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นายนพินธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั 
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
WHAUP เปิดเผยว่า บรษิทั ดบับลวิเอชเอวอเตอร์ จํากดั (“WHAWT”) บรษัิท

ย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99และ บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย จํากัด 

ได้ร่วมกันจัดตัง้บรษิทัร่วมทนุแห่งใหม่ เพือ่ประกอบกจิการสาธารณูปโภคด้านนํา้

เพื่ออุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (มาบตาพุด)ซึ่งรวมถึงโครงการนํ้า

รีไซเคิล, นํ้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และสาธารณูปโภคอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดการร่วมทุนดังนี้

 ชื่อบริษัทร่วมทุน บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเซีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จํา

กัด (“WHAUP AIE”)

 วันที่จัดตั้งบริษัท 23 พฤศจิกายน 2564

 วตัถปุระสงค์ ผลติและจดัจาํหน่ายนํา้เพือ่อุตสาหกรรมหรือนํา้ปราศจากแร่

ธาตุ(DemineralizedWater)

 ทุนจดทะเบียน 45,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 4,500,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

 สัดส่วนการถือหุ้น 1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จํากัด ถือหุ้นจํานวน 

2,699,998 หุ้น2) บรษิทั นคิมอตุสาหกรรมเอเซยี จาํกดั ถือหุน้จาํนวน 1,799,999 

หุ้น3) บุคคลธรรมดา 3 คน ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) PF เปิด

เผยว่า เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 KIRORO RESORT HOLDINGS CO., 

LTD. (“KRH”) เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ

ญี่ปุ่น เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจสกีและโรงแรมใน

ประเทศญีปุ่น่โดย KRH เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้ท้ังทางตรงและทางอ้อม

ในสัดส่วนร้อยละ 99.70

ได้โอนขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกีและโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นให้แก่ GODO 

KAISHA KIRORO MANAGEMENT(GKKM) และ NAPIER TOKUTEI 

MOKUTEKIKAISHA (NAPIER TMK) ในราคา15,000,000,000 เยน หรือ

คิดเป็นเงินบาท 4,357,590,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 

29.0506 บาท) และหลงัจากที ่KRH ได้โอนขายธรุกิจสกแีละโรงแรมในประเทศ

ญี่ปุ่นให้แก่ GKKM และ NAPIER TMK แล้ว KRH ยังคงดําเนินธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

GODO KAISHA KIRORO MANAGEMENT (“GKKM”) และ NAPIER TOKUTEI 

MOKUTEKIKAISHA (“NAPIER TMK”) โดย GKKM เป็นบริษัท และ NAPIER 

TMK กองทุนทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

PF เผยขายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกี

และโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 15 ล้านเยน 

ให้ GKKM และ NAPIER TMK

WHAUP ตั้งบ.ร่วมทุน “WHAUP AIE” 

ลุยผลิตและจัดจําหน่ายนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม

หรือนํ้าปราศจากแร่ธาตุ

10 www.HoonInside.com 24  November  2021



RBF รับข่าวดี 2 เด้ง ตัวจริงกัญชง จ่อส่งมอบสาร

สกัด CBD -THC ให้ลูกค้ามหาชนยักษ์ใหญ่ เพ่ือ

เร่งออกสินค้าทุกกลุ่ม บุกตลาดท้ังใน-ตปท. ได้

ฤกษ์เก็บเกี่ยวผลผลิต ปลายเดือน ธ.ค. นี้ เผย

ปลูกกญัชง กลางแจ้ง ได้ผลผลิต ดเีกนิคาด Order 

ทะลกัเข้าไม่หยดุ เร่งขยายพ้ืนที ่กาํลงัการผลติเพิม่ 

รองรับคําสั่งซื้อปีหน้า ยิ้มไม่หยุด เดินหน้าขานรับ 

นโยบาย ปลกู สกดั กัญชา สําหรับภาคเอกชน หลงั

การปรับแก้กฏหมายกัญชาเพิ่มเติมในปีน้ี คาดปี

หน้า สารสกัด CBD กัญชง THC กัญชา โตไม่หยุด

พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ
บรษิทั บรษิทั อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซพัพลาย 
จํากัด (มหาชน) หรือ  RBF เปิดเผยว่า หลัง

บริษัทฯได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชงในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม่ จํานวน 10 ไร่ พร้อมนําร่องปลูกในรูป

แบบกลางแจ้ง หลังได้เมล็ดพันธุ์ที่รัฐบาลกําหนด

ก่อนหน้าน้ี และพบว่าให้ผลผลิตท่ีดี โดยเตรียม

เกบ็เกีย่วผลผลติเพ่ือส่งมอบให้กบัลกูค้ารายใหญ่ที่

อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 

2564 นี้ เพื่อให้ลูกค้าเร่งผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ออก

จําหน่ายสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทส

สําหรับผลผลิตที่เป็นช่อดอก เพื่อนํามาผลิตสาร 

CBD -THC  ล็อตแรก จะอยู่ในพื้นที่ปลูก 50 ไร่ ใน

จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น  บริษัทฯปลูกเอง 10 ไร่ 

และ 40 ไร่ มาจากเกษตรกร ที่ร่วมทําคอนแทรค

ฟาร์มมิ่ง (contract farming) กับบริษัทฯ ซ่ึง

ผลผลิตดังกล่าวจะเริ่มออกมาภายในไตรมาส 1 ปี 

2565 หลังจากนั้นจะมีอีก 40 ไร่ที่เป็นคอนแทรค

ฟาร์มมิ่ง เพิ่มเข้ามาอีก ซึ่งจะเริ่มทําการปลูกและ

ทยอยเก็บผลผลิต เพื่อนํามาสกัดเป็นสาร CBD 

-THC  ต่อไป

นอกจากการปลูกกัญชงเพื่อให้ได้ช่อดอก นํามาส

กัดเป็นสาร CBD -THC แล้ว บริษัทฯยังมีพื้นที่อีก  

270 ไร่ ในจังหวัดเชียงราย โดยในเฟสแรกจะเน้น

ปลกูกญัชง เพ่ือเกบ็เมลด็นํามาสกดัทํานํา้มนัเมลด็

กัญชง โดยจะทยอยปลูกตามจํานวนคําสั่งซื้อของ

ลูกค้า และในเฟสต่อไปจะปลูกกัญชงเพ่ือเอาช่อ

ดอก รองรับคําสั่งซื้อที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องในปี 

2565

ปัจจุบันบริษัท มีลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ สนใจท่ี

จะสั่งซื้อสารสกัด CBD -THC กับทางบริษัทเข้ามา

เป็นจํานวนมาก ท้ังกลุ่มเคร่ืองดื่ม เคร่ืองสําอาง 

และอาหารเสริม ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

และนอกตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากเชื่อมั่นว่า 

RBF ในฐานะผู้นําทางด้านธุรกิจ Ingredient ใน

ประเทศไทย จะมีความสามารถไม่ใช่แค่ผลิตอย่าง

เดียว แต่ยังสามารถต่อยอดพัฒนาสินค้าให้กับ

ลูกค้าได้หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการ 

เพื่อให้สินค้าของลูกค้าได้รับการตอบรับที่ดีจาก

ตลาด ทําให้ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกัญชงเติบโตและ

ขยายวงกว้างมากขึ้น นับเป็นผลดีต่อทุกภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกกัญชง ผู้

ประกอบการ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และผูบ้รโิภคสนิค้า 

ส่งผลให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สําคัญตาม

นโยบายของกระทรวงสาธารณสขุและรัฐบาล  โดย 

RBF จะเริ่มส่งมอบผลผลิตทั้งสารสกัด CBD -THC 

และนํ้ามันเมล็ดกัญชง ให้กับลูกค้าที่มีคําสั่งซื้อเข้า

มา โดยบริษัท คาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้

จากธรุกจิกญัชง ตัง้แต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2565

ส่วนกรณ ีรฐับาลมนีโยบายปรบัแก้กฎหมายกัญชา

เพิ่มเติมในปี  พญ.จัณจิดา กล่าวว่า  กัญชา ถือ

เป็นตลาดใหม่ เป็นธุรกิจใหม่ท่ีมีศักยภาพในการ

เตบิโต ซึ่ง้จะช่วยสร้างการเตบิโตให้กับบริษทัได้มาก 

โดย RBF ในฐานะบริษัทเอกชนและทําธุรกิจด้าน 

Ingredient แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํายันปลาย

นํ้า และมีประสบการณ์การทําธุรกิจ Ingredient 

ธรรมชาตแิละสมนุไพร พร้อมขานรบันโยบาย ปลกู 

สกัด กัญชา ทันทีที่รัฐบาลปรับแก้ไขกฎหมาย

กัญชาแล้วเสร็จ และคาดปีหน้า สารสกัด CBD กัญ

ชง THC กัญชา จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

RBF รับข่าวดี 2 เด้ง 

จ่อส่งมอบ CBD กัญชง

พร้อมเดินหน้า กัญชา หลังแก้ กม. เอกชน
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ITEL ส่งซิกผลงานไตรมาส 4/2564 ผลงานโตต่อ

เนื่อง ทยอยรับรู้ Contract on Hand ที่มีอยู่เต็ม

มือ 4,148 ล้านบาท ด้าน " ณัฐนัย อนันตรัมพร " 

เช่ือรายได้ปีนี้ และปีหน้าจะเติบโตจากแผน New 

S-Curve ที่ได้วางรากฐานไว้ ระบุแนวโน้มผลการ

ดาํเนนิงานปีนีลุ้น้ทาํสถติสิงูสดุ สวนทางเศรษฐกจิ 

เหตจุากปัจจยัหนนุเพยีบ คาดการณ์ทัง้ภาครฐั และ

เอกชนจะเปิดให้เสนองานใหม่คกึคกั พร้อมประกาศ

รกุธรุกจิโทรคมนาคมเต็มสูบ หลงับอร์ดมีมติอนมุติั

ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เวท

เธอเรีย อี จํากัด (“เวทเธอเรีย อี”) เพื่อสนับสนุน

การเตบิโตอย่างมัน่คง และสร้างผลตอบแทนท่ีดใีห้

ผู้ถือหุ้น

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั อนิเตอร์ล้ิงค์ 
เทเลคอม จํากัด (มหาชน) หรือ ITEL 

เปิดเผยว่า ทิศทางผลงานไตรมาส 4/2564 คาดว่า

จะเตบิโตอย่างก้าวกระโดดจากช่วงไตรมาส 3/2564 

โดยมีปัจจัยหนุนจากงานด้านโทรคมนาคมมีอัตรา

ความต้องการเพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนเริ่มเข้าสู่โหมดการลงทุน รับ

สัญญาณบวกจากการเปิดประเทศ ทําให้ภาพรวม

ธรุกจิของบรษิทัฯ ถอืว่ายงัเตบิโตอยู่ในทศิทางบวก

ตามผลการดําเนินงานงวดไตรมาส 3/2564 ของบ

ริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 530.22 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 54.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.44 เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 475.78 ล้าน

บาท และมกีาํไรสทุธ ิ63.73 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 13.77 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.56 เมื่อเทียบกับ

งวดเดียวกันของปีก่อน และมีกําไรข้ันต้นจํานวน 

132.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 5.96 ล้านบาท

โดยสําหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 บริษัทฯ มีราย

ได้รวม 1,539.46 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิเท่ากับ 

156.76 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลการดําเนินงานไตรมาส 

4/2564 ม่ันใจจะเติบโตไปในทิศทางก้าวกระโดด จาก

การทยอยรับรู้สัญญาในมือ (Contract on Hand) 

จาํนวน 728 ล้านบาทในปีนี ้ซึง่ปัจจบุนั บรษิทัฯ มี

สัญญาในมือ (Contract on Hand) อยู่แล้วทั้ง

สิ้น 4,148 ล้านบาท แบ่งเป็นงานให้บริการ

ต่อเนื่อง (Recurring) จํานวน 2,684 ล้านบาท 

ได้แก่ งานให้บริการโครงข่าย 2,515 ล้านบาท และ

งานให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ 169 ล้านบาท และ

งานให้บริการไม่ต่อเนื่อง (Non-Recurring) คือ 

งานให้บริการติดตั้งโครงข่าย 1,464 ล้านบาท และ

บริษัทยังมีแผนเข้าร่วมเสนองานใหม่ ๆ เพื่อยังคง

ความแข็งแกร่งของยอดสัญญาในมือ สร้างความ

เชื่อมั่นในความสามารถหางานของบริษัทฯ ซึ่ง

บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเข้าเสนองานที่สามารถ

สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้

อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังบริษัทฯ แผนท่ีจะขยายการ

ลงทุนในธุรกิจ New S-Curve เพื่อเสริมศักยภาพ

ธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขัน ช่วยให้ราย

ได้และกําไรของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ITEL ส่งซิกผลงานไตรมาส 4/64 

ผลงานโตต่อเน่ือง - ปีหน้าโต

จากแผน New S-Curve ท่ีได้วางรากฐานไว้
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นอกจากนี้ ITEL ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแนวทางการเข้าซื้อกิจการ เวทเธอเรีย 

อี โดยบริษัทจะซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของเวทเธอเรีย อี ได้แก่ หุ้นสามัญในบริษัท บลู โชลูชั่น จํากัด จํากัด ("BS") จํานวนร้อยละ 51.00 ของจํานวนหุ้น

ที่จดทะเบียนและชําระแล้วของ BS ในมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 153 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 30.60 ล้านหุ้น เพื่อชําระเป็นค่า

ตอบแทนสําหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่ง BS ประกอบธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ ครบวงจรที่ครอบคลุม

ตั้งแต่เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการจัดโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ ตลอดจนระบบการแสดงผ่านทางอุปกรณ์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จับกลุ่มลูกค้าองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ทับซ้อนกับ

ฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ เป็นการขยายช่องทางการจําหน่าย และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะ

กรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ และกําหนด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ยังเปิดเผยอีกว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีความพร้อมในการนําสินทรัพย์ ศูนย์อินเตอร์ลิ้งค์ ดาต้า เซ็นเตอร์ (IDC) แห่งที่ 1 ขายเข้ากอง

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ในมูลค่ากว่า 700 ล้านบาท โดยคาดว่าจะดําเนินการขายแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2565 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ โดยเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ในครั้งนี้ จะนําส่วนนึงไปขยายศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์ แห่งที่ 2 เพื่อรองรับการเติบโตในธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ จากการ

ขยายตัวของธุรกิจ Cloud ที่รองรับการให้บริการทั้งด้านการทํางาน โดยรองรับการพัฒนา Platform หรือ Software as a Services (SAAS) หรือด้านความ

บันเทิงที่ Streaming Content ต่างๆ ที่กําลังเติบโต มีผู้รับชมมากขึ้นเรื่อยๆ และนําเงินบางส่วนไปชําระหนี้สินเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคาร พร้อมกันนี้ บริษัทฯ 

ยังคงมุ่งมั่นให้ความสําคัญกับการเติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยจะเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินให้เหมาะสมไม่ให้เกิดปัญหาความเสี่ยงจากการ

ลงทุนในด้านต่าง ๆ และบริษัทฯ ยังคงคํานึงถึงประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลักพร้อมทั้งการขยายโอกาสทางการตลาด เชื่อว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่าง

โดดเด่นในอนาคต

ITEL ส่งซิกผลงานไตรมาส 4/64 

ผลงานโตต่อเน่ือง - ปีหน้าโต
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บมจ. เฮลท์ลีด (HL) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 

9.80 บาท ระบุเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้น

ฐาน เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 25-26 และ 

29 พ.ย. 2564 เข้าเทรดใน mai วันที่ 3 ธันวาคม

นี้ บล.ฟินันเซียไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงินและ

แกนนําอันเดอร์ไรท์มั่นใจนักลงทุนทั้งสถาบัน และ

ประชาชนทัว่ไปให้การตอบรับดีเยีย่ม ชจูดุแขง็ธรุกจิ

ร้านขายยา และนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทํากําไร

สูง และฐานะการเงินแข็งแกร่ง พร้อมเปิดผลงาน 

9 เดือนปี 2564 โชว์กําไรสุทธิพุ่ง 48.85% ฟากซี

อีโอ"ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล" ระบุสถานการณ์โค

วิด-19 และเทรนด์ดูแลสุขภาพมาแรง ช่วยหนุน

ยอดขายเติบโตได้ดี ทั้งจากสาขาเดิมและสาขาใหม่ 

พร้อมเดินหน้าขยายสาขาใหม่ปีละ 4-5 แห่ง ลุย

ออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลักดันอนาคตโตก้าว

กระโดด

นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ กรรมการ
ผู้อาํนวยการ บริษทัหลกัทรพัย์ ฟินนั
เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจําหน่าย

และรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้

กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ บริษัท เฮลท์ลีด 

จํากัด (มหาชน) หรือ HL เปิดเผยว่า บริษัทฯได้

กําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชน

ทั่่วไป (IPO) จํานวน 72 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 9.80 บาท คิด

เป็นอตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E ratio) 

เท่ากับ 37.57 เท่า ซ่ึงถือเป็นระดับราคาท่ีเหมาะ

สมกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ โดยจะเปิดให้จอง

ซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 พฤศจิกายน 

2564 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ในวันที่ 3 

ธันวาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "HL" 

ในหมวดธุรกิจบริการ

พร้อมกันนี้มีผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่ายอีก 6 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลัก

ทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 

ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จํากัด 

(มหาชน) และ บริษัทหลักทรพัย์ เอเซีย พลัส จาํกดั

"การกําหนดราคาไอพีโอท่ีระดับ 9.80 บาท/หุ้น 

ถือว่าเป็นระดับราคาท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ

ปัจจัยพื้นฐาน HL ถือเป็นหุ้นท่ีมีความน่าสนใจใน

การลงทุนมาก เนื่องจากเป็นร้านขายยาค้าปลีกใน

รปูแบบ Chain Drug Store รายแรกทีม่คีวามพร้อม

สามารถเข้าจดทะเบยีนในตลาดหุน้ มคีวามสามารถ

ในการทํากําไร และฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดย

อัตรากําไรขั้นต้นในระดับสูงถึง 22% ขณะท่ียอด

ขายเติบโตทุกปี ปัจจุบันมีหนี้สินต่อทุนระดับ 1.6 

เท่า ส่วนมากเป็นหนี้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย ทําให้มี

ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง และเมื่อเข้าเป็นบริษัทจด

ทะเบียนแล้ว จะทําให้มีแหล่งเงินทุนซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ศกัยภาพได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะการต่อยอดธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี

ความสามารถในการทํากําไรสูง ทําให้ขับเคลื่อน

การเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะยาว ดังนั้นจึง

มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทั้งที่เป็น

ประเภทสถาบัน และประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี" 

นายสมภพ กล่าว

HL เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 9.80 บาท

จองซื้อ 25-26 และ 29 พ.ย. 64 

เข้าเทรด mai วันท่ี 3 ธ.ค.น้ี
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ภก.ธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จํากัด (มหาชน) กล่าวว่าภาพรวมผลการดําเนินงานในงวด

ไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยู่ที่ 25.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 126.82% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกําไรสุทธิเท่ากับ 11.13 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม

อยู่ที่ 355.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.08% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 255.95 ล้านบาท

ส่วนงวด 9 เดือนของปี 2564 บริษัทฯมีกําไรสุทธิอยู่ที่ 57.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.85% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกําไรสุทธิเท่ากับ 38.65 ล้านบาท ขณะที่

มีรายได้รวมอยู่ที่ 912.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14.57% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 796.67 ล้านบาท

ปัจจัยท่ีสนบัสนนุให้กําไรปรบัตัวเพิม่ขึน้ เน่ืองจากมียอดขายท่ีเติบโตต่อเนือ่ง ยอดขายต่อสาขาเดมิมกีารเตบิโตอย่างสม่ําเสมอ รวมทัง้แนวโน้มการดแูลสขุภาพ

ของผู้บริโภคที่ให้ความสําคัญมากขึ้น ตลอดจนเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมียอดขายที่เติบโตมากขึ้นอีกด้วย ในขณะที่

อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นทําให้มีอํานาจต่อรองกับ Supplier มากขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม

รายได้ที่เพิ่มขึ้น

"การเข้าระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตของ HL ได้อีกมาก เพราะทําให้มีแหล่งทุนเพิ่มศักยภาพในการขยาย

สาขาได้ต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่จะผลักดันการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯตั้งเป้าที่จะขยายสาขาปีละ 4-5 แห่งในพื้นที่ของกทม.เป็นหลัก 

จากนั้นก็จะกระจายให้ครอบคลุมไปทั่วเขตปริมณฑลตามหัวเมืองที่สําคัญ ส่วนใหญ่ขนาดพื้นที่ต่อสาขาอยู่ที่ประมาณ 80-150 ตารางเมตร และเมื่อมีจํานวน

สาขาเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมี 26 สาขา ก็จะผลักดันยอดขายเติบโต ทําให้ความสามารถในการทํากําไรสูงขึ้น" ภก.ธัชพล กล่าวในที่สุด

HL เคาะราคาไอพีโอหุ้นละ 9.80 บาท

จองซื้อ 25-26 และ 29 พ.ย. 64 

เข้าเทรด mai วันท่ี 3 ธ.ค.น้ี
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บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) ผู ้ผลิตและจําหน่าย

เส้นด้ายยางยืดรายใหญ่ในโลก เตรียมเข้าระดม

ทุนและจดทะเบียนใน SET เป็นรายแรก ภายใน

เดือนธันวาคมนี้ โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกกําไรสุทธิ 

188 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 218% ทุบสถิติสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ 3 โบรกฯสแกนราคาพื้นฐาน สูงสุด 

12.40 บาท/หุ้น รับแผนเพิ่มกําลังการผลิต ขยาย

ตลาดใหม่ ชูจุดแข็งต้นทุนยางพาราธรรมชาติถูก

กว่าคู่แข่ง

บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) (WFX) เปิด

เผยผลการดาํเนนิงานในงวด 9 เดือนแรกปี 2564 มี

รายได้รวม 2,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 874 ล้านบาท 

หรอื 51% เทยีบงวดเดยีวกนัของปีก่อนมรีายได้รวม 

1,715 ล้านบาท และมีกําไรสุทธ ิ188 ล้านบาท เพิม่

ขึ้น 129 ล้านบาท หรือ 218% เทียบงวดเดียวกัน

ของปีก่อน ที่มีกําไรสุทธิ 59 ล้านบาท สร้างสถิติ

สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผลการดําเนินงานที่เติบโตอย่างโดดเด่น เนื่องมา

จากแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ก่อนหน้านี้ โดยการเจาะ

ตลาดใหม่ๆ สร้างผลติภณัฑ์คณุภาพทีมี่ความหลาก

หลาย การขยายกําลังการผลิตเพ่ือรองรับการ

เตบิโตท่ีวางแผนไว้ส่งผลให้บริษทัสามารถผลติและ

จําหน่ายเส้นด้ายยางยืดที่มีความหลากหลายมาก

ยิง่ขึน้ ทัง้ในด้านขนาดและคณุภาพท่ีแตกต่างกนัไป 

ทําให้สามารถรองรับความต้องการที่แตกต่างของ

เส้นด้ายยางยดืได้เพิม่ขึน้ท้ังจากฐานลกูค้าเดมิและ

การขยายฐานลูกค้าใหม่ รวมถึงสัดส่วนรายได้จาก

การจําหน่ายสนิค้าให้แก่กลุม่ลูกค้าประเภทผูใ้ช้งาน

โดยตรง (End-user) ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทสามารถ

จําหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ใช้งาน

โดยตรง (End-user) ได้ในราคาท่ีสงูกว่ากลุ่มลกูค้า

ประเภทผู้จําหน่ายสินค้า (Distributor) ประกอบ

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-

19 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นบางส่วน

ของอปุสงค์ของเส้นด้ายยางยดืชนดิเคลอืบแป้งซึง่

เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น 

สายคล้องหน้ากากผ้า ยางยืดขอบชุด PPE และ

หมวกคลุมผมทางการแพทย์ เป็นต้น

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด 
(มหาชน) เผยแพร่บทวิเคราะห์หุน้ บริษทั เวิลด์

เฟล็กซ์ จํากัด (มหาชน) (WFX) ว่า WFX เป็นหนึ่ง

ในผู้ผลิตและจําหน่ายเส้นด้ายยางยืดรายใหญ่ใน

โลก มีผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางยืดครอบคลุมในทุก

กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่

หลากหลายของกลุ่มลูกค้า โดยสินค้าของบริษัท

จัดจําหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศภาย

ใต้แบรนด์ของบริษัทเอง โดยกลุ่มลูกค้าหลักคือ

ประเทศจีนคิดเป็นประมาณ 75% ของรายได้รวม 

โดยผลการดําเนินงานของบริษัทอยู่ในช่วงเติบโต

จากการใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ 

รวมถงึชงิส่วนแบ่งการตลาดจากคูแ่ข่งจากความได้

เปรียบในด้านต้นทุนยางพาราธรรมชาติทีถู่กกว่าคู่

แข่ง เนือ่งจากประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกน้ํา

ยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลก

ทั้งนี้ หลังจากได้เงินจากการเพิ่มทุนบริษัทฯมีแผน

จะนําไปขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

รองรบัคําส่ังซ้ือล่วงหน้าของบรษิทัทีม่มีาอย่างต่อ

เนื่องเป็นจํานวนมากอีกทั้งการเพิ่มกําลังการผลิต

จะช่วยให้ Net margin ของบริษทัปรบัตัวดีข้ึนจาก 

economies of scale รวมถึงความสามารถในการ

แข่งขันที่สูงขึ้น

WFX โชว์ 9 เดือนแรกกําไรพุ่ง 218% 

ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

คาดปี 65-66 ทะยานต่อ
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บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ประเมินมูลค่า

หุ้น WFX ที่ 12.40 บาท/หุ้น ด้วยวิธี 2022E PER ที่ 18 เท่า เท่ากับค่าเฉลี่ย

อุตสาหกรรม Fashion โดยผลการดําเนินงานของบริษัทฯจะเติบโตได้โดดเด่น

จากธุรกิจแผนขยายกําลังการผลิตต่อเนื่อง โดยใช้ความได้เปรียบด้านต้นทุน

บริษัทจึงใช้กลยุทธ์เชิงรุกเข้าไปเจาะกลุ่มตลาดใหม่มากขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ประเมินมูลค่าเหมาะสมปี 2565 สําหรับ WFX ที่ 10.10 บาท – 11.50 บาท ซึ่ง

คํานวณโดยอิง PER ปี 2565 ที่ 15 -17 เท่า เท่ากับหุ้นในกลุ่มสิ่งทอในจีน ซึ่ง

เป็นตลาดหลักของบริษัท เนื่องจากไม่มีหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ที่ดําเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับบริษัท

โดยมองว่า WFX มศีกัยภาพในการเตบิโต และได้เปรยีบคูแ่ข่งด้านวตัถุดบิ เพราะ

มีสินค้าที่ครอบคลุมทุกขนาด ตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย อีกทั้ง

ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานไม่นานนัก ต้องมีการเปลี่ยนแทน หรือใช้

แล้วทิ้ง อีกทั้งบริษัทยังมีความได้เปรียบด้านการเข้าถึงวัตถุดิบ เพราะโรงงาน

ผลิตของบริษัทอยู่ในประเทศไทย ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิตนํ้ายางข้น อันดับ 1 ของ

โลก ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเส้นด้ายยางยืด รวมทั้งการที่มี บริษัท ไทย

รับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (TRUBB) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตนํ้ายาง

ข้นในไทย เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั ช่วยให้บรษิทัเข้าถงึวตัถดุบิทีม่คีณุภาพ

ในปริมาณที่ต้องการ

บรษิทัหลกัทรพัย์ ทรนีตีี ้จาํกดั ประเมนิ Fair value ส้ินปี 2565 ที ่11.34 บาท 

อ้างอิงวิธี P/E 17 เท่า ซึ่งเป็นระดับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปีของอุตสาหกรรม

แฟชั่น (SETFASH Index) -0.25SD โดยเลือกเฉพาะระดับที่อยู่ในช่วงเวลา

ปกติไม่เกิน 100 เท่า เพื่อความ Conservative

พร้อมกันนี้ได้ประเมินว่า WFX มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดบริษัท

มีความสามารถในการทํากําไรดีขึ้น จากแผนการเพิ่มกําลังการผลิตติดต้ัง 

สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายชนิดมากขึ้นทั้งในด้านขนาดและคุณภาพ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึนในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่ง

เป็นสินค้าที่บริษัทสามารถกําหนดราคาขายด้วยอัตรากําไรที่สูงขึ้นได้รวมถึง

คาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้จากการจําหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าประเภทผู้ใช้

งานโดยตรง (End-user) ซ่ึงมีอัตรากําไรข้ันต้นสูงกว่ากลุ่มลูกค้าประเภทผู้

จําหน่ายสินค้า (Distributor)ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) เตรียมเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนท่ัวไป

เป็นครั้งแรก (IPO) จํานวน 116.44 ล้านหุ้น รวมทั้งเสนอขายแก่กรรมการ ผู้

บริหาร และพนักงานจํานวน 14.2 ล้านหุ้น อีก 11.36 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้

ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) ตามสัดส่วนการถือ

หุน้ใน TRUBB ซ่ึงคดิเป็นสัดส่วนรวมกนัราว 30.59% ของทุนจดทะเบยีนชําระ

แล้วหลัง IPO จํานวนทั้งหมด 464.2 ล้านหุ้น

WFX โชว์ 9 เดือนแรกกําไรพุ่ง 218% 

ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

คาดปี 65-66 ทะยานต่อ
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การส่งออกเดือนตลุาคม ยงัคงขยายตวัในระดบั

สูงต่อเนื่องที่ 17.4%YOY แต่ปรับชะลอลงจาก

เดือนก่อนหน้า จากการระบาดที่เร่ิมกลับมาใน

ยุโรป และปัญหาคอขวดด้านอุปทาน (supply 

disruption) ทัว่โลก สะท้อนจากดัชนเีวลาขนส่ง

วตัถดุบิ (supplier delivery time) ทีมี่ระยะเวลา

นานเพ่ิมขึน้มาก โดยปัญหาดงักล่าวทาํให้อตัรา

เงินเฟ้อในหลายประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้น กระทบ

ต่อกาํลงัซือ้ของผู้บริโภค จงึเป็นอปุสรรคสําคญั

ต่อเศรษฐกิจโลกในช่วงปัจจุบัน

EIC ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่งออกปี 2021 เล็ก

น้อยเป็น 16.7% จากเดิมเคยคาดที ่15.0% ตาม

ตัวเลขส่งออกที่ขยายตัวเร่งมากกว่าคาด ขณะ

ที่ในปี 2022 EIC คาดการส่งออกไทยยังมีแนว

โน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ราว 5.1% ปรับเพิ่มจาก

คาดการณ์เดิมที่ 4.7% ตามโมเมนตัมการส่ง

ออกในช่วงปลายปีน้ี ท่ียังขยายตัวสูงต่อเน่ือง 

ขณะที่เศรษฐกิจโลกก็ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อ

เนื่องในปี 2022 โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศ

กาํลงัพฒันาท่ีจะเร่งตวัสงูขึน้ตามความคบืหน้า

ในการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ ราคาสินค้าส่งออก

ก็มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน ตามราคาสินค้า

หลายประเภททั่วโลก โดยเฉพาะราคาพลังงาน 

จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของมูลค่า

ส่งออกในปีหน้า

การส่งออกในระยะต่อไปยงัมีความเสีย่งอกีมาก 

ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับเพิ่มขึ้นหรือยืด

เยือ้จากปัญหาคอขวดด้านอุปทาน การเริม่กลบั

มาระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในยุโรป และ

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงปัญหา

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ทําให้ค่าระวาง

และระยะเวลาขนส่งสนิค้าอยูใ่นระดบัสงูต่อเนือ่ง 

ส่วนปัญหาการขาดแคลนเซมคิอนดกัเตอร์ (ชปิ) 

คาดว่าจะยังเป็นปัญหาต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า

*Key points

มูลค่าการส่งออกเดือนตุลาคม 2021 ขยายตัว 

17.4%YOY ขยายตวัเร่งขึน้จากเดอืนก่อนหน้าที่ 

17.1%YOY โดยหากหักทองคํา การส่งออกจะ

ขยายตัวที่ 17.0%YOY ทําให้ในช่วง 10 เดือน

แรกของปี 2021 มูลค่าการส่งออกขยายตัวท่ี 

15.7%YOY

ด้านการส่งออกรายสินค้าพบว่า การส่งออก

สินค้ายังขยายตัวแบบ %YOY ต่อเนื่องในเกือบ

ทุกสินค้าสําคัญ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ยางที่หดตัว

• น้ํามันสําเร็จรูปขยายตัวถึง 169.7%YOY 

ขยายตัวต่อเนื่อง 8 เดือน ตามความต้องการ

ใช้พลังงานและราคานํ้ามันที่อยู่ในระดับสูง 

โดยขยายตัวในทุกตลาดสําคัญ เช่น กัมพูชา 

(83.7%YOY), สิงคโปร์ (569.1%YOY) และ

เวียดนาม (368.6%YOY) เป็นต้น

• เคมีภัณฑ์ขยายตัวท่ี 52.3%YOY ขยายตัว

ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 11 โดยในเดือนน้ีขยายตัว

ในเกือบทุกตลาดสําคัญ เช่น จีน (58%YOY), 

สหรัฐฯ (91.2%YOY) และอินเดีย (78.6%YOY) 

เป็นต้น ยกเว้นเวียดนาม (-0.7%YOY)

• เม็ดพลาสติกขยายตัว 32.5%YOY ขยายตัว

ต่อเน่ืองเป็นเดอืนท่ี 11 โดยในเดอืนนีข้ยายตวัใน

ทกุเกอืบตลาดสําคญั เช่น จนี (9.2%YOY), 

อิ น เดี ย  (59 . 4%YOY)  และ

อินโดนีเซีย (44.3%YOY) 

เป็นต้น ยกเว้นสหรัฐฯ (-7.6%YOY)

• รถยนต์และส่วนประกอบขยายตวั 10.3%YOY 

ขยายตัวต่อเนื่อง 12 เดือน โดยมีตลาดหนุนที่

สําคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ (36%YOY), อินโดนีเซีย 

(63.5%YOY) และชิลี (300.9%YOY) เป็นต้น 

ในขณะที่ ออสเตรเลีย (-30.1%YOY)

และญี่ปุ่น (-26.3%YOY) เป็นตลาดฉุดที่สําคัญ

• ยางพาราขยายตัว 51.7%YOY ขยายตัว

ต่อเนื่อง 13 เดือน โดยในเดือนนี้ขยายตัวใน

เกือบทุกตลาดสําคัญ เช่น จีน (65.8%YOY), 

สหรฐัฯ (67.6%YOY) และอนิเดยี (186.3%YOY) 

เป็นต้น ยกเว้นมาเลเซีย (-1%YOY) และสเปน 

(-6.3%YOY) ที่หดตัว

• เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ขยายตัว 

35.9%YOY ขยายตวัต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่11 โดย

มีญี่ปุ่น (74.8%YOY), อินเดีย (25.9%YOY), 

อินโดนีเซีย 98.1%YOY และจีน (146.6%YOY) 

เป็นตลาดหนนุสําคญั แต่มสีหรฐัฯ (-13.5%YOY) 

และเวยีดนาม (-2.8%YOY) เป็นตลาดฉุดสาํคัญ

SCB EIC ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่งออกปี 2021 
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• แผงวงจรไฟฟ้าขยายตวั 18.6% ขยายตวัต่อ

เนื่องเป็นเดือนที่ 11 และขยายตัวในทุกตลาด

ส่งออกสําคัญ เช่น ฮ่องกง (32.1%YOY), 

สงิคโปร์ (21.9%YOY) และไต้หวนั (36.1%YOY)

ด้านการส่งออกรายตลาด พบว่าตลาดญี่ปุ่น

และฮ่องกงพลิกกลับไปหดตัว ในขณะที่ตลาด

ออสเตรเลยีหดตวัต่อเนือ่ง ส่วนตลาดอืน่ ๆ  ยงั

คงขยายตัว

• การส่งออกไปอินเดียยังคงขยายตัวใน

ระดับสูงท่ี 58.3%YOY ซ่ึงเป็นการขยาย

ตัว 9 เดือนต่อเนื่อง โดยสินค้าหลักที่ขยาย

ตัว เช่น ไขมันและนํ้ามันจากพืชและสัตว์ 

(314.3%YOY), เครื่องปรับอากาศและส่วน

ประกอบ (402.8%YOY) และเคมีภัณฑ์ 

(78.6%YOY) เป็นต้น

• การส่งออกไปอาเซียน 5 ขยายตัว 39.7% 

ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่อง 6 เดือน และ

เป็นการขยายตัวในอัตราเร่งท่ีสุดในรอบ 4 

เดอืน โดยมสีนิค้าหนนุสาํคญั เช่น รถยนต์และ

ส่วนประกอบ (29.9%YOY), นํ้ามันสําเร็จรูป 

(380.1%YOY) และเครื่องคอมพิวเตอร์และ

ส่วนประกอบ (39.3%YOY) เป็นต้น

• การส่งออกไปฮ่องกงพลิกกลับมาหดตัว

อีกครั้งที่ -2.5%YOY หลังจากท่ีขยายตัว 

14.6%YOY ในเดือนก่อนหน้า โดยมีสินค้า

สําคัญที่หดตัวหลายสินค้า เช ่น เครื่อง

คอมพวิเตอร์และส่วนประกอบ (-17.9%YOY), 

เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และส่วนประกอบ 

(-21.1%YOY) และอัญมณีและเครื่องประดับ 

(-9.4%YOY) เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังมีแผง

วงจรไฟฟ้า (32.1%YOY) เป็นปัจจัยหนุนที่

สําคัญ

• การส่งออกไปญี่ปุ่นพลิกมาหดตัวเป็นครั้ง

แรกในรอบ 12 เดือนที่ -2%YOY หลังจาก

ที่ขยายตัว 13.2%YOY ในเดือนก่อนหน้า 

โดยมีสินค้าสําคัญที่หดตัวหลายสินค้า เช่น 

รถยนต์และส่วนประกอบ (-26.3%YOY), 

เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ และส่วนประกอบ 

(-9%YOY) และไก่แปรรูป (-24.6%YOY) 

เป็นต้น

• การส่งออกไปออสเตรเลียหดตัวต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่สี่ที่ -12.4% YOY เร่งตัวจาก

เดือนก่อนหน้าที่ -0.6%YOY โดยสินค้า

ส่งออกหลักที่หดตัว เช่น รถยนต์และส่วน

ประกอบ (-30.1%YOY), เครื่องปรับอากาศ 

(-18.2%YOY) และอัญมณีและเครื่องประดับ 

(-32.9%YOY) เป็นต้น อย่างไรก็ดี ยังมีเม็ด

พลาสติก (90.23%YOY) เป็นปัจจัยหนุนที่

สําคัญ

ด้านมูลค่านําเข้าในเดือนตุลาคม 2021 ขยาย

ตัว 34.6%YOY เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อน

หน้าที่ 30.3%YOY โดยเป็นการขยายตัว

ในทุกหมวดนําเข้าสําคัญ ได้แก่ สินค้าเชื้อ

เพลิง (104.4%YOY) ที่ขยายตัวราคาที่ปรับ

เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน, สินค้า

ทุน (25.4%YOY), สินค้าอุปโภคบริโภค 

(34.3%YOY) และยานพาหนะและอุปกรณ์

การขนส่ง (2.5%YOY) ขณะที่การนําเข้า

สินค้าวตัถดุบิและกึง่สาํเรจ็รปูขยายตัวเช่นกัน

ที่ 26.7%YOY และหากหักทองคําจะขยายตัว

ที่ 25.5%YOY ทั้งนี้ในช่วง 10 เดือนแรกของ

ปี 2021 การนําเข้าขยายตัวท่ี 31.3%YOY 

ในส่วนของดุลการค้าเดือนตุลาคมขาดดุล 

-370.2 ล้านดอลลาร์สหรฐั หากรวม 10 เดอืน

แรกของปี 2021 จะเกินดุลที่ 1,646.6 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ

SCB EIC ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่งออกปี 2021 
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Implication

การส่งออกเดือนตุลาคมยังขยายตวัสงูท่ี 17.4%YOY แต่ปรบัชะลอจากเดอืนก่อนหน้าที ่-2.3%MOM_sa (หกัการส่งออกทองคาํและปรบัฤดูกาล) จาก

การะบาดที่เริ่มกลับมาในยุโรป และปัญหาคอขวดด้านอุปทานของโลก สะท้อนจากดัชนีเวลาขนส่งวัตถุดิบ (supplier delivery time) ที่มีระยะเวลา

นานเพิ่มขึ้นมาก และข้อมูล PMI ของประเทศแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้ว และ Global Export orders ที่ปรับชะลอลงในเดือน

ตุลาคม (รูปที่ 3) โดยปัญหาคอขวดด้านอุปทานดังกล่าวส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อกําลังซื้อภาคประชาชน จึง

ทําให้เศรษฐกิจและการค้าโลกปรับชะลอลงในช่วงปัจจุบัน 

EIC ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่งออกปี 2021 เป็น 16.7% จากเดิมเคยคาดที่ 15.0% ตามตัวเลขส่งออกที่ยังขยายตัวสูงต่อเนื่อง ขณะที่ในปี 2022 EIC คาด

การส่งออกไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ราว 5.1% ปรับเพิ่มจากคาดการณ์เดิมที่ 4.7% (ตัวเลขในระบบดุลการชําระเงิน) โดยแม้เศรษฐกิจโลก

จะมีทิศทางกลับมาชะลอตัวอีกครั้ง แต่เนื่องจากตัวเลขส่งออกในช่วงก่อนหน้าเติบโตเร่งกว่าที่คาด จึงมีการปรับเพิ่มคาดการณ์มูลค่าส่งออกปีนี้เล็ก

น้อยมาเป็นที่ 16.7% ส่วนปีหน้ามีการปรับเพิ่มคาดการณ์เช่นกัน จากโมเมนตัมการส่งออกในช่วงปลายปีนี้ที่เร่งตัวเร็วขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าส่งออกก็

มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามราคาสินค้าหลายประเภททั่วโลก โดยเฉพาะราคาพลังงาน จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของมูลค่าส่งออกในปีหน้า 

โดยการส่งออกไปยังประเทศกําลังพัฒนาในปี 2022 มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีตามการเร่งตัวของเศรษฐกิจที่จะได้ผลดีจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน

ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วก็มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ชะลอลงจากเศรษฐกิจปีนี้ที่เร่งตัวไปก่อนหน้าแล้ว

อย่างไรก็ตาม การส่งออกไทยในระยะถัดไปยังมีความเสี่ยงที่ต้องจับตาหลายประการ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับเพิ่มขึ้นหรือยืดเยื้อจากปัญหาคอ

ขวดด้านอุปทาน การเริ่มกลับมาระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในยุโรปและการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากผลกระทบของวิกฤติพลังงานและภาค

อสังหาริมทรัพย์ สําหรับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ท่ีทําให้ค่าระวางและระยะเวลาขนส่งสินค้าอยู่ในระดับสูงนั้น คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นใน

ครึ่งแรกของปี 2022 จากอุปสงค์การนําเข้าสินค้าทั่วโลกที่จะปรับลดลงตามฤดูกาล รวมถึงการนําเข้าจากสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มชะลอลงจากมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขนาดเล็กลง และผู้บริโภคมีแนวโน้มหันไปใช้จ่ายภาคบริการ มากขึ้น แต่ค่าระวางเรือก็ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนเกิด

วิกฤติ ส่วนปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) คาดว่าจะยังคงลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า สอดคล้องกับข้อมูลล่าสุดที่บ่งชี้ว่า ระยะเวลา

ในการผลิตและส่งมอบชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ หรือ lead time ยังมีแนวโน้มนานขึ้น โดยคาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายช่วงครึ่งหลังของปีหน้า

เป็นต้นไป
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นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
สายนโยบายสถาบันการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
เปิดเผยว่า จากการท่ี ธปท. ได้ออกมาตรการ

ต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สนับสนุนให้สถาบัน

การเงินและผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ

เงิน (non-bank) ให้ความช่วยความเหลือ

ลูกหนี้ได้อย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา 2019 ในแต่ละช่วงนั้น

เพื่อให้การช่วยเหลือขยายออกไปครอบคลุม

กลุ่มลูกหนี้ที่มีหลักประกันประเภทสินเชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัยในวงที่กว้างขึ้น ธปท. จึงกําหนดให้

มีแรงจูงใจในการสนับสนุนให้สถาบันการเงิน

ทําการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสิน

เชื่อรายย่อยประเภทอื่น (debt consolidation) 

เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีประวัติการ

ชําระหนี้ดี หรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด 19  ด้วยการนําหลักประกัน

ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์

ในการช่วยลดภาระดอกเบี้ยและค่างวดในระยะ

ยาว นอกจากนี ้ธปท. ได้ดําเนินการลดข้อจํากดั

การทํารไีฟแนนซ์ (refinance) หน้ี เพ่ือส่งเสริม

การแข่งขนัของสถาบันการเงนิในการรวมหนีใ้ห้

กับลูกหนี้ควบคู่ไปด้วย

สาระสําคัญของมาตรการ สรุปดังนี้ 

1. ห้ามเรียกเก็บค่าปรับจากการไถ่ถอนสินเชื่อ

ก่อนครบกาํหนด (prepayment fee) สาํหรบัสนิ

เชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับและสินเชื่อราย

ย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกํากับ 

เป็นการชัว่คราว โดยให้มผีลบงัคบัใช้ถงึวนัที ่31 

ธันวาคม 2566

2. ปรับปรุงแนวทางการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อท่ี

อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น (debt 

consolidation) โดยขยายขอบเขตให้สามารถ

รวมหน้ีข้ามสถาบนัการเงนิและ/หรอืผูป้ระกอบ

ธุรกิจรายอ่ืนได้ จากเดิมท่ีสามารถรวมหนี้ได้

เฉพาะหนี้ในสถาบันการเงินเดียวกัน  ทั้งนี้ ใน

กรณีที่สถาบันการเงินมีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

อยู่แล้ว จะกําหนดอัตราดอกเบี้ยสําหรับสิน

เชื่อที่อยู่อาศัยนั้นได้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยตาม

สัญญาเดิม  ส่วนในกรณีท่ีรับโอนสินเชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัย (refinance) มาจากสถาบันการ

เงินอื่น สถาบันการเงินสามารถกําหนดอัตรา

ดอกเบี้ยตามความเสี่ยงของลูกหนี้ได้ สําหรับ

สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นที่นํามารวมหนี้ด้วย 

ให้กาํหนดอัตราดอกเบีย้ได้ไม่เกนิอัตราดอกเบีย้

ของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่เป็นอัตราที่ใช้หลัง

การส่งเสริมการขาย (teaser rate) บวกร้อย

ละ 2 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่าอัตรา

ดอกเบ้ียของสินเชือ่รายย่อยโดยท่ัวไปอย่างมีนัย 

โดย ธปท. ได้ผ่อนปรนหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูล 

ทั้งการจัดชั้นหนี้ การกันเงินสํารอง และการ

ดํารงเงินกองทุน เพ่ือลดต้นทุนให้กับสถาบัน

การเงนิทีช่่วยเหลอืลกูหนี ้สาํหรบัการรวมหนีท้ี่

ดําเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อ

สนบัสนนุให้สถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบธรุกจิ

ดาํเนนิการดงักล่าว ทัง้นี ้คาดว่าสถาบนัการเงนิ

ส่วนใหญ่จะทยอยเสนอผลติภณัฑ์การรวมหนีไ้ด้

ภายในสิ้นเดือน ธ.ค. 2564 โดยลูกหนี้สามารถ

ตดิต่อสถาบนัการเงนิโดยตรงเพือ่สมคัรเข้าร่วม

มาตรการ

ภายใต้มาตรการครั้งนี้ ธปท. ขอให้สถาบัน

การเงินและผู้ประกอบธุรกิจเร่งดําเนินการเพื่อ

ช่วยบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ ตลอด

จนกําหนดค่างวดการผ่อนชําระของลูกหนี้ให้

สอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้ในสภาวการณ์

ปัจจบุนั เพือ่ให้สถาบนัการเงนิ ผูป้ระกอบธรุกิจ 

รวมท้ังลูกหนี ้สามารถผ่านพ้นวกิฤตครัง้นีไ้ปได้

ดีที่สุด

ธปท. ออกมาตรการแก้หนี้ระยะยาวเพิ่มเติม 

ด้วยการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ 
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สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันที่ทวีความผันผวน (volatility) ความไม่แน่นอน (uncertainty) ความซับซ้อน 

(complexity) และความคลมุเครอื (ambiguity) ประกอบกบัพฒันาการทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงวถิชีวีติ รปูแบบธรุกจิ บรกิารทางการ

เงิน และระบบเศรษฐกิจ (disruptive technology) การจัดเตรียมระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และยืดหยุ่น เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวจึงถือเป็นอีกกลไกสําคัญในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน และแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน

ของประเทศ ซึ่งในเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เริ่มดําเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่า

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพ่ือประเมินว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายฉบับนี้มาก

น้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรือประชาชนหรือไม่ รวมทั้งมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ 

ซึ่ง ธปท. ได้นําเอาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว มาพิจารณาศึกษาและกําหนดกรอบหลักการ

ในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวม และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายฉบับนี้มากยิ่งขึ้น

ธปท. ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายข้างต้นซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกํากับดูแล

บริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ตลอดจนเพื่อเป็นการดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักการในพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่าง

กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ

ดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่  https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Public/PublicHearing/

Pages/default.aspx

ธปท. เปิดรับฟังความคิดเห็น

เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

ว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
ไทยประกันชีวิต

สนับสนุนภารกิจส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ 
สภากาชาดไทย

‘ธนบุรี คานาบิซ’ ในเครือ THG 
ร่วมสัมมนาและออกบูธ

ในงาน Thailand Cann D-Day

SFT มอบอุปกรณ์
ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน

ครั้งแรก ‘เอพี ไทยแลนด์’ ร่วมกับ 
‘ไปรษณีย์ไทย’ เสิร์ฟความสะดวกลูกบ้าน

เครือเอพี รับพัสดุถึงที่
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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