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BAY
เตรีียมวงเงิินกว่่า6,000ล.
เติิมเงิินทุุนคู่่�ค้้าโลตััส พยุุงสภาพคล่่องSME
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PJWอััพเป้้ารายได้้

หวัังปีี64โต8-10%
โบรกส่่องกำำ�ไรพุ่่�ง

SCยอดขายครึ่่ง� ปีีแรกนิิวไฮ

เดิินหน้้าเปิิด8โครงการใหม่่

q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – SC โชว์์ผลงานแกร่่ง ยอดขาย
ครึ่่�งปีีแรกทำำ�นิิวไฮที่่�ระดัับ 11,338 ล้้านบาท
เติิบโต 38% เตรีียมแผนเปิิดตััว 8 โครงการใหม่่
ในช่่วงครึ่่ง� ปีีหลััง มููลค่่า 11,000 ล้้านบาท พร้้อม
ลุุยซื้้�อที่่�ดิินใหม่่
นายณััฐพงศ์์ คุุณากรวงศ์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท เอสซีี แอสเสท คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ SC เปิิดเผยว่่า ผลงานของบริิษัทั ในช่่วง
ครึ่่�งปีีแรกของปีี 64 พบว่่าบ้้านเดี่่�ยวขายดีีมาก
ทุุกราคาสวนกระแสเศรษฐกิิจ จากปััจจััยหลัักเรื่่�อง
ของความต้้องการบ้้าน อ่่านต่่อหน้้า 2

q

q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – PJW ปรัับเพิ่่�ม
เป้้ารายได้้ปีี 64 เติิบโต 8-10%
หลัังทุุกธุุรกิจิ มีีคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� เข้้ามาเพีียบ
ตามอุุตสาหกรรมยานยนต์์ฟื้น้� ตััว
ด้้านโบรกประเมิินกำำ�ไรไตรมาส 2/64
ดวงกมล
เพิ่่�มขึ้้�น 317%
ลิิมป์์ พวงทิิพย์์
นายวิิวรรธน์์ เหมมณฑารพ
ประธานกรรมการบริิหาร บริิษััท
นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – BAY เตรีียมวงเงิินกว่่า 6,000 ล้้านบาท
นางสาวดวงกมล ลิิมป์์พวงทิิพย์์ ประธานคณะ ปััญจวััฒนาพลาสติิกจำำ�กัดั (มหาชน)
ปล่่อยสิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�ประกอบการ SME ที่่�เป็็นคู่่� เจ้้าหน้้าที่่ด้� า้ นลููกค้้าธุุรกิิจ SME ธนาคารกรุุงศรีีอยุุธยา หรืือ PJW เปิิดเผยว่่า บริิษัทปรั
ั บั เพิ่่�ม
ค้้าของโลตััส ช่่วยเพิ่่�มสภาพคล่่องให้้กัับธุุรกิิจ จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ BAY เปิิดเผยว่่า ธนาคารได้้เตรีียม เป้้าหมายรายได้้ปีี 64 เป็็นเติิบโต
ที่่�รัับผลกระทบจากโควิิด-19
วงเงิินกว่่า 6,000 ล้้านบาท อ่่านต่่อหน้้า 2
8-10% จากเดิิมที่่�ตั้้�งเป้้าเติิบไว้้
ที่่� 5% จากปีีก่อ่ นที่่บ� ริิษัทมีี
ั รายได้้รวม
ที่่� 2,819 ล้้านบาท เนื่่อ� งจากทุุกธุุรกิิจ
ที่่�ดำำ�เนิินการภายใต้้บริิษััทสามารถ
สร้้างการเติิบโตได้้อย่่างโดดเด่่น
อ่่านต่่อหน้้า 2

CPL ร่่วมบริิจาคอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ - นายรััตนชััย วงษ์์เจริิญสิิน ประธานกลุ่่�มเจริิญสิิน และ
นายภููวสิิษฏ์์ วงษ์์เจริิญสิิน ประธานเจ้้าหน้้าที่่บ� ริิหาร บริิษัทั ซีีพีีแอล กรุ๊๊ป� จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ CPL
ร่่วมบริิจาคเครื่่อ� งให้้ออกซิิเจนอััตราการไหลสููง จำำ�นวน 1 เครื่่อ� ง พร้้อมชุุดอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
และสมทบทุุนเงิินสด รวมมููลค่่า 600,000 บาท ให้้แก่่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ
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BAY
พร้้อมปล่่อยสิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�ประกอบการ SME
ที่่�เป็็นคู่่�ค้้าของโลตััส โดยเฉพาะในช่่วงวิิกฤต
โควิิด-19 นี้้� ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้ SME มีี
ความต้้องการสิินเชื่่อ� เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นเงิินทุุนเพิ่่�ม
เติิมในการหมุุนเวีียนธุุรกิิจอย่่างเร่่งด่่วน
	ทั้้�งนี้้� ธนาคารได้้เร่่งปล่่อยสิินเชื่่�อผ่่าน
Krungsri Digital Supply Chain Solution ที่่ต� อบ

โจทย์์ทั้้�งในเรื่่�องวงเงิินที่่�เพีียงพอต่่อธุุรกิิจและ
ความสะดวกรวดเร็็ว โดยเป็็นสิินเชื่่�อวงเงิินกู้้�
เบิิกเกิินบััญชีี (OD) ที่่ใ� ห้้วงเงิินขึ้้น� อยู่่�กัับธุุรกรรม
ปริิมาณการขายสิินค้้า พร้้อมอััตราดอกเบี้้�ยพิเิ ศษ
ที่่ต่ำ� ำ��กว่่าอััตราดอกเบี้้�ย OD ทั่่�วไป สามารถกู้้�ได้้
โดยไม่่ต้อ้ งใช้้หลัักทรััพย์์ค้ำำ��ประกัันรวมทั้้ง� อนุุมัติั ง่ิ า่ ย
เมื่่�อเป็็นคู่่�ค้้าของโลตััสและสามารถเบิิกใช้้สะดวก
รวดเร็็วแบบ Real Time ผ่่าน Krungsri Digital
Supply Chain Platform

ณััฐพงศ์์

คุุณากรวงศ์์

SC
สำำ�หรัับอยู่่�อาศััยและคุ้้�มกัันภััย ส่่งผลให้้ยอดขาย
ครึ่่�งปีีแรกเติิบโตทำำ�นิิวไฮทั้้�งยอดขายแนวราบ
และยอดขายรวม โดยมีียอดขายรวม 11,338 ล้้านบาท
เติิบโต 38% มาจากยอดขายแนวราบ 9,390 ล้้านบาท
เติิบโต 22% และแนวสููง 1,948 ล้้านบาท เติิบโต

304% เมื่่�อเทีียบกัับปีีผ่่านมา
	ทั้้�งนี้้� การเติิบโตที่่แ� ข็็งแกร่่งของยอดขาย
แนวราบ มาจาก 3 พอร์์ตหลััก ได้้แก่่ บ้้านระดัับ
ราคามากกว่่า 20 ล้้านบาทขึ้้�นไป เติิบโต 41%,
บ้้านระดัับราคา 10-20 ล้้านบาท เติิบโต 35% และ
บ้้านระดัับราคา 5-10 ล้้านบาท เติิบโต 22%
	สำำ�หรัับในช่่วงครึ่่ง� ปีีหลัังของปีี 64 บริิษัทั

โดยธนาคารเชื่่�อว่่าโปรแกรมสิินเชื่่�อนี้้�
จะเป็็นตััวช่่วยที่่�ดีีให้้กัับธุุรกิิจทั้้�งในการเสริิม
สภาพคล่่องทางการเงิินในช่่วงสถานการณ์์
โควิิด-19 และไม่่พลาดโอกาสธุุรกิิจเมื่่�อกำำ�ลังั ซื้้อ�
ของผู้้�บริิโภคกลัับมาอีีกครั้้�ง รวมถึึงธนาคาร
ยัั ง พร้้ อ มให้้ ค วามช่่ ว ยเหลืื อ ผู้้�ประกอบการ
SME คู่่�ค้้าของโลตััสผ่่านมาตรการอื่่น� ของธนาคาร
ด้้วยเช่่นกััน อาทิิ มาตรการสิินเชื่่�อฟื้้�นฟูู ตาม
พ.ร.ก. ฟื้้�นฟููฯ
เตรีียมเปิิด8โครงการใหม่่ มููลค่่ารวมกว่่า11,000ล้้านบาท
โดยมีีแผนทยอยเปิิดขายปลายไตรมาส 3/64
ต่่อเนื่่�องไปถึึงไตรมาส 4/64 แบ่่งเป็็นแนวราบ
7 โครงการ ได้้แก่่ บ้้านเดี่่ย� วและทาวน์์โฮมพรีีเมี่่ย� ม
ระดัับราคา 3.89-20 ล้้านบาท และโครงการแนวสููง
1 โครงการ ซึ่่ง� เตรีียมจะเปิิดโครงการ The Crest Park
Residences คอนโดมิิเนีียมระดัับ Luxury มููลค่่า
โครงการ 3,400 ล้้านบาทอย่่างเป็็นทางการ และ
เมื่่�อรวมกัับของพร้้อมขายในครึ่่�งปีีหลัังมููลค่่าราว
24,000 ล้้านบาท มั่่�นใจว่่าจะเพีียงพอต่่อเป้้าหมาย
ยอดขาย 20,000 ล้้านบาท ในปีีนี้้�
“ปีี 64 ถืือเป็็นปีีที่่�ท้้าทาย แต่่เรามั่่�นใจ
สามารถปรัับตััวได้้อย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อรัับมืือกัับ
ความผัันผวนของสถานการณ์์ บริิษััทมีีสภาพ
คล่่องพร้้อม สิินค้้าพร้้อม ที่่�ดิินพร้้อม โดยปีีนี้้�
เราจะโอนที่่ดิ� นิ ใหม่่มูลู ค่่ากว่่า 10,000 ล้้านบาท
ได้้ตามแผน เพื่่�อรองรัับการเติิบโตในระยะ 3 ปีี
นัับจากนี้้�” นายณััฐพงศ์์ กล่่าว

PJW
โดยธุุรกิิจชิ้้น� ส่่วนยานยนต์์ ได้้รับั แรงหนุุน
จากอุุ ต สาหกรรมยานยนต์์โลกมีีการฟื้้�นตััว
เป็็นอย่่างมาก จึึงทำำ�ให้้คำำ�สั่่ง� ซื้้อ� เพิ่่�มขึ้้น� รวมทั้้�งยััง
ได้้รับั อานิิสงส์์เชิิงบวกทางอ้้อมจากลููกค้้ากลุ่่�ม
ผลิิตยานยนต์์ในประเทศไทยที่่�มีีการส่่งออก
รถยนต์์สู่่�ต่า่ งประเทศจำำ�นวนมาก จึึงทำำ�ให้้บริิษัทั
ได้้ปริิมาณการขายรวมถึึงราคาขายที่่�ดีีขึ้้�น
ในส่่วนของธุุรกิิจบรรจุุภัณ
ั ฑ์์น้ำำ��มันั หล่่อลื่่น�
ซึ่่�งเป็็นสััดส่่วนรายได้้ 50% ของรายได้้รวม
ของบริิษัทั ปีีนี้้มีี� การเติิบโตได้้ตามปกติิ จากปีีก่อ่ น
ที่่ผ่� า่ นต่ำำ��สุดุ ไปแล้้ว ขณะที่่สิ� นิ ค้้าคอนซููมเมอร์์ทั่่ว� ไป
สามารถสร้้างการเติิบโตได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง โดย

วิิวรรธน์์

เหมมณฑารพ

คาดว่่าไตรมาส 3-4/64 จะทำำ�จุุดสููงได้้อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ
ด้้านฝ่่ายวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์ บริิษัทั หลัักทรััพย์์
เอเชีีย เวลท์์ จำำ�กัดั ระบุุว่า่ คาดกำำ�ไรงวดไตรมาส 2/64
ของ PJW จะอยู่่�ที่่� 21.4 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้น� 317%

จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ น โดยปััจจุบัุ นั บริิษัทั
ยัังคงเดิินหน้้าแผนลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ ซึ่่ง� ได้้แก่่
วััสดุุทางการแพทย์์ โดยคาดจะเริ่่�มรัับรู้้�รายได้้
ช่่วงไตรมาส 4/64 ดัังนั้้�นทางฝ่่ายจึึงประเมิิน
ราคาเป้้าหมายจะอยู่่�ที่่� 7.30 บาท แนะนำำ� “ซื้้�อ”
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โฮ เรน ฮวา

TWPC ได้้ต่่ออายุุสมาชิิก CAC
ปรบมืือรััวๆ ให้้กัับ บมจ.ไทยวา หรืือ TWPC ล่่าสุุดได้้รัับ
มอบใบรัับรองการต่่ออายุุสมาชิิก แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action
Against Corruption: CAC) ต่่อเนื่่�องเป็็นสมััยที่่� 2 แสดงให้้เห็็นถึึง
เจตนารมณ์์และความมุ่่�งมั่่�นในการต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั ทุุกรููปแบบ
ผ่่านการบริิหารงานอย่่างโปร่่งใส ตามหลัักบรรษััทภิบิ าล ควบคู่่�
ไปกัับการดููแลสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย
เห็็นแบบนี้้�แล้้ว ต้้องขอชื่่น� ชมและกด Like ให้้กับั บอสหนุ่่�ม
คนเก่่ง “โฮ เรน ฮวา” ที่่ตั้้� ง� ใจบริิหารงานอย่่างโปร่่งใส ควบคู่่�กัับ
พััฒนาธุุรกิิจให้้เติิบโตต่่อเนื่่�องอย่่างยั่่�งยืืน

อนัันต์์ ตั้้�งตรงเวชกิิจ

BRR มั่่�นใจปีีนี้้�เข้้าสู่่� Growth Mode
นัับเป็็นปีีทองที่่ทำ� ำ�ผลงานโดดเด่่นก้้าวเข้้าสู่่� Growth Mode
สำำ�หรัับ BRR หรืือ บมจ.น้ำำ��ตาลบุุรีีรััมย์์ ที่่�นอกจากจะเก็็บเกี่่�ยว
รายได้้จากกลุ่่�มธุุรกิิจน้ำำ��ตาลในจัังหวะราคาในตลาดโลกดีีดตััว
สููงขึ้้�นแล้้ว ‘อนัันต์์ ตั้้�งตรงเวชกิิจ’ ผู้้�บริิหาร BRR ยัังมีีข่่าวดีี
มาให้้ผู้้�ถือื หุ้้�นได้้ชื่่น� ใจกัับธุุรกิิจบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จากชานอ้้อย ซึ่่ง� เป็็น
New S Curve หลัังปิิดดีีลลููกค้้ารายใหญ่่ในสหรััฐผลิิตสิินค้้าด้้วย
สััญญาระยะยาว เพื่่�อส่่งออกให้้แก่่เชนร้้านอาหารชื่่อ� ดัังในสหรััฐฯ
โดยเตรีียมส่่งออกล็็อตแรกในช่่วงปลายไตรมาส 3 เห็็นแบบนี้้�แล้้ว
ผู้้�ถืือหุ้้�น BRR สบายใจได้้

ภาพข่าว

q

บริจาคอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ (PAPR)

KISS บริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

บริิษัทั โรจููคิิส อิินเตอร์์เนชั่่�นเนล จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ KISS
โดยนายเมธีี จารุุ มณีี โรจน์์ เป็็ น ตัั ว แทนส่่ ง มอบผลิิ ต ภัั ณฑ์์ เ พื่่� อ
สุุขภาพและป้้องกัันการแพร่่ระบาดไวรััส Covid-19 ได้้แก่่ เจลแอลกอฮอล์์
ล้้างมืือ PhDerma จำำ�นวน 50,000 ซอง ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารโรจููคิิส
วิิตามิินซีี ซิิงค์์ บีี คอมเพล็็กซ์์ จำำ�นวน 105,000 กล่่อง และ ผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหารโรจููคิสิ เบต้้ากลููเคน พร้้อมวิิตามิิน ซีี ดีี อีี จำำ�นวน 105,000 กล่่อง
โดยมีี รศ.พญ.กััญญรััตน์์ กรััยวิิเชียี ร ผู้้�ช่ว่ ยคณบดีีฝ่่ายวางแผนและพััฒนา
คณะแพทยศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ให้้เกีียรติิเป็็นผู้้�รับั มอบ...

q

นายสาระ ล่ำำ�� ซำำ� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เมืืองไทย
ประกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มหาชน) นางพิิตราภรณ์์ บุุณยรััตพัันธุ์์�
รองประธานกรรมการมููลนิิธิิเมืืองไทยยิ้้�ม บริิจาคอุุปกรณ์์
ปกป้้องทางเดิินหายใจแบบจ่่ายอากาศบริิสุุทธิ์์� Powered Air
Purifying Respirator (PAPR) จำำ�นวน 5 เครื่่อ� งให้้กับั ทััณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทััณฑ์์ เพื่่�อนำำ�ไปเป็็นอุุปกรณ์์ป้้องกัันให้้กัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์ ได้้ใช้้ประโยชน์์ในการรัักษาผู้้�ป่่วย
วิิกฤตติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)

