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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BANPU ปรัับลดงบลงทุ์นิลง 20%  
จากเดิม 930 ล้านิเหรีัยญส์หรััฐฯ ชะลอลงทุ์นิ 
โครังการัใหญ่ท์ี�ยังไม่ได้ดำาเนิินิการั ยกเว้นิ 
โครังการัแหล่งก๊าซบารั์เนิตต์ พลังงานิลม 
เวียดนิาม โรังไฟฟ้า SLG ชี�ช่วงโควิดรัะบาด 
ลุยพลังงานิส์ะอาดเต็มส์ูบ
	 นางสมฤดีี	ชััยมงคล	ประธานเจ้้าหน้าที่ี� 
บริหาร	บริษััที่	บ้านปู	จ้ำากััดี	(มหาชัน)	หรือ	BANPU	 
ผูู้้นำาธุรกิัจ้ด้ีานพลังงานแบบครบวงจ้รแห่งภููมิภูาค 
เอเชีัย-แปซิิฟิิกั	เปิดีเผู้ยว่า	จ้ากักัารแพร่ระบาดี 
ของไวรัสโควิดี-19	 ส่งผู้ลกัระที่บต่่อสภูาวะ 
เศรษัฐกัิจ้ที่ั�วโลกั	โดียคาดีว่าจ้ะใชั้ระยะเวลา 
ประมาณ	18-24	เดีือน	จ้ะกัลับมาฟิ้�นต่ัว
		 ดีังนั�น	กัารลงทีุ่นในชั่วงนี�	กัลุ่ม	BANPU	 
จ้ะเน้นกัารลงทีุ่นธุรกัิจ้กั๊าซิ-พลังงานสะอาดี	
ภูายใต่้กัลยุที่ธ์	Greener	&	Smarter	พร้อมกัับ 
มุ่งเน้นลดีค่าใช้ัจ่้ายทีี่�ไม่จ้ำาเป็น	เช่ัน	กัารดีำาเนินกัาร 

คาเฟ่่ อเมซอน มอบเงิิน.... ดร.สุุเมธ ตัันติัเวชกุุล กุรรมกุารและเลขาธิกุารมูลนิธิชัยพััฒนา ให้้เกีุยรติั 
รับมอบเงิินจำำานวน 4,500,000 บาท จำากุโครงิกุาร “1 แก้้ว 1 ก้ำาลัังิใจ ร่่วมสร้่างิพลัังิท่ี่�ยิิ่�งิใหญ่่” จำากุ  
นางิสุาวจิำราพัร ขาวสุวัสุดิ� ประธานเจ้ำาห้น้าที�บริห้ารและกุรรมกุารผูู้้จัำดกุารให้ญ่่ บริษััท ปตัท. นำ�ามันและ 
กุารค้าปลีกุ จำำากัุด (มห้าชน) ห้รือโออาร์ โดยโครงิกุารดังิกุล่าว คาเฟ่่ อเมซอน จัำดข้�นเพืั�อเชิญ่ชวนให้้ 
ผูู้้บริโภคได้ร่วมแบ่งิปันนำ�าใจำ และสุ่งิต่ัอนำ�าใจำให้้บุคลากุรทางิกุารแพัทย์ผู่้าน กุองิทุนชัยพััฒนาสูุ้ภัยโควิด 19  
(และโรคระบาดต่ัางิๆ)

ลดีต้่นทุี่นกัารผู้ลิต่	ค่าใช้ัจ่้ายในกัารบริหารจั้ดีกัาร 
ซ่ิ�งกัารลงทุี่น	ต้่องพิจ้ารณาอย่างละเอียดี	เพราะ 
ต่้องระมัดีระวังต่้นทีุ่นที่างกัารเงิน	นอกัจ้ากันี�	 
บริษััที่ยังได้ีปรับลดีงบลงทุี่นเหลือ	800	ล้านเหรียญ 
สหรัฐฯ	หรือลดีลงราว	20%	จ้ากัเดิีมตั่�งงบลงทุี่น 

BANPUปรัับลดงบลงทุุน20%
ลุุย“พลุังงานสะอาด”เต็็มสูบ คาดซ้ื้�อ“บาร์์เนต็ต์็”เสร็์จธ.ค.63

ไว้	930	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	สำาหรับกัารดีำาเนินกัาร 
ลงทีุ่นระหว่างปี	2020-2025	
		 พร้อมกัันนี �	 เพื �อเป็นกัารสร้างความ 
แข็งแกัร่งที่างกัารเงิน	และรักัษัากัระแสเงินสดี 
บริษััที่ได้ีชัะลอลงทุี่นในโครงกัารใหญ่ทีี่�ยังไม่ได้ี 
ดีำาเนินกัารลงทุี่น	ขณะทีี่�ฐานะที่างกัารเงินของ 
บริษััที่ปัจ้จุ้บันยังแข็งแกัร่ง	 โดียมียอดีเงิน 
คงเหลือราว	300	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	มีศักัยภูาพ 
เพียงพอต่่อกัารลงทีุ่นในอนาคต่
	 อย่างไรก็ัต่าม	บริษััที่ยังคงเดิีนหน้าลงทุี่น 
โครงกัารโรงไฟิฟ้ิาถ่่านหินซิานซีิลู่กัวง	(SLG)	ในจี้น	 
ขนาดีกัำาลังกัารผู้ลิต่	396	เมกัะวัต่ต่์,	โรงไฟิฟิ้า 
พลังงานลมระยะที่ี�	1	ในเวียดีนาม	รวมถ่่งกัาร 
เข้าซิื�อสัดีส่วนผู้ลประโยชัน์ในบริเวณแหล่งกั๊าซิ 
ธรรมชัาต่ิบาร์เนต่ต่์	 (Barnett)	 ในสหรัฐฯ	 
ทีี่�จ้ะต้่องใช้ัเงินลงทุี่นอีกั	400	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 
จ้ากัมูลค่ารวม	570	ล้านเหรียญสหรัฐฯ		ซ่ิ�งได้ีรับ 
กัารอนุมัติ่เงินกู้ัจ้ากัสถ่าบันกัารเงินแล้ว	คาดีว่า 
จ้ะดีำาเนินกัารซิื�อแล้วเสร็จ้ในเดีือน	ธ.ค.63

สมฤดีีสมฤดีี
ชัยัมงคลชัยัมงคล
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TOPชี้้�ไตรัมาส2ธุุรักิิจกิารักิลั�นฟื้้�น

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - JWD เจรัจาผูู้้ลงท์ุนิ 
หวังขายธุุรักิจอาหารัในิไต้หวันิ ลั�นิการัขาย 
ต้องมีผู้ลกำาไรั พร้ัอมกำาเงินิส์ด 1 พันิล้านิบาท์  
ใช้เส์รัิมส์ภาพคล่องธุุรักิจ
 ดีร.เอกัพงษั์	 ต่ั �งศรีสงวน	 ประธาน 
เจ้้าหน้าทีี่�ฝ่่ายกัารเงิน	บริษััที่	เจ้ดัีบเบิ�ลยู	อินโฟิ 
โลจิ้สติ่กัส์	จ้ำากััดี	(มหาชัน)	หรือ	JWD	เปิดีเผู้ยว่า	
บริษััที่อยู่ระหว่างเจ้รจ้ากัับผูู้้ทีี่�มีความสนใจ้เข้า 
ซืิ�อหุ้นในบริษััที่	Chi	Shan	Long	Feng	Food	Co.,	Ltd.	 
(ประเที่ศไต้่หวัน)	ซ่ิ�งประกัอบธุรกิัจ้	Food	servic	 
โดียบริษััที่ถ่ือหุ้นอยู่ในสัดีส่วน	60%
	 เบื�องต่้น	กัารขายหุ้นออกั	จ้ะต่้องมีผู้ล 
กัำาไรสุที่ธิจ้ากัที่ี�ลงทีุ่นไป	แม้ว่าธุรกัิจ้ดีังกัล่าว 
จ้ะมีผู้ลขาดีทุี่นไต่รมาสละ	2-3	ล้านบาที่	แต่่ธุรกิัจ้ 
ยังมีอัพไซิดี์จ้ากักัารให้บริกัารหั�นผู้ักัซิ่�งเป็น
ซิัพพลายเชันให้กัับธุรกัิจ้อาหารขนาดีใหญ่	

JWDด้ลคู่่�คู้่าจ�อขายฟ่ื้�ดส์เซอร์ัวิิส

นิ

และยังสามารถ่เต่ิบโต่ไดี้ในอนาคต่
		 ที่ั�งนี�	 บริษััที่มีวงเงินสำารองที่ี�ยังไม่ไดี้ 
เบิกัใชั้ประมาณ	1,000	ล้านบาที่	ซิ่�งชั่วยเป็น 

หลักัประกัันไดี้ว่า	 บริษััที่จ้ะมีสภูาพคล่อง 
กัระแสเงินที่ี�จ้ะชั่วยบริหารธุรกัิจ้ภูายในปีนี�	 
ขณะเดีียวกััน	 ในชั่วงที่ี�ผู้่านมา	บริษััที่มีแผู้น 
รักัษัากัระแสเงินสดี	และเพิ�มสภูาพคล่องเงินสดี	 
ดี้วยกัารเจ้รจ้ากัับสถ่าบันกัารเงินที่ี�เป็นเจ้้าหนี�	
เพื�อขอพักัชัำาระเงินต้่น	และชัำาระดีอกัเบี�ยต่าม 
นโยบายสนับสนุนของภูาครัฐ	รวมถ่่งกัารปรับลดี 
วงเงินค่าใช้ัจ่้ายในกัารบริหาร	ซ่ิ�งในไต่รมาส	1/63	 
บริษััที่มีค่าใช้ัจ่้ายกัารดีำาเนินงานเพียง	150	ล้านบาที่	 
จ้ากัปกัติ่จ้ะมีค่าใช้ัจ่้ายประมาณ	170	ล้านบาที่
		 พร้อมกัันนี�	ในเดืีอนพ.ย.63	บริษััที่มีหุ้นกู้ั 
ทีี่�จ้ะครบกัำาหนดีต้่องชัำาระจ้ำานวน	380	ล้านบาที่	 
ซิ่�งคาดีว่าความต่้องกัารลงทีุ่นในชั่วงนั�นน่าจ้ะ 
ฟิ้�นต่ัวไดี้ดีีกัว่าชั่วงกัารระบาดีของโควิดี-19	
ดีังนั�น	จ้่งมีแผู้นจ้ะออกัหุ้นกัู้ชัุดีใหม่เพื�อนำามา
รีไฟิแนนซิ์หุ้นกัู้ชัุดีเดีิมแบบเต่็มวงเงิน

ที่ี �อ่อนต่ัวลงอย่างมากัต่ามราคานำ �ามันดีิบ	 
ประกัอบกัับต่ลาดียังไดี้รับแรงสนับสนุนจ้ากั
อุปสงค์ในชั่วงฤดีูร้อนของประเที่ศส่วนใหญ ่
ในภููมิภูาคเอเชัีย	ที่ี�จ้ะนำาสารพาราไซิลีนไปใชั ้
ในอุต่สาหกัรรมปลายนำ�าในกัารผู้ลิต่ขวดีนำ�าดืี�ม	
		 อย่างไรกั็ต่าม	อุปสงค์กัารบริโภูคของ 
ผู้ลิต่ภัูณฑ์์ปลายนำ�าอย่างเสื�อผู้้าในภููมิภูาคเอเชีัย	 
คาดีว่ายังได้ีรบัผู้ลกัระที่บจ้ากักัารแพรร่ะบาดี
ของโควิดี-19	ประกัอบกัับกัำาลังกัารผู้ลิต่ของ
โรงผู้ลิต่สารพาราไซิลีนในจ้ีนที่ี�ยังอยู่ระดีับสูง	 
ส่งผู้ลให้มีอุปที่านออกัมากัดีดีันต่ลาดีอย่าง 
ต่่อเนื�อง
	 ทัี่�งนี�	กัารแพร่ระบาดีของโควิดี-19	ส่งผู้ล 
กัระที่บต่่อธุรกัิจ้โรงกัลั�น	 ดีังนั�น	 TOP	 จ้่งไดี ้
ปรับลดีค่าใช้ัจ่้ายในกัารดีำาเนินงานทีี่�ไม่จ้ำาเป็น 
ราว	20-25%	หรือประมาณ	2,000-2,500	ล้านบาที่	 
จ้ากัประมาณ	10,000	ล้านบาที่ต่่อปี	ขณะเดีียวกััน	 
ได้ีปรับสัดีส่วนกัารผู้ลิต่นำ�ามันอากัาศยานทีี่�ผู้ลิต่	 
20%	ของกัำาลังผู้ลิต่รวม	โดียมาผู้ลิต่นำ�ามันดีีเซิล 
เพิ�มข่�น	เพื�อรองรับความต่้องกัารใชั้ที่ี�เพิ�มข่�น

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – TOP ชี� ธุุรักิจการักลั�นิ 
ในิไตรัมาส์ 2/63 มีแนิวโน้ิมฟ้�นิตัว หลังรัาคา 
นิำ�ามันิดิบเริั�มปรัับเพิ�มข้�นิ พร้ัอมลดค่าใช้จ่าย 
2,000-2,500 ล้านิบาท์ช่วงโควิด-19 

ายวิร ัต่น์	 เอื �อนฤมิต่	 ประธาน 
เจ้้าหน้าที่ี �บริหารและกัรรมกัาร 

ผูู้้จั้ดีกัารใหญ่	บริษััที่	ไที่ยออยล์	จ้ำากััดี	(มหาชัน)	
หรือ	TOP	เปิดีเผู้ยว่า	ธุรกิัจ้กัารกัลั�นไต่รมาส	2/63	 
มีแนวโน้มปรับตั่วดีีข่�นเมื�อเทีี่ยบไต่รมาส	1/63	 

แต่่ยังไม่แน่ใจ้ว่าจ้ะขาดีทีุ่นสต่็อกันำ�ามันอีกั 
หรือไม่	 หลังจ้ากัราคานำ�ามันดีิบลงมาต่ำ�าสุดี 
ในชั่วงเดีือนเม.ย.63	ส่วนในคร่�งหลังของปี	63	
ธุรกัิจ้กัารกัลั�นคาดีว่าต่ลาดีจ้ะไดี้รับแรงหนุน 
จ้ากันโยบายกัารกัระต่ ุ ้นเศรษัฐกั ิจ้ของ 
หลายประเที่ศที่ั�วโลกั
	 สำาหรับราคาสารพาราไซิลีนในชั่วง 
ไต่รมาส	2/63	คาดีว่าจ้ะปรับตั่วดีีข่�นเมื�อเทีี่ยบ
ไต่รมาส	1/63	เนื�องจ้ากัราคานำ�ามันเบนซิิน	95 

วิริัตัน์์วิริัตัน์์

ดีรั.เอกพงษ์์ดีรั.เอกพงษ์์

เอื้้�อื้นฤมติเอื้้�อื้นฤมติ

ต ั�งศรีีสงวนตั�งศรีีสงวน



	 ประจำ�วันที่	25	พฤษภ�คม	2563  www.newsconnext.com

นิ

ดร.จืำ�อกัุงิ ห้ลี� ประธานกุรรมกุาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำำากัุด (มห้าชน)  พัร้อมด้วย  
นางิห้ยางิ ห้ยางิ ที�ปร้กุษัาแผู้นกุกุารเมืองิ สุถานเอกุอัครราชทูตัสุาธารณรัฐ
ประชาชนจำีนประจำำาประเทศไทย มอบห้น้ากุากุอนามัยให้้กุับสุภากุาชาดไทย 
โดยมีนายขรรค์ ประจำวบเห้มาะ ผูู้้อำานวยกุาร สุภากุาชาดไทย เป็นผูู้้รับมอบ  
โดยสุภากุาชาดไทยจำะนำาห้น้ากุากุอนามัยไปมอบให้้กุับโรงิพัยาบาลในภูมิภาค 
ทั�วประเทศ เพืั�อเป็นประโยชน์ต่ัอบุคลากุรทางิกุารแพัทย์ในช่วงิสุถานกุารณ์กุารระบาด 
ของิไวรัสุโควิด-19 นอกุจำากุนี� ธนาคารยังิได้มอบห้น้ากุากุอนามัยให้้กัุบโรงิพัยาบาล 
ศิริราช โรงิพัยาบาลจำุฬาลงิกุรณ์ โรงิพัยาบาลราชวิถี โรงิพัยาบาลรามาธิบดี 
และสุถาบันบำาราศนราดูร รวมห้น้ากุากุอนามัยที�มอบทั�งิสิุ�น 176,800 ชิ�น

นายอดิศร เสุริมชัยวงิศ์ กุรรมกุารผูู้้จำัดกุารให้ญ่่และประธานเจำ้าห้น้าที�บริห้าร  
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พัร้อมด้วยคณะผูู้้บริห้าร ร่วมเปิดตัู้ OCTO ปันสุุข  
ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สุาขาเยาวราช พัร้อมเชิญ่ชวนทุกุคนร่วมบริจำาค 
เครื�องิอุปโภคและบริโภคให้้แกุ่ประชาชนที�ได้รับผู้ลกุระทบจำากุสุถานกุารณ ์
กุารแพัร่ระบาดของิไวรัสุโควิด-19 โดยมี คุณอาทิตัยา โชคกิุจำมนัสุชัย ผูู้้อำานวยกุาร 
เขตัสุัมพัันธวงิศ์ ให้้เกุียรตัริ่วมเป็นสุกัุขพีัยาน โดยธนาคารไดด้ำาเนินกุารตัิดตัั�งิ 
ตัู ้ OCTO ปันสุุข ไว้จำำานวน 3 สุาขา คือสุำานักุงิานให้ญ่่ ถนนห้ลังิสุวน 
สุาขาเยาวราช และสุาขาชลบุรี เมื�อเร็วๆ นี�

q
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ไอซ่บ่ซ่ (ไที่ยิ่) มอบหน้าก้าก้อนามัยิ่

ซ่ไอเอ็มบ่ ไที่ยิ่ เปิิดตู้้้ OCTO ปัินสุข

ภาพข่าว

ยอดีหนี�ทีี่�ได้ีรับความช่ัวยเหลือกัว่า	393,906	ล้านบาที่	 
ซ่ิ�งส่วนใหญ่เป็นลูกัค้าผูู้้ประกัอบกัารขนาดีกัลาง 
และขนาดีย่อม	รวมทัี่�งให้ความช่ัวยเหลือลูกัค้า 
บุคคลรายย่อยไปแล้ว	เป็นจ้ำานวน	297,800		ราย	 
คิดีเป ็นยอดีหนี �ที่ ี � ไดี ้ร ับความชั ่วยเหล ือ	
186,850	ล้านบาที่	 โดียส่วนใหญ่เป็นลูกัค้า 
สินเชืั�อบ้าน	สินเชืั�อทีี่�มีหลักัประกััน	และสินเชืั�อ 
บัต่รเครดีิต่

KBANKลดภารัะล่กิคู้่ากิวิ�า5แสนล.
นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KBANK ออกมาตรัการั 
ช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนืิ�อง บรัรัเท์าภารัะ 
ท์างการัเงินิช่วงโควิด-19 รัะบาด โดยช่วยเหลือ 
ลูกค้าทั์�งภาคธุุรักิจและลูกค้าบุคคลไปแล้ว
กว่า 5 แส์นิล้านิบาท์

ายปรีดีี	ดีาวฉาย	กัรรมกัารผูู้้จ้ัดีกัาร	
ธนาคารกัสิกัรไที่ย	จ้ำากััดี	(มหาชัน)	

หรือ	KBANK	เปิดีเผู้ยว่า	ธนาคารไดี้ต่ิดีต่าม 
ดีูแลสถ่านกัารณ์ลูกัค้าของธนาคาร	ที่ั�งลูกัค้า 
ธุรกัิจ้และลูกัค้าบุคคลรายย่อยอย่างใกัล้ชัิดี	 
และได้ีเริ�มให้ความช่ัวยเหลือลูกัค้าผู่้านมาต่รกัาร 
ของธนาคาร	โดียมีกัารปรับลดีภูาระผู่้อนชัำาระ 
ต่่อเดีือน	พักัชัำาระเงินต่้น	พักัชัำาระเงินต่้นและ 
ดีอกัเบี�ย	รวมไปถ่่งกัารปล่อยสินเชัื�อใหม่เพื�อ 
ชั่วยเพิ�มสภูาพคล่องให้กัับกัลุ่มลูกัค้าธุรกัิจ้ 
ผู้่านโครงกัารสินเชัื�อดีอกัเบี�ยต่ำ�า	 (Soft	Loan)	 
ที่ั�งในส่วนของธนาคารออมสิน	และธนาคาร 
แห่งประเที่ศไที่ย
	 ที่ั�งนี�	ธนาคารให้ความชั่วยเหลือลูกัค้า
ธุรกัิจ้ไปแล้ว	เป็นจ้ำานวน	80,229	ราย	คิดีเป็น 

	 สำาหรับกัารให้สินเชัื �อใหม่เพื �อเพิ �ม 
สภูาพคล่องให้กัับลูกัค้าผูู้้ประกัอบกัารขนาดีกัลาง 
และขนาดีย่อมภูายใต่้โครงกัาร	 Soft	 Loan	 
ของธนาคารออมสินและธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย	 
รวมถ่่งที่ี �ธนาคารปล่อยกัู ้เอง	 เป็นจ้ำานวน	 
21,000	ราย	รวมยอดีหนี�ทีี่�ได้ีรับความช่ัวยเหลือ 
ประมาณ	42,000	ล้านบาที่	โดียใช้ั	บสย.	คำ�าประกััน 
จ้ำานวน	34,000	ล้านบาที่	และเป็นสินเชืั�อทีี่�ไม่มี 
หลักัประกััน	8,000	ล้านบาที่	
	 นอกัจ้ากันี � 	 ธนาคารยังมีโครงกัาร 
ให้ความช่ัวยเหลือธุรกิัจ้อีกั	2	โครงกัาร	คือ	โครงกัาร	 
“เถ้้าแก่ใจดี เจ้าหนีิ�มีใจ”	เป็นกัารลดีดีอกัเบี�ย 
ให้เจ้้าของธุรกัิจ้	 เพื �อนำาเงินส่วนนี �ไปจ้่าย 
เงินดีือนพนักังาน	 โดียธนาคารกัับเจ้้าของ 
ธุรกิัจ้ช่ัวยกัันจ่้ายเงินเดืีอนให้พนักังานคนละคร่�ง	 
และโครงกัาร	“สิ์นิเชื�อ 0% เพื�อรัักษาคนิงานิ 
เอส์เอ็มอี”	 เป็นโครงกัารชั่วยเหลือธุรกัิจ้ 
เอสเอ็มอีขนาดีเล็กัให้รักัษัากัารจ้้างพนักังาน	 
โดียธนาคารให้เงินทีุ่น	 ดีอกัเบี�ย	 0%	 10	 ปี	
ไม่มีค่าธรรมเนียม	 ปีแรกัไม่ต่้องผู้่อนชัำาระ	
โดียคาดีว่าทัี่�ง	2	โครงกัารจ้ะช่ัวยให้ยังคงมีกัาร 
จ้้างงานต่่อเนื�องไดี้ถ่่ง	56,000	คน
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