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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – BGRIM เฮ กกพ. 
อนุิมััติิไลเซ่่นิส์์จััดหาและค้าส่์งก๊าซ่ธรรมัชาติิ  
เติรียมันิำาเข้้าปีีแรก 3.5 แส์นิติันิ และ 
เพิ�มัข้้�นิเปี็นิ 6.5 แส์นิติันิในิปีีถััดไปี ข้ณะท์ี� 
ภาพรวมัธุรกิจัปีี 63 ยังคงเปี้าหมัาย 
รายได้เติิบโติ 10-15% หลังเริ�มัรับร้้รายได้ 
เต็ิมัปีีจัากโซ่ลาร์ฟาร์มัที์�เวียดนิามักำาลังผลิติ  
677 MW พร้อมัเติรียมั COD โซ่ลาร์ฟาร์มั 
กัมัพ้ชาส์ิ�นิปีีนิี�
	 นางปรีียนาถ	 สุุนทรีวาทะ	 ปรีะธาน 
เจ้้าหน้าที�บริีหารี	บริีษััท	บี.กริีม	เพาเวอร์ี	จ้ำากัด	
(มหาชน)	หรืีอ	BGRIM	เปิดเผยว่า	บริีษััท	บี.กริีม	 
แอลเอ็นจี้	จ้ำากัด	ซ่ึ่�งเป็นบริีษััทย่อยของ	BGRIM	 
เป็นผ้้ได้รีับใบอนุญาต	(ไลเซึ่่นสุ์)	จ้ัดหาและ 
ค้้าสุ่งก๊าซึ่ธรีรีมชาติ	 (Shipper)	 จ้ากค้วาม 
เห็นชอบจ้ากค้ณะกรีรีมการีกำากับกิจ้การี 
พลังงาน	(กกพ.)	โดยหลังจ้ากนี�บรีิษััทค้าดว่า
จ้ะเรีิ�มทยอยนำาเข้าก๊าซึ่ธรีรีมชาติตั�งแต่ปี	65	

เพื�อใช้ในโรีงไฟฟ้า	SPP	Replacement	จ้ำานวน	
5	แห่ง	กำาลังการีผลิต	140	เมกะวัตต์	 (MW)
ต่อแห่ง	ซึ่่�งในปีแรีกจ้ะมีการีนำาเข้าปรีะมาณ	
3.5	แสุนตัน	หลังจ้ากนั�นจ้ะนำาเข้า	LNG	จ้ำานวน	
6.5	แสุนตันต่อปี	โดยมองว่าการีนำาเข้า	LNG	
ในค้รีั�งนี�จ้ะสุ่งผลดีต่อปรีะเทศ	และกลุ่มล้กค้้า	
เนื�องจ้ากจ้ะมีต้นทุนค้่าไฟฟ้าลดลง
	 สุำาหรีับภาพรีวมการีดำาเนินงานของ 

BGRIMสอยไลเซ่่นส์จััดหาก๊๊าซ่
นำำ�เข้้�ล็็อตแรก3.5แสนำตันำ

‘กััลฟ์์’ มอบหน้้ากัาด KN95.... นายบุุญชััย เจีียมจิีตจีรุุง (ทีี่� 2 จีากซ้้าย) หััวหัน้าฝ่่ายบุริุหัารุ สายงาน 
การุส่�อสารุองค์์กรุ และนางสาวญาณิิศา วัฒนค์ำานวณิ (ซ้้ายสุด) ผู้้้อำานวยการุฝ่่ายชุัมชันสัมพัันธ์์ บุริุษััที่ กัลฟ์์  
เอ็นเนอรุ์จีี ดีเวลลอปเมนที่์ จีำากัด (มหัาชัน) เป็นผู้้้แที่นบุรุิษัทัี่ฯ มอบุหัน้ากากที่างการุแพัที่ย์ KN95 
จีำานวน 6,000 ชิั�น แก่กรุมแพัที่ย์ที่หัารุเรุ่อ โดยมี พัลเรุ่อเอกชัาติชัาย ศรีุวรุขาน (ทีี่� 4 จีากซ้้าย) ผู้้้ช่ัวย 
ผู้้้บัุญชัาการุที่หัารุเรุ่อ รุ่วมด้วยพัลเรุ่อโที่

บรีิษััทในปี	63	ยังค้งตั�งเป้าหมายการีเติบโต 
ของรีายได้ไว้ที �	 10-15%	 เนื�องจ้ากในช่วง 
ไตรีมาสุ	1/63	บรีิษััทไม่ได้รีับผลกรีะทบจ้าก 
สุถานการีณ์แพร่ีรีะบาดโค้วิด-19	รีวมทั�งบริีษััท
จ้ะรัีบร้้ีรีายได้เต็มปีจ้ากโค้รีงการีโซึ่ลาร์ีฟาร์ีมที� 
เวียดนามขนาดกำาลังผลิต	677	เมกะวัตต์	แม้ว่า 
ล้กค้้าในนิค้มอุตสุาหกรีรีมบางกลุ่มอาจ้จ้ะชะลอ 
การีผลิตบ้าง	โดยเฉพาะกลุ่มยานยนต์	แต่ก็ม ี
ล้กค้้าบางกลุ่มที�มีค้วามต้องการีใช้ไฟฟ้าเพิ�ม 
สุ้งข่�น	เช่น	กลุ่มอุตสุาหกรีรีมแพกเก็จ้จ้ิ�ง	และ
กลุ่มอุตสุาหกรีรีมเค้รีื�องปรีับอากาศ
	 นอกจ้ากนี�	 บรีิษััทยังมีล้กค้้ารีายใหม ่
ที �จ้ะทยอยเข้ามาตั �งแต่ช่วงเดือนพ.ค้.ถ่ง 
ปลายปี	 63	 ค้ิดเป็นกำาล ังการีผลิตรีาว	 
30	เมกะวัตต์	จ่้งมั�นใจ้ว่ารีายได้ในปีนี�จ้ะเป็นไป 
ตามเป้าหมาย	ขณะที�ค้วามค้ืบหน้าโค้รีงการี 
โซึ่ลาร์ีฟาร์ีมที�กัมพ้ชาขนาดกำาลังผลิต	30	เมกะวัตต์	 
ปัจ้จุ้บันอย่้รีะหว่างการีก่อสุร้ีาง	และจ้ะเริี�มจ่้าย
ไฟฟ้าเข้ารีะบบเชิงพาณิชย์	(COD)	ภายในปีนี�	 
โดยในปีนี�บริีษััทเตรีียมงบลงทุนไว้ที�	1.6-1.8	หมื�น 
ล้านบาท	ซ่ึ่�งจ้ะใช้ในโค้รีงการีที�ได้รัีบการีอนุมัติแล้ว	 
และโค้รีงการีที�อย้่รีะหว่างดำาเนินการีก่อสุรี้าง	 
รีวมถ่งการีเข้าซืึ่�อกิจ้การี	(M&A)	ขณะที�งบลงทุน 
5	ปี	(2563-2567)	อย้่ที�	7-7.5	หมื�นล้านบาท

คอนำเฟิิร์มร�ยได้้โต15%

สุนุทรวาทะสุนุทรวาทะ
ปรีียนาถปรีียนาถ
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BKI ฝ่่าเศรษฐกิจัชะลอตัิว-
โควิดระบาด ยันิไมั่ปีรับลดเปี้าเบี�ยรับรวมั 
มัั�นิใจัทั์�งปีีท์ำาได้ 22,800 ล้านิบาท์ เพิ�มัข้้�นิ 8%  
หลังจัากช่วงไติรมัาส์ 1/63 ผลงานิท์ะยานิ  
เบี�ยรับพุ่ง 25.3% โกยกำาไรส์ุท์ธิ 668.8 ล้านิบาท์ 
 ดรี.อภิสุิทธิ�	 อนันตนาถรีัตน	กรีรีมการี 
และปรีะธานค้ณะผ้้บรีิหารี	 บรีิษััท	 กรีุงเทพ 
ปรีะกันภัย	จ้ำากัด	(มหาชน)	หรืีอ	BKI	เปิดเผยว่า	
แม้ว่าอัตรีาการีขยายตัวของเศรีษัฐกิจ้ชะลอตัว	 
และสุถานการีณ์การีแพรี่รีะบาดของไวรีัสุ 
โค้โรีน่าสุายพันธ์ุใหม่	(COVID-19)	แต่บริีษััทฯ	
ยังไม่มีการีปรีับลดเป้าหมายเบี�ยปรีะกันภัย 
รัีบในปี	2563	โดยยังมั�นใจ้ว่าจ้ะสุามารีถทำาได้	
22,800	ล้านบาท	เพิ�มข่�น	8%	เมื�อเทียบกับ 
ปี	2562	ที�ผ่านมา
		 โดยในไตรีมาสุ	1/2563	บรีิษััทสุามารีถ 
ทำาเบี�ยปรีะกันรัีบรีวมได้	6,136.1	ล้านบาท	เพิ�มข่�น	 
25.3%	 มีกำาไรีสุุทธิจ้ากการีรีับปรีะกันภัย 

BKIคงเป้้าเบ้ี้�ยรัับี้ปี้น้�22,800ล้าน
นิ

หลังหักค้่าใช้จ้่ายดำาเนินงาน	328.5	ล้านบาท	 
และรีายได้สุุทธิจ้ากการีลงทุน	459.7	ล้านบาท	 

กำาไรีก่อนภาษัีเงินได้	 788.2	ล้านบาท	และ 
เมื�อหักภาษัีเงินได้แล้ว	บรีิษััทฯ	มีกำาไรีสุุทธิ	
668.8	ล้านบาท	หรืีอเพิ�มข่�น	14.9%		เมื�อเทียบกับ 
ช่วงเดียวกันปีก่อน	โดยกำาไรีต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
เท่ากับ	6.28	บาท
	 “ไตรีมาสุ	 1/63	 ผลงานเรีาออกมา 
เติบโตถ่ง	25.3%	แม้ว่าสุภาวะทางเศรีษัฐกิจ้ 
จ้ะไม่ค้่อยดีนัก	 ซึ่่�งการีที�เบี�ยรีับรีวมเพิ�มข่�น 
อย่างมาก	สุ่วนสุำาค้ัญมาจ้ากเบี�ยรีายใหม่ที� 
เพิ�มข่�นอย่างมาก	ไม่ว่าจ้ะเป็นปรีะกันภัยโค้วิด	
ซ่ึ่�งบริีษััทเริี�มขายเป็นรีายแรีก	ทำาได้กว่า	360	ล้านบาท	 
ปรีะกันภัยในกลุ่มของสุหกรีณ์	ทำาได้กว่า	220	ล้านบาท	 
รีวมทั�งโค้รีงการีอื�นๆ	เช่นปรีะกันภัยจ้ำาพวกวิศวกรีรีม	 
งานสุ่วนต่อขยายต่างๆ	เป็นต้น	จ้ะเป็นแบ็ค้อัพ 
ต่อเนื�องไปในไตรีมาสุที�	2	และ	3	และทำาให้ 
มั�นใจ้ว่าทั �งปีเรีาจ้ะสุามารีถทำาเบี �ยรีับรีวม
ได้ตามเป้าที�	 22,800	 ล้านบาทได้แน่นอน”	
ดรี.อภิสุิทธิ�	กล่าว

3	โค้รีงการี	ขณะที�บริีษััทจ้ะมีการีเปิดตัว	4	โค้รีงการี 
แนวรีาบในช่วงค้รี่�งปีหลังตามแผนงานเดิม
	 สุำาหรีับปัจ้จุ้บันบรีิษััทมียอดขายรีอโอน 
(Backlog)	อย่้รีาว	11,808	ล้านบาท	ซ่ึ่�งจ้ะรัีบร้้ี 
การีโอนกรีรีมสุิทธิ �เข ้ามาในปีนี �ปรีะมาณ	
6,443	ล้านบาท	รีวมทั�งยังมีสุินค้้าพรี้อมขาย
อีกรีาว	25,351	ล้านบาท	อย่างไรีก็ตาม	บรีิษััท 
อย้่รีะหว่างพิจ้ารีณาเป้าหมายการีเติบโตของ 
รีายได้และยอดขายในปี	63	ลงจ้ากเป้าหมายเดิม 
ที�ตั�งเป้ารีายได้ไว้ที�	 10,600	 ล้านบาท	 และ 
ตั�งเป้ายอดขายไว้ที�	11,500	ล้านบาท	เพื�อให ้
สุอดค้ล้องกับภาวะเศรีษัฐกิจ้ในปัจ้จุ้บัน		
 ทั�งนี�		สุถาบันจั้ดอันดับทริีสุ	เรีทติ�ง	ยังให้		SENA	 
อย่้ที�	BBB	เท่าเดิม	โดยปัจ้จุ้บันบริีษััทมีเงิดสุดค้งเหลือ	 
และวงเงินก้้จ้ากธนาค้ารีที�พร้ีอมเบิกใช่อย่้รีาว	 
5,400	 ล้านบาท	 สุ่วนกรีณีที�อัตรีาดอกเบี�ย 
นโยบายมีการีปรัีบลดลงอีก	0.25%	นั�น	บริีษััทมองว่า 
เป็นผลบวกต่อผ้้ปรีะกอบการี	เนื�องจ้ากจ้ะช่วยให้ 
ต้นทุนทางการีเงินลดน้อยลง	รีวมทั�งยังสุ่งผลดีต่อ 
อัตรีาดอกเบี�ยเงินก้้	MLR	ที�ตำ�าลง

หรืีอ	SENA	เปิดเผยว่า	บริีษััทอย่้รีะหว่างทบทวน 
แผนการีเปิดโค้รีงการีใหม่ในปีนี�	 โดยจ้ะเป็น 
ในสุ่วนของ	3	โค้รีงการีขนาดใหญ่ที�เป็นโค้รีงการี 
รี่วมทุนได้แก่	โค้รีงการีปิติสุมเด็จ้เจ้้าพรีะยา,	
โค้รีงการีนิชไพรีด์	บางโพ	และอีก	1	โค้รีงการีใหม่ 
ที�อย่้ในแผนงาน	(New	Project)	ซ่ึ่�งบริีษััทจ้ะพิจ้ารีณา 
ตามค้วามเหมาะสุมของภาวะตลาด	
 โดยก่อนหน้านี�บริีษััทวางแผนเปิดโค้รีงการีใหม่
ในปี			63			จ้ำานวน	10	โค้รีงการี	ม้ลค่้ารีวม		7,500			ล้านบาท 
ซึ่่�งในไตรีมาสุ	 1/63	 ได้เปิดโค้รีงการีใหม่ไปแล้ว	 

SENAลุยเปิ้ด4โครังก๊ารัแนวรัาบี้

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SENA เดินิหนิ้าเปีิดติัว  
4 โครงการแนิวราบติามัแผนิในิช่วงคร้�งปีีหลัง  
แติ่ข้อท์บท์วนิแผนิลงท์ุนิโครงการร่วมัท์ุนิ 
ข้นิาดใหญ่่ 3 โครงการ หวั�นิปัีญ่หาเศรษฐกิจั 
กระท์บภาวะติลาด เติรียมัปีรับเป้ีารายได้และ
ยอดข้ายปีี 63 อีกครั�ง แม้ัมีั Backlog รอรับร้้รายได้ 
อีกกว่า 11,808 ล้านิบาท์ 

างสุาวเกษัรีา	 ธัญลักษัณ์ภาค้ย์	
รีองปรีะธานเจ้้าหน้าที �บรีิหารี	

บรีิษััท	เสุนาดีเวลลอปเม้นท์	จ้ำากัด	(มหาชน)

ธัญัลักัษณ์ภ์าคย์ ์ธัญัลักัษณ์ภ์าคย์ ์

อนนัตนาถรตันอนนัตนาถรตัน

เกษรีาเกษรีา

ดรี.อภิสิิทิธิ์ิ�ดรี.อภิสิิทิธิ์ิ�
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นายกิตติพัันธ์์ ภู้ษัณิวรุรุณิ  กรุรุมการุผู้้้จัีดการุอาวุโส  พัรุ้อมด้วยทีี่มค์ณิะกรุรุมการุ 
บุริุษััที่หัลักที่รัุพัย์โกลเบุล็ก จีำากัด (GBS) เล็งเห็ันถึึงค์วามสำาคั์ญของการุแบุ่งปัน  
และการุช่ัวยเหัล่อสังค์ม จัีดตั�งโค์รุงการุ “GBS ปััน้สุุข สุ้้โควิิด-19” เพ่ั�อแบุ่งปัน 
สิ�งของทีี่�ใช้ัในชีัวิตปรุะจีำาวัน อาทิี่ ข้าวสารุ อาหัารุแห้ัง นำ�าด่�ม นม นำ�าผู้ลไม้ และของใช้ั 
ที่ี�จีำาเป็น รุวมถึึงยังเปิดโอกาสใหั้ผู้้้ที่ี�ปรุะสงค์์จีะปันนำ�าใจีบุรุิจีาค์สิ�งของมาเติม 
ใน“ตู้้้ปััน้สุุข” เพ่ั�อช่ัวยลดภูารุะค่์าใช้ัจ่ีาย และบุรุรุเที่าค์วามเด่อดรุ้อนจีากภูารุะ 
ค่์าค์รุองชีัพั นอกจีากนี�ยังเป็นโอกาสอันดีทีี่�พันักงาน GBS ได้แสดงนำ�าใจีแบุ่งปัน 
ค์วามสุขให้ักับุสังค์ม โดยต้้ปันสุข ดังกล่าวจัีดตั�ง ณิ บุริุเวณิหัน้าบุริุษััที่หัลักที่รัุพัย์ 
โกลเบุล็ก จีำากัด

นายแพัที่ย์อำานาจี เอ่�ออารีุมิตรุ (ทีี่� 2 จีากซ้้าย)  กรุรุมการุและผู้้้อำานวยการุ 
โรุงพัยาบุาล บุมจี.เอกชััยการุแพัที่ย์ (EKH) รัุบุมอบุเค์รุ่�องอุณิหัภู้มิอินฟ์รุาเรุด 
Bascare  จีำานวน 4  ชิั�น จีากคุ์ณินริุนที่ร์ุเดชั ที่วีแสงพัานิชัย์ (ทีี่� 2 จีากขวา) 
รุองกรุรุมการุผู้้้จัีดการุ บุริุษััที่ ไที่ยฮาเบุล อินดัสเตรีุยล จีำากัด ปรุะกอบุธุ์รุกิจี 
ผู้้้ผู้ลิตเค์รุ่�องรุับุโที่รุที่ัศน์ยี�หั้อ Altron และตัวแที่นจีำาหัน่ายเค์รุ่�องอุณิหัภู้ม ิ
อินฟ์รุาเรุด Bascare  เพ่ั�อสนับุสนุนที่างการุแพัที่ย์ในการุต่อส้้กับุไวรัุสโค์วิด-19

q
qโกัลเบล็กั ปััน้สุุข สุ้้โควิิด-19

EKH รัับมอบอุปักัรัณ์์กัารัแพทย์์
ภาพข้่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BM แย้มัผลงานิไติรมัาส์ 2/63  
ใกล้เคียงไติรมัาส์ 1/63 หลังมัีคำาส์ั�งซ่้�อ 
ส์ินิค้าติ่อเนิ้�อง พร้อมัติุนิงานิในิมั้อแล้ว 
จัำานิวนิ 500-800 ล้านิบาท์ ท์ยอยรับร้้รายได้ 
ติ่อเนิ้�องจันิถั้งส์ิ�นิปีี 63  
	 นายธีรีวัต	อมรีธาตรีี	กรีรีมการีผ้้จ้ัดการี	 
บรีิษััท	บางกอกชีทเม็ททัล	 จ้ำากัด	 (มหาชน)	
หรืีอ	BM	เปิดเผยว่า	แน้วโน้มผลการีดำาเนินงาน 
ของบริีษััทในช่วงไตรีมาสุ	2/63	ค้าดว่าจ้ะทำาได้ 
ใกล้เคี้ยงกับไตรีมาสุ	1/63	ที�มีรีายได้	226.63	ล้านบาท	 
และมีกำาไรีสุุทธิ	11.29	ล้านบาท	เนื�องจ้ากบริีษััท 
ยังได้รัีบค้ำาสัุ�งซืึ่�อสิุ�นค้้าเข้ามาอย่างต่อเนื�อง	รีวมทั�ง 
ปัจ้จุ้บันบรีิษััทมีงานในมือที�รีอสุ่งมอบ	(Backlog)	 
อีกปรีะมาณ	500-800	ล้านบาท	ซึ่่�งจ้ะทยอย 
สุ่งมอบให้ล้กค้้าไปจ้นถ่งช่วงสุิ�นปี	63		
	 นอกจ้ากนี�	 บรีิษััทยังมีการีเจ้รีจ้ากับ 
ล้กค้้ารีายใหม่จ้ากทั�งในปรีะเทศ	และต่างปรีะเทศ
อีกหลายรีาย	 เช่น	 ล้กค้้าจ้ากทางตอนเหนือ 
ของสุหรีัฐฯ	 และล้กค้้าจ้ากปรีะเทศแค้นาดา	 
ซึ่่�งบรีิษััทจ้ะมีการีขยายกลุ่มสุินค้้าปรีะเภท 
อุปโภค้บรีิโภค้ในค้รีัวเรีือน

	 สุำาหรีับแผนการีดำาเนินงานของบรีิษััท 
ในช่วงที�เหลือของปีนี�จ้ะเน้นการีพัฒนาโมเดลใหม่ๆ	 
เช่น	 สุินค้้าที�ใช้ในค้รีัวเรีือนที�มีค้วามจ้ำาเป็น 
ในชีวิตปรีะจ้ำาวัน	อย่างกลุ่มบรีรีจุ้ภัณฑ์์ที�เป็นโลหะ  
กล่อง	 ต้้	 ชั�นวางอาหารี	 เนื�องจ้ากมองว่ามี 
ปรีะสุิทธิภาพในการีทำาการีตลาดอย่างมีนัยสุำาค้ัญ
	 “เรีาอยากเห็นนโยบายค้ลายล็อกดาวน์	
เพรีาะจ้ะช่วยให้สิุนค้้าในกลุ่มรัีบเหมาก่อสุร้ีาง 

กลับมาดำาเนินงานต่อได้	โดยเฉพาะงานก่อสุร้ีาง 
รีถไฟฟ้าสุายสุีต่างๆ	 ซึ่่ �งสุ่วนใหญ่บรีิษััทมี 
ออเดอรี์เข้ามาอย่างต่อเนื�อง	สุ่วนสุถานการีณ ์
การีแพรี่รีะบาดไวรีัสุโค้วิด-19	บรีิษััทสุามารีถ 
บริีหารีจั้ดการี	และรัีบมือได้อย่างดี	สุะท้อนจ้าก 
ผลงานในไตรีมาสุ	1/63	และมั�นใจ้ว่าผลปรีะกอบการี 
ไตรีมาสุ	 2/63	 จ้ะอย้่ในรีะดับใกล้เค้ียงกัน”	
นายธีรีวัต	กล่าว

BMด้ลลูก๊ค้าใหม่่ดันผลงานโตแรัง

อมรธัาตรีอมรธัาตรี
ธิ์รีีวัตัธิ์รีีวัตั


