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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - EKH มั่่�นใจผลงาน 
ครึ่่�งปีีหล่งเติ่บโต่โดดเด่นเม่ั่�อ่เที์ยบก่ับ 
ครึ่่�งปีแีรึ่กั รึ่บ่แรึ่งหนุนจากักัารึ่รึ่ะบาดหน่กัขอ่ง 
โควดิ-19 พร้ึ่อ่มั่ปีรึ่บ่เพิ�มั่เป้ีารึ่ายไดป้ี ี64 เปีน็ 
เต่ิบโต่มั่ากักัว่า 40% จากัเปี้าเดิมั่อ่ย่่ท์ี� 20% 

นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์ ์- TKS เต่รึ่ยีมั่บน่ท่์กักัำาไรึ่จากักัารึ่
ขายหุ้น TBSP ม่ั่ลคา่กัว่า 2 พน่ล้านบาท์เขา้มั่า 
ในไต่รึ่มั่าส์ 3/64 ด้านธุุรึ่กัิจครึ่่�งปีีหล่งส์ดใส์  
เดินหน้ากัลยุท์ธุ์ขยายฐานล่กัค้า พรึ่้อ่มั่อ่อ่กั 
โปีรึ่ด่กัส์์ใหมั่่ ๆ  ต่่อ่เน่�อ่ง
 นายจุุติิพัันธุ์ุ� มงคลสุุธุ์ี กรรมการผู้้�จุัดการ  
บริษัทั ท.ีเค.เอสุ.เทคโนโลย ีจุำากัด (มหาชน) หรอื TKS  
เปิดิเผู้ยว่่าแนว่โน�มผู้ลงานในไติรมาสุ 3/64 คาดว่่า 
จุะดขีึ้้�นติอ่เนื�อง ซ้ึ่�งบรษิัทัจุะมีการรบัร้�รายการพิัเศษั 
จุากการขึ้ายหุ�น

SVTเตรียีมขายไอพีโีอ
จ่่อเทรีดSETต้นต.ค.นี�
หวัังนำาเงินขยายธุุรีกิิจ่ 
นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - SVT เต่รีึ่ยมั่เส์นอ่
ขาย ไอ่ พ ีโอ่ จำานวน 200 ลา้นหุน้ 
ช่ว่งปีลายเดอ่่น กั.ย.นี� คาดเข้าเท์รึ่ด  
SET ต่น้เดอ่่น ต่.ค.64 หวง่นำาเงนิ
ลงท์นุขยายธุรุึ่กิัจ พร้ึ่อ่มั่เดินหน้า
ขยายแฟรึ่นไช่ส์์ท์่�วปีรึ่ะเท์ศ
 นายว่ิชา โติมานะ กรรมการ 
ผู้้�จุัดการ สุายงานว่าณิิชธุ์นกิจุ  
บรษิัทัหลกัทรพััย� ฟิิลลปิิ (ปิระเทศไทย)  
จุำากดั (มหาชน) ในฐานะที�ปิร้กษัาทาง 
การเงนิและผู้้�จุดัการการจุดัจุำาหนา่ย 
และรับปิระกันการจุัดจุำาหน่ายหุ�น 
สุามัญเพิั�มทุน บริษััท ซึ่ันเว่นดิ�ง  
เทคโนโลยี จุำากัด (มหาชน) หรือ SVT

 นายแพัทย�อำานาจุ เอื�ออารีมิติร 
กรรมการและผู้้�อำานว่ยการโรงพัยาบาล 
บรษิัทั เอกชยัการแพัทย� จุำากัด (มหาชน)  
หรือ EKH เปิิดเผู้ยว่่า 

ไอ่ซีบีซีี ี(ไท์ย) มั่อ่บช่ดุปีอ้่งกัน่
ส์่วนบุคคล
 นายหยาง หลิว่ (ลำาดบัที� 3 จุากซึ่�าย) กรรมการ 
ธุ์นาคาร และรองกรรมการผู้้�จุัดการใหญ่ ธุ์นาคาร 
ไอซึ่บีซีึ่ ี(ไทย) จุำากดั (มหาชน) และผู้้�บริหารธุ์นาคาร  
มอบชุดปิ้องกันสุ่ว่นบุคคล (PPE) ให�กับ นพั.ชัยพัร  
สุุชาติิสุุนทร (ลำาดับที� 3 จุากขึ้ว่า) ผู้้�ช่ว่ยเลขึ้าธุ์ิการ 
สุถาบันการแพัทย�ฉุุกเฉุินแห่งชาติิ จุำานว่น 850 ชุด 
ม้ลค่า 200,000 บาท

EKHผลงานครี่�งปีีหลงัรีอ้นแรีง
สั่ั�งอัพีเป้ีารีายได้ปีี64โตกิว่ัา40%

TKS
ลุุยขยายฐานลูุกค้้าใหม่่

บุุ๊�คกิำาไรีพีเิศษ2พีนัล.
ส่่องธุุรกิจแข็งแกร่ง

จุุติพิันัธุุ์ � มงคลสุุธุ์ีจุุติพิันัธุุ์ � มงคลสุุธุ์ี
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บริษััท ทีบีเอสุพัี จุำากัด (มหาชน) หรือ TBSP  
จุำานว่น 73.48% คดิเป็ินมล้ค่ากว่า่ 2 พัันล�านบาท  
รว่มทั�งมกีารเขึ้�ารว่่มลงทุนใน SABUY เพิั�มเติมิ  
คาดว่่ากระบว่นการจุะแล�ว่เสุรจ็ุในเดอืน ก.ย. นี� 
ซึ่้�งจุะชว่่ยติอ่ยอดธุุ์รกิจุเดิมขึ้อง TKS และผู้ลักดนั 
ให�รายได�ขึ้ยายติัว่ ติลอดจุนช่ว่ยลดติ�นทุน 
การดำาเนินงานขึ้องธุ์รุกจิุในอนาคติอกีทางหน้�ง 
 ขึ้ณิะที�บรษิัทัยงัเดนิหน�าปิรบัโครงสุร�าง
ธุ์รุกิจุเพัื�อก�าว่สุ้ก่ารเป็ินผู้้�ให�บริการเทคโนโลยี 
โซึ่ลช้ั�นแบบครบว่งจุรโดยปิจัุจุบุนั TKS อย่้ระหว่่าง 

แนว่โน�มผู้ลการดำาเนินงานในช่ว่งคร้�งปีิหลัง 
ขึ้องปิี 64 คาดว่่าจุะขึ้ยายตัิว่อย่างโดดเด่น
ทั�งรายได�และกำาไร เนื�องจุากจุำานว่นผู้้�ปิ่ว่ย
ที�ยังเพิั�มข้ึ้�นอย่างต่ิอเนื�องจุากสุถานการณิ� 

เปิิดเผู้ยว่่า SVT เติรียมเสุนอขึ้ายหุ�นสุามัญ
เพิั�มทุนให�แก่ปิระชาชนเป็ินครั�งแรก (IPO)  
จุำานว่น 200 ล�านหุ�น มล้คา่ที�ติราไว่� 1.00 บาท  
และมีแผู้นจุะนำาหุ�น เขึ้�าจุดทะเบียนใน
ติลาดหลักทรัพัย�แห่งปิระเทศไทย (SET)  
โดยคาดว่่าจุะสุามารถเปิิดจุองซึ่ื�อในช่ว่ง
ปิลายเดือน ก.ย.64 และเขึ้�าเทรดช่ว่งติ�น
เดือน ติ.ค.นี� 
 ด�านนางอาภัสัุรา ภัาณิพัุัฒนา กรรมการ 
ผู้้�อำานว่ยการ SVT กลา่ว่ว่่า สุำาหรบัเงนิที�ได�จุาก
การระดมทุนในครั�งนี�บริษัทัจุะนำาไปิใช�ในการ
ซึ่ื�อเครื�องจุำาหน่ายสุินค�าอัติโนมัติิเพืั�อขึ้ยาย
การติิดตัิ�งให�บริการครอบคลุมทั�ว่ปิระเทศ  

TKS

EKH

SVT

ปิรับโครงสุร�างบริษััทใหม่ ซ้ึ่�งหลังจุากจุับมือ 
เปิน็พัันธุ์มิติรกบั SABUY คาดว่่าจุะเขึ้�ามาช่ว่ย 
เสุรมิในสุว่่นขึ้อง Fintech Ecosystem สุอดคล�อง 
กับการเดินหน�าสุ้่โลกดิจุิทัลขึ้องบริษััท
 “เชื�อว่่าทิศทางผู้ลการดำาเนินงานในช่ว่ง 
คร้�งปิีหลังขึ้องปิี 64 ยังมีแนว่โน�มการเติิบโติ
ที�ด ีซ้ึ่�งเรามกีารว่างแผู้นขึ้ยายฐานลก้ค�าและ
พััฒนาผู้ลิติภััณิฑ์�และบริการใหม่ๆ ร่ว่มกับ
ล้กค�าเพิั�มมากข้ึ้�น รว่มถ้งมองหาโอกาสุเขึ้�า
รว่่มปิระมล้งานจุากโครงการต่ิางๆ ขึ้องภัาครัฐ  
ซึ่้�งเรามีคว่ามเชี�ยว่ชาญและถนัด คาดว่่าจุะ 
สุ่งผู้ลให�ยอดขึ้ายจุากการขึ้ายและการให�

การแพัรร่ะบาดขึ้องโคว่ดิ-19 ที�ยงัรนุแรง รว่มถ้ง 
ฐานกำาไรที�ติำ�าในไติรมาสุ 3/63 และบริษัทัสุามารถ 
คว่บคมุติ�นทนุและคา่ใช�จุา่ยได�อยา่งมปีิระสุทิธุ์ภิัาพั
 นอกจุากนี� บริษััทยังมีรายได�จุากการ
ติรว่จุหาเชื�อไว่รัสุโคว่ิด-19 การให�บริการฉีุด 
ว่คัซึ่นีโคว่ดิ-19 รว่มถ้งมผีู้้�เขึ้�ารบัการรกัษัาเพิั�ม

ขึ้้�นอย่างมีนัยสุำาคัญ  ขึ้ณิะที�ธุ์ุรกิจุการรักษัา 
พัยาบาลทั�ว่ไปิในโรงพัยาบาล เช่น ศ้นย�ฉุกุเฉิุน,  
ศ้นย�กุมารเว่ช,ศ้นย�สุ้ติิ-นรีเว่ช ยังมีผู้้�เขึ้�ารับ
บรกิารอย่างต่ิอเนื�อง ทำาให�คาดว่่าจุะผู้ลักดัน
รายได�ปิี 64 เติิบโติไม่ติำ�ากว่่า 40% จุากเดิมที�
ติั�งเปิ้าการเติิบโติไว่�ที� 20%
  “นับตัิ�งแต่ิเกิดการระบาดขึ้องโควิ่ด 
ธุ์ุรกิจุขึ้องโรงพัยาบาลถือว่่าค้กคักมาก และ
เชื�อว่่าจุะยังคงอย่้ในทิศทางบว่กได�เพัราะยัง
เปิิดบริการติรว่จุเชื�อโควิ่ด-19 อย่างเขึ้�มขึ้�น  
ปิระกอบกับการให�บริการทางการแพัทย� 
ในด�านติ่างๆ ยังสุามารถเติิบโติในเกณิฑ์�ที� 
นา่พัอใจุ และมผ้ีู้�ป่ิว่ย OPD และผู้้�ป่ิว่ย IPD เขึ้�ามา 
ใช�บรกิารอยา่งติอ่เนื�องจุง้เปิน็สุญัญาณิบว่กติอ่ 
ภัาพัรว่มธุุ์รกิจุในคร้�งปีิหลังขึ้อง EKH ที�จุะ 
เติิบโติอย่างโดดเด่น” นายแพัทย�อำานาจุ กล่าว่

และซึ่ื�ออุปิกรณิ�ชิ�นสุ่ว่นอิเล็กทรอนิกสุ�และ 
การพััฒนาระบบเทคโนโลยีติ้�อัติโนมัติิขึ้องบริษััท 
 ขึ้ณิะที�แผู้นการขึ้ยายธุ์รุกจิุในอนาคตินั�น  
จุะมีการเพิั�มศ้นย�กระจุายสุินค�าจุากเดิมที�มี  
11 แหง่ เพิั�มอีก 3 แห่ง ในภัาคเหนอื ภัาคติะว่นัออก 

เฉุยีงเหนือ และภัาคใติ� รว่มถ้งการขึ้ยายบริการ 
ทั�ว่ปิระเทศผู้่านธุ์ุรกิจุแฟิรนไชสุ� และติั�งเปิ้า
จุะติิดติั�งให�บริการเครื�องจุำาหน่ายสิุนค�า
อัติโนมัติิให�ครบ 20,000 เครื�องภัายในปีิ 66 
จุากปิัจุจุุบันอย้่ที� 13,000 เครื�อง

บริการปิีนี�จุะเติิบโติขึ้้�นในทุกกลุ่มธุ์ุรกิจุ”  
นายจุุติิพัันธุ์ุ� กล่าว่
 นอกจุากนี� บริษััทจุะมีการทำาติลาด 
ขึ้องธุ์รุกจิุผู้ลติิฉุลากและบรรจุภัุัณิฑ์� (Label &  
Packaging Solutions) ให�มากขึ้้�น เนื�องจุาก 
เปิ็นธุ์ุรกิจุที�มีแนว่โน�มการเติิบโติที�ดีมาก  
โดยเฉุพัาะธุุ์รกิจุบรรจุุภััณิฑ์�เปิ็นเทรนด�ที�มี
คว่ามติ�องการใช�งานสุ้ง พัร�อมกันนี�บริษััทยัง
พัิจุารณิาที�จุะทำาคลังสุินค�า โดยบริษััทมีฐาน
ลก้ค�าบ�างแล�ว่ในกลุม่ B2B และเชื�อว่่าจุะเปิน็
โอกาสุที�จุะสุร�างรายได�ให�แก่บริษััทอีกทาง 
ในอนาคติด�ว่ย

นายแพัทย �อำำานาจุ เอำ้�อำอำารีีมติิรี นายแพัทย �อำำานาจุ เอำ้�อำอำารีีมติิรี 

อำาภัสัุรีา ภัาณุุพัฒันาอำาภัสัุรีา ภัาณุุพัฒันา



 ประจำ�วันที่ 17 กันย�ยน 2564

	 บมจ.ไทยสมุทรประกัันชีีวิิต	จับมือกัับ	บริษััท	แอนะลิิติสต์	จำ�กััด	 
ผู้้�สร��งแพลิตฟอร์ม “GROWTH ai” สต�ร์ทอัพไทย	เพื�อใชี�	CDP	
(Customer	Data	Platform)	หรือ	Martech	เทคโนโลิยีเพื�อกั�รตลิ�ด
ที�ทรงพลัิงแลิะชี�ญฉลิ�ด	สร��งภ�พ	3	มิติจ�กัอดีต	ปัจจุบัน	อน�คต	 
เจ�ะลึิกั	Consumer	insights	ค�นห�ควิ�มต�องกั�รใหม่ๆ	ของล้ิกัค��	 
ช่ีวิยให�	OCEAN	LIFE	ไทยสมุทร	ส�ม�รถสังเคร�ะห์ข�อม้ลิเชิีงลึิกั
ของล้ิกัค��นำ�ม�ใชี�ได�อย่�งมีประสิทธิิภ�พ	ทำ�ให�กั�รวิ�งแผู้นธุิรกิัจ
แลิะกั�รวิ�งกัลิยุทธ์ิท�งกั�รตลิ�ดมีควิ�มรวิดเร็วิ	แม่นยำ�	แลิะเกิัด
ประสิทธิิภ�พส้งสุด

	 บริษััท	 วีิซีี่�	 แพ็คเกัจิ�ง	 (ประเทศไทย)	จำ�กััด	 ใน	SCGPได�รับ 
ม�ตรฐ�น	ISCC	PLUS	โดย	International	Sustainability	and	Carbon	 
Certification	หรือ	 ISCC	เพื�อรับรององค์กัรที�มีกั�รจัดกั�รค�ร์บอนแลิะ 
กั�รพัฒน�ที�ยั�งยืนทั�งห่วิงโซ่ี่อุปท�น	จ�กักั�รเป็นบริษััทในกัลุ่ิมผู้้�แปรร้ป
บรรจุภัณฑ์์อ�ห�ร	ที�มีกั�รดำ�เนินกั�รภ�ยใต�หลัิกัเศรษัฐกิัจหมุนเวีิยน	 
มีกั�รใชี�เม็ดพลิ�สติกัรีไซี่เคิลิเป็นวัิตถุดิบในกั�รผู้ลิิต	ตลิอดถึงกั�รควิบคุม 
ระบบอย่�งชัีดเจนในทุกัขั�นตอน

q
qVisy Packaging Thailand ได้รับ ISCC PLUS

ไทยสมุทร จับมือกับ “GROWTH ai”

WGE แรึ่งดีไมั่่มั่ีต่กั
 ชว่่งนี�งานดตีิอ่เนื�อง สุำาหรับหุ�นรับเหมาฯ  
อนาคติไกล อยา่ง บมจุ.เว่ล เกรด เอน็จิุเนยีริ�ง  
หรอื WGE ที�เดนิหน�าคว่�างานใหม่ไม่ขึ้าดสุาย  
เพัยีงชว่่งเว่ลา 2 เดอืน (สุ.ค.-ก.ย.) ได�งานใหม่ 
เติมิพัอร�ติถ้ง 6 โปิรเจุค มล้คา่กว่่า 900 ล�านบาท  
ดนั Backlog แติะ 3,697 ล�านบาท รบัร้�รายได� 
กนัยาว่ๆ แบบนี�ติ�องปิรบมอืดงัๆ ให� บิ�กบอสุ  
“เกัรึ่ียงศ่กัดิ� บ่วนุ่มั่” ที�ลุยงานเติ็มที�

CSS ปีีนี�เข้าเปี้า
 “ส์มั่พงษ์์ ก่ังส์วิว่ฒน์” บอสุใหญ่  
บมจุ.คอมมวิ่นเิคชั�น แอนด� ซึ่สิุเติม็สุ�โซึ่ล้ชั�น  
หรอื CSS มั�นใจุเติม็ 100 ปินีี�ทำาผู้ลงานเขึ้�าเปิา้  
ไม่มีสุะดุด เพัราะงานยังว่ิ�งเขึ้�าไม่ขึ้าดสุาย
 แม�ได�รับแรงกระแทกจุากโควิ่ด-19 พัร�อม
สุง่ซิึ่กโค�งสุดุท�ายลุ�นคว่�างานใหญ่สุ่งท�ายปิี 
เพัิ�มดีกรีให�ธุ์ุรกิจุแขึ้็งแกร่งทุกองศา

EVER เส์ิรึ่์ฟโปีรึ่ฯแรึ่ง
 บมจุ.เอเว่อร�แลนด� หรือ EVER  
ขึ้นโครงการแนว่ราบ ทาว่น�โฮมพัร�อมอย่้  
จุากแบรนด� เอเว่อร�ซิึ่ติี� (EVERCITY) 4 โครงการ  
มาแบบจุุใจุ เสิุร�ฟิโปิรโมชั�นพิัเศษัสุุดคุ�ม 3 ติอ่  
ก้�ได�เกนิ100% / ลดราคา / แจุกสุง้สุุด 1 ล�านบาท  
ในราคาเริ�มติ�น 2.39 – 3.79 ล�านบาท  
ในโครงการ เอเว่อร�ซิึ่ติี�ศรนีครนิทร� หนามแดง,  
เอเว่อร�ซึ่ิติี�รามอินทรา ทางด่ว่นจุติุโชติิ,   
เอเว่อร�ซิึ่ติี� สุขุึ้สุวั่สุดิ�30 พัทุธุ์บช้า, เอเว่อร�ซิึ่ติี� 
สุขุึ้สุวั่สุดิ�30 พัทุธุ์บช้า 2 ..กริ�งกรา๊งสุอบถาม  
นดัหมายเขึ้�าชมโครงการ โทร: 02-091-5888

สุวิจิุกัรี � โลจุายะสุวิจิุกัรี � โลจุายะ

สุมพังษ์� กงัสุวิวิิฒัน�สุมพังษ์� กงัสุวิวิิฒัน�
เกรีียงศักัดิิ์� บัวัินุ�มเกรีียงศักัดิิ์� บัวัินุ�ม


