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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ EGCO 

ประกาศความส�าเร็จในการปิดดีลการลงทุน เสร็จ

สมบูรณ์ ในบริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอน็เนอร์ย ีโฮลดิง้ 

แอลแอลซี (เอเพ็กซ์) ในสัดส่วน 17.46% ซึ่งได้ ลง

นามสัญญาเพื่อลงทุนทางอ้อมเมื่อเดือนตุลาคมที่

ผ่านมา เอเพ็กซ์ เป็นบริษัทชั้นน�าด้านการพัฒนา

โครงการพลงังานสะอาดขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา 

ซึ่งสร้างรายได้รวมกว่า 10,000 ล้านเหรียญ

สหรัฐ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2552 และขายโครงการ

พลงังานสะอาดให้กบักลุม่ลกูค้าในตลาดพาณชิยกร

รมและอุตสาหกรรมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า 

“เอ็กโก กรุ๊ป ได้ด�าเนินการ เข้าลงทุนทางอ้อมใน

สัดส่วน 17.46% ในเอเพ็กซ์ โดยเป็นผู้ลงทุนร่วมใน

บริษัทร่วมลงทุน ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ

ของกลุ่มกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานและพลังงาน

ของบริษัท แอริส เมเนจเมนท์ คอร์ปอเรชัน (Ares 

Management Corporation - NYSE: ARES) แล้ว

เสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564”

“ความส�าเร็จครั้งนี้เป็นการลงทุนในบริษัท

พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ใน

สหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรกของเอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งนับ

เป็นก้าวส�าคัญที่จะท�าให้เอ็กโก กรุ๊ป มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่

โครงการใหม่อีกหลายโครงการ (อาทิ โครงการ

พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกัก

เกบ็พลงังาน) ในตลาดพลังงานไฟฟ้าท่ีมขีนาดใหญ่

ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีก�าลังผลิตไฟฟ้าติดตั้ง

มากกว่า 1,100 กิกะวัตต์ และมีโอกาสในการขยาย

การลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนในอนาคต 

นอกจากนี้ การลงทุนดังกล่าวยังสอดคล้องกับ

ทศิทางการด�าเนินธรุกจิของเอก็โก กรุ๊ป “Cleaner, 

Smarter and Stronger to Drive Sustainable 

Growth” เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทาง

คาร์บอนภายในปี 2593 ซ่ึงเป็นทิศทางเดียวกับ

ประชาคมโลกท่ีมุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต�่า” นาย

เทพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติม

 

เอเพ็กซ์เป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการพลังงาน

หมุนเวียนเอกชน มีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน รัฐ

เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา ด�าเนินธุรกิจพัฒนา

โครงการพลังงานหมุนเวียน จนถึงเริ่มด�าเนินการ

ก่อสร้าง (Notice to Proceed - NTP) หรือเริ่ม

เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 

Date - COD) แล้วขายโครงการที่พัฒนาเหล่านั้น

ให้แก่นักลงทุนอ่ืน การลงทุนครั้งน้ีจะส่งผลให้ทุน

ส่วนผูถ้อืหุน้ของเอเพก็ซ์เพิม่สูงขึน้ ซึง่จะช่วยเสรมิ

สร้างความแข็งแกร่งให้กับเอเพ็กซ์ในฐานะผู้น�า

ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาด

ใหญ่ การเป็นเจ้าของและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

โครงการต่างๆ ในฐานะผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ 

(IPP) รวมถึงผลักดันการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์สู่

ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบ

กระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources 

- DER) และการใช้เชื้อเพลิงจากพลังงานสะอาดใน

อนาคต

EGCO ปิดดีลลงทุน 

“เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง” 

ในสหรัฐอเมริกา
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นายรฐนนท์ ฟูเกียรติ ผู้จัดการกลุ่ม
นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื BAM เปิดเผยว่า บรษิทัฯ ยงั

คงเป้าหมายเรยีกเกบ็หนีจ้ากการด�าเนนิงานปี2564 

ไว้ที ่17,452 ล้านบาท โดยต้ังเป้าการเรยีกเกบ็หนีใ้น

ช่วงไตรมาส 4/2564 ที่ 6,300 ล้านบาท โดยราย

ได้ดังกล่าวจะมาจากการจัดมหกรรมประมูลทรัพย์

ร่วมกับกรมบังคับคดีในไตรมาส 4/2564

“เรามีมุมมองต่อการปิดบัญชีNPLs และการ

ขายNPA ก้อนใหญ่ในไตรมาสที่4จนถึงปัจจุบัน 

ว่ายังมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าจะ

สามารถด�าเนินการให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

ซึ่งยอมรับว่าเป็นเป้าที่สูงมาก ทั้งนักวิเคราะห์และ

นักลงทุนก็ให้ความสนใจว่าจะยังคงเป้านี้อยู่หรือ

ไม่ เราก็ยังยืนยันว่าจะไปถึงเป้าแน่นอนเพราะใน

ช่วงไตรมาส4 จนถึงปัจจุบันเรามียอดเรียกเก็บอยู่

ในระดับใกล้เคียงกับ2ไตรมาสที่ผ่านมาเรียบร้อย

แล้ว ดังน้ันส่วนต่างท่ีเหลือที่จะไปถึง6พันล้าน ก็

จะมาจากกลยทุธ์ต่างๆทีด่�าเนนิมาซึง่จะมาให้ผลใน

ช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้”

ขณะทีปั่จจบุนั บรษัิทฯ ก�าลงัอยูร่ะหว่างการเจรจา

ขั้นตอนสุดท้ายกับพันธมิตรซื้อขายทรัพย์NPLs 

มูลค่าราว 100 ล้านบาท และ NPAs มูลค่า

ราว400ล้านบาท ท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ 

อย่างละประมาณ 3-4 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้ง

สิ้น500ล้านบาท ก็จะเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้บริษัท

ไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

"ส�าหรับการเลือกซื้อหลักทรัพย์นั้น บริษัทไม่รีบ

ร้อน และไม่ได้เร่งซือ้ แม้ว่าหากพจิารณาจากตวัเลข 

D/E ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2 เท่า ซึ่งเรามีความสามารถ

ที่จะซื้อได้ถึง 20,000 ล้านบาท แต่สิ่งส�าคัญคือจะ

ต้องดูด้วยว่าเป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถเอามาบริ

หารจัดการได้ ซ่ึงการเร่งซ้ือทรัพย์มากเกินก็ไม่ได้

เป็นผลดีเสมอไป เพราะมีเรื่องของภาระดอกเบี้ยที่

ต้องค�านึงถึงด้วย" นายรฐนนท์ กล่าว

ในครึ่งปีหลัง2564 ด้านปริมาณ NPLs ที่สถาบัน

การเงินจะน�าออกขายยังไม่มีความชัดเจนมาก

นัก ซึ่งคาดว่าจะขึ้นอยู่กับผลกระทบหลังสิ้นสุด

มาตรการของภาครัฐ ประกอบด้วยมาตรการช่วย

เหลือลูกหนี้รายย่อย สิ้นสุดในเดือนธ.ค. 64 และ 

Asset Warehousing ซึ่งบริษัทก็ได้ด�าเนินการ

สื่อสารกับลูกหนี้และจัดโครงการผ่อนปรนเกณฑ์

การประนอมหนี้ มาโดยตลอด อาทิ โครงการสุขใจ

ได้บ้านคืน : ส�าหรับลูกหนี้รายย่อยภาระหนี้เงินต้น

ไม่เกิน 10ล้านบาท และ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ 

ส�าหรบัลกูหน้าSMEs ท่ีมภีาระหนีเ้งนิต้นไม่เกนิ 20 

ล้านบาท

ส่วน NPAs จะมีการต่อยอดการขายซับและสร้าง

การรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น 

มหกรรมจ�าหน่ายซับออนไลน์ By BAM Mall

นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์เสนอขายซับเฉพาะกลุ่ม 

ได้แก่ ลงทุนรายย่อย และนักลงทุนรายใหญ่ รวม

ถึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดงานประมูลซับเพื่อ

เพิ่มช่องทางการขายซับให้ตอบโจทย์ลูกค้าและนัก

ลงทุนมากขึ้นซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์

ออกประมูลเพิ่มเติมในไตรมาสที่4/2564

ขณะท่ีการบริหารจัดการภายในนั้น ในส่วนของ

โครงการ BAM-D Digital Enterprise เฟส1 เพื่อ

เป็นการรักษาความปลอดภัยพรบ.ไซเบอร์ และ

พรบ.คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ด�าเนนิการติดต้ัง

ใช้งานจริงแล้ว และได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร

เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานและเพิ่ม Capacity ใน

การบริหารจัดการงานประนอมหนี้และจ�าหน่าย

ทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อ

สร้างเสถียรภาพให้กับองค์กรในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

BAM ต้ังเป้า Q4/64 เรียกเก็บหน้ี 

6.3 พันลบ. ม่ันใจท้ังปีผลเรียกเก็บหน้ี

เข้าเป้าท่ี 17,452 ลบ.
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บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ช้ันน�าระดับโลกที่

ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกเป็น

สมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ระดับ

โลก (Dow Jones Sustainability World Index: 

DJSI World) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และสมาชิกใน

ดชันคีวามยัง่ยนืของดาวโจนส์ กลุม่ประเทศเกดิใหม่ 

(Dow Jones Sustainability Emerging Markets 

Index: DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปี

ที่ 5 สะท้อนความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของไอวีแอล

ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื ด้วยแนวทางการด�าเนิน

งานที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการยอมรับ

ระดับโลก

ในปีนี ้ดชันคีวามยัง่ยนืของดาวโจนส์ (Dow Jones 

Sustainability Indices: DJSI) ประเมินบริษัท

เคมีภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 139 บริษัท ซึ่งได้รับการคัด

เลือกจากกว่า 11,000 บริษัทใน 61 อุตสาหกรรม 

และประมาณ 5,300 บริษัทท่ีเข ้าเกณฑ์การ

พิจารณาดชันด้ีานสิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิ

บาล (Environment, Social, Governance: ESG) 

ของ S&P Global โดยไอวีแอลได้รับการจัดอันดับ

ในต�าแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97 ด้วยคะแนนเต็มด้าน

การด�าเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การส่ง

เสริมนโยบายผ่านองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม 

การป้องปกสิทธิมนุษยชนในที่ท�างานและในห่วง

โซ่คุณค่า และการจัดการน�้าอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึง

การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับน�้าที่อาจกระทบต่อ

การด�าเนินงานของบริษัทฯ

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา 
เวนเจอร์ส กล่าวว่า “ในฐานะผู้น�าระดับโลก 

การเป็นสมาชิกดัชนีความย่ังยืนของดาวน์โจนส์ต่อ

เน่ืองเป็นปีที ่5 ถือเป็นก้าวส�าคญัต่อการด�าเนนิงาน

ของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 

และเป็นเคร่ืองยนืยนัถงึการด�าเนินงานของไอวแีอล

ในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ส�าคัญ 

อาท ิมุง่เน้นการด�าเนนิการท่ีเกีย่วข้องกับสภาพภูมิ

อากาศ สนับสนุนเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ของ

โลก เสริมสร้างเศรษฐกจิหมนุเวียนและการรไีซเคลิ 

PET ที่มีเป้าหมายที่ท้าทาย รวมทั้งสร้างคุณค่าที่

มากขึ้นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของเรา”

Manjit Jus, Global Head of ESG Research 

and Data, S&P Global กล่าวว่า “เราขอแสดง

ความยินดีกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ได้รับการ

คัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ 

ทั้งระดับโลกและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ซึ่งการเป็น

สมาชิก DJSI สะท้อนความเป็นผู้น�าด้านความ

ยั่งยืนในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ โดย

ในปีนี้จ�านวนบริษัทที่เข้าร่วมการประเมินมากที่สุด

เป็นประวัติการณ์เป็นเครื่องพิสูจน์ความส�าคัญที่

มากขึ้นต่อการเปิดข้อมูลและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานด้าน ESG”

ทั้งนี้ ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็น

เกณฑ์ระดับโลกที่เปรียบเทียบบริษัทที่ขับเคลื่อน

ด้วยความยัง่ยนื ซึง่ประเมนิปัจจยัท่ีส�าคัญด้านการ

ก�ากับกิจการ รวมท้ังด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 

และสังคม โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น

สมาชิก DJSI ถือเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จใน

การด�าเนนิงานด้านความย่ังยืน เม่ือเทียบกับบรษิทั

อ่ืนๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันจากประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การประเมินองค์กรด้านความยั่งยืน (Corporate 

Sustainability Assessment: CSA) ได้ที่ www.

spglobal.com

IVL ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก

ดัชนีความย่ังยืนของดาวน์โจนส์ (DJSI) 

ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5
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รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีส
เทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื EPG ผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์โพลเีม

อร์และพลาสติกแปรรูปช้ันน�าของโลก เปิดเผยว่า

ผลประกอบการของบรษิทัเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง ใน

งวด 6 เดอืนของปีบญัช ี64/65 (เม.ย - ก.ย.64) มี

ยอดขาย 5,914.2 ล้านบาท ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาย 4,281.8 ล้านบาท 

หรือ เพิ่มขึ้น 38.1% มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ 31.7% 

และ มีก�าไรสุทธิ 862.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 382.3 ล้านบาท 

หรือ เพิ่มขึ้น 125.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว 

เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสหภาพ

ยุโรป สามารถท�าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งจากการผ่อน

คลายมาตรการ ล็อกดาวน์หลังการเร่งฉีดวัคซีน 

และมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม 

การแพร่ระบาดของ Covid-19 การปรับขึ้นราคา

พลังงาน และอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น เป็น

ปัจจัยที่ท้าทายต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยในปีบัญชี 

64/65 (เม.ย.64 - มี.ค.65) บริษัทต้ังเป้าหมาย

ยอดขายที่ 11,000 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้นที่ 

29 - 32% และคาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่ง

หลังของปีบัญชี 64/65 (ต.ค.64 - มี.ค.65) จะ

สามารถเตบิโตได้ดข้ึีนกว่าเป้าหมาย หากเศรษฐกจิ

โลกในช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ายัง

มีแนวโน้มเติบโตแม้จะชะลอตัวลงบ้าง รวมถึงไทย

เปิดประเทศแล้ว และหวงัว่าจะสามารถควบคมุการ

ระบาดของ Covid-19 ได้ดี

ส�าหรับแนวโน้มการด�าเนินงานช่วงครึ่งหลังของ

ปีบัญชี 64/65 (ต.ค.64 - มี.ค.65) ของ 3 กลุ่ม

ธุรกิจ มีดังนี้

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ 

Aeroflex คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสัดส่วนยอดขายมาก

ที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ และในประเทศ โดย

ฐานการผลิตโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกา ได้

น�าเครื่องจักรระบบอัตโนมัติความเร็วสูงมาใช้เพื่อ

ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เตรียม

พร้อมส�าหรับขยายตลาดรองรับความต้องการใน

อนาคต ขณะท่ีตลาดยโุรปยอดขายรายไตรมาสปรบั

ตัวดีขึ้น ส�าหรับตลาดในประเทศ คาดว่าจะทยอย

ฟ้ืนตวัจากการคลายลอ็คดาวน์และเปิดประเทศ อีก

ทั้ง Aeroflex อยู่ระหว่างปรับขึ้นราคาขายสินค้า

เพื่อชดเชยต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ และมี

การปรบัปรงุต้นทนุทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการผลติ

ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้

แบรนด์ Aeroklas และ TJM ยอดขายมีแนวโน้ม

ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากค�าสั่งซื้อของกลุ่มผู้

ผลิตยานยนต์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อกีทัง้ 

AEROKLAS มจีดุแขง็ด้านช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ทัง้ OEM/ ODM (Original Design Manufacturer) 

After Market และการส่งออก จึงสามารถใช้ช่อง

ทางดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เกิด 

Synergy ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดของ AEROKLAS 

อีกท้ัง แนวโน้มความต้องการใช้รถยนต์พลังงาน

ไฟฟ้า (EV)ในอนาคตจะเพิ่มขึ้น มีความต้องการใช้

ชิน้ส่วนอปุกรณ์ตกแต่งยานยนต์ท่ีมนี�า้หนกัเบาและ

มีความแข็งแรงทนทาน จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ

ของ AEROKLAS

EPG เผยคร่ึงปีแรก (เม.ย. - ก.ย.64)  

ก�าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 125.6% จากปีก่อน 

ลุ้นคร่ึงปีหลัง (ต.ค.64 - มี.ค.65) 

เติบโตต่อเน่ือง 
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ส�าหรบัธรุกจิในออสเตรเลยี มแีนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากความนยิมท่อง

เที่ยวในประเทศมากขึ้น

และความต้องการยานยนต์ประเภท Light Commercial Vehicle และ SUV 

ปรับสูงขึ้น อีกทั้ง ออสเตรเลีย คลายล็อคดาวน์และเปิดประเทศแล้ว TJM 

เตรียมความพร้อมรองรับลกูค้าในทุกช่องทางการจดัจ�าหน่ายทัง้ออนไลน์ และ

ร้านค้า ภายใต้แบรนด์ TJM ทั่วออสเตรเลีย  

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นเนื่องจาก

ได้เปิดประเทศแล้วกิจกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศเริ่มกลับมาด�าเนินการตาม

ปกติ ส�าหรับยอดขายบรรจุภัณฑ์ประเภทถ้วยน�้าดื่มที่ชะลอตัวเริ่มกลับมาดี

ขึ้น อีกทั้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหาร เป็นสินค้าที่ผู้บริโภคมี

ความคุ้นชินและเลือกใช้งานเพราะค�านึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย และ

ความสะดวกในการบริโภคเป็นหลัก 

ส�าหรบับรษิทัร่วมทนุและการร่วมค้า ภาพรวมปรบัตวัดข้ึีนทัง้กลุม่อตุสาหกรรม

ฉนวนกนัความร้อน/เยน็ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ โดย Aeroklas Duys 

(Pty) Ltd. แอฟริกาใต้ ได้รับค�าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายขึ้น และบริษัท 

ฟาร์แอร์โร จ�ากดั ได้น�าเทคโนโลยข้ัีนสูงมาใช้ในการผลติเพือ่รองรบักลุม่ลกูค้า

ยานยนต์ OEM คาดว่าจะเริ่มผลิตภายในไตรมาส 4 ปีบัญชี 64/65 (ม.ค. – 

มี.ค.65)

รศ.ดร.เฉลียว กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 

64 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้น

สุด 30 ก.ย. 64 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นจ�านวนเงิน 

ทั้งสิ้น 392.0 ล้านบาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

(Record Date) วันที่ 26 พ.ย.64 และ ก�าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

วันที่ 8 ธ.ค.64

EPG เผยคร่ึงปีแรก (เม.ย. - ก.ย.64)  

ก�าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 125.6% จากปีก่อน 

ลุ้นคร่ึงปีหลัง (ต.ค.64 - มี.ค.65) 

เติบโตต่อเน่ือง 
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บมจ. เฮลท์ลีด (HL) ปลื้ม! กระแสตอบรับโรดโชว์

บนแพลตฟอร์มออนไลน์คึกคัก โชว์จดุเด่นธรุกจิร้าน

ขายยาค้าปลกีในรูปแบบ Chain Store รายแรกเข้า

จดทะเบยีนในตลาดหุน้ ภายใต้แบรนด์ทีไ่ด้รบัความ

นิยมสูง ทั้ง 4 แบรนด์หลัก "iCare - Pharmax- 

vitaminclub-Super Drug" มีสินค้ากว่า 10,000 

รายการ และมีสาขา 25 แห่ง ตั้งอยู่ในท�าเลชุมชน

ทีอ่ยูอ่าศยั สามารถสร้างรายได้และก�าไรได้ด ีมแีผน

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในเดือน

ธ.ค.นี้ พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาปีละ 4-5 แห่ง ลุย

ผลกัดนัธรุกจินวตักรรม ออกผลติภณัฑ์ใหม่ภายใต้

แบรนด์ PRIME และ Besuto ตอบโจทย์ผู้บริโภค

ในยุคการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจ�าเป็น ช่วยต่อยอด

อนาคตโตก้าวกระโดด

นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ กรรมการ
ผู้อ�านวยการ บริษทัหลกัทรพัย์ ฟินนั
เซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของบริษัทเฮลท์

ลีด จ�ากัด (มหาชน) หรือ HL เปิดเผยว่า ในวันที่ 

18 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหาร HL 

และที่ปรึกษาทางการเงินได้ร่วมกันน�าเสนอข้อมูล 

(โรดโชว์) บนแพลตฟอร์มออนไลน์ให้กับนักลงทุน

ได้เข้าใจถึงภาพรวมธุรกิจและแผนการด�าเนินงาน

ในอนาคต รวมท้ังให้เห็นถึงศักยภาพการเติบโต 

ภายหลังจากการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยคาดว่าจะ

สามารถระดมทนุและเข้าจดทะเบยีนได้ภายในเดือน

ธันวาคม 2564

"การโรดโชว์ในครัง้นี ้ได้รบัการตอบรบัจากนกัลงทนุ

อย่างดีเยี่ยม เนื่องจาก HL เป็นธุรกิจร้านขายยา

ค้าปลีกในรูปแบบ Chain Store รายแรกเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้แบรนด์

ที่ได้รับความนิยมสูงทั้ง 4 แบรนด์หลัก ประกอบ

ด้วย iCare - Pharmax- vitaminclub-Super 

Drug ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ขณะที่

มีจ�านวนสินค้ากว่า 10,000 รายการ และมีจ�านวน

สาขา 25 แห่ง โดยตั้งอยู่ในท�าเลชุมชน ซึ่งแต่ละ

สาขาสามารถสร้างรายได้และก�าไรเติบโตต่อเนื่อง 

รวมทั้งการมีทีมผู้บริหารเป็นเภสัชกร พร้อมด้วย

ประสบการณ์ตรงในธุรกิจร้านขายยานานกว่า 28 

ปี ท�าให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้าทั้งในและต่าง

ประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตได้อย่างยั่งยืน"

เขากล่าวอีกว่า HL เป็นบริษัทที่มีศักยภาพการ

เติบโตได้อีกมากในอนาคต เน่ืองจากยังมีบริษัท

บริษัท เฮลทิเนส จ�ากัด (Healthiness Company 

Limited) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 

100% ซ่ึงประกอบธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วม

กับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัด

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์และนวตักรรมเพือ่สขุภาพ ภาย

ใต้ 2 แบรนด์ ได้แก่ PRIME เป็นแบรนด์เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพ

จากทั่วทุกมุมโลก มีผลิตภัณฑ์จ�านวนทั้งหมด 25 

SKU ส่วนแบรนด์ Besuto เป็นแบรนด์เก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรม ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 

ผลิตภัณฑ์สลายกลิ่น และผลิตภัณฑ์หน้ากาก ซึ่ง

มีจ�าหน่ายท้ังหมด 9 SKU และสินค้าส่วนใหญ่

จ�าหน่ายผ่านร้านค้าปลีกของกลุ ่มบริษัท โดย

ปัจจุบัน เฮลทิเนส ยังมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์

ใหม่จะได้รับการตอบรับท่ีดีเยี่ยม เนื่องจากเป็น

สินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคการดูแลสุขภาพ

เป็นสิง่จ�าเป็น ตลอดจนเป็นสนิค้าท่ีมคีวามสามารถ

ในการท�าก�าไรสงู ดงันัน้จะช่วยต่อยอดการเติบโตใน

อนาคตได้แบบก้าวกระโดด

HL โรดโชว์ออนไลน์กระแสแรง 

โชว์ศักยภาพธุรกิจร้านขายยาแบบ 

Chain Store ภายใต้ 4 แบรนด์แกร่ง 

หนุนมูลค่าเพ่ิม ดันอนาคตโตก้าวกระโดด
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ทั้งนี้ HL มีแผนจะระดมทุนโดยเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) จ�านวน 72 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาท คิดเป็น 26.47% ของ

จ�านวนหุ้นที่ออก และเรียกช�าระแล้วทั้งหมด

ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จ�ากัด (มหาชน) หรือ HL กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการ

ระดมทุนในครั้งนี้บริษัทฯจะน�าเงินไปขยายสาขาและปรับปรุงสาขา รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยได้ตั้งเป้าหมายที่จะขยายสาขาปีละ 4-5 แห่ง ซึ่งจะเน้น

ในท�าเลที่เป็นแหล่งชุมชนและท่ีอยู่อาศัย โดยแต่ละแบรนด์ก็เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต่างกัน ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯมีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกระดับ และการมีเภสัชกร

ประจ�าอยู่ตลอดเวลา ท�าให้เป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากร้านขายยาในปัจจุบัน

"การขยายสาขาถอืเป็นกลยุทธ์ท่ีส�าคญัในการผลกัดันรายได้ของ HL และยงัมธีรุกจินวัตกรรม เป็นธรุกิจแห่งอนาคต ท่ีจะต่อยอดการเตบิโต ซ่ึงเชือ่ว่า ยงัมโีอกาส

ขยายธุรกิจได้อีกมาก เนื่องจากเทรนด์การดูแลสุขภาพที่ก�าลังมาแรง และเป็นสิ่งจ�าเป็นหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ท�าให้คนหันมาใส่ใจดูแล

สุขภาพมากขึ้น รวมทั้งการที่สังคมไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ยิ่งเป็นอีกแรงกระตุ้นให้ธุรกิจยา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องส�าอาง 

ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ จะเติบโตได้ดี โดยมูลค่ารวมของตลาดยาอยู่ที่ประมาณ 35,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายในปี 2563 ของ HL อยู่ที่ประมาณ 

1,000 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้นจึงมีโอกาสการเติบโตได้อีกมาก" ภก.ธัชพลกล่าวในที่สุด

HL โรดโชว์ออนไลน์กระแสแรง 

โชว์ศักยภาพธุรกิจร้านขายยาแบบ 

Chain Store ภายใต้ 4 แบรนด์แกร่ง 

หนุนมูลค่าเพ่ิม ดันอนาคตโตก้าวกระโดด
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บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) และกลุ่มโลตัสส์ 

ชูศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก

อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�าในภูมิภาค

เอเชีย สนับสนุน SMEs และผู้ผลิตสินค้ารายย่อย

ของไทย ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ และพัฒนา

แพลตฟอร์ม O2O ผสมผสานช่องทางออฟไลน์และ

ออนไลน์ เตรียมเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุและหุน้

สามัญเดิมไม่เกิน 2,270 ล้านหุ้น หลังส�านักงาน 

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ดีเดย์ขึ้นเครื่องหมาย XB วัน

แรกวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ โดยวันที่ก�าหนดราย

ชื่อผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO CPALL และ CPF ที่

จะได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญขอ

งบริษัทฯ ทั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชน

ทั่วไป (Public Offering หรือ PO) ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมทั้ง 3 บริษัทดังกล่าวข้างต้น เป็นวันที่ 23 

พฤศจิกายนนี้ ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น

สามัญเดิม ผ่านตัวแทนรับจองซื้อหุ้นทางออนไลน์

และสาขาทั่วประเทศของธนาคารไทยพาณิชย์และ

ธนาคารกรุงเทพ ส่วนนักลงทุนรายย่อยจัดสรร

ด้วยวิธี Small Lot First ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหุ้น

ทางออนไลน์และสาขาทั่วประเทศของธนาคารไทย

พาณิชย์และธนาคารกรุงเทพ และ TrueMoney 

Wallet โดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยาม
แมค็โคร (ธรุกจิค้าส่ง) เปิดเผยว่า หลงัจาก

ที่ MAKRO รับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสส์

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญที่ยกระดับสู่การเป็นผู้

ประกอบการชั้นน�าด้านธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก

อาหารและสนิค้าอุปโภคบรโิภคในภูมภิาคเอเชยี ส่ง

ผลให้ MAKRO มีธุรกิจแบบครบวงจร ครอบคลุม

ธุรกิจค้าส่งแบบ B2B (Business to Business 

หรือ การค้ากับผู้ประกอบการ) ธุรกิจค้าปลีกแบบ 

B2C (Business to Consumer หรือ การค้ากับผู้

บรโิภค) และธุรกจิบริหารพืน้ท่ีเช่าในศนูย์การค้าใน

ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ช่วยเพิ่มโอกาส

และศักยภาพในการขยายตลาดต่างประเทศ โดย

ใช้จุดแข็งและความเชี่ยวชาญของ MAKRO และ

กลุ่มโลตัสส์ขยายธุรกิจ เพื่อสนับสนุน SMEs ผู้

ผลิตสินค้ารายย่อยของไทยผ่าน “แพลตฟอร์ม

แห่งโอกาส” เพือ่น�าเสนอสินค้าไทยท่ีมีคณุภาพสู่ผู้

บริโภคในภมิูภาคเอเชยีและสร้างการยอมรบัสูร่ะดบั

สากล

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 MAKRO มีศูนย์

จ�าหน่ายสินค้ารวม 145 สาขา ประกอบด้วย สาขา

ในไทย 138 สาขา และต่างประเทศ 7 สาขา ได้แก่ 

กมัพชูา อินเดยี (ภายใต้แบรนด์ “LOTS Wholesale 

Solutions”) จีน และเมียนมา และมีการจ�าหน่าย

สินค้าผ่านแพลตฟอร์ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ 

Makroclick.com Makro Application และ Makro 

Line Official Account

ส่วนกลุ่มโลตัสส์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มี

ร้านค้ารวม 2,164 แห่งท่ัวประเทศไทย ประกอบ

ด้วย ร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 222 แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 

192 แห่ง และมินิซูเปอร์มาร์เก็ต 1,750 แห่ง อีกทั้ง

กลุ่มโลตสัส์ยงัเป็นผูน้�าธรุกิจบรหิารพ้ืนทีเ่ช่าภายใน

ศูนย์การค้าในไทยเมื่อพิจารณาจากศูนย์การค้า

ที่มีการบริหารพื้นที่เช่า 199 แห่ง มีพ้ืนท่ีรวม

ประมาณ 720,000 ตารางเมตร (ไม่รวมศนูย์การค้า

ที่ลงทุนโดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ

การเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF) รวม 23 แห่ง) 

นอกจากนี ้กลุม่โลตสัส์ยงัเป็นผูป้ระกอบการชัน้น�า

ในธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายใน

ศูนย์การค้าในประเทศมาเลเซียที่ด�าเนินธุรกิจผ่าน 

Lotus’s Malaysia ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย ณ วัน

ที่ 30 กันยายน 2564 มีร้านไฮเปอร์มาร์เก็ต 46 

แห่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต 16 แห่ง และบริหารพื้นที่เช่า

ในศนูย์การค้า 57 แห่ง คดิเป็นพืน้ทีใ่ห้เช่าสทุธริวม

ประมาณ 296,000 ตร.ม. มีอัตราเช่าพื้นที่ร้อยละ 

92

MAKRO เตรียมขายหุ้นสามัญ

แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 

หลังส�านักงาน ก.ล.ต. นับหน่ึงไฟล่ิง 

เตรียมข้ึน XB 22 พ.ย.น้ี
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บริษัทฯ มั่นใจว่าจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ

กลุ่มโลตัสส์จะเกิดการสร้างมูลค่าจากการเสริม

ศักยภาพซึ่งกันและกัน (synergy) ช่วยลดการลงทุน

ที่ซ�้าซ้อนในระบบหน่วยงานสนับสนุน (Back Office) 

โดยจะร่วมมือกันพัฒนาร้านค้าและช่องทางจ�าหน่าย

สินค้าท่ีครบครัน (omni-channel) ให้ครอบคลุม

หลากหลายประเทศในภูมภิาคเอเชยีใต้และอาเซยีนที่

ยังมีอัตราการเข้าถึงร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค

สมัยใหม่ในระดับต�่า เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา 

เวียดนาม (CLMV) อินเดีย เป็นต้น ผ่านการพัฒนา

แพลตฟอร์ม O2O ที่เป็นการผสมผสานระหว่างช่อง

ทางออฟไลน์และออนไลน์ (offline and online) ใน

กลุ่มสินค้าอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภค และ

ความสามารถที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันในการจัดหา

สินค้าเพื่อตอบสนองผู้บริโภคและสร้างประสบการณ์

ที่ดีในการเลือกซื้อสินค้า โดยจะใช้แพลตฟอร์มทาง

ธุรกิจที่แข็งแกร่งในไทย ต่อยอดสร้างแพลตฟอร์ม

ค้าส่งและค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย

รูปแบบในทวีปเอเชีย โดยเน้นภูมิภาคเอเชียใต้และ

อาเซียน

ส่วนผลการด�าเนินงานตามข้อมูลทางการเงินรวม

เสมือนงวด 9 เดือนแรกปี 2564 ซึ่งรวมงบการเงิน

ในอดีตของกลุ่มโลตัสส์หลังปรับปรุงรายการเกี่ยว

กับการซื้อขายธุรกิจเทสโก้และธุรกรรมการจัดหา

เงิน รวมถึงปรับปรุงรายการที่เกี่ยวข้องกับการท�า

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด การจัดสรรหุ้น

เพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจ�ากัด และธุรกรรมการรี

ไฟแนนซ์ บริษัทฯ มีรายได้รวม 319,563 ล้านบาท 

และมกี�าไรสทุธิ 5,344 ล้านบาท ขณะทีผ่ลการด�าเนนิ

งานในปี 2563 MAKRO มีรายได้รวม 218,760 ล้าน

บาท และก�าไรอยู่ที่ 6,524 ล้านบาท ขณะที่ บจ. 

ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่

ถือหุ้นในกิจการโลตัสส์ในไทยและมาเลเซีย มีรายได้

รวมเสมือน 211,107 ล้านบาท และก�าไรรวมเสมือน 

1,514 ล้านบาท ซึ่งกล่าวได้ว่า หลังจากการรับโอน

กิจการ MAKRO จะกลายเป็นบริษัท ที่มีรายได้รวม

ถึง 429,867 ล้านบาท

การที่ MAKRO รับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัส

ส์เป็นการปรับโฉมทางธุรกิจ โดยมีต�าแหน่งทางการ

ตลาด (market positioning) และกลยุทธ์ที่โดด

เด่น ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพและโอกาสการขยายธุรกิจใน

ระดับภูมิภาค รวมถึงยกระดับเป็นผู้ประกอบการค้า

ปลีกและค้าส่งรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ เมื่อพิจารณาจากยอดขายค้าปลีกใน

ปี 2563 อยู่ที่ 1.29 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย 

MAKRO ถือเป็นผู้ประกอบการค้าส่งรายใหญ่อันดับ 

2 ในทวีปเอเชียเมื่อพิจารณาจากยอดขายปี 2563 

ขณะที่กลุ่มโลตัสส์เป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้า

อุปโภคบริโภคชั้นน�า ที่มีร้านค้าหลากหลายรูปแบบ

อยู่ทั่วประเทศ และเป็นผู้ประกอบการชั้นน�าที่ด�าเนิน

ธุรกิจร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้าของบริษัทฯ 

ในประเทศไทยและมาเลเซีย

นางสาววณีา เลศินมิติร ผูช่้วยผูจ้ดัการ
ใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment 
Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน และผู้

จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย 

กล่าวว่า หลังจากบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ MAKRO ได้ย่ืนแบบค�าขออนุญาต

เสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อส�านักงาน 

ก.ล.ต. เพือ่เสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุและหุน้สามญั

เดิมแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) 

จ�านวนไม่เกิน 2,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 

(พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ปัจจุบันส�านักงาน ก.ล.ต. 

ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งการเสนอขายหุ้นสามัญคร้ังน้ี จะท�าให้สามารถ

เพิ่มสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นราย

ย่อย (Free Float) เป็นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 15 ของทุน

จดทะเบยีนช�าระแล้ว ตามเกณฑ์ข้ันต�า่ของตลาดหลกั

ทรัพย์ฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มสภาพคล่องในการ

ซือ้ขายหุ้นของบรษิทัฯ อกีทัง้ส่งผลให้หุน้ของบรษิทัฯ 

เป็นที่สนใจของนักลงทุนสถาบันทั้งในไทยและต่าง

ประเทศ รวมถึงมีโอกาสได้รับเลือกเข้าสู่การค�านวณ

ในดชันทีีส่�าคัญต่าง ๆ  โดย MAKRO จะน�าเงินจากการ

ระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งทั้งในไทย

และต่างประเทศ รวมถึงน�าไปช�าระเงินกู้ยืมสถาบัน

การเงินบางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด�าเนินกิจการต่อไป

MAKRO เตรียมขายหุ้นสามัญ

แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 

หลังส�านักงาน ก.ล.ต. นับหน่ึงไฟล่ิง 
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ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวแก่ผู้จองซื้อ

รายย่อย จะจัดสรรหุ้นด้วยวิธี Small Lot First 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัท เซ็ทเทรด 

ดอท คอม จ�ากัด (SETTRADE) โดยจองซื้อผ่าน

ตัวแทนจ�าหน่ายหุ้น (Selling Agents) 3 ราย 

ได้แก่ (1) แอปพลิเคชัน SCB Easy (2) แอปพลิ

เคชัน Bangkok Bank Mobile Banking และ (3) 

แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยบริษัทหลัก

ทรัพย์ เคทีบีเอสที โดย MAKRO จะแจ้งช่วงราคา

เสนอขายเบื้องต้นให้ทราบ หลังจากได้รับอนุมัติ

แบบค�าขอเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิง่มผีล

ใช้บังคับแล้ว

นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย กรรมการ
ผู ้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ 
บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่าย กล่าวว่า ส�าหรับผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ MAKRO บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ CPALL และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ CPF ท่ีจะได้รับการจัดสรร

หุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่

จะเสนอขายให้แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering 

หรือ PO) ได้ก�าหนดให้วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

เป็นวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XB วันแรก กล่าวคือผู้ที่

ซื้อหุ้นสามัญของ MAKRO และ CPALL และ CPF 

ในวนัดงักล่าวข้างต้นเป็นต้นไป จะไม่ได้รบัสทิธจิอง

ซือ้หุน้สามัญ MAKRO ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้และวนัที่ 

23 พฤศจกิายนน้ี จะเป็นวันก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้

เดมิ (Record Date) ของ MAKRO CPALL และ CPF 

ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น ซึ่งมีอัตราส่วนการใช้สิทธิ 

(Ratio) จองซื้อหุ้นสามัญ MAKRO ที่มีการก�าหนด

ไว้ดังนี้ (1) ผู้ถือหุ้นเดิมของ MAKRO ในอัตราส่วน 

10 หุ้นสามัญของ MAKRO ต่อ 1 หุ้นสามัญของ 

MAKRO ที่เสนอขาย (2) ผู้ถือหุ้นเดิมของ CPALL 

ในอัตราส่วน 15 หุ้นสามัญของ CPALL ต่อ 1 หุ้น

สามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย และ (3) ผู้ถือหุ้น

เดิมของ CPF ในอัตราส่วน 70 หุ้นสามัญของ CPF 

ต่อ 1 หุ้นสามัญของ MAKRO ที่เสนอขาย

ส่วนผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ 

MAKRO สามารถจองซ้ือผ่านตวัแทนรบัจองซือ้หุน้ 

(Subscription Agents) 2 ราย ได้แก่ การจองซื้อ

ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และแอปพลิเคชัน 

Bangkok Bank Mobile Banking หรือในกรณี

ที่ไม่สะดวกจองซื้อผ่านช่องแอปพลิเคชันดังกล่าว

ข้างต้น ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อได้ที่สาขาของ

ธนาคารไทยพาณชิย์และธนาคารกรงุเทพ ทกุสาขา

ทั่วประเทศไทย โดยสามารถจองซ้ือตามสิทธิที่ได้

รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร โดยไม่

ก�าหนดจ�านวนจองซือ้สงูสดุของการจองซือ้หุน้เกนิ

กว่าสิทธท่ีิได้รับการจดัสรร) หรือน้อยกว่าสทิธิทีไ่ด้

รับจัดสรรก็ได้ การจัดสรรหุ้นจะจัดสรรโดยระบบ

ของ SETTRADE จะจัดสรรหุ้นตามสิทธิที่ได้รับแก่

ผูถ้อืหุน้เดมิทกุรายทีจ่องซือ้ในรอบแรก โดยสทิธิใน

การได้รบัจดัสรรหุน้สามญัเกินกว่าสทิธิของผูถื้อหุน้

เดิมทั้ง 3 บริษัทแต่ละราย จะค�านวณจากการน�า

สทิธขิองผูถ้อืหุน้เดมิของท้ัง 3 บรษิทัทีแ่สดงความ

จ�านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ยังได้รับการจัดสรรไม่

ครบในแต่ละรอบมารวมกัน และจะจัดสรรเพ่ิมแก่

ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมใน MAKRO 

CPALL และ CPF จนกว่าหุ้นจะหมดหรือครบตาม

จ�านวนทีม่ผีูถ้อืหุน้เดมิใช้สทิธจิองซือ้ ท้ังนีจ้ะเป็นไป

ตามรายละเอียดตามท่ีเปิดเผยในไฟลิง่ ส่วนกรณีที่

ผูจ้องซือ้หุน้รายเดยีวกนัยืน่ใบจองซือ้มากกว่า 1 ใบ 

ระบบการจดัสรรของ SETTRADE จะรวมจ�านวนหุ้น

ทีจ่องซ้ือจากทกุใบจองเป็นยอดเดียว ท้ังนี ้ส�าหรบั

ผู้ถือหุ้นเดิมท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญ สามารถ

ตรวจสอบสิทธทีิไ่ด้รบัจดัสรรทาง www.settrade.

com ได้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้น

ไป รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทาง

เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.

set.or.th

MAKRO เตรียมขายหุ้นสามัญ

แก่ประชาชนท่ัวไป (Public Offering) 
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นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รอง
ประธานและโฆษกกลุม่อตุสาหกรรม
ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจ�านวนการ

ผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออก

รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ใน

เดือนตุลาคม 2564 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จ�านวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 

2564 มีทั้งสิ้น 154,038 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน

ตุลาคม 2563 ร้อยละ 3.27 และเพิ่มขึ้นจาก

เดือนกันยายนปีนี้ร้อยละ 10 จากการคลาย

ล็อคดาวน์ของประเทศคู่ค้า ท�าให้ส่งช้ินส่วนให้

ประเทศไทยได้มากขึ้น จึงผลิตเพื่อส่งออกได้ถึง 

89,144 คัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.87 ของ

ยอดผลิตทั้งหมดและมากกว่าผลิตเพื่อส่งออก

เดือนตุลาคมปีที่แล้วร้อยละ 28.83

จ�านวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม - 

ตุลาคม 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,365,984 คัน 

เพิม่ข้ึนจากเดอืนมกราคม - ตลุาคม 2563 ร้อย

ละ 22.89

รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2564 ผลิตได้ 55,728 

คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 4.88

ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม - 

ตุลาคม 2564 มีจ�านวน 493,550 คัน เท่ากับ

ร้อยละ 36.13 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 

16.95

รถยนต์โดยสารขนาดต�า่กว่า 10 ตัน และมากกว่า 

10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนตุลาคม 2564 ผลิตได้ 0 

คัน รวมเดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 ผลิต

ได้ 29 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 

2563 ร้อยละ 81.53

รถยนต์บรรทุก เดือนตุลาคม 2564 ผลิตได้

ทั้งหมด 98,310 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 

2563 ร้อยละ 8.57 และตั้งแต่เดือนมกราคม - 

ตุลาคม 2564 ผลิตได้ทั้งสิ้น 872,405 คัน เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 ร้อยละ 

26.55

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2564 ผลิต

ได้ทัง้หมด 94,840 คนั เพิม่ข้ึนจากเดอืนตลุาคม 

2563 ร้อยละ 8.07 และตั้งแต่เดือนมกราคม 

– ตุลาคม 2564 ผลิตได้ท้ังส้ิน 844,343 คัน 

เท่ากับร้อยละ 61.81 ของยอดการผลิตทั้งหมด 

เพ่ิมขึน้จากเดอืนมกราคม - ตลุาคม 2563 ร้อย

ละ 25.65 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 213,738 คัน เพิ่มขึ้นจาก

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 4.74

• รถกระบะดับเบิลแค็บ 528,928 คัน เพิ่มขึ้น

จากเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 

35.26

• รถกระบะ PPV 101,677 คนั เพิม่ข้ึนจากเดอืน

มกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 32.30

รถบรรทกุขนาดต�า่กว่า 5 ตนั - มากกว่า 10 ตนั 

เดือนตุลาคม 2564 ผลิตได้ 3,470 คัน เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 

24.42 รวมเดือนมกราคม - 

ตุลาคม 2564 ผลิตได้ 28,062 คัน เพิ่มขึ้นจาก

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 61.20 

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนตุลาคม 2564 ผลิตได้ 89,144 คัน เท่ากับ

ร้อยละ 57.87 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 28.83 ส่วน

เดอืนมกราคม - ตลุาคม 2564 ผลติเพือ่ส่งออก

ได้ 788,826 คัน เท่ากับร้อยละ 57.75 ของยอด

การผลติทัง้หมด เพิม่ขึน้จากปี 2563 ระยะเวลา

เดียวกัน ร้อยละ 36.77

รถยนต์น่ัง เดือนตุลาคม 2564 ผลิตเพ่ือการ

ส่งออก 27,699 คัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม 

2563 ร้อยละ 16.84 และตั้งแต่เดือนมกราคม 

- ตุลาคม 2564 ผลิตเพ่ือส่งออกได้ทั้งสิ้น 

240,077 คัน เท่ากับร้อยละ 48.64 ของยอด

ผลิตรถยนต์นั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - 

ตุลาคม 2563 ร้อยละ 24.79

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2564 มี

ยอดการผลิตเพื่อการส่งออก 61,445 คัน เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 35.08 และ

ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 ผลิตเพื่อ

ส่งออกได้ท้ังส้ิน 548,749 คัน เท่ากับร้อยละ 

64.99 ของยอดการผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจาก

เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 42.76 

โดยแบ่งเป็น

ส.อ.ท. เผย เดือนตุลาคม 2564 

ผลิตรถยนต์ 154,038 คัน เพิ่มขึ้น 3.27% ขาย 64,462 คัน 

ลดลง 13.0% ส่งออก 81,577 คัน เพิ่มขึ้น 14.30%
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• รถกระบะบรรทุก 67,627 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 45.22
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 421,163 คัน เพิ่มขึ้นจาก
เดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 46.93
• รถกระบะ PPV 59,959 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคม – ตุลาคม 2563 ร้อยละ 17.16

ผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ

เดือนตุลาคม 2564 ผลิตได้ 64,894 คัน เท่ากับ
ร้อยละ 42.13 ของยอดการผลิตท้ังหมด ลดลง
จากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 18.84 และเดือน
มกราคม - ตุลาคม 2564 ผลิตได้ 577,158 คัน 
เท่ากับ ร้อยละ 42.25 ของยอดการผลิตทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 ร้อย
ละ 7.92

รถยนต์นั่ง เดือนตุลาคม 2564 ผลิตเพื่อจ�าหน่าย
ในประเทศ 28,029 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 
2563 ร้อยละ 19.64 และตั้งแต่เดือนมกราคม - 
ตุลาคม 2564 ผลิตได้ 253,473 คัน เท่ากับร้อย
ละ 51.36 ของยอดการผลิตรถยนต์นั่ง โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม - ตุลาคม 2563 
แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.39

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนตุลาคม 2564 มียอด
การผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ 33,395 คัน 
ลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 21 และ
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 ผลิตได้ทั้ง
สิ้น 295,594 คัน เท่ากับร้อยละ 35.01 ของยอด
การผลิตรถกระบะ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม - 

ตุลาคม 2563 ร้อยละ 2.78 ซึ่งแบ่งเป็น
• รถกระบะบรรทุก 146,111 คัน ลดลงจากเดือน
มกราคม - ตุลาคม 2563 ร้อยละ 7.23
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 107,765 คัน เพิ่มขึ้นจาก
เดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 ร้อยละ 3.21
• รถกระบะ PPV 41,718 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือน
มกราคม – ตุลาคม 2563 ร้อยละ 62.47

รถจักรยานยนต์
เดอืนตลุาคม 2564 ผลติรถจกัรยานยนต์ได้ทัง้ส้ิน 
192,774 คัน ลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อย
ละ 8.27 แยกเป็นรถจกัรยานยนต์ส�าเรจ็รูป (CBU) 
144,844 คนั ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 13.08 และ
ชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 47,930 
คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 10.16

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม – 
ตุลาคม 2564 มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,860,419 คัน 
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 15.92 แยกเป็นรถ
จกัรยานยนต์ส�าเรจ็รปู (CBU) 1,424,338 คนั เพิม่
ขึน้จากปี 2563 ร้อยละ 11.22 และชิน้ส่วนประกอบ
รถจักรยานยนต์ (CKD) 436,081 คัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2563 ร้อยละ 34.47 

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนตุลาคม 
2564 มจี�านวนทัง้สิน้ 64,462 คนั ลดลงจากเดอืน
เดยีวกันในปีทีแ่ล้ว ร้อยละ 13 แต่เพิม่ขึน้จากเดอืน
กันยายน 2564 ร้อยละ 13.35 จากนโยบายการ
เปิดประเทศและการผ่อนคลายลอ็กดาวน์เมือ่วนัที่ 
1 กันยายนที่ผ่านมา การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระ
ทบจากการระบาดของโควดิ 19 ของรัฐบาล การก
ระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายคนละครึ่ง ฯลฯ การ
ประกันรายได้สินค้าเกษตร ท�าให้ประชาชนกล้าใช้
เงินมากขึ้น
ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 114,285 คัน ลด
ลงจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 9.53 และเพิ่ม
ขึ้นจากเดือนกันยายน 2564 ร้อยละ 4.01
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 
รถยนต์มียอดขาย 596,393 

คัน ลดลงจากปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อย
ละ 2.1 ส่วนรถจกัรยานยนต์ มยีอดขาย 1,316,490 
คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 
ร้อยละ 3.48 

การส่งออก

รถยนต์ส�าเร็จรูป
เดือนตุลาคม 2564 ส่งออกได้ 81,577 คัน เพิ่ม
ขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 14.30 และ 
เพิ่มข้ึนจากเดือนกันยายน 2564 ร้อยละ 10.49 
โดยส่งออกเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดยกเว้นตลาด
ออสเตรเลีย ลดลงร้อยละ 23.98 และตลาด
แอฟริกาลดลงร้อยละ 13.04 มูลค่าการส่งออก
รถยนต์ 47,767.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน
ตุลาคม 2563 ร้อยละ 17.07 อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากประเทศคู่ค้าได้ด�าเนินการผลิตรถยนต์
เกือบเป็นปกติแล้ว ท�าให้การส่งออกชิ้นส่วน
รถยนต์เพิ่มขึ้นดังรายละเอียดต่อไปนี้

• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 4,609.16 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 
62.99
• ช้ินส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 
16,833.63 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากเดือนตุลาคม 
2563 ร้อยละ 13.06
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,200.15 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 
38.92

ส.อ.ท. เผย เดือนตุลาคม 2564 

ผลิตรถยนต์ 154,038 คัน เพิ่มขึ้น 3.27% ขาย 64,462 คัน 

ลดลง 13.0% ส่งออก 81,577 คัน เพิ่มขึ้น 14.30%

21 www.HoonInside.com 19  November  2021



รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนตุลาคม 2564 

เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 

71,410.68ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม 

2563 ร้อยละ 18.82

เดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 ส่งออกรถยนต์

ส�าเร็จรูป 759,058 คัน โดยส่งออกเพิ่มขึ้นจาก

ปี 2563 ในระยะเวลาเดียวกัน ร้อยละ 28.04 มี

มูลค่าการส่งออก 442,421.34 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 ร้อยละ 

34.47 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 32,821.76 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 

2563 ร้อยละ 75.55

• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 

168,088.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน

มกราคม – ตุลาคม 2563 ร้อยละ 55.59

• อะไหล่รถยนต์ มมูีลค่าการส่งออก 20,415.15 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 

2563 ร้อยละ 29.28

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม – 

ตุลาคม 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และ

อะไหล่ มีมูลค่า 663,746.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2563 ร้อยละ 

40.76

รถจักรยานยนต์

เดือนตุลาคม 2564 มีจ�านวนส่งออก 78,919 

คัน (รวม CBU + CKD) เพ่ิมขึ้นจากเดือน

ตุลาคม 2563 ร้อยละ 14.59 และเพิ่มขึ้นจาก

เดือนกนัยายน 2564 ร้อยละ 14.08 โดยมมีลูค่า 

5,544.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 

2563 ร้อยละ 17.03 

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออก

ทั้งสิ้น 108.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือน

ตุลาคม 2563 ร้อยละ 88.33

• อะไหล่รถจกัรยานยนต์ มมีลูค่าการส่งออกท้ัง

สิ้น 211.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 

2563 ร้อยละ 121.86%

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือน

ตุลาคม 2564 ชิน้ส่วนและอะไหล่รถจกัรยานยนต์ 

5,935.80

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อย

ละ 20.44

เดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 รถจกัรยานยนต์ 

มีจ�านวนส่งออก 799,260 คัน (รวม CBU + 

CKD) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 37.46 โดยมี

มูลค่า 64,557.47 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 

ร้อยละ 37.13

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออก

ทั้งสิ้น 1,979.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

ร้อยละ 110.93

• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออก

ทั้งสิ้น 1,766.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

ร้อยละ 76.60

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์เดือน

มกราคม – ตุลาคม 2564 ชิ้นส่วนและอะไหล่

รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 68,303.38 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากเดอืนมกราคม – ตลุาคม 2563 ร้อย

ละ 39.35

เดือนตุลาคม 2564 รวมมูลค่าการส่งออก

รถยนต์ส�าเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่น ๆ 

อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และ

อะไหล่รถจกัรยานยนต์ มทีัง้สิน้ 77,346.48 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 18.94

เดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 รวมมูลค่าการ

ส่งออกรถยนต์ส�าเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วน

อ่ืนๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช้ินส่วน 

และอะไหล่รถจกัรยานยนต์ มท้ัีงสิน้ 732,049.86 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 40.63

ส.อ.ท. เผย เดือนตุลาคม 2564 

ผลิตรถยนต์ 154,038 คัน เพิ่มขึ้น 3.27% ขาย 64,462 คัน 

ลดลง 13.0% ส่งออก 81,577 คัน เพิ่มขึ้น 14.30%
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคิ

นภัทร จ�ากัด (บลจ.เกียรตินาคินภัทร) ออก

กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพใหม่ 2 กองทุน ได้แก่ 

กองทนุเปิดเคเคพี พาสซฟี โกลบอล อคิวต้ีิ เพ่ือ

การเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (KKP PGE RMF-H) และ

กองทุนเปิดเคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการ

เลี้ยงชีพ - HEDGED (KKP TECH RMF-H) เพื่อ

เป็นทางเลอืกส�าหรบัผู้ลงทุนทีต้่องการวางแผน

เพื่อการเกษียณพร้อมรับสิทธิประโยชน์ส�าหรับ

การลดหย่อนภาษีมุ่งเป้าน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพและหลากหลายให้กับนักลงทุนอย่าง

ต่อเนื่องการันตีด้วยรางวัล ‘บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุนดีเด่น’ จากเวที SET AWARDS 

2021 โดยเริ่มเสนอขายครั้งแรก (IPO) ทั้งสอง

กองทุนพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 17-25 พ.ย. 

2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่าเพียง 1,000 บาท

นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุ เกยีรตนิาคินภทัร จ�ากดั เปิด

เผยว่า การลงทนุเพือ่การเกษยีณเป็นการลงทนุ

ระยะยาว ผู้ลงทุนควรมีทางเลือกการลงทุน

ที่หลากหลายเพื่อให้สามารถจัดพอร์ตได้ตรง

ความต้องการและความเสี่ยงที่เหมาะสมของ

ตนเอง บลจ.เกียรตินาคินภัทร จึงได้เปิดเสนอ

ขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดเคเคพี พาสซีฟ 

โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ (KKP 

PGE RMF-H) และกองทนุเปิดเคเคพ ีEXPANDED 

TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGED (KKP TECH 

RMF-H) เพ่ือเพ่ิมทางเลือกการลงทุนพร้อม

การลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ KKP PGE 

RMF-H เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนหลัก

เพียงกองทุนเดียวคือ iShares MSCI ACWI 

ETF ซึ่งเน้นลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้

สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของดชัน ีMSCI 

ACWI ในขณะท่ี KKP TECH RMF-H เน้นลงทนุใน

กองทนุรวมหลกัเพยีงกองทนุเดยีวคอื iShares 

Expanded Tech Sector ETF ซึ่งลงทุนในหุ้น

ของบรษัิทในกลุม่เทคโนโลย ีกลุ่มบรกิารส่ือสาร 

(Communication Service) และกลุ่มสินค้า

ฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary) ใน

ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ

“หากผู้ลงทุนต้องการกระจายการลงทุนในหุ้น

ทั่วโลก ควรเลือกกองทุน KKP PGE RMF-H 

ที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศแบบครอบคลุมทั้ง

กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเกิดใหม่ 

แต่หากต้องการเจาะจงหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยี ก็

สามารถเลือกกองทุน KKP TECH RMF-H โดย

ทั้งสองกองทุนมีการบริหารแบบอิงตามดัชนี 

(Passive) ซึ่งมีค่าธรรมเนียมต�่าเมื่อเทียบกับ

กองแบบ Active และก�าลงัได้รบัความสนใจจาก

นักลงทุนในปัจจุบัน”

“ส�าหรับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี ้การทีป่ระเทศ

เศรษฐกิจหลักอย่างเช ่น สหรัฐและยุโรป 

สามารถกลับมาเปิดประเทศได้ในช่วงไตรมาส 

3 ที่ผ่านมา ส่งผลให้อัตราการเติบโตจีดีพีและ

ผลประกอบการส�าหรบัไตรมาส 3 ของบรษิทัจด

ทะเบียนทั้งในสหรัฐและยุโรปที่ประกาศออกมา

แล้วเติบโตดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ช่วยสนับสนุน

ให้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวเพิ่มข้ึนได้ต่อเนื่อง ยิ่ง

กว่าน้ัน เมื่อมองไปในระยะข้างหน้า การวิจัย

และผลิตวัคซีนและยารักษาเชื้อโควิดจะยิง่ไดร้ับ

การพัฒนาให้ดข้ึีน สถานการณ์การแพร่ระบาดมี

แนวโน้มลดความรุนแรง ส่งผลให้ประเทศต่างๆ

ที่ยังคงฟื้นตัวช้าอยู่ในปัจจุบันสามารถกลับมา

ด�าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิได้มากขึน้ และเป็น

ปัจจยัสนบัสนนุจดีีพโีลกในปีหน้าให้ยงัคงเติบโต

ได้ในระดับที่สูง ทั้งนี้ IMF คาดการณ์อัตรา

การเตบิโตจดีีพีโลกปี 2565 ท่ี 4.9% 

ซึง่สงูกว่าค่าเฉลีย่ 5 ปีย้อน

หลังในช่วงก่อนโควิดท่ีระดบั 3.4% ในขณะทีแ่นว

โน้มอัตราดอกเบี้ยของประเทศเศรษฐกิจหลัก

คาดว่าจะยงัอยูใ่นระดบัต�า่เพือ่สนบัสนุนการฟ้ืน

ตวัของเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้การลงทนุ

ในตลาดหุ้นโลกโดยรวมและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ เพราะเป็นสินทรัพย์ที่

มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจโลกฟื้น

ตัวและอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับต�่าดังที่

กล่าวข้างต้น รวมทั้งประมาณการก�าไรสุทธิ 12 

เดือนข้างหน้าของบริษัทในตลาดหุ้นโลกยังคง

มีอัตราการเติบโตที่ระดับ 18.54% และหุ้นกลุ่ม

เทคโนโลยียังมีประมาณการอัตราการเติบโตที่

โดดเด่นถงึ 25.88% อกีด้วย” นายยทุธพลกล่าว

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขาย IPO 2 กองทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ เพิ่มทางเลือกการลงทุนและลดหย่อนภาษี 

วันที่ 17-25 พ.ย. นี้
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ทั้งนี้ หลังการเปิดเสนอขายกองทุน KKP PGE RMF-H และ กองทุน KKP TECH RMF-H นี้แล้ว บลจ.เกียรตินาคินภัทร ซึ่งเพิ่งคว้ารางวัล บริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น (Outstanding Asset Management Company) จากเวที SET AWARDS 2021 ที่ผ่านมา จะมีกองทุน RMF น�าเสนอให้

แก่นักลงทุนรวมทั้งหมดถึง 10 กองทุน ซึ่งครอบคลุมสินทรัพย์ตั้งแต่ตราสารหนี้ หุ้นในประเทศ หุ้นต่างประเทศ และกอง Asset Allocation นอกจาก

นั้น บลจ.เกียรตินาคินภัทร ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) อีกมากถึง 20 กองทุน เพื่อเปิดโอกาสผู้ลงทุนเลือกลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่

เหมาะสมหรือตามมุมมองการลงทุนที่ต้องการในช่วงส่งท้ายปีนี้ได้อย่างครบถ้วน

ส�าหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 

หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF และ SSF :

กองทุน RMF : ลดหย่อนสูงสุด 30% ของเงินได้และไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับ SSF กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันบ�านาญ และกองทุนเพื่อ

การเกษียณอายุอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครอง 5 ปี และอายุครบ 55 ปี

กองทุน SSF : ลดหย่อนสูงสุด 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท เมื่อรวมกับ RMF กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันบ�านาญ และกองทุนเพื่อ

การเกษียณอายุอื่น ๆ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือครอง 10 ปี นับจากวันซื้อ

บลจ.เกียรตินาคินภัทร เปิดขาย IPO 2 กองทุน

เพื่อการเลี้ยงชีพ เพิ่มทางเลือกการลงทุนและลดหย่อนภาษี 

วันที่ 17-25 พ.ย. นี้
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
ไปรษณีย์ไทย x SCGP x อภ. สรุปยอดไปรษณีย์ 

reBOX กล่อง/ซองกว่า 220,000 กก.
จัดท�าเป็นหน้ากากอนามัยได้กว่า 3.04 แสนชิ้น 

พร้อมส่งมอบสู่ รพ. 8 แห่ง

ไทยประกันชีวิตมอบอุปกรณ์กีฬา

และพัดลมตั้งพ้ืน ในกิจกรรม “ส�านักงาน คปภ. 

รวมพลังภาคประกันภัย รวมใจเพ่ือการศึกษา”

การบินไทยผนึกก�าลังตัวแทนจ�าหน่าย
บัตรโดยสารพร้อมเดินหน้าหารายได้

กระตุ้นเศรษฐกิจ

กรุงศรีรวมใจถวายกฐิน วัดล�าโพ นนทบุรี
ร่วมสร้างเมรุหลังใหม่ ปลอดมลพิษ
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