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คุุณชนััญญารัักษ์์ เพ็็ชรั์รััตนั์ ปรัะธานัเจ้้าหนั้าที่่�บรัิหารั 
บริัษั์ที่ แม็็คุกรุั�ป จ้ำากัด (ม็หาชนั) พ็ร้ัอม็ด้วยผู้้้บริัหารั เข้้าพ็บ ดรั.สุุเม็ธ ตันัติเวชกุล กรัรัม็การัและ 
เลข้าธิการัม้็ลนิัธิชัยพั็ฒนัา เพ่็�อม็อบหน้ัากากผู้้าแม็็คุย่นัส์ุ จ้ำานัวนั 10,000 ชิ�นั ม้็ลคุ่า 590,000 บาที่  
ให้แก่ “กองทุุนชััยพััฒนาสู้้�ภััยโควิิด-19 (และโรคระบาดต่่างๆ)” ที่่�สุม็เด็จ้พ็รัะกนัิษ์ฐาธิรัาชเจ้้า  
กรัม็สุม็เด็จ้พ็รัะเที่พ็รััตนัรัาชสุุดาฯ สุยาม็บรัม็รัาชกุม็ารั่ ที่รังพ็รัะกรัุณาโปรัดเกล้าฯ ให้ตั�งข้้�นัเพ็่�อ 
ช่วยเหล่อโรังพ็ยาบาลและบุคุลากรัที่างการัแพ็ที่ย์ที่่�ปฎิิบัติหนั้าที่่�ช่วยเหล่อผู้้้ป่วยจ้ากการัติดเช่�อ 
ไวรััสุโคุวิด-19 และคุวบคุุม็มิ็ให้เกิดการัแพ็ร่ัรัะบาดเพิ็�ม็ข้้�นั

แม็คยีนสู้์ สู้่งมอบหน�ากากผ�า....
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และแนฟทาแทน ซ่ึ่�งจะส่่งผลให้้มาร์์จ้�นค่่าการ์กล่�น  
(GRM) ดีีข่ึ้�นเล็กน้อยเม่�อเทียบก่บไตร์มาส่ 1/63  
ขึ้ณะที�ค่่าการ์กล่�นร์วม (GIM) ค่าดีว่าจะดีีขึ้่�น 
กว่าไตร์มาส่ 1/63 เน่�องจากร์าค่าผล้ตภั่ณฑ์์ 
โอเลฟินส่์ดีีขึ้่�น ผล้ตภั่ณฑ์์อะโร์เมต้กส่์ทร์งต่ว 
นอกจากนี�บร้์ษ่ัทมีเป้้าห้มายป้ร่์บลดีค่่าใช้้จ่าย 
ที�ไม่จำาเป้็นลง 1,000 ล้านบาท 
 นอกจากนี� บร์้ษั่ทไดี้ทบทวนแผนการ์ 
ลงทุนโค่ร์งการ์ให้ญ่่ โดียเล่ �อนการ์ลงทุน 
โค่ร์งการ์ที�ย่งไม่จำาเป็้นออกไป้ก่อน เช่้น โค่ร์งการ์ 
ป้ิโตร์เค่มีค่อมเพล็กซึ่์ที �ส่ห้ร์่ฐฯ มูลค่่ากว่า  
2 แส่นล้านบาท โดียค่าดีว่าต่ดีส่้นใจลงทุน 
ขึ้่�นสุ่ดีท้าย (FID) ไดี้ในป้ี 64 จากเดี้มที�จะส่ร์ุป้ 
การ์ลงทุนภัายในไตร์มาส่ 3/63 ขึ้ณะที�บร์้ษั่ท 
เตรี์ยมขึ้ออนุม่ต้ที�ป้ร์ะชุ้มผู้ถ่ือหุ้้นในว่นที� 2 ม้.ย.นี�  
เพ่�อออกหุ้้นกู้วงเง้นไม่เก้น 4,000 ล้านเห้รี์ยญ่ส่ห้ร่์ฐฯ  
ห้ร่์อป้ร์ะมาณ 1.28 แส่นล้านบาท ภัายในร์ะยะเวลา  
5 ปี้ (ปี้ 2563-2567) เพ่�อร์องร่์บแผนการ์ลงทุน 
และเป้็นการ์เพ้�มส่ภัาพค่ล่องให้้ก่บธุุร์ก้จ

ชะลอแผนลงทุุนสหรััฐฯ ชงออกหุ�นก้�1.2แสนล�าน

แขึ้่งขึ้่นไดี้ในตลาดี
 ท่�งนี� ภัาพร์วมธุุร์ก้จจะป้ร่์บต่วดีีข่ึ้�นต่�งแต่ 
ไตร์มาส่ 2/63 เป้็นต้นไป้ เน่�องจากการ์ฟ้�นต่ว 
มากข่ึ้�นขึ้องดีีมานด์ี และท้ศทางร์าค่านำ�าม่นด้ีบ 
ในตลาดีโลกมีแนวโน้มป้ร์่บต่วเพ้�มขึ้่�น ขึ้ณะที� 
ในไตร์มาส่ 2/63 บร้์ษ่ัทเร้์�มป้ร่์บการ์ผล้ตนำ�าม่น 
อากาศยานมาผล้ตเป็้นนำ�าม่นดีีเซึ่ลก่บนำ�าม่นเตา  

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – PTTGC หวังธุุรกิิจกิลัับมา 
ฟ้ื้�นิตััวตัั�งแต่ัไตัรมาส์ 2/63 เป็็นิต้ันิไป็ หลัังมาร์จิ�นิ 
ค่ากิารกิลัั�นิดีีข้ึ้�นิตัามราคานิำ�ามันิที์�ป็รับตััวเพิิ่�มข้ึ้�นิ  
หนิุนิโอกิาส์กิำาไรส์ตั็อกินิำ�ามันิ มั�นิใจป็ริมาณ 
กิารผลิัตัเพิิ่�มข้ึ้�นิ 7-10% เน่ิ�องจากิไม่มีกิารหยุุดี 
ซ่่อมบำารุงใหญ่่ เตัรียุมแผนิออกิหุ้นิก้้ิ 4 พัิ่นิล้ัานิ 
เหรียุญ่ฯ รองรับกิารดีำาเนิินิธุุรกิิจช่่วง 5 ปี็ข้ึ้างหน้ิา  
 นายค่งกร์ะพ่น  อ้นทร์แจ้ง   ป้ร์ะธุานเจ้าห้น้าที� 
บร์้ห้าร์ บร์้ษั่ท พีทีที โกลบอล เค่ม้ค่อล จำาก่ดี  
(มห้าช้น) ห้ร์่อ PTTGC เป้ิดีเผยว่า ป้ร์้มาณ 
การ์ผล้ตขึ้องบร์้ษั่ทในป้ี 63 ย่งค่งม่�นใจว่าจะ 
เพ้�มข่ึ้�นตามเป้้าห้มายที�ต่�งไว้ที� 7-10% จากปี้ 62  
ที�มีป้ร์้มาณการ์ผล้ตร์วม 11 ล้านต่น เน่�องจาก 
ในปี้นี�ไม่มีการ์ห้ยุดีซ่ึ่อมบำารุ์งให้ญ่่ ร์วมท่�งมีกำาล่ง 
การ์ผล้ตให้ม่เพ้�มเขึ้้ามาท่�งโค่ร์งการ์โพร์พ้ลีน 
ออกไซึ่ด์ี (PO) และโค่ร์งการ์โพลีออลส์่ (Polyols)  
ซึ่่ �งค่าดีว่าจะเร์้ �มผล้ตเช้้งพาณ้ช้ย์ไดี้ในช้่วง 
ไตร์มาส่ 3/63 ส่่วนโค่ร์งการ์ป้ร่์บป้รุ์งป้ร์ะส้่ทธุ้ภัาพ 
การ์ผล้ต Olefins Reconfiguration Project (ORP)  
เร้์�มผล้ตเช้้งพาณ้ช้ย์ได้ีในช่้วงไตร์มาส่ 4/63 โดียเม่�อ 
เดี้นเค่ร์่�องผล้ตท่�ง 3 โค่ร์งการ์แล้ว ค่าดีว่า 
จะส่่งผลให้้ต้นทุนต่อห้น่วยตำ�าลง และส่ามาร์ถื 

คงกระพันั คงกระพันั 
อินิทรแจ้ง้ อินิทรแจ้ง้ 
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TPCHกิางแผนอััพกิำาลัิงผลิิตัไฟื้ฟ้ื้า
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บร์้ษั่ทส่ร์้างส่ถื้ต้สู่งสุ่ดีให้ม่ต่อเน่�อง 
 ส่ำาห้ร์่บผลการ์ดีำาเน้นงานในป้ี 63  
บร์้ษั่ทย่งค่งเป้้าห้มายในการ์มีใบอนุญ่าต
ในการ์ขึ้ายไฟฟ้า (PPA) ท่�งโร์งไฟฟ้า 
ช้ีวมวล ช้ีวภัาพ และโร์งไฟฟ้าขึ้ยะ  
ให้้ค่ร์บ 250 เมกะว่ตต์แบ่งเป้็น 
โร์งไฟฟ้าชี้วมวล ชี้วภัาพ 200 เมกะว่ตต์  
จากเดี้มอยู่ที� 110 เมกะว่ตตแ์ละ 
โร์งไฟฟ้าขึ้ยะที� 50 เมกะว่ตต์ จากเด้ีม 
ที� 10 เมกะว่ตต์ ร์วมท่�ง บร์้ษั่ท 
มีค่วามพร้์อมในการ์เข้ึ้าร่์วม 
โค่ร์งการ์โร์งไฟฟ้าชุ้มช้น 
เพ ่ �อเศร์ษัฐก้จฐานร์าก 
และโค่ร์งการ์โร์งไฟฟ้าขึ้ยะชุ้มช้น 
จากนโยบายภัาค่ร์่ฐ

ร์ะบบกล้องโทร์ท่ศน์วงจร์ปิ้ดี (CCTV) เพ่�อเพ้�ม 
ค่วามป้ลอดีภ่ัยบร้์เวณพ่�นที�สุ่่มเสี่�ยงและบร้์เวณ 
ชุ้มนุมช้นในพ่�นที�กลุ่มกรุ์งเทพเห้น่อ กรุ์งเทพกลาง  
กร์ุงเทพใต้ และกร์ุงธุนเห้น่อ, โค่ร์งการ์จ่ดีห้า 
และต้ดีต่ �งร์ะบบว้ทยุส่่ �อส่าร์ดี้จ้ตอล ขึ้อง  
กองบ่ญ่ช้าการ์ตำาร์วจป้ร์าบป้ร์ามยาเส่พต้ดี,  
โค่ร์งการ์จ้างเห้มาออกแบบ จ่ดีห้าพร้์อมต้ดีต่�ง 
ร์ะบบจ่ดีการ์โค่ร์งขึ้่ายส่่�อส่าร์แบบบูร์ณาการ์  
ขึ้องการ์ไฟฟ้าส่่วนภูัม้ภัาค่ และโค่ร์งการ์ร์ะบบ 
บร์้ห้าร์จ่ดีการ์กล้อง CCTV ขึ้องบร์้ษั่ท กส่ท 
โทร์ค่มนาค่ม จำาก่ดี (มห้าช้น)
 ท่�งนี� ที�ป้ร์ะชุ้มค่ณะกร์ร์มการ์บร์้ษั่ทไดี้
มีมต้อนุม่ต้การ์จ่ดีส่ร์ร์หุ้้นส่าม่ญ่เพ้�มทุนขึ้อง 
บร้์ษ่ัทให้้แก่บุค่ค่ลในวงจำาก่ดี จำานวน 3 ร์าย ได้ี 
แก่ นางส่าวอร์ุณร์ุ่ง ศร์ีว่ฒนป้ร์ะภัา จำานวน 
10,000,000 หุ้้น, นางส่าวบุศร์า อุไร์กุล จำานวน 
5,000,000 หุ้้น และบร้์ษ่ัท เม่องไทยป้ร์ะก่นภ่ัย 
จำาก่ดี (มห้าช้น) จำานวน 5,000,000 หุ้้น โดีย 
กำาห้นดีร์ะยะเวลาจองซึ่่�อและช้ำาร์ะเง้นค่่าหุ้้น 
ส่าม่ญ่เพ้�มทุนในว่นที� 19-22 พ.ค่.63 และ 
กำาห้นดีร์าค่าเส่นอขึ้ายหุ้้นส่าม่ญ่เพ้�มทุน 12.80 บาท 
ต่อหุ้้น ค้่ดีเป็้นมูลค่่าร์วมเท่าก่บ 256,000,000 บาท 

โดียไดี้เร์้�ม COD เม่�อว่นที� 19 พ.ค่ 63 ซึ่่�งจะช้่วย 
ส่น่บส่นุนร์ายได้ีและกำาไร์เพ้�มข่ึ้�น ร์วมท่�งการ์  COD  
โร์งไฟฟ้าดี่งกล่าว ส่่งผลให้้มีกำาล่งการ์ผล้ต 
โร์งไฟฟ้าช้ีวมวลเพ้�มเป้น็ 83 เมกะว่ตต ์จากเด้ีม 
ที� 60 เมกะว่ตต์ ขึ้ณะที�บร์้ษั่ทย่งมองห้าโอกาส่ 
เขึ้้าไป้ลงทุนในโค่ร์งการ์โร์งไฟฟ้าให้ม่ๆ ท่�งใน 
ป้ร์ะเทศ และต่างป้ร์ะเทศ  
 ในส่่วนขึ้องการ์ก่อส่ร้์างและต้ดีต่�งอุป้กร์ณ์
ขึ้องโร์งไฟฟ้าชี้วมวล ทีพีซีึ่เอช้ เพาเวอร์์ 1 (TPCH 
1),โร์งไฟฟ้าชี้วมวล ทีพีซีึ่เอช้ เพาเวอร์์ 2 (TPCH 2)  
และโร์งไฟฟ้าชี้วมวล ทีพีซีึ่เอช้ เพาเวอร์์5 (TPCH 
5) ค่าดีว่าจะเร์้�ม COD  ไดี้ภัายในไตร์มาส่ 2/63 
ส่่วนโร์งไฟฟ้าขึ้ยะ ส่ยาม พาวเวอร์์ 1 (SP1)  
ค่าดีว่าจะส่ามาร์ถืเด้ีนเค่ร่์�องผล้ตไฟฟ้าได้ีในช่้วง 
ค่ร่์�งปี้ห้ล่งขึ้องปี้นี� ส่่งผลให้้ผลการ์ดีำาเน้นงานขึ้อง 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TPCH มั�นิใจผลังานิป็ี 63  
ทุ์บส์ถิิติัใหม่ หลัังเตัรียุม COD หลัายุโครงกิาร 
ตัั�งแต่ัไตัรมาส์ 2/63 ต่ัอเน่ิ�องถ้ิงช่่วงคร้�งปี็หลััง 
พิ่ร้อมมองหาโอกิาส์เขึ้้าลังท์ุนิโรงไฟื้ฟื้้า 
ท์ั �งในิแลัะตั่างป็ระเท์ศ พิ่ร้อมตัั�งเป็้าถิ่อ 
ใบอนิุญ่าตั PPA โรงไฟื้ฟื้้าช่ีวมวลั แลัะ 
โรงไฟื้ฟื้้าขึ้ยุะ ให้ครบ 250 MW 

างกนกท้พย์ จ่นทร์์พล่งศร์ี ป้ร์ะธุาน 
ค่ณะกร์ร์มการ์บร์้ห้าร์ บร์้ษั่ท ทีพีซึ่ี 

เพาเวอร์์ โฮลดี้�ง จำาก่ดี (มห้าช้น) ห้ร์่อ TPCH  
เปิ้ดีเผยว่า บร้์ษ่ัทได้ีดีำาเน้นการ์ขึ้ายไฟฟ้าเข้ึ้าร์ะบบ 
เช้้งพาณ้ช้ย์ (COD) ให้้ก่บการ์ไฟฟ้าฝ่่ายผล้ต 
(กฟผ.) ภัายใต้โค่ร์งการ์โร์งไฟฟ้าชี้วมวล ปั้ตตานี 
กร์ีน เพาเวอร์์ (PTG) ขึ้นาดีกำาล่งการ์ผล้ตต้ดีต่�ง  
23 เมกะว่ตต์ และกำาล่งผล้ตเส่นอขึ้าย 21 เมกะว่ตต์ 

นิิวส์์คอนิเนิ็คท์์ - SKY เป็ิดีผลังานิโค้งแรกิ 
เติับโตัส์ดีใส์ หลัังท์ยุอยุส่์งมอบงานิโครงกิารใหญ่่
ให้กิับลั้กิค้าอยุ่างตั่อเนิ่�อง พิ่ร้อมไฟื้เขึ้ียุว 
ม่อดีีด้ีานิธุุรกิิจกิารให้บริกิารท่์องเที์�ยุวแลัะ 
ป็ระกิันิฯ เขึ้้าถิ่อหุ้นิ 3 รายุรวม 20ลั้านิหุ้นิ

ายส่้ทธุ้เดีช้ ม่ยลาภั ป้ร์ะธุาน 
เจ้าห้น้าที�บร้์ห้าร์ บร้์ษ่ัท ส่กาย ไอซีึ่ที  

จำาก่ดี (มห้าช้น) ห้ร์่อ SKY เป้ิดีเผยว่า ผลการ์ 
ดีำาเน้นงานงวดีไตร์มาส่ 1/2563 กลุ่มบร์้ษั่ท 
มีร์ายได้ีร์วม 719.1 ล้านบาท เพ้�มข่ึ้�น 19.8 ล้านบาท  
ห้ร่์อค้่ดีเป็้นเพ้�มข่ึ้�น 2.8% เม่�อเทียบก่บช่้วงเดีียวก่น 
ขึ้องป้ีก่อนที�มีร์ายไดี้ร์วม 699.3 ล้านบาท  

โดียเป็้นผลการ์ส่่งมอบส้่นค้่าและบร้์การ์ต้ดีต่�ง 
ให้้แก่ลูกค้่าในโค่ร์งการ์ขึ้นาดีให้ญ่่ เช่้น โค่ร์งการ์ 
จ่ดีห้าและต้ดีต่ �งร์ะบบว้ทยุส่่ �อส่าร์ดี้จ้ตอล 
ร์ะยะที� 2 ขึ้องส่ำาน่กงานตำาร์วจแห้่งช้าต้,  
โค่ร์งการ์จ่ดีให้้มีบร้์การ์อ้นเทอร์์เน็ตค่วามเร็์วสู่ง 
ในพ่�นที�ห้่างไกลขึ้องส่ำาน่กงานค่ณะกร์ร์มการ์ 
ก้จการ์กร์ะจายเส่ียง ก้จการ์โทร์ท่ศน์ และ 
ก้จการ์โทร์ค่มนาค่มแห่้งช้าต้ (Zone C) กลุ่มที� 3  
ภัาค่ตะว่นออกเฉีียงเห้น่อ 1, (Zone C) กลุ่มที� 6  
ภัาค่กลาง 1, (Zone C) กลุ่มที� 5 ภัาค่ตะว่นออก 
เฉีียงเห้น่อ 3 
 นอกจากนี� ย่งมีโค่ร์งการ์จ่ดีห้าและต้ดีต่�ง 
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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – KBANK จับม่อพัิ่นิธุมิตัร NIUM  
ผ้้ให้บริกิารโอนิเงินิข้ึ้ามป็ระเท์ศชั่�นินิำาจากิ 
ส์ิงคโป็ร์ พิ่ัฒนิาเท์คโนิโลัยุีกิารโอนิเงินิ 
ระหว่างป็ระเท์ศผ่านิ API ขึ้ยุายุส์กุิลัโอนิเงินิ 
ไป็ต่ัางป็ระเท์ศผ่านิแอป็ K PLUS เพิิ่�มเป็็นิ 
12 ส์กิุลัเงินิ ครอบคลัุม 30 ป็ระเท์ศท์ั�วโลักิ 
โดียุไม่ตั้องใช่้เอกิส์าร ตัั �งเป็้าโอนิไป็ 
ท์ุกิป็ระเท์ศท์ั�วโลักิภายุในิส์ิ�นิป็ี 63     

ายศีลว่ต ส่่นต้ว้ส่่ฏฐ์ ร์องกร์ร์มการ์ 
ผู้จ่ดีการ์อาวุโส่ ธุนาค่าร์กส้่กร์ไทย 

จำาก่ดี (มห้าช้น) ห้ร์่อ KBANK เป้ิดีเผยว่า  
ห้ล ่งจากธุนาค่าร์เป้ ิดีให้ ้บร์ ้การ์โอนเง ้น 
ต่างป้ร์ะเทศผ่านแอป้ K PLUS ต่�งแต่ในเดี่อน 
พ.ค่.62 พบว่ามีลูกค่้าร์ายให้ม่ ที�ย่งไม่เค่ย
ใช้้บร์้การ์เง้นโอนต่างป้ร์ะเทศเขึ้้ามาใช้้งาน 
เป็้นจำานวนมาก มีการ์ตอบร่์บจากลูกค้่าเป็้นอย่างดีี 
จากมูลค่่าการ์โอนมากกว่า 4,000 ล้านบาท  
ซ่ึ่�งปั้จจุบ่นธุนาค่าร์มีมูลค่่าในตลาดีการ์โอนเง้น 
ต่างป้ร์ะเทศกลุ่มลูกค่้าร์ายย่อยวงเง้นโอน 
ต่อร์ายการ์ตำ�าห้ร่์อ Low Value ในปี้ 62 ค้่ดีเป็้น 
ส่่ดีส่่วนทางการ์ตลาดีกว่า 25% ขึ้องมูลค่่าร์วม 
ขึ้องตลาดี

 ท่�งนี� จากการ์ที�ธุนาค่าร์ร่์วมเป็้นพ่นธุม้ตร์ 
ก่บ NIUM ฟินเทค่ที�เต้บโตเร์็วที�สุ่ดีในอาเซึ่ียน 
ซึ่่�ง Beacon VC บร์้ษั่ทร์่วมลงทุนขึ้องธุนาค่าร์ 
ไดี้ร์่วมลงทุนก่บ NIUM เม่�อป้ี 61 และทำาให้้ 
ส่ามาร์ถืพ่ฒนาคุ่ณภัาพการ์ให้้บร์้การ์โอนเง้น 
ขึ้้ามป้ร์ะเทศแก่ลูกค่้าร์ายย่อย จนมีป้ร์้มาณ 
ธุุร์กร์ร์มและมูลค่่าธุุร์กร์ร์มการ์โอนเง้นต่างป้ร์ะเทศ 

KBANKขยายช่่อังทางโอันเงินข้ามืโลิกิ

นิ

เต้บโตแบบก้าวกร์ะโดีดี ซ่ึ่�งล่าสุ่ดีส่ามาร์ถืต่อยอดี 
ดี้วยการ์พ่ฒนาเทค่โนโลยีการ์โอนเง้นร์ะห้ว่าง 
ป้ร์ะเทศผ่าน Application Programming Interface 
(API) ทำาให้้ส่ามาร์ถืโอนเง้นไป้ต่างป้ร์ะเทศไดี ้
เพ้�มอีก 6 ส่กุลเง้น ร์วมเป็้น 12 ส่กุลเง้น ค่ร์อบค่ลุม 
ถื่ง 30 ป้ร์ะเทศ จากเดี้ม 24 ป้ร์ะเทศ
 โดียธุนาค่าร์ต่�งเป้้าห้มายภัายในส้่�นปี้ 63  
จะพ่ฒนาบร์้การ์ให้้ลูกค่้าส่ามาร์ถืโอนไป้ทุก
ป้ร์ะเทศท่�วโลกผ่าน K PLUS และต่�งเป้้าจะ
มียอดีธุุร์กร์ร์มมากกว่า 60,000 ร์ายการ์ต่อป้ี 
มูลค่่าป้ร์ะมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี้ ภัายใน 
ป้ี 68 โดียบร์้การ์โอนเง้นต่างป้ร์ะเทศผ่านแอป้  
K PLUS เห้มาะก่บส่ถืานการ์ณ์โค่ว้ดี-19 ที�ค่วร์ 
ห้ลีกเลี�ยงการ์ไป้อยู่ในที�ชุ้มช้น ร์วมท่�งการ์ส่่มผ่ส่ 
เง้นส่ดี  การ์ทำาธุุร์กร์ร์มผ่านโทร์ศ่พท์ม่อถื่อจ่ง 
เป็้นทางเล่อกที�เห้มาะส่ม เพร์าะลูกค้่าส่ามาร์ถื 
ทำาธุุร์กร์ร์มจากที�บ้าน ห้ร์่อจากทุกที�ไดี้โดีย 
ไม่ต้องเดี้นทางมาส่าขึ้าธุนาค่าร์ ซึ่่�งธุนาค่าร์ 
จ่ดีโป้ร์โมช่้�นค้่ดีค่่าธุร์ร์มเนียมร์าค่าพ้เศษั 250 บาท 
ต่อร์ายการ์ จากป้กต้ 450 บาท ต่�งแต่ว่นนี� - 30 ม้.ย.63  
ร์วมท่�งย่งมีโป้ร์โมช่้�นเพ้�มเต้มส่ำาห้ร่์บลูกค้่าให้ม่

นัายธ่รัะกิจ้ หวังมุ็ทิี่ตากุล นัายกเที่ศม็นัตร่ันัคุรัสุุรัาษ์ฎิร์ัธาน่ั รัับม็อบ “ถุุงปัันสุู้ข ”  
บรัรัจุ้เคุร่ั�องอุปโภคุ-บริัโภคุ จ้าก บริัษั์ที่ วิริัยะปรัะกันัภัย จ้ำากัด (ม็หาชนั) โดยม่็  
นัางพ็รัพิ็ม็ล บัวสุมุ็ย ผู้้้จั้ดการัสุาข้าสุุรัาษ์ฎิร์ัธาน่ั และ นัายม็นัตร่ั ช้พ็งศ์ รัองกรัรัม็การั 
ผู้้้จั้ดการั บริัษั์ที่ พ่็.เอ็ม็.ว่ โบรักเกอร์ั จ้ำากัด เป็นัผู้้้แที่นับริัษั์ที่ฯ ทัี่�งน่ั� “ถุุงปัันสุู้ข”  
ภายในับรัรัจุ้เคุรั่�องอุปโภคุบรัิโภคุที่่�จ้ำาเป็นัในัการัดำารังช่วิตข้องปรัะชาชนั 
อาทิี่ ข้้าวสุารั บะหม่็�ก้�งสุำาเร็ัจ้ร้ัป ปลากรัะป๋อง นัำ�ามั็นัพ่็ช นัำ�าด่�ม็ เป็นัต้นั เพ่็�อ 
บรัรัเที่าคุวาม็เด่อดรั้อนัและลดผู้ลกรัะที่บจ้ากการัแพ็รั่รัะบาดข้องเช่�อไวรััสุ 
โคุวิด-19 ณ เที่ศบาลนัคุรัสุุรัาษ์ฎิร์ัธาน่ั อ.เม่็อง จ้.สุุรัาษ์ฎิร์ัธาน่ั

นัางสุาวปณิตา คุวรัสุถาพ็รั ผู้้้ช่วยกรัรัม็การัผู้้้จั้ดการั บริัษั์ที่ เอเช่ย กร่ันั เอนัเนัอจ่้  
จ้ำากัด (ม็หาชนั) หร่ัอ AGE และบริัษั์ที่ เอจ่้อ่ เที่อร์ัมิ็นัอล จ้ำากัด (บริัษั์ที่ย่อย) ร่ัวม็กับ 
สุำานัักงานัพั็ฒนัาชุม็ชนัอำาเภอนัคุรัหลวงม็อบต้นักล้า และเม็ล็ดพั็นัธ์ุผัู้กสุวนัคุรััว  
ให้กับชาวบ้านัตำาบลแม่็ลา อำาเภอนัคุรัหลวง ในัโคุรังการั “ปัล้กผักสู้วินครัวิ  
เพ่ั�อสู้ร�างควิามมั�นคงทุางอาหาร ระดับต่ำาบล”  โดยม่็นัายสุรัณต ณ ศร่ัโต นัายอำาเภอ 
นัคุรัหลวง (ลำาดับท่ี่� 3 จ้ากข้วา) ให้เก่ยรัติเป็นัปรัะธานัในัพิ็ธ่สุ่งม็อบ

q
q

วิิริยะปัระกันภััยมอบ “ถุุงปัันสูุ้ข”

AGE มอบต่�นกล�า ร่วิมสู้ร�างต่�นแบบชุัมชันน่าอย่้

ภาพิ่ขึ้่าว

ศีีลวัตั ศีีลวัตั 
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