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ปิิ่�นสุภุาปิิ่�นสุภุา

IRPCเริ่่�มเห็็นแววฟื้้�นตััวปีี64

BIZสอยงานรัิ่ฐเพ่ิ่�มอีก108ล้้าน
ลุ้ยช่ิงเค้้กโปีริ่เจ็็กต์ัให็ม่ดัันโตัเด่ัน

ก.ล้.ตั.นับห็น่�งไฟื้ล่้�งASW
ไอพิ่ีโอ206ล้้านห็ุ้น 
เร่ิ่งขยายธุุริ่ก่จ็-คื้นห็นี�

บริิษััท ศิิริกริ จำำ�กัด (มห�ชน) หริือ SK เข้้�จำดทะเบียนและทำ�ก�ริซื้ื�อข้�ย 
ในตล�ดหลักทรัิพย์  mai  ในหมวดวัสดุก่อสร้ิ�ง  วันที�  8  ต.ค.2563  เป็็นวันแริก  ซืื้�อข้�ยที�ริะดับ 1.60 บ�ท เพิ�มข้้�น  
100% จำ�กริ�ค�  IPO ที� 0.80 บ�ท ซื้้�งได้ริับก�ริตอบริับที�ดีจำ�กนักลงทุน

SKเปิดเทรดเหนืิอจอง100%....

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - IRPC โบรกฯ ประเมิินิปี 64 เริ�มิเห็็นิแวว 
ฟื้้�นิตััว ขณะท์่� GIM ไตัรมิาส์ 3/63 คาดท์รงตััวใกล้้เค่ยง 
ไตัรมิาส์ก่อนิ อย่่ท์่ � 8.5 เห็ร่ยญส์ห็รัฐตั่อบาร์เรล้  
ชี้่�ราคาห็้้นิถู่กเกินิพื้้�นิฐานิ แนิะนิำาซื้้�อ ให็้เป้า 2.80 บาท์ 
	 นัักวิิเคราะห์์ห์ลัักทรัพย์์	 บริษััทห์ลัักทรัพย์์	 (บลั.)	 
เมย์์แบงก์	กิมเอ็็ง	(ประเทศไทย์)	ได้้ปรับเพิ�มคำาแนัะนัำา 
จาก	“ถู้อ” เป็นั	“ซ้ื้�อ”	สำำาห์รับห้้์นับริษััท	ไอ็อ็าร์พีซีี	 
จำากัด้	(มห์าชนั)	ห์รือ็	IRPC	เนืั�อ็งจากราคาห้้์นั 
ถููกเกินักวิ่าที�จะมอ็งข้้ามไปได้้	 แต่่ย์ังคง 
ราคาเป้าห์มาย์ไวิ้เท่าเด้ิมที�	2.80	บาท

qอ่านิตั่อห็นิ้า 2

qอ่านิตั่อห็นิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BIZ ล้งนิามิสั์ญญาซ้ื้�อขาย 
ชี้้ดเคร้�องมิ้อวัดรังส์่ แล้ะเคร้�องมิ้ออ้�นิของ 
ห็น่ิวยงานิโรงพื้ยาบาล้รัฐ  ม่ิล้ค่ารวมิ 108.50  
ล้้านิบาท์ ระยะเวล้า 180 วันิ เผยอ้ตัส์าห็กรรมิ 
คร่�งปีห็ล้ังด่ ล้้ยประมิ่ล้งานิให็มิ่เข้าพื้อร์ตั  
ห็นิ้นิผล้งานิปีนิ่�โดดเด่นิ 
	 นัาย์สำมพงษั์	 ชื�นักิต่ิญานันัท์	ประธานั 
เจ้าห์นั้าที�บริห์าร	บริษััท	บิสำซีิเนัสำอ็ะไลัเม้นัท์	

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - ASW ก.ล้.ตั. นัิบห็น่ิ�งไฟื้ลิ้�ง  
ขาย IPO จำำานิวนิ 206 ล้้านิห็้้นิ นิำาเงินิพื้ัฒนิา 
โครงการอสั์งห็าฯ - ชี้ำาระค้นิห็น่ิ�บางส่์วนิ แล้ะ 
เพื้ิ�มิเงินิท์้นิห็มิ้นิเว่ยนิ
 นัาย์เลั็ก	สำิข้รวิิทย์	กรรมการผูู้้อ็ำานัวิย์การ	 
บริษััทที�ปรึกษัาเอ็เซีีย์	พลััสำ	จำากัด้	ในัฐานัะที�ปรึกษัา 
ทางการเงินั	ข้อ็ง	บริษััท	แอ็สำเซีทไวิส์ำ	จำากัด้	(มห์าชนั)	 
ห์รือ็	ASW	เปิด้เผู้ย์วิ่า	สำำานัักงานัคณะกรรมการ

qอ่านิตั่อห็นิ้า 2

จำากัด้	 (มห์าชนั)	ห์รือ็	BIZ	 เผู้ย์วิ่า	บริษััทได้ ้
ลังนัามสำัญญาในัซีื�อ็ข้าย์ช้ด้เครื�อ็งมือ็วิัด้รังสำี	 
แลัะเครื�อ็งมือ็อ็ื�นั	 ประเภทข้อ็งอ็้ปกรณ์ห์รือ็ 
เครื�อ็งมือ็ทางการแพทย์์	ช้ด้เครื�อ็งมือ็วิัด้รังสำ ี
แลัะการประกันัค้ณภาพการรักษัาแลัะเครื�อ็งมือ็

คงเป้้าเดิิมที่่�2.80บาที่/หุ้้�นโบรกชี้่�ราคาถููก-แนะ“สะสม”
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	 ทั�งนีั�	ราคาห้้์นั	IRPC	กำาลัังกลัับไปทด้สำอ็บ 
ระด้ับต่ำ�าสำ้ด้ที�เด้ือ็นั	มี.ค.อ็ีกครั�ง	 โด้ย์คาด้วิ่า 
กำาไรสำ้ทธิห์ลัังห์ักภาษัี	 (NPAT)	 ข้อ็ง	 IRPC	 
จะต่ิด้ลับในัปีนัี�	 เนัื �อ็งจากมีผู้ลัข้าด้ท้นัจาก 
สำต็่อ็ก	7.80	พันัล้ัานับาทในัครึ�งปีแรก	63	ข้ณะที� 
ค่าการกลัั�นั	(GRM)	อ็ย์ู่ในัระด้ับต่ำ�า	
		 โด้ย์คาด้วิ ่าผู้ลัประกอ็บการป ี 	 63	
จะปรับต่ัวิลัด้ลังจากปีก่อ็นั	เนัื�อ็งจากคาด้วิ่า	
GRM	จะอ็่อ็นัแอ็	แต่่ธ้รกิจเคมีภัณฑ์์ย์ังไปได้้ด้ี	
คาด้ค่ารการกลัั�นัรวิม	(GIM)	ปีนีั�จะอ็ยู่์ที�	8.5	เห์รีย์ญ 
สำห์รัฐต่่อ็บาร์เรลั	ข้ณะที�	GIM	ในัไต่รมาสำ	3/63	 
คาด้วิ่าจะทรงต่ัวิเมื�อ็เทีย์บกับไต่รมาสำก่อ็นั	 
อ็ย์ู่ที�	 8.5	 เห์รีย์ญสำห์รัฐต่่อ็บาร์เรลัโด้ย์ธ้รกิจ 
เคมีภัณฑ์์จะช่วิย์ชด้เชย์	GRM	ที�ลัด้ลัง	เห์ลัือ็	 
1	เห์รีย์ญสำห์รัฐต่่อ็บาร์เรลั	จาก	2.6	เห์รีย์ญสำห์รัฐ 
ต่่อ็บาร์เรลัในัไต่รมาสำ	2/63
	 อ็ย์่างไรก็ต่าม	 ในัปี	 64	 คาด้วิ่าอ็ัต่รา 
กำาไรข้อ็ง	IRPC	จะดี้ขึ้�นั	โด้ย์จะมีกำาลัังการผู้ลิัต่	PP	 
แลัะ	ABS	จากจีนัเพิ�มเข้้ามาในัต่ลัาด้อ็ย่์างต่่อ็เนืั�อ็ง	 
สำำาห์รับธ้รกิจปิโต่รเคมีประเมินัวิ่าจะมีกำาลััง 
การผู้ลัิต่	PP	ให์ม่เพิ�มข้ึ�นั	แลัะสำ่วินัให์ญ่จะมา 
จากจีนั	ซึี�งพย์าย์ามจะเพิ�มการผู้ลิัต่ในัประเทศ	
เพื�อ็ลัด้การพึ�งพาการนัำาเข้้า	ดั้งนัั�นั	ในัระย์ะสัำ�นั 
ยั์งมอ็งไม่เห็์นัปัจจัย์ที�จะเข้้ามากระต้้่นั	จึงแนัะนัำา 
ให์้นัักลังท้นัที�พร้อ็มจะถูือ็ห์้้นันัานัเกินั	 3-6	
เดื้อ็นั	“เข้าซ้ื้�อส์ะส์มิ”	โด้ย์ให้์ราคาเป้าห์มาย์ที�	
2.80	บาท
		 ด้้านันัาย์นัพด้ลั	 ปิ �นัสำ้ภา	 ประธานั 
เจ้าห์นั้าที�บริห์ารแลัะกรรมการผูู้้จัด้การให์ญ่	 
IRPC	กล่ัาวิไว้ิก่อ็นัห์น้ัานีั�ว่ิา	แนัวิโน้ัมการด้ำาเนิันังานั 
ในัช่วิงครึ�งปีห์ลััง	 ควิามต่้อ็งการผู้ลัิต่ภัณฑ์์ 
เม็ด้พลัาสำต่ิกกลั้่มบรรจ้ภัณฑ์์	ย์านัย์นัต่์	แลัะ 
เครื�อ็งใช้ไฟฟ้าในับ้านั	ปรับต่ัวิสำูงข้ึ�นั	ข้ณะที� 
ราคานัำ�ามันัดิ้บในัช่วิงครึ�งปีห์ลัังจะปรับตั่วิดี้ขึ้�นั	
อ็ย์ู่ที�ประมาณ	40-45	เห์รีย์ญสำห์รัฐต่่อ็บาร์เรลั	
		 ทั �งนัี �	 บริษััทอ็าจได้้รับประโย์ชนั์จาก	
Stock	gain	แลัะจากปริมาณควิามต่้อ็งการ 
ข้อ็งต่ลัาด้จะปรับต่ัวิด้ีข้ึ�นั	เป็นัผู้ลัมาจากการ 
ทย์อ็ย์ผู้่อ็นัคลัาย์มาต่รการลั็อ็คด้าวินั์ข้อ็ง 
ห์ลัาย์ประเทศ	ที�ส่ำงผู้ลัให้์กิจกรรมทางเศรษัฐกิจ 
เริ�มกลัับมาด้ำาเนัินัการได้้มากข้ึ�นั

IRPC

ก.ล้.ตั.

BIZ

ย์ึด้ต่รึงผูู้้ป่วิย์ด้้วิย์อ็นั้ภาคโปรต่อ็นั	มูลัค่ารวิม	
108.50	ลั้านับาท
 ซึี�งเป็นัโครงการข้อ็งห์น่ัวิย์งานัโรงพย์าบาลั 
ภาครัฐ	 (สำังกัด้มห์าวิิทย์าลััย์แพทย์์)	 โด้ย์มี 
ระย์ะเวิลัาสำัญญา	180	วิันั	
	 “แนัวิโนั้มอ็้ต่สำาห์กรรมเครื�อ็งมือ็แพทย์ ์
ช่วิงโค้งส้ำด้ท้าย์ปีนีั�	ยั์งคงมีทิศทางดี้ขึ้�นัต่่อ็เนืั�อ็ง	
โด้ย์มีการเปิด้ให้์ประมูลังานัในัโครงการให์ม่	ๆ 	 
ซึี�งบริษััทฯ	มีควิามพร้อ็มในัการยื์�นัประมูลังานัให์ม่ 
เพิ�มเติ่ม	ทำาให้์ได้้รับควิามไว้ิวิางใจจากห์น่ัวิย์งานั 
โรงพย์าบาลัข้อ็งภาครัฐที �ให์้การสำนัับสำนั้นั	
เต่รีย์มย์ื�นัประมูลังานัให์ม่อ็ีกห์ลัาย์โครงการ	 
ซึี�งจะทำาให้์งานัในัมือ็	(Backlog)	แต่ะ	1,964	ล้ัานับาท	 
ห์น้ันัผู้ลังานัทั�งปีต่ามเป้าห์มาย์”นัาย์สำมพงษ์ั		กล่ัาวิ 
	 นัอ็กจากนัี�		 บริษััทจะรับรู ้ราย์ได้้จาก 

โรงพย์าบาลัแคนัเซีอ็ร์อ็ลัิอ็ ันัซี์	 ศร ีราชา	 
จังห์วิัด้ชลับ้รีเต่็มปี	สำ่วินัการลังท้นัในัสำ่วินัข้อ็ง 
โรงพย์าบาลั	แคนัเซีอ็ร์อ็ลิัอั็นัซ์ี	ศรีราชา	จังห์วัิด้ชลับ้รี	 
คาด้ว่ิาจะถึูงจ้ด้ค้้มท้นัภาย์ในั	5-7	ปี	ห์ากจำานัวินั 
ผูู้้ป่วิย์เป็นัไปต่ามเป้าที�วิางไวิ้	
	 ซึี�งปัจจ้บันัได้้เปิด้ให้์บริการ	คลิันิักแพทย์์ 
แผู้นัไทย์	แผู้นักไต่เทีย์มแลั้วิ	แลัะเปิด้รับสำิทธิ 
สำำานั ักงานัห์ลัักประกันัสำ ้ข้ภาพแห์่งชาต่ ิ	 
(สำปสำช.)	บัต่รทอ็ง	30	บาท	ห์ลัักประกันัส้ำข้ภาพ 
แห์่งชาต่ิ	 รวิมถูึงสำิทธิข้้าราชการ	 ต่ามสำิทธิ 
กรมบัญชีกลัาง

กำากับห์ลัักทรัพย์์แลัะต่ลัาด้ห์ลัักทรัพย์์	(ก.ลั.ต่.)	
ได้้นัับห์นัึ�งแบบแสำด้งราย์การข้้อ็มูลั	 (Filing)	
เพื�อ็เสำนัอ็ข้าย์ห์้้นั	IPO	เป็นัที�เรีย์บร้อ็ย์แลั้วิ
	 โด้ย์จะข้าย์ห์้้นัจำานัวินั	 206	 ลั้านัห์้้นั	
คิด้เป็นั	27.07%	ข้อ็งจำานัวินัห้้์นัที�อ็อ็กแลัะเรีย์ก 
ชำาระแลั้วิทั�งห์มด้ข้อ็งบริษััท
	 ทั�งนีั�	บริษััทประกอ็บธ้รกิจโด้ย์การถืูอ็ห้้์นั 
ในับริษััทอ็ื�นั	(Holding	Company)	โด้ย์กลั้่ม 
บริษััทประกอ็บด้้วิย์	 ASW	 แลัะบริษััทย์่อ็ย์ 
ทั�งห์มด้	15	บริษััท	ซึี�งเป็นับริษััทย่์อ็ย์ที�ประกอ็บ 
ธ้รกิจห์ลััก	คือ็	พัฒนัาโครงการอ็สัำงห์าริมทรัพย์์ 
เพื �อ็ข้าย์	 ทั �งประเภทคอ็นัโด้มิเนัีย์ม	 แลัะ 
แนัวิราบ	ได้้แก่	บ้านัเดี้�ย์วิ	ทาวิน์ัโฮม		แลัะโฮมอ็อ็ฟฟิศ	 
จำานัวินั	12	บริษััท	แลัะบริษััทย์่อ็ย์อ็ีก	3	บริษััท	 
ประกอ็บธ้รกิจอ็ื�นั	ซีึ�งเป็นัธ้รกิจเกี�ย์วิเนัื�อ็งกับ 
ธ้รกิจพัฒนัาอ็สัำงห์าริมทรัพย์์	เช่นั	ธ้รกิจพัฒนัา 
อ็สำังห์าริมทรัพย์์เพื�อ็ให์้เช่า,	ธ้รกิจรับฝากข้าย์ 
ฝากเช่าอ็สำังห์าริมทรัพย์์	

	 นัาย์กรมเชษัฐ์	 วิิพันัธ์พงษั์	 ประธานั 
เจ้าห์นั้าที�บริห์าร	ASW	 เผู้ย์วิ่า	 เงินัที�ได้้จาก 
การระด้มท้นั	จะนัำาไปใช้เป็นัเงินัท้นัในัการพัฒนัา 
โครงการ	ชำาระคืนัเงินักู้สำถูาบันัการเงินั	แลัะเพิ�ม 
เงินัท้นัห์ม้นัเวิีย์นัข้อ็งบริษััท	
	 โด้ย์คาด้ห์วิังวิ่าจะทำาให์้กลั้่มบริษััทมี 
ศักย์ภาพในัการแข่้งขั้นัเพิ�มสูำงขึ้�นั	สำามารถูสำร้าง 
ผู้ลัต่อ็บแทนัที�ด้ีให์้กับผูู้้ถูือ็ห์้้นั	รวิมถูึงมีควิาม 
มั�นัคง	แข้็งแรง	สำามารถูเต่ิบโต่ได้้อ็ย์่างย์ั�งย์ืนั
ในัอ็นัาคต่
	 ข้ณะที�แผู้นังานัในัอ็นัาคต่	กลั้่มบริษััทมี 
แผู้นัพัฒนัาโครงการอ็สำังห์าริมทรัพย์์จำานัวินั	 
5	โครงการ	แบ่งเป็นั	คอ็นัโด้มิเนัีย์มแบบ	High	
Rise	2	โครงการ	มูลัค่ารวิมกว่ิา	3,000	ล้ัานับาท	 
แลัะแนัวิราบ	2	โครงการ	กวิ่า	617	ลั้านับาท	
รวิมถูึงคอ็มมูนัิต่ี�	มอ็ลัลั์	ชื�อ็โครงการ	Mingle	 
ตั่�งอ็ยู่์ที�	ถู.พห์ลัโย์ธินั	ต่.คลัอ็งห์นึั�ง	อ็.คลัอ็งห์ลัวิง	 
จ.ปท้มธานีั	เป็นัคอ็มมูนิัตี่�	มอ็ลัล์ั	ด้้านัห์น้ัาโครงการ	 
Kave	Town	พื�นัที�เช่า	2,548	ต่รม.	ซึี�งกำาลัังอ็ยู่์ระห์ว่ิาง 
การก่อ็สำร้าง
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ดร.สุุทธิิพล ทวีีชััยการ เลขาธิิการคณะกรรมการกำากับและสุ่งเสุริม 
การประกอบธุิรกิจประกันภััย (คปภั.) ให้้เกียรติิเยี�ยมชัมบูธิกิจกรรมของ  
บริษััท วิีริยะประกันภััย จำากัด (ห้มาชัน) โดยมี นายชัะเวีง รักษัายศ รองผูู้้จัดการ 
ฝ่่ายปฏิิบัติิการภัาค 3 (ภัาคติะวัีนออก) พร้อมทีมงาน ร่วีมให้้การต้ิอนรับ 
ภัายห้ลังพิธีิแถลงข่าวีเปิด “โครงการคปภ.เพืื่�อคนพิื่การ”ประจำาปี 2563 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่่า ประกันชีัวิีติ โดยคุณสุุกัญญา อิสุรานุวัีฒน์ชััย  
รองประธิานอาวุีโสุ งานสุ่�อสุารการติลาดและภัาพลักษัณ์องค์กร 
จัดกิจกรรม “Power Boxing Combat” การออกกำาลังกายฟิิติหุ่้น
กระชัับทุกสัุดสุ่วีนกับเทรนเนอร์สุาวีเฮลท์ตีิ� คุณเมจิ อโณมา คุ�ก 
กูรูด้านสุุขภัาพ โดยการเข้าร่วีมกิจกรรม จะเปลี�ยนเป็นเงินบริจาค 
150,000 บาทให้้กับสุถาบันราชัานุกูล กรมสุุขภัาพจิติ
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วิริยะฯร่วมสนับสนุน“โครงการคปภ.เพื่ื�อคนพื่ิการ”

จัดกิจกรรม“PowerBoxingCombat”

ภาพื้ข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กฟื้ผ.กดป้�มิส์ตัาร์ท์ธุ้รกิจำ 
ขายใบรับรองเครดิตัการผล้ิตัไฟื้ฟื้้าจำาก 
พื้ลั้งงานิห็ม้ินิเว่ยนิ ห็ร้อ REC โดยม่ิโตัโยต้ัา 
มิอเตัอร์ฯ เป็นิผ้่ซ้ื้�อ REC ห็ล้ายแรก พื้ร้อมิ 
ด่งกล้้่มิผ่้ผล้ิตัไฟื้ฟื้้า SPP – IPP เข้าร่วมิ
	 นัาย์สำ้พัฒนัพงษั์	พันัธ์มีเชาวิ์	รอ็งนัาย์ก 
รัฐมนัต่รีแลัะรัฐมนัต่รีว่ิาการกระทรวิงพลัังงานั	 
เปิด้เผู้ย์ภาย์ห์ลัังเป็นัประธานัในัพิธีเปิด้งานั	
“Thailand Clean Energy Network 2020” ว่ิา	 
ประเทศมีเป้าห์มาย์เข้้าสู่ำข้้อ็เสำนัอ็การมีส่ำวินัร่วิม 
ข้อ็งประเทศในัการลัด้ก๊าซีเรือ็นักระจกแลัะการ 
ด้ำาเนิันังานัด้้านัการเปลีั�ย์นัแปลังสำภาพภูมิอ็ากาศ	 
(Nationally	Determined	Contribution	:	NDC)	
	 ข้ณะเด้ีย์วิกันั		 การไฟฟ้าฝ่าย์ผู้ลัิต่ 
แห์่งประเทศไทย์	 (กฟผู้.)	ย์ังได้้นัำาใบรับรอ็ง 
เครด้ิต่การผู้ลัิต่ไฟฟ้าจากพลัังงานัห์ม้นัเวิีย์นั	
(Renewable	Energy	Certificate)	ห์รือ็	REC	
มาเป็นักลัไกช่วิย์สำ่งเสำริมให์้เกิด้การผู้ลัิต่	แลัะ
การใช้ไฟฟ้าจากพลัังงานัห์ม้นัเวีิย์นัในัประเทศ 
มากย์ิ�งข้ึ�นั	
	 นัาย์วิิบูลัย์์	ฤกษั์ศิระทัย์	ผูู้้วิ่าการ	กฟผู้.	
กลั่าวิวิ่า	กฟผู้.ได้้ร่วิมกับภาคีเครือ็ข้่าย์ผูู้้ผู้ลัิต่ 
ไฟฟ้า		 ด้ำาเนัินัมาต่รการลัด้ก๊าซีเรือ็นักระจก 

กฟื้ผ.กดัปุี�มขายเค้ริ่ด่ัตัพิ่ลั้งงานห็มุนเวียน

ในัภาคผู้ลัิต่ไฟฟ้ามาอ็ย์่างต่่อ็เนัื�อ็งต่ั�งแต่่ปี	62	
	 โด้ย์ปีนัี �จะเป็นัเปีแรกที �ได้้เริ �มมีการ 
ซีื�อ็ข้าย์เครด้ิต่พลัังงานัห์ม้นัเวิีย์นั	ห์รือ็	REC	
โด้ย์มีบริษััท	 โต่โย์ต่้า	 มอ็เต่อ็ร์	 ประเทศไทย์	
จำากัด้	เป็นัราย์แรกที�เครคิต่	REC	จาก	กฟผู้. 
ในัสัำญญาระย์ะสัำ�นั	1	ปี	จำานัวินั	10,000	REC	แลัะ 
ปัจจ้อ็ยู่์ระห์ว่ิางเจรจากับกล่้ัมอ้็ต่สำาห์กรรมอื็�นัๆ	 
อ็ีกห์ลัาย์ราย์
	 นัอ็กจากนัี�		 ย์ังได้้เปิด้โอ็กาสำให์้บริษััท 
ผูู้้ผู้ลัิต่ไฟฟ้าเอ็กชนัข้นัาด้ให์ญ่	 (IPP)	 แลัะ 
ข้นัาด้เล็ัก	(SPP)	ได้้มีส่ำวินัร่วิมในักลัไกซืี�อ็ข้าย์	REC	 
ห์รือ็เป็นัผูู้้ได้้รับสำิทธิ�ในัการซีื�อ็ข้าย์	REC	ด้้วิย์	

เนืั�อ็งจากบริษััทเห์ล่ัานีั�มีโรงไฟฟ้าเป็นัพลัังงานั 
ทด้แทนัจำานัวินัมาก	สำามารถูรอ็งรับควิามต้่อ็งการ
กล่้ัมอ้็ต่สำาห์กรรมที�ต้่อ็งการลัด้คาร์บอ็นัเครดิ้ต่ด้้วิย์ 
	 สำำาห์รับธ้รกิจซีื�อ็ข้าย์ใบรับรอ็งเครด้ิต่ 
การผู้ลัิต่พลัังงานัห์ม้นัเวิีย์นั	 (REC)	 รวิมทั�ง 
การให้์บริการรับรอ็ง	REC	ที�	กฟผู้.	ได้้รับสิำทธ์จาก	
The	International	REC	Standard	(I-REC)	 
ประเทศเนัเธอ็ร์แลันัด์้นัั�นั	กฟผู้.เป็นัผูู้้รับรอ็ง	REC	 
แต่่เพีย์งผูู้้เด้ีย์วิในัประเทศไทย์	โด้ย์ห์นั่วิย์การ 
ซีื�อ็ข้าย์	คือ็	REC	ซีึ�งคำานัวิณจากห์นั่วิย์ไฟฟ้า	
1	พันัห์นั่วิย์เท่ากับ	1	REC	เบื�อ็งต่้นัราคา	50	
บาทต่่อ็	1	REC


