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นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์  -  CHAYO หุ้้�นิแกร่่ง กูรู่คาด 
แนิวโนิ�มกำาไร่ส้์ท์ธิิไตร่มาส์ 1/63 โต 34 ล้�านิบาท์ 
คาดท้์�งปีีพุ่้่ง 40% ร้่บอานิิส์งส์์ TFRS9 เชีียร์่  
“ซื้้�อ” ร่าคาเปี้าหุ้มาย 8.40 บาท์ บอส์ใหุ้ญ่่ 
คอนิเฟิิร่์ม ร่ายได�ท์้�งปีีมาตามนิ้ด โต 20%   
  บริิษััทหลัักทรัิพย์์ กสิิกริไทย์ จำำ�กัด (มห�ชน)  
ปริะเมินแน้วโน้มธุุริกิจำ บริิษััท ชโย์ กริุ�ป จำำ�กัด  
(มห�ชน) หรืิอ CHAYO ว่� แนวโน้มผลัดำ�เนินง�น 
ในช่วงไตริม�สิ 1/63 ค�ดว่�จำะมีกำ�ไริสิุทธุ ิ
อย์่่ที� 34 ลั้�นบ�ท เพิ�มขึ้้�น 24.9% เมื�อเทีย์บ 
กับช่วงเดีย์วกันปี 62 แลัะเพิ�มขึ้้�น 74.9%  
เมื�อเทีย์บกับช่วงไตริม�สิก่อน เป็นผลัม�จำ�ก 
ก�ริใช้ม�ตริฐ�นบัญชีใหม่ TFRS9 ช่วงต้นปี
  ขึ้ณะเดีย์วกัน บริิษััทได้ปรัิบลัดปริะม�ณก�ริ 
กำ�ไริสุิทธิุในปี  63 ลัง 12% เพื�อสิะท้อนผลักริะทบ 
จำ�กโควิด-19 จำ�กก�ริเรีิย์กเก็บเงินสิดที�น้อย์ลัง 
อย่์�งไริก็ต�ม มองว่�กำ�ไริสุิทธิุปีนี�ยั์งคงเติบโต 
อย์่่ที�ริะดับ 40% เมื�อเที�ย์บกับปี 62 เนื�องจำ�ก 
สิ�ม�ริถเลัื�อนริะย์ะเวลั�ตัดจำำ�หน่�ย์พอริ์ต 
ทริัพย์์สิินที�ไม่มีหลัักปริะกันออกไปได้เป็น 6 ปี  

ร่่วมสนัับสนุันัส้�ภััยโควิด.... บริิษััท ปตท. น้ำำ��มััน้ำและก�ริค้้�ปลีก จำำ�กัด (มัห�ชน้ำ) หรืิอ โออ�ร์ิ มัอบแอลกอฮอล์ 
สำำ�หรัิบทำ�ค้ว�มัสำะอ�ดและเจำลแอลกอฮอล์ให้แก่โริงพย�บ�ล 44 แห่งทั�วปริะเทศ เช่น้ำ เชียงใหม่ั พิษัณุุโลก ลำ�ป�ง  
อุบลริ�ชธ�นี้ำ ขอน้ำแก่น้ำ สุำริ�ษัฎร์ิธ�นี้ำ ภููเก็ต ชลบุรีิ สำริะบุรีิ อยุธย� ฯลฯ ริวมัถึึงหน่้ำวยง�น้ำที�ข�ดแค้ลน้ำ เช่น้ำ มูัลนิ้ำธิพริะมัห�ไถ่ึ 
เพื�อก�ริพัฒน้ำ�ค้น้ำพิก�ริ มัูลน้ำิธิค้น้ำต�บอดแห่งปริะเทศไทยใน้ำพริะบริมัริ�ชิน้ำูปถึัมัภู์ ริวมัจำำ�น้ำวน้ำกว่� 12,000 ลิตริ  
เพื�อสำนั้ำบสำนุ้ำน้ำก�ริปฏิิบัติง�น้ำของบุค้ล�กริท�งก�ริแพทย์ และช่วยลดก�ริแพร่ิกริะจำ�ยของโริค้โค้วิด-19 ใน้ำแต่ละพื�น้ำที�

จำ�กเดิม 5 ปี ซึ่้�งสิ่งผลัดีต่อกำ�ไริสิุทธุิ
 ทั�งนี� ย์ังคงแนะนำ� “ซื้้�อ” โดย์มีริ�ค� 
เป้�หม�ย์อย่่์ที� 8.40 บ�ท คำ�นวนริ�ค�เป้�หม�ย์ 
ด้วย์ PER ลั่วงหน้� 25 เท่� แลัะค�ดว่� 
ผลัก�ริดำ�เนินง�น อ�ทิ ก�ริเริีย์กเก็บเงินสิด  
จำะกลัับม�อย์่่ในริะดับปกติในช่วงปลั�ย์ปีนี� 
 ผ่้สิื�อขึ้่�วริ�ย์ง�นว่� นักลังทุนที�ต้องก�ริ 
มีหุ้น CHAYO ไว้ในพอร์ิต ยั์งมีเวลั�ซืึ่�ออีก 2 วัน  

CHAYOปีี63กำำ�ไรโตแรง40%
โบรกแนะ“ซ้ื้�อ”เป้้า8.40บ. อย่่าช้้า!13พ.ค.น้�ขึ้้�นXD,XW

CHAYO W-1 อีกด้วย์
  ด้�นน�ย์สิุขึ้สิันต์ ย์ศะสิินธุุ ์
ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ CHAYO  
มั �นใจำภ�พริวมริ�ย์ได้ในปี 63 
จำะเป็นไปต�มเป้�หม�ย์ที�ว�งไว้ 
หรืิอเติบโต 20% จำ�กปีก่อนที�ทำ�ได้  
317.91 ลั้�นบ�ท โดย์ปี 63 นี� 
บริิษััทตั �งงบ 1,000 ลั้�นบ�ท 
สิำ�หริับซึ่ื�อหนี�เขึ้้�ม�บริิห�ริ โดย์ 
300 ลั้�นบ�ทสิำ�หริับซึ่ื�อหนี�ที�ไม่มี 
หลัักปริะกัน แลัะ 700 ลั้�นบ�ท 
สิำ�หริับซึ่ื �อหนี �ท ี �ม ีหลัักปริะกัน 
ล่ั�สุิด บริิษััทได้ซืึ่�อหนี�เข้ึ้�พอร์ิตแล้ัว 
กว่� 50,500 ลั้�นบ�ท

คือวันที� 11 แลัะ 12 พ.ค.นี� เนื�องจำ�กตลั�ด 
หลัักทรัิพย์์แห่งปริะเทศไทย์จำะข้ึ้�นเครืิ�องหม�ย์ 
XW แลัะ XD หุ้น CHAYO ในวันที� 13 พ.ค. นี�  
โดย์ที�ปริะชุมผ่้ถือหุ้น CHAYO เมื�อวันที� 29 
เม.ย์.63 มีมติจ่ำ�ย์ปันผลัแก่ผ้่ถือหุ้นเป็นหุ้นปัน
ผลัอัตริ� 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผลั หรืิอเท่�กับ 
0.033 บ�ทต่อหุ้น แลัะจำ่�ย์ปันผลัเป็นเงินสิด
อัตริ�หุ้นลัะ 0.0037 บ�ท แลัะอนุมัติก�ริออก 

ยศะสินิธ์ุ์ � ยศะสินิธ์ุ์ � 
สุุขสุนัต์ ์สุุขสุนัต์ ์
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TOPลุุยลุงทุุน5ปีี3,486ลุ้�นเหรียญฯ

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - AMATA เผยยอดขาย Q1/63  
ท์ำาได� 114 ไร่่ เตรี่ยมโชีว์งบโค�งแร่ก 14 พุ่.ค.นีิ�  
เตร่ียมจั้ดท์ำาแผนิท์้�งปีี ร่ะบ้มีหุ้ล้ายปีัจัจั้ย 
ต�องติดตามอย่างใกล้�ชีิด 

�งสิ�วเด่นด�ว  โกมลัเมศ ผ้่อำ�นวย์ก�ริ 
อ�วุโสิ สิ�ย์ง�นบัญชีแลัะภ�ษัี 

สิ�ย์ก�ริเง ิน สิ�ย์ง�นนักลังทุนสิัมพันธุ์  
บริิษััท อมตะ คอริ์ปอเริชัน จำำ�กัด (มห�ชน)  
หริือ AMATA เปิดเผย์ว่� ย์อดขึ้�ย์ที�ดินในช่วง 
ไตริม�สิ 1/63 บริิษััททำ�ได้ 114 ไริ่ โดย์เป็น 
พื�นที�บริิเวณริะย์อง จำ�กช่วงเดีย์วกันปีก่อน 
ที�มีย์อดขึ้�ย์ริ�ว 80ไริ่ ในพื�นที�บริิเวณชลับุริี  
สิ่วนผลัดำ�เนินง�นไตริม�สิ 1/63 จำะแจำ้งให้ 
นักลังทุนได้ทริ�บอย่์�งเป็นท�งก�ริในวันที� 14 พ.ค. นี�  
 สิำ�หริับแนวโน้มผลัดำ�เนินง�นทั �งปี 
ย์ังคงอย์่่ริะหว่�งก�ริทำ�แผน ซึ่้�งต้องพิจำ�ริณ� 

AMATAข�ยทีุ�ดิินโค้้งแรกำ114ไร่

นิ

นิ

หลั�ย์ปัจำจัำย์แลัะหลั�ย์ภ�คส่ิวน ทั�งในส่ิวนขึ้อง 
ริ�ย์ได้ปริะจำำ�ที �บริิษััทจำะได้ริ ับ ซึ่้ �งมีก�ริ 
เปลีั�ย์นแปลังไปจำ�กเหตุก�ริณ์ก�ริแพร่ิริะบ�ด 
ขึ้องไวริัสิโควิด-19 ริวมถ้งก�ริโอนขึ้องลั่กค้� 
โดย์บริ ิษั ัทได ้ต ิดต�มสิถ�นก�ริณ์ต ่�งๆ  
อย์่�งใกลั้ชิด โดย์ในช่วงกลั�งเดือนนี� จำะมีก�ริ 
ปริะชุมภ�ย์ในบริิษััท ริวมถ้งเปิดโอก�สิให้ 
นักวิเคริ�ะห์เขึ้้�สิอบถ�ม จำ�กนั�นจำะแจำ้งให้ 
นักลังทุนทริ�บต่อไป 
 ด้�นน�ย์วิบ่ลัย์์ กริมดิษัฐ์ กริริมก�ริบริิห�ริ 
แลัะปริะธุ�นเจำ้�หน้�ที�ก�ริตลั�ด AMATA 
ริะบุไว้ว่� จำ�กผลักริะทบขึ้องโควิด-19 ค�ดว่� 
จำะสิ่งผลัให้ภ�พขึ้องก�ริลังทุนแลัะก�ริผลัิต 
ทั�วโลักเปลัี�ย์นไป โดย์บริิษััทมีแผนสิำ�หริับ 
ริองริับกับเปลัี �ย์นแปลังขึ้องภ�พก�ริลังทุน 
ที�จำะเกิดขึ้้�นในอน�คต ทั�งในเริื�องขึ้องพื�นที� 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – TOP ต้�งงบล้งท้์นิช่ีวง 5 ปีี  
ร่าว 3,486 ล้�านิเหุ้รี่ยญ่ส์หุ้ร้่ฐ ส่์วนิใหุ้ญ่่ล้งท้์นิ 
ในิโคร่งการ่ CFP ขณะที์�ผล้การ่ดำาเนิินิงานิ 
ไตร่มาส์ 1/63 ขาดท้์นิส้์ท์ธิิ 13,754 ล้�านิบาท์ 
หุ้ล้้งร่าคานิำ�าม้นิปีร่้บล้ดตำ�าล้ง

�ย์วิรัิตน์ เอื�อนฤมิต ปริะธุ�นเจ้ำ�หน้�ที� 
บริิห�ริแลัะกริริมก�ริผ่้จำัดก�ริใหญ่ 

บริิษััท ไทย์ออย์ลั์ จำำ�กัด (มห�ชน) หริือ TOP 
เปิดเผย์ว่� บริิษััทตั�งงบลังทุนช่วง 5 ปี (63-67)  

ริองริับก�ริลังทุนที�มีอย์่ ่ในนิคมอุตสิ�หกริริม 
อมตะชิตี� ชลับุริี แลัะ นิคมฯ อมตะชิตี� ริะย์อง  
ที�ปัจำจุำบันมีอย่่์ 14,000 ไร่ิ แต่ร่ิปแบบก�ริเปิดรัิบ 
ก�ริเขึ้้�ม�ลังทุนขึ้องนักลังทุน  
จำะพิจำ�ริณ�คว�มต้องก�ริ 
ขึ้องนักลังทุนอย์่�งถี�ถ้วน 
ทั �งก�ริชื �อแลัะเช ่�ท ี �ด ิน 
เน ื �องจำ�กนักลังทุนย์ัง 
ให ้คว�มสินใจำในก�ริ 
เขึ้ ้�ม�ซึ่ื �อท ี �ด ินเพื �อ 
ก�ริลังทุนในริะย์ะย์�ว 
ในนิคมฯ ขึ้องกลัุ่ม 
อมตะอย่์�งต่อเนื�อง

เอื้้�อื้นฤมิติเอื้้�อื้นฤมิติ

  โกมิลเมิศ   โกมิลเมิศ 

วิริัตั์น ์วิริัตั์น ์

เด่่นด่าวิเด่่นด่าวิ

ริวมเป็นจำำ�นวน 3,486 ลั้�นเหริีย์ญสิหริัฐ  
โดย์ส่ิวนใหญ่ใช้ลังทุนในโคริงก�ริพลัังง�นสิะอ�ด  
( Clean Fuel Project) หรืิอ CFP ริ�ว 3,263 ล้ั�น 
เหรีิย์ญสิหรัิฐ ซ้ึ่�งเป็นโคริงก�ริขึ้ย์�ย์กำ�ลัังก�ริกลัั�น 
เป็น 4 แสินบ�ร์ิเริลัต่อวัน แลัะเพิ�มปริะสิิทธิุภ�พ 
โริงกลัั�น กำ�หนดเดินเคริื�องเชิงพ�ณิชย์ใ์นปี 66 
  ส่ิวนอีก 223 ล้ั�นเหรีิย์ญสิหรัิฐ ใช้สิำ�หรัิบ 
โคริงก�ริที�อย่่์ริะหว่�งดำ�เนินก�ริ ได้แก่ โคริงก�ริ 
ปริับปริุงหนว่ย์ผลัิตต่�งๆ ให้มีปริะสิิทธุิภ�พ 

(Efficiency) ต่อเนื�อง (Reliability) แลัะมีคว�ม 
ย์ืดหย์ุ่น (Flexibility) ตลัอดจำนโคริงก�ริลังทุน 
ท�งด้�นโลัจิำสิติกส์ิแลัะสิ�ธุ�ริณ่ปโภค แลัะก�ริ 
ลังทุนอื�นๆ  เช่น โคริงก�ริ Digital Transformation  
โดย์มีงบปริะม�ณลังทุนเฉพ�ะในปี 63 ริวมทั�งสิิ�น  
1,788 ลั้�นเหริีย์ญสิหริัฐ
  สิำ�หริบัผลัก�ริดำ�เนินง�นไตริม�สิ 1/63  
ขึ้�ดทุนสุิทธิุ 13,754 ล้ั�นบ�ท ลัดลังเมื�อเทีย์บกับ 
ไตริม�สิก่อนที�มีกำ�ไริสุิทธิุ 1,984 ล้ั�นบ�ท แลัะ 
ลัดลังจำ�กกำ�ไริสุิทธิุ 4,408 ล้ั�นบ�ทเมื�อเทีย์บกับ 
ไตริม�สิ 1/62 เนื�องจำ�กริ�ค�นำ��มันดิบในตลั�ดโลัก 
ปริับลังตำ �� โดย์สิิ �นไตริม�สิ 1/63 ริ�ค� 
นำ��มันดิบเฉลีั�ย์ที� 33.7 เหรีิย์ญสิหรัิฐต่อบ�ร์ิเริลั 
จำ�กริ�ค�ปิดสิิ�นไตริม�สิ 4/62 ที�อย์่่ริะดับ  
64.9 เหริีย์ญสิหริัฐต่อบ�ริ์เริลั สิ่งผลัให้บริิษััท 
ขึ้�ดทุนจำ�กสิต็อกนำ��มันส่ิงถ้ง 10,772 ล้ั�นบ�ท  
ริวมถ้งบริิษััทได้รัิบปัจำจัำย์ลับจำ�กปริิม�ณวัตถุดิบ 
ที�ป้อนเข้ึ้�ส่่ิกริะบวนก�ริผลิัตขึ้องกลุ่ัม TOP ลัดลัง  
แลัะมีปริิม�ณก�ริขึ้�ย์ผลิัตภัณฑ์์สิำ�เร็ิจำร่ิปลัดลัง 
จำ�กไตริม�สิก่อน
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พลตำ�ริวจำเอก วัชริพล ปริะสำ�ริริ�ชกิจำ ปริะธ�น้ำกริริมัก�ริป้องกัน้ำและปริ�บปริ�มั 
ก�ริทุจำริิตแห่งช�ติ (ป.ป.ช.) ให้เกียริติมัอบริ�งวัล “องค์กร่โปร่่งใส” ค้ริั�งที� 9  
ซึึ่�ง ปตท. ได้รัิบเป็น้ำปีที� 2 ติดต่อกัน้ำ  แก่ น้ำ�ยช�ญศิลป์ ตรีินุ้ำชกริ ปริะธ�น้ำเจ้ำ�หน้้ำ�ที� 
บริิห�ริและกริริมัก�ริผูู้้จัำดก�ริใหญ่ บริิษััท ปตท. จำำ�กัด (มัห�ชน้ำ) เพื�อเป็น้ำเกียริติยศ 
แห่งคุ้ณุธริริมั จำริิยธริริมั และค้ว�มัซึ่ื�อสำัตย์สำุจำริิตแก่องค้์กริที�ยึดมัั�น้ำใน้ำน้ำโยบ�ย 
ก�ริกำ�กับดูแลกิจำก�ริที�ดี บริิห�ริจัำดก�ริด้วยหลักธริริมั�ภิูบ�ล ริวมัทั�งมุ่ังมัั�น้ำดูแลสัำงค้มั  
ชุมัชน้ำ และสำิ�งแวดล้อมั ซึ่ึ�งเป็น้ำริ�กฐ�น้ำสำำ�ค้ัญใน้ำก�ริขับเค้ลื�อน้ำองค้์กริให้เป็น้ำ 
ค้ว�มัภู�ค้ภููมิัใจำของค้น้ำไทยตลอดไป

บมัจำ.อลิอัน้ำซึ่์ อยุธย� ปริะกัน้ำชีวิต ริ่วมักับ มัูลน้ำิธิเด็กโสำสำะแห่งปริะเทศไทย 
ใน้ำพริะบริมัริ�ชินู้ำปถัึมัภ์ู สำถึ�น้ำแริกรัิบเด็กช�ยป�กเกร็ิด บ้�น้ำภููมิัเวท และ เด็กๆ  
ใน้ำชุมัชน้ำค้ลองเตย ภู�ยใต้กลุ่มั Music Sharing ริ่วมัสำ่งมัอบหน้ำ้�ก�กอน้ำ�มััย 
แบบผู้้� จำำ�น้ำวน้ำ 1,055 ชิ�น้ำ ริ่วมัสำู้โค้วิด-19 ให้กับเย�วชน้ำ ใน้ำพื�น้ำที�ต่�งๆ  
ได้แก่ หมู่ับ้�น้ำเด็ก โสำสำะบ�งปู สำมุัทริปริ�ก�ริ หมู่ับ้�น้ำเด็กโสำสำะห�ดใหญ่ สำงขล�  
หมู่ับ้�น้ำเด็กโสำสำะ “เฉลิิมนัาริ่นัทร์่” หน้ำองค้�ย หมู่ับ้�น้ำเด็กโสำสำะ “สิริ่เมตตา  
72 พร่ร่ษา เฉลิิมพร่ะเกียร่ติ” เชียงริ�ย หมู่ับ้�น้ำเด็กโสำสำะภููเก็ต เฉลิมัพริะเกียริติ  
๘๐ พริริษั� สำถึ�น้ำแริกรัิบเด็กช�ยป�กเกร็ิด (บ้�น้ำภููมิัเวช) และ เด็กๆ ใน้ำชุมัชน้ำค้ลองเตย  
ภู�ยใต้กลุ่มั Music Sharing  เพื�อเป็น้ำก�ริป้องกัน้ำก�ริแพร่ิริะบ�ดของเชื�อโค้วิด-19 

q
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ปตท. คว�าร่างวัลิองค์กร่โปร่่งใส ปีที่สอง

อลิิอันัซ์์ อยุธยา ส่งมอบหนั�ากากอนัามัยแก่เยาวชนั

ภาพุ่ข่าว

เงินฝ�กแลัะจำำ�นวนลั่กค้� ริวมถ้งก�ริสิริ้�ง 
ช่องท�งให้สิะดวกสิบ�ย์ม�กขึ้้�นจำ�กช่องท�ง 
ออนไลัน์ (Online Platform)
 ทั�งนี� กลัุ่มลั่กค้�บุคคลัธุริริมด�มีก�ริ 
ออมเงินม�กขึ้้�นทั�งเงินฝ�กออมทริัพย์์ธุริริมด�  
แลัะออมทริัพย์์ในริ ่ปแบบเปิดบัญชีผ ่�น 
ช่องท�ง SCB Easy แลัะริ่ปแบบบัญช  ี
แบบไม่มีสิมุด ได้แก่ บัญชีเงินฝ�กออมทรัิพย์์อีซีึ่� 

แลัะบัญชีออมทริัพย์์แบบไม่มีสิมุด ที�ให้อัตริ� 
ดอกเบี�ย์ที�ส่ิงกว่�ออมทรัิพย์์ธุริริมด� ซ้ึ่�งธุน�ค�ริ
เชื �อว่�เง ินฝ�กออมทริัพย์์ในริ่ปแบบไม่มี 
สิมุดบัญชีจำะค่อย์ๆ เติบโตอย่์�งมีนัย์ย์ะสิำ�คัญ 
ในอน�คตต�มทิศท�งขึ้องก�ริเติบโตขึ้อง 
ดิจำิทัลั แบงกิ�งในปริะเทศ 
 นอกจำ�กนี � ก�ริเติบโตขึ้องเงินฝ�ก 
ในไตริม�สิ 1/63 เน ื �องจำ�กในช่วงก�ริ 
แพริ่ริะบ�ดขึ้องไวริัสิโควิด-19 พบว่�ลั่กค้�
ทั�งกลัุ่มบุคคลัแลัะกลัุ่มธุุริกิจำ ได้มีก�ริย์้�ย์ 
เงินฝ�กจำ�กธุน�ค�ริขึ้น�ดกลั�งแลัะเล็ักม�ยั์ง 
ธุน�ค�ริเพิ�มขึ้้�น ผ่�นก�ริเปิดบัญชี CASA 
ริวมทั�งลั่กค้�มีก�ริลัดสิัดสิ่วนก�ริลังทุนทั�ง
ตลั�ดทุนแลัะตลั�ดพันธุบัตริม�ย์ังเงินฝ�ก 
เพิ�มสิ่งขึ้้ �น สิ่งผลัให้ ณ สิิ�นไตริม�สิ 1/63 
ธุน�ค�ริมีสิัดสิ่วนเงินฝ�ก CASA เพิ�มขึ้้�นเป็น 
73% จำ�กสิิ�นปี 62 ที�มีสิัดสิ่วนอย์่่ที � 67%  
ซ้ึ่�งธุน�ค�ริยั์งคงเดินหน้�กลัยุ์ทธ์ุก�ริเติบโตเงิน
ฝ�ก CASA แลัะจำำ�นวนล่ักค้� ริวมทั�งก�ริรัิกษั� 
ฐ�นลั่กค้�ปัจำจำุบัน แลัะเพื�อสิ่งเสิริิมให้ลั่กค้� 
ออมเงินฝ�กออมทริัพย์์โดย์ใช้ E-Passbook  
แทนก�ริใช้สิมุดเงินฝ�กโดย์จำะได้อัตริ�ดอกเบี�ย์ 
พิเศษัสิ่งกว่�เงินฝ�กออมทริัพย์์ทั�วไป

SCBดัินเงินฝ�กำไตรม�ส1/63โต7.5%

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SCB โชีว์ต้วเล้ข 
เงินิฝากไตร่มาส์ 1/63 เติบโตแข็งแกร่่ง 
7.5% มองปีัจัจั้ยหุ้นิ้นิจัากการ่ร่ะบาดขอ
งโควิด-19 แล้ะการ่เพุ่ิ�มชี่องท์างออนิไล้นิ์  
ชี่วยกร่ะต้�นิใหุ้�ปีร่ะชีาชีนิหุ้้นิมาออมเงินิ 
เพุ่ิ�มข้�นิ ขณะท์ี�ภาคธิ้ร่กิจัเล้้อกฝากเงินิเ
พุ่ิ�มส์ภาพุ่คล้่อง หุ้ล้้งตล้าดท์้นิแล้ะตล้าด 
พุ่้นิธิบ้ตร่ผ้นิผวนิส์ูง 
 น�งอภิพันธ์ุ เจำริิญอนุสิริณ์ ผ้่จัำดก�ริใหญ่  
ธุน�ค�ริไทย์พ�ณิชย์์ จำ ำ�ก ัด (มห�ชน)  
หริือ SCB เปิดเผย์ว่� ภ�พริวมเงินฝ�ก 
ขึ้องธุน�ค�ริในไตริม�สิ 1/63 มีก�ริเติบโต 
อย์่�งแขึ้็งแกริ่ง โดย์มีจำำ�นวนเงินริับฝ�ก 
อย์่ ่ที � 2.27 ลั้�นลั้�นบ�ท เติบโต 7.5%  
เมื�อเทีย์บกับช่วงเดีย์วกันปีก่อน แลัะเติบโต  
5.4% เมื�อเทีย์บจำ�กสิิ�นปี 62 ซึ่้�งสิ่วนหน้�ง 
ม�จำ�กก�ริด ำ�เน ินก�ริต�มกลัย์ุทธุ ์ด ้�น 
เงินฝ�กขึ้องธุน�ค�ริที�ต้องก�ริเพิ�มก�ริเติบโต 
ขึ้องเงินฝ�ก โดย์เฉพ�ะเงินฝ�กออมทริัพย์ ์
แลัะเงินฝ�กเดินสิะพัด (CASA) ทั�งปริิม�ณ 

เจริิญอื้น์สิริณ์� เจริิญอื้น์สิริณ์� 
อภิพิันัธ์ ์อภิพิันัธ์ ์


