
แผนดำำ�เนินง�นช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 63 ยัังคง 
เติิบโติดีำ เน่�องจ�ก ณ สิิ้�นไติรึ่ม�สิ้ 2/63 มียัอดำข�ยั 
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TISCOส่่องกำำ�ไรQ3/63โต7%

PFเป้้�ปี้64ร�ยได้้1.6หม่ื่�นล.
ช้ี้�โควิิด้หนุนบ้้�นเด้้�ยวิข�ยด้้

SKเค�ะร�ค�0.80บ้./หุ้น
ต่อแถวิเข้�เทรด้8ต.ค.น้�
ระด้มื่ทุนอัพฐ�นธุุรกำิจ

ฐานเงิินกองิทุุนยัังิแข็็งิแกร่่งิ โบร่กเชีียัร่์“ซื้้�อ”เป้้า 80 บาทุ

ดร.สมบููรณ์์ เอ้ื้�อื้อัื้ชฌาสัย กรรมการผูู้�จััดการ บูมจั.
กันกุลเอื้็นจัิเนียริ�ง (GUNKUL) ถ่่ายภาพร่วมกับู 
ทีีมผูู้�บูริหาร การไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิตแห่งประเทีศไทีย 
(กฟผู้.) ในพิธีีส่งมอื้บูงานจััดซื้้�อื้พร�อื้มติดตั�งระบูบู 
ผู้ลิตไฟฟ้าจัากพลังงานแสงอื้าทิีตย์ SolarRooftop  
ขนาด 582.4 กิโลวัตต์ พร�อื้มระบูบูกักเก็บูพลังงาน 
ด�วยแบูตเตอื้ร์รี�  ขนาด 500 กิโลวัตต์ 548 กิโลวัตต์ชั�วโมง  
(ระยะทีี�  1) และเริ�มงานจััดซ้ื้�อื้พร�อื้มติดตั�ง SolarRooftop   
ขนาด 507 กิโลวัตต์  (ระยะทีี�  2)  ระหว่าง  กฟผู้. กับู  
บูริษััที กันกุล พาวเวอื้ร์ ดีเวลลอื้ปเม�นส์ จัำากัด บูริษััทีย่อื้ย 
ขอื้ง GUNKUL

GUNKUL ส่งมอบ  SolarRooftop...

qอ่่านต่่อ่หน้า 2

qอ่่านต่่อ่หน้า 2

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - PF ต้่�งเป้้าปี้ 64 รายได้้โต่  
16,600 ล้้านบาท์  ตุ่น Backlog ในมืือ่  3,232  ล้้านบาท์  
ช้ี้�โควิด้-19 หนุนความืต้่อ่งการบ้านเด้้�ยวสู์งข้ึ้�น  
หล้้งใชี้้มืาต่รการ work from home 
 น�ยัธีีรึ่ธัีช่ช์่ สิิ้งห์ณรึ่งค์ธีรึ่ ผ้�ช่่วยัปีรึ่ะธี�น 
เจ��หน��ที่ี�กลั่่มสิ้นับสิ้น่น บรึ่ิษััที่ พรึ่็อพเพอรึ่์ติี� 
เพอรึ่์เฟค จำ�กัดำ (มห�ช่น) หรึ่่อ PF เปีิดำเผยัว่� 

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - SK คาะราคา IPO ท์้�  
0.80 บาท์/หุ้น เปิ้ด้จอ่ง 28-30 ก.ย.เข้ึ้าเท์รด้ 
mai 8 ต่.ค.  นำาเงินเส์ริมืแกร่งธุุรกิจ
 น�ยักิติติิพันธี์ ภู้ษัณวรึ่รึ่ณ กรึ่รึ่มก�รึ่ 
ผ้�จัดำก�รึ่อ�ว่โสิ้ บริึ่ษััที่หลัักที่รัึ่พย์ั โกลัเบล็ัก จำ�กัดำ  
ในฐ�นะผ้�จัดำก�รึ่ก�รึ่จัดำจำ�หน่�ยัแลัะรัึ่บปีรึ่ะกัน 
ก�รึ่จำ�หน่�ยัห่�นสิ้�มัญเพิ�มท่ี่นของ บริึ่ษััที่ ศิิรึ่กรึ่  
จำ�กัดำ (มห�ช่น) หร่ึ่อ SK เปิีดำเผยัว่� SK กำ�หนดำ
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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ – TISCO ลุ้้นกำาไรไต่รมืาส์ 3/63  
เต่ิบโต่ 7% จากไต่รมืาส์ก่อ่นหน้า ส์ู่ระด้้บ  
1.42 พั้นล้้านบาท์ ขึ้ณะท์้�ฐานเงินกอ่งท์ุน 
ย้งแข็ึ้งแกร่ง พัร้อ่มืร้บมืือ่ต้่วเล้ขึ้หน้�  NPL เพิั�มื   
โบรกแนะ  “ซื้ื�อ่” เป้้า  80  บาท์ 
 น�ยัเจษัฎ� เติช่ะหัสิ้ดำิน นักวิเครึ่�ะห์ 
หลัักที่รัึ่พย์ั บริึ่ษััที่หลัักที่รัึ่พย์ั เมย์ัแบงก์ กิมเอ็ง  
(ปีรึ่ะเที่ศิไที่ยั) จำ�กัดำ (มห�ช่น) เปิีดำเผยัว่� ภู�พรึ่วม 
ผลัปีรึ่ะกอบก�รึ่ของบรึ่ิษััที่ ที่ิสิ้โก�ไฟแนนเช่ียัลั 
กร่ึ่�ปี จำ�กัดำ (มห�ช่น) หร่ึ่อ TISCO ในไติรึ่ม�สิ้ 3/63  
ค�ดำว่�จะมีกำ�ไรึ่ส่ิ้ที่ธิี 1.42 พันลั��นบ�ที่ เพิ�มข่�น  
7% เม่�อเทีี่ยับกับไติรึ่ม�สิ้ก่อนหน�� จ�กรึ่�ยัไดำ� 
ค่�ธีรึ่รึ่มเนียัมทีี่�ดีำข่�น แต่ิลัดำลัง 24% เม่�อเทีี่ยับกับ 
ช่่วงเดีำยัวกันกับปีีก่อน จ�กติ�นท่ี่นสิิ้นเช่่�อทีี่�ส้ิ้งข่�น
 สิ้ำ�หรึ่ับสิ้ินเช่่�อ  ค�ดำว่�จะลัดำลัง 0.5%  
จ�กไติรึ่ม�สิ้ก่อน แลัะลัดำลัง 5.7% เม่�อเทีี่ยับกับ 
ช่่วงเดำียัวกันปีีก่อน เน่�องจ�กสิ้ินเช่่ �อจำ�นำ� 
ที่ะเบียันรึ่ถยันติ์ที่ี�หดำติัว หลัังจ�กที่ี�ปีรึ่ับลัดำ 
อัติรึ่�สิ้่วนก�รึ่ให�สิ้ินเช่่�อโดำยัเที่ียับกับม้ลัค่� 
หลัักปีรึ่ะกัน  (LTV) เพ่�อควบค่มค่ณภู�พสิิ้นที่รัึ่พย์ั 
ซึ่่�งจะกดำดำันผลัติอบแที่นของสิ้ินเช่่�อ
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อย่ั�งไรึ่ก็ติ�ม ค�ดำว่� NIM จะปีรัึ่บตัิวดีำข่�น 0.17%  
จ�กไติรึ่ม�สิ้ก่อน จ�กฐ�นที่ี�ติำ�� ที่ั�งนี� TISCO  
ยัังคงไดำ�รึ่ับปีรึ่ะโยัช่น์จ�กอัติรึ่�ดำอกเบี�ยัที่ี�ติำ�� 
ในแง่ของติ�นที่่นกองที่่นที่ี�ลัดำลัง 
 ขณะที่ี� Non-NII ค�ดำว่�จะเติิบโติ  13%  
จ�กไติรึ่ม�สิ้ก่อนหน�� หลัังจ�กยักเลิักม�ติรึ่ก�รึ่ 
ลั็อคดำ�วน์ ขณะที่ี� OPEX น่�จะเพิ�มข่�นจ�ก 
ไติรึ่ม�สิ้ก่อน  เน่�องจ�กอัติรึ่�เงินจ้งใจค่�คอมมิช่ชั่น 
ที่ี�สิ้้งข่�น ติ�นที่่นติ่อรึ่�ยัไดำ�ยัังคงติำ��ที่ี� 42.7%  
เที่ียับกับ 48.3% ในไติรึ่ม�สิ้ 3/62 
 ที่ั�งนี� มั�นใจในค่ณภู�พสิ้ินที่รึ่ัพยั์แลัะ 
รึ่ะดัำบคว�มเพียังพอของเงินกองท่ี่นของ TISCO  
โดำยัรึ่ะดัำบเงินกองท่ี่นทีี่�ส้ิ้งแลัะ NPL coverage ทีี่�ส้ิ้ง  
จะช่่วยัให�ธีน�ค�รึ่รัึ่กษั�อัติรึ่�ก�รึ่จ่�ยัเงินปัีนผลั 
ที่ี�สิ้้งแลัะลัดำคว�มเสิ้ี�ยังดำ��นผลัปีรึ่ะกอบก�รึ่ 
 จ่งยัังคงคำ�แนะนำ� “ซืื้�อ่” ดำ�วยัรึ่�ค�เป้ี�หม�ยั  
80 บ�ที่ โดำยัคว�มเสีิ้�ยังทีี่�สิ้ำ�คัญค่อติ�นท่ี่นเครึ่ดิำติ 
ที่ี�สิ้้งกว่�ที่ี�ค�ดำไว�  แลัะผลัข�ดำที่่นจ�กก�รึ่ข�ยั
รึ่ถยันติ์ที่ี�ยั่ดำค่น

TISCO

PF

SK
รึ่�ค�เสิ้นอข�ยั IPO ที่ี�รึ่ะดำับ 0.80 บ�ที่ติ่อห่�น  
คิดำเปี็นอัติรึ่�สิ้่วนรึ่�ค�ติ่อกำ�ไรึ่สิ้่ที่ธีิ (P/E Ratio) 
ที่ี� 8 เที่่� 
 ทัี่�งนี� SK จะเปิีดำให�ปีรึ่ะช่�ช่นทัี่�วไปีจองซ่ึ่�อ
ห่�น IPO จำ�นวน 115.35 ลั��นห่�น ม้ลัค่�ที่ี�ติรึ่�ไว� 
(พ�รึ่์) ห่�นลัะ 0.50 บ�ที่ แบ่งเปี็นเสิ้นอข�ยัติ่อ 
ปีรึ่ะช่�ช่นทัี่�วไปีแลัะนักลังท่ี่นสิ้ถ�บัน จำ�นวนไม่เกิน  
106.85  ลั��นห่�น แลัะเสิ้นอข�ยัต่ิอกรึ่รึ่มก�รึ่แลัะ 
ผ้ �บรึ่ิห�รึ่แลัะพนักง�นบรึ่ิษััที่จำ�นวนไม่เกิน  
8.50 ลั��นห่�น รึ่ะหว่�งวันที่ี� 28-30 ก.ยั.นี� แลัะ 
ค�ดำว่�จะเข��ซึ่่�อข�ยัวันแรึ่กในติลั�ดำหลัักที่รึ่ัพยั์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) ภู�ยัในวันที่ี� 8 ติ.ค.นี� ในหมวดำ 
วัสิ้ดำ่ก่อสิ้รึ่��ง
 น�ยัภู�กรึ่ ติั�งน่ก้ลักิจ กรึ่รึ่มก�รึ่บรึ่ิษััที่ 
แลัะผ้�ช่่วยักรึ่รึ่มก�รึ่ผ้�จัดำก�รึ่ SK กล่ั�วว่� บริึ่ษััที่ 
ค�ดำจะไดำ�รึ่ับเงินจ�กก�รึ่รึ่ะดำมที่่นในครึ่ั�งนี�รึ่�ว  
90 ลั��นบ�ที่ แบ่งเป็ีนจำ�นวน 70 ลั��นบ�ที่ จะนำ�ไปี 
ใช่�รึ่องรึ่ับก�รึ่ปีรึ่ะม้ลัง�นรึ่ับเหม�ก่อสิ้รึ่��งสิ้�ยั 
สิ้่งแลัะสิ้�ยัจำ�หน่�ยัไฟฟ้� รึ่วมถ่งง�นรึ่ับเหม� 
ก่อสิ้รึ่��งโยัธี�  ที่ั�งในสิ้่วนของภู�ครึ่ัฐแลัะเอกช่น 

 เน่�องดำ�วยัโครึ่งก�รึ่ Consortium ง�นสิ้�ยัส่ิ้ง
ไฟฟ้�ขน�ดำ 230 KV ค�ดำว่�จะดำำ�เนินก�รึ่เสิ้ร็ึ่จสิิ้�น 
ในปีีนี� ที่ำ�ให�บรึ่ิษััที่ฯ จะสิ้�ม�รึ่ถรึ่ับง�นโครึ่งก�รึ่ 
ก่อสิ้รึ่��งสิ้�ยัสิ้่งไฟฟ้�ขน�ดำ 230 KV ให�กับ 
ก�รึ่ไฟฟ้�ฝ่่�ยัผลัิติแห่งปีรึ่ะเที่ศิไที่ยั (กฟผ.) ไดำ� 
ดำ�วยัตินเอง 
 ส่ิ้วนทีี่�เหล่ัออีก 20 ลั��นบ�ที่ จะนำ�ไปีลังท่ี่น 
ซึ่่�อเครึ่่�องจักรึ่ อ่ปีกรึ่ณ์ แลัะรึ่ถขนสิ้่ง เพ่�อเพิ�ม 
ปีรึ่ะสิิ้ที่ธิีภู�พก�รึ่ผลิัติแลัะก�รึ่ขนส่ิ้ง แลัะรึ่องรัึ่บ 
โอก�สิ้ในก�รึ่จำ�หน่�ยัผลัิติภูัณฑ์์ที่ี �เพิ �มข่ �น 
ในอน�คติ อีกทัี่�งเพิ�มศัิกยัภู�พของธ่ีรึ่กิจจำ�หน่�ยั

รึ่อโอน (Backlog) อย่้ัทีี่� 3,232 ลั��นบ�ที่  จะที่ยัอยั 
รึ่ับรึ่้�ไปีจนถ่งปีี 64 
 ขณะเดำียัวกัน  บรึ่ิษััที่ติั�งเปี้�รึ่�ยัไดำ�ปีีนี�
อยั้่ที่ี� 14,688 ลั��นบ�ที่ โดำยัม�จ�กบ��นเดำียัว  
9,000 ลั��นบ�ที่ แลัะคอนโดำมิเนียัม 3,200 ลั��นบ�ที่  
สิ้่วนที่ี�เหลั่อเปี็นรึ่�ยัไดำ�จ�กก�รึ่บรึ่ิก�รึ่ แลัะ 
ก�รึ่ข�ยัที่ี�ดำิน
 ส่ิ้วนธ่ีรึ่กิจโรึ่งแรึ่มคงติ�องรึ่อคว�มค่บหน�� 
ก�รึ่พัฒน�วัคซึ่ีนโควิดำ-19 รึ่วมไปีถ่งก�รึ่เปีิดำ
ปีรึ่ะเที่ศิให�นักที่่องเที่ี�ยัวติ่�งช่�ติิเข��ม� เพรึ่�ะ 
ติ�องยัอมรัึ่บว่�ติลั�ดำในปีรึ่ะเที่ศิไม่สิ้�ม�รึ่ถที่ดำแที่น 
ต่ิ�งปีรึ่ะเที่ศิไดำ�ทัี่�งหมดำ เช่่�อว่�ปีี 64 จะดีำข่�นจ�กปีีนี�

ผลิัติภัูณฑ์์คอนกรีึ่ติ ก�รึ่ขนส่ิ้งสิิ้นค��ให�กับล้ักค�� 
 สิ้ำ�หรึ่ับผลัดำำ�เนินง�นปีีนี� ค�ดำว่�รึ่�ยัไดำ� 
จะที่ำ�ไดำ�ใกลั�เคียังปีีก่อนทีี่�ที่ำ�ไดำ� 677.07 ลั��นบ�ที่ 
เน่�องดำ�วยัช่่วงไติรึ่ม�สิ้ 1/63 ถ่งติ�นไติรึ่ม�สิ้ 2/63  
ไดำ�รึ่ับผลักรึ่ะที่บจ�กก�รึ่แพรึ่่รึ่ะบ�ดำของไวรึ่ัสิ้ 
โควิดำ-19 จ�กก�รึ่ลั็อกดำ�วน์ปีรึ่ะเที่ศิ สิ้่งผลัให� 
ก�รึ่สิ้่งมอบง�นลั่�ช่��ออกไปี
 สิ้่วนปีี 64 ค�ดำผลัดำำ�เนินง�นจะกลัับม�
เติิบโติข่�น จ�กง�นปีรึ่ะม้ลัที่ี�ที่ยัอยัออกม�อยั่�ง 
ติ่อเน่�อง โดำยัปีัจจ่บันบรึ่ิษััที่เน�นรึ่ับง�นภู�ครึ่ัฐ 
สิ้ัดำสิ้่วน 70% แลัะง�นเอกช่น 30%

 ที่ั�งนี�  บรึ่ิษััที่ติั�งเปี้�รึ่�ยัไดำ�ปีี 64 อยั้่ที่ี� 
16,600 ลั��นบ�ที่ จ�กก�รึ่ข�ยัโครึ่งก�รึ่เดิำม แลัะ 
เปีิดำอีก  2  โครึ่งก�รึ่ใหม่ แบ่งเปี็นบ��นเดำี�ยัว 
12,000 ลั��นบ�ที่ คอนโดำฯ  2,500 ลั��นบ�ที่ 
โครึ่งก�รึ่ในปีรึ่ะเที่ศิญี�ป่่ีน 1,000 ลั��นบ�ที่  แลัะ 
โครึ่งก�รึ่แกรึ่นดำ์ แอสิ้เสิ้ที่ 1,100 ลั��นบ�ที่ 
 อยั่�งไรึ่ก็ติ�ม  ภู�พรึ่วมธี่รึ่กิจแนวรึ่�บ 
ยัังมีล้ักค��สิ้นใจ หลัังก�รึ่แพร่ึ่รึ่ะบ�ดำของโควิดำ-19  
ที่ำ�ให�มีคว�มติ�องก�รึ่บ��นเดำี�ยัวม�กข่�นจ�ก 
ม�ติรึ่ก�รึ่ work from home สิ้่งผลัให�ดำีม�นดำ์ 
แนวรึ่�บเติิบโติติ่อเน่�อง แติ่คอนโดำฯ  ไดำ�รึ่ับ 
ผลักรึ่ะที่บค่อนข��งม�ก แลัะค�ดำว่�จะช่ะลัอตัิว 
ไปีอีกรึ่ะยัะจนกว่�จะดำีม�นดำ์แลัะซึ่ัพพลั�ยั 
เข��สิ้้่ปีกติิ

ภากรภากร
ตั้้�งนุุกููลกูจิตั้ ้ �งนุุกููลกูจิ
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คุุณสุุขสัุนต์์ ยศะสิุนธ์ุุ์ ประธุ์านเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ ชโย กรุ�ป จ้ำากัด (มหาชน)  
หรือ CHAYO ถ่่ายภาพเป็นท่ี่�ระลึึกกับ  คุุณมงคุลึ เพ่ยรพิทัี่กษ์ักิจ้  กรรมการผู้้้จั้ดการ  
บริษััที่ ท่ี่ ล่ึสุซิิ่�ง จ้ำากัด (T Leasing) ในโอกาสุ CHAYO ได้ลึงนามเซ็ิ่นสัุญญาซืิ่�อสิุที่ธิุ์ 
เร่ยกร้องในหน่�สิุนเชื�อเช่าซืิ่�อรถ่จั้กรยานยนต์์เข้ามาบริหาร เสุริมพอร์ต์ธุุ์รกิจ้ให้แข็งแกร่ง

ธุ์นาคุารเพื�อการสุ่งออกแลึะนำาเข้าแห่งประเที่ศไที่ย (EXIM BANK) ออกบริการ 
สิุนเชื�อเอ็กซิิ่มเสุริมทุี่นธุุ์รกิจ้ขนาดกลึาง (EXIM Amazing M Credit) เป็นเงินทุี่น 
หมุนเวี่ยนเพื�อเสุริมสุภาพคุลึ่องที่างธุ์ุรกจิ้ให้แก่ผู้้้ประกอบธุ์ุรกจิ้ขนาดกลึางที่่�ม่ 
รายได้จ้ากการขายตั์�งแต่์ 300-500 ล้ึานบาที่ วีงเงินสิุนเชื�อสุ้งสุุด 80 ล้ึานบาที่ 
ต่์อราย อัต์ราดอกเบ่�ยต์ำ�าสุุด 3.75% ต่์อปี (Prime Rate -2.00% ต่์อปี) แถ่มวีงเงิน  
Forward Contract ป้องกันคุวีามเสุ่�ยงด้านอัต์ราแลึกเปล่ึ�ยน สุ้งสุุด 3 เท่ี่าของวีงเงิน 
สิุนเชื�อ ตั์�งแต่์วัีนน่�  - 31  ก.คุ.64
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CHAYO ซื้อหนี้จาก  T Leasing เข้าพอร์ต

สินเชืื่�อเอ็กซิมเสริมทุุนธุุรกิจขนาดกลาง

ภาพัขึ้่าว

โดำยัปีี 61 ใช่�ยั�งพ�รึ่�ในโครึ่งก�รึ่รึ่ัฐบ�ลั 
87000 ติัน ปีี 62 ใช่� 102,000 ติัน
 โดำยัโครึ่งก�รึ่นี�มีเป้ี�หม�ยัจะใช่�ยั�งพ�รึ่�  
1,007,951 ติันในรึ่ะหว่�งปีี 63 - 65 ค�ดำใช่�งบ 
ลังที่่นรึ่�ว 85,000 ลั��นบ�ที่ในก�รึ่ลังที่่นผลัิติ 
อ่ปีกรึ่ณ์เพิ�มคว�มปีลัอดำภัูยัที่�งถนน แลัะคิดำเป็ีน 
ผลัปีรึ่ะโยัช่น์ที่ี�เกษัติรึ่กรึ่ช่�วสิ้วนยั�งจะไดำ�รึ่ับ 
จำ�นวน 30,108 ลั��นบ�ที่ โดำยัปีีนี�ที่�งกรึ่ะที่รึ่วง 
คมน�คมของบกลั�งไปีแลั�ว 2,700 ลั��นบ�ที่  
แลัะในปีี 64 ค�ดำจะของบในวงเงินใกลั�เคียังปีี 63 

คมื่น�คมื่Kick-offย�งพ�ร�ภ�คอ้ส่�น
นิวส์์ คอ่นเน็คท์์  - คมืนาคมื  Kick-off ยางพัารา 
ผล้ิต่อุ่ป้กรณ์เพัิ�มืความืป้ล้อ่ด้ภ้ยท์างถนน
ภาคอ้่ส์าน เริ�มืนครพันมื - บ้งกาฬแล้ะเล้ย  
คาด้ช่ี้วงระหว่างปี้ 63 - 65 ดู้ด้ซ้ื้บยางพัารา  
1,007,951 ต้่น ยกระด้้บราคายาง  คาด้เกษต่รกร 
มื้รายได้้เพัิ�มื  30,108 ล้้านบาท์
 น�ยัศิักดำิ�สิ้ยั�ม ช่ิดำช่อบ รึ่ัฐมนติรึ่ีว่�ก�รึ่ 
กรึ่ะที่รึ่วงคมน�คม เปิีดำเผยัภู�ยัหลัังเป็ีนปีรึ่ะธี�น 
พิธีีเปีดิำโครึ่งก�รึ่นำ�นำ��ยั�งพ�รึ่�ม�ใช่�เพ่�อปีรึ่บัปีรึ่ง่ 
เพิ�มคว�มปีลัอดำภูัยัที่�งถนน (Kick Off)  ว่� 
จ.นครึ่พนมเปี็นจังหวัดำแรึ่กในภู�คอีสิ้�นที่ี� 
กรึ่ะที่รึ่วงคมน�คมไดำ�  Kick Off นำ�แผ่นยั�ง 
ธีรึ่รึ่มช่�ติิครึ่อบกำ�แพงคอนกรีึ่ติ (Rubber Fender  
Barrier: RFB) แลัะนำ�ยั�งพ�รึ่�ที่�งธีรึ่รึ่มช่�ติิ  
(Rubber Guide Post: RGP) ม�ใช่�เป็ีนอ่ปีกรึ่ณ์ 
เพิ�มคว�มปีลัอดำภูัยัที่�งถนน 
 โดำยันำ�ร่ึ่องบริึ่เวณที่�งหลัวงหม�ยัเลัข 2033  
ติอนคำ�พอก-หนองญ�ติิ ติ.ญ�ติิ อ.เม่องนครึ่พนม  
จ.นครึ่พนม
 ก�รึ่ดำำ�เนินโครึ่งก�รึ่นำ�ยั�งพ�รึ่�ม�ใช่� 
เป็ีนอ่ปีกรึ่ณ์เพิ�มคว�มปีลัอดำภัูยัที่�งถนนยัังช่่วยั 
พลัักดำันรึ่�ค�ยั�งให�เพิ�มสิ้้งข่�น โดำยัปีัจจ่บัน 
รึ่�ค�ยั�งก�อนถ�วยั ข่�นส้ิ้งถ่ง 43 บ�ที่ต่ิอกิโลักรัึ่ม  

ศักัด์ิ์�สยามศักัด์ิ์�สยาม
ชิดิชิอบชิดิชิอบ

จ�กเดิำมรึ่�ค� 20 บ�ที่ต่ิอกิโลักรึ่มัในช่ว่งเด่ำอน 
สิ้.ค.63 สิ้่วนรึ่�ค�นำ��ยั�งอยั้่ในรึ่ะดำับ 43 บ�ที่ 
เพิ�มข่�นเปี็น 61.31 บ�ที่ 
 ภู�ยัหลัังจ�กเปีิดำโครึ่งก�รึ่  Kick Off 
ทีี่� จ.นครึ่พนมแลั�ว จะดำำ�เนินโครึ่งก�รึ่ในภู�คอีสิ้�น 
อีก  2 จังหวัดำ ค่อ  จ.บ่งก�ฬ แลัะ จ.เลัยั ซึ่่�งที่ั�ง  
3 จังหวัดำมีก�รึ่ปีล้ักยั�งพ�รึ่�ม�กเป็ีนอันดัำบติ�นๆ 
 ของภู�คอีสิ้�น
 ที่ี�ผ่�นม�รึ่ัฐบ�ลัพยั�ยั�มนำ�ยั�งพ�รึ่� 
ม�แปีรึ่ร้ึ่ปีในหลั�ยัร้ึ่ปีแบบ แต่ิยัังใช่�ยั�งพ�รึ่�น�อยั  


