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BPPรุุกซ้ื้�อโรุงไฟฟ้าแก๊ส

ตลท.เปิิดตัวSETLinkบนม้ือถ้ือ 
ตอบโจทย์์ บจ.ทุกการุใช้้งาน

PRAPATเทรุด 20 ต.ค.น้�
พ้ื้�นฐานแกรุ่ง-โตต่อเน้�อง
รุะดมืทุนขย์าย์ธุุรุกิจ

หวัังปีี64ได้้ข้้อสรุุปีในสหรุัฐ

ดร.สุุทธิิพล ทวีีชััยการ เลขาธิิการ คณะกรรมการกำากับและสุ่งเสุริม
การประกอบธุิรกิจประกันภััย (คปภั.) พร้อมคณะผู้้้บริหาร สุำานักงาน คปภั. ร่วีมแสุดงควีามยินดีกับตััวีแทนฯ 
บริษััท ไทยประกันชีัวิีตั จำากัด (มหาชัน)  ที�ได้รับรางวัีล “ตััวแทนประกัันชีีวิตัคุุณภาพดีีเด่ีน” ในพิธีิมอบรางวัีล 
ประกันภััยดีเด่นครบวีงจร ประจำาปี 2563 โดยมีนายพิชััย ยอวิีทยา ผู้้้ช่ัวียกรรมการผู้้้จัดการใหญ่่ ฝ่่ายกิจการ 
ตััวีแทน ให้การตั้อนรับ

ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น...

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – BPP เล็็งส์รุุปซ้ื้�อโรุงไฟฟ้าแก๊๊ส์ในิส์หรัุฐฯ ปี 64 แย้้มอย่้�รุะหว�างศึึก๊ษาอีก๊ 
หล็าย้แห�ง ขนิาดก๊ำาลั็งก๊ารุผลิ็ตโรุงล็ะไม�ตำ�าก๊ว�า 800 เมก๊ะวัตต์ ลุ็ย้ขย้าย้ล็งทุ์นิต�างปรุะเท์ศึ 
ต�อเนิ้�อง เนิ้นิเติบโตตามบรุิษัท์แม� ย้ังมั�นิใจก๊ำาล็ังก๊ารุผล็ิตในิม้อแตะ 5,300 เมก๊ะวัตตใ์นิปี 68  
คาดผล็ปรุะก๊อบก๊ารุปี 64 เติบโตก๊้าวก๊รุะโดด

qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ตล็ท์. เปิดตัว “SETLink”  
mobile application เพิ่ิ�มความส์ะดวก๊แก๊� 
บรุิษัท์จดท์ะเบีย้นิในิก๊ารุเผย้แพิ่รุ�ข�าวแล็ะ
รุาย้งานิของบรุิษัท์
 นายแมนพงศ์์ เสนาณรงค์์ รองผู้้�จััดการ  
หััวหัน�าสายงานผู้้�ออกหัลัักทรัพย์ ตลัาดหัลัักทรัพย์ 
แหั่งประเทศ์ไทย (ตลัท.) เปิดเผู้ยว่า ตลัท. 

นิิวส์์  คอนิเน็ิคท์์  -  PRAPAT ได้เวล็านิำา  IPO  
จำานิวนิ  100  ล้็านิหุ้นิ  ล็งส์นิามเท์รุด  20  ต.ค.นีิ�   
นิำาเงินิรุะดมทุ์นิขย้าย้ธุุรุกิ๊จ “Cleaning Hygiene  
Solutions”
 ผู้้�ส่�อข่่าว  “นิวส์  ค์อนเน็ค์ท์” รายงานว่า 
วันท่�  20  ต.ค์.63  น่�  บริษััท พ่รพัฒน์ เทค์โนโลัย่  
จัำากัด (มหัาชน) หัร่อ  PRAPAT ผู้้�นำาด�าน 
เทค์โนโลัย่ทำาค์วามสะอาด แลัะฆ่่าเช่�อ  เข่�าจัด 
ทะเบ่ยนแลัะทำาการซ่ื้�อข่ายในตลัาดหัลัักทรัพย์   
เอ็ม  เอ  ไอ  (Mai)  เป็นวันแรก

กิริณกิริณ

แมนพงศ์์แมนพงศ์์

ลิมิปพยอมลิมิปพยอม

เสนาณรงค์ ์เสนาณรงค์ ์
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ได�พัฒนาประสิทธิิภาพการใหั�บริการบริษััทจัด 
ทะเบ่ยน (บจั.) อย่างต่อเน่�อง ผู่้านระบบ SET Link

มั่ั�นใจหนุนผลงานโตกรุะโด้ด้
 นายกิรณ ลิัมปพยอม ประธิานเจั�าหัน�าท่� 
บริหัาร บริษััท บ�านป้ เพาเวอร์ จัำากัด (มหัาชน) 
หัร่อ BPP หัน่�งในผู้้�นำาธิุรกิจัผู้ลัิตแลัะจัำาหัน่าย 
ไฟฟ้าในภ้มิภาค์เอเช่ย-แปซื้ิฟิก เปิดเผู้ยว่า
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บริษััทอย้่ระหัว่างศ์่กษัาการลังทุนโรงไฟฟ้า 
ก๊าซื้ธิรรมชาติในสหัรัฐฯ โดยการเข่�าซ่ื้�อกิจัการ  
(M&A) อย้่หัลัายโรง ข่นาดกำาลัังการผู้ลัิต 
โรงลัะไม่ตำ�ากว่า 800 เมกะวัตต์ ค์าดว่าจัะม ่
ค์วามชัดเจันการลังทุนภายในปี 64
 การลังทุนดังกล่ัาว เป็นการข่ยายการลังทุน 

BPP

PRAPAT

ตลท.

 โดย  PRAPAT เสนอข่ายหัุ�นสามัญ 
เพิ�มทุนใหั�กับประชาชนเป็นค์รั�งแรก หัร่อ IPO  
จัำานวน 100 ลั�านหุั�น คิ์ดเป็น 29.41% ข่องจัำานวน 
หุั�นสามัญทั�งหัมดหัลัังการเสนอข่ายหุั�นในค์รั�งน่�  
ม้ลัค่์าท่�ตราไว�หุั�นลัะ 0.50 บาท โดย กำาหันดราค์า  
IPO ท่�หุั�นลัะ 1.50 บาท คิ์ดเป็นอัตราส่วนราค์า 
ต่อกำาไรสุทธิิ (P/E Ratio) 11.90 เท่า
 นายส่บพงศ์์ เกตุนุติ รองประธิานกรรมการ 
บริษััท  แลัะผู้้�ก่อตั�ง  PRAPAT  กล่ัาวว่า บริษััทจัะ 
นำาเงินจัากการระดมทุนไปใช�ข่ยายธุิรกิจั “Cleaning  
Hygiene Solutions” รวมถ่ึงการพัฒนา แลัะเพิ�ม 

ม้ลัค์่าข่องบริษััท ด�วยการลังทุนในระบบบัญช่ 
แลัะระบบค์วบคุ์มการผู้ลิัต แลัะการลังทุนก่อสร�าง 
ค์ลัังสินค์�าเพิ�มเติม เพ่�อใหั�บริษััทเติบโตอย่าง 
มั�งค์งแลัะสร�างผู้ลัตอบแทนท่�ด่แก่ผู้้�ถึ่อหัุ�น
 ทั�งน่�  ผู้ลัการดำาเนินงานข่องบริษััท ในช่วง 
ปี 2560 ถ่ึงปี 2562 ท่�ผู่้านมา บริษััทม่รายได�จัากการ 
ข่ายแลัะใหั�บริการเติบโตอย่างต่อเน่�อง  โดยม่อัตรา 
การเติบโตเฉลั่�ยต่อปี (CAGR) เท่ากับ 5.23% 
 โดยผู้ลัการดำาเนินงานงวด 6 เด่อนแรก 
ข่องปี 2563 บริษััทม่กำาไรสุทธิิส่วนข่องผู้้�ถ่ึอหุั�น 
บริษััทจัำานวน 11.09 ลั�านบาท ลัดลังจัาก 
งวดเด่ยวกันข่องปีก่อนหัน�า จัำานวน 2.38 ลั�านบาท  
เป็นผู้ลัมาจัากสถึานการณ์โค์วิด-19 ก่อนธุิรกิจั 

ตามบริษััท บ�านป้ จัำากัด (มหัาชน) หัร่อ BANPU  
ท่�ได�ม่การลังทุนในแหัล่ังก๊าซื้ธิรรมชาติบาร์เนตต์  
กับมาร์เซื้ลัลััส ก่อนหัน�าน่�
 นอกจัากน่� BPP ยังมองหัาโอกาสการ 
ลังทุนในต่างประเทศ์ต่อเน่�อง โดยจัะเน�นข่ยาย 
การลังทุนในประเทศ์ท่� BANPU ดำาเนินการลังทุน 
อย้่แลั�ว รวมถึ่งการลังทุนในประเทศ์ท่�ม่ค์วาม 
ต�องการใช�ไฟฟ้าส้ง เศ์รษัฐกิจัเติบโต ไม่ว่าจัะเป็น 
ประเทศ์เว่ยดนาม จั่น อินโดน่เซื้่ย ออสเตรเลั่ย 
แลัะญ่ปุ�น
 ข่ณะเด่ยวกันในปี 64 เตร่ยม COD  
โค์รงการโรงไฟฟ้าโซื้ลัาร์ฟาร์มท่�ญ่�ปุ�น 2 โค์รงการ  
กำาลัังการผู้ลัิตรวม 30 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า 
พลัังงานลัมหัวินเจัา ระยะท่� 1 ในเว่ยดนาม กำาลััง 
ผู้ลิัต 30 เมกะวัตต์ COD ในไตรมาส 1/64 แลัะ 
ในประเทศ์เว่ยดนามยังอย้่ระหัว่างศ์่กษัาการ 
ลังทุนในเฟสท่� 2-3 โค์รงการลัมหัวินเจัา กำาลััง 

การผู้ลัิตรวม 50 เมกะวัตต์ ค์าดจัะได�ข่�อสรุป 
ค์ร่�งหัลัังข่องปี 64 
  ปัจัจัุบัน BPP ม่กำาลัังการผู้ลัิตในม่อ 
ตามสัดส่วนการถ่ึอหุั�น 2,810 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 
โค์รงการท่ � COD แลั�ว 2,285 เมกะวัตต์  
ข่ณะเด่ยวกัน BPP ม่เป้าหัมายข่ยายกำาลัังผู้ลิัต 
ใหั�ถ่ึง 5,300 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นกำาลัังการผู้ลิัต 
พลัังงานหัมุนเว่ยน 800 เมกะวัตต์ ภายในปี 68 
 ส่วนผู้ลัประกอบการในค์ร่�งหัลัังปี 63 
ค์าดจัะเติบโตด่กว่าค์ร่�งปีแรก เน่�องจัากช่วง 
ค์ร่�งปีหัลัังไม่ม่การหัยุดซื้่อมบำารุงโรงไฟฟ้า 
หังสาในลัาว พร�อมกับได�รับปัจัจััยหันุนจัาก 
โรงไฟฟ้าท่� COD เข่�ามาใหัม่ในปีน่� 459 เมกะวัตต์ 
ส่วนปี 64 มั �นใจัผู้ลัประกอบการเติบโต 
ก�าวกระโดด เน่�องจัากจัะรับร้�รายได�โค์รงการ 
โรงไฟฟ้าซื้านซื้่ลั้่กวงในจั่น กำาลัังผู้ลัิตตาม 
สัดส่วนการลังทุน 396 เมกะวัตต์เต็มปี

ค์วามยั�งย่นสำาหัรับ บจั. รวมถ่ึงค่้์ม่อการใช�งาน 
แบบลัะเอ่ยด พร�อมเพิ�มการใหั�บริการด�านข่�อม้ลั  
การวิเค์ราะห์ัจัากหัน่วยงานพันธิมิตรท่�เก่�ยวข่�อง 
กับ บจั.
 “SETLink” mobile application เป็นการ 
ทำางานข่องแพลัตฟอร์ม SETLink บนม่อถึ่อ 
ซื้่ �ง บจั. สามารถึอนุมัติแลัะเผู้ยแพร่ข่่าว 
แลัะรายงานข่องบริษััท ทั�งแบบทันท่ แลัะแบบ 
ตั�งเวลัาล่ัวงหัน�า พร�อมเข่�าถ่ึงข่�อม้ลัข่่าวสารได� 
ตลัอดเวลัา นอกจัากน่� จัะได�รับการแจั�งเต่อน 
การปฏิิบัติงานเพ่ �อไม่ใหั�พลัาดงานท่�สำาค์ัญ 
ผู้่านแอปพลัิเค์ชัน โดยสามารถึดาวน์โหัลัด 
แอปพลัิเค์ชันได�ตั�งแต่ 19 ต.ค์. 63 เป็นต�นไป” 
นายแมนพงศ์์ กลั่าว

  นอกจัากน่� ตลัท. ได�ปรับโฉมเว็บไซื้ต์ 
“SETLink” ใหัม่บน www.setlink.set.or.th ใหั�ม่ 
ร้ปแบบการนำาเสนอแลัะฟังก์ชันการใช�งาน 
ท่�ทันสมัยแลัะสะดวกยิ�งข่่�น อาทิ ตารางกิจักรรม  
การประชุมสำาคั์ญ แลัะบริการ “ESG Development  
Services” ศ์้นย์รวมข่�อม้ลัแลัะบริการด�าน 

ท่�รวมศ์้นย์การปฏิิบัติงานตามกฎเกณฑ์์ แลัะ 
รวบรวมข่�อม้ลัประกาศ์ แนวปฏิิบัติ กิจักรรม 
ท่�เก่�ยวข่�องกับ บจั.
 ลั่าสุด ได�พัฒนา “SETLink” mobile  
application เพ่�ออำานวยค์วามสะดวกมากยิ�งข่่�น 
ด�วยการทำางานผู้่านทาง mobile application 
โดยสอดค์ลั�องกับวิสัยทัศ์น์ ตลัท. “To Make the  
Capital Market ‘Work’ for Everyone” เพิ�มประ 
สิทธิิภาพการใหั�บริการ แลัะตอบสนองค์วาม 
ต�องการข่องผู้้�ร่วมตลัาด โดยเป็นส่วนหัน่�งข่อง 
แผู้นกลัยุทธ์ิการสร�างการเติบโตอย่างม่ประสิทธิิภาพ  
(Grow with Efficiency) 

จัะค์่อยๆ กลัับมาฟ้�นตัว ในช่วงเฝ้้าระวังการ 
ระบาดข่องโค์วิด-19

สืบืพงศ์ ์สืบืพงศ์ ์
เกตุนุุตุ ิเกตุนุุตุ ิ
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คุุณคุณิสสร์์ ศรี์วชิิร์ะปร์ะภา ปร์ะธานเจ้้าหน้าทีี่�บริ์หาร์ พร้์อมคุณะกร์ร์มการ์ 
และผู้้้บริ์หาร์ บริ์ษััที่ เน็กซ์์ พอยท์ี่ จ้ำากัด (มหาชิน) หรื์อ  NEX ถ่่ายภาพร่์วมกัน 
ในงานปร์ะชุิมวิสามัญผู้้้ถื่อหุ้นคุรั์�งทีี่� 3/2563 โดยทีี่�ปร์ะชุิมมีมติิเห็นชิอบให้ผู่้าน 
ทุี่กวาร์ะ และได้ติอกยำ�าว่าภาพร์วมธุร์กิจ้ของบริ์ษััที่ฯ นับต่ิอจ้ากนี�จ้ะเติิบโติ 
อย่างแข็งแกร่์งมากยิ�งข้�น ขอให้ผู้้้ถื่อหุ้นเชืิ�อมั�นในศักยภาพทีี่มผู้้้บริ์หาร์และ 
การ์ปรั์บโคุร์งสร้์างธุร์กิจ้ใหม่ ซ้์�งจ้ะที่ำาให้บริ์ษััที่ฯเติิบโติอย่างแข็งแกร่์ง

นายกร์ณ์ ณร์งค์ุเดชิ ปร์ะธานกร์ร์มการ์บริ์หาร์ และปร์ะธานเจ้้าหน้าทีี่�ฝ่่ายปฏิิบัติิการ์  
ร่์วมกับ คุุณณติฤณ วนกุลธร์ร์ม ผู้้้อำานวยการ์ฝ่่ายการ์ติลาด บริ์ษััที่ ทีี่ทีี่ซี์ มอเติอร์์  
จ้ำากัด ผู้้้จั้ดจ้ำาหน่ายร์ถ่ยนต์ิเมอร์์เซ์เดส-เบนซ์์ จั้ดงานสุดเอ็กคุล้ซี์ฟคุำ�าคืุน 
แห่งดวงดาวทีี่�เด่นจ้รั์ส “The Estelle Night Enchanting and Dazzling”  
เพื�อให้ล้กคุ้าได้เข้าชิมห้องตัิวอย่างดีไซ์น์ใหม่ และร์ถ่ยนต์ิสุดหร้์ Mercedes- 
AMG GT R ณ สำานักงานขายโคุร์งการ์ดิ เอสเที่ลล์ พร้์อมพงษ์ั เมื�อเร็์วๆ  นี� 
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มติผู้ถือหุ้นNEXผ่านทุกวาระ

RML-ทีทีซีีมอเตอร์จััดงานสุุดเอ็กซ์ีคลููซีีฟ

ภาพิ่ข�าว

นิิวส์์  คอนิเน็ิคท์์  -  “ออมสิ์นิ” จัดเต็มโปรุโมชัั่�นิ  
รุ�วม Money Expo 2020  ชั่วนิออมเงินิฝาก๊ 
107 วันิ ดอก๊เบี�ย้ส์่งส์ุด 10% ต�อปี ส์ินิเชั่้�อ 
เคหะ ดอก๊เบี�ย้ปีแรุก๊ 0% พิ่รุ้อมลุ้็นิอัตรุาดอก๊เบี�ย้ 
พิ่ิเศึษ 1% นิานิ 3 ปี
 นายวิทัย รัตนากร ผู้้�อำานวยการธินาค์าร 
ออมสิน เปิดเผู้ยว่า ธินาค์ารฯ ได�นำานวัตกรรม 
ทางการเงินค์รบวงจัรเข่�าร่วมงานมหักรรมการเงิน  
Money Expo 2020 ค์รั�งท่� 20 ระหัว่างวันท่� 
22-25 ต.ค์. 2563 ณ อาค์ารชาเลันเจัอร์ 1-2 
อิมแพค์เม่องทองธิาน่ 
 สำาหัรับปีน่� ธินาค์ารฯ ได�นำาเสนอ เงินฝ้าก 
เผู้่�อเร่ยกพิเศ์ษั 107 ในโอกาสท่�ปีน่�ธินาค์าร 
ออมสินม่วาระค์รบ 107 ปี โดยม่ระยะเวลัาฝ้าก 
107 วัน อัตราดอกเบ่�ยแบบขั่�นบันได (Step Up)  
วันท่� 1-45 = 1.00% ต่อปี วันท่� 46- 88 = 2.00%  
ต่อปี แลัะ วันท่� 89-107 = 10.00% ต่อปี คิ์ดเป็น 
อัตราดอกเบ่�ยสุทธิิเฉล่ั�ย 3.00% ต่อปี ดอกเบ่�ย 
ได�รับยกเว�นภาษ่ั รับฝ้ากเฉพาะบุค์ค์ลัธิรรมดา 
อายุตั�งแต่ 15 ปีข่่�นไป ฝ้ากได�ค์นลัะ 1 บัญช่  
เปิดบัญช่ขั่�นตำ�า 10,000 บาท ฝ้ากส้งสุดไม่เกิน 
รายลัะ 500,000 บาท
 โดยผู้้�ฝ้ากสามารถึรับใบจัองสิทธิิ�ภายในงาน 
ทั�ง 4 วัน รวม 1,400 สิทธิิ� แบ่งเป็น 7 รอบๆ ลัะ 
200 สิทธิิ� (ผู้้�ฝ้ากทั�วไป 100 สิทธิิ� ผู้้�ฝ้ากอายุ 60 ปี 
ข่่�นไป 100 สิทธิิ�) ซ่ื้�งจัะเปิดบัญช่ภายในงานหัร่อ 
นำาไปเปิดบัญช่ท่�สาข่าใดก็ได�ระหัว่างวันท่� 22 ต.ค์.  

ออมืสินจัดเต็มืโปิรุโมืชั้�นมัืนน้�  เอ็กซื้โปิ

ถึ่งวันท่� 1 พ.ย. 63 
 ด�านโปรโมชั�นเงินก้� ประกอบด�วย สินเช่�อ 
เค์หัะ สำาหัรับผู้้�ท่�กำาลัังตัดสินใจัซื้่�อท่�อย้อ่าศ์ัย  
ปล้ักสร�าง ต่อเติมซ่ื้อมแซื้ม หัร่อไถ่ึถึอนจัำานอง 
จัากสถึาบันการเงินอ่�น อัตราดอกเบ่�ยปีแรกค์งท่�  
0% ปีท่� 2 = 3.00% ต่อปี ปีท่� 3 = 3.750% ต่อปี 
จัากนั�นปีท่� 4 เป็นต�นไป คิ์ดอัตราดอกเบ่�ย MRR-
1.250% ต่อปี (ปัจัจัุบัน MRR ข่องธินาค์ารฯ 
= 6.245%) รวมแลั�วอัตราดอกเบ่�ยเฉลั่�ย 3 ปี 
อย้่ท่� 2.250%
 ซ่ื้�งนอกจัากโปรโมชั�น 0% แลั�ว สำาหัรับล้ักค์�า
ท่�จัะจัองสิทธิิ�สินเช่�อเค์หัะวงเงินสินเช่�อส้งสุด  
3 ลั�านบาทต่อราย ในวันท่� 22 แลัะ 24 ต.ค์. 63  
เวลัา 16.00 น. จัำานวน 50 รายแรกต่อวัน 
จัะได�รับอัตราดอกเบ่�ยพิเศ์ษั 0% นาน 1 ปี เฉล่ั�ย  

3 ปี 1.00% อ่กด�วย ทั�งน่� ล้ักค์�าต�องได�รับอนุมัติ 
แลัะจััดทำานิติกรรมสัญญาใหั�แลั�วเสร็จัภายใน
วันท่� 30 ธิ.ค์. 63
 ข่ณะเด่ยวกัน ยังม่ สินเช่�อธิุรกิจั GSB  
Smoot Biz+ ซ่ื้�งเป็นสินเช่�อเพ่�อเป็นทุนหัมุนเว่ยน 
ในการดำาเนินกิจัการ ลังทุนในสินทรัพย์ถึาวร 
หัร่อเพ่�อไถ่ึถึอนจัำานองจัากสถึาบันการเงินอ่�น 
ธินาค์ารฯ ใหั�เงินก้�ทั�งระยะสั�นแลัะระยะยาว  
วงเงินก้�ตั�งแต่ 1 ลั�านบาท ส้งสุดไม่เกิน 100 ลั�านบาท  
โดยคิ์ดอัตราดอกเบ่�ยพิเศ์ษัปีท่� 1-2 = 1.99% ต่อปี  
หัลัังจัากนั�นกรณ่หัลัักทรัพย์ค์ำ�าประกันเต็มวงเงิน  
คิ์ดอัตราดอกเบ่�ย MOR/MLR+0.50% (ปัจัจุับัน MOR  
ข่องธินาค์ารฯ = 5.995% แลัะ MLR = 6.150%) 
แลัะกรณ่หัลัักทรัพย์ค์ำ�าประกันตั�งแต่ร�อยลัะ 30 
ค์ิดอัตราดอกเบ่�ย MOR/MLR+1.25%
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