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จาตุุรนตุ ์โกมลมศิร ์

GPIGPI
ล่ั่�นผลั่งาน64สุุดแกร่่งล่ั่�นผลั่งาน64สุุดแกร่่ง เร่่�มบุุ๊�กกำาไร่โร่งไฟฟ้าเร่่�มบุุ๊�กกำาไร่โร่งไฟฟ้า

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - GPI โชว์ยอดจองพื้้�นิท่์�งานิ  
Motor Show ปีี 65 ท์ำาได้แล้้ว 70-80%  
หวังจดังานิไดต้ามกำำาหนิดชว่ง ม่.ค.-เม.ย.65  
ส์่วนิปีี 64 มั�นิใจรายได้เติบโตกำว่าปีีกำ่อนิ
 นายจาตุุรนตุ์ โกมลมิศร์ กรรมการ 
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่่�ปฏิิบัตุิการ  
ด้้านการขายและการตุลาด้ บริษััที่ กรังด้์ปร่ซ์์  
อิินเตุอิร์เนชั่ั�นแนล จำากัด้ (มหาชั่น) หรือิ GPI 
เปิด้เผยว่่า 

ANAN
อััดแคมเปญ‘ลด ปดิ ตึึก’ 
กระตึ้�นกำ�ลังซื้้�อัท้��ยปี
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - ANAN เปีดิแคมเปีญ “ล้ด ปีดิ ตกึำ”  
หวงักำระต้น้ิยอดขายไตรมาส์ 4/64 ใหไ้ดต้าม
เปี้าหมาย พื้ร้อมคัดส์รรโครงกำารค้ณภาพื้ 
มาใหลู้้กำคา้เล้อ้กำจบัจองภายใตแ้บรนิดค์ณ้ภาพื้  
ไอด่โอ โมบิ, ไอด่โอ แล้ะ ยูนิิโอ
 นายประเสริฐ แตุ่ดุ้ลยสาธิตุ ประธาน 
เจ้าหน้าที่่�บริหาร สายงานธุรกิจอิสังหาริมที่รัพย์ 
บรษิััที่ อินันด้า  ด้่เว่ล ลอิปเม้นที่ ์จำากดั้ (มหาชั่น) 
หรอืิ ANAN เปิด้เผยว่่า หลงัจากท่ี่�รฐับาลประกาศ 
คลายมาตุรการล็อิกด้าว่น์ในช่ั่ว่งที่่�ผ่านมา ที่ำาให ้
เหน็โอิกาสที่่�เศรษัฐกิจจะพลกิฟ้ื้�นกลบัมาและคน 
เริ�มกลับมาใช้ั่ช่ั่ว่ิตุปกติุได้้แล้ว่ บริษััที่ฯ จึงอิอิก
แคมเปญพิเศษั “ล้ด ปีิด ตึกำ” ชั่็อิคทีุ่กราคา คุ้ม
ทีุ่กตุารางนิ�ว่

ยอัดจอังMotorShowพุ่้�ง
qอ่านิต่อหนิ้า 2

ออมส์ินิช่วยเหล้้อผูู้้ปีระส์บอ้ท์กำภัยพื้้�นิท์่� บางบาล้
 นายว่ิที่ัย รัตุนากร ผ้้อิำานว่ยการธนาคารอิอิมสิน พร้อิมด้้ว่ยคณะผ้้บริหารและ
พนักงานธนาคารอิอิมสิน ลงพื�นท่ี่�ส่งมอิบคว่ามห่ว่งใยและกำาลังใจให้ผ้้ประสบอุิที่กภััยท่ี่�
ตุำาบลบางหลว่ง อิำาเภัอิบางบาล จงัหว่ดั้พระนครศรอ่ิยธุยา โด้ยมอิบถุุงยงัชั่พ่ เครื�อิงอิปุโภัค
บริโภัค และสิ�งขอิงจำาเป็น เพื�อิบรรเที่าคว่ามเด้ือิด้ร้อินให้กับพ่�น้อิงประชั่าชั่นชัุ่มชั่น กว่่า 
300 ครัว่เรือิน

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – AMR  
รบังานิใหมม่ลู้คา่ 149 ล้า้นิบาท์  
ปีระเภท์งานิออกำแบบแล้ะ 
ตดิตั�ง ระบบกำารจัดกำารนิำ�าบาดาล้

เพื้้�อกำารเกำษตรด้วยพื้ล้ังงานิ 
ส์ะอาด พื้ร้อมเดินิหนิ้าปีระมูล้ 
งานิใหม่ต่อเน้ิ�อง หวังเพื้ิ�มยอด  
Backlog

AMRคว้��โครงก�รใหม�149ล.
ล้ยประมูลง�นเตึิมBacklog

qอ่านิต่อหนิ้า 2
qอ่านิต่อหนิ้า 2
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บริษััที่ได้้เริ�มเปิด้ให้ผ้้ประกอิบการด้้านยานยนตุ์ 
เปดิ้จอิงเชั่า่พื�นที่่�งาน Motor Show ซ์ึ�งตุามกำาหนด้การ 
จะจดั้ขึ�นภัายในช่ั่ว่งเดื้อิน ม.่ค.-เม.ย.65 โด้ยปัจจบุนั 
มย่อิด้จอิงเขา้มาแลว้่ 70-80% ซ์ึ�งมั�นใจว่่ายอิด้จอิง 
พื�นที่่�จะเตุ็ม 100%

 นายมารุตุ ศริโิก กรรมการผ้้จดั้การ บริษัทัี่  
เอิเอิม็อิาร ์เอิเซ์ย่ จำากัด้ (มหาชั่น) หรอืิ AMR เปดิ้เผยว่่า  
บริษััที่ได้้งานอิอิกแบบและติุด้ตุั�งระบบการจัด้ 
การนำ�าบาด้าลเพื�อิการเกษัตุรด้้ว่ยพลังงาน
สะอิาด้ มล้คา่โครงการ 149 ลา้นบาที่ และคาด้ว่า่ 
จะสามารถุรับร้้รายได้้ภัายในปี 64 น่� โด้ยงาน 

 โด้ยบริษัทัี่นำาคอินโด้มเินย่มโครงการคณุภัาพ 
ใกล้รถุไฟื้ฟื้้า พร้อิมอิย้่ เพ่ยง 5 โครงการเที่่านั�น  
ภัายใตุแ้บรนด้ค์ณุภัาพ อิาที่ ิไอิด้โ่อิ โมบ,ิ ไอิด้โ่อิ
 และ ย้นิโอิ ราคาเริ�มตุ้น 1.79 - 6.09 ล้านบาที่  
พร้อิมจัด้โปรโมชัั่�นพิเศษัสุด้ “ฟร่ค่าโอนิฯ ฟร่
เฟอร์นิิเจอร์” ซ์ึ�งถุือิเป็นโอิกาสที่่�ด้่ขอิงผ้้ซื์�อิท่ี่� 
กำาลงัมอิงหาคอินโด้มิเนย่มใกล้รถุไฟื้ฟ้ื้า พร้อิมอิย่้ 
  “จากสัญญาณบว่กขอิงเศรษัฐกิจ ที่ำาให้
ส่งผลด่้ตุ่อิตุลาด้อิสังหาริมที่รัพย์ตุามไปด้้ว่ย 
อินันด้าฯ จึงเด้ินหน้านำาเสนอิแคมเปญส่งเสริม
การตุลาด้อิย่างตุ่อิเนื�อิง เพื�อิรอิงรับการกลับมา 
จับจ่ายใชั่้สอิยขอิงประชั่าชั่น และไม่หยุด้ที่่�จะ 

GPI

AMR

ANAN

ด้ังกล่าว่เป็นการติุด้ตุั�งระบบส้บนำ�าจากบ่อิบาด้าล 
ด้้ว่ยแผ่น Solar Cell เพื�อิมาจัด้เก็บในถัุงและ
แจกจ่ายนำ�าไปยังพื�นที่่�การเกษัตุรในพื�นที่่�ไฟื้ฟ้ื้า 
เขา้ไม่ถุงึ ที่ด้แที่นการใช้ั่เครื�อิงยนต์ุนำ�ามนัแบบเก่า  
 ทัี่�งน่� บริษัทัี่มอิงว่่าโครงการระบบการจัด้การ 
นำ�าบาด้าลเพื�อิการเกษัตุรด้้ว่ยพลังงานสะอิาด้
เป็นเรื�อิงขอิงการบริหารจัด้การนำ�า เพื�อิให้ม่นำ�า
สำาหรับการเพาะปล้กอิย่างเพ่ยงพอิ เพราะการ

 สำาหรับแนว่โน้มรายได้้ปี 64 มั�นใจว่่าจะ 
เตุบิโตุมากกว่่าปกีอ่ินท่ี่�มร่ายได้ร้ว่ม 518.76 ลา้นบาที่  
ซ์ึ�งเปน็ไปตุามการจัด้งานแสด้งสนิคา้ และกจิกรรม 
ส่งเสริมการตุลาด้ที่่�เริ�มม่มากขึ�น จากท่ี่�ปีก่อิน 
ไมส่ามารถุด้ำาเนนิการได้้ รว่มทัี่�งในชั่ว่่งไตุรมาส 4/64  
จะเริ�มรับร้้ส่ว่นแบ่งกำาไร จากธุรกิจโรงไฟื้ฟ้ื้า  
พลังงานเชั่ื�อิเพลิง RDF กำาลังการผลิตุติุด้ตัุ�ง  

ว่ิจัยพบว่่าพื�นท่ี่�เพาะปล้กท่ี่�ม่นำ�าเพ่ยงพอิจะให้
ผลผลิตุมากกว่่าสอิงถึุงสามเท่ี่าเมื�อิเท่ี่ยบกับ
พื�นที่่�ที่่�ขาด้แคลนนำ�า
 โด้ยบรษิัทัี่มป่ระสบการณแ์ละคว่ามเชั่่�ยว่ชั่าญ 
ด้้านระบบบริหารจัด้การนำ�าด้้ว่ยระบบโที่รมาตุร 
เพื�อิการบรหิารและการพยากรณน์ำ�าในลุม่แมน่ำ�า 
เขื�อิน และอิา่งเกบ็นำ�า รว่มถุงึการตุรว่จว่ดั้คุณภัาพ
นำ�าที่ั�งกรมชั่ลประที่านและกรุงเที่พมหานคร 
อิย่้แล้ว่ จึงเป็นการเพิ�มศักยภัาพที่างธุรกิจเรื�อิง
การบริหารจัด้การแหล่งนำ�าที่่�ครอิบคลุมทัี่�ง 
บนด้ินและใตุ้ด้ิน รว่มถุึงการนำาพลังงานสะอิาด้
และระบบไอิท่ี่มาประยุกต์ุใชั่้งานให้การบริหาร
จัด้การนำ�าม่ประสิที่ธิภัาพส้งขึ�นอิ่กด้้ว่ย
 สำาหรับแผนการด้ำาเนินงานในชั่่ว่งท่ี่�เหลือิ
ขอิงปี 64 บริษััที่ยังคงเดิ้นหน้าเข้าร่ว่มประม้ล
งานภัาครัฐและเอิกชั่นที่่�เก่�ยว่ข้อิงกับระบบ
คมนาคมขนสง่ ไอิที่แ่ละโซ์ลช้ั่ั�น พลงังานที่ด้แที่น  
และงานเปล่�ยนสายไฟื้ฟื้้าลงใตุ้ด้ิน เพื�อิผลักด้ัน 
งานในมือิรอิรับร้้รายได้้ (Backlog) เพิ�มขึ�น 
อิย่างตุ่อิเนื�อิงปีละไม่ตุำ�ากว่่า 2,000 ล้านบาที่

พัฒนาท่ี่�อิย่้อิาศัยให้ตุอิบโจที่ย์และคว่ามตุ้อิงการ 
ขอิงล้กค้าหลังสถุานการณ์โคว่ิด้-19 คล่�คลาย  
มั�นใจแคมเปญในโค้งสุด้ท้ี่ายขอิงปีจะที่ำาให้

การตัุด้สินใจซ์ื�อิอิสังหาริมที่รัพย์กลับมา และ
สามารถุสร้างยอิด้ขายไตุรมาสสุด้ที่้ายได้้ตุาม
เปา้หมายได้อ้ิยา่งแนน่อิน” นายประเสรฐิ กลา่ว่ 

9 เมกะวั่ตุต์ุ (MW) ในอิำาเภัอิหนอิงบัว่ จงัหวั่ด้นครสว่รรค์  
ที่่�บริษััที่ถุือิหุ้นอิย้่ประมาณ 25.45% 
 ขณะที่่�ภัาพรว่มกลุม่ธุรกิจยานยนต์ุในปี 65  
มอิงว่่าจะเริ�มเห็นการกลับมาฟ้ื้�นตัุว่ในร้ปแบบ 
คอ่ิยเปนคอ่ิยไป กอ่ินที่่�จะเริ�มปรบัตัุว่ด้ข่ึ�นอิยา่งชั่ดั้เจน 
ในปถีุดั้ไป ตุามภัาว่ะเศรษัฐกิจในประเที่ศที่่�เริ�มด้ข่ึ�น  
ซ์ึ�งจะเป็นปัจจัยบว่กตุ่อิธุรกิจขอิงบริษััที่โด้ยตุรง

มารุตุ ศิริโก มารุตุ ศิริโก 

ประเสริฐ แตุ่ดุุลยสาธิติุ ประเสริฐ แตุ่ดุุลยสาธิติุ 
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	 นายกััมปนาท	 โลหเจริิญวนิช	 ปริะธานกัริริมกัาริ	 
พร้ิอมด้้วยคณะกัริริมกัาริบริิษััทและผู้้้บริิหาริ	บริิษััท	อินฟริาเซท	 
จำากััด้	(มหาชน)	หรืิอ	INSET	ถ่่ายภาพร่ิวมกัันหลังกัาริปริะชุม 
วิสามัญผู้้้ถ่อืหุ้นครัิ�งท่�	1/2564	โด้ยท่�ปริะชุมม่มติิเป็นเอกัฉัันท์ 
อนุมัติิเพิ�มทุนจด้ทะเบ่ยน	153,999,991.50	บาท	จากัทุน 
จด้ทะเบ่ยนเดิ้ม	307,999,983	บาท		โด้ยออกัหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
ไม่เกิัน	307,999,983	หุ้น	เพื�อริองรัิบจัด้สริริวอร์ิแรินท์ชุด้ท่�	1	
ให้กัับผู้้้ถื่อหุ้นเดิ้ม	ในอัติริาส่วน	2	หุ้นเดิ้มต่ิอ	1	วอร์ิแรินท์

	 บริิษััท	วาว	แฟคเติอร์ิ	จำากััด้	 (มหาชน)	หรืิอ	W	 
โชว์ความว้าวต่ิอเนื�อง	พาแบรินด์้	Domino’s	Pizza	1450	
เปิด้สาขาใหม่เพิ�ม	ขยายพื�นท่�ส่้โซนปิ�นเกัล้า	ซ.พริะบริม	12	 
เมื�อวันท่�	9	 ตุิลาคมท่�ผู่้าน	โด้ยนาย	ศิิรัิติน์	 รัิตินไพฑู้ริย์	 
ปริะธานเจ้าหน้าท่�บริิหาริด้้านกัาริเงิน	พร้ิอมด้้วยคณะ
ผู้้้บริิหาริร่ิวมงานเปิด้สาขา	 ทั�งน่�เพื�อริองรัิบกัาริเติิบโติ 
อย่างต่ิอเนื�องในติลาด้	QSR	ติามแผู้นงาน	บริิษััทฯ		จะขยาย 
ให้คริบ	100	สาขาภายใน	3	ปี

q
q“W” ส่ง “Domino’s Pizza” บุกปิ่นเกล้า

INSET อนุมัติเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนท์ฟรี

และอิุตุสาหกรรมเก่�ยว่เนื�อิงที่่�ได้้รับผลกระที่บ
จากสถุานการณ์การแพร่ระบาด้โคว่ิด้-19 เพื�อิ 
รอิงรบัคว่ามตุอ้ิงการขอิงผ้บ้รโิภัคยคุ New Normal  
และ Next Normal ในระยะข้างหน้า เป้าหมาย
ว่งเงินสินเชั่ื�อิรว่ม 5,000 ล้านบาที่
 สำาหรับ EXIM Biz Transformation Loan 
เป็นสินเชั่ื�อิอิัตุราด้อิกเบ่�ยพิเศษั 2% ตุ่อิปีในปีท่ี่�  
1-2 ส่ว่นปีที่่� 3-5 อิย้่ที่่� Prime Rate -2.00% ตุ่อิปี  
และปีที่่� 6-7 อิย้่ที่่� Prime Rate โด้ย Prime Rate 
ณ 14 ตุลุาคม 2564 เที่า่กบั 5.75% ตุอ่ิป ีว่งเงนิก้้ 

EXIM BANKคลอัดสิินเช้ื่�อัดอักเบ้ี้�ยตึำ��2%

สง้สดุ้ 100 ลา้นบาที่ตุ่อิราย ผอ่ินชั่ำาระนานสง้สุด้  
7 ป ีรว่มระยะเว่ลาปลอิด้ชั่ำาระเงนิตุน้ 1 ป ีสามารถุ 
ใชั่้หนังสือิคำ�าประกันขอิงบรรษััที่ประกันสินเชั่ื�อิ
อิตุุสาหกรรมขนาด้ยอ่ิม (บสย.) เปน็หลกัประกนั 
ร่ว่มกับบุคคลคำ�าประกันได้้ ฟื้ร่! ค่าธรรมเน่ยม 
คำ�าประกนั บสย. สง้สดุ้ 3 ป ีแถุมว่งเงนิบรกิารสญัญา 
ซ์ื�อิขายเงินตุราตุ่างประเที่ศล่ว่งหน้า (Foreign 
Exchange Forward Contract) 1.5 เท่ี่าขอิง
ว่งเงินสินเชั่ื�อิ ระยะเว่ลาให้บริการตัุ�งแตุ่ว่ันน่�ถุึง
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นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - EXIM BANK เปิีดตัว “EXIM Biz  
Transformation Loan” ส์ินิเช้�อท์่�ฉ่ีกำท้์กำกำฎ  
ดอกำเบ่�ยตำ�าส์ด้ 2% ตอ่ปี ีวงเงนิิส์งูส์ด้ 100 ล้า้นิบาท์ 
ต่อราย ผู้่อนิยาวส์ูงส์้ด 7 ปีี
 ด้ร.รักษั์ ว่รกิจโภัคาที่ร กรรมการผ้้จัด้การ  
ธนาคารเพื�อิการสง่อิอิกและนำาเขา้แหง่ประเที่ศไที่ย  
(EXIM BANK) เปิด้เผยว่่า EXIM BANK พัฒนา
บริการใหม่ “EXIM Biz Transformation Loan”  
เพื�อิชั่ว่่ยใหผ้้ป้ระกอิบการไที่ยมค่ว่ามพรอ้ิมในการ 
ผลิตุและส่งอิอิกสินค้าส้่ตุลาด้โลก ที่ด้แที่นการ 
ขยายตุลาด้ภัายในประเที่ศที่่�ที่ำาได้้ยากที่่ามกลาง
ภัาว่ะเศรษัฐกิจในปัจจุบัน
 โด้ยบริการดั้งกล่าว่เป็นสินเชืั่�อิระยะยาว่ 
เพื�อิใหผ้้้ประกอิบการที่กุขนาด้ธรุกจิและที่กุกลุม่ 
อิุตุสาหกรรม รว่มถุึง SMEs นำาไปใชั่้ปรับปรุง
เครื�อิงจกัร โรงงาน หรอืิลงที่นุเพิ�ม รว่มที่ั�งปรบัปรุง 
ระบบซ์อิฟื้ตุแ์ว่รด์้จิทิี่ลั เพื�อิยกระดั้บประสทิี่ธภิัาพ 
และกระบว่นการการผลิตุ ตุลอิด้จนขยายกำาลัง
การผลิตุ ให้ได้สิ้นคา้คณุภัาพด้ไ่ด้ม้าตุรฐานสากล  
โด้ยเน้นอิุตุสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-curve) 

ดุร.รกัษ์ ์วรกจิโภคาทร ดุร.รกัษ์ ์วรกจิโภคาทร 


