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 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 
ประธานคณะกรรมการบริษัท และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ WHA เปิดเผยกับส�ำนัก

ข่ำวหุ้นอินไซด์ว่ำ บริษัทฯ คำดว่ำผลประกอบกำร

ปี 2563 จะเติบโตเป็นเลข 2 หลัก เป็นผลจำกกำร

เติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจโลจิสติ

กส์, นิคมอุตสำหกรรม, บริกำรสำธำรณูปโภคและ

พลังงำน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ขยำยตัวอย่ำง

ต่อเนื่อง  

 ทั้งนี้นิคมอุตสำหกรรม บริษัทฯได้มีกำรปรับ

รำคำขำยที่ดินในนิคมฯทุกปี และในปี 2563 ถึงแม้

ภำพรวมเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่มำกนัก ประเมินว่ำ

ธุรกิจที่โตได้ โดยในปีนี้บริษัทฯมั่นใจว่ำจะสำมำรถ

สร้ำงกำรเติบโตได้แบบสองดิจิตแน่นอนซึ่งมำจำก

กำรเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ 

 ส�ำหรับรำคำหุ้นที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่ำน

มำ มองว่ำเกิดจำกข่ำวลือในตลำดฯที่ไม่เป็นควำม

จริง ทั้งนี้หำกดูผลประกอบกำรของบริษัทฯใน

ช่วงที่ผ่ำนมำถือว่ำดีมำโดยตลอด โดยยืนยันว่ำ

บริษัทฯ มีพื้นฐำนกำรด�ำเนินธุรกิจยังคงเหมือน

เดิม

 " ตอนนี้บริษัทฯก็งงว่ำเกิดอะไรขึ้น  

เนื่องจำกที่ผ่ำนมำผลประกอบกำรของบริษัทฯ

ก็ค่อนข้ำงดีมำโดยตลอด และก็มีข่ำวดีต่อเนื่อง

มำโดยตลอดอย่ำงล่ำสุด เมื่อปลำยปีที่ผ่ำนมำ

บริษัทฯก็มีกำรเปิดโรงไฟฟ้ำเวสทูเอนจี่ พำวเวอร์

แพลน เรำก็งงมำกๆว่ำเกิดอะไรขึ้น พอเช็คข่ำว

ไปในตลำด ก็พบว่ำค่อนข้ำงจะลือกันหนักไป

หน่อยค่ะ ก็เลยคิดว่ำลองตั้งสติกันนิดนึงไหมค่ะ

เวลำฟังข่ำวอะไรต่ำงๆ ซึ่งเรำก็ยืนยันว่ำพื้นฐำน

ยังเหมือนเดิม อย่ำงเช่นเค้ำลือกันมำว่ำโครงกำร 

EEC so far so good ก็เนี่ยได้ประมูลรถไฟฟ้ำ

ควำมเร็วสูงเข้ำไปแล้ว ส่วนอู่ตะเภำก็ได้ข้อยุติ

แล้ว ส่วนมำบตำพุดก็เซ็นกันไปแล้ว แหลมฉะ

บังก็จะไฟนอลไม่มีกำรฟ้องร้องอะไรกันแแล้ว ซึ่ง

เรื่องดูโครงสร้ำงพื้นฐำนของ EEC ยังคงไปต่อ"  

นำงสำวจรีพร กล่ำว 

 ส่วนเรื่องสงครำมกำรค้ำ (เทรดวอร์) ล่ำสุด

จีนกับสหรัฐฯตกลงทำงกำรค้ำเฟสแรกกันได้

แล้ว ท�ำให้อำจจะมีกำรมองว่ำจีนจะไม่มีกำรย้ำย

ฐำนกำรผลิตมำที่ประเทศอื่นๆ แล้ว ซึ่งมองว่ำ

ประเด็นดังกล่ำวไม่ค่อยถูดต้องนัก เนื่องจำกภำวะ

สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯกับจีน เป็นปัญหำ

ที่มีควำมยืดเยื้อ คงไม่ได้จบลงในระยะสั้น อีกยัง

ส่งให้เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรลงทุน ดังนั้นกำรย้ำย

ฐำนกำรผลิตจึงยังคงมีอยู่ ยิ่งภำครัฐมีกำรส่ง

เสริมกำรลงทุนโครงกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจ

ภำคตะวันออก EEC เชื่อว่ำจะเป็นแรงผลักดันต่อ

ภำพรวมกำรลงทุนในประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง  

 "ส่วนเรื่องเทรดวอร์ ที่เค้ำก็บอกว่ำจีนกับ

สหรัฐฯตกลงทำงกำรค้ำได้แล้วไม่น่ำจะมีย้ำยฐำน

กำรผลิตของจีนแล้วซึ่งมันไม่ใช่ เรำมองว่ำเป็น

เรื่องที่ยำวไม่น่ำจะจบลงได้ในระยะอันสั้น อย่ำงที่

เคยบอกไปตลอดเวลำมันเกิดควำมไม่เชื่อมั่นแล้ว 

กำรที่จะอยู่ต่อในประเทศนั้นๆเนี่ย เค้ำค่อนข้ำง

ที่จะมีประเด็น แล้วก็เรียนมำตลอดว่ำเทรดวอร์

เป็นเพียง Catalyst กระตุ้นให้ออกเร็วขึ้น เพรำะ

ว่ำโดยส่วนใหญ่แล้วทำงด้ำนตัวจำกจีนเองสิบ

ปีที่ผ่ำนมำเค้ำโตเร็วมำก และก็มีกำรขยำยกำร

ลงทุนไปทั่วโลก รวมถึงมองกำรลงทุนในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เค้ำก็มองไทยกับเวียดนำมรวม

ทั้งอินโดนีเซีย พอไทยมี EEC ก็จะดึงดูดกำรลงทุน

มำกขึ้น พอมีเทรดวอร์ทั้งจีนและไม่ใช่จีนก็มำ

ค่ะ กระทั่งล่ำสุดเกำหลี จำกเดิมที่เค้ำจะไปลงทุน

ที่ทำงเวียดนำมเป็นหลัก ซึ่งเค้ำจะย้ำยกำรผลิต

อิเล็กทรอนิกส์มำลงในประเทศไทยบ้ำง รวมถึง

กลุ่มไต้หวันก็จะมำมำกขึ้น " นำงสำวจรีพร กล่ำว 

WHA ม่ันใจปี63 ผลงานโตเป็นเลขสองหลัก 

ตามทุกกลุ่มธุรกิจขยายตัว 

พร้อมปัดทุกข่าวลือทุบหุ้นร่วง ยันพ้ืนฐานสุดแกร่ง
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นางสาวพิมพ์กาญจน์ เหลืองสุวรรณ 
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท 
นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน) 
NYT เปิดเผยว่ำ ตำมที่ศำลฎีกำแผนกคดี

ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

ได้มีค�ำพิพำกษำเป็นที่สุดในคดี ระหว่ำงบริษัท 

นำมยง เทอร์มินัล จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 

กับ กรุงเทพมหำนคร (“กทม.”) โดยศำล

ทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

กลำงได้อ่ำนค�ำพิพำกษำศำลฎีกำดังกล่ำวเมื่อ

วันที่ 28 มีนำคม 2560 โดยพิพำกษำให้ยกฟ้อง 

เนื่องจำกกรุงเทพมหำนครยังไม่ได้แสดงเจตนำ

ต่อบริษัทเพื่อขอรับสินค้ำที่บริษัทเก็บรักษำไว้ไป

จำกกำรดูแลของบริษัท กรุงเทพมหำนครจึงไม่มี

หน้ำที่ต้องช�ำระค่ำภำระฝำกสินค้ำขำเข้ำตำมที่

บริษัทเรียกร้อง ศำลฎีกำจึงไม่ได้วินิจฉัยประเด็น

อุทธรณ์คืออำยุควำมเพรำะเห็นว่ำไม่จ�ำเป็นทั้ง

ไม่ท�ำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง จำกค�ำพิพำกษำ

ดังกล่ำว บริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำสิทธิเรียก

ร้องของบริษัทที่มีต่อกรุงเทพมหำนครยังมีอยู่

เต็มจ�ำนวนและยังไม่ขำดอำยุควำม

ดังนั้นในวันที่ 26 กรกฎำคม 2560 บริษัทจึงได้

ยื่นฟ้องกรุงเทพมหำนครต่อศำลทรัพย์สินทำง

ปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงอีกครั้ง

หนึ่งเป็นคดีแพ่งหมำยเลขด�ำที่ กค 136/2560 

เพื่อให้กรุงเทพมหำนครช�ำระค่ำภำระยกขนสินค้ำ

และค่ำภำระฝำกสินค้ำให้กับบริษัทและเคลื่อนย้ำย

รถดับเพลิงและรถบรรทุกน�้ำออกจำกท่ำเทียบ

เรือของบริษัท โดยมีจ�ำนวนทุนทรัพย์ถึงวันฟ้อง 

1,040,809,382 บำท

ศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำง

ประเทศกลำงได้มีค�ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 26 

ธันวำคม 2562

สำระส�ำคัญสรุปได้ว่ำ กำรที่รถดับเพลิงมำขึ้นที่

ท่ำเรือของบริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรเป็นกำรส่ง

มอบไว้ให้บริษัทเพื่อให้กทม. ในฐำนะผู้ซื้อตำม

สัญญำซื้อขำยมำรับไปจำกบริษัท ทั้งนี้เมื่อบริษัท

ได้รับค�ำสั่งโดยชอบให้คืนรถดับเพลิงแก่ผู้ใดก็จะ

คืนแก่ผู้นั้นพร้อมกับรับช�ำระค่ำภำระต่ำงๆ ตำม

ประมวลกฎหมำแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 665 

วรรคหนึ่ง โดยบริษัทมีสิทธิยึดหน่วงรถดับเพลิง

ไว้จนกว่ำจะได้รับช�ำระค่ำภำระต่ำงๆ ตำมประมวล

กฎหมำแพ่งและพำณิชย์มำตรำ 670

ปรำกฎว่ำกทม.ไม่ได้เป็นผู้ที่น�ำสินค้ำดังกล่ำวมำ

มอบให้บริษัทแต่เป็นตัวแทนสำยเรือแห่งหนึ่ง

เพื่อให้บริษัทเก็บรักษำไว้เพื่อส่งมอบแก่ผู้ที่น�ำ

ใบตรำส่งและใบส่งมอบสินค้ำ กทม. จึงไม่ใช่คู่

สัญญำตำมสัญญำฝำกทรัพย์กับบริษัท ศำลมีค�ำ

พิพำกษำยกฟ้องบริษัท

ทั้งนี้กทม.ได้ฟ้องแย้งว่ำบริษัทไม่มีสิทธิยึดหน่วง

รถดับเพลิงอันเป็นยุทธภัณฑ์เนื่องจำกบริษัทไม่

ได้รับอนุญำตให้มียุทธภัณฑ์ในกำรครอบครอง 

ศำลมีค�ำพิพำกษำยกฟ้องแย้งและยกเลิกค�ำสั่ง

คุ้มครองชั่วครำวของกทม.

อย่ำงไรก็ดี บริษัทประสงค์ใช้สิทธิอุทธรณ์ตำมกฏ

หมำยต่อไป หำกมีควำมคืบหน้ำประกำรใดในเรื่อง

ดังกล่ำวบริษัทจักได้แจ้งให้ท่ำนทรำบต่อไป

NYT เผยศาลพิพากษายกฟ้อง 

กรณีเรียกร้อง กทม.ช�ำระค่ำฝำกรถดับเพลิงฯ 

เตรียมอุทธรณ์ต่อ
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 บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
MONO เปิดเผยว่ำ บริษัทฯขอเรียนชี้แจง กรณีกำรเลิกจ้ำงพนักงำน

เครือ โมโน กรุ๊ป ในเดือน มกรำคม 2563 เพื่อป้องกันกำรสื่อสำรที่สับสน

เกี่ยวกับเหตุผลที่แท้จริงในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว บริษัทฯ ขอแจ้งทุกท่ำน

ดังนี้ บริษัทฯ ได้ตัดสินใจที่จะ (1) มุ่งเน้นธุรกิจที่ท�ำก�ำไร ได้แก่ สถำนี

โทรทัศน์ MONO29 บริกำรวีดีโอออนดีมำนต์ MONOMAX และกำรจัดงำน

อีเวนต์ต่ำง ๆ เช่น งำนคอนเสิร์ต มหกรรมเคำน์ดำวน์ปีใหม่ที่พัทยำ โร้ด

โชว์ตำมสถำนศึกษำ กิจกรรมแข่งขันบำสเกตบอล และกิจกรรมกำรตลำด

ออนไลน์ (2) ปรับกระบวนกำรท�ำงำนของธุรกิจออนไลน์ ให้ทันสมัยและมี

ประสิทธิภำพมำกขึ้น (3) หยุดธุรกิจที่ไม่ท�ำก�ำไร หรือ ธุรกิจที่สภำพกำร

แข่งขันเปลี่ยนไป ได้แก่ สิ่งพิมพ์ ธุรกิจจองห้องพักออนไลน์ และ mobile 

value added services (MVAS) บริษัทฯ จึงปรับโครงสร้ำงธุรกิจ และปรับ

กระบวนกำรท�ำงำนใหม่ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เป็นเหตุให้เกิดกำรปรับลด

จ�ำนวนพนักงำนในครั้งนี้ โดยกำรปรับลดพนักงำน ได้ผ่ำนกระบวนกำรทำง

ทรัพยำกรบุคคลและกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด

 นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังควบคุมค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เช่น กำรใช้งบกำรตลำด

ที่แม่นย�ำรัดกุมยิ่งขึ้น เป็นต้น โดยรวมแล้วส่งผลให้ลดค่ำใช้จ่ำยในกำร

ปฏิบัติกำร (operation expense) ลงประมำณ 20 - 30% เมื่อประกอบ

กับแผนกำรปรับรำคำขำยโฆษณำทีวีให้สูงขึ้นสอดคล้องกับเรทติ้งช่อง 

MONO29 ที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกเดิม prime time package รำคำ 

150,000 บำท เป็นรำคำ 300,000 บำทในปี 2563 จะส่งผลให้บริษัทฯ มี

โอกำส ที่จะเริ่มกลับมำมีก�ำไรอีกครั้ง

 ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SEAFCO เปิดเผย

ว่ำ บริษัท ขอแจ้งรับงำน 2 โครงกำรใหม่ ในเดือนมกรำคม 2563 มีรำย

ละเอียด ดังนี้

 1. โครงกำร แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ พัทยำ 2 ถนนพัทยำ-นำเกลือ 

ชลบุรี

 ลักษณะของงำน เสำเข็มเจำะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 ขอบเขตของสัญญำ รวมค่ำวัสดุ

 ผู้ว่ำจ้ำง บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ำกัด

 สถำนะของงำน จะเริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำงต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563

 2. โครงกำร หมอชิต คอมเพล็กซ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

 ลักษณะของงำน เสำเข็มเจำะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และก�ำแพงกันดิน ระบบไดอะแฟรมวอลล์

 ขอบเขตของสัญญำ ไม่รวมค่ำวัสดุ

 ผู้ว่ำจ้ำง บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด

 สถำนะของงำน จะเริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 2563

 มูลค่ำงำนโครงกำรข้ำงต้นไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มเป็นเงินประมำน 

135,300,000.00 บำท (หนึ่งร้อยสำมสิบห้ำล้ำนสำมแสนบำทถ้วน)ทั้งนี้

รำยกำรข้ำงต้นเป็นไปตำมกำรท ำธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำที่

บริษัทท�ำกับบริษัทอื่นๆ โดยทั่วไป

MONO หวังเร่ิมเห็นก�ำไรอีกคร้ัง 

หลังห่ันค่ำใช้จ่ำยเป็นเหตุให้เลิกจ้ำงพนักงำน 

พร้อมเตรียมอัพค่ำโฆษณำหนุนพลิกฟื้นผลงำน

SEAFCO คว้ำงำนเสำเข็มเจำะแบบกลม 2 

โครงกำร มูลค่ำรวม 135.30 ลบ.
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 FTE ตั้งเป้ำรำยได้ปี 63 โต 10% แตะ 1,275 

ลบ. พร้อมรักษำอัตรำก�ำไรสุทธิ 12% ครอง

แชมป์มำร์เก็ตแชร์อับดับหนึ่ง ปรับกลยุทธ์เชิง

รุกขยำยฐำนลูกค้ำเจำะกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

โรงงำนทั่วประเทศ เพิ่มทีมขำย ไลน์สินค้ำ สร้ำง

โอกำสกำรแข่งขัน ระบุอยู่ระหว่ำงรอผลงำน

ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอีก 50 โครงกำร 

มูลค่ำรำว 250 ลบ. คำดคว้ำงำน 100 ลบ. 

 นายทักษิณ ตันติไพจิตร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรด
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (FTE) 
ผู้น�ำธุรกิจน�ำเข้ำและจ�ำหน่ำย บริกำรออกแบบ 

รับเหมำติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-

ระบบดับเพลิงครบวงจร เปิดเผยว่ำ บริษัทตั้งเป้ำ

หมำยกำรเติบโตของรำยได้รวมปีนี้ 10% หรือมี

รำยได้รวมอยู่ที่ประมำณ 1,275 ล้ำนบำท รักษำ

อัตรำก�ำไรสุทธิอยู่ที่ประมำณ 12% สัดส่วนรำยได้

แบ่งเป็นงำนจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ดับเพลิงประมำณ 

70% งำนรับเหมำติดตั้งระบบดับเพลิง 30% 

พร้อมรักษำควำมเป็นผู้น�ำตลำดอันดับหนึ่ง

 ส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทใน

ปีนี้มุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุกมำกขึ้น ประกอบด้วย 

กำรขยำยฐำนลูกค้ำงำนรับเหมำออกแบบติด

ตั้งระบบฯ โดยกำรเจำะกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

โรงงำนอุตสำหกรรมทั่วประเทศ เพื่อกระจำย

ควำมเสี่ยง ไม่พึ่งพำฐำนลูกค้ำกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

และเน้นกำรรับงำนโครงกำรขนำดใหญ่ อำทิ งำน

ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงสถำนีไฟฟ้ำแรงสูง

ของ กฟผ. งำนปรับปรุงระบบดับเพลิงสนำมบิน

ทั่วประเทศ กำรเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนงำนขำย 

โดยเพิ่มทีมขำยที่มีควำมเชี่ยวชำญ อีกทั้งกำรเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่ำงๆ ครอบคลุมควำมต้องกำร

ใช้งำนของกลุ่มลูกค้ำและเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขัน

 “ภำพรวมเศรษฐกิจในปีนี้ยังคงมีควำม

ไม่แน่นอนสูง ยังมีควำมเสี่ยงเรื่องควำมล่ำช้ำ

ของโครงกำรภำครัฐ และกำรชะลอตัวของ

ภำคอสังหำริมทรัพย์ อย่ำงไรก็ตำม แนวโน้ม

ตลำดอุปกรณ์ดับเพลิงปีนี้คำดว่ำจะขยำยตัวได้

ดี ตำมควำมต้องกำรใช้งำนต่อเนื่อง โดยมีปัจจัย

สนับสนุนจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ขอรับกำร

ส่งเสริมจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทุน (BOI) รวมถึงกำรสร้ำงอำคำรใหม่

และกำรปรับปรุงระบบดับเพลิงของหน่วยงำน

รำชกำร ถือเป็นโอกำสกำรรับงำนของบริษัท อีก

ทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีควำมปลอดภัยที่เข้ม

งวด ซึ่งบริษัทเชื่อว่ำกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนในปี

นี้ ประกอบกับควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร

ต้นทุนของบริษัทจะสำมำรถรักษำอัตรำกำรเติบโต 

และอัตรำกำรท�ำก�ำไรได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

อีกทั้งสำมำรถรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดได้” นำย

ทักษิณ กล่ำว

 ส�ำหรับมูลค่ำงำนในมือ (Backlog) ปัจจุบัน

อยู่ที่ 470 ล้ำนบำท แบ่งเป็นงำนจัดจ�ำหน่ำย 

170 ล้ำนบำท งำนออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง 

300 ล้ำนบำท และมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงรอผล

พิจำรณำงำนออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงเพิ่ม

เติมอีก 50 โครงกำร มูลค่ำประมำณ 250 ล้ำน

บำท คำดว่ำบริษัทจะได้รับงำนอยู่ที่ประมำณ 100 

ล้ำนบำท พร้อมเดินหน้ำเข้ำประมูลงำนของทั้ง

ภำครัฐและเอกชนอย่ำงต่อเนื่อง

FTE ต้ังเป้ำรำยได้ปี 63 โต 10% 

แตะ 1,275 ลบ. พร้อมรักษำอัตรำก�ำไรสุทธิ 12% 
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 SABINA เผยแผน 5 ปี ระหว่ำง 2563-2567 
วำงเป้ำหมำยรำยได้แตะระดับ 5,000 ล้ำนบำท คิด
เป็นกำรเติบโตเฉลี่ยปีละ 7-10% เผยกลยุทธ์บุก
ช่องทำงออนไลน์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทดแทน
กำรขำยในรูปแบบเดิมๆ เน้นกำรน�ำสินค้ำเจำะเข้ำ
ถึงกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อเป้ำหมำยโดยตรง ย�้ำช่วยลด
ต้นทุนขำย ดันมำร์จินเพิ่ม รุกพัฒนำคุณภำพสินค้ำ
ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยเน้น
นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมวำงเป้ำหมำยกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำส่งออกภำยใต้แบรนด์ “ซำบีน่ำ” เพิ่ม หลัง
ตลำดเวียดนำมได้รับกำรตอบรับคึกคักเกินคำด

 นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ำยชุดชั้นในแบรนด์ “ซำบีน่ำ” เปิดเผย
ว่ำ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินธุรกิจ 5 ปี
ระหว่ำงปี 2563-2567 (2020-2024) โดยวำงเป้ำ
หมำยรำยได้แตะในระดับ 5,000 ล้ำนบำทในปี 2567  
แบ่งเป็นเป้ำหมำยรำยได้กำรขำยจำกช่องทำงรีเทล 
(Retail) ผ่ำนเคำน์เตอร์ในห้ำงสรรพสินค้ำและซำบีน่
ำ ช้อป 3,000 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 60% ของ
รำยได้จำกกำรขำยรวม รำยได้จำกช่องทำงออนไลน์
หรือ Non Store Retailing (NSR) 1,300 ล้ำนบำท 
คิดเป็น 26% รำยได้จำกกำรส่งออก (Export) ภำย
ใต้แบรนด์ “ซำบีน่ำ” ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV อยู่ที่ 
400 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 8% และรำยได้จำก
กำรรับผลิต (OEM) ให้กับลูกค้ำในสหรำชอำณำจักร 
ยุโรปและเอเชีย จะอยู่ที่ 300 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วน 6% ของรำยได้ยอดขำย

 ทั้งนี้ หำกพิจำรณำจำกแผน 5 ปี จะพบว่ำ 
สัดส่วนของรำยได้ใน 4 ช่องทำงหลักของซำบีน่ำ จะ
เปลี่ยนแปลงไป โดยยอดขำยผ่ำนช่องทำงรีเทล จะ
มีสัดส่วนลดลงจำกงวด 9 เดือนแรกของปี 2562 
ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้ 78% ของรำยได้ยอดขำยรวม จะ
ลดลงเหลือ 60% ขณะที่ช่องทำงที่เติบโตขึ้น ได้แก่ 
ช่องทำงออนไลน์ ที่เพิ่มสัดส่วนในโครงสร้ำงรำยได้
จำก 11% เป็น 26% เช่นเดียวกับช่องทำงส่งออก 
ที่เติบโตจำก 3% เป็น 8% ส่วนสัดส่วนรำยได้จำก 
OEM จะลดลงจำก 8% เหลือ 6% หมำยควำมว่ำ 
กำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของซำบีน่ำในช่วง 
5 ปีนับจำกนี้ จะถูกขับเคลื่อนด้วยช่องทำงออนไลน์ 
และกำรส่งออกไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพำะ
ประเทศเวียดนำมที่พบว่ำ สินค้ำซำบีน่ำได้รับกำร
ตอบรับอย่ำงดีเกินกว่ำคำดไว้

 “จำกเป้ำหมำยรำยได้ที่ 5 พันล้ำนบำทใน
ปี 2567 เป็นควำมท้ำทำยของเรำที่จะต้องผลักดัน
ให้กำรเติบโตเฉลี่ยในแต่ละปีจะต้องอยู่ที่ 7-10% โดย
เฉพำะช่องทำงออนไลน์ที่ภำยใน 5 ปีต้องเติบโตให้
ได้ 305% หรือเฉลี่ยปีละ 25-30% และช่องทำงส่ง
ออก ที่ต้องเติบโต 410% ภำยใน 5 ปี เฉลี่ยปีละ 
30-35% ขณะที่ช่องทำงรีเทลและช่องทำง OEM 
แม้ว่ำสัดส่วนรำยได้ในโครงสร้ำงหลักจะลดลง แต่ก็
ต้องท�ำให้รำยได้ใน 5 ปีนี้เติบโต 55% และ 3% ตำม
ล�ำดับ ซึ่งต้องยอมรับว่ำ ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ำยในภำวะ
เศรษฐกิจแบบนี้” ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ.
ซำบีน่ำกล่ำว

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีควำมมั่นใจว่ำ เป้ำ
หมำยดังกล่ำวจะเป็นไปได้ตำมแผนที่วำงไว้ โดย
ปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญ นอกจำกจะมำจำกกำรที่
บริษัทฯ มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำชุดชั้นในคุณภำพ 
โดยใช้นวัตกรรมในกำรผลิตเข้ำมำตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และมีกำรน�ำเสนอชุดชั้นใน
คอลเลคชั่นใหม่อย่ำงต่อเนื่อง ครอบคลุมลูกค้ำทุก
กลุ่มเป้ำหมำยแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นกำรพัฒนำช่อง
ทำงขำย โดยได้ลงทุนพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่ง
เสริมกำรตลำดและกำรขำยทดแทนระบบเก่ำ ท�ำให้
กำรขำยมีประสิทธิภำพมำกขึ้นและสำมำรถเข้ำถึง
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยที่มีก�ำลังซื้อได้ตรงจุด นอกจำก
นี้ กำรน�ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ขยำยตลำดในช่องทำง
ออนไลน์ยังท�ำให้บริษัทฯ บริหำรจัดกำรต้นทุนได้ดี
ขึ้น โดยต้นทุนต�่ำลง ค่ำใช้จ่ำยลดลง และท�ำให้อัตรำ
ก�ำไรขั้นต้นหรือ Gross Profit Margin (GPM) ขอ
งบริษัทฯ ขยับสูงขึ้น

 นำยบุญชัยกล่ำวด้วยว่ำ ในส่วนของกำรผลิต 
บริษัทฯ ยังไม่มีแผนลงทุนเพิ่มเติม โดยโครงสร้ำง
ผลิตในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ เป็นกำรผลิตเองจำก
โรงงำนของซำบีน่ำ 70% และเป็นกำรจ้ำงผลิตจำก
โรงงำนในต่ำงประเทศ 30% ขณะที่แผนระยะสั้นใน
ปี 2563 จะลดกำรผลิตเองลงเหลือ 65% และเพิ่ม
สัดส่วนจ้ำงผลิตเป็น 35% ซึ่งในภำวะที่ค่ำเงินบำท
ยังคงมีแนวโน้มแข็งค่ำ ก็จะท�ำให้ในปีนี้ บริษัทฯ ยัง
คงมีควำมได้เปรียบทั้งทำงด้ำนต้นทุนกำรผลิตและ
กำรน�ำเข้ำสินค้ำ 

SABINA วำงแผน 5 ปี(63-67) 
ต้ังเป้ำรำยได้แตะ 5 พันลบ. โตเฉล่ียปีละ 7-10% 

บุกออนไลน์ - ขยำยส่งออกเวียดนำม
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ก.ล.ต. พร้อมเปิดให ้

บลจ. ออกกองทุนรวมเพ่ือการออม (SSF) เดือนกุมภาพันธ์ นี้

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่ำวในกำรประชุมร่วมกับสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์

จัดกำรกองทุน (บลจ.) เมื่อวันที่ 20 มกรำคม 2563 ว่ำ ขณะนี้ ก.ล.ต. เปิดให้ บลจ. สำมำรถส่งร่ำงเอกสำรจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อกำรออม 

(SSF) ให้ ก.ล.ต. พิจำรณำได้ล่วงหน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเสนอขำยกองทุน SSF ให้ผู้ลงทุนโดยเร็ว

 ทั้งนี้ แนวทำงกำรจัดตั้งกองทุน SSF สำมำรถท�ำได้ทั้งกำรจัดตั้งกองทุนใหม่ หรือน�ำกองทุนที่มีอยู่แล้ว มำขอแก้ไขเพื่อเพิ่มชนิดหน่วย

ลงทุน SSF ได้ 

 “ก.ล.ต. คำดว่ำ เกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุน SSF จะสำมำรถน�ำลงประกำศรำชกิจจำนุเบกษำได้ประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 

2563 และ ก.ล.ต. จะสำมำรถอนุมัติจัดตั้งกองทุน SSF ได้ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2563 เช่นกัน” เลขำธิกำร ก.ล.ต. กล่ำว

 อนึ่ง ภำครัฐเห็นควำมส�ำคัญที่ประชำชนจ�ำเป็นต้องมีกำรออมกำรลงทุนเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินในระยะยำว จึงได้สนับสนุน

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีให้แก่ผู้ลงทุนในกองทุน SSF โดยผู้ลงทุนสำมำรถน�ำเงินลงทุนมำหักลดหย่อนภำษีได้สูงสุดร้อยละ 30 ของรำยได้และ

ไม่เกิน 200,000 บำทในแต่ละปี
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PwC เผยซีอีโอทั่วโลกมีมุมมองเป็นลบ
ต่อเศรษฐกิจโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในขณะที่โลกก้ำวเข้ำสู่ทศวรรษใหม่ บรรดำซีอีโอ

ทั่วโลกต่ำงแสดงมุมมองที่เป็นลบต่อเศรษฐกิจ

โลกสูงสุดเป็นประวัติศำสตร์ โดย 53% คำดกำรณ์

ว่ำอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะลดลงในปี 

2563 เพิ่มขึ้นจำก 29% ในปี 2562 และ 5% ใน

ปี 2561 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มถำม

ค�ำถำมนี้เป็นครั้งแรกในปี 2555 ในทำงตรงกัน

ข้ำม จ�ำนวนซีอีโอที่คำดว่ำอัตรำกำรเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกจะเพิ่มขึ้นนั้น ลดลงจำก 42% ใน

ปี 2562 เหลือเพียง 22% ในปี 2563 และนี่คือ

ข้อมูลส�ำคัญจำกกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของซีอี

โอครั้งที่ 23 โดย PwC ที่ท�ำกำรส�ำรวจซีอีโอเกือบ 

1,600 คน จำก 83 ประเทศทั่วโลก และมีกำรเปิด

เผยข้อมูลในวันนี้ ณ กำรประชุมประจ�ำปี World 

Economic Forum ที่เมืองดำวอส ประเทศสวิต

เซอร์แลนด์

 

บรรดำซีอีโอมีมุมมองที่เป็นลบต่อกำรเติบโตของ

เศรษฐกิจโลกมำกเป็นพิเศษในอเมริกำเหนือ ยุโรป

ตะวันตก และตะวันออกกลำง โดยซีอีโอ 63%, 

59% และ 57% จำกภูมิภำคดังกล่ำวตำมล�ำดับ 

คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกจะเติบโตช้ำลงในปีนี้

 

“เมื่อพิจำรณำจำกควำมไม่แน่นอนอันเป็น

ผลมำจำกควำมตึงเครียดทำงกำรค้ำ ปัญหำ

ภูมิรัฐศำสตร์ และกำรขำดฉันทำมติในกำรรับมือ

กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จึงไม่น่ำ

แปลกใจที่ควำมเชื่อมั่นทำงเศรษฐกิจจะลดลง” บ๊

อบ มอริตซ์ ประธำนของ PwC Network กล่ำว 

“ควำมท้ำทำยเหล่ำนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ขนำดของ

ปัญหำและกำรลุกลำมอย่ำงรวดเร็วเป็นเรื่องใหม่ 

ดังนั้น ประเด็นส�ำคัญส�ำหรับบรรดำผู้น�ำที่มำรวม

ตัวกันที่ดำวอสก็คือ เรำจะร่วมมือกันจัดกำรกับ

ควำมท้ำทำยเหล่ำนี้อย่ำงไร”

 

“อย่ำงไรก็ดี แม้บรรดำผู้น�ำธุรกิจจะมีมุมมอง

เป็นลบสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ แต่ก็ยังมีโอกำส

มำกมำยรออยู่ข้ำงหน้ำ กำรใช้กลยุทธ์ที่

ว่องไว เน้นตอบสนองควำมคำด

หวังที่เปลี่ยนไปของผู้ถือหุ้น และประสบกำรณ์

ที่หลำยบริษัทสั่งสมมำนำนนับสิบปีท่ำมกลำง

สภำพเศรษฐกิจที่ท้ำทำย จะช่วยให้บรรดำผู้น�ำ

ธุรกิจสำมำรถรับมือกับภำวะเศรษฐกิจขำลงและ

เติบโตต่อไปได้”

ซีอีโอมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรเติบโตของรำยได้ลดลง

 

บรรดำซีอีโอมีมุมมองที่ไม่เป็นบวกมำกนักต่อแนว

โน้มของบริษัทตัวเองในปีนี้ โดยมีซีอีโอเพียง 27% 

ที่ “มั่นใจมำก” เกี่ยวกับกำรเติบโตขององค์กรใน 

12 เดือนข้ำงหน้ำ ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุดนับตั้งแต่ปี 

2552 และลดลงจำกระดับ 35% ในปี 2562

 

อย่ำงไรก็ดี ระดับควำมเชื่อมั่นของซีอีโอแตก

ต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ โดยในกลุ่มประเทศ

เศรษฐกิจใหญ่นั้น จีนและอินเดียมีระดับควำม

เชื่อมั่นสูงสุดที่ 45% และ 40% ตำมล�ำดับ 

สหรัฐอเมริกำ 36%, แคนำดำ 27%, สหรำช

อำณำจักร 26%, เยอรมนี 20%, ฝรั่งเศส 18% 

และญี่ปุ่นต�่ำสุด โดยมีซีอีโอเพียง 11% ที่มั่นใจมำก

เกี่ยวกับกำรเติบโตของรำยได้ในปี 2563

กำรที่บรรดำซีอีโอมีควำมเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้ม

กำรเติบโตของรำยได้เปลี่ยนไป ถือเป็นตัวคำด

กำรณ์กำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่ำง

ดี เพรำะจำกกำรวิเครำะห์กำรคำดกำรณ์ของซีอี

โอนับตั้งแต่ปี 2551 พบว่ำควำมเชื่อมั่นของซีอีโอ

ที่มีต่อกำรเติบโตของรำยได้ใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ 

และกำรเติบโตที่แท้จริงของเศรษฐกิจโลก

นั้น มีควำมสัมพันธ์กันอย่ำงมำก 

(ดู exhibit 4 ในหมำยเหตุ) 

หำกเป็นไปตำมกำร

วิเครำะห์ กำร

เติบโต

ของเศรษฐกิจโลกอำจชะลอลงแตะระดับ 2.4% ใน

ปี 2563 ซึ่งต�่ำกว่ำกำรคำดกำรณ์ส่วนใหญ่ รวม

ถึงกำรคำดกำรณ์ของ IMF เมื่อเดือนตุลำคมปีที่

แล้ว ซึ่งระบุว่ำเศรษฐกิจโลกจะขยำยตัว 3.4%

ซีอีโอจีนมองหำตลำดใหม่แทนสหรัฐ

 

สหรัฐยังคงเป็นตลำดอันดับหนึ่งที่บรรดำซีอีโอ

ต้องกำรท�ำธุรกิจใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ ที่ระดับ 

30% ตำมมำด้วยจีนที่ 29% อย่ำงไรก็ดี ควำมขัด

แย้งทำงกำรค้ำและควำมตึงเครียดทำงกำรเมือง

ส่งผลให้ซีอีโอจีนสนใจตลำดสหรัฐลดลงอย่ำงมำก 

โดยในปี 2561 ซีอีโอจีน 59% เลือกสหรัฐเป็น

ตลำดส�ำคัญหนึ่งในสำมอันดับแรก แต่ในปี 2563 

ตัวเลขดังกล่ำวร่วงลงเหลือเพียง 11% และพบว่ำ

ออสเตรเลียก้ำวขึ้นมำเป็นตลำดส�ำคัญแทน โดยซี

อีโอจีน 45% มองว่ำออสเตรเลียเป็นตลำดส�ำคัญ

หนึ่งในสำมอันดับแรก เพิ่มขึ้นจำก 9% ในปี 2561 

(มีต่อ)
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PwC เผยซีอีโอทั่วโลกมีมุมมองเป็นลบ
ต่อเศรษฐกิจโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ส�ำหรับตลำดส�ำคัญที่เหลือในห้ำอันดับแรกไม่มี
กำรเปลี่ยนแปลงจำกปีที่แล้ว ได้แก่ เยอรมนี 
(13%) อินเดีย (9%) และสหรำชอำณำจักร (9%) 
โดยสหรำชอำณำจักรยังติดห้ำอันดับแรกแม้เผชิญ
ควำมไม่แน่นอนจำก Brexit ส่วนออสเตรเลียยังไม่
สำมำรถก้ำวขึ้นมำติดห้ำอันดับแรกแม้ได้รับควำม
สนใจจำกซีอีโอจีนมำกขึ้นก็ตำม
 
ซีอีโอกังวลมำกขึ้นเกี่ยวกับควำมไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจ
 
ในปี 2562 เมื่อถำมถึงอุปสรรคส�ำคัญต่อแนวโน้ม
กำรเติบโตขององค์กร พบว่ำ ควำมไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจไม่ติดสิบอันดับแรก โดยรั้งอันดับ 
12 แต่ในปีนี้ ควำมเสี่ยงดังกล่ำวได้กระโดดขึ้นมำ
รั้งอันดับ 3 เป็นรองแค่ควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำ 
อีกหนึ่งควำมเสี่ยงที่โดดเด่นขึ้นมำในปีนี้ และกฎ
ระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดมำกเกินไป ซึ่งครอง
แชมป์ควำมเสี่ยงอันดับหนึ่งอีกครั้งในปีนี้ 

นอกจำกนี้ บรรดำซีอีโอยังกังวลมำกขึ้นเกี่ยวกับ
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและควำมเสียหำยทำงสิ่ง
แวดล้อม อย่ำงไรก็ตำม แม้จะมีภัยธรรมชำติ
รุนแรงเพิ่มมำกขึ้น และมีกำรถกเถียงในประเด็น
ดังกล่ำวอย่ำงเข้มข้นมำกขึ้น แต่กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศยังคงถูกปัจจัยเสียงอื่น ๆ บดบัง
ควำมส�ำคัญ จึงยังไม่สำมำรถเข้ำมำติดสิบอันดับ
แรกได้ 
 
กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์
 
ซีอีโอทั่วโลกแสดงควำมกังวลอย่ำงชัดเจนเกี่ยว
กับอุปสรรคของกฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด
มำกเกินไป นอกจำกนั้นยังคำดกำรณ์ว่ำจะมีกำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับอย่ำงมำกใน
ภำคส่วนเทคโนโลยี โดยซีอีโอทั่วโลกกว่ำสองใน
สำมเชื่อว่ำรัฐบำลประเทศต่ำง ๆ จะออกกฎหมำย
ใหม่เพื่อควบคุมเนื้อหำในโลกอินเทอร์เน็ตและโซ
เชียลมีเดีย และเพื่อลดอ�ำนำจของบรรดำบริษัท
เทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ขณะเดียวกัน ซีอีโอส่วนใหญ่ 
(51%) คำดกำรณ์ว่ำรัฐบำลประเทศต่ำง ๆ จะเพิ่ม
ควำมเข้มงวดในกำรบังคับให้ภำคเอกชนจ่ำยเงิน
ชดเชยให้แก่บุคคลเมื่อน�ำข้อมูลส่วนตัวมำใช้งำน
 
อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของกำรวำงกฎ
ระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมเป็น

ส่วนตัว บรรดำซีอีโอยังก�้ำกึ่งว่ำกำรเพิ่มควำมเชื่อ
มั่นของผู้บริโภคกับกำรรักษำควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจมีควำมสมดุลกันหรือไม่ โดยซี
อีโอ 41% มองว่ำสมดุล ขณะที่ 43% มองว่ำไม่
สมดุล
 
ควำมท้ำทำยในกำรเพิ่มทักษะ
 
กำรขำดแคลนทักษะที่จ�ำเป็นยังคงเป็นอุปสรรค
ส�ำคัญต่อกำรเติบโต โดยบรรดำซีอีโอเห็น
ด้วยว่ำกำรฝึกอบรมใหม่และกำรเพิ่มทักษะ 
(retraining/upskilling) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรอุด
ช่องว่ำงด้ำนทักษะ แต่กำรแก้ปัญหำดังกล่ำวกลับ
ไม่คืบหน้ำมำกนัก โดยมีซีอีโอเพียง 18% ที่ระบุว่ำ 
“มีควำมคืบหน้ำอย่ำงมำก” ในกำรจัดโครงกำร
เพิ่มทักษะ ขณะเดียวกัน อีกหนึ่งผลส�ำรวจของ 
PwC ซึ่งส�ำรวจแรงงำน 22,000 คนทั่วโลก พบว่ำ 
77% ต้องกำรเรียนรู้ทักษะใหม่หรือเข้ำรับกำรฝึก
อบรมใหม่ แต่มีเพียง 33% ที่รู้สึกว่ำได้รับโอกำส
พัฒนำทักษะทำงดิจิทัลนอกเหนือไปจำกงำน
ประจ�ำของตนเอง 
 
บ๊อบ มอริตซ์ ประธำนของ PwC Network กล่ำว
ว่ำ “กำรเพิ่มทักษะจะเป็นหนึ่งในประเด็นส�ำคัญที่
มีกำรพูดคุยกันในสัปดำห์นี้ที่ดำวอส โดยบรรดำ
ผู้น�ำธุรกิจ นักกำรศึกษำ รัฐบำล และภำคประชำ
สังคม ต้องร่วมมือกันสร้ำงควำมเชื่อมั่นว่ำ
แรงงำนทั่วโลกจะได้มีส่วนร่วมในงำนที่มีควำม
หมำยและมีคุณค่ำ ซึ่งบรรดำผู้น�ำธุรกิจมีบทบำท
ส�ำคัญในส่วนนี้ หลำยคนอำจหวั่นกลัวอนำคต แต่
ก็ยังต้องกำรเรียนรู้และพัฒนำตัวเอง และพวกเขำ
ต้องกำรผู้น�ำที่ไว้วำงใจได้”
 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ - ควำมท้ำทำย
หรือโอกำส
 
แม้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
จะไม่ติดสิบอันดับอุปสรรคส�ำคัญ
ต่อแนวโน้มกำรเติบโตของ
องค์กร แต่บรรดำซีอีโอ
ก็เห็นด้วยมำกขึ้น
กับกำรลด
กำร

ปล่อยคำร์บอนอย่ำงจริงจัง หำกเทียบกับครั้ง
หลังสุดที่มีกำรถำมค�ำถำมนี้เมื่อสิบปีที่แล้ว 
บรรดำซีอีโอที่ “เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง” ว่ำกำรลงทุน
ในโครงกำรด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
จะเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นถึง
สองเท่ำ (30% ในปี 2563 เทียบกับ 16% ในปี 
2553) ขณะเดียวกัน ซีอีโอที่มองว่ำโครงกำรด้ำน
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศสร้ำงโอกำสใหม่ 
ๆ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรขององค์กร เพิ่มขึ้นสู่
ระดับ 25% ในปี 2563 เทียบกับ 13% ในปี 2553
 
มุมมองที่ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
สร้ำงโอกำสใหม่ ๆ ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรค่อน
ข้ำงคงที่ในสหรัฐอเมริกำและสหรำชอำณำจักร 
แต่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกในจีนตลอดสิบปี
ที่ผ่ำนมำ โดยในปี 2553 มีซีอีโอจีนเพียง 2% ที่
มองว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศน�ำไปสู่
โอกำส แต่ในปี 2563 มีมำกถึง 47% นับว่ำเพิ่มขึ้น
มำกที่สุดในบรรดำประเทศที่มีกำรส�ำรวจ อย่ำงไร
ก็ตำม กำรเปลี่ยนโอกำสเหล่ำนี้ให้กลำยเป็นควำม
ส�ำเร็จในระยะยำวนั้น จ�ำเป็นต้องปลูกฝังหลักกำร
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศตลอดห่วง
โซ่อุปทำนธุรกิจและประสบกำรณ์ของลูกค้ำ
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SCB ตั้งเป้าสินเชื่อปี63โต 3-5% 
พร้อม คาดNPL อยู่ที่ราว 3-4%

นายอารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่ำ ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกรำคม 2563 ที่ผ่ำนมำ มีมติอนุมัติเป้ำหมำยทำงกำรเงินของธนำคำรไทยพำณิชย์ 

ส�ำหรับปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยมีสำระส�ำคัญดังนี้  

ทั้งนี้เป้ำหมำยทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นกำรคำดกำรณ์ของธนำคำรในเบื้องต้น ซึ่งอำจมีกำร

เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภำพกำรด�ำเนินธุรกิจที่ไม่อำจเป็นไปตำมคำดกำรณ์ หำกภำวะเศรษฐกิจ

และสถำนกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป  
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 แม่มดน้อยภำคพิสดำร งดขี่ไม้กวำดออกโบยบิน แบบว่ำไม่ไหวกับสภำพอำกำศ
ที่ฝุ่นคลุมเมือง ยังไงแล้วช่วงนี้คุณผู้อ่ำนทุกท่ำนอย่ำลืมในใส่แมส เอำแบบที่มี
คุณภำพกันฝุ่นละอองขนำดเล็กยิ่งกว่ำ PM2.5 ได้ยิ่งดีค่ะ ส่วนภำวะตลำดหุ้นไทยก็ไม่
ได้แตกต่ำงจำกสภำพอำกำศสักเท่ำไหร่ วำนนี้ SET โดนเทท้ำยตลำดด้วยแรงขำยหุ้น
ใหญ่กด SET อ่อนตัวลง  
 วำนนี้ดัชนีตลำดปิดที่ระดับ 1,574.94 จุด ลดลง 14.17 จุด หรือ 0.89% มูลค่ำ
กำรซื้อขำย 76,619.73 ล้ำนบำท สรุปสถำบันในประเทศขำยสุทธิ 6,875.91 ล้ำน
บำท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,697.26 ล้ำนบำท นักลงทุนต่ำงประเทศซื้อ
สุทธิ 631.43 ล้ำนบำท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 4,547.22 ล้ำนบำท 
 TQM ชี้แจงกำรซื้อขำยหุ้นผ่ำนระบบกำรซื้อขำยตลำดหลักทรัพย์บนกระดำน

รำยใหญ่ (Big Lot) จ�ำนวน 5,500,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 1.83 ของหุ้นที่จ�ำหน่ำยแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นกำรขำยหุ้นโดย นำง
นภัสนันท์ พรรณนิภำ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ของบริษัทฯ ส่งผลให้ หลังท�ำรำยกำรส่งผลให้ 
ถือหุ้น TQM จ�ำนวน 8,600,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 2.87 ของหุ้นที่จ�ำหน่ำยแล้วทั้งหมดขอ
งบริษัทฯ จำกเดิมที่ถือหุ้น จ�ำนวน 14,100,000 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.70 ของหุ้นที่จ�ำหน่ำย
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ระบุกำรขำยหุ้นของบ

ริษัทฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดพันธมิตรทำงธุรกิจ นอกจำกนี้ยังเป็นกำร
เพิ่มสภำพคล่องของจ�ำนวนหุ้นที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ -ไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้ำงกำรจัดกำรและนโยบำยกำรด�ำเนินธูรกิจของบริษัทฯ
 "จรีพร จำรุกรสกุล" แม่ทัพหัวหอกตัวเป้ำ แห่ง WHA ร่วมลงนำมในบันทึก
ข้อตกลง กับนำยสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่ำกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ร่วมด้วย นำย
นิพนธ์ บุญเดชำนันทน์ รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ 
แอนด์ พำวเวอร์ (WHAUP) เพื่อเสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนพลังงำน รวมถึงกำรเข้ำร่วมโครงกำร Energy Regulatory 
Commission Sandbox (ERC Sandbox) หรือโครงกำรด้ำนพลังงำนอื่นๆ ภำยใน
บริเวณพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ณ ส�ำนักงำนใหญ่กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมิภำค โดยควำมร่วมมือครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำควำมเป็นไปได้เพื่อกำรพัฒนำ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้ำนพลังงำน ที่ครอบคลุมไปถึงกำรศึกษำโครงสร้ำงตลำด
ไฟฟ้ำรูปแบบใหม่ เช่น Peer to Peer Energy Trading กำรศึกษำโครงสร้ำงอัตรำ
ค่ำบริกำรรูปแบบใหม่ เช่น Net Metering, Net Billing กำรศึกษำเทคโนโลยีใหม่
เกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงำน เช่น Energy Storage System กำรศึกษำกำรจัดกำร
และกำรปฏิบัติกำรระบบไฟฟ้ำรูปแบบใหม่ อำทิ ระบบไมโครกริด ระบบสมำร์ทกริด 
ตลอดจนกำรศึกษำรูปแบบกิจกำรธุรกิจใหม่ด้ำนพลังงำน เช่น กำรซื้อขำยไฟฟ้ำผ่ำน
คนกลำง
 "ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์" บอสใหญ่ SEAFCO แจกข่ำวดี รับตรุษจีน คว้งำน 
2 โครงกำรในเดือน มกรำคม 2563 มูลค่ำไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นเงินประมำน 
135.30 ล้ำนบำท ได้แก่ โครงกำร แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ พัทยำ 2 ถนนพัทยำ-นำ
เกลือ ชลบุรี เป็นงำนเสำเข็มเจำะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมค่ำวัสดุ 
ผู้ว่ำจ้ำง บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ�ำกัด โดยจะเริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำง
ต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2563 และโครงกำร หมอชิต คอมเพล็กซ์ ถนนพหลโยธิน 
กรุงเทพฯ เป็นงำนเสำเข็มเจำะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก�ำแพง
กันดิน ระบบไดอะแฟรมวอลล์ ไม่รวมค่ำวัสดุ ผู้ว่ำจ้ำง บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์คอนสตรัคชั่น (STEC) โดยจะเริ่มด�ำเนินกำรก่อสร้ำงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ 
2563
 เสี่ยทักษิณ ตันติไพจิตร แห่ง FTE ประกำศแผนธุรกิจปี 63 ตั้งเป้ำรำยได้โต 
10% แตะ 1,275 ล้ำนบำท พร้อมรักษำอัตรำก�ำไรสุทธิ 12% ครองแชมป์มำร์เก็ตแชร์
อับดับหนึ่ง ปรับกลยุทธ์เชิงรุกขยำยฐำนลูกค้ำเจำะกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร โรงงำน
ทั่วประเทศ เพิ่มทีมขำย ไลน์สินค้ำ สร้ำงโอกำสกำรแข่งขัน ระบุอยู่ระหว่ำงรอผลงำน
ออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงอีก 50 โครงกำร มูลค่ำรำว 250 ล้ำนบำท คำดคว้ำ
งำน 100 ล้ำนบำท 
 SGP ประกำศปิดดีลซื้อเงินลงทุนในหุ้น หุ้นคลังน้�ำมันและท่ำเรือ จำก บริษัท 
พงศ์เอรำวัณ จ�ำกัด จ�ำนวน29,913,446 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.49 ของทุน
จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว ในวันที่ 21 มกรำคม 2563
 PwC เผย บรรดำซีอีโอทั่วโลกต่ำงแสดงมุมมองที่เป็นลบต่อเศรษฐกิจโลก
สูงสุดเป็นประวัติศำสตร์ โดย 53% คำดกำรณ์ว่ำอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะ
ลดลงในปี 2563 เพิ่มขึ้นจำก 29% ในปี 2562 และ 5% ในปี 2561 ซึ่งถือเป็นระดับ
สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มถำมค�ำถำมนี้เป็นครั้งแรกในปี 2555 ในทำงตรงกันข้ำม จ�ำนวน
ซีอีโอที่คำดว่ำอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะเพิ่มขึ้นนั้น ลดลงจำก 42% ใน
ปี 2562 เหลือเพียง 22% ในปี 2563 และนี่คือข้อมูลส�ำคัญจำกกำรส�ำรวจควำม
คิดเห็นของซีอีโอครั้งที่ 23 โดย PwC ที่ท�ำกำรส�ำรวจซีอีโอเกือบ 1,600 คน จำก 
83 ประเทศทั่วโลก และมีกำรเปิดเผยข้อมูลในวันนี้ ณ กำรประชุมประจ�ำปี World 
Economic Forum ที่เมืองดำวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บรรดำซีอีโอมีมุมมองที่
เป็นลบต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลกมำกเป็นพิเศษในอเมริกำเหนือ ยุโรปตะวันตก 
และตะวันออกกลำง โดยซีอีโอ 63%, 59% และ 57% จำกภูมิภำคดังกล่ำวตำมล�ำดับ 
คำดกำรณ์ว่ำเศรษฐกิจโลกจะเติบโตช้ำลงในปีนี้

    SET ท่ามกลางฝุ่น 

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : TMB แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 1.80 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : THANI แนะน�ำ ถือ รำคำพื้นฐำน ที่ 5.60 บ.

บล.เออีซี : SPALI แนะน�ำ ถือ รำคำพื้นฐำน ที่ 19.10 บ.

บล.เคทีซีมิโก้ : TOP แนะน�ำ ถือ รำคำพื้นฐำน ที่ 67.00 บ.

บล.เคทีซีมิโก้ : TMB แนะน�ำ ถือ รำคำพื้นฐำน ที่ 1.75 บ.

บล.เคทีซีมิโก้ : SPALI แนะน�ำ ถือ รำคำพื้นฐำน ที่ 19.00 บ.

บล.ธนชำต : MEGA แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 40.00 บ.

บล.ทิสโก้ : TMB แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 2.00 บ.

บล.ทิสโก้ : SPALI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 22.60 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : NOBLE แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 23.93 บ.

บล.ทิสโก้ : SPA แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 16.10 บ.
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