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AGEหวัังรายได้้ว่ั�งสู่่�1.1 หม่ื่�นล.
ออเด้อร์ล้นม่ื่อ-ราคาถ่�านห่นพุ่่�ง

BIZปัักธงผลงาน64
ล่้นแตะระด้ับน่วัไฮ 
สู่�งมื่อบงาน2.3พุ่ันล.

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – BAY เดิินิหนิ้าแผนิธุุรกิิจปีี 64  
วางเป้ีาสิ์นิเช่ื่�อรวมเติิบโติ 3-5% พร้อมควบคุม NPL  
ไว้ท่์�ไม่เกิินิ 2.7% เล็็งขยายกิารล็งทุ์นิในิเว่ยดินิาม 
ติามแผนิระยะกิล็าง 3 ปีี (64-66) qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BIZ ปัีกิธุงผล็งานิ 
ปีี64 ท์ำาส์ถิิติินิิวไฮ หล็ังเซ็็นิ 
ส์ ัญญาซ็ ่ �อขายกิ ับรพ.ร ัฐ 
พร้อมติุนิ Backlog ไว้แล็้วกิว่า  
2.39 พันิล็้านิ เติร่ยมรับร้้รายไดิ ้
ในิปีี 64 ท์ั�งหมดิ
 นายสมพงษ์์ ช่ื่�นกิิติิญานนท์์ 
ประธานเจ้้าหน้าท์่�บริหาร บริษ์ัท์ 
บิสซิิเนสอะไลเม้นท์์ จ้ำากัิด (มหาชื่น)  
หร่อ BIZ เปิดเผยว่่า บริษ์ัท์ได้ 
ลงนามในสัญญาซ่ิ�อขายครุภััณฑ์์
ท์างกิารแพท์ย์ ในส่ว่นของเคร่�อง
เร ่งอนุภัาคพลังงานสูงให้กิ ับ 
โรงพยาบาลรัฐ 2 แห่ง มูลค่ารว่ม 
329.70 ล้านบาท์ (รว่มภัาษ์่ 
มูลค่าเพิ�มและภัาษ่์อากิรอ่�นแล้ว่) 
ระยะเว่ลาสัญญารว่ม  210 ว่ัน 
 โดยภัายหลังจ้ากิท์่�ได้รับ 
งานขายเคร่�องเร่งอนุภัาคพลังงานสูง 
ในครั�งน่� ส่งผลให้งานในม่อรับรู้ 
รายได้ (Backlog) เพิ�มข้�นเป็น  
2,394 ล้านบาท์ และคาดว่่าจ้ะท์ยอย 
รับรู ้รายได้ท์ั �งหมดภัายในปีน่ � 
ดังนั�นจ้้งมั�นใจ้ผลกิารดำาเนินงาน 
จ้ะสร้างสถิิติิสูงสุดใหม่   
 สำาหรับแผนกิารดำาเนิน 
ธุรกิิจ้ในปี 64 บริษ์ัท์ม่เป้าหมาย

BAYกางแผนธ่รก่จปีั64

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - AGE ตัิ�งเป้ีารายได้ิปีี 64 วิ�งแติะ 
ระดัิบ 1.1 หม่�นิล้็านิบาท์ รับแรงหนุินิจากิยอดิขาย 
ถิ่านิหินิท์่�เพิ�มข้�นิท์ั�งติล็าดิในิปีระเท์ศแล็ะนิอกิ
ปีระเท์ศ ดิ้านิราคาถิ่านิหินิยังดิ่ดิแรงติ่อเนิ่�อง 
  นายพนม คว่รสถิาพร ประธานกิรรมกิารบริหาร 

บริษั์ท์ เอเช่ื่ย กิร่น เอนเนอจ่้ จ้ำากัิด (มหาชื่น) หร่อ AGE  
เปิดเผยว่่า บริษั์ท์ตัิ�งเป้ายอดขายถ่ิานหินปี 64 ไว้่ท่์� 5.5 ล้านตัิน  
แบ่งเป็นยอดจ้ำาหน่ายในประเท์ศ 3.5 ล้านติัน และ 
ต่ิางประเท์ศ 2 ล้านตัิน โดยปัจ้จุ้บันบริษั์ท์ฯ ม่ยอดคำาสั�งซ่ิ�อ 
ถิ่านหินในม่อ (Backlog) 

RS จับม่อ ม้ล็นิิธุิบ้านินิกิขมิ�นิ
 มอบหน้ากิากิและเจ้ลล้างม่อให้ผู้ยากิไร้และคนไร้บ้าน 
ในเขติ กิท์ม. คุณวิ่ท์วั่ส เว่ชื่ชื่บุษ์กิร ประธานเจ้้าหน้าท่์�ฝ่่ายกิารเงิน  
ร่ว่มกัิบ คุณสุรชัื่ย สุขเข่ยว่อ่อน หร่อ ครูอ๊อด ผู้อำานว่ยกิารจ้ากิ 
มูลนิธิบ้านนกิขมิ�น พร้อมพนักิงานจิ้ติอาสา ศิลปิน ดารา และ 
คูลเจ้ เพ่�อมอบเจ้ลล้างม่อและหน้ากิากิอนามัย 700 ชุื่ด ให้กัิบ 
คนในชืุ่มชื่นเขติจ้ติุจ้ักิร และคนไร้บ้านท์่�ยังขาดแคลนใน 
กิรุงเท์พมหานคร ผ่านท์างรถิปันสุขของมูลนิธิฯ พร้อมแนะนำา 
ว่ิธ่กิารดูแลตินเองอย่างถิูกิติ้อง

 นายเซิอิจ้ิโระ อาคิติะ กิรรมกิารผู้จ้ัดกิารใหญ่ 
และประธานเจ้้าหน้าท์่�บริหาร ธนาคารกิรุงศร่อยุธยา  
จ้ำากิัด (มหาชื่น) หร่อ BAY เปิดเผยว่่า เป้าหมายกิาร 
ดำาเนินธุรกิิจ้ในปี 64

รุุกสิินเชื่่�อรุายย่อย สิยายปีีกลุุยเวีียดนาม
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ธนาคารได้ติั�งเป้าหมายกิารเติิบโติของสินเชื่่�อ 
ไว่้ท์่�ระดับ 3-5% โดยว่างเป้าหมายสัดส่ว่น 
สินเชื่่�อรายย่อยติ่อสินเชื่่�อรว่มอยู่ท์่� 50%
 ขณะท่์�ส่ว่นต่ิางอัติราดอกิเบ่�ยสุท์ธิ (NIM) 
ติั�งเป้าไว่้ท์่� 3.1-3.3% รายได้ท์่�มิใชื่่ดอกิเบ่�ย 
ยังคงท์รงตัิว่ ค่าใช้ื่จ่้ายท่์�มิใช่ื่ดอกิเบ่�ยต่ิอรายได้ 
รว่มอยู่ท่์� Mid-40s ขณะท่์�สัดส่ว่นกิารตัิ�งสำารอง 
ต่ิอสินเช่ื่�อรว่มติำ�ากิว่่า 2.00% อัติราส่ว่นสินเช่ื่�อ 
ด้อยคุณภัาพ (NPL) ติำ�ากิว่่า 2.7% และอัติราส่ว่น 
ค่าเผ่�อหน่�สงสัยจ้ะสูญต่ิอสินเช่ื่�อด้อยคุณภัาพ 

BAY

AGE

จ้ำานว่น 1 ล้านตัิน ซ้ิ�งจ้ะท์ยอยส่งมอบอย่างต่ิอเน่�อง  
ดังนั�นจ้้งมั�นใจ้ว่่า รายได้ทั์�งปีน่�จ้ะท์ำาได้ 11,000 
ล้านบาท์ 
 ท์ั�งน่� บริษ์ัท์ว่างกิลยุท์ธ์เพ่�อเจ้าะติลาด
ถิ่านหินในติ่างประเท์ศ เพ่�อเติร่ยมบุกิติลาด 
ในภัูมิภัาคเอเชื่่ยติะว่ันออกิเฉี่ยงใติ้เพิ�มข้ �น  
ซ้ิ�งในส่ว่นของติลาดในประเท์ศบริษั์ท์ม่ศักิยภัาพ  
และคว่ามพร้อมในกิารจ้ัดเกิ็บถิ่านหินเน่�องจ้ากิ 
คลังของ AGE  สามารถิรองรับกิารกิองเกิ็บได้ 
เฉีล่�ยสูงถิ้ง 1 ล้านติัน รว่มท์ั�งยังม่บริกิารด้าน 
โลจิ้สติิกิส์ ท่์�ม่คว่ามพร้อมด้านขนส่งทั์�งท์างบกิ 
และท์างนำ�า
 สำาหรับภัาพรว่มอุติสาหกิรรมถิ่านหิน 
ในปี 64 ม่กิารฟ้ื้�นตัิว่อย่างชัื่ดเจ้น จ้ากิคว่ามต้ิองกิาร 

BIZ

สต็ิอกิถ่ิานหิน รว่มทั์�งกิารแพร่ระบาดของไว่รัส 
โควิ่ด-19 ท์ำาให้ม่ข้อจ้ำากัิดเร่�องกิารขนส่งถ่ิานหิน 
ในหลายประเท์ศโดยเฉีพาะประเท์ศจ้ ่น 
ประกิอบกัิบประเท์ศอินโดน่เช่ื่ย ซ้ิ�งเป็นประเท์ศ 
ผู้ส่งออกิถ่ิานหินรายใหญ่ประสบปัญหาอุท์กิภััย 
หลายแห่ง ส่งผลกิระท์บต่ิอกิารส่งออกิถ่ิานหิน 

มากิว่่า 140%
 อย่างไรกิ็ติาม แนว่โน้มกิารติั�งสำารอง 
ในปีน่� คาดว่่าจ้ะลดลงจ้ากิปีกิ่อน แติ่ยังอยู่ 
ในระดับท์่�สูง และเข้มข้น เพ่�อรองรับคว่าม 
ไม่แน่นอนในอนาคติ รว่มท์ั�งธนาคารได ้
ชื่่ว่ยเหล่อลูกิค้า เชื่่นกิารปรับโครงสร้างหน่� 
กิารลดดอกิเบ่�ย ซิ้�งส่งผลให้หน่�เส่ยท์่�ไม่กิ่อ 
ให้เกิิดรายได้ (NPL) ยังไม่สะท้์อนต่ิอคุณภัาพ 
ท์่�แท์้จ้ริง 
 นอกิจ้ากิน่� ธนาคารยังให้คว่ามสำาคัญ 
เป็นอย่างมากิกิับกิารลงท์ุนท์างด้านไอท์่ เพ่�อ 
พัฒนาผลิติภััณฑ์์ให้ติรงกิับคว่ามติ้องกิาร 

ของลูกิค้า โดยตัิ�งงบลงทุ์นด้านไอท่์ไว้่ท่์� 8,000-
8,500 ล้านบาท์ 
 ท์ั �งน่ �  ธนาคารได้ดำาเนินแผนธุรกิิจ้ 
ระยะกิลางฉีบับใหม่ ซิ้�งครอบคลุมปี 64-66  
ด้ว่ยจุ้ดมุ่งหมายสู่กิารเป็นสถิาบันกิารเงินไท์ย 
ท์่ �เป็นท์่ �หน้ �งในใจ้ลูกิค้า พร้อมเชื่่ �อมโยง 
คว่ามต้ิองกิารของลูกิค้าทั์�ว่ทั์�งภูัมิภัาคอาเซ่ิยน  
โดยประเท์ศท่์�ธนาคารให้คว่ามสนใจ้ท่์�จ้ะเข้าไป 
ลงท์ุน เชื่่น เว่่ยดนาม ซิ้�งปัจ้จุ้บันธนาคาร 
อยู่ระหว่่างศ้กิษ์าท่์�จ้ะเข้าไปลงทุ์น จ้ากิปัจ้จุ้บัน 
ธนาคารม่กิารลงท์ุนในประเท์ศอินโดน่เซิ่ย 
กิัมพูชื่า และ ฟื้ิลิปปินส์

 โดยจ้ากิปัจ้จ้ัยดังกิล่าว่หนุนให้ราคา 
ถิ่านหินปรับติัว่ข้�นไปแติะระดับ 90 ดอลลาร์ 
ต่ิอตัิน ท์ำาให้ค่าเฉีล่�ยราคาถ่ิานหินจ้ากิช่ื่ว่งต้ินปี  
จ้นถิ้งปัจ้จุ้บันอยู่ท์่�ระดับ 85 ดอลลาร์ติ่อติัน 
เพิ�มข้�นกิว่่า 41% เม่�อเท์่ยบจ้ากิค่าเฉีล่�ยราคา
ถิ่านหินจ้ากิปีท์่�ผ่านมา

ท่์�จ้ะส่งมอบงานติามสัญญาให้เป็นไปติามแผน  
และยังม่โครงกิารอยู่ระหว่่างรอกิารประมูลอ่กิ
หลายรายกิารเพ่�อเข้ามาเติิม Backlog ในปีน่� 
ในส่ว่นของโรงพยาบาลเฉีพาะท์างมะเร็ง แคนเซิอร์ 
อลิอันซ์ิ ศร่ราชื่า จั้งหวั่ดชื่ลบุร่นั�นผู้ป่ว่ยโรคมะเร็ง 
สามารถิถิ่อบัติรท์อง เพ่�อย่นยันติัว่ตินเข้ารับ 
กิารรักิษ์าได้โดยไม่ติ้องรอคิว่ฉีายรังส่รักิษ์า 
ติั�งแติ่ว่ันท์่� 1 ม.ค.64 
 พร้อมรองรับผู้ป่ว่ยในพ่�นท์่�ใกิล้เค่ยงท์ั�ง
ภัาคติะวั่นออกิและทั์�ว่ประเท์ศอ่กิด้ว่ย ท์ำาให้ม่
แนว่โน้มท์่�จ้ะเติิบโติอย่างแข็งแกิร่ง จ้ากิกิารม่
จ้ำานว่นผู้เข้ามาใชื่้บริกิารเพิ�มข้�นกิว่่าเท์่าติัว่

พนม พนม 
คิวรสถาพร คิวรสถาพร 

สมพงษ์์สมพงษ์์
ชื่่ �นกิติญิานนท์ ์ชื่่ �นกิติญิานนท์ ์
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บริิษััท เธีียริสุุรัิตน์์ จำำ�กััด (มห�ชน์) หรืิอ TSR  มอบกัริะเป๋๋� SAFE UV Sterilizer  100 ใบ  
มูลค่่� 190,000 บ�ท ให้กัับร้ิ�น์อ�ห�ริที�ผ่่�น์เกัณฑ์์ม�ตริฐ�น์ อ�ห�ริสุะอ�ด ริสุช�ติอร่ิอย  
Clean Food Good Taste ภ�ยใต้เทศบ�ลน์ค่ริน์น์ทบุรีิ โดยมี คุ่ณเอกัรัิตน์์ แจ้ำงอยู่ ป๋ริะธี�น์ 
เจ้ำ�หน้์�ที�บริิห�ริ คุ่ณเธีียริวริริณี แจ้ำงอยู่ ริองป๋ริะธี�น์เจ้ำ�หน้์�ที�บริิห�ริ และค่ณะผู้่บริิห�ริ  
เดิน์ท�งไป๋มอบ ณ เทศบ�ลน์ค่ริน์น์ทบุรีิ โดยมี คุ่ณสุมนึ์กั ธีน์เดช�กุัล น์�ยกัเทศมน์ตรีิ 
เทศบ�ลน์ค่ริน์น์ทบุรีิ เป็๋น์ป๋ริะธี�น์ใน์กั�ริรัิบมอบ

บริริย�กั�ศพิิธีีเปิ๋ดตัวโป๋ริเจำค่ใหญ่่แห่งปี๋ “HERO Stock U-Challenge” กั�ริแข่่งขั่น์ 
เทริดหุ้น์จำำ�ลองสุุดท้�ท�ยกัับเพืิ�อน์ต่�งมห�วิทย�ลัยทั�ง 9 แห่ง ผ่่�น์แอป๋พิลิเค่ชัน์ 
เทริดหุ้น์อัจำฉริิยะ Finansia HERO ชิงทุน์กั�ริศึกัษั�กัว่� 100,000 บ�ท ป๋ริะธี�น์ 
เปิ๋ดง�น์โดย น์�ยช่วงชัย น์ะวงศ์ ป๋ริะธี�น์เจ้ำ�หน้์�ที�บริิห�ริ และน์�งนุ์สุริ� รุ่ิน์เจำริิญ่ กัริริมกั�ริ 
บริิห�ริ บมจำ.หลักัทรัิพิย์ ฟิินั์น์เซีีย ไซีรัิสุ ร่ิวมด้วยค่ณะอ�จำ�ริย์ทั�ง 9 มห�วิทย�ลัย 
ริะดับป๋ริะเทศ

q

q

ปันน้ำ�ใสจ�กใจ TSR มอบกระเป๋� SAFE UV Sterilizer สู้โควิด 19

Finansia HERO จับมือ 9 มวิทย�ลััยเปิดตััวโปรเจคใหญ่่

ภาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – TQR เดิินิหนิ้าโรดิโชื่ว์ 
บนิแพล็ติฟอร์มออนิไล็นิ์ โชื่ว์ศักิยภาพ 
นิายหน้ิาปีระกัินิภัยต่ิอแบบครบวงจร ช้ื่จุดิเด่ินิ 
บริษััท์ปีระกัินิภัยต่ิอของคนิไท์ย ม่ฐานิะท์าง 
กิารเงินิแข็งแกิร่ง พร้อมเข้าจดิท์ะเบ่ยนิในิ 
mai เร็วๆ นิ่�
 นายชื่นะพันธุ ์ พิริยะพันธุ ์ ประธาน 
เจ้้าหน้าท่์�บริหาร บริษั์ท์ ท่์ คิว่ อาร์ จ้ำากัิด (มหาชื่น)  
หร่อ TQR เปิดเผยว่่า กิารจั้ดโรดโชื่ว์่บนแพลติฟื้อร์ม 
ออนไลน์ เม่�อวั่นท่์� 3 กิ.พ.64 ท่์�ผ่านมา ได้รับกิาร 
ติอบรับเป็นอย่างด่จ้ากินักิลงทุ์นทั์�ว่ไป ซ้ิ�งน่าจ้ะ 
เป็นผลจ้ากิ TQR ค่อบริษั์ท์นายหน้าประกัินภััย 
ติ่อท์่�บริหารโดยคนไท์ย และอยู่ในอันดับติ้นๆ  
ของประเท์ศ ประกิอบกัิบผลประกิอบกิารท่์�ผ่านมา  
ม่กิารเติิบโติอย่างโดดเด่นติ่อเน่�องท์ุกิปี 
 นอกิจ้ากิน่� ผู้บริหาร TQR  ได้แสดงวิ่สัยทั์ศน์
ให้เห็นถ้ิงศักิยภัาพโดยรว่มของธุรกิิจ้ท่์�ม่คว่าม
แข็งแกิร่ง ฐานะกิารเงินมั�นคง และในอนาคติ 
ยังม่โอกิาสท่์�จ้ะเติิบโติได้อ่กิมากิ ภัายหลังจ้ากิ
กิารระดมท์ุนในติลาดหลักิท์รัพย์ mai
 โดย TQR ประกิอบธุรกิิจ้นายหน้าประกัินภััย 
ต่ิอ (Reinsurance Broker) โดยให้บริกิารจั้ดหา 

สัญญาประกัินภััยต่ิออย่างครบว่งจ้รตัิ�งแต่ิกิาร 
ให้คำาปร้กิษ์าแกิ่บริษ์ัท์ประกิันภััย (Cedant)  
เพ่�อจั้ดหาสัญญาประกัินภััยต่ิอท่์�เหมาะสมโดย 
TQR จ้ะท์ำาหน้าท์่�พิจ้ารณาองค์ประกิอบของ 
สัญญาประกัินภััยต่ิอท่์�สำาคัญ อาทิ์ คำาเสนอขอ 
เอาประกัินภััยต่ิอ (offer)  ประเภัท์ของงาน เง่�อนไข 
กิารเอาประกิันภััยติ่อ ข้อติกิลงของสัญญา 
ประกิันภััยติ่อและข้อกิำาหนดอ่�นๆ ท์่�เกิ่�ยว่ข้อง 
เพ่�อจั้ดหาสัญญาประกัินภััยต่ิอท่์�ด่ท่์�สุดแก่ิคู่ค้า 
ของ TQR ท์ั�งบริษ์ัท์ประกิันภััย (Cedant)  และ 
บริษ์ัท์รับประกิันภััยติ่อ (Reinsurer) 
 สำาหรับว่ัติถิุประสงค์กิารเข้าระดมท์ุน 

TQRโรด้โชวั์ออนไลน์คึกคัก

ในครั�งน่� เพ่�อนำาไปใช้ื่ในกิารลงทุ์นพัฒนาระบบ 
เท์คโนโลย่สารสนเท์ศ เพ่�อส่งเสริมประสิท์ธิภัาพ 
ในกิารให้บริกิาร (Operational Efficiency  
Improvement Platform) ลงทุ์นโครงกิารพัฒนา 
แบบจ้ำาลองและว่ิเคราะห์รูปแบบประกิันภััยติ่อ  
และส่ว่นท์่�เหล่อจ้ะนำาไปใชื่้เป็นเงินลงท์ุนใน 
ธุรกิิจ้อ่�นๆ ท์่�เกิ่�ยว่ข้อง
 โดยTQR ม่แผนกิารระดมท์ุนโดยจ้ะ 
เสนอขายหุ้นให้กิับประชื่าชื่นท์ั�ว่ไป (IPO) 
จ้ำานว่น 60 ล้านหุ้น มูลค่าท่์�ติราไว้่ (พาร์) หุ้นละ 
0.50 บาท์ คิดเป็น 26.09% ของจ้ำานว่นหุ้นสามัญ 
ท์่�ออกิและชื่ำาระแล้ว่ท์ั�งหมด
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