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TPIPPจ่่อชิิงงานใหม่่เสริิม่แกร่ิง
อวดกำาไริปีี63ทำำาสถิิติิสูงสุดใหม่่

QTCริุกหนักปีี64
ดันริายได้1.2พัันล.
เติรีิยม่ย้ายเข้้าSET

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - GUNKUL จัับมืือ CJ เซ็็นิสั์ญญาโครงการโซ็ลาร์รูฟท๊์อป  
เริ�มืต้้นิกว่า 500 ส์าขาท์ั�วประเท์ศ พร้อมืเดิินิหนิ้าขยายธุุรกิจั 
พลังงานิท์ดิแท์นิต้่อเนิื�อง
 นายกัันกุัล ดำำารงปิิยวุุฒ์ิ์� ปิระธานกัรรมกัารบร์ษััท บร์ษััท กัันกุัลเอ็็นจ์ิเนียร์�ง  qอ่านิต้่อหนิ้า 2

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – TPIPP โชว์ผลประกอบการปี 63 
กำาไร 4,632 ล้านิบาท์ เพิ�มืข้�นิ 0.32% ล่าส์ุดิ 
คว้างานิโรงไฟฟ้าขยะท่์�ส์งขลาขนิาดิ 9.9 MW 
คาดิ COD ปี 66 พร้อมืลุยประมืูลงานิเพิ�มื  
11 โครงการ 135 MW

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - QTC ปี 63 กำาไรสุ์ท์ธิุ  
157.33 ล้านิบาท์ จัากรายไดิ้รวมื 
1,037.24 ล้านิบาท์  เดิินิหน้ิาอัดิธุุรกิจั 
เชิงรุกปี 64 หวังดิันิรายไดิ้รวมืแต้ะ 
1,200 ล้านิบาท์ ส์่งซ็ิกย้ายเข้า SET 
ภายในิปีนิ่�
 นายพููลพ์ูพัูฒิ์น์ ตัันธนส์ิน ปิระธาน 
เจิ ้าหน้าท ี �บร ์หาร บร ์ษั ัท คิ ์วุท ีซี ี 
เอ็นเนอ็ร์ยี� จิำากััดำ (มหาชน) หรือ็ QTC  
เปิิดำเผยวุ่า ผลดำำาเน์นงานงวุดำปีิ 63 ส์ิ�นสุิดำ 
วุันที� 31 ธ.คิ. 63 บร์ษััทฯ มีรายไดำ้รวุม  
1,037.24 ล้านบาท เพ์ู�มข้ึ้�น 53.57 ล้านบาท 
จิากังวุดำเดีำยวุกัันปีิก่ัอ็น หรือ็ 5.45% และ 
มีกัำาไรสิุทธ์ 157.53 ล้านบาท

จิำากััดำ (มหาชน) หรือ็ GUNKUL เปิิดำเผยวุ่า  บร์ษััทได้ำร่วุมลงนามสัิญญา 
กัับบร์ษััท ซีี.เจิ. เอ็็กัซี์เพูรสิ กัรุ�ปิ จิำากััดำ (CJ) ในสิัญญาโคิรงกัารซีื�อ็ขึ้าย 
พูลังงานหรือ็ PPA (Power Purchase Agreement) จิากัระบบผล์ตั 
พูลังงานแสิงอ็าท์ตัย์ที�ตั์ดำตัั�งบนหลังคิาให้กัับ

ลงนามสััญญาCJ ปููพรมโซลาร์รูฟท๊๊อปู

บร์ษััท โทเท์�ล แอ็็คิเซ็ีสิ คิอ็มมูน์เคิชั�น จิำากััดำ (มหาชน) หรือ็ “ด่ิแท์ค” นำาโดำย  
นายชารัดำ เมห์โรทรา ปิระธานเจ้ิาหน้าที�บร์หาร ปิระกัาศช่วุยเหลือ็ผู้ค้ิารายย่อ็ยที�ได้ำรับผลกัระทบจิากัว์ุกัฤตัโคิว์ุดำ-19  
ด้ำวุยโคิรงกัาร “ด่ิแท์ค เน็ิต้ท์ำากินิ” มุ่งต์ัดำปีิกัคิวุามรู้กัารทำาธุรก์ัจิยุคิด์ำจ์ิทัล ปิรับว์ุกัฤตัสู่ิโอ็กัาสิ สิร้างตััวุตันบนโลกัอ็อ็นไลน์  
ผู้ที�สินใจิสิามารถสิมัคิรร่วุมโคิรงกัารฯ ได้ำแล้วุวัุนนี�ถ้งวัุนที� 28 กั.พู. 2564 ที� https://dtac.co.th/dtacNetforLiving

เปิดโครงการ “ดีแทค เน็ตทำากิน”...

 นายภััคิพูล เลี�ยวุไพูรัตัน์ รอ็งกัรรมกัาร 
ผู้จัิดำกัารใหญ่ สิายบัญชีและกัารเง์น บร์ษััท ทีพีูไอ็  
โพูลีน เพูาเวุอ็ร์ จิำากััดำ (มหาชน) หรือ็ TPIPP เปิิดำเผยวุ่า  
ผลปิระกัอ็บกัารปิี 63 ทุบสิถ์ตั์ใหม่ ทำารายไดำ้รวุม  
11,444 ล้านบาท เตั์บโตั 4.96%

กันักุัลกันักุัล
ดำำ�รงปิิยวุฒุิ์ิ �ดำำ�รงปิิยวุฒุิ์ิ �

โบรกเชียร “ซื้อ” GUNKUL
 โบรกเกอร แนะนำ ราคาเปาหมาย

  CNS ซื้อ 3.20 บาท

  KTBST ซื้อ 3.25 บาท

  ASPS ซื้อ 3.15 บาท

  KS ซื้อ 2.88 บาท

GUNKULลุยพัลังงานทำดแทำน
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สิาขึ้าปิัจิจิุบันและที�จิะเกั์ดำขึ้้�นในอ็นาคิตัขึ้อ็ง 
ร้าน CJ Supermarket และ CJ MORE 
 โดำยปิัจิจิุบันโคิรงกัารคิรอ็บคิลุมกัวุ่า 
500 สิาขึ้าทั�วุปิระเทศ รวุมขึ้นาดำกัารผล์ตัต์ัดำตัั�ง 
ปิระมาณ 18 เมกัะวัุตัต์ั โดำยดำำาเน์นกัารแล้วุเสิร็จิ 
พูร้อ็มซีื�อ็ขึ้ายไฟ 3 สิาขึ้าไดำ้แกั่ สิาขึ้าโคิกัพูระ 
จิ.นคิรปิฐม สิาขึ้าคิลอ็งมะเดำื�อ็ จิ.สิมุทรสิาคิร  
และสิาขึ้าบ้านไร่ จิ.ราชบุรี
 ทั�งนี� สัิญญาซืี�อ็ขึ้ายดัำงกัล่าวุมีขึ้อ็บเขึ้ตังาน 
คิือ็ GUNKUL เปิ็นผู้ลงทุนโคิรงกัารทั�งหมดำ  

GUNKUL

QTC

TPIPP

 โดำยที�ปิระชุมคิณะกัรรมกัารบร์ษััทฯ มีมต์ั 
เสินอ็ผู้ถือ็หุ้น อ็นุมัต์ัจ่ิายปัินผลงวุดำปีิ 63 (ม.คิ.-ธ.คิ.)  
อ็ัตัราหุ้นละ 0.40 บาท  รวุมเปิ็นเง์นปิันผล 
ปิระมาณ 136.43 ล้านบาท ซ้ี�งได้ำจ่ิายเง์นปัินผล 
งวุดำระหวุ่างกัาล 63 ไปิแล้วุหุ้นละ 0.15 บาท 
เมื�อ็วุันที� 15 เม.ย. 63 คิงเหลือ็จิ่ายอ็ีกัหุ้นละ 
0.25 บาท กัำาหนดำ XD วุันที� 30 เม.ย. 64 และ 
จิ่ายปิันผลวุันที� 19 พู.คิ. 64
 นอ็กัจิากันี� ยังมีมตั์ให้ดำำาเน์นกัารย้าย 
หลักัทรัพูย์ QTC จิากัตัลาดำหลักัทรัพูย์ mai ไปิ 
เขึ้้าซีื�อ็ขึ้ายในตัลาดำหลักัทรัพูย์ฯ (SET) เพูื�อ็ 

อ็อ็กัแบบและดำำาเน์นกัารกั่อ็สิร้างระบบผล์ตั 
พูลังงานแสิงอ็าท์ตัย์เพูื�อ็ขึ้ายไฟให้กัับทาง CJ  
ในอั็ตัราส่ิวุนลดำค่ิาไฟฟ้าเป็ินระยะเวุลาสัิญญา  
15 ปิี ซี้�งคิาดำวุ่าจิะลดำคิ่าไฟฟ้าถ้ง 24 ล้านบาท 
ตั่อ็ปิี หรือ็ปิระมาณ 300 ล้านบาทตัลอ็ดำ 
ระยะเวุลาสิัญญา โดำยทาง GUNKUL มีแผน 
ที�จิะดำำาเน์นกัารต์ัดำตัั�งให้เสิร็จิสิมบูรณ์ทุกัโคิรงกัาร 
ให้เร็วุที�สิุดำ
 อ็ย่างไรกั็ตัาม ที �ผ่านมา GUNKUL  
ไดำ้ดำูแลโคิรงกัารซีื�อ็ขึ้ายพูลังงานไฟฟ้า (PPA)  
จิากัระบบผล์ตัพูลังงานแสิงอ็าท์ตัย์มาแล้วุกัวุ่า  
53 โคิรงกัาร ขึ้นาดำต์ัดำตัั�งรวุมทั�งหมดำปิระมาณ  

35 เมกัะวุัตัตั์ ซี้�งคิ์ดำเปิ็นคิ่าไฟฟ้าที�สิามารถ 
ปิระหยัดำให ้กั ับล ูกัคิ ้าไดำ ้ตั ่อ็ปิ ีปิระมาณ  
142 ล้านบาท หรือ็ 2,000 ล้านบาทตัลอ็ดำระยะ 
สิัญญา 15 ปิี
  สิำาหรับโคิรงกัารเหล่านี �เปิ็นหน้ �งใน 
คิวุามมุ่งมั�นขึ้อ็งบร์ษััทที�จิะขึ้ยายธุรกั์จิดำ้าน 
พูลังงานทดำแทนทั�งภัายในและตั่างปิระเทศ  
ซี้�งกัารไดำ้ร่วุมมือ็กัับบร์ษััทชั�นนำาอ็ย่าง CJ  
เชื �อ็วุ่าจิะไม่ใช่เพูียงลดำตั้นทุนทางพูลังงาน 
ซี้�งสิ่งผลให้ทาง CJ มีอ็ัตัรากัำาไรเพู์�มมากัขึ้้�น 
แตั่ยังเปิ็นกัารสิ่งเสิร์มกัารใช้พูลังงานสิะอ็าดำ 
ให้กัับปิระเทศโดำยรวุมอ็ีกัดำ้วุย

และกัำาไรจิากักัารดำำาเน์นงาน 4,632 ล้านบาท  
เพ์ู�มข้ึ้�น 0.32% พูร้อ็มเร่งเด์ำนหน้าแผนยุทธศาสิตัร์  
3-5 ปิี เพู์�มปิระสิ์ทธ์ภัาพูกัารผล์ตั

5.78 บาท สิำาหรับ 8 ปิีแรกั และ 5.08 บาท 
สิำาหรับ 12 ปีิหลัง อี็กัทั�งยังได้ำรับค่ิาจิำากััดำขึ้ยะอี็กั 
400 บาทตั่อ็ตััน ซี้�งคิาดำวุ่าจิะใช้เง์นลงทุนราวุ 
2,000 ล้านบาท สิำาหรับโคิรงกัารดัำงกัล่าวุ และ 
คิาดำวุ่าจิะสิามารถจิำาหน่ายไฟฟ้าเช์งพูาณ์ชย์ 
(COD) ไดำ้ในปิี 66
 นอ็กัจิากันี�บร์ษัทัอ็ยู่ระหวุ่างรอ็ปิระกัาศ 
ผลโคิรงกัารโรงไฟฟ้าขึ้ยะขึ้อ็ง เทศบาลจัิงหวัุดำ 
นคิรราชสิีมา กัำาลังกัารผล์ตั 12 เมกัะวุัตัตั์ 
โดำยมีสิัญญาขึ้ายไฟ 9.9 เมกัะวุัตัตั์ ซี้�งจิะรู้ผล 
ปิระมูลในเร็วุๆ นี� อ็ีกัทั�งเตัรียมเขึ้้าปิระมูลงาน 
โรงไฟฟ้าขึ้ยะอ็ื�นๆ อ็ีกักัวุ่า 11 โคิรงกัาร มูลคิ่า 
รวุม 135 เมกัะวัุตัต์ั ซ้ี�งจิะเข้ึ้ามาชดำเชย Adder 
จิากัโรงไฟฟ้าขึ้ยะชุดำแรกัที�จิะทยอ็ยหมดำอ็ายุ 
ช่วุงไตัรมาสิ 1 ถ้งไตัรมาสิ 3ในปีิ 2565 จิำานวุน 
73 เมกัะวุัตัตั์

 ขึ้ณะเดีำยวุกัันล่าสุิดำบร์ษััทฯ ชนะกัารปิระมูล 
โรงไฟฟ้าขึ้ยะที�จิังหวุัดำสิงขึ้ลา กัำาลังกัารผล์ตั  
9.9 เมกัะวัุตัต์ั โดำยมีสัิญญาขึ้ายไฟ 7.92 เมกัะวัุตัต์ั   
มีสัิญญาขึ้ายไฟ 20 ปีิ และสิามารถต่ัอ็สัิญญา 
ไดำ้อ็ีกั 5 ปิี ตั่อ็เนื�อ็ง โดำยมีราคิาขึ้ายไฟฟ้าอ็ยู่ที� 

กรุงศรี-ธ.ก.ส. เปิดบริการ ATM ข้ามธนาคาร

เป็ินกัารยกัระดัำบบร์ษััทและสิร้างคิวุามเชื�อ็มั�น 
ให้กัับนักัลงทุนสิถาบันทั�งในปิระเทศ และ 
ต่ัางปิระเทศ คิาดำวุ่าจิะย้ายเข้ึ้า SET ได้ำภัายในปีินี� 
 สิำาหรับแนวุโน้มธุรกั์จิในปิี 64 บร์ษััทฯ 
ตัั�งเปิ้ารายไดำ้รวุมที� 1,200 ล้านบาท แบ่งเปิ็น 
สิัดำสิ่วุนรายไดำ้จิากัธุรกั์จิหม้อ็แปิลงไฟฟ้า  
900 ล้านบาท และธุรก์ัจิเทรดำด์ำ�ง 300 ล้านบาท  
ล่าสิุดำ บร์ษััทฯ มียอ็ดำขึ้ายตั่อ็เนื�อ็งจิากัปิีก่ัอ็น 
จินถ้งปิัจิจิุบันกัวุ่า 320 ล้านบาท อ็ีกัทั�งยังม ี
แผนจิะเข้ึ้าปิระมูลงานกัารไฟฟ้าภูัม์ภัาคิ (กัฟภั.)  
กัารไฟฟ้านคิรหลวุง (กัฟน.) มูลค่ิารวุมปิระมาณ  
1,500 ล้านบาท คิาดำจิะได้ำงานไม่น้อ็ยกัวุ่า 10%  
ขึ้อ็งมูลค่ิางาน คิาดำจิะทยอ็ยปิระกัาศผลอ็อ็กัมา ในช่วุงไตัรมาสิ 2 และ 3 ปิีนี�

ภัคัพลภัคัพล

พูลพิพฒัน์พูลพิพฒัน์

เลี่่ �ยวุไพรตัน์์เลี่่ �ยวุไพรตัน์์

ตนั์ธน์สินิ์ตนั์ธน์สินิ์
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - NEXUS จััดิแคมืเปญ 
“Luxury House Grand Sale” รวมืบ้านิหรู 
5 ย่านิดิัง ต้ั�งเป้ายอดิขาย  600 ล้านิบาท์
 นางนล์นรัตัน์ เจิร์ญสุิพูงษ์ั กัรรมกัารผู้จัิดำกัาร  
บร์ษััท เน็กัซีัสิ พูรอ็พูเพูอ็ร์ตัี� มาร์เกั็ตัตั์�ง จิำากััดำ 
หรือ็ NEXUS เปิิดำเผยวุ่า จิากัปิระสิบกัารณ ์
ในกัารขึ้ายและกัารทำาผลสิำารวุจิตัลาดำบ้านหรู  
พูบวุ่าช่วุงนี �เปิ็นโอ็กัาสิดำีในกัารลงทุนและ 
เลือ็กัซีื�อ็ที�อ็ยู่อ็าศัยในราคิาคิุ้มคิ่า
 เนื�อ็งจิากัผลกัระทบโคิวุ์ดำ-19 สิ่งผลให้
ผู้ปิระกัอ็บกัารเร์�มแขึ้่งขึ้ันทำาโปิรโมชั�นมากัขึ้้�น 
ดำ้วุยเหตัุนี�จิ้งไดำ้จิัดำแคิมเปิญ “Luxury House 
Grand Sale” รวุบรวุมบ้านหรู Rare Item มูลค่ิา 
ตัั�งแต่ั 20-70 ล้านบาท  ตัั�งเป้ิายอ็ดำขึ้าย 600 ล้านบาท 
 โดำย NEXUS มีโคิรงกัารที�ดูำแลอ็ยู่ตัอ็นนี� 
ทั�งหมดำ 56 โคิรงกัาร รวุม 790 หน่วุย มูลคิ่า 
ในตัลาดำกัวุ่า 40,000 ล้านบาท โดำยมีสิัดำสิ่วุน 
ผู้พัูฒิ์นาโคิรงกัารส่ิวุนใหญ่เป็ินบร์ษััทขึ้นาดำเล็กั  
61% และบร์ษััทในตัลาดำหลักัทรัพูย์ฯ 39% 
 ทั�งนี� บ้านหรูภัายใตั้แคิมเปิญ Luxury 
House Grand Sale ปิระกัอ็บดำ้วุย บ้านเดำี�ยวุ 

NEXUSตัิ�งเป้ีายอดข้ายบ้้านหรูิ600ล้าน

บ้านแฝดำ และทาวุน์เฮาส์ิ ตัั�งอ็ยู่บน 5 ทำาเลหลักั 
กัลางเมือ็ง ได้ำแก่ั เอ็มัย-รามอ์็นทรา 26%, สิาทร- 
พูระรามสิาม 21%, สุิขุึ้มว์ุท 20% รัชดำา- ลาดำพูร้าวุ 17%  
และพูหลโยธ์น-วุ์ภัาวุดำี 6% นอ็กัจิากันี�ยังม ี
ทำาเลอ็ื�นๆอ็ีกั 10% มีกัลุ่มราคิาที�ตัั�งไวุ้  5 กัลุ่ม 
เร์�มตัั�งแตั่ 20-30 ล้านบาท, 30-50 ล้านบาท, 
50-75 ล้านบาท และสุิดำท้าย 75 ล้านบาทข้ึ้�นไปิ
 ด้ำานนายธเนศ อ็รุณวุณ์ชย์พูร กัรรมกัาร 

บร์หาร บร์ษััท เย็นอ็ากัาศ แอ็สิเซีท จิำากััดำ 
ผู้ดูำแลโคิรงกัาร Anina-Villa Sathorn Yenakart 
 ผู้ร่วุมแคิมเปิญ Luxury House Grand Sale 
กัล่าวุวุ่า โคิรงกัารนี �อ็ยู ่ภัายใตั้คิอ็นเซี็ปิท์ 
ทรีเจินเนอ็ร์เรชั�น สิามารถศัยร่วุมกัันใน 3 ช่วุงอ็ายุ  
คิือ็  พู่อ็แม่ ลูกั และปิู�ย่าตัายาย อ็อ็กัแบบให้ 
สิามารถทำากั์จิกัรรมร่วุมกัันไดำ้มากัขึ้้�น  รวุมทั�ง 
เอ็ื�อ็แกั่กัารอ็าศัยร่วุมกัับผู้สิูงอ็ายุ

ดร.สุุภามาสุ  ตรีวิิศวิเวิทย์์ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริษััท ช.การช่าง 
จัำากัด (มหาชน) นำาทีมพนักงานบริษััทฯ ร่วิมบริจัาคโลหิตให�แก่ 
โรงพย์าบาลรามาธิิบดี เพ่�อช่วิย์เหล่อบรรเทาภาวิะโลหิตสุำารอง 
ขาดแคลน ซ่ึ่�งเป็็นผู้ลกระทบจัากการระบาดของโรคโควิิด-19 โดย์มี 
นพ.ม.ล.ทย์า กิติย์ากร ผู้้�ช่วิย์ศาสุตราจัารย์์ ภาควิิชาอายุ์รศาสุตร์ 
คณะแพทย์ศาสุตร์โรงพย์าบาลรามาธิิบดี มหาวิิทย์าลัย์มหิดล 
พร�อมด�วิย์คณะแพทย์์ให�การต�อนรับ

ธินาคารกรุงศรีอยุ์ธิย์า จัำากัด (มหาชน)) จัับม่อ ธินาคารเพ่�อการเกษัตร 
และสุหกรณ์การเกษัตร (ธิ.ก.สุ.) ร่วิมเปิ็ดตัวิ บริการ ATM ข�ามธินาคาร 
ไม่เสุีย์ค่าธิรรมเนยี์ม เพิ�มควิามสุะดวิกให�กับลก้ค�าผู้้�ถื่อบัตรกรุงศรี  
เดบิต และบัตรเอทีเอ็ม ธิ.ก.สุ. ทุกป็ระเภท ในการใช�บริการ ATM  
ได�อย์่างครอบคลุม สุามารถืทำาธิุรกรรมถือนเงิน และสุอบถืาม 
ย์อดเงินคงเหล่อที�เคร่�องเอทีเอ็มกรุงศรี และ ธิ.ก.สุ. กว่ิา 8,800 เคร่�อง 
ทั�วิป็ระเทศ ฟรี! ค่าธิรรมเนีย์มการทำาราย์การต่างธินาคาร ตั�งแต่วัินที� 
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ช.การช่าง ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ รพ.รามาธิบดี

กรุงศรี-ธ.ก.ส. เปิดบริการ ATM ข้ามธนาคาร

ภาพข่าว

นลนิรัตัน์นลนิรัตัน์
ธเนศ ธเนศ 

เจริญสิพุงษ์ ์เจริญสิพุงษ์ ์

อรุณวุณิชยพ์รอรุณวุณิชยพ์ร


