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บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษทัในเครอื แจงผลงานปี 64 ชงูานเด่นด้านสือ่สาร
โทรคมนาคม หรอื ICT ซึง่ปีนี ้ได้โครงการใหม่ ท้ังทีเ่ซ็น
สญัญาแล้วและคาดว่าจะเซ็นเรว็ๆนี ้มลูค่ารวม 8,000 
ล้านบาท ส่งผลให้มมีลูค่างานในมอืราว 10,000 ล้าน
บาท ในส่วนของสามารถดจิติอล กเ็ริม่ฉายแววฟ้ืนตวั
จากธุรกิจ Digital Trunked Radio ซึ่งบริษัทร่วมกับ 
บมจ.โทรมคมนาคมแห่งชาติ (NT) ในการให้บริการ 
โดยล่าสดุ กฟภ.และกระทรวงมหาดไทยได้เซน็สญัญา
ใช้บริการแล้ว อีกทั้ง ยังมีความคืบหน้าของโครงการ
พิมพ์รหัสควบคุมบรรจุภัณฑ์ Direct Coding ภายใต้
กรมสรรพสามติ ซึง่จะเริม่ให้บรกิารได้ในไตรมาสหนึง่
ปีหน้า และจะสร้างรายได้ต่อเนื่อง 7 ปีนับจากนั้น

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธาน
กรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
และธุรกิจใหม่ เปิดเผยว่า “สถานการณ์โควิดที่
ไม่คลีค่ลายในปี 64 ยงัคงส่งผลกระทบต่อผลประกอบ
การรวมของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเดนิทาง ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัการตดิตัง้ระบบและ
การก่อสร้างที่ต้องมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม นับ
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทสามารถก็มีความ
คืบหน้าทางธุรกิจในหลายด้าน อาทิ กลุ่มสามารถ
เทลคอม สามารถต่อยอดธุรกิจและขยายฐานลูกค้า
ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการชนะประมูลโครง
การใหม่ๆ ครอบคลุมบริการเทคโนโลยีหลากหลาย 
เช่น ระบบบูรณาการแอปพลิเคชันเพ่ือการปรับ
เปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Utility, ระบบวิเคราะห์
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเรียลไทม์, ระบบเฝ้าระวังและ
เตือนภัยมลพิษ, ระบบบันทึกและตรวจสอบลายเซ็น
อิเล็คทรอนิกส์,ระบบเฝ้าระวังและรับมือภัยไซเบอร์ 

และอืน่ๆ คาดว่าจะมมีลูค่างานในมอืสะสม (Backlog) 
ในสิน้ปี 64 ถึง 10,000 ล้านบาท ย่ิงไปกว่านัน้ เพือ่ให้
ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล บริษัทยัง
มุ่งพัฒนา Digital ICT Solutions ร่วมกับพันธมิตร
ระดับโลกอย่างจริงจัง เพ่ือน�าเสนอโซลูชั่นส์ที่ตอบ
โจทย์ Digital Transformation ให้แก่ภาครัฐและ
เอกชน อาท ิระบบเครือข่ายการส่ือสารดจิิทลั, บริการ 
Cyber Security, Banking & Payment Solutions 
และอื่นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีครั้ง
นี ้ถอืเป็นโอกาสส�าคญัของกลุม่สามารถเทลคอมท่ีจะ
เติบโตต่อไปในอนาคต

ในส่วนของบมจ.สามารถดิจิตอล (SDC) ก็เริ่มเห็น
สัญญานฟื้นตัวจากความคืบหน้าของธุรกิจ Digital 
Trunked Radio ซึง่บรษิทัร่วมกบั บจม.โทรคมนาคม
แห่งชาต ิ(NT) ในการให้บริการ ล่าสุดได้บรรลสัุญญา
กับ 2 องค์กรใหญ่ในการใช้บริการ คือ กระทรวง
มหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ซึง่บรษิทัเชือ่มัน่
ว่ามีโอกาสในการขยายฐานผู้ใช้บริการได้อีกจ�านวน
มากจากหน่วยงานราชการที่ต้องประสานงานใน
การดูแลและให้บริการประชาชนแบบบูรณาการ โดย
บริษัทจะรับรู้รายได้ในสองส่วนคือส่วนแบ่งรายได้
จากค่าบริการ ( Airtime) และรายได้เสริมจากการ
จ�าหน่ายและการให้เช่าเคร่ืองลกูข่ายซึง่จะเพิม่ข้ึนตาม
จ�านวนผูใ้ช้บรกิาร ย่ิงไปกว่านัน้ เพือ่สร้างพอร์ตธรุกจิ
ที่สมดุลย์บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับธุรกิจ Digital 
Content & Application เช่นกัน โดยเตรียมเปิดตัว 2 
mobile application ใหม่ในต้นเดือนธันวาคมนี้

ในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบินและการเดินทาง 
ภายใต้บรษิทั สามารถแอร์ทราฟฟิค คอนโทรล จ�ากดั 

ซึ่งให้บริการศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศที่
ประเทศกมัพชูากม็แีนวโน้มฟ้ืนตัวชดัเจน จากจ�านวน
เที่ยวบินที่เพิ่มข้ึน นับต้ังแต่ 15 พฤศจิกายนท่ีผ่าน
มาซึ่งกัมพูชามีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวที่ฉีด
วคัซนีครบโดสเดนิทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตวั 
ประกอบกบัการเข้าสูช่่วง High Season ของการเดนิ
ทางท่องเที่ยว จึงคาดว่าจากนี้ไปจ�านวนเที่ยวบินจะ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านธุรกิจ Utility ภายใต้ บริษัทเทด้า ก็เป็นอีกหนึ่ง
ธรุกจิทีม่กีารเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยปีนี ้คาด
ว่าจะมี backlog สะสมไม่ต�่ากว่า 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ โครงการ พิมพ์รหัสควบคุมบรรจุภัณฑ์ 
Direct Coding ภายใต้การก�ากับดูแลของกรม
สรรพสามิต ก็มีการติดตั้งระบบใกล้แล้วเสร็จ โดยจะ
เปิดบริการในไตรมาสแรกปี 65 ซึ่งจะส่งผลในการรับ
รู้รายได้ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 7 ปี รวมมูลค่าราว 
8,000 ล้านบาท

นายวัฒน์ชัยกล่าวสรุปว่า “ปีนี้ เป็นปีแห่งการประ
คับประคองบริษัทและการเตรียมความพร้อมหลัง
สถานการณ์โควิดคลี่คลาย ซึ่งในภาพรวม สายธุรกิจ
ด้านไอซทีขีองบรษิทักม็แีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 
ในขณะที่สายธุรกิจ Digital Network & Content 
ภายใต้บริษัทสามารถดิจิตอลก็เห็นโอกาสในการฟื้น
ตวัชดัเจน ดงันัน้ หากสถานการณ์โควดิดขีึน้ในปีหน้า 
ผมมั่นใจว่าผลประกอบการโดยรวมของบริษัทจะฟื้น
ตัวและเติบโตได้อย่างแน่นอน”

“กลุ่มสามารถ” 
แจงภาพรวมธุรกิจเด่นปี 64/ปี65

งบฟื้นตัว,โตชัวร์
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บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
(WHAUP) มั่นใจโค้งสุดท้ายธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง 
ได้แรงหนุนจากธุรกิจสาธารณูปโภค-ไฟฟ้า ทั้งใน
ประเทศ และ เวียดนาม ขยายตวัอย่างโดดเด่น พร้อม
เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมโซลูชันพลังงานหมุนเวียน
เพิ่ม มั่นใจ Solar Rooftop ส่อแววทะลุเป้าที่วางไว้ 
90 MW จากปัจจุบันมีสัญญาอยู่ในมือแล้ว 85 MW

ดร.นพินธ์ บญุเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ 
พาวเวอร์ (WHAUP) เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจ
ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ว่า แนวโน้มผลการด�าเนิน
งาน มีการเติบโตที่ดีขึ้น จากการขยายตัวของการ
ให้บริการด้านสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโต
ของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอช
เอ กรุ๊ป ในประเทศไทย ทั้ง 11 แห่ง และเวียดนาม 
1 แห่ง ประกอบด้วย 2 ธุรกิจธุรกิจสาธารณูปโภค 
(น�้า) ภาพรวมธุรกิจสาธารณูปโภคทั้งในประเทศ 
และในเวียดนาม มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความ
ต้องการใช้น�้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่มี
การขยายก�าลังการผลิต และลูกค้ารายใหม่จากกลุ่ม
โรงไฟฟ้าและปิโตรเคม ีรวมถงึการกลบัมาด�าเนนิงาน
ตามปกติของกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมฯ

พร้อมทั้งบริษัทมุ่งเน้นการให้ผลิตภัณฑ์น�้ามูลค่า
เพิ่ม (Value added product) จากการน�าน�้าเสียที่
ได้จากกระบวนการบ�าบัดและใช้ใหม่ (Wastewater 
Reclamation) ไปผลติและเพิม่มลูค่าเป็นน�า้ปราศจาก
แร่ธาต ุ(Demineralized Water) และน�า้อุตสาหกรรม
คุณภาพสูง (Premium Clarified Water)ต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด�าเนินการก่อสร้างและ

พัฒนาหลากหลายโครงการ อาทิ โรงบ�าบัดน�้าแห่ง
ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 
(WHA RY36) ก�าลังการผลิต 2.7 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี โครงการผลิตน�้าที่ปราศจากแร่ธาตุส�าหรับ
จ�าหน่ายแก่ลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 
ด้วยก�าลังการผลิต 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และ
โครงการแหล่งน�า้ดบิทางเลอืก ก�าลงัการผลติ 6 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี

ส่วนการให้บริการด้านสาธารณปูโภคในเวยีดนาม ยัง
คงมียอดการจ�าหน่ายน�้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
โครงการดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ 
(Duong River Surface Water Plant: SDWTP) 
และบริษัท เก๋อ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย (Cua Lo 
Water Supply) ผู้ผลิตและจ�าหน่ายน�้าประปาใน
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ- 1 เหงะอาน 
ที่มีการก่อสร้างเพื่อขยายก�าลังผลิตเพ่ิมเป็น 8.4 
ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และอยู่
ระหว่างการด�าเนินการวางท่อเพิ่มเติมเพื่อขยายเขต
การให้บริการและรองรับปริมาณการใช้น�้าประปาที่
เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของประชากร

ธุรกิจไฟฟ้า คาดว่ามีการเติบโตต่อเนื่องจากกลุ่ม
โรงไฟฟ้า SPP ทั้ง 8 แห่งที่ และกลุ่มโรงไฟฟ้า IPP 
ผลการด�าเนินงานฟื้นตัวจากการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร
ปกติของโรงไฟฟ้า Gheco-One หลังจากที่โรงไฟฟ้า
ดังกล่าวได้กลับมาด�าเนินงานตามปกติในไตรมาส 
4/2564 และยังมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
ควบคู่กับการพัฒนาโซลูชันพลังงานหมุนเวียน โดย
เฉพาะในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งล่าสุดได้มี
การลงนามในสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัโครงการ Prinx 

Chengshan ขนาด 19 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาดเมกะวัตต์สูง
ที่สุดที่บริษัทฯ เคยติดตั้งมา ส่งผลให้มียอดสัญญา
ซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์รวม ณ สิน้ไตรมาส 
3/2564 แล้วทั้งสิ้น 85 เมกะวัตต์ ซึ่งใกล้เคียงกับเป้า
ทั้งปี ที่วางไว้ 90 เมกะวัตต์ จึงท�าให้บริษัทฯ มั่นใจ
ว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์สูงกว่าเป้าปี 2564 ท่ี
วางไว้

นอกจากนี ้ยังมกีารพฒันานวตักรรมโซลชัูนพลงังาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมมือกับ บมจ.ปตท. และ
บริษัท เซอร์ทิส เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงาน
อจัฉรยิะเพือ่ซือ้ขายไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ใน
กลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอช
เอ ได้แก่ ระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P Energy 
Trading โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทดลองด้าน
นวัตกรรมพลังงาน โดยคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน (ERC Sandbox)

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังมีการทดสอบการน�าระบบ
กักเก็บพลังงาน Battery Energy Storage System 
(BESS) มาใช้ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งเชื่อว่านวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะ
สร้างโอกาสในการขยายก�าลังการผลิตในส่วนของ 
Renewable Energy และ Business Model ใหม่ให้
กับบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อก้าวสู่การเป็น
ผู้น�าด้านธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานของ
ภูมิภาค

WHAUP ม่ันใจ Solar Rooftop 

ปีน้ีทะลุเป้า 90 MW จากปัจจุบัน

มีสัญญาอยู่ในมือแล้ว 85 MW
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บมจ.เซนต์เมด (SMD) ผู้น�าธุรกิจจัดจ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้าน

ระบบการหายใจและช่วยชีวิต โชว์ผลงานปี 64 ทะยานท�า All Time High ประ

กาศอัพเป้ารายได้เพิ่มเป็น 1,550 ล้านบาท รับดีมานด์สินค้าเครื่องมือแพทย์

เพ่ิมมากขึ้นในทุกกลุ่มสินค้า พร้อมทยอยส่งมอบ ATK ให้กับลูกค้าทั้งภาค

รัฐและเอกชน ซึ่งคาดว่าจะมียอดจ�าหน่ายในปีนี้ ประมาณ 60-100 ล้านบาท 

ตามที่คาดการณ์ไว้

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เซนต์เมด จ�ากัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ด�าเนินจัด

จ�าหน่ายเคร่ืองมอืแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชวีติ เปิดเผย

ว่า แนวโน้มผลการด�าเนนิงานในปี 2564 บรษิทัฯ คาดว่าจะท�ารายได้สงูสดุเป็น

ประวัติการณ์ (All Time High) นับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งมา โดยมีปัจจัยสนับ

หนุนมาจากความต้องการสินค้าเครื่องมือแพทย์เพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มสินค้า 

จึงได้ปรับเป้าหมายรายได้ในปีน้ีเพ่ิมเป็น 1,550 ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้า 

1,400 ล้านบาท

หลังจากในช่วงไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการ 

จ�านวน 699.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 390.93% และมีก�าไรสุทธิ 190.76 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 1,634.67% โดยสัดส่วนรายได้จากลูกค้าภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเป็น 

32.04% จากเดิม 26.72% ขณะที่งวด 9 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้

จากการขายและการบรกิาร จ�านวน 1,184.65 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 174.01% และ

มีก�าไรสุทธิ 264.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 564.99% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยมีสัดส่วนรายได้ส่วนใหญ่มาจากลูกค้าภาครัฐบาล 67.46% และลูกค้าภาค

เอกชนเพิ่มขึ้นเป็น 32.54%

ส�าหรบัในไตรมาส 4/2564 บรษิทัฯ ได้ท�าการส่งมอบ ATK ให้แก่ กรมสนบัสนนุ

บรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มลูค่า 25,899,978 บาท เป็นท่ีเรยีบร้อย

แล้ว และเริม่ทยอยส่งมอบให้กบัลกูค้าทัง้ภาครฐัและเอกชนท่ีส�าคัญหลายราย 

คาดว่าจะมยีอดจ�าหน่ายในปีนี ้ประมาณ 60-100 ล้านบาท ตามทีค่าดการณ์ไว้

SMD ปรับเป้ารายได้ปี64 

เพ่ิมเป็น 1,550 ล้านบาท 

รับดีมานด์เคร่ืองมือแพทย์ท่ีเพ่ิมข้ึน

ในทุกกลุ่มสินค้า
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บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (TFG) แต่ง

ตั้ง “ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)” ผู้

ให้บริการโลจิสติกส์ช้ันน�าระดับโลก เป็นพันธมิตร

ขนส่งสนิค้า ครอบคลมุถงึการขนส่งผลติภณัฑ์เนือ้

หม ูไก่ และผลติภณัฑ์แปรรปูจากโรงงานสาขาของ

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น 

ชลบุรี และปราจีนบุรี รวมถึงศูนย์กระจายสินค้า

ของบริษัท เพื่อน�าไปส่งให้กลุ่มลูกค้าต่างๆ อาทิ 

ศูนย์จดัจ�าหน่ายสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารจานด่วน 

อุตสาหกรรมการบรกิารอาหาร และผูป้ระกอบการ

ส่งออก รบัแผนเพิม่ก�าลงัการผลิตในประเทศขึน้อกี 

20% รองรับดีมานด์ในตลาดที่เพิ่มขึ้น ในปีนี้

นายเพชร นันทวิสัย ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า 

บริษัทฯได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลาย

เชน (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นน�า

ระดับโลก ท�าหน้าที่บริหารจัดการระบบขนส่ง

สินค้า ครอบคลุมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์เนื้อหมู 

ไก่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโรงงานสาขาของ

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น 

ชลบุรี และปราจีนบุรี รวมถึงศูนย์กระจายสินค้า

ของบริษัท เพื่อน�าไปส่งให้กลุ่มลูกค้าต่าง ๆ อาทิ 

ศูนย์จดัจ�าหน่ายสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารจานด่วน 

อตุสาหกรรมการบรกิารอาหาร และผูป้ระกอบการ

ส่งออก

“ดีเอชแอล ซัพพลายเชน คือทางเลือกที่ชัดเจน
ที่สุดในยามที่ บริษัทฯ ต้องการพันธมิตรการขนส่ง
ทีม่ผีลงานดีเยีย่มการนัตีคณุภาพและมคีวามเข้าใจ
อันถ่องแท้ถึงการจัดการและการส่งมอบสินค้า
อาหารทีต้่องอาศยัความทุม่เทอย่างสงูในการรกัษา
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารระดบัพรเีมยีม 
เม่ือดเีอชแอล ซพัพลายเชน อธบิายให้เราทราบถงึ
ขั้นตอนการขนส่ง โดยเฉพาะกระบวนการที่เหมาะ
สมกับการขนส่งและการจัดการอาหารแช่เย็นและ
อาหารแช่แขง็ ท�าให้เรามัน่ใจทนัทีว่านีค่อืพนัธมติร
ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป”

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร TFG กล่าวอกีว่า ไทย

ฟู้ดส์ กรุ๊ป คาดว่าธุรกิจการจ�าหน่ายเนื้อหมูจะ

เติบโตขึ้นอย่างมากในปีนี้จากอุปสงค์ของตลาดที่

ก�าลงัเพิม่ขึน้และการวางแผนเพิม่ก�าลงัการผลติใน

ประเทศขึ้นอีก 20% โดยบริษัทฯจะด�าเนินการเพิ่ม

ก�าลงัการผลติในเวยีดนามเพิม่เป็นสองเท่าด้วยเช่น

กันในปีนี้ พร้อมกันน้ี บริษัทฯจะมีการขยายธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่ง

ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บริโภคเนื้อไก่ที่ใหญ่ที่สุดของ

โลก การส่งออกเนื้อไก่ไปต่างประเทศจึงถือเป็นอีก

หนึ่งปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนสายผลิตภัณฑ์

เนื้อไก่ของบริษัท

TFG จับมือ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย

ต้ังเป็นพันธมิตรขนส่งสินค้าคุณภาพพรีเม่ียมสู่ลูกค้าท่ัวปท. 

รองรับแผนเพ่ิมก�าลังการผลิตในประเทศข้ึนอีก 20% ในปีน้ี
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นายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวว่า เมื่อไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 

ตดิต่อมาแจ้งความต้องการด้านการขนส่งสนิค้า เราทราบในทนัทว่ีาเรามโีซลชูัน่ท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้ไทยฟูด้ส์ กรุป๊ สามารถขนส่งสินค้าไปสูล่กูค้าทัว่ประเทศ

ได้อย่างปลอดภยัและมขีัน้ตอนการปฏบิติังานทีส่อดคล้องกนัมากยิง่ขึน้ เนือ่งจากอาหารแช่เยน็และอาหารแช่แขง็จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยแีละระบบการขนส่งที่

ควบคุมอุณหภูมิเฉพาะแบบ เพื่อรักษาคุณภาพอาหารให้มากที่สุดและรับประกันถึงความปลอดภัยทางอาหารที่สม�่าเสมอ นอกจากนี้ ยังต้องค�านึงถึงปัจจัยที่

เกิดจากมนษุย์ซึง่มคีวามส�าคัญมาก ด้วยเหตนุี ้พนกังานขบัรถของเราจงึได้รบัการฝึกอบรมมาอย่างเข้มงวดในการท�างานกบัผลิตภัณฑ์อาหารทีส่ญูเสยีคณุภาพ

ได้ง่าย ส่วนรถขนส่งสินค้าซึ่งมีระบบควบคุมอุณหภูมิทุกคันของเรายังมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่รัดกุม โดยรถบรรทุกทุกคันจะได้รับการท�าความสะอาดโดย

มืออาชีพทุกครั้งทั้งก่อนเข้าไปรับสินค้าและหลังจากส่งมอบสินค้าทั้งหมดแล้ว

“ส�าหรบัดเีอชแอล ซพัพลายเชน เรามีความภาคภมิูใจ ซึง่ไม่เพียงเฉพาะการบรกิารขนส่งสนิค้าให้กบัลูกค้าเท่านัน้ หากยงัสามารถขนส่งสนิค้าได้อย่างมคีณุภาพ

ตามที่ลูกค้าคาดหวัง โดยเฉพาะเมื่อผสานเข้ากับการท�างานผ่านระบบออนไลน์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเส้นทาง การติดตามสถานะสินค้า รวมถึงการ

เรียกดูข้อมูลสินค้าจากศูนย์ควบคุมกลาง (DHL Connected Control Tower) ได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านแพลตฟอร์ม MySupplyChain ท�าให้เรามั่นใจว่าบริการ

ขนส่งสินค้าของดีเอชแอล ซัพพลายเชน จะช่วยให้ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป สามารถยกระดับประสิทธิภาพการด�าเนินงานผ่านการลดต้นทุนและเพิ่มผลก�าไรได้อย่างมีนัย

ส�าคัญ ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

ต่อไปอย่างมั่นคง”

TFG จับมือ ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย

ต้ังเป็นพันธมิตรขนส่งสินค้าคุณภาพพรีเม่ียมสู่ลูกค้าท่ัวปท. 

รองรับแผนเพ่ิมก�าลังการผลิตในประเทศข้ึนอีก 20% ในปีน้ี
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บมจ.ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ หน่ึงในผู้น�าใน

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยาน

ยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และช้ินส่วนยางขึ้นรูปอื่นๆ 

เคาะราคา IPO จ�านวน 54.56 ล้านหุ้น ในราคาหุ้น

ละ 2.30 บาท คาดได้เงนิระดมทุนราว 125.50 ล้าน

บาท ก�าหนดเปิดจองซือ้ 24-26 พ.ย.นี ้พร้อมเทรด

ในตลาด mai 2 ธ.ค.64 โดยมีบล. คิงส์ฟอร์ด เป็น

แกนน�าขายหลกัทรพัย์ ด้าน“ไพโอเนีย แอดไวเซอรี”่ 

ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ ย�า้ความเชือ่ม่ัน TRV 

พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง เชื่อจะเป็นอีกหนึ่งหุ้นน้อง

ใหม่ที่น่าจับตามอง

นายธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.อาร์.วี. รับ
เบอร์ โปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TRV เปิดเผยว่า บริษัทฯวางกลยุทธ์มุ่งสู่การ

เป็นผู้น�าในธุรกิจผลิตและจัดจ�าหน่ายชิ้นส่วนยาง

ขึ้นรูปในยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ พร้อม

สร้างผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว การเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

เพื่อสนับสนุนให้ TRV มีศักยภาพและความพร้อม

สูงในการเติบโตรองรับความต้องการของลูกค้า 

และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม บริษัทฯ มี

วัตถุประสงค์ในการน�าเงินที่ได้จากการเสนอขาย

หลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ 125.50 ล้านบาท ไป

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นเงินทุนใน

การซือ้เครือ่งจักร จ�านวน 85.00 ล้านบาท ภายใน

ปี 2568 เพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน 

จ�านวน 10.00 ล้านบาท ภายในปี 2566 เพือ่ใช้เป็น

เงินทนุหมุนเวยีน จ�านวน 22.83 ล้านบาท ภายในปี 

2566 และเป็นค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรพัย์ 

จ�านวน 7.67 ล้านบาท ภายในช่วงเวลาเสนอขาย

หลักทรัพย์ในครั้งนี้ โดยแผนการระดมทุนครั้งนี้จะ

น�าเงินไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักรจ�านวน 15 เครื่อง 

ซึ่งจะสนับสนุนให้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 

94 ล้านชิ้น

ล่าสุด TRV ได้ลงนามแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ 

คิงส์ฟอร์ด จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย พร้อมด้วย

ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายอีก 

1 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

นายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟ
อร์ด จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการ

จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย เปิดเผย

ว่า TRV ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 54.56 

ล้านหุ้น ที่ราคา 2.30 บาท/หุ้น เปิดให้จองซื้อใน

วันท่ี 24-26 พฤศจิกายนน้ี และคาดว่าจะเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วัน

ที่ 2 ธันวาคม 2564 ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม 

ในชื่อหลักทรัพย์ว่า  "TRV"

ส�าหรบัราคาหุน้สามญัทีเ่สนอขายหุ้นละ 2.30 บาท 

ถือเป็นระดับราคาท่ีเหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วน

ราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 17.69 เท่า โดย

ค�านวณก�าไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการด�าเนินงานใน

ช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 

กันยายน 2564) 

TRV เคาะราคาไอพีโอ 2.30 บาท/หุ้น 

เปิดจองซื้อ 24-26 พ.ย.น้ี 
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พร้อมมองว่า TRV มปัีจจยัพ้ืนฐานโดดเด่น และภายหลังสถานการณ์โควิด-19 มีทิศทางทีด่ขีึน้ รวมท้ังก�าลังซ้ือท่ีฟ้ืนตวัรบัมาตรการภาครฐั โดยเฉพาะอตุสาหกรรม

ยานยนต์ของไทยทีส่นบัสนุนการผลติเพือ่ทดแทนการน�าเข้า และเน้นการผลติชิน้ส่วนยานยนต์เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้กบัห่วงโซ่อปุทาน จนท�าให้ปัจจบุนัไทย

เป็นศูนย์การผลิตและการส่งออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสริมโอกาสให้ธุรกิจชิ้นส่วน และเพิ่มศักยภาพให้ TRV ก้าวสู่ความเป็นผู้น�าในการผลิต

และจัดจ�าหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูปในยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต จึงมองว่า TRV จะเป็นหุ้นคุณภาพส�าหรับนักลงทุนที่ก�าลังมองหา

บริษัทซึ่งมีเส้นทางและปัจจัยส่งเสริมการเติบโตที่มั่นคง

ด้านนางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

กล่าวว่า ความน่าสนใจของ TRV มีจุดแข็งและกลยุทธ์ ในความเชี่ยวชาญตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจในการผลิตและส่งมอบสินค้า ส่ง

ผลให้บรษัิทได้รบัความไว้วางใจผลติและส่งมอบผลติภณัฑ์ชิน้ส่วนยางขึน้รปูชิน้ส่วนประกอบของรถยนต์และเครือ่งใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดงัต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะ

กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น เป็นหนึ่งฐานลูกค้าหลักของบริษัท ซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางขึ้นรูปนั้นนับเป็นส่วนส�าคัญอย่างมากและมีความ

ต้องการในตลาดสูง การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ จึงเป็นการสนับสนุนแผนการขยายก�าลังการผลิต และการแข่งขันในตลาด เพื่อ

รองรับโอกาสเติบโตในอนาคต 

ตลอดจนผลประกอบการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2561 – 2563) บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2561 – 2563 อยู่ที่ 146.40 ล้านบาท 168.55 ล้านบาท และ 159.65 

ล้านบาท ตามล�าดับ มีก�าไรสุทธิ 23.59 ล้านบาท  25.27 ล้านบาท และ 21.20 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยในปี 2563 แม้ลูกค้าของ TRV จะได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงความสามารถในการบริหารจัดการที่ดีได้

ส่วนภาพรวมผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2564 มีรายได้รวม 134.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.34 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 114.37 

ล้านบาท มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 22.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.80% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 15.32 ล้านบาท และมีอัตราก�าไรสุทธิในงวด 9 เดือน

แรกของปีนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 16.53 % และ 13.42 % ตามล�าดับ 

TRV เคาะราคาไอพีโอ 2.30 บาท/หุ้น 

เปิดจองซื้อ 24-26 พ.ย.น้ี 
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ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ 
ttb analytics คาดการด�าเนินงานของ
ธนาคารพาณิชย์ในปี 2565 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อ
เนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการ
ลงทุนภาคเอกชน โดยคาดว่าสินเชื่อโดยรวม
มีแนวโน้มขยายตัวได้ 5.5% ในขณะที่เงินฝาก
มีทิศทางเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวจากการฟื้น
ตัวของการบริโภคภายในประเทศและการปรับ
เปลีย่นการลงทุนในสินทรพัย์ประเภทอืน่ ๆ  ส่วน
ด้านคุณภาพสินเชื่อโดยรวมยังทรงตัวอยู่ใน
ระดบั 3.0% ได้รบัการสนบัสนุนจากนโยบายการ
ปรับโครงสร้างหนี้ (debt restructuring) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทัง้น้ี ประเมิน
อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมคงที่อยู่ในระดับต�่า จากการ
ปรับลดอัตราน�าส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูฯ 
(FIDF) และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
ทรงตัวในปี 2565

แนวโน้มสินเช่ือธนาคารพาณิชย์ในปี 2565 มี
ปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของสินเชื่อทั้ง
ภาคธรุกจิและรายย่อย ในภาพรวมสนิเชือ่ธรุกจิ 
พบว่าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มขยาย
ตัว 4.2% น�าโดยสินเชื่อภาคการผลิต และ ภาค
ก่อสร้าง ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 
EEC มาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI และ
การค้าระหว่างประเทศที่เติบโตดี ส่วนสินเชื่อ
ธุรกิจ SMEs คาดการณ์เติบโตที่ 4.5% จาก
หลายปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ แนวโน้มการฟื้น
ตวัท่ีดขีองธุรกจิภายหลงัการเปิดประเทศ ความ
ต้องการสภาพคล่องเพื่อกลับมาด�าเนินธุรกิจ 
รองรับอุปสงค์ที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต รวมถึง
แรงสนับสนุนของสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท. และ
สถาบันการเงินของรัฐ โดยสินเชื่อ SMEs ที่
มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในปีหน้า ได้แก่ ธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งออนไลน์ ธุรกิจการผลิตเกี่ยวกับ
นวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพ เกษตรแปรรูป 
และ บริการด้านธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น

สินเชื่อรายย่อยมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น คาดการณ์การเติบโตปี 
2565 ที่ 6.5% จากการฟื้นตัวของสินเชื่อในทุก
หมวดหมู่ ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ 
และ สินเชื่อส่วนบุคคล โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย มี
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น 7% จากการฟื้นตัวของ
ก�าลังซื้อภายในประเทศที่ได้รับผลบวกจากการ
ผ่อนปรนมาตรการสนิเชือ่ท่ีอยูอ่าศัย (LTV) และ
ก�าลงัซือ้จากต่างประเทศท่ีกลับมาพร้อมกับการ
เปิดประเทศ ส่วนสนิเชือ่รถยนต์มแีนวโน้มฟ้ืนตวั
จากอุปสงค์คงค้าง (Pend up demand) จาก
ปี 2564 โดยเติบโต 4% และในปี 2565 การฟื้น
ตัวของการบริโภคภาคเอกชนจะช่วยสนับสนุน
ให้สินเชื่อส่วนบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.5%

ด้านคุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มทรงตัวระดับเดิม 
จากนโยบายส่งเสรมิการปรบัโครงสร้างหนีข้อง 
ธปท. ที่ขยายเวลาการใช้หลักเกณฑ์การจัดชั้น
และกันเงินส�ารองอย่างยืดหยุ่นไปจนถึงสิ้นปี 
2566 เพือ่ให้ธนาคารสามารถให้ความช่วยเหลอื
ลูกหนี้ผ่านการเปลี่ยนโครงสร้างสินเชื่อจาก
ระยะสัน้เป็นระยะยาวร่วมกบัการปรบัโครงสร้าง
หนี้วิธีอื่น ๆ โดยคาดการณ์ว่าอัตราส่วนยอดคง
ค้างสนิเช่ือด้อยคณุภาพ (NPL ratio) ในปี 2565 
จะอยู่ที่ระดับ 3.0% ซึ่งใกล้เคียงกับช่วงปี 2564 
ในระดับ 3.1%

ในส่วนอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมปี 2565 มีแนวโน้มไม่
เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 เนื่องจากคาดการณ์
ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 
0.50% ต่อเนื่องตลอดปี 2565 เพื่อเป็นการ
สนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย ประกอบ
กบั ธปท. ได้ขยายระยะเวลาปรบัลดอัตราเงนิน�า
ส่งเข้ากองทนุ FIDF เหลอืร้อยละ 0.23 จากร้อย
ละ 0.46 ต่อปี ออกไปจนถึงสิ้นปี 2565 เพื่อให้
สถาบนัการเงนิสามารถส่งผ่านการลดต้นทุน
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจ
และประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง

เงินฝากในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวได้ 3.0% 
ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการท่ี 3.5% ในปี 
2564 โดยปริมาณเงินฝากในบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ยังคงเติบโตอยู่ที่ 6.5% แต่ชะลอลงจาก
ปี 2564 ที่ขยายตัว 8.5% ตามแนวโน้มการ
บริโภคที่ฟื้นตัวได้เร็วหลังเปิดประเทศ ขณะที่
ปริมาณเงินฝากบัญชีฝากประจ�าคาดว่าจะหด
ตัว 7% ในปี 2565 ซึ่งเป็นทิศทางที่ลดลงต่อ
เนือ่งตัง้แต่ปี 2563 จากอตัราดอกเบีย้บญัชเีงนิ
ฝากประจ�าที่อยู่ในระดับต�่า สอดคล้องกับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายทรงตัวที่ 0.50% ตั้งแต่กลาง
ปี 2563 เป็นต้นมา ท�าให้ผู้ฝากทั้งประชาชน
และภาคธรุกจิปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการลงทนุ 
และเลือกลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น พันธบัตร
รัฐบาล ตราสารหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า 
ท้ังนีใ้นภาพรวม แนวโน้มเงนิฝากทีย่งัคงเติบโต
ในปี 2565 จะท�าให้สภาพคล่องในระบบธนาคาร
พาณิชย์ยังคงอยู่ในระดับสูงเกือบ 4 ล้านล้าน
บาท รวมทั้งการที่ยังคงมีเงินกองทุนในระดับ
สูง จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยได้

ttb analytics คาดการณ์แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ปี 2565 ฟื้นตัวต่อเนื่อง ด้วยแรงหนุนการเติบโตของสินเชื่อ 

โดยเฉพาะสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อ SMEs
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มกลับ

สู่ระดับก่อนการระบาดในช่วงครึ่งหลังปี 2565 

โดยเศรษฐกจิในปี 2564 คาดว่าจะขยายตวั 1.2% 

(เดมิคาด 0.6%) จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิใน

ไตรมาสสุดท้ายที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตได้ราว 

1.5% QoQ (จาก -1.1% ในไตรมาส 3) หรือ 

+0.8% YoY ปัจจัยหนุนจากการปรับดีขึ้นของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศตามการผ่อน

คลายมาตรการควบคุมการระบาด และความ

คืบหน้าของการฉีดวัคซีนที่เร่งขึ้น ผนวกกับ

ยังมีแรงส่งจากมาตรการภาครัฐเพื่อสนับสนุน

การใช้จ่ายและท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงการ

เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล่าสุดวัน

ที่ 1-20 พฤศจิกายน จ�านวนรวม 80,017คน) 

ท�าให้ทั้งปีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 

0.35 ล้านคน (เดิมคาด 0.15 ล้านคน) อีกทั้ง

การส่งออกยังเติบโตดีต่อเนื่องตามการฟื้นตัว

ของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า และการผ่อนคลายลง

ของภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค 

ส่งผลให้การส่งออกในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวสูง

ที่ 16.5% (เดิมคาด 15.0%)

ส�าหรับปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโต

ต่อเนื่องที่ 3.7% (เดิมคาด 3.0%) และมีแนว

โน้มที่ GDP จะกลับมาอยู่ในระดับก่อนเกิดการ

ระบาดได้ในช่วงคร่ึงหลังของปี แรงขับเคลื่อน

เศรษฐกิจส�าคัญมาจากทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้ม

ปรับดีขึ้นแต่การฟื้นตัวยังมีความแตกต่าง คาด

ว่าในปี 2565 จะเติบโตราว 3.6% จากการฟื้น

ตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ ตาม

การผ่อนคลายมาตรการควบคุม การฉีดวัคซีน

ที่เพ่ิมมากขึ้น และมาตรการภาครัฐที่อาจเป็น

ปัจจัยหนุนในระยะส้ันอยู่บ้าง แต่การใช้จ่าย

อาจขยายตัวได้จ�ากัดเนื่องจากยังมีความเปราะ

บางในตลาดแรงงาน และคาดว่าค่าจ้างเฉลี่ย

โดยรวมในปี 2565 จะเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ต�่ากว่า

ระดับก่อนเกิดการระบาด นอกจากนี้ การฟื้น

ตัวที่ยังไม่กระจายไปในทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มรายได้ 

และทุกสาขา จะส่งผลต่อค่าจ้างและการใช้จ่าย

ของแรงงานในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักจาก

วิกฤตการระบาด โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ

ภาคท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ

ด้านภาคส่งออกแม้จะชะลอลงบ้างแต่คาดว่า

ยังเติบโตได้ 5.0% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง

ทศวรรษที่ผ่านมาที่ขยายตัว 2.9% แรงหนุน

จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกหลังจากมกีาร

ฉีดวัคซีนอย่างกว้างขวางมากขึ้น กอปรกับผล

บวกจากการรวมกลุ่มระหว่างประเทศภายใน

ภูมิภาคเดียวกัน (Regionalization) โดยเฉพาะ 

RCEP ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2565 น่าจะมี

ส่วนเสริมภาคการค้าในระยะถัดไป จากผลการ

ศึกษาของ ADB ประเมินว่า RCEP จะช่วยหนุน

ให้มูลค่าส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น 4.9% ภายใน

ปี 2573 ซึ่งแม้เป็นรองญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ แต่

สูงสุดเม่ือเทียบในกลุ่มอาเซียน ขณะเดียวกัน

การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าเติบโตดีขึ้นเป็น 

4.6% อานิสงส์จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ท้ัง

ในและต่างประเทศ จะช่วยหนุนให้เกิดวัฏจักร

ขาข้ึนของการลงทุน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการในชีวิตแบบวิถีใหม่ (New normal) 

และการก้าวไปสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น สอดคล้อง

กบัสญัญาณเชงิบวกจากเงนิลงทนุสทุธโิดยตรง

จากต่างประเทศท่ีไหลเข้าไทยเพิม่ข้ึนในช่วงครึง่

แรกของปี 2564 ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าทั้งปี 2562 

(ช่วงก่อนเกดิการระบาด) นอกจากนี ้การเร่งรดั

โครงการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานจะช่วยเหนีย่ว

น�าให้เกดิการลงทุนของภาคเอกชน ซ่ึงโครงการ

โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะมีรูปแบบ

เป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาค

รัฐและภาคเอกชน (PPP) 

เป็นส่วนมาก (มีสัดส่วนกว่า 80% ของมูลค่า

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในช่วง

ปี 2565-2569) อย่างไรก็ตาม ภาคท่องเที่ยว

ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ แม้ไทยจะมีน

โยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กว่า 60 ประเทศแบบไม่ต้องกักตัวมาตั้งแต่ต้น

เดือนพฤศจิกายน 2564 แต่การฟื้นตัวของนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติอาจยังมีข้อจ�ากัดเนื่องจาก

สถานการณ์การระบาดที่ยังมีความไม่แน่นอน 

ส่งผลให้หลายประเทศทีเ่ป็นตลาดนกัท่องเทีย่ว

ที่ส�าคัญของไทยยังมีมาตรการคุมเข้มการเดิน

ทางระหว่างประเทศอยู่ ท�าให้จ�านวนนักท่อง

เท่ียวต่างชาติในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ท่ี 7.5 

ล้านคน และกว่าจะกลับมาสู่ระดับก่อนเกิดการ

ระบาดได้ท่ี 40 ล้านคน อาจต้องใช้เวลาถึงปี 

2568 ขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะ

สามารถกลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดได้เร็ว

กว่าคอืในปี 2567 ท่ี 160 ล้านทริป จากปี 2565 

ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 90 ล้านทริป

วิจัยกรุงศรี ประเมิน ศก.ไทย เริ่มก้าวสู่เส้นทางการฟื้นตัว

แม้ยังมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยคาด GDP ปี64 และปี65 

จะขยายตัวอยู่ที่ 1.2% และ 3.7%
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นางนันท ์มนัส เป ี ่ยมทิพย ์มนัส 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

เห็นโอกาสการสร้างผลตอบแทนตามดัชนี MSCI 

World จึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทย

พาณิชย์ดัชนีหุ้นโลก (SCB World Equity Index 

: SCBWORLD) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท 

เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 24 – 29 พ.ย. 

2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่าเพียง 1,000 บาท 

ทั้งนี้ ได้เปิดให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน 2 รูปแบบ 

ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า – SCBWORLD(A) และ

ชนิดกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว – 

SCBWORLD(SSF) โดยสามารถซื้อได้ในทุกช่อง

ทางรวมถึงผู้สนับสนุนการขายทุกราย

"ดัชนี MSCI World เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้น

ขนาดใหญ่และกลางของกลุ่มประเทศที่พัฒนา

แล้วในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกองทุน 

SCBWORLD ได้มุ ่งเน้นสร้างผลตอบแทนก่อน

หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI World มากที่สุด 

ประกอบกบัมกีารกระจายลงทุนในกลุ่มประเทศดงั

กล่าวถึง 23 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อังกฤษ 

ฝรั่งเศส และแคนาดา จึงนับว่าเป็นการกระจาย

การลงทุนทีค่รอบคลมุในหลายประเทศทีม่โีอกาส

สร้างผลตอบแทนได้ นอกจากนี้ กองทุนนี้ยังจัด

เป็นกองทนุประเภท ETF มสีภาพคล่องอยู่ในระดบั

สูง และมีTracking error ต�่าที่สุดในกลุ่ม ETFs 

ที่อิงกับดัชนี MSCI World จึงเห็นว่าเป็นอีกหนึ่ง

ทางเลือกการลงทุนระยะกลางถึงและระยะยาวใน

การสร้างผลตอบแทนได้อกีทางหนึง่เช่นกนั" นาง

นันท์มนัส กล่าว

กองทุน SCBWORLD เน้นลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

ได้แก่ iShares MSCI World ETF (กองทุนหลัก) 

ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยใน

รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นกองทุนประเภท 

Exchange Traded Fund (ETF) จดทะเบียนซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE Arca) 

ประเทศสหรัฐฯ บริหารงานภายใต้ความดูแลของ 

BlackRock Fund Advisors มีนโยบายลงทุน

ในหุ้นท่ีเป็นส่วนประกอบของดัชนี MSCI World 

Index มีเป้าหมายให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ

ผลตอบแทนของดัชนี MSCI World Index ทั้งนี้ 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยน (Hedging) ในสกุลเงินต่างประเทศที่

กองทุนถืออยู่เทียบกับสกุลเงินบาท ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินท่ีลงทุนในต่าง

ประเทศ

ส�าหรับกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วน

ประกอบของดัชนี MSCI World ซึ่งเป็นดัชนี

ประกอบไปด้วยหุ้นขนาดใหญ่และกลางของ

กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมีเป้าหมายให้ผล

ตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีดัง

กล่าว โดยจะลงทนุในหุ้นขนาดใหญ่และกลางของ

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจ�านวน 23 ประเทศ โดย

เลือกลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม 

เช่น Apple, JPMORGAN CHASE 

& CO, AMAZON COM INC, 

JOHNSON & JOHNSON และ UNION PACIFIC 

CORP เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเลือกลงทุนหุ้น

บางตัวที่เป็นตัวแทนของหุ้นที่เป็นส่วนประกอบ

ของดัชนีอ้างอิง (Representative Sampling 

Indexing Strategy) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีผลการ

ด�าเนนิงานย้อนหลงัต้ังแต่จดัต้ังอยู่ท่ี 12.52% และ

ย้อนหลงั 1 ปี อยูท่ี่ 39.24% เทยีบกบัดชันอ้ีางองิ 

MSCI World อยู่ที่ 12.31% และ 39.04% ตาม

ล�าดับ (ที่มา: Master fund's website ณ วันที่ 

30 กันยายน 2564)  

สนใจสอบถามข้อมลูเพิม่เติมและรบัหนงัสอืชีช้วน

ได้ทกุวนัท�าการ ที ่SCBAM Client Relations โทร.

02-777-7777 กด 0 กด 6 หรอืผูส้นบัสนนุการขาย

ทกุราย หรอื https://scbam.info/3cAQdfI สนใจ

เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click 

ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึง

ผลการด�าเนินงานในอนาคต เนื่องจากกองทุน

ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งจ�านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก�าไร

จากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต�่ากว่า

เงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง 

และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือ

การลงทนุของกองทุน RMF/SSF กรณไีม่ได้ปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตาม

เงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอค�าแนะน�าเพิ่ม

เติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดขายกองหุ้นดัชนีทั่วโลก 
"SCBWORLD" IPO 24 - 29 พ.ย. นี้  
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อินไซด์ Business
WFX ลุยโรดโชว์ออนไลน์

นักลงทุนตอบรับคึกคัก

TQM ผนึก AIS Business พัฒนา 
‘TQM UBI Connect’ อุปกรณ์วัดระยะทางการขับขี่
อัจฉริยะ IoT บน 5G พร้อมเปิดตัว ‘ประกันรถยนต์

เติมเงิน’ กับแนวคิด ‘ขับน้อย จ่ายน้อย’

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

“วุฒิสภา ศรัทธาความดี” จากบริการเพ่ือผู้พิการ

ทางสายตาสามารถถอนเงินผ่านตู้ ATM SCB

DRT รับรางวัล ESG100 
ประจ�าปี 2564
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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