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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - AOT ล่ั่�นิ ก.ค.น้ิ�  
เตรี้ยมเปิิดปิรีะมูลั่ซ่่อมพื้้�นิผิิว 
แท์็กซ่้�เวย์ ส์นิามบิินิส์ุวรีรีณภููมิ 
เฟส์แรีก 3.95 แส์นิ ตรี.ม. วงเงินิ  
1,300 ลั่้านิบิาท์
	 นายอน ันต์ ์ 	 หวั ังชิ ิงชิ ัย	
รองผู้้�อำานวัยการท่่าอากาศยาน 
สุุวัรรณภู้มิ ิ 	 (ท่สุภู.)	 บร ิษั ัท่	
ท่่าอากาศยานไท่ย	จำำากัด		(มิหาชิน)	 
หรือ	AOT	เปิิดเผู้ยวั่า	AOT	เต์รียมิ 
เปิ ิ ดปิระกวัดราคาโครงการ 
ก ่อสุร �างซ่ ่อมิแซ่มิพื้ื �นผู้ ิวัท่าง 
อากาศยานด�วัยวััสุดุปิอร์ต์แลนด ์
ซ่ีเมินต์์คอนกรีต์	ท่สุภู.		ระยะท่ี�	1	 
พื้ื�นท่ี�ก่อสุร�างปิระมิาณ	3.95	แสุน 
ต์ารางเมิต์ร	 (ต์ร.มิ.)	 วังเง ิน 
ก่อสุร�างปิระมิาณ	1,300	ล�านบาท่	
เพื้ื �อเพื้ิ �มิควัามิแข็็งแกร่งให�กับ
พื้ื �นผู้ิวัในการรองรับเครื �องบิน	

ฉีีดพ่่นฆ่่าเช้ื้�อ ....
	 บริิษััท	ชีีวาทัย	จำำากััด	(มหาชีน)	
หริือ	 CHEWA	 นำาโดย	 นายภููเบศริ	์ 
สำำาริาญเริิงจิำต	ริองผูู้�ช่ีวยกัริริมกัาริผูู้�จัำดกัาริ 
ฝ่่ายบริิหาริความสัำมพัันธ์์ลููกัค�า	ร่ิวมกัับ	 
บริิษััท	พีัทีจีำ	เอ็นเนอยี	จำำากััด	(มหาชีน)	
หริือ	 PTG	 นำาโดย	 นายบวริเทพั	
เหลู่าริัตนเริืองชีัย	ผูู้�ชี่วยผูู้�อำานวยกัาริ 
ฝ่่ายสืำ�อสำาริองค์กัริ	ร่ิวมกัันปริะชีาสัำมพัันธ์์ 
เพัื�อสำ่งมอบสำิทธ์ิพัิเศษัให�กัับลููกับ�าน 
ทุกัโคริงกัาริของชีีวาทัยฟริี!!	 โดยจำัด 
บริิกัาริฉีีดพั่นฆ่่าเชีื�อไวริัสำ	COVID-19	 
ในสำถานีบริิกัารินำ�ามัน	 PT	 ทุกัสำาขา 
ในเขตกัรุิงเทพัฯ	แลูะปริิมณฑลู

รวัมิท่ั�งเพื้ิ�มิควัามิปิลอดภูัย	 และ 
แก�ไข็ปัิญหาเรื�องผิู้วัท่างอย่างถาวัร	
	 ข็ณะนี �อย้ ่ระหวั่างจำัดท่ำา 
ร ่างรายละเอ ียดการปิระมิ ้ล	 
คาดวั่าจำะเปิิดปิระมิ้ลได�ปิระมิาณ 
เดือน	ก.ค.-สุ.ค.63	และปิระกาศ 

AOTลุุยซ่่อมพ้ื้�นผิิวแท็็กซ่่�เวย์
เฟสแรกวงเงิน1.3พัันล. ก.ค.เปิิดปิระมููล-ก.ย.รู�ผลผู�ชนะ

(แท็่กซี่�เวัย์)	จำากปัิจำจุำบันใชิ�ยางมิะต์อย	 
(แอสุฟััลต์์)	ปิรับเป็ินผิู้วัคอนกรีต์แท่น	
แบ่งการดำาเนินงานเปิ็น	4	ระยะ	 
โดยจำะท่ยอยปิิดพื้ื�นท่ี�แท่็กซ่ี�เวัย์ 
ทั่�งในสุ่วันข็องบริเวัณปิระชิิดอาคาร	 
สุ่วันหัวัข็องท่างวิั�ง	และบริเวัณทั่�วัไปิ	 
เพืื้�อไม่ิให�กระท่บกับการให�บริการ
	 ซ่ ่ � งในเฟัสุแรก		 จำะเร ิ �มิ 
ปิรับเปิลี�ยนพืื้�นผิู้วับริเวัณที่�สุำาคัญ 
ท่ี �ผู้่านการใชิ�งานมิาอย่างหนัก	
และได�รับควัามิเสุียหายมิากก่อน	
อาท่ิ	 แท่็กซ่ี � เวัย์	 และท่างข็ับ 
เข็�าสุ่้หลุมิจำอด		(แท็่กซี่�เลน)	ทั่�งนี�		กา
รปิรับเปิลี�ยนพื้ื�นผู้ิวัเปิ็นคอนกรีต์		 
จำะแข็็งแรงและคงท่นถาวัรกว่ัาพืื้�น
ผู้ิวัท่ี�เปิ็นแอสุฟััลต์์	และยังชิ่วัยลด
ควัามิเสีุ�ยงในการยุบตั์วัข็องพืื้�นผิู้วั 
เมิื�อเครื�องบินจำอดแชิ่ในต์ำาแหน่ง
ท่ี�จำอดรอด�วัย

ผู้ลภูายในเดือน	 สุ.ค.-ก.ย.	 63	 
เ ร ิ � มิปิร ับ เปิล ี � ยนพื้ ื � นผู้ ิ วัท่าง 
ปิระมิาณเดือน	ต์.ค.นี�	 โดยจำะใชิ� 
ระยะเวัลาดำาเนินการปิระมิาณ	1	ปีิคร่�ง 
	 โครงการดังกล่าวั	เปิ็นการ 
ปิรับเปิลี�ยนพื้ื�นผู้ิวับริเวัณท่างข็ับ	

หวังัชิงิชิยั หวังัชิงิชิยั 
อนันััต์ ์อนันััต์ ์
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - CHO รี่บิปิีนิ้�รีายได ้
พื้ลั่าดเปิ้า จากเดิมคาดโตมากกว่า 10%  
รี่บิโควิด-19 กรีะท์บิ พื้รี้อมลัุ่ยขยาย 
ศููนิซ่่อมต่อเนิ้ �อง ย่นิไม่ย้ �นิเส์นิอรีาคา 
โครีงการีรีถเมลั่์ บิขส์. หลั่่งต้นิท์ุนิส์ูง   

ายสุุรเดชิ	ท่วัีแสุงสุกุลไท่ย	กรรมิการ 
ผู้้ �จำ ัดการใหญ่	 และปิระธาน 

เจำ�าหน�าท่ี�บริหาร	บริษััท่	ชิ	ท่วัี	จำำากัด	(มิหาชิน)	
หรือ	CHO	เปิิเผู้ยว่ัา	คาดรายได�ปีิ	63	จำะไม่ิเป็ิน 
ไปิต์ามิเปิ้าหมิายท่ี�ต์ั�งไวั�	 ซ่่�งจำากเดิมิต์ั�งเปิ้า 
เต์ิบโต์ไมิ่ต์ำ�ากวั่า	10%	เนื�องจำากสุถานการณ ์
การแพื้ร่ระบาดข็องไวัรัสุโควัิด-19	 สุ่งผู้ล 
ให�คำาสุั�งซ่ื�อจำากต์่างปิระเท่ศมิีปิัญหา	ข็ณะท่ี� 
แนวัโน�มิผู้ลการดำาเนินงานไต์รมิาสุ	1/63	คาดว่ัา 

CHOเพิื้�มศููนย์ซ่่อมรัับโลุจิิสติิกส์

นิ

นิ

จำะอย้่ในระดับท่ี�ท่รงต์ัวั	
	 ข็ณะเดียวักันในปิีนี�บริษััท่ยังคงมิุ่งเน�น 
การข็ยายศ้นย์ซ่่อมิบำารุงสุิบล�อ	 24	 ชิั�วัโมิง	 
เนื�องจำากมิองวั่าธุรกิจำโลจำิสุต์ิกสุ์ยังมิีแนวัโน�มิ 
เติ์บโต์ดี	โดยในปีินี�คาดว่ัาจำะสุามิารถเปิิดศ้นย์ 
ซ่่อมิบำารุงที่�จัำงหวััดสุุราษัฎร์ธานีได�	หากไม่ิมีิปัิญหา 
ต์ิดข็ัดท่ี�มิีผู้ลกระท่บ	 ท่ั�งนี �ปิัจำจำุบันบริษััท่มิี 
ศ้นย์ซ่่อมิเพื้ียง	 1	 แห่งท่ี�จำังหวััดชิลบุรี	 และ 
ในปีิ	65	คาดว่ัาจำะเพิื้�มิอีกปิระมิาณ	5	แห่งทั่�วัปิระเท่ศ	 
เพื้ื�อเพื้ิ�มิสุัดสุ่วันรายได�จำากการให�บริการมิากข็่�น
 สุ่วันควัามิคืบหน�าการเสุนอราคาปิระม้ิล 
รถเมิล์ข็องบริษััท่	ข็นสุ่ง	จำำากัด	(บข็สุ.)	จำำานวัน	
314	 คัน	 บริษััท่ไมิ่ได�ท่ำาการยื �นปิระมิ้ล 
แต์่อย่างใด	 เนื �องจำากมิองวั่าราคาต์�นทุ่น 

240,000	ต์ัน	หรือราวั	 20,000	ต์ันต์่อเดือน	
โดยจำะมิุ่งเน�นการข็ายในปิระเท่ศเปิ็นหลัก	
ข็ณะที่�ต่์างปิระเท่ศนั�น	หากเสุนอราคาในระดับ 
ท่ี�เหมิาะสุมิท่างบริษััท่ก็มิีควัามิพื้ร�อมิท่ี�จำะ 
จำำาหน่ายไปิต์ามิควัามิต์�องการข็องล้กค�า	 
ทั่�งนี�ท่างบริษััท่ยอมิรับว่ัาปัิจำจุำบันนี�ล้กค�ามีิการ 
ต่์อรองราคาซื่�อมิาเป็ินจำำานวันมิาก	แต่์มัิ�นใจำว่ัา 
ได�ระดับมิาร์จำิ�นท่ี�เหมิาะสุมิ	ซ่่�งข็ณะนี�สุัดสุ่วัน 
รายได�จำากต่์างปิระเท่ศมีิอย่้เพีื้ยงเล็กน�อยเท่่านั�น 
	 ข็ณะท่ี�ไวัรัสุโควัิด-19	นั�นสุ่งผู้ลกระท่บ 
กับบริษั ัท่เพื้ียงเล ็กน�อยในแง่ข็องล้กค�า 
บางอุต์สุาหกรรมิ	 โดยเฉพื้าะปิระเภูท่ท่ี�ท่ำา 
กล่องกระดาษัได�รับผู้ลกระท่บ	แต่์ยังคงสัุ�งออเดอร์ 
อย่้ต์ามิปิกติ์	มีิเพีื้ยงการต่์อรองด�านราคาลดลง 
เล็กน�อย	แต์่สุ่วันล้กค�าท่ี�ท่ำากล่องบรรจำุภูัณฑ์์
สุำาหรับอุต์สุาหกรรมิอาหารยังคงสุั�งออเดอร ์
จำำานวันมิากเชิ่นเคย	 อีกท่ั�งบริษััท่ยังบริหาร 
จำัดการต์�นทุ่นได�ดี	
	 สุ่วันด�านการลงทุ่นบริษััท่ได�ชิะลอการ 
ลงทุ่นในทุ่กภูาคสุ่วัน	เพื้ื�อต์ิดต์ามิสุถานการณ์
การแพื้ร่ระบาดข็องไวัรัสุโควิัด-19	อย่างใกล�ชิิด	
เพื้ื �อก่อให�เกิดสุิท่ธิปิระโยชิน์ท่ี �บริษััท่และ 
ผู้้�ถือหุ�นจำะได�รับสุ้งสุุด

ข็องโครงการดังกล่าวัสุ้งกวั่า 
ท่ี�บริษััท่ต์ั�งไวั�	 อย่างไรก็ต์ามิ 
ปิัจำจำุบันบริษััท่ได�มิีการเจำรจำา 
กับซ่ัพื้พื้ลายเออร์ในเรื �องข็อง 
ต์�นทุ่นแล�วั	 หากมิีการให� 
ยื�นปิระมิ้ลอีกครั�งบริษัทั่ 
ก็มิีควัามิพื้ร�อมิท่ี �จำะ 
ยื�นเสุนอราคาเพื้ราะ 
ล่าสุุดมีิการปิระกาศ 
รายชืิ�อผู้้�ยื�นปิระม้ิล 
เพื้ียงรายเดียวั

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - UTP แย้มผิลั่ปิรีะกอบิการี 
ไตรี1/63 โตแรีง ปิักธงยอดขายแตะ  
3.48 พ่ื้นิล้ั่านิบิาท์ ตามกำาล่ั่งผิลิั่ต 2.4 แส์นิต่นิ 
ต่อปิี พื้รี้อมชะง่กการีลั่งท์ุนิเพื้้�อติดตาม 
ส์ถานิการีณ์ไวรี่ส์โควิดแพื้รี่รีะบิาด

ายมิงคล	 มิังกรกนก	 กรรมิการ 
ผู้้�จำัดการ	บริษััท่	ย้ไนเต์็ด	เปิเปิอร	์

จำำากัด	(มิหาชิน)	หรือ	UTP	เปิิดเผู้ยวั่า	บริษััท่ 
จำะแจำ�งผู้ลการดำาเนินงานไต์รมิาสุ	 1/63	
ต์่อต์ลาดหลักท่รัพื้ย์ภูายในวัันท่ี�	 14	 พื้.ค	 นี�	

โดยบริษััท่มิั�นใจำผู้ลการดำาเนินงานจำะเต์ิบโต์
เพื้ิ�มิข็่�นเมิื�อเท่ียบกับชิ่วังเดียวักันข็องปิีก่อน	 
และจำากไต์รมิาสุก่อน	เนื�องจำากได�รับปัิจำจัำยหนุน 
จำากกำาลังการผู้ลิต์ท่ี�เพื้ิ�มิข็่�น	 สุอดคล�องกับ 
ควัามิต์�องการท่ี�สุ้งข็่�น	จำ่งท่ำาให�ออเดอร์เข็�ามิา
อย่างต์่อเนื�อง	อีกท่ั�งยังได�มิาร์จำิ�นต์่อการข็าย 
ในระดับท่ี�เหมิาะสุมิ
	 สุำาหร ับแนวัโน�มิท่ั �งปิ ี	 63	 บร ิษั ัท่ 
พื้ยายามิท่ำาให�ยอดข็ายเป็ินไปิต์ามิเป้ิาหมิายที่�	 
3,480	 ล�านบาท่	 จำากกำาลังการผู้ลิต์ท่ี�รวัมิ	

UTPแย้มงบโค้้งแรักโติแรัง

มงคลมงคล
มังักรกนกมังักรกนก

สุุรเดชสุุรเดช
ทวัแีสงสกลุไทยทวัแีสงสกลุไทย



	 ประจำ�วันที่	8	พฤษภ�คม	2563  www.newsconnext.com

นายวิญญา	สำิงห์อินทริ์	ริักัษัากัาริผูู้�ว่ากัาริกัาริเคหะแห่งชีาติ	 	ดริ.ณฤดี	 เคียงศิริ	ิ 
นายกัสำมาคมสำตรีินักัธุ์ริกิัจำแลูะวิชีาชีีพัแห่งปริะเทศไทย-กัรุิงเทพัฯ	ในพัริะบริมริาชิีนูปถัมภ์ู	 
พัริ�อมด�วยผูู้�บริิหาริ	 ริ่วมแจำกัอาหาริกัลู่องให�กัับผูู้�อยู ่อาศัยในโคริงกัาริเคหะ 
ชุีมชีนร่ิมเกัลู�า	เขตลูาดกัริะบัง	จำำานวน	500	กัลู่อง	เพืั�อช่ีวยเหลืูอผูู้�อยู่อาศัยในชุีมชีน 
ของกัาริเคหะแห่งชีาติที�ได�ริับผู้ลูกัริะทบจำากักัาริแพัริ่ริะบาดของไวริัสำ	COVID-19	 
ริวมถึงผูู้�ที�ตกังาน	เด็กั	ผูู้�สูำงอายุ	แลูะผูู้�พิักัาริ	ในโคริงกัาริ	“อ่�มท้้อง อ่�มใจ ต้้านภััย COVID-19”

คุณสำมภูพั	ศักัดิ�พัันธ์์พันม	ปริะธ์านกัริริมกัาริ	(ซ้�ายสุำด)	บริิษััท	แอสำเซ้ท	โปริ	แมเนจำเม�นท์	 
จำำากััด	หรืิอ	APM	พัริ�อมด�วยทีมงาน		ในฐานะที�ปรึิกัษัาทางกัาริเงิน	เข�าเยี�ยมชีม 
ธุ์ริกิัจำของบริิษััท	สำมาร์ิทคอนกัรีิต	จำำากััด	(มหาชีน)	หรืิอ	SMART	ผูู้�ดำาเนินธุ์ริกิัจำผู้ลิูตแลูะ 
จำำาหน่ายอิฐมวลูเบา	(Smart	Block)	โดยมีคุณปริะทีป	ทีปกัริสุำขเกัษัม	ปริะธ์านกัริริมกัาริ	 
(ที�	2	จำากัซ้�าย)	แลูะคุณรัิงสีำ	ทีปกัริสุำขเกัษัม	กัริริมกัาริผูู้�จัำดกัาริ	(ที�	3	จำากัซ้�าย)	พัริ�อมคณะ 
ผูู้�บริิหาริ	ให�กัาริต�อนรัิบ

q
q

กคชื้. - สมาคมสต้รีนักธุรก่จฯ แจกอาหารกล่อง

APM เยี�ยมชื้มธุรก่จ SMART

ภูาพื้ข่าว

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - BKI ออกแผินิปิรีะก่นิภู่ย 
รีถยนิต์ 3+ รีายเด้อนิ ท์้�ให้ความคุ้มครีอง 
คุ้มค่า รีาคาโดนิใจแบ่ิงเบิาภูารีะค่าใช้จ่าย 
ของผู้ิบิริีโภูคอ้กท์างหน่ิ�งในิช่วง COVID-19
  รายงานข่็าวัจำาก	บริษััท่	กรุงเท่พื้ปิระกันภัูย	 
จำำากัด	 (มิหาชิน)	 หรือ	 BKI	 แจำ�งวั่า	 บริษััท่ฯ	 
ได�ออกแผู้นปิระกันภูัยรถยนต์์ท่ี�เหมิาะสุำาหรับ 
ผู้้�ที่�ใชิ�รถน�อย	เพืื้�อต์อบโจำท่ย์สุถานการณ์ปัิจำจุำบัน	 
ด�วัยเบี�ยปิระกันภัูยเบาๆ	กับจำำานวันวัันคุ�มิครอง 
ท่ี�สุามิารถเลือกได�	 ซ่่�งเปิ็นการแบ่งเบาภูาระ 
ค่าใชิ�จำ่ายข็องผู้้�บริโภูคอีกท่างหน่�ง
	 ท่ั�งนี�	 จำากสุถานการณ์การแพื้ร่ระบาด 
ข็องไวัรัสุ	COVID-19	สุ่งผู้ลให�มีิการปิรับร้ปิแบบ 
การใชิ�ชิีวัิต์	 รวัมิถ่งควัามิจำำาเปิ็นในการใชิ� 
รถยนต์์อาจำน�อยลง	NKI	จ่ำงได�ออกแผู้นปิระกันภัูย 
รถยนต์์	 3+	 รายเดือน	 ท่ี�ให�ควัามิคุ�มิครอง 
ท่ี �ครอบคลุมิ	 และคุ �มิค่าด�วัยราคาเบาๆ	 
ด�วัยบริการคุณภูาพื้จำากกรุงเท่พื้ปิระกันภูัย	 
เพื้ื�อต์อบสุนองไลฟั์สุไต์ล์ข็องล้กค�าท่ี�มิีการใชิ� 
รถยนต์์น�อยลง	 โดยรับปิระกันภูัยรถเก๋งและ 
รถกระบะ	อายุรถต์ั�งแต์่	2-10	ปิี	ไมิ่ต์�องต์รวัจำ 
สุภูาพื้รถก่อนการท่ำาปิระกันภูัย	
		 จำุดดเด่นข็องแผู้นปิระกันภูัยรถยนต์์	3+	

รายเดือน	เชิ่น	สุุดคุ�มิกับแผู้นควัามิคุ�มิครอง	
90	 วััน	 เบี �ยปิระกันภูัยสุำาหรับรถเก๋งเพื้ียง	
1,990	บาท่	หรือ	22	บาท่/วััน	และรถกระบะ	
2	ปิระต์้เพื้ียง	2,190	บาท่	หรือ	24	บาท่/วััน,	 
คุ �มิครองต์ัวัรถสุ้งสุุดถ่ง	 100,000	 บาท่	
ครอบคลุมิถ่งภูัยธรรมิชิาต์ิ,	คุ�มิครองอุบัต์ิเหต์ุ 
ท่ี�มิีค้่กรณีเปิ็นยานพื้าหนะท่างบก,	คุ�มิครอง 
อุบัต์ิเหต์ุสุ่วันบุคคลและค่ารักษัาพื้ยาบาล	
สุำาหรับรถเก๋งคุ�มิครองผู้้�ข็ับข็ี�และผู้้�โดยสุาร	 
6	 คน	 และสุำาหรับรถกระบะคุ�มิครองผู้้�ข็ับข็ี�
และผู้้�โดยสุาร	 2	 คน,	 ง่าย	 สุะดวัก	 รวัดเร็วั 

ด�วัยการเพื้ิ�มิชิ่องท่างท่ำาปิระกันภูัยออนไลน	์ 
พื้ร�อมิรับกรมิธรรมิ์ในร้ปิแบบ	e-Policy,	อุ่นใจำ 
ในทุ่กเสุ�นท่างด�วัยบริการชิ่วัยเหลือฉุกเฉิน	 
(Auto	Assistance)	ต์ลอด	24	ชัิ�วัโมิง,	ไม่ิต์�องจ่ำาย 
ค่าเสุียหายสุ่วันแรก	(Deductible)
	 สุำาหรับผู้้�ท่ี�สุนใจำสุามิารถซ่ื�อปิระกันภูัย 
หรือสุอบถามิรายละเอียดเพื้ิ �มิเต์ิมิได�ท่าง	
www.bangkokinsurance.com,	 	 Line	 @
bkipersonallines,	BKI	Care	Station	จุำดบริการ 
ด�านปิระกันภูัยในห�างสุรรพื้สุินค�าท่ั�วัปิระเท่ศ	
หรือโท่ร.	0	2285	8888

BKIออกแผินปรัะกันภััยรัถยนติ์3+รัายเดื้อน


