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KTBปัักธงลุุยสิินเชื่่�อดิิจิิทััลุต้้นปัี64

ASIANลุุ้นกำ�ไรวิิ่�งชื่นนิวิ่ไฮ

ICNควิ่้�ง�นใหม่่พัันลุ.
หนุนBacklogทัะลุัก
ธุรกิจิคร่�งหลุังสิดิใสิ

คอนเฟิิร์์มเงิินกองิทุุนแกร์่งิ ไร์้แผนเพิ่ิ�มทุุนแม้NPLพิุ่่งิ

ดร.ดามพ์์ สุุคนธทรัพ์ย์์  ประธานคณะกรรมการกำาหนดกลย์ุทธ์และนโย์บาย์ 
ด้านเทคโนโลยี์สุารสุนเทศ ธนาคารเพ่์�อการสุ่งออกและนำาเข้้าแห่งประเทศไทย์ (EXIM BANK) ให้การต้้อนรับ 
นาย์จุุมพ์ล ริมสุาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานในพิ์ธีเปิดงานสัุมมนา “Security Awareness : Frontline Defense”  
เสุริมสุร้างความร้้ความเข้้าใจุเกี�ย์วกับความมั�นคงปลอดภััย์และการป้องกันภััย์คุกคามด้านเทคโนโลย์ ี
สุารสุนเทศให้ผู้้้บริหารและพ์นักงาน EXIM BANK สุามารถนำาไปปรับใช้้ในการทำางานได้อย่์างมีประสิุทธิผู้ล

EXIM BANK จัดสัมมนา.....

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - KTB หวังลุุย “Digital  
Personal Loan” ภายในิต้้นิปีี 64 หลัุงลุงทุ์นิ 
พััฒนิาระบบไอที์ต่้อเน่ิ�อง พัร้อมย่นิยันิไม่มีแผนิ 
เพิั�มทุ์นิ แม้ NPL มีสั์ญญาณเพิั�มสู์งข้ึ้�นิจาก 
การชะลุอต้ัวขึ้องเศรษฐกิจ  
	 นายผยง	ศรีีวณิิช	กรีรีมการีผ้�จััดการีใหญ่่	 
ธนาคารีกรีุงไทย	จัำากัด	(มหาชน)	หรีือ	KTB	 
เปิิดเผยว่า	ภาพรีวมสิินเชื�อของธนาคารีในช่วง 
ไตรีมาสิ	3/63	คาดว่าจัะมีการีชะลอตัวลงจัาก 
ไตรีมาสิ	2/63	เนื�องจัาก	ภาวะเศรีษฐกิจัที�ยัง 
ไม่ฟ้ื้�นตัว	ซ่ึ่�งธนาคารีมองว่า	การีเร่ีงการีเติบโตของ

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

qอ่านิต้่อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - ASIAN มั�นิใจรายได้้ปีี 63  
แต้ะระดั้บ 8.4 พัันิลุ้านิบาท์ หนุินิกำาไรท์ำานิิวไฮ  
หลุังยอด้ขึ้ายผลุิต้ภัณฑ์์อาหารส์ัต้ว์เลุี�ยง 
เติ้บโต้โด้ด้เด่้นิ เล็ุงแผนิเท์คโอเวอร์กิจการ
ช่วยต้่อยอด้ธุุรกิจในิเคร่อ

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ICN ปีักหมุด้รายได้้ปีีนิี� 
โต้ 10-20% แลุะกำาไรพุ่ังสู์งกว่า 10% ลุุ้นิคร้�งปีีหลัุง 
ลุุยเซ็็นิสั์ญญา-ปีระมูลุงานิใหม่ คาด้ได้้งานิ 
เขึ้้ามาอีกกว่า 1,000 ลุ้านิบาท์  
	 นายมนชัย	มณีิไพโรีจัน์	ปิรีะธานเจั�าหน�าที� 
บริีหารี	บมจั.อินฟื้อร์ีเมชั�น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั�น	 
เน็ทเวิร์ีคสิ	(ICN)	เปิิดเผยว่า	บริีษัทยังคงตั�งเป้ิา

ผยงผยง

เอกกมลเอกกมล

ศรีิวณิิช ศรีิวณิิช 

ปริะสพผลสจุริิตปริะสพผลสจุริิต
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	 นายเอกกมล	ปิรีะสิพผลสิุจัรีิต	ปิรีะธาน
เจั�าหน�าที�บรีิหารีสิายการีเงิน	บรีิษัท	เอเชี�ยนซึ่ี	 
คอร์ีปิอเรีชั�น	จัำากัด	(มหาชน)	หรืีอ	ASIAN	เปิิดเผยว่า
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สิินเชื�อเปิ็นสิิ�งที�ไม่สิอดคล�องกับสิถานการีณิ ์
ในปิัจัจัุบัน	
	 โดยขณิะนี�ธนาคารียังให�ความสิำาคัญ่ 
กับการีช่วยเหลือล้กค�าที�ได�รีับผลกรีะทบจัาก 
ภาวะเศรีษฐกิจัเป็ินหลัก	ซ่ึ่�งมาตรีการีช่วยเหลือ 
จัากธนาคารีแห่งปิรีะเทศไทย(ธปิท.)	จัะสิิ�นสุิดลง 
ในเดือนต.ค.นี�	โดยธนาคารีอย่้รีะหว่างพิจัารีณิา 
ขยายเวลา	รีวมถ่งออกมาตรีการีต่างๆ	เพิ�มเติม	
เพื�อให�ล้กค�าสิามารีถผ่านพ�นวิกฤติครัี�งนี�ให�ได�	 	
	 สิำาหรีับตัวเลขหนี�ที�มิก่อให�เกิดรีายได� 
(NPL)	ณิ	สิิ�นไตรีมาสิ	2/63	ของธนาคารีอย่้ที�รีะดับ	 
4.35%		ซ่ึ่�งมองว่าในรีะยะถัดไปิยังมีแนวโน�มที�จัะ 
ปิรีับตัวเพิ�มข่�น	อย่างไรีก็ตาม	ธนาคารีมีรีะดับ 
เงินกองทุนที�ค่อนข�างแข็งแกร่ีงที�รีะดับ	18.72%	 
แบ่งเปิ็นเงินกองทุนขั�นที�	1	ที�รีะดับ	14.86%	
จั่งสิามารีถรีองรีับ	NPL	ที�จัะปิรีับตัวเพิ�มข่�นได�	
	 ขณิะที�ในปีินี�ธนาคารีได�มีการีลงทุนด�าน
ไอทีคิดเป็ินวงเงินรีาว	16,000-19,000	ล�านบาท	 
ซ่ึ่�งจัะสิามารีถรีองรัีบการีให�บริีการีทางการีเงิน 
ผ่านรีะบบดิจิัทัล	โดยธนาคารีคาดว่าจัะสิามารีถ 
ปิล่อยสิินเชื�อส่ิวนบุคคลดิจิัทัล	(Digital	Personal	 
Loan)	ภายในไต�นปิี	64	ซึ่่�งปิัจัจัุบันอย้่รีะหว่าง 
ทดสิอบในแซึ่นด์บ็อกซ์ึ่ของ	ธปิท.	โดยจัะมีการี 
เพิ�มข�อม้ลทางเลือก	(Alternative	Data)	ในการี 
ปิรีะกอบการีพิจัารีณิาสิินเชื�อ	ซึ่่�งจัะใช�กับทั�ง 
ล้กค�าช่องทางปิกติ	และล้กค�าดิจัิทัล

KTB

ICN

ASIAN
บรีิษัทมั�นใจัรีายได�ปิี	63	จัะสิามารีถ	ทำาได�ที� 
รีะดับ	 8,400	 ล�านบาท	 โดยสิัดสิ่วนรีายได� 
แบ่งเปิ็นธุรีกิจัจัำาหน่ายอาหารีสิัตว์เลี�ยง	40%	
ธุรีกิจัอาหารีแช่แข็ง	35%	และที�เหลือเป็ินธุรีกิจั 
จัำาหน่ายอาหาสิัตว์นำ�า,ปิลาท้น่า	25%	
 นอกจัากนี�	บริีษัทคาดว่าอัตรีากำาไรีข่�นต�น 
ในปิี	63	จัะอย้ที�รีะดับ	13-15%	และมีโอกาสิ 
ที�จัะเห็นกำาไรีสุิทธิทำาสิถิติส้ิงสุิดครัี�งใหม่	ซ่ึ่�งเป็ิน 
ผลจัากการีควบคุมรีาคาขายและบริีหารีภายใน 
อย่างมีปิรีะสิิทธิภาพส้ิงสุิดในทุกธุรีกิจั	โดยเฉพาะ 
ยอดขายผลิตภัณิฑ์์อาหารีสัิตว์เลี�ยงที�เป็ินสิินค�า 
มารี์จัิ�นสิ้งเติบโตอย่างต่อเนื�อง	

	 อย่างไรีก็ตาม	แม�ยอดขายของบรีิษัท 
จัะมีสัิดส่ิวนการีส่ิงออกถ่ง	85%	ของรีายได�ทั�งหมด	 
แต่บรีิษัทไม่ได�มีผลกรีะทบจัากการีผันผวน 
ของอัตรีาการีแลกเปิลี�ยน	เนื�องจัากบริีษัทมีการี 
ล็อกรีาคาขาย	และการีทำาปิรีะกันอัตรีาแลกเปิลี�ยน 
(Hedging)ในรีะยะ	120-180	วัน	ซึ่่�งที�ผ่านมา 
ได�ผลเชิงบวกเปิ็นอย่างมาก	 โดยปิีนี�คาดว่า 
ค่าเงินบาทจัะอย่้ที�รีะดับ	30-31บาทต่อดอลลาร์ีสิหรัีฐ 
	 ทั�งนี�	บริีษัทยังมีแผนในการีเข�าซืึ่�อกิจัการี	 
โดยปัิจัจุับันอย่้ในขั�นตอนของการีศ่กษาข�อม้ล 
เบื�องต�น	ซ่ึ่�งการีเข�าซืึ่�อกิจัการีดังกล่าวจัะสิามารีถ 
ต่อยอดธุรีกิจัในเครืีอได�อย่างเหมาะสิม	รีวมถ่ง 
ช่วยเพิ�มกำาลังการีผลิตที�มีอย่้	โดยเบื�องต�นคาดว่า 
จัะใช�เงินลงทุนรีาว	500	ล�านบาท

รีายได�ปีิ	63	เติบโต	10-20%	และกำาไรีสุิทธิเติบโต 
ไม่ตำ�ากว่า	10%	โดยแนวโน�มผลการีดำาเนินงาน 
ในคร่ี�งปีิหลัง	63	คาดว่าจัะเติบโตอย่างก�าวกรีะโดด	 
เมื�อเทียบกับคร่ี�งปีิแรีก	เนื�องจัากบริีษัทสิามารีถ 
ดำาเนินงานได�ตามปิกติ	
 ขณิะที�ปัิจัจุับันบริีษัทมีงานในมือ	(Backlog)	 
อย่้อีกรีาว	1,962	ล�านบาท	โดยคาดว่าจัะสิามารีถ 
รีับรี้�รีายได�เข�ามาในปิีนี�รีาว	30-40%	ของยอด	
Backlog	และสิ่วนที�เหลือจัะทยอยรีับรี้�ในปิ ี
ถัดไปิ	รีวมทั�งบรีิษัทอย้่รีะหว่างรีอเซึ่็นสิัญ่ญ่า 
งานใหม่อีกหลายโครีงการี	ซ่ึ่�งคาดว่าในไตรีม	3/63	 
จัะสิามารีถเซึ่็นสิัญ่ญ่างานใหม่เข�ามาม้ลค่า 

รีาว	500	ล�านบาท	
	 นอกจัากนี�	ในช่วงไตรีมาสิ	4/63	บรีิษัท 
เตรีียมเข�าปิรีะม้ลงานใหม่ต่อเนื�อง	โดยคาดหวังว่า 
ได�รัีบงานใหม่คิดเป็ินม้ลค่ารีวมปิรีะมาณิ	500-
600	ล�านบาท	 ซึ่่�งจัะทำาให�ในช่วงครี่�งปิีหลัง 
ของปิีนี�มีโอกาสิได�รีับงานใหม่รีวมกันม้ลค่า 
กว่า	1,000	ล�านบาท
	 สิำาหรัีบงานก่อสิรี�างและติดตั�ง	USO	Net	 
เฟื้สิ	2	คาดว่าจัะสิามารีถปิิดโครีงการีได�ในปีินี�	 
และจัะรัีบร้ี�รีายได�เข�ามาอีกไม่เกิน	50	ล�านบาท	 
หลังจัากนั�นจัะสิามารีถเรีิ�มงานบำารีุงรีักษาได� 
ภายในไตรีมาสิ	4/63	รีะยะเวลา	5	ปีิ	ม้ลค่ารีวม 
กว่า	700	ล�านบาท	ซ่ึ่�งบริีษัทคาดว่าจัะสิามารีถ 
รีับรี้�รีายได�รีาว	100	ล�านบาทต่อปิี

เอกกมลเอกกมล
ปริะสพผลสจุริิตปริะสพผลสจุริิต
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นายพงศ์์พจน์ เลิิศ์รุ้้�งพรุ้ ปรุ้ะธานเจ�าหน�าท่ี่�บริุ้หารุ้ บริุ้ษััที่ ด่ีเฮ้�าส์์พัฒนา จำากััดี 
(มหาชน) หรืุ้อ DHOUSE  พรุ้�อมดี�วย นายส์มภพ ศั์กัดิี�พันธ์พนม ปรุ้ะธานกัรุ้รุ้มกัารุ้ 
บริุ้ษััที่ แอส์เซที่ โปรุ้ แมเนจเม�นท์ี่ จำากััดี (APM) ท่ี่�ปรึุ้กัษัาที่างกัารุ้เงิน แลิะนายวิชา  
โตมานะ กัรุ้รุ้มกัารุ้ผู้้�จัดีกัารุ้ ฝ่่ายวาณิิชธนกิัจ บริุ้ษััที่หลัิกัที่รัุ้พย์ ฟิิลิลิิป (ปรุ้ะเที่ศ์ไที่ย)  
จำากััดี (มหาชน) แกันนำากัารุ้จำาหน่ายแลิะรัุ้บปรุ้ะกัันกัารุ้จำาหน่ายห้�นส์ามัญเพิ�มท้ี่น  
รุ้่วมนำาเส์นอข้�อม้ลิกัารุ้เส์นอข้ายห้�น IPO แกัน่ักัลิงที่้น ณิ ห�องที่ับที่ิมส์ยาม 5 
โรุ้งแรุ้มส้์น่ย์แกัรุ้นด์ี แอนด์ี คอนเวนชั�นเซ็นเตอร์ุ้ จังหวัดีอ้บลิรุ้าชธาน่

นายอังก้ัรุ้ ศ์รุ่้กััลิยาณิบ้ตรุ้ รุ้องกัรุ้รุ้มกัารุ้ผู้้�จัดีกัารุ้ใหญ่ แลิะ Chief Marketing 
Officer พรุ้�อมดี�วยพนักังานจิตอาส์า บริุ้ษััที่ ไที่ยปรุ้ะกัันช่วิต จำากััดี (มหาชน) 
รุ่้วมรุ้ณิรุ้งค์แคมเปญ “Dare To Give พิชิตโลิหิต 1 ลิ�านซ่ซ่” เชิญชวนผู้้�บริุ้จาคโลิหิต 
เพิ�มจำานวนครัุ้�งในกัารุ้บริุ้จาค โดียบริุ้จาคต่อเนื�องท้ี่กั 3 เดืีอน โดียผู้้�ท่ี่�ลิงที่ะเบ่ยน 
แลิะบริุ้จาคโลิหิต ตั�งแต่วันน่� –31 ต.ค. 2563 จะไดี�รัุ้บหน�ากัากัผู้�า Blood Hero 
จากัส์ภากัาชาดีไที่ย จำานวน 1 ชิ�น ต่อ 1 สิ์ที่ธิ� หรืุ้อจนกัว่าข้องจะหมดี

q
qDHOUSE เดินสายโรดโชว์์ให้้ข้้อมูล

ไทยประกัันชีวิ์ต ชว์นบริจาคโลหิ้ต

ภาพัขึ้่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - กนิง.ปีรับตั้วเลุขึ้จีดี้พีัขึ้องไท์ย 
ในิปีี 63 เหลุ่อติ้ด้ลุบ 7.8% จากเดิ้มที์�คาด้ว่า 
จะติ้ด้ลุบ 8.1% หลัุงเศรษฐกิจไต้รมาส์ 2/63  
หด้ตั้วน้ิอยกว่าที์�คาด้ พัร้อมมีมติ้คงอัต้ราด้อกเบี�ย  
0.50% ต้่อปีี
	 นายทิตนันทิ�	มัลลิกะมาสิ	ผ้�ช่วยผ้�ว่าการี
สิายนโยบายการีเงิน	ธนาคารีแห่งปิรีะเทศไทย	
(ธปิท.)	และในฐานะเลขานุการี	คณิะกรีรีมการี 
นโยบายการีเงิน	(กนง.)	เปิิดเผยว่า	ที�ปิรีะชุม	กนง. 
มีมติเอกฉันท์	ให�คงอัตรีาดอกเบี�ยไว�ที�	0.50%	
ต่อปิี	โดยมองว่านโยบายการีเงินที�ผ่อนคลาย 
ตั�งแต่ต�นปีิ	มาตรีการีการีคลังของรัีฐบาล	รีวมทั�ง 
มาตรีการีการีเงินและสิินเชื�อที�ออกมาเพิ�มเติม	 
ช่วยบรีรีเทาผลกรีะทบที�เกิดข่�น	และจัะสินับสินุน 
การีฟ้ื้�นตัวของเศรีษฐกิจัได�หลังการีรีะบาดของ 
ไวรีัสิโควิด-19	คลี�คลาย
	 สิำาหรัีบเศรีษฐกิจัไทยในปีิ	63	มีแนวโน�ม 
หดตัวน�อยลง	จั่งได�ปิรีับปิรีะมาณิการีตัวเลข 
จีัดีพีของไทยในปีินี�เป็ินติดลบ	7.8%	จัากเดิมที� 
คาดว่าจัะติดลบ	8.1%	เนื�องจัากตัวเลขเศรีษฐกิจั 
ในไตรีมาสิ	2/63	ที�ผ่านมาชะลอตัวน�อยกว่า 
ที�คาดไว�	ขณิะที�การีส่ิงออกในปีินี�คาดว่าจัะติดลบ	 
8.2%	และนำาเข�าติดลบ	13.7%	ด�านเงินเฟ้ื้อทั�วไปิปีินี� 

คาดติดลบ	0.9%	และเงินเฟ้ื้อพื�นฐานคาดอย่้ที�	0.3%
 อย่างไรีก็ตาม	กนง.ได�ปิรัีบลดปิรีะมาณิการี 
จีัดีพีของไทยในปีิ	64	ลดลงมาเหลือขยายตัว	3.6%	 
จัากเดิมที�คาดว่าจัะขยายตัว	5%	ซึ่่�งเปิ็นผล 
จัากจัำานวนนักท่องเที�ยวต่างชาติที�มีแนวโน�ม 
ฟ้ื้�นตัวช�า	เนื�องจัากยังต�องรีะวังความเสีิ�ยงเกิด
การีรีะบาดของโควิด-19	รีะลอกที�	2		 	
 ทั�งนี�	มองไปิข�างหน�าจัะติดตามพัฒนาการี 

กนง.คงดิอกเบ้ี้�ย0.50% ช้ื่�ศก.ม้่แวิ่วิ่ฟ้ื้�น

ของการีขยายตัวทางเศรีษฐกิจั	อัตรีาเงินเฟื้้อ	
เสิถียรีภาพรีะบบการีเงิน	และปัิจัจััยเสีิ�ยงต่างๆ	
ทั�งจัากเศรีษฐกิจัต่างปิรีะเทศ	ผลกรีะทบจัาก 
การีรีะบาดของโควิด-19	 รีวมถ่งปิรีะสิิทธิผล 
ของมาตรีการีการีคลังและมาตรีการีด�านการีเงิน 
และสิินเชื�อ	เพื�อปิรีะกอบการีดำาเนินนโยบาย 
การีเงินในรีะยะต่อไปิ	โดยกนง.	พรี�อมใช�เครืี�องมือ 
นโยบายการีเงินที�เหมาะสิมเพิ�มเติมหากจัำาเปิ็น
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