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ORโดดเข้้าSET50เร่ิ่�ม17ก.พ.น้ี้�
อััดงบ10,000ล้้านี้ลุ้ยJV-M&A

SINGERปั๊๊�มสิ่นี้เชื่่�อั
เป้ั๊าปีั๊น้ี้�ชื่นี้หม่�นี้ล้้านี้
ดันี้ลู้กเข้้าตล้าดหุ้นี้

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - NER แกร่่งแนิ่นิหนิึบ! โบร่กฯ 
ส์่องกำ�ไร่ปีี 63-64 มีีแนิวโนิ้มีเพิ่ิ�มีขึ้ึ�นิต่่อเนิ่�อง 
ต่�มีกำ�ลัังผลัิต่พิ่่่ง แถมีออเดอร่์เขึ้้�ไมี่ขึ้�ดส์�ย 
ขึ้ณะที์�ร่�ค�ขึ้�ยยังเพิิ่�มีขึึ้�นิกว่� 20% แนิะนิำ� “ซ่ื้�อ”  
เปี้�ส์ูง 6.20 บ�ท์   qอ่�นิต่่อหนิ้� 2

qอ่�นิต่่อหนิ้� 2 qอ่�นิต่่อหนิ้� 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - SINGER ค�ด 
ยอดขึ้�ยปีี 64 โต่ 25% ร่่กขึ้ย�ย 
ช่่องท์�งขึ้�ยออนิไลันิ์-เพิ่ิ �มี 
ส์�ขึ้�ย่อย ดันิพิ่อร์่ต่สิ์นิเช่่�อพ่่ิ่ง 
แต่ะ 1 หม่ี�นิล้ั�นิบ�ท์ หลัังจ�ก 
ส์นิิเช่่�อร่ถท์ำ�เงินิกร่ะแส์ต่อบรั่บดี
 นายกิิตติพงศ์์ กินกิวิิไลรััตน์ 
กิรัรัมกิารัผู้้�จััดกิารัใหญ่่ บรัิษััท 
ซิิงเกิอร์ั ปรัะเทศ์ไทย จัำากัิด (มหาชน)  
หรัือ SINGER เปิดเผู้ยวิ่า บรัิษััท
มั�นใจัรัายได�ท่�มาจัากิกิารัขายสิินค้�า
ภายใต�แบรันด์ซิิงเกิอรั์ปี 64 จัะ 
เติบโตได� 25% จัากิกิารัขยาย 
ช่องทางกิารัขายเพิ�มข้�น โดยเฉพาะ 
กิารัจัำาหน่ายสิินค้�าผู้่านรัะบบ 
ออนไลน์ซิ ้ �งเป็นแพลตฟอรั์ม 
ร้ัปแบบใหม่ ท่�จัะเริั�มใช�ตั�งแต่ปีน่� 
เป็นต�นไป
 นอกิจัากินั �น ยังได�เพิ �ม 
สิาขาย่อยเป็น 4,000 แห่ง 
ทั�วิปรัะเทศ์ จัากิท่�ม่อย่้ 2,000แห่ง  
รัวิมถึ้งเพิ�มตัวิแทนจัำาหน่ายให� 
ค้รัอบค้ลุมทั�วิทุกิภ้มิภาค้ เพื�อให� 
เข�าถึ้งล้กิค้�าได�สิ้งสิุด
  สิำาหรัับเป้าหมายพอร์ัตสิิน
เชื�อปีน่�ค้าดอย่้ท่� 10,000 ล�านบาท 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – OR ป๊ี�มีนิำ��มัีนิแลัะหม้ีอก�แฟเด่อด! 
เข้ึ้�คำ�นิวณดัช่นีิ SET50 แลัะ SET100 ตั่�งแต่่วันิที์� 
17 ก.พิ่. เป็ีนิต้่นิไปี พิ่ร้่อมีอัดงบ 1 หม่ี�นิล้ั�นิบ�ท์ 
ลั่ยร่่วมีท์่นิ-ซื้่�อกิจก�ร่
 ตลาดหลักิทรััพย์แห่งปรัะเทศ์ไทย (SET) แจั�งว่ิา  
ได�นำาหลักิทรััพย์บริัษััท ปตท. นำ�ามันและกิารัค้�าปล่กิ  
จัำากิัด (มหาชน) หรัือ OR ซิ้�งเข�าจัดทะเบ่ยนและเรัิ�ม 
ซืิ�อขายวัินแรักิเมื�อวัินท่� 11 กิ.พ. 64 เข�าค้ำานวิณในดัชน่  
SET50 และ SET100 โดยม่ผู้ลตั�งแต่วัินท่� 17 กิ.พ. 64  
เป็นต�นไป 

 ผู้้�สืิ�อข่าวิ “นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์” รัายงานว่ิา นักิวิิเค้รัาะห์ 
หลักิทรััพย์ บล.เค้ท่บ่ (ปรัะเทศ์ไทย) ปรัะเมินธุุรักิิจั 
บรัิษััท นอรั์ทอ่สิ รัับเบอรั์ จัำากิัด (มหาชน) หรัือ NER  
พบว่ิา แนวิโน�มกิำาไรัสุิทธิุปี 63 จัะอย่้ท่� 822 ล�านบาท  
และปี 64 จัะอย้่ท่� 1,151 ล�านบาท

  และนำาหลักิทรััพย์ของบรัิษััท ท่ท่ดับบลิวิ 
จัำากิัด (มหาชน) หรัือ TTW

ปีี64กำำ�ไรมีีแววทะลุุ1.1พัันลุบ. ยอดข�ยพัุ�ง-ออเดอร์กำินย�ว
NERแกริ่่ง!โบริ่กเชื่้ยริ่์“ซื้่�อั”

โบรกสองผลงาน NER
บล.เคทีบี บล.ฟลลิป บล.เอเซีย พลัส

 กำไรป 63 (ลบ.) 822 834 948
 กำไรป 64 (ลบ.) 1,151 1,102 -
 ราคาเปาหมาย (บ.) 5.70 5.40 6.20
 แนะนำ ซื้อ ซื้อ ซื้อ
   เก็งกำไร
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โดยม่ปัจัจััยหนุนจัากิปริัมาณขายท่�เพิ�มข้�นเป็น  
410,000 ตัน บนกิำาลังกิารัผู้ลิตท่�ขยายตัวิเป็น 
460,000 ตัน/ปี ขณะท่�รัาค้าขายยางแท่ง (STR)  
ท่�ยังม่แนวิโน�มทรังตัวิในรัะดับสิ้ง จัากิกิารั 
ฟ้�นตัวิของยอดขายรัถึยนต์ และค้วิามต�องกิารั
ถึุงมือยางยังอย้่ในรัะดับสิ้ง 
 ดังนั�น จั้งได�ปรัับรัาค้าเป้าหมายข้�นเป็น 
5.70 บาท จัากิเดิม 5.00 บาท แนะนำา “ซ่ื้�อ” เนื�องด�วิย 

NER

OR
และบรัิษััท เถึ�าแกิ่น�อย ฟ้�ดแอนด์มารั์เกิ็ตติ�ง  
จัำากัิด (มหาชน) หรืัอ TKN ออกิจัากิองค์้ปรัะกิอบ 
ของดัชน่ SET50 และ SET100 ไปอย้่ในกิลุ่ม 
หลักิทรััพย์สิำารัอง (Reserve List) ของแต่ละดัชน่ 
ตามลำาดับ

จัากิท่�ม่พอร์ัตล้กิหน่�ค้งค้�างอย่้ท่� 6,000 ล�านบาท  
โดยพอรั์ตท่�โตข้�น สิ่วินใหญ่่จัะมาจัากิสิินเชื�อ 
รัถึทำาเงิน (car for cash) และปรัะเมินว่ิาสิินเชื�อ 
ท่�ไม่กิ่อให�เกิิดรัายได� (NPL) จัะลดลงจัากิ 
ขนาดพอรั์ตท่�ใหญ่่ข้�น รัวิมถึ้งม่กิารัค้ัดกิรัอง 
ล้กิค้�ามากิยิ�งข้�นด�วิยเช่นกัิน โดย NPL ช่วิงปีก่ิอน 
อย้่ปรัะมาณ 5%
 ในส่ิวินของกิารัลงทุนปีน่� ค้าดใช�งบปรัะมาณ  
50 ล�านบาท เพื�อนำามาทำากิารัตลาดเพิ�มเติม 
สิ่วินกิารัตกิแต่งหรัือปรัับปรัุงสิาขา ค้าดจัะใช� 
งบลงทุนในรัะดับตำ�า 

SINGER

 ด�านนางสิาวิจัิรัาพรั ขาวิสิวิัสิดิ� ปรัะธุาน 
เจั�าหน�าท่�บริัหารัและกิรัรัมกิารัผู้้�จััดกิารัใหญ่่ OR  
กิล่าวิวิ่า บรัิษััทม่แผู้นจัะนำาเงินท่�ได�จัากิกิารั 
รัะดมทุน ไปขยายเค้รืัอข่ายสิถึาน่บริักิารันำ�ามัน  
ขยายธุุรักิิจัสิำาหรัับกิารัตลาดพาณิชย์ ลงทุนใน 
ค้ลังเก็ิบผู้ลิตภัณฑ์์ปิโตรัเล่ยมและศ้์นย์กิรัะจัาย 
สิินค้�า ขยายเค้รืัอข่ายรั�านค้�าปล่กิ และลงทุนใน 

กิำาไรัสุิทธิุของไตรัมาสิ 4/63 จัะทำาสิถิึติส้ิงสุิดใหม่ 
  ด�านนักิวิิเค้รัาะห์หลักิทรััพย์ บล.ฟิลลิป 
รัะบุว่ิา ปริัมาณกิารัขายของ NER ช่วิงไตรัมาสิ 
4/63 จัะอย้่ท่� 1.25 แสินตัน ตามปัจัจััยฤด้กิาล 
และกิารัฟ้�นตัวิของค้ำาสิั�งซิื�อจัากิล้กิค้�าหลักิ 
อย่างจ่ัน อ่กิทั�งยังได�ผู้ลบวิกิจัากิรัาค้าขายเฉล่�ย 
เพิ�มข้�นมากิกิวิ่า 20%
 ทั�งน่� จัากิกิำาลังกิารัผู้ลิตของโรังงานใหม่ 
ท่�เริั�มผู้ลิตตั�งแต่เดือน กิ.ค้. 63 ทำาให�ม่กิำาลังผู้ลิต 
รัวิมเป็น 4.6 แสินตัน ขณะท่�ค้ำาสัิ�งซืิ�อ ค้าดว่ิาจัะเพิ�มข้�น 

จัากิกิารัได�มาซ้ิ�งล้กิค้�าใหม่ และกิารัทำาสัิญ่ญ่า 
รัะยะยาวิมากิข้�น ทำาให�ในปี 64 บริัษััทม่สัิญ่ญ่า 
รัะยะยาวิรัอสิ่งมอบ 22,000 ตัน/เดือน จัากิ  
16,500 ตัน/เดือนในปี 63 ซ้ิ�งคิ้ดเป็น 66% ของเป้า 
ปริัมาณขายในปี 64 ท่�ผู้้�บริัหารัตั�งเป้าไวิ�ท่� 4.1 แสินตัน
  ดังนั�น จ้ังได�ปรัับปรัะมาณกิารัผู้ลดำาเนินงาน 
ปี 64 ข้�นจัากิเดิม ภายใต�ยอดขาย 20,425 ล�านบาท  
เพิ�มข้�น 26% รัาค้าขายเฉล่�ยเพิ�มข้�น 10% จัากิ 
ปีก่ิอน และปรัับกิำาไรัสุิทธิุเป็น 1,102 ล�านบาท เพิ�มข้�น  
32% จัากิปีกิ่อน

ธุุรักิิจัต่างปรัะเทศ์ รัวิมถึ้งลงทุนในธุุรักิิจัใหม่ 
(New S-Curve)
  รัวิมถ้ึงในปี 64 ได�เตรั่ยมงบรัาวิ 10,000 
ล�านบาท เพื�อใช�ในกิารัร่ัวิมทุนกัิบพันธุมิตรั (JV)  
และซิื�อกิิจักิารั (M&A) ทั �งในปรัะเทศ์และ 
ต่างปรัะเทศ์ พรั�อมตั�งเป้าม่สิัดสิ่วินกิำาไรักิ่อน 
หักิดอกิเบ่�ยภาษั่ (EBITDA) ในสิ่วินดังกิล่าวิ 
อย้่ท่�รัะดับ 10%
 สิำาหรัับ OR ม่ทุนจัดทะเบ่ยนชำารัะแล�วิ 
116,100 ล�านบาท ม้ลค่้าท่�ตรัาไวิ� (พาร์ั) หุ�นละ  
10 บาท โดยเสินอขายหุ�นสิามัญ่เพิ�มทุนต่อ 
ปรัะชาชนทั�วิไปเป็นค้รัั�งแรักิ (IPO) จัำานวิน  
2,610 ล�านหุ�น รัาค้าหุ�นละ 18 บาท ค้ิดเป็น 
ม้ลค้่ารัะดมทุนรัวิม 46,980 ล�านบาท (ไม่รัวิม 
กิารัจััดสิรัรัหุ�นส่ิวินเกิิน) และม่ม้ลค่้าหลักิทรััพย์ 
ณ รัาค้า IPO ท่� 208,980 ล�านบาท
  กิารัซิื�อขายวิันแรักิของ OR เมื�อวิันท่�  
11 กิ.พ. 64 รัาค้าปิด 29.25 บาท เพิ�มข้�น 11.25 บาท  
หรัือ 62.50% ม้ลค้่าซิื�อขายกิวิ่า 4.7 หมื�นล�านบาท

  ขณะเด่ยวิกิัน บรัิษััทม่แผู้นนำาบรัิษััท 
เอสิจั่ แค้ปปิตอล จัำากิัด ท่�ดำาเนินธุุรักิิจัด�าน 

สิินเชื�อเค้รัื�องใช�ไฟฟ้า จัำานำาทะเบ่ยนรัถึ ฯลฯ 
เข�ารัะดมทุนในตลาดหุ�นในกิลางปี 2565

กิติตพิงศ์์กิติตพิงศ์์
กนกวิไิลรัตัน ์กนกวิไิลรัตัน ์
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ผยงผยง
ศรีัวิณิิช ศรีัวิณิิช 

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KTB เดินิหนิ้�ลั่ยธุ่ร่กิจ 
ลีัส์ซิื้�ง ดึง KTC ถ่อห้่นิบริ่ษััท์ KTB LEASING  
ในิส์ัดส์่วนิ 75.05 % หวังต่่อยอดธุ่ร่กิจ 
ใช่้จ่ดแขึ้็งขึ้องKTC ท์ี�เช่ี�ยวช่�ญในิธุ่ร่กิจ 
ร่�ยย่อย มี�พิ่ัฒนิ�ผลัิต่ภััณฑ์์ 
 นายผู้ยง ศ์ร่ัวิณิช กิรัรัมกิารัผู้้�จััดกิารัใหญ่่ 
ธุนาค้ารักิรัุงไทย จัำากิัด (มหาชน) หรัือ KTB  
เปิดเผู้ยวิ่า หลังจัากิธุนาค้ารัม่ยุทธุศ์าสิตรั ์
ในกิารัปรัับพอรั์ต บรัิษััทKTB LEASING  
บ้รัณากิารักิรัะบวินกิารัติดตามหน่� และปรัับ 
แผู้นธุุรักิิจัใหม่หมด โดยล่าสุิดธุนาค้ารัปรัับเปล่�ยน 
สัิดส่ิวินกิารัถืึอหุ�นในบริัษััทกิรุังไทยธุุรักิิจัล่สิซิิ�ง 
หรัือ  KTB LEASING 
 โดยจัะ ให�บรัิษััทบัตรักิรัุงไทย หรัือ KTC 
เข�าถึือหุ�นในสิัดสิ่วิน 75.05% และธุนาค้ารั 
กิรัุงไทยลดกิารัถึือหุ �นเหลือเพ่ยง 24.95%  
ซิ้�งค้ณะกิรัรัมกิารัธุนาค้ารัได�อนุมัติเรั่ยบรั�อยแล�วิ  
และอย้่รัะหวิ่างเสินอขออนุมัติต่อท่�ปรัะชุม 
ผู้้�ถึือหุ�นของ KTC ต่อไป
 ทั�งน่� ธุนาค้ารัเชื�อมั�นวิ่า ค้วิามโดดเด่น 

และค้วิามเช่�ยวิชาญ่ในกิารัทำาธุุรักิิจัสิินเชื�อ 
รัายย่อยของ KTC ทั�งสิินเชื�อบุค้ค้ล สิินเชื�อ 
ทะเบ่ยนรัถึยนต์ KTC พ่�เบิ�ม สิินเชื�อนาโนไฟแนนซ์ิ  
จัะช่วิยเพิ�มสัิดส่ิวินธุุรักิิจัล่สิซิิ�งของบริัษััท KTB 
LEASING โดยเฉพาะในสิ่วินของสิินเชื�อกิลุ่ม 
ตลาดรัถึยนต์ใหม่ รัถึมือ 2 และรัถึแลกิเงิน  ซ้ิ�งเป็น 
กิลุม่ผู้ลติภัณฑ์์ท่�ม่ตลาดใหญ่่ และม่ศั์กิยภาพ 
ในกิารัเติบโต 

KTBดึงKTCต่อัยอัดธุุริ่ก่จล้้สิซื้่�ง

 สิำาหรัับ บริัษััท KTB LEASING เน�นธุุรักิิจั 
ด�านเช่าซิื�อเค้รัื�องจัักิรั ดังนั�นกิารัด้ง KTC มา 
ถืึอหุ�นในค้รัั�งน่� จัะได�เห็นผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ ท่�ช่วิย 
เพิ�มค้วิามค้้กิคั้กิให�กัิบตลาด ล่สิซิิ�ง รัวิมทั�งเพิ�ม 
ทางเลือกิให�กิับล้กิค้�า ท่ �สิำาค้ัญ่จัะเป็นกิารั 
ขยายฐานล้กิค้�า และเพิ�มผู้ลตอบแทนให�กิับ 
ธุนาค้ารั ซิ้�งปัจัจัุบันธุนาค้ารักิรัุงไทยถึือหุ�น 
ใน KTC 49.3%

นางสุุวพร ทองธิิว กรรมการผู้้�จััดการ บริษััท วิริยะประกันภััย จัำากัด (มหาชน)  
นำาคณะผู้้�บริหารระดับสุ้ง ร่วมทำาบุญบริษััทฯ เน่�องโอกาศครบรอบ 74 ปี  
ทั�งน้� บริษััทฯ ยังคงยึดมั�นในการดำาเนินธิุรกิจัภัายใต้�นโยบาย 
“ความเป็็นธรรม คือนโยบาย” และดำาเนินงานต้ามแนวทางการ
กำากับด้แลกิจัการท้�ด้ ม้ธิรรมาภิับาล โปร่งใสุและเป็นธิรรม ต้ลอดจัน 
มุ่งมั�นพัฒนาองค์กรอย่างต้่อเน่�องด�วยประสุบการณ์ด�านประกัน 
วินาศภััยมาท้�สัุ�งสุมอย่างยาวนาน

ท้เอ็มบ้และธินชาต้ โดย นายประพันธิ์ อนุพงษั์องอาจั ผู้้�จััดการใหญ่ และ 
นายอนุวัต้ิร์ เหล่องทว้กุล ประธิานเจั�าหน�าท้�บริหารล้กค�าบุคคล ร่วมมอบ 
รางวัลใหญ่แก่ผู้้�โชคด้จัากการซ่ื้�อสุลากบำารุงกาชาดไทย “ทำำาบุญลุุ้�น BENZ”  
โดยผู้้�โชคด้ได�รับ รถยนต์้เมอซิื้เดสุ-เบนซ์ื้ C220 d Avantgarde ได�แก่ นางเปรมปริณดา แซ่ื้ตั้�ง,  
รถยนต์้วอลโว่ XC40 T5  ได�แก่ นายอ�าย  เพ็งม้, รถยนต์้มาสุด�า 2 Hatchback 1.3 E Sports ได�แก่  
นางสุงกรานต้์ ภั้ ่พุกก์ และรถยนต้์มิต้ซื้้บิชิ Attrage GLX CVT ได�แก่  
น.สุ.พรพรรณ ทรัพย์สิุน นอกจัากน้� ยังได�มอบรางวัลแก่ผู้้�โชคด้อ่�นๆ อ้กมากมาย 
ม้ลค่ารวมกว่า 8.6 ล�านบาท รวมทั�งสิุ�น 234 รางวัล
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วิริยะป็ระกันภัย ครบรอบ 74 ป็ี

ทีำเอ็มบีแลุ้ะธนชาต มอบรางวัลุ้รถยนต์แก่ผู้้�โชคดีี

ภั�พิ่ขึ้่�ว


