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ธนวริิทธิ � ธนวริิทธิ � 

KTBพร้้อมลุุยโคร้งการ้“คนลุะคร้่�ง”

CHAYOเตรี้ยมแผนย้ายเข้้าSET
เร่่งเป้้าซ้ื้�อหน้ี้�เติิมพอร์่ติ1หม้�นี้ล.

TACCเสิิร้์ฟสิินค้าใหม่
หวัังกร้ะตุ้นยอดข้าย
หนุนผลุงานเข้้าเป้้า

ร่องร่ับลงทะเบ้ยนี้10ล้านี้คนี้ คอนี้เฟิิร่์มร่ะบบไม่ล่ม

มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกบัตรพีที แมกซ์...

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - KTB ม่ั่�นิใจระบบลงท์ะเบียนิโครงการ “คนิละคร่�ง” 
พร้อมั่รองร่บการลงท์ะเบียนิของประชาชนิจำานิวนิ 10 ล้านิคนิ 
ผ่่านิเว็บไซต์์ www.คนิละคร่�ง.com ต์่�งแต์่ 16 ต์.ค.นิี�   
	 นายผยง	ศรีีวณิิช	กรีรีมการีผ้�จััดการีใหญ่่	ธนาคารีกรุีงไทย	จัำากัด	
(มหาชน)	หรืีอ	KTB	เปิิดเผยว่า	ธนาคารีมีความพรี�อมอย่างเต็็มที�ในการี 
รีองรัีบปิรีะชาชนจัำานวน	10	ล้�านคน	ที�จัะล้งทะเบียนเข้�าร่ีวมโครีงการีผ่าน 
เว็บไซต็์	www.คนล้ะครี่�ง.com	ต็ั�งแต็่วันที�	16	ต็.ค.	63	นี�เปิ็นต็�นไปิ
	 ทั�งนี�	 เมื�อล้งทะเบียนผ่านเว็บไซต็์แล้�ว	จัะมี	SMS	แจั�งผล้การี 
ล้งทะเบียน	จัากนั�นให�ดาวน์โหล้ดแอปิพลิ้เคชั�นเป๋ิาตั็ง	เพื�อยืนยันตั็วต็น 
ใช�สิิทธิ�ผ่าน	G-wallet	โดยสิามารีถรัีบสิิทธิ�ผ่านแอปิพลิ้เคชั�นเป๋ิาตั็ง	ใช�จ่ัาย 

qอ่านิต์่อหนิ้า 2

qอ่านิต์่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - CHAYO เต์รียมั่ย้ายต์ลาด 
ซ้�อขายเข้ากระดานิ SET หว่งเพิ�มั่ส์ภาพคล่อง 
ธุุรกิจ เปิดท์างน่ิกลงทุ์นิส์ถาบ่นิรายใหญ่่เข้าลงทุ์นิ  
ลุยช่วงที์�เหล้อของปี เดินิหน้ิาซ้�อหนีิ�เขา้บริหาร 
ครบต์ามั่เป้า
  

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TACC เดินิหนิ้าเส์ิร์ฟ 
เคร้�องด้�มั่รส์ชาติ์ใหม่ั่ในิเซเว่นิ และ All Café  
ปลายปีนีิ� พร้อมั่อ่พไซส์์เคร้�องด้�มั่มุั่มั่ All Cafe  
ใหญ่่กว่าเดิมั่ มั่่ �นิใจผ่ลต์อบร่บดีเยี �ยมั่ 
หนิุนิผ่ลงานิปีนิี�เข้าเป้า 
	 นายชัชชวี	วัฒนสิุข้	ปิรีะธานกรีรีมการี 
บริีหารี	บริีษััท	ที.เอ.ซี.	คอนซ้เมอร์ี	จัำากัด	(มหาชน)	 
หรีือ	 TACC	 เปิิดเผยว่า	 บรีิษััทยังคงพัฒนา 
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		 นายสุิข้สัินต์็	ยศะสิินธ์ุ	ปิรีะธานเจั�าหน�าที� 
บรีิหารี	บรีิษััท	ชโย	กรีุ�ปิ	จัำากัด	(มหาชน)	หรีือ	
CHAYO	 เปิิดเผยว่า	 บรีิษััทเต็รีียมแผนย�าย 

 นายชารััด เมห์์โรัทรัา ปรัะธานเจ้้าห์น้าท่�บริัห์ารั บริัษััท โทเทิ�ล แอ็็คเซ็็ส  
คอ็มมูนิเคชั�น จ้ำากััด (มห์าชน) ห์รัือ็ด่แทค รั่วมกัับ นายพิิทักัษั์ รััชกัิจ้ปรัะกัารั ปรัะธานเจ้้าห์น้าท่�บรัิห์ารัและ 
กัรัรัมกัารัผูู้้จั้ดกัารัให์ญ่่ บริัษััท พ่ิท่จ่้ เอ็็นเนอ็ย่ จ้ำากััด (มห์าชน) ห์รืัอ็ PTG ร่ัวมมอ็บสิทธิพิิเศษัให้์สมาชิกับัตรัพ่ิท่ แมกัซ์็  
ได้เปิดปรัะสบกัารัณ์์ใช้บรัิกัารั ด่แทคเติมเงิิน ท่�สถาน่บรัิกัารันำ�ามันกัว่า 725 สาขาทั�วปรัะเทศ

สุุขสุนัต์ ์สุุขสุนัต์ ์
ยศะสินิธ์ � ยศะสินิธ์ � 

ผยงผยง
ศรีิวณิิช ศรีิวณิิช 
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ต็ามรี�านค�าที�เข้�ารี่วมโครีงการีได�ต็ั�งแต็่วันที�	 
23	ต็.ค.	–	31	ธ.ค.63	โดยรี�านค�าแล้ะปิรีะชาชน 
สิามารีถต็ิดต็่อสิอบถามรีายล้ะเอียดต็่างๆ	 
ได�ที�สิาข้าทั�วปิรีะเทศทั�ง	1,014	แห่ง	ซ่�งพนักงาน 
ทุกสิาข้ามีความพรี�อมในการีช่วยเหลื้ออำานวย
ความสิะดวกให�กับรี�านค�าแล้ะปิรีะชาชน	
	 นอกจัากนี �	 ธนาคารียังได�เต็รีียมสิื �อ 
ปิรีะชาสัิมพันธ์ทั�ง	Banner	Leaflet	ธงติ็ดหน�ารี�าน	 
ให�กับรี�านค�าหรีือรี�านหาบเรี่แผงล้อยต็่างๆ	 
ที�เข้�าร่ีวมโครีงการีเพื�อเป็ินจุัดสัิงเกต็ให�ปิรีะชาชน 
สิามารีถเข้�ามาใช�สิิทธิ�	 ซ่�งที�ผ่านมาธนาคารี 
ได�รี่วมเปิ็นสิ่วนหน่�งในการีช่วยเหล้ือพี�น�อง 
ปิรีะชาชน	ผ่านโครีงการีชิมช�อปิใช�	โครีงการี 
เรีาไม่ทิ�งกัน	โครีงการีไทยชนะ	แล้ะโครีงการี

KTB

CHAYO
หลั้กทรัีพย์จัากต็ล้าดหลั้กทรัีพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	 
เข้�าซื�อข้ายในต็ล้าดหลั้กทรัีพย์แห่งปิรีะเทศไทย	(SET)	 
โดยได�ให�ฝ่่ายจััดการี	ดำาเนินการียื�นคำาข้อเข้�า 
จัดทะเบียนกับต็ล้าดหลั้กทรัีพย์ฯ	ต่็อไปิ	เบื�องต็�น 
คาดว่าภายในปิล้ายปีินี�หรืีอต็�นปีิหน�า	จัะได�ข้�อสิรุีปิ 

อย่างต่็อเนื�อง	เพื�อช่วยกรีะตุ็�นยอดข้ายเครืี�องดื�ม 
เพื�อช่วยกรีะตุ็�นยอดข้ายเครืี�องดื�ม	โดยเฉพาะใน
ช่วงปิล้ายปีินี�บริีษััทมีแผนเปิิดตั็วสิินค�าใหม่แล้ะ
โปิรีโมชั�นเพิ�มเต็ิม

ผลิ้ต็ภัณิฑ์์เครืี�องดื�ม	ชนิดใหม่ๆ	วางข้ายในรี�าน 
เซเว่น	อีเล้ฟเว่น	 (7-Eleven)	แล้ะ	All	Café	 

TACC

	 นอกจัากนี � 	 บรีิษััทยังได�เพิ �มข้นาด 
เครืี�องดื�มในมุม	All	Cafe	สิดชื�นจุัใจั	อร่ีอยข้นาดใหญ่่	
คุ�มกว่าเดิม	ต็ั�งแต็่วันที�	24	ก.ย.63	พรี�อมกัน 
ทั�วปิรีะเทศ	โดยเครีื�องดื�มรีสิชาต็ิใหม่	ที�นำามา 
วางจัำาหน่ายช่วงปิล้ายปีินี�	น่าจัะได�รัีบการีต็อบรัีบ 
จัากผ้�บรีิโภค	เพรีาะมีความหล้ากหล้ายแล้ะมี
รีสิชาต็ิที�ต็รีงใจัผ้�บรีิโภคอย่างแน่นอน	
	 ทั�งนี�	มั�นใจัว่าการีเปิิดตั็วผลิ้ต็ภัณิฑ์์ใหม่	
การีออกโปิรีโมชั�น	แล้ะการีเพิ�มข้นาดเครืี�องดื�ม 
	 จัะช่วยกรีะต็ุ �นยอดข้ายในช่วงครี่ �งปิีหล้ัง 
ข้องปีินี�ได�เป็ินอย่างดี	รีวมทั�งบริีษััทยังเดินหน�า 
ที�จัะเพิ�มปิรีะสิิทธิภาพการีบริีหารีจััดการีต็�นทุน 
ให�เกิดปิรีะสิิทธิภาพส้ิงสุิดอย่างต่็อเนื�อง	เพื�อจัะ 
สินับสินุนให�รีายได�แล้ะกำาไรีข้องปิี	63	เปิ็นไปิ 
ต็ามเปิ้าหมายที�ต็ั�งไว�

ชัชััชัวีีชัชััชัวีี
วฒันสิข์วฒันสิข์

 ทั�งนี�	เพื�อต็�องการีเพิ�มสิภาพคล่้อง	แล้ะเพิ�ม 
โอกาสิสิำาหรัีบกลุ่้มนักล้งทุนสิถาบันรีายใหญ่่	ที�จัะ 
เข้�าล้งทุนหลั้กทรัีพย์ที�จัดทะเบียนอย่้ใน	SET	เท่านั�น
	 ล้่าสิุด	ที�ปิรีะชุมผ้�ถือหุ�นได�มีมต็ิเพิ�มทุน 
จัดทะเบียนจัาก	440,998,811	บาท	เปิ็นทุน 
จัดทะเบียน	468,298,721.50	บาท	พรี�อมทั�ง 
มีมติ็จ่ัายปัินผล้เป็ินหุ�น	อัต็รีา	20	หุ�นเดิมต่็อ	1	หุ�นใหม่	 

แล้ะจั่ายเปิ็นเงินสิด	อัต็รีาหุ�นล้ะ0.0027	บาท	
  สิำาหรัีบภาพรีวมธุรีกิจัในช่วงที�เหลื้อข้องปีินี�	 
บริีษััทจัะเร่ีงซื�อหนี�เข้�ามาบริีหารีให�ได�ต็ามเป้ิาหมาย	 
ม้ล้ค่ารีวม	10,000	ล้�านบาท	จัากเงินล้งทุนรีวม	
1,000	ล้�านบาท	จัากก่อนหน�านี�ซื�อหนี�เข้�ามา 
แล้�วบางส่ิวนม้ล้ค่า	2,700	ล้�านบาท	โดยใช�เงิน 
ล้งทุนไปิ	200	ล้�านบาท

เรีาเที�ยวด�วยกัน	ซ่�งสิามารีถรีองรัีบการีล้งทะเบียน 
ได�รีวมกว่า	30	ล้�านคน	
	 โดยธนาคารียังคงยืนหยัดเคียงข้�าง	
แล้ะร่ีวมกับภาคส่ิวนต่็างๆ	โดยเฉพาะกรีะทรีวง 

การีคล้ัง	 ในการีด้แล้ล้้กค�าแล้ะปิรีะชาชน	
เพื�อให�ผ่านพ�นวิกฤต็ิไปิด�วยกัน	 รีวมทั�งรี่วม 
ขั้บเคลื้�อนเศรีษัฐกิจัข้องปิรีะเทศให�สิามารีถเดินหน�า 
ต็่อไปิได�อย่างมั�นคงแล้ะมีเสิถียรีภาพ
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บริิษััท ไออาร์ิพีีซีี จำำากััด (มหาชน) หรืิอ IRPC โดยนายนพีดล ป่ิ่�นสุุภา ปิ่ริะธานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ 
และกัริริมกัาริผู้้้จัำดกัาริใหญ่่ รัิบ “รางวััลชนะเลิศ (ดีีเด่ีน) องค์์กรต้นแบบด้ีานสิทธิมนุษยชน” 
ปิ่ริะจำำาปีิ่ 2563 ปิ่ริะเภทองค์์กัริธุริกิัจำขนาดใหญ่่ที�มีผู้ลกัาริดำาเนินงานโดดเด่นในเรืิ�องกัาริค์ำานึงถึึง 
หลักัสิุทธิมนุษัยชน จำากันายสุมศัักัดิ� เทพีสุุทิน รัิฐมนตรีิว่่ากัาริกัริะทริว่งยุติธริริม ในพิีธีปิ่ริะกัาศั 
ริางวั่ลองค์์กัริต้นแบบด้านสิุทธิมนุษัยชน ปิ่ริะจำำาปีิ่ 2563

นายณััฐนัย อนันตรัิมพีริ ปิ่ริะธานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ บริิษััท อินเตอร์ิลิ�งค์์  เทเลค์อม จำำากััด  
(มหาชน) หรืิอ ITEL ให้กัาริต้อนรัิบนักัลงทุน ในโอกัาสุเข้าเยี�ยมชมบริิษััทฯ พีร้ิอมให้ข้อม้ล 
เกีั�ยว่กัับธุริกิัจำ พีร้ิอมกัันนี� ITEL ได้เผู้ยแผู้นกัลยุทธ์กัาริดำาเนินธุริกิัจำในปีิ่ 2564 มุ่งสุร้ิางกัาริ 
เติบโตอย่างยั�งยืนให้กัับองค์์กัริ

q
q

IRPC ค์วั้ารางวััล “องค์์กรต้นแบบดี้านสิทธิมนุษยชน”

ITEL เปิิดีบ้านต้อนรับนักลงทุน

ภาพข่าว

กรีอบบันท่กความเข้�าใจัฯ	ฉบับที�	2	
	 สิำาหรัีบกรีอบความเข้�าใจัฯ	ฉบับที�	2	นั�น 
ได�กำาหนดรีะยะเวล้า	6	เดือน	เพื�อศ่กษัาพัฒนา 
ต่็อยอดองค์ความร้ี�เกี�ยวกับการีดำาเนินงานข้อง 
ต็ล้าดซื�อข้ายไฟฟ้าในเชิงล่้กในแต่็ล้ะด�าน	เช่น	
แนวโน�มการีเปิลี้�ยนแปิล้งอุต็สิาหกรีรีมไฟฟ้าใ
นอนาคต็	รีะเบียบการีซื�อข้ายในต็ล้าดซื�อข้าย 
ไฟฟ้าที�สิอดคล้�องแล้ะเหมาะสิมกับบริีบทข้อง 
ปิรีะเทศไทย	 บทบาทแล้ะความสิำาคัญ่ข้อง 
ต็ล้าดซื�อข้ายแล้กเปิลี้�ยน	(Exchange	Market)	 

กฟผ.จัับมือSETตั�งตลุาดซืื้�อข้ายไฟฟ้า
นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กฟผ่.จ่บม้ั่อ SET ลงนิามั่ 
บ่นิท่์กความั่เข้าใจ ฉบ่บที์�2 ศ่ึกษาจ่ดต่์�งต์ลาด 
ซ้�อขายไฟฟ้า เพิ�มั่ขีดความั่ส์ามั่ารถการแข่งข่นิ 
ในิธุุรกิจอุต์ส์าหกรรมั่ไฟฟ้า เต์รียมั่พร้อมั่
ยกระด่บเป็นิศูึนิย์กลางการซ้�อขายพล่งงานิ 
ไฟฟ้าอาเซียนิ
	 นายพัฒนา	แสิงศรีีโรีจัน์	 รีองผ้�ว่าการี 
ยุทธศาสิต็ร์ี	การีไฟฟ้าฝ่่ายผลิ้ต็แห่งปิรีะเทศไทย	 
(กฟผ.)	 เปิิดเผยว่า	กฟผ.ล้งนามบันท่กความ
เข้�าใจักับต็ล้าดหล้ักทรีัพย์แห่งปิรีะเทศไทย	
(ต็ล้ท.)	 หรีือ	 SET	 ในการีศ่กษัาการีพัฒนา 
ความพรี�อมเพื�อรีองรัีบต็ล้าดซื�อข้ายไฟฟ้าในรีะดับ 
ข้ายส่ิง	(Wholesale	Electricity	Market)	ฉบับที�	2	 
ซ่�งเป็ินความร่ีวมมือต่็อเนื�องหลั้งจัากมีการีล้งนาม 
ในบันท่กความเข้�าใจัฯ	ฉบับที�	1	เมื�อวันที�		4	ก.ย.	62	 
ที�ผ่านมา	
 ทั�งนี�	ภายหลั้งได�ดำาเนินการีศ่กษัาร้ีปิแบบ 
การีจััดตั็�งต็ล้าดซื�อข้ายไฟฟ้ามาเป็ินรีะยะเวล้า	 
1	ปีิ	หลั้งจัากล้งนามฉบับที�	1	พบว่าสิามารีถจััดตั็�ง 
ต็ล้าดซื�อข้ายไฟฟ้าได�	2	ร้ีปิแบบ	คือ	ต็ล้าดซื�อข้าย 
ไฟฟ้าล้่วงหน�าหน่�งวัน	(Day-Ahead	Market)	
แล้ะต็ล้าดซื�อข้ายไฟฟ้ารีะหว่างวัน	(Intraday	
Market)	ซ่�งทางกฟผ.	แล้ะต็ล้าดหล้ักทรีัพย์ฯ	 
จัะนำา	2	รี้ปิแบบนี�มาพิจัารีณิาอีกครีั�ง	ภายใต็� 

แล้ะต็ล้าดการีเงิน	(Financial	Market)	ในกิจัการี 
ไฟฟ้าในอนาคต็
 นอกจัากนี�	ยังได�ร่ีวมกันจััดทำาแพล้ต็ฟอร์ีม 
การีซื�อข้ายไฟฟ้ารีะดับการีข้ายส่ิงข่้�นมาในร้ีปิแบบ 
ที�เหมาะสิมกับปิรีะเทศไทย	โดยหล้ังจัากนั�น 
จัะนำาเสินอต่็อกรีะทรีวงพลั้งงาน	แล้ะคณิะกรีรีมการี 
กำากับกิจัการีพลั้งงาน	(กกพ.)	พิจัารีณิาเลื้อกร้ีปิแบบ 
ที�เหมาะสิม	ซ่�งแฟล้ต็ฟอรี์มการีซื�อข้ายไฟฟ้า 
รีะดับข้ายส่ิงจัะช่วยยกรีะดับให�ไทยเป็ินศ้นย์กล้าง	 
(ฮัับ)	การีซื�อข้ายไฟฟ้าในอาเซียน

พัฒันาพัฒันา
แสิงศรีิโริจน�แสิงศรีิโริจน�


