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GUNKULรุุกลงทุุน1.5พัันล้าน

AOTแจ้้งอาคารุSAT-1คืบ95%
พัรุ้อมบรุิการุเฟส2เดืือนเม.ย.65

KKไอพัีโอ0.88บ./หุุ้้น
เปิิดืจ้อง วัันแรุก29ก.ย.
รุุกขยายสาขา เพิั�ม

สร้้างอาคาร้โซลาร้์รู้ฟท็็อปโลตััส

นายกุุลิิศ สมบััติิศิริิ ปลิัดกุริะทริวงพลิังงาน ในฐานะปริะธานกุริริมกุาริ  
กุาริไฟฟ้าฝ่่ายผลิิติแห่่งปริะเทศไทย (กุฟผ.) เป็นปริะธานในพิธีลิงนามบัันทึกุข้้อติกุลิงความริ่วมมือ 
ด้านยุทธศาสติริ์แลิะกุาริบัริิห่าริจััดกุาริองค์กุาริ ริะห่ว่าง กุฟผ. โดยนายวิบัูลิย์ ฤกุษ์์ศิริะทัย ผู้ว่ากุาริ กุฟผ. แลิะบัริิษ์ัท  
อู่กุรุิงเทพ จัำากัุด (บัอท.) โดย พลิเรืิอติรีิ เอกุ สาริสาส กุริริมกุาริผู้จััดกุาริ บัอท. เพื�อร่ิวมกัุนศึกุษ์าแนวทางในกุาริ 
พัฒนางานด้านยุทธศาสติริ์ แลิะกุาริพัฒนานวัติกุริริมในด้านติ่างๆ

พัฒนานวัตกรรมเรือไฟฟ้า...

นิิวส์์  คอนิเน็ิคท์์  -  GUNKUL ได้้ฤกษ์์โชว์ผลงานิก่อส์ร้้าง 
เท์ส์โก้ โลตััส์ ส์าขาส์มุุท์ร้ปร้าการ้ และส์าขาบางกร้ะดี้   
ผลงานิของบร้ิษ์ัท์ลูก  ตัั�งเป้าภายในิ 9 เด้ือนินิี�  
จะเปิด้ให้้บริ้การ้กว่า 5 ส์าขา คาด้ส์ร้้างกำาไร้ให้้กับ 

qอ่านิตั่อห้นิ้า 2

qอ่านิตั่อห้นิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - AOT แจ้ง  โคร้งการ้ก่อส์ร้้าง 
อาคาร้เที์ยบเครื้�องบินิร้องห้ลังที์� 1 ท่์าอากาศยานิ 
สุ์วร้ร้ณภูมิุ คืบ  95.23% พร้้อมุบริ้การ้เดื้อนิ  
เมุ.ย.65
	 นายนิติินัย	 ศิิริิสมริริถการิ	 กริริมการิ 
ผู้้�อำำานวยการิใหญ่่	บริิษััท	ท่าอำากาศิยานไทย	
จำำากัด	(มหาชน)	หรืิอำ	AOT	เปิิดเผู้ยว่า	ติามท่�	AOT	 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - KK เคาะร้าคาไอพีโอ 
0.88 บาท์ตั่อหุ้้นิ  เปิด้ขาย 29 ก.ย-1 ตั.ค. นิี�  
ฤกษ์์ดี้เข้าเท์ร้ด้ตัลาคมุนีิ� ห้วังนิำาเงินิขยายส์าขา   
พัฒนิาธุุร้กิจโตัแกร้่งร้ะยะยาว
 เมื�อำวันท่�	28	กันยายน	2563	นายริัฐชัย	
ธี่ริะธีนาวัฒน์	ปิริะธีานเจำ�าหน�าท่�บริิหาริริ่วม	
สายงานวาณิิชธีนกิจำ	-	ด�านติลาดทุน	บริิษััทหลักทรัิพย์ 
เคท่บ่	(ปิริะเทศิไทย)	จำำากัด	(มหาชน)	หรืิอำ	KTBST	 
ท่ �ปิริึษัาทางการิเงินและในฐานะผู้้ �จำัดการิ 
การิจำัดจำำาหน่ยและริับปิริะกันการิจำัดจำำาหน่าย

นิิตินิิยันิิตินิิยั

โศภชาโศภชา

 ศิิริิสมริริถการิ ศิิริิสมริริถการิ

ดำำาริงปิิยวุฒุิ์ิ �ดำำาริงปิิยวุฒุิ์ิ �
qอ่านิตั่อห้นิ้า 2

บร้ิษ์ัท์ไมุ่นิ้อยกว่า  70 ล้านิบาท์ตั่อปี
	 นางสาวโศิภชา	ดำาริงปิิยวุฒิ�	ปิริะธีาน 
เจำ�าหน�าท่�บริิหาริ	บริิษััท	กันกุลเอ็ำนจิำเน่ยริิ�ง	จำำากัด	 
(มหาชน)	หริือำ	GUNKUL	เปิิดเผู้ยว่า		เมื�อำวันท่�		 

ได�ดำาเนินการิก่อำสริ�างอำาคาริเท่ยบเครืิ�อำงบินริอำง 
หลังท่�	1	(Satellite	1	:	SAT-1)	ภายใติ�โคริงการิ 
พัฒนาท่าอำากาศิยานสุวริริณิภ้มิ	(ทสภ.ริะยะ	2)	นั�น 

เป้า9เดืือนเปิดืเพิ่่�มไดื้อีก5สาขา
25	ก.ย.63		บริิษััท	กันกุล	อำินฟิินิท	กริุ�ปิ	จำำากัด	 
ซึ่ึ�งเปิ็นบริิษััทในเคริือำ	 GUNKUL	 ได�ริ่วมพิธี่ 
เปิิดเทสโก�	โลตัิส	สาขาสมุทริปิริาการิ	ขนาดพื�นท่� 
ริวม	12,870	ติาริางเมติริ	ม้ลค่าการิลงทุนกว่า	
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324	ล�านบาทอำย่างเปิ็นทางการิ			
	 จำากก่อำนหน�าน่�ได�เปิิดเทสโก�	โลตัิส	สาขา 
บางกริะด่	ขนาดพื�นท่�ริวม	8,058	ติาริางเมติริ	
ม้ลค่าการิลงทุนกว่า	262	ล�านบาทไปิแล�ว				
		 ทั�ง	2	โคริงการิ	บริิษััท	กันกุล	อิำนฟิินิท	กรุิ�ปิ	 
จำำากัด	ได�ทำาสัญ่ญ่าร่ิวมกับ	บริิษััท	เอำก-ชัย	ด่สทริิบิวชั�น	 
ซิึ่สเทม	จำำากัด	(เทสโก�	โลตัิส)	จำากจำำานวน	5	แห่ง	 
ท่�ดำาเนินการิก่อำสริ�างอำาคาริให�เช่า	พริ�อำมติิดตัิ�งริะบบ 
ผู้ลิติโคริงการิโริงไฟิฟิ้าพลังงานแสงอำาทิติย ์
บนหลังคา	 (Solar	 rooftop)	สัญ่ญ่าเช่าเปิ็น 
ริะยะเวลา	20	ปิี				
		 สำาหริับงบในการิก่อำสริ�างและเช่าท่�ดิน 

GUNKUL

KK

AOT
	 ปิัจำจำุบัน	ภาพริวมแผู้นการิดำาเนินงาน 
แล�วเสริ็จำปิริะมาณิ	95.23%	ซึ่ึ�งงานก่อำสริ�าง 
โคริงสริ�างอำาคาริแล�วเสริ็จำทั�งหมดแล�ว		100%	 
ยังคงเหลือำการิดำาเนินการิด�านงานสถาปิัติยกริริม	 

หุ�นสมัญ่ขอำง	บริิษััท	คแอำนด์เค	ซึุ่ปิเปิอำริ์สโติริ์	
เซึ่าท์เทิร์ิน	จำำากัด	(มหาชน)	หรืิอำ	KK	เปิิดเผู้ยว่า 
บริิษััทได�กำาหนดริาคาเสนอำขายหุ�นสามัญ่ให�กับ 
ปิริะชาชนเป็ินครัิ�งแริก	(IPO)	จำำานวน	69	ล�านหุ�น	 
ม้ลค่าท่�ติริาไว�	(พาร์ิ)	หุ�นละ	0.50	บาท	ในริาคา 
หุ�นละ	0.88	บาท	คิดเป็ินอัำติริาส่วนริาคาต่ิอำกำาไริ 
สุทธีิติ่อำหุ�น(P/E	 ratio)	 เท่ากับ	 14.02	 เท่า	 
(pre	diluted)	
	 โดยริาคาดังกล่าวถือำเปิ็นริะดับริาคาท่� 
เหมาะสมกับปัิจำจัำยพื�นฐานขอำงบริิษััท	โดยจำะเปิิด 
ให�จำอำงซืึ่�อำหุ�นริะหว่างวันท่�	29	กันยายน	-	1	ตุิลาคมน่�	 
และคาดว่าสามาริถเข�าจำดทะเบ่ยนในติลาด 
หลักทริัพย์เอำ็ม	เอำ	ไอำ	ในติุลาคม	2563	โดยใช� 
ชื�อำย่อำในการิซืึ่�อำขายว่า	“KK”	เข�าเทริดในหมวดบริิการิ	

 ด�านนายกวิศิพงษ์ั	สิริิธีนนนท์สกุล	กริริมการิ 
ผู้้�จัำดการิ	KK	เผู้ยว่า	บริิษััทจำะนำาเงินท่�ได�จำากการิ 
ริะดมทุนในคริั�งน่�ไปิใช�ในการิขยายริ�านสาขา	 
เคแอำนด์เค	ซุึ่ปิเปิอำร์ิสโติร์ิ	ชำาริะคืนเงินก้�สถาบัน 
การิเงิน	และใช�เป็ินเงินทุนหมุนเว่ยน	เพื�อำริอำงรัิบ 
แผู้นขยายริ�านสาขาอำย่างติ่อำเนื �อำงจำำานวน	 
3-4	สาขาในแติ่ละปิี	
	 โดยมุ่งเน�นเปิิดริ�านสาขาในพื�นท่�จัำงหวัด 
สงขลา	พัทลุง	สต้ิล	และจัำงหวัดอืำ�นๆ	ในภาคใติ�	 
เพื�อำมุ่งส่้การิเป็ินริ�านสะดวกซืึ่�อำชั�นนำาในภาคใติ�	 
และเปิ็นริ�านค�าปิล่กสินค�าอำุปิโภคบริิโภค 
อำันดับแริกๆ	ท่�ผู้้�บริิโภคนึกถึงภายใติ�แนวคิด	 
“ซื้ื�อของคร้บ พบของถููก ถููกท์ุกวันิ ท์ี� K&K  
ทุ์กส์าขา ใกล้บ้านิคุณ” เพื�อำเพิ�มศัิกยภาพขอำง 
บริิษััทให�ม่ความแข็งแกร่ิงและม่อัำติริาการิเติิบโติ
ท่�ด่ในอำนาคติ

	 “บริิษััทมั�นใจำว่าธุีริกิจำในอำนาคติขอำง	KK	 
จำะสามาริถขยายตัิวต่ิอำไปิได�อ่ำกมาก	จำากเงินทุน 
หมุนเว่ยนท่�ม่มากขึ�นซึึ่�งจำะทำาให�บริิษััทม่ฐานะ 
ทาการิเงินท่�แข็งแกงขึ�น	ม่ชื�อำเส่ยงเปิ็นท่�ริ้�จำัก	
และได�ริับการิยอำมริับในฐานะท่�เปิ็นบริิษััท 
จำดทะเบ่ยนในติลาดหลักริัพย์	mai	ท่�สำาคัญ่ 
สามาริถสริ�างผู้ลติอำบแทนให�กับผู้้�ถือำหุ�นได� 
อำย่างยั�งยืนในอำนาคติ”นายกวิศิพงษั์กล่าว

ริะยะยาวอำย่้ท่�ปิริะมาณิ	300	ล�านบาทต่ิอำสาขา	
ซึ่ึ�งทาง	Gunkul	ได�สัดส่วนถือำคริอำง	75%	และ 

อัำติริาผู้ลติอำบแทนจำากการิลงทุน	(EIRR)	ด่กว่า 
การิทำา	Solar	rooftop		
	 ขณิะเด่ยวกัน	บริิษััทได�รัิบสิทธิีในการิให� 
บริิการิติิดติั�ง	Solar	rooftop	ในทุกสาขา	ซึ่ึ�งได� 
ผู้ลติอำบแทนจำาก	Solar	Rooftop	ติลอำดอำายุ 
การิเช่าด�วยอำัติริาผู้ลติอำบแทนจำากการิลงทุน	 
2	หลัก	หากนับริวมการิได�ผู้ลติอำบแทนทั�งการิ 
เช่าและการิให�บริิการิ	Rooftop	แล�ว		ถือำว่าได�รัิบ 
ผู้ลติอำบแทนจำากการิลงทุนท่�ด่
		 ทั�งน่�	ได�ติั�งเปิ้าหมายภายใน	9	เดือำนน่�	 
จำะเปิิดให�บริิการิกว่า	 5	 สาขา	 ใช�เงินลงทุน 
ปิริะมาณิ	1,500	ล�านบาท	อัำติริาการิก้�ยืม	70/30	 
เมื�อำดำาเนินการิเสร็ิจำสิ�นจำะสามาริถสริ�างผู้ลติอำบแทนเป็ิน 
กำาไริให�	Gunkul	ไม่น�อำยกว่า		70	ล�านบาทติ่อำปิี

 ในส่วนขอำงริะบบสายพานลำาเล่ยงกริะเป๋ิา 
ม่ความคืบหน�าดำาเนินการิปิริะมาณิ	75.51%	 
อำย่้ริะหว่างติิดตัิ�งริะบบ	Individual	Carrier	System	 
(ICS)	และ	Make-up	Carousels	ริวมทั�งเชื�อำมต่ิอำ 
ริะบบ	High	Level	Control	โดยเมื�อำดำาเนินการิ 
แล�วเสริ็จำ	หลังจำากน่�จำะเปิ็นการิทดสอำบริะบบ 
โดยใช�เวลาปิริะมาณิ	12	เดือำน	
	 ทั �งน่ �		 เมื �อำการิดำาเนินการิด�านติ่างๆ	
ขอำงอำาคาริ	SAT-1	แล�วเสริ็จำ	หลังจำากนั�นจำะ 
ทดสอำบการิเติร่ิยมความพริ�อำมการิเปิิดให�บริิการิ	 
(Operation	Readiness	and	Airport	Transfer	 
:	ORAT)	คาดว่าจำะทำาการิทดสอำบริะบบการิ 
ปิฏิิบัติิงานติ่างๆ	 ริ่วมกันแล�วเสริ็จำในเดือำน		
เม.ย.65

งานติกแต่ิงภายใน	งานภ้มิทัศิน์	และติิดตัิ�งริะบบ 
ปิริะกอำบอำาคาริฯ	
	 สำาหรัิบริถไฟิฟ้ิาขนส่งผู้้�โดยสาริอัำติโนมัติิ	 
(Automated	People	Mover	:	APM)	ม่ความคืบหน�า 
ปิริะมาณิ	71.43%	ซึึ่�ง	AOT	ได�รัิบริถไฟิฟ้ิามาแล�ว	 
2	ขบวน	จำากทั�งหมด	6	ขบวน	โดยอำย้่ริะหว่าง 
การิทดสอำบการิใช�งานด�วยริะบบไฟิฟ้ิา	(Static	 
Test)	ส่วนริถไฟิฟิ้าฯ	อำ่ก	4	ขบวนอำย้่ริะหว่าง 
ดำาเนินการิผู้ลิติและจำะทยอำยส่งมอำบในเดือำน
ติ.ค.และ		พ.ย.63		น่�
	 เมื�อำรัิบริถไฟิฟ้ิาฯคริบทั�งหมดแล�ว	จำะเริิ�ม 
ทดสอำบริะบบริ่วมกันอำ่กคริั �ง	 ซึ่ ึ �งใช�เวลา 
ปิริะมาณิ	4	เดือำน	คาดว่าจำะพริ�อำมบริิการิได� 
ปิริะมาณิเดือำน		เม.ย.64

กวิศิพงษ์์กวิศิพงษ์์
สริิิธนนนท์ส์กลุสริิิธนนนท์ส์กลุ
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ดร.ธััญญวััฒน์์ เกษมสุุวัรรณ ผู้้�อำำ�น์วัยก�รศู้น์ย์น์วััตกรรม บริษัท ไทยย้เน่์�ยน์กรุ�ป จำำ�กัด  
(มห�ชน์) เข้��รับร�งวััล Prime Minister Award: National Startup 2020 ใน์ประเภท 
Best Brotherhood of the Year เป็น์ร�งวััลเพื่่�อำเป็น์ก�รประก�ศูเก่ยรติคุุณและ 
เชิดช้เก่ยรติแก่อำงค์ุกรข้น์�ดใหญ่ท่�ม่ศัูกยภ�พื่สุร��งก�รเติบโตให�กับบริษัทสุต�ร์ทอัำพื่ 
ม่สุ่วัน์สุ่งเสุริม สุนั์บสุนุ์น์ก�รพัื่ฒน์�ระบบนิ์เวัศูข้อำงสุต�ร์ทอัำพื่ ก�รสุ่งเสุริมสุ�ม�รถ
สุร��งผู้ลกระทบต่อำระบบนิ์เวัศูข้อำงสุต�ร์ทอัำพื่ใน์ระดับประเทศู

บมจำ.ไทยสุมุทรประกัน์ช่วิัต รักคุ่อำพื่ลังข้อำงช่วิัต โดยคุุณนุ์สุร� (อัำสุสุกุล) 
บัญญัติปิยพื่จำน์์ กรรมก�รผู้้�จัำดก�ร มอำบเงิน์จำำ�น์วัน์ 1,000,000 บ�ท  
จำ�กกิจำกรรม “โอชิิชิวนทำำ�ดีี บริิจ�คเพ่ื่�อสร้ิ�งวัคซีีนโควิดี-19” ให�แก่  
ศู.น์พื่.สุุทธัิพื่งศู์ วััชรสุิน์ธัุ คุณบด่ คุณะแพื่ทยศู�สุตร์ จำุฬ�ลงกรณ์ 
มห�วิัทย�ลัย และผู้้�อำำ�น์วัยก�รโรงพื่ย�บ�ลจุำฬ�ลงกรณ์ สุภ�ก�ช�ดไทย  
เพ่ื่�อำสุนั์บสุนุ์น์โคุรงก�รร่วัมพัื่ฒน์�วััคุซ่ีน์โคุวิัด-19 ด�วัยเทคุโน์โลย่ mRNA 
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ไทยยูเนี่ยนคว้ารางวัล Prime Minister Award

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 1,000,000 บาท

ภาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – SCB ร่้วมุมืุอ GUAVAPAY  
เด้ินิห้นิ้าพัฒนิาขีด้ความุส์ามุาร้ถูท์าง 
เท์คโนิโลยีด้้านิการ้เงินิ เปิด้ให้้บริ้การ้รั้บเงินิ 
โอนิเข้าจากปร้ะเท์ศอังกฤษ์และกลุ่มุปร้ะเท์ศ 
ในิยุโร้ปมุาไท์ย ยกร้ะดั้บการ้รั้บเงินิโอนิจาก 
ตั่างปร้ะเท์ศแบบไร้้ร้อยตั่อ
	 นายศิิโริติม์	วิชยาภัย	ผู้้�ช่วยผู้้�จัำดการิใหญ่่	
ผู้้�บริิหาริสายงาน	 GTS	 and	 Ecosystems	
ธีนาคาริไทยพาณิิชย์	จำำากัด	(มหาชน)	หรืิอำ	SCB	 
เปิิดเผู้ยว่า	 การิเข�ามาขอำงดิจำิทัลเทคโนโลย ่
ทำาให�ความติ�อำงการิขอำงล้กค�าเปิล่�ยนไปิอำย่างริวดเร็ิว	 
ริ้ปิแบบและพฤติิกริริมในการิทำาธีุริกริริมทาง 
การิเงินเปิล่�ยนไปิ	โดยหันมาใช�บริิการิผู่้านดิจิำทัล 
แพลติฟิอำริ์มมากขึ�น	
	 นอำกจำากน่�	สถานการิณิ์การิแพริ่ริะบาด 
ขอำงไวรัิสโควิด-19	ถือำเป็ินตัิวเร่ิงสำาคัญ่ท่�ทำาให� 
ช่อำงทางดิจิำทัล		โดยเฉพาะโมบายแบงก์กิ�งเติิบโติ 
อำย่างริวดเริ็ว	เพริาะล้กค�าหล่กเล่�ยงการิสัมผู้ัส 
เงินสด	และหล่กเล่�ยงจำากเดินทางโดยไม่จำำาเป็ิน	 
ซึ่ึ�งธีนาคาริม่ความมุ่งมั�นและให�ความสำาคัญ่
กับการินำาเอำาเทคโนโลย่อำันทันสมัยมาเปิ็น 
แกนสำาคัญ่ในการิพัฒนาข่ดความสามาริถใหม่ๆ	 

ศิโรติม์ ์ศิโรติม์ ์
วุชิยาภัยั วุชิยาภัยั 

SCBเปิิดืตััวับริุการุรัุบเงินโอนข้ามทุวีัปิ

ให�กับบริิการิทางการิเงิน	ริวมถึงการิร่ิวมมือำกับ 
พันธีมิติริทางธีุริกิจำชั�นนำาจำากทั�ว
 โดยล่าสุด	ธีนาคาริได�จัำบมือำกับ	GUAVAPAY	 
ผู้้�ให�บริิการิโอำนเงินริะหว่างปิริะเทศิชั�นนำาจำากปิ
ริะเทศิอัำงกฤษั	เปิิดให�บริิการิ	“รั้บเงินิโอนิจาก 
ปร้ะเท์ศอังกฤษ์และกลุ่มุปร้ะเท์ศในิยุโร้ป 
มุายังปร้ะเท์ศไท์ย” โดยธีนาคาริจำะเป็ินสื�อำกลาง 
ในการิกริะจำายเงินเข�าส้่บัญ่ช่ผู้้�ริับปิลายทาง
ในปิริะเทศิไทยผู้่านริะบบพริ�อำมเพย์เปิ็นสกุล
ไทยบาทแบบเริ่ยลไทม์	ซึ่ึ�งจำะม่ความสะดวก	
ริวดเริ็ว	ปิลอำดภัย	

	 นอำกจำากน่�	ยังได�ผู้สานความแข็งแกริ่ง 
และเชื�อำมต่ิอำเทคโนโลย่ท่�ทันสมัยขอำง	RippleNet	 
เคริือำข่ายการิชำาริะเงินและการิโอำนเงินชั�นนำา 
ริะดับโลก	ซึึ่�งเป็ินหนึ�งในพันธีมิติริขอำงธีนาคาริ 
มาช่วยให�ล้กค�าขอำง	GUAVAPAY	สามาริถ 
ทำาธุีริกริริมได�ติลอำด	24	ชั�วโมง	ซึึ่�งธีนาคาริคาดหวังว่า 
จำะสามาริถยกริะดับปิริะสบการิณ์ิการิทำาธุีริกริริม 
รัิบเงินโอำนต่ิางปิริะเทศิแบบไริ�ริอำยต่ิอำให�กับล้กค�า	 
เพื�อำอำำานวยความสะดวกและเพิ�มศิักยภาพ 
การิให�บริิการิทางการิเงินคริอำบคลุมและติอำบโจำทย์ 
ความติ�อำงการิขอำงล้กค�าได�อำย่างติริงจำุด


