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บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ได้ลงทุนในบริษัท บลูนำลู ด้วยงบ venture 
fund โดยบริษัท บลูนำลู นั้นมีส�ำนักงำนตั้งอยู่ ณ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
และนบัเป็นหนึง่ในสตำร์ทอพัชัน้น�ำของโลกในด้ำนโปรตนีอำหำรทะเลจำกเซลล์เพำะเลีย้ง  
โดยโปรตีนอำหำรทะเลจำกเซลล์เพำะเลี้ยงหรือ cell-based seafood นั้นเป็นกำรน�ำ
นวตักรรมในกำรเพำะเลีย้งเซลล์จำกปลำมำผลติสนิค้ำอำหำรทะเลพรเีมยีม ซึง่มรีสชำติ 
เนื้อสัมผัสและสำรอำหำรเท่ำเทียมกันกับสินค้ำที่ผลิตจำกเนื้อปลำธรรมชำติ 

บลูนำลูยังมีแผนจะเปิดตัวสินค้ำโปรตีนอำหำรทะเลที่ผลิตจำกเซลล์เพำะเลี้ยงอีกหลำก
หลำยชนติ รวมถงึปลำทนู่ำบลูฟิน และปลำมำฮมิำฮ ิหรอืปลำอโีต้มอญอกีด้วย  โดยเงิน
ลงทุนดังกล่ำว บริษัท บลูนำลูจะน�ำไปใช้ในกำรสร้ำงโรงงำนน�ำร่องส�ำหรับผลิตโปรตีน
อำหำรทะเลจำกเซลล์เพำะเลีย้งทีม่ศัีกยภำพในกำรผลติเชงิพำณชิย์แห่งแรกของโลก และ
มีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์เหล่ำนี้ในช่วงปลำยปี 2564

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) กล่ำวว่ำ “ไทยยเูนีย่นให้ควำมส�ำคญักบันวตักรรมและควำม
ยัง่ยนืมำโดยตลอด จะเห็นได้ว่ำธรุกิจโปรตนีอำหำรทะเลจำกเซลล์เพำะเลีย้งนีต้อบโจทย์
กำรท�ำงำนของบริษัทฯ ในด้ำนดังกล่ำว  บริษัท บลูนำลู มีควำมเชี่ยวชำญและเป็นผู้น�ำ
ในด้ำนเทคโนโลยกีำรผลติโปรตนีอำหำรทะเลจำกเซลล์เพำะเลีย้งเพือ่ควำมยัง่ยืน  ไทยยู
เน่ียนมคีวำมยนิดกีบักำรร่วมมอืทำงธรุกิจในครัง้นี ้นอกจำกนีเ้รำยงัมองไปถงึโอกำสอ่ืนๆ 
ในกำรท�ำงำนร่วมกันต่อไปอีกด้วย”

นายลู คูเปอรเ์ฮาส์ ประธานกรรมการและผูร้ว่มก่อตั้งบรษิัท บลู
นาล ูกล่ำวว่ำ “เรำมคีวำมยนิดท่ีีไทยยเูนีย่นได้เลอืกลงทนุในธรุกจิโปรตนีจำกเซลล์เพำะ
เลีย้งกับบริษทั บลนูำล ูเป็นทีแ่รก ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึควำมมุง่ม่ันของไทยยเูนีย่นในด้ำน
นวัตกรรม นอกจำกนี้ยังนับเป็นกำรลงทุนในอำหำรแห่งอนำคตอีกด้วย  และในฐำนะที่
ไทยยเูนีย่นเป็นหนึง่ในบรษัิทผูผ้ลิตอำหำรทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของโลก เรำหวงัเป็นอย่ำงยิง่
ว่ำจะได้มีโอกำสท�ำงำนร่วมกันในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป”

ไทยยูเนี่ยนได้จัดตั้งกองทุน venture fund ขึ้นในปี 2562 เป็นจ�ำนวน 30 ล้ำนเหรียญ
สหรฐั โดยมุง่ลงทนุในสตำร์ทอพัทีด่�ำเนนิธรุกจิเกีย่วกบัโปรตนีทำงเลอืก สำรอำหำรเพือ่
สุขภำพ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจอำหำร  เพื่อร่วมมือและ
สนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) หรือ iiG  ประเมินรำยได้ปี 64 เติบโตถึง 650 - 700 
ล้ำนบำท โดยธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ มีแนวโน้มกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และรุกผลักดัน
ธุรกิจใหม่ iiG Data เพื่อเพิ่มยอด พร้อมพัฒนำซอฟต์แวร์ใหม่ๆ ให้ครอบคลุมกำรบริกำรใน
ยุคดิจิทัล

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ
แอนด์ไอ กรุ๊ป จ�ากัด ( มหาชน) หรือ iiG กล่ำวว่ำ แผนกำรด�ำเนินงำนในปี 
2564 บริษัทฯ คำดว่ำจะมีผลกำรด�ำเนินงำนเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทฯ 
คำดว่ำรำยได้ทั้งปีจะเติบโตประมำณ 650 - 700 ล้ำนบำท ซึ่งธุรกิจที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (CRM) และจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์จำก Salesforce ยังคงเป็น
ธรุกจิทีส่ร้ำงกำรเตบิโตสงูให้แก่บรษิทัฯ เนือ่งจำกระบบ CRM ยงัคงเป็นทีต้่องกำรขององค์กร
ธุรกิจต่ำงๆ ในกำรช่วยเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยำยตลำดไป
ในกลุ่มธุรกิจ non-bank เช่น ผู้ให้บริกำรสินเชื่อส่วนบุคคล

ส่วนธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนกำรวำงแผนทรัพยำกรองค์กร (ERP) และจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์จำก 
Oracle คำดว่ำจะมีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจำกกำรที่องค์กรธุรกิจต่ำงๆ มี
กำรปรับเปลี่ยนระบบ ERP จำกเดิมที่เป็น on premise มำเป็นแบบ on cloud หลังจำกที่
กำรระบำดของโควิด 19 ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่ำงๆ ต้องเร่งปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำงำน 
เช่น มีกำร work from home มำกขึ้น ซึ่งกำรเปลี่ยนระบบเป็นแบบ on cloud นี้ จะท�ำให้
กำรด�ำเนินธุรกิจมีควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ คำดว่ำธุรกิจใหม่ iiG Data ที่ให้บริกำรค�ำปรึกษำและบริกำรด้ำนกำรวิเครำะห์
และจดักำรข้อมลูเพือ่ธรุกจิ (Data Analytics & Management) ซึง่มกีำรเปิดตวัไปเมือ่ปลำย
ปี 2563 ที่ผ่ำนมำ จะสำมำรถรับรู้รำยได้เต็มปีในปี 2564 นี้ และคำดว่ำจะช่วยเพิ่มรำยได้ให้
บริษทัฯ ประมำณ 30 ล้ำนบำท ซึง่ธรุกจิดังกล่ำวช่วยให้บริษทัฯ มีกำรบรกิำรทีค่รบวงจรและ
สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรขององค์กรธุรกิจได้มำกยิ่งขึ้น โดยปีนี้ iiG Data มีแผนที่จะ
บุกตลำดในกลุ่มค้ำปลีก (Retail)

นอกจำกนี้ ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรรับพนักงำนเพิ่มขึ้นและมีกำรเตรียมควำมพร้อม 
เพ่ือรองรับโครงกำรใหม่ๆ ท่ีมีเข้ำมำอย่ำงต่อเน่ืองได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ ซึง่จะเป็นอกีปัจจยั
หนึ่งที่ช่วยให้อัตรำก�ำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เทียบปีต่อปีจะปรับตัวสูงขึ้น

  อย่ำงไรกด็ ีในปีน้ี บริษทัฯ ยงัคงด�ำเนินกำรพัฒนำระบบซอฟต์แวร์ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่
ช่วยเพ่ิมขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเพ่ิมผลประกอบกำรให้กบับรษิทัฯ สงูขึน้อย่ำงต่อ
เนื่อง 

IIG คาดปี 64 รายได้พุ่งถึง 650 - 700ลบ. 

รุกผลักดันธุรกิจใหม่ iiG Data 

- พัฒนาซอฟต์แวร์ เพิ่มยอดขาย

TU ลงทุนใน "บลูนาลู" 
สตาร์ทอัพโปรตีนอาหารทะเลจากเซลล์เพาะเลี้ยง
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นาย ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ("SCN")  เปิดเผยว่ำ ตำม

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ได้อนุมัติในหลักกำรและมอบอ�ำนำจให้คณะกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทย่อย

ใหม่ จ�ำนวน 1 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนนิติบุคคลกับกระทรวงพำณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท บริษัท สแกน ไอซีที จ�ำกัด

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 (ห้ำล้ำนบำท)

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ำกัด (มหำชน) ร้อยละ 51นำยวิวัฒน์ ลิมปยำรยะ ร้อยละ 49

วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับกำรขยำยและปรับโครงสร้ำงกิจกำรงำนพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสำร

โทรคมนำคม อินเตอร์เน็ต และโทรทัศน์

แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และผู้ถือหุ้นร่วม

บอร์ด SCN อนุมัติจัดต้ัง 

บ.ย่อย “สแกน ไอซีที” 

ลุยธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
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“บี จิสติกส์” กำงแผนธุรกิจปี 2564 ลุยยก

เคร่ืองธุรกิจขนส่งครบวงจร เดนิหน้ำลดต้นทนุ

และเพิ่มศักยภำพน�ำสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิด

ประสทิธภิำพสงูสดุ ปพูรมขยำยฐำนลกูค้ำใหม่  

เลง็กลุ่ม “นคิมอตุสำหกรรม-กลุม่อำหำร-กลุม่

ยำเวชภัณฑ์” ตั้งเป้ำรำยได้โต 10-15% หวังปี

นี้พลิกมีก�ำไร หลังธุรกิจหลักเดินเครื่องเต็มสูบ 

แถมโครงกำรร่วมทนุโรงไฟฟ้ำ ทีเ่วยีดนำม เริม่

จ่ำยไฟฟ้ำในเชิงพำณิชย์

นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 
รองประธานกรรมการ บริษัท บี 
จิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
B ซึ่งด�ำเนินธุรกิจให้บริกำร โลจิสติกส์ครบ

วงจร เปิดเผยว่ำ  แนวโน้มกำรด�ำเนินธุรกิจใน

ปี 2564 บริษัทตั้งเป้ำรำยได้โต 10-15 % และ

คำดว่ำจะเป็นปีที่บริษัทฯ สำมำรถมีผลกำร

ด�ำเนินงำนที่มีก�ำไรสุทธิได้ เนื่องจำกบริษัทได้

มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจขนส่งภำยในกลุ่ม

ให้มีประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน โดยมีกำรลด

ต้นทนุและน�ำเทคโนโลยมีำสนบัสนนุกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิ  นอกจำกน้ียงัมีกำรบริหำรทรัพยำกรท่ีมี

อยูใ่ห้เกดิประสทิธภิำพสงูสดุ โดยปัจจบุนับรษัิท

มีรำยได้หลักจำกธุรกิจให้บริกำรขนส่งสินค้ำ 

70% ส่วน 30% มำจำกรำยได้อื่นๆ  

นอกจำกนี้บริษัทยังได้มีกำรปรับกลยุทธ์ใน

กำรขยำยฐำนลูกค้ำ จำกเดิมจะเน้นกลุ ่ม

อุตสำหกรรมเป็นหลัก ปีนี้จะเพิ่มฐำนลูกค้ำ

ใหม่ๆ ให้มีควำมค้ำหลำกหลำย เพื่อให้งำน

บรกิำรด้ำนขนส่งมปีรมิำณเพิม่มำกขึน้ และเป็น

ไปอย่ำงต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้มีกำรเจรจำ

กบักลุม่ลกูค้ำในนคิมอตุสำหกรรม  กลุม่อำหำร  

กลุ่มยำเวชภัณฑ์   

ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ยงัได้อ�ำนวยควำมสะดวก 

และสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำ โดยกำรเตรยีม

น�ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยงำนด้ำนบริกำรขนส่ง

สนิค้ำ เพ่ือให้ลกูค้ำสำมำรถเช็คสนิค้ำทีไ่ด้ตลอด

เส้นทำงกำรของขนส่งสนิค้ำต้ังแต่ต้นทำงถงึจดุ

หมำยปลำยทำง

“บริษัทมีพื้นที่ท่ำเรือบำงปะกง ซึ่งถือเป็นจุด

ขำยท่ีส�ำคัญ เพรำะเรำเป็นเจ้ำเดียวที่มีกรม

ศุลกำกรอยู่ในพื้นที่  เป็นจุดแข็งของเรำ พื้นที่

ก็สำมำรถรองรับกำรจัดวำงสินค้ำได้ เรำมีจุด

เด่นด้ำนสถำนที่ ตรงนี้สำมำรถรองรับลูกค้ำ

กลุ่มนิคมอุตสำหกรรมได้ ตอนนี้มีกำรพูดคุย

เจรจำกับนิคมอุตสำหกรรมบ้ำงแล้ว”นำงสำว

สุทธิรัตน์  กล่ำว

นำงสำวสุทธิรัตน์ กล่ำวต่อว่ำ นอกเหนือจำก

ธุรกิจขนส่งครบวงจร ซ่ึงเป็นธุรกิจหลักแล้ว 

บริษัทยังได้มีกำรลงทุนในโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลังงำนแสงอำทิตย์ ผ่ำนบริษัทร่วมทุน ที่

ประเทศเวียดนำม จ�ำนวน 29 เมกกะวัตต์ โดย

เป็นกำรถอืหุน้สดัส่วน  40% ซึง่ล่ำสดุโครงกำร

ดังกล่ำวได้มีกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบในเชิง

พำณิชย์ (COD) ให้กับกำรไฟฟ้ำเวียดนำมเป็น

ทีเ่รยีบร้อยแล้ว รวมทัง้ยงัได้มกีำรลงทนุธรุกจิ

พลังงำนทั้งในและต่ำงประเทศผ่ำน บริษัท

เมกกะวัตต์ จ�ำกัด สัดส่วน 5% ของทุนจด

ทะเบียน 2,500 ล้ำนบำท ซึ่งภำยในปีนี้บริษัท

คำดว่ำจะเริ่มรู้รำยได้จำกธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำ

เข้ำมำบำงส่วน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลกำร

ด�ำเนินงำนในปี 2564 ให้มีก�ำไรเกิดขึ้น 

B กางแผนปี64 ยกเคร่ืองธุรกิจขนส่งครบวงจร

-ปูพรมขยายฐานลูกค้าใหม่   

ต้ังเป้ารายได้โต 10-15% หวังพลิกก�าไร 
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PSTC เปิดแผนธุรกิจปี 2564 ตั้งเป้ำหมำยรำย

ได้เติบโตไม่ต�่ำกว่ำ 30% จำกกำรทยอยรับรู้

รำยได้งำนในมือกว่ำ 2,000 ล้ำนบำท ในส่วน

ของธุรกิจ EPC ในกลุ่ม Power Solution และ

กลุ่มธุรกิจ Oil & Gas ฟำก "กัมพล ตติยกวี" 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ระบุ ปีนี้เตรียมรุกข

ยำยธุรกิจกลุ่ม Oil & Gas โดยเฉพำะธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องกับ LNG พร้อมต่อยอดธุรกิจเดิม 

เล็งลงทุนธุรกิจใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี วำง

งบลงทุนกว่ำ 2 พันล้ำนบำท หวังสร้ำงกำร

เติบโตอย่ำงยัง่ยนื และสร้ำงผลตอบแทนทีด่ใีห้

กับผู้ถือหุ้น 

นายกัมพล ตติยกวี ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ 
โซลชูัน่ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) 
หรือ PSTC เปิดเผยว่ำภำพรวมกำรด�ำเนิน

ธรุกจิในปี 2564 จะมทีศิทำงทีด่ขีึน้ โดยบรษิทัฯ

ต้ังเป้ำหมำยรำยได้เตบิโตไม่ต�ำ่กว่ำ 30% จำกปี

ก่อน เนือ่งจำกจะมีกำรรบัรูร้ำยได้จำกงำนในมอื 

(Backlog) มูลค่ำรวม 2,000 ล้ำนบำท ซึ่งเป็น

ของธุรกิจ EPC ในกลุ่ม Power Solution และ

กลุ่มธุรกิจ Oil & Gas โดยล่ำสุดกลุ่มบริษัทฯ

ชนะกำรประมูลงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวล 

มลูค่ำโครงกำร 800 ล้ำนบำท ซึง่คำดว่ำจะเริม่

ก่อสร้ำงในเดือนมีนำคม 2564 และน่ำจะรับรู้

รำยได้ในปีนี้ 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ คำดว่ำในกลุ่มธุรกิจก๊ำซ

ธรรมชำติเหลว(LNG) จะเติบโตกว่ำ 1,000% 

จำกกำรจ�ำหน่ำย LNG ให้แก่ กลุม่ลกูค้ำโรงงำน

อุตสำหกรรมทั่วประเทศที่อยู่นอกแนวท่อก๊ำซ

ธรรมชำติ ซึ่ง LNG ยังเป็นเชื้อเพลิงทำงเลือก

ที่สะอำดสำมำรถใช้ทดแทนกำรใช้ก๊ำซหุงต้ม 

LPG และน�้ำมันเตำที่ช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้

เป็นอย่ำงด ีรวมถงึขยำยกำรจ�ำหน่ำยไปยงัภำค

ขนส่งด้วย ซึ่ง LNG สำมำรถทดแทนเชื้อเพลิง 

CNG ส�ำหรับยำนยนต์ได้ จะท�ำให้ช่วยประหยัด

ต้นทุนค่ำขนส่งได้ประมำณ 20% นอกจำกนี้  

กลุม่บรษิทัฯ ยงัมธีรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบั LNG คอื 

งำนออกแบบและก่อสร้ำงดูแลซ่อมบ�ำรงุสถำน ี

LNG งำนดัดแปลงเครื่องยนต์จำก CNG เป็น 

LNG ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯสำมำรถรับรู้

รำยได้ และผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ได้อย่ำงยัง่ยืน  

"ส�ำหรับแผนกำรลงทุนในปีนี้ ได้วำงงบลงทุน

ไว้ที่ประมำณ 2,000 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำ จะ

มผีลตอบแทนจำกกำรลงทนุประมำณ 10-15% 

โดยจะเป็นกำรลงทุนโดยกำรร่วมลงทุนในกลุ่ม

ธรุกจิ Oil & Gas Logistics เพิม่ขึน้ในช่วงกลำง

ปีนี ้และลงทนุในธรุกจิโรงไฟฟ้ำ Solar ทีด่�ำเนนิ

กำรอยู่แล้ว รวมถึงลงทุนในรูปแบบ Private 

PPA ด้วย"    

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กล่ำวอีกว่ำ กลุ่ม

บริษัทฯ ก�ำลังศึกษำกำรเข้ำไปซื้อกิจกำร หรือ

ลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มสร้ำงผลตอบแทน

กำรลงทุนที่ดี และมีรำยได้ยั่งยืน เช่น ธุรกิจ

ถงุมอืยำง ธรุกจิผลติ Solar panel เพือ่ส่งออก 

เป็นต้น 

PSTC เปิดแผนปี 64 ต้ังเป้ารายได้โตเกิน 30% 

กอด Backlog หนา 2,000 ลบ. รุกขยายธุรกิจ Oil & Gas

-ต่อยอดธุรกิจเดิม หนุนอนาคตโตย่ังยืน

10 www.HoonInside.com 21  JANUARY  2021



ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.ที คิว อำร์ (TQR) เตรียม

เสนอขำยหุ้น IPO 60 ล้ำนหุ้น คำดเข้ำจดทะเบียน

ในตลำดหลักทรัพย์ mai ในไตรมำส 1/64 ระดมทุน

รองรบัแผนกำรขยำยธรุกจิกำรพฒันำระบบไอท ีเพ่ิม

ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร และลุยพัฒนำแบบ

จ�ำลองทำงกำรเงินส�ำหรับธุรกิจกำรประกันภัย โชว์

ผลงำน 9 เดือนแรกของปี 2563 ก�ำไรกว่ำ 68.62 

ล้ำนบำท สร้ำงสถิติสูงสุดใหม่

นางสาวจริยง อนุมานราชธน กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอด
ไวเซอร ีจ�ากดั ในฐานะท่ีปรกึษาทางการ
เงิน บริษัท ที คิว อาร์ จ�ากัด (มหาชน) 
(TQR) เปิดเผยว่ำ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึง่

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ 

(ไฟลิ่ง) ของ TQR ในวันที่ 20 มกรำคม 2564 ที่ผ่ำน

มำ โดยบริษัทฯ มีแผนเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน

ให้แก่ประชำชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 60.00 

ล้ำนหุน้ โดยเป็นกำรเพ่ิมทนุจำก 170.00 ล้ำนหุน้เป็น 

230.00 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ (พำร์) 0.50 บำทต่อ

หุน้ คดิเป็นสดัส่วน 26.09% ของจ�ำนวนหุน้ทีอ่อกและ

เรียกช�ำระแล้วทัง้หมด ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้เพิม่

ทุนในคร้ังนี้ และคำดว่ำจะเสนอขำยหุ้นไอพีโอ และ

เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

ภำยในไตรมำส 1 ของปี 2564

TQR ประกอบธุ รกิจนำยหน ้ ำประกันภัยต ่อ 

(Reinsurance Broker) โดยให้บริกำรจัดหำ

สัญญำประกันภัยต่ออย่ำงครบวงจร (Integrated 

Reinsurance Solution Provider) ต้ังแต่กำรให้

ค�ำปรึกษำแก่บริษัทประกันภัย (Cedant) เพื่อจัดหำ

สัญญำประกันภัยต่อที่เหมำะสมโดยบริษัทฯ จะท�ำ

หน้ำที่พิจำรณำองค์ประกอบของสัญญำประกันภัย

ต่อทีส่�ำคญั อำท ิค�ำเสนอขอเอำประกนัภยัต่อ (offer) 

ประเภทของงำน เงื่อนไขกำรเอำประกันภัยต่อ ข้อ

ตกลงของสัญญำประกันภัยต่อและข้อก�ำหนดอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหำสัญญำประกันภัยต่อที่ดีที่สุด

แก่คู่ค้ำของ TQR ทั้งบริษัทประกันภัย(Cedant) และ

บริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) นอกจำกนั้น 

บริษัทฯ ยังร่วมวิเครำะห์และพัฒนำกำรประกันภัย

รูปแบบใหม่ๆ ร่วมกับคู่ค้ำ ตลอดจน ให้ค�ำปรึกษำ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จำกต่ำง

ประเทศและน�ำมำประยุกต์ให้สอดคล้องกับธุรกิจ

ประกันภัยของประเทศไทยและประสำนงำนให้คู่ค้ำ

ของบริษัทฯ สำมำรถตกลงท�ำสัญญำประกันภัยต่อ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งและ

ลดควำมเสีย่งทำงธรุกจิของคูค้่ำ ท�ำให้สำมำรถบรรลุ

วัตถุประสงค์ในกำรท�ำประกันภัยต่อได้อย่ำงสมบูรณ์

 

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จ�ากัด 
(มหาชน) (TQR) กล่ำวว่ำ เงินที่ได้จำกกำร

ระดมทนุในครัง้นี ้จะน�ำไปใช้ในกำรลงทนุพฒันำระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิำพในกำร

ให้บริกำร (Operational Efficiency Improvement 

Platform) กำรลงทนุพฒันำแบบจ�ำลองทำงกำรเงิน 

(Financial Model) ส�ำหรบัธรุกจิกำรประกนัภยั รวม

ทั้งใช้เป็นเงินลงทุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับผลกำรด�ำเนนิงำนย้อนหลงัในปี 2560 – 2562 

บริษัทมีรำยได้รวม 104.96 ล้ำนบำท 153.75 ล้ำน

บำท 132.49 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ โดยรำยได้ในงวด 

9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทมีรำย

ได้รวมจ�ำนวน 160.47 ล้ำนบำท คิดเป็นกำรเพิ่มขึ้น 

57.39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้

รับปัจจัยหนุนจำกกำรเพิ่มข้ึนของรำยได้ จำกกลุ่ม

ธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยต่อแบบพัฒนำช่องทำง

และผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกัน (Alternative Business) 

ส่วนก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2560 – 2562 บริษัทมีก�ำไร

สุทธิ 23.62 ล้ำนบำท 32.88 ล้ำนบำท 44.04 ล้ำน

บำทตำมล�ำดับ โดยในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยำยน 2563 มีก�ำไรสุทธิ 68.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 

79.54% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 

38.22 ล้ำนบำท สร้ำงสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้ง

บริษัทในปี 2555

ทั้งนี้ โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ มำจำกรำยได้

หลักจำกกำรให้บริกำรจัดหำสัญญำประกันภัยต่อ 

โดยบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนในรูปแบบของค่ำ

นำยหน้ำประกันภัยต่อ (Reinsurance Brokerage 

Fee) จำกบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยคิดเป็นสัดส่วน

ประมำณกว่ำ 92.00% ของรำยได้รวมทั้งหมดของบ

ริษัทฯ

ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟล่ิง TQR 

ขายหุ้น IPO 60 ล้านหุ้น 

คาดเข้าจดทะเบียนตลาด mai ไตรมาสแรกปีน้ี
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นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษา
การแทนประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษัิท ปตท. 
น�า้มนัและการค้าปลกี จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ โออาร์ เปิดเผยว่ำ คำดว่ำหุ้น OR จะเข้ำ

ซือ้ขำยวนัแรกในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET)  ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 2564  นี้  โดยไม่มี

ควำมกังวลต่อสถำนกำรณ์กำรระบำดระลอกใหม่

ของโควิด-19 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้เตรียมควำม

พร้อมมำอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2559 จนกระทัง่เข้ำ

สู่กระบวนกำรแยกกิจกำรจำกบริษัท ปตท. จ�ำกัด 

(มหำชน) PTT เมื่อปี 2561 ประกอบกับมีควำม

มัน่ใจในปัจจยัพ้ืนฐำนของทัง้ 3 กลุม่ธรุกจิทีม่คีวำม

แข็งแกร่ง  ซึ่งกำรเสนอขำยหุ้น  IPO บริษัทฯ  ได้

เปิดโอกำสให้คนไทยร่วมเตบิโตไปด้วยกนักับแบรนด์

ไทยที่จะก้ำวไปเป็นแบรนด์ระดับโลกเปิดจองวันที่ 

24 มกรำคม 2564 – เวลำ 12:00 น. (เที่ยง) ที่ช่วง

รำคำเสนอขำย 16.00 – 18.00 บำทต่อหุ้น  

“เรำเชื่อมั่นว่ำช่วงเวลำนี้ถือเป็นจังหวะเวลำอัน

เหมำะสมท่ี โออำร์ พร้อมเดินหน้ำสู่กำรเติบโต

ครั้งใหม่ ด้วยกำรเสนอขำยหุ้น IPO และเข้ำจด

ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำก

จดุแขง็ รำกฐำนทำงธรุกจิและกลยทุธ์กำรเตบิโตอนั

แข็งแกร่งของ โออำร์ เพื่อก้ำวสู่ควำมเป็นแบรนด์

ไทยช้ันน�ำระดับโลกอย่ำงแท้จริง กับแนวคิดธุรกิจ 

“Retailing Beyond Fuel” วันนี้ เรำพร้อมเปิด

โอกำสให้ทุกคนได้มำร่วมเป็นเจ้ำของและต่อยอด

สู่กำรเติบโตที่ไกลกว่ำเดิม” นำงสำวจิรำพร กล่ำว 

โออำร์ ด�ำเนินธุรกิจน�้ำมัน และธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำ

และบริกำรอื่น ๆ (Non-Oil) อย่ำงผสมผสำนกัน

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ประกอบด้วยกำร

จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

อืน่ ๆ  ในตลำดค้ำปลกีและตลำดพำณชิย์ ธรุกจิร้ำน

กำแฟ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้ำนสะดวก

ซื้อ และกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เช่ำ มีแบรนด์ซึ่ง

เป็นที่นิยมและได้รับกำรตอบรับอย่ำงกว้ำงขวำง 

เช่น “PTT Station” แบรนด์สถำนีบริกำรน�้ำมัน ที่

มีสำขำ 1,968 แห่งในประเทศไทย และ 329 แห่ง

ในต่ำงประเทศ “Caf? Amazon” แบรนด์ร้ำนกำแฟ

ชั้นน�ำของประเทศไทยที่มีจ�ำนวน 3,168 ร้ำนใน

ประเทศไทย และ 272 ร้ำนในต่ำงประเทศ ศูนย์

บริกำรยำนยนต์ “FIT Auto” จ�ำนวน 56 แห่งใน

ประเทศไทย และ 4 แห่งในต่ำงประเทศ ร้ำนสะดวก

ซื้อภำยใต้แบรนด์ “7-Eleven” ในสถำนีบริกำร 

และแบรนด์ “Jiffy” จ�ำนวนรวมกัน 1,960 ร้ำนใน

ประเทศไทย และ 86 ร้ำนในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563)

ด้วยจดุแขง็และปัจจยัสนบัสนนุกำรเตบิโตอย่ำงต่อ

เนื่อง โออำร์ ในฐำนะบริษัท Flagship ของ กลุ่ม 

ปตท. ด้ำนกำรด�ำเนนิธรุกจิน�ำ้มนัและธรุกิจค้ำปลกี 

มีสถำนีบริกำรน�้ำมัน “PTT Station” ซึ่งเป็นที่

ยอมรับในด้ำนควำมน่ำเชื่อถือ คุณภำพ และควำม

สะดวกครบครันในที่เดียว ควำมเป็นผู้น�ำในกำรจัด

จ�ำหน่ำยน�้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยด้วยส่วน

แบ่งกำรตลำดประมำณร้อยละ 38.9 (เมือ่พิจำรณำ

จำกปรมิำณกำรขำยปลกีน�ำ้มนัเชือ้เพลงิของสถำนี

บริกำรในปี 2562 โดย Wood Mackenzie) กำรมี

เครือข่ำยระบบจัดเก็บและกำรกระจำยผลิตภัณฑ์

ที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย กำรเดินหน้ำพัฒนำ

ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่น ๆ (Non-Oil) ซึ่ง

ส่งเสริมธุรกิจค้ำปลีกน�้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่ำง

ดี และควำมมีศักยภำพในกำรเติบโตสูงทั้งในและ

ต่ำงประเทศ มรีำกฐำนทำงธรุกจิทีม่ัน่คงในประเทศ

กมัพชูำ ฟิลปิปินส์ และ สปป.ลำว อกีทัง้ยงัมคีวำม

สำมำรถในกำรขยำยธรุกจิสู่ประเทศอืน่ ๆ  อย่ำงต่อ

เนื่อง ตลอดจนมีคณะผูบ้รหิำรที่มำกประสบกำรณ์ 

และให้ควำมส�ำคัญกับส่ิงแวดล้อม สังคม และธร

รมำภิบำล (ESG) 

โออาร์ ไร้กังวลโควิด-19 

เล็งเข้าเทรด SET วันแรกภายในก.พ. น้ี
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นางสาวราชสุดา รังสิยากูล รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์
องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน 
โออาร ์กล่ำวว่ำ “เรำขับเคลือ่นธรุกจิด้วยกลยทุธ์

ที่มุ่งสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพที่น่ำเชื่อถือ 

พฒันำสินค้ำและบริกำรทีต่รงใจผูบ้รโิภค ควบคูก่บั

กำรสร้ำงคุณค่ำและกำรมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม” 

ทั้งนี้ โออำร์ ได้วำง 6 กลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนเพื่อ

เสรมิสร้ำงควำมแข็งแกร่งและขยำยธรุกิจ ประกอบ

ด้วย (1) รักษำควำมเป็นผู้น�ำทั้งตลำดค้ำปลีกและ

ตลำดพำณิชย์ในประเทศไทย (2) มุ่งส่งเสริมกำร

เติบโตของกลุ่มธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่น 

ๆ (Non-Oil) สร้ำงฐำนรำยได้และเพิ่มขีดควำม

สำมำรถในกำรท�ำก�ำไร (3) ต่อยอดควำมส�ำเร็จ 

ควำมช�ำนำญ เพ่ือกำรขยำยตวัสูร่ะดบัภมูภิำค และ

ระดบัโลก (4) เสริมสร้ำงศกัยภำพ ขยำยโอกำสกำร

เตบิโตด้วยเทคโนโลยี และกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชงิลกึ 

(Big Data Analytics) (5) ลงทุนครอบคลุมตลอด

ห่วงโซ่อุปทำน บริหำรต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ด้วยเทคโนโลยี และ (6) มุ่งสร้ำงคุณค่ำและกำรมี

ส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งประเทศ

ชำติ สงัคมชมุชน ผูถ้อืหุน้ ลูกค้ำ คูค้่ำ และพนกังำน

อย่ำงสมดุล

นายพิจินต์ อภิ วันทนาพร รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารการ
เงิน โออาร์ กล่ำวว่ำ “วัตถุประสงค์ของกำร

ระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อน�ำไปใช้ในกำรขยำยเครือ

ข่ำยสถำนีบริกำรน�้ำมัน กำรขยำยธุรกิจส�ำหรับ

ตลำดพำณิชย์ กำรลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์

และศูนย์กระจำยสินค้ำ กำรขยำยเครือข่ำยร้ำนค้ำ

ปลกี กำรลงทุนในธรุกจิต่ำงประเทศ รวมท้ังใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมี บริษัท

หลักทรัพย์บัวหลวง จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลัก

ทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกร

ไทย จ�ำกัด (มหำชน) บรษิทัหลักทรพัย์ เกยีรตนิำคิ

นภัทร จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ทิส

โก้ จ�ำกดั เป็นทีป่รกึษำทำงกำรเงนิและผูจ้ดักำรกำร

จัดจ�ำหน่ำยและรับประกนักำรจ�ำหน่ำย และบริษทัฯ 

มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 30.0 ของก�ำไรสุทธิหลังหักส�ำรองต่ำง ๆ 

ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบริษัทฯ ก�ำหนดไว้

ในแต่ละปี”

ทั้งนี้ โออำร์ มีกระแสเงินสดที่มั่นคงจำกกลุ่มธุรกิจ

น�้ำมัน และมุ่งม่ันท่ีจะสร้ำงรำยได้เพิ่มจำกกลุ่ม

ธุรกิจค้ำปลีกสินค้ำและบริกำรอื่นๆ (Non-Oil) ที่มี

ควำมหลำกหลำย ซ่ึงมกีำรเตบิโตและอตัรำก�ำไรอยู่

ในระดับสงู โดย โออำร์ มีรำยได้จำกกำรขำยและกำร

ให้บริกำรจ�ำนวน 543,275.7 ล้ำนบำท 592,072.8 

ล้ำนบำท 577,134.0 ล้ำนบำท 430,341.1 ล้ำนบำท 

และ 319,308.4 ล้ำนบำท ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2560 วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และวันที่ 

31 ธันวำคม 2562 และส�ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุด

วันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 30 กันยำยน 

2563 ตำมล�ำดับ และมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 9,768.7 

ล้ำนบำท 7,851.3 ล้ำนบำท 10,895.8 ล้ำนบำท 

8,947.5 ล้ำนบำท และ 5,868.5 ล้ำนบำท ส�ำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 วันที่ 31 ธันวำคม 

2561 และวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และส�ำหรับงวด

เก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 และวันที่ 

30 กนัยำยน 2563 ตำมล�ำดบั (ทัง้นี ้ข้อมูลส�ำหรบั

ปี 2560 และ 2561 อ้ำงอิงจำกข้อมูลทำงกำรเงิน

รวมเสมือน ในขณะท่ีข้อมูลส�ำหรับปี 2562 และ

ส�ำหรับงวดเก้ำเดอืนปี 2562 และ 2563 อ้ำงองิจำก

งบกำรเงินรวมตรวจสอบตำมกฎหมำย)

โออาร์ ไร้กังวลโควิด-19 

เล็งเข้าเทรด SET วันแรกภายในก.พ. น้ี
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ดา้นนายพงศ์ศักดิ ์พฤกษ์ไพศาล กรรมการผูจ้ดัการบริษทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงิน บริษทั 
ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่ำ  สัดส่วนกำรขำยหุ้น  IPO  ของหุ้น โออำร์ จะแบ่งเป็น  จ�ำนวนไม่เกิน 300,000,000 

หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนทั่วไปเฉพำะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ ปตท. ที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรหุ้นตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นของ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันปิด

กำรเสนอขำยหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน 2,610,000,000 หุ้น หำกมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจ�ำนวนมำกกว่ำหุ้นทั้งหมดที่เสนอขำยดังกล่ำว บริษัทฯ อำจมีกำรจัดสรรหุ้นส่วน

เกินให้แก่ผู้ลงทุนจ�ำนวนไม่เกิน 390,000,000 หุ้น อีกทั้ง กำรจดัสรรหุ้นของ OR ในส่วนของผู้ลงทนุรำยย่อยในครั้งนีจ้ะไม่มีกำรจัดสรรหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัด

จ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจ�ำหน่ำย  โดยสำมำรถจองซื้อได้ที่ บล.กสิกรไทย ในวันที่ 25-28 มกรำคม 2564 

ส�ำหรับผู้จองซื้อรำยย่อยจ�ำนวน 595.70 ล้ำนหุ้น จองซื้อได้ที่ธนำคำรกรุงเทพ ,กสิกรไทย และกรุงไทย ที่ส�ำนักงำนใหญ่และทุกสำขำทั่วประเทศและผ่ำนช่อง

ทำงออนไลน์ ในวันที่ 24 มกรำคม 2564  เวลำ 12:00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2564 โดยจัดสรรแบบวิธี Small Lot First เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชน

ได้รับกำรกระจำยหุ้นอย่ำงทั่วถึง 

 

ส�ำหรับผู้ลงทุนสถำบัน (รวมถึงผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่ำงประเทศ (Initial Purchasers)) และนิติบุคคลที่สำมำรถเข้ำร่วมกำรส�ำรวจควำมต้องกำรซื้อวันที่ 3 – 5 

กุมภำพันธ์ 2564

โออาร์ ไร้กังวลโควิด-19 

เล็งเข้าเทรด SET วันแรกภายในก.พ. น้ี
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ทีเอ็มบี รำยงำนก�ำไรสุทธิ ปี 2563 ที่ 10,112 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 40% จำกปีก่อน หนุนโดย

กำรรบัรู้ผลประโยชน์จำกกำรรวมกจิกำรกบัธน

ชำต ส�ำหรับไตรมำส 4 ยกระดับส�ำรองฯ ขึ้น

แม้หน้ีเสยียงัอยู่ในระดับต�ำ่ที ่2.5% เพือ่เตรยีม

รบัมอืกบัแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2564 ด้ำนกำร

รวมธนำคำรเสร็จสิ้นได้ตำมแผนภำยในเดือน

กรกฎำคมนี้

กรุงเทพฯ, 20 มกรำคม 2564 -- ทีเอ็มบี หรือ 

ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกดั (มหำชน) และบรษัิท

ย่อย แจ้งผลประกอบกำรไตรมำส 4 และ 12 

เดือน ปี 2563 โดยรวมแล้วผลกำรด�ำเนินงำน

ในไตรมำส 4 ท้ังด้ำนรำยได้และกำรบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยปรับตัวดีขึ้นต่อเน่ืองจำกไตรมำส 3 

ท�ำให้มกี�ำไรจำกกำรด�ำเนนิงำนก่อนหกัส�ำรองฯ 

(PPOP) 9,805 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 11% จำก

ไตรมำสที่แล้ว รวมทั้งปี PPOP อยู่ที่ 37,266 

ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ 90% จำกปีก่อนหน้ำ สะท้อน

ถึงกำรรับรูผ้ลประโยชน์จำกกำรรวมกจิกำร ซึง่

ท�ำได้ตำมแผนตลอดท้ังปี จำกกำรด�ำเนินงำน

ที่ดีขึ้นน้ี ธนำคำรจึงตั้งส�ำรองฯ เพิ่มขึ้นแม้ว่ำ

สัดส่วนหนี้เสียยังอยู่ในระดับต�่ำที่ 2.5% โดย

ในไตรมำส 4 ตั้งส�ำรองฯ อีก 8,237 ล้ำนบำท 

รวมท้ังปีเป็นจ�ำนวน 24,831 ล้ำนบำท ถือ

เป็นกำรเสริมควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรเงินเพื่อ

รับมือกับแนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบจำก

สถำนกำรณ์โควิด-19 ในปี 2564 หลังหักส�ำ

รองฯ และภำษ ีก�ำไรสทุธ ิปี 2563 อยูท่ี ่10,112 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 40% จำกปี 2562

 

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่ำ 

ส�ำหรับทีเอ็มบีและธนชำต เป้ำหมำยหลักใน

ปี 2563 เป็นเรื่องของกำรด�ำเนินกำรตำมแผน

รวมกิจกำรเพือ่ให้เกดิกำรรบัรูผ้ลประโยชน์ด้ำน

งบดุล (Balance Sheet Synergy) และด้ำน

ต้นทุน (Cost Synergy) และเพื่อให้กำร

รวมธนำคำร (Integration) เสร็จสิ้น

ภำยในเดือนกรกฎำคมนี้ แต่เมื่อเกิดวิกฤตโค

วิด-19 สิ่งที่ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำง

ยิ่ง ได้แก่กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

แก่ลูกค้ำทุกกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ ควบคู่ไป

กับกำรเสริมควำมแข็งแกร่งด้ำนกำรเงินและ

บรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงรอบคอบ และกลำยมำ

เป็นหนึ่งในภำรกิจส�ำคัญในปีที่ผ่ำนมำ

ในด้ำนผลประกอบกำร แน่นอนว่ำมีแรงกดดัน

ด้ำนรำยได้จำกเศรษฐกิจที่หดตัวและกำรปรับ

ลดอัตรำดอกเบี้ยลงหลำยคร้ัง อย่ำงไรก็ดี 

ทีเอ็มบีและธนชำตสำมำรถด�ำเนินกำรตำม

แผนรวมกิจกำรได้ตำมเป้ำหมำย จึงท�ำให้

เกิด Balance Sheet Synergy จำกกำรปรับ

โครงสร้ำงเงินฝำกและสินเชื่อ ซึ่งเป็นปัจจัย

หนุนรำยได้ดอกเบี้ย ขณะที่ Cost Synergy 

ซึ่งเกิดจำกกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนิน

งำนและลดค่ำใช้จ่ำยที่ทับซ้อนกันระหว่ำง 2 

ธนำคำร ช่วยให้ธนำคำรสำมำรถบรหิำรจดักำร

ค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงดี ส่งผลให้ก�ำไรจำกกำร

ด�ำเนินงำนยังคงแข็งแกร่ง

 

ในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง แม้ว่ำสัดส่วนหนี้

เสียในปัจจุบันยังอยู่ในระดับต�่ำที่ 2.50% ใกล้

เคียงกับ 2.35% ในปีก่อนหน้ำ และลูกค้ำส่วน

ใหญ่ที่ออกจำกโปรแกรมพักช�ำระหนี้สำมำรถ

กลับมำช�ำระหนี้ตำมปกติ แต่ธนำคำรประเมิน

ว่ำสถำนกำรณ์โควดิ-19 ระลอกใหม่จะกลบัมำส

รำ้งแรงกดดันต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้

ของลูกค้ำในช่วงถัดไป ดังน้ัน จึงตัดสินใจตั้ง

ส�ำรองฯ เพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส�ำคัญจำกผลกำร

ด�ำเนินงำนที่ยังคงดีอยู่ ผลลัพธ์คือสัดส่วน

เงินส�ำรองฯ ต่อหนี้เสียซึ่งเปรียบเสมือนกันชน

รับควำมเสี่ยงปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 134% เทียบ

กับ 120% ในปี 2562 ถือเป็นกำรบริหำรควำม

เสี่ยงอย่ำงรอบคอบและเตรียมกำรล่วงหน้ำ

เพื่อรองรับแนวโน้มหนี้เสียในอนำคตภำยหลัง

สิ้นสุดมำตรกำรพักช�ำระหนี้ ทั้งน้ี ณ สิ้นปี 

2563 สินเชื่อภำยใต้โปรแกรมพักช�ำระหนี้ของ

ธนำคำรลดลงจำกระดับประมำณ 40% ในช่วง

เริ่มต้นโปรแกรม มำอยู่ที่ประมำณ 15% ของ

สินเช่ือรวม ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำท่ีเข้ำมำขอรับ

ควำมช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังจำกที่โปรแกรม

แรกจบลง

TMB เผยก�าไรสุทธิปี63 พุ่ง 40% จากปีก่อน  

หลังรับรู้ผลประโยชน์จากการรวมกิจการกับธนชาต 
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ส�ำหรบัรำยละเอยีดผลกำรด�ำเนินรอบ 12 เดอืน 

ปี 2563 มีดังนี้ เงินฝำกอยู่ที่ 1.37 ล้ำนล้ำน

บำท ลดลง 1.8% จำกสิ้นปี 2562 กำรลดลง

ดังกล่ำวเป็นไปตำมแผนกำรบริหำรกำรเติบโต

ของเงินฝำกให้สอดคล้องกับภำวะสินเชื่อ และ

กำรปรบัโครงสร้ำงเงนิฝำกหลังกำรรวมกจิกำร 

โดยกำรปรับลดสัดส่วนเงินฝำกประจ�ำและ

แทนที่ด้วยเงินฝำกที่เป็นผลิตภัณฑ์หลัก เช่น 

เงินฝำก All Free และเงินฝำก No Fixed ซึ่ง

ยังคงเติบโตได้ดี

 

เงินให้สินเชื่ออยู่ที่ 1.39 ล้ำนล้ำนบำท ทรงตัว

จำกปีก่อน ตำมกำรชะลอตัวของสินเชื่อใหม่ 

และกำรปรบัโครงสร้ำงเพือ่เสริมคุณภำพพอร์ต

สินเชื่อ โดยกำรลดสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลัก

ประกันลง ทั้งนี้ เมื่อรวมพอร์ตสินเชื่อเช่ำซื้อ

ของธนำคำรธนชำตเข้ำมำ ส่งผลให้สินเชื่อที่

มีหลักประกันมีสัดส่วนสูงข้ึน โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งในพอร์ตสินเชื่อรำยย่อย ซึ่งประมำณ 90% 

ของพอร์ตเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน

 

ด้ำนรำยได้ ธนำคำรมีรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ

จ�ำนวน 53,805 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 100.3% 

จำกปีก่อนหน้ำ (YoY) หนนุโดยส่วนต่ำงรำยได้

ดอกเบี้ย หรือ NIM ที่เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 3.00% 

จำก 2.81% ในปีก่อนหน้ำ เป็นผลจำกกำรรับรู้ 

Balance sheet synergy และกำรบริหำรกำร

ใช้เงินทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

 

ส�ำหรับรำยได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 14,986 ล้ำน

บำท เพ่ิมขึ้น 15.7% YoY กำรเติบโตที่น้อย

กว่ำด้ำนรำยได้ดอกเบี้ย สะท้อนให้เห็นถึงผลก

ระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ต่อรำยได้ค่ำ

ธรรมเนียม ทั้งนี้ รำยได้ค่ำธรรมเนียมและ

บริกำรสุทธิอยู่ที่ 10,575 ล้ำนบำท เพิ่ม

ขึ้น 30.6% YoY จำกกำรชะลอตัวของรำยได้

จำกกำรขำยประกันและกองทุนรวมโดยเฉพำะ

ในไตรมำส 2 ส่งผลให้รำยได้จำกกำรด�ำเนนิงำน

รวมอยูท่ี ่68,791 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 72.8% YoY

ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยนั้น แม้ว่ำในปีนี้ธนำคำรมี

กำรท�ำ Integration แต่จำกกำรรับรู้ประโยชน์

ด้ำน Cost synergy ก็ท�ำให้สำมำรถบริหำร

ค่ำใช้จ่ำยได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้อัตรำส่วนต้นทุน

ต่อรำยได้ลดลงมำอยู่ที่ 46% จำก 51% ในปีที่

แล้ว และส่งผลให้ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อน

หกัส�ำรองฯ ทรงตัวในระดบัแข็งแกร่งที ่37,266 

ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 89.6% จำกปี 2562 และ

เอื้อให้ธนำคำรสำมำรถตั้งส�ำรองฯ เพิ่มขึ้นเป็น 

24,831 ล้ำนบำท หลังหักส�ำรองฯ และภำษี 

ธนำคำรรำยงำนก�ำไรสทุธปีิ 2563 อยูท่ี ่10,112 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 40.0% จำกปี 2562 

 

ด้ำนสภำพคล่องและเงินกองทุนยังคง

แข็งแกร่ง โดยอัตรำส่วน LCR ซึ่งบ่งบอกถึง

สนิทรพัย์สภำพคล่องทีใ่ช้รองรบัควำมผนัผวน

ในภำวะวิกฤต ในปีผ่ำนมำอยู่ในช่วง 170%-

220% ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ขั้นต�่ำของธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยท่ี 100% มำโดยตลอด ส�ำหรับ

ควำมเพยีงพอของเงนิกองทนุยงัอยูใ่นระดบัสงู

เป็นล�ำดับต้นๆ ของอุตสำหกรรมธนำคำรไทย 

โดย ณ สิน้เดอืนธนัวำคม 2563 อตัรำส่วน CAR 

และ Tier I (เบื้องต้น) เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ 19.5% 

และ 15.4% จำก 18.9% และ 14.6% ในปีก่อน

หน้ำ และสูงกว่ำเกณฑ์ขั้นต�่ำของธนำคำรแห่ง

ประเทศไทยที่ 11.0% และ 8.5% ตำมล�ำดับ

 

นำยปิติ ตัณฑเกษม กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ 

"ด้วยกำรเตรียมกำรและเสริมควำมแข็งแกร่ง

ทำงกำรเงินในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ ธนำคำรมี

ควำมพร้อมในกำรรบัมอืกบัปี 2564 และพร้อม

ให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบจำก

กำรระบำดในครัง้ใหม่ ด้ำนกำรรวมธนำคำรคำด

ว่ำเสรจ็สิน้ได้ตำมแผนภำยในเดอืนกรกฎำคมนี"้

TMB เผยก�าไรสุทธิปี63 พุ่ง 40% จากปีก่อน  

หลังรับรู้ผลประโยชน์จากการรวมกิจการกับธนชาต 
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์และมำตรกำรเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่มี Free Float ต�่ำ เพิ่มเติม

หลังจำกทีไ่ด้ทบทวนล่ำสดุในปี 2560 นอกจำกนี ้ยงัมแีนวคดิจะปรับหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วกับกำรค�ำนวณดชัน ีจำกเดมิทีใ่ช้มลูค่ำหลกัทรพัย์

ตำมรำคำตลำดในกำรค�ำนวณ (Full Market Capitalization) เป็นกำรใช้มูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดที่ปรับด้วย Free Float (Free 

Float Adjusted Market Capitalization) เพือ่ให้ดชันสีำมำรถสะท้อนสภำพกำรณ์ตลำดได้ดมีำกขึน้ และเป็นไปในแนวทำงเดยีวกบัสำกล

 

ทั้งนี้ ตลำดหลักทรัพย์ฯ จะหำรือกับผู้เกี่ยวข้อง และผู้ร่วมตลำดเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นก่อนด�ำเนินกำรต่อไป

ตลท. เตรียมปรับปรุงเกณฑ์เก่ียวกับ 

Free Float และการจัดท�าดัชนี
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นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้า
หน้าทีบ่ริหาร บมจ.หลักทรพัย ์เมย์
แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กล่ำว

ว่ำในปีทีผ่่ำนๆมำเป็นปีทีย่ำกล�ำบำกในกำรเดนิ

หน้ำธุรกิจ มีปัจจัยต่ำงๆ ท่ีเป็นอุปสรรคและ

ไม่เอื้ออ�ำนวยมำกมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน

ปี2563 ทีม่วีกิฤตกิำรแพร่ระบำดของ โควดิ-19 

ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิทัว่โลก คำดว่ำภำพ

รวมในปี 2563 ของ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง น่ำจะ

ยังท�ำผลงำนได้ดี โดยทมีวจิยัของเรำยงัคงเดนิ

หน้ำพฒันำผลงำน และรกัษำมำตรฐำนผลงำน

วิจัยให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

โดยทีมวิจัย เมย์แบงก์ กิมเอ็ง น�ำเสนอข้อมูล

ถึงนักลงทุนเป็นประจ�ำทุกวัน จันทร์-ศุกร์ โดย

รำยกำรสด #ATO โรงเรียนนักลงทุน ทุกเช้ำ 

08.30 - 10.00 น. น�ำเสนอผ่ำนทำงช่องทำง 

Facebook, Youtube และบนแอปพลิเคชัน 

Maybank Trade ซึ่งยังคงสร้ำงปรำกฏกำรณ์

ควำมนิยมรับชมอย่ำงต่อเน่ือง ยอดผู้ชมกำร

ถ่ำยทอดสดเพิ่มขึ้นถึง 50% ท�ำสถิติใหม่ระดับ 

3,500 คน และมียอดชมมำกกว่ำ 10,000 วิว 

ในรอบ 24 ชัว่โมงต่อกำรโพสต์ 1คลปิ ด้วยสไตล์

กำรน�ำเสนอที่สนุก เข้ำใจง่ำย ครบทุกประเด็น

ร้อน กำรมปีฏิสมัพันธ์กบันกัลงทนุอย่ำงจรงิใจ 

ท�ำให้รำยกำร #ATO ยังได้รับควำมนิยมสูงสุด

ต่อเนื่องเป็นอันดับ 1 ของประเทศอยู่ในขณะนี้

และในปี 2564 ฝ่ำยวิจัยได้พัฒนำผลิตภัณฑ์

ใหม่เพิ่มเติม เพื่อช่วยสนับสนุนประสิทธิภำพ

กำรลงทุนให้ดียิ่งขึ้น โดยฝ่ำยวิจัยยังได้กรั่นก

รองออกมำเป็น ผลิตภัณฑ์กลยุทธ์กำรลงทุน

ที่ใส่ใจเรื่อง ESG (Environment, Social and 

Governance) ใน 4 รูปแบบใหม่ ดังน้ี 

1.Tiger Eyes ทุกเช้ำวันจันทร์ ตีแตก Theme 

กำรลงทุน ด้วยไอเดียเน้นๆ จัดชุดหุ้นเด่น เล่น

กนัได้ทัง้สปัดำห์  2.Combined US & Thailand 

Sector Rotation รู้อะไรไม่สู้ รู้ทัน Flow จับ

กระแส Fund Flow ตลำดหุ้นสหรัฐ และ SET 

ไปพร้อมๆกัน รู้ก่อน ไวกว่ำ เจอกันทุกเช้ำวัน

อังคำร  3. "Portfolio Model" ที่ชื่อว่ำ "JAI" 

พอร์ตใจ ไม่ท�ำให้ผิดหวัง ปีนี้รวมใจเป็นหนึ่ง

เดียว โฟกัสเน้นๆ ด้วยศำสตร์และศิลป์แห่งกำร

ลงทุน โดยปีที่ผ่ำนมำพอร์ต "ใส่ใจ" และ "ไร้ใจ" 

ให้ผลตอบแทน YTD อย่ำงน่ำพอใจ ที ่28.30% 

และ 42.30% ตำมล�ำดับ  4.Mid-day Telling 

board กระดำนไอเดียหุน้ส�ำหรบักำรลงทุนภำค

บ่ำยโดยเฉพำะ ไปต่อ-รออะไร-ปรับ-ย�้ำ-แก้

กลยุทธ์ก่อนตลำดเปิดภำคบ่ำย ทันท่วงทีทุก

วัน

โดยงำนวิจัยของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง ถือเป็น

ที่ยอมรับจำกนักลงทุนว่ำมีประโยชน์ และ

สำมำรถน�ำมำเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจ

ได้จริงจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้ำง ล่ำสุดนัก

วิเครำะห์จำกทีมวิจัยของเมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

ยังได้รับรำงวัลจำกเวที IAA Best Analyst 

Award 2020 มำกถึง 6 รำงวัล ได้แก่ รำงวัล 

ทีมวิเครำะห์กำรลงทุนยอดเยี่ยม ประเภทนัก

ลงทุนรำยบุคคล (Outstanding Research 

Team), นำยสรุชยั ประมวลเจริญกจิ รำงวัลนกั

วิเครำะห์ยอดเยี่ยม Outstanding ประเภทนัก

ลงทนุรำยบคุคล - กลุม่สินค้ำอตุสำหกรรม (ไม่

รวมปิโตรเคม)ี, นำยจรญูพนัธ์ วฒันวงศ์ รำงวลั

นักวิเครำะห์ยอดเยี่ยม Outstanding ไม่แยก

ประเภทนักลงทุนรำยสถำบันและรำยบุคคล - 

กลุม่ตลำด mai, นำยเจษฎำ เตชะหสัดิน รำงวลั

นักวิเครำะห์ยอดเยี่ยม Outstanding ประเภท

นกัลงทุนรำยสถำบนัและนกัลงทุนรำยบคุคล - 

กลุ่มธุรกิจกำรเงิน, นำย กฤษณ์พงศ์ ปำทำน 

รำงวัลนักวิเครำะห์ยอดเยี่ยม Outstanding 

ไม่แยกประเภทนักลงทุนรำยบุคคลและรำย

สถำบัน - นักวิเครำะห์ทำงเทคนิค ซึ่งรำงวัล

ดังกล่ำวสะท้อนถึงคุณภำพงำนวิจัยของ เมย์

แบงก์ กิมเอ็ง โดยทุกเสียงโหวตจำกนักลงทุน

จะเป็นก�ำลังใจให้ทีมวิจัยเร่งพัฒนำผลงำน

อย่ำงต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้ำงผลงำน

วิจัยที่โดดเด่น และเป็นข้อมูลส�ำคัญ

ให้แก่นกัลงทนุ ใช้ประกอบกำร

ตัดสินใจลงทุนต่อไป

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง รุกพัฒนางานวิจัย เร่งผลิตงานดีมีคุณภาพ 

ตอบโจทย์นักลงทุน หลากหลายแพลตฟอร์ม

20 www.HoonInside.com 21  JANUARY  2021



อินไซด์ Business
กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ชวนแลกคะแนน

บัตรเครดิต รับประกันภัยโควิด-19 
ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

 “ไทยประกันชีวิต ร่วมลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

บริษัท แปซิฟคิ ห้องเย็น จ�ากัด ในเครือ JWD 
มอบเงิน 1 ล้านบาท แก่ รพ.สมุทรสาคร

"แอลไลส์ฯ" ห่วงใยใส่ใจลูกค้า จัดทีมบริการ

พ่นน�้ายาฆ่าเชื้อ ลดเสี่ยงจากโควิด-19 

ให้โรงซักอบรีดผ้าโรงพยาบาล
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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