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SPALIการัันตีีรัายได้้-ยอด้ขายพุ่่�ง
เล็็งเปิิด้31โครังการัใหม่�3.4หม่่�นล็.

CHAYOควงAUCT 
ล่็ยธุ่รักิจซ่ื้�อหนี�ลี็สซิื้�ง
เสรัิม่แกรั�งพุ่อรั์ตีNPL

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ – IRPC ลุ้้้นผลุ้งานไต่รมาส์ 4/63 ดีีกว่าคาดี รับแรงบวก 
จากส่์วนต่่างราคาปิิโต่รเคมีฟ้ื้�นตั่ว แต่่มอ่งผลุ้งานทั์�งปีิ63 ยัังขาดีท้์น  
6,143 ลุ้้านบาท์ ก่อ่นพลุ้ิกท์ำากำาไรไดี้อ่ีกครั�งในปิี64 qอ่่านต่่อ่หน้า 2
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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ -  SPALI ตั่�งเป้ิาปีิ 64 ยัอ่ดีขายั 
พ่้งแต่ะ 2.7 หม่�นลุ้้านบาท์ แลุ้ะคาดีรายัได้ีอ่ย่่ัที์�  
2.8 หม่�นลุ้้านบาท์ เปิิดีตั่วโครงการใหม่ 31 โครงการ  
ม่ลุ้ค่ารวมกว่า 3.4 หม่�นลุ้้านบาท์ 
	 นายไตรเตชะ	ต้�งมติธรรม	กรรมการผู้้�จ้ัดการ	 
บริษ้ัท	ศุุภาล้ัย	จัำาก้ด	(มหาชน)	หรือ	SPALI	เปิิดเผู้ยว่่า	 

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - CHAYO จับม่อ่ AUCT  
ปิระม่ลุ้ซ่ื้�อ่หนี�กลุ่้้มลีุ้ส์ซิื้�งรถจักรยัานยันต์่ 
แลุ้ะรถยันต์่ เข้ามาบริหาร มอ่งโอ่กาส์ 
การเข้าซื้่�อ่หนี� พร้อ่มเปิ็นท์างเลุ้่อ่ก 
ให้ลุ่้กค้าส์ามารถลุ้ดีภาระหนี�แลุ้ะหร่อ่ 
ปิลุ้อ่ดีภาระหนี�ไดี้โดียัเร็วข้�น
	 เมื�อว้่นท่�	28	มกราคม	2564	นายนท่	 
ลิั�มปิระเสริฐ	กรรมการผู้้�จ้ัดการ	สายบริหารหน่�	 
บริษ้ัท	ชโย	กรุ�ปิ	จัำาก้ด	(มหาชน)	หรือ	CHAYO	 
เปิิดเผู้ยว่่า	บริษ้ัทฯ	ได�ลังนามบ้นทึกข้�อตกลัง 
คว่ามร่ว่มมือทางธุรกิจัก้บ	 บริษั้ท	 
สหการปิระม้ลั	จัำาก้ด	(มหาชน)	หรือ	AUCT	 
ในคร้�งน่�	ถืือเปิ็นคร้�งแรกข้อง	CHAYO	
ในการเพิ่ิ�มพิ่้นธมิตร

 นางสาว่นาร่	อภิเศุว่ตกานต์	น้กวิ่เคราะห์หล้ักทร้พิ่ย์	บริษ้ัทหล้ักทร้พิ่ย์	 
ฟิิลัลิัปิ	(ปิระเทศุไทย)	จัำาก้ด	(มหาชน)	เปิิดเผู้ยว่่า	ฝ่่ายวิ่จ้ัยปิระเมิน	แนว่โน�มผู้ลัการ 
ดำาเนินงานข้องบริษั้ท	ไออาร์พิ่่ซี่	จัำาก้ด	(มหาชน)	หรือ	IRPC

สเปรดปิโตรเคมีีฟื้้�นตัว
IRPCล้่็นปีิฉลู็พุ่ลิ็กกำาไรั

บริษ้ัทต้�งเป้ิาปีิ	64	จัะม่ยอดข้ายอย่้ท่�	27,000	ลั�านบาท	 
แลัะรายได�รว่มอย่้ท่�	28,000	ลั�านบาท	โดยมาจัาก 
การเปิิดต้ว่โครงการใหม่ท่�บริษ้ัทว่างเป้ิาหมายไว่� 
ท่�	31	โครงการ	แบ่งเป็ินโครงการแนว่ราบ	27	โครงการ	 
แลัะโครงการคอนโดมิเน่ยม	4	โครงการ	คิดเป็ินม้ลัค่า 
รว่ม	34,000	ลั�านบาท

มอบทุนสนับสนุน...
นรุุตม์์ เจีียรุสนอง รุองปรุะธานเจ้ีาหน้าทีี่�บริุหารุฝ่่าย 
การุตลาด และ ศุุภารีุ จีายะภูมิ์ ผูู้้จัีดการุฝ่่ายนักลงทุี่น 
สัม์พัันธ์และความ์ยั�งยืนขององค์กรุ ผูู้้แที่น บรุิษััที่ 
เม์เจีอร์ุ ซีีนีเพัล็กซ์ี กรุุ้ป จีำากัด (ม์หาชน) รุ่วม์ม์อบรุายได้ 
จีากการุจีำาหน่ายเซ็ีที่ป๊อปคอร์ุนและเครืุ�องดื�ม์ จีำานวน  
200,000 บาที่ เพัื�อเป็นทีุ่นสนับสนุนให้กับศุูนย์วิจีัย 
วัคซีีนไวรัุสโควิด-19 ของคณะแพัที่ยศุาสตร์ุ จุีฬาลงกรุณ์ 
ม์หาวิที่ยาลัย ผู่้าน ศุ.นพั.เกียรุติ รัุกษ์ัรุุ่งธรุรุม์ ผูู้้อำานวยการุ 
บริุหารุโครุงการุพััฒนาวัคซีีนโควิด-19 ศูุนย์วิจัียวัคซีีน  
คณะแพัที่ยศุาสตร์ุ จุีฬาลงกรุณ์ม์หาวิที่ยาลัย รุ่วม์รัุบม์อบ 

ส่องงบQ4/63ดีเกิินคาด
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ในไตรมาส	4/63	จัะออกมาด่กว่่าท่�คาดไว่�	แม�ส่ว่นต่าง 
ราคาในกลุ่ัมปิิโตรเล่ัยมย้งไม่ฟ้ิ�นต้ว่จัากอุปิสงค์ 
ท่�ย้งไม่กลั้บส้่ภาว่ะปิกติจัากการเกิดระบาด 
รอบใหม่ในหลัายปิระเทศุ	ส่งผู้ลัให�ส่ว่นต่าง 
ราคาท้�งด่เซีลัแลัะแก�สโซีล่ันย้งไม่ฟ้ิ�นต้ว่	โดยอย่้ท่�
เพิ่่ยง	3.69	แลัะ	4.10	เหร่ยญสหร้ฐต่อบาร์เรลั	
ลัดลังจัาก	4.16	แลัะ	4.43	เหร่ยญสหร้ฐต่อบาร์เรลั
	 อย่างไรก็ตาม	ผู้ลัปิระกอบการข้อง	IRPC	 
จัะม่ปัิจัจ้ัยหนุนจัากส่ว่นต่างราคากลุ่ัมปิิโตรเคม่
ท่�กลั้บมาฟิ้�นต้ว่จัากกำาลั้งซีื�อท่�กลั้บมาท้�งเพิ่ื�อ 

แลัะกำาหนดงบปิระมาณการจั้ดซีื �อท ่ �ด ิน	 
8,000	ลั�านบาท
	 ข้ณะท่�ปิระเด็นท่ �ครม.อนุม้ติต่ออาย ุ
การลัดภาษ่ัท่�ดินแลัะสิ�งปิล้ักสร�าง	90%	รว่มท้�ง 
การลัดค่าธรรมเน่ยมการโอนกรรมสิทธิ�เหลืัอ	0.01%	 
จัากเดิม	2.0%	แลัะค่าธรรมเน่ยมการจัดจัำานอง	เหลืัอ	 
0.01%	จัากเดิม	1.0%	หากเป็ินบ�านจัะจัำาก้ดท่� 
ราคาปิระเมินตำ�ากว่่าหรือเท่าก้บ	3	ลั�านบาท	 
ซีึ�งมาตรการน่�ส่งผู้ลัด่ต่อบริษั้ทโดยตรง	

IRPC

CHAYO

SPALI

ด�านการปิระม้ลั	เข้�ามาเสริมแกร่ง	สน้บสนุน 
โอกาสในการซืี�อหน่�ด�อยคุณภาพิ่เข้�ามาบริหาร	 
ในกลัุ่มสินเชื �อรถืจั้กรยานยนต์แลัะรถืยนต์	
จัากเดิมบริษ้ัทฯ	ม่คว่ามเช่�ยว่ชาญในการซืี�อหน่� 
ปิระเภทไม่ม่หล้ักปิระก้น	แลัะหน่�ท่�ม่หล้ักปิระก้น 
เข้�ามาบริหารอย้่แลั�ว่		
	 ท้�งน่�จัากการมองเห็นโอกาสในปิี	2563	 
ท่�ผู่้านมา	สถืานการณ์การแพิ่ร่ระบาดข้องโควิ่ด-19  
แลัะภาพิ่รว่มเศุรษัฐกิจั	 ทำาให�ม่การข้ายหน่� 
กลุ่ัมสินเชื�อรถืจ้ักรยานยนต์	แลัะรถืยนต์	ออกมา 
มากขึ้�น	จัากสถืาบ้นการเงินท้�งกลุ่ัม	Bank	แลัะ	 
Non-Bank	ซึี�งบริษ้ัทฯ	ก็ได�ศึุกษัาตลัาดด้งกล่ัาว่ 
มาก่อนหน�าน่�แลั�ว่	แลัะมองเห็นโอกาสในการ 
ลังทุน	จัากอายุหน่�ท่�ส้�น	ม่รถืเปิ็นหลั้กปิระก้น	
อ่กท้�ง	รถืย้งถืือเป็ินปัิจัจ้ัยท่�	5	ล้ักค�าต�องใช�ในการ 
ดำารงช่วิ่ต	แลัะปิระกอบอาช่พิ่	จึังได�เริ�มรุกตลัาด	 
แลัะเข้�าไปิซืี�อหน่�กลุ่ัมด้งกล่ัาว่เข้�ามาบริหาร	ต้�งแต่ 
ช่ว่งเดือนพิ่ฤศุจิักายนข้องปีิท่�ผู่้านมา	จันถึืงปัิจัจุับ้น	 
บริษ้ัทฯ	ม่พิ่อร์ตหน่�กลุ่ัมรถืยนต์แลัะรถืจ้ักรยานยนต์ 

ใช�สำาหร้บกลัุ่มบรรจัุภ้ณฑ์์อาหาร,	 เครื�องใช� 
ในคร้ว่เรือน,	เว่ชภ้ณฑ์์แลัะสินค�าอิเล็ักทรอนิกส์	
ข้ณะท่�ต�นทุน	Crude	premium	ในไตรมาส	4/63	 
ลัดลังมากกว่่า	1	เหร่ยญสหร้ฐต่อบาร์เรลั
	 นอกจัากน่�	ย้งม่กำาไรจัากสต็อกนำ�าม้น 
ตามราคานำ�าม้นท่�ปิร้บข้ึ�นราว่	4	เหร่ยญสหร้ฐ 
ต่อบาร์เรลั	คาดว่่า	Market	GIM	จัะอย้่ท่�ราว่	 
15	เหร่ยญสหร้ฐต่อบาร์เรลัจัาก	8.70	เหร่ยญสหร้ฐ 
ต่อบาร์เรลัในไตรมาส	3/63	แลัะหล้ังรว่มกำาไรจัาก
สต็อกทำาให�ม่	Accounting	GIM	ท่�ราว่	11	เหร่ยญสหร้ฐ 
ต่อบาร์เรลั	โดยคาดกำาไรสุทธิจัะอย่้ท่�	1,617	ลั�านบาท	 
แต่ภาพิ่รว่มการดำาเนินงานปีิ	63	จัะย้งม่ผู้ลัข้าดทุน 

อย้่ท่�	6,143	ลั�านบาท
	 ท้�งน่�	 ฝ่่ายว่ิจั้ยคาดว่่าผู้ลัปิระกอบการ 
ปีิ64	จัะกล้ับมาม่กำาไรได�อ่กคร้�งท่�ระด้บ	1,868	ลั�านบาท	 
ซีึ �งการฟิ้ �นต้ว่ข้องกลัุ ่มปิิโตรเคม่จัะช่ว่ยให� 
ผู้ลัดำาเนินงานพิ่ลัิกกลั้บมากำาไร	รว่มท้�งย้งได� 
ส่ว่นช่ว่ยจัากโครงการลัดค่าใช�จ่ัายท้�งโครงการเดิม 
ท่�ย้งดำาเนินอย้่แลัะโครงการ	NOAH	ท่�จัะช่ว่ย 
ลัดค่าใช�จั่ายลังจัากเดิม	ข้ณะท่�ส่ว่นต่างราคา
ผู้ลัิตภ้ณฑ์์ท่�ฟิ้�นต้ว่เร็ว่กว่่าท่�คาดไว่�จัึงได�ปิร้บ	 
Market	GIM	เปิ็น	11	เหร่ยญสหร้ฐต่อบาร์เรลั	
ภายใต�สมมติฐานราคานำ�าม้นท่�	52	เหร่ยญสหร้ฐ 
ต่อบาร์เรลั

	 โดยบริษั้ทเตร่ยมเปิิดโปิรโมช้�นต่างๆ 
เพิ่ื�อสน้บสนุนมาตรการด้งกลั่าว่	 ซีึ�งคาดว่่า 
จัะช่ว่ยกระตุ�นคว่ามต�องการซืี�อให�ส้งขึ้�น	ซึี�งเชื�อว่่า 
ผู้้�บริโภคจัะให�ผู้ลัตอบร้บท่�ด่อย่างต่อเนื�อง

ม้ลัค่ารว่มปิระมาณ	6,500	ลั�านบาท
	 “ในช่ว่ง	3	เดือนท่�ผู่้านมา	หล้ังจัากเราได� 
ซืี�อหน่�กลุ่ัมรถืจ้ักรยานยนต์	แลัะรถืยนต์	เข้�ามา 
บริหาร	จัากสถืาบ้นการเงินราว่	3		แห่ง	ม้ลัค่ารว่ม 
ปิระมาณ	6,500	ลั�านบาท	ปิรากฏว่่า	ม่ลั้กค�า 
แสดงคว่ามปิระสงค์จัะชำาระหน่�	ต�องการปิิดบ้ญช่	 
แลัะไม่ต�องการให�ยึดรถื	 จัำานว่นพิ่อสมคว่ร	
เราจัึงมองหาพิ่้นธมิตรทางด�านการปิระม้ลั	 
เพืิ่�อนำารถืจ้ักรยานยนต์	แลัะรถืยนต์	เข้�ามาร่ว่ม 
ปิระม้ลัข้ายทอดตลัาด	 จัึงเปิ็นท่�มาข้องการ 

จ้ับมือก้บ	บมจั.สหการปิระม้ลั	ในคร้�งน่�	เพิ่ราะ 
หากม่การคืนรถืหรือยึดรถื	 เราสามารถื 
ดำาเนินการก้บพ้ิ่นธมิตรด�านการปิระม้ลัท่�ได�ร้บ 
การยอมร้บ	แลัะม่มาตรฐานสากลั	ทำาให�ล้ักค�า 
ว่างใจัได�ในเรื�องข้องการปิระเมินราคา	ม่การ 
ซีื�อข้ายอย่างเปิ็นธรรม	 เพิ่ิ�มโอกาสให�ลั้กค�า 
ในการปิิดบ้ญช่	 แลัะชำาระหน่�	 อย่างไรก็ด่	
CHAYO	ย้งว่างแผู้นในการข้ยายพิ่อร์ตซีื�อหน่� 
กลัุ่มด้งกลั่าว่เพิ่ิ�มเติมอ่ก	 คาดจัะเห็นคว่าม 
ช้ดเจันมากข้ึ�นในปิีน่�”	นายนท่	กลั่าว่

	 ด�านดร.ปิระท่ปิ	ต้�งมติธรรม	ปิระธาน 
กรรมการบริหาร	SPALI	กล่ัาว่ว่่า	บริษ้ัทม่คว่ามพิ่ร�อม 
ทางต�นทุนทางการเงิน	จัากอ้นด้บเครดิตองค์กร 
จัาก	ทริสเรทติ�ง	 ระด้บ	A	สะท�อนถืึงสถืานะ 
ทางการเงินท่�แข้็งแกร่ง	คว่ามสามารถืในการ 
ดำาเนินธุรกิจัท่�ม่การเติบโต	 แลัะม่แนว่โน�ม 
ในการสร�างรายได�	แลัะกำาไรข้องบริษั้ทอย่าง 
ต่อเนื�อง	 ซีึ�งในปิีน่�บริษั้ทจัะข้ยายการลังทุน 
ในต่างปิระเทศุต่อเนื�อง	 โดยคาดว่่าปิีน่�จัะม ่
รายได�จัากการข้ายในต่างปิระเทศุปิระมาณ	
5,350	ลั�านบาท

ไตรเตชะไตรเตชะ
ตั้้�งมตั้ธิรรมตั้้�งมตั้ธิรรม
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บริิษััท เอเช่ี่�ยนซ่ี คอร์ิปอเริชัี่�น จำำ�กััด (มห�ชี่น) หรืิอ ASIAN เดินหน้� 
ส่่งกัำ�ลัังให้เจ้ำ�หน้�ท่�ส่�ธ�ริณสุ่ข แลัะเจ้ำ�หน้�ท่�ในจัำงหวััดส่มุทริส่�คริ  
โดยกั�ริร่ิวัมทำ�อ�ห�ริกัล่ัอง ปรุิงส่ดใหม่ทุกัวัันมอบให้กัับโริงพย�บ�ลั 
ส่มุทริส่�คริทุกัวััน ย�วัไปจำนกัว่ั�ส่ถ�นกั�ริณ์กั�ริแพร่ิริะบ�ดของ 
โควิัด-19 จำะคล่ั�คลั�ย เพื�อเป็นกั�ริขอบคุณทั�งคณะแพทย์ พย�บ�ลั  
แลัะเจ้ำ�หน้�ท่� ท่�ดูแลัผูู้้ป่วัย ณ โริงพย�บ�ลัส่มุทริส่�คริ โดย ASIAN  
ขอร่ิวัมเป็นส่่วันหน่�งในกั�ริช่ี่วัยเหลืัอ เพื�อผู่้�นวิักัฤตน่�ไปด้วัยกััน

น�ยส่มจิำตร์ิ เป่�ยมเปริมสุ่ข กัริริมกั�ริบริิห�ริ บริิษััท ส่โตนเฮ้้นจ์ำ อินเตอร์ิ 
จำำ�กััด (มห�ชี่น) หรืิอ STI พร้ิอมคณะ ม�เย่�ยมชี่ม ศููนย์ BIM LAB แลัะฟััง 
บริริย�ยในเรืิ�องแผู้นกั�ริดำ�เนินง�น พร้ิอมห�รืิอควั�มร่ิวัมมือในกั�ริจัำดทำ� 
ม�ตริฐ�น BIM แลัะกั�ริจัำดกิัจำกัริริมร่ิวัมกัับส่ถ�บัน BIM แห่งปริะเทศูไทย ท่� 
อ�ค�ริวัิศูวักัริริมส่ถ�นแห่งปริะเทศูไทยฯ โดยม่ น�ยทศูพริ ศูริ่เอ่�ยม 
ผูู้้อำ�นวัยกั�ริส่ถ�บัน บริริย�ยส่รุิปแลัะต้อนรัิบ
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ASIAN มอบอาหารกล่อง ร่วมต้านภัยโควิด-19

STI Group ร่วมหารือจััดทำามาตรฐาน BIM กับ วสท.

ภาพข่าว

NDR กางแผนปิีฉลุ้่โต่ 20%
  “ชััยัสิ์ท์ธิิ์� สั์มฤท์ธิิ์วณิิชัชัา”	กรรมการ 
ผู้้�จั้ดการ	 บมจั.	 เอ็น.ด่.ร้บเบอร์	 (NDR)	 
เปิิดตำารายุทธแผู้นธุรกิจัปีิฉล้ั	เตร่ยมเดินหน�า
รุกท้�งตลัาด	Mass	Market	แลัะ	Niche	Market	 
พิ่ร�อมมองภาพิ่รว่มอุตสาหกรรมยางรถืจ้ักร 
ยานยนต์น่าจัะสดใส	หลั้งจัากม่การส้�งซีื�อ 
อาหารออนไลัน์เพิ่ิ�ม	ส่งผู้ลัให�ม่การใช�งาน 
รถืจั้กรยานยนต์เพิ่ิ�มข้ึ�น	ต้�งเปิ้ารายได�ปิีน่� 
เติบโต	20%	จัากปีิก่อน	บนสมมติฐานโควิ่ด-19	 
ไม่รุนแรงแลัะเริ�มกระจัายว้่คซ่ีนช่ว่งกลัางปีิน่� 

บอ่ส์ WGE ท์้่มส์้ดีกำาลุ้ัง 
  ยิ�มร้บเรื�องด่ๆ	ต�นปิีฉลั้	สำาหร้บ	บมจั. 
เว่ลั	เกรด	เอ็นจัิเน่ยริ�ง	(WGE)	ปิระเดิมคว่�า	 
2	งานใหญ่มาได�แบบชิลัๆ	รว่มม้ลัค่า	710	ลั�านบาท	 
ด้น	Backlog	แตะ	2,156	ลั�านบาท	งานน่�ร้บร้� 
รายได�ยาว่ๆ	แถืมย้งม่งานใหม่ท่�รอปิระม้ลั 
อ่กกว่่า	4,500	ลั�านบาท	อย่างน่�ต�องปิรบมือร้ว่ๆ	 
ให�ก้บ	บอสหนุ่มคนเก่ง	“เกรียังศัักดิี� บัวน่้ม”  
ทุ่มเทสุดกำาลั้ง	 เพิ่ื�อผู้ลั้กด้นผู้ลังานปิีน่�ให� 
เติบโตก�าว่กระโดด

EKH ส์ัญญาณิQ4ฟื้อ่ร์มดีี
  บมจั.เอกช ้ยการแพิ่ทย์ 	 (EKH)	 
ส่งส้ญญาณบว่ก	งบไตรมาส	4/63	ม่ลุั�นออกมา 
ด่ท่�สุดข้องปีิ	จัากจัำานว่นคนไข้�ใช�บริการเพิิ่�ม 
ราว่	80%	หล้ักๆ	มาจัากยอดผู้้�ใช�บริการเข้�าร้บ 
การตรว่จัไว่ร้สโคว่ิด-19	 แถืมได�ผู้้�ปิ่ว่ยใน 
แลัะผู้้�ป่ิว่ย	นอกจัากการติดเชื�อ	RSV	ในเด็ก 
เข้�ามาสมทบ	งานน่�	“นพ.อ่ำานาจ เอ่่�อ่อ่ารีมิต่ร”  
การ้นต่ผู้ลังาน
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