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นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – KBANK ปรับัตัวัส์รัา้ง 
ความแข็ง็แกรัง่ข็องกำาไรัในิรัะยะยาว  
แมก้ารัดำำาเนิินิมาตัรัการัช่ว่ยเหลือืลูืกคา้ 
ท์่�ไดำรั้ับผลืกรัะท์บจากโควดิำ-19 จะกรัะท์บ 
กำาไรัรัะยะส์ั�นิ แตั่พรั้อมส์รั้างความ
เช่ื�อมั�นิให้กับลืูกค้า

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ – ICHI ตัั�งเป้ารัายได้ำป ี64 โตักวา่ 10%  
หลืงัตัลืาดำเครืั�องดำื�มเรัิ�มฟ้ื้�นิ เตัร่ัยมออกเครัื�องดำื�ม  
CBD ตั้นิปี 65 จ่อเซ็็นิลืูกค้า OEM ใหม่ 2 รัาย
ภายในิส์ิ�นิปีนิ่� กูรัูให้เป้า 12.80 บาท์
	 นายตััน	ภาสกรนทีี	กรรมการผู้้�อำำานวยการ	 
บรษิัทัี	อำชิิติันั	กร๊�ป	จำำากดั	(มหาชิน)	หรอืำ	ICHI	เปดิเผู้ยวา่	 
บรษิัทัีตัั�งเป้ารายได�ปีนี�เตับิโตัไมต่ัำ�ากวา่	10%	เนื�อำงจำาก
ตัลาดชิาพร�อำมดื�มเริ�มฟ้ื้�นตัวั	โดยมอำงวา่ชิว่งไตัรมาส	4/64	 
สถานการณ์์โควิดเริ�มคลี�คลาย

WGE
รุุกชิิงงานรุัฐเพิ่ิ�ม
ดัันแบ็็กล็อ็ก5พิ่นัล็.
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - WGE มั�นิใจ ผลืงานิ 
ครั่�งหลืงัโตัตัอ่ ตัามงานิใหมเ่ข็า้เพย่บ  
เช่ื�อปน่ีิ� Backlog วิ�งแตัะ 5 พนัิลืา้นิบาท์  
รัุกช่ิงงานิใหม่ตั่อเนิื�อง
 นายเกรียงศักัดิ�	บัวน๊ม่	ประธาน 
กรรมการบริหาร	บริษััที	เวล	เกรด	 
เอำน็จำเินยีริ�ง	จำำากัด	(มหาชิน)	หรอืำ	WGE	 
เปิดเผู้ยว่า	 บริษััทีมั�นใจำผู้ลการ
ดำาเนินงานคร่�งปีหลังจำะเตัิบโตักว่า
คร่�งปีแรก
	 โดยมีปัจำจำัยหน๊นจำากงาน 
ประมล้ก่อำสร�างขอำงภาครัฐและเอำกชิน	 
ทียอำยอำอำกมาอำย่างตัอ่ำเนื�อำง	ซึ่่�งบริษัทัี 
มีแผู้นเข�าร่วมประม้ลงานภาครัฐ
มากข่�น

 ประจำ�วันที่ 28 กันย�ยน 2564

กลืุ่ม PTG คว้ารัางวัลื
 นายสร๊ศักัดิ�	ส่งวรก๊ลพันธ์๊	ผู้้�อำำานวยการประจำำาสำานกักรรมการผู้้�จัำดการใหญ่่	บมจำ.พทีีีจำ	ีเอำน็เนอำยี	PTG	นำาทีีม 
เข�ารบัรางวลัในงาน	“Thailand Labour Management Excellence Award 2021”	โดย	PTG	และบรษิัทัี	ปโิตัรเลยีมไทีย 
คอำรป์อำเรชิั�น	จำำากดั	ได�รบัรางวัลประเภทีสถานประกอำบกิจำการทีี�มรีะบบบรหิารจำดัการด�านแรงงานยอำดเยี�ยม	ประจำำาปี	2564	 
รวม	2	รางวัล	ตัอำกยำ�าการย่ดมั�นในการด้แลและปฏิิบัตัิตั่อำแรงงานทีี�ดีตัามหลักจำริยธรรมสากล

ICHI

KBANKปรุบั็ตััวเสริุมแกรุ่งกำาไรุ
ล็ยุมาตัรุการุช่ิวยลู็กค้้าต่ัอเน่�อง

โบรกเคาะเป้้า12.80บาท
ป๊�มรุายได้ัโตัเกนิ10%

qอ่านิตั่อหนิ้า 2

qอ่านิตั่อหนิ้า 2
qอ่านิตั่อหนิ้า 2

 นางสาวขตััติัยา	อิำนทีรวิชัิย	ประธาน 
เจำ�าหน�าทีี�บรหิาร	ธนาคารกสกิรไทีย	จำำากดั	 
(มหาชิน)	หรอืำ	KBANK	เปดิเผู้ยวา่	ธนาคาร 
ยังคงมีการเข�าช่ิวยเหลือำล้กค�าอำย่าง 
ตั่อำเนื�อำงในชิ่วงทีี�มีการแพร่ระบาดขอำง
โควิด-19

จ่่อเซ็็นสััญญาOEMใหม่่2ราย

ตันั ภาสกรนทีีตันั ภาสกรนทีี



 ประจำ�วันที่ 28 กันย�ยน 2564

	 รวมถ่งช่ิวงคร่�งปีหลัง	 บริษััทีมีสินค�า
อำอำกมาใหม่อำย่างตั่อำเนื�อำง	 ทัี�งชิาพร�อำมดื�ม	
สินค�าประเภทีเครื�อำงดื�มวิตัามิน	ซึ่่�งน่าจำะเห็น 
การเตับิโตัอำยา่งมนียัสำาคญั่	อำกีทีั�งธ๊รกจิำ	Non-Tea	 
จำะเป็นส่วนเพิ�มทีำาให�เตัิบโตัได�ดีข่�น
	 ขณ์ะทีี�ความคืบหน�าการอำอำกเครื�อำงดื�ม	 
CBD	จำากกัญ่ชิง	ทีี�ได�ลงนามซึ่ื�อำสารสกัด	CBD	 

	 โดยเฉพาะการชิ่วยเหลือำล้กค�าทีี�ได�รับ
ผู้ลกระทีบมากทีี�สด๊ผู้า่นโครงการด�านการเงิน
ตัา่งๆ	เพื�อำบรรเทีาความเดอืำดร�อำนให�กบัลก้ค�า	 
และให�สามารถประคับคอำงธ๊รกิจำให�ผู่้านพ�น
ชิ่วงวิกฤตัิไปให�ได�
	 อำยา่งไรกต็ัาม	ธนาคารจำำาเปน็ตั�อำงการ
ปรับตััวและกลย๊ทีธ์ตั่างๆเพื�อำให�ธนาคารยัง 
สามารถสร�างกำาไรได�ในระยะยาว	แตัย่อำมรบัวา่ 
กำาไรในระยะสั�นอำาจำจำะได�รับผู้ลกระทีบจำาก

เนื�อำงจำากมอำงว่าตัลาดยังมีโอำกาสเติับโตั 
ได�อำีกมาก	 ไม่ว่าจำะเป็นงานก่อำสร�างถนน	 
งานสะพาน	ทีั�งนี�	วางเป้าสัดส่วนงานภาครัฐ
เพิ�มเป็นไม่ตัำ�ากว่า	50%	เทีียบปีทีี�ผู้่านมาอำย่้
ทีี�	23%
	 นอำกจำากนี�	ยังมแีผู้นบก๊ตัลาดงานกอ่ำสร�าง 
โรงงานอำ๊ตัสาหกรรม	 เพื�อำขยายฐานล้กค�า	 
ลดความเสี�ยงความผู้ันผู้วนธ๊รกิจำ	และมั�นใจำว่า 
ภาพรวมทีั�งปี	Backlog	มีโอำกาสทีี�จำะไปแตัะ
ระดับ	5,000	ล�านบาที	ใกล�เคียงชิ่วงก่อำนเกิด

ICHI

KBANK

WGE

ในกญั่ชิงกับ	บริษัทัี	อำาร์	แอำนด์	บ	ีฟื้้ด้	ซึ่พัพลาย	 
จำำากัด	(มหาชิน)	หรอืำ	RBF	ปจัำจำบั๊นอำย่้ในขั�นตัอำน 
การปล้กรอำบแรก	คาดว่าจำะเริ�มเห็นการอำอำก
จำำาหน่ายในผู้ลิตัภัณ์ฑ์์เครื�อำงดื�ม	CBD	และ
สามารถสร�างรายได�ในชิ่วงตั�นไตัรมาส	1/65	
		 ส่วนธ๊รกิจำรับจำ�างผู้ลิตั	(OEM)	ผู้ลักดัน 
การใชิ�อำตััราการใชิ�กำาลงัผู้ลติั	(Utilization	Rate)	 
ให�อำย่้ในระดบัสง้นั�น	ขณ์ะนี�มหีลายบรษิัทัีี�ตัดิตัอ่ำ 
เข�ามา	คาดวา่ภายในสิ�นปนีี�จำะได�ข�อำสรป๊ประมาณ์	 

การดำาเนินมาตัรการชิ่วยเหลือำล้กค�าทีี�ได�รับ
ผู้ลกระทีบจำากโควิด-19	แตั่จำะทีำาให�ธนาคาร 
จำะได�รบัความไว�วางใจำ	และได�รบัความเชิื�อำมั�น 
ในระยะยาวจำากล้กค�า	และสังคม
	 สำาหรับการสร�างความยั�งยืนให�กับ 
ธ๊รกจิำขอำงธนาคารสามารถทีำาได�หลายร้ปแบบ	 
เชิน่	เข�าไปเป็นสว่นหน่�งในการช่ิวยเหลือำสงัคม	 
พร�อำมกับการชิ่วยยกระดับสังคมให�ดีข่�น	 
ขณ์ะทีี�ในชิว่งทีี�ผู้า่นมาธนาคารได�นำาเกณ์ฑ์ท์ีี� 
เกี�ยวข�อำงกบั	ESG	เข�ามาประกอำบใชิ�ในเครื�อำงมอืำ 
ในการพจิำารณ์าสนิเชิื�อำให�กับลก้ค�าขอำงธนาคาร 

เพื�อำเป็นการร่วมสร�างความยั�งยืนในระบบนิเวศัน์	 
และ	ทีำาให�ธนาคารได�รับการยอำมรับว่า	เป็น 
สถาบันการเงินทีี�ร่วมสร�างความยั�งยืนให�กับ 
สังคมอำย่างแที�จำริง
 ทีั�งนี�	ปัจำจำยัภาวะอำากาศัทีี�เปลี�ยนแปลงไป
ถอืำว่า	เปน็ปจัำจำยัทีี�สำาคญั่	และเปน็เรื�อำงเรง่ดว่น 
ทีี�ธนาคารให�ความสำาคญั่	เพราะธนาคารตั�อำงการ 
เป็นส่วนหน่�งในการขับเคลื�อำนการบรรเทีา 
ผู้ลกระทีบทีี�มาจำากภ้มิอำากาศัทีี�เปลี�ยนแปลงไป 
ให�กับสังคมได�มากทีี�ส๊ด	 ซึ่่�งจำะเห็นได�ว่าใน
หลายประเทีศัทีี�พัฒนาแล�วมีการเดินหน�า
อำยา่งจำรงิจำงัในการขบัเคลื�อำนประเทีศัให�มกีาร
ปล่อำยคาร์บอำนไดอำอำกไซึ่ด์เป็นศั้นย์ตัามข�อำ
ตักลงปารสี	โดยสิ�งทีี�จำะชิว่ยขบัเคลื�อำนให�การ
ดำาเนินการในด�านการผู้ลักดันความยั�งยืน	 
ซึ่่�งธนาคารมอำงว่า	ผู้้�ประกอำบการ	ลก้ค�า	หนว่ยงาน 
กำากับ	หน่วยงานอำื�นๆ	ทีี�เกี�ยวข�อำงจำะตั�อำงร่วม 
มอืำกนัอำยา่งจำรงิจำงั	เพื�อำสร�างระบบนเิวศันใ์นการ 
สร�างความยั�งยนืให�เกดิข่�นอำยา่งเป็นร้ปธรรม	 
และ	 ยังตั�อำงมีการเสริมสร�างความยั�งยืนให� 
มากข่�นกว่าเดิม

โควิด-19	ตัามแผู้นงานทีี�วางไว�
 พร�อำมกนันี�	ชิว่งไตัรมาส	3/64	บรษิัทัีได�รบั 
งานใหมเ่ข�ามาแล�วจำำานวน	6	โครงการ	ส่งผู้ลให�	 

Backlog	ล่าส๊ดเพิ�มเป็น	3,697.28	ล�านบาที	 
นอำกจำากนี�	 ยังอำย่้ระหว่างประม้ลงานม้ลค่า	
2,000-3,000	ล�านบาที

2	ราย	ซึ่่�งเป็นล้กค�าประเภทีเครื�อำงดื�มวิตัามิน
รายใหญ่่
 ด�าน	บล.โนมร้ะ	พฒันสนิ	ประเมนิแนวโน�ม	 
ICHI	ยังคงมีแผู้นงานเชิิงร๊กในชิ่วงคร่�งปีหลัง	 
เน�นทีำาตัลาดและเปิดตััวสินค�าใหม่ในกล๊่ม
สินค�าแบรนด์เดิมทีี�ค๊�นเคย	แนวโน�มกำาไรยัง
เตัิบโตัได�	 มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง	 และมี
ผู้ลกระทีบโควดิน�อำยกวา่กล๊ม่อำงิบรโิภคทีั�วไป	
แนะนำา	“ซ็ื�อเก็งกำาไรั” ทีี�	12.80	บาที

ขัตัตยิา อินิทรวิชิัยั ขัตัตยิา อินิทรวิชิัยั 

เกรียงศักัดิิ์� บัวัิน่�มเกรียงศักัดิิ์� บัวัิน่�ม



 ดร.อภิิชาติิ สระมููล ประธานเจ้้าหนา้ท่ี่�บริหาร บริษััที่ ท่ี่มู คอนซััลติิ�ง  
เอนจิ้เน่ยริ�ง แอนด์ แมูเนจ้เมูนที่ ์จ้ำากััด (มูหาชน) หรอื TEAMG และ 
นายชนินที่ร์ จ้ารุวััฒนมูงคล ผูู้้อำานวัยกัารโรงพยาบาลสวัรรคป์ระชารักัษ์ั  
ได้ลงนามูในสญัญาโครงกัารระบบผู้ลติินำ�าประปา เพื�อใช้ในโรงพยาบาล 
สวัรรค์ประชารักัษ์ั (แห่งใหมู่) จั้งหวััดนครสวัรรค์ เป็นระยะเวัลา 25 ปี 
และไดรั้บค่าติอบแที่นเปน็ค่านำ�าประปาติามูกัารใช้จ้ริง รายได้ติลอด
อายุสัมูปที่าน 25 ปี มููลค่าประมูาณ 245 ล้านบาที่

 ประจำ�วันที่ 28 กันย�ยน 2564

 คุณธ่ร ชุติิวัราภิรณ์ ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ โอเช่�ยน  
คอมูเมูริช จ้ำากััด (มูหาชน) หรอื OCEAN นำาเสนอข้้อมููลบรษัิัที่จ้ดที่ะเบ่ยน 
พบผูู้้ลงทุี่น (Opportunity Day) บนแพลติฟอร์มูออนไลน์ เผู้ยแผู้นงาน 
ในช่วังคร่�งปีหลัง เติร่ยมูเปิดโครงกัารบ้านเด่�ยวัระดับไฮเอนด์ ย่านรามูอินที่รา  
มููลค่า 480 ล้านบาที่ คาดสรา้งเสรจ็้ปลายปน่ี� และเริ�มูที่ยอยโอนติน้ปี 2565  
พร้อมูจั้บมืูอพันธมิูติรลุยผู้ลิติและจ้ำาหน่ายโปรดักัส์ “กััญชง-กััญชา” 
ก้ัาวัสู่กัารเป็นผูู้้คุมูปัจ้จั้ยกัารผู้ลิติตัิ�งแต่ิต้ินนำ�า-ปลายนำ�า หนุนผู้ลงานปี 65 
โติก้ัาวักัระโดด

q
qOCEAN บุกัอสังหาฯ แนวราบ

TEAMG เซ็นสัญญากั่อสร้าง-ผลิตน้ำาประปา

สตั�อำคสินค�าคงเหลอืำ	สำาหรบัสินค�าประเภทียางแผู่้น 
รมควัน	ยางแที่ง	ยางผู้สม	และยางผู้สมอำัดแที่ง	 
เพื�อำรอำงรับการขยายกำาลังการผู้ลิตั	ภายใตั�การ
ดำาเนนิงานในโรงงานแห่งทีี�	1	และโรงงานแห่งทีี�	2	 
ขอำงบริษััที
 ทีั�งนี�	มบีรษิัทัี	แอำสเซึ่ที	โปร	แมเนจำเม�นที	์จำำากัด	 
เปน็ทีี�ปรก่ษัาทีางการเงิน	ส่วนผู้้�จัำดการการจัำดจำำาหน่าย 
ห๊�นก้�	ได�แก่	บล.	เมย์แบงก์	กิมเอ็ำง	(ประเทีศัไทีย),	 

NERขายหุุ้้นกู้ไม่เกิน1,500ล็้านบ็.
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - NER ยื�นิไฟื้ลืิ�ง ก.ลื.ตั. เตัรัย่ม 
เปดิำข็ายหุ้นิกู ้ครัั�งท์่� 2/2564 จำานิวนิ 2 ช่ดุำ มลูืค่า 
ไมเ่กนิิ 1,500 ลืา้นิบาท์ อาย ุ4 ป ีแลืะ 5 ป ีแกผู้่ลืงท์นุิ 
ส์ถาบันิแลืะ/หรัือผู้ลืงท์ุนิรัายใหญ่่
 นายชิว้ทิีย	์จำง่ธนสมบร้ณ์์	ประธานเจำ�าหน�าทีี� 
บรหิาร	บรษิัทัี	นอำรท์ีอีำส	รับเบอำร์	จำำากัด	(มหาชิน)	 
หรอืำ	NER	เปิดเผู้ยวา่	บรษิัทัีฯ	ได�ยื�นรา่งแบบแสดง 
รายการตัอ่ำสำานกังานคณ์ะกรรมการกำากบัหลกัทีรพัย ์
และตัลาดหลักทีรัพย์	(ก.ล.ตั.)	สำาหรับการเสนอำ 
ขายห๊�นก้�ขอำงบรษิัทัี	จำำานวน	2	ชิด๊	ซึ่่�งจำะเสนอำขาย
ให�แก่ผู้้�ลงที๊นสถาบัน	และ/หรือำผู้้�ลงที๊นรายใหญ่่
	 เป็นห๊�นก้�ครั�งทีี�	 2/2564	 เสนอำขายวันทีี�	 
1-3	พ.ย.	64	มล้คา่รวมไมเ่กนิ	1,500	ล�านบาที	และ 
เตัรียมห๊�นก้�สำารอำงเพื�อำเสนอำขายเพิ�มเตัิมไม่เกิน	 
500	ล�านบาที	แบง่เปน็	ห๊�นก้�ชิด๊ทีี�	1	อำาย๊	4	ปี	ครบกำาหนด 
ไถ่ถอำนปี	2568	อำัตัราดอำกเบี�ยคงทีี�	5.25%	ตั่อำปี	 
และ	ห๊�นก้�ชิด๊ทีี�	2	อำาย๊	5	ป	ีครบกำาหนดไถถ่อำนป	ี2569	 
อำตััราดอำกเบี�ยคงทีี�	6.00%	ตัอ่ำป	ีทีั�งนี�	บรษิัทัีจำะชิำาระ 
ดอำกเบี�ยที๊กๆ	3	เดือำนตัลอำดอำาย๊ห๊�นก้�
	 เพื�อำจำะนำาเงินทีี�ได�จำากการเสนอำขายห๊�นก้� 
ครั�งนี�	ใชิ�เปน็เงนิทีน๊หมน๊เวยีนในการซึ่ื�อำวัตัถ๊ดิบ	และ 

บล.	เอำเซึ่ีย	พลัส,	บล.	หยวนตั�า	(ประเทีศัไทีย),	 
บล.	เคทีีบเีอำสทีี,	บล.	โนมร้ะ	พฒันสนิ,	บล.	ฟิื้ลลปิ	 
(ประเทีศัไทีย),	บล.	 เมอำร์ชิั�น	พาร์ทีเนอำร์	ด�าน 
นายทีะเบยีนห๊�นก้�	มธีนาคารกรง๊ศัรอีำย๊ธยา	จำำากดั	
(มหาชิน)	เป็นผู้้�ดำาเนินการ
	 ด�านบริษััที	ทีริสเรทีตัิ�ง	จำำากัด	ได�จำัดอำันดับ 
ความนา่เชิื�อำถือำขอำงบรษิัทัีทีี�ระดับ	“BBB-”	แนวโน�ม 
อำันดับเครดิตั	“Stable” 	เมื�อำวันทีี�	15	มิ.ย.	64
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