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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - โบรกมอง 
PTG ฟื้้�นิแรงปีี 65 ฟื้าดกำาไร
ท์ะลุุ 2 พัันิลุ้านิบาท์ ตามท์ุก 
ธุรุกจิในิมอืเข้า้โหมดโตแกรง่  
ใหเ้ป้ีาหุ้นิ 22.90 บาท์ ม ีUpside  
ส์ูง 45%

KTBโชว์์ผลงานพุ่่�ง65% TTBฟาดกำำาไร2.3พุ่ันล.

INSET
จ่่อคว้้างานใหม่่พัันล้้าน
แย้้ม่ผล้งานโตกระฉููด
นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - INSET ภายในิเดอืนิ ต.ค. นีิ� 
เตรยีมปีระกาศข้า่วดี รบังานิใหมม่ลูุค่ากวา่  
1 พันัิลุา้นิบาท์ หนินุิผลุงานิปี ี65 แข้ง็แกรง่  
ข้ณะที์�รายไดป้ี ี64 มั�นิใจเตบิโตไมต่ำ�า 10%  
อัตรากำาไรส์ุท์ธุิพัุ่งแตะระดับ 15%

กล้่่ม่แบงก์พัาเหรดอว้ดงบQ3/64

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

ส์ยามแก๊ส์ 
มอบข้องช่่วยผู้ปีระส์บภัย
 นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์์ (ที� 2  
จากขวา) ประธานกรรมการบริษััท 
บรษิัทั สยามแก๊ส แอนด์ ์ปโิตรเคมีคลัส์  
จำากัด์ (มหาชน) เปน็ตวัแทนบรษิัทั ในการ 
มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และนำ�าด์่�ม  
รวมมูลค่า 4 แสนบาท เพ่�อนำาไปช่วยผูู้้ที� 
ได์้รับผู้ลกระทบจากอุทกภััย โด์ยมี 
พระญาณวกิรม (อเุทน สริสิาโร) เจา้อาวาส 
วดั์ทา่ไม ้จงัหวดั์สมทุรสาคร เปน็ตวัแทน 
รับมอบ

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – KTB แจ้งผลุปีระกอบการ 
ไตรมาส์ 3/64 มกีำาไรสุ์ท์ธิุ 5,055 ลุา้นิบาท์  
เพัิ�มข้้�นิ 65.4% รับแรงหนุินิจากการตั�ง 
ส์ำารองผลุข้าดท์นุิดา้นิเครดิตลุดลุง ดา้นิ TTB  
โช่วก์ำาไรส์ทุ์ธุ ิ2,359 ลุา้นิบาท์ เพัิ�มข้้�นิ 46% 

 นายผู้ยง ศ์รีวณิช กรรมการ 
ผูู้้จัด์การใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำากัด์ 
(มหาชน) หร่อ KTB เปิด์เผู้ยว่า  

ผู้ลประกอบการไตรมาส 3/64 ธนาคาร
และบริษััทย่อยมีกำาไรสุทธิ

PTGฟื้้�นแกร่ง!-เชีีย้ร์‘ซื้้�อ’
เป้้า22.90บาทUpsideสููง45%

 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์  
บล.เอเชีย เวลท ์หรอ่ ASW เปดิ์เผู้ยวา่  
ได์ป้ระเมนิแนวโนม้ บรษิัทั พทีจีี  
เอ็นเนอย ีจำากดั์ (มหาชน) หรอ่ PTG  
พบว่า กำาไรสุทธิ

ผยง ศรีีวณิิช ปิิติ ิติณัิฑเกษม 
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ส่วนที�เป็นของธนาคาร เท่ากับ 5,055 ล้านบาท  
เพิ�มข้�น 65.4% จากไตรมาสเด์ียวกันของปีก่อน  
เน่�องจากมีการตั�งสำารองผู้ลขาด์ทุนด้์านเครดิ์ตที� 
คาด์ว่าจะเกิด์ข้�นลด์ลง 34.5% 
 ขณะที�กำาไรจากการด์ำาเนนิงานกอ่นหกัสำารอง 
และภัาษัีเงินได์้ ลด์ลง 8.0% เน่�องจากรายได์้รวม 
จากการด์ำาเนินงานที�ลด์ลง 6.4% เป็นผู้ลจากใน 
ไตรมาสเดี์ยวกันของปีกอ่นธนาคารมีรายได้์ด์อกเบี�ย 
พเิศ์ษัเงนิใหส้นิเช่�อจากการขายทอด์ตลาด์ทรพัยส์นิ 
หลักประกันจำานอง ประกอบกับรายได์้ด์อกเบี�ยสุทธิ 
ที�ลด์ลงจากด์อกเบี�ยรบัเงนิลงทนุในตราสารหนี� และ 

ในช่วงไตรมาส 3/64 จะอยู่ที� 208 ล้านบาท และ
รายได์อ้ยู่ที� 30,418 ลา้นบาท ผู้ลจากราคานำ�ามนั
ที�ปรับตัวเพิ�มข้�น ขณะที�ปริมาณจำาหน่ายนำ�ามัน 
คาด์อยู่ที� 1,106 ลา้นลิตร ลด์ลงจากช่วงเดี์ยวกัน

 นายศ์กัด์ิ�บวร พกุกะณะสตุกรรมการผูู้จั้ด์การ 
บรษิัทั อนิฟราเซท จำากัด์ (มหาชน) หรอ่ INSET เปดิ์เผู้ยวา่  
ภัายในช่วงที�เหลอ่ของเด์อ่น ต.ค.นี� บรษิัทัเตรียม 
ลงนามสญัญางานใหมป่ระเภัทการกอ่สรา้งศ์นูยข์อ้มลู  
(Data Center) จำานวน 3-4 โครงการ มลูคา่งานรวม 
กวา่ 1,000 ลา้นบาท โด์ยเปน็งานของภัาคเอกชน  
ซ้�งจะส่งผู้ลให้งานในมอ่ (Backlog) ของบริษัทัเพิ�มข้�น 
เปน็ 2,000 ลา้นบาท ซ้�งจะสนบัสนนุผู้ลการด์ำาเนนิงาน 
ป ี65 ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งโด์ยเบ่�องต้นคาด์ว่า 
รายได์้รวมปี 65 จะเติบโตประมาณ 20% และ 
อัตรากำาไรสุทธิจะอยู่ที�ระด์ับ 15-20%
 สำาหรับภัาพรวมผู้ลประกอบการปี 64  
มั�นใจว่ารายได้์จะเติบโตมากกว่า 10% จากปีกอ่น 
ที�มีรายได์้รวม 1,504.07 ล้านบาท และคาด์ว่า 

กล้่่ม่แบงก์

PTG

 INSET

รายได์จ้ากการด์ำาเนินงานอ่�นที�ลด์ลง
 อย่างไรก็ตาม ธนาคารบริหารต้นทุน
ทางการเงินประกอบกับสินเช่�อขยายตัวได์้ดี์  
ซ้�งช่วยลด์ผู้ลกระทบด์ังกล่าว รวมถึ้งการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการภัาวะเศ์รษัฐกิจชะลอตัว ทำาให้
คา่ใชจ้า่ยในการด์ำาเนนิงานลด์ลง 4.4% สง่ผู้ลให้
 Cost to Income ratio เท่ากับ 46.21% ลด์ลง 
เลก็นอ้ยจาก 47.16% ในไตรมาสเด์ยีวกนัของปีก่อน 
 ด์า้นนายปิต ิตณัฑเกษัม ประธานเจา้หนา้ที�
บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต จำากดั์ (มหาชน)  
หรอ่ TTB กลา่ววา่ ผู้ลประกอบการไตรมาส 3/64  
ธนาคารมกีำาไรสทุธ ิ2,359 ลา้นบาท เพิ�มข้�น 46%  
จากชว่งเด์ยีวกนัของปกีอ่น โด์ยกำาไรที�ปรบัตวัดี์ข้�น 

ปีก่อน จากผู้ลกระทบ COVID-19
  ขณะที�ธุรกิจ LPG ยังชะลอตัวเล็กน้อย 
สว่นด์า้นธรุกจินำ�ามนัปาลม์ เปน็ชว่ง Low Season 
ในไตรมาส 3/64 แต่ราคาปาล์มยังอยู่ระด์ับสูง 
จากการแพรร่ะบาด์ของ COVID-19 ในมาเลเซีย 
 ด์งันั�น ทางฝ่่ายฯ ได้์ปรับประมาณการกำาไรสุทธปิ ี64  

เป็นผู้ลจากนโยบายการเตรียมความพร้อม 
ล่วงหน้าที�ได้์ทำาในปีที�ผู้่านมา ซ้�งธนาคารได้์ตั�ง 
สำารองฯ เพิ�มข้�นอย่างมีนัยสำาคัญไปในช่วง 
ไตรมาส 3/63 เพ่�อเตรียมรับมอ่กับป ี64 แม้ในปีนี� 
ธนาคารจะยงัคงตั�งสำารองฯ ในระด์บัสงูกวา่ปกติ  
แต่ก็ยังลด์ลงเม่�อเทียบกับปีที�ผู้่านมา จ้งทำาให้ 
กำาไรสุทธิปรับตัวด์ีข้�น
 สำาหรบัภัาพรวมในไตรมาส 4/64 แม้วา่การ
ผู้อ่นคลายมาตรการตา่ง ๆ  จะชว่ยหนนุกจิกรรมทาง
เศ์รษัฐกิจ แต่การฟ้�นตัวไปสู่ระดั์บก่อนโควิด์-19 
ยังคงต้องใช้เวลา ธนาคารจ้งยังคงเน้นการด์ำาเนิน
ธุรกิจแบบระมัด์ระวัง ไม่สร้างความเสี�ยงด์้วยการ
เร่งเติบโตสินเช่�อ

มาอยู่ที� 1,720 ลา้นบาท บนสมมตุฐิานคา่การตลาด์ 
ลด์ลงมาอยู่ที� 1.83 บาทตอ่ลติร ผู้ลกระทบจากการ 
ควบคุมราคานำ�ามันในประเทศ์ ส่วนด้์านรายได้์
คาด์อยู่ที� 135,126 ล้านบาท 
  สำาหรับแนวโน้มปี 65 เช่�อว่าผู้ลด์ำาเนนิงาน 
จะเติบโตได้์อย่างโด์ด์เด่์น เบ่�อ่งต้น คาด์กำาไรสุทธิ 
จะอยู่ที� 2,094 ลา้นบาท และมีรายได้์ 151,448 ลา้นบาท  
ตามธรุกจิจำาหนา่ยนำ�ามนัฟ้�นตัว และธุรกจิ Non-oil  
กลับมาเติบโตแข็งแกร่ง จากทั�งสินค้าใหม่ของ
ร้านกาแฟพันธ์ุไทยและการวางแผู้นพัฒนา  
Coffee World รวมถึ้งแผู้นการทำา แอปพลิเคชั�น
และเด์ลิเวอรี�ของ Max Mart ให้กลับมามีกำาไร
และเติบโตได์้ในอนาคต
 ด์งันั�น แนะนำา “ซื้ื�อ” ปรับราคาเปา้หมายใหม ่
ปี 65 ที� 22.90 บาท อิง PER ที� 18.25 เท่า  
(ค่าเฉลี�ย 1 ปี +0.5SD) มี Upside 45%

อัตรากำาไรสุทธิจะอยู่ที�ระด์ับ 15% จากปีก่อนที� 
อยู่ในระด์บั 9.01% โด์ยบรษิัทัยังเรง่การเพิ�มรายได้์ 
ประจำาใหส้งูข้�นตอ่เน่�อง จากปจัจบุนัที�มสีดั์สว่น 
ราว 10% ของรายได้์รวม ขณะที�บรษิัทัยังเตรียม 
ในการยา้ยหลกัทรพัยเ์ขา้ไปซ่�อขายในกระด์าน SET  
ภัายในสิ�นป ี64 หรอ่ต้นป ี65 หากสถึานะทุกอย่าง 

ของบริษััทที�มีความพร้อมตามข้อกำาหนด์
 ในสว่นของราคาหุน้ที�เกดิ์ Dilution Effect 
เน่�องจากการประกาศ์แจก INSET-W1 ในอัตรา  
2 หุน้เด์มิ ตอ่ 1 หุน้ใหม่ บริษัทัคาด์ว่าภัายหลงัจาก 
ที�บรษิัทัประกาศ์ผู้ลการด์ำาเนินงานตา่งๆ เสรจ็สิ�น  
จะสะท้อนภัาพบวกอย่างแน่นอน

ศกัดิิ์�บวรี พุุกกะณิะสุุติศกัดิิ์�บวรี พุุกกะณิะสุุติ
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ทกุเวลา แค่มบีญัช ีSCB EASY เช่�อมตอ่ระบบการ
ชำาระเงินผู่้านการตัด์บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
แบบอัตโนมัติเข้ากับแอปพลิเคชัน “GOLD NOW”  
ช่วยสนับสนุนให้การชำาระเงินในการซ่�อ-ขาย 
เป็นแบบเรียลไทม์
 สำาหรบัลกูคา้ที�ไมม่บีญัชธีนาคารไทยพาณชิย์ 
สามารถึเปิด์บญัชอีอมทรัพย์ได์ง้า่ย ๆ  ผู้า่น SCB EASY  
โด์ยไมต่อ้งไปสาขา ลกูค้าสามารถึทำาธรุกรรมได์้ 
ทกุที�ทกุเวลาแมจ้ะเปน็ชว่งที�สาขารา้นทองปดิ์ใหบ้รกิาร  

SCBเป้ิดตัว้แอป้พัล้ิเคชีั�น“GOLD NOW”

และสามารถึเล่อกเก็บเครด์ิตการซ่�อ-ขายทอง
เข้าพอร์ตการลงทุนในแอปฯ หร่อเล่อกที�จะมา
รับทองคำาได์้ที� “ฮั่ั�วเซื้่งเฮั่ง” ทุกสาขา
 “การร่วมกนัพฒันาแอปพลิเคชัน “GOLD 
NOW” ระหวา่ง “กลุุม่ฮั่ั�วเซื้ง่เฮั่ง” และ “ธุนิาคาร
ไท์ยพัาณิช่ย์” ในครั�งนี� เป็นอีกหน้�งก้าวสำาคัญ
ของความร่วมม่อระหว่างสององค์กร ก่อนที�จะ
พฒันาต่อยอด์และขยายสูค่วามร่วมมอ่ด้์านอ่�น ๆ   
ต่อไปในอนาคต” นายวศ์ิน กล่าว

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – SCB ผน้ิกกำาลุงั “ฮัั่�วเซ่ื้งเฮั่ง” 
ส์ง่แอปีพัลุเิคช่นัิ “GOLD NOW” แพัลุตฟื้อรม์
ซื้ื�อ-ข้ายท์องคำาตัวใหม่ลุ่าสุ์ด ไม่ต้องวาง 
หลุักปีระกันิซื้ื�อข้ายท์อง รับเงินิค่าข้ายท์อง
เข้้าบัญช่ีได้ท์ันิท์ี ซื้ื�อข้ายได้ท์ุกท์ี�
 นายวศิ์น ไสยวรรณ รองผูู้้จดั์การใหญ่อาวุโส  
ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร กลุม่ธุรกิจ Wholesale 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด์ (มหาชน) หร่อ SCB  
เปดิ์เผู้ยว่า ธนาคารมุง่มั�นนำาขดี์ความสามารถึด้์าน 
ด์จิทิลัเทคโนโลย ีและนวตักรรมการเงนิอนัทนัสมยั  
มาผู้สานความรว่มมอ่กบัพันธมติรทางธรุกิจ เพ่�อ 
รว่มกันพัฒนาโซลูชนัและบริการทางการเงนิการลงทุน 
ที�ตอบโจทย์ลูกค้าในยุคปัจจุบันได์้อย่างตรงจุด์
 โด์ยความร่วมม่อกับ “กลุุ่มฮั่ั�วเซื้่งเฮั่ง”  
ในครั�งนี� ธนาคารได์น้ำาเอาศ์กัยภัาพและขดี์ความ
สามารถึด์้านด์ิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยในการ 
พฒันาแอปพลเิคชนั “GOLD NOW” เพ่�อยกระด์บั 
และมอบประสบการณ์ในการซ่�อ-ขายและ
ลงทุนในทองคำาของลูกค้าให้ได้์รับความสะด์วก  
รวด์เร็ว ปลอด์ภััย ไม่ยุ่งยาก สามารถึทำาได์้ทุกที�  

 นายชููวิิทย์ จึึงธนสมบููรณ์์ ประธานเจ้ึาหน้าท่�บูริหาร พรอ้มด้้วิย 
นางภณิ์ด้า จึึงธนสมบููรณ์์ รองประธานเจ้ึาหน้าท่�บูริหารสายงาน
ซััพพลายเชูน บูริษััท นอร์ทอ่ส รับูเบูอร ์จึำากััด้ (มหาชูน) หรอื NER  
ผูู้้ด้ำาเนินธุรกิัจึผู้ลิตและจึำาหน่ายยางแผู่้นรมควัิน ยางแท่ง และยางผู้สม  
เพื�อจึำาหน่ายไปยังผูู้้ผู้ลิตในอุตสาหกัรรมยานยนต์ และกัลุ่มผูู้้ค้า 
คนกัลาง ทั�งในและต่างประเทศ มอบูครุภัณ์ฑ์์ทางกัารแพทย์ 
เครื�องออกัซัเิจึนด้้วิยอตัรากัารไหลสงู ให้แก่ั โรงพยาบูาลนางรอง 
อำาเภอนางรอง จัึงหวัิด้บุูร่รัมย์

 นายปรเมศร์ เหร่ยญเจึริญสุข ประธานเจ้ึาหน้าท่�บูริหาร  
บูริษััท คอปเปอร์ ไวิร์ด้ จึำากััด้ (มหาชูน) หรือ CPW ถ่่ายภาพ 
บูรรยากัาศสุด้คึกัคักั ในกัารจึำาหน่าย iPhone 13 series ท่�ร้าน AIS  
ภายใตก้ัารบูริหารของ CPW หลงัได้้สิทธิเป็นตัวิแทนจึำาหน่าย
สินค้าและให้บูริกัาร จึากั IBIZ PLUS เข้ามาบูริหารทั�งหมด้  
นับูเป็นกัารขยายชู่องทางกัารจึำาหน่ายท่�ทรงพลัง และ 
ท่มบูริหาร IBIZ PLUS ร่วิมสนับูสนนุ ณ์ ร้าน AIS เซ็ันทรัลมหาชูยั  
เมื�อเร็วิ  น่�

q
qCPW ยิ้มรับกระแส iPhone13 กระแสตอบรับเยี่ยม

NER มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์


