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SCNจ่่อCODมิินบููเพิิ่�มิอีก50MW 
รััฐปรัะหารัเมีิยนมิาไม่ิกรัะทบู

TFGแย้มิดีีมิานดี์พิ่่่ง 
หน่นรัายได้ีพ่่ิ่ง15%
ลุ่ยเพิิ่�มิกำาลัุงผลิุต

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - KKP วางแผนิธุุรกิิจปีี64 เติิบโติ 
แบบระมััดระวัง จับติาความัเส่์�ยงกิารแพร่ระบาด 
โควิด-19 ตัิ�งเป้ีาสิ์นิเช่ื่�อขยายตัิว 5% และคุมั NPL 
ไมั่ให้้ส์ูงกิว่า 4.5% 
 นายอภิินันท์์  เกลีียวปฏิินนท์์ ประธานเจ้้าหน้าที์� บริหาร  qอ่านิติ่อห้นิ้า 2

qอ่านิติ่อห้นิ้า 2

qอ่านิติ่อห้นิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TFG ติั�งเปี้า 
รายได้ปีี 64 โติ 10-15% รับอานิิงส์์ 
ท์ั�งด่มัานิด์และราคาขายส์ุกิร 
อยู่ในิระดับท์่�ด่ อัดงบลงท์ุนิ 
2.5-2.7 พันิล้านิบาท์ ส์ร้างฟาร์มั 
พ่อพันิธ์ุุสุ์กิร-อาห้ารสั์ติว์ในิไท์ย 
และเว่ยดนิามั รองรับแผนิเพิ�มั 
กิำาลังกิารผลิติ
 นายวินัย เตีียวสมบูรณ์์กิจ้ 
ประธานเจ้้าหน้าท์ี�บริหาร บริษััท์ 
ไท์ยฟูู้�ดส์ กร๊�ป จ้ำากัด (มหาชน) 
หรือ TFG เปิดเผยว่า ตัี�งเป�ารายได้ 
ปี 64 เตีิบโตี 10-15% จ้ากปีก่อน 
เนื�องจ้ากแนวโน้มธ๊รกิจ้ส๊กรคาว่า
ยอดขายจ้ะเติีบโตีอย่างมากตีาม
ความต้ีองการของตีลีาด แลีะราคา 
ยังอยู่ในระดับท์ี�ดี 
 ขณ์ะท์ี�บริษััท์มีแผนกำาลีัง 
การผลีิตีในไท์ยข้�นอีกประมาณ์ 
20% แลีะในประเท์ศเวียดนาม 
บริษััท์มีแผนการจ้ะเพิ่ิ �มกำาลีัง 
การผลีิตีอีกประมาณ์เท์่าตีัวจ้าก
ปัจ้จ้๊บัน 
 สำาหรับธ๊รกิจ้ไก่ในปีนี�จ้ะ 
ขยายตีัวข้�นจ้ากธ๊รกิจ้ไก่ปร๊งส๊ก 
ที์�มีกำาลัีงการผลิีตีที์�เพิิ่�มข้�น รวมทั์�ง 
บร ิษั ัท์ย ั งคงเด ินหน ้าขยาย 
ตีลีาดใหม่ๆ เช่น ตีะวันออกกลีาง

KKPวางกลุย่ทธ์์โตแบูบูรัะมิัดีรัะวัง

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ – SCN มัองรัฐปีระห้ารในิเม่ัยนิมัาร์ 
ไมั่กิระท์บธุุรกิิจ พร้อมัเดินิห้นิ้า COD โรงไฟฟ้า 
มิันิบูเพิ�มัอ่กิ 50MW ช่ื่วงปีลายปีี64 ส่์งผลให้้ตัิวเลข  
COD ปีีนิ่�แติะ 100 MW 

บ้านิดุส์ิติธุานิ่”จับมั่อ“โรบินิฮูู้้ด”ติอบแท์นิส์ังคมัไท์ย
 “โรบินิฮูู้้ด” ม๊่งมั�นตีั�งใจ้ช่วยเหลีือแลีะสนับสน๊น 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้สามารถผ่านวิกฤตีท์างเศรษัฐกิจ้ 
ไปได้ ด้วยจ๊้ดยืนในการไม่เก็บค่าธรรมเนียมการใช้แพิ่ลีตีฟู้อร์ม  
(GP) จั้บมือ “บ้านิดุสิ์ติธุาน่ิ” นำาอาหารค๊ณ์ภิาพิ่มาตีรฐาน 
โรงแรม ภิายใต้ีโครงการ “ดุสิ์ติธุาน่ิ รวมัพลังติอบแท์นิ 
สั์งคมัไท์ย” ข้�นแพิ่ลีตีฟู้อร์มโรบินฮูู้้ด แลีะจ้ำาหน่ายในราคา 
ย่อมเยา หวังแบ่งเบาภิาระค่าใช้จ่้ายให้กับคนไท์ย รวมถ้ง 
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพิ่นักงานกลี๊่มด๊สิตีธานีแลีะ 
ไรเดอร์ของโรบินฮูู้้ด 

กลี๊่มธ๊รกิจ้การเงินเกียรตีินาคินภิัท์ร จ้ำากัด (มหาชน)  
หรือ KKP เปิดเผยว่า แผนการดำาเนินธ๊รกิจ้ในปี 64  
ได้ตัี�งเป�าหมายการเติีบโตีของสินเชื�อใหม่ไว้ที์� 5% แต่ีจ้ะเป็น 
การเติีบโตีแบบระมัดระวัง เนื�องจ้ากแนวโน้มการฟู้้�นตัีว 
ของเศรษัฐกิจ้ไท์ยยังคงเปราะบาง

ปัักธงสิินเชื่่�อขยายตััว5% จัับตัาความเสิ่�ยงNPL

 นายฤท์ธี กิจ้พิ่ิพิ่ิธ ประธานเจ้้าหน้าท์ี�บริหาร  
บริษััท์ สแกน อินเตีอร์ จ้ำากัด (มหาชน) หรือ SCN 
เปิดเผยว่า จ้ากเหตี๊การณ์์รัฐประหารท์ี�เกิดข้�นใน 
ประเท์ศเมียนมาร์ในปัจ้จ้๊บัน
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 โดยการปล่ีอยสินเชื�อในปีนี� จ้ะเน้นกล่๊ีม 
ลีูกค้าท์ี�มีหลีักประกัน เนื�องจ้ากยังมีความ 
ไม่แน่นอนสูง ดังนั�นการมีหลีักประกันของ 
สินเชื�อจ้ะเป็นสิ�งท์ี�ปลีอดภิัยกว่า รวมถ้งการ 
ปลี่อยสินเชื�อให้กับบริษััท์ขนาดใหญ่่ สินเชื�อ 
ลีูกค้าท์ี�มีความมั�งคั�ง เพิ่ื�อเพิ่ิ�มโอกาสในการ 
ลีงท์๊นของลีูกค้า
 นอกจ้ากนี� ยังตี้องตีิดตีามสถานการณ์ ์
ของลูีกหนี�ที์�ได้รับผลีกระท์บจ้ากโควิด-19 หลัีง 
พิ่้นระยะของมาตีรการช่วยเหลีือ โดยธนาคาร 

KKP

SCN
บริษััท์มั�นใจ้ว่าจ้ะไม่ส่งผลีกระท์บเชิงลีบแต่ีอย่างใด  
โดยขณ์ะนี�โรงไฟู้ฟู้�ามินบู ได้ขายไฟู้ฟู้�าเชิงพิ่าณิ์ชย์  
(COD)แล้ีว 50 เมกะวัตีต์ี(MW) แลีะอยู่ระหว่าง 
การก่อสร้างอีกจ้ำานวน 3 เฟู้ส
 โดยรายลีะเอียดแบ่งเป็นเฟู้สที์� 2 กำาลัีงผลิีตี  
50 เมกะวัตีตี์ เฟู้สท์ี� 3 กำาลีังผลีิตี 50 เมกะวัตีตี์  

TFG

แลีะเฟู้สที์� 4 กำาลัีงผลิีตี 70 เมกะวัตีต์ี ซ้ึ่�งคาดว่า 
เฟู้สที์�2 จ้ะแล้ีวเสร็จ้พิ่ร้อมดำาเนินการ COD ได้ 
ช่วงปลีายปี64 ซึ่้�งจ้ะท์ำาให้ปีนี�โรงไฟู้ฟู้�ามินบู 
จ้ะมีกำาลีังการผลีิตีรวม 100 เมกะวัตีตี์ 
 ทั์�งนี� บริษััท์มั�นใจ้ว่ารายได้แลีะกำาไรส๊ท์ธิ 
ในปี 64 มีโอกาสเตีิบโตีมากกว่าปี 63 จ้ากการ 
ลีดต้ีนท๊์นภิายในท๊์กภิาคส่วน แลีะถ้งแม้ว่าธ๊รกิจ้เดิม 
อย่างธ๊รกิจ้ท์ี�เกี�ยวเนื�องกับก�าซึ่ธรรมชาตีิแบบ 

วางเป�าหมายในการควบค๊มหนี�ท์ี�ไม่ก่อให้เกิด 
รายได้ (NPL) ในปีนี�ไว้ที์�ไม่เกิน 4.5% อย่างไรก็ตีาม  
ธนาคารยังคงพิิ่จ้ารณ์าตัี�งสำารองผลีขาดท๊์นด้าน 
เครดิตีที์�คาดว่าจ้ะเกิดข้�นตีามหลัีกความระมัด 
ระวังอย่างต่ีอเนื�อง เพืิ่�อรองรับความไม่แน่นอน 
ท์างเศรษัฐกิจ้ท์ี�ยังคงอยู่ระดับสูง แลีะเตีรียม
ความพิ่ร้อมให้ความช่วยเหลีือกลี๊่มลีูกค้าท์ี�มี
ความจ้ำาเป็น 
 ขณ์ะท์ี�ภิาพิ่รวมเศรษัฐกิจ้ไท์ยในปีนี�มี 
แนวโน้มฟู้้�นตัีวช้า แลีะยังมีความไม่แน่นอนสูง  
โดยคาดว่าอัตีราการขยายตีัวของเศรษัฐกิจ้ไท์ย  
(จ้ีดีพิ่ี) ปี 64 จ้ะขยายตีัวได้ 2% ลีดลีงจ้าก 

ประมาณ์การเดิมที์�คาดว่าจ้ะขยายตัีวได้ 3.5% 
 สำาหรับนโยบายด้านการเงิน มองว่าอัตีรา 
ดอกเบี�ยในปัจ้จ๊้บันที์�ระดับ 0.5% ถือเป็นระดับ 
ตีำ�าท์ี�ส๊ด แตี่ผลีกระท์บจ้ากการแพิ่ร่ระบาด 
ของโควิด-19 ที์�ร๊นแรง แลีะกระท์บกับประชาชน 
จ้ำานวนมาก อาจ้มีความจ้ำาเป็นที์�คณ์ะกรรมการ 
นโยบายการเงิน (กนง.) จ้ะผ่อนคลีายนโยบาย 
การเงิน รวมถ้งอาจ้พิ่ิจ้ารณ์าปรับลีดวงเงิน 
นำาส่ง FIDF เพืิ่�อลีดต้ีนท๊์นการเงินให้กับสถาบัน 
การเงิน แลีะให้สถาบันการเงินไปช่วยเหลืีอหรือ 
ปรับลีดอัตีราดอกเบี�ยเพืิ่�อช่วยเหลีือประชาชน 
ได้ตี่อ

ครบวงจ้รจ้ะอยู่ในระดับที์�ท์รงตัีว แต่ีธ๊รกิจ้อื�นๆ 
สามารถสร้างการเติีบโตีได้ดี เช่น บริษััท์ สแกน  
แอดวานซึ่์ เพิ่าเวอร์ จ้ำากัด (SAP) ท์ี�ดำาเนิน 
โครงการโรงไฟู้ฟู้�าพิ่ลัีงงานแสงอาทิ์ตีย์แบบติีดตัี�ง 
บนหลัีงคา (Solar Rooftop) ซ้ึ่�งบริษััท์ถือห้๊นอยู่ 
ในสัดส่วน 53.5% โดยในปีนี�ตีั�งเป�ามีกำาลีัง 
การผลีิตีรวมอยู่ท์ี� 47 เมกะวัตีตี์ จ้ากปีก่อนท์ี�มี 
จ้ำานวน 17 เมกะวัตีตี์ 
 ลี่าส๊ดบริษััท์ท์ำาสัญ่ญ่าซึ่่อมบำาร๊งรักษัา 
สถานีบริการก�าซึ่ธรรมชาติี (NGV) ให้กับ บริษััท์  
ปตีท์. จ้ำากัด (มหาชน) หรือ PTT ระยะเวลีาสัญ่ญ่า  
2 ปี มูลีค่ากว่า 195 ล้ีานบาท์ รวมทั์�งปตีท์.มอบให้ 
บริษััท์ดูแลีสถานีบริการให้สามารถจ้ำาหน่าย 
ก�าซึ่ธรรมชาติีได้อย่างต่ีอเนื�องรวมกว่า 150 สถานี  
ซ้ึ่�งการลีงนามสัญ่ญ่าซ่ึ่อมบำาร๊งรักษัาสถานีบริการ 
ก�าซึ่ธรรมชาตีิ (NGV) ครั�งนี� จ้ะส่งผลีบวกตี่อ 
ผลีประกอบการของบริษััท์ในระยะยาวให้ม ี
ความมั�นคง

ซึ่้�งเป็นประเท์ศในกลี๊่มม๊สลีิมท์ี�มีการบริโภิค 
เนื�อไก่มากตีิดอันดับของโลีก รวมท์ั�งบริษััท์ 
ได้รับการอน๊มัตีิเพิ่ิ�มการส่งออกชิ�นส่วนไก่ไป 
ประเท์ศซึ่าอ๊ดิอาระเบีย บาร์เรน การ์ตีา คูเวตี 
แลีะโอมาน ถือเป็นปัจ้จั้ยที์�ช่วยสนับสน๊นราได้ 
ธ๊รกิจ้ไก่ให้ เตีิบโตีอย่างแข็งแกร่ง 
 ขณ์ะที์�ในปีนี�บริษััท์คาดว่าจ้ะสร้างฟู้าร์ม 
พิ่่อแม่พิ่ันธ๊์ เพิ่ิ�มเตีิมรวมถ้งโรงงานอาหารสัตีว์

ในประเท์ศไท์ย แลีะเวียดนามคิดเป็นมูลีค่าเงิน 
ลีงท๊์นในปีนี�ราว 2,500-2,700 ล้ีานบาท์ โดย 80%  

เป็นการขยายการลีงท์๊นในประเท์ศไท์ย แลีะ 
ส่วนท์ี�เหลีือ 20% ลีงท์๊นในเวียดนาม

ฤท์ธีีฤท์ธีี

วินิัยัวินิัยั

กจิพิพิิธิ กจิพิพิิธิ 

เตียีวสมบููรณ์ก์จิ เตียีวสมบููรณ์ก์จิ 
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คุุณบุุญลืือ สุุวรรณศิิลืป์์ (กลืาง) ตััวแทนจากบุริษััท ทีพีีซีี เพีาเวอร์  
โฮลืดิิ้�ง จำากัดิ้ (มหาชน) หรือ TPCH แลืะโรงไฟฟ้าชีวมวลื ทีพีีซีีเอช 
เพีาเวอร์ 5(TPCH 5) กำาลัืงการผลิืตั 6.3 เมกะวัตัต์ั มอบุถุุงยัังชีพี 
เพืี�อช่วยัเหลืือผ้�ป์ระสุบุภััยันำ�าท่วมฉัับุพีลัืน นำ�าป่์าไหลืหลืาก แลืะ 
วาตัภััยั ในพีื�นที�จังหวัดิ้นราธิิวาสุ โดิ้ยัมีคุุณวัสุสุันตั์ ดิ้ือเระ 
(ที� 4 จากซี�ายั) นายักองค์ุการบุริหารสุ่วนตัำาบุลืบุางป์อ เป็์นผ้�รับุมอบุ 
แลืะนำาไป์แจกจ่ายัให�ผ้�ป์ระสุบุภััยันำ�าท่วมต่ัอไป์

คุุณสุมภัพี ศัิกดิิ้�พัีนธ์ิพีนม (ที� 4 จากซี�ายั) ป์ระธิานกรรมการ 
บุริษััท แอสุเซีท โป์ร แมเนจเม�นท์ จำากัดิ้ (APM) แสุดิ้งคุวาม 
ยิันดีิ้กับุ คุุณชาญณรงค์ุ บุุริสุตัระก้ลื(กลืาง)  กรรมการผ้�จัดิ้การ  
บุริษััทอีสุานพิีมาน กรุ�ป์ จำากัดิ้ เนื�องในโอกาสุเข้�ารับุตัำาแหน่ง 
ป์ระธิานหอการคุ�าจังหวัดิ้ข้อนแก่น  เมื�อเร็วๆ นี�

q

q

TPCH 5 มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม

APMแสดงคว�มยินดี

ภาพข่าว

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - GBS ปีระเมิันิกิรอบดัชื่น่ิ  
1,430 -  1,500 จุด พร้อมัคัด 7หุ้้นิเด่นิ รับอานิิส์งส์์ 
กัิญชื่ง DOD-ICHI-CBG-OSP-SAPPE-DDD  
และ RBF ส่์วนิหุ้้นิท่์�ได้ปีระโยชื่น์ิจากิโครงกิาร 
เราชื่นิะTNP-KK-CPALL-BJC และ MAKRO 
 นางสาววิลีาสินี  บ๊ญ่มาสูงท์รง  
ผู้อำานวยการฝ่่ายวิจั้ย บริษััท์หลัีกท์รัพิ่ย์ โกลีเบล็ีก  
จ้ำากัด หรือ GBS เปิดเผยว่า ประเมินท์ิศท์าง 
ตีลีาดห๊้นไท์ยในสัปดาห์นี� ยังคงเคลีื�อนไหว 
ในกรอบ 1,430 -1,500 จ๊้ด โดยปัจ้จั้ยที์�ยังคงหน๊น 
ให้ดัชนียืนในแดนบวกระยะสั�น ได้แก่ กรณ์ีท์ี� 
ศูนย์บริหารสถานการณ์์การแพิ่ร่ระบาดของ 
โรคติีดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศ 
มาตีรการผ่อนคลีายพิ่ื�นท์ี�ควบค๊มกท์ม.  
 ขณ์ะท์ี�บริษััท์แอสตีราเซึ่เนกา บริษััท์ยา 
แลีะชีวเภิสัชภัิณ์ฑ์์ของอังกฤษั - สวีเดน เตีรียม 
ส่งมอบวัคซึ่ีนโควิด-19 ให้สหภิาพิ่ย๊โรป (อียู)  
เพิ่ิ�มเตีิมอีก 9,000,000 โดส ในไตีรมาสแรก 
ของปีนี� ท์ำาให้ยอดรวมการส่งมอบของช่วงเวลีา 
ดังกลี่าวอยู่ท์ี� 40,000,000 โดส แลีะคาดว่าจ้ะ 
ท์ยอยเริ�มส่งมอบเร็วกว่ากำาหนด 1 สัปดาห์ 
 อย่างไรก็ตีาม นักลีงท๊์นยังคงต้ีองลีงท๊์น 

อย่างระมัดระวัง เนื�องจ้ากดัชนีแกว่งตัีวผันผวน 
ในลีักษัณ์ะ Sideway Down หลีังจ้ากดัชนีได้
ปรับตีัวหลี๊ดแนวรับสำาคัญ่บริเวณ์ 1,500 จ้๊ด  
พิ่ร้อมกับ Fund flow ไหลีออก ประกอบกับยังขาด 
ปัจ้จ้ัยใหม่ๆ เข้าหน๊น
 ท์ั�งนี� แม้ดัชนีตีลีาดห๊้นจ้ะยังคงผันผวน 
ดังนั�นฝ่่ายกลีย๊ท์ธ์จ้้งแนะนำาลีงท์๊นในห๊้นท์ี�ได้รับ 

GBSส่่องกรัอบูดัีชนี1,430-1,500จ่่ดี

อานิสงส์การขออน๊ญ่าตีปลูีกกัญ่ชงเพืิ่�อการค้า 
ได้แก่ DOD – ICHI – CBG – OSP - SAPPE- DDD  
แลีะ RBF พิ่ร้อมทั์�งแนะนำาห้๊นที์�ได้ประโยชน์จ้าก 
มาตีรการของภิาครัฐจ้ากโครงการเราชนะท์ี�มี 
กำาหนดโอนเงินเข้าบัญ่ชีผู ้มีสิท์ธิในเดือน 
ก๊มภิาพัิ่นธ์ ได้แก่  TNP – KK – CPALL – BJC แลีะ  
MAKRO

วิลิาสินีิัวิลิาสินีิั
 บูญุมาสูงท์รง   บูญุมาสูงท์รง  


