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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - Chayo JV ประเดิิมซื้้�อหนิ้�ก้้อนิแรก้ก้ว่า 580 ล้้านิบาท์  
เดิินิหนิ้าก้วาดิซื้้�อหนิ้�เพิิ่�มต่่อเน้ิ�อง หวังปีหนิ้าพิ่อร์ต่หนิ้�บริหารท์ะยานิ  
5-6 พิ่ันิล้้านิบาท์ ดิันิรายไดิ้แต่ะ 200 ล้้านิบาท์
 นายกิิตต ิต้�งศรีวีงศ ์ปรีะธานเจ้า้หนา้ที่ี�บรีหิารี บรีษิัท้ี่ บรีหิารีสินิที่รีพ้ย ์ชโย เจ้วี  
จ้ำากิด้ หรีอื Chayo JV ซึ่่�งบรีษิัท้ี่ ชโย กิร๊ี�ป จ้ำากิด้ (มหาชน) หรีอื CHAYO ถืือห้๊น 55%  
เปิดเผยว่า เมื�อว้นที่ี� 1 ธ.ค. 64 บรีิษั้ที่ได้เซึ่็นสิ้ญญาซึ่ื�อหนี�

อััดงบ240ลบ.เสริิมแกริ่งอััดงบ240ลบ.เสริิมแกริ่ง กูริูเคาะเป้้าริาคา12บาท

CHAYO JVซื้้�อหนี้้�ก้อ้นี้แรก้580ล. 

ปีี65ดัันี้พอร์ตทะยานี้6พันี้ล้านี้
KBANK
รกุ้หนี้กั้ตลาดัภูมิูิภูาค 
ตั�งเป้ีาหมิาย2ปีีโต5เท่า
นิิวส์ ์คอนิเน็ิคท์์ – KBANK โชว์ความส์ำาเรจ็ 
จาก้ก้ารรุก้ธุุรกิ้จต่ล้าดิภูมิูภูาค ควา้ลู้ก้ค้า  
1.6 ล้้านิรายในิปี 64 ชูก้ล้ยุท์ธุ์ดิิจิท์ัล้ 
แบงกิ้�งเข้า้ถึงึฐานิลู้ก้ค้าธุรุก้จิแล้ะลู้ก้ค้า
รายย่อยบนิ Digital Ecosystem
 นายภัท้ี่รีพงศ ์ก้ิณหสิว๊รีรีณ รีองกิรีรีมกิารี 
ผ้จ้้ด้กิารี ธนาคารีกิสิิกิรีไที่ย จ้ำาก้ิด (มหาชน)  
หรีอื KBANK เปดิเผยวา่ แมภ้ัาวะวกิิฤตจ้ากิ 
โควดิ-19 ได้สิง่ผลกิรีะที่บตอ่รีะบบเศรีษัฐกิิจ้ 
ไปท้ี่�วโลกิ แต่ธนาคารีย้งสิามารีถืสิร้ีางกิารี
เติบโตของธ๊รีกิิจ้ธนาคารีในรีะด้บภั้มิภัาค
ได้อย่างกิ้าวกิรีะโดด โดยในปี 64 เติบโต
มากิกิว่าปีที่ี�ผ่านมาถื่ง 34%
 ที่้�งนี� ธนาคารีได้ต้�งเปา้หมายภัายในป ี66  
จ้ะเพิ�มสิ้ดส่ิวนรีายได้ของธ๊รีกิิจ้ในต่าง
ปรีะเที่ศเป็น 5% 

ปีี65อพัรายไดั2้.8หม้ิ�นี้ล.

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

“ก้ระดิาษถึ่ายเอก้ส์ารไอเดิ้ย” มอบรางวัล้แก้่ผูู้้โชคดิ้ - นางวิมล จ้้นที่รี์เที่ียรี  
(ที่ี� 2 จ้ากิซึ่้าย) ผ้้อำานวยกิารีฝ่่ายกิารีตลาด และนายฟู้เกีิยรีติ พาณิชย์พิศาล (ที่ี� 2 จ้ากิขวา)  
ผ้จ้้ด้กิารีสิว่นขายกิรีะดาษัถ่ืายเอกิสิารี บริีษัท้ี่ผลติภัณ้ฑ์์กิรีะดาษัไที่ย จ้ำาก้ิด ใน SCGP จ้บ้รีางว้ล
ใหแ้ก่ิลก้ิค้ากิรีะดาษัถ่ืายเอกิสิารีไอเดีย ซึ่่�งเป็นผ้้โชคดีจ้ากิกิิจ้กิรีรีม “ไอเดิย้ดิ้�ดิ ้ม้โชคท์กุ้รม้ ป ี4”  
ครี้�งที่ี� 7 – 9 ม้ลค่ารีวมกิว่า 70,000 บาที่

qอ่านิต่่อหนิ้า 2

นิิวส์ ์คอนิเนิค็ท์์ - NER ยอดิข้ายป ี65  
มุ่งส์ู ่2.8 หม้�นิล้า้นิบาท์ ต่ามปรมิาณข้าย  
5 แส์นิตั่นิ พิ่รอ้มอัดิฉ้ีดิเงินิ 240 ล้า้นิบาท์  
เส์รมิแก้รง่ธุรุก้จิ โบรก้เก้อรเ์ชย้ร ์“ซื้้�อ”  
ประเมินิราคาเป้าหมาย 12 บาท์ 
 นายชวิ้ที่ย์ จ้ง่ธนสิมบร้ีณ์ ปรีะธาน 
เจ้า้หนา้ทีี่�บริีหารี บริีษ้ัที่ นอร์ีที่อีสิ รีบ้เบอร์ี  
จ้ำากิ้ด (มหาชน) หรีือ NER เปิดเผยว่า

ชููวิทิย์ ์จึงึธนสมบููรณ์์ชููวิทิย์ ์จึงึธนสมบููรณ์์

ประจำ�วันที่ 3 ธันว�คม 2564



บรีษิัท้ี่ไดจ้้ด้ที่ำางบลงที่น๊สิำาหรีบ้ป ี65 ไวป้รีะมาณ  
240 ลา้นบาที่ เพื�อนำามาใชใ้นดา้นของกิารีขยาย 
พลง้งานที่ดแที่นแสิงอาทิี่ตย ์ซึ่่�งจ้ะเป็นกิารีที่ดแที่น 
พลง้งานที่ี�บรีษิัท้ี่ใชใ้นกิารีผลติ จ้ง่ที่ำาใหต้น้ที่น๊ลดลง 
อย่างมีน้ยสิำาค้ญ
 นอกิจ้ากินี� บริีษั้ที่จ้ะมีกิารีศ่กิษัาความ 
เป็นไปได้ที่ี�จ้ะขยายธ๊รีกิิจ้ไปย้งกิล๊่มผลิตภั้ณฑ์์ 
ปลายนำ�า หรืีอผลิตภ้ัณฑ์์สิำาเรี็จ้รี้ป เพื�อเป็นกิารี 
สิรีา้งมล้ค่าเพิ�มใหก้้ิบสินิค้าที่ี�มอีย่้ไดม้ากิกิว่าเดิม  

จ้ากิสิถืาบ้นกิารีเงินรีายหน่�ง ม้ลค่าปรีะมาณ  
580 ลา้นบาที่ เป็นหนี�กิอ้นแรีกิของ Chayo JV ทีี่�จ้ะ 
นำามาบรีิหารีต่อ
 ท้ี่�งนี�  บรีิษั้ที่ย้งมีงบลงที่๊นทีี่�เตรีียมไว้ 

ของรีายไดส้ิท๊ี่ธิธนาคารีที่้�งหมด (Net Total Income- 
NTI) หรืีอมรีีายได้เตบิโตถ่ืง 5 เท่ี่า พร้ีอมขยายฐาน 
ลก้ิคา้ดิจ้ทิี่ล้เป็น 6.5 ลา้นรีาย จ้ากิปจั้จ้บ๊น้ที่ี�มอีย่้  
1.6 ลา้นรีาย และเพิ�มเปน็ 10 ลา้นรีายภัายในป ี67   
 โดยธนาคารีจ้ะขยายธ๊รีกิิจ้ไปย้งเวียดนาม 
ที่ี�เดินหน้าด้วยดิจ้ิที่้ล แบงกิิ�ง อย่างเต็มร้ีปแบบ  
และในอนาคตจ้ะมีกิารีเปดิตว้ธ๊รีกิิจ้ใหมบ่นโมเดล  
Banking-as-a Service (BaaS) ในกิารีให้บริีกิารี 
มากิกิว่าธ๊รีกิิจ้กิารีเงินที่ี�จ้ะเริี�มที่ี�เวียดนามเป็น 
แห่งแรีกิ เพื�อให้ล้กิค้ามีที่างเลือกิที่ี�มากิกิว่า 
ในกิารีเข้าถ่ืงและบริีกิารีที่างกิารีเงิน ช่วยให้ 
ฟูินเที่ครีายย่อยมีโอกิาสิเติบโตไปพรี้อมก้ินและ
เข้าถื่งล้กิค้าได้มากิข่�น  
 สิำาหรี้บก้ิมพ้ชา ธนาคารีพร้ีอมเปิดต้ว  
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พรี้อมที่้�งย้งมีความสินใจ้ที่ี�จ้ะลงที่๊นกิล๊่มเที่คโนโลย ี
ห๊่นยนต์ เพื�อที่ดแที่นบ๊คลากิรีบางแผนกิใน 
กิรีะบวนกิารีผลิตของโรีงงานยาง
 สิำาหรีบ้ภัาพรีวมธ๊รีกิิจ้ปี 65 บริีษัท้ี่ม้�นใจ้ว่า 
ยอดขายจ้ะที่ำาได้ 28,000 ล้านบาที่ บนปรีิมาณ 
กิารีขาย 500,000 ตน้ ตามเป้าหมายที่ี�วางไว ้เนื�องดว้ย 
กิำาล้งกิารีผลิตล่าสิ๊ดของบรีิษั้ที่ปรี้บเพิ�มข่�นมา 
อย่้ที่ี� 510,000 ต้น เป็นที่ี�เรีียบรี้อยแล้ว ขณะที่ี� 
รีาคายางปรีะเมนิวา่มแีนวโนม้จ้ะเพิ�มข่�นไดต้อ่เนื�อง  
ตามความต้องกิารีในรีะด้บส้ิง โดยคาดกิารีณ์
รีาคาไว้ที่ี� 65-70 บาที่/กิิโลกิรี้ม 

อีกิ 750 ล้านบาที่ เพื�อเตรีียมปรีะม้ลหนี�จ้ากิ 
สิถืาบ้นกิารีเงินหลายแห่งในช่วงเดือน ธ.ค.นี�  
ซึ่่�งคาดว่าจ้ะมีหนี�เสิียให้เอกิชนเข้ารี่วมปรีะม้ล 
รีาว 2,000-6,000 ล้านบาที่ ซึ่่�งบริีษั้ที่คาดหว้ง 
จ้ะชนะกิารีปรีะม้ล และได้หนี�เข้ามาบรีิหารีให้ 
ได้มากิที่ี�สิ๊ด โดยจ้ะม๊่งเน้นหนี�ที่ี�มีค๊ณภัาพด้วย 

เช่นกิ้น
 ด้งน้�น บรีิษั้ที่ต้�งเป้าพอรี์ตหนี�ภัายใต้กิารี
บรีหิารีของเฉพาะ Chayo JV ภัายในป ี65 จ้ะอย่้ที่ี�  
5,000-6,000 ล้านบาที่ และเป็น NPL ที่ี�มีหล้กิ 
ปรีะกิ้นที่้�งหมด 100% พรี้อมต้�งเป้ารีายได้ปี 65  
จ้ะที่ำาได้มากิกิว่า 200 ล้านบาที่ และย้งเตรีียม 
เงนิลงท๊ี่นไว้ที่้�งสิิ�น 900 ลา้นบาที่ เพื�อนำามาซึ่ื�อหนี� 
ที่ี�มีหล้กิปรีะกิ้นเพิ�มเติม
 อน่�ง Chayo JV ม ีCHAYO ถืือห๊น้สิด้ส่ิวน 
55% สิว่นทีี่�เหลอืเปน็ผ้ล้งที่น๊จ้ำานวน 8 รีาย ได้แกิ่  
บรีิษั้ที่ โนว้สิ อินทิี่เกิรีช้�น จ้ำาก้ิด (เป็นบรีิษั้ที่ล้กิ 
ของ COM7), บรีิษั้ที่ เบญจ้พรีแลนด์ จ้ำาก้ิด  
(เปน็บรีษิัท้ี่ลก้ิของ JWD), บรีษิัท้ี่ พรีบีลิที่ ์โฮลดิ�ง  
จ้ำากิด้, บริีษัท้ี่สิมาร์ีที่พร็ีอพ แอสิเสิที่ แมแนจ้เมนท์ี่  
จ้ำาก้ิด, นายวีรีว้ฒน์ พ้นศ้กิดิ�อ๊ดมสิิน, นางสิาว
รีช้นพีรี พ๊คยาภัรีณ์, นางสิาวสิพิ๊น ฉายศิรีไิพบล้ย์ 
และ นายจ้ิตช้ย นิมิตรีปัญญา.

Payroll Lending ที่ี�ที่ำาใหล้ก้ิค้าไดร้ีบ้สินิเชื�ออย่าง 
งา่ยดายผา่นแอปพลเิคชน้ของพ้นธมติรี สิว่นในฝ่ั�ง 
สิปป.ลาว จ้ะย้งคงเดินหน้าเพิ�มจ้ำานวนผ้้ใช้งาน 
บรีกิิารี QR KBank จ้ากิปจั้จ้บ๊น้ที่ี�ม ี1.3 แสินรีาย 
อย่างต่อเนื�อง และเป้าหมายถ้ืดไปของธนาคารีคือ  

กิารีเชื�อมต่อก้ิบอินโดนีเซึ่ียซึ่่�งเป็นตลาดที่ี�ใหญ่สิ๊ด 
และมีปรีะชากิรีจ้ำานวนมากิที่ี�สิ๊ดในภั้มิภัาค  
โดยปจั้จ้บ๊น้ธนาคารีไดเ้รีง่สิรีา้งพ้นธมติรีธ๊รีกิิจ้ที่ี� 
หลากิหลาย เพื�อขยายโอกิาสิในกิารีที่ำาธ๊รีกิจิ้และ 
สิง่มอบบรีกิิารีที่างกิารีเงนิใหก้้ิบลก้ิคา้ในอนิโดนเีซึ่ยี

 ด้านฝ่่ายวิเครีาะห์หลก้ิที่รีพ้ย์ บล.หยวนต้า  
(ปรีะเที่ศไที่ย) เผยว่า ที่างฝ่า่ยได้ปรีะเมินกิำาไรีงวด 
ไตรีมาสิ 4/64 ของ NER ไว้ที่ี� 580-600 ล้านบาที่   
พรีอ้มคาดวา่กิำาไรีสิท๊ี่ธงิวดป ี65 จ้ะเตบิโตไดต้อ่เนื�อง  
จ้ากิกิารีรีวมธ๊รีกิิจ้แผ่นรีองนอนสิต้ว์ไว้ในปรีะมาณกิารี 
 โดยปจั้จ้บ๊น้ NER ซึ่ื�อขายดว้ย PER64 เพยีง  
6.3 เที่่า ผลตอบแที่นจ้ากิเงินปันผลเฉพาะสิ่วน 
ของครี่�งปหีลง้สิง้ถ่ืง 4.9% (คาด 0.36 บาที่/ห๊น้) ใช้วธิี  
SOTP ในกิารีปรีะเมนิมล้คา่แยกิสิว่นรีะหวา่งธ๊รีกิิจ้เดมิ  
(กิลางนำ�า) และธ๊รีกิิจ้ใหม่ (ปลายนำ�า) ได้รีาคา 
เหมาะสิมสิิ�นป ี65 ทีี่� 12.00 บาที่ คงคำาแนะนำา “ซื้้�อ”
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กิติต ิต ้�งศรีีวงศ ์กิติต ิต ้�งศรีีวงศ ์

ภัท้รีพงศ ์กิณ้หสุุวรีรีณ ภัท้รีพงศ ์กิณ้หสุุวรีรีณ 



	 คุุณกรมเชษฐ์์	วิิพัันธ์์พังษ์	ประธ์านเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร	คุุณปัญญา	 
นันที่กิจ้ตระกูร	ประธ์านเจ้้าหน้าท่ี่�สายงานบัญช่และการเงิน	บริษัที่	แอสเซที่ไวิส์	 
จ้ำากัด	(มหาชน)	หรือ	ASW	ร่วิมให้ข้้อมูลแก่นักวิิเคุราะห์หลักที่รัพัย์	 
ในงาน	Analyst	Meeting	บนแพัลตฟอร์มออนไลน์	ซ่�งม่ผูู้้ให้คุวิามสนใจ้ 
ร่วิมรับฟังจ้ำานวินมาก	โดยประเมินทิี่ศที่างธุ์รกิจ้จ้ะเติบโตอย่างโดดเด่น	 
ตามยอดข้ายโคุรงการสร้างเสร็จ้และพัร้อมโอนในพัอร์ตกว่ิา	2,000	ล้านบาที่	 
และมั�นใจ้จ้ะรักษาอัตรากำาไรขั้�นต้น(GP)ไว้ิท่ี่�	 45.1%	 และอัตรา 
กำาไรสุที่ธิ์	(NP)	ท่ี่�	21.0	%	ต่อเนื�อง

	 นายนุรักษ์	มาประณ่ต	องคุมนตร่	ให้เก่ยรติเป็นประธ์านมอบ
รางวัิลเก่ยรติยศ	ในงาน	Business+	PRODUCT		OF	THE	YEAR	
AWARDS	2021	สุดยอดสินคุ้าแห่งปี	2021	ให้แก่	มร.ลาร์ส		ไฮบุที่สก่�	 
กรรมการผูู้้จั้ดการใหญ่และประธ์านเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร	บมจ้.	อลิอันซ์	
อยุธ์ยา	ประกันภััย	ในรางวัิลกลุ่มประกันยอดเย่�ยมแห่งปี	ผู้ลิตภััณฑ์์ 
ประกันภััยการเดินที่าง	ซ่�งได้รับการพััฒนาเพืั�อตอบโจ้ที่ย์คุวิามต้องการ 
ข้องลูกคุ้าให้คุรอบคุลุมตามคุวิามต้องการมากท่ี่�สุด	จั้ดข่้�นโดยนิตยสาร	 
Business+	ในเคุรือบริษัที่	เออาร์ไอพ่ั	จ้ำากัด	ร่วิมกับวิิที่ยาลัยการจั้ดการ 
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ASW โชว์กลยุทธ์ - แผนธุรกิจในงานAnalyst Meeting

CSS ลุ้้นิคว้างานิใหม่
 ชว่งนี�อยา่ละสิายตาจ้ากิ บมจ้.คอมมวินเิคช้�น  
แอนด ์ซึ่สิิเตม็โซึ่ล้ช้�น (CSS) เปน็อน้ขาด เพรีาะ 
กิอ่นจ้บป ี64 มโีครีงกิารีใหม่ๆ  ที่ี�เขา้รีว่มปรีะมล้ 
สิง่ท้ี่ายปอีย้ไ่มน่อ้ย งานนี�แอบล๊น้อาจ้ได้งานใหญ่ 
ตดิไมต้ดิมอืมาฝ่ากิผ้ถื้ือห้๊นใหไ้ดช้ื�นใจ้ บอกิเลย 
ขา่วดีๆ ของ CSS  ไม่มหีมด เพรีาะ “ส์มพิ่งษ์   
ก้ังส์วิวัฒน์ิ” ที่๊่มสิ๊ดต้วล๊ยปรีะม้ลที่๊กิงานทีี่� 
เกีิ�ยวข้องแฟูนคล้บจ้้ดที่้พรีอล๊้นก้ินยาวๆ  
ได้เลย

ZEN Group ประเดิิมเมนิูใหม่ 
 หล้งจ้ากินโยบายกิารีเปิดปรีะเที่ศ  
สิร้ีางบรีรียากิาศธ๊รีกิิจ้รี้านอาหารีแบบ 
น้�งที่านในรี้านค่กิค้กิ ‘บ๊ญยง ต้นสิกิ๊ล’ ซึ่ีอีโอ 
บรีษิัท้ี่ เซ็ึ่น คอร์ีปอเรีช้�น กิร๊ี�ป จ้ำาก้ิด (มหาชน)  
หรีอื ZEN Group จ้ง่ร๊ีกิสิรีา้งโมเมนตม้กิรีะแสิ
ก้ิญชาฟีูเวอร์ีตอ่เนื�อง ปรีะเดิมจ้ด้ส่ิงเมนใ้หม่  
แซึ่่บม่วนหลาย รี้านอาหารีไที่ยสิไตล์อีสิาน
และเวียดนาม ‘ตำาม้�วและลาวญวน’ เสิิรี์ฟู
ความอรี่อยเกิาะเมกิะเที่รีนด์ของโลกิ

WFX หุ้นิพิ่้�นิฐานิดิ้
 ณ เวลานี� ห๊น้นอ้งใหมท่ี่ี�ที่ก๊ิคนจ้บ้ตามอง 
คอื บมจ้.เวลิดเ์ฟูลก็ิซึ่ ์(WFX) ดว้ยปรีะสิบกิารีณ ์
ยาวนานกิว่า 30 ปี รีวมที่้�งกิลย๊ที่ธ์ที่ี�วางแผน
มาอย่างดี ที่ำาให้ผลกิารีดำาเนินงานเติบโต 
อยา่งต่อเนื�อง สิามารีถืข่�นแท่ี่นห้๊นดี-สิตอรีี�เดน่- 
พื�นฐานแน่น-อนาคตไกิล-ว่าที่ี�ขวญ้ใจ้มหาชน  
แฟูนคลบ้ห๊น้ไอพีโอ รีอชมผลงานดีๆ  ก้ินไดเ้ลย 
รี้บรีองไม่ที่ำาให้ค๊ณๆ ผิดหว้ง!!
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