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SGP
ยอดขายแตะ3.73ล้้านตัน ล้้้นราคาก๊๊าซLPGพุ้่�ง

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – SGP ม่ั่�นิใจผลงานิปี ี64 ท์ำานิวิไฮอีกรอบ  
รบ่แรงหนินุิจากการเติบิโติของยอดขายและการปีรบ่ติว่ 
เพิ่ิ�มั่ข้�นิของราคา LPG ปีระเมั่นิิราคาเฉลี�ยท่์�งปีนีีิ�ไมั่ต่ิำ�ากวา่  
500 เหรียญส์หร่ฐติ่อเมั่ติริกติ่นิ
 นางจิินตณา กิิ่�งแก้ิ่ว รองกิ่รรมกิ่ารผู้้้จิัดกิ่าร บริษััท 
สยามแก๊ิ่ส แอนด์ ปิโิตรเคมีคลัส ์จิำากิ่ดั (มหาชน) หรือ SGP 
เปิิดเผู้ยว่า ภาพรวมผู้ลกิ่ารดำาเนินงานของบริษััทในปิี 64  
มีโอกิ่าสที�จิะเห็นกิ่ารทำาสถิิติส้งสุดครั�งใหม่ (นิวไฮ)

PYLON
เสริิมแกริ่งBacklog
หนุุนุผลงานุฟื้้�นุตััว
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - PYLON คาดผลงานิคร้�งปีหีลง่ดีกวา่
คร้�งปีแีรก หลง่งานิภาครฐ่กลบ่มั่าเดินิหนิา้ พิ่รอ้มั่มีั่  
Backlog อกีกวา่ 1.14 พ่ิ่นิลา้นิบาท์ เดนิิหนิา้ปีระมั่ลู 
งานิใหมั่่มัู่ลค่าหลายพิ่่นิล้านิ จ่อเริ�มั่งานิรถไฟฟ้า 
เชื่่�อมั่ 3 ส์นิามั่บินิ
 นายพสินัติ� ศิิรศุิิขสกิ่ลุชยั กิ่รรมกิ่ารรองผู้้จ้ิดักิ่ารใหญ่่  
ฝ่า่ยกิ่ารตลาดและวศิิวกิ่รรม บรษิัทั ไพลอน จิำากัิ่ด (มหาชน)  
หรือ PYLON เปิิดเผู้ยว่า บริษััทคาดผู้ลปิระกิ่อบกิ่าร
ในช่วงคร่�งปีิหลังจิะดีกิ่ว่าช่วงคร่�งปีิแรกิ่ เนื�องจิากิ่งาน
โครงกิ่ารก่ิ่อสร้างฟ้ื้�นตัว โดยเฉพาะโครงกิ่ารภาครัฐที�
เริ�มออกิ่มาในช่วงปิลายปิีนี�ถิ่งช่วงต้นปิี 65
 นอกิ่จิากิ่นี� บรษิัทัมีงานกิ่อ่สรา้งใหมท่ี�อย่้ระหวา่ง 
เจิรจิาเข้าปิระม้ล คิดเปิ็นม้ลค่าหลายพันล้านบาท  
ซึ่่�งคาดวา่จิะทราบผู้ลกิ่ารปิระมล้ที�ชดัเจินชว่งกิ่ลางเดอืน 
กิ่.ย.-ต.ค.นี�

คอนุเฟื้ิริ์มปีีนุ้�นุิวไฮ

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

มั่่นินิิกซ์์ เปีิดติ่วแอปีเงินิกู้คู่คนิท์ำากินิ
 บรษิัทั มนันกิิ่ซึ่ ์จิำากัิ่ด นำาโดย ถิิรนนัท ์อรณุวฒันก้ิ่ล ปิระธานเจิา้หนา้ที�ปิฏิบิตักิิ่าร เปิดิตวั  
ฟื้นินิกิ่ซ์ึ่ (FINNIX) แอปิเงินก้้ิ่ค้ค่นทำามาหากิิ่นด้วยบริกิ่ารสินเชื�อนาโนไฟื้แนนซ์ึ่ ชี�ผู้ลตอบรับ
เกิ่นิคาดดว้ยยอดดาวน์โหลด 3.5 ลา้นครั�ง ปิลอ่ยสนิเชื�อแล้วมากิ่กิ่วา่ 3 พนัลา้นบาทและตั�งเปิา้  
5 พันล้านบาทภายในสิ�นปิี มุ่งส่้กิ่ารเปิ็นแอปิพลิเคชันทางกิ่ารเงินอันดับ 1 ของไทยและ
ภ้มิภาคเอเชียตะวันออกิ่เฉียงใต้

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ -  ICN เติรียมั่แผนิ
ย้ายเข้าเท์รดSETหว่งด่นิธุุรกิจโติ
กา้วกระโดด ม่ั่�นิใจรายไดป้ี ี64 ท์ำาได้ 
มั่ากกว่า 2 พิ่น่ิลา้นิบาท์ติามั่เปีา้หมั่าย  
ร่บแรงหนิุนิจากงานิในิม่ั่อที์�มั่ีกว่า 
1.6 พิ่่นิล้านิบาท์

ICNเดิินุแผนุขึ้้�นุกริะดิานุSET
แย้้มริาย้ไดิปี้ี64ทะลเุปีา้2พัันุล. 
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 นายมนชัย มณีไพโรจิน ์ปิระธาน
กิ่รรมกิ่ารบริหาร บริษััท อินฟื้อร์เมชั�น  
แอนด ์คอมมวินเิคชั�น เนท็เวร์ิคส จิำากิ่ดั  
(มหาชน) หรือ ICN เปิิดเผู้ยว่า บริษััท
อย้่ระหว่างเตรียมแผู้นย้ายหลักิ่ทรัพย์

จิินตณา กิ่ิ� งแกิ่ว้
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 ซึ่่�งเปิ็นไปิตามกิ่ารเติบโตของยอดขาย
และกิ่ารปิรับตัวเพิ�มข่�นของราคาก๊ิ่าซึ่ LPG 
โดยบริษััทคาดว่ายอดขายรวมปิีนี�จิะเติบโต
ราว 15% ข่�นส้ร่ะดับ 3.73 ลา้นตัน ซึ่่�งกิ่ารเติบโต 
ของยอดขายในปิีนี�จิะมาจิากิ่ธุรกิ่ิจิ SGP  
ปิระเทศิไทย ปิระมาณ 9.1 แสนตนั ธรุกิ่จิิ Offshore  
Trading จิำานวน 1.4 ลา้นตัน และส่วนที�เหลือ 
จิะมาจิากิ่ธรุกิ่จิิกิ่า๊ซึ่จิากิ่ในปิระเทศิจินี, เวยีดนาม, 

เขา้ซึ่ื�อขายใน SET จิากิ่ปิจัิจิบุนัที�อย่้ mai ซึ่่�งบรษิัทั 
มีความพร้อมทั�งผู้ลกิ่ารดำาเนินงานในแง่ของ 
รายไดแ้ละกิ่ำาไรสทุธทีิ�มกีิ่ารเตบิโตทกุิ่ปิ ีขณะที� 
ธุรกิ่ิจิมีศิักิ่ยภาพในระดับส้ง 

ซึ่่�งจิะผู้ลักิ่ดันงานในมือ (Backlog) เพิ�มข่�น 
จิากิ่ปิัจิจิุบันอย้่ที� 1,146 ล้านบาท ซึ่่�งคาดว่า 
จิะเริ�มดำาเนินกิ่ารได้ในช่วงไตรมาส 4/64 นี�  
เปิ็นต้นไปิ
 สำาหรับงานโครงกิ่ารก่ิ่อสร้างรถิไฟื้ฟ้ื้า
เชื�อม 3 สนามบินของบริษััท อิตาเลียนไทย  
ดเีวลอ๊ปิเมนต ์จิำากัิ่ด (มหาชน) หรอื ITD ปิจัิจุิบนั 
อย่้ระหว่างทำาเข็มทดสอบงานอย่้ ซึ่่�งบริษััท 
คาดวา่จิะสามารถิดำาเนนิงานไดภ้ายชว่งเดอืน 
ต.ค.-พ.ย.นี� ซึ่่�งงานดังกิ่ล่าวมีสัญ่ญ่าราว 1 ปิี

SGP

ICN

PYLON

 สิงคโปิร์ และมาเลเซึ่ีย
 ขณะที�ภาพรวมธรุกิ่จิิในช่วงคร่�งปิีหลัง 
จิะเหน็กิ่ารเติบโตคอ่นขา้งด ีเนื�องจิากิ่กิ่ารเข้าส้่
ช่วงไฮซึ่ีซึ่ั�นของธุรกิ่ิจิ และกิ่ารที�รัฐบาลมีกิ่าร 
ผู้่อนคลายมาตรกิ่ารล็อกิ่ดาวน์ ซึ่่�งจิะส่ง 
ผู้ลบวกิ่ต่อยอดขายในช่วงที�เหลอืของปีินี� รวมทั�ง 
ราคากิ่า๊ซึ่ LPG ในตลาดโลกิ่ยังคงปิรบัตัวเพิ�มข่�น  
โดยในไตรมาส 3/64 ปิรบัตัวเพิ�มข่�นมาปิระมาณ  
137.5 เหรียญ่สหรัฐตอ่เมตรกิิ่ตนั เฉลี�ยมาอย้ ่
ที�ระดับ 582 เหรียญ่สหรัฐต่อเมตริกิ่ตัน  

 โดยเปิ้าหมายหลักิ่ที�บริษััทต้องกิ่าร
ย้ายหลักิ่ทรัพย์ไปิซึ่ื�อขายใน SET เนื�องจิากิ่ 
ตอ้งกิ่ารให้ธรุกิ่จิิสามารถิเติบโตอยา่งกิ่า้วกิ่ระโดด  
จิากิ่เงินทนุที�เพิ�มข่�น สว่นในแงข่องกิ่ารเปิดิทาง 
ให้ผู้้้ถิือหุ้นรายใหม่หรือสถิาบันเข้ามาลงทุน 
เพิ�มเติมนั�น ปิจัิจิบุนับรษิัทัยังไมม่แีผู้นเกีิ่�ยวกัิ่บ 

ซึ่่�งคาดว่าราคาก๊ิ่าซึ่ LPG ทั�งปิ ี64 จิะเฉลี�ยอย่้ที� 
ระดับส้งกิ่ว่า 550 เหรียญ่สหรัฐต่อเมตริกิ่ตัน
 อย่างไรกิ่็ตาม ในช่วงที�เหลือของปิีนี� 
บรษิัทัยังไม่มแีผู้นกิ่ารลงทุนโครงกิ่ารขนาดใหญ่่ 
เพิ�มเติม เนื�องจิากิ่กิ่ารแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ส่งผู้ลให้กิ่ารเดินทางมีความยากิ่ 
ลำาบากิ่ ซึ่่�งคงต้องรอให้สถิานกิ่ารณ์ต่างๆ  
คลี�คลายกิ่่อน แต่ในส่วนของกิ่ารขยายธุรกิ่ิจิ 
กิ่๊าซึ่ธรรมชาติเหลว (LNG) นั�น คาดว่าจิะม ี
ความชัดเจินภายในปิี 65

เรื�องดังกิ่ล่าว ซึ่่�งเบื�องต้นกิ่ารย้ายเข้า SET 
คาดว่าจิะเกิ่ิดข่�นภายในปิี 65 เปิ็นต้นไปิ
 สำาหรับภาพธุรกิ่ิจิกิ่ารบริกิ่ารออกิ่แบบ
และวางระบบโครงข่ายสื�อสารโทรคมนาคม  
รวมทั�งให้บริกิ่ารออกิ่แบบและวางระบบงาน 
กิ่่อสร้างและวางระบบไฟื้ฟื้้า ในช่วงที�เหลือ
ของปีินี� มกีิ่ารฟ้ื้�นตัวอยา่งโดดเด่น ตามจิำานวน 
งานที�เพิ�มข่�นทั�งภาคเอกิ่ชนและหน่วยงานรัฐฯ  
จิง่ทำาใหม้ั�นใจิว่ารายได้ปิ ี64 จิะทำาไดม้ากิ่กิ่วา่  
2,000 ล้านบาท รวมทั�งกิ่ำาไรสุทธิที�จิะสร้าง
กิ่ารเติบโตอย่างโดดเด่น
 ทั�งนี� ภายในช่วงไตรมาส 4/64 บริษัทัคาดว่า
หน่วยงานรัฐฯจิะมีกิ่ารปิระกิ่าศิผู้ลปิระม้ลงาน 
ที�เกิ่ี�ยวข้องกิ่ับงานของบริษััทหลายโครงกิ่าร 
คดิเปิน็ม้ลคา่รวมหลายพนัลา้นบาท ซึ่่�งบรษิัทั
คาดหวงัวา่จิะไดร้บังานอกีิ่หลายโครงกิ่ารเขา้
มาเติมงานในมือ (Backlog) จิากิ่ปิัจิจิุบันที�มี
อย้่ราว 1,500-1,600 ล้านบาท

มนชัยั มณีไพโรจิน ์มนชัยั มณีไพโรจิน ์

พิสันัติ� ศิิริศุิขสักุิ่ลชัยั พิสันัติ� ศิิริศุิขสักุิ่ลชัยั 
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	 บริิษััท	ซมโปะ	ปริะกัันภััย	(ปริะเทศไทย)	จำำ�กััด	(มห�ชน)	ผู้้�นำ�ด��น 
ธุุริกิัจำปริะกัันภััย	นำ�โดย	ผู้ศ.ชญณ�	ศิริิภิัริมย์	ปริะธุ�นเจำ��หน��ท่�บริิห�ริ	 
เดินหน��ร่ิวมเค่ียงข้��งคีนไทยท่�มกัล�งสถ�นกั�ร์ิโคีวิด-19	สนับสนุน
อุุปกัริณ์ป้อุงกัันโคีวิด-19	ในกั�ริทำ�ง�นสำ�หรัิบเจำ��หน��ท่�เข้ตบ�งรัิกั	 
ปริะกัอุบด�วย		ชุด	PPE,	หน��กั�กั	N95,	หน��กั�กัอุน�มัย,	ถุงคีลุมริอุงเท��,	 
ถุงมือุย�ง,	หมวกัคีลุมผู้ม,	FACE	SHIELD	โดยม่น�งริ�ตร่ิ	ธุนสมบัติกุัล	 
ผู้้�อุำ�นวยกั�ริเข้ตบ�งรัิกั	เป็นผู้้�รัิบมอุบ

 บริิษััท	เงินติดล�อุ	จำำ�กััด	(มห�ชน)	ได�รัิบริ�งวลั	Finance	Company	of	the	Year	2021	 
จำ�กัเวท่	Asian	Banking	&	Finance	Awards	ซ่�งเป็นผู้ลม�จำ�กัคีว�มสำ�เร็ิจำ 
ข้อุงกั�รินำ�นวัตกัริริมม�ใช�ในกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำสินเชื�อุทะเบ่ยนริถ	และน�ยหน�� 
ปริะกัันภััย	ทั�งน่�	กั�ริได�รัิบริ�งวัลดังกัล่�วถือุเป็นหน่�งในกั�ริกั�รัินต่ให�เห็นถ่ง 
คีว�มมุ่งมั�นข้อุงเงินติดล�อุในกั�ริเตร่ิยมคีว�มพริ�อุมเปล่�ยนผู่้�นอุงคี์กัริจำ�กั
ยุคีปัจำจุำบันไปส่้ยุคีกั�ริดำ�เนินธุุริกิัจำในอุน�คีต	เพื�อุเดินหน��ยกัริะดับกั�ริสริ��ง 
โอุกั�สเข้��ถ่งบริิกั�ริท�งกั�ริเงินท่�เท่�เท่ยมให�กัับผู้้�คีนในสังคีม	เย่�ยมชมข้�อุม้ล 
เงินติดล�อุเพิ�มเติมได�ท่�	www.tidlor.com	หรืิอุ	Facebook	Fan	page	เงินติดล�อุ 

q
qเงินติดล้อ คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก

ซมโปะ ประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19

PROEN ร่วมั่เส์วนิา maiA
 เพิ�งเขา้จิดทะเบยีนในตลาด mai ชว่งเดือน  
เม.ย. ที�ผู้่านมา น้องใหม่อย่าง บมจิ. โปิรเอ็น 
คอร์ปิ (PROEN) บริหารงานโดย CEO คนเกิ่่ง  
“กิติติิพิ่่นิธ์ุ ศรีบ่วเอี�ยมั่” ขอฝ่ากิ่เนื�อฝ่ากิ่ตัว 
เปิน็สมาชกิิ่ใหมข่องสมาคมบรษิัทัจิดทะเบยีน  
(maiA) ..และขออนุญ่าตแนะนำาตัวอย่างเปิ็น 
ทางกิ่าร ในกิิ่จิกิ่รรมเสวนาแบง่ปัินปิระสบกิ่ารณ์ 
ชว่ง COVID และพบกิ่บับรษิัทัสมาชกิิ่ใหม ่maiA  
 ในวันที� 9 กิ่.ย. 64 นี�

QTC ก่บยุค Disruption
 แม้วิกิ่ฤตโควิดจิะทำาให้ต้องเว้น 
ระยะหา่งตามยคุ Disruption แต ่บมจิ. ควิทซีึ่ี  
เอนเนอร์ยี� (QTC) ปิิ�งไอเดียเสิร์ฟื้ข่าวสาร  
พรอ้มกิิ่จิกิ่รรมเดน่ตรงจิากิ่บริษัทั โดยผู้า่น 
ชอ่งทางแพลตฟื้อร์มของ LINE ที�ทกุิ่คนคุน้เคย  
และหากิ่นักิ่ลงทุน หรือแฟื้นคลับท่านใด 
ไมอ่ยากิ่ตกิ่ขบวนละกิ่เ็พยีงแค ่Add LINE : 
@qtc_energy สามารถิเปิน็เพื�อนกิ่บั QTC 
ได้แล้วจิ้า!!! งานนี�นายใหญ่่ “พิู่ลพิ่ิพิ่่ฒนิ์  
ติ่นิธุนิส์ินิ” แย้มว่ายังมีโปิรโมชั�นพิเศิษั
สำาหรับแฟื้นคลับ QTC ด้วยนะ

STARK ปีล่�มั่หุ้นิกู้ขายดี
 บมจิ. สตารค์ คอรเ์ปิอเรชั�น (STARK) 
ปิระสบความสำาเร็จิกิ่ารเสนอขายหุ้นก้้ิ่ 
ครั�งที� 1/64 ซึ่่�งเปิ็นกิ่ารออกิ่และเสนอขาย 
หุน้กิ่้ค้รั�งแรกิ่ของบรษิัทัฯ จิำานวน 2 ชดุ มล้ค่า
รวม 2,241 ล้านบาท แบ่งเปิ็น หุ้นกิ่้้ชุดที� 1  
อายหุุน้ก้้ิ่ 2 ปิ ีอตัราดอกิ่เบี�ยคงที� 3.50% และ 
หุ้นกิ่้ช้ดุที� 2 อายหุุ้นกิ่้ ้3 ปิ ีอตัราดอกิ่เบี�ยคงที�  
3.90% กิ่ำาหนดชำาระดอกิ่เบี�ยทุกิ่ 3 เดือน  
ตลอดอายหุุ้นกิ่้ ้ตอ้งยกิ่เครดติให้ “ปีระกรณ์์  
เมั่ฆจำาเริญ” ปิระธานเจ้ิาหน้าที�บริหาร 
ที�ทำาให้ล้กิ่ค้าเชื�อมือ

ประกิ่รณ ์เมฆจิำาเริญประกิ่รณ ์เมฆจิำาเริญพูลพิพฒัน ์ตนัธนสันิพูลพิพฒัน ์ตนัธนสันิ

กิ่ติตพินัธ ์ศิรีบัวัเอี่ี�ยมกิ่ติตพินัธ ์ศิรีบัวัเอี่ี�ยม


