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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - BCPG แย้้มปิิดดีลซื้้�อ 
โรงไฟฟ้าเพิิ่�มอีกอย่้างน้ิอย้ 1โครงการในิปีินีิ�  
พิ่ร้อมมองหาโอกาส์ลงทุ์นิเพิิ่�มเติิมในิภููมิภูาค 
เอเชีีย้ ขณะที์�รอติิดติามความชัีดเจนิการรับซ้ื้�อ 
ไฟฟ้าพิ่ลังงานิลม หลังมีเปิลี�ย้นิตัิวรมว.พิ่ลังงานิ 
คนิใหม่
	 	 	 นายบััณฑิิต	 สะเพีียรชััย	 กรรมการ 
ผู้้�จััดการใหญ่่	บัริษััท	บีัซีีพีีจีั	จัำากัด	(มหาชัน)	หรือ	 
BCPG	เปิิดเผู้ยว่่า	ในช่ัว่งที�เหลืือของปีินี�บัริษััท 
คาดว่่าจัะสามารถปิิดดีลืการซืี�อกิจัการ	(M&A)	
ได�อีกอย่างน�อย	1	โครงการ	โดยจัะเน�นซืี�อกิจัการ 
ที�มีการผู้ลิืตไฟฟ้าอย่้แลื�ว่	เพืี�อสามารถรับัร้�เป็ิน 
รายได�เข�ามาทันที	โดยลื่าสุดบัริษััทได�ลืงนาม 
ในสัญ่ญ่าซืี�อขายหุ�นกับั	บัริษััท	อีเทอร์นิตี�	พีาว่เว่อร์	 
จัำากัด	(มหาชัน)	เพืี�อเข�าลืงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า 
พีลืังงานแสงอาทิตย์	ขนาดกำาลืังการผู้ลืิตตาม 
สัญ่ญ่าซืี�อขายไฟฟ้ารว่ม	20	เมกะวั่ตต์	โดยการ 

BCPGจ่่อปิิดดีลใหม่่1โครงการ
จัับตาท่่าท่ีนโยบายรััฐ

เงิินกู้้�ซอฟท์์โลน..... คุุณชููชูาติิ เพ็็ชูรอำำาไพ็ ประธานกรรมการบริหาร บริษััท เมือำงไทย แคุปปิติอำล 
จำำากัด (มหาชูน) หรือำ MTC ถ่่ายรูปร่วมกับ คุุณธีรวุฒิิ พ็รเลิศกชูกร  ผูู้�ชู่วยผูู้�อำำานวยการฝ่่ายหน่วยธุรกิจำ 
ลูกคุ�าขนาดใหญ่่ 1 และคุุณอำำานาจำ ใจำบุติร พ็นักงานธุรกิจำสััมพั็นธ์ลูกคุ�าขนาดใหญ่่ ธนาคุารอำอำมสิัน 
ในโอำกาสัที� MTC ลงนามเซ็็นสััญ่ญ่าเงินกู�ซ็อำฟท์โลน มูลคุ่า 4,958 ล�านบาท เพื็�อำเพิ็�มสัภาพ็คุล่อำง และ 
ชู่วยเหลือำลูกหนี�รายย่อำยที�ได�รับผู้ลกระทบจำากการระบาดขอำง Covid-19

เล็็งปรัะมููล็พล็ังงานล็มู

ซืี�อหุ�น	99.99%	ในบัริษััท	อาร์พีีวี่	พีลัืงงาน	จัำากัด	 
(RPV)	ซ่ี�งแผู้นการซืี�อกิจัการของบัริษััทจัะยังคง 
เน�นการลืงทุนใน	6	ปิระเทศคือ	ไทย	ลืาว่	เวี่ยดนาม	 
ญ่ี�ปิุ�น	ฟิลืิปิปิินส์	อินโดนีเซีีย	
	 อย่างไรก็ตาม	การลืงทุนโครงการใหม่ 
ในปิระเทศไทยนั�น	บัริษััทยังรอคว่ามชััดเจัน 

จัากนโยบัายของภาครัฐ	หลัืงจัากมีการเปิลีื�ยน 
รัฐมนตรีว่่าการกระทรว่งพีลืังงานคนใหม่	 
โดยตามแผู้นพีัฒนากำาลืังการผู้ลืิตไฟฟ้าของ 
ปิระเทศไทย	(พีีดีพีี	2018)	นั�น	ในปิีนี�จัะต�อง 
เปิิดร ับัซีื �อไฟฟ้าโครงการพีลืังงานลืมอีก	 
90	เมกะว่ัตต์	ซี่�งบัริษััทก็สนใจัเข�าร่ว่มปิระม้ลื	
รว่มทั�งยังได�เตรียมคว่ามพีร�อมในการปิระม้ลื 
โรงไฟฟ้าชุัมชัน	ซ่ี�งกลุ่ืมบัมจั.บัางจัาก	คอร์ปิอเรชัั�น	 
(BCP)	ศ่กษัาพืี�นที�ไว่�จัำานว่น	10	โรง	กำาลัืงการผู้ลิืต 
รว่ม	30	เมกะว่ัตต์	
	 นอกจัากนี �	 บัริษััทยังสนใจัโครงการ 
พีลืังงานลืมเก่าบัริเว่ณเขาค�อ	กำาลืังการผู้ลืิต 
ปิระมาณ	100-200	เมกะวั่ตต์	ที�คณะกรรมการ 
กำากับักิจัการพีลืังงาน	(กกพี.)	ย่ดใบัอนุญ่าต 
ซีื�อขายไฟฟ้า	(PPA)	กลืับัคืนมา	โดยคาดว่่า 
จัะนำาออกมาปิระม้ลืใหม่อีกครั�ง	ทั�งนี�	การเข�าซืี�อ 
กิจัการโซีลืาร์ฟาร์มดังกลื่าว่	เปิ็นไปิตามแผู้น 
กลืยุทธ์์	 5	ปิี	 โดยบัริษััทมีแผู้นการขยายการ 
ลืงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า	แลืะการเร่งพัีฒนา
โครงการที�มีอย้่เดิม	เพีื�อให�ผู้ลืการดำาเนินงาน 
เปิ็นไปิตามเปิ้าหมายที�ว่างไว่�

สะเพียีรชัยัสะเพียีรชัยั
บัณัฑิติบัณัฑิติ
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - IIG มั�นิใจได้รับเสี์ย้งติอบรับที์�ดี 
จากนัิกลงทุ์นิ ในิการเข้าเท์รดวันิแรกติลาด mai  
หลังปิัจจัย้พิ่้�นิฐานิแกร่ง ส์่วนิเงินิท์ี�ได้จาก 
การระดมทุ์นิจะนิำาไปิใช้ีเป็ินิเงินิทุ์นิหมุนิเวีย้นิ  
และรองรับการขย้าย้กิจการ

ายสมชัาย	เมฆะสุว่รรณโรจัน์	ปิระธ์าน 
เจั�าหน�าที�บัริหาร	 ไอแอนด์ไอ	กรุ�ปิ	

จัำากัด	(มหาชัน)	หรือ	 IIG	เปิิดเผู้ยว่่า	บัริษััท 
มั�นใจัว่่าการเข�าซีื�อขายในตลืาดหลืักทรัพีย	์
เอ็ม	 เอ	 ไอ	 ในว่ันนี�(6	ส.ค.63)	จัะได�รับัการ 
ยอมรับัเปิ็นอย่างดีจัากนักลืงทุน	 เนื�องจัาก 
ปิัจัจััยพีื�นฐานที�แข็งแกร่ง	แลืะปิระสบัการณ ์
ในธุ์รกิจัมายาว่นานกว่่า	30	ปีิ	ซ่ี�งการระดมทุน 
ในครั�งนี�จัะทำาให�บัริษััทแข็งแกร่งพีร�อมรับัการ 
ขยายตัว่ของอุตสาหกรรมในอนาคต	 รว่มทั�ง 
บัริษััทมีฐานล้ืกค�าการให�บัริการธุ์รกิจัที�ปิร่กษัา 
แลืะให�บัริการออกแบับัติดตั�งระบับับัริหาร 
จััดการคว่ามสัมพีันธ์์กับัลื้กค�า	 (CRM)	แลืะ 
ให�เช่ัาใชั�ระบับัซีอฟต์แว่ร์จัากทาง	Salesforce	
ซี่�งลื้กค�าส่ว่นใหญ่่เปิ็นธ์นาคารพีาณิชัย์	แลืะ

นิ

นิ

กลืุ่มบัริษััทธ์ุรกิจัปิระกันภัยแลืะปิระกันชัีว่ิต	
บัริษััทตั�งเปิ้าจัะมีรายได�ในปิี	63	เติบัโต	25%
	 ทั�งนี�	เงินที�บัริษััทจัะได�จัากการระดมทุน 
จัำานว่น	165	ลื�านบัาทในครั�งนี�	บัริษััทจัะนำาไปิใชั� 
ในการพีัฒนาแลืะเพีิ�มศ้นย์พีัฒนาซีอฟต์แว่ร์	 
(Development	Center)	ไปิยังภ้มิภาคต่างๆ 
ในปิระเทศ	รว่มทั�งจัะมีการก่อตั�ง	Innovation	Lab	 
ในการวิ่จััยแลืะพัีฒนาแอพีพีลิืเคชัั�นของบัริษััท	
รว่มถ่งใชั�เป็ินเงินหมุนเวี่ยนในการดำาเนินธุ์รกิจั	

แลืะรองรับัโครงการต่างๆ	ในอนาคต
	 สำาหรับัผู้ลืปิระกอบัการของบัริษััทในช่ัว่ง 
ระหว่่างปิี	60-62	ที�ผู้่านมา	มีอัตราการเติบัโต 
เฉลีื�ยของรายได�อย่้ที�	50.26%	อัตรากำาไรขั�นต�น 
เฉลีื�ย	28.31%	แลืะอัตรากำาไรสุทธิ์เฉลีื�ย	11.42%	 
โดยในช่ัว่งไตรมาส	1/63	กลุ่ืมบัริษััทมีกำาไรขั�นต�น
อย่้ที�	31.84	ลื�านบัาท	กำาไรสุทธิ์	10.27	ลื�านบัาท	 
แสดงให�เห็นถ่งฐานะการเงินที�แข็งแกร่ง	แลืะ 
การเติบัโตอย่างต่อเนื�อง					

ของอัตราเงินเฟ้อทั�ว่ไปิมีแนว่โน�มติดลืบัในปีินี�	 
แต่มีแนว่โน�มกลัืบัส่้กรอบัเป้ิาหมายในช่ัว่งปีิ	64	 
ตามที�ปิระเมินไว่�	ขณะที�เสถียรภาพีระบับัการเงิน 
เปิราะบัางมากข่�นตามภาว่ะเศรษัฐกิจั	
 นอกจัากนี�	คณะกรรมการฯ	เห็นว่่านโยบัาย 
การเงินที�ผู่้อนคลืายมากตั�งแต่ต�นปีิ	63	มาตรการ 
การคลืังของรัฐบัาลื	รว่มทั�งมาตรการการเงิน 
แลืะสินเชืั�อที�ออกมาเพิี�มเติม	ช่ัว่ยบัรรเทาผู้ลืกระทบั 
ที�เกิดข่�นแลืะจัะสนับัสนุนการฟ้�นตัว่ของเศรษัฐกิจั 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – คณะกรรมการ กนิง. 
ไม่เสี์ย้งแติก คงอัติราดอกเบี�ย้นิโย้บาย้ไว้ที์�  
0.50% ติามเดิม หลังมองเศรษฐกิจเริ�ม 
ท์ย้อย้ฟ้�นิตัิวหลังรัฐบาลผ่่อนิคลาย้มาติรการ 
ล็อกดาวน์ิ ในิส่์วนิของอัติราเงินิเฟ้อมีแนิวโน้ิม 
ติิดลบในิปีินีิ� แต่ิหวังปีิหน้ิากลับเข้าสู่์กรอบ 
เปิ้าหมาย้ พิ่ร้อมติิดติามภูาวะเศรษฐกิจ 
อย้่างใกล้ชีิด ย้้นิย้ันิพิ่ร้อมใชี้เคร้�องม้อ 
ท์างการเงินิเพิ่ิ�มเติิมหากจำาเปิ็นิ

ายทิตนันทิ�	มัลืลืิกะมาส	เลืขานุการ	
คณะกรรมการนโยบัายการเงิน	(กนง.)	 

เปิิดเผู้ยว่่า	ที�ปิระชัุม	กนง.	ว่านนี�	(5ส.ค.)	มีมติ 
เปิ็นเอกฉันท์ให�คงอัตราดอกเบัี�ยนโยบัายไว่�ที�	
0.50%	ต่อปิี	โดยปิระเมินว่่าเศรษัฐกิจัไทยม ี
แนว่โน�มทยอยฟ้ �นตัว่ตามการผู้่อนคลืาย
มาตรการคว่บัคุมการระบัาดของโคว่ิด-19	
ในปิระเทศ	แลืะการทยอยฟ้�นตัว่ของกิจักรรม 
ทางเศรษัฐกิจัทั�ว่โลืก	แต่ยังต�องระวั่งคว่ามเสี�ยง 
จัากโอกาสเกิดการระบัาดระลือกที�สอง	ในส่ว่น 

กนง.ม่าตาม่นัดคงดอกเบีี้�ย0.50%
ได�หลัืงการระบัาดคลีื�คลืาย	เอื�อให�อัตราเงินเฟ้อ 
กลืับัส้่กรอบัเปิ้าหมาย	แลืะลืดคว่ามเสี�ยงต่อ 
เสถียรภาพีระบับัการเงิน	จ่ังเห็นคว่รให�คงอัตรา 
ดอกเบัี�ยนโยบัายไว่�ในการปิระชัุมครั�งนี�	แลืะ 
เห็นว่่าคว่รผู้ลัืกดันให�สถาบัันการเงินเร่งปิรับัปิรุง 
โครงสร�างหนี�ทั�งหนี�ครัว่เรือนแลืะธุ์รกิจัให�เกิดผู้ลื 
ในว่งกว่�างมากข่�น	แลืะเร่งรัดการให�สินเชืั�อผู่้าน 
โครงการต่างๆ	เพีื�อแก�ปิัญ่หาสภาพีคลื่องให� 
ตรงจัุดแลืะทันการณ์
	 อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการฯ		จัะติดตาม 
พีัฒนาการของการขยายตัว่ทางเศรษัฐกิจั	 
อัตราเง ินเฟ้อ	 เสถียรภาพีระบับัการเง ิน	
แลืะปัิจัจััยเสี�ยงต่างๆ	ทั�งจัากเศรษัฐกิจัต่างปิระเทศ	
ผู้ลืกระทบัจัากการระบัาดของโควิ่ด-19	รว่มถ่ง 
ปิระสิทธิ์ผู้ลืของมาตรการการคลัืงแลืะมาตรการ 
ด�านการเงินแลืะสินเชืั�อ	เพืี�อปิระกอบัการดำาเนิน 
นโยบัายการเงินในระยะต่อไปิ	 โดยพีร�อมใชั� 
เครื�องมือนโยบัายการเงินที�เหมาะสมเพีิ�มเติม
หากจัำาเปิ็น

IIGมั่�นใจ่เทรดวัันแรกตอบี้รับี้ดี

มัลัลกิะมัาส มัลัลกิะมัาส 

เมัฆะสวุรรณโรจน์์เมัฆะสวุรรณโรจน์์

ทิตินันััทิิ�ทิตินันััทิิ�

สมชาย สมชาย 
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บริษััท สัแกน อำินเติอำร์ จำำากัด (มหาชูน) หรือำ SCN นำาโดย ดร.ฤทธี กิจำพ็ิพ็ิธ 
ประธานเจำ�าหน�าที�บริหาร พ็ร�อำมคุณะกรรมการบริษััทฯ จำัดการประชูุมสัามัญ่ 
ผูู้�ถื่อำหุ�นประจำำาปี 2563 เพื็�อำรายงานผู้ลการดำาเนินงานขอำงบริษััทในรอำบปี 2562  
พ็ร�อำมมาติรการป้อำงกันโรคุโคุวิด19 เพ็ื�อำคุวามปลอำดภัยขอำงผูู้�ร่วมประชูุม  
ณ ห�อำงประชุูมซ็าลอำน เอำ โรงแรมสัวิสัโซ็เทล เลอำ คุอำงคุอำร์ด กรุงเทพ็ฯ พ็ร�อำมทั�ง 
คุาดว่าผู้ลประกอำบการปี 2563 จำะเติิบโติอำย่างแข็งแกร่งและยั�งยืน

นายสัวัสัดิ� นฤวรวงศ์ รอำงกรรมการผูู้�จัำดการใหญ่่ และ Chief Life Operation  
Officer บริษััท ไทยประกันชูีวิติ จำำากัด (มหาชูน) และรอำงศาสัติราจำารย์ 
นายแพ็ทย์โอำฬาร พ็รหมลิขิติ รอำงอำธิการบดีฝ่่ายพ็ัฒินาศักยภาพ็นิสัิติ 
มหาวิทยาลัยศรีนคุรินทรวิโรฒิ ร่วมพิ็ธีลงนามประกันอุำบัติิเหตุิกลุ่ม เพื็�อำให� 
คุวามคุุ�มคุรอำงแก่นิสัิติมหาวิทยาลัยศรีนคุรินทรวิโรฒิ จำำานวน 25,308 คุน 
เงินเอำาประกันภัยรวม 2,783,880 บาท ซ่็�งบริษััทฯ ให�คุวามคุุ�มคุรอำงต่ิอำเนื�อำง 
เป็นปีที� 6

q
qSCN ประชุุมผู้้�ถืือหุุ้�นประจำำ�ปี 2563

ไท์ยประกัู้นชีุวิิต คุุ้�มคุ้รองินิสิิต มศวิ.

ภูาพิ่ข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – CIMBT ปิระเมินิเศรษฐกิจ 
ภููมิภูาคอาเซีื้ย้นิยั้งแกร่ง และจะกลับมาฟ้�นิตัิว
ได้เร็วข้�นิในิปิี 64 คาดเห็นิกระแส์ควบรวม
กิจการเพ้ิ่�อรักษาธุุรกิจ เพิิ่�มความแข็งแกร่ง  
พิ่ร้อมนิำา ASEAN PLATFORM ให้การส์นัิบส์นุินิ 
ลูกค้าแบบครบวงจร
	 นายพีรชััย	 ปิัทมินทร	 รองกรรมการ 
ผู้้�จััดการใหญ่่	บัรรษััทธุ์รกิจัแลืะว่าณิชัธ์นกิจัธุ์รกิจั
ขนาดใหญ่่	ธ์นาคาร	ซีีไอเอ็มบีั	ไทย	จัำากัด	(มหาชัน)	 
หรือ	CIMBT	เปิิดเผู้ยว่่า	จัากภาว่ะเศรษัฐกิจั 
ในปิัจัจัุบัันที�ชัะลือตัว่อย่างรุนแรงเนื�องจัาก 
ได�รับัผู้ลืกระทบัจัากการระบัาดของไว่รัสโควิ่ด-19	 
จั่งทำาให�ภาคธ์ุรกิจัมีการปิรับัตัว่โดยจัะมุ่งเน�น 
ในธ์ุรกิจัที�บัริษััทมีคว่ามเชัี�ยว่ชัาญ่	แลืะเลืือก 
ลืงทุนในปิระเทศที�มีศักยภาพีเปิ็นหลืัก	รว่มทั�ง 
คาดว่่าจัะเริ�มเห็นแนว่โน�มของธุ์รกิจัขนาดกลืาง 
ที�ร่ว่มมือกันเพีื�อคว่ามอย้่รอด	จั่งเปิ็นโอกาส 
ที�บัริษััทขนาดใหญ่่ในไทยที�มีคว่ามพีร�อม	จัะเข�าซืี�อ 
กิจัการเพีื�อเติบัโตแลืะขยายฐานธ์ุรกิจัออกไปิ 
ในภ้มิภาคอาเซีียน	
 ทั�งนี�	ธ์นาคารมีจุัดแข็งคือ	ASEAN	PLATFORM	 
ที�เกิดจัากการทำางานร่ว่มกันระหว่่างทีมงาน 
ระดับัภ้มิภาคของซีีไอเอ็มบีักรุ�ปิที�มีคว่ามเชีั�ยว่ชัาญ่	 
มีคว่ามเข�าใจัลื้กค�า	โดยมีเครือข่ายทั�งในแลืะ 

นอกภ้มิภาค	ทำาให�สามารถแนะนำาแลืะส่งต่อ 
ลื้กค�าระหว่่างกัน	 เพีื�อสนับัสนุนธ์ุรกรรมทาง 
การเงินให�ลื้กค�าไทยไปิเติบัโตในต่างปิระเทศ	 
เริ �มตั �งแต่สนับัสนุนสินเชัื �อ	 เทรดไฟแนนซี์	 
การคว่บัรว่มกิจัการ	ว่าณิชัธ์นกิจั	ไปิจันถ่งบัริหาร 
คว่ามเสี�ยงทางการเงิน	รว่มทั�งยังสามารถสร�าง 
ม้ลืค่าเพิี�มด�ว่ยการสร�างคว่ามร้�แลืะโอกาสในการ 
ทำาธุ์รกิจั	พีร�อมปิระสานงานเพืี�อตามไปิสนับัสนุน 
ลื้กค�าในตลืาดที�ลื้กค�าไปิขยายธ์ุรกิจั
	 ด�านดร.อมรเทพี	จัาว่ะลืา	ผู้้�ช่ัว่ยกรรมการ 
ผู้้�จััดการใหญ่่	สำานักว่ิจััย	ธ์นาคาร	ซีีไอเอ็มบัี	ไทย	 

กล่ืาว่ว่่า	ปีิหน�าจัะเห็นเศรษัฐกิจัแต่ลืะปิระเทศ 
ในภ้ม ิภาคนี �ฟ ้ �นต ัว่ได �เร ็ว่	 แลืะเร ็ว่กว่ ่า 
ปิระเทศตะว่ันตก	โดยอาศัยกำาลืังซีื�อจัากคน 
ในปิระเทศเปิ็นสำาคัญ่	ไม่ว่่าจัะเปิ็นอินโดนีเซีีย	
แลืะเว่ียดนาม	ที�มีปิระชัากรในปิระเทศมาก	
ทำาให�กำาลัืงซืี�อในปิระเทศส้ง	อีกทั�งแต่ลืะปิระเทศ 
ในอาเซีียนค�าขายภายในภ้มิภาคกันค่อนข�างมาก	 
แม�โดนผู้ลืกระทบัโคว่ิด-19	ทำาให�เกิดปิัญ่หา 
เศรษัฐกิจัหดตัว่	แต่ปิีหน�าถือว่่าปิระเทศต่างๆ	 
ในภ้มิภาคอาเซีียนก็ยังมีศักยภาพีในการฟ้�นตัว่ 
ได�อย่างรว่ดเร็ว่

CIMBTจั่บี้ตาภาคธุุรกิจ่ทำาดีลM&A
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