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นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์ ์- KTC หวงัยอ่ดการใช้จ่้่าย 
ผ่่านบััต่รเครดิต่กลัับัมาฟ้ื้�นต่ัวใน
ไต่รมาส์ 4/64 หลัังมีการผ่่อ่นคลัาย
มาต่รการลั็อ่กดาวน์ มอ่งประช้าช้น 
ยงักำาลังัในการใช้จ้่า่ย ลัา่ส์ดุจ่บััมอื่ ธกส์.  
เปดิช้ำาระค่าสิ์นคา้ผ่่าน QR Credit Card  
Payment

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ – PSH มั�นใจ่รายไดป้ ี64 ท์ำาได้ 
ต่ามเป้าหมายที์� 3.2 หมื�นลั้านบัาท์ หลัังเริ�ม 
เดนิเครื�อ่งโอ่นคอ่นโดมิเนยีม 7 โครงการมูลัคา่ 
รวม 1.15 หมื�นลัา้นบัาท์ คาดรบััรูร้ายได้เข้า้มา 
ในปีนี�ราว 5 พัันลั้านบัาท์
 นายปิยิะ ปิระยงค์ ์ปิระธานเจ้า้หน้าที่่�บริหาร  
บรษิัทัี่ พฤกษัา เรย่ลเอสเตที่ จ้ำากดั (มหาชน) บรษิัทัี่ในเค์รอื  
พฤกษัา โฮลดิ�ง จ้ำากดั (มหาชน) หรือ PSH เปิดิเผยว่่า  
บริษััที่ได้ม่การที่ยอยโอนโค์รงการค์อนโดมิเน่ยม 
จ้ำานว่น 7 โค์รงการ มลูค์า่รว่มปิระมาณ 11,500 ลา้นบาที่ 

SE
เร่่งปิิดดีลเทคโอเวอร่์
ส่่องร่ายไดป้ิ6ี4โต20%
นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - SE มั�นใจ่รายได้ 
ปี 64 เต่ิบัโต่ 15-20% ต่ามแผ่น  
ลัยุปดิดลีัเท์คโอ่เวอ่รเ์พัิ�มเต่มิต่่อ่เนื�อ่ง  
แย้มปีหน้ามีดีลัใหญ่่เซอ่ไพัรซ์
ก่อ่นประชุ้มผู่้ถืือ่หุ้น
 นายเกริก ล่เกษัม กรรมการ  
บรษิัทัี่ สยามอส่ต์ โซลูชั�น จ้ำากดั (มหาชน)  
หรือ SE เปิิดเผยว่่า บริษััที่มั�นใจ้ว่่า 
รายได้รว่มในปีิ 64 จ้ะเตบิโตได้ 15-20%  
ตามแผนที่่�ว่างไว่้ ซ่�งเปิ็นผลจ้าก
ธุรกิจ้เดิมที่่�เติบโตอย่างต่อเนื�อง  
ไดแ้ก ่การจั้ดหาและจ้ำาหน่ายสินค์า้ 
อุตสาหกรรมปิระเภที่ป๊ิ�มสูบส่งนำ�า 
และของเหลว่

 นายระเฑี่ยร ศร่มงค์ล ปิระธาน 
เจ้า้หน้าท่ี่�บริหาร บริษัทัี่ บตัรกรงุไที่ย จ้ำากัด  
(มหาชน) หรือ KTC เปิดิเผยว่่า สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโค์ว่ิด-19 ได้ส่ง 
ผลกระที่บต่อยอดการใช้จ้่ายผ่านบัตร
เค์รดิตค่์อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่ว่ง
เดือนส.ค์.64

PTG ส์ดุยอ่ดอ่งค์กร ‘นวัต่กรรม’
 นายพิที่ักษั์  รัชกิจ้ปิระการ  
ปิ ร ะ ธ า น เ จ้้ า ห น้ า ท่ี่� บ ริ ห า ร แ ล ะ 
กรรมการผู้จ้ัดการใหญ่่ บริษััที่ พ่ท่ี่จ้่  
เอ็นเนอย่ จ้ำากัด (มหาชน) หรือ PTG  
รับรางว่ัลสุดยอดองค์์กร ‘นวัต่กรรม’  
ด่เด่นแห่งปีิ 2564  หรือ Business+  
Product Innovation Awards 2021 ปิระเภที่กลุม่สถาน่ 
บรกิารนำ�ามนั จ้ากผลการโหว่ตของปิระชาชนทัี่�ว่ปิระเที่ศ
ผา่นชอ่งที่างออนไลน ์จ้ดัโดยบสิซเินส พลสั รว่่มกบั 
ว่ิที่ยาลัยการจ้ัดการ มหาว่ิที่ยาลัยมหิดล

KTCหวงัยอดร่ดูปิร่๊�ดฟื้้�นตวั
ผนกึธกส่.เปิิดQR Payment

PSH
ลุ้้�นตลุ้าดอสัังหาฯสัดใสั

การ่ันตีผลงานเข้าเปิ้า
ลุ้้ยโอน7โครงการ1.1หม่ื่�นลุ้.

ปิิยะ ปิระยงค์ ์ปิิยะ ปิระยงค์ ์
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ตั�งแตไ่ตรมาส 3/64 ตอ่เนื�องไปิจ้นถ่งไตรมาส 4/64  
โดยค์าดว่่าม่การที่ยอยโอนและรับรู้รายได้
เข้ามาในปิีน่�ปิระมาณ 5,000 ล้านบาที่ ซ่�งจ้ะ
หนนุรายได้ปิ ี64 ที่ำาได้ตามเป้ิาหมายที่่�ตั�งไว้่ที่่�  
32,000 ล้านบาที่
 ที่ั�งน่�  บริษััที่ค์าดหว่ังว่่าหลังจ้ากที่่� 
รั ฐบาลม่การ เดินหน้ าฉ่ดว่ั ค์ซ่นให้กับ 
ปิระชาชนไดม้ากข่�นตามเปิา้หมาย และเริ�มม่ 

ที่่�ม่ผลกระที่บค่์อนข้างมากเนื�องจ้ากม่การใช้ 
มาตรการลอ็กดาว่น ์แตห่ลงัจ้ากเริ�มมก่ารผอ่นค์ลาย 
มาตรการล็อกดาว่น์ในช่ว่งเดือนก.ย.64 พบว่่า 
ยอดการใช้จ้่ายผ่านบัตรเค์รดิตเริ�มฟ้ื้�นตัว่ 
กลับมาบ้าง
 อยา่งไรก็ตาม ค์าดว่า่ยอดการใช้จ้า่ยผา่น

อปุิกรณ์ในกระบว่นการผลิต ระบบท่ี่อ และวั่สด ุ
สิ�นเปิลืองในกระบว่นการผลิตและงานซ่อม 
บำารุง และใหบ้รกิารในสว่่นของงานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง 
นอกเหนือจ้ากนั�นยังเริ�มรับรู้ผลการดำาเนินงาน 
ของบริษััที่ท่ี่�เข้าซื�อกิจ้การไปิในช่ว่งที่่�ผ่านมา
เต็มปิี
 ขณะท่ี่�บริษััที่ยังมองหาโอกาสในการ
ซื�อกิจ้การ ซ่�งปิจ๊้จุ้บนัมก่ารเจ้รจ้าอยูห่ลายราย  
โดยมทั่ี่�งกจิ้การที่่�เก่�ยว่เนื�องและไม่เก่�ยว่เนื�อง
กบัธุรกิจ้หลกัของบริษัทัี่ แต่ตอ้งใช้ระยะเว่ลา
ในการพิจ้ารณาอย่างถ่�ถ้ว่น เบื�องต้นค์าดว่่า 
ภายในปินี่�จ้ะมปิ่ิดดล่ขนาดเลก็ได ้และในปิ ี65  
ค์าดว่่าจ้ะเห็นการปิิดด่ลใหญ่่ๆ เพิ�มเติมได้

PSH

KTC

SE

การเปิิดปิระเที่ศให้ชาว่ต่างชาติเดินที่าง 
เข้ามาในปิระเที่ศได้ จ้ะเป็ินปิ๊จ้จั้ยที่่�ช่ว่ยให้ 
เศรษัฐกิจ้เริ�มกลับมาฟ้ื้�นตัว่ และน่าจ้ะส่ง 
ผลบว่กตอ่ภาพรว่มของธรุกจิ้อสงัหารมิที่รพัย์  
โดยในส่ว่นของบริษััที่ม่สัดส่ว่นลูกค์้าท่ี่�เป็ิน 
ชาว่ตา่งชาตอิยู่ปิระมาณ 20% ของฐานลกูค้์า 
ที่ั�งหมด ซ่�งยังม่ค์ว่ามสนใจ้ที่่�อยู่อาศัยใจ้กลาง 
เมืองอย่างต่อเนื�อง
 อยา่งไรกต็าม บรษิัทัี่มองว่่าปิน่ี�ถอืเปิน็ 
ปิทีี่่�มค่์ว่ามที่า้ที่ายอยา่งมาก แมล้กูค์า้บางราย 

บตัรเค์รดติในชว่่งไตรมาส 4/64 จ้ะอยูใ่นระดบัสงู 
กว่่าไตรมาส 3/64 อย่างแน่นอน เนื�องจ้ากมองว่่า 
ปิระชาชนมค่์ว่ามตอ้งการจ้บัจ้า่ยใชส้อยค์อ่นขา้งมาก  
โดยเฉพาะการท่ี่�ยังไมส่ามารถเดินที่างออกนอก
ปิระเที่ศได ้ที่ำาใหย้งัมก่ำาลงัในการจ้บัจ้า่ยใชส้อย 
สว่่นภาค์ธุรกจิ้กย็งัม่�ค์ว่ามสามารถในการใช้จ้า่ย
อยู่เช่นกัน
 ลา่สดุ บรษิัทัี่ร่ว่มมอืกบัธนาค์ารเพื�อการเกษัตร 

จ้ะได้รบัผลกระที่บจ้ากโค์วิ่ด 19 แต่ยังไม่พบว่่า 
มลู่กค้์าที่ิ�งจ้อง และยังค์งนัดหมายเข้ามาโอน 
กรรมสิที่ธิ�อย่างต่อเนื�องโดยบริษััที่เข้าใจ้ 
ถ่งสถานการณ์ที่่�เกิดข่�น จ้่งได้เปิิดตัว่บริการ  
Financial Clinic สำาหรับลูกค์้าท่ี่�ต้องการ 
ปิร่กษัาในการกู้ซื�อค์อนโด พร้อมรับข้อเสนอ 
ที่่�ด่ท่ี่�สุดจ้ากธนาค์ารชั�นนำาท่ี่�เป็ินพาร์ที่เนอร์  
ที่ั�งอัตราดอกเบ่�ยพิเศษั หรือการค์ำานว่ณ
จ้ำานว่นงว่ดการผ่อนและรูปิแบบที่่�เหมาะสม
กับรายได้ของลูกค์้าแต่ละราย

และสหกรณก์ารเกษัตร (ธ.ก.ส.) ลงนามในสญั่ญ่า 
ค์ว่ามร่ว่มมือที่างธุรกิจ้ต่อยอดบริการรับชำาระ 
ค์า่สนิค้์า และ บริการให้กับสมาชกิรา้นน้องหอมจั้ง 
ของ ธ.ก.ส. ดว้่ยระบบ QR Credit Card Payment  
บนเค์รือข่ายของว่่ซ่า และมาสเตอร์การ์ดเป็ิน 
เจ้า้แรกในไที่ย เพื�อช่ว่ยผูป้ิระกอบการและว่สิาหกิจ้ 
ชมุชนการเกษัตร และ ขยายโอกาสที่างการตลาด 
เข้าถ่งระบบการชำาระ ซ่�งจ้ะเปิิดให้บริการช่ว่งเดือน 
ธ.ค์. 64 โดยค์าดหมายสิ�นปินี่�จ้ะมผู่ป้ิระกอบการ
เข้าร่ว่มโค์รงการถ่ง 2,500 ร้านค์้า จ้ากปิ๊จ้จุ้บัน 
ธ.ก.ส. มร้่านน้องหอมจั้ง จ้ำานว่น 24,000 รา้นค้์า
 โดยแนว่โนม้การชำาระค์า่สนิค์า้ และ บรกิาร 
ด้ว่ยบัตรเค์รดิตในรูปิแบบของ QR Code ม่การ
เติบโตต่อเนื�อง โดยในช่ว่ง 8 เดือน ปิี 64 ม่ยอด 
ใชจ้้า่ยดว้่ยบตัรเค์รดติผา่นระบบ QR Code มลูค์า่  
110 ล้านบาที่ หรือ เติบโต 90% เมื�อเที่่ยบกับปิี
กอ่นหน้า และ เมื�อเกดิการแพรร่ะบาดของโค์ว่ดิ
 ยิ�งเปิ็นปิ๊จ้จ้ัยเร่งให้ผู้บริโภค์ค์นไที่ยเข้าสู่สังค์ม 
ไร้เงินสดแบบฉับพลัน

ก่อนว่ันปิระชุมผู้ถือหุ้น
 สำาหรับแนว่โน้มผลการดำาเนินงาน
งว่ดไตรมาส 4/64 ค์าดว่่าจ้ะเห็นการเติบโต
มากกว่่าไตรมาส 3/64 โดยปิ๊จ้จุ้บันบริษััที่ 

ม่งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) รว่มที่ั�ง
เค์รือบริษััที่อยู่ที่่�ปิระมาณ 2,700 ล้านบาที่  
ซ่�งจ้ะที่ยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื�อง
ในปิีน่�

ระเฑียีร ศรีมงค์ลระเฑียีร ศรีมงค์ล
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 นพ.กำำ�พล พลัสสินทร์์ กำร์ร์มกำ�ร์ผู้้�จััดกำ�ร์กำล่�มโร์งพย�บ�ลจ่ัฬ�รั์ตน์  
หรื์อ CHG  นพ.นำ�พล แดนพิพัฒน์ ผู้้�อำ�นวยกำ�ร์โร์งพย�บ�ล
สม่ทร์ปร์�กำ�ร์ ร์�วมเปิด “ศู้นย์หัวใจัคร์บวงจัร์” แบบ One Stop Service  
รั์กำษ�เฉพ�ะท�งโร์คหัวใจัและหลอดเลือด โดยมีทีมแพทย์ผู้้�เชีี่�ยวชี่�ญ
เฉพ�ะท�งโร์คหัวใจั พร์�อมเครื์�องมือและเทคโนโลยีที�ทันสมัยให�
บริ์กำ�ร์ด้แลผู้้�ป่วยตลอด 24 ชัี่�วโมง เพื�อให�ปร์ะชี่�ชี่นเข้��ถึึงกำ�ร์ร์กัำษ�
โร์คหัวใจัได�ร์วดเร็์วอย��งมีปร์ะสิทธิิภ�พ ท่กำสิทธิิกำ�ร์ร์กัำษ�ข้องผู้้�ป่วย
ในพื�นที�จัังหวัดสม่ทร์ปร์�กำ�ร์ และจัังหวัดใกำล�เคียง

 น�ยทวีล�ภ ฤทธิ�ภิร์มย์ (ที� 2 จั�กำข้ว�) กำร์ร์มกำ�ร์ผู้้�ชี่�วย 
ผู้้�จััดกำ�ร์ใหญ� ธิน�ค�ร์กำร่์งเทพ หร์อื BBL มอบเงนิจัำ�นวน 1 ล��นบ�ท  
สนับสน่นสถึ�บันกำ�ร์แพทย์ฉ่กำเฉินแห�งชี่�ติ (สพฉ.) ดำ�เนินกำ�ร์จััดซืื้�อ 
อ่ปกำร์ณ์์ป้องกัำนส�วนบ่คคล (PPE) เพื�อมอบแกำ�ทีมเจั��หน��ที�ช่ี่ดปฏิิบัติกำ�ร์ 
ฉ่กำเฉินพิเศูษ ใชี่�ในกำ�ร์ออกำปฏิิบัติง�นชี่�วยเหลือรั์บ-ส�งผู้้�ป่วยฉ่กำเฉิน 
ซึื้�งจัะต�องสัมผัู้สกัำบผู้้�ป่วยกำล่�มเสี�ยง หรื์อผู้้�ป่วยติดเชืี่�อโควิด-19

q
qBBLมอบเงิน 1 ล้านบาทสมทบทุน สพฉ.

CHG จับมือ รพ.สมุทรปราการ เปิดศูนย์หัวใจครบวงจร

EP ผู่้ถืือ่หุ้นใหญ่่ SSUT
 ข่�นแที่่นเปิ็นผู้ถือหุ้นใหญ่่ของโรงไฟื้ฟ้ื้า
พลังงานค์ว่ามร้อนร่ว่ม SSUT ไปิเร่ยบร้อย  
สำาหรับ บมจ้.อ่สเที่อร์น พาว่เว่อร์ กรุ�ปิ (EP)  
หลงัจ้ากจ้รดปิากกาสั�งจ้า่ยเชค็์ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ 
เปิ็นที่่�เร่ยบร้อย งานน่� “ยุท์ธ ช้ินส์ุภััคกุลั” 
ปิระกาศลั�นพร้อมรับที่รัพย์ในรูปิแบบรายได ้
ปิระจ้ำาหรอื Recurring Income แถมยังสามารถ 
บุ�กรายได้เข้ามาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่ว่ยได้เลย 
ที่นัท่ี่ แถมแว่ว่่มาว่่า.. ในเดอืนตลุาค์มน่� โรงไฟื้ฟื้า้ 
พลงังานลมท่ี่�เว่่ยดนาม จ้ะเริ�มนบัถอยหลัง COD  
เช่นเด่ยว่กัน

STECH คว้ารางวัลั
 บมจ้. สยามเที่ค์นคิ์ค์อนกร่ต (STECH)  
นำาท่ี่มโดยบอสใหญ่่ “วฒันช์้ยั มงคลัศรสี์วสั์ด”ิ  
ผา่นการสำารว่จ้จ้ากสถาบันวิ่จ้ยัปิระชากรและ
สังค์ม มหาว่ิที่ยาลัยมหิดล และสำานักงาน
กองทุี่นสนับสนุนการสร้างเสริมคุ์ณภาพ  
(สสส.) เพื�อยกระดับค์ุณภาพช่วิ่ต ค์ว่ามสุข  
ค์ว่ามผกูพันองค์ก์รของค์นที่ำางานในปิระเที่ศไที่ย  
ล่าสุด ยังค์ว่้ารางว่ัลสถานปิระกอบการด่เด่น  
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสว่ัสดิการแรงงาน
ปิระจ้ำาปิี 2564 ระดับจ้ังหวั่ด จ้ากกระที่รว่ง
แรงงานมาค์รอบค์รอง

SKY ICT เผ่ยโฉม SOC
 บมจ้. สกาย ไอซ่ที่่ (SKY) โดย  
“ข้ยลั ต่ันติ่ช้าติ่วัฒน์” ปิระธานเจ้้าหน้าท่ี่�
สายงานการตลาด บอกว่่า บริษััที่เห็นการใช ้
เที่ค์โนโลย่ปิญ๊่ญ่าปิระดษิัฐ ์(AI) เขา้มามบ่ที่บาที่ 
ในการพฒันาดา้นค์ว่ามปิลอดภยั ที่ำาใหป้ิระเที่ศ 
พัฒนาแล้ว่ ต่างนำา Security Tech มาใช้
อย่างแพร่หลาย บริษััที่เห็นแนว่โน้มดังกล่าว่  
จ้่งได้พัฒนา ศูนย์สั�งการอัจ้ฉริยะด้านค์ว่าม 
ปิลอดภยั (Security Operation Center) หรอื SOC  
เพื�อยกระดับปิฏิิบัติการด้านค์ว่ามปิลอดภัย
ให้ค์รอบค์ลุมและเต็มปิระสิที่ธิภาพมากข่�น

ขยล ตันัตัชิาตัวิัฒัน์ขยล ตันัตัชิาตัวิัฒัน์วัฒันช์ยั มงค์ลศรีสวัสัดิิ วัฒันช์ยั มงค์ลศรีสวัสัดิิ ยุทธ ชินสุภัคั์กุุลยุทธ ชินสุภัคั์กุุล


