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ธุุรกิิจน้ำำ��-ไฟฟ้้าโตไม่่หยุุด ลุุยแผนขยายการลงทุุน

MGT

ดีีลขายน้ำำ��มัันกััญชง
หนุุนรายได้้แตะ1.1พัันล.

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – WHAUP มองผลงานไตรมาส 4/64 เติิบโตต่่อเนื่่�อง หลัังธุุรกิิจ
สาธารณููปโภคน้ำำ��-ไฟฟ้้าขยายตััวตามความต้้องการของภาคอุุตสาหกรรม
พร้้อมเดิินหน้้าขยายการลงทุุนและพััฒนาโซลููชั่่�นพลัังงานหมุุนเวีียน
ดร.นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิตี้้ิ ส์� ์
แอนด์์ พาวเวอร์์ จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ WHAUP เปิิดเผยว่่า ภาพรวมธุุรกิิจไตรมาส 4/64
มั่่�นใจว่่าจะเห็็นการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง อ่่านต่่อหน้้า 2
q

BAYส่่องศก.ปีี65ขยายตััว3.7%

ภาคส่่งออกร้้อนแรงเกิินคาด

q

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ – BAY ประเมิินกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ
เริ่่มก
� ลัับสู่่ร� ะดัับก่่อนการระบาดของโควิิด ประเมิิน
เศรษฐกิิจไทยปีี 65 ขยายตััว 3.7% รัับแรงส่่งจาก
มาตรการภาครััฐ และการเปิิดประเทศรัับต่่างชาติิ
ดร.สมประวิิณ มัันประเสริิฐ ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ ผู้้�บริิหารสายงานวิิจััย ธนาคารกรุุงศรีี
อยุุธยา จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ BAY เปิิดเผยว่่า กิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจของไทยมีีแนวโน้้มกลัับสู่่�ระดัับก่่อนการ
ระบาดในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 65 โดยเศรษฐกิิจในปีี 64
คาดว่่าจะขยายตััวที่่�ระดัับ 1.2% อ่่านต่่อหน้้า 2

อ่่านต่่อหน้้า 2

q

ดร.นิิ พนธ์์ บุุ ญเดชานัันทน์์

นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ - MGT พร้้อมเริ่่ม�
จำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันกััญชงบริิสุุทธิ์์�ได้้
ต้้นปีี 65 หลัังเริ่่ม� ปลููกกััญชงแล้้ว
บนพื้้นที่่
� � 600 ไร่่ ลั่่�นปีหี น้้ารายได้้
มุ่่�งสู่่� 1.08 พัันล้า้ นบาท ตามธุุรกิิจหลััก
โตเด่่น
นายวิิทยา อิินาลา ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เมกาเคม
(ประเทศไทย) จำำ�กัดั (มหาชน) หรืือ
MGT เปิิดเผยว่่า จากกรณีีที่่บ� ริิษัทั
ได้้เจรจากัับพัันธมิิตร 1 ราย ที่่�ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเกี่่ย� วข้้องกัับการ จำำ�หน่่ายวััตถุดิุ บิ
ที่่�สกััดได้้จากกััญชง ให้้กัับผู้้�ค้้าส่่ง
ค้้าปลีีก เจ้้าของธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ช

ไทยพาณิิชย์์ รัับมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ - นางอภิิพันั ธ์์ เจริิญอนุุสรณ์์ (ที่่� 4 จากขวา)
ผู้้�จััดการใหญ่่ ธนาคารไทยพาณิิชย์์ ผู้้�แทนธนาคารเข้้ารัับมอบโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณ
“วุุฒิสิ ภา ศรััทธาความดีี” จากคณะกรรมาธิิการการพััฒนาสัังคม และกิิจการเด็็ก เยาวชน
สตรีี ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการและผู้้�ด้้อยโอกาส จากบริิการเพื่่�อผู้้�พิิการทางสายตาสามารถ
ถอนเงิินผ่่านตู้้� ATM SCB

ประจำ�วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

WHAUP
จากการขยายตััวของการให้้บริิการด้้านสาธารณููปโภค
ทั้้�งในส่่วนของธุุรกิิจไฟฟ้้าและธุุรกิิจน้ำำ�� ที่่�เพิ่่�มขึ้้น�
ตามการเติิบโตของลููกค้้าในนิิคมอุุตสาหกรรม
ของกลุ่่�มดัับบลิิวเอชเอ กรุ๊๊�ป ในประเทศไทยทั้้�ง
11 แห่่ง และเวีียดนาม 1 แห่่ง
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังมีีการขยายการลงทุุน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�กัับการพััฒนาโซลููชั่่�นพลัังงาน
หมุุนเวีียน โดยเฉพาะในโครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์
ซึ่่ง� ล่่าสุุดได้้มีีการลงนามในสััญญาซื้้อ� ขายไฟฟ้้า

กัับโครงการ Prinx Chengshan ขนาด 19 เมกะวััตต์์
(MW) ซึ่่�งเป็็นสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าพลัังงานแสง
อาทิิตย์์ที่่�มีีขนาดเมกะวััตต์์สููงที่่�สุุดที่่�บริิษััทเคย
ติิดตั้้�งมา
โดยส่่งผลให้้มีียอดสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้า
พลัังงานแสงอาทิิตย์ร์ วม ณ สิ้้�นไตรมาส 3/64 แล้้ว
ทั้้�งสิ้้น� 85 เมกะวััตต์์ ซึ่่ง� ใกล้้เคีียงกัับเป้้าทั้้�งปีี ที่่�วางไว้้
90 เมกะวััตต์์ จึึงทำำ�ให้้บริิษัทั ฯ มั่่�นใจว่่าภายในสิ้้น� ปีีนี้้�
จะสามารถมีีสััญญาซื้้�อขายไฟฟ้้าโครงการพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์สููงกว่่าเป้้าปีี 64 ที่่�วางไว้้
ขณะที่่�บริิษััทยัังมีีการพััฒนานวััตกรรม

ดร.สมประวิิณ มัันประเสริิฐ

BAY
จากเดิิมที่่ค� าดว่่าจะขยายตััว 0.6% เนื่่อ� งจากการฟื้้น� ตััว
ของเศรษฐกิิจในไตรมาสสุุดท้้ายที่่�คาดว่่าจะกลัับมา
เติิบโตได้้ราว 1.5% จากไตรมาสก่่อนที่่�ติดิ ลบ 1.1%
และเติิบโต 0.8% เมื่่�อเทีียบช่่วงเดีียวกัันกัับปีีก่่อน
โดยปััจจััยหนุุนจากการปรัับดีีขึ้้น� ของกิิจกรรม

ทางเศรษฐกิิ จ ในประเทศตามการผ่่ อ นคลาย
มาตรการควบคุุมการระบาด และความคืืบหน้้า
ของการฉีีดวััคซีีนที่่�เร่่งขึ้้�น ผนวกกัับยัังมีีแรงส่่ง
จากมาตรการภาครััฐเพื่่�อสนัับสนุุนการใช้้จ่่าย
และท่่องเที่่�ยวในประเทศ รวมถึึงการเปิิดประเทศ
รัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิ ทำำ�ให้้ทั้้�งปีีนี้้ค� าดว่่าจะมีี
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิรวม 0.35 ล้้านคน จากเดิิม

โซลููชั่่� น พลัั ง งานหมุุ น เวีี ย น โดยเฉพาะธุุ ร กิิ จ
พลัังงานแสงอาทิิตย์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การร่่วม
มืือกัับ บมจ.ปตท. และบริิษัทั เซอร์์ทิสิ เพื่่�อพััฒนา
แพลตฟอร์์มพลัังงานอััจฉริิยะเพื่่�อซื้้�อขายไฟฟ้้า
จากพลัังงานแสงอาทิิตย์์ในกลุ่่�มลููกค้้าภายใน
นิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ ได้้แก่่ ระบบ
การซื้้�อขายไฟฟ้้าแบบ P2P Energy Trading
โดยใช้้เทคโนโลยีี Blockchain ซึ่่ง� โครงการดัังกล่่าว
เป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของโครงการทดลองด้้านนวััตกรรม
พลัังงาน โดยคณะกรรมการกำำ�กับั กิิจการพลัังงาน
(ERC Sandbox)
คาดว่่าจะอยู่่�ที่่� 0.15 ล้้านคน
ขณะที่่�การส่่งออกยัังเติิบโตดีีต่่อเนื่่�องตามการ
ฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์ประเทศคู่่�ค้้า และการผ่่อนคลาย
ของภาวะชะงัักงัันของห่่วงโซ่่อุุปทานในภููมิิภาค
ส่่งผลให้้การส่่งออกในปีีนี้้ค� าดว่่าจะขยายตััวสููงที่่�
16.5% จากเดิิมคาดว่่าจะขยายตััว 15.0%
	สำำ�หรัับในปีี 65 คาดว่่าเศรษฐกิิจไทยจะ
เติิบโตต่่อเนื่่�องที่่� 3.7% จากเดิิมที่่�คาดว่่าจะขยายตััว
3.0% และมีีแนวโน้้มที่่� GDP จะกลัับมาอยู่่�ในระดัับ
ก่่อนเกิิดการระบาดได้้ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี แรง
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจสำำ�คัญ
ั มาจากทั้้�งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยการบริิโภคภาคเอกชน
มีีแนวโน้้มปรัับดีีขึ้้น� แต่่การฟื้้น� ตััวยังั มีีความแตกต่่าง
คาดว่่าในปีี 65 จะเติิบโตราว 3.6% จากการฟื้้น� ตััว
ของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจในประเทศ ตามการ
ผ่่อนคลายมาตรการควบคุุม การฉีีดวััคซีีนที่่�เพิ่่�ม
มากขึ้้�น และมาตรการภาครััฐที่่�อาจเป็็นปััจจััยหนุุน
ในระยะสั้้�นอยู่่�บ้้าง

MGT
และบริิษัทั ผู้้ผลิ
� ติ อาหาร ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ดููแลผิิว เครื่่อ� งสำำ�อาง
และอื่่น� ๆ ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั นอกตลาดหลัักทรััพย์แ์ ต่่
มีีแผนที่่�จะเข้้าตลาดหลัักทรััพย์ใ์ นอนาคต ล่่าสุุด
ได้้รัับเป็็นผู้้�จำำ�หน่่ายน้ำำ��มัันกััญชงบริิสุุทธิ์์�และ
สารสกััดชนิิดอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกััญชงเป็็นที่่�
เรีียบร้้อยแล้้ว และบริิษััทเป็็นเจ้้าเดีียวเท่่านั้้�นที่่�
จำำ�หน่่ายให้้กัับบริิษััทรายดัังกล่่าว
	ดัังนั้้น� จากที่่บ� ริิษัทั ได้้รัับใบอนุุญาตเพาะปลููก
และนำำ�เข้้าเมล็็ดกััญชง ขณะนี้้�ได้้เริ่่ม� กระบวนการ
ปลููกเป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว ซึ่่�งทางบริิษััทได้้ทำำ�การ
เช่่าพื้้�นที่่� 600 ไร่่ เพื่่�อปลููกกััญชง โดยเป็็นการปลููก
ทั้้ง� นอกโรงเรืือนและในโรงเรืือน รวมถึึงมีีศููนย์์สุขุ ภาพ
และแหล่่งให้้ความรู้้�อยู่่�ในบริิเวณเดีียวกัันด้้วย
เบื้้�องต้้นคาดกระบวนการเก็็บเกี่่�ยวจะเริ่่�มได้้ใน

วิิทยา อิินาลา
ช่่วงต้้นปีี 65 และหลัังจากนั้้�นจะเริ่่�มสกััดเพื่่�อ
จำำ�หน่่ายพร้้อมรัับรู้้�รายได้้โดยทัันทีี
	สำำ�หรัับภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานปีี 65
บริิษััทวางเป้้าหมายรายได้้ไว้้ที่่� 1,088 ล้้านบาท
เนื่่�องด้้วยมีีการรัับรู้้�รายได้้จากบริิษััท กรีีน ลีีฟ

เคมีีคอล จำำ�กัดั ผู้้ดำ� ำ�เนิินธุุรกิิจด้้านเคมีีภัณ
ั ฑ์์ชนิดิ
เครื่่อ� งสำำ�อาง อาหารเสริิม และสุุขภาพ เข้้ามาเต็็มปีี
และธุุรกิิจหลัักที่่�เติิบโตได้้อย่่างโดดเด่่น และได้้
เตรีียมงบลงทุุนไว้้อีีก 35 ล้้านบาท เพื่่�อสร้้างคลััง
สิินค้้าเคมีีภััณฑ์์

TQMเปิิดตััว‘ประกัันรถยนต์์เติิมเงิิน’
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นิิวส์์ คอนเน็็คท์์ - TQM ผนึึก AIS พััฒนา ‘TQM
UBI Connect’ อุุปกรณ์์วััดระยะทางการขัับขี่่�
อััจฉริิยะ IoT บน 5G พร้้อมเปิิดตััว ‘ประกัันรถยนต์์
เติิมเงิิน’ กัับแนวคิิด ‘ขัับน้้อย จ่่ายน้้อย’
ดร.อััญชลิิน พรรณนิิภา ประธาน บริิษััท
ทีีคิวิ เอ็็ม อิินชััวร์รั์ นั ส์์ โบรคเกอร์์ จำำ�กัดั หรืือ TQM
เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ ได้้เปิิดตััว ‘ประกัันรถยนต์์
เติิมเงิิน’ โปรดัักส์์ประกัันภััยรถยนต์์ที่่�สามารถ
ให้้ลููกค้้าซื้้อ� ประกัันตามระยะทางที่่�ใช้้จริิงได้้ และ
ถ้้าประกัันหมด ก็็ซื้้�อเติิมอีีกได้้ตามการใช้้งาน
โดยการทำำ�งานของ ‘ประกัันรถยนต์์เติิมเงิิน’
มาพร้้อมนวััตกรรม UBI (Usage Base Insurance)
แพลตฟอร์์มที่่� TQM พััฒนาขึ้้น� มาเพื่่�อเชื่่อ� มโยงกัับ
ข้้อมููลพฤติิกรรมการใช้้รถของผู้้�บริิโภค และได้้
พาร์์ทเนอร์์ที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเทคโนโลยีี 5G อย่่าง
บริิษัทั แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิสิ จำำ�กัดั (มหาชน)
หรืือ AIS มาร่่วมพััฒนา จนกลายเป็็นอุุปกรณ์์
จัับวััดระยะทางที่่�ใช้้ชื่่�อว่่า TQM UBI Connect
“เมื่่�อใช้้รถน้้อย ทำำ�ไมยัังต้้องจ่่ายประกัันเท่่าเดิิม
นี่่�คือื โจทย์์ใหม่่ที่่ท้้� าทายของธุุรกิิจประกัันรถยนต์์
เมื่่�อพฤติิกรรมผู้้บ� ริิโภคเปลี่่�ยน TQM จึึงต้้องปรัับ
และพััฒนาเครื่่อ� งมืือให้้ทัันต่่อความต้้องการของ

ลููกค้้า จึึงเป็็นที่่�มาของ ‘ประกัันรถยนต์์เติิมเงิิน’
ในครั้้�งนี้้�” ดร.อััญชลิิน กล่่าว
ดร.นภััสนัันท์์ พรรณนิิภา ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร TQM กล่่าวว่่า สำำ�หรัับ ‘ประกัันรถยนต์์เติิมเงิิน’
ช่่วยลดภาระค่่าใช้้จ่่ายของลููกค้้าในสภาวการณ์์
ที่่� TQM เข้้าใจดีีว่่า หลายคนต้้องวางแผนการ
ใช้้เงิิ น อย่่ า งรัั ด กุุ ม และคุ้้� ม ค่่ า กัั บ เงิิ น ที่่� จ่่ า ยไป
โดยในอนาคตจะมีี ก ารต่่ อ ยอดและพัั ฒ นา
โปรดัักส์์ประกัันภััยรวมถึึงนวััตกรรมที่่�สามารถ
ตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�บริิโภคที่่�หลากหลาย
อย่่างต่่อเนื่่�อง

	ทั้้�งนี้้� ‘ประกัันรถยนต์์เติิมเงิิน’ มาพร้้อม
แบบประกัั น ให้้ผู้้� บ ริิ โ ภคได้้เลืื อ กหลากหลาย
จากพัันธมิิตรบริิษัทั ประกัันภััยที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
กัับ TQM ทั้้�งทิิพยประกัันภััย เมืืองไทยประกัันภััย
MSIG และ ไทยวิิวัฒ
ั น์์ โดยแพกเก็็จราคาเริ่่ม� ต้้น
เพีียง 4,900 บาท เลืือกเติิมระยะไมล์์ได้้ 5,000
กิิโลเมตร/ปีี ลููกค้้าสามารถเลืือกแพกเก็็จที่่เ� หมาะ
กัับการขัับขี่่ไ� ด้้ด้้วยตนเองผ่่านช่่องทางออนไลน์์ที่่�
www.tqm.co.th และ Line Official TQM Insurance
Broker หรืือสอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�สายด่่วน
1737 ตลอด 24 ชั่่�วโมง

q

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน กรมการขนส่งทางบก

q

นายจิิรุตุ ม์์ วิิศาลจิิตร อธิิบดีีกรมการขนส่่งทางบก ให้้การต้้อนรัับ
นายวิิญญูู อังั ศุุนิติ ย์์  ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การ บริิษัทั วิิริยิ ะประกัันภััย
จำำ�กัด 
ั (มหาชน) ในโอกาสเข้้าร่่วมการสััมมนา “เชื่่อ� มั่่น� ปลอดภััย กับั
ขนส่่งไทยมาตรฐาน Q Mark” โดยกรมขนส่่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
ทั้้�งนี้้�ทางบริิษััทฯ ได้้ร่่วมจััดบููธประชาสััมพัันธ์์ผลิิตภััณฑ์์กรมธรรม์์
ประกัันภััยความรัับผิิดชอบของผู้ข้� นส่่ง สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการโลจิิสติิกส์์
และบุุคคลทั่่�วไปที่่�มีีอาชีีพรัับจ้้างขนส่่งสิินค้้า

TACC ร่วมเปิดตัว น้ำ�แร่อัลคาไลน์ธรรมชาติ

คุุณวรจรรย์์ เที่่�ยงธรรม กรรมการผู้้�จัดั การ  บริิษัทั  อััลก้้า พลััส จำำ�กัด 
ั ถ่่ายภาพ
ร่่วมกับั  คุุณสุุวีรี ยา อัังศวานนท์์ ผู้ช่้� ว่ ยกรรมการผู้้�จัดั การสายงานบริิหารคู่่�ค้้า
และสื่่�อสารองค์์กร บริิษััท ทีี.เอ.ซีี.คอนซููเมอร์์ จำ�กั
ำ ัด (มหาชน) หรืือ TACC
ตััวแทนอนุุญาตให้้ใช้้ลิขิ สิิทธิ์์ข� อง Jay The Rabbit  เนื่่อ� งในโอกาสงานเปิิดตัวั
น้ำำ��แร่่อัลั คาไลน์์ธรรมชาติิ “EIGHT PLUS x Jay The Rabbit” ทางเลืือกใหม่่
ของคนที่่�ใส่่ใจเรื่่อ� งสุุขภาพ โดยเริ่่�มวางขายแล้้วที่่�ร้า้ น  7-ELEVEN ทุุกสาขา
ทั่่�วประเทศ

