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PJWอััพเป้้ารายได้้
หวัังปี้64โต8-10%
โบรกส่่อังกำาไรพ่่ง
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BAYเตรียมวังเงินกวั่า6,000ล.

 นางสาวดวงกมล ลมิป์พ์วงทิิพย์์ ป์ระธานคณะ 
เจ้า้หน้าท่ิ�ดา้นลูกค้าธุรกิจ้ SME ธนาคารกรุงศรอ่ยุ์ธย์า  
จ้ำากดั (มหาชน) หรือ BAY เปิ์ดเผย์วา่ ธนาคารได้เตรย่์ม 
วงเงินกว่า 6,000 ล้านบาทิ

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ – SC โชว์ผลงานแกร่ง่ ยอ่ดขาย 
คร่่�งปีีแร่กท์ำานิวไฮท่์�ร่ะดับ 11,338 ล้านบาท์  
เต่ิบโต่ 38% เต่ร่่ยมแผนเปีิดต่ัว 8 โคร่งการ่ใหม่
ในชว่งคร่่�งปีหีลงั มลูคา่ 11,000 ลา้นบาท์ พร่อ้่ม
ลุยซื้้�อ่ท์่�ดินใหม่
 นาย์ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ป์ระธานเจ้้าหน้าทิ่�
บริหาร บริษััทิ เอสซี่ แอสเสทิ คอร์ป์อเรชั�น จ้ำากัด  
(มหาชน) หรอื SC เปิ์ดเผย์ว่า ผลงานของบรษิัทัิในชว่ง 
คร่�งปี์แรกของปี์ 64 พบว่าบ้านเด่�ย์วขาย์ด่มาก 
ทิุกราคาสวนกระแสเศรษัฐกิจ้ จ้ากป์ัจ้จั้ย์หลักเรื�อง
ของความต้องการบ้าน

เติิมเงิินทุุนคู่่�คู่้าโลติัส พยุุงิสภาพคู่ล�องิSME

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์ ์– BAY เต่ร่ย่มวงเงินกว่า 6,000 ลา้นบาท์  
ปีล่อ่ยสิ์นเช้�อ่เพ้�อ่ผู้ปีร่ะกอ่บการ่ SME ท์่�เปี็นคู่
ค้าขอ่งโลตั่ส์ ช่วยเพิ�มส์ภาพคล่อ่งให้กับธุุร่กิจ
ท์่�ร่ับผลกร่ะท์บจากโควิด-19

CPL ร่ว่มบริ่จาคอ่ปุีกร่ณ์ท์์างการ่แพท์ย์ - นาย์รัตนชยั์ วงษ์ัเจ้รญิสนิ ป์ระธานกลุม่เจ้รญิสนิ และ 
นาย์ภูวูสิษัฏ์ ์วงษ์ัเจ้ริญสิน ป์ระธานเจ้า้หน้าท่ิ�บริหาร บริษัทัิ ซ่ีพ่แอล กรุ�ป์ จ้ำากัด (มหาชน) หรือ CPL  
รว่มบริจ้าคเครื�องให้ออกซิีเจ้นอัตราการไหลสูง จ้ำานวน 1 เครื�อง พร้อมชดุอปุ์กรณ์ทิางการแพทิย์์ 
และสมทิบทินุเงนิสด รวมมลูคา่ 600,000 บาทิ ใหแ้กโ่รงพย์าบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเก่ย์รติ

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ – PJW ปีร่บัเพิ�ม 
เปี้าร่ายได้ปีี 64 เต่ิบโต่ 8-10%  
หลังท์กุธุรุ่กิจม่คำาส์ั�งซื้้�อ่เขา้มาเพย่บ  
ต่ามอ่ตุ่ส์าหกร่ร่มยานยนต่ฟ์ื้้�นต่วั  
ดา้นโบร่กปีร่ะเมินกำาไร่ไต่ร่มาส์ 2/64  
เพิ�มข่�น 317%
 นาย์วิวรรธน์  เหมมณฑารพ 
ป์ระธานกรรมการบริหาร บริษััทิ  
ป์ญัจ้วฒันาพลาสตกิ จ้ำากดั (มหาชน)  
หรอื PJW เป์ดิเผย์วา่ บรษิัทัิป์รบัเพิ�ม 
เป์้าหมาย์ราย์ได้ป์ี 64 เป์็นเติบโต  
8-10% จ้ากเดิมท่ิ�ตั�งเป้์าเติบไว้ 
ทิ่� 5% จ้ากป์กีอ่นทิ่�บรษิัทัิมร่าย์ไดร้วม 
ทิ่� 2,819 ลา้นบาทิ เนื�องจ้ากทุิกธุรกิจ้ 
ทิ่�ดำาเนินการภูาย์ใต้บริษััทิสามารถ 
สร้างการเติบโตได้อย์่างโดดเด่น 

SCยอัด้ขายคร่�งป้แีรกนิวัไฮ
เดิ้นหน้าเป้ิด้8โครงการใหม่

ดวงกมลดวงกมล
ลิมิป์์พวงทิพิย์ ์ลิมิป์์พวงทิพิย์ ์
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พร้อมป์ล่อย์สินเชื�อเพื�อผู้ป์ระกอบการ SME 
ทิ่�เป์็นคู่ค้าของโลตัส โดย์เฉพาะในช่วงวิกฤต
โควิด-19 น่� ผลกระทิบทิ่�เกิดข่�นทิำาให้ SME  ม่
ความตอ้งการสนิเชื�อเพื�อนำาไป์เป์น็เงนิทินุเพิ�ม
เติมในการหมุนเว่ย์นธุรกิจ้อย์่างเร่งด่วน
 ทัิ�งน่� ธนาคารได้เร่งป์ล่อย์สินเชื�อผ่าน  
Krungsri Digital Supply Chain Solution ทิ่�ตอบ

BAY

SC

PJW

สำาหรับอยู่์อาศัย์และคุม้กันภัูย์ สง่ผลให้ย์อดขาย์ 
คร่�งป์ีแรกเติบโตทิำานิวไฮทัิ�งย์อดขาย์แนวราบ 
และย์อดขาย์รวม โดย์มย่์อดขาย์รวม 11,338 ลา้นบาทิ  
เตบิโต 38% มาจ้ากย์อดขาย์แนวราบ 9,390 ลา้นบาทิ  
เตบิโต 22% และแนวสูง 1,948 ลา้นบาทิ เติบโต  

โจ้ทิย์์ทัิ�งในเรื�องวงเงินทิ่�เพ่ย์งพอต่อธุรกิจ้และ
ความสะดวกรวดเร็ว โดย์เป์็นสินเชื�อวงเงินกู้ 
เบิกเกินบญัช ่(OD) ทิ่�ใหว้งเงนิข่�นอยู่์กบัธรุกรรม 
ป์รมิาณการขาย์สนิคา้ พรอ้มอตัราดอกเบ่�ย์พเิศษั 
ทิ่�ตำ�ากวา่อตัราดอกเบ่�ย์ OD ทัิ�วไป์ สามารถกู้ได้ 
โดย์ไมต่อ้งใชห้ลกัทิรพัย์์คำ�าป์ระกนัรวมทิั�งอนมุตังิา่ย์ 
เมื�อเป์น็คูค่า้ของโลตสัและสามารถเบกิใชส้ะดวก 
รวดเร็วแบบ Real Time ผา่น Krungsri Digital 
Supply Chain Platform

 โดย์ธนาคารเชื�อว่าโป์รแกรมสินเชื�อน่�
จ้ะเป์็นตัวช่วย์ทิ่�ด่ให้กับธุรกิจ้ทัิ�งในการเสริม
สภูาพคล่องทิางการเงินในช่วงสถานการณ์ 
โควดิ-19 และไมพ่ลาดโอกาสธรุกจิ้เมื�อกำาลงัซีื�อ 
ของผู้บริโภูคกลับมาอ่กครั�ง รวมถ่งธนาคาร 
ย์ังพร้อมให้ความช่วย์เหลือผู้ป์ระกอบการ  
SME คู่คา้ของโลตสัผา่นมาตรการอื�นของธนาคาร 
ด้วย์เช่นกัน อาทิิ มาตรการสินเชื�อฟ้ื้�นฟืู้ ตาม 
พ.ร.ก. ฟื้้�นฟืู้ฯ

 โดย์ธรุกจิ้ชิ�นสว่นย์านย์นต ์ไดร้บัแรงหนนุ 
จ้ากอุตสาหกรรมย์านย์นต์โลกม่การฟ้ื้�นตัว 
เป์น็อย่์างมาก จ้ง่ทิำาให้คำาสั�งซีื�อเพิ�มข่�น รวมทัิ�งยั์ง 
ไดร้บัอานสิงสเ์ชงิบวกทิางออ้มจ้ากลกูคา้กลุม่
ผลิตย์านย์นต์ในป์ระเทิศไทิย์ท่ิ�ม่การส่งออก 
รถย์นตส์ูต่่างป์ระเทิศจ้ำานวนมาก จ้ง่ทิำาใหบ้รษิัทัิ 
ได้ป์ริมาณการขาย์รวมถ่งราคาขาย์ทิ่�ด่ข่�น
 ในสว่นของธุรกจิ้บรรจ้ภัุูณฑน์ำ�ามนัหลอ่ลื�น  
ซี่�งเป็์นสัดส่วนราย์ได้ 50% ของราย์ได้รวม 
ของบริษัทัิ ป์นี่�มก่ารเติบโตได้ตามป์กติ จ้ากปี์กอ่น 
ทิ่�ผา่นตำ�าสดุไป์แลว้ ขณะท่ิ�สนิคา้คอนซูีมเมอร์ทิั�วไป์  
สามารถสรา้งการเตบิโตไดอ้ย์า่งแขง็แกรง่ โดย์

คาดว่าไตรมาส 3-4/64 จ้ะทิำาจุ้ดสูงได้อย์่างม่
นัย์สำาคัญ
 ดา้นฝ่า่ย์วิเคราะห์หลักทิรัพย์์ บริษัทัิหลักทิรัพย์์  
เอเชย่์ เวลทิ ์จ้ำากดั ระบวุา่ คาดกำาไรงวดไตรมาส 2/64  
ของ PJW จ้ะอยู่์ท่ิ� 21.4 ลา้นบาทิ เพิ�มข่�น 317% 

จ้ากชว่งเด่ย์วกันของป์กีอ่น โดย์ปั์จ้จ้บุนับรษิัทัิ
ย์งัคงเดนิหนา้แผนลงทินุในธรุกจิ้ใหม ่ซี่�งไดแ้ก่
 วัสดุทิางการแพทิย์์ โดย์คาดจ้ะเริ�มรับรู้ราย์ได้
ช่วงไตรมาส 4/64 ดังนั�นทิางฝ่่าย์จ้่งป์ระเมิน
ราคาเป์้าหมาย์จ้ะอย์ู่ทิ่� 7.30 บาทิ แนะนำา “ซื้้�อ่”

304% เมื�อเทิ่ย์บกับป์ีผ่านมา
 ทิั�งน่� การเตบิโตทิ่�แขง็แกรง่ของย์อดขาย์
แนวราบ มาจ้าก 3 พอร์ตหลัก ได้แก ่บา้นระดับ
ราคามากกวา่ 20 ลา้นบาทิข่�นไป์  เตบิโต 41%,  
บา้นระดับราคา 10-20 ลา้นบาทิ เติบโต 35% และ 
บ้านระดับราคา 5-10 ล้านบาทิ เติบโต 22%
 สำาหรบัในชว่งคร่�งป์หีลังของป์ ี64 บรษิัทัิ 

เตรย่์มเป์ดิ 8 โครงการใหม ่ มลูค่ารวมกว่า 11,000 ลา้นบาทิ 
โดย์ม่แผนทิย์อย์เป์ิดขาย์ป์ลาย์ไตรมาส 3/64  
ต่อเนื�องไป์ถ่งไตรมาส 4/64 แบ่งเป็์นแนวราบ  
7 โครงการ ไดแ้ก ่บา้นเด่�ย์วและทิาวนโ์ฮมพรเ่ม่�ย์ม 
ระดับราคา 3.89-20 ลา้นบาทิ และโครงการแนวสูง  
1 โครงการ ซี่�งเตรย่์มจ้ะเป์ดิโครงการ The Crest Park  
Residences คอนโดมิเน่ย์มระดับ Luxury มูลค่า 
โครงการ 3,400 ลา้นบาทิอย่์างเป์น็ทิางการ และ 
เมื�อรวมกับของพร้อมขาย์ในคร่�งปี์หลังมูลค่าราว  
24,000 ลา้นบาทิ มั�นใจ้ว่าจ้ะเพ่ย์งพอต่อเป้์าหมาย์ 
ย์อดขาย์ 20,000 ล้านบาทิ ในป์ีน่�
 “ป์ี 64 ถือเป์็นป์ีทิ่�ทิ้าทิาย์ แต่เรามั�นใจ้ 
สามารถป์รับตัวได้อย์่างรวดเร็ว เพื�อรับมือกับ
ความผันผวนของสถานการณ์  บริษััทิม่สภูาพ
คล่องพร้อม  สินค้าพร้อม ทิ่�ดินพร้อม โดย์ป์ีน่� 
เราจ้ะโอนทิ่�ดนิใหมม่ลูคา่กวา่ 10,000 ลา้นบาทิ  
ได้ตามแผน เพื�อรองรับการเตบิโตในระย์ะ 3 ป์ี
นับจ้ากน่�” นาย์ณัฐพงศ์ กล่าว

ณัฐัพงศ์์ณัฐัพงศ์์

ววิรรธน์์ววิรรธน์์

คุณุากรวงศ์ ์คุณุากรวงศ์ ์

เหมมณฑารพ เหมมณฑารพ 



	 ประจำ�วันที่	30	กรกฎ�คม	2564  www.newsconnext.com

นายสาระ ล่ำำ�าซำำา ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ เมืืองไที่ย
ประกัันช่ีวิิต จ้ำากััด (มืหาชีน) นางพิิตราภรณ์์ บุณ์ยรัตพัินธ์ุ  
รองประธานกัรรมืกัารมูืล่ำนิธิเมืืองไที่ยยิ�มื บริจ้าคอุปกัรณ์์
ปกัป้องที่างเดินหายใจ้แบบจ่้ายอากัาศบริสุที่ธิ� Powered Air  
Purifying Respirator (PAPR) จ้ำานวิน 5 เครื�องให้กัับทัี่ณ์ฑสถาน 
โรงพิยาบาล่ำราชีที่ัณ์ฑ์ เพืิ�อนำาไปเป็นอุปกัรณ์์ป้องกัันให้กัับ
บุคล่ำากัรที่างกัารแพิที่ย์ ได้ใช้ีประโยชีน์ในกัารรักัษัาผูู้้ป่วิย
วิิกัฤตติดเชืี�อไวิรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 บริษััที่ โรจู้คิส อินเตอร์เนชัี�นเนล่ำ จ้ำากััด (มืหาชีน) หรือ KISS   
โดยนายเมืธ่ จ้ารุมืณ่์โรจ้น์ เป็นตัวิแที่นส่งมือบผู้ลิ่ำตภัณ์ฑ์เพืิ�อ 
สุขภาพิแล่ำะป้องกัันกัารแพิร่ระบาดไวิรัส Covid-19 ได้แก่ั เจ้ล่ำแอล่ำกัอฮอล์่ำ 
ล้่ำางมืือ PhDerma จ้ำานวิน 50,000 ซำอง ผู้ลิ่ำตภัณ์ฑ์เสริมือาหารโรจู้คิส  
วิิตามิืนซ่ำ ซิำงค์ บ่ คอมืเพิล็่ำกัซ์ำ จ้ำานวิน 105,000 กัล่่ำอง แล่ำะ ผู้ลิ่ำตภัณ์ฑ์ 
เสริมือาหารโรจู้คิส เบต้ากัลู่ำเคน พิร้อมืวิิตามิืน ซ่ำ ด่ อ่ จ้ำานวิน 105,000 กัล่่ำอง  
โดยม่ื รศ.พิญ.กััญญรตัน์ กัรัยวิิเช่ียร ผูู้้ช่ีวิยคณ์บด่ฝ่่ายวิางแผู้นแล่ำะพิฒันา  
คณ์ะแพิที่ยศาสตร์ จุ้ฬาล่ำงกัรณ์์มืหาวิิที่ยาลั่ำย ให้เก่ัยรติเป็นผูู้้รับมือบ...

q

q

บริจาคอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (PAPR)

KISS บริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ภาพข่าว

BRR มั�นใจปีีน่�เข้าส์ู่ Growth Mode
 นบัเป์น็ป์ทีิองทิ่�ทิำาผลงานโดดเดน่กา้วเขา้สู ่Growth Mode  
สำาหรับ BRR หรือ บมจ้.นำ�าตาลบุร่รัมย์์ ทิ่�นอกจ้ากจ้ะเก็บเก่�ย์ว
ราย์ได้จ้ากกลุม่ธุรกจิ้นำ�าตาลในจ้งัหวะราคาในตลาดโลกดด่ตวั
สูงข่�นแล้ว ‘อ่นันต่์ ต่ั�งต่ร่งเวชกิจ’ ผู้บริหาร BRR ย์ังม่ข่าวด่
มาใหผู้ถ้อืหุ้นได้ชื�นใจ้กับธรุกจิ้บรรจ้ภัุูณฑจ์้ากชานอ้อย์ ซี่�งเป์น็  
New S Curve หลงัป์ดิดล่ลกูคา้ราย์ใหญใ่นสหรฐัผลติสนิคา้ดว้ย์ 
สญัญาระย์ะย์าว เพื�อสง่ออกให้แกเ่ชนร้านอาหารชื�อดงัในสหรัฐฯ  
โดย์เตรย่์มส่งออกลอ็ตแรกในชว่งป์ลาย์ไตรมาส 3 เหน็แบบน่�แล้ว  
ผู้ถือหุ้น BRR สบาย์ใจ้ได้

TWPC ได้ต่่อ่อ่ายุส์มาชิก CAC
 ป์รบมือรัวๆ ให้กับ บมจ้.ไทิย์วา หรือ TWPC ล่าสุดได้รับ
มอบใบรับรองการต่ออาย์ุสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รัป์ชัน
ของภูาคเอกชนไทิย์ (Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption: CAC) ตอ่เนื�องเป็์นสมยั์ทิ่� 2 แสดงใหเ้หน็ถ่ง 
เจ้ตนารมณ์และความมุง่มั�นในการต่อต้านคอร์รัป์ชันทุิกรูป์แบบ  
ผา่นการบรหิารงานอย์า่งโป์รง่ใส ตามหลกับรรษัทัิภูบิาล ควบคู่ 
ไป์กับการดูแลสังคมและสิ�งแวดล้อม สร้างความเชื�อมั�นให้กับ
ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย์ทิุกฝ่่าย์
 เหน็แบบน่�แล้ว ตอ้งขอชื�นชมและกด Like ให้กบับอสหนุ่ม
คนเกง่ “โฮ เร่น ฮวา” ทิ่�ตั�งใจ้บรหิารงานอย์า่งโป์รง่ใส ควบคูก่บั
พัฒนาธุรกิจ้ให้เติบโตต่อเนื�องอย์่างย์ั�งย์ืน
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