
News Connext

www.newsconnext.com

@newsconnext

News Connext

 ประจำ�วันที่ 8 กันย�ยน 2564

AGE

qอ่่านต่่อ่หน้า 2

qอ่่านต่่อ่หน้า 2

นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - NDR ย้ำำ�าเป้า้ราย้ำได้ป้้ ี64  
โต่ 15% แม้้ผลงานไต่รม้าส์ 3/64 ส์่อ่แวว 
ท์รงต่วั พรอ้่ม้ป้ระเม้นิป้ ี65 ย้ำงัโต่ต่อ่่เน่�อ่ง  
รบัแรงหนนุจากธุรุกจิย้ำางรถย้ำนต่-์ETRAN
	 นายชััยสิิทธิ์ิ�	สิัมฤทธิ์ิวณิิชัชัา	กรรมการ 
ผู้้�จัดัการ	บรษิัทั	เอ็น็.ด.ีรบัเบอ็ร์	จัำากัด	(มหาชัน)	 
หรอื็	NDR	เปิดิเผู้ยวา่	บริษัทัคาดผู้ลการดำาเนินงาน 
งวดไตรมาสิ	3/64	จัะใกล�เคียงไตรมาสิก่อ็น	
เนื�อ็งจัากยังมีผู้ลกระทบขอ็งการแพร่ระบาด
ขอ็งโควดิ-19	จังึทำาให�การสิง่มอ็บสินิค�าไปิยงั
ปิระเทศค้่ค�ามีการซัับซั�อ็นมากขึ�น	แต่คาดว่า 
ชัว่งไตรมาสิ	4/64	จัะสิามารถสิร�างการเตบิโต
ได�อ็ย่างแข็งแกร่ง	 และมอ็งว่าธิ์ุรกิจัในชั่วง
ครึ�งปิีหลังจัะดีกว่าช่ัวงครึ�งปิีแรก	โดยบริษััท
ยงัคงเปิา้หมายรายได�ปิ	ี64	จัะเตบิโตได�	15%	
ตามแผู้นที�วางไว�

ราคาถ่่านหิินพุ่่่งแรง ทุ่่่มงบอััพุ่กอังรถ่บรรทุ่่ก
นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - AGE ย้ำ่นย้ำันเป้้าราย้ำได้้ป้ี 64 ท์ำาได้้ท์่� 
ระด้ับ 11,000 ล้านบาท์ หลังความ้ต่้อ่งการใช้้ถ่านหิน 
ทั์�วโลกเพิ�ม้สู์งขึ้้�น ขึ้ณะท่์�ราคาถ่านหินท์ำาระดั้บสู์งสุ์ด้ 
ในรอ่บ 13 ป้ ีพรอ้่ม้ป้กัธุงราย้ำได้ปี้้ 68 ขึ้้�นแต่ะ 19,000 ลา้นบาท์ 
 นายพนม	 ควรสิถาพร	 ปิระธิ์านกรรมการบริหาร	 
บริษััทเอ็เชีัย	กรีน	 เอ็นเนอ็จัี	จัำากัด	 (มหาชัน)	หรือ็	AGE	 
เปิดิเผู้ยวา่	ทศิทางผู้ลปิระกอ็บการขอ็งบรษิัทัในชัว่งครึ�งปิหีลงั 
ขอ็งปิ	ี64	ยงัมแีนวโน�มการเตบิโตในระดบัที�ด	ีโดยมปีิจััจัยัหนนุ 
มาจัากความต�อ็งการใชั�ถ่านหินที�เพิ�มสิ้งขึ�น	รวมทั�งราคา 
ถา่นหนิมกีารปิรบัตวัเพิ�มขึ�นคอ่็นข�างมาก	ซัึ�งจัะเปิน็ปิจััจัยับวก 
ตอ่็ลผู้รปิะกอ็บการไตรมาสิ	4/64	ที�จัะเติบโตอ็ย่างโดดเด่น

BBLพัฒันาแอปฯ‘BeWallet’
เจาะตลาดขาเที่่�ยวต่างประเที่ศ

NDR
ชี้่�รายได้โตชัี้วร1์5% 
ETRANฟันัเฟัอืงหลกันวิส์์ คอ่นเนค็ท์ ์– BBL ต่่อ่ย้ำอ่ด้แอ่ป้พลเิคช้นั  

‘BeWallet’ กระเป้๋าเงินด้ิจิท์ัล เจาะต่ลาด้
คนไท์ย้ำเดิ้นท์างต่า่งป้ระเท์ศ พร้อ่ม้จับม้อ่่  
UnionPay International และ Thai Payment  
Network ป้ลอ่่ย้ำบรกิาร UnionPay QR Code  
By Bangkok Bank

คอนเฟัิร์มผลงานแกร่ง
qอ่่านต่่อ่หน้า 2

SCจัด้กิจกรรม้ “Happiness on delivery ส์ุขึ้ส์ั�งได้้”
 บริษัทั	เอ็สิซีั	แอ็สิเสิท	คอ็รป์ิอ็เรชัั�น	จัำากดั	(มหาชัน)	จับัมือ็กบั	3	แบรนดด์งั	เสิริฟ์ความสุิขให�กบั 
ล้กค�าถึงบ�าน	ผู้่านกิจักรรม	“Happiness on delivery ส์ุขึ้ส์ั�งได้้”	เปิลี�ยนวันธิ์รรมดาขอ็งการอ็ย้่บ�าน	 
ให�เปิ็นวันแห่งความสิุข	กับสิ่วนลดพิเศษั	ร�านอ็าหารและเครื�อ็งดื�มตลอ็ดเดือ็นก.ย.64	นี�อ็าทิ	Café	
Amazon	Truck,	ชัานม	JLD	Dragon	และ	LINEMAN	กับ	3	ต่อ็	สิ่งความสิุข	ผู้่านแอ็ปิ	“รู้ใจ”

 นายโชัค	ณิ	ระนอ็ง	ผู้้�ชัว่ยผู้้�จัดัการใหญ่่	 
ผู้้�จัดัการสิายบัตรเครดติ	ธิ์นาคารกรุงเทพ	จัำากดั	 
(มหาชัน)	หรอื็	BBL	เปิดิเผู้ยวา่	ธิ์นาคารได�พฒันา 
ตอ่็ยอ็ดบรกิาร	BeWallet	แอ็ปิพลเิคชันักระเปิา๋เงนิ 
ดิจัิทัลที�จัะเปิลี�ยนการชัำาระเงินในต่างปิระเทศ 
ให�เปิ็นเรื�อ็งง่าย

พนม ควรสถาพร
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	 โดยราคาถ่านหนิในปิจััจับุนั	ณิ	เดอื็น	ก.ย.	64  
อ็ย่้ที�ระดับราว	 171	 เหรียญ่สิหรัฐฯ	 ต่อ็ตัน	 
ซัึ�งถอื็เปิน็ระดบัที�สิง้ที�สิดุในรอ็บ	13	ปิ	ีโดยเปิน็ 
ผู้ลจัากความต�อ็งการใชั�ไฟฟ้าที�เพิ�มสิ้งขึ�น	 
ขณิะที�ราคาก๊าซัธิ์รรมชัาติก็มีการปิรับตัว 
เพิ�มขึ�นเชัน่กนั	ส่ิงผู้ลให�ความต�อ็งการถา่นหิน 

โดยเชัื�อ็มต่อ็หรือ็ผู้้กเข�ากับบัญ่ชีัเงินฝากขอ็ง 
ธิ์นาคารกรงุเทพ	รวมถงึบตัรเดบติและบตัรเครดติ	 
ล้กค�าเพยีงเปิดิแอ็ปิพลเิคชันัและสิแกน	QR	Code	 
ที�ร�านค�าเพื�อ็ชัำาระเงินค่าสิินค�าได�อ็ย่างสิะดวก 
สิบายและปิลอ็ดภััย	โดยไม่ต�อ็งพกเงินสิด	และ 
ไม่ต�อ็งพกบัตร

 ทั�งนี�	บรษิัทัได�ปิรบักลยทุธิ์ท์างธิ์รุกจิัใหม ่
ทั�งเครือ็	เพื�อ็ให�สิอ็ดคล�อ็งกับสิถานการณ์ิปิจััจุับนั	 
โดย	ND	RUBBER	ได�มกีารเพิ�มชัอ่็งทางการขาย  
โดยจัะมุง่เน�นการขายอ็อ็นไลน์มากขึ�นเพื�อ็ให�
เข�าถึงกลุ่มล้กค�าที�หลากหลาย	ขณิะที�ธิ์ุรกิจั 
ในปิระเทศมาเลเซีัย	 ปิัจัจัุบันนี�ได�กลับมา 
เดนิเครื�อ็งการผู้ลติยางแปิรรป้ิเปิน็ที�เรยีบร�อ็ยแล�ว 
	 ในสิ่วนบริษััท	 อ็ีทราน	 (ไทยแลนด์)	 
จัำากัด	 หรือ็	 ETRAN	 ที�บริษััทเข�าถือ็หุ�นใน 
สิดัสิว่น	35%	ในปินีี�มีการเติบโตสิง้ซัึ�งปิจััจับุนันี� 
นั�นมยีอ็ดรอ็การผู้ลติ	(Backlog)	เกอื็บ	1,400	คนั	 
มากกวา่เปิา้หมายที�คาดไว�	โดยในระยะตอ่็ไปิ
มีโอ็กาสิที�จัะเพิ�มกำาลังการผู้ลิตเพื�อ็ตอ็บ

AGE

BBL

NDR

เพิ�มสิ้งขึ�น	โดยคาดว่าปิริมาณิการใชั�ถ่านหิน 
ทั�วโลกในปีิ	64	จัะอ็ย่้ที�ราว	7,433	ล�านตัน	เพิ�มขึ�น	 
2.6%	เมื�อ็เทียบกับปิีที�ผู้่านมา
	 ทั�งนี�	บริษััทยังคงเปิ้าหมายการเติบโต
ขอ็งรายได�รวมในปิ	ี64	ไว�ที�	11,000	ล�านบาท
	และยอ็ดขายถ่านหินอ็ย้่ที�ระดับ	5.5	ล�านตัน	 
โดยในปีินี�บริษััทได�มีการลงทุนในส่ิวนขอ็ง
การเพิ�มกอ็งรถบรรทุก	ซัึ�งใชั�งบลงทุนไปิราว	 

	 ทั�งนี�	ธิ์นาคารร่วมมือ็กับ	UPI	และ	TPN	 
แนะนำารป้ิแบบการชัำาระค่าสินิค�าและบริการผู่้าน	 
UnionPay	QR	Code	By	Bangkok	Bank	เพยีงใชั� 
แอ็ปิพลิเคชันั	BeWallet	ที�ผู้ก้บัญ่ชีัเรียบร�อ็ยแล�ว	 
สิแกน	QR	Code	ชัำาระเงนิคา่สินิค�าและบรกิารตา่งๆ	 
ที�ร�านค�าเครือ็ขา่ยย้เนี�ยนเพย์กวา่	30	ล�านแห่ง	 
ใน	45	ปิระเทศที�เปิ็นจัุดหมายปิลายทางขอ็ง
นักท่อ็งเที�ยวทั�วโลก	โดยบริการ	UnionPay	 

200	ล�านบาท	เพื�อ็ซัื�อ็รถบรรทกุเพิ�มเตมิราว	50	คนั	 
สิ่งผู้ลให�กอ็งรถบรรทุกขอ็งบริษััทในปีินี�อ็ย่้ที� 
มากกว่า	100	คัน	รวมทั�งยังมีกอ็งรถบรรทุก
ขอ็งพันธิ์มิตร(Sub-contractor)	 อี็กราว	 
400-500	คัน	ขณิะที�บริษัทัยังมีเป้ิาหมายในการ 
ผู้ลักดันรายได�รวมขึ�นสิ้่ระดับ	19,000	ล�านบาท 
ภัายในปิ	ี68	โดยรายได�หลกัๆ	ราว	90%	จัะมาจัาก 
ธิ์ุรกิจัถ่านหิน	90%	และธิ์ุรกิจัโลจัิสิติกสิ์อ็ีก	10%

QR	Code	By	Bangkok	Bank	พัฒนาขึ�นภัายใต� 
เทคโนโลยีการชัำาระเงินแบบข�ามปิระเทศ 
ผู้า่นมอื็ถือ็	หรอื็	Cross	Border	Mobile	Payment	 
เพียงผู้้กบัญ่ชัีไว�กับแอ็ปิพลิเคชััน	BeWallet	 
กส็ิามารถชัำาระเงนิผู้า่นระบบ	QR	Code	ขอ็ง
ย้เนี�ยนเพย์
	 อ็ย่างไรก็ตาม	 บริการดังกล่าวยัง 
ครอ็บคลุมถึงล้กค�าที�นิยมการสิั�งซัื�อ็สิินค�า 
ผู้่านระบบอ็อ็นไลน์	 หรือ็	 e-Commerce	 
จัากต่างปิระเทศ	ก็สิามารถใชั�	BeWallet	และ	 
UnionPay	QR	Code	By	Bangkok	Bank	
ทำารายการชัำาระเงินได�เชั่นกัน	ซัึ�งเปิ็นอ็ีกหนึ�ง
โอ็กาสิที�สิำาคัญ่สิำาหรับธิ์นาคารในการเข�าถึง
กลุ่มล้กค�ากลุ่มดังกล่าว	
	 โดยข�อ็มล้จัากธิ์นาคารแห่งปิระเทศไทย	 
(ธิ์ปิท.)	 พบว่าปิริมาณิการทำาธิ์ุรกรรมด�วย 
บตัรเดบิตผู่้านช่ัอ็งทางอ็อ็นไลน์ในต่างปิระเทศ	 
ปิ	ี63	มีมากกวา่	30	ล�านรายการเพิ�มขึ�นถึง	25%	 
โดยมีมล้ค่าขอ็งธุิ์รกรรมรวมกว่า	1.7	หมื�นล�านบาท 

สินอ็งความต�อ็งการขอ็งล้กค�าให�มากขึ�น
	 ทั�งนี�	บรษิัทัปิระเมนิผู้ลการดำาเนนิงาน 
ปิ	ี65	จัะเตบิโตอ็ยา่งตอ่็เนื�อ็ง	ซัึ�งขณิะนี�อ็ย่้ระหวา่ง 
การทำาแผู้น	แต่ในเบื�อ็งต�นเชัื�อ็ว่าธุิ์รกิจัผู้ลิต

และจัำาหน่ายยางมอ็เตอ็ร์ไซัจัะมีการเติบโต
ต่อ็เนื�อ็ง	และ	ETRAN	จัะเปิ็นปิัจัจััยสิำาคัญ่ 
ที�หนุนผู้ลการดำาเนินงานปิรับเพิ�มขึ�นอ็ย่างมี
นัยสิำาคัญ่

โชค ณ ระนอง โชค ณ ระนอง 

ชยัสทิธิ์ิ� สมัฤทธิ์วิณิชชาชยัสทิธิ์ิ� สมัฤทธิ์วิณิชชา
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สิามารถบรหิารธิ์รุกจิัได�อ็ยา่งมปีิระสิิทธิ์ภิัาพเพิ�ม
มากขึ�น	และมตี�นทนุที�ลดลง	เพื�อ็ให�สิามารถตอ่็สิ้� 
กับการแข่งขันที�รุนแรงในปัิจัจัุบันได�	 ด�วยการ
อ็อ็กแคมเปิญ่สิมัครใชั�บริการรับชัำาระเงินผู้่าน	 
Facebook	Pay	รับโปิรโมชันัค่าส่ิงจัาก	J&T	Express	 
ชั่วยร�านค�าปิระหยัดต�นทุนค่าขนสิ่ง	เพื�อ็ให�มีกำาไร 
และมีสิภัาพคล่อ็งในธิ์ุรกิจัมากขึ�น
 นอ็กจัากนี�	ยังสิามารถใชั�ระบบจัดัการร�านค�า 
อ็อ็นไลน	์Chatnee	ฟร	ีเพื�อ็จัดัการอ็อ็รเ์ดอ็ร	์และ 
แจั�งเลข	Tracking	ให�ลก้ค�าอ็ตัโนมตั	ิซัึ�งความรว่มมอื็ 
ในครั�งนี�เปิน็การชัว่ยให�ร�านค�าอ็อ็นไลนข์ายขอ็ง 

KGPผนกึพันัธมิตรช่ี้วยรา้นค้าออนไลน์

ได�สิะดวกปิลอ็ดภััย	ช่ัวยลดต�นทุนการทำาธิ์รุกจิัอ็อ็นไลน ์
ได�อ็ย่างมาก	และเปิน็การเตรยีมความพร�อ็มให�กับ 
ร�านค�าอ็อ็นไลน์รับมือ็กับเทศกาลชั�อ็ปิปิลายปิี	
 อ็ยา่งไรกต็าม	ในอ็นาคต	KGP	ยังมนีโยบาย 
ที�จัะผู้นกึกำาลงักับพันธิ์มิตรธุิ์รกิจัรายอ็ื�นๆ	เพื�อ็ส่ิง	 
Solution	 ที�ตอ็บโจัทย์สิำาหรับการขายอ็อ็นไลน์	 
โดยมีเปิ้าหมายเพื�อ็ชั่วยให�ร�านค�าอ็อ็นไลน์เติบโต 
และแข่งขนัได�ในระยะยาว		ขณิะที�ร�านค�าอ็อ็นไลน์ 
ที�สินใจัเข�าร่วมแคมเปิญ่นี�	 สิามารถสิอ็บถาม
ข�อ็ม้ลเพิ�มเติมได�ที�	 KGP	 Contact	 Center	 
02-0088820

นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ KGP จบัม่้อ่ J&T Express และ  
Chatnee ส์่งโซลูช้ันหนุนร้านค้าอ่อ่นไลน์ 
เพิ�ม้ป้ระส์ทิ์ธิุภาพ ลด้ต้่นท์นุ และการบริหาร
จดั้การส์ภาพคล่อ่ง ส์ูศ้ก้การแขึ้ง่ขัึ้นท์่�รนุแรง
ขึ้อ่งต่ลาด้อ่อ่นไลน์ ด้้วย้ำ 3 โซลูช้ัน
	 นายเถกงิ	อ็อ็ศริชิัยัเวทย	์กรรมการผู้้�จัดัการ	
บรษิัทั	กสิกิร	โกลบอ็ล	เพย์เมนต	์จัำากัด	หรอื็	KGP	 
เปิิดเผู้ยว่า	ศ้นย์วิจััยกสิิกรไทยคาดว่าในปิี	 64	
ตลาด	E-Commerce	ไทย	จัะเติบโต	30.4%	มี 
มล้ค่าตลาดแตะ	3	แสินล�านบาท	ซัึ�งสิอ็ดคล�อ็งไปิกับ 
พฤติกรรมการซัื�อ็สิินค�าขอ็งผู้้�บริโภัคที�หันมาใชั� 
ชั่อ็งทางอ็อ็นไลน์มากขึ�น	ท่ามกลางการระบาด
ขอ็งโควิด	ซัึ�งสิ่งผู้ลให�ผู้้�ปิระกอ็บการทุกปิระเภัท
หันมารุกชั่อ็งทางอ็อ็นไลน์มากขึ�น
	 ทั�งนี�	ชั่อ็งทาง	Social	Commerce	และ	 
E-Marketplace	ยังคงมบีทบาทหลักใน	E-Commerce	 
ขณิะที�กลุ่มค�าปิลกีสิมัยใหมเ่ริ�มขยับบทบาทเพิ�มขึ�น 
โดยเฉพาะในกลุม่อ็าหารและสินิค�าอ็ปุิโภัคบรโิภัค	 
โดยเพื�อ็เสิริมความแข็งแกร่งให�กับร�านค�าอ็อ็นไลน์	 
KGP	ได�ร่วมกับ	2	พันธิ์มิตร	คือ็	J&T	Express	และ	 
Chatnee	สิง่โซัลช้ันัสินบัสินนุให�ร�านค�าอ็อ็นไลน์

	 นวลพรรณ	ลำ��ซำำ�	กรรมก�รผู้้�จััดก�ร	และประธ�นเจั��หน��ท่ี่�บริห�ร	บริษััที่	 
เมืองไที่ยประกันภััย	จัำ�กัด	(มห�ชน)	หรือ	MTI	ในฐ�นะประธ�นกรรมก�รม้ลนิธิ 
ม�ด�มแป้ง	 ร่วมห�รือแนวที่�งก�รช่วยเหลือผู้้�ป่วยโควิด-19	ใน	Community	 
Isolation	ต่่อเนื�องเป็นระยะท่ี่�สอง	หลังร่วมก่อตั่�งศู้นย์ด้แลผู้้�ป่วยใน	4	เขต่รอบกรุงฯ	 
โดยขย�ยคว�มชว่ยเหลือไปยังเขต่คลองเต่ยเพิ�มเติ่ม	ซ่ำ�งม่	น�งส�วอธศิูร่	วุฒิิภั�คภัักด่	 
ผู้อ.เขต่ร�ษัฎร์บ้รณะ,	น�ยยุที่ธน�	ป่�ไม�	ผู้อ.เขต่ภั�ษ่ัเจัริญ,	น�ยนันที่พงศ์ู	แก�วศูร่	 
ผู้อ.เขต่บ่งกุ่ม,	น�ยป�รุส	อรหัต่ม�นัส	ผู้อ.เขต่วังที่องหล�ง	และน�งส�วปิยธิด�	นิยม	 
ผู้.อ.เขต่คลองเต่ย	ร่วมห�รือ

	 น�งยิ�งลักษัณ์	คงค�สัย	ประธ�นคณะเจั��หน��ท่ี่�ด��นธุรกรรมก�รเงิน	
ธน�ค�รกรุงศูร่อยุธย�	จัำ�กัด	(มห�ชน)	รับ	2	ร�งวัลจั�กง�น	The	Asset	Triple	 
A	Treasury,	Trade,	SSC	and	Risk	Management	Awards	2021	จััดโดย	The	Asset		 
นิต่ยส�รก�รเงินชั�นนำ�ของเอเช่ย	ประกอบด�วย	ร�งวัล	‘Best	Payments	and	 
Collections	Solution’	จั�กคว�มสำ�เร็จัในก�รพัฒิน�	Digital	QR	Solutions	ให�กับ 
บริษััที่	สย�มโกลบอลเฮ้��ส์	จัำ�กัด	(มห�ชน)		และ	ร�งวัล	‘Best	Supply	Chain	 
Solution’	จั�กคว�มสำ�เร็จัในก�รพัฒิน�	e-Trade	Services	System	(ESS)	 
โซำล้ชั�นที่�งก�รเงินให�กับบริษััที่	ป้นซ่ำเมนต์่นครหลวง	จัำ�กัด	(มห�ชน)

q
qกรุงศรีคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม จาก The Asset

มูลนิธิมาดามแป้ง และ MTI  สานต่องานสู้วิกฤต
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