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BTSลุ้้�นสััมปทานสัายสีัเขีียว

JKNปิลุ้ดีีลุ้ใหญ่่กลุ่้้มPCCW
ส่ังลุ้ะครไทยฉายจออาเซีียน

IHLผลุ้งานQ3ทะยาน
ธุ้รกิจหนังฟอกยังโต
ออเดีอร์สัหรัฐวิ�งเขี�า

หวัังขุุนคลัังใหม่่เคาะเร็็วัขุ้�น เปิิดเดินร็ถทั้ั�งร็ะบบต้้นธ.ค.

SOเปิดเทรดวันแรก...

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – BTS ชี้้� “อาคม” นิ่�งแท์่นิขุุนิคลั่งเป็็นิส์่ญญาณดี้  
หว่งเร่่งให้ความเห็นิส่์ญญาส่์มป็ท์านิโคร่งการ่ร่ถไฟฟ้าส์ายส้์เขุ้ยว  
ย่นิต้้องลังนิามก่อนิเปิ็ดีเดิีนิร่ถส่์วนิต่้อขุยายช่ี้วงว่ดีพร่ะศร้่ฯ - คูคต้   
ต้้นิเดืีอนิ ธ.ค. 63 คาดีม้ผูู้้โดียส์าร่เขุ้าสู่์ร่ะบบกว่า 2 แส์นิเท้์�ยวคนิต่้อว่นิ 
  นายสุุรพงษ์์ เลาหะอััญญา กรรมการ บริษั์ท บีทีเอัสุ กรุ�ป  โฮลดิิ้�งส์ุ  
จำำากัดิ้ (มหาชน) หรือั BTS เปิดิ้เผยว่่า ภายหลังที�นายอัาคม เติิมพิทยาไพสิุฐ  
รัฐมนติรีว่่าการกระทรว่งการคลัง เข้้ารับติำาแหน่งรมว่.คลัง  คาดิ้ว่่าจำะเร่ง 
ดิ้ำาเนินการให้คว่ามเห็นในรายละเอีัยดิ้สัุญญาสัุมปทานบริหารเดิิ้นรถไฟฟ้า 
สุายสุีเข้ียว่ทั�งโครงการ ช่ว่งแบริ�ง - สุมุทรปราการ และช่ว่งหมอัชิติ – 

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - JKN ป็ิดีดี้ลัขุายลัิขุส์ิท์ธิ� 
คอนิเท์นิต์้ซ้ีร้่�ส์์ลัะคร่ไท์ยจากช่ี้อง 3 ให้แก่ Viu  
ในิกลุ่ัม PCCW ย่กษ์์ใหญ่ด้ีานิวิด้ีโอส์ต้ร้่มมิ�ง 
ในิอาเซ้ียนิ ออกอากาศผู่้านิ OTT ร่่บกร่ะแส์ 
ความนิิยมซ้ีร้่�ส์์ลัะคร่ไท์ยก้าวขุ้�นิช่ี้�นิแนิวหน้ิา 
ในิภููมิภูาค

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - IHL ม่�นิใจผู้ลังานิ Q3/63 
โต้ต่้อเนืิ�อง หล่ังม้ออเดีอร์่จากส์หร่่ฐฯ วิ�งเขุ้า 
เดีินิหนิ้าหาพ่นิธมิต้ร่ใหม่ต้่อยอดีธุร่กิจ 
ฟอกหนิ่งร่องเท์้า
 นายอังอัาจำ ดิ้ำารงสุกุลว่งษ์์ ประธานกรรมการ 
บริหาร บริษั์ท อิันเติอัร์ไฮด์ิ้ จำำากัดิ้ (มหาชน) หรือั IHL  
เปิดิ้เผยว่่า บริษั์ทคาดิ้ผลการดิ้ำาเนินงานไติรมาสุ  
3/63 จำะเติิบโติไดิ้้อัย่างติ่อัเนื�อัง จำากธุรกิจำ 

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

 นายจำักรพงษ์์ จำักราจำุฑาธิบดิ้ิ� ประธาน 
เจ้ำาหน้าที�บริหารและกรรมการผ้้จัำดิ้การ บริษั์ท  
เจำเคเอ็ัน โกลบอัล มีเดีิ้ย จำำากัดิ้ (มหาชน) หรือั  JKN  
เปิดิ้เผยว่่า บริษั์ทข้ยายติลาดิ้ต่ิางประเทศจำาก

ดร.ภากร ปีีตธวััชชัย  กรรมการและผู้้�จััดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งปีระเทศไทย 
ร่วัมแสดงควัามยินดีกับ นายเวัทย์ นุชเจัริญ ปีระธานกรรมการ  และผู้้�บริหาร บริษััท สยามราชธานี จัำากัด 
(มหาชน) หรือ SO ในโอกาสที�  SO  เข้�าทำาการซื้ื�อข้ายวัันแรกเมื�อ วัันที� 14  ต.ค.  2563  โดยเปีิดซื้ื�อข้ายที�ราคา 
6.70 บาท ส้งกวั่าราคา IPO ที�  6.50 บาท

สุุรพงษ์ ์สุุรพงษ์ ์

จักัรพงษ์์จักัรพงษ์์

เลาหะอัญัญาเลาหะอัญัญา

จักัริาจัุฑาธิบดิิ์ �จักัริาจัุฑาธิบดิิ์ �
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สุะพานใหม่ – ค้คติ เนื�อังจำากล่าช้ามานาน  และ 
จำะต้ิอังให้ได้ิ้ข้้อัสุรุป ก่อันเปิดิ้เดิิ้นรถไปถึงสุถานีค้คติ
 ก่อันหน้านั�น นายสัุนติิ  พร้อัมพัฒน์ รัฐมนติรี 
ช่ว่ยว่่าการกระทรว่งการคลัง ไดิ้้ให้คว่ามเห็น 
ในรายละเอัียดิ้ไว่้เบื�อังติ้นแล้ว่ หาก  รมว่.คลัง 
คนใหม่ไม่ไดิ้้ให้แก้ไข้อัะไรเพิ�มเติิม  เชื�อัว่่าจำะ 
สุามารถนำาเสุนอัคณะรัฐมนติรี (ครม.) พิจำารณา 
อันุมัติิไดิ้้เร็ว่ 
 เพื�อัให้สุามารถดิ้ำาเนินการในข้ั�นติอัน 
ลงนามในสัุญญาสัุมปทานเดิิ้นรถก่อันที�จำะเปิดิ้ 

BTS

JKN
การจำำาหน่ายลิข้สุิทธิ�คอันเทนติ์ซีีรี�สุ์ละครไทย 
จำากช่อัง 3 ล่าสุุดิ้  ได้ิ้มีการข้ายลิข้สิุทธิ�คอันเทนต์ิ 
กับ Viu (วิ่ว่) ซึี�งเป็นผ้้ให้บริการด้ิ้านวิ่ดีิ้โอัสุติรีมมิ�ง 
แบบ OTT (Over-the-top) ยักษ์์ใหญ่ระดัิ้บระดัิ้บ 

จำะทำาให้มีอัอัเดิ้อัร์ใหม่เข้้ามาอัย่างติ่อัเนื�อัง 
จำะ สุนับสุนุนให้รายได้ิ้ในสุ่ว่นข้อังธุรกิจำฟอักหนัง 
รอังเท้าปีนี�เติิบโติ  20% ติามเป้าหมาย
 ดิ้้านธุรกิจำผลิติเบาะหนังรถยนติ์ ยังม ี
อัอัเดิ้อัร์เข้้ามาติลอัดิ้ โดิ้ยเฉพาะการผลิติเบาะ
หนังรถยนต์ิรุ่นใหม่ “Corolla Cross”  ข้อังบริษั์ท 
โติโยต้ิา มอัเติอัร์ ประเทศไทย ซึี�งเป็นพันธมิติร 
รายใหญ่รว่มไปถึงการผลิติเบาะหนังรถยนติ ์
ให้กับรุ่นอืั�นๆ เช่น FORTUNER, Toyota Revo  
สุ่ว่นการผลิติเบาะหนังรถยนต์ิให้กับค่าย Honda  
และ Nissan เริ�มกลับมาฟ้�นติัว่เช่นกัน 
 สุ่ว่นผลิติภัณฑ์โปรติีน GROW PLUS  
ยังได้ิ้รับการติอับรับที�ดีิ้จำากล้กค้า ข้ณะที�ธุรกิจำ 

ฟอักหนังรอังเท้าไดิ้้รับการติอับรับเป็นอัย่างดิ้ี 
และมีคำาสุั�งซีื�อัสุินค้า (Order) ใหม่เพิ�มข้ึ�น 
 ล่าสุุดิ้ ไดิ้้รับอัอัเดิ้อัร์จำากผ้้ผลิติรอังเท้า 
แบรนดิ้์ดิ้ังข้อังสุหรัฐฯ  โดิ้ยสุินค้าในแบรนดิ้์ 
ดิ้ังกล่าว่ มีการว่างจำำาหน่ายทั�ว่โลก ซีึ�งบริษ์ัท 
คาดิ้ว่่าจำะสุามารถผลิติและทยอัยสุ่งสิุนค้าให้กับ 
ล้กค้าไดิ้้ภายในเดิ้ือัน พ.ย.นี� จำะสุามารถรับร้้ 
เป็นรายไดิ้้เข้้ามาทันที
 ข้ณะเดีิ้ยว่กัน  ยังคงเดิิ้นหน้าการหาพันธมิติร 
รายใหม่เข้้ามาเพิ�มเติิม  ซึี�งอัย่้ระหว่่างเจำรจำาอีัก 
หลายราย คาดิ้ว่่าจำะสุรุปได้ิ้ในเร็ว่ๆ  นี� และมั�นใจำว่่า  

IHL

ผลิติและจำำาหน่ายอัาหารสัุติว์่เลี�ยง ปัจำจุำบันอัย่้ 
ระหว่่างการเติรียมคว่ามพร้อัมในการลงทุน  
เพื�อัช่ว่ยผลักดัิ้นผลประกอับการให้เติิบโติอัย่าง 
มั�นคง

ภ้มิภาคจำากกลุ่มบริษ์ัท PCCW Media
 สุำาหรับการสุติรีมมิ�งในประเทศมาเลเซีีย 
สิุงค์โปร์ และอิันโดิ้นีเซีีย ถือัเป็นครั�งแรกที� JKN 
และ Viu ร่ว่มกันเพื�อันำาลิข้สิุทธิ�คอันเทนต์ิละคร 
ไทยอัอักไปสุ่้สุายติาผ้้ชมในอัาเซีียน และเชื�อัมั�น 
ว่่าในอันาคติจำะมีคว่ามร่ว่มมือักันอัย่างต่ิอัเนื�อัง  

เพื�อัสุร้างคว่ามยิ�งใหญ่ให้แก่คอันเทนต์ิละครไทย  
และครอังคว่ามนิยมจำากผ้้ชมในภ้มิภาคมากยิ�งขึ้�น 
 ข้ณะที�การจำำาหน่ายลิข้สิุทธิ�คอันเทนต์ิให้กับ  
Viu ในครั�งนี� เป็นซีีรี�สุ์ละครไทยทั�งหมดิ้ 7 เรื�อัง 
ที�ไดิ้้รับคว่ามิยมอัย่างสุ้ง ไดิ้้แก่ Evil Box II 
(รากบุญ 2), The Guardian (เจ้ำาบ้านเจ้ำาเรือัน), 
The Ghost Money (เงินปากผี), Haunted Hair  
(ผมอัาถรรพ์), My Secret Bride (เข้าว่านให้หน้ 
เป็นสุายลับ), Candle in the Sun (เพลิงพรางเทียน)  
และ My Forever Sunshine (ติราบฟ้ามีติะวั่น) 
เพื�อัอัอักอัากาศผ่าน OTT ในช่อัง Viu 
 “คว่ามสุำาเร็จำในครั�งนี� เป็นการติอักยำ�า 
คุณภาพการผลิติซีีรีสุ์ละครไทยที�มีคุณภาพ 
และไดิ้้รับการยอัมรับจำากผ้้ชมชาว่อัาเซีียน 
เป็นอัย่างดีิ้ และยังถือัเป็นครั�งแรกที�เราสุามารถ 
ข้ายลิข้สุิทธิ�ละครไทยประเภทหนังสุยอังข้ว่ัญ 
ข้อังไทย ให้ผ้้ชมทั�ว่ภ้มิภาค เพื�อัต้ิอันรับเทศกาล 
ฮาโลว่ีน ที�จำะถึงในปลายเดิ้ือันนี�” นายจำักรพงษ์์ กล่าว่

เดิิ้นรถไฟฟ้าเต็ิมระบบ  เพราะจำะได้ิ้มีการกำาหนดิ้ 
ค่าโดิ้ยสุารที�ชัดิ้เจำน

 สุำาหรับการเปิดิ้ให้บริการเดิ้ินรถไฟฟ้า 
สุายสุีเขี้ยว่จำากสุถานีวั่ดิ้พระศรีมหาธาติุ-ค้คติ 
คาดิ้ว่่าจำะเปิดิ้ให้บริการได้ิ้ช่ว่งต้ินเดืิ้อัน ธ.ค. 63 
แติ่ติ้อังรอัลงนามในสุัญญาสุัมปทานก่อัน
 ทั�งนี�  หากเปิดิ้ให้บริการไปสุิ�นสุุดิ้สุถาน ี
ค้คตินั�น  ในเบื�อังต้ินทางกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
ประเมินผ้ ้โดิ้ยสุารที �จำะเข้้ามาในระบบราว่ 
200,000 เที�ยว่คนติ่อัว่ัน จำากปัจำจำุบันแค่เปิดิ้ 
เดิ้ินรถจำากสุถานี 5 แยกลาดิ้พร้าว่-ว่ัดิ้พระศร ี
มหาธาติุมีผ้้โดิ้ยสุารเข้้ามาในระบบแล้ว่กว่่า  
150,000 เที�ยว่คนต่ิอัวั่น แต่ิขึ้�นอัย่้กับอััติราค่าโดิ้ยสุาร 
และการแพร่ระบาดิ้ข้อังไว่รัสุโคว่ิดิ้-19 ดิ้้ว่ย

องอาจัองอาจั
ดิ์ำาริงสกลุวงษ์ ์ดิ์ำาริงสกลุวงษ์ ์
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นายเอก อภิิรัักษ์์ธนากรั ผู้้�อำานวยการัสายงานปฏิิบััติิการัสถานี บัริัษั์ท 
พีีทีจีี เอ็นเนอยี จีำากัด (มหาชน) หรืัอ PTG ร่ัวมกับั นางชาติยา สุพีรัรัณพีงศ์์  
ปรัะธานเจี�าหน�าที�บัริัหารั บัริัษั์ท ฟู้้�ดแพีชชั�น จีำากัด ร่ัวมเปิดตัิวธุรักิจีแฟู้รันไชส์  
เพีื�อช่วยคนไทยฝ่่าวิกฤติโควิด-19 สรั�างอาชีพี สรั�างรัายได�ภิายใติ� 
ชื�อแบัรันด์ “หมููทอดกอดคอ”

นายสุดชาย สมบััติิศิ์ริั ผู้้�ช่วยกรัรัมการัผู้้�จัีดการั บัริัษั์ท ลีีสซิิ่�งกสิกรัไทย 
จีำากัด เปิดตัิว 2 แคมเปญแรังส่งท�ายปี“สิินเช่ื่�อรถช่ื่วยได้ไร้กังวล”
สำาหรัับัลี้กค�าที�สมัครัสินเชื�อรัถช่วยได� ปรัะเภิทจีำานำาทะเบัียนรัถ 
วงเงิน 100,000 บัาทข้ึ้�นไป รัับัฟู้รีั! ปรัะกันภัิยคุ�มครัองวงเงินสินเชื�อ 
ส้งสุด 3 แสนบัาท* แลีะ“สิินเช่ื่�อรถช่ื่วยได้กู้ง่ายได้2ต่่อ” สำาหรัับัล้ีกค�า 
ที�สมัครัสินเชื�อรัถช่วยได� ตัิ�งแต่ิ 1 ติ.ค. – 31 ธ.ค.63 แลีะเบิักใช�วงเงิน 
ภิายในวันที� 28 ก.พี. 64

q

q

PTGร่วมูมู่อฟู้ดแพชื่ชื่ั�นชื่่วยคนไทยสิร้างอาชื่ีพ

เปิดตั่วสิินเช่ื่�อรถช่ื่วยได้2แคมูเปญแรงส่ิงท้ายปี

ภูาพขุ่าว

ไทยประกันชีีวิต เสัริมโอกาสั ส้ัขียั�งยืน ร่้นที� 2
 โครงการ “ไท์ยป็ร่ะก่นิช้ี้วิต้ เส์ริ่มโอกาส์  
สุ์ขุย่�งยืนิ” เป็นโครงการที� บริษั์ท ไทยประกันชีวิ่ติ  
จำำากัดิ้ (มหาชน) ริเริ �มข้ึ �นเพื�อัมุ่งพัฒนา 
ศักยภาพว่ิสุาหกิจำชุมชนในหลากหลายมิติิ  
ในลักษ์ณะ “ส์อนิให้ท์ำา นิำาไป็ใช้ี้ได้ีจริ่ง” 
 โดิ้ยในปี 2562 ได้ิ้ดิ้ำาเนินการ 
ในพื�นที�นำาร่อังจำังหว่ัดิ้เชียงราย 
เพ ื � อัก ่อั เก ิดิ้ประโยชน ์ติ ่ อั 
เศรษ์ฐกิจำท้อังถิ�น ผลักดิ้ันให้ 
วิ่สุาหกิจำชุมชนมีรายได้ิ้มากขึ้�น  
และมีคุณภาพชีว่ ิติที �ดิ้ ีอัย่าง 
ยั �งยืน ซีึ �งไดิ้้รับผลติอับรับที�ดิ้ี 
ทั�งคว่ามร่ว่มมือัจำากว่ิสุาหกิจำชุมชน 
ในพื�นที � รว่มถึงโครงการดิ้ังกล่าว่ 
ยังสุามารถคว้่ารางวั่ลระดัิ้บนานาชาติิถึง 2 รางวั่ล  
คือั รางว่ัล CSR Initiative of the Year 2020 
- Thailand และรางว่ัล Asia Responsible  
Enterprise Awards 2020 (AREA 2020) ประเภท  
Investment in People จำากประเทศสุิงคโปร์ 
 ในปี 2563 ไทยประกันชีว่ิติจำึงเดิ้ินหน้า 
โครงการ “ไท์ยป็ร่ะก่นิช้ี้วิต้ เส์ริ่มโอกาส์ สุ์ขุย่�งยืนิ  
รุ่่นิท้์� 2 ห่วใจแดีนิอ้ส์านิ” ในพื�นที�ภาคติะวั่นอัอัก 
เฉียงเหนือั ซีึ�งไดิ้้รับคว่ามสุนใจำเป็นอัย่างดิ้ี 

ดวงเดือนดวงเดือน
คงคาสวสัดิิ์ �คงคาสวสัดิิ์ �

สุามารถในการแข่้งขั้นทางธุรกิจำ การสุร้างแบรนด์ิ้  
การหาช่อังทางการติลาดิ้ การบริหารจำัดิ้การ 
การเงิน แม้ว่่าที�ผ่านมาจำะไดิ้้รับการสุ่งเสุริม 
ทักษ์ะคว่ามร้้จำากภาครัฐและภาคเอักชน แต่ิข้าดิ้ 
คว่ามติ่อัเนื�อัง สุ่งผลให้ไม่สุามารถนำาคว่ามร้ ้
ที�ไดิ้้รับไปประยุกติ์ปฏิิบัติิไดิ้้จำริง

ผ้้จำัดิ้การสุายการติลาดิ้ภ้มิภาค 12 ผ้้แทนจำาก 
ไทยประกันชีว่ิติ
 จำุดิ้เร ิ �มติ้นข้อังโครงการฯ เกิดิ้จำาก 
ไทยประกันชีวิ่ติเล็งเห็นถึงปัญหาข้อังวิ่สุาหกิจำ 
ชุมชน ซีึ�งถือัเป็นฐานรากสุะท้อันภ้มิปัญญา 
ที�ทรงคุณค่าข้อังไทย ที�กระจำายอัย้่ทั�ว่ประเทศ  
จำากข้้อัม้ลพบว่่า ประเทศไทยมีวิ่สุาหกิจำชุมชน 
กว่่า 91,900 แห่ง มีจำำานว่นสุมาชิกกว่่า 1,700,000 ราย  
ซีึ �งว่ิสุาหกิจำชุมชนสุ่ว่นใหญ่มีคว่ามร้ ้เร ื �อัง 
ผลิติภัณฑ์เป็นอัย่างดีิ้ แต่ิมีข้้อัจำำากัดิ้ด้ิ้านคว่าม 

มีติัว่แทนว่ิสุาหกิจำชุมชนจำาก 21 ชุมชนทั�ง 
ในพื�นที�จำังหว่ัดิ้มหาสุารคาม, ร้อัยเอั็ดิ้, สุุรินทร์ 
และกาฬสุินธุ์ เข้้าร่ว่ม
 โดิ้ยเปิดิ้โครงการเมื�อัติ้นเดิ้ือันกันยายน 
ที�ผ่านมา ได้ิ้รับเกียรติิจำากนายปราโมทย์ วั่ฒนะ  
หัว่หน้ากลุ ่มสุ่งเสุริมและพัฒนาเกษ์ติรกร  
สุำานักงานเกษ์ติร จำ.มหาสุารคาม ร่ว่มกับ  
นางดิ้ว่งเดิ้ือัน คงคาสุว่ัสุดิ้ิ� ผ้้ช่ว่ยกรรมการ 
ผ้้จัำดิ้การใหญ่ และนางเพชร สุุริยาประภา ผ้้ทำาหน้าที�  


