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SAWAD เซ็นสัญญา NOBLE ร่วมลงทุนถือหุ้นใน
บริษัทย่อย “SWP” สัดส่วน 20% พร้อมจับมือกัน
รุกธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เต็มสูบ ตั้งเป้าประมูล
หนี้สถาบันการเงินปีนี้มูลค่า 4 พันล้านบาท  

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา กรรมการ
ผูจ้ดัการบริษทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน) หรือ SAWAD เปิดเผยว่า 
SAWAD ได้ลงนามในสญัญาเพือ่ร่วมลงทนุกบับรษิทั
โนเบิล ดเีวลลอปเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) หรือ NOBLE 
อย่างเป็นทางการเม่ือวันจนัทร์ที ่22 ก.พ.64 หลังจาก
ที่ผู้ถือหุ้น SAWAD ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทร่วมเป็น
พนัธมติรทางธรุกจิกบั NOBLE ในวนัพธุที ่17 ก.พ.64

โดยในวันจันทร์ท่ี 22 ก.พ.64  NOBLE ได้เข้าร่วม
ลงทุนในบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี 
จ�ากัด หรือ SWP ซึ่งด�าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ด้อยคณุภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 
และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วน 20% คิด
เป็นมูลค่าการร่วมลงทุนจ�านวน 300 ล้านบาท  ซึ่ง
บริษัทจะมีการบันทึกก�าไรจากการขายหุ้น SWP ให้
กับ NOBLE ดังกล่าว 

นางสาวดวงใจ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ SAWAD และ 
NOBLE กจ็ะร่วมมือกันในการรกุธรุกจิเตม็ที ่โดยอาศยั
ความเชี่ยวชาญของแต่ละแห่งมาเพิ่มศักยภาพใน
การบริหารจัดการ เพราะธุรกิจการซื้อหนี้มาบริหาร
จัดการต้องใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยปีนี้ SWP ตั้งเป้าประมูลหนี้
สถาบันการเงินมูลค่าประมาณ 4 พันล้านบาท 

นอกจากการประมลูหนีแ้ล้ว SWP จะต้องมาวเิคราะห์
สินทรัพย์ที่มีอยู่ว่า สามารถพัฒนาโครงการใดเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม นอกเหนือจากการขายสินทรัพย์
ที่ประมูลมา เนื่องจาก NOBLE เป็นบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�า มีความเชี่ยวชาญในการ
พฒันาโครงการรวมท้ังวเิคราะห์เรือ่งของท�าเล ซึง่จะ
สนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจของ SWP มีการเติบโต
ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้น

ด้านนายธงชัย บุศราพันธ์ ประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ NOBLE กล่าวว่า 
การร่วมลงทุนในครั้งนี้ เพื่อสร้างความหลากหลาย

และขยายโอกาสในการเข้าลงทุนสู่ธุรกิจใหม่ โดยใช้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(NPL) ทีมี่หลกัประกนัให้มากข้ึน รวมถงึความช�านาญ
ในการพัฒนาโครงการ การซ่อมแซม ปรับปรุง การ
ตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ขายสินทรัพย์ที่ได้จากการขายทอดตลาด หรือจาก
การช�าระหนี้มากขึ้น รวมถึงเป็นการเพ่ิมโอกาสใน
การเข้าถึงสินทรัพย์ในราคาท่ีเหมาะสม มากยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้รูปแบบการบันทึกรายได้ทางบัญชีจะรับรู้เป็น
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในสัดส่วน 20% (Equity 
Method Accounting)
 
การผนกึกบั SAWAD จะช่วยส่งเสรมิประสทิธิภาพใน
การบริหารจัดการหนี้ที่มีหลักประกันของ SWP ให้ดี
ย่ิงข้ึน รวมถึงการขยายของพอร์ตสินเชื่อได้มากขึ้น 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจของ SWP ซึ่ง
คาดว่าจะท�าให้ SWP มีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น และ
จะเป็นประโยชน์ SWP และผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย

SAWAD เซ็นสัญญา NOBLE ร่วมลงทุน 

SWP 20% ผนึกก�าลังรุกธุรกิจเต็มสูบ

ต้ังเป้าประมูลหน้ีปีน้ี 4 พันล้าน
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บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA วางแผนรุก

ธุรกิจพืชกัญชง หลัง ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง 

หวังผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย เตรียมขอ

อนญุาตจาก อย. เพือ่เดนิหน้าแผนเพาะปลูกเฟสแรก 

บนที่ดินเดิม100 – 200 ไร่ วางเป้าหมายเก็บเกี่ยวช่อ

ดอกและเมล็ดพันธุ์จ�าหน่ายให้แก่โรงงานสกัดน�้ามัน 

ซีบีดี (CBD Oil) และหากมีผลลัพธ์ที่ดี เล็งขยายการ

ลงทุนเฟสสอง ก่อสร้างห้องแล็บและโรงงานสกัดน�้า

มันซีบีดีเพื่อเข้าสู่ธุรกิจกลางน�้าต่อไป 

นายวีรสิทธ์ิ สินเจริญกุล กรรมการ
บริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัส
ทรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ STA ผู้ผลิต

และจ�าหน่ายยางธรรมชาติครบวงจรอันดับ 1 ของ

โลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ศึกษาโอกาสขยายการ

ลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดย

หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างกฎ

กระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น�า

เข้า ส่งออก จ�าหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยา

เสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 เฉพาะกัญชง เพื่อผลัก

ดันเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทย ล่าสุด

บริษัทฯ เตรียมรุกเข้าสู่ธุรกิจเพาะปลูกกัญชงที่เป็น

อุตสาหกรรมต้นน�้า  โดยเตรียมด�าเนินการขอใบ

อนญุาตเพาะปลูกกับส�านกังานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ในเดอืนมนีาคมนี ้ เพ่ือน�าทีด่นิบางส่วน

จากปัจจุบันที่มีที่ดินเพื่อการเพาะปลูกยางพารากว่า 

45,000 ไร่ทั่วประเทศ รองรับการเพาะปลูกกัญชง  

ส�าหรับแผนงานเฟสแรกนัน้ หลงัจากได้รบัใบอนญุาต

จาก อย.แล้ว บริษัทฯ เตรียมน�าที่ดินส่วนแรก 100 – 

200 ไร่ ในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออก

เฉยีงเหนือ ซึง่เป็นพืน้ท่ีทีม่สีภาพภมูอิากาศเหมาะสม

มาใช้เพาะปลูกกัญชง โดยในช่วงแรกจะน�าเข้าเมล็ด

พันธุ์จากต่างประเทศ คาดว่าจะเริ่มลงมือเพาะปลูก

ได้ในช่วงกลางปีนี้และใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน 

ก่อนจะด�าเนนิการเกบ็เกีย่วผลผลติ ได้แก่ ช่อดอกกญั

ชงและเมลด็พันธุกั์ญชง เพือ่จ�าหน่ายให้แก่ผูป้ระกอบ

การทีเ่ป็นโรงงาน น�าไปสกดัน�า้มนัซบีดี ี(CBD Oil) ซึง่

เป็นสารท่ีไม่ออกฤทธิ์ต่อสมอง ส�าหรับน�าไปใช้เป็น

ส่วนผสมในผลติภณัฑ์บางประเภท เช่น เครือ่งส�าอาง 

เครื่องดื่ม เป็นต้น  

จากการศึกษาพบว่าช่อดอกกัญชงและเมล็ดพันธุ์

กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการ

ของตลาด โดยช่อดอกกัญชงและเมล็ดพันธุ์กัญชง

สามารถน�าไปสกัดเป็นน�้ามันซีบีดี อันเป็นที่ต้องการ

ของตลาด ซ่ึงราคารับซื้อน�้ามันซีบีดี จากประมาณ

การณ์ของหลกัทรพัย์กสกิรฯ ด้วยพ้ืนทีเ่พาะปลูก 1 ไร่ 

จะสามารถน�าผลผลติทีเ่ป็นเมลด็พนัธุก์ญัชงและดอก

กญัชงมาสกัดเป็นน�า้มนั CBD ได้ประมาณ 25 กโิลกรัม 

ทั้งนี้ ส�าหรับการเพาะปลูกกัญชงในเชิงอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน เช่ือว่ายังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ เนื่องจากมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ต่างๆ ทีใ่ห้ความสนใจน�าน�า้มนัซบีดีไีปใช้เป็นส่วนผสม

ในการผลติสนิค้าเป็นจ�านวนมาก บรษิทัฯ จึงมองเป็น

โอกาสดีในการรุกเข้าสู่ธุรกิจกัญชงอย่างจริงจัง  

"เราวางแผนขยายธรุกจิกญัชงเป็น 2 เฟส ในเฟสแรก

เป็นการเพาะปลกูและเกบ็เกีย่วช่อดอกและเมลด็พนัธุ์ 

เพือ่จ�าหน่ายให้แก่โรงงานทีร่บัซ้ือเพือ่น�าไปสกดัน�า้มนั

ซีบีดี หากได้ผลลัพธ์ที่ดี ในเฟสที่สองก็มีแผนขยาย

พืน้ทีเ่พาะปลกูเพ่ิมขึน้ โดยมทีีด่นิเตรยีมไว้รองรับการ

เพาะปลูกได้ 1,000 – 2,000 ไร่ จึงมีความได้เปรียบ

ด้านต้นทุนที่ดิน นอกจากนั้น เรายังสนใจจะขยาย

การลงทุนสร้างห้องแล็บและโรงงานสกัดน�้ามันซีบีดี 

เพือ่ขยายธรุกจิให้ครอบคลมุต้ังแต่ต้นน�า้ (เพาะปลกู) 

และธุรกิจกลางน�้า (สกัดน�้ามันซีบีดี) ต่อไป" นายวีร

สิทธิ์ กล่าว  

STA เตรียมขออนุญาต อย. 

รุกปลูกพืชกัญชง ประเดิมเฟสแรก

บนท่ีดิน 100 - 200 ไร่ หากผลลัพธ์ดี 

เล็งลงทุนเฟส2
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TQM โชว์ผลงานปี 2563 สุดแกร่ง ก�าไรสุทธิท�านิวไฮต่อเนื่องแตะ 702 ล้าน

บาท รับอานิสงค์ COVID-19 ดันเบี้ยประกันทะลุเป้าแตะ 15,020 ล้านบาท 

บอร์ดไฟเขยีวจ่ายปันผลงวด 1.15 บาท/หุน้ ล่าสดุกางแผนปี 2564 ลยุ “ดจิิทลั

ทรานส์ฟอร์เมช่ัน” เต็มรูปแบบรับเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอล 

พร้อมรุกหนักผลิตภัณฑ์ประกันเฉพาะกลุ่ม - เดินหน้าเจรจา M&A ต่อจิ๊กซอว์

อีก 3 บริษัท เบี้ยประกันรวมราว 1 หมื่นล้านบาท เสริมความแข็งแกร่งต่อ

เนื่อง ปักธงอัพยอดขายทั้งปีทะลุ 2.5 หมื่นล้านบาท โดยเริ่มจาก บริษัท ที 

คิว อาร์ จ�ากัด (มหาชน)

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน บริษัท ทีคิวเอ็ม 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยภาพรวมผล

การด�าเนินงานปี 2563 ว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

โดยเฉพาะการกลบัมาระบาดระลอกใหม่ ท�าให้ผูบ้รโิภคหนัมาใส่ใจเร่ืองสขุภาพ 

และให้ความส�าคัญกับการท�าประกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะประกัน

สุขภาพแบบเฉพาะโรค อย่างประกันโควิด-19 ที่มียอดขายทะลุล้านกรมธรรม์ 

และปัจจบุนัยงัคงมยีอดค�าสัง่ซือ้ทัง้ลกูค้าต่ออายแุละลกูค้ารายใหม่เข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ของวงการประกันภัยและ TQM

โดยภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ 3,136 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้ 12.17% เทียบจากช่วงเดยีวกนัปีก่อน โดยเป็นรายได้จากการให้บรกิาร 

เป็นจ�านวน 3,082.5 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนจาก

เงนิลงทนุ 53.5 ล้านบาท ภายใต้การบรหิารจดัการการท�างาน และควบคมุค่า

ใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 38.4% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน แตะ 702 ล้านบาท ท�าสถิติสูงสุด (นิวไฮ) ต่อเนื่อง ซึ่ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่าย

เงินปันผล 1.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิ (RD) วันที่ 

10 มีนาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

“ผลงานปี 2563 TQM ยงัคงแขง็แกร่ง เป็นผลมาจากการเตรยีมความพร้อมท้ัง

ในแง่เทคโนโลยีที่รองรับทั้งงานขายและงานบริการ และด้านบุคลากรที่พร้อม

ขานรบัและปฏิบตัติามนโยบายของบรษิทัฯ น�าไปสูก่ารปรบัเปลีย่นกลยทุธ์และ

รูปแบบการท�างานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่อง

ทางการขายทีส่อดรบักบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไปได้ทันสถานการณ์ 

ซึ่งโควิดท�าให้ TQM มีลูกค้าเพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่แล้วกว่า 2 ล้าน

รายทั่วประเทศ กลับเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1 ล้านราย รวมเป็น 3 ล้านราย จากการ

ซื้อประกันโควิดภายในระยะเวลา 3 เดือน” ดร.อัญชลิน กล่าว

TQM คาดปีน้ี ยอดขายทะลุ 2.5 หม่ืนลบ.

ปี69 โกย 5หม่ืนลบ.-เดินหน้าเจรจา M&A 

ต่อจ๊ิกซอว์อีก 3 บริษัท เบี้ยประกันรวมราว 1 หม่ืนลบ.
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ด้านดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) กล่าวว่า ส�าหรบั

กลยทุธ์ในการด�าเนนิงานปี 2564 TQM ยงัคงตอกย�า้การเป็นผูน้�าเทรนด์ดจิทิลั

อินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ ด้วยการเดินหน้า “Digital Transformations” เพิ่ม

ประสิทธภิาพงานขายและบรกิารอย่างเต็มรปูแบบ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้

กบัลกูค้า ท้ังการพฒันา Mobile Application ภายใต้บรกิาร TQM24 “เคลม ดู 

ต่อ จ่าย” จบครบเรื่องประกันง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัส รวมถึงการมุ่งขยาย

งานขายประกันบ้านด้วย Home Platform ควบคู่ไปกับการผนึกความร่วมมือ

กบัพนัธมติรในอตุสาหกรรมต่างๆ คดิค้นผลิตภัณฑ์และบรกิารใหม่ๆ ตอบโจทย์

ผู้บริโภคยุคนิวนอร์มอล

นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะกลุ่ม เน้นความคุ้มครองที่คุ้ม

ค่าภายใต้ราคาที่จับต้องได้ อาทิ ประกันภัยส�าหรับรถยนต์ที่ใช้น้อย ประกัน

รถยนต์ซึ่งพัฒนาความคุ้มครองให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานและมี

แผนที่จะส่งนวัตกรรมประกันภัยประเภทต่าง ๆ ออกมาอย่างต่อเน่ืองในปีน้ี

กว่า 20 ผลติภณัฑ์ประกนั ขณะเดยีวกนัในส่วนของกลุม่ลกูค้าองค์กรได้เตรยีม

แผนในการเข้าท�าตลาดมากขึ้นด้วยแผน Corporate Solutions ท่ีมีท้ังงาน

ขายและงานบริการแบบครบวงจรส�าหรับลูกค้าองค์กร โดย บริษัทฯ ยังมีนโย

บายในการร่วมลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการที่สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจระหว่าง

กัน เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งตามเป้าหมาย ผลักดันยอดขาย

เพิ่มสูงขึ้นกว่า 25,000 ล้านบาท ภายในปี 2564 และขยับแตะ 50,000 ล้าน

บาท ภายในปี 2569

ดร.นภัสนันท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมุ่งเน้นขับเคลื่อนการเติบโตภายใต้ 

5 กลยุทธ์หลัก (ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี) ประกอบด้วย 1.Strengthen 

existing channels การรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

โดยแบ่งความต้องการของลูกค้าราย Segment พร้อมขยายช่องทางการ

ขายทั้งออนไลน-ออฟไลน์ และรุกตลาดลูกค้าองค์กรมากข้ึน ด้วยงานขาย

และบริการกับบริการรับให้ค�าปรึกษาด้านการจัดการสินไหมทดแทนแบบครบ

วงจร (Corporate Solutions), 2.Grow sales through cross-selling น�า

เสนอผลิตภัณฑ์ประกันท่ีเพิ่มโอกาสในการขายกับลูกค้าเดิมมากยิ่งข้ึน, 3. 

Enhance insurance ecosystem through strategic partnership การร่วม

กับพันธมิตรผ่านโครงการ TQM Transformations เพื่อน�าเทคโนโลยีมาปรับ

ใช้กบัระบบงานของ TQM และกลุม่บรษิทั ให้เกดิความเชือ่มโยงแบบไร้รอยต่อ

ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ด้วยแนวคิด ‘ลูกค้าเข้าถึงเรา เราเข้าถึงลูกค้า’, 4. 

Grow inorganic through M&A การร่วมลงทุนหรือเข้าซื้อกิจการของบริษัท

ที่มีธุรกิจที่จะเป็นการส่งเสริมระหว่างกัน เช่น การร่วมลงทุนใน บริษัท ที คิว 

อาร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TQR ซึ่งเป็นพันมิตรทางธุรกิจมาอย่างยาวนาน 

และ 5. Expand regional ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อาทิ กลุ่มประเทศ 

CLMV ท่ีขณะนีอ้ยูร่ะหว่างพัฒนาผลติภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพือ่ส่งมอบให้ผูบ้รโิภค

TQM คาดปีน้ี ยอดขายทะลุ 2.5 หม่ืนลบ.

ปี69 โกย 5หม่ืนลบ.-เดินหน้าเจรจา M&A 

ต่อจ๊ิกซอว์อีก 3 บริษัท เบี้ยประกันรวมราว 1 หม่ืนลบ.

10 www.HoonInside.com 24  February  2021



SINGER ประกาศงบปี 63 เติบโตก้าวกระโดด ก�าไร
สุทธิอยู่ท่ี 443 ล้านบาท โต 166.9% รายได้รวม
อยู่ที่ 3,660 ล้านบาท โต 40.2% สะท้อนให้เห็นถึง
พฒันาการของบรษิทัในการขยายธรุกจิ โดยสามารถ
คุมระดับ NPL ได้ในระดับต�่าต่อเนื่องอยู่ที่ 4.4% ด้าน
บอร์ดไฟเขยีวจ่ายปันผลงวดครึง่ปีหลงัอีก 0.15 บาท/
หุน้ หลงัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.10 บาท 
รวมจ่ายปันผลส�าหรับผลประกอบการปี 2563 อยู่ที่ 
0.25 บาท ก�าหนดจ่าย 21 พฤษภาคมนี้ พร้อมตั้ง
เป้าปี 64 ผลงานทะยานบวก ท�าสถิติสูงสุดใหม่ต่อ
เนื่อง วางเป้ารายได้รวมโต 25% พอร์ตสินเชื่อโตแตะ 
10,000 ล้านบาท

นายกติตพิงศ ์กนกวไิลรตัน ์กรรมการ
ผู้ จัดการ ใหญ่  บริ ษัท  ซิง เกอร์
ประเทศไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SINGER เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 
2563 ท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 443 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
277 ล้านบาท หรอืโต 166.9% เมือ่เทยีบกบัปีก่อนอยู่
ที่ 166 ล้านบาท มีรายได้รวมอยู่ที่ 3,660 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1,050 ล้านบาท หรือ 40.2% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนอยู่ที่ 2,610 ล้านบาท ส�าหรับผลประกอบการ
ไตรมาส 4/2563 มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 124 ล้านบาท เพิ่ม
ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 195.2% รายได้รวมอยู่
ที่ 1,069 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.3%

ผลประกอบการปี 2563 ทีอ่อกมาในครัง้นี ้นบัเป็นการ
สะท้อนความแข็งแกร่งของ SINGER สาเหตุหลักมา

จากรายได้จากการขายเพิ่มข้ึน ทั้งในกลุ่มเครื่องใช้
ไฟฟ้า และสนิค้าเชงิพาณชิย์ ซึง่มาจากสินค้า 5 ล�าดบั
แรก คือ ตู้น�้ามัน ตู้แช่ เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ 
และเคร่ืองซักผ้า เป็นผลจากการปรับตัวตามสภาวะ
ตลาด การเพิม่จ�านวนพนกังานขาย เพิม่จ�านวนสาขา
ย่อยซิงเกอร์แฟรนไชส์ และจัดทัพทีมขายอย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี ้ความส�าเรจ็ในธรุกจิสนิเชือ่
ที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน ภายใต้ชื่อแบรนด์ "รถท�า
เงนิ" มพีอร์ตเตบิโตขึน้ ควบคูก่บัการน�าเทคโนโลยมีา
ช่วยในการอนุมัติและติดตามสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ 
ส่งผลให้อัตราก�าไรขัน้ต้นอยูท่ี ่45.2% อตัราก�าไรสทุธิ
อยูท่ี ่12.1% และภาพรวมหนีด้้อยคณุภาพ (NPL) อยู่
ที่ 4.4% ลดลงอยู่ในระดับต�่าต่อเนื่อง

และแม้ในปีทีผ่่านมาจะเกดิสถานกาณ์การแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมทั้ง การล็อกดาวน์ปิด
เมอืง แต่บรษิทัฯ มจีดุแข็งในรปูแบบการขายตรงผ่าน
ตัวแทน 2,000 ราย ประกอบกับ ความส�าเร็จในการ
ขยายสาขาผ่านแฟรนไชส์ หรือร้านสาขาย่อยได้แล้ว 
2,000 แห่ง รวมถึงการ Synergy ร่วมกันในกลุ่มเจ
มาร์ท ผลักดันให้พอร์ตสินเชื่อ ณ สิ้นปี 2563 อยู่ที่ 
6,604 ล้านบาท เติบโตขึ้น 82.8% จาก 3,612 ล้าน
บาทเมื่อต้นปี โดยแบ่งเป็นพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire 
purchase) 3,155 ล้านบาท และพอร์ตสินเชื่อรถท�า
เงิน (C4C) 3,449 ล้านบาท วางกลยุทธ์ปี 2564 เดิน
หน้าขยายพอร์ตสนิเชือ่ให้เติบโต หรอืมสีนิเชือ่ทะยาน
แตะระดับ 10,000 ล้านบาท โดยเฉพาะสินเชื่อรถท�า
เงินเป็นพอร์ตที่มีอัตราดอกเบี้ยดี และความเส่ียงต�่า 
จะยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ประกอบกับ 

ก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงอยู่ระดับที่ดี แม้จะเจอ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 รอบใหม่ใน
ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ด้านช่องทางการจ�าหน่าย ตั้งเป้าจะขยายสาขาแฟ
รนไชส์ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ลงลึกในระดับต�าบล และ
อ�าเภอ เป็น 4,000 แห่ง หรอืโตเท่าตวัจากปีก่อน รวม
ไปถงึ การรุกตลาดออนไลน์ จดัแคมเปญการขายและ
กิจกรรมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ประกาศดึง
ตัว "โน๊ต-อุดม แต้พานิช" มาเป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรก
ของซิงเกอร์ประเทศไทย ภายใต้ธีม "ซิงเกอร์ ผ่อน
หนกัให้เป็นเบา" เพือ่ขยายฐานลกูค้าให้มคีวามหลาก
หลายมากขึน้ และผลกัดันยอดขายให้เตบิโต พร้อมคมุ
ต้นทุนให้อยู่ในระดับต�า่ จงึต้ังเป้ารายได้ในปีนีจ้ะเตบิโต
จากปีก่อนราว 25% ส่วนก�าไรยงัคงโดดเด่น พร้อมตัง้
เป้าคุม NPL ในระดับต�่าไม่เกิน 4%

อย่างไรก็ดี จากความส�าเร็จของผลประกอบการปี 
2563 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนุมติั
การจ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานในงวดครึง่ปี
หลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ก�าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัที ่5 พฤษภาคม 2564 นี ้และก�าหนดการ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับงวด 6 
เดือนแรกของปี 2563 ไปเรียบร้อยแล้ว ในอัตราหุ้น
ละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทั้งปี 2563 บริษัทฯ จะจ่าย
ปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผล
รวมทั้งสิ้น 108.43 ล้านบาท

SINGER ต้ังเป้ารายได้ในปี64

โตจากปีก่อนราว 25% ,

ก�าไรโดดเด่น คุม NPL ไม่เกิน 4%
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บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ GULF รายงานผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 4 ปี 2563 โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงาน 

(Core Profit) เท่ากับ 1,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

85% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) สาเหตุ

หลักมาจากการรบัรูผ้ลการด�าเนนิงานของโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานลมในทะเล BKR2 ก�าลงัการผลติ

ไฟฟ้าติดตั้ง 465 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเยอรมนี ใน

ไตรมาส 4 ปี 2563 เป็นไตรมาสแรก หลังจากที่ 

GULF ได้เข้าซื้อหุ้น 50% ในเดือน กันยายน 2563 

นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์จากโครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวลกัลฟ์ จะนะ กรีน (GCG) ก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าติดตั้ง 25 เมกะวัตต์ ซึ่งได้เปิดด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ในเดือน มีนาคม 2563

ในปี 2563 GULF มีรายได้รวม (Total Revenue) 

เท่ากับ 35,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2562 

และมี Core Profit เท่ากับ 4,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

28% จาก 3,509 ล้านบาทในปีก่อน โดยปัจจยัหลกั

คอืการรบัรูก้�าไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม

ในทะเล BKR2 ก�าไรของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

GCG และรับรู ้ก�าไรเต็มปีของโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จ�านวน 

119 เมกะวัตต์ ประกอบกับต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติ

ที่ลดลงจาก 272.90 บาท / ล้านบีทียู ในปี 2562 

เป็น 244.51 บาท / ล้านบีทียู ในปี 2563 ในขณะที่ 

ค่า Ft เฉลีย่ลดลงในอัตราท่ีน้อยกว่า จาก (0.1160) 

บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2562 เป็น (0.1188) 

บาท / กิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563 ส่งผลให้อัตรา

ก�าไรขัน้ต้นจากการขาย (Gross Profit Margin) สงู

ขึ้น จาก 23.9% ในปี 2652 เป็น 27.6% ในปี 2563

ทั้งนี้กลุ่มโรงไฟฟ้า SPP 7 โรงภายใต้กลุ่ม GJP 

ยังมีปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพิ่มขึ้น 

เน่ืองจากในปี 2562 มีการหยุดซ่อมบ�ารุงหลัก 

(Major Overhaul) ของโรงไฟฟ้า SPP จ�านวน 6 

โครงการ ในขณะที่ปี 2563 มีโรงไฟฟ้า SPP หยุด

ซ่อมบ�ารุงหลักเพียง 1 โครงการ ในส่วนของกลุ่ม

โรงไฟฟ้า SPP 12 โรงภายใต้กลุ่ม GMP มีปริมาณ

การขายไฟฟ้าให้ กฟผ. เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากปี 

2563 เป็นปีแรกที่โครงการ 12 SPPs ทั้งหมดภาย

ใต้กลุ่ม GMP ขายไฟฟ้าครบเต็มปีหลังจากทยอย

เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2560-2562 

อย่างไรก็ตาม กลุ่ม GJP และ GMP มีปริมาณการ

ขายไฟฟ้าให้ลูกค้าอุตสาหกรรมลดลงเล็กน้อยใน

ปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากลูกค้าบาง

ส่วนได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่นกลุ่มยาน

ยนต์ และกลุม่ส่ิงทอ ในขณะท่ีลูกค้ากลุม่อาหารและ

เครื่องดื่ม และกลุ่มบรรจุภัณฑ์มีความต้องการใช้

ไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ในช่วงดงักล่าว จงึท�าให้บริษทัฯ ได้รับ

ผลกระทบอย่างจ�ากัดจาก COVID-19 ซึ่งปริมาณ

ความต้องการใช้ไฟฟ้าของกลุ่มลกูค้าอุตสาหกรรม

กลบัมาฟ้ืนตวัสูร่ะดบัปกตแิล้วในช่วงปลายปี 2563 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ในสัดส่วน 

88% และขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมเพียง 

12% นอกจากนี้ ก�าไรในปี 2563 ที่เพิ่มขึ้น เป็นผล

มาจากการทีบ่รษิทัฯ ได้รบัเงนิปันผลจากการลงทนุ

ใน INTUCH จ�านวน 295 ล้านบาท และ SPCG 

จ�านวน 142 ล้านบาท อีกด้วย

ในส่วนของก�าไรสุทธิ (Net Profit) ส่วนที่เป็นของ

บรษัิทใหญ่ส�าหรบัปี 2563 เท่ากบั 4,282 ล้านบาท 

ลดลง 12.4% จากปีก่อน เนื่องจากรับรู้ผลขาดทุน

จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ได้เกดิข้ึน ซึง่เป็นเพียง

การบนัทึกรายการทางบญัช ีและไม่มผีลกระทบต่อ

กระแสเงินสดและผลประกอบการของบริษัทฯ แต่

อย่างใด

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มอัีตราส่วนหนี้

สินท่ีมีภาระดอกเบ้ียสุทธต่ิอส่วนของผูถื้อหุ้น (Net 

Interest-Bearing Debt to Equity) อยูท่ี่ 1.47 เท่า 

เมื่อเทียบกับข้อก�าหนดสิทธิส�าหรับหุ้นกู้ (Bond 

Covenant) ท่ี 3.50 เท่า เนือ่งจากในเดือนกันยายน 

2563 บรษิทัฯ ได้มีการเพิม่ทุน จ�านวน 32,000 ล้าน

บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ซึ่งท�าให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการขยายการลงทุน

ในอนาคตได้มากกว่า 100,000 ล้านบาท

GULF เผยก�าไรไตรมาส 4/63 

เพ่ิมข้ึน 85% YoY หลังเข้าซื้อ

โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลท่ีประเทศเยอรมนี
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นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เปิดเผยว่ารายได้ของปี 2564 คาดว่าจะ

เติบโตขึ้นประมาณ 50% จากปี 2563 เนื่องมาจากการเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้า IPP 2,650 เมกะวัตต์ ได้แก่ โครงการ GSRC หน่วยที่ 

1 และ 2 ซึ่งมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 1,325 เมกะวัตต์ โดยจะเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือนมีนาคมและตุลาคม 2564 อีกทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม

ในทะเลที่ประเทศเวียดนาม (Mekong Wind) ระยะที่ 1-3 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 128 เมกะวัตต์ จะเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าในเดือน พฤษภาคม และตุลาคม 

2564 และโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตทิีป่ระเทศโอมาน จ�านวน 326 เมกะวัตต์ (DIPWP) ระยะท่ี 1 ท่ีมีก�าลังการผลติไฟฟ้าตดิตัง้ 40 เมกะวตัต์ จะเปิดด�าเนนิ

การเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปีนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้ จะท�าให้ GULF มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มขึ้น จาก 6,409 เมกะวัตต์ ในปี 2653 เป็น 7,903 เมกะวัตต์ ใน

ปี 2564 นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ จะเริ่มรับรู้ก�าไรเต็มปีจากโครงการโรงไฟฟ้าลมในทะเล BKR2 และโครงการจ�าหน่ายก๊าซธรรมชาติ PTT NGD ที่บริษัทฯ 

ได้เข้าซื้อในสัดส่วน 40% ในเดือน ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ประกอบกับรับรู้เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในหุ้น INTUCH อีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีมติเห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส�าหรับผล

การด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ เท่ากับ 88% 

โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 ซึ่งตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และก�าหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 

GULF เผยก�าไรไตรมาส 4/63 

เพ่ิมข้ึน 85% YoY หลังเข้าซื้อ

โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลท่ีประเทศเยอรมนี
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CKPower สร้างก�าไรปี '63 โตเท่าตัว ผลจากการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพคาดปี 2564 

รายได้โตต่อเนือ่ง 10-15% ปัจจยัหนนุจากโรงไฟฟ้า

ทุกโรงเดินเครื่องเต็มก�าลังการผลิต พร้อมขยาย

การลงทุน Renewable Energy เพิ่ม

 

นายธนวฒัน ์ตรวีศิวเวทย์ กรรมการ
ผู้จดัการ บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จ�ากดั  
(มหาชน) (CKPower) ชื่อย่อหลัก
ทรัพย์ "CKP" เปิดเผยว่า ผลประกอบการ

ของบรษัิทและบริษทัย่อยในไตรมาสที ่4/2563 และ

ตลอดท้ังปี 2563 พลกิสร้างก�าไรสุทธใินส่วนของผู้

ถือหุ้น แม้รายได้รวมจะลดลง โดยตลอดทั้งปี กลุ่ม 

CKPower มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานปกติใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทรวม 404.7 ล้านบาท โต

ขึ้น 212.7 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มีก�าไรจากการ

ด�าเนินงานปกติ (ไม่รวมการรบัรูก้�าไรจากอัตราแลก

เปลี่ยนที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวของบริษัท ไซยะบุรี 

พาวเวอร์ จ�ากัด (XPCL) ในปี 2562) เพียง 192 

ล้านบาท หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 110.8 ขณะที่

ในไตรมาส 4 มีก�าไรสุทธิ 7.8 ล้านบาท พลิกสร้าง

ก�าไรโตถึงร้อยละ 112.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปี 2562 อย่างไรก็ตาม รายได้รวมของกลุ่มมี

รายได้ลดลง โดยในปี 2563 มีรายได้รวม 7,177.5 

ล้านบาท ลดลง 1,662.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 

2562 ซึง่ลดลงร้อยละ 18.8 เช่นเดยีวกบัรายได้รวม

ของไตรมาส 4 มีรายได้รวม 1,453.4 ล้านบาท ลด

ลง 655.8 ล้านบาทจากช่วงเดียวกันของปี 2562  

ซึ่งลดลงร้อยละ 31.1

 

ทัง้น้ี ปัจจัยทีส่่งผลให้กลุม่ CKPower มผีลประกอบ

การก�าไร มาจากการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและ

การบริหารทางการเงิน อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

เฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในไตรมาส 

4/2563  มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและต้นทุน

ขาย รวมที่ 1,530.6 ล้านบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 11.4  และมีต้นทุน

ทางการเงนิ รวมที ่255.3 ล้านบาท ลดลงจากช่วง

เดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 1.8 ขณะที่ค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานและต้นทุนขาย ทั้งปี 2563 อยู่ที่ 

6,417.5 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2562 ร้อยละ 8.6  

และต้นทุนทางการเงิน

รวมที่ 996.4 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 14.2 อีกทั้ง 

CKPower ยังรับรู ้ส ่วน

แบ่งก�าไรจากการลงทุน

ใน XPCL ที่มีการด�าเนิน

งานเต็มทุกไตรมาสเป็น

ปีแรก ขณะท่ี โรงไฟฟ้า

บางปะอนิ โคเจนเนอเรช่ัน 

(BIC)  ไม่มีการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบ�ารุงใหญ่ 

และโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บางเขนชัย (BKC) 

สามารถเปลีย่นแผงโซลาร์แล้วเสร็จตามแผน มผีล

ท�าให้เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของแผงได้ถงึ 

25% โดยทยอยผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าได้เตม็ก�าลงั

ผลิตและเป็นไปตามเป้าอีกด้วย

CKP วางเป้าปี 64 รายได้โต 10-15% 

หลังโรงไฟฟ้าทุกโรงเดินเคร่ืองเต็มก�าลังการผลิต 

พร้อมขยายการลงทุน Renewable Energy เพ่ิม
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ส�าหรบั โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ น�า้งมึ 2 (NN2) มปีรมิาณ

การขายไฟฟ้าในปี 2563 ที่ 920 ล้านหน่วย ลดลง

จากปี 2562 ร้อยละ 45.4% เน่ืองจากในช่วงต้น

ปี 2563  มีปริมาณน�้าคงเหลือในอ่างเก็บน�้าของ 

NN2 อยู่ในระดับต�่า รวมถึงปริมาณน�้าไหลเข้าอ่าง

เก็บน�้าในปี 2563 มีปริมาณน้อยกว่าปี 2562 ร้อย

ละ 6.6 ท�าให้ NN2 ต้องประกาศความพร้อมจ่าย

ไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง เพื่อบริหารจัดการให้มีการ

ส�ารองปริมาณน�้าในอ่างเก็บน�้าเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ส่วน BIC ถึงแม้จะมี

การหยดุเดนิเคร่ืองเพ่ือซ่อมแซม Gas Turbine ของ 

BIC-1 ก็ยังสามารถขายไฟฟ้าได้ 1,536 ล้านหน่วย        

ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2562 นอกจากนี้ทางไซยะบุรี ได้

ด�าเนินงานเต็มปี มีการขายไฟฟ้าในปี 2563 ได้ถึง 

6,301 ล้านหน่วย

 

"ผลประกอบการของกลุ่ม CKPower ในปี 2563 

ที่สามารถสร้างก�าไรให้แก่ผู้ถือหุ้นน้ัน เป็นเพราะ

บรษัิทฯ มกีารบริหารจดัการด้านการเดนิเครือ่งและ

บ�ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ และให้ความส�าคัญใน

เรื่องการรักษาเสถียรภาพเพื่อสร้างความมั่นคงใน

การผลิตไฟฟ้าส่งขายได้ตามสัญญาอย่างต่อเนื่อง  

อีกทั้งการมีจุดแข็งที่กระจายการลงทุนในธุรกิจ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหลากหลายประเภท ท�าให้

การด�าเนินธุรกิจในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโค

วิด 19 เป็นไปได้ด้วยดี และในปี 2564 บริษัทฯ ยัง

คงยึดแนวทางการบริหารงานดังกล่าว  พร้อมทั้ง

พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภาพ

มากขึน้โดยการบรหิารให้เกดิ Economies of Scale 

ในการท�างานด้วย" นายธนวัฒน์ กล่าว

 

นายธนวัฒน์ กล่าวอีกว่า ในปี 2564 นี้ CKPower 

มีการจัดสรรงบลงทุนไว้ประมาณ 2,000 – 4,000 

ล้านบาท ส�าหรับการลงทุนในโครงการพลังน�้า

ขนาดใหญ่และโครงการ Renewable โดยมีแหล่ง

ที่มาของเงินทุนจากการออกหุ้นกู้ ท้ังน้ีบริษัทฯ       

มีแผนที่จะออกหุ้นกู้อีกประมาณ  4,000-6,000 

ล้านบาท รวมกับเงินคงเหลือจากการออกหุ้นกู้ใน

ปลายปี 2563 ประมาณ  2,000 ล้านบาท ซึ่งจะ

เพียงพอส�าหรับรองรับการขยายธุรกิจและน�ามา

ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบก�าหนดไถ่ถอนจ�านวน 

4,000 ล้านบาทในเดอืนมถินุายน 2564 ทัง้นี ้กลุม่ 

CKPower คาดว่าในปีนี้จะมีรายได้โตประมาณ 10-

15% ซึ่งจะเป็นรายได้จาก NN2 ที่มีการส�ารองน�้า

ในอ่างเก็บน�้าในปลายปี 2563  เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า 

และคาดการณ์ว่าปรมิาณน�า้ไหลเข้าอ่างเกบ็น�า้ในปี

น้ีจะมากกว่าปีก่อน เช่นเดยีวกบัปรมิาณน�า้ไหลผ่าน

โรงไฟฟ้าไซยะบุรีก็คาดการณ์ว่าจะมากกว่าปีก่อน

เช่นกัน ส่วนโรงไฟฟ้าของ BIC-1 และ BIC-2 ยัง

คงผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตามปกติ ขณะท่ีโรงไฟฟ้า

แสงอาทิตย์อีก 7 แห่ง    จะสามารถจ่ายไฟได้เต็ม

ปีใน 2564  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย

การลงทุนในธุรกิจ Renewable Energy ซึ่งเป็น

พลังงานท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือ

เป็นโอกาสที่ได้ขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

และยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ CKPower: บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง 

ๆ 3 ประเภท จ�านวน 13 แห่ง รวมขนาดก�าลังการ

ผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย  โรง

ไฟฟ้าพลังน�้า 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน�้างึม 

2 จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัท 

เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จ�ากัด) ขนาดก�าลัง

การผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และบริษัท ไซยะบุรี 

พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 37.5% ขนาด

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วม จ�านวน 2 แห่ง ภายใต้ บริษัท 

บางปะอนิ โคเจนเนอเรชัน่ จ�ากดั ซึง่บรษิทัฯ ถือหุ้น

อยู ่65% ขนาดก�าลงัการผลติตดิต้ัง 238 เมกะวตัต์ 

และโรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย์ 9 แห่ง ภายใต้ บรษิทั 

บางเขนชยั จ�ากดั ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้ 100% จ�านวน 

7 แห่ง ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์ 

ภายใต้ บริษัท เชียงรายโซล่าร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ 

ถอืหุน้ 30% จ�านวน 1 แห่ง ขนาดก�าลงัการผลติติด

ตั้ง 8 เมกะวัตต์ และภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซ

ล่าร์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จ�านวน 1 แห่ง 

ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์

CKP วางเป้าปี 64 รายได้โต 10-15% 

หลังโรงไฟฟ้าทุกโรงเดินเคร่ืองเต็มก�าลังการผลิต 

พร้อมขยายการลงทุน Renewable Energy เพ่ิม
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ทีเอ็มบีเปิดมุมมองการลงทุนปี 2564 ฟันธง
ตลาดหุ้นโดยรวมเป็น "ขาขึ้น" สภาพคล่องล้นและ
ดอกเบี้ยต�่า หนุนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ชี้เป้า
ตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียรับอานิสงส์
โดยตรงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก จับตา
เอเชียเหนือ จีน และอินเดียเป็นพิเศษ ส่วนตลาด
หุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัว มองครึ่งปีแรกหุ้นขนาด
กลางและเล็กมีโอกาสเติบโตสูงรับประโยชน์จาก
เงินทุนต่างชาติไหลเข้า ขณะที่หุ้นขนาดใหญ่ต้อง
รอคิวครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ ทีเอ็มบีแนะปรับการลงทุน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เชียร์
คัดหุ้นเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้าพอร์ต เชื่อราคายัง
ไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับโอกาสในการเติบโต

นางสาวกิดาการ ชัฏสุวรรณ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์กองทุน
รวม ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีมีมุมมอง
ค่อนข้างชัดว่าภาวะตลาดหุ้นโดยรวมในปี 2564 
มีทิศทางเป็น "ขาขึ้น" ซึ่งตลาดหุ้นเกิดใหม่ โดย
เฉพาะตลาดในภมูภิาคเอเชยีจะเป็นจดุส�าคญัทีไ่ด้รับ
ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยตรง 
หลังจากที่เผชิญกับแรงกดดันจากปัญหาสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนมาหลายปี แต่
มองว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงไปมากกว่านี้ ภาย
ใต้การน�าของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีคนใหม่
ของสหรัฐฯ โดยจีนและอินเดียเป็นประเทศที่น่า
จับตามองเป็นพิเศษ รวมทั้งประเทศที่เน้นการส่ง
ออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น เกาหลีใต้
และไต้หวัน

ส�าหรบัตลาดหุน้ไทยในปี 2564 มแีนวโน้มดกีว่าปีที่
แล้ว ท่ามกลางภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัว
เปราะบางนักท่องเทีย่วและการส่งออกยงัไม่กลบัมา
เต็มร้อย ทางทเีอม็บมีองว่าจดีพีใีนปีนีจ้ะเตบิโตอยูท่ี่
ประมาณ 2.40% และคาดว่าอตัราดอกเบีย้นโยบาย
จะยังไม่ปรับขึ้นตลอดทั้งปี โดยมุมมองการลงทุน
ในหุ้นไทยแบ่งเป็นสองช่วง คือ ช่วงครึ่งแรกของปี 
2564 หุน้ขนาดกลางและขนาดเลก็ทีม่โีอกาสเติบโต
สูงจะได้ประโยชน์จากการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกจิ
ทั่วโลก ท�าให้หุ้นกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น
มากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่ต้องรอความชัดเจนเรื่อง
วัคซีน แต่หลังจากที่วัคซีนเริ่มเข้ามาในครึ่งปีหลัง 
หุ้นขนาดใหญ่จะมีโอกาสฟื้นตัวมากกว่า

ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปี 2564 
ทางทีเอ็มบีมองว่าการจัดพอร์ตลงทุนต้องมีมุม

มองใหม่ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและรปูแบบการ
ด�าเนินชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนจาก New normal 
เป็น Now normal ท�าให้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต่าง ๆ ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตคนมาก
ขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหุ ้นกลุ ่มที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้น ในส่วนหลักของ
พอร์ตจะเน้นการลงทุนในหุ้นดังกล่าวเป็นหลัก 
นอกจากนี้ พอร์ตของเราจะผสานด้วยหุ้นกลุ่มที่ได้
รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ซึ่งการมาของวัคซีนจะช่วยสนับสนุน
ให้ราคาของหุ้นในกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

"แม้ในปีทีผ่่านมาราคาหุน้กลุ่มเทคโนโลยมีกีารปรบั
ตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรง จนท�าให้นักลงทุนกังวล
ว่าราคาหุ้นกลุ่มนี้แพงเกินไป ซึ่งทีเอ็มบีมองว่ายัง
ไม่แพงเกินไปที่จะลงทุนในตอนนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม
เทคโนโลยทีีเ่น้นนวัตกรรมสมยัใหม่ทีต่อบโจทย์การ
ด�าเนินชีวติของผูค้น เนือ่งจากการลงทนุในปัจจบุนั
นั้นนักลงทุนต้องการลงทุนในธุรกิจที่มี "การเจริญ
เติบโต" ในอนาคตอย่างยั่งยืน แม้ว่าราคาหุ้นอาจ
จะดูปรับตัวข้ึนมามากแต่ถ้าเป็นการปรบัตวัขึน้ตาม
การเตบิโตของบริษทักถื็อว่าเป็นเร่ืองปกติไม่ใช่เป็น
ภาวะฟองสบู่ ซึ่งการคงอัตราดอกเบ้ียในระดับต�่า
ของ Fed เป็นปัจจัยสนบัสนนุการเตบิโตของบริษทั
จดทะเบียนท้ังหลายในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
ปล่อยสภาพคล่องผ่านการท�า QE Infinity ท�าให้
เม็ดเงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดการเงินนั้นมีอยู่
มหาศาล นักลงทุนจึงต้องมองหาการลงทุนที่ให้
ผลตอบแทนท่ีดพีร้อมทัง้มคีวามปลอดภัยจากการ
ลงทุนในระดับหนึ่ง ซึ่งหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหนึ่ง
ในตัวเลือกที่ดี"

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาพคล่องที่มีอยู่มาก 
ผู้ลงทุนต้องระวังเรื่องความผันผวนที่อาจรุนแรง
มากกว่าภาวะปกติเมื่อเกิดการเคลื่อนย้ายของเงิน
ทุนอย่างฉับพลัน ดังนั้น การกระจายการลงทุน
ให้เหมาะสมจะท�าให้พอร์ตไม่เสี่ยงมากเกินไป โดย
หนึ่งในสินทรัพย์ที่ควรมีติดพอร์ตไว้เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงเร่ืองเงนิเฟ้อทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคตกค็อื 
ทองค�า แม้ปีนีร้าคาทองค�าอาจจะไม่ได้ปรับข้ึนร้อน
แรงเหมือนปีที่ผ่านมา แต่หากครึ่งปีหลังเศรษฐกิจ
ฟื้นและมาตรการกระตุ้นต่าง ๆ ที่ออกมาท�าให้ค่า
เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าก็เป็นโอกาสของทองค�า
ได้เช่นกัน

หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
กองทุนรวม ทีเอ็มบี กล่าวสรุป

ว่า ภาพรวมการลงทุนในปี 2564 ค่อนข้างสดใส มี
ปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ เรื่องการกระจายวัคซีน 
ซึง่ต้องดวู่าจะกระจายได้ครอบคลมุมากน้อยแค่ไหน
เรื่องแนวโน้มการค้าโลกที่สถานการณ์จะคลี่คลาย
ไปในทางที่ดีขึ้น และเรื่องอัตราดอกเบี้ยท่ัวโลกท่ี
ยังคงอยู่ในระดับต�่าไปอีกนาน ท�าให้การลงทุนใน
หุ้นยังน่าสนใจกว่าพันธบัตรอยู่มาก ทั้งนี้ ผู้ลงทุน
ต้องอย่าลืมว่าการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงอยู่เสมอ
และตลาดหุน้อาจมคีวามผนัผวนชัว่ขณะได้ การซือ้
ขายท�าก�าไรจากกองทุนในระยะสั้นนั้นอาจท�าให้ผู้
ลงทุนขาดทุนหรือพลาดจังหวะการลงทุนที่ส�าคัญ
ไปได้เนื่องจากสภาพตลาดในปัจจุบันที่มีความ
ผันผวนมากขึ้น ดังนั้น จึงแนะน�าให้ผู้ลงทุนเน้น
การลงทุนระยะยาวและจัดพอร์ตการลงทนุให้เหมาะ
สมกบัระดบัความเสีย่งของแต่ละคนในการสร้างผล
ตอบแทนเพื่อชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นในระยะยาว

ทีเอ็มบี คาดจีดีพีปีน้ีโตราว 2.40% แนะจัดพอร์ตสร้างผลตอบแทน

เพ่ือชีวิตทางการเงินท่ีดีข้ึนในระยะยาวกลุ่มเทคโนโลยีมีโอกาสไปต่อ 

18 www.HoonInside.com 24  February  2021



นางนันท์มนัส เ ป่ียมทิพย์มนัส 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 
บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ ไทย
พาณิชย์ จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จ่าย
เงินปันผลจ�านวน 2 กองทุน ส�าหรับงวดผลการ
ด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2563 – 31 ม.ค. 
2564 โดยจ่ายให้กบัผูถ้อืหน่วยพร้อมกนัในวนัที ่24 
ก.พ. 2564 นี ้รวมมลูค่าเงนิปันผลกว่า 74  ล้านบาท 
ประกอบด้วย กองทนุเปิดไทยพาณชิย์ โกลบอล อคิ
วิตี้ (SCBGEQ) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว คอื 
กองทนุ Veritas Global Focus (กองทนุหลกั) ทีม่นี
โยบายเน้นลงทนุในหุน้ทัว่โลก ก�าหนดจ่ายปันผลใน
อัตรา 0.6305 บาทต่อหน่วย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการ
จ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2563 ไป
แล้วจ�านวน 0.3005 บาทต่อหน่วย คงเหลือจ่าย
งวดนี ้0.3300 บาทต่อหน่วย นบัเป็นคร้ังท่ี 13 รวม
จ่ายปันผล 3.0045 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้ง
กองทุนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2556)  

ส่วนอีกกองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น
จีนเอแชร์ (SCBCHA) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทนุรวมต่างประเทศเพยีงกองทนุเดยีว คอื 
ChinaAMC CSI 300 Index ETF (กองทนุหลัก) ซ้ือ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง บริหารงานภายใต้
ความดแูลของ China Asset Management (Hong 
Kong) Limited มนีโยบายลงทนุให้มผีลการด�าเนนิ
งานและความเสีย่งใกล้เคยีงกบัดชัน ีCSI 300 มาก
ที่สุด โดยก�าหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.3498 บาท
ต่อหน่วย ซ่ึงที่ผ่านมาได้มีการจ่ายปันผลระหว่าง
กาลเมือ่วนัที ่25 ส.ค. 2563 ไปแล้วจ�านวน 0.1621 
บาทต่อหน่วย คงเหลือจ่ายงวดนี้ 0.1877 บาทต่อ
หน่วย นบัเป็นครัง้ที ่8 รวมจ่ายปันผล 0.9497 บาท
ต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 
2558) ทั้งน้ี ทั้งสองกองทุนอาจลงทุนในสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความ
เหมาะสมส�าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

นางนันท์มนัสกล่าวว่า ในหนึ่งปีที่ผ่านมาตลาดหุ้น
ทั่วโลกปรับตัวผัวผวนอย่างรุนแรงจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ขยายวงกว้าง
อย่างรวดเร็ว ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุด
ชะงัก อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่เกิดขึ้นท�าให้
ภาครฐั และธนาคารกลางทัว่โลกเร่งออกมาตรการ

เร่งด่วนเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจและบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย การประกาศเข้าซือ้ตราสารหนีภ้าคเอกชน
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด การให้วงเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยต�่า การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระ
ทบ เป็นต้น ด้วยการตอบสนองเชิงนโยบายขนาด
ใหญ่อย่างทันท่วงทีของรัฐบาลและธนาคารกลาง
ทั่วโลกได้ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
และท�าให้มีเงนิทนุไหลกลบัเข้ามาลงทนุในสนิทรพัย์
เส่ียงซึ่งครอบคลุมถึงตราสารทุนอีกครั้งหนึ่ง ใน
ระยะถัดไปคาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังสามารถ
ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ได้จากแนวโน้มเศรษฐกจิท่ีดขีึน้ และ
แรงสนับสนุนจากมาตรการทางการเงินและการ
คลังที่ยังคงด�าเนินต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2564 เป็น
อย่างน้อย นอกจากนี้ อัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น
และปริมาณผู้ติดเชื้อที่เริ่มลดจ�านวนลงจะเป็นอีก
ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การบริโภคภาคเอกชนทั่วโลก
ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นต่อหุ้น
กลุ่มดังกล่าว

ส�าหรับมุมมองในตลาดหุ้นจีนมองว่า ในช่วงครึ่ง
หลังของปี 2020 ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มข้ึนได้
ดีหลังจากที่สามารถควบคุมการระบาดของโรค 
COVID-19 ได้เป็นอย่างดี ท�าให้ไม่เกิดผู้ติดเชื้อใหม่
นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนโยบาย
การเงิน ได้แก่ การปรับลดอัตราดอกเบ้ียต่าง ๆ 
(Reverse repo rate, MLF rate, LPR rate) การ
อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู ่ระบบธนาคาร และการ
ผ่อนคลายการปล่อยสนิเชือ่ให้กบัธรุกจิขนาดกลาง
ขนาดเล็ก (SMEs) รวมถึงนโยบายการคลัง ได้แก่ 
การเพิ่มเพดานการกู้เงินของภาครัฐผ่านการออก
พันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่น การยกเว้นภาษีสินค้าน�า
เข้าจากสหรัฐฯ บางรายการเพื่อช่วยเหลือผู้น�าเข้า 
และการปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งนับ
เป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้เศรษฐกิจจีนในปี 2020 ยงั
สามารถขยายตวัได้ที ่2.3% โดยในระยะถดัไปคาดว่า
ตลาดอาจมคีวามผนัผวนจากระดบั valuation ท่ีอยู่
ในระดับสูงที่ Forward PE ระดับ 17.1 เท่า ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉล่ีย 10 ปี อย่างไรกด็ ีตลาดหุน้จนียงัมแีนว
โน้มที่ดีจากการที่ภาครัฐยังคงนโยบายการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการผ่อนคลายทางการเงินอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งจะหนุนให้เศรษฐกิจและผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียนฟื้นตัวต่อเนื่อง

ทัง้น้ี ผลการด�าเนนิงานใน

อดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการด�าเนิน
งานในอนาคต ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจ ลักษณะ
สินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อน
ตัดสนิใจลงทนุ เนือ่งจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจขาดทุน
หรือได้รับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงิน
คืนต�่ากว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอค�า
แนะน�าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท�าการ
ลงทนุ สนใจสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิและรับหนังสอื
ชี้ชวนได้ทุกวันท�าการ ได้ที่ SCBAM Call Center 
โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุน
การขายทุกราย สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน 
SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.link/
scbam_fund_click

บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์ผลงานบริหารกองหุ้นต่างประเทศ 

จ่ายปันผลกอง SCBGEQ และ SCBCHA
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MTC ผูน้�าสนิเชือ่ทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ของเมืองไทย ปลืม้! หุน้กู ้ 2 รุน่ วงเงนิ 4,000 ล้านบาทได้รบัการตอบรบัจากนกัลงทนุเป็นอย่างด ีตอกย�า้

ความเชือ่มัน่ ปัจจยัพืน้ฐานทางธรุกจิทีแ่ขง็แกร่ง ด้านผู้บริหาร "ปรทัิศน์ เพชรอ�าไพ" พร้อมลุยปล่อยสินเชือ่เช่าซือ้และทะเบยีนรถมอเตอร์ไซค์ และ

เตรียมเปิดสาขาเพิ่มอีก 600 แห่ง ดันพอร์ตสินเชื่อปี 64 โต 20-25% รักษาระดับนิวไฮต่อเนื่อง

นายปริทัศน์ เพชรอ�าไพ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) (MTC) เปิด

เผยว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ เปิดขายจ�านวน 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ อายุ 2 ปี 2 วัน อัตราผลตอบแทน 2.95% ต่อปี และหุ้นกู้ อายุ 3 ปี 19 วัน  อัตรา

ผลตอบแทน 3.23% ต่อปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-19 และ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่าง

ดีเยี่ยม โดยมียอดจองซื้อเกินจ�านวน ถือเป็นการตอกย�้าให้เห็นถึงความเชื่อม่ันของนักลงทุนท่ีมีต่อปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ สอดรับกับผลการ

ด�าเนินงานที่เติบโตแข็งแกร่ง สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

 "ต้องขอขอบคณุนกัลงทนุทีใ่ห้ความไว้วางใจ MTC ด้วยดเีสมอมา โดยบรษิทัฯ เตรยีมน�าเงนิทีไ่ด้ไปใช้รองรบัแผนขยายธรุกจิสนิเชือ่ทะเบยีนรถ และ

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งในปี 2564 วางเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อเติบโต 20-25% และมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก 600 สาขา ซึ่งจะส่งผล

ให้บริษัทฯ มีสาขาครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศกว่า 5,400 สาขา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าใหม่

ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ BBB+ แนวโน้ม "คงที่"  ประเมินโดย "ทริสเรทติ้ง" เมื่อวันที่ 16 

ธันวาคม 2563 ครั้งนี้บริษัทฯ จะน�าเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการช�าระคืนเงินกู้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายพอร์ตสินเชื่อ

MTC เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อย โดยปัจจุบัน บริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น 4,884 สาขา กระจายอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ   ปี 2563 

บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ 5,214 ล้านบาท โดยพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่ 70,607 ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ในระดับต�่าเพียง 1.06% 

เทียบพอร์ตสินเชื่อรวม และมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ยังไม่เบิกใช้ จ�านวนทั้งสิ้น 8,870 ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯมีสภาพคล่องที่

เพียงพอ บริการของบริษัทฯแบ่งเป็น 5 ธุรกิจได้แก่ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ธุรกิจให้บริการสินเชื่อที่มีโฉนดที่ดินและห้องชุด (คอนโด) 

เป็นหลักประกัน ธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

MTC ปล้ืม! หุ้นกู้ 2 รุ่นขายเกล้ียง 4,000 ลบ. 

ตอกย�้านักลงทุนเชื่อม่ันปัจจัยพ้ืนฐานแกร่ง 

ลุยปล่อยสินเชื่อ-ขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง
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อินไซด์ Business
TMILL จัดกิจกรรม

ฉลองครบรอบก่อตั้งบริษัท 14 ปี

เมืองไทยสไมล์คลับ จัดกิจกรรม 
Muang Thai Smile Health แก่สมาชิกฯ

โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ 
NOBLE FORM THONGLOR 

ร่วมสนับสนุนชุมชน

ชาวเคทีซีไม่หวั่นโควิด
ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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