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SCBSช้ี้�หุ้้�นไทยปีี64แตะ1,400จุ้ด

ADVANCต้�งเป้ีาลููกค้�า5G‘1แสนราย’

SABUYลู้ยโรดโชี้ว์์สถาบ้ัน
Fin Techต้ว์แรกของตลูาด
หุ้ว้์งระดมท้นขยายธุ้รกิจุ

วางกลยุุทธ์์ลงทุนรายุตััว ดััชนีQ4/63ผัันผัวนแรง

บริิษััท ไมโคริลิิสซิิ่�ง จำำ�กััด (มห�ชน)  หรืิอ MICRO ผู้้�ปริะกัอบธุุริกิัจำให�บริิกั�ริสินเชื�อเช่�ซืิ่�อ 
ริถบริริทุกัมือสอง แลิะสินเชื�อปริะเภทอื�นท่�ม่ริถบริริทุกัมือสองเป็นหลิักัปริะกััน เข้��จำดทะเบ่ยนแลิะซิ่ื�อข้�ย 
ในตลิ�ดหลัิกัทรัิพย์แห่งปริะเทศไทยเป็นวัันแริกั โดยริ�ค�หุ�น MICRO เปิดกั�ริซืิ่�อข้�ยท่� 3.78 บ�ท ให�ผู้ลิตอบแทน 
นักัลิงทุนกัวั่� 42.64% จำ�กัริ�ค�  IPO  ท่�  2.65 บ�ทต่อหุ�น

เทรดเหนือจอง....

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – SCBS ประเมิินิดััชนิี 
ตลาดัหุ้้�นิไท์ยเดัือนิต.ค.ท์ำาจุ้ดัตำ�าส์้ดั จุาก
แรงกดัดัันิจุากปัจุจุัยลบในิประเท์ศและ 
ต่างประเท์ศ แต่คาดัเป้าหุ้มิายดััชนิีปี 64 
อย่่ท์ี� 1,400 จุ้ดั พร�อมิล็อคเป้าหุ้้�นิรายตัว
เหุ้มิาะลงท์้นิ
	 นายสุุกิิจ	อุุดมศิิริิกิุล	กิริริมกิาริผู้้�จัดกิาริ	
สุายงานวิิจัย	บริิษััทหลักิทริัพย์	 ไทยพาณิิชย์	 
จำากิัด	 หริือุ	 SCBS	 เปิิดเผู้ยวิ่า	 ทิศิทางดัชนี 
ตลาดหุ�นไทยในไตริมาสุ	4/63	มอุงวิ่าในเดือุน	
ต.ค.63	มีโอุกิาสุที�ดัชนีจะทำาจุดตำ�าสุุด	และ 
ปิรัิบตัวิลงไปิสุ่้ริะดับ	1,200	จุด	ก่ิอุนที�จะปิรัิบตัวิดีข้ึ้�น
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ADVANC เดัินิหุ้นิ�า 
เครือข่่าย 5G ตั�งเป้าจุำานิวนิผู่้�ใช�งานิเครือข่่าย  
AIS 5G แตะระดัับ 1 แส์นิรายภายในิสิ์�นิปีนีิ� 
จุากปัจุจุ้บันิมิีผู้่�ใช� 6-7 หุ้มิื�นิราย พร�อมิล้ย
ใหุ้�บริการครอบคล้มิท์ั�วประเท์ศก่อนิปี 67 
 นายสุมชัย	เลิศิสุุทธิิวิงค์	ปิริะธิานเจ�าหน�าที� 
บริิหาริ	บริิษััท	แอุดวิานซ์์	อิุนโฟร์ิ	เซ์อุร์ิวิิสุ	จำากัิด	 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – “SABUY” เดิันิส์ายโรดัโชว์ 
เตรียมิส์ร้ปราคาข่าย IPO 157 ล�านิหุ้้�นิ  
ปลายเดืัอนิต.ค.63 คาดัเข่�าซืื้�อข่ายในิตลาดั mai  
ต�นิเดืัอนิพ.ย.63 หุ้วังระดัมิท้์นิเพื�อรองรับการ 
ข่ยายธุ้รกิจุ  
	 นายรัิฐชัย	ธีิริะธินาวัิฒน์	ปิริะธิานเจ�าหน�าที� 
บริิหาริริ่วิม	ฝ่่ายวิาณิิชธินกิิจ	บริิษััท	หลักิทริัพย์	
เคทีบี	(ปิริะเทศิไทย)	จำากิัด	(มหาชน)	ในฐานะ

สุุกิจิสุุกิจิ

สุมชัยั สุมชัยั 

อุดุมศิิริิกุลุอุดุมศิิริิกุลุ

เลศิิสุทุธิวงค์ ์เลศิิสุทุธิวงค์ ์
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(มหาชน)	หรืิอุ	ADVANC	เปิิดเผู้ยว่ิา	บริิษััทคาดว่ิา
ผู้้�ใช�บริิกิาริเคริื�อุขึ้่าย	AIS	5G	ในปิี	63	จะอุย้่ที� 
ริะดับ	1	แสุนริาย	จากิปัิจจุบันที�มีผู้้�ใช�บริิกิาริอุย่้ 
ริาวิ	6-7	หมื�นริาย	ซ้์�งล่าสุุดทางบริิษััทได�เปิิดให�
บริิกิาริแพ็คเกิจ	5G	อุย่างเต็มริ้ปิแบบ
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เนื�อุงจากิมีปัิจจัยกิดดันจากิตัวิเลขึ้หนี�ที�ไม่ก่ิอุให�เกิิด 
ริายได�	 (NPL)	ขึ้อุงภาคธินาคาริที�จะอุอุกิมา 
ในช่วิงวิันที�	22	ต.ค.นี�	หลังจากิมาตริกิาริเลื�อุน
กิาริชำาริะหนี�สุิ�นสุุดลง	
	 นอุกิจากินี�	 ยังมีปิัจจัยลบจากิควิาม 
ไม่ชัดเจนขึ้อุงวัิคซี์นโควิิด-19	ริวิมถ้ึงแริงกิดดัน 
จากิกิาริเลือุกิตั�งปิริะธิานาธิิบดีขึ้อุงสุหรัิฐฯ	และ 
กิาริเคลื�อุนไหวิทางกิาริเมือุงในปิริะเทศิ	ที�ยัง 
เปิ็นปิัจจัยที�ต�อุงติดตาม	และอุาจจะสุ่งผู้ลต่อุ 
ควิามเชื�อุมั�นและบริริยากิาศิขึ้อุงกิาริลงทุนอีุกิครัิ�ง 
	 ทั�งนี�	 มอุงวิ่ากิริอุบกิาริเคลื�อุนไหวิขึ้อุง 
ดัชนีตลาดหุ�นไทยจะมีจุดเขึ้�าซ์ื�อุที�สุำาคัญที�	 
1,160-1,200	จุด	สุ่วินเป้ิาดัชนีสิุ�นปีิ	63	คาดว่ิา 
จะอุย้่ที�ริะดับ	1,300	จุด	และมอุงเปิ้าหมาย 
ดัชนีปิี	64	อุย้่ที�ริะดับ	โดยธิีมกิาริลงทุน	Core	
Portfolio	 เลือุกิหุ�นลงทุนริายตัวิและเน�นหุ�น 
กิลุ่มเชิงริับ	ที�มีคุณิภาพสุ้ง	เช่น	BAM,	BDMS,	
CBG	และ	GFPT	
	 ขึ้ณิะที�	 Tactical	 Portfolio	 เน�นหุ�นที� 
ปิริับตัวิตามวิัฏจักิริเศิริษัฐกิิจโลกิและวิัฏจักิริ 
เศิริษัฐกิิจในปิริะเทศิที�มีคุณิภาพดี	เช่น	AP,	PTT	 
และ	 TOP	สุ่วิน	 s-curve	 Portfolio	 เน�นหุ�น 
ขึ้นาดเล็กิที�มี	Story	กิาริเติบโตอุย่างโดดเด่น	
และผู้ลปิริะกิอุบกิาริมีแนวิโน�มเติบโตอุย่าง 
แข็ึ้งแกิร่ิง	เช่น	AUCT,	IIG,	PRIME,	SVI,	WICE	
และ	ZIGA

SCBS

SABUY

ADVANC
เปิน็เจ�าแริกิขึ้อุงปิริะเทศิไทย	โดยเริิ�มต�นตั�งแต่	
199-1,999	บาทต่อุเดือุน			
	 ทั�งนี�	บริิษััทมีโคริงข่ึ้าย	5G	คริอุบคลุมแล�วิ	 
77	 จังหวิัดทั�วิปิริะเทศิไทย	 ในสุ่วินขึ้อุงริุ ่น 
โทริศิัพท์มือุถึือุที �สุามาริถึริอุงริับเคริือุขึ้่าย	 
5G	นั�น	คาดว่ิาภายในปีินี�จะมีปิริะมาณิ	30	รุ่ิน	 
จากิปัิจจุบันที�มีเพียง	12	รุ่ิน	โดยบริิษััทปิริะเมินว่ิา
กิาริใช�งาน	5G	จะคริอุบคลุมภาคอุุตสุาหกิริริม 

ภายใน	2	ปีินับจากิปีินี�	สุ่วินกิาริใช�งานทั�วิปิริะเทศิ 
จะคริอุบคลุมกิ่อุนปิี	67
	 สุำาหริับภาพริวิมผู้ลกิาริดำาเนินงานขึ้อุง 
บริิษััทในปิี	63	คาดวิ่าริายได�มีโอุกิาสุปิริับตัวิ 
ลดลงจากิปิีกิ่อุน	 เนื�อุงจากิภาวิะเศิริษัฐกิิจ 
ที�ชะลอุตัวิ	หลังได�รัิบผู้ลกิริะทบกิาริแพร่ิริะบาด 
ขึ้อุงไวิริัสุโควิิด-19	จ้งมีผู้ลต่อุริายได�จากิกิาริ 
จำาหน่ายซ์ิมโทริศิัพท์ให�แกิ่นักิท่อุงเที�ยวิลดลง	 
ริวิมทั �งกิำาลังซ์ื �อุขึ้อุงผู้้ �บริิโภคในปิริะเทศิกิ็ 
ปิริับตัวิลดลงเช่นกิัน

ผู้้�จัดกิาริกิาริจัดจำาหน่ายหุ�นสุามัญ	บริิษััท	สุบาย	 
เทคโนโลยี	จำากัิด	(มหาชน)	หรืิอุ	SABUY	เปิิดเผู้ย 
ถึ้งควิามพริ�อุมในกิาริเขึ้�าจดทะเบียนในตลาด 
หลักิทรัิพย์เอ็ุม	เอุ	ไอุ	(mai)	ซ้์�งคาดว่ิาจะแต่งตั�ง 
ตัวิแทนกิาริจัดจำาหน่ายหุ�นสุามัญเพิ�มทุนให�กัิบ 
ปิริะชาชนทั�วิไปิเปิ็นคริั�งแริกิ	 (ไอุพีโอุ)	 และ 
กิำาหนดริาคาเสุนอุขึ้ายหุ�นในสุิ�นเดือุนต.ค.63	
และคาดวิ่าจะเขึ้�าซ์ื�อุขึ้ายในตลาดหลักิทริัพย์	
mai	ช่วิงต�นเดือุนพ.ย.63	 	
	 ทั�งนี�	SABUY	จะทำากิาริโริดโชวิ์ขึ้�อุม้ล 
ให�กิับนักิลงทุนปิริะเภทสุถึาบัน	คาดจะได�ริับ 
ควิามสุนใจจากิกิาริโริดโชวิ์กิับ	สุถึาบันกิาริเงินต่างๆ	 
เนื�อุงจากิเป็ินหุ�น	Fin	Tech	ตัวิแริกิขึ้อุงตลาดหุ�นไทย	 

โดย	SABUY	มี	Eco	System	ที�มีผู้้�ใช�มากิถึ้ง	 
27	ล�านทริานแซ์กิชั�นต่อุปีิ	และมีแผู้นกิาริขึ้ยาย 
ธิุริกิิจที�จะสุริ�างกิาริเติบโตอุย่างสุ้ง
 นายช้เกีิยริติ	รุิจนพริพจี	ปิริะธิานเจ�าหน�าที�
บริิหาริ	SABUY	กิล่าวิวิ่า	บริิษััทมีแผู้นจะเขึ้�า 
จดทะเบียนในตลาดฯ	mai	ในกิลุ่ม	Commerce	 
โดยจะเสุนอุขึ้ายหุ�นสุามัญจำานวิน	157.02	ล�านหุ�น	 

หรืิอุคิดเป็ิน	15%	ขึ้อุงทุนจดทะเบียน	1,050	ล�านบาท	 
(พาร์ิ	1	บาท)	แก่ินักิลงทุนริายย่อุยและนักิลงทุน 
สุถึาบัน	โดยมีวัิตถุึปิริะสุงค์หลักิเพื�อุเป็ินเงินทุน 
หมุนเวีิยนในกิาริขึ้ยายกิิจกิาริต่างๆ	ขึ้ณิะที�บริิษััท 
มีนโยบายจ่ายเงินปัินผู้ลในอัุตริาไม่น�อุยกิว่ิา	40%	 
ขึ้อุงกิำาไริสุุทธิิหลังหักิภาษัเีงินได�นิติบุคคลและ
เงินสุำาริอุงต่างๆตามกิฎหมาย

ชูัเกิยีรติิชูัเกิยีรติิ
รุิจนพริพจีรุิจนพริพจี
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นายวีีระพงค์์ ลืือสกุุลื ประธานเจ้้าหน้าทีี่�บริหาร บริษััที่ พีรพัฒน์ เที่ค์โนโลืยี จ้ำากัุด  
(มหาชน) หรือ PRAPAT พร้อมด้วีย นายสมศัักุดิ� ศิัริชัยนฤมิตร ประธานเจ้้าหน้าทีี่� 
บริหาร บริษััที่ แอสเซที่ โปร แมเนจ้เม้นท์ี่ จ้ำากัุด หรือ APM ในฐานะทีี่�ปรึกุษัาที่างกุารเงิน  
ร่วีมนำาเสนอข้้อมูลืรายลืะเอียดหลัืกุที่รัพย์แกุ่เจ้้าหน้าทีี่�กุารตลืาด บริษััที่หลัืกุที่รัพย์  
โนมูระ พัฒนสิน จ้ำากัุด (มหาชน) โดยมี นายสุเที่พ พีตกุานนท์ี่ ประธานกุรรมกุาร 
แลืะประธานกุรรมกุารบริหาร แลืะค์ณะผูู้้บริหารให้กุารต้อนรับ

คุ์ณสิริพรรณ จั้นที่ร์ทิี่พย์ กุรรมกุารผูู้้จั้ดกุาร สายสนับสนุน บริษััที่ ชโย กุรุ�ป จ้ำากัุด 
(มหาชน) หรือ CHAYO นำาทีี่มพนักุงานร่วีมออกุบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020  
ณ ไบเที่ค์ บางนา เมื�อเร็วีๆ นี� โดย CHAYO ตระหนักุ ให้ค์วีามสำาคั์ญ แลืะพร้อม 
ให้ค์วีามสนับสนุนนโยบายภาค์รัฐบาลืในกุารช่วียเหลืือให้ค์นไที่ยได้มีงานที่ำา โดยในงาน 
ได้รับค์วีามสนใจ้มีผูู้้ร่วีมสมัค์รงานเข้้ามาเป็นจ้ำานวีนมากุ

q
q

PRAPAT ลุยโรดโชว์ห้องค้า บล.โนมูระ

CHAYO ร่วมออกบูธงาน JOB EXPO Thailand 2020

ภาพข่่าว

TITLE จุังหุ้วะดัีมิีล้�นิ
 ตอุนนี �	 ถึ�าคิดจะมอุงหาอุสุังหาฯ	
ทำาเลดี	อุนาคตไกิล	ต�อุงยกิให�กัิบ	บมจ.	ร่ิมโพธิิ�	 
พริ็อุพเพอุริ์ตี�	หริือุ	TITLE	เจ�าพ่อุอุสุังหาฯ	 
ทางเลือุกิภ้เก็ิต	เพริาะมีโคริงกิาริดีๆ	ริอุเสิุร์ิฟ 
ให�กัิบล้กิค�าม้ลค่ากิว่ิา	1	หมื�นล�านบาท	งานนี�	 
หากิเปิิดปิริะเทศิริับนักิท่อุงเที�ยวิต่างชาติ 
กิลับมาได�	มีลุ�นยอุดขึ้ายทะลักิ	หนุนผู้ลงาน 
โตแบบกิ�าวิกิริะโดด	แล�วิอุย่าลืมเกิาะติดกิัน 
ไวิ�ให�ดี	แบบนี�	ใคริยังไม่มีหุ�นในมือุ	ลอุงหา 
จังหวิะเหมาะทยอุยเกิ็บเขึ้�าพอุริ์ตไวิ�	จะได� 
ไม่พลาดโอุกิาสุริวิยๆ	กิันนะคริ�าบบ

KK ฮอตข่องจุริง
 กิริะแสุตอุบริับหุ�น	บมจ.เคแอุนด์เค	
ซ์ุปิเปิอุริ์สุโตริ์	เซ์าท์เทิริ์น	หริือุ	KK	แริงและ 
ฮอุตสุุดๆ	หลังจากิเปิิดให�จอุงซื์�อุตั�งแต่วัินแริกิ	 
ยอุดจอุงล�นทะลักิซ์ะจนน่าปิลาบปิลื�มใจ	 
สุมกัิบที�	“บล.เคที์บี (ประเท์ศไท์ย)” ที�ปิร้ิกิษัา 
ทางกิาริเงิน	ริวิมพลังกัิบ	“กวิศพงษ์์ สิ์ริธุนินินิท์์ส์ก้ล” 
ที�เฝ้่าฟ้มฟักิธุิริกิิจจนโตวัินโตคืน…งานนี�ไม่
ต�อุงกิลัวิผู้ิดหวิังขึ้อุงเค�าดีจริิง

SUPER ยังแจุ๋ว!
 บมจ.ซุ์ปิเปิอุร์ิ	เอุนเนอุร์ิยี	คอุร์ิเปิอุเริชั�น	 
หริือุ	SUPER	ริุกิขึ้ยายงานต่อุเนื�อุง	ตอุนนี� 
ธิุริกิิจโริงไฟฟ้าจากิพลังงานขึ้ยะ	 ด้แล�วิ 
ขึ้้�นหม�อุทีเดียวิ	 ล่าสุุด	 โริงไฟฟ้าพลังงาน 
ควิามริ�อุนจากิขึ้ยะชุมชน	 จังหวิัดพิจิตริ	
กิำาลังกิาริผู้ลิตติดตั�ง	9	เมกิะวิัตต์	เดินหน�า 
จ่ายไฟฟ้ามาแล�วิกิวิ่า	3	เดือุน	งานนี�	บอุสุ	 
“จุอมิท์รัพย์ โลจุายะ”	 สุั �งทีมงานลุย 
ต่อุโคริงกิาริโริงไฟฟ้าจากิขึ้ยะ	จังหวัิดหนอุงคาย	 
ขึ้นาด	 6	 เมกิะวิัตต์	 คาดกิ่อุสุริ�างเสุริ็จ 
ปิลายปีินี�	และยังมีโคริงกิาริโริงไฟฟ้าจากิขึ้ยะ	 
จังหวัิดนนทบุรีิ	16	เมกิะวัิตต์,	อุบจ.นคริศิรีิธิริริมริาช	 
อีุกิ		16	เมกิะวัิตต์	ทยอุย	COD	ในช่วิง	2-3	ปีิ 
ขึ้�างหน�า

xxxxxx
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จอมท์รพัย ์โลจายะจอมท์รพัย ์โลจายะ
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