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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - MC มั่่�นิใจรายได้้- 
กำำาไรงวด้ปี6ี4/65 เติิบโติต่ิอเน่ิ�องจากำ 
ปีก่ีำอนิ หลัง่บรษิัท่์เด้นิิหนิา้ขยายช่อ่งท์าง 
ขายเพิ่ิ�มั่มั่ากำข้�นิ พิ่ร้อมั่ปีร่บกำลัยุท์ธ์ ์
กำารด้ำาเนิินิธ์รุกิำจใหมั่ ่หว่งข้�นิแท์น่ิผู้้น้ิำา 
ติลัาด้ไลัฟ์์ส์ไติลั์

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กำลัุ่มั่ไท์ยพิ่าณิิช่ย์  
จด่้ติ่�งบรษิัท่์แมั่ภ่ายใติช้่่�อ “SCBX” เพิ่่�อ 
เร่งขยายธ์ุรกำิจเช่ิงรุกำเข้าส์้่ธ์ุรกำิจกำารเงินิ 
แลัะแพิ่ลัติฟ์อร์มั่อย่างเติ็มั่ร้ปีแบบ  
ยกำระด้่บส์้่กำลัุ่มั่บริษ่ัท์เท์คโนิโลัยีกำารเงินิ 
ระด้่บภ้มั่ิภาคภายในิปีี 68
 นายอาทิิตย์ นันทิวิิทิยา ประธาน
เจ้้าหน้าทิ่�บริหาร และประธานกรรมการ 
บรหิาร ธนาคารไทิยพาณิิชย ์จ้ำากดั (มหาชน)  
หรือ SCB เปิดเผยวิ่า

STECH
หวังัสอยงานใหม่6่00ล้้าน
ล้้น้รัฐั-เอกชนเปิิดปิรัะมู่ล้

 นายเจ้มส์ ์รชิารด์ อมตวิิวิฒัน ์รกัษาการ 
ประธานเจ้า้หน้าท่ิ�บริหาร บริษทัิ แม็คกร๊�ป  
จ้ำากดั (มหาชน) หรือ MC เปิดเผยว่ิา ภาพรวิม 
รายได้งวิดบญัชป่ ี64/65 (ส์ิ�นส์ด๊ ม.ิย.65)  
จ้ะส์ามารถส์ร้างการเติบโตได้ประมาณิ  
7-8% จ้ากปีก่อน

SVT เคาะไอพิ่โีอ  
หุ้นิลัะ 2.54 บาท์
 บมจ้. ซันัเวินดิ�ง เทิคโนโลย่ หรอื  SVT แตง่ตั�ง  
บล.ฟิิลลปิ (ประเทิศไทิย) ในฐานะท่ิ�ปรกึษาทิางการเงิน  
เป็นผ้้จ้ัดการการจั้ดจ้ำาหน่ายและรับประกันการ 
จ้ดัจ้ำาหน่ายห๊น้ส์ามญัเพิ�มทิน๊ SVT จ้ำานวิน 200 ลา้นห๊น้  
กำาหนดราคาห้๊นละ 2.54 บาทิ เปดิใหจ้้องซัื�อวัินทิ่� 22-23  
และ 27 ก.ย. น่� และคาดเข้้าทิำาการซัื�อข้ายในตลาด 
หลกัทิรพัยแ์หง่ประเทิศไทิย (SET) วินัทิ่� 5 ต.ค. 64 น่�

MCการันัตีีผล้งาน64/65แกร่ัง
ปิรับัหม่ากยดึเบอรั1์ไล้ฟ์ส์ไตีล์้

SCB
ตั้้�งยานแม่่“เอสซีีบีี เอกซี์” ดั้นม่าร์์เก็ตั้แคป1ล้้านล้้าน

ขยบัตีวััหนี‘disrupt’

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2
qอ่านิติ่อหนิ้า 2

นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ - STECH ผู้ลังานิ
คร้�งปีหีลัง่ส์ด้ใส์ หนินุิรายได้้ปี ี64 
เติิบโติ 10% ติามั่แผู้นิ ลัา่ส์ดุ้ควา้
งานิใหมั่ม่ั่ล้ัคา่กำวา่ 320 ลัา้นิบาท์  
รอติดิ้ติามั่งานิใหม่ั่เพิิ่�มั่เติมิั่อีกำราว  
600 ลั้านิบาท์
 นายวัิฒน์ชัย มงคลศร่ส์วัิส์ดิ
 ประธานเจ้้าหน้าท่ิ�บริหาร บริษัทิ  
ส์ยามเทิคนคิคอนกรต่ จ้ำากดั (มหาชน)  
หรอื STECH เปิดเผยว่ิา ภาพรวิมธ๊รกิจ้ 
ครึ�งปหีลงัคาดวิา่จ้ะเตบิโตกวิา่ครึ�งปแีรก  
หลังอ๊ตส์าหกรรมงานก่อส์ร้างและ
งานโครงส์ร้างพื�นฐานเริ�มเดินหน้า  
และเร่งส์่งมอบภายในปีน่�

อาทิติย์ ์นันััทิวิทิิย์า 
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การมาถงึข้อง decentralized finance technology  
การข้ยายตัวิและการบก๊ข้องแพลตฟิอร์มระดับโลก 
เข้า้ส์้ธ๊่รกิจ้การเงิน พฤติกรรมข้องผ้้บรโิภคหลงัโควิิด  
รวิมถงึกฎระเบย่บข้อ้บังคบัทิ่�เปล่�ยนไปอย่างมาก  
จ้ะทิำาให้ร้ปแบบการทิำาธ๊รกิจ้ธนาคารแบบดั�งเดิม
จ้ะลดบทิบาทิล และจ้ะส์ง่ผลลบตอ่การใหม้ล้คา่ 
อนาคตข้องนกัลงทิน๊ตอ่ธ๊รกจิ้ธนาคารแบบดั�งเดมิ 
อย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้
 ทิั�งน่� SCB จ้ะใชค้วิามเข้ม้แข้ง็ทิางการเงนิ 
ข้องธ๊รกิจ้ธนาคารปัจ้จ้๊บันให้เป็นประโยชน์  
เร่งข้ยายธ๊รกิจ้เชิงร๊กเข้้าส์้่ธ๊รกิจ้การเงินประเภทิ 

ทิ่�มร่ายได้รวิม 3,248 ลา้นบาทิ และคาดว่ิากำาไรส์ท๊ิธิ
จ้ะเติบโตอย่างต่อเนื�อง ตามการข้ยายช่องทิาง 

รวิมทัิ�งบรษิทัิยังมง่านใหมเ่ข้้ามาตอ่เนื�องทิั�งจ้าก
ภาครัฐบาลและเอกชน ล่าส๊์ดได้งานใหม่ม้ลค่า 
กวิ่า 320 ล้านบาทิ รวิมถึงช่วิงครึ�งปีหลังจ้ะเริ�ม
เห็นส์ัญญาณิบวิกจ้ากภาครัฐบาลและเอกชน
เริ�มม่งานประม้ลออกมาใหม่
 นอกจ้ากน่� บริษัทิยังอย่้ระหว่ิางติดตาม
การประมล้งานใหมเ่พิ�มเตมิ มล้ค่างานประมาณิ  
600 ลา้นบาทิ เชน่ งานเส์าเข้ม็ส์ปัน โครงการรถไฟิ 
เชื�อม 3 ส์นามบนิ และงานเส์าเข็้มส์ปนั โครงการ
รถไฟิไทิยจ้่น ส์่วินงานโครงการก่อส์ร้างระบบ 
ส์ายส่์งไฟิฟ้ิาแรงส์้ง 115 kV ม้ลค่าประมาณิ  
104 ล้านบาทิ ซัึ�งได้รับใบส์ั�งจ้้างเร่ยบร้อยแล้วิ  
คาดว่ิาจ้ะมก่ารเซัน็ส์ญัญากบัการไฟิฟิา้ส์ว่ินภ้มภิาค  

SCB

MC

STECH

อื�นทิ่�ตลาดต้องการ และส์ร้างข้่ดควิามส์ามารถ 
ทิางด้านเทิคโนโลย่ รวิมถึงการบริหารจ้ัดการ 
แพลตฟิอร์มทิางเทิคโนโลย่ (technology  
platform) ข้นาดใหญใ่หท้ิดัเทิย่มกับค้แ่ข้ง่ระดบัโลก  
เข้้าส์้่ส์นามการแข้่งข้ันแบบใหม่ทิ่�กำาลังจ้ะ
เกิดข้ึ�นโดยเร็วิเพื�อทิ่�จ้ะอย่้รอดปลอดภัยในอ่ก  
3-5 ปีข้้างหน้าน่�
 โดยธนาคารจ้ะม๊่งเน้นการนำาเทิคโนโลย่ 
มาใชร้ว่ิมกบัการปรบัลดกระบวินการข้ั�นตอนตา่งๆ  
ใหต้อบส์นองควิามต้องการข้องลก้คา้ทิ่�เปล่�ยนไป 
ให้มากท่ิ�ส์๊ดในทิ๊กช่องทิาง รวิมถึงแปลงส์ภาพ
กลายเป็นกล๊่มธ๊รกิจ้เทิคโนโลย่ทิางการเงินท่ิ�ม่
ธ๊รกิจ้ธนาคารท่ิ�แข็้งแรงข้ึ�นเป็นส่์วินหนึ�งข้องกล๊ม่  

จ้ำาหน่ายส์นิคา้ โดยบรษัิทิได้ม๊ง่เน้นการข้ายออนไลน์ 
มากข้ึ�น และข้ยายส์าข้าให้ครอบคล๊มทิ๊กพื�นทิ่�
 ทิั�งน่� บรษิทัิไดว้ิางกลย๊ทิธก์ารดำาเนนิธ๊รกจิ้  
เพื�อผลักดนับริษทัิใหเ้ปน็บริษทัิค้าปลก่ ประเภทิ

และจ้ะข้ยายเข้้าส์้่ธ๊รกิจ้การเงินส์่วินบ๊คคลท่ิ�ม่
การเติบโตส์ง้ท่ิ�ธนาคารไม่ส์ามารถตอบส์นองได้  
โดยแตล่ะธ๊รกจิ้ SCB จ้ะรว่ิมมอืกับพันธมติรระดบั
ประเทิศ และระดับภ้มิภาคทิ่�แข้็งแกร่ง ทิ่�จ้ะเริ�ม 
เปิดตัวิในอนาคตอันใกล้น่�
 ส์ำาหรับการปรับโครงการส์ร้างธ๊รกิจ้ 
ในครั�งน่� ธนาคารวิางเป้าหมายระยะ 5 ป ี(64-68) 
จ้ะขึ้�นเป็นบริษัทิข้นาดใหญ่ระดับภ้มิภาค และ
นานาชาติ ซัึ�งจ้ะครอบคล๊มการข้ยายฐานล้กค้า
เพิ�มขึ้�นกว่ิา 200 ล้านราย ซัึ�งจ้ะหน๊นให้ผลการ
ดำาเนินงานเติบโตเพิ�มข้ึ�น 2 เท่ิาจ้ากปัจ้จ้บั๊น และ
มล้คา่หลกัทิรพัย(์Market Cap.) ข้อง SCBX ข้ึ�นส์้ ่
ระดับ 1 ล้านล้านบาทิ

ส์ินค้าแฟิชั�นและไลฟิ์ส์ไตล์ ชั�นนำาข้องไทิย และ
ส์ร้างม้ลค่าทิ่�ยั�งยืนให้กับผ้้ถือห๊้น รวิมทัิ�งบริษัทิ
ยงัมก่ระแส์เงินส์ดในมืออก่กว่ิา 1,864 ลา้นบาทิ  
ทิ่�จ้ะส์นับส์น๊นให้บริษัทิแส์วิงหาโอกาส์ในการ
เติบโตได้เพิ�มข้ึ�น ซัึ�งปัจ้จ้บั๊นอย่้ในขั้�นตอนข้องการ
ศึกษาแผนการลงท๊ินเพิ�มเติมเพื�อต่อยอดธ๊รกิจ้ 
 ส์ำาหรับภาพรวิมธ๊รกิจ้ในช่วิงไตรมาส์ 1/64-65  
(ก.ค.-ก.ย.64) ยงัคงได้รบัผลกระทิบจ้ากการล็อก
ดาวิน์ จ้ึงทิำาให้ยอดข้ายม่แนวิโน้มปรับตัวิลดลง 
จ้ากชว่ิงเดย่วิกันข้องปีกอ่น อย่างไรก็ตาม ยอดข้าย 
ในช่วิงเดือนก.ย. เริ�มเห็นการฟิ้�นตัวิและกลับเข้้าส์้ ่
ภาวิะปกติ ในส์่วินข้องช่องทิางข้ายออนไลน ์
เริ�มมส่์ดัส์ว่ินรายไดเ้พิ�มข้ึ�นเปน็ 20% ข้องรายไดร้วิม  
จ้ากเดิมทิ่�ม่ส์ัดส์่วินรายได้อย้่ทิ่�ประมาณิ 15%

(กฟิภ.) ภายในเดอืนก.ย.น่� และทิยอยรบัร้ร้ายได้
ตั�งแต่ไตรมาส์ 4/64
 ทัิ�งน่� ปัจ้จ้๊บันบริษัทิม่โรงงานทัิ�งหมด  
9 แห่ง ครอบคล๊มทัิ�วิทิ๊กภ้มิภาค ยกเว้ินภาคใต้ 
ทิำาใหม้ค่วิามส์ามารถในการแข่้งขั้น เตรย่มพรอ้ม

ส์ำาหรับการเข้้ารับงานใหม่ๆ โดยเฉพาะโรงงาน
แห่งทิ่� 10 ทิ่�ชลบ๊ร่ ส์าข้าทิ่� 2 จ้ะแล้วิเส์ร็จ้ในช่วิง
ปลายปีน่� เป็นอ่กกำาลังเส์ริมทิัพการเข้้ารับงาน
โซันภาคตะวิันออก รวิมถึงโปรเจ้็กต์ EEC และ
เป็นโอกาส์การเติบโตในปี 65

เจมส์ ์ริิชาริด์ อมตวิวิิฒันั ์เจมส์ ์ริิชาริด์ อมตวิวิิฒันั ์

วิฒันัช์ยั์ มงคลศรีิส์วิสั์ดิวิฒันัช์ยั์ มงคลศรีิส์วิสั์ดิ
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ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวิน์เพิ�มเติมในเดือน
ต.ค.หรือไม่ หลังจ้ากจ้ำานวินผ้้ติดเชื�อในประเทิศ
เริ�มลดลง รวิมถึงมาตรการกระต๊้นเศรษฐกิจ้ 
ในช่วิงไตรมาส์ส์๊ดทิ้ายข้องปีน่�
 ข้ณิะทิ่�การส์่งออกยังเป็นเครื�องยนต์เด่ยวิ 
ทิ่�ข้บัเคลื�อนและประคองเศรษฐกจิ้ไทิยในปจั้จ้บั๊น  
โดยคาดวิา่ตวัิเลข้การส์ง่ออกในปนี่�จ้ะเตบิโต 12.4%  
ซัึ�งมป่จั้จ้ยัหนน๊จ้ากการฟ้ิ�นตวัิข้องเศรษฐกิจ้โลก  
โดยเฉพาะในกล่๊มประเทิศข้นาดใหญ่ในย๊โรป  

KBANKสะกิดรััฐเรั่งหารัายได้เพิ่ิ�ม่

และส์หรัฐฯท่ิ�เริ�มทิยอยยกเลิกมาตรการล็อกดาวิน์ 
ในประเทิศ รวิมไปถึงการอ่อนค่าข้องเงินบาทิทิ่� 
ส์่งผลบวิกต่อการส์่งออกข้องไทิยในปีน่�ส์ามารถ
เติบโตได้
 อย่างไรก็ตาม ยังคงประเมินค่าเงินบาทิ 
ในส์ิ�นป ี64 จ้ะอย่้ทิ่�ระดบั 32.75 บาทิตอ่ดอลลาร์
ส์หรฐัฯ แมค้า่เงนิบาทิในปจั้จ้บ๊นัจ้ะมก่ารออ่นคา่ 
ไปถึงระดบั 33.30 บาทิต่อดอลลาร์ส์หรัฐ ซัึ�งเปน็การ 
ออ่นคา่มากถงึ 10.3% เมื�อเทิย่บกบัชว่ิงตน้ปี 64

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - KBANK แนิะภาครฐ่เติรยีมั่
หาช่อ่งท์างจด่้เก็ำบรายได้เ้ขา้รฐ่ หลัง่เด้นิิหนิา้ 
ขยายเพิ่ด้านิหนีิ�ส์าธ์ารณิะเป็ีนิ 70% ขณิะที์�มั่อง
จดี้พีิ่ปีีนีีิ�ติดิ้ลับ 0.5% แต่ิรอท์บท์วนิติว่เลัขอีกำคร่�ง 
ในิเด้่อนิติ.ค.หลั่งร่ฐบาลัคลัายลั็อกำด้าวนิ์
 นายกอบสิ์ทิธิ� ศิลปชัย ผ้้บริหารงานวิิจั้ย 
เศรษฐกจิ้และตลาดทิน๊ ธนาคารกส์กิรไทิย จ้ำากดั  
(มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่ิา จ้ากการท่ิ�รฐับาล 
ม่การข้ยายวิงเงินเพดานหน่�ส์าธารณิะข้องไทิย
เปน็ 70% มองวิา่เป็นการใชน้โยบายทิางการคลงั
เข้้ามาชว่ิยกระต๊น้เศรษฐกิจ้ แต่ประเด็นส์ำาคญัคอื
การก้้ยืมเงินข้องรัฐบาลจ้ะส์ามารถช่วิยให้การ 
กระต๊้นม่ประส์ิทิธิภาพหรือไม่ และในอนาคต 
จ้ะม่จ้ัดหารายได้เข้้ารัฐได้มากข้ึ�นหรือไม่ 
 ส์ำาหรบัภาพรวิมการเตบิโตข้องเศรษฐกจิ้ไทิย 
ในปี 64 ยังคงประมาณิการไวิ้ทิ่�ติดลบ 0.5% แต่ 
อาจ้จ้ะม่การทิบทิวินประมาณิการอ่กครั�งใน
เดือนต.ค. โดยยังต้องติดตามเรื�องข้องกิจ้กรรม
ทิางเศรษฐกิจ้ภายในประเทิศ หลังจ้ากทิ่�ม่การ
คลายมาตรการล็อกดาวิน์ในช่วิงต้นเดือนก.ย. 
ทิ่�ผ่านมา รวิมทิั�งต้องติดตามวิ่ารัฐบาลจ้ะม่การ

	 ดร.นิิพนิธ์์	บุุญเดชานัินิทน์ิ	ประธ์านิเจ้้าหน้ิาท่�บุริหาร	 
บุมจ้.ดับุบุลิิวเอชเอ	ยููทลิิิตี้่�ส์์	แอนิด์	พาวเวอร์	(WHAUP)	พร้อมด้วยู 
ผูู้้บุริหาร	ร่วมแส์ดงความยิูนิด่แก่่	มร.เคลิ	เคิร์นิส์	ประธ์านิบุริษััท	แลิะ 
ประธ์านิเจ้้าหน้ิาท่�บุริหาร	บุริษััท	ออโต้ี้อัลิลิายูแอนิซ์์	(ประเทศไทยู)	 
จ้ำากั่ด	ในิพิธ่์เปิดโครงก่าร	Solar	for	Rooftop	ซ่์�งเป็นิก่ารติี้ดตัี้�ง
แผู้งโซ์ลิาร์เซ์ลิส์์บุนิหลัิงคาโรงงานิของออโตี้้อัลิลิายูแอนิซ์์ฯ	 
ซ่์�งตัี้�งอยูู่ในินิิคมอุตี้ส์าหก่รรมอ่ส์เทิร์นิซ่์บุอร์ด	(ระยูอง)	บุนิพ้�นิท่� 
หลัิงคาโรงงานิก่ว่า	45,000	ตี้ารางเมตี้ร	ขนิาดก่ำาลัิงผู้ลิิตี้ไฟฟ้า	 
5	เมก่ะวัตี้ต์ี้

 นิายูชนิะพันิธ์ุ์	พิริยูะพันิธ์ุ์	ประธ์านิเจ้้าหน้ิาท่�บุริหาร	บุริษััท	ท่	คิว	อาร์	 
จ้ำากั่ด	(มหาชนิ)	หร้อ	TQR	ร่วมนิำาเส์นิอข้อมูลิผู้ลิก่ารดำาเนิินิงานิงวด 
ไตี้รมาส์	2/2564	แลิะแผู้นิก่ารดำาเนิินิธุ์รกิ่จ้ในิงานิบุริษััทจ้ดทะเบุ่ยูนิ 
พบุผูู้้ลิงทุนิ	“Opportunity Day” ผู่้านิระบุบุ	Video	Conference	 
โดยูระบุุว่า	บุริษััทฯ	เดินิหน้ิาพัฒนิาก่รมธ์รรม์รูปแบุบุใหม่	ร่วมกั่บุ 
บุริษััทประกั่นิภััยูชั�นินิำาต่ี้อเน้ิ�อง	 อาทิ	 ก่ารประกั่นิภััยูสุ์ขภัาพ,	 
ก่ารประกั่นิภััยูไซ์เบุอร์,	ก่ารประกั่นิภััยูความรับุผิู้ดทางวิชาช่พ	เพ้�อช่วยู 
ส์นัิบุส์นุินิผู้ลิงานิในิปีน่ิ�เติี้บุโตี้ตี้ามเป้าหมายูท่�วางไว้

q

qTQR ลุยพัฒนากรมธรรม์รูปแบบใหม่ต่อเนื่อง

WHAUP ส่งมอบโครงการโซลาร์ รูฟท็อป

กอบส์ทิิธิ์ิ� ศิลปชยั์กอบส์ทิิธิ์ิ� ศิลปชยั์


