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กรณ ี“หมอธ”ี ทีย่งัคงสถานะ
ความเป็นรัฐมนตรีอยู่ได้ทั้ง 
ทีห่าญกล้าวจิารณ์พ่ีใหญ่ของ
ข้ัวอ�านาจอย่าง “บิ๊กป้อม” 
แม้จะดเูหมอืนเรือ่งจบเรว็ จบ
ง่าย แต่จรงิๆ น่าจะยังไม่ใช ่
ตอนจบ อนาคตความเป็นรฐั 
มนตรขีอง “หมอธ”ี แม้จะถกู
ยื่นสอบมีคุณสมบัติขัดกฎ 
หมายเรื่องถือหุ้น แต่อนาคต

ไม่น่าจะอยู่กับผลสอบเรื่อง
ถอืหุ้น อนาคตน่าจะขึน้กบัผล
สอบนาฬิกาหรู ที่จะออกมา
ช่วงปลายเดอืนกมุภาพนัธ์ ถ้า  
“บิก๊ป้อม” อยูไ่ม่ได้ “หมอธ”ี 
ก็อยู่ต่อล�าบาก ต่อให้ “บิ๊ก
ป้อม” อยู่ต่อไปได้ “หมอธี” 
ก็เหมือนนั่งทับถ่านที่ติดไฟ 
นั่งได้แต่ไม่มีความสุข

ทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกสี “แยกกันเดิน ร่วมกันตี” 
เรียกร้องให้ “เลือกตั้ง” หยุด “สืบทอดอ�ำนำจ” 
ประชาชนไม่เชื่อมั่นแม้แต่กระบวนการยุติธรรม 
“ทั่นผู้น�ำ” จะฝืนกระแสหรือลงอย่างสง่างาม? 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ถาม 
“ท�ำไมต้องรัก คสช.?” 
“อัษฎำงค์ ปำณิกบุตร” ชี้ประชาชน 
ต้องรักษาสิทธิตัวเองและต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” ให้จับตาคว�่า “กฎหมำยลูก” 
“Pegasus” ช�าแหละความเงียบสงบภายใต้เผด็จการ 
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ทีม่สีมัปทานกบัรฐั ซึง่กรณนีี ้“หมอ
ธี” น่าจะรู ้ข ้อเท็จจริงดีท่ีสุดว่า 
ตนเองมีคุณสมบัติขัดต่อกฎหมาย 
หรือไม่
 แต่ดเูหมอืน “หมอธ”ี มัน่ใจว่า
ไม่มีอะไรขัดเพราะก่อนเข้ารับต�า 
แหน่งผ่านการตรวจสอบคณุสมบตัิ
มาแล้ว
 อย่างไรก็ตามเมื่อมีคนร้องให้
ตรวจสอบหน่วยงานที่จะเป็นผู้ให้
ค�าตอบว่ามีคุณสมบัติขัดกฎหมาย
หรือไม่ก็คือศาลรัฐธรรมนูญ
 ย้อนไปก่อนหน้านี้หากจ�ากัน
ได้มีรัฐมนตรีรัฐบาลทหารคสช. 9 
คนที่ถูกร้องให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) สอบเรื่องถือหุ้น 
ขัดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ผลสอบยัง 
ไม่ออกมา แม้จะสอบกันมานาน
หลายเดือน
 “หมอธ”ี จงึน่าจะอุน่ใจอยูบ้่าง
เพราะมีเพื่อนร่วมรัฐบาลอีกกลุ่ม
ใหญ่ที่ถูกตรวจสอบ ถึงจะมีรัฐ 
มนตรีบางคนพ้นจากต�าแหน่งไป 
แล้วจากการปรบัคณะรัฐมนตรคีรัง้ 
หลังสุด
 อย่างไรก็ตามเชื่อว่าอนาคต
ของ “หมอธี” ไม่น่าจะอยู่กับผล
สอบเร่ืองถือหุ้นเพราะใช้เวลานาน
เกินไป
 อนาคตของ “หมอธี” น่าจะ 
ขึ้นกับผลสอบเร่ืองนาฬิกาหรูของ 
“บิ๊กป้อม” ที่จะออกมาช่วงปลาย
เดือนกุมภาพันธ์นี้มากกว่า ถ้า 
“บิก๊ป้อม” อยูไ่ม่ได้ “หมอธ”ี กอ็ยู่
ต่อล�าบาก 
 ถึงแม้ “บิ๊กป้อม” จะอยู่ต่อไป
ได้ “หมอธี” ก็เหมือนนั่งทับถ่าน
ที่ติดไฟ นั่งได้แต่ไม่มีความสุข สุด 
ท้ายไม่โบกมอืลาเอง กเ็ชือ่ว่าจะถกู
เด้งพ้นคณะรัฐมนตรีอยู่ดี

แม้จะดูเหมือนจบเร็ว จบง่าย แต่
จริงๆ ยังไม่ใช่ตอนจบ
 แม้จะดูเหมือนพอเริ่มมีไฟก็ 
รบีดบัได้ แต่จรงิๆน่าจะยังสุมขอนอยู่
 เป็นเรือ่งธรรมชาติ ธรรมดา
ว่า แก้วที่มันร้าวไปแล้วไม่นาน
ก็คงจะแตก และเมื่อแตกแล้ว
ก็ยากที่จะประสานให้กลับมา
เป็นดั่งเก่า เหมือนเดิมได้
 ถึงวันนี้ “หมอธี” น.พ.ธีระ
เกียรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รฐัมน 
ตรีศึกษาธิการ จะยังท�างานตาม
ปรกติ หลังวิจารณ์เรื่องนาฬิกาหรู
ของ “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 
โหม ท�านองว่าหากเป็นตัวเองลา
ออกตัง้แต่ถกูเปิดโปงนาฬิกาเรอืน
แรกไม่ต้องรอถึง 25 เรือน
 ถงึดเูหมอืนว่าจะไม่มีอะไรแอบ
ซ่อนอยู่ในกอไผ่หลังการเอ่ยค�าขอ
โทษต่อ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง
ชาติ (คสช.) ที่เสียมารยาทวิจารณ์
รัฐมนตรีร่วมรัฐบาล
 ถึง “บิ๊กตู่” กับ “บิ๊กป้อม” 
แสดงออกเหมือนยอมรับได้กับ

นัง่ทบัถ่านตดิไฟ

 ถ้าชี้ว่ามีมูลตั้งคณะอนุกรรม 
การไต่สวนเพือ่เอาผดิตามข้อกล่าว
หา หาก “บ๊ิกป้อม” ไม่รักษาสจัจะ
ที่ว ่าจะลาออก ก็ต้องทนนั่งท�า 
งานร่วมรัฐบาลกันต่อไป
 แต่หาก “บ๊ิกป้อม” ลาออก
ตามค�าสตัย์ทีล่ัน่วาจาเอาไว้ “หมอ 
ธี” ก็อยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปได้ยาก
 ต้องไม่ลืมว่า “หมอธี” ไม่ใช่
คนที่ไม่มีข้อกล่าวหา
 หลังการเข้ารับต�าแหน่งรัฐมน 
ตรีว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ถูก
ตั้งค�าถามว่าคุณสมบัติขัดต่อรัฐ 
ธรรมนญูหรือไม่ กรณถีอืหุน้ SCC 
ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด 
(มหาชน) จ�านวน 5,000 หุ้น และ
ซื้อเพิ่มอีก 800 หุ้น ก่อนด�ารง
ต�าแหน่งรัฐมนตรี
 ประเด็นของเร่ืองนี้ก็คือกฎ 
หมายห้ามรัฐมนตรีถือครองหุ้น 

ค�าขอโทษและให้อภยั แต่ลกึๆ น่า
จะยงัมคีวามไม่พอใจอยูบ้่างเพราะ 
อย่างไรเลือดก็ต้องข้นกว่าน�้า
 แต่ที่ต ้องยอมกลืนเลือดท�า
เหมอืนไม่มอีะไรกเ็พราะเกรงว่าจะ
ไปเติมเชื้อให้ฝ่ายต่อต้านขยาย
ความโจมตีเรื่องนาฬิกาหรูให ้ 
กลับมาเป็นประเด็นร้อนขึ้นอีก 
ทั้งที่เรื่องเริ่มจะซาๆลงไปแล้ว
 แต่เชือ่ว่าเม่ือเวลามาถึง โอกาส
เอื้ออ�านวยต้องมีการช�าระสะสาง
 เวลาท่ีว่าก็คงไม่นานนบัจากนี้ 
ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูผลสอบเบ้ือง 
ต้นเกี่ยวกับนาฬิกาหรูของคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปราม
การทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ทีค่าด
ว่าจะออกมาประมาณปลายเดือน
กุมภาพันธ์นี้เป็นหลัก
 ถ้าตีตกไม่มีมูลอาจถึงเวลา 
เช็คบิล



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 19 ฉบับที่ 4769 (1294) วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

In Brief : ย่อความ

คนไทยกับจริยธรรม

ทรรศนะ

หวงัว่าผูมี้อ�านาจหรอืข้าราชการไทย
จะตระหนักเรื่องจริยธรรม  ไม่เป็น
พวกทุมมังกุ เก้อยาก เขินยาก หน้า
ด้านไม่รูจ้กักระด้างอายอะไรท�านอง
นี้ อย่าปล่อยให้บานปลาย

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ขณะท่ีประชาชนและโพลตอกย�้าอีก 
ครั้งเศรษฐกิจยังอยู ่ในภาวะก่ายหน้า 
ผาก วิกฤตศรัทธารัฐบาลก็อยู่ในภาวะ  
“ขาลง” ขณะที่นักศึกษาและประชาชน 
ทุกกลุ ่มเรียกร้องให้ “#เลือกตั้งปีนี้  
#เผดจ็การจงพนิาศ #ประชาธปิไตย 
จงเจริญ” ต่อต้านการ “สืบทอดอ�า 
นาจ” ไม่เอา “เผด็จการ” ชัดเจน
  กรณ ี “นาฬิกาเพือ่นให้ยมื” กก็ลบั
มาดังกระหึ่มอีกคร้ัง เมื่อ “นพ.ธีระ
เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” ถามหา 
“จริยธรรม” จาก “พี่ใหญ่” แม้จะลง 
เอยด้วยการออกมาขอโทษ แต่ก็จะเป็น
หอกทิ่มแทง “พี่ใหญ่” และ “ทั่นผู้น�า” 
ต่อไป ตราบที่ “พี่ใหญ่” ยังอยู่ในต�า 
แหน่ง ไม่ว่า “องค์กรฟอกขาว” จะมี
มติและเหตุผลอย่างไร
 โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว “อยาก
เลือกตั้ง” ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิด
ขึ้นกับบ้านเมืองภายใต้ค�าว่า “ประชา 
ธปิไตย” กบั “เผดจ็การ” และความขดั
แย้งระหว่างประชาชนกบัคณะรฐัประหาร
 สถานการณ์ที่เตือนให้ “ทั่นผู้น�า” 
ควร “ลงจากหลังเสือ” ได้แล้ววันนี้จึงดัง
กระหึม่ จากทุกกลุม่ ทกุฝ่ายและทกุส ีแม้ 
แต่คนฟากฝ่าย “ป๋า” ทีเ่ตอืนครัง้แล้วครั้ง 
เล่าถึงความล้มเหลวและความผิดพลาด
 ตรษุจนีปีใหม่ปีนี ้“ปีหมา” จงึพดู
กันว่าเป็น “ปีชง” ของ “ทั่นผู้น�าและ
คณะ” จริงไม่จริง ไม่รู้ รู้แต่ว่าก�าลัง
อยู่ในช่วง “ขาลง” กห็าทางลงให้ดีๆ  
ก็แล้วกัน!!??

ถอืเป็นระเบดิลกูใหญ่กลางรฐับาลคสช. กรณี
นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปบรรยายที่
อังกฤษและให้สัมภาษณ์พาดพิงเร่ืองนาฬิกา
หรูของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหม โดยยกตัวอย่างขุนนางอังกฤษ 
แค่มาประชุมสายก็แสดงสปิริตลาออกจาก
ต�าแหน่ง  
 นพ.ธีระเกียรติบอกว่าแค่ตนมีนาฬิกา
เรือนเดียว ผมก็ลาออกแล้ว อย่าว่าแต่ 25 
เรือนเลย ทั้งเปรียบเทียบพื้นฐานด้านจริย 
ธรรมของคนไทย ประเทศไทย นักการเมือง
ไทยเหมือนกระเบื้องอย่างหนาตราช้าง  
เพราะไม่ได้อบรมตั้งแต่เด็กให้เคารพกกติกา 
ของบ้านเมือง ฝึกให้เป็นคนตรงเวลา
 เร่ืองจริยธรรมและสปิริตจึงถือเป็นเรื่อง
ส�าคัญ ซึ่งนพ.ธีระเกียรติกล้าพูด  แม้ล่าสุด 
จะกลบัล�า “ขอโทษ” พล.อ.ประวติร โดยยอม 
รับว่าเป็นการเสียมารยาททางการเมือง แต่ก็
ถือว่านพ.ธีระเกียรติยังเป็นคนกล้าและเป็น 
ต้นแบบทางจรยิธรรมได้ ถ้ายนืยนัในสิง่ทีพ่ดู 

 ส่วนเรื่องภายในรัฐบาลก็เป็นอีกเรื่อง 
หน่ึง จะเหมือนเดิมน้ันคงเป ็นไปไม่ได ้  
เพราะนพ.ธี ร ะ เกี ย รติ ก็ ยอมรับและ มี 
การบันทึกเสียงชัดเจน  
 เรือ่งแบบนี ้พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีน่าจะสนับสนุนและออกมา 
พูดให้เป็นแบบอย่าง ไม่ใช่บอกว่าขอโทษ 
และให้อภัยกันแล้ว แล้วอย่างนี้จะสอน 
เด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
อย่างไร 
 นพ.ธีระเกียรติให้สัมภษณ์กับผู ้สื่อข่าว 
ตอนพดูเร่ืองนาฬิกาว่าจะไม่ออกจากต�าแหน่ง 
แต่ถ้าโดนไล่ออกก็จะไม่ออก จะท�าหน้าที่ต่อ 
ไป ซึ่งความเป็นจริงถ้านายกรัฐมนตรีปลด 
ออกก็ต้องออก
 อย่างไรก็ตาม หลายคนคงอยากให้นพ. 
ธีระเกียรติแสดงจุดยืนเรื่องจริยธรรมนี้ แต ่
เรื่องการเมืองคงยากจะเดาได้ ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น แต่ก็ถือว่าเรื่องนี้ท�าให้คนไทยเห็นความ
ส�าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม หรือ 
สปิริต ความละอายต่างๆ ซึ่งนักการเมือง 
หรือข้าราชการไทยแทบจะไม่มี ไม่เหมือน 
บางประเทศที่ท�าผิดนิดเดียว หรือหน่วยงาน
เกดิความผิดพลาดกแ็สดงสปิรติแล้ว ไม่อย่าง
หนาเหมือนบ้านเราที่หนามากด้วย 
  เอาล่ะ...เรื่องนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะ
ออกมาอย่างไร คนที่โดนวิพากษ์วิจารณ์
ก็อย่าไปเดือดดาลเคียดแค้น ก็ต้องยก
การ์ดไม่ให้ตกแล้วกัน จะได้ไม่ถูกหมัด
ทิม่ อยูแ่ล้วอดึอดั หรอือยูเ่พือ่อะไรกต็าม 
ต้องดูด้วยว่าอยู่แล้วเปลืองตัวหรือไม่ 
เพราะเป็นเรื่องจิตวิญญาณและสปิริต ก็
หวังว่าผู้มีอ�านาจหรือข้าราชการไทยจะ
ตระหนักเรื่องจริยธรรม ไม่เป็นพวกทุม
มังกุ เก้อยาก เขินยาก หน้าด้านไม่รู้จัก
กระด้างอายอะไรท�านองนี้ อย่าปล่อยให้
บานปลายไปมากกว่านี้เลย
	 เจริญพร
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เศรษฐกิจ

กทม.ขาดแคลนส�านักงานเกรดเอ

น.ส.ยุพา เสถียรภาพอยุทธ์ ผู้อ�า 
นวยการฝ่ายบริการธุรกิจอาคาร
ส�านักงาน เจแอลแอล กล่าวว่า 
หลายปีที่ผ่านมาค่าเช่าส�านักงาน
ในกรุงเทพฯ ปรับตัวสูงขึ้น ท�าให้
หลายบริษัทย้ายออกไปเช่าสถาน
ที่ที่ถูกกว่า โดยเฉพาะท�าเลนอก
ย่านศูนย์กลางธุรกิจหลัก แต่ขณะ
นี้ค่าเช่าส�านักงานยังคงปรับตัวสูง
ขึน้ ท�าให้หลายบรษิทัต้องย้ายออฟ 
ฟิศเพราะสถานที่เดิมไม่สามารถ
รองรบัการเตบิโตของบรษิทัได้ โดย 
เฉพาะอาคารส�านักงานเกรดเอ
ขาดแคลนอย่างมาก โดยขณะนี้
กรุงเทพฯ มีอาคารส�านักงานคิด
เป็นพืน้ทีร่วม 8.9 ล้านตารางเมตร 
เป็นอาคารเกรดเอประมาณ 3.2 
ล้านตารางเมตร มีพื้นที่ว่างให้เช่า
เพียง 6.3% หรือ 200,000 ตาราง
เมตร แต่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ขนาด
เล็กที่กระจายอยู่ตามชั้นต่างๆของ
อาคาร ไม่ใช่พืน้ทีข่นาดใหญ่ในชัน้
เดียวกัน  
 ดงันัน้ บรษิทัหรอืองค์กรขนาด
ใหญ่จะขยายออฟฟิศในอาคาร
ส�านักงานเกรดเอในปัจจุบันจึง
เป ็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ หาก
สถานการณ์ยังไม่เปลี่ยนแปลง ก็
ต้องรอจนปี 2565 กรงุเทพฯ คงจะ
มีอาคารส�านักงานใหม่เพิ่มกว่า 

451,000 ตารางเมตร คิดเป็นพืน้ที่
ให้เช่ารวมกันท้ังส้ิน  554,000 
ตารางเมตร หรือเฉลี่ยประมาณ 
185,000 ตารางเมตรต่อปี บริษัท
หรือองค ์กรขนาดใหญ่จึงต ้อง
เจรจาจองพื้นที่เช่าล่วงหน้า 
 แม ้บริษัทผู ้ เช ่าบางส ่วนที ่
เลือกพิจารณาย้ายไปอาคารที่มี
คุณภาพรอง หรือตั้งในท�าเลชั้น
รอง ซึง่ค่าเช่าถกูกว่า  แต่บรษิทัชัน้
น�ายังเลือกจะอยู่ในอาคารส�านัก 

พืน้ทีส่�านกังานเกรดเอในกรงุเทพฯ ไม่เพยีงพอความต้องการทีม่ ี
มากขึ้นเรื่อยๆ หลายบริษัทจ�าเป็นต้องขยายออฟฟิศเพื่อรองรับ
พนักงานและย้ายส�านักงาน แม้ต้องเสียค่าใช้จ่ายตกแต่งส�านัก 
งานใหม่ 

MiFID II : ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงานสัมมนา MiFID II : The New Challenges For Thai 
Capital Market” เตรียมความพร้อมบริษัทจดทะเบียนไทยให้เข้าใจกฏเกณฑ ์
เกี่ยวกับการดูแลอุตสาหกรรมการเงินของกลุ่มประเทศในยุโรป

แคมเปญพเิศษ	: ธนากร ธนวรทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ออลล์ อนิสไปร์  
ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) เตรยีมส่งแคมเปญพิเศษ “All Life Dimensions” 
น�า 6 คอนโดมิเนียมคุณภาพเยี่ยมใกล้สถานีรถไฟฟ้า และถนนใหญ่สู่ใจกลาง 
เมือง พร้อมข้อเสนอพิเศษสุด ในวันที่ 19-22 ก.พ. นี้ ณ Terminal 21

ไทยพาณิชย์เปิด‘ศูนย์บริหารความมั่งคั่ง’
น.ส.ลลิตภัทร ธรณวิกรัย ผู้ช่วยผู้
จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายลูกค้า
ธนบดธีนกิจ ธนาคารไทยพาณชิย์ 
กล่าวถึงการพัฒนาและน�าดิจิทัล
เทคโนโลยีมาให้บริการลูกค้าสู ่
การเป็น “ธนาคารท่ีน่าชืน่ชมทีส่ดุ” 
เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้ากลุ ่มเวลธ์ 
(Wealth) ของธนาคาร ได้แก่ SCB 
PRIVATE BANKING, SCB FIRST  
และ SCB PRIME รวมถึงกลุ่ม
ลกูค้าทีส่นใจการลงทนุ ซึง่ต้องการ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดีน่าเชื่อถือ 
ความรูแ้ละค�าปรกึษาด้านการลงทนุ 
 ธนาคารจงึเปิดตวั SCB Invest 
ment Center หรือศูนย์บริหาร
ความม่ังค่ังเพ่ือเป็นแหล่งรวม

ความรู้ ตลอดจนค�าแนะน�าจาก 
กูรูและผู ้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ
บริการ “ห้องนักลงทุน” โดยร่วม
กับ Thomson Reuters ผู ้ให้
บริการด้านข้อมูลชั้นน�าระดับโลก
น�าระบบของ Thomson Reuters 
มาให้บริการ ซึง่ช่วยรวบรวมข้อมูล
ที่กระจัดกระจายมาไว้ในที่เดียว
และข้อมลูไม่ใช่แค่มติกิารวเิคราะห์
หุ้นอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุม
สนิทรพัย์ทกุประเภท ให้ลกูค้า อาทิ 
ตราสารหนี ้กองทนุ สกลุเงนิ อัตรา
แลกเปลี่ยน สินค้าโภคภัณฑ์ เป็น 
ต้น ทัง้สามารถตดิตามข่าวสารความ 
เคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการ
ลงทุนได้ทั่วทุกมุมโลกแบบเรียล

งานเกรดเอซึ่งเดินทางเข้าสะดวก 
โดยเฉพาะในภาวะที่ธุรกิจมีการ
แข่งขันสูงในการแย่งชิงบุคลากรที่
มีความสามารถ ซึ่งอาคารส�านัก 
งานเกรดเอหลายแห่งทีด่งึดดูผูเ้ช่า

ทีเ่ป็นบรษิทัชัน้น�าทัง้ไทยและต่าง
ชาติ แม้ไม่ได้ตั้งอยู่ในท�าเลศูนย์ 
กลางธุรกิจ (ซีบีดี) ของกรุงเทพฯ 
แต่มีหลายอาคารจึงมียอดการเช่า
พื้นที่สูงใกล้เคียงกับย่านซีบีดี

ไทม์ เข้าถงึข้อมลูในเชงิลกึเทียบเท่า 
กับนักลงทุนมืออาชีพ นักลงทุน 
สถาบัน ผู้จัดการกองทุน หรือ
เทรดเดอร์ในห้องค้าของธนาคาร  
จึงนับเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่ 
เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย
สามารถเข้าถงึข้อมลูเชงิลึกด้านการ
ลงทนุได้ด้วยตนเองจากแหล่งข้อมลู
ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งแตกต่างจากการ
ค้นหาข้อมลูจากอนิเทอร์เนต็ทัว่ไป
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ข่าวย่อย

เร่ิมสร้างสถานทตูใหม่
การก่อสร้างสถานทตูสหรฐั ณ 
กรุงเม็กซิโกแห่งใหม่เร่ิมขึ้น
แล้ว นับเป็นหนึ่งในสถานทูต
ที่มีมูลค่าก่อสร้างแพงที่สุดใน
โลก ใช้งบสูงเกอืบ 1,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั หรือประมาณ 
32,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บน
พืน้ที ่21 ไร่ ได้รบัการออกแบบ
ให้เป็นอาคารอนรุกัษ์พลงังาน 
คาดว่าจะสามารถเปิดท�าการ
ได้ในปี 2565

ศูนย์นาโต้แห่งใหม่ 
นายเยนส์ สโตลเตนเบร์ิก เลขา 
ธิการองค์การสนธิสัญญาป้อง
กันแอตแลนติคเหนือ หรือนา
โต แถลงว่านาโตจะก่อตัง้ศูนย์
บัญชาการใหม่อีก 2 แห่งใน
สหรัฐฯ และเยอรมนี เพื่อยก
ระดบัโครงสร้างบญัชาการเป็น
ครั้งแรกหลังสงครามเย็นส้ิน
สุดลง โดยศูนย์บัญชาการใน
สหรฐั จะรบัผิดชอบด้านความ
มั่นคงทางทะเลในมหาสมุทร
แอตแลนติก ส่วนศูนย์บัญชา 
การในเยอรมนีจะมุ่งเน้นเรื่อง
การปรับปรุงการเคลื่อนย้าย
ก�าลังในยุโรป

ฝรั่งเศสเบรคซีเรีย 
เอ็มมานูเอล มาครง ประธา 
นาธิบดีของฝรั่งเศส ประกาศ
ฝรัง่เศสจะปฏบิตักิารโจมตซีเีรีย  
ถ้าหากผลการพิสูจน์ยืนยันว่า 
รัฐบาลซีเรียใช้อาวุธเคมีต่อ 
พลเรือนจริง โดยยืนยันว่า 
ภารกิจส�าคัญในขณะนี้ก็คือ
การปราบปรามการก่อการร้าย
และกลุม่หวัรนุแรง นอกจากนี้ 
ยงัได้เรียกร้องให้เปิดการประชมุ 
นานาชาติว่าด้วยปัญหาซีเรีย 
ก่อนหน้านี้ นายมาครงได้
โทรศพัท์ถงึประธานาธบิดีวลาดิ
เมียร์ ปูตินของรัสเซียแสดง
ความวิตกมีการใช้อาวุธเคมี
หลายครั้งต่อพลเรือนในซีเรีย

ต่างประเทศ

‘คิม’ปลืม้สมัพนัธ์เกาหลใีต้

คมิ จองอนึ ผูน้�าสงูสดุเกาหลเีหนอื 
กล่าวขอบคุณ รัฐบาลเกาหลีใต้  
ท่ีให้การต้อนรับน้องสาวของเขา
อย่างสมเกียรต ิพร้อมย�า้ให้ 2 เกา 
หลีใช้กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเป็น
แรงผลักดนัไปสู่การเจรจาเพือ่สร้าง 
สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลี
 “คิม โย จอง” ซึ่งเป็นทั้งน้อง
สาว และหนึ่งในบุคคลใกล้ชิด ที่ผู้
น�าคิมไว้วางใจมากที่สุด เดินทาง
มาเยือนเกาหลีใต้ พร้อมกับคณะ
ผู้แทนระดับสูง เพื่อร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว
ท่ีเมืองพยองชัง เธอยังได้น�าจด 
หมายส่งถึงมือประธานาธิบดีมุน 
แจ อิน แห่งเกาหลีใต้ เพ่ือเช้ือ 
เชญิให้ผูน้�า 2 เกาหลี เปิดการประ 
ชมุสดุยอดในกรงุเปียงยางโดยเรว็
ที่สุด ซึ่งเรื่องนี้ผู ้น�าเกาหลีใต้ยัง 
ไม่ได้ตอบรับในทันที แต่ขอให้ 
ร่วมกันสร้างเง่ือนไขท่ีเหมาะสม
เสียก่อน
 ส�านกัข่าวของเกาหลเีหนอืเปิด
เผยว่า คณะผูแ้ทนของเกาหลเีหนอื
ได้เข้าพบนายคมิ จอง อนึ เมือ่วาน
นี้ หลังจากที่เดินทางกลับถึงกรุง
เปียงยาง โดยนายคิม ได้ย�้าถึง

ความส�าคัญของบรรยากาศการ
ปรองดอง และการเปิดการเจรจา 
นายคิม กล่าวว่า รู้สึกประทับใจ 
ต่อการต้อนรับที่อบอุ่นของผู้น�า
เกาหลีใต้
 ส�าหรับ คิม โย จอง น้องสาว
ของนายคิม จอง อึน นั้น เธอได้
ปฏิบัติภารกิจในเกาหลีใต้อย่าง
รัดกุมทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น
เสื้อผ้าที่สวมใส่ การวางสีหน้า
ท่าทาง กระเป๋าถือ หรือแม้กระทั่ง
ลายมือที่ใช้เซ็นเอกสาร
 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เกา 
หลีใต้ อนุมัติงบประมาณส�าหรับ
ดูแลคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
เกาหลีเหนือที่มาร่วมการแข่งขัน
โอลิมปิกฤดูหนาวพย็องชังมาก
เป็นประวัติการณ์ตั้งแต่ตั้งกอง 
ทุนขึ้นในปี 2534
 โฆษกกระทรวงรวมชาติของ
เกาหลีใต้แถลงว่า งบประมาณ 
2,860 ล้านวอน (ราว 83 ล้าน
บาท) จะเป็นค่าที่พักและอาหาร
ของนักกีฬา กองเชียร์ นักดนตรี  
ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่อื่นๆ รวม
ทั้งหมด 424 คน ส่วนงบประมาณ
ดูแลคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

เกาหลีเหนือที่น�าโดย คิม โย จอง 
น้องสาวนายคิม จองอึน ผู ้น�า
เกาหลีเหนือเป็นงบแยกต่างหาก 
ไม่รวมอยู่ในกองทุนความร่วมมือ
ระหว่างเกาหลีซึ่งเป็นงบประมาณ
ของกระทรวงส�าหรับใช้จ ่ายใน 
เรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือ ตั้ง 
ขึ้นในปี 2534 และจัดสรรไว้ทั้ง 
หมด 962,400 ล้านวอน (ราว 
27,980 ล้านบาท) ส�าหรับปีงบ 
ประมาณนี้ เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ 
คนหนึ่งชี้แจงว่า งบประมาณดูแล 
คณะโอลมิปิกเกาหลเีหนอืดงักล่าว
สูงกว ่ างบประมาณดูแลคณะ 
เอเชียนเกมส์เกาหลีเหนือ 650 
คนในปี 2545 ที่ใช้ไปท้ังหมด 
1,350 ล้านวอน (ราว 39.24 ล้าน
บาท)

ข้อมูลทางการญี่ปุ่นระบุว่า เศรษฐ 
กิจญ่ีปุ ่นขยายตัวติดต ่อกันมา  
8 ไตรมาสนับจนถึงสิ้นปี 2560  
นับเป็นช่วงขาขึ้นที่ยาวนานที่สุด
นบัตัง้แต่ช่วงฟองสบูป่ลายทศวรรษ
ปี 2523 
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประ 
เทศ (จีดีพี) หดตัวเล็กน้อยกว่าที่
คาดไว้และเป็นเครื่องสะท้อนถึง
ภาวะชะลอตัวจากไตรมาสก่อน 
แต่นักวิเคราะห์ยังคงท�านายว่า
เศรษฐกิจยังโตต ่อเนื่องต ่อไป 

เศรษฐกิจญี่ปุ่นโตต่อเน่ือง
ส�านักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นราย 
งานว่า จีดีพีขยายตัวเพียงร้อยละ 
0.1 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 
ซึ่งห่างจากร้อยละ 0.6 ของไตร 
มาสเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
นักวิเคราะห์คาดว่าการขยายตัว 
ในปัจจบัุนจะยงัคงเป็นไปอย่างต่อ
เนือ่ง  ผูว่้าการธนาคารกลางญีปุ่น่
ประกาศว่าจะยังคงนโยบายการ
เงินแบบผ่อนคลายต่อไปเนื่อง 
จากเงินเฟ้อยังไม่รุนแรง ขณะที่
เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงได้ประโยชน์

จากการขยายตัวภาคการส่งออก 
ซึ่งได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจโลก
ฟื้นตัว รวมทั้งปริมาณความต้อง 
การภายในประเทศเพิ่มข้ึนจาก
การเร่งลงทุนด้านโครงสร้างพื้น
ฐานก่อนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง 
ขันกีฬาโอลิมปิก 2020

รองประธานาธิบดีสหรฐัระบ ุสหรฐัและพนัธมติรจะเดนิหน้ากดดนั
เกาหลีเหนือต่อไป ถึงแม้ว่าทั้งสองเกาหลีจะแสดงออกถึงความ
สัมพันธ์ที่ดีขึ้น

“คิม โย จอง”



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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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

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

LONDRI-P-120218

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
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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
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สังคม

‘S&P’ แบ่งปันความสุขสู่สังคม
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ�ากัด (มหาชน) สานต่อโครงการ 
“S&P Cake A Wish Make A 
Wish 2018” เพื่อส่งมอบความสุข
เนื่องในเทศกาลปีใหม่และเทศ 
กาลแห่งความรักแก่ผู้ด้อยโอกาส 
เดก็ก�าพร้า คนพกิาร ผูส้งูอาย ุรวม
ถึงผู้ป่วยตามมูลนิธิต่างๆ ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล จ�านวน 
24 แห่ง ด้วยกองทัพเค้ก 740 
ปอนด์ เมื่อเร็วๆ นี้
 มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้จัดการ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอส 
แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า “โครงการ S&P Cake  
A Wish Make A Wish 2018  
เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป เริ่มขึ้นตั้ง 
แต่ปี 2547 ตามเจตนารมย์ของ 
ผูบ้รหิารทีต่ัง้ใจจะแบ่งปันความสุข
และตอบแทนสังคม ในทุกปีเรา 
จึงขนทัพเค้กก้อนโตไปมอบให้แก่
ผู ้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิ สถาน
สงเคราะห์ รวมทั้งโรงพยาบาล 
เพือ่เป็นก�าลงัใจและสร้างคุณค่าให้
แก่ผู้รับ ทั้งยังถือเป็นการส่งมอบ
ความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลแห่งความรักผ ่านเค้ก  
เอส แอนด์ พี ด้วย 
 ส�าหรับในปี 2561 นับเป็นปี 
ที่ 14 ของโครงการนี้ เราได้น�าเค้ก
จ�านวนรวม 740 ปอนด์ ไปมอบ
ให้กับผู ้ด้อยโอกาส เด็กก�าพร้า  
คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วย
ตามมูลนิธิและโรงพยาบาลต่างๆ 

พลโทชุมพล สุวรรณเตมีย์ ท่ีปรึกษากองศัลยกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ เล้ียง 
แสดงความยินดีให้แก่ ภารวี เกตุสิริท่ีจบปริญญาโท MSc International 
business คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ โดยมี พล.ท. 
พิษณุ ภระมรทัต, ภวาณี ภระมรทัต, สุนทรี ตรงสิทธิรักษ์ ร่วมงาน

จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อ�านวยการ ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) น�าคณะผู้บริหารและพนักงานทีเส็บ ร่วมเรียนรู้แนว 
ทางการ ‘พฒันา’ ตามหลักแนวคดิ 3 พอ “พอเพยีง เพิม่พนู และพฒันา” ณ โครงการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 
24 แหง่ อาทิ สถานสงเคราะห์เด็ก
อ่อนปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์
เดก็อ่อนพญาไท, สถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต, สถานสงเคราะห์
เด็กหญิงบ้านราชวิถี, สถานสง 

เคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, 
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
บ้านภมูเิวท, สถานสงเคราะห์เยาว 
ชนมลูนธิมิหาราช, สถานสงเคราะห์
เด็กพิการทางสมองและปัญญา, 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการและ

ทุพพลภาพบ้านนนทภูมิ, มูลนิธิ
สร้างสรรค์เดก็, มลูนธิบ้ิานนกขมิ้น,  
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ, มูลนิธ ิ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (เมอซี่), 
โรงเรียนศรีสังวาลย์, โรงเรียน 
เศรษฐเสถียรในพระบรมราชูป 
ถัมภ์ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทยฯ, สถานสงเคราะห์
คนชรารังสิต, สถานสงเคราะห์คน
ชราบ้านบางแค รวมทั้งสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ�ากดั (มหาชน) ให้ความส�าคญักบั
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัย
ทัศน์ของผู้บริหารที่ยึดหลักปฏิบัติ 
‘คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม’ จึงได้
ด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและ
ช ่วยเหลือสังคมอย่างต ่อเนื่อง  
ทั้งนี้ ในแต่ละปี เอส แอนด์ พี  
ได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนมูลนิธิและ
สถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล เพื่อให้เค้กแห่ง
ความสขุนีก้ระจายไปสูผู่ร้บัได้อย่าง 
ทั่วถึง ผ่านรอยยิ้มและเสียงหัว 
เราะของพวกเขา
 ...เอส แอนด์ พี ขอเป็นอกีหนึง่
ก�าลังใจ ที่พร้อมจะส่งมอบความ 
สุข สร้างรอยยิ้มคืนสู่สังคมและ
ความสุขที่สะท้อนกลับนี้จะเป็น
พลังส�าคัญให้เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง 
สรรค์สิ่งดีๆ เคียงข้างสังคมไทย 
ต่อไป…


