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มาร์์จิ้้�นการขายโดดเด่่น ทุ่่�ม6.1พัันล.ขยายธุุรกิิจ

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ - WHA เดิินหน้้าดัันรายได้้-EBITDA
ทำำ�นิิวไฮ แม้้ปรับั ลดเป้้ายอดขายที่่�ดินิ ปีีนี้้� แต่่ได้้ปัจั จััยหนุุน
จากมาร์์จิ้้�นขายโดดเด่่น พร้้อมเดิินหน้้าขยายทุุกธุุรกิิจ
ในเครืือ หลัังเตรีียมงบลงทุุนไว้้ราว 6.1 พัันล้้านบาท
อ่่านต่่อหน้้า 2

q

ORหวัังคลายล็็อกดาวน์์

กระตุ้้�นยอดเติิมน้ำำ��มััน

ลุุยติิดตั้้ง� EV Charging

อ่่านต่่อหน้้า 2

q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – OR คาดปริิมาณการเติิมน้ำำ��มันั
ไตรมาส 4/64 ฟื้้นตั
� วั ลุ้้�นภาครััฐเร่่งกระจายวััคซีีน
หนุุนคลายล็็อกดาวน์์เพิ่่ม� เติิม เดิินหน้้าแผน
ติิดตั้้�ง EV Charging stations ให้้ครบ 300 แห่่ง
ภายในปีี 65
นายพิิจิินต์์ อภิิวัันทนาพร รองกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่บริหิ ารการเงิิน บริิษัทั ปตท. น้ำำ��มันั
และการค้้าปลีีก จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ OR เปิิดเผยว่่า

จรีีพร จารุุ กรสกุุล

NERเซ็็นลููกค้้าอิินเดีียเพิ่ม่� 1ราย

จ่่อรับั ทรััพย์โ์ รงไฟฟ้้าชีีวภาพ3MW

มููลนิิธิิธรรมรัักษ์์ ใจฟ้้า” เพื่่�อเด็็ก ผู้้�ติิดเชื้้�อ และผู้้�ป่่วยโรคเอดส์์

q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ - NER บุุกตลาดอิินเดีีย
เซ็็น Long-term contract เพิ่่ม� 1 ราย และกำำ�ลังั
เจรจา 2 ราย ขณะที่่�โครงการโรงไฟฟ้้าชุุมชน
จ่่อรัับทรััพย์ปีี์ ละ 200 ล้้านบาท
นายชููวิทิ ย์์ จึึงธนสมบููรณ์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท นอร์์ทอีีส รัับเบอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ NER เปิิดเผยว่่า บริิษัทั ได้้เซ็็นสััญญาระยะยาว 
BEQ Clinic เติิมบุุญช่่วยเด็็กผู้้�ติิดเชื้้�อและผู้้�ป่่วยเอดส์์
(Long-term contract) กัับลููกค้้าอิินเดีียเพิ่่ม� 1 ราย
นายพรศัักดิ์์� เจีียมสว่่างพร (คนแรกจากซ้้าย) ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร โดยเริ่่ม
� ส่่งมอบสิินค้้าในเดืือน ก.ย. นี้้� ประกอบกัับ
พร้้อมด้้วย นายแพทย์์ดนััย  ธรรมภิิบาล (ที่่� 2 จากซ้้าย) ผู้้�อำำ�นวยการด้้านการแพทย์์  
นายแพทย์์ธีีรวััจน์์ กำำ�ชััย (คนแรกจากขวา) พร้้อมด้้วยพนัักงาน BEQ Group มีีแผนเจรจาลููกค้้าอิินเดีียเพิ่่�มอีีก 2 ราย ภายใน
ร่่วมทำำ�บุญ
ุ บริิจาคสิ่่�งของอุุปโภคบริิโภคร่่วมฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19 ใน “โครงการทอดผ้้าป่่า สิ้้�นปีีนี้้�
อ่่านต่่อหน้้า 2
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(EBITDA) จะที่่เ� ติิบโตมากกว่่า 40% จากปีีก่อ่ น
ซึ่่�งเป็็นสถิิติิสููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์
ทั้้�งนี้้� แม้้บริิษััทจะมีีการปรัับเป้้าหมาย
ยอดขายที่่�ดิินปีีนี้้�เหลืือ 820 ไร่่ แบ่่งเป็็น
ยอดขายในประเทศไทย 750 ไร่่ และเวีียดนาม
70 ไร่่ซึ่่�งเป็็นผลมาจากประเทศเวีียดนาม
มีีการใช้้ ม าตรการล็็ อ กดาวน์์ เ พื่่� อ ควบคุุ ม
การระบาดของโควิิด-19  จึึงไม่่สามารถขาย
ที่่ดิ� นิ ได้้ตามที่่ค� าดการณ์์ไว้้ แต่่บริษัิ ทั ยัังได้้รับั
ผลบวกจากการที่่�อััตรากำำ�ไร (มาร์์จิ้้�น) จาก

การขายยัังอยู่่�ในระดัับที่่�ค่่อนข้้างดีี จึึงทำำ�ให้้
การขายที่่�ดิินลดลงจะไม่่ส่่งผลกระทบต่่อผล
ประกอบการ
อย่่ า งไรก็็ ต าม บริิ ษัั ท ได้้ ป รัั บล ดงบ
ลงทุุนปีี 64 ลงมาเหลืือ 6,100 ล้้านบาท
จากเดิิมที่่เ� คยตั้้�งงบลงทุุนไว้้ที่่� 9,000 ล้้านบาท
โดยเป็็ น การปรัั บ เปลี่่� ย นตามสถานการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้�น ซึ่่�งหากปััญหาการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 คลี่่�คลาย บริิษััทก็็พร้้อมที่่�จะเดิิน
หน้้าขยายการลงทุุนต่่อทัันทีี

คาดว่่ามีีโอกาสได้้ลููกค้้าใหม่่อย่่างแน่่นอน
ด้้านสััดส่่วนยอดขายต่่างประเทศ ยัังมีี
รวมทั้้ง� อยู่่�ระหว่่างการตรวจสอบคุุณภาพ โอกาสเติิบโตต่่อเนื่่�อง จากความต้้องการใช้้ยาง
จากผู้้�ผลิิตยางล้้อรถยนต์์และยางล้้อเครื่่�องบิิน ธรรมชาติิ คาดว่่าในปีี 65 สััดส่่วนยอดขาย
แบรนด์์ดังั ระดัับโลกอย่่าง Goodyear ซึ่่ง� บริิษัทั ตลาดอิินเดีียจะเติิบโตขึ้้น� อีีก 3-5% เนื่่�องจาก

อิินเดีียเป็็นตลาดขนาดใหญ่่ มีีโอกาสขยายตััวสูงู
และมีีการฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจได้้ดีี
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังคงรัักษาสััดส่่วน
ฐานลููกค้้าเดิิมเช่่น จีีน 70%, ญี่่ปุ่่�� น 10% และอื่่น� ๆ
เช่่น สิิงคโปร์์ และบัังคลาเทศ เป็็นต้้น
ด้้ า นโครงการโรงไฟฟ้้ า ชุุ ม ชนเพื่่� อ
เศรษฐกิิจฐานราก (โครงการนำำ�ร่อ่ ง) ผ่่านการ
พิิจารณาคุุณสมบััติิและข้้อเสนอขอขายไฟฟ้้า
ด้้านเทคนิิค จำำ�นวน 1 โครงการ ประเภทโรงไฟฟ้้า
ชีีวภาพ จำำ�นวน 3 เมกะวััตต์์ หลัังจากนี้้�จะมีีการ
พิิจารณาคำำ�เสนอขอขายไฟฟ้้าด้้านราคา กำำ�หนด
เปิิดซองวัันที่่� 20 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่่อ� ภายใน
วัันที่่� 23 ก.ย.นี้้� ซึ่่�งมั่่�นใจว่่าจะผ่่านการพิิจารณา
หากบริิษััทได้้รัับการคััดเลืือก คาดว่่า
จะมีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นประมาณ 200 ล้้านบาท
ภายในปีี 65

WHA
นางสาวจรีีพร จารุุกรสกุุล  ประธาน
คณะกรรมการบริิษััท และประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารกลุ่่�ม บริิษัทั  ดัับบลิวิ เอชเอ คอร์์ปอเรชั่่น�
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ WHA เปิิดเผยว่่า ภาพรวม
ผลการดำำ�เนิินงานช่่วงครึ่่�งปีีหลัังคาดว่่าจะ
เติิบโตดีีกว่่าครึ่่�งปีีแรก และคาดว่่ารายได้้รวม
ปีี 64 จะเติิบโตได้้ 30% จากปีีก่่อน ขณะที่่�
กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินการก่่อนหัักค่่าใช้้จ่่าย

ชููวิทิ ย์์ จึึงธนสมบูู รณ์์

NER

OR
ภาพรวมปริิมาณการเติิมน้ำำ��มัันในช่่วง
เดืือน ก.ค.-ส.ค.64 คาดว่่า จะลดลงประมาณ 
10% เนื่่� อ งจากได้้ รัั บ ผลกระทบจากการ
ดำำ�เนิินมาตรการล็็อกดาวน์์ส่่งผลให้้ปริิมาณ
การเดิินทาง และกิิจกรรมทางการค้้าลดลง
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทคาดว่่าปริิมาณ
การเติิมน้ำำ��มันั ในช่่วงไตรมาส 4/64 จะปรัับตัวั
ดีีขึ้้�น หากเทีียบกัับช่่วง 2 เดืือ นแรกของ
ไตรมาส 3/64 ซึ่่�งปััจจุุบัันสถานการณ์์ต่่างๆ
เริ่่�มปรัับตััวดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม ยัังขึ้้�นอยู่่�กัับ
ทางภาครััฐ หากสามารถกระจายวััคซีีนได้้
อย่่างรวดเร็็วและทั่่�วถึึง ก็็จะสามารถคลาย

พิิจิินต์์ อภิิวันั ทนาพร

ล็็ อ กดาวน์์ ไ ด้้  ซึ่่� ง จะส่่ ง ผลให้้ กิิ จก รรมทาง
การค้้าและเศรษฐกิิจกลัับมาฟื้้�นตััวได้้
สำำ�หรัับแผนการลงทุุนในปีีนี้้� บริิษััทได้้
ร่่วมกัับบริิษััทในกลุ่่�ม ปตท. ในการติิดตั้้�ง EV
Charging stations ซึ่่ง� คาดว่่าจะขยายสาขาได้้

100 สาขา และคาดว่่าภายในปีี 65 จะมีีการเปิิด
ติิดตั้้�ง EV Charging stations ให้้ครบ 300 สาขา
ตามแผน และยัังมีีแผนออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
เพื่่�อเข้้ามาส่่งเสริิมการขาย เพื่่�อกระตุ้้�นยอดขาย
ในช่่วงที่่�เหลืือของปีีนี้้�

KTBผนึึกAISช่่วยร้้านค้้าฝ่่าวิิกฤต
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ผยง ศรีีวณิิช
ชุุมชนต่่างๆ อย่่างทั่่�วถึึง ช่่วยให้้ร้้านค้้าสามารถ
ประคองกิิ จก ารให้้ อ ยู่่�รอดและเติิ บ โตในช่่ ว ง
เศรษฐกิิจชะลอตััวได้้
นายสมชััย เลิิศสุทุ ธิิวงค์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารAIS กล่่าวว่่า การประสานพลัังกัับธนาคาร
กรุุงไทยเปิิดตััวโครงการ “พอยท์์เพย์์” จะเป็็นการใช้้
เอไอเอส พอยท์์เข้้ามาช่่วยชาติิ โดยกระตุ้้�นพลััง
การใช้้จ่่ายจากลููกค้้า AIS กว่่า 43.2 ล้้านราย ให้้
หัันมาช่่วยกัันซื้้อ� สิินค้้าจากร้้านค้้าถุุงเงิินรายย่่อย
เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อไปได้้ พร้้อมช่่วย

ลดภาระและบรรเทาค่่าใช้้จ่่ายของลููกค้้า AIS
ผ่่านการใช้้พอยท์์เป็็นส่่วนลดแทนเงิินสด
ทั้้�งนี้้� ลููกค้้า AIS  สามารถใช้้ AIS Points เป็็น
ส่่วนลดแทนเงิินสด โดยสามารถเลืือกชำำ�ระด้้วย
พอยท์์ ไ ด้้ เ ต็็ ม จำำ� นวนที่่� ใ ช้้ จ่่ า ยแบบไม่่ ต้้ อ งใช้้
เงิินสด จากข้้อมููลพบว่่าปััจจุุบัันลููกค้้าที่่�อยู่่�ใน
โปรแกรม AIS Points มีีกว่่า 17 ล้้านคน  สำำ�หรัับร้า้ นค้้า
ที่่�สมััครแอปพลิิเคชัันถุุงเงิินอยู่่�แล้้ว จะได้้รัับการ
อััพเดทเมนููใหม่่ “พอยท์์เพย์์” หลัังจากกดยืืนยััน
สามารถรัับชำำ�ระโครงการ “พอยท์์เพย์์” ได้้ทัันทีี

q

ธนชาตประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค

นายสุุวัฒ
ั น์์  ระดมสุุทธิิกุลุ รองกรรมการผู้้จั� ดั การ บริิษัทั  ธนชาตประกัันภััย
จำำ�กััด (มหาชน) มอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันเชื้้�อโรคประกอบด้้วย ชุุดป้้องกัันเชื้้�อโรค
ส่่วนบุุคคล (PPE) และชุุดพลาสติิกคลุุมเบาะรถ รวมมููลค่่า 60,000 บาท ให้้แก่่
กลุ่่�มแท็็กซี่่ใ� นโครงการ “อาสา TAXI ปทุุมฯ ห่่วงใยช่่วยภััยโควิิด” ที่่�ทำ�ำ หน้้าที่่�
ช่่วยเหลืือรัับส่่งผู้้�ป่ว่ ยโควิิด-19 ระหว่่างที่่�พัักและโรงพยาบาล  โดยโครงการนี้้�
เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ ภาครััฐ และ
ประชาสัังคม

“เดอะ พราว บายพาส–ราชบุรี” พรีเซล 120 ล้าน

บริิษัทั  ดีี–แลนด์์ กรุ๊๊ป�  จำำ�กัดั ได้้พััฒนาโครงการ “เดอะ พราว บายพาส–ราชบุุรีี”
(The Proud Bypass–Ratchaburi) เมื่่�อเดืือน พ.ค.ที่่ผ่� า่ นมา เพื่่�อต่่อยอดความ
สำำ�เร็็จการพััฒนาที่่�อยู่่�อาศััยบนทำำ�เลศัักยภาพ ด้้วยมาตรฐานการก่่อสร้้าง
ระดัับมืืออาชีีพ พร้้อมดีีไซน์์และฟัังก์์ชัันตอบโจทย์์ครอบครััวยุุคใหม่่และ
เข้า้ ใจผู้้อ� ยู่่�อาศััยอย่่างแท้้จริิง ปััจจุบัุ นั การก่่อสร้้างเฟสแรกคืืบหน้้าไปแล้้วกว่่า
50% ในเบื้้อ� งต้้นมีียอดจองล่่วงหน้้า (Pre–sale) กว่่า 120 ล้้านบาท และยัังคง
เปิิดให้้จองเฟสต่่อไปเร็็วๆ นี้้�

q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – KTB จัับมืือ AIS ช่่วยเหลืือ
ร้้านค้้ารายย่่อย เปิิดตััวโครงการ “พอยท์์เพย์์”
ใช้้คะแนนสะสมซื้้อ� สิินค้า้ แทนเงิินสดในร้้าน
ค้้าถุุงเงิิน นำำ�ร่่องกัับร้้านค้้ากลุ่่�มอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม 4.5 หมื่่�นร้้านค้้า ใน 15 จัังหวััด
นายผยง ศรีีวณิิช กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
ธนาคารกรุุงไทย จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ KTB เปิิดเผยว่่า
ธนาคารได้้ร่ว่ มมืือกัับ บริษัิ ทั แอดวานซ์์ อินิ โฟร์์ เซอร์์วิสิ
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ AIS เปิิดตััวโครงการ “พอยท์์เพย์์”
เพื่่� อ ช่่ ว ยเหลืื อ ร้้ า นค้้ า ขนาดเล็็ กทั่่� ว ประเทศ 
ให้้สามารถขายสิินค้้าได้้มากขึ้้�น โดยเปิิดให้้ลูกู ค้้า
เอไอเอสที่่มีี� อยู่่�กว่่า 43.2 ล้้านราย สามารถใช้้คะแนน
สะสม ใช้้จ่า่ ยแทนเงิินสดในร้้านค้้าถุุงเงิินได้้ โดย
ปััจจุบัุ นั มีีร้้านค้้าถุุงเงิินอยู่่�จำำ�นวน 1.5 ล้้านร้้านค้้า
ในระยะแรกจะนำำ�ร่่องกัับร้้านค้้าประเภทอาหาร
และเครื่่�องดื่่�ม จำำ�นวน 45,000 ร้้านค้้าใน 15 จัังหวััด
ก่่อนขยายใช้้กัับร้้านค้้าอื่่�นๆ มากขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� ตั้้�งเป้้าร้้านค้้าถุุงเงิินเข้้าร่่วมรายการ
กว่่า 700,000 ร้้านค้้าทั่่�วประเทศ ซึ่่�งโครงการนี้้�
จะช่่วยกระตุ้้�นยอดขายให้้กัับร้้านค้้ารายย่่อยใน

