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นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กล่มุ บริษัทฯ บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย 
จํากัด (มหาชน) TPAC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที่ 

3/2564 เมือ่ววนัที ่10 เมษายน 2564 ได้มมีตอินมุตัใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุ

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื้อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญจํา

นวน 1,600,000 หุ้นใน Combi-Pack Sdn Bhd (“Combi-Pack”) 

ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจํานวนทุนชําระแล้วของ Combi-Pack 

จาก Chow Chee Yut, Clara Chang Lai Ping และ Linda Leong 

Wai Fong ซึ่ง Combi-Pack เป็น บริษัทจํากัดที่จดทะเบียนจัดตังใน

ประเทศมาเลเซียและประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สําหรับ

บรรจุอาหารที่เป็นนวตักรรมและมีคุณภาพสูง โดยค่าตอบแทน

และค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเข้าทําธุรกรรมจะมีจํานวนไม่เกิน 170 

ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเท่ากับประมาณ 1,301.20 ล้านบาท (รวม

เรียกว่า “ธุรกรรม”)

ทั้งนี้อนุมัติการกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2564 ในวัน

ศุกร์ที่8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.โดยจะจัดประชุมในรูปแบบ

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) เพ่ือพิจารณาเรื่อง

ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) 

หรือ SCN ชี้ธุรกิจขนส่งกลับมาโดดเด่น 

ทัง้บริษัทแม่ทีไ่ด้งานจากปตท. และบริษัท

ย่อยอย่าง SILOG ก็ไม่น้อยหน้าทําผล

งานแข่ง กวาดรายได้จากยอดขายก๊าซ

ธรรมชาติ iCNG และงานขนส่งยาวต่อ

เนือ่ง ซ่ึงจะดนัให้ยอดขายกลุม่ธรุกิจขนส่ง

โตมหาศาล  ผลประกอบการรวมของทั้ง

เครือในครึ่งปีแรกปังขึ้นอีก

 

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท สแกน 
อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ 
SCN ผู้นําด้านธุรกิจพลังงาน พลังงาน

หมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทาง

เลอืก เผยกลุม่ธรุกจิขนส่งกลบัมาสร้างผล

งานโตอย่างมหาศาล โดยมีรายได้เข้ามา

จากงานขนส่งก๊าซให้กบับริษัท ปตท. และ

จากการดําเนินงานในบริษัทย่อย บริษัท 

สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ หรือ SILOG 

ผู้ให้บริการขนส่งทางบกประเภทวัตถุ

อันตรายในกลุ่มปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ 

เช่น ก๊าซธรรมชาต ิiCNG ซึง่มรีายได้สงูขึน้

อย่างก้าวกระโดดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา 

หลงัจากอุตสาหกรรมต่างๆ เร่ิมฟ้ืนตวัจาก

สถานการณ์ Covid-19 และปรมิาณการใช้

ก๊าซในแต่ละวันยังแตะ New High อีกด้วย

SILOG ทําผลงานเด่น ชนะการประมูล

สัญญาขนส่งก๊าซอุตสาหกรรม เช่น ก๊าซ

ไนโตรเจน (N2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) และสถานก๊ีาซธรรมชาตสํิาหรบัยาน

ยนต์ (NGV) ให้แก่บริษัทยักษ์ใหญ่  SILOG 

จงึถอืเป็นหนึง่ในผูน้าํการให้บรกิารภายใน

ประเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญสูง และได้รับ

ความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าองค์กรชั้น

นาํ เนือ่งจากการดําเนนิงานทีไ่ด้มาตรฐาน 

และใส่ใจด้านความปลอดภัยสูงสุด

 

งานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ยังทําให้บริษัท

รบัรูร้ายได้จากการให้บริการสูงขึน้ โดยทัง้

กลุ่มงานขนส่งของ SCN มีความพร้อม

ในเรื่องของปริมาณรถขนาดใหญ่เพื่อให้

บริการมีจํานวนมากถึง 291 คัน และมี

พนกังานขับรถขนส่งทีม่คีวามชํานาญและ

ประสบการณ์สูง รองรับงานบริการแก่

กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ

ปีที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจขนส่งของ SCN มี

ยอดขายอยู่ที่ 162 ล้านบาท บริษัทคาด

การรายได้ปีนี้โตขึ้นประมาณ 24% โดย

ประเมินว่ารายได้เฉพาะในส่วนขนส่งจะพุง่

สูงกว่า 200 ล้านบาท

 

SCN วางแผนรุกธุรกิจขนส่ง ตามการ

ดําเนินงานของกลยุทธ์ 3+1 ที่ทําให้ผล

ประกอบการของทั้งเครือ SCN ให้โตทะลุ

เป้า ซึง่ปี 2564 เป็นปีทีน่่าจบัตามอง SCN 

อย่างมาก เพราะนอกจากธุรกิจขนส่งจะ

ฟื้นตัวแล้ว ธุรกิจทุกด้านทั้ง พลังงาน 

ก๊าซธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต่างแข่งกันสร้างผลงานเด่น อวดให้ผู้ชม

ได้ทยอยฟังข่าวดีเรื่อยมา เนื่องจาก SCN 

เป็นบริษัทที่มีการวางแผนดําเนินงาน

อย่างถูกต้องแม่นยาํและเป็นธรุกจิท่ีมัน่คง 

SCN ชี้ธุรกิจขนส่ง กลับมาโดดเด่น 

ทั้งงานปตท.และบริษัทย่อย SILOG 

หนุนรายได้โตมหาศาล

บอร์ด TPAC อนุมัติซื้อหุ้น 80% 

ในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหาร

นวัตกรรมคุณภาพสูงที่มาเลเซีย มูลค่า 1.3 พันลบ.
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บมจ.โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ 

หรือIMH เดินเกมรุกให้บริการตรวจเชื้อโควิดเต็มสูบ 

ประกาศมีน้ํายาเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมเปิด 

Walk-in ตรวจเชื้อตลอดเวลาทั้งแบบ Antigen swab 

รูผ้ลภายใน24 ชัว่โมง และ แบบ PCR swab รูผ้ลภายใน 

48 ชั่วโมง ขณะที่รพ.ประชาพัฒน์ เปิดรองรับผู้ป่วยโค

วดิได้ทนัท ี พร้อมส่งซกิซุม่เจรจาพนัธมติร   รบัช่วงต่อ

การฉีดวัคซีนโควิด มั่นใจหากดีลสําเร็จจ่อขึ้นแท่นผู้นํา

การให้บรกิารแบบครบทกุมติ ิทัง้ด้านการตรวจเชือ้-ฉดี

วัคซีนโควิด ระบุสร้างมูลค่าเพิ่มเข้าไตรมาส2/2564 รับ

ข่าวดี 3 เด้ง ส่อรับรายได้รวม ทะลุนิวไฮ แตะ150 ล้าน

บาท รับอานิสงส์จากรายได้ รพ.ประชาพัฒน์ – ราย

ได้ จากบริการตรวจโควิด และ รายได้จากรับช่วงต่อฉีด

วัคซีนโควิด

ดร.สิทธิวัตน์ กํากัดวงษ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอิน
เตอร์เมดิคัล  แคร์ แอนด์ แล็บ จํากัด 
(มหาชน) หรือ IMH ผู้ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ มุ่งเน้นด้าน

บริการทางการแพทย์แบบเชิงรุกนอกสถานที่ (Mobile 

Checkup) ด้านการตรวจสุขภาพ และในฐานะประธาน

กรรมการบรหิาร โรงพยาบาลประชาพฒัน์ ซึง่ให้บรกิาร

รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยทั่วไป - ผู้ป่วยตามโครงการ

สาํนกังานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) รวมถึง

ผู้ป่วยตามโครงการประกนัสงัคม ทีม่ศีกัยภาพระดับโรง

พยาบาลทตุยิภมู ิโดยเน้นให้บรกิารผู้ป่วยพืน้ทีฝ่ั่งธนบุรี 

เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-

19) ที่กลับมารระบาดรอบใหม่ ส่งผลให้โรงพยาบาล

เอกชน ในกรุงเทพฯหลายแห่ง แจ้งงดให้บริการตรวจ

โควดิ -19 หลงัประสบปัญหาขาดแคลนนํา้ยาทีใ่ช้ในการ

ตรวจเช้ือ รวมถึงเตียงไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย 

เนือ่งจากมีผู้เข้ามาใช้บรกิารตรวจหาเชือ้โควดิ -19  เป็น

จํานวนมาก

ส่งผลให้ IMH เดินกลยุทธ์รุกการให้บริการตรวจเชื้อ

โควิดต่อเน่ือง เพราะมีน้ํายาตรวจเพียงพอต่อความ

ต้องการ ซึ่งเปิดบริการรับลูกค้า Walk-in ได้ 2 สถาน

ที่ คือ IMH ราชพฤกษ์ โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ และ 

IMH อโศก ศูนย์สุขภาพ IMH ASOKE รพ.ผิวหนัง

อโศก โดยมีการตรวจเชื้อโควิดแบบ Antigen swab 

ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีกา

รสว๊อป(Nasopharyngeal Swab) จะทราบผลตรวจ

ภายใน 24 ช่ัวโมง และการตรวจเชื้อโควิดแบบ PCR 

swab ซึ่งจะทราบผลภายใน 48 ชั่วโมง พร้อมกันนี้  ใน

ส่วนของรพ.ประชาพัฒน์ ยังสามารถรองรับผู้ป่วยโค

วิดได้อีกด้วย

ดร.สิทธิวัตน์ กํากัดวงษ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า IMH 

ยังสบช่องทางเพื่อเปิดโอกาส ในการ ทํารายได้จากการ

รับช่วงต่อกรณีการฉีดวัคซีนโควิด ซึ่งเป็นไปตามนโน

บายรัฐบาล ทีไ่ฟเขยีวให้โรงพยาบาลเอกชน สามารถนาํ

เข้าและฉดีวคัซนีโควดิได้ โดยขณะนี ้IMH อยูร่ะหว่างการ

เจรจากับพันธมิตรในการ รับช่วงต่อการฉีดวัคซีนโควิด 

ซึ่งหากดีลดังกล่าวสําเร็จก็จะส่งผลให้ IMH เป็นหนึ่งใน

ผู้นาํการให้บริการแบบครบทกุมติ ิทัง้ด้านการตรวจเชือ้

และฉีดวคัซนีโควิด รวมถึงยงัมโีรงพยาบาลประชาพฒัน์ 

ที่คอยให้บริการผู้ป่วยอีกด้วย   

ทั้งนี้จากปัจจัยดังกล่าวในข้างต้น ส่งผลให้ในไตรมาส 

2/2564 ทางกลุ่ม IMH คาดว่า จะมีรายได้รวมกว่า 150 

ล้านบาท ซึ่งทะลุนิวไฮปี เมื่อเทียบกับไตรมาส2/2562 

ที่มีรายได้ 82 ล้านบาท และไตรมาส 2 / 2563 มีราย

ได้ 25 ล้านบาท (เนื่องจากติด Lock down) โดยใน

ไตรมาสนี้บริษัทฯจะมีรายได้ จาก 3 ช่องทาง ประกอบ

ด้วย 1.ช่องทางรบัรูร้ายได้จากโรงพยาบาลประชาพฒัน์ 

(บรษัิทลกู) 2.รายได้จากการตรวจโควดิ จากการระบาด

รอบใหม่ และ 3. โอกาสการทํารายได้จากการรบัช่วงต่อ

ฉดีวคัซีนโควดิ ส่งผลให้ IMH มองภาพรวมในปีนีว่้า ราย

ได้รวมในกลุม่ธรุกจิมแีนวโน้มจะทะลนุวิไฮ แตะระดับกว่า 

600 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้

" IMH คาดว่ารายได้รวมในไตรมาส2/64 มีแนวโน้มการ

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงกว่าที่คาดการณ์

ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจาก IMH จะได้ประโยชน์จากการให้

บริการตรวจโควิดระบาดรอบใหม่ซึ่งแผ่วงกว้างอย่าง

มาก ขณะเดียวกัน IMH มีสต๊อกนํ้ายาตรวจเชื้อเพียง

พอ และราคาการตรวจโควดิ เข้าถงึได้ทุกกลุม่ ประกอบ

กับ IMH มีฐานลูกค้าอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคน ซึ่ง

กระจายอยูท่ัว่ประเทศ ขณะที ่ทมีแพทย์มปีระสบการณ์

ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสุขภาพเชิงรุก เข้าถึง

สถานที่ของลูกค้า เช่น บริษัท , โรงงาน ซึ่งปัจจัยดัง

กล่าวสามารถตอบโจทย์การกระจายฉีดวัคซีนโควิดให้

ประชาชนได้ทันช่วงที " ดร.สิทธิวัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

IMH รุกให้บริการตรวจเชื้อโควิดเต็มสูบ 

ส่งซิกซุ่มเจรจาพันธมิตรรับช่วงต่อฉีดวัคซีนโควิด 

ม่ันใจดันรายได้ Q2 ทะลุนิวไฮ แตะ 150 ล้านบาท

7 www.HoonInside.com 16   April   2021



FPI ประเมนิผลงานในไตรมาส 1/64 มทีศิทางทีด่ขีึน้ มี

งานในมอืรอรบัรู้รายได้ (Backlog) กว่า 700 ล้านบาท 

จะทยอยรับรู้ปีนี้กว่า 50% ทั้งคาดธุรกิจในประเทศ

อนิเดยีฟ้ืน ล่าสดุมอีอเดอร์ใหม่เข้าเพยีบ ฟาก"สมพล 

ธนาดํารงศักด์ิ" กรรมการผู้จัดการ ประเมินหลัง

สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย อุตสาหกรรมชิ้นส่วน

รถยนต์ฟ้ืนตัวเรว็ มัน่ใจผลงานปีนีเ้ข้าเป้าโต 15% เดนิ

หน้ารกุขยายธรุกจิใหม่ดไีซน์รถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี 

3D Printing เจาะกลุม่ลกูค้าระดบับน ดนัมาร์จิน้เพิม่

นายสมพล ธนาดํารงศกัดิ ์กรรมการผู้
จดัการ บรษิทั ฟอรจ์นู พารท์ อนิดสัตรี้ 
จํากัด (มหาชน) หรือ FPI เปิดเผยว่าภาพ

รวมการดาํเนนิธรุกจิในช่วงไตรมาส1/2564 มทีศิทาง

ทีด่ขีึน้หากเทยีบจากสิน้ปี 2563 หลงัจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่ง

เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน

รถยนต์ได้เร็ว ทําให้มีคําสั่งซื้อทยอยเข้ามาอย่างต่อ

เนือ่ง ปัจจบุนัมงีานในมอืรอรบัรูร้ายได้กว่า 700 ล้าน

บาท จะทยอยรับรู้ปีนี้ประมาณ 50%

ส่วนหนึ่งมาจากโรงงานในประเทศอินเดียเริ่ม

กลับมาผ ลิตส ่ งมอบ ได ้ ตามปกติ  ห ลังจาก 

Projectเลื่อนการส่งมอบกว่า 1ปี ทําให้ยอดขาย

ในอินเดียปีที่แล้วหลุดยอดกว่า 200ล้านรูปี และ

ในปี2021 ในช่วงต้นปี ได้รับprojectใหม่ล่าสุดจาก 

SUZUKI อีกกว่า 160ล้านรูปี ซึ่งคาดว่ารายได้จาก 

FPI Indiaจะเติบโตอย่างมากเมื่อเทียบกับปี2020ท่ี

ผ่านมา

สําหรับงาน OEM ในประเทศ บริษัทได้ความไว้วางใจ

จากค่ายรถ Mitsubishi ให้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์

ชดุแต่งให้กบัค่าย Mitsubishi และได้รับ project แรก

ที่เป็น First tier จากค่าย Mitsubishi ประมาณ 30 

ล้านบาท ซ่ึงถือว่าป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะได้รับคําสั่งซื้อ

มากขึ้นในอนาคต

"ในปี 2564 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะกลับมาเทิร์นอะราว

ด์ และผลักดันรายได้ให้เติบโตประมาณ 15% ตาม

เป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากในไตรมาสแรกปีนี้ แต่ละ

ธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มฟื้นตัว และมีคําสั่งซื้อทยอย 

เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในอินเดีย น่าจะ

เป็นปัจจัยท่ีช่วยผลักดันรายได้มากข้ึน ประกอบกับ 

ราคาจําหน่ายสินค้าชิ้นส่วนรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ประมาณ 10% เนื่องจากวัตถุดิบทางการผลิต ไม่ว่า

จะเป็นพลาสติก,เหล็กมสารเคมี,สี และ Packaging 

ปรบัตวัสงูอย่างต่อเนือ่ง แต่บริษัทโชคดทีีไ่ด้ทําการส่ัง

ซ้ือสารเคมแีละเมด็พลาสติก 1ปีล่วงหน้า ทําให้บรษิทั

น่าจะมีกําไรเบื้องต้นเพิ่มขึ้นประมาณ5%

เขากล่าวอีกว่า บริษัทฯ มีแผนจะรุกขยายธุรกิจใหม่ 

2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจประเภท ดีไซน์รถยนต์ หรือการ

เปลี่ยนรูปลักษณ์ของรถยนต์ โดยใช้เทคโนโลยี 3D 

Printing ซึง่กําลงัได้รบัความนยิมสงูโดยเฉพาะตลาด

รถหรู โดยบรษิทัฯ มแีผนจะเจาะลูกค้าระดบับน เพราะ

หลังจากทดลองผลิตไปแล้วได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดี รวมทั้งมีแผนจะรุกธุรกิจให้คําปรึกษาในการ

ด้านพลังงาน และนวัตกรรม เพื่อสร้างความย่ังยืน 

สามารถช่วยลดต้นทนุในการผลติให้กบัลกูค้าทีเ่ป็นผู้

ประกอบการในอตุสาหกรรมต่างๆ อย่างไรกต็าม คาด

ว่าธุรกิจใหม่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทํากําไร

เพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี 

FPI ประเมินผลงานในไตรมาส 1/64 

มีทิศทางท่ีดีข้ึน-ท้ังปี ม่ันใจกลับมาเทิร์นอะราวด์
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DHOUSE เผยลูกค้าให้ความสนใจเยี่ยมชมโครงการคึกคัก ดันยอดขาย Q1/64 

เพิ่ม หนุน Backlog 40 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ไตรมาส 2/64 เตรียมเปิด

โครงการใหม่บ้านจดัสรร U PARK มลูค่า 607.07 ล้านบาท คาดเปิดโอนภายใน

ปีนี้ ด้านธุรกิจใหม่ จัดตั้งดีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เข้าซื้อ ดี เอนเนอร์จี แอนด์ รีเทล 

เรียบร้อย ลุ้นอนุมัติเป็นผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เตรียมขยาย

ธุรกิจในพื้นที่ Mix Use มุ่งเน้นสร้างรายได้ประจํา กระจายความเสี่ยง ตั้งเป้า

ปี 64 โต 30-40%

นายพงศพ์จน ์เลศิรุ้งพร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บริษทั 
ดีเฮ้าส์พัฒนา จํากัด (มหาชน) หรือ DHOUSE ผู้นําธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดมหาสารคาม ประเภทที่อยู่อาศัยและเชิง

พาณิชย์เพื่อขายหลากหลายรูปแบบ อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม 

โฮมออฟฟิศ และอาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาส 1/64 ลูกค้าให้ความ

สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการจํานวนมาก ส่งผลให้มียอดขายเพิ่มขึ้น โดยบริษัท

มี Backlog ประมาณ 40 ล้านบาท คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ไตรมาส 2/64 

ทั้งหมด

ขณะที่ช่วงไตรมาส2/64 บริษัทเตรียมลงทุนโครงการ U PARK บ้านจัดสรร 

บนพื้นที่ 40 ไร่ ใกล้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวนรวม 249 ยูนิต มูลค่า

โครงการรวม 607.07 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดโอนได้ภายในปีนี้

สําหรับการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ดีกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด โดย DHOUSE เข้า

ถือหุ้น 99.99% เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทให้เช่า ธุรกิจ

ค้าปลีก หรือลงทุนในธุรกิจอ่ืน ได้ทําการเข้าซ้ือกิจการบริษัท ดี เอนเนอร์จี 

แอนด์ รีเทล จํากัด ในสัดส่วน 99.98% เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

ยื่นขอเป็นผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ประเภทสถานีบริการนํ้ามัน

เช้ือเพลิง และเตรียมขยายธุรกิจร้านค้าภายในสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง 

ในพื้นที่ Mix Use เพื่อสร้างรายได้ประจํา อีกทั้งเป็นการกระจายที่มาของราย

ได้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยบริษัทตั้งเป้าหมาย

ปี 64 เติบโต 30-40%

DHOUSE เผยยอดขาย Q1/64 โตต่อเน่ือง 

ไตรมาส 2/64 เตรียมเปิดโครงการใหม่

บ้านจัดสรร U PARK มูลค่า 607.07 ล้านบาท
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บอร์ด AEC อนุมัติชงเรื่องเข้าสู่การประชุม AGM วันที่ 20 พ.ค.นี้ เพิ่มทุนขาย RO จํานวน 2,856.58 ล้านหุ้น สัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 

0.35 บาท ขึ้น XR วันที่ 27 พ.ค.64 จองซื้อและชําระเงินระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.64 รองรับแผนลงทุน "ไทย สมายล์ บัส"

นางสาวออมสิน ศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) (AEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) จํานวน 2,856.58 ล้านหุ้น สัดส่วน 

3 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ขึ้น XR วันที่ 27 พ.ค.2564 จองซื้อและชําระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 21-25 มิ.ย.2564

"การเพิ่มทุนขาย RO ในครั้งนี้ เตรียมนําเงินไปใช้สําหรับการลงทุน เป็นทุนหมุนเวียน รวมถึงการชําระหนี้ และที่สําคัญคือ จะเป็นเงินทุนสําหรับใช้ลงทุนใน 

"ไทย สมายล์ บัส" ซึ่งประกอบธุรกิจการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจําทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีโอกาสการเติบโตในอนาคต และเป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของ

รายได้ รวมถึงกระจายความเสี่ยงการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต"

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแก้ไข กําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมวันที่ 26 เม.ย. เป็นวันที่ 20 พ.ค. 2564 กําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

(Record date) วันที่ 27 เม.ย.2564

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการปรับแผนการปรับโครงสร้างทุน ด้วยการรวมพาร์จาก 5 หุ้น เป็น 1 หุ้น (จากเดิม 6 หุ้น เป็น 1 หุ้น) ก่อนที่จะลดทุน เพื่อล้างขาดทุน

สะสม และส่วนตํ่ามูลค่าหุ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเดิมที่คณะกรรมการได้เคยพิจารณาอนุมัติไว้

บอร์ด AEC ไฟเขียวเพ่ิมทุนขาย RO 

รองรับแผนลงทุน "ไทย สมายล์ บัส"
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CHAYO เผย ความเชื่อมั่นจากผู้ถือใบสําคัญแสดง

สิทธิ CHAYO-W1 มาใช้สิทธิแปลงใบสําคัญแสดง

สิทธิ บริษัทได้รับเงินจากการแปลง CHAYO-W1 

จาํนวน 556.62 ล้านบาท เสรมิฐานทนุในการขยาย

ธุรกิจปีนี้มั่นใจเติบโตไม่ต่ํากว่า 25% และเตรียม

ต่อยอดธุรกิจบริหารสินทรัพย์หาเงินลงทุนเพิ่ม 

ดึงนักลงทุนร่วมถือหุ้นใน Chayo JV สัดส่วน 45% 

ตอกยํ้าการเติบโตในธุรกิจบริหารสินทรัพย์อย่าง

มั่นคงและแข็งแรง

ด้านนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิด

เผยว่า เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 มีผู้ถือใบสําคัญ

แสดงสิทธิ CHAYO-W1 มาใช้สิทธิในการซื้อหุ้น

สามัญจํานวน 85.64 ล้านหน่วย โดย CHAYO ได้

รับเงินจากการแปลง CHAYO-W1 จํานวน 556.62 

ล้านบาท เสริมฐานทุนให้บริษัทแข็งแกร่ง ตอกยํ้า

ความเชื่อมั่นในแผนการเติบโตในปีนี้ที่วางไว้ไม่ตํ่า

กว่า 25%

ต่อมา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 แผนการหาเงิน

เพิม่เตมิเพือ่มาต่อยอดการเตบิโตของธรุกจิบรหิาร

สินทรัพย์ผ่านการจัดตั้งบริษัท ชโย เจวี จํากัด ได้

สาํเรจ็ลลุ่วงไปอกีก้าวหนึง่ Chayo JV ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และได้เปล่ียนชื่อเป็น 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จํากัด เรียบร้อยแล้ว 

พร้อมประกาศเพิ่มทุนในบริษัท Chayo JV อีกจํา

นวน 1,745 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 

55 ล้านบาท โดย CHAYO จะเข้าถือ Chayo JV 

ประมาณร้อยละ 55 จากเดิมถืออยู่ร้อยละ 99.99 

(ทั้งนี้ เงินลงทุนที่ใช้ในครั้งนี้ประมาณร้อยละ 80 - 

90 บริษัทมีแผนท่ีจะออกตราสารหนี ้และ/หรอืเงนิ

กู้ยืมเพื่อมาลงทุน) พร้อมดึงนักลงทุนรายใหญ่ไม่

เกิน 9 ราย ถือหุ้น 45% โดยนักลงทุนต้องใส่เงิน

ประมาณ 810 ล้านบาท หากสําเร็จ CHAYO จะมี

เงินอีก 1,800 ล้านบาท ในการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ

บรหิารสนิทรพัย์ เพิม่เตมิจากแผนทีบ่รษิทั บรหิาร

สนิทรัพย์ ชโย จาํกดั (CHAYO ถอื 100%) วางไว้ใน

การซื้อหนี้มาบริหารปีนี้อีก 10,000 ล้านบาท โดย

มีงบลงทุนไว้ที่ 1,000 – 1,200 ล้านบาท

โดยหากแผนการเสนอขายหุ้น 45% ใน Chayo JV  

ให้กับนักลงทุนสําเร็จ จะทําให้บริษัทมีฐานทุนเพิ่ม

อีกประมาณ 1,367 ล้านบาท (มาจากการแปลง 

CHAYO-W1 557 ล้านบาท และมาจากนักลงทุน 

810 ล้านบาท) โดยจะเป็นการตอกยํา้ถงึความมัน่ใจ

ในแผนการเติบโตของรายได้บริษัทในปีนี้ (ที่วางไว้

ไม่ตํ่ากว่า 25%) และในปีต่อ ๆ ไป ทั้งนี้ การมีฐาน

ทุนเพิ่มอีก 1,367 ล้านบาท จะส่งเสริมศักยภาพใน

การเติบโต และ/หรือศักยภาพใน Leverage หรือ

กู้ยืมเงินของบริษัทได้อีกมาก และจะทําให้ D/E 

Ratio ของบริษัทตํ่าลง โดย D/E Ratio ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 1.38 (Interest Bearing 

Debt)

นายสุขสันต์ กล่าวอีกว่า "ปัจจุบันเราได้มีการพูด

คุยกับนักลงทุนจํานวนไม่เกิน 9 ราย โดยนักลงทุน

ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการร่วมทุนอย่างมาก 

โดยเราจะพยายามหานักลงทุนที่จะมาช่วยต่อยอด

ธุรกิจของเราเป็นหลัก และเราคาดหวังเป็นอย่าง

มากที่เราจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่ง

จะเป็นการต่อยอดธุรกิจและการเติบโตของบริษัท

อย่างมีนัยสําคัญและมั่นคง"

ทั้งนี้  CHAYO ดําเนินธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน 

โดย ณ สิน้ปี 2563 CHAYO มพีอร์ตบรหิารหนีด้้อย

คุณภาพรวมอยู่ที่ 65,397 ล้านบาท มีสัดส่วนหนี้

ท่ีไม่มหีลกัประกนัราว 75% และหนีท้ีม่หีลกัประกนั

ราว 25% ของพอร์ตบริหารหนีร้วม ต้ังเป้าหมายปี 

2564 ขยายการลงทุนรองรับการซื้อหนี้เสีย หนุน

เป้าหมายรายได้รวมจะเติบโตไม่ตํ่ากว่า 25%  เมื่อ

เทียบกับปีก่อน 

CHAYO เผย ทุนแกร่งได้รับเงินทุน

เพ่ิมจากการแปลง CHAYO-W1 557 ล้านบาท 

พร้อมต่อยอดธุรกิจ AMC เพ่ิม 

โดยการหาผู้ร่วมทุน ผ่าน Chayo JV

11 www.HoonInside.com 16   April   2021



http://www.ptgenergy.co.th


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


บล.ทิสโก้คาด COVID -19 ระบาดรอบใหม่กดดัน
หุน้ไทยผันผวน และมแีนวโน้มปรบัตวัขึน้น้อยกว่า
หุน้โลก แต่เป็นจังหวะเข้าลงทุนในหุ้น 3 ธมี หลัก 
คือ หุ้นลุน้งบไตรมาส 1 ดี, หุ้นเกง็เข้าดัชนี MSCI 
และ หุน้ทีไ่ด้ประโยชน์จากเปลีย่นวธิคํีานวณดชันี
หลักทรัพย์ใหม่

นายอภชิาต ิผูบ้รรเจดิกลุ ผูอํ้านวย
การอาวโุส สายงานวิเคราะหเ์ชงิกล
ยุทธ์  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 
จํากัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior 
Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิด
เผยว่า สถานการณ์ระบาด COVID-19 ภายใน
ประเทศระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นจากคลัสเตอร์สถาน
บันเทิงแถวทองหล่อ ถือเป็นประเด็นท่ีน่าเป็น
ห่วงมาก เพราะแนวโน้มจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่เร่ง
ตัวข้ึนทําสถิติรายวันสูงสุดใหม่ และกระจายตัว
ไปในหลายจงัหวดัเกอืบทัว่ประเทศ ส่งผลกระทบ
เชงิลบต่อตลาดหุน้ไทยในระยะสัน้อย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ ทําให้นกัลงทนุต้องระมดัระวงัสถานการณ์นี้
ไปจนถึงช่วงหลังสงกรานต์ 

อย่างไรกต็าม บล.ทสิโก้มองว่าการระบาดในรอบ
นีน่้าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุน้ไทยน้อยกว่าการ
ระบาดระลอก 2 ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณกลาง
เดือนธันวาคม 2563 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 โดยสาเหตุที่ทําให้ บล.ทิสโก้คาดว่าผลกระ
ทบรอบนี้จะน้อยกว่ารอบที่ผ่านมา คือ 1. ระบบ
สาธารณสขุไทย รวมทัง้ประชาชนมปีระสบการณ์
และได้เรียนรู้จากการระบาดตลอดช่วง 1 ปีเศษที่
ผ่านมา ทําให้เชื่อว่ายังสามารถรับมือได้ดีท้ังใน
แง่ของการควบคุมการแพร่ระบาดและการรักษา
พยาบาล 

2. บุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลกลุ่มเสี่ยง
เริ่มได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว น่าจะลดการสูญเสีย 
และทําให้ระบบสาธารณสุขไทยยังเดินหน้าต่อไป
ได้ และ 3. ความรุนแรงของโรคลดลง สังเกตได้
จากอัตราการเสียชีวิตของไทยในปัจจุบันอยู่ตํ่า
เพียง 0.3% เท่านั้น ขณะที่การระบาดใหม่ ๆ ใน
ช่วงต้นปี และในสิน้ปีทีแ่ล้วทีม่อีตัราการเสยีชวีติ
อยู่ที่ประมาณ 2-3% และ 1.4% ตามลําดับ

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า หากอ้างอิงจากการ
ศกึษาความเคลือ่นไหวของตลาดหุน้ไทยในช่วงท่ี
มกีารระบาดภายในประเทศระลอก 2 ดชันหีุน้ไทย
จะผนัผวนสูงมากในช่วงวนัแรก ๆ   ทีเ่ริม่มข่ีาวการ
แพร่ระบาด หลังจากนั้นจะแกว่งซิกแซกขึ้นลงไป
ตามสถานการณ์ของจาํนวนผูติ้ดเชือ้ แต่เบด็เสรจ็
แล้ว SET Index ยังสามารถปรับตัวข้ึนได้เล็ก
น้อยประมาณ +2% ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ SET 
Index ก็ยังปรับขึ้นน้อย (Underperform) เมื่อ
เทียบกับ MSCI World Index และ MSCI Asia 
ex. Japan Index ที่ในช่วงเวลาเดียวกันปรับตัว
ขึ้น +9% และ +15% ตามลําดับ 

โดยสรุป บล.ทิสโก้มองการปรับตัวลงของ SET 
Index จากการระบาดรอบนี ้ไม่น่ารุนแรงเหมอืน
รอบก่อนหน้า โดยมองว่าที่ดัชนีหุ้นไทยในระดับ 
1,530-1,550 จุด เป็นจังหวะเหมาะสมท่ีจะซื้อ
หุ้นคืน หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บล.ทิสโก้ได้แนะนํา
ทยอยแบ่งขายในช่วงที่หุ้นไทยเข้าใกล้ระดับ 
1,600 จดุ ส่วนโอกาสทีด่ชันจีะปรบัขึน้นัน้บล.ทสิ
โก้ไม่คาดว่า SET Index จะฟื้นตัวได้เร็ว และคาด
จะแกว่งตัวในทิศทางที่ "Underperform" กว่า
หุ้นโลกไปสักพัก จนกว่าจะมีความชัดเจนของ
สถานการณ์ระบาดช่วงหลงัสงกรานต์ จะกระทบ

ต่อแผนการทยอยเปิดประเทศหรือไม่ และเชื่อ
ว่านักลงทุนจะรอติดตามการทยอยประกาศผล
ประกอบการไตรมาสแรกด้วย

สําหรับธีมหุ้นที่เราแนะนําในช่วงตลาดปรับ
ฐานรอบนี้ 1. หุ้นที่คาดงบไตรมาส 1/2564 จะ
ออกมาดี มีโอกาส "Outperform" ในช่วงตลาด
เผชิญการระบาดระลอกใหม่ หุ้นที่แนะนํา คือ 
AEONTS, BCH, CHG, EASTW, KCE, PTT, 
PTTGC, SCC, SCGP, STGT และ STA 2. หุ้นที่
มีโอกาสเข้าคํานวณดัชนีต่างๆ  เช่น รายช่ือหุ้น
ที่จะเข้าคํานวณในดัชนี MSCI ซึ่งจะประกาศ 11 
พฤษภาคม 2564 โดยหุ้นท่ีเป็นตัวเก็งหลักที่จะ
เข้าในรอบนี้ คือ SCGP ขณะที่รายชื่อหุ้นท่ีจะ
เข้าคํานวณ SET50 ซึ่งจะประกาศกลางเดือน
มิถุนายน 2564 มีหุ้นที่คาดว่าจะเข้าคํานวณ คือ 
IRPC, KCE, STGT และ STA 3.  หุ้นที่คาดจะได้
ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์คํานวณดชันเีป็นการ
ใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วย
สัดส่วนผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อย (Free Float 
Adjusted Market Cap.)  แนะนํา BBL และ SCC  
และหากให้เลือกหุ้นที่ชอบมากท่ีสุดใน 3 ธีมดัง
กล่าว คือ STGT, SCC และ SCGP 

บล.ทิสโก้ คาด COVID -19 ระบาดรอบใหม่ 

กดดันหุ้นไทยปรับข้ึนน้อยกว่าหุ้นโลก
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า กําไรสุทธิ

ของระบบธนาคารพาณชิย์จดทะเบยีนในประเทศ 

(ระบบธ.พ. ไทย) อาจขยับขึ้นในไตรมาส 1/2564 

โดยแม้รายได้จากธรุกจิหลกัของธ.พ. ไทยจะยงัไม่

ฟื้นตัวกลับมา เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในหลายๆ ส่วนของไทยยังคงได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19  แต่

ระดับกําไรสุทธิในไตรมาส 1/2564 มีโอกาสขยับ

ขึ้น 75% QoQ เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 ที่

ผ่านมา เนื่องจากมีการลดลงของค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการและการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้เสีย

ท่ีชะลอลง (แต่ยังเป็นระดับสํารองฯ ท่ีมากกว่า

ระดับปกติ) อย่างไรก็ดี ประเมินว่า การประคอง

ทิศทางผลประกอบการระบบธ.พ. ไทยในระยะที่

เหลือของปีอาจมีความท้าทายมากขึ้น เพราะคง

ต้องยอมรับว่าโควิด 19 ระลอกสาม มีผลกระทบ

ต่อจังหวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รายได้หลัก

ของธุรกิจธนาคาร และประเด็นคุณภาพหนี้ 

แม้กําไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์จด

ทะเบียนในประเทศ (ระบบ ธ.พ.ไทย) ในไตรมาส 

1/2564 อาจขยับขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หน้า จากผลของค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่รายได้จาก

ธุรกิจหลักไม่ฟื้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 

และเศรษฐกิจยังไม่ปกติ  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า กําไรสุทธิของระบบ

ธ.พ. ไทยอาจขยับขึ้นมาที่ 2.57 หมื่นล้านบาท

ในไตรมาสที่ 1/2564 เพ่ิมข้ึนประมาณ 75.0% 

QoQ เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2563 ที่มีกําไรสุทธิ

ที่ 1.47 หมื่นล้านบาท โดยกําไรสุทธิที่ขยับขึ้นใน

ไตรมา 1/2564 หลักๆ เป็นผลมาจากการปรับตัว

ลงของค่าใช้จ่ายใน 2 ส่วน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินงานที่ชะลอลง หลังจากเร่งตัวในไตรมาส

สดุท้ายของปีก่อนหน้าตามปัจจยัเชงิฤดกูาล และ

รายจ่ายในการตั้งสํารองค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (การตั้งสํารองฯ) ซ่ึง

แม้จะอยู่สูงกว่าในช่วงปกติ แต่ก็น่าจะลดลงจาก

ในช่วงไตรมาสที่ 4/2563

อย่างไรก็ดี รายได้จากธุรกิจหลักของธนาคาร

พาณิชย์ในไตรมาส 1/2564 ทั้งรายได้ดอกเบี้ย

และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย อาจขยับลงเมื่อเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 รอบใหม่

ทีท่าํให้แรงส่งจากการทยอยฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ

ไทยขาดความต่อเนื่อง โดยรายได้ดอกเบี้ยใน

ภาพรวมชะลอลงสอดคล้องกับสถานการณ์การ

ปล่อยสินเชื่อท่ีเป็นไปอย่างระมัดระวัง ประกอบ

กับมีการทยอยชําระคืนหนี้ตามปัจจัยฤดูกาล 

ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลทําให้สินเชื่อของ

ระบบธ.พ. ไทยชะลอการเติบโตลงมาอยู่ในกรอบ 

4.0-4.5% YoY ในไตรมาส 1/2564 (จาก 5.8% 

ในไตรมาส 4/2563) ขณะท่ีผลจากการปรับลด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงก่อนหน้านี้ กดดันให้ 

NIM  ไตรมาส 1/2564 ชะลอลงมาอยู่ในกรอบ 

2.53-2.57% (จาก 2.59% ในไตรมาส 4/2563) 

นอกจากนี้รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยยังคงหดตัวลง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมและ

บริการ เพราะแม้จะไม่มีการล็อกดาวน์กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจในวงกว้างในไตรมาสแรก แต่

บรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศที่ซบเซาก็

มีผลกดดันรายได้ค่าธรรมเนียมหลายประเภท 

อาทิ ค่าฟีบัตรเครดิต บริการโอนเงินและเรียก

เกบ็เงนิ รวมถงึค่าธรรมเนยีมจดัการ และค่านาย

หน้า ขณะที่การปรับตัวข้ึนอย่างมากของอัตรา

ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลไทยก็เพิม่แรงกดดนั

ต่อการตีมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ผ่านงบ

กําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย์ 

ประเด็นคุณภาพหนี้ในพอร์ตลูกหนี้ของธ.พ. 

ถูกกระทบอีกครั้งจากโควิด 19 รอบใหม่ โดย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้ (NPL Ratio) ของระบบธนาคาร

พาณชิย์ (ภาพรวมของธ.พ.ไทย+สาขาธ.พ. ต่าง

ประเทศ) อาจขยับขึ้นมาที่ 3.20-3.35% ต่อ

สินเช่ือรวมในไตรมาส 1/2564 จาก

ระดับ 3.12% ต่อสินเชื่อรวม

ในไตรมาส 3/2564 โดย

กลุ่มลูกหนี้ท่ีมีสัญญาณอ่อนแอ ได้แก่ ลูกหนี้ 

SMEs ลูกหนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่อง

เทีย่ว และลกูหนีร้ายย่อย โดยเฉพาะสนิเช่ือเพือ่ที่

อยู่อาศยั สินเชือ่เช่าซือ้รถยนต์ และสินเชือ่อปุโภค

บริโภคอื่นๆ ที่ล้วนมีสัดส่วนสินเชื่อ Stage 2 (สิน

เชื่อที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความ

เสี่ยงด้านเครดิต) เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่

แล้ว

สถานการณ์หนีด้้อยคณุภาพจะยงัคงเป็นประเดน็

ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

และส่งผลทําให้สัดส่วนการตั้งสํารองฯ ต่อสิน

เชื่อ (Credit Cost) ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบสูงที่

ประมาณ 1.45-1.50% ในไตรมาส 1/2564 ชะลอ

ลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ 1.54% ไตรมาส 

4/2563 เน่ืองจากคาดว่า ธนาคารพาณิชย์

หลายแห่งจะยังคงต้ังสํารองฯ ในระดับสูงกว่า

สถานการณ์ปกติ เนื่องจากสัญญาณโควิด 19 

ในประเทศปะทุขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ต้นปี 2564 ซึ่ง

นอกจากจะเพิม่ความไม่แน่นอนของแนวโน้มการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยแล้ว ยังส่งผลซํ้าเติม

ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งเป็นประเด็น

ที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด Q1/64 

ก�าไรแบงก์ไทยขยับข้ึน 75% จากไตรมาสก่อน 

แต่โควิดรอบใหม่ท�าให้ความไม่แน่นอนเพ่ิมข้ึน
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ความเสี่ยงที่

เพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและ

กระจายเป็นวงกว้างของโควิด 19 ระลอกสาม

จะเป็นปัจจยัทีเ่พ่ิมแรงกดดนัและทาํให้ธนาคาร

พาณิชย์ต้องดําเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง 

ควบคู่ไปกับการเร่งให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่

อาจต้องดําเนินการต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือ

ของปี 2564  

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า สินเชื่อระบบ

ธ.พ.ไทย อาจมีทิศทางการเติบโตได้ต่อเนื่อง 

แต่ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นผลมาจากมาตรการ

ช่วยเหลือลูกหนี้และการปล่อยสินเชื่อใหม่ผ่าน

มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบ

ธรุกจิ (สนิเชือ่ฟ้ืนฟฯู) แต่ผลต่อรายได้ดอกเบีย้

อาจจะไม่มากนัก เพราะอัตราดอกเบี้ยของสิน

เชื่อฟื้นฟูในระยะแรกยังถูกกําหนดเพดานไว้ไม่

เกิน 2.0% นอกจากนี้สถาบันการเงินโดยภาพ

รวมจะยังคงพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิต

ของผู้กู้อย่างระมัดระวังสําหรับสินเชื่อปล่อย

ใหม่ในส่วนอื่นๆ

สําหรับประเด็นด้านคุณภาพสินเชื่อนั้น แม้

มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้อาจช่วยบรรเทา

แรงกดดันที่มีต่อลูกหนี้ธุรกิจในบางกลุ่ม แต่

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงคาดว่า สินเช่ือด้อย

คณุภาพของระบบธ.พ. จะยงัคงมแีนวโน้มปรบั

สูงข้ึนต่อเนื่องในปีนี้ และจะมีผลต่อแนวทาง

การตั้งสํารองฯ ของระบบธนาคารพาณิชย์ 

เพราะเส้นทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหยุด

ชะงักลงอีกครั้งท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่

เสมือนกับการล็อกดาวน์บางส่วนเพื่อควบคุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19

สุดท้ายนี้ จังหวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่

เลื่อนเวลาออกไป ย่อมเป็นปัจจัยที่เพ่ิมความ

ท้าทาย และ/หรือซํ้าเติมปัญหาการขาดสภาพ

คล่องของหลายๆ ธุรกิจ ซึ่งทําให้ยังคงต้อง

ติดตามความคืบหน้าของมาตรการสินเชื่อฟื้น

ฟฯู และมาตรการพกัทรัพย์ พกัหน้ี ท่ีกฎหมาย

ผ่านแล้ว และคงจะทยอยมีความชัดเจนของ

ความคืบหน้าในการดําเนินโครงการและการก

ระจายสภาพคล่องมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงเดือน

พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

ทั้งน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ประสิทธิผล

ของมาตรการควบคุมสกัดการแพร่ระบาดของ

โควิด 19 จะเป็นตัวแปรสําคัญที่บ่งช้ีถึงความ

เพียงพอของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ โดย

ในกรณีที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันควบคุมการระบาด

ได้ดีและภาครัฐเดินหน้าเยียวยาเศรษฐกิจ

ตามแผนที่วางไว้ คาดว่า มาตรการช่วยเหลือ

ทางการเงินที่มีอยู่ น่าจะช่วยประคองสถานะ

ทางการเงินของผู้ประกอบการไปได้ระดับหนึ่ง 

เพียงแต่อาจต้องขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้

รายย่อยให้ครอบคลุมช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไร

ก็ดี คงต้องยอมรับว่า สถานการณ์ในระยะข้าง

หน้ายังคงมีความไม่แน่นอน (ท้ังในเรื่องการ

สกัดการระบาดและความคืบหน้าในการฉีด

วัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่) และอาจทําให้

ปัญหามีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์

ดังกล่าวจะเป็นสัญญาณที่สะท้อนถึงความ

จาํเป็นท่ีทางการไทยและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

จะต้องกลับมาทบทวนความเพียงพอ-เหมาะ

สมของมาตรการทางด้านการเงินและมาตรกา

รอ่ืนๆ ท่ีมอียู ่และอาจต้องปรบัปรงุเงือ่นไขของ

มาตรการ หรือเตรียมกลไก-มาตรการช่วยเห

ลืออ่ืนๆ เพิม่เตมิให้เท่าทันกบัสถานการณ์ทีป่รบั

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของวิกฤตครั้งนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาด Q1/64 

ก�าไรแบงก์ไทยขยับข้ึน 75% จากไตรมาสก่อน 

แต่โควิดรอบใหม่ท�าให้ความไม่แน่นอนเพ่ิมข้ึน
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อินไซด์ Business
เคทีซเีกี่ยวก้อยสมาชิก

ส่งมอบเงินช่วยเหลือน้องๆ 

ผู้พิการทางสายตา

ซินเน็คฯ สร้างความอุ่นใจให้พนักงาน

และชุมชนจัดบริการหน่วยตรวจโควิดฟรี 

ลดเสี่ยง ปลอดเชื้อก่อนสงกรานต์

"IND" คว้างานใหม่ ที่ปรึกษาแผนแม่บท

ลงทุนท่อส่งนํ้ามันเชื้อเพลิง "สุวรรณภูมิ" 

มูลค่า 5.13 ล้านบาท

"NER" 
อนุมัติจ่ายเงินปันผล
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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