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ยังัมีีวงเงนิสิินเช่ื่�อ2.1หมี่�นล.ยังัมีีวงเงนิสิินเช่ื่�อ2.1หมี่�นล. รุุกตลาดหลังคลายัล็อคดาวน์รุุกตลาดหลังคลายัล็อคดาวน์

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - BGC ประเมิินิดีมีิานิด์ีบรรจุุภัณัฑ์แ์ก้้ว 
ไตรมิาส์ 4/64 ฟื้้�นิตัวแก้ร่ง ปรับโมิเดีลธุุรกิ้จุส่่์  
Total Packaging Solutions เพิ่ิ�มิรายไดีจุ้าก้พิ่อรต์ 
บรรจุุภััณฑ์์ท์ี�หลาก้หลาย
	 นายศิลิปรัตัน	์วััฒนเกษตรั	ปรัะธานเจ้า้หนา้ท่ี่�
บรัหิารั	บรัษิทัี่	บจ่้	่คอนเที่นเนอรั	์กลา๊ส	จ้ำากดั	(มหาชน)	 
หรัอื	BGC	เปดิเผยวัา่	บรัษิทัี่คาดผลดำาเนนิงานไตรัมาส	4/64	 
มแ่นวัโนม้ที่่�ด	่และมโ่อกาสเตบิโตใกลเ้คย่งไตรัมาส	1/64	 
ที่่�มร่ัายไดจ้้ากการัขาย	3,020	ลา้นบาที่และกำาไรัสทุี่ธิ	 
182	ล้านบาที่	และปรัะเมินผลดำาเนินงานปี	64

กำำ�ไร9เดืือนโต15%

บวัหลวงมิอบชุดุีตรวจุ ATK  -	นายชาตศิิริั	ิโสภณพนชิ	กรัรัมการัผ้จั้้ดการัใหญ่่	 
ธนาคารักรัุงเที่พ	จ้ำากัด	(มหาชน)	มอบชุดตรัวัจ้	Antigen	Test	Kit	พรั้อมกล่อง	 
“บวัหลวงหว่งใย” เพื�อสง่ตอ่เวัชภณัฑ์์และสิ�งของจ้ำาเปน็สำาหรับัดแ้ลผ้ป้ว่ัยโควัดิ-19	 
อาการัไม่รัุนแรัง	ที่่�พักรัักษาตัวัแบบแยกกักตัวัที่่�บ้าน	หรัือแยกกักตัวัในชุมชน	รัวัม
ที่ั�งสิ�น	6,000	ชุด

BGCหวัังผลง�นโค้ง้ท้�้ยฟื้้�นตวัั
ปรบัโมเดืลธุรุกิำจหนุนร�ยไดืแ้กำรง่

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - K ปัก้ธุง 
ก้ลับมิาจุ่ายปันิผลงวดีปี 65  
ลั�นิพิ่ลิก้ก้ำาไรชุัวร์ ส์่วนิรายได้ี 
โตต่อเนิ่�อง จุาก้ปีนิี�คาดีปิดีไดี้  
850 ลา้นิบาท์ ระบุผลงานิ Q4/64  
พิ่ีคส์ุดีของปี
	 นายวังศิกรั	พเิศิษสทิี่ธิ�	นกั
ลงทุี่นสัมพันธ์	 บรัิษัที่	 คิงส์เมน	 
ซี.่เอม็.ท่ี่.ไอ.	จ้ำากดั	(มหาชน)	หรัอื	K	 
เปิดเผยวั่า	บรัิษัที่เตรั่ยมกลับมา 
จ้า่ยปนัผลใหกั้บผ้ถื้ือหุน้ตามปกติ	 
โดยจ้ะเรัิ�มงวัดแรักปี	65
	 ที่ั� งน่� 	 นโยบายปันผล 
ของบรัิษัที่อย่้ท่ี่�	 30%	ของกำาไรั
สุที่ธิ

Kลั�น
พลิกำมีกำำ�ไรชััวัร์
กำลับม�จ่�ยปันผล

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - KTC โชุวง์วดี 9 เดีอ่นิ ก้ำาไรส์ทุ์ธุโิต 15.4% อย่ที่์� 4,631 ลา้นิบาท์  
ส์ว่นิไตรมิาส์ 3 ขยายตวั 7.9% เตรยีมิรุก้กิ้จุก้รรมิก้ารตลาดีทุ์ก้ผลติภััณฑ์์ก้ารเงนิิ  
หลังรัฐผ่อนิคลายมิาตรก้ารล็อคดีาวนิ์
	 นายรัะเฑ่์ยรั	ศิรัม่งคล	ปรัะธานเจ้า้หนา้ที่่�บรัหิารั	บรัษิทัี่	บตัรักรังุไที่ย	จ้ำากดั	(มหาชน)	 
หรัือ	KTC	เปิดเผยวั่า	ผลปรัะกอบการัสิ�นสุดวัันที่่�	30	ก.ย.	64	

ระเฑียีร ศรมีงคล ระเฑียีร ศรมีงคล 
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เท่ี่ยบกบัชว่ังเดย่วักนัป	ี63	เคที่ซ่ีม่ก่ำาไรัสว่ันท่ี่�เปน็ของ 
บรัษิทัี่สำาหรับั	9	เดอืนแรัก	4,631	ลา้นบาที่	เพิ�มข้�น	 
15.4%	 และม่กำาไรัสุที่ธิในไตรัมาส	 3	 เที่่ากับ	 
1,317	ล้านบาที่	เพิ�มข้�น	7.9%
	 แม้วัา่งวัด	9	เดอืนปี	64	รัายได้รัวัมจ้ะลดลง	 
3.4%	อย้่ที่่�	15,930	ล้านบาที่	แต่บรัิษัที่สามารัถื
บรัหิารัจ้ดัการัคา่ใช้จ้า่ยรัวัมให้ลดลง	12.0%	อย่้ที่่�	 
10,097	ล้านบาที่	จ้ากการัลดค่าใชจ้้า่ยที่างการัเงิน 
ลง	 7.5%	และผลขาดทุี่นด้านเครัดิตท่ี่�คาดว่ัา 
จ้ะเกดิข้�นลดลง	28.9%	อ่กที่ั�งม่รัายได้หน่�ส้ญ่ได้

ยอดขายจ้ะเติบโตจ้ากปีก่อนเล็กน้อย	ส่วันปี	65	
เชื�อวั่าจ้ะเติบโตในที่ิศิที่างที่่�ด่ข้�น
	 ขณะที่่�บริัษัที่ยังม่การัปรัับโมเดลธุรักิจ้	
จ้ากผ้้ผลติและจ้ำาหนา่ยบรัรัจุ้ภณัฑ์์แกว้ั	ส้่	Total 

ดังนั�น	ปีหน้า	บรัิษัที่มั�นใจ้วั่าจ้ะพลิกม่กำาไรัสุที่ธิ
อย่างแข็งแกรั่ง	ตามงานออกแบบและตกแต่ง
งานที่่�เข้ามาจ้ำานวันมาก	รัวัมถื้งงานแสดงสินค้า
และนิที่รัรัศิการัที่่�ส้งข้�น
 โดยขณะน่�บรัษิทัี่มง่านรัอรับัรั้ร้ัายได	้(Backlog)	 
รัวัมอย่้ท่ี่�	374	ลา้นบาที่	จ้ะรับัรั้ใ้นชว่ังท่ี่�เหลอืของปน่ี� 
บางสว่ัน	เบื�องตน้คาดรัายไดป้	ี64	จ้ะอย่้ที่่�	850	ล้านบาที่	 
เพิ�มข้�นจ้ากปีก่อนที่่�ม่รัายได้	627.67	ล้านบาที่	
สว่ันรัายได้ปี	65	บรัษิทัี่มั�นใจ้ว่ัาจ้ะมก่ารัเติบโตได้ 
อย่างโดดเด่นกวั่าปีน่�อย่างแน่นอน
	 ส่วันแนวัโน้มผลการัดำาเนินงานเฉพาะ

KTC

BGC

K

รัับคืนอย้่ในอัตรัาเพิ�มข้�น	5.9%
	 “คาดวั่าสถืานการัณ์จ้ะม่แนวัโน้มท่ี่�ด่ข้�น	 
หลังจ้ากรััฐบาลผ่อนคลายมาตรัการัควับคุม
เรืั�องการัเดินที่างและการัปฏิิบัติตัวัในบางพื�นท่ี่�
ที่่�ม่ควัามเส่�ยงส้ง	 ท่ี่�จ้ะเรัิ�มม่การัเปิดปรัะเที่ศิใน 
วัันที่่�	1	พ.ย.	น่�	น่าจ้ะสง่ผลดต่่อปรัมิาณการัใช้จ้า่ย 
ผ่านบัตรั	และการัเติบโตของพอร์ัตล้กหน่�ท่ี่�จ้ะ
กลับมาเติบโตได้”	นายรัะเฑ์่ยรั	กล่าวั
 ที่ั�งน่�	ในชว่ัง	8	เดอืนท่ี่�ผา่นมา	เคท่ี่ซีม่ส่ดัสว่ัน 
ของลก้หน่�บตัรัเครัดติเท่ี่ยบกบัอตุสาหกรัรัมอย่้ท่ี่�	 
13.5%	ปรัมิาณการัใช้จ้า่ยผา่นบัตรัเครัดิตลดลง	1.5%	 
(อุตสาหกรัรัมหดตัวั	2.1%)	และม่สัดส่วันล้กหน่�

Packaging	Solutions	เพิ�มพอรัต์สนิคา้ที่่�หลากหลาย	 
เช่น	บรัรัจ้ภุณัฑ์์กรัะดาษ,	ขวัด	PET,	ฟิิลม์พลาสตกิ,	 
ฝาพลาสติก,	หลอดฟิรั่ฟิอรั์ม	เป็นต้น
	 ล่าสุด	 ได้ลงทีุ่นขยายกำาลังการัผลิตถุืง
บรัรัจุ้ภัณฑ์์ชนิดอ่อน	 เพื�อเพิ�มโอกาสต่อยอด
ส้่การัผลิตและจ้ำาหน่ายบรัรัจุ้ภัณฑ์์พลาสติก 

ชนดิออ่น	(Flexible	Packaging)	รัองรับัการัเขา้ส้่ 
ธุรักิจ้กลางนำ�าและเพิ�มควัามหลากหลายในการั 
นำาเสนอสินค้า	คาดวั่ากลุ่มสินค้าบรัรัจุ้ภัณฑ์์อื�น	 
จ้ะสรัา้งรัายได้ใหแ้กบ่รัษิทัี่ในปนี่�กวัา่	1,000	ล้านบาที่	 
คิดเป็นสัดส่วัน	 10-15%	 ของรัายได้จ้ากการั 
ขายรัวัม
	 นอกจ้ากน่�	 บรัิษัที่ได้ขยายการัลงทีุ่น 
กอ่สรัา้งเตาหลอมแกว้ัแหง่ใหมใ่นโรังงาน	จ้.รัาชบรุั่	 
และขยายกำาลังการัผลิตในโรังงาน	จ้.ปรัาจ้่นบุรั่	 
คาดจ้ะแล้วัเสร็ัจ้ในปี	 66	 จ้ะส่งผลให้ม่กำาลัง 
การัผลิตรัวัมทีุ่กโรังงานเพิ�มข้�นอ่ก	 12%	 จ้าก	 
3,495	ตันต่อวััน	เป็น	3,935	ตันต่อวััน	สามารัถื 
เพิ�มยอดขายได้อ่กปีละกว่ัา	 1,000	 ล้านบาที่	 
สนับสนุนเป้าหมายรัะยะยาวัที่่�จ้ะเติบโต 
ก้าวักรัะโดดด้วัยเป้าหมายเพิ�มรัายได้อ่กกวั่า 
เที่่าตัวั	จ้ากกวั่า	11,000	ล้านบาที่	ในปีที่่�ผ่านมา	 
เป็น	25,000	ล้านบาที่	ภายในปี	68

งวัดไตรัมาส	 4/64	 มองว่ัาจ้ะเป็นช่วังท่ี่�เติบโต
มากท่ี่�สดุของป	ีจ้ากงานจ้ำานวันมากท่ี่�มก่ารัเลื�อน
จ้ากชว่ังตน้ปมีาเรัิ�มในชว่ังน่�แที่น	ซี้�งบรัษิทัี่จ้ะเรัิ�ม
ที่ยอยรัับรั้้รัายได้เข้ามาได้ที่ันที่่	

		 ทัี่�งน่�	 กลุ่มล้กค้าหลักของบรัิษัที่จ้ะเป็น	
กลุ่มการัเงิน,	กลุ่มยานยนต์	 เป็นต้น	ซี้�งขณะน่� 
ม่การัฟิ้�นตัวัและม่การัลงทีุ่นที่่�ส้งข้�น	จ้้งส่งผลบวัก 
ต่อบรัิษัที่โดยตรัง.

สนิเชื�อบคุคลเที่ย่บกับอตุสาหกรัรัมเท่ี่ากับ	4.3%
	 โดยบริัษัที่ฯ	 ยังม่วังเงินสินเชื�อคงเหลือ	 
(Available	Credit	Line)	จ้ำานวัน	21,250	ล้านบาที่	 
ตน้ที่นุการัเงนิสำาหรับังวัด	9	เดอืนอย่้ท่ี่�	2.64%	และ
อัตรัาส่วันของหน่�สินต่อส่วันของผ้้ถืือหุ้นอย่้ที่่�	
2.21	เที่า่	ตำ�ากวัา่ภารัะผก้พันที่่�กำาหนดไวัท่้ี่�	10	เที่า่ 
 สำาหรัับที่ิศิที่างการัที่ำาธุรักิจ้ในช่วังไตรัมาส 
สดุที่า้ยของป	ี64	นอกเหนอืจ้ากการัคดัสรัรัผลติภัณฑ์์	 
บรัิการัและกิจ้กรัรัมการัตลาด	 เพื�อตอบโจ้ที่ย์
ควัามต้องการัท่ี่�หลากหลายของสมาชิกแล้วั	 
เคท่ี่ซีย่งัมุง่เนน้การับรัหิารัพอรัต์ลก้หน่�ท่ี่�มค่ณุภาพ 
ในทีุ่กธุรักิจ้ตลอดกรัะบวันการั.

ศิิลปรัตัน์ ์วัฒัน์เกษตรั ศิิลปรัตัน์ ์วัฒัน์เกษตรั 
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 บริิษััท ไทยปริะกัันชีีวิิต จำำ�กััด (มห�ชีน) และน�งส�วิภ�สินี ปรีิชี�ธน�พล  
กัริริมกั�ริและเลข�นุกั�ริ มูลนิธิหน่�งคนให้ หล�ยคนรัิบ พร้ิอมทีมฝ่่�ยข�ย 
จิำตอ�ส�ในพ้�นที� มอบถุุงยังชีีพช่ีวิยเหล้อ ผูู้้ปริะสบอุทกัภัยในจัำงหวัิดชัียภูมิ  
และจัำงหวัิดสุโขทัย พร้ิอมกัันนี�ได้มอบอุปกัริณ์์ทำ�ควิ�มสะอ�ดและ 
ร่ิวิมกิัจำกัริริม Big Cleaning Day พ้�นที�สำ�นักัง�น กัศน.จำงัหวัิดสุโขทัย และ 
ที�พักัสงฆ์์ เกีัยริติกัวิิน อำ�เภอเม้องสุโขทัย จัำงหวัิดสุโขทัย เพ้�อฟ้ื้�นฟูื้สถุ�นที� 
ซ่ึ่�งปริะสบควิ�มเสียห�ยจำ�กัเหตุอุทกัภัย

 กัลุ่มธุริกิัจำโคค�-โคล่� ในปริะเทศไทย อันปริะกัอบไปด้วิย บริิษััท 
ไทยนำ��ทิพย์ จำำ�กััด บริิษััท ห�ดทิพย์ จำำ�กััด (มห�ชีน) และบริิษััท โคค�-โคล่�  
(ปริะเทศไทย) จำำ�กััด เปิดตัวิ ‘โค้้ก ไม่่มี่น้ำำ��ต�ล กล่�น้ำเชอร์์รี์’ ซ่ึ่�งเป็นกัลิ�นยอดนิยม 
ที�คริองใจำแฟื้น ‘โค้้ก’ ในสหรัิฐอเมริิกั�[1] ให้ชี�วิไทยได้ลิ�มลองริสชี�ติ 
ที�ผู้สมผู้ส�นควิ�มอร่ิอยซ่ึ่�ของโค้กั ไม่มีนำ��ต�ล กัับกัลิ�นหอมหวิ�นของเชีอร์ิรีิ 
ได้อย่�งลงตัวิ ยกัริะดับควิ�มสดช้ี�น อร่ิอยฟิื้นกัลิ�นเชีอร์ิรีิ แบบไม่มีนำ��ต�ล 

q

qโค้ค้�-โค้ล่� ส่ง ‘โค้้ก ไม่่ม่ีน้ำ�ำ�ต�ล ใหม่่ กล่�น้ำเชอร์์ร์ี’

ม่อบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ปร์ะสบอุทกภัย

การัชำารัะเงินรัะดับโลกซี้�งถืือเป็นสองในหลาย
พันธมิตรัที่่�กรัุงศิรั่	 และ	MUFG	 ได้รั่วัมพัฒนา 
นวัตักรัรัมใหม่ๆ 	สำาหรับัลก้คา้เสมอ	บรักิารัดงักลา่วั 
อย่้ภายใต้	Regulatory	Sandbox	ของธนาคารั
แห่งปรัะเที่ศิไที่ย
	 ด้านนางยิ�งลักษณ์	 คงคาสัย	 ปรัะธาน 
คณะเจ้า้หนา้ท่ี่�ดา้นธุรักรัรัมการัเงนิ	BAY	กล่าวัวัา่	 
บรัิการัโอนเงินต่างปรัะเที่ศิผ่าน	Krungsri	Biz	 
Online	ได้รัับการัออกแบบมาให้สามารัถืตอบโจ้ที่ย ์

BAYเปิดืโอนเงินต่�งประเท้ศผ่�นKBOL
นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – BAY เปิดีตัวนิวัตก้รรมิ
บริก้ารโอนิเงินิต่างประเท์ศส์ำาหรับล่ก้ค้า 
นิิติบุคคล ผ่านิดิีจุิท์ัลแพิ่ลตฟื้อร์มิ KBOL  
เริ�มิต้นิท์ี� 13 ประเท์ศหลัก้ท์ั�วโลก้
	 นายสยาม	ปรัะสิที่ธิศิิรัิกุล	ปรัะธานกลุ่ม
สนับสนุนธุรักิจ้ด้านเที่คโนโลย่สารัสนเที่ศิและ 
ดจิ้ทิี่ลั	ธนาคารักรังุศิรัอ่ยธุยา	จ้ำากดั	(มหาชน)	หรัอื	BAY	 
เปิดเผยวัา่	ธนาคารัมุง่พฒันาเที่คโนโลย่ที่างการัเงนิ	 
นำานวััตกรัรัมที่ั�งบล็อกเชน	 และ	 Application	 
Programming	Interface	(API)	มาพัฒนาบริัการั
การัโอนเงินรัะหว่ัางปรัะเที่ศิ	 เพื�อช่วัยยกรัะดับ
ปรัะสบการัณ์การัโอนเงินต่างปรัะเที่ศิสำาหรัับ
ล้กค้าธุรักิจ้ผ่านดิจ้ิที่ัลแพลตฟิอร์ัม	 Krungsri	
Biz	Online	ให้สะดวัก	ปลอดภัย	และรัวัดเรั็วั
	 ที่ั�งน่�	นวัตักรัรัมดงักลา่วัจ้ะมก่ารัตรัวัจ้สอบ 
ชื�อธนาคารัปลายที่างต่างปรัะเที่ศิกับรัหัสธนาคารั 
ใหต้รังกัน	เพื�อลดข้อผิดพลาดที่างธุรักิจ้	จ้ากเที่คโนโลย่ 
ท่ี่�เรัาเลือกใช้	 ที่ำาให้มั�นใจ้วั่าเงินจ้ะไปถ้ืงผ้้รัับ
ปลายที่างในแบบเรั่ยลไที่ม์ในหลายปรัะเที่ศิ
		 ซี้�งธนาคารัได้เชื�อมต่อเครืัอข่ายธุรักรัรัม
เข้ากับ	Ripple	และ	Nium	ผ้้ให้บรัิการัโครังข่าย

ผ้ป้รัะกอบการั	SME	โดยเฉพาะกลุม่ธุรักิจ้นำาเขา้ 
สนิค้าหรืัอสั�งซีื�อวััตถุืดบิจ้ากต่างปรัะเที่ศิครัอบคลุม	 
13	ปรัะเที่ศิปลายที่าง	ได้แก่	สหรัาชอาณาจ้ักรั
	สหรััฐฯ	สิงคโปรั์	ฝรัั�งเศิส	เยอรัมัน	อิตาล่	สเปน
	เนเธอรั์แลนด์	ไอรั์แลนด์	ออสเตรั่ย	 เบลเย่�ยม	 
โปรัตเุกส	และออสเตรัเลย่	และรัองรับั	5	สกลุเงนิหลกั	 
คือ	ดอลลารั์สหรััฐ	 (USD)	 ย้โรั	 (EUR)	ปอนด์
อังกฤษ	(GBP)	ดอลลาร์ัสิงคโปร์ั	 (SGD)	และ
ดอลลารั์ออสเตรัเล่ย	(AUD)
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