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บอร์ด SPCG เคาะลงทุนโซลาร์ฟาร์มใน EEC 500 MW
มูลค่า 2.3 หมื่นลบ. พร้อมเพิ่มทุน 81.8 ล้านหุ้น ราคา 22บ./หุ้น
ให้ Mitsu แลกหุ้น SET Energy

บอร์ด SPCG เคาะลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใน EEC ก�ำลังการผลิต 500 MW มูลค่า
ลงทุน 2.3 หมื่นลบ. ผ่าน เซท เอนเนอยี บ.ร่วมกับ
“PEA ENCOM” เผยจะรับโอนกิจการทั้งหมด ของ มิต
ซู เพาเวอร์ (Mitsu) ที่ถือหุ้นในเซท เอนเนอยี โดยออก
หุ้นเพิ่มทุนพีพี 81.80 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 22 บาท ส่ง
ผลให้ ถือหุ้นเพิม่ เป็น 80% จาก 40% พร้อมอนุมตั ิเพิม่
ทุนGeneral Mandate ไม่เกิน 97,399,000 หุ้น ขายPP
หนุนพัฒนาโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพี ซีจี จ�ำกัด
(มหาชน) SPCG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณ ะกรรม
การบริษัทฯครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติให้น�ำเสนอต่อที่ป ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบ ริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส�ำหรับใช้ใน
พืน้ ทีเ่ มืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”)
ก�ำลังการผลิตติดตัง้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โค
รงการฯ”)ซึง่ มีมลู ค่าการลงทุนไม่เกิน 23,000 ล้านบาท
ผ่านบริษัท เซท เอนเนอยี จ�ำกัด (“SET Energy”)ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด (“PEA ENCOM”)ซึ่งจัดตั้งโดยการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (“กฟภ.”) เพือ่ ด�ำเนินธุรกิจการลงทุน
ด้านพลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับ
เคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอน
ต�่ำ (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด
และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม สอดคล้องกับการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวม
ถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้ ก ารเข้ า ลงทุ น ในโครงการฯ จะช่ ว ยเพิ่ ม
ศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดของบ
ริษทั ฯ โดยการลงทุนในโครงการฯ บริษทั ฯอาจพิจารณา
จัดหาเงินทุนในรูปแบบ เงินกู้สถาบันการเงิน (Project
Finance) ที่ SET Energyการออกหุ้นกู้ และ/หรือ การ
เพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่
บริษทั ฯหากจ�ำเป็น ทัง้ นี้ จะมีการเริม่ ลงทุนในโครงการฯ
ต่อเมื่อ SET Energy เข้าท�ำลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ PEA ENCOM ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2563 และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 15 มกราคม 2564
พร้อมกันนี้ เห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้ารับโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) (“การโอน
กิจการทั้งหมด”) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์กรุ๊ป จ�ำกัด
(“Mitsu”) ซึ่งถือหุ้นใน SET Energy จ�ำนวน 400,000
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้นที่
ออกและเรียกช�ำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะด�ำเนิน
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญจ�ำนวนไม่เกิน
81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้
แก่ Mitsu เพื่อช�ำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่
บริษทั ฯ ได้มา โดยการเข้ารับโอนกิจการคาดว่าจะเกิดขึน้
ภายในเดือนมกราคม 2564 ทัง้ นี้ จะเกิดขึน้ ภายหลังจาก
SET Energyจะต้องเข้าลงนามในสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ากับ
PEA ENCOM แล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯโดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป็นดังต่อไปนี้
• บริษทั ฯ ถือหุน้ สามัญใน SET Energy จ�ำนวน 400,000

หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00)
• Mitsu ถือหุน้ สามัญใน SET Energy จ�ำนวน 400,000
หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00)
• PEA ENCOM ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จ�ำนวน
200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ20.00)
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SET Energy หลัง
การเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ
ใน SET Energy ในสัดส่วน 80% และ PEA ENCOM
ถือ20.0%
การรับโอนกิจก�ำรทั้งหมดและก�ำรออกและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จะด�ำเนินการภายหลังจากที่ได้รับ
อนุมัติจ�ำกที่ประชุมวิส�ำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2564
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการตามแผนการ
ลงทุนโครงการฯ ภ่ยในปี 2564 และคาดว่าจะเริ่มก�ำ
รก่อสร้างใน ปี 2564 โดยจะลงทุนตามปริมาณความ
ต้องการการใช้ไฟฟ�ำ้ ในพืน้ ทีเ่ มืองใหม่นา่ อยูอ่ จั ฉริยะและ
พื้นที่ 5 ต�ำบลในเขตอ�ำเภอบ�ำงละมุง โดยคาดการณ์ที่
จะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมด�ำเนินก�ำรเชิงพาณิชย์
รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และจะ
พิจารณาการลงทุนเพิ่มก�ำลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะ
วัตต์ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ�้ำที่คาดก�ำรณ์
ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและ
พร้อมด�ำเนินก�ำรเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะ
วัตต์ภายในปี 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการพิจารณา
การลงทุนก่อสร้างตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดัง
กล่าว ในกรณีที่ปริมาณก�ำรใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวมี
การเปลี่ยนแปลง
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บอร์ด SPCG เคาะลงทุนโซลาร์ฟาร์มใน EEC 500 MW
มูลค่า 2.3 หมื่นลบ. พร้อมเพิ่มทุน 81.8 ล้านหุ้น ราคา 22บ./หุ้น
ให้ Mitsu แลกหุ้น SET Energy

ขณะที่ษัทฯ จะด�ำเนินการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง
Mitsu ถือหุ้นใน SET Energy ร้อยละ40 โดยการรับโอน
กิจก�ำรทั้งหมดมีมูลค่ารายการทั้งสิ้น 1,799,600,000
บาท โดยภายหลังการ รับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว
เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะด�ำเนินก�ำรออกและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Mitsu เพื่อช�ำระมูลค�่ำ
กิจก�ำรทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา
SPCG ระบุต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียนโดยรายละเอียดการลดทุนมีดังต่อ
ไปนี้
(ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,016,389,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 973,990,000 บาทโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ�ำหน่ายจ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท
(ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
นอกจากนี้ เห็นชอบให้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอ
งบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนขอ
งบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบ
ริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนดังกล่าว โดยการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็นการ
เพิ่มทุนส�ำหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้
แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private Placement) โดยจัดสรร
ให้Mitsu เพือ่ ช�ำระมูลค่ากิจการทัง้ หมดของ Mitsu และ

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General
Mandate) เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงิน
ในการพัฒนาโครงการฯโดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 973,990,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาทโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท
(ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
อีกทั้งเห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบ
ริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนจ�ำนวน
ไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private
Placement) โดยจัดสรรให้ Mitsu ในราคาหุน้ ละ 22.00
เพื่อช�ำระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ทั้งนี้ Mitsu
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้น
ออกใหม่ตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต�่ำเนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต�่ำกว่า
ร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของ
หุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วัน
ท�ำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ(ค�ำนวณจากราคา
ตลาดระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่24
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักเท่ากับ 18.95
บาทต่อหุน้ ) ดังนัน้ การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัดครั้งนี้จึงต้องได้รับมติอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน
4ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออก
เสียง
พร้อมเห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบ
ริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนขอ
งบริษัทฯ แบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General Mandate)
จ�ำนวนไม่เกิน 97,399,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00
บาท เพือ่ เสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจ�ำกัด เพือ่ สนับสนุน
ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ และ
เสริมสร้างความสามารถในการบริหารโครงสร้างเงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบ
ริษัทฯ จ�ำนวน 1 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอน
กิจการทั้งหมด (EntireBusiness Transfer) ซึ่งส่งผล
ให้วตั ถุประสงค์ของบริษทั ฯ มีจำ� นวนทัง้ หมดเป็น 34 ข้อ
พร้อมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ
ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เป็นดังต่อไปนี้
“ข้อ 34 ประกอบกิจการโอนหรือรับโอนกิจการ รวมถึง
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจการของบริษทั จ�ำกัดอืน่ หรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดอืน่ ”
อนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ เลข
ที่ 27 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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CHOW จับมือ “ฮาโก้ อิเลคทริค”
ลุยตลาด Solar Rooftop ครบวงจร
ตั้งเป้าติดตั้งฟันรายได้ 800 ลบ. ภายใน 5 ปี

CHOW ปรับแผนขยายธุรกิจพลังงาน ช่วง โควิด-19 ระบาด หันบุกตลาด Solar
Rooftop แบบครบวงจร หลังพบศักยภาพการเติบโตสูง รัฐให้การสนับสนุนตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน จับมือพันธมิตร “ฮาโก้ อิเลคทริค” ผู้เชี่ยวชาญด้าน
อุปกรณ์ไฟฟ้า ลงขันผุดบริษัทลูกบุกตลาดเต็มตัว ตั้งเป้าติดตั้งฟันรายได้ 800 ลบ.
ภายใน 5 ปี

DTC รุกขยายตลาด ‘เวลเนส’
ในจีนรองรับการเติบโตสูง เปิดตัวรีสอร์ทหรู
‘ดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู’

กลุม่ ดุสติ ธานี ขยายธุรกิจน�ำความเป็นไทยออกไปสร้างชือ่ ให้ชาวจีนได้รจู้ กั อย่างต่อเนือ่ ง
โดยล่าสุดได้ประกาศเปิดให้บริการโรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู อย่าง
เป็นทางการ ซึง่ เป็นโรงแรมแบรนด์ดสุ ติ แห่งที่ 10 ในประเทศจีน ตลาดส�ำคัญทีก่ ลุม่ ดุสติ
ธานีก�ำลังขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง
รายงานข่าวจาก บริษัทดุสิตธานี จ�ำกัด (มหาชน) DTC เปิดเผยว่า กลุ่ม
ดุสิตธานีได้เดินหน้าขยายตลาดในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดให้บริการ
โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู ซึ่งอยู่ในเมืองซูโจว อย่างเป็นทางการ
แล้วเมื่อไม่นานมานี้ ส�ำหรับโรงแรมดังกล่าวมีจุดเด่นด้านการให้บริการและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบโจทย์ดา้ นเวลเนสให้ลกู ค้าได้ดแู ลสุขภาพทุกด้านแบบ
องค์รวม รวมถึงท�ำเลที่ตั้งในอุทยานนิเวศน์ซูซันที่อุดมด้วยธรรมชาติอันงดงามในเขตหู
กิว่ ทางภาคตะวันออกของจีน ประกอบด้วยห้องพักและวิลล่าหรูรวม 150 ห้อง รายล้อม
ทะเลสาบบรรยากาศเงียบสงบ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ครบครัน โดยมีไฮไลท์
อย่าง สปาเทวารัณย์ บ่อน�้ำพุร้อน และห้องอาหารที่ให้บริการอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ
เฉพาะส�ำหรับบุคคล
“รีสอร์ทหรูแห่งนีย้ งั ได้ออกแบบแพคเก็จห้องพักพร้อมกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพือ่
ให้ลูกค้าได้เลือกรับบริการตามความชอบหรือความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและ
ความงาม เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ประสบการณ์ดา้ นเวลเนสอย่างเต็มที่ ซึง่ กิจกรรมในแพ็คเกจ
ที่เตรียมไว้มีตั้งแต่กิจกรรมการออกก�ำลังกายในรูปแบบต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพ บ่อน�้ำ
พุรอ้ น ทรีตเม้นต์สปา การนวดแบบต่างๆ ไปจนถึงทรีตเม้นต์การดูแลสุขภาพตามศาสตร์
จีนโบราณ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อเน้นส่งเสริมเวลเนสโดย
เฉพาะอีกด้วย” รายงานข่าวระบุ
และในโอกาสเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการ โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียง
ซู ยังน�ำเสนอแพ็คเกจ “Dusit Experience” ในราคาเริ่มต้นที่ 6,400 บาทต่อคืน ซึ่ง
รวมห้องพักพร้อมกิจกรรมดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม เพื่อให้ลูกค้าภายใน
ประเทศทีเ่ ดินทางมาท�ำธุรกิจ หรือมาท่องเทีย่ วได้สมั ผัสประสบการณ์ดา้ นเวลเนสในราคา
พิเศษไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้ โดยกลุม่ ดุสติ ธานีมนั่ ใจว่า โรงแรมดุสติ ธานี เวลเนส
รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ดุสิต แห่งที่ 10 ในประเทศจีน จะได้
รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีตามแนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจเวลเนสในจีน
รวมถึงโรงแรมยังมีจดุ เด่นด้านท�ำเลทีต่ งั้ ซึง่ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติอนั สวยงาม พร้อมกัน
นี้ ลูกค้าจะยังได้รับบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของ “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่
ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอีกด้วย

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษท
ั เชาว์
สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผูป้ ระกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจ
พลังงานพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผย ว่าในช่วงที่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�ำให้การ
ขยายธุรกิจโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศต้องชลอตัวลง บริษัทฯ จึงได้
ปรับแผนการขยายธุรกิจ โดยหันมาให้ความส�ำคัญกับตลาดในประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Rooftop) หลังจากภาครัฐให้การสนับสนุนแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม 6,000 MW ตั้งแต่ปี 2558
ถึง 2579
“บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสการเติบโตสูงในตลาด Solar Rooftop จึงได้จับมือกับบริษัท
ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและมีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี จัดตั้งบริษัท เชาว์ แอนด์ ฮาโก้
โซลาร์ จ�ำกัด (Chow and Haco Solar Co., Ltd) ร่วมทุนในสัดส่วน 50:50 ขยาย
ธุรกิจ รับเหมาติดตั้งระบบโซลาร์บนหลังคาร่วมกัน”
นายอนาวิล กล่าวต่อว่า บริษทั เชาว์ แอนด์ ฮาโก้ โซลาร์ จ�ำกัด เป็นบริษทั รับเหมาติด
ตัง้ ระบบโซลาร์บนหลังคา ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในธุรกิจเป็นอย่างดี จากประสบการณ์
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วทั้งในและต่างประเทศ มีความ
พร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์ ซึ่งมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการก�ำหนด ในขณะเดียวกันมีทีมงานการตลาดที่
มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายจะมีรายได้ 800 ล้านบาท ภายใน
เวลา 5 ปี
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ACG ส่งซิก Q4/63 ยอดขายฟื้นตัว
รับอานิสงส์ค่ายรถยนต์ฮอนด้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่
บุกตลาดอีโคคาร์

ACG ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า ส่งซิกแนว
โน้มผลงาน Q4/63 ฟื้นตัว รับอานิสงส์ค่ายรถ
ยนต์ฮอนด้า เตรียมเปิดตัว 2 รุ่นใหม่ บุกตลาด
อีโคคาร์ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะจัดขึ้นในช่วง
ปลายปีนี้ พร้อมแคมเปญเดือด! กระตุน้ ยอดขาย
ชิงส่วนแบ่งการตลาด และรักษาความเป็นผูน้ ำ� ใน
ตลาดรถยนต์นั่งโดยรวมได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งได้แก่ ฮอนด้า ซิตี้ อี : เอชอีวี หรือรุ่นไฮบริด
และฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก ในวันที่ 24 พ.ย.นี้
และเตรียมเปิดตัวอีกครั้งในงาน Motor Expo
2020 (มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37) ระหว่างวัน
ที่ 2-13 ธันวาคม 2563 นี้
โดยค่ายรถยนต์ฮอนด้ายังเตรียมจัดแคมเปญ
และโปรโมชัน่ สุดพิเศษมากมาย รวมถึงการจัดโปร
โมชั่นควบคู่กับสถาบันการเงินในการปล่อยสิน
เชื่อ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ผลักดันตลาดรถยนต์
ฟื้นตัวในปลายปี ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

จ�ำนวน 9 สาขา เพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า และพร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างครบ
วงจร ทัง้ บริการก่อนและหลังการขาย ภายใต้ทมี
งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ส�ำหรับการทีค่ า่ ยรถยนต์ฮอนด้า
จะท�ำการเปิดตัวรถยนต์อีโคคาร์ เราเชื่อมั่นว่าจะ
ได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากลูกค้าแน่นอน เนือ่ งจาก
ทีผ่ า่ นมา รถยนต์ฮอนด้าถือเป็นเจ้าตลาดรถยนต์
นั่ง และเทรนด์ของรถยนต์อีโคคาร์ ก�ำลังเป็นที่
ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ”

“แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
ที่ท�ำให้ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ
ตกต�่ำลง แต่ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของฮอนด้าก็ยังคงเพิ่มขึ้นจาก
น า ย ภ า นุ ม า ศ รั ง ค กู ล นุ วั ฒ น์ 27.3% เป็น 28.5% ในส่วนของตลาดรถยนต์นั่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออ และคาดว่าทั้งปีจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม
โตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ขึ้นเป็น 29% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 27% เท่านั้น “ส�ำหรับแนวคิดมาตรการโครงการรถเก่าแลกรถ
(ACG) ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า เปิด ซึ่งเน้นย�้ำถึงความเป็นแบรนด์ชั้นน�ำของฮอนด้า ใหม่ของภาครัฐที่ก�ำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
เผยว่า แนวโน้มผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 4/63 ได้เป็นอย่างดี”
นั้น หากมีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว เชื่อ
ของกลุม่ บริษทั คาดว่าจะฟืน้ ตัวอย่างมีนยั ส�ำคัญ
มั่นว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมา
สอดคล้องกับยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง “หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโค
ฟื้นตัวได้โดยเร็ว เพราะจะท�ำให้เกิดดีมานซ์ของผู้
ปลายปี หลังค่ายรถยนต์ฮอนด้ามีแผนบุกตลาด วิด-19 เริม่ เคลีค่ ลาย ผูบ้ ริโภคเริม่ มีความมัน่ ใจใน ทีต่ อ้ งการเปลีย่ นรถทีแ่ ท้จริงในตลาดออกมา ซึง่
อีโคคาร์ หรือซิตี้คาร์ และได้เปิดตัวและเปิดจอง ภาวะเศรษฐกิจในปีหน้า ท�ำให้ยอดขายเริ่มกลับ จะท�ำให้คา่ ยรถยนต์ได้รบั ประโยชน์อย่างแน่นอน”
รถยนต์สองรุ่นใหม่ ภายใต้ธีม The City Series มาฟื้นตัว โดยปัจจุบันบริษัทฯมีสาขาให้บริการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวในที่สุด
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RS ปูพรม 4-5 ปี (67-68)
รายได้แตะ 1 หมื่นลบ. จากปีนี้คาดท�ำได้ 4 พันลบ.
หลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจใหม่

RS ปูพรม 4-5 ปี (67-68) รายได้แตะ 1 หมืน่ ลบ. จาก
ปีนี้คาดท�ำได้ 4 พันลบ. หลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจใหม่
พร้อม ส่งซิกQ4/63 ผลงานนิวไฮ เล็งออกผลิตภัณฑ์
ใหม่-ขยายช่องทางขายธุรกิจCommerce
นายวิทวัส เวชชกุบุษกร ประธานเจ้า
่ า่ ยการเงิน บริษท
หน้าทีฝ
ั อาร์เอส จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้า
รายได้อีก 4-5 ปีข้างหน้า (67-68) จะแตะที่ระดับ
10,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะท�ำได้ 4,000
ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯมีแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ชัดเจนด้วยการทรานส์ฟอร์มบริษัทฯใหม่น�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบ
การจัดการข้อมูลเข้ามาใช้โดยเฉพาะในธุรกิจธุรกิจ
พาณิชย์ (Commerce) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
สร้างยอดขาย รวมถึงวิเคราะห์กลยุทธ์สินค้าและวิธี
การขายที่ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด และอีก
หนึง่ โมเดลคือการผสมผสาน Entertainmerce ซึง่ ใน
อนาคตจะเห็นรูปแบบที่ครบวงจรมากขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 3-4 ปีข้างหน้าบริษัทฯยังมีแผน
พั ฒ นาสิ น ค้ า ใหม่ ป ระมาณ 100-1,000 SKU/ปี
รวมถึงหาช่องทางตลาดจ�ำหน่ายสินค้าใหม่โดยจะ
มุ่งเน้น Mass market มากขึ้น ทั้งยังขยายช่อง
ทางการจ�ำหน่ายไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบ้านเนื่องจากมองว่ามีพฤติกรรมการบริโภค

คล้ายคลึงกับประเทศไทย ขณะเดียวกันบริษัทฯยัง
มองหาโอกาสในการเข้าซือ้ กิจการ(M&A)ต่อเนือ่ ง ซึง่
ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้บริษัทฯมีการ
เติบโตแบบก้าวกระโดด
ส�ำหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/2563
บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถท�ำสถิติสูงสุดใหม่ได้ โดย
การเติบโตจะมาจากธุรกิจธุรกิจพาณิชย์ (Commerce)
เป็นหลัก โดยไตรมาส2-ไตรมาส3ที่ผ่านมมาธุรกิจ
นี้สามารถสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีโอกาสเห็นการขยาย
ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าเพิ่มอีกผ่านแพลตฟอร์ม
RS Mall และแพลตฟอร์มอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯยัง
เตรียมออกสินค้าใหม่ด้วยเช่นกัน ได้แก่ เครื่องดื่น
รังนก ภายใต้แบรนด์ REJU จ�ำนวน 2 SKU , ผลิต
ภัณณ์อาหารเสริม ภายใต้แบรนด์ Vita Nature Plus
จ�ำนวน 5 SKU และ ผลิตภัณณ์อาหารเสริม ภายใต้
แบรนด์ S.O.M. Nutra Well ส่วนพาร์ทเนอร์โปรดักส์
นั้น บริษัทฯจะพยายามท�ำเพิ่มเป็น 75 SKUต่อเดือน
ภายในไตรมาส4/2563 และปีหน้าคาดว่าจะเห็นเพิ่ม
เป็น 110 SKUต่อเดือน
"นับจาก 5 ปีทไี่ ด้เริม่ ธุรกิจ Commerce จนถึงปัจจุบนั
บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้ามากกว่า 1.5 ล้านราย เบื้อง
ต้นคาดว่าตั้งแต่ปี 2564 จากการน�ำระบบ PDS เข้า
มาพัฒนาระบบเทเลเซลล์ให้ท�ำงานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ จะช่วยให้ฐานลูกค้าเกิดการซือ้ สินค้าซ�ำ้
และสามารถดึงฐานลูกค้าใหม่เข้ามามากขึ้นแตะ 2-3
ล้านรายในอนาคต " นายวิทวัส กล่าว
ด้ า นธุ ร กิ จ ที วี บริ ษั ท ฯได้ น� ำ คอนเทนต์ อ อริ จิ นั ล
(Original Content) มาสร้างใหม่ เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่
แพลตฟอร์มทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ปัจจุบนั
เริม่ ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบนั บริษทั ฯ
อยู่ระหว่างเจรจากับพาร์ทเนอร์ในประเทศจีนและ
ประเทศเวียดนามในการน�ำคอนเทนต์ไปจ�ำหน่าย ซึ่ง
บริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้ส่วนเพิ่มจากจุดนี้ประมาณ
200 ล้านบาทในปีนี้ ลแะปีหน้ามีโอกาสเติบโต 20%
ส่วนธุรกิจเพลง บริษัทฯจะเปิดตัวศิลปินเลือดใหม่
ในรอบหลายปี จาก 3 ค่ายเพลง คือ RoseSound,
Kamikaze และ RSIAM กับดนตรีหลากหลายแนว
ฟังได้ทุกเจเนอเรชั่น ภายใต้โมเดลธุรกิจใหม่ “Music
Star Commerce” ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ศิลปิน เพื่อสอดคล้องกับธุรกิจในเครือ พร้อมท�ำโปร
เจกต์รว่ มกับ Partner ทีเ่ ป็นอันดับต้น ๆ ในใจผูบ้ ริโภค
เพื่อท�ำให้เกิด Content ใหม่ ๆ เช่น การท�ำ Project
“RS X JOOX GENERATION JOOX” ที่น�ำเอาเพลง
ระดับต�ำนานของอาร์เอสมาให้ศิลปินที่อยู่ในกระแส
ปัจจุบันมาตีความใหม่ เป็นต้น
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DHOUSE เผยไตรมาส 4/63
ลูกค้าสนใจเยี่ยมชมโครงการเพิ่ม-ธ.ค.63
เตรียมเปิดโอนโครงการพฤกภิรมย์

BAFS คาดปริมาณเติมน�้ำมันปี64 โต 24-25%
หลังผ่านจุดต�่ำสุดแล้ว พร้อมกระจายเสี่ยง
ลงทุนธุรกิจประกอบรถเติมน�้ำมัน-รถไฟฟ้า-โรงไฟฟ้า

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ BAFS เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าปริมาณเติมน�้ำมันปี 2564 จะแตะที่
ระดับ 2,927 ล้านลิตร หรือเติบโต 24-25% จากปีนี้ที่คาดว่าจะท�ำได้ 2,352 ล้าน
ลิตร สอดคล้องกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์
ไว้ และบริษทั ฯก็คาดว่ารายได้ปหี น้าจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการเติม
น�้ำมันเช่นกัน เนื่องจาก บริษัทฯมองว่าได้ผ่านจุดต�่ำสุดในไตรมาส 2/2563 ที่อยู่
ในช่วงล็อคดาวน์ไปแล้ว
ส�ำหรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจในปี2564 บริษัทฯจะพยายามลดค่าใช้จ่าย รวม
ถึงชะลอการลงทุนทีไ่ ม่จำ� เป็นออกไปก่อนเพือ่ เป็นการรักษากระแสเงินสดไว้ในมือ
ให้มากทีส่ ดุ พร้อมหาแหล่งเงินทุนรองรับเพือ่ สร้างสภาพคล่อง ขณะเดียวกันยัง
มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างผล
ตอบแทนได้ทันทีเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก
ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีแผนเข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งรูปแบบการลงทุนจะมี
ทั้งซื้อกิจการ (M&A) และร่วมทุน (JV) ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับพันทมิตร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปี 2564 ซึ่งบริษัทฯมี
งบลงทุนรองรับเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR)ยังไม่
สามารถประเมินได้ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ นอกเหนือจากนี้บริษัทฯยังมีแผน
ขยายไปยังธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การประกอบรถเติมน�้ำมัน รถไฟฟ้า รถยนต์
ภาคพื้นดิน เป็นต้น
ขณะที่งบลงทุนรวมปี 2564 ไว้ที่ 1,600 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนโครงการขยาย
ระบบท่อขนส่งน�้ำมันสายเหนือไปยังคลังน�้ำมันจังหวัดล�ำปาง มีความคืบหน้า
ก่อสร้างไปแล้วกว่า 97% คาดว่าแล้วเสร็จและเปิดด�ำเนินการในช่วงไตรมาส
3/2564 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมี IRR ที่ 8% ส่วนที่เหลือใช้ลงทุนในโครงการ
คาร์โก้ สุวรรณภูมิเฟส2

่ ริหาร บริษท
นายพงศ์พจน์ เลิศรุง
้ พร ประธานเจ้าหน้าทีบ
ั
ดีเฮ้าส์พัฒนา จ�ำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้น�ำธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิง
พาณิชย์เพือ่ ขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดีย่ ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮม
ออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/63 มีลูกค้าสนใจ
เยีย่ มชมโครงการมากขึน้ ส่งผลให้มยี อดจองคงเหลือรอโอน (Backlog) มูลค่า
รวมประมาณ 58.92 ล้านบาท
“ในเดือนธันวาคมบริษัทเตรียมเปิดโอนโครงการพฤกภิรมย์ โดยมียอดจอง
ปัจจุบันมูลค่าประมาณ 37.93 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ทันที สาเหตุที่มี
ยอดจองเพิม่ ขึน้ คาดว่ามาจาก ช่วงครึง่ ปีแรกทีม่ มี าตรการล็อคดาวน์ ท�ำให้คน
ทีต่ อ้ งการซือ้ บ้านก็มเี วลาพิจารณาการซือ้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ เหมือนเป็นการ
อัน้ ก�ำลังซือ้ หลังปลดล็อกดาวน์ บริษทั ก็มโี ครงการพฤกภิรมย์ ศาลากลาง ไว้
รองรับ ซึ่งเชื่อว่าจะมียอดจองและยอดโอนทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง” นาย
พงศ์พจน์ กล่าว
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าผลประกอบการปีนี้ จะสามารถเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน
พร้อมรักษาอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ระดับ 53-55% และอัตราก�ำไรสุทธิที่ระดับ
22-28%
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ดีลอยท์ เผยปี 63 ประเทศไทยเป็นดาวเด่น
มูลค่าหุ้นไอพีโอรวม 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าห้าประเทศในเซาท์อีสท์เอเชียรวมกัน

ดีลอยท์ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดซึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดทุนในภูมิภาคเซาท์อีสท์เอเชียยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤติและความไม่แน่นอนมากมายในปี
2563 นับตั้งแต่วิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 ความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงผลกระทบจากการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งผลให้ภาพรวมระยะเวลา 10 เดือนครึ่งของ ปี 2563 หุ้นไอพีโอของบริษัทในภูมิภาคจ�ำนวน 100 บริษัท ที่มีการ
เสนอขายต่อสาธารณะ สามารถระดมทุนได้เป็นมูลค่ารวม 6.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ
แม้ว่าจ�ำนวนไอพีโอรวมจะลดลงร้อยละ 38 จาก 161 บริษัท ในปี 2562 และ มูลรวมหุ้นรวมลดลงร้อยละ 12 จาก 7.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่
มูลค่ารวมของตลาดไอพีโอกลับสูงขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับ 25.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 นับเป็นข่าวดีที่ตลาดทุนในเซาท์อีสท์เอเชียยัง
คงมีผลการด�ำเนินงานที่ดี ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน
ประเทศไทยยังคงรัง้ ต�ำแหน่งผูน้ ำ� ทีส่ ามารถระดมทุนได้สงู สุดในตลาดเซาท์อสี ท์เอเชียเป็นปีทสี่ องติดต่อกัน โดย บริษทั เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) ของประเทศไทย อยู่ในต�ำแหน่งที่หนึ่งและสองในกระดานผู้น�ำหุ้นไอพีโอของภูมิ
ภาคเซาท์อีสท์เอเชีย สามารถระดมทุนได้เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 1.27 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามล�ำดับ มูลค่ากว่า
ครึง่ หนึง่ ของมูลค่าหุน้ ไอพีโอรวมทัง้ หมดทีส่ ามารถระดมทุนได้ในตลาดเซาท์อสี ท์เอเชีย และจากการเติบโตต่อเนือ่ งของเศรษฐกิจ ค่าเงินทีม่ คี วาม
แข็งแกร่ง อัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ และสภาพคล่องของเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลให้ไอพีโอในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถระดมทุนได้
มีมูลค่าสูงถึง 3.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ถือเป็น 61% ของทุนที่ระดมได้ในปี 2563 ท�ำให้ประเทศไทย
เป็นดาวเด่นของภูมภิ าค นับเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันทีป่ ระเทศไทยสามารถระดมทุนจากไอพีโอทีเ่ ข้าตลาด ได้สงู กว่า 2 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2558 ที่มีมูลค่าการระดมทุนทะลุ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
นางวิลาสินี กฤษณามระ Disruptive Events Advisory Leader ดีลอยท์
ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดไอพีโอของประเทศไทยมีศักยภาพและแข็งแกร่งมากที่สุดตลาดหนึ่งใน
ภูมภิ าคเซาท์อสี ท์เอเชีย เป็นผลจากความสามารถของบริษทั ของไทยเอง และได้แรงสนับสนุนจาก
นักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจด้านอุปโภคบริโภค ท�ำให้ตลาดไอพีโอในประเทศไทยยังคง
ดึงดูดนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนได้”
ด้านตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซาของมาเลเซีย กลุ่ม Mr D.I.Y. Group (M)
Berhad สามารถระดมทุนได้ 326 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นบริษัทที่
มีมูลค่าในการเข้าตลาดสูงสุดในสามปี ในขณะที่บริษัทเข้าตลาด
ใหม่มีจ�ำนวนลดลงเหลือเพียง 18 บริษัทในปีนี้ เทียบกับ
30 บริษทั ในปีกอ่ น โดยในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซีย สามารถระดมทุนได้มีมูลค่ารวม 481
ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่
มีมูลค่า 447 ล้านเหรียญสหรัฐ
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ดีลอยท์ เผยปี 63 ประเทศไทยเป็นดาวเด่น
มูลค่าหุ้นไอพีโอรวม 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าห้าประเทศในเซาท์อีสท์เอเชียรวมกัน
มร. หว่อง คา ชุน Disruptive
Events Advisory Leader ดี
ลอยท์ มาเลเซี ย กล่ า วว่ า “ตั ว เลข
ปริมาณการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ
ร้อยละ 86% และ 208% ในไตรมาสที่ 2 และ 3
ของปี 2563 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี
ก่อน ปริมาณการซื้อยังคงมีมูลค่าสูง โดยนัก
ลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในหุ้นที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี และ เฮลท์แคร์”
A R E I T , I n c ท รั ส ต ์ เ พื่ อ ก า ร ล ง ทุ น
ในอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ REIT (Real Estate
Investment Trust) บริ ษั ท แรกที่ เ ข้ า
ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ ด้วยมูลค่าหุ้นไอ
พีโอ 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนสิงหาคม
2563 คิดเป็นร้อยละ 31 ของการระดมทุนหุ้น
ไอพีโอในตลาดหลักทรัพย์ของฟิลปิ ปินส์ นอก
เหนือจากบริษทั Converge Information and
Communications Technology Solutions
Inc, ที่สามารถระดมทุนได้ 523 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือร้อยละ 65 ของทุนหุ้นไอพีโอใน
ตลาด
ในปี 2563 มีบริษัท ไอพีโอ จ�ำนวน 46 บริษัท
ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เป็นถือเป็น
จ�ำนวนไอพีโอที่มากที่สุด ในเซาท์อีทส์เอเชีย
ในปี นี้ เป็ น ผลจากการที่ บ ริ ษั ท ขนาดเล็ ก
และขนาดกลาง จ�ำนวนมากที่เข้าตลาด หลัง
จากที่มีการผ่อนคลายกฎระเบียบในการเข้า
ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ในปี 2560
ทางด้านของสิงค์โปร์ Nanofilm Technologies
International Limited (Nanofilm
Technologies) บริษัทสัญชาติสิงค์โปร์ ระดม
ทุนได้ 345 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่ามากทีส่ ดุ ใน
กระดานหลักซึง่ โดยปกติบริษทั ทีค่ รองกระดาน
ในระยะหลังจะเป็น REITs ทีจ่ ดทะเบียนในตลาด
ณ วั น ที่ 1 5 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 3

ตลาดหลักทรัพย์สงิ ค์โปร์ สามารถระดมทุนหุน้
ไอพีโอได้ 852 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก จ�ำนวน
ไอพีโอทีเ่ ข้าตลาดทัง้ หมด 8 บริษทั ซึง่ นอกจาก
Nanofilm Technologies ก็ยังรวมถึง ไอพีโอ
REIT อีก 2 บริษัทในกระดานหลักที่สามารถ
ระดมทุนได้ถึง 479 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีก
5 บริษัทที่ท�ำการซื้อขายบนกระดาน Catalist
ที่สามารถระดมทุนได้ 29 ล้านเหรียญสหรัฐ
เทียบกับ 2.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ จาก
จ�ำนวน 11 ไอพีโอ ในปีที่แล้ว
มิส เท ฮวี ลิง Disruptive Events
Advisory Leader ดีลอยท์ เซาท์
อีสท์ เอเชีย และสิงค์โปร์ พูดถึง ผลก
ระทบของโควิด-19 ทีม่ ตี อ่ ตลาดทุนว่า “ ในช่วง
วิกฤติเช่นนี้ บริษทั ยังสามารถเติบโตได้โดยการ
ปรับโมเดลธุรกิจ ธุรกิจเฮลธ์แคร์ได้ผลกระทบ
ในแง่บวกจากวิกฤติโควิด-19 นักลงทุนเองก็มี
การตอบรับกับตลาดและมีการปรับตัวส�ำหรับ
next normal เราเห็นปริมาณการซื้อขายที่
เพิม่ ขึน้ ในช่วงล็อกดาวน์ เทคโนโลยีมสี ว่ นช่วย
อย่างมาก และการท�ำไอพีโอโรดโชว์แบบเวอร์
ชวล ก็ช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงนักลุงทุน
ได้มากยิ่งขึ้น”
ส� ำ หรั บ บางประเทศ REITs ยั ง คงดึ ง ดู ด
นั ก ลงทุ น ได้ ดี เนื่ อ งจากมี ค วามผั น ผวน
ต�่ำ อัตราเงินปันผลสูงและสามารถเข้าถึง
อสังหาริมทรัพย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูง สถานพยาบาล
รวมถึงสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับ e-commerce
หรือ ดิจิทัลได้ REITs ในเซาท์อีสท์
เอเชีย ยังมีโอกาสสูงในการเติบโต
จากแนวโนมการเติบโตของ
ประชากรและสังคม
เมืองในภูมิภาค
นี้

มิส เท ฮวี ลิง Disruptive Events Advisory
Leader ดีลอยท์ เซาท์อีสท์ เอเชีย และสิงค์
โปร์ เชื่อว่าปี 2564 เซาท์อีทส์ เอเชียก็จะยัง
คงเติบโตต่อไป และตลาดจะกลับตัวเป็นขาขึ้น
ทันทีทมี่ วี คั ซีนป้องกันโควิด-19 ทีป่ ลอดภัยและ
ได้ผล “โควิดท�ำให้บริษัทต่างๆ ต้องทบทวนวิธี
การด�ำเนินธุรกิจและการคาดการณ์การเติบโต
ของธุรกิจ อีกทั้งยังต้องมองหาโอกาสในการ
ระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความ
เติบโตของธุรกิจ เพื่อคงความสามารถแข่งขัน
ต่อไปได้ในสถานการณ์อนั ท้าทายนี้ ถึงโควิดจะ
ยังไม่จบและเราต้องอยู่ในภาวะนี้ต่อไปอีกระยะ
หนึ่ง แต่ตลาดเซาท์อีสท์ เอเชียก็ยังคงมีความ
หลากหลายและน่าดึงดูดส�ำหรับนักลงทุน”
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
ไม่รวมข้อมูล ไอพีโอ ในช่วง 16 พฤศจิกายน ถึง
31 ธันวาคม 2563
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บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย SCBEAI1YA วันที่ 24-27 พ.ย.นี้
สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
นายณรงค์ศก
ั ดิ์ ปลอดมีชย
ั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA
(SCB Fixed Income Enhanced Fund 1YA
: SCBEAI1YA) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อายุ
โครงการประมาณ 1 ปี โดยกองทุนจะลงทุนใน
เงินฝากและตราสารหนี้คุณภาพดีทั้งในและต่าง
ประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการผิดนัด
ช�ำระหนี้ พร้อมทั้งลงทุนในธุรกรรมสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าประเภท Forward โดยมีหุ้นกู้เป็น
ทรัพย์สินอ้างอิง (Bond Forward) เพื่อเพิ่ม
โอกาสสร้างผลตอบแทนมากขึน้ โดยเปิดขายครัง้
เดียวระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 นี้
ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่ำ 1,000,000 บาท
ส�ำหรับ SCBEAI1YA มีกลยุทธ์การลงทุนคล้าย
กองทุนประเภท Term Fund และเพิ่มโอกาส
สร้างผลตอบแทนด้วยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ธุรกรรม Bond Forward ซึ่งพอร์ตการลงทุนจะ
แบ่งการลงทุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลงทุน
ทั้งจ�ำนวนในเงินฝากทั้งในและต่างประเทศและ/
หรือตราสารหนี้คุณภาพดีที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชือ่ ถือระดับลงทุนได้ขนึ้ ไป เพือ่ ลดความ
เสี่ยงด้านการผิดนัดช�ำระหนี้ เมื่อครบก�ำหนด
อายุกองทุนมีโอกาสได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมผล
ตอบแทน ซึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน
ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม
Bond Forward ในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิงตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยคู่
สัญญาและหุ้นกู้อ้างอิงมีอันดับความน่าเชื่อถือ
ระดับลงทุนได้ขึ้นไป โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินต้น
และผลตอบแทนของกองทุนมี 2 กรณี คือ กรณี
ที่ 1) เมื่อถึงวันครบก�ำหนดอายุของธุรกรรมและ
ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช�ำระราคา
และการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบก�ำหนด
อายุของธุรกรรม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะท�ำการ
ช�ำระราคาเป็นเงินสดโดยการหักกลบลบ

หนี้ระหว่างกันตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา
หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) และกองทุนจะ
ช�ำระคืนเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
ในส่วนที่ 1 รวมถึงผลตอบแทนจากการเข้าท�ำ
ธุรกรรม Bond Forward ในส่วนที่ 2 หักด้วยค่า
ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุน กรณีที่ 2) เกิดเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลให้
มีการช�ำระราคาและการส่งมอบหุน้ กูอ้ า้ งอิงก่อน
วันครบก�ำหนดอายุของธุรกรรมตามที่ก�ำหนดไว้
ในสัญญา กองทุนต้องน�ำเงินส่วนที่ 1 มาช�ำระ
เงินให้แก่ธนาคารคู่สัญญาเท่ากับราคาซื้อขายที่
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้า
มี) และธนาคารคู่สัญญาจะส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง
ให้แก่กองทุน
ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้นและผล
ตอบแทนจากส่วนที่ 1 เต็มจ�ำนวน เนื่องจาก
กองทุนอาจต้องน�ำเงินมาช�ำระให้แก่ธนาคารคู่
สัญญา และในส่วนที่เหลืออยู่ กองทุนจะถือจน
ครบก�ำหนดอายุของทรัพย์สนิ และช�ำระให้แก่ผถู้ อื
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของจ�ำนวนหน่วยลงทุน
ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

“ด้วยสภาวะโดยรวมที่ดอกเบี้ยในตลาดอยู่ใน
ระดับต�่ำ กองทุนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่
สามารถการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนทีส่ งู กว่า
กองทุนประเภท Term Fund ซึ่งจุดเด่นของกอง
ทุนนี้เราจะลงทุนในตราสารหนี้ที่อันดับความ
น่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ทั้งพอร์ต
ลงทุน โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทาง credit
ที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�ำระหนี้
ซึง่ นับว่าเป็นกองทุนทีน่ า่ สนใจอีกกองทุนหนึง่ ใน
ช่วงสภาวะผันผวนเช่นนี้ ”นายณรงค์ศักดิ์กล่าว
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มี
การช�ำระราคาและส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวัน
ครบก�ำหนดอายุของธุรกรรม และควรท�ำความ
เข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและ
ความเสี่ ย ง รวมถึ ง ควรขอค� ำ แนะน� ำ เพิ่ ม เติ ม
จากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้
ทุกวันท�ำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขาย
ทุกราย หรือ https://scbam.link/ww3
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ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศยกเว้นให้บริษัท
ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ออกกฎเกณฑ์บางประเภทได้
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการยกเว้นกฎเกณฑ์ที่ไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ส�ำหรับ
บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ส�ำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�ำนักหักบัญชี
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงาน โดยยังสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุน การ
มีตลาดทุนที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส หลีกเลี่ยงการกีดกันการ
แข่งขัน และการลดความเสี่ยงของระบบโดยรวม
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
เตรียมออกประกาศตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ท ในการยกเว้น
กฎเกณฑ์ส�ำหรับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�ำนักหักบัญชี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�ำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ต.ท. โดยให้ยื่นร่างกฎเกณฑ์นั้นต่อส�ำนักงานล่วง
หน้าอย่างน้อย 10 วันท�ำการ พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
ของร่างกฎเกณฑ์ดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) ก่อนน�ำออกใช้
บังคับ ซึ่งสรุปกฎเกณฑ์ที่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ได้แก่
(1) กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดสาระให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า พ.ศ. 2546 หรือกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน หรือส�ำนักงาน หรือ
(2) กฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงโดยยังคงสาระส�ำคัญของกฎเกณฑ์เช่นเดียวกับ
ก่อนการปรับปรุง ในลักษณะการจัดหมวดหมู่ใหม่ หรือเพื่อแก้ไขข้อที่ขาด
ตกบกพร่องระหว่างการยกร่าง
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออก
ประกาศยกเว้นกฎเกณฑ์ดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.
or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=676 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail sarochac@sec.
or.th หรือ sarochat@sec.or.th จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563
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MTC เผยหุ้นกู้ 5 พันลบ.
ขายหมดเกลี้ยงในพริบตา
นายปริทัศน์ เพชรอ�ำไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมือง
ไทย แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า การเสนอ
ขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่า 5 พันล้านบาท แบ่ง
เป็น 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 11 เดือน 7 วัน ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
ขณะที่ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 19 วัน ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตรา
ดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี โดยได้เสนอขายเมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ผล
ปรากฏว่า นักลงทุนให้การตอบรับอย่างคึกคัก สามารถขายได้ครบทั้งจ�ำนวน ตั้งแต่
วันแรกที่เปิดขาย ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
องค์กรอยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
"ผลตอบรับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ
MTC เป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯจะน�ำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการช�ำระคืนเงิน
กู้ชุดเดิมในต้นปีหน้า และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตามภายหลังการ
เสนอขายส่งผลให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถผลักดันการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง"
รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้
ยังคงมีทิศทางที่ดี และจะช่วยสนับสนุนให้ผลงานในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ระดับ 20-25% โดยบริษัทฯ ยังคงเน้นกลยุทธ์ไปที่ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย
การจัดการต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะช่วยรักษา Spread ให้คงที่ โดยเงินทุนใหม่ของบ
ริษัทฯ บางส่วนมาจากเงินกู้ดอกเบี้ยต�่ำ และบางส่วนมาจากการออกหุ้นกู้มีต้นทุนที่
ถูกลงกว่าหุ้นกู้เดิม และคาดว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯภายหลังการเลือกตั้ง
สหรัฐฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรที่คาดว่าจะ
เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากความต้องการในการลงทุนในบริษัทฯที่มีเรทติ้งระดับ
BBB+ ในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น ท�ำให้บริษัทฯ คาดหวังว่า ต้นทุนทางการเงินในช่วง
ปลายปีนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว
ขณะที่การคุมคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการตั้งส�ำรองตามมาตรฐานบัญชี
ฉบับที่ 9 (TFRS9) ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพ
หนี้ โดยจะคุมหนี้เสียไว้ไม่เกินระดับ 2% ตามเป้าที่วางไว้ก่อนหน้า
นี้ ตลอดจนการเร่งผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
Customer Experience เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตใน
ระยะยาวและเพื่อสร้าง Competitive Edge เพื่อรองรับ
การแข่งขันที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ
บริษัทฯ ที่ส�ำคัญ
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อินไซด์ Business
เคทีซีให้สมาชิกเลือกรับโปรสุดคุ้ม

APM พร้อมนักวิเคราะห์

ที่บริดจสโตน เอ.ซี.ที ช่วยผ่อนยาง 1 เดือน

เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างของ

หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิง
่ หรือ RT

"IND" ลุยต่อน�ำเสนอข้อมูล
แก่นักลงทุน จ.เชียงใหม่

กสิกรไทย จับมือ สนจ.
ร่วมพั ฒนาแอปพลิเคชัน "แจ่ม"
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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