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'เงินติดล้อ' ตอกย�้ำผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 

3/2564 แข็งแกร่ง ท�ำก�ำไรสุทธิ 813 ล้ำนบำท 

เติบโต 5% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ หลังท�ำรำยได้

จำกดอกเบ้ียเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกพอร์ตสนิเชือ่

ทีเ่ตบิโตขึน้ ส่วนต้นทุนทำงกำรเงินและอัตรำเอน็พี

แอลลดลง จำกกำรออกหุน้กูช้ดุใหม่และกำรปล่อย

สินเช่ืออย่ำงรัดกุม สะท้อนกำรปรับตัวท่ีรวดเร็ว

และโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีรวมถึงรุกขยำยเครือข่ำยสำขำอย่ำงต่อ

เนื่อง วำงเป้ำหมำยเติบโตในไตรมำสสุดท้ำย หลัง

รัฐบำลเปิดประเทศและผ่อนคลำยล็อกดำวน์เพิ่ม

ขึ้น คำดหนุนภำพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัว ส่งผลดีต่อ

ควำมต้องกำรสนิเชือ่และกำรซือ้ประกนัภยัรถ ปลืม้

ลกูค้ำตอบรบัผ่อนจ่ำยประกนัภยัรถด้วยเงนิสด 0% 

สูงสุด 10 เดือน   

นายปิยะศกัดิ ์อกุฤษฎ์นกุลู กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ บริษทั เงนิตดิล้อ จ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่ำ ผลกำรด�ำเนนิงำนไตรมำส 

3/2564 สำมำรถสร้ำงกำรเติบโตที่แข็งแกร่งอย่ำง

ต่อเนื่อง แม้มีควำมท้ำทำยจำกผลกระทบทำง

เศรษฐกิจในช่วงที่มีกำรบังคับใช้มำตรกำรล็อก

ดำวน์ เพื่อยับยั้งกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

อย่ำงไรก็ตำม ตั้งแต่เดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำเริ่ม

เห็นสัญญำณกำรฟื้นตัวที่ดีด้ำนควำมต้องกำรสิน

เชื่อและประกันภัย หลังจำกรัฐบำลเริ่มผ่อนคลำย

มำตรกำรล็อกดำวน์ส่งผลให้สถำนกำรณ์สินเชื่อ

และธุรกิจประกันภัยปรับตัวดีขึ้นเข้ำใกล้ภำวะปกติ 

โดยบริษัทฯ ท�ำรำยได้ไตรมำส 3/2564 อยู่ที่ 2,922 

ล้ำนบำท เติบโต 9% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อน และท�ำก�ำไรสุทธิ 813 ล้ำนบำท เติบโต 5% 

จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

ทั้งน้ี ผลประกอบกำรงวด 9 เดือนแรกของปีนี้มี

อตัรำเตบิโตทีน่่ำพอใจ จำกรำยได้ดอกเบีย้ท่ีเพิม่ขึน้ 

11% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน และเบี้ยประกัน

วินำศภัยเติบโต 44% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ต้นทนุทำงกำรเงนิทีล่ดลงหลงัจำกทีเ่สนอขำยหุน้กู้

ชดุใหม่ซึง่มอีตัรำดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต�ำ่ ส่วนอัตรำ

หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (NPL) ลดลงอยู่ที่ 1.41% 

เทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำท่ี 1.56% ตอกย�้ำถึง

กำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ กำรปรับตัวท่ี

รวดเร็ว และควำมแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ

ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนองค์กร เช่น นวัตกรรม

บัตรติดล้อที่เพิ่มควำมสะดวกแก่ลูกค้ำ 

สำมำรถกดเงินสดจำกวงเงินสิน

เชื่อที่ได้รับอนุมัติผ่ำน

ตู้เอทีเอ็มธนำคำรพำณิชย์ชั้นน�ำที่ให้บริกำรเกือบ 

40,000 ตู้ทั่วประเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีกำร

ออกบัตรไปแล้วกว่ำ 218,000 ใบ ณ สิ้นไตรมำส 3 

ที่ผ่ำนมำ  

ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ รกุขยำยเครอืข่ำยสำขำอย่ำง

ต่อเนือ่งเพือ่เพ่ิมช่องทำงให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ โดย ณ 

สิ้นไตรมำส 3 ที่ผ่ำนมำ มีสำขำเปิดให้บริกำรทั่ว

ประเทศแล้ว 1,260 สำขำ และมุง่เน้นกำรบรหิำรค่ำ

ใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนท่ีมีประสิทธิภำพ สะท้อน

จำกค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนต่อรำยได้ (Cost to 

income) ที่ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไป

ในแนวทำงเดยีวกบัต้นทนุทำงกำรเงนิทีล่ดลง หลงั

จำกบรษิทัฯ เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยเมือ่เดอืนพฤษภำคมทีผ่่ำนมำ โดยได้รบั

กำรเพิม่อันดบัเครดติองค์กรและอนัดับเครดิตหุ้นกู้

ไม่ด้อยสทิธิ ไม่มหีลกัประกนั จำกบรษิทั ทรสิเรทต้ิง 

จ�ำกัด เป็นระดับ A แนวโน้มคงที่หรือ Stable  

TIDLOR โชว์ Q3/64 

ก�ำไรสุทธิสูงสุดใหม่ 813 ล้ำนบำท

โตเพ่ิมข้ึน 5% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

ไตรมำสสุดท้ำยต้ังเป้ำเติบโตต่อเน่ืองหลังเปิดประเทศ
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นำยปิยะศกัดิ ์กล่ำวต่อว่ำ บรษิทัฯ วำงเป้ำหมำยผลกัดนัผลกำรด�ำเนนิงำนเตบิโตในไตรมำสสดุท้ำย ทัง้ในส่วนของธรุกจิสนิเชือ่จ�ำน�ำทะเบยีนรถทีเ่ป็นผูน้�ำตลำด

และกำรขยำยธรุกจินำยหน้ำประกนัภยั รวมถงึขยำยเครอืสำขำในปีนีเ้พิม่ขึน้เป็นประมำณ 1,285 สำขำ เพือ่เข้ำถงึกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยได้ดยีิง่ขึน้ โดยคำดว่ำกำร

เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติและกำรพิจำรณำผ่อนคลำยมำตรกำรล็อกดำวน์เพิ่มเติม จะส่งผลดีต่อภำพรวมเศรษฐกิจและควำมต้องกำรใช้สินเชื่อของ

ผูป้ระกอบกำรรำยย่อยในภำคธรุกจิต่ำงๆ เพ่ือเสริมสภำพคล่องหรือเตรยีมพร้อมลงทุนเพือ่รบัโอกำสจำกเศรษฐกิจฟ้ืนตวั และกำรซ้ือประกนัรถเพือ่รองรบักำร

เดินทำง โดยนับจำกวันที่ 1 ตุลำคม 2564 ลูกค้ำที่ซื้อประกันภัยรถด้วยเงินสดจำก 16 บริษัทชั้นน�ำ สำมำรถผ่อนช�ำระประกันติดล้อ 0% สูงสุด 10 เดือน จำก

เดิม 6 เดือน (ผ่อนจ่ำยเท่ำกันทุกงวด) และให้ควำมคุ้มครองทันทีเมื่อเริ่มจ่ำยประกันงวดแรก ซึ่งได้รับกำรตอบรับที่ดี จำกจ�ำนวนลูกค้ำที่เพิ่มสัดส่วนในกำรซื้อ

ประกันภัยชั้น 1 ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อเบี้ยประกันภัยในเดือนตุลำคมที่ผ่ำนมำมีอัตรำเติบโตจำกเดือนก่อนหน้ำ  

"แม้ที่ผ่ำนมำประเทศไทยประสบปัญหำด้ำนเศรษฐกิจจำก COVID-19 แต่เงินติดล้อสำมำรถผ่ำนพ้นมำได้เป็นอย่ำงดี ท�ำให้เรำยิ่งมั่นใจว่ำกำรขับเคลื่อนองค์กร

ด้วยนวตักรรม กำรใช้เทคโนโลยเีพือ่เพ่ิมศกัยภำพกำรให้บรกิำรและเข้ำถงึลกูค้ำได้อย่ำงครอบคลมุ รวมถงึประสบกำรณ์ด�ำเนนิธรุกจิและควำมเข้ำใจลกูค้ำอย่ำง

ลึกซึ้ง จะท�ำให้เรำสำมำรถฝ่ำฟันวิกฤตเศรษฐกิจต่อจำกนี้และเติบโตอย่ำงมั่นคงยั่งยืน พร้อมรับมือกำรแข่งขันในอนำคต" นำยปิยะศักดิ์ กล่ำว

TIDLOR โชว์ Q3/64 

ก�ำไรสุทธิสูงสุดใหม่ 813 ล้ำนบำท

โตเพ่ิมข้ึน 5% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

ไตรมำสสุดท้ำยต้ังเป้ำเติบโตต่อเน่ืองหลังเปิดประเทศ
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SUPER โชว์ฟอร์มเจ๋ ผลงำนงวดไตรมำส 3/64  ก�ำไร

พุ่ง 586.4ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 10.3% จำกงวด

เดยีวกันของปีก่อน ส่วนรำยได้รวมแตะ 2,035.9 ล้ำน

บำท  ผลจำกกำรทยอยรับรู้รำยได้โครงกำรโรงไฟฟ้ำ

ในมือรวม 1,536.32 เมกะวัตต์ ขณะท่ีบอร์ดอนุมัติ

ส่ง"ซุปเปอร์ โซล่ำร์ เอนเนอร์ยี" เพิ่มสัดส่วนกำร

ลงทุนหุ้นของบริษัท พำวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ำกัด จำกสัดส่วนถือหุ้น 51% เป็น 99%  

ฟำกซีอีโอ "จอมทรัพย์ โลจำยะ" ระบุโค้งสุดท้ำยปีนี้ 

ประเมินผลงำนสดใส  โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม

ในเวียดนำม 30 เมกะวัตต์ พร้อม COD

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ เอน
เนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SUPER เปิดเผยว่ำผลกำรด�ำเนินงำนของ

กลุ่มบริษัทในงวดไตรมำส 3/64 (ส้ินสุดวันที่ 30 

กนัยำยน 2564) มรีำยได้รวม 2,035.9 ล้ำนบำท เพิม่

ขึ้น 384.7 ล้ำนบำท หรือ 23.3% เทียบงวดเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีรำยได้รวม 1,651.2 ล้ำนบำท  มีก�ำไร

สุทธิ 586.4 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 54.8 ล้ำนบำท หรือ 

10.3% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 

531.6 ล้ำนบำท

ส�ำหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรำยได้

รวม 6,456.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1,529.2 ล้ำนบำท 

หรือ 31.0% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรำยได้

รวม 4,927.7 ล้ำนบำท มีก�ำไรสุทธิ 2,499.6 ล้ำน

บำท เพิม่ขึน้ 973.6 ล้ำนบำท หรือ 63.8% เทยีบงวด

เดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 1,526.0 ล้ำนบำท

ผลกำรด�ำเนินงำนของ SUPER มีกำรเติบโตอย่ำง

แขง็แกร่ง เนือ่งจำกกำรทยอยรบัรูร้ำยได้จำกโครงกำร

โรงไฟฟ้ำในพอร์ตทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งมี

ก�ำลังกำรผลิตรวมอยู่ที่ 1,536.32 เมกะวัตต์ เช่น 

โครงกำรโซลำร์ฟำร์มฯในประเทศเวียดนำม ขนำด

ก�ำลังกำรผลิตติดตั้งรวม 550 เมกะวัตต์ ซึ่งขำยไฟ

เข้ำระบบเชิงพำณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้ว รวมถึง

โครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะ และโครงกำรต่ำงๆของกลุ่ม

บริษทั ส่งผลให้ก�ำลงักำรผลติไฟฟ้ำในมอืเพิม่ขึน้ และ

สนับสนุนกำรเติบโตที่ดีทั้งในส่วนรำยได้ และก�ำไร

ล่ำสุด บริษัทฯได้เริ่มเดินเครื่องจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิง

พำณิชย์ (COD) ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 

(วินด์ฟำร์ม)ในประเทศเวียดนำม ภำยใต้บริษัทย่อย

ของ บริษัท ซุปเปอร์ วินด์ เอนเนอร์ยี จ�ำกัด (SWE) 

จ�ำนวน 1 โครงกำร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมบน

บก (Onshore) ที่ประเทศเวียดนำม ขนำดก�ำลัง

กำรผลิตติดตั้ง 50 เมกะวัตต์ และเตรียม COD อีก 

1 โครงกำร ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมในทะเล 

(Offshore) ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 30 เมกะวัตต์ 

โดยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส�ำคัญในช่วงไตรมำส 4 

ของปีนี้ 

นอกจำกนี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯเมื่อ

วันที่ 15 พฤศจิกำยน 2564 อนุมัติให้บริษัท ซุปเปอร์ 

โซล่ำร์ เอนเนอร์ยี จ�ำกัด ("SSE") ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของ SUPER เข้ำซื้อหุ้นสำมัญใน บริษัท พำวเวอร์ 

เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ("PTI") ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยของบริษัท ผู้ถือหุ้นเดิมใน PTI จ�ำนวน 

4,607,449 หุ้น คิดเป็น 50.996% ของจ�ำนวนหุ้น

ทั้งหมด ซึ่งภำยหลังกำรเข้ำท�ำรำยกำรจะท�ำให้ SSE 

ถอืหุ้นใน PTI เพิม่ข้ึนจำกเดมิ 49.00% เป็น 99.996% 

และท�ำให้ SSE มีสิทธิในกำรออกเสียงและได้รับ

เงินปันผลเพิ่มขึ้นจำกเดิม 51.38% เป็น 99.996%

รวมทั้งอนุมัติกำรจัดตั้งบริษัทย่อยห่งใหม่ บริษัท 

ซปุเปอร์ โซล่ำร์ ไฮบริด จ�ำกดั  (Super Solar Hybrid 

Company Limited) ผลิตและจ�ำหน่ำยกระแสไฟฟ้ำ

จำกพลังงำนทดแทน โดยตั้งเป้ำจะเป็นโรงไฟฟ้ำไฮ

บริดแห่งแรกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

"ส�ำหรับ SUPER ต้ังเป้ำหมำยทีจ่ะเพิม่ก�ำลังกำรผลิต

รวมให้ไปแตะระดับ 1,900 – 2,000 เมกะวัตต์ภำยใน

ปี 2565 และมีรำยได้เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด รวมทั้ง

กำรมแีหล่งรำยได้ระยะยำว ผลกัดนัธรุกิจเตบิโตอย่ำง

แขง็แกร่ง และยัง่ยนื ซึง่จะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทน

ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ตลอดจนยังแสวงหำกำรลงทุนใน

ธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภำพกำรเติบโตต่อยอดธุรกิจใน

ปัจจุบัน" นำยจอมทรัพย์กล่ำวในที่สุด

SUPER ฟอร์มดี! Q3/64 

ก�ำไร 586.4 ลบ. เดินหน้ำรับรู้รำยได้โรงไฟฟ้ำ

ก�ำลังผลิตรวม 1,536 MW
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นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ 
บริษทั เอเอม็อาร์ เอเซยี จ�ากดั (มหาชน) 
(AMR) เปิดเผยว่ำ เดอืนธนัวำคมนี ้บรษิทัฯจะมกีำร

ประชุมสรุปแผนงำน แผนธุรกิจในปี2565 โดยเบื้อง

ต้น บริษัทฯจะให้ควำมส�ำคัญกับ“คำร์บอนฟุตพรินต์

ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization 

: CFO)” โดยมแีผนทีจ่ะลงทุนในธรุกจิพลังงำนสะอำด 

คำดว่ำ จะได้เห็นควำมชัดเจนในไตรมำสแรกปี2565

"เบ้ืองต้น คำดว่ำปีหน้ำ AMR จะมีรำยได้มำกกว่ำ 

2,000 ล้ำนบำทหรือเติบโต 40% จำกปี2564"นำย

มำรุตกล่ำวและว่ำ ในเดือนนี้หรือเดือนหน้ำ เบื้องต้น 

คำดว่ำจะมีงำนในมือเพิ่มอีกประมำณ 700 ล้ำนบำท 

รวมเป็น 2,000 ล้ำนบำท จำกปัจจุบัน 1,300 ล้ำน

บำท

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้ตั้งเป้ำหมำยจะมีรำยได้

ประจ�ำเพิ่มเป็น20% ในปี2566 จำกปัจจุบันหรือปีนี้ 

มี 5%

ก่อนหน้ำนีน้ำยมำรตุ ศริโิก กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษัิท 

เอเอ็มอำร์ เอเซีย จ�ำกัด (มหำชน) (AMR) เปิดเผย

ว่ำผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในไตรมำส 3/64 

มีรำยได้รวม 462.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.6% จำก

ไตรมำสก่อนหน้ำ เนื่องจำกภำพรวมกำรบริหำรงำน

โครงกำรมกีำรรับรูร้ำยได้ในอัตรำควำมส�ำเร็จทีสู่งข้ึน

เมื่อเปรียบเทียบกับ 2 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ และมีก�ำไร

สุทธิในไตรมำส 3/64 จ�ำนวน 69.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 

39.2% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ และคิดเป็นอัตรำก�ำไร

สุทธิ 15.1% เป็นผลจำกก�ำไรขั้นต้นที่ปรับสูงขึ้นจำก

กำรบริหำรต้นทุนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น

ส�ำหรับงวด 9 เดือนปี 2564 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 

149.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 5.4% จำกปีก่อน โดยเป็น

ผลจำกควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูง

ขึน้เป็น 29.6% จำกอตัรำ 22.4% ในช่วงเวลำเดยีวกัน

ของปีก่อน และยงัสำมำรถลดต้นทนุคงทีข่องธรุกจิลง

ในอัตรำ 2.5% เมื่อเทียบจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี

ก่อน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 

2,302.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 708.7 ล้ำนบำท เทียบกับ 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 สำเหตุหลกัมำจำกเงนิสด

และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ 748.4 ล้ำนบำท 

จำกกำรออกจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชน

ครั้งแรก โดยอัตรำส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อ

สินทรัพย์รวมคิดเป็น 86.1% หนี้สินรวมจ�ำนวน 

900.8 ล้ำนบำท ลดลง 179.6 ล้ำนบำท เนื่องจำก

หนี้สินหมุนเวียนจำกกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีลดลง อำทิ 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและหนี้สินที่เกิดจำกงำนโครงกำร

กรรมกำรผู้จัดกำร AMR กล่ำวต่อในช่วงท้ำยว่ำ ช่วง

ที่เหลือของปีนี้บริษัทฯ มีโอกำสคว้ำงำนใหม่เพิ่ม

เติมอีก เนื่องจำกช่วงก่อนหน้ำได้ยื่นประมูลงำนวำง

ระบบหลำยโครงกำรของทัง้ภำครัฐและเอกชน มลูค่ำ

โครงกำรรวมกว่ำ 3,000 กว่ำล้ำนบำท เช่น งำน

วำงระบบสถำนีรถไฟฟ้ำ งำนเปลี่ยนสำยไฟฟ้ำลง

ดิน รวมถึงโครงกำรเกี่ยวกับพลังงำนทดแทน และ

งำนวำงระบบอื่นๆ และยังมีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำง

กำรยื่นประมูล รวมถึงโครงกำรเกี่ยวกับ Smart City 

ที่อยู่ระหว่ำงกำรหำรือร่วมกับหน่วยงำนรัฐ หลัง

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควิด-19 คลี่คลำย เพื่อ

เพิ่มปริมำณงำนในมือรอรับรู้รำยได้ (Backlog) ผลัก

ดันธุรกิจเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง

AMR เผยเดือนหน้ำ สรุปแผนงำนปี65 

เบื้องต้นคำดโกยรำยได้มำกกว่ำ 2พันลบ. 

คำด Q1/65 ได้เห็นควำมชัดเจน

ลงทุนพลังงำนสะอำด

10 www.HoonInside.com 17  November  2021



บมจ.ชัยวัฒนำ แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) อวดงบงวด 9 เดือน มีรำยได้จำกกำร

ขำยและบรกิำร 1,298 ล้ำนบำท ขณะทีม่กี�ำไรสทุธ ิ132 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 221% 

ท�ำสถติสูิงสดุใหม่ อำนสิงส์รบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ ออเดอร์เบำะรถยนต์

โตแกร่ง บิก๊บอส "วรีะพล ไชยธีรัตต์" มัน่ใจโค้งหลงัท�ำผลงำนได้ดต่ีอเนือ่งจำก

แรงหนุน "ธุรกิจเบำะหนัง-โรงไฟฟ้ำ-สกุลฎ์ซี" ดันผลงำนโตแกร่ง

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (CWT) เปิดเผย

ว่ำ ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนในไตรมำส 3/2564 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 

2564) มีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 375 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 37 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 25 ล้ำนบำท หรือ 208% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมี

ก�ำไรสุทธิ 12 ล้ำนบำท

ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนงวด 9 เดอืน บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร 

1,298 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 230 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 21% เทียบช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนมรีำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 1,068 ล้ำนบำท ขณะทีม่กี�ำไรสุทธิ 

132 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 91 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 221% เทียบช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนมีก�ำไรสุทธิ 41 ล้ำนบำท ท�ำสถิติสูงสุดใหม่ และสูงกว่ำตัวเลขทั้งปีของ

ปี 2563 ที่มีก�ำไรสุทธิ 117.03 ล้ำนบำท

"ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ เนือ่งจำกรำยได้จำกกำร

ให้บริกำรฟอกหนงัและรำยได้จำกกำรขำยหนังผนืส�ำหรบัเบำะรถยนต์ทีเ่พิม่ขึน้

ตำมจ�ำนวนผลิตรถตำมรุ่นท่ีได้รบั ส�ำหรับรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำเป็นไปตำม

จ�ำนวนเมกะวตัต์ทีบ่รษิทัได้รบัรวม 14 เมกะวตัต์ และรำยได้จำกกำรขำยเรอืและ

รถโดยสำรขนำดเล็กส�ำหรับไตรมำสนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำกรำยได้อื่น ประกอบ

กับบริษัทมีนโยบำยบริหำรจัดกำรและควบคุมต้นทุนอย่ำงมีประสิทธิภำพอีก

ด้วย"

กรรมกำรผู้จัดกำร CWT กล่ำวอีกว่ำ แนวโน้มผลกำรด�ำเนินงำนในช่วงที่เหลือ

ของปีนี ้คำดว่ำจะเตบิโตอย่ำงแขง็แกร่ง เนือ่งจำกบรษิทัฯ ยงัคงทยอยส่งมอบ

งำนตำมแผน โดยในส่วนของธุรกิจเบำะหนังมีออเดอร์อยู่ในมือแล้ว ขณะที่มี

รำยได้จำกธรุกจิจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำมำอย่ำงสม�ำ่เสมอ และอยูร่ะหว่ำงรอสญัญำ

ซื้อขำยไฟฟ้ำเข้ำมำเพิ่มเติม ส่วนธุรกิจของบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ�ำกัด 

(SKC) ซึ่งเป็นบริษัทฯย่อย มีกำรส่งมอบงำนตำมก�ำหนดที่วำงไว้ ท�ำให้มั่นใจ

ว่ำรำยได้รวมในปีนี้จะสำมำรถเติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่งต่อเนื่องจำกปีก่อน

CWT โชว์ผลงำนท็อปฟอร์ม 9 เดือนแรก

ก�ำไร 132 ลบ. พุ่ง 221% ทุบสถิติใหม่ 

ธุรกิจเบำะหนัง-โรงไฟฟ้ำ-สกุลฎ์ซี หนุน
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นายวทูิร ศลิาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ บริษัท เอส 
แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) 
SNP เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ  คำดว่ำภำพรวมกำร

ด�ำเนินงำนในช่วงไตรมำสท่ี4/64 จะเติบโตรำว 

5-8% หรือท�ำได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจำกสถำนกำรณ์ของกำรแพร่ระบำด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในช่วงนี้คลี่คลำยลงไป

บ้ำงแล้ว ประกอบกบัมกีำรปลดลอ็คดำวน์ สำขำ

ทั้งหมดจึงกลับมำเปิดได้ตำมปกติ ท�ำให้ลูกค้ำ

ส่วนใหญ่กลบัเข้ำมำทำนอำหำรหน้ำร้ำน รวมถงึ

สั่งอำหำรเดลิเวอรี่ไปทำนที่บ้ำนในช่วงเทศกำล

ต่ำงๆด้วย

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ  ได้ตั้งเป้ำหมำยในอนำคต

โดยคำดว่ำภำพรวมกำรด�ำเนนิงำนในปี2565 จะมี

ยอดขำยเติบโตรำว 30% เมื่อเทียบกับปี64 หำก

ไม่มีกำรล็อคดำวน์เหมือนช่วงที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะ

ท�ำให้ทุกสำขำสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ตำมแผน

ปกติ รวมถึงเชื่อว่ำยอดขำยของปีหน้ำจะเติบโต

ขึ้นด้วยแรงหนุนจำกกำรขยำยสำขำที่เพิ่มขึ้น 

ท�ำให้เข้ำถึงผู้บริโภคได้มำกขึ้นตำมไปด้วย

โดยปัจจบุนั บรษิทัฯ มกีำรจดัตัง้หน้ำร้ำนส�ำหรบั

ขนส่งเดลิเวอร์รี่ และจัดส่งหน้ำร้ำนแบบTake 

Away สินค้ำอำหำรและขนมของ S&P ภำยใต้

ชื่อ DelTA (Delivery & Take Away) นอกจำกนี้

ยงัมกีำรปรบัปรงุดไีซน์แพคเกจจิง้ของผลติภณัฑ์

อำหำรให้เหมำะส�ำหรับกำรขนส่งโดยเฉพำะ ไม่

ว่ำจะเป็นอำหำรไทย รวมถึงเค้กปอนด์แช่แข็งที่

ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก นอกจำกนี้ยังมีกำร

ปรบัปรงุแอพลิเคชัน่และหน้ำเพจส�ำหรบัออเดอร์

อำหำรให้มีควำมทันสมัยและกดสั่งซื้อได้สะดวก

สบำยมำกข้ึน รวมถึงมีกำรร่วมมือกับพันธมิตร

ที่ช่วยท�ำให้S&Pสำมำรถขยำยพื้นที่กำรจัดส่งได้

กว้ำงขึ้น ควบคู่ไปกับ 1344 เดลิเวอร์รี่ของSNP 

เอง

โดยในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัทได้ทยอยเปิดDelTaไป

แล้วทั้งหมด 17สำขำ ซ่ึงในไตรมำส4/64 น้ีจะ

ทยอยเร่งเปิดเพิ่มอีก 14สำขำ ซึ่งจะท�ำให้ทั้งปีนี้ 

บริษัทมีสำขำ DelTa รวมทั้งหมดเป็น 31 สำขำ 

ซ่ึงจะกระจำยอยู่ตำมปั๊มน�้ำมัน และคอมมูนิตี้

มอลล์ต่ำงๆ อำทิ โลตัส, บิ๊กซีเดอะมอลล์ในเขต

ปริมณฑล รวมถึงต่ำงจังหวัดด้วย พร้อมทั้งมี

แผนที่จะเปิด Bakery Mart ให้ครบ10แห่งในปีนี้ 

โดยมีคอนเซ็ปต์เป็นร้ำนเบเกอรี่สะดวกซ้ือ รวบ

รวมเบเกอรี่เมนูต่ำงๆ มำไว้ในที่เดียวซ่ึงภำยใน

ร้ำนจะแบ่งเป็นโซนต่ำงๆ เช่น โซน Self-service 

โซนเครื่องดื่มพร้อมดื่ม มีสินค้ำอำหำร Grab & 

Go กลุม่ผลติภณัฑ์ Sausage ทัง้ยงัผสำนบรกิำร

ดจิิทัล เช่น ช�ำระเงนิผ่ำนแอปพลเิคชัน สแกนจ่ำย

ได้เลย ตดิตัง้ Vending Machine โดยทดลองเปิด

สำขำแรกทีอิ่ตัลไทย ก่อนจะขยำยไปยงัโลเคชัน่ที่

มีศักยภำพ

ทัง้นี ้บรษิทัได้วำงเงนิลงทนุทัง้หมดไว้ทีป่ระมำณ 

500 ล้ำนบำท แบ่งเป็น กำรลงทุนเพื่อรองรับ

กำรก่อสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ (Distribution 

Center) ท้ังหมด9 แห่ง เพื่อกระจำยสินค้ำให้

กับสำขำทั้งหมด91 สำขำของบริษัท ซึ่งจะใช้

เงินจ�ำนวน 300 ล้ำนบำท และในส่วนท่ีเหลือ

จะเป็นกำรลงทุนเพื่อใช้รองรับส�ำหรับกำรขยำย

สำขำ และกำรเพ่ิมสำขำเบเกอร์รี่มำร์ท (ร้ำนที่

จ�ำหน่ำยเฉพำะผลิตภัณฑ์เบเกอร์รี่) จ�ำนวน 10 

สำขำ ในปีนี้ 

SNP คำดรำยได้ Q4/64 โต5-8% QOQ  

พร้อมต้ังเป้ำยอดขำยปี65 โต30% 

หำกไม่มีล็อคดำวน์ - แรงหนุนขยำยสำขำ
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ส�ำหรบัเป้ำหมำยและกลยทุธ์ในช่วงท่ีเหลอืของปี2564 บรษัิทยังคงมุ่งม่ันในกำรเป็นทีส่ดุผูน้�ำด้ำนร้ำนอำหำรและร้ำนเบเกอรีใ่นประเทศไทย ผ่ำน 4 กลยทุธ์
ส�ำคัญ คือ 1) Strengthen Dine-in Performance สร้ำงสรรค์เมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของS&P เพื่อให้ลูกค้ำจดจ�ำและเมื่ออยำกทำนเมนูนั้นๆก็จะเลือกมำ
ทำนที่ร้ำนS&P มีคุณภำพอำหำรสูง โภชนำกำรสูง และที่ส�ำคัญคือมีรสชำติอร่อย ซึ่งในปีนี้ เมนู “ข้ำวแช่” ได้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ ของบริษัทซึ่งในช่วงที่
ผ่ำนมำมียอดขำยข้ำวแช่เติบโตถึง3เท่ำเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ

2)Drive Delivery Business เช่นบริกำร1344 เดลิเวอรร์ของบริษัท ที่ได้ท�ำกำรโปรโมทผ่ำนช่องทำงโฆษณำต่ำงๆทั่วกทม.รวมถึงมีกำรเปิดให้ใช้บริกำร
สั่งอำหำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์และแอพลิเคชั่นของS&P แล้วเรียบร้อย ปัจจุบันมียอดขำยคิดเป็นสัดส่วน30% ของกำรสั่งอำหำร1344 Online ซึ่งมอง
ว่ำเบอร์1344 จะกลำยเป็นเบอร์เดลิเวอร์รี่ที่ลูกค้ำเริ่มจดจ�ำได้แล้ว ขณะที่เร็วๆนี้บริษัทจะมีกำรใช้ CRM เข้ำมำช่วยเสริมควำมสำมำรถของดำต้ำเพื่อให้เข้ำ
ถึงและเจำะตลำดกลุ่มลูกค้ำใหม่ๆต่อไปได้ในอนำคต

3)Growth Customers เน้นเรื่องของกำรท�ำ เค้กวันเกิดซึ่งเป็นโปรดักส์ขำยดีตลอดของบริษัท ซึ่งในปีนี้บริษัทจะเน้นกำรท�ำเค้กภำยใต้คอนเซ็ปท์เค้กที่
ทำนทุกวันได้อย่ำงเอร็ดอร่อย เพื่อท�ำให้คนติดภำพแบรนด์S&Pกับขนมเค้กมำกขึ้น รวมถึงกำรขำยสินค้ำผ่ำนรีเทลล์มำกขึ้น โดยเฉพำะซูปเปอร์มำร์เกต

4)Maximize Profits คือกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริหำรงำน ซึ่งในช่วงที่ผ่ำนมำบริษัทก็ท�ำได้มี รวมถึงมีกำรเข้มงวดด้ำนคุณภำพและรำคำของ
ต้นทุนวัตถุดิบเพื่อให้ได้ของท่ีมีคุณภำพดีและรำคำท่ีเหมำะสม รวมถึงกำรปรับปรุงแวร์ Distribution Center ซ่ึงได้ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จไปแล้วในช่วง
ไตรมำส3/64 ที่ผ่ำนมำ

SNP คำดรำยได้ Q4/64 โต5-8% QOQ  

พร้อมต้ังเป้ำยอดขำยปี65 โต30% 

หำกไม่มีล็อคดำวน์ - แรงหนุนขยำยสำขำ
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บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) โชว์ศักยภำพควำม

แข็งแกร่งทำงธุรกิจ โชว์งบ 9 เดือนแรกของปี 

64 โกยรำยได้ 387.08 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 157.10 

ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 74.27 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 

54.18% จำกงวดเดียวกันของปีก่อน รับอำนิสงส์

โควิด ดันผู้บริโภคเข้ำสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ หนุน

รำยได้กำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ โต 76.85% 

และกำรให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

โต 30.44% จำกปีก่อน ด้ำน CFO "สมโภช ทนุตันติ

วงศ์" ส่งสัญญำณบวก มองหำโอกำสในกำรลงทุน

ขยำยธุรกิจต่อเน่ือง ล่ำสุดบอร์ดเคำะจ่ำยปันผล

งวดไตรมำส 3/64อัตรำ 0.15 บำท/หุ้น จ่อ XD วัน

ที ่26 พ.ย.น้ี และจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 15 ธ.ค. 2564      

บริษัท แอดเทค ฮับ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ ADD 

ผู้ด�ำเนินธุรกิจผู้ให้บริกำรระบบสนับสนุนบริกำร

ดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้

บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ แจ้ง

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงงบผลกำร

ด�ำเนินงวด 9 เดือนของปี 2564 ว่ำ บริษัทฯ มีรำย

ได้จำกกำรให้บริกำรรวม เท่ำกับ 387.08 ล้ำนบำท 

เพ่ิมขึ้น 157.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำกำร

เติบโตร้อยละ 68.31 เมื่อเทียบจำกปีก่อนท่ีมีรำย

ได้ 229.98 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 74.27 ล้ำน

บำท เพิ่มขึ้น 26.10 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำ

กำรเติบโตร้อยละ 54.18 เม่ือเทียบจำกปีก่อนท่ีมี

ก�ำไรสุทธิ 48.17 ล้ำนบำท

ขณะที่ผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 3/2564 บริษัทฯ 

มีรำยได้รวมจำกกำรให้บริกำร เท่ำกับ 124.30 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.86 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 

23.21 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.06 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY)

ทั้งนี้ สำเหตุท่ีผลกำรด�ำเนินงำนในงวด 9 เดือน

ปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมำจำก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก

ได้แก่ 1.) ธุรกิจกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ผ่ำน

ช่องทำงโทรคมนำคม ที่มีรำยได้ 333.01 ล้ำนบำท 

หรือเพิ่มขึ้น 76.85% เมื่อเทียบจำกงวดเดียวกัน

ของปีก่อน เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนคู่ค้ำ

ด้ำนกำรตลำดในช่องทำงออนไลน์ซึ่งท�ำให้กำรให้

บริกำรสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ที่มีควำม

หลำกหลำยมำกข้ึน และมกี�ำไรขัน้ต้นจ�ำนวน 90.63 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 34.37 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 

61.09% โดยมอัีตรำก�ำไรข้ันต้นเท่ำกบั 27.22% ลด

ลงจำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมอัีตรำก�ำไรขัน้ต้น

เท่ำกบั 29.88% เน่ืองจำกต้นทุนส่วนแบ่งรำยได้ให้

แก่คูค้่ำด้ำนกำรตลำดในช่องทำงออนไลน์โดยเฉลีย่

มีอัตรำส่วนแบ่งรำยได้ที่สูงขึ้น

2.) ธุรกิจกำรให้บริกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศส�ำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีรำย

ได้ จ�ำนวน 53.81 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 12.56 ล้ำน

บำท หรือเพิ่มขึ้น 30.44% เนื่องจำกบริษัทมีกำร

ให้บริกำรโครงกำรใหม่แก่ลูกค้ำกลุ่มผู้ให้บริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 31.86 

ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 5.02 ล้ำนบำท หรือเพิ่มข้ึน 

18.69% โดยมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับ 59.22% 

ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรำก�ำไรขั้น

ต้นเท่ำกบั 65.08% เนือ่งจำกต้นทนุค่ำบรกิำรคลำ

วด์เซิร์ฟเวอร์และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน

เพิ่มขึ้น และ 3.) ธุรกิจกำรให้บริกำรโฆษณำผ่ำน

อินเทอร์เน็ตส�ำหรับสินค้ำและบริกำร อยู่ท่ี 0.26 

ล้ำนบำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.16 

ล้ำนบำท หรือลดลง 37.66% และมีขำดทุนขั้นต้น 

จ�ำนวน 1.76 ล้ำนบำท

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติจ่ำย

ปันผลงวดไตรมำส 3/2564 (ก.ค.-ก.ย. 2564)  

ในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท คิดเป็นจ�ำนวนเงินท้ัง

สิ้น 24 ล้ำนบำท โดยวันก�ำหนดรำยชื่อผู้มีสิทธิได้

รับปันผล (Record date) วันที่ 29 พฤศจิกำยน 

2564 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 26 

พฤศจกิำยน 2564 เพือ่ด�ำเนนิกำรจ่ำยปันผลในวนั

ที่ 15 ธันวำคม 2564  

ADD โชว์ผลงำน 9 เดือน ก�ำไรพุ่ง 54.18%  

พร้อมเคำะปันผลอัตรำ 0.15 บำท/หุ้น
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นายสมโภช ทนตุนัติวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน บมจ. แอดเทค ฮบั (ADD) เปิดเผยว่ำ บริษทัฯยงัคงตัง้เป้ำอัตรำกำรเติบโต

ของรำยได้รวมในปีนี้ไม่ต�่ำกว่ำ 50% ตำมแผนที่วำงไว้ บนพื้นฐำนกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมโทรคมนำคม โดยมองภำพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ำยของปีนี้ 

บริษัทฯยังคงเดินหน้ำขยำยกำรกำรให้บริกำรทั้งในส่วนของกำรให้บริกำรดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคม รวมถึงกำรให้บริกำร

พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงต่อเนื่อง โดยมองว่ำช่วงปลำยปีนี้ ภำพรวมอุตสำหกรรมจะเริ่มมีกำรฟื้นตัว ซึ่งเป็นอำนิสงส์จำกมำตรกำรคลำยล็อค

ดำวน์ รวมถึงกำรเปิดประเทศ ที่จะเข้ำมำเป็นตัวแปรหลักของกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยให้ผู้บริโภคมีก�ำลังซื้อกลับมำอีกครั้ง 

ประกอบกับเชื่อว่ำ ภำพรวมของตลำดบริกำร Digital ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จำกมูลค่ำตลำดรวมที่ 231,220 ล้ำนบำท แม้ว่ำประเทศไทยจะยังคง

อยู่ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19ก็ตำม แต่ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนเข้ำสู่ยุคดิจิทัลมำกขึ้น ส่งผลให้กำรให้บริกำรออนไลน์ต่ำงๆ เพิ่ม

มำกขึ้นในทุกอุตสำหกรรม รวมถึงกำรลงทุนเครือข่ำย 5G ถือเป็นโครงข่ำยควำมเร็วสูง ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดกำรใช้งำนได้จริงในอนำคต  หนุนให้มีกำร

พัฒนำแพลตฟอร์ม Digital Content ใหม่ๆ ออกมำรองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภค โดยเฉพำะกำรใช้บริกำร Digital Content ในรูปแบบกำรสมัครสมำชิก 

ซึ่งจำกปัจจัยดังกล่ำวเป็นตัวสนับสนุนให้ภำพรวมธุรกิจในอนำคตเติบโตอย่ำงโดดเด่น

ทั้งนี้จำกประเด็นดังกล่ำว ส่งผลให้บริษัทฯเตรียมขยำยงำนด้ำน Content หรือ Solution ใหม่ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสกำรเติบโตตำมกำรขยำยตัวของผู้ให้บริกำร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ผ่ำนกำรเชื่อมโยงไปยังอุตสำหกรรมอื่นๆ รวมถึงมองหำโอกำสในกำรลงทุนขยำยธุรกิจ ซึ่งในเบื้องต้นคำดว่ำจะเห็นควำมชัดเจน

ได้ในช่วงต้นปี 2565 อย่ำงแน่นอน

ADD โชว์ผลงำน 9 เดือน ก�ำไรพุ่ง 54.18%  

พร้อมเคำะปันผลอัตรำ 0.15 บำท/หุ้น
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วิจัยกรุงศรีรำยงำนว่ำ GDP ไตรมำส 3 หด
ตัวน้อยกว่ำคำดที่ -0.3% YoY คำดกิจกรรมทำง
เศรษฐกจิอำจฟ้ืนกลับสูร่ะดบัก่อนกำรระบำดได้เรว็
กว่ำเดิม สภำพัฒน์ฯ รำยงำน GDP ใน 3Q2564 
หดตัว -0.3% YoY จำกขยำยตวั 7.6% ในไตรมำส
ก่อน  ผลกระทบจำกกำรระบำดท่ีรุนแรงของ 
COVID-19 แต่อตัรำกำรตดิลบดงักล่ำวน้อยกว่ำที่
ตลำดและวิจัยกรุงศรีคำดไว้ที่ -1.3% และ -1.1% 
ตำมล�ำดับ เนื่องจำกได้แรงหนุนจำก

· กำรใช้จ่ำยของภำครัฐที่เร่งขึ้น

· มำตรกำรกระตุน้ก�ำลงัซือ้ของประชำชนท�ำให้กำร
บริโภคสินค้ำไม่คงทนในหมวดอำหำรยังเติบโตได้
แม้ภำพรวมกำรบริโภคภำคเอกชนจะหดตัว

· กำรเพิ่มขึ้นของสินค้ำคงคลังในไตรมำสนี้นับว่ำ
มีส่วนส�ำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจ

· กำรส่งออกสินค้ำและบริกำรที่ยังเติบโตต่อ
เนือ่ง โดยเฉพำะกำรส่งออกบรกิำรทีเ่ร่งขึน้จำกค่ำ
บรกิำรขนส่งสนิค้ำทีข่ยำยตัวดตีำมปรมิำณกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศ

อย่ำงไรก็ตำม กำรลงทุนภำครัฐหดตัวแรงจำก
กำรก่อสร้ำงที่ลดลง ส�ำหรับภำคกำรผลิต ผลก
ระทบจำกกำรระบำดที่รุนแรงท�ำให้กำรผลิตบำง
สำขำกลับมำหดตัว ได้แก่ อุตสำหกรรมกำรผลิต 
(-1.4%) และภำคก่อสร้ำง(-4.1%) ขณะที่สำขำ
บรกิำรในส่วนทีพ่กัแรมและร้ำนอำหำรยงัคงหดตวั
ในอตัรำสงูอย่ำงต่อเนือ่ง (-18.7%) อย่ำงไรก็ตำม 
สำขำเกษตรกรรม (+4.3%) และสำขำบริกำรบำง
ส่วนเติบโตดี อำทิ ข้อมูลข่ำวสำรและกำรสื่อสำร 
(+6.8%) กำรเงินและประกันภัย  (+3.5%) ทั้งนี้ 
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทย
ขยำยตัว 1.3% ล่ำสุดสภำพัฒน์ฯ ปรับเพิ่มคำด
กำรณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยำยตัว 1.2% (เดิม
คำด 0.7%-1.2%) และคำดปี 2565 เติบโตที่ 
3.5%-4.5%

วิจัยกรุงศรีเตรียมปรับเพิ่มคำดกำรณ์เศรษฐกิจ
ไทยในปี 2564 และ 2565 โดยมีปัจจัยหนุนจำก

· GDP ไตรมำส 3 หดตัวน้อยกว่ำคำด

· กำรกระจำยวัคซีนที่เร ่งข้ึน ล่ำสุดทำงกำร
ตั้งเป้ำฉีดวัคซีน 100 ล้ำนโดสภำยในสิ้นเดือน
พฤศจิกำยนนี้ (เดิมตั้งเป้ำสิ้นปีนี้) ซึ่งจะช่วยหนุน
กำรฟื้นตัวของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจในประเทศ 
และกำรเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ

· สัญญำณเชิงบวกจำกกำรลงทุนภำคเอกชนที่
อำจได้อำนสิงส์จำกกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิทัง้ใน
ประเทศและกจิกรรมเศรษฐกจิของโลกทีท่ยอยฟ้ืน
ตัวเป็นล�ำดับ

· มำตรกำรสนบัสนนุกำรฟ้ืนตัวทำงเศรษฐกจิจำก
ภำครฐัทีค่ำดว่ำจะยังมบีทบำทส�ำคญั รวมถงึกำร
ด�ำเนนินโยบำยกำรเงนิทีผ่่อนคลำยอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยภำพรวมแล้วกจิกรรมทำงเศรษฐกจิไทย (Thai 
GDP level) มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเหนือระดับก่อน
กำรระบำดได้เร็วกว่ำเดิม 1-2 ไตรมำส (เดิมคำด
ไตรมำส 1/2566)

ในส่วนของ กนง. บ่งชี้ว่ำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ
มำจำกปัจจัยชั่วครำว พร้อมส่งสัญญำณไม่รีบ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้ำ โดยกำรประชุมคณะ
กรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง.) วันที่ 10 
พฤศจิกำยน มีมติเอกฉันท์คงอัตรำดอกเบ้ีย
นโยบำยไว้ท่ี 0.50% ประเมินว่ำเศรษฐกิจไทย
ผ่ำนจุดต�่ำสุดแล้วและเข้ำสู่ช่วงกำรฟื้นตัว จำก
กำรใช้ภำยในประเทศที่ทยอยปรับดีขึ้นตำมกำร
ผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมกำรระบำด กำรเร่ง
กระจำยวัคซีน และตลำดแรงงำนมีแนวโน้มปรับ
ดีขึ้น จึงคำดกำรณ์ว่ำ GDP ปี 2564 และปี 2565 
จะขยำยตวัใกล้เคียงกบัประมำณกำรในกำรประชุม
ครั้งก่อน ขณะท่ีอัตรำเงินเฟ้อทั่วไปคำดว่ำปรับ
เพิ่มขึ้นชั่วครำวจำกรำคำพลังงำนโลกเป็นหลัก 

วจิยักรุงศรีประเมนิว่ำ แม้ควำมเสีย่งต่อกำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกิจของไทยจะลดลง และมีควำมเส่ียง
ด้ำนเงินเฟ้อสูงขึ้น อีกทั้งหลำยประเทศเตรียม
ทยอยปรบัลดกำรผ่อนคลำยนโยบำยกำรเงินกนั
บ้ำงแล้ว แต่ในส่วนของไทยคำดว่ำจะยัง
ไม่มีกำรปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบำย
ในปีหน้ำ เนื่องจำก

· อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปอำจปรับเพิ่มขึ้นในระยะสั้น 

โดยอำจเห็นแตะระดับ 3% ได้ในบำงเดือนของ

ไตรมำส 1/2565 ส่วนหนึ่งมำจำกผลของฐำน

ที่ต�่ำในช่วงต้นปี 2564 แต่จะบรรเทำลงในช่วง

ที่เหลือของปี 2565 สอดคล้องกับมุมมองของ

ธปท. ที่ประเมินว่ำน�้ำมันในตลำดโลกจะเผชิญ

ภำวะอุปทำนส่วนเกิน (excess supply) ตั้งแต่

ไตรมำส 2/2565

· กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีควำมเปรำะบำง

ภำยใต้ควำมไม่แน่นอนโดยเฉพำะกำรฟื้นตัวของ

ภำคท่องเที่ยวไทยที่ยังต้องใช้เวลำกว่ำจะกลับมำ

เท่ำกับช่วงก่อนเกิดกำรระบำด

· จำกถ้อยแถลงของกนง. ที่ยังคงให้น�้ำหนักกับ

กำรสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ  

ชี้ว่ำทำงกำรจะยังด�ำเนินนโยบำยกำรเงินที่ผ่อน

คลำยต่อเนื่อง โดยรวมแล้ว วิจัยกรุงศรีจึงคำด

ว่ำกนง. จะคงอัตรำดอกเบ้ียนโยบำยท่ีระดับต�่ำ

สุดเป็นประวัติกำรณ์ที่ 0.50% อย่ำงน้อยจนถึง

สิ้นปี 2565

วิจัยกรุงศรเีตรียมปรับเพิ่มคำดกำรณ์ GDP ปีนี้และปีหน้ำ 

ด้ำนกนง.ส่งสัญญำณตรึงดอกเบี้ยนโยบำยต่อเนื่อง
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ส�านักงานศูนย์วิจัยและให้ค�าปรึกษา
แห่งมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-
RAC) โดย พ.ต.ต.ดร.ชวนัสถ์ เจนกำร หัวหน้ำ

โครงกำรวิจัย และ ผศ. ดร. สุทธิกร ก่ิงเเก้ว 

ผู ้บริหำรโครงกำรวิจัย ได้เผยผลวิจัย "ภำวะ

เศรษฐกิจและสังคมไทยภำยใต้สถำนกำรณ์กำร

ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ (โควดิ-19) และ

กำรพัฒนำกำรผลิตวัคซีนภำยในประเทศ" โดย

ได้สรุปภำพรวมผลกระทบทำงเศรษฐกิจของไทย

ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โรคโควิด-19 ตลอด 2 ปี

ที่ผ่ำนมำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมใน 

8 ด้ำนส�ำคัญ ได้แก่ หนี้สำธำรณะ หนี้เอกชน หนี้

ครัวเรือน  กำรท่องเที่ยว กำรว่ำงงำน ธุรกิจที่

เลกิกจิกำร โรงงำนอุตสำหกรรม และวถิชีวีติแบบ

ใหม่ พร้อมทั้งคำดกำรณ์ว่ำหำกคนไทยฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 100 ล้ำนโดส ภำยใน

สิ้นปี 2564 ช่วยให้ผู้ติดเชื้อรำยใหม่ลดลงเหลือ

ประมำณ 2,500 คนต่อวัน ส่งผลด้ำนเศรษฐกิจ

คำดว่ำนกัท่องเทีย่วจะเพิม่มำกขึน้เกอืบ 3 แสนคน 

ในไตรมำสที่ 4  และไตรมำส 1 ปี 2565 จ�ำนวน

นักท่องเที่ยวจะสูงขึ้นกว่ำ 1.1 ล้ำนคน ซึ่งจะท�ำให้

เศรษฐกิจของไทยเริ่มกลับมำฟื้นตัว โดยคำด

กำรณ์ว่ำปี 2565 เศรษฐกิจจะขยำยตัว 3.9%[1]

ด้วย

ผศ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้บริหาร
โครงการส�านักงานศูนย์วิจัยและ
ให้ค�าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เปิดเผยถึงผลกำรวิจัยว่ำ จำก

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ตลอด

กว่ำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยได้รับผลกระทบใน

หลำยด้ำนทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจน

ชีวิตควำมเป็นอยู่ของผู้คน เนื่องจำกประเทศไทย

เป็นประเทศที่พึ่งพำรำยได้จำกต่ำงประเทศเป็น

ส่วนใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 

กำรส่งออกสินค้ำและบริกำร และกำรลงทุนจำก

ต่ำงประเทศ จึงเป็นที่มำในกำรศึกษำวิจัยเรื่อง 

"ภำวะเศรษฐกิจและสังคมไทยภำยใต้สถำนกำรณ์

กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (โควิด-19) 

และกำรพัฒนำกำรผลิตวัคซีนภำยในประเทศ" 

ตลอดจนนโยบำยรัฐบำลและแผนกำรรับมือ รวม

ถงึกำรคำดกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและสังคมหลังกำร

ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 และศกึษำประโยชน์

ทำงเศรษฐกิจและควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพระยะ

ยำวจำกกำรมีฐำนกำรผลิตวัคซีนป้องกันโรคโค

วิด-19

จำกกำรศึกษำวิจัยในด้ำนเศรษฐกิจ พบว่ำ กำร

ระบำดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวล

รวมของประเทศ (GDP) ในปี 2563 ลดลง 6.1% 

เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยส่งผลกระทบตั้งแต่

ไตรมำสแรกของปี 2563 เกิดกำรหดตัวของภำค

อตุสำหกรรมและภำคกำรบริกำร โดยเฉพำะสำขำ

ที่พักแรมและบริกำรด้ำนอำหำร และสำขำกำร

ขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำที่หดตัว 36.6% และ 

21% ตำมล�ำดับ นอกจำกนี้ยังท�ำให้ภำคกำรส่ง

ออกหดตัวลงด้วย โดยปี 2563 ลดลง 19.4%[2] 

และยงัพบอกีว่ำส่งผลต่อภำวะเศรษฐกจิและสังคม

ไทยใน 8 ด้ำน ได้แก่

· หนีส้ำธำรณะต่อ GDP ของไทยเพิม่ข้ึนอย่ำงก้ำว

กระโดด ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 51.83% และคำด

ว่ำเพิม่ต่อเน่ืองอกีเป็น 55.59% ในปี 2564 ซึง่ใกล้

ระดบัเพดำนควำมยัง่ยนืทำงกำรคลังเดมิท่ีก�ำหนด

ไว้ไม่เกิน 60% และเข้ำใกล้ระดับเพดำนปัจจุบันที่ 

70% ที่พึ่งปรับเพิ่มขึ้นไม่นำนนี้ [3]

· หนี้เอกชน ซึ่งเป็นกำรกู้ยืม

เงินจำกภำคเอกชนที่

ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน เพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงแรกของ

กำรระบำดของโรคโควิด-19 เพื่อจะให้ธุรกิจกลับ

มำด�ำเนินกำรต่อได้ โดยเฉพำะกำรระบำดระลอก 

3 ในช่วงไตรมำส 2 ของปี 2564 จึงท�ำให้มูลค่ำ

กำรออกตรำสำรหนี้ใหม่เพิ่มขึ้นจำกไตรมำสก่อน 

61.90% และคำดกำรณ์ว่ำครึ่งหลังปี 2564 จะมี

กำรออกตรำสำรหนี้ใหม่อีกกว่ำ 4 แสนล้ำนบำท

· หนี้ครัวเรือน ในช่วงไตรมำสที่ 2 ของปี 2563 

คนไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 13.59 ล้ำนล้ำนบำท 

และเพิ่มต่อเนื่องจนไตรมำสท่ี 1 ในปี 2564 มี

ประมำณ 14.13 ล้ำนล้ำนบำท โดยผู้กู้มีทั้งเพื่อ

อสงัหำรมิทรพัย์ ทีอ่ยูอ่ำศยัและรถยนต์ และกลุ่ม

ผู้กู้เพื่อหมุนเวียนเสริมสภำพคล่องทำงธุรกิจและ

ใช้จ่ำยในชีวิตประจ�ำวัน [5]

· กำรท่องเที่ยว ในปี 2563 รำยได้จำกกำรท่อง

เที่ยวหดตัวลงเหลือเพียง 0.8 ล้ำนล้ำนบำท ลด

ลง 72% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีประมำณ 3 ล้ำน

ล้ำนบำท มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเพียง 6.7 ล้ำน

คน ขณะที่ปี 2562 มีสูงถึง 40 ล้ำนคน[6] โดย

ในเดือนกรกฎำคมที่ผ่ำนมำ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" 

ท�ำให้มีนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำในประเทศ แต่

ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับสถำนกำรณ์

ปกติ 

· กำรว่ำงงำน มีผู้ว่ำงงำนกว่ำ 7 แสนคนตลอด

ช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด ซ่ึงสูงขึ้นจำก

ช่วงก่อนกำรแพร่ระบำดที่มีจ�ำนวนผู้ว่ำงงำน

ประมำณ 3 แสนคน

มธ. ชี้งำนวิจัยระบุ หำกคนไทยได้ฉีดวัคซีนครบ 100 ล้ำนโดส

ภำยในปี 64 เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 
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· ธุรกิจเลิกกิจกำร โดยในปี 2563 มีถึง 20,920 
รำย ทุนจดทะเบียน 91,859 ล้ำนบำท โดยธุรกิจ
ที่เลิกกิจกำรสูงสุดคือ ก่อสร้ำง อสังหำริมทรัพย์ 
และภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร[8]

· โรงงำนอุตสำหกรรม ในปี 2563 มีโรงงำนฯ
ประกอบกิจกำรใหม่ 2,633 โรงงำน เงินลงทุน
รวม 171,054 ล้ำนบำท คนงำน 86,797 คน ซึ่ง
ลดลงกว่ำปีก่อนที่มีโรงงำนฯประกอบกิจกำรใหม่ 
3,175 โรงงำน เงินลงทุนรวม 301,418 ล้ำนบำท 
คนงำน 96,492 คน และมีโรงงำนที่เลิกกิจกำรมี
ทั้งหมด 716 โรงงำน โดยกิจกำรที่มีกำรปิดสูงสุด 
5 อนัดับแรก ได้แก่ ผลติภณัฑ์พลำสติก ผลิตภณัฑ์
จำกพชื ผลติภณัฑ์โลหะ อตุสำหกรรมอำหำร และ
ผลิตภัณฑ์อโลหะ[9]

· กำรเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต กำรเข้ำมำของโรค
โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ประเทศไทยก้ำวสู่สังคม
ไร้เงินสด (Cashless Society) กำรท�ำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรท�ำธุรกิจผ่ำนระบบ
ออนไลน์มำกยิ่งขึ้น และเกิดกำรท�ำงำนและกำร
สื่อสำรในรูปแบบใหม่ๆ อย่ำงกำรท�ำงำนที่บ้ำน 
(Work From Home) ส่งผลให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ขยำยตัวสูงถึง 80% จำกปีก่อนหน้ำ หรือมี
มูลค่ำประมำณ 300,000 ล้ำนบำท ตรงข้ำม
กับมูลค่ำกำรซื้อขำยผ่ำนหน้ำร้ำนที่หดตัวถึง 
11% ในปีเดียวกัน สะท้อนถึงกำรเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมผู้บริโภคอย่ำงชัดเจน รวมถึงกำร
ดูแลใส่ใจสุขภำพทั้งตัวเองและคนรอบข้ำง ลด
กำรปฏิสัมพันธ์ เว้นระยะห่ำงทำงสังคม และใส่
หน้ำกำกอนำมยัจำกผลกระทบทีเ่กดิขึน้ รฐับำลได้
ออกมำตรกำรกำรต่ำง ๆ  เพือ่ควบคมุสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำด พร้อมทั้งออกมำตรกำรทำง

เศรษฐกิจ เช่น โครงกำรคนละครึ่ง เรำชนะ ม.
33 เรำรักกัน ย่ิงใช้ย่ิงได้ เป็นต้น โดยโครงกำร
ต่ำง ๆ ช่วยกระตุ้นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ อีกทั้งได้
มีมำตรกำรในกำรจัดหำวัคซีน โดยเลือกวัคซีน
ป้องกนัโควดิ-19 ของแอสตร้ำเซนเนก้ำ เป็นวคัซีน
แรก และทำงแอสตร้ำเซนเนก้ำเลือกประเทศไทย
เป็นหนึ่งในฐำนกำรผลิตวัคซีนป้องกันโควิด– 19 
ซึ่งผลิตโดยบริษัท สยำมไบโอไซเอนซ์ จ�ำกัด โดย
ภำยในปีนี้รัฐบำลได้เตรียมแผนกำรจัดหำวัคซีน
จำก 3 วัคซีนหลัก คือ แอสตร้ำเซนเนก้ำ ซิโนแวค 
และไฟเซอร์ รวม 127.1 ล้ำนโดส และหำกรวม
วัคซีนทำงเลือกจะเท่ำกับ 179.1 ล้ำนโดส  ตั้งเป้ำ
หมำยกำรฉีดให้ได้ 100 ล้ำนโดส ภำยในส้ินปี 2564 
เพ่ือให้เกดิภมูคิุม้กันหมู ่และเร่งกำรเปิดเมอืงท่อง
เท่ียวต่ำง ๆ  และเปิดประเทศเตม็รูปแบบในระยะต่อ
ไป คำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2565 ไทยจะสำมำรถผลิต
วคัซีนป้องกนัโควดิ-19 รวมกนัประมำณ 260-295 
ล้ำนโดส  เฉพำะของสยำมไบโอไซเอนซ์ที่ผลิตให้
แอสตร้ำเซนเนก้ำสำมำรถผลิตได้ประมำณ 185-
200 ล้ำนโดสต่อปี โดยมีกำรจัดสรรวัคซีนให้กับ
ประเทศไทย 1 ใน 3 และอีก 2 ใน 3 ถูก  ส่งมอบ
ให้ประเทศในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
ประเทศใกล้เคียง 

"หำกคนไทยได้รับกำรฉีดวัคซีนได้ตำมเป้ำคือ 
70% ของประชำกร หรือ 100 ล้ำนโดส จะเกิด
ภูมิคุ ้มกันหมู ่ ซึ่งปัจจุบันคนไทยได้รับกำรฉีด
วัคซีนแล้ว 85 ล้ำนโดส (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พ.ย. 
2564) มีส่วนส�ำคัญที่จะช่วยฟื้นเศรษฐกิจของ
ประเทศ พร้อมช่วยให้สังคมกลับสู่ภำวะปกติอีก
คร้ัง ซ่ึงจะเห็นได้จำกในต่ำงประเทศที่อัตรำกำร
ฉีดวัคซีนให้แก่ประชำชน ส่งผลโดยตรงต่อระบบ
เศรษฐกิจ เช่น สหรัฐอเมริกำ อิสรำเอล จีน และ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ที่สำมำรถฟื ้นตัวทำง
เศรษฐกิจได้อย่ำงรวดเร็ว ส�ำหรับประเทศไทย
กำรที่ประเทศไทยสำมำรถผลิตวัคซีนได้เองและ
เป็นฐำนกำรผลิตให้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ถือเป็นกุญแจส�ำคัญถือเป็นกุญแจส�ำคัญที่
จะปลดล็อกวิกฤตกำรณ์ในครั้งนี้เสมือนเป็นกำร
ช่วยคนไทยและประเทศใกล้เคยีงให้เข้ำถงึวคัซนี
ได้รวดเร็วและง่ำยข้ึน ตลอดจนส่งผล
ต่อควำมมั่นคงด้ำนสุขภำพของ
ประชำชนในระยะยำว ทั้ง

กำรลดกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ ได้รับกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยีกำรผลิตท�ำให้
มีควำมพร้อมสำมำรถรองรับโรคอุบัติใหม่ใน
อนำคต" ผศ.ดร.สุทธิกร กล่ำว 

อย่ำงไรกต็ำม หำกกำรบรหิำรจดักำรวคัซนีเป็นไป
ตำมแผน ภำยในเดือนธันวำคม 2564 จะส่งผลให้
ผู้ติดเชื้อรำยใหม่ลดลงเหลือประมำณ 2,500 คน
ต่อวัน ผู้เสียชีวิตลดลงเหลือประมำณ 40 คนต่อ
วัน และส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในไตรมำสที่ 4 
ของปีนี้ คำดว่ำจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศ
จะเพิ่มเกือบ 3 แสนคน และเกิดกำรขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกจิในประเทศ ก�ำลงักำรผลิตของภำค
อุตสำหกรรมเพิ่มขึ้น 10.38% อยู่ที่ระดับ 70.39 
สูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่ำนมำ ดัชนีกำรลงทุนของ
ภำคเอกชนเพิ่มข้ึน 6.95% รวมทั้งผู้ว่ำงงำนใน
ระบบประกันสังคมลดลง 32.23% หรือประมำณ 
4.5 แสนคน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
และหำกพิจำรณำปัจจัยทำงเศรษฐกิจในด้ำนต่ำง 
ๆ อำทิ มำตรกำรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ 
และแนวโน้มกำรเตบิโตของเศรษฐกจิโลก จะพบว่ำ
หำกกำรระบำดของโรคโควิด-19 ลดลงเกือบเป็น
ศูนย์ในช่วงปลำยเดือนมีนำคม 2565 จ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่ำ 
1.1 ล้ำนคน ในไตรมำสที่ 1 ของปี 2565 อัตรำ
กำรใช้ก�ำลังกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรมเพิ่ม
ขึ้น 11.26% ดัชนีกำรลงทุนของภำคเอกชนเพ่ิม
ขึ้น 39.29% ผู้ว่ำงงำนในระบบประกันสังคมลด
ลงกว่ำ 70,000 คน[10] เมื่อเทียบกับช่วงเวลำ
เดียวกับปีก่อน โดยคำดกำรณ์ไว้ด้วยว่ำปี 2565 
เศรษฐกจิจะขยำยตวั 3.9%[11] ด้วย ผศ.ดร.สทุธิ
กร กล่ำวทิ้งท้ำย
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อินไซด์ Business
กลุ่ม EA ต้อนรับคณะพพ. และสื่อมวลชน

เยี่ยมชมเรือไฟฟา้ MINE Smart Ferry

รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2021

ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม

จาก SET Awards 2021

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทอดกฐินสามัคคี ประจ�าปี 2564 สมทบทุนวัดจากแดง

สร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎกที่ใช้วัสดุรีไซเคิล”

มูลนิธิกรุงศรสีนับสนุนมูลนิธิ
สร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย เพ่ือแก้ไขความผิดปกติ

บนใบหน้าแก่ผู้ป่วยยากไร้ทั่วประเทศ
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