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ESSOปีี64อััดงบ1.2-1.5พัันล้้าน

CHAYOผุุดบริิษััท“ชโย เจวีี”
เร่ิงเคร่ิ�อังย้ายเข้้ากริะดานSET

GLปีรัิบทัพัผุ้้บริิหาริ
ตัั้�ง“ริิกิ อิัชิกามิิ”CEO
รุิกนำาธุุริกิจสู้้้ค่้แข่้ง

“ทีีคิิวเอ็็ม” เข้้ารัับ 3 รัางวััลในพิิธีีมอบรัางวััลปรัะกัันภััยดีีเดี่นครับวังจรั 
(Prime Minister’s Insurance Awards) จัดีโดียสำำานักังานคณะกัรัรัมกัารักัำากัับและส่ำงเสำริัมกัารัปรัะกัอบธุีรักิัจ 
ปรัะกัันภััย (คปภั.) โดียบริัษััท ทีคิวัเอ็ม อินชััวัร์ัรัันส์ำ โบรัคเกัอร์ั จำากััดี ได้ีรัับรัางวััล “นายหน้าประกัันวินาศภััย 
นิติิบุุคิคิลคุิณภัาพดีีเด่ีน” บริัษััท ทีคิวัเอ็ม ไลฟ์์ อินชััวัร์ัรัันส์ำ โบรัคเกัอร์ั จำากััดี ได้ีรัับรัางวััล “นายหน้าประกัันชีีวิติ 
นิติิบุุคิคิลคุิณภัาพดีีเด่ีน” พิร้ัอมรัับอีกั 1 รัางวััลคือ “นายหน้าประกัันวินาศภััยนิติิบุุคิคิลทีี�มีกัารส่่งเส่ริม 
กัรมธรรม์ประกัันภััยเพ่�อ็ประชีาชีนดีีเดี่น” เมื�อวัันที� 15 ต.ค. 63

TQM คว้า 3 รางวัลใหญ่....

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - ESSO ปีี 64 อัดงบ 1.2-1.5พัันิล้้านิบาท์ ลุ้ยขยายป๊ี�ม 
เพัิ�มข้�นิกว่า 700 ส์าขา พัร้้อมปีร้ับปีรุ้งปีร้ะส์ิท์ธิิภาพัโร้งกล้ั�นิ คาด 
ยอดขายนิำ�ามันิผ่่านิปี๊�มปีีนิ้�อย่่ในิร้ะดับ 260 ล้้านิล้ิตร้ต่อเดือนิ
 นายอดิิศัักดิิ� แจ้้งกมลกุลชััย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้้้จั้ดิการ  
บริษััท เอสโซ่่ (ประเทศัไทย) จ้ำากัดิ (มหาชัน) หรือ ESSO เปิดิเผู้ยว่่า  
เอสโซ่่ตัั้�งงบลงทุนปี 2564 ว่งเงิน 1,200-1,500 ล้านบาท สำาหรับขยาย 
การลงทุนในธุรกิจ้ค้้าปลีกและการปรับปรุงโรงกลั �นนำ �ามัน 
 โดิยจ้ะขยายสถานีบริการนำ�ามัน (ป๊�ม) ให้เติั้บโตั้ 
มากกว่่า 700 แห่ง จ้ากป๊จ้จุ้บันอย้่ที� 670 แห่ง และ 
สิ�นปีนี�จ้ะเพิ่ิ�มเป็น 690 แห่ง
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - CHAYO ตั�งบร้ิษััท์ย่อย  
“ชโย เจว้” หวังใช้ร่้วมล้งทุ์นิในิธุิร้กิจบริ้หาร้ 
ท์ร้ัพัย์ส์ินิ-ธิุร้กิจเก้�ยวเนิื�อง เดินิหนิ้าเท์ร้ด 
กร้ะดานิ SET เร้็วๆ นิ้� ด้งส์ถาบันิถือหุ้นิ   
  นายสุขสันต์ั้ ยศัะสินธ์ุ ประธานเจ้้าหน้าที� 
บริหาร บริษััท ชัโย กรุ�ป จ้ำากัดิ (มหาชัน) หรือ 
CHAYO เปิดิเผู้ยว่่า ตั้ามมตั้ิที�ประชัุมค้ณะ 
กรรมการบริษััทฯ ค้รั�งที� 5/2563 เมื�อวั่นที� 25 ก.ย. 63  

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - GL แต่งตั�ง “ร้ิกิ อิชิกามิ” 
นัิ�งเก้าอ้� CEO คนิใหม่แท์นิ “ทั์ตซ้ึยะ โคโนิชิตะ”  
ปีร้ะกาศนิำาท์ัพัลุ้ยธิุร้กิจส์่้ค่่แข่ง
 บริษััท กรุ�ปลีส จ้ำากัดิ (มหาชัน) หรือ GL  
ประกาศัปรับเปลี�ยนโค้รงสร้างผู้้้บริหาร โดิยแต่ั้งตัั้�ง  
นายริกิ อิชัิกามิ ดิำารงตั้ำาแหน่งประธานเจ้้าหน้าที� 
บริหาร (CEO) ค้นใหม่ ขณะที� นายทัตั้ซึ่ยะ โค้โนชิัตั้ะ 

อดิิศักัดิิ� อดิิศักัดิิ� 

สุุขสุนัต์ ์สุุขสุนัต์ ์

แจ้ง้กมลกลุชัยัแจ้ง้กมลกลุชัยั

ยศะสินิธุุ์ �ยศะสินิธุุ์ �
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มีมตั้ิอนุมัตั้ิการจ้ัดิตั้ั�งบริษััทย่อยใหม่ ไดิ้แก่ 
“บริ้ษััท์ ชโย เจว้ จำากัด” (CHAYO JV Co. Ltd)  
โดิยมีทุนจ้ดิทะเบียน 55 ล้านบาท และมีการเรียกทุน

ปรัับปรัุงโรังกลั่ั�นรัองรัับ“ยููโรั5”ขยูายูป๊�มนำ�ามันทะลัุ่เป้า700สาขา
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รว่มถึงเป็นการลงทุนปรับประสิทธิภาพิ่โรงกลั�น 
  นอกจ้ากนี� ยังไดิ้ขยายค้ว่ามร่ว่มมือกับ 
พัิ่นธมิตั้รในการเพิิ่�มร้านค้้าและบริการในสถานี 
บริการนำ�ามัน ทั�งเบอร์เกอร์คิ้ง, แมค้โดินัลด์ิ, เค้เอฟซี่,  
เดิอะพิิ่ซ่ซ่่า ค้อมปะนี, เทสโก้ โลตัั้ส เอ็กซ์่เพิ่รส, 
แฟมิลี�มาร์ท เป็นต้ั้น ล่าสุดิ ได้ิร่ว่มเป็นพัิ่นธมิตั้ร
กับกลุ่มไมเนอร์ฟ้�ดิ เปิดิร้านกาแฟใหม่ “COffee  
Journey” สาขาแรก รามอินทรา กม.6.5 และ 
สาขาพิ่ระราม 9 ซึ่�งตัั้�งเป�าจ้ะขยายเป็น 12-15 แห่ง 

ESSO

GL

CHAYO
ชัำาระแล้ว่ 50% เพืิ่�อการลงทุนและ/หรือร่ว่มลงทุน  
ในธุรกิจ้บริหารทรัพิ่ย์สิน และหรือธุรกิจ้ที�เกี�ยว่เนื�อง
  โดิยในเริ�มแรก บริษััทจ้ะถือหุ้นในสัดิส่ว่น  
99.99% ของจ้ำานว่นหุ้นทั�งหมดิ ซึ่�งขณะนี�อย่้ระหว่่าง 
เจ้รจ้ากับนักลงทุน จ้ึงทำาให้ในอนาค้ตั้สัดิส่ว่น 

การถือหุ้นอาจ้เปลี�ยนแปลงไป แต่ั้บริษััทจ้ะถือหุ้น 
มากกว่่า 51% 
  สำาหรับแนว่โน้มธุรกิจ้ในค้รึ�งปีหลังและ 
ชั่ว่งที�เหลือของปีนี� จ้ะสามารถเตั้ิบโตั้ไดิ้ตั้่อเนื�อง  
โดิยจ้ะเป็นชั่ว่งที�สถาบันการเงินเร่งทยอยขาย 
หนี�ดิ้อยคุ้ณภาพิ่ออกมา รว่มทั�งการขายหนี�ม ี
หลักประกันผู้่านกรมบังค้ับค้ดิีดิ้ว่ยตั้นเอง 

จ้ะดิำารงตั้ำาแหน่งเป็นกรรมการ และรองประธาน 
เจ้้าหน้าที�บริหาร ร่ว่มกับ นายค้านาเมะ ฮาชิัโมโตั้ะ  
ชั่ว่ยดิ้แลในเรื�องค้ว่ามสัมพิ่ันธ์กับนักลงทุน
  นายริกิ มีประสบการณ์เป็นผู้้้บริหารงาน 
ในกลุ่ม GL ภาค้พืิ่�นเอเชีัยมานานกว่่า 8 ปี อีกทั�ง 
ยังเป็นผู้้้ก่อตั้ั�งบริษััทย่อยแห่งแรกของ GL 
ในตั้่างประเทศั ค้ือ GLF ในประเทศักัมพิ่้ชัา 
เมื�อปี 2012 ซ่ึ�งเป็นสถาบันการเงินที�ไดิ้รับใบ
อนุญาตั้เป็นประเทศัแรกในประเทศักัมพิ่้ชัา
  นายทัตั้ซ่ึยะ กล่าว่ว่่า “ผู้มมีค้ว่ามยินดิ ี
ที�จ้ะแจ้้งให้ผู้้้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่่า GL จ้ะมี CEO  
ค้นใหม่ ซึ่�งมีประสบการณ์เป็นผู้้้บริหารงานในกลุ่ม  
GL ภาค้พืิ่�นเอเชีัยมานานกว่่า 8 ปี เนื�องจ้าก GL  
มีค้ว่ามค้ืบหน้าทางดิ้านค้ดิีค้ว่าม และมุ่งเน้น
ในการบริหารธุรกิจ้ให้ก้าว่หน้ามากยิ�งขึ�น โดิย

ไดิ้ดิำาเนินการปรับเปลี�ยนบทบาทของผู้้้บริหาร 
ให้เหมาะสม เพืิ่�อประโยชัน์แก่ตัั้ว่บริษััทและผู้้้ถือหุ้น” 
 นายริกิกล่าว่ว่่า จ้ากนี�ไปจ้ะมุ่งประเดิ็น 
ในบริหารธุรกิจ้ในประเทศัไทย โดิยใช้ัประสบการณ์ 
ที�มีจ้ากการบริหารธุรกิจ้ในต่ั้างประเทศั ซึ่�งจ้ะมี 
การหารือกับดิีลเลอร์ รว่มทั�งพิ่นักงาน เพิ่ื�อนำา 
ข้อม้ลที�ได้ิมาปรับใช้ั เพืิ่�อให้เกิดิประโยชัน์ส้งสุดิ
ตั้่อธุรกิจ้ของ GL
  เนื�องจ้ากป๊จ้จุ้บันมีหลายป๊จ้จ้ัยที�เข้ามา 

  สำาหรับยอดิขายปลีกนำ�ามันของเอสโซ่ ่
ผู้่านป๊�ม ปกตั้ิจ้ะเตั้ิบโตั้ตั้าม GDP ประเทศั 
ที�ขยายตั้ัว่ 3-4% ตั้่อปี แตั้่ปีนี�สถานการณ ์
โค้วิ่ดิ-19 กระทบยอดิขายในช่ัว่งค้รึ�งปีแรก และ 
ยอดิขายลดิลงตั้ำ�าสุดิในเดิือน เม.ย.ที�ผู้่านมา  
แตั้่ป๊จ้จุ้บันยอดิขายกลับมา 90% แล้ว่ หรือ 
อย่้ระดัิบ 260 ล้านลิตั้รต่ั้อเดืิอน ขณะที�ภาพิ่รว่ม 
ทั�งปี ค้าดิว่่าจ้ะเฉลี�ยอย่้ในระดัิบ 260 ล้านลิตั้ร 
ต่ั้อเดืิอน สอดิรับกับทิศัทาง GDP ที�สภาพัิ่ฒน์ฯ 
ประเมินว่่าจ้ะติั้ดิลบ 7-8% ส่ว่นยอดิขายธุรกิจ้ 
ค้้าปลีกในชั่ว่งไตั้รมาส 4 ค้าดิว่่าจ้ะเตั้ิบโตั้ 

เพิ่ิ�มขึ�น
 ส่ว่นอัตั้ราการกลั�นช่ัว่ง 8 เดืิอนแรกปี 63  
อย่้ที� 117,000 บาร์เรลต่ั้อวั่น เพิิ่�มขึ�นจ้ากปีก่อน 
อย่้ที� 114,000 บาร์เรลต่ั้อวั่น ขณะที�ปี 64 กำาลัง 
การกลั�นจ้ะอย่้ระดัิบใดิ ขึ�นอย่้กับค้ว่ามต้ั้องการ 
ใชั้นำ�ามัน ซ่ึ�งตั้้องดิ้ว่่าโค้ว่ิดิ - 19 จ้ะค้ลี�ค้ลาย 
มากน้อยเพิ่ียงใดิ
  นอกจ้ากนี� เอสโซ่่ยังพิ่ร้อมลงทุนปรับปรุง 
คุ้ณภาพิ่นำ�ามันมาตั้รฐาน ย้โร 5 ซ่ึ�งจ้ะเสร็จ้ทัน 
ตั้ามเป�าหมายที�รัฐประกาศัให้ทุกโรงกลั�นฯ 
ตั้้องผู้ลิตั้ทันว่ันที� 1 ม.ค้. 2567

นอกจ้ากนั�น ยังมั�นใจ้ว่่า แผู้นที�จ้ะซื่�อหนี�เข้ามา 
บริหารเพิ่ิ�มขึ�นอีก 10,000 ล้านบาท ยังเป็นไป
ตั้ามเป�าหมายที�ว่างไว่้
  โดิยการซ่ื�อหนี�เข้ามาเพิ่ิ�มในปีนี� ค้าดิว่่า 
จ้ะส่งผู้ลให้ม้ลหนี�ค้งค้้าง ณ ปลายปีเพิ่ิ�มเป็น 
ไม่น้อยกว่่า 60,000 ล้านบาท จ้ากป๊จ้จุ้บันมี 
ม้ลหนี�ค้งค้้างอย้่ในพิ่อร์ตั้ราว่ 51,233 ล้านบาท  
แบ่งออก เป็นหนี�ที�ไม่มีหลักประกัน 36,105 ล้านบาท  
และหนี�ที�มีหลักประกัน 15,128 ล้านบาท
  ส่ว่นการย้ายหลักทรัพิ่ย์ CHAYO จ้าก 
ตั้ลาดิหลักทรัพิ่ย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซ่ื�อขาย 
ในตั้ลาดิหลักทรัพิ่ย์แห่งประเทศัไทย (SET)
ค้าดิว่่าจ้ะดิำาเนินการได้ิในเร็ว่ๆ นี� เบื�องต้ั้น จ้ะมี 
สถาบันรายใหญ่ทั�งในและตั้่างประเทศัเข้า 
ถือหุ้นไดิ้เพิ่ิ�ม

มีผู้ลตั้่อธุรกิจ้ เชั่น การแพิ่ร่ระบาดิของไว่รัส 
โค้วิ่ดิ-19 สถานการณ์เศัรษัฐกิจ้ที�ยังไม่ดีิ เป็นต้ั้น  
โดิยหลังจ้าก GL ประกาศัผู้ลดิำาเนินงานของ 
ไตั้รมาส 3/63 ออกมาแล้ว่ จ้ะมีการจั้ดิทำาแผู้น
ธุรกิจ้ที�ชััดิเจ้นอีกค้รั�ง
  สำาหรับสัดิส่ว่นรายไดิ้ของ GL ณ สิ�น 
ไตั้รมาส 2/63 พิ่บว่่า  66% มาจ้ากธุรกิจ้ในประเทศัไทย  
อีก 16% มาจ้ากกัมพ้ิ่ชัา ขณะที�เมียนมา มีสัดิส่ว่น  
12% สปป.ลาว่ 4% และอินโดินีเซ่ีย 2%

ริิกิริิกิ
อิชิักิามิอิชิักิามิ
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ธนาคารกรุงเทพ นำาโดย นายเดชา ตุุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร 
น้อมถวายผ้้าพระกฐิินพระราชทาน ประจำำาปี 2563 ตุ่อเน่�องเป็นปีท่� 54   
ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง วัดค่่บ้านค่่เม่อง จำ. มหาสารคาม รวมพลัง 
ศรัทธาจำากหน่วยงานราชการ และประชาชนในพ่�นท่� ร่วมส่บสานพุทธศาสนา  
พร้อมทำาการบ่รณปฏิิสังขรณ์พระอุโบสถ ทั�งภายในและภายนอก ปรับปรุง 
พิพิธภัณฑ์์วัฒนธรรมท้องถิ�นภาคตุะวันออกเฉ่ียงเหน่อ และร่วมสร้าง 
ห้องนำ�าใหม่ถวายวัดเพิ�มเติุม

บริษััท สแกน อินเตุอร์ จำำากัด (มหาชน) หร่อ SCN ส่งตัุวแทนเข้าร่วม 
“งานสััมมนาปิิดโครงการสันับสันุนการลงทุุนสัถานีอััดปิระจุุ 
ไฟฟ้า (Charging Station)” และรับโล่ขอบคุณการสนับสนุนการ
ติุดตัุ�งสถาน่อัดประจุำไฟฟ้า จำากสมาคมยานยนต์ุไฟฟ้าไทย (EVAT) 
ร่วมกับสำานักนโยบายและแผ้นพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
และกองทุนเพ่�อส่งเสริมการอนุรักษ์ัพลังงาน

q
q

กฐินพระราชทุาน

SCN รับโล่ขอับคุณ

ภาพัข่าว

EVER แนิวร้าบขาข้�นิ
 ปีนี�เป็นปีแห่งค้ว่ามท้าทายของผู้้้ประกอบการ 
ธุรกิจ้อสังหาฯ และเป็นชั่ว่งแห่งการพิ่ิส้จ้น ์
ค้ว่ามแข็งแกร่ง ซึ่�ง บมจ้. เอเว่อร์แลนด์ิ (EVER)  
ยังลุยขยายแนว่ราบต่ั้อเนื�อง ทั�งทาว่น์โฮมแบรนด์ิ  
“เอเวอร์้ ซิึต้�” และบ้านเดีิ�ยว่ แบรนด์ิ “มายโฮม 
ซึิล้เวอร้์เล้ค” โดิยทาว่น์โฮม “เอเวอร้์ซึิต้ �  
สุ์ขส์วัส์ดิ� 30 - พุัท์ธิบ่ชา” เฟส 1 จ้ำานว่น 94 ย้นิตั้  
จ่้อปิดิการขาย และพิ่ร้อมเปิดิเฟสใหม่ทันที  
ขณะที� “มายโฮมซิึล้เวอร์้เล้ค -  ซิึล้เวอร์้เล้ค พัาร์้ค”  
เฟส 2 จ้ำานว่น 67 ย้นิตั้ กระแสแรงดีิมี walk in  
เข้ามาจ้ับจ้องล่ว่งหน้ากันแล้ว่
 นี�ขนาดิยังไม่ได้ิเปิดิตัั้ว่อย่างเป็นทางการ  
ขอบอกได้ิเลยว่่า ยอดิขายดีิ�ดีิ แบบนี� “ส์วิจักร์้   
โล้จายะ” บอสใหญ่ ยิ�มแก้มปริได้ิแบบยาว่ๆ กันเลย 

ดักเก็บ ร้องบ GUNKUL
 คุ้ณภาพิ่ล้นจ้อ ทั�งรายไดิ้และกำาไร 
นาทีนี�ค้งไม่มีใค้รเกิน บมจ้.กันกุลเอ็นจิ้เนียริ�ง  
(GUNKUL) ที�ไดิ้แรงหนุนเตั้็มพิ่ิกัดิจ้าก 
โค้รงการพิ่ลังงานแดิดิและลมทั�งในและ 
ต่ั้างประเทศั แถมมีข่าว่แว่่ว่ๆ มาอีกว่่า Q4 นี�  
จ้ะมีข่าว่ดิีให้ไดิ้ลุ ้น!…เห็นอนาค้ตั้ธุรกิจ้ 
พุ่ิ่งแรงแบบฉุดิไม่อย่้อย่างนี� ดัิกเก็บรอลุ้นงบ 
แบบชัิว่ๆ ไปเลยจ้้า

SCGP ปีิดการ้ขายหุ้นิ IPO
 สมกับเป็น IPO ค้รั�งประวั่ติั้ศัาสตั้ร์ของ SCGP  
หรือ บมจ้.เอสซ่ีจ้ี แพิ่ค้เกจ้จ้ิ�ง ที�กระแสแรง 
ตัั้�งแต่ั้ก่อนเปิดิจ้องซื่�อ จ้นทำาให้ ‘วิชาญ จิตร์้ภักด้’  
ผู้้้บริหารหายเหนื�อย ล่าสุดิ ปิดิการเสนอขาย 
หุ้น IPO ที�ราค้าเสนอขายสุดิท้าย 35.00 บาท  
ซ่ึ�งเป็นราค้าส้งสุดิของชั่ว่งราค้าเสนอขาย 
เบื�องตั้้น ค้าดิเข้าเทรดิว่ันแรก 22 ตั้.ค้.นี�

วิชิาญ จิิต์ริภ์ักัดีิวิชิาญ จิิต์ริภ์ักัดีิ

สุวิจิิกัริ ์โลจิายะสุวิจิิกัริ ์โลจิายะ


