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BCH คาดรายได้ปี64 โต 10-15% พร้อมคงเป้าอิบิ

ทด้ามาร์จิ้น 28-30% หลังมีรายได้จาก 2 รพ.ใหม่

หนุน พร้อมวางงบลงทุนปี64 ท่ี 721 ลบ. ลุย

ก่อสร้างรพ. เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

เวียงจันทน์-รพ.เกษมราฎร์ ปราจีนบุรี ใหม่แล้ว

เสร็จ อีกทั้งเล็งขอโควต้าประกันสังคมเพิ่มอีก 1 

หมื่นราย จาก 1.06 ล้านราย เป็น 1.07 ล้านราย 

ขณะที่มั่นใจQ4/63 รายได้โตโดดเด่น หลังเข้าสู่ฤดู

โรคระบาด-มีรายได้จากโครงการประกนัสงัคมหนนุ 

แต่รับรายได้ปี63 ทรงตัวจากปีก่อนที่ท�าได้ 8.99 

พันลบ. รับผลกระทบโควิด-19  

นายภูมิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผู้
อ�านวยการฝา่ยการเงนิและนกัลงทนุ
สัมพันธ์ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ
ทอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ BCH เปิดเผย

ว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2564 จะเติบโต10-15% 

จากปีนีท่ี้มองว่ามฐีานท่ีต�า่แล้ว พร้อมรกัษา Ebitda 

margin ที่ระดับ 28-30% โดยการเติบโตของราย

ได้มปัีจจัยบวกมาจากการทีบ่ริษทัฯจะเปิดให้บรกิาร

โรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกษม

ราฎร์ ปราจนีบรุ ีอย่างเป็นทางการในเดอืน วนัที ่1 

มกราคม2564  ซึง่คาดว่าจะมผีูป้ระตนเข้ามาสมคัร

ใช้สิทธิจ�านวนมาก และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 

อนิเตอร์เนชัน่แนล เวยีงจนัทน์ ทีจ่ะเปิดให้บริการใน

ช่วงไตรมาส 2/2564  นอกจากนี้ ปีหน้าบริษัทฯยัง

เตรียมขอโควต้าประกันสังคมเพิ่มอีก 10,000 ราย 

จากปัจจุบันมีโควต้าทั้งสิ้น 1,060,000 ราย ซึ่ง

หากมีรายได้ส่วนนี้เพิ่มเข้ามาก็จะท�าให้รายได้รวม

ปี2564 มีโอกาสเติบโตมากว่า 10-15% 

ด้านงบลงทุนปีหน้าบริษัทฯวางไว้ที่ 721 ล้านบาท

เพื่อใช้ส�าหรับรองรับก่อสร้างโรงพยาบาลเกษม

ราฎร์ ปราจนีบรุ ีให้แล้วเสรจ็ จ�านวน 131 ล้านบาท 

ส่วนที่เหลือใช้ส�าหรับก่อสร้างโรงพยาบาลเกษม

ราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล เวยีงจนัทน์  โดยปัจจบุนั

มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% ทั้ง 2 แห่ง อีกทั้ง

บริษัทฯยังมีแผนปรับปรุงและรีโนเวทโรงพยาบาล

เดมิ เบือ้งต้นคาดว่าจะใช้งบลงทนุประมาณ 20-25 

ล้านบาท/แห่ง 

ส่วนภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 4/2563 

บริษัทฯมั่นใจว่าจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจาก

ไตรมาส 3/2563 และเติบโตโดดเด่นเม่ือเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังเข้าสู่ฤดูการของโรค

ระบาดโดยเฉพาะ โรคระบาดไวรัสอาร์เอสวีที่เกิดใน

เดก็ นอกจากนีย้งัมปัีจจยัสนบัสนนุจากรายได้ของ

ผู้ประกนัตน ด้วยการให้บรกิารฉดีวคัซนีไข้หวดัใหญ่

ส�าหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดย

ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จากผู้ประกันตนที่

มอีาย ุ50 ปีขึน้ไปอยุท่ี่ประมาณ 17% ของผูป้ระกนั

ตนทั้งหมด 

อีกทั้ง บริษัทฯยังมีการให้บริการทางการแพทย์

กรณีผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: 

ODS) เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู ้ประกันตน

สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ชั้นสูงที่มี

คุณภาพลดระยะเวลาการรอคอยผ่าตัดการพัก

ฟื้น และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ซึ่งจะพร้อม

ให้บริการแก่ผู้ประกันตนตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 

เป็นต้นไป 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ภาพรวมไตรมาส 4/2563 จะ

เติบโตได้อย่างโดดเด่นแต่ก็ไม่สามารถสนับสนุนให้

รายได้ท้ังปีน้ีจะเติบโตได้ เน่ืองจาก 9 เดือนแรก

ที่ผ่านมาบริษัทฯมีรายได้รวมปรับตัวลดลงแล้ว 

-1.4% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน หลงัได้

รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 

ดังนั้นบริษัทฯจึงคาดว่ารายได้ปี 2563 จะสามารถ

ท�าได้ใกล้เคยีงกบัปีก่อนทีท่�าได้ 8,998.64 ล้านบาท 

ส่วนความคืบหน้าในการสร้างโรงพยาบาลมะเร็ง 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา หากมีความ

ชดัเจนจะแจ้งให้ทราบทันท ีแต่เบือ้งคาดว่าจะใช้งบ

ลงทุนในการก่อสร้างไม่เกิน 100 ล้านบาท

BCH คาดรายได้ปี64 โต 10-15% 

พร้อมคงเป้าอิบิทด้ามาร์จ้ิน 28-30% 

หลังมีรายได้จาก 2 รพ.ใหม่หนุน 
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"ออมสิน ศิริ " แห่ง EA ลั่นปี 64 รุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ หลังโรงงานแบตเตอรี่ (เฟส1 ขนาด 1GWh ) แล้วเสร็จ ก.พ. 64 เริ่มป้อนยานยนต์ไฟฟ้า 

คาดปี 64 ใช้งบลงทุนไม่ต�่ากว่า 4 พันลบ. รองรับแผนขยายธุรกิจต่อเนื่อง

นางสาวออมสิน ศิริ ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จ�ากัด (มหาชน) EA เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

อยู่ระหว่างท�าแผนธุรกิจปี 2564 ซึ่งหากมีความชัดเจนบริษัทฯ จะประกาศให้นักลงทุนรับทราบต่อไป โดยเบื้องต้นในปี2564 บริษัทฯ จะรุกตลาดยานยต์ไฟฟ้า

ทุกรูปแบบ ทั้ง EV Car ,E -Bus , E- Ferry เนื่องจากโรงงานแบตเตอรี่ เฟสที่1 ขนาด 1GWh ของบริษัทฯ จะแล้วเสร็จอย่างแน่นอนในปีหน้า โดยปัจจุบันมี

ความคืบหน้าก่อสร้างใกล้ 100% แล้ว ขณะนี้เริ่มมีการติดตั้งเครื่องจักรแล้วบางส่วน คาดว่าโรงงานดังกล่าวจะเริ่มเดินเครื่องผลิตป้อนยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ ได้

ในเดือน กุมภาพันธ์ปี 2564 ขณะที่บริษัทฯ ตั้งเป้าขยายโรงงานแบตเตอรี่ ให้ขึ้นไปแตะ 50 GWh

ส�าหรับเงินลงทุนในปี 2563 ต่อเนื่องไปถึงปี 2564 บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 17,217 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะใช้ลงทุนในโรงงานแบตเตอรี่ประมาณ 5,000 

ล้านบาท รวมทั้งโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าจะมีก�าการผลิตประมาณ 5,000 คันต่อปี ส่วนรถบัส

ไฟฟ้าจะมีก�าลังการผลิตประมาณ 3,000 คันต่อปี ขณะที่ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging station) ปัจจุบันบริษัทฯ ติดตั้งสถานีแล้วทั้งสิ้น 1,611 สถานี

ทั้งนี้ในปีหน้า (2564) บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่ต�่้ากว่า 4,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และ

ธรุกจิพลงังานทดแทน ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหว่างการศกึษาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�า้ท่ีประเทศลาว ขนาดไม่ต�า่กว่า 2,500 เมกะวัตต์ ร่วมกนัพนัธมติรอกี 

3 ราย , โครงการ Floating Solar (โซลาร์ฟาร์มลอยน�้า) , Solar Roof (ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา) ที่บริษัทฯ ได้มีการติดตั้งให้ โรงงาน

ของ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) TFG ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  รวมถึงธุรกิจใหม่ๆ เช่นการประมูลรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้าของ EA ที่ร่วมกับบริษัท 

เน็กซ์ พอยท์ จ�ากัด (มหาชน) NEX ซึ่งเป็นStrategy Partners ของบริษัทฯ

EA ล่ันปี 64 รุกตลาดยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ 

หลังโรงงานแบตเตอร่ี (เฟส1 ขนาด 1GWh) 

แล้วเสร็จ ก.พ. 64 เร่ิมป้อนยานยนต์ไฟฟ้า
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SENA มั่นใจยอดขายปี63 เข้าเป้า 9 พันลบ. หลัง 11 เดือนแรกท�าได้แล้ว 7-8 พันลบ. พร้อมเตรียมเปิดตัวโครงการร่วมทุนแห่งที่2 “นิช ไพรด์ เตาปูน-
อินเตอร์เชนจ์” มูลค่า 3.4 พันลบ.

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SENA 
เปิดเผยว่า บรษัิทฯมัน่ใจว่ายอดขายปี 2563 จะสามารถท�าได้ตามเป้าทีว่างไว้ 9,000 ล้านบาท เนือ่งจากปัจจบุนับรษิทัฯสามารถท�าได้แล้ว 7,000-8,000 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 80-90% ของเป้าหมาย โดยในไตรมาส 4/2563 บริษัทเตรียมเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1,800 ล้านบาท โดยเป็นโครงการ
แนวราบ 1 โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม ราคาต�่าล้าน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ เสนา คิทท์ บางแค และโครงการ เสนา คิทท์ กรุงธน ซึ่งมอง
ว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเนื่องจากมีราคาที่ไม่สูงมากนัก

ขณะทีล่่าสดุบรษัิทฯได้เปิดตวัโครงการ “นชิ ไพรด์ เตาปนู-อนิเตอร์เชนจ์” ซึง่เป็นโครงการร่วมทนุแห่งที2่ ทีพ่ร้อมโอนในปี2563 ระหว่างบรษิทัฯกบั ฮันควิ 
ฮันชิน มูลค่าโครงการ 3,400 ล้านบาท โดยปัจจุบันมียอดขายแล้ว 80% ส่วนยูนิตที่เหลืออีก 20% บริษัทฯจะท�าการตลาด ด้วยการน�าเสนอจุดแข็งของ
โครงการหลังจากที่สร้างตึกแล้วเสร็จ ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการแบบสบบูรณ์ได้ โดยบริษัทฯคาดว่าจะสามารถท�ายอดขายได้แบบ 100% 
ภายในไตรมาส1/2564

ด้านแผนด�าเนนิธุรกิจปี2564 บรษิทัฯคาดว่าจะมโีครงการท่ีแล้วเสรจ็พร้อมโอน 8 โครงการ โดยเป็นโครงการต�า่กว่าล้านบาท ได้แก่ โครงการเสนา คทิท์ 5 
โครงการ คิดรวมเป็น 1,500 หน่วย และโครงการคอนโดมิเนียมไฮไลท์และราคาต�่ากว่าล้านอีก 3 โครงการ ยูนิตรวมกว่า 3,000-4,000 ยูนิต และพร้อม
โอนกรรมสิทธิ์ทันทีในปีหน้า มากกว่า 1,500 ยูนิต ได้แก่ โครงการ นิช โมโน เจริญนคร ปัจจุบันมียอดขายกว่า 95% และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ภายใน
เดือนธันวาคม2563 โครงการนิช โมโน อิสรภาพ มียอดขายเกิน 85% และโครงการนิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา มียอดขายเกิน 70%

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังไม่สามารถสรุปแผนการลงทุนรวมถึงการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี2564ได้ หลังประเมินว่าภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์จะ
ทรงตัวจากปีนี้ จากภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงพันทมิตรของบริษัทฯไม่สามารถเข้าประเทศได้ โดยในตอนนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการหลายรายให้ความส�าคัญมาก
ที่สุดคือการท�าให้สต็อค(Inventaire)ลดลงมากที่สุด

แต่ทั้งนี้เบื้องต้นในปีหน้าบริษัทฯมีแผนเปิดตัวโครงการแนวราบ ได้แก่โครงการทาวน์เฮาส์ ที่ร่วมทุนกับพันทมิตร ราคาประมาณ 2-4 ล้านบาท อย่าง
น้อย1โครงการแน่นอน

SENA ม่ันใจยอดขายปี63 เข้าเป้า 9 พันลบ. 

หลัง 11 เดือนแรกท�าได้แล้ว 7-8 พันลบ.
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TPLAS รบัอานสิงส์นโยบายภาครฐั โครงการ “คนละ

ครึง่” ชีด้มีานด์ใช้บรรจภุณัฑ์ประเภทถงุร้อน – ถงุหิว้ 

และ บรรจุภัณฑ์กล่อง กระดาษบรรจุอาหาร เพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง เหตุภาคบริโภคกลับมาคึกคักมากขึ้น จาก

ยอดประมานการดีมานด์ ที่รอจ่อเข้ามาประมาณ

เฉลี่ย 700 – 800 ตันต่อเดือน พร้อมระบุภาพรวม

อัตราการเติบโตท้ังปีส่อแววเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ซึ่ง

เป็นผลจากแผนการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเชิง

รุกตั้งแต่ต้นปี

นาย อภริตัน ์ธรีะรจุนินท ์รองกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรม
พลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TPLAS ผู้น�าด้านการผลิตและจัดจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร และ ถุงหูหิ้ว ภายใต้

ตราสินค้า “หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร 

ภายใต้ตราสินค้า “Vow Wrap” และบรรจภุณัฑ์กล่อง

กระดาษบรรจุอาหาร ภายใต้แบรนด์ “B-LEAF” เปิด

เผยว่า ภาพรวมอตุสาหกรรมด้านบรรจภุณัฑ์ รูปแบบ

กล่องบรรจอุาหาร และบรรจภัุณฑ์พลาสตกิ รปูแบบ

ถงุอาหาร ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีนี ้ยงัคงเตบิโต

จากความต้องการใช้ของผูบ้รโิภคจากกลุ่มลูกค้า อาทิ 

ยี่ปั๊ว ซาปั๊ว เพิ่มขึ้นกว่า 10 – 15 % เมื่อเทียบเปรียบ

กับช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ประกอบกับรฐับาลมนีโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิ ภายใต้

โครงการคนละครึ่ง ส่งผลให้ยอดดีมานด์การใช้บรรจุ

ภัณฑ์รูปแบบกล่องบรรจุอาหาร และ ถุงอาหาร (ถุง

ร้อน – ถงุหหูิว้) เพิม่สูงข้ึน เนือ่งจากผูบ้ริโภคเร่ิมกลบั

จับจ่ายใช้สอยคึกคักมากขึ้น ท�าให้ความต้องการใช้

ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มีความต้องการ

ต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากยอดประมาณการดีมานด์ 

ทีร่อจ่อเข้ามาประมาณเฉลีย่ 700 – 800 ตันต่อเดอืน

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวยอมรับว่า จากแผนการปรับ

กลยุทธ์ทางการตลาด โดยศึกษาความต้องการของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

พบว่า ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก

ถนอมอาหาร ถุงใส่อาหาร ยังคงมีความต้องการ

อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้บรษัิทฯ เร่งขยายไลน์การผลติ

ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ

บรรจอุาหาร เพือ่เป็นสนิค้าทดแทนกล่องโฟม ทีค่าด

ว่าจะมีการยกเลิกใช้ในภาย 1 – 2 ปีนี้

พร้อมทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมเพิ่มไลน์

ผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์กระดาษในรูปแบบ จาน ถ้วย 

เพือ่เพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑ์มากขึน้ และ

จากแผนธรุกจิดงักล่าวส่งผลให้บรษัิทฯ ประมาณการ

ภาพรวมปี 2563 ว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเมื่อ

เทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา

รองกรรมการผู้จัดการ TPLAS ยังได้กล่าวทิ้งท้าย

ว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการติดตั้งเครื่องจักร 4 

เคร่ือง ส�าหรับรองรับไลน์การผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุ

ภณัฑ์กระดาษในทกุๆ รปูแบบ เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ซึง่

ภายหลังการติดต้ังแล้วเสร็จ จะส่งผลให้ในปี 2564 

บริษัทฯ จะมีก�าลังผลิตเพิ่มข้ึน ในเชิงพาณิชย์เป็น 

12 ล้านใบต่อปี จากปัจจุบันบริษัทฯ มีก�าลังผลิตอยู่

ที่ 6 ล้านใบต่อปี ซึ่งผลจากการปรับกลยุทธ์แบบเชิง

รุกดังกล่าว จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าที่รักษ์ส่ิงแวดล้อม และจะสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับบริษัทฯ ในอนาคตได้ต่อเนื่อง

TPLAS คาดโค้งสุดท้ายปีน้ี 
ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านบรรจุภัณฑ์โตกว่า10-15% 

เหตุโครงการ “คนละคร่ึง”ดัน
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นับเป็นครัง้แรกในประวติัศาสตร์ทีม่กีารอนมุตัสินิเชือ่สนี�า้เงนิ 

หรอืสนิเชือ่เพือ่ธรุกจิทีส่นบัสนนุการรกัษาสภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกระดับโลกเพื่อ

ท�าการรีไซเคิลขวด PET (โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเรต) 50,000 

ล้านขวดทั่วโลกต่อปีภายในปี 2568 ซึ่งครอบคลุมทั้ง 4 

ประเทศในแถบเอเชียและหน่ึงประเทศในละตินอเมริกา เพื่อ

น�าเอาขยะพลาสติกออกจากหลุมฝังกลบและมหาสมุทร

เงินทุนสนับสนุนแห่งประวัติศาสตร์มูลค่า 300 ล้านเหรียญ

สหรัฐที่จัดการโดย IFC ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก

ถกูมอบให้กบับรษัิท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วสิ

เซส จ�ากัด (IVGS) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของ บมจ.อินโด

รามา เวนเจอร์ส (IVL) ผูผ้ลติและผูร้ไีซเคลิเมด็พลาสตกิ PET 

ชัน้น�าระดบัโลก เงินทุนดงักล่าวนีจ้ะช่วยให้ IVL เพิม่ขดีความ

สามารถในการรีไซเคิลในประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

อินเดียและบราซิล ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ต้องต่อสู้กับขยะที่

ไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและประสบกับปัญหาขยะ

พลาสติกในสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และจะถูกน�าไปลงทุน

ในโครงการพลังงานหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพอีกด้วย นับเป็นการอนุมัติสินเชื่อสีน�้าเงินครั้ง

แรกของ IFC ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการมลพิษพลาสติกในทะเล

โดยเฉพาะ สินเชื่อสีน�้าเงินเป็นนวัตกรรมเครื่องมือทางการ

เงินซึ่งมีการรับรองและติดตามเงินทุนที่ได้รับโดยเฉพาะ

ส�าหรบัโครงการท่ีสนบัสนนุเศรษฐกจิสีน�า้เงนิ อาทเิช่น การใช้

ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

การพฒันาด้านการด�ารงชพีและงาน และ ความสมบรูณ์ของ

นิเวศวิทยาทางทะเล

“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ

สีน�้าเงินก้อนแรกจาก IFC” คุณยาโชวาดัน โลเฮีย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน 
อินโดรามา เวนเจอร์สกล่าว “บริษัทของเรา
หรอื IVL ก�าลงัด�าเนนิการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

การรีไซเคิล ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการน�าเอาขยะออกจากสิ่ง

แวดล้อมทางทะเล การรีไซเคิลขวด PET ที่เหลือทิ้งหลังการ

บริโภคให้กลายเป็นขวดใหม่คือการให้มูลค่าทางเศรษฐกิจ

แก่ขยะ อันจะเป็นการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงในระบบจัด

เก็บขยะ ซึ่งหมายถึงปริมาณขยะที่ลดน้อยลงและมหาสมุทร

ที่สะอาดขึ้น”

อินโดรามา เวนเจอร์สตั้งเป้าหมายท่ีจะผลิตรีไซเคิล PET 

(rPET) อย่างน้อย 750,000 เมตริกตันจากทั่วโลกภายในปี 

2568 คณุลกัษณะเด่นของการลงทนุนีค้อืการสร้างมลูค่าจาก

ของเหลอืทิง้ อนัได้แก่การแปรรูปขวด PET เหลอืทิง้หลังการ

บรโิภคทีจ่ะต้องถกูน�าไปฝังกลบหรอืถกูแปรรปูเป็นผลิตภณัฑ์

มูลค่าต�่าลง ด้วยการส่งเสริมการรีไซเคิลเพื่อน�ากลับมาผลิต

เป็นขวดที่มีมูลค่าสูงกว่าซึ่งท�าให้เกิดศักยภาพในการสร้าง

มูลค่าอย่างมีนัยส�าคัญ

“เรายินดีที่ได้ร่วมงานกับผู้ผลิตชั้นน�าในอุตสาหกรรมใน

การน�าเอาขวดพลาสตกิ PET เหลอืท้ิงออกจากแม่น�า้ล�าคลอง

และมหาสมุทรโดยการสนับสนุนวิธีแก้ปัญหาที่สามารถน�า

ไปขยายผลและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง” อัล

ฟอนโซ การ์เซีย โมรา รองประธาน IFC ประจ�าภาคพื้นเอเชีย

และแปซิฟิกกล่าว “สินเชื่อสีน�้าเงินนี้ช่วยเติมเต็มการท�างาน

อย่างต่อเนื่องของ IFC ในด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนส�าหรับ

พลาสติกและยกระดับการจัดการขยะในเอเชีย โครงการน้ี

จะเป็นการสาธิตรูปแบบธุรกิจที่ใช้การรีไซเคิลเป็นมาตรการ

แทรกแซงเพื่อจัดการมลพิษพลาสติกในขณะที่ให้การ

สนบัสนนุประเดน็เร่ืองความยัง่ยืนและการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโดยรวมไปพร้อมกัน”

นอกจากช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการรีไซเคิลของ IVL 

ใน 5 ประเทศ สินเชื่อดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถ

ลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

โดย IVL จะด�าเนินการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่โรงงาน

ในประเทศไทยและอินเดีย และจะขยายไปสู่โรงงานแห่งอื่น

ในล�าดับต่อไป ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะจัดหาพลังงาน

หมนุเวยีนให้มากขึน้เพือ่น�าไปใช้ในโรงงานผลติต่อไป ด้วยเงิน

สนบัสนนุจาก IFC IVL ก�าลงัด�าเนนิการโครงการน�าความร้อน

เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Waste Heat Recovery: WHR) ที่

โรงงานผลติเส้นใยและ PET ของบรษิทัฯ ในอนิโดนีเซียซ่ึงคาด

ว่ามาตรการประหยัดพลังงาน (Energy Efficiency: EE) จะ

ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานได้มาก

ถึงร้อยละ 25 นอกเหนือจากการพัฒนาโครงการนวัตกรรม 

WHR แล้ว IVL จะพัฒนาโครงการ EE ในบราซิลและโรงงาน

ผลิตอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

แพคเกจเงินสนับสนุนของ IFC ประกอบด้วยเงินกู้ไม่ด้อย

สิทธิ (Senior loan) จ�านวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐจาก 

IFC และเงินกู้แลกเปลี่ยนกับกิจการอื่น (Parallel loan) 

จ�านวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐจากธนาคารเพ่ือการพัฒนา

แห่งเอเชีย (ADB) และ Deutsche Investitions-und 

Entwicklungsgesellschaft (DEG) IFC ยังร่วมท�างานอย่าง

ใกล้ชิดกบัธนาคารโลกเพ่ือประโยชน์ด้านความร่วมมอืระหว่าง

ภาครัฐ-เอกชนและจัดท�านโยบายและการลงทุนต่าง ๆ ที่

จ�าเป็นอย่างยิง่ในการจดัการปัญหามลพษิพลาสตกิทางทะเล

ที่มีความซับซ้อน 

IFC ไฟเขียวสินเชื่อสีน�้าเงินก้อนใหม่ 

เพ่ือสนับสนุน IVGS ในกลุ่ม IVL รีไซเคิลขวด 

PET 50,000 ล้านขวดต่อปีภายในปี 68
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ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัย
เศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
(BAY) เปิดเผยว่า ธนาคารได้มีการคาดการณ์
การเติบโตของGDPประเทศไทยในปี 2564 เติบโต
ที่ 3.3% พร้อมทั้งปรับเพิ่มการเติบโตของ GDP ใน
ปี2563 อยู่ที่ -6.4% จากเดิมที่คาดไว้ 10.3% โดย
มองว่าการส่งเสรมิการกระตุน้เศรษฐกจิ และการใช้
จ่ายของภาครัฐมีการเร่งตัวขึ้น ส่งผลให้ภาพรวม
การเติบโตเศรษฐกิจในQ3/2563 และการส่งออก
สินค้าดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งเชื่อว่าเศรษฐกิจจะสามารถ
กลับมาเป็นบวกได้ในช่วงไตรมาส 2/64

ขณะท่ีองค์การการค้าโลก (WTO) คาดการณ์ว่าการ
เติบโต ของยอดส่งออกโลกจะกระเตื้องขึ้นเป็นบวก 
7.2% ในปี 2564 จากคาดการณ์ที ่-9.2% ในปี 2563 
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสการเติบโตในระยะปานกลาง
จากภูมภิาคอาเซยีนทีก่�าลงัขยายความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจและแนวโน้มการพึ่งพากันภายในภูมิภาค
มากขึ้น (Regionalization)

พร้อมกันนี้ บริษัทยังมองว่าการส่งออกจะเป็นตัว
กระตุน้ทีส่�าคญัในการสร้างการเตบิโตของ GDP จาก
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ประกอบ
กับแนวโน้มเชิงบวกจากเศรษฐกิจในอาเซียน ด้วย
ปัจจัยหนุนจากการประสานความร่วมมือและการ
เปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนที่จะมีการพึ่งพา
กันภายในภูมิภาคมากขึ้น (Regionalization) ซึ่ง
จะช่วยสนบัสนนุภาคส่งออกและ ภาคการผลติของ
ประเทศในระยะปานกลาง

ดังนั้น ธนาคารจึงได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโต
ของส่งออกปี 2563 จาก -12.5% เป็น -7.5% และ 
ประเมินส่งออกในปี 2564 จะเติบโตที่ 4.5% โดย
มีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวขึ้นในปีนี้และ แนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่องด้วยเหตุผล ได้แก่

1.อุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 
อุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กับ นโยบายการท�างานจากที่บ้าน (Work From 
Home) และ

2.สัญญาณการฟื้นตัวตามวัฏจักร ของภาคการ
ผลิตโลกจากการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
กลุม่อตุสาหกรรมหลกัท่ีมกีารออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์
การเมืองภายในประเทศท่ีมคีวามยดืเยือ้และคาดว่า
จะเป็นปัจจัยกดดันGDPในประเทศต่อไปถึงปี2564 
ในระดับปานกลางจากสถานการณ์การชุมนุมดัง
กล่าวมองว่ายังอยู่ในการควบคุมได้และยังไม่ได้
สร้างความรุนแรง หรือเกิดการจลาจล ซึ่งมองว่า
ปัจจัยน้ีปัจจยัการเมอืงในระดบันีจ้ะฉดุรัง้การเตบิโต
ของGDP อยู่ที่ 0.6-1.0% แต่หากมีการยกระดับ
ความรุนแรงมากขึ้นก็จะยิ่งส่งผลกระทบให้การ
เติบโตลดลงไปอีก

ด้านการเติบโตของกลุ่มท่องเที่ยวมองว่ายังคงน่า
เป็นห่วง โดยธนาคารได้คาดการณ์ว่าจ�านวนนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติจะลดลงมาที่ 4.0 ล้านคนในปี 
2564 จาก 6.7 ล้านคน ในปี 2563 จากความกังวล
ของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 แม้จะมีข่าวดี
เกี่ยวกับความ คืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนก็ตาม 
แต่แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้ติดเชื้อที่เป็น
นักท่องเที่ยวต่างชาติจะยังจะขยับตัวเลขต่อเนื่อง
จนถึงไตรมาส 4/2564 ท่ามกลางวัคซีนที่ผลิตออก
มาให้ใช้กันได้อย่างทั่วถึงแล้ว

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์
การเติบโตของการลงทุนภาคเอกชนปี 2563 เป็น 
-11% และคาดการเติบโตปี 2564 ที่ 3.2% อีกทั้ง
ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของการลงทุนภาค
รัฐปี 2563 มาที่ 12.5% และคาดว่า จะเติบโตที่ 
10.5% ในปี 2564 จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ
ของภาครัฐบาล ซึ่งรัฐบาลมีแผนที่จะจัดตั้งคณะ
กรรมการเพื่อเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะท่ี
ความล่าช้าของการ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณ
ปี 2563 กลับกลายเป็นปัจจยับวกส�าหรบัอตัราการ
ขยายตัวของการลงทนุภาครัฐในปี 2564 เนือ่งจาก
ฐานการค�านวณที่ต�่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ
การบริโภคภาคเอกชนปี 2563 จาก -4.2% เป็น 
-1.1% และคาดว่าจะเติบโตที่ 2.5% ในปี 2564 โดย
การใช้จ่ายของผู้บริโภคในปี 2563 จะหดตัวน้อย
กว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยปัจจัยหนุนจาก
มาตรการให้เงินช่วยเหลือวงเงินมากกว่า 4 แสน
ล้านบาทในช่วงQ2-Q3/2563 และมาตรการส่ง
เสริมการใช้จ่ายในประเทศ เป็นเงนิประมาณ 1 แสน
ล้านบาทในQ4/2563 ซึ่งเชื่อว่าในปีหน้าจะมีการ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม ด้วยงบ
ประมาณพิเศษของรัฐบาลวงเงิน 2 แสนล้านบาท 
ที่จะช่วยให้เกิดก�าลังซื้อเพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัย
หนุนการบริโภคภาคเอกชนให้เติบโตต่อ
เนื่อง

BAY คาด GDP ปี64 โต3.3% จากปีน้ี-6.4% 

มองการส่งออกปีหน้าโต 4.4% พร้อมการลงทุนจากรัฐ-เอกชนหนุน
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ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เตรียมเปิดเทรดสินค้าใหม่ Japanese Rubber Futures ยางพาราล่วงหน้าที่ซื้อขายตามราคา

ยางพาราในตลาด JPX (TOCOM) เริ่มซื้อขาย 30 พฤศจิกายน 2563

นางสาวรนิใจ ชาครพิพัฒน ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า TFEX จะเริ่มซื้อขายสินค้าใหม่ Japanese Rubber Futures (JRF) หรือ ยางพาราล่วงหน้าที่อ้างอิง

กับราคา RSS3 ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (Japan Exchange Group: JPX) หรือตลาด TOCOM เดิม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2563 นี้ 

Japanese Rubber Futures จะซื้อขายเป็นสกุลเงินเยนต่อกิโลกรัม แต่ช�าระราคาและค�านวณก�าไรขาดทุนเป็นเงินบาท โดยก�าหนดให้

ราคายางที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ เยน มีค่าเท่ากับ 300 บาท ในลักษณะเดียวกับ Gold Online Futures ท�าให้ซื้อขายได้โดยไม่ต้องกังวล

เรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สะดวกกว่าการไปเปิดบัญชีซื้อขายในต่างประเทศ ผู้ลงทุนสามารถซื้อขาย Japanese Rubber 

Futures ใน TFEX ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 9.15-16.55 น. ทั้งนี้ Japanese Rubber Futures มีขนาดสัญญาเทียบเท่ากับยางหนัก 1 ตัน และ

ช�าระราคาเป็นเงินสดไม่มีการส่งมอบ

“ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส�าคัญของประเทศไทย โดยไทยเป็นผู้ส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อันดับหนึ่งของโลก 

ดังนั้น การเคลื่อนไหวของราคายางจึงมีความส�าคัญอย่างมากต่อผู้ประกอบการ ที่ผ่านมาราคายางพารามีความผันผวนสูง (ประมาณ 

29% ในปี 2563) การมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจึงจ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านผู้ลงทุน ความผันผวน

ก็อาจถือเป็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ ส�าหรับผู้ลงทุนและผู้ประกอบการในไทยนั้น ต่างคุ้นเคยกับการใช้ยางพาราล่วงหน้าใน

ตลาด JPX หรือ TOCOM เดิมของญี่ปุ่น ในการจัดการความเสี่ยงหรือการท�าก�าไรจากราคายาง ดังนั้น Japanese Rubber Futures 

ซึง่อ้างองิกบัราคายางในตลาดดงักล่าวน่าจะตอบโจทย์กลุม่

ผูเ้กีย่วข้องในไทยทีคุ้่นเคยกบัการซือ้ขายยางในตลาดญีปุ่น่ได้ 

อีกทัง้ยงัไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ง่ายต่อการซือ้

ขาย และไม่มีข้อกังวลเรื่องการส่งมอบสินค้าจริง” นางสาว

รินใจกล่าว

เพื่อเตรียมความพร้อมในการซื้อขาย TFEX ได้ร่วมกับบริษัท

สมาชกิจดัสมัมนาให้ความรูเ้กีย่วกบัสนิค้า กลยทุธ์การเทรด 

และเคร่ืองมือซื้อขายแก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งจัด

กิจกรรมแข่งขันเทรดด้วยพอร์ตจ�าลองเพื่อให้ผู้ลงทุนได้

ทดลองเทรดสนิค้าใหม่ก่อนเริม่ซือ้ขายจรงิ ผูท้ีส่นใจสามารถ

ติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า 

กิจกรรม สัมมนา และโปรโมชั่นต่าง ๆ ได้ที่ 

www.TFEX.co.th โทร. 0 2009 9999 

TFEX เพ่ิมสินค้าใหม ่

JRF-Japanese Rubber Futures เร่ิมเทรด 30 พ.ย. น้ี
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อินไซด์ Business
AEROFLEX น�าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ฉนวนกันความร้อนใต้หลังคา AERO-ROOF 

จัดแสดงในงาน ACT FORUM '20 DESIGN + BUILT

เซ็นทรัล เจดี ฟนิเทค ผนึก เคแบงก ์

ส่ง "Dolfin Money KBank" สินเชื่อส่วนบุคคลบนดิจิทัล

แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบผ่านแอปฯ Dolfin ครั้งแรกในไทย

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ 
ร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

"IND" 
รุกโรดโชว์พบนักลงทุน 

จ.นครราชสีมา
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย

19 www.HoonInside.com  26  November  2020



สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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