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RATCHอััดงบลงทุุนหม่ื่�นล้าน
ขยายธุุรกิิจพลังงานทุดแทุน

CWTตัั้�ง‘กิรีนพาวเวอัร์4’ 

รอังรับเข้าร่วมื่ประมืู่ล
ไฟฟ้าชุุมื่ชุน150 MW

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - PTTEP เดิินิหนิ้าโครงการ 
มาเลเซีีย-แปลงเอช เฟส์1 เริ�มผลิตก๊าซีธรรมชาติ 
จากแหล่งนิำ�าลึกโรตันิและแหล่งบููลูห์ วางเป้าผลิต 
แตะ 270 ล้านิลูกบูาศก์ฟุตต่อวันิ โบูรกอัพราคา 
เป้าหมายเป็นิ 125 บูาท์ qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - CWT จัดิตั�ง 
บูริษััท์ “กรีนิ เพาเวอร์ 4” รองรับู 
การประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนิ 150  MW
 นายวีีระพล ไชยธีีร ัตต์ 
กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท ชัยวัีฒนา  
แทนเนอรี� กร๊�ป จัำากัด (มหาชน) 
หรือ CWT  เปิดเผู้ยวี่า บริษััทฯ 
ได�จััดตั�งบริษััท กรีน เพาเวีอร์ 4 
จัำากัด โดย CWT ถืือห๊�นสััดสั่วีน 
99.99% ม ีท ๊นจัดทะเบ ียน 
6,000,000 บาท 
 เพื�อรองรับการเข้�าเสันองาน 
ในโครงการโรงไฟฟ้าช๊มชนเพื�อ 
เศรษัฐกิจัฐานราก ที�จัะเปิดรับซื้ื�อ 
ไฟฟ้าจัากพลังงานหม๊นเวี ียน 
โครงการนำาร่อง 150 เมกะวัีตต์ (MW) 
 แบ่งเป็น  การผู้ลิตไฟฟ้าจัาก 
ชีวีมวีล มีปริมาณเสันอข้ายไม่เกิน 
6 เมกะวัีตต์/โครงการ รวีม 75 เมกะวัีตต์ 
และการผู้ลิตไฟฟ้าจัากก�าซื้ชีวีภาพ  
(พืชพลังงาน ผู้สัมนำ�าเสีัย/ข้องเสีัย
น�อยกวี่าหรือเท่ากับร�อยละ 25) 
มีปริมาณเสันอข้ายไม่เกิน 3 เมกะวัีตต์/ 
โครงการ รวีม 75 เมกะวัีตต์ ให�แก่ 
การไฟฟ้าสั่วีนภ้มิภาค (กฟภ.) 
หรือการไฟฟ้านครหลวีง (กฟน.)  
 ข้ณะ เดียวีกัน CWT มีโรงไฟฟ้า 
ที�ข้ายไฟเข้�าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล�วี 

PTTEPเดินหน้าอััพกิำาลังผลิตั้

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – RATCH โชว์กำาไรปี 63 ที์�ระดัิบู  
6,287 ล้านิบูาท์ จัดิส์รรงบูลงท์ุนิปี 64 ไว้ราว 
15,000 ล้านิบูาท์ รองรับูการขยายธุรกิจ เล็งขยาย 
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ�ม 700 เมกะวัตต์

EXIM BANK มอบูนิำ�าดิ่�ม
 นางวัีนเพ็ญ อรรช๊นเดชะ ผู้้�ช่วียกรรมการ 
ผู้้�จััดการ ธีนาคารเพื�อการสั่งออกและนำาเข้�า 
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบนำ�าดื�มให� 
ศ้นย์ปฏิิบัติการภาวีะฉุ๊กเฉุิน (Emergency 
Operation Center: EOC) ซื้่�งสัำานักอนามัย 
กร๊งเทพมหานคร จััดตั �งข้่ �นเพื �อเฝ้้าติดตาม 
สัถืานการณ์การแพร่ระบาดโควีิด-19 และ 
บริหารจััดการเหต๊ฉุ๊กเฉุินอย่างรวีดเร็วีและมี 
ประสัิทธีิภาพสั้งสั๊ด โดยมีนางอลิศรา ทัตตากร  
ผู้้�อำานวียการกองควีบค๊มโรคติดต่อ เป็นผู้้�รับมอบ 
ณ ศาลาวี่าการกร๊งเทพมหานคร

 นายพงศธีร ทวีีสัิน ประธีานเจั�าหน�าที�บริหาร  
บริษััท ปตท. สัำารวีจัและผู้ลิตปิโตรเลียม จัำากัด (มหาชน)  
หรือ PTTEP เปิดเผู้ยว่ีา PTTEP Sabah Oil Limited ซ่ื้�งเป็น 
บริษััทย่อย และกล่๊มผู้้�ร่วีมท๊น ได�พัฒนาโครงการมาเลเซีื้ย- 
แปลงเอช ในระยะแรกเสัร็จัสัิ�นแล�วี

ลุุยมาเลุเซีีย-แปลุงเอช เฟส1 โบรกชี�เป้าราคา125บ.

 นายกิจัจัา ศรีพัฑฒางก๊ระ กรรมการผู้้�จััดการใหญ่  
บริษััท ราช กร๊�ป จัำากัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผู้ยว่ีา  
ผู้ลประกอบการปี 63 ได�รับแรงหน๊นจัากผู้ลการ 
ดำาเนินงานข้องโรงไฟฟ้าหงสัา
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 โดยได�เริ�มทำาการผู้ลิตก�าซื้ธีรรมชาติจัาก 
แหล่งนำ�าล่กโรตันและแหล่งบ้ล้ห์ ที�มีควีามล่ก 
กว่ีา 1,100 เมตร ภายใต�สััญญาแบ่งปันผู้ลผู้ลิต  
(PSC) ตั�งแต่วีันที� 6 ก.พ.64 เพื�อสั่งให�แก่เรือ 
ผู้ลิตก�าซื้ธีรรมชาติเหลวีข้องปิโตรนาสั (PFLNG2)  
และจัะทยอยเพิ�มการผู้ลิตจันถ่ืงระดับ 270 ล�าน 
ล้กบาศก์ฟ๊ตต่อวีันตามเป้าหมายต่อไป
 โดยการเริ�มผู้ลิตและส่ังข้ายก�าซื้ธีรรมชาติ 
จัากแหล่งดังกล่าวีนับเป็นควีามสัำาเร็จัข้องโครงการฯ  
และเสัริมสัร�างการลงท๊นข้อง PTTEP ใน 
ประเทศมาเลเซื้ียให�แข้็งแกร่งยิ�งข้่�น ควีามสัำาเร็จันี�

PTTEP

RATCH
และกล๊่มโรงไฟฟ้า SPP ที�ดีข้่�นจัากปีก่อนหน�า 
รวีมทั�งมีการรับร้�รายได�จัากโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ควีามร�อน Thang Long เวีียดนาม ซื้่�งบริษััท 
ลงท๊นผู่้านกองท๊น ABIEF เมื�อปีก่อนหน�า ส่ังผู้ลให� 
รายได�รวีมปี 63 อย้่ที� 16,155.92 ล�านบาท 
และมีกำาไรสั๊ทธีิ 6,287 ล�านบาท 
 สัำาหรับปี 64 บริษััทตั�งเป้าลงท๊นเพิ�มกำาลัง 
การผู้ลิตอีก 700 เมกะวีัตต์(MW)โดยจัะเป็น 

CWT

โรงไฟฟ้าเชื�อเพลิงหลัก 455 เมกะวีัตต์ และ 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 245 เมกะวีัตต์  
พร�อมทั�งได�จััดสัรรเงินลงท๊นสัำาหรับโครงการใหม ่
ไวี� 7,000 ล�านบาท หากสัามารถืดำาเนินการ 
ตามเป้าหมายจัะทำาให�กำาลังผู้ลิตตามสััดสั่วีน 
การถืือห๊�นข้องบริษััท เพิ�มข่้�นเป็น 8,874 เมกะวัีตต์ 
 ทั�งนี� บริษััทกำาหนดกลย๊ทธ์ีการลงท๊นเพื�อ 
บรรล๊เป้าหมาย 700 เมกะวีัตต์ โดยจัะลงท๊น 
ในโรงไฟฟ้าที �เดินเครื �องเชิงพาณิชย์แล�วี  
350 เมกะวีัตต์ เพื�อเสัริมกระแสัเงินสัดและ 

แสัดงให�เห็นถ่ืงควีามเชี�ยวีชาญและควีามสัามารถื 
ด�านเทคโนโลยีข้องกล่๊มบริษััทผู้้�ร่วีมท๊นในการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวี
 สัำาหรับโครงการมาเลเซื้ีย-แปลงเอช 
มี PTTEP Sabah Oil Limited เป็นผู้้�ดำาเนินการ 
ด�วียสััดส่ัวีนการลงท๊น 56% ในแหล่งโรตัน และ  
42% ในพื�นที �สั่วีนที�เหลือ โดยมีผู้้ �ร่วีมท๊น 
ประกอบด�วีย PETRONAS Carigali Sdn. Bhd.  
และ PT Pertamina Malaysia Eksplorasi  
Produksi
 ด�านบริษััทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)  
ระบ๊ว่ีา ฝ่้ายวิีจััยได�ปรับราคาเป้าหมายใหม่ข้อง 
PTTEP เพิ�มข่้�นเป็น 125.00 บาท พร�อมแนะนำา 

“ซี่�อ” บนสัมมติฐานราคานำ�ามันดิบด้ไบเฉุลี�ย
ระยะยาวีใหม่ที� 55 ดอลลาร์สัหรัฐต่อบาร์เรล 
ซื้่�งช่วีงที�ผู้่านมาได�มีการปรับตัวีข้่�นไปสั้่ 60.3 
ดอลลาร์สัหรัฐต่อบาร์เรล ถืือเป็นสััญญาณที�ดี 
และเป็นระดับที�สั้งสั๊ดในรอบ 1 ปี
 โดยเป็นผู้ลจัากการที� IEA มองว่ีาปริมาณ 
นำ�ามันคงคลังจัะลดลงอย่างมากในคร่�งปีหลังจัาก 
อ๊ปสังค์การใช�นำ �ามันที�สั้งข้่ �นหลังจัากมีการ 
แจักจ่ัายวัีคซีื้นโควิีด-19 ทั�วีโลก ในข้ณะเดียวีกัน  
อ๊ปทานนำ�ามันข้องกล่๊ม OPEC+ จัะลดลงในเดือน  
ก.พ.-มี.ค. หลังจัากที�ประเทศซื้าอ๊ดิอาระเบีย 
ประกาศจัะลดกำาลังการผู้ลิตนำ�ามันลงโดยสัมัครใจั  
1 ล�านบาร์เรลต่อวีัน

รายได�ข้องบริษััทฯให�มั�นคงมากข้่�น รวีมทั�ง 
ข้ยายโอกาสัการลงท๊นในตลาดใหม่ๆ โดยเฉุพาะ 
ไต�หวัีน เกาหลีใต� และญี�ป่๊น ซ่ื้�งเป็นตลาดที�ธ๊ีรกิจั 
พลังงานทดแทนเติบโต ที�และสัามารถืสันับสัน๊น 
เป้าหมายกำาลังผู้ลิตพลังงานทดแทน 2,500  
เมกะวีัตต์ภายในปี 68 
 นอกจัากนี� บริษััทจัะจัับมือกับพันธีมิตร
รายเดิมข้ยายการลงท๊นโครงการใหม่ๆ ร่วีมกัน 
สัำาหรับธ๊ีรกิจัระบบสัาธีารณ้ปโภคพื�นฐานและ 
ธี๊รกิจัเกี�ยวีเนื�องด�านพลังงานก็จัะข้ับเคลื�อน 
โครงการที�อย้่ระหวี่างการศ่กษัาให�ไปสั้่การ 
ร่วีมท๊นและดำาเนินการเชิงพาณิชย์อย่างเป็น 
ร้ปธีรรม ได�แก่ การร่วีมท๊นนวัีตกรรมด�านไฟฟ้า 
กับกล๊่ม กฟผู้. ซื้่�งคาดวี่าจัะสัามารถืลงนาม 
จััดตั�งบริษััทร่วีมท๊นได�ในปีนี� 
 รวีมทั�งยังมีโครงการจััดตั�งโรงงานผู้ลิต
ชีวีมวีลอัดแท่งในประเทศและสัปป. ลาวี และ 
โครงการจััดหาเชื�อเพลิงแอลเอ็นจีั ซ่ื้�งโครงการ 
ดังกล่าวีบริษััทได�จััดเตรียมแผู้นการจััดหาเงิน 
ไวี�พร�อมแล�วี และมั�นใจัว่ีาเป้าหมายที�วีางไวี�จัะ 
สัามารถืดำาเนินการได�สัำาเร็จั

2 โรง ประกอบด�วีย โรงไฟฟ้าชีวีมวีล ข้นาด 
กำาลังการผู้ลิต 9.9 เมกะวีัตต์ และ โรงไฟฟ้า 
แสังอาทิตย์ ข้นาดกำาลังการผู้ลิต 5 เมกะวีัตต์ 
และยังมีโครงการที�อย้ ่ระหวี่างพัฒนา คือ 
โรงไฟฟ้าข้ยะช๊มชน จั.นครสัวีรรค์  ข้นาดกำาลัง 
การผู้ลิต  8 เมกะวัีตต์ ปัจัจ๊ับันบริษััทได�สััญญา 
บริหารจััดการข้ยะแล�วี 25 ปี และอย่้ระหว่ีางข้อ 
PPA

กิจิจากิจิจา

วีรีะพลวีรีะพล

ศรีีพัฑัฒางกุรุีะศรีีพัฑัฒางกุรุีะ

ไชยธีีรีตัต ์ไชยธีีรีตัต ์
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บริิษััท เชลล์แห่่งปริะเทศไทย จำำ�กััด นำำ�โดย นำ�ยเรืิองศักัดิ� ศรีิธนำวิิบุญชัย  
รัิกัษั�กั�ริกัริริมกั�ริบริิห่�ริธุริกิัจำค้้�ปลีกั มอบแอลกัอฮอล์ทำ�ค้วิ�มสะอ�ด  
70% ขนำ�ด 5 ลิตริ จำำ�นำวินำ 1,000 แกัลลอนำ มูลค่้� 300,000 บ�ท แก่ั 
โริงพย�บ�ลสมุทริส�ค้ริ โดยมี นำ�งปริะภ�พันำธ์ สวัิสดิ�ผล นัำกัโภชนำ�กั�ริ 
ชำ�นำ�ญกั�ริ (ด้�นำบริิกั�ริท�งวิิช�กั�ริ)ริักัษั�กั�ริในำตำ�แห่นำ่งริอง 
ผู ้อำ�นำวิยกั�ริฝ่่�ยบริิห่�ริ ปฏิิบัติริ�ชกั�ริแทนำ ผู ้อำ�นำวิยกั�ริ 
โริงพย�บ�ลสมุทริส�ค้ริ เป็นำผู้รัิบมอบ เพื�อสนัำบสนุำนำกั�ริปฏิิบัติง�นำ 
ของบุค้ล�กัริท�งกั�ริแพทย์ในำพื�นำที�จัำงห่วัิดสมุทริส�ค้ริ

คุ้ณสุวีิริย� อังศวิ�นำนำท์ ผู้ช่วิยกัริริมกั�ริผู้จัำดกั�ริ ส�ยง�นำบริิห่�ริ 
คู้่ค้้�และสื�อส�ริองค้์กัริ บริิษััท ที.เอ.ซีี.ค้อนำซีูเมอริ์ จำำ�กััด  
(มห่�ชนำ) (TACC) ถ่่�ยภ�พร่ิวิมกัับคุ้ณกันำกัวิริริณ จิำตต์ชอบธริริม 
ผู้อำ�นำวิยกั�ริอ�วุิโส-กัลุ่มธุริกิัจำย�นำพ�ห่นำะไฟฟ้� บริิษััท บ้�นำปู เน็ำกัซ์ี  
จำำ�กััด เปิดตัวิ ‘บ้�นำปู เน็ำกัซ์ี อีวีิ ค้�ร์ิ แชริิ�ง’ บริิกั�ริเช่�ริถ่ยนำต์ไฟฟ้� 
ผ่�นำแอปฯ HAUP  โดยได้นำำ�ค้�แริค้เตอร์ิกั�ร์ิตูนำที�ได้รัิบค้วิ�มนิำยม 
ในำกัลุ่มค้นำรุ่ินำให่ม่อย่�ง Rilakkuma  ห่ม�จ๋ำ� และ Jay The Rabbit ม� Wrap บนำ 
ริถ่ยนำต์ไฟฟ้� เพื�อเพิ�มเสน่ำห์่ให้่กัับผู้ขับริถ่ยนำต์ไฟฟ้� เพิ�มค้วิ�มสนุำกัสนำ�นำ  
สร้ิ�งสีสันำและสร้ิ�งกั�ริรัิบรู้ิค้�แริค้เตอร์ิกั�ร์ิตูนำม�กัข้�นำ

q
q

เชลล์ ส่งกำ�ลังใจให้ช�วสมุทรส�คร

TACC ร่วมเปิิดบริก�รเช่�รถยนต์์ไฟฟ้�

ภาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - CCP ตั�งเป้ารายไดิ้ปี 64  
แตะระดิับู 2,600 ล้านิบูาท์ ตุนิงานิในิม่อ 
กว่า 1,800 ล้านิบูาท์ ชูกลยุท์ธ์บูริหารจัดิการ 
ต้นิทุ์นิการผลิต เพิ�มมาร์จิ�นิ พัฒนิาผลิตภัณฑ์์ใหม่ 
คอนิกรีตส์ำาเร็จรูปรองรับูงานิโครงส์ร้างพ่�นิฐานิ
 นายอาทิตย์ ทีปกรสั๊ข้เกษัม กรรมการ 
ผู้้�จััดการ บริษััท ผู้ลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบ๊รี 
จัำากัด (มหาชน) หรือ CCP เปิดเผู้ยวี่า บริษััท 
ตั�งเป้ารายได�ปี 64 ไวี�ที�ประมาณ 2,600 ล�านบาท 
หากโควีิด-19 จับอย่างรวีดเร็วีในคร่�งปีแรก 
ซื้่ �งปัจัจั๊บันบริษััทมีงานในมือ (Backlog) 
ประมาณ 1,800 ล�านบาท ทยอยรับร้�รายได� 
ในระยะเวีลา 1 ปีคร่�ง รวีมถื่งจัะทยอยประม้ล 
งานเข้�ามาเพิ�ม เพื�อรักษัา Backlog ไวี�ไม่ตำ�ากว่ีา 
1,600 ล�านบาท
 ทั�งนี� บริษััทจัะเน�นการบริหารต�นท๊น 
การผู้ลิต การข้าย ลดค่าใช�จั่ายพร�อมเสัริม 
ศักยภาพการแข้่งข้ันและเพิ�มควีามสัามารถื 
ในการทำากำาไรธ๊ีรกิจัคอนกรีตผู้สัมเสัร็จั (Ready Mix)  
เนื �องจัากเทรนด์การก่อสัร�างในปัจัจั๊บันใช� 
ระยะเวีลาที�สัั�นลง ต�องปรับกลย๊ทธี์ให�ตรงกับ 

ควีามต�องการข้องล้กค�า ซ่ื้�งจัะให�บริการในลักษัณะ  
Mobile Plant โดยจััดตั�งแพลนท์ป้นชั�วีคราวี
ที�สัามารถืรื�อถือนได�  ให�บริการเช่ารถืข้นสั่ง 
ข้ายคอนกรีต รวีมทั �งให�บริการตรวีจัสัอบ 
ค๊ณภาพผู้งป้น
 อย่างไรก็ตาม ทิศทางธ๊ีรกิจัคร่�งปีแรก 64  

CCPตุั้นงาน1.8พันล.เดินแผนลดต้ั้นทุุน

ได�รับผู้ลกระทบระยะสัั�นจัากโควิีด 19 ส่ังผู้ลให� 
งานชะลอ ซ่ื้�งคาดว่ีาคร่�งปีหลังมีแนวีโน�มที�ดีกว่ีา 
คร่�งปีแรก จัากควีามต�องการใช�ผู้ลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ปรับตัวีดีข้่�นตามการลงท๊นตามแผู้นพัฒนา 
เศรษัฐกิจังานโครงสัร�างพื�นฐานในหลายโครงการ  
ทั�งโครงการข้องภาครัฐ และเอกชน

อาทิติย์ ์อาทิติย์ ์
ทปีกุรีสิขุเกุษมทปีกุรีสิขุเกุษม


