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นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - SVT เคาะราคา IPO 
ท์่� 2.54 บาท์/หุ้้�นิ เปิดิจองซ้ื้�อวนัิท์่� 22-23  
และ 27 ก.ย.นิ่� พร�อมเคาะระฆัังเท์รด 
วนัิแรก 5 ต.ค.64 เตรย่มนิำาเงนิิท์่�ได�จาก 
การระดมท้์นิไปิใช้�ในิการขยายธุ้รกจิ

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - JR มั�นิใจผลงานิไตรมาส์ 3/64  
โตตอ่เน้ิ�อง หุ้น้ินิรายได�ทั์�งปิ ี64 ท์ำาได�ตามเป้ิาหุ้มาย 
ท์่� 2.5 พันิล�านิบาท์ พร�อมร่วมปิระมูลงานิใหุ้ม่
มูลค่ากว่า 7.1 พันิล�านิบาท์
 นายจรัญั วิิวิฒันเ์จษฎาวิฒุ ิปรัะธานเจา้หนา้ที่่� 
บรัหิารั บริัษทัี่ เจ.อาร์ั.ดับัเบิ�ลยู.ยทูี่ลิติี้่� จำากััดั (มหาชน)  
หรัอื JR เปดิัเผยวิา่ ภาพรัวิมผลกัารัดัำาเนนิงานไตี้รัมาส 3/64  
มั�นใจว่ิาจะเหน็กัารัเตี้บิโตี้ตี้อ่เนื�อง ตี้ามกัารัสง่มอบงาน  
รัวิมที่ั�งยงัมง่านใหมเ่ข้า้มาอยา่งตี้อ่เนื�อง ซึ่่�งจะผลกััดันั 
รัายไดัร้ัวิมป ี64 ที่ำาได้ัตี้ามเปา้หมายท่ี่� 2,500 ลา้นบาที่ 

TEAMG
คว้า้งานใหม่่245ล.
เร่่งเคร่่�องปั๊๊�ม่ร่ายได้้
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - TEAMG เซื้น็ิส์ญัญา 
โครงการติดตั�งและดำาเนิินิการ 
ระบบผลตินิำ�าปิระปิา 245 ล�านิบาท์  
มั�นิใจดันิรายได�คร่�งปิหีุ้ลงัฟ้ื้�นิตวั  
เรง่ขยายการท้์นิในิ Non-Consulting  
Business ส์ร�างรายได�ปิระจำา
 ดัรั.อภิชาตี้ิ สรัะมูล ปรัะธาน 
เจา้หนา้ที่่�บรัหิารั บรัษิทัี่ ท่ี่ม คอนซึ่ลัตี้ิ�ง  
เอนจิเน่ยรัิ�ง แอนด์ั แมเนจเมนท์ี่  
จำากััดั (มหาชน) หรัอื TEAMG เปดิัเผยวิา่  
บรัษิทัี่ไดัล้งนามในสัญญาจ้างรัะยะยาวิ  
โครังกัารัตี้ิดัตัี้�งและดัำาเนินกัารัรัะบบ 
ผลิตี้นำ�าปรัะปา
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“The 1” คว�า 2 รางวลั  
จากเวท์่ระดับภููมิภูาคเอเช้่ยแปิซื้ิฟื้ิก
 The 1 (เดัอะวินั) ควิา้ 2 รัางวิลัยอดัเย่�ยม จากั 
เวิที่ป่รัะกัวิดัด้ัาน Loyalty Program รัะดับัภูมิภาคเอเชย่ 
แปซึ่ฟิิิกั “The Loyalty & Engagement Awards 2021”  
ไดัแ้กั ่Gold Award สาข้า Best Loyalty Program – Retailer  
ในฐานะโปรัแกัรัมลอยลัตี้่�ท่ี่�ดัท่่ี่�สดุัในกัลุม่ธรุักัจิรัเ่ที่ล และ  
Silver Award สาข้า Best Loyalty Program – Launch/ 
Relaunch จากัควิามสำาเร็ัจในกัารัเปดิัตี้วัิ New The 1  
Platform

JR

SVTเคาะร่าคาIPOที่่�2.54บ. 
ล่�นร่ะฆัง่เที่ร่ด้ว่้นแร่ก5ต.ค.

ร่่วมวงชิิงโปร่เจควางร่ะบบ
แย้ม่ผลงานQ3แกร่่ง

qอ่านิต่อหุ้นิ�า 2

qอ่านิต่อหุ้นิ�า 2

qอ่านิต่อหุ้นิ�า 2

 นายพิศณุุ  โชควิัฒนา  กัรัรัมกัารั
รัองผูอ้ำานวิยกัารัสายงานกัารัผลิตี้ บรัษิทัี่  
ซึ่นัเวินดัิ�ง เที่คโนโลย่ จำากััดั (มหาชน) หรัอื  
SVT เปดิัเผยวิา่ บริัษัที่เตี้รัย่มเข้า้รัะดัมทุี่น 

จรัญั วิวิิฒัน์เ์จษฎาวิฒุิจรัญั วิวิิฒัน์เ์จษฎาวิฒุิ

ตุุนBacklog5.3พัันล้้าน
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NER มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

 โดัยล่าสุดับริัษัที่ม่งานรัอส่งมอบ
(Backlog)รัวิม 5,320 ล้านบาที่ ซึ่่�งแบ่งเป็น 
กัารัรับัรัูเ้ป็นรัายไดัช้ว่ิงไตี้รัมาส 3-4/64 ปรัะมาณุ  
1,487.5 ล้านบาที่ รัับรัู้ในปี 65 ปรัะมาณุ 
2,547.5 ลา้นบาที่ และรับัรัูใ้นป ี66 ปรัะมาณุ  
1,179 ล้านบาที่ ส่วินที่่�เหลือจะรัับรัู้ในปี 67 
ที่ั�งหมดั

ในตี้ลาดัหลักัที่รััพย์แห่งปรัะเที่ศไที่ย (SET) 
โดัยจะซึ่ื�อข้ายในวัินแรักั วินัที่่� 5 ตี้.ค.64 ซึ่่�งบริัษทัี่ 
จะนำาเงนิจากักัารัรัะดัมที่นุมาใชข้้ยายธรุักิัจ ไดัแ้กั่ 
กัารัข้ยายจำานวินเครัื�องจำาหน่ายสินค้าอัตี้โนมัตี้ ิ
(Vending Machine-VM) ใหค้รับ 20,000 ตีู้ ้จากั 
ข้ณุะน่�มอ่ยู่ 14,000 ตีู้ ้โดัยคาดัว่ิาจะใช้เงนิลงที่นุ 
รัาวิ 289 ลา้นบาที่ และข้ยายสาข้าเพิ�มอก่ัจำานวิน  

เพื�อใชใ้นโรังพยาบาลสวิรัรัคป์รัะชารักััษ ์(แหง่ใหม)่  
จงัหวัิดันครัสวิรัรัค์ รัายได้ัตี้ลอดัอายุสมัปที่าน 25 ปี  
มลูคา่ 245 ลา้นบาที่ โดัยโครังกัารัจะกัอ่สรัา้งแลว้ิเสรัจ็ 
ในปี 65
 สำาหรัับกัารัเซึ่็นสัญญาครัั�งน่� นับเป็นกัารั 
ตี้่อยอดัจากักัารัดัำาเนินธุรักัิจตี้ิดัตี้ั�งและบรัิหารั 
จดัักัารัรัะบบผลิตี้ควิามเย็นจากัส่วินกัลาง (District  
Cooling) ให้แกั่อาคารัต่ี้างๆ ภายในโครังกัารั  
“เม้องจ้ฬาฯ อจัฉริยะ” ซึ่่�งเปน็พื�นท่ี่�เข้ตี้พาณุชิย ์
สวินหลวิง-สามย่าน จุฬาลงกัรัณ์ุมหาวิิที่ยาลัย  
ที่่�บริัษทัี่เข้า้ไปดัำาเนินกัารัร่ัวิมกัับพันธมิตี้รัก่ัอนหน้า 
 นอกัจากัน่� บรัิษัที่จะมุ่งสู่กัารัลงทีุ่น Non  
Consulting Business ในด้ัานตี้า่งๆ เช่น รัะบบปรัะปา  
รัะบบ Solar และรัะบบ District Cooing เพื�อสรัา้ง 

JR

SVT

TEAMG

 ข้ณุะท่ี่�ปัจจุบันบริัษัที่อยู่รัะหวิ่างรัอกัารั
เสนอรัาคาให้กัับลูกัค้าในกัลุ่มสื�อสารั มูลค่า  
7.6 ลา้นบาที่ และยงัมง่านซึ่ื�อข้ายอปุกัรัณุอ์ก่ั
กัวิา่ 86.9 ลา้นบาที่ ข้ณุะที่่�ในช่วิงไตี้รัมาส 4/64  
ม่แผนเข้้ารั่วิมปรัะมูลงานวิางรัะบบไฟิฟิ้า 
มลูคา่ 180 ลา้นบาที่ และงานวิางรัะบบสื�อสารั  
มูลค่า 19.6 ล้านบาที่ ส่วินแผนปี 65 บรัิษัที่
คาดัวิา่จะเข้้ารัว่ิมปรัะมลูงานใหม ่ที่ั�งงานวิาง
รัะบบไฟิฟิ้าและวิางรัะบบสื�อสารั มูลค่ารัวิม

3 สาข้า บริัเวิณุภาคเหนือ ภาคตี้ะวินัออกัเฉีย่งเหนอื  
และภาคใตี้้ รัวิมถึ่งแผนในกัารัข้ยายไปยังธุรักัิจ  
Franchiseเพื�อเพิ�มช่องที่างกัารัข้ายให้ครัอบคลุม 
มากัยิ�งข้่�น 
 นอกัจากัน่� ยังม่แผนข้ยายธุรักิัจเครัื�อง 
จำาหน่ายสินค้าอัตี้โนมัตี้ิไปยังปรัะเที่ศ CLMV  
เนื�องด้ัวิยมก่ัารัเตี้บิโตี้ที่างเศรัษฐกิัจท่ี่�ด่ั โดัยควิาม 
เป็นไปได้ัมากัสุดันั�นจะเป็นปรัะเที่ศ เว่ิยดันาม  
อยา่งไรัก็ัตี้าม ปจัจบุนัอยูใ่นข้ั�นตี้อนข้องกัารัเจรัจา 

 7,180 ล้านบาที่
 “บรัิษัที่มั�นใจวิ่ารัายไดั้รัวิมในปีน่�จะ
ที่ำาไดัต้ี้ามเปา้ท่ี่� 2,500 ลา้นบาที่ โดัยจะมก่ัารั 
รัับรู้ัรัายได้ัจากั Backlog ที่่�มอ่ยู่ 5,320 ลา้นบาที่  
รัวิมที่ั�งจะม่กัารัเข้้าปรัะมูลงานใหม่อย่าง 
ตี้่อเนื�องเพื�อชดัเชย Backlog ที่่�ม่กัารัรัับรู้ั 
รัายไดั้ไปแล้วิ โดัยในปี 65 ม่แผนเข้้าปรัะมูล 
งานใหมคิ่ดัเปน็มลูคา่รัวิมกัว่ิา 7,180 ลา้นบาที่”  
นายจรััญ กัล่าวิ

กัับพันธมติี้รัท้ี่องถิึ�น ซึ่่�งยงัไม่ได้ัข้อ้สรุัป เนื�องจากั 
ยังตี้ิดัปัญหาข้องกัารัแพรั่รัะบาดัข้องโควิิดั-19
 ที่ั�งน่� บรัษิทัี่มั�นใจวิา่จะสามารัถึรักััษาอนัดับั 
มารั์เกั็ตี้แชรั์เบอรั์ 1 ข้องธุรักัิจค้าปล่กัข้ายสินค้า 
ผ่านเครัื�องจำาหน่ายสินค้าอัตี้โนมัตี้ิในปรัะเที่ศไที่ย 
ไดัอ้ยา่งแนน่อน โดัยปจัจุบนัมม่ารัเ์กัต็ี้แชร์ัอยู่ท่ี่� 44%  
ข้องตี้ลาดัรัวิมที่ั�งหมดั 
 ดั้านนายวิิชา โตี้มานะ กัรัรัมกัารัผู้จัดักัารั  
สายงานวิาณุิชธนกัิจ บรัิษัที่หลักัที่รััพย์ ฟิิลลิป  
(ปรัะเที่ศไที่ย) จำากััดั (มหาชน) ในฐานะที่่�ปรัก่ัษา 
ที่างกัารัเงินและผู้จัดักัารักัารัจัดัจำาหน่ายและ 
รับัปรัะกัันกัารัจดััจำาหนา่ยหุน้สามญัเพิ�มที่นุข้อง SVT  
กัล่าวิว่ิา ข้ณุะน่�ไดั้กัำาหนดัรัาคาเสนอข้ายหุ้น
สามญัเพิ�มที่นุให้กัับปรัะชาชนเป็นครัั�งแรักั (IPO)  
ท่ี่� 2.54 บาที่ตี้อ่หุ้น จำานวิน 200 ลา้นหุ้น หรัอื คดิัเปน็  
28.57% ข้องจำานวินหุ้นสามัญท่ี่�ออกัและเรั่ยกั
ชำารัะแล้วิที่ั�งหมดั โดัยจะเปิดัให้นักัลงทีุ่นไดั้จอง
ซึ่ื�อหุ้น ในวัินท่ี่� 22 ,23 และ 27 กั.ย.น่� โดัยจะเข้า้ซึ่ื�อ 
ข้ายวินัแรักัในSETวินัที่่� 5 ตี้.ค.64 ในกัลุ่ม Commerce

รัายได้ัปรัะจำา โดัยกัำาหนดัเป้าหมายในปี 68 จะม ่
ผลตี้อบแที่นจากั Non Consulting Business 
เที่่ยบเที่่าผลตี้อบแที่นจากัธุรักัิจ Consulting 
Business เดัิม
 ที่ั�งน่� จากักัารัที่่�บริัษทัี่สามารัถึรับังานใหม่ 
เข้า้มาอย่างต่ี้อเนื�อง และในไตี้รัมาส 4/64 บรัษิทัี่ 

เตี้รัย่มเข้า้ร่ัวิมปรัะมลูงานใหม่อย่างต่ี้อเนื�องและ
ม่โอกัาสได้ังานเพิ�มเติี้ม รัวิมถ่ึงกัารัท่ี่�ภาครััฐได้ั 
เรั่งงานท่ี่�ปรัะมูลมาไดั้ เพื�อให้งานเสรั็จที่ันตี้าม 
กัำาหนดัหลังผ่อนคลายมาตี้รักัารัล็อกัดัาวิน์  
จง่มั�นใจวิา่จะผลกััดันัรัายไดัค้รั่�งปหีลงัข้องป ี64 
อยู่ในรัะดัับที่่�ดั่กัวิ่าครั่�งปีแรักั

พิิศณุุ  โชควัฒันาพิิศณุุ  โชควัฒันา

ดร.อภิชิาติ ิสระมููลดร.อภิชิาติ ิสระมููล



	 นางจิิตรลดา	สุุระพิิพิิธ	ตัวแทนบริษััท	กาแฟพัินธุ�ไทย	จิำากัด	 
บริษััทในกลุ�ม	บริษััท	พีิทีจีิ	เอ็็นเนอ็ยี�	จิำากัด	(มหาชน)	หรือ็	PTG	นำาเครื�อ็งดื�ม 
ร้อ็นและเย็น “กาแฟพันธ์ุุ์ไทย”	มาบริการฟรีให้กับบุคลากรทางการแพิทย�	 
เพืิ�อ็เป็็นกำาลังใจิและขอ็บคณุบุคลากรทางแพิทย�	ที�ป็ฏิิบัติหน้าที�ให้บริการ
ฉีีดวัคซีีนป็อ้็งกนัโควดิ-19	กบัป็ระชาชน	โดยม	ีดร.มานะ	ตรีรยาภิิวัฒน�	 
รอ็งอ็ธิการบดีฝ่่ายกิจิการนักศึึกษัา	มหาวิทยาลัยหอ็การค้า	เป็็นผู้้้รับมอ็บ	 
ณ	ศ้ึนย�บริการฉีีดวัคซีีน	COVID-19	มหาวิทยาลัยหอ็การค้าไทย
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	 นายศัึกดิ�ชัย	จิงสุถาพิงษั�พินัธ�	รอ็งป็ระธานเจ้ิาหน้าที� 
บริหารสุายงานบัญชี-การเงิน	บริษััท	นอ็ร�ทอี็สุ	รับเบอ็ร�	จิำากัด	 
(มหาชน)	หรือ็	NER	พิร้อ็มทมีงาน	เป็็นผู้้้แทนบรษัิัทฯ	มอ็บเงนิ 
จิำานวน	100,000	บาท	กับโครงการ	NER	ร�วมใจิสุ้้ภัิย	โควิด-19		 
เพืิ�อ็สุนับสุนุนซืี�อ็เครื�อ็งมือ็แพิทย�	ณ	โรงพิยาบาลบ้านกรวด	 
อ็ำาเภิอ็บ้านกรวด	จัิงหวัดบุรีรัมย�

q
qNER มอบเงินสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

PTG มอบเครื่องดื่ม ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19

โดัยกัารัชำารัะเงินข้้ามปรัะเที่ศดั้วิย QR Cross- 
Border Payment  มค่วิามสะดัวิกั รัวิดัเรัว็ิ และปลอดัภัย  
สามารัถึที่ำารัายกัารัผา่นแอปพลเิคชนั Krungthai 
NEXT เพื�อชำารัะค่าสินค้าและบรัิกัารัในปรัะเที่ศ
สงิคโปรัไ์ด้ังา่ย เพ่ยง สแกัน QR Code ข้อง NETS  
ซึ่่�งเป็นผู้ให้บรัิกัารัรัับชำารัะเงินผ่านรัะบบดิัจิที่ัล
รัายใหญ่ครัอบคลุมกัวิ่า 80% ข้องรั้านค้าชั�นนำา
ที่ั�วิปรัะเที่ศสิงคโปรั์
 ข้ณุะท่ี่�ลกูัคา้ข้องธนาคารัในสงิคโปรัท่์ี่�เข้้ารัว่ิม

KTBเปิั๊ด้ชำำาร่ะเงนิ “ไที่ย-สิิงคโปั๊ร์่”
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - “KTB” พฒันิาบริการ QR Cross- 
Border Payment ร่วมกับ NETS และ NITMX  
ใหุ้�ลูกค�าส์ามารถช้ำาระเงินิข�ามปิระเท์ศด�วยการ 
ส์แกนิ QR Code ท์่�ร�านิค�าในิเครอ้ขา่ย NETS 
และ PromptPay QR Code เปิ็นิธุนิาคารแรก
ของไท์ย
 นายผยง ศรั่วิณุิช กัรัรัมกัารัผู้จัดักัารัใหญ่  
ธนาคารักัรุังไที่ย จำากััดั (มหาชน) หรืัอ KTB เปิดัเผยว่ิา  
ธนาคารัปรัะสบควิามสำาเรัจ็ในกัารัพฒันาบรักิัารั  
QR Cross-Border Payment รัว่ิมกัับ Network for 
Electronic Transfers (Singapore) Pte Ltd. (NETS)  
และ บริัษทัี่ เนชั�นแนล ไอท่ี่เอ็มเอ๊กัซึ่ ์(NITMX) เพื�อ 
ใหบ้ริักัารัชำารัะค่าสินค้าและบริักัารัข้า้มปรัะเที่ศ 
รัะหวิา่งไที่ยและสงิคโปรั ์ผา่นรัะบบ QR Code เปน็ 
ธนาคารัแรักัในปรัะเที่ศ โดัยไดั้รัับคัดัเลือกัให้เป็น 
ธนาคารัท่ี่�รับัผดิัชอบกัารัชำารัะดัลุธรุักัรัรัมรัะหวิา่ง
ปรัะเที่ศ (Settlement Bank)
 โดัยบริักัารัดัังกัล่าวิเป็นกัารัต่ี้อยอดัจากั 
โครังกัารัควิามรัว่ิมมอืข้องธนาคารัแหง่ปรัะเที่ศไที่ย  
(ธปที่.) และธนาคารักัลางปรัะเที่ศสิงคโปรั์  

บรัิกัารัเช่น DBS, UOB และ OCBC สามารัถึใช ้
แอปพลเิคชั�นข้องธนาคารันั�นๆ เพื�อสแกัน QR Code  
มาตี้รัฐานข้องปรัะเที่ศไที่ย ในกัารัชำารัะค่าสนิคา้
และบรักิัารัต่ี้างๆ ในปรัะเที่ศไที่ยได้ัอยา่งสะดัวิกั
รัวิดัเร็ัวิและปลอดัภัยเช่นเดั่ยวิกััน ช่วิยสร้ัาง 
ปรัะสบกัารัณุท่์ี่�ด่ัข่้�น และคุ้มคา่ด้ัวิยอตัี้รัาแลกัเปล่�ยน 
ที่่�ดัท่ี่่�สุดัเมื�อเลือกัชำารัะด้ัวิย Krungthai Inter Wallet  
โดัยเรัิ�มเปิดัให้ใช้บรัิกัารัตัี้�งแต่ี้วิันที่่� 22 กั.ย.น่�
เป็นตี้้นไป

ผยง ศรีวัณิุชผยง ศรีวัณิุช


