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EGCO  เชือ่ปีนีก้�ำไร-รำยได้ สงูกว่ำปีก่อน  ตำมดมีำนด์

กำรใช้ไฟฟ้ำสงูขึน้ มัน่ใจปีนี ้เพ่ิมก�ำลังกำรผลติ 1,000  

MW จำกปัจจุบันมีก�ำลังกำรผลิต 6,016 MW วำงงบ

ลงทุน 1.5  แสนลบ. รองรบัแผนลงทุน 5 ปี ( 64-68) 

ขยำยพอร์ตลงทนุพลงังำนหมนุเวยีน-Smart Energy  

Solution พร้อมเล็งลงทุนโครงกำรท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

โครงสร้ำงพื้นฐำน  เช่นขนส่งขนำดใหญ่  -โลจิสติกส์ 

 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้
จดัการใหญ ่  บรษิทั ผลติไฟฟา้ จ�ากัด 
(มหาชน) EGCO เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ ประเมิน

ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2564 จะเติบโตสูง

กว่ำปีก่อนท่ีมีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 8,733.03 ล้ำนบำท 

และมีรำยได้ 43,481.82 ล้ำนบำท   เนื่องจำกควำม

ต้องกำรใช้ไฟฟ้ำในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น  ภำยหลังจำก

ที่มีกำรคลำยล็อกดำวน์จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของโควิด-19 ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ 

ประกอบกับโครงกำรโรงไฟฟ้ำโรงใหม่ๆ ท่ีเดินเคร่ือง

เชิงพำณิชย์ในปีที่ผ่ำนมำ จะสำมำรถเดินเครื่องผลิต

ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพมำกขึ้นในปีนี้  

ส�ำหรับปีนี้บริษัทฯ  มั่นใจจะเพิ่มก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ

อีก 1,000 เมกะวัตต์ จำกปัจจุบันที่บริษัทฯ  มีก�ำลัง

กำรผลิตไฟฟ้ำแล้ว  6,016 เมกะวัตต์ โดยแผนกำร

เพิ่มก�ำลังกำรผลิตดังกล่ำว ส่วนหนึ่งจะมำจำกกำร

ท�ำดีลซื้อกิจกำรโรงไฟฟ้ำ โดยปัจจุบันมีกำรเจรจำ

อยู่ 3-4 โครงกำร คำดหวังว่ำจะได้ข้อสรุปภำยในปี

นี้    ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วำงงบลงทุนปีนี้ไว้ไม่ต�่ำกว่ำ 3.7 

หมื่นล้ำนบำท  

นำยเทพรัตน์  กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ บริษัทฯ  วำงงบ

ลงทุน 5 ปี (2564-2568) ไว้ที ่1.5 แสนล้ำนบำท เพือ่

รองรับแผนกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งขยำยพอร์ต

กำรลงทุนในโครงกำรพลงังำนหมนุเวยีน  และSmart 

Energy Solution โดยบริษัทฯ ได้วำงกลยุทธ์กำร

ลงทุน 4I  ประกอบด้วย  Invest ลงทุนในสินทรัพย์

ทีเ่ตบิโตอย่ำงยัง่ยืน และสร้ำงผลตอบแทนทีด่ใีนระยะ

ยำว ,Improve ปรับปรุงและบริหำรสินทรัพย์ที่มีอยู่

ให้ควำมเป็นเลิศ ,3.Innovate ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย

นวัตกรรมเพื่อสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน และ4. 

Increase  เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำร

เงิน 

โดยล่ำสุดบริษัทฯ ได้ประกำศเข้ำลงทุนโครงกำรโรง

ไฟฟ้ำ ลินเดน โคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊ำซ

ธรรมชำติ ตั้งอยู่ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่ประเทศสหัฐ

อเมริกำ ก�ำลังกำรผลิตผลิต 972 เมกะวัตต์ โดย

บริษัทฯ ถือหุ้น28%  โดยบริษัทฯ คำดว่ำกระบวนกำร

ซื้อขำยหุ้นจะแล้วเสร็จในไตรมำส 2/64  นี้ 

   

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีควำมสนใจลงทุนโครงกำรที่

เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้ำงพ้ืนฐำน อำทิ ขนส่งขนำด

ใหญ่ เช่นรถไฟฟ้ำ ,โลจสิตกิส์ โดยปัจจบุนัมกีำรเจรจำ

กับพำร์ทเนอร์หลำยรำย  หำกมีควำมชัดเจนบริษัทฯ  

จะแจ้งให้ทรำบต่อไป

 

ด้ำนควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ อำทิ

โรงไฟฟ้ำกวำงจิ ที่ประเทศเวียดนำม ก�ำลังกำรผลิต 

1,320 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ 

(Green -Field) และกำรเจรจำสัญญำหลัก คำดว่ำ

หน่วยที่ 1จะสำมำรถ COD  ในปี 2568 และหน่วยที่2  

คำด COD  ในปี 2569 ส่วนกำรต่ออำยุสัญญำโรงไฟ

ฟ้ำเอ็กโก โคเจน ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงท�ำ EIA  ซึ่งคำด

ว่ำจะได้รับกำรอนุมัติในไตรมำส 2/64 และคำดว่ำจะ

เร่ิมก่อสร้ำงต้นปี 2565 โดยมกี�ำหนด COD  ในปี 2567 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง

และพัฒนำ อำทิ โครงกำรไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค  

(โครงกำรขยำยระบบขนส่งน�้ำมันทำงท่อไปยังภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี-ขอนแก่น ระยะทำง 

342.8  กิโลเมตร ก�ำลังกำรขนส่ง 5,443  ล้ำนลิตร

ต่อปี ปัจจุบันทีควำมคืบหน้ำก่อสร้ำง 60% คำดแล้ว

เสร็ตไตรมำส 4/64 นี้ ขณะที่โครงกำรนิคมอุตสำห

กรรมเอ็กโกระยอง พื้นที่ 621 ไร่ ขณะนี้ได้มีกำรลง

นำมสัญญำร่วมด�ำเนินงำนกับ กนอ. คำดว่ำจะเปิด

ด�ำเนินกำรปี 2565 ส่วนโครงกำรจัดกำและค้ำส่ง

ก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG Shipper ) ปริมำณน�ำ

เข้ำ 200,000 ตันต่อปี ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่ำง

รอผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำร

พลังงำน

EGCO เชื่อปีน้ีก�ำไร-รำยได้ สูงกว่ำปีก่อน  

ล่ันเพ่ิมก�ำลังกำรผลิต 1,000 MW   

พร้อมวำงงบลงทุน5 ปี (64-68) 1.5 แสนลบ.
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นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) TU เปิดเผยว่ำ ขอแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เกี่ยวกับกำรตั้งบริษัทย่อย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประกอบธุรกิจ
ผลิต จัดจ�ำหน่ำย และพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงสุขภำพ และ
สินค้ำอื่นใดเกี่ยวกับสุขภำพและเทคโนโลยีชีวภำพ

รำยละเอียดกำรจัดตั้งบริษัทย่อยมีดังนี้
1. วันที่เกิดธุรกรรม : ไตรมำสที่ 1/2564
2. รำยละเอียดกำรลงทุน : บริษัทโดยคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท ให้จัดตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ ไซเอนซ์จ�ำกัด

โดยมีรำยละเอียดดังนี้
 ชื่อบริษัท บริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ ไซเอนซ์จ�ำกัด
 ที่อยู่บริษัท 979/33-34 อำคำรเอสเอ็ม ทำวเวอร์ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญำไท เขตพญำไทกรุงเทพมหำนคร 10400
ประเภทธุรกิจ ผลิต ค้ำ จัดจ�ำหน่ำย วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม 
ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงสุขภำพ และสินค้ำเกี่ยวกับสุขภำพและเทคโนโลยีชีวภำพ
ทุนจดทะเบียนบริษัท 300,000,000 บำท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญ จ�ำนวน 
3,000,000 หุ้น
 มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท
 โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น 1. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้น
จ�ำนวน 2,855,997 หุ้น หรือร้อยละ 95.20 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
2. ผู้บริหำร 3 รำยรวมกันถือหุ้น 144,003 หุ้น หรือร้อยละ 4.80 ของจ�ำนวนหุ้น
ทั้งหมด คณะกรรมกำรบริษัท 1. นำยธีรพงศ์ จันศิริ 2. ดร. ธัญญวัฒน์ เกษม
สุวรรณ

3. แหล่งเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

คณะกรรมกำรบริหำรมีควำมเห็นว่ำกำรลงทุนจัดตั้งบริษัท ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ ไซเอน
ซ์จ�ำกัด ตำมที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น เป็นกำรท�ำรำยกำรที่มีควำมเหมำะสมและก่อให้
เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยจะช่วยเพิ่มรำยได้และก�ำไรให้กับกลุ่มบริษัทในอนำคต

บริษัท วีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) VGI เปิดเผยว่ำ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท วีจีไอ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมีประชุมเมื่อวันที่ 10 
กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัท แรบบิท แคร์ จ�ำกัด (เดิมชื่อ บริษัท 
แรบบิทอินเตอร์เน็ต จ�ำกัด) (“RC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อย
ละ 50.94 ผ่ำนบริษัท บีเอสเอสโฮลดิ้งส์ จ�ำกัด เข้ำลงทุนในบริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ 
โบรคเกอร์ จ�ำกัด (“ADB”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยรถยนต์ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์และเทเลเซลล์ โดยกำรซื้อหุ้นสำมัญทั้งหมดในสัดส่วนร้อยละ100 จำกผู้ถือหุ้นเดิม
ของ ADBในวันที่ 3 มีนำคม 2564 RC ได้ด�ำเนินกำรเข้ำท�ำรำยกำรเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

วันที่เข้ำท�ำรำยกำร 3 มีนำคม 2564
คู่สัญญำที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อ: RC
ผู้ขำย: (1) นำงสำวธัญญำ เจยำคม ถือหุ้นจ�ำนวน 6,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 
ของทุนจดทะเบียนของ ABD
(2) Mr. Jatinder Kumar Mukhi ถือหุ้นจ�ำนวน 5,280 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44 
ของทุนจดทะเบียนของ ABD
(3) นำยนฤทธิ์ สุวณิช ถือหุ้นจ�ำนวน 120 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียน
ของ ADB

ผู้ขำยทั้ง 3 รำย ดังกล่ำวข้ำงต้น ไม่มีควำมสัมพันธ์ที่เข้ำข่ำยเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน (รวมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่
เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)ลักษณะโดยทั่วไปของรำยกำรกำรเข้ำ
ซื้อหุ้นสำมัญทั้งหมดใน ADB จ�ำนวน 12,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียนของ ADB

ทั้งนี้ กำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นผลให้ ADB มีสภำพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

(1) ADB มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 1,200,000 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ�ำ
นวน 12,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100บำท

(2) ADB ประกอบธุรกิจให้บริกำรประกันวินำศภัย โดยมุ่งเน้นที่ประกันภัยรถยนต์รำคำซื้อ
ขำย 36,888,111.89 บำท

ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ บริษัทฯ คำดหมำยว่ำกำรเข้ำท�ำรำยกำรดังกล่ำว จะเป็นกำร
ขยำยฐำนรำยได้และกลุ่มลูกค้ำซึ่งจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น

แหล่งเงินทุนที่ใช้กำรท�ำรำยกำรRC ช�ำระค่ำหุ้นด้วยเงินทุนหมุนเวียนของตนเอง ซึ่งไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสภำพคล่องหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และ RC

VGI ส่งบ.ย่อย 

เขมือบธุรกิจนายหน้าประกันภัยรถยนต์ 

"เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์" มูลค่า 36.88 ลบ.

TU ตั้ง บ.ย่อย "ไทยยูเนี่ยน ไลฟ์ไซเอนซ์" 

รุกผลิต จัดจ�าหน่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บ�ารุงสุขภาพ
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บมจ. โรงพยำบำลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ 

(IMH) ประกำศทุ่มงบ 161  ล้ำนบำท ซื้อกิจกำร "โรง

พยำบำลประชำพัฒน์" ขนำด 100 เตียง เดินหน้ำยก

ระดบักำรให้บรกิำรรกัษำพยำบำลแก่ผูป่้วยทัว่ไป - ผู้

ป่วยหลกัประกนัสขุภำพแห่งชำติ (สปสช.) และผู้ป่วย

ประกนัสงัคม จ่อเตรยีมบุค๊รำยได้เข้ำมำทนัทกีว่ำ 312 

ล้ำนบำท มั่นใจหนุนรำยได้ทั้งปีโตก้ำวกระโดดแตะ

ระดบั 650 ล้ำนบำท พร้อมส่งซกิก�ำลังศกึษำแผนซือ้

กิจกำรเพิ่ม ปูทำงอนำคตต้องมีเตียงมำกกว่ำ 1,000 

เตียง 

ดร.สิทธิวัตน์ ก�ากัดวงษ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอิน
เตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ IMH ผู ้ด�ำเนินธุรกิจโรง

พยำบำลเอกชนเฉพำะทำงด้ำนอำชีวเวชศำสตร์ มุ่ง

เน้นด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์แบบเชิงรุกนอกสถำน

ที่ (Mobile Checkup) ด้ำนกำรตรวจสุขภำพ ท่ีมี

ประสบกำรณ์มำกกว่ำ 20 ปี เปิดเผยว่ำ ท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้ำ

ซือ้กจิกำร "โรงพยำบำลประชำพฒัน์" ขนำดใหญ่ 100 

เตยีง มลูค่ำกำรลงทนุ 161 ล้ำนบำท และสำมำรถรบั

รูร้ำยได้จำกกำรซือ้กจิกำรในครัง้นีเ้ข้ำมำทันที จ�ำนวน 

312 ล้ำนบำท ส่งผลให้ปี 2564 ประมำณกำรณ์รำยได้

รวม เติบโตก้ำวกระโดดแตะระดับ 650 ล้ำนบำท จำก

ปีก่อนที่มีรำยได้รวม 247.75 ล้ำนบำท

โรงพยำบำลประชำพัฒน์ เป็นโรงพยำบำลเอกชน

ทั่วไป ท่ีให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่ผู้ป่วยทั่วไป- ผู้

ป่วยตำมโครงกำรส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่ง

ชำติ (สปสช.) และผู้ป่วยตำมโครงกำรประกันสังคม 

และมีศักยภำพระดับโรงพยำบำลทุติยภูมิ ซึ่งเน้นให้

บริกำรผู้ป่วยพื้นที่ฝั่งธนบุรี โดยปี 2564 คำดว่ำ โรง

พยำบำลประชำพฒัน์ จะมอีตัรำกำรเติบโตแตะทีร่ะดบั 

312 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นผลจำกกำรขยำยฐำนลูกค้ำใน

กลุ่มสิทธิ์บัตรทองที่เพ่ิมมำกขึ้น เนื่องจำกเป็นโรง

พยำบำลทติุยภูมใินเขตรำษฎร์บรูณะ รวมทัง้กำรปรบั

เพิ่มโควต้ำผู้ป่วยประกันสังคม จำกเดิม 8,500 คน 

เป็น 50,000 คน ดังนั้นหลังจำก IMH เข้ำซื้อกิจกำร

โรงพยำบำลดังกล่ำว ส่งผลให้บริษัทฯสำมำรถรับร

รำยได้เข้ำมำทันที

" กำรเข้ำท�ำรำยกำรในคร้ังนีข้อง IMH จะสร้ำงโอกำส

กำรเตบิโตทัง้รำยได้และก�ำไรให้กบับรษิทัฯ อย่ำงมนียั

ส�ำคัญ จำกกำรมีรำยได้จำกกำรรักษำพยำบำลที่มี

ควำมมั่นคงเข้ำมำ และยังเป็นกำรลดควำมผันผวน

ของรำยได้จำกผลกระทบ Seasonal Effect ที่อิง

จำกกำรรับรู้รำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำหลักในกำรตรวจ

สุขภำพประจ�ำปี ซึ่งจะอยู่ในช่วงไตรมำส 3 และ 4 

ของทุกปี " ดร.สิทธิวัตน์ กล่ำว 

พร้อมท้ังนี ้ยงัเป็นกำรขยำยขอบเขตงำนในกลุม่ธรุกจิ

กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลเพิ่มเติมจำกปัจจุบันที่

บริษัทเน้นให้บริกำรตรวจสุขภำพและตรวจสุขภำพ

อำชีวอนำมัยและปัจจัยเสี่ยง ตำมกฎหมำยแรงงำน 

ไปสู่กำรบริหำรโรงพยำบำลทั่วไป ซึ่งโรงพยำบำล

ประชำพัฒน์ ให้บริกำรรักษำพยำบำลแก่ผู้ป่วยทั่วไป 

ผูป่้วยตำมโครงกำรส�ำนกังำนหลกัประกนัสขุภำพแห่ง

ชำติ (สปสช.) และผู้ป่วยตำมโครงกำรประกันสังคม

นอกจำกน้ี ยังเป็นกำรเพิ่มโอกำสในกำรขยำยฐำน

ลูกค้ำ และเพิ่มศักยภำพควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

ด้ำนกำรตรวจสุขภำพ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ IM

Hโดยบริษัทฯวำงแผนตั้งเป้ำจะต่อยอดและขยำยธุ

รกิจโรงพยำบำลอย่ำงต่อเนื่องภำยใต้ผแผนกำรศึ

กษำกำรเข้ำซื้อกิจกำรโรงพยำบำลเพิ่มขึ้นในอนำ

คต โดยต้ังเป้ำที่จะมีเตียงเพื่อรองรับผู้ป่ำยได้สูงถึง 

1,000 เตียง ซึ่งจะท�ำให้เกิดกำร synergy และท�ำให้

ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำทุกพื้นที่ทั้งใน พื้นที่เขตเมือง

และนิคมอุตสำหกรรม เพื่อรองรับกำรเปิดประเทศ

เป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ ในอนำคต

" IMH มคีวำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินและมคีวำมพร้อม

ในกำรลงทนุ โดยปัจจบุนัมเีงนิสดในมอื 200 ล้ำนบำท 

และกำรลงทุนซื้อกิจกำรโรงพยำบำลประชำพัฒน์ใน

ครั้งนี้ ก็ใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร และเงินกู้ยืม

จำกสถำบันกำรเงินในบำงส่วน ซึ่งหลังจำกกำรเข้ำ

ซื้อกิจกำรแล้วบริษัทยังรักษำระดับ D/E ratio อยู่ไม่

เกิน 0.5 เท่ำ ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับที่ต�่ำเมื่อเทียบกับ

บริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน" ดร.สิทธิวัตน์ กล่ำว 

IMH เทคโอเวอร์ 

"รพ.ประชาพัฒน์" ฝั่งธนบุรี 

จ่อรับรู้รายได้ 312 ลบ. ทันที 

13 www.HoonInside.com 5   March   2021



บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี (WP) เรียกรอยยิ้ม

ให้กับผู้ถือหุ้น โชว์ผลงำนปี 63 ก�ำไรแตะ 166.74 

ล้ำนบำท สะท้อนฝีมือกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ แม้เผชิญสถำนกำรณ์โควิด-19 โดย 

ฐำนลูกค้ำยังขยำยตวัได้อย่ำงต่อเนือ่ง และควบคมุ

ต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้ำน“ชมกมล พุ่ม

พันธุ์ม่วง” มองแนวโน้มธุรกิจปีน้ียังเติบโตอย่ำง

แข็งแกร่ง ธุรกิจอำหำรจะช่วยเพิ่มควำมสำมำรถ

ท�ำก�ำไรในอนำคต ส่วนธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยก๊ำซ LPG 

ยังขยำยตัวได้ต่อเนื่อง

นางสาวชมกมล พุ่มพัน ธ์ุม่วง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับ
บลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ WP เปิดเผยว่ำ แม้ปี 63 สถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลก รวมถึงผู้ประกอบกำร

ในภำคธุรกิจต่ำงๆ แต่ภำพรวมธุรกิจของบริษัทฯ 

ถอืว่ำยงัเติบโตอยูใ่นทศิทำงบวก โดยผลกำรด�ำเนนิ

งำนงวดปี 63 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 63) ของ

บรษัิทและบริษทัย่อย มกี�ำไรสทุธ ิ166.74 ล้ำนบำท 

ลดลง 122.33 ล้ำนบำท หรือ ลดลง 43.32% จำก

งวดเดียวกันของปีก่อนมีก�ำไรสุทธิ 289.06 ล้ำน

บำท ส่วนรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรเท่ำกับ 

11,877.81 ล้ำนบำท ขณะท่ีรำยได้อ่ืนๆ เท่ำกับ 

194.36 ล้ำนบำท ขณะที่อัตรำก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 

5.4%

“ภำพรวมธุรกิจปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯมีก�ำไรสุทธิลด

ลงเมื่อเทียบกับปี 62 เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2563 

บริษัทฯได้รับผลกระทบจำกกำรปรับรำคำลงของ 

LPG ในเดือนมีนำคมท่ีผ่ำนมำ ส่งผลให้มีภำระ

ต้นทุนของ สินค้ำคงเหลือก่อนปรับรำคำ นอกจำก

นี้ในปี 2562 บริษัทฯมีรำยกำรพิเศษเป็นรำยได้

จำกก�ำไรจำกกำรขำยท่ีดินจ�ำนวน 1 แปลงมูลค่ำ 

103.37 ล้ำนบำท ดังนั้นหำกไม่รวมรำยกำรพิเศษ

ดังกล่ำว ถือว่ำบริษัทฯยังคงท�ำผลงำนได้ดี และ

เตบิโตในทศิทำงบวก แม้จะได้รบัผลกระทบจำกกำร

แพร่ระบำดของโควิด-19 จะมผีลท�ำให้รำยได้ลดลง 

แต่อัตรำก�ำไรขั้นต้น (Margin) ถือว่ำยังคงท�ำได้ดี 

จำกกลยุทธ์เพิ่มยอดขำยไปในกลุ่มท่ีมี ศักยภำพ

สูง อีกทั้งยังสำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำง

มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมถึงธุรกิจอำหำรที่ช่วย

เพ่ิม Margin ให้กับกลุ่มบรษิทัฯในอนำคต “นำงสำว

ชมกมลกล่ำว

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ ยังคงมีสถำนะกำรเงินท่ี

แขง็แกร่งด้วยสนิทรพัย์จ�ำนวน 6,271.33 ล้ำนบำท 

EBITDA 566.34 ล้ำนบำท มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อ

ทุน(Debt/Equity)เท่ำกับ 3.85 เท่ำ และอัตรำส่วน

หนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest Bearing 

Debt/Equity) เท่ำกับ 0.44 เท่ำ โดยในปี 2563 

บรษิทัฯมกีำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรบัผล

ประกอบกำรปี 2562 ในอัตรำรวม 0.25 บำท/หุ้น 

และมีซื้อหุ้นคืนจ�ำนวน 47.78 ล้ำนบำท

อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ประเมินว่ำภำพรวมธุรกิจปี

น้ียังขยำยตัวได้อย่ำงต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ โดย

บริษัทฯจะได้แรงหนุนจำกธุรกิจอำหำรที่ช่วยเพิ่ม 

Margin ให้กับกลุ่มบริษัทฯ และธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย

ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซ่ึงถือเป็นธุรกิจหลัก 

ท่ีเป็นหวัใจส�ำคญัในกำรช่วยขบัเคลือ่นธรุกจิของบ

รษิทัฯ ขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ยงัคงมองหำโอกำสทำง

ธรุกจิใหม่ๆ เพือ่ต่อยอดรำยได้และสร้ำงฐำนธุรกิจให้

แข็งแกร่งตำมแผนท่ีได้วำงไว้ เพ่ือรักษำอัตรำกำร

ท�ำก�ำไร และเพิ่มยอดขำยในอนำคตให้มำกขึ้น ถือ

เป็นกำรสอดรบักบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ

ไวรัสโควิด-19 และภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ใน

ขณะน้ี โดยผู้บริหำรยังคงยึดมั่นที่จะบริหำรธุรกิจ

ให้เติบโตอย่ำงยัง่ยนื ท้ังในส่วนของก�ำไรและรำยได้ 

เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

บิ๊ก WP ประเมินภำพรวมธุรกิจปีน้ี ยังไปได้สวย 

หลังโชว์ก�าไรปี63 ท�าได้ 166.74 ลบ. 

/ชี้ธุรกิจจัดจ�าหน่ายก๊าซ LPG ยังขยายตัวได้ต่อเน่ือง
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PRINC พร้อมสนับสนุนนโยบำยรัฐร่วมกระจำย

วัคซีนโควิด-19 คำดขับเคล่ือนเศรษฐกิจภำพรวม

ของประเทศ และคำดหวงัว่ำผลประกอบกำรของบ

ริษัทฯจะฟื้นตัวช่วงครึ่งหลังของปี 2564 หลังน�ำ

วัคซีนกันโควิด-19 มำใช้ ไม่หวั่นเดินหน้ำลุยขยำย

ธุรกิจเพิ่ม อำศัยฐำนะกำรเงินแกร่ง อวดส่วนของ

ผู้ถือหุ้นสูงถึง 8,297 ล้ำนบำท D/E อยู่ในระดับต�่ำ

เพียง 0.73 เท่ำ

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท พร้ินซิ
เพิล แคปิตอลจ�ากัด (มหาชน) หรือ 
PRINC เปิดเผยวำ่ ขณะนี้ในหลำย ๆ ประเทศ

ได้เร่ิมฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะที่ประเทศไทยยังอยู่

ในกระบวนกำรเร่ิมต้น กรณีรัฐบำลมีนโยบำยจะ

อนุญำตให้ภำคเอกชนน�ำเข้ำวัคซีนโควิด-19 โดย

ให้ยื่นเอกสำรขึ้นทะเบียนวัคซีนกับทำงส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ(อย.) ทำงบริษัทฯมี

ควำมพร้อมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระจำยวัคซีน 

เพื่อให้กำรฉีดวัคซีนครอบคลุมจ�ำนวนประชำกรใน

ประเทศโดยเร็วที่สุด เนื่องจำกคำดหวังว่ำจะช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภำพรวมให้กลับมำฟื้นตัว

บริษัทฯประเมินว่ำภำยหลังเริ่มน�ำเข้ำวัคซีน คำด

ว่ำผลประกอบกำรน่ำจะเริ่มฟื้นตัวได้ช่วงครึ่งหลัง

ของปี 2564 นี ้และยงัมัน่ใจว่ำรำยได้ในปีนีจ้ะเป็นไป

ตำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ เพรำะรบัรูผ้ลดจีำกกำรขยำย

โรงพยำบำลในปีที่ผ่ำนมำ จ�ำนวน 2 แห่งคือ โรง

พยำบำลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร และโรงพยำบำล

พริ้นซ์ อุบลรำชธำนี และในช่วง 2 เดือนแรกของ

ปี 2564 นี้ อีก 2 แห่ง คือ คือโรงพยำบำลพริ้นซ์ 

ล�ำพูน และโรงพยำบำลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

ส�ำหรับผลประกอบกำรของบริษัทฯในงวดปี 2563 

มีรำยได้รวม 2,650.7 ล้ำนบำท ลดลง 7.7% จำกปี

ก่อนหน้ำที่มีรำยได้รวม 2,871.5 ล้ำนบำท กระทบ

จำกสถำนกำรณ์ระบำดโควิด-19 ขณะเดียวกันพบ

ว่ำต้นทุนเพิ่มขึ้นสูงกว่ำกำรเติบโตของรำยได้ เป็น

ผลให้บริษัทฯยังคงแสดงผลขำดทุนสุทธิ 537 ล้ำน

บำท โดยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจำกกำรขยำยโรง

พยำบำลแห่งใหม่ ซึ่งในปี 2564 นี้มีแผนขยำยโรง

พยำบำลเพิ่มอีก 3 แห่ง ใน 3 ภูมิภำค ซึ่งภำพรวม

ผลประกอบกำรของบริษัทฯ อยู่ภำย

ใต้แผนและกำรคำดกำรณ์ของบริษัทฯ 

โดยปกติธุรกิจโรงพยำบำลจะใช้ระยะ

เวลำ 5 ปีในกำรคนืทนุ ซึง่บริษทัได้เร่ิม

ลงทุนธุรกิจโรงพยำบำลมำเป็นระยะ

เวลำ 3 ปีเศษ

อย่ำงไรก็ตำม ฐำนะกำรเงินของบ

ริษัทฯยังมีควำมแข็งแกร่ง โดยมีส่วน

ของผู ้ถือหุ ้นสูงถึงจ�ำนวน 8,297.1 

ล้ำนบำท และอัตรำหนี้สินต่อทุน(D/E) อยู่ที่ 0.73 

เท่ำ อยู่ในระดับบริหำรจัดกำรได้ ท�ำให้บริษัทฯยัง

คงกำรลงทุนในช่วง 3 ปีนี้ (2564-2566) จ�ำนวน 

5 พันล้ำนบำทจำกกำรขำยธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

เพื่อมำมุ่งเน้นกำรขยำยจ�ำนวนโรงพยำบำลให้เป็น

ไปตำมเป้ำหมำย ครบ 20 แห่ง , คลินิกใกล้บ้ำน

ใกล้ใจ 100 แห่ง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้สูง

อำยุ 5 แห่ง

PRINC คาดคร่ึงปีหลัง 

ผลประกอบกำรฟื้นตัว - ม่ันใจท้ังปีเข้ำเป้ำ 

หลังกระจายวัคซีนโควิด-19
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SFT ต้ังเป้ำรำยได้โต 15-20% มองปีนี้ยอดค�ำสั่ง

ซื้อลูกค้ำเก่ำเริ่มกลับมำ - เล็งขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ 

คำด Q2/64 ท�ำNew High วำงงบลงทุน 150 ล้ำน

บำท ขยำยโรงงำนและเพิ่มเครื่องจักร

นายซุง ชง ทอย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SFT เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ ตั้งเป้ำแนวโน้มผล

ประกอบกำรในปี 2564 จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยคำดว่ำรำยได้รวมจะเติบโตขึ้น 15-20% จำกปี 

2563 ที่มีรำยได้รวม 678.18 ล้ำนบำท เนื่องจำก

ยอดค�ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำเก่ำเร่ิมกลบัเข้ำมำภำยหลกั

สถำนกำรณ์โควิด-19คลี่คลำย ประกอบกับบริษัท

มีกำรขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ๆ อย่ำงต่อเน่ืองทั้งใน

ประเทศและต่ำงประเทศ

นอกจำกนี้ บริษัทฯ  ยังได้ประเมินสถำนกำรณ์ในปี 

2564 คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกกำรส่งออก ที่

เร่ิมกลบัมำเป็นปกต ิหลงัจำกในปี 2563 มกีำรแพร่

ระบำดของโควิด-19ที่รุนแรง ส่งผลให้กำรส่งออก

หยุดชะงัก จึงท�ำให้สูญเสียรำยได้จำกลูกค้ำเดิมที่

อยู่สนต่ำงประเทศ

อย่ำงไรกต็ำมในปี 2564 บรษิทัฯ จะมกีำรเพ่ิมก�ำลงั

กำรผลิตใหม่ ร่วมถึงเพิ่มไลน์ผลิต เพื่อรองรับ

กำรเติบโต ซึ่งคำดว่ำจะเห็นได้ชัดเจนในไตรมำส

ที่2/64 ซึ่งเป็นช่วงนิวไฮปกติของธุรกิจเนื่องจำก

เป็นช่วงฤดรู้อน ท�ำให้ออเดอร์สินค้ำท่ีเกีย่วข้องกบั

ผลติภณัฑ์น�ำ้เพิม่ข้ึนมำกกว่ำไตรมำสอ่ืนๆ ประกอบ

กบัโควดิ-19 ท่ีคลีค่ลำยไปมำกแล้วจะยิง่ท�ำให้กำรก

ลับมำของยอดค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำดีขึ้นอย่ำงมีนัย

ส�ำคัญ

ส�ำหรับในช่วง 2 เดือนแรกท่ีผ่ำนมำ (มกรำคม-

กุมภำพันธ์) พบว่ำยอดค�ำส่ังซื้อมีกำรเติบโตข้ึน 

ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มผลกำรด�ำเนินงำนในช่วง

ไตรมำส 1/2564 โตเติบขึ้นจำกช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน ขณะท่ีแนวโน้มผลกำรด�ำเนินงำนในช่วง

ไตรมำส 2/2564 น่ำจะเป็นไตรมำสที่มีกำรเติบโต

ท�ำสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ได้ เนื่องจำกเป็นช่วง

หน้ำร้อน ซึง่ SFT มลีกูค้ำในกลุ่มเครือ่งดืม่เป็นหลกั 

ขณะเดียวกันในช่วงไตรมำส 2/2564 สำมำรถใช้ชี

วิติได้ปกติ จำกไตรมำส 2/2563 มีกำรล็อกดำวน์

ประเทศ รวมถึงกำรห้ำมจ�ำหน่ำยแอลกอฮอล์ด้วย 

ทัง้นี ้ล่ำสดุบริษทัมคี�ำส่ังซือ้ลำกฟิล์มหดรดัรปูล่วง

หน้ำประมำณ 45 วัน

ด้ำนแผนกำรด�ำเนินงำนในปี2564 บริษัทต้ังงบ

ลงทุนรวมไว้ที่ 150 ล้ำนบำท เพื่อใช้ส�ำหรับกำรสั่ง

ซื้อเครื่องจักรผลิตฉลำกฟิล์มหดรัดรูปด้วยระบบ

กำรพิมพ์แบบกรำเวียร์ เพิ่มจ�ำนวน 1 ไลน์ผลิต 

มลูค่ำ 30 ล้ำนบำท ซึง่จะช่วยเพิม่ก�ำลงักำรผลติได้

อีกประมำณ 33 ล้ำนเมตร คำดว่ำจะติดตัง้แล้วเสรจ็

พร้อมเดินเครื่องจักรเชิงพำณิชย์ภำยในไตรมำส 

2/64 และใช้ว�ำหรับกำรก่อสร้ำงขยำยโรงงำนผลิต

ฟิล์มหดรัดรูปแห่งที่ 2 จ�ำนวน 100-120 ล้ำนบำท 

โดยจะเริ่มก่อสร้ำงในเดือนเม.ย. 64นี้

“เรำเป็นหนึ่งในผู ้น�ำกำรให้บริกำร Labeling 

Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลำก

ฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภำคอำเซียน ด้วยกำรขยำย

ก�ำลงักำรผลติ ขยำยฐำนลกูค้ำ ขณะเดียวกันบริษทั

จะด�ำเนินกำรเพื่อให้ได้รับกำรรับรอง GHP และ 

HACCP เพือ่ให้สำมำรถบรกิำรลกูค้ำข้ำมชำติได้ และ

ในอนำคตบรษิทัตัง้เป้ำหมำยจะเป็นหนึง่ในผู้น�ำกำร

ให้บรกิำรด้ำนโซลชูัน่ส�ำหรบับรรจุภณัฑ์และกำรติด

ฉลำกแบบครบวงจร” นำยซุง ชง ทอย กล่ำว

SFT ต้ังเป้ารายได้โต 15-20% 

วำงงบลงทุน 150 ลบ. 

ขยายโรงงานและเพ่ิมเคร่ืองจักร
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ก.ล.ต. เปิดรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับร่ำงประกำศปรับปรุงแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม เพื่อลดภำระและต้นทุนกำรด�ำเนิน

กำรให้แก่บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ โดยผูล้งทนุยงัคงมข้ีอมูลทีเ่พยีงพอในกำรใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทนุ ตำมแนวทำงRegulatory Guillotine*

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เตรยีมออกประกำศปรบัปรงุกำรเปิดเผยข้อมลูในส่วนของโครงกำรจดักำรกองทนุ

รวม เนือ่งจำกปัจจุบนัข้อมลูในส่วนดงักล่ำวมรีำยละเอยีดค่อนข้ำงมำก โดยบำงส่วนเป็นข้อมลูทีซ่�ำ้ซ้อนกบัเอกสำรอืน่ ๆ  ทีบ่รษิทัหลกัทรพัย์จดักำรกองทนุ 

(บลจ.) ต้องจดัท�ำและเปิดเผยแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอยูแ่ล้ว โดย ก.ล.ต. ได้พจิำรณำควำมคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผูป้ระกอบธรุกจิและบคุคลทัว่ไปเกีย่ว

กับหลักกำรดังกล่ำว รวมทั้งจัดประชุมเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำก บลจ. และผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเดือนตุลำคม ปี 2563

ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงแนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม และลดควำมซ�้ำซ้อนของกฎเกณฑ์ รวมทั้งเป็นกำรส่งเสริมประสิทธิภำพใน

กำรด�ำเนนิกำรของผูป้ระกอบธรุกจิ โดยทีย่งัคงสำมำรถก�ำกบัดแูลผูป้ระกอบธรุกจิและคุม้ครองผูล้งทนุได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ก.ล.ต. จงึยกร่ำงประกำศ

จ�ำนวน 3 ฉบับ และเปิดรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงประกำศ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงหัวข้อต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักกำรข้ำงต้น ดังนี้

(1) ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 11 และข้อ 14 ของร่ำงประกำศส�ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ สน. /2564 เรื่อง รำยละเอียดของโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม

(2) ข้อ 20 ของร่ำงประกำศส�ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ สน. /2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรจัดกำรกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อ

ผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน (ฉบับที่... ) รวมทั้งภำคผนวก 5 และภำคผนวก 8 แนบท้ำยประกำศ และ

(3) ข้อ 11 ของร่ำงประกำศส�ำนักงำน ก.ล.ต. ที่ สน. /2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รำยย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถำบัน (ฉบับที่... ) รวมทั้งแบบ 123-1 และค�ำอธิบำยเพิ่มเติมแนบท้ำยแบบ 123-1

ท้ังน้ี ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสำรรับฟังควำมคดิเห็นเร่ืองดงักล่ำวไว้ทีเ่วบ็ไซต์ ก.ล.ต.https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=702ผูท้ีเ่

ก่ียวข้องและผูส้นใจสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ได้ท่ีเวบ็ไซต์ หรือทำงe-mail: pheangna@sec.or.thหรอืsireetho@sec.or.thจนถงึวนัท่ี 3 เมษำยน 2564

ก.ล.ต. เตรียมออกประกำศปรับปรุงแนวทำงกำร

เปิดเผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม
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บลจ. พรนิซเิพลิ ประกำศเพ่ิมทุนจดเบยีนกองทนุ 'พรนิ
ซิเพลิ โกลบอล เฮลธ์ อนิโนเวชัน่' หรอื Principal Global 
Health Innovation Fund (PRINCIPAL GHEALTH) 
เป็น 1 หมื่นล้ำนบำท จำกเดิม 5 พันล้ำนบำท หลัง
ได้รับกำรตอบรับที่ดีมำกจำกกำรเปิดขำยหน่วยลงทุน
ครั้งแรก IPO เพียงหนึ่งเดือน ชี้ภำพรวมอุตสำหกรรม 
Healthcare Innovation มีแนวโน้มขยำยตัวและเติบโต
ได้ดีไปพร้อมกับเมกะเทรนด์โลก

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พรินซิเพิล จ�ากัด เปิดเผยว่ำจำกภำพรวม
อุตสำหกรรมด้ำนนวัตกรรมกำรแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน
กลุ่มเติบโตเมกะเทรนด์โลกมีแนวโน้มขยำยตัวได้ดี โดย
กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 เป็นตัวเร่งให้เกิด
กำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรมทำงกำรแพทย์ใหม่ๆ 
เพือ่ตอบสนองพฤติกรรมของประชำชนทีห่นัมำใส่ใจดแูล
รักษำสุขภำพเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงกำรป้องกันและกำรรักษำ 
ส่งผลให้กองทุนเปิด 'พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อิน
โนเวชั่น' Principal Global Health Innovation Fund 
(PRINCIPAL GHEALTH) ชนิดสะสมมูลค่ำ PRINCIPAL 
GHEALTH-A ท่ีเสนอขำยหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) เมือ่
วันที่ 27 มกรำคม - 3 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ผ่ำนมำ ได้รับ
กำรตอบรับที่ดีจำกนักลงทุน

ล่ำสุด บลจ.พรินซิเพิล ได้ขออนุมัติต ่อส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เพื่อด�ำเนินกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนกองทุนดัง
กล่ำวเป็น 1 หมื่นล้ำนบำท จำกเดิมมีทุนจดทะเบียน 
5 พันล้ำนบำท เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนำคม 2564 นี้ 
เพื่อขยำยขนำดกองทุนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของนักลงทุนที่แสดงควำมสนใจซื้อหน่วยลงทุนอย่ำง
ต่อเนื่อง และถือเป็นหนึ่งในกองทุนรวมของ บลจ.พริน
ซิเพิล ท่ีมีผลตอบรับท่ีดีมำก สะท้อนถึงควำมสนใจ
ของนักลงทุนที่ต้องกำรลงทุนในบริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพและกำรพัฒนำนวัตกรรม หรือ 
Health Innovation ท่ีมีศักยภำพกำรเติบโตที่ดีรับกับ
เมกะเทรนด์ด้ำนเฮลท์แคร์

"เรำมองว่ำธุรกิจด้ำน Health Innovation ยังมีโอกำส
เติบโตอีกมำก และเป็นโอกำสดีที่จะลงทุนในธุรกิจดัง
กล่ำวเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว โดยในช่วงที่
ผ่ำนมำอตุสำหกรรมด้ำนสุขภำพมกีำรพัฒนำเทคโนโลยี
ขัน้สงูและนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ยบัยัง้โรคระบำด โดยผสม
ผสำนเทคโนโลยีเข้ำกับข้อมูลด้ำนสุขภำพที่มีควำมซับ
ซ้อนและกำรวเิครำะห์ข้อมลูท่ีมปีรมิำณมหำศำลด้วย AI 
ประกอบกบั COVID-19 เป็นจดุเปลีย่นของพฤตกิรรมคน
ทัว่โลกทีห่นัมำใส่ใจกำรดแูลสขุภำพมำกขึน้" นำยจมุพล 
กล่ำว

นำยจุมพล กล่ำวต่อว่ำ ส�ำหรับกองทุนเปิด 'พรินซิเพิล 
โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น' (PRINCIPAL GHEALTH) 
ชนิดสะสมมูลค่ำ PRINCIPAL GHEALTH-A ปัจจุบัน
ลงทุนใน 2 กองทุน ได้แก่ 1) Baillie Gifford Worldwide 
Health Innovation Fund บริหำรโดย Baillie Gifford 
Investment Management (Europe) Limited และ 2) 
Credit Suisse (Lux) Digital Health Equity Fund ที่
บริหำรจัดกำรโดย Credit Suisse Fund Management 
S.A. โดยทั้งสองกองทุนถือเป็นกองทุนที่มีผลกำร
ด�ำเนินงำนที่ดีในปี 2020 ที่ผ่ำนมำ ให้ผลตอบแทนโดด
เด่นในปีที่ผ่ำนมำถึงกว่ำ 85% และ 87% (BM:MSCI 
World Ac Index และ MSCI World Healthcare Ac 
Index สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนได้เพียง 16.50% และ 
14.10%) (Source: Baillie Gifford, Credit Suisse, 
Factset, Style Analytics, MSCI as of December 
2020) ด้วยควำมโดดเด่นของทีมจัดกำรลงทุนที่มีควำม
เช่ียวชำญกำรลงทุนในธุรกิจ Healthcare เน้นลงทุน
ในหุ้นนวัตกรรมสุขภำพอย่ำงครบวงจรตั้งแต่กำรวิจัย 
วินิจฉัย กำรรักษำ ไปจนถึงกำรป้องกัน กำรพัฒนำ
นวตักรรมทีส่ำมำรถปฏวัิตวิงกำรแพทย์ทีม่โีอกำสเตบิโต
ต่อเนื่อง ตัวอย่ำงหุ้นที่ลงทุน Moderna 1 ใน 3 ของ
ผู้น�ำกำรผลิตวัคซีนต้ำน COVID-19 ซึ่งใช้เวลำน้อยที่สุด
ในโลกเพียง 42 วัน และคำดกำรณ์ปี 2564 จะมีปริมำณ
กำรผลิตวัคซีนถึง 200 - 1,000 ล้ำนโดส (Source: 
Individual company website 3Q20, CDC, Pfizer, 

BioNTech, Moderna, Principal Asset Management 
บริษัท M3 ผู้ให้บริกำรข้อมูลทำงกำรแพทย์ผ่ำนระบบ
อินเทอร์เน็ตและ Telemedicine รวมถึงกำรวินิจฉัยโร
คด้วยอัลกอริทึมปัญญำประดิษฐ์, Teladoc ผู้น�ำกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเข้ำถึงแพทย์พื้นฐำนด้วยเทคโนโลยี 
Remote Communication เพื่อแก้ไขปัญหำขำดแคลน
แพทย์, Exact Sciences ผูถ้อืครองทรพัย์สนิทำงปัญญำ 
Cologuard test เพียงรำยเดียวเพื่อใช้ตรวจหำมะเร็ง
ล�ำไส้ระยะเริ่มต้น ฯลฯ

"บลจ.พรินซิเพิล เชื่อว่ำกำรเพ่ิมพอร์ตกำรลงทุนใน
กองทุน PRINCIPAL GHEALTH เพื่อกระจำยกำรลงทุน
ในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมกำรแพทย์ Health Innovation 
หนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกจะมีโอกำสสำมำรถสร้ำงผล
ตอบแทนท่ีดใีห้กับนักลงทุนทุกท่ำนในระยะยำว" ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร กล่ำว

ทั้งนี้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น 
ก�ำหนดสั่งซื้อขั้นต�่ำ 1,000 บำท ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับ
หนงัสอืชีช้วนหรอืสอบถำมข้อมลูเพ่ิมเตมิได้ที ่ธนำคำรซี
ไอเอม็บ ีไทย, ธนำคำรไทยพำณชิย์ ตวัแทนสนับสนุนกำร
ขำยและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
พรินซิเพิล จ�ำกัด โทร. 02 686 9595 หรือ www.
principal.th หรือ Principal TH Mobile App

พรินซิเพิล โกลบอล เฮลธ์ อินโนเวชั่น เพ่ิมทุนเป็น 1 หม่ืนล้านบาท 

หลัง IPO เพียงหน่ึงเดือน ตอบรับนักลงทุน 

รับเทรนด์ลงทุนในธุรกิจ Health Innovation เติบโตสูง
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อินไซด์ Business
กรุงศรีคว้ารางวัล "สุดยอดองค์กร

ด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้" 

Global MIKE Awards 2020

 "CPF ผนึกพลัง มูลนิธิ LPN 
ส่งมอบน�้าใจช่วยพ่ีน้องแรงงานต่างชาติ 

ฝ่าวิกฤติโควิดต่อเนื่อง"

บีโอไอ ร่วมหารือออสเตรเลีย

สร้างบรรยากาศการลงทุน

"เอ็น.อี.เฮมพ์ จับมือ KWM 
ลุยธุรกิจกัญชง "
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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