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NERเดิินหน้าป๊ั๊�มรายได้ิ2.2หม่�นล้้าน
เพิิ่�มกำำาลั้งผลิ้ต-เร่งปิั๊ดิดีิล้ลู้กำค้้าอิินเดีิย

INSETกำำาไรทุุบสถิิติ
รับกำระแส 5G-WFH 
เค้าะปั๊๊นผล้หุ้น-เงินสดิ

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – OR ผลงานิปีี 63 หดตััวท์ั�งรายได้และกำำาไรส์ุท์ธิิ 
รับผลกำระท์บจากำกำารลดลงของราคานิำ�ามัันิในิตัลาดโลกำ และกำาร 
ระบาดของโควิด-19 เร่งเดินิหน้ิาแผนิลงทุ์นิเส์ริมัแกำร่งธุิรกิำจปีี 64
	 นางสาวจิิราพร	ขาวสวัสดิ์ิ�	รักษาการประธานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร qอ่านิตั่อหนิ้า 2

qอ่านิตั่อหนิ้า 2

qอ่านิตั่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - NER โชว์ผลงานิปีี 63 รายได้ 
ท์ะลักำ 1.63 หม่ั�นิล้านิบาท์ โตั 25.71% กำำาไรสุ์ท์ธิิ  
858.68 ล้านิบาท์ โตั 59.35% พร้อมัขยาย 
โรงงานิอีกำ 5 หม่ั�นิตัันิปีลายปีี 64 มัั�นิใจรายได้ 
พุ่งแตัะ 2.2 หมั่�นิล้านิบาท์
	 นายชููวิที่ย์	จึิงธนสมบูรณ์์	ประธานเจ้ิาหน้าท่ี่� 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - INSET โชว์ผลงานิปีี 63  
ฟาดกำำาไร 135.5 ล้านิบาท์ เพิ�มัข้�นิกำว่า 12%  
ส์ร้างส์ถิิตัิส์ูงส์ุดใหมั่ รับกำระแส์ 5G 
และ WFH มัั�นิใจปีี 64 ท์ะยานิตั่อ 
วางเป้ีารายได้โตั 15-20% โชว์ Backlog  
กำว่า 2,460 ล้านิบาท์ 
 นายศัักดิ์ิ �บวร	 พ ุกกะณ์ะสุต	
กรรมการผูู้้จิัดิ์การ	บริษัที่	 อิินฟราเซที่	
จิำากัดิ์	(มหาชูน)	หรือิ	INSET	เปิดิ์เผู้ยว่า	
ผู้ลการดิ์ำาเนินงานขอิงบริษัที่ในปี	 63	
ม่รายไดิ์้รวม	1,504	ล้านบาที่	 เพิ�มขึ�น	
284	 ล้านบาที่	 หรือิ	 23%	 จิากปี	 62	
และม่กำาไรสุที่ธิ	135.5	ล้านบาที่	เพิ�มขึ�น	
15.4	ล้านบาที่	หรือิ	12.8%	จิากปี	62

และกรรมการผูู้้จิัดิ์การใหญ่่	บริษัที่	ปตที่.	นำ�ามันและการค้้าปล่ก	จิำากัดิ์	
(มหาชูน)	หรือิ	OR	เปิดิ์เผู้ยว่า	ผู้ลการดิ์ำาเนินงานปี63	ขอิงกลุ่ม	OR	
ม่รายไดิ์้ขายและบริการ	428,804	ล้านบาที่	ลดิ์ลง	25.7%	จิากปีก่อิน	
เนื�อิงจิากราค้าขายเฉล่�ยผู้ลิตภััณ์ฑ์์นำ�ามัน

ลุุยคลุังสิินค้าเมีียนมีา
ORเร่งเสริมแกำร่งธุุรกิำจปีั๊64

บริหาร	บริษัที่	นอิร์ที่อิ่ส	รับเบอิร์	จิำากัดิ์	(มหาชูน)	
หรือิ	NER	เปิดิ์เผู้ยว่า	ผู้ลดิ์ำาเนินงานปี	2563	สิ�นสุดิ์ 
วันท่ี่�	31	ธ.ค้.	63	บริษัที่ฯ	ม่ยอิดิ์ขายรวม	16,349.78	ล้านบาที่	 
เพิ�มขึ�น	3,344.28	ล้านบาที่	หรือิ	25.71%	จิาก 
ชู่วงเด่ิ์ยวกันขอิงปี	62	และม่กำาไรสุที่ธิ	858.68	ล้านบาที่	 
เพิ�มขึ�น	319.80	ล้านบาที่

มัดใจนักช้อปออนไลน์.... นางสาวพรพิมล 
ปฐมศัักดิิ์� ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดิ์การ ธนาคารกสิกรไทย  
นางสาวสุช่ญา ปาลีวงศ์ั ผู้้�จััดิ์การอาวุโสฝ่่ายการตลาดิ์  
ช่�อปป้� (ประเทศัไทย) ร่วมประช่าสัมพันธ์บััตรเครดิิ์ต 
กส ิกรไทย-ช่ �อปป ้ �  บั ัตรค ุ �มต ัวท ็อปท ี �มอบั 
สิทธิประโยช่น์เอาใจันักช่�อป ล่าสุดิ์ ส่งแคมเปญ 
มัดิ์ใจันักช่�อปออนไลน์ “บััตรส้้มรับัความสุ้ขเพิ่่�ม  
กิ่น-พิ่ักิ-ดููหนัง” ให้�ผู้้�ถืือบััตรเครดิ์ิตกสิกรไทย-
ช่�อปป้� รับัส่วนลดิ์จัาก foodpanda Agoda Monomax   
และพบัโปรโมชั่�นสุดิ์พิเศัษในแคมเปญ Shopee 3.3  
Big Brands Sale ที�จัะถืึงนี�

รายได้้-กำำาไรปีี63วููบ

จิิราพรจิิราพร
ขาวสวสัด์ิ์ �ขาวสวสัด์ิ์ �
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ปรบัตัวลดิ์ลงตามราค้านำ�ามนัในตลาดิ์	รวมทัี่�ง 
ปริมาณ์ขายในกลุ่มผู้ลิตภัณั์ฑ์์หลักปรับลดิ์ลง 
จิากผู้ลกระที่บขอิงการระบาดิ์ขอิงโรค้โค้วิดิ์-19
	 ในส่วนขอิง	 EBITDA	 ในปี	 63	 อิยู่ที่่ �	 
17,619	ล้านบาที่	เพิ�มขึ�น	3.6%	จิากปีก่อิน	 
ขณ์ะท่ี่�กำาไรสุที่ธิในปี	63	ม่จิำานวน	8,791	ล้านบาที่	 
ลดิ์ลง	2,105	ล้านบาที่	หรือิลดิ์ลง	19.3%	จิากปีก่อิน	 
เนื�อิงจิากค้่าเสื�อิมราค้าและค้่าตัดิ์จิำาหน่าย 
ที่่�สูงขึ�นจิากการขยายสถาน่บริการและร้าน 
ค้าเฟ่	อิเมซอิน	รวมถึงการจัิดิ์ประเภัที่ค่้าใชู้จ่ิาย 

หรือิ	59.35%	เท่ี่ยบงวดิ์เด่ิ์ยวกันปี	62	ท่ี่�กำาไรสุที่ธิ	 
538.88	ล้านบาที่
	 ผู้ลดิ์ำาเนินงานที่่�เพิ�มขึ�น	 เนื�อิงจิากเมื�อิ 
เดืิ์อิน	ก.ค้.	63	โรงงานยางแห่งท่ี่�	2	ได้ิ์เริ�มดิ์ำาเนินการ 
ผู้ลิตยางแที่่งและยางผู้สม	ส่งผู้ลให้ปริมาณ์ 
ค้ำาสั�งซื�อิเพิ�มขึ�น	ส่งผู้ลให้ปริมาณ์ขายยางปี	63	 

OR

INSET

NER

 โดิ์ยได้ิ์รับปัจิจัิยหนุนจิากงาน	Data	Center	 
และงานระบบโค้รงสร้างพื�นฐานโที่รค้มนาค้ม	
(งาน	5G)	เนื�อิงจิากการแพร่ระบาดิ์ขอิงไวรัส 
โค้วิดิ์-19	รอิบใหม่	ที่ำาให้ประชูาชูนท่ี่�ที่ำางาน	WFM	 
ต้อิงการใชู้	Cloud	เพิ�มสูงขึ�น	และผูู้้ประกอิบการ 
หรือิอิงค้์การต่างๆม่ค้วามต้อิงการที่่�จิะลงทีุ่น 
ขยาย	Data	Center	กันมากขึ�นดิ์้วย	
	 สำาหรับแผู้นการดิ์ำาเนินงานในปี	 64	
ตั�งเป้ารายไดิ์้เติบโต	15-20%	จิากปีที่่�ผู้่านมา	
โดิ์ยค้าดิ์ว่าจิะม่งาน	Data	Center	รวมถึงเที่รน	

ตามมาตรฐานบัญ่ชู่ใหม่	และผู้ลขาดิ์ทีุ่นจิาก 
ตราสารอินุพันธ์ที่างการเงินเพิ�มขึ�น	จิากการ 
เริ�มใชู้มาตรฐานการรายงานที่างการเงิน	ฉบับท่ี่�	9	 
ตั�งแต่เดิ์ือินม.ค้.63	
	 สำาหรับค้วามคื้บหน้าโค้รงการและแผู้น 
งานสำาคั้ญ่ขอิงบริษัที่ในปี	64	จิะยังม่การลงทุี่น 
ต่อิเนื�อิงเพื�อิขยายเค้รือิข่ายที่ั�งธุรกิจินำ�ามัน	 
และธุรกิจิ	 Non-Oil	 ที่ั�งในประเที่ศัและต่าง 
ประเที่ศั	 โดิ์ยปัจิจิุบันม่สถาน่บริการนำ�ามัน 
ภัายใต้แบรนด์ิ์	PTT	Station	จิำานวน	2,334	สถาน่	 
และร้านค้าเฟ่	อิเมซอิน	จิำานวน	3,575	สาขา	และ 
ร้านเที่็กซัส	ชูิค้เก้น	78	แห่ง	

	 นอิกจิากน่�	 OR	 ยังม่โค้รงการลงทีุ่น 
ที่่ �ส ำาค้ ัญ่เพื �อิเสร ิมสร ้างศัักยภัาพในการ 
ดิ์ำาเนินธุรกิจิ	โดิ์ยการก่อิสร้างโรงงานเบเกอิร่� 
ส่วนกลาง	 ศัูนย์กระจิายสินค้้าสำาหรับธุรกิจิ 
ค้าเฟ่	อิเมซอิน	โรงผู้ลิตผู้งผู้สมเค้รื�อิงดิ์ื�ม	เพื�อิ 
พัฒนาผู้ลิตภััณ์ฑ์์ใหม่	จิะแล้วเสร็จิภัายในปี	64	 
รวมถึงการก่อิสร้างค้ลังเก็บผู้ลิตภััณ์ฑ์์แห่งใหม่ 
ในเม่ยนมาผู่้านบริษัที่ร่วมค้้า	Brighter	Energy	
Company
	 Limited	(BE)	เพื�อิสนับสนุนการขยาย 
ธุรกิจินำ�ามันในเม่ยนมา	 ม่แผู้นจิะแล้วเสร็จิ 
ภัายในปี	64

เป็น	358,820	ตัน	เพิ�มขึ�น	78,703	ตัน	หรือิ	28.10%	 
จิากปี	62	ประกอิบกับค้ำาสั�งซื�อิยางผู้สมค้อิมปาวด์ิ์  
ซึ�งเป็นสินค้้าใหม่ท่ี่�ม่ยอิดิ์จิากเพิ�มขึ�นจิากปี	62	
ที่่�	1,646	ล้านบาที่	จิากค้ำาสั�งซื�อิจิากลูกค้้าจิ่น
และสิงค้โปร์
		 โดิ์ยสัดิ์ส่วนรายได้ิ์จิากการขาย	แบ่งเป็น 
ในประเที่ศั	10,587.66	ล้านบาที่	หรือิ	64.76%	
เพิ�มขึ�น	2,143.88	ล้านบาที่	หรือิ	25.39%	และ 

5G	เที่ค้โนโลย่	ที่่�ในปีน่�	เป็นปีที่่�ที่าง	Operator	 
ขยายการลงทุี่นโดิ์ยเฉพาะงานอัิพเกรดิ์อุิปกรณ์์	 
5G	ท่ี่�ม่ต่อิเนื�อิงมาจิากปีก่อิน	โดิ์ยปัจิจุิบันม่งาน 
ในมือิรอิรับรู้รายได้ิ์	(Backlog)	กว่า	2,460		ล้านบาที่ 
	 ที่ั�งน่�	 ที่่�ประชูุมค้ณ์ะกรรมการบริษัที่ฯ 
ในวันที่่�	17	ก.พ.64	ม่มติอินุมัติจิ่ายเงินปันผู้ล 
งวดิ์ผู้ลการดิ์ำาเนินงานปี	63	เป็นหุ้นในอิัตรา	 
10	หุ้นสามัญ่เดิิ์มต่อิ	1	หุ้นปันผู้ล	จิำานวนไม่เกิน	
56	 ล้านหุ้น	 และปันผู้ลเป็นเงินสดิ์ในอิัตรา	
0.081	บาที่ต่อิหุ้น	กำาหนดิ์ขึ�นเค้รื�อิงหมาย	XD	 
ในวันที่่�	 28	 เม.ย.64	 และจิ่ายเงินปันผู้ลแก่ 
ผูู้้ถือิหุ้นวันที่่�	20	พ.ค้.64

ต่างประเที่ศั	5,762.12	ล้านบาที่	หรือิ	35.24%	
เพิ�มขึ�น	1,200.40	ล้านบาที่	หรือิ	26.3%	
		 สำาหรับภัาพรวมผู้ลดิ์ำาเนินงานปี	 64	 
บริษัที่ตั�งเป้ารายได้ิ์	22,000	ล้านบาที่	โดิ์ยมอิงว่า 
ค้วามต้อิงการใชู้ยางในอิุตสาหกรรมยังดิ์่ 
ต่อิเนื�อิง	และบริษัที่ฯ	ยังเดิ์ินหน้าขยายฐาน 
ลูกค้้าใหม่ๆ	โดิ์ยเฉพาะประเที่ศัอิินเดิ์่ย	ล่าสุดิ์ 
อิยู่ระหว่างเจิรจิาลูกค้้ารายใหญ่่ในอิินเดิ์่ย	
จิำานวน	2–3	ราย	ค้าดิ์จิะสรุปรายละเอ่ิยดิ์เงื�อินไข 
ค้ำาสั�งซื�อิที่่�ชูัดิ์เจินไดิ์้ภัายในปี	64	น่�
		 ส่วนปริมาณ์การขายยางพารา	ค้าดิ์ว่า 
จิะอิยู่ท่ี่�	410,000	ตัน	จิากกำาลังการผู้ลิตทัี่�งหมดิ์	
460,000	ตัน	และในปลายปี	64	บริษัที่ม่แผู้นจิะ 
ขยายโรงงานเพื�อิเพิ�มกำาลังการผู้ลิตอ่ิก	50,000	ตัน	 
เป็น	510,000	ตัน	โดิ์ยจิะลงทีุ่นซื�อิเค้รื�อิงจิักร 
ประมาณ์	 50	 ล้านบาที่	 เพื �อิรอิงรับลูกค้้า 
ที่ั�งรายใหม่และรายเก่าที่่�ต้อิงการอิอิเดิ์อิร์ที่่� 
เพิ�มมากขึ�น

ชููวิทิย์ ์ชููวิทิย์ ์

ศักัดิิ์�บวิรศักัดิิ์�บวิร

จึงึธนสมบููรณ์ ์จึงึธนสมบููรณ์ ์

พุกุกะณ์ะสตุ พุกุกะณ์ะสตุ 



	 ประจำ�วันที่	19	กุมภ�พันธ์	2564  www.newsconnext.com

บริิษััท ลีีโอ โกลีบอลี โลีจิิสติิกส์ จิำ�กัด (มห�ชน) หรืิอ LEO ร่ิวมเป็็น 
ส่วนหน่ �งในก�ริสนับสนุนโคริงก�ริ Sustainable Young  
Well-Being Leader มอบทุนสนับสนุนแลีะร่ิวมทำ�กิจิกริริมกับน้องๆ  
ในก�ริสริ้�งฟ�ริ์มป็ลีูกผัักเพื่ื�อป็ลีูกฝัังแนวคิดเศริษัฐกิจิแบบพื่อเพื่ียง 
แลีะสร้ิ�งผัลีผัลิีติ ที�ยั�งยืน กิจิกริริมดังกล่ี�วจัิดข่ึ้�น ณ โริงเรีิยนริ�ษัฎร์ิ 
บำ�รุิงธริริม อ. เลี�ขึ้วัญ จิ.ก�ญจินบุรีิ เมื�อเร็ิวๆ นี�

คุณจิิณณ์ธิติ� จิันทสุวริริณสิน ป็ริะธ�นเจิ้�หน้�ที�บริิห�ริ บริิษััท จิ�ก้�  
คอร์ิป็อเริชั�น จิำ�กัด หรืิอ A.JAKA บริิษััทด�วเด่นวงก�ริเกม ตัิวแทนจิำ�หน่�ย 
เกมแลีะอุป็กริณ์เคริื�องเลี่นเกมแบบคริบวงจิริ เผัยคว�มคืบหน้�ด้�นก�ริ 
ริะดมทุนแบบ Equity Crowd Funding (ECF) ลีงน�มแต่ิงตัิ�งแพื่ลีติฟอร์ิมก�ริ 
ริะดมทุนชื�อดัง “สินวัฒน�” แล้ีว โดยมีคุณหงส์สิน เควก ป็ริะธ�นเจ้ิ�หน้�ที� 
บริิห�ริแลีะผู้ัก่อตัิ�ง ร่ิวมลีงน�มเมื�อสัป็ด�ห์ที�ผ่ั�นม� เพืื่�อเติรีิยมคว�มพื่ร้ิอม 
เปิ็ดให้ริะดมทุนในช่วงเดือน มี.ค. นี�
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A.JAKA แต่่งตั่�ง “สินวััฒนา” เป็นแพลต่ฟอร์มระดมทุุน

ภาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - ANAN เปิีดแผนิปีี 64 มัั�นิใจ 
ยอดขายพุ่งแตัะ 1.85 หม่ั�นิล้านิบาท์ ยอดโอนิ 
คาดท์ำาได้ 1.67 หม่ั�นิล้านิบาท์ รุกำเคลียร์ส์ต๊ัอกำ 
พร้อมัขาย เปีิดตััว 5 โครงกำารใหมั่
 นายชูานนท์ี่	เรือิงกฤตยา	ประธานเจ้ิาหน้าท่ี่� 
บริหาร	บริษัที่	อินันดิ์า	ดิ์่เวลลอิปเม้นที่์	จิำากัดิ์	
(มหาชูน)	หรือิ	ANAN	เปิดิ์เผู้ยว่า	บริษัที่ตั�งเป้า 
ยอิดิ์ขายปีน่�จิะที่ำาไดิ์้	18,570	ล้านบาที่	เติบโต 
จิากปีก่อินประมาณ์	8%	โดิ์ยจิะมาจิากอิสังหาฯ 
ประเภัที่ค้อินโดิ์มิเน่ยม	มูลค่้า	16,762	ล้านบาที่	
และท่ี่�เหลือิจิะมาจิากแนวราบ	1,808	ล้านบาที่
  นอิกจิากนั�น	ยังม่แผู้นเปิดิ์ตัวโค้รงการใหม่ 
อ่ิกจิำานวน	5	โค้รงการ	มูลค่้ารวม	24,422	ล้านบาที่	 
โดิ์ยตั�งอิยู ่ที่ำาเลติดิ์แนวรถไฟฟ้าสายส่ม่วง 
ใจิกลางเมือิง	ซึ�งมั�นใจิว่าหากสถานการณ์์ต่างๆ	 
เอิื�อิอิำานวย	จิะไดิ์้รับค้วามสนใจิจิากผูู้้บริโภัค้ 
เป็นอิย่างดิ์่
	 ด้ิ์านนายประเสริฐ	เต่ดุิ์ลยสาธิต	ประธาน
เจ้ิาหน้าท่ี่�บริหารสายงานธรุกิจิอิสังหาริมที่รัพย์	 
ANAN	กลา่วว่า	สำาหรับยอิดิ์โอินปน่ี�ค้าดิ์ที่ำาได้ิ์	

16,008	ล้านบาที่	แบ่งเป็นค้อินโดิ์ฯ	14,311	ล้านบาที่	 
และจิากแนวราบ	1,697	ล้านบาที่	โดิ์ยปัจิจุิบัน 
บริษัที่ม่	ยอิดิ์ขายรอิโอิน	(Backlog)	รวมทัี่�งสิ�น	
18,316	ล้านบาที่	ค้าดิ์จิะรับรู้เป็นรายไดิ์้ปีน่� 
ประมาณ์	48%	และส่วนที่่�เหลือิจิะรับรู้ไปอิ่ก	
3	ปีจิากน่�
 นอิกจิากนั�น	บริษัที่ยังม่อิสังหาฯ	พร้อิมขาย 
รวม	 35	 โค้รงการ	มูลค้่า	 40,647	ล้านบาที่	 
มั�นใจิว่าจิะที่ยอิยขายอิอิกไดิ์้อิย่างต่อิเนื�อิง	 

ANANปั๊ี64ดิันยอิดิขา1.85หม่�นล้.

โดิ์ยบริษัที่ไดิ์้อิอิกแค้มเปญ่ใหม่เพื�อิกระตุ้น 
กำาลังซื�อิให้สอิดิ์ค้ล้อิงกับภัาพรวมเศัรษฐกิจิที่่� 
เข้าสู่สภัาวะฟ้�นตัว	คื้อิ	บริษัที่จิะผู่้อินให้	36	เดืิ์อิน	 
ทัี่�งหมดิ์	26	โค้รงการพร้อิมอิยู่	ทัี่�งค้อินโดิ์ฯ	บ้าน	
ที่าวเฮ้้าส์	
		 ที่ั�งน่�	ตัวเลขอิสังหาฯพร้อิมขายดิ์ังกล่าว	 
จิะเป็นแรงผู้ลักดิ์นัสำาค้ญั่ใหภ้ัาพรวมธุรกิจิเตบิโต 
ได้ิ์อิย่างแข็งแกร่ง	แม้ว่าภัาพรวมอุิตสาหกรรม 
อิสังหาฯ	จิะแข่งขันรุนแรงก็ตาม

ชูานนท์ชูานนท์
เรืองกฤตยาเรืองกฤตยา


