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RSรุุกผลิิตสิินค้้าจากกัญชง
โบรุกเชียร์ุ‘ซ้ื้�อ’ อัพเป้้า25บาท

EGCOเข้้าซื้้ �อ28%
หุุ้้น“Linden Topco” 
ค้าดจบดีลิQ2/64

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - WICE ดัันิผลงานิปีี 64 นิิวไฮต่่อ  ต่ั�งเปี้ารายไดั้ 
3,800 ล้านิบาท์ ชููกลยุท์ธ์์เน้ินิรับงานิมาร์จิิ้�นิสู์ง ผนึิกบริษััท์ในิเครือ 
อัพฐานิลูกค้าจิ้ีนิ โชูว์จิุ้ดัแข็็งบริการครบวงจิ้ร qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - RS จิ้ับมือพันิธ์มิต่รพร้อม 
รุกผลิต่-จิ้ำาหนิ่ายผลิต่ภััณฑ์์ท์ี�มีส์ารส์กัดัจิ้าก 
กัญชูง เต่รียมจิ้ัดัเต่็มท์ุกชู่องท์างจิ้ำาหนิ่าย  
โบรกเชูียร์ซื้ื�อ  เปี้า  25  บาท์

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - EGCO เข็้าซื้ื�อหุ้นิ  
“Linden Topco” ผู้ผลิต่ไฟฟ้าข็นิาดัใหญ่ 
ในิส์หรัฐฯ จิ้ำานิวนิ 28%  คาดักระบวนิการ 
แล้วเส์ร็จิ้ Q2/64 ฟากโบรกฯแนิะ “ซืื้�อ”  
ให้เปี้า 290 บาท์
	 นายเทพรััตน์		เทพพิทักษ์์	กรัรัมการั 
ผู้้�จััดการัใหญ่่	บรัิษ์ัท	ผู้ลิิตไฟฟ้า	จัำากัด	 
(มหาชน)	หรืัอ	EGCO	เปิิดเผู้ยว่่า	บริัษั์ท 
อนุมัติให�บริัษั์ท	เอ็กโก	ลิินเดน	ท้	แอลิแอลิซีี	 
(EGCO	Linden	II,	LLC)	ซี่�งเปิ็นบรัิษ์ัท 
ย่อยที�	EGCO	ถืือหุ�นทั�งหมด	ได�ลิงนาม 
สััญ่ญ่าซีื�อขายหุ�นกับ	บรัิษ์ัท	เออีไอเอฟ	
ลิินเดน	เอสัพีวี่	แอลิแอลิซีี	(AEIF	Linden	 
SPV,	LLC)	แลิะบริัษั์ท	ไฮสัตาร์ั	แคปิปิิตอลิ	 
จีัพี	โฟร์ั	แอลิพี	(Highstar	Capital	GP	IV,	L.P.)	 

	 นายช้เดช	คงสุันทรั	กรัรัมการัผู้้�จััดการัฝ่่ายพัฒนาธุุรักิจั	บริัษั์ท	ไว่ส์ั	 
โลิจิัสัติกส์ั	จัำากัด	(มหาชน)	หรืัอ	WICE	เปิิดเผู้ยว่่า		บริัษั์ทตั�งเป้ิาผู้ลิงานปีิ	64	 
นิว่ไฮต่อเนื�อง	หรัือรัายได�เติบโต	3,800	ลิ�านบาท

ปีี64ปี๊�มรายได้้3.8พัันล้้าน เล้็งดู้ด้ลู้กค้้าย้ายฐานหนีจีีน
WICEดันผลิงานนิวไฮต่อ

	 นายสุัรัชัย	เชษ์ฐโชติศัักดิ�	ปิรัะธุานเจั�าหน�าที� 
บริัหารั	บริัษั์ท	อาร์ัเอสั	จัำากัด	(มหาชน)	หรืัอ	RS	เปิิดเผู้ยว่่า	 
บริัษั์ทมีคว่ามสันใจัที�จัะผู้ลิิตแลิะจัำาหน่ายผู้ลิิตภััณฑ์์ 
ที�มีสัารัสักัดจัากกัญ่ชง

 ม.ลิ.	จิัรัเศัรัษ์ฐ	ศุัขสัวั่สัดิ�	กรัรัมการัผู้้�จััดการัใหญ่่แลิะปิรัะธุานเจั�าหน�าที� 
บรัิหารั	(ที�	5	จัากซี�าย)	บรัิษ์ัท	กรัุงเทพปิรัะกันชีวิ่ต	จัำากัด	(มหาชน)	พรั�อมคณะผู้้�บรัิหารัแลิะพนักงาน	รั่ว่มถืว่าย 
แจักันดอกไม�แลิะลิงนามถืว่ายพรัะพรัหน�าพรัะฉายาลิักษ์ณ์	สัมเด็จัพรัะกนิษ์ฐาธุิรัาชเจั�า	กรัมสัมเด็จัพรัะเทพรััตน 
รัาชสัุดาฯ	สัยามบรัมรัาชกุมารัี	 ให�ทรังมีพรัะพลิานามัยแข็งแรังสัมบ้รัณ์แลิะหายจัากพรัะอาการัปิรัะชว่รัโดยเรั็ว่	 
ณ	ศัาลิาสัหทัยสัมาคม	ในพรัะบรัมมหารัาชว่ัง
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แลิะรัักษ์าอัตรัากำาไรัสัุทธุิปิรัะมาณ	6%
	 โดยบรัิษ์ัทจัะมุ่งเน�นเพิ�มคว่ามสัามารัถื 
การัทำากำาไรัให�ส้ังข่�นจัากธุุรักิจัให�บริัการัโลิจิัสัติกส์ั 
ขนส่ังข�ามชายแดน	(Cross	Border	Services)	
ภัายใต�การับรัิหารังานของบรัิษ์ัทรั่ว่มทุน	ETL	
โดยเตรัียมปิรัับแนว่ทางการับรัิหารัจััดการั 
ว่างแผู้นลิดต�นทุนให�มีปิรัะสัิทธุิภัาพยิ�งข่ �น	 
พรั�อมทั�งขยายการัให�บรัิการัขนสั่งสัินค�าที�มี 

WICE

EGCO

RS

เมื�อว่ันที�	 29	ม.ค.64	ลิงทุนในสััดสั่ว่น	28%	
ในบรัิษ์ัท	ลิินเดน	ทอปิโก�	แอลิแอลิซีี	(Linden	
Topco	LLC)	คาดว่่าการัซืี�อขายหุ�นจัะแลิ�ว่เสัร็ัจั 
ในไตรัมาสั		2/64	
 โดย	“Linden Topco”	ดำาเนินธุุรักิจัโรังไฟฟ้า 
โคเจันเนอเรัชั�น	ซ่ี�งใช�ก๊าซีธุรัรัมชาติเป็ินเชื�อเพลิิง	 
มีขนาดกำาลิังการัผู้ลิิตรัว่ม	 972	 เมกะว่ัตต์
(โรังไฟฟ้า	Linden	Cogen)	ตั�งอย่้ที�รััฐนิว่เจัอร์ัซีีย์	
สัหรััฐอเมรัิกา		ขายไฟฟ้าแลิะให�บรัิการัเสัรัิม 
คว่ามมั�นคงในรัะบบไฟฟ้า	(Ancillary	Services)	 
แก่รัะบบแลิะโครังข่ายไฟฟ้าในรััฐนิว่ยอรั์ก	
(NY-ISO	Zone	J)	แลิะตลิาดซืี�อขายไฟฟ้า	PJM	

มาร์ัจิั�นส้ัง	แลิะเพิ�มปิริัมาณสิันค�าเที�ยว่ขากลัิบ 
ให�สั้งข่�น
	 ขณะเดียว่กัน		บริัษั์ทได�ทยอยลิงทุนสัั�งซืี�อ 
ต้�คอนเทนเนอร์ัเพิ�มปิรัะมาณ	200	ต้�	คาดว่่าจัะ 
สัามารัถืรัับต้�ได�ครับภัายในไตรัมาสั	2/64	หลัิงจัาก 
ที�ผู่้านมาภัาว่ะต้�คอนเทนเนอร์ัขาดตลิาด	ทำาให� 
ลิ้กค�าทั�งในปิรัะเทศัแลิะต่างปิรัะเทศัหันมา 
ใช�บรัิการั	Cross	Border	เพิ�มข่�น
 อีกทั�งขยายฐานล้ิกค�าไปิยังอุตสัาหกรัรัม 
ที�หลิากหลิาย	รัว่มถ่ืงขยายฐานล้ิกค�าที�ต�องการั 

ย�ายฐานการัผู้ลิิตจัากจีันมาส่้ัแถืบเอเชียตะวั่นออก 
เฉียงใต�	โดยเฉพาะปิรัะเทศัไทย	เวี่ยดนาม	แลิะ 
กัมพ้ชา	 แลิะเน�นกลิยุทธุ์ให�คำาแนะนำาลิ้กค�า 
ผู้่าน	WICE	Supply	Chain	Solutions	Co.,Ltd.	 
(บริัษั์ทย่อย)	ให�บริัการัด�าน	Supply	Chain	ครับว่งจัรั 
	 อย่างไรัก็ตาม	บริัษั์ทยังคงเดินหน�าสัรั�าง 
โครังข่ายพันธุมิตรัทั�งในปิรัะเทศัแลิะต่างปิรัะเทศั	 
โดยมุ่งเน�นตลิาดจีันเป็ินหลัิก	ทั�งในฮ่องกง	เซีียงไฮ�	 
กว่างโจัว่	เซีินเจัิ�น	เพื�อเพิ�มขีดคว่ามสัามารัถืทาง 
ธุุรักิจั	ขยายฐานลิ้กค�าขนาดกลิาง-เลิ็กเพิ�มข่�น

	 จั่งได�ให�บรัิษ์ัท	ไลิฟ์สัตารั์	จัำากัด	ซี่�งเปิ็น 
บรัิษ์ัทในเครัือ	เข�าจัับมือกับสัถืาบันว่ิจััยชั�นนำา		 
เพื�อศ่ักษ์าแลิะคิดค�นส้ัตรัเพื�อนำากัญ่ชงมาพัฒนา 

PS	North	ในรััฐนิว่เจัอรั์ซีีย์	ซี่�งเปิ็นตลิาดไฟฟ้า	
2	แห่งมีคว่ามต�องการัไฟฟ้าแลิะกำาลิังไฟฟ้า 
สัำารัองสั้งที�สัุดในสัหรััฐฯ
	 นอกจัากนี�โรังไฟฟ้า	Linden	Cogen	ยังมี 

แลิะพันธุมิตรัทางธุุรักิจั	จัะสัามารัถืแลิะจัำาหน่าย 
ได�ทันที	หลัิงจัากได�เตรีัยมกรัะบว่นการัต่างๆ		ไว่�แลิ�ว่ 
	 ปิัจัจัุบันบรัิษ์ัทมีฐานข�อม้ลิลิ้กค�ากว่่า	 
1.6	ลิ�านรัาย	จั่งสัามารัถืเข�าถื่งลิ้กค�าได�อย่าง 
สัะดว่ก		พรั�อมทั�งคาดว่่าจัะได�ผู้ลิตอบรัับที�ด ี
จัากผู้้�บริัโภัค		โดยการัจัำาหน่าย		จัะขายผู่้านอาร์ัเอสั	 
มอลิลิ์	(RS	Mall)	ที�เปิ็นแพลิตฟอรั์มจัำาหน่าย 
สัินค�าแลิะบรัิการัเพื�อสัุขภัาพ,	จัำาหน่ายในทุก 
ช่องทาง	ทั�งออนแอรั์	แลิะออนไลิน์,	ผู้่านทีม 
เทเลิเซีลิลิ์	กว่่า	500	คน	เปิ็นต�น
	 ด�าน		บลิ.ฟิลิลิิปิ		(ปิรัะเทศัไทย)		รัะบุว่่า	จัาก 
การัปิรัะเมิน	 RS	 คาดการัณ์รัายได�ในปิี	 64	 
เพิ�มเป็ิน	4,827	ลิ�านบาท	ส่ัว่นกำาไรัสุัทธิุมองว่่า 
จัะทำาได�	730	ลิ�านบาท	ส่ัว่นหน่�งมาจัากการัรัับร้ั� 
สั่ว่นแบ่งกำาไรั		(หักดอกเบี�ย)		จัากเชฎฐ์	เอเชีย	 
ที�คาดไว่�	54	ลิ�านบาท	แลิะหากปิิดดีลิซืี�อกิจัการั 
ได�เพิ�ม		จัะส่ังผู้ลิดีมากข่�น	รัาคาพื�นฐานปิรัับเป็ิน	
25	บาท	คงคำาแนะนำา “ซื้ื�อ”

แลิะต่อยอดเป็ินผู้ลิิตภััณฑ์์นวั่ตกรัรัม	ทั�งในส่ัว่น 
ของสักินแครั์	เครัื�องดื�ม	แลิะอาหารัเสัรัิม
	 รัว่มถ่ืงได�เจัรัจัากับพันธุมิตรัที�เป็ินผู้้�ปิล้ิก 
กัญ่ชงเชิงพาณิชย์	 โรังสักัด	แลิะผู้้�ผู้ลิิตอย่าง 
เป็ินทางการั	ไว่�แลิ�ว่	ดังนั�น		ในรัะยะต่อไปิ		บริัษั์ท 

สััญ่ญ่าขายไอนำ�าแลิะไฟฟ้ารัะยะยาว่	กับผู้้�รัับซืี�อ 
รัายใหญ่่ที�มีคว่ามน่าเชื �อถืืออย้่ในอันดับที� 
น่าลิงทุน	(Investment	Grade)	
	 ด�านฝ่่ายว่ิเครัาะห์หลิักทรััพย์	บลิ.ย้โอบี 
เคย์เฮียน	เผู้ยว่่า	จัากการัปิรัะเมิน	EGCO	เชื�อว่่า 
จัะมีผู้ลิการัดำาเนินงานที�ดีในไตรัมาสั	 4/63	 
เนื�องจัากผู้ลิงานตามฤด้กาลิของ	Paju	แลิะ	XPCL	 
นอกจัากนี�คาดว่่ากำาไรัหลิักจัะเพิ�มข่�น	15%	 
จัากช่ว่งเดียว่กันปิีก่อน	โดยปิีนี�บรัิษ์ัทมีเงินสัด 
ในมือ	18,000	ลิ�านบาท	จั่งคาดว่่า	EGCO	จัะ 
ปิรัะกาศัซืี�อกิจัการัใหม่	2-3	แห่งในรัะหว่่างปีินี�	
แลิะคาดว่่าจัะจั่ายเงินปิันผู้ลิเพิ�มข่�นสัำาหรัับ 
คร่ั�งปีิหลัิง	ดังนั�นจ่ังแนะนำา	“ซืื้�อ”	รัาคาเป้ิาหมาย	 
290	บาท
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – “อมรเท์พ” ชูี�การลดั 
ดัอกเบี�ยนิโยบายไม่ใชู่เรื�องจิ้ำาเปี็นิในิการ
ปีระชูุมวันิท์ี� 3ก.พ.นิี� แนิะภัาครัฐเร่งเต่ิม 
ส์ภัาพคล่องให้คนิรายได้ัน้ิอยและเอส์เอ็มอี  
ผ่านิโครงการซื้อฟต่์โลนิ 
	 ดรั.อมรัเทพ	 จัาว่ะลิา	 ผู้้�ช่ว่ยกรัรัมการั 
ผู้้�จััดการัใหญ่่	สัำานักวิ่จััย	ธุนาคารั	ซีีไอเอ็มบี	ไทย	 
จัำากัด	(มหาชน)	หรืัอ	CIMBT	เปิิดเผู้ยว่่า	ภัาพรัว่ม 
เศัรัษ์ฐกิจัไทยกำาลิังเผู้ชิญ่ว่ิกฤติอีกครัั�งจัากการั 
รัะบาดรัอบใหม่ของโคว่ิด-19	 มาตรัการัรัักษ์า 
รัะยะห่างที�เข�มงว่ดมากข่�นมีผู้ลิต่อกิจักรัรัม 
ทางเศัรัษ์ฐกิจัที�สั่งผู้ลิให�คนรัะมัดรัะว่ังการัใช�จั่าย	 
รัายได�ครััว่เรืัอนลิดลิง	คนว่่างงานมากข่�น	กำาลัิงซืี�อ 
หดหาย	เศัรัษ์ฐกิจัไทยเสีั�ยงหดตัว่เทียบไตรัมาสั 
ก่อนหน�าแลิะอาจัมีผู้ลิต่อการัฟ้�นตัว่ทางเศัรัษ์ฐกิจั 
ในช่ว่งที�เหลิือของปิี
  ขณะที�ในมุมของผู้้�กำาหนดนโยบายเศัรัษ์ฐกิจั	 
จั่งต�องมีมาตรัการักรัะตุ�นทั�งทางการัคลิังแลิะ 
การัเงิน	ซ่ี�ง	กรัะทรัว่งการัคลัิงได�ออกมาตรัการั 
เรัาชนะ	หรัือการัโอนเงินให�ผู้้�ได�รัับผู้ลิกรัะทบ 
เปิ็น	3,500	บาทเปิ็นเว่ลิาสัองเดือน	รัว่มทั�งม ี
มาตรัการัคนลิะคร่ั�ง	หรืัอการัลิดค่าครัองชีพอื�นๆ	 
เพิ�มเติม	ซ่ี�งมองว่่ามาตรัการัทางการัคลัิงรัอบนี� 
ใช�เงินไม่มากเท่ารัอบก่อน	 อาจัด�ว่ยรััฐบาลิ 

CIMBTสิะกิดรัุฐเรุ่งเติมสิภาพค้ล่ิอง

ไม่ได�ปิรัะกาศัลิ็อกดาว่น์ทั�ว่ปิรัะเทศั	แต่คว่าม
รัุนแรังทางเศัรัษ์ฐกิจัมีไม่น�อย	
	 อย่างไรัก็ตาม	 มาตรัการัที �ช ่ว่ยเติม 
สัภัาพคล่ิองให�คนมีรัายได�น�อย	มาตรัการัอัดฉีด 
ซีอฟท์โลินหรืัอการัปิล่ิอยสิันเชื�อให�กลุ่ิม	SMEs	 
ทำาได�น�อยมาก	ขัดแย�งกับสัภัาพคล่ิองในรัะบบ 
มีสั้งมากจัากเงินออมที�ลิ�น	 โดยเฉพาะธุุรักิจั 
ขนาดใหญ่่แลิะครััว่เรัือนที�มีรัายได�ปิานกลิาง- 
สั้งยังลิังเลิในการัใช�จั่ายแลิะการัลิงทุน	ซี่�งการั 
แก�ไขอาจัไม่ใช่การัลิดดอกเบี�ย	แต่คว่รัเป็ินการั 
แก�ปิัญ่หาเฉพาะจัุด	 เช่น	การัหยุดภัารัะการั 
จั่ายหนี�	 หรัือการัอัดฉีดเงินก้ �ให�ธุุรักิจัแลิะ 
ครััว่เรัือนเพื�อต่อลิมหายใจัช่ว่งขาดรัายได�	

	 ทั�งนี�	 เครัื�องมือด�านดอกเบี�ยยังจัำาเปิ็นที�
จัะต�องนำามาใช�	แต่มองว่่ารัอบว่ันที�	3	ก.พ.นี�	
ทางกนง.อาจัเลิือกลิดดอกเบี�ยที�นำาสั่งกองทุน 
ฟ้�นฟ้หรัือ	FIDF	ซี่�งปิัจัจัุบันอย้่ที�	 0.23%	ลิง 
ทั�งหมด	ซ่ี�งจัะช่ว่ยลิดภัารัะรัายจ่ัายล้ิกหนี�	แลิะ 
เพิ�มแรังจั้งใจัให�คนลิงทุนหรัือใช�จั่ายมากข่�น	 
แลิะคาดว่่ากนง.จัะปิรัับลิดดอกเบี�ยในการั 
ปิรัะชุมว่ันที�24	มี.ค.	แม�การัลิดดอกเบี�ยไม่ใช ่
ทางออกที�ดีเท่ากับการัแก�ปิัญ่หาเฉพาะจัุด 
เช่น	ปิลิ่อยซีอฟท์โลินแลิะปิรัับโครังสัรั�างหนี�	 
แต่การัลิดดอกเบี�ยนโยบาย	แลิะ	FIDF	พรั�อมกับ 
การัทำา	QE	จัะช่ว่ยให�เศัรัษ์ฐกิจัไทยฟ้�นตัว่ได�
เรั็ว่ข่�น

บััตรเครดิิตทีีเอ็็มบีัและบััตรเครดิิตธนชาต ร่วมกัับั คิง พาวเวอ็ร์ ให้้สมาชิกั 
บััตรรับัส่วนลดิและเครดิิตเงินคืน 3 ค้้ม เมื�อ็ช้อ็ปทีี� www.kingpower.com  
และแอ็ปพลิเคชัน KING POWER ตั�งแต่วันนี� ถึึง 28 กั.พ.64 สอ็บัถึาม 
รายละเอ็ียดิเพิ�มเติมทีี� Contact Center สำาห้รับัลูกัค้าบััตรเครดิิต 
ทีีเอ็็มบีั โทีร. 1558 และลูกัค้าบััตรเครดิิตธนชาต โทีร. 1770

มอ็บัสิทีธิพิเศษสำาห้รับัผูู้้ถืึอ็บััตรเครดิิตเคทีีซีี-มาสเตอ็ร์กัาร์ดิ ท้ีกัประเภที รับัส่วนลดิ 200 บัาที  
เมื�อ็ช้อ็ปผู้่านอ็อ็นไลน์ดิ้วยบััตรเครดิิตเคทีีซีี-มาสเตอ็ร์กัาร์ดิที้กัประเภที ครบั 1,299 บัาที 
ต่อ็รายกัาร กัับั 3 พันธมิตรชั�นนำา  ช้อ็ปป้� (Shopee), ลาซีาด้ิา (Lazada) และโพเมโล (Pomelo) และ 
ยังสามารถึแลกัรับัเครดิิตเงินคืนไดิ้อ็ีกั 10% พร้อ็มคะแนน KTC FOREVER สูงส้ดิ X10 
เมื�อ็ลงทีะเบีัยนตามกัำาห้นดิ สามารถึคลิกัดูิรายละเอี็ยดิได้ิทีี�https://ktc.today/apply-card  ห้รือ็ 
ติดิต่อ็ “เคทีีซีี ทัีช” ท้ีกัสาขาทัี�วประเทีศ ห้รือ็  KTC Phone โทีร. 0-2123-5000
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ทีเอ็มบี-ธนชาตมอบส่วนลดและเครดิตเงินคืน

เคทีซี-มาสเตอร์การ์ดโชว์เหนือ

ภัาพข็่าว

ดร.อมรเทพ  ดร.อมรเทพ  
จาวะลาจาวะลา


