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นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ 
เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับบันทึกข้อตกลง
เพื่อต่ออายุสัญญาให้บริการพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Co-Location Service) 
กบัสถาบนัการเงินขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ทีศ่นูย์ข้อมลูดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งที ่1 (Interlink Data 
Center) โดยมีการขยายสัญญาบริการอีก 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31  
สิงหาคม 2568 รวมมูลค่าสัญญา  202,230,000.00  บาท (สองร้อยสองล้านสองแสนสาม
หมืน่บาทถ้วน) รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม ซึง่การต่อสญัญาดงักล่าวนัน้ แสดงให้เหน็ถงึความเชือ่ม่ัน
ในศกัยภาพและคุณภาพในการให้บรกิารของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้รบัคดัเลอืกเป็นผูใ้ห้บริการ
ดังกล่าวสืบเน่ืองจากการออกแบบศูนย์ข้อมูลที่ได้มาตรฐาน Tier-3 Standard ซึ่งได้การ
รับรองมาตรฐาน TIA-942, Telecommunications Infrastructure Standard for DATA 
Centers Telecommunications Industry Association (TIA) ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้ยงั
สามารถขยายเป็น Tier 4 ได้ ด้วยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสูง ก้าวน�าทางเทคโนโลยี
ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบโครงสร้างทาง Digital Transformation ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001: 2015, ISO/IEC 27001: 2013 และ ISO/IEC 20000-1: 2018  รวม
ถงึสถานทีต่ัง้เดินทางสะดวก ไม่ไกลจากตัวเมอืงกรงุเทพฯ เหมาะแก่ความปลอดภยัของดาต้า 
เซ็นเตอร์ เป็นอย่างดี มั่นใจว่าจะมีการร่วมธุรกิจกันต่อไปในระยะยาว
    
"โดยงานโครงการดงักล่าวสนบัสนนุให้ปัจจบุนั ITEL มงีานในมอืรอรบัรูเ้ป็นรายได้ (Backlog) 
เพิ่มขึ้นเป็น 4,721.44 ล้านบาท ย�้าความเชื่อมั่นว่า ผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯ จะ
มีการเติบโตและจากงานท่ีได้รับมาจะส่งผลดีต่อการใช้ประโยชน์ของโครงข่าย (Network 
Utilization) ที่จะเพิ่มขึ้น ท�าให้บริษัทฯ จะมีรายได้ต่อเนื่องเติบโตในระยะยาว และการได้รับ
งานโครงการใหม่ ๆ ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการเสนองาน โดยบริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายราย
ได้ปี 2563 ที่ 2,400 ล้านบาทแม้จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และคาด
หวงัจะมเีตบิโตทีเ่หน็ได้ต้ังแต่ไตรมาส 2/2563 และเตบิโตต่อเนือ่งทกุไตรมาส ทัง้นีบ้ริษทัฯ ยงั
มองเห็นโอกาสในการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เพราะการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนทุกๆ องค์กร ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีของ ITEL ปัจจุบัน
ได้เพิม่ทมีงานทางด้านการขายและวศิวกรเพ่ือรองรบักบัโอกาสทางการค้าท่ีเพ่ิมสูงข้ึน” นาย
ณัฐนัยกล่าว
  
ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งที่ 1 ของ ITEL นับเป็นต้นแบบความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ 
ซึง่ปัจจบัุนได้ให้บรกิารเต็มพืน้ทีแ่ล้ว พร้อมเดนิหน้าเต็มก�าลงัผลกัดนัให้ดาต้า เซน็เตอร์ แห่ง
ที่ 2 คือ Genesis Data Center ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เป็นศูนย์ข้อมูลที่
ออกแบบตามมาตรฐาน Tier 3 Standard ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบัน Uptime 
ทัง้ในด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) 
มาตรฐาน ISO และ PCI โดยมีดาต้า เซ็นเตอร์เพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่สามารถได้รับ
การรบัรองคณุภาพและความม่ันคงปลอดภยัตามมาตรฐานส�าคญัในระดบัสากล ท�าให้ลกูค้า
มั่นใจได้ว่าดาต้า เซ็นเตอร์ ของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ดีที่สุดแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย

ดร.นิพนธ์ บญุเดชานันทน ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ดับบลวิ
เอชเอ ยทิูลติีส้ ์แอนด ์พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื WHAUP เปิด
เผยว่า บรษัิทฯ รูส้กึยินดเีป็นอย่างยิง่ภายหลงัทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้
ประกาศผลคัดเลอืกให้ WHAUP เป็นหน่ึงในหลักทรัพย์ท่ีใช้ส�าหรับค�านวณดชัน ีSET 100 และ 
SETHD ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 (1 กรกฎาคม -31 ธันวาคม 2563) เป็นการตอกย�้า
ถงึความมุ่งม่ันในการขยายธรุกจิพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือการบริหารจัดการน�า้รูปแบบใหม่ และ
การให้บริการด้านพลังงานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจพลังงาน

 ปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการน�้ารูปแบบใหม่ๆ ทั้ง
ในประเทศไทยและเวียดนาม พร้อมทัง้การให้บรกิารด้านทรพัยากรน�า้หลากหลายรูปแบบ ทัง้
การผลิตน�้า Reclaimed Water  และการผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) 
เพ่ือตอบโจทย์ท้ังในด้านการลดผลกระทบจากภัยแล้งในปีน้ี และความยั่งยืนในการใช้น�้าใน
ระยะกลาง-ยาวเพิ่มขึ้น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะประสบเหตุการณ์จากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้งก็ตาม

ส่วนการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม หลังจากการเข้าไปซื้อหุ้นบริษัทน�้า 2 แห่งในปี 
2562 ที่ผ่านมา ในปี 2563 จะทยอยรับรู้ผลการด�าเนินงานเข้ามาเต็มปี พร้อมทั้งยังคงมอง
หาโอกาสการลงทนุในโครงการสาธารณปูโภคใหม่ๆ เพิม่ขึน้ เพือ่เพิม่ศกัยภาพการเตบิโตอย่าง
มั่นคงในระยะยาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) กล่าว
เพิม่เตมิว่า นอกจากนีบ้รษิทัฯ มแีผนทีจ่ะพฒันาด้านการให้บรกิารในธรุกจิพลงังานหมนุเวยีน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะมีการทยอยเซ็นสัญญาติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้น 
ส่งผลให้ยอดก�าลงัการผลิตไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุน้ของ WHAUP ณ ปัจจบุนัเพิม่ขึน้แตะ
ระดบั 597 เมกะวตัต์ ท�าให้ทะลเุป้าหมายก�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุน้ทีบ่ริษัทฯ 
วางไว้ตัง้แต่ต้นปีท่ีระดับ 591 เมกะวัตต์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บรษิทัฯคาดว่าภายในสิน้
ปีนี้จะมีก�าลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นแตะระดับ 600 เมกะวัตต์

"บริษัทฯ มั่นใจว่าในครึ่งปีหลังของปี 2563 ภาพรวมธุรกิจของ WHAUP จะสามารถฟื้นตัวได้
อย่างโดดเด่นมากขึ้น เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เพราะยอดขายน�้าที่กลับมาเติบโตเพิ่มขึ้น บวก
กับยังมีการให้บริการการบริหารจัดการน�้ารูปแบบใหม่ๆท่ีเพ่ิมมูลค่ามากขึ้น และการพัฒนา
ด้านการให้บริการในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะ Solar Rooftop เพิ่มขึ้นจนท�าให้มีก�าลังผลิต
ไฟฟ้าตามสดัส่วนการถอืหุน้สงูกว่าเป้าท่ีวางไว้ต้ังแต่ต้นปีไปแล้ว และคาดว่าสิน้ปีนีจ้ะมกี�าลงั
ผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นแตะระดับ 600 เมกะวัตต์" ดร.นิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย

WHAUP ส่งซิกผลงาน H2/63 ฟื้นตัวเด่น

ตามยอดการให้บริการน�้าเพิ่มขึ้น -ก�าลังผลิตไฟฟ้าทะลุเป้า 

คาดสิ้นปีแตะ 600 MW ปลื้มเข้า SET 100 - SETHD 

ITEL สถาบันการเงินขนาดใหญ่ต่อสัญญา

ให้บริการ Data Center อีก 5 ปี มูลค่า 202.23 ลบ. 

หนุน Backlog พุ่งถึง 4.72  พันลบ. 
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SCI ประกาศคว้างานใหม่ เป็นงานประเภทเสาส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และงานตู้สวิตช์บอร์ด รวมทั้งหมด 200 ลบ. ฟาก "เกรียง
ไกร เพยีรวทิยาสกุล" ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ระบภุาพรวมธรุกจิในครึง่ปีแรกเดนิหน้า
ได้ตามแผนที่วางไว้ และคาดว่าผลงานในไตรมาส 2/63 ยังอยู่ในทิศทางที่ดี เพราะมีงาน
ในมือรอรับรู้รายได้ตุนไว้กว่า 1,200 ล้านบาท ประเมินปีนี้โตตามเป้าหมาย ฝ่าวิกฤติ
เศรษฐกิจชะลอตัวได้แน่นอน
 
นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.
เอสซไีอ อเีลคตรคิ (SCI) เปิดเผยว่าบรษิทัฯ ได้งานเสาส่งไฟฟ้าและสถานไีฟฟ้า 
และตู้สวิตช์บอร์ดเพิ่มเติม ซึ่งมีมูลค่ารวม 200 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ภายในปีนี้ ซึ่ง
การได้รับงานใหม่ในครั้งนี้จะท�าให้มูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 
1,200  ล้านบาท แบ่งเป็นงานประเภทต่าง ๆ ประกอบด้วย งานที่ผลิตในประเทศอย่าง 
ตู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมา
ก่อสร้างสะพานรถไฟ เป็นต้น รวมทั้งบริษัทได้ขยายธุรกิจงานรับเหมาในประเทศ เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้มากขึ้นอีกด้วย
 
"ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) แต่เมื่อมีการปลดล็อคมาตรการต่าง ๆ ท�าให้โครงการลงทุน
ของภาครฐัและเอกชนเริม่มสีญัญาณท่ีดข้ึีนมาบ้าง ล่าสุดบรษิทัฯ สามารถชนะการประมลู
งานใหม่ได้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่สะท้อนศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิได้เป็นอย่างด ีขณะเดยีวกนั
บริษัทฯ ต้องเร่งปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนให้มากที่สุด"

เขากล่าวต่อถงึแนวโน้มการด�าเนินธรุกจิช่วงครึง่แรกของปีนีมี้ทิศทางท่ีดีตามแผนทีว่างไว้ 
โดยผลงานในไตรมาส 2/2563 ยงัมกีารทยอยรบัรูง้านในมอืได้ตามก�าหนด ขณะเดยีวกนั
การได้รับงานใหม่เพิ่มขึ้น และมีการเดินหน้าประมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าให้บริษัทฯมั่นใจ
ว่าในปีน้ีจะสามารถรักษาการเติบโตไว้ได้ และรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจชะลอตัวในครั้งนี้
อย่างแน่นอน  

 อนึ่ง ผลการด�าเนินงานในงวดไตรมาส 1/2563 มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 14.1 ล้านบาท จาก
ขาดทุน 20.9 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 โดยบริษัทมีรายได้รวม 278 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 29% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 215 ล้านบาท เนื่องจาก
เป็นการจากการทยอยรับรู้งานในมือรองรับไว้แล้ว

นายบญุศกัดิ ์เกียรตจิรูญเลิศ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท 
คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ KUMWEL เปิดเผย

ว่า บริษัทฯ วางเป้าการเติบโตของรายได้ปี 63  ไว้ที่ระดับ15% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มีรายได้ 437.97  ล้านบาท  โดยเชื่อว่าจะสามารถผลักดันรายได้ให้เติบโตตามเป้า

หมายนีไ้ด้ เนือ่งจาก บรษิทัฯ ได้มีการพัฒนาสินค้านวตักรรมระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ

อัจฉริยะ  ซึ่งถือเป็นสินค้าใหม่ที่บริษัทฯ ได้ท�าการวิจัยและพัฒนาขึ้นมา นอกเหนือ

จากผลิตภัณฑ์เดิม คือระบบต่อลงดิน (Grounding System) , ระบบป้องกันฟ้าผ่า

(Lightning Protection System), ระบบป้องกนัเสร์ิจ:ไฟกระโชก(Surge Protection 

System)และระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่า(Lightning Detection & Warning 

System) ทีบ่รษิทัฯ มอียูแ่ล้ว  เชือ่ว่าสนิค้านวตักรรมระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบอจัฉริยะ  

จะสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ ได้ในระยะยาว และยังมีอัตราก�าไรที่สูงกว่ากลุ่มสินค้า

เดิม รวมทั้งท�าให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทขนาด

ใหญ่ และงานโครงการสาธารณูปโภคของภาครัฐ 

พร้อมกนันี ้ บริษทัฯ จะเน้นบรหิารจดัการต้นทนุการผลติให้มปีระสทิธิภาพ  โดยในปี

นี้ มีแผนก่อสร้างโรงงานอาคารผลิตสินค้ากลุ่ม “หลักดิน "(Ground Rod)” ซึ่งเป็น

แท่งเหลก็ชบุด้วยทองแดง เป็นส่วนประกอบท่ีส�าคญัของระบบต่อลงดิน (Grounding 

Syste) โดยขณะนี้ปรับที่ดินอยู่ในระหว่างเตรียมก่อสร้างแล้ว  

ทั้งนี้ โรงงานใหม่จะย้ายไปก่อสร้างที่ต�าบลไทรใหญ่ อ�าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

โดยคาดว่าโรงงานใหม่จะช่วยลดต้นทุนการผลิต,เพิ่มก�าลังการผลิตหลักดิน ซึ่งเงิน

ลงทุนมาจากเงิน  IPO 

นายบุญศกัดิ ์กล่าวเพิม่เตมิว่า ส�าหรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19  

ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในแง่ของการข่นส่งสินค้า โดยเฉพาะช่วงเดือน เมษายน

ที่มีการล็อคดาวน์ อย่างไรก็ตามขณะนี้สถานการณ์เริ่มปรับตัวดีข้ึน ต้ังแต่เดือน

พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ตามล�าดับ 

KUMWEL เชื่อรายได้ปี 63 โตเข้าเป้า 15%  

ชูนวัตกรรมระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะ 

เป็นพระเอก พร้อมมุ่งขยายฐานลูกค้า

SCI คว้างานใหม่ มูลค่า 200 ลบ.

หนุน backlog แตะ 1,200 ลบ. 

ส่งซิกผลงานไตรมาส 2/63 แนวโน้มดีต่อเนื่อง
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นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสตีล
เคเบิล จ�ากัด (มหาชน) TSC ผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 
ตลอดจน ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถ
จักรยานยนต์ชั้นน�าท้ังใน และต่างประเทศ เปิดเผยว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โควิด-19  กระทบทุกอุตสาหกรรม โดยในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลให้ยอด
การผลิตรถยนต์ปรับตัวลดลง ซึ่งในเดือน เมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา  ยอดการผลิต
รถยนต์ปรบัตวัลดลงเป็นอย่างมาก เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยช่วง 5 เดอืน
แรกปีนี้ยอดผลิตรถมอเตอร์ไซด์อยู่ที่ประมาณ 6 แสนคัน  ส่วนรถยนต์มียอดผลิตลดลง
ไปประมาณ 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ความต้องการรถใหม่ก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน  
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินว่ายอดผลิตรถมอเตอร์ไซด์ในปีนี้  น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ล้าน
คัน จากปีก่อนไม่ถึง 2  ล้านคัน ส่วนยอดผลิตรถยนต์ก็น่าจะอยู่ที่ 1 ล้านคัน จากปีก่อน
มียอดผลิตอยู่ที่ประมาณ 1.9-2 ล้านคัน   

อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้เตรียมตัวรับมือ ก่อนที่ไวรัสโควิด-19 จะแพร่ระบาด ตั้งแต่ช่วง
ปลายปี 2562เนื่องจากอุตสาหกรรมมีสัญญาณการชะลอตัว และจากภาวะเศรษฐกิจที่
ไม่ขยายตวั บรษิทัฯ จึงได้มกีารปรับแผนธรุกจิทกุๆ ด้าน  ทัง้การปรบัจ�านวนพนกังานให้
สอดคล้องกับการผลิต  การควบคุมต้นทุน  หลังจากที่เริ่มมองเห็นวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่าง
เงยีบๆ บรษิทัฯ จงึกลบัไปมองการเตบิโตของยอดขายปีนีเ้ท่าปี 2009 ที1่,700  ล้านบาท  
ซึ่งเป็นช่วงที่มีวิกฤติเศรษฐกิจเช่นกัน  

" เราต้ังเป้าใหม่เลย แผนท่ีเคยท�าตอนต้นปีต้องทิ้งเลย แต่สุดท้ายแล้วเราค�านึงว่าท�า
อย่างไรจะมีก�าไร และท�าให้ผู้ถือหุ้น ให้พนักงานที่ร่วมตัวสู้กันมาได้ผลตอบแทนด้วย ซึ่ง
ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญ"นายสริศ  กล่าว  

 นายสริศ กล่าวเพิ่มเติมว่า มองว่า โควิด-19 จะมีผลกระทบระยะสั้น แต่ภาคธุรกิจต้อง
มีการปรับตัว เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้ เพราะมองว่าโควิด อาจจะอยู่ต่อไป แต่ใน
ระยะยาวเช่ือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะฟื้นตัวได้ดังเดิมได้อย่างแน่นอน เนื่องจากการ
คมนาคมขนส่งยังเป็นสิ่งที่จ�าเป็น ซึ่งในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
บริษัทฯ ยังด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังในอนาคตผู้ผลิตรถยนต์ ยังจะมีการออก
โมเดลรถรุ่นใหม่ออกสู่ท้องตลาด ซึ่งบริษัทฯ ก็จะปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ และให้
สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

“HARN” จบัมอื กบักลุม่ “ไอยราฟันส์” ลงนามสญัญาร่วมทุนพัฒนาธรุกจิดจิิทลั สร้างระบบ  
“IoT Products and Solutions” เพื่อด�าเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart 
Building)  ภายใต้ชื่อ “ไอยราหาญ”
 
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) ลงนาม
สัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัลกับกลุ่ม “ไอยราฟันส์” ซึ่งเป็นบริษัท Startup ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้าน Internet of Thing (IOT) โดยมีลูกค้าที่ส�าคัญ อาทิ กลุ่มบริษัทแสนสิริ และ 
ทัช พร็อพเพอร์ตี้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทใหม่คือ “ไอยราหาญ” เพื่อพัฒนาระบบ IoT Products 
and Solutions โดยแผนการด�าเนินงานจะมุ่งเน้นให้บริการโซลช่ัูนส์ด้านอาคารอจัฉรยิะ หรอื 
Smart Building และต่อยอดจากฐานลกูค้าปัจจบัุนของบริษทั ฯ ในกลุม่คอนโดมเินยีม อาคาร
สูงและระบบห้องเย็น เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง 
โซลูชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวโดยการใช้
ดจิทิลัเข้ามาเกีย่วข้อง เราเลง็เหน็ความต้องการของลกูค้าในตลาดทีต้่องการเทคโนโลยใีหม่ๆ 
เข้ามาเติมเต็ม ไม่ว่าจะเป็นด้านความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต หรือ การประหยัดพลังงาน 
การร่วมลงทุนคร้ังน้ีจะตอบโจทย์และยังประสานความแข็งแกร่งของ HARN และไอยราฟัน
ส์ ที่มีความเชี่ยวชาญคนละด้านให้มาผนวกกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีมี
อยู่ในตลาดได้อย่างลงตัว”

ด้านดร.เจน ชาญณรงค์ กรรมการบรหิาร บรษิทั หาญ เอน็จเินยีริง่ โซลชูัน่ส์ จ�ากดั (มหาชน) 
กล่าวว่า “ถ้าเป็นยุคใหม่ของ HARN ในการเริ่มต้นนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับดิจิทัลเข้าไปใน
ระบบงานอาคาร ส�านักงาน และห้องเย็น ข้อมูลการท�างานของระบบเป็นซอร์ฟแวร์เหล่า
นี้จะประสานกับความช�านาญของ HARN ในด้านฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่แต่เดิม เติมเต็มท�าให้เกิด
เป็นระบบครบถ้วนด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถต่อยอดให้เกิดความฉลาด เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งานและซ่อมบ�ารุง ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาที่เสียหายที่ต้องหยุดการ
ท�างานได้อีกมาก”

HARN มีความมั่นใจว่าการร่วมลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ และ ท�าให้
กลุ่มบริษัทหาญ เจริญเติบโต มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันและเป็นผู้ให้บริการโซลูช่ันส์ที่
ยั่งยืนดังค�าขวัญของบริษัท “Quality Living through Sustainable Engineering”.

HARN เซ็นร่วมทุนกับกลุ่ม “ไอยราฟันส์” 

พัฒนา “IoT Products and Solutions”

TSC ปรับแผนธุรกิจสู้โควิด-19  

หลังอุตสาหกรรมยานยนต์ทรุด ประเมินงวดปี63 

ยอดขายลดเหลือราว 1.7 พันลบ. 
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ตลท. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผย Book Closing Date 

หรือ Record Date ส�าหรับหลักทรัพย์บางประเภท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุงระยะเวลาการเปิดเผยข้อมูลวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) หรือวันก�าหนดราย

ชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ (Record Date) ส�าหรับหลักทรัพย์บางประเภท ดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) และทรัสต์เพื่อการลงทุน (REIT, Trust) 

ปรับปรุงเกณฑ์เป็นการชั่วคราว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และช่วยให้ผู้ออกหลักทรัพย์สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ โดยให้

สามารถแจ้ง Book Closing Date หรือ Record Date เพื่อการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการได้ หากผู้ออกหลักทรัพย์มี

มติก�าหนด Book Closing Date หรือ Record date ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการเรียกเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือ

หลักทรัพย์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ตามแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต.  

2.  กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ให้แจ้ง Book Closing 

Date หรือ Record Date เพื่อสิทธิใด ๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักทรัพย์ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 

สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ทัง้น้ี การปรบัปรงุเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูดังกล่าว ยงัคงเป็นระยะเวลาท่ีท�าให้ผูล้งทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างเพยีงพอประกอบการตดัสินใจลงทุน ซึง่

ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว

ผู้ลงทุนและผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/rulebook/#/circular/content/27144?lang=th
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TRUE เปิดขายหุ้นกู้ 4ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00-4.40% ต่อปี 

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เริ่ม9-10และ13-14มิ.ย.63

ทรู เดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งองค์กรดิจิทัล 

รับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม

สินค้าและบริการเพื่อเติมเต็มดิจิทัลคอนเวอร์

เจนซ์ไลฟ์สไตล์ พร้อมร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจ

และอตุสาหกรรมยคุ 4.0 ผ่านเครอืข่ายอจัฉรยิะ 

True5G เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้

ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้

แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ย

คงที่ระหว่าง 3.00-4.40%ต่อปี เสนอขายให้แก่

ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยบริษัทฯ

และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือใน

ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดย

บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 

2563 พร้อมแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร

กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซี

ไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ 

และธนาคารกรงุศรอียธุยา เป็นผู้แทนผูถ้อืหุน้กู้ 

คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 และ 

13-14 กรกฎาคม 2563

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้า
คณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น TRUE กล่าว

ว่า กลุ่มทรูชูความพร้อมขององค์กรดิจิทัลที่

สามารถตอบสนองดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์

สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทย และร่วมเปล่ียนแปลง

ประเทศด้วยอัจฉริยะภาพของ True5G ย�้า

ภาพผู้น�าโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 

พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน 

เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมเติบโตไปกับ

บริษัทฯ โดยทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส�านกังาน ก.ล.ต.) เพ่ือออกและเสนอขายหุน้กู้ 

บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชัน่ หรอื TRUE ครัง้ที ่3/2563 

เพื่อจะน�าเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไป

ใช้ช�าระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบก�าหนดของบริษัทฯ

และบรษิทัย่อย และขยายธรุกจิโทรคมนาคมและ

การให้บริการด้านดิจิทัล รองรับโอกาสใน

การน�าเสนอสินค้าและบริการ เพ่ือ

เพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่

มีความต้องการเปลี่ยนไปในแบบ New Normal 

ทั้งน้ี คาดว่าแบบแสดงรายการข้อมูลและร่าง

หนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือน

กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะสามารถเปิดจอง

ซือ้และให้ผู้ลงทุนขอรบัหนงัสือชีช้วนได้ระหว่าง

วันที่ 9-10 และ 13-14 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง

การเสนอขายคร้ังน้ีจะเสนอขายแบบ Public 

Offering ท�าให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อได้ 

บริษัทฯ มั่นใจว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นทาง

เลือกในการลงทุนที่น่าสนใจส�าหรับผู้ลงทุนทุก

คน

หุน้กู ้บมจ.ทร ูคอร์ปอเรชัน่ ครัง้ท่ี 3/2563 เป็น

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยบริษัทฯและ

หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ 

BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท 

ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 

เตรียมเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป (Public 

Offering) จ�านวน 4 ชุด ดังนี้

โดยหุน้กูท้ั้ง 4 ชดุ จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดอืนตลอด

อายุหุ้นกู้ จ�านวนจองซื้อขั้นต�่า 100,000 บาท 

และทวีคูณครัง้ละ 100,000 บาท ทัง้นี ้บรษิทัอยู่

ระหว่างการยืน่แบบแสดงรายการข้อมลูและร่าง

หนงัสอืชีช้วนซึง่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้ เนือ่งจากอยู่

ระหว่างการพิจารณาของส�านักงาน ก.ล.ต. ผู้

ลงทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิได้จาก

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสาร

หนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th 

หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู ้จัดการการจัด

จ�าหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ทุกสาขา 

(ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333ธนาคาร

กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 

02 888 8888 กด 819ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 

6784ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ เริ่มใหม่ บนกระดาน หลังเมื่อวาน หุ้นไทยทิ้งตัว ถอย
มาตั้งหลัก บนปัจจัย ดาวโจนส์ล่วงหน้าทรุด ตลาดยุโรปเปิดร่วง ประกอบกับคณะ
กรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกจิไทยปีนีเ้ป็น ติดลบ 8.1% 
จากเดิมคาดไว้ จะติดลบ 5.3% และ ประกาศให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 
0.50 ต่อปี 

เห็นแบบนี้ ลงง่าย แม่มดน้อย ก็มองว่า บทหุ้นจะขึ้น ก็ขึ้นง่ายๆด้วยเช่นกัน...........

วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,333.43 จุด ลดลง 23.00 จุด หรือ 1.70% มูลค่าการ
ซื้อขาย 60,885.82 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,154.19 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,623.68 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ    
3,589.37 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 4,058.86 ล้านบาท

ITEL ยิ้ม ผลงานครึ่งปีแรกโตตามเป้า ล่าสุดได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการ
เงินขนาดใหญ่ ต่ออายุสัญญาให้บริการ
พื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Co-
Location Service) ชี้แนวโน้มรายได้-ก�าไร 
ท�านิวไฮต่อเน่ือง ปูพรมลุยงานโครงการ
ใหม่ๆ ชูจุดแข็งประสบการณ์งานโครงข่าย
ไฟเบอร์ออพตกิ รวมถงึคณุภาพงานบรกิาร
หลังการขาย พร้อมทยอยรับรู้รายได้จาก
งาน ในมืออีกเพียบ หลังปัจจุบันตุนออเด
อร์ในมือแล้วราว 4,721.44 ล้านบาท จับตา
คร่ึงปีหลังเป็นซีซั่นการส่งมอบงาน หนุน

รายได้ปี 63 โตก้าวกระโดด ตอกย�้าหุ้นแกร่งไม่กระทบโควิด-19    

SCC ตั้งบ.ร่วมทุน ให้บริการดิจิทัลมาร์เก็ตแพลตฟอร์มส�าหรับซื้อขายสินค้าและ
บริการเกี่ยวกับวัสดุตกแต่งบ้านในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีการเติบโตของการซื้อขาย
วัสดุตกแต่งบ้านทางออนไลน์ และการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การ
ขยายธุรกิจนี้เป็นตามแผนกลยุทธ์ของ SCC ในการพัฒนาดิจิทัลมาร์เก็ตแพลตฟอร์ม

ในภูมิภาคอาเซียน

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผนึก
ก�าลังกับไมโครซอฟท์ ประเทศไทย พร้อมด้วยพันธมิตรอย่าง บลูบิค กรุ๊ป สนับสนุน
การเยียวยาเกษตรกรไทยด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มคลาวด์ระดับโลก พร้อมเน้น
ย�้าข้อได้เปรียบของการใช้นวัตกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ เสริมความคล่องตัวในการ
พัฒนาระบบและประสานงานในทุกขั้นตอน

บริษทั บริหารสนิทรัพย์สุขุมวิท จ�ากดั (บสส.) หรือ SAM รุกเดนิสายสญัจรต่อเน่ือง 
เปิด 2 บธูช่วยคนเป็นหนีเ้สยี  ทัง้บธู “พบกนัวนัหยดุกับคลนิกิแก้หนี”้  เพือ่ให้ค�าปรกึษา
และรับสมัครผู้ที่มีปัญหาหน้ีเสียสารพัดบัตร และสินเช่ือส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน 
และบูธ “SAM สัญจรปลอดภาระ” เพื่ออ�านวยความสะดวกและให้กับลูกค้า NPL ของ 
SAM  ได้มโีอกาสเข้ามาปรกึษาและเจรจาหาข้อยุตร่ิวมกนัเพือ่แก้ไขปัญหาหน้ีสนิ ในวัน
เสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องชบา ชั้น 2 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา    

กลุ่มดุสิตธานี ขานรับมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยว หลัง ครม.อนุมัติ 3 แพคเกจ 
มั่นใจกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ ขับเคลื่อนการจับจ่ายใช้สอยท�าให้เศรษฐกิจเดิน
หน้าได้อีกครั้งหลังคลายล็อคดาวน์ เผยทยอยเปิดให้บริการโรงแรมเฟสแรกในเดือน
มิถุนายนจ�านวน 4 แห่ง เน้นบริการนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนโรงแรมที่ต้องพึ่งพานัก
ธรุกจิและนกัท่องเทีย่วต่างชาติยงัอยูร่ะหว่างเตรยีมความพร้อม ย�า้ความมัน่ใจให้ลกูค้า
ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายในสัญลักษณ์ SHA พร้อมจัดเต็มโปร
โมชั่นสุดพิเศษกับแพคเกจ “Journey Together” คืนละ 4,000 บาทสุทธิ ส�าหรับ 2 
ท่าน รวมอาหาร 3 มื้อ

SCI ประกาศคว้างานใหม่ เป็นงานประเภทเสาส่งไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และงานตู้สวิตช์บอร์ด รวมทั้งหมด 200 ลบ. ฟาก "เกรียง
ไกร เพียรวิทยาสกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีแรกเดิน
หน้าได้ตามแผนที่วางไว้ และคาดว่าผลงานในไตรมาส 2/63 ยังอยู่ในทิศทางที่ดี เพราะ
มีงานในมือรอรับรู้รายได้ตุนไว้กว่า 1,200 ล้านบาท ประเมินปีนี้โตตามเป้าหมาย ฝ่า
วิกฤติเศรษฐกิจชะลอตัวได้แน่นอน

29มิ.ย.63 BDMS กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในไทยและติด 1 ใน 
5 อันดับแรกของโลก ร่วมกับ PING AN HEALTH บริษัทประกันรายใหญ่ท่ีมีมูลค่า
ตลาดสูงสุดของประเทศจีน แถลงข่าวความร่วมมือ เพื่อส่งมอบบริการทางการแพทย์
มาตรฐานสากลสู่กลุ่มผู้ประกันตนในประเทศจีน รองรับแผนส่งเสริมสุขภาพของจีนใน
ปี 2030 ผลักดันสู่เป้าหมายเสริมสร้างชาวจีนกว่า 100 ล้านคนให้มีสุขภาพที่ดี

เล่นใหม่

บล.ทิสโก้ : PTG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 16.80 บ.

บล.ทิสโก้ : KTC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 34.50 บ.

บล.ฟิลลิป : KBANK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 112.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SENA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.10 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : IVL แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 31.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BCP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 26.00 บ.
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http://www.dodbiotech.com/


สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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