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CHAYOCHAYO
ทุ่่�มงบซื้้�อหนี้้�เข้้าพอร์์ตทุ่่�มงบซื้้�อหนี้้�เข้้าพอร์์ต คอนี้เฟิร์ิ์มร์ายได้้โตกว่�า25%

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - CHAYO ปิดิดลีขาย NPAที์�ดนิิ 
1 แปิลง มููลค่า100ล้านิบาท์ รับัรัูร้ัายได้เข้า Q3/64  
ท์นัิท์ ีพรัอ้มูเตรัยีมูงบอกี 2 พนัิลา้นิบาท์ เดนิิหน้ิา 
ซื้้�อหนิี� NPL-NPAเข้าพอรั์ตเพิ�มูเติมู
 นายสุขุสัุนต์ ์ยศะสุนิธุ์ุ ์ประธุ์านเจ้า้หนา้ที่่�บริหาร  
บริษัทัี่ ชโย กรุ�ป จ้ำากัด (มหาชน) หรอื CHAYO เปดิเผยว่่า  
บริษััที่ได้ม่การเจ้รจ้าขายที่รัพย์ NPA ซึ่่�งเป็นท่ี่�ดิน
จ้ำานว่น 1 แปลงใหญ่่ มูลค่่าราว่ 100 ล้านบาที่เสุร็จ้
เร่ยบร้อยแล้ว่

BRRลุุยผลุิต
บรรจุุภัณัฑ์ช์านอ้้อ้ย
ป้้อ้นลุูกค้้าสหรัฐ
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - BRR เดินิเครั้�องผลติบรัรัจุภุัณัฑ์์ 
จุากชานิอ้อย ปิอ้นิลกูค้ารัายใหญ่ใ่นิส์หรัฐั 1 ต.ค.นีิ�  
พรั้อมูรุักขยายตลาดไปิยังปิรัะเท์ศในิกลุ่มู
ยุโรัปิเพิ�มู
 นายอนันต์์ ต์ั�งต์รงเว่ชกิจ้ ประธุ์านเจ้า้หน้าที่่� 
บรหิาร บรษิัทัี่ นำ�าต์าลบรุร่มัย ์จ้ำากดั (มหาชน) หรือ BRR  
เปดิเผยว่่า บริษัทัี่ ชกูารเ์ค่น อโ่ค่แว่ร์ จ้ำากัด (SEW)  
บรษิัทัี่ยอ่ยของ BRR เต์ร่ยมผลติ์บรรจ้ภัุัณฑ์์จ้าก
ชานออ้ย ภัายใต้์แบรนด์ของลูกค่า้ (OEM) ให้กบั  
Amercare Royal ซึ่่�งเปน็ 1 ใน 4 ผูน้ำาเขา้รายใหญ่่ 
ในสุหรัฐฯ เพื�อจ้ำาหน่ายแก่เชนร้านอาหารชื�อดัง

ป้ดิดลีุขายNPA100ลุ.
qอ่านิต่อหนิ้า 2

กลุ่มูปิตท์.ส์่งมูอบถุุงยังชีพแก่ปิรัะชาชนิ จุ.ลพบุรัี
 นายอรรถพล  ฤกษัพ์บิลูย ์ประธุ์านเจ้า้หนา้ท่ี่�บรหิารและกรรมการผูจ้้ดัการใหญ่่  
บรษิัทัี่ ปต์ที่. จ้ำากดั (มหาชน) (กลาง) พร้อมค่ณะผูบ้ริหาร ปต์ที่. รว่่มสุง่มอบถงุยงัชพ่  
ในนามชมรมพลังไที่ยใจ้อาสุา กลุม่ ปต์ที่. จ้ำานว่น 1,000 ถงุ เพื�อบรรเที่าค่ว่ามเดือดร้อน 
ของประชาชนเบื�องต์้น จ้ากเหต์ุอุที่กภััยในพื�นที่่� ต์.ที่่ามะนาว่ อ.ชัยบาดาล จ้.ลพบุร่

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - PROS ลุยชิง 
งานิใหมู่มููลค่ารัวมู 1.93 พันิ 
ลา้นิบาท์ หวังได้รับังานิไมู่นิอ้ย 
กวา่ 50% ของมูลูค่างานิ ขณะที์� 

ล่าสุ์ดมีู Backlog เหล้ออีกกว่า  
1.89 พันิล้านิบาท์ หนิุนิผลงานิ 
ปิี 64 เติบโตต่อเนิ้�อง

PROSรว่มชงิงานใหม่
หวงัได้สว่นแบ่งเกิน50%

qอ่านิต่อหนิ้า 2
qอ่านิต่อหนิ้า 2

สุุขสุนัต์ ์ยศะสุนิธุุ์ ์
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 โดยเหลอืเพ่ยงขั�นต์อนการโอน ซึ่่�งเบื�อง
ต์น้ค่าดเสุรจ็้สุิ�นที่กุกระบว่นการภัายในเรว็่ๆ น่�  
และจ้ะรบัรูเ้ปน็รายไดเ้ขา้มาที่นัที่ใ่นไต์รมาสุ  
3/64 ขณะที่่�ปจั้จ้บุนับรษิัทัี่ยงัม ่NPA อยู่ในมอื 
ค่ดิเปน็มลูค่า่ราว่ 300 ลา้นบาที่ ซึ่่�งค่าดว่่าใน
ช่ว่งไต์รมาสุ 4/64 จ้ะม่การขายได้อ่กจ้ำานว่น  
1 แปลง
 นอกจ้ากน่� ในช่ว่งที่่�เหลือของปีน่�บรษิัทัี่ได้
เต์รย่มว่งเงนิไว้่อก่ราว่ 2,000 ลา้นบาที่ เพื�อใช้ใน 

 นายพงศ์เที่พ รัต์นแสุงสุรว่ง ประธุ์าน
เจ้้าหน้าที่่�บริหาร บริษััที่ พรอสุเพอร์ เอ็นจ้ิเน่ยริ�ง  
จ้ำากดั (มหาชน) หรอื PROS เปดิเผยว่า่ บรษิัทัี่ได ้
เข้าประมูลงานใหม่ประเภัที่บริการรับเหมาติ์ดต์ั�ง 
งานระบบว่ิศว่กรรมประกอบอาค่าร มูลค่่ารว่ม
มากกว่่า 1,932 ล้านบาที่ แบ่งเป็นงานกลุ่ม

 ซึ่่�งใช้กำาลงัการผลติ์รว่มจ้ำานว่น 10 เค่รื�อง  
รว่มกำาลงัการผลติ์ 10 ลา้นชิ�นต์อ่เดอืน ภัายใต้์สุญั่ญ่า 
ระยะยาว่ โดยเฟสุแรก จ้ะใช้เค่รื�องจ้กัรจ้ำานว่น 4 เค่รื�อง 
 หลงัจ้ากโมลข่�นแบบผลิต์ภััณฑ์์ในล็อต์แรก 
จ้ำานว่น 2 ชดุ จ้ะมาถ่งไที่ย และดำาเนนิการต์ดิต์ั�ง
แล้ว่เสุร็จ้ภัายในปลายเดือนน่� พร้อมเดินเค่รื�อง 
ผลติ์เชิงพาณชิยภ์ัายในว่นัที่่� 1 ต์.ค่. 64 เปน็ต์น้ไป 
สุว่่นโมลอก่ 2 ชดุ จ้ะมาถ่งไที่ยกลางเดือน ต์.ค่. น่�
 และนำามาต์ดิต์ั�งพร้อมเดนิเค่รื�องจ้กัรผลติ์สุนิค่า้
ได้ต์ั�งแต์่กลางเดือนพ.ย. เป็นต์้นไป
 ขณะที่่�เฟสุ 2 ค่าดว่่า SEW ม่แผนที่ยอย
สุั�งผลิต์โมลอ่ก 6 ชุด ที่่�จ้ะเข้ามาต์ิดต์ั�งในโรงงาน
เพิ�มเต์ิม เพื�อรองรับค่ำาสุั�งซึ่ื�อของคู่่ค่้าดังกล่าว่ 

CHAYO

PROS

BRR

การเข้าซึ่ื�อหน่�ที่่�ม่หลักประกันและไม่ม่หลักประกัน 
เขา้มาเพิ�มเต์มิ ซึ่่�งในช่ว่งที่่�ผ่านมาบริษัทัี่ได้มก่าร 
ใชเ้งนิลงทุี่นราว่ 500 ลา้นบาที่ ในการซึ่ื�อหน่�เขา้มา
บริหาร โดยปัจ้จุ้บนับริษัทัี่มพ่อร์ต์หน่�ภัายใต้์การ
บริหารแล้ว่มากกว่่า 65,000 ลา้นบาที่ ซึ่่�งมั�นใจ้ว่่า 
รายได้รว่มในปี 64 จ้ะเติ์บโต์ได้ไมต่์ำ�ากว่่า 25% ต์าม 
เป้าหมายที่่�ว่างไว่้
 นักวิ่เค่ราะห์หลกัที่รัพย์ บริษัทัี่หลักที่รัพย์ 
เค่ที่บ่เ่อสุท่ี่ (ประเที่ศไที่ย) จ้ำากัด (มหาชน) ระบวุ่่า  
ฝ่า่ยว่จิ้ยัยงัค่งค่ำาแนะนำา “ซื้้�อ” CHAYO โดยประเมนิ 
ราค่าเป้าหมายไว่้ที่่� 18.00 บาที่ ซึ่่�งประเมินว่่า 

ห้างสุรรพสุินค่้ามูลค่่า 588 ล้านบาที่, งานกลุ่ม
สุำานักงานมูลค่่า 112 ล้านบาที่, งานกลุ่มโรง
พยาบาลมูลค่่า 178 ล้านบาที่ รว่มทัี่�งงานอื�นๆ  
เช่น Data center Lab และนิค่มอุต์สุาหกรรม 
มลูค่า่ 1,053 ลา้นบาที่ โดย เบื�องต์น้ค่าดหว่งัชนะ
การประมลูมากกว่่า 50% จ้ากมลูค่า่งานทัี่�งหมด
 ที่ั�งน่� บรษิัทัี่มั�นใจ้ว่่ารายไดร้ว่มจ้ะสุามารถ
เต์ิบโต์ได้ในทีุ่กปี เนื�องจ้ากปัจ้จุ้บันบริษััที่ยังม่

CHAYO ยงัได้รบัผลบว่กจ้ากราค่าเขา้ซึ่ื�อหน่�เสุย่
มาบริหารที่่�เหมาะสุมในช่ว่ง 1-2 ปีต์ามอุปที่าน
หน่�เสุ่ยในอุต์สุาหกรรมที่่�ประเมินว่่าสุถาบันการ
เงินจ้ะยังค่งขายหน่�เสุ่ยออกมาสุูง
 ขณะท่ี่�ประเมนิกำาไรสุทุี่ธุ์ปิ ี64 ของ CHAYO  
ไว่้ท่ี่� 249 ล้านบาที่ เพิ�มข่�น 60% จ้ากปีก่อน  
เนื�องจ้ากกองหน่�เสุ่ยท่ี่�ขยายตั์ว่เพิ�มข่�นต่์อเนื�อง
ที่่� 77% จ้ากปีก่อน โดยเป็นผลของแหล่งเงินทีุ่น
ที่่�เพิ�มข่�นจ้ากการ exercise  CHAYO-W1 และ 
CHAYO-W2 รว่มถ่งการเขา้ซึ่ื�อหน่�มาบรหิารผา่น 
CHAYO JV ที่่�ม่ฐานทีุ่นใหญ่่กว่่าบริษััที่

โค่รงการรอรับรู้รายได้ค่งค่้าง (Backlog) อยู่ที่่�  
1,897 ล้านบาที่ ซึ่่�งบริษััที่ยังม่ศักยภัาพท่ี่�จ้ะ 
สุามารถขยาย Backlog มากสุดุได้ถ่ง 3,000 ลา้น 
บาที่ เพื�อสุนับสุนุนรายได้ให้เต์ิบโต์อย่างม่ 
เสุถ่ยรภัาพทีุ่กปี
 ขณะท่ี่�ในช่ว่งค่ร่�งปีหลังของปี 64 บริษััที่
ค่าดว่่าจ้ะรับรู้รายได้จ้าก Backlog ประมาณ 
600 ลา้นบาที่ และรับรูอ้ก่ 600 ลา้นบาที่ ในปี 65  
สุ่ว่นที่่�เหลือจ้ะรับรู้ในปีต์่อไป โดยระหว่่างน่�จ้ะม่
งานใหม่ๆ เข้ามาเพิ�มอย่างต์่อเนื�อง
 “เราตั์�งใจ้ว่่าจ้ะผลักดันรายได้ให้โต์ทีุ่กปี  
โดยจ้ะเนน้ไปที่่�งานภัาค่รฐั ซึ่่�งที่่�ผา่นมาเรากท็ี่ำาได ้
ต์ามแผน หลังจ้ากน่�มองงานภัาค่รัฐในพื�นท่ี่� EEC  
จ้ะม่การลงทีุ่นสุูง และเราม่บริษััที่ย่อยท่ี่�เข้าไป
ลงที่นุแลว้่ในพื�นที่่�นั�น รว่มที่ั�งไดข้ยายฐานลกูค่า้ 
ต์่อเนื�อง ขณะท่ี่�ยังสุนใจ้ธุุ์รกิจ้อื�นๆ หากม่ธุุ์รกิจ้
เก่�ยว่เนื�องที่่�สุร้างผลต์อบแที่นด ่เราก็จ้ะพิจ้ารณา  
เพื�อกระจ้ายค่ว่ามเสุ่�ยงธุุ์รกิจ้” นายพงศ์เที่พ กล่าว่

และค่าดว่่าจ้ะเริ�มเดินเค่รื�องจ้ักรเชิงพาณิชย์ได้
ในไต์รมาสุ 1/2565
 ขณะเดย่ว่กัน บริษัทัี่ Southern Champion  
Tray หรือ SCT ซึ่่�งเป็นฐานลูกค่้าเดิมของ SEW  
มค่่ว่ามต้์องการเพิ�มไลน์การผลิต์สุนิค้่าอก่ 1 เค่รื�อง  

รว่มเป็น 2 เค่รื�อง เพื�อสุ่งออกไปยังต์ลาดสุหรัฐฯ  
เพิ�มเต์ิม และเมื�อรว่มกับเค่รื�องจ้ักรอ่ก 2 เค่รื�อง 
ท่ี่�ป้อนค่ว่ามต์้องการต์ลาดภัายในประเที่ศแล้ว่  
จ้ะที่ำาให้กำาลังการผลิต์ของ SEW ท่ี่�ม่เค่รื�องจั้กร  
14 เค่รื�อง เดินเค่รื�องเต์็ม 100% ภัายในกลางปี 65

อนนัต์ ์ต์ ั�งต์รงเวชกิจิ อนนัต์ ์ต์ ั�งต์รงเวชกิจิ 
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ต์อ่ป ีมาต์รการท่ี่� 2 ลกูค่า้ใหม ่หรอืลกูค่า้เดมิของ ธุ์อสุ. 
ที่่�หลักประกันได้รับค่ว่ามเสุ่ยหายจ้ากการ
ประสุบอุที่กภััย สุามารถขอกู้เพิ�ม หรอืกู้ใหม ่เพื�อ 
ปลกูสุรา้งอาค่ารที่ดแที่นหลงัเดมิ หรอืกู้ซึ่อ่มแซึ่ม 
อาค่าร ที่่�ไดร้บัค่ว่ามเสุย่หาย ว่งเงนิใหกู้้ต์อ่รายไมเ่กนิ  
1 ลา้นบาที่ ต์อ่ 1 หลักประกัน ค่ดิอตั์ราดอกเบ่�ยเงินกู้ 
ค่งที่่� 3.00% ต์่อปี นาน 1 ปี
 มาต์รการท่ี่� 3 ลกูหน่� NPL ที่่�หลกัประกนัไดร้บั 
ค่ว่ามเสุ่ยหาย ให้ลูกหน่�ประนอมหน่�ระยะเว่ลา
ไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน อัต์ราดอกเบ่�ย 0% ต์่อปี นาน  
4 เดอืนแรกโดยไม่ต้์องชำาระเงนิงว่ด มาต์รการท่ี่� 4  
ลกูหน่� NPL ท่ี่�ไดร้บัผลกระที่บดา้นรายได ้ใหป้ระนอมหน่� 

ธอ้ส.เรง่ชว่ยผูร้บัผลุกระทบจุาก“เตี�ยนหมู่”

เปน็ระยะเว่ลาไม่เกิน 1 ป ีอตั์ราดอกเบ่�ย 1.00% ต์อ่ปี   
มาต์รการที่่� 5 ลกูหน่�ที่่�เสุย่ชว่่ติ์หรอืที่พุพลภัาพถาว่ร  
ให้ผ่อนชำาระโดยใช้อัต์ราดอกเบ่�ย 0.01% ต์่อปี 
ต์ลอดระยะเว่ลาที่่�ค่งเหลือ
 มาต์รการที่่� 6 กรณ่ที่่�อยู่อาศัยได้รับค่ว่าม
เสุ่ยหายทัี่�งหลังและไม่สุามารถซึ่่อมแซึ่มได้  
ให้ปลอดหน่�ในสุว่่นของราค่าอาค่าร และใหผ้อ่น 
ชำาระต์่อเฉพาะในสุ่ว่นของท่ี่�ดินท่ี่�ค่งเหลือ และ  
มาต์รการที่่� 7 พจิ้ารณาสิุนไหมเร่งด่ว่น (Fast Track)  
สุำาหรับลูกค้่าท่ี่�ที่ำากรมธุ์รรม์ประกันอัค่ค่่ภััย 
สุำาหรับท่ี่�อยู่อาศัยซึ่่�ง คุ้่มค่รองภััยธุ์รรมชาต์ิ  
รว่มถ่งกรณ่นำ�าที่่ว่ม หรือ ลมพายุ

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ – ธอส์. เรัง่ใหค้วามูชว่ยเหลอ้ 
ผู้ปิรัะส์บอุกท์กภััยจุากพายุโซื้นิร้ัอนิ “เตี�ยนิหมูู่”  
ผา่นิ 7 มูาตรัการั ในิ “โครังการัเงินิกูที้์�อยู่อาศัย 
เพ้�อช่วยเหล้อผู้ปิรัะส์บภััยพิบัติ ท์างธรัรัมูชาต ิ
ปิี 64” ภัายใต้กรัอบวงเงินิ 100 ล้านิบาท์ 
 นายฉัต์รชัย ศิริไล กรรมการผู้จั้ดการ  
ธุ์นาค่ารอาค่ารสุงเค่ราะห์ (ธุ์อสุ.) เปิดเผยว่่า  
จ้ากเหตุ์การณ์นำ�าที่ว่่มฉับพลันและนำ�าปา่ไหลหลาก 
จ้ากอทิี่ธิุ์พลของพายโุซึ่นรอ้น “เตี�ยนิหมูู่” ซึ่่�งสุรา้ง 
ค่ว่ามเสุ่ยหายต่์อลูกค่้าประชาชนเป็นว่งกว้่าง 
โดยเฉพาะผลกระที่บที่างด้านที่่�อ ยู่อาศัย  
เสุ้นที่างการค่มนาค่มถูกต์ัดขาด และการประกอบ 
อาช่พ ซึ่่�งธุ์อสุ.ได้เร่งช่ว่ยเหลือประชาชนผ่าน  
7 มาต์รการใน “โครังการัเงินิกู้ท์ี�อยู่อาศัยเพ้�อ 
ชว่ยเหลอ้ผูป้ิรัะส์บภัยัพบิตั ิท์างธรัรัมูชาตปิิ ี64”  
ภัายใต์ก้รอบว่งเงนิรว่มของโค่รงการ 100 ลา้นบาที่  
ที่่�เริ�มใหค้่ว่ามชว่่ยเหลือลกูค่า้ตั์�งแต่์ว่นัท่ี่� 16 ก.ย.64 
 โดยโค่รงการดังกล่าว่ประกอบด้ว่ย มาต์รการ 
ที่่� 1 สุำาหรับลกูค้่าเดิมของ ธุ์อสุ. กรณ่หลักประกัน
ของต์นเองหรือคู่่สุมรสุได้รับค่ว่ามเสุ่ยหายจ้าก
การประสุบอุที่กภััยสุามารถขอลดอัต์ราดอกเบ่�ย 
และเงนิงว่ดผอ่นชำาระ เดือนที่่� 1-4 อตั์ราดอกเบ่�ย 0%  

 นายพููลพิูพัูฒน์ ตัันธนสิิน ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร พูร้อมด้้วย  
นายเรืองชััย กฤษณเกร่ยงไกร กรรมการผูู้้จั้ด้การ บมจ้. คิิวท่ี่ซ่ี เอนเนอร์ย่�  
(QTC) ร่วมนำาเสินอข้้อมูลบริษัที่ฯ ภายในงานบริษัที่จ้ด้ที่ะเบ่ยน 
พูบนักลงทุี่น (Opportunity Day) ตัอกยำ�าแนวโน้มคิร่�งปีหลังฟ้ื้�นตััวจ้าก 
ด่้มานด์้ธุรกิจ้หม้อแปลงไฟื้ฟ้ื้า ท่ี่�ข้ยายตััวเพิู�มข่้�นทัี่�งในและต่ัางประเที่ศ  
ข้ณะท่ี่�ธุรกิจ้เที่รด้ดิ้�ง เดิ้นหน้าข้ยายฐานตัลาด้เพิู�ม จ้ากการเป็น
ตััวแที่นจ้ำาหน่ายโซีลาร์เซีลล์ให้กับ LONGI Solar-Trina Solar -Huawei  
Solar Inverter - DE BUSDUCT หนุนยอด้ข้ายทัี่�งปีโตัตัามเป้าท่ี่�วางไว้  
1,200 ล้านบาที่

 บมจ้.กรงุไที่ย-แอกซีา่ ประกันช่ัวิตั โด้ย คุิณภคิวิภา เจ้ริญตัรา  
ประธานเจ้้าหนา้ท่ี่�บริหาร ฝ่่ายลกูค้ิา คิว้ารางวลั “Best Family  
Insurance” จ้าก theAsianparent Awards 2021 ซ่ี�งรางวัลน่� 
ถืือเป็นอ่กหน่�งคิวามภาคิภูมิใจ้ และคิวามสิำาเร็จ้ข้องบริษัที่ฯ  
ท่ี่�ม่ผู้ลงานโด้ด้เด่้นด้้านผู้ลิตัภัณฑ์์ประกันท่ี่�ยอด้เย่�ยม และม่ 
ชืั�อเส่ิยงเปน็ท่ี่�ยอมรับในประเที่ศ ซ่ี�งตัอกยำ�าคิวามมุ่งมั�นข้อง 
บริษัที่ฯ ท่ี่�พูร้อมทัี่�งเค่ิยงข้้างทุี่กคิวามเชืั�อมั�น ดู้แลกันตัลอด้ไป 

q
qกรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล

QTC ลุยธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า-เทรดดิ้ง
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