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นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - PRM ม่ั่�นิใจผลงานิไตรมั่าส์ 4/64  
เติบโตส์ดใส์ ร่บแรงหนิุนิจากความั่ต้องการใช้้
นิำ�าม่ั่นิในิประเท์ศท์่�เพิ่ิ�มั่ขึ้้�นิหล่งร่ฐบาลคลาย 
ลอ็กดาวน์ิ ขึ้ณะท์่�อ่ตราการใช้เ้รือ offshore เพิิ่�มั่ขึ้้�นิ 
ต่อเนิื�อง
 นายวิิริิทธิ์ิ�พล จุุไริสิินธุิ์� ผู้้�อำำานวิยการิสิายงาน 
การิเงนิและบัญัชี ีบัริษิัทั พริมิา มารินี จุำากดั (มหาชีน)  
หริอืำ PRM เปิดิเผู้ยวิา่ ภาพริวิมการิดำาเนนิงานไตริมาสิ 4/64  
คาดวิา่จุะยงัเตบิัโตได�ด ีริบััแริงหนนุจุากกจิุกริริมทาง
เศริษัฐกิจุที�จุะค่อำยๆ ปิริับัตัวิดีขึ้้�น 

BIZ
เพ่ิ่�มทุนุแจกวอร์แ์ร์นทุ์ 
ลุุ้�นโค้�งสุุดทุ�ายโตแร์ง
นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ -  BIZ ผ้้ถืือหุ้นิอนิุมั่่ติแผนิ 
เพิ่ิ�มั่ท์นุิแจกวอรแ์รนิท์์ฟร ่ส์ด่ส์ว่นิ 10 หุ้นิเดมิั่ 
ตอ่ 1 วอร์แรนิท์์ ดา้นิผลงานิไตรมั่าส์สุ์ดท์า้ย 
ขึ้องปี 64 ม่ั่แนิวโน้ิมั่โตร้อนิแรง หนุินิผลงานิ
ปี 64 นิิวไฮต่อเนิื�อง
 นายสิมพงษั� ชีื�นกิติญานนท� ปิริะธิ์าน 
เจุ�าหน�าที�บัริหิาริ บัริษิัทั บัสิิซิเินสิอำะไลเม�นท� จุำากดั 
(มหาชีน) หริือำ BIZ เปิิดเผู้ยวิ่า ที�ปิริะชีุมวิิสิามัญ 
ผู้้�ถืือำหุ�นได�อำนุมัติให�บัริิษััทอำอำกและจุัดสิริริใบัสิำาคัญ
แสิดงสิิทธิ์ิที�จุะซืิ�อำหุ�นสิามัญเพิ�มทุนขึ้อำงบัริิษััท  
บัสิิซิเินสิอำะไลเม�นท� จุำากดั (มหาชีน) คริั�งที� 1 (BIZ-W1)  
จุำานวินไม่เกิน 40,000,000 หน่วิยให�แก่ ผู้้�ถืือำหุ�นเดิม 
ขึ้อำงบัริษิัทัตามสิดัสิว่ินการิถืือำหุ�น โดยไม่คดิมล้คา่ 
ในอำัตริาการิจุัดสิริริ 10 หุ�นสิามัญเดิมต่อำ 1 หน่วิย 
ใบัสิำาคัญแสิดงสิิทธิ์ิ

ค้อนเฟิิร์์มผลุ้งานแกร์่ง

qอ่านิต่อหนิ้า 2

ท์่ท์่บ่ไดรฟ์ ร่วมั่ส์มั่ท์บกองท์ุนิมั่้ลนิิธิิโรงพิ่ยาบาลตำารวจ
 นายชีชัีฤทธิ์ิ� ตั�งเถืกงิเกยีริติ� หวัิหน�าเจุ�าหน�าที�บัริหิาริ ผู้ลิตภณัฑ์�ธิ์รุิกจิุสินิเชีื�อำริถืยนต�  
และนายอำนรุิกัษั� วิฒันาเสิริกุีล เจุ�าหน�าที�บัริหิาริภาคงานขึ้ายและเคริอืำขึ้า่ยธิ์รุิกจิุสินิเชีื�อำริถืยนต�  
ทเีอำม็บีัธิ์นชีาต หรืิอำ ททีบีั ีมอำบัเงินบัริจิุาคจุำานวิน 200,000 บัาท แก่มล้นิธิ์โิริงพยาบัาลตำาริวิจุ  
ในพริะบัริมริาชีิน้ปิถืัมภ� เพื�อำริ่วิมสิมทบักอำงทุนจุัดซิื�อำเคริื�อำงมือำ อำุปิกริณ�ทางการิแพทย�  
ค่ายา เวิชีภัณฑ์� และกริะบัวินการิที�เกี�ยวิขึ้�อำงในการิริักษัาผู้้�ปิ่วิยโริคโควิิด-19

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ – TTB เตรย่มั่นิำา  
“ttb supply chain solution” เป็นิ 
เครื�องมั่ือช้่วยผ้้ประกอบการ 
กลุ่มั่ด่ลเลอร์รถืยนิต์ให้ส์ามั่ารถื 
เขึ้้าถื้งแหล่งเงินิท์ุนิ ช้่วยเพิิ่�มั่ 
ส์ภาพิ่คลอ่งและม่ั่เงนิิท์นุิเพิ่ย่งพิ่อ  

หว่งช้่วยยกระด่บอุตส์าหกรรมั่
 นายเสินธิ์ิปิ ศริีไพพริริณ   
ปิริะธิ์านเจุ�าหน�าที�บัริิหาริล้กค�า
ธิ์ุริกิจุ ธิ์นาคาริทหาริไทยธิ์นชีาต  
จุำากดั (มหาชีน) หริอืำ TTB เปิดิเผู้ยวิา่ 

TTBหนนุอตุสุาหกร์ร์มยานยนต์
เพิ่่�มโอกาสุดีลุ้เลุ้อร์์เข้�าถึึงเง่นทุุน

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2วิริิิทธิ์ิ�พล จุุไริสินิธุิ์ �
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หลังภาคริฐัทยอำยผู้อ่ำนคลายมาตริการิลอ็ำกดาวิน�  
และเริิ�มเปิิดให�ปิริะชีาชีนสิามาริถืเดินทาง 
ท่อำงเที�ยวิได� สิ่งผู้ลให�ควิามต�อำงการิใชี�พลังงาน 
เชีื�อำเพลิงภายในปิริะเทศทั�งสิ่วินขึ้อำงนำ�ามัน 
เบันซิินและนำ�ามันเคริื�อำงบัินเพิ�มขึ้้�น ทำาให�อำัตริา 
การิใชี�เริือำขึ้นสิ่งภายในปิริะเทศจุะปิริับัตัวิดีขึ้้�น
ตามไปิด�วิย
 โดยในชีว่ิงที�ผู้า่นมา PRM ได�มุง่เน�นบัริหิาริ

ธิ์นาคาริได�ริิเริิ�มและพัฒนา ttb supply chain  
solution โดยเล็งเห็นถ้ืงควิามสิำาคญัการิเติบัโตขึ้อำง 
ธิ์รุิกจิุทั�งซิพัพลายเชีน ซิ้�งธิ์นาคาริจุะเขึ้�าไปิสินับัสินนุ 
แหลง่เงินทุน และเสิริมิสิภาพคล่อำงทางการิเงินให�กับั 
ซิัพพลายเอำอำริ� หริือำดีลเลอำริ� ชี่วิยลดขึ้�อำจุำากัดเริื�อำง 

โดยมอีำาย ุ1 ปิ ีนบััจุากวินัที�อำอำกใบัสิำาคัญแสิดงสิทิธิ์ิ  
และกำาหนดริาคาการิใชี�สิทิธิ์ขิึ้อำงใบัสิำาคัญแสิดง 
สิิทธิ์ิเท่ากับั 7.00 บัาทต่อำหุ�น อำัตริาการิใชี�สิิทธิ์ิ  
1 หน่วิยใบัสิำาคญัแสิดงสิทิธิิ์ ตอ่ำ 1 หุ�นสิามัญเพิ�มทนุ 
 นอำกจุากนี�  ยังได�อำนุมัติการิเพิ�มทุน 
จุดทะเบัียนขึ้อำงบัริิษััทจุำานวิน 20,000,000 บัาท  
จุากทุนจุดทะเบัียนเดิม 200,000,000 บัาท  
เป็ินทุนจุดทะเบัียนจุำานวิน 220,000,000 บัาท  
โดยการิอำอำกหุ�นสิามัญเพิ�มทุนจุำานวิน 40,000,000 หุ�น  
มล้ค่าหุ�นที�ตริาไวิ�หุ�นละ 0.50 บัาท เพื�อำริอำงรัิบัการิ 
ใชี�สิิทธิ์ิตามใบัสิำาคัญแสิดงสิิทธิ์ิ BIZ-W1
 สิำาหริบััภาพริวิมธิ์รุิกจิุในชีว่ิงไตริมาสิ 4/64 

PRM

TTB

BIZ

จุัดการิอำัตริาการิใชี�เริือำในกลุ่มธิ์ุริกิจุดังกล่าวิ 
ให�เกิดปิริะสิิทธิ์ิภาพสิ้งสิุด โดยปิริับัเปิลี�ยน 
เสิ�นทางการิให�บัริิการิเริือำขึ้นสิ่งไปิยังภาคกลาง
 จุากเดิมที�เน�นการิขึ้นสิ่งลงภาคใต�เปิ็นหลัก  
เพื�อำรัิกษัาริะดบัั Utilization Rate ขึ้อำงเริอืำให�อำย่้ใน 
ริะดับัสิ้งในชี่วิงการิแพริ่ริะบัาดขึ้อำงโควิิด-19
 ในสิ่วินขึ้อำงกลุ่มธุิ์ริกิจุเริือำขึ้นส่ิงที�ให�การิ
สินับัสินุนงานสิำาริวิจุและผู้ลิตปิิโตริเลียมกลาง
ทะเล (กลุ่มธิ์ุริกิจุเริือำ Offshore) จุะชี่วิยผู้ลักดัน 
การิเติบัโตขึ้อำงผู้ลการิดำาเนินงานในไตริมาสิ 4/64  

การิขึ้าดหลักทริัพย�คำ�าปิริะกัน พริ�อำมกับัการินำา 
ดจิิุทลัเทคโนโลยีเขึ้�ามาเชีื�อำมตอ่ำด�านการิชีำาริะเงิน  
และการิสิ่งขึ้�อำม้ลได�อำย่างมีปิริะสิิทธิ์ิภาพ
 ทั�งนี� หลังจุากริวิมกิจุการิเสิร็ิจุสิมบั้ริณ�
และได�ริวิมจุดุแขึ้ง็ขึ้อำงสิอำงธิ์นาคาริ ทำาให�ทเีอำม็บัี 
ธิ์นชีาตมีควิามเชีี�ยวิชีาญทั�งทางด�านซัิพพลายเชีน  
และธิ์รุิกจิุสินิเชีื�อำริถืยนต�ผู้า่นททีบีัไีดริฟ์์ จุง้ทำาให� 

ธิ์นาคาริสิามาริถืส่ิงมอำบั ttb supply chain solution  
ให�กับัธิ์ุริกิจุในกลุ่มอุำตสิาหกริริมริถืยนต�ได�
แขึ้ง็แกริง่ขึ้้�น ซิ้�งอำตุสิาหกริริมริถืยนต�ถืือำเปิน็ภาค
การิผู้ลิตหลัก มีห่วิงโซิ่อำุปิทานคริอำบัคลุมไปิถ้ืง 
ผู้้�ปิริะกอำบัการิทุกขึ้นาด
 นายปิอ้ำมเพชีริ ริสิานนท� ปิริะธิ์านเจุ�าหน�าที� 
บัริหิาริด�านสินิเชีื�อำริถืยนต� TTB กลา่วิว่ิา “ttb supply  
chain” จุะเปิ็นโซิล้ชีันสิำาคัญที�ทำาให�ทีทีบัีไดริฟ์์  
สิามาริถืสินับัสินุนค้ค่�ากลุม่ดีลเลอำริ�ริถืยนต� หรืิอำ 
ผู้้�แทนจุำาหน่ายริถืยนต� ซิ้�งเปิ็นการิสินับัสินุนล้กค�า 
ได�คริบัวิงจุริมากยิ�งข้ึ้�น ได�แก่ เงินทุนหมุนเวิียน  
ผู้่านวิงเงินสิินเชีื�อำเงินก้� เพื�อำสินับัสินุนการิซิื�อำ 
สิตอ็ำกริถืยนต�และอำะไหล,่ หนงัสิอืำคำ�าปิริะกนัการิซิื�อำเชีื�อำ  
เพื�อำวิางเปิ็นหลักปิริะกนัให�แกบ่ัริษิััทริถืยนต�มอืำหน้�ง
ชีั�นนำาในปิริะเทศไทย และบัริกิาริการิเบักิใชี�ด�วิย 
ชีอ่ำงทางอำเิลก็ทริอำนิกสิ� ผู้า่นริะบับั ttb online e-supply  
chain platform ซิ้�งช่ีวิยในเริื�อำงกริะบัวินการิเรีิยก 
เกบ็ัเงินจุากผู้้�ขึ้ายไปิยังผู้้�ซิื�อำ ลดขึ้ั�นตอำนกริะดาษั  
สิามาริถืริับัเงินได�ทันที

คาดว่ิาจุะเติบัโตอำย่างโดดเด่น เนื�อำงจุากมีกา 
ริสิง่มอำบังานได�ตามกำาหน ริวิมทั�งยังมีงานในมือำ 
ริอำรัิบัร้ิ�ริายได� (backlog) อำกีริาวิ 1,976 ล�านบัาท  
และยังมีแผู้นจุะเขึ้�าปิริะม้ลงานใหม่เพิ�มอำีกกว่ิา  

800 ล�านบัาท โดยมั�นใจุว่ิามีโอำกาสิได�รัิบังาน  
เนื�อำงจุากบัริษิัทัมีศกัยภาพ และมีควิามเชีี�ยวิชีาญ 
เฉพาะด�าน ซิ้�งจุะชี่วิยผู้ลักดันผู้ลงานในปีิ 64 
สิามาริถืทำาสิถืิติสิ้งสิุดเปิ็นปิริะวิัติการิณ�

ให�เพิ�มข้ึ้�น เนื�อำงจุากมอีำตัริาการิใชี�เริอืำ Crew Boat  
จุำานวิน 13 ลำา มากกวิา่ 90% ทำาให� PRM สิามาริถื 
ริับัริ้�ริายได�จุากกลุ่มธิ์ุริกิจุนี�มากยิ�งขึ้้�น
 ขึ้ณะที�กลุม่ธิ์รุิกจิุเริอืำขึ้นสิง่ริะหวิา่งปิริะเทศ 
ด�วิยเริอืำ VLCC ขึ้นาด 300,000 DWT ให�แกก่ลุม่
ไทยอำอำยล� ซิ้�งเปิ็นพันธิ์มิตริเชีิงกลยุทธิ์� ยังคงทำา
ริายได�ที�สิมำ�าเสิมอำและจุะมีบัทบัาทต่อำการิผู้ลัก
ดันการิเติบัโตขึ้อำงผู้ลการิดำาเนินงานในปีิถืัดไปิ
อำย่างมีนัยสิำาคัญ เมื�อำให�บัริิการิเริือำอำีก 2 ลำาเพิ�ม
เติมตามสิัญญา

สิมพงษ์� ช่ื่�นกิติิญิานนท�สิมพงษ์� ช่ื่�นกิติิญิานนท�
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อำนุมัติวิงเงินสิินเชีื�อำเพื�อำพัฒนาโคริงการิไปิแล�วิ 
ริวิมกวิา่ 1,300 ล�านบัาท ทำาให�มีที�อำย้อ่ำาศยัริาคา 
ไม่เกิน 1.2 ล�านบัาท ได�แล�วิกวิ่า 4,300 ย้นิต
 สิำาหริับัโคริงการิเสินา คิทท� เวิสิต�เกต- 
บัางบัวัิทอำง จุงัหวัิดนนทบุัริ ีเป็ินที�อำย่้อำาศัยปิริะเภท 
คอำนโดมิเนียม แบั่งการิก่อำสิริ�างอำอำกเปิ็น 2 เฟ์สิ  
ปิริะกอำบัด�วิย เฟ์สิ 1 อำาคาริชีุด 5 ชีั�น จุำานวิน  
4 อำาคาริๆ ละ 79 ย้นติ ริวิมจุำานวิน 316 ย้นติ และ  
เฟ์สิ 2 อำาคาริชีดุ 5 ชีั�น จุำานวิน 6 อำาคาริ ๆ  ละ 79 ย้นติ  

ธอสุ.ปลุ้่อยก้�1พัิ่นลุ้.แก่เค้เอชเอชพิ่ี

ริวิมจุำานวิน 474 ย้นติ และอำาคาริพาณชิีย� (เพื�อำที�อำย่้ 
อำาศัย) 4 ชีั�น จุำานวิน 7 ย้นติ โดยมพืี�นที�ใชี�สิอำย 2 แบับั  
คือำ 25 ตาริางเมตริ และ 38 ตาริางเมตริ
 โดยสิถืานที�ตั�งโคริงการิไม่ห่างจุากสิถืานี
ริถืไฟ์ฟ้์า MRT สิายสิีม่วิง สิถืานีคลอำงบัางไผู่้  
โดยเตริียมเปิิดให�ผู้้�ที�สินใจุจุอำงและผู้่อำนดาวิน�
เริิ�มต�นเพยีงเดอืำนละ 1,500 บัาท และคาดวิา่การิ
กอ่ำสิริ�างจุะแล�วิเสิริจ็ุและเริิ�มเปิดิให�เขึ้�าอำย่้อำาศยั
ได�ในปิี 65

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ธิอส์. อนิุมั่่ติวงเงินิส์ินิเช้ื�อ
วงเงนิิกวา่ 1,000 ลา้นิบาท์ ใหก้บ่ เคเอช้เอช้พิ่่  
บริษั่ท์ในิเครือ SENA เพิ่ื�อพิ่่ฒนิาโครงการ  
“เส์นิา คิท์ท์์ เวส์ต์เกต-บางบ่วท์อง” 
 นายฉัตริชีัย ศิริิไล กริริมการิผู้้�จัุดการิ  
ธิ์นาคาริอำาคาริสิงเคริาะห� (ธิ์อำสิ.) เปิิดเผู้ยว่ิา  
ธิ์นาคาริได�อำนุมัติวิงเงินสิินเชีื�อำเพื�อำพัฒนา
โคริงการิที�อำย่้อำาศยั (Pre Finance) ขึ้อำงโคริงการิ 
บั�านล�านหลัง จุำานวิน 324.6 ล�านบัาท ให�กับับัริษิัทั  
เคเอำชีเอำชีพี ดเีวิลลอำปิเม�นท� จุำากดั บัริษิัทัในเครืิอำ 
ขึ้อำง บัริษิัทั เสินาดเีวิลลอำปิเม�นท� จุำากดั (มหาชีน)  
หริือำ SENA เพื�อำพัฒนาโคริงการิ “เส์นิา คิท์ท์์  
เวส์ตเ์กต-บางบว่ท์อง” เพื�อำใชี�เปิ็นคา่ที�ดนิและ 
คา่กอ่ำสิริ�างอำาคาริคอำนโดมเินยีม จุำานวิน 10 อำาคาริ  
790 ย้นิต โดยมีย้นิตที�มรีิาคาขึ้าย ไม่เกิน 1.2 ล�านบัาท 
ตอ่ำหนว่ิย จุำานวินไมน่�อำยกวิา่ 40% ขึ้อำงหนว่ิยขึ้าย 
ทั�งหมด คิดอำัตริาดอำกเบัี�ย MLR – 1.25% ต่อำปิี 
 นอำกจุากนี� ยงัเตริยีมวิงเงินสินบััสินนุสิินเชีื�อำ 
ริายย่อำย (Post Finance) ล้กค�าขึ้อำงโคริงการิอำีก
ปิริะมาณ 700 ล�านบัาท นบััเปิน็โคริงการิลำาดบััที�  
10 ที�ได�ริับัอำนุมัติสิินเชีื�อำเพื�อำพัฒนาที�อำย่้อำาศัยที�
เขึ้�าริ่วิมโคริงการิบั�านล�านหลัง จุาก ธิ์อำสิ. ซิ้�งได� 

	 ทีีเอสอาร์์	หรื์อ	บริ์ษััที	เธีียร์สุรั์ตน์์	จำำากััด	(มหาชน์)	เดิน์หน้์าขยายสาขา 
ไปยังภาคเหนื์อ	 เปิดสาขาใหม่	 ทีี�	 จัำงหวััดเชียงใหม่	พร้์อมมอบสิ�งดีๆ	 
คืน์ส่่สังคม	ควับค่่ไปกัับกัาร์ดำาเนิ์น์ธุีร์กิัจำ	ผ่่าน์กัาร์บริ์จำาคเครื์�องกัร์องน์ำ�าเซฟ	 
ภายใต้โคร์งกัาร์ปัน์น์ำ�าใสจำากัใจำ	ทีีเอสอาร์์	เพื�อสาธีาร์ณปร์ะโยชน์์	แก่ัเยาวัชน์	 
ผ้่่ป่วัยหรื์อผ้่่ทีี�ได้รั์บควัามเดือดร้์อน์	ตลอดจำน์	พร์ะภิกัษุัสงฆ์์	ผ้่่ปฏิิบัติธีร์ร์ม	 
สนั์บสนุ์น์และส่งเสริ์มให้พี�น้์องชาวัเชียงใหม่มีโอกัาสดื�มน์ำ�าทีี�สะอาด	 
ปลอดภัย	และมีสุขภาพทีี�ดี

	 น์างชุติภา	กัลิ�น์สุวัร์ร์ณ	ปร์ะธีาน์เจ้ำาหน้์าทีี�บริ์หาร์	 
บมจำ.	วีั.แอล.	เอ็น์เตอร์์ไพร์ส์	(VL)	ห่วังใยสขุภาพพนั์กังาน์		สังคม	 
และชุมชน์ใกัล้เคียง	 ใน์ช่วังกัาร์ร์ะบาดของโร์คโควัิด-19	 
ได้ร่์วัมกัับคลินิ์กัเวัชกัร์ร์มบ้าน์คุณหมอปร์ะชาชื�น์จัำดทีีมแพทีย์ 
เข้าตร์วัจำคัดกัร์องโควิัด-19	 แบบเชิงรุ์กั	 พร้์อมทัี�งกัาร์ใช้
มาตร์กัาร์ป้องกััน์และสกััดเชื�ออย่างเข้มข้น์ด้วัยน์โยบาย 
งดกัาร์เดิน์ทีางเข้าออกัน์อกัพื�น์ทีี�โดยไม่จำำาเป็น์

q

qVL จัดทีมแพทย์ตรวจโควิดฟรีให้พนักงาน

TSR มอบเครื่องกรองน้ำาเซฟ ในโอกาสเปิดสาขา จ.เชียงใหม่

ฉัตัิริชื่ยั ศิิริิไลฉัตัิริชื่ยั ศิิริิไล


