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BMคุ่มต้้นทุ่นดัันQ1กำำ�ไรโต้22%
ไฟเขีียวแจกำW2ผู้้้ถืือหุ้่้นอัต้ร�3:1

FTEปีีนี�โต้1พัันลบ.
Backlogในมือ450ล.
ล่ยชิิงง�นเติ้มพัอร์ต้

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - GULF ผลงานิ Q1/64 ฟาดกำำาไร 1.63 พัันิล้านิบาท์ 
เพัิ�มขึ้้�นิ 456.3% จากำช่่วงเดียวกำันิปีีกำ่อนิ หลังโรงไฟฟ้า GSRC 
เริ�มจ่ายไฟเขึ้้าระบบ โบรกำฯ เตรียมอัพัเปี้า qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - BM ไตรมาส์ 1/64 กำำาไร  
13.81 ล้านิบาท์ เพัิ�มขึ้้�นิ 22.32% ยอดขึ้ายโต 
ฝ่่าโควิด แถมคุมต้นิทุ์นิได้ดี ช่งผ้้ถือหุ้นิไฟเขีึ้ยว 
แจกำ BM-W2 อัตรา 3:1 ขึ้้�นิ XD 27 พั.ค.นิี�

 นางสาวยุุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บริหารด้้านการเงิน บริษััที่ กัลฟ์์ เอ็็นเนอ็ร์จ่้ ด่้เวลลอ็ปเมนท์ี่ จ้ำากัด้ (มหาชน)  
หรือ็ GULF เปิด้เผยุว่า

โบรกฯจ่่ออัพเป้้าขึ้้�น

คุุณนพพล มิลินที่างกูร ประธานกรรมการ, คุุณเกร่ยุงไกร เพ่ยุรวิที่ยุาสกุล 
ประธานเจ้้าหน้าที่่�บริหาร พร้อ็มด้้วยุคุณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษััที่ เอ็สซี่ไอ็ อ็่เลคุตริคุ จ้ำากัด้ (มหาชน) หรือ็ SCI  
ร่วมประชุมสามัญผู้ถืือ็หุ้นประจ้ำาปี 2564 ในรูปแบบสื�อ็อิ็เล็กที่รอ็นิกส์ (E-AGM) โด้ยุท่ี่�ประชุมม่มติเห็นชอ็บให้ผ่านทุี่กวาระ  
และที่่มผู้บริหารให้คุวามมั�นใจ้ว่าแนวโน้มธุรกิจ้ในปี 64 จ้ะเติบโตกว่าปี 63

SCI ประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบ E-AGM...

  นายุธานิน สัจ้จ้ะบริบูรณ์ ประธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บริหาร บริษััที่ บางกอ็กช่ที่เม็ที่ทัี่ล จ้ำากัด้ (มหาชน)  
หรือ็ BM เปิด้เผยุว่า ผลด้ำาเนินงานประจ้ำาไตรมาส 1/64  
ม่รายุได้้รวม 281.54 ล้านบาที่

แรงหนุนโรงไฟฟ้าGSRCจ่่ายไฟ

qอ่านิต่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - FTE คาดไตรมาส์ 2 

ผลงานิโตต่อ หลังไตรมาส์ 1 ยังท์ำากำำาไรได้ดี 

ลุยปีระม้ลงานิใหม่320-350 ล้านิบาท์ ขึ้ณะที์�  

Backlog ในิมือมีกำว่า 450 ล้านิบาท์

 นายุที่ักษัิณ ตันติไพจ้ิตร กรรมการ 

ผู้จั้ด้การ บริษััที่ ไฟ์ร์เที่รด้เอ็็นจิ้เน่ยุริ�ง จ้ำากัด้ (มหาชน)  

หรือ็ FTE แนวโน้มธุรกิจ้ในช่วงไตรมาส 2/64  

คุาด้ว่าจ้ะเติบโตในเกณฑ์์ด้่ โด้ยุส่วนขอ็งงาน 

อ็อ็กแบบติด้ตั�งระบบดั้บเพลิง สามารถืรับงาน 

โรงงานนิคุมอุ็ตสาหกรรม งานศููนย์ุคุอ็มพิวเตอ็ร์ 

ด้าต้าเซ็ีนเตอ็ร์ งานการไฟ์ฟ้์าฝ่่ายุผลิตแห่งประเที่ศูไที่ยุ  

(EGAT) และงานการไฟ์ฟ้์านคุรหลวง (MEA) 

รวมมูลคุ่าโคุรงการกว่า 70-100 ล้านบาที่

 อ็่กที่ั�งบริษััที่อ็ยุู่ระหว่างยุื�นประมูลงาน 

อ็อ็กแบบติด้ตั�งระบบด้ับเพลิง มูลคุ่ารวมกว่า  

250 ล้านบาที่คุาด้ว่าจ้ะม่โอ็กาสรับงานประมาณ  

100  ล้านบาที่
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ผลด้ำาเนินงานขอ็งบริษััที่ฯ งวด้ไตรมาส 1/64 
ม่กำาไรสุที่ธิ 1,632 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 456.3%

 จ้ากช่วงเด้่ยุวกันปีก่อ็นที่่�ขาด้ทีุ่นสุที่ธิ  

413 ล้านบาที่ ขณะที่่�รายุได้้รวมไตรมาส 1/64  

ที่ำาได้้ 9,990 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 30.8% จ้ากช่วงเด่้ยุวกัน 

ปีก่อ็น

 ปัจ้จ้ัยุหนุนมาจ้ากกำาลังการผลิตไฟ์ฟ์้า 

ที่่�เพิ�มข้�น โด้ยุช่วงไตรมาส 1/64 ม่โคุรงการ 

โรงไฟ์ฟ์้ากัลฟ์์ เอ็สอ็าร์ซี่ (GSRC) หน่วยุกำาลัง 

ผลิตไฟ์ฟ้์าท่ี่� 1 กำาลังการผลิตติด้ตั�ง 662.5 เมกะวัตต์  

ตั�งอ็ยุู่ใน จ้.ชลบุร่ ซี้�งบริษััที่ถืือ็หุ้น 70% ได้้เปิด้

BM

GULF

FTE

เพิ�มข้�น 60.76 ล้านบาที่ หรือ็ 27.52% และกำาไรสุที่ธิ  
13.81 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 2.52 ล้านบาที่ หรือ็  
22.32% เที่่ยุบช่วงเด้่ยุวกันขอ็งปีก่อ็น

 แม้ว่าจ้ะม่การแพรร่ะบาด้ขอ็งโคุวิด้-19  

ด้ำาเนินการเชิงพาณิชยุ์เป็นที่่�เร่ยุบร้อ็ยุ

 โด้ยุ GSRC เป็นโรงไฟ์ฟ์้า IPP ที่่�ใช ้

ก๊าซีธรรมชาติเป็นเชื�อ็เพลิง ขนาด้กำาลังการผลิต  

2,650 เมกะวัตต์ ม่กำาหนด้เปิด้ด้ำาเนินการเชิงพาณิชย์ุ

หน่วยุท่ี่� 2-4 ในเดื้อ็น ต.ต. 64, ม่.คุ. 65 และ ต.คุ. 65  

ตามลำาด้ับ

 นักวิเคุราะห์หลักที่รัพย์ุ บล.โนมูระ พัฒนสิน  

ระบุว่า ที่างฝ่่ายุม่มุมมอ็งเป็นบวกเล็กน้อ็ยุ 

ต่อ็แนวโน้มกำาไรปกติในไตรมาส 1/64 ขอ็งบริษััที่  

จ้ากโรงไฟ์ฟ้์าลมเยุอ็รมัน และปันผล INTUCH  

มาหนุน และส่วนแบ่งกำาไรฯ ท่ี่�เพิ�มข้�นตาม seasonal  

โรง IPP โด้ยุการเลื�อ็นรับรู้ปันผลเร็วข้�นมาอ็ยูุ่ใน 

ไตรมาส 1/64 จ้้งคุาด้ว่ากำาไรทัี่�งปีจ้ะเติบโตได้้สูง  

โด้ยุเฉพาะจ้ากโรงไฟ์ฟ์้า GSRC เข้ามาหนุน 

  ที่ั �งน่ �  ที่างฝ่่ายุอ็ยุู ่ระหว่างการปรับ 

ประมาณการ GULF โด้ยุรอ็คุวามชัด้เจ้นการ 

tender offer INTUCH

ปัจ้จุ้บัน ม่ Backlog ประมาณ 450 ล้านบาที่ เป็นงาน 

จ้ัด้จ้ำาหน่ายุ 100 ล้านบาที่ งานอ็อ็กแบบติด้ตั�งระบบ 

ด้ับเพลิง 350 ล้านบาที่ 

 สำาหรับผลประกอ็บการไตรมาส 1/64 บริษััที่ม่ 

รายุได้้รวม 261.64 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 15.68% และกำาไร 

สุที่ธิ 12.48 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 4.61% จ้ากช่วงเด้่ยุวกัน 

ปีก่อ็น จ้ากงานโคุรงการและบริการที่่�ม่ปริมาณงาน 

มากข้�น ประกอ็บกับระหว่างงวด้ม่การรับรู้รายุได้้ตาม

ขั�นคุวามสำาเร็จ้ได้้มากข้�น

 “บริษััที่เชื�อ็ว่าจ้ะผลประกอ็บการปี 64 จ้ะเติบโต 

ไม่ตำ�ากว่า 1,000 ล้านบาที่ รักษัาอ็ัตรากำาไรสุที่ธ ิ

ไม่ตำ�ากว่า 10%” นายุที่ักษัิณ กล่าว

ที่่�ยุังส่งผลกระที่บต่อ็เศูรษัฐกิจ้ แต่เนื�อ็งจ้าก 

ยุอ็ด้ขายุท่ี่�ปรับเพิ�มข้�น ประกอ็บกับการบริหาร 

จั้ด้การต้นทุี่นสินคุ้าได้้ด่้ ส่งผลให้บริษััที่ฯ สามารถื 

ที่ำากำาไรในไตรมาสน่�ได้้เป็นอ็ยุ่างด้่

 ขณะท่ี่�บริษััที่ฯม่คุ่าใช้จ่้ายุในการขายุและ 

บริหารอ็ยูุ่ท่ี่� 36.59 ล้านบาที่ เพิ�มข้�น 4.75 ล้านบาที่  

หรือ็ 14.92% สาเหตุหลักจ้ากการตั�งสำารอ็งลูกหน่� 

ตาม TFRS 9 จ้ำานวน 4.78 ล้านบาที่ 

  ในส่วนขอ็งส่วนแบ่งกำาไรขาด้ทีุ่นจ้าก 

บริษััที่ นิตโต้ โคุเก่ยุว บ่เอ็็ม (ประเที่ศูไที่ยุ) จ้ำากัด้  

ม่ผลขาด้ทุี่นเท่ี่ากับ 3.01 ล้านบาที่ สาเหตุหลัก 

มาจ้ากการเริ�มรับรู้คุ่าเสื�อ็มราคุาอ็าคุารโรงงาน 

และเคุรื�อ็งจั้กรใหม่ท่ี่�เพิ�งสร้างและติด้ตั�งเคุรื�อ็งจั้กร 

เสร็จ้ในไตรมาส 1/64 รวมถื้งคุ่าใช้จ้่ายุในการ 

ที่ด้สอ็บเคุรื�อ็งและฝึ่กอ็บรมพนักงานก่อ็นจ้ะเริ�ม 

เดิ้นเคุรื�อ็งผลิต ซ้ี�งเริ�มเดิ้นเคุรื�อ็งผลิตในไตรมาส 2/64 น่� 

 ทัี่�งน่� ท่ี่�ประชุมคุณะกรรมการ ม่มตินำาเสนอ็ 

ต่อ็ท่ี่�ประชุมผู้ถืือ็หุ้น เพื�อ็ขอ็อ็นุมัติการอ็อ็กและ 

จั้ด้สรร BM-W2 จ้ำานวน 146,666,708 หุ้น ให้แก่ 

ผู้ถืือ็หุ้นเดิ้ม อั็ตราส่วน 3 หุ้นเดิ้ม ต่อ็ 1 วอ็ร์แรนท์ี่  

ราคุาใช้สิที่ธิ 1 บาที่ต่อ็หุ้น โด้ยุกำาหนด้รายุชื�อ็ 

ผู้ถืือ็หุ้นที่่�ได้้รับสิที่ธิวันที่่� 28 พ.คุ. 64 น่�

ยุุพาพินยุุพาพิน

ธานิน ธานิน 

ทักัษิิณทักัษิิณ

วังัวัวิัฒัน์ ์วังัวัวิัฒัน์ ์

สัจัจะบริิบูริณ์์สัจัจะบริิบูริณ์์

ตันั์ตัไิพจติัริตันั์ตัไิพจติัริ



SCBSเสิิร์ฟบริกำ�รซื้ื�อขี�ยหุ้่้นOffshore
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SCBS วางกำลยุท์ธ์์ 
พััฒนิา “EASY INVEST” เปี็นิแพัลตฟอร์ม 
กำารลงทุ์นิแห่งอนิาคต พัร้อมเปิีดตัวบริกำาร 
ซื้ื�อขึ้ายหุ้นิต่างปีระเท์ศ ภายใต้แนิวคิด 
“เท์รดหุ้นินิอกำลื�นิมือ ค่าคอมชื่�นิใจ” ตั�งเป้ีา 
จะมีผ้้ใช่้บริกำารเพัิ�มขึ้้�นิ 10 เท์่า
 นายุกัมพล จั้นที่วิบูลย์ุ ประธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บริหาร บริษััที่หลักที่รัพยุ์ ไที่ยุพาณิชยุ์ จ้ำากัด้ 
(SCBS) เปิด้เผยุว่า ในยุุคุด้ิจ้ิที่ัลแพลตฟ์อ็ร์ม 
ลูกคุ้าที่ั�งรายุใหญ่และรายุยุ่อ็ยุคุวรม่โอ็กาส 
เข้าถ้ืงที่างเลือ็กการลงทุี่นใหม่ ๆ  ได้้ง่ายุ สะด้วก 
และคุ่าธรรมเน่ยุมไม่สูง จ้้งยุกระด้ับบริการ 
ด้้านการลงทุี่นไปอ่็กขั�น โด้ยุเปิด้ตัวบริการซืี�อ็ขายุ 
หุ้นต่างประเที่ศู (Offshore) ผ่านแอ็ปพลิเคุชัน 
EASY INVEST ในเด้ือ็นมิ.ยุ.น่� ภายุใต้แนวคุิด้ 
“เท์รดหุ้นินิอกำลื�นิมือ ค่าคอมชื่�นิใจ” ชูจุ้ด้เด่้น 
เรื�อ็งคุวามสะด้วกในการซืี�อ็ขายุหุ้นต่างประเที่ศู
 โด้ยุเป็นแอ็ปพลิเคุชันแรกในประเที่ศูไที่ยุ 
ท่ี่�ลูกคุ้าสามารถืโอ็นเงิน แลกเงินสกุลต่างประเที่ศู 
และซืี�อ็ขายุหุ้นต่างประเที่ศูได้้สะด้วก ไม่ต้อ็งส่ง 
เอ็กสารเพิ�ม โด้ยุการลงทีุ่นหุ้นต่างประเที่ศู 
ผ่านแอ็ปพลิเคุชัน EASY INVEST ไม่ม่คุ่าธรรมเน่ยุม 

SCBSเสิิร์ฟบริกำ�รซื้ื�อขี�ยหุ้่้นOffshore

แลกเงินและโอ็นเงิน และเก็บคุ่าธรรมเน่ยุม 
ลงทุี่นหุ้นต่างประเที่ศูตำ�าท่ี่�สุด้ในตลาด้ โด้ยุตลาด้ 
สหรัฐฯเก็บคุ่าธรรมเน่ยุมอ็ยูุ่ท่ี่� 0.08 USD ต่อ็หุ้น 
และคุ่าธรรมเน่ยุมขั�นตำ�าอ็ยูุ่ท่ี่� 4.99 USD ต่อ็รายุการ  
และตลาด้ฮ่่อ็งกง เก็บคุ่าธรรมเน่ยุมอ็ยูุ่ท่ี่� 0.20%  
และคุ่าธรรมเน่ยุมขั�นตำ�าอ็ยูุ่ท่ี่� 100 HKD ต่อ็รายุการ
 ที่ั�งน่� SCBS มุ่งด้ันเที่คุโนโลยุ่ตอ็บโจ้ที่ยุ์ 
ทุี่กสไตล์การลงทุี่นเพื�อ็สร้างคุวามมั�งคัุ�งท่ี่�สมบูรณ์  
และพร้อ็มสนับสนุนให้ทุี่กคุนอ็อ็มเงินและลงทุี่น 
ได้้ตามเป้าหมายุท่ี่�ต้อ็งการภายุใต้แนวคุวามคิุด้  
“SCBS เปี็นิท์ุกำอย่างเพัื�อนิักำลงท์ุนิ”  และ 
เชื�อ็มั�นว่าบริการซืี�อ็ขายุหุ้นต่างประเที่ศู (Offshore)  

ผ่านแอ็ปพลิเคุชัน EASY INVEST จ้ะเป็นที่างเลือ็ก 
การลงทุี่นที่างเลือ็กใหม่ ที่ำาให้นักลงทุี่นทัี่�งกลุ่ม 
ที่่�ม่เงินลงทีุ่นสูงและไม่สูงสามารถืเลือ็กลงทีุ่น
ในหลักที่รัพยุ์ที่่�หลากหลายุมากข้�น 
 ขณะที่่� SCBS ตั�งเป้าว่าจ้ะม่ผู้ใช้บริการ 
หุ้นต่างประเที่ศูเพิ�มข้�น 10 เท่ี่าภายุในปี 64 โด้ยุ 
บริการน่�เป็นเพ่ยุงจุ้ด้เริ�มต้นขอ็งการพัฒนาเพื�อ็ 
ให้ทีุ่กคุนเข้าถื้งการลงทีุ่นในทีุ่กรูปแบบได้ ้
ง่ายุข้�นและถืูกลง ซี้�ง SCBS เอ็งยุังม่บริการ 
การลงทีุ่นอ็่กหลายุบริการที่่�จ้ะที่ยุอ็ยุเปิด้ตัว 
ให้ผู้ลงทุี่นได้้ใช้บริการบนแอ็ปพลิเคุชัน EASY 
INVEST ในปีน่�

 ศ.นพ.ปิิยะมิิตร ศรีธรา คณบดีีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
รามิาธิบดีี รับมิอบเงินจำำานวน 1,000,000 บาท จำากบริษััท วิริยะ 
ปิระกันภััยจำำากัดี (มิหาชน) โดียมีิ คุณกานดีา วัฒนายิ�งสมิสุข ที�ปิรึกษัา 
ฝ่่ายการตลาดีผู้้�ผู้ลิตและผู้้�แทนจำำาหน่ายรถยนต์ พร�อมิทั�งผู้้�บริหาร 
ระดัีบส้ง เป็ินผู้้�แทนมิอบ เพ่�อสนับสนุนโรงพยาบาลรามิาธิบดีีร่วมิกัน 
ฟัันฝ่่าวิกฤตไวรัส COVID-19 ไปิดี�วยกัน

 บมิจำ. อลิอันซ์์ อยุธยา ปิระกันชีวิต ขอเชิญร่วมิส่งต่อความิห่วงใย 
ให�บุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดีโควิดี-19  
ภัายใต�โครงการ “ส่่งเกราะให้หมอห่างไกล” สานต่อจำากโครงการ  
“ส่่งเกราะให้หมอกัน” เพ่�อระดีมิทุนจัำดีซ่์�อชุดี PPE และหน�ากาก N95  
ที�ไดี�มิาตรฐานทางการแพทย์ มิอบให�กับ 40 โรงพยาบาล ในพ่�นที�ห่างไกล  
17 จัำงหวัดีติดีชายแดีนไทย โดียอลิอันซ์์ อยุธยา ตั�งต�นสมิทบทุน 1 ล�านบาท  
จึำงขอเชิญชวนพนักงาน ตัวแทนฝ่่ายขาย ล้กค�า และผู้้�ที�สนใจำ ร่วมิบริจำาค 
สมิทบทุนไดี�ที� http://bit.ly/sendshield2prnews ตั�งแต่วันที� 17 พ.ค. - 17 มิิ.ย. 2564 
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วิริยะประกันภัย บริจาค 1 ล้านบาทให้ รพ.รามาธิบดี

อลิอันซ์ อยุธยา ประเดิม 1 ล้านบาท 
จัดหาชุด PPE -หน้ากาก N 95

ภาพัขึ้่าว
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