
News Connext

www.newsconnext.com

@newsconnext

News Connext

 ประจำ�วันที่ 10 กันย�ยน 2564

SUPERSUPER
เล็็งแผนล็งทุุนเพิ่่�มเต่ิมเล็็งแผนล็งทุุนเพิ่่�มเต่ิม หนุนกำำ�ลั็งผล่็ติแติะ2พัิ่นMW

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SUPER เตรีียมเดิินิหนิ้า COD โรีงไฟฟ้า 
พลัังงานิปรีะเท์ศเวียดินิาม เฟส์ 1 กำำาลัังผลัิต 80 MW มองหา 
โอกำาส์ลังท์ุนิธุุรีกำิจพลัังงานิท์ดิแท์นิในิต่างปรีะเท์ศเพิ�มเติม 
หวังช่่วยผลังานิท์ำาส์ถิิตินิิวไฮต่อเนิ่�อง
 นายจอมทรััพย์ โลจายะ ปรัะธานเจ้าหน้าท่�บรัิหารั บรัิษััท  
ซุปุเปอรั ์เอนเนอรัย่์ คอรัเ์ปอเรัชั่ั�น จำากััด (มหาชั่น) หรัอื SUPER เปดิเผยว่่า  

บรัิษััทเตรั่ยมดำาเนินกัารัจ่ายไฟฟ้าเชั่ิงพาณิิชั่ย์ (COD) โครังกัารั 
โรังไฟฟ้าพลังงานลม (ว่ินด์ฟารั์ม)

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - PREB มั�นิใจผลังานิปีนีิ�โตโดิดิเด่ินิ  
หลัังตุนิ Backlog งานิกำ่อส์รี้างไว้กำว่า 8 พันิลั้านิบาท์  
พรี้อมเดิินิหนิ้าเปิดิโครีงกำารีใหม่แนิวรีาบต่อเนิ่�อง 
 นายว่ิโรัจน์ เจรัิญตรัา กัรัรัมกัารัผ้้จัดกัารั บรัิษััท  
พรับ่ลิท ์จำากััด (มหาชั่น) หรืัอ PREB เปิดเผยว่า่ ภาพรัว่ม 
กัำาไรัสุุทธิในปีน่�มั�นใจว่า่จะเตบิโตมากักัว่่าปก่ีัอนท่�ทำาได้  
165.67 ล้านบาท ขณิะท่�รัายได้จะเติบโตต่อเนื�องตาม
กัารัรับัรั้ย้อดรัอโอน (Backlog) รัว่มกัว่า่ 8,000 ลา้นบาท
 ทั�งน่� ธุรักัิจรัับเหมากั่อสุรั้างได้กัลับมาดำาเนินงาน
ไดแ้ลว้่ 100% จากักัอ่นหนา้น่�ท่�หยดุไป 1 เดอืน และมั�นใจ 
ว่่าจะสุามารัถสุ่งมอบงานให้กัับล้กัค้าได้ตามเว่ลาท่�
กัำาหนด 

จ่่อCODวิินด์์ฟาร์์มเวิียด์นาม

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

ท์ีท์ีบีไดิรีฟ์ มอบเงินิบรีิจาคช่่วยคนิไท์ยส์้้ภััยโควิดิ-19
 ทท่่บไ่ดรัฟ ์นำาโดย นายสุรุัศักััย ์อาปตาคม (กัลาง) หวั่หนา้เจา้หนา้ท่�บรัหิารั งานขาย 
และเครัือข่ายธุรักัิจสุินเชั่ื�อรัถยนต์ และ นายชั่ัชั่ฤทธิ� ตั�งเถกัิงเกั่ยรัติ� (ท่� 4 จากัซุ้าย) หัว่หน้า
เจ้าหน้าท่�บรัิหารั ผลิตภัณิฑ์์ธุรักิัจสิุนเชั่ื�อรัถยนต์ ท่เอ็มบ่ธนชั่าต มอบเงินบรัิจาคจำานว่น  
1,170,000 บาท สุนับสุนุนโครังกัารั #ชั่่ว่ยด้ว่ยแชั่รั์ เพื�อนำาเงินบรัิจาคไปชั่่ว่ยในกิัจกัรัรัม
ป้องกัันกัารัแพรั่รัะบาดของโคว่ิด-19

PREBคอนเฟริ์ม์ผลงานแกร์ง่
โชว์ิยอด์Backlogกว่ิา8พัันล. qอ่านิต่อหนิ้า 2

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - XO มั�นิใจผลังานิ 64 All Time High  
ลัยุขยายตลัาดิส่์งออกำ หนุินิรีายได้ิปนีีิ�ท์บุส์ถิติิ กำำาไรี 
โต 30-40% เตรียีมส์ง่ออกำซอส์กำญัช่งกำ.ย.นีิ� ตามแผนิ  
บุกำตลัาดิส์ินิค้ากำลัุ่มไฮมารี์จิ�นิ
 นายจติตพิรั  จนัทรัชัั่   กัรัรัมกัารัผ้จ้ดักัารั บริัษัทั เอก็ัโซุติค  
ฟ้ด้ จำากััด (มหาชั่น) หรืัอ XO เปดิเผยถึง ภาพรัว่มรัายได้ป ี64  
มั�นใจว่่าจะเห็นกัารัทำาสุถิติสุ้งสุุดครัั�งใหม่ จากัเดิมท่�
คาดว่่าจะเติบโต 10-15%

XOแยม้ร์ายได์นิ้วิไฮ
ผุด์โปร์ด์ักส์์ซอส์กัญชง
ปูพัร์มเจ่าะตลาด์ยุโร์ป

จอมทรัพัย์ ์โลจาย์ะจอมทรัพัย์ ์โลจาย์ะ
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ในปรัะเทศัเว่่ยดนาม เฟสุแรักั ขนาดกัำาลงักัารั 
ผลิตไฟฟ้ารัว่ม 80 เมกัะว่ัตต์ (MW) ภายใน 
เดือนต.ค.น่� ซุึ�งเป็นไปตามแผนท่�ว่างไว่้จากั 
กัำาลังกัารัผลิตรัว่มทั�งหมด 421 เมกัะว่ัตต์
 นอกัจากัน่� บริัษััทจะทยอยรัับร้้ัรัายได้ 
จากัโครังกัารัโรังไฟฟ้าเดิมทั�งในปรัะเทศั 
และตา่งปรัะเทศั ซุึ�งมก่ัำาลงักัารัผลติรัว่มอย่้ท่�  
1,563.32  เมกัะว่ตัต ์เชั่น่ โครังกัารัโซุลารัฟ์ารัม์  

รัว่มทั�งบริัษััทยังเตรั่ยมเปิดโครังกัารัใหม่ 
ในธุรักัิจอสุังหารัิมทรััพย์ จำานว่น 1 โครังกัารั  

และกัำาไรัเตบิโต 30-40% สุว่่นอตัรัากัำาไรัขั�นตน้ 
อย้่ในรัะดับสุ้งกัว่่า 40% โดยปัจจุบันบรัิษััท
ม่คำาสุั�งซุื�อ(ออเดอรั์) มากักัว่่า 400 ล้านบาท
 นอกัจากัน่� บรัิษััทยังเดินหน้าเปิดตัว่ 
ผลติภัณิฑ์์ใหม่ในกัลุม่ซุอสุกััญชั่ง โดยคำาสุั�งซุื�อ 
ล็อตแรักัจะสุ่งมอบให้ล้กัค้าภายในเดือนกั.ย.น่�  
และเตรั่ยมเปิดตัว่ผลิตภัณิฑ์์ใหม่คว่บค้่ 
กัารัจดัทำากัจิกัรัรัมกัารัตลาด และกัารัขยายฐาน 
ล้กัคา้ใหม ่ในกัลุม่ทว่่ปยโุรัป เพื�อสุรัา้งแบรันด์  
สุร้ัางกัารัรัับรั้้ในปรัะเทศัท่�เป็นโอกัาสุ เชั่่น  
ปรัะเทศัจ่น
 ขณิะท่�ปจัจบุนัมก่ัารัใช้ั่อตัรัากัำาลงักัารัผลิต 
ในรัะดบัสุง้รัะดบั 80% สุง่ผลใหต้น้ทนุกัารัผลติ 
ต่อหน่ว่ยลดลง รัว่มถึงต้นทุนว่ัตถุดิบท่�ยังคง 

SUPER

PREB

XO

ในปรัะเทศัเว่่ยดนาม, โครังกัารัโรังไฟฟ้าขยะ  
และโครังกัารั Private PPA ซุึ�งจะชั่ว่่ยผลกััดนั 
ให้ผลงานในปี 64 สุามารัถทำาสุถิติสุ้งสุุด 
ได้อ่กัครัั�ง 
 โดยปจัจุบนับริัษัทัมโ่ครังกัารัโรังไฟฟ้า
ท่�ดำาเนนิกัารัแล้ว่จำานว่นกัว่่า 100 แห่ง มข่นาด 
กัำาลงักัารัผลิตอย่้ท่� 1,536.3 เมกัะวั่ตต ์แบง่เป็น 
กัำาลังกัารัผลิตในปรัะเทศั 699.6 เมกัะวั่ตต์  
และในต่างปรัะเทศั 836.7 เมกัะวั่ตต ์โดยบริัษัทั 
ตั�งเปา้หมายจะเพิ�มกัำาลงักัารัผลติรัว่มใหอ้ย่้ท่�  

ปรัะเภทแนว่รัาบ มล้ค่า 600 ลา้นบาท ซุึ�งมั�นใจ 
ว่่าจะได้ผลตอบรัับท่�ด่
 โดยในช่ั่ว่งต้นปีท่�ผ่านมาบริัษััทได้ทำากัารั 
เปิดโครังกัารัแนว่รัาบไปแลว้่ 1 แหง่ มล้ค่าปรัะมาณิ  

1,900–2,000 เมกัะว่ัตต์ ภายในปี 65
  ทั�งน่�  บรัิษััทยังคงให้คว่ามสุำาคัญ 
กัารัลงทนุดา้นพลงังานทดแทนทั�งในปรัะเทศั  
และต่างปรัะเทศั เพื�อไปสุ้่เป้าหมาย กัารัม่
แหล่งรัายได้รัะยะยาว่ ผลักัดันธุรักัิจเติบโต
อยา่งแขง็แกัรัง่และยั�งยนื ซุึ�งจะสุามารัถสุรัา้ง 
ผลตอบแทนท่�ด่ให้กัับผ้้ถือหุ้น ตลอดจนยัง 
แสุว่งหากัารัลงทนุในธรุักิัจใหม่ๆ  ท่�มศ่ักััยภาพ
กัารัเติบโตต่อยอดธุรักิัจในปัจจุบัน ผลักัดัน
กัารัเติบโตในอนาคต

1,200 ลา้นบาท โดยมก่ัารัขายแลว้่ 60% ซุึ�งคาดว่า่
ภายในชั่่ว่งครัึ�งปีแรักัของปี 65 จะสุามารัถ 
ขายได้ทั�งหมด 100% รัว่มทั�งในปีหน้าบรัิษััท 
จะเปดิโครังกัารัแนว่รัาบเพิ�มอก่ั 2 แหง่ มล้คา่รัว่ม  
1,200 ล้านบาท
 สุำาหรัับกัารัเข้าลงทุนถอืหุน้สุดัสุว่่น 5%  
ในบรัษิัทั บรัหิารัสุนิทรัพัย์ชั่โย เจว่่ จำากััด ซุึ�งเป็น 
บรัษิัทัยอ่ยของบรัษิัทั ชั่โย กัรัุ�ป จำากััด (มหาชั่น)  
หรืัอ CHAYO เบื�องต้นกัารัเข้าลงทุนนั�นเพื�อ
เป็นกัารัหว่ังผลตอบแทนทั�งในรัะยะสุั�นและ
รัะยาว่ นอกัจากัน่�หากัม่ท่�ดินท่�ม่ศัักัยภาพ
ในกัารัสุรั้างรัายได้ท่�เหมาะสุม ทางบรัิษััท 
จะทำากัารัซุื�อมาบรัิหารัจัดกัารัต่อ เพื�อพัฒนา
เป็นโครังกัารัอสุังหารัิมทรััพย์ต่อไป

อย่้ในรัะดับตำ�าจากักัารัล็อกัรัาคาว่ัตถุดิบไว่้
ล่ว่งหน้าจนถึงปลายปี 65 ถือเป็นปัจจัยบว่กั
ต่อภาพรัว่มธุรักัิจในชั่่ว่งครัึ�งปีหลัง
 สุำาหรับัแผนขยายกัำาลงักัารัผลติ บริัษัทั
ไดม้ก่ัารัปรับัปรุังไลน์กัารัผลิตสิุนคา้กัลุม่ซุอสุ
แบบขว่ดแก้ัว่และขว่ดเพชั่รัให้มป่รัะสิุทธิภาพ

มากัขึ�น ทำาให้สุามารัถรัองรับัคำาสุั�งซุื�อท่�จะเข้า
มาไดเ้พิ�มขึ�น รัว่มทั�งเตร่ัยมขยายไลนก์ัารัผลติ
สุนิคา้กัลุม่ซุอสุอก่ั 1 ไลนใ์นป ี65 และคาดจะ
แล้ว่เสุร็ัจสุามารัถดำาเนินกัารัผลิตได้ในปี 66 
สุนบัสุนนุโอกัาสุกัารัขยายพอรัต์สุนิคา้กัลุม่ท่�
ม่มารั์จิ�นสุ้ง

วิโิรัจน์ ์เจริัญตรัาวิโิรัจน์ ์เจริัญตรัา

จิตตพิรั จนั์ทรัชัจิตตพิรั จนั์ทรัชั
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	 นางสาวรััชนี	 มหััตเดชกุุล	 (คนซ้้ายมือ)	 กุรัรัมกุารัผู้้้จััดกุารั	 
บริัษััท	พรัอสเพค	ดีเวลลอปเมนท์	จัำากัุด	ผู้้้พัฒนาและบริัหัารัโครังกุารั 
บางกุอกุฟรีัเทรัดโซ้น	(BFTZ)	ส่งมอบเครืั�องช่วยหัายใจัชนิดควบคุม 
ปริัมาตรัและความดนั		จัำานวน	1	เครืั�อง	แกุ่	“โรงพยาบาลสมุุทรปราการ”  
เพื�อใช้ในกุารัรัักุษัาผู้้้ป่วยติดเชื�อไวรััสโควิด-19	โดยมี	นายแพทย์นำาพล
	แดนพิพัฒน์	 (คนขวามือ)	 ผู้้้อำานวยกุารัโรังพยาบาลสมุทรัปรัากุารั	 
เป็นผู้้้รัับมอบ

	 นายบรัรัณ	เกุษัมทรััพย	์กุรัรัมกุารัผู้้จั้ัดกุารั	บริัษััท	เอสซี้จีั	ดิสทริับิวชั�น	 
จัำากัุด	ร่ัวมกัุบ	นางธฤษัวรัรัณ	บวัมาศ	ผู้้้บริัหัารั	“Design Connext” แพลตฟอรัม์ 
ผู้้้ช่วยเจ้ัาของบ้านเพื�อสร้ัางบ้านที�ตรังใจั	ด้วยผู้้้ออกุแบบที�เหัมาะสม	ตอบโจัทย์ 
ล้กุค้าที�วางแผู้นสร้ัางบ้านใหัม่	 มอบโปรัโมชั�นพิเศษัส่วนลดค่าบริักุารั 
ออกุแบบบ้าน	5,000	บาท	เมื�อใช้บริักุารัออกุแบบบ้านม้ลค่างาน	200,000	บาท 
ข้�นไป	และส่วนลดส้งสุด	50,000	บาท	เมื�อเซ็้นสัญญาบริักุารัออกุแบบและ
กุ่อสร้ัางครับวงจัรั	และเมื�อใช้บริักุารัออกุแบบและเซ็้นสัญญาภายในวันที�	 
30	กุ.ย.	2564

q
qSCG HOME มุอบส่วนลดค่าบริการออกแบบบ้าน

พรอสเพค ดีเวลลอปเมุนท์ มุอบเครื่องช่วยหายใจ

CPANEL ต่อคิวเท์รีดิ
 บมจ. ซุแ่พนเนล หรืัอ CPANEL นำาโดย 
ผ้บ้รัหิารัหนม่รัป้หลอ่ “ช่าครีติ ท์ปีกำรีส์ขุเกำษม”  
กัรัรัมกัารัผ้จ้ดักัารั เตรัย่มเสุนอขายหุน้ IPO 
จำานว่น 39.50 ลา้นหุ้น มล้ค่าท่�ตรัาไว้่ 1 บาท  
คว่ง FA มอืทอง “แอส์เซท์ โปรี แมเนิจเมน้ิท์์”  
หรัือ APM  ท่�ปรึักัษัาทางกัารัเงิน และ 
บล.ฟนินัเซุย่ ไซุรัสัุ แกันนำากัารัจดัจำาหนา่ย 
และรับัปรัะกัันกัารัจำาหนา่ยฯ... ลยุโรัดโชั่ว่์  
ลงกัรัะดานเทรัดเมื�อไรั ขอให้ปังๆๆๆ

QTC เส์ิรี์ฟส์ัมมนิาดิีๆ
 บมจ. คิว่ท่ซุ่ เอนเนอร์ัย่� หรืัอ QTC  
เสุิรั์ฟสุัมมนาด่ๆ กัันอ่กัแล้ว่ สุำาหรัับ  
“HUAWEI Fusionsolar C&I Smart PV Solution”  
หากันกััลงทนุทา่นใดสุนใจมาทำาคว่ามรั้จ้กัั  
พรัอ้มเรัย่นรั้ว้่ธ่ินำาโซุลช้ั่ั�น Smart PV ไปผลติ 
กัำาลังไฟฟ้าท่�เหมาะสุมและได้ค่าไฟฟ้าท่� 
ปรัะหยดัรัว่่มกัับคว่ามปลอดภยัขั�นสุง้ พบกััน 
ว่ันท่� 16 กั.ยง 64 เว่ลา 14.00-16.00 น. 
ลงทะเบ่ยนรั่ว่มสุัมมนาฟรั่! ได้แล้ว่ว่ันน่�ท่�  
https://forms.gle/Nr3MTFhH7SYcJr1N7  
งานน่�บอสุ “พ้ลัพิพฒัน์ิ ตนัิธุนิสิ์นิ” กัรัะซุบิว่่า  
ถึงฝนจะตกั ฟ้าจะรั้อง แต่สุัมมนาแน่นอน

TPIPL เตรีียมขายหุ้นิกำ้้ 2 ชุ่ดิ
 บมจ. ท่พ่ไอ โพลน่ หรืัอ TPIPL เตรัย่ม
เสุนอขายหุ้นกั้ ้2 ชั่ดุแก่ัผ้้ลงทุนทั�ว่ไป อาย ุ4 ปี  
6 เดอืน ชั่ด้อกัเบ่�ยคงท่� 3.55% ตอ่ป ีและอายุ  
4 ป ี11 เดอืน ชั่อั้ตรัาดอกัเบ่�ยคงท่� 3.70% ตอ่ปี  
จา่ยดอกัเบ่�ยทุกั 3 เดือน ได้รับักัารัจัดอันดับ 
คว่ามน่าเชั่ื�อถือท่� BBB+ แนว่โน้มอันดับ
เครัดติ “Stable” โดย ทรัสิุเรัทติ�ง เปดิจองซุื�อ  
5-7 ต.ค. น่� ผา่นสุถาบนักัารัเงนิชั่ั�นนำา 11 แห่ง  
ตอกัยำ�าผ้้นำาท่�แขง็แกัรัง่ในตลาดปน้ซุเ่มนต์
ในปรัะเทศัไทย
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