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NCAPโชว์์กำำ�ไรโต59%-NPLตำ��
ลุุยปีี64ขย�ยฐ�นลูุกำค้้�หนุนแกำร่ง

NWRง�นไหลุเข้�
เซ็็นอีีกำ3โปีรเจ็็กำต์
รับทรัพย์929ลุ้�น

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - IRPC ต้ั้�งเป้้าเพิิ่�ม EBITDA ปี้ 68  
อยู่่�ท่์� 20,000 ล้้านิบาท์ แล้ะเพิิ่�มเป็้นิ 30,000 ล้้านิบาท์  
ในิปี้ 73 ลุ้ยู่ขยู่ายู่การเติั้บโตั้แบบระยู่ะยู่าว อ้ดงบ 
ล้งทุ์นิ 5 ปี้ 36,000 ล้้านิบาท์ ขยู่ายู่ 7 โครงการหล้้ก qอ�านิตั้�อหนิ้า 2

qอ�านิตั้�อหนิ้า 2

qอ�านิตั้�อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - NWR มือข้�นิ  
เซ็็นิส์้ญญาคว้างานิใหม�อ่ก  
3 โครงการ ม่ล้ค�ากว�า 929 ล้้านิ 
บาท์
 ผู้้�ส่ื่�อข่่าว “นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์” 
รายงานว่า บริษััท เนาวรัตน ์
พััฒนาการ จำำากัด (มหาชน) หร่อ 
NWR แจำ�งต่อตลาดหลักทรัพัย์ 
แห่งประเทศไทย ว่าได�ลงนาม 
ในสื่ัญญารับงานใหม่จำำานวน  
3 โครงการ ม้ลค่ารวมกว่า 
929.51 ล�านบาท
  ได�แก่ 1. โครงการก่อสื่ร�าง
บ่อพัักและท่อร�อยสื่ายไฟฟ้าใต�ดนิ
บริเวณพั่�นท่�ก่อสื่ร�างอุโมงค์ทางเ
ดินลอดถนนหน�าพัระลานและ 
ถนนมหาราช ข่องการไฟฟ้านครหลวง  
(กฟน.) ม้ลค่าโครงการ 10.80 ล�านบาท 
ระยะเวลาก่อสื่ร�างตั �งแต่วันท่ �  
16 ก.พั. 64 ถึง 16 เม.ย. 64
  2. ลงนามในสัื่ญญาก่อสื่ร�าง  
B.Grimm Power 7; BPAMR 
CCCP Project จำากบริษััท TPSC 
(Thailand) ม้ลค่าโครงการ 601.63  
ล�านบาท เม่�อวันท่� 5 พั.ย. 63  
ลักษัณะงานรับเหมาช่วงสื่ำาหรับ

IRPCเดิินหน้�ป๊ี�มEBITDA

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - NCAP ป้ี 63 กำาไรโตั้ 59.83%  
รายู่ได้ 1.1 พ้ิ่นิล้้านิบาท์ จากการบริหารพิ่อร์ตั้สิ์นิเชืื่�อ 
เชื่�าซ็ื�อรถจ้กรยู่านิยู่นิตั้์ได้อยู่�างม่ป้ระส์ิท์ธิิภาพิ่ 
ป้ักธิงป้ี 64 วางเป้้ารายู่ได้เตั้ิบโตั้ 15% เร�งขยู่ายู่ 

ม่ล้นิิธิิกสิ์กรไท์ยู่ ร้บมอบหน้ิากากอนิาม้ยู่ - ดร.อดิศวร์ หลายช้ไทย  
รองกรรมการผู้้�จัำดการอาวุโสื่ ธนาคารกสิื่กรไทย ในฐานะกรรมการ 
ม้ลนิธิกสิื่กรไทย รับมอบหน�ากากอนามัยจำำานวน 100,000 ชิ�น  
จำาก ดร.สื่มชัย ไทยสื่งวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร 
บริษััท เอสื่ เอ็น ซ่ี ฟอร์เมอร์ จำำากัด (มหาชน)  ซึี�งม้ลนิธิกสิื่กรไทย 
จำะนำาไปมอบให�แก่แพัทย์ พัยาบาล และบุคลากรข่อง 
โรงพัยาบาลในพั่�นท่�ควบคุมสื่้งสืุ่ดในจำังหวัดต่างๆ เพั่�อใช� 
ในการปฏิิบัติหน�าท่�และลดความเสื่่�ยงจำากการติดเช่�อโรค 
โควิด-19

 น.สื่.กัญญามาสื่ ฤทธิเดช ผู้้�จัำดการฝ่่ายการเงิน 
และนักลงทุนสัื่มพัันธ์ บริษััท ไออาร์พ่ัซ่ี จำำากัด (มหาชน)  
หร่อ IRPC เปิดเผู้ยว่า บริษััทตั�งเป้าปี 68 กำาไรก่อนหัก 
ดอกเบ่�ย ภาษั่ ค่าเสื่่�อมราคา

ฐานิล้่กค้าเก�าแล้ะใหม�ท์้�วไท์ยู่  
  นายสื่มชัย ลิมป์พััฒนสื่ิน ประธานเจำ�าหน�าท่� 
บริหาร บริษััท เน็คซ์ี แคปปิตอล จำำากัด (มหาชน) หร่อ NCAP  
เปิดเผู้ยว่า ผู้ลประกอบการปี 63

เป้้าป้ี68แตะ20,000ล้้าน กางแผนล้งทุุน5ป้ี3.6หมื่่�นล้.
เชียร ‘ซื้อ’เชียร ‘ซื้อ’
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และค่าตัดจำำาหน่าย (EBITDA) อย่้ท่� 20,000 ล�านบาท  
จำากปัจำจุำบันอย่้ท่� 4,692 ล�านบาท และเพิั�มเป็น 
30,000 ล�านบาท ในปี 73 ด�วยกลยุทธ์การสื่ร�าง 
การเติบโตแบบระยะยาว โดยการเพิั�มประสิื่ทธิภาพั 
ในการดำาเนินงาน และการลงทุนในผู้ลิตภัณฑ์์
ท่�สื่ร�างม้ลค่าเพัิ�ม
  โดยบริษััทได�จำัดงบลงทุนม้ลค่ากว่า 
36,000 ล�านบาท สื่ำาหรับแผู้น 5 ปี (2564-2568) 
ลงทุนใน 7 โครงการ โดย 5 โครงการแรก เป็น 
แผู้นงานเพั่�อเพัิ�ม EBITDA 

IRPC

NCAP
บริษััทม่กำาไรสืุ่ทธิ 201.77 ล�านบาท เพัิ�มข่ึ�น 
75.53 ล�านบาท หร่อ 59.83% และม่รายได�รวม 
1,141.40 ล�านบาท เพัิ�มข่ึ�น 127.03 ล�านบาท 

การก่อสื่ร�างงานโยธา งานหลักสื่ถาปัตยกรรม 
และงานบริการในพ่ั�นท่�ก�อสื่ร�าง B.Grimm Power 7; 
BPAMR CCCP Project นิคมอุตสื่าหกรรม 
เอเช่ย จำ.ระยอง ม้ลค่างาน 601.630 ล�านบาท 
ระยะเวลาก่อสื่ร�าง 26 เด่อน นับจำากวันท่�ได� 
รับแจำ�งให�เริ�มงาน 
 และ 3. กิจำการร่วมค�า ท่เอ็น ประกอบด�วย 
NWR และบริษััท ถนอมวงศ์บริการ จำำากัด หร่อ 
TWS ร่วมลงนามในสื่ัญญาก่อสื่ร�างระบบทาง
ข่ับข่นานด�านทิศเหน่อ และปรับปรุงทางข่ับ 

NWR

หร่อ 12.52% เท่ยบกับปีก่อน
 จำากการเพัิ�มข่ึ�นข่องรายได�ค่าติดตาม 
ทวงถามหน่�และรายได�หน่�ส้ื่ญได�รับค่น เป็นผู้ล 
มาจำากการปรับปรุงกระบวนการติดตามหน่� 
และทวงถามหน่�ตั�งแต่ช่วงกลางปี 62 เป็นต�นมา  

  ได�แก่ 1.การลดต�นทุนเพัิ�มรายได�ผู้่าน 
โครงการ Streagthen IRPC, 2.โครงการ  
Reliability Improvement การทำาตัวเองให� 
แข็่งแกร่งด�วยแผู้นรับม่อการควบคุมเคร่�องจัำกร 
ให�ม่ความเสื่ถ่ยรภาพัอย่้ตลอดเวลา เพ่ั�อหล่กเล่�ยง 
ความเส่ื่ยหายท่�รุนแรง, 3.โครงการ Ultra Clean  
Fuel การเพัิ�มมาตรฐาน Gas Oil จำาก Hight 
Sewer Gas Oil สื่้่ระดับ Low Sewer Gas Oil 
ตามมาตรฐานข่อง Eure 5 
  4.โครงการ Infrastructure and Asset  
การพัยายามลดการซี่�อพัลังงานจำากภายนอก  
รวมถึงเพิั�มม้ลค่าข่องทรัพัย์สิื่นท่�ม่อย่้ให�มากขึ่�น,  

5.โครงการ NOAH and Cost แผู้นการเกษ่ัยณ 
อายุก่อนกำาหนดเพั่�อประหยัดงบ, 6.โครงการ 
Specialty Products และ 7.โครงการ Galaxy 
  ข่ณะท่�ผู้ลดำาเนินงานปี 63 ยอดข่ายลดลง  
30% จำากปี 62 ท่�ม่รายได� 216,577 ล�านบาท  
ลดเหล่อ 152,139 ล�านบาท สื่่วนหนึ�งมาจำาก 
ปริมาณการข่ายท่ �ลดลง 6% เป็นผู้ลจำาก  
3 ปัจำจำัยหลักๆ ค่อ การแพัร่ระบาดข่องไวรัสื่ 
โควิด-19, สื่งครามราคาระหว่างซีาอุด่อาระเบ่ย 
กับรัสื่เซ่ีย รวมทั�งการทำาสื่งครามการค�าระหว่าง 
อเมริกากับจ่ำน (Tread War) ทำาให�ปี 63 ข่าดทุน 
สืุ่ทธิ 6,152 ล�านบาท

แม�จำำานวนสัื่ญญาเช่าซ่ี�อใหม่ลดลง จำากผู้ลกระทบ 
จำากการแพัร่ระบาดข่องไวรัสื่โควิด-19 แต่ยัง
รักษัาความสื่ามารถในการทำากำาไรได�อย่างม่
ประสื่ิทธิภาพั
  โดยปี 63 บริษััทม่อัตรากำาไรสุื่ทธิ 17.68%  
และม่ม้ลค่าพัอร์ตสิื่นเช่�อรวม ณ สิื่�นปี 63 อย่้ท่�  
3,814 ล�านบาท ม่อัตราส่ื่วนสิื่นเช่�อด�อยคุณภาพั  
(NPL) ระดับตำ�าท่� 1.69% ถ่อว่าอย่้ในระดับท่�ด่มาก 
เม่�อเท่ยบเค่ยงในอุตสื่าหกรรม
 สื่ำาหรับนปี 64 บริษััทตั�งเป้ารายได�เติบโต 
จำากปีก่อน 15% พัร�อมข่ยายการเติบโตในธุรกิจำ 
ให�บริการสิื่นเช่�อเช่าซ่ี�อรถจัำกรยานยนต์ ซึี�งเป็น 
ธุรกิจำหลักท่�บริษััทฯ ม่ความเช่�ยวชาญ รวมถึง 
ข่ยายฐานล้กค�า ทั �งจำากตัวแทนจำำาหน่าย 
รถจัำกรยานยนต์ท่�เป็นพัันธมิตรในปัจำจุำบันและ 
เพัิ�มตัวแทนจำำาหน่ายรถจำักรยานยนต์รายใหม่  
เพั่�อให�บริการครอบคลุมทุกพั่�นท่�ได�มากข่ึ�น

ท�ายหลุมจำอด พัร�อมทางขั่บ A และ B ท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง จำ.เช่ยงราย กับบริษััท ท่าอากาศยานไทย  
จำำากัด (มหาชน) หร่อ AOT เม่�อวันท่� 23 ก.ย.63  
ม้ลค่าโครงการ 674.10 ล�านบาท ระยะเวลา 

ก่อสื่ร�าง 660 วัน
  โดยสื่ัดสื่่วนข่องงาน NWR อย้ท่� 49% 
คิดเป็น 317.08 ล�านบาท และอ่ก 51% เป็น 
สื่ัดสื่่วนข่อง TWS ม้ลค่า 330.02 ล�านบาท

สมชัยัสมชัยั
ลิมิป์์พัฒันสินิลิมิป์์พัฒันสินิ
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – TMB ป้ระเมินิภาคธุิรกิจ 
ยู่้งฟื้้ �นิตั้้วค�อนิข้างตั้ำ �าในิป้ี 64 ชื่่ �ธิุรกิจ 
อส้์งหาริมท์ร้พิ่ย์ู่ ธุิรกิจท์�องเท่์�ยู่ว แล้ะธุิรกิจ 
เฟื้อร์นิิเจอร์ยู้่งชื่ะล้อต้ั้ว แนิะผู้่้ป้ระกอบการ 
หาโอกาส์ท์างธิุรกิจเพิ่ิ�มเตั้ิม
 ศ้นย์วิเคราะห์เศรษัฐกิจำ ธนาคารทหารไทย  
จำำากัด (มหาชน) หร่อ TMB Analytics ประเมินการ 
ฟ้�นตัวข่องภาคธุรกิจำในปี 64 ยังห่างไกลจำาก 
ระดับรายได�ปกติ แม�รายได�ธุรกิจำไทยภาพัรวม 
จำะกระเต่�องข่ึ�นจำากปีท่�แล�ว 2.1% แต่รายได� 
ยังตำ�ากว่าปี 62 ถึง -14.6% โดยธุรกิจำท่�ฟ้�นแล�ว 
ได�แก่ อิเล็กทรอนิกส์ื่และชิ�นส่ื่วน ธุรกิจำสุื่ข่ภาพั 
ไอท่และเทเลคอม เคร่�องใช�ไฟฟ้าและชิ�นสื่่วน 
และอาหาร 
 ข่ณะท่�ธุรกิจำท่�กำาลังฟ้�นตัว ได�แก่ บรรจุำภัณฑ์์  
เคร่�องด่�ม วัสื่ดุก่อสื่ร�าง เคม่ภัณฑ์์ สิื่นค�าอุปโภค 
บริโภค ยานยนต์และชิ�นสื่่วน เคร่�องจำักรและ 
อุปกรณ์ รับเหมาก่อสื่ร�าง ในสื่่วนข่องธุรกิจำ 
ท่�ยังไม่ฟ้�น ได�แก่ ผู้ลิตภัณฑ์์กระดาษัและ 
สิื่�งพิัมพ์ั อสัื่งหาริมทรัพัย์ เฟอร์นิเจำอร์ การข่นส่ื่ง 
ทางอากาศ สื่ินค�าแฟชั�น และธุรกิจำท่องเท่�ยว 
  ทั �งน่ � ผู้้ �ประกอบการจำำาเป็นต�องหา 
โอกาสื่จำากธุรกิจำข่องตนเอง โดยการประเมิน 
ปัจำจำัยด�านเศรษัฐกิจำ ได�แก่ การฟ้�นตัวข่อง 

เศรษัฐกิจำโลก ภาคเกษัตรท่�ด่ขึ่�น และมาตรการ 
ช่วยเหล่อข่องภาครัฐ ว่าม่สื่่วนใดบ�างท่�ธุรกิจำ 
จำะได�รับผู้ลประโยชน์บ�าง และพัิจำารณาทำา 
การตลาดออนไลน์มากขึ่�น เน่�องจำากพัฤติกรรม 
ผู้้�บริโภคท่�เว�นระยะห่างทางสัื่งคม ทำางานท่�บ�าน  
และซี่�อสื่ินค�าผู้่านออนไลน์มากข่ึ�น 
  นอกจำากน่� ภาครัฐควรเพิั�มแรงสื่นับสื่นุน 
ธุรกิจำท่�ฟ้�นแล�ว และกำาลังฟ้�นให�กลับมาปกติ 
เช่น แนวโน�มเศรษัฐกิจำโลกฟ้�นตัวถ่อเป็นโอกาสื่ 
ข่องธุรกิจำส่ื่งออกสิื่นค�า ภาครัฐควรเร่งเจำรจำากับ 
ประเทศค่้ค�าเพ่ั�อข่ายสิื่นค�าให�ได�มากขึ่�น รวมถึง 

TMBส่่อีงภ�ค้ธุุรกิำจ็ปีี64ยังไม่ฟ้ื้�นตัว์

นายดลเดช สััจจวีีระกุุล รองกุรรมกุารผู้้�จัดกุาร บริษััท วีิริยะประกุันภััย  
จำากัุด (มหาชน) นำาคณะผู้้�บริหาร และพนักุงาน ร่วีมฟัังกุารบรรยายพิเศษั หัวีข้�อ  
“แรงบัันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำำางานอย่่างมืออาชีีพ”  
โดยวิีทยากุรรับเชิญ นายญาณวุีฒิิ จรรยหาญ (เจ�าข้องเพจ “พี�เอ็ด 7วิ”) มาช่วีย 
สัร�างแรงบันดาลใจบอกุเล่าถึึงประสับกุารณ์กุารทำางานสั้่เสั�นทางกุารเป็น 
ย้ท้บเบอร์แถึวีหน�าข้องเมืองไทย พร�อมทั�งแบ่งปันควีามร้� หลักุคิด และมุมมอง 
ในกุารสัร�างคอนเทนต์์ให�น่าสันใจ

บริษััท กุรุงเทพประกัุนภััย จำากัุด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายไพรินทร์ ชัยเบญจพล  
รองผู้้�อำานวียกุาร ธุุรกิุจตั์วีแทน (ยืนกุลาง) เป็นผู้้�แทนบริษััทฯ มอบสิันไหมทดแทน 
ประกัุนภััยควีามเสีั�ยงภััยทรัพย์สิัน (IAR) รวีมทั�งสิั�นเป็นเงินจำานวีน 184,800,000 บาท  
ให�แกุ่บริษััท แลนด์โกุ�สัปอร์ต์ แอนด์ มิวีสิัคเคิล จำากัุด โดยมีนางอัจฉรา อาทิภัาณุ (ข้วีาสุัด) 
กุรรมกุารบริษััท เป็นผู้้�รับมอบ จากุกุรณีเกิุดเหตุ์เพลิงไหม� ทำาให�อาคารและสัต๊์อกุสิันค�า 
ข้องบริษััทได�รับควีามเสีัยหาย

q

q

วิริย่ะประกันภัย่ ชีวน ‘พี�เอ็ด7วิ’ สร้างแรงบัันดาลใจ

BKI มอบัสินไหมประกันภัย่ความเสี�ย่งภัย่ทำรัพย์่สิน (IAR)

ภาพิ่ข�าว

ด้แลค่าเงินบาทไม่ให�แข็่งค่ามากเกินไป สิื่นค�าเกษัตร 
ม่ทิศทางด่ขึ่�น ภาครัฐควรสื่นับสื่นุนการลดต�นทุน 
การผู้ลิตสื่ินค�าเกษัตรเพั่�อให�เกษัตรกรและ 
ผู้้�ประกอบการม่กำาไรมากข่ึ�น เป็นต�น 
  สื่ำาหรับธุรกิจำท่�ยังไม่ฟ้�นตัว ภาครัฐสื่ามารถ 
ช่วยประคับประคองผู้้�ประกอบการให�ผู้่านพั�น 
ความยากลำาบากน่� ด�วยการใช�มาตรการช่วยเหล่อ  
เช่น การให�เงินก้�เสื่ริมสื่ภาพัคล่อง รวมถึงการ 
ย่ดหน่�ให�สื่ำาหรับธุรกิจำท่�ไม่สื่ามารถดำาเนินกิจำ 
การต่อได� จำนกว่าธุรกิจำจำะสื่ามารถกลับมาดำาเนิน 
ธุรกิจำได�ดังเดิมอ่กครั�ง


