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นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - BCP เดินิหนา้ผลิติ่ UCO  
หวงัช่ว่ยบริหิาริต่น้ท์นุธุรุิกิิจ พริอ้่มเดิินหนา้
ลิงท์ุนโริงไฟฟ้าส์ีเขีียว ริอ่งรัิบกิาริเขี้าส่่์  
Carbon-neutral นบัถอ่ยหลิงันบัหน่�งไฟลิิ�ง  
BGCI

BTSใส่่เงิินเพิ่ิ�มทุุนหม่�นล. ดัันJMT-SINGERขึ้้�นเบอร์์1
นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - JMART ผงาดิส์่ยั่กิษ์์ใหญ่่  
คาดิได้ิรัิบเงินเพิ�มทุ์น 1 หม่�นลิ้านบาท์ 
จากิกิลุ่ิม BTS ภายใน Q4/64 ลิุยขียาย
ธุุริกิิจทุ์กิด้ิาน ดิัน JMT-SINGER ขี่�นส่่์ 
เบอ่ริ์ 1 เหน่อ่ค่่แขี่ง
 นายอดิศิักัดิิ� สุขุุมุวิทิยา ประธานเจ้า้หน้าท่� 
บรหิาร บริษัทั เจ้ มารท์ จ้ำากัดิ (มหาชน) หรอื JMART  
เปดิิเผยวิา่ บรษิัทัได้ิเพิ่ิ�มทนุจ้ำานวิน 384,803,597 หุน้  
โดิยเป็นการเพิ่ิ�มทุนรูปแบบ PP ให้กับบริษััท  
ว่ิจ้ไ่อ จ้ำากดัิ (มหาชน) หรอื VGI จ้ำานวิน 206 ล้า้นหุน้ 
แล้ะให้บริษััท ยู ซิิตี้่� จ้ำากัดิ (มหาชน) หรือ U

BCPวางเกมผลิติกลิ่�มUCO
ลิย่ลิงทุน่โร้งไฟฟา้สีีเขียีว

LEOร้่กย่โร้ป
คาดกำาไร้พ่�ง190%
เคาะเป้า‘ซื้้�อ’18บ.
นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - LEO ผดุิบริิษ์ทั์ริว่มท์นุ  
ริกุิโซนอ่งักิฤษ์-ยโุริปเหน่อ่ โบริกิฯ เช่่�อ่  
กิำาไริปี 64 โต่ 190% หลิงัค่าริะวางเริอ่่ 
มแีววพุง่ยาวยนัปหีนา้ ใหเ้ปา้ 15 บาท์  
แนะนำา “ซ่�อ่”
 นายเกตี้ตี้ิวิิทย์ สุิทธิสุุนทรวิงศั์  
ประธานเจ้้าหน้าท่�บริหาร บริษััท ล่้โอ  
โกล้บอล้ โล้จ้ิสุตี้ิกสุ์ จ้ำากัดิ (มหาชน)  
หรอื LEO เปดิิเผยวิา่ บริษัทัได้ิจ้ดิทะเบย่น 
จ้ดัิตี้ั�งบรษิัทั คารด์ินิลั้ มารไิทม ์(ประเทศัไทย)  
จ้ำากัดิ ท่�ร่วิมล้งทุนกับ Cardinal UK  
เสุรจ็้สุิ�นแล้ว้ิ มทุ่นจ้ดิทะเบย่น 10 ล้า้นบาท 

 นายชัยวิัฒน์ โควิาวิิสุารัช ประธาน 
เจ้้าหน้าท่�บริหารแล้ะกรรมการผู้จ้ัดิการใหญ่่  
บางจ้าก คอร์ปอเรชั�น จ้ำากดัิ (มหาชน) หรือ BCP  
เปิดิเผยวิ่า ภาพิ่รวิมธุรกิจ้โรงกล้ั�นในช่วิง
ไตี้รมาสุ 3/64 คาดิวิ่า

EXIM BANK 
ส์่งมอ่บอ่าหาริปริุงส์ุกิจากิโริงคริัว CSR
 นายคณิิทธิ� สุวิ่างวิโรรสุ (ท่� 2 จ้ากซิ้าย) กรรมการ  
ธนาคารเพืิ่�อการสุ่งออกแล้ะนำาเขุ้าแห่งประเทศัไทย (EXIM BANK)  
แล้ะนางวิันเพิ่็ อรรชุนเดิชะ (ซ้ิาย) ผู้ช่วิยกรรมการผู้จั้ดิการ  
EXIM BANK นำาผูบ้รหิารแล้ะพิ่นกังาน รว่ิมประกอบอาหาร 
ปรุงสุุกใหม่ มอบให้แก่ผู้ตี้ิดิเชื�อโรคโควิิดิ-19 แล้ะกักตัี้วิ 
ในชมุชน ในกจิ้กรรม “คริวักิลิางช่มุช่นคนอ่าริยี ์by EXIM” 

อดิิศักัดิิ� สุุขุุมวิทิยาอดิิศักัดิิ� สุุขุุมวิทิยา



จ้ำานวิน 136 ล้า้นหุน้ รวิมทั�งสุิ�น 342 ล้า้นหุน้ ท่�ราคา  
30.337 บาท รวิมเป็นเงนิ 10,375 ล้า้นบาท พิ่รอ้มทั�ง 
ออก JMART-W6 แบบ PP ให้ VGI แล้ะ U จ้ำานวิน  
42 ล้า้นหนว่ิย ซิ่�งจ้ะแปล้งเปน็ JMART อตัี้รา 1:1 
ราคาใช้สุิทธิ 30.337 บาท
 ขุณิะท่�บรษิัทั เจ้ เอ็ม ท ่เน็ทเวิอร์ค เซิอร์วิสิุเซ็ิสุ  
จ้ำากดัิ (มหาชน) หรอื JMT ไดิเ้พิ่ิ�มทนุ RO อตัี้ราสุว่ิน  
4.558 หุ้นเพิ่ิ�้มทุนตี้่อ 1 วิอแรนตี้์ คิดิเป็นจ้ำานวิน 
240.9 ล้า้นหุ้น ราคาเพิ่ิ�มทนุ 41.5 บาท แล้ะออก  

จ้ะทรงตี้ัวิจ้ากไตี้รมาสุก่อน โดิยประเมินราคา 
นำ�ามนัดิบิดิไูบจ้ะเคล้ื�อนไหวิในกรอบ 60-70 ดิอล้ล้าร ์
สุหรัฐฯ ตี้่อตี้่อบาร์เรล้

 โดิย LEO ถืือหุน้ 51% ท่�เหล้อื 49% เป็นขุอง  
Cardinal SG ซิ่�งเปน็บรษิัทัลู้กขุอง Cardinal UK  
ในประเทศัสุงิคโปร ์แล้ะมก่ารโอนเงินล้งทุนเขุา้มา 
เพืิ่�อจ้ดัิตี้ั�งบรษิัทัเรย่บรอ้ยแล้ว้ิ พิ่รอ้มใหบ้รกิารในเดิอืน  
ตี้.ค. 64 แล้ะทำาใหสุ้ามารถืรบัรูร้ายไดิขุ้องไตี้รมาสุ 4  
ทั�งหมดิเขุ้ามาในงบขุอง LEO ดิ้วิย
  ทั�งน่� คารด์ินิลั้ มารไิทมฯ์ จ้ะเนน้การให้บรกิาร 
โล้จ้ิสุติี้กสุ์แล้ะการขุนสุ่งสุินค้าระหวิ่างประเทศั  
ดิว้ิยการพัิ่ฒนาแล้ะขุยายตี้ล้าดิในประเทศัอังกฤษั  
แล้ะยุโรปเหนือท่�เป็นจุ้ดิแขุ็งขุองกลุ้่ม Cardinal 
ท่�ดิำาเนินธุรกิจ้มากกวิ่า 20 ปี แล้ะสุามารถืทำาให ้
บรษิัทัเพิิ่�มจ้ำานวินตู้ี้ในการสุง่ออกแล้ะนำาเขุา้จ้ากไทย
กบักลุ้ม่  Cardinal Group ได้ิอย่างน้อยอก่ 100%  
หรอืเทา่กบัมป่รมิาณิตีู้เ้ปน็ 4,000 ตีู้ต้ี้อ่ปีในป ี65

JMART

LEO

JMT-W4 ให้ผูจ้้องซิื�อหุ้นเพิิ่�มทุน อตัี้ราสุว่ิน 3.418  
หุน้เพิ่ิ�มทนุ แล้ะบรษิัทั ซิงิเกอรป์ระเทศัไทย จ้ำากดัิ  
(มหาชน) หรอื SINGER ประกาศัเพิ่ิ�มทนุ RO จ้ำานวิน  
96 ล้า้นหุน้ แล้ะเพิิ่�มทุน PP ให้ U จ้ำานวิน 197 ล้า้นหุน้  
ราคา 36.3 บาท แล้ะออก SINGER-W3 ให้ U จ้ำานวิน  
11.56 ล้้านหน่วิย โดิยวิอแรนตี้์อายุ 1 ปี 6 เดิือน
 โดิยแผนการใช้เงิน แบ่งเป็น 1. JAMRT  
ไดิ้รับเงินกวิ่า 1 หมื�นล้้าน นำามาเพิ่ิ�มทุนใน JMT  
แล้ะ SINGER  เพืิ่�อให้ธรุกิจ้มก่ารเติี้บโตี้มากยิ�งขุ่�น  
รวิมถ่ืงชำาระหน่�สุถืาบันการเงินแล้ะหุ้นกู้เพืิ่�อล้ดิ 
ภาระดิอกเบ่�ยแตี้่ล้ะปี

 โดิยในปีน่�บริษััทยังคงเดิินหน้าในธุรกิจ้
โรงกล้ั�นอย่างต่ี้อเนื�อง โดิยแผนการกล้ั�นในช่วิง 
คร่�งปหีล้งัจ้ะเน้นไปท่�กลุ่้ม UCO มากขุ่�น ซิ่�ง UCO  
เปน็สุารตี้ั�งตี้น้หล้กัในการทำานำ�ามันหล้อ่ล้ื�นท่�จ้ะม่ 
สุัดิสุ่วินการกล้ั�นอยู่ท่� 10% ขุองการกล้ั�นทั�งหมดิ

  ด้ิานฝ่่ายวิิเคราะห์หล้ักทรัพิ่ย์ บล้.ทร่น่ตี้่� 
เผยวิา่ แนวิโนม้ขุองคา่ระวิางเรอืยงัเปน็ขุาขุ่�นไป
จ้นถ่ืงป ี65 ซิ่�งทางฝ่า่ยประเมนิวิา่กำาไรสุทุธ ิLEO 
จ้ะป ี64 จ้ะทำาได้ิ 169 ล้้านบาท เติี้บโตี้ขุ่�น 190%  

 สุว่ิน JMT ได้ิรบัเงนิประมาณิ 1 หมื�นล้า้นบาท  
จ้ะเขุ้าไปซิื�อหน่�เสุย่ในตี้ล้าดิ รวิมถ่ืงเขุ้าประมูล้หน่�เสุย่ 
แล้ะสุนิทรพัิ่ยด์ิอ้ยคณุิภา เพืิ่�อเพิ่ิ�มพิ่อรต์ี้ให้โตี้ขุ่�น  
แล้ะจ้ะทำาให้ JMT เป็นอันดิับ 1 ในอุตี้สุาหกรรม 
การติี้ดิตี้ามหน่�แล้ะบริหารจั้ดิการหน่�เสุย่ภายใน
 3 ปี จ้ากน่�
  ขุณิะท่� SINGER ได้ิรับเงินประมาณิ  
1.1 หมื�นล้้านบาท ใช้ในการขุยายพิ่อร์ตี้สุินเชื�อ  
เพืิ่�อกา้วิเป็นเบอร์ 1 ขุองอุตี้สุาหกรรม Non-Bank  
ภายใน 5 ปีจ้ากน่� โดิยกระบวินการเพิ่ิ�มทุน คาดิ
แล้้วิเสุร็จ้ในช่วิงไตี้รมาสุ 4/64 น่�

  ในสุ่วินขุองงบล้งทุนระยะ 5 ปี (ปี65-69)  
บรษิัทัตัี้�งงบล้งทนุ 88,000 ล้า้นบาท โดิยจ้ะล้งทนุ 
ในธุรกิจ้ขุอง BCPG 73% ซิ่�งจ้ะเป็นการขุยาย 
พิ่อรต์ี้โรงไฟฟ้าสุเ่ขุย่วิมากขุ่�น เพืิ่�อเขุา้สุู ่Carbon– 
neutral ให้ไดิ้เร็วิท่�สุุดิ สุ่วินท่�เหล้ือจ้ะเป็นเรื�อง 
ธุรกิจ้โรงกล้ั�น BBGI แล้ะธุรกิจ้ใหม่ท่�อยู่ระหวิ่าง 
การพิ่ิจ้ารณิาดิ้วิย
 สุำาหรบัควิามคบืหนา้การนำาบรษิัทั บบ่จ่้ไ่อ  
หรือ BBGI เขุ้าจ้ดิทะเบ่ยนในตี้ล้าดิหล้ักทรัพิ่ย ์
แห่งประเทศัไทย (ตี้ล้ท.) บริษัทัคาดิว่ิาสุำานกังาน 
คณิะกรรมการกำากับหล้ักทรัพิ่ย์แล้ะตี้ล้าดิ 
หลั้กทรัพิ่ย์ (ก.ล้.ตี้.) จ้ะนับหน่�งไฟล้ิ�งไดิ้ในช่วิง  
ก.ย.น่�  แล้ะคาดิว่ิาจ้ะเขุ้าตี้ล้าดิได้ิในช่วิง 
ไตี้รมาสุ 1/65 โดิยบรษิัทัยงัตัี้�งเปา้หมาย EBITDA  
ในสุ่วินธุรกิจ้เชื�อเพิ่ล้ิงช่วิภาพิ่อยู่ท่�ระดิับ 50% 
ภายในปี 69

จ้ากปกีอ่น พิ่รอ้มคาดิกำาไรไตี้รมาสุ 3/64 จ้ะเพิ่ิ�ม
ขุ่�นมาเป็นระดิับ 50 ล้้านบาท เพิ่ิ�มขุ่�น 17% จ้าก 
ไตี้รมาสุก่อน ดิงันั�น ยงัคงแนะนำา “ซ่�อ่” ราคาเป้าหมาย  
15.00 บาท อิง PE ท่�ระดิับ 25 เท่า
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ชัยัวิฒัน์ ์โควิาวิสิุารัชััชัยัวิฒัน์ ์โควิาวิสิุารัชัั

BCP

เกตตวิิทิย ์สุทิธิสุิุน์ทรัวิงศั ์ เกตตวิิทิย ์สุทิธิสุิุน์ทรัวิงศั ์ 



 กลุ่่�มพลัุ่งงานบริิสุ่ทธิิ์� (EA) นำาโดย นายสุมโภชน ์อาหุ่นัย ปริะธิ์านเจ้้าหุนา้ท่� 
บริิหุาริ ริ�วมสุนับสุน่น “กองทุุน ส.อ.ทุ. ช่่วยไทุยส้�ภััยโควดิ-19” ภายใต้้สุภา 
อ่ต้สุาหุกริริมแหุ�งปริะเทศไทย สุ�งมอบช่ดจั้ดทำาหุ้องความดนัลุ่บแบบต้ดิตั้�งถาวริ  
จ้ำานวน 8 ช่ด มูลุ่ค�า 240,000 บาท แก� พลุ่.ต้.ท.โสุภณรัิชต์้ สิุงหุจ้าร่ิ นายแพทย์ใหุญ่�  
(สุบ8) แลุ่ะคณะ ณ อาคาริมหุาภูมิพลุ่ริาชาน่สุริณ์ 88 พริริษา โริงพยาบาลุ่ต้ำาริวจ้  
โดยหุวังเป็นอย�างยิ�งว�าอ่ปกริณ์เหุลุ่�าน่�จ้ะเป็นสุ�วนหุน่�งในการิช�วยเหุลืุ่อสัุงคม 
แลุ่ะปริะเทศไทยใหุสุ้ามาริถผ่�านพ้นสุถานการิณ์วิกฤต้โควิด-19 ไปได้โดยเร็ิว
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 บริิษัท ศ่ภาลัุ่ย จ้ำากัด (มหุาชน) ริ�วมกับการิปริะปาสุ�วนภูมิภาคเขต้ 8  
จ้.อ่บลุ่ริาชธิ์าน่ ดำาเนินโคริงการิสุ�งเสุริิมแลุ่ะสุนับสุน่นการิใช้อ่ปกริณ์
ปริะหุยัดนำ�า แลุ่ะริณริงค์การิใช้นำ�าอย�างรู้ิค่ณค�า ใหุ้เป็น “บ้�านประหยัดนำ�า”  
ปี 2564 เพื�อสุ�งเสุริิมการิใช้นำ�าปริะปาอย�างม่ปริะสุทิธิิ์ภาพ ด้วยการิติ้ดตั้�งอ่ปกริณ์ 
ปริะหุยดันำ�า ท่�ม่การิใช้นำ�าต้ามเกณฑ์์ฉลุ่ากเข่ยวหุริอืเท่ยบเท�า อ่กทั�งยังได้รัิบ 
การิสุนับสุน่นลุ่ดค�าติ้ดตั้�งปริะปาใหุม� 10 เปอร์ิเซ็็นต์้ โดยศ่ภาลัุ่ย เบลุ่ลุ่�า  
ชยางกูริ-ขามใหุญ่� จั้งหุวัดอ่บลุ่ริาชธิ์าน่ เป็นเพ่ยงหุมู�บ้านเด่ยวจ้าก 7 จั้งหุวัด 
ในพื�นท่�การิปริะปาสุ�วนภูมิภาคเขต้ 8 ท่�ได้รัิบคัดเลืุ่อกใหุ้เข้าริ�วม

q
qศุภัาลัย หนุนโครงการ “บ้�านประหยัดน�ำา”

EA มอบ้ชุ่ดความดันลบ้แบ้บ้ติดตั�งถาวร

 FIRST AID ในเหตีุ้การณิ์อุทกภัยท่�ผ่านมา แล้ะ
ม่การเตี้ร่ยมควิามพิ่ร้อมรับมือกับสุถืานการณ์ิ 
ดิงักล้า่วิ ท่�จ้ะต้ี้องใชค้วิามรวิดิเรว็ิในการเขุ้าไปยัง
พืิ่�นท่�นำ�าทว่ิม ซิ่�งหวัิใจ้หล้กัขุองระบบ FIRST AID  
อยู่ท่�ควิามรวิดิเร็วิในการฟ้�นฟูหรือซิ่อมแซิม  
นำารถืยนต์ี้ออกจ้ากนำ�าใหเ้รว็ิท่�สุดุิ เพืิ่�อไมใ่หค้วิาม

วริ้ยิะฯเร้�งช่�วยเหลิอ้ลิกูคา้โดนนำ�าทุ�วม

เสุ่ยหายขุยายตี้ัวิไปมากกวิ่าเดิิม 
  ทั�งน่� บริษััทฯ ไดิ้ม่การจ้ัดิตัี้�งคณิะทำางาน
เฉพิ่าะกิจ้เพืิ่�อรองรับการบริการแล้ะให้ควิาม 
ชว่ิยเหล้อืได้ิอยา่งทนัทว่ิงท ่ผูเ้อาประกนัสุามารถื 
ประสุานงานเรื�องรถืยนตี้ท์่�ถืกูนำ�าท่วิม หรอืสุอบถืาม 
รายล้ะเอ่ยดิเพิ่ิ�มเตี้ิมไดิ้ท่�ลู้กค้าสุัมพิ่ันธ์  1557

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์ ์- วริิยิะปริะกัินภัย ริดุิให้ความ 
ช่ว่ยเหลิอ่่ริถยนต่ที์์�ท์ำาปริะกัินภยัไวก้ิบับริษัิ์ท์ฯ  
จากิส์ถานกิาริณ์์นำ�าท์่วมในพ่�นท์ี�เม่อ่งพัท์ยา
 นายชะเวิง รกัษัายศั รองผูจั้้ดิการฝ่า่ยปฏิิบัตี้กิาร 
ภาค 3 (ภาคตี้ะวิันออก) บริษััท วิิริยะประกันภัย  
จ้ำากัดิ (มหาชน) เปิดิเผยวิ่า จ้ากสุถืานการณิ์ท่�ม ่
ฝ่นตี้กอยา่งตี้อ่เนื�อง จ้นทำาใหห้ล้ายๆ พืิ่�นท่�ในเมอืง 
พิ่ทัยา อ.บางล้ะมุง จ้.ชล้บรุ ่เกิดินำ�าทว่ิมขุงัหล้ายจุ้ดิ  
บางพิ่ื�นท่�ม่นำ�าท่วิมสุูง แล้ะยังคงตี้้องเฝ่้าระวิัง
  ในสุ่วินขุองวิิริยะฯ ม่การรับประกันภัย 
เอาไวิสุ้ว่ินใหญ่่เปน็รถืยนตี้ ์โดิยจ้ากการใชโ้มเดิล้
ปฏิิบัตี้ิการ FIRST AID ในการช่วิยกู้ซิ่อมรถืยนตี้์
จ้ากสุถืานการณ์ินำ�าท่วิมในพืิ่�นท่�เมืองพิ่ัทยา  
เบื�องต้ี้นได้ิดิำาเนินการไปแล้ว้ิ 14 คนั ซิ่�งจ้ากขุ้อมูล้ 
รายงานขุองศัูนย์ปฏิิบัตี้ิการสุินไหมทดิแทนใน
พืิ่�นท่� ณิ วิันท่� 29 สุ.ค. 64 ม่รถืยนต์ี้ประสุบภัย
นำ�าทว่ิมมากท่�สุดุิ คอื เมืองพิ่ทัยาใตี้,้ พิ่ทัยาเหนือ 
ประเมินควิามเสุ่ยหายเบื�องตี้้น กวิ่า 3 ล้้านบาท
 โดิยบรษิัทัฯ มค่วิามเช่�ยวิชาญ่จ้ากการปฏิิบัตี้กิาร

ชัะเวิง รักัษายศัชัะเวิง รักัษายศั


