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 ประจำ�วันที่ 4 ตุล�คม 2564

NERNER
ยอดขายโต21%หนุุนุกำำาไรพุุ่�งยอดขายโต21%หนุุนุกำำาไรพุุ่�ง โบรกำอพัุ่เป้้าใหม่�11.50บ.

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - ASIAN ลุยุปรับักลุยทุ์ธ์ภ์ายในิ  
จับัแยกหมวดธ์รุักจิัชัดัเจันิ หวงัส์รัา้งการัเติบิโติ 
รัะยะยาว มั�นิใจัรัายได้ปี 64 วิ�งแติะ 9.4 พันัิลุ้านิบาท์  
โบรักเคาะเป้า 22.20 บาท์
 น.ส.วรัญัรัชัต์ ์อัสัสานุพงศ์ ์ผู้้�จัดัการัฝ่า่ยการัเงิน 
และนกัลงทุุนสมัพันธ์์ บรัษิัทัุ เอัเช่�ยนซ่ี คอัรัป์อัเรัชั�น  
จัำากัด (มหาชน) หรัอืั ASIAN เปดิเผู้ยวา่ ภายในเดอืัน ต์.ค.น่�  
บรัษิัทัุอัย่้รัะหวา่งการัปรับัโครังสรั�างภายในอังค์กรัใหม่ 
ทุั�งหมด โดยจัะแบ่งต์ามหมวดธุ์รักิจัอัย่างชัดเจัน 
เพื�อัให�สะดวกต์่อัการับรัิหารัจััดการั
 

ผลงานQ3/64นิวไฮต่่อ

ไท์ยปรัะกันิชัีวิติ คว้า 4 รัางวัลุ 
 นางดวงเดือัน คงคาสวัสดิ� ผู้้�ช่วยกรัรัมการัผู้้�จััดการัใหญ่ บรัิษััทุ ไทุยปรัะกันช่วิต์  
จัำากัด (มหาชน) เป็นผู้้�แทุนบริัษััทุฯ รัับ 4 รัางวัลจัากแคมเปญ World Heart Day 2020  
จัากการัปรัะกวด Insurance Asia Awards 2021 และการัปรัะกวด International Business 
Awards 2021 สหรััฐอัเมรัิกา อั่ก 3 รัางวัล

ASIANปรับัทัพัเสรัมิแกรัง่
รัายได้้ปี64ทัะยาน9.4พันล้าน

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - META บุกธ์ุรักิจัการัเงินิ  
ส์่งบรัิษััท์ย่อยซื้้�อหุ้นิ “พัิโก โซื้ลุูชัั�นิส์์” มูลุค่า
 242 ลุ้านิบาท์ ติั�งเป้าเติิบโติ 100% ในิปี 65
 นายศุ์ภศิ์ษัฎ์์  โภคินจัารุัรัศั์มิ� ปรัะธ์านเจั�าหน�าทุ่� 
บรัหิารั บริัษัทัุ เมต์ะ คอัรัป์อัเรัชั�น จัำากัด (มหาชน)  
หรัือั META เปิดเผู้ยว่า บรัิษััทุพิจัารัณาอันุมัต์ิให� 
บรัษิัทัุ โนวา่ เอัเชย่ จัำากดั ซี่�งเป็นบรัษิัทัุย่อัย เข้�าลงทุนุ 
ซีื�อัหุ�นสามัญข้อัง บริัษัทัุ พโิก โซีลช้ั�นส ์(ไทุยแลนด์)  
จัำากัด จัำานวน 850,000 หุ�น

META
ลยุ Pico เงนิด้ว่น
ปแีรักขอโต่100%

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - NER ผลุงานิแกรัง่ โบรักฯ มอง 
ยอดขายไติรัมาส์ 3/64 โติ 21% คาดกำาไรัส์ุท์ธิ์ 
ท์ะลุุ 500 ลุ้านิบาท์ โติแรัง 215% นิิวไฮติ่อเนิ้�อง  
4 ไติรัมาส์ อพััเปา้ใหม ่11.50 บาท์ คงคำาแนิะนิำา “ซื้้�อ” 
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 บล.หยวนต์�า (ปรัะเทุศ์ไทุย) ปรัะเมินผู้ล 
การัดำาเนนิงานไต์รัมาส 3/64 ข้อังบรัษิัทัุ นอัรัท์ุอัส่  
รัับเบอัรั์ จัำากัด (มหาชน) หรัือั NER คาดปรัิมาณ 
ข้ายเต์ิบโต์ 11% จัากไต์รัมาสก่อัน และโต์ 21%  
จัากช่วงเด่ยวกันปีก่อัน เป็น 1.29 แสนต์ัน คาด 
รัาคาข้ายเฉล่�ยทุ่� 53.3 บาทุ/ตั์น คาดการัณ์รัายได� 
ทุ่� 6,877 ล�านบาทุ เพิ�มข้่�น 9.3% จัากไต์รัมาสก่อัน  
และเพิ�มข้่�น 58.6% จัากช่วงเด่ยวกันปีก่อัน
 ข้ณะทุ่�อััต์รัากำาไรัข้ั�นต์�นคาดอัย้่ทุ่� 13.2%  
เพิ�มข้่�นจัาก 12.6% ในไต์รัมาส 2/64 แม�รัาคาข้าย 
ทุรังต์ัว แต์่เนื�อังจัากอัุปสงค์จัากล้กค�ากลุ่มยาง 

 เนื�อังจัากข้ณะน่�ม่บางบรัิษััทุในเครัือั ทุ่�ม่ 
บรัษิัทัุยอ่ัยไมต่์รังกบัวตั์ถุุปรัะสงคข์้อังการัดำาเนนิ

คิดเป็น 85% ทุ่�รัาคาหุ�นละ 242 บาทุ ม้ลค่าเงิน
ลงทุุนรัวม 205 ล�านบาทุ ให�บริัการัธุ์รักิจัพิโก
ไฟแนนซี ์(PICO Finance) ในชื�อั “Pico เงินิดว่นิ”
  สำาหรับัการัลงทุุนในครัั�งน่� เป็นการัข้ยายส้ ่
ธ์รุักจิัทุ่�มค่วามหลากหลาย เพื�อัลดความเส่�ยงจัาก
การัดำาเนินธุ์รักิจัเพ่ยงปรัะเภทุเด่ยว ซี่�งมอังว่า 
ธ์ุรักิจัการัเงินในรั้ปแบบพิโกไฟแนนซ์ี จััดเป็น
ธ์รุักจิัใหมทุ่่�ได�รับัความนิยม และมไ่ม่มาก ข้ณะทุ่� 
ความต์�อังการัข้อังต์ลาดและแนวโน�มการัเติ์บโต์
ส้งข้่�น ถุือัเป็นโอักาสด่ในการัเข้�าลงทุุน
 ทุั�งน่� บรัษิัทัุต์ั�งเป้าธ์รุักจิัดงักลา่วจัะเต์บิโต์ 
100% ภายในป ี65 หรัอืัเมื�อัโควดิ-19 ในปรัะเทุศ์

NER

ASIAN

META

ล�อัยังสง้ ข้ณะทุ่�มต่์�นทุนุเฉล่�ยทุ่�ทุยอัยซีื�อัเพิ�มในชว่ง 
ไต์รัมาส 3/64 ทุ่�รัาคายางปรับัตั์วลง แต่์รัาคาข้าย 
ไมไ่ด�ลดลงต์าม และเรัิ�มเหน็อัปุสงคข์้อังยาง RSS  
ซี่�งม่อััต์รัากำาไรัข้ั�นต์�นส้งเรัิ�มมากข้่�น
 นอักจัากน่� ผู้ลข้อังเงินบาทุอ่ัอันค่า ชว่ยหนุน 
เช่นกัน แต่์ในทุางบัญช่อัาจัม่ผู้ลข้าดทุุนอััต์รัา 
แลกเปล่�ยนทุ่�ยังไม่เกิดข่้�นจัรัิงรัาว 95 ล�านบาทุ  
และคาดกำาไรัสทุุธิ์ในไต์รัมาส 3/64 ทุ่� 442 ล�านบาทุ  
หากไมร่ัวมข้าดทุนุจัากอัตั์รัาแลกเปล่�ยน กำาไรัปกต์ ิ
คาดอัย่้ทุ่� 537 ล�านบาทุ เพิ�มข้่�น 14.0% จัากไต์รัมาสก่อัน  
และเพิ�มข่้�น 215.8% จัากช่วงเดย่วกันปกีอ่ัน ทุำารัะดับ 
ส้งสุดใหม่ต์่อัเนื�อังเป็นไต์รัมาสทุ่� 4
 ส่วนแนวโน�มไต์รัมาส 4/64 คาดยัง 

ธ์ุรักิจั จั่งม่ความซัีบซี�อันทุ่�จัะข้ยายการัลงทุุนให� 
เต์ิบโต์อัย่างชัดเจัน เมื�อัทุำาการัโอันกิจัการัต์่างๆ  
ต์ามหมวดหม้่แล�ว การัข้ยายธ์ุรักิจัจัะรัวดเรั็ว 
ในการัวางแผู้นธ์ุรักิจั และลดความซีับซี�อันได� 

มากยิ�งข้่�น
 สำาหรัับรัายได�ปี 64 บริัษััทุมั�นใจัจัะ 
สามารัถุทุำาได� 9,400 ล�านบาทุ ต์ามแผู้นทุ่�วางไว�  
แม�ว่ารัายได�ช่วงคร่ั�งหลงัข้อังปีน่�อัาจัจัะชะลอัตั์ว 
หากเทุย่บกับชว่งครั่�งปหีลงัปกีอ่ัน ซี่�งเปน็ไปต์าม 
กลไกต์ลาดและซี่ซีั�นธ์ุรักิจั
 ด�านฝ่่ายวิเครัาะห์หลักทุรััพย์ บล.กรุังศ์รั่  
เผู้ยว่า แนวโน�มกำาไรัสุทุธิ์ข้อัง ASIAN ม่โอักาส 
เต์ิบโต์ได�ด่ จัากความต์�อังการัอัาหารัสัต์ว์เล่�ยง 
ทุ่�เพิ�มข้่�น และการัฟ้�นต์ัวข้อังธ์ุรักิจัอัาหารัทุะเล
แช่แข็้ง นอักจัากน่� ยังได�ผู้ลบวกจัากเงินบาทุ 
อัอ่ันคา่ เนื�อังจัากมสั่ดสว่นรัายได�จัากการัส่งอัอัก
สง้รัาว 74% ดงันั�น ปรัะเมินกำาไรัป ี64 จัะเต์บิโต์ได�  
16% เทุ่ยบปีก่อัน แนะนำา “ซื้้�อ” รัาคาพื�นฐาน 
 22.20 บาทุ.

คงทุ่� ธ์ุรักิจั Fintech ม่แนวโน�มทุ่�จัะพัฒนาส่้ 
รัป้แบบทุ่�ก�าวหน�า และเปน็ Hybrid Pico Fintech  
เพื�อัเจัาะกลุ่มเป้าหมาย-ข้ยายฐานล้กค�าให� 
กว�างข้่�น

 ซ่ี�งมั�นใจัว่า การัเข้�าลงทุนุครัั�งน่� เปน็โอักาส
และจัะหนุนให�ม่ส่วนแบ่งรัายได�ธุ์รักิจัการัเงิน 
มากข่้�น ทุั�งน่� คาดวา่จัะรับัรั้�รัายได�ตั์�งแต์ไ่ต์รัมาส 4/64  
เป็นต์�นไป.

ทุรังต์ัวได�ต์่อัเนื�อังจัากไต์รัมาส 3 เพรัาะปัจัจััย 
ฤดก้าลและลก้ค�าใหม่ จัง่ปรับัปรัะมาณการักำาไรั 
ปกติ์ป ี64–65 ข่้�น 7.3% และ 8.4% เป็น 1,907 ล�าน 
บาทุ เพิ�มข้่�น 101.9% จัากชว่งเดย่วกนัปก่ีอัน และ 
เพิ�มเปน็ 2,033 ล�านบาทุ สว่นป ี65 เพิ�มข้่�น 6.6%  
จัากปี 64 โดยคงปริัมาณข้ายในปี 65 ไว�ทุ่�  
4.85 แสนต์นั จัากเปา้หมายข้อังบรัษิัทัุทุ่� 5.0 –5.1  
แสนต์ัน
 ผู้ลข้อังการัปรับัปรัะมาณการักำาไรัปี 65 ข้่�น  
สง่ผู้ลให�รัาคาเปา้หมายใหมอ่ังิ PER ทุ่� 10 เทุา่ เพิ�ม 
เปน็ 11.50 บาทุ ม ่Upside gain รัาว 49.4% ปจััจับุนั 
ซีื�อัข้ายทุ่� PER ปี 65 ต์ำ�าเพ่ยง 6.7 เทุ่า คงคำา
แนะนำา “ซื้้�อ”.

วรัญัรัชัต์ ์อัสัสานุุพงศ์์วรัญัรัชัต์ ์อัสัสานุุพงศ์์
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	 นายทวีีพงษ์์	วิีชััยดิิษ์ฐ	ผู้้�ว่ีาการการเคหะเแห่งชัาติิ	มอบหมาย	 
นายวิีญญา	สิิงห์อินทร์	รองผู้้�ว่ีาการฯ	พร�อมดิ�วียผู้้�บริหาร	แจกอาหาร 
ปรุงสุิกและนำ�าด่ิ�ม	จำานวีน	300	ชุัดิ	ให�กับผู้้�ประสิบอุทกภััยในโครงการ 
บ�านเอ่�ออาทรลพบุรี	 (ลำานารายณ์์)	 ติามนโยบายของพลเอก	 
ประยุทธ์์	จันทร์โอชัา	นายกรัฐมนติรี	และนายจุติิ	ไกรฤกษ์์	รมวี. 
กระทรวีงการพัฒนาสัิงคมและควีามมั�นคงของมนุษ์ย์	 โดิยมี	 
นายวิีชััย	ฉััติรยิ�งมงคล	นายกเทศมนติรตีิำาบลลำานารายณ์์	เข�าร่วีม 
กิจกรรม

	 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่่า	ประกันชีัวิีติ	ขอเชิัญทุกท่าน
ร่วีมสินุกกับกิจกรรมพิเศษ์	#เอ็มม่าห่วีงย้	บนแอปพลิเคชััน	 
TikTok	ที�จะให�ทกุท่านไดิ�รว่ีมสินกุกันง่ายๆ	เพียงถ่่ายคลปิวิีดีิโอ	 
และใชั�ฟิิลเติอร์	‘เอ็มม่าห่วีงย้’	พร�อมติิดิแฮชัแท็ก	#เอ็มม่าห่วีงย้	 
และ	#EmmaKTAXA	และเปิดิโพสิเป็นสิาธ์ารณ์ะ	บนบัญชีั	
TikTok	ของท่าน	เพ่�อลุ�นรับรางวัีลรวีม	350	รางวัีล	ม้ลค่ารวีม 
กว่ีา	270,000	บาท	ไดิ�ตัิ�งแต่ิวัีนที�	1-18	ติ.ค.	64	ประกาศรางวีลั 
ในวัีนที�	10	พ.ย.	64	และขอขอบคุณ์ทุกท่านที�ร่วีมสินุกกับ
กิจกรรมจนถึ่ง	20	ล�านวิีวี	ภัายใน	16	ชัั�วีโมง

q

qสุดดปัง! ยอดวิวทะลุ 20 ล้านใน 16 ชั่วโมง

การเคหะฯ ฟื้นฟูชุมชนบ้านเอื้ออาทรลพบุรี

5 มาต์รัการัหลกั ได�แก ่1) พกัชำารัะเงนิต์�น (Grace 
Period) สง้สุดนาน 6 เดือัน 2) พกัชำารัะทุั�งเงินต์�น
และดอักเบ่�ย ไม่เกิน 3 เดือัน 3) ยกเว�นการัเรั่ยก
เกบ็ดอักเบ่�ยผู้ดินดัชำารัะ สำาหรับัการัผู้ดินดัชำารัะ
ไม่เกิน 30 วัน 4)เพิ�มวงเงินหมุนเว่ยนชั�วครัาว 
สง้สดุ 20 %ข้อังวงเงนิ Working Capital เดมิและ
ไม่เกิน 10 ล�านบาทุ 5) วงเงินก้�สำาหรัับปรัับปรัุง  
ซี่อัมแซีม หรัือัซีื�อัทุดแทุนทุรััพย์สินข้อังกิจัการัทุ่�
เส่ยหายส้งสุด 20% ข้อังวงเงินรัวมเดิม ส้งสุด 
ไม่เกิน 10 ล�านบาทุ ผู้่อันชำารัะนานส้งสุด 7 ปี 
 นอักจัากน่� ในส่วนข้อังล้กค�าสินเชื�อัเพื�อั

SCBเรัง่ออกมาต่รัการัช่่วยเอสเอม็อี
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – SCB เดินิหนิา้ออกมาติรัการั 
พัเิศษัช่ัวยเหลุอ้ลุกูคา้เอส์เอม็อทีี์�อยู่ในิพ้ั�นิที์� 
ปรัะส์บอุท์กภยัจัาก “เติี�ยนิหมู่” ทั์�งผู้ปรัะกอบการั 
ที์�ไดร้ับัผลุกรัะท์บท์างติรังแลุะผลุกรัะท์บท์างออ้ม  
 นางพกิลุ ศ์รัม่หันต์ ์รัอังผู้้�จัดัการัใหญ่อัาวโุส 
ปรัะธ์านเจั�าหน�าทุ่�บรัิหารักลุ่มธุ์รักิจั เอัสเอั็มอั ่
ธ์นาคารัไทุยพาณิชย์ จัำากัด (มหาชน) หรัือั SCB 
เปดิเผู้ยว่า ธ์นาคารัพรั�อัมมใ่ห�ความช่วยเหลือัแก่ 
ลก้ค�าเอัสเอัม็อัข่้อังธ์นาคารัทุ่�อัย่้ในพื�นทุ่�ปรัะสบภยั 
นำ�าทุว่มจัากผู้ลกรัะทุบจัากพายุ “เติี�ยนิหมู”่ อัย่าง
เรัง่ดว่น ครัอับคลมุทัุ�งกลุม่ผู้้�ปรัะกอับการัทุ่�ได�รับั
ผู้ลกรัะทุบทุางต์รัง สถุานปรัะกอับการัทุ่�ต์ั�งอัย่้ใน
พื�นทุ่�ปรัะสบอัุทุกภัยและทุรััพย์สินข้อังกิจัการั 
ได�รัับความเส่ยหาย และกลุ่มผู้้�ปรัะกอับการัทุ่� 
ได�รับัผู้ลกรัะทุบทุางอั�อัม คอืั สถุานปรัะกอับการั 
ต์ั�งอัย่้นอักพื�นทุ่� แต์่ม่ค้่ค�าอัย่้ในพื�นทุ่�ปรัะสบ
อัุทุกภัยส่งผู้ลให�ธุ์รักิจัข้อังล้กค�าไม่สามารัถุ
ดำาเนินการัต์ามปกต์ิได�
 ทัุ�งน่� ธ์นาคารัจั่งอัอักมาต์รัการัพิเศ์ษัเพื�อั
ช่วยบรัรัเทุาความเดือัดรั�อันและคลายความ
กังวลใจัให�กับล้กค�าเอัสเอั็มอ่ัโดยทุันทุ่ ผู้่าน  

ผู้้�ปรัะกอับการัรัายย่อัย ม่การัช่วยเหลือัด�วย 
มาต์รัการัปรับัลดอัตั์รัาผู้อ่ันชำารัะต์อ่ังวด หรืัอัข้ยาย 
เวลาผู้่อันชำารัะยาวข้่�น
 อัย่างไรัก็ต์าม ธ์นาคารัจัะยังคงต์ิดต์าม
ปรัะเมินผู้ลกรัะทุบในรัะยะถุัดไปอัย่างใกล�ชิด  
หากสถุานการัณม์ค่วามรันุแรังและข้ยายวงกว�าง  
ก็พรั�อัมทุ่�จัะพิจัารัณาให�ความช่วยเหลือัล้กค�า 
ด�วยมาต์รัการัเพิ�มเต์ิมต์่อัไป เพื�อัช่วยสนับสนุนให� 
ผู้้�ปรัะกอับการัเอัสเอั็มอั่สามารัถุก�าวผู้่านช่วง
เวลาน่�ไปได�ด�วยด ่และเดนิหน�าธ์รุักิจัต่์อัได�อัย่าง
รัาบรัื�นและเต์ิบโต์ต์่อัไป

พิกุุล ศ์รีัมหันัุต์ ์พิกุุล ศ์รีัมหันัุต์ ์


