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BCPเดิินหน้าผลิิตลิิเทีียมปีี64

SSPอััพกำำาลัิงกำารผลิิตเต็มสููบ
หนุนEBITDAนิวไฮต่อัเน่�อัง3ปีี

กำอังทีรัสูต์WHART
รุกำเพิ�มทุีนครั�งทีี� 5
ลุิย3โปีรเจ็็กำต์ใหญ่่

บริิษััท ปตท. น้ำำ��มััน้ำและก�ริค้้�ปลีก จำำ�กัด (มัห�ชน้ำ) และ บริิษััท ปตท. จำำ�กัด  
(มัห�ชน้ำ) เข้้�รัิบริ�งวััลน้ำวััตกริริมัแห่งช�ติ ปริะจำำ�ปี 2563 ด้�น้ำสัังค้มัและสิั�งแวัดล้อมัจำ�ก น้ำ�ยดอน้ำ ปริมััตถ์์วิันั้ำย  
ริองน้ำ�ยกริัฐมัน้ำตริี ใน้ำโอก�สัที�โค้ริงก�ริค้�เฟ่่ อเมัซอน้ำ เพื่่�อก�ริสัริ้�งโอก�สั หริ่อ ค้�เฟ่่ อเมัซอน้ำ ฟ่อริ์ แช้น้ำสั์ 
ได้ริับริ�งวััล “รองชนะเลิิศอันดัับ 1 ประเภทองค์์กรเพื่่�อสัังค์มแลิะชุมชน”

คาเฟ่ อเมซอนฯ รับรางวัล....

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – BCP เดิินิหน้ิาผลิิตปิิโตรเลีิยม 
ในินิอร์เวย์ที์�ระดัิบปิกติ 20,000 บาร์เรลิต่อวันิ  
ชีี้�ช่ี้วงหยุดิซ่่อมบำารุง 15 วันิ ไม่กระท์บ เพราะ 
เป็ินิจัังหวะราคานิำ�ามันิลิดิ แถมยังได้ิปิระโยชี้น์ิ 

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SSP โรงไฟฟ้าพ้�นิฐานิแกร่ง 
ท์ริส์ฯ จััดิอันิดัิบเครดิิตองค์กร “BBB” ปิระเมินิ  
EBITDA มีโอกาส์แตะระดัิบสู์งสุ์ดิ 3 ปีิต่อเน้ิ�อง  
เดิินิหนิ้าลิงท์ุนิโรงไฟฟ้า  หนิุนิโตระยะยาว
	 นายวรุุตม์์	 ธรุรุม์าวรุานุคุุปต์	ปรุะธาน 
เจ้้าหน้าที่่�บรุิหารุ	บรุิษััที่	เสรุิม์สรุ้าง	พาวเวอรุ	์
คุอร์ุปอเรุชัั่�น	จ้ำากััด	(ม์หาชั่น)	หรืุอ	SSP	เปิดเผยว่า	 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กองท์รัส์ต์ WHART เพิ�มทุ์นิ 
ครั�งที์� 5 ลุิยลิงทุ์นิ 3.2 พันิล้ิานิบาท์ ในิ 3 โปิรเจ็ักต์ใหญ่่  
หนุินิสิ์นิท์รัพย์รวมท์ะยานิ 4.2 หม้�นิล้ิานิบาท์ 
 นายอนุวัฒน์	จ้ารุุกัรุสกุัล	ปรุะธานเจ้้าหน้าท่ี่� 
บรุิหารุ	 บรุิษััที่	 ดับบลิวเอชั่เอ	 เรุ่ยลเอสเตที่	
แม์เนจ้เม้์นท์ี่	จ้ำากััด	ในฐานะผ้้จั้ดกัารุกัองที่รัุสต์	 
WHART	เปิดเผยว่า	กัารุเพิ�ม์ทีุ่นคุรุั�งที่่�	5	เพื�อ 
ลงทุี่นในที่รัุพย์สินเพิ�ม์เติม์ของกัองที่รัุสต์	WHART	 
ม์้ลคุ่ารุวม์ที่ั�งสิ�นไม์่เกัิน	3,233.97	ล้านบาที่	
ปรุะกัอบด้วย	โคุรุงกัารุศู้นย์กัรุะจ้ายสินคุ้า	และ

qอ่านิต่อหนิ้า 2

ท์างภาษีีชี้่วงขาดิท์ุนิ ยันิธุุรกิจัแร่ลิิเท์ียม 
เดิินิเคร้�องผลิิตปิี 64
 นายชั่ัยวัฒน์	 โคุวาวิสารุัชั่	 ปรุะธาน 
เจ้้าหน้าที่่�บรุิหารุและกัรุรุม์กัารุผ้้จ้ัดกัารุใหญ่่	

บรุิษััที่	ที่รุิสเรุที่ติ�ง	จ้ำากััด	ได้จ้ัดอันดับเคุรุดิต 
องค์ุกัรุท่ี่�รุะดับ	“BBB”	ด้วยแนวโน้ม์อันดับเคุรุดิต	 
“Stable”	หรืุอ	“คงที์�” สะท้ี่อนถึึงกัรุะแสเงินสดท่ี่�

ได้้ประโยชน์์ทางภาษีี4พััน์ล้้าน์
บรุิษััที่	บางจ้ากั	คุอรุ์ปอเรุชั่ั�น	จ้ำากััด	(ม์หาชั่น)	 
หรืุอ	BCP	เปิดเผยถึึงกัารุลงทุี่นโคุรุงกัารุปิโตรุเล่ยม์ 
ของกัลุ่ม์บางจ้ากัฯ	ผ่านบริุษััที่	OKEA	ในปรุะเที่ศู 
นอรุ์เวย์	ว่า	กัรุณี่ที่่�ผ้้ปรุะกัอบกัารุได้ปรุับลด

เล้็งล้งทุน์ปิโตรฯน์อร์เวย์เพั่�ม

ชัยัวัฒัน์์ชัยัวัฒัน์์

วัรุุตม์ ์วัรุุตม์ ์

โควาวสิารััโควาวสิารัั

ธรัรัมาวรัานุุคปุต์ ์ธรัรัมาวรัานุุคปุต์ ์
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กัำาลังกัารุผลิต	ไม์่ได้ม์่ผลกัรุะที่บกัับกัารุผลิต 
ของบรุิษััที่	OKEA

BCP

WHART

SSP

คุลังสินคุ้า	ปรุะเภที่	Built-to-Suit	จ้ำานวน	3	
โคุรุงกัารุ
	 ปรุะกัอบด้วย	1.โคุรุงกัารุ	WHA	Mega	 
Logistics	Center	(แหลม์ฉบัง	1)	โดยลงทุี่นใน 
กัรุรุม์สิที่ธิ�ท่ี่�ดิน	และกัรุรุม์สิที่ธิ�ในอาคุารุคุลังสินคุ้า  
โรุงงาน	และสำานักังาน	รุวม์ถึึงสิ�งปล้กัสรุ้างและ 
ที่รัุพย์สินอื�นๆ	ตั�งอย่้ท่ี่�	ต.หนองขาม์	อ.ศูรุ่รุาชั่า	จ้.ชั่ลบุรุ่
		 2.โคุรุงกัารุ	WHA	Mega	Logistics	Center	 
(แหลม์ฉบัง	2)	โดยลงทีุ่นในสิที่ธิกัารุแบ่งเชั่่า 
ในท่ี่�ดิน	และกัรุรุม์สิที่ธิ�ในอาคุารุคุลังสินคุ้าและ 
สำานักังาน	รุวม์ถึึงสิ�งปล้กัสรุ้างและที่รัุพย์สินอื�นๆ	 
ในโคุรุงกัารุ	WHA	Mega	Logistics	Center	

(แหลม์ฉบัง	2)	ตั�งอย่้ท่ี่�	ต.บึง	อ.ศูรุ่รุาชั่า	จ้.ชั่ลบุรุ่
 และ	3.โคุรุงกัารุ	WHA	KPN	Mega	Logistics	 

	 เนื�องจ้ากัเป็นช่ั่วงของกัารุหยุดซ่่อม์บำารุุง 
ปรุะม์าณี	15	วัน	ในช่ั่วงเดือน	มิ์.ย.-กั.คุ.ท่ี่�ผ่านม์า	 
ส่งผลให้กัำาลังกัารุผลิตในโคุรุงกัารุน่�ลดลงไป	
โดยที่่�ไม์่ต้องปรุับลดลงกัารุผลิตในชั่่วงที่่�รุาคุา
นำ�าม์ันถึ้กัลง	
		 อย่างไรุก็ัตาม์	ปัจ้จุ้บันได้กัลับม์าดำาเนิน 
กัารุผลิตได้ในรุะดับปกัติ	20,000	บาร์ุเรุลต่อวัน	 
โดยกัารุผลิตยังม์่ม์ารุ์จ้ิ�นที่่�ด่	 เนื�องจ้ากัต้นทีุ่น 
ปากัหลุม์อย้่ที่่�	 15	 เหรุ่ยญ่สหรุัฐต่อบารุ์เรุล	
ถืึอว่าเป็นรุะดับท่ี่�ต้นทุี่นตำ�า	แม้์ต้องเส่ยภาษ่ัส้ง	
แต่ยังได้รัุบปรุะโยชั่น์จ้ากักัารุท่ี่�รัุฐบาลนอร์ุเวย์ 
ได้ออกักัฎหม์ายที่่�จ้ะจ้่ายภาษั่คุืนเป็นเงินสด 

ให้กัับบริุษััที่ท่ี่�ขาดทุี่น	ที่ำาให้	OKEA	ได้รัุบภาษ่ั 
กัลับคืุนม์าปรุะม์าณี	2	ปี	จ้ำานวนกัว่า	100	ล้าน 
เหรุ่ยญ่สหรุัฐ	หรุือปรุะม์าณี	4,000	ล้านบาที่
	 ดังนั�น	 BCP	 จ้ะยังเดินหน้าตาม์แผน 
กัารุลงทีุ่นในธุรุกัิจ้ต้นนำ�าเชั่่นเดิม์	หากัม์่แหล่ง 
ผลิตท่ี่�น่าสนใจ้	และ	OKEA	ก็ัลงทุี่นเป็นแพลตฟอร์ุม์ 
ตาม์คุวาม์พรุ้อม์ของกัรุะแสเงินสดที่่�เข้าม์า	 
กั็จ้ะเดินหน้าขยายกัารุต้นทีุ่นกัารุผลิตตาม์ 
แผนที่่�ตั�งไว้
		 ส่วนกัารุลงทีุ่นพัฒนาเหม์ืองแรุ่ลิเที่่ยม์ 
ในปรุะเที่ศูอาร์ุเจ้นตินา	ยังคุงเดินหน้าตาม์แผน	
ซ่ึ�งจ้ะเรุิ�ม์กัารุผลิตในปี	64	และรุับรุ้้เป็นรุายได้ที่ันที่่

	ได้ตาม์แผน	ซึ่�งจ้ะที่ำาให้กัำาไรุก่ัอนดอกัเบ่�ยจ่้าย	
ภาษ่ั	คุ่าเสื�อม์รุาคุา	และคุ่าตัดจ้ำาหน่าย	(EBITDA)	 
เติบโต	1.3-2	พันล้านบาที่ต่อปี	ในช่ั่วงปี	63-66	
โดยเพิ�ม์ขึ�นจ้ากัรุะดับส้งสุดเป็นปรุะวัติกัารุณ์ีท่ี่�	
888	ล้านบาที่ในปี	62

อินโดน่เซ่่ยอ่กั	1	แห่ง	ที่ั�งหม์ดน่�จ้ะที่ำาให้บรุิษััที่
ม์่กัำาลังกัารุผลิตสุที่ธิรุวม์เพิ�ม์ขึ�นเป็นปรุะม์าณี	
264	เม์กัะวัตต์	ภายในปี	66
 ทัี่�งน่�ตาม์ปรุะม์าณีกัารุพื�นฐานที่ริุสเรุที่ติ�ง	 
บริุษััที่จ้ะสาม์ารุถึเปิดดำาเนินกัารุโคุรุงกัารุใหม่์ๆ 

คุาดกัารุณ์ีได้จ้ากัโรุงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิี่ตย์ 
ของบรุิษััที่ที่่�ม์่สัญ่ญ่าซ่ื�อขายไฟฟ้ารุะยะยาว	 
และม่์คุวาม์เส่�ยงในกัารุดำาเนินงานท่ี่�ตำ�า	รุวม์ทัี่�ง 
ผลกัารุดำาเนินงานที่่�น่าพอใจ้
 ปัจ้จุ้บันโรุงไฟฟ้าท่ี่�เปิดดำาเนินกัารุ	ส่วนใหญ่่ 
เป็นสัญ่ญ่าที่่�ที่ำาไว้กัับกัารุไฟฟ้าฝ่่ายผลิตแห่ง 
ปรุะเที่ศูไที่ย	(กัฟผ.)	รุวม์ถึึงในปรุะเที่ศูญ่่�ปุ่น	และ 
เว่ยดนาม์	ซึ่�งคิุดเป็นกัำาลังกัารุผลิตรุวม์ปรุะม์าณี	 
194	เม์กัะวัตต์	ในส่วนของกัำาลังกัารุผลิตไฟฟ้า 
ตาม์สัดส่วนของกัารุลงทุี่นของบริุษััที่นั�นคิุดเป็น 
กัำาลังกัารุผลิตสุที่ธิรุวม์ปรุะม์าณี	173	เม์กัะวัตต์
	 นอกัจ้ากัน่�		อย้่รุะหว่างพัฒนาโรุงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาที่ิตย์	2	แห่งในปรุะเที่ศูญ่่�ปุ่น	
และโรุงไฟฟ้าพลังงานลม์นอกัชั่ายฝ่ั�ง	1	แห่ง 
ในปรุะเที่ศูเว่ยดนาม์	และโรุงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาที่ิตย์แบบติดตั�งบนหลังคุาในปรุะเที่ศู 

Center	 (ถึนนบางนา-ตรุาด	กัม์.23	 เฟส	 3)	 
โดยลงทีุ่นในสิที่ธิกัารุแบ่งเชั่่าชั่่วงในที่่ �ดิน	 
และสิที่ธิกัารุเชั่่าในอาคุารุคุลังสินคุ้า	 และ 
สำานักังาน	ตั�งอย้่ที่่�	ต.บางเสาธง	อ.บางเสาธง	
จ้.สมุ์ที่รุปรุากัารุ	ซึ่�งทัี่�ง	3	โคุรุงกัารุ	ปัจ้จุ้บันม่์ผ้้เช่ั่า 
รุะดับชั่ั�นนำาที่่�เข้าที่ำาสัญ่ญ่าแล้ว	 เชั่่น	บรุิษััที่	
ฮอนด้า	โลจิ้สติกัส์,	ซั่ม์ซุ่ง,	Shopee,	DKSH	และ 
วอลโว่	คุารุ์	เป็นต้น
 ภายหลังกัารุเพิ�ม์ทุี่นคุรัุ�งท่ี่�	5	ม้์ลคุ่าที่รัุพย์สิน 
รุวม์ของกัองที่รุัสต์	 WHART	 เพิ �ม์ขึ �นเป็น	
42,254.16	ล้านบาที่	จ้ากั	39,020.19	ล้านบาที่	 
ส่งผลให้สาม์ารุถึรัุกัษัาคุวาม์เป็นผ้้นำาของกัองที่รัุสต์	 
ปรุะเภที่ศู้นย์กัรุะจ้ายสินคุ้าคุลังสินคุ้าและโรุงงาน	 
ตาม์ขนาดของม์้ลคุ่าที่รุัพย์สินที่่�จ้ะลงทีุ่นเพิ�ม์ขึ�น

อนุ์วัฒัน์ ์อนุ์วัฒัน์ ์
จารุักรัสกลุจารุักรัสกลุ
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นายสาระ ล่ำำ�าซำำา กรรมการผู้้�จััดการแล่ำะประธานเจั�าหน�าท่ี่�บริหาร บริษััที่ เมืองไที่ย 
ประกันช่ีวิิต จัำากัด (มหาชีน) รับมอบโล่่ำ “ศิิษย์์เกีีย์รติิย์ศิ ประจำำ�ปี 2563” จัาก รศ.ดร.ศิริเดชี สุช่ีวิะ  
คณบด่คณะครุศาสตร์ จุัฬาล่ำงกรณ์มหาวิิที่ยาลั่ำย เป็นผู้้�มอบ ซ่ำ�งจััดข่ึ้�นในพิิธิไหวิ�คร้  
ประจัำาปีการศ่กษัา 2563 ในโอกาสที่่�นายสาระเป็นศิษัย์เก่าที่่�ที่ำาคุณประโยชีน ์
ด�านประกันชี่วิิต แล่ำะเป็นผู้้�ที่ำาชีื�อเส่ยงให�แก่โรงเร่ยนสาธิตจัุฬาล่ำงกรณ์มหาวิทิี่ยาล่ำัย  
ฝ่่ายมัธยม เป็นท่ี่�ยกย่องแก่บุคคล่ำทัี่�วิไป

นายธราภุุชี ค้หาเปรมกิจั กรรมการผู้้�จััดการ บมจั. โกล่ำเบล็่ำก โฮล่ำดิ�ง แมนเนจัเม�นท์ี่  
(GBX) พิร�อมด�วิยนายกิตติพิันธ์ ภุ้ษัณวิรรณ กรรมการผู้้�จััดการอาวิุโส  
บล่ำ.โกล่ำเบล่ำ็ก (GBS) ร่วิมแสดงควิามยินด่กับนายบัณฑิิต ชี่วิะธนรักษั์  
ประธานกรรมการบริษััที่ บมจั. ศิรกร (SK)  ในฐานะผู้้�จััดการการจััดจัำาหน่ายแล่ำะ 
รับประกันการจัำาหน่าย (Lead-Underwriter) หุ�นสามัญเพิิ�มทุี่น (IPO) ในโอกาส  
SK เขึ้�าที่ำาการซำื�อขึ้ายหล่ำักที่รัพิย์ ในตล่ำาดหล่ำักที่รัพิย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  
ในวัินแรก

q
q

รับมอบโล่ “ศิษย์เกียรติยศ ประจำาปี 2563”

โกลเบล็ก กร๊�ป ร่วมแสดงความยินดี SK

ภาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - “แฟลิชี้ เอ็กซ์่เพรส์” ธุุรกิจั 
โตวันิโตค้นิ เข้าตากลุ่ิมทุ์นิใหญ่่ ทุ่์มเม็ดิเงินิ 
3,000 ลิ้านิบาท์ วางโมเดิลิแพลิตฟอร์ม  
อี-คอมเมิร์ซ่แบบใหม่ กรุยท์างส์ู่ AEC
 นายคุม์สันต์	ล่	ปรุะธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริุหารุ	
บริุษััที่แฟลชั่	เอ็กัซ์่เพรุส	จ้ำากััด	ผ้้ให้บริุกัารุขนส่ง 
สัญ่ชั่าติไที่ยแบบคุรุบวงจ้รุ	เปิดเผยว่า	จ้ากักัารุ 
เติบโตอย่างกั้าวกัรุะโดดของบรุิษััที่ฯ	 ในชั่่วง	
2	ปีที่่�ผ่านม์า	และจ้ากัสถึานกัารุณี์โคุวิด-19	
ที่่�ได้กัลายม์าเป็นโอกัาสให้ธุรุกัิจ้		อ่-คุอม์เม์ิรุ์ซ่	 
ม์่ตัวเลขที่่�ส้งขึ�นอย่างชั่ัดเจ้น	 ส่งผลให้ภาคุ 
ขนส่งกัลายเป็นธุรุกิัจ้เนื�อหอม์ของตลาดไปโดย 
ปรุิยาย
		 โดยในส่วนของแฟลชั่	เอ็กัซ์่เพรุส	ม่์อัตรุา 
เติบโตสวนที่างกัับวิกัฤติเศูรุษัฐกิัจ้	ม่์กัารุเติบโต 
ส้งถึึง	3,000%	นอกัจ้ากัน่�ธุรุกัิจ้ยังม์่กัารุขยาย 
สาขา	และรัุบพนักังานเพิ�ม์ในทุี่กัวัน	เฉล่�ยวันละ	 
100	คุน	ที่ำาให้ล่าสุดบริุษััที่ฯ	ม่์พนักังานจ้ำานวน 
ม์ากักัว่า	23,000	คุน		
		 เม์ื�อเรุ็วๆ	น่�	แฟลชั่	เอ็กัซ่์เพรุส	ยังได้รุับ
คุวาม์สนใจ้จ้ากักัลุ่ม์ธุรุกัิจ้ยักัษั์ใหญ่่ในไที่ย	
ที่่�เล็งเห็นถึึงศูักัยภาพของบรุิษััที่ฯ	 ได้เข้าม์า 
รุ่วม์ทีุ่นด้วยเม์็ดเงินกัว่า	 3,000	 ล้านบาที่	

คม์สันั์ต ์ลีีคม์สันั์ต ์ลีี

“แฟลิช เอ็ักำซ์์เพรสู”ทุ่ีมทุีน3พันลิ.ลุิยAEC

หรุือรุาว	100		ล้านเหรุ่ยญ่สหรุัฐ
		 ซ่ึ �งเป้าปรุะสงคุ์หลักัของกัารุรุ่วม์ทีุ่น 
ในคุรุั�งน่�	คุือ	กัารุนำาเอาศูักัยภาพ	และจุ้ดเด่น 
ของแต่ละธุรุกิัจ้เข้าม์าผสานรุวม์กััน	เพื�อพัฒนา 
โม์เดลธุรุกิัจ้ในรุ้ปแบบต่างๆ	ท่ี่�จ้ะสาม์ารุถึรุองรัุบ 
กัารุขยายตัวของธุรุกัิจ้	E-commerce	รุวม์ถึึง 
กัารุพัฒนารุะบบขนส่งในรุ้ปแบบ	Ecosystem	 
ที่่�สาม์ารุถึเชั่ื�อม์โยงกัับ	supply	chain	ได้อย่าง 
คุรุบวงจ้รุ	ตลอดจ้นพัฒนารุะบบขนส่งให้เข้าม์า 
ม่์บที่บาที่ในกัารุขับเคุลื�อนอุตสาหกัรุรุม์ในภาคุ 
บรุิกัารุอื�นๆ	ที่่�คุรุอบคุลุม์ม์ากัยิ�งขึ�น

	 “ภาพรุวม์และที่ิศูที่างธุรุกัิจ้ของแฟลชั่	
เอ็กัซ่์เพรุสหลังจ้ากัน่�	ผ้้ใชั่้บรุิกัารุจ้ะได้เห็นกัารุ 
พัฒนาและเปล่�ยนแปลงไปในที่ิศูที่างที่่�ด่ม์ากั 
ยิ�งขึ�น	เพื�อให้ธุรุกิัจ้ม่์คุวาม์สอดรัุบกัับกัารุแข่งขัน 
ในปัจ้จุ้บัน	 และในชั่่วงไตรุม์าสสุดที่้ายของ 
ปี	2020	เรุายังโฟกััสในส่วนกัารุขยายธุรุกิัจ้ไปยัง 
กัลุ่ม์ปรุะเที่ศู	AEC	ด้วยกัารุสรุ้างแพลตฟอรุ์ม์ 
ขนส่งแบบใหม์่ที่่�สาม์ารุถึเชั่ื�อม์	 AEC	 และ 
ปรุะเที่ศูไที่ยให้เป็นแผ่นดินเด่ยวกััน	ตาม์นโยบาย 
ที่่ �เรุาตั �งใจ้ไว้ตั �งแต่เรุิ �ม์เข้าม์าที่ำาธุรุกัิจ้น่ �”	
นายคุม์สันต์	กัล่าว


