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SKE

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - JWD ปิิดดีล 
ร่ว่มมอื-เข้า้ลงท์นุิ 2 ดลีผ่า่นิฉลยุ  
ต่่อยอดธุุร่กิิจโลจิส์ต่ิกิส์์ในิมือ 
คร่บวงจร่ ดา้นิโบร่กิเกิอร่ฟ์ันัิธุง 
ผ่ลงานิไต่ร่มาส์ 4/64 พีีคส์ุด 
ข้องปิีนิี� ชี้ี�เปิ้าร่าคา 18.60 บาท์

ลุุยขยายธุุรกิิจพลัุงงานลุุยขยายธุุรกิิจพลัุงงาน รายได้้ปีี65แตะ1พันลุ.

JWDปิิดดีลต่่อยอดโลจิิสติ่กส์
โบรกสอ่งกำ�ไรQ4/64โดดเดน่

ATP30
ผลง�นคร่�งหลังสดใส
คว้�้ง�นใหม่่กล่ม่่ปิต่ท.
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์ ์- ATP30 มองผ่ลงานิคร่่�งปิหีลัง 
ส์ดใส์ พีร่อ้มควา้ส์ญัญาธุุร่กิิจใหม ่“อร่ณุ พีลสั์”  
จากิบริ่ษััท์ย่อยในิเครื่อ ปิต่ท์. ร่ว่มบริ่หาร่ฟีัด 
ร่ถมินิิบัส์ไฟัฟั้า
 นายปิิยะ เตชากููล กูรรมกูารผูู้�จัดักูาร บรษิัทั 
เอทพีีี 30 จัำากัูด (มหาชน) หรือ ATP30 เปิดิเผู้ยว่า่  
บริษััทตกูลงทำาสััญญาให�บริกูารบริหารจััดกูาร
กูารเดนิรถโดยสัารไฟฟ้ามนิบิสัั (E-Bus) กูบั บรษิัทั  
อรณุ พีลัสั จัำากัูด มผีู้ลตั�งแต ่1 ต.ค. 64 ถงึ 31 พี.ค. 68  
ระยะเว่ลา 44 เดือน หรือ 3 ปิี 8 เดือน หลังจัากูที� 
ได�เริ�มให�บริกูารบรหิารจัดักูารธุุรกิูจัรถไฟฟ้าให�เชา่ 
กูบั บรษิัทั อวีี่ ม ีพีลสัั จัำากูดัตั�งแต ่ว่นัที� 1 สั.ค. 64  
ที�ผู้า่นมา โดย ATP30 สัง่เจั�าหน�าที�ทั�งฝ่า่ยกูารเดนิรถ  
ฝ่า่ยเทคนิค ตลอดจันฝ่า่ยซ่อ่มบำารงุ เข้�าไปิให�บริกูาร 
ดังกูล่าว่

รบัทรพัยเ์ข้�้กระเป๋ิ�80ล.

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

ส์ยามแกิ๊ส์ฯ ร่่วมบร่ิจาคส์ิ�งข้องอุปิโภค
 บริษัทั สัยามแกูส๊ั แอนด ์ปิโิตรเคมคัีลส์ั จัำากัูด (มหาชน) (SGP) โดยคุณพีชัรา ว่รีบว่รพีงศ์์  
รองปิระธุานกูรรมกูาร เป็ินตวั่แทนบริษัทัในกูารส่ังมอบสัิ�งข้องอุปิโภค อาทิเชน่ ข้�าว่สัาร และนำ�าดื�ม  
เพืี�อสันับสันุนกูารจััดทำาศ์ูนย์พัีกูคอยว่ัดดว่งแข้ และเพืี�อบรรเทาคว่ามเดือดร�อนให�กูับ 
ผูู้�ได�รับผู้ลกูระทบจัากูกูารติดเชื�อไว่รัสัโคว่ิด-19 ในเข้ตชุมชน

 นายชว่นินทร์ บณัฑิิตกูฤษัดา  
ปิระธุานกูรรมกูารบริหารและ
ปิระธุานเจั�าหน�าที�บริหาร บริษััท  
เจัดบัเบิ�ลยดู ีอนิโฟโลจัสิัตกิูส์ั จัำากัูด  
(มหาชน) หรือ JWD เปิิดเผู้ยว่่า

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SKE ยอมร่ับข้้อเส์นิอยกิเลิกิ
ส์ญัญา PTT พีร่อ้มร่บัเงนิิ 80 ลา้นิบาท์ หวังนิำาเงนิิ 
ชี้ำาร่ะหนีิ�-ลงทุ์นิเพีิ�ม ปิักิหมุดปีิ 65 ร่ายได้แต่ะ 
1,000 ล้านิบาท์ ลุยข้ยายธุุร่กิิจพีลังงานิ 
 นายจักัูรพีงสั ์สัเุมธุโชตเิมธุา กูรรมกูารผูู้�จัดักูารใหญ่  
บริษััท สัากูล เอนเนอยี จัำากูัด (มหาชน) หรือ SKE  
เปิดิเผู้ยว่่า บรษิัทัได�ยกูเลกิูสัญัญาจั�างอดักูา๊ซ่ธุรรมชาติ 
ข้องสัถานก๊ีูาซ่ธุรรมชาตหิลกัูเอกูชน (บ�านนา-แกู่งคอย)  
จัังหว่ัดสัระบุรีจักัรพงส์ ์ส์เุมธโชติเิมธาจักัรพงส์ ์ส์เุมธโชติเิมธา
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และสัญัญาที�เกีู�ยว่ข้�องระหว่่างบริษัทักัูบ ข้อง  
บริษััท ปิตท. จัำากูัด (มหาชน) ซ่ึ�งมีระยะเว่ลา
ตามสััญญาเหลืออยู่ปิระมาณ 9 ปิี 1 เดือน  
(ครบกูำาหนดสััญญาปิี 2573)
 ข้ณะที�กูารยืนยันรับข้�อเสันอยกูเลิกู 
สััญญาดังกูล่าว่และที�เกีู�ยว่ข้�องนั�น บริษััท 
จัะได�รับเงินเข้�ามาจัำานว่น 80 ซ่ึ�งจัะเข้�ามา 

บริษััทได�ร่ว่มมือกัูบ MyCloudFulfillment  
ผูู้�ให�บริกูารคลังสัินค�าออนไลน์อันดับ 1 เพืี�อ
ให�บริกูารกูับผูู้�ข้ายสัินค�าทางออนไลน์และ 
ผูู้�ปิระกูอบกูารที�มีช่องทางจัำาหน่ายสัินค�า 
ทางออนไลน ์ที�มคีว่ามต�องกูารเชา่พืี�นที�จััดเกูบ็ 
สัินค�า
 โดยบรษิัทัจัะมีรายได� 2 สัว่่นคือ รายได� 

 ทั�งนี� จัากูกูารให�บริกูารดงักูลา่ว่ทำาให�บรษิัทั 
มีข้�อมูลตลอดจันปิระสับกูารณ์ในกูารใช�งาน 
รถยนต์ไฟฟา้ครอบคลมุในทกุูมติิ ทั�งด�านกูาร
เดนิรถ กูารซ่อ่มบำารงุ ตลอดจันคา่ใช�จัา่ยตา่งๆ  
ที�เกีู�ยว่ข้�องจัริง โดยในอนาคตบริษััทมีแผู้น 
กูารลงทนุนำารถบสััไฟฟา้มาใช�งานในธุุรกูจิัหลกัู 
ได�อยา่งเหมาะสัม โดย EV ME PLUS ดำาเนนิกูาร 
ในธุุรกูจิัยานยนตไ์ฟฟา้สัว่่นบคุคล ถอืหุ�นโดย
บริษััท อรุณ พีลัสั จัำากูัด ดำาเนินธุุรกูิจัในด�าน  
EV Value Chain ซ่ึ�งเป็ินบรษิัทัย่อยที� บรษิัทั ปิตท.  
จัำากูัด (มหาชน) (PTT) ถือหุ�น 100%
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ชว่่ยหนนุให�บรษิัทันำาเงนิบางส่ัว่นไปิชำาระหนี�  
และบางส่ัว่นจัะนำาไปิใช�ในกูารมองหา 
กูารลงทุนใหม่ๆ เพีื�อที�จัะหนุนให�บริษััทมีกูาร 
เติบโตได�อย่างต่อเนื�อง
 ทั�งนี� บริษััทยังตั�งเปิ้ารายได�จัะเติบโต  
1,000 ล�านบาท ภายในปีิ 65 และต่อยอดโอกูาสั 
ในกูารข้ยายธุุรกูิจัให�สัอดคล�องกูับโมเดล
เศ์รษัฐกิูจัแบบใหม่ หรือ BCG โมเดล (Bio,  
Circular และ Green Economy) ทั�งธุุรกูิจั 

จัากูกูารให�เชา่คลังสันิค�าแกู ่MyCloud Fulfillment  
และรายได�จัากูกูารคิดค่าบริกูาร Fulfillment 
จัากูลูกูค�า คาดว่่าในปิี 65 ธุุรกูิจั คลังสิันค�า  
Fulfillment จัะสัร�างรายได� 50 ล�านบาท คดิเป็ิน 
อตัรากูารใช�บริกูาร 50% และในปีิ 66 จัะมรีายได� 
เพีิ�มข้ึ�นแตะ 100 ล�านบาท
 ข้ณะที�ลา่สัดุบรษิัทั เจัดับเบิ�ลยดู ีเฮลท์  
คอนเนคซ์่ จัำากัูด (JHX) ซ่ึ�งเปิ็นบริษััทย่อย 
ที� JWD ถือหุ�น 70%  ได�เข้�าลงทุนในบริษััท  

ฟิว่เจัอร์ เฮลท์ อินโนเว่ชั�น เทคโนโลยี จัำากัูด  
(FNH) ผูู้�ทำาธุุรกิูจั เกีู�ยว่เนื�องกูับเทคโนโลยี  
และนว่ัตกูรรมทางกูารแพีทย์และสัุข้ภาพี  
(Health Tech Start-up) ซ่ึ�งทำาให�บริษัทัดังกูลา่ว่  
เปิ็นบริษััทย่อยข้อง JHX โดยกูารเข้�าลงทุน 
ในครั�นนี�นั�นเพืี�อตอ่ยอดกูารพัีฒนาด�านเทคโนโลยี  
และนว่ัตกูรรมทางกูารแพีทย์และ สัุข้ภาพี  
(Health Tech) และเปิน็กูารตอ่ยอดด�านโลจัสิัติกูส์ั 
ในธุุรกูจิัชวี่เภสัชัภณัฑิ ์และธุุรกูจิัสัขุ้ภาพีข้อง 
กูลุ่มบริษััท
 ด�านฝ่่ายว่ิเคราะห์บริษััทหลักูทรัพีย์
หยว่นต�า (ปิระเทศ์ไทย) จัำากูดั (มหาชน) ระบวุ่่า  
แนว่โมกูำาไรไตรมาสั 3/64 ข้อง JWD จัะเตบิโต 
ได�อย่างต่อเนื�อง และไตรมาสั 4/64 มโีอกูาสัที� 
จัะทำาจัุดสัูงสัุดข้องปิี เนื�องจัากูสัถานกูารณ์  
COVID-19 ทั�ว่โลกูคลี�คลายเชงิบว่กู ยานยนต ์
เริ�มกูลับมาดีขึ้�น และรว่มงบ ESCO เปิ็น 
ไตรมาสัแรกู  ดงันั�นจึังแนะนำา “ซื้ื�อ” ราคาเป้ิาหมาย  
18.60 บาท

 ข้ณะที�ปิจััจับุนับรษิัทัอยูร่ะหว่่างกูารเจัรจัา 
กูับลูกูค�าซ่ึ�งได�รับผู้ลกูระทบจัากูคว่ามผัู้นผู้ว่น 
ข้องภาว่ะเศ์รษัฐกูิจัน�อย เช่น กูารข้นสั่ง 
พีนักูงานฝ่า่ยปิฏิบิตักิูารข้องกูลุม่อตุสัาหกูรรม 

กูารกูลั�นนำ�ามันและปิิโตรเคมี ซ่ึ�งคาดว่่าจัะ
ต�องมีกูารเพิี�มรถอกีูปิระมาณ 20-30 คนัในปีินี�  
โดยบริษััทตั�งเปิ้าหมายรายได�รว่มปิีนี�เติบโต  
15-20%

บรหิารจัดักูารข้ยะ กูารแปิรรปูิเปิน็เชื�อเพีลงิข้ยะ  
โรงไฟฟ้า และธุุรกิูจัอื�นๆ ด�านพีลังงาน เพืี�อให� 
ธุุรกูิจัมีกูารเติบโตและพีัฒนาอย่างยั�งยืน
คว่บคู่กูับกูารเปิ็นมิตรต่อสัิ�งแว่ดล�อม
 ข้ณะที�ปิัจัจัุบันรายได�หลักูข้องบริษััท 
มาจัากูโรงไฟฟา้ชวี่มว่ลที�ยงัสัามารถดำาเนนิกูารได� 
อย่างต่อเนื�อง และมีกูารรับรู�รายได�เข้�ามาจัากู 
บริษััท N15 สั่งผู้ลให�ภาพีรว่มรายได�ในปีินี�จัะ 
ใกูล�เคียงเปิ้าหมายที�ว่างไว่� 600-700 ล�านบาท

ชวนิินิทร์ ์บัณัฑิติกฤษดา  ชวนิินิทร์ ์บัณัฑิติกฤษดา  

ปิิยะ เตชากูล ปิิยะ เตชากูล 



	 นายอารัักษ์์	 สุุขสุวััสุด์ิ์�	กรัรัมการัผู้้�จััดิ์การั	บมจั.อีสุต์์โคสุท์์
เฟอร์ัน์เท์ค	(ECF)	พรั�อมดิ์�วัยที์มผู้้�บร์ัหารั	ให�ข�อม้ลผู้ลปรัะกอบการั
คร่ั�งปีแรัก	64	บร์ัษั์ท์มีรัายไดิ์�รัวัม	813.89		ล�านบาท์	และกำาไรัสุุท์ธ์ิ	 
30.09	ล�านบาท์	พรั�อมให�ข�อม้ลท์์ศท์างธุิรัก์จัช่่วังโค�งสุุดิ์ท์�ายปี	64	 
ในงานบร์ัษั์ท์จัดิ์ท์ะเบียนพบผู้้�ลงทุ์น	(Opportunity	Day)	ผู่้านช่่องท์าง	 
Streaming	ของเว็ับไซต์์ต์ลาดิ์หลกัท์รััพย์แห่งปรัะเท์ศไท์ย	ณ	สุำานักงาน	 
ECF	อ.ลำาล้กกา	จั.ปทุ์มธิานี	เม่�อเร็ัวั 	นี�
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 จัากสุถานการัณ์อุท์กภััยที์�อำาเภัอลำาสุนธ์ิ	จัังหวััดิ์ลพบุรีั	บร์ัษั์ท์	ที์ค์วัเอ็ม	 
อ์นชั่วัร์ัรัันส์ุ	โบรัคเกอร์ั	จัำากัดิ์	(TQM)	มีควัามห่วังใยปรัะช่าช่นที์�ไดิ์�รัับ 
ผู้ลกรัะท์บจัากสุถานการัณดั์ิ์งกล่าวั	จ่ังร่ัวัมกบั	ที์มเจ็ัท์สุก	ี‘เป้�ล	นาครั	ศ์ลาช่ยั’	 
พรั�อมดิ์�วัยพนักงาน	TQM	สุาขาลพบุรีั	 ร่ัวัมลงพ่�นที์�เพ่�อเข�าช่่วัยเหล่อ 
ผู้้�ที์�ไดิ์�รัับควัามเด่ิ์อดิ์รั�อนอย่างเร่ังด่ิ์วัน	พรั�อมจััดิ์ถุงยังชี่พแจักจ่ัายให�กับ
ผู้้�ที์�ยังต์์ดิ์อย่้ในพ่�นที์�ไม่สุามารัถเด์ิ์นท์างออกจัากที์�พักอาศัยไดิ์�	เม่�อวัันที์�	 
27	ก.ย.	ที์�ผู่้านมา

qTQM ผนึก ทีมเจ็ทสกี ‘เปิ้ล นาคร’ ลุยช่วยน้ำาท่วมลพบุรี

ECF ให้ข้อมูลธุรกิจในงาน Opportunity Day

ล�านบาท เปิน็ระยะเว่ลา 4 ปิ ีโดยธุนาคารจัะมกีูาร 
ปิรับอัตราดอกูเบี�ยลงในแต่ละปิีหากูบริษััทสัามารถ 
ดำาเนินกูารเพืี�อบรรลุเป้ิาหมายด�านคว่ามยั�งยืน
รายปิีตามที�ระบุไว่�
 โดยกูารสันับสันุนสิันเชื�อ SLL ในครั�งนี� 
มองว่่าเปิ็นกูารเพิี�มมูลค่าทางธุุรกิูจัให�กัูบลูกูค�า  

BAYสนับสน่นสินเชื่่�อ‘SCGP’
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ – BAY ส์นิบัส์นินุิส์นิิเชี้ื�อ SLL  
ร่ะยะยาวแกิ ่SCGP มลูคา่ร่วม 5,000 ลา้นิบาท์  
ต่อกิยำ�าพีนัิธุกิิจในิด้านิ ESG และความเป็ินิผู้่นิำา 
ดา้นิความยั�งยนืิข้องปิร่ะเท์ศข้องทั์�งส์ององค์กิร่ 
 นายพีรสันอง ตู�จัินดา ปิระธุานกูลุ่มธุุรกูิจั 
ลกููค�าธุุรกิูจั ธุนาคารกูรุงศ์รีอยุธุยา จัำากัูด (มหาชน)  
หรอื BAY เปิดิเผู้ยว่่า ธุนาคารยังคงเดินหน�าสัูกู่าร 
เปิน็ธุนาคารพีนัธุมติรที�ได�รบัคว่ามไว่�ว่างใจัสัำาหรบั 
ลกููค�าธุุรกิูจัข้องธุนาคาร อกีูทั�งยังให�คว่ามสัำาคญั
กูบัหลกัูกูารดำาเนนิธุุรกูจิัอยา่งยั�งยนื (ESG) โดยมี 
กูารพีัฒนาสัินเชื�อที�เชื�อมโยงกูับกูารดำาเนินงาน 
ด�านคว่ามยั�งยนื หรอื Sustainability-Linked Loan  
(SLL) เพืี�อเปิน็ทางเลอืกูให�กัูบลกููค�าข้องธุนาคาร
 ทั�งนี� ธุนาคารได�รบัแต่งตั�งให�เปิน็ผูู้�ปิระสัานงาน 
ด�านคว่ามยั�งยืน (Sustainability Coordinator)  
และผูู้�สันบัสันนุทางกูารเงนิแตเ่พีียงผูู้�เดยีว่ (Sole  
Lender) ข้องสัินเชื�อ SLL ให�แกู่บริษััทเอสัซี่จัี  
แพีคเกูจัจัิ�ง จัำากูัด (มหาชน) หรือ SCGP ซ่ึ�งเปิ็น 
สัินเชื�อเพืี�อสันับสันุนภาคธุุรกูิจัที�จัะต�องผู้่านเกูณฑิ์ 
กูารปิระเมินด�าน ESG ด�ว่ยว่งเงินกูู�ทั�งสัิ�น 5,000 

(Value Creation) ในอีกูรูปิแบบหนึ�ง และเป็ินกูาร 
สันับสันุนกูารข้ับเคลื�อนกูารดำาเนินกูารด�าน
คว่ามยั�งยืน เพืี�อนำามาซ่ึ�งคว่ามเปิลี�ยนแปิลงให�
กูับผูู้�บริโภคและอุตสัาหกูรรมได�ตามเป้ิาหมาย 
ทั�งยังเป็ินอีกูกู�าว่สัำาคญัในกูารสันับสันุนกูารดำาเนิน 
ธุุรกูิจัข้อง SCGP ในปิระเทศ์ไทยและอาเซ่ียน
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