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คนมีอ�ำนำจ มีทรัพย์ ต้องรับใช้
ธรรมะกนับ้ำง กจ็ะท�ำให้บ้ำนเมอืง
เรำอยูร่อดปลอดภัย  3

 

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
ได้ท่ี App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ท่ี Play Store
หรอืส่ังซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

“ระบอบพิสดาร” ภายใต้ความกลัวและเกลียดชัง 
“ผีทักษิณ” จึงยังไม่ตายจากการเมืองไทย 
แม้แต่ระเบิดใต้ก็ยังโผล่เป็น “ผีภาคใต้” 
“ลอย ลมบน” จับกระแสปรับ “ครม.” 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ไม่เชื่อรัฐธรรมนูญ 
ปราบโกงได้จริง โดยเฉพาะข้าราชการประจ�า 
“ยุทธพร อิสรชัย” เตือนวิกฤต “รัฐราชการ” 
“สุรพศ ทวีศักดิ์” จับประเด็น “เสียง ส.ว.สรรหา” 
“โสภณ พรโชคชัย” ชี้ผังเมืองของไทยล้าหลังมาก 
“สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” วิพากษ์หนัง “พริกแกง” 
“ความเป็นไทย” ทั้งที่ความเป็น “คนไทย” ไม่มีจริง

รับใช้ธรรมะ

editor59lokwannee@gmail.com

ไม่เล่นด้วย จงึต้องก�ำจดัจดุอ่อน
เรื่องน้ี หำกเป็นไปตำมน้ีร่ำงรัฐ 
ธรรมนูญใหม่จะถูกน�ำขึ้นทูล 
เกล้ำฯ ภำยใน 15 วนัหลงัศำลรฐั 
ธรรมนูญส่งเรือ่งกลบัมำ ส่วนจะ
ได้ตำมต้องกำรหรือไม่ ศำลรัฐ 
ธรรมนูญจะเป็นผู้ให้ค�ำตอบใน
อีกไม่เกิน 30 วันข้ำงหน้ำ

กำ�จัดจุดออ่น
ภำรกจิเปิดประตใูห้คนนอกเป็น
นำยกรฐัมนตรจีะมีอปุสรรคมำก 
หำกให้อ�ำนำจส.ว.แค่ร่วมยกมือ
ลงมตใินสภำ จงึมคีวำมพยำยำม
ขยำยอ�ำนำจให้ส.ว.มีสิทธิ์เสนอ
ชือ่นำยกฯได้ เพรำะเกรงว่ำหำก
มีอ�ำนำจเพียงเสนอชื่อจะมีอุป 
สรรคต่อเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว้ถ้ำส.ส. 
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อีกกี่เด้ง!

เลือกตั้งกาบอง

“ฟูจิฟิล์มฯ”
ชิงเค้ก50%

50คนสุดท้าย
THE FACE 

“โปรเม”
แชมป์เมเจอร์ที่5

ฉุก(ละหุก)คิด 3

เศรษฐกิจ 5

ต่างประเทศ 4

กีฬา 12

บันเทิง 8
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จะเห็นได้ว่าเริ่มคิดละเอียดมากขึ้น
เพื่อให้ภารกิจดันคนนอกเป็นนายกฯ

มีอุปสรรคน้อยที่สุด

เรื่องจากปก

อัปเดตร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
หลงัผ่านความเหน็ชอบในการท�า
ประชามตจิากประชาชนมาเมือ่วนั
ที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา
 คณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรม 
นญู (กรธ.) ใช้เวลำขดัเกลำร่ำงให้
เกิดควำมเรียบร้อยเกือบ 1 เดือน
ก็จะได้ฤกษ์ส่งศำลรัฐธรรมนูญ
พิจำรณำกันภำยในสัปดำห์นี้
 ตำมกติกำท่ีก�ำหนดไว้เม่ือ
รับเรื่องแล้วศำลรัฐธรรมนูญ
จะพิจำรณำให้เสร็จภำยใน 1 
เดือน
 ประมำณสิ้นเดือนกันยำยน
หรืออย่ำงช้ำต้นเดือนตุลำคมร่ำง
รัฐธรรมนูญน่ำจะถูกส่งกลับมำ
จำกศำลรัฐธรรมนูญ
 หำกเป็นไปตำมนีร่้ำงรฐัธรรม 
นูญใหม่จะถูกน�ำขึ้นทูลเกล้ำฯ 
ภำยใน 15 วันหลังศำลรัฐธรรม 
นูญส่งเรื่องกลับมำ
 ยังไม่แน่ว ่ำในขั้นตอนกำร
พิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญถ้ำ
สั่งให้ กรธ.ปรับแก้จะท�ำให้เวลำ
ต้องยืดออกไปหรือไม่ แต่ตำม
หลักหำกมีเรื่องต้องปรับแก้ก็น่ำ
จะต้องส่งให้ศำลรัฐธรรมนูญพิ-
จำรณำใหม่อีกรอบว่ำที่ปรับแก้
เป็นไปตำมค�ำแนะน�ำหรือไม่
 ประเด็นหลักว่าศาลรัฐธรรม 
นญูจะให้มกีารปรบัแก้หรอืไม่กค็ง
ไม่พ้นเรื่องอ�านาจของสมาชิกวุฒิ 
สภา (ส.ว.) ที่สภานิติบัญญัติแห่ง
ชาติ (สนช.) เจ้าของค�าพ่วงต้อง 
การขยายความให้มีอ�านาจเสนอ
ชือ่ผูเ้หมาะสมเป็นนายกรฐัมนตรี
และร่วมลงมติรับรองชื่อผู้เหมาะ
สมเป็นนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอ
ให้ที่ประชุมสภาเลือกด้วย ไม่ใช่
แค่ท�าหน้าที่โหวตอย่างเดียว
 เรื่องนี้ศำลรัฐธรรมนูญจะ
ท�ำหน้ำทีช่ีข้ำด หำกเหน็ว่ำร่ำง

เหมำะสมเป็นนำยกรัฐมนตรี
แล้ว ยงัต้องกำรขยำยให้ครอบ 
คลมุไปถงึกำรมสีทิธิร่์วมยกมอื
รับรองรำยชื่อที่ถูกเสนอด้วย
 กำรเลือกนำยกรัฐมนตรีตำม
รฐัธรรมนญูมีข้อก�ำหนดว่ำเม่ือมีผู้
ถูกเสนอช่ือแล้วจะต้องให้ส.ส. 
ยกมือรับรองชื่อนั้นไม่น้อยกว่ำ 1 
ใน 5
 หำกเป็น 1 ใน 5 ของจ�ำนวน 
ส.ส. 500 คน ก็ต้องใช้ 50 เสียง
ในกำรยกมือรับรอง
  สนช.คงเกรงว่ำหำกขยำย    
อ�ำนำจส.ว.ให้มีแค่เสนอช่ือคน
เป็นนำยกฯได้ เมื่อเสนอแล้วอำจ
มีปัญหำเรื่องคะแนนเสียงรับรอง

รัฐธรรมนูญที่ถูกส่งมำให้พิ-
จำรณำเป็นไปตำมเจตนำรมณ์
ของประชำชนทีล่งคะแนนเหน็
ชอบในกำรท�ำประชำมติแล้ว
เรื่องก็จบ
 หำกเห็นว่ำยังไม่สอดคล้อง ก็
อำจเปิดกำรไต่สวน เรียกผู้เกี่ยว 
ข้องมำชี้แจงก่อนชี้ขำด ซึ่ง สนช.
เตรียมควำมพร้อมที่จะเข้ำช้ีแจง
แล้ว
 ส่วนจะได้ชี้แจงหรือไม่ ศำล
รัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ก�ำหนด 
 ประเด็นที่ต ้องพิจำรณำ 
นอกจำกควำมต้องกำรขยำยอ�ำ 
นำจให้ส.ว.ที่มำจำกกำรแต่ง
ต้ังทั้งสภำสำมำรถเสนอชื่อผู้

ถ้ำส.ส.ไม่เอำด้วย
 หมายความว่าช่ือที่ส.ว.เสนอ
ก็ต้องตกไปหากมีส.ส.ยกมือรับ 
รองไม่ถึง 1 ใน 5
 ท�าให้ต้องขยายความเพ่ิมไป
ถงึอ�านาจในการร่วมลงมตริบัรอง
รายชื่อด้วย เพราะส.ว.มี 250 
เสียง หากใช้เสียง 1 ใน 5 ของ
จ�านวนสมาชกิรัฐสภา (ส.ส.+ส.ว.) 
จะมีทั้งหมด 750 เสียง 1 ใน 5 ก็
ใช้เพยีง 150 เสยีง ซึง่จ�านวนเสยีง
ของส.ว.มีเพียงพอที่จะยกมือรับ 
รองรายชื่อที่เสนอได้โดยไม่ต้อง
ง้อมือส.ส.
 จะเหน็ได้ว่ำเริม่คดิละเอยีด
มำกขึ้น เพ่ือให้ภำรกิจดันคน 
นอกขึน้เป็นนำยกรฐัมนตรหีลงั
เลอืกตัง้มอีปุสรรคน้อยทีส่ดุ
 แต่จะได้ตำมทีต้่องกำรหรอื
ไม่ ศำลรฐัธรรมนญูจะเป็นผูใ้ห้
ค�ำตอบ

กำ�จัดจุดออ่น



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 17 ฉบับที่ 4397 (922) วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลุ้นกันอีกครั้ง ส�ำหรับ “VoiceTV” 
กรณีอนุเนื้อหำ “กสท.” เตรียมประ 
ชุมบอร์ดว่ำ “VoiceTV” น�ำเสนอ
ข่ำว “ไผ่ ดำวดิน” ผิดกฎหมำยหรือ
ไม่ในวันนี้ (30 สิงหำคม) 
 ขณะทีร่ำยกำร “Wake Up News” 

นั้น “สุภิญญำ กลำงณรงค์” หนึ่ง
ในกสทช.กท็วิตข้อควำมว่ำ อำจถกูพกั
รำยกำร 7 วัน เนื่องจำกขัดค�ำสั่งหัว
หน้ำคสช.และกฎหมำย กสทช. เพรำะ
มเีนือ้หำท�ำลำยศลีธรรมของสงัคม ต่อ
ต้ำนเจ้ำหน้ำที่ หม่ินประมำท ท�ำให้
ประชำชนหวำดกลัว ฯลฯ
 โดยก่อนหน้ำนี้ “VoiceTV” ถูก 
กสท.พัก 2 พิธีกรและนักวิเครำะห์
ข่ำวกำรเมืองดัง “หม่อมปลื้ม-ใบ 

ตองแห้ง” เป็นกำรชั่วครำวระหว่ำง
วันที่ 15-24 สิงหำคม
 กำรตรวจสอบของ “VoiceTV” 
จะมเีบือ้งหน้ำเบือ้งหลังอย่ำงไร กต้็อง
น�ำไปคิดกันเอง แต่ที่น่ำสนใจ แม้ 
“สุภิญญำ กลำงณรงค์” ก็ตั้งค�ำ 
ถำมว่ำ กำรเสนอข่ำว “ไผ่ ดำวดิน” 
ผดิกฎหมำยตรงไหน เพรำะหลำยช่อง
กน็�ำเสนอข่ำวนี ้ถ้ำ “VoiceTV” โดน
ลงโทษ ช่องอื่นๆก็ต้องโดนลงโทษ
เหมือนกันหมด
 “ถ้าข่าวล�าเอียงเข้าข้างฝ่ายค้าน
อ�านาจรัฐผิด แต่ข่าวเอียงข้างฝ่ายรัฐ
ไม่ผิด  กสทช.ก็จะอธิบายสังคมยาก 
ว่าตัดสินจากฐานกฎหมายและดุลย 
พินิจอย่างไร”
 ขนำด “สุภิญญำ กลำงณรงค์” 
มองอย่ำงนี ้จงึไม่แปลกท่ี “VoiceTV” 
จะขึ้นแท่นถูกเชือดแทบทุกสัปดำห์ !

ทรรศนะ

อีกกี่เด้ง!

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

กำรพนัน จึงต้องขออนุโมทนำนำยอ�ำเภอ
อุทุมพรท่ียุติเรื่องนี้  ต้องก�ำรำบรำยอื่นๆท่ี
จะท�ำแบบนีด้้วย ไม่ใช่ละโมบโลภมำกโดยไม่
สนใจว่ำจะท�ำให้ประเทศชำติและเยำวชน
ควำมเสยีหำยอย่ำงไร ก็หวังว่ำเรำจะมผีูห้ลัก
ผู้ใหญ่ท่ีดีๆในกำรปกป้องรักษำบ้ำนเมือง 
มำกๆ ไม่ปล่อยให้สังคมตกต�่ำถล�ำลึกจน
ถอนตัวไม่ขึ้น ดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไหวทันเสีย
ก่อนจะท�ำให้เกดิเรือ่งเสยีหำยร้ำยแรง  ท�ำให้
เด็กและเยำวชนไม่ถล�ำลึกจนยำกจะฉุด จะ
ดึง จะแก้กันได้
 อาตมาจึงอยากเตือนเด็กและเยาวชนว่า 
เราต้องรูว่้าเราเกิดมาก็ต้องระวังจะเป็นเหยือ่
ของคนทีฉ่ลาดแกมโกงทีโ่บราณบอกว่า “คน
โง่ย่อมเป็นเหยือ่ของคนฉลาด” แต่หากหนูๆ
ฉลาดซักหน่อย ไม่จมอยู่ในความโง่อย่าง
ชนดิไม่ถอนตวัถอนหวัไม่ขึน้ ยงัไงกรั็กษาตวั
รอดได้ แต่หากตกเป็นเหย่ือเป็นทาสของ
พวกนี้แล้วก็ยากจะแก้ไข พอรู้สึกตัวก็สาย 
 หำกประเทศมแีต่พวกมกัง่ำยคดิแต่
รวย หมกมุ่นแต่เล่นกำรพนัน ประเทศ
จะอยู่อย่ำงไร พระพุทธเจ้ำบอกว่ำมัน
เป็นทำงเสือ่ม ท�ำไมชอบหำเรือ่งทีน่�ำไป
สู่ควำมเสื่อม  
 ตอนนีป้ระเทศข้ำงบ้ำนเรำก็มหีลำยเร่ือง
ที่ฟังแล้วน่ำตกใจ อย่ำงบำงประเทศเขำท�ำ
อะไรไปไกลกว่ำเรำตั้ง  20 ปี เพรำะผู้ใหญ่
ในบ้ำนเมอืงเขำไม่มเีวลำให้มอมเมำเดก็และ
เยำวชน ไม่ปล่อยให้สติปัญญำง่อยเปลี้ย 
 ดีที่เรำยังมีผู้ใหญ่ มีผู้น�ำที่ใช้ธรรมะ
บ้ำง หำกมีอ�ำนำจ มีทรัพย์แล้วไปรับ    
ใช้กิเลสก็ท�ำให้บ้ำนเมืองเจริญยำก คน
มีอ�ำนำจ มีทรัพย์ จึงต้องรับใช้ธรรมะ
กันบ้ำง ก็จะท�ำให้บ้ำนเมืองเรำอยู่รอด
ปลอดภัย
	 เจริญพร

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 
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หำกประเทศมีแต่พวกมักง่ำยคิด
แต่รวย หมกมุ่นแต่เล่นกำรพนัน  
ประเทศจะอยู่อย่ำงไร พระพุทธเจ้ำ
บอกว่ำมันเป็นทำงเสื่อม ท�ำไมชอบ
หำเรือ่งทีน่�ำไปสูค่วำมเส่ือม  

ยังโชคดีที่ประเทศไทยแม้จะมีเรื่องเลวๆ
ร้ำยๆ ท่ีท�ำให้เยำวชนของเรำหมกมุน่ มวัเมำ 
ลุ ่มหลง อย่ำงโต๊ะพนันบอลเปิดใหม่ท่ี
ศรีสะเกษ มีกำรจัดโปรโมชั่นแทงบอลแจก 
บิ๊กไบค์ แจกทอง แจกเงิน หลอกล่อเอำใจ
ลกูค้ำ จนชำวบ้ำนทนไม่ไหวต้องร้องเรยีนให้
จัดกำร 
 ดีที่นำยอ�ำเภออุทุมพรพิสัย กับทหำร 
และต�ำรวจประสำนกันจับกุม ยับย้ัง ไม่ให้
เรือ่งเหล่ำนีม้นัครอบง�ำเด็กเรำได้ เรือ่งลงทนุ
สร้ำงควำมฉบิหำยให้กับเด็กนี ่รู้สกึว่ำผู้ใหญ่
ในบ้ำนเมืองเรำก�ำลังเมำมัน คิดแต่จะกอบ 
โกยหำผลประยชน์ให้ตวัเอง เอำควำมซวยไป
ให้พ่อแม่ของเด็ก ดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้ำน
เมืองไหวทัน 
 ถือว่ำโชคดีของประเทศไทยที่ยังมีคนที่รู้
เท่ำรู้ทันบ้ำง ไม่งั้นก็อำจกลำยเป็นเมืองที่
มอมเมำเด็กและประชำชน ยิ่งเด็กไม่มีสติที่
จะไตร่ตรอง มวิีจำรณญำณต�ำ่ สัมมำทิฐ ิโย-
นิโสมสิกำ กำรใคร่ครวญไม่ดี ไม่รู้ว่ำอะไร
ควร อะไรไม่ควร อะไรที่ท�ำให้ตัวเองตกต�่ำ 
ถูกสิ่งเหล่ำนี้ครอบง�ำก็มีแต่ท�ำให้เสียหำย  
 ยังโชคดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้ำนเมืองรู้ทัน 
คอยรั้ง ยับยั้ง หักห้ำม ไม่ให้เยำวชนตกเป็น
ทำส เป็นเหยื่อ เป็นลูกค้ำถำวรของพวก
นำยทุนอยำกรวยโดยไม่ค�ำนึงถึงควำมเสีย
หำยของเยำวชน
 เด็กและเยำวชน เรำต้องช่วยกันปกป้อง 
รกัษำ คุ้มครอง ไม่ให้เขำถล�ำลกึเข้ำไปสูว่งจร

รับใช้ธรรมะ
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ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ประเทศกำบอง อำจเป็นประเทศ
ที่คนไทยไม่ค่อยจะรู ้จักมำกนัก 
ทัง้ๆทีจ่ริงแล้ว ประเทศนีถ้อืได้ว่ำ
เป็นหนึ่งในประเทศที่ร�่ำรวยท่ีสุด
ของทวปีแอฟรกิำด้วยกำรมทีรพั-

เป็นผู้ชนะกำรเลือกตัง้ ร้อนถงึ ปำ
โคเท มเูบเลต บเูบยำ รัฐมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยของกำ 
บอง ได้ออกมำบอก แป็ง ว่ำอย่ำได้
ออกตวัแรง ประกำศตนเป็นผูช้นะ 
ก่อนผลกำรเลือกตัง้อย่ำงเป็นทำง 
กำรจะออกมำ เพรำะเป็นเรือ่งผดิ
กฎหมำย โดยคำดว่ำผลกำรเลอืก
ตัง้อย่ำงเป็นทำงกำรจะออกมำใน
วนันี ้(30 สงิหำคม) ขณะที ่บองโก 
เองกอ็อกมำปรำม แป็ง ว่ำ เรว็ไป
ไหมที่ออกมำพูดแบบนี้ ระวังจะ
หน้ำแตกนะ 
 อย่ำงไรกต็ำม คนของ บองโก 
เองก็ม่ันใจเหมือนกันว่ำต�ำแหน่ง
ประธำนำธบิดจีะไม่เปลีย่นมอื โดย        
อแลง็ โคลด บลิล ีบำย เอ็นเซ 
โฆษกของบองโก ได้ให้สัมภำษณ์  
นกัข่ำวว่ำ บองโก จะได้ชยัชนะแน่ 
และตอนนี้น�ำอยู่อย่ำงน้อย 5 จัง 
หวดัจำก 9 จงัหวดัของกำบอง
 ส�ำหรบั บองโก ซ่ึงตอนน้ีมีอำยุ 
57 ปี เป็นคนแรกทีไ่ด้รบักำรเลอืก
ตัง้เป็นประธำนำธบิดีคนแรก นับ
ตัง้แต่ โอมำร์ บดิำของเขำเสยีชวีติ
ระหว่ำงด�ำรงต�ำแหน่งเมือ่ปี 2009  
หลงัครองอ�ำนำจมำ 42 ปี โดยใน
กำรเลือกตัง้ครัง้น้ัน บองโก ได้รบั
เสียงสนับสนุนร้อยละ 41.73 ซึ่ง
ครัง้นีก้้ยงัต้องลุน้ว่ำเขำจะยงัรกัษำ

ต�ำแหน่งไว้ได้หรอืไม่ และได้คะแนน
เท่ำไหร่     
 โดยในยคุทีบ่ดิำของเขำยงัเป็น
ผู ้น�ำคองโก มีกำรขุดพบแหล่ง
น�ำ้มนัขนำดใหญ่ในกำบอง ส่งผล
ให้รำยได้เฉล่ียต่อหวัของประชำกร
ในประเทศนี ้พุง่สูงขึน้มำกกว่ำประ 
ชำกรส่วนใหญ่ในประเทศแอฟรกิำ
อืน่ๆ แต่กำรปกครองของเขำกลับ
ถกูวิจำรณ์ว่ำเป็นเผดจ็กำร
 ขณะที ่แป็ง กก็ล่ำวหำ บองโก 
ว่ำ พยำยำมใช้วธิสีกปรกต่ำงๆนำ 
นำ ในกำรก�ำจัดเขำออกจำกเส้น
ทำงทำงกำรเมอืง ซึง่ทำง บองโก ก็
ตอบโต้ว่ำ แป็ง เป็นคนที่สร้ำง
ควำมวุ่นวำยและหวังก่อสงครำม 
กลำงเมอืง 
 โดย แป็ง นัน้ เมือ่สมัยที ่ โอ
มำร์ เป็นประธำนำธิบดี เขำเคย
เป็นรัฐมนตรีว่ำกำรต่ำงประเทศ 
และสนทิสนมกบั โอมำร์ เป็นอย่ำง
ด ี แต่ต่อมำเมือ่ โอมำร์ เสยีชีวติ 
และ บองโก ขึ้นเป็นผู้น�ำ เขำก็      
ลงชงิต�ำแหน่งประธำนำธบิดสีูก้บั 
บองโก  
 สุดท้ำยน้ีใครจะได้รับกำร
เลอืกตัง้คงจะต้องรอดู ซ่ึงเรือ่ง
หนึ่งที่ผู ้ที่จะเข้ำมำมีอ�ำนำจ   
ต่อไปต้องใส่ใจคือเรื่องของ
ทรัพยำกรในประเทศ เพรำะ
จริงอยู ่ที่กำบองเป็นประเทศ
มั่งคั่ง แต่หำกหมดไปก็อำจส่ง
ผลเสีย เหมือนอย่ำงที่เวเนซุ-
เอลำ ประเทศท่ีเคยมั่งคั่งใน
อเมริกำใต้ก�ำลังประสบปัญ-
ญำยำกจนอยู่  
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เมื่อวันอำทิตย์ที่ผ่ำนมำ
มีกำรเลอืกต้ังชิงต�ำแหน่ง
ประธำนำธิบดีของประ
เทศกำบอง โดย 2 คนที่
น่ำจับตำมองทีสุ่ดคอื อำลี 
บองโก ประธำนำธบิดคีน
ปัจจุบนั และ ฌอง แป็ง
อดีตผู้น�ำองค์กำรสหภำพ
แอฟรกิำ

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ปำเรษ นำธ เสนอภำพน้ีใน caglecartoons.com ใช้ชื่อว่ำ 
“Philippine war on drugs” สะท้อนผูน้�ำฟิลปิปินส์ใช้ “ยำแรง” 
ในกำรปรำบปรำมยำเสพติด

 

ยำกรน�้ำมันที่มำก ซึ่งเมื่อวันอำ-
ทิตย์ท่ีผ่ำนมำ มีกำรเลือกตั้งชิง
ต�ำแหน่งประธำนำธิบดีของประ 
เทศอกีสมยั โดย 2 คนทีน่่ำจบัตำ
มองทีส่ดุคอื อำล ีบองโก ประธำ 
นำธิบดีคนปัจจุบัน และ ฌอง 
แป็ง อดีตผู้น�ำองค์กำรสหภำพ
แอฟรกิำ (เอย)ู
 ในกำรเลอืกตัง้คร้ังนี ้แป็ง มัน่
อกมัน่ใจว่ำเขำจะเป็นผูช้นะ โดยเขำ
ประกำศหลังกำรเลอืกตัง้ว่ำหลำย
สิ่งหลำยอย่ำงท�ำให้เขำเชื่อว่ำจะ

ลุน้เลอืกตัง้ก�บอง

ฌอง แป็ง (ซ้าย) และ อาลี บองโก (ขวา) ลุ้นต�าแหน่งประธานาธิบดีกาบอง
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เศรษฐกิจ

นำยไทสเุกะ ทำรมุ ิ กรรมกำรผู้
จดักำร บรษัิทฟจูฟิิล์ม (ประเทศ 
ไทย) จ�ำกดั เปิดเผยว่ำ บริษทัประ 
สบควำมส�ำเรจ็อย่ำงมำกส�ำหรบัตลำด
กล้องมิลเลอร์เลสและเป็นผู้น�ำใน
ตลำดโดยมมีำร์เกต็แชร์ถึง 40% นอก 
จำกนี้บริษัทยังครองส่วนแบ่งกำร
ตลำดเป็นอนัดบั 1 ในตลำดรวมของ
กล้องดิจทิลัซึง่สดัส่วนอยูท่ี่ 26% ล่ำ 
สดุบรษิทัได้เปิดตวักล้องดิจทิลั Line 
up ใหม่ในตระกลู X Series ระดับ
พรเีมยีมตวัใหม่คือ X-T2 มีเทคโน 
โลยเีฉพำะของฟจูฟิิล์ม มำพร้อมรูป
ลักษณ์ที่ลงตัวแบบคลำสสิกดีไซน์ 
ถ่ำยภำพเคลือ่นไหวอย่ำงรวดเรว็และ
แม่นย�ำรองรบักำรถ่ำยวดิโีอ 4K และ
กล้อง X-A3 กล้องทีต่อบโจทย์ไลฟ์
สไตล์ของคนรุน่ใหม่ New Entry โดด
เด่นด้วยรูปแบบกำรถ่ำยภำพแบบ
เซลฟี่ระบบทัชสกรีนรุ่นใหม่ล่ำสุด
เพือ่ต่อยอดหลงัจำกที ่X-A2 ประสบ
ควำมส�ำเร็จได้รับกำรตอบรับจำกผู้
บรโิภคเป็นอย่ำงด ีโดยX-T2 วำงจ�ำ 
หน่ำยในวนัที1่0 ก.ย.นี ้ส่วน X-A3 
คำดว่ำจะวำงจ�ำหน่ำยเดอืนก.ย. หรอื
ต้นต.ค.นี ้ทัง้นี ้ทำงบรษัิทเชือ่ว่ำผลติ 
ภณัฑ์ทัง้ 2 รุน่นี ้จะตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรและจะช่วยผลกัดนัให้บริษทั
มมีำร์เกต็แชร์ได้ที ่50%
 ด้ำนนำยสิทธิเวช เศวตรพชัร์ 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยอำวโุสผลิตภณัฑ์กล้อง

ดจิทิลั อมิเมจจิง้ บรษิทั ฟจูฟิิล์ม 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั กล่ำวว่ำ จำก
ข้อมูล GFK พบว่ำภำพรวมตลำด
กล้องดจิทิลัในประเทศไทยช่วงครึง่ปี

ฟูจิฟิล์มฯชิงเค้ก50%

แรกของปี 2559 อยูท่ี ่ 162,000 ตัว 
มลูค่ำตลำดรวมประมำณ 3,700 ล้ำน
บำท รวมกล้องคอมแพคกล้องดเีอส
แอลอำร์และกล้องมิลเลอร์เลส ซึ่ง
ตลำดโดยรวมเติบโตประมำณ 15% 
ในแง่จ�ำนวนตัว แต่คิดเป็นมูลค่ำกำร
เตบิโตประมำณ 49% เมือ่เทยีบกับ
ครึ่งปีแรกของปี 2558 โดยกล้อง
คอมแพคลดลงอย่ำงมำกเหลือไม่ถึง 
27% ในเชิงมูลค่ำขณะที่กล้องดีเอส
แอลอำร์ มกีำรเตบิโตเพิม่ขึน้ประมำณ  
20% ในเชงิมลูค่ำ ส่วนกล้องมลิเลอร์ 
เลส มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มข้ึนกว่ำ 
120% ในเชงิมูลค่ำ ซึง่เป็นตลำดท่ีน่ำ
จบัตำมองซึง่ฟจูฟิิล์มเองกม็ส่ีวนแบ่ง
ในตลำดกลุม่นีอ้ยู่ที ่40% ในเชงิปร-ิ
มำณ และ 39% ในเชงิมลูค่ำ อกีท้ัง 
ฟจูฟิิล์มยงัคงมส่ีวนแบ่งกำรตลำดเป็น
อนัดบั 1 ของตลำดรวมซึง่อยูท่ี ่26% 
ในเชงิปรมิำณและ 24% ในเชงิมลูค่ำ
 ส�ำหรับแผนกำรตลำดต่อจำกน้ี
นั้น ทำงฟูจิฟิล์มได้เตรียมงบประ 
มำณกว่ำ 50 ล้ำนบำท เพ่ือเร่งสร้ำง
แบรนด์และสร้ำงกำรรับรู้เพ่ือสือ่สำร
ไปยังกลุ่มเป้ำหมำยหลักและขยำย

เป้ำหมำยไปยังกลุ่มวัยรุ่น รวมทั้ง
ตลำดกลุม่ผูเ้ร่ิมใช้กล้อง New Entry 
ให้ครอบคลมุย่ิงข้ึนโดยผ่ำนสือ่ต่ำงๆ
อย่ำงครบวงจร ทัง้น้ี บรษัิทยงัใช้กล 
ยทุธ์ Celebrity ชือ่ดงัคอื คณุจนิ-
ตนัดดำ ลมัะกำนนท์ หรอื แป้งโกะ 
มำถ่ำยทอดภำพลักษณ์กับกลุ่มเป้ำ
หมำย นอกจำกนี้ ยังเดินหน้ำกิจ-
กรรมต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร 
FUJIFILM X Lady Gang, กจิกรรม
ถ่ำยภำพ One Day Photo Trip และ 
FUJIFILM X-Treme Photo Trip 
ในช่วงปลำยปีนีเ้ป็นต้น อย่ำงไรกดี็ 
ทำงบรษิทัตัง้เป้ำหมำยท่ีจะเพิม่ส่วน
แบ่งกำรตลำดของกล้องดิจิทัลมิล   
เลอร์เลสในปีน้ีอยูท่ี ่50% ส่วนภำพ
รวมตลำดกล้องดิจิทัลปีนี้คำดว่ำจะ
มูลค่ำรวมที ่7,000-8,000 ล้ำนบำท 
หรือเติบโตข้ึน 10-20% จำกปีทีแ่ล้ว 
ทั้งน้ี เห็นว่ำตลำดจะเติบโตได้มำก
น้อยเพียงส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำก
มำตร กำรสนับสนุนจำกภำครัฐทีจ่ะ
ออกมำกระตุน้กำรจบัจ่ำยใช้สอยช่วง
ปลำยปีหำกเหมือนปีทีแ่ล้วจะท�ำให้
ตลำดเตบิโตแตะ 8,000 ล้ำนบำท

 
In Brief : ย่อความ

สทิธิเวช เศวตรพัชร์

ฟูจิฟิล์มฯรุกตลำดตลำด
กล้องดจิทิลั พร้อมเปิดตวั
กล้องดิจิทัลมิลเลอร์เลส
แฟลกชิพโมเดลรุ่นล่ำสุด
X-A3 และ X-T2 ทัง้นีทุ้ม่
งบกว่ำ 50 ล้ำนบำท บุก
ตลำดครึง่ปีหลงัหวังชงิมำร์
เกต็แชร์ 50% ปีนี้ 

พเิศษ	: นายอธศิ รจิุรวฒัน์ กรรม 
การผูจ้ดัการ เซน็ทรลั เครดติ คาร์ด 
เป็นตัวแทนบัตรเครดิตในเครือ
กรงุศรี คอนซมูเมอร์ ร่วมกบั ดร. 
กฤตย์ พตัรปาล กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั พ.ีเค.เอก็ซบิิชัน่ทแมนเนจ 
เม้นท์ จ�ากัด ร่วมจัดแคมเปญ 
“งานเดียว เที่ยวคุ้ม ด้วยบัตร
เครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูม      
เมอร์” ในงานไทยเทีย่วไทย ครัง้ที่ 
40 เริม่วนัที ่1-4 กนัยายน 2559 

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝำก  เงินกู้

อัตรำดอกเบี้ย

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

ตลำดกรุงเทพฯ

ตลำดต่ำงประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 21,550.00 บำท

 ขำย 21,650.00  บำท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 21,163.00  บำท

 ขำย   21,650.00 บำท

รำคำทองค�ำ

ฮ่องกง ซื้อ 1,317.51  ขำย 1,318.31
ลอนดอน ซื้อ 1,317.51  ขำย 1,318.31

ภำวะหุน้ 29 สงิหำคม 2559 

สถำบัน ซื้อ ขำย สุทธิ 

มูลค่ำ 

ร้อยละ

ต่ำงชำติ ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

รำยย่อย ซื้อ ขำย สุทธิ

มูลค่ำ 

ร้อยละ 

ดอลลำร์สหรัฐ บำท

ยูโร บำท

ปอนด์สเตอร์ลิง บำท

ดอลลำร์ฮ่องกง บำท

เยน บำท

ดอลลำร์สิงคโปร์ บำท

 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

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

SET 100 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท)  

SET 50 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

mai 

มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 

34.93

39.49375

47.27625

4.5825

0.35193

25.78825

-5.26 1,544.15
  51,272.65
-7.96 2,206.32
  37,298.33
-4.76 982.53
  28,821.18
+7.23 587.90 
  3,849.29

FTSE SET Index Series

แบ่งตำมมูลค่ำตำมรำคำตลำด

 

1,668.33 -6.52

2,330.97 -1.84

2,542.21 -8.36

1,822.85 -5.63

2,376.09 -2.98

2,873.31 -2.53

1,224.92 -5.32

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

  Shariah FSTSH 

3,923.28 

7.65

13,729.34 

26.78

28,472.29 

55.53

6,603.16 

12.88

11,931.67 

23.27

27,475.69 

53.59

-2,679.88

1,797.67

996.60



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8222
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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

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)
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

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.



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
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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

	 	 รายได้	:	เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่านํ้ามัน+ค่าคอมมิชชั่น 
ต่างจังหวัด รายได้	 45,000-55,000	บาท
กรุงเทพฯ	 รายได้	 25,000-35,000	บาท

สนใจติดต่อ วีเทค      โทร.08-1683-0168

รับสมัคร
 เซลส์แมนติดต่อร้านค้า

•	กรุงเทพฯ	1	คน	•	ต่างจังหวัด	1	คน

ต้องมีประสบการณ์ติดต่อร้านค้าประเภทเครื่องครัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

081683-OM-010816

JUTAR-AOM-250516-01

09-8384-7966, 08-0078-5959

รับเหมากอสราง
รับสรางบาน, ตอเติมอาคาร, โรงงาน,

อพารตเมนต, ตกแตงภายใน, งานเฟอรนิเจอร,
อะลูมิเนียม งานไฟฟา, งานสี กำแพง

รับเขียนแบบ ขอใบอนุญาต

085854-AOM-180116-01

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

ใหเชา
อาคารพาณิชย 4 ชั้น

ติดปายรถเมล ตกแตงอยางดี
เฟอรนิเจอรครบ พรอมแอร 8 ตัว

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

คุณสมบัติ : ซื่อสัตย อยูระยะยาว
อยูประจำ มีที่พักให อยูยานหางฟวเจอรรังสิต

• คนดูแลหอพัก
• พนักงานขับรถ

• แมบาน
 (อยูประจำ)

รับสมัครดวน

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

รับสมัคร ช่างซอย (หญิง บุคลิกดี) 1 คน

ช่างสระ 1 คน ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

ร้านอยู่ สีลม ติดถนนใหญ่ หยุดอาทิตย์ 

 

02233-OM-060716

ง.ด.12,000+%...................(ช่างซอย)
โทร. 0-2233-0508............คุณอู๊ด

08149901-OM-280716-01

•	 บริการจัดส่งพนักงาน
•	 พนักงานดูแลผู้ป่วย+ผู้สูงอายุ
•	 พนักงานแม่บ้าน+แม่ครัว
•	 พนักงานพี่เลี้ยงน้องเล็ก-
	 น้องแรกคลอด
•		คนสวน-คนขับรถ
•		รับฝากดูแลผู้ป่วย-ประจ�าศูนย์ฯ
•	 	โดยพนักงานที่มีประสบการณ์

รับสมัครพนักงานทุกต�าแหน่ง 
ติดต่อ ศูนย์พระคุณ 136  ดอนเมือง

เบอร์โทร. 081-4886185
02-5651998

อยู่แถวแม็คโครบางบอน

สนใจติดต่อ	คุณเปิ้ล	โทร.08-1900-2444
081900-OM-020816-01

แม่บ้าน
รับสมัครด่วน

• ท�างานบ้านทั่วไป ซัก-รีดได้ • ไปเช้า เย็นกลับ
• เงินเดือน 9,000 บาท

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
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บันเทิง

50คนสุดท้�ย‘THE FACE THAILAND’

‘โลเปซ-แอนโทนี’

เจนนิเฟอร์ โลเปซ นักร้องลำตินชื่อดังก้อง
โลก โผล่ไปเซอร์ไพร์สแฟนๆร้องเพลงร่วม    
กับ มำร์ค แอนโทนี อดีตสำมีและนักร้อง    
ลำตินช่ือดังอีกคน ในคอนเสิร์ตของแอน-     
โทนีที่นิวยอร์ก โดยทั้งคู่ร้องเพลง No Me 
Ames ซึง่ทนัททีีโ่ลเปซ ปรำกฏตวั แฟนๆก็ส่ง
เสียงกรี๊ดกันยกใหญ่ ซึ่งระหว่ำงแสดงคอน 
เสิร์ต ทั้งคู่จับมือกัน เต้นด้วยกัน และกอดกัน
ด้วย 
 หลังจำกจบคอนเสิร์ตแล้ว ท้ังคู่ยังได้ถ่ำย
ภำพด้วยกันพร้อมกับลูกแฝดชำยหญิง วัย 8 
ขวบของทัง้คู่คอื แมก็ซ์ และ เอม็เม โดย โลเปซ 
กบั แอนโทน ีหย่ำขำดจำกกนัเม่ือปี 2012 หลงั
จำกแต่งงำนกันมำ 8 ปี 
 นอกจำกถ่ำยรูปด้วยกันแล้ว แอนโทนี ยัง
เขียนขอบคุณผ่ำนอินสตำแกรม พร้อมลงรูป   
ที่ถ่ำยด้วยกันและบอกขอบคุณ โลเปซ ท่ีมำ
ร่วมในคอนเสิร์ต 

  
 

ประกาศ
เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียน
ให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559  
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่ง
พิจารณาจากผลการดำาเนินงานสำาหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2559 โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรร
มาจากกำาไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20
 ในการนี้ บริษัทฯ กำาหนดให้วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เป็นวันกำาหนด 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำากัด รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225  
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด 
สมุดทะเบียนในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 
8 กันยายน 2559

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

   ประกาศ ณ วันที่ 29 30 และ 31 สิงหาคม 2559

    (นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย)
          เลขานุการบริษัท
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หลงัจำกทีผู่จ้ดั “เต้” ปิยะรฐั กลัย์จำฤก มอบ
โอกำสครั้งใหม่ให้กับสำวๆโดยกำร เปิดรับ

กำรณ์ต่ำงๆ ก็พร้อมรอให้ทุกคนเข้ำมำสัมผัส   
กันแล้วครับ ซ่ึงในวันที่เปิดรับสมัครที่ผ่ำนมำ
กไ็ด้รบัเสยีงตอบรบัจำกผูท้ีส่นใจกว่ำ 1,000 คน 
ก็น่ำชื่นใจมำกครับ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวน 
กำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรที่ให้เกียรติมำ
ช่วยร่วมตดัสนิว่ำใครทีม่คีณุสมบัตคิรบถ้วนกจ็ะ  
ผ่ำนเข้ำสูร่อบ 50 คน โดยวนัที ่13 กนัยำยนนี้ 
กจ็ะทรำบแล้วว่ำใครผ่ำนเข้ำรอบบ้ำง” เต้ ปิยะ-
รฐั กล่ำว
 “นอกเหนือจำกผู้เข้ำแข่งขันแล้ว ทุกคน      
ยงัได้รูไ้ปพร้อมกนัว่ำนอกจำกเมนเทอร์ลกูเกด 
อีก 2 เมนเทอร์ที่จะมำเพิ่มดีกรีควำมแซ่บให้    
กบัรำยกำรนัน้จะเป็นใคร สดุท้ำยนีก็้อยำกฝำก
ให้ตดิตำมชมรำยกำร THE FACE THAILAND 
ซซีัน่ 3 ด้วยนะครบั ออกอำกำศทำงช่อง 3 HD 
เริม่ ตลุำคม น้ี และสำมำรถตดิตำมควำมเคล่ือน 
ไหวรำยกำรได้ที่ www.facebook.com/The    
FaceTH ครบั แล้วมำสนุกกนันะครบั”

สมัครทัง้สำวแท้ สำวเทยีมเข้ำสูร่ำยกำรสุดปังที่
ทกุคนรอคอย “THE FACE THAILAND” ซี  
ซัน่ 3 อนัเป็นรำยกำรเรยีลลติีเ้ฟ้นหำสดุยอด 
THE FACE หน้ำใหม่ของเมอืงไทยทีไ่ด้กระแส
ตอบรบัอย่ำงล้นหลำม และ 13 กันยำยน ทีจ่ะ
ถงึนี ้ กจ็ะเผยโฉม 50 ผูแ้ข่งขันทีผ่่ำนเข้ำสู่รอบ
แรก พร้อมรูแ้น่ใครคอื 3 เมนเทอร์ ประจ�ำซซีัน่
“THE FACE THAILAND 2 ซีซ่ันทีผ่่ำนมำ 
แน่นอนว่ำมีแซ่บแบบไม่ซ�้ำกัน และได้รับกำร
ตอบรับจำกผู้ที่สนใจเข้ำมำสมัครเพื่อร่วมเป็น
หนึ่งในผู้เข้ำแข่งขันของรำยกำรเป็นจ�ำนวน
มำก มำในซซีัน่ 3 นี ้ควำมท้ำทำย และประสบ 
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สังคม

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�านวยการองค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)     
เปิดงาน “ชุมชนอุทยาน ต�านานศิลป์ วันสังคโลก ครั้งที่ 1 โดยมี ดร. 
พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกอบจ.สุโขทัย เข้าร่วมงาน 

ชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เดอะแพลทินัม กรุ๊ป 
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันฉลองครบรอบปีที่ 71 การประกาศ
อิสรภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีอะฮ์มัด รุซดีเอกอัครราชทูต
แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�าประเทศไทยให้การต้อนรับ 

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

O 09.00 น. พล.ต.อ. จกัรทิพย์ ชยัจินดำ ผู้
บญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต ิและ วรภัค ธนัยำวงษ์ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ธนำคำรกรงุไทย แถลง
ข่ำว ควำมร่วมมือกำรรบัช�ำระค่ำปรับจรำจรออน 
ไลน์ผ่ำนธนำคำรกรงุไทย ทีส่�ำนกังำนต�ำรวจแห่ง
ชำติ O 13.00 น. สรุชยั กจิก�ำจำย กรรมกำร
ผู ้จัดกำร บริษัท บิ๊กสตำร์ จ�ำกัด แถลงข่ำว
แคมเปญ “BOLD AS ONE” รวมกนัเป็นหนึง่ 
ส่งพลงัถงึฮโีร่พำรำลมิปิก ทีศ่นูย์กำรค้ำดเิอม็ควอ
เทียร์ O 13.00 น. นพ.ชำตรี ดวงเนตร 
กรรมกำรรองกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรใหญ่และประ 
ธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตักิำร-กำรแพทย์ บรษิทั กรุง 
เทพดสุติเวชกำร จ�ำกดั (มหำชน) แถลงข่ำว 5 กลุ่ม
โรงพยำบำลเครอื BDMS ผนึกก�ำลงัเตรยีมควำม
พร้อมนักวิ่งสู่กำรแข่งขัน “BDMS Bangkok 
Marathon 2016” ท่ีโรงพยำบำลกรุงเทพ O 
13.00 น. เกศมณ ีเลศิกิจจำ รองเลขำธกิำรและ
ประธำนกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องส�ำ 
อำง สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย และ คณุ
ลอย จนุ ฮำว ผูจ้ดักำรทัว่ไป บรษิทั อมิแพ็ค เอ็ก
ซบิชิัน่แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั แถลงข่ำวกำรจดังำน 
Beyond Beauty ASEAN–Bangkok 2016 ที่
โรงแรม S31 O ตัง้แต่ออกเหย้ำออกเรือนไป บรร 
ดำเพื่อนฝูงและคนสนิทต่ำงก็พำกันทักว่ำดูสวย
สดใส งำนน้ี แจน-จติติมำ วรรธนะสิน แอบ
กระซิบว่ำเป็นเพรำะมีเวลำดูแลสุขภำพมำกขึ้น 
และที่ส�ำคัญมี นพ.ณัฐพล พิณนิมิตร แพทย์ผู้
เชีย่วชำญด้ำนผวิหนงั แห่งมอร์โฟร์สสิ คลนิกิ เป็น
ทีป่รึกษำด้ำนควำมงำมและผิวพรรณ

  
 

ประกาศ
เรื่อง บอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2559

 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 ของบริษัท 
ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  
2559 ได้ลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับงวดหกเดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏชื่ออยู่ในสมุด 
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธี 
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม  
2559 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559

 จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
  
   ประกาศ ณ วันที่ 29, 30, 31 สิงหาคม 2559

         
           นายโรวัน  ดี อาซี่
               กรรมการผู้อำานวยการ
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สังคม

‘S&P’เปิดตัวขนมไหว้พระจันทร์
บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ำกดั 
(มหำชน) จดังำนแถลงข่ำวเทศกำล
ไหว้พระจันทร์ เปิดตัว “S&P Moon 
cake 2016” ภำยใต้คอนเซป็ต์ “พร
พระจนัทร์จำกใจ” เพือ่มอบสิง่ดีๆ
แทนควำมรูส้กึจำกใจ พร้อมส่งต่อ
พรล�้ำค่ำแก่คนท่ีคุณรักและห่วงใย 
ผ่ำนขนมไหว้พระจนัทร์หลำกหลำย
รสชำติ 
 ภทัรำ ศลิำอ่อน ประธำนกรรม 
กำร บมจ.เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท 
กล่ำวว่ำ เพ่ือส่งต่อพรจำกพระจนัทร์
และควำมปรำรถนำดีแก่คนท่ีรัก
ผ่ำนกำรไหว้พระจันทร์ ในปีนี ้ ได้
รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์รสชำติ
ใหม่สูตรเฉพำะของเอส แอนด์ พ ีที่
เป็นไฮไลท์ คอื ‘ขนมไหว้พระจนัทร์
ไส้หมอนทองคำรำเมล’ ‘ขนมไหว้
พระจันทร์ไส้คัสตำร์ดลำวำ’ และ 
‘ขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตำร์ด’ 
รวมท้ังยงัมรีสชำตอิืน่ๆ ให้ทกุท่ำน

ได้ลองอกี 10 รสชำติ (19 ไส้) นอก 
จำกน้ียังมีขนมไหว้พระจันทร์ของ
แบรนด์ในเครอื ทัง้ มังกรทอง และ 
Vanilla มำพร้อมกับโปรโมช่ันสุด
พเิศษ 
 หมอช้ำง-ทศพร ศรีตุลำ   
แนะ น�ำวธิขีอพรจำกพระจนัทร์ว่ำ 
ดวงจันทร์เป็นตัวแทนของควำมมี

เสน่ห์และอำยมุัน่ขวญัยนื ส�ำหรบั
กำรไหว้ขอพรจำกพระจันทร์ สิ่งที่
ต้องเตรียม ได้แก่ ธปู เทยีน ดอกไม้
สดหลำกส ี ผลไม้ทีม่คีวำมหมำยดี 
ส่วนขนมไหว้พระจนัทร์ถอืเป็นหวัใจ
หลกัส�ำคญั หำกขนมไหว้พระจนัทร์
มีค�ำมงคลอยู่ด้วยก็จะยิ่งเหมำะสม 
และทีต้่องมสีสีนัหลำกหลำยเพรำะ

วนัไหว้พระจนัทร์เปรยีบเสมอืนเทศ 
กำลเฉลมิฉลอง โดยส่วนมำกนยิม
ไหว้ขนมเป็นจ�ำนวนเลขคู ่ ส่วนทศิ
ในกำรไหว้ คือ หนัหน้ำไปทำงทศิ
ตะวันออก และเร่ิมไหว้ช่วงหัวค�่ำ
เป็นช่วงทีพ่ระจันทร์เพิง่ข้ึน ส�ำหรบั
ของไหว้อืน่ๆทีแ่นะน�ำ ได้แก่ เคร่ือง
ส�ำอำง แป้ง น�ำ้หอม หรือน�ำ้สะอำด
วำงไว้คูใ่บทบัทมิ เพรำะน�ำ้เป็นสือ่
คู่กับพระจันทร์ที่สำมำรถรับพลัง
จำกดวงจันทร์ได้ จำกนั้นก็น�ำมำ
ประพรมบนตวัเรำเพือ่ให้เกดิเสน่ห์
เมตตำมหำนยิม

  
 บริษัท เอส.พี. เพลเล็ท จำ�กัด

                                           วันที่ 30 สิงหาคม 2559

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง 

1.เปลี่ยนชื่อบริษัท 2.เพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงนามประทับตรา

ของบริษัท 3.การเพิ่มทุนจดทะเบียน 4.เพิ่มวัตถุประสงค์ ตั้งอยู่เลขที่  

461 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 10540

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

                                         ขอแสดงความนับถือ

       

    ( นายเบญจพงษ์  โล่ห์ชิตกุล )

                        กรรมการ

 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนะ จันทร์พาณิชระวี
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บริษัท ยูนิ คอนกรีต จำ�กัด

                                       วันที่ 30 สิงหาคม 2559

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นในมติพิเศษ ครั้งที่ 3/2559 ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เรื่อง 

1.เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 461 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ 

ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

     ขอแสดงความนับถือ

    

       ( นายเบญจพงษ์ โล่ห์ชิตกุล )

                   กรรมการ

 

 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณชนะ จันทร์พาณิชระวี
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ฉบับดิจิตอลรายวัน 11ปีที่ 17 ฉบับที่ 4397 (922) วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

สังคม

วทิติ ลีนตุพงษ์ ประธานกรรมการบรหิารฯ และ บรมกช ลนีตุพงษ์ รอง
ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยยานยนตร์ จ�ากัด แถลงข่าวเปิด
ตวัรถยนต์รุน่พเิศษ ThaiyarnyonCaravelle ของรถยนต์โฟล์คสวาเกน 
ที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

วิจัย วิสุทธิไกรสีห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ณัฐพล วิสุทธิไกร-  
สีห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จ�ากัด 
เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “อัมพวา กะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กะเทาะ
เปลือก สดจากต้น เสิร์ฟถึงโต๊ะ ราวกับเสกได้” 

ศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) จัดกจิกรรม 
“เชดิชคูรศูลิป์ของแผ่นดนิ” ประจ�าปี 2559 โดยผูท้ีไ่ด้รบัคดัเลือกในปีนี้
มทีัง้สิน้ 11 ท่าน พร้อมเข้ารบัมอบโล่เกยีรตยิศจาก ธานนิทร์ กรัยวเิชยีร 
องคมนตร ีทีศ่นูย์ส่งเสรมิศลิปาชพีระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

นพ.วรีวฒุ ิ อิม่ส�าราญ ผูอ้�านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ และนายก
สมาคมโรคมะเรง็แห่งประเทศไทยฯ และอนิทริา นาคสกลุ ผูจั้ดการส่วน
การตลาดผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล  
แถลงข่าว โครงการวาโก้โบว์ชมพ ูสู้มะเรง็เต้านม Beauty Inside ปี 2559

ทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดีกรมที่ดิน พร้อมด้วย สุรพงษ์ ไชยนิตย์ ผู้
ตรวจราชการกรมที่ดิน เขต 9, วิรัช ภูมิพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรม
เขต 10 มอบโฉนดท่ีดนิ จ�านวน 840 แปลง ให้แก่ราษฎรในพืน้ทีจ่งัหวดั
นครพนม ที่อ�าเภอศรีสงคราม อ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

วัลลีย์ นาคประสิทธ์ กรรมการบริหาร บริษัท สุขภัณฑ์คริสตินา (ประ 
เทศไทย) จ�ากัด ร่วมกับ ร้านบุญถาวร สี่แยกดอนจั่น  เชียงใหม่  จัด
กิจกรรม “Miracle of Bath with CRISTINA” เพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้
ความไว้วางใจเลือกใช้อ่างอาบน�้าวนคริสตินา 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการ “เก่า
ส�าหรับพี่ ใหม่ส�าหรับน้อง” มอบตุ๊กตาให้แก่เด็กด้อยโอกาส และ เด็ก
ก�าพร้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จังหวัดล�าพูน 

พษิณ ุสวุรรณะชฎ เอกอคัรราชทตู ณ กรงุย่างกุ้ง ให้เกียรตเิป็นประธาน
ในพธิเีปิดร้านกาแฟและอาหาร “แบลค็แคนยอน” สาขาแห่งที ่ 2 ที่
สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ โดยม ีประวทิย์ จตินราพงศ์ กรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ บจก.แบลค็แคนยอน (ประเทศไทย) ให้การต้อนรับ



ฉบับดิจิตอลรายวัน 12ปีที่ 17 ฉบับที่ 4397 (922) วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559

กีฬา

‘ชร์ูเล’จ�ำต้องถอนตัว

แนะ‘รนู’เลกิทมีชำติ

‘นโิค’ชนะกรงัด์ปรซ์ี

‘รดี’แชมป์บำร์เคลย์ส

อลนั เชียเรอร์ อดีตนักฟตุบอลทมีชำติอัง-
กฤษ ออกมำแนะ เวย์น รนูย์ี นกัเตะรุน่น้อง
ให้เลิกเล่นทีมชำติอังกฤษ เนื่องจำกปัจจุบัน
อำยเุข้ำไป 30 ปีแล้ว ถือเป็นงำนหนกัหำกจะ
ควบ 2 หน้ำทีค่อืทัง้กัปตนัทมี “ปิศำจแดง” 
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และกัปตันทีมชำติ
องักฤษ ส�ำหรบั รนูย์ี ตอนนีเ้ป็นเจ้ำของดำวยงิ
สงูสดุทมีชำตอิงักฤษ 53 ประต ูจำก 115 นดั 

องัเดร ชร์ูเล ปีกชำวเยอรมนขีองทีมโบรสุ
เซยี ดอร์ตมนุด์ ต้องถอนตวัจำกเกมอุน่เครือ่ง
ทีท่มีชำติเยอรมนจีะเจอกับ ฟินแลนด์ ในคืน
วนัพธุทีจ่ะถงึนี ้รวมถงึเกมฟตุบอลโลก รอบ
คดัเลือก ท่ีจะเจอกบั นอร์เวย์  คนืวนัอำทิตย์
ที ่4 ก.ย. เนือ่งจำกมปัีญหำกำรบำดเจบ็ ซ่ึง
ตอนนียั้งไม่มรีำยงำนว่ำ เจำคมิ เลฟิ กนุซือ
ทมีชำตเิยอรมน ีจะเรยีกใครมำลงเล่นแทน

นโิค รอสเบร์ิก คว้ำแชมป์ศกึ ฟอร์มูลำ วนั 
รำยกำร “เบลเยยีม กรงัด์ปรซ์ี” ด้วยเวลำ 1 
ชัว่โมง 44 นำท ี51.058 วนิำที ห่ำง แดเนียล 
ริคคิอำร์โด ที่เข้ำเส้นชัยเป็นที่ 2 ด้วยเวลำ 
14.113 วินำท ีส่วน ตำรำงคะแนนสะสม ประ 
เภทบุคคล อันดบั 1 ลอูสิ แฮมิลตัน 232 แต้ม 
อนัดบั 2 เป็นของ รอสเบร์ิก ท่ีมี  223 แต้ม 
และอนัดบั 3 แดเนยีล ริคคิอำร์โด ม ี151 แต้ม

แพทรคิ รดี นักกอล์ฟจำก สหรฐัอเมรกิำ 
คว้ำแชมป์เดอะ บำร์เคลย์ส แชมเปียนชพิ 
ด้วยสกอร์รวม 9 อนัเดอร์พำร์ พร้อมได้สทิธิ์
เข้ำแข่ง ไรเดอร์ คัพ (ในฐำนะผู้เล่นสหรฐั) 
ซึง่จะแข่งขนัตัง้แต่ 30 ก.ย. ส่วน เจสนั เดย์ 
มือ 1 โลกจำก ออสเตรเลยี สกอร์ 7 อนัเดอร์
พำร์ จบที ่4 ร่วม ตำมด้วย จอร์แดน สปีธ 
จบทีอั่นดบั 10 สกอร์รวม 5 อนัเดอร์พำร์ 

‘โปรเม’แชมป์เมเจอร์ที5่

โปรเม เอรียำ คว้ำแชมป์แคนำเดียน 
แปซฟิิก วเีมนส์ โอเพน อนัเป็นแชมป์แอล
พจีเีอ ใบที ่5 ในชวีติของเธอ ด้วยสกอร์
รวม 23 อนัเดอร์พำร์ 
 “โปรเม” เอรยีำ จฑุำนกุำล นกักอล์ฟมอื 
2 ของโลกชำวไทย ประกำศศักดำคว้ำแชมป์ 
แคนำเดยีน แปซฟิิก วเีมนส์ โอเพน ซึง่แข่งขนั
ทีป่ระเทศแคนำดำ อนัเป็นแชมป์แอลพีจเีอ ใบ
ที ่5 ในชวีติของเธอ    
 โดยในกำรแข่งขนัเมือ่คนืวนัอำทติย์ทีผ่่ำน
มำ หรอืเช้ำวนัจนัทร์ของไทย โปรเม เกบ็เพิม่
ได้อกี 6 อันเดอร์พำร์ ท�ำให้มีสกอร์รวม 23 
อนัเดอร์พำร์ เอำชนะ เซย์ ยอง คมิ ซึง่จบที ่2 
ไป 4 สโตรก ขณะที ่ลเิดยี โค แชมป์เก่ำและ
มอื 1 โลกจำก นวิซีแลนด์ ท�ำเพิม่ได้ 3 อนัเดอร์ 
สกอร์ 13 อนัเดอร์พำร์ จบอนัดบั 17 ร่วม
  โปรเม ถอนตวักลำงคนั หลงัจบกำรแข่งขนั
กอล์ฟในกฬีำ โอลมิปิก รอบที ่3 เนือ่งจำกเจบ็
เข่ำซ้ำย แต่ก็ฟิตกลบัมำลงแข่งขนั แคนำเดยีน 
แปซฟิิก วเีมนส์ โอเพน และคว้ำแชมป์ได้ดงั
กล่ำว
 “หลงัจำกถอนตวัใน โอลมิปิก ตอนแรกก็

คิดว่ำจะถอนตัวจำกรำยกำรสัปดำห์นี้ด้วยค่ะ 
เพรำะอำกำรเจ็บที่หัวเข่ำค่อนข้ำงแย่ แต่หลัง
จำกเดนิทำงมำทีแ่คนำดำ เมือ่วันจนัทร์ท่ีแล้ว 
(22 ส.ค.) อำกำรก็เริม่ดข้ึีนเรือ่ยๆ ซึง่เมือ่พอ   
ลงสนำมรอบแรกแล้ว ทุกอย่ำงก็เป็นปรกติดี   
ค่ะ ”
 นอกจำกนี ้โปรเม ยงักล่ำวว่ำเวลำเธอเล่น
กอล์ฟสิง่ทีค่ดิคอืจะมุ่งเล่นอย่ำงสนกุมำกกว่ำจะ
เอำชนะแต่อย่ำงเดยีว
 “หลังจำกฉันได้แชมป์รำยกำรแรก ก็รู้สกึว่ำ
ท�ำได้เป้ำหมำยแล้วค่ะ หลังจำกน้ันก็ไม่ได้
สนใจหรอกว่ำอันดับโลกจะเป็นอย่ำงไร ไม่
สนใจเลยว่ำจะได้แชมป์หรอืไม่ สิง่เดยีวทีอ่ยำก
ท�ำคอืมคีวำมสขุกบักำรเล่นเท่ำนัน้”    
 ส่วนผลงำนนักกอล์ฟไทยคนอื่นๆ “โปร
เนท” นนทยำ ศรสีว่ำง อนัดบั 23 ร่วม สกอร์ 
9 อนัเดอร์พำร์, “โปรนุก๊” บษุบำกร สขุพนัธ์ 
อนัดบั 59 ร่วม สกอร์ 2 อนัเดอร์พำร์, “โปร
ป่ำน” ปัณณรตัน์ ธนพลบญุรศัม์ิ อนัดบั 66 
ร่วม สกอร์ 1 อันเดอร์พำร์ และ “โปรก๊ิฟ” 
เบญญำภำ นภิทัร์โสภณ อนัดบั 70 ร่วม สกอร์ 
1 โอเวอร์พำร์

โลกกีฬา

“โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล จูบถ้วยแชมป์ แคนาเดียน แปซิฟิก วีเมนส์ โอเพน


