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PTGลุ้้�นไตรมาส3กำำาไรพีีค

BANPUปิิดดีลุ้แหลุ่้งก๊ำาซบาร์เนตต์
ลุ้งทุ้นจัังหวะดี-ดันEBITDAเพ่ี�ม10%

IPOต่อค่วเทุรดคึกำคักำ!
KKปิระเด่มสนาม7ต.ค.
เพ่ี�มสาขาค�าปิลีุ้กำภาคใต�

โบรกเชีียร์“ซื้้�อ”เคาะเป้้า21บาท ท่�ม3.5พัันล้้านพััฒนาธุ่รกิจในม้อ

ธนาคารกร ุ งไทย  
เชิิญชิวนผู้้�มีีจิิตศรัทธาร่วมีทอดผู้�าป่่ากรุงไทย  
เติมีบุุญ เติมีธรรมี เพื่่ �อศ้นย์ป่ฏิิบุัติธรรมี 
สมีเด็จิพื่ระสังฆราชิ (อมีฺพื่รมีหาเถร) คลอง 9  
จิังหวัดป่ทุมีธานี ร่วมีทำาบุุญได�ที �กรุงไทย 
เติมีบุุญ  e-Donation บุนแอป่พื่ลิเคชัินกรุงไทย 
NEXT ซึ่่�งข้�อมี้ลการบุริจิาคจิะถ้กส่งเข้�าระบุบุ 
ลดหย่อนภาษีีข้องกรมีสรรพื่ากรโดยอัตโนมัีติ  
หร ่ อผู้ ่ านบุ ัญชิ ี ธนาคารกร ุ ง ไทยได �ท ี �  
“บััญชีีวััดราชีบัพิิธ เพ่ิ�อสร้างสถานปฏิิบััติิธรรม  
สมเด็จพิระสังฆราชี (อมฺพิรมหาเถร) คลอง 9  
จังหวััดปทุุมธานี” เลข้ที�บัุญชีิ 159-0-10328-9 

เติมบุญ เติมธรรม...
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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ – BANPU ปิิดดีลแหล่งก๊๊าซ 
“บาร์์เนต่ต่์” ด้วยมููลค่า 1.5 หมู่�นล้านบาท์  
รั์บอ่านิส์งส์์ร์าคาก๊๊าซพุ่่่งช่่วงหน้าหนาว ดัน EBITDA  
เพิุ่�มูอี่ก๊ 10% พุ่ร้์อ่มูเดินหน้าต่่อ่ยอ่ดพุ่อ่ร์์ต่
ธุ่ร์ก๊ิจก๊๊าซฯ ในส์หร์ัฐฯ
 นำ�งสมิฤดี ชีัยมิงคลั ประธุ�นำเจ��ห่นำ��ที่ี� 
บริห่�ร บริษััที่ บ��นำป้ จำ�กัิด (มิห่�ชีนำ) ห่ร่อ BANPU  

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - IPO คึก๊คัก๊ ต่่อ่แถวลงส์นามู 
เท์ร์ดเด่อ่น ต่.ค.นี� เพีุ่ยบ KK ปิร์ะเดิมูร์ายแร์ก๊  
7 ต่.ค.นี� ก๊ร์ะดาน mai โช่ว์ศััก๊ยภาพุ่เป็ินเส่์อ่ใต้่ 
ที์�มีู Modern-Traditional Trade จำานวน 28 ส์าขา  
มูีศััก๊ยภาพุ่ท์ี�จะขยายต่ัวได้อ่ีก๊มูาก๊ในอ่นาคต่ 
 ผู้้�ส่�อข่่�ว “นิวส์์ คอ่นเน็คท์์” ร�ยง�นำว่� 
ในำเด่อนำ ต.ค.นำี� มิีหุ่�นำส�มิัญเพิ�มิทีุ่นำที่ี�จำ�ห่นำ่�ย 
ให่�กัิบประชี�ชีนำเป็นำครั�งแรกิ ห่ร่อ IPO ต่อแถว
เข่��จดที่ะเบียนำแลัะที่ำ�กิ�รซ่ิ�อในำตลั�ดห่ลัักิที่รัพย์

qอ่่านต่่อ่หน้า 2

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - โบร์ก๊ฯ ปิร์ะเมิูนผลงาน PTG  
ช่่วง Q3/63 มูีแววก๊ำาไร์พุ่่่งแร์งส์่ดขอ่งปิี 
พุ่ร์้อ่มูส์่อ่งก๊ำาไร์ปิีนี�แต่ะ 1.7 พุ่ันล้านบาท์ 
แนะ “ซ่�อ่” ชี่�เป้ิา 21 บาท์ ด้านซีอี่โอ่ “พิุ่ทั์ก๊ษ์์” 
มูั�นใจยอ่ดปิีนี�ขยายต่ัวต่่อ่ พุ่ร์้อ่มูควัก๊เงิน 
3.5 พุ่ันล้านบาท์ พุ่ัฒนาธุ่ร์ก๊ิจในเคร์่อ่
 ฝ่่�ยวิเคร�ะห์่ห่ลัักิที่รัพย์ บริษััที่ห่ลัักิที่รัพย์
กิสิกิรไที่ย ระบุว่� จ�กิกิ�รประเมิินำบริษััที่ พีทีี่จี  
เอ็นำเนำอยี จำ�กิัด (มิห่�ชีนำ) ห่ร่อ PTG พบว่� 
ในำไตรมิ�ส 3/63 กิำ�ไรสุที่ธุิจะส้งสุดเป็นำ  
ประวัติกิ�รณ์์ จ�กิยอดข่�ยที่ี�ส้งข่้�นำต�มิ GPM  
ทีี่�ที่รงตัว รวมิถ้งกิ�รควบคุมิต�นำทุี่นำทีี่�มีิประสิที่ธิุภู�พ 
ส้งสุด แลัะรับร้�กิำ�ไรจ�กิธุุรกิิจนำอกิกิลัุ่มินำำ��มิันำ
ที่ี�ฟิ้�นำตัว
 นำอกิจ�กินีำ� บริษััที่ดำ�เนิำนำธุุรกิิจในำประเที่ศ 
จ้งไมิ่ได�รับผู้ลักิระที่บจ�กิเห่ตุแพร่ระบ�ดข่อง 
ไวรัสโควิด-19 จ�กินำอกิประเที่ศไที่ยแต่อย่�งใด 
อีกิที่ั�งร�ค�นำำ��มิันำยังอย้่ในำระดับที่ี�ตำ�� จ้งห่นำุนำ 
ต่อกิ�รข่�ยข่องบริษััที่ให่�ส้งข่้�นำ
 สำ�ห่รับแนำวโนำ�มิกิำ�ไรสุที่ธิุข่องปีนีำ�ประเมิินำว่� 
จะอย้่ที่ี� 1,573 ลั��นำบ�ที่ ส่วนำปี 64 ค�ดอย้่ที่ี�
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1,729 ลั��นำบ�ที่ พร�อมิยังเชี่�อว่�อัตร�ปันำผู้ลั 
ในำปีนำี�จะส้งข่้�นำแตะ 1.57% ข่องกิำ�ไรสุที่ธุิ  
จ�กิปีนำี�ที่ี�ค�ดอย้่ 1.05%  ดังนำั�นำ แนำะนำำ� “ซ่�อ่”  
โดยให่�ร�ค�เป้�ห่มิ�ยที่ี� 21 บ�ที่
 กิ่อนำห่นำ��นำี� นำ�ยพิที่ักิษั์ รัชีกิิจประกิ�ร  
ประธุ�นำเจ ��ห่นำ��ที่ ี �บร ิห่�รแลัะกิรรมิกิ�ร 
ผู้้�จัดกิ�รให่ญ่ PTG เผู้ยว่� บริษััที่ค�ดปริมิ�ณ์ 
กิ�รข่�ยนำำ��มัินำปีนีำ�จะเติบโต 6-10% จ�กิปีก่ิอนำ  
ปัจจัยห่นำุนำจ�กิภู�พรวมิเศรษัฐกิิจในำประเที่ศ 

PTG

IPO

BANPU

แห่่งประเที่ศไที่ย กัินำอย่งค้กิคักิ เริ�มิจ�กิวันำทีี่� 7 ต.ค.นีำ�  
เป็นำคิวข่อง บริษััที่ เคแอนำด์เค ซิุปเปอร์สโตร์  
เซิ�ท์ี่เทิี่ร์นำ จำ�กัิด (มิห่�ชีนำ) ห่ร่อ KK ทีี่�เสนำอข่�ย IPO  
จำ�นำวนำ 69 ลั��นำหุ่�นำ ร�ค�หุ่�นำลัะ 0.88 บ�ที่
  จ�กินำั�นำวันำที่ี� 8 ต.ค.63 ต่อด�วย บริษััที่  
บริษััที่ ศิรกิร จำ�กัิด (มิห่�ชีนำ) ห่ร่อ SK เสนำอข่�ย  
IPO จำ�นำวนำ 115.35 ลั��นำหุ่�นำ ร�ค�หุ่�นำลัะ 0.80 บ�ที่  
แลัะวันำที่ี� 9 ต.ค. เป็นำคิวข่องบริษััที่ เอ็นำอ�ร์ 
อินำสแตนำท์ี่ โปรดิวซ์ิ จำ�กัิด (มิห่�ชีนำ) ห่ร่อ NRF 
เสนำอข่�ย IPO จำ�นำวนำไมิ่เกิินำ 340 ลั��นำหุ่�นำ 
ร�ค�หุ่�นำลัะ 4.60 บ�ที่
 ด��นำนำ�ยกิวิศพงษั์ สิร ิธุนำนำนำที่์สกิุลั 
กิรรมิกิ�รผู้้�จัดกิ�ร KK กิล่ั�วว่� บริษััที่ฯ จะนำำ�เงินำ 

ที่ี�ได�จ�กิกิ�รระดมิทีุ่นำในำครั�งนำี �ไปใชี�ในำกิ�ร 
ข่ย�ยร��นำส�ข่� เคแอนำด์เค ซิุปเปอร์สโตร์, 
ชีำ�ระค่นำเงินำกิ้ �สถ�บันำกิ�รเงินำ แลัะใชี�เป็นำ 
เงินำทีุ่นำห่มิุนำเวียนำ
  โดยแผู้นำง�นำในำอนำ�คต เตรียมิทีี่�จะข่ย�ย 
ร��นำส�ข่�อย่�งต่อเน่ำ�อง โดยมุ่ิงเนำ�นำเปิดร��นำส�ข่� 
ในำพ่�นำทีี่�จังห่วัดสงข่ลั� พัที่ลุัง สต้ลั แลัะจังห่วัดอ่�นำๆ  

บริษััที่ BKV Corporation (BKV) บริษััที่ย่อยข่อง 
BANPU ได�ที่ำ�กิ�รเข่��ซิ่�อสัดส่วนำผู้ลัประโยชีนำ์ 
ในำบริเวณ์แห่ล่ังก๊ิ�ซิธุรรมิชี�ติบ�ร์เนำตต์ (Barnett)  
ในำรัฐเที่็กิซิัส สห่รัฐอเมิริกิ�เสร็จสิ�นำ ด�วยมิ้ลัค่� 
กิ�รลังทีุ่นำสุที่ธุิ 489.80 ลั��นำเห่รียญสห่รัฐ 
(ประมิ�ณ์ 15,407.89 ลั��นำบ�ที่
 กิ�รซ่ิ�อกิิจกิ�รในำครั�งนีำ� จะส่งผู้ลัให่� BANPU  
รับกิระแสเงินำสดเข่��มิ�ที่ันำที่ี ซิ้�งยังเป็นำชี่วงที่ี� 
ร�ค�ก๊ิ�ซิปรับตัวเพิ�มิข้่�นำ เน่ำ�องจ�กิเป็นำช่ีวงเข่��ส่้ 

ในำภู�คใต� เพ่�อมุ่ิงส่้กิ�รเป็นำร��นำสะดวกิซ่ิ�อชัี�นำนำำ� 
ในำภู�คใต�  แลัะเป็นำร��นำค��ปลัีกิสินำค��อุปโภูค 
บริโภูคอันำดับแรกิๆ ทีี่�ผู้้�บริโภูคน้ำกิถ้ง  ภู�ยใต�แนำวคิด  
“ซ่�อ่ขอ่งคร์บ พุ่บขอ่งถูก๊ ถูก๊ท์่ก๊วัน ท์ี� K&K 
ท่์ก๊ส์าขา ใก๊ล้บ้านค่ณ”  เพ่�อเพิ�มิศักิยภู�พข่อง 
บริษััที่ให่�มิีคว�มิแข่็งแกิร่งแลัะมิีอัตร�กิ�รเติบโต 
ที่ี�ดีในำอนำ�คต  
  “มิั �นำใจว่�ธุุรกิิจข่อง KK ในำอนำ�คต  
จะส�มิ�รถข่ย�ยตัวต่อไปได�อีกิมิ�กิจ�กิเงินำทุี่นำ 
ห่มิุนำเวียนำที่ี�มิีมิ�กิข่้�นำ มิีสถ�นำะที่�งกิ�รเงินำ 
ที่ี�แข่ง็แกิร่ง มิีชี่�อเสยีงเป็นำที่ี�ร้�จักิ แลัะได�รับกิ�ร 
ยอมิรับในำฐ�นำะที่ี�เป็นำบริษััที่จดที่ะเบียนำในำ 
ตลั�ดห่ลัักิที่รัพย์ mai ที่ี�สำ�คัญส�มิ�รถสร��ง 
ผู้ลัตอบแที่นำให่�กิับผู้้�ถ่อหุ่�นำได�อย่�งยั�งย่นำในำ 
อนำ�คต” นำ�ยกิวิศพงษั์กิลั่�ว

ฤด้ห่นำ�ว ส่งผู้ลัให่�กิำ�ไรกิ่อนำจะห่ักิค่�ใชี�จ่�ย 
ดอกิเบี�ย, ภู�ษีั, ค่�เส่�อมิร�ค�แลัะค่�ตัดจำ�ห่น่ำ�ย  
(EBITDA) จ�กิแห่ล่ังก๊ิ�ซิธุรรมิชี�ติรวมิ 2 แห่ล่ัง 
ข่อง BANPU บ�ร์เนำตต์ กัิบมิ�ร์เซิลัลััส เพิ�มิเป็นำ 10%  
จ�กิยอดรวมิ EBITDA ข่องบริษััที่ฯ ในำปีนีำ� แลัะ 
มีิแนำวโนำ�มิส้งข้่�นำอีกิในำปีห่นำ�� จ�กิกิ�รค�ดกิ�รณ์์ 
ร�ค�ก๊ิ�ซิทีี่�ส้งข้่�นำ สะที่�อนำผู้ลัลััพธ์ุกิ�รเล่ัอกิลังทุี่นำ 
แลัะปิดดีลัในำจังห่วะที่ี�เห่มิ�ะสมิ ต�มิกิลัยุที่ธุ์ 
Greener & Smarte
  กิ�รลังทุี่นำในำแห่ล่ังก๊ิ�ซิธุรรมิชี�ติมีิคว�มิ 
เสี�ยงตำ�� มีิโครงสร��งพ่�นำฐ�นำ แลัะระบบกิ�รข่นำส่ง 

ทีี่�ฟ้ิ�นำตัวได�เป็นำลัำ�ดับ ประกิอบกัิบสถ�นำกิ�รณ์์ 
โควิด-19 เริ�มิคลัี�คลั�ย จ้งที่ำ�ให่�กิ�รเดินำที่�ง 
กิลัับส้่ภู�วะปกิติ
 อีกิที่ั�งตั �งเป้�ยอดข่�ย LPG ที่ั�งปีจะ 
ข่ย�ยตัวได� 15-20% โดยชี่วงไตรมิ�ส 3/63  
ยอดข่�ยผู่้�นำสถ�นีำบริกิ�รได�กิลัับมิ�เป็นำ 100%  
จ�กิกิ่อนำห่นำ��นำี�ที่ี�อย้่ในำระดับ 30%
 ลั่�สุด บริษััที่มิีส�ข่�ในำเคร่อรวมิที่ั�งสิ�นำ 
2,064 ส�ข่� แบ่งเป็นำ สถ�นำีให่�บริกิ�รนำำ��มิันำ 
1,900 ส�ข่�, LPG&MAX จำ�นำวนำ 230 ส�ข่� แลัะ  
Non-oil จำ�นำวนำ 700 ส�ข่� ซ้ิ�งบริษััที่ฯ ยังเดินำห่นำ�� 

ที่ี�ดีรองรับ ที่ีมิง�นำที่ั�งไที่ยแลัะสห่รัฐฯ มิีคว�มิ 
เชีี�ยวชี�ญด��นำกิ�รบริห่�รธุุรกิิจกิ๊�ซิธุรรมิชี�ติ 
แลัะมีิคว�มิเป็นำเลิัศด��นำคว�มิปลัอดภัูย พร�อมิ 
เที่คโนำโลัยีทีี่�สนัำบสนุำนำกิ�รสร��งม้ิลัค่�ให่�มิ�กิทีี่�สุด 
 ข่ณ์ะทีี่�เนำ�นำกิ�รบริห่�รต�นำทุี่นำแลัะปรับปรุง
ประสิที่ธุิภู�พ (Lean Operation) เพิ�มิคว�มิ 
เช่ี�อมัิ�นำว่�ธุุรกิิจก๊ิ�ซิจะเติบโตแลัะเป็นำอีกิห่น้ำ�งในำ 
ธุุรกิิจทีี่�แข็่งแกิร่งข่องบ��นำป้ฯ ในำอนำ�คตอันำใกิลั�
 ทัี่�งนีำ� ห่�กิรวมิแห่ล่ังก๊ิ�ซิธุรรมิชี�ติบ�ร์เนำตต์  
กัิบมิ�ร์เซิลัลััส ทัี่�ง 2 แห่ล่ังเข่��ด�วยกัินำ BANPU  
จะมีิปริมิ�ณ์ก๊ิ�ซิธุรรมิชี�ติสำ�รองทีี่�พิส้จน์ำแลั�ว 
ทัี่�งห่มิดประมิ�ณ์ 4 ลั��นำลั��นำล้ักิบ�ศก์ิฟุิตเทีี่ยบเท่ี่� 
กิ๊�ซิธุรรมิชี�ติ พร�อมิกิำ�ลัังกิ�รผู้ลัิตเฉลัี�ยรวมิ 
เกิ่อบ 800 ลั��นำลั้กิบ�ศกิ์ฟิุตต่อวันำเที่ียบเที่่� 
ก๊ิ�ซิธุรรมิชี�ติ ส่งผู้ลัให่� BANPU เป็นำห่น้ำ�งในำบริษััที่ 
ผู้ลัิตกิ๊�ซิทีี่�ให่ญ่ที่ี�สุด 20 อันำดับแรกิในำสห่รัฐฯ 
มีิปริมิ�ณ์ก๊ิ�ซิธุรรมิชี�ติสำ�รองอย่�งนำ�อย 12 ปี  
แลัะส�มิ�รถข่ย�ยได�อกีิห่�กิปจัจัยร�ค�เก่ิ�อห่นุำนำ  
ซิ้�งถ่อเป็นำกิ�รเพิ�มิคว�มิได�เปรียบในำกิ�รแข่่งข่ันำ

ข่ย�ยส�ข่�ทัี่�ง oil แลัะ Non-oil  
อย่�งต่อเนำ่�อง โดยได�ตั�งงบ 
ลังทุี่นำทัี่�งปีรวมิ 3,500 ลั��นำบ�ที่  
แบ่งใชี�สำ�ห่รับ Core Business  
จำ�นำวนำ 3,000 ลั��นำบ�ที่,  
Non-oil Business จำ�นำวนำ  
300 ลั��นำบ�ที่ แลัะ  
New Business จำ�นำวนำ  
200 ลั��นำบ�ที่

พิิทักัษ์์พิิทักัษ์์
รัชักิจิปรัะกิารั  รัชักิจิปรัะกิารั  

สมฤดีีสมฤดีี

กวิศิพิงษ์์กวิศิพิงษ์์

ชยัมงคลชยัมงคล

สิริิัธนนนท์ส์ิกิลุ สิริิัธนนนท์ส์ิกิลุ 
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คุุณจรััญ วิิวัิฒน์์เจษฎาวุิฒิ ปรัะธาน์เจ้าหน้์าท่ี่�บริัหารั บริัษัที่ เจ.อาร์ั.ดัับเบิ�ลยูู. ยููทิี่ลิต่ี้�  
จำากััดั (มหาชน์) หรืัอ JR ถ่่ายูภาพร่ัวิมกัับ คุุณสมภพ ก่ัรัะสุน์ที่รัพงษ์ กัรัรัมกัารั 
ผูู้้อำาน์วิยูกัารั บริัษัที่หลักัที่รััพย์ู ฟิินั์น์เซ่ียู ไซีรััส จำากััดั (มหาชน์) ใน์ฐาน์ะท่ี่�ปรึักัษา 
ที่างกัารัเงิน์ เนื์�องใน์โอกัาสแถ่ลงข่่าวิเตี้ร่ัยูมคุวิามพร้ัอมเข้่าตี้ลาดัหลักัที่รััพย์ู 
แห่งปรัะเที่ศไที่ยู (SET)  รัะดัมทุี่น์ เพื�อข่ยูายูฐาน์ทุี่น์ และยูกัรัะดัับเป็น์ผูู้้น์ำาธุรักิัจ 
วิิศวิกัรัรัมวิางรัะบบไฟิฟ้ิา รัะบบสื�อสารัโที่รัคุมน์าคุม และเที่คุโน์โลยู่สารัสน์เที่ศ 
แบบคุรับวิงจรั โดัยูเตี้ร่ัยูมข่ายูไอพ่โอ 200 ล้าน์หุ้น์ เร็ัวิๆ น่์�

น์ายูสมพงษ์ ชื�น์กิัติี้ญาน์น์ท์ี่ ปรัะธาน์เจ้าหน้์าท่ี่�บริัหารั บริัษัที่ บิสซิีเน์สอะไลเม้น์ท์ี่ 
จำากััดั (มหาชน์) หรืัอ BIZ ผูู้้แที่น์กิัตี้ติี้มศักัดิั�ใน์น์าม โรังพยูาบาลแคุน์เซีอร์ัอลิอัน์ซ์ี  
ศร่ัรัาชา และ น์ายูแพที่ย์ูอัคุรัฐาน์ จิตี้นุ์ยูาน์น์ท์ี่ ผูู้้อำาน์วิยูกัารัโรังพยูาบาลมะเร็ังชลบุร่ั  
กัรัมกัารัแพที่ย์ู  กัรัะที่รัวิงสาธารัณสุข่ ร่ัวิมลงน์ามใน์บัน์ทึี่กัข้่อตี้กัลงคุวิามร่ัวิมมือ  
กัารัส่งต่ี้อผูู้้ป่วิยูน์อกัเพื�อรัับบริักัารัรัังส่รัักัษา กัับโรังพยูาบาลมะเร็ังชลบุร่ั เพื�อเพิ�ม 
ศักัยูภาพกัารัรัักัษาผูู้้ป่วิยูมะเร็ังใน์พื�น์ท่ี่�ภาคุตี้ะวัิน์ออกั โดัยูส่งต่ี้อมารัักัษาท่ี่�โรังพยูาบาล 
แคุน์เซีอร์ัอลิอัน์ซ์ี ศร่ัรัาชา

q
q

JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น

BIZ ลงนามส่่งต่อผู้้้ป่่วยนอกเพ่�อรับบริการรังสี่รักษา

ภาพุ่ข่าว

ด��นำข่�อม้ิลั (Data-Driven Capabilities) กิลัยุที่ธ์ุ 
คว�มิร่วมิม่ิอกัิบพันำธุมิิตร (Partnership Strategy)  
แลัะกิ�รข่ย�ยธุุรกิิจไปยังต่�งประเที่ศ (Overseas  
Business Expansion) ซิ้�งธุนำ�ค�รส�มิ�รถ 
ดำ�เนำินำต�มิแผู้นำเชีิงยุที่ธุศ�สตร์ส้่เป้�ห่มิ�ย 
ที่ี�ว�งไว�ได�เป็นำอย่�งดี   
 อย่�งไรก็ิต�มิ  จ�กิกิ�รแพร่ระบ�ดโควิด-19 
ธุนำ�ค�รได�ดำ�เนำินำกิ�รเชีิงรุกิฝ่่�วิกิฤตโดยปรับ 
กิลัยุที่ธ์ุกิ�รดำ�เนิำนำธุุรกิิจในำช่ีวงคร้�งปีห่ลัังทีี่�เนำ�นำ 
3 เร่�องห่ลัักิกิ�รดำ�เนิำนำง�นำค่อ 1. กิ�รช่ีวยเห่ล่ัอ 
ลั้กิค��ทีุ่กิกิลัุ่มิอย่�งต่อเนำ่�องที่ั�งลั้กิค��บุคคลั  
ผู้้�ประกิอบกิ�รร�ยย่อยแลัะล้ักิค��ธุุรกิิจ ให่�ส�มิ�รถ 
ผู่้�นำพ�นำช่ีวงเวลั�ทีี่�ย�กิลัำ�บ�กินีำ�ไปได�  2. กิ�รรักิษั� 
คุณ์ภู�พสินำที่รัพย์ให่�อย้่ในำระดับที่ี�แข่็งแกิร่ง  
แลัะ 3. กิ�รควบคุมิค่�ใชี�จ่�ยอย่�งมีิประสิที่ธิุภู�พ  
กิ�รปรับกิลัยุที่ธุ์ให่�ส�มิ�รถรับมิ่อกิับคว�มิ 
ที่��ที่�ยอย่�งที่ันำที่่วงที่ีที่่�มิกิลั�งวิกิฤตแห่่ง 
คว�มิไมิ่แนำ่นำอนำ

BAYกำางแผนธุ้รก่ำจัส่่กำารเต่บโตยัั่�งยืั่น
นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - BAY เต่รี์ยมูแผนธุ่ร์กิ๊จปีิ 64-66  
วางเปิ้าหมูายส์ู ่ก๊าร์เต่ิบโต่อ่ย่างยั �งย่น  
พุ่ร้์อ่มูยึดลูก๊ค้าเป็ินศูันย์ก๊ลาง ผ่านแผนธุ่ร์กิ๊จ 
รั์บชี่วิต่วิถีใหมู่ หวังเพิุ่�มูความูส์ามูาร์ถในก๊าร์ 
แข่งขันท์ี�โดดเด่นในอ่าเซียน
 นำ�ยไพโรจนำ์ ชี่ �นำครุฑ ประธุ�นำคณ์ะ 
เจ��ห่นำ��ทีี่�ด��นำกิลัยุที่ธ์ุแลัะว�งแผู้นำธุุรกิิจองค์กิร  
ธุนำ�ค�รกิรุงศรีอยุธุย� จำ�กัิด (มิห่�ชีนำ) ห่ร่อ BAY  
เปิดเผู้ยว่� ธุนำ�ค�รอย้่ระห่ว่�งกิ�รข่ออนำุมิัติ 
แผู้นำธุุรกิิจระยะกิลั�งฉบับให่มิ่ ที่ี�จะใชี�เป็นำ 
แนำวที่�งกิ�รดำ�เนำินำธุุรกิิจในำปี 64-66 ซิ้�งจะต่อ 
ยอดคว�มิสำ�เร็จจ�กิกิ�รดำ�เนิำนำง�นำในำช่ีวงทีี่�ผู่้�นำมิ�  
 ที่ั�งนำี� ธุนำ�ค�รจะใชี�ประโยชีนำ์ด��นำข่�อมิ้ลั 
ทีี่�มีิในำฐ�นำะผู้้�นำำ�ตลั�ดกิ�รเงินำเพ่�อร�ยย่อย แลัะ 
ผู้้�นำำ�ตลั�ดลั้กิค��บริษััที่ญี�ปุ่นำในำไที่ย รวมิถ้ง 
กิ�รใชี�ประโยชีนำ์ด��นำผู้ลัิตภูัณ์ฑ์แลัะเคร่อข่่�ย 
ระดับโลักิข่อง MUFG กิ�รผู้ส�นำศักิยภู�พแลัะ 
คว�มิแข่็งแกิร่ง โดยคำ�นำ้งถ้งแนำวโนำ�มิแรง 
ข่ับเคลั่ �อนำกิ�รเปลัี �ยนำแปลังระดับโลักิห่ร่อ 
เมิกิะเที่รนำด์ (Megatrend) แลัะสอดรับกิับวิถี 
กิ�รใชี�ชีีวิตร้ปแบบให่มิ่(New Normal) ที่ำ�ให่� 
ธุนำ�ค�รมีิตำ�แห่น่ำงที่�งกิ�รตลั�ดแลัะคว�มิส�มิ�รถ 
ในำกิ�รแข่่งขั่นำทีี่�โดดเด่นำทัี่�งในำเวทีี่ระดับประเที่ศ 
แลัะในำภู้มิิภู�คอ�เซิียนำ

ไพิโรจน์์ไพิโรจน์์
ช่ �นครุัฑช่ �นครุัฑ

 สำ�ห่รับในำปี 63 ซ้ิ�งเป็นำปีสุดที่��ยข่องแผู้นำ 
ธุุรกิิจระยะกิลั�งฉบับปัจจุบันำ ต�มิแผู้นำดำ�เนิำนำง�นำ  
ปี 61-63 กิ��วส้่กิ�รเป็นำผู้้�นำำ�กิ�รเปลัี�ยนำแปลัง 
ธุุรกิิจกิ�รเงินำในำยุคดิจิที่ัลัด�วยกิ�รผู้ลัักิดันำ 
แผู้นำเชีิงยุที่ธุศ�สตร์ 4 ด��นำค่อ กิ�รเสริมิสร��ง 
ประสบกิ�รณ์์ลั้กิค��ผู้่�นำกิระบวนำกิ�รพัฒนำ� 
โดยใชี�เที่คโนำโลัยีดิจิทัี่ลั (Customer Experience  
Enhancement) กิ�รขั่บเคล่ั�อนำธุุรกิิจด�วยศักิยภู�พ 


