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นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - KEX มั่่�นิใจผลงานิ 
ครึ่่�งปีหีลง่เติบิโติส์ดใส์ หลง่จำานิวนิ 
ผ้�ใช้�บรึ่ิการึ่เพิ่ิ�มั่ขึ้่�นิติ่อเนิ่�อง เดินิหนิ�า 
เปีิดบรึ่ิการึ่ขึ้นิส์่งรึ่้ปีแบบใหมั่่ติอบโจท์ย์์
ผ้�บรึ่โิภค โบรึ่กปีรึ่ะเมิั่นิรึ่าคาเป้ีาหมั่าย์  
65 บาท์ แนิะนิำา “ซื้่�อ” 

ชี้้�อุุตฯยานยนต์ฟื้้�นตัว ยอุดผลิิตแตะ1.6ลิ้านคััน
นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - AH ม่ั่�นิใจรึ่าย์ได�ปีี 64 ข่ึ้�นิส์้่รึ่ะด่บ  
2.1 หมั่่�นิล�านิบาท์ติามั่เปี้าหมั่าย์ รึ่่บแรึ่งหนิุนิจากการึ่ 
ฟื้้�นิติว่ขึ้องอุติส์าหกรึ่รึ่มั่ย์านิย์นิต์ิ มั่องผลงานิไติรึ่มั่าส์ 4/64  
ดีท์ี�ส์ุดขึ้องปีีนิี�ติามั่ไฮซื้ีซื้่�นิธุุรึ่กิจ
 นาย ซูู ชวน เย็บ ประธานคณะกรรมการบริษััท  
บริษััท อาปิโก ไฮเทค จำำากัด (มหาชน) หรือ AH เปิดเผยว่า  
บริษััทมั�นใจำรายได้ปี 64 จำะเติิบโติ 15-20% หรือแติะระดับ 
21,000 ล้า้นบาทติามเปา้หมาย ซู่�งเปน็ผล้จำากอุติสาหกรรม
ยานยนติ์ทั�งในประเทศแล้ะติ่างประเทศ

KEXส่่องครึ่่�งปีีหลังัส่ดใส่ 
โบรึ่กเคาะเปี้ารึ่าคา65บาทDOD

ผนึก่MFUSED Group
พัันึธมิิตรึ่ลัุยกัญชง
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - DOD ดง่ MFUSED Group เขึ้�าถือ่หุ�นิ 
ในิ “ส์ย์ามั่ เฮอเบลิ เท์ค” หนินุิ Synergy ท์างธุุรึ่กจิ 1+1  
เท์า่ก่บ 3 ติ่�งเปีา้ 3 ปี ีก�าวส์้ผ้่�นิำาด�านิการึ่ส่์งออกก่ญช้ง- 
ก่ญช้าในิติลาดโลก
 นายธนิน ศรีเศรษัฐีี ประธานเจ้ำาหน้าที�บริหาร  
บรษิัทั ดโีอด ีไบโอเทค จำำากดั (มหาชน) หรอื DOD เปดิเผยวา่  
เมื�อวันที� 31 ส.ค. 64 บริษัทั สยาม เฮอเบลิ้ เทค จำำากัด (SHT)  
บรษิัทัย่อยของ DOD ซู่�งดำาเนนิธรุกิจำโรงสกัดสารสกัดจำาก
กญัชง-กัญชา พืืชกระท่อม แล้ะพืืชสมุนไพืรไทย โดยมีทนุ
จำดทะเบียน 260 ล้้านบาท
 ไดเ้ซูน็สญัญาพืนัธมติิรทางธรุกจิำกบับรษิัทั MFUSED  
Group ซู่�งเปน็ผู้นำาด้านการสกัดแล้ะวจิำยัพืฒันากญัชง-กญัชา  
รายใหญที่�สดุในเมอืงซีูแอติเทลิ้ รฐัีวอชิงตินั สหรฐัีอเมริกา  
โดย MFUSED Group ได้รบัสิทธิในการเขา้มาซูื�อหุ้น 18% 
ใน SHT

รึ่ายได้วิิ่�งส่่2่.1หม่ิ�นึลั.

qอ่านิติ่อหนิ�า 2

qอ่านิติ่อหนิ�า 2

qอ่านิติ่อหนิ�า 2

PTG พิ่บนิ่กลงท์ุนิ
 นายพืิทักษั์ รัชกิจำประการ ประธานเจำ้าหน้าที�บริหารแล้ะกรรมการผู้จำัดการใหญ่  
บรษิัทั พืทีจีำ ีเอน็เนอยี จำำากัด (มหาชน) หรอื PTG พืรอ้มด้วยผูบ้ริหาร รว่มนำาเสนอข้อมูล้ผล้ประกอบการ 
ธรุกจิำไติรมาส 2/64 ในงานบริษัทัจำดทะเบียนพืบนกัล้งทนุ ผา่นช่องทางออนไล้น ์โดยผล้ดำาเนนิงาน  
6 เดือนแรกปี 64 มีกำาไรสุทธิ 1,032 ล้้านบาท เพืิ�มข่�น 315 ล้้านบาท หรือคิดเป็น 43.9%

 นายอิศรินทร์ ภััทรมัย กรรมการ
บรหิารสายงานการล้งทนุ บรษิัทั เคอรี�  
เอก็ซูเ์พืรส (ประเทศไทย) จำำากัด (มหาชน)  
หรือ KEX เปิดเผยว่า ภัาพืรวมธุรกิจำ
ในช่วงคร่�งปีหลั้งคาดว่าจำะดีกว่าช่วง
คร่�งปีแรก

 ซูู ชวน เย็บ็



ที�ฟ้ื้�นติวัอยา่งติอ่เนื�อง สง่ผล้ใหผู้ป้ระกอบการ 
ยานยนติ์มีการผล้ิติที�สูงข่�นเป็นอย่างมาก แล้ะ 
ช่วยให้สินค้าชิ�นส่วนยานยนติ์มียอดขายที�
เพืิ�มข่�นอย่างมีนัยสำาคัญ
 ทั�งนี� ประเมนิว่ายอดการผล้ติิยานยนติ์
ในประเทศปีนี�จำะอยู่ที�ระดับ 1.55-1.6 ล้า้นคัน  
สูงข่�นจำากปีก่อนที�มียอดการผล้ิติอยู่ที�ราว  

เนื�องจำากการใช้บริการของผู้บริโภัคที�เพืิ�มข่�น 
เปน็อย่างมาก ประกอบกับชว่งไติรมาส 3-4/64  
เป็นช่วงไฮซูีซูั�นของธุรกิจำ

 โดยบทบาทของ MFUSED Group  
ในฐีานะ Strategic Partner จำะเปน็ผูอ้อกแบบ 
แล้ะควบคุมกระบวนการผลิ้ติในโรงสกัดให้เกิด 
ประสิทธิภัาพืสูงสุด รวมถ่ึงถ่ึายทอด Know How  
การนำาสารสกดัมาวิจัำยแล้ะพัืฒนาเปน็ผล้ติิภัณัฑ์์ 
ในรูปแบบที�หล้ากหล้ายให้แก ่SHT โดยโรงงาน 
สกัดของ SHT จำะแล้้วเสร็จำแล้ะดำาเนินการ
ผล้ิติในเชิงพืาณิชย์ ได้ภัายในปีนี�
 ทั�งนี� DOD ได้ติั�งเป้าหมายร่วมกับ  
MFUSED Group ภัายในระยะเวล้า 3 ปขีา้งหน้า  
(65-67) จำะผลั้กดันให้บริษััทก้าวสู่การเป็น 
ผู้นำาด้านการส่งออกกัญชง-กัญชาในติล้าดโล้ก 
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DOD

1.4 ล้้านคัน ขณะที�ยอดผล้ิติยานยนติ์ทั�วโล้ก
คาดว่าจำะเติบิโติประมาณ 13% จำากปีกอ่นที�มี 
ยอดการผล้ิติอยู่ที� 78 ล้้านคัน
 โดยปัจำจำุบันผู้ประกอบการยานยนต์ิ 
ยงัมคีำาสั�งซูื�อเขา้มาอยา่งติอ่เนื�อง โดยสว่นใหญ่ 
จำะเปน็สญัญาระยะยาว จำง่ทำาใหผ้ล้การดำาเนนิงาน 
ของบริษัทัมเีสถีึยรภัาพืในระดบัสงู โดยเบื�องต้ิน 
คาดอัติรากำาไรขั�นติ้นในปี 64 จำะอยู่ในระดับ  
10-12% แล้ะอตัิรากำาไรสทุธิจำะสามารถึรกัษัา 

  ดังนั�น DOD มั�นใจำวา่ ดลี้ครั�งนี�จำะชว่ยให ้
เกดิ Synergy ทางธุรกิจำ 1+1 เท่ากับ 3 ภัายใต้ิการ 
นำาจำุดแข็งความเชี�ยวชาญของทั�ง 2 บริษััท  
มาช่วยผล้ักดันในการสร้างมูล้ค่าการติล้าด

ไว้ได้ใกล้้เคียงกับช่วงคร่�งปีแรกที�ทำาได้ใน
ระดับ 6.20%
 ขณะที�แนวโน้มผล้การดำาเนนิไติรมาส 3/64 
ประเมินว่าจำะใกล้้เคียงกับช่วงไติรมาส 2/64 
เนื�องจำากยังเป็นช่วงโล้ว์ซีูซูั�นของธุรกิจำแล้ะ
ปัญหาการขาดแคล้นชิปทั�วโล้ก แต่ิมั�นใจำว่า 
ผล้การดำาเนินงานช่วงไติรมาส 4/64 จำะเหน็การ 
เติิบโติข่�นเป็นอย่างมาก ติามการส่งมอบสินค้า 
ที�เพืิ�มข่�น

คร่�งปหีล้งันี�จำะเติิบโติได้อยา่งต่ิอเนื�อง ขณะที� 
บริษััทยังเติรียมที�จำะเพิื�มบริการใหม่ซู่�งได้แก่ 
การขนสง่วสัดแุชเ่ยน็ แล้ะสนิคา้ที�มนีำ�าหนกัสงู  
เพืื�อเพิื�มความหล้ากหล้ายใหก้บัล้กูคา้ในการ
ขนส่งสินค้าอย่างครบวงจำร
 ด้านฝ่่ายวิเคราะห์หลั้กทรัพืย์ บริษััท
หล้ักทรัพืย์ บัวหล้วง จำำากัด (มหาชน) ระบุว่า  
จำากการประเมิน KEX เชื�อว่าโครงการในการ
ปรับล้ดติ้นทุนการจำัดส่งแล้ะเพิื�มคุณภัาพื
บริการ ยงัสามารถึทำาไดอ้กีมาก โดยน่าจำะเห็น 
ความชัดเจำนเรื�อง new platform upgrade  
ในชว่งไติรมาส 1/65 เปน็ติน้ไป อกีทั�งแนวโน้ม 
การเติบิโติของปรมิาณจำดัสง่พืสัดุยงัคงสดใส
  นอกจำากนี�การริเริ�มโครงการติ่างๆ  
น่าจำะช่วยส่งผล้ให้ Kerry มีความสามารถึ 
ในการแข่งขันที�ดขี่�น ดงันั�นจำง่ยังแนะนำา “ซื้่�อ”  
ราคาเป้าหมาย 65 บาท

กญัชง-กญัชา ทั�งในประเทศแล้ะติา่งประเทศ
ให้ครบทุกมิติิทั�งในรูปแบบการเป็นผู้ผล้ิติ
 ผู้จำำาหน่าย แล้ะทำาการติล้าด เพืื�อส่งออกสู่
ติล้าดโล้ก
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KEX

“มูลนิธิมาดามแป้ง” รับมอบรถรับ-ส่ง
ผู้ป่วยจากกลุ่มไทยรุ่ง

 นอกจำากนี� ผู้บริการรายใหญ่ที�ดำาเนิน
ธุรกิจำเกี�ยวข้องกับการขายสินค้าออนไล้น์
หล้ายรายได้เติรียมแคมเปญ ที�จำะใชใ้นวนัที� 9 
เดือน 9 ซู่�งมั�นใจำว่าจำะมีผู้ใช้บริการกับบริษััท
อย่างล้้นหล้าม ดังนั�นผล้การดำาเนินงานช่วง

อิศิริินทริ ์ภัทัริมัยั็อิศิริินทริ ์ภัทัริมัยั็

ธนิน ศรีิเศริษฐีีธนิน ศรีิเศริษฐีี



 ประจำ�วันที่ 1 กันย�ยน 2564

ทำาให้พืฤติิกรรมผู้บริโภัคทั�วโล้กเปลี้�ยนแปล้งไป 
อย่างสิ�นเชงิ  มกีารใชเ้ทคโนโล้ยีแล้ะระบบออนไล้น์ 
มากข่�น  ทั�งการช้อปปิ�ง การทำางาน การศก่ษัา แล้ะ 
การรกัษัาพืยาบาล้  ทำาใหก้ระแสแห่งโล้กอนาคติ  
4 กระแสหลั้กมแีนวโน้มในการเติิบโติสูง ประกอบด้วย  
1.กระแสแห่งการเชื�อมโยงโล้กเข้าด้วยกัน (Connected  
World) ดว้ยระบบ 5G, Cloud Computing, Video  
Gaming
 2. กระแสแหง่นวตัิกรรมอตุิสาหกรรม 4.0  
หรอื Internet of Things ที�เขา้มามบีทบาทในชวีติิ 
ประจำำาวนัของทกุคน เชน่ การใชง้าน AI (Artificial 

KTBเปีดิขายหุน้ึก่ล้ังทุนึ4เทรึ่นึด์แห่งอนึาคต

 Intelligence) ในอปุกรณ์ติา่งๆ แอพืพืลิ้เคชัน หรอื 
โล้กโซูเชียล้มีเดีย เป็นติ้น
 3. กระแสแห่งการเติิบโติแบบยั�งยืน  
(Sustainable Growth)   เชน่ การใชพ้ืล้งังานทดแทน  
รถึยนต์ิไฟื้ฟื้า้ 4. กระแสดูแล้รกัษัาสขุภัาพื (Better  
Healthcare)  ที�ทกุคนในโล้กใหค้วามสำาคญัมากข่�น  
หล้งัการแพืรร่ะบาดของโควดิ-19 โดยนำาเทคโนโล้ย ี
มาชว่ยในการคิดค้นวคัซูนี การรักษัาพืยาบาล้ แล้ะ 
การปอ้งกนัโรค  เพืื�อใหป้ระชากรโล้กมสีขุภัาพื แล้ะ 
ความเป็นอยู่ที�ดีข่�น เช่น Biotech แล้ะ  Robotic 
Surgery

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์ ์– KTB เปิีดขึ้าย์หุ�นิก้�อนิพุิ่น่ิธ์ุแฝง
รึุ่่นิใหมั่่ “iSTOXX® Global Transformation 
IXGTRSND Index Linked Note” เนิ�นิลงท์ุนิ 
4 กรึ่ะแส์ธุรุึ่กจิหลก่ที์�เปีน็ิเท์รึ่นิดอ์นิาคติ และ
ดำาเนิินิกิจการึ่ภาย์ใติ�หล่กการึ่ ESG
 นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการ
ผู้จัำดการใหญ่ สายงานธุรกิจำติล้าดเงินติล้าดทุน   
ธนาคารกรุงไทย จำำากัด (มหาชน) หรือ KTB  
เปดิเผยวา่ ธนาคารไดม้กีารออกหุน้กู้อนพุืนัธแ์ฝ่ง 
รุ่นใหม่ “หุ�นิก้�อนิุพิ่่นิธุ์แฝงกรึุ่งไท์ย์ iSTOXX® 
Global Transformation IXGTRSND Index  
Linked Note” อาย ุ5 ป ีเปิดโอกาสสรา้งผล้ติอบแทน 
อ้างอิงดัชนีหุ้นทั�วโล้ก iSTOXX® ที�เล้ือกเฟื้้น
ล้งทุนในธุรกิจำที�ได้รับอานิสงส์จำากกระแสการ
เปล้ี�ยนแปล้งแห่งโล้กอนาคติ แล้ะดำาเนินธุรกิจำ
อย่างยั�งยืน (ESG) โดยชูจำุดเด่นคุ้มครองเงินติ้น 
100% เมื�อถึอืจำนครบกำาหนด แล้ะทยอยจำา่ยคนื
เงนิต้ินแกน่กัล้งทนุทกุปตีิล้อดอาย ุ5 ป ีเสนอขาย
ระหว่างวันที� 6-9 ก.ย.นี�
 โดยโล้กปจัำจำบัุนไดเ้ปลี้�ยนแปล้งไปอยา่งมาก  
โดยมีติัวเร่งคือ การแพืร่ระบาดของโควิด-19 

	 นายปฤณ	บุุรีีคำำา	ผู้้�จััดการีฝ่่ายขายรีะบุบุดับุเพลิิง	แลิะ 
นายอััคำรีชััย	นพเสนีย์	ผู้้�จััดการีฝ่่ายขายอุัปกรีณ์ดับุเพลิิง	บุริีษััท	 
ไฟร์ีเทรีดเอ็ันจิัเนียริี�ง	จัำากัด	(มหาชัน)	หรืีอั	FTE	ให�ข�อัม้ลิสรุีป 
ผู้ลิปรีะกอับุการีงวดคำร่ี�งปีแรีก	64	รีายได�	514.39	ลิ�านบุาท	โต	16%	 
กำาไรี	26.88	ลิ�านบุาท	พรี�อัมให�ข�อัม้ลิแนวโน�มไตรีมาส	3/64	 
ลุิ�นรัีบุงานเพิ�มกว่า	100	ลิ�านบุาท	ในงานบุริีษััทจัดทะเบีุยนพบุ 
ผู้้�ลิงทุน	(Opportunity	Day)	จััดโดยตลิาดหลัิกทรัีพย์แห่งปรีะเทศไทย 

 “มาดามแป้ง” นวลิพรีรีณ	ลิำ�าซำำา	กรีรีมการีผู้้�จััดการี	แลิะ 
ปรีะธานเจั�าหน�าที�บุริีหารี	บุริีษััท	เมือังไทยปรีะกันภััย	จัำากัด	(มหาชัน)	 
ในฐานะปรีะธานกรีรีมการี	ม้ลินธิิมาดามแปง้	รัีบุมอับุรีถสำาหรัีบุใชั� 
รัีบุ-ส่งผู้้�ปว่ยภัายในศ้นย์	Community	Isolation	วัดกำาแพง	(บุางแวก)	 
เขตภัาษีัเจัริีญ	เพื�อัช่ัวยแบุ่งเบุาหน�าที�ขอังบุุคำลิากรีทางการีแพทย์ 
แลิะสถานพยาบุาลิในช่ัวงวิกฤตผู้้�ป่วยติดเชืั�อัไวรัีสโคำวิด-19	
เพิ�มข่�นอัย่างต่อัเนื�อัง	ซ่ำ�งได�รัีบุสนับุสนุนจัากกลุ่ิมไทยรุ่ีง

q
q

“มูลนิธิมาดามแป้ง” รับมอบรถรับ-ส่ง
ผู้ป่วยจากกลุ่มไทยรุ่ง

FTE ให้ข้อมูลครึ่งปีแรก 
และแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3/64
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