45 Executives

&
4 ªï SME Thailand
ตลอดระยะเวลา 4 ปของนิตยสาร SME Thailand ทีมงานไดมีโอกาสสัมภาษณพดู คุยกับ CEO ผูบ ริหาร ตลอดจนนักธุรกิจอยูต ลอดเวลา ในการ
ทำงานทุกครัง้ นอกจากการถายทอดบทสนทนาผานตัวหนังสือแลว การถายทอดอารมณ ความรูส กึ ของผูถ กู สัมภาษณผา นเลนสกลองก็เปนอีกงานหนึง่
ที่สำคัญของทีมงาน
จากประสบการณตลอด 4 ปทผี่ า นมา จากจำนวนภาพกวาพันภาพ เราพบวาภาพบางภาพบอกเลาเรือ่ งราวหรือตัวตนของบรรดาผูบ ริหารบางทาน
ในมุมที่ดูอบอุน สบาย เปนกันเอง ที่ไมไดพบเห็นบอยนัก จึงเปนที่มาที่ทำให SME Thailand เกิดแรงบันดาลใจในการจัดงาน 45 Executives &
4 ป SME Thailand ขึ้น
45 Executives & 4 ป SME Thailand งานจัดแสดงภาพถายของ 45 ผูบริหาร ที่คัดเลือกจากภาพกวาพันภาพที่ผานเลนสกลองในการทำงาน
ตลอด 4 ป ของปยชาติ ไตรถาวร บรรณาธิการภาพนิตยสาร SME Thailand ซึ่งภาพทุกภาพไดถูกถายทอดผานมุมมองที่ละเมียดละไม และความ
มุงมั่นของปยชาติ ไตรถาวร
ประกอบกับในระยะหลายปที่ผานมา หลังเกิดความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จำนวนผูเสียชีวิตอยางตอเนื่องทั้งชาวไทยพุทธ และ
ชาวไทยมุสลิม ทำใหครอบครัวที่อยูเบื้องหลังไดรับความกระทบอยางหลีกเลีย่ งไมได บางครอบครัวตองสูญเสียทัง้ สามี ภรรยา บางครอบครัวอาจ
สูญเสียเสาหลักของครบอครัวไป สิ่งที่ตามมา คือเด็กจำนวนไมนอยไมมีโอกาสไดศึกษาตอ ทั้งในการศึกษาภาคบังคับจะไมมีคาใชจายในการเรียน
แตเด็กๆ เหลานี้ไมมีคาใชจายแมเพียงเล็กนอยสำหรับซื้อเสื้อผา การดำเนินชีวิต หรืออุปกรณการเรียนที่อยูนอกเหนือจากโรงเรียนจัดให ขณะที่
ผูหญิงจำนวนไมนอยเมื่อสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป ชีวิตเธอตองกลับไปเริ่มตนที่ศูนย การสรางอาชีพจึงเปนทางหนึง่ ทีจ่ ะทำใหเธอและ
ครอบครัวสามารถดำเนินตอไปไดดวยตัวเอง
โดยการจัดแสดงงานในครั้งนี้รายไดจากการจำหนายภาพ จะมอบใหกับ กลุมผูหญิงกับสันติภาพ ซึ่งเปนเครือขายเล็กๆ ที่ดำเนินงานอยูใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต แบงรูปแบบการทำงานออกเปน 2 สวนคือ หนึ่ง หาทุนการศึกษาใหกับเด็กที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงใน
3 จังหวัดชายแดนภาคใต สองคือ การเสริมสรางอาชีพใหกบั ผูห ญิงทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

วัตถุประสงค

- เปนกิจกรรมที่สะทอนใหเห็นอีกมุมมองหนึ่งในการทำงานตลอด 4 ปของนิตยสาร SME Thailand
- เปนการหารายไดเพื่อเปนทุนการศึกษาใหเด็กและผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ผานกลุม
ผูหญิงกับสันติภาพ

รายละเอียด

ระยะเวลาจัดงาน : 24 - 27 ตุลาคม 2551
สถานที่จัดงาน : หองพุทธคยา อาคารอัมรินทรพลาซา ชั้น 22
แขกรับเชิญ
: 45 Executives ที่มีภาพจัดแสดงในงาน ผูบริหารองคกร
และหนวยงานตางๆ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป สื่อมวลชน

ประวัติชางภาพ

ปยชาติ ไตรถาวร รวมงานกับนิตยสาร SME Thailand ตั้งแตตน จากตำแหนงชางภาพ จนกาวสูบรรณาธิการภาพ ดวยความมุงมั่น ตั้งใจใน
การทำงาน และมีมุมมองในการถายภาพที่มีเอกลักษณเฉพาะ สามารถผสมสานความเปน Business และ Lifestyle ไดอยางลงตัว ประกอบกับ
เปนคนที่ไมหยุดนิ่ง พัฒนารูปแบบ และเทคนิคการถายภาพของตัวเองอยูตลอดเวลา ทำใหงานของเขาไดรับการยอมรับในวงกวาง
4 ปในการทำงานกับนิตยสาร SME Thailand กับ 45 ภาพที่เขาคัดเลือกดวยตัวเอง เขาบอกวาเปนเรื่องคอนขางยาก เพราะภาพทุกภาพที่
ถายมีความงดงามในตัวเองแทบทั้งสิ้น เพราะภาพเหลานี้สะทอนความเปนตัวตนของเขา และนิตยสาร SME Thailand ไดอยางชัดเจนที่สุด

กําหนดการงานแสดงภาพถาย
45 Executive กับ 4 ป SME Thailand
24 ตุลาคม 2551 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทรพลาซา ชั้น 22

13.30 น.

ลงทะเบียนและรับมอบสมุดภาพ

14.00 น.

คุณวินัย วิโรจนจริยากร กรรมการผูจัดการ บริษัทเพนนินซูลาร แอสโซซิเอทส จํากัด ผูผลิตนิตยสาร
SME Thailand

14.10 น.

กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดงานในครั้งนี้

คุณปยชาติ ไตรถาวร บรรณาธิการภาพนิตยสาร SME Thailand กลาวถึง การทํางานกับภาพทั้ง 45
ภาพ

14.25 น.

คุณปาตีเมาะ เปาะอิเตดาโอะ ผูประสานงานกลุมผูหญิงกับสันติภาพ เลาใหฟงถึงปญหาและผลกระทบ
จากเหตุการณ

14.40 น.

3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ด.ญ.อาซีลา ดอรอแต จาก อ.กรงปนัง จ.ยะลา กลาวถึงความรูสึกในฐานะผูที่ไดรับผลกระทบและพูดถึง
ชีวิตความเปนอยูในปจจุบัน

14.50 น.

พิธีกรกลาวขอบคุณและเชิญชมภาพตามอัธยาศัย
-------------------------------------------------------------

รายชื่อ 45 Executive กับ 4 ป นิตยสาร SME Thailand
1.มนตชัย กาญจนปาลกุล
กรรมการผูจัดการ บริษัท อากาศ จํากัด
2.เข็มอัปสร สิริสุขะ
ธุรกิจเสื้อผา Cloud 9 Boutique Fashion
3.ธิติมา ประทุมทิพย
กรรมการบริษัท House of Pro Studio จํากัด หรือ HOPS
4.บุษกร พรวรรณะศิริเวช
ธุรกิจรานเสื้อผาแฟชั่น T-ra
5.ณัฐญา อิทธิรัตนะโกมล
ผูอํานวยการฝายตางประเทศ บริษัท สยาม ยูไนเต็ด เฟรม อินดัสทรีส จํากัด
6.เสาวนีย ฉวีวรรณ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ฮิวแมนทัช จํากัด
7.วิชา พรหมยงค
ประธานกรรมการ บริษัท ดอยชาง คอฟฟ โรสต จํากัด
8.ลักษณวรรณ วงศวรการ
กรรมการผูจัดการ โรงแรมริชมอนด
9.สมชาย ชีวสุทธานนท
ประธานกรรมการ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน)
10.นรินทร ณ บางชาง
ธุรกิจรานกาแฟ คาเฟ เดอ ทิวลิป
11.วริศรา มหากายี
ผูบริหารโรงแรมพระนครนอนเลน
12.ร.ต.อ.ทวยเทพ เดวิด วิบุลยศิลป
กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะกาแฟ การเต็ล จํากัด

13.กอศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)
14.ชลดา เมฆราตรี
กรรเจาของธุรกิจเพ็ชร Pirada Gems
15.สุทธิพงษ สุริยะ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ขาบสไตล จํากัด
16.จิรบูลย วิทยสิงห
กรรมการผูจัดการ บริษัท แดช อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
17.ชนิตร ชาญชัยณรงค
ผูจัดการตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
18.ชนินทร วานิชวงศ
ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ไซเบอร แพลนเน็ต อินเตอรแอ็คทีฟ จํากัด
19.โชค บูลกุล
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมบริษัทฟารมโชคชัย
20.ดร.วิรไท สันติประภพ
ผูชวยผูจัดการใหญ สายกลยุทธลูกคา ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
21.ดร.วิวัฒน กิตติพงศโกศล
ผูชวยผูจัดการใหญ กลุมลูกคาธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
22.ดร.สุวิทย เมษิณทรีย
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและใหคําปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
23.อภิชัย บุญธีรวร
กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank)
24.ดร.อาชว เตาลานนท
รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ

25.ธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
กรรมการผูจัดการใหญ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
26.จารุวรรณ โชติเทวัญ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จํากัด
27.บัณฑูร ล่ําซํา
ประธานเจาหนาที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
28.ธนดา สุวรรณสิทธิ์
กรรมการ บริษัท ยู.เอ็ม.ไทรดอเตอร สวีท จํากัด
29.เบญจพร การุณกรสกุล
กรรมการผูจัดการ Absolute Yoga Bangkok
30.ปกรณ พรรธนะแพทย
ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
31.ปฐมาพร ไชยกูล
กรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพยจัดการเงินรวมลงทุน ขาวกลา จํากัด
32.พรเพ็ญ อังควานิช
กรรมการผูจัดการ บริษัท นูดดี้ 1999 จํากัด
33.พาที สารสิน
ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท สกายเอเชีย จํากัด
34.พิทยา พันธุเพ็ญโสภณ
กรรมการผูจัดการบริษัท โคคา โฮลดิ้ง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
35.ภาวุธ พงษวิทยภานุ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตลาดดอทคอม จํากัด
36.มกร เชาวนวาณิชย
กรรมการผูจัดการ บริษัท Cerebrum Design จํากัด
37.รักชัย เรงสมบูรณ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ลามูน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

38.โฆสิต ปนเปยมรัษฏ
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
39.วันชัย รุงภูวภัทร
กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีไทยฟูด เซอรวิส จํากัด
40.น.พ.วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย
กรรมการผูจัดการ บริษัท บรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม จํากัด
41.ศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ
กรรมการผูจัดการ บริษัท ศิริวัฒน แซนดวิช จํากัด
42.สาระ ล่ําซํา
กรรมการผูจัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด
43.สุวรรณ คงขุนเทียน
กรรมการบริหาร บริษัท โยธกา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
44.ผศ.ดร.สิงห อินทรชูโต
Design Principal บริษัท โอชิสุ จํากัด
45.ออมสิน ชีวะพฤกษ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (มหาชน)

