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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – BGRIM ยัันิไม่่ได้้รัับ 
ผลกรัะท์บ หากกรัะท์รัวงพลังงานิพิจารัณา 
เล่�อนิรัับซื้่�อไฟฟ้าโครังการั SPP รัะบุ SPP  
Replacement จำานิวนิ 5 โครังการั กำาลังผลิต 
รัวม่ 700 เม่กะวัตต์ จ่ายัไฟฟ้าปีี 65 ไม่่เข้้าเกณฑ์์ 
เล่�อนิจ่ายัไฟ จ่อเท์กโอเวอร์ั SPP เพิ�ม่ 2 โรัง 
  นางปรีียนาถ สุุนทรีวาทะ ปรีะธาน 
เจ้้าหน้าที�บริีหารี บริีษััท บี.กริีม เพาเวอร์ี จ้ำากัด 
(มหาชน) หรีือ BGRIM เปิดเผยว่า กรีณีีที� 
กรีะทรีวงพลัังงานเตรีียมเจ้รีจ้ากับผ้้ผลิัตไฟฟ้า 
รีายเล็ัก หรืีอ SPP  (กำาลัังผลิัต 10-90 เมกะวัตต์)  
ให้เลืั�อนกำาหนดจ่้ายไฟฟ้าเข้้ารีะบบเชิงพาณิีชย์  
(COD) เพื�อบรีิหารีจ้ัดการีไฟฟ้าให้เหมาะสุม 
กับความต้องการีใช้ไฟฟ้าที�ลัดลังในปี 63 จ้าก 
ผลักรีะทบการีแพร่ีรีะบาดข้องไวรัีสุโควิด-19 นั�น  
ยังไม่มีข้้อสุรีุปที�ชัดเจ้นในเรีื�องนี�ว่าจ้ะให้เลัื�อน 
COD โรีงไฟฟ้า SPP ปรีะเภทเชื�อเพลัิงชนิดใด

MTC มอบเงิินบริิจาค.... นายอนุทิิน ชาญวีีรกููล รมวี.สาธารณสุข พร้อมด้้วีย นพ.ภาณุมาศ  ญาณเวีทิย์สกุูล  
ผูู้้ตรวีจราชกูารกูระทิรวีงสาธารณสุข เขตสุขภาพทีิ� 2, ด้ร.นพ.ปองพล วีรปาณิ นายแพทิย์สาธารณสุข 
จังหวัีด้สุโขทัิย รับมอบเงินจำานวีน 50 ล้านบาทิ จากูนายชูชาติ เพ็ชรอำาไพ ประธานกูรรมกูารบริหาร 
บริษััทิ เมืองไทิย แคปปิตอล จำากัูด้ (มหาชน) หรือ MTC ซ่ึ่�งบริจาคให้กัูบโรงพยาบาลในสังกัูด้จังหวัีด้สุโขทัิย  
ผู่้านสาธารณสุขจังหวัีด้ เพื�อนำาไปใช้ซืึ่�อเครื�องมือทิางกูารแพทิย์ เพื�อสู้กัูบโควิีด้-19

  อย่างไรีก็ตาม ในเบื �องต้นทรีาบว่า 
กรีะทรีวงพลัังงานอาจ้จ้ะพิจ้ารีณีาเจ้รีจ้ากับ 
เอกชนที�ได้รีับใบอนุญาตซื้ื�อข้ายไฟฟ้า (PPA)  
ข้องโรีงไฟฟ้า SPP ที�มีกำาหนด COD ในช่วงปี 63-64  
แลัะโครีงการีที�มีต้นทุนค่าไฟฟ้าสุ้งให้เลัื�อน 
กำาหนด COD ออกไป 1-2 ปี 

BGRIMจ่่อเทกฯSPPเพ่ิ่�ม2โรง
กำำ�ลัังผลิัตรวม200เมกำะวัตต์ ไม่กำระทบ‘รัฐเลั่�อนจ่่�ยไฟ’

  “บรีิษััทคาดว่าจ้ะไม่ได้รีับผลักรีะทบ
จ้ากการีเจ้รีจ้าเลัื�อนจ้่ายไฟฟ้าเข้้ารีะบบข้อง 
โรีงไฟฟ้า SPP เนื�องจ้ากในช่วงปี 63-64 บริีษััท 
ไม่มีโรีงไฟฟ้าที�จ้ะเข้้าสุ้่รีะบบ ข้ณีะที�โครีงการี 
โรีงไฟฟ้าพลัังงานความรี้อนรี่วม ที�ได้รีับการี 
ต่ออายุสัุญญา หรืีอ SPP Replacement จ้ำานวน 
5 โครีงการี กำาลัังผลัิตรีวม 700 เมกะวัตต์  
ข้อง BGRIM นั�น มีสุัญญาซื้ื�อข้ายไฟฟ้าให้กับ 
การีไฟฟ้าฝ่่ายผลัิตแห่งปรีะเทศไทย (กฟผ.)  
ในสัุดสุ่วนปรีะมาณี 30 เมกะวัตต์ต่อโรีง มีกำาหนด 
เข้้ารีะบบในปี 65 ไม่ได้อย่้ในช่วงเวลัาดังกล่ัาว  
จ้ึงไม่จ้ำาเป็นต้องเลัื�อนกำาหนด COD ออกไป”  
นางปรีียนาถ กลั่าว
  ปัจ้จุ้บัน BGRIM มีโรีงไฟฟ้า SPP ในมือ 
ทั�งหมด 20 โรีง รีวมกำาลัังการีผลัิตติดตั�ง  
2,520 เมกะวัตต์ ดำาเนินการี COD แล้ัว 15 โรีง  
เหลัืออีก 5 โรีงที�เตรีียม COD ในปี 65 แลัะ 
อย่้รีะหว่างศึกษัาเข้้าซืื้�อกิจ้การีอีก 2 โรีงไฟฟ้า SPP  
ในปรีะเทศไทยอีก 2 โรีง รีวมกำาลัังการีผลิัตกว่า 
200 เมกะวัตต์ คาดว่าจ้ะได้ข้้อสุรีุปภายในปีนี�

ปรีียนาถปรีียนาถ
สุนุทรวาทะสุนุทรวาทะ
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TTCLจ่่อซิ่วงานใหม่7.5พิ่ันลบ.

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KTB รั่วม่ม่่อ ส์ปีส์ช.  
พัฒนิา Digital Health Platform ผ่านิแอปีพลิเคชั�นิ  
“เป๋ีาตัง” หวังให้ปีรัะชาชนิเข้้าถึึงบริัการัด้้านิ 
สุ์ข้ภาพข้องรััฐบาลอย่ัางส์ะด้วกและปีลอด้ภัยั  
เรัิ�ม่นิำารั่องการัจองบรัิการัฉีีด้วัคซื้ีนิไข้้หวัด้ใหญ่่ 
ท์ี�โรังพยัาบาลศิิรัิรัาช

ายผยง  ศรีีวณิีช กรีรีมการีผ้้จั้ดการีใหญ่  
ธนาคารีกรีุงไทย จ้ำากัด (มหาชน) 

หรืีอ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารีให้ความสุำาคัญกับ  
Healthcare Ecosystem ซื้ึ�งที�ผ่านมาได้นำา 
เทคโนโลัยีดิจิ้ทัลัพัฒนาโครีงการี Smart Hospital  
ร่ีวมกับโรีงพยาบาลัต่างๆ ภายใต้สัุงกัดกรีะทรีวง 
สุาธารีณีสุุข้ ข้ณีะที�การีพัฒนา Digital Health Platform  
ครีั�งนี� ธนาคารีได้สุรี้างกรีะเป๋าตังสุุข้ภาพ หรีือ 
Health Wallet ขึ้�นบนแอปพลิัเคชั�นเป๋าตัง ทำาให้ 
สุามารีถใช้บรีิการีด้านสุุข้ภาพเพิ�มเติมจ้าก 
ธุรีกรีรีมทางการีเงิน โดยสุามารีถดาวน์โหลัด 
แอปพลัิเคชั�นเป๋าตังเพื�อใช้บรีิการี สุ่วนผ้้ที�ม ี
แอปฯ เป๋าตังอย่้แล้ัว เพียงคลิักที� Health Wallet  

KTBพัิ่ฒนาด่ิจ่่ทัลแพิ่ลตฟอร์ม
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แลัะทำาตามข้ั�นตอนรีะบุตัวตน (e-KYC) ก ็
สุามารีถเข้้าถึงสิุทธิ�หลัักปรีะกันสุุข้ภาพข้องตนเอง 
ได้ทันที ซึื้�งจ้ะเริี�มให้บริีการีตั�งแต่ 1 มิ.ย.นี� เป็นต้นไป 
 นอกจ้ากนี� ยังสุามารีถจ้องตารีางนัดหมาย 
ล่ัวงหน้าเพื�อเข้้ารัีบบริีการี ด้ปรีะวัติการีใช้สิุทธิ� 
ย้อนหลััง รีะบบยืนยันตัวตนแทนบัตรีปรีะชาชน 
ด้วย Health Digital ID บรีิการีชำารีะค่าบรีิการี 
สุ่วนเพิ�มที�อย่้นอกเหนือสิุทธิ�ได้ทันที อันเป็นการี 

สุ่งเสุรีิมสุังคมไรี้เงินสุด (Cashless Society)  
สุ่วนโรีงพยาบาลั สุถานพยาบาลั แลัะหน่วยงาน 
สุามารีถใช้ Digital Health Platform  
ในการีบริีหารีจั้ดการีผ้้ได้รัีบสิุทธิ� การีบริีหารีงาน 
บุคลัากรี จ้ำานวนยาหรีือวัคซื้ีน รีวมทั�งลัด 
ความผิดพลัาดในการีบันทึกข้้อม้ลัในรีะบบ 
การีสุ่งเคลัมค่าใช้จ่้ายกับ สุปสุช. รีวมทั�งยังได้รัีบ 
เงินรีวดเรี็วข้ึ�นจ้ากการีใช้ฐานข้้อม้ลัเดียวกัน
  ด้าน นพ.ศักดิ�ชัย กาญจ้นวัฒนา เลัข้าธิการี 
สุำานักงานหลัักปรีะกันสุุข้ภาพแห่งชาติ (สุปสุช.)  
กลั่าวว่า สุปสุช ได้รี่วมกับธนาคารีกรีุงไทย 
พัฒนา Digital Health Platform ผ่านแอปพลิัคชั�น 
เป๋าตัง เพื�ออำานวยความสุะดวกให้กับปรีะชาชน 
ในการีเข้้าถึงบริีการีด้านสุุข้ภาพ รีวมทั�งสุ่งเสุริีม 
การีใช้ข้้อม้ลัให้เกิดปรีะสุิทธิภาพ โดยนำารี่อง 
ให้บรีิการีจ้องฉีีดวัคซื้ีนป้องกันไข้้หวัดใหญ ่
ตามฤด้กาลัแก่ผ้้ที�อายุ 65 ปี ที�โรีงพยาบาลัศิริีรีาช  
แลัะเตรีียมข้ยายให้ครีอบคลัุมสุิทธิ�สุรี้างเสุรีิม
สุุข้ภาพแลัะป้องกันโรีคต่างๆ สิุทธิ�สุุข้ภาพอื�น ๆ

การีไฟฟ้าข้องเมียนมา  ได้ข้้อสุรุีปในเรืี�องข้องรีาคา 
ที�ซืื้�อข้ายไฟฟ้าแล้ัว โดยมีอายุสัุญญาซืื้�อข้ายไฟฟ้า  
25 ปี ข้ณีะนี�กรีะทรีวงไฟฟ้าเมียนมาได้นำาเรืี�อง 
เสุนอให้กับคณีะรีัฐมนตรีีเศรีษัฐกิจ้ข้องเมียนมา  
แลัะรีอการีอนุมัติเพื �อให้ได้รี ับการีลังทุน  
จ้ากนั�นจ้ะมีการีนำาเรีื�องเข้้าสุ้่สุภาเพื�ออนุมัติ 
ให้กรีะทรีวงการีไฟฟ้ามาเซ็ื้นสัุญญากับบริีษััท
อย่างเป็นทางการี
 โครีงการีดังกลั่าว มีม้ลัค่าโครีงการี 
ปรีะมาณี 620 ลั้านเหรีียญสุหรีัฐ ซื้ึ�งการีลังทุน 
จ้ะใช้เงินก้้จ้ากสุถาบันการีเงิน 70% แลัะต้อง 
ใช้เงินสุ่วนทุน 30% หรีือต้องใช้เงินลังทุน 
ปรีะมาณี 186 ล้ัานเหรีียญสุหรัีฐ ปัจ้จุ้บันบริีษััท 
ถือหุ้น 100% แต่อย่างไรีก็ตาม บรีิษััทมีความ 
ปรีะสุงค์จ้ะถือหุ้นเพียง 40% ดังนั�น จ้ะทำาให้บริีษััท 
ต้องใช้เงินลังทุนเพียง 75 ลั้านเหรีียญสุหรีัฐ 
สุ่วนเงินที�จ้ะใช้ลังทุนนั�น มาจ้ากการีที�บรีิษััท 
ได้ทำาการีข้ายเงินลังทุนในโครีงการี Ahlone เฟสุที� 1  
ซื้ึ�งได้เงินมาปรีะมาณี 85 ลั้านเหรีียญสุหรีัฐ 
สุ่วนรีายได้ปี 63 บริีษััทคาดว่าจ้ะทำาได้ใกล้ัเคียง 
กับปี 62 ที� 11,000 ลั้านบาท

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TTCL จ่อฟันิงานิยัักษ์์  
มู่ลค่ากว่า 7.5 พันิล้านิบาท์ คาด้รู้ัผลเร็ัวๆ นีิ�  
พรั้อม่เด้ินิหนิ้าลุยัโปีรัเจ็กต์ Ahlone เฟส์ 2  
หวังแล้วเส์รั็จ Q3/63

ายบุณียกฤต เสุาวรีรีณี ผ้้จ้ัดการี 
ฝ่่ายนักลังทุนสัุมพันธ์ บริีษััท ทีทีซีื้แอลั  

จ้ำากัด (มหาชน) หรืีอ TTCL เปิดเผยว่า ในเร็ีวๆ นี�  
บรีิษััทคาดว่าจ้ะรี้้ผลัการีปรีะม้ลัใหม่กับกลัุ่ม  
SOJITZ CORPORATION ในฐานะผ้้ถือหุ้นใหญ่ 
ข้องบรีิษััท จ้ากก่อนหน้านี�ที�ได้เข้้ารี่วมปรีะม้ลั 
งานก่อสุรีางโรีงปุ๋ยข้นาดใหญ่ ม้ลัค่า 7,500 ล้ัานบาท  

ที�ปรีะเทศเติรี์กเมนิสุถาน โดยบรีิษััทได้รีับ 
งานดังกลั่าวแลั้ว แลัะอย้่รีะหว่างรีอเจ้้าข้อง 
โครีงการีได้รีับการีอนุมัติเงินก้ ้จ้ากสุถาบัน 
การีเงิน ซื้ึ�งบรีิษััทมั�นใจ้ว่าโอกาสุได้รีับงาน 
อย่้ในรีะดับสุ้ง นอกจ้ากนี� ยังมีงานปรีะม้ลัในไทย 
อีกกว่า 200 ล้ัานเหรีียญสุหรัีฐ หรืีอกว่า 6,000 ล้ัานบาท  
ซื้ึ�งจ้ะทยอยรีับรี้้อย่างต่อเนื�อง
  สุำาหรัีบความคืบหน้าการีข้อใบอนุญาต 
ข้ายไฟฟ้าโครีงการี Ahlone เฟสุ 2 ข้นาดกำาลััง 
การีผลัิต 388 MW ที�เมียนมา จ้ะแลั้วเสุรี็จ้ 
ในไตรีมาสุ 3/63 ซื้ึ�งข้ณีะนี�บรีิษััทกับกรีะทรีวง 

ผยงผยง
ศรีวณิิช ศรีวณิิช 
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นายสมภพ ศักูดิ้�พันธ์พนม ประธานกูรรมกูาร พร้อมด้้วีย นายเสกูสรรค์ ธโนปจัย 
ประธานเจ้าหน้าทีิ�บริหาร บริษััทิ แอสเซึ่ทิ โปร แมเนจเม้นท์ิ จำากัูด้ (APM) เข้าเยี�ยมชม 
โครงกูารรถไฟฟ้าสายสีเขียวี (เหนือ) ช่วีงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ของบริษััทิ 
อินเด้็กูซึ่์ อินเตอร์เนชั�นแนล กูรุ�ป จำากูัด้ (Index) โด้ยมี นายสุรินทิร์ โซึ่นี� 
นักูลงทิุนสัมพันธ์, นางสาวีนันทิ์นภัส คงรอด้ ผูู้้ช่วียประธานเจ้าหน้าทิี�บริหาร 
สายงานบัญชีและกูารเงิน พร้อมทัิ�งนายภัทิรรัตน์ ประเสริฐวิีทิย์  ผูู้้จัด้กูารโครงกูาร 
และทีิมงานให้กูารต้อนรับ เมื�อเร็วีๆ นี�

พล.อ.อาวีุธ เอมวีงศ์ ประธานกูรรมกูารบริษััทิ, คุณอุลิต จาตุรแสงไพโรจน์ 
กูรรมกูารผูู้้จัด้กูาร, คุณลิศพัทิธ์ ใคร่ครวีญ  กูรรมกูาร บริษััทิ ยูเรกูา ดี้ไซึ่น์ จำากัูด้ 
(มหาชน) หรือ UREKA  พร้อมด้้วียคณะกูรรมกูารบริษััทิฯ ถ่ายภาพร่วีมกัูน ภายหลัง 
กูารประชุมสามัญผูู้้ถือหุ้นประจำาปี 2563 ซ่ึ่�งผูู้้ถือหุ้นอนุมัติเพิ�มทุิน 550 ล้านหุ้น 
เพื�อใช้สำาหรับรองรับโครงกูารขายนำ�าประปา ให้กูับกูารประปาส่วีนภูมิภาค 
(กูปภ.) ระยะเวีลาสัญญา 10 ปี

q
q

APM เยี่ยมชมกิจการิสายสีเขียว(เหนือ)

UREKA อนุมัติิการิเพ่ิิ่มทุุน 550 ล้้านหุ้น

ภาพข้่าว

ทำาธุรีกรีรีมสุำาหรีับผ้้เอาปรีะกันแลัะฝ่่ายข้าย  
บรีิษััทฯ จ้ึงเห็นควรีให้สุาข้าแลัะศ้นย์บรีิการี 
ล้ักค้า (CSC) ภายในศ้นย์การีค้า เปิดดำาเนินการี 
ตามปกติ ซื้ึ�งในสุ่วนข้องศ้นย์ CSC จ้ะกำาหนด 
เวลัาเปิด-ปิด ตามเวลัาการีให้บริีการีข้องศ้นย์การีค้า
แต่ลัะแห่ง โดยมีผลัตั�งแต่วันที� 1 มิ.ย.2563 
เป็นต้นไป
  อย่างไรีก็ตาม บริีษััทฯ ยังคงให้ทุกสุาข้า 

ไทยประกันฯเปิดิให้บร่การสาขา-ศููนย์CSC

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ไท์ยัปีรัะกันิชีว ิต 
พร้ัอม่เปิีด้ให้บริัการัที์�ท์ำาการัส์าข้า-ศูินิย์ั CSC 
ตั�งแต่ 1 ม่ิ.ยั. 63 เปี็นิต้นิไปี ส์อด้คล้องกับ 
ม่าตรัการัผ่อนิคลายัข้องภาครััฐ ชี�ยัังคง 
แนิวท์างป้ีองกันิการัแพร่ัรัะบาด้อย่ัางเคร่ังครััด้ 

ายอังก้รี ศรีีกัลัยาณีบุตรี รีองกรีรีมการี 
ผ้้จั้ดการีใหญ่ แลัะ Chief Marketing  

Officer บริีษััท ไทยปรีะกันชีวิต จ้ำากัด (มหาชน)  
เปิดเผยว่า จ้ากสุถานการีณี์การีแพรี่รีะบาด 
ข้องโรีคไวรีัสุโคโรีนา 2019 (โควิด-19) ภายใน 
ปรีะเทศที�มีแนวโน้มดีขึ้�น ตามรีายงานข้องศ้นย์ 
บริีหารีสุถานการีณ์ีโควิด-19 (ศบค.) ซึื้�งภาครัีฐ 
ได้ดำาเนินมาตรีการีผ่อนคลัายการีบังคับใช ้
มาตรีการีในการีป้องกันแลัะยับยั�งการีแพร่ีรีะบาด 
ข้องโรีคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื�อง
  ดังนั�น เพื�ออำานวยความสุะดวกในการี 

ปฏิิบัติตามมาตรีการีป้องกันการีแพรี่รีะบาด 
ข้องโรีคที�กำาหนดไว้ แลัะมาตรีการีความปลัอดภัย 
สุำาหรีับการีเปิดใช้พื�นที�อาคารีอย่างเครี่งครีัด 
เพื�อลัดความเสุี�ยงแลัะสุรี้างสุุข้อนามัยที�ดีทั�ง 
ต่อผ้้เอาปรีะกัน ฝ่่ายข้าย แลัะพนักงาน ทั�งนี� 
ผ้้เอาปรีะกันสุามารีถสุอบถามข้้อม้ลัเพิ�มเติม
ได้ที�ไทยปรีะกันชีวิตแครี์เซื้็นเตอรี์ โทรี.1124 
หรีือ Facebook @Thailifepage

อังักููรี อังักููรี 
ศรีกัลัยาณิบุตุรศรีกัลัยาณิบุตุร


