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ADVANC
ตั้้�งบริิษั้ทริ่วมทุน‘AISCB’ตั้้�งบริิษั้ทริ่วมทุน‘AISCB’

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์ ์- “ADVANC” จับัมืือ 
“SCB” ประกาศบรรลุุข้้อตกลุงแลุะ 
ลุงนิามืในิสั์ญญาร่วมืทุ์นิ ในิการจััดตั�ง 
บรษัิัท์ในิชืื่�อ “AISCB” เพืื่�อให้้บริการ
ด้านิการเงินิดิจัิท์ัลุ ผนึิกกำาลัุงส์ร้าง 
ฐานิธุุรกิจัแห่้งการเตบิโตในิรูปแบบให้มื่

OTOเพ่ิ่�มทุนุ560ล้า้น
เดิ่นหน้าช่ิงงานใหม่
หนุนผล้งานพิ่ล้่กกำาไร
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - OTO ผู้ถือืหุ้้นิอนุิมัืตเิพื่ิ�มืท์นุิ  
560 ลุ้านิบาท์ พื่ร้อมืแจักวอร์แรนิต์ฟรีให้้ 
ผู้ถืือหุ้้นิเดมิื 280 ลุา้นิห้น่ิวย ในิอตัราส์ว่นิ 2 ตอ่ 1  
ครึ�งปีห้ลัุง 64 ลุุยชิื่งงานิให้ม่ืต่อเนิื�อง ห้นุินิ
ผลุงานิเท์ิร์นิอะราวด์
 นายคณาวุุฒิ ิวุรรทนธีีรชั ประธีานกรรมการ 
บรหิารและประธีานเจ้า้หน้าที�บรหิาร บรษิัทั วุนัทวูุนั  
คอนแทคส์ ์จ้าํกดั (มหาชน) หรือ OTO เปิดเผยวุ่า  
สํ์าหรับช่วุงที�เหลือของปีนี�บริษััทเตรียมเข้าร่วุม
ประมูลงานใหม่ต่อเนื�อง เพื่ื�อเพิื่�มโอกาส์ในการ
รบังานใหม่ หนุนผลการดําเนินงานเทิรน์อะราวุด์

ควงแขนSCB
qอ่านิต่อห้นิ้า 2

กลุุ่มื ปตท์. ส์นิับส์นิุนิส์ภากาชื่าดไท์ย
 นายอรรถพื่ล  ฤกษ์ัพื่ิบูลย์  ประธีานเจ้้าหน้าที�บริหารและกรรมการผู้จั้ดการใหญ่่  
บรษิัทั ปตท. จ้ํากัด (มหาชน) (กลางซ้า้ย) พื่รอ้มดวุ้ยคณะผูบ้รหิาร มอบยาฟาวุพิื่ริาเวุยีร ์(Favipiravir)  
จ้ํานวุน 1,240,000 เมด็ และยาเรมเดซ้เิวุยีร ์(Remdesivir) ลอ็ตที�ส์อง จ้ํานวุน 10,000 ขวุด ใหแ้ก ่
ส์ภากาชาดไทย เพื่ื�อ รองรับการรักษัาผู้ป่วุยติดเชื�อโควุิด-19 และยับยั�งอัตราการเส์ียชีวุิต
ของผู้ป่วุยในประเทศ

 นายวุิทยา อินาลา ประธีาน
เจ้้าหน้าที�บริหาร บริษััท เมกาเคม  
(ประเทศไทย) จ้ํากัด (มหาชน) หรอื  
MGT เปิดเผยวุ่า บริษัทัอยู่ระหวุ่าง 
เจ้รจ้ากบัพื่นัธีมติรโดยมแีผนที�จ้ะ
ร่วุมทุนเพื่ื�อดําเนินธีุรกิจ้

qอ่านิต่อห้นิ้า 2
qอ่านิต่อห้นิ้า 2

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์ ์- MGT เดนิิห้นิา้ 
แผนิร่วมืท์ุนิพื่ันิธุมืิตรรุกธุุรกิจั
เคมืีภัณฑ์์ด้านิส์มืุนิไพื่ร ลุ่าส์ุด 
ปิดดีลุเท์คโอเวอร์ “กรีนิ ลุีฟ  
เคมืีคอลุ” ใช้ื่งบลุงทุ์นิ 82.5  
ลุา้นิบาท์ เริ�มืรับรูร้ายได้งวดแรก 
ในิไตรมืาส์ 4/64

MGTรกุดิลี้รว่มทุนุพิ่นัธม่ตร
ลุ้ยธุรก่จเคมีภััณฑ์์สมุนไพิ่ร

ริุกตั้ลาดสิินเชื่่�อดิจิิท้ลริุกตั้ลาดสิินเชื่่�อดิจิิท้ล

อาทิติย์ ์นันััทิวิทิิย์าอาทิติย์ ์นันััทิวิทิิย์าสมชัยั์ เลิศิสุทิธิวิิงค์ ์สมชัยั์ เลิศิสุทิธิวิิงค์ ์
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 ผู้ส์ื�อข่าวุรายงานวุ่า  บริษััท แอดวุานซ้์  
อนิโฟร ์เซ้อร์วิุส์ จ้ ากดั (มหาชน) หรือ ADVANC  
แจ้ง้ต่อตลาดหลักทรพัื่ย์แห่งประเทศ (ตลท.) วุา่  
บรษิัทัได้ลงนามในสั์ญ่ญ่าร่วุมทนุกับธีนาคาร
ไทยพื่าณิชย ์จ้ํากัด (มหาชน) หรือ SCB ในการ 
ร่วุมกันจ้ัดตั�งบริษััทร่วุมทุนภายใต้ชื�อ บริษััท  
เอไอเอส์ซี้บ ีจ้ํากัด (AISCB) โดย ADVANC และ  
SCB จ้ะถอืหุน้ในสั์ดส์วุ่นฝ่า่ยละ 50% เท่ากัน  
ซ้่�งมีวัุตถุประส์งค์หลักในการประกอบธีุรกิจ้
ให้บริการส์ินเชื�อผ่านดิจ้ิทัลแพื่ลตฟอร์ม 

เกี�ยวุข้องกับเคมีภัณฑ์์ด้านส์มุนไพื่ร ซ้่�ง
ขณะนี�อยู่ระหวุ่างการจั้ดเตรียมโรงงาน 
รวุมถ่งการเตรียมเมล็ดพัื่นธีข์องพื่ชืที�จ้ะ
ใช้ในการผลิตส์ินค้า

 นอกจ้ากนี� บริษััทอยู่ระหวุ่างการหารือ
ร่วุมกับพื่ันธีมิตรเพื่ื�อขยายไลน์ธีุรกิจ้เข้าส์ู่  
Commercial Technology โดยใชจ้้ดุแขง็ที�มอียู่ 
ของบริษััทที�ดีทั�ง Call Center และ Contact  
Center เพื่ื�อรองรบัการใหบ้รกิารลกูคา้ ซ้่�งคาดวุา่ 
จ้ะมีควุามชัดเจ้นในช่วุงที�เหลือของปีนี� และ
จ้ะช่วุยส์นับส์นุนรายได้และกําไรของกลุ่ม
บริษััทเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต
 ทั�งนี� ที�ประชุมผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/64 ได้มี 
มตอินมุตักิารออกและจ้ดัส์รรใบส์ําคญั่แส์ดง 
ส์ทิธีทิี�จ้ะซ้ื�อหุ้นส์ามญั่ของบรษิัทั ครั�งที� 1 (OTO-W1)  
จ้ํานวุนไมเ่กิน 280,000,000 หนวุ่ย เพื่ื�อจ้ดัส์รร

ADVANC

MGT

OTO

(Digital Lending) เพืื่�อส์ร้างการเขา้ถ่งบรกิาร
ทางการเงินที�ส์ะดวุกมากข่�น
 ส์ําหรบัการเขา้รวุ่มทนุในธีรุกจิ้ใหบ้รกิาร 
ส์ินเชื�อดิจ้ิทัลครั�งนี�ส์อดคล้องกับทิศทางการ
ดําเนนิธีรุกจิ้ของบรษิัทัในการเปน็ผูใ้หบ้รกิาร
ดา้นดจิ้ทิลัไลฟโ์ดยเปน็การตอ่ยอดส์นับส์นุน
ธีุรกิจ้หลักของบริษััทเพืื่�อส์ร้างประส์บการณ์ 
ในการเข้าถ่งบริการด้านการเงินให้กับฐาน 
ลูกค้าของบริษััท ซ้่�งจ้ะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ 
ในอนาคต อยา่งไรกต็าม บรษิัทั และ SCB มแีผน 
จ้ะจ้ดทะเบียนจ้ัดตั�งบริษััทร่วุมทุนดังกล่าวุ
ตอ่กระทรวุงพื่าณิชย ์โดยจ้ะมีทนุจ้ดทะเบียน 

 นอกจ้ากนี� บรษิัทัยังไดเ้ขา้ซ้ื�อกจิ้การ  
บรษิัทั กรีน ลฟี เคมีคอล จ้ํากัด ผูด้ําเนินธุีรกจิ้ 
ดา้นเคมภีณัฑ์์ชนดิเครื�องส์ําอาง อาหารเส์รมิ  
และส์ขุภาพื่ ซ้่�งปจั้จ้บุนัอยู่ในขั�นตอนของ 
การโอนหุ้น โดยบริษัทัจ้ะถือหุ้นในส์ดัส์วุ่น  
55% หรอืคดิเปน็มลูคา่ลงทนุ 82.5 ลา้นบาท  

จ้ากมลูค่าทั�งหมด 150 ลา้นบาท โดย เบื�องต้น 
คาดวุา่ในป ี64 บริษัทั กรีน ลฟี เคมีคอล จ้ํากัด  
จ้ะส์ามารถส์ร้างรายได้รวุมประมาณ  
150-160 ลา้นบาท ซ้่�งบรษิัทัจ้ะรับรูร้ายได้ 
และกําไรสุ์ทธิีตั�งแต่ไตรมาส์ 4/64 เป็นต้นไป 
 สํ์าหรับแนวุโน้มผลการดําเนินงาน 
ของบริษััทในไตรมาส์ 3/64 คาดวุ่าจ้ะ
เติบโตเพิื่�มข่�นเมื�อเทียบกับช่วุงเดียวุกัน 
ของปกีอ่น ซ้่�งเป็นไปตามยอดขายที�เพิื่�มข่�น 
ตอ่เนื�อง โดยมั�นใจ้วุ่ารายได้ป ี64 จ้ะอยู่ที� 
ประมาณ 900-950 ลา้นบาท และกําไรสุ์ทธิี 
จ้ะทําส์ถติสิ์งูส์ดุครั�งใหม ่ตามธีรุกจิ้เดมิที�
ขยายตัวุและรับรูกํ้าไรจ้ากการลงทุนใน 
บริษััทต่างๆ ในเครือทั�งหมด

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษััทตามสั์ดส่์วุนการ
ถอืหุน้ โดยไมค่ดิมลูคา่ในอตัราส์วุ่น 2 หุน้ ตอ่  
1 หน่วุยใบส์ําคัญ่แส์ดงสิ์ทธีิ OTO-W1 ซ้่�งมี 
อายุ 3 ปี ราคาใช้ส์ิทธีิ 3 บาท
 นอกจ้ากนี� ยังมีมติอนุมัติการเพิื่�มทุน 

จ้ดทะเบยีนของบรษิัทัจ้าํนวุน 560,000,000 บาท  
จ้ากทนุจ้ดทะเบยีนเดมิจ้ํานวุน 280,000,000 บาท  
เปน็ทุนจ้ดทะเบียนจ้ํานวุน 840,000,000 บาท  
โดยออกหุ้นส์ามญั่เพิื่�มทนุจ้ํานวุน 560,000,000 หุน้  
มูลค่าที�ตราไวุ้หุ้นละ 1 บาท

600,000,000 บาท 
 ทั�งนี� ควุามรวุ่มมอืระหวุา่ง “ADVANC”  
และ “SCB” ในครั�งนี�นบัเปน็ครั�งแรกของเมอืงไทย 
ที�บริษััทชั�นนําในส์องอุตส์าหกรรมหลักของ 
ประเทศ ได้แก่ Telco และส์ถาบันการเงิน รวุ่มทนุ 
เพื่ื�อพื่ัฒินาผลิตภัณฑ์์ทางการเงินที�ส์ามารถ 
ตอบโจ้ทย์คนในวุงกวุ้างโดยมีเทคโนโลยี 
ดจิิ้ทลัเปน็ตวัุขับเคลื�อนสํ์าคญั่ โดยทั�งส์องฝ่า่ย 
เชื�อมั�นวุ่า ควุามร่วุมมือนี�จ้ะเป็นส์่วุนส์ําคัญ่ 
ที�จ้ะผลักดันการขับเคลื�อนเศรษัฐกิจ้ดิจ้ิทัล 
ของประเทศท่ามกลางควุามท้าทายในปัจ้จุ้บัน 
อย่างแน่นอน

วิทิิย์า อนิัาลิาวิทิิย์า อนิัาลิา

ค์ณาวุิฒิ ิวิรรทินัธิรีชัั ค์ณาวุิฒิ ิวิรรทินัธิรีชัั 
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เพื่ื�อช่วุยให้ส์ํารวุจ้และประเมินควุามคุ้มครอง| 
ของตนเองใน 3 ดา้นหลกั คอื ส์ขุภาพื่และโรครา้ยแรง  
ออมเกษัียณ และดูแลคนข้างหลังโดยแส์ดงผล 
การวุเิคราะหว์ุา่ควุามคุ้มครองในแต่ละดา้นเปน็อย่างไร  
เช่น ผู้ที� เป็นหัวุหน้าครอบครัวุหรือมีลูกเล็ก  
อาจ้พื่บวุ่ายังขาดด้านการเตรียมมรดกไวุ้ดูแล
คนข้างหลัง เป็นต้น และมีคําแนะนําผลิตภัณฑ์์
ที�เหมาะส์มให้ด้วุย

ทุเีอ็็มบีีธนชิาต เปิิดิตัว“ทุทีุบีีี สมาร์ทุโพิ่รเทุค”

 นอกจ้ากนี� ธีนาคารยังมีผู้เชี�ยวุชาญ่ที�
พื่ร้อมให้คําปร่กษัา (Trusted advisor) ด้านการ 
วุางแผนควุามคุม้ครองที�พื่อดีกบัชวีุติ โดยหลังจ้าก 
ประเมินตนเองกับ ททีบี ีส์มาร์ทโพื่รเทค แล้วุ ผูท้ี�ส์นใจ้ 
ส์ามารถกรอกชื�อและหมายเลขโทรศัพื่ท์ติดต่อ
ไวุ้ในเวุ็บไซ้ต์ เพื่ื�อให้ผู้เชี�ยวุชาญ่ติดต่อกลับหรือ
รับคําแนะนําได้ที�ส์าขาของทีเอ็มบีธีนชาตกวุ่า 
600 ส์าขาทั�วุประเทศ

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - ท์เีอ็มืบีธุนิชื่าต ผนึิกพื่นัิธุมืติร  
บมืจั.พื่รเูดน็ิเชื่ยีลุ ประกนัิชื่วีติ เปดิตวั “ท์ที์บีี  
ส์มืารท์์โพื่รเท์ค” ชื่ว่ยให้้คนิไท์ยวางแผนิความื 
คุ้มืครองที์�พื่อดีกับตัวเอง ภายใต้แคมืเปญ  
“ท์ีท์ีบี ประกันิท์ี�พื่อดีกับชื่ีวิต” 
 นายอนวุุตัริ ์เหลอืงทวุกีลุ ประธีานเจ้า้หนา้ที� 
บรหิารลกูคา้บคุคล ทเีอม็บีธีนชาต หรอื ททีบี ี(ttb)  
เปดิเผยวุา่ ทเีอม็บธีีนชาต มเีปา้หมายในการส์รา้ง 
ชีวุติทางการเงนิที�ดีข่�นใหก้บัคนไทยทั�งวุนันี�และ
อนาคต ผ่านการพัื่ฒินาผลิตภัณฑ์์และบริการ
ทางการเงินที�ตอบโจ้ทย์ทุกควุามต้องการและ 
ดีที�ส์ุดส์ําหรับลูกค้าแต่ละคน ตลอดทุกช่วุงชีวุิต  
จ้ง่เปน็ที�มาของ แคมเปญ่ “ท์ที์บี ีประกนัิที์�พื่อดี 
กบัชื่วีติ” ซ้่�งธีนาคารรวุ่มกบั พื่รเูดน็เชยีล ประกนัชวีุติ  
กระตุน้ใหล้กูคา้ฉุกุคดิและส์ํารวุจ้ควุามคุม้ครอง
จ้ากประกันต่างๆ ที�ตนเองมีอยู่วุ่าพื่อดีกับชีวุิต
แล้วุหรือไม่
 ทั�งนี� จ้่งได้มีการพื่ัฒินาเครื�องมือดิจ้ิทัล  
“ท์ที์บี ีส์มืารท์์โพื่รเท์ค” (ttb smart protect) ข่�นมา 
ในรปูแบบที�ใชส้์ะดวุก งา่ย ผา่นการตอบคําถามสั์�นๆ  

 ดร.อััญชลิิน พรรณนิภา ประธาน บริษััท ทีคิิวเอ็ัม อิันชัวร์รันส์์  
โบรคิเกอัร์ จำำากัด หรือั TQM  (ลิำาดับที� 3 จำากซ้้าย) พร้อัมด้วย 
ผู้้้บริหารบริษััท มอับกรมธรรม์ประกันภัยอุับัติิเหตุิให้แก่ข้้าราชการ 
ติำารวจำ ส์ถานีติำารวจำนคิรบาลิโคิกคิราม แลิะส์ถานีติำารวจำนคิรบาลิ 
โชคิชัย จำำานวน 407 กรมธรรม์ ต่ิอัเนื�อังเป็นปีที� 13 เพื�อัเป็นการ 
ส์ร้างข้วัญกำาลัิงใจำในการปฏิิบัติิหน้าที�ให้แก่ข้้าราชการติำารวจำ

 คุิณยิว ฮอัคิ โคิว ประธานเจ้ำาหน้าที�บริหาร บรษัิัท เอัส์ไอัเอัส์บ ีจำำากัด (มหาชน)  
หรือั SISB พร้อัมด้วยทีมผู้้้บริหาร ร่วมให้ข้้อัม้ลิในงาน Analyst Meeting  
ส์ำาหรับผู้ลิการดำาเนินงานไติรมาส์ 2/64 บนแพลิติฟอัร์มอัอันไลิน์ โดย SISB  
เปิด 3 กลิยุทธ์เพื�อัผู้ลัิกดันการเติิบโติต่ิอัเนื�อัง ประกอับด้วย 1.การข้ยายโรงเรียน  
เพื�อัให้รอังรับจำำานวนนักเรียนที�เพิ�มข้้�น  2.เดินหน้าข้ยายฐานการศ้ึกษัาระดับ 
มัธยม ซ้้�งมีอััติราค่ิาธรรมเนียมการศ้ึกษัาส้์งกว่าระดับอันุบาลิแลิะประถม แลิะ  
3. มีแผู้นเปิดโรงเรียนนานาชาติิส์ำาหรับกลุ่ิมติลิาด ระดับราคิา 150K-300K 
ต่ิอัปี ในพื�นที�ชานเมือังแลิะต่ิางจัำงหวัด

q
qSISB เปิด 3 กลยุทธ์เพื่อการเติบโตยั่งยืน

TQM มอบประกันอุบัติเหตุให้ข้าราชการตำารวจต่อเนื่อง 13 ปี


