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NWRNWR
ตุนุBacklogกว่า่4หม่ื่�นล.ตุนุBacklogกว่า่4หม่ื่�นล. ลุยประมูื่ลงานใหม่ื่เพิ่่�มื่

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - NWR รัับส์ภาพผลงานิปีี 64  
ขาดทุ์นิเซ่น่ิพิษโควดิ แต่มั่ั่�นิใจผลปีรัะกอบการัปี ี65  
พลกิกำาไรั พรัอ้มั่รัายไดก้ลบัมั่าเต่บิโต่ 30% รับัแรังหนินุิ 
จากงานิในิมั่ือท์่�มั่่อย่่กว่า 40,000 ล้านิบาท์
 นายปสันัน สัวััสัดิ์์�บุรุี ีรีองกรีรีมการีผู้้�จัดัิ์การีอาวัโุสั  
บุรีษ์ัทั เนาวัรัีตนพั์ัฒนาการี จัำากัดิ์ (มหาชน) หรีอื NWR  
เปิดิ์เผู้ยวั่า บุรี์ษััทมั�นใจัวั่าผู้ลปรีะกอบุการีในปี 65

WPชี้้�ดี้มานดี์LPGพุ่่�ง
เพุ่่�มจุ่ดีกระจุายส่ินค้้า
อััพุ่โซล่�าร์แตะ10MW
นิิวส์ ์คอเนิค็ท์์ - WP มั่องผลงานิโคง้หลงัโต่ต่อ่เนืิ�อง  
เพิ�มั่จุดกรัะจายสิ์นิค้าภาคครัวัเรืัอนิอ่ก 20 แห่ง  
พรัอ้มั่จบัมืั่อพนัิธมั่ติ่รัลยุโซ่ลารัร์ัฟ่ท์อ็ปี ต่ั�งเปีา้ 
ส์ิ�นิปีีนิ่�กำาลังผลิต่แต่ะรัะดับ 10 MW
 นางสัาวัชมกมล พุ่ัมพัันธ์ุุ์ม่วัง ปรีะธุ์าน 
เจั�าหน�าที�บุรี์หารี บุรี์ษััท ดิ์ับุบุล์วัพัี เอ็นเนอรี์ยี�  
จัำากัดิ์ (มหาชน) หรืีอ WP เปิดิ์เผู้ยวัา่ ภาพัรีวัมธุุ์รีก์จั 
ในชว่ังที�เหลอืของป ี64 เชื�อวัา่จัะยงัคงเต์บุโตตอ่เนื�อง  
ตามควัามต�องการีใช�ก๊าซปิโตรีเลยีมเหลวั (LPG) 
ในภาคครัีวัเรืีอน ซ่�งเป็นกลุ่มรีายไดิ์�หลักที�มี
สััดิ์สั่วันการีขายอย้่ที� 60%

โวปีี65พุ่ล่่กกำาไร

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

กรัุงศรั่มั่อบ 2 ล้านิบาท์ ให้ศิรัิรัาชมั่่ลนิิธิ
 นายปรีะกอบุ เพัียรีเจัรี์ญ (ที� 2 จัากขวัา) ปรีะธุ์านคณะเจั�าหน�าที�ดิ์�านล้กค�าธุ์ุรีก์จั
ขนาดิ์ใหญ่และวัาณ์ชธุ์นก์จั ธุ์นาคารีกรุีงศรีีอยุธุ์ยา จัำากัดิ์ (มหาชน) มอบุเง์นสันับุสันุน
จัำานวัน 2 ล�านบุาท ให�แก่ศ์รี์รีาชม้ลน์ธุ์์ ภายใต�โครีงการี “ต่อลมหายใจั” เพัื�อจััดิ์ซื�อเครีื�องให�
ออกซ์เจันดิ์�วัยอัตรีาการีไหลสั้ง (HFNC) ให�แก่โรีงพัยาบุาลที�มีควัามขาดิ์แคลนทั�วัปรีะเทศ

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - ITEL เลื�อนิแผนิ 
ย้ายเข้าSETไปีช่วงเดือนิ ต่.ค.  
หวังปีรัะกาศข่าวด่พรั้อมั่กันิ
รัวดเด่ยว มัั่�นิใจผลงานิทั์�งปี ี64  
ยังเต่ิบโต่ต่ามั่แผนิ ด้านิโบรัก 
ฟนัิธงกำาไรัปี ี64 วิ�งแต่ะ 271ลา้นิบาท์  qอ่านิต่่อหนิ้า 2

ให้เปี้ารัาคา 6.40 บาท์
 นายณัฐนัย อนันตรีัมพัรี 
ปรีะธุ์านเจั�าหน�าที�บุรี์หารี บุรี์ษััท  
อ์นเตอรี์ล์�งค์ เทเลคอม จัำากัดิ์  
(มหาชน) หรีือ ITEL เปิดิ์เผู้ยวั่า

ITELเล่่�อันขึ้้�นกระดีานSET
รอัปีิดีงบQ3/64-เค้าะเปี้า6.40บ.  

ปสันัน สัวัสััด์ิ์�บุุรีี 
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จัะกลับุมาเตบ์ุโตอย่างแข็งแกร่ีง โดิ์ยรีายไดิ์�รีวัม 
จัะกลบัุมาเตบ์ุโต 30% พัรี�อมกับุผู้ลปรีะกอบุการี
พัล์กกลับุมามีกำาไรีอีกครีั�ง เนื�องจัากบุรี์ษััท 
มงีานในมือ (Backlog) รีวัมกกว่ัา 40,000 ล�านบุาท  
ซ่�งจัะเข�ามาสันับุสันุนการีเต์บุโตในปี 65
 สัำาหรีับุภาพัรีวัมผู้ลปรีะกอบุการีปี 64 
ยังคงมีผู้ลขาดิ์ทุน รีวัมทั�งบุรี์ษััทไดิ์�ปรัีบุลดิ์ 
เปา้หมายการีเตบ์ุโตของรีายไดิ์�ลงมาอย่้ที� 15%  

บุรี์ษััทไดิ์� เลื�อนแผู้นการีย�ายหลักทรีัพัย์  
“ITEL” เข�าไปซื�อขายในตลาดิ์ SET เป็นช่วัง
เดิ์อืน ต.ค.64 จัากเดิ์ม์ที�จัะเข�าไปอย่้ในตลาดิ์  
SET ช่วังกลางเดิ์ือน ก.ย.64 เนื�องจัากบุรี์ษััท 
ต�องการีที�จัะปรีะกาศข่าวัดีิ์พัรี�อมกันหลายเรีื�อง 
 เช่น ผู้ลการีดิ์ำาเน์นงานงวัดิ์ไตรีมาสั 3/64 ที�

 โดิ์ยบุรี์ษััทไดิ์�เพ์ั�มจัุดิ์กรีะจัายสั์นค�า 
ภาคครีวััเรีอืนอกี 20 แห่งทั�วัปรีะเทศภายในปนีี�  
จัากปจััจับุุนัมจีัดุิ์กรีะจัายสัน์ค�ารีวัมทั�งสั์�นกว่ัา  
200 แห่ง เพืั�อขยายฐานกรีะจัายสั์นค�าให� 
ครีอบุคลุมทุกพัื�นที�มากข่�น  รีวัมถึ่งเน�นขยาย 
ช่องทางการีขาย (Export) และขยายไปยัง 
กลุ่มล้กค�าที�มี Margin สั้ง
 นอกจัากนี� บุรี์ษััทจัะมีการีรัีบุรี้�รีายไดิ์� 
จัากการีลงทนุกบัุพัันธุ์มต์รีในธุ์รุีกจ์ัตด์ิ์ตั�งรีะบุบุ 
ผู้ล์ตพัลังงานแสังอาท์ตย์บุนหลังคา (โซลาร์ี  
รี้ฟท็อป) กำาลังการีผู้ล์ต 4 เมกะวััตต์(MW)  
ซ่�งคาดิ์ว่ัาจัะก่อสัรี�างแล�วัเสัร็ีจัภายในไตรีมาสั 4/64  

NWR

ITEL

WP

จัากเดิ์ม์ที�ตั�งเปา้หมายการีเตบ์ุโตไวั�ที� 20-30%  
ซ่�งเป็นผู้ลกรีะทบุมาจัากการีแพัร่ีรีะบุาดิ์ของ 
โคว์ัดิ์-19 ภายในปรีะเทศจันนำาไปส่้ัการีออก 
มาตรีการีปิดิ์แคมป์ก่อสัรี�าง รีวัมทั�งยังมีปัญหา 
ขาดิ์แคลนแรีงงานต่างดิ์�าวัที�ยังไม่สัามารีถึ 
เข�าปรีะเทศไดิ์� ขณะที�ต�นทุนวััสัดิ์ุก่อสัรี�างก็มี
การีปรีับุตัวัเพั์�มสั้งข่�น
 อยา่งไรีก็ตาม บุรีษ์ัทัคาดิ์ว่ัาผู้ลปรีะกอบุการี 
ไตรีมาสั 3/64 จัะเร์ี�มเหน็สัญัญาณการีฟ้�นตวัั 
โดิ์ยรีายไดิ์�รีวัมนา่จัะทำาไดิ์�ดิ์กีวัา่ไตรีมาสั 2/64 

จัะเต์บุโตอย่างแข็งแกรี่ง
 นอกจัากนี� บุรี์ษััทยังมีงานใหม่ที�ชนะ
การีปรีะม้ลมาแล�วัแต่ยังไม่ไดิ์�มีการีปรีะกาศ
 รีวัมไปถ่ึงงานที�จัะไดิ์�รัีบุเข�ามาเพ์ั�มเต์มจัาก
การีเข�ารัีบุงานดิ์�วัยบุรี์ษััทเอง โดิ์ยการีเลื�อน
แผู้นเข�าSETนั�นไมไ่ดิ์�มปีจััจัยัลบุดิ์�านอื�น หรีอื 
มกีารีผู้ด์ิ์พัลาดิ์ดิ์�านเอกสัารีแตอ่ยา่งใดิ์ แตบุ่รีษ์ัทั 
ต�องการีให�ผู้้� ถืึอหุ�นไดิ์� รัีบุสั์ทธ์ุ์ปรีะโยชน์

ที�ผู้า่นมา เนื�องจัากมกีารีผู้อ่นคลายมาตรีการี
ปิดิ์แคมป์คนงาน จั่งทำาให�สัามารีถึกลับุมา
ทำางานไดิ์�ตามปกต์
 ทั�งนี� บุรี์ษััทยังมีแผู้นการีเข�าปรีะม้ล 
งานใหมอ่กีหลายโครีงการีในชว่ังที�เหลอืของปนีี�  
ค์ดิ์เป็นม้ลค่ารีวัมกวั่า 12,500 ล�านบุาท เช่น  
โครีงการีรีถึไฟฟา้, โครีงการีทา่เรีอื และโครีงการี 
สันามบุ์น รีวัมทั�งบุรี์ษััทไดิ์�มีการีจััดิ์สัรีรีเง์น 
ลงทนุไวั�รีาวั 150 ล�านบุาท เพืั�อใช�ในการีซื�อที�ดิ์น์ 
รีองรีับุการีพััฒนาโครีงการีใหม่

สั้งสุัดิ์จัากการีย�ายหลักทรัีพัย์เข�าตลาดิ์ SET  
ในครีั�งนี� 
 สัำาหรีับุภาพัรีวัมธุ์ุรีก์จัปี 64 มั�นใจัวั่า 
รีายไดิ์�รีวัมจัะทำาไดิ์�ปรีะมาณ 2,800 ล�านบุาท  
ซ่�งมาจัากการีรีับุรี้�รีายไดิ์�จัากสััญญาในมือ  
(Contracts in Hand) ทั�งงานเกา่ และสัญัญา
ในมือที�คาดิ์ว่ัาจัะเข�ามาเพ์ั�มอย่างต่อเนื�อง  
ขณะที�ภายในรีะยะ 3-5 ปี นับุจัากนี�คาดิ์ว่ัา 
รีายไดิ์�จัะเพ์ั�มข่�นมาอย่้ที�รีะดิ์บัุ 5,000 ล�านบุาท  
จัากทกุธุ์รุีกจ์ัที�เตบ์ุโตอยา่งแขง็แกร่ีง ซ่�งไดิ์�แก่  
ธุ์ุรีก์จั Data Service, Data Center และ  
Installation
 ดิ์�านฝ่่ายว์ัเครีาะห์ บุรี์ษััทหลักทรัีพัย์  
ฟนินัเซยี ไซรัีสั จัำากัดิ์ (มหาชน) รีะบุวุัา่ ฝ่่ายว์ัจัยั 
ปรีะเม์นรีาคาเป้าหมาย ITEL ไวั�ที� 6.40 บุาท  
และแนะนำา “ซื�อ” โดิ์ยคาดิ์การีณ์กำาไรีสุัทธ์ุ์ 
ป ี64 ของ ITEL ไวั�ที� 271 ล�านบุาท และรีายไดิ์� 
รีวัมที� 2,716 ล�านบุาท

และรีับุรี้�รีายไดิ์�เข�ามาทันที โดิ์ยบุรี์ษััทตั�งเป้า
กำาลังผู้ล์ตในปี 64 ไวั�ที� 10 เมกะวััตต์ 
 อย่างไรีก็ตาม บุรี์ษััทยังมองหาโอกาสั
ทางธุ์ุรีก์จัใหม่ๆ ควับุค่้กับุการีลดิ์ต�นทุนที� 
ไม่จัำาเป็นลง เพืั�อให�สัอดิ์รีับุกับุสัถึานการีณ์

ในปัจัจุับุัน ล่าสุัดิ์ไดิ์�รัีบุการีอนุมัต์จัากบุอรี์ดิ์
ในการีซื�อก์จัการีโรีงงานซ่อมถัึง ซ่�งจัะช่วัยให�
บุร์ีษัทัปรีะหยดัิ์ต�นทุนและควับุคมุคณุภาพัไดิ์� 
โดิ์ยบุรีษ์ัทัคงเปา้ยอดิ์ขาย LPG ปนีี�ไวั�ที� 6.8- 7  
แสันตัน

ณัฐันยั อนนัตรีมัพรี ณัฐันยั อนนัตรีมัพรี 

ชมกมล พุ�มพนัธุุ์ �ม�วังชมกมล พุ�มพนัธุุ์ �ม�วัง
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เพืั�อนำาไปใช�บุรีห์ารีจัดัิ์การีในสัว่ันอื�น เพัยีงเปลี�ยน 
มาผู้่อนชำารีะค่าเบุี�ยปรีะกันกับุ TQM แทน
 ดิ์�าน น.สั.สัมพัรี อำาไพัสัุทธุ์์พังษั์ ปรีะธุ์าน
เจั�าหน�าที�บุรีห์ารี บุรีษ์ัทั อซีี� เลนด์ิ์�ง จัำากัดิ์ กล่าวัว่ัา  
ในไตรีมาสั 4/64 คาดิ์วัา่จัะสัามารีถึปลอ่ยสัน์เชื�อ
เบุี�ยปรีะกนัภยัไดิ์�กวัา่ 300 ล�านบุาท สัรี�างรีายไดิ์� 
ให�บุร์ีษััทกวั่า 20 ล�านบุาท และตั�งเป้าหมาย
ปล่อยสั์นเชื�อในปี 65 อีกกวั่า 1,500 ล�านบุาท  
และในอนาคตจัะสัามารีถึเพ์ั�มรีายไดิ์�ให�เต์บุโตไดิ์� 

TQMสิ�ง‘อ้ัซ้�เล่นด่ี�ง’ล่ย่สิน่เชี้่�อับ่ค้ค้ล่

กวั่า 100 ล�านบุาทต่อปี
 ปัจัจับุุนั TQM มฐีานลก้ค�าทั�วัปรีะเทศกวัา่ 
3 ล�านรีาย เบุี�ยปรีะกันภัยกวั่า 17,500 ล�านบุาท  
ขณะที� ‘อีซี� เลนดิ์์�ง’ จัะเรี์�มพั์จัารีณาให�กับุล้กค�า
ที�มีปรีะวััต์ดีิ์ และจัะขยายตลาดิ์เพืั�อตอบุสันอง
ล้กค�าต่อไป เป็นอีกหน่�งช่องทางที�ช่วัยเสัรี์ม 
สัภาพัคลอ่งให�กบัุลก้ค�ารีายยอ่ยไดิ์�โดิ์ยไมต่�องใช�
บุัตรีเครีดิ์์ต และสัามารีถึผู้่อนชำารีะไดิ์�นานสั้งสัุดิ์
ถึ่ง 10 เดิ์ือน

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - TQM ส์ง่ลก่ ‘อซ่่่�เลนิดิ�ง’ บกุต่ลาด 
ส์นิิเชื�อส์ว่นิบคุคล ปีรัะเดิมั่ Q4 น่ิ� พรัอ้มั่ปีลอ่ย 
ส์นิิเชื�อเบ่�ยปีรัะกนัิ 300 ลา้นิบาท์ กอ่นิลยุเต่ม็ั่ส์บ่ 
ปีีหนิ้า
 ดิ์รี.อญัชลน์ พัรีรีณนภ์า ปรีะธุ์าน บุรีษ์ัทั ทคีว์ัเอม็  
คอรีป์อเรีชั�น จัำากดัิ์ (มหาชน) หรีอื TQM เปดิิ์เผู้ยวัา่  
บุรี์ษััทฯ เตรีียมเข�าทำาการีตลาดิ์ในธุ์ุรีก์จัสั์นเชื�อ
อย่างเต็มรี้ปแบุบุ หลังบุรี์ษััท อีซี� เลนดิ์์�ง จัำากัดิ์  
ไดิ์�รีับุใบุอนุญาตสั์นเชื�อสั่วันบุุคคลจัากธุ์นาคารี
แหง่ปรีะเทศไทย โดิ์ยบุรีษ์ัทัจัะเรี์�มให�บุรีก์ารีดิ์�าน 
สัน์เชื�อส่ัวันบุคุคลเพืั�อซื�อปรีะกันภัยในไตรีมาสั 4/64 นี�  
ซ่�งรีะยะแรีกจัะเป็นการีให�บุรี์การีแก่ล้กค�าที�ทำา
ปรีะกันภัยกับุ TQM ทั�งปรีะกันภัยรีถึยนต์ และ
ปรีะกันอื�นๆ
 สัำาหรีับุการีดิ์ำาเน์นธุ์ุรีก์จัใหม่ครีั�งนี� จัะเป็น 
การีชว่ัยลดิ์คา่ใช�จัา่ยในต�นทนุที�สัามารีถึลดิ์ไดิ์�งา่ย  
คือ ค่าใช�จั่ายที�บุรี์ษััทต�องจั่ายดิ์อกเบุี�ยบุัตรีเครีดิ์์ต 
แก่สัถึาบุันการีเง์น และเป็นการีเพั์�มรีายไดิ์�แบุบุ 
ออแกนค์ให�กับุ TQM ขณะเดีิ์ยวักัน จัะเป็นการีช่วัย 
ลก้ค�าให�ยังคงสัามารีถึรัีกษัาวังเง์นในบัุตรีเครีดิ์ต์ไวั�  

	 นางอาภััสรา	ภัาณุุพััฒนา	กรรมการผู้้�อำานวยการ	บริษััท	ซัันเวนดิิ้�ง	 
เทคโนโลยี	จำำากัดิ้	(มหาชน)	หรือ	SVT	ผู้้�นำาดิ้�านธุุรกิจำค�าปลีกผู่้านเครื�องจำำาหน่าย 
สินค�าอัตโนมัติ	Vending	Machine	ภัายใต�เครื�องหมายการค�า	“SUNVENDING”  
นำาทีมผู้้�บริหาร	ร่วมนำาเสนอข้�อม้ลรายละเอยีดิ้การเสนอข้ายหุ�นสามัญเพิั�มทุน 
ให�แก่ประชาชนเปน็ครั�งแรก	(IPO)	จำำานวน	200	ล�านหุ�น	ม้ลค่าที�ตราไว�	1.00	บาท 
ต่อหุ�น	และมีแผู้นจำะนำาหุ�นเข้�าจำดิ้ทะเบียนในตลาดิ้หลักทรัพัย์แห่งประเทศไทย	 
(SET)	กับเจำ�าหน�าที�การตลาดิ้	บริษััท	ฟิิลลิป	(ประเทศไทย)	จำำากัดิ้	(มหาชน)	ผู่้าน 
ระบบ	Zoom	โดิ้ยมี	นายแคมิรอน	เพันน์	เฟิรซิัเออร์	(คนกลาง)	ประธุานเจำ�าหน�าที� 
บริหาร	ให�การต�อนรับ

 นายชัยสิทธิุ�	สัมฤทธิุวณิุชชา	กรรมการผู้้�จัำดิ้การ	บริษััท	เอ็น.ดีิ้.รับเบอร์	 
จำำากัดิ้	(มหาชน)	หรือ	NDR	ร่วมนำาเสนอข้�อม้ลผู้ลประกอบการ	ในงานบริษััท 
จำดิ้ทะเบียนพับผู้้�ลงทุน	(Opportunity	Day)	ผู่้านช่องทางออนไลน์	โชว์รายไดิ้�รวม
ในไตรมาส	2/2564	อย่้ที�	202.42	ล�านบาท	เพิั�มข้้�น	28.07%	เมื�อเทียบกับ 
ช่วงเดีิ้ยวกันข้องปีก่อน	และมีกำาไรสุทธิุอย่้ที�	9.74	ล�านบาท	เพิั�มข้้�น	9.93%	เมื�อ 
เทียบกับช่วงเดีิ้ยวกันข้องปก่ีอน	โดิ้ยแผู้นธุุรกจิำในชว่งที�เหลือข้องปบีริษััทฯ	ไดิ้� 
ปรับกลยุทธ์ุเพิั�มช่องทางข้าย	 รุกตลาดิ้ออนไลน์เพืั�อให�เข้�าถ้ึงกลุ่มเป้า
หมายมากข้้�น	พัร�อมเดิิ้นหน�าข้ยายตลาดิ้ทั�งในประเทศและต่างประเทศ	
เพืั�อข้ยายฐานรายไดิ้�และกระจำายความเสี�ยงข้องธุุรกิจำ

q
qNDR รุกตลาดออนไลน์

SVT โรดโชว์หุ้น IPO ห้องค้า บล.ฟิลลิป
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