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สุระ คณิตทวีกุล -COM7 มั่นใจรายได้ปี63 โตตามเป้า 

10% หลังยอดจองไอโฟน 12 ทะลักดัน  ลุ้นยอดขาย 

Q4/63 ท�าNewHigh - ตั้งเป้าปี 64 รายได้โต 10%   

พร้อมวางงบลงทุนราว 400 ลบ. เปิดสาขามากกว่า 

100 สาขา-ปรับปรุงระบบซอร์ฟแวร์  อยู่ระหว่าง

ศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิม คาด

ชัดเจน Q2/64 

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ�ากัด 
(มหาชน) COM7 เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดราย

ได้ปี2563 ยังคงสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายเดิม

ที่วางไว้ 10% จากแนวโน้มของผลประกอบการใน

ไตรมาสที่4/2564 ที่คาดว่าจะท�ารายได้ดีกว่าไตรมาส

ที่3/63 และสร้างผลงานท�าNew High เติบโตดีขึ้น

เม่ือกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซ่ึงมาจากการเปิด

ตวัiPhone12 ในวนัที2่0 พ.ย.ทีผ่่านมา ได้รบัการตอบ

รับท่ีดีจากลูกค้ามากกว่า iPhone11 แม้ว่าวันขาย

ของIphone12จะมีน้อยกว่า แต่ยอดจองไอโฟน12มี

มากกว่าไอโฟน11อย่างเห็นได้ชัด 

นอกจากนี ้บรษิทัยงัวางแผนการด�าเนนิงานในปี2564 

โดยวางเป้าหมายในการท�าก�าไรสุทธิให้มีสถิติใหม่ 

(NewHigh)ตามรายได้ที่เติบโต อีกทั้งคาดว่าอัตรา

ก�าไรสุทธจิะกลบัไปอยูใ่นระดบัปกติท่ี 3% จากไตรมาส 

3/63 ที่ปรับตัวขึ้นมาอยู่ราว 4% จากสถานการณ์โค

วดิ-19 ท่ีมกีารปรบัตวัดขีึน้ ท�าให้สามารถกลับมาจ่าย

ค่าเช่าในระดบัเดมิ หลงัเจ้าของพืน้ทีเ่ช่าได้ปรบัลดค่า

เช่าลงในช่วงไตรมาส 2/63 ที่ผ่านมา 

ขณะที่คาดว่ารายได้ในปี2564 จะเติบโตต่อเนื่อง10% 

จากยอดขาย iPhone 12 ที่จะยังขายดีต่อเนื่อง 

ประกอบกับเทคโนโลยี 5G ที่จะเข้ามาสนับสนุนให้

อุปกรณ์ITและสมาร์ทโฟนต่างๆ มีการอัพเกรดขึ้น 

เพือ่รองรบัความต้องการใช้งาน5Gมากข้ึนไปด้วย  อีก

ทั้งยังมองเห็นการซื้อiPhone11 ที่ยังมีต่อเนื่องจาก

ลูกค้าท่ีให้ความสนใจหลงัราคาไอโฟนรุน่เก่าๆปรับตวั

ลดลงแต่ยังคงคุณภาพดี อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

ที่ไม่เคยใช้ไอโฟนแต่มีความสนใจหันมาลองใช้และ

เลือกiPhone11ที่ราคาไม่สูงมาก

พร้อมกันนี้ บริษัทได้วางงบลงทุนรวมในปี2564 ไว้ที่ 

400 ล้านบาท  โดยบรษิทัฯมแีผนขยายสาขาใหม่เพิม่

อีกไม่ต�่ากว่า 100สาขา ซึ่งจะเน้นสาขาในต่างจังหวัด

ให้เพิ่มขึ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน70% และเพิ่มสาขาใน

กรุงเทพฯ อีก 30% โดยเฉลี่ยงบลงทุนการขยายแต่

สาขาจะอยู่ที่ราวๆ 3-10 ล้านบาท/สาขา ซึ่งจะท�าให้

สิ้นปี2564 บริษัทจะมีสาขากว่า 900 สาขา และจะ

ใช้งบลงทุนอีก 40ล้านบาท ส�าหรับการท�าระบบ

ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ เพื่อฝึกอบรมบุคคลากร ให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่ง รวมถึงพัฒนาPlatform 

Online ท่ีพฒันามาจากเว็บไซต์ www.bnn.in.th  ซึง่

บริษัทมีแผนเปิดตัวแอพลิเคชั่น Banana ในไตรมาส

ท่ี1/64 โดยเป็นแพลตฟอร์มทีส่ร้างข้ึนเพือ่รองรบัการ

ชอ็ปป้ิงออนไลน์และไปรบัของทีห่น้าร้านของBanana

“เราหันมาใส่ใจและพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์มาก

ข้ึน เพราะในช่วงที่ก่อนเกิดCovid-19 เรามียอดขาย

จากออนไลน์เพียง2%เท่านั้น แต่หลังจากเกิดโควิด

เราได้รับยอดขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็น 5% ซึ่ง

คาดว่าภายใน2ปี หลังจากทีเ่ราท�าพฒันาแอพลเิคชัน่ 

Banana เราคาดว่าจะท�าให้ยอดขายออนไลน์เติบโต

เพิ่มขึ้นเป็น10%“ นายสุระ กล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษา

ลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยใช้จุดแข็ง

ในด้านฐานลูกค้าซึ่งบริษัทเป็นค้าปลีกที่มีเครือข่าย

ลูกค้าในปัจจุบันอยู่ที่ 2 ล้านราย และมีการสั่งซื้อ

สินค้ากับบริษัทราว 2 ล้านชิ้น/ปี รวมถึงจุดแข็งด้าน

สาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จะสามารถช่วยต่อย

อดธุรกิจย่อยของบริษัทให้เติบโตได้ ซึ่งคาดว่าจะเห็น

ความชัดเจนภายในไตรมาส 2/64

ส�าหรบัภาพรวมสาขาภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม

บริษัท ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 COM7 มีสาขารวม

ทั้งหมด 811 สาขา แบ่งเป็น BaNANA 257 สาขา 

Studio7 102 สาขา KingKong Phone 96 สาขาTrue 

Shop by Com7 121 สาขา แฟรนไชส์ 97 สาขา BKK 

54 สาขา iCare 27 สาขา และอื่น ๆ 57 สาขา

COM7 ม่ันใจรายได้ปี63 โตตามเป้า 10%

หลังยอดจองไอโฟน 12 ทะลักดัน ลุ้นยอดขาย Q4/63  

ท�า NewHigh - ต้ังเป้าปี 64 รายได้โต 10% 
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คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JKN ผู้น�าการจัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล เปิด
เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติแผน
จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่รวม 3 บริษัท ได้แก่ 1. 
บริษัทเจเคเอ็น แฮร์นาว จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจการรักษา
ปัญหาด้านเส้นผมครบวงจร โดย JKN จะเข้าไปถือหุ้น 70% 2. บริษัท เจเคเอ็น ออ
ร่า จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ซึ่ง JKN จะถือหุ้น 50% ด�าเนินธุรกิจคลินิค
ศัลยกรรมตกแต่ง และ 3.บริษัท เจเคเอ็น วันดี คอลเลจ จ�ากัด ทุนจดทะเบียน 50 
ล้านบาท โดย JKN ถือหุ้น 30% เพื่อด�าเนินธุรกิจสถาบันสอนท�าอาหาร โดยทั้ง 3 
บริษัทดังกล่าว คาดว่าจะจดทะเบียนภายในเดือนมิถุนายน 2564   

นอกจากนี้ เจเคเอ็น ไอเอ็มซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ JKN จะท�าการเพิ่มทุน จาก
เดิม 10,000,000 บาท เพิ่มเป็น 14,290,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ�านวน 42,900 หุ้น ราคาพาร์ 100 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงิน 4,290,000 บาท 
เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ ดร.วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย หรือคิดเป็น 30.02% ของหุ้นที่
ออกและช�าระแล้วทั้งหมดของ เจเคเอ็น ไอเอ็มซี โดย JKN จะปรับลดสัดส่วนการ
ถือหุ้นเหลือ 69.98% จากเดิม 99.99% โดย ดร.วิชุดา จะเข้ามาเป็นผู้บริหารใน เจ
เคเอ็น ไอเอ็มซี และรับผิดชอบในการดูแลธุรกิจด้านการผลิตคอนเทนท์ให้กับ JKN 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ JKN กล่าวว่า การต้ังบรษิทัร่วมทนุ
ในครั้งนี้เป็นการรุกธุรกิจด้านสุขภาพและความงามเต็มรูปแบบ ครอบคลุมทุกความ
ต้องการของผู้บริโภคอีกทั้งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูงในประเทศไทย จึงเป็น
โอกาสของกลุม่ JKN ในการใช้ความเช่ียวชาญในการท�าตลาดและการสร้างสรรค์คอน
เทนต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนการเข้าถือหุ้นสถาบันสอนท�าอาหาร
นั้น ถือเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมเรียนท�าอาหารกันมากขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่ง
ธุรกิจที่กลุ่ม JKN มองว่ามีแนวโน้มเติบโตท่ีดีและสามารถเข้ามาช่วยต่อยอดเสริม
สร้างความแข็งแกร่งในอาณาจักรเจเคเอ็น ทั้งนี้ยังสามารถช่วยบริหารความเสี่ยง
จากการพึ่งพาธุรกิจจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์เพียงอย่างเดียวในช่วงที่ผ่านมา 

นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
การเงิน บริษัท เนอวานา ไดอิ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
NVD เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้และยอดขาย ในปี 2564 จะ

เติบโต 10% โดยกลยุธ์หลักในการด�าเนินธุรกิจในปีหน้าบริษัทฯจะเน้น

เร่งระบายสต็อกเป็นหลัก หลังประเมินภาวะเศรษฐกิจแล้วคาดว่าจะยัง

คงคล้ายคลึงกับในปีนี้ และเชื่อว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19จะยังอยู่

ไปตลอดทั้งปี 

ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 4/2563 คาดว่าจะเติบโตได้

อย่างต่อเนื่อง หลังมีโครงการที่รอโอนมากพอสมควร โดยปัจจุบัน

บริษัทฯมียอดขายรอโอน(Backlog) 1,975 ล้านบาท โดยจะรับรู้เป็น

รายได้ปี64 ประมาณ 1,020 ล้านบาท โดยมาจากโครงการ The Most 

- Itsaraphap ประมาณ 480 ล้านบาท โครงการ BANYAN TREE 

Residences Riverside Bangkok ประมาณ 340 ล้านบาท และโครงการ 

Nirvana Element ประมาร 200 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะรับรู้เป็นราย

ได้ภายในปีนี้ 

NVD ตั้งเป้าปี64 รายได้-ยอดขาย โต 10% 

ตุน Backlog ในมือ 1.97 พันลบ. 

รับรู้ปีหน้า 1.02 พันลบ.

JKN จับมือพันธมิตรร่วมทุน 

รุกขยายธุรกิจเพื่อสุขภาพ 

ความงามและไลฟ์สไตล์ครบวงจร
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บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

META รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ถงึมตกิารประชมุวสิามญัผู้ถอืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 โดยมีสาระ

ส�าคัญเกี่ยวกับ การขอพิจารณาอนุมัติการปรับ

เปลี่ยนเงื่อนไข และการแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยว

กบัการให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลังการผลิต 220 

เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมา กับ GEP (Myanmar) Company 

Limited ("GEPM" หรือ "เจ้าของโครงการ") และ

เก่ียวกับการแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติมจ�านวน 2 

ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความน่าเชื่อถือ กอปรกับ

เป็นผู้ความเหมาะสมทั้งด้านทักษะ วิชาชีพ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บริษัทฯ จะได้ประโยชน์การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและ

การแก้ไขสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการรับ

เหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูคือ จะเป็นลด

ภาระในการจัดหาหรือระดมทุน เพื่อสนับสนุนการ

จัดหาเงิน (Financing) ตามหน้าที่ของบริษัทย่อย 

(VEPC และ VINTER)  ลดความเสี่ยงการที่บริษัท

ย่อยจะผิดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯในการ

จัดหาเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงได้รับรายได้และผล

ตอบแทนจากโครงการฯ ยังคงมี Margin จากโค

รงการฯตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่จะแก้ไข

สัญญาฯตามเงื่อนไขใหม่ โดยบริษัทฯไม่ต้องมีภาระ

หน้าทีใ่นการจดัหาเงนิ โดยมลูค่าโครงการทีก่�าหนด

และเรยีกเกบ็จาก GEPM เป็นมลูค่าท่ีใกล้เคยีงราคา

ตลาด กล่าวคือ อ้างอิงจากค่าก่อสร้าง EPC (โดย

ไม่ม ีFinancing) บรษิทัฯจะปรบัเงือ่นไขการจ่ายเงนิ

ให้เป็นไปตามงวดงาน ท�าให้บรษิทัสามารถรบัรูร้าย

ได้ได้ตรงและรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการ

ลดต้นทุนการเงินของบริษัทฯอีกด้วย

ด้านการพิจารณาขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

เติมจ�านวน 2 ท่านนั้น ด้วยบริษัทฯเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น และเพื่อให้มี

จ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบ

รษัิทฯ รองรบัการขยายตวัและการเตบิโตในอนาคต 

ซึ่งกรรมการทั้ง 2 ท่านได้แก่ นายสว่าง มาสะกี 

(กรรมการ/กรรมการอิสระ) และ ดร.พฤทธิพงษ์ 

ไทยแช่ม (กรรมการ) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความ

สามารถ และประสบการณ์ท่ีจะสามารถน�าสร้าง

ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทได้ ทั้งด้านทักษะ วิชาชีพ 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด

นาย ศภุศษิฏ ์โภคนิจารรุศัม์ิ ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร เผยว่า “ด้วยความมุง่มัน่และ

อดทนของทีมบรหิารและความร่วมมอืจากบคุคลา

กรทุกท่าน ท�าให้ที่ผ่านมา META ในฐานะ ‘ผู้ริเริ่ม

โครงการโรงไฟฟ้ามนิบ’ู สามารถฝ่าฟันวกิฤตต่างๆ

มาได้ ซ่ึงเราพิสูจน์ว่าเราสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศ

พม่าได้ ตอนนี้เราพิสูจน์ว่าเรามีรายได้ที่มั่นคง 

แขง็แกร่ง ไร้หนี ้META ก้าวผ่านอปุสรรคก้อนโตมา

ได้เยอะแล้ว ต่อไปจะเป็นยุคใหม่ของเรา พร้อมกับ

มีผลงานชิ้นเอกระดับชาติอยู่ในมือ นอกจากนี้ต่อ

ไป META จะยังเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของบุค

คลากรระดับคุณภาพ ดังจะเห็นได้จากรายชื่อคณะ

กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร ทีทุ่กท่านต่าง

มคีวามสามารถโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบรหิาร 

ด้านกฎหมาย ด้านการค้า ด้านวิศวกรรม และด้าน

การเงิน ทุกท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติ

เข้ามานั่งเป็นบอร์ดให้กับเรา ความเช่ียวชาญและ

ประสบการณ์ของทุกท่านรวมกันจะท�าให้ META 

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงและ

มีศักยภาพมากขึ้น แบบที่ทุกคนจะเห็นได้ชัดเจน

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

ผถห. META อนุมัติฉลุย 

“แก้ไขสัญญาด�าเนินงาน Minbu 

- แต่งต้ัง 2 กรรมการใหม่เสริมทัพ”
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นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) III เปิดเผยว่า ตามที่

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติ

โครงการซ้ือหุน้คนื (Treasury Stock) เพือ่บริหารทางการเงนิ ภายในวงเงนิสงูสดุไม่เกิน 50 ล้านบาท และจ�านวนหุน้ท่ีจะซือ้คนืไม่เกนิ 10,000,000 

หุน้ หรอืคดิเป็นจ�านวนไม่เกินร้อยละ 1.64 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยเป็นการเข้าซือ้ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และมกี�าหนดระ

ยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563 นั้น

บรษิทัฯ ขอเรยีนแจ้งให้ทราบว่า โครงการซือ้หุน้คนืเพือ่บรหิารทางการเงนิดงักล่าวได้สิน้สดุแล้วในวนัที ่26พฤศจกิายน 2563 โดยบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิ

การซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้นจ�านวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.31 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,089,186 

บาท

ทั้งนี้ ตามกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสามารถจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นก�าหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่

เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นดังกล่าว และหากครบก�าหนดระยะเวลาจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯ ไม่จ�าหน่าย หรือจ�าหน่ายหุ้นที่

ซื้อคืนไม่ครบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้บริษัทฯ ลดทุนที่ช�าระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จ�าหน่ายทั้งหมด ส�าหรับการจ�า

หน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทฯ จะน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป

III ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน 

หลังรวบคืนได้ 1.31% จากเป้า 1.64%
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http://www.tmill.co.th/


https://www.ptgenergy.co.th/index.php


ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบ

ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป และไม่เป็นอุปสรรคหรือภาระแก่ประชาชน รวม

ทั้งรองรับการก�ากับดูแลผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่จะเข้ามามีบทบาทในตลาดทุนอันจะช่วยให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในตลาดทุนโดยรวม

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลต่อพัฒนาการของการให้บริการในตลาดทุน  ก.ล.ต. ได้พิจารณาบทบัญญัติ

ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และ พ.ร.บ. สัญญาฯ พบว่า มีบทบัญญัติที่อาจไม่เหมาะกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาจก่อให้เกิดข้อจ�ากัด

ในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ เช่น การเพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินของผู้ประกอบ

ธุรกิจในตลาดทุน นอกจากนี้ บทบัญญัติในปัจจุบันยังไม่รองรับการก�ากับดูแลผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา

และประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�าธุรกรรมในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักการแก้ไขกฎหมาย  2 ฉบับดังกล่าว จ�านวน 6 เรื่อง ได้แก่ (1) การ

เปิดเผยข้อมลูงบการเงินและข้อมลูอืน่ท่ีเกีย่วข้องผ่านส่ือ (2) การก�ากบัดแูลผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ (3) การก�ากบัดแูลบคุลากรในธุรกจิตลาดทนุ (4) 

การแต่งตั้งและขอความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจ  (5) การเลิกบริษัทเมื่อมีการเพิกถอนใบอนุญาต และ (6) แนวทางก�ากับ

ดแูลโครงสร้างพืน้ฐานของตลาดทนุไทย เพือ่ให้ผูป้ระกอบธรุกจิสามารถด�าเนนิการภายใต้การก�ากบัดแูลทีเ่หมาะสม และเสรมิสร้างความเชือ่

มั่นให้แก่ผู้ลงทุนที่มาใช้บริการได้อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/

PB_Detail.aspx?SECID=678 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์หรืออีเมล kornwara@sec.or.th จนถึงวันที่ 

28 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. (SEC Help Center) โทร.1207

ก.ล.ต. รับฟังความเห็นปรับแก้กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวกับผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานในตลาดทุน
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กรุงศรีมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ทรงพลัง

ในอาเซียน ยกระดับบริการโอนเงินระหว่าง

ประเทศอย่างต่อเนื่อง ตอกย�้าความเป็นผู้น�า

ด้านดจิทิลัแบงก์กิง้และนวตักรรมในการพัฒนา

แพลตฟอร์มเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการลกูค้า

รายย่อย และเสรมิความสามารถในการแข่งขนั

ทางธุรกิจให้กับลูกค้าธุรกิจ  

 

นายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธาน
คณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และ
วางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า “บริการโอนเงินระหว่างประเทศนับ

เป็นบริการที่มีความส�าคัญมากในโลกการ

เงินยุคปัจจุบัน กรุงศรีมุ่งม่ันที่จะเป็นหน่ึงใน

สถาบนัการเงินช้ันน�าท่ีลกูค้านกึถงึและเลอืกใช้

ทกุครัง้เมือ่ต้องการท�าธรุกรรมระหว่างประเทศ 

และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ส�าคัญในการผลักดัน

ให้กรุงศรีก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ทรง

พลังในอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมา กรุงศรีได้พัฒนา

แพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการในการท�าธรุกรรมทางการเงินระหว่าง

ประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายในการ

ให้บริการที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้ารายย่อย

และลูกค้าธุรกิจ โดยมี Krungsri Mobile App 

(KMA) และ Krungsri Biz Online (KBOL) เป็น

สองแพลตฟอร์มหลักในการให้บริการ”  

 

ส�าหรับลูกค้ารายย่อย แอปพลิเคชัน KMA จะ

เป็นแพลตฟอร์มหลักในการให้บริการโอนเงิน

ระหว่างประเทศ โดยในเดือนธนัวาคมนี ้กรงุศรี

จะเปิดให้บรกิารด้วยจุดเด่นทีส่�าคัญคอืสามารถ

โอนเงินได้มากกว่า 220 ปลายทางท่ัวโลก 

รองรับ 15 สกุลเงินหลัก ด้วยค่าธรรมเนียม

ที่ต�่ากว่า และอัตราแลกเปล่ียนที่พิเศษกว่า 

เหมาะส�าหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการสั่งซื้อสินค้า

และบริการออนไลน์จากต่างประเทศ การโอน

เงินให้กับสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ต่าง

ประเทศ หรอืผูท้ีม่าท�างานและต้องการโอน

เงินกลับประเทศ ส่วนลูกค้ารายย่อย

ที่ถือบัตร Krungsri Boarding Card ซึ่งเป็น

บัตรเติมเงิน (Pre-paid) สามารถแลกเงินตรา

ต่างประเทศเก็บไว้ในบตัรได้ถงึ 16 สกุลเงินต่าง

ประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษที่ธนาคาร

เสนอให้กบับตัรนีโ้ดยเฉพาะ  โดยลกูค้าสามารถ

ขอสมัครใช้บริการบัตรและท�าการแลกเงินต่าง

ประเทศในอัตราแลกเปลี่ยนที่พอใจได้ด้วยตัว

เองผ่าน KMA พร้อมกนัน้ีกรุงศรีได้เตรียมสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมส�าหรับผู้ใช้บัตร Krungsri 

Boarding Card ตอบรับความต้องการในการ

ซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน

ขณะนี้ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

“ส�าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ แอปพลิเคชัน KBOL 

จะเป็นแพลตฟอร์มหลักในการให้บริการลูกค้า

องค์กร และผู้ประกอบการ SME ซ่ึงรองรับ 

15 สกุลเงินหลักได้เช่นกัน โดยในช่วง 3 ปี

ที่ผ ่านมา จ�านวนธุรกรรมผ่านบริการดัง

กล่าวเติบโตเฉลี่ยถึง 100% ยิ่งไปกว่านั้น ยัง

มีบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียล

ไทม์ระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ด้วย

เทคโนโลย ีKrungsri Blockchain Interledger 

และด้วยบริการ Krungsri Global Transfer 

ซ่ึงปัจจุบันมีการเชื่อมต่อแบบ Application 

Programming Interface หรือ API ระหว่าง

กรุงศรีและธนาคาร Lao Development Bank 

(LDB) ให้สามารถโอนเงินระหว่างไทยและลาว 

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ในระยะแรก

เป็นการให้บริการฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม เพื่อ

เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ

ค้าขายระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน โดยกรุงศรี

มีแผนในการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain ให้

ลูกค้าสามารถโอนเงินระหว่างประเทศแบบเรี

ยลไทม์ได้ทัว่โลก และเชือ่มต่อ API กบัธนาคาร

พนัธมติรอ่ืนๆ ในต่างประเทศโดยเฉพาะภมูภิาค

อาเซียนเร็วๆ นี้” นายไพโรจน์ กล่าว 

นายไพโรจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กรุงศรีต้องการ

ใช้ศักยภาพและเครือข่ายที่มีในการเชื่อมโยง

ทุกเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศให้เป็นเรื่องสะดวก 

ง่าย และรวดเร็ว ส�าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม ด้วย

อัตราแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าและครอบคลุมทุก

สกุลเงิน อีกหนึ่งบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่นใน

การก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ทรง

พลังในอาเซียน” 

BAY มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินท่ีทรงพลังในอาเซียน

ยกระดับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม
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อินไซด์ Business
ซีพีเอฟ รับรางวัล 

Thailand Corporate Excellence Awards 2020 

สาขาความเป็นเลิศด้านผู้น�าและด้านสินค้า-บริการ

AIS ผนึก Wisesight ประกาศผลรางวัล 

Thailand Zocial AIS Gaming Awards ที่สุดแห่งรางวัล

เพ่ือคนโซเชียลด้านเกมและอีสปอร์ต ครั้งแรกในไทย

"IND" บุกโรดโชว์พบนักลงทุน 

จ.สุราษฎร์ธานี

เคทีซีขึ้นแท่นรับรางวัลต่อเนื่องปีที่ 4 

ธุรกิจการเงินที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 

"Thailand's Top Corporate Brand Value 2020"
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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