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บริิษััท แอตลาส ออยล์ จำำากััด ในเครืิอ บมจำ.พีีทีจีำ เอ็นเนอยี หรืิอ PTG  ได้เริิ�มต้นโคริงกัาริ  
“พีีทีี ตู้้�ปัันสุุข ปัันนำ��ใจ” ที�สถานีบริิกัาริ LPG 10 สาขา และล่าสุด “บริิษััที เอก-ชััย ดิิสุทีริิบิวชัั�น ซิิสุเทีม จำ�กัดิ”  
หริือ เทสโกั้ โลตัส  ริ่วมสนับสนุนสินค้าเพีื�อกัาริอุปโภค และบริิโภคเติมต้้ปันสุข เพีื�อส่งมอบให้ผู้้ ้
ที�เดือนร้ิอนจำากัสถานกัาริณ์์กัาริแพีร่ิริะบาดของไวรัิส COVID-19 โดยบริิษััทไม่หยุดที�จำะทำาโคริงกัาริ
ช่่วยเหลือสังคม เพืี�อให้ผู่้านพ้ีนวิกัฤตครัิ�งนี�ไปได้ด้วยกััน

ตู้้�ปัันสุุข....
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จากเดิิมที่่�คาดิรายไดิ้โต 5% เพื่่�อให้้สอดิคล้้อง 
กับภาวะเศรษฐกิจแล้ะผล้กระที่บการแพื่ร่ระบาดิ 
ของไวรัสโควิดิ-19 ขณะที่่�ผล้ประกอบการ 
ไตรมาส 2/63 บริษัที่ยอมรับว่าจะปรับตัวล้ดิล้ง 
เม่�อเที่่ยบกับไตรมาส 1/63 เนื่่�องดิ้วยไดิ้รับ
ผล้กระที่บจากการที่่ �ร ัฐบาล้ออกมาตรการ
ช่่วยเห้ล้่อประช่าช่นื่ ไม่ว่าจะเป็นื่การให้้ใช่ ้
อินื่เตอร์เนื่็ตฟร่ 100 GB เป็นื่เวล้าระยะ 30 วันื่  
แล้ะการให้้ประช่าช่นื่โที่รฟร่ 100 นื่าที่่ 
เป็นื่ระยะเวล้า 45 วันื่ รวมถึึงค่าไฟฟ้าฟร่ 
อย่างไรก็ตาม บริษัที่มองว่าเป็นื่ผล้กระที่บ 
ระยะสั�นื่เที่่านื่ั�นื่  
 ปัจจุบันื่ บริษัที่ม่ต้ ้บุญเติมจำานื่วนื่ 
130,357 จุดิที่ั�วประเที่ศ แล้ะม่ฐานื่ล้้กค้า  
23 ล้้านื่เบอร์ แล้ะม่การใช้่บริการ 1.7 ล้้านื่รายการ 
ต่อวันื่ จาก 85 บริการภายในื่ต้้

ให้้บริิการิริองริับ“ถอนเงิน” เตริียมทบทวนเป้้าริายได้้

ซึึ่�งห้ลั้งจากท่ี่�มาตรการล็้อกดิาวน์ื่ผ่านื่พ้ื่นื่ไป จะ
สามารถึปล้่อยสินื่เช่่�อไดิ้สะดิวกมากยิ�งขึ�นื่
  สำาห้รับแนื่วโนื่้มผล้ดิำาเนื่ินื่งานื่ในื่ปีนื่่ �  
บร ิษ ัที่อย้ ่ระห้ว่างที่บที่วนื่เป้าห้มายให้ม่  

ณรงค์ศ์ักัด์ิ์�ณรงค์ศ์ักัด์ิ์�
เลิศิทรัพัย์ท์วีีเลิศิทรัพัย์ท์วีี

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - FSMART ลุุยอัพศัักยภาพ 
ตู้้�บุุญเติู้ม เพิ�มระบุบุถอนิเงิินิจากตู้้� คาดเริ�มใช้�
ในิคร่�งิปีีหลุังิส์ตู้าร์ท์ก่อนิ 2 พันิตู้้� รับุปีีนิ้� 
จำาเป็ีนิตู้�องิท์บุท์วนิเป้ีาหมายรายได�หลัุงิเศัรษฐกิจ 
ไม่เอ้�อ
  นื่ายณรงค์ศักดิิ� เล้ิศที่รัพื่ย์ที่ว่ กรรมการ 
ผ้้จัดิการ บริษัที่ ฟอร์ที่ สมาร์ที่ เซึ่อร์วิส จำากัดิ  
(มห้าช่นื่) ห้ร่อ FSMART เปิดิเผยว่า บริษัที่ 
อย้่ระห้ว่างพื่ัฒนื่า “ตู้้�บุุญเตู้ิม” ให้้ม่บริการ 
ถึอนื่เงินื่ได้ิด้ิวย คาดิว่าจะเห็้นื่ในื่ช่่วงครึ�งปีห้ลั้ง  
แล้ะคาดิว่าในื่ระยะ 1 ปีจากที่่�เริ�มดิำาเนื่ินื่การ  
จะม่ต้้ให้้บริการที่ั�งสิ�นื่ 2,000 ต้้ โดิยบริษัที่ฯ  
จะม่รายได้ิมาจากค่าบริการถึอนื่เงินื่ซึึ่�งปัจจุบันื่ 
อย่้ระห้ว่างห้าร่อกับพัื่นื่ที่มิตรเพ่ื่�อสรุปรายล้ะเอ่ยดิ 
ต่างๆ ให้้ม่ความช่ัดิเจนื่ยิ�งขึ�นื่
  ขณะท่ี่�ธุุรกิจให้ม่ซึึ่�งได้ิแก่ ธุุรกิจให้้บริการ 
ที่างการเงินื่แล้ะสินื่เช่่�อครบวงจร ปีนื่่�บริษัที่ฯ 
คาดิปล้่อยสินื่เช่่�อให้ม่ไดิ้ 400-500 ล้้านื่บาที่  
จากช่่วงครึ�งปีแรกปล่้อยสินื่เช่่�อไปแล้้ว 50 ล้้านื่บาที่  
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AOTชงแผนบริหาร3สนามบิน
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ระยะเวล้า แล้ะม่การกำาห้นื่ดิการันื่ต่ผล้ตอบแที่นื่  
แล้ะส่วนื่แบ่งรายไดิ้ให้้กับกรมที่่าอากาศยานื่  
ซึ่ึ �ง AOT ม่แผนื่ธุุรกิจอย้่แล้้วว่าจะบริห้าร 
ที่่าอากาศยานื่อย่างไร โดิยไม่ไดิ้แค่เข้าไป 
บริห้ารเพ่ื่�อให้้ได้ิเงินื่อย่างเด่ิยว แต่ต้องม่การล้งทุี่นื่ 
เพ่ื่�อพัื่ฒนื่าท่ี่าอากาศยานื่เพิื่�มข่ดิความสามารถึ 
ในื่การรองรับผ้้โดิยสารในื่แต่ล้ะสนื่ามบินื่ด้ิวย  
ซึ่ึ�งต้องดิ้จุดิคุ้มทีุ่นื่ในื่ระยะยาวดิ้วย
 ส่วนื่การพื่ิจารณาเล้่อกที่่าอากาศยานื่ 
อุดิรธุาน่ื่ บุร่รัมย์นัื่�นื่ เน่ื่�องจากโครงสร้างน่ื่านื่ฟ้า 
ม่ปริมาณเที่่�ยวบินื่ไม่ห้นื่าแนื่่นื่ แล้ะสามารถึ 
พื่ัฒนื่าให้้เป็นื่ศ้นื่ย์กล้างการบินื่ในื่ภาคอ่สานื่ 
รองรับความแออัดิของที่่าอากาศยานื่สุวรรณภ้มิ 
แล้ะดิอนื่เม่อง ซึ่ึ �งต่อไป จากต่างประเที่ศ  
สามารถึบินื่ตรงล้งท่ี่�อุดิรธุาน่ื่แล้ะบุร่รัมย์ได้ิ แล้ะ 
สามารถึเช่่�อมต่อไปยังประเที่ศเพื่่�อนื่บ้านื่ไดิ ้
สะดิวก  ส่วนื่ความค่บห้น้ื่าการพัื่ฒนื่าสนื่ามบินื่ 
เช่่ยงให้ม่ แห่้งท่ี่� 2 แล้ะสนื่ามบินื่ภ้เก็ต แห่้งท่ี่� 2  
ที่่� จ.พื่ังงานื่ั�นื่ ยังอย้่ระห้ว่างการพื่ิจารณาของ 
สำานื่ักงานื่การบินื่พื่ล้เร่อนื่แห้่งประเที่ศไที่ย (กพื่ที่.)

500,000 บาที่ ซึึ่�งม่เง่�อนื่ไขพิื่เศษ ค่อ ไม่ม่เงินื่ดิาวน์ื่ 
ผ่อนื่เริ�มต้นื่ถ้ึกกว่าเช่่าเพ่ื่ยง 700 – 2,800 บาที่ 
ต่อเด่ิอนื่ในื่ปีแรก คิดิอัตราดิอกเบ่�ย 0% 2 ปีแรก  
จากนื่ั�นื่คิดิอัตราดิอกเบ่�ย MLR BAM ตล้อดิ 
อายุสัญญา รวมถึึง BAM ยังไดิ้จัดิโปรโมช่ั�นื่ 
พื่ิเศษสำาห้รับล้้กค้าที่่ �ซึ่่ �อที่รัพื่ย์ทีุ่กประเภที่ 
ที่ั �งบ้านื่ ที่่ �ดิ ินื่ คอนื่โดิ อาคารพื่าณิช่ย์ 
แบบผ่อนื่ช่ำาระกับ BAM ราคาขายไม่เกินื่  
3 ล้้านื่บาที่ รับอัตราดิอกเบ่�ยพิื่เศษ 0% 2 ปีแรก  
จากนื่ั �นื่ค ิดิอ ัตราดิอกเบ่ �ย MLR BAM 
ตล้อดิอายุสัญญา 
 ขณะเด่ิยวกันื่ BAM ยังเปิดิให้้ล้้กค้าท่ี่�ซ่ึ่�อ
ที่รัพื่ย์สินื่รอการขายเป็นื่เงินื่สดิ ห้ร่อขอสินื่เช่่�อ 
จากสถึาบันื่การเงินื่อ่�นื่ ไดิ้ม่โอกาสซึ่่�อที่รัพื่ย ์
ในื่ราคาล้ดิพิื่เศษ 10–30% แล้ะในื่ช่่วงจัดิโปรโมชั่�นื่  
ยังไดิ้รับฟร่ค่าธุรรมเนื่่ยมการโอนื่กรรมสิที่ธุิ�  
สำาห้รับที่รัพื่ย์ท่ี่�ม่ราคาอนุื่มัติขายไม่เกินื่ 3 ล้้านื่บาที่  
เป็นื่ต้นื่

แผนื่บริห้ารที่่าอากาศยานื่อุดิรธุานื่่ บุร่รัมย์  
แล้ะกระบ่� ท่ี่�อย่้ภายใต้กำากับด้ิแล้ของกรมท่ี่าอากาศยานื่  
(ที่ย.) ว่า ในื่สัปดิาห์้ห้น้ื่า AOT เตร่ยมเสนื่อแผนื่ธุุรกิจ  
(Business Model) ให้้กับคณะกรรมการ 
พื่ิจารณาแผนื่ ที่่�ม่นื่ายช่ัยวัฒนื่์ ที่องคำาค้ณ  
ปล้ัดิกระที่รวงคมนื่าคมเป็นื่ประธุานื่ พื่ิจารณา
  สำาห้รับร้ปแบบการบริห้ารนัื่�นื่ อาจจะเป็นื่ 
ร้ปแบบของการจ้างบริห้ารตามการกำาห้นื่ดิ 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – AOT เส์นิอแผนิธุุรกิจ 
บุริหาร 3 ส์นิามบิุนิ “อุดรธุาน้ิ - บุุร้รัมย์ - กระบุ้�” 
ให�คณะกรรมการพิจารณาส์ัปีดาห์หนิ�า  
ขณะท์้�แผนิพัฒนิาส์นิามบุินิเช้้ยงิใหม่แลุะ
ภ้เก็ตู้แห่งิท์้� 2 ยังิไม่ค้บุ

ายนื่ิตินื่ัย ศิริสมรรถึการ กรรมการ 
ผ้้อำานื่วยการให้ญ่ บริษัที่ ท่ี่าอากาศยานื่ไที่ย  

จำากัดิ (มห้าช่นื่) ห้ร่อ AOT เปิดิเผยถึึงความค่บห้น้ื่า 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BAM ปีรับุลุดอัตู้ราดอกเบุ้�ย 
เงิินิให�ส์ินิเช้้�อท์ุกปีระเภท์ลุงิ 0.25% ตู้่อปีี 
เพ้�อช่้วยลุดภาระลุ้กค�าท้์�ปีรับุโครงิส์ร�างิหน้ิ� 
แลุะลุ้กค�าท์้�ซื้้�อท์รัพย์แบุบุผ่อนิช้ำาระ

ายสมพื่ร ม้ล้ศร่แก้ว กรรมการ 
ผ้้จัดิการให้ญ่ บริษัที่บริห้ารสินื่ที่รัพื่ย์ 

กรุงเที่พื่พื่าณิช่ย์ จำากัดิ (มห้าช่นื่) ห้ร่อ BAM 
เปิดิเผยว่า บริษัที่ไดิ้ที่ยอยประกาศปรับล้ดิ
อัตราดิอกเบ่�ยเงินื่ให้้สินื่เช่่�อล้ง 0.25% ต่อปี 
โดิยเม่�อวันื่ท่ี่� 21 พื่.ค.63 ปรับล้ดิอัตราดิอกเบ่�ย 
MLR เห้ล่้อ 5.25% ต่อปี แล้ะในื่วันื่ท่ี่� 22 พื่.ค.63 
ปรับล้ดิอัตราดิอกเบ่�ย MOR เห้ล่้อ 5.75% ต่อปี 
แล้ะ MRR เห้ล่้อ 5.75% ต่อปี เพ่ื่�อช่่วยล้ดิภาระ 
ล้้กค้าปรับโครงสร้างห้นื่่� แล้ะล้้กค้าที่่�ซึ่่�อที่รัพื่ย์
สินื่รอการขายแบบผ่อนื่ช่ำาระกับ BAM 
  การปรับล้ดิอัตราดิอกเบ่�ยครั�งน่ื่� เห้มาะสม 
กับสถึานื่การณ์ที่างการเงินื่ในื่ปัจจุบันื่ แล้ะ 
สอดิคล้้องกับนื่โยบายของธุนื่าคารแห่้งประเที่ศไที่ย  

ที่่�ไดิ้ม่การปรับล้ดิอัตราดิอกเบ่�ยนื่โยบายไป 
ก่อนื่ห้นื่้านื่่�
 นื่อกจากน่ื่� เพ่ื่�อเป็นื่การช่่วยบรรเที่าภาระ 
ของล้้กค้าที่่�ม่รายไดิ้นื่้อย ห้ร่อม่งบประมาณ 
จำากัดิ ที่่�ประสงค์จะซึ่่�อที่รัพื่ย์ประเภที่ห้้องชุ่ดิ 
พัื่กอาศัยแบบผ่อนื่ช่ำาระกับ BAM ราคาไม่เกินื่  

BAMหั�นดอักเบ้�ยลดภาระล้กค้�า

น์ิติน์ิยัน์ิติน์ิยั
ศิริัสมรัรัถการัศิริัสมรัรัถการั
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TNP กวาดซื้้�อท์้�ย่านิ 
เช้้ยงิราย-เช้้ยงิใหม่ หวังิตู้่อยอดธุุรกิจ 
ผุดส์าขาเพิ�ม มั�นิใจรายได�ปีีนิ้�โตู้กว่า 10% 
ไม่หวั�นิเศัรษฐกิจช้ะลุอ 
 เภสัช่กรห้ญิง อมร พุื่ฒิพิื่ริยะ รองกรรมการ 
ผ้้จัดิการ บริษัที่ ธุนื่พิื่ริยะ จำากัดิ (มห้าช่นื่) ห้ร่อ TNP  
เปิดิเผยว่า ขณะนื่่ �บริษัที่ไดิ้เข ้าซึ่่ �อที่่ �ดิ ินื่ 
แห้่งให้ม่จำานื่วนื่ห้ล้ายแปล้ง เพื่่�อเตร่ยมไว ้
เปิดิสาขาเพิื่�มในื่อนื่าคต จากเดิิมท่ี่�เป็นื่การเช่่า 
ท่ี่�ดิินื่ เบ่�องต้นื่ได้ิใช้่งบล้งทุี่นื่ไปแล้้ว  40 ล้้านื่บาที่  
แล้ะจะที่ยอยเข้าล้งทุี่นื่ซ่ึ่�อท่ี่�ดิินื่บริเวณเช่่ยงราย 
แล้ะเช่่ยงให้ม่อย่างต่อเนื่่�อง โดิยปัจจุบันื่ราคา 
ที่่�ดิินื่อย้่ในื่ระดิับที่่�ตำ �า สามารถึสร้างโอกาส 
ผล้ตอบแที่นื่ได้ิในื่ระยะต่อไป ขณะท่ี่�สาขาเดิิมนัื่�นื่  
บริษัที่ได้ิเข้าซ่ึ่�อท่ี่�ดิินื่ด้ิวยเช่่นื่กันื่ ซึึ่�งจะล้ดิต้นื่ทุี่นื่ 
ในื่ส่วนื่ของการเช่่าพื่่�นื่ที่่�ไดิ้เป็นื่อย่างมาก 
 สำาห้รับไตรมาส 2/63 บริษัที่เตร่ยม 
เปิดิสาขาให้ม่ 1 แห่้ง แล้ะอย่้ระห้ว่างการก่อสร้าง 
อ่ก 1 แห่้ง จากแผนื่ท่ี่�จะเปิดิทัี่�งปีรวมเป็นื่ 33 แห่้ง  

จากปีก่อนื่ม่สาขารวม 29 แห่้ง ทัี่�งน่ื่� บริษัที่ยังคง 
เป้ารายได้ิปี 2563 เติบโตไม่ตำ�ากว่า 10% ถึึงแม้ว่า 
สถึานื่การณ์ในื่ปัจจุบันื่จะส่งผล้ให้้เศรษฐกิจ 
ช่ะล้อตัว แต่ธุุรกิจของบริษัที่ เป็นื่การจำาห้น่ื่าย 
สินื่ค้าที่่�จำาเป็นื่ในื่ช่่วิตประจำาวันื่กว่า 90% 
ซึ่ึ�งกล้ยุที่ธุ์ปีนื่่� บริษัที่ยังคงเนื่้นื่ขยายสาขาให้ม ่
ให้้ครอบคลุ้มจังห้วัดิเช่่ยงรายแล้ะจังห้วัดิใกล้้เค่ยง  
 นื่อกจากนื่่� บริษัที่ยังม่แผนื่เจาะตล้าดิ 

TNPฝ่่าศก.ซึึม-ดันรายได�พุ�ง10%

ออนื่ไล้นื่์ดิ้วยเช่่นื่กันื่ ซึ่ึ �งจากสถึานื่การณ์ 
ในื่ปัจจุบันื่ส่งผล้ให้้บริษัที่ม่การเร่งจัดิที่ำา 
ช่่องที่างการขายผ่านื่ที่างออนื่ไล้น์ื่ให้้เร็วยิ�งขึ�นื่  
คาดิว่าจะไม่เกินื่ภายในื่ไตรมาส 2/2563 
เบ่ �องต้นื่ บริษัที่จะนื่ำาสินื่ค้าบางส่วนื่ขึ �นื่ 
จำาห้น่ื่ายภายในื่ห้น้ื่าเว็บก่อนื่ แล้ะภายในื่สิ�นื่ปี 
ถึึงจะเสร็จสมบ้รณ์ โดิยคาดิว่าปีน่ื่�จะม่สัดิส่วนื่
ยอดิขายจากช่่องที่างออนื่ไล้นื่์เข้ามาราว 5%

นายสมภพี ศัักัดิ�พีันธ์์พีนม (ซ้้ายสุด) ปริะธ์านกัริริมกัาริ พีริ้อมด้วย 
นายเสกัสริริค์ ธ์โนปจัำย (ที� 3 จำากัซ้้าย) ปริะธ์านเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ และ  
นางสาว ณ์ัฐิิยา ภัทริกัิจำจำานุริักัษั์ (ขวาสุด) ผู้้้ช่่วยกัริริมกัาริผู้้้จำัดกัาริ  
บริิษััท แอสเซ้ท โปริ แมเนจำเม้นท์ จำำากััด (APM) เข้าเยี�ยมช่มกิัจำกัาริของ 
บริิษััท เจำนก้ัองไกัล จำำากััด (JPark) โดยมี นาย สันติพีล เจำนวัฒนาไพีศัาล  
ปริะธ์านเจ้ำาหน้าที�บริิหาริให้กัาริต้อนรัิบ เมื�อเร็ิวๆ นี�

นายโกัมินทร์ิ ชิ่นบุตริ ผู้้้อำานวยกัาริเขตวังทองหลาง พีร้ิอมด้วยนายเกีัยริติศัักัดิ� 
รืิ�นจิำตต์ ผู้้้ช่่วยผู้้้อำานวยกัาริเขต นางสาวอัญช่นา บุญสุยา ผู้้้ช่่วยผู้้้อำานวยกัาริเขต 
และนางฐิิติกัานต์ ช่่างต่อ หัวหน้าฝ่่ายรัิกัษัาความสะอาดฯ ร่ิวมรัิบมอบถุงยังชี่พี  
ข้าวสาริ อาหาริแห้ง จำำานวน 300 ถุง ม้ลค่า 100,000 บาท จำากั นายยิว ฮอค โคว  
ปริะธ์านเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ บริิษััท เอสไอเอสบี จำำากััด (มหาช่น) (SISB) และ 
ผู้้้บริิหาริโริงเรีิยนนานาช่าติสิงคโปร์ิ เพืี�อนำาไปแจำกัจ่ำายให้แก่ัปริะช่าช่นในพืี�นที� 
เขตวังทองหลางที�ได้รัิบผู้ลกัริะทบจำากัสถานกัาริณ์์กัาริแพีร่ิริะบาดไวรัิสโควิด-19
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APM เยี�ยมชัมกิจก�ริ JPark

SISB  มอบถุุงยังชีัพี จำ�นวน 300 ถุุง

ภาพข่าว

เภสัชักรหญิง์ อมรเภสัชักรหญิง์ อมร
พฒุิพิริิัย์ะ พฒุิพิริิัย์ะ 


