฝ่ายค้านชนะ จะท�าให้กมัพ-ู
ชากลับคืนสู่สงครามกลางเมือง   
จนท�าให้รัฐบาลต่างชาตหิลายประ 

ค้าน นายสม รงัส ี และ นายเกมิ 
สุขา เผชิญข้อกล่าวหาทางกฎหมาย 
โดยทั้งสองกล่าวว่าถูกใส่ร้ายจาก
ฝ่ายตลุาการทีถ่กูครอบง�าโดยนา-
ยกรัฐมนตรีฮุน เซน ซึ่งเรื่องนี้ก็
ท�าให้คนวจิารณ์ฮนุ เซน ไม่น้อย 
แต่เจ้าตวักไ็ม่สนใจใครจะว่าอะไร
 นอกจากความเป็นนกัเลงแล้ว 
อกีข้อกล่าวหาที ่ ฮนุ เซน โดนมา
ตลอดคอืเรือ่งการทจุรติคอร์รปัชนั 
ล่าสุด องค์กรต่อต้านการทุจริต 
โกลบอล วติเนส ทีร่ะบวุ่า นายกรฐั
มนตรีฮุนเซนและครอบครัวมีผล
ประโยชน์ทางธรุกจิถงึ 200 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั 
 โกลบอล วติเนส ระบวุ่า ครอบ 
ครัวของนายฮุนเซนเป็นเจ้าของ
กิจการหรือเจ้าของบางส่วน ใน
หลายบริษัท ซึ่งมีทุนรวมกันกว่า 
200 ล้านดอลลาร์ และเป็นบรษิทั
ทีเ่กีย่วข้องกบัแบรนด์ดงัระดบัโลก 
ซึง่เป็นไปได้ว่า นีอ่าจเป็นแค่ส่วน
หนึง่ของทรพัย์สนิทีแ่ท้จรงิ ทีพ่วก
เขาถือครองผ่านบริษัทท่ีตั้งขึ้นมา
บงัหน้า แล้วให้นอมนิเีป็นเจ้าของ
แทน
 นายสน ชัย สมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรพรรคสงเคราะห์ชาติ

กมัพชูา (ซเีอน็อาร์พ)ี ซึง่เป็นหนึง่
ในพรรคการเมืองฝ่ายค้านของ
กัมพูชา กล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่โกล  
บอลวิตเนสแฉความม่ังคัง่ของตระ
กูลนายฮุนเซนต่อสาธารณะ เขา
บอกว่า เรือ่งนีฝ่้ายค้านรูก้นัทกุคน
แต่ไม่มใีครกล้าพดู แต่ตอนนีส้งัคม
รูห้มดแล้ว
 อย่างไรก็ตาม ทาง ฮุน เซน     
ก็ไม่ได้ยอมรับข้อกล่าวหาง่ายๆ 
นายไพ ศรีพัน โฆษกรัฐบาล
กมัพชูา บอกเป็นรายงานทีไ่ร้คณุ 
ภาพ เป็นแค่ข้อกล่าวหาและโฆษ-
ณาชวนเชือ่ส่วนตวัต่อต้านนายฮนุ
เซน ซ่ึงเป็นนายกรฐัมนตรผีูม้าจาก
การเลอืกตัง้
 ส่วนตวั ฮนุ เซน กอ็อกมาตอก
กลบัว่า ต่างประเทศไม่ควรยุง่เกีย่ว
กับการเมืองภายในของกัมพูชา 
และผูท้ีส่ร้างภาพกมัพชูาก�าลงัเกดิ
วกิฤตทางการเมอืง ถอืว่ามคีวาม
ผดิฐานใช้กลอบุายไม่ซือ่ บดิเบอืน
ความคดิเหน็สาธารณะ   
 ตามความคาดหมายแล้ว 
ถ้าไม่มอีะไรพลกิโผแบบมโห-
ฬารจริงๆ การเลือกตั้งคราว
หน้า ฮนุเซน น่าจะชนะและยงั
คงมีอ�านาจต่อไป แต่จากข้อ
กล่าวหาดงักล่าว ท�าให้ในระยะ
หลงั คนทีไ่ม่เอา ฮนุ เซน มมีาก
ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะคนรุน่ใหม่ที่
อยูใ่นเมอืง  
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สมเดจ็อคัรมหาเสนาบดี
เดโช ฮุน เซน นายก
รฐัมนตรกีมัพชูา ถกูต่าง
ชาติกล่าวหาเรื่องข่มขู ่
ฝ ่ายตรงข้ามทางการ
เมืองและทุจริต แต่เจ้า
ตัวไม่สนใจ และตอก
กลับว่าต่างชาติไม่ควร
มายุง่เรือ่งภายในกมัพชูา

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ลว๋อ เจีย๋ เสนอภาพนีใ้น caglecartoons.com สะท้อนโฟล์คสวา
เกนยอมจ่าย 14,700 ล้านดอลลาร์ให้ผู้ซื้อรถในสหรัฐ เพื่อยุติ
คดีถูกฟ้องกรณีลวงอัตราปล่อยไอเสียรถดีเซล

 

เทศกล่าวหาฮนุ เซน ข่มขูค่กุคาม
ฝ่ายตรงข้ามทางการเมอืง  
 สหภาพยโุรปขูจ่ะทบทวนความ
ช่วยเหลอืกมัพชูา มลูค่าเกอืบ 500 
ล้านดอลลาร์ หากรัฐบาลของฮุน 
เซน ยงัคงคกุคามฝ่ายตรงข้ามทาง 
การเมอืง ส่วนสหประชาชาตหิรอื
ยเูอน็ และรฐับาลสหรฐั เรยีกร้อง
ให้มกีารเจรจาระหว่าง 2 ฝ่าย
 และในประเทศเอง 2 ผูน้�าฝ่าย

‘ฮนุ เซน’ผู้ไมแ่คร์โลก

ข้อมูลภาพ : www.telegraph.co.uk
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เศรษฐกิจ

นางนงนภสั ร�าเพย ผูอ้�านวยการ
อาวุโส แบรนด์ “อานตี ้แอนส์” 
เปิดเผยถึงภาพรวมตลาดขนมและ 
เบเกอรีใ่นประเทศไทยว่า ยงัมแีนว
โน้มการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยใน
ปี 2558 มูลค่าตลาดรวมเบเกอรีอ่ยู่
ราว 8,000 ล้านบาท หรอืมกีารเตบิ 
โตข้ึน 9% และปีน้ีคาดว่าตลาดรวม
จะเตบิโตขึน้ 10% อย่างไรกด็ ีในส่วน 
“อานตี ้แอนส์” มส่ีวนแบ่งการตลาด
เป็นอนัดบั 3 ในตลาดเบเกอรี ่ แต่
ส�าหรบัในตลาดเพรตเซลแล้ว อาน   
ตี ้แอนส์ ถอืส่วนแบ่งการตลาดเกอืบ 
100% ส�าหรบัในปีน้ี “อานตี ้แอนส์” 
ตั้งเป้ายอดขายเติบโตราว 20%    
หรอืประมาณ 1,000 ล้านบาท เพิม่
ขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมียอดขายอยู่ท่ี   
700 กว่าล้านบาท โดยช่วงคร่ึงปี   
แรกสามารถท�ายอดขายได้แล้วกว่า 
500 ล้านบาท เติบโตจากปีที่แล้ว
ประมาณ 9-10% ท้ังน้ี เป็นผลมา
จากแนวโน้มของเศรษฐกจิและมาตร 
การการกระตุ้นการใช้จ่ายจากภาค
รัฐซึ่งมีผลดีต่อยอดขายเป็นอย่าง    
ยิง่ ขณะท่ีพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่น
ไป 
 ในส่วนของแผนงานในปีนี้นั้น 
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายทางแบรนด์ได้
วางกลยทุธ์พร้อมท้ังการเร่งสร้างการ
รับรู้ของแบรนด์ให้เป็นที่รู ้จักมาก   
ขึ้นผ่านกลยุทธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การพฒันาสนิค้าใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง
และหลากหลาย ทั้งเมนูเพรตเซล 
เครื่องดื่ม และไอศกรีมที่เป็นแนว 
Mix & Match นอกจากนี ้ยงัเตรยีม

‘อานตี้ แอนส์’ตั้งเป้า1,000ล้าน

ส่ง Category ใหม่ เป็นของหวาน
แนว Fusion เพือ่ออกทดลองตลาด
เร็วๆนี้ โดยทางร้านจะมีเมนูใหม่
ออกทกุไตรมาส รวมทัง้ทัง้มโีปรโม
ชัน่ช่วงแนะน�าสนิค้าใหม่ คาดว่าสิน้
ปีจะมีประมาณ 30% ของจ�านวน
สาขาทัง้หมด ส่วน Location ใหม่ๆ 
ทีจ่ะเปิดตามโรงพยาบาลเอกชนกว่า 
10 สาขานอกจากจะขายเมนูทั่วไป
แล้ว ทางแบรนด์ก็จะเน้นสินค้า      
ในแนวที่ดูแลสุขภาพมากขึ้น การ
เพิม่การบรกิารรวมถงึการปรบัภาพ
ลกัษณ์ของแบรนด์ (Refresh Brand) 
ของร้านให้ดสูดใสและทนัสมยัมาก
ขึน้ ซึง่ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่5 จากการที่ 
“อานตี ้ แอนส์” ได้เข้ามาในตลาด
เมอืงไทยปีนีเ้ป็นที ่19 
 อย่างไรกด็ ีในปีน้ีทางแบรนด์ได้
วางงบไว้กว่า 10 % จากยอดขาย แบ่ง
เป็นงบทางการตลาด 40% และการ
ขยายสาขาจ�านวน 19 แห่ง และปรบั 
ปรงุสาขา 15 สาขา ในสดัส่วน 60% 
โดยเป้าหมายปีนีม้แีผนเปิด 19 สาขา

โดยทีผ่่านเปิดไปแล้ว 9 สาขาและใน
ครึง่ปีหลงัปี 59 อกี 10 แห่งในต่าง
จงัหวัด เช่น โคราช, หวัหนิ, นครศรี 
ธรรมราช รวมไปถงึกลุม่ รพ.เอกชน
ต่างๆ ซึง่สิน้ปีนีค้าดว่าจะมรีาว 149 
สาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ ใช้งบประ  
มาณส�าหรับปรับปรุงและเปิดสาขา
ใหม่ประมาณ 3-5 ล้านบาทต่อ  
สาขาขึ้นอยู่กับโลเคชั่น ส่วนปีหน้า
เตรียมเปิดอีกไม่ต�่ากว่า 20 สาขา 
พร้อมตั้งเป้าใน 30-5 ปีข้างหน้า     
จะขยายสาขาให้ครบ 200 สาขา      
ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายในตอนนั้น   
อยูท่ี ่ 2,000 ล้านบาท และได้ภาย     
ในปี 2560 และก้าวขึน้เป็นอนัดับ 2 
ของตลาดเบเกอรีใ่นประเทศไทย
 “แบรนด์ยังเตรียมจัดกิจกรรม 
“ฟร!ี เพรตเซล เดย์” ซึง่จดัต่อเนือ่ง
เป็นปีที ่ 17 ในปีนีต้รงกบัวนัเสาร์ที่ 
23 ก.ค. 59 โดยจะแจกเพรตเซลฟรี 
2 รสชาตยิอดฮติ ในเวลา 11.00-
14.00 น. ทีอ่านตี ้แอนส์ กว่า 134 
สาขาทัว่ประเทศ เพยีง Add Line@ 
ID : @auntieannesth คดิเป็นมลูค่า
กว่า 1 ล้านบาทอกีด้วย” 

 
In Brief : ย่อความ

นงนภัส ร�าเพย

อานต้ี แอนส์ ปรับโฉม
รเีฟรชแบรนด์ในรอบ 5 ปี
พร้อมกางแผนงานบุกตลาด
ครึง่ปีหลงัลยุรโีนเวต-เปิด
สาขาใหม่ 19 แห่งทัว่ประ 
เทศ ตั้งเป้า ยอดขายปีนี้
แตะ 1,000 ล้านบาท

เปิดตัว : นายวรศิษย์ ตุรงค์สม- 
บูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ บริษัท พรอคเตอร์ 
แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประ 
เทศไทย) เปิดตัวซูเปอร์สตาร์    
ชาวเกาหลีใต้ “ซานดารา ปาร์ค” 
นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์   
คนล่าสุด พร้อมชูสุดยอดนวัต-
กรรมที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี “ไตร
แอคชั่น ฟอร์มูล่า” เป็นครั้งแรก
ในไทย 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 22,700.00 บาท

 ขาย 22,800.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 22,285.00  บาท

 ขาย   22,800.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,367.46  ขาย 1,368.23
ลอนดอน ซื้อ 1,367.52  ขาย 1,368.32

ภาวะหุน้  7  กรกฎาคม  2559 

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 7.62%
 12 เดือน 1.30%  

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

35.44

39.72375

47.31625

4.6475

0.36017

26.40325

+4.13 1,456.72
  65,976.75
+4.52 2,064.59
  51,069.51
+1.69 915.44
  40,960.49
+3.17 540.87
  2,927.16

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,548.53 +3.39

2,230.10 +17.47

2,438.44 +23.56

1,708.22 +6.95

2,274.35 +18.59

2,787.32 +4.16

1,168.34 +8.13

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

7,166.46 

10.86

22,896.08 

34.70

30,523.44 

46.26

5,912.49 

8.96

21,103.83 

31.99

32,682.05 

49.54

1,253.97

1,792.25

-2,158.61



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 17 ฉบับที่ 4360 (885) วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

0824898-AOM-120216-01
โทร. 0-2373-1136, 08-6644-2290, 08-2489-8844
สนใจติดตอ 83 ซ.รามคำแหง 136 แขวง/เขตสะพานสูง กทม.10240

รับสมัครโฟรแมน วุฒิขั้นต่ำปวช. กอสราง
(ควบคุมงานสรางอาคาร 5 ช้ัน อยูลำลูกกา คลอง 7 จ.ปทุมธานี)

รับสมัครแมบาน ทำงานบาน (อยูรามคำแหง)

• ตองการคนมีประสบการณ
• อายุไมเกิน 50 ป มีที่พักใหฟรีทั้ง 2 ตำแหนง

083999-AOM-010416-01

ติดถนนเศรษฐกิจ 1
อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร

ที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไรที่ดิน 8.6 ไร

สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440สนใจติดตอ 08-3999-4773, 08-9824-0440

081311-AOM-030516-01
สนใจติดตอ โทร. 08-1311-8188

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน
089502-AOM-070316-01

• ติดตอรานคาทั่วไป • อายุ 25-45 ป  • มีประสบการณขายสินคา
 คอนซูเมอรจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • เงินเดือน 14,000 บาท 
• เบี้ยเลี้ยง 1,000-1,100 บาท/วัน • คาคอมมิชชั่น 1 %

รับสมัครเซลสแมน
ตางจังหวัด

ติดตอ  เลขที่ 458/367 ถนนเพชรเกษม 77 แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 08-9502-7031 คุณฟา
02234-AOM-180116-01

โทร. 0-2234-4477, 08-1830-6130, 0-2234-6161

เงินเดือน 9,000-12,000 บาท มี O.T.
ติดตอ รานทีเอ็นอารการพิมพ 151,153,155
ตรอกสะพานยาว ถนนเจริญกรุง สี่พระยา บางรัก

ชางตีธง, ชางพับ-เก็บเลม
รับสมัครรับสมัครรับสมัคร



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4360 (885) วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

โทร. 0-2866-6094-5

เสมียน ญ. 2 อัตรา

ติดตอ 161/769-770 ถ.จรัญสนิทวงศ ซ.27
บางขุนศรี บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700

02866-AOM-180116-01

• วุฒิม.6-ปวส.

085854-AOM-180116-01

เหมาะทำรานกาแฟ รานสเตก รานอาหาร
ติดตอ 09-5854-6656, 08-1912-1581

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

DLJCO-AOM-100516-01

• เพศชาย/หญิง
• มีประสบการณ
• สามารถทำงานลวงเวลาได

สนใจติดตอ
บริษัท ดี.แอล.เจ.คอมเมอรเชี่ยล จำกัด

เลขที่ 42-45 ซอยบรมราชชนนี 39
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม.10170

หมายเหตุ : ถามีที่พักใกลที่ทำงาน
 จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ

รับสมัครดวน!
ชางเย็บ-ชางพง

จำนวนมาก

โทร. 0-2880-7835-7

สนใจลงโฆษณาย่อย

0-2422
8218

02449-AOM-190315-01

รายได 14,000 บาทขึ้นไปตอเดือน
ยานสาทร, รามอินทรา, ราชพฤกษ,

พระราม 2, ลำลูกกา
ติดตอ บริษัท วีเทคบิสซิเนส จำกัด

ถนนประชาสงเคราะห ดินแดง
08-6538-3004
0-2449-4964

พนักงานขับรถ

ติดตอ คุณกุง

081837-AOM-260416-01

• ชาย-หญิง • พรอมเดินทางได
• มีที่พัก • ประกันคาแรง
• ทำงานที่หางฯ กทม.และตจว.
โทร. 08-1837-2090

รับชางตัดผม

081854-AOM-040516-01

• อายุ 30 ปขึ้นไป
• ¶เงินเดือน+O.T. 20,000 บาทขึ้นไป 
• มีประสบการณขับรถอยางนอย 1 ป
• ที่อยู สุขุมวิท 59

รับสมัครดวน!
พนักงานขับรถบาน

สนใจติดตอ โทร. 08-1854-6842

081428-AOM-230516-01

• อายุ 35-50 ป • มีบุคคลค้ำประกัน
• อยูแถวสามเหลี่ยมดินแดง กรุงเทพฯ

รับสมัครพนักงานหญิง
เลี้ยงเด็กและทำงานบาน

โทร. 08-1428-8176

02629-AOM-170516-01

รับสมัครดวน!

โทร. 0-2629-1791-3, 08-1495-2555
ติดตอ คุณโอ (จายงานนอก)

สนใจติดตอ หองเสื้อศุพญาลักษ
เลขที่ 94-96 ถ.ประชาธิปไตย บางขุนพรหม กทม.

• รายไดดี งานไมขาด มีที่พักพรอม
ชางเย็บผา งานบูติก-หนาราน

085070-AOM-190416-01

สนใจโทร. 08-5070-0069,
08-2350-5192, 0-2990-9007

ทำเลดีติดเทสโกโลตัส รังสิตคลอง 3 ใกลฟวเจอรพารครังสิต
ตกแตงเรียบรอยพรอมอยู เหมาะทำออฟฟศหรือบริษัท

(เจาของขายเอง)

ราคา 6.5 ลาน (พรอมโอน)
2 คูหา 3.5 ชั้น 35.01 ตารางวา

ขายอาคารพาณิชย (หมูบานสถาพร)

081847-AOM-020316-01

ติดตอ คุณสมยศ 08-1847-0196

ใหเชาบานเดี่ยว 200 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูแกรนิต 4 นอน 3 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 12,000 บาท/เดือน

ใหเชาบานเดี่ยว 100 ตร.ว.
ชั้นบนปูปารเกต ชั้นลางปูหินออน 3 นอน 2 น้ำ ม.มัณฑนา
(Land¶&House) ซ.รามอินทรา 109 (พระยาสุเรนทร)

ราคาเชา 8,000 บาท/เดือน

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 17 ฉบับที่ 4360 (885) วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

‘โด้’ลั่น‘ฝอยทอง’ถึงแชมป์

โรนัลโด มั่นใจว่าโปรตุเกส มีโอกาสคว้า
แชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 
หรือยูโร 2016 ได้ โดยล่าสุด เอาชนะ 
เวลส์  2-0 ในรอบรองชนะเลิศ  
 ศกึฟตุบอลชงิแชมป์แห่งชาตยิโุรป หรอืยโูร 
2016 รอบรองชนะเลิศ เม่ือคืนวันพุธท่ีผ่าน   
มา ทีม “ฝอยทอง” โปรตุเกส พบกับ “มังกร
ไฟ” เวลส์ และเป็นโปรตุเกส ที่ชนะไป 2-0 
จากประตูของ คริสเตียโน โรนัลโด นาทีที่ 50 
และ นานี นาทีที่ 53 (ลูกนี้ โรนัลโด จ่ายให้
ท�าประ ต)ู ผ่านเข้าไปชงิชนะเลศิได้อกีครัง้ และ
ท�าให้ โรนัลโด ท�าประตูในศึกยูโรทั้งหมดทุก
ครัง้ 9 ประต ูเท่ากบั มเิชล พลาตนิ ีนกัฟตุบอล
ในต�านานของฝรั่งเศส 
 ครั้งล่าสุดที่ โปรตุเกส ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ
คือเมื่อปี 2004  ซึ่งครั้งนั้น แพ้ กรีช ในนัดชิง
ชนะเลศิ ซึง่ในครัง้นี ้โรนลัโด เชือ่มัน่ว่าทมีของ
เขาจะไม่ผิดหวัง
 “ผมพูดเสมอครับว่าความฝันของผมคือ
การคว้าแชมป์กับโปรตุเกส ซึ่งตอนนี้เราเข้า
ใกล้ฝันนั้นแล้ว และผมเชื่อว่าเราจะท�าได้ เรา
ท�างานหนักกันมาตลอด และนี่น่าจะเป็นกุญ 
แจสู่ความส�าเร็จของเรา” โรนัลโด กล่าว
 “ก่อนการแข่งขันยูโร 2016 เริ่มต้น เราทุก

คนต้องการจะท�าผลงานให้ดีที่สุด ซึ่งเราผ่าน
ช่วงเวลาทีย่ากล�าบาก แต่กอ็ย่างทีบ่างคนบอก
ว่าเริ่มต้นไม่ดีแต่จบสวยจะดีกว่าเริ่มต้นสวย
แต่จบไม่ด ีซึง่การทีเ่ราได้มาถงึรอบชงิชนะเลศิ 
ก็เป็นส่ิงสมควรแล้ว ผู้เล่นทุกคน โค้ช ทีม
แพทย์ ทุกคนสมควรจะดีใจ”
 ขณะที ่แฟร์นานโด ซานโตสา กล่าวว่าเขา
รูส้กึดใีจมาก และขอบคณุทกุแรงเชยีร์ ทกุแรง
สนับสนุน ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญให้ โปรตุเกสมา
ถึงรอบชิงชนะเลิศได้  
 ส่วน คริส โคลแมน กุนซือเวลส์ ก็เปิดเผย
ว่าเขาเช่ือว่าทุกคนในชาติจะภาคภูมิใจกับผล
งานของเวลส์ ในยโูรครัง้นี ้แม้จะไม่ผ่านเข้าถงึ
รอบชิงชนะเลิศก็ตาม
 “ผมคดิว่าคนทัง้ชาตจิะต้องภมูใิจกับเรา ผู้
เล่นทุกคนก็ภูมิใจในตัวเขาเอง ตอนนี้เราต้อง
มุ่งมั่นท�าให้ดีในทัวร์นาเมนต์ถัดไป ตั้งแต่ผม
เป็นกนุซอืมา ทมีชาตเิวลส์ชดุนีท้�าให้ผมภมูใิจ
ทีส่ดุ ผมคาดว่าผูเ้ล่นคงจะได้รบัการต้อนรบัที่
อบอุ่นเมื่อเดินทางถึงกรุงคาร์ดิฟฟ์แล้ว”
 นัดชิงชนะเลิศศึกยูโรครั้งนี้ จะมีขึ้นในคืน
วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ซึ่งหาก ทีมฝอย 
ทอง คว้าแชมป์ได้ กจ็ะเป็นแชมป์แรกในระดบั
นานาชาติของพวกเขา 

โลกกีฬา

คริสเตียโน โรนัลโด คุยฟุ้งหลังโปรตุเกส ชนะ เวลส์ 2-0 จะได้แชมป์ยูโร

แย่งจบี‘เมสซี’เข้าทมี

‘แอนด’ีเข้ารอบรองฯ

‘เกรก’แซงขึน้เป็นผูน้�า

เดอะ ซัน แทบลอยด์ชื่อดังของอังกฤษ
รายงานว่า “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์      
ซิตี และ “สิงโตน�้าเงินคราม” เชลซี ก�าลัง
พิจารณายื่นข้อเสนอดึงเอา ลิโอเนล เมสซี  
จาก “เจ้าบุญทุ่ม” บาร์เซโลนา มาร่วมทีม 
หลังจาก เมสซี อาจย้ายมาอยู่กับทีมใน  
ประเทศอื่นๆ นอกเหนือสเปน หลังเมื่อวัน
พุธที่ผ่านมาถูกศาลตัดสินจ�าคุก 21 เดือน
จากข้อหาหนีภาษีรวมถึงต้องจ่ายค่าปรับ   
3 ล้าน ทว่า กฎหมายสเปนระบุใครท่ีไม่
เคยต้องโทษจ�าคุก 2 ปีนั้นให้คุมประพฤติ
แทน

แอนดี เมอร์เรย์ นักเทนนิสมือ 2 ของโลก 
ผ่านเข้ารอบตดัชอืกศกึวมิเบลิดนั หลงัชนะ 
โจ-วิลเฟรด ซองกา 3-2 เซตด้วยสกอร์ 
7-6 (12/10), 6-1, 3-6, 4-6, 6-1 รอบ
ต่อไปจะเจอกับ โทมัส เบอร์ดิช มือ 10    
ของรายการ ส่วนโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นัก
เทนนสิมอื 3 ของโลกกผ่็านเข้ารอบตดัเชอืก
เช่นกัน โดยพลิกสถานการณ์จากที่แพ้      
ไปก่อน 2 เซต กลับมาชนะ มาริน ซีลิช 3 
เซตรวด ผ่านเข้ารอบตัดเชือก ด้วยสกอร์  
6-7 (4/7), 4-6, 6-3, 7-6 (11/9) และ 
6-3

เกรก ฟาน อาเวอร์มาเอต์ นักปั่นจักรยาน
ชาวเบลเยียม เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ศึก
จักรยานทางไกลตูร์ เดอ ฟรองช์ สเตจท่ี     
5 โดยท�าเวลาได้ 5 ชั่วโมง 31 นาที 36 
วินาที ขณะที่อันดับ 2 คือ โทมัส เดอ         
เกรงด์ ที่ท�าเวลามากกว่า เอเวอร์มาเอต์  
อยู่ 2 นาที 34 วินาที ส่วนเวลารวมน้ัน     
เอเวอร์มาเอต์ แซงขึ้นเป็นผู้น�า โดยท�า   
เวลารวมได้ 25 ชั่วโมง 34 นาที 36 วินาที 
ส่วนอันดับ 2 คือ จูเลียน อาลาฟิลิป ที่
ท�าเวลารวมมากกว่า เอเวอร์มาเอต์ 5 นาที 
11 วินาที 

กีฬา

ข้อมูลภาพ : www.thenational.ae
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บันเทิง

‘แบงค์’เอาดีงาน‘ดีเจ’ โลกบันเทิง

“แบงค์” พบเอก พรพงเมตตา เป็นที่คุ้น
หน้าคุน้ตาจากการเป็นผูป้ระกาศข่าวต่างประ 
เทศ เขาเริ่มต้นการท�างานสายข่าวด้วยการ
รายงานข่าวภาคภาษาองักฤษในรายการ นวิส์
ไลน์ จากนัน้จงึได้เป็นผูป้ระกาศข่าวราย การ 
Welcome World (เวลคมั เวลิด์) ทางช่อง 
MONO 29 ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ 
เวลา 01.40-03.10 น. และที่เป็นที่จดจ�าอีก
อย่างคือ แบงค์ ได้มีโอกาสลงพื้นที่จริง เพื่อ
ไปท�าข่าวเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เนปาลด้วย
 แต่นอกเหนือจากการเป็นผู้ประกาศข่าว
ต่างประเทศแล้ว แบงค์ ก�าลังจะมีงานเพิ่มขึ้น
อีกงาน คือการเป็นดีเจ คลื่น Mono Fresh 
91.5 FM (โมโน เฟรช) ในช่วง “Fresh 
Together” (เฟรช ทูเก็ตเตอร์) ทุกวันจันทร์-
ศุกร์ เวลา 15.00-17.00 น.
 “ผมเริม่ต้นท�างานผูป้ระกาศที ่MONO 29 
มาได้ประมาณ 2 ปีแล้วครบั ทมีงานเราดมีาก 
เข้มแขง็และโตขึน้เรือ่ยๆ ท�าให้การท�างานเป็น
ไปด้วยความราบรื่นครับ ข่าวด่วนจากฝั ่ง
ยุโรป-อเมริกาเข้ามา เราสามารถน�าเสนอได้
อย่างรวดเร็ว ได้รับการตอบรบัจากแฟนๆ ราย 
การข่าวค่อนข้างด ีขอบคณุทีค่อยสนบัสนนุกนั
มานะครบั การท�างานข่าวถอืเป็นประสบการณ์
ที่ดีมากๆ อย่างตอนที่ได้ไปเนปาล ผมไม่ได้
ไปแบบรายงานสถานการณ์ท่ัวไปเหมือน
ส�านักข่าวอื่นๆ แต่เราลงพื้นที่เพื่อรายงานว่า 
แต่ละประเทศมส่ีวนในการให้ความช่วยเหลอื
ชาวเนปาลในรูปแบบไหนบ้าง ซึ่งการท�างาน
ข่าวในครั้งนั้นคือ ต้องเข้าไปค่ายทหารของ
แต่ละประเทศ เพือ่ขออนญุาตถ่ายบรเิวณค่าย
ของแต่ละประเทศ ว่าเขามีการเตรียมการช่วย
เหลอือย่าง ไรประสบการณ์ทัง้หมดทีแ่บงค์ได้

‘Colony’รายได้แย่

‘เบย์’ปลืม้ใจมข่ีาวดี

พ่อ‘แพท’อยูไ่อซียู 

ภาพยนตร์เรื่อง The Colony (หรือ 
Colonia ในการฉายในบางประเทศ)       
ซ่ึงเป็นผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของ 
เอมมา วัตสัน นางเอกชื่อดัง เปิดตัวใน
การฉายที่อังกฤษไม่ดีนัก โดยจากตัวเลข
ของสถา บันภาพยนตร์สหราชอาณาจักร
ได้เปิดเผยว่าหนงัท�าเงนิในการฉายตลอด
สุดสัปดาห์ไปได้เพยีงแค่ 47 ปอนด์ ซึง่จาก
ราคาตั๋วหมายความว่า The Colony ขาย
ตั๋วได้แค่ 7 ใบเท่านั้น แต่ภาพยนตร์เรื่อง
นี้ฉายแบบจ�ากัดโรง พร้อมปล่อยเผยแพร่
ทางออนไลน์

ไมเคิล เบย์ ผู้ก�ากับชื่อดัง ประกาศว่าเขา
ดีใจมากที่ได้รับข่าวดีว่าเจ้า เฟรยา สุนัขที่
เขาน�ามาเล่นภาพยนตร์เรื่อง Transfor-
mer ได้เจ้าของแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ 
เฟรยา อยู่ในสถานรับเลี้ยงสัตว์มานาน
และไม่ใครเอาไปเลี้ยง จนเบย์ประกาศจะ
น�ามาแสดงหนังและจะเลี้ยงเองหากถ่าย
ท�าเสร็จแล้วไม่มีใครสนใจรับเลี้ยง ซึ่งเจ้า 
ของใหม่ของเฟรยาคือคู่รักชาวอังกฤษที่
เคยช่วยรับเลี้ยงสุนัขจรจัดมาแล้ว 2 ตัว 
และเบย์ยืนยันว่าแม้จะมีเจ้าของแล้ว แต่
เฟรยา ก็ยังจะได้เล่นหนัง

“แพท” ณปภา ตนัตระกลู นกัแสดงสาว
ช่ือดัง กล่าวถึงอาการของคุณพ่อที่ป่วยว่า
ตอนนี้ยังอยู่ห้องไอซียู และอาการยังน่า
เป็นห่วง มีอาการไตวายเฉียบพลัน ตับ
ทรุด ติดเชื้อในกระแสเลือด และได้ตัด
ล�าไส้บางส่วนท่ีอาจเป็นมะเร็งออกไป ซึ่ง
ขอดูแลพ่ออย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ไปเยี่ยม
บ่อยมาก จนคนทีบ้่านกบ็อกว่าควรจะต้อง
พักบ้าง ทั้งที่เคยมีคดีเรื่องฟ้องร้องกันมา
ก่อน โดยแพทเปิดใจว่าพ่อก็คือพ่อ ตนขอ
ท�าหน้าที่ลูกให้ดี ส่วนแพทย์ต้องประเมิน
อาการวันต่อวัน 

ไปสัมผัสถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในการท�า 
งานที่น่าจดจ�ามากครับ ได้รายงานข่าวแบบ
เจาะลึก 
 และนอกจากคนดูแล้ว ต้องขอบคุณครูบา
อาจารย์หลายๆท่านทีเ่ป็นก�าลงัใจให้ ช่วงทีย่งั
เรยีนหนงัสอือยู ่เพือ่นๆ  รูว่้าจะไปเป็นนกัข่าว
รายงานข่าวทางทีวี ก็ล้อบ้างอะไรบ้าง อย่าง
แบงค์นี่เหรอเป็นไม่ได้หรอก แต่เมื่อได้ก�าลัง
ใจจากอาจารย์ ก็สามารถก้าวและไปต่อ รวม
ทั้งคุณพ่อ (เอกณัท พรพงเมตตา) ที่ทุกวันนี้
ตื่นแต่เช้ามืด เพื่อดูรายการข่าวของลูกชาย 
(ฮา) ท�าหน้าที่ติชมในฐานะผู้ชมที่ดี ซึ่งทุกวัน
น้ีผมมีความสุขมากๆ และสนุกมากๆ ในสิ่ง
ที่ท�าการเป็นผู้ประกาศข่าวคือสิ่งที่ใช่ ! อย่าง
น้อยที่สุดก็ได้ท�าในสิ่งที่มุ่งหวัง” แบงค์ กล่าว 
 “ล่าสุดกับโอกาส...แบงค์มีงานใหม่เพิ่ม
เข้ามานอกเหนือจากการเป็นผู้ประกาศ คือ 
การเป็นดีเจ คลื่น Mono Fresh 91.5 FM 
(โมโน เฟรช) ในช่วง “Fresh Together” 
(เฟรช ทเูกต็เตอร์) ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 
15.00-17.00 น. อยากให้ช่วยติดตามกัน
ด้วยครับ กับการเปิดเพลงฟังสบายๆ ตามใจ
คณุผูฟั้ง, เสนอเรือ่งราวข่าวสาร-เรือ่งแปลกๆ
จากต่างประเทศ, เคลด็ลบัการท�าอาหาร ฯลฯ 
บอกเล่าเรื่องราวดีๆ จากไลฟ์สไตล์ความชอบ
ของแบงค์ทีท่�าอยูเ่ป็นประจ�า งานค่อนข้างใหม่
ครับ แต่ก็รู้สึกมีความสุข ชิลๆ สบายๆ และ
ไม่ใช่แค่ผมนะครบั ยงัมเีพือ่นๆดเีจคนอืน่ๆ ที่
จะมาอยู่เป็นเพื่อนทุกคนด้วย”
 ตดิตามผลงานของ แบงค์ ได้ ทัง้เรือ่ง
ของข่าวต่างประเทศ และการเป็นดเีจ ซึง่
งานนีเ้จ้าตวัอยากให้แฟนๆ ตดิตาม และ
ติชม เพื่อพัฒนาการท�างานให้ดียิ่งขึ้น   
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

แถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “KTC 
Gen D : ตอนพลังแห่งความคิด 
คิดดี ท�าดี SMEs Startup” ที่ 
KTC POP อาคารสมชัชาวาณชิ 2 
O 15.00 น. มร.ฮารุกิ เทรา-   
ฮิระ ประธานบริษัทและประธาน
กรรมการบรหิารบรษิทั แคนนอน
มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
CANON EXPLORATORIUM’ศู
นย์การเรียนรู ้วิทยาศาสตร์การ
ถ่ายภาพและการพิมพ์ ที่พิพิธ-

พาณิชย์ ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
สมุทรปราการ แถลงข่าวและเปิด
ตวัโครงการ “สมทุรปราการ พลาด
ได้ไง…ใกล้แค่น้ี” ท่ีลาน Main 
Entrance ศูนย ์การค ้าเมกา
บางนา O 14.00 น. ดร. ปณติา 
ชินวัตร รักษาการแทนรองผู้อ�า 
นวยการส�านักงาน ส่งเสริมวิสาห 
กจิขนาดกลางและขนาดย่อม และ 
พจนีย์พร ช�านาญภักดี ผู้อ�านวย
การ-ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” 

O 13.30 น. ศ.นพ.นิธิ มหา-
นนท์ ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ เปิดโครงการ “Toge-
ther We Make It Possible” ที่
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งาม 
วงศ์วาน O 13.30 น. พนิจิ หาญ-

ภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ ภาค
วชิาวทิยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์คณะ
วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิท 
ยาลัย O 16.00 น. ชาติชาย 
พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนา 
คารออมสิน เป็นประธานในพิธี
มอบรางวลั แก่ผูช้นะการประกวด
วาดภาพ “ออมศิลป์ถิ่นไทย” ที่
ศนูย์การค้าเซน็ทรลั พลาซา เวสต์
เกต

อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของไทย 
อาท ิไรมอนด์แลนด์, พรอ็พเพอร์ตี้
เพอร์เฟคต์, ฟราแกรนท์ พร็อพ    
เพอร์ตี,้ เอม็เมอรลัด์ กรุป๊ และเซน็
จรู ี21 มาไว้ในงานเดยีว ทัง้นีเ้พือ่
เป็น การแสดงศกัยภาพของอตุสา 
หกรรมอสังหาริมทรัพย์ของไทย 
และความมั่นใจของ ดอท พร็อพ   
เพอร์ตี ้ในการขยายธรุกจิอย่างต่อ
เนือ่ง งานนีย้งัแสดงให้เหน็ถงึความ
แขง็ แกร่งของตลาดอสงัหารมิทรพัย์
ทัว่ประเทศไทยและเทรนด์ของอตุ-
สาหกรรมที่พร้อมที่จะลงทุนด้าน
การตลาดทัง้ด้านออนไลน์และออฟ
ไลน์เพือ่ขายโครงการ 
 ภายในงานยังมีกูรูด้านอสัง
หาฯ อย่าง Prop2morrow มาร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้

กล่าวถงึรายละเอียดของงาน DOT 
PROPERTY SHOW 2016 @ 
SIAM PARAGON ในครั้งนี้ว่า 
งานครัง้นีจ้ดัขึน้เพือ่ตอบโจทย์ทัง้ผู้
ทีก่�าลงัมองหาทีพ่กัอาศยั รวมไปถงึ
นักลงทุน โดยอสังหาริมทรัพย์ที่
เลอืกสรรมาแสดงในงานมรีาคาทกุ
ระดบัส�าหรบัผูซ้ือ้ทกุกลุม่ ในงานมี
พรอ็พเพอร์ตีต้ัง้แต่ราคา 2.4 ล้าน
บาทเป็นต้นไป และมีตั้งแต่โครง 
การทีเ่พิง่เริม่ก่อสร้างและโครงการ
ทีพ่ร้อมย้ายเข้าอยู่อาศยั ผมเชือ่ว่า
เหล่าดเีวลอปเปอร์ทีม่าร่วมงานจะ
น�าเสนอโครงการทีห่ลายหลายรวม
ทัง้ข้อเสนอแบบเอก็ซ์คลซูฟีทีน่่าจะ
ได้รบัความสนใจจากผูร่้วมงานทกุ
ท่าน” มร.อดมั กล่าว 
  เราได้รวบรวมเอานักพัฒนา

สดุยอดงานอสังหาริมทรพัยแ์หง่ปี
เบือ้งลกึและเคลด็ลบัท่ีมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อ เพื่อให้
สามารถตดัสนิใจได้อย่างม่ันใจและ
รูเ้ท่าทนัเมือ่ต้องการซ้ืออสงัหารมิ 
ทรพัย์ในประเทศไทย

ดอท พรอ็พเพอร์ตี ้ผูบ้รหิารจดัการ
เวบ็ไซต์ซือ้ขายอสังหาริมทรพัย์ชัน้
น�าของประเทศภายใต้ชื่อ www.
DotProperty.co.th และผู้ตีพิมพ์
นิตยสาร Dot Property จดังานครัง้
ยิ่งใหญ่ “DOT PROPERTY 
SHOW 2016 @ SIAM PARA-
GON”
 ภายในงานยงัได้รบัเกยีรตจิาก
เหล่าเซเลบริตี้ อาทิ อินทิรา ธน
วสิทุธิ,์ พลพฒัน์ อศัวะประภา, จริา
ยุทธ คันธยศ, พิสิฐ จงนรังสิน, 
ศักด์ิสทิธิ ์พศิาลสพุงศ์, วรวทิย์ ศริิ
พากย์ และ ร่วมพดูคยุกบันกัแสดง
สาว แอน ทองประสม 

 มร.อดัม ซตัคลฟิฟ์ กรรมการ
ผู้จัดการบรษิทั ดอท พรอ็พเพอร์ตี้ 
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จิราวัฒน์ ตั้งกิจชัยวัฒน์ ผู ้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท แซล
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด จัดงาน The Taste of Happiness เปิดตัว 
HERSHEY’S Soyfresh โดยมีนิวเคลียร์-หรรษา จึงวิวัฒนวงษ์, 
มาร์ช-จุฑาวุฒิ ภัทรก�าพล, ไอซซึ-ณัฐรัตน์, เดี่ยว-สุริยนต์ ร่วมงาน 

สุธิศา พุกกะเวส กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ มาวิณ จ�ากัด และ 
กนกพร สัตตบุศย์ ผู้ช่วยรองประธานบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ�ากัด 
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดจุดซ่อนเร้นระดับพรีเมียม “Seiei” 
(เซย์อิ) ส�าหรับคุณสุภาพบุรุษ และคุณสุภาพสตรี

สมพร กิตติกรเจริญ นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 3 และ ละออ ตั้ง-
คารวคุณ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการซอนต้ากรุงเทพส่งมอบเก้าอ้ีผู้
ป่วยจ�านวน 70 ชุด มูลค่าทั้งสิ้น 280,000 บาทให้กับสถาบันประสาท
วิทยา เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยต่อไป 

มาซาอากิ คิมูระ ประธาน บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จ�ากัด พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นตัว 
แทนจ�าหน่ายทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้อย่างเป็นทางการของผลติภณัฑ์ตูเ้ย็น
เคลื่อนที่ยี่ห้อ Engel (เอง-เกิล) ในประเทศไทย  

กปัตัน วรเนต ิหล้าพระบาง รกัษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ�ากดั จดังานสมัมนาตวัแทนจ�าหน่ายบตัรโดยสาร
สายการบินไทยสมายล์ พร้อมเลี้ยงขอบคุณและมอบรางวัล ให้กับตัว 
แทนจ�าหน่ายบัตรโดยสาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โชน โสภณพนชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.กรงุเทพประกนัชวีติ และ
คณะผูบ้รหิาร ร่วมแสดงความยนิดกีบัทมีงานคณุภาพ ในโอกาสขึน้รบั
รางวลัตวัแทนคณุภาพดเีด่นแห่งชาตคิรัง้ที ่33 จากสมาคมประกนัชีวิต
แห่งชาติ ที่อาคารชาเลนเจอร์อิมแพค เมืองทองธานี 

จิตติ รัชไชยบุญ, ทวีรัฎ รัชไชยบุญ และ กร รัชไชยบุญ น�าทีมผู้บริหาร 
และพนักงาน บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จ�ากัด ร่วมจัดท�าบุญครั้งใหญ่ 
เนือ่งในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี โดยมพีนกังานผูร่้วมงานตัง้แต่เริม่
ก่อตั้ง จนถึงรุ่นปัจจุบัน ร่วมงาน 

ลลิตภัทร ธรณวิกรัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้าธนบดีธน
กิจ และ ศรชัย สุเนต์ตา ผู้อ�านวยการอาวุโส Investment Advisory 
ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล 
ร่วมเปิดตัว “SCB Wealth Academy” 
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บรม พิจารณ์จิตร กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี 
จ�ากัด และ KAWS (คอวส์) ศิลปินระดับโลก เปิดนิทรรศการศิลปะสุด
อลังการ “KAWS:BFF” (คอวส์ : บีเอฟเอฟ) ครั้งแรกในโลกที่ไทย 
โดยมี ทศ จิราธิวัฒน์, ปริญญ์ จิราธิวัฒน์, มร.เอสเค แลม ร่วมงาน 

เสกสรร ศรีศุภโอฬาร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ภูวเดช เทียน-   
วุฒิชัย รองกรรมการผู้จัดการและผู้อ�านวยการ ฝ่ายขาย บริษัท โอรา
โนส จ�ากัด ในเครือ เค.เอ็ม. กรุ๊ป รวมพลดีเลอร์ทั่วประเทศเข้ารับ
นโยบาย พร้อมติวเข้มการตลาดออนไลน์ 

เกศรา มัญชุศร ีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  
ถ่ายรปูร่วมกบั ธานนิทร์ ตนัประวตั ิ กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.แอร์โรว์ 
ซนิดเิคท และผูบ้รหิารบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ mai ในงาน 
“mai FORUM 2016 มหกรรมรวมพลงัคน mai ปีที ่3” 

สวุรรณา โชคดอีนนัต์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั มุง่พฒันา อนิ
เตอร์แนชชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) จดั Campaign“V-Care สวยวิง๊.. 
ใสว๊าวดาวมหาลยั” โดยม ีณฏัฐณชิา ดงัวธันาวณชิย์ แบรนด์แอมบาส  
เดอร์ เชิญชวนร่วมสนกุโหวตสุดยอดดาวมหาวิทยาลัยทีผ่่านการคดัเลอืก

ธนสิทธิ์ เธียรกาญจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และ มร.ไทสเุกะ ทารมุ ิกรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ฟจูฟิิล์ม (ประเทศไทย) จ�ากดั ร่วมกนัเปิดตวั“วนัเดอร์โฟโต้ชอ็ป 
บาย บิ๊ก คาเมร่า” ศูนย์รวมบริการพิมพ์ภาพครบวงจรรูปแบบใหม่ 

นพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับ ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 
ประธานกรรมการ บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จ�ากัด และทีมงาน ใน
โอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการ 

ปริษา ปานะนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ�ากัด น�าทีมคาราวานโรดโชว์ใจกลางเมืองสร้างสีสันการเชียร์ฟุตบอล
ยูโรโค้งสุดท้ายภายใต้แนวคิด “เชียร์บอลสุดมันส์ แฟช่ันสุดขั้ว ส่ง
ไปรษณียบัตรลุ้นแชมป์ ลุ้นโชค” ร่วมทายผล 1 ใน 4 ทีมสุดท้าย

อภจิณิ โชตกิเสถยีร รองอธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม พร้อมด้วยผู้
บรหิารโรงงานเอกชน ร่วมเปิดงาน “Process Safety Workshop” 
กจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัของโรงงาน การบรหิารจดัการความเส่ียง
การใช้สารอนัตราย เพือ่กระตุน้ให้ภาคอตุสาหกรรมได้วางแผนป้องกนั  
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