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นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - SVT.ดีเีดีย์์ลงส์นิาม 
เท์รดีกระดีานิ  SET  วันิที์�  5ต.ค.นีิ� 
ในิกล่�ม  Commerce นิำาเงินิระดีมท์่นิ
ขย์าย์ธุร่กจิเส์รมิแกร�ง  ตอกย์ำ�าเบอร ์ 1   
‘Vending Machine’ 
 หุ้้�นสามััญเพ่ิ่�มัทุ้นทุ่�เสนอขายใหุ้� 
ประชาชนทัุ�วไปเป็นครั�งแรก  หุ้รอื  IPO  บรษ่ัทัุ  
ซันัเวนด่ิ้�ง เทุคโนโลย่ จำำากดัิ้ (มัหุ้าชน) หุ้รอื  SVT  

นิิวส์์ คอนินิค็ท์์ - KTC หวงัธุร่กจิบตัรเครดีติ 
ปีี 65 ฟื้้�นิตัว ตั�งเปี้าย์อดีใช้้จ�าย์ผ่�านิบัตร 
เติบโต 8-10% พร้อมขย์าย์ฐานิส์มาช้ิกอีก  
2.5 แส์นิใบ เดิีนิหน้ิาหาพันิธุมิตรร้านิค้าใหม�
เพิ�มเติม หวังช้�วย์กระต่้นิการใช้้จ�าย์ของ 
ลูกค้า

FTE
ชิิงงานใหม่่200ล.
หนุนBacklogพุุ่่ง
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - FTE ช้งิงานิใหม� 
มลูค�า 200 ลา้นิบาท์ หนิน่ิ  Backlog  พ่�ง  
เดิีนิหน้ิาส์านิราย์ได้ีปีี 64 โต 
ตามแผ่นิ
 นายทัุกษั่ณ ตัันตั่ไพิ่จำ่ตัร 
กรรมัการผู้้�จำัดิ้การ บร่ษััทุ ไฟร์เทุรดิ้ 
เอน็จำเ่น่ยร่�ง จำำากดัิ้ (มัหุ้าชน) หุ้รือ FTE  
เปิดิ้เผู้ยว่า บร่ษััทุเตัร่ยมัเข�าประมั้ล
งานประเภทุการออกแบบตั่ดิ้ตัั�ง 
ระบบดิ้ับเพิ่ล่ ง โครงการตั่างๆ  
ทุั�งหุ้น่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายในช่วงไตัรมัาส 4/6 เบื�องตั�น 
มัั�นใจำวา่จำะชนะการประม้ัลประมัาณ  
200 ล�านบาทุ

 ประจำ�วันที่ 5 ตุล�คม 2564

SAPPE ช้�วย์เหลือหญิิงท์ี�ไดี้รับผ่ลกระท์บโควิดีและอ่ท์กภััย์
 นางสาวปิยจำ่ตั รักอร่ยะพิ่งศ์์ ประธานเจำ�าหุ้น�าทุ่�บร่หุ้าร บร่ษััทุ เซั็ปเป้ จำำากัดิ้ (มัหุ้าชน) หุ้รือ SAPPE  
นำาทุ่มั CSR เซัป็เป ้สง่กำาลงัใจำ พิ่ร�อมัมัอบรบ้่� เลดิ้่� และผู้ลต่ัภณัฑ์์ในเครอืเซัป็เป ้จำำานวน 234 ลงั (5,820 ขวดิ้)  
พิ่ร�อมัผู้�าอนามัยั 1,000 หุ้อ่ ผู้า่นองค์กรทุำาดิ้ ่โดิ้ยมั ่ดิ้ร.ปนัดิ้ดิ้า วงศ์์ผู้้�ดิ้ ่ผู้้�กอ่ตัั�งองคก์รทุำาดิ้เ่ปน็ผู้้�รบัมัอบ เพืิ่�อ 
นำาไปช่วยเหุ้ลือผู้้�ป่วยโคว่ดิ้หุ้ญ่งและผู้้�ทุ่�ประสบอ้ทุกภัย

KTC

SVTลงสนาม่เทรด5ต.ค.น้�
ย้ำำ�าเบอร1์ ‘Vending Machine’

อััดแคมเปญการตลาด
หวัังย้ำอดรูดบัตรปีี65โต10%

qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

qอ�านิต�อหนิ้า 2

รุกขยายฐานสมาชิิก

พิทิยา วรปัญัญาสกุลุ พิทิยา วรปัญัญาสกุลุ 
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 นางพ่ิ่ทุยา วรปัญญาสก้ล รองประธาน 
เจำ�าหุ้น�าทุ่�บรหุ่้าร-ธ้รก่จำบตััรเครด่ิ้ตั บรษ่ัทัุ บตััรกรง้ไทุย  
จำำากัดิ้ (มัหุ้าชน) หุ้รือ KTC เปิดิ้เผู้ยว่า ภาพิ่รวมั 
ธ้รก่จำบัตัรเครดิ้่ตัในปี 65 บร่ษััทุตัั�งเป้ายอดิ้การ
ใช�จ่ำายผู่้านบัตัรเครดิ้่ตัเตั่บโตั 8-10% จำากปีน่�ทุ่� 
คาดิ้วา่จำะตัด่ิ้ลบราว 1-2% เนื�องจำากไดิ้�รับผู้ลกระทุบ 
จำากการแพิ่ร่ระบาดิ้ของโคว่ดิ้-19 และการดิ้ำาเน่น 
มัาตัรการล็อกดิ้าวน์ ซั่�งทุำาใหุ้�การใช�จำ่ายผู้่าน
บัตัรเครดิ้่ตัในหุ้มัวดิ้ตั่างๆ ชะลอตััว โดิ้ยเฉพิ่าะ 
หุ้มัวดิ้การทุอ่งเทุ่�ยวทุ่�ปจัำจำบ้นัตัด่ิ้ลบมัากกว่า 50% 
 ขณะทุ่�บรษ่ัทัุวางเปา้เพ่ิ่�มัจำำานวนบตััรเครดิ้ต่ัใหุ้มั่ 

 ดิ้ำาเน่นธ้รก่จำค�าปลก่ผู้า่น เครื�องจำำาหุ้นา่ยสน่ค�า 
อัตัโนมััตั่ (Vending Machine) ภายใตั�แบรนดิ้์ 
SUN Vending เข�าจำดิ้ทุะเบ่ยนและซัื�อขายใน 
ตัลาดิ้หุ้ลักทุรัพิ่ย์แหุ้่งประเทุศ์ไทุย (SET) กล้่มั  

อก่ทุั�ง  เตัรย่มัทุ่�จำะเร่�มัสง่มัอบงานและรบัร้�รายไดิ้� 
จำำานวน 20 โครงการ มัล้ค่ารวมักว่า 200 ล�านบาทุ 
 ล่าส้ดิ้  บร่ษััทุไดิ้�รับงานจำัดิ้หุ้าอ้ปกรณ์ 
ดิ้บัเพิ่ลง่  จำำานวน 4 โครงการจำากลก้ค�าภาคเอกชน  
มั้ลค่ารวมั 36.2  ล�านบาทุ ไดิ้�แก่โครงการ One  
Bangkok, รถไฟฟ้าสายส่ส�มั, Western Digital  
(โรงงานผู้ล่ตั Hard Disk) และธนาคารออมัส่น 
สำานักงานใหุ้ญ่ โดิ้ยสามัารถเข�าดิ้ำาเน่นงานเดิ้ือน  
ตั.ค.64
 ส่งผู้ลใหุ้�ปัจำจำ้ บันบร่ษััทุมั่ งานในมัือ  
(Backlog) ประมัาณ 450 ล�านบาทุ สำาหุ้รับ 
ภาพิ่รวมัทัุ�งป ี64 คาดิ้ว่ารายไดิ้�จำะอย่้ทุ่� 1,047 ล�านบาทุ  

KTC

SVT

FTE

ในป ี65 อก่จำำานวน 250,000 บตััร จำากป ี64 ทุ่�บรษ่ัทัุ 
ตัั�งเป้าเพ่ิ่�มัจำำานวนบัตัรใหุ้มั่ไว�ทุ่� 230,000 บัตัร  
แตั่จำากการแพิ่ร่ระบาดิ้โคว่ดิ้ทุำาใหุ้�ไม่ัสามัารถ 
ขยายฐานล้กค�าบัตัรใหุ้ม่ัไดิ้�ตัามัเป้าหุ้มัาย โดิ้ย 
บร่ษััทุยังคาดิ้หุ้วังว่าเมัื�อสถานการณ์ตั่างๆ  
คล่�คลาย จำะเหุ้็นกำาลังซัื�อกลับมัาฟ้�นตััว
 “เราตัั�งเปา้ยอดิ้ใช�จำา่ยผู้า่นบตััรป ี65 เตับ่โตั  
8-10% และเพ่ิ่�มัจำำานวนบตััรใหุ้มัอ่ก่ 250,000 ใบ  
ซั่�งเราหุ้วงัวา่หุ้ากการระบาดิ้ของโคว่ดิ้-19 เร่�มัคล่�คลาย  
เร่�มัมัก่ารเดิ้น่ทุางทุ่องเทุ่�ยวไดิ้� ร�านค�าร�านอาหุ้าร 
ตั่างๆ กลับมัาเปิดิ้ใหุ้�บร่การไดิ้� จำะหุ้น้นใหุ้�การ 
ใช�จ่ำายผู้่านบัตัรเครด่ิ้ตักลับมัาฟ้�นตััวอ่กครั�ง  
โดิ้ยเราเองก็พิ่ยายามัหุ้าพัิ่นธมั่ตัรร�านค�าในหุ้มัวดิ้ 

Commerce วันทุ่� 5 ตั.ค. 64 เป็นวันแรก  
 โดิ้ย  SVT เสนอขาย  IPO  จำำานวนไมั่เก่น  
200 ล�านหุ้้�น ราคาหุ้้�นละ 2.54 บาทุ  เปดิิ้จำองซัื�อวนัทุ่�  
22-23 และ 27 ก.ย. 64
 นางอาภัสรา ภาณ้พัิ่ฒนา กรรมัการผู้้�อำานวยการ  
SVT เปิดิ้เผู้ยว่า  เง่นจำากการระดิ้มัทุ้น  จำะนำาไปใช� 

ขยายธ้รก่จำ ไดิ้�แก ่การขยายจำำานวนเครื�อง  Vending  
Machine-VM ใหุ้�ครบ 20,000 ตั้� จำากขณะน่�มัอ่ย่้  
14,000 ตั้� คาดิ้ใช�เง่นลงทุ้นราว 289 ล�านบาทุ
 และขยายสาขาเพ่ิ่�มัอก่จำำานวน 3 สาขา บร่เวณ 
ภาคเหุ้นือ ภาคตัะวนัออกเฉ่ยงเหุ้นอื และภาคใตั�  
รวมัถ่งแผู้นในการขยายไปยังธ้รก่จำ Franchise 
เพิ่ื�อเพิ่่�มัช่องทุางการขายใหุ้�ครอบค้มัมัากย่�งข่�น 
 นอกจำากน่�  ยังมั่แผู้นขยายธร้ก่จำเครื�อง
จำำาหุ้น่ายส่นค�าอัตัโนมััตั่ไปยังประเทุศ์ในกล้่มั  
CLMV เนื�องดิ้�วยมั่การเตั่บโตัทุางเศ์รษัฐก่จำทุ่�ดิ้่  
โดิ้ยความัเป็นไปไดิ้�มัากสด้ิ้  จำะเปน็ประเทุศ์เว่ยดิ้นามั  
แต่ัยังอย่้ในขั�นตัอนของการเจำรจำากับพัิ่นธมั่ตัร
ทุ�องถ่�น  ซั่�งยังไมั่ไดิ้�ข�อสร้ป
 ทุั�งน่�  บรษ่ัทัุมัั�นใจำวา่จำะสามัารถรกัษัาอนัดิ้บั 
มัาร์เก็ตัแชร์เบอร์ 1 ของธ้รก่จำค�าปล่กขายส่นค�า 
ผู้่านเครื�องจำำาหุ้น่ายส่นค�าอัตัโนมััตั่ในประเทุศ์ไทุย 
ไดิ้�อย่างแน่นอน โดิ้ยปัจำจำ้บันมั่มัาร์เก็ตัแชร์อย้่ทุ่�  
44% ของตัลาดิ้รวมัทุั�งหุ้มัดิ้

พิ่ร�อมัมัั�นใจำจำะรักษัาของมัาร์เก็ตัแชร์อันดัิ้บ 1  
ในอ้ตัสาหุ้กรรมัอ้ปกรณ์ดัิ้บเพิ่ล่งแบบครบวงจำร  
ดิ้�วยศั์กยภาพิ่และส่นค�าของบร่ษััทุทุ่�มั่ค้ณภาพิ่ 
ประกอบกับมัล้่กค�าในมืัอจำำานวนมัากทุ่�ไว�วางใจำบรษ่ัทัุ

 นอกจำากน่�  ยังไดิ้�เตัร่ยมัออกส่นค�าใหุ้มั่ 
เพืิ่�อเพ่ิ่�มัความัหุ้ลายหุ้ลายในการขาย และมัค่วามั 
ตั�องการทุ่�จำะเจำาะอ่กหุ้ลายอ้ตัสาหุ้กรรมั ส่วน 
ปี 65 ประเมั่นรายไดิ้�จำะอย้่ทุ่� 1,200 ล�านบาทุ

ตั่างๆ เพ่ิ่�มัเตั่มั เพืิ่�อช่วยกระต้ั�นยอดิ้การใช�จ่ำาย
ของล้กค�า” นางพิ่่ทุยา กล่าว
 ลา่สด้ิ้บรษ่ัทัุไดิ้�วางงบทุำาการตัลาดิ้ 300 ล�านบาทุ  
ออกแคมัเปญใหุ้ญ ่“KTC มแีตม้ต�อ” เพ่ิ่�มัมัล้คา่ 
คะแนน KTC FOREVER รว่มักบัมัากกวา่ 170 พิ่นัธมัต่ัร 
ร�านค�าในหุ้มัวดิ้ใช�จำ่ายสำาหุ้รับช่ว่ตัประจำำาวัน เน�นทุ่� 
หุ้มัวดิ้ร�านอาหุ้าร และ ช�อปปิ�ง ซั่�งเป็นหุ้มัวดิ้ทุ่�ไดิ้�รับ 
ความันย่มัสง้สด้ิ้ในช่วงปลายปี คาดิ้วา่ตัลอดิ้แคมัเปญ 
จำะมั่จำำานวนคะแนนทุ่�สมัาช่กนำามัาแลกมัากถ่งกว่า  
500 ล�านคะแนน สว่นการช�อปปิ�งออนไลน์ ไดิ้�รวบรวมั 
พิ่นัธมัต่ัรในหุ้มัวดิ้ช�อปปิ�งมัากกวา่ 60 ร�านค�า 670 แหุ้ง่ 
ทุั�วประเทุศ์ คาดิ้ว่าจำะมั่จำำานวนคะแนนทุ่�สมัาช่ก 
นำามัาแลก 700-800 ล�านคะแนน

อาภัสัรา ภัาณุุพัฒันาอาภัสัรา ภัาณุุพัฒันา



	 ดร.สุุทธิิพล	ทวีีชััยการ	เลขาธิิการ	คณะกรรมการกำากับและ 
สุ่งเสุริมการประกอบธุิรกิจประกันภััย	(คปภั.)	รับมอบเงินสุนับสุนุน
โครงการควีามร่วีมมือ	“ประกัันภััยรวมใจ มอบวัคซีีนต้้านโควิด 
สู่่�ประชาชน”	จำานวีน	1,000,000	บาท	จากนางดวีงเดือน	คงคาสุวัีสุดิ�	 
ผู้้�ช่ัวียกรรมการผู้้�จัดการใหญ่่	บริษััท	ไทยประกันชีัวิีต	จำากัด	(มหาชัน)	 
สุำาหรับจัดซืื้�อวัีคซีื้นซิื้โนฟาร์ม	จากราชัวีทิยาลัยจุฬาภัรณ์	บริการฉีีด 
ให�แก่ประชัาชันกลุ่มผู้้�พิการและกลุ่มเปราะบางที�ยังไม่สุามารถเข�าถึง 
วัีคซีื้น	ณ	สุำานักงาน	คปภั.
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	 บิ�กซีื้	ซ้ื้เปอร์เซ็ื้นเตอร์	จับมือ	ธินาคารเพื�อการเกษัตรและสุหกรณ์
การเกษัตร	(ธิ.ก.สุ.)	เพื�อเพิ�มช่ัองทางควีามสุะดวีกให�กับล้กค�าในการทำา 
ธุิรกรรม	ด�วียบริการฝากเงินสุดเข�าบัญ่ชีั	ธิ.ก.สุ.	ผู่้านช่ัองทางบิ�กเซื้อร์วิีสุ	ที� 
เคาน์เตอร์แคชัเชีัยร์ของบิ�กซีื้กว่ีา	1,400	สุาขาทั�วีประเทศ	โดยล้กค�าสุามารถ 
ฝากเงินได�สุ้งสุุดถึง	20,000	บาท/วัีน/ผู้้�ฝาก	ด�วียอัตราค่าธิรรมเนียม	20	บาท 
ต่อรายการ	สุำาหรับล้กค�าที�ฝากเงินตั�งแต่วัีนที�	4	ต.ค.	-	31	ธิ.ค.	64	รับค้ปอง
สุ่วีนลดท�ายใบเสุร็จม้ลค่า	10	บาท	สุำาหรับใชั�ซืื้�อสิุนค�าตั�งแต่	100	บาท 
ขึ�นไปต่อใบเสุร็จที�บิ�กซีื้

q
qบิ๊กัซีี จับมือ ธ.กั.สู่. เปิดให้บริกัารฝากัเงินสู่ด

ไทยประกัันชีวิต้ มอบวัคซีีนต้้านโควิดสู่่�ประชาชน

 สำาหุ้รับเป้าหุ้มัายการรักษัาผู้้�ป่วย บร่ษััทุ
คาดิ้ว่าจำะอย้่ทุ่�ประมัาณ 150-180 รายตั่อเดิ้ือน 
หุ้รือประมัาณ 2,000 รายต่ัอป ีคด่ิ้เปน็รายไดิ้�รวมั
ตั่อปีอย้่ทุ่�ประมัาณกว่า 200 ล�านบาทุ
 บล.ด่ิ้บ่เอสว่คเคอร์ส คาดิ้กำาไรส้ทุธ่
ไตัรมัาส 3/64 ไว�ทุ่� 830 ล�านบาทุ เตั่บโตั 195% 

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - CHG ท์่�มงบลงท่์นิ 60 ลา้นิบาท์  
เปีิดีศููนิย์์หัวใจและหลอดีเลือดีครบวงจร  
แบบ One Stop Service ตั�งเปี้ารักษาผู่้ปี่วย์ 
2,000 ราย์ต�อปีี
 นพิ่.กำาพิ่ล พิ่ลัสส่นทุร์ กรรมัการผู้้�จำัดิ้การ
กล้ม่ัโรงพิ่ยาบาลจำฬ้ารัตัน ์หุ้รอื CHG เปิดิ้เผู้ยวา่  
ไดิ้�จำับมัือกับ โรงพิ่ยาบาลสมั้ทุรปราการ เปิดิ้  
“ศููนิย์์หัวใจและหลอดีเลือดี” แบบครบวงจำร  
ทุั�งการสวนหุ้ัวใจำ, ใส่บอลล้น, แก�ไขการเตั�นของ 
หุ้วัใจำทุ่�เตั�นผู้ด่ิ้ปกตั ่รวมัทุั�งการผู่้าตัดัิ้หัุ้วใจำแบบเปิดิ้  
ดิ้�วยเครื�องมัือและเทุคโนโลย่ทุ่�ทุันสมััย
 โดิ้ยใช�งบลงทุ้นรวมั 60 ล�านบาทุ ประกอบ 
ไปดิ้�วย หุ้�องปฏ่ิบต่ััการสวนหัุ้วใจำ, หุ้อผู้้�ป่วยเฉพิ่าะทุาง 
โรคหุ้ัวใจำ (WCU), หุ้อผู้้�ป่วยว่กฤตัหุ้ัวใจำ (CCU)   
พิ่ร�อมัหุ้�อง Negative pressure เพืิ่�อรองรบัสถานการณ์ 
COVID-19 เพืิ่�อใหุ้�ผู้้�ป่วยโรคหัุ้วใจำไดิ้�รับการ
รักษัาอย่างทุันทุ่วงทุ่

จำากปกีอ่น และ โตั 44% จำากไตัรมัาสกอ่น  ซั่�งเปน็ 
สถ่ตั่ส้งส้ดิ้เป็นประวัตั่การณ์ เนื�องจำากรายไดิ้�
เก่�ยวกับโคว่ดิ้ส้งมัาก ค่ดิ้เป็น 60% ของรายไดิ้�
ทุั�งหุ้มัดิ้ และมั่รายไดิ้�จำากศ์้นย์รักษัาเฉพิ่าะทุาง
ดิ้�านหัุ้วใจำ และอัตัรากำาไรสง้ข่�น ดิ้งันั�นแนะนำา ถอื  
ราคาพิ่ื�นฐาน 4.70 บาทุ

CGHทุ่ม่60ล.เปีิดศููนย้ำ์หัวัใจ

นพั.กำำาพัล พัลสัสนิทร ์นพั.กำำาพัล พัลสัสนิทร ์


