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นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - JKN ต่้�งเป้า้ยอ่ดขาย 
ข้�นส์่ร่ะดบ้ 5,000 ล้า้นบาท์ ภายใน 3 ป้ี  
พร้อ่มผล้้กด้นช่่อ่ง JKN18 หนุนการ
เต่ิบโต่ก้าวกระโดด เต่รียมพ้ฒนา
ผล้ิต่ภ้ณฑ์์จากก้ญช่ง
 นายจัักรพงษ์์ จัักราจัุฑาธิิบดิิ์� 
ประธิานเจั้าหน้าที่่�บริหารและกรรมการ

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - TTCL หว้งร้บ 
งานใหมเ่ขา้พอ่รต์่ 3 พน้ล้า้นบาท์ 
ในไต่รมาส์ 4/64 หว้งเติ่มยอ่ด  
Backlog จากป้ัจจุบ้นที์�มีอ่ย่่กว่า  
8.4 พน้ล้า้นบาท์ หนุนรายได้ป้ ี64  
ท์ำาได้ 6.5 พ้นล้้านบาท์
 นายบุณยกฤต เสาวรรณ  
ผู้้้จััดิ์การฝ่่ายนักลงทีุ่นสัมพันธิ์  
บรษิ์ทัี่ ที่ท่ี่ซ่่ีแอล จัำากัดิ์ (มหาชน) หรอื  
TTCL เปิดิ์เผู้ยว่า ในช่วงไตรมาส 4/64 

NDR
ส่่งมอบส่องล้้อไฟฟ้า
หวัังปีีนี้้�แตะ1,000คัันี้
นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - NDR เผยบรษ้ิัท์ 
รว่มท์นุ ETRAN เดนิหนา้จดท์ะเบยีน 
รถจ้กรยานยนต่ไ์ฟฟา้ เต่รยีมส์ง่มอ่บ 
กว่า 20 ค้นเดอื่น ต่.ค.นี� แล้ะส์ง่มอ่บ 
อ่กีกว่า 60 ค้น ภายในเดือ่น พ.ย.64  
ม้�นใจท์้�งป้สี์ง่มอ่บ 1,000 ค้นต่ามเป้า้ 
 นายชัยสิที่ธิิ� สัมฤที่ธิิวณิชชา  
กรรมการผู้้้จััดิ์การ บริษ์ัที่ เอ็น.ดิ์่. 
รับเบอร์ จัำากัดิ์ (มหาชน) หรือ NDR 
เปดิิ์เผู้ยวา่ บรษัิ์ที่ อท่ี่ราน (ไที่ยแลนดิ์)์  
จัำากัดิ์ หรือ ETRAN ซี่�งเป็นบริษ์ัที่ 
รว่มที่นุถืือหุน้ในสดัิ์สว่น 35% ขณะน่� 
สามารถืเริ�มจัดิ์ที่ะเบย่นรถืจักัรยานยนต์ 
ไฟฟา้กบักรมการขนส่งที่างบกได้ิ์แล้ว  

ผู้้จั้ัดิ์การ บริษั์ที่ เจัเคเอ็น โกลบอล มเ่ดิ์ย่  
จัำากัดิ์ (มหาชน) หรอื JKN เปดิิ์เผู้ยวา่ ตั�งเปา้ 
ยอดิ์ขายภายใน 3 ป ีรายไดิ์จ้ัะข่�นส้ร่ะดิ์บั  
5,000 ลา้นบาที่ พรอ้มกับมแ่ผู้นผู้ลกัดิ์นั
ช่อง JKN18 ให้ไดิ์้รับความนิยมส้งสุดิ์ 
ตดิิ์ 1 ใน 10 ของประเที่ศ และสว่นสำาคญั 

โครงการแต่้มป้ันส์ุข 
มอ่บหนา้กากอ่นามย้ให้กาช่าด
 นายชาญวทิี่ย์ จัารสุมบตั ิ(ซีา้ยสดุิ์)  
รองกรรมการผู้้้จััดิ์การใหญ่ ดิ์ั�บเบิ�ล เอ  
มอบหน้ากากอนามัยที่างการแพที่ย์  
Double A Care จัำานวน 196,000 ชิ�น 
 ให้กับสภากาชาดิ์ไที่ย ใน “โครงการแต้่มปั้นสุ์ข” 
โดิ์ยเชญิชวนลก้คา้ท่ี่�สะสมแตม้จัากการใชก้ระดิ์าษ์
ดิ์ั�บเบิ�ล เอ รว่มแลกแตม้สะสมเปน็หนา้กากอนามยั
บริจัาคให้สภากาชาดิ์ไที่ย

JKNตั�งเป้ีา3ปีียอดขาย5พัันี้ล้.
จ่่อผล้ิตส่ินี้คั้าใหม่จ่ากกัญชง

TTCL
โชว์B์acklog8.4พันัล.

ล้้้นี้ส่อยงานี้โคั้งท้้ายเพัิ�ม
รอประมููลโครงการใหมู่
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จัะม่การประกาศผู้ลการประม้ลงาน ซี่�งม่ม้ลค่า

ราว 3,000 ลา้นบาที่ ซี่�งบรษิ์ทัี่คาดิ์หวังวา่จัะไดิ์ร้บั 

งานทัี่�งหมดิ์ รวมทัี่�งยังม่งานท่ี่�บริษ์ัที่ไดิ์้ร่วม 

ประม้ลงานอ่กหลายโครงการที่่�จัะที่ยอย 

ประกาศผู้ลประม้ลงาน คิดิ์เป็นม้ลค่ารวมกว่า  

22,000 ลา้นบาที่ ขณะท่ี่�บริษ์ทัี่ยังเตรย่มเข้ารว่ม 

ประม้ลงานใหม่เพิ�มเติมอ่กหลายโครงการ  

คิดิ์เป็นม้ลค่ารวมประมาณ 27,500 ล้านบาที่  

ที่่�ช่วยสนับสนุนกลุ่มธิุรกิจัคอมเมิร์ซี รวมที่ั�งวาง

เป้าหมายผู้ลักดิ์ันองค์กรไปส่้การเป็น Content 

หลังจัากที่่�ผู่้านมาได้ิ์รับผู้ลกระที่บจัากวิกฤติ 

โควิดิ์ ที่ำาให้การจัดิ์ที่ะเบ่ยนรถืต้องหยุดิ์ชะงักไป

 ที่ั�งน่�  คาดิ์ว่าจัะสามารถืส่งมอบรถื 

จักัรยานยนตไ์ฟฟา้ไดิ์ภ้ายในเดิ์อืน ต.ค. น่� จัำานวน 

กวา่ 20 คนั และอก่กวา่ 60 คนัภายในเดิ์อืน พ.ย.  

โดิ์ยคาดิ์ว่ารวมที่ั�งปีจัะสามารถืส่งมอบรถืได้ิ์ 

ที่ั�งสิ�น 1,000 คัน ตามเป้าหมายที่่�วางไว้ ขณะที่่�  

ETRAN ม่แผู้นจัะเปิดิ์ ETRAN Power Station  

จัำานวน 7 สถืานใ่นกรุงเที่พฯ ภายในปี 64 น่� และ 

ขยายให้ครบ 100 สถืาน่ภายในช่วงปี 65-66

 “ในช่วงที่่�ผู่้านมาจัากผู้ลกระที่บโควิดิ์  

TTCL

JKN

NDR

ซี่�งปัจัจุับันอย้่ในขั�นตอนของการรอรายละเอ่ยดิ์

ขอบเขตงานต่างๆ 

 โดิ์ยปัจัจัุบันบริษ์ัที่ม่งานรอส่งมอบ  

(Backlog) รวมทัี่�งสิ�น 8,400 ล้านบาที่ โดิ์ยจัะ 

ที่ยอยรับร้้รายได้ิ์ในช่วงคร่�งปีหลังของปี 64  

สัดิ์ส่วน 25-30% ของยอดิ์ Backlog ซี่�งจัะหนุน 

รายไดิ์้ปี 64 ที่ำาไดิ์้ที่่� 6,500 ล้านบาที่ แม้ในปีน่� 

ยอมรับว่าม่โครงการหลายโครงการท่ี่�เลื�อนการ 

ส่งมอบออกไป และอาจัจัะส่งผู้ลกระที่บต่อ 

ผู้ลการดิ์ำาเนนิงานในปนี่�บา้ง แตห่ลงัจัากน่�จัะเริ�ม 

Commerce Company ภายใน 3 ปี 

 โดิ์ยช่อง JKN18 ถืือเป็นการลงทีุ่น 

ครั�งใหญ่ในเชิงกลยุที่ธิ์ที่่�สำาคัญ และจัะเป็นส่วน

ที่่�ผู้ลักดิ์ันให้ผู้ลการดิ์ำาเนินงาน และเข้ามาช่วย 

ที่ยอยรับร้้รายไดิ์้เข้ามาอย่างต่อเนื�อง

 สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้า Ahlone เฟส 2  

ในเม่ยนมา ล่าสุดิ์ช่วงเดิ์ือน ก.ย.64 ที่่�ผู้่านมา  

บริษ์ัที่ไดิ์้รับการอนุมัติEIAเป็นที่่�เร่ยบร้อยแล้ว  

ซี่�งหลงัจัากน่�เหลอืเพ่ยงรอการเมอืงในเมย่นมาสงบ  

และบรษิ์ทัี่จัะดิ์ำาเนนิการก้ย้มืเงนิสถืาบนัการเงนิ

หลายแห่งเพื�อนำามาลงทีุ่นคิดิ์เป็นสัดิ์ส่วน 70%  

ของมล้คา่โครงการกวา่ 20,000 ลา้นบาที่ ซี่�งบริษ์ทัี่ 

สามารถืใช้เครื�องมือการเงินอื�นๆ ชดิ์เชยได้ิ์  

เพื�อไม่ให้ม่ผู้ลกระที่บต่อผู้้้ถืือหุ้น

สรา้งการเติบโตอยา่งกา้วกระโดิ์ดิ์ รวมถ่ืงการผู้ลิต  

รายการข่าวภายใต้  JKN-CNBC สร้างความได้ิ์เปรย่บ 

เชงิการแขง่ขนัท่ี่�จัะที่ำาใหช้อ่ง JKN18 มก่ารนำาเสนอ 

คอนเที่นต์ ที่่�ครอบคลุมทัี่�งสาระและความบันเทิี่ง  

สร้างการยอมรับให้แก่วงการที่่ว่ดิิ์จัิที่ัลในประเที่ศไที่ย 

  ขณะเด่ิ์ยวกันบริษ์ัที่ได้ิ์ม่การใช้กลยุที่ธิ์

การตลาดิ์ ‘ซี้เปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ�ง’ เพื�อสร้าง 

แบรนดิ์ส์นิคา้ในที่กุผู้ลติภัณฑ ์ของกลุม่ คอมเมริซ์ี  

ซี่�งประกอบด้ิ์วย ผู้ลติภัณฑ์เสริมอาหารเพื�อสขุภาพ 

และความงาม เครื�องดืิ์�ม สมุนไพรสกัดิ์ผู้สมวิตามนิ  

ยงัสร้างสรรค์ นวัตกรรมผู้ลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื�อออกมา 

ตอบสนองความต้องการของผู้้้บริโภค รวมทัี่�ง

บรษิ์ทัี่ยงัมแ่ผู้นนำาสารสกดัิ์จัากกญัชงมาพฒันา

เปน็ผู้ลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ผู้ลิตภัณฑ์เครื�องดืิ์�ม

 และผู้ลิตภัณฑ์เครื�องสำาอางท่ี่�ม่ส่วนผู้สมจัาก 

สารสกัดิ์กัญชง มากกว่า 50 รายการ ภายในปี 64

ที่ำาให้การจัดิ์ที่ะเบ่ยนรถืมอเตอร์ไซีค์ไฟฟ้า 

ต้องหยุดิ์ชะงักไป แต่ขณะน่�สามารถืเริ�ม 

จัดิ์ที่ะเบ่ยนรถืไดิ์้แล้ว เราก็เร่งมือกันอย่างเต็มที่่�  

เพื�อส่งมอบรถืให้เป็นไปตามแผู้นที่่�วางไว้  

โดิ์ยคาดิ์ว่าจัะส่งมอบรถืไดิ์้กว่า 20 คันในเดิ์ือน 

ตุลาคมน่�” นายชัยสิที่ธิิ� กล่าว

จักัรพงษ์ ์จักัราจุัฑาธิบิดิิ์� จักัรพงษ์ ์จักัราจุัฑาธิบิดิิ์� 

ชัยัสิทิธิิ� สิมัฤทธิวิณิิชัชัา  ชัยัสิทิธิิ� สิมัฤทธิวิณิิชัชัา  
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และใหค้ำาปรก่ษ์าล้กคา้ในที่กุปญัหา เราหวงัเปน็
อย่างยิ�งว่าการร่วมมือกันในครั�งน่�จัะสามารถื
สร้างประสบการณ์ที่่�ดิ์่ที่ั�งสำาหรับผู้้้ซีื�อ และผู้้้ขาย  
ใหส้ามารถืซีื�อขายสินค้าไอที่มื่อสองได้ิ์อย่างมั�นใจั  
ควบค้่การใส่ใจัสิ�งแวดิ์ล้อม ช่วยลดิ์ปัญหาการ 
จัดัิ์การขยะอิเล็กที่รอนิกส์ในประเที่ศไที่ย (E-Waste)  
อ่กที่างหน่�ง
 สำาหรบั SWOPMART เป็นการต่อยอดิ์ธุิรกิจั 
และบริการของ SYNNEX จัากธิรุกจิัไอที่ดิ่ิ์สที่รบิวิเตอร์  

SYNEXผนี้กึSCB 10X ร่ว่ัมล้งท้น้ี้‘SWOPMART’

ไปส้ธุ่ิรกิจัไอที่แ่พลตฟอร์ม ซี่�งเป็นไปตามกลยุที่ธ์ิ 
ของบรษิ์ทัี่ในการสรา้งไอที่อ่โ่คซิีสเตม็ เพื�อขยาย 
ขอบเขตของธิุรกิจัและการให้บริการให้ครอบคลุม 
ความต้องการของตลาดิ์ไอที่่ที่่�เติบโตอย่างรวดิ์เร็ว 
และตอบโจัที่ย์พฤติกรรมล้กค้าในแต่ละกลุ่มได้ิ์ 
ชัดิ์เจันข่�น โดิ์ยมุ่งเน้นการพัฒนาและต่อยอดิ์ธิุรกิจั 
จัาก “TRUST” ซี่�งเป็นค่านิยมองค์กรของบริษ์ัที่  
ท่ี่�สร้างความเชื�อมั�นให้แก่ล้กค้าและผู้้้ซีื�อสินค้า 
ไอที่ท่่ี่�มต่ราสญัลกัษ์ณ ์“TRUSTED BY SYNNEX” 

นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ – SYNEX ผน้กกำาล้ง้ SCB 10X  
รว่มล้งท์นุใน “SWOPMART” รกุต่ล้าดอ่คีอ่มเมริซ์ 
แบบเต่ม็ส์บ่ พรอ้่มใหค้วามรว่มมอื่ในการพฒ้นา  
“SWOPMART” แพล้ต่ฟอ่ร์มซื�อ่ขายสิ์นค้า
ด้านไอ่ท์ีมือ่ส์อ่ง
 นางสาวสุธิิดิ์า มงคลสุธ่ิ ประธิานเจ้ัาหน้าท่ี่� 
บรหิาร บรษิ์ทัี่ ซีนิเนค็ (ประเที่ศไที่ย) จัำากดัิ์ (มหาชน)  
หรอื SYNEX เปิดิ์เผู้ยว่า บริษ์ทัี่ได้ิ์รว่มมือกับ เอสซ่ีบ ่ 
เที่็นเอ็กซี์ (SCB 10X) ในการร่วมลงทีุ่นในบริษ์ัที่ 
สวอป มารท์ี่ จัำากดัิ์ (SWOPMART) ในการพฒันา  
“SWOPMART” แพลตฟอร์มซีื�อขายสินค้าไอท่ี่
มอืสอง (IT Secondary Market) รวมทัี่�งช่วยเพิ�ม 
ความแขง็แกรง่ที่างดิ์า้นเที่คโนโลย่ของแพลตฟอรม์ 
  โดิ์ย “SWOPMART” จัะเป็นแพลตฟอร์ม
ซีื�อขายสินค้าไอท่ี่มือสองท่ี่�ให้บริการตรวจัสอบ
สภาพสินค้าโดิ์ยช่างผู้้้เช่�ยวชาญจัาก SYNNEX 
พร้อมใบรับรองสินค้าที่่�ช่วยสร้างความมั�นใจั 
และราคาซีื�อ-ขายที่่�เหมาะสม ชำาระเงินปลอดิ์ภัย  
ทีุ่กคำาสั� งซีื� อสามารถืตรวจัสอบสถืานะได้ิ์  
พรอ้มบริการ Customer Services เพื�อชว่ยดิ์แ้ล 

	 บริิษััท	กรุิงเทพปริะกันภััย	จำำ�กัด	(มห�ชน)	หรืิอ	BKI	 
โดยน�ยจำกัริกริิช	ชวีนันทพริชัย	ผู้้�ช่วยกริริมก�ริผู้้�อำ�นวยก�ริใหญ่่	 
เป็นผู้้�แทนบริิษััทฯ	มอบสิินไหมทดแทนปริะกนัอัคคีภััย	 
จำำ�นวนเงิน	65,620,701.09	บ�ท	ให�แก่		น�ยพิภััช อ้�งปริะภั�กริ	 
ปริะธ�นกริริมก�ริ		บริิษััท	ปริะภั�กริออยล์์	จำำ�กัด	จำ�กกริณีี 
ไฟไหม�อ�ค�ริแล์ะสิต๊๊อกสิินค��ได�รัิบคว�มเสีิยห�ย

	 น�งชินเสิณีี	 อุ่นจิำต๊ติ๊	 ปริะธ�นกริริมก�ริดำ�เนินก�ริ	 
สิหกริณ์ีออมทรัิพย์พนักง�นก�ริไฟฟ้�ส่ิวนภ้ัมิภั�ค	 จำำ�กัด	 
รัิบมอบกริมธริริม์โคริงก�ริปริะกันชีวิต๊กลุ่์มคุ�มคริองวงเงินก้� 
ของสิม�ชิกสิหกริณ์ีออมทรัิพย์พนักง�นก�ริไฟฟ้�ส่ิวนภ้ัมิภั�ค	 
จำำ�กัด	จำ�กน�ยสิ�ริะ	ล์ำ��ซำำ�	ปริะธ�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ	บริิษััท	เมืองไทย 
ปริะกันชีวิต๊	จำำ�กัด	(มห�ชน)	เพื�อเป็นหลั์กปริะกันแก่สิม�ชิก
ที�ก้�เงินจำ�กสิหกริณ์ีออมทรัิพย์พนักง�นก�ริไฟฟ้�ส่ิวนภ้ัมิภั�ค	
จำำ�กัด	ปริะจำำ�ปี	2564	–	2567	คุ�มคริองก�ริเสีิยชีวิต๊	อุบัติ๊เหตุ๊	 
แล์ะทุพพล์ภั�พ
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เมืองไทยประกันชีวิต 
มอบกรมธรรม์โครงการประกันชีวิตกลุ่มฯ 

BKI  มอบสินไหมประกันอัคคีภัย

สุิธิดิิ์า มงคลสุิธิีสุิธิดิิ์า มงคลสุิธิี


