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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - WHA เผยผลงานิโค้งแรก 
กำาไรจากจากการดํำาเนิินิงานิโต 26.1%  
ตามรายได้ํค่าเช่่า-ค่าบริการฯ-ธุุรกิจโลจิส์ติกส์์  
ในินิิคมอุตฯขยายตัวต่อเนิ่�อง 
	 นางสาวจรีีพรี	 จารีุกรีสกุล	 ปรีะธาน 
กรีรีมการีบริีษััท	และปรีะธานเจ้าหน้าที�บริีหารี 
กลุ�มบรีิษััท	ดัับบลิวเอชเอ	คอรี์ปอเรีชั�น	จำากัดั	 
(มหาชน)	หรืีอ	WHA		Group	เปิดัเผยว�า	ผลดัำาเนินงาน 
ไตรีมาส	1/63	บริีษััทฯ	มีรีายได้ัรีวมและส�วนแบ�ง 
กำาไรีจากการีดัำาเนินงาน	และกำาไรีสุทธิจาก 
การีดัำาเนินงาน	 เท�ากับ	 1,399.5	 ล้านบาท	
และ	196.5	ล้านบาท	ตามลำาดัับ	ซึ่่�งมีการีรีวม	 
Deferred	Revenue	Item	ที�เกิดัขึ้่�นในปี	2558	 
บรีิษััทมีการีลดัลงขึ้องผลกำาไรีปกติเท�ากับ	 
31.1%	หากไม�รีวมรีายการีดัังกล�าว	ซึ่่�งไม�ใช� 
เป็นรีายการีที�เกิดัขึ้่�นจรีิงในปี	2562	กำาไรีปกต ิ
ขึ้องบริีษััทเติบโต	26.1%	จากช�วงเดีัยวกันปีก�อน
		 ทั�งนี�	รีายได้ัค�าเช�าและค�าบริีการีจากการี 
ดัำาเนินงาน	(Normalized	Rental	Revenue)	 
เพิ�มข่ึ้�น	26.9%	เป็น	285.9	ล้านบาท	จากการีให้เช�า

เปิิดสาขา “หทััยราษฎร์”.... นายชััยฤทธ์ิ์� ส์ิมะโรจน์ กรรมการผู้้�จัดการ พร�อมด�วยคณะผู้้�บร์หาร บร์ษััท ซััสิโก� จำากัด  
(มหาชัน) เปิิดสิถานีบร์การนำ�ามันซััสิโก�สิาขา หทัยราษัฎร์ ซั่�งภายในสิถานีบร์การนำ�ามัน มีสิ์�งอำานวยความสิะดวก 
อย่างครบครัน อาท์ ร�านสิะดวกซ้ั�อ “ลอว์์สัน 108” และร�านกาแฟ “ด์โอโร่” เป็ินต้�น เพ้�ออำานวยความสิะดวกให�กับ 
ปิระชัาชันที�พักอาศััย และเด์นทางสัิญจรผู่้านในย่านซัอยไทยรามัน ถนนหทัยราษัฏร์ อย่้เป็ินปิระจำา

พื�นที�อาคารีที�เพิ�มข่ึ้�นทั�งในส�วนขึ้องธุรีกิจโลจิสติกส์	 
และในนิคมอุตสาหกรีรีม		อย�างไรีก็ตาม	รีายได้ั 
จากการีขึ้ายที�ดัินในนิคมอุตสาหกรีรีม	เท�ากับ	 
245.3	ล้านบาท	ลดัลง	 41.8%	สาเหตุหลัก 
เกิดัจากการีจำากัดัในการีเดิันทางรีะหว�างปรีะเทศ	 
จากสถานการีณ์์โควิดั-19	 ส�งผลให้ลูกค้า 
ไม�สามารีถ	เดัินทางมาดัำาเนินการีโอนที�ดัินไดั้	

WHAกำำ�ไรโค้้งแรกำพุ่่�ง26%
รายได้้ค่่าเช่่า-ค่่าบริการไปได้้สวย ลุ้้้นหมด้โค่วิด้-เซ็็นสัญญาขายที่่�ด้ิน

โดัยเป็นผลมาจากการีเต ิบโต 
อย�างต�อเนื�องขึ้องจำานวนเมกะวัตต์ 
ตามสัดัส�วนการีถือหุ้น	(Equity	MW)	 
ทั�งในส�วนขึ้องโรีงไฟฟ้า	SPP	ที�มี 
ยอดัขึ้ายลูกค้าอุตสาหกรีรีมเพิ�มข่ึ้�น	 
5%	จากโรีงไฟฟ้า	GNLL	และ	GNLL2	 
รีวมถ่งโรีงไฟฟ้าจากขึ้ยะ	อุตสาหกรีรีม	
และโรีงไฟฟ้าโซึ่ล�ารูีฟท็อป	(Solar	
Rooftop)	
		 นอกจากนี�	 ในไตรีมาส	 1	 
ปี	2563	โรีงไฟฟ้า		Gheco-1		ไม�มีการี 
หยุดัซึ่�อมบำารุีงตามแผน	เมื�อเทียบ 
กับปีก�อนที�มีการีหยุดัซึ่�อมบำารีุง 
ตามแผนจำานวน	39	วัน

แต�กลุ�มลูกค้ายังคงแสดังความสนใจเขึ้้ามา 
ลงทุนในนิคมอุตสาหกรีรีมต�างๆ	ขึ้องบรีิษััทฯ	
อย�างต�อเนื�อง
		 สำาหรีับส�วนแบ�งกำาไรีจากบรีิษััทรี�วม 
ในธุรีกิจไฟฟ้าจากการีดัำาเนินงาน	(Normalized	 
Share	of	Profit	from	Investments	in	Power	 
Associates)	เพิ�มข่ึ้�น	55.9%	เป็น	244.5	ล้านบาท	 

จรีีพรีจรีีพรี
จารุุกรุสกลุจารุุกรุสกลุ
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CHAYOลุ่ยข�ยสิินค้้�ผ่��นCall Center

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – ITEL คว้างานิซ่่อมบำารุง 
โครงข่ายส์ายเคเบิลใยแก้วนิำาแส์งของ กฟภ.  
96 ล้านิบาท์ ลั�นิช่่วงท่์�เหล่อของปีี 63 ท์ยอย 
เซ็่นิงานิใหม่กว่า 1.5 พัันิล้านิบาท์ หนุินิงานิ 
ในิม่อพัุ่งกระฉููดํ การันิต่ผลปีระกอบการ 
โตตามเปี้า

ายณ์ัฐนัย	 อนันตรีัมพรี	 กรีรีมการี 
ผู้จัดัการี	บริีษััท	อินเตอร์ีลิ�งค์	เทเลคอม	 

จำากัดั	(มหาชน)	หรืีอ	ITEL		เปิดัเผยว�า		บริีษััทฯ 
ได้ัเข้ึ้าลงนามในสัญญางานจ้างเหมาตรีวจซึ่�อม	 
และบำารุีงรัีกษัาโครีงขึ้�ายสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง	 
แบบเตรีียมความพรี้อมตลอดั	24	ชั�วโมง	รีวม	 
12	เขึ้ต	รีะยะที�	4	กลุ�มงานที�	1	ภาคเหนือ	(กฟน.1, 
กฟน.2,	กฟน.3)		รีะยะทาง	9,929.44	กิโลเมตรี	 
กับการีไฟฟ้าส�วนภูมิภาค	(กฟภ.)	มูลค�าโครีงการี 
รีวม	96,187,650.00	บาท	(รีวมภาษีัมูลค�าเพิ�ม)	
รีะยะเวลาให้บริีการี	1,095	วัน	นับจากวันลงนาม 
ในสัญญา
		 อย�างไรีก็ตาม	ในช�วงที�เหลือขึ้องปี	63	 

ITELม่ั่�นใจเซ็็นง�นใหมั่�1.5พุ่่นลุ้�น

นิ

นิ

บริีษััทฯ	มั�นใจว�าจะสามารีถเซ็ึ่นงานใหม�เข้ึ้ามา 
เป็นมูลค�ารีวมไม�ตำ �ากว�า	 1,500	 ล้านบาท	 
โดัยจะเริี�มทยอยเซ็ึ่นงานใหม�ในช�วงไตรีมาส	2/63	 
อีกปรีะมาณ์	 500	 กว�าล้านบาท	 และทยอย 
เซึ่็นในช�วงไตรีมาส	 3-4/63	 อีกปรีะมาณ์	 
900	กว�าล้านบาท	ช�วยสนับสนุนให้งานในมือ	 
(Backlog)	เพิ�มข่ึ้�น	โดัยจากสิ�นไตรีมาส	1/63	มี	
Backlog	ปรีะมาณ์	4,079.74	ล้านบาท

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - CHAYO เผยกำาไรงวดํแรก 
ท์ำาไดํ้ 37 ล้านิบาท์ พัร้อมยำ�ารายไดํ้ท์ั�งปีี 
โตชั่วร์ 20% ลุยซ่่�อหน่ิ�เข้าพัอร์ตบริหารเพิั�ม 
แถมบอร์ดํไฟเข่ยวตั�งบริษััท์ย่อย รุกขายสิ์นิค้า 
ผ่านิ Call Center

ายสุขึ้สันต์	 ยศะสินธุ ์	 ปรีะธาน 
เจ้าหน้าที�บรีิหารี	บรีิษััท	ชโย	กรีุ�ป	 

จำากัดั	 (มหาชน)	 หรีือ	 CHAYO	 เปิดัเผยว�า	 
ผลดัำาเนินงานปรีะจำางวดัไตรีมาส	1/63	บรีิษััท 
มีกำาไรีสุทธิ	37	ล้านบาท	เพิ�มข่ึ้�นจากช�วงเดีัยวกัน	36%	 
ที�ทำาได้ั	27.4	ล้านบาท	จากการีเพิ�มข่ึ้�นขึ้องรีายได้ั
ดัอกเบี�ย	และกำาไรีจากการีขึ้ายสินทรัีพย์รีอการีขึ้าย 
	 ทั�งนี�	บรีิษััทมั�นใจรีายไดั้ทั�งปีจะเติบโต	 
20%	ตามเป้าหมายที�วางไว้	จากการีบรีิหารี 
จัดัการีไดั้อย�างมีปรีะสิทธิภาพ	 โดัยขึ้ณ์ะนี� 
บรีิษััทมีพอรี์ตหนี�ภายใต้การีบรีิหารีทั �งสิ �น	 

 	 ทั�งนี�	บริีษััทฯ	มั�นใจว�าภาพรีวมผลปรีะกอบการี 
ในปีนี�จะเติบโตตามเป้าหมายทั�งกำาไรีและรีายได้ั  
โดัยเป้าหมายรีายได้ัอยู�ในรีะดัับ	2,400	ล้านบาท	 
ขึ้ณ์ะที�การีแพรี�รีะบาดัขึ้องไวรัีส	COVID-19	นั�น	 
บรีิษััทไดั้รีับผลกรีะทบเล็กน้อยที�	ส�งผลให้งาน
ภาครีัฐและเอกชนชะลอหรีือขึ้ยับออกไปบ้าง	
แต�บรีิษััทยังคงรีักษัารีะดัับกำาไรีไม�ให้ตำ�ากว�า 
ช�วงเดัียวกันขึ้องปีก�อน

50,500	ล้านบาท	แบ�งเป็นชนิดัที�มีหลักปรีะกัน	 
35,500	ล้านบาท	และที�เหลือเป็นไม�มีหลักปรีะกัน 
ปรีะมาณ์	15,000	 ล้านบาท	 โดัยหลังจากนี� 
ทางบริีษััทยังมีแนวทางที�จะซืึ่�อหนี�จากธนาคารี 
พาณ์ิชย์	 เขึ้้ามาบรีิหารีอย�างต�อเนื�อง	 เพื�อให้

ผลการีดัำาเนินงานมีเสถียรีภาพในรีะดัับสูงสุดั	 
นอกจากนั�น	ยังมีสินทรัีพย์รีอการีขึ้ายอีกจำานวนมาก	 
ซ่ึ่�งมีผลต�อกำาไรีสุทธิให้เติบโตข่ึ้�นอย�างมีนัยสำาคัญ 
ในอนาคต
		 ล�าสุดั	 ที�ปรีะชุมคณ์ะกรีรีมการีบรีิษััท	
มีมติให้จัดัตั�งบรีิษััทย�อย	 คือ	 “บริษััท์ 555  
ช็่อปีป้ี�ง จำากัดํ”	เพื�อขึ้ายสินค้าและบริีการีผ�าน	 
Call	Center	 	หรีือ	ช�องทางอื�นๆ	ที�เกี�ยวขึ้้อง	 
และสามารีถทำาไดั้ตามที �กฎหมายกำาหนดั	 
โดัยมีโครีงสรี้งการีถือหุ้น	ดัังนี�	บรีิษััท	ชโย	กรีุ�ป	 
จำากัดั	 (มหาชน)	หรีือ	CHAYO	ถือหุ้น	55%	 
ดัรี.นนทวัชรี์	 อนันท์พรีจินดัา	 ถือหุ้น	 45%	 
(โดัย	ดัรี.นนทวัชร์ี	อนันท์พรีจินดัา	จะดัำารีงตำาแหน�ง 
เป็น	กรีรีมการีผู้จัดัการี	และมีส�วนรี�วมในการีบริีหารี) 
โดัยมีทุนจดัทะเบียน	 เรีิ�มต้นที�	 10	ล้านบาท	 
(เรีียกชำารีะครีั�งแรีก	35%)

สุุขสุนัต์ ์สุุขสุนัต์ ์

ณัฐันยัณัฐันยั

ยศะสนิธุุ์ �ยศะสนิธุุ์ �

อนนัตรุมัพรุอนนัตรุมัพรุ



	 ประจำ�วันที่	18	พฤษภ�คม	2563  www.newsconnext.com

นายชัน์นท์ ว่องกุศัลก์จ ปิระธิ์านกรรมการ นางสิมฤดี ชััยมงคล ปิระธิ์านเจ�าหน�าที�บร์หาร  
บร์ษััท บ�านป้ิ จำากัด (มหาชัน) ส่ิงมอบหน�ากากอนามัยแบบผู้�าที�มีมาต้รฐานส้ิง  
สิามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กและป้ิองกันการซ่ัมผู่้านของละอองนำ�าได�ดีจำานวน  
50,000 ช์ั�น ม้ลค่า 1,000,000 บาท แก่บร์ษััท ไปิรษัณีย์ไทย จำากัด เพ้�อร่วมสินับสินุน 
การปิฏ์บัต้์หน�าที�ของเจ�าหน�าที�ไปิรษัณีย์ไทยทั�งในสิ่วนกลาง และสิ่วนภ้ม์ภาค 
โดยมี นายก่อก์จ ด่านชััยว์จ์ต้ร กรรมการผู้้�จัดการใหญ่  เป็ินตั้วแทนในการรับมอบ 
โดยในช่ัวงระยะเวลาที�ผู่้านมา บ�านป้ิฯ ได�สินับสินุนอุปิกรณ์ทางการแพทย์และ 
สิาธิ์ารณสิุขที�จำาเปิ็นในการปิ้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชั้�อไวรัสิ 
โคว์ด-19 ให�แก่หน่วยงานสิาธิ์ารณสุิขและโรงพยาบาลต่้างๆ อย่างต่้อเน้�อง

นายก์ต้ต์้ ชีัวะเกตุ้ ปิระธิ์านกรรมการบร์หาร นายชััชัพล ปิระสิพโชัค ปิระธิ์าน 
เจ�าหน�าที�บร์หารและกรรมการผู้้�จัดการ พร�อมด�วยคณะกรรมการ บร์ษััท ย้เอซีั 
โกลบอล จำากัด (มหาชัน) หร้อ UAC จัดปิระชุัมสิามัญผู้้�ถ้อหุ�นปิระจำาปีิ 2563 
ณ อาคารทีพีแอนด์ที โดยผู้้�ถ้อหุ�นมีมต้์อนุมัต้์จ่ายเง์นปิันผู้ลระหว่างกาลใน 
อัต้รา 0.135 บาทต่้อหุ�น พร�อมอนุมัต์้เสินอขายหุ�นก้�วงเง์นไม่เก์น 2,000 ล�านบาท  
เพ้�อใชั�ในการลงทุน การชัำาระค้นเง์นก้� และ/หร้อ เปิ็นเง์นทุนหมุนเวียน 
ในการขยายก์จการในอนาคต้ โดยการจัดปิระชัุมครั�งนี� บร์ษััทฯมีมาต้รการ  
Social Distancing ป้ิองกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเข�มงวด

q
q

บ้านปิูฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

UAC ไฟเขียว์ปัินผลระหว่์างกาล-ออกห้้นกู้

ภาพัข่าว

ต้องออกมาตรีการีควบคุมอย�างเข้ึ้มงวดัจะเกิดั 
ผลกรีะทบต�อเศรีษัฐกิจอีกรีะลอก
		 ขึ้ณ์ะที�ภาพรีวมเศรีษัฐกิจไทยในปี	 63	 
ปรีะเมินว�าตัวเลขึ้จีดีัพีอาจติดัลบตั�งแต�รีะดัับ	5-6%	 
โดัยจะขึ้่�นอยู�กับการีควบคุมการีแพรี�รีะบาดั 
ไวรีัสโควิดั-19	ซึ่่�งเศรีษัฐกิจในช�วงครี่�งปีแรีก 
ขึ้องปีนี�จะอยู�ในลักษัณ์ะหดัตัวค�อนข้ึ้างแน�นอน	 
และมีแนวโน้มหดัตัวต�อเนื�องในช�วงคร่ี�งปีหลัง	
แม้รีัฐบาลจะมีการีคลายมาตรีการีล็อกดัาวน	์ 

KBANKสิ�องจีดีีพีุ่ทร่ดี-จ่บต�ห่�นดีอกำเบี�ย

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KBANK ส์่องไวรัส์ 
โควิดํ-19 กดํดัํนิเศรษัฐกิจไท์ย ปีระเมินิปีี 63  
จ่ด่ํพ่ัอาจติดํลบ 5-6% พัร้อมคาดํสั์ปีดําห์น่ิ� 
ม่โอกาส์เห็นิ ธุปีท์.หั�นิดํอกเบ่�ยนิโยบายส์ู่ 
จุดํตำ�าสุ์ดํครั�งใหม่ แต่เช่่�อดํอกเบ่�ยไท์ยไม่ถึง 
ขั�นิติดํลบ
	 นางสาวณ์ัฐพรี	 ตรีีรีัตน์ศิรีิกุล	 ผู้ช�วย 
กรีรีมการีผู้จัดัการี	บรีิษััท	ศูนย์วิจัยกสิกรีไทย	
จำากัดั	 เปิดัเผยว�า	 เศรีษัฐกิจไทยในช�วงการี 
แพรี�รีะบาดัขึ้องโควิดั-19	รีวมทั�งตลาดัการีเงินโลก 
กำาลังผันผวนอย�างหนักจากการีแพรี�รีะบาดั	
โดัยคาดัว�าภาพรีวมเศรีษัฐกิจไทยตลอดัปี	63	
จะข่ึ้�นอยู�กับการีควบคุมการีแพรี�รีะบาดัขึ้องโควิดั-19	 
		 ซึ่่�งจะสามารีถเกิดัขึ้่�นไดั้ในสองกรีณ์ี	คือ	
กรีณ์ีฐาน	(Base	case)	สามารีถควบคุมการี
แพรี�รีะบาดัขึ้องโควิดั-19	ไดั้ภายในครี่�งปีแรีก	
และไม�เกิดัการีรีะบาดัใหม�รีอบ	2	กิจกรีรีมทาง
เศรีษัฐกิจเรีิ�มกลับมาในรีูปแบบ	New	Normal	
หรืีอหากกรีณี์เกิดัการีรีะบาดัใหม�รีอบ	2	รัีฐบาล 

ณัฐัพรีณัฐัพรี
ตรีุรุตัน �ศิริุกลุตรีุรุตัน �ศิริุกลุ

แต�กิจกรีรีมทางเศรีษัฐกิจต้องใช้เวลา	โดัยคาดัว�า 
จะเห็นตัวเลขึ้เศรีษัฐกิจขึ้องไทยกลับมาเติบโต
ในรีะดัับตำ�าไดั้ตั�งแต�ปี	65	เป็นต้นไป
  ทั�งนี�	ปรีะเมินว�าธนาคารี	แห�งปรีะเทศไทย	 
(ธปท.)	มีโอกาสปรัีบลดัอัตรีาดัอกเบี�ยนโยบาย	 
ทำาจุดัตำ�าสุดัครัี�งใหม�		โดัยมีโอกาสที�จะลดัดัอกเบี�ยลง 
อีก	0.25%	ในการีปรีะชุมสัปดัาห์นี�	เพื�อเป็นกลไก 
ในการีปรีะคองภาวะเศรีษัฐกิจ	แต�ยังคงเชื�อว�า 
อัตรีาดัอกเบี�ยนโยบายขึ้องไทยจะไม�ถ่งขัึ้�นติดัลบ 


