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นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจ
จิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิด

เผยว่า  บรษิทัฯคาดว่าปี 2564 รายได้จะเติบโตทะลุ 

100,000 ล้านบาท เนือ่งจาก บรษัิทฯได้ขยายก�าลงั

การผลิตโครงการโพลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible 

Packaging) แห่งที่2ในประเทศเวียดนามแล้วเสร็จ

เป็นที่เรียบร้อย

นอกจากนี้ยังมี 3 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ด้วยงบลงทุนรวมกว่า 7,700 ล้านบาท ได้แก่ 

โครงการขยายก�าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ 

(Packaging Paper) ในประเทศอินโดนีเซีย คาดว่า

จะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส2/2564  ,โครงการขยาย

ก�าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging 

Paper) ในประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ

ไตรมาส3/2564 และโครงการขยายก�าลังการผลิต

บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ใน

ประเทศไทย คาดว่าจะแล้วเสรจ็ไตรมาส4/2564 ซ่ึง

หลงัแล้วเสรจ็ทัง้ 4 โครงการ จะช่วยสนบัสนนุยอด

ขายของบริษัทฯเพิ่มเข้ามาอีก 9,000 ล้านบาท ใน

ปี2565 

อีกทั้งปลายปีนี้คาดว่าจะสามารถปิดดีลการเข้า

ซื้อกิจการ(M&A) Bien Hoa Packaging Joint 

Stock Company หรือ (SOVI) ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ผู ้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated 

Containers) รายใหญ่ในประเทศเวียดนามที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  โฮจิมินห์  ซึ่งการเข้า

ลงทุนนี้จะส่งผลให้ SCGP มีก�าลังการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์ปลายน�้าจากเยื่อและกระดาษในเวียดนาม

เพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพขยายตลาด

บรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก SOVI มีฐานลูกค้าส่วนใหญ่

เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่

เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และบริษัทชั้นน�าใน

ประเทศ โดยท่ีผ่านมา SOVI มยีอดขายอยูท่ี่ 2,200 

ล้านบาทต่อปี

“ภาพรวมการท�าธุรกิจของเราในเวียดนามเดิมทีมี

ยอดขายอยูท่ี่ 10,000 ล้านบาทต่อปี แต่ถ้ามีSOVI 

เข้ามาก็จะสนับสนุนให้เรามีนอดขายในเวียดนาม

เพิ่มขึ้นเป็น 12,200 ล้านบาทต่อปี” นายวิชาญ 

กล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการเข้า

ซือ้กจิการ(M&A) อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างการเติบโต

ในอนาคต ซึ่งจะเน้นเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปิ

นส์ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร 2-3 

รายในธรุกจิทีเ่ก่ียวเน่ืองโดยจะเน้นบรรจภุณัฑ์เก่ียว

กบักระดาษและโพลเิมอร์หากมีความชัดเจนจะแจ้ง

ให้ทรายทันที และในอนาคตคาดส่าสัดส่วนรายได้

จากในประเทศจะปรับตัวลดลงเหลือน้อยกว่าต่าง

ประเทศจากปัจจบุนัมสัีดส่วนรายได้ในประเทศอยูท่ี่ 

52% ต่างประเทศ48% ท้ังน้ีปี2564บรษิทัฯได้วางงบ

ลงทุนส�าหรับเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศมากกว่า 

12,000 ล้านบาท  ส่วนงบลงทุนรวมในปี2564 อยู่

หว่างท�าแผนคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือน

ธันวาคมนี้

นายวิชาญ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนักลงทุนต่าง

ชาติ และนักลงทุนสถาบันในประเทศได้ให้ความสน

ใจบริษัทฯเป็นอย่างมาก  โดยบริษัทฯยังคงพบปะ

นักลงทุนผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้ข้อมูล  ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการเข้า

ค�านวณใน SET 50 รวมถึงคาดว่าจะได้เริ่มค�านวณ

ในดัชนี MSCI Index ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 63    

มองว่าจะยิ่งสับสนุนให้บริษัทได้รับความสนใจจาก

นักลงทุนสถาบันต่างชาติเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบัน

บริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นจากนักลงทุนต่างชาติ

อยู่ที่ 3% แต่ทั้งนี้บริษัทฯยังคงนโยบายให้ผู้ถือหุ้น

ใหญ่ถือหุ้นไม่ต�่า 70%

SCGP ส่งซิกปี 64 รายได้ว่ิงทะลุ 1 แสนลบ. 

หลังขยายก�าลังผลิต-ปิดดีล M&A ได้
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---SCGP โชว์ศกัยภาพ 9 เดอืนแรก ก�าไรสทุธพิุง่22 % ---

  SCGP โชว์ผลงาน 9 เดือน เติบโตอย่างมีคุณภาพ ท�า
ก�าไรสุทธิ 4,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และมีราย
ได้จากการขาย 69,190 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จาก
ช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา จากโมเดลธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง 
การควบรวมกิจการ (Merger & Partnership) และมี
ฐานลูกค้าจ�านวนมากและหลากหลายอุตสาหกรรมช่วย
กระจายความเสี่ยง พร้อมวางแผนขยายการลงทุนใน
ภมูภิาคอาเซยีนอย่างต่อเนือ่งหลงัเข้าจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ  
 
นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื SCGP เปิดเผยว่า บรษิทัฯ สามารถ
สร้างผลการด�าเนินงานใน 9 เดือนของปีนี้เติบโตอย่าง
แข็งแกร่งท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน โดยมีราย
ได้จากการขายทั้งสิ้น 69,190 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมาเติบโตร้อยละ 5 ก�าไรสุทธิ 4,971 
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 22 เพิ่มขึ้นเช่นกัน จากความ
สามารถในการบริหารจัดการท่ีมปีระสทิธภิาพ และมปัีจจยั
เก้ือหนนุจากการเติบโตอย่างต่อเนือ่งของความต้องการใช้
สินค้าจ�าเป็นท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยกลุ่มสินค้าที่เติบโต
ได้ดใีน 9 เดอืนผ่านมาคอื บรรจุภณัฑ์ส�าหรบัสนิค้าอปุโภค
บริโภค บรรจุภัณฑ์ส�าหรับอีคอมเมิร์ซ และบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับฟู้ดเดลิเวอรี่ ในขณะท่ีกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เริ่มมีการฟื้นตัวในไตรมาส
สาม หลงัจากได้รบัผลกระทบจากการท่ีผู้บรโิภคชะลอการ
ซ้ือสนิค้าคงทนทีม่มีลูค่าสูงในช่วงก่อนหน้านี ้รวมถงึความ
ต้องการบรรจุภัณฑ์ในประเทศเวียดนามที่เติบโตขึ้นภาย
หลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เริ่มคลี่คลาย 
และจากการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
จากการควบรวมกิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศ

อินโดนีเซียและบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิ
เมอร์ในประเทศไทยที่ท�าให้ SCGP มีรายได้และก�าไรเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
 
SCGP  ได้ออกแบบและด�าเนินงานตามโมเดลธุรกิจ 
(Business Model) ที่แข็งแกร่ง โดยมีสินค้าและบริการที่
หลากหลาย และมคีวามสามารถด้านการผลติท่ีครอบคลมุ
ทั้งบรรจุภัณฑ์ข้ันต้น (Upstream) และบรรจุภัณฑ์ขั้น
ปลาย (Downstream) จึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าแต่ละรายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อีกทัง้ 
SCGP ยังมุ่งเน้นการขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้า
อุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นสินค้าที่จ�าเป็นต่อ
การด�ารงชีวิตและมีความต้องการใช้อย่างสม�่าเสมอในทุก
สภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึงปัจจุบันมีสัดส่วนลูกค้ากลุ่มดังกล่าว
ประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) พร้อม
กับการเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการควบรวมกิจการหรือ 
Merger and Partnership (M&P) เพื่อขยายการเติบโต 
รองรบัการบรโิภคและเมกะเทรนด์ทางเศรษฐกจิในภมูภิาค
อาเซียน ตลอดจนการบริหารจัดการธุรกิจภายใต้แผน 
Business Continuity Plan และบริหารกระแสเงินสด
อย่างระมัดระวัง จึงท�าให้ SCGP ยังคงเติบโตและสามารถ
รับมือกับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจจาก
การระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาได้  
 “ผลการด�าเนนิงานท่ีเตบิโตท่ามกลางภาวะเศรษฐกจิชะลอ
ตัวในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนว่าเราเดินมาถูกทาง สามารถ
เติบโตอย่างมีคุณภาพหรือ Growth with Quality และ
บรษิทัฯ จะมุง่ขยายการลงทนุในภมูภิาคอาเซียนเพือ่รักษา
ความเป็นผูน้�าด้านบรรจภุณัฑ์อย่างครบวงจรในภมูภิาคนี”้ 
นายวิชาญกล่าว 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCGP กล่าวต่อว่า หลังจาก 
SCGP ได้ระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้วางแผน
ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
ขยายการลงทุนและการ ควบรวมกจิการ ปัจจุบนัโครงการ
ขยายก�าลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible 
Packaging) ในประเทศเวยีดนาม ได้เริม่เปิดด�าเนนิการแล้ว 
และมีอีก 3 โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างด้วยงบลงทุน
รวมกว่า 7,700 ล้านบาท จะทยอยแล้วเสร็จในปี 2564 
ได้แก่ โครงการขยายก�าลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ 
(Packaging Paper) ในประเทศอินโดนเีซยี โครงการขยาย
ก�าลงัการผลติกระดาษบรรจภุณัฑ์ (Packaging Paper) ใน
ประเทศฟิลปิปินส์ และโครงการขยายก�าลงัการผลติบรรจุ
ภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ในประเทศไทย 
 
ส�าหรับความคืบหน้าของการควบรวมกิจการ (M&P) กับ 
Bien Hoa Packaging Joint Stock Company หรือ (SOVI) 
ซ่ึงเป็นหนึง่ในผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์กล่องลกูฟกู (Corrugated 
Containers) รายใหญ่ในประเทศเวียดนามที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ โฮจิมินห์ ก�าลังอยู่ในขั้นตอนของการ
ตรวจสอบสนิค้าคงคลงัรอบสดุท้าย คาดว่าการท�าธรุกรรม
จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งการเข้าลงทุนนี้จะ
ส่งผลให้ SCGP มีก�าลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ปลายน�้าจาก
เยื่อและกระดาษในเวียดนามเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพขยายตลาดบรรจุภัณฑ์ เนื่องจาก SOVI มีฐาน
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภคที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และบริษัทชั้นน�าใน
ประเทศ  
 
“การควบรวมกิจการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบ
ริษัทฯ ทีต้่องการขยายการลงทุนในภมูภิาคอาเซยีน พร้อม
ทั้งขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
และเพิ่มขีดความสามารถการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นปลาย 
เพือ่เสริมสร้างความแขง็แกร่งในฐานะผูน้�าด้านบรรจภุณัฑ์
แบบครบวงจรทั้งในอาเซียน” นายวิชาญกล่าว  

SCGP ส่งซิกปี 64 รายได้ว่ิงทะลุ 1 แสนลบ. 

หลังขยายก�าลังผลิต-ปิดดีล M&A ได้
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นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) PTG เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรมการบริษัท 

ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จ�านวน 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

 -ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท แมกซ์ การ์ด จ�ากัด

 -วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย

 -ที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

10310

 -ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์(E-Money), การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

MoneyTransfer), การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitating)และการให้บริการรับช�าระเงินแทน(Bill Payment)

 -ทุนจดทะเบียน : 200,000,000 (สองร้อยล้าน) บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 2,000,000(สองล้าน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100(หนึ่ง

ร้อย) บาท

 - โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทจะเข้าถือหุ้นจ�านวนร้อยละ 99.9998ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย

 - แหล่งที่มาของเงินทุน :เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

และ2.ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท แมกซ์ โชลูชัน เซอร์วิส จ�ากัด

 -วัน เดือน ปี ที่จัดตั้ง : ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย

 -ทีต้ั่งของส�านกังานใหญ่ : เลขท่ี 90 อาคารซีดบัเบีล้ยู ทาวเวอร์ เอชัน้ที ่33 ถนนรชัดาภเิษก แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310

 -ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้ออก หรือผู้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือผู้ขายสินค้า หรือบริการเชิงพาณิชย์

 - ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 10,000(หนึ่งหมื่น) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100(หนึ่งร้อย) บาท

 - โครงสร้างการถือหุ้น :บริษัทจะเข้าถือหุ้นจ�านวนร้อยละ 99.96ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อย

 -แหล่งที่มาของเงินทุน :เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

PTG ลุยต้ัง 2 บริษัทย่อยแห่งใหม ่

รองรับให้บริการ E-Money
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นายพนม ควรสถาพร ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน 
เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ AGE 
ผู้จัดหาและจัดจ�าหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหิน

สะอาด) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ย้ายเข้า

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ในวันที่ 29 ต.ค.63 นี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 

หมวดธรุกจิพลังงานและสาธารณปูโภค จากเดมิทีจ่ด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตั้งแต่

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 โดยการย้ายเข้าไปซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในคร้ังนี้ เพ่ือ

เป็นการลดข้อจ�ากดัในการเข้ามาลงทุนของนกัลงทุน

สถาบันที่สนใจเข้ามาถือหุ้นของ AGE 

“ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ AGE อยู่ในตลาด mai 

บรษิทัฯมผีลการด�าเนนิงานทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่งจาก

การด�าเนนิธรุกจิเป็นผูจ้ดัหาและจดัจ�าหน่ายถ่านหนิบิ

ทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เพื่อจ�าหน่ายทั้ง ในประเทศ

และต่างประเทศ ให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง 

ๆ และประกอบธรุกิจโลจสิตกิส์ ท้ังทางบก ทางน�า้โดย

เรือล�าเลียง และรถบรรทุก ส่งผลให้บริษัทฯสามารถ

จ่ายปันผลทั้งในรูปแบบหุ้นปันผล และเงินปันผล 

ตามนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

ของก�าไรสทุธทิีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิส�ารองต่างๆ และ

ยังได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการอยู่ที่ระดับ 

4 ดาว รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหุ้น

ยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ด้วย”

ปัจจุบัน บริษัทฯยังคงเดินหน้าลงทุนธุรกิจถ่านหิน 

โดยการมุง่เน้นการขยายตลาดทัง้ในประเทศ และต่าง

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯได้วางกลยุทธ์บุก

ตลาดกลุม่ประเทศในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

เพิ่มขึ้น ภายหลังที่มีการลงทุนก่อสร้างคลังถ่านหิน 

และโรงงานคัดแยกที่มีระบบบริหารจัดการด้วย

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในประเทศเวียดนาม ในปี 2561 

ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการขยายตลาดในประเทศเพิ่ม

ขึ้นอีกด้วย เพราะเมื่อพิจารณาจากตัวเลขปริมาณ

การขายถ่านหินในประเทศพบว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้น

ทุกปี โดยปัจจุบันบริษัทมียอดค�าสั่งซื้อถ่านหินในมือ 

(Back log) จ�านวน 1 ล้านตัน ซึ่งจะทยอยส่งมอบ

จนถงึปี 2564 โดยท้ังปีคงเป้าปริมาณการขายถ่านหิน

ไว้ท่ีระดับ 3.5 ล้านตัน เพราะมองว่าความต้องการ

ใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีสัญญาณ

ฟื้นตัวจาก  ไตรมาส 2/2563 ที่ผ่านมาอย่างชัดเจน 

เนื่องจากการกลับมาด�าเนินธุรกิจอย่างปกติมากขึ้น 

และบริษัทฯ มีบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจร ท�าให้เกิด

ความเชื่อมั่นต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งถ่านหินยัง

คงเป็นเชื่อเพลิงที่มีต้นทุนต�่า เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิง

ประเภทอื่น เช่น น�้ามันเตาจึงท�าให้ถ่านหินยังคงเป็น

เชื้อเพลิงหลักที่ผู้ประกอบการภายในประเทศเลือก

ใช้ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินมากที่สุดคือโรง

ไฟฟ้า และกลุ่มผู้ประกอบการผลิตปูนซีเมนต์

นอกจากนี ้ธรุกจิโลจสิตกิส์ บรษิทัฯ มแีผนการพฒันา

พื้นที่ส่วนขยายท่าเรือที่ 4 จากเมื่อต้นปี ที่ผ่านมา ได้

ด�าเนินการให้บริการท่าเรือที่ 3 เป็นที่เรียบร้อย รวม

ทั้งการต่อเรือล�าเลียงเพิ่มเติม โดยปัจจุบัน มีเรือ

ล�าเลียงครบแล้ว 36 ล�า และวางแผนเพิ่มเป็น 40 

ล�าในช่วงปี 2564 และรถบรรทุกทั้งหมด 51 คัน ซึ่ง

มีแผนจะเพิ่มในอนาคตรองรับปริมาณงานที่สูงขึ้น 

ถือเป็นการตอกย�้าถึงศักยภาพของบริษัทที่มีการให้

บริการทีค่รบวงจร โดยรายได้จากธรุกิจโลจสิตกิส์คาด

ว่าจะคิดเป็น 10 % ของรายได้รวม 

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชียกรีน เอนเนอ

จี (AGE) ยังได้กล่าวถึงการลงทุนในส่วนของธุรกิจ

พลังงานผ่านบริษัทร่วมทุน ภายใต้บริษัท แอท เอน

เนอจี โซลูชั่น จ�ากัด ว่า บริษัทฯ จะทยอยรับรู้รายได้

จากธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาส 4 ของปี 2563 จาก

โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ และในปี 

2564 จากโครงการการขายไอน�้า ให้กับลูกค้าขนาด

เตา Boiler 16 ตนั นอกจากนี ้ยงัคงอยู่ระหว่างศกึษา

การลงทุนในโครงการขายไอน�้า และโครงการลงทุน

โรงไฟฟ้าเพิ่มเติมหลายโครงการ ซ่ึงคาดว่าจะลงทุน

ในปี 2564 และมีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง

มีก�าไรสะสมสูงถึง 700 ล้านบาท ประกอบกับราคา

หุ้นในปัจจุบันที่มีการซื้อขายระดับต�่ากว่าระดับ P/E 

ที่ 7.07 เท่า    

AGE ย้ายเข้า SET 29 ต.ค.น้ี 

หวังเพ่ิมสภาพคล่อง - นักลงทุนสถาบัน  

พร้อมรุกพลังงาน-ถ่านหิน-โลจิสติกส์ทางน�้า-ทางบก เต็มสูบ 
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นายศรัทธา จันทรเศรษฐเลศิ กรรมการ 
บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) STARK เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ส
ตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการเพิ่มสัดส่วนการกระจายหุ้น
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์การกระจายกา
รถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563แล้วนั้นบริษัทฯ ขอแจ้ง
ความคืบหน้าการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายย่อย (Free Float) ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้หารือกับนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ซึ่ง
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ เกีย่วกบัการด�าเนินการกระจาย
หุ้นสามัญ ที่ ถื อ อ ยู่ ใ น บ ริษั ท ฯ เ พื่ อเ พิ่ ม 
สัด ส่ว น ก า ร ถื อ หุ้น ข อ ง ผู้ถื อ หุ้น ร า ย 
ย่อ ย (Free Float)ตามสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาก่อนหน้านี้

2. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก
นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ว่าได้ด�าเนินการกระจายหุ้น
สามัญท่ีถืออยู่ในบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมจ�านวน2,250,000,000 
หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 9.45 ของจ�านวนหุ้นที่ออก
แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในราคาที่ค�านวณมาจาก
การส ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book 
Building) โดยภายหลังการจ าหน่ายหุ้นในครั้งนี้ส่ง
ผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free 
Float) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.40ของจ�านวนหุ้นท่ี
ออกแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ข้อมูลตามสารสนเทศ
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม2563) เป็ นร้อ
ยละ 20.85 ของจ านวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมดของบ

ริษัทฯ ซึ่งครบตามหลักเกณฑ์การกระจายการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการ
ท�ารายการ เป็นดังนี้

นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ก่อนท�ารายการถือหุ้น   
67.60% หลังท�ารายการถือหุ้น  58.15%
ขณะที่ ผู ้ถือหุ ้นรายย่อย ก่อนท�ารายการถือหุ ้น  
11.40% หลังท�ารายการถือหุ้น 20.85%
หมายเหตุ: *ข้อมูลตามสารสนเทศของบริษัทฯ ณ 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 

3. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถอืหุน้ดงักล่าวเป็น
ไปเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float) ตามแนวทางที่บริษัทฯ ชี้แจง ดังนั้น 
จึงไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานตลอด
จนนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ด้านนายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธาน
กรรมการ บรษิทั สตารค์ คอรเ์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) (STARK) เปิดเผยว่า 
บริษัทฯได้เร่งแก้ปัญหาฟรีโฟรทที่อยู่ในระดับต�่าร่วม
กับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน โดยล่าสุดได้ตัดสิน
ใจขายหุ้นบิ๊กล็อตให้กับนักลงทุนสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ กองทุน และนักลงทุน VI จ�านวน
ทั้งสิ้น 2,250 ล้านหุ้น ร ซึ่งท�าให้ฟรีโฟรทเพิ่มข้ึน
เป็น 20.85% ถือเป็นการปลดล็อกปัญหาได้ในทันที 
และท�าให้บริษัทฯถูกดึงเข้าค�านวณในดัชนี SET50 
เนือ่งจากมคีณุสมบัติครบตามเกณฑ์ และในอนาคตมี
โอกาสถูกดึงเข้าค�านวณในดชัน ีMSCI เนือ่งจากหุน้มี

สภาพคล่องมากขึ้น

“ก่อนที่เราจะขายหุ ้นบิ๊กล็อตในครั้งนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงนิของเราได้มกีารส�ารวจความต้องการของ
นักลงทุน ซึ่งปรากฏว่ามีการจองซื้อเข้ามาเกินกว่า
จ�านวนทีเ่ราต้องการขาย เนือ่งจากนกัลงทนุมองเหน็
โอกาสทางธุรกิจของ STARK ที่แนวโน้มเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด หลังขยายการลงทุนในต่างประเทศ”

ส�าหรบัแนวโน้มผลประกอบการในช่วงคร่ึงหลังของปี
นี ้นายชนนิทร์ กล่าวว่า คาดว่าจะโตต่อเนือ่งเม่ือเทยีบ
กบัครึง่ปีแรก โดยบรษิทัฯอยูร่ะหว่างการปรบัปรงุประ
สิทธิภาพโลจิสติกส์ และการผลิตสายไฟในเวียดนาม 
ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 4/2563 ก็มีทิศทางที่ดีจาก
ฤดูกาลสั่งซื้อสายไฟจากหน่วยงานการไฟฟ้า ที่จะ
ออกมาค่อนข้างมากในช่วงนี้

ทั้งนี้ ธุรกิจสายไฟของ STARK ในปัจจุบัน ถือว่ามี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของอาเซียน โดยลงทุนผ่าน 
บริษทั เฟ้ลปสด์อด์จ อนิเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ 
จ�ากัด

ล่าสุด ในช่วงไตรมาส 2/2563 STARK เข้าซื้อกิจการ
ธุรกิจสายไฟขนาดใหญ่ในเวียดนาม บริษัท Thinh 
Phat Cables JointStock Company (thipha) และ 
บรษิทั Dong Viet Non-Ferrous Metal And Plastic 
Joint Stock Company (dovina) ซึ่งช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการ
เติบโตได้อีกมาก

STARK เผยวนรัชต์ ต้ังคารวคุณ 

ขายบิ๊กล็อต ให้นลท. ท้ังภายใน-ตปท. รวม 9.45% 

หนุน Free Float ครบตามหลักเกณฑ์ 20.85%
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นายวนิยั เตยีวสมบรูณก์จิ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟูด้ส์ 
กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) หรอื TFG เปิด

เผยว่า สถานการณ์การด�าเนินธุรกิจช่วงครึ่ง

หลังของปี 2563 จะมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าครึ่งปี

แรก เนื่องจากปริมาณความต้องการบริโภคไก่

และสกุร ยงัเตบิโตได้ด ีเพราะการเกดิโรคระบาด

อหิวาต์หมู (ASF) ท�าให้ปริมาณสุกรในตลาด

หายไป รวมทัง้มกีารหนัมาบรโิภคไก่เพิม่ขึน้ ส่ง

ผลให้ราคาขายทั้งสุกรและไก ่ยังคงยืนในระดบั

สูงได้จนถึงสิ้นปีนี้

"การที่ปริมาณสุกรในจีน และเวียดนามลดลง  

จากโรคระบาด ASF ท�าให้ราคาขายสุกรยืนได้

ในระดับสูง รวมทั้งมีการหันมาบริโภคไก่มาก

ขึ้น ประเมินว่าสถานการณ์แบบนี้น่าจะยังคงมี

ให้เห็นไปอีก 1-2 ปี ดังนั้นก็น่าจะท�าให้ปริมาณ

การส่งออกเนื้อสัตว์เติบโตได้ต่อเน่ือง ขณะที่

ตลาดในยุโรปก็ประเมินว่า หากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย

ความต้องการบริโภคก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้

อีกคร้ัง ซ่ึงการส่งออกไปจีนยังคงท�าได้ดี"นาย

วินัยกล่าว

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกล่าวอีกว่า บริษัท

ตั้งเป้ารายได้ปี 2563 เติบโต 10% จากงวด

เดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าอัตราก�าไรขั้น

ต้น (Margin) Double Digit นอกจากนี้บริษัท

มีแผนขยายก�าลังการผลิตรองรับตลาดที่

เติบโต โดยเพิ่มก�าลังการผลิตหมูทั้งในไทยและ

เวียดนาม ขยายก�าลังการผลิตอาหารสัตว์เพื่อ

รองรับก�าลังการผลิตหมูที่เพ่ิมขึ้น และขยาย

ก�าลงัการผลติไส้กรอก โดยจะให้ความส�าคญักบั

อาหารมากขึ้น เน้นการขยายธุรกิจในส่วนของ

สุกรทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

รวมทั้งยังคงเดินหน้าลดต้นทุนการผลิตด้วย 

การลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มลอย

น�้า โดยอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 4 โครงการ 

คาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์

ทุกโครงการได้ภายในสิ้นปีนี้ และจะสามารถ

ลดต้นทนุการใช้พลงังานได้เป็นอย่างด ีส�าหรบั 

บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จ�ากัด (Thai 

Foods Fresh Market Co.,Ltd.) ทีด่�าเนนิธรุกจิ

ศนูย์จ�าหน่ายสินค้าอปุโภค บรโิภค เพือ่เน้นการ

เข้าถงึผูบ้รโิภคมากขึน้ ได้เปิดสาขาแรกในเดอืน

ตุลาคมนี้

อนึง่ ภาพรวมผลการด�าเนนิงานในงวด 6 เดอืน

แรกของปี 2563 TFG มกี�าไรสทุธอิยูท่ี่ 1,072.32 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.38% จากงวดเดียวกันปี

ก่อนท่ีมกี�าไรสทุธเิท่ากบั 722.67 ล้านบาท ส่วน

รายได้รวมอยู่ที่ 15,318.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

8.53% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม

เท่ากับ 14,114.00 ล้านบาท

โดยปัจจยัทีส่นบัสนนุให้ผลการด�าเนนิงานปรบั

ตวัเพิม่ขึน้ได้เนือ่งจาก ราคาขายไก่ และสกุร อยู่

ในระดับที่ดี และปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึง

รกัษาอตัราก�าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin) 

ได้ในระดับที่ดี ตามความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้

จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

TFG ส่งซิก H2/63 สดใสโรคระบาด ASF 

ดันปริมาณความต้องการพุ่ง-หนุนราคาขายสุกรยืนสูง 

คงเป้ารายได้ปีน้ีโต 10% รักษามาร์จ้ิน Double Digit
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‘บมจ.ศักดิ์สยามลิสซ่ิง’ ลั่นกลองรุกธุรกิจสินเช่ือรายย่อย 
ขานรับความต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสูงขึ้น ดันตลาดสิน
เช่ือมีศักยภาพและช่องว่างเติบโต ชูประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญกว่า 25 ปี เทียบเท่าบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรม 
ตอกย�า้จดุแขง็ผ่านผลติภณัฑ์สนิเชือ่หลากหลายและคณุภาพ
การให้บรกิาร ภายใต้กลยทุธ์ ‘ให้บรกิารอย่างเป็นธรรม เข้าใจ
และเข้าถึง’ สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อ
การประกอบอาชีพ พร้อมขยายเครือข่ายสาขาท้ังในระดับ
จังหวัด อ�าเภอและต�าบล ตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มเท่าตัวเป็น 
1,119 สาขาภายในปี 2566 และใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนธุรกิจ 
ในฐานะหนึ่งในผู้น�าให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการสิน
เช่ือรายย่อยระดบัภมูภิาคภายใต้การก�ากับดูแลจากหน่วยงาน
ภาครฐั ภายใต้ชือ่แบรนด์ ‘สนิเชือ่ศกัดิส์ยาม’ (SAKSIAM) ซึง่
มปีระสบการณ์และความเชีย่วชาญในการด�าเนนิธรุกจิมานาน
กว่า 25 ปี เทียบเท่าบริษัทชั้นน�าในอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ 
มีจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากการรับบริหารจัดเก็บหนี้ ท�าให้มี
ความเข้าใจลูกค้าและมองเห็นโอกาสการก้าวเข้าสู่ธุรกิจการ
ปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชน เพื่อน�าไปใช้เป็นแหล่งเงินทุน
ในการประกอบสัมมาชีพ โดยยึดหลักแนวคิด ‘การให้บริการ
อย่างเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง’ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 
และจริงใจ ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างย่ังยืน ที่มีวิสัยทัศน์
ก้าวเป็น “หนึ่งในผู้น�าสินเชื่อส่วนรายย่อยระดับชาติ” โดย
เป็นบริษัทฯ ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ภายใต้ผลิตภัณฑ์สิน
เช่ือท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ โดยแบ่ง
ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.สินเชื่อทะเบียนรถ (Vehicle Title Loan) ส�าหรับลูกค้าราย
ย่อยบุคคลทั่วไปและเกษตรกร ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิรถ
จักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์กระบะ รถตู้ รถ
บรรทุกและรถใช้เพื่อการเกษตร โดยใช้สมุดคู่มือจดทะเบียน

รถเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ ก�าหนดการผ่อนช�าระ
เป็นรายเดือนส�าหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลทั่วไป หรือช�าระ
เมื่อครบก�าหนดระยะเวลา 4 เดือนส�าหรับลูกค้าเกษตร ด้วย
อัตราดอกเบ้ียรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 24 ต่อ
ปี แบบลดต้นลดดอก

2.สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) ส�าหรับบุคคลทั่วไป
ที่มีรายได้ประจ�าที่แน่นอน อาทิ ข้าราชการ, พนักงานบริษัท 
เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอสินเช่ือ ให้วงเงิน
สินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อราย ก�าหนดการ
ผ่อนช�าระเป็นรายเดือน ด้วยอตัราดอกเบ้ียรวมค่าธรรมเนียม
สูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก 
 
3.สินเชื่อรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพ (Nano Finance) 
เป็นสินเชื่อเพื่อน�าไปใช้ประกอบอาชีพส�าหรับบุคคลทั่วไป 
อาทิ พ่อค้า แม่ค้า ผู้ท�างานอาชีพอิสระ หรือผู้ที่มีรายได้ไม่
แน่นอน โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน ให้วงเงินสินเชื่อ
สงูสดุไม่เกนิ 100,000 บาทต่อราย ก�าหนดการผ่อนช�าระเป็น
รายเดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมสูงสุดร้อยละ 
33 ต่อปี แบบลดต้นลดดอก 

4.สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน (Hire-Purchase 
and Car for Cash) ส�าหรับบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการซื้อรถ
จักรยานยนต์ใหม่หรือต้องการน�ารถยนต์มาเป็นหลักประกัน
ในการขอสนิเชือ่ โดยก�าหนดระยะเวลาการผ่อนเป็นรายเดอืน
ไม่เกิน 60 เดือน ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 350,000 
บาท ส�าหรับรถยนต์และวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 70,000 
บาท ส�าหรับรถจักรยานยนต์

“เรามีความเข้าใจในความต้องการสินเชื่อของประชาชนเป็น
อย่างดี โดยเรามีความแข็งแกร่งในด้านการให้บริการและ
จ�านวนสาขาที่ครอบคลุมพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื และพร้อมขยายธรุกจิไปยงัภมูภิาคอืน่ๆ 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพสูผู่ใ้ห้บริการสนิเชือ่ระดับชาตต่ิอไป” ผศ.ดร.
พูนศักดิ์ กล่าว

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศักดิ์สยาม

ลสิซิง่ กล่าวว่า บรษิทัฯ มนีโยบายการปล่อยสนิเชือ่ท่ีมคีวาม
รัดกุม โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการให้บริการ
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตั้งแต่การเสนอสินเชื่อ 
พิจารณาอนุมัติสินเช่ือ จัดท�าสัญญา รับช�าระหน้ี บริหาร
หนี้สูญ และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้แก่ลกูค้า ซึง่นโยบายและการบริหารงานดงั
กล่าว เกิดจากความเข้าใจในความต้องการสินเชื่อของลูกค้า 
ที่ต้องการแหล่งเงินทุนน�าไปประกอบสัมมาชีพ ท�าให้บริษัท
สามารถเข้าถึงลูกค้าในระดับชุมชน จากการมีเครือข่ายสาขา
ที่ครอบคลุมการให้บริการมากถึง 519 สาขา ในภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 
38 จังหวัด (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563) ส่งผลท�าให้ชื่อของ ‘สิน
เช่ือศักด์ิสยาม’ เป็นท่ีรู้จักและยอมรับมาอย่างยาวนานจาก
ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั้งใน
ระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล โดยเพ่ิมเป็น 1,119 สาขา
ภายในปี 2566  ซึ่งเป็นการตั้งเป้าขยายสาขาอย่างน้อยปีละ 
200 สาขา โดยมุ่งเน้นให้มีสาขาอยู่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงใน
ทุกพ้ืนที่ และเพิ่มจ�านวนสาขาในพื้นที่เดิมให้เข้าถึงในระดับ
ชุมชน เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการสิน
เชื่อที่มีมาตรฐานและความเป็นธรรมได้ง่ายขึ้น รองรับความ
ต้องการของสินเชื่อที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก 

กรรมการผู้จัดการ บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า การ
ด�าเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562)  บริษัทฯ 
มีอัตราการเติบโตของรายได้จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและ
บริการ เฉลี่ย 31.6% ต่อปี สอดคล้องกับการขยายตัวของ
พอร์ตสินเชื่อในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 
33.5% โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีพอร์ต
สินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท จากจ�านวนสัญญาสินเชื่อรวม 
230,273 สัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และ
ลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม 

"ศักดิ์สยามลิสซิ่ง" ประกาศวิชั่นสู่ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย

ระดับชาติชูความเชี่ยวชาญธุรกิจ

รับดีมานด์ความต้องการแหล่งเงินทุน
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KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร มองว่า 

บทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งในภาวะที่เครื่องยนต์

หลักทางเศรษฐกิจตัวอื่นดับลงจากสถานการณ์

วิกฤตโควิด แต่ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบ

ประมาณโดยเฉพาะงบลงทุนและวงเงินกู้ฉุกเฉิน

เพือ่การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ อาจท�าให้การฟ้ืนตัวของ

เศรษฐกิจล่าช้าออกไป

มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายรอบใหม่ แม้อาจมี

การใช้จ่ายตามมาตรการ และเพิ่มการหมุนเวียน

เม็ดเงินในระบบ แต่อาจนับเป็นการกระตุ ้น

เศรษฐกิจได้จ�ากัด เนื่องจากก�าลังซื้อของครัว

เรือนที่อ่อนแอลงมากจากภาวะการว่างงานและ

รายได้ที่หายไป และอาจเป็นเพียงการดึงอุปสงค์

ในอนาคตมาใช้ หรือเป็นการใช้จ่ายปกติที่น�ามา

ใช้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

การวเิคราะห์ของ KKP Research โดยเกยีรตนิาคิ

นภทัร เผยว่า เป็นระยะเวลาเกอืบ 9 เดอืนกับการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศทั่ว

โลก สถานการณ์ในหลายประเทศยังคงน่าเป็น

ห่วงจากการเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ ซ่ึง

สร้างปัญหาทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และ

การด�าเนนิชีวติของผูค้นอย่างกว้างขวาง ส�าหรบั

ประเทศไทยถงึแม้จะสามารถควบคมุสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ดทีีส่ดุประเทศ

หนึ่งของโลก แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

รายได้ของคนไทยนั้นย�่าแย่จากการที่ไทยพึ่งพา

การท่องเที่ยวและการส่งออกสูง ท�าให้ขาด

เครือ่งยนต์ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ธรุกิจเสีย่ง

ต้องปิดตัวลงจ�านวนมาก จ�านวนคนตกงานและ

สูญเสียรายได้สูงเป็นประวัติการณ์ เครื่องยนต์

ตัวเดียวที่เหลืออยู่ในเวลานี้ คือ การใช้จ่ายของ

ภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจเป็น

ความหวังที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจไว้

ได้ในเวลานี้ ค�าถามคือเครื่องยนต์นี้ท�างานได้ดี

เพียงใดในช่วงที่ผ่านมา และมาตรการต่าง 

ๆ ที่ออกมาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้

มากน้อยเพียงใด

3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่

รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบ

ใหม่ผ่านการใช้จ่ายของครวัเรอืนในรปูแบบต่าง ๆ  

ในช่วงที่เหลือของปี (ตุลาคม – ธันวาคม) รวม 

3 มาตรการ ไดแ้ก่ (1) มาตรการช้อปดมีคีืน หรอื

มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ส�าหรับค่าซื้อสินค้าหรือบริการ ตามจ�านวนที่

จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท โดยมีเป้าหมาย

เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและเพื่อ

ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการร้านค้าทีจ่ดทะเบียนภาษี

มูลค่าเพิ่ม (2) โครงการคนละครึ่ง มีเป้าหมาย

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนและเพิ่ม

รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย โดยรัฐบาล

จะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม 

และสินค้าค้าทั่วไปให้กับประชาชน 50% แต่ไม่

เกินคนละ 150 บาทต่อวัน รวมตลอดระยะเวลา

ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน และ (3) โครงการ

เพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อ

อุดหนุนค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นให้แก่

ผู้มีรายได้น้อย เช่น อุปกรณ์การศึกษา วัตถุดิบ

เพื่อเกษตรกรรม โดยเพิ่มให้คนละ 500 บาทต่อ

เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท

ต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 300 บาทต่อ

เดือน เป็น 800 บาทต่อเดือน และกลุ่มผู้ที่มีราย

ได้ 30,000 - 100,000 บาทต่อปี จะได้รบัเงนิเพิม่

ขึ้นจากเดิมที่ 200 บาทต่อเดือน เป็น 700 บาท

ต่อเดือน ทั้งนี้เงื่อนไขส�าคัญคือ ผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมในแต่ละโครงการจะสามารถ

เข้าร่วมได้เพียงโครงการเดยีว

เท่านั้น

แรงกระตุ้นอาจ

น้อยกว่าท่ี

คาด

KKP Research ประเมินว่าผลของมาตรการ

ที่ออกมาในครั้งนี้ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจ

ไม่สูงมากนัก โดยคาดว่า การใช้จ่ายผ่านทั้ง 3 

มาตรการ จะช่วยกระตุ้นให้มีเงินหมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกจิเพิม่ในช่วงทีเ่หลอืของปี ประมาณ 

1.07 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของที่

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ประเมินไว้

ว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นเกือบ 2 

แสนล้านบาท  โดย สศค. คาดว่าก�าลงัซ้ือทีจ่ะเกดิ

ขึ้นภายใต้มาตรการกระตุ้นรอบใหม่นี้ ส่วนใหญ่

จะมาจากมาตรการช้อปดีมีคืนเป็นเงิน 111,000 

ล้านบาท จากโครงการคนละครึ่ง 60,000 ล้าน

บาท และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม

อีก 21,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 192,000 ล้าน

บาท

 KKP ประเมิน 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 

ส่งผลให้ GDP ปีนี้เพิ่มขึ้น 0.17% ต�่ากว่าที่ สศค. คาดไว้ที่ 0.54% ของ GDP
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KKP Research ประเมินว่ามาตรการกระตุ้น

ในรอบนี้ แม้จะมีการใช้จ่ายตามมาตรการ แต่

อาจนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มากเท่าที่

รฐับาลคาดไว้ โดยเฉพาะในส่วนของมาตรการช้อ

ปดีมีคืน ด้วยสาเหตุหลัก 3 ประการคือ 

(1) ก�าลังซื้อที่อ่อนแอลงมากจากภาวะการว่าง

งานและรายได้ของครัวเรือนที่ถูกกระทบอย่าง

หนัก จากสถานการณ์ COVID-19 และภาวะ

เศรษฐกิจที่ซบเซา โดยสถานการณ์การจ้างงาน

จากส�านกังานสถติแิห่งชาต ิชีว่้าถงึแม้จ�านวนคน

ตกงานจะมีเพียง 7.5 แสนคนในเดือนมิถุนายน 

คิดเป็นอัตราการว่างงานเพียง 1.9%  แต่มี

แรงงานอีก 2.5 ล้านคนที่ต้องหยุดงานชั่วคราว 

และอีก 7.6 ล้านคนที่ท�างานไม่เต็มเวลาคือน้อย

กว่า 34 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Underemployed) 

อีกถึง 7.6 ล้านคน สามกลุ่มนี้รวมคิดเป็น 30% 

ของแรงงานไทยท้ังหมด และถงึแม้ตวัเลขจะปรบั

ดีขึ้นบ้างในเดือนล่าสุดคือเดือนสิงหาคม แต่ยัง

คงอยู่ในระดับสูงที่ 22% สะท้อนถึงความเปราะ

บางของตลาดแรงงานไทยและรายได้ของผู้คนที่

ลดลงตามชัว่โมงการท�างานทีห่ายไป  ทีน่่ากงัวล

คือ หากสถานการณ์ความซบเซาของเศรษฐกิจ

ยังคงลากยาวออกไป แม้ผู้ประกอบการหลาย

รายจะพยายามประคับประคองธรุกจิไว้และยงัไม่

เลกิจ้างแรงงาน แต่ใช้วธิลีดเวลาการท�างานแทน 

สุดท้ายธุรกิจอาจต้องตัดสินใจปิดตัวลงและเลิก

จ้างในที่สุด  ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะกระตุ้น

ก�าลังซื้อในภาวะที่การจ้างงานและรายได้มีความ

ไม่แน่นอนสูงทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและ

ลูกจ้างแรงงานเอง 

(2) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายใต้มาตรการต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเดิมที่ตั้งใจจะใช้อยู่

แล้ว (Existing demand) เพียงเลื่อนช่วงเวลา

การใช้จ่ายให้อยู่ในระยะเวลาของมาตรการเพื่อ

รับสิทธิประโยชน์เท่านั้น ส่วนหนึ่งจากความ

ระมัดระวังการใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น จึงเป็นการ

กระตุ้นอุปสงค์ใหม่ได้ไม่มากนัก 

(3) ในแง่ของการกระตุ้น GDP ส่วนหนึ่งจะ

รั่วไหลไปกับการน�าเข้าสินค้า ซึ่งไม่นับ

รวมอยู่ใน GDP ของไทย (Import 

leakage) แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้น

ยอดขายในธุรกิจค้าปลีกและการจับจ่ายใช้สอย

ในประเทศให้กระเตือ้งข้ึนในช่วงเวลาทีก่�าหนด แต่

สินค้าที่ผู้บริโภคน�ามาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจ

ไม่สามารถนบัเป็นผลต่อเศรษฐกิจของประเทศได้

ทัง้หมด เพราะส่วนหนึง่จะเป็นการซือ้สนิค้าราคา

สงูท่ีไม่ได้ผลติในประเทศไทย เช่น การซือ้โทรศพัท์

มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

ในภาพรวม KKP Research ประเมินว่าทั้ง 3 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นี้จะส่งผลให้ 

GDP ในปีนี้เพิ่มขึ้น 0.17% ต�่ากว่าที่ สศค. คาด

ไว้ที่ 0.54% ของ GDP จากสมมติฐานที่แตกต่าง

กันดังท่ีแสดงในตารางที่ 1 (ดูรายละเอียดการ

ประเมินผลการกระตุ้นการบริโภคชองมาตรการ

ช้อปดมีคืีนใน Box 1) การเบกิจ่ายของภาครฐัอยู่

ในระดับต�่ากว่าเป้า

นอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิทีเ่พิง่ออกมา

แล้ว การผลักดันการใช้จ่ายและการลงทุนตาม

งบประมาณของภาครัฐก็เป็นเครื่องมือทางการ

คลังอีกอย่างหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่การ

ประกาศใช้งบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้าไปเกือบ

สองไตรมาส (พระราชบัญญัติงบประมาณราย

จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้าน

ล้านบาท มีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่ 26 ก.พ. 2563) และการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ประกอบกับมาตรการปิดเมืองของ

รัฐบาล นอกจากจะส่งผลกระทบต่อกจิกรรมทาง

เศรษฐกิจต่าง ๆ แล้ว ยังส่งผลต่อกระบวนการ

ท�างานของภาครัฐ และท�าให้การเบิก

จ่ายงบฯ ท่ีต้องล่าช้าออกไป จาก

ข้อมลูของส�านกังานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) แม้ว่า

ในภาพรวม งบฯ 

รายจ่าย 3.2 

ล้าน

ล้านบาท จะเบิกจ่ายแล้วกว่า 83% ภายในเดือน

สิงหาคม ซึ่งส่วนมากจะเป็นค่าใช้จ่ายประจ�า

เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง แต่ในส่วนของงบ

ลงทุนซึง่มคีวามส�าคัญอย่างมากต่อการฟ้ืนฟแูละ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ กลับเบิกจ่ายได้

เพียง 48% ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ต�่ากว่าระดับ

ปกติของปีที่ผ่านมา

นอกจากความพยายามเร่งเบกิจ่ายงบฯ แล้ว ภาค

รัฐยังได้ออกมาตรการพิเศษส�าหรับการเยียวยา

และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 มลูค่ารวม 1.9 ล้านล้านบาท โดยแบ่ง

เป็น 2 ส่วน คือส่วนของนโยบายการคลัง วงเงิน 

1 ล้านล้านบาท และส่วนของนโยบายการเงิน 

ในรูปสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าและกองทุนตราสารหนี้ 

วงเงนิ 9 แสนล้านบาท แต่มาตรการท้ังสองส่วน

กม็อัีตราการอนมุติัและการเบิกจ่ายอยูใ่นระดบัต�า่

 KKP ประเมิน 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 
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ในส่วนของมาตรการด้านการคลังมีการเบิก

จ่ายไม่ถึงครึ่งหนึ่ง โดยสาเหตุหลักเกิดจาก (1) 

ความล่าช้าของกระบวนการ ตั้งแต่การพิจารณา

ไปจนถึงการอนุมัติและเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบ

ประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม วงเงิน 

4 แสนล้านบาท ท่ีผ่านมาแล้วกว่า 6 เดือน

นับต้ังแต่การประกาศใช้ แต่การอนุมัติกลับอยู่

ที่ 29% ของงบประมาณเท่านั้น (2) เงื่อนไข

ของมาตรการที่ไม่เอื้อให้เกิดการใช้อย่างเป็นวง

กว้าง เช่น โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งอยู่

ภายใต้วงเงิน 4 แสนล้านบาทข้างต้น หลังจาก

มีมาตรการออกมาแล้ว 3 เดือนยังมียอดการใช้

สิทธิ์เพียง 30% ของทั้งหมด 5 ล้านสิทธิ์ ท�าให้

ล่าสดุมกีารปรบัเงือ่นไขและขยายช่วงเวลาใช้สทิธิ์

ไปอกี 3 เดอืนจนถงึสิน้เดือนมกราคม 2564 ส่วน

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าที่ให้กับธุรกิจขนาด

กลางและขนาดเล็ก (SMEs) มียอดการใช้วงเงิน

เพียง 24% ซึ่งล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยได้

ผ่อนปรนเงือ่นไขบางประการ เพ่ือท�าให้ธรุกจิเข้า

ถึงวงเงินในส่วนนี้ได้มากขึ้น

ในภาพรวม เม็ดเงินจากภาครัฐ ทั้งภายใต้

โครงสร้างงบประมาณปกต ิและภายใต้มาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ ยังไม่ตกสู่เศรษฐกิจอย่างเต็ม

เมด็เตม็หน่วย  ท�าให้บทบาทของภาครัฐท่ีควรจะ

เป็นเครือ่งยนต์เศรษฐกจิส�าคญัในการกระตุน้และ

ประคองเศรษฐกิจไทยในภาวะวิกฤตครั้งนี้มีน้อย

กว่าที่ควรจะเป็น ทั้งที่ประเทศไทยก�าลังเผชิญ

กับการหดตัวทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในรอบ

หลายสิบปี

เพดานหนีส้าธารณะและความยัง่ยนืทางการคลงั

ของไทยไม่ใช่แค่รัฐบาลไทยที่มีการก่อหนี้สูงขึ้น

วิกฤติ COVID-19 ได้สร้างปัญหาให้กับเศรษฐกิจ

ของหลายประเทศทั่วโลก รัฐบาลของแทบทุก

ประเทศต้องเร่งอัดมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ 

ท้ังด้านการเงินและการคลัง เพื่อเตรียมความ

พร้อม ด้านสาธารณสขุ เยยีวยาผูไ้ด้รบัผลก

ระทบ และกระตุ้นเศรษฐกิจในเวลา

เดียวกัน โดยรายงานของ World Economic 

Forum ชี้ว่า เม็ดเงินที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้ใน

ครั้งนี้มีขนาดใหญ่กว่าในอดีตเป็นประวัติการณ์ 

จนหลายคนกล่าวว่า เป็นการยิง “บาซูก้า” ของ

ผู้ด�าเนนินโยบาย (รปูที ่4) ซึง่แน่นอนว่าการออก

มาตรการขนาดใหญ่เช่นนี้ ย่อมน�ามาสู่ภาระที่

เพิ่มขึ้นของภาครัฐ โดยเฉพาะการกู้เงินจ�านวน

มหาศาลเพื่อชดเชยการขาดดุลที่เพิ่มขึ้น

 

เพดานหนี้ไม่เกิน 60% รัฐบาลไทยได้เร่งออก

มาตรการต่าง ๆ  เพือ่รับมอืกบัวกิฤตในคร้ังนี ้เช่น

เดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลก ท�าให้เกิดการ

สร้างหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น ทั้งจาก (1) การขาด

ดลุทีว่างแผนไว้ตามงบประมาณ (2) หนีท้ีจ่ะเพิม่

ขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม และ 

(3) การขาดดุลเพิ่มเติมจากรายได้ภาษีที่จัดเก็บ

ได้ต�่ากว่าประมาณการ จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว 

และการเล่ือนหรือลดภาษีให้กับประชาชน จาก

ข้อมูลกรมสรรพากร ผ่านไป 11 เดือนแรกของ

ปีงบประมาณ กรมสรรพากรมีรายได้ต�่ากว่า

ประมาณการไปแล้วกว่า 2 แสนล้านบาท ด้วยการ

ขาดดุลงบประมาณที่มากกว่าที่ภาครัฐวางแผน

ไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะเทียบ

กับขนาดของเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนจาก 41.1% ของ 

GDP สิ้นปีที่แล้วก่อนเกิดปัญหา COVID-19 เป็น

ประมาณ 58% ในปี 2564 ซึ่งใกล้กับเพดานหนี้

ตามกรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ 60% (รูป

ที ่6) จนหลายฝ่ายเกิดความกงัวลว่าถ้ารฐับาลมี

การขาดดุลมากกว่าที่คาดไว้ หรือถ้า GDP โตช้า

กว่าที่คาด ระดับหนี้สาธารณะจะมีโอกาส

เกิน 60% ของ GDP ได้

 

ความยั่งยืนทางการคลัง จึงเกิดค�าถามตามมา

ว่า กรอบหนีส้าธารณะยังจ�าเป็นต้องไม่เกนิ 60% 

ของ GDP อยู่หรือไม่ และมีความเป็นได้หรือไม่ที่

กรอบดงักล่าวจะถกูเปลีย่นแปลง  ด้วยต้นทนุการ

กู้ยืมที่ต�่าลงท�าให้ภาระดอกเบี้ยในงบประมาณมี

ลดลง และอาจท�าให้รัฐบาลอาจสามารถรองรับ

ระดบัหนีท้ีสู่งข้ึนได้ และหากมองจากกรอบความ

ยัง่ยนืทางการคลงั ประเดน็ส�าคญัอาจไม่ใช่ระดบั

หนี้สาธารณะ แต่ต้องพิจารณาว่าประเทศจะ

รักษาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่ให้เพิ่มขึ้น

แบบไม่หยดุได้อย่างไรภายใต้บรบิทของเศรษฐกจิ

ไทยท่ีจะเปลี่ยนไปจากวิกฤตในคร้ังนี้ รวมถึง

ศักยภาพการเติบโตของไทยในระยะข้างหน้าจาก

ปัจจัยต่าง ๆ โดยได้วิเคราะห์ไว้ในบทความช้ินที่

แล้ว (“The Long View”)
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กล่าวโดยสรปุ ความยัง่ยนืทางการคลงัขึน้อยูก่บั 

3 ปัจจัยส�าคัญ คือ อัตราการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจในอนาคต อัตราดอกเบี้ย การขาดดุล

การคลังในอนาคต 

(1) อตัราการเจรญิเตบิโตของเศรษฐกจิในอนาคต 

กล่าวคือ ในขณะที่มีการสร้างหนี้มากขึ้น แต่ถ้า

การสร้างหนีด้งักล่าวท�าไปในสิง่ท่ีจ�าเป็น และช่วย

ให้เศรษฐกจิขยายตวั หรอืป้องกนัไม่ให้เศรษฐกจิ

ตกต�่า ก็ถือช่วยท�าให้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ไม่เพิ่ม

ขึ้นได้

(2) อตัราดอกเบีย้ในการกูย้มื ด้วยอตัราดอกเบีย้

ปรับลดลงมา ท�าให้ต้นทุนการกู้ยืมและภาระ

ดอกเบี้ยจ่ายของรัฐบาลลดลงมามาก เป็น

ภาระต่องบประมาณลดลง และยังช่วยให้ยอด

หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง ถ้ารัฐบาล

สามารถท�าให้นกัลงทนุมัน่ใจในวนิยัทางการคลัง 

และรกัษาระดบัอตัราดอกเบีย้พนัธบัตรรัฐบาลให้

อยู่ในระดับต�่า ก็จะท�าให้สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่

ในระดับที่ควบคุมได้

(3) การขาดดุลการคลังในอนาคต เมื่อรัฐบาลมี

การกู้เงินมาใช้มากขึ้นในวันนี้ รัฐบาลจ�าเป็นต้อง

มีวินัยการคลังโดยท�าขาดดุลให้น้อยลงหรือเกิน

ดุลมากขึ้น โดยการลดรายจ่ายหรือขึ้นภาษีใน

อนาคต เพื่อ “จ่ายคืนหนี้” ที่สร้างขึ้นในวันนี้

 

จากการวเิคราะห์โดยใช้กรอบความยัง่ยนืทางการ

คลัง พบว่า แม้หนี้สาธารณะของไทยจะปรับตัว

สงูขึน้ใกล้เพดาน 60% ของ GDP แต่หากมคีวาม

จ�าเป็นในการกู้เพื่อเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ

เพ่ิมเติม รัฐบาลยังมีความสามารถในการกู้เพิ่ม

ได้ ค�าถามที่ส�าคัญกว่าจึงอาจไม่ใช่ว่ากู้ได้หรือไม่ 

แต่คือรัฐจะกู้ไปใช้ท�าอะไร และมีแผนในการจ่าย

คืนโดยการลดการขาดดุลในอนาคตอย่างไร การ

ก่อหนีเ้พ่ิมเตมิควรต้องเป็นการกูไ้ปใช้ในกิจกรรม

ที่มีผลดีเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการจัดล�าดับความส�าคัญของงบประมาณ 

ตามสถานการณ์และเป้าหมายการ

ด�าเนินนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป รั่วไหลน้อย 

และรักษาความมั่นใจให้กับตลาดได้ว่า รัฐมีแผน

ในการรักษาวินัยทางการคลัง โดยลดการใช้จ่าย

หรือเพิ่มรายได้ในอนาคต เพื่อรักษาต้นทุนการกู้

ยืมให้อยู่ในระดับต�่า

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

อาจกล่าวได้ว่า บทบาทของภาครฐัมคีวามส�าคญั

อย่างมากในช่วงเวลาท่ีเศรษฐกจิได้รบัผลกระทบ

อย่างหนัก อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลจะได้ต้ังงบ

ประมาณในการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจใน

ระดับค่อนข้างสูง แต่ในความเป็นจริงมาตรการ

เหล่านี้ยังออกไปได้น้อย โดยเฉพาะในส่วนของ

การลงทุนภาครัฐ ขณะที่มาตรการกระตุ้นผ่าน

การใช้จ่ายรอบใหม่ที่เพิ่งออกมาอาจได้ผลจ�ากัด 

เพราะรายได้ของคนจ�านวนมากถูกกระทบอย่าง

หนัก อาจไม่ได้เป็นการกระตุ้นอุปสงค์ใหม่ และ

ส่วนใหญ่เป็นการดึงอุปสงค์ในอนาคตมาใช้

นอกจากนี้ เชื่อว่ารัฐบาลยังมีความสามารถใน

การกู้เงินเพื่อกระตุ้นและเยียวยาเศรษฐกิจเพิ่ม

เติมหากมีความจ�าเป็น แม้ว่าระดับหนี้สาธารณะ

ต่อ GDP จะเกินกรอบความยั่งยืนทางการคลัง

ที่ 60% แต่รัฐบาลต้องมีแผนในการใช้เงินที่มี

ประสทิธภิาพ มกีารจดัล�าดับความส�าคญัของการ

ใช้เงนิตามเป้าหมายของนโยบายและทศิทางของ

ประเทศที่อาจเปลี่ยนไปอย่างจริงจังและชัดเจน 

รวมถึงการปรับรูปแบบการจัดงบประมาณให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และลด

การรั่วไหลของเงินงบประมาณเพื่อให้เม็ดเงินลง

ไปในเศรษฐกิจตามเป้าหมายได้มากที่สุด (เช่น 

การอบรมสัมมนาดูงานต่างประเทศ การ

ซื้ออาวุธ หรือพาหนะที่มีความ

จ�าเป็นน้อย ไม่ช่วยสร้างงาน 

ไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิ 

และไม่สอดคล้อง

กับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป) และมีการรักษา

วินัยทางการคลังอย่างเข้มงวด

มาตรการลดหย่อนภาษีถูกน�ามาใช้เพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจ 5 ครั้งในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบการลด

หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับค่าซื้อ

สินค้าและบริการถูกน�ามาใช้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต้ังแต่ปี 2558 ภายใต้ชื่อ

มาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” จะมีเพียงปี 2562 

ที่ไม่ได้น�ามาตรการดังกล่าวมาใช้ แต่มีการใช้

มาตรการ “ชมิช้อปใช้” เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิแทน 

ในปี 2563 นี้ภาครัฐได้น�ามาตรการ “ช้อปช่วย

ชาติ” กลับมาใช้อีกครั้งภายใต้การ rebranding 

ด้วยการเปลี่ยนชื่อเป็นมาตรการ 

 KKP ประเมิน 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 
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“ช้อปดีมีคืน” อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน 

แม้ว่าชื่อของมาตรการจะมีการเปลี่ยนแปลงไป 

แต่หลักการของมาตรการยังคงเหมือนเดิม คือ 

การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับ

ค่าซื้อสินค้าและบริการตามวงเงินท่ีก�าหนด ซึ่ง

อาจมคีวามแตกต่างกนัไปในส่วนของรายละเอยีด

โครงการ กล่าวคือ มาตรการในคร้ังก่อนจะ

ก�าหนดระยะเวลาให้เข้าร่วมมาตรการเพียงสั้น 

ๆ โดยสูงสุดอยู่ท่ี 33 วัน และวงเงินส�าหรับซื้อ

สินค้าและบรกิารเพือ่ลดหย่อนภาษีเพยีง 15,000 

บาท ซึ่งต่างจากมาตรการในปีนี้ที่ให้ระยะเวลา

ยาวนานถึง 3 เดือน และวงเงินส�าหรับซื้อสินค้า

และบริการสูงถึง 30,000 บาท

ผลของมาตรการอาจไม่มากอย่างที่คาดหวัง

แม้การลดหย่อนภาษเีงินได้บคุคลธรรมดาส�าหรับ

ค่าซื้อสินค้าและบริการในปีนี้จะให้ทั้งระยะเวลา

และวงเงินเพิ่มขึ้น แต่คาดว่าผลของมาตรการ

ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้อาจไม่สูงมาก 

เนื่องจาก

(1) คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์มากนัก

จากสิทธิทางภาษีจากมาตรการช้อปดีมีคืน

ผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาของประเทศไทยมีทั้ง

สิ้น 3.7 ล้านคน คิดเป็นเพียง 10% ของก�าลัง

แรงงานไทย และประมาณครึง่หนึง่ของผูเ้สยีภาษี

คือกลุ่มคนที่มีรายได้สุทธิอยู่ระหว่าง 150,001 – 

300,000 บาทต่อปี (เสียภาษีในอัตรา 5% ของ

เงินได้) หมายความว่า เพื่อรับประโยชน์สูงสุด

จากการเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน คนกลุ่มนี้

จะต้องใช้เงินสูงถึง 10 - 30% ของรายได้ทั้งปี 

เพื่อเงินภาษีคืนสูงสุดเพียง 1,500 บาท ขณะที่

กลุ่มที่มีรายได้สุทธิ 300,001 – 500,000 บาท

ต่อปี (เสียภาษีในอัตรา 10% ของเงินได้) จะได้

รับเงินภาษีคืนสูงสุดไม่ถึง 3,000 บาท (รูปท่ี 

1) ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงใน

ปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการจ้างงาน อาจจะส่ง

ผลให้คนส่วนใหญ่ระมดัระวงัการใช้จ่ายมาก

ขึน้ และอาจตดัสนิใจเข้าร่วมโครงการ

คนละครึ่งละแทน เนื่องจากได้รับเงินช่วยเหลือ

จากรัฐบาลคนละ 3,000 บาท หรือ 50% จาก

การใช้จ่ายเพียง 6,000 บาท เว้นแต่บางกลุ่มที่

มีค่าใช้จ่ายจ�าเป็นหรือมีความตั้งใจจะซื้อสินค้า

และบริการที่ราคาถึง 30,000 บาทอยู่แล้ว เช่น 

เครื่องใช้ฟ้า โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์และ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

ดังนั้น กลุ่มที่ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย

จากมาตรการนี้ คือ ผู้ที่มีเงินได้สุทธิต่อปีต้ังแต่ 

500,001 บาทต่อปีข้ึนไป ซึง่มจี�านวนประมาณ 9 

แสนคน คดิเป็นเพยีง 24% ของผูเ้สียภาษีทัง้หมด 

หรือเพียง 2.4% ของก�าลังแรงงานไทย

(2) ผลกระตุน้เศรษฐกจิอาจเกดิข้ึนเพยีงระยะส้ัน

ถึงแม้จะมีการหยิบเอามาตรการประเภทลด

หย่อนภาษมีาใช้หลายคร้ังหลายคราในช่วงทีผ่่าน

มาและอาจช่วยผู้ประกอบการบางกลุ่มได้บ้างใน

ภาวะท่ีเศรษฐกิจซบเซา แต่ในแง่ประสิทธิผลต่อ

เศรษฐกิจโดยรวม ความคุ้มค่าของเม็ดเงินภาค

รฐัทีใ่ช้ไป และการกระจายผลประโยชน์ไปกลุม่คน

ต่าง ๆ อย่างมิได้มีการศึกษาและเปิดเผยผลสรุป

อย่างเป็นรูปธรรม จะมีก็แต่บริษัทธุรกิจค้าปลีก

ต่าง ๆ  ออกมาเปิดเผยถงึยอดการขายทีถ่กูกระตุ้น

โดยมาตรการชั่วคราวเหล่านี้ภายหลังมาตรการ

จบลงในแต่ละปี หากพิจารณาในมุมของผลต่อ

เศรษฐกิจจริงจากดัชนีการอุปโภคบริโภคภาค

เอกชน (Private Consumption Index: PCI) ใน

หมวดสนิค้ากึง่คงทน พบว่าผลของมาตรการต่อ

การกระตุ้นเศรษฐกจิผ่านการใช้จ่ายของครวัเรอืน

จะมผีลค่อนข้างคลมุเครอืและมผีลเพียงระยะสัน้

เท่านั้นในช่วงที่ออกใช้มาตรการ และการบริโภค

จะลดลงในเดือนถัดไปภายหลังมาตรการจบลง 

สะท้อนว่ามาตรการในลกัษณะนีม้กัจะเป็นการดงึ

อุปสงค์ในอนาคตมาใช้มากกว่าการสร้างอุปสงค์

ใหม่ ซึง่หากเศรษฐกจิไทยยังคงไม่สามารถฟ้ืนตวั

ได้อย่างแข็งแกร่ง และผลกระทบจากสถานการณ์

โควิดยังคงลากยาวออกไป สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ

ก�าลังซื้อของผู้บริโภคไทยที่อาจทรุดลงอีกครั้ง

หลังมาตรการสิ้นสุดลง

 KKP ประเมิน 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ 
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นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด 
(บลจ. เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่า 

กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED 

หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (KKP TECH-H) ซึ่งเป็นก

องทุน Feeder Fund ของบลจ.เกียรตินาคิ

นภัทร ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ี

ขบัเคลือ่นการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก ทีเ่พิง่เปิด

เสนอขายครัง้แรกไปเมือ่วันที ่20 ตุลาคม 2563 ท่ี

ผ่านมา และจะเริ่มเปิดเสนอขายหลัง IPO ตั้งแต่

วนัท่ี 26 ตลุาคมนีเ้ป็นต้นไปนัน้ ได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดีมากจากผู้ลงทุน โดยเสนอขาย IPO 

ได้ทั้งสิ้นกว่า 730 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อรองรับ

ความสนใจของผู้ลงทุนและเป็นทางเลือกให้แก่ผู้

ทีต้่องการกระจายการลงทนุไปยงัหุน้ต่างประเทศ

ในกลุ่มเทคโนโลยี พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี  

บลจ.เกยีรตนิาคนิภทัร จงึได้เปิดเสนอขายหน่วย

ลงทุนชนดิเพ่ือการออม หรอื SSF ของกองทุนนี้

เพิ่มเติมด้วย (KKP TECH-H-SSF) โดยมีก�าหนด

เปิดเสนอขายตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป 

“กองทุน KKP TECH-H-SSF นี้ เป็นการเพิ่ม

นโยบายการลงทุนของกองทุนในกลุ่มหน่วย

ลงทุนชนดิเพือ่การออมให้ครอบคลุมมากขึน้จาก

เดิมที่มีอยู่ 9 กองทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือก

ในการกระจายการลงทุนในทรัพย์สินที่หลาก

หลาย โดยผู้ลงทุนสามารถเลือกผสมผสานจัด

พอร์ตการลงทุนได้ตามระดบัความเสีย่งท่ียอมรับ

ได้และตอบสนองต่อเป้าหมายการลงทนุระยะยาว

ได้” นายยุทธพล กล่าว

ส�าหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน KKP TECH-H ซึ่ง

เป็นหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป และกองทุน KKP 

TECH-H-SSF ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการ

ออม  สามารถขอหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน

ในกองทุนรวมเพื่อการออม และข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ 

KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 

และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร 

โทร. 02 305 9559 หรือ https://am.kkpfg.

com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้

รับการแต่งตั้งตามหนังสือชี้ชวน

ค�าเตือน : 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรท�าความ

เข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความ

เสีย่ง และควรศกึษาข้อมลูสิทธปิระโยชน์ทางภาษี

ในคูม่อืการลงทนุในกองทนุรวมเพือ่การออม รวม

ถงึกฎหมายภาษอีากรทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุใน

กองทุนรวมเพื่อการออมก่อนตัดสินใจลงทุน

• เนื่องจากกองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ

กองทุนอาจมคีวามเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงใน

เรื่องเศรษฐกิจการเมืองและสังคมรวมถึงความ

เสี่ยงที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ

ที่กองทุนไปลงทุนด้วย

• กองทุนจะท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อ

ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบ

ทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่า

เงินลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงอาจมีความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ท�าการ

ป้องกันความเสี่ยงไว้ ซึ่งอาจท�าให้ผู้ลงทุนได้รับ

ผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืได้รับเงินคนื

ต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ นอกจากนี้ การท�า

ธรุกรรมป้องกนัความเส่ียงด้านอตัราแลกเปลีย่น

ดังกล่าวอาจมีต้นทุน ซึ่งท�าให้ผลตอบแทน

ของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

• กองทุนมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงใน

หมวดอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงและความ

ผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มี

การกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม

• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง

ทนุรวมซึง่อยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของ บลจ.

เกยีรตินาคนิภทัร ได้ตามอตัราส่วนทีก่�าหนด โดย 

บลจ.เกยีรตนิาคนิภทัร จะจดัระบบงานทีป้่องกนั

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์อนัอาจเกิดจากนโยบายการลงทนุทีเ่ปิด

ให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การบริหาร

จัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดเสนอขายกองทุนเปิด 

เคเคพี EXPANDED TECH - HEDGED ชนิดเพื่อการออม (SSF)
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อินไซด์ Business
"เคทีซมีอบความอุ่นใจพร้อมสนับสนุนการตรวจ

สุขภาพและฉีดวัคซีนประจ�าปี ด้วยสิทธิประโยชน์

ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก"

ซีพี-ซีพีเอฟ 
ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม

และพนักงานชาวโคราช

"PPPGC" เปิดบ้านต้อนรับ คณะสื่อมวลชน 
ในโอกาศเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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