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นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ – SEAFCO รับังานใหม่่ 
เพิ่ิ�ม่อ่กี 3 โครังการั ม่ลูคา่รัาว 133.62 
ล้านบาท์ หนุน Backlog ที์�ม่ีอ่ยูู่่กว่า  
1.4 พิ่นัลา้นบาท์ พิ่รัอ้่ม่ลุน้รับังานใหม่่ 
เพิ่ิ�ม่เต่มิ่ช่ว่งต้่นปี ี65 อ่กีกว่า 600 ลา้นบาท์  
ด้้านโบรักเคาะเปี้ารัาคา 5.00 บาท์

นวิส์ ์คอ่นเนค็ท์์ – MTC เปีดิ้แผนปี ี65 ต่ั�งเปีา้ส์นิเช่่�อ่โต่ 30%  
ลยุู่ขยู่ายู่ส์าขาเพิิ่�ม่ 700 แหง่ ส์ว่นโคง้หลงัปี ี64 คงเป้ีาส์นิเช่่�อ่ 
โต่ 30% หลังด้ชั่นีรัายู่ได้ก้ารัเกษต่รั – เศรัษฐกิจในปีรัะเท์ศฟื้้�น  
กูรัูเช่ียู่รั์ “ซื้่�อ่” รัาคา 68.00 บาท์
 นายปริทิัศัน์ เพชริอำำาไพ ริอำงกริริมการิผู้้�จัดัการิ  
บริษิัทัั เมอืำงไทัย แคปปติอำล จัำากดั (มหาชน) หริอืำ MTC  
เปดิเผู้ยว่่า บริษิัทััฯ  ตั�งเปา้ป ี65 สินิเชื�อำจัะเตบิโตอำย่้ทั่�  
30% เช่นเด่ยว่กับปีน่�

TNP
รุุกขายออนไลน์

ป๊ั๊�มรุายได้้โต20%
นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - TNP จ่อ่ขอ่ 
ผู้ถื่อ่หุน้ไฟื้เขียู่วรัุกขายู่อ่อ่นไลน์  
ลั�นปีนีี�ม่สี์าขารัวม่ 38 แหง่ ด้นัรัายู่ได้้ 
โต่ 15-20% โบรักฯ  ช่ี�เปีา้ซื้่�อ่ 8 บาท์ 
 เภสิชักริหญิิงอำมริ พฒุิพิริิิยะ  
ริอำงกริริมการิผู้้�จัดัการิ บริษิัทัั ธนพริิยิะ  
จัำากดั (มหาชน) หริอืำ TNP เปดิเผู้ยว่่า  
บริิษััทัเตริ่ยมขอำอำนุมัติจัากผู้้�ถืือำหุ�น  
เพื�อำเพิ�มว่ัตถุืปริะสิงส์ิในการิดำาเนิน
ธุริกิจั
 โดยจัะเพิ�มในสิว่่นขอำงการิ
จัำาหน่ายสิินค�าผู่้านริะบบอำอำนไลน์  
ทั่�จัากเดิมปริะกอำบธุริกิจัค�าปล่ก 

 นายณริงค์ ทัศันนิพนัธ์ กริริมการิ 
ผู้้�จัดัการิใหญ่ิ บริษิัทัั ซ่ีฟโก� จัำากัด (มหาชน)  
หรืิอำ SEAFCO เปดิเผู้ยว่า่ บริษิัทััได�มก่าริ 
ริบังานใหม่ในเดือำนต.ค. 64 เข�ามาจัำานว่น  
3 โคริงการิ ม้ลค่าริว่มปริะมาณ 133.62  
ล�านบาทั

 ประจำ�วันที่ 12 ตุล�คม 2564

GLORY พิ่รั้อ่ม่เท์รัด้
 บมจั.ริุง่เริอืำงตลอำดไป  
หริือำ GLORY กำาหนดริาคา IPO  หุ�นละ  2.80  บาทั   
เปดิให�จัอำงซีื�อำ  ว่นัทั่� 12, 14-15 ต.ค.น่� โดยม ่ บล.ฟนินัซีา่ 
เป็นผู้้�จััดการิการิจััดจัำาหน่ายและริับปริะกัน 
การิจัำาหน่าย และ  บล.ฟินันเซ่ีย ไซีรัิสิ เป็นผู้้�ร่ิว่ม 
จัดัจัำาหนา่ย  คาดเข�าเทัริดตลาดหลกัทัริพัย ์ mai  ว่นัท่ั�   
25  ต.ค.  64  น่�

SEAFCOสอยงานใหม่133ล.
โบรุกส่องผลงานQ4/64ฟื้้�นตัว

MTC
ขยายสาขาเพิ่่�ม700แห่่ง เชีียร์์‘ซื้้�อ’ เคาะเป้้า68บาท  

ด้นัสนิเช่ื่�อปั๊6ี5โต30%

ปริทิัศัน์ ์เพชริอำำ�ไพปริทิัศัน์ ์เพชริอำำ�ไพ
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ธนาคารกรุงเทพ อันดับ 1 “ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด”

 โดยยังคงมุ่งเน�นการิเติบโตขอำงพอำริ์ต
สิินเชื�อำผู่้านการิขยายสิาขาอำย่างต่อำเนื�อำง  
โดยบริิษััทัม่แผู้นขยายสิาขาอ่ำกไม่น�อำยกว่่า  
700 สิาขาต่อำปี พริ�อำมตั�งเป้าหมายม่สิาขา
มากกว่่า 7,000 สิาขาภายใน 3 ปีข�างหน�า
 ส่ิว่นแผู้นดำาเนนิงานในโค�งสิดุทั�ายขอำง
ปี 64 บริิษััทัฯ  ยังคงเป้าหมายสิินเชื�อำเติบโตทั่�  

แบ่งเป็น โคริงการิฟ้�นฟ้เมือำงชุมชนดินแดง 
ริะยะท่ั� 2, โคริงการิอำาคาริ P5 (บางสิว่่น) และ
ฟอำริั�ม (3 ต�น) สิำาหริับโคริงการิ ว่ัน แบงค็อำก,  
โคริงการิศ้นย์ริาชการิกริะทัริว่งมหาดไทัย  
(งานเสิาเข็มเจัาะ) ถื.เจัริิญินคริ  
 ทัั�งน่� บริิษััทัคาดหว่ังว่่าผู้ลการิดำาเนินงาน 

และค�าส่ิงสินิในริป้แบบอำอำฟไลน์ ซี่�งจัะสินับสินุน 
ให�การิดำาเนินธุริกิจัขอำงบริิษััทัม่คว่ามคริบว่งจัริ  
สิอำดคล�อำงกบัยคุสิมัยมากยิ�งข่�น เบื�อำงต�น  คาด
ภายในสิิ�นปนี่�กริะบว่นการิต่างๆ  จัะแล�ว่เสิร็ิจั  
และพริ�อำมเริิ�มดำาเนินการิต่อำไป
 ขณะทั่�สิาขาริว่มภายใต�ชื�อำ “ธนพิ่ริัยิู่ะ”  
ภายในป ี64 จัะมร่ิว่มทัั�งสิิ�น 38 สิาขา โดยปริะเมนิ 
ปีน่�ยอำดขายสิาขาจัะเติบโตข่�นเป็นตัว่เลข  
2 หลัก จัากก่อำนน่�่ช่ว่งโควิ่ดริะบาดรุินแริง 
ยอำดขายสิาขาเดิมตดิลบ 2-3% ดงันั�น  ริายได� 
ปี 64 คาดจัะเติบโต 15-20% จัากปีก่อำน
 สิ่ว่นปี 65 บริิษััทัคาดจัะเปิดสิาขาเพิ�ม 
มากกว่่า 6 แห่ง โดยจัะก่อำสิริ�างในพื�นทั่�  
ทั่�บริษิัทััซีื�อำท่ั�ดนิมากอ่ำนหน�าน่� ริว่มถ่ืงเปน็การิ

MTC

SEAFCO

TNP

30% หลังจัากยอำดลก้หน่�คงค�าง 8 เดือำน เติบโต 
กว่่า 26% ซี่�งเปน็การิเติบโตด�ว่ยสิดัสิว่่นเทัา่ๆ กนั 
ในทัุกปริะเภทัสิินเชื�อำ
 ปจััจัยัหนนุทั่�สิำาคญัิมากจัากดัชน่ริายได� 
เกษัตริกริท่ั�เพิ�มมากข่�น ริว่มถ่ืงแนว่โน�มขอำง
เศริษัฐกิจัในไทัยช่ว่งคริ่�งปีหลัง 64 ม่ทิัศทัาง 
การิฟ้�นตัว่ ปริะกอำบกับม่คว่ามต�อำงการิ 
เงนิทุันหมุนเว่ย่นเพื�อำปริะกอำบอำาชพ่เพิ�มสิง้ข่�น 
 ด�าน  บล.ทัิสิโก� ปริะเมินแน�ว่โน�มธุริกิจั 

ในไตริมาสิ 4/64 จัะกลับมาฟ้�นตัว่เล็กน�อำย
เมื�อำเท่ัยบกับไตริมาสิ 3/64 เนื�อำงจัากจัะมก่าริ 
ริบัริ้�ริายได�จัากการิส่ิงมอำบงานเข�ามาเต็มไตริมาสิ  
โดยปัจัจัุบันบริิษััทัม่งานในมือำ (Backlog)  
อำย่้ริาว่ 1,400 – 1,500 ล�านบาทั ริว่มทัั�งยังมง่าน 
ทั่�ริอำผู้ลการิปริะม้ลอำ่กหลายโคริงการิ คิดเป็น 
มล้ค่าริว่มปริะมาณ 7,600 ล�านบาทั ซี่�งคาดหวั่งว่่า 
ในช่ว่งต�นปี 65 จัะมก่าริริบังานใหม่เข�ามาเพิ�มเตมิ 

MTC หลงัจัากทั่�มก่าริเตบิโตส้ิงมา 6 ป ีคาดว่่า
ปนี่�ผู้ลปริะกอำบการิจัะเตบิโตเพ่ยง 4% ขณะท่ั�
สิินเชื�อำเพิ�มข่�น 28.1% เนื�อำงมาจัากอำตัริากำาไริ
ทั่�ลดลง และต�นทันุการิดำาเนนิงานทั่�เพิ�มข่�นใน
ช่ว่งคริ่�งปีหลัง 64 จัากการิคว่บคุมคุณภาพ
สิินทัรัิพย์ในช่ว่งโริคริะบาด และคาดว่่าริาย
ได�ทั่�เพิ�มข่�นจัะกลับมาหนุนผู้ลปริะกอำบการิ
ในปหีน�าเป็นต�นไป  แนะนำา “ซ่ื้�อ่” ริาคาเหมาะ
สิมทั่� 68.00 บาทั

คิดเป็นม้ลค่าริาว่ 600 – 700 ล�านบาทั
 นกัว่เิคริาะหห์ลกัทัรัิพย์ บริษิัทััหลักทัริพัย์  
ทัสิิโก� จัำากดั ริะบวุ่่า ฝ่า่ยว่จิัยัยงัคงคำาแนะนำา  
“ถือ่่” สิำาหรัิบหุ�น SEAFCO โดยปริะเมินริาคา 
เปา้หมายไว่�ท่ั� 5.00 บาทั แม�คาดว่่าผู้ลปริะกอำบการิ 
ในไตริมาสิ 3/64 จัะขาดทัุนมากข่�นเนื�อำงจัาก
ผู้ลกริะทับจัากการิลอ็ำกดาว่น ์ริว่มทัั�งการิริบัริ้�
ริายได�สิว่่นใหญิจ่ัะมาจัากโคริงการิขนาดเลก็  
แต่ปริะเมินว่่าผู้ลปริะกอำบการิจัะด่ข่�นเล็กน�อำย 
ในไตริมาสิ 4/64 จัากโคริงการิ Central 
Embassy และโคริงการิใหญ่ิอำ่กโคริงการิทั่�
คว่ริจัะเริิ�มสิริ�างช่ว่งดังกล่าว่
 ขณะท่ั�คาดว่่า SEAFCO จัะชนะการิ
ปริะม้ลโคริงการิภาครัิฐบางโคริงการิในช่ว่ง
ไตริมาสิ 4/64 แต่คาดว่่าจัะเริิ�มเริ็ว่สิุดในช่ว่ง
ไตริมาสิ 1/65 ซี่�งในแง่ด่คือำการิขาดแคลน
แริงงานคว่ริคล่�คลายในไม่ช�า เนื�อำงจัาก
กริะทัริว่งแริงงานได�กำาหนดนโยบายอำนุญิาต
ให�แริงงานต่างชาติกลับเข�าปริะเทัศได�

เช่าพื�นท่ั� ทั่�ม่ศักยภาพในการิสิริ�างริายได� 
ในริะดับสิ้ง
 นอำกจัากน่�  บริิษััทัยังมอำงหาโอำกาสิ 
ในการิเข�าซีื�อำกิจัการิและร่ิว่มทุัน ซี่��งขณะน่� 
อำย้่ในขั�นตอำนการิศ่กษัาในธุริกิจัทั่�เอำื�อำปริะโยชน ์

ต่อำธุริกิจัเดิม หริือำดำาเนินธุริกิจัใกล�เค่ยงกับ
ขอำงบริิษััทั
 ด� า น ฝ่่ า ย วิ่ เ ค ริ า ะ ห์ ห ลั ก ทั ริั พ ย์  
บล.โนม้ริะ พัฒินสิิน แนะนำา “ซื้่�อ่” โดยให�
ริาคาเป้าหมาย 8 บาทั

ณรงค์ ์ทัศันนิพันัธ์ ์ณรงค์ ์ทัศันนิพันัธ์ ์

เภสัชักรหญิงิอมร พุัฒิพิิัริยะ  เภสัชักรหญิงิอมร พุัฒิพิิัริยะ  



 พลเรืือตรีืดุุลยพัฒน์์ ลอยรัืตน์์ เจ้้ากรืมสวััสดิุการืทหารืเรืือ รัืบมอบ 
กรืมธรืรืม์ปรืะกัน์ชีีวิัตหม่�แบบ “เฉพาะกิจ” จ้ากน์ายสวััสดิุ� น์ฤวัรืวังศ์์  
รืองกรืรืมการืผู้่้จั้ดุการืใหญ่� บริืษััท ไทยปรืะกัน์ชีีวิัต จ้ำากัดุ (มหาชีน์)  
เพื�อให้ควัามคุ้มครืองกำาลังพลของกองทัพเรืือ ที�ปฏิิบัติหน้์าที�ใน์พื�น์ที�  
3 จั้งหวััดุชีายแดุน์ภาคใต้ และชีายแดุน์ภาคตะวััน์ออก (จั้น์ทบุรีืและตรืาดุ)  
หรืือสังกัดุหน์�วัยปฏิิบัติการืทุ�น์รืะเบิดุดุ้าน์มนุ์ษัยธรืรืม กองทัพเรืือ หรืือ 
หน์�วัยปฏิิบัติการืทุ�น์รืะเบิดุดุ้าน์มนุ์ษัยธรืรืม ที� 2 ต�อเนื์�องเป็น์ปีที� 17
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 ดุรื.ทวีัลาภ ฤทธาภิรืมย์ กรืรืมการืผู้่้ชี�วัยผู้่้จั้ดุการืใหญ่� ธน์าคารืกรุืงเทพ  
จ้ำากัดุ (มหาชีน์) รัืบมอบรืางวััลเกียรืติยศ์ ใน์ฐาน์ะธน์าคารืที�ไดุ้รัืบควัาม
น์�าเชืี�อถืือและไว้ัวัางใจ้จ้ากผู้่้บริืโภค ปรืะจ้ำาปี 2021 โดุยมีคะแน์น์อัน์ดัุบ 1  
ใน์หมวัดุ “ธนาคารและบริการทางการเงิน” จ้ากการืสำารืวัจ้วิัจั้ยใน์
โครืงการื 2021 Thailand’s Most Admired Brand and Why We Buy?  
โดุยนิ์ตยสารื BrandAge ซ่ึ่�งดุำาเนิ์น์การืต�อเนื์�องมาเป็น์ปีที� 21 รืางวััลดัุงกล�าวั 
สะท้อน์ถ่ืงควัามน์�าเชืี�อถืือของแบรืน์ด์ุและปัจ้จั้ยใน์การืตัดุสิน์ใจ้ซืึ่�อหรืือ
ใช้ีบริืการืของผู้่้บริืโภคทั�วัปรืะเทศ์

q
qธนาคารกรุงเทพ อันดับ 1 “ธนาคารที่น่าเชื่อถือที่สุด”

ไทยประกันชีวิต คุ้มครองกำาลังพลกองทัพเรือ

 สิำาหรัิบแนว่โน�มตลาดหุ�นไทัยไตริมาสิ 4/64  
โดยปกติแล�ว่ไตริมาสิ 4 เป็นไตริมาสิทั่�แข็งแกริ่ง 
และผู้ลตอำบแทันเป็นบว่ก โดยให�ผู้ลตอำบแทันเฉล่�ย 
4% และปริบัตวั่เพิ�มข่�นเกอืำบ 60% ในชว่่งเว่ลาดงักลา่ว่  
เมื�อำอิำงกับข�อำม้ลในอำด่ต นอำกจัากน่�ไตริมาสิ 4  
ยังเป็นไตริมาสิท่ั�ด่ทั่�สุิดสิาหริับหุ�นทั่�ม่ beta ส้ิง  
เชน่ หุ�นขนาดเลก็ หุ�นคุณค่า และหุ�นวั่ฏจักัริ แตค่ริั�งน่� 
อำาจัจัะแตกต่างอำอำกไป โดยมส่ิาเหตุมาจัากคว่าม 
กังว่ลเก่�ยว่กับภาว่ะ stagflation แริงกดดันด�าน 

SCBSแนะกลยุทธ์ล์งทนุไตรุมาส4
นวิส์ ์คอ่นเน็คท์ ์– SCBS ม่อ่งวฏัจกัรัเศรัษฐกิจ 
เปีลี�ยู่นจากภาวะ Reflation เข้าส์ู่ Stagflation 
ปีรัะเม่นิรัะดั้บเหม่าะส์ม่ขอ่ง SET Index ปี ี65  
อ่งิกบัปีจัจยัู่พิ่่�นฐานอ่ยูู่ที่์� 1,600 จดุ้ แนะถือ่่ครัอ่ง 
หุ้นขนาด้ใหญ่่และกลุ่ม่หุ้นเช่ิงรัับท์ี�กำาไรัเต่ิบโต่ 
แข็งแกรั่ง
 นายสิุกิจั อำุดมศิริิกุล กริริมการิผู้้�จััดการิ  
Chief Research Officer บริษิัทััหลกัทัริพัย ์ไทัยพาณชิย์  
จัำากดั (SCBS) เปดิเผู้ยว่า่ ว่ฏัจักัริเศริษัฐกจิักำาลงั
จัะเปล่�ยนจัากภาว่ะ Reflation สิ้ภ่าว่ะ Stagflation  
หริือำเศริษัฐกิจัชะลอำตัว่แต่เงินเฟ้อำปริับเพิ�มข่�น  
ตลาดปริับลดมุมมอำงเก่�ยว่กับการิเติบโตลง เนื�อำงจัาก 
การิริะบาดขอำงไว่รัิสิโคว่ิด-19 สิายพันธ์ุเดลตา 
และการิเติบโตขอำงจั่น
 ขณะทั่�ปรัิบเพิ�มคาดการิณ์อำัตริาเงินเฟ้อำ
สิบืเนื�อำงมาจัากการิหยดุชะงกัขอำงหว่่งโซีอ่ำปุทัาน 
อำงคป์ริะกอำบคว่ามกงัว่ลทั่�ทัำาให�เศริษัฐกจิัชะลอำตวั่ลง  
คือำ คว่ามเสิ่�ยงจัากไว่ริัสิสิายพันธ์ุเดลต�าและ
บริิษััทัอำสิังหาริิมทัริัพย์ริายใหญิ่ขอำงจั่นริว่มถ่ืง
การิปริับลดว่งเงิน QE ขอำงเฟด

มาริจิ์ั�น QE tapering และคว่ามเสิ่�ยงด�านการิเมือำง 
ทั่�สิ้งข่�นซี่�งอำาจัทัำาให�ตลาดเกิดคว่ามผู้ันผู้ว่นใน
ไตริมาสิน่�
 ดังนั�น เพื�อำเตริ่ยมริับมือำกับคว่ามผู้ันผู้ว่น 
ทั่�เพิ�มข่�น จัง่แนะนำาให�คงการิถืือำคริอำงหุ�นขนาดใหญิ ่
และกลุ่มหุ�นเชงิริบัทั่�กำาไริมแ่นว่โน�มเตบิโตอำยา่ง
แข็งแกริ่งและงบดุลแข็งแริงเพื�อำลดคว่ามผู้ัน  
โดยหุ�นแนะนำาคือำ  BEM, KCE, OSP, SECURE 
และ ZEN
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