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OROR
ต้ั้�งงบลงทุุน7.5หม่ื่�นล.ต้ั้�งงบลงทุุน7.5หม่ื่�นล. รุุกหน้กธุุรุกิจNon-oil

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – OR วางงบลงท์ุนิระยะ 5 ปีีไว้ท์่�  
7.5 หม่ื่�นิล้านิบาท์ วางกลยุท์ธ์์ขยายธุ์รกิจ Non-oil และ 
ดิจิทิ์ลั พร้อมื่จับม่ื่อ 500 TukTuks จดัิตั้ั�งกองทุ์นิ ORZON  
Ventures หาโอกาส์ร่วมื่ลงท์ุนิในิส์ตั้าร์ท์อัพ
 นางสาวจิริาพร ขาวสวัสดิ์ิ� ประธานเจ้ิาหนา้ที่่�บริหาร 
และกรรมการผู้้จ้ิดัิ์การใหญ่่ บริษัทัี่ ปตที่.นำ�ามนัและการค้า้ปลก่  
จิำากัดิ์ (มหาชน) หรือ OR เปิดิ์เผู้ยว่า

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - LPH มัื่�นิใจรายได้ิปี ี64 โตั้มื่ากกวา่  
100% หลังขยายจำานิวนิเตั้่ยงผู้้้ปี่วยเพิ�มื่ข้�นิมื่ากกว่า  
1.2 พนัิเตั้ย่ง พรอ้มื่เดิินิหนิา้ซื้่�อกจิการโรงพยาบาลยา่นิ 
ปีรมิื่ณฑลเพิ�มื่อ่ก 1 แห่ง คาดิใช้เ้งินิลงทุ์นิ 800 ลา้นิบาท์  
 ดิ์ร.อังก้ร ฉัันที่นาวานิช ประธานเจิ้าหน้าที่่�บริหาร  
บริษััที่ โรงพยาบาลลาดิ์พร้าว จิำากัดิ์ (มหาชน) หรือ LPH  
เปิดิ์เผู้ยวา่ บรษิัทัี่มั�นใจิวา่รายไดิ์ใ้นป ี64 จิะเตบิโตมากกวา่  
100% จิากปีก่อนท่ี่�ม่รายไดิ์้รวมที่่� 1,814.63 ล้านบาที่  
ซึ่่�งเป็นผู้ลจิากสถานการณ์์โค้วิดิ์ที่่�ระบาดิ์หนักตั�งแต่ช่วง
ต้นปี 64 จิ่งที่ำาให้ต้องเพิ�มจิำานวนเต่ยงอย่างต่อเนื�อง 
รวมเป็น 1,210 เตย่ง ซึ่่�งที่่�ผู่้านมามก่ารใช้ที่ั�งหมดิ์ 100%

ขอออกจากComfort Zone

qอ่านิตั้่อหนิ้า 2

qอ่านิตั้่อหนิ้า 2

วิริยะปีระกันิภััย รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand”
 นายธนเดิ์ช กลุปติวินั บรรณ์าธกิารบรหิารนติยสาร BrandAge  รว่มแสดิ์งค้วามยินดิ์กั่บ  
นายดิ์ลเดิ์ช สัจิจิว่ระกุล รองกรรมการผู้้้จิัดิ์การ บริษััที่ วิริยะประกันภััย จิำากัดิ์ (มหาชน)   
เข้ารับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Why We Buy 2021” ในฐานะผู้้้นำา
กลุ่มประกันภััยที่่�ม่แบรนดิ์์ค้รองค้วามน่าเชื�อถือส้งสุดิ์เป็นอันดิ์ับหน่�ง 18 ปีต่อเนื�อง

LPHลั่่�นรายได้้โตทะลั่1ุ00%
จ่อฮุุบกิจการโรงพยาบาลั่1แห่่ง qอ่านิตั้่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – TWPC ผู้ลงานิคร้�งปีีหลังโตั้ดิ่  
รบัอานิิส์งส์ส์์ง่ออก ราคาขายพุง่ และเงนิิบาท์อ่อนิค่า  
มัื่�นิใจยอดิขายท์ั�งปีีท์ุบส์ถิิตั้ิ เตั้ร่ยมื่ลุยธ์ุรกิจผู้ลิตั้
ส์ินิค้า “ไบโอพลาส์ตั้ิก” บุ�กรายไดิ้ท์ันิท์่ในิปีี 65 
 นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้ิาหนา้ที่่�บรหิาร บรษิัทัี่ ไที่ยวา  
จิำากดัิ์ (มหาชน) หรอื TWPC เปดิิ์เผู้ยวา่ แนวโน้มผู้ลการ
ดิ์ำาเนินงานในช่วงค้ร่�งหลังของปีน่� มั�นใจิว่าจิะเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง

TWPC
คร่�งปีีห่ลั่่งสุุด้แกร่ง
ลัุ่้นผลั่งานทำานิวไฮุ

จิิราพร ขาวสวสัดิิ์�จิิราพร ขาวสวสัดิิ์�
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แผู้นการดิ์ำาเนินธุรกิจิของบริษััที่ในระยะ 5 ป ี
นบัจิากน่� จิะเนน้การลงที่นุในสว่นของธรุกจิิ Non-oil  
เป็นหลักเช่น Mobility และ Lifestyle รวมไปถ่ง 
การลงทุี่นด้ิ์านธุรกิจิ Digital Lifestyle และการ 
ขยายตลาดิ์ต่างประเที่ศ โดิ์ยค้าดิ์ว่าจิะม่การใช ้
เงนิลงที่นุที่ั�งหมดิ์ราว 75% ของงบลงที่นุท่ี่�บริษัทัี่ 
เตร่ยมไว้ที่่� 75,000 ล้านบาที่
 สำาหรับแผู้นการลงทุี่นในระยะ 5 ปขีา้งหน้านั�น  

 ขณ์ะท่ี่�ในชว่งปลายเดิ์อืน ต.ค้. หรอื ตน้เดิ์อืน  
พ.ย.64 ที่างโรงพยาบาลจิะไดิ์ร้บัวคั้ซึ่น่โมเดิ์อรน์า่  

โดิ์ยได้ิ์รับปัจิจัิยหนุนจิากยอดิ์ส่งออกแป้งมัน 
สำาปะหลงัที่่�เตบิโตเพิ�มข่�น ประกอบกบัราค้าสง่ออก 
ปรับตัวสง้ข่�น รวมถ่งได้ิ์รบัอานสิงสจ์ิากค้า่เงนิบาที่ 
ที่่�อ่อนตัวลง
 ขณ์ะเดิ์ย่วกันบรษิัทัี่มแ่ผู้นเดิิ์นหน้าธรุกจิิใหม่  
โดิ์ยผู้ลิตสินค้า้ประเภัที่ “ไบโอพลาส์ติั้ก” ซึ่่�งเป็น 
ผู้ลผู้ลติตอ่ยอดิ์จิากสินค้า้ที่างการเกษัตร และสามารถ 
ยอ่ยสลายไดิ์ต้ามธรรมชาต ิ100% สามารถนำาไป 
ใช้ในร้ปแบบประเภัที่สินค้้าภัาชนะ และของใช้ 
ในการเกษัตรที่ั�วไป ซึ่่�งค้าดิ์ว่าจิะเริ�มผู้ลิตในช่วง
ต้นปีหน้า และจิะรับร้้รายไดิ์้เต็มปีในปี 65
 โดิ์ยธุรกจิิการผู้ลิตและจิำาหนา่ยเม็ดิ์ไบโอ 
พลาสติก ท่ี่�ที่ำาจิากมันสำาปะหลัง ในเฟสแรกจิะ 
สามารถผู้ลติไดิ์ ้3,000 ตนัตอ่ ซึ่่�งขณ์ะน่�มค่้ำาสั�งซึ่ื�อ 

OR

LPH

TWPC

ท่ี่�ก่อนหน้าน่�ได้ิ์สั�งซึ่ื�อผู่้านสมาค้มโรงพยาบาล
เอกชนและองค้์การเภัสัชกรรม โดิ์ยในชุดิ์แรก 
จิะเข้ามาประมาณ์ 2 ล้านโดิ์ส ซึ่่�งบริษััที่จิะไดิ์้รับ 
การจิัดิ์สรรเข้ามาบางส่วน ซึ่่�งปัจิจิุบันน่�ม่ผู้้้จิอง

บริษััที่จิะม่การกระจิายลงทีุ่นในการปรับโค้รงสร้าง 
พื�นฐานของธรุกจิินำ�ามนัและยานยนตไ์ฟฟา้ (EV)  
สดัิ์ส่วนประมาณ์ 35%, ลงทุี่นในธุรกิจิขนาดิ์กลาง 
และขนาดิ์เล็ก (SME) และ Non-oil ราว 35%, 
ธุรกิจิใหม่ (New S-Curve) ราว 10% และธุรกิจิ
ในต่างประเที่ศราว 20% โดิ์ยบริษััที่จิะเร่งขยาย
การลงที่นุเพื�อออกจิาก Comfort Zone ของธรุกจิิ
นำ�ามัน ซึ่่�งจิะม่การต่อยอดิ์ธุรกิจิทัี่�งในเรื�องของ
ธุรกิจิอาหาร, EV และการพัฒนาการซึ่่อมแซึ่ม
รถนำ�ามันและรถ EV

ฉั่ดิ์วัค้ซึ่่นเต็มจิำานวนเร่ยบร้อยแล้ว
 นอกจิากน่� บริษััที่ยังได้ิ์เตร่ยมแผู้นการ
เข้าซึ่ื�อโรงพยาบาลจิำานวน 1 แห่ง ตั�งอย้่บริเวณ์
ปรมิณ์ฑล มล้ค้า่ประมาณ์ 800 ลา้นบาที่ เบื�องตน้ 
ค้าดิ์ชว่งเดิ์อืน ธ.ค้.64 จิะเหน็ค้วามชดัิ์เจินมากข่�น  
รวมทัี่�งยังเตรย่มงบลงทุี่นไว้อก่ 600-700 ลา้นบาที่  
เพื�อนำามาก่อสรา้งอาค้ารใหม่ 2 ตก่ และที่่�จิอดิ์รถ 
รวมจิำานวน 300 ค้ัน ซึ่่�งค้าดิ์ว่าจิะเริ�มก่อสร้างไดิ์้
ปี 65 และเริ�มดิ์ำาเนินการไดิ์้ปี 67 เป็นต้นไป 
 ล่าสุดิ์ บรษิัทัี่ ศ้นยห้์องปฏิิบตักิารและวจิิยั
ที่างการแพที่ย์และการเกษัตรแห่งเอเซึ่่ย จิำากัดิ์  
หรอื AMARC ซึ่่�งเปน็บรษิัทัี่ในเค้รือ LPH ได้ิ์เตรย่ม 
ยื�นแบบไฟลิ�ง ตอ่ ก.ล.ต. ในช่วงปลายปี และค้าดิ์ว่า 
จิะเขา้ซึ่ื�อขายในตลาดิ์ mai ชว่งไตรมาส 2/65 เพื�อ 
ตอ้งการขยายธรุกจิิใหเ้ตบิโตอยา่งแขง็แกรง่ เบื�องตน้ 
ภัายหลังจิากท่ี่�ระดิ์มทีุ่นแล้วนั�นบริษััที่จิะถือหุ้น 
ในสัดิ์ส่วนประมาณ์ 70-75% เดิ์ิมที่่�ถืออย้่ 98%

เขา้มาอยา่งตอ่เนื�อง สง่ผู้ลใหบ้ริษัทัี่มั�นใจิวา่ยอดิ์ขาย 
ที่ั�งปี 64 จิะเติบโตระดัิ์บ 2 หลัก หนุนผู้ลงานปีน่� 
สร้างสถิติส้งสุดิ์ใหม่นับตั�งแต่จิัดิ์ตั�งบริษััที่
 ขณ์ะท่ี่�ล่าสุดิ์บริษััที่ไดิ์้รับการค้ัดิ์เลือกให้ 
เป็น 1 ใน 146 บริษััที่จิดิ์ที่ะเบ่ยน อย้่ในกลุ่มหุ้น 

ยั�งยืน กลุ่มสินค้้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษัตร 
และอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื�องเป็นปีท่ี่� 3  
ตอกยำ�าการดิ์ำาเนินธุรกิจิ ท่ี่�ให้ค้วามสำาค้ัญ่ด้ิ์าน 
สิ�งแวดิ์ลอ้ม สงัค้ม และการกำากบัดิ์แ้ลที่่�เก่�ยวขอ้ง 
กับบริษััที่

 ล่าสุดิ์บริษััที่ได้ิ์ร่วมมือกับกองทีุ่น 500 
Startups หรือ 500 TukTuks ในการจิดัิ์ตั�งกองที่นุ  
ORZON Ventures โดิ์ยมม่ล้ค้า่การลงที่นุเริ�มแรก  
25 ล้านเหร่ยญ่สหรัฐฯ และสามารถเพิ�มม้ลค่้า
การลงทีุ่นเป็นไม่เกิน 50 ล้านเหร่ยญ่สหรัฐฯไดิ์้
ในภัายหลงั โดิ์ยมวั่ตถปุระสงค์้เพื�อแสวงหาและ
สนับสนุนสตาร์ที่อัพใหม่ๆในระดิ์ับ Series A-B 
ท่ี่�ดิ์ำาเนินธุรกิจิในประเที่ศไที่ยและในภ้ัมิภัาค้
เอเช่ยตะวันออกเฉ่ัยงใต้ โดิ์ยมุ่งเน้นที่ั�งธุรกิจิที่่�
เก่�ยวข้องกับโออาร์และธุรกิจิใหม่ๆ

ดิ์ร.อังักููร ฉันัทนาวานิช ดิ์ร.อังักููร ฉันัทนาวานิช 

โฮ เรน ฮวาโฮ เรน ฮวา
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	 นายวิิชา	 โตมานะ	กรรมการผู้้�จััดการ	สายงานวิาณิิชธนกิจั	 
บริษััทหลัักทรัพย์	ฟิิลัลิัป	(ประเทศไทย)	จัำากัด	(มหาชน)	ในฐานะท่�ปรึกษัา 
ทางการเงินแลัะผู้้�จััดการการจััดจัำาหน่ายแลัะรับประกันการจััดจัำาหน่าย 
ห้�น	SVT	ร่วิมแสดงควิามยนิด่กับนางอาภััสรา	ภัาณ้ิพฒันา	กรรมการ 
ผู้้�อำานวิยการ	แลัะนายพิศณ้ิ	โชควัิฒนา		กรรมการรองผู้้�อำานวิยการ	
สายงานการผู้ลัติ	บริษััท	ซัันเวินดิ�ง	เทคโนโลัย่	จัำากัด	(มหาชน)	หรือ	SVT	 
ในพิธ่เปิดการซืั�อขายหลัักทรัพย์วัินแรกในตลัาดหลัักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	(SET)

 นายชัยทัศน์	วัินชัย	กรรมการผู้้�จััดการ	บริษััท	พ่พ่พ่	กร่น	คอมเพล็ักซ์ั	 
จัำากัด	หรือ	(PPPGC)	นายธนวัิฒน์		สิริเตชะ	ผู้้�จััดการโครงการ	บริษััท	ฟ้ิจิัตสึ	( 
ประเทศไทย)	จัำากัด	ร่วิมกนั	Kick-off		Go	Live	SAP	S4/HANA	ซึั�งเป็น 
ระบบงานใหม่ท่�บ้รณิาการด�านข�อม้ลั	แลัะกระบวินการทำางานสอดคลั�อง 
กับมาตรฐานสากลั	ซึั�งผู้้�ใช�สามารถปฏิิบัติงานได�อย่างม่ประสิทธิภัาพ	
แลัะยังม่การควิบค้มภัายในท่�ด่	ส่้การทำางานบนระบบคลัาวิด์	เพื�อยก
ระดับควิามทันสมัยรองรับการขอเข�าจัดทะเบ่ยนกับตลัาดหลัักทรัพย์

q
qPPPGC เสริมศักยภาพด้วยโซลูชั่น SAP S4/HANA

บล.ฟิลลิป ร่วมแสดงความยินดี SVT เข้าเทรดวันแรก

AGE ปีล่�มื่! หุ้นิยั�งย่นิปีี 2564
 ตอกยำ�าค้วามเชื�อมั�นให้กับนักลงทีุ่น
กันอย่างต่อเนื�อง สำาหรับ บมจิ. เอเช่ย กร่น  
เอนเนอจิ ่(AGE) ลา่สดุิ์บอส “พนิมื่ ควรส์ถิาพร”  
ปลื�มสดุิ์ๆ เพราะตลาดิ์หลกัที่รพัยแ์หง่ประเที่ศไที่ย  
ไดิ์้ประกาศให้เป็นหน่�งในบริษััที่จิดิ์ที่ะเบ่ยน 
ที่่� ได้ิ์รับการจัิดิ์ให้อย่้ในรายชื�อหุ้นยั�งยืน  
ประจิำาปี 2564 ท่ี่�สามารถสรา้งโอกาสที่างธรุกจิิ  
และการเติบโตไดิ์้อย่างแข็งแกร่ง ที่่ามกล่าง
ค้วามท้ี่าที่ายจิากผู้ลกระที่บที่ั�งด้ิ์านเศรษัฐกิจิ 
และวิกฤต COVID-19

NDR จัดิโปีรเอาใจไรเดิอร์
 ร้้ยัง!!!! บริษััที่ เอ็น.ดิ์่.รับเบอร์ จิำากัดิ์  
(มหาชน) หรือ NDR ผู้้้ผู้ลิตและจิำาหน่ายยาง
รถจิักรยานยนต์ภัายใต้แบรนดิ์์ ND Rubber  
จิดัิ์โปรโมชั�นพเิศษั มอบสว่นลดิ์ 50% เมื�อสั�งซึ่ื�อ 
ยางที่างออนไลน ์ใหก้บักลุม่ไรเดิ์อร ์เดิ์ลเิวอร่� 
และวนิมอเตอรไ์ซึ่ค์้ กตกิางา่ยๆ แค่้สง่หลกัฐาน 
การที่ำางาน Inbox มาท่ี่�เพจิ ND Rubber-ผู้ลติ 
และจิำาหน่ายยางรถจัิกรยานยนต์ ND  
(www.facebook.com/NDRubber) เพ่ยงเที่า่น่�  
ก็รับส่วนลดิ์ไปเลยที่ันที่่  หมดิ์เขต 31 ต.ค้.น่�

เครดิิตั้ฟองซื้ิเอร์ฯ กวาดิเงินิฝากเพิ�มื่
 แมท่ี่พัใหญ่่ รศ.ดิร.จริศกัดิิ� จยิะจนัิท์นิ์  
ประธานกรรมการบริหาร แห่งค้า่ยเค้รดิิ์ตฟองซิึ่เอร์  
เวิลดิ์์ ยิ�มแก้มปริ รับยอดิ์เงินฝากประจิำาเพิ�ม  
ค้วา้อก่กวา่ 30 ลา้นบาที่ หลงัประกาศใหด้ิ์อกเบ่�ย 
ส้งสุดิ์ในวงการ 3.5% เพ่ยงไม่ถ่ง 3 สัปดิ์าห์ 
ที่ำาเอาลก้ค้า้ที่่�สนใจิฝากประจิำากนิดิ์อกตดิิ์ตอ่
เข้ามาเพ่ยบ

ชยัสทิธิ์ิ� สมัฤทธิ์วิณิิชชาชยัสทิธิ์ิ� สมัฤทธิ์วิณิิชชา

รศ.ดิ์ร.จิิรศกัูดิิ์� จิิยะจินัทน ์ รศ.ดิ์ร.จิิรศกัูดิิ์� จิิยะจินัทน ์ 
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