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AITวางเป้้ารายได้้6.5พัันล.  
ลุยป้ระมููลงานรัฐ-เอกชน

ICNป้้�นผลงานนิวไฮ
ร่วมูวงชิงงานใหญ่่
ตุุนBacklog2พัันล.

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SCB EIC ประเมิินิเศรษฐกิิจไท์ยปี 64 เติิบโติ 
เพีียง 2.2% คาดกินิง.ยังคงอัติราดอกิเบี�ยระดับติำ�าติลอดทั์�งปีนีิ� เพ่ี�อ 
รองรับโอกิาส์ในิกิารผ่่อนิคลายนิโยบายท์างกิารเงินิ
	 ดร.	กํําพล	อดิเรกํสมบััติิ	ผู้้�อํานวยกํารอาวุโส	และหััวหัน�าฝ่่ายวิจััยด�าน qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – AIT ตัิ�งเป้ารายได้ปี64 ที์�ระดับ  
6,500 ล้านิบาท์ หลังตุินิ Backlog แล้วกิว่า 6,000  
ล้านิบาท์ พีร้อมิเดินิหน้ิาประมูิลงานิรัฐและเอกิชนิ  
รับอานิิส์งส์์แผ่นิลงท์ุนิเพี่�อขัับเคล่�อนิเศรษฐกิิจ 
เขั้าส์ู่ยุค 5G 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - ICN วางเป้าผ่ลงานิ 
ปี 64 ท์ุบส์ถิิติิ คาดรายได้เติิบโติ  
40-50% โชว์งานิในิม่ิอกิว่า 2,000 ล้านิบาท์  
เติรียมิเดินิหนิ้าประมิูลงานิใหญ่่ 
หลายโครงกิาร 
	 นายมนชััย	มณีีไพโรจัน์	ประธาน 
กํรรมกํารบัริหัาร	บัริษััท	อินฟอร์เมชัั�น	
แอนด์	คอมมิวนิเคชัั�น	เน็ทเวิร์คส	จัํากํัด	 
(มหัาชัน)	หัรือ	ICN	เปิดเผู้ยว่า	บัริษััท 
มั�นใจัว่าผู้ลกํารดําเนินงานปี	64	จัะทํา 
สถิิติิส้งสุดครั�งใหัม่	 โดยติั�งเป้าหัมาย 
รายได�เติิบัโติ	40-50%	เนื�องจัากํบัริษััท 
ยังมีงานใหัม่	และงานปรับัปรุงระบับัเข้�ามา 
อย่างติ่อเนื�อง

เศรษัฐกิํจั	และติลาดกํารเงิน,	Economic	Intelligence	Center	(EIC)	ธนาคาร 
ไทยพาณิีชัย์	จํัากัํด	(มหัาชัน)	หัรือ	SCB	เปิดเผู้ยว่า	ภาพรวมเศรษัฐกิํจัไทยมีแนวโม�ม
ฟ้�นตัิวอย่างชั�าๆ	แต่ิกํนง.จัะยังคงอัติราดอกํเบีั�ยที�	0.5%	ติลอดทั�งปี	64	เพื�อรักํษัา 
ข้ีดความสามารถิ	ในกํารผู้่อนคลายนโยบัายกํารเงิน

โควิิด-19พ่่นพ่ิษเอสเอ็มอี
SCBช้�ศก.ไทยขยายตัุวตุำ�า2.2%

 นายศิริพงษ์ั	อุ่นทรพันธ์ุ	ประธานคณีะกํรรมกําร 
บัริหัารและกํรรมกํารผู้้�จััดกํารใหัญ่่	บัริษััท	แอ็ดวานซ์์ 
อินฟอร์เมชัั�นเทคโนโลยี	จํัากัํด	(มหัาชัน)	หัรือ	AIT	 
เปิดเผู้ยว่า	ทิศทางธุรกิํจัสารสนเทศและกํารสื�อสาร	(ICT)	 
ในปี	64	มีกํารปรับัเปลี�ยน

กรุงไทยชวนมอบอั่งเปาดิจิทัล...
	 ธนาคารกรุงไทย	 เชิิญชิวนลููกค้า 
มอบความสุุขฉลูองตรุษจีีนปีีฉลูู	ด้้วยการสุ่ง 
อ่�งเปีาดิ้จิีท่ลูผ่่านแอปีพลิูเคช่ิน	Krungthai	NEXT	 
พร้อมร่บ	e-Slip	ธีมตรุษจีีน	ที�สุามารถพิมพ์ 
ข้อความอวยพรให้้คนที�คุณร่ก	นอกจีากนี�	
ธนาคารได้้จ่ีด้ทำาซองอ่�งเปีาแลูะถุงผ้่าสีุแด้ง 
บรรจุีสุ้ม	เพ่�อมอบความสุุข	ความโชิคดี้แลูะ 
ความม่�งค่�งให้้ก่บลููกค้าที�ทำาธุรกรรมผ่่าน 
สุาขากว่า	1,023	แห้่งท่�วปีระเทศ

ภาคท่่องเท่ี�ยวิยังท่รุุด

ดร. กําํพลดร. กําํพล
อดิิเรกสมบัตัิิอดิิเรกสมบัตัิิ
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	 โดยผู้ลกํระทบัจัากํกํารกํลับัมาระบัาด 
ข้องโควิด-19	ทั�งในไทยและต่ิางประเทศ	ทําใหั�	 
EIC	ประเมินว่าเศรษัฐกิํจัไทยในปี	64	จัะเติิบัโติ 
เพียง	2.2%	ซ่์�งถืิอว่าเป็นกํารฟ้�นตัิวที�ค่อนข้�างชั�า	 
และน่าจัะทําใหั�	กํนง.	รักํษัาอัติราดอกํเบีั�ยไว�ใน 
ระดับัตํิ�าต่ิอเนื�องเพื�อสนับัสนุกํารฟ้�นตัิวข้องเศรษัฐกิํจั 
ในระยะข้�างหัน�า	ข้ณีะที�คาดกํารณ์ีส่งออกํไทย 
ข้ยายติัวที�	4.0%	จัากํเดิมที�คาดไว�ที�	4.7%
	 สําหัรับัภาคกํารท่องเที�ยวไทยจัะยังไม่ 
ฟ้�นติัวนักํ	เนื�องจัากํกํารเปิดประเทศข้องกํลุ่ม 

อย่างมากํติามสถิานกํารณี์กํารแพร่ระบัาด 
โควิด-19	โดยผู้้�คนเริ�มใชั�เทคโนโลยีดิจิัทัลในกําร 
ทํางานมากํข้่�น
	 ทั�งนี�	แนวโน�มธุรกิํจั	ICT	ข้องประเทศไทย 

SCB

ICN

AIT

	 ข้ณีะที�ปัจัจัุบัันบัริษััทมีงานในมือกํว่า	
(Backlog)	 ม้ลค่ารวมกํว่า	 2,000	 ล�านบัาท	 
โดยจัะรับัร้�รายได�เข้�ามาในปีนี�ประมาณี	60-70%	 
รวมทั �งบัร ิษั ัทย ังมองหัางานใหัม่เข้ �ามา 
อย่างติ่อเนื�อง	ซ์่�งปัจัจัุบัันบัริษััทเติรียมเข้�าร่วม 
ประม้ลงานข้นาดใหัญ่่อีกํหัลายโครงกําร	
ม้ลค่ารวมหัลายพันล�านบัาท	คาดว่าจัะเหั็น 
ความชััดเจันภายในชั่วงไติรมาส	2/64
	 ล่าสุดบัริษััทได�ลงนามในสัญ่ญ่าสําหัรับั 
โครงกํารจั�างข้ยายความจัุระบับัเชัื �อมโยง	 

นักํท่องเที�ยวหัลักํข้องไทยมีแนวโน�มชั�ากํว่าคาด	 
ซ์่�ง	EIC	มองว่าไทยจัะเริ�มเปิดรับันักํท่องเที�ยว 
ติ่างชัาติิ	 โดยไม่ติ�องกํักํติัวในไติรมาส	 3/64	 
ใหั�กํ ับันักํท่องเที �ยวที �ได�ร ับักํารฉีีดวัคซ์ีน 
และติ�องผู่้านกํารติรวจัไม่พบัเชืั�อไวรัสในร่างกําย 
แล�วเท่านั�น	ซ่์�ง	EIC	คาดว่าจํัานวนนักํท่องเที�ยว 
ติ่างชัาติิในปีนี�จัะมีเพียง	เพียง	3.7	ล�านคน
	 ข้ณีะที�กํารระบัาดรอบัใหัม่ในไทยจัะส่ง
ผู้ลกํระทบัต่ิอกํารบัริโภคภาคเอกํชัน	แม�คาดว่า 
ผู้ลกํระทบัจัะน�อยกํว่ากํารระบัาดในรอบัแรกํ	 
แต่ิมีแนวโน�มซํ์�าเติิมปัญ่หัาแผู้ลเป็นทางเศรษัฐกิํจั 
ที�มีอย่้ก่ํอนหัน�า	โดยภาครัฐไทยได�ดําเนินมาติรกําร 

ควบัคุมกํารระบัาดในแนวทางที�สอดคล�องกัํบั 
ติ่างประเทศ	
	 นอกํจัากํนี�	ยังมีเม็ดเงินจัากํภาครัฐและ 
มาติรกํารทางกํารเงินที�ช่ัวยพยุงเศรษัฐกิํจัและ 
บัรรเทาผู้ลกํระทบัจัากํรายได�ที �ข้าดหัายไป 
ข้องครัวเรือนได�ระดับัหัน่�ง	 ทําใหั�ผู้ลกํระทบั 
ต่ิออุปสงค์ภายในประเทศน่าจัะไม่รุนแรงเท่ากัํบั 
กํารระบัาดระลอกํแรกํ	อย่างไรก็ํติาม	ผู้ลจัากํกําร 
แพร่ระบัาดรอบัใหัม่นี�อาจัซํ์�าเติิมปัญ่หัาแผู้ลเป็น 
ทางเศรษัฐกํิจัโดยเฉีพาะผู้้�ประกํอบักําร	SME	
และแรงงานในธุรกํิจัด�านบัริกํารที �มีความ 
เปราะบัางอย้่แล�ว

ในปี	64	-	65	ยังคงเติิบัโติได�	4.5	–	6.5%	จัากํกําร 
เข้�าส้่เทคโนโลยี	5G	ที�จัะทําใหั�ความเร็วข้อง 
อินเทอร์เน็ติเพิ�มข่้�น	โดยอัติรากํารติอบัสนองต่ิอ 
กํารสั�งกํารรวดเร็ว	ซ่์�งจัะเร็วกํว่าเทคโนโลยี	4G	
ประมาณี	30	เท่า	ทําใหั�ภาครัฐและภาคเอกํชัน 
เกิํดกํารลงทุนและมีความติ�องกํารด�าน	ICT	เพิ�มข่้�น 

DWDM	ส่วน	Backhaul	และข้ยายความจุัระบับั 
เชัื�อมโยง	DWDM	ส่วน	Border	กํับับัมจั.กํสท	
โทรคมนาคม	ม้ลค่ารวมข้องโครงกําร	444.48	

ล�านบัาท	โดยมีระยะเวลาในกํารดําเนินงาน 
ภายใน	180	วัน	นับัถัิดจัากํวันที�ลงนามในสัญ่ญ่า	 
และรับัประกํัน	2	ปี

จัากํกํารทรานส์ฟอร์มธุรกํิจัไปส้่ดิจัิทัล	
	 สําหัรับัแผู้นกํารดําเนินงานในปี	 64	
บัริษััทตัิ�งเป้าหัมายรายได�ไว�ที�	6,500	ล�านบัาท	 
โดยส่วนหัน่�งจัะมาจัากํกํารรับัร้�ม้ลค่างานในมือ	 
(Backlog)	ที�มีอย้่ราว	6,300	ล�านบัาท	รวมทั�ง
ยังมีงานที�อย่้ระหัว่างรอคําสั�งซ์ื�อจัากํล้กํค�าอีกํ 
เป็นม้ลค่ารวมประมาณี	200	ล�านบัาท	
	 นอกํจัากํนี�	บัริษััทยังเติรียมความพร�อม 
เข้�าร่วมประม้ลงานใหัม่อย่างติ่อเนื�อง	โดยจัะ 
เข้�าร่วมประม้ลงานทั�งภาครัฐและภาคเอกํชัน	 
ซ์่�งคาดว่าภาครฐัยังคงเดนิหัน�าลงทุนโครงสร�าง 
พื�นฐานและกํารคมนาคมติามงบัประมาณีปี	64	 
เนื�องจัากํมีความจํัาเป็นต่ิอกํารพัฒนาประเทศ	 
และเพื�อขั้บัเคลื�อนเศรษัฐกิํจัใหั�เดินหัน�าต่ิอไปได�  
ส่วนภาคเอกํชัน	ติ�องรอประเมินสภาวะเศรษัฐกิํจั 
และความสามารถิในกํารบัริหัารงาน

มนชัยัมนชัยั
 มณีีไพโรจน์์ มณีีไพโรจน์์

ศิิริพงษ์์ศิิริพงษ์์
อ่�น์ทรพนั์ธุ่์ ์อ่�น์ทรพนั์ธุ่์ ์
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นายรัังสรัรัค์์ พวงปรัาง (ค์นซ้้าย) ผู้้้ช่่วยกรัรัมการัผู้้้จััดการัใหญ่่ และ นายฉลอง ติิรัไติรัภู้ษิิติ  
(ค์นขวา) ผู้้้อำานวยการัฝ่่ายส่�อสารัองค์์กรั บริัษัิท พีทีจีั เอ็นเนอยี จัำากัด (มหาช่น) หร่ัอ PTG  
ร่ัวมเป็นสักขีพยาน ในพิธีีลงนามบันทึกข้อติกลงค์วามร่ัวมม่อ (MOU) การัศึึกษิาค์วาม 
เป็นไปได้ในการัพัฒนาโรังไฟฟ้าพลังงานทางเล่อก โดยเน้นการัผู้ลิติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติย์  
หร่ัอ โซ้ลาร์ัฟาร์ัมเป็นหลัก รัะหว่างกองทัพบก และการัไฟฟ้าฝ่่ายผู้ลิติแห่งปรัะเทศึไทย  
(กฟผู้.) เพ่�อขับเค์ล่�อนนโยบายภูาค์รััฐในการัส่งเสริัมพลังงานหมุนเวียน สร้ัางค์วามมั�นค์ง 
และค์วามยั�งย่นด้านพลังงานให้กับปรัะเทศึและปรัะช่าช่น โดยมี พลโท รัังษีิ กิติิญ่าณทรััพย์  
(ค์นกลาง) กรัรัมการัผู้้้อำานวยการัใหญ่่ สถานีวิทยุโทรัทัศึน์กองทัพบกช่่อง 5 ร่ัวมลงนาม 
เป็นพยาน

นายแพทย์นพดล นพคุ์ณ (ที� 4 จัากซ้้าย) ผู้้้อำานวยการัและปรัะธีานกรัรัมการับริัหารั บริัษัิท  
ทีเอ็ม เนิรัสซิ้�ง แค์ร์ั จัำากัด และนางสาวปรัางฉาย จัรัรัโลงบุติรั (ที� 3 จัากซ้้าย) รัองปรัะธีาน 
เจ้ัาหน้าที�บริัหารัฝ่่ายบัญ่ชี่และการัเงิน บริัษัิท เทค์โนเมดิคั์ล จัำากัด (มหาช่น) หร่ัอ TM  
พรั้อมด้วยผู้้้บรัิหารัและพนักงาน รั่วมทำาพิธีิบวงสรัวงเจั้าที�และสิ�งศึักดิ�สิทธีิ�เพ่�อเป็น 
สิริัมงค์ลในการัเติรีัยมพ่�นที�โค์รังการัก่อสร้ัางอาค์ารั Nursing Home และอาค์ารั Rehabilitation  
Hospital  เพ่�อใช้่เป็นสถานที�รัับด้แลผู้้้ส้งอายุทุกภูาวะ และเป็นโรังพยาบาลเฉพาะทาง  
กายภูาพฟ้�นฟ้ผู้้้ส้งอายุและผู้้้ป่วยอัมพฤกษ์ิอัมพาติ  ซึ้�งค์าดว่าจัะเปิดให้บริัการัได้ภูายใน 
ไติรัมาสที� 2 ปี 2565
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PTG ร่วมเป็นสักขีพยาน “ทบ.-กฟผ.” ทำา MOU ผลิตไฟฟ้าทางเลือก

เตรียมก่อสร้างอาคาร Nursing Home และ Rehabilitation Hospital

ภาพีขั่าว

SUPER ส์ติรอง! ขัองจริง
 ถ่ิงแฟนคลับั	SUPER	ที�กํริ�งกํร๊างถิามไถ่ิผู้้�บัริหัาร	เพราะกัํงวล 
ว่ากํารแพร่ระบัาดไวรัสโควิด-19	จัะทําใหั�แผู้นลงทุน	บัมจั.ซุ์ปเปอร์	 
เอนเนอร์ยี	คอร์เปอเรชัั�น	(SUPER)	สะดุด!	บิั�กํบัอส	“จอมิท์รัพีย์ โลจายะ”  
ฝ่ากํมาบัอกํว่า	ทุกํอย่างเดินหัน�าติามแผู้น	เพราะกํารสื�อสารไร�พรมแดน... 
โปรเจัควินด์ฟาร์ม	421	MW	ติิดตัิ�งทางบักํและทะเล	เฟสแรกํ	30	MW	 
ข้ายไฟเข้�าระบับักํลางปี	64	แน่นอน...เป้ากํําลังผู้ลิติไฟฟ้าในเวียดนาม	 
1,000–1,200	MW	ภายในปี	65

PROEN หุ้นิเท์คฯ ครบเคร่�อง
 มาแล�วววว...หัุ�นนํ�าดีน�องใหัม่	อนาคติสดใส	อย่าง	บัมจั.	
โปรเอ็น	คอร์ป	(PROEN)	ผู้้�ใหั�บัริกํารธุรกิํจัเทคโนโลยีและกํารสื�อสาร	 
ใหั�บัริกํารเทคโนโลยีสารสนเทศด�านศ้นย์ข้�อม้ล	Data	Center	และ 
บัริกํารอินเทอร์เน็ติ	ISP	บัริกํารคลาวด์	รวมทั�งรับัเหัมาก่ํอสร�างงาน
โทรคมนาคม	และสาธารณี้ปโภคพื�นฐาน	เรียกํได�ว่าเป็น	หัุ�นเทคฯ	
ครบัองค์ทรงเครื�อง
	 และยังมี	“กิิติติิพัีนิธ์์ ศรีบัวเอี�ยมิ”	ซี์อีโอหันุ่มมาดเนี�ยบั		พกํพา 
ประสบักํารณ์ีกํารทํางานกํว่า	24	ปีในอุติสาหักํรรมเทคโนโลยี	พร�อมกัํบั 
ทีมงานที�มีความเชีั�ยวชัาญ่เฉีพาะด�าน	แถิมมีผู้ลงานเป็นที�ยอมรับัจัากํ 
ภาครัฐและเอกํชันอีกํเพียบั	ติอนนี�พร�อมเข้�าจัดทะเบัียนในติลาด 
หัลักํทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	โดยมีแผู้นจัะเสนอข้ายหุั�น	IPO	เร็วๆ		นี�	
	 เอาเป็นว่าใครสนใจั	หัุ�นเทคฯ	ครบัเครื�อง	เกําะติิดใหั�ดี	และ
อย่าลืมหัาจัังหัวะคว�าหัุ�นใส่พอร์ติไว�	รับัรองไม่ผู้ิดหัวัง

กํติตพินัธ์ ์ศิรีบัวัเอี่ี�ยมกํติตพินัธ์ ์ศิรีบัวัเอี่ี�ยม

จอี่มทรพัย ์โลจายะจอี่มทรพัย ์โลจายะ


