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รุุกพลัังงานตามแผนรุุกพลัังงานตามแผน
AMRAMR

AMR รุุกลงทุนุใน ธุุรุกิจโรุงไฟฟ้าพลังแสงอาทิุตย์ ์
"เทุอรุาวััตต์เอสพ"ี เป็็น 75% จากเดิิม 25% 

คาดิเรุิ�มมรีุาย์ได้ิเชิิงพาณิิชิย์์ปี็67
3

อ่านต่อหน้า 4

บมจ.ชิยั์วััฒนา แทุนเนอรุี� กรุุ�ป็ 

หรุอื CWT ป็ลื�มป็รุิ�ม! สง่ย์านลกู 

"กาพสนิธ์ุุรุุง่เรุื�อง ไบโอเพาเวัอรุ ์2012 

หรุอื KRR" ผ่า่นคัดิเลือกโครุงการุ

ก่อสรุา้งรุะบบการุจัดิการุขย์ะ

เพื�อผ่ลิตเป็็นเชิื�อเพลง (RDF) 

อ่านต่อหน้า 2

3
อ่านต่อหน้า 6

KRRKRR  ยานลูักยานลูัก  CWTCWT  
ผ่านคััดเลืัอกฉลุัย!!ผ่านคััดเลืัอกฉลุัย!!

โคัรุงการุก่อสรุ้างรุะบบจััดการุขยะเพื�อผลิัต RDF/มูลัฝอย

CRC  แจ้งตลาดิหลักทุรุพัย์ฯ์ 
ตั�งบรุษัิัทุย์อ่ย์ใหม ่" เซ็น็ทุรุลั ฟูด้ิ โฮลเซ็ลล์ "  

ลยุ์ธุุรุกิจ กิจการุค้าสง่ ("Wholesale")

CRCCRC
บุกค้ัาส่งบุกค้ัาส่ง
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บมจ.ชััยวััฒนา แทนเนอรี่่� กร๊ี่�ป หรี่อื CWT 
ปลืื้�มปรี่่�ม! ส่ง่ยานลูื้ก "กาพส่น่ธุ๊์�ร๊ี่ง่เรี่ื�อง 
ไบโอเพาเวัอรี่� 2012 หรี่อื KRR" ผ่า่นคััด
เลืื้อกโคัรี่งการี่ก่อส่รี่้างรี่ะบบการี่จัดการี่
ขยะเพื�อผ่ล่ื้ตเป็นเชืั�อเพลื้ง (RDF) แลื้ะ
ผ่ล่ื้ตพลัื้งงานไฟฟ้าจากเชัื� อเพล่ื้งขยะ
มลูื้ฝอยของเทศบาลื้ตำาบลื้กมลื้าไส่ย ฟาก
บ่�กบอส่ "วัร่ี่ะพลื้ ไชัยธุ์ร่ี่ตัต�" เผ่ย
อยู่รี่ะหว่ัางรี่อการี่ลื้งนามในสั่ญญารี่ะยะ
เวัลื้าดำาเน่นการี่ 25 ปี มั�นใจม่คัวัาม
พรี่้อมทั�งคัวัามรูี่้คัวัามเชั่�ยวัชัาญแลื้ะ
ปรี่ะส่บการี่ณ์�ส่ามารี่ถดำาเน่นงานใหส้่ำาเรี่จ็
ลื้ล่๊ื้วัง หน๊นส่ญัญาซื้ื�อขายไฟฟ้าเพ่�ม 
6 MW ขณ์ะท่�ธุ๊์รี่ก่จหลัื้กเด่นหน้าตามแผ่น
งาน ปนี่�คัาดกำาไรี่ส่รี่า้งส่ถ่ต่สู่งส่ด๊ใหม่

 นาย์วัรีุะพล ไชิย์ธุรีุตัต์ กรุรุมการุ
ผู่จั้ดิการุ บรุษัิัทุ ชิยั์วััฒนา แทุนเนอรุี� 
กรุุ�ป็ จำากัดิ (มหาชิน) (CWT) เปดิเผ่ย
ว่ัา บรี่ษั่ัท กาพส่น่ธุ๊์�ร๊ี่ง่เรี่ื�อง ไบโอเพาเวัอรี่� 
2012 จำากัด หรี่อื KRR ซื้่�งกลื้๊่มบรี่ษั่ัทฯ ถือ

ห๊น้ในส่ดัส่ว่ัน 75% ได้ผ่า่นการี่คััดเลืื้อกใน
การี่ยื�นข้อเส่นอจาก ปรี่ะกาศผ่ลื้การี่ยื�น
ข้อเส่นอการี่ดำาเน่นการี่คััดเลืื้อกเอกชัน
ดำาเน่นการี่ก่อส่รี่้างรี่ะบบการี่จัดการี่
ขยะเพื�อผ่ล่ื้ตเป็นเชัื�อเพลื้ง (RDF) แลื้ะ
ผ่ล่ื้ตพลัื้งงานไฟฟ้าจากเชืั�อเพล่ื้งขยะ
มลูื้ฝอยของเทศบาลื้ตำาบลื้กมลื้าไส่ย เปน็
ท่�เรี่ย่บรี่อ้ยแล้ื้วั โดยโคัรี่งการี่มร่ี่ะยะเวัลื้า
ดำาเน่นการี่ 25 ปนัีบจากวัันท่�ลื้งนาม
ในส่ญัญา

            "บรี่ษั่ัทฯ มค่ัวัามพรี่อ้มอยา่งย่�ง
ส่ำาหรี่บังานโคัรี่งการี่ก่อส่รี่า้งรี่ะบบจัดการี่
ขยะเพื�อผ่ล่ื้ตเป็นเชืั�อเพล่ื้ง RDF รี่วัมถ่ง
การี่ผ่ล่ื้ตไฟฟ้าจากเชัื�อเพล่ื้งขยะมูลื้ฝอย
ของเทศบาลื้ตำาบลื้กมลื้าไส่ย ซื้่�งบรี่ษั่ัทฯ 
มป่รี่ะส่บการี่ณ์�จากโคัรี่งการี่แปรี่รูี่ปขยะ
เป็นเชัื� อเพล่ื้ง RDF ของเทศบาลื้นคัรี่
นคัรี่ส่วัรี่รี่คั�แล้ื้วั อก่ทั�งยงัมแ่ผ่นการี่ดำาเน่น
งานท่�จะไมส่่ง่ผ่ลื้กรี่ะทบกับช๊ัมชัน รี่วัมถ่ง
แผ่นการี่ส่รี่้างช๊ัมชันต้นแบบการี่จัดการี่

ขยะมูลื้ฝอยเหลืื้อศูนย� (Zero Waste) 
ให้กับปรี่ะชัาชันในจังหวััด แลื้ะม่คัวัามรูี่้
คัวัามเชั่�ยวัชัาญในการี่คััดเลืื้อกเคัรี่ื�องจักรี่
ผ่ล่ื้ตเชืั�อเพล่ื้งขยะเพื�อส่นับส่น๊นงานดัง
กล่ื้าวัให้ส่ำาเรี่็จลื้๊ล่ื้วังอย่างด่ แลื้ะเมื�อลื้ง
นามในส่ญัญาเปน็ท่�เรี่ย่บรี่อ้ยแล้ื้วั บรี่ษั่ัทฯ 
เตรี่ย่มยื�นเรี่ื�องท่�การี่ไฟฟ้าฝ่ายจำาหน่าย
เพื�อผ่ล่ื้ตไฟฟ้าจากเชัื�อเพล่ื้งขยะมูลื้ฝอย 
โดยม่กำาลัื้งการี่ผ่ล่ื้ต 6 เมกะวััตต� แลื้ะ
ปรี่ม่าณ์เส่นอขายไฟฟา้ 5 เมกะวััตต� แลื้ะ
จะส่่งผ่ลื้ทำาให้บรี่่ษััทฯ ม่ส่ัญญาซืื้�อขาย
ไฟฟา้ในมือเพ่�มข่�นอก่ด้วัย"
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โคัรุงการุก่อสรุ้างรุะบบจััดการุขยะเพื�อผลิัต RDF/มูลัฝอย

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


Hooninside

Hooninside

รู้ ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

3
25.11.2022 / Friday / #1269

กรี่รี่มการี่ผู่จั้ดการี่ CWT กล่ื้าวัเพ่�มเต่มว่ัา แนวัโน้มผ่ลื้การี่ดำาเน่นธุ๊์รี่ก่จในชัว่ังท่�เหลืื้อของป ีคัาดว่ัาจะเต่บโตอยา่งแขง็แกรี่ง่ เนื�องจาก 
บรี่ษั่ัทฯ ยงัคังทยอยส่ง่มอบงานตามแผ่น โดยในส่ว่ันของธุ๊์รี่ก่จเบาะหนังมอ่อเดอรี่�อยูใ่นมือแล้ื้วั ขณ์ะท่�มร่ี่ายได้จากธุ๊์รี่ก่จจำาหน่าย
ไฟฟา้เขา้มาอยา่งส่มำาเส่มอ แลื้ะอยูร่ี่ะหว่ัางรี่อส่ญัญาซืื้�อขายไฟฟา้เขา้มาเพ่�มเต่มภายในเรี่ว็ัๆ น่� ส่ว่ันธุ๊์รี่ก่จ SKC มก่ารี่ส่ง่มอบงาน
ตามกำาหนดเชัน่กัน แลื้ะจากผ่ลื้งาน 9 เดือนท่�ผ่า่นมา บรี่ษั่ัทฯ เชัื�อมั�นว่ัาจะส่ามารี่ถส่รี่า้งส่ถ่ต่สู่งส่ด๊เปน็ปรี่ะวััต่การี่ณ์�ในส่ว่ันของ
กำาไรี่ได้ตามแผ่นงานท่�วัางไว้ั

อน่�ง บรี่ษั่ัทยอ่ยของ CWT ในนามบรี่ษั่ัท ชัยัวััฒนา กรี่น่ จำากัด (CWTG) ซื้่�งเปน็ ท่�ปรี่ะกอบธุ๊์รี่ก่จลื้งทน๊ในกลื้๊่มพลัื้งงาน ได้เขา้ลื้งทน๊
ใน บรี่ษั่ัท กาพส่น่ธุ๊์�ร๊ี่ง่เรี่ื�อง ไบโอเพาเวัอรี่� 2012 จำากัด (KRR) ในสั่ดส่ว่ันรี่อ้ยลื้ะ 75.00 ต่อมาบรี่ษั่ัทได้จัดการี่ปรี่ะช๊ัมคัณ์ะกรี่รี่มการี่
บรี่ษั่ัท คัรี่ั�งท่� 21/2565 ได้มม่ตใ่หเ้พ่�มทน๊จดทะเบย่นของ KRR อก่ 30.00 ล้ื้านนบาท จากเด่ม 10.00 ล้ื้านบาท 
เปน็ 40.00 ล้ื้านบาท โดยมวั่ัตถป๊รี่ะส่งคั�เพื�อให ้KRR มค่ัวัามพรี่อ้มในการี่เขา้ปรี่ะมูลื้โคัรี่งการี่ต่าง ๆ
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AMR ร๊ี่กลื้งทน๊ใน ธุ๊์รี่ก่จโรี่งไฟฟา้พลัื้งแส่งอาท่ตย� "เทอรี่าวััตต�เอส่พ"่ เปน็ 75% จากเด่ม25% คัาดเรี่่�มมร่ี่ายได้เชัง่พาณ่์ชัย�ป6ี7
 
 นาย์มารุุต ศิริุโิก ป็รุะธุานเจ้าหน้าทุี�บรุหิารุ บรุษัิัทุ เอเอ็มอารุเ์อเซ็ยี์ จำากัดิ (มหาชิน) AMR เปิ็ดิเผ่ย์ว่ัา บรุษัิัทุ เอเอ็มอารุ ์
เอเซ็ยี์ จำากัดิ (มหาชิน) (AMR) ขอเรี่ย่นใหท้รี่าบว่ัาหลัื้งจากการี่ศก่ษัาธุ๊์รี่ก่จจำาหน่ายกรี่ะแส่ไฟฟ้า แลื้ะได้แจ้งคัวัามคืับหน้าต่อปรี่ะช๊ัม
คัณ์ะกรี่รี่มการี่บรี่ษั่ัท คัรี่ั�งท่� 7/2565 กรี่รี่มการี่ได้เล็ื้งเหน็ปรี่ะโยชัน�แลื้ะการี่ต่อยอดธุ๊์รี่ก่จ จ่งมม่ต่เพ่�มแผ่นการี่ลื้งทน๊ ในบรี่ษั่ัท เทอรี่าวััตต�
เอส่พจ่ำากัด จากส่ดัส่ว่ัน รี่อ้ยลื้ะ 25 เปน็รี่อ้ยลื้ะ 75 วังเง่นไมเ่ก่น 60 ล้ื้านบาท รี่ายลื้ะเอย่ด ดังน่�

1. วัันท่�คัณ์ะกรี่รี่มการี่มม่ต่ 23 พฤศจ่กายน 2565

2. ชัื�อบรี่ษั่ัทท่�เขา้ลื้งทน๊ บรี่ษั่ัท เทอรี่าวััตต�เอส่พ ่จำากัด

3. วััตถป๊รี่ะส่งคั�การี่ลื้งท๊น เพื�อเข้าปรี่ะมูลื้งานขายกรี่ะแส่ไฟฟา้

4. ทน๊จดทะเบย่น จำานวันห๊น้ แลื้ะ มูลื้ค่ัาห๊น้ท่�ตรี่าไว้ั(รี่าคัาพารี่�)
: ทน๊จดทะเบย่นเด่ม 1,000,000 บาท (ชัำารี่ะแล้ื้วัเต็มจำานวัน)
: เพ่�มทน๊จดทะเบย่น อก่ 279,000,000 บาท แลื้ะ เรี่ย่กชัำารี่ะห๊น้เพ่�มทน๊ 25% ของมูลื้ค่ัาท่�ตรี่าไว้ั จำานวัน 69,750,000 บาท
: รี่วัม เปน็ ทน๊จดทะเบย่นใหม ่280,000,000 บาท(2,800,000 ห้๊น มลูื้ค่ัาท่�ตรี่าไว้ั 100 บาท) แลื้ะรี่วัมทน๊ชัำารี่ะแล้ื้วั ทั�งส่่�น 70,750,000 บาท
: AMR ชัำารี่ะค่ัาห๊น้ทั�งส่่�น 53,062,500 บาท (ห๊น้ส่ามัญเด่มชัำารี่ะเต็มจำานวันท่� 750,000 บาท ห้๊นส่ามัญใหม ่ชัำารี่ะ 25%ท่� 52,312,500 บาท)
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5. ส่ดัส่ว่ันการี่เขา้ลื้งทน๊
5.1 โคัรี่งส่รี่า้งการี่ถือห้๊นเด่มท๊นจดทะเบย่น 1,000,000 บาท 
(10,000 ห๊น้ มูลื้ค่ัาท่�ตรี่าไว้ั 100 บาท )
1. นายวังศ�วัรี่ศ่ ศภ๊ปฐวัพ่งศ� 4,000 ห๊น้
2. นางส่าวัว่ัไลื้ลัื้กษัณ์�ส่ไ๊ส่วัรี่น่านนท� 4,000 ห๊น้
3. นางจรี่สั่ศรี่แ่ซื้เ่ตย่วั 2,000 ห๊น้
รี่วัม 10,000 ห๊น้

5.2 โคัรี่งส่รี่า้งการี่ถือห๊น้ใหม ่ท๊นจดทะเบย่น 280,000,000 บาท 
(2,800,000 ห๊น้ มูลื้ค่ัาท่�ตรี่าไว้ั 100 บาท ) ตาม แบบ บอจ. 5
1. บรี่ษั่ัท เอเอ็มอารี่�เอเซื้ย่ จำากัด (มหาชัน) 2,100,000 ห๊น้
2. บรี่ษั่ัท ไฮมเ่ดย่ เทคัโนโลื้ยจ่ำากัด 699,999 ห๊น้
3. นางส่าวัว่ัไลื้ลัื้กษัณ์�ส่ไ๊ส่วัรี่น่านนท� 1 ห๊น้
รี่วัม 2,800,000 ห๊น้

6. ลัื้กษัณ์ะการี่ปรี่ะกอบธุ๊์รี่ก่จ แลื้ะรี่ะยะเวัลื้าท่�คัาดว่ัาจะเรี่่�มมร่ี่ายได้เชัง่พาณ่์ชัย�
ขายกรี่ะแส่ไฟฟา้จากพลัื้งแส่งอาท่ตย� คัาดว่ัาจะเรี่่�มมร่ี่ายได้เชัง่พาณ่์ชัย�ป2ี567

ส่ำาหรี่บัแหล่ื้งเง่นทน๊ท่�ใช้ั เง่นท๊นหมน๊เวัย่นในก่จการี่ แลื้ะ เง่นจากการี่รี่ะดมทน๊คัรี่ั�งแรี่ก (IPO)
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CRC  แจ้งตลื้าดหลัื้กทรี่พัย�ฯ ตั�งบรี่ษั่ัทยอ่ย
ใหม่" เซื้็นทรี่ัลื้ ฟู้ด โฮลื้เซื้ลื้ลื้� " ลื้๊ยธุ๊์รี่ก่จ 
ก่จการี่ค้ัาส่ง่ ("Wholesale")

 

บรี่ษั่ัท เซ็ื้นทรี่ลัื้ รี่เ่ทลื้ คัอรี่�ปอเรี่ชัั�น จำากัด 
(มหาชัน) CRC ขอแจ้งใหท้รี่าบว่ัา บรี่ษั่ัทฯ 
ได้จัดตั�งบรี่่ษััทย่อยใหม่ โดยได้ชัำารี่ะท๊น
เล้ื้วัเมื�อวัันท่� 24 พฤศจ่กายน 2565 มร่ี่าย
ลื้ะเอย่ดดังน่�

 ชัื�อบรี่ษั่ัท บรี่ษั่ัท เซื้น็ทรี่ลัื้ ฟูด้ โฮลื้เซื้ลื้ลื้� 
จำากัด ("CFW")

 ลัื้กษัณ์ะการี่ปรี่ะกอบธุ๊์รี่ก่จ ก่จการี่ค้ัาส่ง่ 
("Wholesale")

 ทน๊ชัำารี่ะแล้ื้วั 1,000,000 บาท

 โคัรี่งส่รี่า้งการี่ถือห๊น้ บรี่ษั่ัท เซื้น็ทรี่ลัื้ ฟู�ด 
รี่เ่ทลื้ จำากัด ถือห๊น้ 99.99% (บรี่ษั่ัท เซื้น็ทรี่ลัื้ 
ฟู้ด รี่เ่ทลื้ จำากัด ถือห๊น้โดยบรี่ษั่ัทฯ 100%)

 แหล่ื้งท่�มาของเง่นท๊น กรี่ะแส่เง่นส่ดจาก
บรี่ษั่ัท เซื้น็ทรี่ลัื้ รี่เ่ทลื้ จำากัด

อน่�ง ผ่ลื้ปรี่ะกอบการี่ ไตรี่มาส่ 3 /2565   
CRC ม่รี่ายได้รี่วัมอยู่ท่� 57,998 ล้ื้านบาท 
(+40% YoY) แลื้ะกำาไรี่ส่๊ทธุ่์ 1,259 ล้ื้าน
บาท (+157% YoY) ขณ์ะท่�ผ่ลื้ปรี่ะกอบการี่
ตลื้อดชั่วัง 9 เดือนท่�ผ่่านมา (มกรี่าคัม - 
กันยายน 2565) ส่ามารี่ถกวัาดรี่ายได้รี่วัม
อยูท่่� 171,098 ล้ื้านบาท (+25% YoY) แลื้ะ
กำาไรี่ส๊่ทธุ่์ 4,188 ล้ื้านบาท (+292% YoY) 

 ก่อนหน้าน่�  นาย์ญนน์ โภคทุรุัพย์ ์
ป็รุะธุานเจ้าหน้าทุี�บรุิหารุ บรุิษััทุ 
เซ็็นทุรุัล รุีเทุล คอรุ์ป็อเรุชิั�น จำากัดิ 
(มหาชิน) หรุอื CRC  เปิดเผ่ยว่ัาส่ำาหรี่บั
ไตรี่มาส่ส่ด๊ท้ายของป ี2565 ถือเปน็ชัว่ังไฮ
ซื้ซ่ื้ั�นของปรี่ะเทศไทย เวัย่ดนาม แลื้ะอ่ตาลื้ ่
ท่�ทำาใหม้องเหน็ส่ญัญาณ์บวักทางเศรี่ษัฐก่จ
ได้อย่างชััดเจน ทั�งมู้ดการี่จับจ่ายใช้ัส่อยท่�
ค่ักคััก จำานวันนักท่องเท่�ยวัท่�เพ่�มข่�นอย่าง
ต่อเนื�อง ซื้่�งคัาดว่ัาเฉพาะเดือนธัุ์นวัาคัมน่�
จะเป็นชั่วังพ่คัท่�ส่๊ดของปีท่�ม่นักท่องเท่�ยวั
ต่างชัาต่กลัื้บเข้ามาในไทยมากกว่ัา 2 ล้ื้าน
คัน รี่วัมถ่งรี่ัฐบาลื้ยังอยู่ในชั่วังพ่จารี่ณ์า

มาตรี่การี่    "ช้ัอปด่มคื่ัน" เพื�อเข้ามาชั่วัย
กรี่ะต๊้นเศรี่ษัฐก่จ แลื้ะการี่จับจ่ายของผู่้
บรี่โ่ภคัในชั่วังปลื้ายปีอ่กด้วัย ทั�งหมดน่�ถือ
เป็นโอกาส่ในการี่ส่รี่้างการี่เต่บโตของท๊ก
ธุ๊์รี่ก่จ โดยเฉพาะภาคัค้ัาปลื้่กแลื้ะบรี่่การี่
อย่างเซ็ื้นทรี่ัลื้ รี่่เทลื้ ท่�ได้เตรี่่ยมพรี่้อม
รี่องรี่บักำาลัื้งซื้ื�อของผู่บ้รี่โ่ภคัผ่า่นส่น่ค้ัาแลื้ะ
บรี่ก่ารี่ท่�คัรี่บคัรี่นั รี่วัมถ่งแพลื้ตฟอรี่�ม Next 
- Gen Omnichannel ท่�จะมอบปรี่ะส่บกา
รี่ณ์�การี่ช้ัอปปิ� งอย่างไรี่ร้ี่อยต่อให้กับลูื้กค้ัา 
นอกจากน่�เซ็ื้นทรี่ลัื้ รี่เ่ทลื้ ยังม่แผ่นเตรี่ย่ม
เปดิตัวัศนูย�การี่ค้ัาโรี่บน่ส่นั ไลื้ฟส์่ไตลื้� ส่าขา
รี่าชัพฤกษั� ในวัันท่� 17 พฤศจ่กายนน่� ซื้่�งจะ
เป็นแฟลื้กชั่ปส่โตรี่�แห่งใหม่ล่ื้าส่๊ดท่�รี่องรี่บั
การี่ขยายตัวัของกล่๊ื้มลืู้กค้ัาคัรี่อบคัรี่ัวัใน
อนาคัต ทั�งน่�จากผ่ลื้การี่ดำาเน่นงานตลื้อด
ทั�งป ีจ่งคัาดว่ัาเซื้น็ทรี่ลัื้ รี่เ่ทลื้ จะส่ามารี่ถปิด
ป ี2565 ด้วัยรี่ายได้เต่บโตอยูท่่� 20% ตาม
เป้าหมายท่�วัางไว้ั พรี่อ้มเด่นหน้าส่รี่า้งการี่
เต่บโตอย่างยั�งยนืต่อไป เพื�อม๊ง่สู่ปี่ใหมอ่ยา่ง
แขง็แกรี่ง่ย่�งกว่ัาท่�เคัย
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