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นายสุรชยั เชษฐโชตศิกัด์ิ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จ�ากัด 
(มหาชน) RS เปิดเผยว่า บริษัทฯ วางเป้าราย

ได้รวมในปี 2564 เติบโตก้าวกระโดดที่ระดับ 5,700 

ล้านบาท พร้อมจะสามารถท�าก�าไรขั้นต้นได้ที่ 50-

52% และมีก�าไรสทุธิราว12 - 14% จากความพร้อม 

Business Modelทีโ่ดดเด่น และการปรบัโครงสร้าง

ทมีบรหิารขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ รวม

ถึงได้รับแรงหนุนโมเดลธุรกิจ Entertainmerce ที่

เป็นหัวใจหลกัของการด�าเนนิงาน  ซึง่เช่ือว่าจะเป็น

ปัจจัยหนุนให้รายได้รวมเติบโตเฉลี่ย25-30% ต่อปี

บรษัิทได้วาง4กลยทุธ์หลกัเพือ่ด�าเนนิงานในปี2564 

ประกอบด้วย การต่อยอดจุดแข็งเดิมของบริษัท 

ส�าหรับ อาร์เอส มอลล์ (RS Mall) โดยต้ังเป้า

หมาย ณ สิ้นปี 2564 จะสามารถมีฐานลูกค้าใหม่ 

(Inbound) เตบิโต30% เพ่ิมขึน้เป็น 2 ล้านคน จาก

ปัจจุบนัมฐีานลกูค้าเดมิอยูท่ี ่1.6 ล้านราย ขณะท่ีตัง้

เป้าลูกค้าเดิมให้กลับมาซื้อสินค้าซ�้า (Outbound) 

จากค่าเฉลี่ย 2ครั้ง เป็น 2.4 ครั้ง และตั้งเป้าขยาย

ตลาดสินค้าบนแพลตฟอร์มOnline ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น 

150% ต่อเดือน

ขณะที่บริษัทฯ  ยังคงมองหาการขยายธุรกิจใน

ตลาดใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่เคยท�า โดยจะด�าเนินการ

ผ่าน Life Star Company Limited ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยทีร่บัหน้าท่ีผลิตสินค้าต่างๆให้กบัRS โดยในปีน้ี

จะมีการออกสิรค้าใหม่ๆ แบ่งเป็น3กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ กลุม่ 1.Function Drink คิดเป็นสดัส่วน 40% 

มองว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตต่อเนื่องแม้ว่าจะมี

วิกฤตโควิด-19ก็ตาม และคาดว่าจะยังคงมีอัตรา

เติบโตเพิ่มขึ้นสูงอีกเรื่อยๆ ซึ่งบริษัทจะท�าการออก

สนิค้าใหม่จ�านวน 3 แบรนด์ ในช่วงเดอืนเม.ย. ม.ิย. 

และ ก.ย. ตามล�าดับ 

2.กลุ่ม Innovation Health Product คิดเป็น

สัดส่วน 40% เป็นตลาดที่ก�าลังน่าสนใจและมีการ

เติบโตที่ต่อเนื่องมาตลอด5ปีท่ีผ่านมา โดยบริษัท

จะท�าการออกผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัสขุภาพ 

จ�านวน 2 ตัว ในช่วงเดือนมี.ค. - มิ.ย. ปีนี้ และจะ

ท�าการวางจ�าหน่ายใน RS Mall รวมถึงจ�าหน่าย

ผ่าน Mass Market หลากหลายช่องทางคิดเป็น

สัดส่วน90% และตลาด E-commerce ในสัดส่วน 

10%

และ3.กลุ่ม Pet food คิดเป็นสัดส่วน 20% เป็น

ตลาดที่มีความน่าสนใจ ซึ่งมองเห็นการเติบโตใน

กลุ่มนีถ้งึปปีละ10%ในช่วง10ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมมีลูค่า

รวมของตลาดกว่า4หมืน่ลบ. โดยบรษิทัวางแผนใน

การปล่อยสินค้าประเภท PET Food ในช่วงเดือน

พ.ค.64

ด้านธรุกิจธรุกจิสือ่และบันเทงิยังคงเป็นธุรกจิทีท่�า

รายได้หลักให้กับบริษัท โดยสามารถน�าคอนเทนต์

ท่ีเกิดข้ึนบนสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 น�าไปต่อยอด

และสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ ซึ่งสัดส่วนรายได้ใน

กลุ่มนี้ จะแบ่งเป็น ธุรกิจ Entertainmerce 40% 

ธุรกิจ License &Online คือการขายลิขสิทธ์ละคร

หรอืเพลงให้กบัลูกค้า คดิเป็น 20% งานลงโฆษณา

บนพื้นที่สื่อ ( Media Sponsor) สัดส่วน30% และ

งาน Concert & Events 10%

ส�าหรับธุรกิจสื่อวิทยุ COOLIFE บริษัทได้มุ ่ง

เน ้นกลยุทธ ์แม ่น�้า 3 สาย ประกอบด้วย1. 

COOLfahrenheit สถานีเพลงไทยสากลอันดับ1 ที่

ผูฟั้งเหนยีวแน่นทัง้บนออนแอร์และออนไลน์ ซึง่ปีนี้

ตัง้เป้าทีจ่ะมผีูฟั้งเพิม่มากข้ึน จากปัจจบัุนทีม่ฐีานผู้

ฟังกว่า 3.7 ล้านคน2. COOLive เป็นองค์กรทีด่�าเนนิ

การบรหิารงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัคอนเสร์ิตและ

อีเวนท์ รวมถึงงานFestival 

RS เล็งลงทุน M&A เพ่ิมเติม 

วางงบลงทุน 300-600 ลบ. / ดีล คาดรู้ผลช่วง H1/64 
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3.COOLanything เป็นการเปลี่ยนผู้ฟังให้เป็นผู้ซื้อ

สนิค้าของบริษทั ซึง่ทีผ่่านมาได้มกีารปรบัปรงุแอป

พลเิคชนั และระบบหลงับ้านให้ดขีึน้ เพือ่ตอบโจทย์

กลุ่มลูกค้าและคนกลุ่มฟังเพลงมากยิ่งขึ้น

ปัจจบุนั บรษิทัมธีรุกจิเพลง (RS Music) ประกอบ

ด้วย 3 ค่ายเพลง ได้แก่ Kamikaze , Rose Sound 

และ Rsiam ซึ่งวางแผนที่จะออกSingleใหม่ของ

ทั้ง3ค่ายในปีนี้ รวมกว่า 80เพลง เพื่อสร้างคอน

เทนต์ใหม่ๆให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้ฟังและสร้างลิขสิทธิ์

เพลงให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อน�าไปต่อยอดได้ในอนาคต

ด้านธุรกิจConcert & Event ที่ด�าเนินงานภายใต้  

Life Star Company Limited คาดว่าจะสามารถ

เริ่มจัดคอนเสิร์ตได้ในช่วงไตรมาสที่2/63 ซึ่งมอง

ว่าเป็นช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิด-149จะมีความ

คลี่คลายแล้วโดยมีแผนจัดคอนเสิร์ต Kamikaze 

Party 2021 ในQ2/64 ขณะที่Q3/64 จะมีการจัด

คอนเสิร์ต 3 งาน ได้แก่ The Next 2021 , ชน 

พันธุ์ ร็อค และ RS Meeting 2021 และในQ4/64 

จะด�าเนินการจัดงานเฟสติวัล ประกอบด้วย Coon 

WinterFest และ D2B Festival และมีการจัดงานอี

เวนท์ ที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความ

นิยมในช่องCH8 ได้แก่ รายได้ Fight Fest ,แรลลี่ 

นายจ๋า และศึกเชฟสนั่นทุ่ง

“แม้ปีทีผ่่านมาสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 

จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกภาคส่วน และเป็น

ผลกระทบทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่อาร์เอสเป็น

องค์กรทีป่รบัตัวเร็ว สามารถตัง้รับกบัสถานการณ์

ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีการปรับแผนให้

เหมาะสมและสอดคล้อง รวมไปถึงโมเดลธุรกิจ 

Entertainmerce ท่ีพิสูจน์ให้เห็นถึงความส�าเร็จ 

ท�าให้ผลประกอบการในปีท่ีผ่านมา สามารถท�าราย

ได้นิวไฮได้อย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาส ส�าหรับแผน

ธุรกิจในปี 2564 นี้ แม้โควิด-19 ยังกลับมาระบาด

ระลอกใหม่ แต่อาร์เอส กรุ๊ป มีความพร้อมความ

เข้าใจในการรับมือ และมีควาสามารถในการปรับ

ตวัตามสถานการณ์ต่างๆ เราจงึมัน่ใจว่าจะสามารถ

รับมือได้ดี”นายสุรชัย กล่าว

พร้อมกนัน้ี บรษิทัได้มคีวามสนใจในการเข้าท�าธุรกจิ

ร่วม หรือ Mergers and Acquisitions (M&A) ซึ่ง

เป็นการ Synergy กบัโมเดลธรุกจิ Entertainmerce 

โดยมองหาดีลธุรกิจราว 300 - 600ล้านบาท/ดีล 

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจา คาดว่า

จะเห็นความชัดเจนภายในH1/2564

ปัจจุบัน บริษัทได้เข้าไปร่วมทุน M&A  กับบริษัท 

เชฎฐ์ เอเชีย ซึ่งRS ถือหุ้นในสัดส่วน35% ใช้เงิน

ลงทุน 920ล้านบาท เพือ่การรุกเข้าสู่ธรุกจิ “บรหิาร

สินทรัพย์-สินเชื่อรายย่อย” ซึ่งบริษัทเห็นโอกาส

และการเติบโตของธุรกิจสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง จึง

ได้เข้าไปสนับสนุนทางการเงินให้กับ เชฎฐ์ เพื่อให้

สามารถขยายพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตมากขึ้น และ

จากผลงานท่ี เชฎฐ์ อยู่ในอุตสาหกรรมสินเช่ือ

มากว่า20ปี มีประสบการณ์มากมาย ท�าให้บริษัท

มคีวามเชือ่มัน่และเหน็ความสามารถในการผลกัดนั  

เชฎฐ์ เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ภายใน

ปี2565 ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับโครงสร้างการด�าเนิน

งานของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ตลท.

ส�าหรับเงินลงทุน 920 ล้านบาท ที่เพิ่มเข้าไปใน  

เชฎฐ์ น้ัน จะมีการใช้เงินลงทุนราว700ล้านบาท 

เพือ่น�าไปซือ้พอร์ตหนีเ้สียใหม่ จากปัจจบุนัมีพอร์ต

หนี้เสียอยู่ที่ 26,996 ล้านบาท แบ่งเป็น หนี้สิน

เชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 17,630ล้านบาท   

สินเชื่อรถยนต์ (Auto Loan) 8,327ล้านบาท และ 

Electrical appliance hire purchase 1,039  ล้าน

บาท 

RS เล็งลงทุน M&A เพ่ิมเติม 

วางงบลงทุน 300-600 ลบ. / ดีล คาดรู้ผลช่วง H1/64 
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UAC ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โตกว่า10%-EBITDA ไม่ต�่า
กว่า 18% ของยอดขาย พร้อมเปิดแผนลงทุนปีนี้ 
เน้นEnergy Efficiency ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ CLMV ชีR้OEไม่ต�า่กว่า20%ขึน้
ไป เล็งระมูลโรงไฟฟ้าชุมชนแห่งใหม่ ประมาณ 6-9 
MW ภายใต้งบลงทนุราว 300-600ลบ. จากโครงการ
ในจังหวัดขอนแก่นที่มีอยู่แล้ว3เมกฯและเดินหน้า
ศึกษาและต่อยอดธุรกิจไบโอเคมีคัล ต่อเนื่อง เน้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั ยเูอซี โกลบอล จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ UAC เปิดเผยถึงภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ
ในปี 2564 ว่า จะมีอัตราการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น 
โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่า 10% 
เมื่อเทียบจากปีก่อน พร้อมทั้งตั้งเป้า EBITDA ไม่ต�่า
กว่า 18% ของยอดขาย ทั้งนี้เป็นผลจากการบริโภค
มีสัญญาณที่ดีขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ UAC 
สามารถน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งโรงกลั่น
น�้ามัน โรงงานปิโตรเคมี พลังงาน และเคมีภัณฑ์ ดัง
นัน้เมือ่การบรโิภคฟ้ืนตวั ส่งผลให้ความต้องการปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อธุรกิจเทรดดิ้ง 
และ ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ของบริษัทฯ

ส่วนแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปีนี้ ยังคงมุ่งเน้น
นโยบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency ท้ังใน
ประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 
CLMV โดยจะพิจารณาต่อยอดธุรกิจเพื่อเลือกลงทุน
ในโครงการที่สร้างผลตอบแทน (ROE) ในระดับไม่ต�่า
กว่า 20% ขึ้นไป จากปัจจุบันท่ีได้ผลตอบแทนจาก

การลงทุนอยูท่ีร่ะดบั 15 -16% ส่วนความคบืหน้าของ
โรงไฟฟ้าชมุชนนัน้ บรษิทัฯมคีวามพร้อมทกุด้านหาก
รฐับาลอนมุตัเิดนิหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน บรษัิท
มีความพร้อมจากก�าลังผลิตที่มี 3 เมกะวัตต์ (MW) 
ที่สามารถเข้าเงื่อนไข “Quick Win” เดินเครื่องการ
ผลิตไฟฟ้าได้ทนัที โดยบรษัิทฯตัง้เป้าประมลูโรงไฟฟ้า
ชุมชนแห่งใหม่ ประมาณ 6-9 MW ภายใต้งบลงทุน
ราว 300-600 ล้านบาท เพิ่มเติมจากโครงการใน
จังหวัดขอนแก่นที่มีอยู่แล้วราว 3 เมกะวัตต์

“ หากภาครัฐมีความชัดเจนเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน 
บริษัทฯ มีความพร้อมสามารถด�าเนินการได้ทันที 
เนือ่งจากบรษิทัฯมข้ีอได้เปรยีบจากกรณีทีม่โีรงไฟฟ้า
ต้นแบบอยู่ท่ี อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อีกทั้งยังมีโรง
ไฟฟ้าชุมชนที่ จ.ขอนแก่น ก�าลังการผลิตประมาณ 
3 เมกะวัตต์ ท่ีเดินหน้าได้ทันที ซึ่งบริษัทฯมีความ
พร้อมด้านศกัยภาพ เทคโนโลยทีีใ่ช้ในการท�างาน และ
ประสบการณ์จากการประกอบการในธุรกิจพลังงาน
จากก๊าซชีวภาพมานานนับ 10 ปี”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
กล่าวเพิ่มเติมว่า หากภาครัฐบาลสนับสนุนให้เกิด
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน จะส่งผลดีและเกิดประโยชน์
โดยตรงต่อเกษตรกรในชุมชน เนื่องจากผู้ผลิตไฟฟ้า
จะรับซ้ือวัตถุดิบพืชพลังงานจากเกษตรกร ส่งผล
ให้กลุ่มเกษตรกรในชุมชนสามารถมีรายได้มั่นคง
และยั่งยืนขึ้น รวมถึงยังสามารถช่วยลดมลพิษเช่น 
PM2.5 เปลีย่นจากการเผาต้นข้าวโพดทิง้ เป็นการน�า
มาจ�าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าได้

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนในการน�าศักยภาพความ

แข็งแกร่งด้าน Know-how มาต่อยอดธุรกิจในรูป
แบบการเป็นที่ปรึกษา โดยบริษัทฯ จะน�านวัตกรรม
ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ขยายโอกาสเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ภายใต้ความร่วมกับพันธมิตร 
โดยล่าสดุบรษิทัฯ ได้มกีารเซน็สญัญาความร่วมมอืกบั 
บมจ.ซันสวีท เพื่อเข้าเป็นที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง
ระบบไบโอแก๊สจากวัตถุดิบเหลือทิ้งจากขบวนการ
ผลิตของโรงงาน (ซังข้าวโพด) ในช่วงปลายปี 2563 
ที่ผ่านมา และเชื่อว่าในเร็วๆ นี้จะเห็นความร่วมมือใน
รูปแบบดังกล่าวเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
 
ส่วนแผนความคืบหน้าโครงการจัดการขยะเพื่อผลิต
พลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่น�ากลับ
มาใช้ใหม่ ทีน่ครเวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาชาธิป
ไตยประชาชนลาว นั้น ปัจจุบันมีการลงทุนเฟสแรก
ในโครงการธุรกิจบริหารจัดการขยะเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 นี้ และหลังจาก
นัน้ด�าเนนิการก่อสร้างเฟสที ่2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะ ขนาด 6 เมกะวัตต์

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการลงทุนในธุรกิจไบโอดีเซล 
นั้น CEO “UAC” กล่าวว่า บริษัทฯยังคงศึกษาและ
ต่อยอดธุรกิจไบโอเคมีคัล อย่างต่อเนื่อง โดยจะเน้น
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Product) 
ซึ่งใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยปัจจุบันบริษัทฯ 
มีการร่วมทุนกับบริษัทย่อยของ บมจ.บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น ในสัดส่วนการถือหุ้น 30% เพื่อด�าเนิน
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไบโอดีเซล ด้วยก�าลังผลิต 
810,000 ลติรต่อปี ซึง่ธรุกจิไบโอดเีซลนัน้ได้ประโยชน์
จากที่รัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้ B10 ส่งผลให้ผล
การด�าเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

UAC ต้ังเป้ารายได้ปีน้ีโตกว่า 10%

-EBITDA ไม่ต�่ากว่า 18% ของยอดขาย
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PRINC คาดปีนีโ้กยรายได้3.6พนัลบ.หรอืโตไม่น้อย

กว่า50%เทียบกับปี63 ใช้เงินลงทุนไม่ต�่ากว่า1พัน

ลบ. ขยายรพ.3แห่ง-เปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ผู้สูงอายุ 1 แห่ง-ปิดคลินิก 10 แห่ง เผยตั้งงบ

ลงทุน 3ปี(ปี64-66) ใช้เงิน 5พันลบ.ขยายจ�านวน

โรงพยาบาล เล็งครบ20แห่งในปี66-คลินิกจ�านวน 

100 แห่ง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 5 

แห่ง หวงัผลประกอบการ น่าจะเริม่เหน็เป็นบวกได้

ตั้งแต่ปี65 ส่วนปี66โกยรายได้5พันลบ.

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท พร้ินซิ
เพิล แคปิตอล จ�ากัด(มหาชน) หรือ 
PRINC เปิดเผยว่า บริษัทก�าหนดงบลงทุน

ในช่วง 3 ปี หรือระหว่างปี 2564-2666 จ�านวน 

5,000 ล้านบาท โดยหลักมุ่งเน้นการขยายจ�านวน

โรงพยาบาลให้เป็นไปตามเป้าหมาย ครบ 20 แห่ง

ภายในปีน 2566 จ�านวนคลินิกจ�านวน 100 แห่ง 

และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 5 แห่ง บริษัท

คาดหวังว่าผลของการขยายดังกล่าวจะผลักดันให้

รายได้เตบิโตเท่าตวั หรอืแตะระดบั 5,000 ล้านบาท 

ได้ภายในปี 2566

ส�าหรับปี 2564 นี้ บริษัทจะใช้เงินลงทุนไม่ต�่ากว่า 

1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการขยายโรงพยาบาล

จ�านวน 3 แห่งประมาณ 900 ล้านบาท การลงทุน

เพื่อเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 1 แห่ง 70 

ล้านบาท และเปิดคลินิก 10 แห่ง อีก 30 ล้านบาท 

พร้อมกับตั้งเป้าหมายรายได้จะเติบโตไม่น้อยกว่า 

50% หรือมีรายได้ราว 3,600 ล้านบาท

“บรษิทัเริม่ให้ความส�าคญักบัการขยายคลินิกเพราะ

เห็นว่าจะเป็นปัจจัยหลักให้เข้าถึงชุมชุม หรือกลุ่ม

ลกูค้าระดบักลางซึง่เป็นกลุม่ตลาดส�าคญัและขนาด

ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีศักยภาพในการเติบโต

ได้อีกมาก และบริษัทวางตัวเองเป็น Healthcare 

Enabler ร่วมมือกับพันธมิตรในธุรกิจท่ีสนใจจะ

ท�า Healthcare เช่น อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ

โรงแรม นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ให้บริการทางการ

แพทย์ในระดับราคาที่เข้าถึงได้ บนระดับบริการที่มี

ประสิทธิภาพ”นายสาธิตกล่าว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผลประกอบการของบริษัท

ยังแสดงผลขาดทุน เนื่องจากโดยปกติธุรกิจโรง

พยาบาลจะใช้ระยะเวลา 5 ปีในการคืนทนุ ซึง่บรษิทั

ได้เริม่ลงทุนธุรกิจโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลา 3 ปี

แล้ว ดงันัน้บรษิทัคาดหวังว่าผลประกอบการน่าจะ

เริ่มเห็นเป็นบวกได้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกันในปี 2564 นี้ ทางบริษัทมุ ่งเน้น

การขยายธุรกิจควบคุมดูแลสังคมและชุมชน

โดยรอบด้วยการแบ่งปันคุณค่าร่วมกัน (Create 

Shared Value) ท้ังการส่งเสริมเจ้าหน้าทีบ่คุลากร

ทางการแพทย์กลับคนืถิน่พฒันาบ้านเกดิตามเครอื

รพ.พริน้ซ์ฯ ทีขยายไปสูต่่างจงัหวัด, เปิดบริการใหม่ 

Dr.PRINC TeleHealth ให้บริการค�าปรึกษาแพทย์

ผ่านทางไกลโดยท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงใน

การเดนิทางมาท่ีโรงพยาบาลในช่วงการระบาดของ

สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งการเข้า

ร่วมโครงการ Care the whale ขยะล่องหนกับทาง

ตลาดหลักทรพัย์ ซ่ึงจะเป็นการพฒันาคนในองค์กร

ให้เป็นผู้ให้ ตามปณิธานของการก่อตั้งองค์กรเพื่อ

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนต่อไป

PRINC คาดปีน้ีโกยรายได้ 3.6 พันลบ.

หรือโตไม่น้อยกว่า50% เทียบกับปี63
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เปิดแผนสกาย ไอซีที ปี 2564 ทรานส์ฟอร์ม

สู่ Tech Company เต็มตัว เดินแผนขับเคลื่อน

องค์กรด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ น�าเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ยกระดับคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

พร้อมมุ่งขยายตลาดสู่กลุ่มภาคเอกชน (บีทูบี) 

ด้วยโซลูช่ันใหม่ Smart Security Platform 

เตรียมเปิดให้บริการแก่ลูกค้า

นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท 
สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SKY ผู้น�าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความ

มั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวถึงแผนการ

ด�าเนินธุรกิจในปี 2564 ว่า บริษัทพร้อมทรานส์

ฟอร์มเป็น Tech Company แบบเตม็ตวั โดยวาง

ต�าแหน่งเป็น Total Solution Provider ท่ีเน้นการ

พฒันานวัตกรรม การให้บรกิาร Digital Platform 

และ Solution ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร โดยมีจุด

มุง่หมายทีจ่ะช่วยยกระดับคณุภาพชวีติของคนใน

สังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY ICT ให้

ดียิ่งขึ้น อีกทั้งให้สอดคล้องกับเทรนด์ตลาดใน

ยุคดิจิทัล ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและวิสัย

ทศัน์ใหม่ทีจ่ะขบัเคล่ือนด้วยความเข้าใจของลูกค้า 

(Customer Insight) และพฤติกรรมผู้บริโภค

โดยในปี 2564 นี้ SKY ICT ด�าเนินการขับเคลื่อน

องค์กรเพื่อสร้างความแข็งแกร่งโดยมุ่งขยาย

ตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าภาคเอกชน (B2B) พร้อม 

ๆ กับการพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการน�า

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาเสริมให้การ

ท�างานของโซลูชั่น Smart Security Platform 

มีความอัจฉริยะและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง

ในไตรมาส 1/2564 น้ี บริษัทเตรียมที่จะเปิดตัว

ให้บริการโซลูชั่นใหม่ Smart Security Platform 

กับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน

และภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่ SKY ICT ให้ความ

ส�าคญัและจะท�าควบคูไ่ปกบัการขบัเคล่ือนองค์กร 

นั่นคือ การหล่อหลอมบุคลากร ด้วยวัฒนธรรม

องค์กรที่พร้อมสนับสนุนให้คนได้คิด แสดงออก 

และลงมือท�าในทันที รวมไปถึงการร่วมมือกับ

พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและบริษัท AI ชั้นแนว

หน้าของโลกเพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้เข้า

ถึงทุก Business Sector เพ่ือที่จะสร้างความ

เปลีย่นแปลงให้กบัชีวติคนให้มีความสะดวกสบาย

ขึ้นไม่ว่าจะเป็น Real Estate, Education, Retail 

& Commercial sector เพื่อเป็นการขับเคลื่อน

มหานครให้ก้าวสูก่ารเป็นเมอืงอัจฉรยิะอย่างเตม็

รูปแบบ

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 เราท�างานอย่างหนัก

เพื่อทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์

ตลาด ที่เปล่ียนแปลงไป มีการปรับ Mindset 

และกระบวนการท�างานภายใน โดยการส่ือสารกบั

พนกังานของบรษิทัทกุคนให้เข้าใจถงึ Vision และ 

Mission ใหม่และเสริมการติดตามผลด้วย OKR 

(Objectives and Key Results) มาเป็นกุญแจ

ส�าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรภายใต้ Brand 

Value ใหม่ของ SKY Intelligence in Action 

พนักงานจะต้องเข้าใจธรุกิจและลกูค้า รวมถึงคน

ที่ต้องการจะสื่อสารด้วย แล้วเอากลับมาพัฒนา 

Solution ให้ตอบโจทย์เพ่ือช่วยยกระดบัชวีติผูค้น 

และเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ที่ใช้งานได้และจับต้องได้ SKY ICT เรามีจุดแข็ง

ในเรื่องนวัตกรรมอัจฉริยะและ Solution ที่มี

คุณภาพตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและภาค

เอกชน นายขยล กล่าว

SKY เผยปีน้ีทรานส์ฟอร์มเป็น Tech Company 

แบบเต็มตัว-Q1/64 เปิดตัวให้บริการโซลูชั่นใหม่ 

Smart Security Platform
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หลกัทรพัย์บวัหลวง ชีด้ชันมีแีนวโน้มเป็น "ขาขึน้" ในปี 
2564 หลังเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวอย่าง พร้อมเพียง 
หากวัคซีนต้านโควิด -19 เข้าถึงประชาชนอย่างแพร่
หลาย ขณะที่ฟันด์โฟลว์อาจไหลกลับหุ้นไทยเกือบ 2 
แสนล้านบาท แนะเพิ่มน�้าหนักการลงทุนใน "ตลาด
หุ้น" เป็น 70% แบ่งเป็น "หุ้นไทย" 30% และ "หุ้นต่าง
ประเทศ" 40% ชูหุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เด่นสุด

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ รอง
กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลัก
ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้น
ที่ก�าลังพัฒนาไปสู่ขาขึ้นในปี 2564ท�าให้เรายังคง
มีมุมมองที่ดีต่อการลงทุน "สินทรัพย์เส่ียง" โดยได้
ปรับเพิ่มน�้าหนักการลงทุนใน "ตลาดหุ้น" จาก 60% 
เป็น 70% แบ่งเป็นหุ้นไทย 30% และหุ้นต่างประเทศ 
40% เน้นหุ้นจีนและหุ้นสหรัฐฯ เพราะทั้ง 2 ประเทศ
มีบริษัทเทคโนโลยีจ�านวนมากที่เป็น New Economy 
และภายใน 10 ปีข้างหน้ายังคงมีแนวโน้มการเติบโต
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน แนะปรับลดน�้าหนักการลงทุน 
"ตราสารหนี"้ จาก 15% เหลอืประมาณ 5% และคงน�า้
หนกัการลงทุนใน "กองทนุอสงัหารมิทรพัย์และทรสัต์
เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์" ประมาณ 10% และ 
"ทองค�า" ประมาณ 15%

ส�าหรบัปัจจัยสนบัสนนุตลาดหุน้ คอื 1.การฟ้ืนตวัของ
ภาวะเศรษฐกจิในประเทศจนีและสหรฐัฯ ซึง่จะส่งผลดี
ต่อภาพรวมเศรษฐกจิโลกให้ฟ้ืนตวัอย่างพร้อมเพยีงใน
ปีนี้ หลังเศรษฐกิจหดตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ใน
ปีทีผ่่านมา 2.ก�าไรบรษิทัจดทะเบยีน ผ่านพ้นจดุต�า่สดุ
ไปแล้ว หากวคัซนีต้านโควดิ-19 เข้าถงึประชาชนอย่าง
แพร่หลายอาจเห็น ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น สะท้อน
ความเชื่อมั่นว่า ก�าไรของบริษัทจดทะเบียนจะกลับไป
สู่ก�าไรก่อนโควิด-19 ระบาด

4.เริ่มเห็นสัญญาณการโยกเม็ดเงินลงทุน จาก 
"สินทรัพย์เสี่ยงต�่า" เข้าสู่ตลาดหุ้น และน�้ามัน ผ่าน
การขายพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ขณะที่อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ซึ่งเป็นตัวแทน
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไม่ได้ปรับตัวข้ึน สะท้อนความ
คาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่รีบร้อนในการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยในระบบขึ้นท่ามกลางเศรษฐกิจ
ค่อย ๆ ฟื้นตัว เมื่ออัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น การถือครอง
เงินสด ฝากเงินในธนาคาร หรือลงทุนในพันธบัตรจึง
ไม่ตอบโจทย์ในเวลานี้

ปัจจยัสนบัสนนุข้อสดุท้าย คอื เมด็เงนิลงทุนต่างชาติ 
(Fund Flow) มีแนวโน้มไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทย 
หลังในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559- 2563) นักลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิประมาณ 6.2 แสนล้านบาท โดย

ในปี 2559 ซื้อสุทธิ 77,927 ล้านบาท ปี 2560 ขาย
สุทธิ 25,755 ล้านบาท ปี 2561 ขายสุทธิ 287,458 
ล้านบาท ปี 2562 ขายสุทธิ 45,244 ล้านบาท และปี 
2563 ขายสุทธิ 264,385 ล้านบาท ดังนั้นมีโอกาสที่
จะเห็นเม็ดเงินไหลกลับเข้าตลาดหุ้นประมาณ 1.5 - 2 
แสนลา้นบาท ในป ี2564 หากเศรษฐกจิทัว่โลกฟ้ืนตวั
ตามคาด ประกอบกับตลาดหุ้นไทยและเศรษฐกิจไทย
เน้นไปทางด้านการผลิตอุตสาหกรรม ส่งออก และ
ท่องเที่ยว

"เม็ดเงินลงทุนต่างชาติ ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะหนุน
ให้หุ้นไทยปรับตัวขึ้นทะลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 
ปัจจุบันหลักทรัพย์บัวหลวง มองเป้าหมายดัชนีปี 
2564 ที่ระดับ 1,550 จุด คิดเป็นก�าไรต่อหุ้น 86 บาท 
และหาก ภาคการท่องเทีย่วกลบัมา และส่งออกฟ้ืนตวั 
กอ็าจปรบัประมาณการดชันขีึน้ได้อกี อกีทัง้ในปัจจบุนั
ราคาน�้ามันดิบเริ่ม ไต่ระดับขึ้นมายืนแถว 50 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ซึ่งจะส่งผลดีต่อก�าไรกลุ่มปตท." 
นายชัยพร กล่าว

นายชัยพร กล่าวต่อว่า ปัจจัยระยะสั้นที่นักลงทุนยัง
คงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ 1.ปัจจัยภายนอก
ประเทศ โดยเฉพาะเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ซึ่งในส่วนของการปรับขึ้นค่าแรงงานข้ัน
ต�่า และการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลในสหรัฐฯ เรามอง
ว่าจะท�าอย่างค่อยเป็นค่อยไป และน่าจะเป็นผลดีต่อ
ตลาดหุน้เอเชยี และ 2.ปัจจยัภายในประเทศเช่น เร่ือง
รฐับาลออกมาตรการเยยีวยาผลกระทบจากโควดิ-19 
ว่าจะส่งผลดต่ีอตลาดมากน้อยขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็น 
โครงการคนละครึ่ง, มาตรการแจกเงิน 3,500 บาท

ต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา 2 เดือน, การลดอัตราอัตรา
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการลดค่าธรรมเนียม
การโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ 0.01% เป็นต้น อย่างไรก็
ดสี�าหรับปัจจยั ระยะยาวยังคงต้องตดิตามเรือ่งความ
เสถียรภาพทางการเมือง และการผลักดันโครงสร้าง
พื้นฐานต่าง ๆ

ส�าหรับกลุ่มแนะน�าลงทุน คือ 1.กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ 
โดยจะได้รับแรงหนุนมาจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว และ
ก�าลังซ้ือกลับมา 2.กลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภค
ภายในประเทศ กลุ่มคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์และกลุ่ม
พาณิชย์ 3.กลุ่มท่องเที่ยว คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัว
ได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ และ 4.กลุ่มโรงพยาบาล 
ส่วนกลุ่มหลีกเลี่ยง คือ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ เพราะ
ราคาแพงเกินไป ฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ลงทุน เช่นเดียวกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่น่า
สนใจในเวลานี ้อย่างไรก็ดสี�าหรับมมุมองการลงทุนใน
กลุม่ธนาคารพาณชิย์ นกัลงทนุสามารถลงทนุได้ โดย
คาดว่าอตัราผลตอบแทนน่าจะใกล้เคยีงดชัน ีภายหลัง
การตั้งส�ารองฯน้อยลงในปีนี้

"ดัชนีอาจผันผวนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 
เพราะเข้าใกล้เป้าหมายของปีนี้แล้ว ฉะนั้นอาจเห็น
แรงขายท�าก�าไรออกมาบ้าง แต่บนความเชื่อมั่นที่ว่า 
ภาวะเศรษฐกิจจะฟื้นตัว เราจะเห็นตลาดหุ้นมีแรงซื้อ
กลับ เบื้องต้นมองแนวรับระดับ 1,480 จุด" นายชัย
พร กล่าว

บล.บัวหลวง แนะเพ่ิมน�้าหนักกลงทุนใน "ตลาดหุ้น" เป็น 70% 

แบ่งเป็น "หุ้นไทย" 30% -หุ้นตปท. 40% หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวท่ัวโลก
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บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ NOBLE ได้ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อ
ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อย
สิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้
ลงทนุทัว่ไป และผูล้งทุนสถาบนั ต่อส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) จ�านวน 1 รุ่น อายุ 3 ปี ผลตอบแทน 
4.50% ต่อปี ซึ่งบริษัทได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวัน
ที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม
อันดับเครดิต “Stable” และหุ้นกู้ของบริษัทได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-” โดย
มีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอ
เอ็มบี ไทย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บริษัทหลักทรัพย์ เคที
บีเอสที และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ เป็น
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยจะน�า
เงินที่ได้ไปช�าระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก�าหนดในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
สายงานการเงนิ เปิดเผยว่า NOBLE ได้ท�าการ
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตและ
เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. แล้ว 
โดยทาง NOBLE ได้เตรียมที่จะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทน
ผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน 
อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน จองซื้อขั้นต�่า 
100,000 บาท และทวีคูณทุก ๆ  100,000 บาท ผล
ตอบแทน 4.50% ต่อปี โดยวตัถปุระสงค์ในการออก
หุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อช�าระคืนหุ้นกู้เดิมที่จะครบก�าหนด
ไถ่ถอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ บริษัทได้
รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริส
เรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ระดับ 
“BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” และหุ้น
กู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่
ระดับ “BBB-” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เมื่อ
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คาดว่าจะเปิด
จองซือ้และให้ผูล้งทนุขอรบัหนังสอืช้ีชวนได้ระหว่าง
วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

คณุอรรถวทิย์กล่าวเพิม่เตมิว่า บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าจะ
สามารถรับรู้รายได้ทั้งปี 2563 ได้มากกว่า 10,000 
ล้านบาทตามท่ีต้ังเป้าไว้ ซึ่งผลประกอบการของ
บริษัทในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มี
รายได้รวม 7,412 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 1,238 ล้าน
บาท และเงินสด 2,653 ล้านบาท ทั้งนี้อัตราส่วน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของทุนอยู่
ที่ 1.28 เท่า ลดลงจากสิ้นปี 2562 ที่อยู่ที่ 1.58 
เท่า โดยบริษัทได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อยจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจากผลกระทบของโควิด-
19 เนื่องจากโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทเป็นที่
ยอมรับในตลาด ขณะทีค่วามแข็งแกร่งของ NOBLE 
ยังสะท้อนได้จากอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท
ที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” 
ซึ่งตอกย�้าสถานะของบริษัทในการเป็นที่ยอมรับ
ว่าเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของ
ประเทศไทย โดยสิ้นไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ 
มียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือมูลค่ารวม
ประมาณ 15,000 ล้านบาท จะทยอยรับรู้อย่างต่อ
เนื่องใน 2-3 ปีข้างหน้า และมีสินค้าพร้อมขายรวม
ถึงสินค้าที่อยู่ระหว่ากงการก่อสร้าง (Inventory) 
มูลค่ารวมประมาณ 14,000 ล้านบาท ซึ่งเป็น
สินค้าพร้อมโอนประมาณ 4,500 ล้านบาท จะช่วย
สนับสนุนการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 บรษิทัฯ มแีผนจะเปิดตัวอกี 11 โครงการ 
มูลค่ารวมกว่า 45,100 ล้านบาท แบ่งเป็นแนว
สูง 25,000 ล้านบาท และแนวราบ 20,100 ล้าน
บาท เพื่อปูทางให้ขึ้นเป็นผู ้น�าด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของเมืองไทย โดยต้ังเป้า
ติด 1 ใน 5 หรือ TOP 5 ภายใน 3 ปีข้างหน้า และ
ตั้งเป้ารายได้ปี 2564 ประมาณ 11,000 ล้านบาท 
และยอดขายประมาณ 16,000 ล้านบาท มัน่ใจฐาน
ลูกค้าทั้งคนไทยและต่างชาติมีก�าลังซื้อสูง และได้
พันธมิตรรายใหม่คือบริษัท ยู ซิตี้ จ�ากัด (มหาชน) 

ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ BTS โดยมีแผนเปิดตัว 5 
โครงการร่วมกันในปี 2564 บนท�าเลถนนสุขสวัสดิ์ 
ถนนคูคต ถนนพระราม 9 และถนนเอกมัย-
รามอินทรา

ส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นกู้ของ NOBLE สามารถติดตาม
รายละเอียดได้ที่ www.sec.or.th หรือ https://
investor.noblehome.com และสามารถติดต่อ
สถาบันการเงินได้ดังต่อไปนี้

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-111-1111
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-888-8888 กด 819
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-626-7777
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 
โทร. 02-680-4004
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-658-9500
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-695-5000
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
โทร. 02-251-9955 ต่อ 1415

NOBLE เตรียมออกหุ้นกู้ 1 รุ่น อายุ 3 ปี ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี 

ให้ผู้ลงทุนท่ัวไป-สถาบัน คาดเปิดจ�าหน่ายระหว่างวันท่ี 22-24 ก.พ. น้ี

16 www.HoonInside.com 27  JANUARY  2021



อินไซด์ Business
CHO โชว์นวัตกรรม"

รถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ"
ตรวจโควิด-19

เอส เอฟ จับมือ บัตรเครดิต กรุงศรี 
และ กรุงศรี เฟริ์สช้อยส์ เปิดแคมเปญ จอง 

แลก พอยท์ผ่านแอป SF Cinema ง่ายไร้สัมผัส

บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (TPCH) 
และ โรงไฟฟา้ชีวมวล ปัตตานี กรีน (PTG) 

มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน�้าท่วม ในจังหวัดปัตตานี

ซินเน็คฯ สนับสนุนคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือการศึกษาแก่ 7 วิทยาลัย 

มูลค่ากว่า 14 ลบ.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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