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“ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต” บิ๊กบอส INSET มั่นใจผล

งานปี 64 โตแกร่ง รับกระแส 5G และ WFH หนุน

รายได้เติบโต 15-20% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ ด้าน

ผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้น

สามัญต่อ 1 หุ้นปันผล และปันผลเป็นเงินสดใน

อัตรา 0.081 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 

28 เม.ย. ก�าหนดจ่าย 20 พ.ค.นี้

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท อินฟราเซท จ�ากัด (มหาชน) (INSET) เปิด

เผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ใน

วันที่ 21 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติจ่าย

ปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในอัตรา 

10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจ�านวนไม่เกิน 

56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท จ่าย

ปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.081 บาท เป็น

จ�านวนเงิน 45,360,000 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD 

วันท่ี 28 เม.ย.64 ก�าหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถอืหุน้ 20 

พฤษภาคม 2564

นอกจากนี้ ยังอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

จากทนุจดทะเบียนเดมิจ�านวน 280,000,000 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 308,000,000 บาท 

โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 56,000,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงิน

จ�านวน 28,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน

แบบก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพื่อรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผล

เขากล่าวต่อถึงแผนการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือ

ของปีนี้ว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูล

งานท้ังในส่วนของภาครัฐ และเอกชนอย่างต่อ

เน่ือง เพื่อเพิ่มงานในมือ โดยปัจจุบันมี Backlog 

กว่า 2,460 ล้านบาท ซ่ึงทยอยรบัรูร้ายได้ในปีนีแ้ละ

ปี 2565 และมั่นใจว่ารายได้รวมจะเติบโต 15-20% 

ตามแผนงานที่วางไว้ หนุนผลงานสร้างสถิติสูงสุด

ใหม่ต่อเนื่อง

"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 

ระลอกใหม่ จะเป็นตวัเร่งท่ีส�าคญัทีท่�าให้ผูป้ระกอบ

การตดัสนิใจสร้างหรอืขยายศนูย์ Data Center และ

อัพเกรดอุปกรณ์ 5G เพื่อรองรับการท�างานแบบ 

Work From Home เพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกัน

ผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลัก

ดันให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

และยั่งยืนในอนาคต"นายศักดิ์บวร กล่าว

INSET ม่ันใจปีน้ี รายได้โต 15-20% 

สร้างสถิติสูงสุดใหม่-ผู้ถือหุ้น 

อนุมัติปันผลเป็นหุ้น 10:1-เงินสด 0.081 บ./หุ้น
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WHAUP เดินหน้าลงทนุโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 

(Solar) ล่าสุดคว้างานติดตั้ง Solar Farm บริษัท 

อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จ�ากัด บนพื้นที่ 20 

ไร่ ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 2.32 เมกะวัตต์ 

พร้อมระบุสามารถประหยัดต้นทุนพลังงานให้ลูกค้า

ได้ถึง 206 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 25 ปี พร้อม

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 

จ่อทยอยรับรู้รายได้จากโปรเจกต์ดังกล่าวภายใน

ไตรมาส1/2565 มั่นใจปีนี้ตั้งเป้าก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ WHAUP แตะระดับ 670 

เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 590 เมกะวัตต์

ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ดับบลิวเอช
เอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื WHAUP เปิดเผยว่า บริษทัฯ 

ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจทั้งภายในและนอก

นิคมอุตสาหกรรม ท้ังในประเทศไทยและประเทศ

เวยีดนาม ควบคูไ่ปกบัการพฒันานวตักรรมโซลชูัน่ใน

การขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทน อาทิ โครงการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในแบบที่ติด

ตั้งบนหลังคาโรงงาน บนหลังคาที่จอดรถ แบบลอย

น�้า และบนพื้นดิน (Solar Rooftop, Solar carpark, 

Floating solar and Solar Farm) รวมถึงการให้

บริการสาธารณูปโภครูปแบบใหม่ๆ ให้กับกลุ่มลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ ต้ังเป้าปี 2564 จะมีการติดต้ัง Solar 

Rooftop เพิ่มเติมอีก 40 เมกะวัตต์ จากปัจจุบัน ที่

ทยอยตดิตัง้ไป 61 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะทยอยเปิด

ด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ประมาณ 22 

เมกะวตัต์ ส่งผลให้บรษิทัฯ ตัง้เป้าก�าลงัการผลติไฟฟ้า

ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ WHAUP แตะระดับ 670 

เมกะวัตต์ เพิ่มข้ึนจากปีก่อนที่ก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ตามสดัส่วนการถอืหุน้ของ WHAUP ที ่590 เมกะวตัต์

ล่าสุด บริษัทฯได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับ บริษัท 

อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต

แป้งมันส�าปะหลัง เพื่อติดตั้งแผง Solar Farm บน

พื้นที่ 20 ไร่ หรือคิดเป็นก�าลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ระดับ 

2.32 เมกะวัตต์ โดยโรงงานดังกล่าวต้ังอยู่ที่อ�าเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยคาดว่าจะเร่ิมด�าเนิน

การเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 

ที่ส�าคัญจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถประหยัดต้นทุน

พลังงานได้ถึง 206 ล้านบาทตลอดระยะเวลา 25 

ปี ส�าหรับโปรเจกต์ในครั้งนี้บริษัทฯจะเริ่มทยอยรับรู้

รายได้จากการติดตั้งดังกล่าวภายในไตรมาส1/2565 

เป็นต้นไป

ทั้งนี้จากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

สาธารณปูโภคและธรุกจิพลงังาน ทัง้ภายในและนอก

นคิมอตุสาหกรรม เป็นการตอกย�า้ให้เห็นว่า นอกจาก 

WHAUP มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ การ

ติดตั้งโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายรูปแบบ 

ทั้งการติดตั้งบนหลังคาโรงงาน หลังคาที่จอดรถ 

แบบลอยน�้า และบนพื้นดิน นับเป็น Track record 

โครงการทีส่�าคญั รวมถึงมมีาตรฐานสงูด้านวศิวกรรม

และความปลอดภัยแล้ว ยังเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความพร้อมในการเตรยีมก้าวสู่การเป็นผูน้�าด้านธรุกจิ

สาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานในภูมิภาคเอเชีย

อย่างครบวงจรในอนาคตอีกด้วย

อย่างไรกต็าม ทีผ่่านมา WHAUP มกีารขยายโครงการ

ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ให้กับ

บริษัทกลุ่มลูกค้าชั้นน�าอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท 

ไวส์วูดส์ จ�ากัด ในรูปแบบ Solar Farm และ Solar 

Floating โดยมีก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ระดับ 4.99 

เมกะวัตต์, บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (เอเอที) ติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคา

โรงงาน ก�าลังผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ บริษัท อัสโน่ 

โฮริเอะ (ประเทศไทย) จ�ากัด (Asno Horie) ติดตั้ง 

Solar Rooftop บนหลังคาโรงงาน ก�าลังผลิตไฟฟ้า 

3.6 เมกะวัตต์ ส่วนบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซี

พี จ�ากัด เป็นการติดตั้ง Solar Carpark ก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้า 4.88 เมกะวัตต์ นับเป็นการติดตั้ง Solar 

Carpark ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

WHAUP คว้างานติดต้ัง Solar Farm 

ขนาด 2.32 MW เดินหน้าท้ังปี

ปั้นยอดก�าลังผลิตไฟฟ้า แตะ 670 MW
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ปิดฉากยอดจองหุน้ไอพีโอ บมจ. แอสเซทไวส์ (ASW) 

206 ล้านหุ้น ขายหมดเกล้ียง! นักลงทุนตอบรับ

ท่วมท้น โดยนักลงทุนสถาบันมีสัดส่วนจองซื้อ 10% 

เหตุสะท้อนความเชื่อมั่น เป็นหุ ้นอสังหาฯ High 

Growth ก�าไรขั้นต้นสูงกว่า 40% จากการบริหาร

จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิพภาพ “กรมเชษฐ์ วิ

พนัธ์พงษ์” มัน่ใจหลงัการระดมทนุผ่านการขายหุน้ไอ

พีโอในครั้งนี้ หนุนธุรกิจติดปีก พร้อมลุยเปิด 6 โปร

เจคใหม่ ในปีนี้ มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท

นางยอดฤดี สันตติกุล รองกรรมการ
ผู้อ�านวยการ หวัหนา้สายงานตลาดทุน 
บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ�ากดั ใน

ฐานะแกนน�าผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่ายหุน้สามญัของบรษิทั แอสเซทไวส์ จ�ากดั 

(มหาชน) (ASW) เปิดเผยว่าการจองซือ้หุน้ IPO ของ 

ASW จ�านวน 206 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 9.82 บาท 

ระหว่างวันที่ 19–21 เมษายน 2564 ได้รับความสนใจ

จากนกัลงทนุอย่างคกึคกั เนือ่งจากนกัลงทนุมัน่ใจใน

ปัจจัยพื้นฐานของ ASW ในฐานะหุ้นอสังหาฯ High 

Growth ปัจจัยพื้นฐานแกร่ง อัตราการท�าก�าไรขั้น

ต้น (ย้อนหลัง 3 ปี ) อยู่ในระดับสูง 30.7- 44.2% 

เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนการด�าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ จากประสบการณ์การด�าเนิน

ธุรกิจมายาวนาน และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก จาก

โครงการในอนาคต หลังเข้าระดมทุนและจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ทั้งนี้ ความต้องการของนักลงทุนสถาบัน และนัก

ลงทุนรายย่อย สูงกว่าจ�านวนหุ้นท่ีเสนอขายเป็น

จ�านวนมาก เนื่องจากก�าหนดราคาขายหุ้นในระดับ

ราคาที่เหมาะสม คิดเป็น P/E ratio ที่ระดับ 8.54 

เท่า ขณะที่ P/E กลุ่มอุตสาหกรรมอยู่ที่ 11 เท่า ท�าให้

มั่นใจว่า หลังการเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) ในที่ 28 เมษายน 2564 จะได้รับ

การตอบรับจากนักลงทุนอย่างคึกคัก

นายกรมเชษฐ ์วพัินธพ์งษ ์ประธานเจา้
หนา้ทีบ่ริหาร บริษทั แอสเซทไวส ์จ�ากดั 
(มหาชน) (ASW) กล่าวว่า เงินที่ได้จากการ

ระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯเตรียมน�าไปใช้ส�าหรับ

พฒันาโครงการระหว่างปี 2564-2567 รวมไปถงึช�าระ

คืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 

โดยในปีนี้ บริษัทฯเตรียมเปิด 6 โครงการใหม่ มูลค่า 

10,850 ล้านบาท และมีโครงการในอนาคตพร้อม

พฒันาและขายใน 4-5 ปีข้างหน้าจ�านวน 11 โครงการ

มูลค่า 21,202 ล้านบาท

"หลงั ASW เข้าระดมทนุและจดทะเบยีนในตลาดหลกั

ทรัพย์ฯ ท�าให้ฐานทุนมีความแข็งแกร่ง และต้นทุน

การด�าเนินธุรกิจลดลง เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ 

รองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคดอกเบี้ยต�่า 

ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยหนุนจาก

กรณีที่รัฐบาลมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอน

กรรมสิทธิ์และจดจ�านองอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคาดว่า

ส่งผลดีกับภาพรวมธุรกิจอสังหาฯ โดยเฉพาะกลุ่ม

คอนโด-บ้านเดี่ยว”

นางศิริพร เหล่ ารัตนกุล ผู้ช่วย
กรรมการผูอ้�านวยการ บริษทั ทีป่รึกษา 
เอเซีย พลัส จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ

เงิน กล่าวว่า ASW มีจุดเด่นในด้านทีมผู้บริหารมี

ประสบการณธรุกจิอสังหาฯกว่า 17 ปี โครงการของบ

รษิทัฯ มแีบรนด์ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตัว เจาะกลุ่มลูกค้า

ในแต่ละระดับตรงตามความต้องการ มีฐานะการเงิน

ทีแ่ขง็แกร่งโดยพจิารณาจากผลการด�าเนนิการทีผ่่าน

มามกีารเติบโตอย่างต่อเนือ่ง และการระดมทนุในครัง้

นี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่ง

กว่าเดิม ชื่อเสียงของ ASW เป็นที่รู้จัก อย่างกว้าง

ขวางในอุตสาหกรรม สร้างความเช่ือม่ันให้กับคู่ค้า 

และเพิ่มโอกาสการเติบโตให้กับบริษัทฯได้ในอนาคต 

และมั่นใจว่า ASW ซึ่งเป็นหุ้นอสังหาฯ ไซส์กลาง จะ

เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุน

ASW ไอพีโอ 206 ล้านหุ้น 

ขายหมดเกล้ียง! - สถาบันเข้าถือหุ้น 10% 

จ่อลงกระดานเทรด SET 28 เม.ย น้ี
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ก.ล.ต. ไฟเขียวอนุมัตินับ 1 ไฟลิ่ง บมจ.แอดเทค ฮับ 
(ADD) เสนอขายหุ้นไอพีโอ 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ 0.50 บาท คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
mai ครึ่งปีแรกหวังระดมทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อย
อดธุรกิจการพัฒนาระบบด้านการสนับสนุนดิจิทัลคอน
เทนต์ และดิจิทัลโซลูชั่น เพ่ือสยายปีกสู่การเป็นผู้น�า
ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุนดิจิทัลแพลตฟอร์มทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้
จัดการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัท 
แคปปิตอลวัน พารท์เนอร ์จ�ากดั เปิดเผยใน
ฐานะท่ีปรกึษาทางการเงนิ ในการน�าหุน้ บรษิทั แอดเทค 
ฮบั จ�ากดั (มหาชน) เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 
เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ "ADD" ว่า ล่าสุดส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ได้นับ 1 ไฟลิ่งของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยบริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่
ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (IPO) จ�านวน  40 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของ
บริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
คาดว่าจะน�าเสนอขายหลักทรัพย์เข้าท�าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในครึ่งปีแรกนี้

ADD ด�าเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบสนับสนุนบริการ
ดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้บริการ
พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัจจุบันบริษทัฯมีทนุ
จดทะเบยีนทัง้สิน้ 80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้สามญั
จ�านวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 60 ล้านบาท คิด

เป็นจ�านวน 120 ล้านหุ้น โดยภายหลงัการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่เรียก
ช�าระแล้ว 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 160 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ในขณะที่ผลการด�าเนินงานย้อนหลังในปี 2561 – 2563 
มีการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยมรีายได้จากการให้บรกิาร
เท่ากบั 289.48 ล้านบาท 302.04 ล้านบาท และ 345.53 
ล้านบาท ส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธิรวมย้อนหลงั
ดังกล่าว เท่ากับ 29.29 ล้านบาท 39.50 ล้านบาท และ 
72.37 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยมีสัดส่วนรายได้หลัก
มาจากบริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอน
เทนต์ประมาณ 83-95% ของรายได้รวม รองลงมาเป็น
รายได้จากบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประมาณ 4-17% ของรายได้รวม และมรีายได้จากบริการ
สื่อและโฆษณาออนไลน์น้อยกว่า 2% ของรายได้รวม

นายชวัล บุญประกอบศักดิ์ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บมจ.แอดเทค ฮับ หรือ 
"ADD" เปิดเผยว่า ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการ
ระดมทุนครั้งน้ี เพื่อใช้ขยายงานในส่วนของบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงจะน�าไปใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการต่อยอดธุรกิจการพัฒนาระบบด้าน
การสนับสนุนดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลโซลูชั่น เพื่อ
สยายปีกสู่การเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาระบบสนับสนุน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบัน บมจ.แอดเทค ฮับ เป็นผู้ให้บริการที่มีความ
เชีย่วชาญในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
กลุ่มบริษทัฯมุง่เน้นให้บรกิารด้านระบบเทคโนโลยทีีเ่กีย่ว

เนือ่งกบัการให้บรกิารดจิทิลัคอนเทนต์ (Digital Content 
Technology) ซึ่งภาพรวมของการประกอบธุรกิจของ
กลุม่บรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 1. ผูใ้ห้บรกิารสนับสนุนดิจิทัล
คอนเทนต์ (Digital Content Support) 2. ผู้ให้บริการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Solution) 
และ 3. ผู ้ให้บริการสื่อและโฆษณาบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (Online Advertising)

ด้วยศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Software Development) ท่ี
มีประสบการณ์การท�างานร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโทรคมนาคมมานานกว่า 
20 ปี จึงเป็นการการันตีให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและ
การเติบโตของบริษัทฯในอนาคตอย่างมีนัยส�าคัญ 

 พร้อมกนันี ้บรษิทัฯได้เพิม่บรกิารพัฒนาระบบช�าระเงนิ
ค่าบริการหรือสินค้าผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Carrier Billing) เข้ามาเป็นหนึง่ในช่องทางการช�าระเงนิ
ทางอเิลก็ทรอนกิส์บนโทรศพัท์เคลือ่นทีใ่ห้แก่ผูใ้ห้บรกิาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้ผู้ใช้โทรศัพท์สามารถช�าระ
เงินค่าบริการผ่านระบบ Carrier Billing โดยไม่ต้องใช้
เงนิสดหรอืบตัรเครดติ ซึง่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้โทรศัพท์ โดยการช�าระเงินผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่สามารถใช้งานได้ท้ังแบบเติมเงิน (Prepaid) 
และแบบรายเดือน (Postpaid) ซึ่งบริษัทฯจะได้รับส่วน
แบ่งรายได้จากรายการที่ผ่านระบบของบริษัท ทั้งนี้ ใน
ไตรมาสแรกปี 2564 ระบบ Carrier Billing ได้รองรับ
การซื้อเหรียญดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ซึ่งเหรียญดิจิทัล
ดังกล่าวสามารถน�าไปซื้อสินค้าดิจิทัลในแอปพลิเคชัน
ได้หลากหลายประเภท อาทิ เพลงรอสาย ภาพพื้นหลัง 
สติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์แสดงอารมณ์ (Emoji) เป็นต้น

ก.ล.ต. อนุมัตินับ 1 ไฟล่ิง 

บมจ.แอดเทค ฮับ "ADD" 
จ่อ IPO 40 ล้านหุ้น 

เดินหน้าเทรด mai คร่ึงปีแรก 
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นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย กรรมการ
ผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการ

จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย หุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นคั้งแรก (IPO) บริษัท ดิท

โต้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ DITTO เปิด

เผยว่า DITTO ได้ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่

หุ้นละ 7.50 บาท เตรียมเปิดจองซื้อวันที่ 23, 26 - 

27 เมษายนนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วัน

แรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 6 พฤษภาคม

นี้ โดย DITTO จะเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 80 ล้าน

หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 18.18 ของจ�านวนหุน้สามญัที่

ออกและเรยีกช�าระแล้วทัง้หมดของบริษทัฯ ซ่ึงคดิเป็น

มูลค่าระดมทุนรวมท้ังสิ้น 600 ล้านบาท ภายหลัง

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อน�าไปใช้ขยาย

เครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ลงทุน

พัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารเพื่อให้บริการบน

ระบบคลาวด์และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ

นายศิต ตันศิริ ผู้อ�านวยการอาวุโส 
บริษัท เซจแคปปิตอล จ�ากัด ในฐานะท่ี

ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า หลังจาก บมจ.ดิทโต้ 

(ประเทศไทย) ยื่นแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลัก

ทรพัย์และแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลัก

ทรัพย์ (Filing) ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) 

เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ปัจจุบันได้รับการ

อนุมัติค�าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และ Filing 

มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อย

ส�าหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai 

ของ DITTO ถือเป็นก้าวส�าคัญที่จะเพิ่มศักยภาพและ

ฐานะการเงินรองรับแผนงานขยายการลงทุน โดย 

DITTO มีประสบการณ์ด�าเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2544 จึง

ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าท่ีเป็นหน่วยงานภาครฐั

และบริษัทเอกชนต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ 

ผูป้ระกอบการค้าปลกีรายใหญ่ สถาบนัการเงนิชัน้น�า 

ฯลฯ ซ่ึงต้องการพฒันาระบบจดัการข้อมลูจากเอกสาร

สูร่ปูแบบดจิทิลั รองรับการเปลีย่นผ่านองค์กรสู่ระบบ

ดิจิทัล จึงเชื่อว่าธุรกิจของ DITTO จะได้รับประโยชน์

จากยุค New Economy

 

นายฐกร รตันกมลพร ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ DITTO ผู้ให้บริการ

ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร

และข้อมูลแบบครบวงจร (Document & Data 

Management Solutions) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เริ่ม

ด�าเนินธุรกิจต้ังแต่ปี 2544 ปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการ

ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและ

ข้อมูลแบบครบวงจร ให้แก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงาน

ราชการและองค์กรเอกชนในภาคธุรกิจต่างๆ โดยมี

วสิยัทศัน์ทีจ่ะน�าบรษิทัฯ เป็นผูน้�าการให้บรกิารระบบ

จัดการเอกสารแบบครบวงจร สู่วิวัฒนาการ Digital 

Transformationส�าหรบัการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุม่แรกคอื ธรุกจิจ�าหน่ายและให้บริการระบบบริหาร

จดัการเอกสาร ประกอบด้วย การให้บริการรับบริหาร

ระบบงาน (Business Process Outsourcing หรือ 

BPO) ในกระบวนการทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการ

เอกสารและข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เป็นตัวแทน

จ�าหน่ายระบบบริหารจัดการเอกสาร (Document 

Management Solutions) ให้กับแบรนด์ชั้นน�าระดับ

โลก ให้บริการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบ

บรหิารจดัการเอกสารและข้อมลูด้วยระบบเทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการท�างาน

ของลูกค้า โดยล่าสุด บริษัทฯได้ร่วมมือกับสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

(สจล.) เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ

เอกสารและข้อมูล รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านไอที

เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้เข้า

ร่วมงานกับบริษัทฯ

DITTO เคาะราคา IPO ท่ี 7.50 บ./หุ้น 
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“เราเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาการจัดการเอกสาร

และข้อมูลเพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆ น�าไป

ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ จะเป็นรูปแบบเอกสาร

กระดาษ ซึง่ในแต่ละองค์กรจะมปีริมาณการจัดเกบ็

เป็นจ�านวนมหาศาล ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการจัด

เก็บและมักมีปัญหาในการค้นหาและน�าไปใช้ ทาง 

DITTO จึงได้ออกแบบระบบการจดัเกบ็เอกสารและ

ข้อมูล ตั้งแต่การน�าเข้าเอกสารหรือข้อมูลไปจัด

เก็บในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้องค์กรและหน่วยงาน

ต่างๆ สามารถน�าไปใช้ให้เกดิประสทิธภิาพ ประหยดั

ทรัพยากร และมีการรักษาความปลอดภัยของ

ข้อมูล” นายฐกรกล่าว

“Ditto มีศักยภาพในการจ�าหน่ายและให้บริการ

ระบบบริหารจัดการเอกสารอย่างครบวงจร โดย

เราท�าตัง้แต่การออกแบบและวางโครงสร้างการจดั

เก็บข้อมูล จัดหาหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เอกสารท่ีเหมาะสม รวมถงึฮาร์ดแวร์หรอืบคุลากรที่

มทีกัษะความเชีย่วชาญตามทีล่กูค้าต้องการ เพือ่ให้

สามารถน�าข้อมูลไปใช้ได้สะดวกและปลอดภัยมาก

ขึน้ ส่วนเทคโนโลยนีัน้เราเป็นพาร์ทเนอร์กบัแบรนด์

ชั้นน�าของโลกหลายรายเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละ

รายด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ส�าหรับประเทศไทยและ

ก�าลงัเป็นท่ีต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ง DITTO ถือเป็นรายแรกๆ 

ที่เข้ามาจับธุรกิจนี้”

ถัดมาเป็นกลุ่มธุรกิจให้เช่า จ�าหน่าย และให้บริการ

ด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เคร่ืองพิมพ์ และสินค้า

เทคโนโลยีอื่นๆ ครอบคลุมบริการให้เช่าและบ�ารุง

รักษาเครื่องถ่ายเอกสารแก่หน่วยงานราชการและ

เอกชน จ�าหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ 

และสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

อาทิ จอ LED อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือ

ข่าย ฯลฯ นอกจากนี้ในปี 2561 ได้ขยายธุรกิจเป็น

ตัวแทนจ�าหน่ายอุปกรณ์และ

ระบบไดร์ฟทรูแบรนด์ HME หนึ่ง

ในแบรนด์ช้ันน�าของโลก และ

ขยายธุรกิจระบบจ�าหน่ายสินค้า

หน้าร้าน (Point of Sales หรือ 

POS)

กลุ่มสุดท้ายเป็นธุรกิจที่อยู่ภาย

ใต้บริษัทย่อยของดิทโต้ ด�าเนิน

ธรุกจิเกีย่วกบัโครงการวศิวกรรม

ด้านเทคโนโลยีส�าหรับโครงการของ

หน่วยงานราชการต่างๆ โดยมุ่งเน้นในโครงการที่มี

เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม (Innovation) และเป็น

เทคโนโลยีเฉพาะทาง ได้แก่ บริการทางวิศวกรรม 

ออกแบบ จัดหาและติดตั้งระบบท้องฟ้าจ�าลอง

และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นระบบฉายภาพที่ต้อง

ใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ การให้บริการออกแบบ 

จัดหา และติดตั้งระบบโทรมาตร (SCADA) ส�าหรับ

การชลประทาน เช่น ระบบตรวจวัดสภาพน�้าทาง

ไกลอัตโนมัติ ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า เป็นต้น 

ให้บริการงานระบบเทคโนโลยีภายในอาคาร และ

โครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี เช่น 

การก่อสร้างระบบการจดัการขยะเพ่ือผลติเช้ือเพลงิ 

RDF และปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DITTO กล่าวต่อว่า ธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานในองค์กรสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมช่ัน ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการท�างานด้วยความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บและค้นหาข้อมูล ลดต้นทุนกระดาษและพื้นที่จัดเก็บเอกสาร ตอบโจทย์การท�างานแบบ Digital 

Workplace ซึ่งเป็นเทรนด์การท�างานในอนาคต โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์สร้างการเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งธุรกิจจ�าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการ

เอกสารและข้อมูล และธุรกิจให้เช่า จ�าหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ จะมุ่งน�าเสนอสินค้าและบริการที่หลาก

หลายแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้า น�าเสนอบริการที่มีคุณภาพโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ส่วน

ธุรกิจรับเหมาโครงการวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีส�าหรับโครงการของหน่วยงานราชการต่างๆ จะมุ่งให้ความส�าคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ใช้จุด

เด่นด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและมีประสบการณ์จากผลงานโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา

บริษัทฯ มีแผนลงทุนขยายเครือข่ายจัดตั้งศูนย์กระจายการให้บริการอีก 9 แห่ง ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต้ เพ่ือกระจายทมีงานและเพ่ิมศกัยภาพการให้บริการให้ครอบคลุมยิง่ขึน้ พร้อมท้ังวางแผนลงทุนพัฒนาระบบบรหิารจดัการเอกสาร เพือ่ให้บรกิารใน

รูปแบบ Software as a Service (SaaS) ที่ให้บริการบนระบบคลาวด์และสามารถเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บจากที่ใดก็ได้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ขณะที่ผลการด�าเนินงานปี 2561 – 2563 เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 422.3 ล้านบาท 773.0 ล้านบาท 986.3 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 52.8% และมีก�าไรสุทธิ 13.4 ล้านบาท 56.3 ล้านบาท และ 114.2 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี 192.3% เนื่องจากการเติบโต

ของธุรกิจจ�าหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร และธุรกิจรับเหมาวิศวกรรมด้านเทคโนโลยี
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http://www.ptgenergy.co.th


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


ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รวบรวมข้อมูล

ส�าคัญทางการเงินจากรายงานงบการเงินรวม

ของธนาคารพาณิชย์และบริษัทย่อย 9 แห่ง 

(งบการเงินรวมฯ) ประจ�าไตรมาสที่ 1/2564 

โดยข้อมูลที่ออกมาล่าสุดสะท้อนว่า ธนาคาร

พาณชิย์และบรษิทัย่อยบันทกึก�าไรสุทธ ิ46,071 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.4% QoQ เมื่อเทียบกับ

ไตรมาส 4/2563 ที่มีก�าไรสุทธิ 31,259 ล้าน

บาท โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการต้ังส�า

รองฯ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเป็นส�าคญั 

ขณะทีร่ายได้จากธุรกจิหลกัยงัไม่ฟ้ืนตัวกลบัมา

เป็นปกติตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีแรง

กดดันจากการระบาดที่ยืดเยื้อของโควิด 19

การลดลงของรายการในฝั่งค่าใช้จ่าย เป็นแรง

หนุนส�าคัญของก�าไรสุทธิในไตรมาส 1/2564 

โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน (-11.4% 

QoQ) และการตั้งส�ารองค่าเผ่ือผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (-10.4% QoQ) 

โดยค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานมักจะต�่าลงใน

ไตรมาสแรกของทุกปี ขณะที่การตั้งส�ารองฯ ที่

ชะลอลงในไตรมาส 1/2564 นั้น เกิดขึ้นก่อน

สัญญาณระบาดหนักของโควิดระลอกสามใน

ประเทศ ซึ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อเส้นทางการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างมีนัยส�าคัญ ดังน้ัน

ศนูย์วจิยักสกิรไทย ประเมนิว่า สถาบันการเงิน

จะกลับมาประเมินระดับการต้ังส�ารองฯ อย่าง

ระมัดระวังอีกครั้งในช่วงที่เหลือของปี  

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียม

และบริการสุทธิในไตรมาส 1/2564 ขยับขึ้นใน

ลักษณะ QoQ โดยในส่วนของรายได้ดอกเบี้ย

สุทธิจากงบการเงินรวม 9 แบงก์เพิ่มขึ้นเพียง 

0.4% QoQ โดยแม้จะมีอานิสงส์จากการลดลง

ของต้นทนุดอกเบ้ียจ่าย (โดยเฉพาะในกลุม่ธพ. 

ขนาดใหญ่) แต่ NIM ก็ยังคงอยู่ในทิศทางขาล

งอย่างต่อเนือ่ง โดยชะลอลงมาอยูท่ี ่2.79% ซึง่

หลกัๆ เป็นผลมาจากการปรบัลดอตัราดอกเบีย้

เงินกูใ้นช่วงท่ีผ่านมา ประกอบกบัสินเชือ่ธรุกจิ

ทีป่ล่อยใหม่ในช่วงหลายไตรมาสทีผ่่านมา ส่วน

ใหญ่เป็นสินเชื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่องซึ่ง

มีดอกเบ้ียไม่สูง ดังนั้นผลตอบแทนจากการ

ปล่อยสินเชื่อจึงอยู่ในระดับต�่ากว่าในช่วงปกติ 

ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและ 

บริการสุทธิ เพิ่มขึ้น 2.6% QoQ น�าโดย ค่า

ธรรมเนียมรับจากธุรกิจจัดการกองทุน ค่า

ธรรมเนยีมจากธรุกจิหลกัทรัพย์ และตลอดจน

ค่าธรรมเนียมบริการประกันผ่านธนาคาร และ

ค่าธรรมเนียมรับจากการโอนเงิน

ส�าหรับทิศทางในช่วงท่ีเหลือของปี 2564 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ความสามารถ

และประสทิธผิลของมาตรการสกดัความรนุแรง

ในการแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกสาม 

และความคืบหน้าของการเร่งฉีดวัคซีน จะ

เป็นตัวแปรส�าคัญที่ไม่เพียงมีผลต่อแนวโน้ม

เศรษฐกิจ แต่จะมีนัยต่อเนื่องต่อสถานการณ์

ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์และ

บริษัทย่อย โดยเฉพาะใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ 

1) ประเด็นคุณภาพสินทรัพย์ 2) อัตราเติบโต

ของการปล่อยสินเชื่อ ซ่ึงเป็นรายได้หลักของ

ธนาคารพาณิชย์ และ 3) กลไก/มาตรการช่วย

เหลือลูกหนี้ที่ต้องเร่งปรับให้ตรงจุดเหมาะสม

โดยหากสถานการณ์โควิด 19 รอบสามยืด

เยื้อและกินเวลาหลายเดือนจะท�าให้การเปิด

ประเทศท�าได ้ช ้าลง และอาจส่งผลท�าให้

สถาบนัการเงนิต้องกับมาแก้ไขปัญหาคณุภาพ

สินทรัพย์ในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น แม้ในประเด็น

นี้จะมีมาตรการผ่อนปรนการจัดชั้นหนี้ที่ช่วย

ท�าให้สถาบันการเงินมีเวลาที่จะทยอยจัดการ

ปัญหา แต่ในมุมของสถาบันการเงินก็

คงจะกลบัมายกการ์ดสูงส�าหรบั

แนวทางการตั้งส�ารองฯ 

ขณะที่กลไก

การปล่อยสินเชื่อใหม่ก็อาจต้องเพิ่มความ

ระมัดระวังความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้

เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ส�าหรับมาตรการช่วย

เหลือลูกหนี้นั้น แม้ข้อมูลล่าสุด จะสะท้อน

ว่า สัดส่วนลูกหน้ีเข้ามาตรการช่วยเหลือจาก

สถาบันการเงินในภาพรวมจะขยับลงมาที่

ประมาณ 15.4% ของสินเชื่อรวมในเดือนก.พ. 

2564 แต่จ�านวนบัญชีลูกหนี้ที่ขอรับความช่วย

เหลอืจากธนาคารพาณชิย์และผูป้ระกอบการท่ี

ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (นอน

แบงก์) กเ็ริม่ขยบัสงูขึน้มาอยูท่ี ่1.89 ล้านบญัชี

ในเดือนก.พ. 2564 (จาก 1.78 ล้านบัญชีใน

เดอืนม.ค. 2564) และตวัเลขนีม้แีนวโน้มเพ่ิมสงู

ข้ึนต่อเนือ่งในช่วงไตรมาสท่ี 2/2564 ตามความ

เสี่ยงของโควิด ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีกดดัน

รายรับท่ีเป็นเม็ดเงนิจริงของสถาบันการเงนิได้

รบัในระยะถดัๆ ไป ขณะท่ีกจิกรรมทางเศรษฐกิจ

ท่ีอ่อนแอลงอาจท�าให้มีโอกาสเหน็สถานการณ์

ทีร่ายรบัจากค่าธรรมเนยีมไม่สามารถประคอง

แรงบวกไว้ได้ดังที่เห็นในไตรมาสแรกของปี  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้งบรวม 9 แบงก์ไตรมาส 1/64 

เพ่ิมข้ึน 47.4% QoQ หลังต้ังส�ารองฯ-ค่าใช้จ่ายลด 
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อัตราการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ใน
อาเซียนปัจจุบันอยู่ที่ 4% คาดจะเร่งขยายตัว
เป็น 5 เท่าแตะ 20% ภายในปี 2568 โดยมียอด
ขายเทียบเท่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
(ICEV) ภายในปี 2573 และมียอดขายแซง ICEV 
จากปี 2578 เป็นต้นไป ไทย อินโดนีเซียและ
สิงคโปร์เป็นผู้น�าด้านนโยบายสนับสนุน EV ใน
ขณะท่ีมาเลเซียและฟิลิปปินส์ยังคงล้าหลัง เพื่อ
ใช้ประโยชน์จากเทรนด์ EV ที่ก�าลังมา อาเซียน
ควรดึงดูดการลงทุนใน EV จากจีนและร่วมเป็น
หุ้นส่วน EV ที่มีศักยภาพ

Maybank Kim Eng Research (“MKE 
Research”) เปิดเผยรายงานบทวิเคราะห์ล่าสุด 
โดยระบุว่า ยานยนต์ไฟฟ้า (EVs) ตั้งเป้ายอด
ขายเทียบเท่ากับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป
ภายใน (ICEV) ในอาเซียนภายในปี 2573 และ
แซงหน้า ICEV จากปี 2578 เป็นต้นไป 

การเตบิโตของยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซยีนอยูท่ี่ 4% 
ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ด้วยตลาดของกลุ่มขับ
เคลือ่น 4 ล้อ (4W) อยูท่ี่ 40 ล้านคนั และกลุ่มขบั
เคลือ่น 2 ล้อ (2W) อยู่ท่ี 220 ล้านคนั ตามล�าดบั 
คาดว่า EV จะเตบิโตขึน้ 5 เท่า เป็น 20% ภายในปี 
2568 โดยประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย
ถอืเป็นตลาด 4W ทีใ่หญ่ทีส่ดุในอาเซียน ในแง่ของ
ยอดขาย โดยครองส่วนแบ่งตลาด 75% ในขณะ
เดียวกันก็เป็นศูนย์กลางการผลิตในอาเซียนด้วย 

ส่วนในกลุ่ม 2W ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
มาเลเซียมีส่วนแบ่งตลาดท่ีสูงถึง 99% ในแง่
ของยอดขาย Liaw Thong Jung รองผู้อ�านวย
การฝ่ายวิจัย ของ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มาเลเซีย 
กล่าวว่า “ไทย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ยังคงน�า
หน้ากลุ่ม ในแง่ของการพัฒนานโยบายที่เป็น
มติรกบั EV ในทางกลับกัน ผูบ้รโิภคชาวมาเลเซยี
ค่อนข้างให้ความส�าคัญเรื่องของราคา และนิยม
รถยนต์ประจ�าชาติ ในขณะท่ีฟิลิปปินส์ชอบรถ
จักรยานยนต์มากกว่า โดยการอุดหนุนน�้ามัน
เชือ้เพลิงในสองประเทศดงักล่าวนีย้งัมส่ีวนท�าให้
ผู้บริโภคชื่นชอบรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป
ภายในมากกว่าอีกด้วย และในภูมิภาคอาเซียน 
เราคาดว่ารถยนต์ขับเคลื่อน 2W จะออกมาเร็ว

กว่ากลุ่ม 4W” เขากล่าวเสริม ปัจจัยขับเคลื่อน
ส�าคัญส�าหรับ EV ในอาเซียน ได้แก่ ต้นทุนที่ลด
ลง ความชอบของผู้บริโภค ส�าหรับไลฟ์สไตล์ที่
เน้นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงนโยบายของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ตลาด
ยานยนต์ในอาเซยีนยังคงให้ความส�าคญักับ ICEV 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากการใช้ EV ยังอยู่ในช่วง
เริ่มต้น โดยมีอัตราการขยายตัวต�่ากว่า 1% ใน
ตอนนี้

สิงคโปร์  : 
เรามองว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มองการณ์ไกล
มากท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในการรองรับ e-mobility 
โดยประเทศมุ่งมั่นที่จะยุติการผลิต ICEV ภายใน
ปี 2583 

ไทย  :
ประเทศไทยก�าลังเร่งการน�า EV มาใช้ โดยย่น
ระยะเวลาคาดการณ์ล่วงหน้า (การผลิตและการ
ใช้งานในประเทศ) ให้เร็วขึ้น 5 ปีจากคาดการณ์
ก่อนหน้านี ้โดยตัง้เป้าทีจ่ะเป็นศนูย์กลางการผลติ 
EV ของอาเซียนภายในปี 2568 

อินโดนีเซีย : 
อินโดนีเซียมีนโยบาย EV ที่ชัดเจนและเป็น FDI 
ที่สนับสนุน EV โดยประเทศได้เน้นย�้าถึงความ
ตั้งใจที่จะยุติการผลิต ICEV ภายในปี 2578 โดย
มปีรมิาณนกิเกลิส�ารองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ซึง่เป็น
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ 

เวียดนาม  : 
Vinfast ผู้ผลิต EV ที่ส�าคัญของเวียดนาม (ผลิต
ยานยนต์ สกูตเตอร์ รถบัส) พร้อมที่จะส่งออก
รุ่นต่างๆ ไปทั่วโลก

ความท้าทายที่จะมาขัดขวางการเร่งน�า EV มา
ใช้ ได้แก่ ราคาที่จับต้องได้ ระยะเวลาในการชาร์จ 
ระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง  ความน่าเชื่อถือ 
และความพร้อมใช้งานของสถานีชาร์จ รวมถึง
ตัวเลือกต่างๆ ของรถยนต์  EV ในรุ่นต่างๆ 
นโยบายของรัฐบาลในรูปแบบของ
สิ่งจูงใจสามารถสนับสนุน
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและปรับปรุงด้านราคา EV ให้สามารถ
จับต้องได้ ในขณะเดียวกัน บริษัทผู้รับจ้างผลิต
สินค้า (OEM) ต้องเป็นผู้น�าด้านนวัตกรรม ในแง่
ของความน่าเชื่อถือของแบตเตอรี่และเทคโนโลยี

ในบรรดานโยบายและสิ่งจูงใจที่รัฐบาลสามารถ
พิจารณาเพื่อเพิ่มความต้องการให้กับ EV ได้แก่ 
แรงจูงใจทางการเงินท่ีเกิดขึ้นประจ�า เช่น ภาษี
น�้ามันหรือราคาไฟฟ้าแบบไดนามิก สิ่งจูงใจ
ทางการคลังแบบครั้งเดียว เช่น การยกเว้นภาษี
หรือการก�าหนดราคาคาร์บอน และส่ิงจงูใจทีไ่ม่ใช่
การคลัง เช่น การเรียกเก็บเงินค่าโครงสร้างพื้น
ฐาน การเข้าถึงช่องทางพิเศษ ที่จอดรถฟรี การ
ยกเว้นค่าผ่านทางและการเข้าถึงเขตการปล่อย
มลพิษต�่า

ดังนั้น เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เทรนด์ EV 
ก�าลังมา อาเซียนควรมองไปที่การดึงดูดการ
ลงทุน EV ของจีนและการร่วมเป็นหุ้นส่วน EV ที่
มีศักยภาพ ซึ่งจีนมีโมเดล EV ที่ได้รับการพิสูจน์
แล้ว พร้อมห่วงโซ่คณุค่าทีส่มบูรณ์และบรษัิท EV 
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งอาเซียนสามารถเป็น
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนพวงมาลัยขวาให้
กับจีนได้อีกด้วย

Maybank Kim Eng Research 

เผยรถยนต์ EV จะขายดีกว่ารถยนต์ ICEV ในปี 2578
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อินไซด์ Business
TACC เปิดตัว Sumikkogurashi 

Café @Orchard Singapore 

ที่ประเทศสิงคโปร์

LEO ส่งมอบอาคารเรียน

โครงการ “โรงเรียนนี้ เพ่ือน้อง ปี4”

SAPPE มอบเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ

ให้กระทรวงสาธารณสุข

เคทีซี
ชวนตั้งการ์ดรักษาสุขอนามัยต่อเนื่อง 

ช้อปผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดราคาพิเศษ 
ที่ “KTC U SHOP”
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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