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นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - BIZ มอ่งครึ่่�งปีหีลังัส์ดใส์  
เต่รึ่ยีมส่์งมอ่บเคร่ึ่�อ่งฉายรัึ่งส์รีึ่กัษาโรึ่คมะเร็ึ่ง  
พรึ่อ้่มท์ยอ่ยรึ่บัรึ่้ร้ึ่ายไดจ้ากงานในมอ่่ที์�มกีวา่  
1.9 พันล้ัานบาท์ ลัุยปีรึ่ะม้ลังานใหม่กว่า
 800 ลั้านบาท์
	 นายสมพงษ์์	ชื่่�นกิิติิญานนท์์	ประธาน
เจ้้าหน้าท์่�บริหาร	บริษ์ัท์	บิสซิิเนสอะไลเม้นท์์	 
จ้ำากิดั	(มหาชื่น)	หรอ่	BIZ	เปดิเผยว่่า	แนว่โน้ม 
ธรุกิิจ้ช่ื่ว่งคร่�งปีหลังของปี	64	จ้ะเติบิโติได้ติอ่เน่�อง	 
จ้ากิกิารส่งมอบเคร่�องฉายรังส่รักิษ์าโรคมะเร็ง 
ให้กิับโรงพยาบาลภาครัฐในไติรมาส	 3/64	 
รว่มทั์�งยงัมง่านในมอ่ท่์�รอรับร้้รายได้	(Backlog)	 
อก่ิราว่	1.9	พนัลา้นบาท์	ซิ่�งจ้ะหนนุผลงานป	ี64	 
ท์ำานิว่ไฮติ่อเน่�อง
 นอกิจ้ากิน่�	ในช่ื่ว่งท่์�เหลอ่ของปี	64	บรษิ์ทั์ 
ม่แผนจ้ะเข้าประม้ลงานใหม่คิดเป็นม้ลค่ารว่ม 
ประมาณ	700-800	ล้านบาท์

อััพกำำ�ลัังผลัิต1หม่ื่�นMW ป๊ั๊�มื่ร�ยได้้ทะลุั1แสนลั.
นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ - BRGIM เดินหนา้แผนเพิ�มกำาลังัผลัติ่ 
ไฟฟ้าส์้่รึ่ะดับ 10,000 MW หนุนรึ่ายได้ขึ้่�นส์้่รึ่ะดับ  
1 แส์นลัา้นบาท์ ภายในปี ี73 เจยีดเงนิลังท์นุช่ว่ง 10 ปี ี
นับจากนี�ท์ี�รึ่าว 2.5-3 แส์นลั้านบาท์

 นายฮาราลด์	ลิงค์	ประธานเจ้้าหน้าท่์�
บริหาร	บริษ์ทั์	บ.่กิริม	เพาเว่อร์	จ้ำากัิด	(มหาชื่น)	 
หรอ่	BRGIM	เปดิเผยว่่า	บรษิ์ทั์ติั�งเปา้รายได้ 
รว่มในป	ี73	จ้ะอย่้ในระดบัสง้กิว่่า	100,000	
ลา้นบาท์	บนกิำาลงักิารผลติิไฟฟ้ารว่มทั์�งสิ�น	 
10,000	เมกิะวั่ติต์ิ	 (MW)	โดยจ้ะมาจ้ากิ
กิารได้สัมปท์าน

ASWส่่องอนาคตส่ดใส่
ตุนยอดรอโอนเต็มมือ

BIZคร่�งหลังัแจ่ม่
ลัุยชิิงงานใหม่800ลั.
หนุนผลังานนิวไฮ

นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ – ASW มอี่นาคต่ ท์รึ่สิ์เรึ่ต่ต่ิ�ง  
ปีรึ่ะเมินอ่นัดบัเครึ่ดิต่ที์�รึ่ะดับ “BBB-” รึ่บั
ยอ่ดโอ่นส์ุดแกรึ่่งกว่า 8.1พันลั้านบาท์  
พรึ่อ้่มเดินหนา้เปิีดต่วัโครึ่งการึ่ใหมต่่อ่่เน่�อ่ง 

กางแผนธุุรกิจ่10ปีี
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KBank Private Bankingคว้า2รึ่างวัลัด้านดิจิท์ัลั
 นายจ้ริว่ฒัน	์สภุรณไ์พบล้ย	์Private	Banking	Group	Head	ธนาคารกิสกิิรไท์ย	เปน็ผ้แ้ท์นธนาคารรบั	 
2	รางวั่ลด้านดิจิ้ทั์ล	ได้แกิ่	รางวั่ลไพรเว่ท์แบงก์ิด้านกิารส่�อสารกิารติลาดดิจ้ิท์ัลยอดเย่�ยมในเอเชื่่ย	 
จ้ากิเว่ท์่PWM	Wealth	Tech	Awards	2021และรางว่ัลดิจ้ิท์ัลไพรเว่ท์แบงกิิ�งแห่งปีของประเท์ศไท์ย	 
จ้ากิเว่ท์่The	Asset	Triple	A:	Digital	Awards	2021

 	 นายกิรมเชื่ษ์ฐ์	 	ว่ิพันธ์พงษ์์	ประธาน
เจ้้าหน้าท์่�บริหาร	บริษ์ัท์	แอสเซิท์ไว่ส์	จ้ำากิัด	 
(มหาชื่น)	หร่อ	ASW	เปิดเผยว่่า	ท์ริสเรท์ติิ�ง	 
ได้ม่กิารจ้ัดอันดับเครดิติ

ฮาราลด์ ์ลงิค์ ์



โรงไฟฟา้จ้ากิหนว่่ยงานรฐัของหลายประเท์ศ	 
รว่มไปถ่ึงกิารเข้าซิ่�อกิิจ้กิาร	 อย่างไรก็ิติาม	 
แผนกิารขยายกิำาลังกิารผลิติไฟฟ้าส้่ระดับ	 
10,000	เมกิะวั่ติติ	์ภายในระยะ	10	ปจี้ากิน่�	คาดว่่า 
จ้ะต้ิองใช้ื่งบลงทุ์นรว่มท์ั�งสิ�นราว่	250,000-
300,000	ล้านบาท์	ซิ่�งบริษ์ทั์ได้เติรย่มแผนไว้่ 
เปน็ท่์�เรย่บร้อยแล้ว่	โดยจ้ะมท่์ั�งกิารใช้ื่กิระแส
เงนิสดของบริษ์ทั์	กิารกิ้ส้ถึาบนักิารเงนิ	รว่มถึง่ 
กิารนำาบริษ์ัท์ย่อยเข้าระดมทุ์นในติลาดหุ้น

องคก์ิรของบรษิ์ทั์ท์่�ระดบั “ BBB-”	พร้อมดว้่ย
แนว่โน้มอันดับเครดิติ “Stable” จ้ากิกิารท์่� 
บริษ์ัท์เพิ�มคว่ามหลากิหลายของสินค้าชื่่ว่ยให้
ม่คว่ามย่ดหยุ่น	ในกิารปรับปรุงสินค้าให้ติรง
กิับคว่ามติ้องกิารของติลาด	รว่มท์ั�งยังม่แผน 
เพิ�มโครงกิารท่์�อย่้อาศัยแนว่ราบ	และโครงกิาร 
คอนโดมิเน่ยมแนว่สง้ใหม้ากิข่�น	และมเ่ป้าหมาย 

โดยคาดว่่าจ้ะมโ่อกิาสไดง้านสง้	เน่�องจ้ากิบรษิ์ทั์ 
มศั่กิยภาพ	และม่คว่ามเชื่่�ยว่ชื่าญเฉพาะดา้น
ท์ำาให้ม่ค้่แข่งไม่มากิ	 และผลงานท์่�ผ่านมา 
จ้ะม่ส่ว่นชื่่ว่ยสนับสนุนให้บริษ์ัท์ม่โอกิาส 
ได้งานมากิข่�น
	 สำาหรับธุรกิิจ้โรงพยาบาลเฉพาะท์าง
มะเร็ง	 แคนเซิอร์อลิอันซิ์	 ศร่ราชื่า	 จ้ังหว่ัด
ชื่ลบุร่	 ซิ่�งบริษ์ัท์ถ่ึอหุ้นในสัดส่ว่น	 65%	นั�น	 
ยงัมก่ิารพฒันาอยา่งติอ่เน่�อง	โดยท์่�ผา่นมาได้
มก่ิารเปดิแผนกิ	“กญัช่าท์างการึ่แพท์ย์” เพ่�อ

BGRIM

BIZ

ติ่างประเท์ศท์่�บริษ์ัท์เข้าไปลงท์ุนเพ่�อติ่อยอด 
ธุรกิิจ้	 และยังมองหาเคร่�องม่อกิารเงิน 
ประเภท์อ่�นๆ	 เพ่�อสร้างผลติอบแท์นให้กัิบ
บริษ์ัท์ได้ระยะยาว่
	 สำาหรับภาพรว่มธุรกิิจ้ในชื่่ว่งท์่�เหล่อ
ของปี	 64	 คาดว่่าจ้ะม่โอกิาสใหม่ๆ	 เข้ามา
อยา่งต่ิอเน่�อง	โดยแบ่งเป็นในประเท์ศ	มแ่ผน 
กิารเข้าซิ่�อกิิจ้กิารซ่ิ�งขณะน่�อย่้ในขั�นติอนของ
กิารเจ้รจ้า	โดยมก่ิำาลังกิารผลติิประมาณ	300-
350	เมกิะว่ัติติ์	ซิ่�งจ้ะได้ข้อสรุปภายในเร็ว่ๆ	น่�	 
และยังมอ่ก่ิ	3-4	โครงกิารท่์�ศก่ิษ์าอย่้	นอกิจ้ากิน่� 

ติ้องกิารจ้ะใช้ื่ติ่อยอดรักิษ์าผ้้ป่ว่ยโรคมะเร็ง
จ้ากิว่ธิก่ิารฉายรงัส	่และเคม่บำาบดั	คว่บค้ก่ิบั 
กิารรกัิษ์ารว่่มกิบักิารรกัิษ์ามาติรฐาน	รว่มทั์�ง

ยังม่พลังงานท์ดแท์นอ่กิหลายประเภท์ท่์�
บริษ์ัท์จ้ะเข้าลงท์ุน
	 ขณะท่์�กิารลงทุ์นในต่ิางประเท์ศ	 
บริษ์ัท์เติร่ยมร่ว่มม่อกัิบพันธมิติรท์างธุรกิิจ้ 
ในประเท์ศมาเลเซิย่เพ่�อลงท์นุในโรงไฟฟา้แกิส๊	 
กิำาลังกิารผลิติรว่ม	250	เมกิะว่ัติติ์	โรงไฟฟ้า
พลังงานลมในประเท์ศ	เกิาหลใ่ต้ิ	กิำาลังผลิติ	1 
00-150	เมกิะว่ัติติ์	และโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในประเท์ศเว่่ยดนาม	กิำาลังผลติิเฟสแรกิ	100-
150	เมกิะว่ัติติ์	ซิ่�งในอนาคติจ้ะม่กิารพัฒนา
อย่างติ่อเน่�อง

ค่อนข้างส้งจ้ะช่ื่ว่ยรักิษ์าระดับกิำาไรของ 
บริษ์ัท์ได้ในช่ื่ว่ง	 2-3	 ปีข้างหน้าอย่างม่นัย
สำาคัญ
	 นอกิจ้ากิน่�	 ท์ริสเรติติิ�งมองว่่าบริษ์ัท์
จ้ะส่งมอบโครงกิารคอนโดมิเน่ยมต่ิางๆ 
ไดต้ิามแผน	ซ่ิ�งจ้ะสร้างรายได้ท์่�ระดับ	5-7	พัน
ล้านบาท์ติ่อปี	ในช่ื่ว่งปี	64-	66	 ซ่ิ�งม่ปัจ้จั้ย
สนับสนุนจ้ากิม้ลค่ายอดขายรอรับร้้รายได้
จ้ำานว่นมากิและแผนกิารเปิดโครงกิารใหม่
อยา่งต่ิอเน่�องในช่ื่ว่ง	2-3	ปีขา้งหน้าของบริษ์ทั์ 
		 ขณะท่์�อัติราส่ว่นกิำาไรก่ิอนดอกิเบ่�ย
จ้่าย	ภาษ์่	ค่าเส่�อมราคาและค่าติัดจ้ำาหน่าย
ติ่อรายได้จ้ะอย้่ท์่�ระดับมากิกิว่่า	20%	และ 
ถึ่งแม้จ้ะม่แผนกิารขยายธุรกิิจ้ในเชื่ิงรุกิ	 
ท์ริสเรติติิ�งคาดว่่าบริษ์ัท์จ้ะรักิษ์าอัติราส่ว่น
หน่�สินท์างกิารเงินติ่อเงินท์ุนให้อย่้ท์่�ระดับ
ประมาณ	50-55%	ในช่ื่ว่ง	3	ปขีา้งหน้า	พรอ้ม 
ประเมินว่่าสภาพคล่องของบริษ์ัท์ยังม่เพ่ยงพอ 
ในชื่่ว่ง	12	เด่อนข้างหน้า

จ้ะเร่งผลักิดันให้เป็นศ้นย์กิลาง	 เพ่�อพัฒนา
ด้านกิารรักิษ์าผ้้ป่ว่ย	 หว่ังสร้างกิารเติิบโติ
อย่างยั�งย่นในอนาคติ
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กรมเชษฐ์ ์วิพิันัธ์พ์ังษ์กรมเชษฐ์ ์วิพิันัธ์พ์ังษ์

สมพังษ ์ช่�นกติิญิานนท์์สมพังษ ์ช่�นกติิญิานนท์์

ASW จ้ะเพิ�มสดัส่ว่นโครงกิารแนว่ราบให้ไดป้ระมาณ	 
30%	ของมล้คา่โครงกิารทั์�งหมดภายในสิ�นป	ี67 
 ขณะท์่�ในชื่ว่่งคร่�งปแีรกิบรษิ์ทั์สามารถึ
ท์ำายอดขายได้	3,300	ล้านบาท์	โดย	ณ	สิ�นเดอ่น 
มิ.ย.64	 ม่ม้ลค่ายอดขายท์่�รอรับร้้รายได้	
(Backlog)	อย้่ท์่�ระดับ	8,100	ล้านบาท์	ซิ่�งจ้ะ 
ท์ยอยรับร้้เป็นรายได้เข้ามาในช่ื่ว่งท์่�เหล่อ 
ของปีน่�ราว่	2,900	ล้านบาท์	และส่ว่นท์่�เหล่อ
จ้ะรบัร้ร้ายไดไ้ปจ้นถึง่ป	ี66	รว่มท์ั�ง	Backlog	ท์่� 
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ผ้้ถ่ึอหุ้นกิ้้	 เสนอขายแกิ่ผ้้ลงทุ์นทั์�ว่ไป	 (Public	 
Offering)	เพ่�อนำาเงนิท์่�ไดจ้้ากิกิารขายหุน้ก้้ิในครั�งน่� 
ไปใชื่้ในกิารชื่ำาระค่นหน่�หุ้นกิ้้	และเงินกิ้้ย่มท์่�จ้ะ
ครบกิำาหนด	และใชื่้เป็นเงินท์ุนหมุนเว่่ยนรองรับ
กิารเติิบโติของบริษ์ัท์		
	 โดยบริษ์ัท์	และหุ้นกิ้้ของบริษ์ัท์ได้รับกิาร 
จ้ดัอนัดบัคว่ามนา่เชื่่�อถ่ึอในระดบั	“BBB+”	แนว่โนม้ 
อันดับเครดิติ	 “คงที์�”	จ้ากิท์ริสเรท์ติิ�ง	 เม่�อว่ันท์่�	 
30	ส.ค.64	ซ่ิ�งคาดว่า่จ้ะสามารถึเปิดจ้องซิ่�อและ
ให้ผ้้ลงทุ์นขอรับหนังส่อชื่่�ชื่ว่นได้ในชื่่ว่งกิลาง

TRUEคลัอดหุ�นก้�ดอกเบ้ี้�ย4.80%

เด่อนติ.ค.64
	 ท์ั�งน่�	บริษ์ัท์อย่้ระหว่่างกิารย่�นแบบแสดง
รายกิารข้อม้ล	และร่างหนังส่อชื่่�ชื่ว่นยังไม่ม่ผล
บังคับใชื่้	เน่�องจ้ากิอย่้ระหว่่างกิารพิจ้ารณาของ
สำานักิงานคณะกิรรมกิารกิำากัิบหลักิท์รัพย์และ
ติลาดหลักิท์รัพย์	(กิ.ล.ติ.)	โดยผ้้ลงท์ุนสามารถึ
สอบถึามรายละเอ่ยดท์่�ผ้้จ้ัดกิารกิารจ้ัดจ้ำาหน่าย 
หุน้กิ้	้5	แหง่	ได้แก่ิ	ธนาคารกิรุงเท์พ,	ธนาคารกิสิกิรไท์ย,	 
ธนาคารไท์ยพาณชิื่ย,์	ธนาคารท์หารไท์ยธนชื่าติ	
และธนาคารซิ่ไอเอ็มบ่	ไท์ย

นวิส์ ์คอ่นเน็คท์ ์– TRUE เดินเคร่ึ่�อ่งธุรุึ่กิจเต็่มส์บ้  
รึ่ับกรึ่ะแส์การึ่ใช้่ดิจิท์ัลัเท์คโนโลัยีที์�พุ่งแรึ่ง 
อ่ยา่งต่่อ่เน่�อ่ง เต่รึ่ยีมอ่อ่กหุ้นก้ช้่ดุใหม ่เส์นอ่ขึ้าย 
ใหแ้ก่ผ้้ลังทุ์นทั์�วไปี จำานวน 4 ช่ดุ อ่ายหุุ้นก้ต้่ั�งแต่่  
3-7 ปี ีอ่ตั่รึ่าดอ่กเบี�ยคงที์�รึ่ะหวา่ง 3.10-4.80% 
ต่่อ่ปีี
 นางสาว่ยุภา	 ล่ว่งศ์เจ้ริญ	 หัว่หน้าคณะ 
ผ้บ้ริหารกิลุม่	ด้านกิารเงนิ	บรษิ์ทั์	ท์ร	้คอร์ปอเรชัื่�น	
จ้ำากิัด	(มหาชื่น)	หร่อ	TRUE	เปิดเผยว่่า	กิลุ่มท์ร้	 
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพ่�นฐานโท์รคมนาคมดิจ้ิท์ัล
เพ่�อคนไท์ยและประเท์ศไท์ย	พร้อมสร้างสรรค์
นว่ัติกิรรมบริกิารติอบรับแนว่โน้มกิารใช้ื่ดิจ้ิท์ัล
เท์คโนโลย่และบริกิารออนไลนต์ิา่งๆ	ท่์�เพิ�มสง้ข่�น
จ้ากิไลฟ์สไติล์ของคนไท์ยท่์�เปล่�ยนส้วิ่่ถึใ่หม่แบบ
นิว่นอร์มัล	 เดินหน้าธุรกิิจ้เสริมสร้างกิารเติิบโติ
อย่างติ่อเน่�องท์ั�งด้านรายได้และกิารขยายฐาน
ล้กิค้า
 ลา่สดุ	บรษิ์ทั์เติรย่มออกิหุ้นกิ้ช้ื่นิดระบชุื่่�อผ้้ถ่ึอ	 
ประเภท์ไม่ด้อยสิท์ธิ	 ไม่ม่ประกิัน	และม่ผ้้แท์น 

	 นางสาวธนิดา	ซุุยวัฒนา	ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหารฝ่่ายธุรกิิจ้	 
บริษััที่	ลาซุาด้า	จ้ำากัิด	(ประเที่ศไที่ย)	เปิดตััวโครงกิาร	LazadaCARES	 
ผนึกิกิำาลัง	9	แบรนด์พัันธมิิตัรบน	LazMall	ได้แก่ิ	เดที่ตัอล	ฮาร์ปิค	คนอร์ 
เพัอร์ร่าวิตัามิิน	สิงห์เลมิอนโซุดา	นำ�าด่�มิสิงห์	เลย์	มิิรินด้า	และซุ่โน-แปซิุฟิิค	 
เพ่ั�อส่งมิอบกิล่องแห่งความิห่วงใ	LazadaCARES	จ้ำานวน	99,999	กิล่อง	 
ให้กัิบผ้้ท่ี่�ได้รับผลกิระที่บจ้ากิโควิด-19	ทัี่�วประเที่ศ	โดยระบบขนส่ง
ลาซุาด้า	โลจิ้สติักิส์

	 คุณพิัชััย	 ปัญจ้สังข์	ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร	บริษััที่	 เอเจ้	
แอดวานซ์ุ	เที่คโนโลย่	จ้ำากัิด	(มิหาชัน)	หร่อ	AJA	มิอบเคร่�องใช้ัไฟิฟ้ิา 
และอุปกิรณ์ท่ี่�จ้ำาเป็น		อาทิี่	หม้ิออเนกิประสงค์	จ้ำานวน	30	เคร่�อง,	 
เตัาแมิเ่หล็กิไฟิฟิา้	จ้ำานวน	28	เคร่�อง,เคร่�องฟิอกิอากิาศ		จ้ำานวน	50	เคร่�อง	 
และยาเหล่ยนฮัว	จ้ำานวน	400	กิล่อง	รวมิม้ิลค่ากิว่า	156,920	บาที่	 
เพ่ั�อนำาไปใช้ัช่ัวยเหล่อผ้้ป่วยโควิด-19	ในโครงกิารท่ี่�ที่างเพัจ้อ่จั้นจั้ดขึ�น	 
โดยม่ิคุณสมิปรารถนา	นาวงษ์ั	เจ้้าของเพัจ้อ่จั้น	เป็นผ้้รับมิอบ

q
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AJA ส่งมอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
สู้ภัยโควิด-19

ลาซาด้าจับมือพันธมิตร ส่งความห่วงใย 
ผ่านกล่อง LazadaCARES

ยุุภา ลวีิงศ์เ์จริญยุุภา ลวีิงศ์เ์จริญ


