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CIMBTลุุยป้ั้�นตลุาดตราสารหน้�

BCPGลุงทุุนเพิ่่�ม1.8พิ่ันลุ้าน
อััพสายส่งไฟฟ้า-เสริิมแกร่ิงธุุริกิจ

ECFสอยออเดอร์ตปั้ทุ.
หนุนรายได้โต12%
เพิ่่�มช่่องทุางขายในไทุย

เล็็งอััพมาริ์เก็ตแชริ์50% ขยายฐานล็ูกค้้าริายย่อัย

นายการุุณ กิตติสถาพรุ ปรุะธานมููลนิธิกรุุงศรีุ มูอบเงินสนับสนุนการุจััดการุ 
แข่่งขั่นกีฬาสเปเชีียลโอลิมูปิคชิีงแชีมูป์แห่่งปรุะเทศไทยแบบเสมืูอนจัริุง ปรุะจัำาปี 2563 โดยมีู ดรุ. นริุศ ชัียสูตรุ  
นายกสมูาคมูกีฬาสเปเชีียลโอลิมูปิคแห่่งปรุะเทศไทย เป็นผูู้�รัุบมูอบ เพื�อใชี�ในการุจััดการุแข่่งขั่นกีฬาสำาห่รัุบ 
ผูู้�พิการุทางปัญญา

สนับสนุนสเปเชียลโอลิมปิค....

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – CIMBT เดิินิหนิ้าส์ร้้าง 
ตลาดิตร้าส์าร้หน้ิ�ตลาดิร้องต่อเน่ิ�อง หวังเพิิ่�ม 
ส่์วนิแบ่่งตลาดิเป็็นิ 50% ในิปี็หน้ิา จากปั็จจุบั่นิ 
อยู่่่ท์้� 46% พิ่ร้้อมพิ่ัฒนิาการ้ซื้่�อขายู่ผ่่านิ 
ร้ะบ่บ่เท์คโนิโลยู้่ เพิิ่�มโอกาส์ล่กค้าร้ายู่ยู่่อยู่
	 นายภููดิินันท์์	เศรษฐนันท์์	ผูู้�ช่่วยกรรมการ 
ผูู้�จััดิการใหญ่่พััฒนาผู้ลิิตภูัณฑ์์การเงิิน	ธุุรกิจั 
ผู้ลิิตภัูณฑ์์การเงิิน	ธุนาคาร	ซีีไอเอ็มบีี	ไท์ยจัำากัดิ	 
(มหาช่น)	หรือ	CIMBT	เปิิดิเผู้ยว่า	จัากการท์ี� 
ธุนาคารไดิ�ท์ุ่มเท์	 ในการสร�างิตลิาดิซีื�อขาย 
ตราสารหนี�ในตลิาดิรองิ	(Secondary	Bond)	
ต่อเนื�องิมานานกว่า	5	ปิี	ส่งิผู้ลิให�ปิัจัจัุบีัน

qอ่านิต่อหนิ้า 2

qอ่านิต่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – BCPG เดิินิหน้ิาโคร้งการ้ 
ส์ร้้างส์ายู่ส์่งขนิาดิ 220 กิโลโวลต์ ร้องร้ับ่ 
กำาลังการ้ผ่ลิตไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์ ร้องร้ับ่ 
แผ่นิรุ้กธุุร้กิจให้บ่ริ้การ้ส์ายู่ส่์ง พิ่ร้้อมส่์งไฟฟ้า 
ไป็ขายู่ยู่ังป็ร้ะเท์ศเว้ยู่ดินิาม
 นายบัีณฑิ์ต	สะเพีัยรชั่ย	กรรมการผูู้�จััดิการใหญ่่	 
บีริษัท์	บีีซีีพีัจีั	จัำากัดิ	(มหาช่น)	เปิิดิเผู้ยว่า	จัากการที์� 

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - ECF มั�นิใจร้ายู่ได้ิปี็ 63 เติบ่โต 
10-12% ตามแผ่นิ หลังธุุร้กิจเฟอร้์นิิเจอร้์ 
เริ้�มเข้าส่่์ช่่วงไฮซ้ื้ซัื้�นิ หนุินิคำาสั์�งซ่ื้�อจากต่างป็ร้ะเท์ศ 
เพิิ่�มมากข้�นิ พิ่ร้้อมรุ้กขยู่ายู่ช่่องท์างขายู่ใหม่ 
ในิป็ร้ะเท์ศเพิ่ิ�มเติม 
		 นายอารักษ์	สุขสวัสดิิ�	กรรมการผูู้�จััดิการ	 
บีริษัท์	อีสต์โคสท์์เฟอร์นิเท์ค	จัำากัดิ	(มหาช่น)	หรือ	ECF	 
เปิิดิเผู้ยว่า	บีริษัท์ยังิมั�นใจัว่ารายไดิ�รวมในปีิ	63

qอ่านิต่อหนิ้า 2

บีริษัท์ไดิ�เข�าลิงิทุ์นในโครงิการโรงิไฟฟ้าพัลัิงินำ�า	
Nam	San	3A	แลิะ	Nam	San	3B	กำาลัิงิผู้ลิิตรวม	 
114	เมกะวัตต์	(MW)	ในเมืองิเชี่ยงิขวางิ	สปิปิ.ลิาว

ภููดิินันััท์ ์ภููดิินันััท์ ์

บัณัฑิติ บัณัฑิติ 

เศริษฐนนัท ์เศริษฐนนัท ์

สะเพียีริชัยัสะเพียีริชัยั
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ธุนาคารครองิส่วนแบ่ีงิตลิาดิเฉลีิ�ย	46%	ของิมูลิค่า 
การซืี�อขายที์�ปัิจัจุับัีนอยู่ที์�ราว	2,000	ลิ�านบีาท์ต่อเดืิอน 
	 ขณะท์ี�ธุนาคารคาดิว่าส่วนแบี่งิตลิาดิ 
ในปีิ	64	จัะเพิั�มข้�นเป็ิน	50%	โดิยกลิยุท์ธ์ุในปีิหน�า 
จัะเน�นขยายฐานลูิกค�ารายย่อยให�สามารถเข�าถ้งิ 
การซีื�อขายแลิกเปิลิี�ยนผู้่านการนำาเท์คโนโลิยีมาใช่�	 
ซ้ี�งิจัะท์ำาให�ลูิกค�าสามารถซืี�อขายตราสารหนี�ในตลิาดิรองิ 
ไดิ�ดิ�วยเงิินลิงิทุ์นตำ�ากว่า	1	แสนบีาท์ต่อหน่วย	จัากปัิจัจุับัีน 
ท์ี�มีกำาหนดิขั�นตำ�า	1	แสนบีาท์ต่อหน่วย
	 นอกจัากนี�	ธุนาคารวางิเป้ิาหมายจัะเพิั�ม 
บีัญ่ช่ีลิูกค�าบีุคคลิท์ี�มีการซีื�อขายตราสารหนี� 
ในตลิาดิรองิอย่างิสมำ�าเสมอเพิั�มเป็ิน	5,000	บัีญ่ชี่	 
จัากปิัจัจัุบีันท์ี�มีลิูกค�าซีื�อขายต่อเนื�องิ	2,000- 
3,000	บัีญ่ชี่	จัากฐานลูิกค�าบุีคคลิทั์�งิหมดิ	7,000	บัีญ่ชี่	 
ซ้ี�งิจัะมีการแนะนำาSecondary	Bond	ต่อลูิกค�า	 
3	กลุ่ิมคือ	1.ลูิกค�ากลุ่ิมนิยมฝากเงิิน	2.	คนที์�ช่อบี 
หุ�นกู�อยู่แลิ�ว	แลิะ3.	คนท์ี�ถือครองิหุ�นกู�อยู่แลิ�ว	
แต่มองิเห็นหรือสนใจัการลิงิท์ุนในสินท์รัพัย์ตัวอื�น
	 ทั์�งินี�	สถานการณ์ช่่วงิ	COVID-19	เป็ินอีก 
เหตุการณ์ท์ี �ตอกยำ �าว ่า	 ธุ ุรกรรมซีื �อขาย	 
Secondary	Bond	ท์ี�ธุนาคารเปิ็นผูู้�เลิ่นหลิัก 
ที์�สร�างิตลิาดินี�มาล่ิวงิหน�านานกว่า	5	ปีิ	มีความ 
ยืดิหยุ่นพัร�อมรับีสภูาวะตลิาดิการเงิินช่่วงินั�นที์� 
เปิราะบีางิแลิะอ่อนไหว	โดิยสังิเกตไดิ�จัากลูิกค�า 
ไม่ไดิ�เงีิยบีหาย	ยังิคงิท์ำาการซืี�อขาย	เพิั�มความ 
ระมัดิระวังิแลิะคัดิสรร	เลิือกลิงิท์ุนโดิยเน�นคุณภูาพั

CIMBT

ECF

BCPG
ซี้�งิปิัจัจัุบีันไดิ�จัำาหน่ายไฟฟ้าให�กับีการไฟฟ้าลิาว	 
(EDL)	แลิะไดิ�ลิงินามในสัญ่ญ่าขายไฟให�กับี 
การไฟฟ้าเวียดินาม	 (EVN)	 เปิ็นเวลิา	 25	ปิ	ี
เริ�มตั�งิแต่ปิี	65	
	 ท์ั�งินี�	บีริษัท์ไดิ�ดิำาเนินโครงิการก่อสร�างิ 
สายส่งิไฟฟ้าขนาดิ	 220	 กิโลิโวลิต์	 มูลิค่า 
โครงิการ	1,870	ลิ�านบีาท์	ซี้�งิสามารถรองิรับี 
กำาลิังิการผู้ลิิตไฟฟ้าไดิ�ถ้งิ	 500	 เมกะวัตต์	 
โดิยบีริษัท์คาดิหวังิว่าจัะเปิ็นช่่องิท์างิขายไฟ 

จัาก	สปิปิ.	ลิาวไปิยังิเวียดินามไดิ�ตามแผู้นท์ี�
วางิไว�	แลิะสร�างิการเติบีโตให�บีริษัท์ไดิ�อย่างิ
มีนัยสำาคัญ่	
 นอกจัากนี�	โครงิการสายส่งิไฟฟ้าดัิงิกล่ิาว 
ยังิมีศักยภูาพัในการรองิรับีโครงิการโรงิไฟฟ้า 
โครงิการอื�นในพัื�นท์ี�ใกลิ�เคียงิ	ซี้�งิเปิ็นโอกาส 
ในการสร�างิธุุรกิจัการให�บีริการสายส่งิของิ	BCPG	 
ในอนาคต	 รวมท์ั�งิยังิเปิ็นการสนับีสนุนแผู้น 
ยุท์ธุศาสตร์ช่าติของิสปิปิ.	 ลิาว	 ในการเปิ็น 
แบีตเตอรี�แห่งิเอเช่ีย	แลิะช่่วยสร�างิรายไดิ�ให�	
สปิปิ.	ลิาว	อีกท์างิหน้�งิดิ�วย

จัะเติบีโตไดิ�ตามเปิ้าหมายท์ี�ตั�งิไว�ท์ี�	 10-12%	
แลิะจัะสามารถรักษาอัตรากำาไรสุท์ธุิให�อยู่ใน
ระดัิบีใกลิ�เคียงิกันกับีปีิก่อน	แม�ว่าธุุรกิจัในช่่วงิ 
คร้�งิปีิแรกจัะไดิ�รับีผู้ลิกระท์บีของิการแพัร่ระบีาดิ 
ของิไวรัสโควิดิ	-19
 โดิยธุุรกิจัเฟอร์นิเจัอร์ในช่่วงิไตรมาส	3/63	 
ถือว่าเข�าสู่ช่่วงิไฮซีีซัี�นของิธุุรกิจั	ซ้ี�งิท์ำาให�ยอดิขาย 
ปิรับีตัวเพิั�มข้�นอย่างิต่อเนื�องิ	ขณะที์�บีริษัท์ยังิมี 
การควบีคุมค่าใช่�จ่ัายดิ�านการดิำาเนินงิาน	แลิะ 
บีริหารจััดิการต�นท์ุนไดิ�เปิ็นอย่างิดิี	 เนื�องิจัาก 
ต�องิการรักษากระแสเงิินสดิในช่่วงิที์�เศรษฐกิจั 
ยังิคงิช่ะลิอตัว				

	 อย่างิไรก็ตาม	บีริษัท์ยังิคงิมีการขยาย 
ตลิาดิท์ั�งิในปิระเท์ศแลิะต่างิปิระเท์ศอย่างิ 
ต่อเนื�องิ	โดิยบีริษัท์ไดิ�มีการเพิั�มช่่องิท์างิขายใหม่ๆ 
ในปิระเท์ศ	เช่่น	การจัำาหน่ายผู่้านออนไลิน์	การจัำาหน่าย 
ผู้่านโมเดิิร์นเท์รดิช่ั�นนำาท์ี�มีสาขาท์ั�วปิระเท์ศ 
พัร�อมกับีแผู้นการขยายสาขา	ซี้�งิช่่วงิท์ี�ผู้่านมา 
ไดิ�รับีผู้ลิการตอบีรับีจัากลิูกค�าเปิ็นอย่างิดิี

ธนัะชัยัธนัะชัยั
บัณัฑิติวริภูมูิิบัณัฑิติวริภูมูิิ

	 สำาหรับีตลิาดิต่างิปิระเท์ศนั�น	ปัิจัจุับัีน 
กลิุ่มลิูกค�าญ่ี�ปิุ�นยังิคงิมียอดิสั�งิซีื�อเข�ามา 
ต่อเนื�องิ	รวมถ้งิกลุ่ิมลูิกค�าใหม่จัากปิระเท์ศ 
อินเดิีย	จัีน	แลิะสหรัฐ	ท์ี�มีคำาสั�งิซีื�อท์ยอย 
เข�ามามากกว่าเปิ้าหมายท์ี�ตั�งิไว�		ซี้�งิบีริษัท์ 
มีความพัร�อมในการเพิั�มกำาลัิงิการผู้ลิิตเพืั�อ 
รองิรับีคำาสั�งิซีื�อท์ี�เพัิ�มข้�น
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บริิษััท กรุิงเทพปริะกันภััย จำำ�กัด (มห�ชน) หรืิอ BKI นำ�โดย น�ยสุุริิยน ทองสัุมฤทธิิ์�  
ผู้้�จัำดก�ริ สุ�ข�อรัิญปริะเทศ ธุิ์ริกิจำสุ�ข�และก�ริร่ิวมทุน กรุิงเทพปริะกันภััย 
ร่ิวมกับม้ลนิธิิ์กรุิงเทพปริะกันภััย มอบชุดนักเรีิยน ชุดปฏิิบัติิธิ์ริริม ริองเท��นักเรีิยน  
ถุุงเท�� กริะเป๋�หนังสืุอ พริ�อมเงินทุนสุนับสุนุนอ�ห�ริกล�งวันให�แก่โริงเรีิยน 
บ��นโคกไพล จำังหวัดสุริะแก�ว เพื�อสุ่งเสุริิมคุณภั�พชีวิติท�งก�ริศึกษั�แก ่
นักเรีิยนในพื�นที�ห่�งไกล

น�ยวีริะพงค์ ลือสุกุล ปริะธิ์�นเจำ��หน��ที�บริิห�ริ บริิษััท พีริพัฒน์ เทคโนโลยี จำำ�กัด  
(มห�ชน) หริือ PRAPAT ผู้้�นำ�ติล�ดเทคโนโลยีทำ�คว�มสุะอ�ด CLEANING  
HYGIENE SOLUTIONS ในกลุ่มอุติสุ�หกริริมก�ริบริิก�ริและอ�ห�ริ ร่ิวมออกบ้ธิ์ 
แสุดงสิุนค��ภั�ยในง�น THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 ริะหว่�งวันที� 22 – 26 กันย�ยน 2563  
ที�บ้ธิ์ HH07 Challenger Hall- 1 ศ้นย์จัำดแสุดงสิุนค�� IMPAC เมืองทองธิ์�นี

q
q

BKI สนับสนุนทุนอาหารกลางวัน

“พีีรพัีฒน์ฯ” ร่วมงาน THAIFEX 2020

ภาพิ่ข่าว

TSR ร้่วมงานิมหกร้ร้มกาแฟ
 หลิังิแตกไลิน์เข�าสู ่ธุุรกิจัเครื �องิผู้ลิิตนำ �าแข็งิไปิไม่ท์ันไร	 
ซีีอีโอหนุ่ม	“เอกรั้ตน์ิ แจ้งอยู่่่” แห่งิ	บีมจั.เธีุยรสุรัตน์	หรือ	TSR	ก็ไม่รอช่�า	 
รีบีคว�าโอกาสท์องิ	จััดิทั์พั	Alpine	Water	ผูู้�นำาดิ�านเครื�องิท์ำานำ�าแข็งิ 
สำาหรับีธุุรกิจัปิระเภูท์ร�านอาหาร	ร�านกาแฟ	หรือ	SME	ร่วมงิาน	 
Coffee	Fest	2020	มหกรรมกาแฟยิ�งิใหญ่่ที์�สุดิใน	SOUTH	EAST	ASIA 
	 เรียกว่าเปิิดิตัวมาใหญ่่-มาเต็ม	งิานนี�บีอกไดิ�เลิยว่า	ใครสนใจั	 
หรือกำาลิังิมองิหาผูู้�ช่่วยสำาหรับีธุุรกิจัใหม่	พัร�อมนวัตกรรมท์ี�เน�น 
ใส่ใจัสุขภูาพั	แถมบีริการครบีวงิจัร	TSR	ขอชี่�เป้ิาเชิ่ญ่มุ่งิหน�าสู่พิักัดิ
เมืองิท์องิธุานี	ระหว่างิวันที์�	1	-	4	ตุลิาคม	2563	อิมแพ็ัค	เอ็กซิีบิีชั่�น	
ฮอลิลิ์	6	-	7	บีูธุ	B2	โดิยดิ่วนเลิยจั�า

TVD ร้่วมกิจกร้ร้มจิตอาส์า  
 ไม่ไดิ�เช่ี�ยวช่าญ่การขายสินค�าเท์่านั�น	แต่ในดิ�านกิจักรรม 
เพัื�อสังิคมก็ไม่เคยขาดิ	ลิ่าสุดิ	ผูู้�บีริหาร	บีมจั.ท์ีวี	ไดิเร็ค	หรือ	TVD	
‘ท์ร้งพิ่ล ช่ัญมาตร้กิจ’ นำาท์ีมสนับีสนุนกรุงิเท์พัมหานครแลิะ 
สำานักงิานเขตบีางิเขน	ลิงิพัื�นท์ี�ย่านคลิองิจัรเข�บีัว	 ร่วมกิจักรรม 
จัิตอาสาท์ำาความสะอาดิคูคลิองิ	กำาจััดิผู้ักตบีช่วาแลิะปิรับีปิรุงิ 
ภููมิท์ัศน์โดิยรอบี	 เพัื�อความสวยงิาม	 รักษาความสะอาดิแลิะ 
เพิั�มปิระสิท์ธิุภูาพัการระบีายนำ�า	พัร�อมสนับีสนุนอาหารแลิะนำ�าดืิ�ม
แก่ที์มงิานจิัตอาสาที์�มาปิฏิิบัีติหน�าที์�แบีบีนี�ต�องิกดิ	Like	ให�เลิย…

ท์รงพล ชัญัมาตรกิจิท์รงพล ชัญัมาตรกิจิ

เอกิรตันั ์แจง้อยู�เอกิรตันั ์แจง้อยู�


