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BJCBJC
ลุุยขยายสาขาBIGCลุุยขยายสาขาBIGC ไม่่หวั่่�นค้้าปลุีกซบเซา

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - BJC ท์่�มเงิินิลงิท์่นิ 6-7 พัันิล้านิบาท์  
เดินิิหนิา้ขยายส์าขา BIGC เพัิ�มเติมิ หวงัิเขา้ถึงึิผู้้บ้ริโิภค 
มากขึ�นิ ยอมริบัธุร่ิกจิคา้ปลกีป ี64 ซบเซา แติ�อกี 3 ธุร่ิกจิ 
ในิกล่�มยังิโติติ�อเนิ่�องิ
 นางสาวรวิภา บุญุอยู่่� นกัลงทุนุสมัพัันธ์์อาวุโส บุริษัทัุ  
เบุอรล์่� ยู่คุเกอร ์จำำากดั (มหาชน) หรือ BJC เปิดิเผยู่ว�า บุริษัทัุ
ได้ม่การจำัดสรรเงินลงทุุนปิี 64 ไว้ทุ่� 6,000-7,000 ล้านบุาทุ  
ซึ่่�งจำะใช้ในธ์รุกิจำหา้งสรรพัสินคา้ BIGC ราว 60% ของงบุลงทุนุ 
ทุั�งหมด

LHFGควงCTBC
ยกระดัับการบริการ
เน้้น้รูปแบบดิัจิิทััล
นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – LHFG เดิินิหนิ้ายกริะดิับการิ 
ใหบ้ริกิาริ หวงัิดึิงิจ่ดิแขง็ิของิ CTBC ท์างิด้ิานิดิจิทัิ์ล  
มาใช้พ้ัฒันิาผู้ลิติภัณฑ์์ท์างิการิเงินิิที์�ติอบโจท์ย์ลก้คา้ 
 นายู่วิเช่ยู่ร อมรพ่ันชัยู่ รักษัาการปิระธ์าน 
เจำา้หน้าทุ่�บุรหิารและกรรมการผ่จั้ำดการ บุรษิัทัุ แอล เอช 
ไฟแนนซึ่เ์ชยู่่ล กรุ�ปิ จำำากดั (มหาชน) หรือ LHFG เปิดิเผยู่ว�า  
ตามทุ่� CTBC ผ่้ถืือหุ้นของบุริษััทุในสัดส�วน 35.62% 
ของจำำานวนหุ้นทุ่�ม่สิทุธิ์ออกเส่ยู่งและจำำาหน�ายู่ได้แล้ว  
ปิระสงค์ซึ่ื�อหุ้นจำากผ่้ถืือหุ้นรายู่ยู่�อยู่ รวม 10.99% 
ของจำำานวนหุ้นทุ่�ม่สิทุธิ์ออกเส่ยู่งและจำำาหน�ายู่ได้แล้ว  
ซึ่่�งธ์นาคารแห�งปิระเทุศไทุยู่ (ธ์ปิทุ.) และทุางการไต้หวัน 
ได้อนุญาตการซึ่ื�อหุ้นดังกล�าว

ทั่�มงบลงทัน่้6-7พััน้ล.

qอ�านิติ�อหนิ้า 2

qอ�านิติ�อหนิ้า 2

PTG คว้า 2 ริางิวัลริะดิับเอเช้ีย
 นายู่พัทิุกัษั ์รชักจิำปิระการ ปิระธ์านเจำา้หนา้ทุ่�บุรหิารและกรรมการผ่จ้ำดัการใหญ�  บุมจำ.พ่ัทุจ่ำ่  
เอน็เนอยู่่ หรอื PTG เขา้รบัุ 2 รางวลั ปิระเภทุ รางวลัความเปิน็ผ่น้ำาองคก์ร Responsible Business  
Leadership และ รางวลัการสรา้งความเขม้แขง็ในสงัคม Social Empowerment จำาก Asia  
Responsible Enterprise Awards 2021 เพืั�อเชดิชแ่ละให้เก่ยู่รติธ์รุกจิำและผ่น้ำาในเอเชยู่่ทุ่�ม ่
ความโดดเด�นในด้านความรับุผิดชอบุต�อสังคม

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - DRT ส์�องิติลาดิ 
วัส์ดิ่ก�อส์ริ้างิไติริมาส์ 4/64 ฟ้ื้�นิ  
ริับอานิิส์งิส์์คลายล็อกดิาวน์ิ หน่ินิ 
ความเช่้�อมั�นิผู้้บ้ริิโภค เดิินิหน้ิาโคริงิการิ 
Diamond Warehouse ดินัิส์นิิค้าเข้าส์้� 
ช้�องิท์างิขายใหแ้ก�ค้�คา้เพัิ�ม หน่ินิริายไดิ้ 
ปีนิี�โติ 5% ติามแผู้นิ

DRTไตรมาส4/64ฟื้้�น้ตัว
เร�งเคร่�องป๊�มรายได้ัโต5%

qอ�านิติ�อหนิ้า 2

 นายู่สาธ์ิต สุดบุรรทุัด ปิระธ์าน 
เจ้ำาหนา้ทุ่�บุรหิาร บุริษัทัุ ผลติภณัฑ์์ตราเพัชร  
จำำากัด (มหาชน) หรือ DRT เปิดิเผยู่ว�า ทุศิทุาง 
ตลาดวัสดกุ�อสร้างในไตรมาส 4/64 จำะฟ้�นตวั 
ไดด้ ่หลงัภาครฐัทุยู่อยู่คลายู่มาตรการ 
ลอ็กดาวน์ เป็ินปัิจำจำยัู่บุวกต�อความเชื�อมั�น 
ของผ่้บุริโภค
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โดยู่ในช�วงทุ่�เหลอืของปิน่ี� จำะมก่ารเพิั�มไฮเปิอร์ 
มาร์เก็ต อ่กจำำานวน 2 แห�ง และ BigC Mini อ่ก 
จำำานวน 100 สาขา เพืั�อให้สามารถืเข้าถ่ืงผ่บุ้รโิภค 
มากยู่ิ�งข่�น
 สำาหรับุภาพัรวมธ์ุรกิจำในปิี 64 บุริษััทุ 
ยู่งัมุ�งเนน้ไปิยู่งั 4 ธ์รุกจิำหลกั ไดแ้ก� 1.ธ์รุกจิำคา้ปิลก่  
โดยู่ยู่อดขายู่ในปิีน่�จำะข่�นอยู่่�กับุสถืานการณ์ 
การแพัร�ระบุอดของโควิด-19 จำ่งไม�สามารถื 
ปิระเมินเปิ็นตัวเลขได้อยู่�างชัดเจำน, 2.ธ์ุรกิจำ 
กลุ�มสินค้าคอนซึ่่มเมอร์ ซึ่่�งปิีน่�คาดว�าจำะ 

และบุรรยู่ากาศการซึ่ื�อสินค้าม่ความค่กคัก
มากข่�น
 อยู่�างไรก็ตามยัู่งม่ความเส่�ยู่งของการ 
ขาดแคลนแรงงานก�อสร้าง และด้านโลจิำสติกส์ 

 โดยู่เมื�อวนัทุ่� 8 ก.ยู่. 64 การซึ่ื�อหุ้นดงักล�าว 
ได้ดำาเนินการเสร็จำเร่ยู่บุร้อยู่แล้ว ส�งผลให้  
CTBC ถืือหุน้ของบุริษัทัุคิดเปิน็สัดส�วนรวมทุั�งสิ�น  
46.61% ของจำำานวนหุ้นทุ่�มส่ทิุธ์อิอกเสยู่่งและ
จำำาหน�ายู่ได้แล้วทุั�งหมด
 ทุั�งน่� CTBC จำะนำาจำุดแข็งมายู่กระดับุ
การให้บุริการทุางการเงินของบุริษััทุในกลุ�ม
ธ์ุรกิจำทุางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ได้แก� 
ธ์นาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำำากัด (มหาชน),  
บุรษิัทัุหลกัทุรัพัย์ู่จำดัการกองทุนุแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  
จำำากัด, บุริษััทุหลักทุรัพัยู่์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  
จำำากดั (มหาชน) และบุริษัทัุหลักทุรัพัย์ู่ แลนด์  
แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซึ่อร่� จำำากัด

BJC

DRT

LHFG

สามารถืสรา้งการเตบิุโตไดเ้ปิน็ตวัเลขหลกัเดยู่่ว  
โดยู่ยู่อดขายู่สินค้าทุ่�ไม�ใช�อาหารเริ�มฟ้�นตัว 
 3. กลุ�มธ์ุรกิจำสินค้าแพ็ัคเกจำจำิ�ง ทุ่� 
ดำาเนินการด้านบุรรจำุภัณฑ์์แก้ว บุรรจำุภัณฑ์์ 
กระปิอ๋งอลม่เิน่ยู่ม และบุรรจำภุณัฑ์์พัลาสตกิแขง็  
ขณะน่�ม่ล่กค้าใหม�เข้ามาจำำานวนมาก ส�วน 
ลก่คา้เก�ากม็ก่ารผลิตเพืั�อส�งมอบุอยู่�างต�อเนื�อง  
เบุื�องต้นคาดว�าจำะเห็นการเติบุโตเป็ินตัวเลข 
หลกัเดยู่่ว และ 4.กลุ�มธุ์รกิจำสนิค้า Healthcare  
ซึ่่�งมก่ารเติบุโตดทุ่่�สดุของกลุ�ม แม้ว�าจำะมก่าร
เลื�อนส�งมอบุสินค้าในบุางช�วงก็ตาม รวมถ่ืง
สินค้าปิระเภทุทุ่�เก่�ยู่วข้องกับุโควิด-19 ม่ 

การขนส�งสินค้าทุ่�ม่ภาระต้นทุุนเพิั�มข่�น  
ซึ่่�งผ่้ปิระกอบุการวัสดุก�อสร้างและร้านค้า 
จำำาหน�ายู่วัสดุก�อสร้าง ต้องวางแผนบุริหาร 
จำัดการให้สอดคล้องกับุสถืานการณ์ของ
ตลาดทุ่�เปิล่�ยู่นแปิลงไปิอยู่�างรวดเร็ว
 สำาหรับุแผนงานในไตรมาส 4/64 บุริษัทัุ

ยู่อดขายู่เพัิ�มข่�นต�อเนื�อง
 ด้านฝ่่ายู่วิเคราะห์หลักทุรัพัยู่์ บุริษััทุ
หลักทุรัพัยู่์ เมยู่์แบุงก์ กิมเอ็ง (ปิระเทุศไทุยู่) 
จำำากัด (มหาชน) ระบุุว�า ฝ่่ายู่วิจำัยู่ได้ปิรับุลด
ปิระมาณการกำาไรปิ ี64-65 ของ BJC ลง 35%  
และ 22% ตามลำาดับุ สะทุ้อนผลกระทุบุจำาก 
การล็อกดาวน์ทุ่�คาดคาดว�าจำะกระทุบุกำาไร
ไตรมาส 3/64 โดยู่เฉพัาะบุิ�กซึ่่ แต�หากม่การ 
เปิดิเมืองเตม็รป่ิแบุบุ ผลปิระกอบุการไตรมาส 4/64  
จำะกลับุมาฟ้�นตัวได้จำากยู่อดขายู่และอัตรา 
กำาไรขั�นตน้ของบุิ�กซึ่เ่พิั�มข่�น ดงันั�นแนะนำา “ซ่�อ”  
โดยู่ม่ราคาเปิ้าหมายู่ 42 บุาทุ

มข้่อไดเ้ปิรยู่่บุเชงิการแข�งขนัทัุ�งแบุรนดส์นิคา้
“ติริาเพัช้ริ” ทุ่�ได้รับุการยู่อมรับุจำากผ่้บุริโภค
 ความหลากหลายู่ของผลิตภัณฑ์์ และช�อง
ทุางการจำำาหน�ายู่ทัุ�ง ผลักดันยู่อดขายู่ในปีิน่�
ให้เติบุโต 5% ตามแผนทุ่�วางไว้ โดยู่ปิระเมิน
ว�ากลุ�มล่กค้าโครงการจำะเติบุโตโดดเด�น 
เนื�องจำากผ่ป้ิระกอบุการอสงัหารมิทุรพััยู่ก์ลบัุ
มาพััฒนาโครงการใหม�ๆ
 นอกจำากน่� บุริษััทุได้ดำาเนินโครงการ  
Diamond Warehouse ผลักดันสินค้าส่� 
ช�องทุางการขายู่และกระตุ้นให้ร้านค้าปิล่ก 
วัสดุก�อสร้างรายู่ยู่�อยู่ เพิั�มปิริมาณสินค้า 
คงคลงัใหเ้พ่ัยู่งพัอต�อการขายู่ในช�วงไตรมาส 4/64  
ต�อเนื�องถ่ืงตน้ปิ ี65 ซึ่่�งจำะช�วยู่บุริหารความเส่�ยู่ง 
ด้านโลจิำสติกส์ จำากความไม�แน�นอนของ 
โควิด-19

 โดยู่จำะมุ�งเน้นการให้บุริการร่ปิแบุบุ  
Dig i ta l  การให้บุริการแบุบุมืออาช่พั  
การพััฒนาผลิตภณัฑ์์และบุริการทุ่�ตอบุโจำทุย์ู่ 
ความต้องการของล่กค้าทุุกกลุ�ม การเปิ็น 
ทุ่�ปิรก่ษัาทุางการเงนิแบุบุครบุวงจำร เพืั�อสร้าง 
ปิระสบุการณ์ทุ่�ด่ให้กับุล่กค้า CTBC จำะนำา 

จำุดแข็งมาเสริมความแข็งแกร�งให้กับุกลุ�ม 
ธ์รุกจิำทุางการเงนิแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์อาทุ ิการ 
ให้บุริการด้าน Trade Finance ทุ่�ครบุวงจำร 
และการให้บุรกิารทุ่�รวดเร็ว, การให้บุรกิารด้าน  
Wealth Management และการให้บุริการ 
ด้าน Digital Banking

สาธิติ สุดบรรทัดัสาธิติ สุดบรรทัดั

วิเิชีียร อมรพููนชียัวิเิชีียร อมรพููนชียั
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การใช้จำ�ายู่ทุ่�สะดวกคล�องตัวมากข่�น พัรอ้มทุั�งได้
สิทุธิ์ปิระโยู่ชน์ด้านโปิรโมชันในเรื�องการใช้จำ�ายู่
ออนไลน์ ไม�ว�าจำะเปิ็นโค้ดส�วนลดค�าส�งและ 
ค�าอาหารจำากแอปิพัลิเคชัน Food Delivery เช�น 
LINEMAN, GrabFood และ Online Shopping 
อาทุิ Shopee
 นอกจำากน่� ลก่คา้ผ่ใ้ชง้านบุตัรเดบุติออลลฟ์ร่  
ดิจิำทุัล ยู่ังสามารถืรับุสิทุธิ์ปิระโยู่ชน์ฟร่ปิระกัน
อุบัุติเหตุ ซึ่่�งเปิ็นโซึ่ล่ชันด้านความคุ้มครองทุ่� 
ทุ่เอ็มบุ่ธ์นชาตเริ�มเปิิดตัวเป็ินเจ้ำาแรกในตลาด  

‘ทัีทัีบี ออลล์ฟื้รี’ร่กตลาดัใช้้จิ�ายออน้ไลน้์

เพืั�อทุำาใหล้ก่คา้บุญัช ่ttb all free สามารถืรบัุสทิุธ์ ิ
รักษัาพัยู่าบุาลโดยู่ไม�ต้องจำ�ายู่เพัิ�ม เพั่ยู่งคงเงินไว ้
ในบัุญช ่ไม�ตำ�ากว�า 5,000 บุาทุ ทุกุวัน กจ็ำะได้รบัุฟร ่
ค�ารักษัาอุบุัติเหตุ ส่งสุด 3,000 บุาทุต�ออุบุัติเหตุ  
ไม�จำำากดัครั�ง ไม�ตอ้งสำารองจำ�ายู่ก�อน พัรอ้มรบัุฟร ่
ความคุ้มครองช่วิต 20 เทุ�าของเงินฝ่าก ส่งสุด  
3 ลา้นบุาทุ ซึ่่�งเป็ินการช�วยู่ปิระหยัู่ดเงินของลก่ค้า  
หากเกิดเหตุการณ์ไม�คาดฝ่ัน และยู่ังส�งเสริมให ้
ทุุกคนตระหนักถ่ืงความคุ้มครองขั�นพืั�นฐานทุ่� 
คนไทุยู่ทุุกคนควรม่อ่กด้วยู่

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – TTB เดิินิหนิ้าบัญช้ี “ท์ีท์ีบี  
ออลลฟ์ื้ริ”ี ติอกยำ�าจ่ดิเดิ�นิของิผู้ลติิภณัฑ์ที์์�ให ้
ลก้คา้ “ใช้ช้้วีติิฟื้ริรีิอบดิา้นิ” ในิท่์กส์ถึานิการิณ์ 
ติ�อยอดิส์้� “บัติริเดิบิติ ออลล์ฟื้ริี ดิิจิท์ัล” เนิ้นิ
จ่ดิขายเริ่�องิส์ิท์ธุิปริะโยช้นิ์ด้ิานิการิใช้้จ�าย
ออนิไลนิ์
 นางสาวนันทุพัร ตั�งเจำริญศิริ หัวหน้า
บุริหารการตลาดล่กค้าบุุคคลและปิระสบุการณ์
ล่กค้า ทุ่เอ็มบุ่ธ์นชาต หรือ ทุ่ทุ่บุ่ (ttb) เปิิดเผยู่ว�า  
แนวทุางในการพััฒนาผลิตภัณฑ์์บุัญช่เงินฝ่าก  
ttb all free ยู่งัคงตอกยู่ำ�าจำดุเด�นดา้น “ใช้ช้้วีติิฟื้ริ ี
ริอบด้ิานิ” พัร้อมทัุ�งการพััฒนาสทิุธิ์ปิระโยู่ชนใ์ห้ 
สอดคล้องกับุสถืานการณ์โควิด-19 ช�วยู่แก้ปิญัหา 
ทุ่�ลก่คา้กำาลงัเผชิญอยู่่� และช�วยู่ล่กคา้ลดค�าใช้จำ�ายู่ 
ได้อยู่�างแทุ้จำริง
 โดยู่ล�าสุดธ์นาคารได้พััฒนาบุัตรเดบุิต  
ออลล์ฟร่ ดจิำทัิุล ซึ่่�งลก่ค้าไม�ต้องจำ�ายู่ค�าธ์รรมเนยู่่ม 
ทุั�งแรกเขา้และรายู่ปิ ีและไม�ต้องพักบุตัร ลดการ 
สมัผัสเงนิ ทุั�งยู่งัอพััเกรดความคุม้ค�าในการใช้จำ�ายู่ 
ผ�านออนไลนใ์หส้ะดวกและปิลอดภัยู่มากยู่ิ�งข่�น  
โดยู่บุตัรเดบุติออลลฟ์ร ่ดจิำทิุลั จำะเขา้มาตอบุโจำทุยู่์ 

	 พลเรืือเอก	พงษ์์เทพ	หนููเทพ	องคมนูตรืแีละปรืะธานูกรืรืมการืบรืหิารื 
มูลนิูธิรืาชปรืะชานุูเครืาะห์	ในูพรืะบรืมรืาชูปถััมภ์์	รัืบมอบรืถัตู�	จำำานูวนู	1	คันู	 
จำาก	นูางสาวอารืยา	ภู์�พานิูช	รืองผูู้�จำดัการืใหญ่�	ผูู้�บริืหารืสายงานูกิจำกรืรืมเพื�อสังคม	 
ธนูาคารืไทยพาณิิชย์	เพื�อนูำาไปใช�ในูกิจำการืของมูลนิูธฯิ	ในูการืบรืรืเทาความ 
เดือดรื�อนูและช�วยเหลือปรืะชาชนูที�ปรืะสบภั์ยทั�วปรืะเทศ	โดยมี	พลเรืือเอก	
ปวิตรื	รุืจิำเทศ	รืองปรืะธานูกรืรืมการืบริืหารื	พลเรืือเอก	ทักษิ์ณิ	ฤกษ์์สังเกตุ	
กรืรืมการืฝ่่ายศึกษ์าสงเครืาะห์	มูลนิูธิรืาชปรืะชานุูเครืาะห์ฯ	รื�วมด�วย

	 คุณิปิยจิำต	รัืก	อริืยะพงศ์	ปรืะธานูเจำ�าหนู�าที�บริืหารื	บริืษั์ท	เซ็็ปเป้	จำำากัด	 
(มหาชนู)	มอบผู้ลิตภั์ณิฑ์์	SAPPE	x	TAKABB	(เซ็็ปเป้	เอ็กซ์็	ตะขาบ)	เครืื�องดื�ม 
สมุนูไพรืแบบขวดชอ็ต	อุดมไปด�วยสมนุูไพรืที�ช�วยบรืรืเทาอาการืรืะคายคอ	 
ให�แก�โรืงพยาบาล	หนู�วยงานูต�างๆ 	รืวมทั�งโครืงการื “รวมใจบริษััทจดทะเบียน 
สู่่�ชุุมชุน”	รื�วมกับสมาคมบริืษั์ทจำดทะเบียนูไทย	เพื�อช�วยเหลือผูู้�ที�ได�รัืบผู้ลกรืะทบ 
จำากสถัานูการืณ์ิการืแพรื�รืะบาดของโควิด-19	รืวมจำำานูวนู	60,000	ขวด	 
มูลค�า	1,740,000	บาท

q
qเซ็ปเป้ สู่�งกำ�ลังใจสู่่้ภัยโควิด

‘ไทยพ�ณิชุย์’ สู่นับสู่นุนกิจก�รม่ลนิธิร�ชุประชุ�นุเคร�ะห์ฯ

นนัทัพูร ตั�งเจริญศิิรินนัทัพูร ตั�งเจริญศิิริ


