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CAZม่ั่�นใจรายได้้ปีี64โตโด้ด้เด่้น
Backlogสููง4พ่ันล.-ชิิงงานใหม่ั่เพิั�มั่

PTGควงพั่นธมั่ิตร
รุกธุรกิจ“ก่ญชิง”
ต่อยอด้ผลิตภั่ณฑ์์

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - นัิกวิเคราะห์์ประเมิินิห้์�นิไท์ยช่่วง 
คร่�งเดืือนิแรก ก.พ. 64 แกว่งไซด์ืเวย์ดืาวน์ิ ห์าฐานิให์ม่ิ  
ห์ลัังการปรับลัดืกำาไร บจ.กดืดัืนิ เชี่ยร์ห้์�นิกล่้ัมิปันิผลัดีื  
แลัะกลั้่มิรับอานิิส์งส์์วัคซีนิโควิดื qอ่านิต่่อห์นิ�า 2

qอ่านิต่่อห์นิ�า 2

qอ่านิต่่อห์นิ�า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – PTG ล้ัยเจรจา 
พันิธมิิต่ร ร้กธ้รกิจกัญช่งต่่อยอดื 
ผลัิต่ภััณฑ์์ คาดืส์ามิารถวาง 
จำาห์น่ิายไดื�ช่่วงปลัายไต่รมิาส์ 2 นีิ� 
ในิร�านิค�าในิเครือท์ั�วประเท์ศ
	 นายรัังสรัรัค์์	 พวงปรัาง	
ผู้้ �ช่ ่วยกรัรัมการัผู้้ �จััดการัใหญ่	่
บรัิษััท	 พีทีจัี	 เอ็็นเนอ็ยี	 จัำากัด	
(มหาช่น)	หรัือ็	PTG	เปิดเผู้ยว่า	
การัที�สำานักงานค์ณะกรัรัมการั 
อ็าหารัและยา	(อ็ย.)	เปิดให�มีการั 
ขอ็อ็นุญ่าตทำาธุุรักิจัที�เกี�ยวข�อ็งกับ 
กัญ่ช่งนั �น	 บรัิษััทได�เจัรัจัากับ 
พันธุมิตรัที�ได�ยื�นขอ็ใบอ็นุญ่าต 
ทำาธุุรักิจัที �เกี �ยวข�อ็งกับกัญ่ช่ง 
จัาก	อ็ย.	แล�ว	รัวมไปถึึงขอ็ค์วาม
ร่ัวมมือ็กับวิสาหกิจัชุ่มช่น	เพื�อ็ปล้ก 
ก ัญ่ช่งมารัอ็งรั ับการัพ ัฒนา 
ผู้ลิตภััณฑ์์ต่างๆ	
  สำาหรัับการัพัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์ 
จัากกัญ่ช่ง	บริัษััทค์าดว่าจัะสามารัถึ 
ดำาเนินการัเพื�อ็จััดจัำาหน่ายได�ใน 
ปลายไตรัมาส	2	หรืัอ็ต�นไตรัมาส	3	
ปี	64	
	 โดยผู้ลิตภััณฑ์์ท ั �งหมด 
จัะถ้ึกนำาไปวางจัำาหน่ายในรั�านค์�า 

คาด้SETแกว่งไซด์้เวย์ด้าวน์

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - CAZ มัิ�นิใจผลังานิปี 64 โต่เด่ืนิ  
ห์ลัังต้่นิ Backlog เกือบ 4 พันิลั�านิบาท์ แถมิเครือ ปต่ท์. 
จ่อจ�างงานิอีกเพียบ ร้กประมูิลังานิให์ม่ิเติ่มิพอร์ต่ 
ต่่อเนิื�อง 
 

พีรพัฒน์ิฯ เปิดืตั่วโช่ว์รูมิ - นายสืบพงศ์์	เกตุนุติ	รัอ็งปรัะธุานกรัรัมการั 
บริัษััท	และผู้้�ก่อ็ตั�ง	ร่ัวมด�วยนายวีรัะพงค์์	ลือ็สกุล	ปรัะธุานเจั�าหน�าที� 
บริัหารั	พรั�อ็มด�วยค์ณะผู้้�บริัหารัและพนักงาน	บริัษััท	พีรัพัฒน์	 
เทค์โนโลยี	จัำากัด	(มหาช่น)	หรืัอ็	PRAPAT	ร่ัวมเปิดตัวโช่ว์ร้ัม	 
“ส์มิาร์ท์ คิท์เช่่นิ เอ็กซพีเรียนิซ์” (Smart	Kitchen	Experience)	 
แห่งแรักในปรัะเทศ์ไทย	และ	CLMV	ซึ่ึ�งเป็นค์วามรั่วมมือ็ 
รัะหว่าง	PRAPAT	และ “ออซติ่ (Ozti)”	แบรันด์อุ็ปกรัณ์ค์รััวดัง 
ติดอั็นดับ	5	ในยุโรัป	เพื�อ็ขยายฐานล้กค์�าเค์รืั�อ็งค์รััวอุ็ตสาหกรัรัม	 
ค์ุณภัาพรัะดับยุโรัป	รัาค์าย่อ็มเยาในไทย	ณ	ถึ.เพช่รัเกษัม	
(ฝั่่�งขาอ็อ็ก)	ต.วังมะนาว	อ็.เขาย�อ็ย	จัังหวัดเพช่รับุรัี

	 นายอ็ภิัช่าติ	ผู้้�บรัรัเจิัดกุล	ผู้้�อ็ำานวยการัอ็าวุโส	 
สายงานวิเค์รัาะห์เชิ่งกลยุทธ์ุ	บริัษััทหลักทรััพย์	ทิสโก�	จัำากัด	 
เปิดเผู้ยว่า	สำาหรัับเดือ็น		ก.พ.ปรัะเมินว่าตลาดหุ�นไทย 
ช่่วงค์รัึ�งเดือ็นแรักจัะมีแนวโน�ม

	 นางสาวนิตา	ตรีัวีรัานุวัฒน์	กรัรัมการั	บริัษััท	ซีึ่	เอ็	 
แซึ่ด	(ปรัะเทศ์ไทย)	จัำากัด	(มหาช่น)	หรืัอ็	CAZ	เปิดเผู้ยว่า	 
บริัษััทมั�นใจัผู้ลดำาเนินงานปี	64	จัะเติบโตได�โดดเด่น	
เนื�อ็งจัากมีหลายงานที�ช่ะลอ็

ชี้้�เป้้าหุ้้�นป้ันผลดี้AP-KKPป้รัับลดีกำำาไรับจ.เป้็นแรังกำดี ชี้้�เป้้าหุ้้�นป้ันผลดี้AP-KKP
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แกว่งไซึ่ด์เวย์ดาวน์-หาฐานใหม่	
	 เพรัาะมีแรังกดดันจัากแนวโน�มการัปรัับ 
ลดกำาไรับรัิษััทจัดทะเบียน	 (บจั.)	ตามภัาวะ 
เศ์รัษัฐกิจั	 ซึ่ึ�งป่จัจัุบันนักวิเค์รัาะห์ในตลาด 
มอ็งว่า		อั็ตรัารัาค์าปิดต่อ็กำาไรัต่อ็หุ�นขอ็งหุ�นไทย	 
(SET	EPS)	ปี	64	และ	65	จัะอ็ย้่ที�	76.9	บาท	
และ	90.8	บาท		ตามลำาดับ	
	 ปรัะกอ็บกับเม็ดเงินในตลาดอ็าจัตึงตัว 
ชั่�วค์รัาว		จัากการัเสนอ็ขายหุ�น	IPO	ขนาดใหญ่่	 
พรั�อ็มกับตลาดหลักทรััพย์ไทย	ที�เตรีัยมปรัับปรุัง 

SET

CAZ
การัก่อ็สรั�างและส่งมอ็บขอ็งเมื�อ็ปีก่อ็น	มาอ็ย้่ 
ในปีนี�	ส่วนใหญ่่นั�นบรัิษััทจัะได�รัับงานมาจัาก 
กลุ่ม	ปตท.	ทั�งในปรัะเทศ์และต่างปรัะเทศ์		
	 โดยในช่่วงไตรัมาส	1/64	บรัิษััทยอ็มรัับ 

ในเค์รัือ็ขอ็งบรัิษััท	ทั�งรั�านค์�าปลีก	รั�านอ็าหารั	
และรั�านเค์รัื�อ็งดื�ม	เช่่น	MAX	Mart,	รั�านกาแฟ 
พันธ์ุุไทย,	รั�านค์อ็ฟฟี�เวิลด์	เป็นต�น	ที�มีสาขาอ็ย่้ 
ทั�วปรัะเทศ์	
 “แม�จัะมีหลายบริัษััทในตลาดหลักทรััพย์ฯ	 
ให�ค์วามสนใจัในการัทำาธุุรักิจัที�เกี�ยวข�อ็งกับกัญ่ช่ง	 
แต่บรัิษััทมอ็งถึึงการัพัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์ที�เป็น 
เค์รัื�อ็งดื�มและอ็าหารัเป็นหลัก	 โดยบรัิษััทอ็ย้่ 
รัะหว่างการัหารืัอ็กับพันธุมิตรัที�จัะมีใบอ็นุญ่าต	และ 
มีแผู้นพัฒนาผู้ลิตภััณฑ์์อ็ย่้แล�ว	เพื�อ็ให�ทุกฝ่ั่าย 
เกิดปรัะโยช่น์ส้งสุด”	นายรัังสรัรัค์์	กล่าว

PTG

ว่าอ็าจัได�รัับผู้ลกรัะทบจัากการัแพรั่รัะบาด 
เช่ื�อ็ไวรััสโค์วิด-19	เนื�อ็งด�วยติดป่ญ่หาการัเข�า 
ไซึ่ต์งาน	แต่ยังเชื่�อ็ว่าป่ญ่หาดังกล่าวจัะค์ลี�ค์ลาย 
ในเรั็วๆ	นี�	
		 “ส่วนใหญ่่	งานขอ็งเรัาจัะได�รัับการัจั�าง 
จัาก	ปตท.	และในเค์รืัอ็	ปตท.	ในสัดส่วนเกือ็บ	90%	 

เกณฑ์์หุ�นที�มีสัดส่วนผู้้�ถึือ็หุ�นรัายย่อ็ยอ็ย้่ใน 
รัะดับตำ�า	(ฟรีัโฟลทตำ�า)	ใหม่	ทำาให�มีแรังขายปรัับ 
พอ็รั์ตในรัะยะสั�น
 ล่าสุด		นักลงทุนสถึาบันในปรัะเทศ์ขายสุทธิุ 
เดือ็น		ม.ค์.		ต่อ็เนื�อ็งเป็นเดือ็นที�	5	ขณะที�นักลงทุน 
ต่างช่าติพลิกกลับมาขายสุทธุิ	 และยังไม่มี 
สัญ่ญ่าณเม็ดเงินลงทุนไหลเข�าก�อ็นใหม่	กับ 
การัก้�เงินขอ็งรััฐบาลด�วยการัอ็อ็กพันธุบัตรั 
อ็อ็มทรััพย์	ม้ลค่์ารัวม	6	หมื�นล�านบาท	เพื�อ็ใช่�ใน 
โค์รังการั	“เราช่นิะ” จัะกดดันเงินทุนต่างปรัะเทศ์  
(Fund	Flows)	ต่อ็เนื�อ็งจันถึึงช่่วงกลางเดือ็นนี�	 
ก่อ็นที�จัะมีโอ็กาสกลับมาไหลเข�าในช่่วงค์รัึ�งหลัง 

ขอ็งเดือ็น		ก.พ.นี�		64	หลังจัากที�หุ�น	IPO	ขนาดใหญ่่ 
เข�าจัดทะเบียนในตลาดแล�ว	และสิ�นสุดรัะยะ
เวลาการัเสนอ็ขายพันธุบัตรัอ็อ็มทรััพย์พิเศ์ษั	
“เราช่นิะ”
 อ็ย่างไรัก็ตาม		หากตลาดหุ�นไทยปรัับตัวลง 
ตามที�ค์าดการัณ์ไว�	เป็นจัังหวะทยอ็ยตั�งรัับ	โดย 
มี	3	ปรัะเด็นการัลงทุนที�น่าสนใจัสำาหรัับเดือ็น 
	ก.พ.	ได�แก่	หุ�นป่นผู้ลดี	อ็ย่าง		AP,	DCC,	KKP,	 
และ	SCB	และหุ�นได�ปรัะโยช่น์จัากวัค์ซีึ่น	และ 
การัฟ้�นตัวทางเศ์รัษัฐกิจั	อ็ย่าง	BDMS,	SCGP	 
และ	 STGT	 รัวมถึึงหุ�นที�มีป่จัจััยบวกหนุน 
เฉพาะตัว	อ็ย่าง	KCE	และ	TWPC

ซึึ่�งปีนี�มีงานใหม่ที�จัะลงทุนอ็อ็กมาจัำานวนมาก 
โดยบริัษััทมีค์วามพรั�อ็มรัะดับส้งที�จัะเข�ารัับงาน 
ปรัะเภัทรัับเหมาก่อ็สรั�างให�ล้กค์�าในอุ็ตสาหกรัรัม 
นำ�ามัน	 ก๊าซึ่	 และปิโตรัเค์มีแบบค์รับวงจัรั”	
นางสาวนิตา	กล่าว	
		 นอ็กจัากนี�	บรัิษััทยังเตรัียมปรัะกาศ์ผู้ล 
ช่นะการัปรัะม้ล	รัวมถึึงเข�าร่ัวมปรัะม้ลงานใหม่ 
อ็ีกจัำานวนมาก	ซึ่ึ�งจัะเรัิ�มตั�งแต่ไตรัมาส	1/64	
เป็นต�นไป	
		 สำาหรัับผู้ลดำาเนินงานขอ็งปี	63	ยอ็มรัับ 
ว่ามีโอ็กาสปรัับตัวลดลงจัากปี	62	เนื�อ็งจัาก 
ไม่สามารัถึก่อ็สรั�างและส่งมอ็บงานได�	แต่ยัง 
มีม้ลค่์างานที�รัอ็ส่งมอ็บ	(Backlog)	เกือ็บ	4,000	
ล�านบาท	 จัะทยอ็ยรัับรั้�เป็นรัายได�ตั�งแต่ปีนี� 
ไปจันถึึงปี	65	และมั�นใจัว่าหลังจัากนี�จัะมีงานใหม่ 
เพิ�มเข�ามาอ็ีกจัำานวนมาก.

อาคเนย์์ เปิิดตััวปิระกััน “Covid Click & Care”

นิิติานิิติา

รังัสรัรัค์ ์รังัสรัรัค์ ์

ตรีวีรีานุุวีฒันุ์ตรีวีรีานุุวีฒันุ์

พวีงปราง พวีงปราง 
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SCB 10X ผนิ่กกำาลััง  
“ดิืจิทั์ลั เฮลัท์์ เวนิเจอร์” ในิเครือโรงพยาบาลั 
ส์มิิติ่เวช่ ร้กต่ลัาดืเฮลัธ์เท์ค เพิ�มิโอกาส์เข้�าถ่ง 
บริการท์างการแพท์ย์ข้องคนิไท์ย เปิดืตั่ว “SkinX”  
แพลัต่ฟอร์มิท์ี�รวมิแพท์ย์ผิวห์นิังเฉพาะท์าง 
 นายกวีวุฒิ	เต็มภ้ัวภััทรั	Head	of	Venture	 
Builder	บริัษััท	เอ็สซีึ่บี	เท็นเอ็กซ์ึ่	จัำากัด	(SCB	10X)	 
เปิดเผู้ยว่า	SCB	10X	ได�ร่ัวมมือ็กับ	“ดิืจิทั์ลั เฮลัท์์  
เวนิเจอร์”	(Digital	Health	Venture)	บริัษััทในเค์รืัอ็ 
โรังพยาบาลสมิติเวช่	 ในการัสรั�างขีดค์วาม 
สามารัถึใหม่ทางด�านเทค์โนโลยีผู่้านการัสรั�าง 
ธุุรักิจัรั่วมกับพารั์ทเนอ็รั์และลงทุนในบรัิษััท 
เทค์ค์อ็มพานีที�มีศั์กยภัาพทั�วโลกอ็ย่างต่อ็เนื�อ็ง	
	 ทั�งนี�	SCB	10X	ให�ค์วามสำาคั์ญ่ที�จัะเข�าไป 
ศ์ึกษัาเพื�อ็พัฒนาต่อ็ยอ็ดธุุรักิจั	 ค์ือ็	 digital	
health	and	wellness	จัึงได�รั่วมมือ็กับ	ดิจัิทัล	
เฮลท์	เวนเจัอ็รั์	ในการัพัฒนา	“SkinX”	ซึ่ึ�งเป็น
แพลตฟอ็รั์มที�พัฒนาขึ�นเพื�อ็มุ่งหวังให�ค์นไทย 
สามารัถึเข�าถึึงบริัการัทางการัแพทย์ที�มีคุ์ณภัาพ 
ได�อ็ย่างทั�วถึึง	

	 โดยหลังจัากได�ทดลอ็งเปิดให�บรัิการั 
อ็ย่างไม่เป็นทางการั	(Soft	Launch)	เมื�อ็ช่่วง 
ต�นเดือ็น	ธุ.ค์.63	ที�ผู้่านมา	แพลตฟอ็รั์ม	SkinX	 
มีผู้้�ดาวน์โหลดแอ็ปพลิเค์ชั่นเพื�อ็ใช่�งานมากกว่า	 
19,400	 รัาย	 โดยตั�งเป้ามียอ็ดผู้้�ดาวน์โหลด 
แอ็ป	40,000	ดาวน์โหลด	ยอ็ดผู้้�ใช่�งานแพลตฟอ็ร์ัม	 
SkinX	เพื�อ็ปรึักษัาแพทย์อ็อ็นไลน์กว่า	3,000	ค์รัั�ง	 
มีแพทย์ผู้้�เชี่�ยวช่าญ่ด�านผิู้วหนังค์อ็ยให�ค์ำาปรึักษัา 

SCB 10Xกระโจนสูู่ตลาด้“Health Tech”
กว่า	150	ค์น	ภัายในไตรัมาส	1/64
	 ด�าน		พญ่.ธิุดากานต์	รุัจิัพัฒนกุล	ปรัะธุาน 
เจั�าหน�าที�บริัหารั	(CEO)	ผู้้�ร่ัวมก่อ็ตั�งแพลตฟอ็ร์ัม	 
SkinX	กล่าวว่า	เทรันด์ในช่่วงโค์วิด-19	รัะบาด	
พบว่า	 35%	 ขอ็งค์นไทย	 มอ็งว่าการัด้แล 
ค์วามสวยค์วามงามในบ�าน	คื์อ็	ไลฟ์สไตล์ใหม่		
ซึึ่�งส้งกว่าค่์าเฉลี�ยในเอ็เชี่ย	และเกือ็บ	50%	ขอ็ง 
ผู้้�ป่วยมีค์วามต�อ็งการัในการัใช่�	digital	health	tool 
จึังได�พัฒนาแพลตฟอ็ร์ัม “SkinX” เพื�อ็ให�บริัการั 
ให�ค์ำาปรึักษัาป่ญ่หาด�านผิู้วหนังอ็อ็นไลน์แบบ 
ค์รับวงจัรัแบบ	End	 to	 End	Dermatology	 
Platform	ตั�งแต่พบแพทย์เพื�อ็ให�ค์ำาปรึักษัา	สั�งยา	 
และติดตามผู้ล	ให�บริัการัหลากหลายในด�านผิู้วพรัรัณ
 นอ็กจัากนี�	ยังสามารัถึพบแพทย์จัากที�ไหน 
ก็ได�ในรั้ปแบบวิดีโอ็ค์อ็ล	 รัาค์ายาเป็นธุรัรัม	
ร้ั�ค่์ายาที�แน่นอ็นก่อ็นช่ำารัะเงิน	อี็กทั�งยังสามารัถึ 
อ่็านรีัวิวจัริังขอ็งแพทย์ที�เลือ็กก่อ็นใช่�บริัการัได�	 
พรั�อ็มบรัิการัจััดส่งยาตามใบสั�งแพทย์โดย 
เภัสัช่กรัถึึงบ�านโดยให�บรัิการัปรัึกษัาด�าน 
ป่ญ่หาผู้ิวหนังทุกวัน

นายแมน หวัังใจ ผู้้�จัดการ Elephant jungle  sanctuary Chiang mai และนายบุุญรัตน์ ปััญโญ  
ผู้้�ใหญ่บุ�านแม่ม้ด ตำาบุล แม่วิัน อำำาเภอำ แม่วัาง จังหวััดเชีียงใหม่ รับุมอำบุเงินสนับุสนุนจาก  
บุริษััท วิัริยะปัระกันภัย จำากัด (มหาชีน) โดยมี นายพงษ์ัทิวัา  กฤษัณพันธ์ุุ์  ผู้้�ช่ีวัย 
ผู้้�จัดการฝ่่ายปัฏิิบัุติการภาค 1 (ภาคเหนือำ) เป็ันผู้้�แทนบุริษััทฯ มอำบุ เพื�อำสนับุสนุน 
ค่าใชี�จ่ายด�านอำาหารสำาหรับุเลี�ยงชี�าง ณ ปัางชี�าง “Elephant jungle  sanctuary  
Chiang mai” ศู้นย์อำนุรักษ์ัชี�างไทยในจังหวััดเชีียงใหม่

บุริษััท อำาคเนย์ปัระกันชีีวิัต จำากัด (มหาชีน) อำอำกปัระกัน “Covid Click & Care” เบีุ�ยเริ�มต�นเพียงวัันละ 55 สตางค์ ที�มาพร�อำมควัามคุ�มครอำงสุดคุ�ม 
ด�วัยวังเงินชีดเชียรายวัันในกรณีที�ผู้้�เอำาปัระกันที�ติดเชีื�อำโควัิด-19 ส้งสุด 150,000 บุาท หรือำวัันละ 3,000 บุาท ส้งสุดถึึง 50 วััน (ขึ้ึ�นอำย้่กับุ 
อำายุ เพศู และแผู้นที�เลือำก) เพื�อำให�ล้กค�าอำุ่นใจและใชี�ชีีวัิตได�อำย่างไร�กังวัลตลอำดอำายุสัญญาปัระกันภัย สามารถึซื้ื�อำปัระกันผู้่านลิงก์อำอำนไลน์ 
https://bit.ly/2O6TXwr หรือำสอำบุถึามเพิ�มเติม โทร.1726
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วิริย์ะปิระกัันภัย์ ร่วมสนับสนุนอาหารช้าง

อาคเนย์์ เปิิดตััวปิระกััน “Covid Click & Care”

ภัาพข้่าว
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