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TMBไตรมาส3กำำาไร1.61พัันล.

BGRIMซุ่่�มเจรจากำล่�มBBS
ผุ่ดโรงไฟฟ้าไฮบริดอู่่�ตะเภาเฟส2

PROSได้ฤกำษ์์ยื่่�นไฟลิ�ง
ขายื่ไอู่พีัโอู่140ล้านหุ้่้น
เตรียื่มตัวเข้าเทรดmai

บริิษััท พีีริพัีฒน์์ เทคโน์โลยีี จำำ�กััด (มห�ชน์) หรืิอ PRAPAT เข้้�จำดทะเบียีน์ 
และซืื้�อข้�ยีวััน์แริกัใน์ตล�ดหลักัทรัิพีย์ี เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยีเปิิดซืื้�อข้�ยีที�  1.60  บ�ท  สููงกัว่ั�ริ�ค� IPO ที� 1.50 บ�ท  
ณ หอปิริะชุมศุุกัริียี์ แกั้วัเจำริิญ อ�ค�ริ B ชั�น์ 3 อ�ค�ริตล�ดหลักัทริัพียี์แห่งปิริะเทศุไทยี

Prapatเปิดเทรดวันแรกเหนือจอง....

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - TMB เผยกำำ�ไรงวดไตรม�ส์ 3/63 ท์ำ�ได้ 1.61 พัันิล้้�นิบ�ท์ หนุินิ  9 เดือนิพุั�ง 58%  
กูำรูแนิะ “ซืื้�อ” เป้้� 1.20 บ�ท์ ด้�นิ  BAY เข้้�ซืื้�อหุ้นิ 50% ข้อง SBF บริษััท์ลู้กำข้อง SBC หน่ิ�งในิ 
ธนิ�ค�รชั้ั�นินิำ�ข้องฟิิล้ิป้ป้ินิส์์ หวังเป้ิดโอกำ�ส์ลุ้ยส์ินิเชั้ื�อร�ยย�อย

qอ��นิต�อหนิ้� 2

qอ��นิต�อหนิ้� 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - BGRIM ซุื้�มเจรจ�กำลุ้�ม BTS  
ล้งทุ์นิกำ�อส์ร้�งโรงไฟิฟ้ิ�เฟิส์ท่์� 2 ป้้อนิส์นิ�มบินิ 
อู�ตะเภ�แล้ะเมืองกำ�รบินิภ�คตะวันิออกำ 
ค�ดข้ย�ยได้อ่กำ 80-100 เมกำะวัตต์ 
 แหล่่งข่่าวจากวงการอุุตสาหกรรมพลั่งงาน  
เปิิดเผยว่า บริษััท บี.กริม เพาเวอุร์ จำากัด  
(มหาชน) หรือุ BGRIM อุย่่ระหว่างเจรจากับ 
บริษััท อุ่่ตะเภา อุินเตอุร์เนชั�นแนล่ เอุวิเอุชั�น 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - PROS ยื�นิไฟิลิ้�งเส์นิอข้�ย 
หุ้นิ IPO จำ�นิวนิ 140 ล้้�นิหุ้นิ เข้้�ตล้�ดหลั้กำท์รัพัย์ฯ  
mai นิำ�เงินิไป้ล้งทุ์นิเครื�องจักำรแล้ะอุป้กำรณ์์ 
รองรับกำ�รเติบโตในิอนิ�คต
 นายพงศ์์เทพ รัตนแสงสรวง ปิระธาน 
เจ้าหน้าที�บริหาร บริษััท พรอุสเพอุร์ เอ็ุนจิเนียริ�ง 
จำากัด (มหาชน) หรือุ PROS ผ้่ให้บริการรับเหมา 
ติดตั�งงานระบบวิศ์วกรรมปิระกอุบอุาคาร เปิิดเผยว่า  
ได้ยื�นแบบคำาข่อุเพื�อุเสนอุข่ายหล่ักทรัพย์ (Filing)  
เพื�อุเข้่าจดทะเบียนในตล่าดหลั่กทรัพย์ เอ็ุม เอุ ไอุ (mai) 
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จำากัด ซ่ึ่�งเป็ินนิติบุคคล่ตั�งข่่�นเฉพาะกิจโดยกลุ่่ม 
กิจการร่วมค้า BBS ซึ่่�งปิระกอุบด้วย บริษััท 
การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือุ BA,

BAYรุุกตลาดรุายย่อยฟิิลิปปินส์์
 ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน) หรือุ  
TMB แจ้งว่า ผล่ดำาเนินงานไตรมาส 3/63 มีกำาไร 
สุทธิ 1,618 ล้่านบาท ล่ดล่ง  23.3% จากช่วงเดียวกัน 
ปิีก่อุนที�มีกำาไรสุทธิ 2,111 ล่้านบาท

รุวม9เดือนโต58%โบรุกแนะ“ซื้ื�อ”
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โดยมีรายได้ดอุกเบี�ยสุทธิ 13,227 ล่้านบาท 
เพิ�มข่่�น113.1% จากการจัดการต้นทุนทาง 
การเงินที�ดีแล่ะปิริมาณเงินฝากล่ดล่ง ส่วนรายได้ 
ที�มิใช่ดอุกเบี�ยล่ดล่ง 33.5% จากช่วงเดียวกันปีิก่อุน 
 สำาหรับงวด 9 เดือุนปีิ 63 มีกำาไร 8,877.29 
ล้่านบาท หรือุ 0.0921 บาท/หุ้น เพิ�มข่่�น 58.3%  
จากงวดเดียวกันปีิ 62 ที�มีกำาไร 5,607.33 ล้่านบาท  
หรือุ 0.1279 บาท/หุ้น ตามรายได้ดอุกเบี�ย 
ที�เพิ�มข่่�น 114.4% จากการรับร้่รายได้ดอุกเบี�ย 
จากการให้เช่าซึ่ื�อุแล่ะสัญญาเช่าการเงินจาก 
การรวมงบการเงินกับธนาคารธนชาต แล่ะรายได้ 
ดอุกเบี�ยจากเงินให้สินเชื�อุเพิ�มข่่�น 39.2%
 ด้าน  บล่.ทรีนิตี� ระบุ  จากการปิระเมิน TMB  
ให้ราคาเป้ิาหมายไว้ที� 1.20 บาท แนะนำา “ซืื้�อ”  
โดยมอุงว่ากำาไรสุทธิปิีนี �จะทำาได้ปิระมาณ  
12,820 ล้่านบาทแต่ยังต้อุงติดตามสถานการณ์ 

TMB

PROS

BGRIM

ต่อุสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลั่กทรัพย์แล่ะ 
ตล่าดหล่ักทรัพย์ (ก.ล่.ต.) เปิ็นที�เรียบร้อุยแล่้ว 
 โดยมีบริษััท คันทรี� กรุ�ปิ แอุ�ดไวเซึ่อุรี� จำากัด 
 เปิ็นที�ปิร่กษัาทางการเงิน ซึ่่�งบริษััทฯ กำาหนด
จะเสนอุข่ายหุ้นให้กับปิระชาชนครั�งแรก (IPO) 
จำานวน 140 ล้่านหุ้น ม่ล่ค่าที�ตราไว้ (พาร์) หุ้นล่ะ  
0.50 บาท จะทำาให้ทุนจดทะเบียนเพิ�มเป็ิน 270 ล้่านบาท  
จากเดิม 200 ล่้านบาท
 ทั�งนี�  การเข่้าจดทะเบียนในครั�งนี� เพื�อุนำาเงิน 
ไปิใช้ล่งทุนในเครื�อุงจักรแล่ะอุุปิกรณ์ แล่ะใช้เปิ็น 

ไตรมาส 4/63 จากคุณภาพหนี�ที�อุาจแย่ล่งอุีก 
ภายหลั่งการครบกำาหนดข่อุงมาตรการช่วยเหลื่อุ 
ล่่กหนี�ระยะแรก 
 ด้านนายเซึ่อิุจิโระ อุาคิตะ กรรมการผ้่จัดการใหญ่ 
แล่ะปิระธานเจ้าหน้าที�บริหาร ธนาคารกรุงศ์รี 
อุยุธยา จำากัด (มหาชน) หรือุ BAY เผยว่า ธนาคาร 
ปิระสบความสำาเร็จในการเข้่าซืึ่�อุหุ้น 50% ข่อุง 
หุ้นที�อุอุกแล่ะชำาระแล้่วในบริษััท เอุสบี ไฟแนนซ์ึ่  
คอุมปิานี อุิงค์ หรือุ SBF
 ซ่ึ่�งเป็ินบริษััทย่อุยในเครือุซีึ่เคียวริตี� แบงก์  
คอุร์ปิอุเรชั�น หรือุ SBC หน่�งในธนาคารชั�นนำา 
ข่อุงสาธารณรัฐฟิลิ่ปิปิินส์ที�ให้บริการด้านสินเชื�อุ 
เพื�อุผ่้บริโภค หล่ังจากได้รับการอุนุมัติจาก 
หน่วยงานกำากับด่แล่ที�เกี�ยวข้่อุงทั�งในปิระเทศ์ไทย 
แล่ะฟิล่ิปิปิินส์
 โดยการเป็ินพันธมิตรทางธุรกิจกับ SBC  
ทำาให้กรุงศ์รีสามารถข่ยายฐานธุรกิจไปิยัง 
ภ่มิภาคอุาเซึ่ียนได้นอุกเหนือุไปิจากตล่าดใน

กลุ่่มปิระเทศ์ CLMV แล่ะยังสร้างโอุกาสใหม่ๆ  
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตล่าดสินเชื�อุเพื�อุ 
ผ่้บริโภคในฟิล่ิปิปิินส์.

บริษััท บีทีเอุส กรุ�ปิ โฮล่ดิ�งส์ จำากัด (มหาชน)  
หรือุ BTS แล่ะ บริษััท ซึ่ิโน-ไทย เอุ็นจีเนียริ �ง 
แอุนด์คอุนสตรัคชั�น จำากัด (มหาชน) หรือุ STEC
 ทั�งนี� เพื�อุข่ยายการล่งทุนโรงไฟฟ้าแบบ 
ไฮบริด (Hybrid) เฟสที� 2 ในโครงการพัฒนา 
สนามบินอุ่่ตะเภาแล่ะเมือุงการบินภาคตะวันอุอุก  
โดยเบื�อุงต้นปิระเมินว่าการล่งทุนในเฟสที� 2 
จะอุย่่ในระดับ 80-100 เมกะวัตต์
 ส่วนความคืบหน้าโครงการล่งทุนพัฒนา 
โรงไฟฟ้าแบบ  Hybrid ในระยะแรก บริษััทฯ  
จะดำาเนินการเฟสที� 1 กำาลั่งการผลิ่ต 95 เมกะวัตต์  
พร้อุมด้วยระบบกักเก็บพลั่งงานอัุจฉริยะ (Energy  

เงินทุนหมุนเวียนในการปิระกอุบธุรกิจ เพื�อุรอุงรับ 
การเติบโตข่อุงบริษััทในอุนาคต อีุกทั�งเป็ินการยกระดับ 
มาตรฐานข่อุงบริษััทเข้่าส่่มาตรฐานสากล่ เพิ�มความ 
น่าเชื �อุถือุในด้านภาพล่ักษัณ์ ให้เปิ็นที �ยอุมรับ 
ข่อุงล่่กค้าแล่ะค่่ค้า รวมถ่งเพิ�มศั์กยภาพในการแข่่งขั่น 
 สำาหรับการรับร่้รายได้จากงานก่อุสร้าง 
แล่ะรายได้จากงานบริการงวดหกเดือุนแรก 
ปีิ 2563 ส่วนใหญ่เป็ินโครงการก่อุสร้างข่นาดใหญ่ 
ที�บริษััทได้เซึ่็นสัญญาก่อุสร้างในปิี 2563 อุาทิ 
เช่น โครงการ DECATHLON BANGYAI,  
SIGMA PLASTIC ASIA, MEGA BANGNA FOOD 
WALK RENOVATION เปิ็นต้น

 อุย่างไรก็ตาม  ในเฟสที� 1 นั�น BGRIM 
อุย่่ระหว่างเจรจากับกลุ่่ม BBS เพื�อุแบ่งสัดส่วน 
ในการจำาหน่ายไฟฟ้าให้กับกอุงทัพเรือุ แล่ะ 
สนามบินอุ่่ตะเภา รวมทั�งเจรจาจำาหน่ายไฟฟ้า
ให้แก่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วส่งด้วย.

Storage System) หรือุ ESS ข่นาด 50 เมกะวัตต์ชั�วโมง
 ปิัจจุบันอุย่่ระหว่างเตรียมพื�นที�ในการ 
ก่อุสร้างติดตั�งระบบผล่ิตไฟฟ้า  คาดว่าจะเริ�ม
ก่อุสร้างได้ภายในปีินี� แล่ะคาดว่าจะแล้่วเสร็จ 
ทั�งระบบในปิี 66

เซอิจิิิโระเซอิจิิิโระ

พงศ์เ์ทพพงศ์เ์ทพ

อาคิิตะอาคิิตะ

รัตันแสงสรัวงรัตันแสงสรัวง
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คุุณชููวิิทย์์ จึึงธนสมบููรณ์ ประธานเจ้ึาหน้าท่�บูริหาร และคุุณพนิดา จึึงธนสมบููรณ์  
รองกรรมการผูู้้จึัดการใหญ่่สาย์งานซััพพลาย์เชูน พร้อมด้วิย์ท่มงาน 
และผูู้้บูริหาร บูริษััท นอร์ทอ่ส รับูเบูอร์ จึำากัด (มหาชูน) หรือ NER นำาท่ม 
คุณะนักวิิเคุราะห์หลักทรัพย์์ ร่วิมแบู่งปันสิ�งด่ๆ คืุนสู่สังคุมจัึดกิจึกรรม CSR  
มอบูอุปกรณ์การเร่ย์น อุปกรณ์ก่ฬา พร้อมทั�งเล่�ย์งอาหารกลางวัินน้องๆ  
นักเร่ย์น โรงเร่ย์นบู้านกระสัง ตำำาบูลประทัดบุู อำาเภอประโคุนชัูย์ จัึงหวัิดบุูร่รัมย์์  
เมื�อเร็วิๆ น่�

นาย์บูรรย์ง วิิเศษัมงคุลชูัย์ ประธานคุณะกรรมการบูริหาร บูริษััท 
บูริหารสินทรัพย์์ กรุงเทพพาณิชูย์์ จึำากัด (มหาชูน) หรือ BAM นำาท่ม 
ผูู้้บูริหารและพนักงาน ร่วิมแข่่งขั่นฟุุตำบูอลเชืู�อมคุวิามสัมพันธ์  BAM 
Invitation คุรั�งท่� 7 กับูผูู้้สื�อข่่าวิสาย์เศรษัฐกิจึ และบูรรษััทประกันสินเชืู�อ 
อุตำสาหกรรมข่นาดย่์อม (บูสย์.)  ณ สนาม Flick เล่ย์บูทางด่วิน  เอกมัย์ -  
รามอินทรา เมื�อวัินท่� 17 ตุำลาคุม 2563

q
q

NERจัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม

BAMInvitationครั�งท่ี7

ภ�พัข้��ว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – กำรมเชืั้�อเพัลิ้งฯ เผย ปี้งบป้ระม�ณ์ 63  
จัดเก็ำบร�ยได้เข้้�รัฐ 1.3 แส์นิล้้�นิบ�ท์ ล้ดล้ง  
21.88% หลั้งจ�กำได้รับผล้กำระท์บจ�กำโควิด-19  
ส์�งผล้ต�อป้ริม�ณ์กำ�รผล้ิตป้ิโตรเล้่ยมล้ดล้ง 
 นายศุ์ภลั่กษัณ์ พาฬอุนุรักษ์ั  โฆษักกรม 
เชื�อุเพล่ิงธรรมชาติ เปิิดเผยว่า กรมเชื�อุเพล่ิง 
ธรรมชาติ กระทรวงพลั่งงาน มีการจัดเก็บรายได้ 
เข้่ารัฐ จากการปิระกอุบกิจการปิิโตรเลี่ยม ในปีิ 
งบปิระมาณ 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) รวมทั�งสิ�น  
129,932 ล่้านบาท
 แบ่งเป็ินค่าภาคหล่วง จำานวน 38,725 ล้่านบาท  
เงินผล่ปิระโยชน์ตอุบแทนพิเศ์ษั จำานวน 15 ล้่านบาท  
รายได้จากอุงค์กรร่วมไทย-มาเล่เซึ่ีย จำานวน  
12,903 ล้่านบาท ค่าตอุบแทนการต่อุระยะเวล่า 
การผลิ่ต จำานวน 7,050 ล้่านบาท รวมถ่งภาษีัเงินได้ 
ปิิโตรเล่ียม ซึ่่ �งจัดเก็บโดยกรมสรรพากร 
กระทรวงการคล่ัง จำานวน 71,239 ล่้านบาท 
 โดยภาพรวมการจัดเก็บรายได้ในปิี 2563  
ล่ดล่ง 21.88% เมื�อุเทียบกับการจัดเก็บรายได้
ในช่วงเวล่าเดียวกันข่อุงปิี 2562

ศุ์ภลักัษณ์์ศุ์ภลักัษณ์์
พาฬอนุรักัษ์ ์ พาฬอนุรักัษ์ ์ 

ปีีงบ63กำรมเช่ื้�อู่เพัลิงฯสร้างรายื่ได้1.3 แสนล.

 ทั�งนี� ในช่วงปีิงบปิระมาณ 2563 มีสัมปิทาน 
ปิิโตรเลี่ยมในปิระเทศ์ที�ดำาเนินการอุย่่ 38 สัมปิทาน  
48 แปิล่งสำารวจ โดยแบ่งเป็ินแปิล่งสำารวจในทะเล่ 
อุ่าวไทย 29 แปิล่ง แล่ะแปิล่งสำารวจบนบก 19 แปิล่ง  
โดยมีปิริมาณการผลิ่ตปิิโตรเลี่ยมทั�งก�าซึ่ธรรมชาติ  
ก�าซึ่ธรรมชาติเหล่ว แล่ะนำ�ามันดิบ คิดเป็ินปิริมาณรวม 
อุย่่ที� 275.66 ล่้านบาร์เรล่เทียบเท่านำ�ามันดิบ  

ซึ่่�งล่ดล่ง 7.86% เมื�อุเทียบกับปิริมาณการผล่ิต 
ในช่วงเวล่าเดียวกันข่อุงปิี 2562
 อุย่างไรก็ตาม การจัดเก็บรายได้ฯ ที�ล่ดล่ง  
เนื �อุงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข่อุง 
เชื �อุไวรัส โคโรน่า 2019 แล่ะสถานการณ ์
ราคานำ�ามันตกตำ�า ซ่ึ่�งส่งผล่กระทบต่อุการดำาเนิน 
ธุรกิจแล่ะอุุตสาหกรรมทุกปิระเภททั�วโล่ก.


