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มาร์์จิ้้�นการ์ขายโดดเด่นมาร์์จิ้้�นการ์ขายโดดเด่น ทุ่่่ม6.1พัันล.ขยายธุ่ร์ก้จิ้

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - NER บุุกตลาดอินิเดีย 
เซ็น็ิ Long-term contract เพิ่ิ�ม  1  ราย  และกำาลงั 
เจรจา  2  ราย ขณะท์ี�โครงการโรงไฟฟ้าชุุมชุนิ   
จ่อรับุท์รัพิ่ย์ ปีีละ  200  ล้านิบุาท์
	 นายชูวิูิทย	์จึงึธนสมบูรูณ์์	ประธานเจึา้หนา้ท่� 
บูริหาร	บูริษััท	นอร์ทอ่ส	รับูเบูอร์	จึำากััด	(มหาชูน)	 
หรอื	NER	เปดิเผยว่ิา	บูริษัทัได้เซ็น็สัญญาระยะยาวิ	 
(Long-term	contract)	กัับูลููกัค้า้อนิเดย่เพิิ่�ม	1	ราย	 
โดยเริ�มสง่มอบูสนิค้า้ในเดอืน	กั.ย.	น่�	ประกัอบูกัับู 
ม่แผนเจึรจึาลููกัค้้าอินเด่ยเพิิ่�มอ่กั	2	ราย	ภายใน 
สิ�นปีน่�

qอ่านิต่อหนิ้า 2

BEQ Clinic เติมบุุญชุ่วยเด็กผู้้้ติดเชุ้�อและผู้้้ปี่วยเอดส์์
 นายพิ่รศัักัดิ�	 เจึ่ยมสวิ่างพิ่ร	 (ค้นแรกัจึากัซ็้าย)	 ประธานเจึ้าหน้าท่�บูริหาร	 
พิ่ร้อมด้วิย	นายแพิ่ทย์ดนัย		ธรรมภิบูาลู	(ท่�	2	จึากัซ็้าย)	ผู้อำานวิยกัารด้านกัารแพิ่ทย์		 
นายแพิ่ทย์ธ่รวัิจึน์	 กัำาชูัย	 (ค้นแรกัจึากัขวิา)	 พิ่ร้อมด้วิยพิ่นักังาน	 BEQ	 Group	 
รว่ิมทำาบูญุบูรจิึาค้สิ�งของอปุโภค้บูรโิภค้รว่ิมฝ่า่วิกิัฤตโค้วิิด-19	ใน	“โครงการท์อดผู้า้ปีา่  
ม้ลนิิธิิธิรรมรักษ์์ ใจฟ้า”	เพิ่ื�อเด็กั	ผู้ติดเชูื�อ	แลูะผู้ป่วิยโรค้เอดส์

NERเซ็น็ลูกูค้้าอิินเดีียเพิ่ิ�ม1ราย
จ่อ่ิรบัทรพัิ่ยโ์รงไฟฟา้ชีีวภาพิ่3MW

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – OR คาดปีริมาณการเติมนิำ�ามนัิ 
ไตรมาส์ 4/64 ฟ้�นิตัว ลุน้ิภาครฐัเรง่กระจายวคัซ็นีิ  
หนินุิคลายลอ็กดาวนิเ์พิ่ิ�มเตมิ เดนิิหนิา้แผู้นิ 
ตดิตั�ง EV Charging stations ใหค้รบุ 300 แหง่ 
ภายในิปีี 65
 นายพิิ่จิึนต์	 อภิวิันทนาพิ่ร	 รองกัรรมกัาร 
ผู้จึดักัารใหญบู่รหิารกัารเงนิ	บูรษิัทั	ปตท.	นำ�ามัน 
แลูะกัารค้้าปลูก่ั	จึำากััด	(มหาชูน)	หรอื	OR	เปดิเผยวิา่ 

 

ORหวงัค้ลูายล็ูอิกดีาวน์
กระตุ้้้นยอิดีเตุ้ิมนำ�ามัน
ลูย้ติุ้ดีตัุ้�งEV Charging

WHAWHAรายไดี้-EBITDAท้บสถิิตุ้ิ
นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - WHA เดินิหน้ิาดันิรายได้-EBITDA  
ท์ำานิิวไฮ แม้ปีรบัุลดเปีา้ยอดขายที์�ดินิปีนีีิ� แต่ได้ปีจัจัยหนุินิ 
จากมาร์จิ�นิขายโดดเด่นิ พิ่ร้อมเดินิหนิ้าขยายท์ุกธิุรกิจ 
ในิเคร้อ หลังเตรียมงบุลงท์ุนิไว้ราว 6.1 พิ่ันิล้านิบุาท์

จรีีพรี จารุีกรีสกุล 
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qอ่านิต่อหนิ้า 2



 ประจำ�วันที่ 15 กันย�ยน 2564

 นางสาวิจึร่พิ่ร	 จึารุกัรสกุัลู	 ประธาน 
ค้ณ์ะกัรรมกัารบูริษััท	แลูะประธานเจึ้าหน้าท่� 
บูรหิารกัลูุม่	บูรษิัทั	ดบัูบูลูวิิเอชูเอ	ค้อรป์อเรชูั�น	 
จึำากััด	(มหาชูน)	หรอื	WHA	เปดิเผยว่ิา	ภาพิ่รวิม 
ผลูกัารดำาเนินงานชู่วิงค้รึ�งปีหลูังค้าดวิ่าจึะ 
เตบิูโตด่กัวิา่ค้รึ�งปแีรกั	แลูะค้าดวิา่รายไดร้วิม 
ปี	64	จึะเติบูโตได้	30%	จึากัปีกั่อน	ขณ์ะท่� 
กัำาไรจึากักัารดำาเนินกัารก่ัอนหักัค่้าใชู้จึ่าย	 

	 รวิมทั�งอยู่ระหว่ิางกัารตรวิจึสอบูคุ้ณ์ภาพิ่ 
จึากัผู้ผลูิตยางลู้อรถยนต์แลูะยางลู้อเค้รื�องบูิน 
แบูรนดด์งัระดบัูโลูกัอยา่ง	Goodyear	ซ็ึ�งบูรษิัทั 

	 ภาพิ่รวิมปริมาณ์กัารเติมนำ�ามันในชู่วิง 
เดอืน	กั.ค้.-ส.ค้.64	ค้าดว่ิา	จึะลูดลูงประมาณ์	 
10%	 เนื�องจึากัได้รับูผลูกัระทบูจึากักัาร 
ดำาเนินมาตรกัารลู็อกัดาวิน์ส่งผลูให้ปริมาณ์ 
กัารเดินทาง	แลูะกัิจึกัรรมทางกัารค้้าลูดลูง
	 อย่างไรก็ัตาม	 บูริษััทค้าดว่ิาปริมาณ์ 
กัารเตมินำ�ามนัในชูว่ิงไตรมาส	4/64	จึะปรับูตัวิ 
ด่ขึ�น	 หากัเท่ยบูกัับูชู่วิง	 2	 เดือนแรกัของ 
ไตรมาส	3/64	ซ็ึ�งปัจึจึุบัูนสถานกัารณ์์ต่างๆ	 
เริ�มปรับูตัวิด่ขึ�น	อย่างไรก็ัตาม	ยังขึ�นอยู่กัับู 
ทางภาค้รัฐ	 หากัสามารถกัระจึายวิัค้ซ็่นได้ 
อย่างรวิดเร็วิแลูะทั�วิถึง	 กั็จึะสามารถค้ลูาย 

WHA

NER

OR

(EBITDA)	จึะท่�เตบิูโตมากักัวิา่	40%	จึากัปีกัอ่น 
ซ็ึ�งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวิัติกัารณ์์
	 ทั�งน่�	แม้บูริษััทจึะม่กัารปรับูเป้าหมาย 
ยอดขายท่�ดินปีน่�เหลืูอ	 820	 ไร่	 แบู่งเป็น 
ยอดขายในประเทศัไทย	750	ไร	่แลูะเว่ิยดนาม	 
70	 ไร่ซ็ึ�งเป็นผลูมาจึากัประเทศัเว่ิยดนาม 
ม่กัารใชู้มาตรกัารลู็อกัดาวิน์เพืิ่�อค้วิบูคุ้ม 
กัารระบูาดของโค้วิิด-19		จึึงไม่สามารถขาย 
ท่�ดินไดต้ามท่�ค้าดกัารณ์์ไวิ	้แตบู่รษิัทัยงัไดรั้บู 
ผลูบูวิกัจึากักัารท่�อัตรากัำาไร	 (มาร์จึิ�น)	จึากั 

ค้าดวิ่าม่โอกัาสได้ลููกัค้้าใหม่อย่างแน่นอน
	 ดา้นสัดส่วินยอดขายต่างประเทศั	ยังม่ 
โอกัาสเติบูโตต่อเนื�อง	จึากัค้วิามต้องกัารใชู้ยาง 
ธรรมชูาติ	ค้าดว่ิาในปี	65	สัดส่วินยอดขาย
ตลูาดอินเดย่จึะเตบิูโตขึ�นอก่ั	3-5%	เนื�องจึากั 

กัารขายยังอยู่ในระดับูท่�ค้่อนข้างด่	จึึงทำาให้ 
กัารขายท่�ดินลูดลูงจึะไม่ส่งผลูกัระทบูต่อผลู
ประกัอบูกัาร
	 อย่างไรกั็ตาม	 บูริษััทได้ปรับูลูดงบู 
ลูงทุนปี	 64	 ลูงมาเหลืูอ	 6,100	 ลู้านบูาท	 
จึากัเดิมท่�เค้ยตั�งงบูลูงทุนไว้ิท่�	9,000	ลู้านบูาท	 
โดยเป็นกัารปรับูเปลู่�ยนตามสถานกัารณ์์ 
ท่�เกิัดขึ�น	ซ็ึ�งหากัปัญหากัารแพิ่ร่ระบูาดของ 
โค้วิิด-19	 ค้ลู่�ค้ลูาย	 บูริษััทก็ัพิ่ร้อมท่�จึะเดิน
หน้าขยายกัารลูงทุนต่อทันท่

อนิเดย่เปน็ตลูาดขนาดใหญ	่ม่โอกัาสขยายตวัิสงู	 
แลูะม่กัารฟื้้�นตัวิทางเศัรษัฐกัิจึได้ด่
	 นอกัจึากัน่�	บูริษััทยังค้งรักัษัาสัดส่วิน 
ฐานลููกัค้า้เดิมเชูน่	จึน่	70%,	ญ่�ปุน่	10%	แลูะอื�นๆ 
เชู่น	สิงค้โปร์	แลูะบูังค้ลูาเทศั	เป็นต้น
	 ด้านโค้รงกัารโรงไฟื้ฟ้ื้าชูุมชูนเพืิ่�อ
เศัรษัฐกิัจึฐานรากั	(โค้รงกัารนำาร่อง)	ผ่านกัาร 
พิ่ิจึารณ์าคุ้ณ์สมบูัติแลูะข้อเสนอขอขายไฟื้ฟ้ื้า 
ดา้นเทค้นิค้	จึำานวิน	1	โค้รงกัาร		ประเภทโรงไฟื้ฟ้ื้า
ชูว่ิภาพิ่	จึำานวิน	3	เมกัะวิตัต	์หลูงัจึากัน่�จึะมก่ัาร 
พิ่จิึารณ์าค้ำาเสนอขอขายไฟื้ฟ้ื้าดา้นราค้า	กัำาหนด
เปดิซ็องวินัท่�	20	กั.ย.	64	ประกัาศัรายชูื�อภายใน 
วิันท่�	23	กั.ย.น่�		ซ็ึ�งมั�นใจึว่ิาจึะผ่านกัารพิ่ิจึารณ์า 
	 หากับูริษััทได้รับูกัารค้ัดเลูือกั	ค้าดวิ่า
จึะม่รายได้เพิิ่�มขึ�นประมาณ์	200	 ลู้านบูาท	
ภายในปี	65

ลู็อกัดาวิน์ได้	 ซ็ึ�งจึะส่งผลูให้กัิจึกัรรมทาง 
กัารค้้าแลูะเศัรษัฐกัิจึกัลูับูมาฟื้้�นตัวิได้
	 สำาหรับูแผนกัารลูงทุนในปีน่�	บูริษััทได้
ร่วิมกัับูบูริษััทในกัลูุ่ม	ปตท.	ในกัารติดตั�ง	EV	 
Charging	stations	ซ็ึ�งค้าดว่ิาจึะขยายสาขาได้	 

100	สาขา	แลูะค้าดวิา่ภายในป	ี65	จึะมก่ัารเปดิ
ตดิตั�ง	EV	Charging	stations	ใหค้้รบู	300	สาขา 
ตามแผน	แลูะยังม่แผนออกัผลูิตภัณ์ฑ์์ใหม ่
เพืิ่�อเขา้มาสง่เสรมิกัารขาย	เพืิ่�อกัระตุ้นยอดขาย 
ในชู่วิงท่�เหลูือของปีน่�

ชููวิทิย์ ์จึงธนสมบููรีณ์ ์ชููวิทิย์ ์จึงธนสมบููรีณ์ ์

พิจินต์ ์อภิวิินัทนาพรี พิจินต์ ์อภิวิินัทนาพรี 
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ชูุมชูนต่างๆ	อย่างทั�วิถึง	ชู่วิยให้ร้านค้้าสามารถ
ประค้องกัิจึกัารให้อยู่รอดแลูะเติบูโตในชู่วิง
เศัรษัฐกัิจึชูะลูอตัวิได้
	 นายสมชัูย	เลิูศัสทุธวิิงค์้	ประธานเจ้ึาหน้าท่� 
บูริหารAIS	กัลูา่วิวิา่	กัารประสานพิ่ลูงักัับูธนาค้าร 
กัรุงไทยเปดิตวัิโค้รงกัาร	“พิ่อยท์์เพิ่ย์”	จึะเปน็กัารใชู้	
เอไอเอส	พิ่อยท์เข้ามาชู่วิยชูาติ	โดยกัระตุ้นพิ่ลูัง
กัารใชู้จึ่ายจึากัลููกัค้้า	AIS	กัวิา่	43.2	ลู้านราย	ให้
หนัมาชู่วิยกัันซ็ื�อสนิค้า้จึากัร้านค้้าถุงเงนิรายย่อย	 
เพืิ่�อให้สามารถดำาเนินธุรกัิจึต่อไปได้	พิ่ร้อมชู่วิย

KTBผนกึAISช่ีวยรา้นค้้าฝ่า่วกิฤตุ้

ลูดภาระแลูะบูรรเทาค้่าใชู้จึ่ายของลููกัค้้า	 AIS	
ผ่านกัารใชู้พิ่อยท์เป็นส่วินลูดแทนเงินสด
	 ทั�งน่�	ลูกูัค้า้	AIS		สามารถใชู้	AIS	Points	เปน็ 
ส่วินลูดแทนเงินสด	โดยสามารถเลูือกัชูำาระด้วิย
พิ่อยท์ได้เต็มจึำานวินท่�ใชู้จึ่ายแบูบูไม่ต้องใชู้
เงินสด	 จึากัข้อมูลูพิ่บูวิ่าปัจึจึุบูันลููกัค้้าท่�อยู่ใน 
โปรแกัรม	AIS	Points	มก่ัว่ิา	17	ลู้านค้น		สำาหรับูร้านค้า้ 
ท่�สมัค้รแอปพิ่ลูิเค้ชูันถุงเงินอยู่แลู้วิ	จึะได้รับูกัาร 
อพัิ่เดทเมนใูหม ่“พิ่อยท์์เพิ่ย์” หลูงัจึากักัดยนืยนั
สามารถรับูชูำาระโค้รงกัาร	“พิ่อยท์์เพิ่ย์”	ได้ทันท่

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – KTB จบัุมอ้ AIS ชุว่ยเหลอ้
รา้นิค้ารายยอ่ย เปีดิตวัโครงการ “พิ่อยท์เ์พิ่ย์” 
ใชุค้ะแนินิส์ะส์มซ็้�อส์นิิค้าแท์นิเงนิิส์ดในิร้านิ
ค้าถุุงเงินิ นิำาร่องกับุร้านิค้ากลุ่มอาหารและ
เคร้�องด้�ม 4.5 หม้�นิร้านิค้า ในิ 15 จังหวัด
 นายผยง	ศัร่วิณ์ิชู	กัรรมกัารผู้จึัดกัารใหญ่	 
ธนาค้ารกัรุงไทย	จึำากััด	(มหาชูน)	หรือ	KTB	เปดิเผยว่ิา	 
ธนาค้ารได้รว่ิมมือกัับู	บูริษัทั	แอดวิานซ์็	อนิโฟื้ร์	เซ็อรวิ์ิส	 
จึำากััด	(มหาชูน)	หรอื	AIS	เปิดตวัิโค้รงกัาร	“พิ่อยท์์เพิ่ย”์  
เพืิ่�อชู่วิยเหลูือร้านค้้าขนาดเลู็กัทั�วิประเทศั	 
ใหส้ามารถขายสินค้้าไดม้ากัขึ�น	โดยเปิดใหลู้กูัค้า้
เอไอเอสท่�มอ่ยู่กัว่ิา	43.2	ลู้านราย	สามารถใชู้ค้ะแนน 
สะสม	ใชูจ้ึา่ยแทนเงนิสดในรา้นค้า้ถงุเงนิได	้โดย
ปจัึจึบุูนัมร่า้นค้า้ถงุเงนิอยู่จึำานวิน	1.5	ลูา้นรา้นค้า้	 
ในระยะแรกัจึะนำาร่องกัับูร้านค้้าประเภทอาหาร	 
แลูะเค้รื�องดื�ม	จึำานวิน	45,000	ร้านค้า้ใน	15	จัึงหวัิด	 
กั่อนขยายใชู้กัับูร้านค้้าอื�นๆ	มากัขึ�น
	 ทั�งน่�	 ตั�งเป้าร้านค้้าถุงเงินเข้าร่วิมรายกัาร
กัวิ่า	700,000	ร้านค้้าทั�วิประเทศั	ซึ็�งโค้รงกัารน่�
จึะชู่วิยกัระตุ้นยอดขายให้กัับูร้านค้้ารายย่อยใน

	 นายสุุวััฒน์		ระดมสุุทธิิกุุล	รองกุรรมกุารผู้้�จััดกุาร	บริษััท	ธินชาตประกัุนภััย	 
จัำากัุด	(มหาชน)	มอบอุปกุรณ์์ป้องกัุนเช้�อโรคประกุอบด�วัย	ชุดป้องกัุนเช้�อโรค 
สุ่วันบุคคล	(PPE)	และชุดพลาสุติกุคลุมเบาะรถ	รวัมม้ลค่า	60,000	บาท	ให�แกุ่
กุลุ่มแท็กุซ่ี่�ในโครงกุาร	“อาสา TAXI ปทุุมฯ ห่่วงใยช่่วยภััยโควิด”	ท่�ทำาหน�าท่� 
ช่วัยเหล้อรับสุ่งผู้้�ป่วัยโควิัด-19	ระหว่ัางท่�พักุและโรงพยาบาล		โดยโครงกุารน่� 
เป็นควัามร่วัมม้อระหวัา่งโรงพยาบาลธิรรมศาสุตรเ์ฉลิมพระเกุ่ยรติ	ภัาครัฐ	และ
ประชาสัุงคม

 บริษััท	ด่–แลนด	์กุรุ�ป	จัำากัุด	ได�พัฒนาโครงกุาร	“เดอะ	พราวั	บายพาสุ–ราชบรุ่”	 
(The	Proud	Bypass–Ratchaburi)	เม้�อเด้อน	พ.ค.ท่�ผู่้านมา	เพ้�อต่อยอดควัาม 
สุำาเร็จักุารพัฒนาท่�อย่้อาศัยบนทำาเลศักุยภัาพ	ด�วัยมาตรฐานกุารกุ่อสุร�าง
ระดับม้ออาช่พ	พร�อมด่ไซี่น์และฟัังกุ์ชันตอบโจัทย์ครอบครัวัยุคใหม่และ 
เข้�าใจัผู้้�อย่้อาศัยอย่างแท�จัริง	ปัจัจุับันกุารกุ่อสุร�างเฟัสุแรกุค้บหน�าไปแล�วักุว่ัา	 
50%	ในเบ้�องต�นม่ยอดจัองล่วังหน�า	(Pre–sale)	กุว่ัา	120	ล�านบาท	และยังคง 
เปิดให�จัองเฟัสุต่อไปเร็วัๆ	น่�

q
q“เดอะ พราว บายพาส–ราช่บุรี” พรีเซล 120 ล้าน

ธนช่าตประกันภััย สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเช่ื้อโรค

ผย์ง ศรีีวิณิ์ชูผย์ง ศรีีวิณิ์ชู


