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SCทุ่่�ม2.5หม่�นล.รุ่กแนวรุาบ
หวังข้ึ้�นเบอร์ุ1แบรุนด์์บ้านเด่์�ยว

DEMCOซิิวงานเพิ่ิ�ม
แบ็กล็อก3.8พิ่ันล้าน
หน่นงบปีี64โตต�อ

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - PRIME คาดรายได้ปีี 64 วิ�งส่์� 2,000 ล้้านิบาท์ ล้้้นิส์ร้ปีผล้ 
ปีระมู่ล้โรงไฟฟ้า กำำาลั้งผลิ้ตรวมู 255 MW ภายในิปีีน้ิ� มัู�นิใจเงินิท้์นิเพ้ียงพีอ 
ส์ำาหรับขยายธุ้รกิำจในิอนิาคต เดินิหน้ิาล้้ยเป้ีามู้กำำาลั้งผลิ้ต 1,000 MW ภายในิปีี 68 qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SC ตั�งเป้ีาแบรนิด์บ้านิเด้�ยว 
อันิดับ 1 เตร้ยมูงบล้งท์้นิปีี 64-65 ไว้ท์้�ราว  
2.5 หมู่�นิล้้านิบาท์ เดินิหนิ้าพีัฒนิาโครงกำาร 
แนิวราบ ตั�งเปี้ายอดขาย 20,000 ล้้านิบาท์
  นาย ณััฐพงศ์์ คุุณัากรวงศ์์ ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�
บริหาร บริษััที่ เอสซ่ี แอสเสที่ คุอร์ปอเรชัั่�น จ้ำากัด (มหาชั่น)  

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - DEMCO คว้างานิเพิี�มู  
375 ล้้านิบาท์ ดันิ Backlog ท์ะยานิ  
3,895 ล้้านิบาท์ มัู�นิใจแนิวโน้ิมูผล้งานิ 
ปีี 64 โตต�อเน่ิ�อง หน้ินิรัฐ/เอกำชนิขยาย 
กำารล้งท์้นิ
 นายพงษั์ศ์ักดิ� ศ์ิริคุุปต์์ ประธาน 
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ เด็มโก้ จ้ำากัด (มหาชั่น)  
หรือ DEMCO เปิดเผยว่า บริษััที่ได้เซ็ีนสัญญา 
งานสร้างถัังบรรจุ้ผลิิต์ภััณัฑ์์ HSD (T404D)  
แลิะ JET A-1 (T401G)  ณั คุลิังนำ�ามัน 
ลิำาลูิกกา ของบริษััที่ ท่ี่อส่งปิโต์รเล่ิยมไที่ย 
จ้ำากัด มูลิคุ่างานไม่รวมภัาษั่มูลิคุ่าเพิ�ม 
375 ล้ิานบาที่ ระยะเวลิาก่อสร้าง 22 เดือน  
ที่ำาให้บริษััที่ฯ ม่งานในมือที่่�รอรับรู้รายได้  
(Backlog) เพิ�มเป็น 3,895 ล้ิานบาที่ จ้ะที่ยอย 
รับรู้รายได้ในปี 64-65

  นายสมประสงคุ์ ปัญจ้ะลิักษัณั์ ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร บริษััที่  
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จ้ำากัด (มหาชั่น) หรือ PRIME เปิดเผยว่า บริษััที่ตั์�งเป้า 
รายได้ปี 64 จ้ะที่ำาได้ประมาณั 2,000 ลิ้านบาที่

คาดรายได้64วิ่่�งสู่่�2พัันล้้าน
PRIMEล่ยเปี้า1,000MWปีี68

หรือ SC เปิดเผยว่า ในปี 63 บริษััที่สามารถัที่ำา 
ยอดขายแนวราบสูงสุดเต์ิบโต์สวนที่างต์ลิาด  
โดยเป็นยอดขายแนวราบ 14,757 ล้ิานบาที่ เติ์บโต์  
37% ม่ยอดขายรวมที่ำาสถิัติ์ใหม่ 16,602 ล้ิานบาที่  
ส่งผลิให้ส่วนแบ่งต์ลิาด หรือ มาร์เก็ต์แชั่ร์บ้านเด่�ยว 
เพิ�มข้�นเป็นอันดับ 1

BAM ร่วมฉลองตรุษจีน....
นายวีีรเวีช ศิิริชาติิไชย รองผู้้�จััดการใหญ่่ 
บริษััทบริหารสิินทรัพย์ กรุงเทพพาณิิชย์ 
จัำากัด (มหาชน) หรือ BAM พร�อมผู้้�บริหาร  
และพนักงาน ร่วีมจััดกิจักรรมฉลองเทศิกาล 
ติรุษัจีัน ภายใติ�ชื�อ “Happy Chinese New 
Year 2021 ฉลููทองแสนสุขีี BAM ม่ั่�งมีั่ 
ตลูอดไป” พร�อมทั�งมอบของขวัีญ่ สิ�มมงคล  
และอั�งเปา เพื�อขอบคุณิล้กค�าที�มาใช�บริการ  
ณิ โชวี์ร้ม BAM สิำานักงานใหญ่่

ล้้้นเข้้าวิ่่นโรงไฟฟ้าอีีก2แห่�ง

สมประสงค์ ์สมประสงค์ ์
ปัญัจะลักัษณ์ ์ปัญัจะลักัษณ์ ์
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 โดยจ้ะมาจ้ากธุรกิจ้จ้ำาหน่ายไฟฟ้าประมาณั  
700 ล้ิานบาที่ ส่วนท่ี่�เหลืิอมาจ้ากธุรกิจ้รับเหมา 
ก่อสร้างระบบต์ิดต์ั�งโซีลิาร์บนหลิังคุา, ธุรกิจ้ 
ขายไฟฟ้าให้เอกชั่นด้วยระบบโซีลิาร์บนหลัิงคุา,  
ธุรกิจ้ขายวัสดุอุปกรณั์เก่�ยวกับอุต์สาหกรม 
พลัิงงาน แลิะจ้าก PrimeX ท่ี่�ดำาเนินธุรกิจ้ที่างด้าน 
ออกแบบ ติ์ดตั์�ง แลิะให้คุำาปร้กษัาด้านนวัต์กรรม
   พร้อมกันน่� ได้ตั์�งเป้าม่กำาลัิงการผลิิต์ไฟฟ้า
รวม 1,000 เมกะวัต์ต์์ ภัายในปี 68 จ้ากปัจ้จุ้บัน

ของต์ลิาดบ้านท่ี่�ม่ราคุา 10 ล้ิานบาที่ข้�นไป โดยม่ 
มาร์เก็ต์แชั่ร์อยู่ที่่� 26% 
 สำาหรับแผนการดำาเนินธุรกิจ้ปี 64-65  
บริษััที่ตั์�งเป้าข้�นเป็นอันดับ 1 ของแบรนด์บ้านเด่�ยว 
ด้วย 3 กลิยุที่ธ์สำาคัุญคืุอ ท่ี่�ดินพร้อม สภัาพคุล่ิอง 
พร้อม แลิะสินคุ้าพร้อม โดยบริษััที่ได้เต์ร่ยม 
งบลิงทีุ่นปี 64-65 ไว้ที่่ � 25,000 ลิ้านบาที่  
เพื�อโอนที่่�ดินจ้ำานวนมากกว่า 30 แปลิง พร้อม 
เดินหน้าพัฒนาโคุรงการแนวราบคุรอบคุลิุม 
ทีุ่กระดับราคุาที่ั�วกรุงเที่พ-ปริมณัฑ์ลิ
 ขณัะที่่�ในปี 64 บริษััที่ต์ั�งเป้ายอดขาย 
20,000 ล้ิานบาที่ แลิะรายได้ 19,000 ล้ิานบาที่  
ซ้ี�งจ้ะมาจ้ากโคุรงการเพื�อขายทัี่�งหมดในปีน่�จ้ำานวน  

PRIME

DEMCO

SC

โดยงานดังกลิ่าว เป็นงานที่่�เก่�ยวข้องกับงาน 
วิศ์กรรม จั้ดหา ก่อสร้างแลิะที่ดสอบเดินระบบ 

ม่กำาลัิงการผลิิต์ไฟฟ้ารวมทัี่�งสิ�น 309 เมกะวัต์ต์์ 
ซี้�งม่ที่ั�งโคุรงการของบริษััที่เอง แลิะโคุรงการที่่� 

69 โคุรงการ มูลิคุ่าโคุรงการรวม 57,500 ล้ิานบาที่  
โดยเป็น  11 โคุรงการใหม่ มูลิคุ่ารวม 17,000 ล้ิานบาที่  

ถัังบรรจุ้นำ�ามันขนาด 22 ลิ้านลิิต์ร จ้ำานวน 2 ถััง  
ประกอบด้วย งานโยธา งานฐานรากถััง งานถััง 
บรรจุ้นำ�ามัน High Speed Diesel (HSD) แลิะ JET A-1  
งานระบบเคุรื�องกลิ งานระบบท่ี่อ งานระบบดับเพลิิง  

งานติ์ดตั์�งอุปกรณ์ัต่์างๆ งานระบบไฟฟ้า เคุรื�องมือ 
วัดแลิะระบบคุวบคุุม สถัานที่่�ก่อสร้างบริษััที่ 
ท่ี่อส่งปิโต์รเล่ิยม จ้ำากัด อ.ลิำาลูิกกา จ้.ปทุี่มธาน่
  สำาหรับแนวโน้มผลิดำาเนินงานในปี 64  
คุาดว่าจ้ะเติ์บโต์ต่์อเนื�องจ้ากปีก่อน หลัิงสถัานการณ์ั 
โคุวิด-19 เริ�มคุลิ่�คุลิาย ที่ำาให้การลิงทีุ่นของ 
ภัาคุรัฐแลิะเอกชั่น เริ�มเปิดประมูลิงานเพิ�มข้�น 
โดยเฉพาะในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง 
ยังคุงเน้นรับงานภัาคุรัฐ ทัี่�งการไฟฟ้าฝ่่ายผลิิต์ 
แห่งประเที่ศ์ไที่ย (กฟผ.) การไฟฟ้านคุรหลิวง (กฟน.)  
แลิะการไฟฟ้าส่วนภัูมิภัาคุ (กฟภั.) ซี้�งม่งาน 
ท่ี่�จ้ะเปิดให้ประมูลิอ่กมูลิคุ่ากว่า 1-2 หมื�นล้ิานบาที่
  นอกจ้ากน่� ยังม่งานประเภัที่ที่่�เก่�ยวข้อง 
กับการวางระบบไฟเบอร์ออฟติ์ก แลิะท่ี่อก๊าซีของ 
บริษััที่เอกชั่น ที่่�จ้ะม่การลิงทีุ่นในปี 64

แบ่งเป็นแนวราบ  8 โคุรงการ มูลิคุ่า 9,000 ล้ิานบาที่  
แลิะแนวสูง 3 โคุรงการ มูลิคุ่า 8,000 ลิ้านบาที่

ร่วมมือกับพันธมิต์รที่ั�งในแลิะต์่างประเที่ศ์
  นอกจ้ากน่� ยังอยู่ระหว่างรอผลิประมูลิ 
โคุรงการ Sherabed Solar PV PPP Project  
ในประเที่ศ์อุซีเบกิสถัาน ขนาดกำาลิังผลิิต์  
200 เมกะวัต์ต์์ แลิะเป็นผู้เข้าประมูลิโคุรงการ 
Solar Park เฟส 2 ในกัมพูชั่า ขนาด 55 MW ซ้ี�งม่ 
โอกาสได้รับสัมปที่านสูง เนื�องจ้ากเป็นโคุรงการ 
ที่่�อยู่ต์ิดกับเฟส 1 ที่่�บริษััที่ชั่นะการประมูลิมา 
ก่อนหน้าน่� โดยทัี่�ง 2 โคุรงการจ้ะรู้ผลิภัายในปีน่� 
เบื�องต้์น หากชั่นะการประมูลิ ต้์องใช้ั่เงินจ้ำานวน 
1,500-3,000 ลิ้านบาที่

ณัฐัพงศ์์ณัฐัพงศ์์
คุณุ์ากรวงศ์์คุณุ์ากรวงศ์์

พงษ์ศ์์กัด์ิ์�พงษ์ศ์์กัด์ิ์�
ศิ์ริคุปุัต์ ์ศิ์ริคุปุัต์ ์
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ASW ห้้นิอส์ังหานิ้องใหมู�
  ขอปรบมือต์้อนรับ หุ้น IPO น้องใหม่ 
ธุรกิจ้อสังหาฯ ที่่�กำาลิังมาแรงแลิะเป็นที่่� 
จั้บต์ามอง อย่าง บมจ้. แอสเซีที่ไวส์ หรือ ASW  
ภัายใต์้คุวามมุ่งมั �นในการออกแบบเพื�อ 
คุวามสุขของผู้อยู่อาศั์ย ทัี่�งโคุรงการคุอนโด 
มิเน่ยม แลิะแนวราบ งานน่� ผู้บริหารหนุ่ม 
ไฟแรง มากคุวามสามารถั “กำรมูเชษฐ์  วิพัีนิธ์ุพีงษ์” 
พร้อมเดินหน้า เต์ร่ยมระดมทีุ่นจ้ำานวน  
206 ลิ้านหุ้น ใน SET อ่กไม่นานเกินรอ

PROEN ไอพี้โอส์้ดฮอต!
  ม่หุ้นด่แห่งปีฉลูิมาเสิร์ฟให้แล้ิว งานน่� 
ต้์องยกให้กับ บมจ้. โปรเอ็น คุอร์ป หรือ PROEN 
โดยม่หัวเรือใหญ่ “กิำตติพีันิธ์ุ ศรบ้วัเอ้�ยมู”  
CEO หนุ่มไฟแรงท่ี่�ก้าวลิำ�าทัี่นโลิกเที่คุโนโลิย่ 
ใหม่ต์ลิอดเวลิา แลิะท่ี่มงานท่ี่�ม่คุวามเช่ั่�ยวชั่าญ  
ชั่่วยกันผลิักดันจ้นม่คุวามพร้อมที่่�จ้ะเข้า 
จ้ดที่ะเบ่ยนในต์ลิาดหลิักที่รัพย์ mai โดยม่ 
แผนจ้ะเสนอขายหุ้น IPO เร็วๆ น่� ...ขอบอก 
ต์อนน่�ฮอต์ไม่เบา

SA โชว์ยอดรอโอนิเพี้ยบ!
  แม้โคุวิด-19 ยังไม่จ้างหาย  แต่์สำาหรับ  
บมจ้. ไซีมิส แอสเสที่ (SA) ไปต่์อได้แบบชิั่ลิๆ  
เพราะต์อนน่�ม่ยอดขายรอโอนต์ุนไว้ในมือ 
กว่า 7,300 ลิ้านบาที่ ลิุ้นรับรู้รายได้ปีน่�ราว  
2,000 ล้ิานบาที่ พร้อมวางรากฐานแบบแน่นๆ  
ส่วนที่่�เหลิือที่ยอยรับรู้รายได้ยาวอ่ก 3 ป ี 
(2565-2567) งานน่� “ขจรศิษฐ์ สิ์�งส์รรเส์ริญ”  
บอสใหญ่ ฝ่ากมาบอกว่า ปีน่�ยังคุงเดินหน้า 
ต์ามแผน เต์ร่ยมเปิดตั์ว 2 โคุรงการใหม่ มูลิคุ่า 
รวม 6,000 ล้ิานบาที่ บอกได้เลิยว่า อนาคุต์ 
สดใส พื�นฐานแน่น

กต์ตพ์นัธ์ ์ศ์รีบัวัเอี่ี�ยมกต์ตพ์นัธ์ ์ศ์รีบัวัเอี่ี�ยม

ขจรศ์์ษ์ฐ ์ส์� งสรรเสร์ญขจรศ์์ษ์ฐ ์ส์� งสรรเสร์ญ

กรมเชษ์ฐ ์ วพ์นัธ์พ์งษ์์กรมเชษ์ฐ ์ วพ์นัธ์พ์งษ์์

นิายส้์วัชชัย พิีทั์กำษ์วงศาภรณ์์ กำรรมูกำารผ้่จัดกำาร 
บริษัท์ โอลิ้มูปัีส์ ออยล์้ จำากัำด บริษัท์ในิเคร่อ  
บริษัท์ พ้ีท้์จ้ เอ็นิเนิอย้ จำากัำด (มูหาชนิ) หร่อ PTG  
เปิีดเผยว�า จากำส์ถานิกำารณ์์กำารแพีร�ระบาด 
ของโควิด-19 ระล้อกำใหมู�ท้์�ร้นิแรงกำว�าครั�งแรกำ 
ตั�งแต�เด่อนิ ธุ.ค.ท์้�ผ�านิมูา
  บริษััที่ฯ ได้เลิ็งเห็นถั้งปัญหาแลิะคุวาม 
เดือดร้อนของสมาชิั่ก Max Card กลุ่ิมผู้ประกอบ 
อาช่ั่พขับข่�รถัโดยสารสาธารณัะ ท่ี่�ได้รับผลิกระที่บ 
จ้ากภัาวะคุ่าใช้ั่จ่้ายสูง แต่์ม่รายได้ลิดลิง จ้้งเดินหน้า
จั้ดกิจ้กรรม “PT ส์�งต�อความูห�วงใย แจกำข้าวกำล้�องฟร้
ครั�งท้์� 2” โดยม่วัต์ถุัประสงค์ุเพื�อแบ่งเบาคุ่าใช้ั่จ่้าย 
มื�อเท่ี่�ยง รวมทัี่�งเป็นการลิดภัาระคุ่าใช้ั่จ่้ายของ 
ผู้ขับข่� ณั สถัาน่บริการ PT LPG ในสังกัด บริษััที่  
โอลิิมปัส ออยลิ์ จ้ำากัด ในเขต์กรุงเที่พฯ แลิะ 
ปริมณัฑ์ลิ รวมที่ั�งสิ�นจ้ำานวน 50 สถัาน่

 สำาหรับการแจ้กข้าวกลิ่องคุรั�งน่� จ้ะเน้น 
กลุ่ิมผู้ท่ี่�ขับรถัแท็ี่กซ่ี� ตุ๊์กตุ๊์ก รถัโดยสารส่�ล้ิอเล็ิก 
ที่่�เป็นสมาชั่ิก PT MAX CARD แลิ้วเข้ามา 
ใช้ั่บริการเติ์มก๊าซี LPG ท่ี่�สถัาน่บริการ PT LPG  

PT LPG “แจกข้ึ้าวกล�องฟรุ่ ครัุ�งทุ่่� 2”

ท่ี่�ร่วมกิจ้กรรม ในเขต์จั้งหวัดกรุงเที่พฯ, นนที่บุร่,  
ปทุี่มธาน่, แลิะสมุที่รปราการ จ้ำานวน 50 สถัาน่  
โดยเริ �มแจ้กต์ั �งแต์่วันที่่ � 1 ก.พ.ที่่ �ผ่านมา 
ไปจ้นถั้งวันที่่� 28 ก.พ. 2564


