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จดัสรรผูถ้อืหุน้เดมิ 1:2 ราคาหุน้ละ 0.50 บาท พร้อม

แจกวอร์แรนต์ฟรี สัดส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 

1 หน่วยวอร์แรนต์ ปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นอัตรา 

2.9:1

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป แรงไม่หยุด โชว์ฟอร์มเจ๋ง ไตรมาส 

3/64 ก�าไรสทุธ ิเตบิโต 48% รบัอานสิงค์งานด้านเกม

และอนิโนเวชัน่ ขยายตวัต่อเนือ่งท้ังไทยและตลาดโลก 

ส่งผลงวด 9เดือนก�าไรทยาน 108% รุกเพิ่มทุนล็อต

ใหญ่ หวังยกระดับหุ้น YGG เข้า SET จัดสรรผู้ถือหุ้น

เดิม 360 ล้านหุ้น สัดส่วน 1 : 2 ราคา 0.50 บาท 

พร้อมแจกฟรีวอร์แรนต์สัดส่วน 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ใหม่ ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์ บอร์ดใจป�้าจ่ายปันผล

เป็นหุ้นอัตรา 2.90322581 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือYGG เปิดเผยถึงผลการด�าเนิน

งานในไตรมาส 3/64 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

บริษัท มีรายได้รวม 68.85 ล้านบาทบาท เพิ่มขึ้น

จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า 8.10 ล้านบาทหรือ

เพิ่มขึ้น13%โดยมีก�าไรสุทธิ 30.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากงวดเดียวกันของปีก่อน 48%และมีก�าไรสุทธิงวด 

9 เดือนของปีนี้ 76.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น108% จาก

งวด 9 เดือนปี 2563

ผลการด�าเนินงานของบริษัทที่มีก�าไรปรับเพิ่มขึ้น 

เป็นการเติบโตของรายได้การให้บริการเกมออนไลน์ 

Home sweet home survive อย่างต่อเนื่อง หลัง

จากที่ได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดย

บริษัทมีรายได้รายได้จากส่วนงานเกมและอินโนเวชั่น

ในไตรมาส 3/64 มีจ�านวน 30.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากไตรมาส 2/63 เท่ากับ 24% และส�าหรับงวด 9 

เดือนของปี 64 มีรายได้ 55.50 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้น 

340% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้บริษัทมีรายได้จากส่วนงานโฆษณาและ

ภาพยนตร์ในไตรมาส 3/64 มจี�านวน 26.07 ล้านบาท 

ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 21% เนื่องจาก

บริษัทได้มกีารโยกทมีงานบางส่วนไปไว้ในส่วนงานท�า

โฆษณาเกม ขณะทีส่่วนงานด้านภาพยนตร์แอนเิมชัน่

ในไตรมาส 3/64 มรีายได้12.49 ล้านบาท เพิม่ขึน้จาก

ไตรมาส 2/63 เท่ากับ 299% โดยงานด้านแอนิเมชั่น

ยงัมกีารเตบิโตสงู จากตลาด streaming ในตลาดโลก

ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ท้ังนี้ในไตรมาส 3/64 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จาก

ส่วนงานเกมและอินโนเวชั่น 44 % รายได้จากงาน

โฆษณาและภาพยนตร์ 38% และมีรายได้จากส่วน

งานภาพยนตร์แอนิเมชั่น 18 % 

นายธนัช ยังกล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัของบรษิทั เมือ่วนัที ่12 พ.ย. 2564 มมีตอินมุตัิ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน จ�านวน 256 ล้านบาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิม 90 ล้านบาท เป็นทุนจดท�าเบียน 

346 ล้านบาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ�านวน 512 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

0.50 บาท

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัท มีแผนที่

จะย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) บริษัทฯ จึงจ�าเป็นต้องมีการ

เพิม่ทนุเพือ่ให้บริษทั มคุีณสมบตัเิป็นไปตามข้อบงัคับ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ก�าหนดให้บรษิทั 

ต้องมีทุนช�าระแล้วไม่ต�่ากว่า 300 ล้านบาท รวมทั้ง

ระดมทุน เพื่อรองรับโอกาสในการลงทุนของบริษัท 

ในอนาคต ซึ่งอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 6 เดือน ถึง 1 

ปีข้างหน้า

YGG ฟอร์มเจ๋งงวด 9 เดือนปี64 

ก�ำไรพุ่ง 108% รุกเพ่ิมทุนล็อตใหญ่ 

ยกระดับหุ้นเข้ำ SET - รองรับธุรกิจขยำยตัว
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ส�าหรบัรายละเอยีดการเพิม่ทนุ บรษิทัจะจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุของบรษิทั จ�านวน 

360 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ใน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า 180 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทยังมีมติ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 1 

(YGG-W1) จ�านวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ในอัตราการใช้สิทธิ 1 ใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ YGG-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจะได้จัดสรรใบส�าคัญแสดง

สิทธิ YGG-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 โดยไม่คิดมูลค่า คิดเป็นทุนจ�านวน 45 ล้านบาท

“บริษัท ก�าหนดให้ใบส�าคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 ในอัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ YGG-W1 มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้นและก�าหนดราคา

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนภายใต้ใบส�าคัญแสดงสิทธิ YGG-W1ท่ีหุ้นละ 12 

บาท โดยบริษัทก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร YGG-W1 ใน

วันที่ 14 ก.พ. 2565” นายธนัช กล่าว

นอกจากนี้บริษัทจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จ�านวน 62 ล้านหุ้น (พาร์ 0.50 บาท) 

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล งวด 9 เดือนปีนี้ (1 ม.ค.-30 ก.ย.

64) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 2.90322581 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นทุน

จดทะเบียนจ�านวน 31 ล้านบาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับ

เงินปันผล ในวันที่ 14 ก.พ. 2565 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

วันที่ 3 มี.ค.2565

นายธนัชกล่าวว่า ภายหลังจากท่ีบริษทั มีการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ บริษัท จะมี

ทุนช�าระแล้วจ�านวน 301 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ที่ก�าหนดให้บริษัท ที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯต้องมีทุนช�าระแล้วไม่

ต�่ากว่า 300 ล้านบาท อย่างไรก็ตามการย้ายจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

(mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังต้องได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 ก.พ. 2565 เวลา 13.00น.ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 256 ล้านบาท และการจัดสรรผู้

ถือหุ้นเดิม รองรับการออกวอร์แรนท์และการจ่าย

YGG ฟอร์มเจ๋งงวด 9 เดือนปี64 

ก�ำไรพุ่ง 108% รุกเพ่ิมทุนล็อตใหญ่ 

ยกระดับหุ้นเข้ำ SET - รองรับธุรกิจขยำยตัว
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บรษิทั มาสเตอร์ แอด จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื MACO หนึง่ในผูน้�าสือ่โฆษณากลางแจ้งที่

มคีวามหลากหลายครอบคลมุพ้ืนท่ีทัว่ประเทศไทย

และในภูมิภาคอาเซียน และบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ YGG ผู้น�าการบริการด้าน 

Visual effect และ 3D animation เกี่ยวกับงาน

โฆษณา ภาพยนตร์ และเกม ทุ่มงบ 200 ล้านบาท

ประกาศจับมือร่วมทุนถือหุ้นสัดส่วน 50:50 สาน

ต่อกลยุทธ์ MATCH ของ BTS Group เพื่อสร้าง

โอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในธุรกิจใหม่ให้

กับกลุ่มบริษัท โดยเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของ

อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่จะเข้ามามีบทบาท

ส�าคัญในโลกอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกม

ออนไลน์ คาดภายใน 3 ปี จะสามารถปล่อยเกม

ใหม่สู่ตลาดได้ 5-7 เกม

ส�าหรับในประเทศไทยอุตสาหกรรมเกมได้รับความ

สนใจเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนักลงทุนทั้ง

รายเลก็และรายใหญ่ ด้วยการสนบัสนนุของรฐับาล

ที่ก่อตั้งสหพันธ์

อีสปอร์ตประเทศไทย (TESF) เพื่อเปลี่ยนเกมเมอร์

ให้กลายเป็นผู้เล่น e-Sports มืออาชีพ ประกอบ

กับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาการเติบโตของเศรษฐกิจ

ดิจิทัลได้หนุนการเติบโตของตลาดเกมในประเทศ

ส่งผลให้อุตสาหกรรมเกมเติบโตอย่างรวดเร็วราว 

15% ต่อปี มาอยู่ที่ราว 900 ล้านเหรียญดอลลาร์

สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของเกมบนมือถือ 

โดยในประเทศไทยรวมถงึในภูมภิาคอาเซียนและท่ัว

โลกเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง เน่ืองจากการ

เล่นเกมในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่าน

โทรศพัท์มอืถอืท่ีท�าให้เล่นได้ทุกท่ีทุกเวลา จงึส่งผล

ให้อุตสาหกรรมเกมมีแนวโน้มเติบโตขึ้นได้อีกมาก

ในอนาคต นอกจากนี้การเติบโตดังกล่าวยังได้รับ

แรงสนับสนุนจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายขึ้น 

การเพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟน เกมโซเชียลมีเดีย และ

ความสนใจใน e-Sports ทั้งนี้อุตสาหกรรมเกมใน

ตลาดเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้มมีลูค่าสงูถงึ 4.4 พนั

ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเกมเมอร์ถึง 67% ของ

ประชากรออนไลน์ทั้งหมด 

ด้วยเหตุนี้ภายหลังจาก BTS Group ได้เข้าลงทุน

เชิงกลยุทธ์ใน YGG โดยปัจจุบันมีสัดส่วนการถือ

หุ้นอยู่ที่ 9.09% ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2020 ที่ผ่าน

มา และได้มองหาโอกาสในการสร้างและผนึกก�าลัง

ทีม่ศีกัยภาพระหว่างบรษิทัในเครอืมาเป็นพนัธมติร

ร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ให้เกิดขึ้นตามแผนการที่

วางไว้ นีจ่งึเป็นท่ีมาของการร่วมทนุระหว่าง MACO 

และ YGG โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าส�าหรับทั้ง

สองบริษัท อย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพของตลาด

เกมในประเทศไทยและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การ

ตัดสินใจร่วมทุนระหว่างทั้งสองบริษัทน้ัน มีเป้า

หมายหลักคือเพื่อด�าเนินธุรกิจ Game Publishing 

ซึ่งมีจุดหมายปลายทางที่ส�าคัญคือการไปสู่ฐานะ

ผู ้พัฒนาเกม คือภารกิจภายใต้บริษัทร่วมทุนนี้   

MACO และYGG จะวางต�าแหน่งตัวเองเป็นผู้เผย

แพร่ และน�าเข้าเกมในประเทศไทยและเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ ร่วมกับการเป็นผู้พัฒนาเกม ไปจนถึง

การให้บรกิารลูกค้าภายในประเทศ ทัง้ยงัให้บริการ

ด้านการตลาดส�าหรบันกัพฒันาเกมด้วย  ซึง่ความ

ร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นบนอีโคซิสเต็มของเกมและขับ

เคลือ่นอตุสาหกรรมเกมไทยให้เตบิโตไปสูต่ลาดโลก

MACO-YGG ร่วมทุน

ลุยธุรกิจดิจิทัลคอนเทนค์ - เกมออนไลน์ 

คำดภำยใน 3 ปีล่อยเกมใหม่ 5-7 เกม
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คุณธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
อิก๊ดราซิล กรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) (YGG) เผยว่า “ท้ัง 2 บรษิทั

จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่แต่ละฝ่ายมีเพื่อสร้างการท�างานที่มีศักยภาพ

ร่วมกันกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง BTSG, VGI, PlanB, Rabbit รวม

ถึง Zipmex ร่วมด้วยซึ่ง MACO จะเข้ามาช่วยเติมเต็มอีโคซิสเต็มของเกม

ตั้งแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มของ YGG เพื่อน�าเข้าและเผยแพร่เกมใหม่ใน

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการโปรโมทเกมต่างๆ ผ่าน

แพลตฟอร์มโฆษณา ซึ่งนับเป็นจุดแข็งส�าคัญของ MACO ,VGI และ PlanB 

อยู่แล้วในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

เวียดนาม ซึ่งเป็นตลาดที่เติบโตเร็วเป็นอย่างมากในภูมิภาคอีกด้วย  ยิ่งไป

กว่านั้นเรายังมีความคาดหวังที่ผสานความร่วมมือด้านดิจิทัลร่วมกับกลุ่ม 

Jaymart ในส่วนของเทคโนโลยีทางการเงินหรือ Crypto Digital Token 

ที่อาจจะต่อยอดไปด้วยกันได้ในอนาคต โดยภายหลังการลงนามของทั้ง 2 

บริษัท ทาง YGG จะเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปศึกษาตลาดเกม

และคดัเลือกเกมทีน่่าสนใจส�าหรบัน�าเข้ามาจัดจ�าหน่ายในระเทศไทย ซึง่นับ

เป็นการเดนิหน้าท�าภารกจิเป็นโปรเจกต์แรกทนัทหีลงัจากการประกาศร่วม

เป็นพันธมิตร”

“ปัจจุบนัจ�านวนผู้คนทีส่ามารถเข้าถงึอนิเทอร์เนต็และสมาร์ทโฟน เพิม่มาก

ขึ้นเร่ือยๆ ควบคู่ไปกับกระแสดิจิทัลท่ีก�าลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

จากทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมบนมือถือ การเป็นพันธมิตรกับ YGG 

จะช่วยให้กจิการร่วมค้าสามารถใช้ประโยชน์จากการเชือ่มต่อของประชากร

ออนไลน์ตลอดจนประสบการณ์ในการผลิตและเผยแพร่เกมประสบความ

ส�าเร็จ ซึ่งหลังจากการปรับลดบทบาทของธุรกิจสื่อนอกบ้านแบบดั้งเดิม

แล้ว MACO จะมุ่งสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเราคาดว่า 

จะเป็นเทรนด์ของธุรกิจในโลกอนาคต โดยเฉพาะตลาดเกมโลกที่คาดว่าจะ

มีมูลค่าเกิน 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐในอีก 3 ปีข้างหน้า” คุณ พุน ฉง 
กิต ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ MACO กล่าวเพิ่มเติม

MACO-YGG ร่วมทุน

ลุยธุรกิจดิจิทัลคอนเทนค์ - เกมออนไลน์ 

คำดภำยใน 3 ปีล่อยเกมใหม่ 5-7 เกม
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บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

META ผู้ด�าเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย โดยนาย 
ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิาร เผยความคบืหน้าการด�าเนนิงาน

ของแต่ละธุรกิจภายใต้เครือ META ที่ทุกงานก�าลัง

อยู่ในช่วงไฟแรง

โดยปัจจบุนัแม้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 ในประเทศเมียนมา ยังคงมียอดพุ่งสูง

แต่โรงไฟฟ้ามินบู ได้รับหนังสืออนุญาตอย่างเป็น

ทางการจากรัฐบาลประเทศเมียนมาให้สามารถ

กลับมาด�าเนินงานได้เป็นกรณีพิเศษ ท�าให้การ

ขนส่งอุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างและการเดินทาง

เข้าออกประเทศของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกลับ

มาด�าเนินได้อย่างปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ทางโครงการ

สามารถก่อสร้างต่อและเร่งจ�าหน่ายไฟฟ้าสู่ภมูภิาค

ต่างๆของประเทศได้อย่างตามแผน ซึ่งขณะน้ีโรง

ไฟฟ้ามนิบเูฟสที ่2-3-4 กลบัมาด�าเนนิการก่อสร้าง

อย่างเต็มก�าลังแล้ว

นอกจากด�าเนินธุรกิจ ‘โรงไฟฟ้ามินบู’ ในประเทศ

เมียนมาแล้วล่าสุด META รุกสู่ธุรกิจการเงินโดย

ส่งบริษัทย่อยเข้าลงทุนในบริษัท Pico Solution 

Thailand (PICOTH) ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อพิโก

ไฟแนนซ์คว้าแบรนด์ “Pico เงินด่วน” ผู้ให้บริการ

ปล่อยสนิเชือ่รายบคุคลแบบไม่มหีลักประกนัท่ีได้รบั

การสนับสนุนจากภาครฐัมาไว้ภายใต้กลุม่ธุรกิจการ

เงินของบริษัท โดยบริษัทย่อยของ META ‘บริษัท 

โนว่า เอเชีย จ�ากัด’ เข้าถือหุ้น 85% เมื่อวันที่ 1 

ตุลาคม 2564 นั้นรับรู้รายได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่

เข้าลงทุน ปัจจุบันมี asset size อยู่ประมาน 130 

ล้านบาทและมีสัดส่วน NPL อยู่ไม่เกิน 3% โดยราย

ได้และก�าไรจะเริ่มบันทึกเข้าในผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 4/2564 เป็นต้นไป

ณ ปัจจุบัน META ถือหุ ้นใน Basic Energy 

Corporation (“BEC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศฟิลิปปินส์ ด�าเนิน

ธุรกิจด้านพลังงาน จ�านวน 107,892,000. หุ้น 

และจ่ายมัดจ�าเพิ่มเติมเพื่อลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทฯ

ดงักล่าวเพิม่เตมิอกีจ�านวน 180,384,497 หุน้ รวม

เป็นจ�านวนการเข้าถือหุ้นทั้งสิ้น 288,276,497 หุ้น 

ในราคาทุนเฉลี่ยโดยรวมประมาณ 0.25 เปโซ /หุ้น 

ซึ่งปัจจุบันหุ้นของ Basic Energy Corporation 

(“BEC”) ราคาต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณ 0.69 เปโซ /

หุ้น (ราคาปิดของหุ้น ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 

2564) ท�าให้พอร์ตการลงทนุของบริษทั ณ ปัจจบัุน

มีประมาณการ ก�าไรรอรับรู้จากการถือครองหุ้น

เพ่ือรอรับรู้รายการเข้างบก�าไรขาดทุนสะสม อีก

ราว 81.59 ล้านบาท ทั้งนี้ในระหว่าง ปี 2564(ช่วง

ไตรมาสที่ 2/64) META ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายหุ้น

บางส่วนไปแล้วระหว่างงวด และรบัรูผ้ลก�าไรเข้างบ

ก�าไรขาดทนุสะสม ไปแล้วในไตรมาสที ่2/64 จ�านวน 

36.18 ล้านบาท ดงันัน้หากค�านวนตามราคาหุ้น ณ 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ธุรกรรมการเข้าลงทุน

ใน Basic Energy Corporation (“BEC”) ทัง้ในส่วน

ที่ประมาณการก�าไรรอรับรู้รายการและส่วนที่รับรู้

ก�าไรและปิดเข้าก�าไรสะสมแล้ว ธุรกรรมดังกล่าว

อาจสร้างกระแสเงินสด ที่เป็นก�าไรโดยรวมสูงถึง 

117.77 ล้านบาท

ทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า

มินบูที่เตรียม countdown phase 2 ธุรกิจพิโก้

ไทยแลนด์ที่เป็นแหล่งรายได้ใหม่เพิ่มกระแสเงินสด

ให้กับบริษัท และเงินลงทุนในฟิลิปปินส์ที่ท�าก�าไร 

ทั้งหมดนี้จะสะท้อนออกมาในเชิงบวกให้เห็นอย่าง

ชัดเจนในไตรมาสที่ 4/2564

‘โรงไฟฟ้ำมินบู’ ลุยก่อสร้ำงฉลุย 

บวกจังหวะดี ‘META’เตรียมโชว์ผลงำน 

Turnaround ไตรมำส 4 น้ี
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“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” เผยผลประกอบการ 9 

เดือนแรกของปี 2564 กวาดรายได้รวม 11,794 

ล้าน ทะลุ 84% ของเป้าทั้งปี พร้อมก�าไรสุทธิ 

2,386 ล้าน หลังผลงาน Q3/2564 กวาดรายได้

รวม 4,123 ล้าน และก�าไร 709 ล้าน ไตรมาส 3 

ยอดโอนกรรมสิทธ์ิโตพุ่ง 66% หลังแบ็คล็อกใน

มอืและโครงการพร้อมอยู่ทยอยรบัรูร้ายได้ต่อเนือ่ง 

ขณะที่แคมเปญออนไลน์ยังคงกระตุ้นยอดคอนโด 

คาด Q4/2564 สถานการณ์ตลาดดีข้ึนเป็นล�าดับ 

หลังรัฐคลายล็อกดาวน์ยกเลิกเคอร์ฟิวกรุงเทพฯ-

ปรมิณฑลและผ่อนคลาย LTV หนุนรายได้ทัง้ปีแตะ 

14,000 ล้านตามเป้า

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบ

วงจร เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงาน 9 เดือนแรก

ของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย. 2564) อยูใ่นระดบัทีน่่าพงึ

พอใจ โดยมรีายได้รวมอยูท่ี ่11,794 ล้านบาท เตบิโต

ขึน้ 43% จากช่วงเดยีวกนัของปี 2563 (%YoY) ส่ง

ผลให้รายได้รวมขณะนีค้ดิเป็น 84% ของเป้ารายได้

ทั้งปี 2564 ขณะเดียวกัน มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 2,386 

ล้านบาท เติบโตขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปี 

2563 (%YoY) โดยผลการด�าเนินงานในช่วงไตรมาส 

3/2564 มีรายได้รวมอยู่ที่ 4,123 ล้านบาท และมี

ก�าไรสุทธิที่ 709 ล้านบาท

ทั้งนี้ ยอดโอนกรรมสิทธิ์ของคอนโดมิเนียมและ

บ้านจัดสรรท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้กิจการร่วมค้า (Non-

JV) ในช่วงไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 3,666 ล้านบาท 

เติบโตขึ้นถึง 66% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน

มา เนื่องจากบริษัทได้สร้างรากฐานยอดขายรอรับ

รู้รายได้ (แบ็คล็อก) ไว้อย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ช่วง

ก่อนหน้าตามแผนการเติบโตของบริษัท ท�าให้ใน

ช่วงไตรมาส 3/2564 มีโครงการที่ทยอยรับรู้ราย

ได้เพิ่มเติมต่อเน่ือง ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้จัด

แคมเปญและกิจกรรมทางการตลาด กระตุ้นการ

ตัดสินใจซื้อโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) 

และการโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัด

แคมเปญ 9.9 Origin Condo Fest มหกรรม Live 

ขายคอนโดมิเนียมที่เชิญศิลปินชื่อดังและผู้มีชื่อ

เสียงในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมสร้างสีสัน 

มอบองค์ความรู้ด้านอสังหาฯให้แก่ผู้บริโภคควบคู่

กับการขายคอนโดมิเนียมออนไลน์

“ไตรมาส 3/2564 เป็นไตรมาสทีไ่ม่ง่ายส�าหรบัภาพ

รวมธรุกจิอสังหาริมทรัพย์ เพราะมปัีจจยัภายนอก

หลายอย่างเข้ามาเกีย่วข้อง ท้ังมาตรการปิดแคมป์

คนงานในช่วงต้นไตรมาส ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ

ก่อสร้างและการโอนกรรมสิทธิ์ สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีท�าสถิติรายวันพุ่ง

สูงที่สุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอกแรกและ

มาตรการกึ่งล็อคดาวน์ที่ชะลอการเดินทางเยี่ยม

ชมโครงการของผู้บริโภค อย่างไรก็ดี ออริจิ้นเอง

พยายามวางรากฐานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แข็ง

แรง นบัตัง้แต่เกดิการแพร่ระบาดระลอกแรก ท�าให้

สามารถปรับตัวได้เร็วและยังคงรักษาระดับผลการ

ด�าเนนิงานไว้ได้ภายใต้ความท้าทาย” นายพรีะพงศ์ 

กล่าว

ORI โชว์ผลงำน 9 เดือนปี 2564 

คว้ำก�ำไรทะยำน 2,386 ล้ำน 

ยอดโอนกรรมสิทธิ์โตแกร่ง 66%
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นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ส�าหรับสถานการณ์ในไตรมาส 4/2564 ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเป็นล�าดับจากหลายปัจจัย อาทิ ยอด

ผู้ติดเชื้อใหม่ที่ลดลง การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และมาตรการเคอร์ฟิวในพื้นที่สีแดงเข้ม ส่งผลให้ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น สามารถกลับ

มาประกอบธุรกิจและมีรายได้ ภาพรวมก�าลังซื้อจึงค่อยๆ ดีขึ้น การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ

เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว ปรับเพดานอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) กลับสู่ระดับ 100% จนถึงสิ้นปี 2565 ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความ

มั่นใจและมีขีดความสามารถในการซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น

อีกท้ัง บริษัทได้เตรียมกลยุทธ์กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ ประกอบกับแนวทางในการปรับตัวอย่างต่อเนื่องตลอดไตรมาส 4/2564 โดยช่วงดังกล่าวจะมีโครงการ

สร้างเสร็จใหม่พร้อมทยอยโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มเติม 4 โครงการ ได้แก่ 1.พาร์ค ออริจิ้น พญาไท (PARK ORIGIN Phayathai) 2.นอตติ้ง ฮิลล์ ระยอง (Notting 

Hill Rayong) 3.แกรนด์ บริทาเนีย สุวรรณภูมิ (Grand Britania Suvarnabhumi) 4.บริทาเนีย ติวานนท์ ราชพฤกษ์ (Britania Tiwanon-Ratchapruek) จึง

ท�าให้บริษัทมั่นใจว่าภาพรวมรายได้ปี 2564 จะยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 14,000 ล้านบาท

ส�าหรบับรษิทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ตี ้จ�ากดั (มหาชน) หรอื ORI มโีครงสร้างธรุกจิหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธรุกจิพฒันาท่ีอยูอ่าศยัเพือ่การขาย (Residential 

Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรมาแล้ว 86 โครงการ (ณ สิ้นไตรมาส 3/2564) เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น (PARK ORIGIN) ดิ 

ออริจ้ิน (The Origin) ไนท์บรดิจ์ (KnightsBridge), นอตติง้ ฮลิล์ (Notting Hill), เคนซิงตนั (Kensington), แฮมป์ตนั (Hampton) และ บริทาเนยี (BRITANIA) 

รวมมูลค่าโครงการกว่า 137,000 ล้านบาท 2.ธรุกิจทีส่ร้างรายได้ต่อเน่ือง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลกี 3.ธุรกิจ

บริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ และยังมี

วิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบ

วงจร

ORI โชว์ผลงำน 9 เดือนปี 2564 

คว้ำก�ำไรทะยำน 2,386 ล้ำน 

ยอดโอนกรรมสิทธิ์โตแกร่ง 66%
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‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON เผยผลด�าเนิน

งานไตรมาส 3/64 มีรายได้จากการขาย 691 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ 3.8% และมกี�าไรสุทธ ิ9 ล้านบาท และ

งวด 9 เดือนมีรายได้จากการขาย 2,038 ล้านบาท 

มีก�าไรสุทธิ 92 ล้านบาท มองพฤติกรรมผู้บริโภค

เปลี่ยนช่วงโควิด-19 หันมาเลือกซื้อสินค้าเพ่ือ

น�าไปประกอบอาหารรับประทานเองมากขึ้น เดิน

หน้ากลยุทธ์สร้างยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์

และร้านค้าปลีกดั้งเดิมเพื่อตอบโจทย์ทั้งการดูแล

สุขภาพและลดความเส่ียงการออกนอกบ้าน ดัน

ยอดขายกลุ่มอาหารแปรรูปเติบโต

นายจรัสภล รุจิราโสภณ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อม
รับประทาน (RTE-QSR) บริษัท 
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SORKON ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหาร

แปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทย เปิดเผยถึง

ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มี

รายได้จากการขาย 691 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่ม

ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป

เป็นอย่างมาก หลังต้องเผชิญต่อสถานการณ์การ

แพร่ระบาดโควิด-19 มาเป็นเวลานาน หันมาเลือก

ซื้อสินค้าเพื่อน�าไปประกอบอาหารรับประทานเอง

มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ท้ังการดูแลสุขภาพและลด

ความเสีย่งการออกนอกบ้าน ส่งผลให้ไตรมาส 3/64 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในกลุ่มอาหารแปรรูป

จากเน้ือสกุร ซ่ึงมสัีดส่วน 54% ของรายได้จากการ

ขาย เพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน ส่วนกลุ่มอาหารทะเลแปรรปูทีม่สีดัส่วนราย

ได้ 35% ของรายได้จากการขาย เพิม่ขึน้ 3.6% จาก

ตลาดส่งออกเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีก�าไร

สทุธส่ิวนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในไตรมาส 

3/2564 ท�าได้ 9 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้ผลขาดทุนจาก

การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขายของสินทรัพย์ชีวภาพ 18 ล้านบาท เนื่องจาก

ราคาตลาดสุกรช่วงปลายเดือนกันยายนลดต�่าลง

อย่างมาก

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับ

ประทาน (RTE-QSR) SORKON กล่าวเพ่ิมเตมิ

ว่า ในช่วงที่เหลือของปี คาดว่าหลังการ

คลายล็อกดาวน์ สถานการณ์ทาง

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ก�าลังซื้อจะ

ค่อย ๆ  กลบัมา ดงันัน้บรษิทัฯ ยงั

คงมุ่งเน้นการขยายช่องทางจัด

จ�าหน่ายผ่านกลุ่มร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional 

Trade) และช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายฐานลูกค้า

และเข้ากบัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าท่ีเปลีย่นไป

ของผูบ้ริโภค ท้ังนีธ้รุกจิร้านอาหาร ท�าการเปิดขาย

ได้เพียงช่องทางเดลิเวอรี่เป็นหลักตลอดระยะเวลา

ช่วงการแพร่ระบาด ประกอบกับการปิดร้านบาง

สาขา อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างเตรยีมปรบั

โฉมร้านข้าวขาหมูยูนนาน และร้านแซ่บ คลาสสิค 

โดยเน้นการขยายสาขาในโมเดลการซื้อกลับบ้าน

ไปรับประทานและการสั่งผ่านเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึ้น 

โดยผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเค

ชันออนไลน์ อาทิ Grab, Line Man, Food panda 

และ Robinhood รวมถึงได้ขยายช่องทางออนไลน์

ผ่านผู้ให้บริการแอปพลิเคชันชั้นน�า เช่น เว็บไซต์ 

E-Commerce (shop.sorkon.co.th) และขายผ่าน

แพลตฟอร์ม Online Market Place อย่าง Shopee 

เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของบริษัทฯ 

มากขึ้นอีกด้วย

SORKON เผยผลงำนไตรมำส 3/64 

ท�ำรำยได้ 691 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 3.8% 

เน้นสร้ำงยอดขำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกดั้งเดิมและออนไลน์ 

รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนช่วงโควิด-19
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ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อย่อ KTBSTMR 

นักลงทุนให้การตอบรับอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ผ่านมา ชูศักยภาพทรัพย์สินที่ลงทุนครั้งแรก

ใน 5 โครงการ กระจายตัวหลากหลายประเภท พร้อมจุดเด่นมีหลักประกันในทรัพย์สินที่ลงทุน ตอกย�้าประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปี

แรกที่ 7.02%

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที 
รที แมเนจเมนท์ จ�ากดั ในฐานะผูก่้อตัง้ทรสัต์และผูจ้ดัการกองทรสัต์ของทรสัต์เพือ่การ

ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ หรือ ‘KTBSTMR’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

มีความมั่นใจในศักยภาพกองทรัสต์ KTBSTMR ที่เข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าระยะยาว 

30 ปี ของทรพัย์สนิ 5 โครงการ มลูค่ากองทรสัต์รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 3,015 ล้านบาท คาดได้รบั

ประโยชน์จากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิและการเปิดประเทศ เน่ืองจากมีการลงทุนในทรพัย์สนิ

หลากหลายประเภท โดยเฉพาะคลงัสินค้า ได้แก่ โครงการรชิ แอสเซ็ท, โครงการเอสท ีบางบ่อ 

และ โครงการเอสที บางปะอิน ที่ตั้งอยู่ในท�าเลที่ดีเป็นย่านศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการ

ผลิต และสามารถเชื่อมต่อระบบการขนส่งท่ีหลากหลาย ตลอดจนกระจายฐานการผลิตใน

อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงส�านักงานโครงการ ‘ซัมเมอร์ฮับ’ (Summer Hub) และคอมมูนิ

ตี้มอลล์โครงการ ‘ซัมเมอร์ฮิลล์’ (Summer Hill) ที่ตั้งอยู่ในย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็นย่านชุมชุนของที่อยู่อาศัย และส�านักงานที่จะสามารถตอบสนองไลพ์

สไตล์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กองทรัสต์ KTBSTMR จะน�าทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดหาผลประโยชน์ โดยการให้เช่า และ/หรือ การ

ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการให้เช่าหรือให้ใช้พื้นที่ และอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์ฯ ก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทรัสต์และผู้

ถือหน่วยทรัสต์อย่างสูงสุด ทั้งนี้ ได้แต่งตั้ง (1) บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จ�ากัด หรือ “RAC” และ (2) บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติ

กส์ จ�ากัด หรือ “STPL” ให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager) เพื่อด�าเนินการจัดหาผลประโยชน์และบริหารทรัพย์สินที่กองทรัสต์

เข้าลงทุนครั้งแรก

ส�าหรบันโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์ KTBSTMR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไรสทุธิทีป่รบัปรงุแล้วของรอบปีบญัชี แบ่ง

เป็น ประโยชน์ตอบแทนส�าหรับรอบปีบัญชี (Year-End Distribution) และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (Interim Distribution) ในแต่ละไตรมาส 

(หากมี) ไม่เกิน 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับในปีแรก ตามประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้

แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามงบก�าไรขาดทุนตามสมมติฐาน (1 ต.ค. 2564 ถึง 30 ก.ย. 2565) และการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อยู่ที่ร้อยละ 7.02 

กองทรัสต์ ‘KTBSTMR’ ลงสนำมเทรดวันแรก 
นักลงทุนมั่นใจศักยภำพสินทรัพย์ 5 โครงกำร 

ชูประมำณกำรเงินจ่ำยแก่ผู้ถือหน่วยปีแรก 7.02%
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นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ�ากัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหน่วยทรัสต์ เปิดเผยว่า กองทรัสต์ 

KTBSTMR มีจุดเด่นที่แตกต่างจากกองทรัสต์อื่น ๆ คือการลงทุน

ในสินทรัพย์หลากหลายประเภทอุตสาหกรรม โดยแต่ละโครงการมี

ลักษณะที่แตกต่างกันในหลายมิติ ทั้งขนาดโครงการตั้งแต่เล็ก กลาง 

ใหญ่ ตั้งอยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพ มีการออกแบบตัวโครงการและ

จดัสรรพืน้ทีใ่ช้สอยไวเ้ปน็อย่างด ีประกอบกบัมุง่เน้นการจดัหาผู้เช่าที่

มีคุณภาพสูง พร้อมบริหารกลุ่มผู้เช่า (Tenant Mix) ให้กระจายตัวได้

อย่างเหมาะสม ท�าให้เกดิการกระจายความเสีย่งจากผลการด�าเนนิงาน 

นอกจากนี ้ยงัมหีลกัประกนัในทรพัย์สนิทีล่งทุน (สทิธกิารเช่าของกอง

ทรัสต์ฯ) เพื่อป้องกันในกรณีที่ผู้ให้เช่าผิดสัญญากับกองทรัสต์ฯ โดย

หลักประกันที่ผู้ให้เช่าวางประกันให้กับกองทรัสต์ฯ ได้แก่ (1) การจด

ทะเบยีนหลักประกันสิทธกิารเช่าทีดิ่นและจดจ�านองอาคารและสิง่ปลกู

สร้างทรพัย์สนิทีเ่ป็นคอมมนูติีม้อล และส�านกังาน และ (2) การจดจ�า

นองกรรมสิทธิ์ในอาคารและกรรมสิทธิ์ในที่ดินในทรัพย์สินที่เป็นคลัง

สินค้าและโรงงาน เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์

ทั้ง 5 โครงการท่ีได้เข้าลงทุนจะมีผลการด�าเนินงานที่เติบโตอย่างมี

ศักยภาพ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สม�่าเสมอให้แก่นักลงทุนใน

ระยะยาวต่อไป

นายพรเทพ ตังคเศรณี กรรมการ บริษัท ดิสคัฟ
เวอร์ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงนิ เปิดเผย

ว่า กองทรสัต์ KTBSTMR มมีลูค่าการลงทุนครัง้แรก 3,010.50 ล้านบาท ซึง่

ได้รบัการตอบรบัอย่างคกึคกัจากนักลงทุนในช่วงท่ีเสนอขายหน่วยทรสัต์และ

ปิดการจองซ้ือได้อย่างรวดเรว็ เนือ่งจากนกัลงทุนมคีวามเชือ่มัน่ในศกัยภาพ

ของกองทรสัต์และทรพัย์สินในโครงการ ประกอบกบั กลุม่บรษิทั STP&I ได้

ขยายสดัส่วนการเข้าลงทนุในฐานะเจ้าของทรพัย์สนิ (Sponsor) กองทรสัต์ 

KTBSTMR เพ่ิม จากเดมิร้อยละ 5 เป็นไม่เกนิร้อยละ 30 ของมลูค่ากองทรัสต์ 

(จ�านวน 3,015 ล้านบาท) หรือลงทุนได้ในวงเงินรวมกันไม่เกินประมาณ 

904.5 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณ 1.5 ปี หรือจนกว่า KTBSTMR จะ

มกีารเพ่ิมทุนเพือ่ลงทุนซ้ือทรพัย์สินเพิม่เตมิ ถอืเป็นการตอกย�า้ได้เป็นอย่าง

ดว่ีาสินทรพัย์ท่ีอยูภ่ายใต้กองทรสัต์ KTBSTMR จะมศีกัยภาพการเตบิโตของ

รายได้ค่าเช่าต่อเนื่อง และกองทรัสต์มีผลตอบแทนที่ดึงดูดต่อการลงทุน 

พร้อมให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนในการดูแลและบริหารสินทรัพย์ 

เพื่อสร้างรายได้ค่าเช่ามั่นคงต่อเนื่อง

กองทรัสต์ ‘KTBSTMR’ ลงสนำมเทรดวันแรก 
นักลงทุนมั่นใจศักยภำพสินทรัพย์ 5 โครงกำร 

ชูประมำณกำรเงินจ่ำยแก่ผู้ถือหน่วยปีแรก 7.02%
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ttb analytics มองเศรษฐกิจไทยปี 65 ฟื้น

ตวัใกล้ก่อนโควิด คาดเตบิโตท่ี 3.6% จากประมาณ

การ 1% ในปี 64 ด้วยแรงหนุนจากกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวได้เร็ว ส่งออกโตต่อ

เนื่อง และปัจจัยบวกเปิดประเทศดึงนักท่องเที่ยว

ต่างชาติทยอยกลับมา

ttb analytics เผยเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนว

โน้มขยายตัว 3.6% จากทุกองค์ประกอบที่มีแรง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจัยการ

บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวกลับมา

ได้เร็วใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 

ส่วนการลงทุนภาครัฐยังขยายตัวเพิ่มขึ้น การส่ง

ออกเตบิโตต่อเนือ่ง ขณะทีก่ารท่องเทีย่วทยอยฟ้ืน

ตัว และใช้เวลาไม่ต�่ากว่า 2 ปีในการกลับสู่ระดับ

ปกติ

การเปิดประเทศได้เร็ว อัตราการฉีดวัคซีนท่ีเพ่ิม

ขึ้น และแรงกระตุ้นต่อเนื่องจากมาตรการภาค

รัฐ เป็นปัจจัยบวกหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โค้งสุดท้ายของปี ท�าให้จีดีพีในปี 2564 ขยาย

ตัว 1.0% จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 0.3% โดยสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

รายงานเศรษฐกิจไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลง 0.3% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 และลดลง 

1.1% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 (หักผล

ฤดูกาลแล้ว) เป็นผลมาจากวิกฤตโควิด-19 ที่ยัง

คงแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง น�าไปสู่

การใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลกระ

ทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งการ

บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน แม้ยังคงมีแรง

พยุงจากมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ อย่างไรก็

ดี ยังคงได้แรงหนุนต่อเนื่องจากภาคการส่งออก

ที่เติบโต 15.3% ในไตรมาส 3 นี้ และส�าหรับใน

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 ภาคการส่งออกมี

แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจคู่ค้า โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และ

จีน รวมท้ังมีแรงขับเคลื่อนเพิ่มจากการผ่อน

คลายมาตรการลอ็กดาวน์ อตัราการฉดีวคัซนีเพิม่

ขึ้น และการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่

วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึน กอปรกับ

ยังคงมีแรงกระตุ้นจากมาตรการภาครัฐ ขณะ

ที่ สถานการณ์น�้าท่วมในช่วงเดือนกันยายนถึง

ตุลาคม ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรในวงจ�ากัด 

ท�าให้เศรษฐกิจโค้งสุดท้ายของปีมีทิศทางดีขึ้น 

และหนนุภาพรวมเศรษฐกจิไทยทัง้ปี 2564 ขยาย

ตัวที่ 1.0%

ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกด้านมีแรงส่งมาก

ขึ้น ดันเศรษฐกิจไทยปี 2565 โตต่อเนื่องที่ 3.6% 

โดยการเปิดประเทศได้เร็ว การคลายล็อกดาวน์

อย่างต่อเนื่อง และความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน

ที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นปัจจัยบวกส่งผลให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งการบริโภค

และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อ

เนื่องจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคและบรรยากาศ

ทางธุรกิจที่ปรับดีข้ึน ในส่วนของการบริโภคมี

แนวโน้มดีขึ้นในทุกหมวดสินค้า ท�าให้ภาพรวม

การบริโภคฟื้นตัวกลับสู่ระดับก่อนสถานการณ์โค

วิด-19 ได้เร็ว และยังคงมีความต้องการซื้อเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็วในส่วนของสินค้าคงทน หลัง

สถานการณ์โควดิ-19 เริม่มทีศิทางดขีึน้ (pend up 

demand) สะท้อนให้เห็นได้จากยอดขายรถยนต์ใน

เดือนตุลาคม 2564 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สอดรับ

การเปิดประเทศที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้าง

ก�าลังซื้อของผู้บริโภคให้ฟื้นคืนกลับมา รวมทั้ง

สถานการณ์น�้าท่วมที่คลี่คลายในหลายพื้นที่ และ

การเดินหน้าเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่เป็น

ช่วงไฮซีซันจะช่วยให้ดีมานด์รถยนต์ดีขึ้นต่อเนื่อง

ไปจนถึงปี 2565 

ด้านการลงทนุภาคเอกชนมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่

ขึ้น ตามอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว และการส่ง

ออกที่มีแนวโน้มขยายตัว สอดคล้องดัชนีความ

เชื่อมั่นภาคธุรกิจมีทิศทางดีข้ึน รวมทั้งได้รับผล

เชื่อมโยงจากการปรับแผนโครงการลงทุนใน EEC 

ระยะสอง (ปี 2565-2569) เป็นวงเงิน 2.2 ล้าน

ล้านบาท จากระยะแรก 1.7 ล้านล้านบาท ที่มุ่ง

เน้นการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม วิจัยและ

พัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศ โดยมมีลูค่าการลงทนุ 500,000 ล้านบาท

ต่อปี ซึ่งครอบคลุมท้ังส่วนของการลงทุนทั้งใน

โครงสร้างพื้นฐาน ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ

ในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve)

ttb analytics มองเศรษฐกิจไทยปี 65 ฟื้นตัวใกล้ก่อนโควิด 

คำดเติบโตที่ 3.6% จำกประมำณกำร 1% ในปี 64
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ภาคการส่งออกปี 2565 ยังคงเป็นแรงขับ
เคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 
ในหลายประเทศเริ่มคลี่คลาย และอัตราการฉีด
วคัซนีทีค่รอบคลมุมากข้ึน ส่งผลให้กจิกรรมทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่โหมดฟื้นตัว น�าไปสู่ความ
ต้องการสินค้าใกล้เคียงช่วงปกติได้อย่างรวดเรว็ 
กอปรกับเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่า ท�าให้มูลค่า
ส่งออกไทย (รูปเงินดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2565 
คาดว่าจะขยายตวัต่อเนือ่งท่ี 4.5% เทยีบกบักบั
ประมาณการปี 2564 ที่จะโตได้ถึง 15.7% (เป็น
ช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้เร็วประกอบกับผล
ของฐานต�า่ในปี 2563) แต่ตัวเลขส่งออกในระดบั
นี้นับว่าเป็นการขยายตัวที่อยู่ในระดับสูงกว่าปี
ก่อนสถานการณ์โควิด และเป็นการขยายตัวที่
สอดคล้องกบัทศิทางเศรษฐกิจโลกท่ีกลบัสู่ภาวะ
ปกติ รวมทั้งภาวะที่เศรษฐกิจอาจมีแรงกดดัน
จากปัญหาเงนิเฟ้อทีป่รบัสงูขึน้ ซึง่อาจลดทอน
ก�าลังซื้อของผู้บริโภคลง

ส่วนภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป คาดจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติแตะ 
7.5 ล้านคนในปี 2565 ซึ่งยังต�่ากว่าช่วงก่อน
สถานการณ์โควิด-19 มาก โดยเกิดจากปัจจัย
หนุนจากการเปิดประเทศ และสถานการณ์การ
ระบาดโควิด-19 ทั่วโลกเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้
ภาคการท่องเที่ยวมีทิศทางดีขึ้น ทั้งนี้ จ�านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง 2 เดือนสุดท้าย
ของปี 2564 ทยอยเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับ
ต�่าเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่อง

เที่ยวหลักที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยยังคง
ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ ท�าให้
ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งปี 2564 
อยู่ที่ 3 แสนคน และมีแนวโน้มทยอยเพ่ิมข้ึน
เป็น 7.5 ล้านคนในปี 2565 ซ่ึงคิดเป็น 19% ของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคนเมื่อเทียบกับ
ปี 2562 เนื่องจากความกังวลด้านสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศท่ียังคงมีความไม่แน่นอน เห็น
ได้จากการที่หลายประเทศ อาทิ สิงคโปร์ จีน 
และรัสเซียต่างเผชิญกับการระบาดหลังผ่อน
คลายมาตรการ น�าไปสู่การใช้มาตรการจ�ากัด
การเดินทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะจีน จึง
ส่งผลให้การฟื้นตัวในครึ่งแรกของปี 2565 เป็น
ไปได้อย่างจ�ากัด ก่อนจะทยอยกลับมาคึกคัก
มากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 และมีแนว
โน้มเร่งสูงขึ้นในปี 2567 สู่ระดับใกล้เคียงก่อน
การเกิดสถานการณ์โควิด-19

การระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังคงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องติดตาม ความไม่แน่นอนท้ัง
สายพันธุ์ปัจจุบันและสายพันธุ์ที่อาจเกิดใหม่
ในอนาคต อาจเป็นสาเหตุน�าไปสู่การลดทอน
ประสิทธิภาพของวัคซีน อย่างไรก็ดี เชื่อว่า
ประชาชนและภาคธุรกิจจะสามารถปรับตัว
รับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เน่ืองจากทุก
หน่วยงานเร่งอัตราการฉีดวัคซีนสูงขึ้นเป็น
ล�าดบัและมมีาตรการป้องกัน เพือ่ไม่ให้เกดิผลก
ระทบรนุแรง นอกจากนี ้แรงกดดนัอตัราเงนิเฟ้อ
จากราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกอาจมีการปรับ
สูงขึ้น
 
ในด้านตลาดการเงิน ดอกเบ้ียระยะส้ันมีแนว
โน้มทรงตัวต่อไป สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายทีค่าดว่าจะอยูใ่นระดบั 0.50% ไปจนถงึ
ปี 2565 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท่ียังอยู่ใน
ระยะฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 อีกทั้ง
อัตราเงินเฟ้อของไทยยังอยู่
ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 

เม่ือเทียบกับหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศ
ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ คาดว่าผลกระทบจาก
การที่ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายในครึง่หลงัของปี 2565 จะไม่ส่งผลกระ
ทบต่อการตดัสนิใจของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ซึ่งน่าจะยังคงให้น�้าหนักกับต้นทุนการเงินของ
ภาคธุรกิจในระยะฟื้นตัวมากกว่า

นอกจากนี ้ttb analytics ยงัคาดการณ์ว่าค่าเงนิ
บาทอาจผันผวนและมีทิศทางอ่อนค่าลง ขณะ
ที่บอนด์ยีลด์ระยะยาวมีโอกาสปรับสูงขึ้น ท�าให้
สิ้นปี 2565 ค่าเงินบาทมีโอกาสแตะ 34.5 บาท
ต่อดอลลาร์สหรฐั จากปัจจยั ภายนอกทีม่าจาก
การลดการเข้าซื้อสินทรัพย์และการขึ้นดอกเบี้ย
นโยบายในครึ่งหลังปี 2565 ของธนาคารกลาง
สหรัฐฯ และปัจจัยภายในท่ีดุลบัญชีเดินสะพัด
ของไทยอาจจะยังไม่ฟื้นตัวเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่
บอนด์ยีลด์ระยะยาวมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจาก
ความกดดันของพนัธบตัรรฐับาลสหรัฐฯ ในระยะ
ยาว โดยปัจจุบันพันธบัตรรัฐบาลไทย (10Y) มี
อัตราดอกเบีย้อยูท่ี่ 1.90% มโีอกาสปรบัตวัไปได้
ถงึ 2.20% ในปี 2565 เป็นสาเหตสุ�าคญัทีก่ดดนั
ผลตอบแทนการลงทนุในตราสารหนีแ้ละกระทบ
ต้นทุนการกู้ยืมเงินของภาคเอกชน

ttb analytics มองเศรษฐกิจไทยปี 65 ฟื้นตัวใกล้ก่อนโควิด 

คำดเติบโตที่ 3.6% จำกประมำณกำร 1% ในปี 64
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อินไซด์ Business
พาณิชย์เดินหน้าจับมือ 7-Eleven เป็นครั้งแรก

ร่วมขยายช่องทางจ�าหน่าย 

เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกส้ม

TPIPP ต้อนรับคณะผู้บริหาร กรอ. 

และสื่อมวลชน ชมกระบวนการก�าจัดมูลฝอยติดเชื้อ

ในเตาเผาของโรงไฟฟา้

TMILL จัดหา “วัคซีนบูสเตอร์” 
ให้พนักงาน เสริมภูมิต้านโควิด-19

กสิกรไทย จับมือห้างเซ็นทรัล 
ยกทั้งห้างเซ็นทรัลให้ลูกค้าช้อปสินค้าระดับ

พรีเมียมได้ง่ายๆ ที่ K+ market บน K PLUS
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