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บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) ลุยต่อ

โปรเจกต์ผลติเครือ่งสกดัระบบ SUPERCRITICAL 

FLUID CO2 EXTRACTION กัญชง-กัญชา และ

สมุนไพรไทย เดินหน้าผนึกก�าลัง บริษัท เศวตวร

วรรณ อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด แอนด์คอนเซาท์

แทน จ�ากัด และวิสาหกิจชุมชน เพื่อศึกษาวิจัย

กัญชาไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อม

เร่งติดตั้งเครื่องสกัดในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี – 

สุราษฎร์ธานี รองรับการสกัดของกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนที่เข้าโครงการ ภายในปีนี้       

นายอุกฤษณ์  วนโกสุม  รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดับ
บลิว. เม็ททัล เวิร์ค จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ KWM ผู ้น�าในการประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและ

มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล 

และผู้น�าด้านการผลิตเครื่องสกัดระบบ 

SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION 

กญัชง-กญัชา และสมนุไพรไทย สญัชาตไิทยเป็น

รายแรกของประเทศ เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทฯ

ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัยและ

พัฒนาศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการ

แพทย์ ร่วมกับ บริษัท เศวตวรวรรณอินเตอร์

เนชั่นแนลเทรดแอนด์คอนเซาท์แทน จ�ากัด โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินการศึกษาวิจัยและ

พฒันาการสกัดน�า้มนัจากช่อดอกกญัชาทางการ

แพทย์ ภายในระยะเวลา 3 ปี (เม.ย.64- เม.ย.67)

โดยทาง KWM จะเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการ

สกัดน�้ามันจากช่อดอกกัญชาทางการแพทย์ ใน

ขณะท่ีบริษัท เศวตวรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนล

เทรดแอนด์คอนเซาท์แทน จะเป็นผูจ้ดัหาอปุกรณ์

การสกัด ส�าหรับพื้นที่เพาะปลูกกัญชา ที่จังหวัด

ชลบุรี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยร่วมกับ

วสิาหกจิชมุชน ท่ีมคีวามร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทั้งนี้เบื้องต้นคาด

ว่าแผนการตดิตัง้เครือ่งสกดันัน้ บรษัิทฯจะด�าเนนิ

มีการติดตั้งเครื่องสกัดจ�านวน 2 จุด คือ จังหวัด

ชลบุรี และ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ภายในปีนี้

อย่างแน่นอน

ส�าหรบัความร่วมมอืในครัง้นี ้เชือ่ว่าเป็นการต่อย

อดธรุกจิ ภายใต้การเป็น Strategic Partner โดย

การน�าจุดแข็งความเชี่ยวชาญ ระหว่าง 2 บริษัท 

เข้ามาช่วยผลักดันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัท เศวตวรวรรณ

อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดแอนด์คอนเซาท์แทน มี

ศักยภาพความแข็งแกร่งทางด้านการขายส่ง

สินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์ รวม

ถึงเป็นตัวแทนซื้อ ขาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

เครื่องมือแพทย์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง

ขณะที่ KWM มีความโดดเด่นศักยภาพเทคโนโลยี 

วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-

How)ในการผลิตเครื่องจักรทางด้านเกษตร 

จนแตกไลน์สู่การผลิตเครื่องสกัดด้วยระบบ 

SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION เพือ่

สกัดสารจากพืชกัญชา และสมุนไพรไทย ดังนั้น

การผลึกก�าลังร่วมกนัครัง้น้ี ยิง่เป็นเครือ่งตอกย�า้

ทีแ่สดงให้เห็นถงึความร่วมมือ ส่งเสรมิสนบัสนนุ

การพัฒนา และศึกษาวิจัย พืชกัญชา เพื่อตอบ

โจทย์ทางการแพทย์ ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ถูก

ต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

KWM ผนึกพาร์ทเนอร์ “เศวตวรวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล

- วิสาหกิจชุมชน” จ่อศึกษาวิจัย “กัญชา” 

ใช้ในวงการแพทย์ เร่งติดต้ังเคร่ืองสกัด 

ชลบุรี - สุราษฎร์ธานี ภายในปีน้ี
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นายอรรถพล ฤกษพิ์บลูย ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ บริษทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน)  
PTT  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบรษิทั ปตท. ในการประชุมครัง้ที ่9/2563 เมือ่วนัที ่17 กนัยายน 2563 และคณะกรรมการ Lotus Pharmaceutical 

Company Limited“Lotus” ( Lotus เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน TWSE หมายเลข 1795) ในการประชุมเมื่อวันที่16 เมษายน 

2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก(เอเซีย) จ�ากัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของ Lotus จ�านวน 17,517,348 หุ้น ที่ราคา 80.7 เหรียญไต้หวันใหม่ต่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ซึง่ราคาซือ้หุน้เพิม่ทนุดงักล่าวเป็นไปตามกฎระเบยีบการซือ้หุน้เพิม่ทนุของตลาดหลกัทรพัย์ไต้หวนั และภายหลงัการซือ้หุน้เพิม่ทนุ สดัส่วนการถอื

หุ้นของบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จ�ากัด ใน Lotus คิดเป็นร้อยละ 6.66ของทุนจดทะเบียนและช�าระแล้วโดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตาม

กลยุทธ์ในธุรกิจ New S-curve ของ ปตท. ที่ต้องการขยายไปในธุรกิจใหม่ด้าน Life Science 

ทั้งนี้Lotus ด�าเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจ�าหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ (Generic drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค 

โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท ซึ่งการลงทุนใน Lotus จะท�าให้ ปตท. สามารถต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาด้านมะเร็ง

วิทยาในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยในภูมิภาคดังกล่าวสามารถเข้ถึงยาสามัญได้มากขึ้น

PTT ทุ่ม 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   

ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนธุรกิจธุรกิจ 

R&D - ผลิตและจําหน่ายยา "Lotus" ในไต้หวัน 

11 www.HoonInside.com 20   April   2021



คณุจักรพงษ ์จกัราจฑุาธบิดิ ์ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ JKN เปิด

เผยว่า ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจของ JKN 

ได้มุ่งสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม Content จากจุด

แข็งท่ีเป็นผู้ได้รับสิทธิ์แบบ Output Deal ท�าให้ 

JKN เลือกสรรคอนเทนต์จากแบรนด์ดังระดับโลก

ที่ดีที่สุดเป็นเจ้าแรกให้กลุ่มผู้ชมชาวไทยและใน

ภมูภิาคอาเซยีน เพือ่จ�าหน่ายคอนเทนต์ให้แก่ลกูค้า

ทีวีดาวเทียม ทีวีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ 

นอกจากนี ้JKN ยงัเป็นตวัแทนน�าลขิสทิธิค์อนเทนต์

จากผูผ้ลติคนไทยไปเผยแพร่ยงัต่างประเทศ ส่งผล

ให้ JKN เป็นผูน้�าอตุสาหกรรมจ�าหน่ายลขิสทิธิค์อน

เทนต์ในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

ความส�าเรจ็ในครัง้นี ้มาจากความเชีย่วชาญของคณะ

ผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมคอนเทนต์

และประสบการณ์ด�าเนนิธุรกจิสถานทีวีดีาวเทยีมและ

เคเบลิทีวมีาอย่างยาวนาน ท�าให้ JKN มีองค์ความ

รูใ้นการคดัเลอืกลขิสทิธ์ิคอนเทนต์ทีโ่ดนใจผู้ชมรวม

ถงึกลยทุธ์ทางการตลาด 'ซเูปอร์สตาร์มาร์เกต็ต้ิง' 

ทีส่ามารถสร้างกระแสคอนเทนต์และความเชือ่ม่ัน

แก่ลกูค้าในการน�าลขิสทิธิค์อนเทนต์จาก JKN เพ่ือ

สร้างเรตติง้ให้แก่ทางสถานไีด้อย่างต่อเน่ือง  

"เรามีประสบการณ์ด้านคอนเทนต์และธุรกิจทีวี

ดาวเทียมมายาวนาน จากกระแสคอนเทนต์ซีรีส์

เกาหลีที่ท�าให้แจ้งเกิดกระแส "ซีรีส์ฟีเวอร์"ในเมือง

ไทย ก่อนขยายกระแสฮิตมาสู่ซีรีส์อินเดียและ

ฟิลปิปินส์ และเมือ่เราได้เข้าเป็นสมาชกิในตลาดทนุ 

เอม็ เอ ไอ ท�าให้ JKN เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้าง ในฐานะ

ที่เป็นบริษัท Content Company ที่มีอัตราการ

เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่ง JKN ได้ย้ายจากบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มา

สูต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) เมือ่วันท่ี 

12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเปิดโอกาสให้

นักลงทุนสถาบันและรายย่อย สามารถลงทุนเพ่ือ

ร่วมเติบโตไปกับบรษิทัฯ" คณุแอน-จกัรพงษ์ กล่าว  

ทั้งนี้ ก้าวต่อไปของ JKN 

คือ สร้างการเติบโตแก่

องค์กรอย่างยั่งยืนเพื่อ

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 

จากการผลักดันองค์กร

ไปสู ่Content Commerce 

Company โดยขยาย

ธุรกิจไปยังสินค้า

อุปโภคบริโภค (ธุรกิจ 

Commerce) ถือเป็นจุด

เปลี่ยนที่ส�าคัญต่อการ

สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่บริษัทฯ จากการน�าโมเดล

ความส�าเร็จของกลุ่มธุรกิจ Content มาต่อยอด

สร้างความเข้มแข็ง  แก่ธุรกิจ Commerce ใน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม 

ภายใต้แบรนด์ Olig Fiber (โอลกิ ไฟเบอร์), V-Allin 

(วี ออลิน), Hair now (แฮร์นาว), Instinct (อิน

สติงท์) และ C-TRIA by Anne JKN (ซีเทรีย) ผ่าน

กลยทุธ์ 'ซเูปอร์สตาร์มาร์เกต็ติง้' โดยใช้ดาราศิลปิน

มาเป็นพรีเซ็นเตอร์กระตุ้นการใช้และซื้อสินค้าเพื่อ

สร้างยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึง

พัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดผสมวิตามิน ภายใต้

แบรนด์ Cupid(คิวปิด) ได้แก่ Dragon X (ดราก้อน 

เอ็กซ์) และ Tiger X (ไทเกอร์ เอ็กซ์) ที่เตรียมออก

วางจ�าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคภายในเดือนนี้  

JKN ซื้อช่องทีวี NEW18 

เปล่ียนชื่อเป็น JKN18 รุกธุรกิจคอมเมิร์ซเต็มสูบ 

ต้ังเป้า 3 ปีรายได้ 5,000 ลบ. 
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ขณะเดยีวกัน บรษิทัฯ ยงัคดิค้นและพัฒนานวัตกรรม

ใหม่ท่ีอยู่ในกระแสผู้บริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมมาจากสารสกัด

ของกัญชง มากกว่า 10 รายการ จากความร่วม

มือกับพันธมิตรอย่าง DOD พร้อมกับเปิดกว้าง

พันธมิตรรายอื่น ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้สาร

สกดัจากกญัชงเพ่ือตอบสนองความต้องการลกูค้า

ให้ดีที่สุด  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 

JKN กล่าวว่า ส่วนการเข้าซื้อกิจการ บริษัท ดีเอ็น 

บรอดคาสต์ จ�ากัด เพ่ือเข้าบริหารทีวีดิจิทัลช่อง 

NEW18 ซึ่งจะเปล่ียนชื่อเป็น JKN18 ถือเป็นการ

ลงทุนเชงิยทุธศาสตร์ครัง้ส�าคัญของ JKN ทีผ่ลกัดนั

ให้บริษัทฯ ก้าวสู่ Content Commerce Company 

อย่างเตม็ตวั พร้อมขยายฐานผูช้มจากทีวดีาวเทยีม

ไปสู่ทีวีดิจิทัลและผลักดันการเติบโตกลุ่มธุรกิจ 

Commerce โดยน�าจุดแข็งด้านการผลิตคอนเทนต์

รายการ ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวทีน่�าเสนอประเดน็

ร้อนผ่านมีพิธีกรชื่อดังให้แก่ผู้ชมตลอดทั้งวัน และ

รายการคอนเทนต์ซรีีส์ดังท่ีจะมาสร้างความบนัเทงิ

มาสร้างเรตติ้งให้แก่ช่อง JKN18 และใช้เป็นช่อง

ทางสื่อสารถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์และจ�าหน่ายไป

ยังกลุ่มผู้ชมโดยตรง หรือ D2C ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ซึง่จะท�าให้ JKN มช่ีองทางการขายทีแ่ข็งแกร่งเพิม่

มากขึ้นทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ 

สอดรบักบัพฤตกิรรมการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคยคุ 

New Normal ได้อย่างแท้จริง 

"เรามีศักยภาพและพร้อมรุกท�าตลาด Commerce 

จากการมนีวตักรรมผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพ และช่อง 

JKN18 ที่ต่อยอดในด้านการเป็นเครื่องมือทางด้าน

การตลาดและช่องทางขายไปยังผู้บริโภคโดยตรง 

มาผนวกกลยุทธ์การตลาดซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้ง 

ท�าให้เราม่ันใจว่าธรุกจิ Commerce จะเป็นพลงัขบั

เคลือ่นการเตบิโตอย่างก้าวกระโดดให้แก่กลุม่ JKN" 

คุณแอน-จักรพงษ์ กล่าว 

คุณธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี รองกรรมการ
ผู้จัดการสายการเงินและบัญชี JKN 

กล่าวว่า บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1,100 ล้าน

บาท เพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท ดีเอ็น 

บรอดคาสต์ จ�ากัด โดยใช้แหล่งเงิน

ทุนจากกระแสเงินสดจ�านวนไม่เกิน 

450 ล้านบาท สินเชื่อจากสถาบัน

การเงินอีก 450 ล้านบาท ส่วนที่

เหลือเป็นการผ่อนช�าระอีก 36 งวด 

ซึง่ภายหลงัเข้าซ้ือกิจการ บรษิทัฯ จะ

น�าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ

ของบุคลากรของ JKN ที่มีธุรกิจ

คอนเทนต์ทีแ่ขง็แกร่ง เข้าไปเพ่ิมศกัยภาพการผลติ

รายการข่าวให้น่าสนใจเพื่อสร้างเรตติ้งที่ดีให้แก่

สถานี โดยมีเป้าหมายเรตติ้งติดอันดับท็อปเทน   

ทั้งนี้ การเข้าบริหารช่อง JKN18 ได้ช่วยสนับสนุน

ธุรกิจ Commerce ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับ

โครงสร้างให้เข้ามาอยู่ภายใต้กลุ่ม JKN  ให้เติบโต

ท้ังด้านยอดขาย และการสร้างอัตราการท�าก�าไรขัน้

ต้นอยู่ในระดับที่ดี ส่งผลให้ภาพรวมอัตราก�าไรขั้น

ต้นโดยเฉลี่ยของกลุ่ม JKN เพิ่มเป็นมากกว่า 50% 

และยังช่วยสนับสนุนในเชิงกลยุทธ์การเติบโตระยะ

ยาวของบริษัทฯ ท่ีวางเป้าหมายภายใน 3 ปีข้าง

หน้าจะมีรายได้แตะ 5,000 ล้านบาท หรือเติบโต

เท่าตวั จากปีนีท้ีค่าดว่าจะมรีายได้รวม 2,500 ล้าน

บาท แบ่งเป็นกลุม่ธุรกจิ Content ประมาณ 2,000 

ล้านบาท และธรุกจิ Commerce อกี 500 ล้านบาท    

JKN ซื้อช่องทีวี NEW18 

เปล่ียนชื่อเป็น JKN18 รุกธุรกิจคอมเมิร์ซเต็มสูบ 

ต้ังเป้า 3 ปีรายได้ 5,000 ลบ. 
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นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ากัด 
(มหาชน) TPOLY  เปิดเผยว่า 

บริษัทรับงานก่อสร้างใหม่  2 โครงการ  มูลค่ารวม 891 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดโครงการที่ 1

ชื่อโครงการ : เซ็นทรัลพลาซา จันทบุรี

รายละเอียดงาน : ก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม

เจ้าของโครงการ : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ : 464,000,000 บาท (สี่ร้อยหกสิบสี่ล้านบาทถ้วน)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาก่อสร้าง : 383 วัน

รายละเอียดโครงการที่ 2

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และแพทย์ใช้ทุน จ�านวนไม่น้อยกว่า 600 ยูนิต (2 หลัง)

รายละเอียดงาน : อาคาร คสล. สูง 16 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า จ�านวน 2 หลัง พื้นที่ใช้สอย 24,350ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มูลค่าโครงการ : 427,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาก่อสร้าง : 900 วัน

TPOLY ได้งานก่อสร้างใหม่ 2 โครงการ 

มูลค่ารวม 891 ล้านบาท 
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บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพี

โอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่าง

วันที่ 21-23 เม.ย.นี้  ได้ฤกษ์ดีเข้า mai วันที่ 29 

เม.ย.นี้  ที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนน�าอันเดอร์

ไรท์ฯ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับคึกคัก ชูจุดเด่น

หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ศักยภาพ

ท�าก�าไรระดับดีสม�่าเสมอ แนวโน้มธุรกิจในอนาคต

ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก ฟาก"กิตติพันธ์ ศรี

บัวเอี่ยม" ซีอีโอ ตั้งเป้ารายได้ปี 2564 โตไม่ต�่ากว่า

อัตราการเติบโตในปีที่ผ่านมา เดินหน้าสร้างรายได้

ประจ�าจากธรุกจิ ICT พร้อมรกุขยายบรกิาร Cloud 

Service และรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์ ผลกั

ดันอนาคตโตโดดเด่นในยุคดิจิทัลมาแรง

นางยอดฤด ีสนัตตกิลุ รองกรรมการ
ผู้อ�านวยการ หัวหน้าสายงานตลาด
ทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 
จ�ากัด ในฐานะแกนน�าผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท

โปรเอ็นคอร์ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิด

เผยว่า ได้ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับ

ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 86 ล้านหุ้น 

มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์) หุน้ละ 0.50 บาท ในราคาหุน้

ละ 3.25  บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ

ต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 30  เท่า (Pre diluted) 

ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน

ของบริษัท ฯโดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวัน

ที่ 21-23 เมษายน นี้ และคาดว่าสามารถเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ในวัน

ที่ 29 เมษายน 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า 

"PROEN" ในหมวดธุรกิจ : เทคโนโลยี

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด เป็นผู้

จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย 

และมผีูร่้วมจดัจ�าหน่ายและรับประกนัการจ�าหน่าย

อีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินัน

เซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทย

พาณิชย์ จ�ากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

"การก�าหนดราคาไอพีโอที่ 3.25 บาท/หุ้น เทียบ

กับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยขีองตลาดหลกัทรพัย์เอม็ เอ ไอ ซึง่ถอืว่า

เป็นราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับปัจจัยพื้น

ฐาน และ PROEN เป็นหุน้ทีน่่าลงทนุเป็นอย่างมาก 

เพราะเป็นธรุกจิทีอ่ยูใ่นเทรนด์ ซึง่มกีลุม่ลกูค้าหลกั

อยู่ในธุรกิจ E-Commerce และ Game ซึ่งมีการ

เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มในอนาคตที่

สามารถเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากในปัจจุบันทุก

อุตสาหกรรมได้ปรบัตวัมาสู่ด้านไอซทีีและเทคโนโลยี 

ซึง่จะเป็นปัจจยัส่งเสรมิให้ PROEN ขยายตัวได้อย่าง

โดดเด่น" นางยอดฤดีกล่าว

PROEN เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท

เปิดจองซื้อ 21-23 เม.ย.64 

เข้าเทรด mai 29 เม.ย.น้ี
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นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท ที่
ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ากัด ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.โปรเอ็นคอร์ป

เป็นบริษัทมีความโดดเด่นในด้านการให้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้านศูนย์ข้อมูล Internet 

Data Center บริการอินเทอร์เน็ต ISP และบริการ

คลาวด์ รวมทั้งยังให้บริการงานรับเหมาก่อสร้าง

งานโทรคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่ง

ถือเป็นบริษัทฯ มีบริการแบบครบวงจร ขณะที่มี

ความสามารถในการท�าก�าไรทีดี่อย่างสม�า่เสมอ โดย

เฉพาะอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

ย้อนหลัง 3 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับ 16 %  จาก

การบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้

ประสบการณ์การด�าเนนิธรุกจิมายาวนานกว่า 20 ปี

พร้อมกันน้ี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เชื่อมั่น

ว่า PROEN จะเป็นหุ้นที่สามารถสร้างความประทับ

ใจให้กับผู ้ลงทุน เนื่องจากมีโอกาสเติบโตสูงใน

ยุคของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี และพฤติกรรม

การใช้ชีวิตแบบ New Normal ธุรกรรมออนไลน์

เติบโตมากขึ้นท�าให้มีช่องทางสร้างรายได้เพิ่มต่อ

เนื่อง ขณะที่ธุรกิจก่อสร้างในงานโทรคมนาคมและ

สาธารณูปโภคพื้นฐานมีแนวโน้มที่ดี

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเอ็น คอร์ป 
(PROEN) กล่าวว่าบริษัทฯจะน�าเงินท่ีจาก

การระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร

ศูนย์ข้อมูล ส�านักงานแห่งใหม่  ซึ่งมีพื้นที่อาคาร

รวม 7,452 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ศูนย์ข้อมูล 

ประมาณ 3,000 ตารางเมตร สามารถรองรับตู้ 

Server ได้ประมาณ 1,000 ตู้ จากปัจจุบันมีตู้ให้

บริการประมาณ 645 ตู้  โดยการลงทุนในโครงการ

ดังกล่าวจะเป็นการทยอยลงทุน และจะแล้วเสร็จ

ในปี 2565 ขณะเดียวกันยังมีแผนน�าเงินไปใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนในธุรกิจการให้บริการ ICT และงาน

รับเหมาก่อสร้าง  โดยในปี 2564 บริษัทฯตั้งเป้า

รายได้เติบโตไม่ต�่ากว่าปีที่ผ่านมา และจะเน้นสร้าง

รายได้ประจ�าจากธุรกิจ ICT พร้อมรุกขยายบริการ 

Cloud และรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซ่ึง

ปัจจุบันมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว 

และคาดว่าจะช่วยสนับสนุนอนาคตให้มีการเติบโต

ได้อย่างโดดเด่น

"ภายหลังการเข้าระดมทุนในตลาด mai แล้ว

จะท�าให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความ

แข็งแกร่ง ต้นทุนทางการเงนิลดลง เพิม่ศกัยภาพใน

การรบังานโครงการทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ และยกระดบั

ชื่อเสียงให้เป็นท่ีรู้จัก และยอมรับในระดับประเทศ 

เพ่ิมโอกาสการเติบโตในอนาคต และมั่นใจว่าจะ

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน โดย

หวังว่า หุ้น PROEN จะมีคุณสมบัติเป็นทั้ง Growth 

Stock และ Dividend Stock ได้อย่างแน่นอน" นาย

กิตติพันธ์ กล่าวในที่สุด

PROEN เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท

เปิดจองซื้อ 21-23 เม.ย.64 

เข้าเทรด mai 29 เม.ย.น้ี
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กลุ่มทิสโก้เผยผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2564 
ก�าไรสุทธิ 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน 18.7% โดยมีฐานเงินส�ารองสูงถึง 
222% ขณะที่หนี้ด้อยคุณภาพอยู่ในระดับที่ควบคุม
ได้ สะท้อนความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่าง
มีประสิทธิภาพ ภายใต้ความท้าทายของภาวะ
เศรษฐกิจ

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร กลุ่มทิสโก้ (Mr. Sakchai 
Peechapat, Chief Executive Officer, TISCO 
Financial Group) เปิดเผยว่า ภายใต้โจทย์ในการ
ด�าเนินธุรกิจที่มีปัจจัยท้าทายรอบด้าน กลุ่มทิสโก้
ยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีก�าไรสุทธิงวด
ไตรมาส 1/2564 จ�านวน 1,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
18.7% จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนหน้า สาเหตุ
หลักมาจากการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียม
ธุรกิจตลาดทุน ที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงจาก
การน�าเสนอขายกองทนุรวมทีล่งทนุในต่างประเทศ 
ปรมิาณการซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีเ่พิม่ขึน้ และดลีการ
จดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ครัง้แรก (IPO) รวมถงึทสิโก้
มีก�าไรพิเศษจากมูลค่าเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนี้  ในไตรมาสที่ผ่านมา การตั้งส�ารองผล
ขาดทุนด้านเครดิตของทิสโก้ปรับตัวลดลง ตาม
คุณภาพสินทรัพย์ที่สามารถควบคุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยระดับ NPL ท่ีทรงตัวที่ 2.5% 
รวมทั้งบริษัทได้กันส�ารองครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านเครดิตไว้ล่วงหน้าแล้ว ท�าให้ระดับเงินส�ารอง
ต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) อยู่
ในระดับสงู และแม้ว่าการปล่อยสนิเชือ่จะยงัไม่กลบั
สูก่ารเตบิโต แต่ถอืเป็นไปตามนโยบายการปล่อยสิน
เชื่ออย่างระมัดระวังของบริษัท 

“ธรุกจิเสาหลกัของทสิโก้ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ธรุกจิ Wealth Management ธรุกจิ Retail Banking 

และธรุกจิ Corporate Banking โดยทกุกลุม่อยู่ภาย
ใต้การสนบัสนนุของบรษัิทแม่ และแต่ละกลุม่มส่ีวน
ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ขณะที่ความเสี่ยงกระจายตัว
แยกกันชัดเจน จึงช่วยรักษาสมดุลด้านรายได้และ
ท�าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องขณะที่กลยุทธ์
การท�างานภายใต้ภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปราะบาง กลุม่
ทิสโก้จะให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการและ
ควบคมุความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ เลอืกท�าใน
สิง่ท่ีช�านาญ รวมถึงแสวงหาโอกาสใหม่ๆ จากความ
ช�านาญน้ี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พร้อมปรับ
กระบวนการในการด�าเนินการ โดยน�าเทคโนโลยี
ดิจิทัลเข้ามาเป็นตัวช่วยในการต่อยอดผลิตภัณฑ์
และบริการที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และเพื่อให้
ธุรกิจผ่านพ้นวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/2564 

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มทิสโก้ส�าหรับไตรมาส 
1 ปี 2564 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,764 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 
2563 จากรายได้จากธุรกิจหลักที่ปรับตัวดีขึ้น โดย
เฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมจากธรุกิจตลาดทุน และ
การรับรู้รายได้พิเศษจากเงินลงทุน ประกอบกับ
การตั้งส�ารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ลด
ลง โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น 3.9% สาเหตุหลักมา
จากรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย ทั้งรายได้ค่าธรรมเนียม
จากธุรกิจจัดการกองทุนที่เติบโต 47.0% จากการ
ออกขายกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งได้
รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ประกอบกับราย
ได้จากธุรกิจหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจที่ขยายตัว 
48.1% จากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เพิ่ม
ขึ้น และการเป็นหนึ่งในผู้น�าในการจัดจ�าหน่ายและ
การรับประกันการจ�าหน่วยหุ้นเป็นครั้งแรก (IPO) 
ของบริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ OR นอกจากนี้ยังมีการรับรู้ก�าไร
พเิศษจากมลูค่าเงนิลงทนุ รวมถงึยงัมกีารรบัรูก้�าไร
พเิศษจากมูลค่าเงินลงทุนทีเ่พิม่ขึน้เป็นจ�านวน 313 
ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ยังคงอ่อนตัว สอดคล้องกับ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัเมือ่เทยีบ
กบัเมือ่ไตรมาส 1 ของปีก่อน ส�าหรับ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปรับลด
ลง 10.1% จากพอร์ต

สนิเชือ่ทีช่ะลอตวั ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพ่ิม
ขึ้น 3.5% ตามทิศทางการฟื้นตัวของรายได้ ส่วน
ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Expected 
Credit Loss – ECL) อยู่ที่ 1.5% ของสินเชื่อ ลด
ลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตาม
คุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นจากมาตรการ
ควบคมุคณุภาพสนิทรพัย์ทีม่ปีระสทิธภิาพ ในขณะ
ที่บริษัทยังคงด�าเนินนโยบายการตั้งส�ารองอย่าง
ระมัดระวังเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่ต้น
เดอืนเมษายนท่ีผ่านมา ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนต่อ
ผูถ้อืหุน้เฉล่ีย (ROAE) ยังคงอยูใ่นระดบัสงูท่ี 17.5%    

ส�าหรับเงินให้สินเช่ือรวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2564 มีจ�านวน 220,757 ล้านบาท 
ลดลง 1.8% จากสิ้นปีก่อนหน้า จากการชะลอตัว
ของสินเชื่อรายย่อย ตามการปล่อยสินเชื่ออย่าง
ระมัดระวังในภาวะความเสี่ยงที่สูงข้ึน ในขณะที่สิน
เชื่อธุรกิจยังคงเติบโตได้ดี ท่ามกลางภาวะที่การ
ระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ไม่เอื้ออ�านวย ใน
ส่วนของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ทรงตัวอยู่
ที่ 2.5% จากมาตรการควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ที่
มปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้บริษทัมรีะดบัเงนิส�ารองหนี้
สูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Coverage Ratio) 
อยู่ที่ 222% ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2564

ธนาคารทิสโก้ยังคงรักษาระดับฐานะเงินกองทุน
ที่แข็งแกร่ง โดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 23.0% สูง
กว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต�่า 11.0% ท่ีก�าหนดโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีอัตราเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 18.3% 
และ 4.7% ตามล�าดับ

กลุ่มทิสโก้ เผย Q1/64 

โกยกําไรสุทธิ 1,764 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 18.7%

19 www.HoonInside.com 20   April   2021



บลจ.กสิกรไทย ส่ง Term Fund Plus ‘กองทุน
เปิดเค ตราสารหนีต่้างประเทศ 2022H (KFF22H)’ 
ชวนลงทุน 1 ปี ส�าหรับเป็นทางเลือกแก่ผู ้ที่
ต้องการเข้าลงทุนต่อเนื่อง และมองหาโอกาสรับ
ผลตอบแทนภายใต้ความเสี่ยงระดับปานกลาง 
เสนอขายครั้งแรก (IPO) 19-23 เม.ย.นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief 
Investment Officer (รอง
กรรมการผูจ้ดัการ สายงานจดัการ
ลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 
จ�ากดั (บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สาย
พันธุ์ใหม่ในไทย ท�าให้ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มีความ
กังวลต่อการเข้าลงทุนในยามที่ตลาดยังมีความ
ผันผวน อย่างไรก็ดี ส�าหรับผู้ที่ต้องการลงทุน
ต่อเนื่อง โดยมองหาโอกาสรับผลตอบแทนภาย
ใต้ความเสีย่งระดบัปานกลาง บลจ.กสกิรไทย ขอ
แนะน�า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 
2022H (KFF22H) ซึ่งเป็นกองทุน Term Fund 
Plus จากกสิกรไทยที่ทยอยจัดตั้งอย่างต่อเนื่อง 
และได้รบัความสนใจจากผูล้งทนุเป็นจ�านวนมาก
ทุกครั้ง ท�าให้กองทุนปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว
และระดมไปได้ถึง 74,135 ล้านบาท (ข้อมลู ณ 16 
เม.ย. 64 )ทั้งนี้ กองทุน KFF22H มีก�าหนดเปิด
เสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 19-23 
เมษายน 2564

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า ความน่าสนใจของกอง
ทุน Term Fund Plus อยู ่ตรงที่กองทุนใช้
กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้นกระจายลงทุน
ในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่า
กองทนุ Term Fund ทัว่ไป และลงทนุในตราสาร
หนี้ Investment Grade ไม่น้อยกว่า 70% รวม
ถงึกระจายลงทนุบางส่วนในเงนิฝากต่างประเทศ 
เพ่ือลดความผนัผวนให้กับพอร์ตการลงทุน ท้ังนี้ 
กองทุน KFF22E จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้
คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียผ่าน
กองทนุต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed 
Maturity Fund 2022 - VIl, Class C(USD)-
Acc ในสัดส่วนประมาณ 60% ของพอร์ต ซ่ึง

บริหารจัดการโดย Invescoบลจ.ชั้นน�าระดับ
โลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
กองทุนตราสารหนี้ ส่วนที่เหลือประมาณ 40% 
บลจ.กสิกรไทย น�าไปบริหารโดยกระจายลงทุน
ในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank 
Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงิน
ฝาก Qatar National Bank(ประเทศกาตาร์) และ
เงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชน
จนี) อย่างไรก็ด ีกองทนุ Term Fund Plus เหมาะ
ส�าหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสจากการกระจายลง
ทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ โดย
สามารถถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้

นายนาวินกล่าวเพ่ิมเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ขอ
สงวนสิทธิ์เฉพาะในวันที่ 19 เมษายน 2564 โดย
เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 
500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือK-
My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา
ทั่วประเทศ โดยเมื่อกองทุนครบก�าหนดอายุ
โครงการ เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกน�าไปซื้อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะ
สัน้ (K-TREASURY) หรอื กองทนุเปิดเค ตราสาร

หนี้ระยะสั้น (K-SF) ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความ
ประลงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือ
ชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น หรือ 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 
0 2673 3888
 
ผูล้งทนุโปรดท�าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เงือ่นไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
• หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่ก�าหนด
ไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้
ลงทนุอาจไม่ได้รบัผลตอบแทนตามท่ีประเมนิไว้ • 
กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • กองทุนไม่
ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็ม
จ�านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก�าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้ • ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุน KFF22Hในช่วงเวลา 1 
ปี ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จ�านวนมากได้

บลจ.กสิกรไทย ส่ง Term Fund Plus 

ขายต่อเน่ือง ชวนเข้า ‘KFF22H’ ลงทุน 1 ปี 

เป็นทางเลือกยามผันผวน
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อินไซด์ Business
โอสถสภาจับมือยันฮี

ขยายตลาดวิตามินวอเตอร์

IMH ผนึก MBK 
ตรวจเชื้อโควิด

"จงฟาง แพ็คกิ้ง ลงนามในสัญญาซื้อที่ดิน

ส�าหรับสร้างโรงงานแห่งใหม่ในนิคมฯ 

ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2"

รพ.พระรามเก้า เปิดตัว 

"ศูนย์กระดูกสันหลัง" บูรณาการทุกขั้นตอน 

มุ่งสู่แนวทางคืนชีวิตปกติอย่างวันวาน
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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