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อ่่านต่่อ่หน้า 2

ผ่อ่นคลาย!!

BY เจ๊เ๊ยเลน
Wall Street ต่ลาดห้้นเม้้าท์์ม้อ่ยภาษาห้้น
 by เจ๊เ๊ยเลน ณ Wall Street World

ผ่่อ่นคลาย !! อ่ย่างท์่�พวกเราท์ราบกันด่ ว่าต่ลอ่ดระยะเวลาเกือ่บ 2 ปีี ท์่�พวกเรา
ร้้จ๊กัโควิด-19 กันม้า และผ่่านหลายเหต่้การณ์ท์่�เกิดขึ้้�น ซึ่้�งต่ัวเจ๊ม๊้อ่งว่า
”โอไมครอน” ก็ไม้่ใช่่เรื�อ่งแปีลกใหม้่อ่ะไร เราก็ต่้อ่งปีรับต่ัวและเร่ยนอ่ย้่กับม้ัน
 เพราะโควิด-19 น่าจ๊ะคงอ่ย้่กับเราไปีอ่่กนาน ไม้่ต่ื�นต่ระหนก แต่่ไม้่ปีระม้าท์เจ๊า้ค่ะ 
ท์ำาการบ้านแล้วล้ยกันต่่อ่เจ๊า้ค่ะ

คว้างานคว้างานติิดติ้�งโซลาร์รูฟท็็อปติิดติ้�งโซลาร์รูฟท็็อป
ม.มหิิดล รวม 14 MW

SUPERSUPER
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OTO ผ่้น้ำาต่ลาด Call Center และ
 Contact Center เบอ่รห์น้�งขึ้อ่ง
เม้อื่งไท์ย ประกาศความร่วมมอื
 IP ติ้�งบริษ้ัท็ร่วมลงท็นุ ในส้ัดส่ัวน 
50:50 ป้� นแพลติฟอร์ม 
ขายยา - อาหิารเสัริม ผ่า่นออนไลน ์
รวม้ถึง้การใหค้ำาปีรก้ษาเภสัชั่กร
อ่อ่นไลน ์(Telepharmacy) รอ่งรบั
พฤต่กิรรม้ผ่้บ้รโิภคยค้ New Normal

บม้จ๊.ซ้ึ่ปีเปีอ่ร ์เอ่นเนอ่รย์ ่คอ่รเ์ปีอ่เรช่ั�น
 (SUPER) สัง่บรษัิท์ยอ่่ย "เอสัพีพี ซคิ"ลงนาม้
สัญัญาซึ่ื�อ่ขึ้ายไฟฟ้ากบั "มหิาวทิ็ยาลย้มหิดิล
 ศาลายา" ในโครงการต่ดิต่ั�งระบบผ่ลติ่ไฟฟ้า
ดว้ยพลงังานแสังอ่าท์ติ่ยบ์นหลงัคาอ่าคาร
(โซึ่ลารร้์ฟท์อ็่ปี) ม้ข่ึ้นาดกำาลงัผ่ลติ่ 14 เม้กะวตั่ต่์
 คาดต่ดิต่ั�งแลว้เสัรจ็๊ภายในปีี 2565 ฟาก CEO 
"จ๊อมท็ร้พย ์โลจ๊ายะ" ระบโ้ครงการดงักลา่วจ๊ะ
ใช่น้วตั่กรรม้เท์คโนโลยส่ัม้ยัใหม้ ่ช่ว่ยปีระหยดั
พลงังานและลดต่น้ท์น้คา่ไฟไดอ้่ยา่งดเ่ย่�ยม้
 พรอ้่ม้เดนิหนา้ขึ้ายไฟฟ้าแบบ Private PPA 
เติม็กำาลง้ สันบ้สันนุรายไดเ้ติบิโติติอ่เนื�อง

DEMCO ช่นะปีระม้ล้งานกอ่่สัรา้งสัถึาน่
ไฟฟ้าคลอ่งขึ้วาง 3 จ๊. ฉะเช่งิเท์รา 
มลูคา่ 250.74 ลบ. ระยะเวลากอ่สัร้าง 
510 วน้ นบัถึดัจ๊ากวนัท์่�ไดร้บัหนงัสัอื่
แจ๊ง้ใหเ้ริ�ม้ท์ำางาน

DEMCO DEMCO ควา้งานใหม้่ควา้งานใหม้่250.74 ลบ.250.74 ลบ.

OTOOTO IPIPผ่นก้ผ่นก้
ลย้ ลย้ Telepharmacy

  “อินเติอร์ ฟาร์มา”
ต่ั�งบรษัิท์รว่ม้ท์น้ต่ั�งบรษัิท์รว่ม้ท์น้

http://www.ptgenergy.co.th
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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บมจ.ซุุปเปอร์์ เอนเนอร์์ยีี คอร์์เปอเร์ช่ั่�น(SUPER) ส่่ง
บริ์ษ่ัทย่ีอยี "เอส่พีีพีี ซิุค"ลงนามส่่ญญาซุ้�อขายีไฟฟ้า
ก่ับ "มหาวิิทยีาล่ยีมหดิล ศาลายีา" ในโคร์งกัาร์ติิดต่ิ�ง
ร์ะบบผลิติไฟฟ้าด้วิยีพีล่งงานแส่งอาทิติย์ีบนหล่งคา
อาคาร์(โซุลาร์์รู์ฟท็อป) มีขนาดกัำาล่งผลิติ 14 เมกัะ
ว่ิติต์ิ คาดติิดต่ิ�งแล้วิเส่ร็์จภายีในปี 2565 ฟากั CEO 
"จอมทร่์พีย์ี โลจายีะ" ร์ะบุโคร์งกัาร์ด่งกัล่าวิจะใช้ั่
นว่ิติกัร์ร์มเทคโนโลยีีส่ม่ยีใหม ่ช่ั่วิยีปร์ะหย่ีดพีล่งงาน
และลดต้ินทุนค่าไฟได้อย่ีางดีเยีี�ยีม พีร้์อมเดินหน้า
ขายีไฟฟ้าแบบ Private PPA เติ็มกัำาล่ง ส่น่บส่นุน
ร์ายีได้เติิบโติต่ิอเน้�อง

นายีจอมทร่์พีย์ี โลจายีะ ปร์ะธานเจ้าหน้าที�บริ์หาร์
 บริ์ษ่ัท ซุุปเปอร์์ เอนเนอร์์ยีี คอร์์เปอเร์ช่ั่�น จำาก่ัด (
มหาชั่น) หร้์อ SUPER  เปิิดเผยว่่า บริิษััท เอสพีีพีี ซิิค 
จำำากััด  ซ่ิ�งเป็ินบริิษััทย่อยของบริิษััท ซุิปิเปิอร์ิ โซิล่่าร์ิ 
เอนเนอร์ิยี จำำากััด แล่ะเป็ินบริิษััทย่อยของ SUPER ได้
ล่งนามสญัญาคว่ามร่ิว่มมือโคริงกัาริพีลั่งงานทดแทน
จำากัแสงอาทติย์ กัับมหาว่ทิยาล่ยัมหิดล่ ศาล่ายา เพืี�อ
ดำาเนินกัาริออกัแบบแล่ะติดตั�งริะบบผลิ่ตไฟฟ้าจำากั
แผงเซิล่ล์่แสงอาทิตย์แบบติดตั�งบนหลั่งคา ในรูิปิ
แบบสัญญาซืิ�อขายไฟฟ้าแบบPrivate PPA เพืี�อขาย
ไฟฟ้าให้กัับ มหาวิ่ทยาลั่ยมหิดล่ ศาล่ายา โดยกัาริใช้้
ปิริะโยช้น์พืี�นที�หลั่งคาอาคาริต่างๆ ของมหาวิ่ทยาลั่ย
 มูล่ค่าโคริงกัาริริว่ม 350 ล้่านบาท แล่ะมีขนาดกัำาลั่ง
กัาริผลิ่ตติดตั�งอยู่ที� 14 เมกัะวั่ตต์ โดยมีกัำาลั่งผลิ่ต
ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที� 12 เมกัะว่ัตต์ คาดว่่าจำะติดตั�งแล้่ว่
เสริจ็ำภายในปิ ี2565  ริะยะเว่ล่าขายไฟฟา้ตามสญัญา
ทั�งหมด 13 ปีิ 6 เดือน

สำาหรัิบกัาริออกัแบบติดตั�งในครัิ�งนี�ถืือเป็ินกัารินำา
นวั่ตกัริริมกัาริออกัแบบโดยใช้้เทคโนโล่ยีล่่าสุดที�ทัน
สมัย ที�มีปิริะสิทธิิภาพีกัาริผลิ่ตไฟฟ้าจำากัพีลั่งงาน
แสงอาทิตย์สูงสุด (Power Optimizer) อีกัทั�งกัารินำา
ริะบบบริิหาริจัำดกัาริ โดยเครืิอข่ายอจัำฉริิยะที�สามาริถื
คว่บคุม สั�งกัาริ แล่ะเฝ้้าติดตามริะบบแบบออนไล่น์
จำากัศูนย์คว่บคุม ซ่ิ�งใช้้ริะบบเครืิอข่ายสื�อสาริแบบไร้ิ
สายที�สามาริถืส่งข้อมูล่ทางไกัล่ได้ (LoRa-Wan) โดย
กัาริใช้้สัญญาณวิ่ทยุ ซ่ิ�งเหมาะกัับกัาริใช้้กัาริงานใน
มหาวิ่ทยาลั่ยที�มีพืี�นคริอบคลุ่มเป็ินว่งกัว้่าง ริว่มถ่ืง

กัาริติดตั�งริะบบกัักัเก็ับพีลั่งงาน (Energy Storage 
System) เพืี�อกัักัเก็ับไฟฟ้าส่ว่นเกิัน หรืิอ สามาริถื
บริิหาริกัาริใช้้ไฟฟ้าจำากัพีลั่งงานแสงอาทิตย์ได้อย่าง
เต็มปิริะสทิธิิภาพี ไมมี่กัาริสญูเสียโดยเปิล่่าปิริะโยช้น์
โดยจำะทำาให้มหาวิ่ทยาลั่ยมหิดล่ฯ จำะสามาริถืล่ด
ต้นทุนค่าใช้้จ่ำายไฟฟ้าได้เป็ินอย่างดี\

ทั�งนี�กัาริที�มหาวิ่ทยาลั่ยมหิดล่ ศาล่ายา มุ่งมั�นในกัาริ
ดำาเนินกัาริโคริงกัารินี�ถืือเป็ินกัาริแสดงเจำตนาริมย์ที�
เป็ินรูิปิธิริริมของมหาว่ทิยาลั่ยใน "กัาริมุ่งสู่กัาริปิล่่อย
ก๊ัาซิเรืิอนกัริะจำกัเป็ินศูนย์ ภายในปีิ 2573" หรืิอ "ก้ัาว่
สู่ศูนย์" เพีริาะกัาริผลิ่ตไฟฟ้าของริะบบผลิ่ตไฟฟ้า
จำากัแผงเซิล่ล่์แสงอาทิตย์แบบติดตั�งบนหล่ังคา จำะ
เปิลี่�ยนพีลั่งงานแสงอาทิตย์มาเป็ินพีลั่งงานไฟฟ้า จ่ำง
นับเป็ินกัาริผลิ่ตไฟฟ้าจำากัพีลั่งงานสะอาด ปิริาศจำากั
มล่พิีษั แล่ะเป็ินมิตริกัับสิ�งแว่ดล้่อม

" กัาร์ลงนามในคร่์�งนี�เป็นกัาร์แส่ดงเจตินาร์มย์ีที�เป็น
รู์ปธร์ร์ม ที�จะมีส่่วินร่์วิมในกัาร์ปร์ะหย่ีดพีล่งงาน 
โดยีกัาร์เปลี�ยีนพีล่งงานแส่งอาทิติย์ีมาเป็นพีล่งงาน
ไฟฟ้า จึงน่บเป็นกัาร์ผลิติไฟฟ้าจากัพีล่งงานส่ะอาด 
ปร์าศจากัมลพิีษั และเป็นมิติร์ก่ับสิ่�งแวิดล้อม ขณะ
เดียีวิก่ันช่ั่วิยีส่ร์า้งร์ายีได้ และ PPA นอกัเหน้อร์ายีได้
จากัโคร์งกัาร์โร์งไฟฟ้าโซุลาร์์ฯ และพีล่งงานลมที�มี
อยู่ีในพีอร์์ติลงทุนของบริ์ษ่ัทฯ ขณะเดียีวิก่ัน บริ์ษ่ัทฯ
ย่ีงมองหาโอกัาส่ในกัาร์ขยีายีกัาร์ลงทนุในรู์ปแบบด่ง
กัล่าวิไปย่ีงที�อ้�นๆ เพิี�มเติิม เพ้ี�อส่ร้์างร์ายีได้เพิี�มอย่ีาง
ต่ิอเน้�อง " นายีจอมทร่์พีย์ี กัล่าวิในที�สุ่ด

ศาสตริาจำาริย์ นายแพีทย์บริริจำง มไหสว่ริิยะ รัิกัษัา
กัาริแทนอธิิกัาริบดีมหาวิ่ทยาลั่ยมหิดล่  เปิิดเผยว่่า
   ปัิจำจุำบันทั�ว่โล่กัล้่ว่นปิริะสบกัับผล่กัริะทบอันรุินแริง
ของกัาริเปิลี่�ยนแปิล่งสภาพีภูมิอากัาศกัาริปิล่่อย
ก๊ัาซิเรืิอนกัริะจำกัที�เพิี�มข่�นอย่างต่อเนื�อง ทำาให้นานา
ปิริะเทศให้คว่ามสนใจำในกัาริร่ิว่มแก้ัปัิญหา โดยได้มี
กัาริปิริะชุ้มรัิฐภาคีอนุสัญญาสหปิริะช้าช้าติว่่าด้ว่ย
กัาริเปิลี่�ยนแปิล่งสภาพี ภูมิอากัาศ เพืี�อบริริลุ่ข้อตกัล่ง
แล่ะปิ้องกัันภัยพิีบัติร้ิายแริงที�จำะเกัิดข่�นจำากัผล่กัริะ
ทบของกัาริเปิลี่�ยนแปิล่งสภาพีภูมิอากัาศ โดย ณ
 ปัิจำจุำบันได้มีกัาริจัำดงานปิริะชุ้มนี�ข่�นมาแล้่ว่ 26 ครัิ�ง

 (COP1-COP26) ซ่ิ�งยังคงย่ดตามคว่ามตกัล่งปิารีิส 
(Paris Agreement) คือ ที�มุ่งเป้ิาสู่กัาริบริริลุ่ปิริิมาณ
กัาริปิล่่อยก๊ัาซิเรืิอนกัริะจำกัสุทธิิเป็ินศูนย์(Net Zero 
Emission) ให้ได้ภายในปีิ 2050   เพืี�อรัิกัษัาอุณหภูมิ
เฉลี่�ยของโล่กั ให้ตำ�ากัว่่า 2 องศาเซิล่เซีิยส เพืี�อคว่บคุม
ปิริิมาณกัาริปิล่่อยก๊ัาซิเรืิอนกัริะจำกั

มหาวิ่ทยาลั่ยมหิดล่ ได้ตริะหนักัถ่ืงคว่ามสำาคัญของ
กัาริปิัญหาดังกัล่่าว่ จ่ำงกัำาหนดนโยบายกัาริปิล่่อย
ก๊ัาซิเรืิอนกัริะจำกัสุทธิิเป็ินศูนย์ (Net Zero Emission) 
ภายในปีิ พี.ศ.2573 โดยใช้้แผน "9 to Zero" หรืิอ "
ก้ัาว่สู่ศูนย์" จ่ำงเป็ินแผนของมหาวิ่ทยาลั่ยมหิดล่ที�จำะ
ล่ดกัาริปิล่่อยกั๊าซิเรืิอนกัริะจำกัภายในมหาว่ิทยาลั่ย
สุทธิิเป็ินศูนย์ภายใน 9 ปีิ โดยมีกัาริตั�งเป้ิาหมายกัาริ
ล่ดก๊ัาซิเรืิอนกัริะจำกัเป็ิน 3 ริะยะ คือ ล่ดก๊ัาซิเรืิอน
กัริะจำกัได้ 65 % ในปีิ 2567 , ริะยะที� 2 ล่ดก๊ัาซิเรืิอน
กัริะจำกัได้ 85 %ในปีิ 2570 แล่ะ ริะยะที� 3 ล่ดก๊ัาซิ
เรืิอนกัริะจำกัได้ 100 % ภายในปีิ 2573

อย่ีางไร์ก็ัติามที�มหาวิิทยีาล่ยีได้ดำาเนินกัาร์ลดก๊ัาซุ
เร้์อนกัร์ะจกัในร์ะยีะที� 1 ด้วิยีหล่กักัาร์กั้าวิที� 1 ค้อ
 กัาร์ใช้ั่พีล่งงานทดแทน (Renewable Energy) 
โดยีกัาร์จ่ดทำาส่่ญญาควิามร่์วิมม้อของโคร์งกัาร์
กัาร์ใช้ั่พีล่งงานทดแทนจากัพีล่งงานแส่งอาทิติย์ี 
มหาวิิทยีาล่ยีมหิดล ก่ับบริ์ษ่ัท เอส่ พีีพีี ซิุค จำาก่ัด ที�
จะติิดต่ิ�งร์ะบบผลิติพีล่งงานไฟฟ้าจากัพีล่งงานแส่ง
อาทิติย์ีบนหล่งคา ขนาด 14 เมกักัะว่ิติต์ิ ซึุ�งส่ามาร์ถ
ลดกัาร์ปล่อยีก๊ัาซุเร้์อนกัร์ะจกัได้ปริ์มาณ 10,487 ต่ิน
ต่ิอปี คิดเป็น 21% และในอนาคติมหาวิิทยีาล่ยีได้
เติร์ยีีมแผนขยีายีพี้�นที�กัาร์ติิดต่ิ�ง Solar Rooftop ไป
ย่ีงวิิทยีาเขติอ้�นๆ เพ้ี�อเป็นส่่วินหนึ�งของกัาร์บร์ร์ลุเป้า
หมายีกัาร์ปล่อยีก๊ัาซุเร้์อนกัร์ะจกัเป็นศูนย์ี ที�ช่ั่วิยีลด
ผลกัร์ะทบที�เกิัดจากักัาร์เปลี�ยีนแปลงส่ภาพีอากัาศ
 อีกัท่�งย่ีงเป็นกัาร์ข่บเคล้�อนเป้าหมายีกัาร์พ่ีฒนาที�
ย่ี�งย้ีน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ขององค์กัาร์ส่หปร์ะชั่าชั่าติิ โดยีเฉพีาะเป้าหมายีที�
 13 กัาร์ปฏิิบ่ติิกัาร์อยี่างเร่์งด่วินเพ้ี�อร่์บม้อก่ับกัาร์
เปลี�ยีนแปลงส่ภาพีภูมิอากัาศและผลกัร์ะทบที�เกิัด
ขึ�น (Climate Action)
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คว้างานคว้างานติิดติ้�งโซลาร์รูฟท็็อปติิดติ้�งโซลาร์รูฟท็็อป
ม.มหิิดล รวม 14 MW

SUPERSUPER
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OTO ผู้นำาติลาด Call Center และ 
Contact Center เบอร์์หนึ�งของเม้องไทยี
 ปร์ะกัาศควิามร่์วิมม้อ IP ต่ิ�งบริ์ษ่ัทร่์วิม
ลงทุน ในส่่ดส่่วิน 50:50 ป้�นแพีลติฟอร์์ม
ขายียีา-อาหาร์เส่ร์ิม ผ่านออนไลน์ ร์วิม
ถึงกัาร์ให้คำาปรึ์กัษัาเภส่่ชั่กัร์ออนไลน์
 (Telepharmacy) ร์องร่์บพีฤติิกัร์ร์มผู้
บริ์โภคยุีค New Normal

นายคณาวุ่ฒิิ ว่ริริทนธิีรัิช้ ปิริะธิานเจ้ำา
หน้าที�บริิหาริ บริิษััท วั่นทูวั่น คอนแทคส์
 จำำากััด (มหาช้น) (OTO) ผู้นำาตล่าด Call 
Center แล่ะ Contact Center เบอร์ิหน่�ง
ของเมืองไทย เปิิดเผยว่่า บริิษััท อินโน ฮัับ
 จำำากััด  ซ่ิ�งเป็ินบริิษััทย่อยของบริิษััทฯ ได้
เข้าทำาบันท่กัข้อตกัล่งเบื�องต้น กัับ บริิษััท
 อินเตอร์ิ ฟาร์ิมา จำำากััด (มหาช้น) (IP) ซ่ิ�ง
ปิริะกัอบกิัจำกัาริดา้นกัาริพัีฒินา คิดค้น แล่ะ
จำำาหน่ายผลิ่ตภัณฑ์์สุขภาพีแล่ะนวั่ตกัริริม
คว่ามงามสำาหริบัคน แล่ะผล่ติภัณฑ์์สุขภาพี
สำาหรัิบสัตว์่เลี่�ยง โดยมีวั่ตถุืปิริะสงค์ใน
กัาริจัำดตั�งบริิษััทร่ิว่มทุน เพืี�อล่งทุนร่ิว่มกััน
ในกัาริปิริะกัอบธุิริกิัจำจำำาหน่ายผลิ่ตภัณฑ์์
สุขภาพีริว่มถ่ืงกัาริให้คำาปิร่ิกัษัาเภสัช้กัริ
ออนไล่น์ (Telepharmacy) โดยอินโน ฮัับ
 จำะถืือหุ้นในบริิษััทร่ิว่มทุนในสัดส่ว่น 50% 
ของจำำานว่นหุ้นทั�งหมดของบริิษััทร่ิว่มทุน

“กัาร์ร์่วิมทุนคร่์�งนี� มีว่ิติถุปร์ะส่งค์เพ้ี�อ
จ่ดต่ิ�งบริ์ษ่ัทร่์วิมทุน เพ้ี�อดำาเนินธุร์กิัจ

 Telepharmacy ซึุ�งเป็นธุร์กิัจที�นำา
เทคโนโลยีีที�ช่ั่วิยีให้ผู้บริ์โภคและเภส่่ชั่กัร์
ส่ามาร์ถพูีดคุยีก่ันได้แบบท่นท่วิงที (Real-
time) เพ้ี�อลดข้อจำาก่ัดในเร้์�องเวิลา และ
ส่ถานที� ได้ร่์บควิามส่ะดวิกัส่บายี และ
ปร์ะหย่ีดเวิลา ซึุ�งจะทำาให้ผู้ป่วิยีได้ร่์บ
บริ์กัาร์เหม้อนก่ับกัาร์มาร่์บบริ์กัาร์ที�ที�ร้์าน
ขายียีา”

กัาริล่งทุนในธุิริกิัจำดังกัล่่าว่มีวั่ตถุืปิริะสงค์
เพืี�อขยายกัาริดำาเนินธุิริกิัจำของบริิษััท
ใ ห้สอดค ล้่องแล่ะปิ รัิบ ตัว่ ใ ห้ ทัน ต่อ
สถืานกัาริณ์ปัิจำจุำบันที�มีกัาริแพีร่ิริะบาด
ของเชื้�อไว่รัิสโคโรินา (COVID-19) แล่ะ
เพืี�อขยายธุิริกิัจำของบริิษััทให้มีคว่ามหล่ากั
หล่าย แล่ะมีฐานลู่กัค้าที�มากัยิ�งข่�น

ปิริะธิานเจ้ำาหน้าที�บริิหาริ OTO กัล่่าว่อีกั
ว่่า "อินโน ฮัับ" จำะเข้าศ่กัษัาคว่ามเป็ินไปิ
ได้ในกัาริดำาเนินธุิริกิัจำดังกัล่่าว่ โดยหากั
ผล่กัาริศ่กัษัาปิริะเมินเรืิ�องผล่ตอบแทนอยู่
ในริะดับที�น่าสนใจำ "อินโน ฮัับ" จำะดำาเนิน
กัาริเพืี�อเจำริจำาเข้าทำาสัญญาร่ิว่มทุนกัับผู้
ร่ิว่มทุน แล่ะจัำดตั�งบริิษััทร่ิว่มทุนภายใน
ไตริมาส 1/65 อย่างไริก็ัตาม กัาริล่งนาม
ในบันท่กัข้อตกัล่งเบื�องต้นดังกัล่่าว่ยังไม่มี
ภาริะผูกัพัีนที�จำะต้องช้ำาริะเงินใดๆ ให้แก่ัผู้
ร่ิว่มทุน หรืิอผูกัพัีนให้ต้องดำาเนินกัาริจัำดตั�ง
บริิษััทร่ิว่มทุนแต่อย่างใด

ดริ.ตฤณว่ริริธิน์ ธินิตนิธิิพัีนธ์ิ ปิริะธิานเจ้ำา
หน้าที�บริิหาริ บริิษััท อนิเตอร์ิ ฟาร์ิมา จำำากััด
 (มหาช้น) (IP)  ผู้นำาธุิริกิัจำด้านกัาริพัีฒินา 
คิดค้น แล่ะจำำาหน่ายผลิ่ตภัณฑ์์เพืี�อสุขภาพี
แล่ะนว่ัตกัริริมคว่ามงามสำาหริับคน แล่ะ
ผลิ่ตภัณฑ์์สุขภาพีสำาหรัิบสัตว์่เลี่�ยง กัล่่าว่
ว่่า กัาริจัำดตั�งบริิษััทร่ิว่มล่งทุนริะหว่่าง
 IP กัับ อินโน ฮัับ เพืี�อสร้ิางแพีล่ตฟอร์ิม
ออนไล่น์ในกัาริจำำาหน่ายผลิ่ตภัณฑ์์สุขภาพี
 ริว่มถ่ืงกัาริคำาปิร่ิกัษัาเภสัช้กัริผ่านริะบบ
ออนไล่น์ (Telepharmacy) ถืือเป็ินกัาริเปิิด
มิติใหม่สำาหริับว่งกัาริ แล่ะเป็ินปิริะโยช้น์
สำาหรัิบผู้บริิโภคในยุค New Normal ช่้ว่ย
ล่ดคว่ามเสี�ยงจำากัสถืานกัาริณ์กัาริแพีร่ิ
ริะบาดของเชื้�อไว่รัิสโคโรินา โดยผู้บริิโภค
ไม่จำำาเป็ินต้องเดินทางออกัจำากับ้าน ขณะ
ที�บริิษััทฯ ได้มีกัาริเตริียมคว่ามพีริ้อม จัำด
ทีมบุคล่ากัริที�มีคว่ามเชี้�ยว่ช้าญเพืี�อริองรัิบ
กัาริให้คำาแนะนำาปิร่ิกัษัา เสมือนกัับกัาริเข้า
รัิบบริิกัาริที�ร้ิานขายยา

“ม่�นใจว่ิากัาร์ส่ร้์างแพีลติฟอร์์มร่์วิมก่ับ
 อินโน ฮ่ับ ในคร่์�งนี�จะช่ั่วิยีกัร์ะตุ้ินยีอด
ขายี และเพิี�มฐานลูกัค้าให้ก่ับบริ์ษ่ัท ผล่กั
ด่นธุร์กิัจของท่�งส่องฝ่่ายีเติิบโติอยี่าง
แข็งแกัร่์งในอนาคติ” ดร์.ติฤณวิร์ร์ธน์
 กัล่าวิในที�สุ่ด

OTOOTO IPIPผ่นก้ผ่นก้
ลย้ ลย้ Telepharmacy

  “อินเติอร์ ฟาร์มา”
ต่ั�งบรษัิท์รว่ม้ท์น้ต่ั�งบรษัิท์รว่ม้ท์น้

https://www.nerubber.com/
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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นายไพีฑู์ริย์ กัำาชั้ย กัริริมกัาริผู้จัำดกัาริ บริิษััท เด็มโก้ั จำำากััด (มหาช้น) 
DEMCO เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ ได้รัิบหนังสือยืนยันกัาริจ้ำาง (LOI) ก่ัอสร้ิาง
สถืานีไฟฟ้าคล่องขว่าง 3 จัำงหวั่ดฉะเชิ้งเทริา ตามโคริงกัาริพัีฒินาริะบบส่ง
แล่ะจำำาหน่ายริะยะที� 2 แผนที� 1 ด้ว่ยวิ่ธีิกัาริทางอิเล็่กัทริอนิกัส์ (e-Bidding) 
จากักัาร์ไฟฟ้าส่่วินภูมิภาค โดยีมีมูลค่างาน 250,747,700.00 ล้านบาท
(ไม่ร์วิมภาษีัมูลค่าเพิี�ม)และมีร์ะยีะเวิลาก่ัอส่ร้์าง 510 ว่ิน น่บถ่ดจากัว่ินที�
ได้ร่์บหน่งส้่อแจ้งให้เริ์�มทำางาน

DEMCO DEMCO 
ควา้งานใหม้่ควา้งานใหม้่

250.74 ลบ.250.74 ลบ.

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.tmill.co.th


ผ่อนคล่าย !! อย่างที�พีว่กัเริาทริาบกัันดี ว่่าตล่อดริะยะเว่ล่า
เกืัอบ 2 ปิี ที�พีว่กัเริารูิ้จัำกัโคว่ิด-19 กัันมา แล่ะผ่านหล่าย
เหตกุัาริณที์�เกิัดข่�น ซิ่�งตัว่เจำม๊องว่า่ ”โอไมคร์อน” ก็ัไมใ่ช้เ่รืิ�อง
แปิล่กัใหม่อะไริ เริาก็ัต้องปิรัิบตัว่แล่ะเรีิยนอยู่กัับมัน เพีริาะ
โควิ่ด-19 น่าจำะคงอยู่กัับเริาไปิอีกันาน ไม่ตื�นตริะหนกั แต่ไม่
ปิริะมาทเจำ้าค่ะ ทำากัาริบ้านแล่้ว่ลุ่ยกัันต่อเจำ้าค่ะ

ไม่พูีดถื่งไม่ได้เจำ้าค่ะ สำาหรัิบหุ้น THANI ที�วั่นนี�อิเจำ๊ต้องบอกั
ว่่า เพิี�งจำะเห็นเล่่นจำริิงๆจัำงๆกัับเขาก็ัวั่นนี�แหล่ะเจำ้าค่ะ พีาให้
สายซิิ�งเก็ังกัำาไริได้กัริะชุ้่มกัริะช้ว่ยกัับเขาบ้าง เพีริาะปิกัติ
สายซิิ�งในวั่นไม่ค่อยได้กิันพีี�เขาหริอกั555 ก็ัไม่รูิ้วั่นนี�ไปิโด๊ปิ
ยาอะไริมา ค่กัคักัเปิ็นพิีเศษั ส่ว่นเปิ้าหมายกัาริดำาเนินงาน 
THANI ก็ัยังคงเปิ้าหมายกัาริปิล่่อยสินเชื้�อใหม่จำากัแริงผลั่กั
อุปิสงค์ของริถืบริริทุกัที�น่าจำะฟ้�นตัว่ได้ใน 4Q64 คุณภาพี
สินทรัิพีย์โดยริว่มอ่อนแอล่งใน 3Q64 แต่คาดว่่าตัว่เล่ขจำะ
กัลั่บมาเปิ็นไปิตามเปิ้าได้ในปิล่ายปิี 64 พีอริ์ตสินเชื้�อ 
fleet และร์ถยีนติ์หรู์ย่ีงคงเป็นโฟก่ัส่หล่กัของเขานะจ๊ะ
วิอลุ่มขย่ีบมาขนาดนี� จ่ดให้ส่าส่มใจที�ร์อคอยีหน่อยีนะเจ้า
คะ…อิอิ

มาติามกัลุม่เชั่น่ก่ันเจา้คะ่ ส่ำาหร่์บหุน้ ML ที�ว่ินนี�ขย่ีบปร่์บขึ�น
ไปทำาไฮัที�บริ์เวิณ 1.55 บาท กั่อนจะยี่อมาปิดที� 1.53 บาท
 โดยีผลกัาร์ดำาเนินงานงวิด 9 เด้อนปี 2564 มีกัำาไร์สุ่ทธิ
 102. 121.11 ล้านบาท เพิี�มขึ�นจากัชั่่วิงเดียีวิก่ันของปีกั่อน

อยูี่ที� 79.09 ล้านบาท โดยีกัำาไร์สู่งกัวิ่าท่�งปี 2563 
อยูี่ที� 98.67 ล้านบาท ด้วิยีค่า PE ที� 12 เท่า ถ้อวิ่าย่ีงน่าส่นใจ
เจ้าค่ะ

ปิดท้ายีก่ันด้วิยีหุ้น TH ที�ห่นมาเปลี�ยีนธุร์กิัจสู่่กัาร์บริ์หาร์
จ่ดกัาร์หนี�อยี่างเติ็มรู์ปแบบไติร์มาส่ 3/2564 ชั่นะปร์ะมูล
หนี�เสี่ยีมูลค่า 3,000 ล้านบาท เริ์�มทยีอยีร่์บรู์้ร์ายีได้ไติร์มาส่ 
4/2564 ซุึ�งปี 2565 ต่ิ�งเป้าปร์ะมูลหนี�เพิี�มอีกั 
6,000 ล้านบาท คาดหนุนกัำาไร์สุ่ทธิเปลี�ยีนแปลงอยี่างมีน่ยี
ต่ิ�งแติ่ปีหน้าเป็นติ้นไป ทร์งหุน้กัร์าฟเข็นขึ�นมาอีกัคร่์�ง ถ้อวิ่า
เป็นเขียีวิแท่งแร์กั ตีิให้ผ่านแนวิติ้านที� 3.20 บาทได้ส่่กัที
เถอะเจ้าค่ะ ผ่านได้มีส่นุกัค่ะ ใคร์อยีากัเกัาะล้อขึ�นร์ถกั็ติาม
มาเจ้าค่ะ แล้วิพีบก่ันใหม่ในคอล่มน์ฉบ่บหน้านะจ๊ะ….

กัาร์ลงทนุมีควิามเสี่�ยีง ผูล้งทนุโปร์ดศกึัษัาขอ้มูลกัอ่นต่ิดสิ่น
ใจลงทุน

โปร์ดใชั่้วิิจาร์ณญาณในกัาร์ต่ิดสิ่นใจด้วิยีต่ิวิท่านเอง

ดูกัร์าฟดูเทคนิคปร์ะกัอบกัาร์ต่ิดสิ่นใจนะคะ บางต่ิวิอาจซิุ�ง
บางต่ิวิไมซิุ่�งไมห่ลดุแนวิร่์บกัถ้็อไดน้า่ จะใหซิุ้�งปรู์ด๊ปร์า๊ดทกุั
ต่ิวิคงไม่ได้***ขอให้น่กัลงทุนทุกัท่านปร์ะส่บควิามส่ำาเร์็จค่า

ปล.ส่ำาค่ญสุ่ดอยี่าล้มวิางแผนจุด cut loss นะคะ
ชั่วินเพ้ี�อนมา Add ก่ันนะคะ

สนใจำล่งโฆษัณากัับ Wall Street
ติดต่อได้ 3 ช้่องทางเล่ยเจำ้าค่ะ
LINE@ https://lin.ee/EzE7297
TG@ https://t.me/QueenWallstreet
FB@ https://www.facebook.com/Wall-Street-
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8
%94%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0
%B8%99-458906731343768
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