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นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - KSL มั่่�นใจกำำาไรปี ี64  
โต่โดดเด่น แมั่้ผลงานไต่รมั่าส์ 4/64 
มั่แีนวโนม้ั่ท์รงต่่วหลง่ส่์งมั่อ่บนำ�าต่าล
เข้้าช่่วงคาบเกีำ�ยวไปีถึึงงวดปีีหน้า  
มั่อ่งราคานำ�าต่าลย่งอ่ย่่ในระด่บส์่ง  
คาดปีริมั่าณข้ายปีี 65 แต่ะระด่บ  
6.5 แส์นต่่น

นวิส์ ์ คอ่นเนค็ท์์ - WHAUP ม่ั่�นใจรายไดร้วมั่ 
ปีี 64 โต่ 25% ร่บแรงหนุนจากำธุุรกำิจข้าย
นำ�า-ไฟฟ้าโต่ต่่อ่เน่�อ่ง พร้อ่มั่หาโอ่กำาส์ซื้่�อ่ 
กำิจกำารเพิ�มั่เต่ิมั่ ล่าส์ุดจ่อ่ปีิดดีลในปีระเท์ศ 
เวียดนามั่
 นายนพินธ์์ บุญุเดชานนัทน์ ประธ์าน 
เจ้า้หน้าท่�บุริหาร บุรษิัทั ดบัุบุลิวิเอชเอ ยทิูลิต่ิี้�ส์์  
แอนด ์พาวเวอร ์จ้ำากััด (มหาชน) หรอื WHAUP  
เปิดเผยว่า บุริษััทมั�นใจ้ว่ารายได้รวมปี 64 น่� 
จ้ะเติี้บุโตี้ได้ 25% จ้ากัปีกั่อนท่�ม่รายได้รวม 
1,777.92  ลิ้านบุาท

CPW
ปิิดดีลซื้้�อกิิจกิาร 
ขยายช่่องทางขาย
นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - CPW ปีดิดลีซื้่�อ่ 
กำจิกำาร IBIZ Plus ลยุข้ยายช่อ่่งท์าง 
กำารจำาหน่าย ด่นส์ินค้ากำลุ่มั่ 5G 
คาดไต่รมั่าส์ 4/64 ไดร่้บอ่านสิ์งส์์
ส์ินค้าใหมั่่ท์ยอ่ยเปีิดต่่วและ 
วางจำาหน่าย
 นายปรเมศร ์เหรย่ญเจ้รญิส์ขุ  
ประธ์านเจ้้าหน้าท่�บุริหาร บุริษััท  
คอปเปอร ์ไวรด์ จ้ำากััด (มหาชน) หรอื CPW  
เปดิเผยวา่ แนวโนม้ผลิกัารดำาเนนิงาน 
ชว่งไตี้รมาส์ 4/64 ซึ่่�งเปน็ชว่งไฮซึ่ซ่ึ่ั�น 
ของธุ์รกัจิ้ คาดว่าจ้ะไดอ้านสิ์งส์จ์้ากั 
ส์นิคา้ใหมท่ยอยเปิดตี้วัแลิะวางจ้ำาหนา่ย  

 นายชลัิช ชินธ์รรมมิตี้ร์ กัรรมกัาร
ผู้จ้ัดกัารใหญ่ บุริษััท นำ�าตี้าลิขอนแก่ัน  
จ้ำากััด (มหาชน) หรอื KSL เปดิเผยวา่  ภาพรวม 
ธ์ุรกิัจ้บุริษััทในช่วงไตี้รมาส์ 4/63-64  
(ส์ิ�นส์ดุตี้.ค.64) เปน็ชว่งท่�ผลิกัารดำาเนนิงาน 
จ้ะทรงตี้ัว เนื�องด้วยกัารส์่งมอบุนำ�าตี้าลิ
เป็นช่วงคาบุเกั่�ยว

BAM มั่อ่บท์ุนกำารศึกำษาปีีท์ี� 14
 นายบุัณฑิิตี้ อนันตี้มงคลิ  
ประธ์านเจ้้าหน้าท่�บุริหาร พร้อมด้วย  
นายว่รเวช ศริชิาตี้ไิชย รองผูจ้้ดักัารใหญ่  
แลิะนางสุ์ภาน่ กัจิ้วิถี ่ผูช่้วยผูจั้้ดกัารใหญ่  
บุรษิัทับุรหิารสิ์นทรพัย ์กัรุงเทพพาณชิย์  
จ้ำากััด (มหาชน) หรือ BAM มอบุทุนกัารศ่กัษัา 
ในรูปแบุบุออนไลิน์ ซึ่่�งเป็นส์่วนหน่�งของโครงกัาร
มอบุทุนกัารศ่กัษัาประจ้ำาปี 64 จ้ำานวน 1,000 ทุน
ทั�วประเทศ รวมเป็นจ้ำานวนเงิน 3,175,000 บุาท

KSLผลงานพุ่่ง่ตามราคานำ�าตาล
เล็งยอดขายปิ6ี5แตะ6.5แสนตนั

WHAUP
ปัักหมุุดเวีียดนามุ

คอนเฟิร์ิมรายได้โต25%
ลุุยแผนเทคโอเวีอร์์

นิิพนิธ์ ์บุุญเดชานินัิทนิ์นิิพนิธ์ ์บุุญเดชานินัิทนิ์
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แลิะคาดกัำาไรกั่อนหักัภาษั่ค่าใช้จ้่าย (EBITDA)  
เติี้บุโตี้ไม่ตี้ำ�ากัว่า 50% เนื�องจ้ากัธ์ุรกัิจ้หลิักั
ส์ามารถีส์ร้างกัารเติี้บุโตี้ไดอ้ยา่งโดดเด่นทั�งธ์รุกิัจ้
ด้านส์าธ์ารณูปโภค แลิะธ์ุรกัิจ้พลิังงานไฟฟ้า
 โดยธุ์รกัิจ้นำ�าในปี 64 คาดว่าจ้ะยอดขาย 
อยู่ท่�ระดับุ 153 ลิ้านลิูกับุาศกั์เมตี้รจ้ากัปีกั่อน
ท่�ทำาได้ 114 ลิ้านลิูกับุาศกั์เมตี้ร ในส์่วนของ

ซึ่่�งจ้ะม่บุางออเดอร์ท่�จ้ะตี้้องบุันท่กัรายได้ 
ในงวดปีหน้า แตี้่ภาพรวมทั�งปี 64 มั�นใจ้ว่ากัำาไร 
จ้ะเตี้บิุโตี้อยา่งโดดเดน่ จ้ากัปกีัอ่นท่�มผ่ลิขาดทุน  

รวมถี่งบุริษััทม่ส์ินค้าไฮไลิท์กัลิุ่ม 5G เข้ามาเพิ�ม 
ฐานรายได้ใหแ้ข็งแกัร่งจ้ากัส์าขาทั�งหมด 102 แห่ง 
 ขณะท่�ลิา่ส์ดุ บุรษิัทัไดร้บัุโอนกัจิ้กัารแลิะ 
ทรพัยส์์นิบุางส่์วนของ IBIZ Plus เข้ามาในพอร์ตี้ 
เรย่บุรอ้ยแลิว้ ตี้ามแผนกัารลิงทนุขยายผลิติี้ภัณฑิ์ 
ในกัลิุม่โทรศัพท์มอืถืีอแลิะอุปกัรณ์เส์ริมแบุรนด์
ชั�นนำาอื�นๆ เพิ�มเตี้มิ รวมทั�งเปน็กัารขยายชอ่งทาง 
กัารจ้ำาหน่ายท่�หลิากัหลิาย
 นอกัจ้ากัน่� บุริษััทมองว่าเทคโนโลิย่ 5G  
ท่�กัำาลิังเข้ามาอย่างเต็ี้มรูปแบุบุในประเทศไทย 
จ้ะเป็นปัจ้จ้ัยเร่งให้ผู้บุริโภคม่ความต้ี้องกัาร
เปลิ่�ยนโทรศพัทม์อืถีอื แลิะเปน็โอกัาส์ของบุรษิัทั
ในกัารไดส้์ทิธิ์�เป็นตี้วัแทนจ้ำาหน่ายส์นิคา้เพิ�มข่�น 

WHAUP

KSL

CPW

ธ์ุรกัิจ้ไฟฟ้าตี้ั�งเป้าเพิ�มกัำาลิังกัารผลิิตี้ข่�นสู่์ระดับุ  
670 เมกัะวัตี้ตี้(์MW) เพิ�มข่�นจ้ากัปกีัอ่นท่�มก่ัำาลิงั
กัารผลิิตี้อยู่ท่� 590 เมกัะวัตี้ตี้์
 นอกัจ้ากัน่� บุริษััทยังคงหาโอกัาส์ในกัาร 
ลิงทุนเข้าซึ่ื�อกัิจ้กัาร (M&A opportunity) ตี้่างๆ  
เพื�อเส์ริมศักัยภาพกัารเตี้ิบุโตี้ ซึ่่�งจ้ากัแผนกัาร
ขยายธุ์รกิัจ้ดังกัล่ิาวข้างต้ี้น เป็นกัารตี้อกัยำ�าถ่ีง 
ค ว า ม มุ่ ง มั� น กั า ร เ ตี้ิ บุ โ ตี้ ท า ง ธ์ุ ร กิั จ้ ทั� ง ใ น 
ประเทศไทยแลิะตี้่างประเทศ ควบุคู่ไปกัับุกัาร 

82.74 ลิ้านบุาท
 ขณะท่� ประเมนิวา่ราคานำ�าตี้าลิโลิกัยังคง 
แกัว่งตัี้วอยู่ในระดับุ 19-20 เซึ่นตี้์ต่ี้อปอนด์  
ซึ่่�งเป็นราคาท่�เริ�มปรับุตัี้วสู์งข่�น แต่ี้ยังต้ี้อง 
ตี้ิดตี้ามส์ถีานกัารณ์ในช่วงเดือน กั.ย.-ม่.ค.65  

พัฒนานวัตี้กัรรมโซึ่ลิูชั�น ทั� งด้านพลิังงาน 
ทดแทนแลิะส์าธ์ารณปูโภค เพื�อกัา้วส์ูก่ัารเปน็ผูน้ำา 
ดา้นธุ์รกิัจ้ส์าธ์ารณูปโภคแลิะธุ์รกิัจ้พลัิงงานของ
ภูมิภาค
 ล่ิาสุ์ด บุรษิัทัอยูร่ะหวา่งกัารประเมนิแผน 
ในกัารเข้าซึ่ื�อกัิจ้กัารประเภทโรงไฟฟ้าแลิะ
ส์าธ์ารณปูโภค ในประเทศเว่ยดนาม แตี้ย่งัไมไ่ด้ 
ขอ้ส์รุปในขณะน่� ส์ว่นงบุลิงทุนนั�นมั�นใจ้มเ่พ่ยงพอ 
อย่างแน่นอน

ว่าผู้ผลิิตี้หลิักัอย่างประเทศบุราซึ่ิลิ จ้ะส์ามารถี
ผลิิตี้ออกัมาได้มากัน้อยเพ่ยงใด จ้ากัปีน่�ท่�โดน
ผลิกัระทบุของภัยธ์รรมชาตี้ิ
 ในส์่วนของแนวโน้มธ์ุรกัิจ้งวดปี 64/65 
คาดมป่ริมาณออ้ยเข้าห่บุอยู่ท่� 6 ลิา้นตี้นัออ้ย แลิะ
ปรมิาณกัารจ้ำาหนา่ยรวมประมาณ 650,000 ตี้นั  
บุนส์มมุติี้ฐานราคาขาย 19-20 เซึ่นต์ี้ตี้่อปอนด์ 
ดังนั�นมั�นใจ้ว่าผลิกัารดำาเนินงานปี 65 จ้ะเตี้ิบุโตี้
ได้อย่างแข็งแกัร่ง
 ล่ิาสุ์ดบุริษััท บุ่บุ่จ้่ไอ จ้ำากััด(มหาชน)  
ซึ่่�งมบุ่รษิัทั บุางจ้ากั คอรป์อเรชั�น จ้ำากััด (มหาชน)  
หรือ BCP แลิะ KSL เป็นผู้ถีือหุ้นใหญ่ ได้ทำากัาร 
ยื�นแบุบุไฟลิิ�งตี้่อส์ำานักังาน กั.ลิ.ตี้. เพื�อตี้้องกัาร 
เขา้จ้ดทะเบุย่นในตี้ลิาดหลัิกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(SET)ไปเป็นท่�เร่ยบุร้อยแลิ้ว เบุื�องตี้้นคาดเข้า 
ซึ่ื�อขายได้ในปหีนา้โดยภายหลัิงจ้ากั IPO ทางบุริษัทั 
จ้ะถีือหุ้นในส์ัดส์่วน 28% เดิมท่�ถีืออยู่ 40%

เนื�องจ้ากั IBIZ Plus เปน็ผูป้ระกัอบุธ์รุกัจิ้คา้ปลิก่ั
แลิะค้าส์่งโทรศัพท์มือถีือ อุปกัรณ์สื์�อส์าร แลิะ
อปุกัรณ์เส์ริมตี้า่งๆ รวมถ่ีงได้รบัุสิ์ทธิ์เป็นตัี้วแทน 

จ้ำาหนา่ยแลิะบุรหิารรา้นคา้ภายใตี้แ้บุรนด ์AIS Shop,  
AIS Telewiz, AIS Buddy, Samsung แลิะ Xiaomi  
ในประเทศไทยรวม 56 ส์าขา

ชลัชั ชินิธ์รรมมติร ์ชลัชั ชินิธ์รรมมติร ์

ปรเมศร ์เหรียญเจริญสุุข  ปรเมศร ์เหรียญเจริญสุุข  
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 ส์ำาหรับุกัารยกัระดับุบุริกัารท่�เป็นหัวใจ้
ส์ำาคัญของธ์นชาตี้ประกัันภัยยุคใหม่ครั�งน่� 
ลิูกัค้าธ์นชาตี้ประกัันภัยจ้ะได้รับุความคุ้มครอง
ดูแลิเส์มือนหน่�งเป็นคนพิเศษั ท่�จ้ะได้สั์มผัส์กัับุ 
ประส์บุกัารณ์ท่�ด่ท่�สุ์ดกัว่าใคร ประกัอบุด้วย  
3 บุริกัารหลัิกั ได้แกั ่1. LINE Service – เคลิย่ร์จ้บุ
ครบุในแอปเดย่ว, 2. Meet and Care –จ้ดุบุรกิัาร 
รบัุ-ส์ง่รถีเขา้ซึ่อ่ม บุรกิัารผูช้ว่ยส์ว่นตี้วัดแูลิซึ่อ่มรถี 
แทนลิูกัค้า แลิะ 3. อู่ส์่ส์้ม – มาตี้รฐานงานซึ่่อม

ธนช่าตปิระกิันภััยยกิระดับ3บริกิารเด่น

มืออาช่พ ซึ่่อมทันท่ ไม่ตี้้องรอคิว
 ทั�งน่� บุริกัารทั�ง 3 รูปแบุบุน่�เป็นกัารคิด
แบุบุครบุวงจ้ร โดยย่ดถืีอความส์ะดวกัท่�ลิูกัค้า
ควรได้รับุเป็นหลิักั แลิะช่วยตี้อบุโจ้ทย์ลิูกัค้าใน
ชว่งส์ถีานกัารณโ์ควดิท่�เกิัดข่�นในชว่งระยะเวลิาน่�  
ซึ่่�งกัารยกัระดับุบุริกัารดังกัลิ่าวคาดว่าจ้ะส์่งผลิให ้
กัารเตี้ิบุโตี้ของเบุ่�ยประกัันภัยรับุรวมท่�บุริษััทตี้ั�งไว ้
ในปีน่� จ้ำานวน 8,800 ลิ้านบุาท บุรรลิุเป้าหมาย
ในท่�ส์ุด

นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - ธุนช่าต่ปีระก่ำนภัย่ รกุำพฒ่นา 
กำารให้บริกำารอ่ย่างต่่อ่เน่�อ่งผส์านอ่อ่นไลน์
และอ่อ่ฟไลน์เข้้าด้วยก่ำนอ่ย่างเปี็นระบบ  
ยกำระดบ่ 3 บรกิำารเดน่ หนนุเบี�ยปีระก่ำนท์ำาได้
ต่ามั่เปี้าหมั่ายท์ี� 8.8 พ่นล้านบาท์
 นายพ่ระพัฒน์ เมฆส์ิงห์ว่ กัรรมกัาร 
ผูจั้้ดกัาร บุรษิัทั ธ์นชาตี้ประกัันภัย จ้ำากััด (มหาชน)  
เปดิเผยว่า บุรษิัทัมน่โยบุายในกัารมุง่เน้นพฒันา
ผลิติี้ภัณฑ์ิประกันัภัยแลิะบุริกัารอย่างส์ร้างส์รรค์  
มุ่งพัฒนาคุณภาพกัารให้บุริกัารหลิังกัารขาย  
เพื�อประโยชน์ส์ูงส์ุดส์ำาหรับุลิูกัค้าประกัันภัย 
ในทุกัเซึ่็กัเม้นตี้์
 โดยในปน่ี�ไดย้กัระดบัุกัารใหบุ้รกิัารส์ูร่ะดับุ
พร่เม่ยม ให้ส์อดคล้ิองกัับุส์ถีานกัารณ์ปัจ้จุ้บัุน
ท่�ลิูกัค้าตี้้องเผชิญกัับุความไม่แน่นอนในช่วง 
โรคระบุาดโควิด-19  ดว้ยกัารปรับุแผนกัารเข้าถ่ีง 
ผลิติี้ภัณฑิป์ระกัันภยัให้งา่ยข่�น กัารตี้อ่อายปุระกัันภยั 
แลิะกัารชำาระเบุ่�ยประกัันภัยท่�ส์ะดวกัมากัข่�น 
จ้นถ่ีงกัารใหบุ้รกิัารหลิงักัารขายท่�เนน้ความใส์ใ่จ้
ลิูกัค้าเป็นหลิักั

	 ดร.สุุวิิทย์์	ธนีีย์วิรรณ	ประธานีกรรมการบริษััท,	 
นีาย์เวิทิต	โชควัิฒนีา	ประธานีกรรมการ,	นีางอาภััสุรา	ภัาณพัุัฒนีา	 
กรรมการผู้้�อำานีวิย์การ	บริษััท	ซัันีเวินีดิ�ง	เทคโนีโลยี์	จำำากัด	 
(มหาชนี)	หรือ	SVT	พัร�อมทีมผู้้�บริหาร	และนีาย์วิิชา	โตมานีะ	 
กรรมการผู้้�จัำดการ	สุาย์งานีวิาณิชธนีกิจำ	บริษััทหลักทรัพัย์์	 
ฟิิลลิป	(ประเทศไทย์)	จำำากัด	(มหาชนี)		เข้�าร่วิมพิัธีเปิดการ 
ซืั�อข้าย์หุ�นี	SVT	 เป็นีวัินีแรก	ในีตลาดหลักทรัพัย์์แห่ง
ประเทศไทย์	(SET)	เมื�อเร็วิ 	นีี�

	 โรงพัย์าบาลบำารุงราษัฎร์	 สุนัีบสุนุีนีภัาครัฐ	พัร�อมฉีีดวัิคซีันีไฟิเซัอร์ 
ให�แก่เด็กนัีกเรีย์นีที�มีอายุ์ระหวิ่าง	12-17	ปี	 ให�กับสุถานีศึกษัาที�ยื์�นีควิาม 
ประสุงค์เข้�ารับบริการฉีีดวัิคซันีที�โรงพัย์าบาลบำารุงราษัฎร์ตามมาตรการ 
ขั้�นีตอนีข้องภัาครัฐ	โดย์เปิดให�บริการฉีีดวัิคซีันีที�แผู้นีกกุมารเวิชกรรม	ชั�นี	17	 
อาคารคลนิิีก	ตั�งแต่วัินีที�	4	ตุลาคม	2564	เป็นีต�นีไป	ซึั�งอย่้์ภัาย์ใต�การด้แลชอง 
ทีมแพัทย์์ด�านีกุมารเวิชศาสุตร์	 เพืั�อมุ่งสุ่งเสุริมให�คนีในีสัุงคมไทย์สุามารถ 
เข้�าถึงการฉีีดวัิคซีันีอย่์างรวิดเร็วิและทั�วิถึง

q

qบำ�รุงร�ษฎร์ พร้อมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กนักเรียนอ�ยุ 12-17 ปี

SVT เข้�เทรด SET วันแรก

พีระพฒันิ ์เมฆสุงิหว์ีีพีระพฒันิ ์เมฆสุงิหว์ีี


