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บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เผยจุดยืนหลังจากนี้ลุยขยายพอร์ตโซลาร์ เดินหน้าใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน  ผ่าน Gunkul Spectrum เพื่อเป็น Thailand’s 1st  
energy trendsetter โดยร่วมกับ Partner  รับมือยุคดิสรัปชั่น ตอบเทรนด์การใช้พลังงาน
ของโลกในอนาคต คาดชัดเจนปี’64 “โศภชา ด�ารงปิยวฒุิ”์ เผยปี’64 ภาพรวมองค์กรจะเตบิโต
อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าทีเ่พิม่กว่า 100 เมกะวตัต์ และมงีาน EPC ตนุ
ไว้กว่า 8,000 ล้านบาท พร้อมทั้งมั่นใจปีนี้ผลงานเติบโตตามเป้า

นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัน
กุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่าน
มาธุรกิจพลังงานทดแทนและผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนือ่งทกุปี และมคีวามมัน่คงมากขึน้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์โครงการโรง
ไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทัง้ในและต่างประเทศ และจากการทีก่ลุม่บรษิทัฯ มจีดุยืนในการขบัเคลือ่น
องค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื ดงันัน้กลุม่บรษิทัฯ จงึมุง่ขยายพอร์ตธรุกิจพลงังาน
สะอาดให้ตอบเทรนด์การใช้พลังงานของโลกในอนาคต โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยเฉพาะนวตักรรมด้านพลงังานทีล่�า้สมยัมาผสานเข้ากบัระบบบรหิารจดัการพลงังานให้มี
ประสทิธภิาพ คุม้ค่า และยัง่ยนืย่ิงขึน้ จากพลังงานทัว่โลกก�าลงัก้าวสูยุ่คเอนเนอร์จ ีดสิรปัชัน 
โดยผ่านการด�าเนินงานภายใต้ Gunkul Spectrum เพื่อที่จะเป็น Thailand’s 1st  energy 
trendsetter ร่วมกับ partner ซึ่งจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2564  

ทัง้นีก้ลุ่มบริษทัฯ มัน่ใจผลการด�าเนนิงานในธรุกจิทกุภาคส่วนในปี 2564 จะมคีวามแขง็แกร่ง
มากขึ้น เนื่องจากทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโซลาร์ฟาร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วกว่า 100 เมกะวัตต์  ประกอบกับมีงาน
รับเหมาก่อสร้าง (EPC) ที่มีอยู่ในมือกว่า 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 3 
ปี  โดยยังไม่นับรวมงานประมูลที่จะทยอยเพิ่มเข้ามาในปี 2564    

“ส�าหรบัไตรมาส4/2563 คาดว่าจะมโีครงการโซลาร์ฟาร์มในเวยีดนามเข้ามาเพิม่อีก 1 โครงการ 
ก�าลังการผลิตขนาด 50 เมกะวัตต์  ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีจ�านวนเมกะวัตต์สะสมเพิ่มขึ้นตาม
นโยบายของบริษัทท่ีต้ังไว้ ท่ีส�าคัญท�าให้มีอัตราการเติบโตทั้งทรัพย์สินและผลก�าไรเพ่ิมขึ้น    
โดยปี 2563  บริษัทฯ  ใช้งบลงทุนไปแล้วประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ  ตั้ง
งบลงทุนไว้ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท และหากโครงการเวียดนามสามารถบรรลุเป้า
หมายได้ในไตรมาส 4 นี้ จะท�าให้ปี 2563 บริษัทฯ ใช้งบลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท   อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ มั่นใจรายได้และก�าไรทั้งปีจะเติบโตตามเป้าที่ตั้งไว้

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้อ�านวยการอาวุโส หัวหน้างาน
ภูมิภาค ปฏิบัติการและธุรกิจ บริษัท อาร์ ซี แอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ RCL เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2564 เติบโต 8% จาก
ปีนี ้เนือ่งจาก บริษทัฯมองว่าความต้องการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ยังสงูอยู่ หลงัผูบ้รโิภค
ยังคงจับจ่ายใช้สอย ประกอบกับปีหน้าคาดว่าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19จะสามารถ
ส�าเร็จได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมจะค่อยๆฟื้นตัวได้  อย่างไร
กต็ามเป้าหมายการเตบิโตของรายได้เป็นการคาดการณ์บนความเสีย่งทียั่งมอียูอ่ย่าง
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ระรอก 2-3 ในบางประเทศ เป็นต้น 

ส�าหรบัแผนการลงทนุในปี 2564 บรษิทัฯมแีผนเข้าซือ้เรอืในช่วงท่ีราคามีความเหมาะ
สม เพื่อทดแทนล�าเดิมที่จะหมดอายุ นอกจากนี้ยังมีมีแผนรุกธุรกิจทางภาคพื้นดิน
ในพื้นที่ที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงอย่างประเทศจีน และประเทศอินเดียมากขึ้น 

ด้านภาพรวมไตรมาส 4/2563 บริษัทฯมองว่าวอลลุ่มการใช้ตู้คอนเทนเนอร์จะสูง
กว่าไตรมาส 3/2563 หลังบริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ใหม่หลังช่วงท่ีผ่านมาเกิดปัญหา
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ โดยบริษัทฯจะใช้ข้อมูลที่
อยูใ่นระบบเลอืกสนิค้าทีม่กีารจัดส่งอย่างรวดเร็วเพิม่ข้ึนทดแทนสนิค้าทีใ่ช้ระยะเวลา
นานในการจัดส่ง รวมถึงเจรจากับซับคอนแทรคเพื่อให้หาตู้มาเพิ่ม ซึ่งจุดนี้ถือเป็น
อีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ท�าให้ต้นทุนบริษัทฯปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบันราคาค่า
เช่าตู้คอนเทนเนอร์ถือว่าปรับตัวสูงขึ้นถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็น
ไปตามความต้องการใช้ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

"ปัจจุบันตู้ขาดแคลนในตลาดมาก มันมีคนคว้านซื้อตู้ไปเยอะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ทางเราก็อยากจะเพิ่มตุ้เหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันหมดไปนานแล้ว แต่เรา
ก็ยังบริหารจัดการตรงจุดน้ีได้นะ เราได้มองหาตู้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหนประเทศอะไร 
ภูมิภาคใด ก็จะพยายามเอาเข้ามาหมุนให้เร็วที่สุด" นายทวินโชค กล่าว

RCL ตั้งเป้ารายได้ปี64 โต8%

ตามดีมานด์ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ยังสูง

GUNKUL ปูพรมธุรกิจใช้เทคโนโลยี 

ผสานนวัตกรรมด้านพลังงาน ขยายพอร์ตโซลาร์ฟาร์ม 

ขับเคลื่อนองค์กรเติบโตยั่งยืน
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SAT มั่นใจยอดขายQ4/63 ดีกว่า Q3/63 หลังอุตฯยานยนต์เริ่มฟื้นตัว-ออเดอร์จากอเมริกาเหนือหนุน ขณะที่คาดยอดขายปี 64 โต 7-8% ตามอุตฯยานยนต์ที่

คาดมีการผลิต 1.5 ล้านคัน พร้อมเผยอยู่ระหว่างศึกษาอุตฯออโตเมชั่นขั้นสูงร่วมกับพันธมิตร หวังกระจายความเสี่ยง

นางสาวนพมาศ ปานทอง ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SAT เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจยอดขายไตรมาส 4/2563 จะเติบโตมากกว่าไตรมาส 3/2563 โดยการเติบโตของยอดขายนั้นเป็นไปตามอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ที่บริษัทฯคาดว่าในไตรมาสนี้จะเติบโตถึง 25% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา หลังสถานการณ์โควิด-19เริ่มปรับตัวดีขึ้น รวมถึงบริษัทฯยังมีค�าสั่งซื้อสินค้า 

Axle Shaft จากลูกค้าที่อมเริกาเหนือเข้ามาสนับสนุนด้วย ซึ่งจะเริ่มรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ไตรมาส 4/2563 เป็นต้นไป 

ส่วนภาพรวมผลประกอบการในปี 2564 คาดว่าจะปรับตัวเพิม่ขึ้นตามอุตสาหกรรมยายนต์ ที่คาดว่าจะมีการผลิตอยู่ที่ 1.5 ล้านคัน เติบโต 7-8% จากปีนี้ที่คาด

ว่าจะสามารถผลติได้ 1.4 ล้านคัน ซึง่จากข้อมูลเบ้ืองต้นทีบ่ริษัทฯได้รบัจากลูกค้ายอดค�าส่ังซือ้ท่ีบรษิทัฯได้รบัมแีนวโน้มค่อนข้างสูงในระดบัหนึง่ หลงัโควดิ-19ไม่

ได้กระทบมากนักเหมือนไตรมาส 2/2563 ซึ่งถือเป็นจุดต�่าสุดแล้ว 

ด้านอุตสาหกรรมจักรกลการเกษตรในปี 2564 คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีนี้ที่ประเมินแล้วไม่ปรับตัวลดลงมากนักเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจาก

อุตสาหกรรมจักรกลการเกษตรยังต้องระวังเกี่ยวกับสภาวะดิน ฟ้า อากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่

อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน บริษัทฯจึงวางแผนกระจายความเส่ียงของพอร์ตยอดขายไปยังจักรกลการเกษตรเพิ่มข้ึนจากปัจจุบันอยู่ท่ี 24% 

นอกจากน้ียังมองหาอตุสาหกรรมใหม่เพิม่เตมิ ได้แก่ อตุสาหกรรมออโตเมชัน่ขัน้สงูท่ีบรษิทัฯได้ร่วมทุนกบัพนัทมติรซึง่ปัจจบุนัมโีครงการท่ีอยูร่ะหว่างการศึกษา

หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันที ขณะเดียวกันบริษัทฯยังควบรวมสายการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน

SAT คาดยอดขายปี 64 โต 7-8% 

ตามอุตฯยานยนต์ท่ีคาดมีการผลิต 1.5 ล้านคัน

,ศึกษาอุตฯออโตเมชั่นข้ันสูง
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บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

เซ็นกรุ๊ป เปิดเกมรุกสตรีทฟู้ดเต็มสูบ ส่ง ‘เขียง’ ปั้น

โมเดลใหม่ ‘รถเข็น’ รุกขยายแฟรนไชส์อาหารไทย

สไตล์ “จัดจ้าน ถึงเครื่อง ถึงใจ” ขยายพ้ืนที่ต่าง

จังหวัด ขานรับตลาดสตรีทฟู้ด ปีหน้าท่ีมีอัตราการ

เติบโต 5 - 6% หรือมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 340,000 

ล้านบาท ชูโลว์คอสต์โมเดลลงทุนต�่า คืนทุนเร็ว 1 -2 

ปี หวงัเป็นโมเดลขนาดเล็กเข้าถึงชมุชนและขยายฐาน

ลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ประเดิมเปิดสาขาต้นแบบ

ย่านท่าพระ และเปิดให้บริการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

มั่นใจโมเดลรถเข็นจะสร้างอาชีพแก่คนในท้องถิ่น

นายบญุยง ตนัสกลุ ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป
จ�ากดั (มหาชน) หรอื ZEN ผู้ประกอบธรุกจิ

บริการอาหาร (Food Services) เปิดเผยว่า ทิศทาง

ตลาดสตรีทฟู้ดในปี 2564 คาดว่ามีอัตราการเติบโต 

5 - 6% หรือมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 340,000 

ล้านบาท เนื่องจากเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

ของคนไทย ราคาจับต้องได้สอดคล้องกับก�าลังซ้ือ

และสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับพฤติกรรม

การสั่งอาหารผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ขยายช่วยผลัก

ดันตลาดเติบโต ล่าสุดบริษัทฯ เปิดตัวแฟรนไชส์เขียง

โมเดลใหม่ในรูป ‘รถเข็น’ ที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก

เขียงรูปแบบรถเข็น เป็นโลว์คอสต์โมเดล มีพื้นที่เริ่ม

ต้น 30 - 40 ตารางเมตร หรืออาคารพาณิชย์เพียง 

1 ยูนิต ก็สามารถขายอาหารได้ จึงสามารถเข้าถึง

ท�าเลที่มีศักยภาพและกระจายสาขาได้แทบทุกพื้นที่ 

โดยคิดค่าลงทุนและค่า แฟรนไชส์ต�่ากว่าโมเดลทั่วไป 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัผูท้ีส่นใจลงทนุประกอบการธรุกจิ

ร้านอาหารขนาดเล็กโดยใช้งบลงทุนไม่สูง หากอยู่ใน

ท�าเลที่มีศักยภาพมีโอกาสคืนทุนภายใน 1 - 2 ปี ท�า

ให้บริษัทฯ มีโอกาสขยายแฟรนไชส์ได้อีกมาก

“ล่าสุดได้เปิดบริการเขียงรถเข็น สาขาแรกย่าน

ท่าพระ เพื่อเป็นสาขาต้นแบบที่สร้างการรับรู้แก่ผู้ที่

สนใจลงทุนเปิดร้านอาหารสตรีทฟู้ดขยายฐานลูกค้า 

และปัจจุบันมีผู้ประกอบการในภาคใต้ซื้อแฟรนไชส์

และพร้อมเปิดบริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดือน

ธันวาคมนี้ รวมถึงอยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลาย

จังหวัด โดยบริษัทฯ ต้องการต่อยอดเขียงเพื่อเป็น

โมเดลสร้างอาชีพแก่คนในท้องถิ่น

นายบุญยง กล่าวว่า ส�าหรับแผนขยายสาขาเขียง

ในปี 2564 วางเป้าหมายเปิดบริการอีก 100 สาขา 

โดยบริษัทฯ จะรุกขยาย 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ

สแตนดาร์ด จ�านวน 40 สาขา และรูปแบบโลว์คอส

ต์ จ�านวน 60 สาขา ประกอบด้วย สาขาในคอมมูนิตี้

มอลล์, ฟู้ดคอร์ท, สถานีบริการน�้ามัน, เทสโก้โลตัส, 

สถานีรถไฟฟ้า MRT, อาคารพาณิชย์, แบบสแตน

อโลน, ภายในห้างสรรพสินค้า และโมเดลล่าสุดรูป

แบบรถเข็น ส่งผลให้เขียงเป็นแบรนด์สตรีทฟู้ดที่มี

โมเดลแฟรนไชน์ครอบคลุมถึง 9 โมเดล และมีสาขา

ให้บริการมากที่สุดในเชนสตรีทฟู้ดของประเทศไทย

ทั้งนี้ ในช่วงส่งท้ายปี เขียงยังจัดโปรโมชั่นพิเศษ

เมื่อส่ังเมนูมาม่าผัด แถมฟรีชามะนาว ราคา 70 

บาท (จากราคาปกติ 95 บาท) และพิเศษสั่งเมนู

ข้าวปลาหมึกผัดไข่เค็ม และข้าวกะเพราไก่ชิ้น ราคา 

165 บาท (จากราคาปกติ 215 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 

ธันวาคม 2563 - วันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ ร้าน

เขียง ทุกสาขา นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นที่จัดร่วมกับ

แอพพลิเคช่ันเดลิเวอรี่ ได้แก่ โปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่ง

อาหารผ่าน GrabFood กับเซ็ตคู่เมนูข้าวกะเพราเทพ 

และข้าวไก่กระเทียม ราคา 149 บาท (จากราคาปกติ 

200 บาท) และกับเซ็ตคู่เมนูมาม่าผัดกะเพราไก่ และ

มาม่าผัดซีอิ๊วไก่ ราคา 119 บาท (จากราคาปกติ 150 

บาท) ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 20 ธันวาคม 

2563, โปรโมชั่นพิเศษเมื่อสั่งอาหารผ่าน LINE MAN 

กับเมนูข้าวกะเพราเทพหมู พิเศษ ซื้อ 1 แถม 1 ราคา 

125 บาท (จากราคาปกติ 250 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 

ธนัวาคม 2563 – วนัที ่7 มกราคม 2564, และโปรโมชั่

นพเิศษเม่ือสัง่อาหารผ่าน Gojek กบัเซต็คูข้่าวกะเพรา

เทพหม ูและข้าวผดัพรกิแกงไก่ ราคา 135 บาท (จาก

ราคาปกติ 195 บาท), เซ็ตคู่ข้าวกะเพราคลุกไก่ และ

มาม่าผัดซีอิ๊วไก่ ราคา 105 บาท (จากราคาปกติ 150 

บาท), และเซต็คูข้่าวกะเพราดบิเถือ่น (เนือ้โคขนุ) และ

ข้าวกะเพราไก่ช้ิน ราคา 135 บาท (จากราคาปกติ 

225 บาท) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 – วัน

ที่ 10 มกราคม 2564

ZEN บุกสตรีทฟู้ดหนักรับดีมานด์ปี 64 เติบโตต่อเน่ือง 

คาดมีอัตราเติบโต 5 - 6% ส่ง ‘เขียง’ 

เปิดโมเดลใหม่ ‘รถเข็น’ ต่อยอดขยายแฟรนไชส์ต่างจังหวัด
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บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) CHAYO เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นใน บริษัท 555 ข้อปปิ้งจ�ากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนี้

ตามมติที่ประชุมคณะกรมการบริษัมครั้งที่ 6/2563 ที่ประชุมเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 

3,500,000บาท เป็น 7,000,000 บาห โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 100,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 35 บาท เสนอขายให้กับผู้ถือหุนเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมไม่เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นให้บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) CHAYO ท�าการซื้อหุ้นแทนทั้งหมด

ทั้งนี้ ปรากฎว่า มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงท�าการซื้อหุ้นแทนทั้งหมด โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม

ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นเปลี่ยนแปลง ดังนี้

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) CHAYO ก่อนเพิ่มทุน ถือหุ้น55% หลังการเพิ่มทุนถือหุ้น 70%

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้เงินซื้อหุ้นเพิ่มเติม (นอกเหนือจากการเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม) ไปจ�านวน 1.05 ล้านบาท ซึ่งการท�ารายการดังกล่าวไม่เป็นราการ

ที่เกี่ยวโยงกัน

CHAYO เผยใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนในบ.ย่อย 

" 555 ข้อปปิ้ง" เพ่ิมเติม หลังผถห. 2 ราย

ไม่ใช้สิทธิ ส่งผลให้ถือหุ้น 70%
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นายวนิติย ์ปิยะเมธาง กรรมการผู้
จดัการ บรษิทั ไมโครลสิซิง่ จ�ากดั 
(มหาชน) MICRO เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

ต้ังเป้าผลการด�าเนินงานในปี2564 จะมีราย

รวมเติบโต 30% และพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อโต 

30% หรือคิดเป็นมูลค่าพอร์ต 3,000-4,000 

ล้านบาท โตตามการขยายสาขาที่บริษัทจะ

มีการขยายเพิ่มอีก 4 สาขา ในปี64 และจะ

ขยายเพิ่มอีก4สาขาในปี65 ซึ่งจะท�าให้ในปี65 

บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 20สาขา จากปี 63 มี 

12 สาขา โดยจะมุ่งเน้นขยายสาขาในจังหวัดที่

มีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมสูง หรือใน

พ้ืนทีท่ีม่ผีูป้ระกอบการเตน็ท์รถบรรทกุมอืสอง

จ�านวนมาก

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในไตรมาส 4/2563 

บรษิทัคาดว่าจะสร้างรายได้เตบิโตต่อเนือ่งจาก

ไตรมาส 3/63 ซึ่งบริษัทมีแผนการปล่อยสิน

เช่ือในเดือนธ.ค.อีก 160 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า

จะสามารถปล่อยได้หมด เนื่องจากมีความ

ต้องการใช้เงินอยู่สูงในกลุ่มลูกค้า ซึ่งตัวเลขดัง

กล่าวจะส่งผลท�าให้พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อในปีนี้

เพิ่มขึ้นเป็น 2,400-2,500 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทได้มีการเตรียมปล่อยสินเชื่อ

ใหม่ในปี2564 ไว้ราว 2,500 ล้านบาท จากปีนี้

คาดท�าได้ตามเป้าหมายที ่1,300 ล้านบาท โดย

บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการปล่อยสนิ

เชื่อได้หมด จากความต้องการเงินสดที่ยังมีอยู่ 

และการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวจาก

ปี63 ภายหลังที่มีวัคซีนต้านโควิด-19 ประกอบ

กับปัญหาภัยแล้งที่หมดลง ท�าให้การเกษตร

สามารถเดนิต่อไปได้ มพืีชผลอดุมสมบรูณ์ และ

มองว่าความขดัแย้งทางการเมอืงเมอืงท่ีเกดิขึน้

หรือการชุมนุมไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของเอง

เศรษฐกิจแต่อย่างใด

นอกจากนี ้บรษิทัได้วางงบลงทนุรวมในปี2564 

ไม่ต�่ากว่า 10 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับในการ

ขยายสาขา รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพือ่พฒันาระบบการบรกิารด้านสนิ

เชื่อให้มีประสิทธิภาพ และให้ลูกค้าได้ใช้บริการ

อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น Mobile Application 

หรือเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน

สินเชื่อเช่าซื้อ เป็นต้น

ส�าหรบัแหล่งเงนิลงทนุการปล่อยสนิเชือ่นัน้ จะ

มาจากเงินที่ได้จากการระดมทุน IPO จ�านวน 

620 ล้านบาท และท่ีเหลือจะมาจากการกู้ยืม

จากสถาบันทางการเงิน ซึ่งปัจจุบันได้มีการ

เจรจากับทางธนาคารออมสิน ธนาคารเกียรติ

นาคิน และธนาคารอื่นๆ เพิ่มเติม

“เราคาดหวังว่าจะมี Market Share ในปี 64 

เพิม่ขึน้เป็นไม่ต�า่กว่า 10% ของมลูค่าตลาดรวม 

จากปัจจุบันเรามีMarket Share อยู่ที่ 5% ซึ่ง

ตลาดรถบรรทุกมอืสองเป็นตลาดทีม่กีารขยาย

ตัวต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2/63 ให้ NIM อยู่

ที่ 13.7% และคาดในไตรมาส 4/63 จะสามารถ

ขยับขึ้นมาเป็น 14% กว่าได้ “ นายวินิจ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิด

รายได้ (NPL) ให้อยูใ่นระดบัไม่เกนิ 3% จากการ

ควบคุมคุณภาพลูกหนี้ และคาดว่าปีนี้จะอยู่ต�่า

กว่า 4% จากเดือนพ.ย.63 อยู่ที่ 4.1% ลดลง

จากไตรมาส 3/63 ที่อยู่ 4.9% ซึ่งเกิดจากผลก

ระทบของโควิด-19 ในช่วงต้นปี

MICRO วางเป้ารายได้-พอร์ตสินเชื่อปี64 

โต30% คุม NPL ไม่เกิน 3% 

เดินหน้าขยายสาขาเพ่ิมเป็น 20 สาขาในปี 65
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นายไพบลูย์ นลนิทรางกรู ประธาน
กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 

Investor Confidence Index) ผลส�ารวจใน

เดอืนพฤศจกิายน 2563 พบว่า “ในอกี 3 เดอืน

ข้างหน้า ดัชนีอยู่ที่ระดับ 161.41 ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้น 161% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ในเกณฑ์ 

“ร้อนแรงอย่างมาก” เป็นครั้งแรกในรอบสอง

ปี นักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าออกของเงิน

ทุนเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการ

เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงผล

ส�าเร็จของวัคซีนป้องกัน Covid-19 ส�าหรับ

ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด 

ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ 

รองลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจใน

ประเทศ  และสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่าง

ประเทศ” ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 

Investor Confidence Index) ส�ารวจในเดือน

พฤศจิกายน 2563 ได้ผลส�ารวจโดยสรุป ดังนี้ 

ดชันีความเชือ่มัน่รวมทกุกลุม่นักลงทนุในอกี 3 

เดือนข้างหน้า (กุมภาพันธ์ 2564) อยู่ในเกณฑ์ 

“ร้อนแรงอย่างมาก” (ช่วงค่าดชันี 160 - 200) 

ครั้งแรกในรอบ 2 ปี อยู่ที่ระดับ 161.41 ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้น 161%

 ความเชื่อมั่นนักลงทุนบุคคลและสถาบัน

ในประเทศ ปรับตัวขึ้นอยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” 

และความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มบัญชีบริษัท

หลกัทรพัย์และนกัลงทนุต่างชาติปรับตัวขึน้อยู่

ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก”

 หมวดธรุกจิทีน่่าสนใจมากทีส่ดุ คอืหมวด

พลังงาน (ENERGY)

 หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ

หมวดประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

 ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย

มากที่สุด คือ การไหลเข้าออกของเงินทุน

 ปัจจยัฉดุทีม่อีทิธพิลต่อตลาดหุน้ไทย

มากที่สุด คือ สถานการณ์การเมือง

ในประเทศ

“ผลส�ารวจ ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 ราย

กลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุน

ทุกกลุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยกลุ่มนัก

ลงทุนบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น 91% อยู่ที่ระดับ 

150.00 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัว

เพิ่มขึ้น 167% อยู่ท่ีระดับ 166.67 กลุ่มนัก

ลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น 150% 

อยู่ที่ระดับ 156.52 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 338% อยู่ที่ระดับ 175.00

 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 SET index 

ฟื้นตัวแรงตอบรับข่าวดีทั้งจากปัจจัยนอก

ประเทศ ท่ีได้รับข่าวความส�าเร็จของวัคซีน

ป้องกัน Covid-19 ทั้งของ Pfizer/BioNTech, 

Moderna และ AstraZeneca  ที่มีประสิทธิผล

ในการป้องกันการติด Covid-19 สูง อีกทั้ง

ข่าวความชัดเจนของผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่

คาดว่าจะได้นายโจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดี

คนที่ 46 รวมถึงข่าวดีจากปัจจัยในประเทศ

จากการประกาศ GDP ไตรมาส 3/2563 แม้

จะยังหดตัวที่ -6.4% แต่นับว่าปรับตัวดีกว่า

คาดการณ์ซึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการ

บริโภคในประเทศ บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย์ฯมกี�าไรสทุธใินไตรมาส 3/2563 เพ่ิม

ขึ้น 24% จากไตรมาสก่อนหน้าหลังมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผ่อน

คลายลง จากปัจจัยข้างต้นส่งผลให้เงินลงทุน

ต่างชาติไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเป็น

บวกสุทธิเป็นเดือนแรกของปี โดย ณ สิ้นเดือน

พฤศจิกายน SET Index ปิดที่ 1,408.31 ปรับ

ตัวเพิ่มขึ้น 17.9% จากเดือนก่อนหน้า

 

นักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าออกของเงินทุน

เป็นปัจจัยหนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือการ

เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงผล

ส�าเร็จของวัคซีนป้องกัน Covid-19 ส�าหรับ

ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด 

ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมอืงในประเทศ รอง

ลงมาคือการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ 

และสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ 

FETCO เผย ผลส�ารวจดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุน

อยู่ในโซนร้อนแรงอย่างมาก คร้ังแรกในรอบสองปี
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ปัจจัยต่างประเทศทีน่่าตดิตาม ได้แก่  การเปลีย่นผ่านรฐับาลของสหรัฐอเมริกา และการเร่ิมด�าเนินการตามนโยบายของนาย โจ ไบเดน สถานการณ์

เศรษฐกิจในยุโรปหลังเพ่ิมความเข้มงวดมาตรการล็อกดาวน์จากการระบาดระลอกสองของ Covid-19 ในส่วนของปัจจัยในประเทศท่ีต้องติดตาม

ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองซึง่ยงัเป็นปัจจยัเสีย่งส�าคญัต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย มาตรการภาครฐัในกระตุน้เศรษฐกิจผ่านการบรโิภค

เอกชนเพิ่มเติม และการทยอยอนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการภายใต้กรอบวงเงิน 4 แสนล้านบาท”

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนธันวาคม 2563

ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดทีค่งมมุมองเช่นเดียวกบัครัง้ท่ีแล้ว ว่า กนง. จะรกัษาอัตราดอกเบีย้นโยบายท่ีระดบั 0.5% ในการประชมุ

เดือนธันวาคมนี้ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 4 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากการส�ารวจ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63 อย่างไรก็ตาม มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวนมากขึ้นที่คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี

อาจปรับตัวลดลงเนื่องจากในช่วงปลายปีจะมีเม็ดเงินจากการซื้อกองทุนเข้ามาในตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้นและอาจมีเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้า

มาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยมากขึ้นจากปัจจัยด้านการเมืองสหรัฐที่มีความชัดเจนมากขึ้นและนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีไบเดนที่

มีแนวโน้มประนีประนอมมากกว่าท�าให้เงินลงทุนจากสหรัฐไหลเข้า Emerging Markets มากขึ้น

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตรา

ดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนธันวาคม 

2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ดชันคีาดการณ์อตัราดอกเบ้ียนโยบายในการประชมุ กนง. รอบ

เดือนธันวาคมนี้อยู่ท่ีระดับ 46 ลดลงเล็กน้อยจากครั้งที่แล้วและ

ยังอยู่ในเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมอง

ของตลาดที่คาดว่าการประชุม กนง. ในเดือนธันวาคมนี้  กนง. จะ

คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ย

ปัจจุบันอยู่ในระดับต�่าแล้ว และ กนง. อาจต้องการเก็บกระสุนไว้ใช้

ในยามจ�าเป็น ถ้าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มอ่อนแอ และมาตรการ

ดูแลค่าเงินบาทไม่ส่งผลอาจท�าให้ ธปท. ตัดสินใจลดดอกเบี้ย 

- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี

และ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 4 ยังคงอยู่ในเกณฑ์  “ไม่เปลี่ยนแปลง 

(Unchanged)” โดยปรับตัวลดลงจากครั้งก่อน สะท้อนมุมมอง

ของตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปีน่าจะ

ยังทรงตัวใกล้เคียงระดับ 0.84% และ 1.41% ตามล�าดับ ณ วัน

ทีท่�าการส�ารวจ (23 พ.ย. 63)  โดยปัจจัยทีมี่ผลต่อการคาดการณ์ 

ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศ ทศิทางอตัรา

ดอกเบี้ยโลก และ Fund Flow ต่างชาติ

FETCO เผย ผลส�ารวจดัชนีความเชื่อม่ันนักลงทุน

อยู่ในโซนร้อนแรงอย่างมาก คร้ังแรกในรอบสองปี
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ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้มีการทบทวนและพัฒนากฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

อย่างต่อเนื่องตามแผนงาน Regulatory Reform เพื่อยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียน โดยในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์

หลายเรือ่ง ซึง่ได้รบัฟังความคดิเหน็จากผู้ทีเ่กีย่วข้อง หน่ึงในนัน้คือ การยกเลกิหลักเกณฑ์การรบัหุน้สามญัเป็นหลักทรพัย์จดทะเบยีนด้วย Market 

Capitalization (เกณฑ์ Market Capitalization) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการรับหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) มีผู้แสดงความคิดเห็นบางรายเห็นว่าการยกเลิกเกณฑ์ Market Capitalization อาจเป็นการปิดโอกาสการระดมทุนของ

บริษัทขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและสามารถสร้างก�าไรได้ภายหลังเข้าจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีการทบทวนการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้นและเปิดรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเกณฑ์ Market 

Capitalization ส�าหรับการรับหุ้นสามัญใน SET โดยก�าหนดให้สามารถยื่นค�าขอเข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์ Market Capitalization ได้เฉพาะบริษัท

ขนาดใหญ่ที่มี Market Capitalization ไม่น้อยกว่า 7,500 ล้านบาท และมีการประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีหรือใช้ความ

รูเ้พือ่ก่อให้เกดิการพฒันาและส่งเสริมนวตักรรม มีความส�าคญัต่อการยกระดบัความสามารถในการแข่งขันและศกัยภาพของประเทศ ซ่ึงสอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ดิจิทัล Biotechnology และ Nanotechnology เป็นต้น โดยต้อง

ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดการเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

https://www.set.or.th/th/regulations/consult/market_consultation_p1.html หัวข้อ "การปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นสามัญส�าหรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ" ผู้เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ link https://forms.gle/5BXMx3gUnQkTe7oT9 หรือทางอีเมล Marke

tSupervisionPolicyDepartment@set.or.th จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

ตลท.เปิดเฮยร่ิง การปรับปรุงเกณฑ์ Market Capitalization 

ส�าหรับการรับหุ้นสามัญใน SET ถึง 4 ม.ค. 64
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อินไซด์ Business
เคทีซีผนึก 15 พันธมิตร ชวนสมาชิกบัตร

และครอบครัวเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า 
สวนสัตว์ สวนสนุก และสวนน�้าทั่วไทย

CHOW  เซ็นสัญญา "ฮาโก้ อิเลคทริค" 
บุกตลาด Solar Rooftop ครบวงจร

"IND" รุกโรดโชว์ห้องค้า 
บล.ยูโอบี เคย์เฮียน  

เอไอเอส ขยายพันธมิตรสายกรีน จับมือ เอ็ม บี เค 
สร้างแลนด์มาร์กจุดรับทิ้ง E-Waste เพ่ิมความสะดวก
คนเดินห้างพกมือถือเก่าทิ้งลงตู้ ต่อจุดจัดการปัญหา

ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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