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AS มั่นใจรายได้ปี 63 โตกว่า 100% หลัง 9 เดือนแรกพุ่งสวย มองปี 64 โตต่อเนื่อง คาดปี
หน้าใช้งบลงทุนราว 100-150 ลบ. ซื้อเกมใหม่- ปรับปรุงระบบ IT แย้มปี 64 เปิดตัวเกม
ใหม่ 6-10 เกม เล็งบุกตลาดใหม่ อินโดฯ -เวียดนาม คาดกลับมาจ่ายปันผลราวกลางปี 64  
หลังผลงานโตแกร่ง 

นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) AS  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ มั่นใจรายได้
ปี 2563 จะเติบโตกว่า 100% หลังผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มี
รายได้เตบิโตมากกว่า 100% แล้ว โดยมรีายได้อยู่ที ่1,020.13 ล้านบาท จากรายได้ปีก่อนอยู่ที่ 
767.62 ล้านบาท โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ จะเปิดตัวเกมใหม่ 1 เกม เป็นเกมบน PC   

ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าแนวโน้มผลประกอบการปี 2564 รายได้จะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างจัดท�าแผนธุรกิจปี2564 โดยเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะเปิดตัว
เกมใหม่  6-10 เกม จากปี 2563 ที่เปิดตัวเกมใหม่ไปประมาณ 6-7 เกม โดยจะทยอยเปิด
เกมใหม่ในไตรมาส1/64 จ�านวน 4 เกม แบ่งเป็นเกมมือถือ 2 เกม และเกมบน PC 2 เกม อีก
ทั้งในปี2564 บริษัทฯ จะบุกตลาดใหม่ๆ มากขึ้น อาทิ ตลาดในประเทศอินโดนีเซีย และตลาด
ในประเทศเวียดนามซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ ที่คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจากการเปิดตลาดใหม่ๆ ในต่างประเทศ จะส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากตลาดต่าง
ประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นในปี2564 จากงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 ที่บริษัทฯ มีสัดส่วนราย
ได้จากต่างประเทศกว่า 60%  และอีก 41% เป็นตลาดในประเทศ ขณะที่มีสัดส่วนรายได้จาก
เกมบน PC ประมาณ 90% และเกมมือถือประมาณ 10%  ซึ่งปีหน้าคาดว่าสัดส่วนรายได้จาก
เกมมือถือจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

ส�าหรับปีหน้า (2564) บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะใช้งบลงทุนประมาณ 100-150 ล้านบาท  ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะใช้ในการซื้อเกมใหม่ๆ รวมทั้งคอนเทนท์ใหม่เพื่อเปิดตัว และอีกประมาณ 20-30  
ล้านบาท จะใช้รองรบัการปรบัปรงุระบบIT เช่นการอัพเกรดระบบ ความเรว็ ให้มปีระสทิธิภาพ
มากขึ้น   

นายปราโมทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่กลับมาเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง  ท�าให้คาดว่าจะสามารถกลับมาจ่ายเงินปันผลได้ประมาณกลางปี 2564 รวมทั้ง
ช่วงเวลาดังกล่าวคาดว่าจะได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกในต่างประเทศ ท่ีจะจ่ายปันผลให้
บริษัทด้วย ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมา  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มีมติเปลี่ยน นโยบาย
จ่ายเงินปันผลเป็นจ่ายไม่ต�่ากว่า 50% ของก�าไรสุทธิ จากเดิมที่มีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต�่า
กว่า 30% ของก�าไรสุทธิ 

" ปี2020 เราเติบโตและกลบัมาแขง็แกร่ง ดจูากตัวเลขทางการเงนิทีอ่อกมา  ท�าให้เราสามารถ
มองไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ" นายปราโมทย์ กล่าว 

บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) โชว์ผลงาน 9 เดือนมีก�าไรรวม 112.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.19% 
จากปีก่อนที่ท�าได้ 75.80 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 3/63 ก�าไรสุทธิ 40.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
15.59%  จากปีก่อนเช่นกัน "เอกรัตน์ แจ้งอยู่" ชูจุดแข็ง โปรแกรม "ผ่อนสบาย" ดันยอดขาย
เครื่องใช้ไฟฟ้า-เครื่องกรองน�้า โตแกร่ง 

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ 
จ�ากัด (มหาชน) (TSR) เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใน
ไตรมาส 3/2563 มีก�าไรสุทธิ 40.61 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 
35.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.59% ก�าไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัทในไตรมาสนี้เท่ากับ 0.075 บาท 
เทยีบกบัผลก�าไรต่อหุน้ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนทีเ่ท่ากบั 0.064 บาท หรอืเพิม่ขึน้เท่ากบั 
17.19% ส่วน 9 เดือนมีก�าไรสุทธิ 112.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.19% จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่มีก�าไร 75.80 ล้านบาท 
 
"เรายังมีการพัฒนาระบบการขายแบบ O-2-O (Online to Offline) เพื่อด�าเนินกลยุทธ์การ
ตลาดแบบ Digital Marketing อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการโทรศัพท์หาลูกค้าไม่ว่าจะเป็น
ลกูค้าใหม่หรอื ลกูค้าเก่า และยงัมกีารท�าแผนโฆษณาประชาสมัพันธ์ส�าหรบัการขายทัง้เครือ่ง
ใช้ไฟฟ้าและเครื่องกรองน�้า โดยอาศัยจุดแข็งของโปรแกรม "ผ่อนสบาย" ประสานกับทีมเดิน
ตลาดขายตรงของบริษัทท่ีกระจายอยู่ตามพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท้ังในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่าง
จังหวัดของประเทศไทย" นายเอกรัตน์กล่าว 
 
อีกทั้ง บริษัทฯ ยังคงให้มีฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานขาย เครดิต และช่าง ให้มารองรับ
การให้บริการหลังการขายอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังคงมุ่งมั่นในท�าการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เคร่ืองกรองน�้าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถผลิตน�้าดื่มที่
สะอาด ถกูสขุอนามยั รวมทัง้การพัฒนาการออกแบบผลติภณัฑ์ให้มคีวามทนัสมยั โดยการน�า
เอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่ออ�านวยความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TSR กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินการตามแผน
ของการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การผลิตและ การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่าง
แข็งแกร่งและยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น 

ล่าสดุ บริษทัได้รับความไว้วางใจจาก บริษทั ปตท.น�า้มันและค้าปลกี จ�ากัด (มหาชน) (PTTOR) 
ในการขายเครือ่งท�าน�า้แขง็ให้กบัร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน มลูค่าการขายเครือ่งท�าน�า้แขง็ 22 
ล้านบาท อีกทั้ง หลังการร่วมลงทุนกับบริษัท อัลไพน์ วอเตอร์ จ�ากัด แล้ว บริษัทก็ได้เข้า
ร่วมงาน Thailand Coffee Fest 2020 เพื่อเปิดตัวธุรกิจใหม่ "DrinkCo" ที่จะเข้ามาท�าธุรกิจ
ออนไลน์ เพือ่จ�าหน่ายเครือ่งกรองน�า้ชัน้น�าหลายแบรนด์ จากญีปุ่น่ เกาหล ีจนี และยโุรป ให้
เหมาะกับสภาพพื้นที่น�้าของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกเครื่องกรอง

TSR ปิดงบ 9 เดือนก�ำไรพุ่ง 48% 

ยอดขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ-เครื่องกรองน�้ำโตแกร่ง

AS มั่นใจรำยได้ปี 63 โตกว่ำ 100% 

หลัง 9 เดือนแรกพุ่งสวย มองปี64 โตต่อเนื่อง 

คำดกลับมำจ่ำยปันผลรำวกลำงปี 64  
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PRAPAT ปักธงปี64 รายได้ไม่ต�า่กว่า  900 ลบ. จากปี
นีค้าดท�าได้ 880 ลบ. หลังเร่งสร้างคลงัสนิค้า-โชว์รูม   
วางงบลงทุน 50 ลบ. ลงทุนระบบบัญชี-เพิ่มก�าลัง
การผลิต พร้อมเล็งติดตั้งโซลาร์รูฟ 330 KV ต้นปี64 
ที่โรงงานเขาย้อย หวังลดต้นทุน 

นายวรีะพงค ์ลอืสกลุ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร บริษัท พีรพัฒน์เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผย
ว่า ส�าหรบัแผนการด�าเนนิงานในปี 2564 บรษิทั ฯ ตัง้
เป้ารายได้มากกว่า 900 ล้านบาท  จากปีนี้คาดท�าได้ 
880 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯจะมีการเพิ่มศูนย์
บริการเพื่อจัดแสดงสินค้าและช่องทางการจ�าหน่าย
การรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่รวม
ถึงการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

“ ในปี 2564 บริษัท ฯ คาดว่าจะสามารถสร้างราย
ได้เพิ่มขึ้นจากปีนี้ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณ 
880 ล้านบาทเป็นมากกว่า 900 ล้านบาทและเติบโต
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นสองหลักโดยมาจากการเพิ่มโชว์รูม
สินค้าและการเพิ่มตัวแทนการจัดจ�าหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศการขยายฐานลูกค้าใหม่รวมถึงการ
บริหารจัดการต่างๆถึงแม้ว่าธุรกิจบางส่วนจะยังคง
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
-19 โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าโรงแรมและกลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ แต่คาดว่าในปีหน้าจะฟื้นตัวดี "นาย
วีระพงค์ กล่าว

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยอมรับว่าปี 2563 ก�าไรสุทธิจะ
ปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีก�าไรสุทธิ 50 

ล้านบาท หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด แต่ทัง้นีบ้รษิทัฯเชือ่ว่าปีหน้าก�าไร
สทุธจิะสามารถกลบัมาอยู่ในระดบัใกล้เคยีงปี2562ได้

ส�าหรับกลยุทธ์หลังเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด -19 บริษัทฯได้มีการปรับจาก 
Cleaning Solution เป็น Cleaning HYGIENE 
Solution ด้วยการเจาะเข้าไปยังตลาดใหม่ๆ เช่น 
ออฟฟิศ หน่วยงานราชการ โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งปี
หน้าบริษัทฯก็จะมีบริการหลังการขาย รวมถึงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยกลยุทธ์ PPG SYNERGY 
คือ One team One platform One package และ
เน้นเจาะตลาดในทกุภาคธรุกจิ ทัง่ในประเทศ และต่าง
ประเทศ

ขณะที่บริษัทฯมีแผนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปบนหลังคา
โรงงานที่เขาย้อย ขนาดติดตั้ง 330 กิโลวัตต์(KV) 
โดยใช้งบลงทุนประมาณ 8 ล้านบาท เบ้ืองต้นคาด
ว่าจะสามารถติดตั้งได้ประมาณต้นปี 2564 เพื่อหวัง
ลดต้นทุนในการผลิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ บริษัท ย่อยมีโครงสร้างรายได้มา
จากรายได้จากการขายคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 80% 
ของรายได้รวม และทีเ่หลอือกีประมาณ 20% มาจาก
รายได้จากการค่าเช่าและบริการโดยมีสัดส่วนรายได้
จากขายมาจากกลุม่ธรุกจิหลกั 7 ประเภท ได้แก่ กลุม่
ผลิตภณัฑ์ซกัรดีกลุม่ผลติภณัฑ์ฆ่าเชือ้กลุม่ผลติภณัฑ์
ค้านครัวกลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านและท�าความสะอาด
พื้นจากยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนกลุ่ม

ผลติภณัฑ์สระว่ายน�า้และกลุม่ผลติกณัฑ์เครือ่งท�าน�า้
ร้อนประหยัดพลังงาน

ส่วนรายได้ที่มาจากค่าเช่าและบริการนั้นมีสัดส่วน
รายได้มาจากกลุ่มธุรกิจ 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ งาน
บริการส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต้านครัวงานบริการ
ส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สระว่ายน�้างานบริการส�าหรับ
ผลติภัณฑ์เครือ่งท�าน�า้ร้อนประหยัดพลงังานและราย
ได้บริการอื่น 

นายวรีะพงค์กล่าวต่อว่าในตอนนี ้บรษัิท ฯ อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างโชว์รูมวังมะนาวส�าหรับการจัดแสดง
สินค้าและสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์โดยใช้งบลงทุน
ประมาณ 9 ล้านบาทเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
โดยตรง ซึง่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดอืนธันวาคมนี ้รวม
ถึงการก่อสร้างคลังสินค้าขนาด 5,800 ตารางเมตร 
เพือ่เป็นคลงัขนถ่ายสินค้าและคาดว่าจะใช้เวลาในการ
ก่อสร้าง 12-18 เดือนใช้งบลงทุนประมาณ 72 ล้าน
บาทซึง่เป็นเม็ดเงนิทีไ่ด้จากการขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ
ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ)

 อย่างไรก็ดีในส่วนของเม็ดเงินดังกล่าว บริษัท ฯ ได้
น�ามาลงทุนในระบบบัญชีประมาน 20 ล้านบาทซึ่ง
คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการในไตรมาส 4 นี้โดยใช้ระยะ
เวลาในการด�าเนินงานประมาณ 12-15 เดือนจึงจะ
แล้วเสร็จและอีก 30 ล้านบาทได้น�ามาลงทุนในระบบ
ควบคมุการผลติซึง่คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการได้ใน
ช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าและใช้ระยะเวลาในการค�า
เนินงาน 12-18 เดือน

PRAPAT ปักธงปี64 

รำยได้ไม่ต�่ำกว่ำ 900 ลบ.

เร่งสร้ำงคลังสินค้ำ-โชว์รูม ,วำงงบลงทุน 50 ลบ. 
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นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพีวีไอ จ�ากัด (มหาชน) SPVI เปิดเผยว่า ส�าหรับภาพ

รวมผลประกอบการในไตรมาสที4่/2563 บรษิทัคาดว่าจะสามารถท�ารายได้ดกีว่าช่วงไตรมาส3/2563 เนือ่งจากบรษิทัฯ มองเหน็ยอดลกูค้าทีส่ัง่จอง

สินค้าใหม่ iPhone 12 เข้ามาอย่างมาก ซึ่งได้มีการเปิดจองไปแล้วในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลตอบรับดี ซึ่งจะท�าให้รายได้ในช่วงที่เหลือของ

ปีนี้เติบโต ขณะที่ยอดขายจากสินค้าใหม่ iPad Gen8 ที่เริ่มขายตั้งแต่ วันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมานั้น ก็เริ่มมองเห็นยอดค�าสั่งซื้อจากลูกค้าทยอยเข้ามา

แล้ว ซึ่งในช่วงวันที่ 26-29 พ.ย. นี้ บริษัทจะน�าสินค้าต่างๆเข้าไปจัดแสดงสินค้าที่งาน Commart ซึ่งวันที่ 27 พ.ย. เริ่มเปิดขาย iPhone 12 อย่าง

เป็นทางการ ซึ่งคาดว่ายอดขายจากงานดังกล่าวจะช่วยหนุนรายได้ในไตรมาสที่4นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ประเมินภาพรวมการด�าเนินงานทั้งปี2563 คาดว่าจะมีรายได้เติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน ที่ท�าได้ 3,600 ล้านบาท เนื่องจากการ

เปิดตัว iPhone 12 ช้าไปประมาณ 40 วันเมื่อเทียบกับช่วงการเปิดตัว iPhone 11 ในปีก่อนที่เปิดตัวปลายต.ค.ส่งผลให้ยอดขายเกิดขึ้นล่าช้ากว่า 

ซึ่งต้องติดตามการขายในส่วนดังกล่าว รวมถึงเมื่อช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้สาขาต้องปิดจ�าหน่ายประมาณ 1 เดือน 

"ต้องยอมรับว่าในช่วงไตรมาส3/63 ผลประกอบการของเราไม่ค่อยดี เนื่องจากลูกค้ามีการชะลอค�าสั่งซื้อ iPad Gen7 ออกไปเพราะมีข่าวลือว่าจะมี 

Gen8 ออกมาจ�าหน่ายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน รวมถึงสินค้าจากซัพพลายที่จะเข้าช่องทางของบริษัทลดลงด้วย แต่ไตรมาส4/63 เราหวังว่าจะดี

ขึ้นกว่าเดิมเพราะเป็นช่วงที่มีสินค้า iPhone 12 ออกจ�าหน่าย เราคาดว่ายอดค�าสั่งซื้อiphone12 จะช่วยหนุนผลการด�าเนินงานไตรมาสสุดท้าของ

ปีนี้ให้เติบโตดีขึ้น " นายไตรสรณ์กล่าว 

ทั้งนี้ บริษัทได้มองว่าภาพรวมการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือปีนึ้ คาดว่า

จะเปิดอีก 2 สาขาย่อยได้แก่ Telewiz Lotus ชลบุรีวันที่ และA-Store 

มหาวิทยาลัยศาลายา ช่วงธ.ค.นี้จะหนุนสาขาทั้งปีของ SPVI มีจ�านวน

รวม 58 สาขา ส่วนทิศทางการเปิดสาขาในปีหน้าบริษัทอยู่ระหว่างการ

ประเมินสถานการณ์ และงบการลงทุน

SPVI ม่ันผลงำน Q4/63 

สดใสกว่ำ Q3/63 หลังกระแส

จอง iPhone 12 ลูกค้ำตอบรับดี
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นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน
และบญัช ีบรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
TMILL โรงงานโม่แป้งสาลรีายใหญ่และมเีทคโนโลยกีารผลติทีท่นัสมยัทีส่ดุ

ในประเทศไทย เปิดเผยว่า บรษิทัฯ ได้รับการจัดอันดบัเป็น 1 ใน 240 บรษิทั ท่ี

มคีะแนนอยูใ่นระดบั 5 ดาว (ดเีลิศ) จากการประกาศผลคะแนน CGR ประจ�าปี 

2563 ของ บจ.ไทยจ�านวน 692 บรษิทั ซึง่ประเมนิโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทย (IOD) ร่วมกบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สะท้อน

ว่า TMILL ให้ความส�าคญักบัการด�าเนินธรุกจิอย่างยัง่ยนื และมีการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดีอยู่ในระดับดีเลิศ โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนน CG Score อยู่ในระดับ 

5 ดาว (ดีเลิศ) เป็นปีที่2 ต่อเนื่องกัน

ทั้งนี้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยผลส�ารวจ

คะแนน CGR ประจ�าปี 2563 ของบจ.ไทย 692 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 

83 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มท�าการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 

โดยเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 82 เปอร์เซ็นต์ในปี 2562 (677 บริษัท) และพบว่า บจ. 

ไทยมีแนวโน้มให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการค�านึง

ถงึบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสยี อกีทัง้มกีารปรบับทบาทและภาวะผูน้�าของคณะ

กรรมการในการก�ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและบุคลากร ซึ่งเป็นไปตามหลัก

การใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

NOBLEเผยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประสบความส�าเร็จเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปลื้ม
กระแสตอบรับดี ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายระบุปัจจัยสนับสนุนมาจากความมั่นใจของ
นักลงทุนต่อบริษัทฯ มีประวัติที่ดีไม่เคยผิดนัดช�าระหนี้ และได้รับการปรับอันดับแนวโน้ม
เครดติของบรษัิทฯ จาก ทรสิเรทติง้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด-19

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายงานการเงิน บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) NOBLE เปิดเผยว่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ได้รับความ
สนใจจากนกัลงทุนเป็นอย่างด ีเกนิกว่าจ�านวนท่ีบริษัทฯ ต้ังเป้าไว้ทีจ่ะออกหุ้นกูเ้พ่ือมาคนื
หุ้นกู้ที่จะครบก�าหนดในเดือนพฤศจิกายนจ�านวน 1,050 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ ตัดสิน
ใจน�าหุ้นกู้ส�ารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมมาใช้ (Greenshoe) รวมมูลค่าที่เสนอขาย
ทั้งสิ้น 1,250 ล้านบาท หลังจากที่เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 13,16 และ 17 พฤศจิกายน 
2563 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีแผนจะน�าเงินส่วนเกินที่ได้ไปส�ารองช�าระคืนหุ้นกู้ที่จะครบ
ก�าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564

กลุ่มผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ปัจจัยที่ท�าให้นักลงทุนให้การ
ตอบรบัหุน้กูข้องบรษิทัฯ เป็นอย่างดนีัน้ มาจากประวตักิารช�าระหนีข้องบรษิทัฯ ทีไ่ม่เคย
มปีระวตัผิดินดัช�าระหนีม้าก่อน แสดงถงึผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ทีแ่ขง็แกร่ง รวม
ทั้งโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ที่เป็นที่ยอมรับในตลาดและเป็นผู้น�าในบริษัทพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�าของประเทศไทย นอกจากนีบ้รษัิทฯ ได้รบัการจัดอนัดบัความน่าเช่ือ
ถือจาก ทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB และได้รับการปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “Stable” 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์โควิด-
19 แสดงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้ถือเป็น
ปัจจยัสนบัสนนุทีส่�าคญัส�าหรบัการตดัสนิใจของนกัลงทนุในการลงทนุในหุ้นกูข้องบริษัทฯ
ในครั้งนี้

บรษัิทฯ ขอขอบคณุนกัลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจลงทนุในหุน้กูข้องบรษิทัฯ ในคร้ัง
นี ้และขอขอบคณุสถาบนัการเงนิทีเ่ป็นผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่ายหุ้นกูใ้นครัง้นี ้ซึง่ประกอบ
ไปด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเซยี พลสั บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซยี ไซรัส และบริษัทหลกัทรพัย์เคทบี ี(ประเทศไทย) 
ทีช่่วยน�าเสนอข้อมลูของบรษัิทฯ จนท�าให้การออกและเสนอขายหุน้กูค้รัง้นีป้ระสบความ
ส�าเร็จด้วยดี

บิ๊ก NOBLE ชี้หุ้นกู้ขำยดีเป็นเทน�้ำเทท่ำ 

จนต้องใช้ Greenshoe 

รวมมูลค่ำ 1.25 พันลบ. จำกเดิม 1.05 พันลบ.

บิ๊ก TMILL สุดปลื้มเข้ำท�ำเนียบ “CG Score” 

บรรษัทภิบำล ส�ำหรับ บจ.ประจ�ำปี63

 ที่“ระดับ 5 (ดีเลิศ)” 2 ปีต่อเนื่อง
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นางสาววชิรา อารมย์ดี  ผู้
ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการ
เงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยว่า ในช่วงท่ีผ่านมา 

ปัจจัยภายนอกทั้งผลของการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความคืบหน้า

ของการพฒันาวัคซนีป้องกนัโควดิ 19 ท�าให้

นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อภาวะ

เศรษฐกิจโลกมากขึ้น จึงกลับมาลงทุนใน

สินทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

รวมทั้งไทย ส่งผลให้เงินบาทปรับแข็งค่า

ขึ้นเร็วซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ธปท. ได้ติดตาม

สถานการณ์อย่างใกล้ชดิและเข้าดูแลตลาด

อัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อลด

ความผันผวนของเงินบาท

นอกจากนี ้เพือ่ช่วยลดแรงกดดนัต่อค่าเงนิ

บาทและแก้ปัญหาเชงิโครงสร้างให้กบัตลาด

อตัราแลกเปลีย่นไทย ช่วยให้เงินทุนเคลือ่น

ย้ายมคีวามสมดลุมากขึน้ ธปท. จงึเหน็ควร

ด�าเนินมาตรการ ดังนี้

1. เปิดให้คนไทยฝากเงินตราต่างประเทศ

ได้เสรี (Foreign Currency Deposit 

:  FCD)  และ โอน เงิ นร ะหว ่ างบัญ ชี 

FCDของคนไทยได้เสรี จะช่วยให้ผู้ส่งออก

บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศและ

บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

คล่องตัวมากขึ้น สามารถท�าธุรกรรมผ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนการ

โอนเงินและช�าระเงิน ตลอดจนท�าให้คน

ไทยสามารถกระจายความเสี่ยงการลงทุน

ในสินทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศได้

สะดวกขึน้ เช่น การลงทนุในหลกัทรพัย์ต่าง

ประเทศ และการซือ้ขายทองค�าเป็นสกลุเงนิ

ดอลลาร์ สรอ.

2. ปรับกฎเกณฑ์และกระบวนการลงทุนใน

หลกัทรพัย์ต่างประเทศ ทัง้ในมติขิองวงเงนิ

และผลติภณัฑ์ทีล่งทนุได้เพือ่เพิม่ทางเลอืก

การลงทุนให้กับคนไทยและสนับสนุนให้มี

การกระจายความเสีย่งการลงทนุได้มากขึน้

 1) เพิ่มวงเงินลงทุนให้นักลงทุนราย

ย่อยลงทุนโดยตรงได้เป็น 5 ล้านดอลลาร์ 

สรอ. ต่อปี จากเดิม 200,000 ดอลลาร์ 

สรอ. ต่อปี และไม่จ�ากัดวงเงนิลงทนุในหลกั

ทรัพย์ต่างประเทศที่ลงทุนผ่านตัวกลางใน

ประเทศ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน

 2) ไม่จ�ากัดวงเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ต่างประเทศส�าหรับนักลงทุนภายใต้การ

ก�ากับดูแลของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) 

 3) เปิดให้มีการน�าหลักทรัพย์ต่าง

ประเทศมาซื้อขายในไทยได้โดยไม่จ�ากัด

วงเงิน เช่น กองทุนรวมดัชนี (ETF) ที่

อ้างอิงหลักทรัพย์ต่างประเทศได้

3. การลงทะเบียนแสดงตัวตนเพ่ือซ้ือขาย

ตราสารหนี ้(Bond Pre-trade Registration) 

ผู้ลงทุนในตราสารหนี้ไทยต้องลงทะเบียน

แสดงตัวตนก่อนการซื้อขาย ท�าให้ ธปท. 

ระบุตัวตนและติดตามพฤติกรรมของนัก

ลงทุนได้อย่างใกล้ชิด เป็นการยกระดับการ

ติดตามข้อมูลและเอ้ือให้ ธปท. สามารถ

ด�าเนินนโยบายได้อย่างตรงจุดและทัน

การณ์ ทัง้นี ้แนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบั

การด�าเนินการของหลายประเทศ อาทิ เกา

เหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน

ทั้งนี้  มาตรการข ้างต ้นเป ็นส ่วนหนึ่ง

ของแผนการผลักดันให้เกิดระบบนิเวศ

ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนใหม ่ (FX 

ecosystem) ทีก่ระทรวงการคลงั ส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ และ ธปท. ผลกัดนัร่วมกัน

แบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง

ของตลาดอตัราแลกเปลีย่นไทยอย่าง

ยั่งยืน

ธปท. เร่งผลักดันมำตรกำรเพ่ือให้เกิดระบบนิเวศใหม่

ของตลำดอัตรำแลกเปล่ียนไทย
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ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการออกและ

แก้ไขประกาศทีเ่กีย่วข้องเพือ่รองรบัการออก

และเสนอขายตราสารหน้ีส่งเสริมความย่ังยนื 

(Sustainability-linked Bond) เพือ่ยกระดบั

บทบาทของตลาดทุนที่มีส่วนส�าคัญในการ

แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังส่ง

เสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่กิจการในกลุ่ม

อุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีนโย

บายส่งเสริมการออกและเสนอขายตราสาร

หนี้ด ้านความยั่งยืน ทั้งตราสารหนี้ เพื่อ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสาร

หน้ีเพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) หรือ

ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability 

Bond) มาอย่างต่อเนือ่งน้ัน ปัจจบุนัตลาดทนุ

ในระดบัสากลได้พฒันาตราสารหนีด้้านความ

ยัง่ยืนประเภทใหม่ คอื Sustainability-linked 

Bond เพื่อเป็นเครื่องมือระดมทุนส�าหรับ

กิจการที่ค�านึงถึงความยั่งยืนและผนวก

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ

บาล (ESG) เข้ากับการด�าเนินธุรกิจ โดยมี

เงื่อนไขให้ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวชี้วัดและ

เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ออกตราสาร

หนี้ก�าหนดไว้ เช่น การก�าหนดอัตราดอกเบี้ย

อ้างอิงกับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ซึ่งผู้ออกจะให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

หากไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

นอกจากนี้ Sustainability-linked Bond 

ไม่มีข้อก�าหนดเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน

แบบเฉพาะเจาะจง แต่จัดสรรเงินไปใช้เพื่อ

สนับสนุนการด�าเนินงานของกิจการ

โดยรวม ซึ่งจะต่างจาก Green Bond Social 

Bond และ Sustainability Bond จึงเหมาะ

ส�าหรับกิจการที่อาจมีโครงการเพื่อสังคม

หรอืสิง่แวดล้อมมูลค่าไม่มาก และสอดรบักบั

แนวนโยบายของ ก.ล.ต. ทีต้่องการให้กจิการ

สามารถผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการด�าเนิน

ธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One 

Report

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์

เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย 

Sustainability-linked Bond ให้มีข้อปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากล เช่น ลักษณะส�าคัญ

ของตราสาร โดยอ้างอิงกับหลักเกณฑ์พื้น

ฐานส�าหรับการออกและเสนอขายตราสาร

หนี้ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อม

ท้ังก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม และ

ก�าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอก (external 

reviewer) เข้ามาช่วยประเมนิการด�าเนนิงาน

ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

ภายหลังการออกและเสนอขายตราสาร การ

ออกหลักเกณฑ์นี้จะช่วยอ�านวยความสะดวก

และสนับสนุนกิจการที่ต้องการระดมทุนผ่าน 

Sustainability-linked Bond และยกระดับ

บทบาทของตลาดทนุทีม่ส่ีวนส�าคญัในการแก้

ปัญหาสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ส่งเสรมิ

การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่กิจการในกลุ่ม

อุตสาหกรรมได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

นอกจากน้ี ก.ล.ต. มีแนวคิดท่ีจะยกเว้นค่า

ธรรมเนียมการยื่นค�าขออนุญาตและแบบ 

filing ให้กับ Sustainability-linked Bond 

เช่นเดียวกับ Green Bond Social Bond 

และ Sustainability Bond เนื่องจากผู้ออก

ตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนจะมีภาระและ

ต้นทุนมากกว่าการออกตราสารหนี้ทั่วไป  

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความ

คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. 

https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_

Detail.aspx?SECID=671 ผูเ้กีย่วข้องและผูท้ี่

สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ 

หรือทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถงึวัน

ที่ 21 ธันวาคม 2563 

ก.ล.ต. เตรียมเปิดทำงรองรับกำรออกและเสนอขำย 

“Sustainability-linked Bond” ตรำสำรหน้ีย่ังยืนประเภทใหม่ 
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นายณรงคศ์กัดิ ์ปลอดมชียั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
เปิดเผยว่า บลจ.ไทยพาณชิย์ ยงัคงแนะน�าให้ลงทนุ
ในกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) และกองทนุ
ประเภท Super Savings (ชนิดเพื่อการออม) เพื่อ
สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยกองทุนรวม RMF ใช้
สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 500,000 บาท 
หรือไม่เกิน 15% ของรายได้ และกองทุน SSF ได้
ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินที่เสียภาษีแต่
ต้องไม่เกิน 200,000 บาท โดยเมื่อรวมกับการ
ลงทุนเพ่ือการเกษียณอายุอ่ืน ๆ ได้แก่ กองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุนส�ารองเล้ียง
ชีพ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชน กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และเบี้ย
ประกันชีวติแบบบ�านาญแล้ว ต้องไมเ่กนิ 500,000 
บาท เพือ่เป็นการสร้างทางเลอืกการลงทนุทีห่ลาก
หลาย ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ และเหมาะสมกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล

ส�าหรับกองทุนรวม RMF แนะน�า 2 กองทุน ได้แก่  
คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบ้ิลฟันด์ เพ่ือ
การเลีย้งชพี (SCBRM3) เป็นกองทนุทีล่งทนุในหุน้
และตราสารหนี ้โดยสามารถปรับสัดส่วนการลงทนุ
ในหุ้นและตราสารหนี้ตั้งแต่ 0-100% เพื่อโอกาส
สร้างผลตอบแทนทีด่ใีนแต่ละช่วงเวลา โดยกองทนุ
นี้เหมาะส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความ
เสี่ยงในกองทุนที่มีการบริหารแบบยืดหยุ่น

และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population 
Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMPOP) เน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Global 
Demographics  Funds ท่ีลงทุนในหุ้นทั่วโลก
ที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากร ทั้งการเพิ่มจ�านวนประชากร การขยาย
ตัวของชนชั้นกลางและสังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงเป็นเท
รนด์ในระยะยาว ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นไปอีกไม่
ต�า่กว่า 50 ปีข้างหน้า เพือ่โอกาสสร้างผลตอบแทน
อย่างยัง่ยืนในระยะยาว ในขณะทีม่คีวามผนัผวนต�า่
กว่ามาตรฐานการลงทุนในหุน้โดยท่ัวไป โดยกองทนุ
นีเ้หมาะส�าหรบันกัลงทนุทีต้่องการลงทนุในหุ้นต่าง
ประเทศ พร้อมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนไปกบั
ธุรกิจที่เติบโตตามเทรนด์ของประชากรทั่วโลก

ส่วนกองทุนรวม SSF ได้แนะน�า 2 กองทุน ได้แก่ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส 

(ชนดิเพือ่การออม) (SCBLT2-SSF) มนีโยบายจ่าย
เงนิปันผล ลงทนุในหุน้ไทยพืน้ฐานด ีมคีวามมัน่คง
สูง เน้นการลงทุนหุ้นที่มีนโยบายหรือมีการจ่าย
ปันผลอย่างสม�่าเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือ
จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียน
และไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน
ตราสารการเงินอื่น ๆ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมของ
แต่ละช่วงเวลา โดยกองทนุนีเ้หมาะส�าหรบันกัลงทนุ
ทีต้่องการลงทนุในหุน้ไทย และต้องการลงทนุในรปู
แบบกองทุน LTF เดิม

และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low Volatility 
(ชนิดเพื่อการออม) (SCBLEQ-SSF) มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล เน้นลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพ
ด้านปัจจัยพ้ืนฐานดีและมีความผันผวนต�่า โดย
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Low Volatility 
Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน 
(Share Class) I สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
บริหารโดย AllianceBernstein L.P โดยเฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สนิสทุธขิองกองทนุ และอาจลงทุนในสญัญา
ซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้กองทุนหลักลงทุนในหุ้นทั่วโลก
มีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active) โดยการคัด
เลือกหุ้นในพอร์ตที่มีคุณภาพดี มีความผันผวนต�่า 
ราคาน่าสนใจ สามารถลดความผันผวนในพอร์ต
โดยรวมได้ ปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนในหุ้น 

70 - 90 ตัว กระจายการลงทุนไปยังหลากหลาย
อตุสาหกรรม เช่น กลุม่ไอท ีการเงนิ เฮลท์แคร์ และ
สินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ  สหราช
อาณาจักร ญี่ปุ่น ฯลฯ โดยกองทุนนี้เหมาะส�าหรับ
นกัลงทนุทีต้่องการสร้างผลตอบแทนระยะยาวจาก
การลงทนุในหุน้โลกทีม่คีวามผนัผวนต�า่ และช่วยลด
ความเสี่ยงเมื่อตลาดขาลง

นอกจากนี้ ส�าหรับผู้ที่ลงทุนในกลุ่มกองทุน RMF 
และ SSF ภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ 
ระหว่างวันที ่15 ตลุาคม - 30 ธนัวาคม 2563 จะได้
รบัหน่วยลงทนุกองทนุเปิดไทยพาณชิย์ตราสารหนี้
ระยะสัน้ (SCBSFF) คนืมลูค่าสงูสดุ 1,000 บาทด้วย

ทัง้นี ้ผลการด�าเนนิงานในอดตีมไิด้ยนืยนัถงึผลการ
ด�าเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจ
ลกัษณะสนิค้า เงือ่นไขผลตอบแทน ความเสีย่ง และ
ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการ
ลงทุนของกองทุน RMF/SSF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข
ของกองทนุ รวมถึงควรขอค�าแนะน�าเพิม่เตมิจากผู้
ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท�าการ ได้ท่ี 
SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 
6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://
scbam.link/rmf-ssf

บลจ.ไทยพำณิชย์ แนะลงทุน SSF-RMF ช่วงโค้งสุดท้ำย 

รับสิทธิลดหย่อนภำษี คัด 4 กองทุนหุ้น เสิร์ฟนักลงทุน
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ทีเอ็มบีและธนชาต สนับสนุนเอสเอ็มอีให้เติบโต
อย่างม่ันคง ส่งสินเชื่อเจาะกลุ่มเอสเอ็มอีท่ีเป็น
บุคคลธรรมดา ด้วย "สินเช่ือ SME ไม่มีสะดุด" 
(SME So Smooth) มีจุดเด่นเรื่องความยืดหยุ่น
ของหลักฐานแสดงรายได้ ช่วยให้เอสเอ็มอีเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ให้เงินทุนเสริมสภาพ
คล่องในธุรกิจตั้งแต่ 3 แสนถึงสูงสุด 3 ล้านบาท 
ผ่อนสงูสดุ 10 ปี และ "สนิเชือ่ SME ก้าวกระโดด" 
(SME Step Up) รองรับธุรกิจที่ต้องการเงินทุน
ก้อนใหญ่ขึ้น เพื่อขยายกิจการ ให้วงเงินกู้สูงสุด 
20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุดถึง 20 ปี มาพร้อม
แพ็กเกจผลิตภัณฑ์เสริมให้ลูกค้าเลือกใช้ได้ตาม
ต้องการ

นายจเร เจียรธนะกานนท์ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
รายย่อย ทีเอ็มบี หรือ ธนาคาร
ทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) กล่าว
ว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและ
กลาง หรือเอสเอ็มอีที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่ได้
จดทะเบียนนิติบุคคล) มีอยู่จ�านวนมากท่ียังไม่
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทีเอ็มบีและธนชาต 
จงึได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ สนิเชือ่ SME ไม่มสีะดดุ 
และ สินเชื่อ SME ก้าวกระโดด ซึ่งเหมาะสมกับ
ความต้องการในการด�าเนนิธรุกจิของกจิการเอส
เอ็มอีทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง

สินเชื่อ SME ไม่มีสะดุด ตอบโจทย์ธุรกิจขนาด
เลก็ทีต้่องการเงนิทนุในการด�าเนินกจิการและเงนิ
หมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง เพื่อให้กิจการ
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น มีจุดเด่นเรื่อง
ความยดืหยุน่ของหลกัฐานแสดงรายได้ เพียงแค่
สามารถพิสจูน์ได้ว่าธรุกจิมคีวามน่าเชือ่ถอืและมี
อยู่จริง เช่น รูปถ่ายกิจการ บิลซื้อขาย สัญญา
จ้าง สมุดบันทึกรายการซื้อ-ขาย หลักฐานการ
เดนิบญัชกีบัธนาคาร เป็นต้น ซ่ึงทีผ่่านมามกัเป็น
ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงเงินทุนของธุรกิจขนาดเล็ก 
เช่นเดียวกับหลักประกันที่มีทางเลือกค่อนข้าง
หลากหลาย เช่น ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง อาคาร
ชุด ตึกแถว ที่ดินเปล่า ที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่ง
ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงิน
ทนุได้ง่ายขึน้ ส่วนวงเงนิกูเ้ริม่ต้นที ่3 แสนบาทถงึ 
3 ล้านบาท ให้ระยะเวลาผ่อนช�าระสงูสดุถึง 10 ปี  
โดยเอสเอม็อทีีส่ามารถยืน่กู ้"SME ไม่มสีะดดุ" นัน้ 
ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

ส่วน สินเชื่อ SME ก้าวกระโดด สามารถ

ตอบโจทย์ธรุกจิทีต้่องการเงนิทนุมากข้ึน รวมถงึ
การขยายกจิการทีม่คีวามมัน่คงระดบัหนึง่แล้วให้
ไปสู่ขนาดธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นและรองรับการเติบโต
ในระยะยาว  ท�าให้ธุรกิจสามารถก้าวไปอีกขั้นได้
ไกลกว่า ด้วยวงเงนิสนิเช่ือสงูสดุถงึ 20 ล้านบาท 
ระยะเวลาผ่อนช�าระสูงสุด 20 ปี มหีลักฐานแสดง
รายได้ เช่น หลักฐานการเดินบัญชีกับธนาคาร  
ภพ. 30 หรือ ภงด. 90 เป็นต้น สินเชื่อดังกล่าว 
สามารถตอบโจทย์เอสเอม็อ ีทัง้การขยายกจิการ 
เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือเพื่อซื้อหลัก
ทรพัย์ในการด�าเนนิกจิการของบริษทั กรณสีร้าง
หรือซื้อโรงงาน โกดังสินค้า ผ่อนช�าระภายใน 12 
ปี กรณีซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ที่ท�าการ
บริษัท ส�านักงาน ผ่อนช�าระภายใน 20 ปี ส่วน
หลกัประกนัในการย่ืนกู ้สามารถใช้ทีด่นิพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง อาคารชุด ตึกแถว หรือสิ่งปลูกสร้าง
บนที่ดิน นส. 3 ก. อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ 
อาคารส�านักงาน โกดัง โรงงาน หรือสถาน
ประกอบการ เหมาะกับเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีที่
มีประสบการณ์ในธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป

ส�าหรบัสนิเช่ือท้ัง 2 แบบดงักล่าวจะมทีัง้ประเภท
เงินกู้ระยะยาว และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อช่วย
เสรมิสภาพคล่องให้ธรุกจิ รวมถงึผลติภณัฑ์เสรมิ
ทีม่อบสทิธพิเิศษให้ผูกู้ม้คีวามมัน่คงทางการเงนิ
และความปลอดภัยในทรัพย์สินทางธุรกิจ เช่น 
ประกันชีวิต และประกันภัยส�าหรับธุรกิจครบ
วงจรตลอดอายุสัญญาเงินกู้

"กลุม่เป้าหมายในการปล่อยสินเชือ่ท้ัง 2 ประเภท 
เป็นเอสเอ็มอีเจ้าของธรุกจิขนาดเลก็ทีเ่ป็นบคุคล
ธรรมดา แต่มีความต้องการเงินกู้ต่างกัน โดยสิน
เชือ่ SME ไม่มสีะดดุ จะเป็นกลุม่ทีเ่พิง่ท�าธุรกจิมา
ไม่นาน มีประสบการณ์ในธุรกิจ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งจะ
ได้รับความสะดวก ไม่วุ่นวายเรื่องเอกสารชี้แจง
รายได้ รวมถึงรองรับหลักทรัพย์ค�้าประกันที่
หลากหลาย ผูป้ระกอบการจงึมทีางเลอืกมากขึน้ 
ขณะที่ สินเชื่อ SME ก้าวกระโดด เหมาะกับกลุ่ม
เจ้าของกจิการทีม่ปีระสบการณ์มากข้ึนตัง้แต่ 2 ปี
ขึ้นไป และต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ และ
ที่พิเศษส�าหรับสินเชื่อทั้ง 2 ประเภท ลูกค้าจะได้
รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษยิ่งขึ้น เมื่อใช้สินเชื่อคู่กับ
บริการเสริมที่ธนาคารก�าหนด โดยได้ออกแบบ
เป็นแพก็เกจให้ลกูค้าเลอืกใช้ได้ตามต้องการ เพือ่
ให้ได้รับบริการทางการเงินที่ครอบคลุม และ
ป้องกนัความเส่ียงอย่างเหมาะสม หนนุเอสเอม็อี
ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง "  
นายจเร กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้  ผู ้ประกอบการที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ประเภท สามารถอ่านข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ www.tmbbank.com  หรือติดต่อ
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ SME โทร 0-2828-2828 
หรือติดต่อ ทีเอ็มบี และธนชาต ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ

ทีเอ็มบีและธนชำต รุกช่วยเอสเอ็มอีบุคคลธรรมดำ 

เปิดตัว 2 สินเชื่อใหม่ หนุนธุรกิจไซส์เล็ก-กลำงเข้ำถึงแหล่งเงินทุนง่ำยข้ึน
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อินไซด์ Business
เคทีซีมอบสิทธิพิเศษ

ให้สาวกตัวจริง iPhone 12 

กับโปรโมชันสุดคุ้มถึง 5 ต่อ

ไทยพาณิชย์ หนุนสถานพยาบาลพลิกโฉมบริการ

สู่วิถี New Normal จับมือ Dr. A to Z ส่งตรง 

Hospital Solution ยกระดับบริการแบบไร้สัมผัสครบวงจร

คอปเปอร์ ไวร์ด จับมือ เอไอเอส 

รุกเปิดให้บริการในร้าน .life (ดอทไลฟ)์ 

ย�้าการเป็นที่หนึ่ง ตอบโจทย์ไลฟส์ไตล์คนไทยยุคดิจิทัล

กรุงเทพประกันชีวิตเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง

และฐานลูกค้า จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญา

จัดตั้ง 3 ส�านักงานตัวแทนประกันชีวิต
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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