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PTTEPเข้้าพ้ื้�นท่ี่�เอราวััณกลางปีี64

EGCOเดิินเคร้�องโรงไฟฟ้ากังดิง
กำาลังผลิต19.8MW-รับร้้รายไดิ้Q4/63

ตลที่.ผนึกกำาลังKBTG 
เปิีดิตลาดิทุี่นแบบใหม่่
พัื้ฒนาแพื้ลตฟอร์ม่ดิิจิิทัี่ล

แย้้มเจรจาเชฟรอนฯไร้ปััญหา

ธนาคารกรุงศรีอยุุธยุา จำำากัด (มหาชน)) จำัดงาน Krungsri Business Talk:  
Winning New Normal with Business Transformation งานสััมมนาออนไลน์ทีี่�จัำดข้ึ้�นเพ่ื่�อลูกค้าธุรกิจำขึ้องกรุงศรี  
ได้แก่ ลูกค้า SME  ลูกค้าธุรกิจำขึ้นาดใหญ่่ ลูกค้าสัถาบัันการเงินและลูกค้าธุรกิจำธนกิจำพื่าณิิชยุ์เกี�ยุวกับั 
ญ่ี�ปุุ่�น เปุ่็นหน้�งในซีีรีสั์สััมมนาออนไลน์เพื่่�อลูกค้าธุรกิจำ ซี้�งจำัดติิดติ่อกันเปุ่็นครั�งที่ี� 6 ในปุ่ีนี�

สัมมนาออนไลน์ซีรีส์ 6....

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – PTTEP แย้้มเจรจา 
กัับเชฟรอนิฯ ต่่อเน่ิ�อง มีสั์ญญาณที์�ดีี มั�นิใจ 
ไดี้ข้้อส์รุปเข้้าพื้่�นิท์ี�ปีนิี� พื้ร้อมเข้้าพื้่�นิท์ี� 
กัลางปี 64 ติ่ดีตั่�งแท่์นิก่ัอนิ 8 แท่์นิ ส่์วนิภาพื้รวม 

qอ่านิต่่อหนิ้า 2
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - EGCO กัดีปุ�มเดีินิเคร่�อง 
โรงไฟฟ้าเซลล์เช่�อเพื้ลิง “กัังดีง” ในิเกัาหลีใต้่  
ข้นิาดีกัำาลังกัารผลิต่ต่ิดีต่ั�ง 19.8 เมกัะวัต่ต่์ 
รับร้้ราย้ไดี้ไต่รมาส์ 4/63 เป็นิต่้นิไป
	 นายเทพรััตน์	 เทพพิทักษ์์	 กรัรัมการั 
ผู้้�จััดการัใหญ่่	บริัษั์ท	ผู้ลิิตไฟฟ้า	จัำากัด	(มหาชน)	 
หรืัอ	EGCO	เปิิดเผู้ยว่่า	โรังไฟฟ้าเซลิล์ิเชื�อเพลิิง 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ต่ลท์. เปิดีโลกัต่ลาดีท์ุนิ 
แบบใหม่ พัื้ฒนิาแพื้ลต่ฟอร์มสิ์นิท์รัพื้ย์้ดิีจิทั์ล 
ครบวงจร ร่วมกัับ KBTG กัลุ่มบริษััท์เท์คโนิโลยี้ 
ข้องกัส์ิกัรไท์ย้
 นายภากรั	 ปิีตธว่ัชชัย	 กรัรัมการัแลิะ 
ผู้้�จััดการั	 ตลิาดหลิักทรััพย์แห่งปิรัะเทศไทย	
(ตลิท.)	เปิิดเผู้ยว่่า	ตลิท.	เดินหน�าสู่้่การัเป็ินตลิาดทุน 
ดิจิัทัลิเต็มร้ัปิแบบอย่างต่อเนื�อง	ด�ว่ยการัลิงทุน 
ผู้่านบรัิษ์ัท	ศ้นย์ซื�อขายสู่ินทรััพย์ดิจัิทัลิไทย	
จัำากัด	ภายใต�กลุ่ิม	ตลิท.	ซ่�ง	ตลิม.	เป็ินผู้้�ถืือหุ�น	100% 

พงศธรพงศธร

เทพรตัน์์เทพรตัน์์

ทวีสีินิทวีสีินิ
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ผลปริมาณกัารผลิต่ปี 63 ปรับตั่วลดีลง 10% 
 นายพงศธรั	ทว่ีสู่ิน	ปิรัะธานเจั�าหน�าที� 
บริัหารัแลิะกรัรัมการัผู้้�จััดการัใหญ่่	บริัษั์ท	ปิตท.
สู่ำารัว่จัแลิะผู้ลิิตปิิโตรัเลีิยม	จัำากัด	(มหาชน)	หรืัอ	 

กังดง	ขนาดกำาลัิงการัผู้ลิิตติดตั�ง	19.8	เมกะวั่ตต์	
ดำาเนินการัโดยบรัิษ์ัท	พาจั้	เอ็นเนอรั์ยี�	เซอรั์ว่ิสู่	
จัำากัด	(พาจั้อีเอสู่)	บรัิษ์ัทที�เอ็กโกถืือหุ�น	49%	

คาดปัริมาณขาย้ปัีน้�ลด10%
PTTEP	 เปิิดเผู้ยว่่า	 กรัณีีที�เชฟรัอนฯ	 ยื�นต่อ 
อนุญ่าโตตุลิาการั	เพื�อขอคว่ามชัดเจันเกี�ยว่กับ
หน�าที�คว่ามรัับผู้ิดชอบในการัรัื�อถือนสู่ิ�งติดตั�ง 
ในแหล่ิงปิิโตรัเลีิยมเอรัาวั่ณีนั�น	เป็ินเรืั�องขั�นตอน 
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การัดำาเนินการัอย่างเปิ็นทางการัตามขั�นตอน
ของเชฟรัอนฯ	ซ่�งเปิ็นเรัื�องรัะหว่่างเชฟรัอนฯ	
กับกรัมเชื�อเพลิิงธรัรัมชาติ	กรัะทรัว่งพลิังงาน	
		 สู่่ว่น	 PTTEP	 ได�เจัรัจัากับเชฟรัอนฯ	

PTTEP

ตลที่.

EGCO

บรัิษ์ัทดังกลิ่าว่ตั�งเปิ้าขับเคลิื�อนการัพัฒนา 
แพลิตฟอร์ัมสิู่นทรััพย์ดิจิัทัลิครับว่งจัรั	ครัอบคลุิม 
ตั�งแต่การัเชื�อมต่อกับรัะบบเสู่นอขายโทเคนดิจิัทัลิ 
ในตลิาดแรัก	(Initial	Coin	Offering	Portal	หรืัอ	
ICO	Portal)	ทุกรัายที�มีผู้ลิิตภัณีฑ์์ที�ตอบสู่นอง
คว่ามต�องการัของผู้้�ลิงทุนแลิะผู้้�รัะดมทุน
		 การัซื�อขายเปิลิี�ยนมือในตลิาดรัอง	คือ	 
ศ้นย์ซื�อขายสู่ินทรััพย์ดิจัิทัลิ	 (Digital	Asset	 
Exchange)	แลิะมีการัให�บริัการักรัะเป๋ิาสิู่นทรััพย์ 
ดิจัิทัลิ	 (Digital	 Asset	 Wallet)	 เก็บรัักษ์า 
โทเคนดิจิัทัลิ	เพิ�มช่องทางใหม่สู่ำาหรัับผู้้�ต�องการั 

รัะดมทุน	 อีกทั�งยังสู่รั�างโอกาสู่การัลิงทุนใน
สู่ินทรััพย์ทางเลิือก	หลิังจัากพรัะรัาชกำาหนด 
การัปิรัะกอบธุรักิจัสิู่นทรััพย์ดิจิัทัลิที�อย่้ภายใต� 
การักำากับด้แลิโดยสู่ำานักงาน	 ก.ลิ.ต.	 มีผู้ลิ 
บังคับใช�ในปิี	พ.ศ.	2561
		 ล่ิาสุู่ด	ตลิท.	ได�ร่ัว่มมือกับ	กสิู่กรั	บิซิเนสู่- 
เทคโนโลิยี	กรัุ�ปิ	(KBTG)	พัฒนาแพลิตฟอรั์ม 
สิู่นทรััพย์ดิจิัทัลิให�เป็ินสู่ถืาปัิตยกรัรัมแบบเปิิด	 
(Open	Architecture)	ร่ัว่มกัน	โครังการัดังกล่ิาว่	 
เป็ินการัต่อยอดจัากโครังการัพัฒนาโครังสู่รั�าง 
ตลิาดทุนดิจิัทัลิที�ตลิม.	ได�ร่ัว่มกับสู่มาคมบริัษั์ท 
หลัิกทรััพย์	แลิะสู่มาคมธนาคารัไทย	พัฒนาข่�นมา
ในช่ว่งก่อนหน�านี�

ต่อเนื�องอย้่แลิ�ว่	 ไม่ได�มีปิัญ่หาอะไรั	 แลิะมี 
สัู่ญ่ญ่าณีที�ดี	ซ่�งบริัษั์ทฯ	มั�นใจัว่่าการัเจัรัจัาขอ
เข�าพื�นที�จัะได�ข�อสู่รัุปิภายในปิีนี�	
		 ในเบื�องต�นทาง	PTTEP	จัะขอเชฟรัอนฯ	 
เพื�อเข�าไปิดำาเนินการัติดตั�งแท่นผู้ลิิตก่อน	8	แท่น 
กลิางปีิ	64	คาดว่่าจัะใช�เงินลิงทุนรัาว่	200	ลิ�าน 
เหรีัยญ่สู่หรััฐอเมริักา	พรั�อมกับการัรัับโอนแท่น 
ผู้ลิิตจัากกลุ่ิมเชฟรัอนอีก	142	แท่น	เพื�อให�สู่ามารัถื 
ผู้ลิิตก�าซฯได�	800	ลิ�านล้ิกบาศก์ฟุต/วั่น	ตามสัู่ญ่ญ่า 
ที�ได�ดำาเนินการักับรััฐบาลิ		
		 อย่างไรัก็ตาม	การัจัะเข�าพื�นที�เพื�อติดตั�ง
แท่นผู้ลิิตดังกล่ิาว่	ทางบริัษั์ทจัะต�องขออนุญ่าต 
จัากทางเชฟรัอนฯ	แลิะจัะต�องมีการัเซ็นสัู่ญ่ญ่า 
ข�อตกลิงการัเข�าพื�นที�	(Site	Access	Agreement)	 

รัะยะที�	2	ซ่�งน่าจัะจับได�ในเร็ัว่วั่นนี�	จัากปัิจัจุับัน 
ที�ได�มีข�อตกลิงในรัะยะแรัก	แลิะทำาให�บรัิษ์ัท 
สู่ามารัถืเข�าไปิจััดทำารัายงานผู้ลิกรัะทบสิู่�งแว่ดลิ�อม	 
(EIA)	ได�ในขณีะนี�	
		 สู่่ว่นผู้ลิปิรัะกอบการัปิี	 63	 คาดว่่า 
รัายได�จัะปิรัับตัว่ลิดลิงเมื�อเทียบกับปิี	62	ที�มี 
รัายได�รัว่ม	199,202	ลิ�านบาท	ซ่�งเปิ็นไปิตาม
ทิศทางการัคาดการัณ์ีปิริัมาณีการัขายในปีิ	63	
คาดว่่าจัะปิรัับตัว่ลิดลิง	10%	เมื�อเทียบกับปีิ	62	 
ที�มีปิริัมาณีการัขายอย่้ในรัะดับ	350,651	บาร์ัเรัลิ 
เทียบเท่านำ�ามันดิบต่อวั่น	เนื�องจัากได�รัับผู้ลิกรัะทบ 
จัากการัแพรั่รัะบาดของไว่รััสู่โคว่ิด-19	สู่่งผู้ลิ 
กรัะทบต่อคว่ามต�องการัใช�พลัิงงานในปิรัะเทศ 
ปิรัับตัว่ลิดลิง

  นอกจัากนี�	ยังตอบสู่นองต่อคว่ามต�องการั 
ด�านการัผู้ลิิตไฟฟ้าที�สู่ะอาด	ซ่�งเพิ�มข่�นอย่าง 
ต่อเนื�องในเกาหลีิใต�	แลิะยังเป็ินสู่่ว่นหน่�งของการั 
ปิฏิิบัติตามข�อกำาหนดการัมีสัู่ดสู่่ว่นการัผู้ลิิตไฟฟ้า 
จัากพลัิงงานหมุนเวี่ยน	(Renewable	Portfolio	 
Standard	-	RPS)	ของโรังไฟฟ้าพลัิงคว่ามรั�อน 
รั่ว่ม	พาจั้	ซ่�งดำาเนินการัโดยพาจั้	อีเอสู่	ด�ว่ย

กรัุงโซลิ	ปิรัะเทศเกาหลิีใต�	เปิ็นโรังไฟฟ้าเซลิลิ์ 
เชื�อเพลิิงที�ผู้ลิิตพลิังงานไฟฟ้าผู้่านกรัะบว่นการั 
ทางเคมีไฟฟ้า	โดยการัทำาปิฏิิกิริัยาเคมีรัะหว่่าง 
ไฮโดรัเจันที�มาจัากก�าซธรัรัมชาติ	แลิะออกซิเจัน	 
แลิ�ว่เกิดเปิ็นพลิังงานไฟฟ้าแลิะคว่ามรั�อน	 
ซ่�งไม่มีการัเผู้าไหม�	นับเปิ็นอีกหน่�งทางเลิือก 
ของ	การัผู้ลิิตไฟฟ้าที�เชื�อถืือได�	

แลิะบริัษั์ท	เอสู่เค	อีแอนด์เอสู่	จัำากัด	ถืือหุ�น	51%	 
ได�เรัิ�มเดินเครัื�องเชิงพาณีิชย์แลิะจั่ายไฟฟ้า 
เข�ารัะบบแลิ�ว่	เมื�อวั่นที�	1	ต.ค.	63	โดยจัำาหน่าย 
ไฟฟ้าให�แก่	Korea	Electric	Power	Corporation	 
ซ่�งเป็ินผู้้�รัับซื�อไฟฟ้ารัายเดียว่ในเกาหลีิใต�	ผู่้าน
ตลิาดกลิางซื�อขายไฟฟ้าของเกาหลีิใต�	(Korea	
Power	Exchange)
		 “การัเดินเครัื�องฯ	 ของโรังไฟฟ้ากังดง	
จัะช่ว่ยเพิ�มรัายได�อย่างต่อเนื�องให�แก่เอ็กโก	
โดยจัะเริั�มรัับร้ั�รัายได�ในไตรัมาสู่	4	ของปีิ	2563	
เปิ็นต�นไปิ	นอกจัากนี�	โรังไฟฟ้ายังจัะมีรัายได� 
จัากการัจัำาหน่ายพลัิงงานคว่ามรั�อน	แลิะจัะได�รัับ 
ค่าเครัดิตการัผู้ลิิตไฟฟ้าจัากพลัิงงานหมุนเวี่ยน 
ที�ผู้ลิิตได�ด�ว่ย	(Renewable	Energy	Certificate	-	 
REC)”	นายเทพรััตน์	กลิ่าว่
		 สู่ำาหรัับโรังไฟฟ้ากังดง	ตั�งอย้่ที�เขตกังดง	

ภากรภากร
ปีีตธวีชัชยัปีีตธวีชัชยั
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ดร.สมชััย สัจจพงษ์์ กรรมการ บริษั์ท เครือไทย โฮลดิ�งส์ จำากัด (มหาชัน) และ ดร.อภิิชััย 
บุญธีีรวร รองประธีานกรรมการบริหาร อาคเนย์ กลุ�มธีุรกิจประกันและการเงิน 
ร�วมมอบรถวีลแชัร์ จำานวน 100 คัน จากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ�งการกุศล Virtual Run 
“อาคเนย์ Happy Run by Design” ให้กับนายแพทย์ยุทธี โพธีารามิก เลขาธิีการมูลนิ
ธิีแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชัชันนี (พอ.สว.) และทันตแพทย์สมนึก 
ชัาญด้วยกิจ ผูู้้อำานวยการสำานักงานมูลนิธิีพอ.สว.

นายกษ์าปณ์์ เงินรวง รองผูู้้จัดการ ธีนาคารเพื�อการเกษ์ตรและสหกรณ์์ 
การเกษ์ตร (ธี.ก.ส.) เป็นประธีานในงาน “ธี.ก.ส. สมุดเงินฝากเล�มแดง  
ทวีโชัค คอนเสิร์ตไมค์ม�วนซืื่�น ประจำาปี 2563” ซึื่�งภิายในงานประกอบด้วย 
การแสดงคอนเสิร์ต โชัว์ แสง สี เสียง นำาโดยตุ�กกี� สุดารัตน์  เท�ง เถิดเทิง   
พัน พลุแตก และศิลปินไมค์ทองคำาอีกมากมาย โดย ธี.ก.ส. ได้ร�วมจัด 
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ภาพื้ข้่าว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TCAP โชว์แกัร่ง 
ฝ่�าโควิดี กัำาไรคร่�งปีเติ่บโต่ดีี แถมจ่าย้ปันิผล 
ระหว่างกัาล 1.20 บาท์ พื้ร้อมย้ังมีเงินิส์ดี 
คงเหล่อ 15,000 ล้านิบาท์เพ่ื้�อส์ร้างความมั�นิคง 
อย้่างต่่อเนิ่�อง ล่าส์ุดีมีช่�อต่ิดีดีัชนิี SETHD
	 นายสู่มเจัตน์	 หม้ ่ศิรั ิเลิิศ	 กรัรัมการั 
ผู้้�จััดการัใหญ่่	บริัษั์ท	ทุนธนชาต	จัำากัด	(มหาชน)	 
หรืัอ	TCAP	เปิิดเผู้ยว่่า	จัากการัแพร่ัรัะบาดของ
เชื�อไว่รััสู่โควิ่ด-19	ทำาให�ภาว่ะเศรัษ์ฐกิจัถืดถือย 
ไปิทั�ว่โลิกแลิะสู่่งผู้ลิกรัะทบต่อองค์กรัธุรักิจั 
จัำานว่นมาก	TCAP	ในฐานะที�เป็ินบริัษั์ทปิรัะกอบ 
ธุรักิจัการัลิงทุน	ได�รัับผู้ลิกรัะทบอย่างหลีิกเลีิ�ยง 
ไม่ได�	 แต่ด�ว่ยการับรัิหารังานของทีมบรัิหารั 
ที�เป็ินมืออาชีพมากปิรัะสู่บการัณ์ี	ผู่้านวิ่กฤตต่างๆ	 
มาแลิ�ว่มากมาย	 สู่่งผู้ลิให�การัดำาเนินธุรักิจั 
ของ	TCAP	ยังคงเดินหน�าไปิได�ด�ว่ยดี	
 จัากการัดำาเนินงานของบริัษั์ทล้ิกที�สู่ำาคัญ่ 
ของ	TCAP	ทั�ง	บลิ.	ธนชาต		ธนชาตปิรัะกันภัย	
แลิะรัาชธานีลิิสู่ซิ�ง	รัว่มถื่งกำาไรัจัากเงินลิงทุน 
ในบริัษั์ทร่ัว่ม	ทำาให�คร่ั�งปีิแรัก	TCAP	แลิะบริัษั์ทย่อย 
มีกำาไรัสุู่ทธิตามงบการัเงินรัว่มจัำานว่น	5,953	ลิ�านบาท	 
ปิรัะกอบด�ว่ยกำาไรัสุู่ทธิของบริัษั์ทย่อยที�สู่ำาคัญ่ 
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TCAPแกร่งฝ่่าโควัิดิ-ติดิดิัชน่SETHD

จัำานว่น	4,612	ลิ�านบาท	แลิะสู่่ว่นแบ่งกำาไรัจัาก 
เงินลิงทุนในบริัษั์ทร่ัว่ม	จัำานว่น	1,626	ลิ�านบาท	 
สู่่งผู้ลิให�กำาไรัสูุ่ทธิสู่่ว่นที �เปิ็นของบรัิษ์ัทฯ	 
ในงว่ด	6	เดือนแรัก	ปีิ	2563	มีจัำานว่น	5,345	ลิ�านบาท	 
เพิ�มข่�น	37%	จัากงว่ดเดียว่กันปิีก่อน
	 ขณีะเดียว่กัน	TCAP	ยังมีเงินสู่ดคงเหลืิอ 
อีกปิรัะมาณี	15,000	ลิ�านบาท	ซ่�งยังสู่ามารัถื 
สู่รั�างคว่ามมั�นคงให�กับ	TCAP	ได�อย่างต่อเนื�อง	
โดยเงินจัำานว่นดังกลิ่าว่	 TCAP	 ยังไม่ได�นำา 
ไปิลิงทุน	เนื�องจัากยังต�องรัอด้สู่ถืานการัณ์ีไปิก่อน	 

ทั�งนี�	ได�อนุมัติการัจั่ายเงินปิันผู้ลิรัะหว่่างกาลิ 
ให�แก่ผู้้ �ถืือหุ �น	 ในอัตรัาหุ�นลิะ	 1.20	 บาท	
โดยได�จั่ายไปิแลิ�ว่เมื�อว่ันที�	27	สู่.ค.ที�ผู้่านมา
		 ทั�งนี�	จัากการัดำาเนินงานที�มีกำาไรัเติบโต
ต่อเนื�อง	แลิะมีการัจ่ัายปัินผู้ลิดีเสู่มอมา	ล่ิาสุู่ด	
TCAP	มีชื�อติดดัชนีรัาคา	SET	High	Dividend	
30	Index	หรืัอ	SETHD	ซ่�งคัดเลืิอกหุ�นปัินผู้ลิเด่น 
จัากดัชนี	SET100	มา	30	ตัว่	ที�มีอัตรัาการัจ่ัาย 
ปัินผู้ลิสู้่งแลิะมีสู่ภาพคล่ิอง	ซ่�งอิงเกณีฑ์์ตามที�
ตลิาดหลิักทรััพย์แห่งปิรัะเทศไทยกำาหนด


