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อนัันัดาฯ มอบ....
	 บริิษััท	อนัันัดา	 ดีเวลลอปเม้้นัท	์
จำำากััด	 (ม้หาชนั)	 ริ่วม้กัับตััวแทนัจำากั 
พัันัธมิ้ตัริทางธุริกิัจำภายใต้ัช่�อกัลุ่ม้	“MARU”  
ริ ่วม้ผลิตัและส่่งม้อบ	 FIT	 SHIELD	 
(หน้ัากัากัป้องกัันัเช่�อไวรัิส่โควิด-19)	ให้กัับ 
ศููนัย์บริิกัาริกัาริแพัทย์ฉุุกัเฉิุนักัรุิงเทพัม้หานัคริ	 
(ศููนัย์เอริาวัณ)	 จำำานัวนั	 500	 ชิ�นั	 ทั�งนัี�	 
ได้ทำากัาริส่่งม้อบ	 FIT	 SHIELD	 จำำานัวนั	
15,000	ชิ�นั	แก่ัส่ถานัพัยาบาล	134	แห่ง 
ทั�วปริะเทศู	ให้กัับบุคลากัริทางกัาริแพัทย์	 
เพ่ั�อเป็นัอุปกัริณ์ป้องกัันัและเพ่ั�อส่่งกัำาลังใจำ 
ในักัาริปฏิิบัตัิหนั้าที�ในัส่ถานักัาริณ์กัาริ 
แพัร่ิริะบาดของเช่�อไวรัิส่	COVID-19

อย่่างต่่อเนื่่�อง
	 ส่่วนื่งานื่ประมููลรับเหมูา 
วิศวกรรมูและระบบ	 (EPC)	 นื่ั�นื่ 
บริษััทมีูความูส่ามูารถ	และมีูศักย่ภาพ 
ที�จะเข้้ารับงานื่ได้้กว่า	600,000	ล้านื่บาท	 
ซึ่่�งในื่ปีนื่ี�คาด้ว่าภาครัฐจะมูีงานื่
ทย่อย่ออกมูาประมููลจำานื่วนื่มูาก	 
เบ่�องต้่นื่	แบ่งเป็นื่งานื่ส่าย่ส่่งไฟฟ้า 
ราว	500,000	ล้านื่บาท	ที�จะทย่อย่ 
เปิด้ประมููล	 5-7	 ปี	 รวมูถ่งการ 
พัฒนื่าระบบส่าย่ส่่งไฟฟ้าอีกราว	 
40,000	 ล้านื่บาท	และโครงการ 
นื่ำาส่าย่ไฟฟ้าลงใต่้ด้ินื่วงเงินื่ราว	
20,000	 ล ้านื่บาท	 โครงการ 
นื่ำาส่าย่เคเบิ�ลลงใต่้นื่ำ�าที�เกาะส่มูุย่	 
1,800	 ล้านื่บาท	 และเกาะเต่่า  
1,500	 ล้านื่บาทรวมูถ่งงานื่ใหมู่ 
ที�เกาะสี่ชััง	700	ล้านื่บาท	โด้ย่บริษััท 
คาด้ในื่ปีนีื่�	จะมีู	Backlog	ประมูาณ	 
8,000-10,000	ล้านื่บาท

มูีใบอนืุ่ญาต่ซึ่่�อข้าย่ไฟฟ้า	(PPA)	 
ให้ครบ	1,000	เมูกะวัต่ต์่	จากปัจจุบันื่ 
มีูอยู่่		638		เมูกะวัต่ต์่	ซ่ึ่�งเป็นื่โครงการ 
ที�จ่าย่ไฟฟ้าเชัิงพาณิชัย่์	(COD)	แล้ว	 
437	 เมูกะวัต่ต่์	และกำาลังก่อส่ร้าง 
อีกประมูาณ	201	เมูกะวัต่ต์่		ซ่ึ่�งจะ 
ทย่อย่เส่ร็จ	 และจ่าย่ไฟเข้้าระบบ 

GUNKULรุุกเทกโอเวอร์ุโรุงไฟฟ้า
ดัันกำำ�ลัังกำ�รผลัิต1,000MW ลัุยชิิงง�น6แสนลั.เข้้�พอร์ต

นิิวส์์  คอนิเน็ิคท์์ - GUNKUL ศึึกษา 
แผนิเข้้าซื้้ �อกิจการโรงไฟฟ้า 
ในิเวียดนิาม กำาลัังผลัิตไม่เกินิ 
200 MW พร้อมเดินิหนิ้าข้ยาย 
กำาลัังการผลิัตไฟฟ้าส่่์ 1,000 MW  
ในิปีี 65 รุกชิิงงานิ EPC ภาครัฐ 
กว่า 6 แส์นิลั้านิบาท์เข้้าพอร์ต
		 นื่าย่ส่มูบูรณ์	เอ่�ออัชัฌาส่ัย่	
กรรมูการผูู้้จัด้การ	บริษััท	กันื่กุล 
เอ็นื่จิเนื่ีย่ริ�ง	จำากัด้	(มูหาชันื่)	หร่อ	
GUNKUL	 เปิด้เผู้ย่ว่า	บริษััทอยู่ ่
ระหว่างศ่กษัาและพิจารณาแผู้นื่ 
การเข้้าซ่ึ่�อกิจการโครงการโรงไฟฟ้า
โซึ่ลาร์	ฟาร์มูที�ประเทศเวีย่ด้นื่ามู	 
เพิ�มูเต่ิมูอีก	 100-200	 เมูกะวัต่ต่์	 
อีกทั�งยั่งมีูโครงการที�กำาลังก่อส่ร้าง 
เพิ�มูเต่ิมู	 และจะต่้องจ่าย่ไฟเข้้า 
ระบบภาย่ในื่สิ่�นื่ปีนีื่�		จ่งเป็นื่โอกาส่ 
ที�บริษััทจะเข้้าซ่ึ่�อกิจการ	และทำาให้ 
รับรู้ราย่ได้้ทันื่ที	

เอื้้�อื้อื้ชัฌาสัยั เอื้้�อื้อื้ชัฌาสัยั 
สมบููรณ์์สมบููรณ์์

	 นื่อกจากนื่ี�	รัฐบาลเมูีย่นื่มูา 
เต่รีย่มูเปิด้ให้ประมููลโครงการ 
โรงไฟฟ้าโซึ่ลาร์	ฟาร์มู	1,000	เมูกะวัต่ต์่	 
ซึ่่ �งบริษััทจะเข้้าร่วมูประมููลกับ 
พันื่ธมิูต่ร	ประมูาณ	300	เมูกะวัต่ต์่	
เพ่�อผู้ลักด้ันื่กำาลังการผู้ลิต่เพิ�มูข้่�นื่	 
โด้ย่ในื่ปี		65	นัื่�นื่		บริษััทยั่งคงเป้าหมูาย่ 
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BAFSตั้้�งเป้้า5-7ป้ีรุายได้้แตั้ะ1หมื่่�นล.

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – MUFG แต่งตั�ง “ไพโรจน์ิ 
ช้ิ�นิครุฑ” นัิ�งตำาแหน่ิง Executive Officer ควบค่่ 
ตำาแหน่ิงปีระธานิคณะเจ้าหน้ิาที์�ด้านิกลัยุท์ธ์ 
แลัะวางแผนิธุรกิจองค์กรข้องกรุงศึรี หวังช่ิวย 
ส์ร้างโอกาส์ท์างธุรกิจส์่่การเติบโตอย่างยั�งย้นิ 
 ผูู้้ส่่�อข้่าวราย่งานื่ว่า	 มูิต่ซึู่บิชัิ	 ยู่เอฟเจ	
ไฟแนื่นื่เชัีย่ล	กรุ�ป	หร่อ	MUFG	กลุ่มูส่ถาบันื่ 
การเงินื่ที�ใหญ่ที�สุ่ด้ในื่ญี�ปุ�นื่และหนื่่�งในื่กลุ่มู 
ส่ถาบันื่การเงินื่ที�ใหญ่ที�สุ่ด้ข้องโลก	 แต่่งต่ั�ง 
นิายไพโรจน์ิ ช้ิ�นิครุฑ	ประธานื่คณะเจ้าหน้ื่าที� 
ด้้านื่กลยุ่ทธ์และวางแผู้นื่ธุรกิจองค์กร	ธนื่าคาร 
กรุงศรีอยุ่ธย่า	จำากัด้	(มูหาชันื่)	หร่อ	BAY	ให้ 
ด้ำารงต่ำาแหนื่่ง	Executive	Officer	ข้อง	MUFG
	 ส่ ำาหร ับนื่าย่ไพโรจนื่ ์ เป ็นื่ผู้ ู ้บร ิหาร 
ระด้ับสู่งข้องกรุงศรีที �ดู้แลรับผู้ิด้ชัอบด้้านื่ 

MUFGตั้้�ง“ไพโรุจน์”น้�งแท่นExecutiveOfficer
กลยุ่ทธ์และการวางแผู้นื่ธุรกิจข้องธนื่าคาร	 
ด้้วย่ประส่บการณ์และความูเชีั�ย่วชัาญกว่า	25	ปี
ในื่ธุรกิจการเงินื่เพ่ �อราย่ย่่อย่	 ในื่ต่ำาแหนื่่ง 
ผูู้้บริหารสู่งสุ่ด้ข้องหลากหลาย่องค์กรรวมูถ่ง 
กรุงศรี	ออโต้่	และ	บริษััท	จีอี	แคปปิต่อล	ออโต่ลีส่	
จำากัด้	 (มูหาชันื่)	 นื่าย่ไพโรจนื่์เป็นื่หนื่่�งในื่ 
ผูู้้นื่ำากรุงศรีที�มูีส่่วนื่ร่วมูข้ับเคล่�อนื่องค์กรสู่่การ
เป็นื่ส่ถาบันื่การเงินื่ที�มูีความูส่ำาคัญเชัิงระบบ	
(D-SIB)	
	 โด้ย่นื่าย่ไพโรจน์ื่จะทำางานื่ในื่หน้ื่าที�และ
ความูรับผู้ิด้ชัอบในื่ต่ำาแหนื่่งประธานื่คณะ 
เจ้าหน้ื่าที�ด้้านื่กลยุ่ทธ์และวางแผู้นื่ธุรกิจองค์กร 
ข้องกรุงศรี	 ควบคู่ไปกับบทบาทในื่ต่ำาแหนื่่ง	
Executive	Officer	ข้อง	MUFG	โด้ย่จะผู้ส่านื่ 
ศักย่ภาพอันื่โด้ด้เด่้นื่ระหว่างกรุงศรีและ	MUFG	 

ด้้านื่พลังงานื่ทด้แทนื่นื่ั�นื่	 BAFS	 ได้้มูีการ 
จัด้ตั่�งบริษััท	บาฟส์่	คลีนื่	เอนื่เนื่อร์ยี่�	คอร์เปอเรชัั�นื่	 
จำากัด้	ซึ่่�งเป็นื่บริษััทย่่อย่ที�บริษััทถ่อหุ้นื่	100%	 
เพ่�อด้ำาเนิื่นื่ธุรกิจด้้านื่พลังงานื่ทด้แทนื่ทั�งในื่ไทย่ 
และต่่างประเทศ	ปัจจุบันื่อยู่่ระหว่างเจรจาลงทุนื่ 
ในื่โครงการโซึ่ลาร์ฟาร์มูที�มูีศักย่ภาพการผู้ลิต่ 
ไฟฟ้า	และเป็นื่โครงการที�จ่าย่ไฟฟ้าเชิังพาณิชัย์่	 
(COD)	แล้ว	 เพ่�อที�จะรับรู้ราย่ได้้เข้้ามูาทันื่ท ี
คาด้ว่าจะเห็นื่ความูชััด้เจนื่การเข้้าซ่ึ่�อโครงการ 
ในื่ประเทศอย่่างนื่้อย่	 20	 เมูกะวัต่ต่์ภาย่ในื่ 
ปลาย่ปีนื่ี�	

ดิิศกุลุดิิศกุลุ
มล.ณ์ฐัสทิธิ์ิ�มล.ณ์ฐัสทิธิ์ิ�

	 นื่อกจากนีื่�	ยั่งมีูแผู้นื่ข้ย่าย่ต่ลาด้ให้บริการ 
นื่ำ�ามูันื่อากาศย่านื่ในื่ประเทศเพ่�อนื่บ้านื่	 เชั่นื่	
ส่ปป.ลาว	 เมูีย่นื่มูา	 โด้ย่ปัจจุบันื่อยู่่ระหว่าง 
การศ่กษัาการเข้้าไปประมููลงานื่	คาด้ว่าจะมู ี
ความูชััด้เจนื่ปี	64	อย่่างไรก็ต่ามู	ในื่เบ่�องต้่นื่นัื่�นื่ 
บริษััท	บาฟส่์	อินื่เทค	จำากัด้	ซึ่่�งเป็นื่บริษััทย่่อย่ 
ข้อง	BAFS	ได้้เริ�มูมูีการประกอบรถเต่ิมูนื่ำ�ามูันื่ 
อากาศย่านื่	 และอุปกรณ์ให้บริการภาคพ่�นื่ 
อากาศย่านื่ส่่งมูอบให้ส่ปป.ลาว	และเมีูย่นื่มูา	บ้างแล้ว 
	 ทั�งนื่ี�	การแต่กไลนื่์ธุรกิจ	และแผู้นื่ข้ย่าย่ 
ต่ลาด้เติ่มูนื่ำ�ามัูนื่อากาศย่านื่ในื่ประเทศเพ่�อนื่บ้านื่นัื่�นื่ 
เพ่ �อข้ย่าย่ฐานื่ราย่ได้้ให้เต่ิบโต่เพิ �มูข้่ �นื่เป็นื่	 
10,000	ล้านื่บาทในื่	5-7	ปีข้้างหนื่้า
 ส่่วนื่ภาพรวมูธุรกิจในื่ปี	63	คาด้ว่าปริมูาณ 
การให ้บร ิการนื่ ำ �ามู ันื่อากาศย่านื่จะลด้ลง 
กว่า	58%	หร่อมูาอยู่่ที�	2,585	ล้านื่ลิต่ร	จากปีก่อนื่ 
ที�มีูปริมูาณการเติ่มูนื่ำ�ามัูนื่ที�ระดั้บ	6,139	ล้านื่ลิต่ร  
ซ่ึ่�งจะส่่งผู้ลต่่อราย่ได้้รวมูลด้ลงกว่า	50%	เน่ื่�องจาก 
ได้้รับผู้ลกระทบจากการแพร่ระบาด้ข้องไวรัส่ 
โควิด้-19	 ซึ่่ �งส่่งผู้ลให้อุต่ส่าหกรรมูการบินื่ 
มีูจำานื่วนื่เที�ย่วบินื่ทั�งในื่และต่่างประเทศลด้ลง	 
อุต่ส่าหกรรมูการท่องเที�ย่วชัะลอตั่ว	อย่่างไรก็ต่ามู 
บริษััทประเมูินื่ว่าอุต่ส่าหกรรมูการบินื่จะเริ�มู 
กลับมูาฟ้�นื่ต่ัวได้้ปลาย่ปีนื่ี�

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – BAFS รุกแตกไลันิ์ธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าพลัังงานิท์ดแท์นิ คาดปีิดดีลั  
20 เมกะวัตต์ในิปีีนิี� พร้อมเลั็งข้ยายตลัาด 
เติมนิำ�ามันิอากาศึยานิในิปีระเท์ศึเพ้�อนิบ้านิ  
หวังช่ิวยข้ยายฐานิรายได้แตะ10,000 ล้ัานิบาท์ 
ในิ 5-7 ปีีข้้างหน้ิา คาดปีีนีิ�ให้บริการนิำ�ามันิอากาศึ 
ยานิลัดลังกว่า 58% 
 มูล.ณัฐส่ิทธิ �	 ด้ิศกุล	 รองกรรมูการ 
ผูู้้อำานื่วย่การใหญ่	บริษััท	บริการเชั่�อเพลิง 
การบินื่กรุงเทพ	จำากัด้	(มูหาชันื่)	หร่อ	BAFS	 
เปิด้เผู้ย่ว่า	ความูค่บหนื่้าในื่การลงทุนื่ธุรกิจ 

และส่่งเส่ร ิมูการแลกเปลี �ย่นื่แบ่งป ันื่ 
ความูรู ้ความูส่ามูารถ 
ระหว่างกันื่	เพ่�อร่วมูกันื่ 
ส่ร้างโอกาส่ทางธุรกิจ 
สู่่การเติ่บโต่อย่่างยั่�งย่่นื่
ต่่อไป

ช้ �นครุุฑช้ �นครุุฑ
ไพโรจน์ ์ไพโรจน์ ์
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กัาริเคหะแห่งชาติั	ร่ิวม้กัับ	ห้างหุ้นัส่่วนัจำำากััด	ธนัโชคนัำ�ามั้นัพ่ัช	(2012)	ลงนัาม้บันัทึกั 
ความ้ริ่วม้ม้่อ	 (MOU)	 ในักัาริส่่งเส่ริิม้กัาริขับเคล่ �อนักัิจำกัริริม้บริิหาริจำัดกัาริ 
นัำ�าม้ันัพั่ชใช้แล้วในัชุม้ชนัของกัาริเคหะแห่งชาตัิ	 โดยม้ี	นัายวิญญา	ส่ิงห์อินัทริ์	 
รัิกัษัากัาริผู้ว่ากัาริกัาริเคหะแห่งชาติั	พัร้ิอม้ด้วยนัายธนัวัฒน์ั	ลินัจำงสุ่บงกัช	กัริริม้กัาริ 
ผู้บริิหาริ	ห้างหุ้นัส่่วนัจำำากััด	ธนัโชคนัำ�ามั้นัพ่ัช	(2012)	ร่ิวม้ลงนัาม้ในับันัทึกัข้อตักัลงดังกัล่าว	 
เพ่ั�อส่่งเส่ริิม้ผู้อยู่อาศัูยในัชุม้ชนัของกัาริเคหะแห่งชาติั	บริิหาริจัำดกัารินัำ�ามั้นัพ่ัชใช้แล้ว 
อย่างเป็นัริะบบ	พัร้ิอม้ต่ัอยอดสู่่กัาริทดลองผลิตัไอโอดีเซลเพ่ั�อปริะยุกัต์ัให้เหม้าะส่ม้ 
ในัชุม้ชนั

บริิษััท	ส่ายกัาริบินันักัแอร์ิ	จำำากััด	(ม้หาชนั)	หร่ิอ	NOK		โดยนัายวุฒิภูมิ้	จุำฬางกูัริ	 
ปริะธานัเจำ้าหนั้าที�บริิหาริ	 ได้เข้าริ่วม้ช่วยเหล่อโคริงกัาริ	 “Food for fighter”  
ข้าวเพ่ั�อหม้อ	ด้วยกัาริให้บริิกัาริขนัส่่งอาหาริทางอากัาศูให้กัับทีม้แพัทย์	และบุคลากัริ 
ทางกัาริแพัทย์	โดยไม่้มี้ค่าใช่จ่ำาย	หลังจำากัในัปัจำจุำบันัส่ถานักัาริณ์แพัร่ิริะบาดของ 
ไวรัิส่	COVID-19	ได้แพัร่ิกัริะจำายไปทั�วโลกั	และหลายจัำงหวัดในัปริะเทศู
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ร่วมบริหารจัดการน้ัำามันัพืชใช้แล้วอย่างเป็นัระบบ

โครงการ “Food for fighter” ข้้าวเพื�อหมอ

ภาพข้่าว

EVER ข้ายผ่านิออนิไลันิ์
 สู้่โควิด้-19	พร้อมูใจกันื่อยู่่บ้านื่	หยุ่ด้เช่ั�อ...  
เพ่�อชัาติ่	ส่่งผู้ลให้คนื่ไทย่เปลี�ย่นื่แปลงพฤติ่กรรมู 
การใชั้งานื่ผู้่านื่แอปพลิเคชัันื่ต่่างๆ	 รวมูถ่ง 
ช่ัองทางออนื่ไลน์ื่ติ่ด้ต่ามูข่้าวส่ารและสั่�งซ่ึ่�อสิ่นื่ค้า 
...	 บมูจ.เอเวอร์แลนื่ด้์	 (EVER)	 ไมู่ต่กเทรนื่ด้์	
ปรับกลยุ่ทธ์ข้าย่ผู่้านื่	https://www.facebook.com 
/Everland.PLC	 	ข้นื่โครงการเด้่นื่-ทำาเลทอง 
มูาเพีย่บ	ทั�งแนื่วราบ-แนื่วสู่ง	พร้อมูโปรโมูชัั�นื่ดี้ๆ	 
มูาให้เล่อกอย่่างจุใจ	ส่นื่ใจส่อบถามูข้้อมููลเพิ�มูเติ่มู 
	โทร	0	2361	6156-60

CHEWA กระแส์ตอบรับดี
 หลังจาก	 บมูจ.ชัีวาทัย่	 (CHEWA)	 
จัด้โปรโมูชัั�นื่ “ดีลัเด็ด 7 ย่นิิต”	 โด้ย่เล่อก	 
3	ทำาเลเด่้นื่	มูาจัด้โปรโมูชัั�นื่ราคาพิเศษั	รับส่่วนื่ลด้ 
สู่งสุ่ด้	1	ล้านื่บาท	ผู่้านื่การเปิด้ให้จองในื่ช่ัองทาง	
LIVE	ที�เพจ	Chewathai	PLC	พร้อมูโปรโมูชัั�นื่ 
จัด้หนื่ัก	 เมู่�อวันื่ที�	 23	 พ.ค.	 63	 ที�ผู้่านื่มูา	 
ได้้รับกระแส่ต่อบรับเป็นื่อย่่างด้ีจากลูกค้า	 
จ่งได้้จัด้แคมูเปญ	“ดีลัเด็ด 7 ย่นิิต” เปิด้เพิ�มู 
ยู่นิื่ต่ราคาพิเศษั	ส่ำาหรับลูกค้าที�พลาด้การจอง 
ในื่รอบที�ผู้่านื่มูา	 โด้ย่เปิด้ให้จองที�โครงการ 
และผู้่านื่	Facebook	ข้อง	Chewathai	PLC	 
ในื่วันื่ที�	30-31	พ.ค.63	นีื่�	ส่อบถามูราย่ละเอีย่ด้ 
เพิ�มูเต่ิมู	โทร.1260

WP เลั็งเปีิดธุรกิจใหม่
 เร่�องมูองการณ์ไกล	ต้่องย่กให้	“ชิมกมลั 
พุ่มพันิธุ์ม่วง”	บอส่ใหญ่แห่ง	บมูจ.ด้ับบลิวพี	
เอ็นื่เนื่อร์ยี่�	(WP)	เพราะนื่อกจากจะบริหารธุรกิจ 
ค้าก�าซึ่	 LPG	ภาย่ใต่้แบรนื่ด้์	  “เวิลัด์แก๊ส์” 
ได้้อย่่างด้ีเย่ี�ย่มูแล้ว		ล่าสุ่ด้	เล็งจับธุรกิจใหมู่ๆ	
ที �ส่ามูารถส่ร้างผู้ลต่อบแทนื่ได้้เร็ว	 เพ่ �อมูา 
ต่่อย่อด้ธุรกิจหลักให้แข็้งแกร่งยิ่�งข่้�นื่	แต่่ที�ส่ำาคัญ 
ต่้องจัด้การเร่�องเงินื่ทุนื่ให้รัด้กุมู	 และคำานื่่ง 
ถ่งผู้ลต่อบแทนื่ข้องผู้ ู ้ถ ่อห ุ ้นื่เป ็นื่หล ัก…
แฟนื่คลับได้้ย่ินื่แบบนื่ี�แล้ว	ส่บาย่ใจหาย่ห่วง	
มูีหวังได้้เห็นื่อนื่าคต่	WP	 เต่ิบโต่ได้้อีกย่าวๆ	
แนื่่นื่อนื่
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