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RATCHดัันกำำ�ลัังผลิัตใหม่่780MW

WHAUPคร่ึ่�งปีีหลัังผลัง�นโตแรึ่ง
ทริึ่สฯคงอัันดัับเครึ่ดิัตอังค์กำรึ่รึ่ะดัับ“A-”

TMB Analyticsช้ี้�ศกำ.ไทย
สัญญ�ณฟื้้�นตัวอั่อันแรึ่ง
แนะกำรึ่ะต้�นกำ�รึ่บริึ่โภค

เซ็็นPPAโรงไฟฟ้ากวางจิิ1ต้้นปีี64 จิ่อปีิดดีลเพิ่ิ�มอีก1-2โครงการ

IRPC คว้า 2 รางวัล...

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - RATCH คาดเซ็็นิ PPA โรงไฟฟ้ากวางจิิ 1 ต้้นิปีี 64  
ลุ้้้นิปิีดดีลุ้ปีีนีิ�อีก 1-2 โครงการ หน้ินิกำาลัุ้งการผลิุ้ต้ใหม่่ต้าม่เป้ีา 780 
เม่กะวัต้ต้์ คาดผลุ้ปีระกอบการปีี 63 คาดใกลุ้้เคียงปีี 62 หลุ้ังโควิด 
กระท์บ-หย้ดซ็่อม่บำาร้งโรงไฟฟ้าบางแห่ง
	 	นายกิิจจา	ศรีีพััฑฒางกุิรีะ	กิรีรีมกิารีผู้้�จัดกิารีใหญ่่	บริีษััท	รีาช	กิรุี�ป	
จำากัิด		(มหาชน)	หรืีอ	RATCH	เปิดเผู้ยว่่า	ภายหลัังจากิลังนามสััญ่ญ่า	JDA	
พััฒนาโครีงกิารีโรีงไฟฟ้าพัลัังคว่ามรี�อนกิว่างจิ	1	ขนาดกิำาลัังกิารีผู้ลัิต	
1,320	เมกิะวั่ตต์	ในเวี่ยดนาม	ร่ีว่มกัิบบริีษััท	ผู้ลิัตไฟฟ้า	จำากัิด	(มหาชน)	
หรีือ	EGCO	แลัะบรีิษััท	กิฟผู้.	อินเตอรี์เนชั�นแนลั	จำากิัด	เมื�อช่ว่งเดือน	
กิ.ย.	63	ที�ผู้่านมา	สั่งให�	RATCH	มีกิำาลัังกิารีผู้ลัิตเข�ามาเพัิ�มในช่ว่ง 

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - WHAUP ผลุ้งานิคร่�งปีีหลัุ้ง 
พุ่้่งแรง ต้าม่ธุ้รกิจิส์าธุารณููปีโภค-พุ่ลุ้ังงานิ 
ฟ้�นิตั้ว ท์ริส์เรท์ติ้�งปีระกาศคงอันิดับเครดิต้ 
องค์กรท์ี�ระดับ “A-” 
 ดรี.นิพันธ์์		บุญ่เดชานันทน์	ปรีะธ์านเจ�าหน�าที�
บรีิหารี	บรีิษััท	ดับบลัิว่เอชเอ	ย้ทิลัิตี�สั์	แอนด์	 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - TMB Analytics ชีี้� สั์ญญาณูฟ้�นิตั้ว 
เศรษฐกิจิไท์ยเริ�ม่แผ่วลุ้ง หวังม่าต้รการกระต้้้นิ 
การใช้ี้จ่ิายต่้อเน่ิ�อง เน้ินิกลุ่้้ม่ที์�รายได้ไม่่ได้รับ 
ผลุ้กระท์บจิากโควิด จิะช่ี้วยฟ้�นิการบริโภค 
โดยรวม่
 ศ้นย์วิ่เครีาะห์เศรีษัฐกิิจ	ทีเอ็มบี		หรืีอ	TMB	 
Analytics	เปิดเผู้ยว่่า	กิารีบริีโภคภาคเอกิชนมี 
สััญ่ญ่าณชะลัอตัว่ลัง	จากิที�มีทิศทาง	ปรัีบดีข้�นหลััง 

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

พัาว่เว่อร์ี	จำากัิด	(มหาชน)	หรืีอ	WHAUP	เปิดเผู้ยว่่า	 
บรีิษััทมั�นใจผู้ลัดำาเนินงานในช่ว่งครี้�งปีหลััง	
จะดีกิว่่าครี้�งปีแรีกิ	เนื�องด�ว่ยธ์ุรีกิิจสัาธ์ารีณ้ป
โภคแลัะธ์ุรีกิิจพัลัังงานฟ้�นตัว่ได�อย่างต่อเนื�อง

นายนพดล ป่ิ่�นสุุภา ปิ่ระธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหารและกรรมการผู้้้จั้ดการใหญ่่ บริษััที่ ไออาร์พ่ซ่ี  
จ้ำากัด (มหาชน) หรือ IRPC รับรางวััลเก่ยรติิคุุณด้านองค์ุกรนวััติกรรมด่เด่น (ปิ่ระเภที่องค์ุกรขนาดใหญ่่) และ IRPC  
ยังได้รับรางวััลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านสัุงคุม   และสิุ�งแวัดล้อม ในงาน “วัันนวััตกรรมแห่่งชาติ ประจำำาปี 2563”  
จ้ากนายดอน ปิ่รมัติถ์์วัินัย รองนายกรัฐมนติร่และรัฐมนติร่วั่าการกระที่รวังการติ่างปิ่ระเที่ศ

กิจิจากิจิจา

ดร.นิิพนิธ์ ์ดร.นิิพนิธ์ ์

ศรีิพัฑัฒางกุรุิะศรีิพัฑัฒางกุรุิะ

บุญุเดชานนัทน ์บุญุเดชานนัทน ์
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คร้ี�งปีหลััง	63	อีกิรีาว่	400	เมกิกิะวั่ตต์	ตามสััดส่ัว่น 
กิารีถืือหุ�น	30%
		 ทั�งนี�	โครีงกิารีโรีงไฟฟ้ากิว่างจิ	1	คาดว่่า 
จะลังนามในสััญ่ญ่าซื้ื�อขายไฟฟ้า	(PPA)	กิับ 
รีัฐบาลัเว่ียดนามได�ต�นปี	64
		 นอกิจากินี�	 บรีิษััทคาดว่่าจะสัามารีถื 
ปิดดีลัซื้ื�อกิิจกิารีโครีงกิารีใหม่ได�อีกิอย่างน�อย	 
1-2	 โครีงกิารีในช่ว่งที�เหลัือของปีนี �	 ทั �งใน	 

RATCH

WHAUP
ตามสัถืานกิารีณ์ภัยแลั�งแลัะโควิ่ด-19	เริี�มคลีั�คลัาย 
	 ทั�งนี�	ธุ์รีกิิจสัาธ์ารีณ้ปโภคล้ักิค�ารีายใหญ่่ 
ในกิลุ่ัมปิโตรีเคมีได�กิลัับมาดำาเนินงานตามปกิติ	 
รีว่มถ้ืงล้ักิค�าใหม่มีกิารีเริี�มกิารีผู้ลิัต	ทำาให�คว่าม 

ที�ขยับดีข้�นจากิเดือน	เม.ย.	63	แต่เป็นเพีัยงปัจจัย 
กิรีะตุ�นชั�ว่ครีาว่

คลัายล็ัอกิดาว่น์	ล่ัาสุัดในเดือน	สั.ค.	กิารีใช�จ่าย 
สิันค�าหมว่ดไม่คงทนแลัะหมว่ดบริีกิารี	ชะลัอลัง 
จากิกิำาลัังซื้ื�อที�ยังคงอ่อนแอ	 โดยมีเพัียงกิารี 
ใช�จ่ายในหมว่ดสิันค�าคงทนที�ยังคงเพิั�มข้�น	ทั�งนี�	
มีโอกิาสัที�แรีงสั่งของกิารีฟ้�นตัว่จะอ่อนแรีง 
ลังไปอีกิ	
  โดยเครืี�องชี�วั่ดกิารีบริีโภคเริี�มชะลัอตัว่ลัง	 
หลัังจากิที�ปรีับดีข้�นต่อเนื�อง	ดัชนีกิารีบรีิโภค 
ภาคเอกิชนปรีับดีข้ �นจากิจุดตำ�าสัุดในเดือน	 
เม.ย.	63	ซื้้�งเป็นไปในทุกิหมว่ดสัินค�า	โดยใน 
หมว่ดสิันค�าคงทน	ยอดขายรีถืใหม่ปรัีบเพิั�มข้�น 
อย่้ที�	6.8	หมื�นคันในเดือน	สั.ค.	แลัะรีาคารีถืมือสัอง 

TMB 			 สัำาหรีับดัชนีกิารีบรีิโภคหมว่ดสัินค�า 
ไม่คงทน	สิันค�าก้ิ�งคงทน	เริี�มมีสััญ่ญ่าณแผู่้ว่ลัง 
ในเดือน	สั.ค.	หลัังมาตรีกิารีเยียว่ยาสิั�นสุัด	แลัะ 
ยังมีปัจจัยกิดดันจากิสัภาพัตลัาดแรีงงาน	สัะท�อน 
จากิจำานว่นผู้้�ขอรัีบสิัทธิ์งานเดือน	สั.ค.	ที�ยังคง 
เพัิ�มข้�นอย้่ที�	4.4	แสันคน	
		 ทั�งนี�	ภาครัีฐคว่รีจะออกิมาตรีกิารีกิรีะตุ�น 
กิารีใช�จ่ายเป็นกิลัุ่ม	 โดยเน�นกิลัุ่มที�รีายได� 
ไม่ได�รีับผู้ลักิรีะทบจากิโคว่ิด	 เพัื�อหนุนกิารี 
บรีิโภคในภาพัรีว่ม	ซื้้�งกิิจกิรีรีมทางเศรีษัฐกิิจ 
ในปรีะเทศ	ยังถืือเป็นแรีงขับเคลัื�อนหลัักิของ 
กิารีฟ้�นตัว่ของเศรีษัฐกิิจไทย	ดังนั�น	หากิมีมาตรีกิารี 
เพิั�มเติมมาช่ว่ยกิรีะตุ�นในกิลุ่ัมนี�ใช�จ่ายมากิข้�น	
คาดว่่าจะช่ว่ยให�กิารีบรีิโภคฟ้�นตัว่ได�ต่อเนื�อง

ต�องกิารีใช�นำ�ากิลัับมาเพัิ�มสั้งข้�น	ดังนั�น	คาดว่่า 
ยอดขายนำ�ารีว่มปีนี�จะอย่้ที�รีะดับ	120-130	ลั�าน 
ล้ักิบาศก์ิเมตรีจากิคร้ี�งปีแรีกิมียอดขายที�รีะดับ	
57	ลั�านลั้กิบาศกิ์เมตรี	
		 สั่ว่นธ์ุรีกิิจพัลัังงาน	ลั่าสัุดได�ขยายธ์ุรีกิิจ 
พัลัังงานทดแทนคว่บค้่กิับกิารีพััฒนาโซื้ลั้ชั�น 

ด�านพัลัังงานรี้ปแบบใหม่	 จากิกิ่อนนี�ได�เปิด 
ดำาเนินกิารีเชิงพัาณิชย์โครีงกิารีผู้ลิัตไฟฟ้าจากิ 
พัลัังงานแสังอาทิตย์บนหลัังคา	 โดยมีกิำาลััง 
กิารีผู้ลิัตรีว่มแลั�ว่ทั�งสิั�น	11	เมกิะวั่ตต์	ซ้ื้�งมีแผู้น
เรีิ�มเปิดดำาเนินกิารีเชิงพัาณิชย์โครีงกิารีโซื้ลัารี์ 
ร้ีฟท็อปเพิั�มเติมอีกิ	15–20	เมกิะวั่ตต์	เพืั�อจำาหน่าย 
ไฟฟ้าให�แกิ่กิลัุ่มลั้กิค�าโรีงงานอุตสัาหกิรีรีม	 
ดังนั�น	ทั�งปีนี�จะมีกิำาลัังกิารีผู้ลิัตไฟฟ้าตามสััดส่ัว่น 
กิารีถืือหุ�นอย้่ที�	592	เมกิะว่ัตต์
		 ลั่าสัุด	 ทรีิสัเรีทติ�ง	 ปรีะกิาศคงอันดับ 
เครีดิตองค์กิรีที�รีะดับ	 “A-” สัะท�อนถื้งฐานะ 
กิารีดำาเนินงาน	 ภาพัรีว่มธ์ุรีกิิจแลัะสัถืานะ 
ทางกิารีเงินที�แขง็แกิรี่ง	กิารีได�รีับผู้ลัตอบแทน 
จากิเงินปันผู้ลัอย่างสัมำ�าเสัมอจากิกิารีลังทุน 
ในธ์ุรีกิิจไฟฟ้า	 รีว่มถื้งโอกิาสักิารีเติบโตของ 
ธ์ุรีกิิจสัาธ์ารีณ้ปโภคแลัะพัลัังงานทางเลัือกิ

สัปป.ลัาว่	อินโดนีเซื้ีย	แลัะเว่ียดนาม	ซื้้�งเป็น 
โครีงกิารีโรีงไฟฟ้าพัลัังงานทดแทน	 แลัะ 
เชื�อเพัลัิงฟอสัซื้ิลั	ทั�งที�เป็นโรีงไฟฟ้าโครีงกิารี 
ใหม่	แลัะโครีงกิารีที�ผู้ลัิตไฟฟ้าอย้่แลั�ว่
		 ดังนั�น	ในช่ว่งครี้�งปีหลััง	63	บรีิษััทมั�นใจ 
ว่่าจะกิำาลัังกิารีผู้ลิัตไฟฟ้าเข�ามาเพิั�มเป็นในรีะดับ	 
537	เมกิะว่ัตต์ตามเป้าหมาย	จากิครี้�งปีแรีกิ 
มีกิำาลัังกิารีผู้ลัิตใหม่อย้่	243	เมกิะว่ัตต์	จากิที� 
ปิดดีลัโครีงกิารีใหม่	4	โครีงกิารี	รีว่มกัิบส่ัว่นขยาย 
ของโรีงไฟฟ้าเดิมอีกิ	1	โครีงกิารี	แลัะในปีนี�จะส่ังผู้ลั 

ให�มีกิำาลัังกิารีผู้ลัิตเข�ามาใหม่เป็นไปตาม 
เป้าหมาย	780	เมกิะวั่ตต์	รีว่มกิำาลัังกิารีผู้ลิัตทั�งหมด 
ในสัิ�นปี	63	เป็น	8,714.68	เมกิะว่ัตต์
		 ขณะที�ภาพัรีว่มผู้ลัปรีะกิอบกิารีปี	 63	 
แม�ในช่ว่งคร้ี�งปีแรีกิจะได�รัีบผู้ลักิรีะทบจากิกิารี 
แพัร่ีรีะบาดไว่รัีสัโควิ่ด-19	ที�ทำาให�คว่ามต�องกิารี 
ใช�ไฟฟ้าลัดลัง	แลัะมีกิารีหยุดซ่ื้อมบำารุีงโรีงไฟฟ้า 
บางแห่ง	 แต่ยังมั�นใจว่่าจะเติบโตใกิลั�เคียง
กิับปี	 62	 ที�มีรีายได�รีว่ม	 43,220	 ลั�านบาท	
แลัะมีกิำาไรีสัุทธ์ิ	5,963	ลั�านบาท
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นายทัักษิิณ ตัันตัิไพจิติัร กรรมการผู้้�จิัดการ บรษิิัทั ไฟร์เทัรดเอ็็นจิิเนียริ�ง จิำากัด  
(มหาชน) หรือ็ FTE ร่วมลงนามกับข้�อ็ตักลงกับ Mr. Curtis Ku Regional Senior Director  
บริษัิทั เดลตั�า อี็เลคโทัรนิคส์์ (ประเทัศไทัย) จิำากัด (มหาชน) เนื�อ็งในโอ็กาส์แต่ังตัั�ง FTE  
เป็น Premiere Partner เพื�อ็ตัอ็บส์นอ็งความตั�อ็งการในกล่่มสิ์นค�าเครื�อ็งส์ำารอ็งไฟฟ้า  
(Uninterruptable Power System) และศ้นย์ข้�อ็ม้ลดิจิิตัอ็ล (Data Center) นับเป็น 
ความตั�อ็งการแห่งทัศวรรษิทีั�กำาลังเติับโตัอ็ย่างรวดเร็ว ตัามความก�าวหน�าข้อ็งเทัคโนโลยี 
การสื์�อ็ส์ารในย่ค 5G และปริมาณการใช�ข้�อ็ม้ลทีั�เพิ�มมากข้้�นบนโลกอ็อ็นไลน์

นายชวมนต์ั วินิจิตัรงจิิตัร ผู้้�อ็ำานวยการอ็าว่โส์ – พัฒนาผู้ลิตัภััณฑ์์ ธนาคารธนชาตั  
จิำากัด (มหาชน) และ นายอ็ามัน คาพัว ประธานเจิ�าหน�าทีั�บริหาร ส์ายงาน 
ช่อ็งทัางการจัิดจิำาหน่ายบริษัิทั พร้เด็นเชียล ประกันชีวิตั (ประเทัศไทัย) เปิดตััว 
ผู้ลิตัภััณฑ์์ประกันชีวิตัใหม่ “แฮปป้� ไลฟ์์ โพรเทค” (Happy Life Protect) ประกันชีวิตั 
ทีั�ช่วยวางแผู้นอ็นาคตัระยะยาวทีั�มั�นคง จ่ิายเบี�ยประกันคงทีั� 10 ปี ให�ความค่�มครอ็ง 
ชีวิตันานถ้ึงอ็าย่ 99 ปี และครอ็บคล่ม 5 โรคร�ายแรงอั็นดับตั�นๆ ทีั�คร่าชีวิตัคนไทัย 
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FTE ได้รับการแต่งตั้งจาก Delta เป็น Premiere Partner

เปิดตัวผลิตภััณฑ์์ประกันชีีวิตใหม่่

ภาพุ่ข่าว

แลัะสิั�งแว่ดลั�อมของปรีะเทศ	แลัะกิ�าว่ไปข�างหน�า
อีกิขั�น
		 ทั�งนี�	ได�จัดตั�งคณะกิรีรีมกิารีอำานว่ยกิารี
รี่ว่มศ้กิษัา	รีะหว่่าง	กิฟผู้.	แลัะ	TDEM	ในกิารี 
พััฒนาสัังคมคาร์ีบอนตำ�าอย่างยั�งยืน	ครีอบคลุัม 
กิารีสันับสันุนกิารีใช�ยานยนต์ที�ขับเคลัื�อนด�ว่ย 
ไฟฟ้า	 โดยจะรี่ว่มกิันศ้กิษัาจุดติดตั�งสัถืานี 
อัดปรีะจุไฟฟ้าในพืั�นที�ศักิยภาพัรีองรัีบนโยบาย 
กิารีส่ังเสัริีมกิารีขนส่ังสีัเขียว่	แลัะศ้กิษัากิารีจัดกิารี

กำฟื้ผ.จัับมื่อัTDEMล้ัยพััฒน�สังคม่ค�ร์ึ่บอันตำ��
นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กฟผ. จัิบม่่อ TDEM ศ่กษา 
การส์นิับส์นิ้นิการใชี้้ยานิยนิต้์ท์ี�ขับเคลุ้่�อนิ 
ด้วยพุ่ลัุ้งงานิไฟฟ้า เพุ่่�อนิำาไปีสู่์ยานิยนิต์้ที์�ปีลุ่้อย 
คาร์บอนิไดออกไซ็ด์เป็ีนิศูนิย์ รวม่ถ่ึงการจัิดการ 
ขยะแบต้เต้อรี�แบบครบวงจิร ภายใต้้กรอบ 
เวลุ้า 1 ปีี
 ดรี.จิรีาพัรี	ศิริีคำา	รีองผู้้�ว่่ากิารียุทธ์ศาสัตร์ี	
กิารีไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลัิตแห่งปรีะเทศไทย	 (กิฟผู้.)	 
เปิดเผู้ยว่่า	กิฟผู้.	แลัะบรีิษััท	โตโยต�า	ไดฮััทสัุ 
เอ็นจิเนียริี�ง	แอนด์	แมน้แฟคเจอริี�ง	จำากัิด	(TDEM)	 
ร่ีว่มลังนามบันท้กิข�อตกิลังคว่ามร่ีว่มมือกิารีพััฒนา 
สัังคมคารี์บอนตำ�าอย่างยั�งยืน	เพัื�อผู้น้กิกิำาลััง 
คว่ามร่ีว่มมือรีะหว่่างหน่ว่ยงานภาครัีฐของไทย 
กิับหน่ว่ยงานภาคเอกิชนชั �นนำารีะดับโลักิ	
ในกิารีพััฒนาสัังคมคาร์ีบอนตำ�า	ตอบสันองต่อ 
ปัญ่หาด�านสัิ�งแว่ดลั�อมแลัะกิารีเปลัี�ยนแปลัง
สัภาพัภ้มิอากิาศ
 โดยนอกิจากิกิารีคำาน้งถื้งปรีะโยชน์สั้งสัุด 
ในภาคกิารีผู้ลัิตไฟฟ้าภาพัรีว่มของปรีะเทศแลั�ว่	 
กิฟผู้.	ยังให�คว่ามสัำาคัญ่กัิบหลัักิคิด	‘กิารีพััฒนา 
อย่างยั�งยืน’	ในกิารีสันับสันุนแลัะส่ังเสัริีมสัังคม 
คาร์ีบอนตำ�า	เพืั�อคว่ามยั�งยืนด�านเศรีษัฐกิิจ	สัังคม	 

ขยะแบตเตอรีี�แบบครีบว่งจรี	ด�ว่ยวิ่ธี์	3	R	:	Rebuilt	 
Reuse	แลัะ	Recycle	ในกิรีอบรีะยะเว่ลัา	1	ปี	เพืั�อ
ศ้กิษัาโอกิาสัทางธุ์รีกิิจอย่างมีคว่ามรัีบผิู้ดชอบ 
ต่อสัังคมแลัะสัิ�งแว่ดลั�อม
	 ตลัอดจนสั่งเสัรีิมกิารีบรีิหารีทรีัพัยากิรี 
ภายในปรีะเทศให�เกิิดปรีะโยชน์ส้ังสุัด	ตามแนว่ทาง 
เศรีษัฐกิิจ	ซ้ื้�งผู้ลักิารีศ้กิษัาจะนำาไปส่้ักิารีขยาย 
ผู้ลัที�เป็นปรีะโยชน์ในว่งกิว่�างต่อองค์กิรี	ปรีะเทศชาติ	 
แลัะปรีะชาชนต่อไป


