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MTCดัันพอร์์ตสิินเช่ื่�อโต25%
อัดังบ300ล.ขยาย600สิาขา

SABUYจัับม่ือCIMBT
เปิิดัโอนเงิน30ปิร์ะเทศ
เตรี์ยมืให้้บริ์การ์Q2/64

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - PTTGC วางเป้้ายอดขายป้ี 64 เติิบโติ 8-10%  
รัับแรังหนุินิจากป้ริัมาณการัผลิิติแลิะรัาคาขายท่์�เพิิ่�มข้�นิ เดินิหน้ิาเจรัจา
ด่ลิ M&A พิ่รั้อมเรั่งหาพิ่ันิธมิติรัรั่วมลิงท์ุนิ “ป้ิโติรัคอมเพิ่ลิ็กซ์์ส์หรััฐ” qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

qอ่านิติ่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - MTC วางเป้้าพิ่อรั์ติส์ินิเชื่่�อ 
ป้ี64 โติ 20-25% อัดงบลิงท์ุนิ 300 ลิ้านิบาท์ 
รัองรัับการัขยายส์าขาใหม่อ่ก 600 ส์าขา พิ่ร้ัอม 
รัุกติลิาดเชื่่าซ์่�อมอเติอรั์ไซ์ค์ 
 นายชููชูาติิ เพ็็ชูรอำำาไพ็ ประธานกรรมการ 
บริหาร บริษััท เมือำงไทย แคปปิติอำล จำำากัด (มหาชูน)  

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – SABUY ควงแขนิ CIMBT  
เปิ้ดให้บริัการัโอนิเงินิไป้ 30 ป้รัะเท์ศ 
ท์ั�วโลิกพิ่รั้อมเรัิ�มให้บรัิการัในิชื่่วง 
ไติรัมาส์ 2/64 ป้รัะเมินิรัายได้ 2 ล้ิานิบาท์ 
ติ่อเด่อนิ
 นายชููเกียรติิ รุจำนพ็รพ็จำี ประธาน 
เจ้ำาหน้าที�บริหาร บริษััท สบาย เทคโนโลยี 
จำำากัด (มหาชูน) หรือำ SABUY เปิดเผยว่่า 
บริษััทร่ว่มกับธนาคารซีีไอำเอำ็มบี ไทย 
จำำากัด (มหาชูน) หรือำ CIMBT เติรียมเปิด 
ให้บริการโอำนเงินไปติ่างประเทศกว่่า  
30 ประเทศทั�ว่โลก โดยผ่านระบบ Speed 
Send จำากทาง CIMBT ภายในชู่ว่ง 
ไติรมาส 2/64 นี�   
 สำาหรับการดำาเนินการดังกล่าว่นั�น  
อำยู่ภายใติ้ใบอำนุญาติ

 ดร.คงกระพ็ัน อำินทรแจำ้ง ประธานเจำ้าหน้าที�บริหาร บริษััท พ็ีทีที  
โกลบอำล เคมิคอำล จำำากัด (มหาชูน) หรือำ PTTGC เปิดเผยว่่า บริษััทตัิ�งเป้าหมาย 
ยอำดขายปี 64 เติิบโติ 8-10% ซี่�งเป็นไปติามปริมาณ

สเปรดพุ่่�งตามราคาน้ำำ�ามัน้ำ
PTTGCห้วัังยอดัขายปีิ64สิดัใสิ

หรือำ MTC เปิดเผยว่่า บริษััทตัิ�งเป้าพ็อำร์ติสินเชืู�อำปี 64  
เติิบโติ 20-25% รว่มทั�งติั�งงบลงทุนในปีนี�ไว่้ที�  
300 ล้านบาท โดยบริษััทมีแผนเปิดสาขาใหม่อำีก 
600 สาขา เพ็ื�อำรอำงรับกลุ่มคนที�มีคว่ามติ้อำงการ 
สินเชูื�อำ แติ่มีข้อำจำำากัดในการเข้าถึ่งบริการสินเชูื�อำ
ขอำงระบบสถึาบันการเงิน

TQR เทรดวันแรกพุ่งชนชิลลิ่ง 200%

เม่ื่�อวัันท่ี่� 17 ก.พ. 2564 บริิษััที่  ท่ี่  คิิวั  อาร์ิ   
จำำากัด  (มื่หาชน)  หริ่อ  TQR ดำาเนินธุุริกิจำ 
เป็็นนายหน้าป็ริะกันภััยต่่อ (Reinsurance  
Broker)  เข้้าจำดที่ะเบ่ยนและซื้่�อข้าย 
เป็็นวัันแริกในต่ลาดหลักที่รัิพย์  เอ็มื่  เอ  ไอ   
หริ่อ  mai  โดยเป็ิดซื้่�อข้ายที่่�   15.30  บาที่   
เพิ�มื่ข้้�น  10.20  บาที่  หร่ิอ  200% จำากริาคิา   
IPO  ที่่�  5.10 บาที่ต่่อหุ้น

ลุ่ยเจรจาดีลุM&A

ดร.คงกระพันัดร.คงกระพันั
อินิทรแจ้ง้อินิทรแจ้ง้
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การผลิติโอำเลฟิินส์ที�ปรับตัิว่เพิ็�มข่�น โดยมีกำาลัง 
การผลิติจำากโรงโอำเลฟิินส์หน่ว่ยใหม่ (ORP) 
และโครงการ PO/Polyols ที�เริ �มเดินเครื�อำง 
การผลิติเข้ามาเพิ็�มเติิม นอำกจำากนี� คาดว่่าราคา 
และส่ว่นติ่างราคา (สเปรด) ขอำงผลิติภัณฑ์ ์
ในปี 64 จำะปรับติัว่สูงข่�นจำากปีก่อำน เนื�อำงจำาก 
ภาว่ะเศรษัฐกิจำที�เริ�มฟ้ิ�นตัิว่ และการผ่อำนคลาย 
มาติรการต่ิางๆ รว่มทั�งธุรกิจำโรงกลั�น และธุรกิจำ 

รว่มถึ่งเพ็ิ�มทางเลือำกให้กับกลุ่มคนที�พ็่ �งพ็า 
สินเชูื�อำนอำกระบบ 

PTTGC

SABUY

MTC

จำาก SABUY Money ร่ว่มกับ CIMBT ซ่ี�งบริการ 
ดังกล่าว่ถืึอำเป็นการเปิดติลาดการโอำนเงินในกลุ่ม 
ลูกค้าขอำงสบายให้เข้าถึ่งบริการทางการเงิน 
ทุกชุูมชูนทั�ว่ประเทศ ซ่ี�งธุรกรรมดังกล่าว่จำะทำาให้  
SABUY Money Wallet มีโอำกาสเติิบโติได้ในปีนี� 
 ทั�งนี� มอำงว่่าการเปิดให้บริการดังกล่าว่
จำะทำาให้ลูกค้ามีค่าธรรมเนียมการโอำนที�ลดลง 
รว่มถึ่งลดการเดินทางไปยังสาขาขอำงธนาคาร 
รว่มทั�งจำะเป็นการลดค่าใชู้จ่ำายและเพิ็�มรายได้ 
ให้กับบริษััทได้ ซี่�งเบื�อำงติ้นประเมินว่่าจำะม ี
รายได้จำากการดำาเนินการดังกล่าว่ประมาณ  
2 ล้านบาทติ่อำเดือำน
 ด้านนายไพ็ศาล ธรรมโพ็ธิทอำง ผู้ชู่ว่ย 

 สำาหรับในปีนี�บริษััทให้คว่ามสำาคัญกับ 
ธุรกิจำเชู่าซีื�อำรถึจำักรยานยนติ์ ซี่�งมั�นใจำว่่าจำะ 
ได้รับการติอำบรับจำากลูกค้าอำย่างดี โดยในชู่ว่ง
ที�ผ่านมาพ็บว่่ากลุ่มลูกค้าที�เข้ามาขอำรับบริการ

กรรมการผู้จัำดการใหญ่ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร  
ซีีไอำเอำ็มบี ไทย จำำากัด (มหาชูน) หรือำ CIMBT 
กล่าว่ว่่า ธนาคารมีคว่ามพ็ร้อำมที�จำะเติิบโติไป 
พ็ร้อำมกับ SABUY และพ็ร้อำมสนับสนุนทุกธุรกิจำ 

ในอำนาคติทั�งในและต่ิางประเทศ สอำดคล้อำงกับ 
ยุทธศาสติร์ด้านธุรกรรมการเงินขอำงธนาคาร 
ที�ต้ิอำงการจำะเป็นธนาคารขอำง Non-Bank และ 
Fintech

สินเชืู�อำจำำานำาทะเบียนรถึจัำกรยานยนต์ิ บางส่ว่น
มีคว่ามต้ิอำงการที�จำะซืี�อำรถึจัำกรยานยนต์ิคันใหม่ 
 ส ่ว่นการแข ่งข ันขอำงติลาดสินเชู ื �อำ 
ทะเบียนรถึนั�น บริษััทไม่กังว่ลมากนัก เนื�อำงจำาก 
ติลาดมีขนาดใหญ่ และมีศักยภาพ็ในการเติิบโติ
อำีกมาก โดยปัจำจำุบันบริษััทมีพ็อำร์ติสินเชูื �อำ 
ทะเบียนรถึจัำกรยานยนต์ิ 2 ล้านคัน เทียบกับรถึ 
จำักรยานยนติ์ที �จำดทะเบียนที �มีจำำานว่นกว่่า  
21 ล้านคันทั�ว่ประเทศ
 ขณะที�ผลการดำาเนินงานปี 63 บริษััทมี 
กำาไรสุทธิ 5,214 ล้านบาท เพิ็�มข่�น 23.06% และ 
มีกำาไรสุทธิ 4,237 ล้านบาท โดยพ็อำร์ติสินเชูื�อำ 
อำยู่ที� 70,607 ล้านบาท เพิ็�มข่�น 17% เทียบกับปี 2562  
อำยู่ที� 60,253 ล้านบาท ขณะที�หนี�ที�ไม่ก่อำให้เกิด 
รายได้ (NPL) อำยู่ในระดับติำ�าเพี็ยง 1.06% เทียบ 
พ็อำร์ติสินเชูื�อำรว่ม

โพ็ลิเมอำร์ก็เริ�มฟิ้�นติัว่ดีข่�น ในส่ว่นขอำงราคา 
นำ�ามันที�ปรับตัิว่สูงข่�น มอำงว่่าจำะส่งผลดีต่ิอำราคา 
ผลิติภัณฑ์์ปิโติรเคมีให้ขยับข่ �นติามไปด้ว่ย  
โดยบริษััทมีสติ็อำกนำ�ามันในชู่ว่งปลายปี 63 
ที�ระดับ 50 เหรียญสหรัฐติ่อำบาร์เรล 
 สำาหรับคว่ามคืบหน้าโครงการปิโติรเคมี 
คอำมเพ็ล็กซี์ในสหรัฐนั�น ปัจำจำุบันบริษััทอำยู่ 
ระหว่่างการเจำรจำากับพ็ันธมิติรหลายรายเพ็ื�อำ 
เข้าร่ว่มลงทุน แต่ิการแพ็ร่ระบาดขอำงโควิ่ด-19 
ทำาให้การเจำรจำามีคว่ามล่าชู้า ส่ว่นงบการลงทุน 
ยังอำยู่ระหว่่างเจำรจำากับผู้รับเหมาก่อำสร้าง แติ่ 

คาดว่่าจำะได้ข้อำสรุปขอำงโครงการดังกล่าว่ 
ในชู่ว่งกลางปี64 
 ขณะที�บริษััทได้ติั�งงบลงทุนระยะ 5 ปี  
(ปี 64-68) ว่งเงิน 600 ล้านดอำลลาร์ ซี่�งจำะใชู้ 
ในการลงทุนโครงการใหม่ๆ หลายโครงการ 
รว่มถึ่งแผนการซีื �อำกิจำการ (M&A) เข้ามา 
เพิ็�มเติิม โดยปัจำจุำบันบริษััทอำยู่ระหว่่างเจำรจำาดีล  
M&A หลายโครงการ ซี่�งจำะเน้นกลุ่มธุรกิจำที�
เกี�ยว่ข้อำงกับยานยนติ์ โรงไฟิฟิ้าพ็ลังงานลม 
และชูิ �นส่ว่นอำิเล ็กทรอำนิกส์ โดยคาดว่่า 
จำะสามารถึสรุปได้บางดีลภายในปีนี�

ชููชูาติ ิชููชูาติ ิ
เพ็ช็รอิำ�ไพ็เพ็ช็รอิำ�ไพ็

ชููเกยีรติิชููเกยีรติิ
ไพัศาลไพัศาล

รุจ้นพ็รพ็จ้ีรุจ้นพ็รพ็จ้ี
ธรรมโพ็ธิทอิงธรรมโพ็ธิทอิง
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นายอาคม เติิมพิิทยาไพิสิิฐ รมว.การคลััง เป็็นป็ระธานเปิ็ดงานแถลังแผนยุทธศาสิติร์  
ก.ลั.ติ ปี็ 2564 – 2566 ภายใต้ิแนวคิด “Strengthening Resilient Future”  
จััดโดย สิำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัักทรัพิย์แลัะติลัาดหลัักทรัพิย์ (ก.ลั.ติ.) 
แลัะกลั่าวป็าฐกถาพิิเศษในหัวข้้อ บทบาทติลัาดทุนกับการพิัฒนาเศรษฐกิจั 
ข้องป็ระเทศ ปี็  2564  พิร้อม มอบรางวัลัสิำาหรับโครงการ ASEAN Corporate  
Governance Scorecard  ให้แก่บริษัทจัดทะเบียนไทย โดยมี นายพิิชิิติ อัคราทิติย์  
ป็ระธานกรรมการ ก.ลั.ติ. แลัะ นางสิาวร่�นวดี สุิวรรณมงคลั เลัข้าธิการ ก.ลั.ติ. 
ร่วมให้การต้ิอนรับ

พิลั.ติ.อ.อดุลัย์ แสิงสิิงแก้ว สิมาชิิกวุฒิสิภา เป็็นป็ระธานในพิิธี 
ป็ลัุกเสิกวัติถุมงคลั “เหรียญเทพเจ้้าฮกลกซิ่ิ่ว” ภายใติ้  
โครงการรณรงค์ลัดอุบัติิเหติุติรุษจัีนเมาไม่ข้ับ ข้องมูลันิธิ 
เมาไม่ขั้บ ซ่ึ่�ง บริษัท วิริยะป็ระกันภัย จัำากัด (มหาชิน) ร่วมสินับสินุน  
โดยมี นางสิาวกานดา วัฒนายิ�งสิมสุิข้ ที�ป็ร่กษาฝ่่ายการติลัาด 
ผู้ผลิัติแลัะผู้แทนจัำาหน่ายรถยนต์ิ เป็็นผู้แทนบริษัทฯ เข้้าร่วมพิิธี

q
q

ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ ปี 2564 – 2566

วิริยะประกันภััย ร่วมรณรงค์์ลดอุุบััติเหตุ

ภาพิ่ข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - ธนิาคารัออมสิ์นิ เปิ้ดให้ก้้ 
สิ์นิเช่ื่�อ “SMEs ม่ท่์� ม่เงินิ” ช่ื่วยธุรักิจท่์องเท่์�ยว 
ติามมติิ ครัม. วงเงินิ 10,000 ลิ้านิบาท์  
ป้ีแรักดอกเบ่�ยติำ�า 0.10% ลิงท์ะเบ่ยนิย่�นิก้้ 
ท์าง www.gsb.or.th เรัิ�ม 18 ก.พิ่.นิ่�
 นายวิ่ทัย รัตินากร ผู้อำำานว่ยการธนาคาร 
อำอำมสิน เปิดเผยว่่า ปัจำจุำบันภาคธุรกิจำท่อำงเที�ยว่ 
ยังคงได้รับคว่ามเดือำดร้อำนอำย่างหนัก หลังจำาก 
การท่อำงเที�ยว่ติ้อำงหยุดชูะงักเพ็ราะการแพ็ร ่
ระบาดขอำงไว่รัสโควิ่ด-19 และเมื�อำวั่นที� 15 ก.พ็. 
ที�ผ่านมา คณะรัฐมนติรี (ครม.) มีมติิเห็นชูอำบ
มาติรการชู่ว่ยเหลือำด้านการเงินเพ็ิ�มเติิม เพ็ื�อำ 
เยียว่ยาและเพ็ิ �มสภาพ็คล่อำงสำาหรับธุรกิจำ 
ท่อำงเที�ยว่และสาขาธุรกิจำที�เกี�ยว่เนื�อำง
  โดยมอำบหมายธนาคารอำอำมสิน จำัดทำา 
โครงการ “สิ์นิเช่ื่�อดอกเบ่�ยติำ�า SMEs ม่ท่์� ม่เงินิ”  
สำาหรับธุรกิจำท่อำงเที �ยว่ ว่งเง ินโครงการ  
10,000 ล้านบาท เริ�มเปิดรับลงทะเบียนขอำกู้
ทางเว่็บไซีติ์ธนาคารอำอำมสิน www.gsb.or.th 
ติั�งแติ่ว่ันที� 18 ก.พ็. 64 จำนถึ่งว่ันที� 30 มิ.ย. 64 
หรือำจำนกว่่าว่งเงินโครงการจำะหมด
  โครงการ “ส์ินิเชื่่�อดอกเบ่�ยติำ�า SMEs  

ม่ท์่� ม่เงินิ” สำาหรับธุรกิจำท่อำงเที�ยว่ เปิดโอำกาส 
ให้ผู้ประกอำบการธุรกิจำท่อำงเที�ยว่ ทั�งบุคคลธรรมดา 
และนิติิบุคคล สามารถึใชู้ที�ดินเปล่า หรือำที�ดิน 
พ็ร้อำมสิ�งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันการขอำ 
สินเชูื�อำจำากธนาคาร เพ็ื�อำนำาเงินกู้ไปใชู้เสริม 
สภาพ็คล่อำงให้กิจำการ หรือำเพ็ื�อำไถึ่ถึอำนที�ดินซี่�ง 
ทำาสัญญาขายฝากกับเอำกชูนไว่้ในชู่ว่งว่ันที�  
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.  63 
  โดยธนาคารฯ ให้ว่งเงินสินเชูื�อำติ่อำราย 

ออมืสิินอัดัเพิ�มื1ห้ม่ื�นล.ช่ื่วัยท่องเที�ยวั

ไม่เกิน 70% ขอำงราคาประเมินที�ดินราชูการ 
ระยะเว่ลากู้ 3 ปี คิดอัำติราดอำกเบี�ยติำ�าพิ็เศษัติาม
นโยบายรัฐบาล ปีที� 1 อัำติราดอำกเบี�ย = 0.10% 
ต่ิอำปี, ปีที� 2 = 0.99% ต่ิอำปี และปีที� 3 = 5.99% 
ติ่อำปี กรณีบุคคลธรรมดา จำำานว่นเงินให้กู ้ 
1-10 ล้านบาท, นิติิบุคคล จำำานว่นเงินให้กู ้ 
1-50 ล้านบาท ทั�งนี� ผู้สนใจำสามารถึศ่กษัา 
รายละเอีำยดเงื�อำนไขการขอำสินเชืู�อำได้ที�เว็่บไซีต์ิ
ธนาคารอำอำมสิน www.gsb.or.th

วิทิัยัวิทิัยั
รตัน�กร รตัน�กร 


