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ESSOลงทุุนตามแผน1.2พัันล.
ไตรมาส2เร่งเคร่�องขยายปั๊๊�ม รักษามาร์เก็ตแชร์ที่่�11.8%

ดร.ณรงค์์ชััย อััค์รเศรณี ประธานกรรมการ พร้อัมด้วย  
ค์ุณชัานนท์์ เรือังกฤตยา ประธานเจ้้าหน้าท์ี�บริหาร และกรรมการผู้้้จ้ัดการใหญ่่ บมจ้.อันันดา 
ดีเวลลอัปเม้นท์์ หรือั ANAN และค์ณะกรรมการ ตลอัดจ้นผู้้้บริหารระดับสู้ง จั้ดการประชุัมสูามัญ่ 
ผู้้้ถืือัหุ้นประจ้ำาปี 2563 เพื�อัรายงานผู้ลดำาเนินงานประจ้ำาปี 2562  โดยอันุมัติเงินปันผู้ลให้แก่ผู้้้ถืือัหุ้น 
0.265 บาท์ต่อัหุ้น คิ์ดเป็นเงิน 88.32 ล้านบาท์ จ้ากผู้ลดำาเนินงานค์ร่�งหลังขอังปี 2562

อนันดาฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้น....

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – ESSO ปีี 63 เดิินิหนิ้า 
ลงทุ์นิตามแผนิ 1.2 พัันิล้านิบาท์ ไตรมาส์ 2 
เร่งเคร่�องขยายป๊ี�มเต็มสู์บ ดัินิสิ์�นิปีีเพิั�มอีก 
30-40 ส์าขา ระบุโควิดิ-19 ระบาดิหนิัก 
ท์ำายอดิขายนิำ�ามันิช่่วงเดิ่อนิมี.ค.-เม.ย.63 
ลดิฮวบ แต่ พั.ค.เริ �มเห็นิแววฟื้้ �นิตัว 
หวังรักษามาร์เก็ตแช่ร์ท์ี� 11.8%
	 นางจุุฑารััตน์	วารัีชื่่�นสุุข	ผู้้�จุัดการัฝ่่าย
นักลงทุุนสุัมพัันธ์์และวางแผู้น	บรัิษััทุ	เอสุโซ่	่ 
(ปรัะเทุศไทุย)	จุำากัด	 (มหาชื่น)	หรั่อ	ESSO	 
เปิดเผู้ยว่า	บริัษััทุยังคงเดินหน�าลงทุุนตามแผู้น	
แม�จุะได�รัับผู้ลกรัะทุบจุาการัแพัรั่รัะบาดของ 
ไวรััสุโควิด-19	โดยในปี	63	บรัิษััทุตั�งงบลงทุุน 
รัวมไว�รัาว	1,200	ล�านบาทุ	ซ่่�งสุ่วนใหญ่่เป็นการั 
ลงทุุนขยายสุถานีบรัิการันำ�ามัน	 (ป๊�มนำ�ามัน)	
และสุำาหรัับลงทุุนในธ์ุรักิจุโรังกลั�น
	 โดยในปีนี �	 ESSO	 มีแผู้นขยายป๊ �ม 

จุำานวน	 30-40	 สุาขา	 ซ่่ �งตั �งแต่ต�นปี	 63	 
จุนถ่งสุิ �นเด่อน	 มี.ค.63	 ขยายป๊ �มได�เพัียง 
3	สุาขาเทุ่านั�น	 เน่�องจุากได�รัับผู้ลกรัะทุบจุาก 
ไวรััสุโควิด-19	ทุำาให�การัขยายป๊�มสุะดุด	ดังนั�น	
ในชื่่วงไตรัมาสุ	2/63	จุ่งต�องเรัิ�มเรั่งขยายป๊�ม 
เพ่ั�อให�เป็นไปตามแผู้น	ทัุ�งนี�	ณ	สิุ�นไตรัมาสุ	1/63	 
ESSO	มีป๊�มนำ�ามันรัาว	641	สุาขา	

	 สุำาหรัับภาพัรัวมยอดขายนำ�ามันในชื่่วง 
ทุี �ผู้ ่านมา	 ปรัับตัวลดลงอย่างเห็นได�ชื่ ัด	
โดยเฉพัาะในช่ื่วงเด่อน	ก.พั.-มี.ค.	63	ยอดขาย
นำ�ามันอากาศยานปรัับตัวลดลงเฉลี�ย	60-70%	 
หลังจุากมีการัล็อกดาวน์ของแต่ละปรัะเทุศ	 
เพ่ั�อหยุดการัแพัร่ัรัะบาดไวรััสุโควิด-19	ขณะทีุ�
ยอดขายนำ�ามันกลุ่มแก๊สุโซ่ลีน	และกลุ่มดีเซ่ล	
ยอดขายปรัับตัวลดลง	15-20%	ในชื่่วงเด่อน	
เม.ย.63
	 อย่างไรัก็ตาม	 ในชื่่วงเด่อน	 พั.ค.นี �	 
เรัิ�มเห็นสุัญ่ญ่าการัฟื้้�นตัวของยอดขายนำ�ามัน 
ในกลุ่มแก๊สุโซ่ลีน	และกลุ่มดีเซ่ล	หลังจุากรััฐบาล 
ได�ปลดล็อกกิจุการับางสุ่วน	 ปรัะชื่าชื่นเรัิ �ม 
กลับมาทุำางาน	สุ่วนนำ�ามันอากาศยาน	ยังไม่เห็น 
การัฟ้ื้�นตัวอย่างมีนัยสุำาคัญ่	เพัรัาะยังไม่สุามารัถ 
ทุำาการับินรัะหว่างปรัะเทุศได�	
	 สุ ่วนภาพัรัวมยอดขายน ำ �าม ันผู้ ่าน 
ป๊�ม	 ESSO	 เติบโตข่�นลงตามทุิศทุาง	 GDP	
ของปรัะเทุศ	ซ่่�งปีนี�ยอดขายมีแนวโน�วลดลง	 
แต่จุะพัยายามรัักษัาสุ่วนแบ่งตลาด	(มาร์ัเก็ตแชื่ร์ั)	 
ให�อย้่รัะดับ	11.8%

จุุฑารัตัน์์จุุฑารัตัน์์
วารีีชื่่ �นสุขุวารีีชื่่ �นสุขุ
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SUN จ่่ออัพัเปี้ารายไดิ้ 
หลังยอดิขายพัุ่งพัรวดิ ยำ�าปีีนิี�มีกำาไรช่ัวร์ 
หลังปี๊�มกำาลังการผลิตเพัิ�ม - บาท์อ่อนิ 
หนิุนิส์่งออก
  ดรั.องอาจุ	กิตติคุณชัื่ย	ปรัะธ์านเจุ�าหน�าทีุ� 
บริัหารั	บริัษััทุ	ซั่นสุวีทุ	จุำากัด	(มหาชื่น)	หร่ัอ	SUN	 
เปิดเผู้ยว่า	 บรัิษััทุเตรัียมปรัับเพัิ�มเป้าหมาย 
รัายได�ปีนี�	จุากเดิมคาดโต	15-20%	เน่�องด�วย
ความต�องการัซ่่�อสิุนค�าอย่้ในรัะดับสุ้ง	เหตุจุาก 
การัแพัรั่รัะบาดของไวรััสุโควิด-19	 สุ่งผู้ลให� 
ปรัะชื่าชื่นมีความต่�นตัวในเรั่�องของการักักตุน 
สิุนค�าบริัโภคจุำานวนมาก	โดยเฉพัาะในแถบยุโรัป 
และตะวันออกกลาง	บริัษััทุฯ	จุ่งมองว่าสุถานการัณ์ 
ดังกล่าวเป็นโอกาสุในการัสุรั�างยอดขายในปีนี�
ให�เติบโตแบบก�าวกรัะโดด

		 อีกทุั�งยังมั�นใจุว่าปีนี�จุะสุามารัถพัลิก 
กลับมามีกำาไรัสุุทุธิ์ได�	จุากปีก่อนมีผู้ลขาดทุุน 
สุุทุธ์ิ	จุำานวน	41.88	ล�านบาทุ	ตามการัผู้ลิตทุี�
สุ้งข่�นและได�มารั์จุิ�นรัะดับทุี�เหมาะสุม	ล่าสุุด	
มีกำาลังการัผู้ลิตรัวมอย้่ทุี�	 150,000	ตันต่อป	ี 
และขณะนี�มีการัใชื่�กำาลังการัผู้ลิตเพัียง	60%	
		 สุ ำ าหรั ั บแนวโน � มผู้ลด ำ า เน ิ น งาน 
ไตรัมาสุ	 2/63	 คาดว่าดีกว่าไตรัมาสุ	 1/63	 
เน่�องด�วยเข�าสุ้่ฤด้ฝ่นตามปกติ	 ปรัะกอบกับ 
ค่าเงินบาทุได�เรัิ�มอ่อนค่ามาจุากปลายปีก่อน 
อย้่ทุี�	30	บาทุต่อดอลลารั์สุหรััฐ	ป๊จุจุุบันอยุ่ทุี�	 
32.50	บาทุต่อดอลลาร์ัสุหรััฐ	เป็นผู้ลดีต่อผู้้�สุ่งออก 
โดยตรัง
	 ป๊จุจุุบัน	บรัิษััทุฯ	มีสุัดสุ่วนการัสุ่งออก 
อย่้ทีุ�	80%	สุ่งออกไปยังแถบเอเชีื่ยเป็นอันดับ	1	 

SUNอััพัเป้้ารายได้้-ลั�นพัลิกกำาไร
คิดเป็น	50-60%	ของสัุดสุ่วน 
ดังกล่าว	สุ่วนอันดับ	2	 
ค่อการัสุ่งออกไปแถบ 
ยุโรัป	หลังบรัิษััทุฯ	 เพัิ�งได� 
ทุำาการัเจุาะตลาดและมีการั 
ตอบรัับทีุ�ดี	โดยบริัษััทุฯ 
ได�รัับล้กค�าใหม่ทีุ�เป็น 
รัายใหญ่่เป็นทุี� 
เรัียบรั�อย	สุ่งผู้ลให� 
ยอดขายปรัับตัวดีข่�น 
ในชื่่วงไตรัมาสุ	 1	
ทุี �ผู้่านมา	 นอกจุากนี �	 
ยังมีการัสุ่งสุินค�าไปยัง
อเมริักาใต�และแอฟื้ริักา 
ด�วยเชื่่นกัน

QTCตุนงาน450ล.ดั้นโตแกร่ง

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - QTC ลุยปีรับกลยุท์ธ์์สู้์คู่แข่ง-โควิดิ 19 ตุนิงานิในิม่อ  
450 ล้านิบาท์ หนุินิทั์�งปีีโตแกร่ง เล็งปีระมูลงานิใหม่ช่่วงคร่�งปีีหลัง  
2-3 พัันิล้านิบาท์  

ายพั้ลพัิพััฒน์	ตันธ์นสุิน	ปรัะธ์านเจุ�าหน�าทุี�บรัิหารั	บรัิษััทุ	
คิวทุีซ่ี	 เอนเนอรั์ยี�	จุำากัด	(มหาชื่น)	หรั่อ	QTC	เปิดเผู้ยว่า	

ผู้ลดำาเนินงานงวดไตรัมาสุ	1/63	บรัิษััทุมีรัายได�รัวม	237.50	ล�านบาทุ 
และมีกำาไรัสุุทุธิ์	31.42	ล�านบาทุ	จุากการัรัับร้ั�กำาไรัธุ์รักิจุโรังไฟื้ฟ้ื้าโซ่ลาร์ัเซ่ล์	 
และการัทุยอยสุ่งมอบหม�อแปลงไฟื้ฟื้้า

		 สุำาหรัับการัแพัรั่รัะบาดของไวรััสุโควิด-19	นั�น	บรัิษััทุพัรั�อมปรัับ 
กลยุทุธ์์ด�านการัตลาด	 โดยเฉพัาะการัเป็นตัวแทุนจุำาหน่ายแผู้ง 
โซ่ลารั์เซ่ลล์ให�	 LONGI	Solar	ล่าสุุดได�เปิดตลาดด�วยการัรัับสุมัครั 
ตัวแทุนจุำาหน่ายทุั�วปรัะเทุศ	ผู้่านชื่่องทุาง	Social	Media	และได�รัับ 
การัตอบรัับเป็นอย่างดี	
	 สุ่วนการัจุำาหน่ายผู้ลิตภัณฑ์การัเปลี�ยนไฟื้ฟ้ื้ากรัะแสุตรัง	ให�เป็น 
ไฟื้ฟ้ื้ากรัะแสุสุลับ	เพ่ั�อใชื่�กับแผู้งโซ่ล่าร์ัเซ่ลล์	(Huawei	Solar	Inverter)	 
ได�รัับการัตอบรัับเป็นอย่างดีจุากล้กค�าโครังการัต่างๆ	โดยมีการัสุั�งซ่่�อ 
แล�วมากกว่า	7	 เมกะวัตต์	และยังมีโครังการัรัอสุรัุปอีกจุำานวนมาก	
ด�านธ์ุรักิจุหม�อแปลงไฟื้ฟื้้า	มีการัปรัับปรัุงสุายการัผู้ลิต	และคิดค�น 
การัทุำางานทีุ�จุะช่ื่วยลดการัสุ้ญ่เสีุยในกรัะบวนการัผู้ลิต	เพ่ั�อเพิั�มปรัะสิุทุธิ์ภาพั 
มากยิ�งข่�น	
		 ทุั �งนี �	 บรัิษััทุมีแผู้นจุะเข�ารั่วมปรัะม้ลงานในชื่่วงครั่ �งปีหลัง	 
ของหน่วยงานต่างๆ	 เชื่่น	การัไฟื้ฟื้้าสุ่วนภ้มิภาค	 (กฟื้ภ.)	การัไฟื้ฟื้้า 
นครัหลวง	(กฟื้น.)	ม้ลค่ารัวม	2,000-3,000	ล�านบาทุ	คาดจุะได�งาน 
ไม่ตำ�ากว่า	10%	โดย	ณ	สิุ�นไตรัมาสุ	1/63	บริัษััทุมียอดขายหม�อแปลงในม่อ	
(Backlog)	กว่า	450	ล�านบาทุ	ซ่่�งจุะสุ่งผู้ลให�ผู้ลดำาเนินงานปี	63	โต 
อย่างแข็งแกรั่ง

นิ

พููลพิูพูฒัน์์พููลพิูพูฒัน์์

ดรั.องอาจุดรั.องอาจุ

ตันัธนสุนิตันัธนสุนิ

กิติัตัคิุณุชื่ยักิติัตัคิุณุชื่ยั
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SCB เตรียมอนิุมัต ิ
วงเงินิ 17,000 ล้านิบาท์ หวังช่่วยการเติบโต 
ของธ์ุรกิจ่ หลังพั้นิวิกฤติโควิดิ-19 เตรียม 
วางแผนิช่่วยเหล่อผู้ปีระกอบการ ท์ั�งพััก 
ช่ำาระหนิี� และ soft loan พัร้อมยกเว้นิ 
ค่าธ์รรมเนิียมโอนิ-จ่่ายให้ลูกค้า

างพิักุล	ศรีัมหันต์	รัองผู้้�จัุดการัใหญ่่ 
อาวุโสุ	ปรัะธ์านเจุ�าหน�าทุี�บรัิหารั	 

กลุ่มธ์ุรักิจุ	 เอสุเอ็มอี	 ธ์นาคารัไทุยพัาณิชื่ย์	 
จุำากัด	(มหาชื่น)	หรั่อ	SCB	เปิดเผู้ยว่า	ธ์นาคารั 
ได�เตรัียมแคมเปญ่สุินเชื่่�อเพั่�อธ์ุรักิจุรัับเหมา 
ภาครััฐ	 เพั่�อชื่่วยสุนับสุนุนเอสุเอ็มอีในกลุ่ม 
ผู้้�รัับเหมาก่อสุรั�าง	ให�มีความพัรั�อมทีุ�จุะเข�าร่ัวม 
ปรัะม้ลงานจุากภาครััฐ	ได�อย่างเต็มศักยภาพั	 
รัวมทัุ�งเป็นการัสุนับสุนุน	โครังการัสุรั�างโครังสุรั�าง 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - TACC เปิีดิตัวสิ์นิค้าใหม่ 
ต้อนิรับ Summer เติมความส์ดิช่่�นิดิ้วย  
2 ธี์มเคร่�องด่ิ�มช่าผลไม้-เคร่�องด่ิ�มช่าดิำานิำ�าผ่�ง  
วางขายในิเซเว่นิฯ 

ายชัื่ชื่ชื่วี	วัฒนสุุข	ปรัะธ์านกรัรัมการั 
บรัิหารั	บรัิษััทุ	ทุี.เอ.ซ่ี.	คอนซ่้เมอรั์	

จุำากัด	(มหาชื่น)	หร่ัอ	TACC	เปิดเผู้ยว่า	บริัษััทุ
ได�เปิดตัวสิุนค�าใหม่ต�อนรัับ	Summer	ด�วยธี์ม	
Fruit	Tea	Series	ชื่าผู้ลไม�	มีกลิ�นหอมอันมาจุาก 
การัผู้สุมผู้สุานรัะหว่างใบชื่า	และ	Fruit	Syrup	
ได�อย่างลงตัว	โดยได�คัดเล่อกใบชื่าจุากฟื้ารั์ม	
‘เกษัตรัอินทุรัีย์’	 ทุี�ปรัาศจุากสุารัเคมี	 อีกทุั�ง 
ยังเป็นการัชื่่วยเหล่อชื่าวไรั่เกษัตรักรั	รัวมถ่ง 
ใชื่�ถุงชื่าทีุ�ผู้ลิตจุากเย่�อทีุ�สุามารัถย่อยสุลายได�	 

เพัิ �มปรัะสุิทุธ์ิภาพัพัรั�อมการัเติบโตสุำาหรัับ 
ธุ์รักิจุรัับเหมาภาครััฐโดยเฉพัาะ	ด�วยการัยกเว�น 
ค่าธ์รัรัมเนียมการัโอนเงินผู้่านบรัิการั	 SCB	
Business	Anywhere	นาน	1	ปี	 เพั่�อชื่่วยให� 
ผู้้�ปรัะกอบการัสุามารัถนำาเงินไปใชื่�ในการัด้แล 
พันักงานและเตรีัยมพัรั�อมสุำาหรัับการัทุำาธุ์รักิจุ	 
พัรั�อมเปิดตัวเล่อกสุำาหรัับการัยกเว�นค่าธ์รัรัมเนียม 
โอนเงินผู่้านและรัับฝ่ากเช็ื่คข�ามเขต	เพ่ั�อช่ื่วยเหล่อ 
และเพัิ�มความคุ�มครัองให�ผู้้�ปรัะกอบการั	
		 นอกจุากนี�	ธ์นาคารัยังมีสุินเชื่่�อเพั่�อการั
หมุนเวียนธ์ุรักิจุรัับเหมาก่อสุรั�างภาครััฐสุ้งสุุด	
100	ล�านบาทุ	ไม่ต�องมีหลักทุรััพัย์คำ�าปรัะกัน	 
และการัเพิั�มสุภาพัคล่องให�ธุ์รักิจุเดินหน�าไม่มี 
สุะดุดด�วยวงเงินสิุนเช่ื่�อหมุนเวียน	(O/D	และ	P/N)	 
สุ้งสุุด	100%	ของม้ลค่าหลักปรัะกัน	โดยธ์นาคารั 
ได�มีการัตั�งวงเงินสุำาหรัับโครังการันี�ไว�จุำานวน	
17,000	ล�านบาทุ

SCBอััด้ฉีีด้17,000ล.หนุนภาคธุุรกิจ

TACCเสิิร์ฟเคร่�อังด่้�มชาต้อันรับSummer

นิ

นิ

พ่ั�นฐานรัะยะยาวสุำาหรัับคนไทุยและผู้้�ปรัะกอบการั 
ทุี�เข�ารั่วมปรัะม้ลงานและรัับงานจุากภาครััฐ	 
สุามารัถดำาเนินงานได�อย่างควบค้่กันไป	
		 ทุั�งนี�	 ธ์นาคารัได�มีการัพััฒนาโซ่ล้ชื่ั�น 
ครับวงจุรัทุี�ออกแบบเพั่�อการัชื่่วยเหล่อและ 

(Bio-degradable)	 เป็นมิตรักับสุิ�งแวดล�อม	 
โดยได�เริั�มวางจุำาหน่ายทีุ�รั�าน	“เซเว่นิ อีเลฟื้เว่นิ” 
ทุุกสุาขา	รัะหว่างวันทุี�	23	เม.ย-30	มิ.ย.63

		 นอกจุากนี�	ในวันทุี�	5	พั.ค.-31	ก.ค.63	
ได�เปิดตัวเครั่�องด่�มชื่าดำานำ�าผู้่�ง	วางจุำาหน่ายทุี�	
“เซเว่นิ อีเลฟื้เว่นิ”	ทุุกสุาขา	ภายใต�จุุดเด่น 
ด�วยรัสุชื่าติจุากใบชื่าสุด	และใชื่�นำ�าผู่้�งเป็นแหล่ง 
ความหวานแทุนนำ�าตาล	จุ่งได�รัับเครั่�องหมาย	
“ท์างเล่อกเพั่�อส์ุขภาพั” พัรั�อมทุั�งใชื่�ถุงชื่าทุี� 
สุามารัถย่อยสุลายได�ตามธ์รัรัมชื่าติจุ่งมั�นใจุได� 
ว่าอรั่อย	สุดชื่่�น	ไม่ทุำาลายสุิ�งแวดล�อม
		 “TACC	มั�นใจุว่าสุินค�าใหม่ทุี�เปิดขาย 
ในช่ื่วงซั่มเมอร์ั	จุะได�รัับการัตอบรัับจุากผู้้�บริัโภค 
ทุั�วปรัะเทุศอย่างดี	 เพัรัาะเรัาได�มีการัคิดค�น 
และพั ัฒนาสุ ้ตรัทุ ี � ให � รัสุชื่าต ิหอมหวาน	
กลมกล่อม	ให�ความรั้�สุ่กเหม่อนกับการัชื่งสุด 
และทีุ�สุำาคัญ่วัตถุดิบทีุ�ใชื่�เป็นใบชื่าจุากธ์รัรัมชื่าติ	 
และถุงชื่าเรัายังเล่อกใชื่�วัสุดุทีุ�สุามารัถย่อยสุลายได�	 
ตอกยำ�าถ่งการัให�ความสุำาคัญ่กับสุิ�งแวดล�อม”	
นายชื่ัชื่ชื่วี	กล่าว
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