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MINT เผย ไมเนอร์ โฮเทลส์ เซ็นร่วมมือ
กับ ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท
รับการขยายธุรกิจในจีน
ไมเนอร์ โฮเทลส์ บริษัทผู้ด�ำเนินธุรกิจโรงแรมทั้งใน
รูปแบบเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และร่วมลงทุน ได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกลุม่
โรงแรม ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท (Funyard
Hotels & Resorts) ซึ่งเป็นสมาชิกในเครือ คันทรี
การ์เด้น เพื่อเตรียมขยายแบรนด์โรงแรมในเครือสู่
ประเทศจีน
ความร่วมมือดังกล่าวเป็นผลจากการคาดการณ์ว่า
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของจีน ทัง้ ตลาดการท่อง
เที่ยวขาเข้า (inbound) และขาออก (outbound) ที่
ทั่วโลกจับตามอง จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหากมีการ
ผ่อนปรนการจ�ำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยว
เมื่อสถานการณ์โควิด-19ดีขึ้น เมื่อความต้องการ
ของตลาดการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากต่างประเทศเป็น
ภายในประเทศ มุมมองต่อตลาดท่องเทีย่ วและรีสอร์ท
ในอนาคตของจีนจึงเป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้น
เครือข่ายโรงแรมและรีสอร์ทในเครือไมเนอร์ที่มีอยู่
ทั่ ว โลก ประกอบกั บ การบริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพ
(wellness) และการน�ำเสนอแง่มมุ ทางด้านวัฒนธรรม
ให้แก่แขกผู้เข้าพัก ท�ำให้มั่นใจได้ว่า ไมเนอร์ โฮเทลส์
มีศักยภาพเพียงพอส�ำหรับการพัฒนาธุรกิจในตลาด
จีน ซึง่ มีความต้องการทางด้านการท่องเทีย่ วพักผ่อน
ทีส่ งู ขึน้ โดย ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังเป็นหนึง่ ใน 20 กลุม่
โรงแรมชั้นน�ำของโลก ที่มีโรงแรมภายใต้แบรนด์อัน

หลากหลายกว่า 530 แห่ง ใน 56 ประเทศทั่วโลก
และด้วยความร่วมมือกับเครือ ฟันยาร์ด โฮเทลส์
แอนด์ รีสอร์ท (Funyard Hotels & Resorts) ซึ่ง
สมาชิกของกลุ่ม คันทรี การ์เด้น กรุ๊ป จะเปิดโอกาส
ให้โรงแรมภายในเครือ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ทั้งแบรนด์
อนันตรา อวานี โอ๊คส์ เอเลวานา ทิโวลี และเอ็นเอช
เข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนและยังเป็นการเปิดตัว
ครัง้ แรกของหลายแบรนด์โรงแรมในเครือในตลาดจีน
อีกด้วย
ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในตลาดและประสบการณ์ในการบริหาร
สิ น ทรั พ ย์ ก ว่ า 20 ปี ใ นประเทศจี น อี ก ทั้ ง ยั ง มี
สมรรถนะหลักและค่านิยมขององค์กรที่ตรงกับ
ไมเนอร์ โฮเทลส์ การจับมือกันทางธุรกิจมีเป้าหมาย
เพื่อให้บริษัทขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้น�ำด้านธุรกิจโรงแรม
ของประเทศจีน ซึง่ จะท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วในเมืองจีนได้
สัมผัสประสบการณ์การบริการพร้อมสิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่การันตีคุณภาพด้วยรางวัลมากมาย
โดยแบรนด์โรงแรมอันมีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์อัน
โดดเด่นของเครือไมเนอร์
ดิลิป ราชากาเรีย ซีอีโอ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ได้
กล่าวระหว่างพิธกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือซึง่ จัดผ่านช่องทางออนไลน์เมื่อวันที่ 20 มกราคม
2564 ว่า “แม้ตลาดโรงแรมในจีนจะมีการแข่งขันสูง

แต่ก็เต็มไปด้วยโอกาส ซึ่งเรามีความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การขยายแบรนด์ในระดับโลก
ของทั้งสองฝ่าย”
ดิลิป ยังกล่าวถึงความร่วมมือของไมเนอร์และฟัน
ยาร์ด ในด้านศักยภาพของทัง้ สองฝ่ายด้วยความเชือ่
มัน่ ว่า “เราต่างจะได้รบั ประโยชน์จากความร่วมมือกัน
ในครั้งนี้ และเป็นการเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมด้วยประสบการณ์อนั โชกโชนในตลาดจีน
ของฟันยาร์ด และความเชีย่ วชาญของไมเนอร์ในด้าน
โรงแรมและรีสอร์ทในระดับสากล ”
จี ฮองจุน ประธาน ฟันยาร์ด โฮเทลส์ แอนด์
รีสอร์ท กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของไวรัสส่งผล
ให้จีนต้องหันมาพึ่งพาเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่ง
หมายถึงโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
ในประเทศ เราและไมเนอร์ โฮเทลส์ ต่างเชื่อว่าตลาด
รีสอร์ทในประเทศจีนเต็มไปด้วยโอกาส ฟันยาร์ด โฮ
เทลส์ แอนด์ รีสอร์ท มีประสบการณ์ในการบริหารและ
ทรัพยากรในตลาดท้องถิน่ มากมาย ในขณะที่ ไมเนอร์
โฮเทลส์ ก็เป็นบริษัทที่โดดเด่นในด้านธุรกิจโรงแรม
และรีสอร์ทในระดับโลก เราจึงมีความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะได้ท�ำงานร่วมกับ ไมเนอร์ โฮเทลส์ ในการจับ
ตลาดรีสอร์ทในประเทศจีนและน�ำเสนอสิง่ ใหม่ๆ ให้กบั
ทั้งคนจีนและตลาดการท่องเที่ยวโลก”
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WGE คว้า 2 งานใหญ่ มูลค่า 710 ล.
ดัน Backlog แตะ 2,156 ลบ.
หนุนผลงานปีนี้โดดเด่น
WGE ประเดิ ม ต้ น ปี 2564 ลงนามสั ญ ญาจ้ า ง
ก่อสร้าง 2 โครงการใหญ่ มูลค่ารวม 710.99 ล้าน
บาท เป็นงานโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาระบบ
เสริมสร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วย จังหวัดนนทบุรี ของ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน กับ
โครงการบ้านพักพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ตของ
AOT ฟาก “เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม” ประธานกรรมการ
บริหาร ระบุโครงการใหม่ท�ำให้ Backlog เพิ่มขึ้น
แตะระดับ 2,156 ล้านบาท และช่วยสนับสนุนผล
งานปีนี้เติบโตโดดเด่น
นายเกรี ย งศั ก ดิ์ บั ว นุ่ ม ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
WGE ผู้ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคาร และ
สิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการ
ก่อสร้าง จ�ำนวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 710.99
ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาระบบเสริม
สร้างสุขภาวะแก่ผู้ป่วย จังหวัดนนทบุรี โดยมีศูนย์
การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เป็นผู้ว่า
จ้าง ซึง่ ลักษณะงานเป็นการรือ้ ถอนอาคารเดิม และ
สร้างอาคารใหม่ พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบ

อาคาร ระยะเวลาการก่อสร้าง 450 วัน
รวมทั้งโครงการบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยาน
ภู เ ก็ ต โดยมี บ ริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ� ำ กั ด
(มหาชน) หรือ AOT เป็นผูว้ า่ จ้าง มีลกั ษณะงานเป็น
งานก่อสร้างอาคารพร้อมระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร และระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน ซึ่งงานทั้ง
2 โครงการช่วยท�ำให้มูลค่างานในมือ (Backlog)
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2,156 ล้านบาท และจะทยอย
รับรู้อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ผลการด�ำเนินงาน
ในปีนี้สามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่น
"ในปี 2564 ถื อ ว่ า เป็ น การเริ่ ม ต้ น ปี ที่ ดี แม้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ระลอกใหม่ ยังคงมีอยู่ แต่ในส่วนการเปิดให้ประมูล
งานใหม่มเี ข้ามาต่อเนือ่ ง ล่าสุดบริษทั ฯสามารถชนะ
การประมูลโครงการใหญ่ได้อกี 2 โครงการ ซึง่ ท�ำให้
มีรายได้รองรับการเติบโตต่อไป และท�ำให้มั่นใจว่า
ในปีนี้จะสร้างผลงานให้เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้
อย่างต่อเนื่อง" นายเกรียงศักดิ์กล่าว
ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า ภาพรวมการ

ด�ำเนินธุรกิจในปี 2564 บริษัทจะมุ่งเน้นงานภาค
รัฐเพิ่มขึ้น เช่นงานประเภทโครงสร้างพื้นฐาน หรือ
อินฟราสตรัคเจอร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเปิดให้ประมูล
มากขึ้น ขณะที่งานภาคเอกชน ยังมีคงมีทิศทางที่
ไม่ชัดเจน เเต่บริษัทฯยังมีลูกค้าขนาดใหญ่ในมือที่
ต้องการจะขยายงาน ท�ำให้เชือ่ ว่า บริษทั ฯ จะมีงาน
ใหม่ทยอยเข้ามาเพิ่มเติมอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม ในปีนี้บริษัทฯเตรียมความพร้อมจะ
เข้ายื่นซองประกวดราคาในโครงการต่างๆ ทั้งภาค
เอกชน และหน่วยงานราชการ โดยประเมินว่า จะ
มีการเปิดให้ประมูลงานมูลค่ารวมประมาณ 4,500
ล้านบาท และคาดหวังว่าได้รับการคัดเลือกจาก
เจ้าของโครงการที่เปิดให้ประมูลราว 10-15% ของ
มูลค่ารวมทั้งหมด
ส�ำหรับแผนการลงทุน บริษัทฯยังเดินหน้าตาม
แผนการใช้เงินทุนจากการระดมทุนเพื่อเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
ในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯจะเดินหน้าขยายคลัง
สินค้า และจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีแนว
โน้มฟื้นตัวจากปีก่อน
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BIZ ส่งซิกผลงานปี 64 ท�ำนิวไฮ
หลังรับรู้รายได้จากงานในมือที่มีกว่า 2.3 พันลบ.
ทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดภาย

BIZ ส่งสัญญาณแนวโน้มผลงานปี 64 โตกระฉูดจากงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog)
กว่า 2.3 พันล้านบาท คาดจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปี 64 พร้อมลุย
ประมูลงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์
ศรีราชา วางเป้ามีจ�ำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มเท่าตัว พร้อมขานรับสิทธิบัตรทอง 30 บาท
รักษาทุกที่ หนุนผลงานเติบโตโดดเด่นหวังท�ำสถิตินิวไฮ

CHOW คว้างานเซ็นติดตั้ง
Solar Rooftop เพิ่มอีก 2.3 MW
คาดรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/64

่ กิตญ
่ ริหาร บริษท
นายสมพงษ์ ชืน
ิ านนท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ
ั บิส
ซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผยว่า แผนการด�ำเนินงาน
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบัน
มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จ�ำนวน 2,345 ล้านบาท โดยคาดจะสามารถทยอย
รับรู้รายได้ทั้งหมดภายในปี 64 ตามแผน

CHOW ปลื้มแผนบุกตลาด Solar Rooftop ในประเทศไปได้สวย เซ็นสัญญาเอกชนราย
ใหญ่ติดตั้งเพิ่มอีก 2.3 เมกะวัตต์ เผยกระแสพลังงานสะอาดมาแรง หนุนงานเข้ามือต่อ
เนื่อง สะท้อนธุรกิจในประเทศเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 65% ในส่วนของรายได้มีแนวโน้มจะเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน โดยในปี 2564 วางเป้าหมายว่าจะมีจ�ำนวนผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่ม
ขึ้นกว่าเท่าตัว จากการเปิดรับโครงการจากภาครัฐ "30 บาทรักษาทุกที่" ที่ให้สิทธิผู้ป่วย
โรคมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาโรคได้กับทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ เพียงยื่น
บัตรประชาชนแสดงตัวตนเพื่อขอรับสิทธิเท่านั้น

นายธนชาต เผ่าพงษ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ
บริษัท เชาว์ เอนเนอร์ยี่ จ�ำกัด มหาชน ผู้ประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน
ในเครือ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Steel Billet) รายใหญ่ของประเทศ และธุรกิจ
พลังงานพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผย ว่าบริษัทฯ ได้เข้าลง
นามในสัญญารับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
Rooftop) ให้กับโรงงานขนาดใหญ่เพิ่มอีก 1 โครงการ ขนาดกว่า 2.31 เมกกะวัตต์
"ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ CHOW
ถือว่าไปได้ดี เห็นได้จากภาคเอกชนรายใหญ่หลายราย ให้ความสนใจใช้บริการของเรา
เนื่องจากไว้วางใจในประสบการณ์ที่ CHOW ท�ำงานมาแล้วทั้งในและต่างประเทศ มีทีม
งานที่เชี่ยวชาญ ด้วยบริการที่ครบวงจร ทั้งยังมีผลงานที่ได้รับการยอมรับในตลาดมา
แล้วเป็นอย่างดี ประกอบกับ ปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการโรงงานขนาดต่างๆ ได้หนั มาให้ความ
ส�ำคัญกับการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากขึ้น ตามการส่งเสริมและสนับสนุนของภาค
รัฐ โดยเฉพาะพลังงานสะอาดประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่ง CHOW มีความพร้อม
รองรับโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างดี ทัง้ ด้านบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญ เครือ่ งมืออุปกรณ์ ตลอด
จนพันธมิตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ซึ่งหลังจากนี้จะเห็นการเติบโตของ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง "
นายธนชาต กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างได้ภายในไตรมาสแรกของปี
2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ และรับรูร้ ายได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 ซึง่ โครงการ
นีห้ ลังจากเดินสายการผลิตจะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้กว่า 3,349 เมกกะวัตต์
ชั่วโมง ต่อปี เทียบเท่ากับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 2,300 ตันต่อปี
หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า 39,000 ต้น ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการรายใหญ่หันมา
สนใจใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมั่นใจว่า
จะช่วยสนับสนุนให้โครงการภายในประเทศไทยเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้

"ในช่วงไตรมาส 1/64 บริษัทฯ เตรียมรับรู้รายได้จากโครงการใหญ่หลายโครงการ ส่วน
แนวโน้มผลการด�ำเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีโอกาสสร้างสถิติ
สูงสุดใหม่ โดยจะรับรูร้ ายได้จากงานในมือทีม่ กี ว่า 2.3 พันล้านบาท ซึง่ ยังไม่นบั รวมงาน
ใหม่ๆ ที่ BIZ จะเข้าร่วมประมูลและมีโอกาสได้งานเข้ามาเสริม"

โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอนั ซ์ ศรีราชา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งเอกชน ทีร่ องรับ
ผูป้ ว่ ยสิทธิบ์ ตั รทองของรัฐบาลตัง้ แต่เริม่ เปิดมาเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้ว ด้วยความพร้อม
ทัง้ อุปกรณ์เครือ่ งมือและบุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีความเชีย่ วชาญทางด้าน
รังสีรักษา และอายุรกรรมมะเร็ง ถึงแม้จะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กเพียง 30 เตียง แต่
ก็มีเครื่องฉายรังสี เทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งรังสี 4 มิติและรังสีร่วมพิกัดเสมือนการผ่าตัด
พร้อมทั้งยาเคมีบ�ำบัด และยามุ่งเป้า และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
สามารถถือบัตรทองเพื่อยืนยันตัวตนเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องรอคิวฉายรังสีรักษา
นานเหมือนที่ผ่านมา และยังพร้อมรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งภาคตะวันออกและ
ทั่วประเทศ
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TACC ส่ง "ลิ้นจี่ เบอรี่ ทวิสต์"
-"พีช เชอรี่ บลอสซั่ม" ต้อนรับวาเลนไทน์
มั่นใจกระตุ้นยอดขายไตรมาส 1/64 โตต่อเนื่อง
TACC ส่งเครื่องดื่ม "ลิ้นจี่ เบอรี่ ทวิสต์"-"พีช
เชอรี่ บลอสซั่ม" อุดมด้วยวิตามินเอและซีสูง รับ
เทรนด์คนรักสุขภาพ ลงโถกดเครื่องดื่มใน "เซ
เว่นอีเลฟเว่น" และ All Cafe' ต้อนรับเทศกาล
วาเลนไทน์ มั่นใจช่วยกระตุ้นยอดขายไตรมาส
1/64 โตต่อเนื่อง

ดื่ ม ชนิ ด ใหม่ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการผู ้
บริโภคที่หันมาให้ความส�ำคัญ และใส่ใจกับการ
ดูแลสุขภาพ โดยวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมาได้
เปิดตัวเครื่องดื่ม "ลิ้นจี่ เบอรี่ ทวิสต์" ลงโถกด
เครื่องดื่มของร้าน "เซเว่นอีเลฟเว่น" ทุกสาขาทั่ว
ประเทศ ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ซึ่งมั่นใจว่า
จะสามารถกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาส 1/64
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

กับ 3 เมนูใหม่ พีชบลอสซั่มโซดาอโลเวร่าเย็น
ชาพีชบลอสซั่มอโลเวร่าเย็น และพีชบลอสซั่มโย
เกิรต์ ปัน่ ส่งตรงถึง All Caf? ทุกสาขาทัว่ ประเทศ
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 23 เมษายน 2564

ทั้งนี้ เครื่องดื่ม "ลิ้นจี่ เบอรี่ ทวิสต์" ถือเป็น
โปรดักส์ใหม่ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนาสูตร
ผสมผสานอย่างลงตัว ดืม่ ด�ำ่ ความอร่อยใหม่ ด้วย
รสชาติหวานอมเปรีย้ วกลิน่ หอมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของลิน้ จี่ และมัลเบอร์รี่ มีวติ ามินซีสงู และ
เติมความสดชื่นระหว่างวัน
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มชนิดใหม่ พีช เชอร์รี่
บลอสซั่ม สดชื่นกับรสพีช หอมละมุนไปกับกลิ่น
ซากุระกลิ่นหอมหวาน มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน
น า ย ชั ช ช วี วั ฒ น สุ ข ป ร ะ ธ า น ผสมผสานกับกลิ่นหอมของดอกซากุระญี่ปุ่น มี
กรรมการบริหาร บริษท
ั ที.เอ.ซี. คอน วิตามินเอ วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระอีก
ซูเมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (TACC) เปิด ด้วย กลิ่นหอมหวาน มีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน
เผยว่า บริษัทฯได้คิดค้นและพัฒนาสินค้าเครื่อง ผสมผสานกับกลิ่นหอมของดอกซากุระญี่ปุ่น

"เราไม่เคยคิดทีจ่ ะหยุดเรือ่ งการพัฒนาสินค้าร่วม
กับเซเว่นฯในการออกโปรดักส์เครือ่ งดืม่ ใหม่ๆ ออก
มา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และกระตุ้นยอดขายสินค้า ในทุกๆ เทศกาล ซึ่ง
มั่นใจว่าสินค้าของเราจะได้รับการตอบรับจากผู้
บริโภคอย่างดีเยี่ยม"นายชัชชวี กล่าวในที่สุด
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QTC วางเป้ารายได้ปี64 แตะ 1.2 พันลบ.
จ่อประมูลงานหม้อแปลงไฟฟ้า 1,500 พันลบ.
คาดได้งานไม่น้อยกว่า 10%
บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC กางแผนปี 64 ใส่
เกียร์ลยุ เจาะตลาดเชิงรุกทัง้ ธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า ที่
จ่อรอประมูลงาน กฟภ. - กฟน. มูลค่า 1,500 ล้าน
บาท ภายในไตรมาส2 นี้ พร้อมแผนขยายตลาดใน
ต่างประเทศเพิ่ม ขณะที่ธุรกิจเทรดดิ้ง จากการเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายโซลาร์เซลล์ ซึ่งถือเป็นปีทองแห่งโซ
ลาร์ฯ บริษัทฯเดินเกมบุกท�ำการตลาดเต็มสูบ หวัง
ดันรายได้รวมปีนี้แตะ 1,200 ล้านบาท ชี้ล่าสุดตุน
Backlog ไว้แล้วกว่า 320 ล้านบาท
นายพู ลพิ พั ฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์
ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตจัด
จ�ำหน่ายและให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า เปิดเผยถึง
แผนการด�ำเนินธุรกิจในปี 2564 ว่า ในปีนี้บริษัทฯ
วางกลยุทธ์เชิงรุกในการเจาะตลาดทั้งในธุรกิจการ
จ�ำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า การให้บริการ และธุรกิจเท
รดดิง้ จากการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายโซลาร์เซลล์ ให้กบั
LONGI Solar การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Huawei Solar
Inverter ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแส
ตรง(DC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) เพือ่ ใช้กบั แผง
โซลาร์เซลล์ รวมไปถึงการจ�ำหน่าย DE BUSDUCT ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ฯ
ตั้งเป้ารายได้รวมแตะระดับ1,200 ล้านบาท แบ่งเป็น
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า 900 ล้าน
บาท และธุรกิจเทรดดิ้ง 300 ล้านบาท
ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นด�ำเนินงานซึ่งเป็นผลต่อ
เนื่องจากการปรับกลยุทธ์ช่วงปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดออเดอร์จากกลุ่มลูกค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเข้ามาแล้ว ท�ำให้ล่าสุด

บริษัทฯมียอดขายต่อเนื่องจากปีก่อนจนถึงปัจจุบัน
กว่า 320 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายหม้อแปลงไฟ
ฟ้าต่างประเทศ จ�ำนวน 200 ล้านบาท ยอดขาย
หม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศ จ�ำนวน 90 ล้านบาท
และจาก เทรดดิง้ โดยเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแผงโซลาร์
เซลล์ ให้กับ LONGI Solar จ�ำนวน 30 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจา เพื่อ
เซ็นสัญญาเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ กับ
พันธมิตรอีก 2 ราย คาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปใน
เร็วๆ นี้ ซึ่งจุดเด่นของแผงโซลาร์เซลล์ ที่ QTC เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่าย ให้กับ LONGI Solar Technology
Co., Ltd. นั้น คือเป็นแผงโซลาร์ฯ Tier 1 ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าดีที่สุดด้วยโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
Half-Cut Technology ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง
98% และยังสามารถสร้างพลังงานได้แม้ในภาวะแสง
น้อย และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้ต่อ
เนื่องยาวนานกว่า 25 ปี และในปี 2564 นี้ จะเปิดตัว
แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 540 W เพื่อวางจ�ำหน่ายใน
ประเทศไทยต่อไป จากปัจจุบันมีขนาดสูงสุด 450 W
“ต้องยอมรับว่า LONGI Solar Technology Co.,
Ltd. เป็นผูป้ ระกอบการรายแรกและใหญ่ทสี่ ดุ ทีม่ กี าร
พัฒนานวัตกรรมขนาดแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ ซึง่
นอกจากเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานของแผง
โซลาร์ฯ ได้มากขึ้นแล้ว ยังสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนมี
ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าสูงขึน้ จากพืน้ ทีก่ ารติดตัง้ เท่าเดิม
ซึ่งถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะยาว”
“ปีนี้ถือเป็นปีแห่งการทดสอบความแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจอีกปีหนึ่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 จากรอบแรกจนถึงรอบใหม่ที่กระจาย
เพิ่มขึ้นในขณะนี้ ซึ่ง QTC ได้รับผลกระทบในเชิง
การขนส่งสินค้าอยู่บ้าง แต่ในส่วนของยอดขายยัง
มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต่างประเทศ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีค�ำสั่งซื้อเข้ามาตั้งแต่ต้นปีถึง 200 ล้าน
บาท เพราะเรามี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมในรู ป แบบ
Smart transformer ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกใน
การตรวจเช็คคุณภาพการท�ำงานของหม้อแปลงอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะหม้อแปลง Super Low Loss
( Amorphous )ที่ QTC เป็นผู้ผลิตซึ่งเป็นที่ยอมรับ
จากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ ลาว
เป็นต้น”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์
ยี่ (QTC) กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�ำหรับภาพรวมธุรกิจ
หม้ อ แปลงในประเทศนั้ น ยั ง คงขึ้ น อยู ่ กั บ การขั บ
เคลื่อนภาคการลงทุนภายในประเทศ และการเปิด
ประมูลงานของภาครัฐทีท่ ยอยออกมา อาทิ โครงการ
โรงไฟฟ้าชุมชน การส่งเสริมให้มีการใช้รถไฟฟ้า(EV)
เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเป็นตัวต่อยอด
ที่ท�ำให้เกิดความต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ยั ง มี แ ผนการเข้ า ประมู ล
งานการไฟฟ้าภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง
(กฟน.) มูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้านบาท และ
คาดว่าจะได้งานไม่น้อยกว่า 10% ของมูลค่างาน ซึ่ง
คาดว่าจะทยอยประกาศผลออกมาในช่วงไตรมาส 2
และ 3 ของปีนี้
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ช่วยธุรกิจฝ่าวิกฤต COVID ขยายมาตรการ
ลดค่าธรรมเนียมแก่บริษัทจดทะเบียน เริ่ม ม.ค. 2564
กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายมาตรการช่วย
เหลือบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับผลก
ระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 ต่อเนื่องในปี 2564 โดย 1) ขยาย
ระยะเวลาลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียนรายปี
แก่ บจ. พร้อมลดค่าธรรมเนียมรายปีแก่ บจ.
ที่ให้ข้อมูลผู้ลงทุนผ่านกิจกรรม Opportunity
Day และ 2) เพิ่มมาตรการลดค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนแก่ บจ. ที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงานโดยใช้ระบบงานดิจทิ ลั ตามแนวทาง
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน เพื่อเป็นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ของ บจ. เริ่ม ม.ค. นี้

งานโดยใช้ระบบงานดิจิทัลตามแนวทางที่
กลุ ่ ม ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ สนั บ สนุ น ภายในปี
2564 โดยน�ำไปหักลดค่าธรรมเนียมในปีต่อไป
ได้แก่ 1) จัดท�ำข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส
ผ่านระบบ FSCOMP (Financial Statement
Comparability) เพื่ อ น� ำ ส่ ง รายงานที่ เ ป็ น
มาตรฐานเปรียบเทียบได้ 2) ใช้ QR Code ส่ง
แบบข้อมูลรายงานประจ�ำปีสำ� หรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น (AGM) 3) ใช้ e-Proxy Voting
ส�ำหรับการประชุม AGM และ 4) ปฎิบัติงาน
นายทะเบียนตามแนวทางสนับสนุนของ TSD
เพื่อลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจ

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
และผู้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังส่ง
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ทั่วโลก รวมถึง บจ. ไทย ซึ่งปีที่ผ่านมา บจ.
มีการเตรียมพร้อมและปรับกลยุทธ์ให้ด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ภาระค่าใช้จ่ายยังคง
เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน ล่าสุด
กลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายมาตรการลดภาระ
ค่าใช้จ่าย บจ. รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริ
มทัรพย์ (Property Fund) ทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ในปี 2564 ดังนี้

"ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนา
ตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ทั้ง

1) ขยายระยะเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียม
รายปี ได้แก่ 1.1) ลดค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
(TSD Annual Registrar Fee) 10% ส�ำหรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET และ mai 1.2)
ลดค่าธรรมเนียม บจ. รายปีสงู สุด 20% ไม่เกิน
200,000 บาท แก่ บจ. ที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน
ผ่านกิจกรรม Opportunity Day
2) เพิ่มมาตรการใหม่ โดยลดค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนเพิ่มเติมสูงสุด 15% ส�ำหรับ
บจ. ที่เพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนิน

ตลาดทุน สังคม และประเทศชาติ ให้เติบโต
ไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the
Capital Market 'Work' for Everyone" และ
พร้อมสนับสนุนให้ผู้ร่วมตลาดทุนสามารถก้าว
ผ่านสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งไป
ด้วยกัน ขณะเดียวกัน ยังเชื่อว่า บจ. จะได้รับ
ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่พัฒนาขึ้น
ส�ำหรับอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว" นาย
ภากรกล่าว
ทั้งนี้ บจ. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน SETLink
ที่ www.setlink.set.or.th สอบถามเพิ่มเติมที่
SET-LINK@set.or.th
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ธนาคารทิสโก้เปิดกลยุทธ์ลงทุน สร้างก�ำไร ปี 64
ชี้ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ จีน และนวัตกรรมทางการแพทย์น่าสนใจ
ธนาคารทิสโก้ชี้ปีนี้ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่
จีน น่าสนใจรับกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้า
ช้ อ นซื้ อ หุ ้ น วั ฏ จั ก ร พร้ อ มแนะลงทุ น หุ ้ น ธี ม
นวั ต กรรมทางการแพทย์ หรื อ Healthcare
Innovation แทนหุ้นกลุ่มธุรกิจการแพทย์แบบ
ดั้งเดิม (Traditional Healthcare) คาดมีโอกาส
เติบโตดีตามความนวัตกรรมใหม่ๆ ทีอ่ อกมาอย่าง
ต่อเนื่อง
นายณั ฐ กฤติ เหล่ า ทวี ท รั พ ย์ ผู้
อ�ำนวยการอาวุโสที่ปรึกษาการลง
ทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด
(มหาชน) (Mr.Nattakrit Laotaweesap,
Head Of Wealth Advisory of TISCO Bank
Public Company Limited) เปิดเผยว่า หลังจาก
ปีที่ผ่านมาลูกค้าเวลธ์ของธนาคารทิสโก้มีโอกาส
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามค�ำแนะน�ำ
ประมาณ 65.71% นั้น เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผล
ตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ธนาคารทิสโก้
ได้แนะน�ำให้ลูกค้าเวลธ์มองหาโอกาสการลงทุน
ในตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ (EM) โดยเฉพาะ
ประเทศจีน เพราะเศรษฐกิจฟื้นตัวดีและมีหุ้นวัฎ
จักรที่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัวอยู่ใน
ดัชนีมากกว่าประเทศอื่นๆ
“ค� ำ แนะน� ำ การลงทุ น ในตลาดหุ ้ น ในปี นี้ หาก
เปรียบเทียบการลงทุนในตลาดหุน้ ประเทศพัฒนา
แล้ว (DM) ประเทศเกิดใหม่ (EM) ธนาคารทิส
โก้มองว่าตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่น่าสนใจกว่า
เนื่องจาก ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วน่าจะมี
โอกาสการปรับขึ้นได้จ�ำกัดมากขึ้น จากมูลค่าหุ้น
(Valuation) ที่แพงมาก โดยตลาดหุ้น S&P500
มี อัตราราคาต่อก�ำไรล่วงหน้า 12 เดือน (12m
Fwd. PER) อยู่ที่ 22 เท่า และมีความเสี่ยงที่
จะถูกกดดันจากเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นแรง ตาม
ราคาสินค้าทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ประกอบกับ
ทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อาจอ่อนค่าลงตาม
เม็ดเงินการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการผ่อนคลาย
นโยบายการเงิน รวมถึงนโยบายการคลังของ
นาย โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะเข้ามา
ในระบบจ�ำนวนมาก” นายณัฐกฤติกล่าว
ทั้งนี้ เม็ดเงินที่เข้ามาในระบบจ�ำนวนมากย่อม
เป็นปัจจัยบวกต่อกระแสเงินทุนให้ไหลเข้า

ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ เนื่องจาก ปัจจุบัน
ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่มีระดับราคาหุ้นที่น่า
สนใจ เห็นได้จากดัชนี MSCI Emerging Markets
มีอัตราราคาต่อก�ำไรล่วงหน้า 12 เดือน อยู่ที่ 15
เท่า อีกทั้ง ตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่มักจะปรับ
ตัวขึน้ ลงตามภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างมากอยูแ่ ล้ว
ดังนั้น ในยามที่เศรษฐกิจฟื้นตัว ดัชนีหุ้นในกลุ่ม
ประเทศนี้ ที่มีหุ้นกลุ่มวัฎจักร (Cyclicals) เป็น
สัดส่วนค่อนข้างมากย่อมได้รบั ประโยชน์ เช่น หุน้
กลุ่มสถาบันการเงิน (Financials), กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม (Industrials), สินค้าฟุ่มเฟือย
(Consumer Discretionary) และสินค้าวัสดุ
(Materials) ซึ่งในปีที่ผ่านมาราคาหุ้นกลุ่มนี้ยัง
ขยับขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับทั้งตลาด ท�ำให้ผล
ประกอบการของหุ้นกลุ่มวัฏจักรในปีนี้มีโอกาสที่
จะโตเร็ว ราคาหุ้นก็มีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้น
มากกว่ากลุ่มอื่น
“หากจะเจาะลึกมาทีต่ ลาดหุน้ เกิดใหม่แล้ว ในปีนี้
ตลาดหุน้ จีนก็เป็นตลาดทีน่ า่ สนใจทีส่ ดุ และเหมาะ
ส�ำหรับการลงทุนในช่วง 1 ปี จากเศรษฐกิจฟื้น
ตัวดีมากในปีที่ผ่านมาขยายตัวได้ 2.3% เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจหดตัวรุนแรง
ซึ่งได้แรงหนุนจากอุปสงค์ทั้งในและนอกประเทศ
ที่ฟื้นตัว และในปี 2564 กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (IMF) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจจีนจะขยาย
ตัวสูงถึง 7.9% และทีส่ ำ� คัญตลาดหุน้ จีนมีสดั ส่วน
หุ้นวัฎจักรสูงมาก เกือบ 59% ของมูลค่าตลาด
หุ้น” นายณัฐกฤติกล่าว
ส�ำหรับธีมการลงทุนระยะยาวนั้น ธนาคารทิสโก้
แนะน�ำให้เน้นลงทุนในหุน้ กลุม่ นวัตกรรมทางการ
แพทย์ (Healthcare Innovation) แทนหุ้น
กลุ่มธุรกิจการแพทย์แบบดั้งเดิม (Traditional
Healthcare) เช่น สถานพยาบาล, ระบบดูแล
สุขภาพ หรือบริษัทยาขนาดใหญ่แต่ไม่ค่อยมีน
วั ต กรรมใหม่ ๆ เป็ น ต้ น เนื่ อ งจากธี ม หุ ้ น กลุ ่ ม
Healthcare Innovation มีโอกาสเติบโตได้สูง
กว่าจากนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งพัฒนาออกมาอย่าง
ต่อเนื่องจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นก
ลุ่ม Digital health หรือกลุ่ม Biotech ที่น�ำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยในการรักษาโรค เช่น การ
รักษาโรคร้ายแรงด้วยวิธี Gene therapy หรือ
Gene Editing ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยใน
การรักษาโรคร้ายแรงหรือโรคหายากอีกจ�ำนวน
มากที่ยังไม่มียารักษา ยกตัวอย่างโรคมะเร็งที่มี
ผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมากและเป็นสาเหตุการเสียชีวติ เป็น
อันดับต้นๆ ของประชากรโลก ซึง่ ถ้าการคิดค้นกา
รักษาส�ำเร็จก็จะท�ำให้เติบโตแบบก้าวกระโดดเป็น
เท่าตัวจากความต้องการที่มีอยู่ทั่วโลก
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ธนาคารซิตี้แบงก์ ส่องปี 64 ภูมิภาคเอเชียมาวิน โตสูง 7.5%
ค่าเงินยังผันผวน ราคาทองลง มองบวกลงทุนหุ้นวัฎจักร 5 อุตฯ สดใส
นักวิเคราะห์ซิตี้ พร้อมเผยเทรนด์ลงทุนปี 64
ให้น�้ำหนักภูมิภาคเอเชีย ละตินอเมริกา พร้อม
แนะน�ำธีมการลงทุนแบบ ESGโดยรวมแนะน�ำกร
ะจายการลงทุนไปในกลุม่ อุตสาหกรรมทีห่ ลากหล
าย อาทิ การลงทุนกลุ่มพลังงานใหม่ เทคโนโลยี
ดิจิทัลไลเซชั่น สุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ และ
สินทรัพย์หลายประเภทเช่น ตราสารทุนทั่วโลก
ตราสารหนี้ทั้งในตลาดเกิดใหม่ และตราสารหนี้
ผลตอบแทนสูงในอเมริกา รวมถึงทองค�ำ
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เผยข้อมูลคาด
การณ์เศรษฐกิจโลกปี 2564 โดยนักวิเคราะห์ซิตี้
คาดว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะเติบโตอยู่ที่ 5%
อัตราเงินเฟ้อปรับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 2.2% โดย
มองแนวโน้มการเติบโตกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 6.2%
และตลาดพัฒนาแล้ว 4.1% ในด้านการเติบโตของ
แต่ละภูมภิ าคนัน้ มองว่าจีดพ
ี ขี องสหรัฐฯ จะอยูท่ ี่
5.1% จากสัญญาณเชิงบวกของการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจและอัตราการว่างงานที่ลดลง ในส่วน
ยุโรปจะเติบโต 3.6% ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียในปี
นี้ จะเป็นผูน้ ำ� ในการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก คาด
การณ์จีดีพีของเอเชียจะโตถึง 7.5% โดยเฉพาะ
ประเทศจีนอาจโตแตะ 8.2% ด้านราคาน�้ำมันมี
แนวโน้มปรับตัวขึน้ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ทองค�ำ
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ส่วน
ค่าเงินยังคงมีความผันผวนสูง ส�ำหรับภาพรวม
การลงทุนยังคงเผชิญความท้าทายสูงเช่นกัน
แต่ซิตี้ยังมีมุมมองบวกต่อหุ้น โดยให้น�้ำหนักใน
ภูมิภาคเอเชีย ลาตินอเมริกา พร้อมแนะน�ำการ
ลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ตราสาร
ทุนทั่วโลก ทองค�ำ ตลอดจนตราสารหนี้ในตลาด
เกิดใหม่ และตราสารหนี้ไฮยิลด์ นอกจากนี้ ยังมี
การน�ำเสนอธีมการลงทุนแบบ ESG ที่เน้นการ
ลงทุนในกลุ่มกับการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม
และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังแนะน�ำการก
ระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหรรมอื่น ๆ อาทิ
โทรคมนาคม เทคโนโลยีดิจิทัลไลเซชั่น สุขภาพ
และอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้จัดงาน
ออนไลน์ "2021 Citigold Annual Outlook" แถลง
ข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนประจ�ำปี
2564 เมือ่ เร็ว ๆ นี้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมติดต่อ
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ www.

citibank.co.th

นายซาเมี ย ร์ เดชพานดิ หั ว หน้ า
ที่ปรึกษาการลงทุนระดับภูมิภาค
ซิ ต้ี แ บงก์ เอเชี ย แปซิ ฟ ิ ค และ
ตะวันออกกลาง (Sameer Deshpande,
Regional Head of Investments, Citibank Asia
& EMEA) กล่าวว่า นักวิเคราะห์ซิตี้คาดการณ์
ว่าแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ที่ยังคงด�ำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่ระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2564 จะเริ่มทยอยกลับ
มาสดใสจากหลายปัจจัยทั้งการประกาศผลการ
ทดลองวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นครั้งแรก
การทยอยฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ในหลายประเทศที่
น่าจะมีขนึ้ ในช่วงกลางปี รวมถึงประเทศทีพ
่ ฒ
ั นา
แล้วเริ่มมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
โดยมองว่าการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดจะเกิด
ขึน้ ในช่วงกลางปี ท�ำให้โลกกลับสูส่ ภาวะปกติ
ใหม่และเป็นการเริม่ ต้นอย่างเต็มรูปแบบ
ของวัฏจักรเศรษฐกิจใหม่
ในมุมมองเชิงภูมิภาค
นักวิเคราะห์ซิตี้
คาดการณ์
ว่า ถึง

แม้สภาพเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน
อาจยังคงสร้างความวิตกให้กับนักลงทุน แต่
เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกของการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจอีกครั้งจากอัตราการว่างงานที่ลดลง
จาก 14.7% ช่วงต้นปีที่แล้วมาอยู่ที่ 6.7% ในช่วง
ปลายปีทผี่ า่ นมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยัง
คงผ่อนคลายมาตรการทางการเงินและคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายระดับ 0% - 0.25% อย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงรัฐบาลสหรัฐฯ มีแผนกระตุ้นตลาด
แรงงานเพือ่ กระตุน้ ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ
โดยคาดว่าจีดีพีของสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 5.1% และ
คาดว่าเศรษฐกิจจะกลับไปถึงระดับ GDP ก่อนเกิด
โควิด-19 ได้ภายในกลางปี 64
ส่วนยุโรปแม้จะต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากล�ำบาก
ด้วยความกังวลด้านสุขภาพและเศรษฐกิจครั้ง
ส�ำคัญ แต่คาดว่าภูมิภาคนี้ได้ผ่านพ้นช่วงที่เลว
ร้ายทีส่ ดุ ไปแล้ว แม้หลายประเทศจะมีการกลับมา
ล็อกดาวน์ แต่การล็อกดาวน์น่าจะเป็นช่วงเวลา
สั้นกว่าเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 63 ตลอดจน
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงด�ำเนินนโยบาย
การคลังและมาตรการผ่อนคลายทางการเงินและ
มีมติคงอัตราดอกเบีย้ นโยบายทีร่ ะดับต�ำ่ โดยรวม
นักวิเคราะห์ซติ มี้ องว่าจีดพ
ี ยี โุ รปจะเติบโต 3.6%
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ธนาคารซิตี้แบงก์ ส่องปี 64 ภูมิภาคเอเชียมาวิน โตสูง 7.5%
ค่าเงินยังผันผวน ราคาทองลง มองบวกลงทุนหุ้นวัฎจักร 5 อุตฯ สดใส
ในขณะที่คาดการณ์เศรษฐกิจของภูมิภาค
เอเชียในปีน้ี โดยภาพรวมนักวิเคราะห์ซิตี้มอง
ว่าในปี 2564 ภูมิภาคเอเชียจะเป็นผู้น�ำในการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก คาดการณ์จีดีพีของ
เอเชียจะโตถึง 7.5% โดยเฉพาะประเทศจีน
อาจโตแตะ 8.2% จากตัวเลขอัตราการติดเชื้อ
โควิด-19 ในประเทศที่ต�่ำ ตลอดจนสัญญาณ
การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากกิจกรรมการท่อง
เที่ยว และความต้องการภายในประเทศ รวม
ถึงการร่วมมือในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ระดั บ ภู มิ ภ าค (RCEP) จะท� ำ ให้ ป ระเทศที่ มี
เศรษฐกิจขนาดเล็กจะได้รบั ประโยชน์และส่งผล
ดีบวกเป็นอย่างมากต่อภูมภิ าคอาเซียน ส�ำหรับ
ประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจจะเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไป ขยายตัวราว 4.0% ส่วน
ระดับอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1.4% โดยมีแรงหนุน
จากภาครัฐทั้งการบริโภคและการลงทุน
ด้านน�้ำมันจากการร่วมมือปรับลดก�ำลังการ
ผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส ท�ำให้ราคาน�้ำมันมี
แนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย
คาดว่าราคาน�้ำมันดิบเบรนท์และน�้ำมันดิบ
เวสต์เท็กซัส (WTI) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 54 และ
51 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตามล�ำดับ ส่วน
ทองค�ำมีความต้องการลดลงจากความคืบ
หน้าของการพัฒนาวัคซีนในเชิงบวก แต่ยัง
เป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ คาดการณ์โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 1,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
ส่วนค่าเงินต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะยังคง
มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปีนี้คาดยังมีแนวโน้มอ่อนค่าลงต่อ
ไปในระยะกลางถึงระยะยาวจากปัจจัยทางการ
เมือง รวมทัง้ นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Fed) ด้านเงินหยวน (CNY) แข็งแกร่งขึน้ จาก
การฟื้นตัวของการเติบโตของจีนมีแนวโน้มที่
จะยั่งยืนในปีนี้ ตลอดจนการเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของโจ ไบเดน อาจ
ท�ำให้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ

– จีน มีแนวโน้มผ่อนคลายลง และส�ำหรับเงิน
บาท กรอบความเคลื่อนไหวเงินบาทไทยจะอยู่
ระหว่าง 30.0 – 30.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
ด้าน นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่าย
บุ ค คลธนกิ จ ธนาคารซิ ต้ีแ บงก์
ประเทศไทย กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาถือเป็น
ปีที่ท้าทาย อย่างไรก็ตามทางธนาคารฯ มีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการเสนอขายกองทุนใหม่ 28 กองทุน
และตราสารหนี้ใหม่อีก 6 ตราสาร ซึ่งน�ำไปสู่
การเติบโตด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดย
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) เติบโต
ในระดับตัวเลข 2 หลัก และมีการเติบโตใน
กลุ่มลูกค้าใหม่ทั้ง ซิตี้โกลด์ และ ซิตี้ไพรออริ
ตี้ นอกจากนี้เห็นการลงทุนในต่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้นอีกเช่นกัน
ส�ำหรับข้อแนะน�ำในการลงทุน นักวิเคราะห์
ซิตี้ยังคงแนะน�ำเพิ่มน�้ำหนักการลงทุนในหุ้น
ทั่วโลก โดยให้น�้ำหนักในภูมิภาคเอเชีย ลาติ

นอเมริกา และแนะน�ำการกระจายการลงทุน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ พลังงาน
ใหม่ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลไลเซชั่น
สุขภาพ อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกระจายการ
ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต�่ำประเภทอื่น ๆ เช่น
ตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่และตราสารหนี้
ผลตอบแทนสูงในอเมริกา รวมถึงทองค�ำเพื่อ
กระจายความเสีย่ งของพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้
ยังแนะน�ำการลงทุนแบบยั่งยืน ในกลุ่ม (ESG)
ทีก่ ำ� ลังเป็นเทรนด์ทเี่ ป็นทีจ่ บั ตามองในปัจจุบนั
โดยซิตี้ได้จับมือกับ AB และ Schroders ใน
การน�ำเสนอกองทุน AB Sustainable Global
Thematic Portfolio และ Schroder ISF Global
Climate Change ที่ลงทุนในกลุ่มพลังงานใหม่
หรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงจากภูมอิ ากาศ เพือ่ เป็นทางเลือก
ให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตามนักลงทุนต้อง
ติดตามประเด็นส�ำคัญของสถานการณ์โลกที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การลงทุนและรักษาผลประโยชน์ในระยะยาว
ท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวน
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ธนาคารซิตี้แบงก์ ส่องปี 64 ภูมิภาคเอเชียมาวิน โตสูง 7.5%
ค่าเงินยังผันผวน ราคาทองลง มองบวกลงทุนหุ้นวัฎจักร 5 อุตฯ สดใส
พร้อมกันนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ได้มีการพัฒนาการบริหารความมั่งคั่งผ่านบริการ "ซิตี้โกลด์" ด้วยบริการการลงทุนได้ทั่วโลกกว่า 200 กองทุน จาก
พันธมิตรทีห่ ลากหลายกับ 5 บลจ.ในประเทศและ 13 บลจ.ต่างประเทศ โดยมีความหลากหลายของกองทุนทัง้ ประเภทของสินทรัพย์ และภูมภิ าคของ
การลงทุน อาทิ กองทุน Aberdeen standard Global Dynamic Dividend Fund, UBS China A Opportunity fund, UBS China Opportunity
fund, JP Morgan China Pioneer fund, JP Morgan US Technology fund ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง เพื่อ
ประสบการณ์การลงทุนทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์ชว่ งนีท้ ลี่ กู ค้าอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาทีส่ าขา
ได้เช่นเคย อาทิ พัฒนาฟีเจอร์ Authorization corner หรือ เอกสารการท�ำธุรกรรม ในซิตี้โมบายล์แอป และซิตี้แบงก์ออนไลน์ที่ให้ลูกค้าสามารถ
ยืนยันรายการซื้อขายกองทุนและตราสารหนี้ได้ง่าย ๆ สะดวก รวดเร็ว หลังจากที่ลูกค้าสนทนาแจ้งความต้องการการลงทุนกับผู้ดูแลบัญชีส่วนตัว
นอกจากนี้ยังมีผู้ดูแลบัญชีที่พร้อมให้บริการค�ำแนะน�ำและอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมการลงทุนผ่านทางโทรศัพท์
รวมถึงการจัดประชุมทางวิดโิ อ คอลล์ นอกจากนีล้ กู ค้ายังสามารถตรวจสอบการเคลือ่ นไหวของพอร์ตโฟลิโอการลงทุนของตัวเอง โอนเงินผ่านทาง
พร้อมเพย์ไปยังต่างธนาคาร หรือโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศได้งา่ ย ๆ รวมถึงสามารถเปิดบัญชีสกุลเงินต่างประเทศได้ทันทีผา่ นซิตี้ โมบายล์
แอปพลิเคชันได้ตลอด 24 ชั่วโมง และในขณะเดียวกันได้ปรับสิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีการมอบสิทธิประโยชน์
ให้อย่างต่อเนื่อง อาทิ เครดิตเงินคืนส�ำหรับการใช้จ่ายที่ร้านสตาร์บัคส์ ประเทศไทย สูงสุด 500 บาท/เดือน สิทธิพิเศษในวันเกิด หรือเครดิตเงิน
คืนที่สถานีบริการน�้ำมันที่ร่วมรายการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�ำเสนอโปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่สนใจการลงทุนโดยรับเครดิตเงินคืนขั้น
ต�่ำ 2,000 บาทเมื่อลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และสูงสุดรับ iPhone 12 Pro Max 512 GB มูลค่า 51,900 บาท* เมื่อ
ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง นายดอน กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้จัดงานออนไลน์ "2021 Citigold Annual Outlook" แถลงข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนประจ�ำปี
2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ www.citibank.co.th
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ ก�ำหนด
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อินไซด์ Business
ซีพีเอฟ ส่งมอบ
อาหารจากใจ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
หนุน จ.สมุทรสาครฝ่าวิกฤตโควิด

"กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์"
แจกฟรีไม่อั้น! ประกันโควิด-19

เคทีซีส่งโปรโมชัน Take Away

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอบคุณคนไทยร่วมบริจาค

สุดคุ้มให้สมาชิกสั่งอาหารกลับบ้าน

"ปิยมหาราชานุสรณ์ 2563" กว่า 14 ล้านบาท

รับส่วนลดทันทีสูงสุด 30%

สานต่อกิจกรรมเพื่ อสังคม
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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