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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – BGRIM ยืืนิยืันิเดิินิหนิ้า 
แผนิธุุรกิิจจัดิหาและค้าส์่งกิ๊าซธุรรมชาติิ  
หวังเป็็นิผ้้นิำาเข้้า LNG รายืใหม่ แม้บอร์ดิ กิกิพ. 
ไม่อนุิมัติิใบอนุิญาติ มั�นิใจกิระท์รวงพลังงานิ 
เดิินิหน้ิาเปิ็ดิเส์รี LNG เต็ิมร้ป็แบบ พร้อมลุ้นิ 
โอกิาส์ป็ลดิล็อกิคุณภาพกิ๊าซธุรรมชาติ ิ
ในิระบบท์่อฯช่วยื เอื�อกิารแข้่งข้ันิ 
	 นางปรีียนาถ	 สุุนทรีวาทะ	 ปรีะธาน 
เจ้้าหน้าที�บริีหารี	บริีษััท	บี.กริีม	เพาเวอร์ี	จ้ำากัด	
(มหาชน)	หรืีอ	BGRIM	เปิดเผยว่า	บริีษััทยังคง 
เดินหน้าแผนเป็นผ้้รัีบใบอนุญาตปรีะกอบกิจ้การี 
จั้ดหาและค้าสุ่งก๊าซธรีรีมชาติ		(LNG	Shipper)	 
แม้ที�ปรีะชุมคณะกรีรีมการีกำากับกิจ้การีพลังงาน	 
(บอรี์ด	กกพ.)	ในช่วงเดือน	มี.ค.63	จ้ะมีมต ิ
ไม่อนุมัติใบอนุญาต(ไลน์เซ่น)	LNG	Shipper	

ให้กับบรีิษััท	 เนื�องจ้าก	 กกพ.มีความกังวล 
เรืี�องของคุณภาพก๊าซที�จ้ะสุ่งผ่านรีะบบท่อก๊าซ 
ของบรีิษััท	ปตท.	จ้ำากัด	(มหาชน)	หรีือ	PTT	
กับล้กค้า	ตำ�ากว่าค่า	Wobbe	Index	

BGRIMไม่่หวั่่�นแม่้วั่ืดไลเซ่่นส์์
จี้้�เปิิดเสรี้นำำ�เข้้�LNG

รัับมอบเม็ดพลาสติิก....บริิษััท แอพพลิิแคด จำำ�กััด (มห�ชน) หรืิอ APP ผส�นคว�มร่ิวมมือกัับเครืิอข่่�ย 
พันธมิตริในอุตส�หกัริริมพลิ�สติกัทั�ง 10 บริิษััท ท่�ม่เป้้�หม�ยเด่ยวกัันในกั�ริช่วยเหลืิอสนับสนุนบุคลิ�กัริ 
ท�งกั�ริแพทย์เพื�อรัิบมือสถ�นกั�ริณ์์วิกัฤต COVID-19  ภ�ยใต้โคริงกั�ริ “ริวมพลิคนอุตส�หกัริริมพลิ�สติกั 
Face Shield Plastic Injection” ทั�งน่� ได้นำ�ทรัิพย�กัริแลิะคว�มส�ม�ริถท�งด้�นวิศวกัริริมม�ดำ�เนินกั�ริ 
ออกัแบบผลิิตแม่พิมพ์ฉ่ีดพลิ�สติกั (Injection Mold) เพื�อผลิิต Face Shield กัว่� 100,000 ชิ�น มอบให้แก่ับุคลิ�กัริ 
ท�งกั�ริแพทย์ เพื�อป้้องกัันกั�ริสัมผัสส�ริคัดหลัิ�ง แลิะลิดคว�มเส่�ยงในกั�ริติดเชื�อต่อไป้

สุนุทรวาทะสุนุทรวาทะ
ปรีียนาถปรีียนาถ

	 อย่างไรีก็ตาม	บริีษััทยังมีความมั�นใจ้ว่า
กรีะทรีวงพลังงานจ้ะเดินหน้าเปิดเสุรีีโครีงสุร้ีาง 
กิจ้การีก๊าซธรีรีมชาติของปรีะเทศอย่างเต็มรี้ปแบบ	 
หลังจ้ากก่อนหน้านั�นได้อนุมัติให้การีไฟฟ้า 
ฝ่่ายผลิตแห่งปรีะเทศไทย	(กฟผ.)	เป็น	LNG	
Shipper	รีายที�	2	ของปรีะเทศที�ได้ทดสุอบนำาเข้า	
LNG	แล้วจ้ากเดิมที�มี	 PTT	ที�เป็น	Shipper	
เพียงรีายเดียวในปรีะเทศไทย
	 ทั�งนี�	บริีษััทมีแผนนำาเข้า	LNG	ในช่วงปี	65	 
เพื�อใช้เป็นเชื�อเพลิงในโรีงไฟฟ้า	SPP	Replacement	 
ซ่�งยังสุามารีถรีอจ้ังหวะที�เหมาะสุม	โดยกรีะท
รีวงพลังงานอย่้รีะหว่างการีปรีะเมินการีนำาเข้า	
LNG	Spot	ทั�ง	2	ล็อต	ของ	กฟผ.ให้ชัดเจ้นก่อน	
จ้่งยังเชื�อมั�นว่าภาครีัฐจ้ะต้องมีการีปรีับปรีุง 
กฎรีะเบียบหรืีอข้อกำาหนดค่าควบคุมคุณภาพ
ก๊าซที�ใช้เป็นเชื�อเพลิง	ที�เรีียกว่า	Wobbe	Index	
หรีือ	ข้อกำาหนดต่างๆ	ที�เป็นอุปสุรีรีคต่อการี 
เปิดเสุรีีโครีงสุรี้างกิจ้การีก๊าซธรีรีมชาติของ 
ปรีะเทศอย่างเต็มรี้ปแบบ	เนื�องจ้ากการีจ้ัดหา	
LNG	สุำาหรัีบผลิตไฟฟ้าได้ในรีาคาที�ถ้กก็จ้ะเป็น 
ปรีะโยชน์ต่อต้นทุนค่าไฟฟ้าในอนาคต

ส�นำฝัันำลุุยก๊๊�ซธรีรีมช�ติิ
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – STI ป็รับเป้็ารายืได้ิปี็ 63  
โติ 80% จากิเดิิมคาดิโติท์ี� 10% หลังเข้้าซื�อ 
หุ้นิ AEC จ่อบุ๊ครายืไดิ้เติ็มมือ ดิันิผลงานิ 
ไติรมาส์ 2/63 เติิบโติกิ้าวกิระโดิดิ ลุ้นิเพิ�ม 
โอกิาส์เข้้ารับงานิ โครงส์ร้างพื�นิฐานิ

ายสุมเกียรีติ	 ศ ิลว ัฒนาวงศ์	
ปรีะธานเจ้้าหน้าที�บรีิหารี	บรีิษััท	

สุโตนเฮ้้นจ้์	อินเตอรี์	จ้ำากัด	(มหาชน)	หรีือ	STI	 
ปรีับเพิ �มเป้าหมายการีเติบโตของรีายได  ้
ในปี	63	เป็น	80%	จ้ากเดิมตั�งเป้าไว้ที�	10%	 
เมื�อเทียบกับปีก่อน	ที�มีรีายได้จ้ากการีให้บริีการี	 
712	 ล้านบาท	 กำาไรีสุุทธิ	 85.5	 ล้านบาท	 
โดยปัจ้จุ้บันบรีิษััทมีงานในมือ	 (Backlog)	

STIบุ๊๊�กรายได้AECเต็็ม่กระเป๋๋า

นิ

นิ

ที�รีอรัีบร้้ีรีายได้ปรีะมาณ	4,500	ล้านบาท	และ 
มีโอกาสุต่อยอดขยายงานใหม่เพ ิ �มเต ิม 
ในอนาคต	
	 นอกจ้ากนี�	บรีิษััทเตรีียมรีับรี้้รีายได้จ้าก 
การีที�	บรีิษััท	สุโตนเฮ้้นจ้์	 อินเตอรี์	 เวนเจ้อรี	์
จ้ำากัด	หรืีอ	STV	ซ่�งเป็นบริีษััทย่อย	ได้เข้าลงทุน 
ซื�อหุ้นสุามัญของบรีิษััท	เอเชี�ยน	เอ็นจ้ิเนียรีิ�ง	
คอนซัลแต้นสุ์	 จ้ำากัด	 หรีือ	 AEC	 เมื�อวันที�	
10	ม.ค.63	ที�ผ่านมา	จ้ำานวน	344,250	หุ้น	
หรืีอคิดเป็น	63.75%	ของหุ้นที�ออกและจ้ำาหน่าย 
แล้วทั�งหมดของ	AEC	ในรีาคาหุ้นละ	799	บาท	
คิดเป็นม้ลค่าทั�งสุิ�น	275.06	ล้านบาท		
	 ทั�งนี�		บริีษััทคาดว่าจ้ะสุามารีถรัีบร้้ีรีายได้	 

และรีวมงบการีเงินเข้ามาทันทีในเดือน	พ.ค.63	 
เป็นต้นไป	 ซ่�งสุ่งผลดีต่อผลการีดำาเนินงาน 
ของบรีิษััทตั�งแต่ไตรีมาสุ	 2/63	 
ให้เติบโตได้อย่างก้าวกรีะโดด	 
และเพิ�มโอกาสุในการีขยายพอร์ีต 
ไปสุ้่งานโครีงสุรี้างพื�นฐาน	 
(Infrastructure)	เนื�องจ้าก 
ธุรีกิจ้ของ		AEC		จ้ะเป็นบริีษััท 
ที �ปรี่กษัาด้านวิศวกรีรีม 
ชั�นนำา	 1	 ใน	 4	 
ของปรีะเทศไทย 
ที �มีงานภาครีัฐ 
ต่อเนื�อง

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SMPC ดิีเดิยื์ 12 พ.ค. 
แจ้งงบกิารเงินิไติรมาส์ 1/63 คอนิเฟิิร์มผลงานิ 
โค้งแรกิแจ่มใส์ พร้อมกิารันิตีิ รายืได้ิทั์�งปี็ 63  
เติิบโติ 30% ติามแผนิ หลังคำาสั์�งซื�อจากิทุ์กิติลาดิ 
ท์ั�วโลกิยืังข้ยืายืติัวติ่อเนิื�อง 

ายสุุรีศักดิ�	 เอิบสุิรีิสุุข	 กรีรีมการี 
ผ้้จ้ัดการี	บรีิษััท	สุหมิตรีถังแก๊สุ	

จ้ำากัด	(มหาชน)	หรีือ	SMPC	เปิดเผยว่า	บรีิษััท 
เตรีียมปรีะกาศผลการีดำาเนินงานไตรีมาสุ	1/63	 
อย่างเป็นทางการีภายในวันที	12	พ.ค.นี�	ซ่�งยัง 

จ้ะเติบโต		30%	ตามเป้าหมายที�ตั�งไว้	ซ่�งปัจ้จุ้บัน 
ผ้้ปรีะกอบการีได้สัุ�งสิุนค้าของบริีษััทจ้ำานวนมาก	 
เนื �องจ้ากปรีะชาชนในแต่ละทวีป	 รีวมถ่ง 
ปรีะเทศไทย	 ได้มีการีกักตุนสุินค้าเพื �อใช้ 
ภายในครีัวเรีือน	จ้่งทำาให้บรีษิััทไดร้ีับอานิสุงสุ ์
โดยตรีง	โดยสัุดสุ่วนรีายได้ของบริีษััทแบ่งเป็น	 
ต่างปรีะเทศ	 95%	 และในปรีะเทศ	 5%	 
ซ่ �งเบื �องต้นปีนี �บรี ิษััทคาดว่าจ้ะสุามารีถ 
จ้ำาหน่ายถังได้รีาว	7	ล้านใบ	ทำาสุถิติสุ้งสุุดใหม่	 
จ้ากกำาลังการีผลิตทั�งหมดที�บรีิษััทสุามารีถ 
ทำาได้คือ	10	ล้านใบต่อปี	
	 ในสุ่วนของแผนการีลงทุนของบรีิษััท	
ขณะนี�ได้ชะลอแผนการีเข้าซื�อกิจ้การีในธุรีกิจ้ 
ที�เกี�ยวเนื�อง	ซ่�งปรีะกอบกิจ้การีอย่้ในต่างปรีะเทศ	 
เนื�องจ้ากสุถานการีณ์การีแพร่ีรีะบาดของโควิด-19		 
จ้่งทำาให้การีเจ้รีจ้าต้องหยุดชะงักไปชั�วครีาว	
แต่หากปัญหาดังกล่าวคลี�คลาย	บรีิษััทจ้ะเรี่ง 
การีเจ้รีจ้าเพื�อดำาเนินการีเข้าซื�อกิจ้การีทันท	ี 
ซ่�งปัจ้จุ้บันบรีิษััทมีเงินทุนเพียงพอ	ทั�งกรีะแสุ 
เงินสุดที�มีอย้่จ้ำานวนมาก	 รีวมทั�งอัตรีาสุ่วน 
หนี�สุินต่อทุน	(DE)	ยังอย้่ในรีะดับตำ�า

มั�นใจ้ว่าจ้ะเห็นการีเติบโตมากกว่าช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน	และเติบโตมากกว่าไตรีมาสุ	4/62	
ที�ผ่านมา	เนื�องจ้ากจ้ำานวนคำาสุั�งซื�อ	(ออเดอรี์)	 
ที�เพิ�มข่�นอย่างต่อเนื�อง	เนื�องจ้ากสิุนค้าของบริีษััท 
ไม่เข้าข่ายการีปิดกั�นการีนำาเข้าปรีะเทศค้้ค้า	
จ้่งทำาให้การีสุ่งสุินค้าช่วงที�ผ่านมายังเป็นไป 
ตามปกติ	และคาดว่าตลอดทั�งปีนี�จ้ะสุามารีถ
กรีะจ้ายสุินค้าสุ้่ทุกทวีปที�เป็นค้่ค้าของบรีิษััท 
ได้อย่างมีปรีะสุิทธิภาพ	
	 สุำาหรีับแนวโน้มปี	63	มั�นใจ้ว่ารีายได้ 

ชููวิทิย ์ชููวิทิย ์

SMPCงบุ๊โค้้งแรกฉายแวั่วั่แกร่ง

ศิิลวฒันาวงศิ ์ศิิลวฒันาวงศิ ์

 เอิบิสุริิสุขุ เอิบิสุริิสุขุ

สมเกียีรีติิสมเกียีรีติิ

สุรีศักัีดิิ์�สุรีศักัีดิิ์�
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บริิษััท กัรุิงเทพป้ริะกัันช่วิต จำำ�กััด (มห�ชน) ร่ิวมกัับผ้้บริิห�ริแลิะพนักัง�น ตัวแทน 
ป้ริะกัันช่วิตแลิะท่�ป้รึิกัษั�กั�ริเงินข่องบริิษััท ร่ิวมสมทบทุนบริิจำ�คเงินส้้ ‘โควิด-19’  
เพื�อจัำดซืื้�อเครืิ�องช่วยห�ยใจำ ให้แก่ัโริงพย�บ�ลิ 4 แห่ง ได้แก่ั ศิริิริ�ชม้ลินิธิ ม้ลินิธิ 
โริงพย�บ�ลิริ�ชวิถ่ สถ�บันบำ�ริ�ศนริ�ด้ริ แลิะม้ลินิธิริ�ม�ธิบด่ เพื�อสนับสนุนคว�มพร้ิอม 
แลิะอุป้กัริณ์์ท่�จำำ�เป้็นในกั�ริป้ฏิิบัติหน้�ท่�ข่องบุคลิ�กัริท�งกั�ริแพทย์ พริ้อมมอบ 
เจำลิแอลิกัอฮอล์ิล้ิ�งมือ 1,000 หลิอด เพื�อเตร่ิยมรัิบมือกัับกั�ริรัิกัษั�ผ้้ป่้วย จำ�กักั�ริ
แพร่ิริะบ�ดข่องโริคติดเชื�อไวรัิสโคโริน่� 2019 (COVID-19) ท่�ม่แนวโน้มเพิ�มขึ่�นทุกัวัน

น�ยผยง ศริ่วณ์ิช  กัริริมกั�ริผ้้จำัดกั�ริใหญ่่ ธน�ค�ริกัริุงไทย พริ้อมผ้้บริิห�ริแลิะ 
พนักัง�นผ้้ทำ�หน้�ท่�ผ้้พิทักัษั์สิทธิ� ลิงพื�นท่�จำังหวัดชลิบุริ่แลิะจำังหวัดสมุทริป้ริ�กั�ริ  
เพื�อยืนยันตัวตนแลิะข่อข้่อม้ลิหลัิกัฐ�นกั�ริป้ริะกัอบอ�ช่พให้กัับผ้ข้่อทบทวนสิทธิ�ท่� 
ลิงทะเบ่ยนผ่�นเว็บไซื้ต์ www.เริ�ไม่ทิ�งกััน.com ในม�ตริกั�ริเยย่วย� 5,000 บ�ท 
แกั่ผ้้ท่�ได้ริับผลิกัริะทบจำ�กัจำ�กัโควิด-19 พริ้อมมอบอ�ห�ริแห้ง เพื�อเป้็นกัำ�ลิังใจำ 
ให้ป้ริะช�ชนกั้�วผ่�นวิกัฤตในคริั�งน่� โดยได้ป้ฏิิบัติต�มม�ตริกั�ริกั�ริป้้องกัันกั�ริ 
แพร่ิริะบ�ดข่องไวรัิสอย่�งเคร่ิงครัิด เมื�อวันท่� 2 พฤษัภ�คม 2563

q
qมอบเงินบรัิจาครั่วมสู้ ‘โควิด-19’

กรุังไทยลงพ้�นท่�ปฏิิบัติิหน้าท่�ผูู้้พิทักษ์์สิทธิิ์�

ภาพข้่าว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KBANK เป็ิดิติัว  
2 โครงกิารใหม่ “ส์ินิเชื�อ 0% เพื�อรักิษา 
คนิงานิเอส์เอ็มอี” และ “เบี�ยืรบพิเศษส์ำาหรับ 
นิักิรบเส์ื�อกิาวนิ์” หวังช่วยืธุุรกิิจข้นิาดิเล็กิ 
ให้มีเงินิทุ์นิในิกิารจ้างพนัิกิงานิ รวมทั์�งเป็็นิ
กิำาลังใจให้กิับบุคลากิรท์างกิารแพท์ยื์
	 เม ื �อว ันท ี � 	 5	 พฤษัภาคม	 2563	 
นายบัณฑู้รี	ลำ�าซำา	ปรีะธานกิตติคุณ	ธนาคารี 
กสุิกรีไทย	 จ้ำากัด	 (มหาชน)	 หรีือ	 KBANK	 
เปิดเผยว่า	ธนาคารีได้มีการีเปิด	2	โครีงการี 
พิเศษัเพื�อช่วยเหลือบุคลากรีทางการีแพทย์	 
และธุรีกิจ้เอสุเอ็มอีขนาดเล็ก	โดย	ธุรีกิจ้ขนาดเล็ก 
ได้รีับผลกรีะทบค่อนข้างมากจ้ากการีรีะบาด 
ของไวรัีสุโควิด-19	เนื�องจ้ากไม่มเีงินทุนสุำารีอง 
มากพอ	 ซ่�งเมื�อขาดสุภาพคล่องก็จ้ะเข้าถ่ง 
แหล่งเงินทุนยาก	ธนาคารีจ่้งได้จั้ดตั�งโครีงการี	
“ส์ินิเชื�อ 0% เพื�อรักิษาคนิงานิเอส์เอ็มอี” 
ซ่�งเป็นเงินก้้สุำาหรีับธุรีกิจ้เอสุเอ็มอีขนาดเล็ก 
เพ ื � อให ้สุามารีถจ้ ้างพน ักงานต ่อไปได ้	
มีอัตรีาดอกเบี�ย	0%												
	 โดยปรีะเด็นสุำาคัญของโครีงการีนี�	คือ	
การีเข้าไปช่วยเหลือพนักงานให้ยังมีงานทำา 
และม ี เง ินเด ือนเพ ื �อเล ี �ยงด ้ตนเองและ 

ครีอบครีัว	 โดยพนักงานแต่ละคนจ้ะได้เงิน 
คนละ	8,000	บาทต่อเดือน	เป็นรีะยะเวลา	3	เดือน	 
ธนาคารีได ้เตรี ียมวงเง ินสุ ินเช ื �อสุ ำาหรี ับ 
โครีงการีนี�ไว้	1,000	ล้านบาท	และทำาให้เกิด 
การีจ้้างงานพนักงานกว่า	41,000	คนต่อไป	 
โดยธนาคารีจ้ะเชิญล้กค้าเอสุเอ็มอีรีายเล็กที�มี
พนักงานไม่เกิน	200	คน	และมีการีใช้บรีิการี 
กับธนาคารีมานานหลายปีเข้ารี่วมโครีงการี 
เท่านั�น
	 นอกจ้ากนี�	ม้ลนิธิกสุิกรีไทยยังได้จ้ัดทำา 

โครีงการี	“เบี�ยืรบพิเศษส์ำาหรับนิักิรบเส์ื�อกิาวนิ์”  
เป็นโครีงการีที�ดำาเนินการีรี่วมกับสุำานักงาน
สุาธารีณสุุขจ้ังหวัดสุงขลา	 ยะลา	นรีาธิวาสุ	
ป ัตตานี	 สุต ้ล	 และคณะแพทยศาสุตรี ์	
มหาวิทยาลัยสุงขลานครีินทรี์	 โดยม้ลนิธิ 
กสุิกรีไทยจ้ะมอบเงินสุนับสุนุนเพื�อเป็นขวัญ 
และกำาล ังใจ้ให ้ก ับน ักรีบเสุ ื �อกาวน์รีวม	 
20,000	คน	คนละ	4,000	บาท	เป็นเวลา	3	เดือน	 
เรีิ�มตั�งแต่เดือนพฤษัภาคม	–	กรีกฎาคม	2563	
รีวมงบปรีะมาณทั�งสุิ�น	300	ล้านบาท

KBANKเจีียดพั่นล.ช่่วั่ยเอส์เอ็ม่อี–แพัทย์

ลำ �าซำ ำาล ำ �าซำ ำา
บัณัฑููรีบัณัฑููรี


