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ECF มองคร่ึงปีหลัง ธุรกิจฟอร์มดีโตต่อเนื่อง เข้าสู่

ช่วงไฮซีซั่น รับอานิสงส์ค่าเงินบาทอ่อน เศรษฐกิจ

โลกฟื้น หนุนออเดอร์ส่งออกอเมริกา จีน อินเดีย พุ่ง 

เตรียมขยายก�าลังการผลิต เร่งเครื่องบริษัทย่อย ลุย

ขยายช่องทางจ�าหน่ายออนไลน์ ปั๊มยอดขายทั้งใน

และต่างประเทศ พร้อมรับรู้ก�าไรจากธุรกิจพลังงาน 

โรงไฟฟ้ามินบูต่อเนื่อง

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค 
จ�ากัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า ทิศทาง

ธรุกิจเฟอร์นเิจอร์ช่วงคร่ึงปีหลงั 2564 มแีนวโน้มการ

เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากเข้าสู่ช่วง ไฮซีซั่น

ธุรกิจ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้

บริษัทมีปริมาณออเดอร์ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ปรับตัว

เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับอานิสงส์จากสถานการณ์

ค่าเงินบาทอ่อนตัวด้วย

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัท

มุ่งเน้นขยายตลาดในประเทศ กระตุ้นยอดขายผ่าน

ช่องทางจ�าหน่ายใหม่  อาทิ ร้านโมเดิร์นเทรดชั้นน�า

ที่มีสาขาทั่วประเทศพร้อมกับแผนการขยายสาขาที่

เพ่ิมข้ึน อีกทั้งบริษัทมุ่งเน้นการขยายช่องทางการ

จ�าหน่ายผ่านออนไลน์ ล่าสุดเมื่อเดือน มิ.ย.ท่ีผ่าน

มา ได้จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั บรษิทั โซเมว่า พลาซ่า 

จ�ากัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประกอบธุรกิจออนไลน์แพลทฟอร์ม และคาดว่าจะ

สามารถเร่ิมด�าเนนิการจ�าหน่ายผ่านช่องทางดงักล่าว

ได้ในไตรมาส 4/64 ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางการ

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศ รวมถึงสร้างความหลาก

หลายของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้กับบริษัท

ขณะที่ตลาดต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมามีรายได้ที่

เพิ่มขึ้นมาจากการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นและ

สหรัฐอเมรกิาเป็นส�าคญั ส�าหรบัลกูค้าในประเทศอืน่ๆ 

อาทิ อินเดีย จีน โอกาสในการสั่งซื้อสินค้าเริ่มเข้ามา

อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในไตรมาส 3/64 คาดว่าจะ

มีค�าสั่งซื้อเข้ามามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้

บริษัทวางแผนเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อรองรับค�าสั่ง

ซื้อ  ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากยอดขายต่าง

ประเทศอยูท่ี่ 58% และในประเทศอยูท่ี ่42% นอกจาก

นี้ยังได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนตัว

ลงในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจด้วย

ด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ผ่านมารับรู้ส่วนแบ่ง

ก�าไรจากโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ขนาด 220 MW 

เมอืงมนิบู ประเทศเมยีนมาร์ โดยเข้าลงทนุในสดัส่วน

ร้อยละ 20 ส�าหรับเฟสแรก (50 MW จ�าหน่ายไฟฟ้า

เรียบร้อยแล้ว) ส�าหรับเฟส 2 3 และ 4 ที่อยู่ระหว่าง

การก่อสร้าง ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องแม้จะ

มีสัญญาณความล่าช้าเกิดขึ้นบ้างจากสถานการณ์ 

COVID-19 และการเมืองภายในเมียนมาร์ โดยคาด

ว่าการก่อสร้างจะเสรจ็ส้ินครบทัง้สีแ่ฟสภายในไม่เกนิ

สิ้นปี 2565 นี้

อย่างไรกต็าม บริษทัคาดว่าภายในปีนี ้จะยงัคงรกัษา

การเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 10-12% และรักษา

อตัราก�าไรสทุธใิห้อยูใ่นช่วงใกล้เคียงกนักบัปีก่อนภาย

ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และ

ยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรใน

ธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ECF ประเมิน H2/64 โตต่อเน่ือง 

รับอานิสงส์เศรษฐกิจโลกฟื้น ดีมานด์เพ่ิม 

หนุนออเดอร์ส่งออกเฟอร์นิเจอร์พุ่ง 

เตรียมขยายก�าลังการผลิต
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บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ส่งสัญญาณผลงาน 

Q2/2564 เติบโตแข็งแกร่ง อานิสงส์ไวรัสโควิด-19 

หนุนยอดผู้ใช้บริการพุ่งต่อเนื่อง ส่วนคร่ึงปีหลัง

แนวโน้มสดใสท้ังรายได้และก�าไร ด้าน “นายแพทย์

อ�านาจ เอื้ออารีมิตร” เดินหน้าสนับสนุนภาครัฐเพิ่ม

เตียงสนามภายในวัดโกรกกราก จ�านวน 200 เตียง 

รองรับผู้ป่วยโควิด พร้อมระบุจากการตรวจหาเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 และการเข้ารักษาของคนไข้ ช่วยหนุน

รายได้และก�าไรทั้งปีเติบโตแข็งแกร่ง มั่นใจรายได้ปีนี้

จะเติบโตตามเป้าไม่ต�่ากว่า 20 %

นายแพทยอ์�านาจ เอือ้อารมีติร กรรมการ
และผู้อ�านวยการโรงพยาบาล บริษัท 
เอกชัยการแพทย์ จ�ากัด (มหาชน) 
(EKH) ผู ้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน

ในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ

ด�าเนินงานไตรมาส 2/2564 ของบริษัทฯ คาดว่ามี

แนวโน้มเติบโตโดดเด่น เนื่องจากได้รับอานิสงส์จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ระลอก

ใหม่ ส่งผลให้มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 

จากจ�านวนผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ที่

เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโค

วิด-19 รวมถึงมีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญ โดยคาดว่าจะส่งผลต่อภาพรวมธุรกิจของบ

ริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลังที่มีโอกาสขยายตัวอย่างโดด

เด่นทั้งรายได้และก�าไร และผลักดันให้รายได้ปี 2564 

เตบิโตตามเป้าไมต่�่ากว่า20% จากงวดเดียวกนัปีก่อน

ได้อย่างแน่นอน

“จากการที่บริษัทฯ เดินหน้ารุกขยายเปิดบริการ

ตรวจเช้ือโควิด-19 อย่างเข้มข้น ประกอบกับการ

ให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ ยังสามารถ

เติบโตในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และมีผู้ป่วย OPD และ

ผู้ป่วย IPD เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็น

สัญญาณบวกต่อภาพรวมธุรกิจและผลการด�าเนิน

งานไตรมาส2/2564 และคร่ึงปีหลังของ EKH ที่จะ

เติบโตอย่างโดดเด่น ท�าให้เชื่อมั่นว่าจะท�าให้รายได้ป ี

2564 เติบโตไม่ต�่ากว่า 20% ตามเป้าที่ตั้งไว้ ” นาย

แพทย์อ�านาจกล่าว

อย่างไรกต็าม การตรวจหาเชือ้ไวรสัโควดิ-19 และเข้า

รับการรักษาในจังหวัดสมุทรสาครยังคงมีอยู่สูง โดย 

EKH ได้เพิ่มเตียงและขยายห้องเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ

จากเดมิ 142 เตียง เป็น 300 เตียงแล้วในปัจจบุนั แบ่ง

เป็นคนไข้โควิดมาใช้บริการ 240 ตียง และคนไข้ทั่วไป 

60 เตียง แต่ก็ยังประสบปัญหาเตียงไม่พอ ซึ่งล่าสุด 

EKH ได้สนับสนุนภาครัฐโดยเร่งเพิ่มจ�านวนเตียงใน

โรงพยาบาลสนาม ณ วัดโกรกกรากขนาด 200 เตียง 

เพือ่ให้บรกิารผูป่้วยโควดิ-19 ส�าหรบัอาการปานกลาง 

(สีเหลือง) อย่างทั่วถึง

EKH ม่ันใจงบ Q2/64 โตสวย 

ผู้ป่วยโควิด-ตรวจหาเชื้อเข้าใช้บริการเต็มพ้ืนท่ี 

พร้อมหนุนรัฐลุยเพ่ิมเตียงสนาม 200 เตียง 

รองรับผู้ป่วย
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นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จ�ากัด 
(มหาชน)  TTCL เปิดเผยว่า มคีวามยนิดทีีจ่ะแจ้งให้ทราบว่า TTCL 

VietnamCorporation Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศเวียดนาม โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทโครงการ : การจัดการระบบน�้าเสีย

ชื่อโครงการ : Biological Pond System for Nghi Son Refinery

เจ้าของโครงการ : Nghi Son Refinery and Petrochemical Limited 

Liability Company (NSRP)

มูลค่าโครงการ : 16.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 500 ล้านบาท)

ขอบเขตของงาน : การออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุ

อุปกรณ์, ติดตั้ง และทดสอบการ เดินเครื่อง

ที่ตั้งโครงการ : เขต Thanh Hoa ประเทศ เวียดนาม

ระยะเวลาโครงการ : ประมาณ 12 เดือน  

นายทกัษณิ ตนัตไิพจติร กรรมการผูจั้ดการ บริษทั ไฟรเ์ทรด
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) FTE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับใบสั่งซื้อ

และหนังสือสั่งจ้างส�าหรับงานโครงการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ว่าจ้าง บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จ�ากัด

โครงการ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ กรุงเทพ, ศูนย์กระจ�ายสินค้าองค์การเภสัชกรรม 

จ.ปทุมธ�านี,โรงงานผลิตแซนด์วิช ซีพี แรม จ.ชลบุรี

ขอบเขตงาน จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิง

2. ผู้ว่าจ้าง   บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

โครงการ SPRC ระยอง

ขอบเขตงาน จัดหาน�้ายาโฟมดับเพลิง

3. ผู้ว่าจ้าง  บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเมนท์ จ�ากัด

โครงการ เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ต เกาะสมุย, ภูเก็ต

ขอบเขตงาน จัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุเตือนไฟไหม้

4. ผู้ว่าจ้าง  บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จ�ากัด

โครงการ ปรับปรุงระบบสปริงเกอร์

ขอบเขตงาน จัดหาและติดตั้งระบบสปริงเกอร์

5. ผู้ว่าจ้าง  บริษัท ไพพ์ไลน์ จ�ากัด

โครงการ เทอร์มินอล 21 สาขาพระราม 3

ขอบเขตงาน จัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องครัวและห้องไฟฟ้า

6. ผู้ว่าจ้าง  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย

โครงการ จ้างเหมาบ�ารงุรักษาระบบป้องกนัเพลงิไหม้อตัโนมตั ิ23 สถานีไฟฟ้าแรงสงู

รวมมูลค่างานทั้งสิ้น 25,000,000.00 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

FTE ได้งาน 6 โครงการใหม่ 

รวมมูลค่า 25 ลบ.

TTCL คว้างานโครงการก่อสร้างใหม่

ในประเทศเวียดนาม มูลค่า 500 ลบ. 
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EFORL ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 2/64 สดใสรับ

อานสิงส์ส่งมอบเคร่ืองมอืทางการแพทย์ทีใ่ช้รกัษา

โรคโควิด-19 มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ฟากซีอีโอ 

“ปรชีา นนัท์นฤมติ” ระบเุดินหน้าสร้างผลประกอบ

การให้เติบโตอย่างยั่งยืน เตรียมน�าเข้า Oxygen 

High Flow เพ่ิม และชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน 

(Rapid Test) ของแบรนด์ดังระดับโลก ป้อนโรง

พยาบาล หนุนผลงานปี 64 โตเกินเป้าหมาย

นายปรีชา นันท์นฤมิต ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล 
เอม จ�ากัด  (มหาชน) หรือ EFORL 
ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 2/2564 คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

เนื่องจากมีการทยอยส่งมอบเครื่องมือทางแพทย์ 

ให้กับโรงพยาบาล โดยเฉพาะเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

กบัการรกัษาโควดิ-19 เช่น เครือ่งช่วยหายใจ เครือ่ง

มอนิเตอร์สัญญาณชีพผู้ป่วย (Patient Monitor) 

เครือ่ง Oxygen High Flow เครือ่งตรวจสมรรถภาพ

ปอดแบบ  Portable ฯลฯ  มีมูลค่ารวมกว่า 500 

ล้านบาท

“การที่บริษัทฯ ประกาศการเดินหน้ารุกเครื่องมือ

ทางการแพทย์ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคไวรสัโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการ

เคร่ืองมือทางการแพทย์มากข้ึน ท�าให้มีออเดอร์

เพิ่มข้ึนค่อนข้างมาก ขณะเดียวกันบริษัทฯเร่งใน

การน�าผลิตภณัฑ์ประเภทอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง อปุกรณ์ 

และเครื่องมือทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ เข้า

มาจ�าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นการน�าเข้ามาจ�าหน่ายเอง 

หรือร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งในประเทศ และต่าง

ประเทศ ซึ่งถือเป็นการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้ใน

อนาคต"

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร กล่าวอกีว่า ล่าสดุบรษิทัฯ

ได้เป็นผู้น�าเข้า Oxygen High Flow มาจ�าหน่าย

และอยู่ระหว่างการสั่งซื้อชุดตรวจโควิดแบบเร่ง

ด่วน (Rapid Test) ของแบรนด์ดังระดับโลกเพ่ือ

มาจ�าหน่ายให้กับโรงพยาบาลและร้านขายยา คาด

ว่าจะสามารถเริ่มจ�าหน่ายได้ภายในเดือนสิงหาคม

นี้  รวมทั้งยังเดินหน้าเข้าประมูลงานโรงพยาบาล

ภาครัฐและเอกชนในหลายโครงการ สนับสนุนให้

ปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่ม

ขึ้นได้จากปัจจุบันอยู่ท่ี 500 ล้านบาท ซ่ึงจะช่วย

สนับสนุนให้รายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นอกจากนี้้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา รับ

ทราบการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ดับบลิวซีไอ 

โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ WCIH ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย โดยบรษิทัถอืหุน้อยูจ่�านวน 101,849,993 หุน้ 

คิดเป็น 56% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออก

เสียง รวมเป็นเงินจ�านวน 1,018,499.93 บาท ซึ่ง

ภายหลังจากการขายหุ้น WCIH เรียบร้อยแล้วจะ

ท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีทิศทางที่ดีขึ้น 

ลดภาระผลขาดทุนและส�ารองต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในอดตี 

สร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้า มุ่งเน้นธุรกิจจ�าหน่าย

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจ

หลัก และเป็นธุรกิจที่บริษัทฯมีประสบการณ์ มี

ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับความจ�าเป็นและ

ความต้องการสูงมากในขณะนี้

EFORL ส่งซิกผลงาน Q2/64 แจ่ม!

ยอดขายเคร่ืองมือแพทย์ 

“Oxygen High Flow” หนุน  
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TACC พร้อมเสิร์ฟ “White Chocolate Mint” ในเซ

เว่นฯ พร้อมกนัทัว่ประเทศ ตัง้แต่ 15 ก.ค.64 เป็นต้น

ไป เครื่องดื่มใหม่ในโถกดที่ต้องลอง เพิ่มความ

สดชื่น และชาร์จพลังงาน จุดประกายความสุขใน

วันธรรมดาของคุณให้มีชีวิตชีวามากขึ้น สู้วิกฤติโค

วิด-19 ระลอกใหม่ ฟาก"ชัชชวี วัฒนสุข"ระบุ แนว

โน้มธุรกิจครึ่งปีหลังมีทิศทางดีขึ้น ใช้กลยุทธ์เพิ่ม

ยอดขายด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเครื่องด่ืม

ใหม่เข้าในเซเว่นฯ มั่นใจสนับสนุนผลงานปีนี้

นายชชัชวี วฒันสขุ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่า 

บรษัิทฯได้ออกผลติภณัฑ์ใหม่เป็นเครือ่งดืม่ “White 

Chocolate Mint” เพื่อน�าไปวางจ�าหน่ายในร้านเซ

เว่น อีเลฟเว่น (7-ELEVEN) พร้อมกันทั่วประเทศ 

ตั้งแต่ 15 ก.ค.64 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเย็น

ในโถกด (Jet Spray) มีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นอันเป็น

เอกลักษณ์ของมินต์ผสมผสานกับรสชาติที่หอม

หวานละมนุของไวท์ชอ็กโกแลต ท�าให้ได้เครือ่งดืม่ที่

มีรสชาติกลมกล่อม อร่อยอย่างลงตัว เหมาะส�าห

รับผูท้ีต้่องการความสดช่ืน ไม่จ�าเจ ช่วยจดุประกาย

ความสุขในวันธรรมดาให้มีชีวิตชีวามากขึ้น

"ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของ

โรคโควดิ-19 การมเีครือ่งดืม่ทีช่่วยเพิม่ความสดช่ืน 

ให้กับร่างกาย เปรียบเสมือนการชาร์จพลังงาน

ให้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่า ซึ่งเครื่องดื่มดังกล่าวจะใช้

นมผงจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแหล่งผลิตนม 

โดยมรีสชาติสมัผสัของนมเหมอืนดืม่นมสด คาดว่า

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกมานี้จะได้รับความสนใจจากผู้

บริโภคได้เป็นอย่างดี"

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อว่า การวาง

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน

ยอดขายในช่วงครึ่งปีหลังให้เติบโต และผลักดัน

ให้ภาพรวมท้ังปีเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดย

บรษัิทฯใช้กลยทุธ์ การเพิม่ยอดขายด้วยการพฒันา

ผลติภณัฑ์ ส่งเครือ่งดืม่ใหม่เข้าโถกดในเซเว่นฯ , All 

Café และการเพิ่มขนาดเป็นแก้ว 22 ออนซ์ ซึ่งในปี

นีจ้ะรบัรูร้ายได้เตม็ปี โดยได้มกีารวางแผนการตลาด

ร่วมกันกับเซเว่นฯ เพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมถึงใน

ช่องทาง Delivery Platform อีกทั้งจะมีการขยาย

ตลาดไปยังกลุ่ม Café Business ยังด�าเนินผลงาน

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปีนี้

ส�าหรับธุรกิจ "คาแรคเตอร ์" ล ่าสุดเมื่อเกิด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท�าให้

คนไทยจ�านวนมากท่ีนิยมเดนิทางไปท่องเท่ียวญ่ีปุน่ 

ไม่สามารถเดนิทางท่องเท่ียวไปญีปุ่น่ได้ ท�าให้ TACC 

ในฐานะพันธมิตรหลักทางธุรกิจ และทาง เซเว่

นอีเลฟเว่น น�า Rilakkuma ออกแคมเปญ I miss 

Japan โดยมีโปรดักส์สินค้าคาแรคเตอร์ เพื่อเอาใจ

ผู้บริโภคคนไทยได้หายคิดถึงประเทศญี่ปุ่น

โดยคาแรคเตอร์ Rilakkuma ได้ร่วมกับ เครื่องดื่ม

เย็นในโถกด (Jet Spray) และ All Café ในการท�า

แก้วใส่เครื่องดื่ม Rilakkuma สุดน่ารัก และยังมี

สินค้าพรีเมียมต่างๆ เช่น ถุงเบนโตะ ชุดชามบะหมี่ 

ขวดใส่ผงโรยข้าว สินค้า Non food และอื่นๆ อีก

มากมาย รวมทั้ง คาแรคเตอร์ Rilakkuma ยังได้

ขยายเข้าไปอยู่ในบริการ 7 Delivery Platform ซึ่ง

เป็น Platform ที่เติบโตในการร่วมแคมเปญโปรโม

ชั่นการสะสมอีกด้วย

TACC ลุยเสิร์ฟ 

“White Chocolate Mint” ในเซเว่นฯ 

ท่ัวประเทศ หนุนยอดขายคร่ึงปีหลัง 

ดันผลงานปีน้ีตามเป้า
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ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อก�าหนดขายคืน (REIT buy-back) ให้ครอบคลุมทั้งการลงทุนในสิทธิการ

เช่า (leasehold) ที่มีข้อตกลงในการบอกเลิกสัญญาภายในวันเวลาและตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า และการลงทุนในกรรมสิทธิ์ (freehold) ที่

มีข้อก�าหนดในการขายคืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องและเพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุน

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้ออกหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องอนัเนือ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถน�าอสังหาริมทรัพย์ของกจิการมาระ

ดมทนุผ่านทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REIT) โดยลงทุนในกรรมสิทธิ ์(freehold) ท่ีมข้ีอตกลงท่ีจะซ้ือทรพัย์สินคนืเพือ่รกัษาความเป็น

เจ้าของในทรัพย์สินเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นได้ หรือที่เรียกว่า REIT buy-back โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

เพ่ือเพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุนผ่าน REIT buy-back ก.ล.ต. จึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงการลงทุนในสิทธิการเช่า 

(leasehold) ด้วย โดยคู่สัญญาระหว่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แบบถือครองสิทธิการเช่า (ในฐานะผู้ให้เช่า) กับ REIT (ในฐานะผู้เช่า) สามารถท�า

ข้อตกลงให้สิทธิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการบอกเลิกสัญญาภายในวันเวลาและเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า และให้ REIT มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อ มีการ

ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าตามเงื่อนไข 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ REIT buy-back ที่ลงทุนใน leasehold จะเป็นไปในแนวทางเดียวกับการลงทุนใน freehold ได้แก่ การจัดตั้ง REIT buy-back รูป

แบบของข้อตกลงต่าง ๆ ข้อก�าหนดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และการจัดหาผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล โดยหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงแล้วจะมี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ก.ล.ต. มุ่งหวังให้ตลาดทุนมีส่วนช่วยเหลือกิจการที่ประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทางเลือก

ให้กับผู้ลงทุนในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพผ่าน REIT buy-back"

ก.ล.ต. เปิดทาง REIT buy-back ลงทุนสิทธิการเช่าได้ 

เพิ่มความยืดหยุ่นจากเดิมลงทุนในกรรมสิทธิ์เท่านั้น
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ก.ล.ต. เตรียมเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ในส่วนว่าด้วย

การก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เพื่อให้คณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการ

ก�ากับดูแลตลาดทุนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ 

และอ�านาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งมีความ

สอดคล้องกัน อันเป็นการส่งเสริมความร่วม

มือระหว่างหน่วยงานก�ากับดูแลภาคตลาด

การเงิน ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง

ในตลาดทุนที่รวดเร็วและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ศึกษาการแก้ไข 

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับหลัก

การตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ จึงเสนอ

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะ

กรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ตลาดทุน มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และ

อ�านาจหน้าที่ที่ชัดเจนและมีความสอดคล้อง

กัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

ก�ากับดูแลภาคตลาดการเงิน ซึ่งประกอบด้วย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ให้สามารถรองรับความ

เปลี่ยนแปลงในตลาดทุนที่รวดเร็วและปฏิบัติ

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ใน 3 ประเด็น ได้แก่

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยก�าหนดเพิม่เตมิให้เลขาธกิารคณะกรรมการ

ก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกิจประกนัภยั

เป็นกรรมการโดยต�าแหน่งในคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

(2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุน (ก.ต.ท.) โดยปรับปรุงคุณสมบัติ

และลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรง

คุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวให้สอดคล้อง

กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

(3) อ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โดยปรับปรุงถ้อยค�าในบทบัญญัติเพื่อให้มี

ความชัดเจนเกี่ยวกับอ�านาจคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ในการก�าหนดนโยบายและให้ความ

เห็นชอบแผนงานของ ก.ล.ต. รวมทั้งการออก

ระเบียบ ค�าสั่ง และข้อบังคับในเรื่องอื่น ๆ เช่น 

การจัดองค์กร การเงิน การจัดการทรัพย์สิน 

การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เกีย่วกบัการแก้ไขกฎหมายดงักล่าวไว้ท่ีเวบ็ไซต์ 

ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/

PB_Detail.aspx?SECID=733  และระบบกลาง

ทางกฎหมาย https://lawtest.egov.go.th  ผู้

ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิด

เหน็ได้ท่ีเวบ็ไซต์ หรอืทาง e-mail : tawatpon@

sec.or.th หรือ visuth@sec.or.th จนถึงวันที่ 

17 กันยายน 2564

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 

ในส่วนว่าด้วยการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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วิจัยกรุงศรีคาดการระบาดรอบล่าสุด

ฉุด GDP ลงจากประมาณการเดิม 0.8% ตาม

อุปสงค์ในประเทศที่ซบเซา ท่องเที่ยวฟื้นตัวช้า   

สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ได้เข้าสู่

กรณีเลวร้ายที่วิจัยกรุงศรีเคยคาดการณ์ไว้ครั้ง

ก่อน จึงได้ปรับขยับสถานการณ์การระบาดดัง

กล่าวมาเป็นกรณีฐานในการประมาณการครั้ง

ล่าสุด เนื่องจากจ�านวนผู้ติดเช้ือรายวันที่เร่ง

ข้ึนใกล้แตะระดับ 10,000 รายในช่วงต้นเดือน

กรกฎาคม นอกจากนี้ ภายใต้สมมติฐานการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระยะข้างหน้า

คาดว่าจะมีสาเหตุจากไวรัสสายพันธุ์เดลตาและ

เบตาเป็นหลัก ดังนั้น ข้อมูลรูปแบบการติดเชื้อ

จึงอ้างอิงจากประเทศอินเดีย แอฟริกาใต้ และ

องักฤษ กอปรกบัมาตรการลอ็คดาวน์ในบางพืน้ที่

ของไทยในช่วงเดอืนกรกฎาคมคาดว่าจะมผีลกระ

ทบราว 70% ของช่วงที่มีมาตรการล็อคดาวน์ใน

เดือนเมษายน 2563 แบบจ�าลองชี้ว่าจ�านวนผู้

ติดเชื้อรายใหม่อาจเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 รายต่อ

วันได้ภายในต้นเดือนสิงหาคม ขณะที่สมมติฐาน

ด้านการฉดีวคัซนีของไทย คาดอัตราการฉดีเฉล่ีย

อยู่ที่ 250,000 โดสต่อวันในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

ท�าให้เมื่อถึงสิ้นปีจะมีจ�านวนวัคซีนฉีดแล้วราว 

55 ล้านโดส ซึ่งอาจช่วยลดจ�านวนผู้ติดเชื้อราย

ใหม่ในแต่ละวันได้บ้างโดยเฉพาะหลังจากเดือน

กันยายน อย่างไรก็ดี ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ

ของวคัซีนเป็นส�าคัญทีจ่ะช่วยลดจ�านวนผู้ติดเช้ือ

รายวัน (สมมติฐานประสิทธิภาพของวัคซีนอยู่ที่ 

60%) ในกรณีฐานดังกล่าวนี้ คาดว่าจ�านวนผู้ติด

เชื้อใหม่รายวันจะลดลงมาต�่ากว่า 1,000 ภายใน

เดือนพฤศจิกายน

วิจัยกรุงศรีปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2564 ลง 

0.8% เหลือขยายตัว 1.2% จากผลกระทบของ

การระบาดของ COVID-19 ท่ีรนุแรงและยาวนาน

กว่าคาด ท่ามกลางมาตรการช่วยเหลอืทีค่่อนข้าง

จ�ากดั โดยมผีลเชงิบวกอยู่บ้างจากภาคส่งออกที่

เติบโตแข็งแกร่ง

จ�านวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศทวีเพิ่มขึ้นจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลตา กอปร

กับความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน 

และการฉีดวัคซีนที่ยังมีความล่าช้า ชี้ว่าการ

ด�าเนินมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มข้นอาจ

ด�าเนินต่อไปจนถึงเดือนตุลาคม จึงคาดว่าผลก

ระทบเชงิลบโดยรวมท่ีเกดิจากการหยดุชะงกัของ

อุปทาน การลดลงของอุปสงค์ และกิจกรรมการ

ท่องเทีย่วอ่อนแอลง ฉุดการเติบโตของ GDP ของ

ไทยในปีนี้ลดลง 2.0% อย่างไรก็ตาม คาดว่าการ

ส่งออกที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนการเติบโตของ 

GDP ปีนีบ้วกข้ึน 0.6% ส�าหรบัการออกมาตรการ

เยยีวยาจากภาครัฐทีค่าดว่าจะมเีพิม่เติมวงเงนิ 1 

แสนล้านบาทในปีนี้ น่าจะสามารถช่วยเพิ่มการ

เติบโตของ GDP ได้อีก 0.6% แต่มาตรการทั้ง

ทางการคลังและการเงินอาจมีผลบวกค่อนข้าง

จ�ากัดเมื่อเทียบกับขนาดของผลกระทบจากการ

ระบาดรอบนี้และขนาดของมาตรการที่ด�าเนิน

การในอดตีทีผ่่านมา ผลกระทบสุทธิต่อการเติบโต

ของ GDP ของไทยรวมแล้วจะลดลงจากคาด

การณ์เดิม 0.8% ท�าให้ประมาณการอัตราการ

ขยายของเศรษฐกิจในปี 2564 เหลือเติบโตเพียง 

1.2% จากเดิมครั้งก่อนคาดไว้ที่ 2.0% 

วิจัยกรุงศรีประเมินการฟื้นตัวในรูปแบบตัว "K" 

จะปรากฎชัดข้ึน โดยภาคท่องเที่ยวจะยังฟื้นตัว

ได้ช้าแม้จะสามารถเริม่โครงการภูเกต็แซนด์บอก

ซ์ได้ แต่การระบาดทีรุ่นแรงและยาวนานเกนิคาด 

ท�าให้จ�านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติในปีนีค้าดว่า

จะมเีพียง 0.21 ล้านคน (เดมิคาด 0.33 ล้านคน) 

ด้านตลาดแรงงานทีอ่่อนแอ หนีภ้าคครัวเรือนใน

ระดบัสูงและรายได้ทีล่ดลง รวมถงึมาตรการพยุง

เศรษฐกิจที่มีจ�ากัด การบริโภคภาคเอกชนในปีนี้

อาจมีแนวโน้มเติบโตชะลอลงเหลือ 1.1% (เดิม 

1.8%) ส่วนในแง่บวก อานสิงส์จากการฟ้ืนตวัของ

เศรษฐกจิโลกและการกลบัมาเปิดด�าเนินการของ

กจิกรรมเศรษฐกจิในกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว ช่วย

หนนุให้การขยายตัวของภาคส่งออกของไทยในปี

นีเ้ติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยคาดว่าจะขยายตวั

ได้ถงึ 15% (ฐานตัวเลขของ ธปท) จากเดมิคาด

โต 9.5% แนวโน้มการส่งออกทีเ่พิม่สูงขึน้นีจ้ะช่วย

บรรเทาผลกระทบต่อการผลิตภาคอตุสาหกรรม

และการลงทนุภาคเอกชนในปีนีไ้ด้บ้าง

วิจัยกรุงศรี หั่น GDP ปี64 เหลือโต 1.2% จากเดิมคาด 2.0%  

หลังสถานการณ์การระบาดเลวร้ายลง แต่ส่งออกยังพยุง 
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ด้านเศรษฐกจิโลก การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกยงั

จ�าเป็นต้องได้รับแรงหนุนจากมาตรการทางการ

เงินผ่อนคลายต่อไป เงินเฟ้อสหรัฐฯพุ่งโดยคาด

ว่าเกิดจากปัจจยัชัว่คราว ขณะท่ีแถลงการณ์เฟด

สะท้อนการไม่เร่งรีบถอนการผ่อนคลายทางการ

เงิน ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 

5.4% YoY สูงสุดในรอบ 13 ปีและสูงกว่าที่นัก

วิเคราะห์คาด ขณะท่ียอดค้าปลีกเติบโตต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 12 ส่วนในเดือนกรกฎาคมดัชนีการ

ผลิตของเฟดสาขานิวยอร์กแตะระดับสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ที่ 43.0 ล่าสุดจ�านวนผู้ยื่นขอรับ

สิทธิสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุด

วันที่ 10 กรกฎาคม ลดลงสู่ระดับต�่าสุดนับตั้งแต่

เดือนมีนาคม 2563 ที่ 3.6 แสนราย

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯสะท้อนสัญญาณบวกต่อ

เนื่อง ส่วนการฟื้นตัวในระยะต่อไปยังมีปัจจัย

หนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม 

ล่าสุด ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้พยายามผลัก

ดันแผนการจัดสรรงบประมาณมูลค่า 3.5 ล้าน

ล้านดอลลาร์เพื่อใช้จ่ายทางด้านสาธารณสุข 

สวัสดิการสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาจเลือก

ใช้แนวทางการจัดท�างบประมาณแบบ Budget 

reconciliation ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องอาศัยการ

สนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน ขณะที่ประธาน

เฟดระบวุ่าการฟ้ืนตัวในขณะนียั้งห่างไกลจากเป้า

หมายระยะยาวของเฟด อัตราเงินเฟ้อซึ่งเพิ่มเร็ว

กว่าคาดเกดิจากปัจจยัชัว่คราวทัง้จากฐานต�า่ในปี

ก่อนและการผลิตบางสาขาที่มีข้อจ�ากัดในการก

ลบัมาเปิดด�าเนนิการ ส่วนตลาดแรงงานยงัอยู่ใน

ระดับต�่ากว่าการจ้างงานสูงสุด จึงเร็วเกินไปที่จะ

ถอนมาตรการ QE และยืนยันว่าจะไม่เร่งปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย วิจัยกรุงศรีคาดว่าอัตรา

เงินเฟ้อจะปรับลดลงในช่วงปลายปีเมื่อกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคบริการกลับมา

ด�าเนนิการได้อย่างเต็มที ่ขณะทีแ่รงงานบางส่วน

จะทยอยกลับสู่ตลาดแรงงานหลังมาตรการจ่าย

เงินชดเชยการว่างงานสิ้นสุดในเดือนกันยายน

ธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับลดประมาณการ

เศรษฐกิจปีนี้  และส่งสัญญาณคงดอกเบี้ย

ติดลบอย่างน้อยจนถึงปี 2566 ธนาคารกลาง

ญี่ปุ่น (BOJ) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและ

มาตรการ QE รวมทัง้มาตรการควบคมุเส้นอตัรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลต่อไป นอกจาก

นี้ ยังได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตของ 

GDP ปี 2564 ลงสู่ 3.8% (จากเดิม 4% เมื่อ

เดือนเมษายน 2564) พร้อมกบัปรบัเพ่ิมประมาณ

การอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในปี 2564 เป็น 0.6% 

(จากเดมิ 0.1%) การปรบัประมาณการเศรษฐกจิ

ของ BOJ สะท้อนปัจจัยลบจากการประกาศ

ภาวะฉุกเฉินครั้งล่าสุดในพื้นที่กรุงโตเกียวและ

จังหวัดโอกินาวาจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564 

ภายหลังจากญี่ปุ่นต้องเผชิญกับการแพร่ระบาด

ของไวรัสสายพันธุ์เดลตา ล่าสุดจ�านวนผู้ติดเชื้อ

รายใหม่ต่อวันในกรุงโตเกียวแตะระดับ 1,308 

รายสูงสุดในรอบ 6 เดือน วิจัยกรุงศรีประเมิน

ว่าการแพร่ระบาดรวมถงึมาตรการควบคมุทีเ่ข้ม

งวดมากขึน้อาจกระทบเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 

3/2564 ส่งผลให้การฟ้ืนตัวล่าช้ากว่ากลุม่ประเทศ

ชัน้น�า นอกจากนี ้BOJ ได้คาดการณ์อัตราเงนิเฟ้อ

ในปี 2566 ที ่1.0% ต�า่กว่าเป้าหมาย บ่งชีว่้า BOJ 

จะยังคงอัตราดอกเบี้ยติดลบต่อไปอย่างน้อยอีก

สองปีข้างหน้า

GDP จีนไตรมาส 2/2564 ชะลอตัว

จากต้นปี คาดธนาคารกลาง

จีนอาจจ�าเป็นต้องคง

อัตราดอกเบี้ย

ต�่าต่อไป GDP ไตรมาส 2/2564 ขยายตัว 7.9% 

YoY ชะลอจากไตรมาส 1/2564 ที่เติบโต 18.3% 

โดยการขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม 

(8.9% YoY) ยอดค้าปลีก (13.9%) และการ

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (16.0%) ในไตรมาส 

2/2564 ต่างชะลอตัวจากไตรมาสก่อนทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม การส่งออกในเดือนมิถุนายนเพิ่ม

ขึ้น 32.2% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 12 ขณะ

ทีอ่ตัราการว่างงานทรงตวัที ่5.0% ต�า่สดุในรอบ 

2 ปี

การเติบโตของเศรษฐกิจจีนชะลอลงจากต้น

ปี ทางการได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

เติมโดยการออกพันธบัตรเพื่อการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งในเดือน

พฤษภาคมแตะระดับ 8.75 แสนล้านหยวนสูงสุด

นบัตัง้แต่เดอืนกนัยายน 2563 ส่วนธนาคารกลาง

จนี (PBOC) ได้ปรบัลดสดัส่วนการกันส�ารองของ

ธนาคารพาณิชย์ (RRR) เพื่อหนุนการปล่อยสิน

เชือ่ คาดว่า PBOC จะคงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้

ในระดบัต�า่และใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อไป

เพื่อบรรเทาการชะลอตัวและสนับสนุนการฟื้น

ตัวของภาคเศรษฐกิจจริง

วิจัยกรุงศรี หั่น GDP ปี64 เหลือโต 1.2% จากเดิมคาด 2.0%  

หลังสถานการณ์การระบาดเลวร้ายลง แต่ส่งออกยังพยุง 
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อินไซด์ Business
EPG ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 

มอบอาหารกล่องให้บุคลากรทางการแพทย์ 
เติมพลังใจให้นักรบเสื้อกาวน์

TWPC มอบเตียงผู้ป่วยโควิด-19 
ให้กับโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง

“RBF” มอบ Infusion pump 
ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด รพ.พระมงกุฎเกล้า 

APP ลุยแจกถุงยังชีพ 
บรรเทาพิษโควิด-19
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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