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“SCB 10X”อััดงบ50ล้้านเหรีียญฯ
ร่ีวมวงสตาร์ีทอััพBlockchain DeFi

SONICล้้้นส่งอัอักฟ้ื้�น

หน้นรีายได้โต20%
ล้้ยสินเช่ื่�อัรีถหัวล้าก

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กระแส์กัญชงแรงต่่อเน่ิ�อง! DOD ประกาศความพร้อม  
จ่่อยื่่�นิใบอนิุญาต่ต่ั�งโรงงานิส์กัดส์าร CBD เดินิหนิ้าธุุรกิจ่กัญชง 
เต่็มรูปแบบ ท์ั�งนิำาเข้้า ส์่งออก จ่ำาหนิ่ายื่ ครอบครองเมล็็ดพันิธุุ์ 
หวังก้าวส์ู่ต่ล็าดโล็ก  qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - SCB 10X เต่รียื่มเม็ดเงินิ  
50 ล้็านิเหรียื่ญส์หรัฐฯ ตั่�งเป้าล็งทุ์นิในิส์ต่าร์ท์อัพ 
ท์ั�วโล็ก เนิ้นิกิจ่การในิกล็ุ่ม Blockchain DeFi 
แล็ะสิ์นิท์รัพย์ื่ดิจิ่ทั์ล็ พร้อมวางรากฐานิระบบ 
การเงินิดิจ่ิท์ัล็แห่งโล็กอนิาคต่

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SONIC กางแผนิปี 64  
วางเป้ารายื่ได้โต่ 20% รับอานิิส์งส์ ์
ส์่งออกฟื้้�นิต่ัว เล็็งเพิ�มส์ัดส์่วนิข้นิส์่ง 
ท์างอากาศ เดินิหนิ้าปล็่อยื่ส์ินิเช่�อ 
รถหัวล็าก
	 ดร.สัันติิสั ุข	 โฆษิิอาภานันท์	์
ประธานเจ้้าหน้าท์่�บริหาร	บริษิัท์	โซนิค	 
อินเติอร์เฟรท์	จ้ำากััด	(มหาชน)	หรือ	SONIC	 
เปิดเผยว่่า	 บริษิัท์ติั�งเป้ารายได้ปี	 64	 
เติิบโติราว่	20%	ติามภาพรว่มอุติสัาหกัรรม 
โลจิ้สัติิกัส์ั	และภาคกัารส่ังออกั	โดยในปีน่� 
บริษัิท์จ้ะพยายามเพิ�มสััดส่ัว่นรายได้จ้ากั 
กัารขนส่ังท์างอากัาศให้มากัข้�น	เนื�องจ้ากั 
เป็นช่องท์างท์่�ม่สั่ว่นแบ่งกัารติลาดสัูง

	 นายธนิน	ศร่เศรษิฐ่ี	ประธานเจ้้าหน้าท่์�บริหาร	บริษัิท์	ด่โอด่	ไบโอเท์ค	 
จ้ำากััด	(มหาชน)	หรือ	DOD	เปิดเผยว่่า	จ้ากักัารท์่�	กัระท์รว่งสัาธารณสัุข 
ประกัาศอนุญาติผลิติ	นำาเข้า	ส่ังออกั	และจ้ำาหน่ายกััญชงได้	ภายใต้ิเงื�อนไข 
ติ้องได้รับอนุญาติ

เตรีียมย่�นขอต้�งโรีงงานสกั้ด ทำำาครีบวงจรี-ส่งบุกัตลาดโลกั
DODเกาะติดกรีะแสกัญชื่ง

บริษัิท์	ท่์	คิว่	อาร์	จ้ำากััด	(มหาชน)	หรือ	TQR	โดยนายชนะพันธ์ุ	พิริยะพันธ์ุ	ประธาน 
เจ้้าหน้าท์่�บริหาร	ร่ว่มลงนามแติ่งติั�งผู้จ้ัดกัารกัารจ้ัดจ้ำาหน่ายและรับประกัันกัารจ้ำาหน่ายหุ้นสัามัญเพิ�มท์ุนท์่� 
เสันอขายแกั่ประชาชนท์ั�ว่ไปเป็นครั�งแรกั	หรือ	IPO	จ้ำานว่น	60	ล้านหุ้น	ราคาหุ้นละ	5.10	บาท์	กัำาหนดเปิดให้จ้อง 
ซื�อว่ันท์่�	9-11	กั.พ.	64	และคาดว่่าจ้ะเข้าจ้ดท์ะเบ่ยนและซื�อในติลาดหลักัท์รัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ว่ันท์่�	17	กั.พ.	64	 
ในกัลุ่มธุรกัิจ้กัารเงิน

TQR เคาะIPO ที่ 5.10 บาท/หุ้น...

	 นางมุขยา	 พานิช	 Chief	 Venture	 and	 
Investment	Officer	บริษัิท์	เอสัซ่บ่	เท็์นเอกัซ์	จ้ำากััด	 
(SCB	10X)	บริษัิท์โฮลดิ�งคอมพาน่ในกัลุ่มธนาคาร 
ไท์ยพาณิชย์	เปิดเผยว่่า	บริษิัท์	เดินหน้าภารกัิจ้	 
Moonshot	Mission	มุ่งลงท์ุน

ธนิินิธนิินิ
ศรีีเศรีษฐี ีศรีีเศรีษฐี ี
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จ้ากัท์าง	คณะกัรรมกัารอาหารและยา	(อย.)	นั�น	 
บริษิัท์ฯ	เติร่ยมยื�นขออนุญาติไว่้หลายรายกัาร	
หากัได้รับใบอนุญาติครบติามท่์�ยื�นขอ	จ้ะท์ำาให้ 
บริษัิท์ฯ	สัามารถเป็นผู้ผลิติผลิติภัณฑ์์สัารสักััด 
กััญชงได้อย่างครบว่งจ้ร
	 ขณะท่์�ปัจ้จุ้บัน	อย.	อยู่ระหว่่างกัารสัร้าง 
ระบบและแฟลติฟอร์มกัารยื�นสัมัครขออนุญาติ 
เพื�อใช้อย่างเป็นท์างกัาร	หากัแล้ว่เสัร็จ้	บริษัิท์ฯ	 
เติร่ยมยื�นใบอนุญาติทั์�งหมด	ตัิ�งแต่ิใบอนุญาติ 
ตัิ�งโรงงานสักััดสัาร	CBD,	ยื�นคำาขอรับใบอนุญาติ 
นำาเข้าเมล็ดพันธ์ุ,	ใบอนุญาติส่ังออกัเมล็ดพันธ์ุ,	 
ใบอนุญาติจ้ำาหน่ายเมล็ดพันธ์ุ	และใบอนุญาติ 

DOD

SONIC

SCB

 ขณะท่์�แนว่โน้มของธุรกิัจ้กัารนำาเข้าส่ังออกั	 
ม่ปริมาณคว่ามต้ิองกัารตู้ิคอนเท์นเนอร์เพิ�มสูังข้�น	 
เนื�องจ้ากัปัญหาสัถานกัารณ์โคว่ิด	19	ม่กัาร 
ติกัค้างของติู้คอนเท์นเนอร์	 บริษิัท์ได้สัั�งเพิ�ม 
รถหัว่ลากัอ่กั	40	คัน	เพื�อคว่ามรว่ดเร็ว่ในกัาร 
ขนส่ัง	และเติร่ยมพื�นท่์�ไว้่กัว่่า	21	ไร่	เพื�อรองรับ 
กัารรับฝากัติู้คอนเท์นเนอร์	

ม่ไว่้ในครอบครองเมล็ดพันธุ์
	 หากับริษัิท์ฯ	ได้รับใบอนุญาติครบติามท่์�
ยื�นขอไว้่	จ้ะท์ำาให้บริษัิท์ฯ	ม่คว่ามพร้อมในกัาร 
ผลิติผลิติภัณฑ์์จ้ากัสัารสักััดกััญชงได้แบบ 
ครบว่งจ้ร	และถ้าเฟสัแรกัประสับคว่ามสัำาเร็จ้	
แผนต่ิอไปคือกัารขยายกัารลงทุ์นเพื�อก่ัอสัร้าง 
โรงสักััดสัารจ้ากักััญชงในเฟสัสัอง	เป็นโรงสักััด 
ท์่�ม่ขนาดใหญ่กัว่่าเฟสัแรกั	เพื�อรองรับคว่าม 

ติ้องกัารท์่�เพิ�มข้�น	และขยายผลิติภัณฑ์์ออกัสัู่ 
ติลาดโลกั		
	 กั่อนหน้าน่�	 บริษิัท์ฯ	 ม่กัารเซ็นบันท์้กั 
ข้อติกัลง	(MOU)	ระหว่่างมหาลัยวิ่ท์ยาลัยแม่โจ้้	
และโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธาน่	กัรมกัารแพท์ย์	
กัระท์รว่งสัาธารณสัุข	ในกัารร่ว่มมือว่ิจ้ัยและ 
พัฒนาสัายพันธ์ุสัมุนไพรกััญชงและกััญชาเพื�อ 
ใช้ท์างกัารแพท์ย์	 รว่มถ้งยังม่กัารร่ว่มมือกัับ	
ม.แม่โจ้้	 เพื �อรับซื �อกััญชงคุณภาพสัูงจ้ากั 
เครือข่ายเกัษิติรท่์�ยื�นขอรับใบอนุญาติเพาะปลูกั 
 นอกัจ้ากัน่�	บริษัิท์ฯ	ยังม่แนว่ท์างท่์�จ้ะเพิ�ม 
กัารสักััดสัารในส่ัว่นต่ิางๆ	ของกััญชง	เพื�อพัฒนา 
เป็นผลิติภัณฑ์์อื�นๆ	เช่น	สักััดเป็นนำ�ามันจ้ากัเมล็ด 
กััญชง	สักััดเป็นโปรติ่นสัูง	และสักััดเป็นเปปไท์ด์.

ในบริษัิท์เท์คคอมพาน่	และสัติาร์ท์อัพท่์�ม่ศักัยภาพ 
ทั์�ว่โลกัอย่างต่ิอเนื�อง	เพื�อสัร้างข่ดคว่ามสัามารถใหม่
ด้านเท์คโนโลย่ผ่านกัารลงท์ุนท์่�สัามารถสัร้าง 
กัารเติิบโติแบบกั้าว่กัระโดด	
 โดยล่าสุัดบริษัิท์ได้เติร่ยมเม็ดเงินจ้ำานว่น	 

แห่งโลกัอนาคติ
 ทั์�งน่�	เท์คโนโลย่	“บล็็อกเชนิ” (Blockchain)	 
คือ	โครงสัร้างพื�นฐีานใหม่สัำาหรับกัารดำาเนินธุรกิัจ้ 
ทั์�งแบบรว่มศูนย์	(Centralized)	และไร้ศูนย์กัลาง	 
(Decentralized)	 รว่มท์ั �งยังช่ว่ยยกัระดับ 
อุติสัาหกัรรมกัารเงิน	เพิ�มข่ดคว่าม	สัามารถในกัาร 
พัฒนานว่ัติกัรรมท์างกัารเงินรูปแบบใหม่ๆ	
	 “งบลงท์ุน	50	ล้านเหร่ยญสัหรัฐีฯ	ของ	
Venture	Capital	Fund	ในครั�งน่�ถูกัจ้ัดติั�งข้�น
มาเพื�อกัารลงทุ์นในกิัจ้กัารท่์�มุ่งเน้นเท์คโนโลย่ 
บล็อกัเชน	กัารบริกัารท์างกัารเงินแบบ	DeFi	และ 
สัินท์รัพย์ดิจ้ิท์ัลโดยเฉพาะ	 เราจ้ะลงท์ุนใน 
สัติาร์ท์อัพระยะเริ�มติ้นถ้งระยะเติิบโติท์ั�ว่โลกั
ในบริษิัท์ท์่�ม่บล็อกัเชนเป็นโครงสัร้างพื�นฐีาน	 
รว่มไปถ้งสัติาร์ท์อัพท่์�เก่ั�ยว่กัับนวั่ติกัรรมบล็อกัเชน	 
เพื�อให้ธนาคารรับมือกัับกัารเปล่�ยนแปลงท์าง 
เท์คโนโลย่ท์่�เกัิดข้�นอย่างรว่ดเร็ว่ในอนาคติ”	
นางมุขยา	กัล่าว่

50	ล้านเหร่ยญสัหรัฐีฯ	ซ้�งตัิ�งเป้าลงทุ์นในสัติาร์ท์อัพ 
ทั์�ว่โลกัโดยเปิดกัว้่างตัิ�งแต่ิระยะเริ�มต้ิน	(early	stage)	 
ไปจ้นถ้งระยะท์่�ธุรกัิจ้เติิบโติ	(growth	stage)	 
โดยจ้ะเน้นกิัจ้กัารในกัลุ่ม	Blockchain	กัารบริกัาร 
ท์างกัารเงินแบบไร้ศูนย์กัลาง	(Decentralized	 
Finance	 –	 DeFi)	 และสัินท์รัพย์ดิจ้ิท์ัล	 
เติร่ยมพร้อมว่างรากัฐีานระบบกัารเงินดิจ้ิท์ัล

	 นอกัจ้ากัน่�	บริษิัท์ยังได้ให้คว่ามสัำาคัญ 
กัับกัารรุกัธุรกัิจ้ปล่อยสัินเชื�อรถหัว่ลากัให้กัับ 
พันธมิติรภายใต้ิโมเดล	“โล็จิ่ส์ซิิ่�ง” (โลจิ้สัติิกัส์ั+ 
ลิสัซิ�ง)	โดยบริษัิท์ตัิ�งเป้าปล่อยสิันเชื�อรถหัว่ลากั 
จ้ำานว่น	10	คันต่ิอเดือนว่งเงินราว่	150-200	ล้านบาท์	 
ซ้�งในปีท์่�ผ่านมาบริษิัท์ได้ปล่อยสัินเชื�อไปแล้ว่	 
30	คัน	และตัิ�งเป้าในอ่กั	2	ปีข้างหน้าจ้ะเพิ�มกัาร 
ปล่อยสิันเชื�อเช่าซื�อประมาณ	300	คัน	ในว่งเงิน 
ประมาณ	900	ล้านบาท์

มุุขยามุุขยา

ดร.สันัิติสุิัขดร.สันัิติสุิัข

พานิิชพานิิช

 โฆษอิาภานินัิท์ ์ โฆษอิาภานินัิท์ ์



	 ประจำ�วันที่	9	กุมภ�พันธ์	2564  www.newsconnext.com

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – KBANK เดินิหน้ิาสู่์การเป็นิ 
ธุนิาคารแห่งภููมิภูาค AEC+3 หลั็งได้รับอนุิมัติ่ 
การเปิดส์าข้าที์�นิครโฮจิ่มินิห์  พร้อมให้บริการ 
ลู็กค้าธุุรกิจ่ข้องไท์ยื่แล็ะลู็กค้าท้์องถิ�นิ  ตั่�งเป้า 
ยื่อดส์ินิเช่�อปีแรก 10,000 ล็้านิบาท์
 นายภัท์รพงศ์	กััณหสุัว่รรณ	รองกัรรมกัาร 
ผู้จ้ัดกัาร	ธนาคารกัสัิกัรไท์ย	จ้ำากััด	(มหาชน)	 
หรือ	KBANK	เปิดเผยว่่า	ธนาคารได้รับใบอนุญาติ 
ในกัารเปิดสัาขาท่์�นครโฮจิ้มินห์	ประเท์ศเว่่ยดนาม	 
เมื�อว่ันท์่�	19	ม.ค.64	ท์่�ผ่านมา	ซ้�งคาดว่่าจ้ะ 
เปิดให้บริกัารท์ั�งลูกัค้าเว่่ยดนาม	นักัธุรกัิจ้ไท์ย 
และติ่างชาติิท์่ �เข้าไปลงท์ุนในเว่่ยดนามได้ 
ภายในไติรมาสั	3/64	
	 โดยธนาคารได้ศ้กัษิาเร่ยนรู้กัารให้บริกัาร 
ลูกัค้าผ่านสัำานักังานผู้แท์น	2	แห่ง	ณ	กัรุงฮานอย 
และนครโฮจ้ิมินห์	 เพื�อเติร่ยมพร้อมติ่อกัาร 
ยกัระดับกัารให้บริกัารจ้ากัสัำานักัผู ้แท์นสัู ่ 
ธนาคารกัสัิกัรไท์ย	สัาขานครโฮจ้ิมินห์	มุ่งเน้น 
ให้บริกัารแกั่บริษิัท์ของไท์ย	จ้่น	ญ่�ปุ�น	 และ 
เกัาหล่ใติ้	ท์่�ติ้องกัารขยายธุรกัิจ้ไปเว่่ยดนาม 
เพื �อกัารค้าและกัารลงท์ุนระหว่่างประเท์ศ	 
รว่มทั์�งผู้ประกัอบกัารท้์องถิ�นโดยเฉพาะกัลุ่มท่์�

KBANKร้ีกตล้าดรีายย่อัยในเวียดนาม

ท์ำาธุรกัิจ้กัับลูกัค้าบริษิัท์ไท์ย
	 ท์ั�งน่�	ธนาคารว่างเป้าหมายกัารดำาเนิน 
ธุรกัิจ้	โดยติั�งเป้ายอดเงินฝากั	1,200	ล้านบาท์ 
และสัินเชื�อ	10,000	ล้านบาท์	ภายในสัิ�นปี64	 
ซ้�งจ้ะเน้นให้บริกัารกัับกัลุ่มธุรกัิจ้ท์่�ม่คว่าม 
เก่ั�ยว่ข้องกัับลูกัค้าไท์ย	โดยเฉพาะในกัลุ่มธุรกิัจ้ 
เท์รดดิ�ง	ธุรกัิจ้บริกัาร	ธุรกัิจ้โครงสัร้างพื�นฐีาน	 
และธุรกัิจ้อุติสัาหกัรรม
	 นอกัจ้ากัน่�	จ้ะม่กัารขยายกัารให้บริกัาร 
ไปสัู่ลูกัค้ารายย่อยผ่านผลิติภัณฑ์์เงินฝากั	 

สิันเชื�อบุคคล	และกัารนำาเอาเท์คโนโลย่ในกัาร 
ผู้นำาด้านดิจ้ิท์ัลแบงกัิ�งและโมบายแบงกัิ�งของ 
ธนาคาร	และคว่ามร่ว่มมือกัับ	Tech	Start-up	 
ท์้องถิ�นผ่านกัารลงท์ุนของ	KVision	มาช่ว่ย 
ในกัารให้พัฒนาบริกัารเพื�อติอบโจ้ท์ย์คว่าม 
ติ้องกัารของลูกัค้ารายย่อยในเว่่ยดนาม	ซ้�งม่ 
สััดสั่ว่นผู้ใช้งานอินเท์อร์เน็ติถ้ง	 70%	 จ้ากั 
จ้ำานว่นประชากัร	90	ล้านคน	และมูลค่าของ 
ติลาดท่์�สูังถ้ง	1.3	หมื�นล้านดอลลาร์สัหรัฐี	ในปี	63	 
ท์่�ผ่านมา

บริิษััท วีี.แอล. เอ็นเตอร์ิไพริส์์ จำำ�กััด (มห�ชน) หรืิอ VL นำ�โดย น�งชุติภ� กัลิ�นสุ์วีริริณ (กัล�ง)  
ปริะธ�นเจำ้�หน้�ที�บริิห�ริ พริ้อมด้วียคณะผู้้้บริิห�ริ ริ่วีมทำ�บุญในพิธีปล่อยเริือ  
V.L. 23 ขน�ดบริริทุกั 2,800 เดทเวีทตัน (DTW) ลงนำ��ครัิ�งแริกั (Launching and 
Naming) ณ อ่้ต่อเรืิอ KHAN Shipyard ปริะเทศเกั�หลีใต้ โดยพิธีดังกัล่�วีจัำดข้�น
ภ�ยใต้ร้ิปแบบ New Normal ผู่้�น VDO Zoom ซ้ึ่�งเบื�องต้นค�ดว่ี�เรืิอ V.L. 23  
จำะเข้�ม�ถ้ึงปริะเทศไทยช่วีงต้นเดือนเมษั�ยนนี�

บมจำ.ไทยส์มุทริปริะกัันชีวิีต ตริะหนักัในภ�วีะวิีกัฤตโลหิตข�ดแคลนจำ�กั 
ผู้ลกัริะทบของกั�ริแพร่ิริะบ�ด COVID – 19 ริะลอกัใหม่  จ้ำงได้จัำบมือกัับ 
ส์ภ�กั�ช�ดไทย ริวีมพลังพนักัง�นส์ำ�นักัง�นใหญ่ และปริะช�ชนในบริิเวีณ 
ใกัล้เคียง ร่ิวีมบริิจำ�คโลหิตจำำ�นวีน 28,400 ซีึ่ซีึ่ ให้กัับหน่วียรัิบบริิจำ�คโลหิต 
เคลื�อนที� ศ้นย์บริิกั�ริโลหิตแห่งช�ติ ส์ภ�กั�ช�ดไทย พร้ิอมจัำดกิัจำกัริริม 
มอบของที�ริะล้กัแทนคำ�ขอบคุณผู้้้บริิจำ�คโลหิตทุกัคน ริวีมทั�งได้ริ่วีม 
ริณริงค์ให้ล้กัค้�ปริะช�ชนร่ิวีมบริิจำ�คโลหิตผู่้�น OCEAN CLUB APP

q
q

VL ทำาพิธีปล่อยเรือลงน้ำาครั้งแรก VL.23

ร่วมบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤต COVID - 19

ภูาพข้่าว
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กัณัหสุวุรีรีณ กัณัหสุวุรีรีณ 


