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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - GCAP ลุ้้้นผลุ้งาน 
ครึ่่�งปีหีลัุ้งฟ้ื้�นชัดั แรึ่งหน้นจากไฮซีซัีี�น 
ธุ้รึ่กิจ แลุ้ะการึ่ผ่อ่นคลุ้ายล็ุ้อ่กดาวน์  
มั่ั�นใจยอ่ดปีลุ้่อ่ยส์ินเชั่�อ่ปีี 64 ท์ำาได้ 
1 พัันลุ้้านบาท์ต่ามั่เปี้า
 นายอนุวััตร โกศล ประธานเจ้า้หน้าท่ี่� 
บรหิาร บริษัทัี่ จ้ ่แคปปิตอล จ้ำากดั (มหาชน)  
หรือ GCAP เปิดเผยวั่า บริษััที่ยังมั�นใจ้ 
วั่ายอดปล่อยสิินเชื�อในปี 64 จ้ะที่ำาได ้
ตามเป้าหมายที่่�ตั�งไว้ัที่่� 1 พัันล้านบาที่  
ซึ่่�งคาดวั่ายอดปล่อยสิินเชื�อจ้ะขยายตัวั 
โดดเด่นในช่วังคร่�งปีหลัง จ้ากการเข้าสิ่่ 
ฤด่กาลสิินเชื�อ รวัมถ่ึงการผ่อนคลาย 
มาตรการล็อคดาวัน์

ญี่่�ปุ่่�น-ออสเตรเล่ียส่�งซื้้�อ100ลีบ. หน่นรายได้้64ทะล่ี1พั่นลี้าน
นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - QTC อ่อ่เดอ่รึ่์ไหลุ้เข้้า  
ลุ้กูคา้ญีี่�ปี้�น-อ่อ่ส์เต่รึ่เลีุ้ย ส์ั�งซี่�อ่หม้ั่อ่แปีลุ้ง 
มั่ลูุ้ค่ากวา่ 100 ลุ้า้นบาท์ เรึ่ิ�มั่ท์ยอ่ยส์ง่มั่อ่บ 
ส์นิคา้ต่น้ปี ี65  มั่ั�นใจปีนีี�รึ่ายไดท้์ะลุ้ ้1 พันั 
ลุ้้านบาท์ชััวร์ึ่ๆ ลุ้้ยปีรึ่ะมูั่ลุ้งานใหม่ั่เต่ิมั่  
Backlog 

UBE-CPANEL
เปิิดจองไอพีโีอ21-23ก.ย.นี้ี�
ระดมทุนุี้เสรมิแกรง่ธุรุกจิ GCAP

ปิ๊�มสนิี้เช่ื่�อพัีนี้ล.
คร่�งปิีหลังโตเด่นี้

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - ห้้น IPO ต่บเท์้า 
รึ่ะดมั่ท้์น “UBE - CPANEL” เข้า้แถว
พัรึ่อ้่มั่กัน เปิีดจอ่งซ่ี�อ่ห้้น 21-23 ก.ย.  
แลุ้ะเข้า้ซี่�อ่ข้ายวนัแรึ่ก 30 ก.ย.นี� นำา 
เงนิที์�ไดไ้ปีข้ยายธุ้รึ่กิจ ส์รึ่า้งการึ่เติ่บโต่ 
รึ่ะยะยาว

ออเดอร์หมอ้แปิลงพีุ่ง

ไท์ยปีรึ่ะกันชัีวิต่ คว้า 2 รึ่างวัลุ้จากส์ถาบันต่่างปีรึ่ะเท์ศ
 นายอังก่ร ศร่กัลยาณบุตร รองกรรมการผ่้จ้ัดการใหญ่่ และ Chief Marketing Officer บริษััที่  
ไที่ยประกนัชว่ัติ จ้ำากดั (มหาชน) เปน็ผ่แ้ที่นบรษิัทัี่ฯ รบั 2 รางวััลจ้ากโครงการ “ไท์ยปีรึ่ะกนัชัวิีต่ เส์รึ่มิั่โอ่กาส์  
ส์ข้้ยั�งย่น” ได้แก่ รางวััล Asia Responsible Enterprise Awards 2021 (AREA 2021) จ้ากสิถึาบนั Enterprise  
Asia ประเที่ศสิงิคโปร ์และรางวััล Communications Campaign of the Year 2021 ระดบั Bronze ในสิาขา  
Community Engagement จ้ากการประกวัด International Business Awards 2021 สิหรัฐอเมริกา

 วัันที่่� 21-23 ก.ย. 64 น่� มหุ้่นสิามัญ่ 
เพิั�มทีุ่นที่่�จ้ำาหน่ายแก่ประชาชนทัี่�วัไป
เปน็ครั�งแรก หรือ IPO เปิดให้จ้องซึ่ื�อหุน้  
2 รายพัร้อมกัน โดยบริษััที่ อุบล ไบโอ  
เอที่านอล จ้ำากัด (มหาชน) หรือ UBE 

พููลพิูพูฒัน์ ์ตันั์ธน์สินิ์พููลพิูพูฒัน์ ์ตันั์ธน์สินิ์
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 นายพ่ัลพัพัิัฒน ์ตนัธนสินิ ประธานเจ้า้หน้าท่ี่� 
บริหาร บริษััที่ คิวัที่่ซึ่่ เอนเนอร์ย่� จ้ำากัด (มหาชน)  
หรอื QTC เปดิเผยวัา่ ในชว่ังเดอืน ก.ย.น่� บรษิัทัี่ไดร้บั 
คำาสิั�งซึ่ื�อใหม่จ้ากลก่ค้าประเที่ศญ่่�ปุ�นและออสิเตรเลย่  
มล่ค่ารวัมกวัา่ 100 ลา้นบาที่ โดยสิั�งสินิคา้ประเภที่ 
หม้อแปลง หลายขนาด คาดวัา่จ้ะเริ�มที่ยอยสิง่มอบ 
ตั�งแต่ช่วังต้นปี 65 เป็นต้นไป

เสินอขาย IPO จ้ำานวันไม่เกนิ 1,370,000,000 หุ้น  
ที่่�ราคา 2.40 บาที่ตอ่หุ้น มล่ค่าท่ี่�ตราไว้ั (พัาร์) 1 บาที่  
คาดว่ัาจ้ะเข้าจ้ดที่ะเบ่ยนและซึ่ื�อขายวัันแรกใน
ตลาดหลักที่รัพัย์แห่งประเที่ศไที่ย (SET) วัันที่่�
 30 ก.ย. 64
 ขณะที่่� บริษัทัี่ ซึ่แ่พันเนล จ้ำากดั (มหาชน)  
หรือ CPANEL เสินอขาย IPO จ้ำานวัน  
39.50 ล้านหุ้น คิดเป็นสิัดสิ่วัน 26.33% ของ 

 ในส่ิวันของตัวัเลขหน่�ที่่�ไม่กอ่ให้เกิดรายได้  
(NPL) สิิ�นปนี่� บรษิัทัี่ตั�งเปา้ควับคมุไมใ่หเ้กนิระดบั 5%  
อย่างไรก็ตาม บริษััที่พัยายามหารายได้จ้าก 
แหลง่อื�นๆ เขา้มาเพิั�มเตมิ เพืั�อลดควัามเสิ่�ยงจ้าก
ธรุกจิ้ จ้ากปจั้จ้บัุนบรษิัทัี่มส่ิดัสิว่ันรายไดจ้้ากการ 
ปล่อยสิินเชื�อเช่าซึ่ื�อสิ่งถึ่ง 75% ซึ่่�งช่วังที่่�ผ่านมา 
ได้เริ�มดำาเนินการไปบ้างแล้วัในการสิร้างรายได้ 
จ้ากค่าธรรมเน่ยมการขายประกันภัย รวัมทัี่�งยัง 
มองหาธุรกิจ้ใหม่ๆ ที่่�จ้ะเข้ามาต่อยอดจ้ากฐาน 
ลก่คา้ในปจั้จ้บุนั และการรว่ัมมอืกบัพัันธมติรรายใหม่ๆ  
 สิำาหรบัการเพิั�มสิดัสิว่ันการถืึอหุน้ในบริษัทัี่  
สิบายใจ้มันน่� จ้ำากัด เปน็ 100% จ้ากเดมิ 51% เนื�องจ้าก 
ที่าง 9F International Holdings PTE.LTD. ผ่ร่้วัมที่นุ 
จ้ากจ้่น ได้เปล่�ยนประเภที่ธุรกิจ้หลัก จ้ากธุรกิจ้  

QTC

UBE-CPANEL

GCAP

 สิำาหรบัสินิคา้รอสิง่มอบ (Backlog) ลา่สิดุ 
ของบริษัทัี่มอ่ย่่มากกวัา่ 300 ลา้นบาที่ ยงัไมร่วัม 
งานต่างประเที่ศข้างต้น และยังม่คำาสิั�งซึ่ื�อใหม่ 
เขา้มาอยา่งตอ่เนื�อง โดยชว่ังไตรมาสิ 3/64 บรษิัทัี่ 
เตร่ยมจ้ะสิ่งมอบสิินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับ 
การไฟฟา้นครหลวัง (กฟน.) มล่คา่กวัา่ 123 ลา้นบาที่ 
 อก่ที่ั�งแผนการขยายตลาดไปยังงานประเภที่ 
แผงโซึ่ลาร์ฟาร์ม ยังได้ผลตอบรับที่่�ด่ จ้ากควัาม 
ตอ้งการในตลาดท่ี่�อย่่ระดบัสิง่ ดงันั�น มั�นใจ้ได้วัา่ 

จ้ำานวันหุ้นสิามัญ่ที่ั�งหมด พัาร์ละ 1 บาที่กำาหนด 
ราคา IPO หุ้นละ 6 บาที่ และคาดวั่าจ้ะเข้า 
ซึ่ื�อขายวัันแรกในตลาดหลักที่รพััย์ เอม็ เอ ไอ (mai)  
วัันที่่� 30 ก.ย. 64 เช่นกัน
 นายเดชพันต์ เลิศสิุวัรรณโรจ้น์ กรรมการ 
ผ่้จ้ัดการใหญ่่ UBE กล่าวัวั่า จ้ะนำาเงินที่่�ได้จ้าก 
การระดมทีุ่นครั�งน่� เพืั�อขยายธุรกิจ้แป้งมัน 
สิำาปะหลงัออรแ์กนคิ ปจั้จ้บุนัมก่ารผลติ 4 หมื�นตัน 
ตอ่ป ีจ้ะเพิั�มเปน็ 1 แสินตนัตอ่ป ีภายใน 5 ปขีา้งหนา้  
(64-68) และจ้ะลดการผลิตแป้งมันสิำาปะหลัง 

รายได้ปนี่�จ้ะที่ำาไดไ้ม่ตำ�ากวัา่ 1,000 ลา้นบาที่ ตาม 
แผนที่่�วัางไวั้
 สิว่ันงานประมล่ของที่างการไฟฟา้ภ่มภิาค  
(กฟภ.) มก่ารเลื�อนออกไปเลก็นอ้ย เนื�องดว้ัยมก่าร 
เปล่�ยนผ่้ว่ัาฯ คนใหม่ เบื�องต้นคาดวั่าช่วังเดือน  
ต.ค. 64 เป็นต้นไป จ้ะม่งานออกมาให้เข้าร่วัม 
ประม่ลจ้ำานวันมาก ซึ่่�งบริษััที่ม่ควัามพัร้อม 
เป็นอย่างมากที่่�จ้ะเข้าร่วัม เพัื�อสินับสินุนงานในมือ 
ให้เพัิ�มข่�น

แบบที่ั�วัไป (Cassava Starch) จ้ากปจั้จุ้บนัผลิตอย่่  
1.1 แสินตันต่อปี เหลือเพั่ยง 4-5 หมื�นตันต่อปี
 รวัมถึ่งขยายโครงการลงทุี่นเพืั�อเพิั�มสิาย 
การผลิตผลิตภัณฑ์์สิารให้ควัามหวัานเช่น ไซึ่รัป  
(Syrup) และมอลโที่เดกซ์ึ่ที่ริน (Maltodextrin)  
ตอบโจ้ที่ย์พัฤติกรรมผ่้บริโภคที่่�หันมาใสิ่ใจ้สิุขภาพั 
ตามเที่รนด์การบริโภคอาหารแห่งอนาคต
 ขณะท่ี่�นายชาครติ ที่ป่กรสิขุเกษัม กรรมการ 
ผ่จ้้ดัการ CPANEL กล่าวัว่ัา เตรย่มนำาเงินจ้ากการ 
ระดมทีุ่นไปขยายธุรกิจ้ผลิตและจ้ำาหน่ายแผ่นพืั�น 
และผนังคอนกรต่สิำาเรจ็้รป่ใหม้ศั่กยภาพัมากยิ�งข่�น  
ไดแ้ก ่การทุี่นก่อสิรา้งโรงงานผลิตแหง่ท่ี่� 2 เพิั�มอก่  
1 แหง่ กำาลงัการผลิต 7.2 แสิน ตร.ม. จ้ะที่ำาใหก้ำาลงั 
การผลิตเพิั�มอก่ 1 เท่ี่าตัวั คาดเริ�มก่อสิรา้งไตรมาสิ 2/65  
เริ�มผลติและสิรา้งรายไดเ้ชงิพัาณชิยไ์ตรมาสิ 1/67 
 โดยเมื�อโรงงานเริ�มดำาเนินการได้ปี 67 
จ้ะสิ่งผลให้บริษััที่ม่ Backlog เพิั�มข่�นอย่างม ่
นัยสิำาคัญ่ และมั�นใจ้วั่าจ้ะสิามารถึสิร้างรายได้
ให้ถึ่งจุ้ดคุ้มทุี่นของโรงงานใหม่ได้ในระยะเวัลา
อันรวัดเร็วั

Financial Service Platform สิ่่ธุรกิจ้ Internet  
Securities บริษัทัี่จ้ง่มม่ติขอซึ่ื�อหุน้คืน และปัจ้จุ้บนั 
อย่่ระหว่ัางการศ่กษัาและเปิดโอกาสิในการหา
พัันธมิตรรายใหม่เข้ามาร่วัมดำาเนินธุรกิจ้
 ส่ิวันการยกเลิกการร่วัมลงทุี่น โดยขายหุ้น 

ใน บริษัทัี่ นิ�มซึ่่�เสิง็ แคปปิตอล จ้ำากดั ท่ี่�ถืึอหุน้ 49%  
และบริษััที่ นิ�มซึ่อฟที่์ จ้ำากัด ที่่�ถึือหุ้น 51% ให้กับ 
กลุ่มผ้่ร่วัมทีุ่นเดิม เนื�องจ้ากผลกระที่บโควัิด-19 
แต่อในอนาคตอาจ้กลับเข้ามาดำาเนินธุรกิจ้ 
ได้ใหม่อ่กครั�ง

ชาคริิตั ทีปีกริสุิขเกษมชาคริิตั ทีปีกริสุิขเกษม

อนุ์วัตััริ โกศลอนุ์วัตััริ โกศล



	 การเคหะแหง่ชาติิ	นำำาโดยนำายทวีีพงษ์์		วิีชัยดิษ์ฐ	ผู้้�ว่ีาการฯ	ได�จััดตัิ�ง	 
“ศููนย์์บริิหาริสถานการิณ์์โควิิด-19 การิเคหะแห่งชาติิ”	ข้ึ้�นำ	เพ่�อเป็็นำแหล่่ง
รวีบรวีมขึ้�อม้ล่เกี�ยวีกับสถานำการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องเช่�อไวีรัสโควิีด-19	 
ทั�งภายในำแล่ะภายนำอกองค์กร	นัำบตัิ�งแต่ิที�มีการระบาดระล่อกแรกจันำถ้งปั็จัจุับันำ	 
รวีมถ้งการขึ้อควีามช่วียเหล่่อจัากผู้้�อย่้อาศััยในำชุมชนำแล่ะผู้้�ป็ฏิิบัติิงานำ	
พร�อมทั�งนำำาขึ้�อม้ล่ที�ได�รับมาป็ระเมินำผู้ล่	วิีเคราะห์	วีางแผู้นำ	แล่ะถอดบทเรียนำ 
เพ่�อรองรับการดำาเนิำนำงานำท่ามกล่างสถานำการณ์์การแพร่ระบาดขึ้องเช่�อ
ไวีรัสโควิีด-19	ในำระยะยาวี
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	 นำางอาภสัรา	ภาณ์พัุฒนำา	กรรมการผู้้�อำานำวียการ	บริษั์ท	ซัันำเวีนำดิ�ง	 
เทคโนำโล่ยี	จัำากัด	(มหาชนำ)	หร่อ	SVT	พร�อมด�วียทีมผู้้�บริหาร	แล่ะนำายวิีชา	โติมานำะ	 
กรรมการผู้้�จััดการ	สายงานำวีาณ์ชิธนำกิจั	บล่.ฟิิล่ลิ่ป็	(ป็ระเทศัไทย)	ในำฐานำะ 
ที�ป็ร้กษ์าทางการเงนิำแล่ะผู้้�จััดการการจััดจัำาหนำา่ยแล่ะรบัป็ระกนัำการจััด 
จัำาหน่ำายหุ�นำสามัญเพิ�มทุนำ	ร่วีมโรดโชว์ีให�ขึ้�อม้ล่แนำะนำำาบริษั์ทกับนัำกล่งทุนำ 
ในำร้ป็แบบออนำไล่น์ำ	(Facebook	Live)	แล่ะคาดว่ีาจัะเขึ้�าจัดทะเบียนำในำ
ติล่าดหลั่กทรัพย์แห่งป็ระเทศัไทย	(SET)	ในำเด่อนำ	ติ.ค.	นีำ�

q
qSVT โริดโชวิ์หุ้น IPO สำาหริับนักลงทุน

การิเคหะฯ จัดติั้ง ศููนย์์บริิหาริสถานการิณ์์โควิิด-19

จ้ากผ่น้ำาเขา้ชดุตรวัจ้สิำาหรบัโควัดิ-19 ประเที่ศจ้น่ 
ที่่�ได้รบัการอนญุ่าตจ้ากสิำานกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เพืั�อออกจ้ำาหน่ายให้แก่
ประชาชนทัี่�วัไป ผา่นชอ่งที่างออนไลน ์รา้นขายยา  
สิถึานพัยาบาลที่ั�วัประเที่ศ
 ขณะที่่�ชว่ังไตรมาสิ 4/64 จ้ะเริ�มรบัร่ร้ายได้ 
จ้ากการให้บริการตรวัจ้ยืนยันโควิัด-19 ระบบ
อัตโนมัติ (fully automated, high-throughput 
molecular diagnostic system) โดยเครื�อง

WINMEDมั�นี้ใจผลงานี้Q3โตแรง
นวิส์ ์คอ่นเน็คท์์ - WINMED มัั่�นใจผลุ้งาน Q3/64  
โต่ต่อ่่เน่�อ่ง ต่ามั่ยอ่ดข้ายพั้ง่ 25% จากไต่รึ่มั่าส์กอ่่น  
พัร้ึ่อ่มั่เต่รีึ่ยมั่รัึ่บรึู่้รึ่ายได้จากการึ่ให้บรึ่ิการึ่
ต่รึ่วจย่นยันโควิด-19 ภายใน Q4 นี�
 นายนนัที่ยิะ ดารกานนที่ ์ประธานเจ้า้หนา้ที่่� 
บรหิาร บรษิัทัี่ วันิเนอรย์่� เมดคิอล จ้ำากัด (มหาชน)  
หรอื WINMED เปิดเผยว่ัา บริษัทัี่มั�นใจ้ผลดำาเนินงาน 
งวัดไตรมาสิ 3/64 จ้ะเติบโตได้ต่อเนื�อง สิะที่้อน 
จ้ากยอดขายเพิั�มข่�นประมาณ 25% จ้ากไตรมาสิกอ่น  
โดยม่ปัจ้จ้ัยหนุนจ้ากโครงการ สิปสิช. ร่วัมกับ
ชุดตรวัจ้คัดกรองโควัิด-19 แบบเร่งด่วัน (ATK)  
สิำาหรบับุคลากรที่างการแพัที่ย์ มก่ระแสิตอบรบัท่ี่�ด่  
ไดรั้บคำาสิั�งซึ่ื�อตอ่เนื�องจ้ากโรงพัยาบาลรฐั - เอกชน  
คลินิก และสิถึานพัยาบาลที่ั�วัประเที่ศ
 นอกจ้ากน่� ชว่ังปลายไตรมาสิ 3/64 บริษัทัี่
ยังได้รับแต่งตั�งเป็นตัวัแที่นจ้ำาหน่าย ผลิตภัณฑ์์ 
ชุดตรวัจ้แบรนด์ JOYSBIO ชุดตรวัจ้คัดกรอง 
โควิัด-19 แบบเร่งด่วัน (ATK) สิำาหรับบุคลากร
ที่างการแพัที่ย์ และสิำาหรับตรวัจ้คัดกรองด้วัย
ตนเอง ดว้ัยวัธ่ิการเก็บตวััอยา่งจ้ากที่างโพัรงจ้มก่
สิ่วันปลายท่ี่�ม่ประสิิที่ธิภาพัสิ่งและใช้งานง่าย

วัิเคราะห์อัตโนมัติ Panther อย่่ระหวั่างการขอ
อนุมัติข่�นที่ะเบ่ยนนำ�ายา Aptima SARS-CoV-2 
Assay กับ อย.
 ส่ิวันธุรกจิ้กลุม่ผลิตภณัฑ์์ดแ่ลสุิขภาพัสิตร ่ 
ม่แนวัโน้มท่ี่�ด่ต่อเนื�อง ขณะท่ี่�กลุ่มผลิตภัณฑ์์ 
เที่คโนโลย่เซึ่ลลบ์ำาบัด กลุม่ผลติภณัฑ์์ธนาคารโลหติ  
กลุ่มผลิตภัณฑ์์ควัามปลอดภัยที่างโลหิต และ
ผลิตภัณฑ์์สิุขภาพัสิตร่ คาดวั่าจ้ะกลับมาฟ้�นตัวั  
เป็นลำาดับ

น์นั์ทียิะ ดาริกาน์น์ที ์น์นั์ทียิะ ดาริกาน์น์ที ์


