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บอร์ด SPCG เคาะลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ใน EEC ก�าลังการผลิต 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 ถอืหุ้นเพิม่เป็น 80% จาก 40% พร้อมอนมุตัิเพิม่
ทุนGeneral Mandate ไม่เกิน 97,399,000 หุ้น ขายPP 
หนุนพัฒนาโครงการฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.วันด ีกญุชรยาคง จลุเจรญิ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด 
(มหาชน) SPCG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณ ะกรรม
การบริษัทฯครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2563 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ป ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบ ริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับใช้ใน
พืน้ทีเ่มอืงใหม่ เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (“EEC”) 
ก�าลงัการผลติตดิตัง้รวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวตัต์ (“โค
รงการฯ”)ซึง่มมีลูค่าการลงทนุไม่เกนิ 23,000 ล้านบาท 
ผ่านบริษัท เซท เอนเนอยี จ�ากัด (“SET Energy”)ซึ่ง
เป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ากัด (“PEA ENCOM”)ซึ่งจัดต้ังโดยการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (“กฟภ.”) เพ่ือด�าเนนิธรุกจิการลงทนุ
ด้านพลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ 
โดยการเข้าลงทุนในโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับ
เคลื่อนให้พื้นที่ EEC ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอน
ต�่า (Low Carbon Society) เป็นเมืองพลังงานสะอาด 
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม สอดคล้องกบัการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวม
ถึงช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน สนับสนุน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
นอกจากนี้การเข้าลงทุนในโครงการฯ จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดของบ
รษิทัฯ โดยการลงทุนในโครงการฯ บริษทัฯอาจพจิารณา
จัดหาเงินทุนในรูปแบบ เงินกู้สถาบันการเงิน (Project 
Finance) ที่ SET Energyการออกหุ้นกู้ และ/หรือ การ
เพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) ที่
บรษิทัฯหากจ�าเป็น ทัง้นี ้จะมกีารเริม่ลงทนุในโครงการฯ 
ต่อเมื่อ SET Energy เข้าท�าลงนามในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ PEA ENCOM ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2563 และบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 15 มกราคม 2564

พร้อมกันน้ี เห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้ารับโอนกิจการ
ทั้งหมด (Entire Business Transfer) (“การโอน
กิจการทั้งหมด”) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์กรุ๊ป จ�ากัด 
(“Mitsu”) ซึ่งถือหุ้นใน SET Energy จ�านวน 400,000 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจ�านวนหุ้นที่
ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะด�าเนิน
การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญจ�านวนไม่เกิน 
81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้
แก่ Mitsu เพื่อช�าระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ที่
บริษทัฯ ได้มา โดยการเข้ารบัโอนกจิการคาดว่าจะเกดิข้ึน
ภายในเดอืนมกราคม 2564 ทัง้นี ้จะเกดิขึน้ภายหลงัจาก 
SET Energyจะต้องเข้าลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ 
PEA ENCOM แล้วเสร็จ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯโดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องในปัจจุบัน เป็นดังต่อไปนี้

• บรษิทัฯ ถอืหุน้สามญัใน SET Energy จ�านวน 400,000 

หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00)
• Mitsu ถอืหุน้สามญัใน SET Energy จ�านวน 400,000 
หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00)
• PEA ENCOM ถือหุ้นสามัญใน SET Energy จ�านวน 
200,000 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ20.00)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน SET Energy หลัง
การเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ
ใน SET Energy ในสัดส่วน 80% และ PEA ENCOM 
ถือ20.0%

การรับโอนกิจก�ารทั้งหมดและก�ารออกและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จะด�าเนินการภายหลังจากท่ีได้รับ
อนุมัติจ�ากที่ประชุมวิส�ามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะ
เกิดขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการตามแผนการ
ลงทุนโครงการฯ ภ่ยในปี 2564 และคาดว่าจะเร่ิมก�า
รก่อสร้างใน ปี 2564 โดยจะลงทุนตามปริมาณความ
ต้องการการใช้ไฟฟ�า้ในพืน้ทีเ่มอืงใหม่น่าอยูอ่จัฉรยิะและ
พื้นที่ 5 ต�าบลในเขตอ�าเภอบ�างละมุง โดยคาดการณ์ที่
จะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมด�าเนินก�ารเชิงพาณิชย์
รวมอย่างน้อย 300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 และจะ
พิจารณาการลงทุนเพิ่มก�าลังผลิตติดตั้งอีก 200 เมกะ
วัตต์ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณใช้ไฟฟ�้าที่คาดก�ารณ์
ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและ
พร้อมด�าเนินก�ารเชิงพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 500 เมกะ
วัตต์ภายในปี 2569 ทั้งนี้บริษัทฯ จะมีการพิจารณา
การลงทุนก่อสร้างตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดัง
กล่าว ในกรณีที่ปริมาณก�ารใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าวมี
การเปลี่ยนแปลง

บอร์ด SPCG เคาะลงทุนโซลาร์ฟาร์มใน EEC 500 MW 

มูลค่า 2.3 หม่ืนลบ. พร้อมเพ่ิมทุน 81.8 ล้านหุ้น ราคา 22บ./หุ้น 

ให้ Mitsu แลกหุ้น SET Energy
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ขณะที่ษัทฯ จะด�าเนินการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง 
Mitsu ถือหุ้นใน SET Energy ร้อยละ40 โดยการรับโอน
กิจก�ารท้ังหมดมีมูลค่ารายการทั้งสิ้น 1,799,600,000 
บาท โดยภายหลังการ รับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว
เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะด�าเนินก�ารออกและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุนสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของ Mitsu เพื่อช�าระมูลค�่า
กิจก�ารทั้งหมดของ Mitsu ที่บริษัทฯ ได้มา

SPCG ระบุต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
ชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
เรื่องทุนจดทะเบียนโดยรายละเอียดการลดทุนมีดังต่อ
ไปนี้

(ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,016,389,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 973,990,000 บาทโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้
ออกจ�าหน่ายจ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท

(ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นอกจากน้ี เห็นชอบให้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอ
งบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนขอ
งบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบ
ริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ทนุดงักล่าว โดยการเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็นการ
เพิ่มทุนส�าหรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้
แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) โดยจัดสรร
ให้Mitsu เพ่ือช�าระมลูค่ากจิการทัง้หมดของ Mitsu และ

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อสนับสนุนความสามารถทางการเงิน
ในการพัฒนาโครงการฯโดยการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 973,990,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียน 1,153,189,000 บาทโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท
(ข) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุน
จดทะเบียน เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน

อีกทั้งเห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบ
ริษทัฯ เพือ่พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้เพิม่ทนุจ�านวน
ไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private 
Placement) โดยจดัสรรให้ Mitsu ในราคาหุน้ละ 22.00 
เพื่อช�าระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu ทั้งนี้ Mitsu 
ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 โดยราคาเสนอขายหุ้น
ออกใหม่ตามท่ีระบไุว้ข้างต้นไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต�่าเนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของ
หุ้นบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วัน
ท�าการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติ(ค�านวณจากราคา
ตลาดระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่24 
พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเท่ากับ 21.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัเท่ากบั 18.95 
บาทต่อหุน้) ดงันัน้ การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่
ทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดครั้งนี้จึงต้องได้รับมติอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 
4ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออก
เสียง

พร้อมเห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบ
ริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนขอ
งบริษัทฯ แบบมอบอ�านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ�านวนไม่เกนิ 97,399,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1.00 
บาท เพือ่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด เพ่ือสนับสนุน
ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการฯ และ
เสรมิสร้างความสามารถในการบรหิารโครงสร้างเงนิทนุ
อย่างมีประสิทธิภาพ

เห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบ
ริษัทฯ จ�านวน 1 ข้อ เพ่ือให้สอดคล้องกับการรับโอน
กิจการทั้งหมด (EntireBusiness Transfer) ซึ่งส่งผล
ให้วัตถุประสงค์ของบรษิทัฯ มจี�านวนทัง้หมดเป็น 34 ข้อ
พร้อมทัง้แก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ 
ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 34 ประกอบกิจการโอนหรือรับโอนกิจการ รวมถึง
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบ
กจิการของบริษทัจ�ากดัอืน่ หรือบริษัทมหาชนจ�ากดัอืน่”

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

บอร์ด SPCG เคาะลงทุนโซลาร์ฟาร์มใน EEC 500 MW 

มูลค่า 2.3 หม่ืนลบ. พร้อมเพ่ิมทุน 81.8 ล้านหุ้น ราคา 22บ./หุ้น 

ให้ Mitsu แลกหุ้น SET Energy
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กลุม่ดสุติธาน ีขยายธรุกจิน�าความเป็นไทยออกไปสร้างชือ่ให้ชาวจนีได้รูจ้กัอย่างต่อเนือ่ง 
โดยล่าสุดได้ประกาศเปิดให้บริการโรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู อย่าง
เป็นทางการ ซึง่เป็นโรงแรมแบรนด์ดสิุตแห่งท่ี 10 ในประเทศจนี ตลาดส�าคญัท่ีกลุม่ดสุติ
ธานีก�าลังขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายงานข่าวจาก บริษัทดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) DTC เปิดเผยว่า กลุ่ม
ดุสิตธานีได้เดินหน้าขยายตลาดในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้เปิดให้บริการ 
โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู ซึ่งอยู่ในเมืองซูโจว อย่างเป็นทางการ
แล้วเมื่อไม่นานมานี้ ส�าหรับโรงแรมดังกล่าวมีจุดเด่นด้านการให้บริการและสิ่งอ�านวย
ความสะดวกทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบโจทย์ด้านเวลเนสให้ลกูค้าได้ดแูลสขุภาพทกุด้านแบบ
องค์รวม รวมถึงท�าเลที่ตั้งในอุทยานนิเวศน์ซูซันที่อุดมด้วยธรรมชาติอันงดงามในเขตหู
กิว่ทางภาคตะวนัออกของจีน ประกอบด้วยห้องพกัและวลิล่าหรรูวม 150 ห้อง รายล้อม
ทะเลสาบบรรยากาศเงียบสงบ พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีครบครัน โดยมีไฮไลท์
อย่าง สปาเทวารัณย์ บ่อน�้าพุร้อน และห้องอาหารที่ให้บริการอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ
เฉพาะส�าหรับบุคคล
 
“รสีอร์ทหรแูห่งนีย้งัได้ออกแบบแพคเก็จห้องพกัพร้อมกจิกรรมหลากหลายรปูแบบ เพือ่
ให้ลูกค้าได้เลือกรับบริการตามความชอบหรือความต้องการด้านการดูแลสุขภาพและ
ความงาม เพือ่ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ด้านเวลเนสอย่างเตม็ที ่ซึง่กิจกรรมในแพค็เกจ
ที่เตรียมไว้มีตั้งแต่กิจกรรมการออกก�าลังกายในรูปแบบต่างๆ อาหารเพื่อสุขภาพ บ่อน�้า
พรุ้อน ทรตีเม้นต์สปา การนวดแบบต่างๆ ไปจนถงึทรตีเม้นต์การดแูลสขุภาพตามศาสตร์
จีนโบราณ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ออกแบบมาเพ่ือเน้นส่งเสริมเวลเนสโดย
เฉพาะอีกด้วย” รายงานข่าวระบุ 

และในโอกาสเฉลิมฉลองการเปิดให้บริการ โรงแรมดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียง
ซู ยังน�าเสนอแพ็คเกจ “Dusit Experience” ในราคาเริ่มต้นที่ 6,400 บาทต่อคืน ซึ่ง
รวมห้องพักพร้อมกิจกรรมดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม เพื่อให้ลูกค้าภายใน
ประเทศทีเ่ดนิทางมาท�าธุรกิจ หรือมาท่องเทีย่วได้สมัผสัประสบการณ์ด้านเวลเนสในราคา
พเิศษไปจนถงึ 31 ธันวาคม 2563 นี ้ โดยกลุ่มดสุติธานมีัน่ใจว่า โรงแรมดสุติธานี เวลเนส 
รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์ดุสิต แห่งที่ 10 ในประเทศจีน จะได้
รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีตามแนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจเวลเนสในจีน 
รวมถงึโรงแรมยังมจีดุเด่นด้านท�าเลทีต้ั่งซึง่อยูท่่ามกลางธรรมชาติอนัสวยงาม พร้อมกนั
นี้ ลูกค้าจะยังได้รับบริการที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของ “ดุสิตธานี” ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่
ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอีกด้วย

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 
    
นายอนาวลิ จริธรรมศริ ิประธานกรรมการบรหิาร บริษทั เชาว์ 
สตีล อินดัสทรี ้จ�ากดั (มหาชน) หรือ CHOW ผูป้ระกอบธุรกิจผลติ
และจ�าหน่ายผลติภัณฑ์เหลก็แท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธรุกิจ
พลังงานพลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผย ว่าในช่วงที่ประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้การ
ขยายธุรกิจโรงฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในต่างประเทศต้องชลอตัวลง บริษัทฯ จึงได้
ปรับแผนการขยายธุรกิจ โดยหันมาให้ความส�าคัญกับตลาดในประเทศเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
Rooftop) หลังจากภาครัฐให้การสนับสนุนแผนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างต่อเนื่อง ตามแผนพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่ม 6,000 MW ตั้งแต่ปี 2558 
ถึง 2579  

“บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสการเติบโตสูงในตลาด Solar Rooftop จึงได้จับมือกับบริษัท 
ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและมีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี จัดตั้งบริษัท เชาว์ แอนด์ ฮาโก้  
โซลาร์ จ�ากัด (Chow and Haco Solar Co., Ltd) ร่วมทุนในสัดส่วน 50:50 ขยาย
ธุรกิจ รับเหมาติดตั้งระบบโซลาร์บนหลังคาร่วมกัน”  
  
นายอนาวลิ กล่าวต่อว่า บรษิทั เชาว์ แอนด์ ฮาโก้  โซลาร์ จ�ากดั เป็นบริษทัรบัเหมาติด
ต้ังระบบโซลาร์บนหลงัคา ทีม่คีวามเชีย่วชาญในธรุกจิเป็นอย่างดี จากประสบการณ์
ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วทั้งในและต่างประเทศ มีความ
พร้อมท้ังบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซลาร์ ซึ่งมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการก�าหนด ในขณะเดียวกันมีทีมงานการตลาดที่
มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายจะมีรายได้ 800 ล้านบาท ภายใน
เวลา 5 ปี

CHOW จับมือ “ฮาโก้ อิเลคทริค” 

ลุยตลาด Solar Rooftop ครบวงจร  

ตั้งเป้าติดตั้งฟันรายได้ 800 ลบ. ภายใน 5 ปี 

DTC รุกขยายตลาด ‘เวลเนส’ 

ในจีนรองรับการเติบโตสูง เปิดตัวรีสอร์ทหรู 

‘ดุสิตธานี เวลเนส รีสอร์ท ซูโจว เจียงซู’
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ACG ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า ส่งซิกแนว
โน้มผลงาน Q4/63 ฟื้นตัว รับอานิสงส์ค่ายรถ
ยนต์ฮอนด้า เตรียมเปิดตัว 2 รุ่นใหม่ บุกตลาด
อีโคคาร์ ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะจัดขึ้นในช่วง
ปลายปีนี ้พร้อมแคมเปญเดอืด! กระตุน้ยอดขาย 
ชงิส่วนแบ่งการตลาด และรกัษาความเป็นผูน้�าใน
ตลาดรถยนต์นั่งโดยรวมได้อย่างต่อเนื่อง

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออ
โตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
(ACG) ดีลเลอร์รายใหญ่รถยนต์ฮอนด้า เปิด
เผยว่า แนวโน้มผลการด�าเนนิงานในไตรมาส 4/63 
ของกลุม่บรษิทัคาดว่าจะฟ้ืนตัวอย่างมนียัส�าคญั 
สอดคล้องกับยอดขายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง
ปลายปี หลังค่ายรถยนต์ฮอนด้ามีแผนบุกตลาด
อีโคคาร์ หรือซิตี้คาร์ และได้เปิดตัวและเปิดจอง
รถยนต์สองรุ่นใหม่ ภายใต้ธีม The City Series 

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 
และโปรโมชัน่สดุพเิศษมากมาย รวมถงึการจดัโปร
โมชั่นควบคู่กับสถาบันการเงินในการปล่อยสิน
เชื่อ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ผลักดันตลาดรถยนต์
ฟื้นตัวในปลายปี ซึ่งมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับ
จากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

“แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
ที่ท�าให้ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ
ตกต�่าลง แต่ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของฮอนด้าก็ยังคงเพิ่มขึ้นจาก 
27.3% เป็น 28.5% ในส่วนของตลาดรถยนต์นั่ง 
และคาดว่าทั้งปีจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม
ขึ้นเป็น 29% จากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 27% เท่านั้น 
ซึ่งเน้นย�้าถึงความเป็นแบรนด์ชั้นน�าของฮอนด้า
ได้เป็นอย่างดี”

“หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโค
วดิ-19 เริม่เคลีค่ลาย ผูบ้รโิภคเริม่มคีวามมัน่ใจใน
ภาวะเศรษฐกิจในปีหน้า ท�าให้ยอดขายเริ่มกลับ
มาฟื้นตัว โดยปัจจุบันบริษัทฯมีสาขาให้บริการ

จ�านวน 9 สาขา เพื่อรองรับความต้องการของ
ลูกค้า และพร้อมให้บริการลูกค้าได้อย่างครบ
วงจร ทัง้บรกิารก่อนและหลงัการขาย ภายใต้ทมี
งานทีม่คีณุภาพ ส�าหรบัการทีค่่ายรถยนต์ฮอนด้า 
จะท�าการเปิดตัวรถยนต์อีโคคาร์ เราเชื่อมั่นว่าจะ
ได้รบัการตอบรบัทีด่จีากลูกค้าแน่นอน เนือ่งจาก
ทีผ่่านมา รถยนต์ฮอนด้าถอืเป็นเจ้าตลาดรถยนต์
นั่ง และเทรนด์ของรถยนต์อีโคคาร์ ก�าลังเป็นท่ี
ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ”

“ส�าหรบัแนวคดิมาตรการโครงการรถเก่าแลกรถ
ใหม่ของภาครัฐที่ก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
นั้น หากมีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว เช่ือ
มั่นว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมา
ฟื้นตัวได้โดยเร็ว เพราะจะท�าให้เกิดดีมานซ์ของผู้
ทีต้่องการเปล่ียนรถทีแ่ท้จรงิในตลาดออกมา ซึง่
จะท�าให้ค่ายรถยนต์ได้รบัประโยชน์อย่างแน่นอน” 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวในที่สุด

ACG ส่งซิก Q4/63 ยอดขายฟื้นตัว 

รับอานิสงส์ค่ายรถยนต์ฮอนด้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่

บุกตลาดอีโคคาร์
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RS ปพูรม 4-5 ปี (67-68) รายได้แตะ 1 หมืน่ลบ. จาก

ปีนี้คาดท�าได้ 4 พันลบ. หลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจใหม่ 

พร้อม ส่งซิกQ4/63 ผลงานนิวไฮ เล็งออกผลิตภัณฑ์

ใหม่-ขยายช่องทางขายธุรกิจCommerce

นายวิทวัส เวชชกุบุษกร ประธานเจ้า
หนา้ทีฝ่า่ยการเงนิ บรษิทั อารเ์อส จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ RS เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้า

รายได้อีก 4-5 ปีข้างหน้า (67-68) จะแตะที่ระดับ 

10,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะท�าได้ 4,000 

ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯมีแนวทางการด�าเนิน

ธุรกิจที่ชัดเจนด้วยการทรานส์ฟอร์มบริษัทฯใหม่น�า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบ

การจัดการข้อมูลเข้ามาใช้โดยเฉพาะในธุรกิจธุรกิจ

พาณิชย์ (Commerce) ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

สร้างยอดขาย รวมถึงวิเคราะห์กลยุทธ์สินค้าและวิธี

การขายท่ีตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าได้มากท่ีสุด และอีก

หนึง่โมเดลคอืการผสมผสาน Entertainmerce ซึง่ใน

อนาคตจะเห็นรูปแบบที่ครบวงจรมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 3-4 ปีข้างหน้าบริษัทฯยังมีแผน

พัฒนาสินค้าใหม่ประมาณ 100-1,000 SKU/ปี 

รวมถึงหาช่องทางตลาดจ�าหน่ายสินค้าใหม่โดยจะ

มุ่งเน้น Mass market มากขึ้น ทั้งยังขยายช่อง

ทางการจ�าหน่ายไปยงัต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศ

เพื่อนบ้านเนื่องจากมองว่ามีพฤติกรรมการบริโภค

คล้ายคลึงกับประเทศไทย ขณะเดียวกันบริษัทฯยัง

มองหาโอกาสในการเข้าซือ้กจิการ(M&A)ต่อเนือ่ง ซึง่

ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทฯมีการ

เติบโตแบบก้าวกระโดด

ส�าหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/2563 

บริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถท�าสถิติสูงสุดใหม่ได้ โดย

การเตบิโตจะมาจากธรุกจิธรุกจิพาณชิย์ (Commerce) 

เป็นหลัก โดยไตรมาส2-ไตรมาส3ที่ผ่านมมาธุรกิจ

นี้สามารถสร้างการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งไตรมาสสุดท้ายของปีนี้มีโอกาสเห็นการขยาย

ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มอีกผ่านแพลตฟอร์ม 

RS Mall และแพลตฟอร์มอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯยัง

เตรียมออกสินค้าใหม่ด้วยเช่นกัน ได้แก่ เคร่ืองด่ืน

รังนก ภายใต้แบรนด์ REJU จ�านวน 2 SKU , ผลิต

ภัณณ์อาหารเสริม ภายใต้แบรนด์ Vita Nature Plus 

จ�านวน 5 SKU และ ผลิตภัณณ์อาหารเสริม ภายใต้

แบรนด์ S.O.M. Nutra Well ส่วนพาร์ทเนอร์โปรดกัส์

นั้น บริษัทฯจะพยายามท�าเพิ่มเป็น 75 SKUต่อเดือน 

ภายในไตรมาส4/2563 และปีหน้าคาดว่าจะเห็นเพิ่ม

เป็น 110 SKUต่อเดือน

"นบัจาก 5 ปีทีไ่ด้เริม่ธรุกิจ Commerce จนถงึปัจจบัุน

บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้ามากกว่า 1.5 ล้านราย เบื้อง

ต้นคาดว่าตั้งแต่ปี 2564 จากการน�าระบบ PDS เข้า

มาพัฒนาระบบเทเลเซลล์ให้ท�างานได้อย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ จะช่วยให้ฐานลกูค้าเกดิการซือ้สนิค้าซ�า้ 

และสามารถดึงฐานลูกค้าใหม่เข้ามามากขึ้นแตะ 2-3 

ล้านรายในอนาคต " นายวิทวัส กล่าว

ด้านธุรกิจทีวี บริษัทฯได้น�าคอนเทนต์ออริจินัล 

(Original Content) มาสร้างใหม่ เพื่อจ�าหน่ายให้แก่

แพลตฟอร์มทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ปัจจบุนั

เร่ิมได้รับความนยิมเป็นอย่างมาก โดยปัจจบุนับรษิทัฯ

อยู่ระหว่างเจรจากับพาร์ทเนอร์ในประเทศจีนและ

ประเทศเวียดนามในการน�าคอนเทนต์ไปจ�าหน่าย 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�าโปร

เจกต์ร่วมกบั Partner ทีเ่ป็นอนัดบัต้น ๆ  ในใจผูบ้ริโภค 

เพื่อท�าให้เกิด Content ใหม่ ๆ เช่น การท�า Project 

“RS X JOOX GENERATION JOOX” ที่น�าเอาเพลง

ระดับต�านานของอาร์เอสมาให้ศิลปินที่อยู่ในกระแส

ปัจจุบันมาตีความใหม่ เป็นต้น

RS ปูพรม 4-5 ปี (67-68) 

รายได้แตะ 1 หม่ืนลบ. จากปีน้ีคาดท�าได้ 4 พันลบ. 

หลังทรานส์ฟอร์มธุรกิจใหม่
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นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ BAFS เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าปริมาณเติมน�้ามันปี 2564 จะแตะที่
ระดับ 2,927 ล้านลิตร หรือเติบโต 24-25% จากปีนี้ที่คาดว่าจะท�าได้ 2,352 ล้าน
ลิตร สอดคล้องกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์
ไว้ และบรษิทัฯกค็าดว่ารายได้ปีหน้าจะเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกบัปรมิาณการเตมิ
น�้ามันเช่นกัน เนื่องจาก บริษัทฯมองว่าได้ผ่านจุดต�่าสุดในไตรมาส 2/2563 ที่อยู่
ในช่วงล็อคดาวน์ไปแล้ว 

ส�าหรับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจในปี2564  บริษัทฯจะพยายามลดค่าใช้จ่าย รวม
ถงึชะลอการลงทนุทีไ่ม่จ�าเป็นออกไปก่อนเพือ่เป็นการรักษากระแสเงนิสดไว้ในมอื
ให้มากท่ีสุด พร้อมหาแหล่งเงนิทุนรองรับเพือ่สร้างสภาพคล่อง ขณะเดยีวกนัยงั
มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่สามารถสร้างผล
ตอบแทนได้ทันทีเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก  

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีแผนเข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า ซ่ึงรูปแบบการลงทุนจะมี
ทั้งซื้อกิจการ (M&A) และร่วมทุน (JV) ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับพันทมิตร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปี 2564 ซึ่งบริษัทฯมี
งบลงทุนรองรับเปน็ทีเ่รียบรอ้ยแล้ว สว่นผลตอบแทนจากการลงทุน(IRR)ยงัไม่
สามารถประเมินได้ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ นอกเหนือจากนี้บริษัทฯยังมีแผน
ขยายไปยังธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การประกอบรถเติมน�้ามัน รถไฟฟ้า รถยนต์
ภาคพื้นดิน เป็นต้น 

ขณะที่งบลงทุนรวมปี 2564  ไว้ที่  1,600 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนโครงการขยาย
ระบบท่อขนส่งน�้ามันสายเหนือไปยังคลังน�้ามันจังหวัดล�าปาง  มีความคืบหน้า
ก่อสร้างไปแล้วกว่า 97% คาดว่าแล้วเสร็จและเปิดด�าเนินการในช่วงไตรมาส 
3/2564 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมี IRR ท่ี 8% ส่วนท่ีเหลือใช้ลงทุนในโครงการ
คาร์โก้ สุวรรณภูมิเฟส2

นายพงศ์พจน ์เลศิรุง้พร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั 
ดีเฮ้าส์พัฒนา จ�ากัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้น�าธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทท่ีอยู่อาศัยและเชิง

พาณชิย์เพือ่ขายหลากหลายรปูแบบ อาทิ บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โฮม

ออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/63 มีลูกค้าสนใจ

เยีย่มชมโครงการมากขึน้ ส่งผลให้มยีอดจองคงเหลอืรอโอน (Backlog) มลูค่า

รวมประมาณ 58.92 ล้านบาท

“ในเดือนธันวาคมบริษัทเตรียมเปิดโอนโครงการพฤกภิรมย์ โดยมียอดจอง

ปัจจุบันมูลค่าประมาณ 37.93 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ทันที สาเหตุที่มี

ยอดจองเพิม่ขึน้คาดว่ามาจาก ช่วงครึง่ปีแรกท่ีมมีาตรการลอ็คดาวน์ ท�าให้คน

ท่ีต้องการซ้ือบ้านกม็เีวลาพจิารณาการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัมากขึน้ เหมอืนเป็นการ

อ้ันก�าลังซ้ือ หลังปลดล็อกดาวน์ บรษิทักม็โีครงการพฤกภริมย์ ศาลากลาง ไว้

รองรับ ซึ่งเชื่อว่าจะมียอดจองและยอดโอนทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง” นาย

พงศ์พจน์ กล่าว

ท้ังนี้ บริษัทเชื่อว่าผลประกอบการปีนี้ จะสามารถเติบโตใกล้เคียงกับปีก่อน 

พร้อมรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นที่ระดับ 53-55% และอัตราก�าไรสุทธิที่ระดับ 

22-28%

DHOUSE เผยไตรมาส 4/63 

ลูกค้าสนใจเยี่ยมชมโครงการเพิ่ม-ธ.ค.63 

เตรียมเปิดโอนโครงการพฤกภิรมย์

BAFS คาดปริมาณเติมน�้ามันปี64 โต 24-25%  

หลังผ่านจุดต�่าสุดแล้ว พร้อมกระจายเสี่ยง 

ลงทุนธุรกิจประกอบรถเติมน�้ามัน-รถไฟฟ้า-โรงไฟฟ้า   
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ดีลอยท์ได้เปิดเผยข้อมูลล่าสุดซึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดทุนในภูมิภาคเซาท์อีสท์เอเชียยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤติและความไม่แน่นอนมากมายในปี 

2563 นับตั้งแต่วิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 ความตึงเครียดในสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงผลกระทบจากการ

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ  ส่งผลให้ภาพรวมระยะเวลา 10 เดือนครึ่งของ ปี 2563 หุ้นไอพีโอของบริษัทในภูมิภาคจ�านวน 100 บริษัท ที่มีการ

เสนอขายต่อสาธารณะ สามารถระดมทุนได้เป็นมูลค่ารวม 6.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

 

แม้ว่าจ�านวนไอพีโอรวมจะลดลงร้อยละ 38 จาก 161 บริษัท ในปี 2562 และ มูลรวมหุ้นรวมลดลงร้อยละ 12 จาก 7.34 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่

มูลค่ารวมของตลาดไอพีโอกลับสูงขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับ 25.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 นับเป็นข่าวดีที่ตลาดทุนในเซาท์อีสท์เอเชียยัง

คงมีผลการด�าเนินงานที่ดี ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวน

 

ประเทศไทยยังคงร้ังต�าแหน่งผูน้�าท่ีสามารถระดมทนุได้สูงสดุในตลาดเซาท์อีสท์เอเชยีเป็นปีท่ีสองตดิต่อกนั โดย  บรษิทั เซน็ทรลั รีเทล คอร์ปอเรช่ัน 

จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ของประเทศไทย อยู่ในต�าแหน่งที่หนึ่งและสองในกระดานผู้น�าหุ้นไอพีโอของภูมิ

ภาคเซาท์อีสท์เอเชีย สามารถระดมทุนได้เป็นจ�านวนเงินรวม 1.77 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ 1.27 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามล�าดับ   มูลค่ากว่า

ครึง่หนึง่ของมลูค่าหุน้ไอพีโอรวมทัง้หมดทีส่ามารถระดมทนุได้ในตลาดเซาท์อีสท์เอเชยี และจากการเตบิโตต่อเนือ่งของเศรษฐกจิ  ค่าเงนิทีม่คีวาม

แข็งแกร่ง  อตัราดอกเบีย้ต�า่  และสภาพคล่องของเศรษฐกจิในประเทศ ส่งผลให้ไอพโีอในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยสามารถระดมทุนได้

มีมูลค่าสูงถึง 3.94 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  ถือเป็น 61% ของทุนที่ระดมได้ในปี 2563 ท�าให้ประเทศไทย

เป็นดาวเด่นของภมูภิาค นบัเป็นปีที ่4 ติดต่อกนัทีป่ระเทศไทยสามารถระดมทุนจากไอพโีอทีเ่ข้าตลาด ได้สงูกว่า 2 พนัล้านเหรยีญ

สหรัฐ  และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2558 ที่มีมูลค่าการระดมทุนทะลุ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นางวิลาสินี กฤษณามระ  Disruptive Events Advisory Leader ดีลอยท์ 
ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดไอพีโอของประเทศไทยมีศักยภาพและแข็งแกร่งมากที่สุดตลาดหนึ่งใน

ภมูภิาคเซาท์อสีท์เอเชยี  เป็นผลจากความสามารถของบรษิทัของไทยเอง และได้แรงสนบัสนนุจาก

นักลงทุนที่มีความสนใจในธุรกิจด้านอุปโภคบริโภค  ท�าให้ตลาดไอพีโอในประเทศไทยยังคง

ดึงดูดนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนได้” 

 

ด้านตลาดหลักทรัพย์เบอร์ซาของมาเลเซีย  กลุ่ม Mr D.I.Y. Group (M) 

Berhad สามารถระดมทุนได้ 326 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือเป็นบริษัทที่

มีมูลค่าในการเข้าตลาดสูงสุดในสามปี ในขณะที่บริษัทเข้าตลาด

ใหม่มีจ�านวนลดลงเหลือเพียง 18 บริษัทในปีนี้ เทียบกับ 

30 บรษัิท ในปีก่อน  โดยในปี 2563 ตลาดหลักทรพัย์

มาเลเซีย สามารถระดมทุนได้มีมูลค่ารวม 481 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่

มีมูลค่า 447 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ดีลอยท์ เผยปี 63 ประเทศไทยเป็นดาวเด่น 

มูลค่าหุ้นไอพีโอรวม 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าห้าประเทศในเซาท์อีสท์เอเชียรวมกัน
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มร. หว่อง คา ชุน  Disruptive 
Events Advisory Leader ดี
ลอยท์ มาเลเซีย กล่าวว่า “ตัวเลข

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 งทุ น

ในอสังหาริมทรัพย์ REIT (Real Estate 

Investment Trust) บริษัทแรกที่ เข ้ า

ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ ด้วยมูลค่าหุ้นไอ

พีโอ 255 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเดือนสิงหาคม 

2563 คิดเป็นร้อยละ 31 ของการระดมทุนหุ้น

ไอพโีอในตลาดหลกัทรพัย์ของฟิลปิปินส์  นอก

เหนอืจากบรษิทั Converge Information and 

Communications Technology Solutions 

Inc, ที่สามารถระดมทุนได้ 523 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือร้อยละ 65 ของทุนหุ้นไอพีโอใน

ตลาด 

 

ในปี 2563 มีบริษัท ไอพีโอ จ�านวน 46 บริษัท

ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เป็นถือเป็น

จ�านวนไอพีโอที่มากที่สุด ในเซาท์อีทส์เอเชีย

ในปีน้ี  เป็นผลจากการที่บริษัทขนาดเล็ก 

และขนาดกลาง จ�านวนมากที่เข้าตลาด หลัง

จากที่มีการผ่อนคลายกฎระเบียบในการเข้า

ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ในปี 2560

 

ทางด้านของสงิค์โปร์ Nanofilm Technologies 

Internat iona l  L imi ted (Nanofi lm 

Technologies) บริษัทสัญชาติสิงค์โปร์ ระดม

ทนุได้ 345 ล้านเหรียญสหรฐั ถอืว่ามากท่ีสดุใน

กระดานหลกัซึง่โดยปกตบิรษิทัทีค่รองกระดาน

ในระยะหลงัจะเป็น REITs ทีจ่ดทะเบยีนในตลาด  

 

ณ  วั นที่  1 5  พฤศจิ ก ายน  2 563 

ตลาดหลกัทรพัย์สงิค์โปร์ สามารถระดมทนุหุน้

ไอพีโอได้ 852 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก จ�านวน 

ไอพโีอทีเ่ข้าตลาดทัง้หมด 8 บรษัิท ซึง่นอกจาก  

Nanofilm Technologies ก็ยังรวมถึง ไอพีโอ 

REIT อีก 2 บริษัทในกระดานหลักท่ีสามารถ

ระดมทุนได้ถึง 479 ล้านเหรียญสหรัฐ และอีก 

5 บริษัทที่ท�าการซื้อขายบนกระดาน Catalist 

ที่สามารถระดมทุนได้ 29 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เทียบกับ 2.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ จาก

จ�านวน 11 ไอพีโอ ในปีที่แล้ว

 

มสิ เท ฮว ีลงิ Disruptive Events 
Advisory Leader ดลีอยท ์เซาท์
อีสท ์เอเชีย และสงิคโ์ปร ์พดูถงึ ผลก

ระทบของโควดิ-19 ทีม่ต่ีอตลาดทนุว่า “ ในช่วง

วกิฤติเช่นนี ้บริษทัยงัสามารถเตบิโตได้โดยการ

ปรับโมเดลธุรกิจ  ธุรกิจเฮลธ์แคร์ได้ผลกระทบ

ในแง่บวกจากวิกฤตโิควิด-19  นกัลงทุนเองกม็ี

การตอบรับกับตลาดและมีการปรับตัวส�าหรับ 

next normal  เราเห็นปริมาณการซ้ือขายท่ี

เพิม่ขึน้ในช่วงลอ็กดาวน์  เทคโนโลยมีีส่วนช่วย

อย่างมาก และการท�าไอพีโอโรดโชว์แบบเวอร์

ชวล ก็ช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงนักลุงทุน

ได้มากยิ่งขึ้น”

 

ส�าหรับบางประเทศ REITs ยังคงดึงดูด

นักลงทุนได ้ดี  เ น่ืองจากมีความผันผวน

ต�่า  อัตราเงินปันผลสูงและสามารถเข้าถึง

อสงัหารมิทรพัย์ท่ีมีคณุภาพสูง สถานพยาบาล 

รวมถึงสินทรัพย์ท่ีเกี่ยวกับ 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

ทนัททีีม่วีคัซนีป้องกนัโควดิ-19 ท่ีปลอดภยัและ

ได้ผล “โควิดท�าให้บริษัทต่างๆ ต้องทบทวนวิธี

การด�าเนินธุรกิจและการคาดการณ์การเติบโต

ของธุรกิจ  อีกทั้งยังต้องมองหาโอกาสในการ

ระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความ

เติบโตของธุรกิจ เพื่อคงความสามารถแข่งขัน

ต่อไปได้ในสถานการณ์อนัท้าทายนี ้ ถึงโควดิจะ

ยังไม่จบและเราต้องอยู่ในภาวะนี้ต่อไปอีกระยะ

หนึ่ง แต่ตลาดเซาท์อีสท์ เอเชียก็ยังคงมีความ

หลากหลายและน่าดึงดูดส�าหรับนักลงทุน”

 

หมายเหต ุ: ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤศจกิายน 2563 

ไม่รวมข้อมลู ไอพโีอ ในช่วง 16 พฤศจกิายน ถงึ 

31 ธันวาคม 2563

ดีลอยท์ เผยปี 63 ประเทศไทยเป็นดาวเด่น 

มูลค่าหุ้นไอพีโอรวม 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ สูงกว่าห้าประเทศในเซาท์อีสท์เอเชียรวมกัน
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นายณรงคศ์กัดิ ์ปลอดมชียั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จ�ากดั 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิด

ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA 

(SCB Fixed Income Enhanced Fund 1YA 

: SCBEAI1YA) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อายุ

โครงการประมาณ 1 ปี โดยกองทุนจะลงทุนใน

เงินฝากและตราสารหนี้คุณภาพดีทั้งในและต่าง

ประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการผิดนัด

ช�าระหนี้ พร้อมทั้งลงทุนในธุรกรรมสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าประเภท Forward โดยมีหุ้นกู้เป็น

ทรัพย์สินอ้างอิง (Bond Forward) เพื่อเพ่ิม

โอกาสสร้างผลตอบแทนมากขึน้ โดยเปิดขายครัง้

เดียวระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 นี้ 

ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่า 1,000,000 บาท  

ส�าหรับ SCBEAI1YA มีกลยุทธ์การลงทุนคล้าย

กองทุนประเภท Term Fund และเพิ่มโอกาส

สร้างผลตอบแทนด้วยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน

ธุรกรรม Bond Forward ซึ่งพอร์ตการลงทุนจะ

แบ่งการลงทุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลงทุน

ทั้งจ�านวนในเงินฝากทั้งในและต่างประเทศและ/

หรือตราสารหนี้คุณภาพดีที่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชือ่ถอืระดบัลงทนุได้ขึน้ไป เพือ่ลดความ

เส่ียงด้านการผิดนัดช�าระหน้ี เมื่อครบก�าหนด

อายุกองทุนมีโอกาสได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมผล

ตอบแทน ซึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน  

ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม 

Bond Forward ในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิงตาม

รายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น โดยคู่

สัญญาและหุ้นกู้อ้างอิงมีอันดับความน่าเชื่อถือ

ระดับลงทุนได้ขึ้นไป โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินต้น

และผลตอบแทนของกองทุนมี 2 กรณี คือ กรณี

ที่ 1) เมื่อถึงวันครบก�าหนดอายุของธุรกรรมและ

ไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการช�าระราคา

และการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบก�าหนด

อายุของธุรกรรม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะท�าการ

ช�าระราคาเป็นเงินสดโดยการหักกลบลบ

หนี้ระหว่างกันตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา 

หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) และกองทุนจะ

ช�าระคืนเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน

ในส่วนที่ 1 รวมถึงผลตอบแทนจากการเข้าท�า

ธุรกรรม Bond Forward ในส่วนที่ 2 หักด้วยค่า

ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือ

หน่วยลงทนุ  กรณท่ีี 2) เกดิเหตุการณ์ทีส่่งผลให้

มกีารช�าระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้้างองิก่อน

วันครบก�าหนดอายุของธุรกรรมตามที่ก�าหนดไว้

ในสัญญา กองทุนต้องน�าเงินส่วนที่ 1 มาช�าระ

เงินให้แก่ธนาคารคู่สัญญาเท่ากับราคาซื้อขายที่

ตกลงกันไว้ล่วงหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้า

มี) และธนาคารคู่สัญญาจะส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิง

ให้แก่กองทุน  

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้นและผล

ตอบแทนจากส่วนที่ 1 เต็มจ�านวน เนื่องจาก

กองทุนอาจต้องน�าเงินมาช�าระให้แก่ธนาคารคู่

สัญญา และในส่วนที่เหลืออยู่ กองทุนจะถือจน

ครบก�าหนดอายุของทรพัย์สนิและช�าระให้แก่ผูถ้อื

หน่วยลงทนุตามสัดส่วนของจ�านวนหน่วยลงทนุ

ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง  

“ด้วยสภาวะโดยรวมที่ดอกเบี้ยในตลาดอยู่ใน

ระดับต�่า กองทุนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่

สามารถการสร้างโอกาสรบัผลตอบแทนทีส่งูกว่า

กองทุนประเภท Term Fund ซึ่งจุดเด่นของกอง

ทุนนี้เราจะลงทุนในตราสารหนี้ที่อันดับความ

น่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ทั้งพอร์ต

ลงทุน โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทาง credit 

ที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผิดนัดช�าระหนี้ 

ซึง่นบัว่าเป็นกองทนุทีน่่าสนใจอีกกองทนุหนึง่ใน

ช่วงสภาวะผันผวนเช่นนี้ ”นายณรงค์ศักดิ์กล่าว 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มี

การช�าระราคาและส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวัน

ครบก�าหนดอายุของธุรกรรม และควรท�าความ

เข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและ

ความเสี่ยง รวมถึงควรขอค�าแนะน�าเพิ่มเติม

จากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้

ทุกวันท�าการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-

777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขาย

ทุกราย หรือ https://scbam.link/ww3  

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย SCBEAI1YA วันท่ี 24-27 พ.ย.น้ี   

สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพ่ิมจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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ก.ล.ต. เตรียมออกประกาศยกเว้นให้บริษัท

ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ออกกฎเกณฑ์บางประเภทได้

โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

MTC เผยหุ้นกู้ 5 พันลบ.

ขายหมดเกลี้ยงในพริบตา

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศการยกเว้นกฎเกณฑ์ที่ไม่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ส�าหรับ
บริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์ซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ส�านักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�านักหักบัญชี
หลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงาน โดยยังสามารถบรรลุเป้าหมายเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุน การ
มีตลาดทุนที่เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส หลีกเลี่ยงการกีดกันการ
แข่งขัน และการลดความเสี่ยงของระบบโดยรวม

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
เตรียมออกประกาศตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ต.ท ในการยกเว้น
กฎเกณฑ์ส�าหรับศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�านักหักบัญชี
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�านักหักบัญชีหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบจาก ก.ต.ท. โดยให้ยื่นร่างกฎเกณฑ์นั้นต่อส�านักงานล่วง
หน้าอย่างน้อย 10 วันท�าการ พร้อมรายงานผลการรับฟังความคิดเห็น
ของร่างกฎเกณฑ์ดังกล่าวจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ถ้ามี) ก่อนน�าออกใช้
บังคับ ซึ่งสรุปกฎเกณฑ์ที่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ได้แก่

(1) กฎเกณฑ์ที่ก�าหนดสาระให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า พ.ศ. 2546 หรือกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน หรือส�านักงาน หรือ
(2) กฎเกณฑ์ที่ปรับปรุงโดยยังคงสาระส�าคัญของกฎเกณฑ์เช่นเดียวกับ
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

นายปริทัศน์ เพชรอ�าไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมือง
ไทย แคปปิตอล จ�ากัด (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�าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี

ขณะที่ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 19 วัน ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตรา
ดอกเบี้ย 3.40% ต่อปี โดยได้เสนอขายเมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 ผล
ปรากฏว่า นักลงทุนให้การตอบรับอย่างคึกคัก สามารถขายได้ครบทั้งจ�านวน ตั้งแต่
วันแรกที่เปิดขาย ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ
องค์กรอยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

"ผลตอบรับจากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ 
MTC เป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯจะน�าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการช�าระคืนเงิน
กู้ชุดเดิมในต้นปีหน้า และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตามภายหลังการ
เสนอขายส่งผลให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถผลักดันการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง"

รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้
ยังคงมีทิศทางที่ดี และจะช่วยสนับสนุนให้ผลงานในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ระดับ 20-25% โดยบริษัทฯ ยังคงเน้นกลยุทธ์ไปที่ 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
การจัดการต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะช่วยรักษา Spread ให้คงที่ โดยเงินทุนใหม่ของบ
ริษัทฯ บางส่วนมาจากเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า และบางส่วนมาจากการออกหุ้นกู้มีต้นทุนที่
ถูกลงกว่าหุ้นกู้เดิม และคาดว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯภายหลังการเลือกตั้ง
สหรัฐฯ จะไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรที่คาดว่าจะ
เพิ่มสูงขึ้นแต่อย่างใด เนื่องจากความต้องการในการลงทุนในบริษัทฯที่มีเรทติ้งระดับ 
BBB+ ในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้บริษัทฯ คาดหวังว่า ต้นทุนทางการเงินในช่วง
ปลายปีนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว

ขณะที่การคุมคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการตั้งส�ารองตามมาตรฐานบัญชี
ฉบับที่ 9 (TFRS9) ให้เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพ
หนี้ โดยจะคุมหนี้เสียไว้ไม่เกินระดับ 2% ตามเป้าที่วางไว้ก่อนหน้า
นี้ ตลอดจนการเร่งผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับ 
Customer Experience เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตใน
ระยะยาวและเพื่อสร้าง Competitive Edge เพื่อรองรับ
การแข่งขันที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ
บริษัทฯ ที่ส�าคัญ
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อินไซด์ Business
APM พร้อมนักวิเคราะห์ 

เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างของ 

บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง หรือ RT

กสิกรไทย จับมือ สนจ.
ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน "แจ่ม"

เคทีซีให้สมาชิกเลือกรับโปรสุดคุ้ม

ที่บริดจสโตน เอ.ซี.ที ช่วยผ่อนยาง 1 เดือน 

หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

"IND" ลุยต่อน�าเสนอข้อมูล
แก่นักลงทุน จ.เชียงใหม่
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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