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EAEA
ปัักธงสิ้้�นปีัน้�500คัันปัักธงสิ้้�นปีัน้�500คััน รุุกธุรุก้จ Green Productรุุกธุรุก้จ Green Product

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – EA ม่ั่�นิใจปีี 64 ยอดขาย 
รถโดยส์ารพล่ังงานิไฟฟ้าท์ะลัเุปีา้ 500 ค่นิ ตอกยำ�า 
ศั่กยภาพในิการส์ร้างนิว่ตกรรมั่ยานิยนิต์ไฟฟ้า
เพ่�อการพาณิชิยท์์่�ขบ่เคลั่�อนิดว้ยพลัง่งานิไฟฟา้
	 นายอมร	ทรัพย์ทวีีกุุล	รองประธานเจ้้าหน้าที� 
บรหิาร	บรษิัทั	พลงังานบริสุทุธิ�	จ้ำากุดั	(มหาชน)	หรือ	EA	 
ผู้้น้ำานวีตักุรรมดา้นพลงังานและยานยนตไ์ฟฟา้	เปดิเผู้ยวีา่	 
ที�ผู้่านมาบริษััทได้สุ่งมอบรถโดยสุารพลังงานไฟฟ้า
ให้กุับล้กุค้้าไปแล้วี	77	ค้ัน

SPVI
ยอดจองไอโฟนพุ่่�ง
โบรกฯช้ี้�เป้้า8.88บ.
นิิวส์ค์อนิเนิค็ท์ ์- SPVI คร่�งปีหีลัง่ 64 โตตอ่เนิ่�อง  
โชว์ยอดจอง iPhone13 พุง่ พร้อมั่เริ�มั่เปีดิส์าขา 
ตามั่ปีกติ มั่่�นิใจรายได้ปี ี64 โตตามั่เป้ีาหมั่ายท่์�  
10% ฟากโบรกช่�ผลังานิเติบโตก้าวกระโดด 
เคาะเปี้าราคา 8.88 บาท์
 นายไตรสุรณ์์		วีรญาณ์โกุศล	กุรรมกุารผู้้จ้้ดักุาร	 
บรษิัทั	เอสุ	พ	ีวีี	ไอ	จ้ำากัุด	(มหาชน)	หรอื	SPVI	เปดิเผู้ยวีา่	 
แนวีโน้มผู้ลประกุอบกุารในช่วีงค้ร่�งปีหลังของ 
ป	ี6664	จ้ะเตบิโตค้อ่นขา้งด	ีเนื�องจ้ากุได้รบัปัจ้จั้ยบวีกุ 
จ้ากุกุารค้ลายล็อกุดาวีน์สุถานประกุอบกุาร	
และห้างร้านต่างๆ	กุลับมาดำาเนินกิุจ้กุารได้ปกุติ	 
ซึ่่�งปัจ้จุ้บันบริษััทได้เปิดดำาเนินกุารแล้วีทุกุสุาขา

เร�งส่�งมอบรถโดยส่ารไฟฟ้า
qอ่านิต่อหนิ้า 2

ผ้้แท์นิจำาหนิ่าย พ่ท์่ท์่ ส์เตช่�นิ จ.ช่ยภ้มั่ิ เดินิหนิ้ามั่อบถุงย่งช่พ
 บรษิัทั	ปตท.นำ�ามนัและกุารค้้าปลีกุ	จ้ำากัุด	(มหาชน)	หรอื	โออาร	์และผู้้แ้ทนจ้ำาหนา่ย 
สุถานีบรกิุารนำ�ามนั	พีทีที	สุเตชั�น	จ้.ชัยภู้ม	ิร่วีมบรรจ้แุละสุ่งมอบถงุยงัชพี	จ้ำานวีน	400	ชุด	 
รวีมมล้ค้า่	200,000	บาท	ชว่ียเหลอืผู้้ไ้ดร้บัผู้ลกุระทบจ้ากุอุทกุภัูย	ในอำาเภูอเมอืง	และ
อำาเภูอจ้ัตุรัสุ	จ้.ชัยภู้มิ	ซึ่่�งได้รับผู้ลกุระทบจ้ากุเหตุอุทกุภูัย

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SFLEX  
ม่ั่�นิใจรายไดป้ี ี64 ท์ำาไดม้ั่ากกวา่  
1.6 พ่นิล้ัานิบาท์ ร่บแรงหนิุนิ
จากออเดอร์ท่์�เข้ามั่าต่อเน่ิ�อง 

พร้อมั่เดินิหนิ้าแผนิซื้่�อกิจการ
แพคเกจจิ�งในิเว่ยดนิามั่ มั่้ลัค่า
ราว 800-1,000 ลั้านิบาท์

SFLEXรายไดท้ะลุ1่.6พุ่นัลุ.
ลุ่ยป้ิดด้ลุซื้้�อกิจการเวี้ยดนาม

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

อมร ทรพัย์ท์วีกุีุล
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และกุำาลังทยอยสุ่งมอบเพิ�มเติมในเดือนต.ค้.64	
รวีมเป็น	116	คั้น	โดยมีเป้ากุารขายรถโดยสุาร
พลังงานไฟฟ้าทั�งขนาดกุลางและขนาดใหญ่
ภูายในสุิ�นปี	64	รวีม	500	ค้ัน
	 นอกุจ้ากุนี�	 บริษััทจ้ะมีกุารติดตั�งสุถานี 
อัดประ จุ้ ไฟฟ้าไ ว้ี รอง รับยานยนต์ไฟฟ้า 
ขนาดใหญ่เป็นที�เรียบร้อยแล้วี	 ด้วียเทค้โนยี	 
Ultra	Fast	Charge	ที�ทนัสุมัยที�สุดุ	ที�ใช้เวีลาชาร์จ้ 
เพียง	15	นาที

	 ดร.สุมชาย	วีงศ์รัศมี	ประธานเจ้้าหน้าที�
สุายบัญชแีละกุารเงิน	บรษิัทั	สุตาร์เฟล็กุซึ่	์จ้ำากุดั	 
(มหาชน)	หรอื	SFLEX	เปิดเผู้ยว่ีา	บรษิัทัมั�นใจ้วีา่ 
รายไดร้วีมป	ี64	จ้ะทำาไดม้ากุกุวีา่	1,600	ลา้นบาท	 
สุ้งกุว่ีาเป้าหมายที�ตั�งไวี้ที�	 1,560	 ล้านบาท	 
เนื�องจ้ากุค้ำาสุั�งซึ่ื�อ	 (ออเดอร์)	 จ้ากุล้กุค้้าใหม่ที� 

	 นอกุจ้ากุนี�	บรษิัทัยังไดร้บัอานิสุงสุจ์้ากุกุาร 
เปดิตวัีของ	iPhone13	ที�จ้ะเริ�มเขา้มาวีางจ้ำาหนา่ย 
ในประเทศไทยในวัีนที�	8	ต.ค้.นี�	ซึ่่�งสิุนค้า้ดังกุล่าวี 
ยงัได้รบักุระแสุตอบรบัเปน็อยา่งดจี้ากุกุลุม่ลกุ้ค้า้	 
ซึ่่�งบริษััทมั�นใจ้วี่าผู้ลกุารดำาเนินงานทั�งปี	 64	 
จ้ะเปน็ไปในทศิทางที�ด	ีโดยรายไดร้วีมจ้ะเตบิโต
ตามเป้าหมายที�ตั�งไวี้ที�	10%
	 ดา้นนกัุวีเิค้ราะหห์ลกัุทรพัย	์บริษัทั	ดบีเีอสุ	 
วีคิ้เค้อร์สุ	(ประเทศไทย)	จ้ำากุดั	ระบวุีา่	ผู้ลประกุอบกุาร 
ของ	 SPVI	 ในช่วีงค้ร่�งปีหลังจ้ะมีแนวีโน้มที�จ้ะ
เติบโตกุ้าวีกุระโดด	 ขณ์ะที�อัตรากุารเติบโต

EA

SFLEX

SPVI

	 ทั�งนี�	กุลุม่	EA	มุง่ดำาเนนิธรุกุจิ้ที�เปน็	Green	 
Product	 ไม่กุ่อมลพิษั	 และเป็นมิตรต่อ 
สุิ�งแวีดล้อม	พรอ้มพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเพื�อกุาร 
พาณ์ิชย์	 (Commercial	 Electric	 Vehicle)	 
ทั�งรถโดยสุารพลังงานไฟฟ้า	 และเรือโดยสุาร 
พลังงานไฟฟ้า	 เพื�อยกุระดับกุารเดินทางด้วีย 
ระบบขนสุ่งสุาธารณ์ะให้มคี้วีามทันสุมัย	สุะดวีกุสุบาย	
และลดมลพิษัอย่างยั�งยืน	 และเป็นสุ่วีนหน่�ง 
ในกุารช่วียผู้ลักุดันให้ประเทศไทยเข้าสุ้่กุารเป็น 
สุังค้มค้าร์บอนตำ�า	(Low	Carbon	Society)
	 “หากุภูาค้รัฐออกุนโยบายมาสุนับสุนุน 

เข้ามาค่้อนข้างมากุ	รวีมถ่งล้กุค้้าเดิมกุ็ยังค้งมี 
ออเดอร์ระยะยาวีมากุข่�น
	 นอกุจ้ากุนี�	 จ้ากุกุารที�บริษััทใช้กุลยุทธ์
ขยายฐานล้กุค้้าไปยังหลากุหลายอุตสุาหกุรรม	 
ในช่วีงที�ผู้่านมา	ถือวี่าประสุบค้วีามสุำาเร็จ้เป็น
อย่างมากุ	 โดยบริษััทจ้ะมุ่งเน้นล้กุค้้าที�ดำาเนิน
ธรุกุจิ้ประเภูทอาหารมากุข่�น	เนื�องจ้ากุเปน็ตลาด 
ที�ใหญ่และสุามารถสุร้างกุารเติบโตได้ดีทั�งระยะสุั�น 

และระยะยาวี
	 อย่างไรกุต็าม	แมใ้นปนีี�จ้ะมปัีจ้จ้ยักุดดนั
หลายดา้น	แต่บริษัทัสุามารถบริหารจั้ดกุารธุรกิุจ้
ได้อย่างมีประสุิทธิภูาพสุ้งสุุด	ได้แกุ่	กุารนำาเข้า
วีัตถุดิบบนค่้าเงินบาทที�อ่อนค่้า	ซึ่่�งบริษััทมีกุาร
ทำาประกุันค้่าเงินในระดับที�เหมาะสุม	 รวีมถ่ง
ราค้าวีัตถุดิบที�เพิ�มข่�น	ซึ่่�งบริษััทกุ็ได้มีกุารเจ้รจ้า
กุับล้กุค้้าทุกุรายในกุารปรับราค้าขายเพิ�มข่�น
เพื�อให้สุอดค้ล้องกุับสุถานกุารณ์์ต่างๆ	ได้อย่าง
เหมาะสุม
 สุำาหรับแผู้นกุารเข้าซึ่ื�อกิุจ้กุาร	ที�ดำาเนินธุรกิุจ้ 
แพค้เกุจ้จ้ิ�งประเภูทกุระดาษั	ในประเทศเวีียดนาม	 
1	รายนั�น	ขณ์ะนี�อย่้ในขั�นตอนของกุารประเมิน 
ดา้นบญัช	ีของฝัั่�งบรษิัทัที�จ้ะเขา้ซึ่ื�อ	เบื�องตน้ค้าดว่ีา 
จ้ะใช้งบลงทุนราวี	800-1,000	ล้านบาท	โดยจ้ะ
แบ่งจ้่ายเป็น	3	งวีด	งวีดแรกุ	52%	และงวีดที�	2	 
และ	3	อีกุ	24%	โดยค้าดวี่ากุารเข้าซึ่ื�อกุิจ้กุาร 
ดงักุลา่วีจ้ะเริ�มมคี้วีามคื้บหนา้ในช่วีงปลายป	ี64	 
และจ้ะชัดเจ้นมากุยิ�งข่�นในปี	65

กุำาไรในปีนี�ค้าดวี่าจ้ะอย่้ในระดับสุ้งราวี	79.4%	 
จ้ากุปกีุอ่น	หรอือย่้ที�	132	ลา้นบาท	ซึ่่�งเปน็ผู้ลจ้ากุ
รายได้เติบโตสุ้ง	และบริหารค้่าใช้จ้่ายได้อย่างม ี

ประสิุทธิภูาพ	 มากุกุว่ีาค่้าเฉลี�ยของกุลุ่ม	 
โดยฝ่ั่ายวีจิ้ยัยงัแนะนำา	“ซื้่�อ” SPVI	ราค้าเปา้หมาย	 
8.88	บาท

กุารใช้รถ	EV	มากุข่�น	จ้ะช่วียลดกุารปล่อยกุ๊าซึ่ 
เรอืนกุระจ้กุตามค้วีามตกุลงปารสีุ	ซึ่่�งประเทศไทย 
กุำาหนดเป้าหมายลดกุารปล่อยกุ๊าซึ่เรือนกุระจ้กุ	 
ให้ได้	20-25%	หรือจ้ำานวีน	111-139	 ล้านตัน
ค้าร์บอนไดออกุไซึ่ด์เทียบเท่า	ภูายในปี	73	และ 
จ้ะทำาให้ประเทศไทยสุามารถกุ้าวีข่�นเป็น 
ศ้นย์กุลางกุารผู้ลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ�นสุ่วีน 
สุำาค้ัญต่างๆ	ในอาเซีึ่ยน	อีกุทั�งยังช่วียยกุระดับ 
รายได้ของค้นไทยให้กุ้าวีข้ามกุับดักุรายได้ 
ปานกุลาง	(Middle	Income	Trap)	ไปสุ้่ประเทศ 
ที�มีรายได้สุ้ง”	นายอมร	กุล่าวี

ดร.สมชาย์ วีงศ์ร์ศั์มีดร.สมชาย์ วีงศ์ร์ศั์มี

ไตรสรณ์ ์วีรญาณ์โกุศ์ล ไตรสรณ์ ์วีรญาณ์โกุศ์ล 
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เป็นบัญชีเงินฝั่ากุประเภูทออมทรัพย์	แบบไม่มี 
สุมุดค้้ฝ่ั่ากุ	(No-Passbook)	ที�ให้อตัราดอกุเบี�ยสุง้	 
เปิดบัญชีและทำาธุรกุรรมกุารเ งินได้่ ง่ายๆ	 
ดว้ียแอปพลิเค้ชัน	LH	Bank	M	Choice	ผู่้านระบบ 
ยนืยันตัวีตนในรป้แบบดิจ้ทิลั	(e-KYC)	ที�เค้านเ์ตอร์ 
เซึ่อร์วิีสุ	 ณ์	 ร้าน	 7-	 Eleven	 ทั�วีประเทศกุว่ีา
	13,000	สุาขา
	 โดยจุ้ดเด่นของผู้ลิตภูัณ์ฑ์์เงินฝั่ากุออม
ทรัพย์ดิจ้ิทัล	 โปร-ฟิต	ค้ือ	 ให้อัตราดอกุเบี�ยสุ้ง	 

LH Bankคลุอดเงินฝากออมทรัพุ่ยด์จิทิลัุ โป้ร-ฟิต

1.50%	 ต่อปี	 ตั�งแต่บาทแรกุถ่ง	 5	 ล้านบาท	
เงื�อนไขน้อยไม่ซึ่ับซึ่้อนและไม่มีขั�นตำ�า	เปิดบัญชี
ที�ไหนเมื�อไหร่กุ็ได้ผู้่านแอปพลิเค้ชัน	LH	Bank	 
M	Choice	 โดยไม่ต้องไปสุาขา	 ซึ่่�งตอบโจ้ทย์ 
ไลฟ์สุไตล์ของกุลุ่มดิจ้ิทัลเจ้เนอเรชั�น	 โดยกุลุ่ม
ล้กุค้้าเป้าหมายของธนาค้ารจ้ะเป็นผู้้้ที�สุนใจ้
เรื�องกุารออมเงิน	กุำาลังมองหาผู้ลตอบแทนจ้ากุ
เงินฝั่ากุและจ้ากุกุารลงทุน	 ทั�งผู้้้ที�มีอาชีพเป็น
พนักุงานบริษััท	และนักุธุรกุิจ้

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - LH Bank เปีดิตว่ผลิัตภณ่ิฑ์์ 
เงินิฝากออมั่ท์ร่พย์ดิจิท์่ลั โปีร-ฟิต ช้จุดเด่นิ  
ใหด้อกเบ่�ยส์ง้ 1.50% ตอ่ปี ีต่�งแตบ่าท์แรกถง่  
5 ลัา้นิบาท์ ตอบโจท์ย์ไลัฟ์ส์ไตลัล์ัก้คา้ยุคดจิท่ิ์ลั 
ท์่�มั่องหาผลัตอบแท์นิจากเงินิฝากแลัะการ
ลังท์ุนิ
	 นายวุีฒิชัย	กุมลสุันติสุุข	ผู้้้ช่วียกุรรมกุาร 
ผู้้จั้้ดกุาร	Retail	Product	and	Marketing	ธนาค้าร 
แลนด์	แอนด์	เฮ้า้ส์ุ	จ้ำากุดั	(มหาชน)	หรือ	LH	Bank	 
เปิดเผู้ยวี่า	ปัจ้จุ้บันผู้้้บริโภูค้เปิดรับกุารใช้เทค้โนโลย ี
มากุข่�น	โดยเฉพาะชว่ีงที�เกุดิกุารแพรร่ะบาดของ
โรค้โค้วีดิ-19	ทำาใหค้้นไทยเปลี�ยนพฤตกิุรรมกุาร
ใช้เงินไปสุ้่สัุงค้มไร้เงินสุดมากุข่�น	ประกุอบกัุบ
ธนาค้ารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	สุนับสุนุนกุาร 
เปิดบัญชีเงินฝั่ากุออนไลน์	(e-Saving)	ทำาให้มี 
ค้วีามง่ายและสุะดวีกุในกุารทำาธุรกุรรมออนไลน์
ยิ�งข่�น
 ทั�งนี�	ธนาค้ารจ้ง่ไดพ้ฒันาผู้ลติภูณั์ฑ์์เงนิฝั่ากุ 
ออมทรัพยด์จิ้ทิลั	โปร-ฟิต	(Pro-Fit	Digital	Savings)	 

 บริิษััท พีีทีจีี เอ็็นเนอ็ยีี จีำ�กััด (มห�ชน) หริอื็ PTG ร่ิวมกัับ  กัริมกั�ริค้้� 
ภ�ยีใน กัริะทริวงพี�ณิิชย์ี  เปิิดโค้ริงกั�ริ “กัริะทริวงพี�ณิิชย์ี ร่ิวมใจี  PTG  
ช่วยีเกัษัตริกัริผู้้เ้ลีี้�ยีงไกัไ่ข่่” โดยีสม�ชกิับัตริ PT Max Card เมื�อ็เตมิ 
นำ��มันทุกัชนิด หรืิอ็แก๊ัส LPG ที�สถ�นีบริิกั�ริ PT ค้ริบ 300 บ�ทข้่�นไปิ/ 
เซลี้ส์สลิี้ปิ รัิบฟรีิ!ทันที ไข่่ไก่ั 4 ฟอ็ง โดยีข่อ็สงวนสิทธิิ์� 1 สิทธิิ์�/สม�ชิกั  
ตลี้อ็ดโค้ริงกั�ริ ณิ สถ�นีบริิกั�รินำ��มัน PT ในพืี�นที�กัรุิงเทพีมห�นค้ริ
แลี้ะปิริิมณิฑลี้, จี.สมุทริส�ค้ริ, จัีงหวัดนค้ริปิฐม แลี้ะ 7 จัีงหวัด 
ในภ�ค้ตะวันอ็อ็กัที�เข้่�ร่ิวมริ�ยีกั�ริ ตั�งแต่วันที� 4-6 ต.ค้. นี�

 ดริ.ฤทธีิ์ กิัจีพิีพีธิิ์ ปิริะธิ์�นเจ้ี�หน้�ที�บริิห�ริ บริิษััท สแกัน  
อิ็นเตอ็ร์ิ จีำ�กััด (มห�ชน) หรืิอ็ SCN แลี้ะน�ยีณัิฐชัยี ปิริะดิษัฐ์วงศ์์ก้ัลี้  
กัริริมกั�ริผู้้้จัีดกั�ริ บริิษััท สแกัน เมดิเฮิิร์ิบ จีำ�กััด  ต้อ็นรัิบ  
ค้ณิะกัริริมกั�ริจัีงหวัดนนทบุรีิเพืี�อ็พิีจี�ริณิ�กั�ริข่อ็อ็นุญ�ต
ผู้ลิี้ตกััญชง (Hemp) นำ�โดยีริอ็งผู้้้ริ�ชกั�ริจัีงหวัดนนทบุรีิ  
น�ยีอ็ภิชัยี อ็ร่ิ�มศ์รีิ ผู้้้แทนสำ�นักัง�นป้ิอ็งกัันแลี้ะปิริ�บปิริ�ม 
ยี�เสพีติด ภ�ค้ 1 สถ�นีตำ�ริวจีภ้ธิ์ริไทริน้อ็ยี ส�ธิ์�ริณิสุข่
จัีงหวัดนนทบุรีิ เดินท�งเข้่�ตริวจีสถ�นที�เพืี�อ็พิีจี�ริณิ�กั

q
qSCN เตรียมเฮ! อัพเดตความคืบหน้ากัญชง

PT แจกฟรี!ไข่ไก่4ฟอง สมาชิก PT Max Card

วุีฒิชิยั์ กุมลสนัตสุิขวุีฒิชิยั์ กุมลสนัตสุิข


