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PTG

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ – CHAYO เร่่งเคร่่�อง 
ปิดิดลีซื้่�อกิิจกิาร่ 2 แห่่ง คาดไดข้้อ้ส์ร่ปุิ 
ไตร่มาส์ 4 ปินีีิ� ยัันิ! คร่่�งปิหี่ลงัผลงานิ 
เติบโตต่อเนิ่�อง ห่นิุนิร่ายัได้ท์ั�งปิีโต 
เกิินิ 25% โบร่กิฯ คาดกิำาไร่ปิีนิี�แตะ  
249 ลา้นิบาท์ แนิะ “ซ่ื้�อ” เคาะเป้ิา 18 บาท์ 

 นายสุุขสุันต์์ ยศะสุินธุ์ุ์ ประธุ์าน 
เจ้า้หนา้ที่่�บรหิาร บรษิัทัี่ ชโย กรุ�ป จ้ำากดั 
(มหาชน) หรือ CHAYO เปดิเผยว่า่ บริษัทัี่ 
อย่ร่ะหว่่างศึกษัาการเข้าซื้ื�อกจิ้การ (M&A)  
อย่ป่ระมาณ 2 ราย ซื้ึ�งเปน็บรษิัทัี่ทัี่�งในและ 
นอกต์ลาดหลักที่รัพย์ฯ

รัับอานิิสงส์ธีีมเปิิดเมือง ศก.ฟื้้�นิ!พรั้อมลงทุุนิเพิ�ม
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์ ์- PTG มั�นิใจ ผลงานิ Q4 โตก้ิาวกิร่ะโดด  
ห่ลังเศร่ษฐกิิจเร่ิ�มฟื้้�นิ ร่ัฐผ่อนิล็อคดาวนิ์ โบร่กิฯ เชีียัร่์  
“ซื้่�อ” ห่ลังส์ะดุดตาเข้้าธีีมเปิิดเม่อง ให่้เปิ้า 20.80 บาท์
 นายพิที่ักษั์ รัชกิจ้ประการ ประธุ์านเจ้้าหน้าที่่�บริหาร 
และกรรมการผ่้จ้ัดการใหญ่่ บริษััที่ พ่ที่่จ้่ เอ็นเนอย่ จ้ำากัด 
(มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่่า แนว่โน้มผลดำาเนินงาน 

ไต์รมาสุ 4/64 จ้ะเต์ิบโต์ก้าว่กระโดด ภายหลังจ้ากรัฐบาล 
ได้ผ่อนคลายมาต์รการล็อคดาว่น์

CHAYOเร่ง่ปิิดดลีM&A
โบร่กฯเชีียร่ซ์ื้้�อ-เปิา้18บ.BGRIM

เดินหน้าสอยPPA
เปิ้า10,000MWปีิ73
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - BGRIM เดนิิห่นิา้โคร่งกิาร่โร่งไฟื้ฟื้า้ 
เอไออี-เอ็มท์ีพีี กิำาลังผลิต 280 MW และอยั่่ร่ะห่ว่าง 
กิ่อส์ร่้างโร่งไฟื้ฟ้ื้าพีลังความร่้อนิร่่วมอีกิ 3 โคร่งกิาร่  
กิำาลังผลิตร่วม 420 MW เดินิห่นิา้ส์่่ 10,000 เมกิะวัตต์
ในิปิี 2573
 นายเฟลิกซื้์ ดนัย ลิงค์ กรรมการ บริษััที่ บ่.กริม  
เพาเว่อร์ จ้ำากดั (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่่า บริษัทัี่ได้ 
ว่างศลิาฤกษั ์โครงการโรงไฟฟา้พลงัคว่ามรอ้นรว่่ม บรษิัทัี่  
บ.่กรมิ เพาเว่อร ์(เอไออ-่เอม็ที่พ่่) จ้ำากัด ซื้ึ�งเปน็ 2 ใน 5 โครงการ 
ที่่�อย่่ระหว่่างการก่อสุร้าง เพื�อที่ดแที่นโรงไฟฟ้าเดิมด้ว่ย 
ขนาดท่ี่�ใหญ่ข่ึ�น และมป่ระสุทิี่ธิุ์ภาพท่ี่�สุง่ขึ�นมากโครงการน่� 
มก่ำาลงัการผลิต์ต์ดิต์ั�งรว่ม 280 เมกะวั่ต์ต์ ์(MW) คาดว่า่จ้ะเริ�ม 
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในช่ว่งครึ�งหลังของปี 65

ชีี�Q4โตกร่ะโดด

qอ่านิต่อห่นิ้า 2

qอ่านิต่อห่นิ้า 2

qอ่านิต่อห่นิ้า 2

ไท์ยัพีาณิิชียั์ร่่วมบร่ร่เท์าวิกิฤตโควิด-19
 ธุ์นาคารไที่ยพาณิชย์ ร่ว่มบรรเที่าว่ิกฤต์โคว่ิด-19 สุนับสุนุนการก่อสุร้าง 
หอผ่ป้ว่่ยสุนาม โรงพยาบาลจ้ฬุาลงกรณ ์สุภากาชาดไที่ย จ้ำานว่น 2 หลงั รว่มมล่คา่  
13 ล้านบาที่ ณ บริเว่ณลานจ้อดรถหน้าอาคารแพที่ยพัฒน์

พิิทักัษ์ ์รัชักจิปรัะการั พิิทักัษ์ ์รัชักจิปรัะการั 



หลังม่การรฉ่ีดว่ัคซื้่นเพิ�มขึ�น และผ่้ติ์ดเชื�อ 
ม่จ้ำานว่นที่่�ลดลง
 ซื้ึ�งจ้ะม่ผลต์่อกิจ้กรรมที่างเศรษัฐกิจ้ 
ให้เต์บิโต์ไดอ้ย่างมาก และจ้ะสุง่ผลดต่่์อยอด 
จ้ำาหน่ายนำ�า มันและสุินค้าประเภที่อื�นๆ  
ของบริษััที่ที่่�จ้ะเพิ�มขึ�นต์ามไปด้ว่ย
 สุำาหรับเงินลงทีุ่นที่่�บริษััที่ได้ปรับลด
เหลอื 3,000-3,500 ลา้นบาที่ จ้ากเดมิที่่�ต์ั�งไว่้  
4,000-4,500 ลา้นบาที่ หากสุถานการณต่์์างๆ  

โดยเป็นธุ์ุรกิจ้ท่ี่�เก่�ยว่เนื�องกับธุุ์รกิจ้ CHAYO  
และสุามารถต์อ่ยอดการเต์บิโต์ใหก้บับริษัทัี่ได้  
โดยคาดว่่าจ้ะได้เหน็ขอ้สุรปุในชว่่งไต์รมาสุ 4/64 น่�
  ขณะเดย่ว่กนั บรษิัทัี่ยงัเดนิหนา้ขยายใน

  นอกจ้ากน่� บรษิัทัี่อย่ร่ะหว่่างการกอ่สุรา้ง 
โรงไฟฟ้าพลังคว่ามร้อนร่ว่มเพื�อที่ดแที่น 
โรงไฟฟา้เดมิอก่ 3 โครงการ กำาลงัการผลติ์ต์ดิตั์�ง 
รว่ม 420 MW โดยม่สุัญ่ญ่าจ้ำาหน่ายไฟฟ้า
ใหก้บัการไฟฟา้ฝ่า่ยผลติ์แหง่ประเที่ศ (กฟผ.)  
รว่ม 90 MW ซื้ึ�งมสัุ่ญ่ญ่า PPA ระยะเว่ลา 25 ปี  
โดยจ้ะเริ�ม COD ช่ว่งครึ�งหลังของปี 65
 โดยโรงไฟฟา้ที่ั�ง 5 โครงการน่� จ้ะรองรบั
คว่ามต์อ้งการใชไ้ฟฟา้ในโครงการเขต์พฒันา
พิเศษัภาคต์ะว่ันออก (EEC)
 ปจั้จุ้บัน บริษัทัี่ มโ่รงไฟฟ้าที่่� COD แล้ว่  

PTG

BGRIM

เอื�ออำานว่ย บริษััที่ก็พร้อมที่่�จ้ะขยายว่งเงิน
การลงทุี่นได้ที่นัที่ ่จ้ากคว่ามพร้อมของเงินสุด
ในมอืท่ี่�มอ่ย่จ่้ำานว่นมาก และที่างสุถาบนัการ
เงินที่่�พร้อมสุนับสุนุน
 ที่ั�งน่� ชว่่งต้์นปทีี่างบริษัทัี่ได้ใช้เงินลงที่นุ
ในการขยายธุุ์รกจิ้ไปแลว้่ราว่ 1,000 ลา้นบาที่  
และสุ่ว่นท่ี่� เหลือจ้ะใช้ในช่ว่งครึ�งปีหลัง  
โดยการลงทุี่นจ้ะแบ่งเปน็ การลงทุี่นในธุ์รุกิจ้หลัก  
2,000-2,500 ล้านบาที่ และในธุุ์รกิจ้ที่่�ไม่ใช ่
นำ�ามัน 500 ล้านบาที่ รว่มถึงธุุ์รกิจ้ใหม่ๆ  
500 ล้านบาที่

ธุ์รุกจิ้กลุม่ไอที่ ่การเงิน สุนิเชื�อ และธุุ์รกจิ้ซื้ื�อหน่� 
และติ์ดต์ามหน่�อยา่งต่์อเนื�อง และมองหาธุุ์รกจิ้ 
ที่่�สุามารถต์อบโจ้ที่ย์ และสุร้างผลต์อบแที่น
ให้บริษััที่ได้ในอนาคต์
 สุำาหรับแนว่โน้มผลดำาเนินงานในช่ว่ง 
ครึ�งหลังของปี 64 จ้ะยังเติ์บโต์ต่์อเนื�อง  

จ้ำานว่น 50 โครงการ โดยบริษััที่ต์ั�งเป้ากำาลัง 
การผลิต์จ้ะเพิ�มขึ�นจ้ากระดับ 3,058 MW  
ณ สุิ�นป ี2563 เปน็มสัุ่ญ่ญ่าซื้ื�อขายไฟฟา้ไม่ต์ำ�า 

 ด้านฝ่า่ยว่เิคราะหห์ลกัที่รพัย ์บล.ที่สิุโก้  
เผยว่่า แนะนำา “ซื้่�อ” PTG ราคาเป้าหมายที่่�  
20.80 บาที่ โดยบริษััที่เป็นหนึ�งหุ้นในธุ่์ม 
เปิดเมืองที่่�จ้ะได้รับผลบว่กจ้ากสุถานการณ์
การระบาดเริ�มผอ่นคลาย การเรง่การกระจ้าย 
การฉีด่ว่คัซื้น่ และแนว่โน้มการปรบัมาต์รการ
ของภาครัฐท่ี่�คาดจ้ะเห็นในช่ว่งเดือน ก.ย.  
ซื้ึ�งจ้ะสุ่งผลด่ต์่อ PTG จ้ากการคาดการณ์ 
จ้ะเห็นด่มานด์การเดินที่างที่่�อั�นในช่ว่งที่่� 
ผ่านมา หนุนปริมาณการใช้นำ�ามันในช่ว่ง 
ที่่�เหลือของปีน่�

โดยเฉีพาะหากม่การปลดล็อคดาว่น์ และ
กรมบังคับคด่สุามารถเปิดที่ำาการได้ปกติ์  
จ้ะที่ำาให้บริษััที่ต์ิดต์ามหน่�ท่ี่�ม่หลักประกันได้  
โดยปจั้จ้บุนัมท่ี่รพัย์ท่ี่�รอการขายอย่ ่7-8 รายการ  
ม่ลค่ามากกว่่า 100 ล้านบาที่ ที่ั�งน่� มั�นใจ้ว่่า
รายได้ที่ั�งปีจ้ะเต์ิบโต์เกิน 25% ต์ามเป้า
 ด้านนักว่ิเคราะห์ บล.เคที่่บ่เอสุท่ี่  
ประมาณการกำาไรสุุที่ธิุ์ของ CHAYO ปี 64  
จ้ะอย่่ที่่� 249 ล้านบาที่ โต์ 60% จ้ากกองหน่� 
ที่่�ซืื้�อมาบริหารขยายตั์ว่ 77% จ้ากปีก่อน  
ต์ามฐานที่นุที่่�เพิ�มขึ�น ที่ั�งจ้าก JV และการใชสุ้ทิี่ธุ์ิ  
CHAYO- W1 และ CHAYO-W2 
  นอกจ้ากน่� ประเมินว่่าผลดำาเนินงาน
ครึ�งปหีลงั 64 จ้ะขยายต์วั่สุง่ถงึ 101% จ้ากการ 
รบัร่ร้ายไดก้ารขาย NPA ขนาดใหญ่่ในไต์รมาสุ 3/64  
และคา่ใชจ้้า่ยสุำารองที่่�ลดลง โดยแนะนำา “ซื้่�อ”  
ราคาเป้าหมาย 18.00 บาที่

กว่่า 7,200 MW ในปี 2568 ก่อนจ้ะเพิ�มขึ�นสุ่่ 
ระดบั 10,000 MW ในปี 2573 โดยมเ่ป้าหมาย
รายได้ต์่อปีมากกว่่า 100,000 ล้านบาที่

 ประจำ�วันที่ 30 สิงห�คม 2564

CHAYO

สุุขสุนัต์ ์ยศะสุนิธุุ์ ์สุุขสุนัต์ ์ยศะสุนิธุุ์ ์

เฟลิกิซ์ ์ดนยั ลิงิค์ ์เฟลิกิซ์ ์ดนยั ลิงิค์ ์



นายฉััตรชััย ศิิริไล กรรมการผู้้�จััดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์์ (ธอส.)  
และนายมาซาย่า ฟู้จิัวาระ กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท เอสซีจีั-เซกิซุย  
เซลส์ จัำากัด ร่วมลงนามในบันทึกข้�อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพืื่�อร่วมกัน 
พัื่ฒนาผู้ลิตภััณฑ์์สินเชืั�ออัตราดอกเบี�ยตำ�าสำาห์รับสร�างบ�านให์ม ่
ครบวงจัรด�วยเทคโนโลยีการสร�างที�อย่้อาศัิยจัากประเทศิญีี่�ปุ�นด�วย
ระบบ Modular กับ สินเชืั�ออย่้สบาย By SCG HEIM กรอบวงเงนิรวม  
200 ล�านบาท

 ประจำ�วันที่ 30 สิงห�คม 2564

 ทีทีบีไดรฟ์ู (ttb DRIVE) พื่ร�อมขั้บเคลื�อนให์�คนไทยเดินห์น�าต่อ  
ท่ามกลางสถานการณ์เศิรษัฐกิจัชัะลอตัว โดยล้กค�าที�มีความจัำาเป็น ห์รือ 
ต�องการออกรถ ไม่ว่าจัะรถยนต์ให์ม่ ห์รือรถยนต์ใชั�แล�ว เมื�อสมัครสินเชืั�อ 
รถยนตใ์ห์ม่ ห์รือ สินเชืั�อรถยนตใ์ชั�แล�ว ทีทีบีไดรฟู ์ตั�งแต่วันนี� ถึง 30 กันยายน 2564  
และเกิดสัญี่ญี่าออกรถยนต์ภัายใน 31 ตุลาคม 2564 รับสิทธิ�ขั้บฟูรีส้งสุด  
90 วัน พื่ร�อมรับดอกเบี�ยตำ�า วงเงินส้ง อนุมัติไว สอบถามรายละเอียดเพิื่�มเติม 
ที� ttb contact center โทร. 1428

q
qทีทีบีไดรฟ์ พร้อมช่วยให้คนไทยก้าวไปต่อ

ธอส. จับมือ SCG HEIM พัฒนาสินเชื่อ

บริษััที่อย่่ประมาณ 70,000 บัญ่ช่ ซื้ึ�งม่การเปิด
บญั่ช่ใหม่ประมาณ 500 บญั่ชต่่์อเดือน โดยบริษัทัี่ 
เชื�อว่่าจ้ะม่จ้ำานว่นบัญ่ช่ใหม่เพิ�มขึ�นต่์อเนื�อง  
จ้ากการบริการล่กค้าอย่างม่ประสุิที่ธิุ์ภาพ  
พร้อมที่ั�งให้คว่ามร่้ในการลงทีุ่นในทุี่กร่ปแบบ 
เพื�อสุง่เสุรมิการลงที่นุใหก้บัลก่คา้อยา่งครบว่งจ้ร 
  ด้านการลงทุี่น บริษัทัี่ได้ใชเ้งนิไปประมาณ 
3,000 ลา้นบาที่ โดยเป็นการลงทุี่นหุน้ในประเที่ศ
 50% และต่์างประเที่ศ 50% และม่สุต์าร์ที่อัพ 

ASPมองดชัีนหี้น้ไทยปินีี�1,670จุด้

เล็กน้อย สุ่ว่นธุ์ุรกิจ้ว่าณิชธุ์กิจ้ ในช่ว่งครึ�งปีหลัง 
จ้ะม่ IPO จ้ำานว่น 2 ด่ล
 ด้านมมุมองต์ลาดหุน้ไที่ยปน่ี� มองว่่าดชัน่ 
จ้ะอย่ท่ี่่�ระดบั 1,670 จ้ดุ โดยเชื�อว่า่การแพรร่ะบาด 
ของโคว่ิด-19 จ้ะเริ�มคว่บคุมได้เป็นลำาดับ และ
กิจ้กรรมที่างเศรษัฐกิจ้จ้ะเริ�มฟ้�นต์ัว่ต์ามไปด้ว่ย 
จ้ึงสุ่งผลต่์อการกลับเข้ามาซื้ื�อของนักลงทีุ่นต่์าง
ชาติ์ ดังนั�น กลุ่มหุ้นท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการเปิดเมือง 
จ้ะได้รับอานิสุงสุ์โดยต์รง.

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - ASP คาดผลงานิคร่่�งปีิห่ลัง
ดกีิว่าคร่่�งปิแีร่กิ ดนัิมาร่เ์กิต็แชีร่ส์์่ร่่ะดบั 2.5% 
มองตลาดหุ้่นิไท์ยัปิีนีิ�ดัชีนิีแตะ 1,670 จุด  
เชี่�อฟื้ันิโฟื้ลว์ไห่ลกิลับ ห่ลังโควิดคลี�คลายั
 นายพิที่เยนที่์ อัศว่นิก ประธุ์านเจ้้าหน้าที่่� 
การเงนิ และกรรมการบริหาร บริษัทัี่ เอเซื้ย่ พลสัุ กรุ�ป  
โฮลดิ�งส์ุ จ้ำากัด (มหาชน) หรือ ASP เปิดเผยว่่า  
บรษิัทัี่คาดผลดำาเนนิงานในชว่่งครึ�งปหีลงั จ้ะดก่ว่่า 
ชว่่งครึ�งปแีรก แต่์ยังคงอย่่ในว่งจ้ำากัด เนื�องดว้่ยการ 
แพร่ระบาดของโควิ่ด-19 ท่ี่�ยังกดดันภาพรว่มที่าง
เศรษัฐกิจ้ ประกอบกับการซื้ื�อขายของต์่างชาต์ ิ
ลดลง ซื้ึ�งบริษััที่ได้ต์ิดต์ามสุถานการณ์ต์่างๆ
 อย่างใกล้ชิด
 ขณะท่ี่�มารเ์กต็์แชรใ์นอตุ์สุาหกรรมนายหนา้ 
ซื้ื�อขายหลักที่รัพย์ ต์ั�งเป้าจ้ะที่ำาให้อย่่ที่่�ระดับ  
2.4-2.5% จ้ากปัจ้จ้บุนัอย่่ที่่�ระดับ 2.2% ที่ั�งน่� รายได้ 
สุ่ว่นใหญ่่มาจ้ากธุุ์รกิจ้นายหน้าซืื้�อขายหลักที่รัพย์ 
เป็นหลัก
 สุำาหรับบัญ่ช่ซื้ื�อขายหลักที่รัพย์ล่าสุุดของ

พิิทัเยนทั ์อัศัวนิกพิิทัเยนทั ์อัศัวนิก


