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นายชาญศิิลป์์ ตรีีนุชกรี ป์รีะธานเจ้้าหน้าที่ี�บรีิหารีและกรีรีมการีผู้้้จ้ัดการีใหญ่  
บริีษััที่ ป์ตที่. จ้ำากัด (มหาชน) หรืีอ PTT  และนายวิิบ้ลย์ ฤกษ์ัศิิรีะทัี่ย ผู้้้ว่ิาการี การีไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิต 
แห่งป์รีะเที่ศิไที่ย (กฟผู้.) ลงนามในบันทึี่กควิามร่ีวิมมือศึิกษัาโอกาสการีลงทุี่นในโครีงสร้ีางพืื้�นฐานเพืื้�อ
รีองรัีบการีนำาเข้้าก๊าซธรีรีมชาติเหลวิ (LNG) หรืีอ LNG Receiving Facilities สำาหรัีบ รัีบ เก็บ และแป์รีสภาพื้ 
ก๊าซ LNG ในพืื้�นทีี่�ภาคใต้ เพืื้�อสนับสนุนนโยบายและยุที่ธศิาสตร์ีข้องรัีฐบาล

ร่วมลงนาม....
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ช่่วงเดีียวกัันของปีีกั่อน ขณะที่ี�ธุุรกัิจถ่่านหิิน 
มีี EBITDA ราว 77 ล้้านเหิรียญสหิรัฐ ล้ดีล้ง 29%  
แล้ะมีี EBITDA จากัธุุรกัิจกั๊าซธุรรมีช่าติิ  
1.4 ล้้านเหิรียญสหิรัฐ ล้ดีล้ง 89% 
 สำาหิรับปีริมีาณกัารขายถ่่านหิินของเหิมืีอง 
ทีี่�ปีระเที่ศอินโดีนีเซียอย่่ในระดัีบ 5.77 ล้้านตัิน 
ล้ดีล้ง 9% เมีื�อเที่ียบกัับไติรมีาสกั่อนหิน้า  
เนื�องจากัเป็ีนช่่วงฤด่ีฝนของปีระเที่ศอินโดีนีเซีย  
ในส่วนของปีริมีาณกัารขายถ่่านหิินในเหิมีือง 
ปีระเที่ศออสเติรเล้ียอย่่ในระดีับ 3.09 ล้้านติัน 
ปีรับติัวเพิ่ิ�มีข้�น 6% ขณะที่ี�ราคาขายถ่่านหิิน 
เฉล้ี�ยยังคงอย่่ในระดีับส่งที่ี� 86.13 เหิรียญ 
ออสเติรเล้ียติ่อติัน แล้ะมีีส่วนแบ่งกัำาไรจากั 
ธุุรกิัจถ่่านหิินในปีระเที่ศจีนจำานวน 16 ล้้านเหิรียญ 
สหิรัฐจากัความีต้ิองกัารใช้่ทีี่�ส่ง โดียสถ่านกัารณ์ 
กัารระบาดีของโควิดี-19 ไม่ีมีีผล้กัระที่บอย่างมีี
นัยสำาคัญติ่อผล้ปีระกัอบกัารของบริษััที่

ธุุรกิิจไฟฟ้าEBITDAพุุ่�ง485% กิำาไรค่�าเงิน112ล้้านเหรียญฯ

บริษััที่มีีกัำาไรจากัอัติราแล้กัเปีลี้�ยนราว 112 ล้้าน 
เหิรียญสหิรัฐ รวมีที่ั �งธุุรกัิจกั๊าซธุรรมีช่าติ ิ
ในปีระเที่ศสหิรัฐฯทีี่�มีีรายได้ี 36 ล้้านเหิรียญสหิรัฐ  
เพิ่ิ�มีข้�น 10 ล้้านเหิรียญสหิรัฐ จากัปีริมีาณ
กัารผล้ิติแล้ะขายกั๊าซที่ี�เพิ่ิ�มีข้�นเมีื�อเที่ียบกัับ 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – BANPU โชว์กำำ�ไร 
ไตรม�ส์ 1/63 โต 89.22% รับปััจจัยหนิุนิ 
จ�กำธุุรกำิจไฟฟ้�ท์่� EBITDA โต 485% และ 
ร�ยได้้จ�กำธุุรกำิจกำ๊�ซเพิ่ิ�มขึ้้�นิ พิ่ร้อมบันิท์้กำ 
กำำ�ไรจ�กำอัตร�แลกำเปัล่�ยนิอ่กำร�ว 112 ล้�นิ 
เหร่ยญส์หรัฐ   
 นางสมีฤดีี ช่ัยมีงคล้ ปีระธุานเจ้าหิน้าที่ี� 
บริหิาร บริษััที่ บ้านป่ี จำากััดี (มีหิาช่น) หิรือ BANPU  
เปีิดีเผยว่า ผล้กัารดีำาเนินงานไติรมีาส 1/63 
ของ BANPU มีีกัำาไรสุที่ธุิ 1,712 ล้้านบาที่ 
หิรือ 55 ล้้านเหิรียญสหิรัฐ เพิ่ิ�มีข้�น 89.22% 
เมีื�อเที่ียบกัับช่่วงเดีียวกัันกัับปีีกั่อน เนื�องจากั 
ไดี้รับปีัจจัยหินุนจากัธุุรกัิจไฟฟ้าของบริษััที่ 
บ้านปี่ เพิ่าเวอร์ จำากััดี (มีหิาช่น) หิรือ BPP 
ซ้�งเปี็นบริษััที่ย่อย ที่ี�มีีกัำาไรกั่อนหิักัดีอกัเบี�ย 
ภาษัี แล้ะค่าเสื �อมีราคา (EBITDA) ราว  
55 ล้้านเหิรียญสหิรัฐ เพิ่ิ�มีข้�น 485%
 นอกัจากันี� บริษััที่ยังไดี้รับปีัจจัยบวกั 
จากัค่าเงินบาที่ทีี่�ปีรับตัิวอ่อนค่าล้งอย่างรวดีเร็ว 
เมีื�อเที่ียบกัับค่าเงินดีอล้ล้าร์สหิรัฐ จ้งส่งผล้ใหิ ้

สมฤดีีสมฤดีี
ชัยัมงคลชัยัมงคล
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NERงบ3เดืือนรายได้ืเฉีียดื3พัันล.

AGEรุกธุุรกิจโลจิสติกส์เต็มสูบ
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ที่ี�วางไว้ เนื �องจากัมีีกัารขยายกัำาล้ังกัารผล้ิติ 
อย่างติ่อเนื�อง รวมีถ่้งโรงงาน 
ของล้่กัค้าในจีนเริ�มีกัล้ับมีาเดีิน 
กัารผลิ้ติแล้้ว สำาหิรับกัารเจรจา 
ล้่กัค้ารายใหิมี่ ในช่่วง 
ปีล้ายไติรมีาส 2 คาดีว่า 
จะมีีกัารเซ็นสัญญากัับ 
ล้่กัค้าใหิมี่ 2 ราย เปี็น  
Long Term Contact คาดีว่า 
จะมีาช่่วยหินุนออเดีอร ์
ของบริษััที่ให้ิเพิิ่�มีข้�น ล่้าสุดี  
บริษััที่ฯ ไดี้ที่ดีล้องเดีิน 
เครื �องจักัรโรงงานผล้ิติ 
แหิ่งใหิมี่ติามีแผนที่ี�วางไว้

 สำาหิรับภาพิ่รวมีธุุรกัิจในไติรมีาส 2/63 
บริษััที่ยังคงติ้องติิดีติามีสถ่านกัารณ์กัาร 
แพิ่ร่ระบาดีของไวรัสโควิดี-19 อย่างใกัล้้ช่ิดี  
เนื�องจากัเหิตุิกัารณ์ดัีงกัล่้าวเป็ีนตัิวแปีรสำาคัญ 
ติ่อกัารขับเคล้ื�อนเศรษัฐกัิจ แล้ะกัารล้งทีุ่น  
ดี ังน ั �นบร ิษั ัที่ติ ้องวางกัล้ยุที่ธุ ์แผนขยาย 
กัารล้งทีุ่นอย่างระมีัดีระวังมีากัข้�น โดียในปีีนี� 
บริษััที่จะเน้นกัารล้งทีุ่นเพิ่ื�อเพิ่ิ�มีปีระสิที่ธุิภาพิ่ 
กัารที่ำางานในคล้ังสินค้า แล้ะที่่าเรือ รวมีถ่้ง
เพิ่ิ�มีศักัยภาพิ่ของธุุรกัิจโล้จิสติิกัส์ที่ั�งที่างบกั 
แล้ะที่างนำ�า โดียปีีนี� มีีแผนเพิ่ิ�มีเรือล้ำาเล้ียงอีกั 
6 ล้ำา จากัปัีจจุบันอย่่ทีี่� 30 ล้ำา รวมีทัี่�งขยายกัาร
ล้งทุี่นไปียังรถ่บรรทุี่กัเพืิ่�อกัารขนส่ง อีกัจำานวน 
20 คัน จากัปีัจจุบันอย่่ที่ี� 35 คัน
 นอกัจากันี� บริษััที่ยังเติรียมีพิ่ัฒนาพิ่ื�นที่ี� 
ที่่าเรือที่ี� 4 แล้ะโรงงานคัดีแยกัที่ี� 4 ในพิ่ื�นที่ี� 
คล้ังสินค้าที่ี�อำาเภอนครหิล้วง จังหิวัดีพิ่ระนคร 
ศรีอยุธุยา เพืิ่�อเพิิ่�มีความีสามีารถ่ในกัารขนถ่่าย 
สินค้าหิน้าท่ี่าเรือ แล้ะเพิิ่�มีความีสามีารถ่ในกัาร 
คัดีแยกัสินค้า โดียคาดีว่าจะสามีารถ่เริ�มีใช้่งานได้ี 
ภายในช่่วงติ้นปีี 64

 สำาหิรับกัำาไรขั�นต้ินงวดีไติรมีาส 1/63  อย่่ทีี่�  
399.99 ล้้านบาที่ หิรือ 13.54% จากัยอดีขายรวมี  
เพิ่ิ�มีข้�น 151.18 ล้้านบาที่ หิรือ 60.76% เที่ียบ 
ช่่วงเดีียวกัันปีีก่ัอน โดียกัำาไรสุที่ธิุอย่่ทีี่� 59.89 ล้้านบาที่  
หิรือ 2.03% ของยอดีขาย รวมี ล้ดีล้ง 41.04 ล้้านบาที่  
หิรือ 40.66% เทีี่ยบช่่วงเดีียวกัันปีีก่ัอน คิดีเป็ีน 
กัำาไรติ่อหิุ้นขั�นพิ่ื�นฐาน 0.04 บาที่ติ่อหิุ้น
 สำาหิรับกัารอ่อนค่าของเงินบาที่ บริษััที่ 
ขาดีทุี่นอัติราแล้กัเปีลี้�ยนสุที่ธิุ 29.32 ล้้านบาที่ 
แล้ะขาดีทีุ่นจากัอัติราแล้กัเปีล้ี �ยนที่ี �ยังไมี่ 
เกัิดีข้�นจริง ติามี Forward Contract สำาหิรับ 
ค่าสินค้าที่ี�บริษััที่ไดี้มีีกัารขายล้่วงหิน้าไว้แล้้ว 
จำานวน 127.25 ล้้านบาที่
  ที่ั�งนี� บริษััที่ยังคงเดีินหิน้าติามีแผนงาน 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - NER แจ้งงบงวด้ ม.ค.-ม่.ค.63  
ร�ยได้้ 2,954.36 ล้�นิบ�ท์ ลด้ลง 2.76%   
แต่อัตร�กำำ�ไรขัึ้�นิต้นิเพิิ่�ม กำว่� 60% ยอด้ขึ้�ย 
ไปัต่�งปัระเท์ศยังแรง ยำ��! เดิ้นิหน้ิ�ต�มแผนิง�นิ 

�ยช่่วิที่ย์ จ้งธุนสมีบ่รณ์ ปีระธุาน 
เจ้าหิน้าที่ี�บริหิาร บริษััที่ นอร์ที่อีส  

รับเบอร์ จำากััดี (มีหิาช่น) หิรือ NER เปีิดีเผยว่า 
ผล้ดีำาเนินงานไติรมีาส 1/63 มีีรายได้ีจากักัารขาย 
รวมี 2,954.36 ล้้านบาที่ ล้ดีล้ง 83.92 ล้้านบาที่  
หิรือ 2.76% เทีี่ยบช่่วงเดีียวกัันปีีก่ัอน แบ่งเปี็น 
รายได้ีจากักัารขายในปีระเที่ศ 1,466.34 ล้้านบาที่  
สัดีส่วน 49.63% ล้ดีล้ง 20.39% รายไดี้ 
จากักัารขายติ่างปีระเที่ศ 1,488.02 ล้้านบาที่  
สัดีส่วน 50.37% ของยอดีขายรวมี เพิิ่�มีข้�น 24.37% 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – AGE อวด้งบไตรม�ส์ 1/63 
กำว�ด้ร�ยได้้ 2,046 ล้�นิบ�ท์ รับแรงหนิุนิ 
จ�กำยอด้ขึ้�ยขึ้�ยถ่่�นิหินิท์่�เพิ่ิ �มขึ้้ �นิแตะ 
1.05 ล้�นิตันิ พิ่ร้อมเด้ินิหนิ้�ขึ้ย�ยธุุรกำิจ 
โลจิส์ติกำส์์ต่อเนิ่�อง เตร่ยมเพิ่ิ�มเร่อลำ�เล่ยง 
ครบ 36 ลำ� และขึ้ย�ยท่์�เร่อแห่งท่์� 4 ภ�ยในิ 
ส์ิ�นิปัี 63

ายพิ่นมี ควรสถ่าพิ่ร ปีระธุาน 
กัรรมีกัารบริหิาร บริษััที่ เอเชี่ย กัรีน  

เอนเนอจี จำากััดี (มีหิาช่น) หิรือ AGE เปิีดีเผยว่า  

ผล้ปีระกัอบกัารไติรมีาส 1/63 บริษััที่มีีรายได้ี 
จากักัารขายแล้ะบริกัาร 2,046  ล้้านบาที่ 
เพิ่ิ�มีข้�น 24% แบ่งเปี็นรายไดี้จากักัารขาย 
ถ่่านหิินที่ี� 1,951 ล้้านบาที่ เพิ่ิ�มีข้ �น 27% 
โดียปีริมีาณกัารขายในปีระเที่ศอย่่ทีี่� 1 ล้้านตัิน 
เพิ่ิ�มีข้�น 52% แล้ะยอดีขายติ่างปีระเที่ศอย่่ที่ี� 
0.05 ล้้านตัิน เพิิ่�มีข้�น 114% ในส่วนของรายได้ี 
จากัธุุรกัิจโล้จิสติิกัส์อย่ ่ที่ี � 95.2 ล้้านบาที่ 
โดียกัำาไรสุที่ธิุไติรมีาส 1/63 อย่่ทีี่� 41.2 ล้้านบาที่  
ล้ดีล้ง 49% เมืี�อเทีี่ยบกัับช่่วงเดีียวกัันกัับปีีก่ัอน 

พนมพนม
ควรสถาพรควรสถาพร
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	 ประจำ�วันที่	13	พฤษภ�คม	2563  www.newsconnext.com

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – ALLA เปิัด้งบไตรม�ส์ 1/63  
ท์ำ�กำำ�ไรส์ุท์ธุิเติบโต 378% หลังรับร้้ร�ยได้้ 
จ�กำกำ�รท์ ำ�ส์ ัญญ�กำ ับล ้กำค ้�เพิ่ ิ �มขึ้ ้ �นิ 
แย้มไตรม�ส์ 2/63 รักำษ�กำ�รเติบโตต่อเน่ิ�อง 
เตร่ยมบันิท์้กำร�ยได้้จ�กำง�นิในิม่ออ่กำกำว่� 
275 ล้�นิบ�ท์

ายองอาจ ปีัณฑุุยากัร ปีระธุาน 
เจ้าหิน้าที่ี�บริหิาร บริษััที่ ออล้ล้่า  

จำากััดี (มีหิาช่น) หิรือ ALLA เปีิดีเผยว่า  
ผล้กัารดีำาเนินงานไติรมีาส 1/63 บริษััที่มีีกัำาไรสุที่ธิุ 
จำานวน 13.53 ล้้านบาที่ เติิบโติ 378% เมืี�อเปีรียบเทีี่ยบ 
กัับไติรมีาส 1/62 ที่ี�มีีกัำาไรสุที่ธุิ 2.83 ล้้านบาที่  
ขณะที่ี�รายไดี้จากักัารดีำาเนินงานรวมีอย่่ที่ี �  
127.48 ล้้านบาที่ เติิบโติ 26 % เมีื�อเที่ียบกัับ 
ไติรมีาส 1/62  ทีี่�มีีรายได้ีรวมีอย่่ทีี่� 101.15 ล้้านบาที่  
เป็ีนผล้มีาจากับริษััที่มีีรายได้ีจากักัารที่ำาสัญญา 

กัับล่้กัค้าแล้ะกัำาไรขั�นต้ินของกัลุ่้มีบริษััที่ปีรับตัิว 
เพิ่ิ�มีข้�น ที่ำาใหิ้กัำาไรสุที่ธุิปีรับติัวเพิ่ิ�มีส่งข้�น 
 โดียกัารเติิบโติของรายไดี้มีาจากักัาร 

ALLAอวดืกำาไรยกแรกพุั�ง378%

นิ

ขายเครนแล้ะรอกัไฟฟ้าที่ี �เพิ่ิ �มีข้ �นจำานวน 
19 ล้้านบาที่คิดีเปี็น 43% รายไดี้จากักัาร
ขายช่่องโหิล้ดีสินค้าแล้ะอุปีกัรณ์เพิ่ิ �มีข้ �น 
จำานวน 11 ล้้านบาที่ คิดีเป็ีน 55% ขณะเดีียวกััน 
กัำาไรขั�นติ้นเพิ่ิ�มีข้�น 15 ล้้านบาที่ แล้ะมีีอัติรา 
กัำาไรขั�นติ้นอย่่ที่ี� 36% เมีื�อเปีรียบเที่ียบกัับ 
ช่่วงเดีียวกัันของปีีกั่อน จากักัารบริหิารจัดีกัาร
ติ้นทีุ่นไดี้อย่างมีีปีระสิที่ธุิภาพิ่มีากัยิ�งข้�น
 สำาหิรับแนวโน้มีธุุรกัิจในไติรมีาส 2/63 
บริษััที่จะพิ่ยายามีรักัษัาอัติรากัารเติิบโติ 
อย่างต่ิอเนื�อง แม้ีว่าจะปีระสบปัีญหิาสถ่านกัารณ์ 
กัารระบาดีของเช่ื�อไวรัสโควิดี-19 โดียปีัจจุบัน 
บร ิษั ัที่ยังคงมีีมี ่ล้ค่างานที่ี �รอร ับร ่ ้รายไดี้  
(Backlog)  ณ สิ �นเดีือนมีีนาคมีจำานวน  
275 ล้้านบาที่ ซ้�งจะที่ยอยรับร่้รายไดี้ติั�งแติ ่
ไติรมีาส 2/63 เปี็นติ้นไปี

บริีษััที่ วิิริียะป์รีะกันภัย จ้ำากัด (มหาชน) จั้ดการีป์รีะชุมตัวิแที่นป์รีะกันวิินาศิภัย  
ในร้ีป์แบบผู่้านรีะบบออนไลน์ โดยมี นายดลเดช  สัจ้จ้วีิรีกุล รีองกรีรีมการี 
ผู้้้จ้ัดการี พื้รี้อมด้วิย นายสุรีพื้งษั์ กิจ้ชิต ผู้้้จ้ัดการีฝ่่ายป์ฏิิบัติการีภาค 6 
(ภาคกรุีงเที่พื้ฯ) ด้านสาข้า และนายณััฐพื้งศ์ิ บุญเย็น ผู้้้จั้ดการีฝ่่ายการีตลาด 
นายหน้านิติบุคคล รี่วิมพื้้ดคุยถึึงป์รีะเด็นเกี�ยวิกับแนวิที่างการีช่วิยเหลือ 
ผู้้้เอาป์รีะกันภัยภายใต้สถึานการีณั์การีแพื้รี่รีะบาดข้องเชื�อโรีค COVID-19  
และภาพื้รีวิมการีดำาเนินงานในชว่ิงไตรีมาสแรีกข้องป์ี 2563 รีวิมถึึงกลยทุี่ธ์
และแนวิที่างการีดำาเนินธุรีกิจ้ป์รีะกันวิินาศิภัย

บริีษััที่ บัตรีกรุีงไที่ย จ้ำากัด (มหาชน) หรืีอ KTC จั้บมือ “ลาซาด้้า” (LAZADA) มอบส่วินลดทัี่นทีี่ 
100 บาที่ สำาหรัีบสมาชิกบัตรีเครีดิตเคทีี่ซี-มาสเตอร์ีการ์ีดทุี่กป์รีะเภที่ ทีี่�ซื�อสินค้าในหมวิด 
สุข้ภาพื้และควิามงามตั�งแต่ 999 บาที่ขึ้�นไป์ต่อยอดซื�อสุที่ธิ ผู่้านเว็ิบไซต์ www.lazada.co.th  
และแอป์พื้ลิเคชัน “LAZADA” โดยรีะบุรีหัสส่วินลด “KTCLAZMCHB520” ตั�งแต ่
วัินทีี่� 1– 31 พื้.ค.63 พื้ร้ีอมรัีบสิที่ธิพิื้เศิษัเพิื้�มในร้ีป์แบบข้องเครีดิตเงินคืน 10% เมื�อใช้คะแนน  
KTC FOREVER เท่ี่ายอดซื�อต่อรีายการี และรัีบคะแนน KTC FOREVER ส้งสุด 10 เท่ี่า ตั�งแต่ 
วัินทีี่� 1 เม.ย. – 31 ส.ค.63 โดยลงที่ะเบียนแลกรัีบสิที่ธิพิื้เศิษั หรืีอ ด้รีายละเอียดเพิื้�มเติมได้ทีี่� 
www.ktc.co.th/shoponline หรืีอ Lazada Call Center โที่รี.0-2018-0000
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วิริยะประกันภัย ประชุมตัวแทน-นายหน้า ผ่านออนไลน์

KTC จัับมือลาซาด้้า เอาใจัสายสุขภาพ

ภ�พิ่ขึ้่�ว

องอาจองอาจ
จึงึธนสมบููรณ์์จึงึธนสมบููรณ์์ ปัณั์ฑุยุากรปัณั์ฑุยุากร


