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บมจ.ไซมิส แอสเสท หรือ SA โชว์แผนธุรกิจครึ่ง

ปีหลัง เดินหน้าเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ 

มูลค่ารวมกว่า 8 พันล้านบาท บนพื้นท่ีท�าเลสุด

ปัง ย่านรามอินทรา-ปิ่นเกล้า-ทุ่งสองห้อง เน้น

ใกล้บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายหลัก เหมาะเป็นทั้ง

ที่อยู่อาศัย และการลงทุน ด้านบิ๊กบอส "ขจรศิษฐ์ 

สิ่งสรรเสริญ" มั่นใจคุมต้นทุนอยู่หมัด พร้อมเสิร์ฟ

สินค้าราคาดีสุดในท�าเลเดียวกัน คาดผลตอบรับ

ดี หวังยอดจองคึกคัก ผลักดันผลงานโตต่อเน่ือง 

ประเมินปี 64 รายได้โตเข้าเป้าแตะ 4,800 ล้านบาท

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอส
เสท จ�ากดั (มหาชน) หรอื SA  ผูพ้ฒันา

อสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด 

'Asset of Life สร้างก�าไรให้กับทุกการใช้ชีวิต' เปิด

เผยว่า แผนการด�าเนินธุรกิจช่วงครึ่งหลังของปี 

2564 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ 

ประกอบด้วย โครงการคอนโดมิเนียม Landmark 

@Grand Station มูลค่าโครงการ 4,000 ล้านบาท 

ภายในเดือนมถินุายนนี ้ ขณะเดยีวกนัมีแผนเปิดตัว

โครงการใหม่อกี 2 โครงการ ได้แก่ โครงการหมูบ้่าน

แนวราบระดับบน ถนนพรานนก – พุทธมณฑล 

มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และ โครงการ

คอนโดมิเนียมแห่งใหม่ ติดทางลงสถานีรถไฟฟ้า

สายสแีดง สถานทุ่ีงสองห้อง มลูค่าโครงการ 2,000 

ล้านบาท คาดว่าจะเปิดได้ภายในไตรมาส 4 ของปีนี้ 

"บริษัทมีแผนเปิดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่ม

เติม บนท�าเลทองที่มีความต้องการสูง เช่น ย่าน

ถนนรามอินทราและบริเวณทุ ่งสองห้อง โดย

โครงการจะอยู่ใกล้บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายหลัก 

เน้นสินค้าที่มีราคาอยู่ระดับปานกลาง ซึ่งท�าให้

ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ขณะเดียวกันจะเปิด

โครงการบ้านเดี่ยว แนวราบ เพื่อรองรับความ

ต้องการของลูกค้าระดับบนในโซนปิ่นเกล้า พร้อม

กบัการจัดโปรโมชัน่ช่วยดงึดดูความสนใจในรปูแบบ

ต่างๆ เพือ่กระตุน้การตดัสนิใจของลกูค้ามากขึน้ ซึง่

ม่ันใจว่าท�าการเปิดขายโครงการใหม่ น่าจะได้รับ

ความสนใจอย่างคึกคัก และจะช่วยผลักดันให้ปีนี้

เติบโตได้ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ระดับ 

4,800 ล้านบาท"

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร SA กล่าวต่อว่า 

ส�าหรับแนวโน้มของความต้องการของ

การซื้ออสังหาฯในพื้นที่กรุงเทพฯ บริษัท

ประเมินว่ายังมีความต้องการสูง เช่น 

โครงการ Landmark @Grand Station 

มียอดจองสิทธิ์เข้ามาเลือกห้อง Pre-

sale ถึงเกือบ 300 สิทธิ  เนื่องจากโครงการต่างๆ

ของบริษัท อยู่ในท�าเลที่ตั้งท่ีดี ติดถนนสายหลัก 

เช่น ถนนสุขุมวิท และใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายหลัก 

เหมาะส�าหรับเพื่ออยู่อาศัยและการลงทุน รวมถึง

การใช้กลยุทธ์ด้านราคาที่คุ้มค่ากว่าคู่แข่งในท�าเล

เดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจ

ซ้ือของลกูค้า รวมท้ังปัจจบุนัราคาทีด่นิในท�าเลทีด่ี 

มกีารปรบัตวัสงูขึน้อยูต่ลอดเวลา ส่งผลให้โครงการ

ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมีจ�านวนน้อยลง และมีราคาสูงข้ึน 

จึงท�าให้เชื่อว่าโครงการของบริษัทฯจะได้รับความ

สนใจเป็นอย่างดี 

อย่างไรกต็าม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 สามารถควบคุมได้ในวงจ�ากัด หลัง

จากมีการฉีดวัคซีนตามแผนของรัฐบาลแล้ว และ

ภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ โดย

ผ่อนปรนให้ต่างชาต ิสามารถซ้ืออสังหาริมทรัพย์ใน

ไทยได้ง่ายข้ึน ซ่ึงมาตราการต่างๆ จะช่วยสนบัสนนุ

ให้ภาพรวมของธุรกจิอสงัหาฯในช่วงครึง่ปี

หลงัของปีนีม้ทิีศทางทีด่ขีึน้กว่าครึง่ปีแรก

อย่างแน่นอน

SA แผน H2/64 ลุยเปิด 3 โครงการใหม่ 

มูลค่า 8 พันลบ. คาดยอดจองคึกคัก 

ดันรายได้ปีน้ีโตเข้าเป้าแตะ 4,800 ลบ.
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SECURE พร้อมขายไอพีโอ จ�านวน 27.74 ล้านหุ้น 

เตรียมระดมทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

mai ภายในไตรมาส 3/64 และแต่งตั้ง บล.หยวน

ต้าฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ฟาก “นักรบ เนียม

นามธรรม ” ซีอีโอ เผยน�าเงินสร้างศูนย์ให้บริการ

ด้านเทคนิค ลงทุนเพื่อวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทาง

เทคโนโลยีไซเบอร์ และใช้เป็นทุนหมุนเวียน ชูจุด

เด่นเป็นหุน้ไอพีโอน้องใหม่ในธุรกจิ Cyber security 

รายแรกที่ระดมทุนในตลาดหุ้น

นายนักรบ เนียมนามธรรม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซี
เคยีว จ�ากดั (มหาชน) หรือ SECURE 

ประกอบธุรกิจตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่น

ด้านการรกัษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยไีซเบอร์ 

(Cyber security) และให้บริการที่เกี่ยวข้อง เปิด

เผยว่า ขณะนี้บริษัทมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน

โดยมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ

ประชาชนครั้งแรก (ไอพีโอ) จ�านวน 27.74 ล้าน

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 27.0 ของทุนจดทะเบียน ก่อนการใช้สิทธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ และได้แต่งตั้งให้ บริษัทหลัก

ทรพัย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นทีป่รกึษา

ทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกนัการจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนในการน�าหุน้

เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

ส�าหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดม

ทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้สร้างศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค 

(Technical Support Center), การลงทุนเพือ่วิจยั

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการรกัษาความ

ปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์(Cyber security),

การลงทนุในธุรกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง เพือ่สร้างการเตบิโต

ให้กับบริษัทฯ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

“การตัดสินใจระดมทุน และเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ mai ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญขอ

งบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจมีโอกาสใน

การขยายการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เมื่อผนึกเข้า

กับผลประกอบการที่เติบโต เน่ืองจากได้รับการ

สนับสนุนจากการที่องค์กรต่างๆที่ให้ความส�าคัญ

กับการลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล 

โดยเฉพาะจากแผนการบังคับใช้ พ.ร.บ. การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และ 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่คาดว่าจะมีผล

บังคับในปี 2565 ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่

เพิม่ขึน้ได้ในอนาคต รวมท้ังจะท�าให้มีโอกาสรบังาน

โครงการขนาดใหญ่มากขึ้น ขณะเดียวกันได้เพ่ิม

ศักยภาพการพัฒนาองค์กรผ่านการสร้างความ

สัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และพันธมิตรต่างๆ 

รวมถงึการขยายธรุกจิในต่างประเทศอกีด้วย”นาย

นักรบกล่าว

SECURE พร้อมขายไอพีโอ 

จ�านวน 27.74 ล้านหุ้น 

เตรียมระดมทุนเข้าตลาด MAI ภายใน Q3/64
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ส�าหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ มีแผนสร้าง

ศูนย์ให้บรกิารด้านเทคนคิ และขยายทมีบคุลากรใน

ฝ่ายต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการ

บริการให้กับลูกค้า และใช้ในการสาธิตการท�างาน

ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อ

ให้ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และ

สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งมีแผนลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนา

ผลติภณัฑ์ และซอฟต์แวร์ด้าน Cyber security ท่ีจะ

ช่วยในการเชื่อมต่อโซลูชั่นของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ 

เป็นตัวแทนจ�าหน่าย เข้ากับระบบต่างๆ ของลูกค้า 

และอาจมีการร่วมมือกับบริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ 

เพ่ือวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขาย

ซอฟท์แวร์ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ (White 

Label) ตลอดจนการซื้อทรัพย์สินทางปัญญาจาก

บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์

ด้านนายพายุพัด มหาผล กรรมการผู ้จัดการ 

ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ

เงนิ กล่าวว่า SECURE เป็นบรษิทัทีมี่ความน่าสนใจ

ในการลงทุนอย่างมาก เนื่องจากมีปัจจัยพื้นฐาน

แขง็แกร่ง และมผีลประกอบการเตบิโตในทศิทางทีด่ี

มาโดยตลอดนบัตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทัมา และจดุเด่นที่

ส�าคัญคือ มีความเชี่ยวชาญอย่างสูงในด้าน Cyber 

security ผสานกบัความเข้าใจในความต้องการของ

ตลาด รวมถึงการมีโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพ

ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้รบัการตอบรบัจากลกูค้าหลาย

กลุ่ม อาทิ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา สาธารณสุข 

สถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้บริการ และกลุ่มองค์กร

ธุรกิจ จึงถือเป็นอีกบริษัทที่น่าสนใจอย่างมาก

ส�าหรับการลงทุน ขณะที่แนวโน้มในอนาคตที่ยัง

สามารถเติบโตต่อไปได้อีกมาก ตามการขยายตัว

ของโลกยคุดจิทัิล ท่ีมีการปรบัเปลีย่นและเพิม่ความ

ซบัซ้อนทางด้านเทคนคิทีม่ผีลกระทบทีร่นุแรงมาก

ขึน้ ซึง่ในเบือ้งต้นคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุน้ได้

ภายในไตรมาส 3/2564

ส�าหรบัผลประกอบการย้อนหลังในช่วง 3 ปี (2561-

2563) ทีผ่่านมา บรษัิทฯ มรีายได้รวม 575.70 ล้าน

บาท 650.78 และ 639.14 ตามล�าดับ ส่วนก�าไร

สุทธจิ�านวน 69.46 ล้านบาท 58.42 ล้านบาท และ 

23.73 ล้านบาท ตามล�าดับ

ท้ังน้ี บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 52.97 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 105.94 ล้านหุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนเรียกช�าระแล้ว 

37.50 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 75 ล้าน

หุน้ โดยภายหลังการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้บรษิทัฯ

จะมีทุนช�าระแล้วเพิ่มเป็น 51.37 ล้านบาท เป็นหุ้น

สามัญจ�านวน 102.74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท

SECURE พร้อมขายไอพีโอ 

จ�านวน 27.74 ล้านหุ้น 

เตรียมระดมทุนเข้าตลาด MAI ภายใน Q3/64
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นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ากัด 
(มหาชน) ขอแจ้งว่าบริษัทรับงานก่อสร้างใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ : งานก่อสร้างโครงการจัดหาน้�าดิบเพื่อภาคการผลิต

พื้นที่จังหวัดระยอง (รองรับ EEC) อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รายละเอียดงาน : ก่อสร้างงานเดินท่อส่งน้�าและสถานีสูบน้�า

เจ้าของโครงการ : บริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกกริเกต จ�ากัด

มูลค่าโครงการ : 191,264,587.50 บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระยะเวลาก่อสร้าง : 270 วัน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 

1/2564 มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการโอนกิจการ

ทั้งหมดของ บริษัท โพลีซัน จ�ากัด "PLS" ให้กับ บริษัท ไทยออพ
ติคอลกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) “TOG” ปัจจุบัน TOG ถือหุ้น

ใน PLS ร้อยละ 99.99 และคาดว่าจะด�าเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้

เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

วตัถปุระสงค์ของการโอนย้ายกจิการมเีป้าหมายเพือ่เพิม่ความคล่องตัว

ในระบบห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเลนส์แว่นตา

กันแดด ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นที่เกิดจากการท�าธุรกรรมและ

การจัดการระหว่างบริษัท

นี่คือหนึ่งในก้าวส�าคัญขององค์กรในการเดินหน้าขยายโอกาสทาง

ธุรกิจในตลาดเลนส์แว่นตากันแดด นอกเหนือจากการตอบสนองความ

ต้องการขั้นพื้นฐานแล้ว “วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน” คือสิ่งส�าคัญในการแก้ไข

ปัญหาด้านสายตา เราจงึมุง่มัน่ทีผ่สมผสานความรูแ้ละความเชีย่วชาญ

ด้านการดูแลปกป้องสายตา เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดีที่สุดและเติม

เต็มสีสันที่หลากหลายด้วยเลนส์กันแดด

TOG ปรับโครงสร้างบริษัท 

รวมกิจการเลนส์แว่นตากันแดดของ

บริษัท โพลี ซัน จัดกัด “PLS”

TPOLY คว้างานก่อสร้างใหม่ 

มูลค่า 191.26 ลบ.
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บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) หรอื BANPU ผูน้�า

ด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ให้กับผู้ลงทุน

ทั่วไปจ�านวน 3 รุ่น เสนอขายผ่านสถาบันการ

เงนิ 4 แห่ง โดยหุน้กูฯ้ ดงักล่าวได้รบัการจดัอนัดบั

เครดิตจาก ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 

2564 ที่ระดับ A+ สะท้อนความแข็งแกร่งของ

กจิการและโอกาสในการขยายธรุกจิพลงังานแบบ

ครบวงจรของบริษัทฯ ในอนาคต

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิด

ระบุชื่อผู ้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลัก

ประกนั และมผีูแ้ทนผู้ถือหุน้กู ้ต่อส�านกังานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) หุน้กูฯ้ ทีจ่ะเสนอขายให้กบัผู้ลงทุนท่ัวไป 

มีจ�านวน 3 รุ่น อายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทน

ระหว่าง [2.90-3.10]%  ต่อปี อายุ 7 ปี อัตรา

ผลตอบแทนระหว่าง [3.20-3.50]%  ต่อปี และ

อายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนระหว่าง [3.70-

4.00]%  ต่อปี วันจองซื้อหุ ้นกู ้ท่ีแน่นอนจะ

ประกาศให้ทราบอีกคร้ังหนึ่ง โดยเสนอขายผ่าน

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย  4  แห่ง  ประกอบด้วย  

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  ธนาคารกรุง

ไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) 

จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย์เกยีรตินาคิ

นภัทร จ�ากัด (มหาชน) ผ่านสาขาปกติและระบบ

ออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ

"บริษัทฯ มั่นใจว่า หุ้นกู้ฯ บ้านปูจะได้รับการตอบ

รับจากนักลงทุนที่พิจารณาลงทุนในกิจการที่

มีความมั่นคง เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม และมี

ศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคต สะท้อนได้

จากการจดัอันดบัความน่าเชือ่ถอืจากบริษทั ทรสิ 

เรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่

ระดับ A+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" 

หรอื "คงที"่ ภายใต้ความท้าทายของอุตสาหกรรม

ที่ต้องเผชิญกับการวิกฤติการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาวินัย

ทางการเงินและการบริหารเงินสดไว้ได้อย่าง

แข็งแกร่ง รวมทั้งยังเดินหน้าสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter 

ได้อย่างต่อเน่ือง ท�าให้เชื่อว่า หุ้นกู้ฯ บ้านปูจะ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมส�าหรับผู้ลงทุน

ทีต้่องการกระจายการลงทนุในสินทรพัย์ ทีใ่ห้ผล

ตอบแทนที่น่าพอใจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได้" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบ้านปู กล่าว

ท้ังนี ้บ้านปูพร้อมขับเคลือ่นธุรกจิตามแผนธุรกจิ 

5 ปี ฉบับใหม่ ส�าหรับปี 2564-2568 ต่อยอด

กลยทุธ์ Greener & Smarter ด้วยความมุง่มัน่ที่

จะก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้านพลังงานที่หลากหลาย

ในระดับนานาชาติ (International Versatile 

Energy Provider) ปัจจบุนั บรษิทัฯ ได้เข้าด�าเนนิ

ธุรกิจครอบคลุม 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศ

สิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 

และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสร้าง

การเติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่ม

ธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบด้วย ถ่านหินและ

ก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การ

ตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง 

และสายส่ง กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ครอบคลุม

โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจาก

พลังงานหมุนเวียน ซึ่งจากความต้องการใช้

ไฟฟ้าทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างต่อเนือ่งในภมูภิาคเอเชยี-

แปซิฟิก ตลอดจนการเล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

BANPU จงึขยายการผลิตพลังงานไฟฟ้าในหลาย

รูปแบบเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อ

ให้บรรลุเป้าหมายก�าลังการผลิต 6,100 เมกะ

วัตต์ภายในปี 2568 และสร้างสมดุลระหว่าง

ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้

พลังงาน รวมทั้งสร้างรากฐานสู่

การใช้พลงังานอย่างยัง่ยนื

ในอนาคต ปัจจุบัน

กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงานของบ้านปู มีพันธมิตร

ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคง

ในการส่งมอบกระแสไฟฟ้า เพือ่การพฒันาชมุชน 

เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่ง

แวดล้อม โดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่าน

มา บริษัทฯ เพิ่งเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ขนาดใหญ่ในประเทศออสเตรเลียจ�านวน 

2 แห่ง มีก�าลังการผลิตรวม 166.8 เมกะวัตต์ 

โดยมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาวกบัผูร้บัซือ้ทีม่ี

อันดบัความน่าเชือ่ถอือยู่ในกลุม่น่าลงทนุ สะท้อน

ถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงในระยะยาว และกลุ่ม

ธรุกจิเทคโนโลยีพลงังาน ประกอบด้วยธรุกจิผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์บนหลงัคาและทุน่

ลอยน�้า ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์

ไฟฟ้า และธรุกิจพฒันาชมุชนอัจฉริยะ ทีก่�าลงัเร่ง

สร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งการพัฒนา

โซลูชันและขยายการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า

ยุค New Normal อย่างต่อเนื่อง

บ้านปูเตรียมออกหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น เร็วๆนี้ 

ชูอันดับเครดิต A+ ผลตอบแทน [2.90-4.00]% ต่อปี 
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ส�าหรับผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2564  

บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 51 ล้านเหรียญ

สหรัฐ (เทียบเท่า 1,543 ล้านบาท)  สะท้อน

ถึงความสามารถในการด�าเนินงานได้อย่างต่อ

เนื่อง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความ

ผันผวนของเศรษฐกิจ โดยมีรายได้จากการ

ขายจ�านวน 736 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 

22,269 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 102 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือ เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน และมีเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดอยู่ที่ 936 ล้านเหรียญสหรัฐ 

(เทยีบเท่า 29,336 ล้านบาท) เพือ่รองรบัความ

ผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบ้านปู กล่าวด้วย

ว่า การผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบ

ดัง้เดมิและรปูแบบใหม่หรอืพลงังานหมุนเวยีน

รวมทั้งเทคโนโลยีพลังงานไว้ในโครงสร้าง

ขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ท�าให้บริษัทฯ 

สามารถผนึกก�าลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจ

หลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการ

เติบโตในธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน 

สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บ้านปูยังได้รับการประเมินด้านการ

ก�ากบัดแูลกิจการในระดบั "ดเีลศิ" (Excellence 

CG Score) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จากการ

ประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. รวมถึงการจัดอันดับให้เป็นหุ้นยั่งยืน

ใน THSI (THAILAND SUSTAINABILITY 

INVESTMENT) ซึ่งจะคัดเลือกหุ้นของบริษัท

จดทะเบียนที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลัก

บรรษัทภิบาล (Environmental, Social 

and Governance หรือ ESG) และยังได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีหุ้นยั่งยืน

ดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7  ซ่ึงสะท้อนความ

มุ่งมั่นของ BANPU ในการด�าเนินธุรกิจด้วย

จุดยืน "Smarter Energy for Sustainability 

หรืออนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้

สอดคล้องกับแนวคิดการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ยัง่ยนื เพือ่สร้างสมดลุระหว่างเศรษฐกจิ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างผลตอบแทน

ที่ดีสม�่าเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนัก

ลงทุน รวมถึงผลประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมท้ัง 10 ประเทศท่ี

บริษัทฯ เข้าด�าเนินธุรกิจอีกด้วย

จากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ในปัจจุบัน จึงได้เพิ่มช่องทางการ

จองซือ้หุน้กู้ฯ BANPU เพือ่อ�านวยความสะดวก

ให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถ

จองซื้อหุ ้นกู้ทั้ง 3 รุ ่น ผ่านระบบออนไลน์

หรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือ

การจองซื้อหุ้นกู้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียง

โดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปจองซ้ือหุ้นกู้ฯ ท่ี

สาขา หรือ หน่วยงานขายของผู้จัดการการ

จัดจ�าหน่ายดังกล่าว นักลงทุนที่สนใจสามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิผ่านจากผูจ้ดัการ

การจดัจ�าหน่ายหุน้กูท้ั้ง 4 แห่งได้แล้วตัง้แต่วัน

นี้เป็นต้นไป

ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มี

ผลบังคบัใช้ เนือ่งจากอยูร่ะหว่างการพจิารณา

ของส�านักงาน ก.ล.ต. ส�าหรับผูล้งทุนท่ัวไปท่ี

สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ BANPU สามารถ

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ www.sec.or.th 

หรือติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้

ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ยกเว้น

สาขาไมโคร โทร. 1333

- ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร. 02-

111-1111

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร. 

02-626-7777

- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด 

(มหาชน) (ซ่ึงรวมถงึธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร 

จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขาย) โทร. 

02-165-5555

บ้านปูเตรียมออกหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 3 รุ่น เร็วๆนี้ 

ชูอันดับเครดิต A+ ผลตอบแทน [2.90-4.00]% ต่อปี 
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KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ปรับลด

ประมาณการณ์การเติบโตของ GDP จาก 2.2% 

เหลือ 1.5% ส�าหรับปี 2021 ตามการระบาด

ระลอกใหม่ที่รุนแรงและยาวนานกว่าที่คาด อีก

ท้ังวคัซีนทีล่่าช้าจะส่งผลให้ปีนีน้กัท่องเท่ียวกลับ

มาได้เพียงประมาณ 160,000 คนเท่านั้น ท�าให้

เศรษฐกิจไทยยากที่จะฟื้นได้อย่างเต็มที่ 

การเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2022 จะขึ้นอยู่กับ

ความส�าเร็จของนโยบายวัคซีน และการกลับมา

ของนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิอย่างไรกต็ามสญัญาณ

จากรัฐบาลจนีว่าจะไม่กลบัมาเปิดประเทศในเร็วๆ

นี้ ท�าให้นักท่องเที่ยวจีนจะยังไม่กลับมาไทย และ

คาดว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาได้เพียง 5.8 ล้าน

คนในปี 2022 

การฉีดวัคซีนที่ล่าช้าก�าลังสร้างต้นทุนมหาศาล

ต่อเศรษฐกิจใน 3 ช่องทาง คือ (1) ความไม่

แน่นอนจากการระบาดระลอกใหม่ (2) นักท่อง

เทีย่วต่างชาตทิีจ่ะกลบัมาได้ช้าลง และ (3) ต้นทนุ

ทางการคลังจากนโยบายเยยีวยาทีต้่องออกเพิม่

เติม ซ่ึงมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาวัคซีนหลายเท่า 

นโยบายเศรษฐกิจที่ส�าคัญที่สุดในปัจจุบัน คือ

การเร่งการจัดหา และกระจายวัคซีน เพื่อท�าให้

เศรษฐกิจในประเทศกลับมาเดินหน้าได้เร็วที่สุด 

เศรษฐกิจไทยยังไม่กลับมาจนปี 
2023  

KKP Research โดยเกยีรตินาคนิภทัร ประเมนิว่า

สถานการณ์การจัดหาและกระจายวัคซีนที่ล่าช้า

และการระบาดของโควดิ-19 ทีย่งัไม่สิน้สดุ ส่งผล

ให้การบรโิภคและการลงทนุของไทยในไตรมาส 2 

ปีนี ้น่าจะหดตวัลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาสก่อน และ

การเปิดประเทศอาจท�าได้ล่าช้า ส่งผลให้นักท่อง

เทีย่วต่างชาตจิะกลับเข้ามาได้เพยีง 160,000 คน

เท่านัน้ในปี 2021แม้ว่าการส่งออกและภาคเกษตร

น่าจะได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

และเป็นเครือ่งจกัรหลกัของเศรษฐกิจในปีน้ี แต่ไม่

เพียงพอที่จะชดเชยเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอ

ลงแรง KKP Research ปรับการประมาณการณ์

การเติบโตของ GDP ในปี 2021 จากการเติบโต

ที่ 2.2% เหลือ 1.5%  และยังมีความเสี่ยงโตต�่า

กว่านี้หากการระบาดของโควิด-19 ไม่สามารถ

ควบคุมได้ หรือมีการระบาดเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นการฟื้นตัวที่ต�่ามากเมื่อ

เทียบกับเศรษฐกิจที่หดตัวไป 6.1% ในปีก่อน  

วัคซีนไทยล่าช้าเพราะทางเลือก
นโยบาย  

วัคซีนที่ล่าช้าเป็นผลมาจากทางเลือกนโยบาย

ของภาครัฐ มากกว่างบประมาณที่ไม่เพียงพอ 

เมื่อประเมินตัวเลขงบประมาณทั้งหมดเพื่อการ

เยียวยาประชาชนเพิ่มเติม ผ่านนโยบายทั้งการ

แจกเงิน การให้เงินอุดหนุน โครงการคนละครึ่ง 

โครงการยิ่งใช้ย่ิงได้ และเปรียบเทียบกับราคา

วัคซีนจะพบว่า หากน�านโยบายท่ีใช้เยียวยาจาก

การระบาดระลอกใหม่เพยีงสองสปัดาห์ไปซือ้และ

ฉีดวัคซีนแทนจะสามารถซื้อ Pfizer ได้ถึง 129.4 

ล้านโดส Moderna ได้ถึง 83.1 ล้านโดส ซึ่งเพียง

พอส�าหรับประชากรไทยเกือบทั้งประเทศและลด

ต้นทุนทางการคลังจากการเยียวยาไปได้อย่าง

มาก 

วัคซีนไม่พอ การท่องเที่ยวยังไม่
ฟื้ น 

KKP Research ประเมินว่าแผนการฉีดวัคซีน

ของไทยในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนสูง ใน

กรณีฐานประเมินว่าการฉีดวัคซีนของไทยน่า

จะสามารถฉีดวัคซีนได้ครอบคลุม 50% ของ

ประชากรในปีนี้ และด้วยระดับประสิทธิผลของ

วคัซนีทีใ่ช้ กว่าประเทศไทยจะเข้าสูภ่าวะภมูคิุม้กนั

หมู่  (Herd immunity) จะต้องใช้ฉีดวัคซีน

มากกว่า 80% ของประชากร (ซึ่งขึ้นอยู ่กับ

ประสิทธิผลของวัคซีนและความสามารถในการ

แพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่มีการกลายพันธุ์อยู่

ตลอดเวลา) และอาจจะใช้เวลาถึงไตรมาสสอง

ของปี 2022 แต่ในกรณีเลวร้ายที่วัคซีนท�าไม่ได้

ตามแผน อาจต้องใช้เวลานานกว่าเดมิ ท�าให้ไทย

เข้าสู่ภาวะภูมิคุ้มกันหมู่ได้เมื่อล่วงเข้าไปในครึ่ง

หลังของปี (หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้เลย เช่น มี

ผู้ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีนจ�านวนมาก) แผนการฉีด

วัคซีนที่ล่าช้าและไม่มีความไม่แน่นอน จะสร้าง

ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจไทยและส่ง

ผลให้ภาคการท่องเที่ยวจะไม่สามารถกลับมาได้

ในเต็มที่ในปีนี้  

KKP Research หั่น GDP ปีนี้ 

เหลือโต 1.5% จาก 2.2% หลังโควิด-19 

ระลอกใหม่ระบาดรุนแรงและยาวนานกว่าคาด - วัคซีนล่าช้า
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ยิ่งไปกว่านั้นการท่องเที่ยวปี 2022 อาจกลับมาน้อยกว่าที่หลายฝ่าย

ประเมนิเพราะนกัท่องเทีย่วจีนจะยงัไม่กลบัมาเท่ียวในไทย เศรษฐกจิไทย

หวงัการฟ้ืนตวัจากภาคการท่องเทีย่วทีค่าดว่าจะเกดิขึน้หลงัจากการฉีด

วคัซนีในไทยท�าได้ตามแผน แม้ว่าในปัจจบุนันายกรฐัมนตรจีะประกาศตัง้

เป้าเปิดประเทศภายใน 120 วนั แต่ KKP Research ประเมนิว่าการฟ้ืนตวั

ของการท่องเทีย่วยงัขึน้อยูก่บัความต้องการมาเทีย่วไทยของคนต่างชาติ

ด้วย เมือ่ดโูครงสร้างของนักท่องเทีย่วของไทยจะพบว่าประมาณ 1 ใน 4 

เป็นนักท่องเที่ยวจีน และรัฐบาลจีนยังส่งสัญญาณนโยบายว่าจะยังปิด

ประเทศต่อเนือ่งแม้ประชากรจะได้รับวคัซนีไปจ�านวนมากแล้ว ตลอดจน

มนีโยบายทีต้่องการสนบัสนนุการท่องเท่ียวในประเทศในระยะยาว ท�าให้

คาดว่าในปี 2022 นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักจะยังไม่

กลับเข้ามาเที่ยวในไทยปีหน้าและท�าให้ประเมินจ�านวนนักท่องเที่ยวในปี

หน้าที ่5.8 ล้านคน เทยีบกบัก่อนการระบาดของโควดิ-19 ท่ี 40 ล้านคน  

อะไรคือนโยบายที่ส�าคัญที่สุด ? 

การฉีดวัคซีนล่าช้าถือเป็นต้นทุนขนาดใหญ่ต่อเศรษฐกิจไทย KKP 

Research ประเมินว่า ในภาพรวมไทยต้องเจอต้นทุนมหาศาลที่เพิ่มขึ้น

ผ่านหลายช่องทางในภาวะที่การฉีดวัคซีนท�าได้อย่างล่าช้า  

1) ความเสี่ยงจากการระบาดระลอกใหม่ ตัวอย่างของผลกระทบที่พอ

ประเมินได้ในเดือนเมษายน คือ การบริโภคหดตัวลงประมาณ 4% และ

การลงทนุหดตวัลงประมาณ 2% คดิเป็นมลูค่าประมาณ 4,500 ล้านบาท 

หรือต้นทุนต่อเศรษฐกิจคิดเป็นประมาณ 23,500 ล้านบาท ต่อเดือน  

2) ภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวได้ล่าช้ากว่าเดิม KKP Research ประเมิน

ว่าความล่าช้าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจะลดลงเหลือ 1.6 แสนคน และ 

5.8 ล้านคนในปี 2021 และ 2022 ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียคิดเป็น

ประมาณ 34,000 บาทต่อคนคิดเป็นต้นทุนต่อเศรษฐกิจอีกประมาณ 

96,560 ล้านบาทในปี 2021 และ 292,400 ล้านบาทในปี 2022  

3) ต้นทุนทางการคลังเพื่อต่อสู้กับการระบาด ในการระบาดระลอกใหม่

รัฐต้องออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกกว่า 2.19 แสนล้านบาท และ

ต้องกู้เงินเพิ่มเติมอีก 5 แสนล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้หนี้สาธารณะจะสูง

ขึ้นประมาณ 3% ของ GDP  

KKP Research โดยเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่ารัฐบาลมีทางเลือกใน

การหลีกเลี่ยงต้นทุนมหาศาลเหล่านี้ได้โดยการเร่งจัดหาและฉีดวัคซีน 

ต้นทุนที่สูงต่อเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชี้ให้เห็นว่า 

นโยบายที่ควรท�าที่สุดในเวลานี้คือการเร่งควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุด

เพ่ือลดความเสี่ยงจากการระบาดระลอกใหม่ เร่งจัดหาวัคซีน เยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบ เตรียมเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ เช่น 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้กลับมาเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ นอกจากนั้นเมื่อสถานการณ์เริ่มอยู่ภายใต้การควบคุม รัฐ

ต้องเตรยีมกระตุน้เศรษฐกจิทีเ่น้นโครงการลงทนุทีส่ร้างรายได้ สร้างงาน 

และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางที่ตอบโจทย์และความ

ท้าทายของโลกหลังโควิด-19 ได้ 

KKP Research หั่น GDP ปีนี้ 

เหลือโต 1.5% จาก 2.2% หลังโควิด-19 

ระลอกใหม่ระบาดรุนแรงและยาวนานกว่าคาด - วัคซีนล่าช้า
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ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้งทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อผู้ลงทุนในวงจ�ากัด 

เพ่ือช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถงึแหล่งทนุได้รวดเรว็ และเพิม่ทางเลือกในการระดมทุนให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง เปิดโอกาส

การลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงออกประกาศรองรับการจัดตั้ง REIT เพื่อผู้ลงทุนในวงจ�ากัด เพื่อให้มี

ความคล่องตัวในการระดมทุนโดยมีหลักเกณฑ์ที่ต่างจาก REIT ทั่วไปในสาระส�าคัญ ดังนี้

(1) เป็นทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้จัดการกองทรัสต์ (RM) หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ RM ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ 

ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และให้ถือว่าเป็นการเสนอขาย

หน่วยทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เป็นการทั่วไป

(2) ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมดรวมทั้งเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 25 

สามารถลงทุนในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอื่นใดได้ทุกประเภท

(3) กู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้เช่นเดียวกับ REIT ทั่วไป โดยไม่จ�ากัดเพดานการกู้ยืม

(4) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ต. โดยให้แบบ 

filing และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 วันท�าการนับแต่วันที่ ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing และให้รายงานผลการขายต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน

ท�าการนับแต่วันปิดการเสนอขาย

ทัง้นี ้ก.ล.ต. มุง่หวังให้ตลาดทนุมส่ีวนส�าคญัทีช่่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถงึแหล่งทนุได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ เพือ่ช่วยเสรมิสภาพคล่องในการด�าเนนิ

ธุรกิจ โดยเปิดโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีศักยภาพในการวิเคราะห์และรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง ให้มีทางเลือกในการลงทุน

ที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์รองรับการจัดตั้งทรัสต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อผู้ลงทุนในวงจ�ากัด
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ทริสเรทติ้ง  เพ่ิมอันดับเครดิตของ นอร์ทอีส 

รับเบอร์ หรือ NER  เป็นระดับ "BBB-" จาก

เดิมท่ีระดับ "BB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 

"Stable" หรือ "คงที่" โดยคาดว่ายอดขายของ

บริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่

เหลอืของปี 2564  จะเตบิโตอย่างแขง็แกร่งต่อ

ไปทีร่ะดับ 44% และอตัราก�าไรขัน้ต้นของบริษัท

ในปี 2564 จะคงอยูท่ีร่ะดบัประมาณ 12%  จาก

การที่อุตสาหกรรมยานยนต์ค่อย ๆ ฟื้นตัวและ

ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มดีขึ้น

นายชวูทิย ์จงึธนสมบรูณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส 
รับเบอร ์จ�ากดั (มหาชน) หรอื NER 

ผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายยางแผ่นรม

ควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจ�าหน่ายไป

ยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้

ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า 

เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2564 บรษิทั ทริสเรทติง้ 

จ�ากดั เพิม่อนัดับเครดติองค์กรของ บรษิทัเป็น

ระดับ "BBB-" จากเดิมที่ระดับ "BB+" ด้วยแนว

โน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้

การเพิ่มอันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงผล

การด�าเนนิงานทีป่รบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่งของ

บริษัทตลอดจนความคาดหวังว่าอุตสาหกรรม

ยางธรรมชาติจะฟื้นตัวและการบริหารต้นทุน

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันเนื่องมาจากการ

ที่บริษัทมีการประหยัดต่อขนาดที่เพิ่มขึ้นจาก

การขยายโรงงาน นอกจากนี้ อันดับเครดิตยัง

สะท้อนถึงสถานะทางการตลาดของบริษัทใน

ฐานะที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางในธุรกิจ

ยางธรรมชาติของประเทศไทยและผลงานที่

ได้รับการยอมรับทั้งในด้านการผลิตและการ

จ�าหน่ายยางธรรมชาติอีกด้วย

ด้านประเด็นส�าคญัทีก่�าหนดอนัดบัเครดติ ทรสิ

เรทติ้งคาดว่ายอดขายของบริษัทจะเติบโต

อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหลือของปี 2564 

จากการที่อุตสาหกรรมยานยนต์ค่อย ๆ  ฟื้นตัว

และภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มดีขึ้น อย่างไร

ก็ตามอุปสงค์ในอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนว

โน้มที่จะเติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปีที่ลดลงใน

ระหว่างปี 2565-2566 เนื่องจากสภาวะความ

ไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานที่คลายตัวลง

ทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่ารายได้จากการด�าเนิน

งานรวมของบริษัทในปี 2564 จะเติบโตอย่าง

แข็งแกร่งต่อไปที่ระดับ 44% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันในปีก่อนและจะปรับตัวลดลงที่ระดับ 

6% ในปี 2565ก่อนที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นในอัตรา

ที่ช้าลงที่ระดับ 2% ในปี 2566

นอกจากนี้ทริสเรทติ้งยังคาดว่าอัตราก�าไรขั้น

ต้นของบริษัทจะคงอยู่ที่ระดับประมาณ 12% 

ในปี 2564และจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ10% ต่อปี

ในช่วงปี 2565-2566และคาดว่าอัตราส่วนก�าไร

ก่อนดอกเบีย้จ่ายภาษ ีค่าเสือ่มราคา และค่าตัด

จ�าหน่ายของบรษิทัจะอยูท่ี่ระดบัประมาณ10% 

ในปี 2564 และจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7%-8% 

ต่อปีในช่วงปี 2565-2566

ส�าหรับแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ 

"คงที่ " สะท้อนถึงความคาดหวังของทริส

เรทติ้งว่าบริษัทจะยังคงรักษาความสามารถ

ในการแข่งขันในธุรกิจยางธรรมชาติได้ต่อไป

โดยที่บริษัทจะรักษาสถานะสภาพคล่องและ

สร้างความแขง็แกร่งของงบดลุให้เพียงพอทีจ่ะ

รองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคา

ยางธรรมชาติได้

ทริสเรทติ้ง เพิ่มอันดับเครดิต NER เป็น "BBB-" 

จาก "BB+" จากผลการด�าเนินงาน

และจากอุตสาหกรรมที่เรื่มฟื้นตัวดีขึ้น
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อินไซด์ Business
ศุภาลัย สานต่อภารกิจ 

ส่งก�าลังใจพร้อมฝ่าวิกฤตโควิด-19 
ไปด้วยกัน

SVT ส่งต่อความห่วงใย 

ผนึกก�าลังสู้โควิด-19 ให้บริการเครื่องกาแฟสด

อัตโนมัติ SUNVENDING ฟรี แก่ สนอ. กทม.

“ SMD เริ่มซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก ”

“PRAPAT” มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

 ให้ รร.สตรีนนทบุรี สกัดโควิด-19
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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