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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ -  NER ปรัับหมากธุุรักิจ 
รัับมือปัจจัยลบจากเศรัษฐกิจและโควิด-19  
หวังดันิรัายได้ขึ้้�นิส์่�รัะดับ 17,000 ล้านิบาท์ 
ตามเป้าหมาย พร้ัอมตั�งที์มเฉพาะกิจในิการั
ด่แลล่กค้าเก�า และคัดล่กค้าใหม�ที์�มีคุณภาพ 
ด้านิโรังงานิผลิตก๊าซชีีวภาพเริั�มรัับร้่ัรัายได้ 
เข้ึ้ามาแล้ว 1 แห�ง และอย่�รัะหว�างดำาเนิินิการั 
ก�อส์รั้างอีก 1 แห�ง กำาลังผลิต 2 เมกกะวัตต์ 
	 นายชููวิิทย์	 จึึงธนสมบููรณ์์	 ประธาน 
เจ้ึาหน้าท่�บูริหาร	บูริษััท	นอร์ทอ่ส	รับูเบูอร์	จึำากััด	 
(มหาชูน)	หรือ	NER	เปิดเผยวิ่า	บูริษััทได้ปรับู 
แผนธุรกัิจึเพื่ื�อให้สอดคล้้องกัับูสถานกัารณ์์
ในปัจึจึุบูัน	 โดยเฉพื่าะกัารระบูาดของไวิรัส 
โควิิด-19	 แล้ะกัารชูะล้อตััวิของเศรษัฐกัิจึ	
โดยต้ัองกัารให้สถานะทางกัารเงิน	แล้ะผล้กัาร 
ดำาเนินงานสามารถเตัิบูโตัอย่างแข็งแกัร่ง	
	 ซึึ่�งเบืู�องต้ันบูริษััทได้จัึดตัั�งท่มเพืื่�อเข้าหา 

กัลุ่้มลู้กัค้าเดิม	รวิมถึงม่กัารคัดกัรองลู้กัค้าใหม่	
ซึ่ึ�งกัารชูำาระเงินในกัารซึ่ื�อสินค้านั�นจึะเป็นกัาร 
ล็้อคราคาแล้ะชูำาระเงินล่้วิงหน้า	จึึงมั�นใจึได้ว่ิา 
บูริษััทสามารถจัึดกัารสถานกัารณ์์ต่ัางๆ	ได้อย่าง 
ม่ประสิทธิภาพื่สูงสุด
	 สำาหรับูทิศทางผล้กัารดำาเนินในปี	 63	

NERคอนเฟิิร์์มร์ายได้้แตะ1.7หม่�นล้้าน
อััพกำำ�ลัังผลัิตดัันยอัดัข�ย

“ตู้้�ปัันอ่ิ่�ม ปัันสุุข”.... ผู้้�บริิหาริและพนัักงานัเครืิอเจริิญโภคภัณฑ์์ จัดโคริงการิ “ซีีพีี ปัันอ่ิ่�ม ปัันสุุข” 
ตัั้�งต้ั้�ปัันัอิ�ม ปัันัสุุข บริริจุข�าวสุาริ อาหาริแห�ง และเครืิ�องดื�ม เพื�อแบ่งปัันัและบริริเทาความเดือดริ�อนั 
ให�ผู้้�ได�รัิบผู้ลกริะทบจากวิกฤตั้โควิด-19 ในัย่่านัตั้ริอกจันัทน์ั ได�อิ�มท�องและอิ�มใจ พริ�อมเชิิญชิวนัผู้้�ท่�ม่
กำาลังช่ิวย่เหลือผู้้�อื�นัมาร่ิวมแบ่งปัันั สุ่งเสุริิมสัุงคมเกื�อก้ล สุริ�างความสุุขทั�งผู้้�ให�และผู้้�รัิบ

บูริษััทยังมั �นใจึวิ่ารายได้รวิมจึะทำาได้ตัาม 
เป้าหมายท่�ตัั�งไวิ้ท่�	17,000	ล้้านบูาท	เตัิบูโตั	 
50%	จึากัปีกั่อน	แล้ะคาดวิ่ายอดขายจึะอยู่ท่�	
365,000	ตััน	
	 ส่วินควิามควิามคืบูหน้าโรงงานผล้ิตั 
ยางอัดแท่งแล้ะยางอัดแท่งแบูบูผสม	 ซึ่ึ�งม ่
กัำาล้ังกัารผล้ิตั	172,800	ตัันตั่อปีนั�น	ขณ์ะน่� 
ได้เริ�มเดินเครื�องผลิ้ตัแล้้วิ	แล้ะส่งผล้ให้ปัจึจุึบัูน 
บูร ิษั ัทม ่กั ำาล้ ังกัารผล้ ิตัรวิมเพื่ ิ �มข ึ �นเป ็น	 
465,600	 ตัันตั่อปี	 จึากักั่อนหน้าน่�ม่กัำาล้ัง 
กัารผล้ิตัอยู่ท่�	 292,800	 ตัันตั่อปี	 แตั่ในปีน่� 
คาดวิ่าจึะม่กัารใชู้กัำาล้ังกัารผล้ิตัของโรงงาน 
แห่งใหม่ราวิ	70%	ของกัำาล้ังกัารผล้ิตัทั�งหมด	 
แล้ะจึะใชู้กัำาล้ังกัารผล้ิตัเตั็ม	100%	ในปี64
	 ในส่วินของควิามคืบูหน้าโครงกัารผล้ิตั 
ก๊ัาซึ่ชู่วิภาพื่	2	แห่ง	ได้แก่ั	โครงกัาร	BIOGAS	ANC	 
กัำาล้ังกัารผล้ิตั	2	เมกัะวิัตัตั์	ปัจึจึุบูันได้เริ�มรับูรู ้
รายได้เข้ามาบูางส่วินแล้้วิ	 ขณ์ะท่�โครงกัาร	 
BIOGAS	HOCHREITER	กัำาลั้งกัารผลิ้ตั	2	เมกัะวัิตัต์ั	 
คาดวิ่ากัารกั่อสร้างจึะดำาเนินกัารแล้้วิเสร็จึ 
ในเร็วิๆ	น่�	ซึึ่�งบูริษััทจึะเริ�มรับูรู้รายได้เข้ามาทันท่ 
หล้ังจึากัเริ�มกัระบูวินกัารผล้ิตั

เดัินเครื่่�อังผลัิตกำ๊�ซชีีวภ�พ

ชููวิทิย์ ์ชููวิทิย์ ์
จึงึธนสมบููรณ์์จึงึธนสมบููรณ์์
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SCB ส์�องการัลงท์ุนิ 
ส์ัปดาห์นิี�ยังมีความผันิผวนิ รัับแรังกดดันิ
จากปัญหาความขัึ้ดแย้งขึ้องส์หรััฐฯ กับจีนิ 
แต�มองตลาดหุ้นิยังมีปรัะเด็นิหนิุนิจาก 
กิจกรัรัมท์างเศรัษฐกิจท์ี�เรัิ�มกลับมาฟื้้�นิตัว 
ด้านิตลาดหุ้นิไท์ยรัับแรังบวกจากการัผ�านิ
รั�างพ.รั.ก.ก่้เงินิ 1.9 ล้านิล้านิบาท์
	 บูทวิิเคราะห์กัารล้งทุนจึากัทาง	Chief	
Investment	 Officer	 ธนาคารไทยพื่าณ์ิชูย์	
จึำากััด	(มหาชูน)	หรือ	SCB	ระบูุวิ่า	กัารล้งทุน 
ในสัปดาห์น่�	ประเมินว่ิาตัล้าดหุ้นโล้กัยังม่แนวิโน้ม 
เคล้ื�อนไหวิผันผวิน	แล้ะได้รับูแรงกัดดันจึากั 
ควิามตึังเคร่ยดระหว่ิางสหรัฐฯ-จ่ึน	ท่�ยังคงม่อยู่	
หล้ังจึากัท่�ประชูุมสภาประชูาชูนแห่งชูาตัิจึ่น	
(NPC)	ม่มติัเห็นชูอบูให้ม่กัารบัูงคับูใชู้กัฎหมาย 
ควิามมั�นคงแห่งชูาติัฉบัูบูใหม่ในฮ่่องกัง	ขณ์ะท่� 
ประธานาธิบูด่ทรัมป์	 ได้ประกัาศตัอบูโตั้ด้วิ
ยกัารยกัเล้ิกัสถานะพื่ิเศษัของฮ่่องกัง	รวิมถึง 
ควิามผันผวินจึากัเหตุักัารณ์์ประท้วิงในสหรัฐฯ	

SCBส่่องตล้าด้ห้้นท่ั่�วโล้กผ่ันผัวน

นิ

	 อย่างไรกั็ตัาม	 ตัล้าดหุ ้นอาจึได้ร ับู 
แรงหนุนบูางส่วินจึากั	 ควิามคาดหวิังวิ่า 
กิัจึกัรรมทางเศรษัฐกิัจึจึะค่อยๆ	ฟ้ื้�นตััวิ	จึากักัาร 
ทยอยผ่อนคล้ายมาตัรกัาร	lockdown	แล้ะยังม่ 
แรงหนุนจึากัควิามคาดหวิังในกัารพื่ัฒนา 
วิัคซึ่่น	หรือยาตั้านไวิรัสโควิิด-19	รวิมถึงกัารท่� 
ธนาคารกัล้าง	แล้ะรัฐบูาล้ต่ัางๆ	ยังส่งสัญญาณ์ 
ดำาเนินนโยบูายกัารเงินกัารคล้ังเชูิงผ่อนคล้าย	 
แล้ะพื่ร้อมออกัมาตัรกัารอื �นๆ	 เพื่ิ �มเตั ิม	 
หากัจึำาเป็นเพื่ื �อชู่วิยบูรรเทาผล้กัระทบูจึากั 
ไวิรัสโควิิด-19

	 ขณ์ะท่�ราคานำ�ามันดิบู	WTI	ม่แนวิโน้มฟ้ื้�นตััวิ	 
จึากัอุปสงค์นำ �ามันท่ �ม่แนวิโน้มปรับูเพื่ิ �มขึ �น	 
หล้ังหล้ายประเทศเริ �มผ่อนคล้ายมาตัรกัาร	 
lockdown	กัารผลิ้ตันำ�ามันในสหรัฐฯ	ท่�ม่แนวิโน้ม 
ล้ดล้ง	ตัามจึำานวินแท่นขุดเจึาะนำ�ามันดิบูท่�ม่ 
กัารใชู้งานในสหรัฐฯ	ท่�ปรับูล้ดล้งต่ัอเนื�อง	รวิมถึง 
ควิามคาดหวิังวิ่ากัลุ้ ่มประเทศโอเปกัแล้ะ 
ชูาตัิพื่ันธมิตัร	 อาจึม่กัารขยายเวิล้าปรับูล้ด 
กัำาล้ังกัารผล้ิตันำ�ามันออกัไปอ่กั	1-3	เดือน	
	 สำาหรับูตัล้าดหุ้นไทย	อาจึได้รับูแรงหนุน
ระยะสั�นจึากัควิามคาดหวัิงกิัจึกัรรมทางเศรษัฐ
กิัจึของไทยจึะฟ้ื้�นตััวิต่ัอเนื�อง	หลั้งศูนย์บูริหารส
ถานกัารณ์์โควิิด-19	(ศบูค.)	ประกัาศผ่อนปรน
มาตัรกัารสกััดกัันกัารแพื่ร่ระบูาดของเชืู�อไวิรัสโ
ควิิด-19	ในระยะท่�	3	ตัั�งแต่ัวัินท่�	1	มิ.ย.	น่�	ขณ์ะ
ท่�กัารประชุูมสภาผู้แทนราษัฎรล้งมติัอนุมัติัพื่ร
ะราชูกัำาหนด	(พื่.ร.กั.)	กัู้เงิน	3	ฉบูับู	วิงเงินรวิม	
1.9	ล้้านล้้านบูาท	เพื่ื�อเย่ยวิยาแล้ะฟื้้�นฟืู้เศรษั
ฐกัิจึจึากัผล้กัระทบูของโควิิด-19

ทยอยออกัมาอย่างต่ัอเนื�อง	โดยคาดว่ิาจึะม่กัาร 
เปิดประมูล้งานคิดเป็นมูล้ค่ารวิมประมาณ์ 
50,000	ล้้านบูาท	เชู่น	งานของกัารไฟื้ฟ้ื้าฝ่่ายผลิ้ตั 
แห่งประเทศไทย	(กัฟื้ผ.)	มูล้ค่าราวิ	40,000	ล้้านบูาท	 
งานของกัารไฟื้ฟื้้าส่วินภูม ิภาค	 (กัฟื้ภ.)	 
มูล้ค่าราวิ	7,000	ล้้านบูาท	แล้ะงานเกั่�ยวิกัับู 
กัารย้ายสายไฟื้ฟ้ื้าล้งใต้ัดิน	มูล้ค่าราวิ	3,000	ล้้านบูาท	 
 ขณ์ะท่�ล่้าสุด	ท่�ประชุูมคณ์ะรัฐมนตัร่	(ครม.)	 
ม่มตัิอนุมัตัิให้	กัฟื้ภ.	ดำาเนินโครงกัารพื่ัฒนา 
ระบูบูส่งแล้ะจึำาหน่ายระยะท่�	2	วิงเงินล้งทุน 
รวิม	 77,334	 ล้้านบูาทงานกัารกั่อสร้าง 
สถาน่ไฟื้ฟ้ื้าระบูบูสายส่งหรือ	115	เคว่ิ	ระบูบูจึำาหน่าย 
แรงสูง	22/33	เควิ่	แล้ะระบูบูจึำาหน่ายแรงตัำ�า 
ในพืื่�นท่�ของ	กัฟื้ภ.	12	เขตัทั�วิประเทศ	ระยะเวิล้า 
ดำาเนินกัาร	 6	 ปี	 (63-68)	 มองวิ่าจึะเป็น 
ส่วินผล้ักัดันให้ผล้ประกัอบูกัารของบูริษััท 
ม่กัารเติับูโตัอย่างแข็งแกัร่ง	เนื�องจึากัม่โอกัาส 
เข้ารับูงามากัขึ�น	เพื่ราะบูริษััทม่ควิามเชู่�ยวิชูาญ	 
แล้ะม่ประสบูกัารณ์์เข้ารับูงานของหน่วิยงาน 
ดังกัล้่าวิอย่างตั่อเนื�อง

บูริษััทได้ล้งนามในสัญญาจ้ึางออกัแบูบู	จัึดหา	
กั่อสร้าง	 ตัิดตัั �งแล้ะทดสอบูระบูบู	 Power	 
Distribution	System	 from	CUP-4	 to	GC	 
Oxirane	 (2nd	 Feeder)	 กัับูทางบูริษััท	
โกัล้บูอล้	เพื่าเวิอร์	ซึ่ินเนอร์ย่�	จึำากััด	(มหาชูน)	
หรือ	GPSC	มูล้ค่างานกัวิ่า	132.68	ล้้านบูาท	 
ส่งผล้ให้ปัจึจุึบัูนบูริษััทม่งานในมือรอรับูรู้รายได้	 
(Backlog)	เพื่ิ�มขึ�นเป็น	3,707	ล้้านบูาท
	 สำาหรับูแผนกัารดำาเนินธุรกัิจึในชู่วิง 
ท่�เหลื้อของปีน่�	คาดว่ิาจึะม่งานใหม่ๆ	ของภาครัฐ 

DEMCOส่อยงานใหม่132ล้.เข้้าพอร์์ต

นิิวส์์ คอนิเน็ิค -DEMCO เซ็นิรัับงานิก�อส์ร้ัาง- 
ติดตั�ง และท์ดส์อบรัะบบไฟื้ฟื้้าม่ลค�ากว�า  
132.68 ล้านิบาท์ หนุินิ Backlog เพิ�มข้ึ้�นิเป็นิ  
3,707 ล้านิบาท์ ขึ้ณะที์�ภาพรัวมธุุรักิจมีโอกาส์ 
เติบโตต�อเนืิ�องในิชี�วงคร้ั�งปีหลัง คาดหนิ�วยงานิ 
ภาครััฐท์ยอยเปิดปรัะม่ลงานิใหม�ต�อเนืิ�อง 
คิดเป็นิม่ลค�างานิกว�า 50,000 ล้านิบาท์ 

ายพื่งษั์ศักัดิ�	 ศิริคุปตั์	 ประธาน 
เจ้ึาหน้าท่�บูริหาร	บูริษััท	เด็มโก้ั	จึำากััด	 

(มหาชูน)	DEMCO	เปิดเผยว่ิา	เมื�อวัินท่�	1	มิ.ย.63	

ศิิริคุปุต์ ์ศิิริคุปุต์ ์
พงษ์ศ์ักัดิิ์�พงษ์ศ์ักัดิิ์�
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นัาย่สุุวัชิชัิย่ พิทักษ์์วงศาภริณ์ กริริมการิผู้้�จัดการิ บริิษั์ท แอตั้ลาสุ ออย่ล์ จำากัด และ 
กริริมการิผู้้�จัดการิ บริิษั์ท โอลิมปััสุ ออย่ล์ จำากัด ในัเครืิอ บมจ.พ่ท่จ่ เอนัเนัอย่่ หรืิอ PTG)  
ริับมอบนัำ�าดื�มเทสุโก� จำานัวนั 8,400 ขวด จากนัางสุาว จุฬาภริณ์ ตั้ันัปัริะสุาท  
ผู้้�จัดการิอาวุโสุ บริิษั์ท เอก-ชัิย่ ดิสุทริิบิวชัิ�นั ซิิสุเทม จำากัด หรืิอ “เทสุโก้� โลตัู้สุ” 
เพื�อร่ิวมโคริงการิ “พีีที ตู้้�ปัันสุุข ปัันนำ��ใจ” ณ สุถาน่ั LPG PT วังทองหลาง 3 
เมื�อเร็ิวๆ น่ั�

บริิษั์ท กรุิงเทพปัริะกันัภัย่ จำากัด (มหาชินั) หรืิอ BKI โดย่นัาย่ย่งยุ่ทธ นิัสุุทธิวริริณ  
ผู้้ �จัดการิสุาขาสุริะบุริ่ ธุริกิจสุาขาและการิริ่วมทุนั เปั็นัผู้้ �แทนับริิษ์ัทฯ  
มอบสิุนัไหมทดแทนัปัริะกันัภัย่อุบัติั้เหตุั้สุ่วนับุคคล จำานัวนั 1,239,187.50 บาท  
ให�แก่นัางศร่ิสุุดา เข่ย่วเม่นั ผู้้�รัิบปัริะโย่ชิน์ั ซ่ิ�งเป็ันับุตั้ริของนัางจงจิตั้ริ ศร่ิโสุภา 
ผู้้�เอาปัริะกันัภัย่ท่�ปัริะสุบอุบัตั้ิเหตัุ้เสุ่ย่ชิ่วิตั้ โดย่ม่นัาย่ชิัย่ณริงค์ คงลาภ  
ผู้้�จัดการิธนัาคาริกรุิงเทพ จำากัด (มหาชินั) สุาขาแก่งคอย่ ร่ิวมมอบสิุนัไหมทดแทนั 
และเป็ันัสัุกข่พย่านั

q
qPT LPG จับมือิ่ เทสุโก้� โลตู้ัสุ ลุย “พีีที ตู้้�ปัันสุุข ปัันน�ำ�ใจ”

BKI มอิ่บสุ่นไหม PA ก้ว่่� 1.2 ล��นบ�ท
ภาพขึ้�าว

นิ

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - “คมนิาคม” ผุดโปรัเจ็กต ์
โครังส์รั้างพื �นิฐานิ EEC เฟื้ส์ 2 รัวม  
106 โครังการั วงเงินิกว�า 2.5 แส์นิล้านิบาท์  
ลุยศ้กษารัะบบรัถไฟื้รัางเบาเชืี�อมไฮส์ปีดเท์รันิ  
หนุินิท์�องเที์�ยว ส์ร้ัางรัถไฟื้ท์างค่� ขึ้นิส์�งสิ์นิค้า 
เชืี�อมนิิคมอุตส์าหกรัรัม-ท์�าเรืัอแหลมฉบัง 

ายชัูยวัิฒน์	ทองคำาคูณ์	ปลั้ดกัระทรวิง 
คมนาคม	 เปิดเผยวิ่า	 ท่ �ประชูุม 

คณ์ะทำางานจึัดทำาแผนโครงกัารพื่ื�นฐานเขตั
พื่ัฒนาพื่ิเศษัภาคตัะวิันออกั	(EEC)	ระยะท่�	2	 
ได้หารือถึงแผนล้งทุนโครงสร้างพื่ื�นฐานเพื่ื�อ
สนับูสนุนโครงกัารล้งทุนขนาดใหญ่ในพื่ื�นท่�	
EEC	อาทิ	โครงกัารพื่ัฒนาท่าอากัาศยานนา 
นาชูาจึติัอู่ตัะเภาแล้ะเมืองกัารบิูนภาคตัะวัินออกั	 
โครงกัารพื่ัฒนาท่าเรือแหล้มฉบูังเฟื้ส	3		แล้ะ 
รถไฟื้ควิามเร็วิสูง	(ไฮ่สปีดเทรน)	เชืู�อมสามสนามบิูน	 
(ดอนเมือง	สุวิรรณ์ภูมิ	อู่ตัะเภา)
 โดยสำานักังานนโยบูายแล้ะแผนกัารขนส่ง 
แล้ะจึราจึร	(สนข.)	ได้นำาเสนอโครงกัารพัื่ฒนา 
ระบูบูราง	นำ�า	เรือ	แล้ะอากัาศ	รวิมจึำานวิน	106	โครงกัาร	 
วิงเงินรวิมกัว่ิา	2.52	แสนล้้านบูาท	ซึึ่�งจึะถูกัพัื่ฒนา 
ในพืื่�นท่�	EEC	ระยะท่�	2	ชู่วิงระหว่ิางปี	2565–70	
แล้ะยังม่โครงกัารท่�ถูกัยกัยอดมาจึากั	 EEC	

ระยะท่�	1	ท่�กัำาลั้งจึะหมดกัรอบูระยะเวิล้าพัื่ฒนา 
ในปี	64	นำามาจึัดสรรงบูประมาณ์ในระยะท่�	2	
แล้ะพื่ัฒนาอย่างตั่อเนื�อง	
		 สำาหรับูโครงกัารท่ �ม่ควิามเหมาะสม 
ในกัารพัื่ฒนาโครงสร้างพืื่�นฐาน	EEC	ระยะท่�	2	 
อาทิ	กัารพื่ัฒนาระบูบูรถไฟื้รางเบูา	 (แทรม)	
เมืองพื่ัทยา	ท่�	สนข.ศึกัษัาเพื่ื�อเชูื�อมตั่อระบูบู 
กัารขนส่งทางรางจึากัไฮ่สปีดเทรนเชูื �อม	 
3	สนามบูินมายังแหล้่งท่องเท่�ยวิเมืองพื่ัทยา	
นอกัจึากัน่�	ยังขอให้กัารรถไฟื้แห่งประเทศไทย	
(ร.ฟื้.ท.)	ศึกัษัาควิามเหมาะสมในกัารก่ัอสร้าง 

รถไฟื้ทางคู่เข้าสู่นิคมอุตัสาหกัรรมขนาดใหญ่
ใน	EEC	เพื่ื�อส่งสินค้าจึากันิคมอุตัสาหกัรรม 
เชูื�อมท่าเรือแหล้มฉบูัง
	 พื่ร้อมกัันน่ � 	 ท ่ �ประชูุมได้ส ั �งกัารให  ้
แตั่ล้ะหน่วิยงานกัล้ับูไปทบูทวินควิามจึำาเป็น 
ของกัารพื่ัฒนาโครงสร้างพื่ื�นฐานในระยะท่�	2	 
เพืื่�อให้ตัอบูโจึทย์กัารใชู้งานใน	EEC	อย่างแท้จึริง	 
แล้ะไม่ให้สิ�นเปลื้องงบูประมาณ์	แล้ะนำากัลั้บูมา 
เสนอใหม่ภายในเดือน	กั.ค.น่�	ก่ัอนนำาเข้าท่�ประชุูม 
คณ์ะกัรรมกัารนโยบูายเขตัพื่ัฒนาพื่ิเศษั 
ภาคตัะวิันออกั	(กัพื่อ.)	เพื่ื�ออนุมัตัิงบูประมาณ์

‘คมนาคม’ล้้ยEECเฟิส่2มูล้ค่า2.5แส่นล้.

ทองคุำ�คุณู์ ทองคุำ�คุณู์ 
ชูยั์วิฒัน์ ์ชูยั์วิฒัน์ ์


