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นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - AMR งานใหม่่เข้า้พอ่ร์ต์่เพิ�ม่ คว้าโคร์งการ์ติ่ดต่้�งร์ะบบเคร่์�อ่งกล 
และไฟฟ้าอ่าคาร์ส์ถานีหลก้ร์ถไฟฟ้าส์ายสี์ชม่พ-ูเหลอ่่ง ม่ลูคา่กวา่ 251 ลา้นบาท์  
เร์ิ�ม่บ๊�กร์ายได้ไต่ร์ม่าส์ 4/64 โบร์กฯแนะ “ซื้่�อ่” ร์าคา 9.76 บาท์
 นายมารุตุ ศิริิุโก  กรุรุมการุผู้้�จัดัการุ บริุษัทั เอเอ็มอารุ ์เอเซียี จัำากัด (มหาชน) หรืุอ AMR  
เปิิดเผู้ยว่่า บรุิษััทได�รุับงานโครุงการุติดตั�งรุะบบเครุื�องกล

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - BANPU โร์งไฟฟ้าในญีี่�ปุ๊่�น 
จ่า่ยไฟเพิ�ม่อ่กี 20 MW พร์้อ่ม่ม่อ่งหาโอ่กาส์ 
การ์ลงท์๊นอ่ย่างต่่อ่เน่�อ่ง หว้งด้นธุ๊ร์กิจ่ผลิต่ 
และจ่ําหน่ายไฟฟ้า 6,100 MW ต่าม่แผน  
โบร์กฯ คาดกําไร์ปุ่ี 65 ทํ์าได้ 8.5 พ้น
ล้านบาท์
 นางสมฤดี ชยัมงคล ปิรุะธานเจั�าหน�าที� 
บรุิหารุ บรุิษััท บ�านปิ้ จัำากัด (มหาชน) หรุือ  
BANPU เปิดิเผู้ยว่่า โรุงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
โรุงไฟฟา้ Kessennuma ในญีี่�ปิุ�น ซี่�งบรุษิัทั BRE  
Singapore Pte Ltd (BRES)

กร์๊งศร์ี “เต่็ม่ใจ่แบ่งปุ่ัน”
 นายพ้นสิทธิ� ว่่องธวั่ชชัย  
ผู้้�ชว่่ยกรุรุมการุผู้้�จัดัการุใหญ่ี่ ผู้้�บริุหารุ 
สายงานการุพัฒนาด�านสิ�งแว่ดล�อม  
สงัคม และธรุรุมาภิบิาลส้ค่ว่ามยั�งยืน  
ธนาคารุกรุงุศิรุอียธุยา จัำากัด (มหาชน) 
สนับสนุนชุดยาและเว่ชภิัณฑ์์  
“เต่ม็่ใจ่แบง่ปุ่นั” แกส่ำานกังานเขต 
ยานนาว่า โดยมีนายสุนติ ิบณุยมหาศิาล ผู้้�อำานว่ยการุ 
เขตยานนาว่า เปิ็นผู้้�รุับมอบ เพื�อรุ่ว่มบรุรุเทา
ผู้ลกรุะทบจัากสถานการุณ์การุแพรุ่รุะบาด
ของโควิ่ด-19 ที�ยังคงต�องยกรุะดับการุ 
เฝ้้ารุะว่ังอย่างต่อเนื�อง

AMRคว้้างานใหม่่251ล้า้น 
เชีียร์์ซื้้�อ-พื้้�นฐาน9.76บาท

มั่่�นใจปีี68กำำ�ลั่งผลัิต6,100MW โบรกำให้เ้ปี�้ซื้้�อ13.50บ.

โซื้ล้าร์์เซื้ล้ญี่ี�ปุ่่�นCODBANPU

บวั้หล้ว้งผนึกกร์ง่ศร์ี 
ร์ว่้ม่ล้งทน่ร์อบ Series A
หน่นแพื้ล้ตฟอร์์ม่‘PEAK’

ประจำ�วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2564

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - บว้หลวงเวนเจ่อ่ร์ส์์  
ผู้ลงท๊์นหลก้ จ้่บม่่อ่ กร์ง๊ศรี์ ฟนิโนเวต่  
ร์่วม่ลงท๊์นในร์อ่บ Series A ข้อ่ง  
‘PUUN Intelligent’ ผูพ้ฒ้นาโปุ่ร์แกร์ม่ 
บ้ญี่ชีอ่อ่นไลน์ ‘PEAK’ เล็งข้ยาย 
ต่ลาด-เพิ�ม่ปุ่ร์ะส์ิท์ธุิภาผลิต่ภ้ณฑ์์ 
 นายกฤษัณ์ พันธ์รุัตนมาลา  
กรุรุมการุผู้้�จััดการุ บริุษััท บัว่หลว่ง
เว่นเจัอร์ุส จัำากัด บริุษััทรุ่ว่มลงทุน 
ของธนาคารุกรุุงเทพ เปิิดเผู้ยว่า่ บรุษิัทั 
ได�รุว่่มมอืกบั กรุงุศิรีุ ฟนิโนเว่ต เข�ารุ่ว่ม 
ลงทนุในรุอบ Series A ให�กบั PUUN  
Intelligent ฟนิเทคสตารุท์อพั สญัี่ชาตไิทย
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สมฤดีี ชัยัมงคลสมฤดีี ชัยัมงคล



ประจำ�วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2564

บรุษิัทัย่อยของ บริุษัทั บ�านปิเ้นก็ซ์ี จัำากัด (Banpu NEXT)  
ถือหุ�น ได�ดำาเนินการุเชิงพาณิชย์แล�ว่เมื�อว่ันที�  
26 พ.ย. 64
 โดยโรุงไฟฟา้ดงักลา่ว่ ตั�งอย่้ ณ จังัหว่ดัมยิางิ  
มกีำาลงัการุผู้ลติ 20 เมกะว่ตัต ์โดย BRES นบัเปิน็ 
บรุษิัทัรุ่ว่มที� BANPU และ BPP ถอืหุ�นผู้า่น Banpu  

และไฟฟ้าอาคารุสถานีหลักของรุถไฟฟ้า 
สายสีชมพ้ 11 สถานี และสายสีเหลือง 9 สถานี  

ผู้้�พฒันาโปิรุแกรุมบัญี่ชอีอนไลน์ (Cloud Accounting  
Platform) ที�มนีกับัญี่ชไีทยใช�งานมากเปิน็อนัดบั 1  
ภิายใต�ชื�อ PEAK โดยมีแผู้นนำาเงินมาลงทุน
ขยายตลาดและพัฒนาศิักยภิาพของผู้ลิตภัิณฑ์์
ให�ตอบโจัทย์การุใช�งานได�หลากหลายยิ�งข่�น
 สำาหรุบัการุเข�ารุว่่มลงทนุในครุั�งนี� ถอืเปิน็ 
อีกหน่�งโอกาสการุลงทุนในธุรุกิจัสตาร์ุทอัพที�ดีมาก  
เนื�องจัากแพลตฟอร์ุม PEAK เป็ินโซีลช้นัที�ตอบโจัทย์ 
การุจัดัการุด�านบัญี่ช ีชว่่ยให�ผู้้�ปิรุะกอบการุสามารุถ 
ปิรุบัปิรุงุการุทำาบญัี่ชไีด�อยา่งเปิน็มอือาชพี จัดัเกบ็ 
ข�อมล้เปิน็รุะบบ ถ้กต�องและนา่เชื�อถอื แก�ไขปิญัี่หา 
ให�แกผู่้้�ปิรุะกอบธรุุกจิั โดยเฉพาะ SME จัำานว่นมาก 
ที�มักมีข�อจัำากัดเรืุ�องคว่ามเชี�ยว่ชาญี่ในการุจััดการุ
เอกสารุและบัญี่ชีที�เป็ินมาตรุฐาน อันเป็ินส่ว่น
สำาคัญี่ที�จัะทำาให�ธุรุกิจัเหล่านั�นสามารุถเข�าถ่ง
แหล่งเงินทุนและเพิ�มโอกาสเติบโตทางธุรุกิจั 
ได�มากข่�นในอนาคต

BANPU

AMR

บัว้หล้ว้งผนึกกร์่งศร์ี

NEXT ในสัดส่ว่น 50% เท่ากัน
 ทั�งนี� บริุษััทมีโครุงการุผู้ลิตไฟฟ้าจัาก
พลังงานหมุนเวี่ยนทั�งในปิรุะเทศิไทย ญีี่�ปิุ�น จัีน  
ออสเตรุเลยี เว่ยีดนาม และในภ้ิมภิิาคเอเชยีแปิซีฟิกิ  
โดยมีกำาลังการุผู้ลิตตามสัดส่ว่นการุลงทุนรุว่ม
ทั�งสิ�น 1,074 เมกะวั่ตต ์ซี่�ง COD แล�ว่ตามสัดสว่่น 
การุลงทุน 826 เมกะว่ัตต์
 อีกทั�งยังมองหาโอกาสการุลงทุนอย่าง 

ม้ลค่ารุว่ม 251 ล�านบาท รุะยะเว่ลาโครุงการุ  
8 เดือน เรุิ�มรัุบรุ้�รุายได�ตั�งแต่ไตรุมาส 4/64 
เปิ็นต�นไปิ
 ส่ว่นในช่ว่ง 1 เดือนที�เหลือของปีินี� บริุษัทัฯ

ต่อเนื�องในภ้ิมิภิาคเอเชีย-แปิซีิฟิก เพื�อให�บรุรุลุ
เปิ้าหมายกำาลังการุผู้ลิตจัากธุรุกิจัผู้ลิตและ 
จัำาหน่ายไฟฟ้า 6,100 เมกะว่ัตต์ ภิายในปิี 2568 
  ด�านฝ้�ายวิ่เครุาะห์หลกัทรุพัย ์บล.หยว่นต�า  
(ปิรุะเทศิไทย) เผู้ยว่า่ ทางฝ้�ายปิรุะเมนิปิ ี65 ทาง  
BANPU จัะมกีำาไรุอย่้ที� 8,545 ล�านบาท และรุายได� 
คาดอย้่ที� 110,678 ล�านบาท ดังนั�น จั่งให�รุาคา
เปิ้าหมายไว่� 13.50 บาท

ยังคงมีงานและโครุงการุที�รุอลุ�นเติม Backlog 
อยา่งตอ่เนื�อง รุว่มถ่งงานโครุงการุที�เกี�ยว่ข�องกบั 
พลงังานสะอาดที�คาดว่า่จัะได�เหน็คว่ามชัดเจันข่�น 
ในเรุ็ว่ๆ นี�
 ทั�งนี� มองว่่า ทิศิทางการุกรุะตุ�นเศิรุษัฐกิจั 
และการุลงทุนในโครุงสรุ�างพื�นฐานของภิาครุัฐ 
เรุิ�มฟ้�นตัว่และมีคว่ามชัดเจันมากข่�น ซี่�งเปิ็น
สัญี่ญี่าณที�ดีและเปิ็นส่ว่นช่ว่ยเพิ�มโอกาสทาง 
ธรุุกิจัแก่บริุษัทั บล.ทรุนีตีี� คาดผู้ลการุดำาเนนิงาน 
ชว่่งครุ่�งปีิหลงั 64 จัะดกีว่่าครุ่�งแรุกของปิ ีจัากการุ 
รุบัรุ้�รุายได�และกำาไรุจัากงานที�ทยอยสง่มอบตาม 
คว่ามสำาเรุจ็ัของงาน นอกจัากนี�มงีานอย่้รุะหว่่าง 
การุเตรุียมเสนอรุาคาในปิี 65-66 อีกรุาว่  
6,374 ล�านบาท โดยส่ว่นมากคาดเป็ินงานโครุงการุ 
รุะบบรุถไฟฟา้ ดงันั�น แนะนำา “ซื้่�อ่” รุาคาเปิา้หมาย 
ปิี 65 ที� 9.76 บาท

 ด�านนายแซีม ตนัสกุล กรุรุมการุผู้้�จัดัการุ  
บรุษิัทั กรุงุศิรุ ีฟนิโนเว่ต จัำากดั กลา่ว่ว่่า แพลตฟอรุม์  
PEAK นับเปิ็นบรุิการุโปิรุแกรุมบัญี่ชีออนไลน์ 
ชั�นนำารุะดบัปิรุะเทศิ ซี่�งมฐีานลก้ค�ากว่า่ 10,000 บรุษิัทั  
โดยกรุงุศิรุ ีฟนิโนเว่ต เลง็เหน็ถ่งศิกัยภิาพการุเตบิโต 
ของ PEAK และโอกาสที�จัะนำาเทคโนโลยีและ 
โซีลช้ั�นตา่งๆ มาช่ว่ยสนับสนุนและเพิ�มปิรุะสิทธิภิาพ 

ให�กับกลุ่มล้กค�าธุรุกิจั SME ของกรุุงศิรุี รุว่มถ่ง
ชว่่ยลดคว่ามเสี�ยงในการุสญ้ี่หายของข�อมล้ การุ
เพิ�มรุะบบการุรุักษัาคว่ามปิลอดภิัย อีกทั�งการุ
รุ่ว่มลงทุนในครุั�งนี�ยังเปิ็นโอกาสให�กรุุงศิรุีและ 
PEAK รุ่ว่มมือกันพัฒนาและต่อยอดผู้ลิตภิัณฑ์ ์
และบรุิการุเพื�อนำาเสนอให�กับล้กค�าทั�งของกรุุงศิรุ ี
และ PEAK ต่อไปิในอนาคต

มารุุต ศิิริุโกมารุุต ศิิริุโก



9.9 เมกะวั่ตต์ ตั�งอย้ที่�จังัหวั่ดสรุะแก�ว่ และ โรุงไฟฟ้า 
แสงอาทิตย์ ขนาดกำาลังการุผู้ลิต 5 เมกะว่ัตต์  
ตั�งอย้่ที�จัังหว่ัดสมุทรุสาครุ
 ทั�งนี� จัำานว่นที� COD รุว่ม 14 เมกะว่ัตต์ 
ดงักลา่ว่ ในชว่่งไตรุมาส 4/64 สามารุถจัา่ยไฟฟา้ 
ได�เตม็จัำานว่น จัากกอ่นหน�านี�ที�มกีารุปิดิปิรุบัปิรุงุ

CWTธุ่ร์กิจในม่้อสดใสหน่นQ4พื้ีค

จั่งทำาให�การุรุับรุ้�รุายได�เพิ�มมากข่�นอย่างมีนัย
สำาคัญี่
 ส่ว่นธุรุกิจัของบรุิษััท สกุลฎ์์ซีี อินโนเว่ชั�น  
จัำากัด (SKC) ซี่�งเปิน็บรุษิัทัฯย่อย ยงัสามารุถสง่มอบ 
เรุือและรุถที�สั�งปิรุะกอบได�ตามกำาหนดการุที� 
ว่างไว่�

นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - CWT ผลงาน Q4 ม่แีววโต่พคี  
ต่าม่การ์ส์ง่ม่อ่บผลติ่ภณ้ฑ์์หน้งเพียบ ไร์งไฟฟา้ 
เดินเคร์่�อ่งเต่็ม่กําล้ง 14MW แถม่ร์ถ-เร์่อ่ 
ส์้�งปุ่ร์ะกอ่บยอ่ดข้ายต่าม่แผน
 นายว่ีรุะพล ไชยธีรุัตต์ กรุรุมการุผู้้�จััดการุ 
บรุษิัทั ชยัว่ฒันา แทนเนอรุี� กรุุ�ปิ จัำากัด (มหาชน) 
หรุอื CWT เปิดิเผู้ยว่่า บรุษิัทัมั�นใจัผู้ลดำาเนนิงาน 
งว่ดไตรุมาส 4/64 จัะเตบิโตมากกว่า่ช่ว่งไตรุมาส  
3/64 ผู้ลจัากการุให�บรุิการุฟอกหนังและรุายได�
จัากการุขายหนังผู้ืนสำาหรุับเบาะรุถยนต์มีการุ 
สง่มอบออเดอรุจ์ัำานว่นมาก และทั�งยังมอีอเดอรุใ์หม ่
เข�ามาอย่างต่อเนื�องด�ว่ยเช่นกัน
 นอกจัากนี� บรุิษััทอย่้รุะหว่่างการุพัฒนา
โครุงการุโรุงไฟฟ้าขยะชุมชน ตั�งอย่้ที�จัังหว่ัด
นครุสว่รุรุค์ ขนาดกำาลังการุผู้ลิต 9.9 เมกะว่ัตต์ 
ปิัจัจัุบันได�สัญี่ญี่าบรุิหารุจััดการุขยะแล�ว่ 25 ปิี 
และอย้่รุะหว่่างขอสัญี่ญี่าซีื�อขายไฟฟ้า 
  จัากปัิจัจัุบันบรุิษััทมีโครุงการุโรุงไฟฟ้า 
ในจัา่ยไฟฟา้เชงิพาณชิย ์(COD) แล�ว่ 14 เมกะว่ตัต์  
ปิรุะกอบด�ว่ย โรุงไฟฟ้าชีว่มว่ล ขนาดกำาลังการุผู้ลิต  

	 นายสุุรศัักด์ิ์�	สีุเขีียว	กรรมการผู้้�จััดิ์การ	และ	นายไชยา	 
วงศ์ัลาภพาน์ช	รองกรรมการผู้้�จััดิ์การสุายงานบร์หารและการเง์น	 
บมจั.ไร�ท์์ทั์นเน็ลล์�ง	(RT)	พร�อมดิ์�วย	ดิ์ร.สุมภพ	ศัักด์ิ์�พันธ์์พนม	 
ประธ์านกรรมการ	บร์ษััท์	แอสุเซท์	โปร	แมเนจัเม�นท์์	จัำากัดิ์	(APM)	 
ร่วมงานสัุมมนา	“Exclusive Talk” นำาเสุนอขี�อม้ลแผู้นธุ์รก์จั 
และท์์ศัท์างการเติบ์โติขีอง	RT	แก่นักลงทุ์น	จั.ชลบุรี	โดิ์ยมผ้ีู้�สุนใจั 
เขี�ารับฟัังขี�อม้ลเปน็จัำานวนมาก	ณ	ห�องรตัินแกรนดิ์บ์อลร้ม	ชั�น	12	 
โรงแรมรัตินชล	จั.ชลบุรี

	 บัติรเครด์ิ์ติ	ที์ที์บี	รีเซ์ร์ฟั	โดิ์ย	นางสุาวนันท์พร	ตัิ�งเจัร์ญศ์ัร์	 
หัวหน�าบร์หารการติลาดิ์ล้กค�าบุคคลและประสุบการณล้์กค�า	 
ที์เอ็มบีธ์นชาติ	หรือ	ที์ที์บี	(ttb)	และ	นายยืนยง	ท์รงศ์ัร์เดิ์ช	หัวหน�า
เจั�าหน�าที์�บร์หารล้กค�าธ์นบดีิ์ธ์นก์จั	รว่มกับ	บร์ษััท์	คาวาลล์โน	 
มอเติอร์	จัำากัดิ์	โดิ์ย	นางสุาวมีม์นกรณ์	เจีัยรกุลน์ม์ติร	หัวหน�า
ฝ่่ายการติลาดิ์และประชาสุัมพันธ์์	 มอบ	2	 เอกส์ุท์ธ์์�พ์เศัษั	 
รับคะแนนสุะสุมพ์เศัษัเพ์�ม	1,000,000	คะแนน	เมื�อจัองรถยนติ์ 
เฟัอร์รารี�	(Ferrari)	ที์�	คาวาลล์โน	มอเติอร์	ตัิ�งแต่ิ	2	ล�านบาท์	ข้ี�นไป	 
และรับเครด์ิ์ติเง์นคืนเพ์�ม	20,000	บาท์	เมื�อแลกคะแนนสุะสุม	
100,000	คะแนน	ตัิ�งแต่ิวันนี�	ถ้ง	31	ธั์นวาคม	2564

q
qบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ มอบเอกสิทธิ์พิเศษ

RT ควง APM ร่วมงานสัมมนา Exclusive Talk

ประจำ�วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2564

วีรีุะพล ไชยธีรีุตัต ์วีรีุะพล ไชยธีรีุตัต ์


