
(มหาชน) หรืือ ACG เปิิดเผยว่่า ม่�นใจว่่าแนว่โน้ม 
ยอดขายรืถยนต์์ฮอนด้าในช่ว่งโค้้งสุุดท้้าย 
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BGRIMป้ั้�นยอดขาย1.5แสนล.

PRAPATได้เวลาโชว์แกร่่ง
เคาะร่าคาIPOท่ี่�1.50บ./หุ้้้น
ลงสนามเที่ร่ด20ต.ค.น่�

จ่่อปิิดดีลเพิ่่�ม700เมกะวััตต์

พลตำำ�รวจเอกสุุนทร ซ้้�ยขวัญ ประธ�นกรรมก�รบริษััท น�ยพิทักษ์ั  
รัชกิจประก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ท่�บริห�ร และกรรมก�รผู้้้จัดก�รใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมก�รและผู้้้บริห�ร  
บริษััท พ่ท่จ่ เอ็นเนอย่ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ PTG เข้�ร่วมก�รประชุมใหญ่สุ�มัญผู้้้ถืือหุ้น ประจำ�ปี 2563 เมื�อเร็วๆ น่� 

PTG ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 63...
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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - ACG มั่่�นใจยอ่ดขายรถ 
คร่�งปีีหล่ังโต่แรง ร่บอ่านิส์งส์์ค่ายรถเต่รียมั่
อ่วดโฉมั่ร่่นใหมั่่ เขย่าต่ลัาดในงาน Motor 
Expo 2020 พร้อ่มั่โปีรแรง กระต่่้นกำาลั่งซื้้�อ่ 
ย่นเปีิดศููนย์ Fast Fit ต่ามั่แผน
 นายภานุมาศ รื่งค้กููลนุว่่ฒน์ ปิรืะธาน 
เจ้าหน้าท่้�บริืหารื บริืษ่ัท้ ออโต์ค้อร์ืปิ โฮลดิ�ง จำากู่ด  

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - PRAPAT ขาย  IPO  จำานวน  
100  ลั้านห่้น  กำาหนดราคา 1.50 บาท์/ห่้น  
เปีิดจอ่งซื้้�อ่  12,  14  แลัะ 15  ต่.ค.นี�   ต่่อ่คิว 
ลังเท์รด  mai  ว่นท์ี�  20  ต่.ค.นี�
 นายว่ิศรืุต์ อ่งศุภากูรื ผู ้อำานว่ยกูารื 
สุายงานว่าณิิชธนกิูจ บรืิษั่ท้หล่กูท้รื่พย์ โนมูรืะ 
พ่ฒนสิุน ในฐานะผู้จ่ดจำาหน่ายและร่ืบปิรืะกู่น 
กูารืจำาหน่ายหุ้นสุาม่ญเพิ�มทุ้นของ บริืษ่ัท้ พ่รืพ่ฒน์  
เท้ค้โนโลย่ จำากู่ด (มหาชน) หรืือ PRAPAT เปิิดเผยว่่า 
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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ – BGRIM การ่นตี่ยอ่ดขาย 
รวมั่ปีี 63 กว่า 60,000 ล้ัานบาท์  รายได้โต่ 10-15%  
พร้อ่มั่วางเป้ีายอ่ดขาย 8 ปีี  แต่ะระด่บ 1.5 แส์น 
ล้ัานบาท์ เล็ังปิีดดีลัซ้ื้�อ่กิจการโรงไฟฟ้าเพิ�มั่
อ่ีก 700 เมั่กะว่ต่ต่์
 ดรื.ฮารืาลด์ ลิงค้์ ปิรืะธาน บรืิษั่ท้ 
บ่.กูรืิม เพาเว่อรื์ จำากู่ด (มหาชน) หรืือ  BGRIM 
เปิิเดผยว่่า  ค้าดว่่ายอดขายรืว่มของกูลุ่ม บ่.กูริืม   
ในปิี 63 จะอยู่ในรืะด่บ 60,000 ล้านบาท้  
เนื�องจากูท่้�ผ่านมาได้ม่กูารืขยายลงทุ้นในธุรืกิูจ 
ผลิต์ไฟฟ้าเพิ�มข้�นอย่างต์่อเนื�อง โดยปิัจจุบ่น 
ม่กูำาล่งกูารืผลิต์ติ์ดต่์�งรืว่มรืาว่ 3,682 เมกูะว่่ต์ต์์ 
 ขณิะเด่ยว่กู่น  ม่�นใจว่่าจากูเปิ้าหมาย 
ของกูารืขยายกูารืลงทุ้นในทุ้กูปิี จะเปิ็นต์่ว่ 
ข่บเค้ลื�อนสุำาค้่ญให้ผลปิรืะกูอบกูารืเต์ิบโต์ 
เพิ�มข้�นทุ้กูปิี โดยกูลุ่มบ่.กูรืิม ม่เปิ้าหมายว่่า   
ภายในรืะยะ 8 ปิี (64-72) จะม่ยอดขายรืว่ม 
อยู่รืะด่บ 150,000 ล้านบาท้
 ด้านนางปิรื่ยนาถ สุุนท้รืว่าท้ะ ปิรืะธาน 
เจ้าหน้าท่้�บริืหารื BGRIM  กูล่าว่ว่่า ผลปิรืะกูอบกูารื 
ในช่ว่งไต์รืมาสุ 3/63 จะเติ์บโต์เพิ�มข้�นเมื�อเท่้ยบกู่บ 

วัางเปิ้ายาวัอีก8ปิีทำำาได้แน่่

ACGม่�นใจขายร่ถคร่่�งปีั้หุ้ล่งค่กค่ก
เดินหุ้น้าเปั้ิดศููนย์Fast Fitตามแผน

ดร.ฮาราลด์ดร.ฮาราลด์
ลิงิค์ ์ลิงิค์ ์



ช่ว่งเด่ยว่กู่นปิีกู่อน และเท้่ยบไต์รืมาสุ 2/63 
 ขณิะเด่ยว่กู่น BGRIM ย่งม่�นใจว่่าปิี 63 
รืายได้จะเติ์บโต์ 10% เท่้ยบกู่บปีิ 62 ท่้�ม่รืายได้ 
44,660 ล้านบาท้ สุ่ว่นผลปิรืะกูอบกูารืปิี 64  
ม่�นใจว่่าจะเติ์บโต์แบบกู้าว่กูรืะโดด  ต์ามกูำาล่ง 
กูารืผลิต์ท้่�.COD  เพิ�มข้�นต์่อเนื�อง 
 โดยสุิ�นปิี 63 ค้าดว่่าจะม่กูำาล่งกูารืผลิต์ 
ไฟฟ้าท้่� COD แล้ว่รืว่ม 3,058 เมกูะว่่ต์ต์์ 
พรื้อมกู่นน่�  บรืิษั่ท้ม่�นใจว่่าจะสุามารืถปิิดด่ล 

BGRIM

PRAPAT

ACG

บรืิษั่ท้เต์รื่ยมเสุนอขายหุ้นสุาม่ญเพิ�มทุ้นแกู ่
ปิรืะชาชนเป็ินค้ร่ื�งแรืกู (IPO) จำานว่น 100 ล้านหุ้น  
คิ้ดเป็ิน 29.41% ของจำานว่นหุ้นสุาม่ญท่้�งหมด 
หล่งกูารืเสุนอขายหุ้นในค้ร่ื�งน่� มูลท่้�ต์รืาไว้่ (พาร์ื)  
0.50 บาท้
 โดยกูำาหนดรืาค้า IPO ท่้� 1.50 บาท้ คิ้ดเป็ิน 

อ่ต์รืาสุ่ว่นรืาค้าต์่อกูำาไรืสุุท้ธิ  
(P/E Ratio) 11.9 เท่้า  ถือว่่าเป็ิน 
รืะด่บรืาค้าท้่ �เหมาะสุมกู่บ 
ปิัจจ่ยพื�นฐานของธุรืกูิจบรืิษั่ท้  
และสุอดค้ล้องกู่บสุภาว่ะของ 
ต์ลาดหุ้นในปิัจจุบ่น
 กูำาหนดว่่นจองซื้ื�อในว่่นท้่� 
12,  14,  15 ต์.ค้.  63 และค้าดว่่า 
จะเข้าซื้ื �อขายในต์ลาดหล่กู 
ท้รื่พย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่่นท้่� 
20 ต์.ค้.  63  น่� 

 นายสืุบพงศ์ เกูตุ์นุติ์  รืองปิรืะธานกูรืรืมกูารื 
บริืษ่ัท้และผู้กู่อต่์�ง PRAPAT เผยว่่า บริืษ่ัท้จะนำาเงิน 
จากูกูารืรืะดมทุ้นไปิใช้ขยาย ธุรืกูิจ “Cleaning  
Hygiene Solutions” รืว่มถ้งกูารืพ่ฒนา และ 
เพิ�มมูลค่้าของบริืษ่ัท้ ด้ว่ยกูารืลงทุ้นในรืะบบบ่ญช่ 
และรืะบบค้ว่บคุ้มกูารืผลิต์ และกูารืลงทุ้นกู่อสุร้ืาง 
ค้ล่งสิุนค้้าเพิ�มเติ์ม เพื�อให้บริืษ่ัท้เติ์บโต์อย่างม่�งค้ง 
และสุรื้างผลต์อบแท้นท้่�ด่แกู่ผู้ถือหุ้น 

ของปิีน่�จะฟ้�นต์่ว่ 
 โดยได้ร่ืบปัิจจ่ยหนุนจากูกูารืเปิิดต่์ว่รืถยนต์์
รืุ ่นใหม่ของฮอนด้าท้่ �จะออกูมาเขย่าต์ลาด 

 ปัิจจุบ่น PRAPAT เป็ินผู้นำาด้านเท้ค้โนโลย่ 
ท้ำาค้ว่ามสุะอาด และฆ่่าเชื�อ โดยบริืษ่ัท้ปิรืะกูอบ 
ธุรืกูิจผลิต์และจำาหน่ายนำ�ายาท้ำาค้ว่ามสุะอาด 
และนำ �ายาฆ่่าเชื �อ ภายใต์้ต์รืาสุินค้้าหล่กู  
“PEERAPAT” รืว่มท่้�งเป็ินผู้นำาเข้าและจำาหน่าย 
เค้รืื�องจ่กูรืและอุปิกูรืณิ์ท้่�เกู่�ยว่ข้องกู่บธุรืกูิจ 
อุต์สุาหกูรืรืมกูารืให้บริืกูารื (Hospitality Industry)  
โดยผลิต์ภ่ณิฑ์์ท่้�บริืษ่ัท้เป็ินผู้ผลิต์หรืือนำาเข้ามา
จำาหน่าย แบ่งออกูเป็ิน 7 กูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์ ได้แกู่ 
 1) กูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์ซ่ื้กูร่ืด 2) กูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์ 
ฆ่่าเชื�อ 3) กูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์ด้านค้ร่ืว่ 4) กูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์ 
แม่บ้านและกูารืท้ำาค้ว่ามสุะอาดพื�น 5) กูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์ 
ท้่�ใช้ในค้รื่ว่เรืือน 6) กูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์สุรืะว่่ายนำ�า 
7) กูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์เค้รืื�องท้ำานำ�ารื้อนปิรืะหย่ด 
พล่งงาน อ่กูท้่�งเปิ็นผู้ให้เช่าและผู้ให้บรืิกูารื 
ในสุ่ว่นท้่�เกู่�ยว่ข้องกู่บกูลุ่มผลิต์ภ่ณิฑ์์ของบรืิษั่ท้  
ได้แกู่ กูารืให้เช่าและบริืกูารืด้านค้ร่ืว่ งานบริืกูารื 
ด้านสุรืะว่่ายนำ�า งานบริืกูารืด้านเค้รืื�องท้ำานำ�าร้ือน 
ปิรืะหย่ดพล่งงาน และงานบรืิกูารือื�นๆ

อย่างต์่อเนื�อง อ่กูท้่�งย่งได้รื่บแรืงหนุนจากูงาน  
Motor Expo 2020 (มหกูรืรืมยานยนต์์ ค้ร่ื�งท่้� 37)  
ท่้�เต์ร่ืยมจ่ดข้�นรืะหว่่างว่่นท่้� 2-13 ธ.ค้. 63 ซ้ื้�งค่้าย 
รืถยนต์์แต่์ละค่้ายพร้ือมจ่ดโปิรืโมช่�นพิเศษั เพื�อ 
กูรืะต์ุ้นกูำาล่งซื้ื�อของผู้บรืิโภค้ท้่�กูำาล่งมองหา 
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ซืื้�อกิูจกูารื (M&A) โรืงไฟฟ้าเอกูชนขนาดเล็กู (SPP)  
ท่้�เดินเค้รืื�องผลิต์แล้ว่ในไท้ยและมาเลเซ่ื้ย รืว่ม 
700 เมกูะว่่ต์ต์์ในช่ว่งไต์รืมาสุ 1/64 
 ขณิะเด่ยว่กู่น  บริืษ่ัท้ย่งได้ม่กูารืเพิ�มเป้ิา 
กูำาล่งกูารืผลิต์เป็ิน 7,200 เมกูะว่่ต์ต์์ได้ภายในปีิ 68  
จากูเดิมต่์�งเป้ิาไว้่ 5,000 เมกูะว่่ต์ต์์ภายในปีิ 65
  ท่้�งน่�  เมื�อว่่นท่้�  9 ต์.ค้. 63 BGRIM จ่ดงาน 
ฉลองค้ว่ามสุำาเร็ืจเต์ร่ืยมค้ว่ามพร้ือมเพื�อกู่อสุร้ืาง 
โรืงไฟฟ้า SPP ซื้้�งน่บเปิ็นโรืงไฟฟ้าเพื�อกูารื 
อุต์สุาหกูรืรืม  จำานว่น 7 แห่ง รืว่มกูำาล่งกูารืผลิต์ 
980 เมกูะว่่ต์ต์์ มูลค้่ารืว่ม 39,248 ล้านบาท้

รืถยนต์์ใหม่ในช่ว่งปิลายปิี
 ปัิจจุบ่น  บริืษ่ัท้ฯ  ม่สุาขาให้บริืกูารื  9 สุาขา  
ในพื�นท้่�เศรืษัฐกูิจโดยเฉพาะสุาขาท้่�ถือเปิ็น 
ห่ว่หอกูในกูารืดำาเนินธุรืกูิจค้ือ  จ.ภูเกู็ต์ ได้รื่บ 
ปิัจจ่ยหนุนจากูภาค้กูารืท้่องเท้่�ยว่ท้่�เรืิ�มฟ้�นต์่ว่ 
อ่กูค้รื่�ง ถือเปิ็นปิัจจ่ยหนุนสุำาค้่ญท้่�ช่ว่ยกูรืะต์ุ้น
ยอดขายรืถยนต์์ของบรืิษั่ท้ฯ
 สุำาหร่ืบแผนธุรืกิูจใหม่ท่้�จะเปิิดศูนย์บริืกูารื 
ซ่ื้อมแซื้มและบำารุืงร่ืกูษัารืถยนต์์ทุ้กูย่�ห้อ ในรูืปิแบบ 
ของ Fast Fit อยู่รืะหว่่างดำาเนินกูารื ซ้ื้�งเชื�อม่�นใจ 
ว่่าทุ้กูอย่างจะเดินได้ต์ามแผนท่้�ว่างไว้่ โดยค้าดว่่า 
จะเปิิดท่้�  จ.ภูเก็ูต์เป็ินท่้�แรืกู รืว่มถ้งย่งม่กูารืเจรืจา 
หาพื�นท่้�ขยายศูนย์บริืกูารื Fast Fit ไปิย่งห่ว่เมืองใหญ่  
และในกูรุืงเท้พฯ อ่กูหลายแห่ง ค้าดว่่าในปีิ 2564  
จะขยายได้มากูกูว่่า 10 สุาขา

ปรียนาถปรียนาถ
สุนุทรวาทะสุนุทรวาทะ

ภานุมาศภานุมาศ
รงัค์กููลินุวฒัน์รงัค์กููลินุวฒัน์
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คุุณร่ื่�นวดีี  สุุวรื่รื่ณมงคุล เลขาธิิการื่สุำานักงานคุณะกรื่รื่มการื่กำากับหลักทรัื่พย์์ 
และตลาดีหลักทรื่ัพย์์ เป็็นป็รื่ะธิานในพิธิีเป็ิดีงานมหกรื่รื่มการื่เงินอุุดีรื่ธิานี   
คุรัื่�งที� 8  Money Expo Udonthani 2020  ซ่ึ่�งงานนี� วารื่สุารื่การื่เงินธินาคุารื่ จััดีข่�นใน  
วันที� 9-11 ตุลาคุม 2563 ที�อุุดีรื่ธิานีฮอุลล์  เซ็ึ่นทรัื่ลพลาซึ่า อุุดีรื่ธิานี ในแนวคิุดี  
“Wealth Being”

นาย์ดิีฐวัฒน์ อิุสุสุรื่ะ กรื่รื่มการื่ผู้้�จััดีการื่ บริื่ษััท ร่ื่วมอิุสุสุรื่ะ จัำากัดี เป็็นป็รื่ะธิานในพิธีิ 
ตั�งศาลพรื่ะชััย์มงคุล  ณ โคุรื่งการื่หัวหินวัน (Hua Hin One) พรื่�อุมนำาคุณะผู้้�บริื่หารื่ 
และพนักงานเข�ารื่่วมพิธิีเพ่�อุคุวามเป็็นสุิรื่ิมงคุล โดีย์โคุรื่งการื่หัวหินวันเป็็น 
คุอุมเมอุรื่์เชัีย์ลสุเป็ซึ่ตั�งอุย์้่ภาย์ในโคุรื่งการื่ทิวทะเลเวิล์ดี (Thew Talay World) 
ณ โคุรื่งการื่หัวหินวัน เม่�อุเร็ื่วๆ นี�
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ต้ั้�งศ�ลพระช้ยมงคลโครงก�รห้วหินว้น

ภาพข่าว

เพ ื �อต์อบสุนองค้ว่ามต์้องกูารืของล ูกูค้ ้า 
ในต์ลาดต์่างปิรืะเท้ศ และสุรื้างรืากูฐานธุรืกูิจ 
ท้ ่ �แข ็งแกูรื ่งของรืะบบกูารืชำารืะเง ินผ ่าน  
QR Code ในปิรืะเท้ศญ่�ปิุ�น 
 ด้านนายมาซื้าโนริื คุ้ริืฮารืะ ปิรืะธานธุรืกิูจ 
บ่ต์รืและกูารืชำารืะเงิน NTT DATA กูล่าว่ว่่า 
NTT DATA ภูมิใจท่้�เป็ินสุ่ว่นหน้�งในกูารืพ่ฒนา 
รืะบบ MyPromptQR ของปิรืะเท้ศไท้ย ด้ว่ย 
เค้รืือข่ายท้่�แข็งแกูรื่งในญ่�ปิุ �น เรืาพรื้อมจะ 
เชื�อมต่์อรืะบบ MyPromptQR เข้ากู่บเค้รืือข่าย 
ร้ืานค้้า เพื�อให้ค้นไท้ยสุามารืถชำารืะเงินได้อย่าง 
สุะดว่กูและปิลอดภ่ยข้�น

กร้่งศูร่่จ่บมือNTT DATAล้ยMyPromptQR

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - กร่งศูรี จ่บม้ั่อ่ NTT DATA 
ให้บริการ ‘MyPromptQR’ ระหว่างปีระเท์ศู 
ยกระด่บปีระส์บการณ์์การชำำาระเงินผ่าน 
โมั่บายแบงก์กิ�งส์ำาหร่บผู้บริโภคชำาวไท์ย 
ในญี่ี�ปี่�น
 นายสุยาม ปิรืะสุิท้ธิศิรืิกูุล รืองปิรืะธาน 
กูลุ่มสุน่บสุนุนธุรืกิูจด้านเท้ค้โนโลย่สุารืสุนเท้ศ 
และปิฏิิบ่ต์ิกูารืและรื่กูษัากูารืแท้นผู้บรืิหารื 
สุายงานดิจิท่้ลแบงก์ูกิู�งและนว่่ต์กูรืรืม ธนาค้ารื 
กูรุืงศร่ือยุธยา จำากู่ด (มหาชน) เปิิดเผยว่่า  กูรุืงศร่ื  
และเอ็นท้่ท้่ เดต์้า ค้อรื์เปิอเรืช่�น (NTT DATA)  
ผู้ให้บรืิกูารืเค้รืือข่ายกูารืชำารืะเงินผ่านบ่ต์รืรืายใหญ่ 
ของญ่�ปุิ�น ปิรืะกูาศบรืรืลุข้อต์กูลงค้ว่ามร่ืว่มมือ 
ในกูารืใช้ มายพรื้อมค้ิว่อารื์ (MyPromptQR) 
แพลต์ฟอร์ืมกูารืชำารืะเงินรืะหว่่างปิรืะเท้ศผ่าน 
ค้ิว่อารื์โค้้ด (QR code) ท้่�ลำ�าสุม่ยท้่�สุุด เพื�อให้
บรืิกูารืแกู่ผู้บรืิโภค้ชาว่ไท้ยในญ่�ปิุ�น
 “ค้ว่ามมุ่งม่�นของกูรืุงศรื่ ในฐานะผู้นำา 
ดา้นนว่่ต์กูรืรืมท้างกูารืเงนิและดิจิท่้ลแบงก์ูกิู�ง 
ปิรืะสุบผลสุำาเรื็จข้�นอ่กูข่�น จากูกูารืพ่ฒนา 
บรืิกูารื MyPromptQR ในค้รื่�งน่� ธนาค้ารืยินด ่

เป็ินอย่างยิ�งท่้�ได้ท้ำางานร่ืว่มกู่บ NTT DATA ซ้ื้�ง 
ให้บรืิกูารืเค้รืือข่ายกูารืชำารืะเงินผ่านบ่ต์รืท้่� 
ใหญ่ท่้�สุุดในญ่�ปุิ�น ซ้ื้�งม่บท้บาท้สุำาค่้ญท่้�สุน่บสุนุน 
ค้ว่ามสุำาเรื็จของกูรืุงศรื่ในกูารืค้ว่้าโอกูาสุท้าง 
ธุรืกูิจในญ่�ปิุ�น” นายสุยาม กูล่าว่
 ท้่�งน่� ด้ว่ยศ่กูยภาพด้านนว่่ต์กูรืรืมท้าง 
กูารืเงินของกูรุืงศร่ืท่้�ผสุานพล่งค้ว่ามร่ืว่มมือจากู  
NTT DATA ผนว่กูกู่บค้ว่ามเช่�ยว่ชาญและ
เค้รืือข่ายท้่�ค้รือบค้ลุมของมิต์ซืู้บิชิ ยูเอฟเจ  
ไฟแนนเช่ยล กูรืุ�ปิ (MUFG) ท้ำาให้กูรืุงศรื่ม่ 
ค้ว่ามพร้ือมเป็ินอย่างยิ�งในกูารืนำาเสุนอนว่่ต์กูรืรืม 
ท้างกูารืเงินท่้�ลำ�าสุม่ยผ่านบริืกูารื MyPromptQR  

สยามสยาม
ประสุทิธิิศิิริกูลุิประสุทิธิิศิิริกูลุิ


