
ประชาชนทวงคืนอ�านาจ จี้ให้จัดการคนโกง 
กลับถูกด�าเนินคดีและจับกุมคุมขังเยี่ยงอาชญากร 
“บิ๊กมีสี” ยืมนาฬิกาเพื่อน 30 ล้าน ถือเป็นเรื่องส่วนตัว 
“บิก๊สกีาก”ี ยมืเงนิเพือ่นค้ากาม 300 ล้าน เป็นเรือ่งปรกติ 
กระบวนการยุติธรรมไทยๆจึงพิลึกพิลั่นและพิเรนทร์ 
“โคทม อารียา” ชี้ประเทศไม่ใช่ของ คสช. ฝ่ายเดียว 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นเสื้อเหลือง-กปปส. 
ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการชุมนุมในอดีตไม่ผิด 
“อนุดิษฐ์ นาครทรรพ” ให้ตื่นตัว “คลื่นสึนามิดิจิทัล” 
ไม่ใช่มีแต่วาทกรรม “Thailand 4.0”  
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เกดิเรือ่งผดิคำดกรณ ี“หมอธี” 
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงศกึษำ 
ธกิำร ทีก่ล้ำวิจำรณ์ “บิก๊ป้อม”  
ที่มีปัญหำเรื่องนำฬิกำหรูแต่
ยังไม่ยอมลำออก จนท�ำให้ถูก
มองว่ำเป็นคนมหีลกักำร มคีณุ 
ธรรมจรยิธรรมน่ำยกย่อง และ
คิดว่ำคงเกิดอำกำรมองหน้ำกัน 
ไม่ติดนั่งทับเก้ำอี้ต่อไปล�ำบำก 
แต่ผิดคำด ไม่มีกำรยื่นลำออก
เพื่อแสดงจุดยืน หรือให้ออก

ฐำนผิดมำรยำทวิจำรณ์พวก
เดยีวกนั แม้จะเกดิภำวะบวัช�ำ้
น�้ำขุ่น ยังดีที่เป็นลูกผู้ชำยพอ 
ที่จะยอมรับว่ำพูดจริง ไม่ใช่
กำรตัดต่อ แต่ไม่ใช่กำรให้สัม 
ภำษณ์เป็นแค่กำรพูดคุยกับ
นักข่ำวของบีบีซีไม่รู้ว่ำถูกอัด 
เสียง แต่ประเมินแล้วว่ำทน 
อยู่มองหน้ำกันไปจะเกิดแรง
กระเพือ่มทำงกำรเมอืงน้อยกว่ำ

โลกวันนี้มีประเด็น 2
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โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

น่าคิดว่ากรณีนี้
หากไม่มีคลิปเสียงยืนยัน

ไม่รู้ว่าจะยืดอกรับแบบนี้หรือไม่

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รำยวัน สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ พ.ศ. 2541 / ผู้ก่อต้ัง :  
สมบูรณ์ อิชยาวรกุล / เจ้ำของ : บริษัท โลกวันนี้ จ�ากัด / บรรณำธิกำรจัดกำร : สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ / ส�ำนักงำนบริษัท โลกวันนี้ จ�ำกัด : เลขที่ 71/25 

ถนนบรมราชชนน ีแขวงอรณุอมรนิทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 / กองบรรณำธกิำร : โทร.0-2422-8091, 0-2422-8092 แฟกซ์ 0-2422-8086 / e-mail : editor59lokwannee@gmail.com

 แต่ผิดคาด
 “หมอธี” ท�าแค่แถลงขอโทษ 
“บิ๊กป้อม” ยอมรับว่าเป็นเรื่อง 
ผิดมารยาทที่ไปวิพากษ์วิจารณ์
เพื่อนร่วมคณะรัฐมนตรี แต่ยืน 
ยันไม่ลาออก จะช่วยนายกรัฐ 
มนตรที�างานต่อไปเพราะยงัมัน่ใจ
ในตัวนายกฯ จนกว่าท่านจะเห็น
ว่าตนเองไม่เหมาะสมแล้ว
 ยังดีหน่อยก็ตรงที่เป็นลูกผู ้ 
ชายพอที่จะยอมรับว่าพูดจริง ไม ่
ใช่การตัดต่อ แต่ไม่ใช่การให้สัม 
ภาษณ์เป็นแค่การยืนพูดคุยกับ 
นักข่าวของบีบีซีไม่รู้ว่าถูกอัดเสียง
 อย่างไรก็ตามน่าคิดว่ากรณีนี้
หากไม่มีคลิปเสียงยืนยันไม่รู้ว่า 
จะยืดอกรับแบบนี้หรือไม่ เม่ือ
เทียบมาตรฐานทางจริยธรรมใน
ค�าพูดกับการปฏิบัติที่ยืนยันอยู ่
ท�างานต่อไปไม่ลาออก

(สมศักดิ์ ไม้พรต-รายงาน)

 การไม่ลาออกจากต�าแหน่ง
ของ “หมอธี” หากมองในมุม
การเมืองเข้าใจได้ว่าไม่อยากให้
ประเด็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
ถูกน�าไปขยายความจนเกิดผล 
กระทบต่อรัฐบาลทหารคสช.มาก 
กว่าที่เป็นอยู่
 ต้องไม่ลืมว่าก่อน “หมอธี” 
ออกมาแถลงข่าวได้เข้าพบเพื่อ 
พดูคยุกบั “บ๊ิกตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.)มาก่อน
 การผิดมารยาทวิจารณ์คุณ 
ธรรม จริยธรรม รัฐมนตรีร่วม
รัฐบาล ในความเป็นจริงไม่ว่ามอง
มุมไหนก็ออกได้สองหน้า คือ  
ไม่ลาออกเองก็ถูกเชิญให้ออก
 แต่ที่ไม่เกิดทั้งกรณีลาออกเอง
หรือถูกเชิญให้ออกคงเพราะประ 

เมนิแล้วว่ามีแต่เสียกับเสีย ถ้าลา
ออก “หมอธี” จะเป็นพระเอกถูก
ยกให้สูงกว่าคนอื่น จะมีแรงกด 
ดันพุ ่งเข้าใส่รัฐมนตรีคนอื่นๆที ่
ไม่ลาออก
 หากเชิญให้ออกจะเกิดกระแส
วิพากษ์วิจารณ์ผู้น�ารัฐบาลท่ีเลือก
อุ้มคนมีปัญหา ไม่สนับสนุนคนมี
หลักการ
 แม้จะเกิดภาวะบัวช�้าน�้าขุ ่น 
ก็ต้องทนท�างานร่วมกันต่อไป
 การไม่ลาออกแม้จะถูกตั้งค�า 
ถาม ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู ่บ้าง  
แต่น�้าหนักจะไปตกที่ “หมอธี” 
เพียงคนเดียวไม่กระทบชิ่งไปถึง
ผู้น�ารัฐบาลและรัฐมนตรีคนอื่นๆ
 กลายเป ็นระเบิดพลีชีพจุด 
เองตายเองคนเดียว
 การไม่ลาออกจะท�าให้สังคม
คดิถึงค�ากล่าวของ “หมอธ”ี ทีบ่อก
กับนักข่าวบีบีซีว่า
 “ไม ่มีทางที่จะเห็นนักการ 
เมืองไทยลาออก เพราะมาสาย 
เพราะมนัเป็น conscience (ความ
รู้สึกผิดชอบชั่วดี) ลึกๆ อยู่ในสาย
เลือด การรู้ว่าอะไรควร อะไรถูก 
มาสายไม่ผิดกฎหมาย ไม ่ผิด  
ethic (จริยธรรม)... เมื่อไม่ได้ฝึก
มาแต่เด็ก ให้หน้าบาง อยู่เมือง
ไทย ไม่มีทาง เมืองไทยเป็นอย่าง
หนาตราช้าง”
 เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
มีเอำไว้พูดเสริมภำพลักษณ ์
ให ้ดูดีมีหลักกำรเหนือกว ่ำ 
คนอื่นเท่ำนั้น เพรำะเรำไม่ได้
ฝึกมำแต่เด็กให้เป็นคนหน้ำ
บำง ก็เลยมีแต่พวกอย่ำงหนำ
ตรำช้ำงอย่ำงที่เห็น

ถึงจะดูตลกๆ และงงๆ อยู ่สัก
หน่อยแต่ก็เข้าใจได้กับท่าทีของ 
“หมอธี” นพ.ธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พูดกับ
นักเรียนไทยและนักธุรกิจไทย 
ในงานเลี้ยงรับรองที่สถานเอก 
อัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน 
แสดงตนเป็นผู้มีคณุธรรม จรยิธรรม
สูงด ้วยการพูดถึงกรณีนาฬิกา 
หรูของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประ 
วิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงกลาโหม ว่าหากเป็น
ตนเองคงลาออกไปตั้ งแต ่นา 
ฬิกาเรือนแรกแล้ว
 “เรื่องนาฬิกา ถ้าผมถูก ex 
posed (เปิดโปง) เรือนแรก ผม 
ก็ออกแล้ว อันนี้ถามผมนะ ส่วน
ใครจะว่าอะไร ให้ไปถามคนนั้น 
ของอย่างนี้ คนก็ไม่กล้าพูด กลัว
อะไร ท�าไม พูดแล้ว มันจะมา 
ไล่ผมออกหรือ”
 เมื่อข่ำวนี้ถูกเผยแพร่ออก
มำใครก็คำดกำรณ์ว่ำจะท�ำให้
มองหน้ำกันไม่ติด อยู่ท�ำงำน
ร่วมกันต่อไปได้ยำก

บัวช�้ำน�้ำขุ่น?

ภาพจาก บีบีซีไทย-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน
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In Brief : ย่อความ

น�้ำผึ้งหยดเดียว

ทรรศนะ

ทหำรก็ต ้องยอมรับเพ่ือให้ผ ่อน 
คลำยไม่ล็อกแน่นเกินไป ท�ำให้
บรรยำกำศผ่อนคลำย ไม่ไปซ�้ำเติม
ปัญหำเดิมๆ ถ้ำซ�้ำรอยเดิมอีก ก็จะ
กลำยเป็นปัญหำลุกลำมใหญ่โตได้ 
เพรำะหำกติดไฟขึ้นมำแล้วก็ยำกที่
จะดับได้ง่ำยๆ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ก็ขอบใจที่ฝ่ายทหารไม่เซ็นเซอร์ ส่วนทหารก็
ต้องยอมรับเพ่ือให้ผ่อนคลายไม่ล็อกแน่น 
เกินไป ท�าให้บรรยากาศผ่อนคลาย ไม่ไป 
ซ�้าเติมปัญหาเดิมๆ ถ้าซ�้ารอยเดิมอีก ก็จะ 
กลายเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โตได้ เพราะ 
หากติดไฟขึ้นมาแล้วก็ยากที่จะดับได้ง่ายๆ
 เพราะฉะนั้นการอยู ่ร ่วมกัน การผ่อน 
คลาย ไม่ตึงไปก็ไม่เครียดจนเกินไป ถือเป็น 
บุญของประเทศไทยก็แล้วกัน เม่ือฝ่ายทหาร 
ก็ถอยหลังตีกรรเชียงออกมาหน่อย 
 ฝ่ายนักศึกษาก็พอใจ ขอบใจ ถือเป็นการ
ถ้อยที ถ้อยอาศัยกัน อะลุ่มอล่วยกัน เพราะ 
เราต่างก็ได้บทเรียนความชอกช�้ามามากแล้ว  
จะให้ช�้าแล้วช�้าอีกมันก็ไม่ควร 
 จึงถือว่ำโชคดีของประเทศไทยที่ควร
จะผ่ำนเรื่องร้ำยไปให้ได้ เพรำะผู้คนก็ยัง
หวำดหวัน่พรัน่พรงึกนัว่ำจะเกดิปัญหำขึน้
มำอกี แต่ดสูถำนกำรณ์แล้วน่ำจะพอไปได้ 
พอจะอยู่กันอย่ำงสงบได้ นอกจำกใครจะ
ไปจุดอะไรขึ้นมำอีก ก็เชื่อมั่นว่ำบ้ำนเมือง
จะสงบจะดีขึ้น
 เจริญพร

ช่วงนี้ข ่าวมีต้องที่ต ้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
เพราะมีการตลบโต้กันไปมา พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม มีข่าวปล่อยว่าท่าน 
จะลาออก แล ้วจะให ้  พล.อ.ประยุทธ ์  
จันทร์โอชำ นายกรัฐมนตรี เป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมอีกต�าแหน่ง แต  ่
พล.ท.คงชีพ ตันตระวำณิชย์ โฆษกกระ 
ทรวงกลาโหม ก็ยืนยันว่าพล.อ.ประวิตรยัง 
จะท�างานต่อไป ยังเข้มแข็ง  
 ข่าวที่ออกมาเป็นเร่ืองที่น่าคิด หรือจุด
ประกายอะไรหรอืไม่ จะเป็น “น�า้ผึง้หยดเดยีว” 
อย่างท่ีบางคนบอกหรือไม่ จะเป็น “น�้าผึ้ง 7 
หยด” อย่างฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรม 
ศาสตร์ท่ีเพ่ิงผ่านไปเมือ่เร็วๆนีห้รือเปล่า เพราะ 
เรื่องนาฬิกา 25 เรือนกลายเป็น “น�้าผึ้ง 25 
หยด” ที่คนเอามาพูดเอามาล้อกันสนุกสนาน 
จนกลายเป็น “นาฬิกาของนนทก” อย่างที่ล้อ
เลียนในงานฟุตบอลประเพณี เอานนทกมา 
ล้อเลียนการเมือง 
 การล้อเลียนการเมืองถือเป็นธรรมเนียม 
ที่ท�ากันทุกปี แต่ปีนี้ผ่อนคลายความเข้มงวด 
ลงบ้าง ฝ่ายนกัศกึษาทัง้จฬุาฯและธรรมศาสตร์

เจ้ำสัวนักล่ำ
“เสือด�ำ” ที่ถูกล่าและฆ่าเพื่อเป็น
อาหาร ท�าให้เกิดกระแสสังคมรุม 
ประณามดังกระหึ่ม พร้อมการสัมมนา
ของนักวิชาการและชมรมต่างๆ รวม 
ถึงการสร้างสัญลักษณ์ “เสือด�ำ”  
เพ่ือประณามและกระตุ้นให้สังคมตื่น
ตัวอย่างจริงจัง ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่อง 
เงียบหายไปเหมือนหลายเหตุการณ์ 
ในอดีต  
 ที่ส�ำคัญโพลส�ำรวจยังระบุว่ำ 
ประชำชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นใน
กระบวนกำรยตุธิรรม เหมอืนกรณี 
“นำฬิกำเพื่อนให้ยืม” โดยเฉพำะ
ระบบรำชกำรทีย่งัเตม็ไปด้วย “ระ 
บบอุปถัมภ์”  ไม่เว้นแม้แต่รัฐบำล
รัฏฐำธิปัตย์ที่ประกำศจะ “ปฏิรูป
ประเทศ” แต่แค่ “หวยแพง” ก็ยัง
แก้ไม่ได้!
 ปัจจุบัน “เจ้ำสัวนักล่ำ” พร้อม
พวก 4 คนถูกด�าเนินคดีแล้ว 10 ข้อหา 
คอื 1.ข้อหาล่าสตัว์ป่าในเขตรกัษาพนัธุ์
สัตว์ป่าฯโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ล่า 
สัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
3.มีซากสัตว์ป่าไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาต 4.พยายามล่า 
สัตว ์ป ่าในเขตรักษาพันธุ ์สัตว ์ป ่า  
5.น�าอาวุธปืนหรือเครื่องจับหรือล่า 
สัตว์ป่าเข้าไปในเขตรักษาพันธุ ์สัตว์ 
ป่า โดยไม่ได้รับอนุญาต  
 6.รับไว้ช่วยเหลือซ่อนเร้นซากสัตว์
ป่าที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
7.เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 8.มีเครื่องมือล่าสัตว์
ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความ
ผดิลหโุทษ 9.มอีาวธุปืนและเครือ่งกระ 
สุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต และ 10.ข้อ 
หาคอืข้อหาตดิสนิบนเจ้าพนกังาน
 สังคมจึงต้องเกำะติดอย่ำงใกล้
ชิดเพรำะเรื่องนี้จะถูก “ลำกยำว” 
จนผู้คนลืมเลือน!
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เศรษฐกิจ

KPLUSชูธง‘ไลฟ์สไตล์แพลตฟอร์ม’

นายพัชร สมะลาภา รองกรรมการ
ผู ้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกร 
ไทย กล่าวว่า เป้าหมาย K PLUS 
คือ การสร้างประสบการณ์การใช้
บริการของลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ 
ทั้งลูกค้าบุคคลและเจ้าของร้าน 
ค้าต่างๆ จึงพัฒนาดิจิทัลเทคโน 
โลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้น น�าข้อมูลของ
ลกูค้า (Big Data) มาวเิคราะห์เพือ่
ตอบโจทย์ธุรกิจและปรับใช้กับ
กระบวนการหลังบ้าน เช่น การ
วิเคราะห์ข้อมูล การเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบรหิารความเสีย่ง การให้
บริการสินเชื่อส ่วนบุคคลและ 
ธุรกิจ ท�าให้การให้บริการผ่าน
แอปฯ K PLUS เข้าถึงความต้อง 
การลูกค้าเฉพาะกลุ ่มได้ดียิ่งขึ้น  
ซ่ึงปัจจบุนัมยีอดท�าธรุกรรม 3,000 
ล้านรายการต่อปี ปรมิาณธรุกรรม 
6.3 ล้านล้านบาทจากฐานลูกค้า 
7.5 ล้านราย โดยตั้งเป้าผู ้ใช ้ 
งานแอปฯ K PLUS เพิม่เป็น 10.8 
ล้านรายและ K PLUS SHOP  
1 ล้านร้านค้าภายในสิ้นปีนี้
 ธนาคารจึงพัฒนา K PLUS 
ให้เป็น Lifestyle Platform ที่ตอบ
โจทย์ทุกด้านของชีวิต รวมทั้งตอบ

สนองความต้องการของลูกค้า 
รายย่อยและเพ่ิมโอกาสให้ธุรกิจ
ขนาดเล็ก โดยเชื่อมโยงบริการ 
ของแอปฯ K PLUS SHOP เพื่อ
ต ่อยอดให้แข็งแกร่งย่ิงขึ้น ซึ่ง 
ไตรมาสแรกมี 4 ฟังก์ชัน ได้แก่ 
1.ฟังก์ชัน Quick Pay สามารถ 
จ่ายเงินรวดเร็ว ไม่จ�าเป็นต้อง
ล็อกอินเข้าระบบ แค่สแกนคิวอาร์
โค ้ด 2 .ช็อปสินค ้าบนแอปฯ  
K PLUS ได้เดือนมีนาคมนี้ เป็น

กสิกรไทยพัฒนำแอปฯ K PLUS เป็น“ไลฟ์สไตล์ แพลตฟอร์ม” 
ตอบโจทย์ชีวิตทุกด้ำน เปิด 4 ฟังก์ชันเด็ดโดนใจทั้งลูกค้ำรำย
ย่อยและร้ำนค้ำ จ่ำยเงินรวดเร็วด้วย Quick Pay QR Code ซื้อ
ขำยสะดวกด้วยฟังก์ชันขำยและเรียกเก็บเงินผ่ำนโซเชียลมีเดีย 
พร้อมเชื่อมสินเชื่อบุคคล ตั้งเป้ำ 10.8 ล้ำนรำยในปีนี้

การตลาดรูปแบบใหม่ : สุธาทร สุทธิสนธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
พร็อพทูมอร์โรว์ จ�ากัด ลงนามความร่วมมือกับ คงศักดิ สุวัชราภิสิทธิ์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร สมาร์ทฟินน์ โซลูชั่นส์ เพื่อร่วมกันท�าการตลาดผ่าน www.
smartfinn.com ศูนย์กลางเพื่อการขายฝากรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงง่าย 

คืนกำาไรสู่สังคม : ธราธร รัตนศรีทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ออล
ล่า จัดฝึกอบรมในโครงการคืนก�าไรสู่สังคม “ปลูกปัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ 
สถานศึกษา” ให้กับนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ บางปะกง เพ่ือต่อ 
ยอดความรู้จากการปฏิบัติจริงในโรงงานและน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายสชุาต ิลายลกัษณ์ศริ ิกรรมการ
บริหารบริษัท ธนูลักษณ์ จ�ากัด 
(มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ เปิด
เผยนโยบายการผลิตและจ�าหน่าย
สินค้าเองเพ่ือความคล่องตวัในการ
ท�าตลาดและไม่ซ�้าซ้อนบริษัทใน
เครือ จากเดิมบริษัทเป็นผู้ผลิต 
สินค้าและให้บริษัทในเครือ อย่าง
บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูจ้�าหน่าย แต่
เดือนกันยายนปีที่แล้วได้ตั้งฝ่าย
ขายและการตลาด พร้อมน�าเข้า
สนิค้ามาจ�าหน่ายเป็นแบรนด์แรก
คือโอลิมป์ เสื้อเชิ้ตส�าหรับผู้ชายที่

‘ธนลัูกษณ์’ทุม่50ล้ำนแบรนด์‘OLYMP’

ตลาดนัดออนไลน์ที่สามารถเลือก
ซื้อสินค้าหลากหลาย 3. บริการ 
สินเช่ือบุคคลโดยพิจารณาจาก
ความเส่ียงของลูกค้าแต่ละราย 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้า และ 4.ขยายฐานร้านค้าไป
ยังกลุ่มธุรกิจรายย่อยที่ขายสินค้า

เป้างบการตลาดประมาณ 50 ล้าน
บาทในปีแรก เพื่อสร้างแบรนด์ 
ให้เป็นที่รู้จักและเน้นสื่อออนไลน์
เพื่อให้เข้าถึงกลุ ่มผู ้ชายยุคใหม่ 
โดยตั้งเป ้ายอดขายปีแรก 30  
ล้านบาทและเพิ่มเป็น 100 ล้าน
บาทใน 3 ปี

หรือบริการที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�า
วัน ผ่านฟังก์ชัน “ขายและเรียก
เก็บเงินผ่านโซเชียลมีเดีย” เช่น  
เฟซบุ๊ก เมสเซนเจอร์ อินสตา 
แกรม ไลน์ วอทแอพได้ทันที 
เพียงแค่ส ่งบิลที่อยู ่ในรูปแบบ 
คิวอาร์โค้ด

มียอดขายอันดับ 1 จากเยอรมนี 
ด้วยยอดขาย 12 ล้านตัวต่อปี  
มีมูลค่า 258 ล้านยูโร 
 ล่าสุดบริษัทได้รับลิขสิทธิ์ใน
การน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเสื้อผ้า
แบรนด์โอลิมป์ เนื่องจากมองเห็น
ช่องว่างทางการตลาด เพราะตลาด
เสื้อเชิ้ตของไทยที่มีเสื้อเชิ้ต 100% 
คอตตอน นอน-ไอรอนยังน้อย
มาก และทีส่�าคญัจดุขายของแบรนด์
โอลิมป์สอดคล้องกับความต้อง 
การของผู้ชายยุคใหม่ที่ชอบความ
สะดวกสบาย รีดง่ายและใส่สบาย
แบบเข้ารูป (สลิมฟิต) โดยได้ตั้ง
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ข่าวย่อย

ฮอกกีห้ญงิ2เกำหลพ่ีำย 
ทีมฮอกกี้น�้าแข็งหญิงรวมชาติ
เกาหลี ไม่น่าจะมีหวังผ่านเข้า
สู่รอบชิงชนะเลิศ หลังพ่ายให้
กับทีมชาติสวีเดนถึง 8-0 ใน
การแข่งขันรอบแรกกีฬาโอลิม 
ปิกฤดูหนาว เม่ือคืนวันจันทร์ 
ท่ามกลางความพยายามครั้ง
ประวัติศาสตร์ที่เกาหลีเหนือ
และเกาหลใีต้รวมทมีกนั บรรดา
เชียร์ลีดเดอร์สาวเกาหลีเหนือ
ร้องเพลงเชียร์ทีมรวมชาติสอง
เกาหลีเป็นครั้งแรกในกีฬาโอ 
ลมิปิก จากความพ่ายแพ้ครัง้นี้ 
ซาราห์ เมอร์เรย์ โค้ชทีมชาติ
เกาหลีบอกว่า ทมีได้เรยีนรูป้ระ 
สบการณ์จากการแข่งขันใน
ครัง้นี ้หลงัจากทีไ่ม่เคยเข้าแข่ง
ระดับโอลิมปิกมาก่อนและไม่
เคยเล่นกบัทมีชัน้น�า โดยบอก
ว่าความพ่ายแพ้จะเป็นโอกาส
ดีที่จะได้ปรับปรุงทีมให้ดีขึ้น  

ตรษุจนีห้ำมจดุประทดั 
มาตรการห้ามจุดประทัดใน
กรุงปักกิ่งและ 444 หัวเมือง
ใหญ่ทัว่ประเทศจนีท�าเอาธุรกิจ
ค้าประทัดในเทศกาลตรุษจีน
ปีนีถ้งึกบัซบเซา การค้าประทดั
ลดลงกว่า 30% มาตรการดัง
กล่าวซึ่งมีเป้าหมายในการลด
ปัญหามลพิษและฝุ่นควันซึ่ง
ประกาศใช้เม่ือปีที่แล้วได้ยืด
ขยายออกมาถึงปีนี้ 

นักล่ำโดนขย�้ำเอง 
เจ้าหน้าที่ต�ารวจของลิมโปโป 
รายงานว่า มีผู ้ต้องสงสัยว่า 
เข้ามาลกัลอบล่าสตัว์ป่า ถกูฝงู
สิงโตรุมขย�า้กนิเนือ้จนแทบไม่
เหลอืซากทีอุ่ทยานแห่งชาตคิรู
เกอร์ในแอฟริกาใต้ เหลือ
เพียงส่วนศีรษะและเศษชิ้น
เนือ้บางอย่าง รวมทัง้ยงัพบปืน
ไรเฟิลล่าสตัว์ตกอยูใ่กล้ตวัเมือ่
เช้าวันเสาร์

ต่างประเทศ

‘ทรัมป์’จี้‘ปูติน’บีบโสมแดง

ท�าเนียบขาวสหรัฐแถลงว่า ผู้น�า
สหรัฐย�้าถึงความส�าคัญของการ
ด�าเนินมาตรการขั้นต่อไปเพื่อ 
รับประกันให้เกาหลีเหนือปลด 
อาวุธนิวเคลียร์ ก่อนหน้านี้ประ 
ธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับสื่อเมื่อ
เดือนที่แล้วหาว่ารัสเซียช่วยเหลือ
เกาหลเีหนือในการหลบเลีย่งมาตร 
การคว�่าบาตรของนานาชาติที่ม ี
ขึ้นเพื่อลงโทษเกาหลีเหนือจาก
การเดินหน้าพัฒนาขีปนาวุธติด 
หัวรบนิวเคลียร์ที่สามารถยิงไกล
ถึงสหรัฐ และว่ารัสเซียไม่ให้ความ
ร่วมมือในการกดดันเกาหลีเหนือ
เลย ขณะท่ีรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าว
หาทีว่่าไม่ท�าตามมตคิว�า่บาตรของ
สหประชาชาติ
 ขณะที่นายกรัฐมนตรีชินโซ  
อาเบะ ของญี่ปุ่นกล่าววันนี้ว่า เขา
และประธานาธิบดีมุน แจอิน  
ของเกาหลีใต้เห็นพ้องกันว่าจ�า 
เป็นต้องกดดันเกาหลีเหนือใน
ระดับสูงสุด

 นายอาเบะยังกล่าวด้วยว ่า  
เขายืนยันกับนายมุน ว่าความตก 
ลงระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กรณี
สตรีที่ตกเป็นทาสบ�าเรอทางเพศ
ทหารญี่ ปุ ่นสมัยสงครามโลก 
คร้ังที่สองอยู ่ในช่วงขั้นตอนสุด 
ท้ายและไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้แล้ว แถลงการณ์ของนายก 
รัฐมนตรีอาเบะมีขึ้นในรัฐสภา
ญี่ปุ่นภายหลังเขาได้พบหารือกับ
ประธานาธิบดีมุน นอกรอบพิธี
เป ิดการแข ่งขันกีฬาโอลิมป ิก 
ฤดูหนาวพย็องชังในเกาหลีใต้
 ส่วนทางด้านสื่อทางการเกา 
หลีเหนือรายงานว่า นายคิม จอง
อึน ผู้น�าเกาหลีเหนือกล่าวว่า เป็น
เร่ืองส�าคัญที่จะต้องเสริมสร้าง
บรรยากาศทีอ่บอุ่นเพือ่น�าไปสูก่าร
ปรองดองและเจรจากัน ภายหลัง
ได้หารือกบัคณะเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู

เจ้าชายแฮร์รแีห่งองักฤษจะประทบั
รถม้าพระท่ีนัง่หลังพธิเีสกสมรสให้
สาธารณะชนร่วมยินดี วันมหา
มงคล เมื่อวานนี้ พระต�าหนักเคน
ซงิตนั ในกรงุลอนดอนของอังกฤษ 
ประกาศรายละเอียดงานพิธีเสก
สมรสของเจ้าชายแฮร์รีองค์รัชทา 
ยาทล�าดับ 5 แห่งราชวงศ์อังกฤษ 
กับพระคู่หมั้นสาว นักแสดงชาว
อเมริกัน เมแกน มาร์เคิล ว่า เจ้า
ชายแฮร์รจีะประทับรถม้าพระทีน่ัง่
พร้อมว่าท่ีพระชายา เป็นระยะทาง

ประทับรถม้ำงำนพิธีเสกสมรส 

ส่วนในช่วงเย็นวันเดียวกัน เจ้าฟ้า
ชายชาร์ลส์ พระบิดาจะทรงเป็น 
เจ้าภาพจัดเลี้ยงพระกระยาหาร 
ค�่าต้อนรับเจ้าชายแฮร์รีและว่าที่
พระชายาพร้อมพระบรมวงศานุ
วงศ์และพระสหายสนิท

เกาหลีเหนือที่เดินทางกลับประ 
เทศแล้วภายหลังเยือนเกาหลีใต้
เป็นเวลา 3 วันเพื่อเข้าร่วมพิธ ี
เป ิดการแข ่งขันกีฬาโอลิมป ิก 
ฤดูหนาวพย็องชัง
 ส�านักข่าวกลางเกาหลี หรือ 
เคซีเอ็นเอ ของทางการเกาหลี 
เหนือรายงานว่า นายคิม จองอึน
ยังแสดงความพอใจในการเยือน
คร้ังนี้และกล่าวว่าเขารู้สึกประทับ
ใจอย ่ างยิ่ งที่ เ กาหลี ใต ้แสดง 
ความจ ริ ง ใจและขอขอบคุณ 
อย ่างไรก็ตามสื่อเกาหลีเหนือ 
ไม่ได้รายงานอ้างข่าวท่ีผู ้น�าเกา 
หลีเหนือมอบสารผ่าน คิม โยจอง 
น ้องสาวซึ่ งเป ็นผู ้แทนมาร ่วม 
พิธี เป ิดโอลิมป ิกเพื่อเชิญชวน
ประธานาธิบดีมุน แจอินของ
เกาหลีใต้ให้เดินทางเยือนประ 
เทศ

ส้ันๆหลงัเสร็จส้ินพิธีการเสกสมรส
ภายในโบสถ์เซนต์ จอร์จ ภายใน
บริเวณปราสาทวินด์เซอร์ เมืองวิน
ด์เซอร์ นอกกรุงลอนดอนซึ่งจะ
มีจัสติน เวลบี อาร์คบิชอฟแห่ง
แคนเตอร์บิวรี เป็นองค์น�าประกอบ
พิธี ในช่วงบ่ายวันที่ 19 พ.ค. ทั้งนี้
เพื่อให้สาธารณะชนได้มีโอกาส
ชื่นชมพระบารมีและร่วมยินดีกับ
วันพิธีมหามงคลของพระองค์ จาก
นัน้จะเข้าร่วมงานเลีย้งต้อนรับแขก
ผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญจากทั่วโลก 

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธำนำธิบดี
สหรัฐก ล่ำวกับวลำดิเมียร์ ปู
ติน ประธำนำธิบดีรัสเซียว่ำ
ต้องด�ำเนินกำรมำกขึ้นเพื่อ
ช่วยสกัดโครงกำรนิวเคลียร์
เกำหลีเหนือ หลังจำกที่เคยว่ำ
รัสเซียไม่ให้ควำมร่วมมือเรื่อง
เกำหลีเหนือ 

วลาดิเมียร์ ปูตินโดนัลด์ ทรัมป์
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โทร. 09-8932-4287, 06-2782-4616

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงาน
รีดผา

คาแรง 500 บาท/วัน

10
อัตรา

10
อัตรา

• เพศชาย/หญิง • คาแรง 330 บาท/วัน 
• สวัสดิการประกันสังคม+ที่พัก

THAI TAI INTER-P1-240118

โทร. 0-2226-3034-6

พนักงานขาย
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับสมัครด่วน!

สนใจสมัครติดต่อ  บจก.ไทย-ไท อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
เลขที่ 141-143-145 ซอยสุขา 1 ถนนตีทอง 

แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

คุณสมบััติผู้สมัคร
1. มีประสบการณ์ด้านงานขาย

2. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ไม่จำากัดสาขา

4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

E-mail : info@thaitai.co.th

บริษัทฯ จำาหน่ายเครื่องใช้สำานักงาน และตรายางหมึกในตัว SHINY

Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055

ปีที่ 16 ฉบับที่ 4039 (564) วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558ปีที่ 19 ฉบับที่ 4768 (1293) วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

PATARA Premium 080218=4*6.5

1

2
3

สนใจสมัครงานติดต่อได้ที่
เลขที่ 62 หมู่ 5 ซอยลำาโพ 39 ต.ลำาโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

E-mail : patara6668@gmail.com

โทร.08-1937-1351โทร.08-1937-1351

พนักงานขับรถ 
(รถกระบะ, รถ 6 ล้อ)
* ชำานาญเส้นทางในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

สมุห์บัญชี/พนักงานบัญชี
* มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

พนักงานฝ่ายผลิต/ทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำากัด
ภัทรกิจพรีเมี่ยม

เราเป็นผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมให้ห้างร้าน 
ตา่ง ๆ  ทัว่ประเทศและกำาลงัเปดิรบัสมคัรผูร้ว่มงานหลายอตัรา ดงันี้
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บริษัท สยามนิตติ้งโปรดักส์ จ�ากัด
ต้องการรับสมัครด่วน!

Main Responsibilities : 
 • น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้ำ Modern tread BigC, Lotus , Hyper

 • ให้ค�ำแนะน�ำพนักงำนขำย (P.C.) ให้เข้ำใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

       ตลอดจนกำรจัดเรียงสินค้ำตำม Planogram

 • ตรวจสอบยอดขำยและยอดคงค้ำงกับพนักงำน P.C. ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน จัดส่ง เพื่อเติมสินค้ำในแต่ละสำขำ 

    ตลอดจนเอกสำรกำรขำยสินค้ำที่เกี่ยวข้อง

 • วิเครำะห์กำรขำยของแต่ละเขตในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ

 • ปรับปรุงยอดขำยตำมนโยบำย เป้ำหมำยของบริษัทที่ก�ำหนด

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง  อำยุระหว่ำง 25-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรขำยสินค้ำ และกำรวำงแผนกำรขำย 

       กลุ่มลูกค้ำ Modern trade อย่ำงน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏบิติังำนนอกสถำนทีโ่ซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่ำงดี

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

Qualification & Experience :
 • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS Off ifice, Internet, E-Mail ได้เป็นอย่างดี
 • มปีระสบการณ์ทางด้านประสานงานการขายกลุม่ลกูค้า Modern trade อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Main Responsibilities :
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับงานขาย การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
      และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ และส่งตัวอย่างให้กับลูกค้าตลอดจน
      ด�าเนินการเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในตลอดจนการวางแผนจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

3. PC STOCK พนักงานเติมสินค้า (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 10 Position

Main Responsibilities : 
 • เติมสินค้ำหน้ำร้ำน จัดเรียงและนับสต๊อกสินค้ำงำน Hair & Accessories 

    กลุ่มลูกค้ำ Modern trade BigC, Lotus, Hyper

 • ประสำนงำนกำรเติมสินค้ำใน SHOP แต่ละสำขำ ตำมแผนงำนประจ�ำวัน 

 • ตรวจสอบยอดขำย และยอดสินค้ำคงค้ำงกับ PC ในแต่ละสำขำ

 • ประสำนงำนต่ำง ๆ กับหน่วยงำนภำยในเพื่อให้กำรขำยเสร็จสมบูรณ์

 • รับผิดชอบงำนเอกสำร Sales Order, Deliver Plan, Sample Request, 

    Stock Report, Sales Report และอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย

 • สรุปผลกำรปฏิบัติงำน/รำยงำนปัญหำกับทำงบริษัท สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

Qualification & Experience :
 • เพศชำย/หญิง อำยุระหว่ำง 23-35 ปี

 • วุฒิกำรศึกษำระดับ อนุปริญญำขึ้นไป สำขำกำรขำย หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรเป็นหัวหน้ำงำน และกำรวำงแผนกำรขำย อย่ำงน้อย 2 ปีขึ้นไป

 • สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่โซนกรุงเทพฯและปริมณฑล และเดินทำงต่ำงจังหวัดได้

 • สำมำรถใช้งำนโปรแกรม MS Office ได้

 • มีทัศนคติเชิงบวก และทักษะกำรท�ำงำนเป็นทีม

 • หำกสำมำรถเริ่มงำนได้ทันทีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ

1. Customer Service Staff (Sales Admin.) (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 1 Position
อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท

อัตราค่าจ้าง : 15,000–25,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

อัตราค่าจ้าง : 9,500–12,000 บาท+ค่าเดินทาง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

2. Local Sales (ประจ�าส�านักงานใหญ่) 2 Position

โทร. 02-674-9700 ต่อ 6122, 6123 หรือ 037-285-133-6

โทร. 02-674-9700 กด 8 (รอสัญญาณ) กด 24สนใจสอบถาม ที่อยู่ 861/8 ซ.วัดไผ่เงิน ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120



ฉบับดิจิตอลรายวัน 8ปีที่ 19 ฉบับที่ 4768 (1293) วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สังคม

‘เซ็นทรัลเวิลด์’ฉลองตรุษจีน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมกับ ททท.และศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ฉลอง
เทศกาลตรุษจีนมหามงคลสุด
อลังการ ในงาน The Great 
Chinese New Year 2018 “The 
World of Blessing” เริ่มศักราช
ใหม่ด้วยที่สุดแห่งความเป็นมงคล
ของสวรรค์ รวมสุดยอดของไหว้ 
เทพเจ้ามงคล วฒันธรรมระดบัโลก 
 น�าโดยบอสใหญ่แห่งซีพีเอ็น 
ปกรณ์ พรรธนะแพทย์, ดร.ณัฐ
กิตติ์  ตั้ งพูลสินธนา ร ่วมด ้วย  
ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ พร้อมด้วย  
ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท. และ  
จางโป รอง ผอ.ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เปิด
งานฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่ง
ใหญ่ จัดโชว์ลั่นกลองชัยเพื่อความ
โชคดี มีชัยชนะ อ�านาจชื่อเสียง 

ค้า เพียงช็อปปิ้งภายในร้านค้า 
ของศูนย์ฯ ครบ 2,500 บาท รับ
ฟรีเครื่องรางมงคล 1 ชิ้น ตลอด
เทศกาลตรุษจีน
 ด้านดาราสาวหมวย เมย์-
พิชญ์นำฏ สำขำกร บอกว่า ที่
บ้านฝั่งคุณแม่เป็นคนจีนจะมีพิธี
ไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้าขอพร
ในช่วงตรุษจีนทุกปี รุ่นเมย์จะจัด
ของไหว้กนัไม่ค่อยเป็นแล้วกอ็าศยั
มาช็อปที่เซ็นทรัลฟู ้ดฮอลล์ ให้ 
เจ้าหน้าแนะน�าการจดัชดุไหว้แบบ
ที่ถูกต้องให้ สะดวกครบครันตาม
ธรรมเนียมเป๊ะ นอกจากของไหว้
แล้วที่ “เซ็นทรัลเวิลด์” ยังมีของ
มงคลให้เลือกซื้อบูชา มีเทพ 8 
เซียน และเทพ 8 ทิศให้สักการะ
บูชาขอพรในเรื่องต่างๆเรียกได้ว่า
มาทีเ่ดยีวได้เสรมิสริมิงคลของชวีติ
ครบทุกทิศ ครบทุกด้านเลยค่ะ

โดย ตั๊ก-นภัสกร มิตรเอม พร้อม
โชว์สุดพิเศษจากศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศจีน โดยมีนักแสดง 
ชื่อดัง เมย์-พิชญ์นาฏ สาขากร 
และมีเซเลบริตี้มากมายร่วมงาน 
อาทิ ปราง-อภินรา ศรีกาญจนา, 
หญิง-ปรัชมน บุรณศิริ  และ  
สิรีภัทร มหาด�ารงค์กุล
 ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ปฏิบัติการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่าตรุษจีนปี
นี้ “ซีพีเอ็น” ได้เนรมิต “เซ็นทรัล
เวิลด์” ให้เป็นดั่งสวนสวรรค์มั่งคั่ง
มงคล ประดับประดากลิ่นอาย 
แดนสวรรค์สดุวจิติร ชวน จบัจ่าย-
ไหว้-กิน-เที่ยวครบจบในที่เดียว
รวมสุดยอดของไหว้ เทพเจ้ามงคล 
วัฒนธรรมระดับโลกตลอดเทศ 
กาล พร้อมจัดโชว์ The Blessed 

Art & Culture สุดอลังการส่งตรง
จากประเทศจีน ที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่
เดยีว น�าโดยระบ�าโคมแดงหางโจว, 
ระบ�าจานซินเจียง, โชว์กายกรรม
เหอเป่ย, การแสดงโยโย่จีน, ฟ้อน
ร�าว่าว, ระบ�าปลากระโดด, โชว ์
เชิดมังกรทองสุดอลังการยาว  
99 เมตร, โชว์เชิดสิงโตต่อตัวสูง  
8 เมตรพร้อมชวนสักการะเทพ  
8 เซียน และเทพ 4 ทิศ เพื่อเสริม
บารมีครบทุกด้าน พร้อมตกแต่ง
บรรยากาศภายในศูนย์การค้า 
ให้เป็น “สวนสวรรค์” และมอบ 
อั่งเปาโปรโมชั่นสุดพิเศษแก่ลูก 

วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นสักขีพยานในการลง
นามความร่วมมอืด้านศิลปวฒันธรรมระหว่างกรมศลิปากรกบัมหาวทิยาลยัศลิปากร 
โดยมี คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม 
ในพิธี ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 

ทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ วรลักษณ์  
ตุลาภรณ์ กก.ผจก.ฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์ ช้อปปิ ้งเซ็นเตอร์ เปิดงาน  
“THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR” ปีจอเรืองรอง เงินทองมั่งมี  
บารมีพร้อมพรั่ง ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน


