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NERปล้ื้�ม!ทริิสฯเพิิ่�มเคริดิิต“BBB-”
ยอดิขายแกร่ิง-ดัินกำาไริขั�นต้นท่�12%

SECUREฤกษ์์Q3
เดิินหน้าเข้าเทริดิmai
หอบเงินลื้งทุน-วิิจััย

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - DEMCO ม่ั่�นิใจผลงานิไตรมั่าส์ 2/64  
โดดเด่นิ จ่อร่บร้�รายได� (Backlog) ม้ั่ลค่ากว่า 3.6 พ่ันิ 
ล�านิบาท์ แย�มั่คร่�งหล่งปีีน้ิ�จ่อเซ็็นิร่บงานิและร่วมั่ 
ปีระม้ั่ลงานิภาคร่ฐ-เอกชนิ เพ้ัยบ ล้�นิงานิโรงไฟฟ้า 
ช้มั่ชนิ qอ่านิต่อหนิ�า 2

qอ่านิต่อหนิ�า 2

qอ่านิต่อหนิ�า 2

SMD เหนิือจอง 
 เมื่่ �อวัันที่่ � 17 มื่ิ.ย. 2564  
บริิษััที่ เซนต์์เมื่ด จำำ�กััด (มื่ห�ชน)  
หร่ิอ SMD เข้้�ซ่�อข้�ยในต์ล�ดหลักัที่รัิพย์  
mai เป็็นวัันแริกั ริ�ค�เป็ิดซ่�อข้�ยที่่� 
10.20 บ�ที่ เพิ�มื่ข้้�น 41.67% จำ�กัริ�ค�  
IPO ท่ี่� 7.20 บ�ที่  และปิ็ดต์ล�ดท่ี่� 9.20  
บ�ที่ เพิ�มื่ข้้�น 2 บ�ที่ที่ จำ�กัริ�ค� IPO  
มืู่ลค่�ซ่�อข้�ยกัวั่� 1.9 พันล้�นบ�ที่

 น�ยพงษั์ศัักัดิ� ศัิริิคุป็ต์์ ป็ริะธ�นเจำ้�หน้�ที่่� 
บริิห�ริ บริิษััที่ เด็มื่โกั้ จำำ�กััด (มื่ห�ชน) หริ่อ DEMCO  
เปิ็ดเผยว่ั� แนวัโน้มื่ผลกั�ริดำ�เนินง�นในไต์ริมื่�ส 2/64  
ค�ดวั่�จำะเต์ิบโต์ต์่อเน่�องจำ�กัไต์ริมื่�ส 1/64 ที่่�ฟื้้�นต์ัวั 
อย่�งชัดเจำน

ลุ้้�นคว้�าโรงไฟฟ้าชุ้มชุนลุ้้�นคว้�าโรงไฟฟ้าชุ้มชุน

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SECURE เตร้ยมั่ 
ขายไอพ้ัโอ จำานิวนิ 27.74 ล�านิห้�นิ  
จ่อเข�าจดท์ะเบ้ยนิในิตลาดหล่กท์ร่พัย์  
mai ภายในิไตรมั่าส์ 3/64 หว่งนิำา 
เงินิส์ร�างศู้นิย์ให�บริการด�านิเท์คนิิค  
ลงท์้นิเพัื�อวิจ่ย
 น�ยนักัริบ เน่ยมื่น�มื่ธริริมื่ 
ป็ริะธ�นเจำ้�หน้�ที่่�บริิห�ริ บริิษััที่ 
เอ็นฟื้อริ์ซ ซ่เค่ยวั จำำ�กััด (มื่ห�ชน) 
หริ่อ SECURE เป็ิดเผยวั่� บริิษััที่มื่่
ควั�มื่พร้ิอมื่ท่ี่�จำะเสนอข้�ยหุ้นส�มัื่ญ
เพิ�มื่ทุี่นให้กัับป็ริะช�ชนครัิ�งแริกั (IPO)  
จำำ�นวัน 27.74 ล้�นหุ้น มูื่ลค่�ท่ี่�ต์ริ�ไว้ั 
หุ้นละ 0.50 บ�ที่ หริ่อคิดเป็็น 27% 
ข้องทุี่นจำดที่ะเบ่ยน ก่ัอนกั�ริใช้สิที่ธิ 
ใบสำ�คัญแสดงสิที่ธิ และได้แต่์งตั์�งให้  
บริิษััที่หลักัที่รัิพย์หยวันต้์� (ป็ริะเที่ศัไที่ย)  
จำำ�กััด เป็็นท่ี่�ป็ร้ิกัษั�ที่�งกั�ริเงิน และ 
ผู้จัำดกั�ริกั�ริจัำดจำำ�หน่�ยและรัิบป็ริะกััน 
กั�ริจำำ�หน่�ยหุ้นส�มื่ัญเพิ�มื่ทีุ่นในกั�ริ 
นำ�หุ้นเข้้�จำดที่ะเบ่ยนในต์ล�ดหลักัที่รัิพย์ 
เอ็มื่ เอ ไอ (mai)
 สำ�หรัิบวััต์ถุุป็ริะสงค์กั�ริใช้เงิน 
ท่ี่�ได้จำ�กักั�ริริะดมื่ทุี่นในครัิ�งน่� เพ่�อ
ใช้สริ้�งศัูนย์ให้บริิกั�ริด้�นเที่คนิค 
(Technical Support Center), กั�ริลงทุี่น 
เพ่�อวัิจำัยและพัฒน�ผลิต์ภััณฑ์์ที่่� 
เกั่�ยวัข้้องกัับกั�ริริักัษั�ควั�มื่ป็ลอดภััย

DEMCOส่องผลื้งานสดิใส
โชุว้์งานในมือ3.6พัันลุ้.โชุว้์งานในมือ3.6พัันลุ้.

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - NER ปีลื�มั่! ท์ริส์เรท์ติ�ง เพิั�มั่อ่นิด่บ 
เครดิตเปี็นิระด่บ “BBB-” ด�วยแนิวโนิ�มั่ “Stable”  
คาดยอดขายของบริษั่ท์จะเติบโตแข็งแกร่งท์้� 
ระด่บ 44% หน้ินิอ่ตรากำาไรข่�นิต�นิอย่้ท้์� 12% จาก 
การท์้�อ้ตฯ ยานิยนิต์ - เศูรษัฐกิจด้ข่�นิ

 น�ยชูวัิที่ย์ จำ้งธนสมื่บูริณ์ ป็ริะธ�นเจำ้�หน้�ที่่� 
บริิห�ริ บริิษััที่ นอริ์ที่อ่ส ริับเบอริ์ จำำ�กััด (มื่ห�ชน)  
หริ่อ NER เป็ิดเผยวั่� เมื่่�อวัันที่่� 15 มื่ิ.ย. 64 บริิษััที่  
ที่ริิสเริที่ต์ิ�ง จำำ�กััดได้เพิ�มื่อันดับเคริดิต์องค์กัริข้อง 
บริิษััที่ เป็็นริะดับ “BBB-”

พงษ์ศ์ักัด์ิ์�พงษ์ศ์ักัด์ิ์�
ศิิริิคุปุต์ ์ศิิริิคุปุต์ ์
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จำ�กัง�นในม่ื่อริอรัิบรู้ิริ�ยได้ (Backlog) ท่ี่�อยู่ใน 
ริะดับสูงกัวั่� 3,640 ล้�นบ�ที่ ซ้�งจำะที่ยอยริับริู้ 
ริ�ยได้ถุ้งปี็ 66 ริวัมื่ทัี่�งอยู่ริะหว่ั�งริอเซ็นสัญญ� 
ง�นใหมื่่ และเข้้�ริ่วัมื่ป็ริะมืู่ลง�นภั�คริัฐ และ 
เอกัชนอย่�งต่์อเน่�อง ซ้�งจำะหนุนธุริกิัจำช่วัง 1-2 ปี็ 
ข้้�งหน้�ให้เต์ิบโต์แข้็งแกัริ่ง
 สำ�หรัิบแผนกั�ริดำ�เนินง�นในช่วังคร้ิ�งปี็หลัง  
ในส่วันข้องง�นรัิบเหมื่� ยังคงเน้นรัิบง�นภั�ครัิฐ  
ทัี่�งกั�ริไฟื้ฟ้ื้�ฝ่่�ยผลิต์แห่งป็ริะเที่ศัไที่ย (กัฟื้ผ.)  

DEMCO

NER
จำ�กัเดิมื่ริะดับ “BB+” ด้วัยแนวัโน้มื่อันดับเคริดิต์  
“Stable” หริ่อ “คงท์้�”
 กั�ริเพิ�มื่อันดับเคริดิต์ดังกัล่�วั สะท้ี่อนถุ้ง 
ผลกั��ริดำ�เนินง�นท่ี่�ป็รัิบตั์วัด่ข้้�นอย่�งต่์อเน่�อง 
ข้องบริิษััที่ ต์ลอดจำนควั�มื่ค�ดหวัังว่ั�อุต์ส�หกัริริมื่ 
ย�งธริริมื่ช�ติ์จำะฟ้ื้�นตั์วั และกั�ริบริิห�ริต้์นทุี่นท่ี่�ม่ื่ 
ป็ริะสทิี่ธิภั�พมื่�กัข้้�น นอกัจำ�กัน่� อนัดบัเคริดติ์ 

SECURE

ยังสะที่้อนถุ้งสถุ�นะที่�งกั�ริต์ล�ดข้องบริิษััที่ 
ในฐ�นะท่ี่�เป็็นผู้ป็ริะกัอบกั�ริข้น�ดกัล�งในธุริกิัจำ 
ย�งธริริมื่ช�ต์ิข้องไที่ย และผลง�นที่่�ได้ริับกั�ริ 
ยอมื่ริับ ที่ั�งในด้�นกั�ริผลิต์และกั�ริจำำ�หน่�ย
ย�งธริริมื่ช�ต์ิ
 ด้�นป็ริะเด็นสำ�คัญท่ี่�กัำ�หนดอันดับเคริดิต์  
ที่ริิสเริที่ติ์�งค�ดว่ั�ยอดข้�ยข้องบริิษััที่จำะเติ์บโต์ 
อย่�งต์่อเน่�องในช่วังที่่�เหล่อข้องป็ี 64 จำ�กักั�ริ 
ท่ี่�อุต์ส�หกัริริมื่ย�นยนต์์ค่อยๆ ฟ้ื้�นตั์วั และภั�วัะ 

กั�ริไฟื้ฟ้ื้�นคริหลวัง (กัฟื้น.) และกั�ริไฟื้ฟ้ื้�ส่วัน 
ภูัมิื่ภั�ค (กัฟื้ภั.) ซ้�งม่ื่ง�นท่ี่�จำะเปิ็ดให้ป็ริะมูื่ลอ่กั 
มืู่ลค่�กัวั่� 1-2 หมื่่�นล้�นบ�ที่ ริวัมื่ไป็ถุ้งง�นที่่�
เก่ั�ยวัข้้องกัับกั�ริวั�งริะบบไฟื้เบอร์ิออฟื้ติ์กัข้อง 
บริิษััที่เอกัชน ที่่�จำะมื่่กั�ริลงทีุ่นในป็ี 64 
 ข้ณะที่่ �บริ ิษััที่ยังมื่่โอกั�สได้ริ ับง�น 
กั่อสริ้�งเพิ�มื่จำ�กับริิษััที่เอกัชนที่่�สนใจำเข้้�ริ่วัมื่ 
โคริงกั�ริโซล�ริ์ฟื้�ริ์มื่ จำ�กัหน่วัยง�นภั�คริัฐ  
ซ้�งจำะเป็็นโคริงกั�รินำ�ร่ิองเฟื้สแริกั 300 เมื่กัะวััต์ต์์  
(MW) โดยเปิ็ดโอกั�สให้หน่วัยง�นภั�คเอกัชน 
ข้อริับใบอนุญ�ต์ PPA ภั�ยในป็ีน่�

 นอกัจำ�กัน่� บริิษััที่ยังได้ข้ย�ยกั�ริลงทีุ่น 
ธุริกัิจำโริงไฟื้ฟื้้� ผ่�นบริิษััที่ เด็มื่โกั้ เอ็นเนอริ์จำ่  
แอนด์ ยูทิี่ลิต่์� จำำ�กััด ซ้�งเป็็นบริิษััที่ย่อยโดย DEMCO  
ถุ่อหุ้นในสัดส่วัน 100% เข้้�ถุ่อหุ้นในบริิษััที่  
สะบ้�ย้อย กัริ่น จำำ�กััด ในสัดส่วัน 60% เพ่�อ 
ป็ริะกัอบธุริกัิจำกั�ริผลิต์และจำำ�หน่�ยไฟื้ฟื้้�  
ซ้�งเป็็นกั�ริเต์ริ่ยมื่พริ้อมื่เข้้�ลงทีุ่นในโคริงกั�ริ 
ท่ี่�บริิษััที่จำะย่�นเสนอกั�ริผลิต์และจำำ�หน่�ยไฟื้ฟ้ื้�  
โคริงกั�ริโริงไฟื้ฟ้ื้�ชุมื่ชนเพ่�อเศัริษัฐกิัจำฐ�นริ�กั  
(โคริงกั�รินำ�ริ่อง) ค�ดวั่�จำะมื่่ควั�มื่ชัดเจำน 
ในคริ้�งหลังข้องป็ีน่�

เศัริษัฐกิัจำทัี่�วัโลกัท่ี่�เริิ�มื่ด่ข้้�น อย่�งไริก็ัต์�มื่ อุป็สงค์ 
ในอุต์ส�หกัริริมื่ย�นยนต์์มื่่แนวัโน้มื่เต์ิบโต์ 
ในอัต์ริ�เฉล่�ยต่์อปี็ท่ี่�ลดลงในริะหว่ั�งปี็ 2565-66  
เน่�องจำ�กัสภั�วัะควั�มื่ไม่ื่สมื่ดุลข้องอุป็สงค์และ 
อุป็ที่�นที่่�คล�ยต์ัวัลง
 ที่ั�งน่� ที่ริิสเริที่ต์ิ�งค�ดวั่�ริ�ยได้จำ�กักั�ริ 
ดำ�เนินง�นริวัมื่ข้องบริิษััที่ในปี็ 64 จำะเติ์บโต์แข็้งแกัร่ิง 
ที่่�ริะดับ 44% เที่่ยบกัับช่วังเด่ยวักัันป็ีกั่อน 
และจำะป็ริับต์ัวัลดลงที่่�ริะดับ 6% ในป็ี 65 กั่อน 
จำะเติ์บโต์เพิ�มื่ข้้�นในอัต์ริ�ท่ี่�ช้�ลงท่ี่�ริะดับ 2% ในปี็ 66
 นอกัจำ�กัน่� ที่ริิสเริที่ต์ิ�งยังค�ดวั่� อัต์ริ� 
กัำ�ไริข้ั�นต์้นข้องบริิษััที่จำะคงอยู่ที่่�ริะดับ 12%  
ในป็ี 64 และลดลงมื่�อยู่ที่่�ริะดับ 10% ต์่อป็ ี
ในช่วังปี็ 65-66 และค�ดว่ั�อัต์ริ�ส่วันกัำ�ไริก่ัอน 
ดอกัเบ่�ยจ่ำ�ยภั�ษ่ั ค่�เส่�อมื่ริ�ค� และค่�ตั์ดจำำ�หน่�ย 
ข้องบริิษััที่ จำะอยู่ท่ี่�ริะดับป็ริะมื่�ณ 10% ในปี็ 64  
และลดลงมื่�อยู่ที่่�ริะดับ 7-8% ต์่อป็ีในช่วัง 
ป็ี 65-66

ที่�งเที่คโนโลย่ไซเบอริ์ (Cyber security), 
กั�ริลงทีุ่นในธุริกัิจำที่่�เกั่�ยวัเน่�อง เพ่�อสริ้�งกั�ริ 
เต์ิบโต์ให้กัับบริิษััที่และเป็็นเงินทีุ่นหมืุ่นเวั่ยน
 ข้ณะท่ี่�ในอน�คต์บริิษััที่ม่ื่แผนสร้ิ�งศูันย์
ให้บริิกั�ริด้�นเที่คนิค และข้ย�ยที่่มื่บุคล�กัริ 
ในฝ่่�ยต่์�งๆ ท่ี่�เก่ั�ยวัข้้อง เพ่�อเพิ�มื่ป็ริะสิที่ธิภั�พ 
ในกั�ริบริิกั�ริให้กัับลูกัค้� และใช้ในกั�ริส�ธิต์
กั�ริที่ำ�ง�นข้องผลิต์ภััณฑ์์ที่่�บริิษััที่เป็็นต์ัวัแที่น
จำำ�หน่�ย ริวัมื่ทัี่�งม่ื่แผนลงทุี่นเพ่�อวิัจัำยและพัฒน� 
ผลิต์ภััณฑ์์ และซอฟื้ต์์แวัริ์ด้�น Cyber security 

ชููวิท์ย์ ์ชููวิท์ย์ ์

นักัรบนักัรบ

จึงึธนสมบููริณ์์จึงึธนสมบููริณ์์

เนียมนามธริริม เนียมนามธริริม 

ที่่�จำะช่วัยในกั�ริเช่�อมื่ต์่อโซลูชั�นข้องผลิต์ภััณฑ์์
ท่ี่�บริิษััที่ เป็็นตั์วัแที่นจำำ�หน่�ย เข้้�กัับริะบบต่์�งๆ 
ข้องลูกัค้�
 นอกัจำ�กัน่� อ�จำมื่่กั�ริริ่วัมื่มื่่อกัับบริิษััที่ 

พัฒน�ซอฟื้ท์ี่แวัร์ิ เพ่�อวิัจัำยและพัฒน�ผลิต์ภััณฑ์์  
ริวัมื่ถุ้งกั�ริข้�ยซอฟื้ที่์แวัริ์ ภั�ยใต์้แบรินด์ข้อง 
บริิษััที่ (White Label) ต์ลอดจำนกั�ริซ่�อที่รัิพย์สิน 
ที่�งป็ัญญ�จำ�กับริิษััที่พัฒน�ซอฟื้ที่์แวัริ์
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PPS ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำานักงาน 2 AOT

PRAPAT มอบผลิตภััณฑ์์ฆ่่าเช้ื้�อ ให้้ รร.สตรีนนทบุรี

ภาพัข่าว

ด่ง GUNKUL เข�าด่ชนิ้ SETCLMV
 บมื่จำ.กัันกัุลเอ็นจำิเน่ยริิ�ง (GUNKUL) ถุ่อเป็็นหุ้นย่นหน้�งใน 
กัลุ่มื่พลังง�นที่ดแที่น เพริ�ะมื่่สต์อริ่�เด็ดๆ มื่�ให้ผู้ถุ่อหุ้นได้ช่�นใจำ 
อยู่เสมื่อ ล่�สุดต์ล�ดหลักัที่รัิพย์ฯ คัดเล่อกัให้เป็็นหน้�งในหลักัที่รัิพย์ 
ที่่�ใช้สำ�หริับคำ�นวัณดัชน่ SETCLMV ในริอบคริ้�งหลังข้องป็ี 64  
(1 กั.ค. - 31 ธ.ค.64 )  สะท้ี่อนควั�มื่เช่�อมัื่�นในศัักัยภั�พกั�ริรุิกัข้ย�ย 
ลงทีุ่นโริงไฟื้ฟื้้�อย่�งต์่อเน่�องจำ�กัป็ัจำจำุบันมื่่กัำ�ลังกั�ริผลิต์ในมื่่อ 
กัวั่� 650 เมื่กัะวััต์ต์์ ส่วันกัำ�ลังกั�ริผลิต์ยังคงเป็้� 1,000 เมื่กัะวััต์ต์์   
ข้ณะท่ี่�ธุริกิัจำกััญชงพร้ิอมื่ลุยเต็์มื่สูบ แว่ัวัๆ มื่�ว่ั�ผูกัพันธมิื่ต์ริไว้ัริอบด้�น
  ฟื้�กั “ดร.ส์มั่บ้รณ์์ เอื�ออ่ชฌาส่์ย” ซ่อ่โอม่ื่อฉมัื่ง กั�รัินต่์ GUNKUL  
เป็็นหุ้นพ่�นฐ�นด่ อน�คต์โต์วัันโต์ค่น

OCEAN จ่ดโปีรแซ็่บ!
  อย�กัเป็็นเจำ้�ข้องคอนโดฯ คุณภั�พด่ โดนใจำ ต์้องริ่บไป็ 
ท่ี่�โคริงกั�ริ “IKON SUKHUMVIT 77” ข้อง บมื่จำ.โอเช่�ยน คอมื่เมิื่ริช 
(OCEAN) ต์อนน่�จำัดแคมื่เป็ญเด็ดมื่�เสิริ์ฟื้ เด่อนมื่ิ.ย. 64 จำัดหนักั-
จำัดเต์็มื่ พริ้อมื่โป็ริโมื่ชั�นสุดพิเศัษั ลดสูงสุด 150,000 บ�ที่ ฟื้ริ่! 
ทีุ่กัค่�ใช้จำ่�ย  เคริ่�องใช้ไฟื้ฟื้้�  เฟื้อริ์นิเจำอริ์คริบชุด โดนใจำข้น�ดน่� 
ใคริสนใจำเป็็นเจำ้�ข้อง จำ่�ยเพ่ยงแค่ 5,000 บ�ที่เที่่�นั �น…
ริ่บคลิกัไป็ที่่ � https://bit.ly/2shkNDT หริ่อสอบถุ�มื่ข้้อมืู่ล 
ริ�ยละเอ่ยดเพิ�มื่เติ์มื่ได้ท่ี่� MAP : bit.ly/2FwpEYV LINE : @vproperty  
 หริ่อจำะกัริิ�งกัริ๊�งที่่�เบอริ์โที่ริ. 1298 ได้เลยคริ้�

ดิ์ร.สมบูรณ์ ์เอื้้�อื้อื้ชัูฌาสยั์ดิ์ร.สมบูรณ์ ์เอื้้�อื้อื้ชัูฌาสยั์


