
มีีงานในมืีอทีี่�รอรับร้�รายได้� (Backlog) ประมีาณ 
8 พัันล้�านบาที่ จะที่ยอยรับร้�รายได้�ในปี 63-65
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SEAFCOย้ำำ��ร�ย้ำได้้3.1พัันล้้�น

SCNจ่่อปิิด้ดี้ล้ซ้ื้�อ
กิิจ่กิ�รไฟฟ้�เร็วๆ นี�  
ลุ้ย้ำเฟส2มิินบูู170MW

บมจ. กรุุงเทพปรุะกันภััย หรืุอ BKI โดย ดรุ.อภิัสิิทธิิ์� อนันตนาถรัุตน 
กรุรุมการุและปรุะธิ์านคณะผู้้�บริุหารุ รัุบรุางวััลบริุษััทปรุะกันวิันาศภััยท่�ม่การุส่ิงเสิริุมกรุมธิ์รุรุม์ปรุะกันภััยเพื�อ 
ปรุะชาชนด่เด่น ปรุะจำาปี 2562 จากนายอาคม เติมพิทยาไพสิิฐ รุมวั.การุคลัง ในพิธิ์่มอบรุางวััลปรุะกันภััย 
ด่เด่นครุบวังจรุ จัดโดยสิำานักงานคณะกรุรุมการุกำากับและสิ่งเสิรุิมการุปรุะกอบธิ์ุรุกิจปรุะกันภััย (คปภั.)

BKI รับรางวัลดีเด่น...

qอ่่านต่่อ่หน้า 2

qอ่่านต่่อ่หน้า 2

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - PREB โชว์ Backlog กว่า  
8 พัันล้้านบาท์ รัับร้้ัรัายได้้จนถึึงปีี 65 บุกอ่สั์งหาฯ 
แนวรัาบ พัร้ัอ่มลุ้ยคว้างานก่อ่ส์ร้ัางเติ่มพัอ่ร์ัต่ 
 นายวิิโรจน์ เจริญตรา กรรมีการผู้้�จัด้การ 
บริษััที่ พัรีบิล้ที่์ จำากัด้ (มีหาชน) หรือ PREB  
เปิด้เผู้ยว่ิา แนวิโน�มีรายได้�ในปีนี�คาด้ว่ิาจะใกล้�เคียง 
กับปีทีี่�ผู่้านมีาอย่้ทีี่� 2,078 ล้�านบาที่ โด้ยบริษััที่ 

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - SCN จ่อ่ส์รุัปีดี้ล้ซ้ื้�อ่กิจการั 
โรังไฟฟ้า พัร้ัอ่มดั้น GEP ขยายล้งทุ์นในอ่าเซีื้ยน  
พัร้ัอ่มเร่ังโซื้ล้าร์ัฟาร์ัมมินบ้ เฟส์ 2 อี่ก 170 เมกะวัต่ต์่  
หวังเส์รั็จเรั็วกว่าแผน
 นายฤที่ธีี กิจพัิพัิธี ประธีานเจ�าหน�าที่ี� 
บริหาร บริษััที่ สแกน อินเตอร์ จำากัด้ (มีหาชน) 
หรือ SCN เปิด้เผู้ยว่ิา ภายหลั้งจากทีี่� SCN ได้�ร่วิมี 
จัด้ตั�งบริษััที่ กรีนเอิร์ธี พัาวิเวิอร์ ไที่ยแล้นด์้ จำากัด้ 
หรือ GEP (บริษััที่ฯถืือห้�น 40%) เพืั�อธ้ีรกิจผู้ลิ้ต 
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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - SEAFCO คว้างานเพิั�มอี่ก  
110 ล้้านบาท์ ด้ัน Backlog พัุ ่งแต่ะ  
2.65 พัันล้้านบาท์ หนุนรัายได้้วิ�งส่้์ 3.1 พััน 
ล้้านบาท์ต่ามเปี้า รัุกชิงงานใหม่จากรััฐ- 
เอ่กชนต่่อ่เน้�อ่ง 
 ด้ร.ณรงค์ ทัี่ศนนิพัันธ์ี กรรมีการผู้้�จัด้การใหญ่  
บริษััที่ ซีีฟโก� จำากัด้ (มีหาชน) หรือ SEAFCO 
เปิด้เผู้ยวิ่า บริษััที่ได้�รับงานใหมี่ในช่วิงเด้ือน 
ต.ค.63 จำานวิน 2 โครงการ ประกอบด้�วิย 
1.โครงการ ที่องหล่้อ 4 ซี.ที่องหล่้อ 4 กร้งเที่พัฯ  
แล้ะ 2.โครงการรถืไฟฟ้าสายสีชมีพ้ั (สถืานี PK-05)  
ถื.ติวิานนท์ี่ จ.นนที่บ้รี  โด้ยมีีม้ีล้ค่ารวิมี 110 ล้�านบาที่
 ขณะที่ี�งานในมีือ  (Backlog) ปัจจ้บัน 
มีีที่ั�งสิ�น 2,650 ล้�านบาที่ แบ่งเป็น งานภาครัฐ  
72% แล้ะงานภาคเอกชน 28% เบื�องต�น  
งานจาก  Backlog  จะรับร้�เป็นรายได้�จนไปถืึง 
กล้างปีหน�า
 ด้ังนั�น  จึงมีั�นใจรายได้�ที่ั�งปี 63 จะที่ำาได้� 
3,000-3,100 ล้�านบาที่ แมี�ว่ิาก่อนหน�านี�ได้�รับ 
ผู้ล้กระที่บจากการแพัร่ระบาด้ของโควิิด้-19

เซ็็นงานเพิ่่�ม110ล.เติ่มBacklog

PREBแบ็ูกิล็้อกิพุ่ัง8พัันล้้�น
บุูกิอสังห�ฯแนวร�บูเสริมิทััพั

ธุุรกิ่จในเมียนมาทิ่ศทิางดีีขึ้้�น

ดร.ณรงค์ ์ดร.ณรงค์ ์
ทัศันนิพันัธ์ ์ทัศันนิพันัธ์ ์



ก็ตามี แต่ปัจจ้บันสถืานการณ์การด้ำาเนินงาน
เข�าส้่ภาวิะปกติ
 นอกจากนี�  บริษััที่ยังได้�เตรียมีเข�าประม้ีล้ 
งานใหมี่มี้ล้ค่ารวิมี 4,979 ล้�านบาที่ แบ่งเป็น 
งานภาครัฐ 2,218 ล้�านบาที่ แล้ะงานภาคเอกชน 
2,761 ล้�านบาที่ ซีึ�งคาด้จะได้�รับงานมีาอย่าง 
ต่อเนื�อง
 อีกที่ั�งยังประเมีินวิ่าหล้ังจากนี�ภาครัฐ 
แล้ะเอกชน จะเปิด้ประม้ีล้งานใหม่ีอีกจำานวินมีาก   
โด้ยเฉพัาะในปีหน�าซีึ�งมีีที่ั�งโครงการขนาด้เล้็ก
แล้ะขนาด้ใหญ่ โด้ยที่างบริษััที่มีีควิามีพัร�อมี 
เป็นอย่างมีากที่ี�จะเข�าร่วิมี
 ด้�านธี้รกิจในประเที่ศเมีียนมีา  ภายใต� 

SEAFCO

SCN

PREB

ไฟฟ้าพัล้ังงานสะอาด้แล้ะพัล้ังงานหมี้นเวิียน 
เพัื�อขยายการเติบโตนั�น
 บริษััที่ยังมีองหาโอกาสขยายล้งที่้นใน
ประเที่ศกล้้่มี  CLMV อย่างต่อเนื�อง ล้่าส้ด้อย้ ่
ระหว่ิางศึกษัาการเข�าซืี�อกิจการ (M&A) รวิมีทัี่�ง 

การล้งที่้นโครงการใหมี่ภายใต�การด้ำาเนินงาน 
ของ GEP ซีึ�งคาด้วิ่าจะได้�ข�อสร้ปเร็วิๆ  นี�
 ทัี่�งนี� SCN ได้�วิางเป้าหมีายใน 5 ปีข�างหน�า  
GEP จะมีีการล้งที่้นโครงการใหมี่เพัิ�มีขึ�นอีก 
200 เมีกะวัิตต์ จากปัจจ้บันมีีกำาลั้งการผู้ลิ้ตของ 
โครงการโซีล้าร์ฟาร์มีมีินบ้ ที่ี�เมีียนมีาเพัียง  
220 เมีกะวิัตต์
 ปัจจ้บันโครงการโซีล้าร์ฟาร์มีมีินบ้ได้� 
ด้ำาเนินการก่อสร�างเสร็จแล้�วิในเฟสแรก 50 เมีกะวัิตต์  
ซีึ �งอย้ ่ระหวิ่างการด้ำาเนินการก่อสร�างอีก  
170 เมีกะวัิตต์นั�นบริษััที่ฯ จะรวิมีด้ำาเนินการก่อสร�าง 
ที่ีเด้ียวิในเฟสที่ี� 2 พัร�อมีกันที่ั�ง 170 เมีกะวิัตต์ 
จากเดิ้มีแบ่งก่อสร�างเป็น 4 เฟส เพืั�อการด้ำาเนิน 
งานก่อสร�างเร็วิกวิ่าแผู้นจากเด้ิมีกำาหนด้ไวิ�ใน
ช่วิงปล้ายปี 64
 ขณะเดี้ยวิกัน  คาด้ว่ิาโครงการโซีล้าร์ฟาร์มี 

อีกทัี่�งบริษััที่ยังมีีแผู้นเปิด้ตัวิโครงการบ�านเดี้�ยวิ   
บริเวิณพ้ัที่ธีมีณฑล้สาย 3 ม้ีล้ค่า 1,087 ล้�านบาที่  

มีินบ้ ยังมีีโอกาสขยายกำาล้ังการผู้ล้ิตได้�อีก  
เนื�องจากปัจจ้บันควิามีต�องการใช�ไฟฟ้าใน 
เมีียนมีายังส้งขึ�นต่อเนื�อง ประกอบกับบริษััที่ฯ 
ล้งท้ี่นสายส่งขนาด้ 800 เมีกะวัิตต์ แต่โครงการ 
มิีนบ้จ่ายไฟเข�าระบบเพีัยง 220 เมีกะวัิตต์เท่ี่านั�น  
ดั้งนั�นยังมีีกำาลั้งการผู้ลิ้ตไฟฟ้าทีี่�ยังสามีารถืเข�า 
ระบบเพัิ�มีได้�อีกในอนาคต
 นอกจากนี�  บริษััที่ฯยังมีีแผู้นขยายล้งท้ี่น
ในธ้ีรกิจติด้ตั�งโซีล้าร์ร้ฟท็ี่อป บนหลั้งคาโรงงาน 
ภายใต�การด้ำาเนินงานของบริษััที่ย่อย คือ บริษััที่  
สแกน แอด้วิานซี์ เพัาเวิอร์ จำากัด้ (SAP) เน�น 
สัญญาซืี�อขายไฟฟ้าภาคเอกชน (Private PPA)  
ล้่าส้ด้มีีสัญญาแล้�วิ 12 เมีกะวิัตต์ ในจำานวินนี� 
ได้�จ่ายไฟเข�าระบบ (COD) แล้�วิ 6 เมีกะวัิตต์ แล้ะ 
ยังมีีล้้กค�าเพิั�มีต่อเนื�อง ตั�งเป้าสัญญาในสิ�นปีนี� 
อย้่ที่ี� 20 เมีกะวิัตต์ แล้ะปี 64 เพัิ�มีเป็น 30 เมีกะวิัตต์

เพืั�อรองรับควิามีต�องการของผู้้�บริโภค โด้ยจะเริ�มี 
รับร้�รายได้�ในไตรมีาส 4/63 
 ขณะเดี้ยวิกัน  บริษััที่ยังคงมีีงานก่อสร�าง 
ร่วิมีกับพัันธีมิีตรอย่างต่อเนื�อง โด้ยล่้าส้ด้ได้�รับ 
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Seafco (Myanmar) Co., Ltd. ทีี่� SEAFCO ถืือห้�น  
80% มีีสัญญาณทีี่�ดี้ ล่้าส้ด้  บริษััที่เตรียมีเข�ารับ 
งานเสาเข็มีเจาะ ม้ีล้ค่าประมีาณ 20-30 ล้�านบาที่  

งานเป็นผู้้ �ร ับเหมีางานก่อสร�างหล้ัก แล้ะ 
งานด้�านสถืาปัตยกรรมี ในโครงการ “หัวหิน 71  
เรัส์ซื้ิเด้นเซื้ส์” ของบริษััที่ พัราวิ เรียล้  
เอสเตที่ จำากัด้ (มีหาชน) ซีึ�งเริ�มีด้ำาเนินการ 
ก่อสร�างแล้�วิตั �งแต่ไตรมีาส 3/63 แล้ะมีี 
ระยะเวิล้าก่อสร�างราวิๆ 19 เด้ือน
 ส่วินแนวิโน�มีธ้ีรกิจรับเหมีาก่อสร�างในปี 63  
ยังมีีควิามีที่�าที่ายจากการแพัร่ระบาด้ของ 
ไวิรัสโควิิด้-19 ทีี่�กด้ดั้นภาวิะเศรษัฐกิจ จากการ 
ล็้อกด้าวิน์ประเที่ศ แล้ะที่ำาให�พัฤติกรรมีผู้้�บริโภค 
เปลี้�ยนแปล้ง โด้ยทีี่�ผู่้านมีาบริษััที่รับงานอาคารส้ง 
สัด้ส่วิน  80% แล้ะอาคารที่ั�วิไป  20%

ในช่วิงไตรมีาส 4/63 โด้ยปัจจ้บันอย้่ระหวิ่าง 
การเตรียมีส่งที่ีมีงานเข�าไปตรวิจสอบแล้ะ 
จะเริ�มีด้ำาเนินงานต่อไปตามีระบบ

วิโิรจน์์วิโิรจน์์

ฤทธีีฤทธีี

เจริิญตริา เจริิญตริา 

กิจิพัพิัธิ์กิจิพัพิัธิ์



	 ประจำ�วันที่	19	ตุล�คม	2563  www.newsconnext.com

นางสุุภััทรา ทองขาว รองกรรมการผู้้�จััดการ บริษััท วิริยะประกันภััย จัำากัด  
(มหาชน) นำาตััวแทนประกันวินาศภััยในสัุงกัดรับรางวัลประกันภััยดีเด่น 
ครบวงจัร (Prime Minister’s Insurance Awards) ประจัำาปี 2563  
ของสุำานักงานคณะกรรมการกำากับและสุ่งเสุริมการประกอบธุุรกิจั 
ประกันภััย (คปภั.) โดยมี ฯพณฯ อาคม เติัมพิทยาไพสิุฐ  รัฐมนตัรี 
ว่าการกระทรวงการคลัง ประธุานในพิธีุเป็นผู้้�มอบ ซ่ึ่�งในปีนี�วิริยะประกันภััย 
คว�ามาได� 4 รางวัล

บริษััท ดีเฮ้�าส์ุพัฒนา จัำากัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เสุนอขายหุ�นสุามัญ 
เพิ�มทุนให�กับประชาชนเป็นครั�งแรก (IPO) จัำานวน 217.20 ล�านหุ�น 
ม้ลค่าที�ตัราไว�หุ�นละ 0.50 บาท ในราคาเสุนอขาย หุ�นละ 0.60 บาท 
ระยะเวลาการจัองซืึ่�อ วันที� 16, 19 และ 20 ตั.ค.63 และเตัรียมเข�าซืึ่�อขาย 
ในตัลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจัะใช�ชื�อย่อหลักทรัพย์ในการ
ซืึ่�อขายว่า “DHOUSE”

q
q

วิริยะประกันภัยคว้า 4 รางวัล

DHOUSE กำาหนดราคา IPO ทีี่� 0.60 บาที่/ห้้น

ภาพัข่าว

ล้งท้ี่นมีาจากการระด้มีท้ี่นในตล้าด้หลั้กที่รัพัย์ ฯ   
คาด้วิ่าจะยื�นไฟล้ิ�งประมีาณต�นปี  65
 สำาหรับโครงการปาล้์มีคอมีเพัล้็กซี์ หรือ 
โครงการอ้ตสาหกรรมีปาล์้มีครบวิงจรแห่งแรก 
ของประเที่ศไที่ย เกิด้ขึ�นภายใต�การร่วิมีท้ี่นกล่้้มี 
พัันธีมิีตร 3 ราย ได้�แก่ บริษััที่ ทีี่ซีีจี โฮล้ดิ้�งส์ จำากัด้  
ในสัด้ส่วิน 51% บริษััที่ พีัทีี่จี เอ็นเนอยี จำากัด้ (มีหาชน)  
หรือ PTG ในสัด้ส่วิน 40% แล้ะบริษััที่ อาร์ด้ี  
เกษัตรพััฒนา จำากัด้ ในสัด้ส่วิน 9% ซึี�งโครงการ 
ตั�งอย่้บนพืั�นทีี่� 1,000 ไร่ รวิมีม้ีล้ค่าการล้งท้ี่นแล้ะ 
เงินที่้นสำาหรับหมี้นเวิียนในกิจการ 4,600 ล้�านบาที่  
ที่ี� อ.บางสะพัานน�อย จ.ประจวิบคีรีขันธี์

“ปิ�ล์้มิคอมิเพัล็้กิซ์ื้”ปีินี�ร�ย้ำได้้5-6พัันล้.
นิวส์์  คอ่นเน็คท์์  -  PPPGC คาด้รัายได้้ “ปีาล์้ม 
คอ่มเพัล็้กซ์ื้” ปีี 63 แต่ะ 5,000-6,000 ล้้านบาท์  
หลั้งเดิ้นเคร้ั�อ่งผลิ้ต่ได้้เต็่ม 100% เต่รีัยมศึึกษา 
ลุ้ยเฟส์  2
 นายชัยที่ัศน์ วิันชัย ประธีานเจ�าหน�าที่ี� 
บริหาร บริษััที่ พัีพัีพัี กรีน คอมีเพัล้็กซี์ จำากัด้  
หรือ PPPGC เปิด้เผู้ยวิ่า หล้ังจากโครงการ 
ปาล้์มีคอมีเพัล้็กซี์ สามีารถืด้ำาเนินงานได้� 
เต็มีกำาลั้งผู้ลิ้ตเมืี�อต�นปี 2563  บริษััที่ฯ  มีีรายได้� 
มีาจากกล่้้มีผู้ลิ้ตภัณฑ์หลั้ก คือ  ไบโอดี้เซีล้ (B100)   
มีีสัด้ส่วินรายได้�อย้่ที่ี � 77% กำาล้ังการผู้ล้ิต 
โด้ยรวิมี  500,000 ล้ิตรต่อวิัน
 นำ�ามัีนโอเล้อิน สัด้ส่วิน  13% กำาลั้งการผู้ลิ้ต  
150 ตันต่อวิัน ส่วินที่ี�เหล้ือจะมีาจากกล้ีเซีอรีน
บริส้ที่ธีิ�แล้ะผู้ล้ิตภัณฑ์อื�น ๆ อีก 10% ปัจจ้บัน
มีีกำาลั้งการผู้ลิ้ตกลี้เซีอรีนบริส้ที่ธิี� 45 ตันต่อวัิน  
 “กล้้ ่มีล้้กค�าหล้ักของ  B100 จะเป็น 
กล่้้มีโรงกลั้�น เกือบท้ี่กบริษััที่ในประเที่ศ ขณะทีี่� 
นำ�ามีันโอเล้อิน ตล้าด้หล้ักๆ คือกล้้่มีล้้กค�าแบ่ง 
บรรจ้ขายตามีตล้าด้ (Repacker) 70% แล้ะกล่้้มี 
ล้้กค�าอ้ตสาหกรรมี อย่้ทีี่� 30% ซึี�งบริษััที่มีีแผู้นทีี่� 
จะเพิั�มีสัด้ส่วินกล่้้มีนี�ขึ�นอีก 10%” นายชัยทัี่ศน์ กล่้าวิ 

 สำาหรับปีนี�คาด้วิ่าจะมีีรายได้�  5,000-
6,000 ล้�านบาที่ จากโครงการปาล์้มีคอมีเพัล็้กซ์ี 
ที่ี�สามีารถืด้ำาเนินธี้รกิจได้�เต็มีกำาล้ังการผู้ล้ิต  
รวิมีถืึงปัจจัยบวิกจากนโยบายภาครัฐในการ 
ส่งเสริมีการใช�นำ�ามัีนดี้เซีล้หม้ีนเร็วิ B10 เป็นนำ�ามัีน 
ด้ีเซีล้หล้ักของประเที่ศ ซีึ�งมีีผู้ล้ที่ำาให�ปริมีาณ 
การใช� B100 ในประเที่ศเติบโตส้งขึ�น
 ส่วินโครงการเฟส 2 คาด้วิ่าจะเริ �มี 
ศึกษัาภายในปี 65 หากเริ�มีด้ำาเนินการในเฟส 2  
คาด้จะมีีกำาล้ังการผู้ล้ิตเพัิ�มีอีกเที่่าตัวิ คาด้วิ่า 
ใช�เงินล้งท้ี่น 800-1,000 ล้�านบาที่ แล้ะใช�เวิล้า
ก่อสร�างแล้�วิเสร็จประมีาณ 1 ปี ที่ั�งนี�  จะใช�เงิน
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