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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - เปิิดวิสั์ยทั์ศน์ิ CEO ปิตท์. 
คนิท่์� 10 มัั่�นิใจผลงานิปีิน่ิ�เป็ินิบวก ยันิทั์�งกล่�มั่ 
ยังม่ั่ศักยภาพการลงท่์นิ 5 ปีิ 1.5 ล้านิล้านิบาท์  
ขณะท่์�ปีิน่ิ�ทั์�งกล่�มั่เดินิหน้ิาลงท่์นิ 1.4 แส์นิล้านิบาท์  
ชููกลย่ท์ธ์์ PTT by PTT ดำาเนิินิธ่์รกิจสู์�ความั่ยั�งยืนิ 
	 นายอรรถพล	 ฤกษ์์พิบููลย์	 ร ับูมอบู 
ตำำาแหน่งประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บูริหารและกรรมการ 
ผูู้้จ้ัดการใหญ่่	บูริษ์ัที่	ปตำที่.จ้ำากัด	 (มหาชน)	
หรือ	PTTหรือ	CEO		ปตำที่.	คนที่่�	10	เปิดเผู้ยว่่า	
ภายใตำ้การดำาเนินงานของตำนนั�นยืนยันว่่า 
จ้ะสานต่ำอนโยบูายดูแลคว่ามมั�นคงที่างพลังงาน	 
และสร ้างคว่ามเช ื �อม ั �นจ้ากทีุ่กภาคส่ว่น	 
โดยดำาเนินธุรกิจ้ภายใต้ำแนว่คิดการบูริหารงาน	 
Powering	Thailand	Transformation	เพื�อให้ปตำที่. 
เป็นองค์กรด้านพลังงานของประเที่ศไที่ยท่ี่�พร้อม 
ขับูเคลื�อนประเที่ศให้ก้าว่หน้าผู่้านการเปล่�ยนแปลง 
โดยใช้เที่คโนโลย่	และนวั่ตำกรรมสู่ทุี่กภาคส่ว่น	 
ยกระดับูข่ดคว่ามสามารถการแข่งขันของประเที่ศ	 

พัฒนาสังคมและคุณภาพช่ว่ิตำของคนไที่ย
	 ที่ั�งน่�เพื�อให้บูรรลุแนว่คิดดังกล่าว่นั�น 
ก็จ้ะใช้กลยุที่ธ์	 PTT	 by	 PTT	 ประกอบูด้ว่ย		 
Partnership	&	Platform	สร้างพันธมิตำรและพัฒนา 
ธุรกิจ้ของปตำที่.ให้ม่แพลตำฟอร์มมากกว่่า 
เป็นผูู้้ผู้ลิตำสินค้าหรือจ้ำาหน่ายสินค้า	โดยปตำที่. 
จ้ะดึงดูดพันธมิตำรท่ี่�ม่	Know-how	จ้ากต่ำางประเที่ศ 

PTTเปิิดแพลตฟอร์์มCEOคนใหม่
ชููกลยุุทธ์์ PTT by PTT

เย่ี่�ยี่มธุุรกิิจ.... นายสมภพ ศัักด์ิ์�พันธ์์พนม ประธ์านกรรมการ และ นายเสกสรรค์์ ธ์โนปจััย  ประธ์านเจ้ัาหน้าท่ี่� 
บร์หาร บร์ษััที่ แอสเซที่ โปร แมเนจัเม้นท์ี่ จัำากัดิ์ (APM) พร้อมด้ิ์วยท่ี่มงาน เข้้าเย่�ยมชมโรงงานหล่อท่ี่อ 
เพ่�อใช้สำาหรับโค์รงการงานบ่อพักและที่่อร้อยสายไฟฟ้าใต้้ดิ์์นร่วมกับโค์รงการรถไฟฟ้าสายส่เหล่องข้อง 
บร์ษััที่ ไร้ท์ี่ทัี่นเน็ลล์�ง จัำากัดิ์ (RT) โดิ์ยม่นายสราวุธ์ พรหมเพศั ผู้้้จััดิ์การโค์รงการ ให้การต้้อนรับ

คว่บูคู่กับูคว่ามร่ว่มมือที่ั�งรัฐว่ิสาหกิจ้	เอกชน	 
ผูู้้ประกอบูการไที่ยเอสเอ็มอ่ในการขับูเคลื�อน 
คุณค่าจ้ากมือพันธมิตำรสู่ผูู้้บูริโภค	การนำา	Technology	 
ในทุี่กมิติำของขบูว่นการ	การดำาเนินงาน	ทัี่�งการ 
สร้างรูปแบูบูธุรกิจ้ใหม่และใช้บูริหารจ้ัดการ 
องค์กรร่ว่มทัี่�งการขับูเคลื�อนสู่ภานนอกสร้างสรรค์ 
นวั่ตำกรรมเพื�อสังคม	Transparency	&	Sustainability	 
สร้างคว่ามโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ้	พร้อมกับู 
การพัฒนาธุรกิจ้ให้เกิดคว่ามยั�งยืน
 ขณะท่ี่�การแพร่ระบูาดของไว่รัสโควิ่ด-19	 
และราคานำ �ามันที่่ �ตำกตำำ �านั �นส่งผู้ลกระที่บู 
ต่ำอผู้ลการดำาเนินของกลุ่มปตำที่.ในไตำรมาส	1/63	 
และคาดว่่าไตำรมาส	2/63	จ้ะยังได้รับูผู้ลกระที่บู 
จ้ากการแพร่ระบูาดของไว่รัสโคว่ิด-19	 อยู่	
แตำ่คาดว่่าผู้ลประกอบูการจ้ะกลับูมาปรับูตำัว่ 
ด่ขึ�นในไตำรมาส	3-4/63	และมั�นใจ้ว่่าผู้ลการ 
ดำาเนินงานที่ั�งปี	 63	 จ้ะเป็นบูว่ก	นอกจ้ากน่� 
ตำนยืนยันว่่ากลุ่มปตำที่.ยังม่ศักยภาพการลงทุี่น 
ท่ี่�แข็งแกร่ง	โดยในปี	63	กลุ่มปตำที่.ยังม่คว่ามสามารถ 
ในการลงทุี่นทัี่�งปี	63	ประมาณ		1.4		แสนล้านบูาที่	 
ส่ว่น	5	ปี	 (63-67)	กลุ่มปตำที่.ก็ยังม่ศักยภาพ 
ในการลงทีุ่นประมาณ	1.5	ล้านล้านบูาที่

ยัุนลงทุน5ปีี1.5ล้านล้านบาท

อรรถพลอรรถพล
ฤกษ์พ์ิบูิูลย์ ์ฤกษ์พ์ิบูิูลย์ ์



จ้ำานว่น	 6.72	 ล้านบูาที่	 เนื�องจ้ากได้รับู 
ผู้ลกระที่บูจ้ากสถานการณ์	ไว่รัสโคว่ิด-19	
เล็กน้อย
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ATP30 เปิิดงบ 
ไตรมั่าส์ 1/63 รายได้รวมั่ท่์� 103.07 ล้านิบาท์  
กำาไรส์่ท์ธ์ิ 5.45 ล้านิ ชููแผนิรับมั่ือโควิด-19 
เตร่ยมั่กระแส์เงินิส์ด เพิ�มั่ส์ภาพคล�อง 
มั่ากกว�า 6 เดือนิ แย้มั่อ่ตส์าหกรรมั่ยังมั่ ่
ความั่ต้องการใชู้รถอยู�

ายปิยะ	เตำชากูล	กรรมการผูู้้จั้ดการ	 
บูริษ์ัที่	เอที่่พ่	30	จ้ำากัด	(มหาชน)	 

หรือ	ATP30	เปิดเผู้ยว่่า	จ้ากการแพร่ระบูาด 
ไว่รัสโคว่ิด-19	 ที่่�ส่งผู้ลกระที่บูเก่�ยว่เนื�องใน
ทีุ่กอุตำสาหกรรม	 บูริษ์ัที่จ้ึงม่แผู้นการรับูมือ 
เตำร่ยมคว่ามพร้อมในเรื�องของกระแสเงินสด	 
เพิ �มสภาพคล่องในการบูริหารธุรกิจ้ตำ่อไป 
ไม่น้อยกว่่า	6	เดือน	โดยบูริษ์ัที่เชื�อว่่าเพ่ยงพอ
จ้นกว่่าสถานการณ์จ้ะคล่�คลาย	

ATP30ตุนเงิินสดเพิ�มสภาพคล่องิ
นิ

นิ

	 ขณะเด ่ยว่ก ันบูร ิษ์ ัที่ลดค่าใช ้จ้ ่าย 
ท่ี่�ไม่จ้ำาเป็นในทุี่กด้าน	พร้อมบูริหารต้ำนทุี่นให้ม่ 
ประสิที่ธิภาพสูงขึ�น	 นอกจ้ากน่�บูริษ์ัที่ยังให ้
คว่ามร่ว่มมือตำอบูสนองทุี่กนโยบูายของภาครัฐ 
-เอกชนอย่างเตำ็มที่่�	รว่มถึงบูริหารจ้ัดการการ
เดินรถให้ครอบูคลุมคว่ามตำ้องการของลูกค้า
		 ที่ ั �งน ่ �การแพร่ระบูาดของโคว่ ิด-19	 
ส่งผู้ลให้รถรับูส่งนักที่่องเที่่�ยว่จ้ำาเป็นตำ้องหยุด 
ให้บูริการทัี่�งหมด	แต่ำบูริการรถรับูส่งนักท่ี่องเท่ี่�ยว่ 
ไม่ได้เป็นธุรกิจ้หลัก	อ่กที่ั�งเป็นรถที่่�หมดภาระ 
ที่างการเงินแล้ว่	จ้ึงไม่ส่งผู้ลตำ่อรายได้	รว่มถึง 
ลูกค้าของบูริษั์ที่ส่ว่นใหญ่่เป็นโรงงานสายการผู้ลิตำ 
ท่ี่�ไม่สามารถหยุดการดำาเนินงานได้	ประกอบูกับู 
โรงงานท่ี่�ตำอบูสนองนโยบูาย	Social	Distancing 
ตำ้องการขอใช้รถรับูส่งเพิ�มขึ�นเพื�อเว่้นระยะห่าง 

พนักงาน
	 สำาหรับูผู้ลประกอบูการ 
งว่ดไตำรมาส	1/63	บูริษั์ที่ม่รายได้ 
รว่ม	103.07	ล้านบูาที่	ลดลงจ้าก 
ช่ว่งเด่ยว่กันปีก่อนที่่ �ม  ่
รายได้รว่ม	113.45	ล้านบูาที่	 
จ้ำานว่น	10.38	ล้านบูาที่	 
หรือลดลง	9.15%	และม่ 
กำาไรสุที่ธิ	5.45	ล้านบูาที่	 
ลดลงจ้ากช่ว่งเด่ยว่กัน 
ของปีก่อนที่่ �ม่กำาไร 
สุที่ธิ	12.17	ล้านบูาที่	 

การผู้ลิตำอย่างตำ่อเนื �องถึง	 944	 เมกะว่ัตำตำ ์
ในช่ว่ง	1	ปีที่่�ผู้่านมา	จ้ากสร้างโรงไฟฟ้าใหม่	 
4	 โครงการ	 ในปีที่่ �แล้ว่	 และการเข้าซื้ื �อ 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังคว่ามร้อนร่ว่ม	2	แห่ง 
ได้แก่	 โครงการ	 SPP1	 ในปี	 62	 และล่าสุด 
โครงการโรงไฟฟ้าอ่างที่องเพาเว่อร์	 	 ขนาด		 
123	เมกะว่ัตำตำ์	ในเดือนม่นาคม	63
		 ประกอบูกับูม่ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ของล ูกค ้าอ ุตำสาหกรรม	 ย ังคงม ่คว่าม 
แข็งแกร่งในระดับูใกล้เค่ยงกับูช่ว่งเด่ยว่กัน 
ของปีก่อน	และม่การที่ยอยจ่้ายไฟให้กับูลูกค้า 
อุตำสาหกรรมใหม่ภายใต้ำสัญ่ญ่าซืื้�อขายไฟใหม่ 
รว่ม	26	เมกะว่ัตำตำ์ในช่ว่ง	12	เดือนที่่�ผู้่านมา 
และยังม่ลูกค้าใหม่ที่ยอยเข้ามาอ่กในช่ว่ง 
ที่่�เหลือของปีรว่ม	 30	 เมกะว่ัตำตำ์ตำามสัญ่ญ่า 
การซืื้�อขายไฟ	นอกจ้ากน่�บูริษั์ที่ยังม่ฐานะการเงิน 
แข็งแกร่งม่เงินสดในมือถึง	2.1	หมื�นล้านบูาที่ 
ม่ศักยภาพแข็งแกร่งในการลงทุี่นตำามแผู้นทัี่�งการ 
ซื้ื�อกิจ้การและการลงทีุ่นใหม่	 เพื�อการเตำิบูโตำ 
อย่างมั�นคงและยั�งยืน

จ้ำากัด	(มหาชน)	หรือ	BGRIM		ผูู้้ผู้ลิตำไฟฟ้าเอกชน 
ชั�นนำาของไที่ย	เปิดเผู้ยว่่า	บูริษ์ัที่ประกาศผู้ล 
ประกอบูการไตำรมาส	1/63	ม่รายได้จ้ากการขาย 
และการให้บูริการที่่�	11,223	ล้านบูาที่	เพิ�มขึ�น	
9.4%	เที่่ยบูกับูช่ว่งเด่ยว่กันของปีก่อน	และม่ 
กำาไรสุที่ธิจ้ากการดำาเนินงานอยู่ท่ี่�	1,158	ล้านบูาที่	 
เป็นส่ว่นของผูู้้ถือหุ้นใหญ่่ที่่�	 682	 ล้านบูาที่	
เพิ�มขึ�น	54.0%	เที่่ยบูกับูช่ว่งเด่ยว่กันปีก่อน	
	 โดยม่สาเหตำุหลักมาจ้ากขยายกำาลัง 

BGRIMโชว์์ผลงิานโค้งิแร์กพุ่งิ54%

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BGRIM ไตรมั่าส์ 1/63 เติบโต  
54% กระแส์เงินิส์ดแข็งแกร�ง 2.1 หมืั่�นิล้านิบาท์ 
ล่ยขยายกำาลังการผลิตอย�างต�อเนืิ�อง เล็งซืื้�อ
กิจการหลายโครงการ ยันิลูกค้าอ่ตส์าหกรรมั่ 
เข้ามั่าเพิ�มั่ท่์กไตรมั่าส์ ม่ั่สั์ญญาซืื้�อขายไฟฟ้า
ระยะยาวกับภาครัฐ เนิ้นิการลงท์่นิอย�างมั่่ 
ค่ณภาพหน่ินิการเติบโตระยะยาวอย�างยั�งยืนิ 

างปร่ยนาถ	สุนที่รว่าที่ะ	ประธาน 
เจ้้าหน้าท่ี่�บูริหาร	บูริษั์ที่	บู่.กริม	เพาเว่อร์  

สุนุทรวาทะสุนุทรวาทะ

เตชากูลเตชากูล

ปรียนาถปรียนาถ

ปิยะ ปิยะ 
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บร์ษััที่ เมเจัอร์ ซ่น่เพล็กซ์ กรุ้ป จัำากัดิ์ (มหาชน) ค์ุมเข้้มมาต้รฐานค์วามสะอาดิ์ 
และค์วามปลอดิ์ภัยอย่างเข้้มงวดิ์ แม้จัะปิดิ์บร์การโรงภาพยนต้ร์มาเก่อบ 2 เด่ิ์อน  
ซ่�งต้ลอดิ์ช่วงเวลาท่ี่�ผู่้านมา บร์ษััที่ฯ โดิ์ยจััดิ์ให้ม่ก์จักรรม Big Cleaning ทุี่ก 15 วัน  
เพ่�อเต้ร่ยมค์วามพร้อมกลับมาเปิดิ์ให้บร์การกับมาต้รการ New Normal ขั้�นส้งสุดิ์  
โดิ์ยเฉพาะพ่�นท่ี่�ภายในโรงภาพยนต้ร์ ซ่�งในทุี่กๆ วัน จัะม่การเข้้าต้รวจัภายในโรงภาพยนต้ร์ 
ทุี่กโรง ตั้�งแต่้เปิดิ์ประต้้โรงภาพยนต้ร์ เปิดิ์พัดิ์ลม เปิดิ์เค์ร่�องระบบปรับอากาศัวันละ 2 ค์รั�ง  
เพ่�อระบายอากาศัภายในโรง ลดิ์ค์วามอับช่�น ไม่ให้เก์ดิ์กล์�นอับและเช่�อรา

คุ์ณสุว์ช ลำ�าซำา ประธ์านกรรมการ บร์ษััที่ ร่มโพธ์์� พร็อพเพอร์ต่้� จัำากัดิ์ (มหาชน) หร่อ TITLE  
พร้อมด้ิ์วยค์ณะกรรมการบร์ษััที่ฯ ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้้้ถ่อหุ้น 
ประจัำาปี 2563 โดิ์ยท่ี่�ประชุมม่มต์้อนุมัต์้การจ่ัายเง์นปันผู้ลในอัต้ราหุ้นละ 0.05 บาที่ 
ให้แก่ผู้้้ถ่อหุ้นเดิ์์มในอัต้รา 10 หุ้นเดิ์์มต้่อ 1 หุ้นปันผู้ล และจั่ายปันผู้ลเป็นเง์นสดิ์ 
ในอัต้ราหุ้นละ 0.0055555556 บาที่ กำาหนดิ์จ่ัายปันผู้ลวันท่ี่� 22 พฤษัภาค์ม 2563 
โดิ์ยจััดิ์ข่้�น ณ ณ ห้องประชุมข้องบร์ษััที่ เลข้ท่ี่� 53 ถนนสุค์นธ์สวัสด์ิ์� แข้วงลาดิ์พร้าว 
เข้ต้ลาดิ์พร้าว กรุงเที่พมหานค์ร

q
qเมเจอร์ ซ่น่เพล็กิซ์ กิรุ้ป ใส่ใจความสะอาด

TITLE ไฟเข่ียี่วปันผลเป็นหุุ้้นพร้อมเงิินสด

ภาพข�าว

นิ

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TOA ยันิผลงานิปิีนิ่� 
โตต�อเนิื�อง หลังตัวแท์นิจำาหนิ�ายร่กขาย 
เต็มั่อัตรา เดินิหน้ิาผ่ดโรงงานิตปิท์.ต�อเนืิ�อง  
โชูว์ยอดขาย Q1/63 ท์ำาได้ 4.1 พันิล้านิบาท์ 
รับอานิิส์งส์์ราคานิำ�ามั่ันิดิบลดลง

ายจ้ตำุภัที่ร์	 ตำั�งคารว่คุณ	ประธาน 
เจ้้าหน้าท่ี่�บูริหาร	บูริษั์ที่	ท่ี่โอเอ	เพ้นท์ี่	 

(ประเที่ศไที่ย)	 จ้ำากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 TOA	
เปิดเผู้ยว่่า	บูริษ์ัที่มั�นใจ้ผู้ลการดำาเนินงานปีน่�
จ้ะเตำิบูโตำได้อย่างตำ่อเนื�องจ้ากปีก่อน	จ้ากการ 
กลับูมาดำาเนินการอย่างเตำ็มรูปแบูบูของ 
ร้านค้าตำัว่แที่นจ้ำาหน่ายที่่ �ม ่ค ุณภาพและ 
ครอบูคลุมมากที่่�สุดที่ั�ว่ประเที่ศ	 รว่มถึงการ 
จั้ดจ้ำาหน่ายในเขตำประชาคมเศรษ์ฐกิจ้อาเซ่ื้ยน	 
ซื้ึ�งบูริษ์ัที่ได้เตำร่ยมคว่ามพร้อมในการขยาย 
โรงงานในประเที่ศอินโดน่เซื้่ย	 กัมพูชา	 และ 
เม่ยนมาร์	 เป็นที่่�เร่ยบูร้อยแล้ว่	พร้อมดำาเนิน 
กลยุที่ธ์การขยายธุรกิจ้ที่่�มากกว่่าส่ที่าอาคาร	 
ด้ว่ยการเตำิมเตำ็มนว่ัตำกรรมแบูบูครบูว่งจ้ร
	 สำาหรับู	ในไตำรมาส	1/63	บูริษั์ที่ม่ยอดขาย 
สูงกว่่า	4,100	ล้านบูาที่	ทัี่�งน่�จ้ากราคานำ�ามันดิบู 
ในตำลาดโลกท่ี่�ลดลง	ที่ำาให้บูริษั์ที่ได้รับูประโยชน์

จ้ากราคาว่ัตำถุดิบูที่่ �ตำ ำ �าลง	 ขณะที่่ �ที่ั �ว่โลก 
ตำ้องเผู้ชิญ่กับูภาว่ะว่ิกฤตำิโคว่ิด-19	 ที่่�สร้าง 
ผู้ลกระที่บูในว่งกว่้าง	แตำ่บูริษ์ัที่ยังคงสามารถ 
ดำาเนินธุรกิจ้	โดยม่ยอดขายท่ี่�แข็งแกร่ง	สะท้ี่อน 
ให้เห็นถึงพื�นฐานที่างธุรกิจ้ที่่�มั�นคงและการ 
เตำิบูโตำของธุรกิจ้อย่างตำ่อเนื�อง		
	 นอกจ้ากน่�บูริษ์ัที่รับูรู ้ผู้ลขาดทีุ่นจ้าก 
เงินลงทีุ่นในหลักที่รัพย์เพื�อค้า	134	ล้านบูาที่	 

เนื�องจ้ากมูลค่าตำลาดของเงินลงทุี่นในหลักที่รัพย์
เพื�อค้าลดลง	ตำามดัชน่ตำลาดหลักที่รัพย์		(SET	Index)	 
ท่ี่�ปรับูตัำว่ลงอย่างรุนแรงในช่ว่งเดือน	ม่.ค.	จ้าก 
ว่ิกฤตำิโคว่ิด-19	ซื้ึ�งรายการดังกล่าว่เป็นเพ่ยง 
การประเมินราคาตำลาดในวั่นท่ี่�	31	ม่.ค.63	เท่ี่านั�น	 
อย่างไรก็ตำามในปัจ้จุ้บูัน	SET	Index	ได้ม่การ 
ปรับูตำัว่สูงขึ�น	ที่ำาให้มูลค่าเงินลงทีุ่นของบูริษ์ัที่
ที่ยอยปรับูตำัว่ด่ขึ�น

TOAเดินหน้าต้�งิโร์งิงิานตปิท.อ้พโต

ต้�งคารวคณุต้�งคารวคณุ
จตุุภัทัร ์จตุุภัทัร ์


