
	 ประจำ�วันที่	26	พฤษภ�คม	2563  www.newsconnext.com

News Connext

@newsconnext

News Connext

SEAFCOดัันรายได้ั3,300ล้้าน
งานไหลเข้้าเติิมBacklog

คุุณเอนก ป่ิ่�นวนิชย์์กุล ปิ่ระธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร พร้อมคุณะกรรมการและผู้้้บริหาร 
บริษััที่ เน็กซ์์ พอย์ท์ี่ จ้ำากัด (มหาชน) หรือ NEX ถ่่าย์ภาพร่วมกันในงานปิ่ระชุมสามัญผู้้้ถื่อหุ้นปิ่ระจ้ำาปีิ่  
2563 โดย์ท่ี่�ปิ่ระชุมม่มติิเห็นชอบให้ผู่้านทุี่กวาระ พร้อมกันน่�บริษััที่ฯ ได้ติอกย์ำ�าคุวามมั�นใจ้ขอให้ผู้้้ถื่อหุ้น 
เชื�อมั�นว่าต่ิอจ้ากน่�ภาพรวมธุรกิจ้ของบริษััที่ฯ จ้ะเติิบโติอย่์างม่ศัักย์ภาพมากยิ์�งข้�น เนื�องจ้ากก้าวเข้าส่้ 
ธุรกิจ้ให้บริการขนส่งระบบล้อ คุรบวงจ้ร (Transportation) ซ้์�งถื่อเป็ิ่นธุรกิจ้ท่ี่�ม่โอกาสการเติิบโติส้งในอนาคุติ

ผ่านทุกวาระ....

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์  - SEAFCO ดัันิผลงานิ 
Q2/63 โตต่อเนิ่�อง หลังงานิใหม่่เตรีียม่ 
เข้้าม่่อเพีียบ พีรี้อม่ตุนิ Backlog กว่า  
2 พีันิล้านิบาท์ คาดัท์ยอยรีับรี้้ต่อเนิ่�อง 
ฟัันิธงรีายไดั้ปีีนิี�เข้้าเปี้า 3,300 ล้านิบาท์ 
แนิ่นิอนิ
 ดร.ณรงค์์ ทั ัศนนิพัันธ์์ กรรมการ 
ผู้้�จััดการใหญ่่ บริษััทั ซีีฟโก� จัำากัด (มหาชน)  
SEAFCO เปิิดเผู้ยว่่า มั�นใจัว่่าผู้ลดำาเนินงาน 
ไตรมาส 2/63 จัะเติบโตได�ต่อเน่ �องจัาก 
ไตรมาสก่อน โดยขณะนี�มีงานใหม่ทัี�จัะเข�ามา 
สนับสนุน Backlog อีกจัำานว่นมาก อีกทัั�ง 
งานในม่อทีั�มีอย่้ 2,015.03 ล�านบาทั จัะทัยอย 
รับร้�เปิ็นรายได�เข�ามาตลอดปิีนี�และปิีถััดไปิ  
แบ่งเป็ิน งานในปิระเทัศ ม้ลค่์า 1,956 ล�านบาทั  
คิ์ดเป็ินสัดส่ว่น 97%  และงานในปิระเทัศเมียนมา  
ม้ลค์่า 58.62 ล�านบาทั ค์ิดเปิ็นสัดส่ว่น 3% 

เล็กน�อยเม่�อเทัียบกับช่ว่งเดียว่กันปิีก่อนทัี�
บริษััทัฯ มีการรับงานโค์รงการขนาดใหญ่่ 
ส่งผู้ลให�มีฐานรายได�ค์่อนข�างส้ง 
 นอกจัากนี� บริษััทัฯ อย้่ระหว่่างรอผู้ล 
ปิระม้ลงานใหม่จัากทัั�งภาค์รัฐแและเอกชน  
ม้ลค่์ารว่ม 5,786 ล�านบาทั แบ่งเป็ิน งานภาค์เอกชน  
จัำานว่น 44 โค์รงการ ม้ลค่์ารว่ม 4,081 ล�านบาทั  
งานภาค์รัฐ จัำานว่น 24 โค์รงการ ม้ลค์่ารว่ม 
1,705 ล�านบาทั ซี่�งรับร้ �ผู้ลมาแล�ว่ ม้ลค์่า 
390 ล�านบาทั หร่อค์ิดเปิ็น 6.78% ของม้ลค์่า 
งานทัั�งหมดทัี�บริษััทัฯ ได�เข�าร่ว่มปิระม้ล 
 ดังนั�น รายได�ทัั�งปีิ มั�นใจัทัำาได�ตามเป้ิาทีั� 
3,300 ล�านบาทั หร่อเติบโต 10% จัากปิีก่อน 
ทีั�ทัำาได� 3,062.06 ล�านบาทั และถ่ังแม�ปัิจัจุับัน 
จัะมีปิัจัจััยลบเร่�องการแพัร่ระบาดของไว่รัส 
โค์ว่ิด-19 ทัี�ยังค์งกัดดันภาพัรว่มของหลาย 
อุตสาหกรรม แต่บริษััทัฯ ไม่ได�รับผู้ลกระทับ 
แต่อย่างใด

ของม้ลค์่างานทัั�งหมด
 อย่างไรก็ตาม บริษััทัฯ ยอมรับว่่า 
ผู้ลปิระกอบการไตรมาส 2/2563 จัะปิรับตัว่ลง 

ดร.ณรงค์ ์ดร.ณรงค์ ์
ทัศันนิพันัธ์ ์ทัศันนิพันัธ์ ์

รอล้้นผลประมูลกว่่า5.7พัันล.
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นิิติพิัทัญ์ ์นิิติพิัทัญ์ ์

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - รีม่ว.การีคลัง ม่อบหม่าย 
ส์ศค. -ส์ม่าคม่ส์ถาบันิการีเงินิข้องรีัฐ  
จั ัดัท์ ำาเว ็บไซต ์  www.เรีาไม่ ่ท์ ิ � งก ันิ-
ดั้านิการีเงินิ.com เพี่�อเผยแพีรี่ม่าตรีการี 
เยียวยาปีรีะชาชนิและผ้ ้ปีรีะกอบการี 
ท์ ี � ไดั ้รี ับผลกรีะท์บจัากพี ิษโคว ิดั-19  
เพ่ี�อช่วยเหล่อและบรีรีเท์าความ่เด่ัอดัร้ีอนิ 

ายกมลภพั ว่ีระพัละ รองกรรมการ 
ผู้้�จััดการ และรักษัาการในตำาแหน่ง 

กรรมการผู้้�จััดการ ธ์นาค์ารอาค์ารสงเค์ราะห์ 
(ธ์อส.) เปิิดเผู้ยว่่า ตามทัี� ดร.อุตตม สาว่นายน 
รมว่.การค์ลัง มอบหมายให�สำานักงานเศรษัฐกิจั 
การค์ลัง (สศค์.) ร่ว่มกับ สมาค์มสถัาบันการเงิน 
ของรัฐ จััดทัำาเว่็บไซีต์ www.เราไม่ทัิ�งกัน-ด�าน 
การเงิน.com เพั่�อเปิ็นช่องทัางในการเข�าถั่ง 
ข�อม้ลมาตรการด�านการเงินของสถัาบันการเงิน 
ของรัฐทัุกแห่ง ในการช่ว่ยเหล่อและบรรเทัา 
ค์ว่ามเด ่อดร �อนให �ก ับล ้กค์ �าปิระชาชน 
และกลุ ่มผู้้ �ปิระกอบการทัี �ได�รับผู้ลกระทับ 

จัากการแพัร่ระบาดไว่รัสโค์ว่ิด-19
 ทัั�งนี� ธ์นาค์าร ได�ร่ว่มม่อกับ สมาค์ม 
สถัาบันการเงินของรัฐ และ สศค์. ในการพััฒนา 
Website ดังกล่าว่ โดยได�ว่างโค์รงสร�างการ 
ออกแบบเว่็บไซีต์ เน�นค์ว่ามสะดว่กและง่าย 
ต่อการส่บค์�นหาข�อม้ลมาตรการด�านการเงินต่างๆ  
โดยสามารถัเล่อกค์�นหาได�ทัั �งตามสถัาบัน 
การเงินของรัฐแต่ละแห่ง ปิระกอบด�ว่ย ธ์อส., 

คลั้งเปิิดัตััว“เราไม่่ท้ิ้�งกััน-ด้ัานกัารเง้น”
ธ์นาค์ารกรุงไทัย, ธ์นาค์ารออมสิน, ธ์นาค์าร 
เพ่ั�อการเกษัตรและสหกรณ์การเกษัตร (ธ์.ก.ส.), 
ธ์นาค์ารพััฒนาว่ิสาหกิจัขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมแห่งปิระเทัศไทัย (ธ์พัว่.), ธ์นาค์าร 
เพั่�อการส่งออกและนำาเข�าแห่งปิระเทัศไทัย 
(ธ์สน.), ธ์นาค์ารอิสลามแห่งปิระเทัศไทัย, 
บรรษััทัตลาดรองสินเช่�อทัี�อย้่อาศัย (บตทั.)  
และบรรษััทัปิระกันสินเช ่ �ออ ุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม (บสย.)
 นอกจัากนี �  ย ังสามารถัเล ่อกตาม 
กลุ่มเป้ิาหมายทีั�ต�องการค์ว่ามช่ว่ยเหล่อ ได�แก่  
1.เกษัตรกรและ SMEs เกษัตรกร 2.ปิระชาชน 
ฐานรากและบุค์ค์ลทัั�ว่ไปิ 3.ผู้้�ปิระกอบการ  
SMEs 4.ผู้้�ปิระกอบการนำาเข�า – ส่งออก และ  
5.Non-Bank ซี่ �งมาตรการต่างๆ ยังมีการ 
จััดกลุ่มตามการช่ว่ยเหล่อเปิ็นด�าน ได�แก่  
พัักชำาระเงินต�นหร่อดอกเบี�ย การลดอัตราดอกเบี�ย 
ขยายระยะเว่ลาการผู่้อนชำาระ หร่อเติมสินเช่�อใหม่ 
ให�เพัิ�มเติมอีกด�ว่ย

BPPจ่่อจ่่ายไฟเพ้ิ่�ม่453เม่กัะวัตัต์ั

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – BPP ลั�นิ รีักษาปีรีะส์ิท์ธิภาพีค่าความ่พีรี้อม่ 
จั่ายไฟัอย้่ในิรีะดัับส์้ง เดัินิหนิ้าก่อส์รี้างโครีงการีท์ี�ม่ีอย้่ในิม่่อให ้
เป็ีนิไปีตาม่แผนิ ช่วยหนุินิการีเติบโตเพิี�ม่ข้้�นิ พีร้ีอม่จ่ัายไฟัฟ้ัาเพิี�ม่  
453 เม่กะวัตต์ช่วงไตรีม่าส์ 3-4/63 และลุยก่อส์รี้างอีก 9 โครีงการี

ายกิรณ ลิมปิพัยอม ปิระธ์านเจั�าหน�าทีั�บริหาร บริษััทั บ�านป้ิ 
เพัาเว่อร์ จัำากัด (มหาชน) หร่อ BPP เปิิดเผู้ยว่่า บริษััทัจัะ 

พัยายามรักษัาปิระสิทัธ์ิภาพัการเดินเค์ร่�องผู้ลิตไฟฟ้าและจัำาหน่าย 
ไฟฟ้า รว่มถ่ังอัตราค์ว่ามพัร�อมจ่ัายให�อย่้ในระดับส้ง โดยเฉพัาะโค์รงการ 
โรงไฟฟ้าบีแอลซีีพัี  จั.ระยอง โรงไฟฟ้าถั่านหินหงสา ทัี�สปิปิ.ลาว่  
ขณะทัี�โค์รงการโรงไฟฟ้าพัลังงานค์ว่ามร�อนร่ว่ม CHP ในจัีน อัตรา 
ค์ว่ามพัร�อมจั่ายเริ �มปิรับตัว่เพัิ�มข่�น ทัั�งนี� เพั่�อจัะส่งผู้ลต่อผู้ลการ 
ดำาเนินงานปิี 63 เติบโตเพัิ�มข่�น
 พัร�อมกันนี� BPP จัะพัยายามเดินหน�าพััฒนาและก่อสร�าง 
โค์รงการต่างๆ ให�สามารถั COD ได�ตามแผู้น สร�างการเติบโตอย่างต่อเน่�อง 
โดยปิัจัจัุบัน BPP มีโรงไฟฟ้าและโค์รงการโรงไฟฟ้าทัั�งหมด 33 แห่ง 
แบ่งเปิ็นโรงไฟฟ้าทัี� COD แล�ว่ 24 แห่ง และอย้่ระหว่่างการพััฒนา  
9 โค์รงการ กำาลังผู้ลิตตามสัดส่ว่นการลงทัุนรว่ม 2,784 เมกะว่ัตต์
 ส่ว่นช่ว่งทัี�เหล่อของปิีนี� ค์าดว่่าจัะสามารถั COD ได� 4 โค์รงการ 
กำาลังการผู้ลิตรว่ม 453 เมกะว่ัตต์ ปิระกอบด�ว่ย โค์รงการโรงไฟฟ้า 
ถ่ัานหินซีานซีีล่้กว่ง (SLG) ในจีัน โรงไฟฟ้าพัลังงานลม ระยะทีั� 1 ในเวี่ยดนาม  
และโรงไฟฟ้าพัลังงานแสงอาทัิตย์ในญ่ี�ปิุ�น 2 โค์รงการ ค์่อ ยามางาตะ 
และยาบ้กิ พัร�อมทัั�งยังค์งแสว่งหาโอกาสลงทัุนอย่างต่อเน่�องนิ

นิ
กมลภพั กมลภพั 

กริณ กริณ 

วีรีะพัละวีรีะพัละ

ลมิปพัยอม ลมิปพัยอม 
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TQM ผนิ้กพีันิธม่ิตรี 
ออกแคม่เปีญเตรีียม่ความ่พีรี้อม่รีับม่่อ 
ไข้้หวัดัใหญ่-ไข้้เล่อดัออก ช้แพีคเกจัท์างเล่อก 
หลายรี้ปีแบบ เรีิ �ม่ต้นิเพีียง 200 บาท์ 
คุ้ม่ครีองส์้งส์ุดั 3 แส์นิบาท์
 ดร.อัญ่ชลิน พัรรณนิภา  ปิระธ์านกรรมการ 
บริษััทั ทัีค์ิว่เอ็ม ค์อร์ปิอเรชั�น จัำากัด (มหาชน)  
หร่อ TQM เปิิดเผู้ยว่่า บริษััทัได�เปิิดตัว่ 
โปิรดักทั์ปิระกัน ไข�หว่ัดใหญ่่ ไข�เล่อดออก 
และโรค์ร�ายทัี�เกิดจัากยุง หว่ังกระตุ�นค์นไทัย 
เตรียมค์ว่ามพัร�อมรับม่อกับสถัานการณ ์
โรค์ไข�หวั่ดใหญ่่และไข�เล่อดออกทีั�ปิระเทัศไทัย
ต�องเริ�มเฝ้้าระวั่ง พัร�อมด่ง ‘เปิิ�ล - นาค์ร ศิลาชัย’ 
และค์รอบค์รัว่ ร่ว่มรณรงค์์ในแค์มเปิญ่พิัเศษันี� 
พัร�อมแนะนำาว่ิธ์ีปิ้องกันตัว่เองและค์รอบค์รัว่ 
ให�ห่างไกลจัากโรค์ร�าย

 สำาหรับปิระกันไข�หวั่ดใหญ่่ ไข�เล่อดออก 
และโรค์ร�ายทัี�เกิดจัากยุง บริษััทัได�ร่ว่มกับ 
พัันธ์มิตรบริษััทัปิระกันภัย 4 บริษััทั ได�แก่  
บริษััทั กรุงเทัพัปิระกันภัย จัำากัด (มหาชน) 
บริษััทั เม่องไทัยปิระกันภัย จัำากัด (มหาชน) 
บริษััทั ทัิพัยปิระกันภัย จัำากัด (มหาชน) และ 
บริษััทั สินทัรัพัย์ปิระกันภัย จัำากัด (มหาชน)  
ออกแพัค์เกจั ใ ห � เ ล ่ อ กค์ว่าม ค์ ุ � ม ค์ร อ ง 

บริษััที่ อินฟราเซ์ที่ จ้ำากัด (มหาชน) หรือ (INSET) นำาโดย์คุุณเกษัม เติไชย์า กรรมการ 
บริษััที่ พร้อมด้วย์คุณะผู้้้บริหาร และพนักงานบริษััที่ร่วมบริจ้าคุโลหิติฝ่่าวิกฤติ ิ
โรคุระบาด เพื�อส่งติ่อโลหิติที่่�ปิ่ลอดภัย์ให้กับผู้้้ป่ิ่วย์ ที่ั�งน่�บริษััที่ฯได้ติระหนักถ่้งการ 
สร้างคุุณคุ่า เรื�องการเส่ย์สละแด่เพื�อนมนุษัย์์อันเป็ิ่นกุศัล และเกิดปิ่ระโย์ชน์ต่ิอสังคุม 
เพื�อส่งต่ิอโลหิติท่ี่�ปิ่ลอดภัย์แด่เพื�อนมนุษัย์์ท่ี่�อย่้์ในภาวะขาดแคุลนเลือด โดย์บริจ้าคุ 
ผู่้านที่างรถ่รับบริจ้าคุโลหิติ ศ้ันย์์บริการโลหิติแห่งชาติิ สภากาชาดไที่ย์ โดย์ม่พนักงาน 
เข้าร่วมกิจ้กรรมเป็ิ่นจ้ำานวนมาก

บริษััที่ เอเช่ย์ กร่น เอนเนอจ่้ จ้ำากัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษััที่ เอจ่้อ่ เที่อร์มินอล  
จ้ำากัด นำาโดย์ คุุณบัญชา แก้วสุข  และเจ้้าหน้าท่ี่�ชุมชนสัมพันธ์ เป็ิ่นตัิวแที่นบริษััที่ฯ   
“มอบเคร่�องอุปโภค บริโภค”  เพื�อนำาไปิ่ใช้ใน โคุรงการ “ตู้้�ปันสุุข” เพื�อช่วย์ 
บรรเที่าทีุ่กข์ให้กับปิ่ระชาชนที่่�ได้รับผู้ลกระที่บจ้ากเหติุการณ์แพร่ระบาด 
เชื�อไวรส Covic-19 โดย์ม่ นาย์สายั์นต์ิ  โพธิ�แย้์ม นาย์กองค์ุการบริหารส่วนติำาบล 
บ้านขล้อ และเจ้้าหน้าท่ี่� อบติ.บ้านขล้อ เป็ิ่นผู้้้รับมอบ ณ องค์ุการบริหารส่วนติำาบล 
บ้านขล้อ อำาเภอบางปิ่ะหัน จั้งหวัดพระนคุรศัร่อยุ์ธย์า

q
q

INSET ร่วมบริจาคโลหิตู้ฝ่าวิกฤตู้ิโรคระบาด

AGE มอบเคร่�องอุปโภคบริโภคให�โครงการ “ตู้้�ปันสุุข”

ภาพีข้่าว

หลายร้ปิแบบด�ว่ยเบี�ยเริ�มต�นเพัียง 200 บาทั 
ค์ุ�มค์รองส้งสุดกว่่า 300,000 บาทั 
  ทั ั � งน ี �  สามารถัซี ่ �อผู้ ่านออนไลน ์ 
บนแพัลตฟอร์ม TQM 24 Smart Services ทัี� 
Line TQM Insurance Broker ค์ลิก (https://
lin.ee/36WqybQ) หร่อ Facebook TQM  
Insurance Broker เว่็บไซีต์ www.tqm.co.th 
และสายด่ว่น 1737 ตลอด 24 ชั�ว่โมง

TQMขายปิระกัันไข้หวัดัใหญ่่-ไข้เลื้อดัออกั


