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นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - ATP30 ควา้สั์ญญาบริกิาริ 
เดินิริถเพิ่ิ�มอ่กี 70 คนั ดินัผลงานปี ี64 โต่แกริง่  
จัับมือ่พิ่ันธมิต่ริพิ่ัฒนาริะบบเท์คโนโลยีี 
หวังต่่อ่ยีอ่ดิธุริกิจัในอ่นาคต่  

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - MICRO อ่นุมัต่ิต่ั�งบริิษััท์ยี่อ่ยี ริุกธุริกิจัปีริะกันภััยีและ 
ปีริะกันชีวิีต่ เส์ริมิแกร่ิงริายีได้ิ เดินิหน้าขยีายีส์าขาเกินเป้ีาเดิมิที์�จัะเปิีดิ  
4 แห่ง ดินัยีอ่ดิปีล่อ่ยีสิ์นเชีื�อ่ใหม่ปีนีี� 2-2.5 พิ่นัลา้นบาท์ หนุนพิ่อ่ร์ิต่ริวมส์ิ�นปีี 
แต่ะ 4 พิ่ันล้านบาท์
	 นายวิศิาลท์	์บูรูณสันัติกูิูล	กูรรมกูารผูู้�จัดักูาร	บูรษิัทั์	ไมโครลสิัซิ่ิ�ง	จัำากูดั	 
(มหาชน)	หรือ	MICRO	เปิิดเผู้ยวิ่า	ท์่�ปิระชุมคณะกูรรมกูารบูริษััท์	ม่มติิอนุมัติิ 
จััดติั�งบูริษััท์ย่อย	 เพื่ื�อดำาเนินธุุรกูิจันายหน�าปิระกูันวิินาศภััยและนายหน�า 

ปิระกูันช่วิิติ	 เพืื่�อสันับูสันุนแผู้นกูลยุท์ธุ์หลักูของบูริษััท์ในกูารเพิื่�ม
ผู้ลิติภััณฑ์์ท์่�เกู่�ยวิข�องกูับูรถบูรรท์ุกูมือสัองแบูบูครบูวิงจัร

Jพร้้อมลุุย
ธุุร้กิิจHealth Care
ป้ั้�นกิำ�ไร้แตะพนัลุ.
นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - J ลุยีเปีิดิโคริงการิ 
ศููนยี์การิค้าชุีมชีน พิ่ริ้อ่มกริะโจันส์ู่ 
ธรุิกจิั Health Care and Service ภัายีใต่ ้
แบรินดิ ์“SENERA” หวงัหนนุกำาไริปี ี67  
ข้�นส์ู่ริะดิับ 1 พิ่ันล้านบาท์
 นายสัุพื่จัน์	สัิริกูุลภััสัสัร์	ปิระธุาน
เจั�าหน�าท์่�บูรหิาร	บูริษัทั์	เจัเอเอสั	แอสัเซิ่ท็์	 
จัำากูดั	(มหาชน)	หรอื	J	เปิดิเผู้ยว่ิา	ภัาพื่รวิม 
ธุุรกูจิัในชว่ิงท์่�เหลือของปีิ	64	ยังมแ่นวิโน�ม 
กูารเติบิูโติในระดับูท่์�ด	่และน่าจัะเติบิูโติ
ติ่อเนื�องจัากูช่วิงคร่�งปิีแรกูท์่�กูำาไรของ
บูริษััท์เติิบูโติได�	 100%	 แม�จัะได�รับู 
ผู้ลกูระท์บูจัากูกูารแพื่รร่ะบูาดของโควิิด-19	 
กู็ติาม

 นายปิิยะ	 เติชากููล	กูรรมกูารผูู้�จััดกูาร	
บูรษิัทั์	เอท์พ่่ื่	30	จัำากูดั	(มหาชน)	หรือ	ATP30	
เปิิดเผู้ยวิ่า	ในช่วิงไติรมาสั	3/64	บูริษััท์ได�รับู
สััญญาเดินรถใหม่เพื่ิ�ม

 ประจำ�วันที่ 6 กันย�ยน 2564

BKI คว้า 2 ริางวัลใหญ่
 บูมจั.	กูรงุเท์พื่ปิระกัูนภัยั	 
หรอื	BKI	รบัูรางวิลั	Best	Non-Life	 
Insurance	Company	-	Thailand	 
โดยได�รับูต่ิอเนื�องเปิ็นปิีท่์� 	 3	 
จัากูนิติยสัารชั�นนำาระดับูโลกู	 
International	 Finance	 Awards	 2020	 จััดโดย	 
International	 Finance	Magazine	 (IFM)	 และ	 
ดร.อภิัสัิท์ธิุ�	อนันตินาถรัติน	ปิระธุานคณะผูู้�บูริหาร 
และกูรรมกูารผูู้�อำานวิยกูารใหญ่	ได�รับูรางวัิล	Best	
Non-Life	Insurance	CEO	อ่กูด�วิย

วิศิาลท์ ์บููรณสันัติกูิูลวิศิาลท์ ์บููรณสันัติกูิูล

ATP30เซ็น็เดิินร้ถเพิ�ม70คััน
หนุนผลุง�นปั้นี้�โตชััวร้2์0%

MICRO
รุ้กิสู่่�น�ยหน้�ปั้ร้ะกิัน
ดินัพอร้ต์สู่นิเชั่�อ4พนัลุบ.



	 อ่กูทั์�งยังเปิ็นกูารสั่งเสัริมท์่�เกืู�อหนุนกูัน
ในกูารเชื�อมโยงท์ุกูๆ	 กูลุ่มงานให�สัามารถ
พื่ฒันาร่วิมกูนัได�	ถือเปิน็ปิจััจัยัแวิดล�อมท่์�เกิูด
จัากูกูารผู้น่กูพื่ลังระหวิ่างบูริษััท์และนำาไปิสัู่
ระบูบูนเิวิศธุุรกูจิัท์่�สัมบูรูณใ์นอนาคติ	คาดวิา่ 
จัะจัดท์ะเบูย่นจัดัติั�งได�แล�วิเสัรจ็ัในไติรมาสั	4/64 
 สัำาหรบัูแนวิโน�มธุุรกูจิัในชว่ิงไติรมาสั	3/64	 
คาดภัาพื่รวิมกูารปิล่อยสัินเชื�อใกูล�เค่ยงกูับูช่วิง 

โดยมอ่ายสุัญัญาเฉล่�ย	5	ปีิ	จัำานวิน	70	คนั	ซิ่่�งได� 
เริ�มให�บูริกูารครบูจัำานวินแล�วิ	ท์ำาให�ขณะน่�มร่ถ 
ให�บูริกูารรวิมเป็ิน	610	คัน	แบู่งเปิ็น	รถของ
บูรษิัทั์เอง	520	คัน	และรถรว่ิมให�บูริกูาร	90	คัน 
 ดงันั�น	คาดว่ิาผู้ลดำาเนนิงานไติรมาสั	3/64	 

	 ท์ั�งน่�	บูรษิัทั์เติรย่มเดนิหน�าเปิดิโครงกูาร
ศนูย์กูารค�าชุมชน	“JAS GREEN VILLAGE –  
KUBON”	ย่านรามอนิท์รา	ในชว่ิงติ�นเดอืน	ธุ.ค.น่�	 
ซิ่่�งปิจััจับุูนัมอั่ติราเช่าพืื่�นท่์�	(Occupancy	rate)	 
ระดับูสูังกูว่ิา	95%	รวิมทั์�งยงัมโ่ครงกูารพัื่ฒนา
อสัังหาริมท์รัพื่ย์ในรูปิแบูบูศูนย์กูารค�าชุมชน
	ภัายใติ�กูารบูริหารแบูรนด์	The	Jas	จัำานวิน
	5	โครงกูาร
	 นอกูจัากูน่�	บูรษิัทั์มแ่ผู้นขยายเข�าสัูธุุ่รกูจิั	 
Health	Care	and	Service	ภัายใติ�แบูรนด 
“SENERA”	 ซ่ิ่�งคาดว่ิาจัะเปิิดให�บูริกูารได�
ภัายในช่วิงปิลายปีิ	65	โดยจัะเป็ินโครงกูาร	

MICRO

ATP30

J

ไติรมาสั	2/64	ซ่ิ่�งโดยปิกูติเิดือน	กู.ย.	กูารปิล่อย 
สันิเชื�อจัะเริ�มด่ข่�น	และเชื�อวิา่หากูมกู่ารจัดักูาร 
ฉด่วิคัซิ่น่ได�ด่	สัถานกูารณ์นา่จัะกูลบัูเข�าสัูภ่ัาวิะ
ปิกูติไิด�เรว็ิข่�น	และจัากูตัิวิเลขกูารปิลอ่ยสันิเชื�อ 
ในเดอืน	กู.ค.		มผู่้ลกูระท์บูเลก็ูน�อยจัากูมาติรกูาร 
ล็อคดาวิน์	และเดือน	สั.ค.	กูลับูมาด่ข่�น
	 สัำาหรบัูภัาพื่รวิมธุุรกิูจัปิ	ี64	ติั�งเป้ิาขยาย 
พื่อร์ติสัินเชื�ออยู่ท่์�	 3,500-4,000	 ล�านบูาท์	 
เติบิูโติ	37-57%	จัากูปีิกูอ่น	โดย	ณ	สัิ�นไติรมาสั	2/64	 
มพ่ื่อร์ติสิันเชื�อ	3,134	ล�านบูาท์	เติบิูโติ	592	ล�านบูาท์	 

จัะสัามารถสัร�างกูารเติิบูโติได�อย่างโดดเด่น	 
ปิระกูอบูกัูบูชว่ิงไติรมาสั	4/64	คาดได�สัญัญาใหม่ 
เพิื่�มอกู่จัำานวิน	20	คัน	ท์ำาให�มั�นใจัวิา่รายได�ปีิน่� 
จัะเติิบูโติได�	20%	ติามแผู้นท์่�วิางไวิ�
	 ท์ั�งน่�	 บูริษััท์ได�เล็งควิามกูารเติิบูโติ 
ในธุุรกูจิักูารให�เชา่รถยนติไ์ฟฟา้	(EV	car	back	 
office	service	management)	ท่์�กูอ่นหน�าน่�ได� 

หรือ	23.27%	จัากูสัิ�นปิี	63
		 ท์ั�งน่�	บูริษััท์ยังเดินหน�าขยายสัาขาให�
มากูกูวิ่าเปิ้าหมายช่วิงติ�นปิีท์่�ติั�งไวิ�ท์่�		4	สัาขา	
รวิมเป็ิน	16	สัาขา	จัากูปีิ	63	ม	่12	สัาขา	โดยได� 
เปิิดสัาขาสัมุท์รปิรากูาร	ปิท์ุมธุาน่	และแพื่ร่	 
สั่วินสัาขาท์่�	16	ปิราจั่นบูุร่	ได�เปิิดติัวิไปิเมื�อ
เดือน	สั.ค.	64	เพื่ื�อสันับูสันุนกูารเติิบูโติของ
พื่อร์ติสัินเชื�อให�เติิบูโติได�ราวิ	30%	ในท์ุกูๆ	ปิี	 
ซิ่่�งกูารเปิิดสัาขาเพิื่�มเพื่ื�อขยายพื่อร์ติสิันเชื�อ
ใหม่ปิีน่�โติได�ติามเปิ้า	2,000-2,500	ล�านบูาท์

ท์ำาสััญญากูับูลูกูค�า	1	ราย	ได�แกู่	บูริษััท์	อ่วิ่ม่	 
พื่ลสัั	จัำากูดั	(EVme	plus)	เบูื�องติ�น	มองวิา่ระยะ	 
3	ปีิจัากูน่�	รถยนติไ์ฟฟา้	จัะมค่วิามติ�องกูารใช� 
ในระดับูสัูง	ซิ่่�งบูริษััท์ม่ควิามพื่ร�อมท์่�จัะเพื่ิ�มรถ 
มาเปิ็นรูปิแบูบูรถยนติ์ไฟฟ้า	 และเชื�อว่ิาใน
ระยะยาวิจัะม่ผู้ลเชิงบูวิกูต่ิอผู้ลดำาเนินงาน
ของบูริษััท์โดยติรง
	 สั่วินกูารร่วิมมือกูับูบูริษััท์	โติโยติ�า	ท์ูโช	 
ไท์ย	โฮลดิ�งส์ั	จัำากูดั	(TTTH)	ขณะน่�ได�รว่ิมกูนั 
พื่ัฒนาระบูบูเท์คโนโลย่ของกูารเดินรถให�ม่
ศกัูยภัาพื่มากูยิ�งข่�น	ผู้า่นกูารใช�แอพื่พื่ลเิคชั�น 
เข�ามาเป็ินสัว่ินเกู่�ยวิข�อง	พื่ร�อมท์ั�งชว่ิยลูกูค�าของ 
บูริษััท์ลดติ�นทุ์นให�แง่ของกูารบูริหารจััดกูาร 
ท์รัพื่ยากูรรถยนติ์ท์่�จัะติ�องใช�ขนสั่งผูู้�โดยสัาร
	 โดยขณะน่�เปิน็บูรกิูารเสัรมิให�กูบัูลกููค�า
	แติร่ะยะติอ่ไปิ	หากูมจ่ัำานวินผูู้�ใช�งานมากูข่�น	
บูริษัทั์มโ่อกูาสัท์่�พื่ฒันาเท์คโนโลย่เพื่ื�อเข�ามา
เสัริมรายได�ให�บูริษััท์ติ่อไปิ

 ประจำ�วันที่ 6 กันย�ยน 2564

บิ๊กซีออนไลน์ ส่งแคมเปญ “9.9 ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม!”

ปิิยะ เตชากููลปิิยะ เตชากููล

Senior	Wellness	ซิ่่�งจัะนำาร่องเปิดิให�บูรกิูารท์่� 
ศูนย์กูารค�าชุมชน	JAS	GREEN	VILLAGE	–	
KUBON	เปิ็นแห่งแรกู
	 สัำาหรับูภัาพื่รวิมผู้ลปิระกูอบูกูารปิี	64	 
ยังมั�นใจัจัะเห็นกูารเติิบูโติอย่างโดดเด่น	 

โดยเฉพื่าะในไติรมาสั	4/64	ท่์�ผู้ลปิระกูอบูกูาร 
มโ่อกูาสัท์ำานิวิไฮจัากูกูารเปิดิติวัิ	2	โครงกูารใหม่	 
รวิมท์ั�งบูรษิัทั์คาดหวิงัวิา่กูำาไรสัทุ์ธุจิัะข่�นสัูร่ะดบัู	 
1,000	ล�านบูาท์ภัายในปีิ	67	หลงัจัากูท่์�เริ�มขยาย 
ธุุรกิูจั	Health	Care	and	Service	เพิื่�มมากูข่�น

สุุพจน์ ์สุริิิกุูลภัสัุสุริ ์สุุพจน์ ์สุริิิกุูลภัสัุสุริ ์



 นายไพโรจน์ ช่ื่�นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าท่ี่�ด้้านกลยุที่ธ์และวางแผน 
ธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศร่อยุธยา จำากัด้ (มหาชื่น) ในฐานะประธานคณะ
ที่ำางานด้้านสิ่ิ�งแวด้ลอ้มของกรงุศร่ จัด้โครงการ Krungsri...The Green Office  
ส่ิ่�การเป็นองค์กรท่ี่�เป็นมิตรกับสิิ่�งแวด้ล้อม ด้้วยการบริหารจัด้การด้้านการใช้ื่ 
ที่รัพยากรและพลังงานอย�างร้่คุณค�าและม่ประสิิ่ที่ธิภาพ พร้อมพิชิื่ตเป้าหมาย 
ของกรุงศร่ในการลด้การปล�อยก๊าซเร่อนกระจกจำานวน 9.5 ล้านกิโล
คาร์บอนได้ออกไซด์้เท่ี่ยบเที่�า (KgCO2e) ภายในปี 2564

 ประจำ�วันที่ 6 กันย�ยน 2564

 บิ�กซ่ออนไลน์ สัิ่�งง�าย สิ่�งไว ครบตรงใจคุณ พร้อมเสิิ่ร์ฟความคุ้ม กับ 
แคมเปญ “9.9 ย่ิงช้อป ย่ิงคุ้ม ท่ีี่บ๊ิกซีออนไลน์” ตั�งแต�วันท่ี่� 2 – 9 ก.ย.  2564  
เตร่ยมตัวช้ื่อปจัด้หนักกับสิิ่นค้าราคาเริ�มต้น 99 บาที่ และเคร่�องใช้ื่ไฟฟ้า 
ราคาเริ�มต้นเพ่ยง 999 บาที่ อ่กทัี่�งยังจัด้เต็มสิ่�วนลด้ และของแถม ใหไ้ด้้ 
ช้ื่อปคุ้มจุใจถึง 4 ต�อ เพ่ยงช้ื่อปสิิ่นค้าได้้ท่ี่� www.bigc.coth บิ�กซ่แอปพลิเคชัื่�น  
โที่รหร่อไลน์ช้ื่อป หร่อชื่�องที่างออนไลน์อ่�นๆ ได้้แก� Shopee, Lazada, 
HappyFresh และ foodpanda

q
qบิ๊กซีออนไลน์ ส่งแคมเปญ “9.9 ยิ่งช้อป ยิ่งคุ้ม!”

Krungsri...The Green Office เพื่อสังคมยั่งยืน

	 ทั์�งน่�	ธุนาคารได�ร่วิมมือกัูบูบูริษััท์	เอสัโซ่ิ่	 
(ปิระเท์ศไท์ย)	จัำากูดั	(มหาชน)	นำาเสันอผู้ลติิภััณฑ์์ 
บูัติรเครดิติ	เติิมนำ�ามัน	Esso	Fleet	Card	ท์่�ติอบู
โจัท์ย์กูารใช�งานแกู่ลกููค�าธุุรกิูจัเอสัเอม็อ	่สัามารถ
บูริหารค่าใช�จั่ายนำ�ามันและบูริกูารอื�นๆ	ท์่�เกู่�ยวิ
กูับูรถยนติ์และรถท์ุกูชนิดเพื่ื�อกูารใช�งานท์าง
ธุุรกูิจั		
	 บูัติรน่�ม่จุัดเด่นท่์�สัามารถให�พื่นักูงานใช�บัูติร
เครดิติเติิมนำ�ามันชำาระเงินค่านำ�ามันแท์นเงินสัด	
สัามารถกูำาหนดชนิดของนำ�ามนัและเลขท์ะเบูย่น

ttbผนึกิเอสู่โซ็�ชั�วยSMEบริ้ห�ร้คั��ขนสู่�ง
นวิส์์ คอ่นเนค็ท์ ์– ttb จับัมอื่ “เอ่ส์โซ่่” เปีิดิต่ัว 
บตั่ริเคริดิติ่เต่มินำ�ามนั Esso Fleet Card ต่อ่บโจัท์ยี ์
การิใชี้งานขอ่งผู้ปีริะกอ่บการิเอ่ส์เอ่็มอ่ี  
ชี่วยีบริิหาริจััดิการิค่าใชี้จ่ัายีเกี�ยีวกับการิขนส์่ง 
อ่ยี่างมีปีริะส์ิท์ธิภัาพิ่ 
 นายวิิสูัจัน	์ตัิ�งอดุลย์รตัิน์	หัวิหน�าเจั�าหน�าท่์�บูรหิาร	 
บูรหิารควิามสัมัพัื่นธุธุ์ุรกิูจั	ธุนาคารท์หารไท์ยธุนชาติ	 
จัำากูดั	(มหาชน)	หรือ	ttb	เปิดิเผู้ยวิา่	กูารแพื่รร่ะบูาด 
ของโควิิด-19	ท์่�ม่อย่างติ่อเนื�อง	ผูู้�ปิระกูอบูกูาร 
เอสัเอ็มอ่จัำาเป็ินติ�องปิรับูติัวิ	และม่กูารวิางแผู้น
กูารจััดกูารติ�นท์ุนอย่างรัดกูุมมากูยิ�งข่�น
	 ข�อมูลจัากูศูนย์วิิเคราะห์เศรษัฐกูิจั	 ท่์ท่์บู่	 
(ttb	analytics)	พื่บูวิ่า	กูลุ่มเอสัเอ็มอ่และธุุรกูิจั 
ในกูลุ่มขนสั่ง	เปิ็นหน่�งในธุุรกูิจัท์่�ม่ควิามสัำาคัญ 
ของปิระเท์ศไท์ย	และถือเปิน็จัดุเชื�อมโยงท่์�สัำาคญั
ในห่วิงโซ่ิ่อุปิท์านท์่�ช่วิยเชื�อมโยงธุุรกิูจัเข�าด�วิยกูัน 
อย่างม่ปิระสัิท์ธุิภัาพื่	โดยม่ขนาดรายได�รวิมถ่ง	 
1	ล�านล�านบูาท์	และม่ค่าใช�จั่ายเปิ็นสััดสั่วินติ่อ 
รายได�สังูถ่ง	77%	โดยคา่ใช�จ่ัายหลกัูท์่�เปิน็ติ�นท์นุ 
ของธุุรกิูจั	คือ	ค่านำ�ามนัในกูารเดินท์าง	ไม่วิา่จัะเป็ิน 
เพื่ื�อกูารให�บูริกูาร	หรือกูารสั่งมอบูผู้ลผู้ลิติหรือ
วิัติถุดิบู

รถ	ควิบูคุมกูารใช�นำ�ามนัด�วิยกูารจัำากูดัวิงเงิน	หรอื
ปิรมิาณกูารเติิมนำ�ามนัติอ่ครั�ง	รายวินั	รายสัปัิดาห์
	หรือรายเดือนได�	
	 นอกูจัากูน่�	 ยังสัามารถเร่ยกูดูรายงานกูารใช�
นำ�ามันแบูบูออนไลน์	 อ่กูท์ั�งเพิื่�มควิามสัะดวิกู
คล่องตัิวิในกูารใช�งานด�วิยระบูบู	 USSD	 ท่์�
สัามารถสัอบูถามวิงเงินคงเหลือแบูบูเร่ยลไท์ม์
ผู้่านท์างโท์รศัพื่ท์์มือถือ	 โดยไม่ติ�องเชื�อมติ่อ
อนิเท์อร์เน็ติ	พื่ร�อมรับูเครดิติแบูบูปิลอดดอกูเบู่�ย
สัูงสัุด	55	วิัน

วิสิุูจน์ ์ต ั�งอดุุลยร์ิตัน์์วิสิุูจน์ ์ต ั�งอดุุลยร์ิตัน์์


