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BKD	ลัั่�นปีนี�งิานตกแต่งิล้ั่นม้ือิ	ทั�งิโคริงิการิ
ภาครัิฐ-เอิกชน	คาดแบ็กล็ั่อิกปีนี�มืีโอิกาส
แตะริะดับ	2	พัันล้ั่าน	ชูกลุ่ั่มืโริงิแริมืยังิโดด
เด่น	เผยอิยู่ริะหว่างิรีิโนเวท	โริงิแริมืในเคร้ิอิ	
AWC	แลั่ะบีทีเอิส	กรุิ�ป	หลั่ายแห่งิ	พัร้ิอิมืจับ
มื้อิกลุ่ั่มืเจมืาร์ิท	ลุั่ยโปริเจคแริก	โคริงิการิ
ตกแตง่ิห้อิงิผู้สูงิอิาย	ุแลั่ะนำาสินทรัิพัย์	NPA	
ในทำาเลั่ที�มืีศัักยภาพัมืาปรัิบปรุิงิให้พัร้ิอิมื
ข่ายรัิบดีมืานด์บ้านมื้อิสอิงิ

นางนุชนารถ รัตนสุุวรรณชาติ 
ประธานเจ้้าหน้าที่่ �บริหาร  บริษััที่ 
บางกอกเดค-คอน จ้ำากัด (มหาชน) 
หรือ BKD เปิดเผยว่า	 แผนยุทธศัาสตร์ิ
ข่อิงิบริิษััทในปีนี�จะเน้นการิเติบโตจากธุริกิจ
ตกแต่งิภายใน	ซ่�งิเป็นธุริกิจหลัั่กข่อิงิ	BKD	
แลั่ะต่อิยอิดธุริกิจจากพัันธมิืตริที�เข้่ามืาถ้ือิ
หุ้นข่อิงิบริิษััท	โดยในส่วนข่อิงิกลุ่ั่มืเจมืาร์ิท		
โปริเจคแริกที�จะร่ิวมืมื้อิกันก็ค้อิ	 โคริงิการิ
ตกแต่งิห้อิงิผู้สูงิอิายุ	ข่อิงิบมืจ.	เจแอิสเสท	
ซ่�งิข่ณะนี�อิยู่ริะหว่างิข่่�นห้อิงิตัวอิย่างิ	 แลั่ะ

ในเร็ิวๆ	 นี�	 จะมีืโปริเจคร่ิวมืกันอีิกปริะมืาณ	
1-2	โปริเจค	เช่น	การินำาเอิาสินทรัิพัย์	NPA	
ข่อิงิ	บมืจ.เจเอ็ิมืที	 ในทำาเลั่ที�มีืศัักยภาพัมืา
ปรัิบปรุิงิให้พัร้ิอิมืข่ายรัิบดีมืานด์บ้านม้ือิสอิงิ

ส่วนภาพัริวมืข่อิงิธุริกิจตกแต่งิภายใน
มืีแนวโน้มืสดใสต่อิเน้�อิงิ	 หลัั่งิจากที�เปิด
ปริะเทศั	 ซ่�งิมืีทั�งิงิานตกแต่งิใหมื่	 งิานรีิโน
เวท	 งิานส่วนข่ยาย	 กลุ่ั่มืที�โดดเด่นยังิคงิ
เป็นกลุ่ั่มืโริงิแริมืแลั่ะกลุ่ั่มืโริงิพัยาบาลั่		โดย
เฉพัาะกลุ่ั่มืโริงิแริมืนั�น	 ลูั่กค้าริายใหญ่่ที�ไว้
วางิใจแลั่ะให้ความืเช้�อิมืั�นใช้บริิการิ	 BKD		
อิย่างิต่อิเน้�อิงิค้อิกลุ่ั่มื	บริิษััทแอิสเสท	
เวิริด์	คอิร์ิป	จำากัด	 (มืหาชน)	หร้ิอิ	AWC	
ซ่�งิปัจจุบัน	 BKD	 อิยู่ริะหว่างิการิรีิโนเวท	
โริงิแริมืในกลุ่ั่มื	AWC	หลั่ายแห่งิ	นอิกจาก
นี�ยังิมืงีิานตกแต่งิโริงิแริมืข่อิงิกลุ่ั่มื	บีทีเอิส	
กรุิ�ป	 ซ่�งิเป็นหน่�งิในพัันธมิืตริเข้่ามืาถ้ือิหุ้น
ใน	BKD	

นางินุชนาริถื	 กล่ั่าวต่อิว่า	 ปัจจุบันบริิษััท
มืีงิานในม้ือิริอิรัิบรู้ิริายได้	 (Backlog)	 อิยู่
ปริะมืาณ	 1	 พัันล้ั่านบาท	 แลั่ะล่ั่าสุดได้ย้�น
ปริะมูืลั่งิานภาครัิฐแลั่ะภาคเอิกชนไปแล้ั่ว
มืลูั่ค่ากว่า	2	พัันล้ั่านบาท		ซ่�งิคาดหวงัิว่าจะ
ได้รัิบส่วนแบ่งิงิานปริะมืลูั่ดังิกล่ั่าวปริะมืาณ	
30-50%	 แลั่ะภายในปีนี�คาดว่าจะมีืงิาน
ให้เข้่าร่ิวมืปริะมืูลั่อีิกหลั่ายพัันล้ั่าน	 ทำาให้
บริิษััทมืั�นใจว่าปีนี�		Backlog		มืีโอิกาสข่่�น
มืาแตะที�ริะดับ	2	พัันล้ั่านบาท		โดยปัจจุบัน
บริิษััทมีืสัดส่วนลูั่กค้าภาครัิฐ	 50%	 แลั่ะ
เอิกชน	50%	

“ปีนี�งิานตกแต่งิภายในค่กคักมืาก	 มืี
โคริงิการิอิอิกมืาให้ปริะมูืลั่ตลั่อิดทั�งิปี	 ทั�งิ
งิานรีิโนเวทงิานตกแต่งิใหม่ื	 งิานตกแต่งิ
บ้านเศัริษัฐผีลั่ตอิบริบัก็ดีมืาก	มืงีิานเข้่ามืา
ตลั่อิด		แถืมืเริายงัิได้พัันธมืติริอิย่างิกลุ่ั่มืเจ
มืาร์ิท	เข้่ามืาเสริิมื		ยิ�งิทำาให้	BKD	มืแีนวโน้มื
เติบโตอิย่างิแข็่งิแกร่ิงิ	“นางินชุนาริถื	กล่ั่าว

จ้ับมือกลุุ่�มเจ้มาร์ที่ จ้ับมือกลุุ่�มเจ้มาร์ที่ 
ลุุ่ยโปรเจ้คแรก ลุุ่ยโปรเจ้คแรก 

โครงการตกแต�งห้องผู้้้สุ้งอายุโครงการตกแต�งห้องผู้้้สุ้งอายุ
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SUPER	 ใส่เกียร์ิลุั่ยโคริงิการิโริงิไฟฟ้า	
SPP	 HYBRID	 แสงิอิาทิตย์ติดตั�งิร่ิวมื
กับแบตเตอิรีิ�	 ในจังิหวัดสริะแก้ว	 ข่นาด
กำาลัั่งิการิผลิั่ต	 16	 เมืกะวัตต์เต็มืสูบ	 โดย
มืีธนาคาริกรุิงิศัรีิอิยุธยา	 (BAY)	 ปล่ั่อิย
สินเช้�อิโคริงิการิ	 วงิเงิินกว่า	 1,000	 ล้ั่าน
บาท	ตอิกยำ�าความืเช้�อิมืั�นในศัักยภาพัข่อิงิ
บริิษััทแลั่ะโคริงิการิ	“จอิมืทรัิพัย์	โลั่จายะ"	
ริะบุพัร้ิอิมืลุั่ยข่ยายโริงิไฟฟ้าพัลัั่งิงิาน
หมืนุเวียนเต็มืรูิปแบบทั�งิในแลั่ะต่างิปริะเทศั	
พัร้ิอิมืตั�งิเป้าริายได้ปี	66	เติบโต	10-15%	
	

นายจ้อมที่รัพย์ โลุ่จ้ายะ ประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ ซุุปเปอร์ 
เอนเนอร์ย่ คอร์เปอเรชั�น จ้ำากัด 
(มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า	บริิษััท	
ซุปเปอิร์ิ	 โซล่ั่าร์ิ	 ไฮบริิด	 จำากัด	 ซ่�งิเป็น
บริิษััทย่อิย	ดำาเนินธุริกิจผลิั่ตแลั่ะจำาหน่าย
กริะแสไฟฟ้าจากพัลัั่งิงิานทดแทน	 ได้รัิบ
การิสนบัสนนุทางิการิเงิินจากธนาคาริกรุิงิ
ศัรีิอิยุธยา	 จำากัด	 (มืหาชน)	 	 (BAY)	 โดย
ได้รัิบวงิเงิินสินเช้�อิ	(Project	Financing)	
จำานวนกว่า	 1,000	 ล้ั่านบาท	 เพ้ั�อินำาไปใช้

ในการิพััฒนาโคริงิการิ	SPP	HYBRID	ใน
จังิหวดัสริะแกว้	ข่นาดกำาลัั่งิการิผลั่ติติดตั�งิ
ริวมื	16	เมืกะวัตต์	
	
ทั�งินี�	โคริงิการิ	SPP	HYBRID	เป็นโคริงิการิ
โริงิไฟฟ้าพัลัั่งิงิานแสงิอิาทิตย์ติดตั�งิร่ิวมื
กับแบตเตอิรีิ�	 โดยสามืาริถืผลิั่ต	 แลั่ะข่าย
ไฟฟ้าได้	 24	 ชั�วโมืงิ	 โดยมืีสัญ่ญ่าซ้�อิข่าย
ไฟฟ้า	(PPA)	ริะยะเวลั่า	13	ปี	6	เด้อิน	กับ
การิไฟฟ้าฝ่่ายผลิั่ตแห่งิปริะเทศัไทย(กฟผ.)		
ในอัิตริาค่าไฟเฉลีั่�ย	 2.97	 บาท/หน่วย	
ซ่�งิโคริงิการิดังิกล่ั่าวได้เริิ�มืดำาเนินการิ
จำาหน่ายไฟฟ้าเชิงิพัาณิชย์	 (COD)	 เป็นที�
เรีิยบร้ิอิย	เมื้�อิวันที�	20	มืกริาคมื	2566	ที�
ผ่านมืา
	
"ผมืต้อิงิข่อิบคุณธนาคาริกรุิงิศัรีิฯ	ในการิ
ปล่ั่อิยเงิินกู้ในครัิ�งินี�	โดยจะนำาเงิินมืาใช้เพ้ั�อิ
การิพััฒนาโคริงิการิโริงิไฟฟ้าพัลัั่งิงิาน
แสงิอิาทิตย์ติดตั�งิร่ิวมืกับแบตเตอิรีิ�	(	SPP	
HYBRID	 )	 ซ่�งิสะท้อินให้เห็นถ่ืงิความืเช้�อิ
มืั�นข่อิงิสถืาบันการิเงิินที�มืต่ีอิบริิษััทฯ	ริวมื
ถ่ืงิศัักยภาพัข่อิงิโคริงิการิ	ซ่�งิที�ผ่านมืานับ
จากวัน	 COD	 มืีผลั่การิดำาเนินงิานที�ดีต่อิ
เน้�อิงิมืาโดยตลั่อิด		ริวมืทั�งิ	SUPER	เตรีิยมื
ความืพัร้ิอิมืในฐานเงิินทุนสำาหรัิบการิ
ลั่งิทุนที�กำาลัั่งิจะเกิดข่่�นริอิบใหม่ืในธุริกิจ
พัลัั่งิงิานหมืุนเวียนในอินาคตไมื่ว่าจะเป็น
แผนพััฒนาด้านพัลัั่งิงิานที�เปิดข่่�นมืาใหม่ื
ทั�งิในปริะเทศัไทย	 เวียดนามื	 หร้ิอิ	 ในปริะ
เทศัอ้ิ�นๆ	”	นายจอิมืทรัิพัย์กล่ั่าว

ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	 SUPER	 กล่ั่าว
อีิกว่า	 บริิษััทฯมีืความืเชี�ยวชาญ่แลั่ะ
ปริะสบการิณ์ที�ดี		แลั่ะมืคีวามืพัร้ิอิมืดำาเนิน
โคริงิการิโริงิไฟฟ้าโดยมีืแผนข่ยายโริงิ
ไฟฟ้าทุกรูิปแบบ	 โดยปัจจุบันมืีกำาลัั่งิการิ
ผลิั่ตไฟฟ้าที�เปิดดำาเนินงิานแล้ั่ว	1,608.32	
เมืกะวัตต์	จำานวน	133	โคริงิการิ	แลั่ะตั�งิเป้า
หมืายอีิก	1,000	เมืกะวัตต์ในปี	2568	หร้ิอิ
มืีกำาลัั่งิการิผลิั่ตไฟฟ้าเพิั�มืที�ริะดับ	 2,600	
เมืกะวัตต์	 โดยมืาจาก	 โคริงิการิโริงิไฟฟ้า
จากข่ยะ	 โซลั่าร์ิรูิฟท็อิป	 โคริงิการิการิ
ข่ยายงิานสัญ่ญ่าซ้�อิข่ายไฟฟ้าภาคเอิกชน	
(Private	PPA)	ริวมืทั�งิโคริงิการิ	PDP	ใน
ปริะเทศัแลั่ะในเวียดนามื	เป็นต้น		ซ่�งิจะทำาให้
ภาพัริวมืผลั่การิดำาเนินงิานข่อิงิ
บริิษััทฯ	เติบโตอิยา่งิมืเีสถีืยริภาพั	สร้ิางิผลั่
ตอิบแทนที�ดีให้กับผู้ถ้ือิหุ้น	ข่ณะที�ปี	2566	
ตั�งิเป้าริายได้เติบโต	10	–	15%	จากปีก่อิน

BAY ปลุ่�อยเงินก้้ให้ BAY ปลุ่�อยเงินก้้ให้ 
SUPERSUPER กว�า 1 พันลุ่บ. กว�า 1 พันลุ่บ.    

พัฒนาโครงการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้า  SPP HYBRIDโรงไฟฟ้า  SPP HYBRID
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นายสุมชาย เมฆะสุุวรรณโรจ้น์ ประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร แลุ่ะผู้้้บริหารบริษััที่ 
ไอแอนด์ไอ กรุ�ป จ้ำากัด (มหาชน) หรือ 
IIG	 ที�ปร่ิกษัาด้านดิจิทัลั่เทคโนโลั่ยีชั�นนำาใน
ปริะเทศัไทย	 ร่ิวมืแถืลั่งิผลั่ปริะกอิบการิข่อิงิ
บริิษััทปริะจำาปี	 2565	 ที�ผ่านมืา	 แลั่ะทิศัทางิ
การิเติบโตข่อิงิกลุ่ั่มืบริิษััทฯ	ปี	2566	ในงิาน
บริิษััทจดทะเบียนพับผู้ลั่งิทุน	(Opportunity	
Day)	บนแพัลั่ตฟอิร์ิมือิอินไลั่น์

ปี	2565	บริิษััทฯ	มืรีิายได้ริวมืทั�งิปีสร้ิางิสถิืติ
สูงิสุด	อิยู่ที�	962	ล้ั่านบาท	เพิั�มืข่่�นจากปีก่อิน
ที�มืรีิายได้ริวมื	690	ล้ั่านบาท	เติบโตกว่า39%	
สร้ิางิสถิืติ	 All-time	 High	 อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	
โดยเป็นผลั่มืาจากการิเติบโตข่อิงิริายได้กลุ่ั่มื
ธุริกิจด้านการิบริิหาริจัดการิความืสัมืพัันธ์
กับลูั่กค้า	(CRM)	แลั่ะธุริกิจด้านการิวางิแผน
ทรัิพัยากริอิงิค์กริ	(ERP)	ที�มือัีิตริาการิเติบโต
คิดเป็นริ้อิยลั่ะ	 41.7	 แลั่ะร้ิอิยลั่ะ	 55.3	 ตามื
ลั่ำาดับ	

สำาหรัิบผลั่ปริะกอิบการิในไตริมืาส	 4/2565	
บริิษััทฯ	ยังิคงิสามืาริถืสร้ิางิสถิืติริายได้สูงิสุด
เป็นปริะวัติการิณ์ข่อิงิบริิษััทฯ	 ติดต่อิกัน	 8	
ไตริมืาสต่อิเน้�อิงิ	 นับตั�งิแต่ไตริมืาส	 1/64	
จนถ่ืงิปัจจุบัน	โดยในไตริมืาส	4/2565	มืีริาย
ได้ริวมืที�	254	ล้ั่านบาท	เพิั�มืข่่�น	58.21	ล้ั่าน
บาท	หร้ิอิคิดเป็นร้ิอิยลั่ะ	 29.78%	 เมื้�อิเทียบ
กับช่วงิเวลั่าเดียวกันข่อิงิปีที�ผ่านมืา	ซ่�งิมืรีิาย
ได้อิยู่ที�	195.49	ล้ั่านบาท

นายสมืชาย	 เปิดเผยว่า	 สาเหตุที�อัิตริากำาไริ
สุทธิลั่ดลั่งิในปีที�ผ่านมืา	เกิดจาก	3	ปัจจัยหลัั่ก	
ค้อิ	ต้นทุนการิดำาเนนิงิานที�เพิั�มืข่่�น	ซ่�งิเป็นผลั่
มืาจากจำานวนพันักงิานที�มืากข่่�นจาก	 282	

คนในปีที�แล้ั่ว	เป็น	400	คน	ณ	สิ�นปี	2565	
ถ่ืงิแม้ืจะรัิบพันักงิานเข้่ามืาอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	
แต่ยังิไมื่เพีัยงิพัอิกับจำานวนงิานในม้ือิข่อิงิบ
ริิษััทฯ	 เป็นผลั่ให้ต้อิงิจ้างิบริิการิบุคลั่ากริ
จากบริิษััทภายนอิกอิงิค์กริมืากข่่�น	 เพ้ั�อิเร่ิงิ
ดำาเนินโคริงิการิให้เร็ิวกว่ากำาหนดตามืความื
ต้อิงิการิข่อิงิลัู่กค้า	 เป็นผลั่ให้ต้นทุนสูงิข่่�น
กว่า	5%	นอิกจากนี�บริิษััทฯ	ได้รัิบผลั่กริะทบ
จากค่าเงิินที�ผันผวนริะหว่างิปี	 2565	 ทำาให้
ต้นทุนการิให้บริิการิ	 Subscription	 สูงิข่่�น
กว่า	 5%	 เป็นผลั่ให้อัิตริากำาไริขั่�นต้นลั่ดลั่งิ	
อิย่างิไริก็ดี	 บริิษััทฯตริะหนักถ่ืงิความืเสี�ยงิ
ด้านอัิตริาแลั่กเปลีั่�ยน	 จ่งิดำาเนินการิเปลีั่�ยน
รูิปแบบสัญ่ญ่าการิให้บริิการิกับลูั่กค้า	 จาก
เดิมืที�เป็นสกุลั่เงิินไทยบาท	 เปลีั่�ยนเป็นสกุลั่
เงิินดอิลั่ลั่าร์ิสหรัิฐ	 เพ้ั�อิให้สะท้อินกับมูืลั่ค่า
ตลั่าดที�แท้จริิงิ

iiG	 เช้�อิมืั�นว่า	 จากแผนการิพััฒนาบุคลั่ากริ	
ปริะกอิบกับการิเข้่าซ้�อิกิจการิบริิษััท	 แลั่น
ซิ�งิ	บิสสิเนส	ซิสเต็มืส์	จำากัด	จะทำาให้บริิษััทฯ	
สามืาริถืลั่ดต้นทุนการิจ้างิงิานภายนอิก
อิงิค์กริได้อิย่างิมืาก	 ซ่�งิปัจจุบันแลั่นซิ�งิมืี
พันกังิานกว่า	300	คน	ริวมืกับพันกังิานข่อิงิ	
iiG	 ปัจจุบัน	 ทำาให้กลุ่ั่มืบริิษััทฯ	 มืีพันักงิาน
มืากกว่า	 740	 คน	 นอิกจากนี�	 iiG	 ยังิมือิงิ
หาบริิษััทเพ้ั�อิการิลั่งิทุนที�เกี�ยวข้่อิงิกับการิ
บริิการิ	 Outsource	 ในปริะเทศัเวียดนามื	
เน้�อิงิด้วยเป็นปริะเทศัที�มืีบุคลั่ากริที�มืีทักษัะ
ความืเชี�ยวชาญ่ด้านไอิทีสูงิแลั่ะต้นทุนตำ�ากว่า

อีิกหน่�งิปัจจัยค้อิ	 การิแข็่งิค่าข่อิงิดอิลั่ลั่าร์ิ
สหรัิฐอิย่างิริวดเร็ิว	 แลั่ะความืผันผวนข่อิงิ
ค่าเงิินในช่วงิไตริมืาส	 2-3	 ยังิส่งิผลั่กริะ
ทบต่อิต้นทุนใบอินุญ่าตการิใช้โปริแกริมื

คอิมืพิัวเตอิร์ิ	 (Subscription)	 เพิั�มืข่่�น
อิย่างิมืีนัยสำาคัญ่	นอิกจากนี�	 ยังิมืีค่าใช้จ่าย
จากการิข่ายแลั่ะการิบริิหาริ	 ซ่�งิริวมืค่าที�
ปร่ิกษัาทางิการิเงิินในการิทำาดีลั่	M&A	 กับ	
บริิษััท	 แลั่นซิ�งิ	 บิสสิเนส	 ซิสเต็มืส์	 จำากัดอีิก
ด้วย	 โดยต้นทุนใบอินุญ่าตการิใช้โปริแกริมื
คอิมืพิัวเตอิร์ิ	 (Subscription)	 ที�สูงิข่่�นจาก
อัิตริาแลั่กเปลีั่�ยน	ทำาให้อิตัริากำาไริขั่�นต้นจาก
ธุริกิจ	 Salesforce	&	Oracle	 Software	
Subscription	 and	 License	 ลั่ดลั่งิจาก	
18%	ในปีที�แล้ั่ว	เหล้ั่อิ	12%	ซ่�งิถ้ือิเป็นปัจจัย
ชั�วคริาว	 แลั่ะอิยู่ในวิสัยที�บริิษััทฯ	 สามืาริถื
จัดการิได้	อีิกทั�งิ	บริิษััทฯ	ได้ปรัิบกลั่ยุทธ์เพ้ั�อิ
ลั่ดความืเสี�ยงิจากอัิตริาแลั่กเปลีั่�ยน	โดยการิ
ทำาเจริจากับคู่ค่าสำาหรัิบสัญ่ญ่าใหม่ืแลั่ะลูั่กค้า
ที�ต่อิสัญ่ญ่าเป็นสกุลั่เงิินดอิลั่ลั่าร์ิสหรัิฐแทน	
โดยคาดว่าจะดำาเนนิการิเสร็ิจสิ�นในช่วงิกลั่างิ
ปี	2566	

สำาหรัิบปี	 2566	บริิษััทฯ	คาดว่าจะมีืริายได้
ทั�งิปีเติบโตกว่า	 40%	หร้ิอิปริะมืาณ	 1,350	
-1,400	ลั่้านบาท	 จากการิเติบโตข่อิงิธุริกิจ
เดิมืข่อิงิบริิษััท	 (Organic	Growth)	 ในกลุ่ั่มื	
CRM	 แลั่ะ	 ERP	 ที�ยังิมืีการิเติบโตอิย่างิต่อิ
เน้�อิงิในอัิตริา	 20-25%	 อีิกทั�งิริายได้เสริิมื
จากธุริกิจใหม่ื	อิาทิ	MarTech,	InsureTech	
แลั่ะ	 HealthTech	 ริวมืถ่ืงิการิลั่งิทุนใน
บริิษััท	แลั่นซิ�งิ	บิสสิเนส	ซิสเต็มืส์	จำากัด	หร้ิอิ	
Lansing	ผู้นำาด้าน	Software	Development,	
Outsourcing	แลั่ะ	IT	Security	ที�คาดว่าจะมืี
ริายได้เข้่ามืาตั�งิแต่ไตริมืาสแริกข่อิงิปี	2566	
ทั�งินี�	 บริิษััทฯ	 ยังิคงิมือิงิหาโอิกาสในการิ
ลั่งิทุนข่ยายกิจการิในอินาคตด้วยเช่นกัน
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คาดปีน่� รายได้โตมากกว�า 45% คาดปีน่� รายได้โตมากกว�า 45% 
ปีหน้า รายได้แตะ 2 พันลุ่บ.  ปีหน้า รายได้แตะ 2 พันลุ่บ.  
พร้อมเชื�อมั�น ปีน่�อัตรากำาไรสุุที่ธิพร้อมเชื�อมั�น ปีน่�อัตรากำาไรสุุที่ธิ
จ้ะกลุ่ับมาที่่�อัตราปกติที่่� 11%-12%จ้ะกลุ่ับมาที่่�อัตราปกติที่่� 11%-12%
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PTECH	 ปิดดีลั่เซ็นสัญ่ญ่ารัิบงิาน	 “OR”	 เข้่า
ทดสอิบแลั่ะตริวจสอิบถัืงิก�าซหุงิต้มื	ปตท.	 โริงิ
ซ่อิมืบำารุิงิถัืงิก�าซหุงิต้มืภาคกลั่างิ	 จังิหวัด
พัริะนคริศัรีิอิยุธยา	 แลั่ะโริงิ	 ซ่อิมืบำารุิงิถัืงิก�าซ
หุงิต้มืภาคใต้	จังิหวัดสงิข่ลั่า	มูืลั่ค่างิานกว่า	20	
ล้ั่านบาท	พัริอ้ิมืส่งิซิก	ลุ้ั่นคว้างิานตริวจสอิบถืงัิ
ก�าซหุงิต้มื	ปตท.	ในภูมืิภาคอ้ิ�น	ๆ	จาก	OR	เพิั�มื
เติมื	จ่อิกรุิยทางิริอิปริะมูืลั่งิานซ่อิมืบำารุิงิ	ในกลุ่ั่มื
อุิตสาหกริริมืปิโตริเลีั่�ยมือ้ิ�นๆ	ไตริมืาส2/2566	
ด้าน	 “ดริ.ทิวา	 ศิัวะภิญ่โญ่ยศั”บอิสใหญ่่	
“PTECH”	 ปริะเมืินภาพัอิุตสาหกริริมืด้านงิาน
วิศัวกริริมืฟ้�นตัว	 สบช่อิงิการิข่ยายงิานให้
บริิการิตริวจสอิบทางิวิศัวกริริมื	 ส่อิแววพุ่ังิ	
มืั�นใจปีนี�	Backlog	ทะลุั่	300		ล้ั่านบาท	ข่ณะที�
ริายได้โตกว่า	 10%	พัริ้อิมืส่งิสัญ่ญ่าณเตริียมื
ย้�นไฟลิั่�งิ	 เข้่าจดทะเบียนในตลั่าดหลั่ักทรัิพัย์ฯ
เร็ิวๆนี�	

ดร.ทิี่วา ศิิวะภิิญโญยศิ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษััที่ พ่เออ่ เที่คนิคอลุ่ เซุอร์วิสุ 
จ้ำากัด (มหาชน) หรือ “PTECH”	ปริะกอิบ
ธุริกิจปริะเภทกิจกริริมืวิชาชีพัวิทยาศัาสตร์ิ
แลั่ะกิจกริริมืทางิวิชาการิ	 โดยให้บริิการิด้าน
กิจกริริมืงิานวิศัวกริริมืแลั่ะการิให้คำาปร่ิกษัา
ทางิด้านเทคนิคที�เกี�ยวข้่อิงิ	 หร้ิอิงิานริะบบ
เอ็ิกซเริย์	 (ตริวจสอิบ)	 โคริงิสร้ิางิ	 เปิดเผย
ว่า	 บริิษััทฯได้ลั่งินามืเซ็นสัญ่ญ่าจ้างิเหมืา
ทดสอิบแลั่ะตริวจสอิบถัืงิก�าซหุงิต้มื	 ปตท.	ณ	
โริงิซ่อิมืบำารุิงิถัืงิก�าซหุงิต้มืภาคกลั่างิ	 จังิหวัด
พัริะนคริศัรีิอิยุธยาแลั่ะ	โริงิซ่อิมืบำารุิงิถัืงิก�าซหุงิ
ต้มืภาคใต้	จังิหวัดสงิข่ลั่า	กับ	บริิษััท	ปตท.นำ�ามืนั
แลั่ะการิคา้ปลีั่ก	จำากัด	(มืหาชน)	หร้ิอิ	“OR”	คดิ
เป็นมืูลั่ค่างิานกว่า	20	ล้ั่านบาท		

“ทั�งินี�	ต้อิงิข่อิข่อิบคณุทางิ“OR”	ที�ให้	“PTECH”	
เข้่าไปดูแลั่งิานด้านบริิการิตริวจสอิบริะบบทางิ
วิศัวกริริมืในโปริเจ็กต์งิานเอ็ิกซเริย์ถัืงิก�าซหุงิ
ต้มื	 ปตท.	ณ	 โริงิซ่อิมืบำารุิงิถัืงิก�าซหุงิต้มืภาค

กลั่างิ	แลั่ะ	โริงิซ่อิมืบำารุิงิถัืงิก�าซหุงิต้มืภาคใต้	ซ่�งิ
เป็นการิตอิกยำ�าศัักยภาพัความืเป็นม้ือิอิาชีพัใน
การิเป็นหน่�งิในผู้นำาริะดับต้นๆข่อิงิปริะเทศัทางิ
ด้านงิานบริิการิตริวจสอิบทางิวิศัวกริริมื”

ริะหว่างิการิริอิผลั่ปริะมืูลั่งิานเอ็ิกซเริย์ถัืงิก�าซ
หุงิต้มื	ปตท.	จาก	OR	ในพ้ั�นที�ภาคเหนอ้ิแลั่ะภาค
ตะวันอิอิกเฉียงิเหน้อิเพิั�มืเติมื	 โดยมืีมืูลั่ค่างิาน
ริวมืกว่า	 30	 ล้ั่านบาท	พัร้ิอิมืทั�งิเตรีิยมืต่อิย
อิดธุริกิจหลัั่กไปสู่งิานกลุ่ั่มืซ่อิมืบำารุิงิในอินาคต	
โดยล่ั่าสุดบริิษััทฯอิยู่ริะหว่างิการิเข้่าปริะมูืลั่งิาน
ซ่อิมืบำารุิงิในกลุ่ั่มืบริิษััท	ปิโตริเลีั่�ยมือ้ิ�น	ๆ 	มูืลั่ค่า
งิานปะมืาณ	96	ล้ั่านบาท	ซ่�งิคาดว่าจะสามืาริถื
สรุิปดีลั่ได้ภายในไตริมืาส	 2/2566	นี�	 ริวมืถ่ืงิ
งิานข่อิงิภาคเอิกชนในโปริเจกต์อ้ิ�น	ๆ	ทั�งินี�หาก
ดีลั่งิานโปริเจกต์ใหม่ืๆแล้ั่วเสร็ิจ	 จะส่งิผลั่ให้ใน
ปีนี�	บริิษััทฯจะมืี	Backlog	เพิั�มืข่่�นสูงิกว่าริะดับ	
300	ล้ั่านบาทอิย่างิแน่นอิน

สำาหรัิบภาพัริวมือุิตสาหกริริมืด้านงิาน
วิศัวกริริมืในปัจจุบัน	 มีืแนวโน้มืฟ้�นตัวอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	 โดยคาดว่าหลัั่งิจากนี�ภาพัริวมืข่อิงิ
อุิตสาหกริริมืดังิกล่ั่าวจะสามืาริถืข่ยายตัวได้ใน
ริะดับที�สูงิกกว่า	20%	ต่อิปี	(เทียบกับช่วงิก่อิน
เกิดโควิด-19)	 ซ่�งิปัจจุบันอุิตสาหกริริมืกลัั่บสู่
ภาวะปกติ	 100%	 แล้ั่ว	 โดยจะเห็นได้จากเริิ�มืมืี
การิทยอิยจัดจ้างิงิานรัิบเหมืาแลั่ะตริวจสอิบ
ริะบบต่างิ	ๆ	ริวมืถ่ืงิโคริงิการิบิ�กโปริเจกต์ข่อิงิ
ทั�งิภาครัิฐแลั่ะภาคเอิกชน	

ดังินั�น	 จากปัจจัยในเชิงิบวกดังิกลั่่าว	 ส่งิผลั่ให้
บริิษััทฯได้รัิบอิานิสงิส์จากการิกลัั่บมืาฟ้�นตัว
ข่อิงิภาคอิตุสาหกริริมืดว้ยเชน่เดียวกัน	ซ่�งิก็ส่งิ
ผลั่ใหบ้ริิษััทฯตั�งิเป้าอัิตริาการิเตบิโตในปี	2566	
เพิั�มืข่่�นกว่า	10%		จากการิเข้่าปริะมูืลั่งิานใหมื่ๆ	
ข่ณะเดียวกันก็จะต่อิยอิดธุริกิจไปในส่วนที�เกี�ยว
เน้�อิงิ	ริวมืถ่ืงิการิข่ยายกิจการิไปสู่ธุริกิจใหมื่ๆ

ดริ.ทิวา	 ยังิได้กล่ั่าวทิ�งิท้ายถ่ืงิกริณีการิเข้่าจด
ทะเบียนในตลั่าดหลัั่กทรัิพัย์แห่งิปริะเทศัไทยว่า	
ข่ณะนี�บริิษััทฯได้แปริสภาพัเป็นบริิษััทมืหาชน
เป็นที�เรีิยบร้ิอิยแล้ั่ว	 แลั่ะล่ั่าสุดที�ปริะชุมืคณะ
กริริมืการิบริิษััทฯ	 ได้มืีมืติเดินหน้าแผนการิเข้่า
จดทะเบียนในตลั่าดหลัั่กทรัิพัย์แห่งิปริะเทศัไทย	
ซ่�งิข่ณะนี�อิยู่ริะหว่างิขั่�นตอินการิเตรีิยมืความื
พัร้ิอิมืด้านการิตริวจสอิบริายลั่ะเอิยีดทางิบญั่ชี	
แลั่ะโคริงิสร้ิางิธุริกิจข่อิงิบริิษััทฯทั�งิหมืด	 ซ่�งิ
ข่ณะนี�อิยู่ริะหว่างิการิหาร้ิอิกับบริิษััทที�ปร่ิกษัา
ทางิการิเงิินกริณีการิเตรีิยมืเอิกสาริย้�นแบบ
คำาข่อิเพ้ั�อิเสนอิข่ายหลัั่กทรัิพัย์	(Filing)	เพ้ั�อิเข้่า
จดทะเบียนในตลั่าดหลัั่กทรัิพัย์แห่งิปริะเทศัไทย	
ต่อิสำานักงิานคณะกริริมืการิกำากับหลัั่กทรัิพัย์
แลั่ะตลั่าดหลัั่กทรัิพัย์	 (สำานักงิาน	ก.ลั่.ต.)ในขั่�น
ตอินต่อิไป

สำาหรัิบการิเข้่าจดทะเบียนในตลั่าดหลัั่กทรัิพัย์
ในครัิ�งินี�	จะช่วยเพิั�มืโอิกาสทางิธุริกิจในอินาคต
ให้มืคีวามืแข็่งิแกร่ิงิมืากยิ�งิข่่�นอิย่างิมีืนยัสำาคัญ่	
โดยบริิษััทฯจะใช้เป็นเงิินทุนในการิข่ยายกิจการิ	
ด้วยการิลั่งิทุนในเคร้ิ�อิงิจักริ	 อุิปกริณ์	 ที�ใช้ใน
งิานตริวจสอิบด้านวิศัวกริริมื	ซ่�งิหากมืีเคร้ิ�อิงิ
มื้อิแลั่ะอุิปกริณ์ที�ดี	จำานวนมืาก	แลั่ะข่นาดใหญ่่
ข่่�น	 จะช่วยเพิั�มืศัักยภาพัในการิเข้่ารัิบงิานข่อิ
งิบริิษััทฯได้ในอินาคต	 ริวมืถ่ืงิจะเป็นการิส่งิผลั่
บวก	สู่ความืน่าเช้�อิถ้ือิให้กับผู้ว่าจ้างิ	คู่ค้า	แลั่ะ
พัันธมืิตริอ้ิ�น	ๆ	อีิกด้วย

Hooninside

ปิดด่ลุ่งานตรวจ้สุอบปิดด่ลุ่งานตรวจ้สุอบ
ระบบถังก�าซุหุงต้ม ปตที่.  ระบบถังก�าซุหุงต้ม ปตที่.  
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กบข่.	 ยำ�าไมื่ได้ลั่งิทุนในธนาคาริสหริัฐที�โดนสั�งิปิด	พัริ้อิมืติดตามื
สถืานการิณ์การิลั่งิทุนอิย่างิใกล้ั่ชดิ	แลั่ะได้ดำาเนนินโยบายการิลั่งิทนุ
อิย่างิริอิบคอิบแลั่ะริะมืัดริะวังิ	 เพั้�อิมืุ่งิหวังิสริ้างิผลั่ตอิบแทนที�ดีใน
ริะยะยาวให้แก่สมืาชิก

จากกริณีธนาคาริใหญ่่ในสหริัฐฯ	 3	 แห่งิ	 ได้แก่	 Silicon	Valley	
Bank	(SVB),	Signature	Bank	แลั่ะ	Silvergate	Bank	ปริะสบ
ปัญ่หาการิข่าดสภาพัคล่ั่อิงิจนถืกูสั�งิปิดกจิการิแลั่ะถืกูควบคมุืโดย
หน่วยงิานภาคริัฐนั�น

ดร.ศิรกั่ญญา ยาที่พิย์ เลุ่ขาธิการคณะกรรมการ
กองที่นุบำาเหนจ็้บำานาญข้าราชการ (กบข.)	เปิดเผย
ว่า	กบข่.	ไม่ืมืกีาริลั่งิทนุในหุน้หริอ้ิตริาสาริหนี�ข่อิงิธนาคาริทั�งิ	3	แห่งิ	
หริอ้ิสนิทริพััย์ดจิทิลัั่แต่อิย่างิใด	วกิฤตการิณ์ดงัิกล่ั่าวเป็นความืผิด
พัลั่าดจากนโยบายแลั่ะการิบริิหาริจัดการิทริัพัย์สิน	 (Asset)	 แลั่ะ
หนี�สิน	 (Liabilities)	 ข่อิงิ	SVB	ซ่�งิเหตุการิณ์ที�เกิดข่่�นจะไมื่ข่ยาย
วงิกว้างิแลั่ะลัุ่กลั่ามืไปยังิอิุตสาหกริริมือิ้�นๆ	 แต่อิาจส่งิผลั่กริะทบ
ต่อิอิตุสาหกริริมืเทคโนโลั่ยขี่อิงิสหรัิฐฯ	ในริะยะสั�นเท่านั�น	เน้�อิงิจาก
สหริัฐฯ	 ได้อิอิกมืาตริการิควบคุมืแลั่ะจำากัดผลั่กริะทบให้อิยู่ในวงิ

แคบ	เพั้�อิลั่ดความืต้�นตริะหนกข่อิงิปริะชาชน	แลั่ะฟ้�นความืเช้�อิมืั�น
ต่อิเศัริษัฐกิจสหริฐัฯ	พัร้ิอิมืยน้ยนัเสถืยีริภาพัข่อิงิริะบบการิเงินิข่อิงิ
สหริัฐฯ	ว่ายังิมืีความืแข่็งิแกริ่งิ

โดย	 กบข่.	 มือิงิว่า	 ตลั่าดลั่งิทุนยังิมีืความืผันผวนจากความืไมื่
แน่นอินข่อิงินโยบายอิตัริาดอิกเบี�ย	ภาวะเงินิเฟ้อิ	การิข่าดความืเช้�อิ
มืั�นจากนักลั่งิทุน	ริวมืถื่งิกลัุ่่มื	Venture	capital	Private	equity	
แลั่ะ	Startup	จะมืีความืสามืาริถืในการิเข่้าถื่งิแหลั่่งิเงิินทุนน้อิยลั่งิ	
สิ�งิที�เกิดข่่�นจะกริะทบกับกำาไริแลั่ะงิบดุลั่ข่อิงิกลัุ่่มืธนาคาริ	 แลั่ะเป็น
สัญ่ญ่าณเชงิิลั่บต่อิตลั่าดหุน้สหรัิฐฯ	แลั่ะตลั่าดหุน้ทั�วโลั่ก	ปริะกอิบ
กับอิัตริาผลั่ตอิบแทนพัันธบัตริริัฐบาลั่สหริัฐฯ	2	ปี	แลั่ะ	10	ปี	 ได้
ปริับตัวลั่งิอิย่างิริุนแริงิ	ปริะมืาณ	40-70	bps	สะท้อินถื่งิการิคาด
การิณ์ว่า	ธนาคาริกลั่างิสหริัฐ	(FED)	อิาจชะลั่อิการิปริับข่่�นอิัตริา
ดอิกเบี�ยอิอิกไป	 ซ่�งิอิาจส่งิผลั่กริะทบต่อิพัอิริ์ตการิลั่งิทุนโดยริวมื
ข่อิงิ	กบข่.	

อิย่างิไริก็ตามื	กบข่.	ได้ติดตามืสถืานการิณ์การิลั่งิทุนอิย่างิใกล้ั่ชิด	
แลั่ะได้ดำาเนินนโยบายการิลั่งิทุนอิย่างิริอิบคอิบแลั่ะริะมัืดริะวังิ	
เพ้ั�อิมืุ่งิหวังิสร้ิางิผลั่ตอิบแทนที�ดีในริะยะยาวให้แก่สมืาชิก

กบข. ยำ�าไม�ได้ลุ่งทีุ่น
ในธนาคารสุหรัฐท่ี่�โดนสัุ�งปิด
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ศูันย์วิจัย	Krungthai	COMPASS	ชี�	Data	
Center	 เป็นโคริงิสร้ิางิพ้ั�นฐานสำาคัญ่ที�
ต้อิงิพััฒนา	 เพ้ั�อิริอิงิรัิบปริิมืาณข้่อิมืูลั่ที�มืี
แนวโน้มืเติบโตอิย่างิก้าวกริะโดดหลั่ายเท่า
ตัว	 จากการิข่ยายตัวข่อิงิการิใช้เทคโนโลั่ยี
ดิจิทัลั่ในกิจกริริมืทางิธุริกิจ	 แนวโน้มืการิ
ใช้ซอิฟต์แวร์ิ	 ERP	 ที�ทำางิานบน	 Public	
Cloud	(Cloud	ERP)	จะช่วยเพิั�มืศัักยภาพั
ทางิธรุิกิจให้ผู้ปริะกอิบการิ	SME	โดยเฉพัาะ
ธุริกิจค้าปลีั่กแลั่ะค้าส่งิแลั่ะธุริกิจผลิั่ตสินค้า	
			
ดร.พชรพจ้น์ นันที่รามาศิ 
ผู้้้ช�วยกรรมการผู้้้จั้ดการใหญ� 
ธนาคารกรุงไที่ย	 เปิดเผยว่า	 ปัจจุบัน
เศัริษัฐกจิดิจิทัลั่ถ้ือิเป็นเคร้ิ�อิงิยนต์สำาคัญ่ที�
ขั่บเคล้ั่�อินเศัริษัฐกิจข่อิงิไทยในอินาคต	คาด
ว่า	จะเติบโตจากริาว	1.8	ล้ั่านล้ั่านบาทในปี	
2565	เป็น	5.8	ล้ั่านล้ั่านบาทในปี	2573	ส่งิ
ผลั่ให้ปริิมืาณข้่อิมืูลั่ที�เกิดข่่�นมืแีนวโน้มืเพิั�มื
ข่่�นจาก	 7	 Zettabytes	 ในปี	 2565	 เป็น	
26	 Zettabytes	 ในปี	 2573	 หร้ิอิเพิั�มืข่่�น
ริาว	3.7	เท่าในริะยะเวลั่า	8	ปี	ซ่�งิต้อิงิการิ	
Data	 Center	 ในการิจัดเก็บแลั่ะปริะมืวลั่
ผลั่	ปัจจุบัน	Data	Center	มีื	3	รูิปแบบหลัั่ก	
ค้อิ	1.การิสร้ิางิ	Data	Center	เพ้ั�อิใช้ภายใน
อิงิค์กริ	สำาหรัิบอิงิค์กริข่นาดกลั่างิแลั่ะใหญ่่	

2.การิใช้	 Private	 Cloud	 สำาหรัิบอิงิค์กริ
ข่นาดเล็ั่กแลั่ะข่นาดกลั่างิ	 โดยทั�งิสอิงิรูิป
แบบเหมืาะสำาหริบัจัดเก็บข้่อิมืลูั่ที�สำาคัญ่หร้ิอิ
เป็นความืลัั่บข่อิงิอิงิค์กริ		3.การิใช้	Public	
Cloud	ซ่�งิเหมืาะกับอิงิค์กริข่นาดเล็ั่ก
	
“Krungthai	COMPASS	ปริะเมิืนว่า	SME	
จะได้ปริะโยชน์จากการิใช้	Cloud	ERP	
ซ่�งิเป็น	Public	Cloud	แบบ	Software-
as-a-Service	(SaaS)	มืาเพิั�มืปริะสิทธิภาพั	
เช่น	 Cloud	 ERP	 ในส่วนริะบบบริิหาริ
จัดการิความืสัมืพัันธ์ลูั่กค้า	 (Customer	
Relationship	Management	Module:	
CRM)	 แลั่ะริะบบบริิหาริทรัิพัยากริการิ
ผลิั่ต	(Material	requirements	planning	
Module)	 จะช่วยให้ผู้ปริะกอิบการิเสนอิ
สินค้าให้ตริงิกับความืต้อิงิการิข่อิงิลูั่กค้า
มืากข่่�น	 แลั่ะช่วยให้ผู้ปริะกอิบการิบริิหาริ
สินค้าคงิคลัั่งิให้มืีปริะสิทธิภาพัมืากข่่�น	 ซ่�งิ
ในต่างิปริะเทศัพับว่า	 การิหันมืาใช้บริิการิ	
Cloud	 ERP	 จะช่วยเพิั�มืยอิดข่ายข่อิงิผู้
ปริะกอิบการิในธุริกิจค้าปลีั่กแลั่ะค้าส่งิ	 แลั่ะ
ธุริกิจผลิั่ตสินค้าได้	 8%	 แลั่ะ	 13%	 ริวมืทั�งิ
ช่วยเพิั�มือัิตริากำาไริขั่�นต้นข่อิงิผู้ปริะกอิบการิ
ในธุริกิจผลิั่ตสินค้าในช่วงิ	3	ปีแริกด้วย”	

นายพงษั์ประภิา นภิาพฤกษั์ชาติ 
นักวิเคราะห์ ศ้ินย์วิจั้ย Krungthai 
COMPASS	 กล่ั่าวว่า	 การิลั่งิทุนด้าน	
Data	 Center	 แต่ลั่ะปริะเภทมีืค่าใช้จ่ายที�
แตกต่างิกันมืาก	ข่่�นกับข่นาดแลั่ะคุณสมืบัติ
ข่อิงิแต่ลั่ะอิงิค์กริ	 โดยการิสร้ิางิ	 Data	
Center	สำาหรัิบอิงิค์กริข่นาดใหญ่่จะใช้เงิิน
ลั่งิทุนสูงิถ่ืงิ	 3,600	 ลั่้านบาท	 ตลั่อิดอิายุ
การิใช้งิานปริะมืาณ	10	ปี	เหมืาะกับอิงิค์กริ
ที�มืีพันักงิานจำานวน	7,400	คนข่่�นไป	หาก
เป็นการิลั่งิทุน	Micro	Data	Center	จะใช้
เงิินลั่งิทุนปริะมืาณ	35	ล้ั่านบาทตลั่อิดอิายุ
การิใช้งิานปริะมืาณ	10	ปี	เหมืาะกับอิงิค์กริที�
มืพีันกังิานจำานวน	75	คนข่่�นไป	สำาหรัิบการิ
ใช้	Private	Cloud	จะใช้เงิินลั่งิทุนปริะมืาณ	
6.8	ล้ั่านบาทตลั่อิดอิายุการิใช้งิานปริะมืาณ	
10	 ปี	 เหมืาะกับอิงิค์กริที�มืีพันักงิานจำานวน	
20	 คนข่่�นไป	 ส่วน	 Public	 Cloud	 โดย
เฉพัาะ	 SaaS	 จะมืีค่าใช้จ่ายที�แปริผันตามื
ริะยะเวลั่า	ปริิมืาณการิใช้	แลั่ะจำานวนข่อิงิผู้
ใช้งิาน	 ซ่�งิเหมืาะกับผู้ปริะกอิบการิ	SME	ที�
ข่าดบุคลั่ากริด้านไอิทีที�ทำาหน้าที�ดูแลั่ริะบบ
ปฏิิบัติการิ	 อุิปกริณ์ไอิที	 สำาหรัิบ	 Data	
Center	
	
การิเล้ั่อิกใช้บริิการิ	Public	Cloud	มืีความื
เสี�ยงิเร้ิ�อิงิการิรัิ�วไหลั่ข่อิงิข้่อิมูืลั่แลั่ะการิ
ลั่ะเมืิดพัริะริาชบัญ่ญั่ติคุ้มืคริอิงิข้่อิมืูลั่ส่วน
บุคคลั่	พั.ศั.	 2562	 (PDPA)	ริวมืทั�งิความื
เสี�ยงิด้านเสียหายข่อิงิข่อ้ิมืลูั่ในกริณีเกิดภัย
พิับัติ	 ดังินั�น	 จ่งิควริเล้ั่อิกใช้ผู้ให้บริิการิที�มืี
มืาตริฐานสากลั่ด้านความืมืั�นคงิปลั่อิดภัย
สำาหรัิบสาริสนเทศั	 เช่น	 มืาตริฐาน	 ISO/
IEC	 27001	 แลั่ะมีืมืาตริฐานรัิบริอิงิว่าผู้ให้
บริิการิสามืาริถืดำาเนินธุริกิจได้อิย่างิต่อิ
เน้�อิงิ	 หร้ิอิกู้ค้นกริะบวนการิทางิธุริกิจได้
อิย่างิริวดเร็ิวในกริณีเกิดภัยพิับัติ	 อิย่างิ
มืาตริฐาน	ISO	22301	อีิกด้วย

Krungthai COMPASS 
ช่� Data Center ปัจ้จั้ยหนุน
สุร้างศัิกยภิาพ SME ไที่ย
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อินไซุด์
Business

DEXON 
ข้�นเหนือโรดโชว์ จ้.เช่ยงใหม� กรุงศิร่ ออโต้ ตอกยำ�าจุ้ดยืนแบรนด์

เพื�อผู้้้ใช้รถขนทัี่พโปรโมชั�นสุ�งต�อความคุ้มค�า
ในงานมอเตอร์โชว์ แลุ่ะย้สุคาร์โชว์ 2023

บริษััที่ บัตรกรุงไที่ย จ้ำากัด (มหาชน) 
หรือ KTC เข้าเย่�ยมกองบก.หุ้นอินไซุด์

ในเที่ศิกาลุ่ปีใหม� 2566

PRTR ลัุ่�นระฆังเที่รดวันแรกประสุบความสุำาเร็จ้ 
เปิดตลุ่าดพุ�งเหนือจ้อง 23.61% 

ยำ�าผู้้้นำา HR ครบวงจ้ร เติบโตในระดับสุากลุ่
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สุรุป
ภิาพรวมตลุ่าด
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10 อันดับสุ้งสุุด
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ม้ลุ่ค�าซืุ�อขาย
ตามกลุุ่�มนักลุ่งทุี่น

SET
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ม้ลุ่ค�าซืุ�อขาย
ตามกลุุ่�มนักลุ่งทุี่น

mai
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