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บริษัท วีจีไอ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
วีจีไอ ผู้ให้บริการ Offline-to-Online (“O2O”) 

โซลชูัน่ส์ชัน้น�า ผ่านบรษิทัในเครอื บเีอสเอส โฮลดิง้ส์ 

จ�ากัด (ภายใต้ชือ่ “Rabbit”) เข้าลงทุน 51% ในบริษทั 

แฟนสลิง้ค์ คอมมนูเิคชัน่ จ�ากดั (ภายใต้ช่ือ “Pando”) 

ผู้น�าเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซชั้นน�า

ของจนี ซึง่จะช่วยขยายขดีความสามารถของ VGI ใน

การสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ๆ ให้กับแพลตฟอร์ม

หลักอย่าง ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการช�าระเงิน 

และธรุกจิโลจสิติกส์ โดยการเพ่ิมธรุกจิอคีอมเมร์ิซเข้า

มาเสริมทัพในครั้งนี้

จากการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซที่ผ่านมาอย่าง

ก้าวกระโดด ท�าให้วีจไีอเลง็เหน็โอกาสทางธรุกจิในการ

ขยายแพลตฟอร์มไปยังธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เห็นได้จาก

มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในปี 2020 มีการเติบโตสูงขึ้น

ถึง 81% เมื่อเทียบกับปี 2019 นอกจากนี้ ยังพบว่า

มสิีนค้าท่ีเข้ามายงัตลาดอมีาร์เก็ตเพลสเพิม่สงูขึน้ถึง 

32% ซึ่งแบ่งเป็นร้านค้าในประเทศ 37% และร้านค้า

จากต่างประเทศ 63% โดยเฉพาะร้านค้าจากประเทศ

จีนได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากด้วย

ราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง Pando จึงถือเป็นตัวแปรส�าคัญ

ที่ช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมความสามารถหลักให้

กับภาพรวมทางธุรกิจของวีจีไอ ด้วยศักยภาพจาก

แพลตฟอร์มธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งออนไลน์

ออฟไลน์ อาทิ การช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สิน

เชื่อดิจิทัล แพลตฟอร์มอินชัวร์เทค รวมไปถึงระบบ

ฐานข้อมูล Loyalty Program เป็นต้น โดยก้าวต่อ

ไปของแผนธุรกิจคือการสร้างระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซ 

นอกเหนือจากนี้ Pando ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก

บริการขนส่งสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Kerry 

Express หนึง่ในแพลตฟอร์มธรุกิจโลจสิติกส์ของ VGI 

ได้อีกด้วย

คณุเนลสัน เหลยีง กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บรษัิท 

วีจีไอ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเข้าร่วมเป็น

พาร์ทเนอร์กันในครั้งนี้เป็นโอกาสส�าคัญส�าหรับทั้ง

สองธุรกิจ โดย VGI ท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน Pando 

ผ่านการบรกิารโซลูชัน่ส์ทางการตลาดทีค่รบวงจรและ

มีศักยภาพ นอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรกับ Pando 

เป็นการเปิดโอกาสในการสร้าง Synergy ร่วมกัน

แบบข้ามสายแพลตฟอร์มธุรกิจ อีกทั้งท�าให้บริษัทฯ 

สามารถจดัหาผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพให้กบัฐานลกูค้า

ของแรบบทิได้ในราคาทีเ่หมาะสม พร้อมทัง้เพิม่มลูค่า

ให้กับการบริการต่างๆ ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

บริการสะสมคะแนน บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง และ

ประกันที่ครอบคลุมส�าหรับทุกการซื้อได้อย่างไร้รอย

ต่อไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์”

Pando ก่อตั้งข้ึนในปี 2560 โดยผู ้ประกอบการ

อีคอมเมิร์ซและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 

คุณแฟรงก์ กัว ซึ่งบริษัทใช้เพียงเวลาส้ันๆ ในการ

สร้างชือ่เสียงจนกลายเป็นผูน้�าด้านการน�าเข้าแบรนด์

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกจากจีนสู่ผู้บริโภคชาว

ไทย อย่างเช่น Xiaomi, Amazfit, Haier และแบรนด์

อื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้บริษัทยังได้ออกแบรนด์

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับพรีเมียมให้กับผู้บริโภค 

ซึ่งผลิตภัณฑ์มีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึง

ฮาร์ดแวร์ในครัวเรือน ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Pando 

Selection”

Pando ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและแมชชีนเลิร์น

นิง เพื่อให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีก�าลังได้รับ

ความนยิมและมแีนวโน้มเป็นทีต้่องการของตลาด ซึง่

มช่ีองทางการจดัจ�าหน่ายหลกั ได้แก่ Marketplaces 

ทั้งหมด และแพลตฟอร์มแบบ B2B2C ยิ่งไปกว่านั้น

ยังสามารถพบได้ในห้างสรรพสินค้าช้ันน�าทีร่วมสนิค้า

เกี่ยวกับของใช้ในบ้านได้ทั่วประเทศ

คุณแฟรงก์ กัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Pando 

กล่าวว่า “พวกเรารู้สึกต่ืนเต้นมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครวัของวจีีไอ และได้ท�างานอย่างใกล้ชิดกับ 

Rabbit ซึง่เป็นบรษิทัทีม่บีรกิารทีน่่าสนใจมากมาย ซึง่

รวมถงึการเปิดตัวแอปพลเิคชัน่มอืถอืทีป่ระกอบด้วย

คุณสมบัติต่างๆ เช่น การสตรีมสด การประมูล การ

ค้าทางโซเชียล ฯลฯ ทั้งนี้เราเชื่อว่าด้วยการสนับสนุน

ของเครือข่ายสื่อโดย VGI และระบบนิเวศทางธุรกิจ

ของ Rabbit จะท�าให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่ง

ใหญ่สู่ผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

VGI จับมือ Fanslink กางปีก

ต่อยอด e-Commerce 

สร้างโอกาสแก่ทุกธุรกิจใน O2O อิโคซิสเต็ม
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'บมจ. พริมา มารีน' หรือ (PRM) ประเมินผลงาน

ครึ่งปีแรกเน้นเรื่องปรับพอร์ตธุรกิจรวดเร็วทัน

สถานการณ์ สะท้อนขีดความสามารถการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง สามารถปรับตัวได้ทุกสภาวะ

ตลาด จากการที่มีเรือหลากหลายประเภทในกอง

เรอื แถมรับปัจจยับวกจากการเป็นพนัธมติรเชงิกล

ยทุธ์กบักลุม่ไทยออยล์ หลงัเริม่รบัรูร้ายได้จากการ

ให้บรกิารเรอื VLCC แล้ว มัน่ใจทัง้ปีขยายตวัได้ตาม

แผน  

นำยวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อ�ำนวยกำร
สำยงำนกำรเงินและบัญชี บริษัท 
พริมำ มำรีน จ�ำกดั (มหำชน)("PRM") 
ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

และปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้ในช่วงครึ่งปีแรกที่

ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญความท้าทายจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 อย่างไรกต็าม 

ด้วยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ

การด�าเนินธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนาน รวมถึงกอง

เรือที่มีความหลากหลาย ท�าให้ PRM วางแผน

บรหิารจดัการได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรบัตวัจาก

ผลกระทบของ COVID-19 ได้ทันเวลา 

ทั้งนี้ จากการประเมินผลการด�าเนินงานในช่วง

ครึ่งปีแรกของปีนี้ ในเบื้องต้นคาดว่ารายได้รวม

จะเข้าเป้าตามแผนที่วางไว้ ซ่ึงมาจากจุดแข็งของ 

PRM ที่มีพอร์ตกองเรือท่ีมีความหลากหลายของ

ประเภทเรือ จึงสามารถบริหารความเส่ียงจาก

ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ

สามารถในการปรับตัวของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง

ภายในประเทศ ท่ีบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการรักษาอัตรา

การใช้เรือให้อยู่ในระดับสูงเพื่อเลี่ยงค่าใช้จ่าย Idle 

Cost ขณะเรือจอด 

ขณะเดยีวกนั PRM ยงัรบัรูร้ายได้จากกลุม่ธรุกจิเรอื

ขนส่งระหว่างประเทศที่ให้บริการเรือขนส่งขนาด

ใหญ่ (VLCC) ขนาดบรรทุกมากกว่า 300,000 DWT 

ที่เริ่มให้บริการแก่กลุ่มไทยออยล์ ซึ่งเป็นพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์ของ PRM ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม

ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลดีต่อการด�าเนินงานในช่วงครึ่ง

ปีแรกอีกด้วย ในขณะที่ครึ่งปีหลัง ยังมองว่ากลุ่ม

ธุรกิจเรือ Offshore Support จะปรับตัวดีขึ้น

สอดคล้องกบัสถานการณ์ของธรุกิจการส�ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยที่มีกิจกรรมมากขึ้น 

"แม้ครึ่งปีแรกจะมีความผันผวนและความไม่นอน

สูง จากปัจจัยการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่

ด้วยการบริหารจัดการที่ดีซึ่งเกิดจากทีมงานที่มี

ประสบการณ์และความเชีย่วชาญจงึสามารถรบัมอื

ความเสีย่งได้ด ีโดยปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ของตลาดอย่างทันท่วงที เพ่ือให้

มัน่ใจได้ว่าผลการด�าเนนิงานจะเตบิโตตามแผนงาน

ที่วางไว้" นายวิริทธิ์พล กล่าว 

PRM ประเมินฟอร์มคร่ึงปีแรก

ปรับตัวเย่ียม ผลกระทบจาก COVID-19 น้อย
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บรษัิท บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) ผูน้�าด้านพลงังานที่

หลากหลายในระดบันานาชาติ รายงานมติทีป่ระชุม

คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 

2564 เรื่องการปรับรายละเอียดการออกหุ้นเพ่ิม

ทุน (แทนมติเดิม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต

และการอนุญาตให้เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่

จะซือ้หุน้ทีอ่อกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือรองรบัใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และ

ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) ที่จ�านวนหุ้นทั้งหมดท่ีส�ารอง

ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

(Warrant) ทุกรุ่นของบริษัทรวมกันไม่เกินร้อยละ 

50 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัท

จากมติคณะกรรมการบริษัทรายละเอียดใหม่

ของการออกหุ้นเพิ่มทุน คือ เพ่ิมทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ จ�านวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 

5,074,581,515 บาท เป็นจ�านวน 10,149,163,028 

บาท ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเพิ่มทุนใน

อัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน หรือจ�านวน

ไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ท่ี

ราคาหุ้นละ 5 บาท โดยจะไม่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนี้

แก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ มหีน้าทีต่ามกฎหมาย

ต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่

ออกใหม่เกินสิทธิของตนได้ (Oversubscription) 

ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้

จะได้รบัใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบ

รษัิทฯ 2 รุน่คือ BANPU-W4 และ BANPU-W5 ชนดิ

ระบชุือ่ผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได้ ในอตัราส่วน 1 หุน้

สามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิของ

แต่ละรุ่น โดยมีราคาใช้สิทธิในแต่ละรุ่นที่ 5 บาทต่อ

หุน้ และ 7.5 บาทต่อหุน้ ตามล�าดบั และจะมกีารน�า 

BANPU-W4 และ BANPU-W5 เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับการ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 1,691,527,171 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้

แก่ผู้ถอืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัส่วนการถอืหุน้ ใน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท

• จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะ

ซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 4 (BANPU-W4) 

จ�านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่

ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิ BANPU-W4 เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น 

• จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (BANPU-W5) 

จ�านวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่

ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิ BANPU-W5 เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น

BANPU ปรับแผนเพ่ิมทุน 

โดยปรับอัตราส่วนหุ้นเพ่ิมทุน

เป็น 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน 
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นำงสมฤดี ชัยมงคล ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท บ้ำนป ูจ�ำกัด (มหำชน) กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไตร่ตรองการ

ปรับรายละเอียดการออกหุ้นเพิ่มทุนอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ควบคู่ไปกับการค�านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้

ถือหุ้นเป็นส�าคัญ โดยการปรับอัตราส่วนหุ้นเพิ่มทุนเป็น 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน พร้อมกับมอบใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 2 รุ่นคือ 

BANPU-W4 และ BANPU-W5 ซึ่งนับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือหุ้น เนื่องจากระยะเวลาการแปลงสภาพใบส�าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นที่สั้นลง พร้อมกันนี้ผู้

ถอืหุน้ยงัได้รบัผลประโยชน์ด้านต้นทนุในการแปลงใบส�าคญัแสดงสทิธเิป็นหุน้ท่ีต�า่ลง ทัง้นี ้เงนิทีไ่ด้รบัจากการเพิม่ทุน บ้านปจูะน�าไปลงทนุเพือ่สร้างระบบนเิวศ

ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีสม�่าเสมอในระยะ

ยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว

บ้านปูจะน�าเสนอมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary General Meeting: EGM) ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2564 ให้พิจารณา

อนุมัติ ในจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบ้านปูที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องถือครองหุ้นบ้านปูให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้น

เครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยมีระยะการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 6-17 กันยายน 2564

การวางแผนกลยทุธ์การจดัสรรเงนิลงทนุในครัง้นีเ้ป็นไปเพือ่การสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืทีส่อดคล้องกบัเทรนด์พลงังานโลกและหลกั ESG ซึง่ค�านงึถึงประเด็น

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ของ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่ง

พลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการ

มี EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2568

BANPU ปรับแผนเพ่ิมทุน 

โดยปรับอัตราส่วนหุ้นเพ่ิมทุน

เป็น 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน 
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บมจ. อกริเพียว โฮลด้ิงส์ (APURE) เดินเกมรุก 

เจาะตลาดวอลมาร์ท (Walmart) บริษัทค้าปลีก

ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ และตลาดในยุโรป เร่งสยาย

ปีกเพิ่มก�าลังการผลิตขนาด 15 ออนซ์ หวังรองรับ

ความต้องการสินค้ากลุ่มวอลมาร์ททั่วโลก พร้อม

ประกาศตั้งเป้า 3 ปี (2564-2566) รายได้เติบโต

นิวไฮเฉลี่ย 30-40% ต่อปี ส่งซิก Q4/64 เตรียมปิ

ลดีลลูกค้ารายใหม่

นำยสเุรศพล จึงรุ่งเรืองกจิ ประธำน
กรรมกำร บรษิทั อกริเพียว โฮลดิง้ส์ 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ APURE ผู้ส่ง

ออกข้าวโพดหวานแปรรูปคุณภาพสูง เปิดเผยว่า 

บรษิทัฯตัง้เป้ารายได้ 3 ปี (64-66 ) ต่อจากนีเ้ตบิโต

ไม่ต�า่กว่า 30-40% ต่อปี หลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าไป

ท�าการตลาดในประเทศสหรัฐเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่าน

มา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค 

เนื่องจากรสชาติของข้าวโพดไทยมีเอกลักษณ์และ

มคีวามแตกต่าง ส่งผลให้บริษัทฯได้รบัค�าส่ังซือ้(ออ

เดอร์)ใหม่จากวอลมาร์ท (Walmart) ซึง่เป็นบรษัิท

ค้าปลีกขนาดใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้า

มาสูงถึง 4,400 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี โดยในเบื้อง

ต้นบริษัทฯ ส่งสินค้าดังกล่าวได้จ�านวน 1,400 ตู้

คอนเทนเนอร์ต่อปี ตามก�าลังผลิตในปัจจุบัน

จากประเด็นดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯจึงมีแผนเพิ่ม

ก�าลังการผลิตในการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป ใน

รปูแบบกระป๋องขนาด 15 ออนซ์ ภายใต้งบลงลทุน 

50 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 

4/2564 เพื่อท่ีจะรองรับค�าส่ังซ้ือท่ีเข้ามาเพิ่มเติม 

ซึ่งท�าให้บริษัทฯก�าลังการผลิตเพิ่มอีก 2,000 ตู้

คอนเทนเนอร์ต่อปี จากปัจจุบันบริษัทฯ ก�าลังการ

ผลติอยูท่ี่2,000 ตูค้อนเทนเนอร์ ท�าให้ในอนาคตจะ

มีศักยภาพรองรับได้สูงถึง 4,000 ตู้คอนเทนเนอร์

ต่อปี

ทั้งนี้ยอมรับว่า หลังจากท่ีบริษัทฯสามารถเจาะ

ตลาดวอลมาร์ท (Walmart) ที่สหรัฐฯได้ ส่งผลให้ 

ในปัจจุบันบริษัทฯได้มีโอกาสรับเลือกเป็นหนึ่งใน

บริษัทผู้ประกอบการส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูป 

อาทิ ข้าวโพดหวานเมล็ดบรรจุกระป๋อง ข้าวโพด

หวานครีมบรรจุกระป๋อง ข้าวโพดหวานบรรจุถุง

สุญญากาศ ข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง เพื่อ

จ�าหน่ายเพิม่เตมิในวอลมาร์ท (Walmart) ท่ีมสีาขา

กระจายอยู่หลายประเทศทั่วโลกในอนาคตอีกด้วย 

ขณะเดียวกันบริษัทฯยังส่งออเดอร์ให้กลุ่มลูกค้ารา

ยอื่นๆในสหรัฐฯอีกกว่า 400– 500 ตู้คอนเทนเนอร์

ต่อปีเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีลูกค้ากลุ่มสหภาพยุโรป 

(EU) ท่ียงัคงมีดมีานด์เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยจะ

เหน็จากยอดออเดอร์ในปีนี ้ท่ีมเีข้ามาแล้วกว่า 500 

ตู้คอนเทนเนอร์ จากปีก่อนท่ีส่งออกไปEU เพียง 

40-50 ตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น

APURE ต้ังเป้า 3 ปี 

ยอดรายโตนิวไฮ 30-40% ต่อปี 

ส่งซิก Q4/64 จ่อปิดดีลลูกค้ารายใหม่
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“หลงัจากบริษทัฯชนะดกีารเกบ็ภาษีทุม่ตลาดส่งผล

ให้บรษิทัฯเสยีภาษนี�าเข้าสนิค้าไปจ�าหน่าย ในยโุรป 

ลดลงเหลอื 3 % จากเดมิที ่13 % ซึง่ปัจจบุนับรษัิท

อื่นๆในประเทศไทยยังคงต้องเสียภาษีน�าเข้า 13 % 

นัน้หมายความว่า ประสิทธิภาพในการแข่งขนัของบ

รษิทัฯสงูขึน้ในการส่งออกตลาดยโุรป ซึง่เป็นตลาด

ใหญ่ มีการบริโภคข้าวโพดสูง”

นายสุเรศพล ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในช่วงที่

ผ่านมา บริษทัฯได้มกีารปรบักลยทุธ์โครงสร้างทาง

ธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องระยะสัญญาในการซื้อขาย

และส่งมอบ บริษัทฯได้มีการปรับระยะเวลาการท�า

สัญญากับลูกค้าเป็นระยะเวลา 6-12 เดือน จาก

เดมิทีเ่ป็นสญัญาระยะยาว 2-3 ปี ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนั

ความเสีย่งด้านการปรบัราคาสนิค้าตามต้นทนุ รวม

ถึงจัดเป็นการช่วยบริหารต้นทุนการขนส่ง และยัง

เป็นการป้องกันความผันผวนจากค่าเงิน

ส�าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

จะท�าการป้องกันความเสี่ยงด้านค่าเงิน ในแต่ระยะ

เวลาที่แตกต่างกัน ให้มีความเหมาะสมที่กรอบ 30 

% 50 % และ 80 % เพื่อที่จะไม่มีผลกระทบจาก

ค่าเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป ด้านราคากระป๋องจะท�าค�า

สั่งซื้อกระป๋องล่วงหน้าทันที 100 % ของค�าสั่งซื้อ

ที่เข้ามา และวัตถุดิบข้าวโพด บริษัทฯใช้การตกลง

กบัเกษตรกรในเครอืของบรษิทั (คอนแทรกต์ฟาร์ม

มิ่ง) เพื่อให้มีความแน่นอน 100 % เช่นกัน บริษัทฯ

จงึสามารถบรหิารจดัการให้สามารถท�าก�าไรทีด่ต่ีอ

เนื่องในช่วงที่ผ่านมา

พร้อมทั้งยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ภายในไตรมาส

สุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯจะมีข่าวดี กรณีการเซ็น

สญัญากบัลกูค้ารายใหม่ ซึง่คาดว่าหากดลีดงักล่าว

แล้วเสร็จ บริษัทฯสามารถเริ่มทยอยส่งออเดอร์ ได้

ในปี2565 เป็นต้นไป ขณะเดยีวกนัยังมแีผนเพ่ิมเตมิ

ในการขยายก�าลังการผลิตข้าวโพดกระป๋องขนาด 

108 ออนซ์ อีก1,300 - 1,500 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อ

ปี จากปัจจุบันมีก�าลังการผลิต1,300 - 1,500 ตู้

คอนเทนเนอร์ต่อปี ท�าให้ในอนาคตบริษัทฯจะมี

ไลน์ผลิตขนาด 108 ออนซ์อยู่ที่ 2,600 – 3,000 

ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี เนื่องจากดีมานด์ในขนาดดัง

กล่าว ยังมีความต้องการสูงส�าหรับกลุ่มลูกค้าท่ี

เป็นผู้ประกอบการ (B2B)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมองว่าในช่วงครึ่งปีหลัง

ยอดขายโดยรวมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก

ดีมานด์การส่ังซ้ือท่ีเพิ่มสูงข้ึนในต่างประเทศ อาทิ 

สหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น ประกอบกับการผลิตของบ

ริษัทฯสามารถผลิตได้ทุกขนาดตามความต้องการ

ของตลาด อาทิ ขนาด 8 ออนซ์ ขนาด12 ออนซ์ 

ขนาด 15 ออนซ์ ขนาด 75 ออนซ์ และ ขนาด 108 

ออนซ์ จากปัจจัยดังกล่าวเป็นการตอกย�้าให้เห็น

ถึงศักยภาพทางธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม

ลูกค้าทั่วโลก

APURE ต้ังเป้า 3 ปี 

ยอดรายโตนิวไฮ 30-40% ต่อปี 

ส่งซิก Q4/64 จ่อปิดดีลลูกค้ารายใหม่
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บุญเติมใช้ Big Data และ AI เป็นฐานส�าคัญเดินหน้า
โมเดลธุรกิจสินค้าเงินผ่อน ผ่อนนาน ค่างวดต�่า เจาะ
กลุ่มชุมชน จนถึงหมู่บ้าน ยกระดับความแข็งแกร่ง
ด้านการให้บริการครบวงจร ร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ 
น�าร่องบริการผ่อนโทรศัพท์มือถือ หวังเติบโตในตลาด
สินค้าเงินผ่อน ขยายฐานลูกค้า ยอดขาย และยอดรับ
ช�าระผ่านตู้บุญเติม

นำยณรงคศ์กัดิ ์เลิศทรพัยท์ว ีกรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส 
จ�ำกัด (มหำชน) (FSMART)ผู้น�าเครือข่าย
ช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งาน
ง่าย สะดวก รวดเรว็ และปลอดภยั ภายใต้ชือ่ "บญุเตมิ" 
เปิดเผยว่า บรษิทัม ีBig Data ซึง่ถอืเป็นขมุทรัพย์ข้อมลู
ด้านการตลาดที่ส�าคัญในปัจจุบัน เป็นที่มาของการน�า
ข้อมูลมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัท ด้านการ
พฒันาสนิค้าและการบรกิารให้ตรงกลุ่มลูกค้า "บุญเติม" 
และจากฐานข้อมูลลูกค้ากว่า 20 ล้านราย และกว่า 1.5 
ล้านรายการต่อวันในการใช้บริการที่ "ตู้บุญเติม" ท�าให้
บรษิทัทราบถงึพฤตกิรรม และความต้องการของลกูค้า 
ในเชิงลึกทั้งบริการที่ใช้ ยอดการใช้จ่าย ความถี่ในการ
ใช้บริการ รวมถึงบริการที่เลือกใช้ต่อเนื่อง หรือบริการ
ใหม่ที่เข้ามาใช้ในแต่ละครั้ง ท�าให้บริษัทมีข้อมูลเพียง
พอ ที่ท�าให้เห็นรูปแบบ พฤติกรรม และความต้องการ
ที่แท้จริงของผู้บริโภครายย่อย ซึ่งยังคงเป็นผู้บริโภค
กลุ่มใหญ่ และมีศักยภาพในด้านการตลาด รวมถึงยัง
เป็นกุญแจส�าคัญน�ามาซึ่งการพัฒนาแพลตฟอร์มของ
ให้บริการอย่างครบวงจรมากขึ้นในอนาคต

"เพื่อรักษาแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในครึ่งปีหลัง 

บริษทัได้เดินหน้าบกุธรุกจิสนิค้าเงนิผ่อน ทีย่งัเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ สามารถสร้างรายได้ โดยเน้นจดุแขง็ของ Big 
Data เป็นส�าคัญ และมุ่งเน้นการใช้เน็ตเวิร์กของ "ตู้บุญ
เติม" กว่า 130,000 ตู้ นี้ให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอด
ธรุกจิเงนิผ่อน ซึง่เป็นตลาดทีย่งัมอีตัราการเตบิโตอย่าง
ต่อเนือ่ง ทีส่�าคญัเป็นธรุกจิทีส่ามารถลงถึงระดบัชมุชน 
ต�าบล และหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตู้ "บุญเติม" ตั้งอยู่
อีกด้วย ยุทธศาสตร์ของบริษัทนี้ จะท�าให้บริษัทเป็น
ธรุกจิครบวงจรในด้านการให้บรกิาร ครอบคลุมด้านการ
จ�าหน่ายสินค้าเงินผ่อน และบริการรับช�าระเงินผ่อนที่ 
"ตู้บุญเติม" เพิ่มเติมจากบริการมากกว่า 80 รายการที่
มีอยู่ในปัจจุบัน" นายณรงค์ศักดิ์กล่าว

ปัจจุบันการใช้บริการผ่อนช�าระค่าสินค้า จะต้องมีเงิน
ดาวน์ หรอืเอกสารค�า้ประกนั หรือการเข้าถึงระบบผ่อน
ช�าระผ่านบตัรเครดติท่ีมข้ีอจ�ากัด ซึง่ลกูค้ากลุม่รากหญ้า 
กลุม่วยัเริม่ท�างานทีย่งัไม่มบีตัรเครดติ หรอืลกูค้าทีไ่ม่มี
ก�าลังซ้ือด้วยเงนิก้อน ซึง่บรษิทัเลง็เหน็ประเดน็ดงักล่าว 
จึงจะมุ่งเน้นการผ่อนช�าระที่เข้าถึงหมู่บ้าน และชุมชน
ห่างไกล และวางมาตรฐานยอดผ่อนให้น้อย ระยะเวลา
ผ่อนนาน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 20 ล้านรายให้เข้า
ถึงบริการเงินผ่อนที่เป็นบริการใหม่ได้เพิ่มเติม พร้อม
การเปิดให้บรกิารจ่ายช�าระค่างวดผ่อนผ่าน "ตู้บุญเติม" 
ซึ่งจะท�าให้การบริการด้านการผ่อนช�าระค่าสินค้ามี
ประสทิธภิาพ คล่องตวั และครบวงจร ตอบโจทย์การให้
บริการผ่อนช�าระ เพื่อผู้บริโภครายย่อยได้อย่างแท้จริง

การรุกตลาดสินค้าเงินผ่อนครั้งน้ี ได้อาศัยจุดแข็งด้าน
การเข้าถึงตลาดต่างจังหวัดและชุมชน จับมือพันธมิตร

ยักษ์ใหญ่ทั้ง KBTG หรือ บริษัท กสิกร บิซิเนส-
เทคโนโลยี กรุ๊ป หน่วยงานที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนา
แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้กับธนาคารกสิกร
ไทย ได้น�าแพล็ทฟอร์ม AI มาใช้ในการวิเคราะห์ Big 
Data ของบญุเตมิทีม่อียู ่ท�าให้สามารถเข้าถงึพฤตกิรรม
ลูกค้าท่ีแม่นย�ามากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ค่ายมือถือยักษ์
ใหญ่อย่าง Samsung และร้าน TG Fone ที่มีสาขารวม
กันกว่า 121 สาขาทั่วประเทศ ร่วมเปิดบริการใหม่ด้าน
สนิเชือ่ให้กบัลกูค้าบญุเตมิ โดยลกูค้าประจ�าของบญุเตมิ
ที่เป็นลูกค้าชั้นดี และมีการใช้บริการสม�่าเสมอ จะได้รับ
สทิธพิเิศษ ในการมารบัมอืถอื Samsung A12 ทีร้่าน TG 
Fone เพียงแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน และสามารถ
ผ่อนช�าระค่าเครื่องที่ "ตู้บุญเติม" ซึ่งมีกว่า 130,000 ตู้
ทั่วประเทศ

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า "การเริ่มต้นในคร้ังนี้ 
นอกจากก�าไรจากการจ�าหน่ายสินค้า ดอกเบี้ย และค่า
บริการจากการเติมเงนิเข้าระบบแล้ว บรษิทัยังสามารถ
ท�าให้ลูกค้าของบุญเติม สามารถเข้าถึงระบบผ่อนช�าระ
ค่าสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ซึ่งจะ
ท�าให้บริษัทแข็งแกร่งในด้านการให้บริการที่ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ภายใต้กลุ ่มธุรกิจเติมเงิน-รับช�าระเงิน
อัตโนมัติ การเติมเงิน- ช�าระบิล ช�าระค่าเบี้ยประกัน 
และ เติมเงิน E-wallet อีกทั้งธุรกิจด้านการเงินและสิน
เชื่อครบวงจรให้บริการ โอน ฝาก การยืนยันตัวตนเพื่อ
บัญชีธนาคารและบริการถอนเงินจากตู้ Mini ATM ใน
ไตรมาสนี้ ในส่วนธุรกิจเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
และการกระจายสนิค้ายังคงมุง่หน้าขยายจดุตดิตัง้คาเฟ่
อัตโนมัติ"เต่าบิน" ให้ได้ 20,000 จุดในสามปีข้างหน้า 
และ EV Charger ต่อไป"

FSMART รุกธุรกิจสินค้าเงินผ่อน 

ดึง 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่

 ใช้ Big Data ต่อยอดธุรกิจ
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'บมจ.กรังด์ปรีซ์ อนิเตอร์เนช่ันแนล' หรือ GPI คาด

รักษาผลงาน Q2 ได้ตามเป้าหมาย จากการรับรู้

รายได้งานบางกอก อินเตอร์เนชัน่แนล มอเตอร์โชว์ 

2021 ส่วนที่เหลืออีก 4 วัน ส่วนครึ่งปีหลังมุ่งเน้น

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรับมือ

ผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และมองโอกาส

ขยายธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อม   

ดร.ปรำจิน เอี่ยมล�ำเนำ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท กรังด์ปรีซ์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ GPI ผู้น�าสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมให้

บรกิารข่าวสาร ข้อมูล สาระ เพือ่สร้างประสบการณ์ 

และความบันเทิงที่น่าประทับใจตอบสนองทุกไลฟ์

สไตล์ของผู้ใช้ยานยนต์ เปิดเผยว่า คาดการณ์ภาพ

รวมการด�าเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา

จะเป็นไปตามเป้าหมาย แม้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาพรวม

เศรษฐกจิ การจดักจิกรรมแสดงสนิค้าและก�าลงัซือ้

ของผูบ้รโิภค เนือ่งจากบริษัทฯ มรีายได้เพิม่ข้ึนจาก

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้ คาดว่าผลการด�าเนินงานไตรมาส 2/2564 

จะได้รับผลดีจากการรับรู้รายได้ส่วนที่เหลืออีก 4 

วัน จากการจัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล 

มอเตอร์โชว์ 2021 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม –4 เมษายน

ที่ผ่านมา ประกอบกับผลการด�าเนินงานในช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีฐานต�่า   

ขณะที่แผนด�าเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง จะมุ่ง

เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินธุรกิจ หลังจากรัฐบาลได้เพิ่มระดับการใช้

มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ 13 จังหวัด เพื่อยับยั้ง

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการจดั

อเีวนต์หรอืกจิกรรมการตลาดนอกสถานที ่อย่างไร

ก็ตามบริษัทฯ ยังคงศึกษาความเป็นไปได้โอกาส

ขยายการลงทุน การขยายธุรกิจจัดแข่งอีสปอร์ต 

และการพฒันาแพลตฟอร์มสือ่ออนไลน์และสือ่ออฟ

ไลน์ให้สามารถสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

"มั่นใจว่าภาพรวมผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกจะ

เป็นไปตามเป้าหมาย เนือ่งจากมกีารรับรู้รายได้จาก

การจดังานมอเตอร์โชว์ส่วนทีเ่หลือ ส่วนในช่วงครึง่

ปีหลังบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่ง

อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาค

รัฐ หากเร่ิมผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์จะ

ส่งผลดีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร" ดร.ปราจิน กล่าว   

GPI คาดรักษาผลงาน Q2 

ตามเป้าหมาย คร่ึงปีหลัง

มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพควบคุมค่าใช้จ่าย

รับมือผลกระทบล็อกดาวน์
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นำงสำวขัตติยำ อินทรวิชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ธนำคำรกสิกรไทย เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 ปี 

2564 ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่สาม ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อทิศทางการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน

และธรุกจิ และยงัท�าให้ช่วงเวลาการฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่วต้องเลือ่นเวลาออกไป ทัง้นี ้แม้มาตรการเยยีวยาเศรษฐกจิของภาครฐัและสัญญาณ

การขยายตัวของภาคส่งออกจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจต่อเนื่องในระยะข้างหน้า แต่แนวโน้มการฟื้นตัวของภาพรวมเศรษฐกิจยังมีความไม่

แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับการกระจายวัคซีนและการควบคุมการระบาดของโควิด-19  

ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธสิ�าหรบังวดครึง่ปีแรกปี 2564 จ�านวน 19,521 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธสิ�าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 จ�านวน 8,894 

ล้านบาท  

ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวดครึ่งปีแรกปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดครึ่งปีแรกปี 2563  

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจ�านวน 19,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 9,971 ล้านบาท หรือ 104.40 % โดยในงวด

ครึ่งปีแรกปี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss: ECL) ลดลง 39.32% เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยงวดครึ่งปีแรกของปีก่อนธนาคารและบริษัทย่อยได้ตั้งส�ารองฯ ในระดับที่สูงเป็นจ�านวนถึง 32,064 ล้านบาท 

ภายใต้หลกัความระมดัระวงั เพ่ือรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อันเป็นวิกฤตกิารณ์ท่ีไม่เคยเกดิข้ึนในลกัษณะ

นี้มาก่อน รวมถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากมาตรการของทางการที่ให้สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ท�าให้ต้องติดตามดูแล

คณุภาพหนีอ้ย่างใกล้ชิด แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยในงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 จะได้รบัผลกระทบมากขึน้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 

ระลอกใหม่ ธนาคารและบรษิทัย่อยได้ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และเตรยีมความพร้อมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัความไม่แน่นอนของสภาวะ

เศรษฐกจิทีห่ดตัวซึง่คาดว่าการฟ้ืนตวัจะเลือ่นเวลาออกไป และยงัคงให้ความช่วยเหลอืลกูค้าอย่างต่อเนือ่งผ่านมาตรการต่าง ๆ  รวมถงึการปล่อยสนิ

เชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้า  ธนาคารและบริษัทย่อยจึงได้พิจารณาตั้งส�ารองฯ ในงวดนี้ทั้งสิ้นจ�านวน 19,457 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นระดับ

ส�ารองฯ ภายใต้หลกัความระมัดระวงั ทัง้น้ีหากเปรียบเทยีบไตรมาส 2 ปี 2564 กบัไตรมาสก่อน ธนาคารและบรษิทัย่อยตัง้ส�ารองฯ เพิม่ข้ึน 24.93%  

KBANK โชว์ครึ่งปีแรก ปี64 

โกยก�าไร 19,521 ล้านบาท โต 104.40%
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ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนหกัผลขาดทุนด้าน

เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้และภาษเีงนิได้ส�าหรับ

งวดครึง่ปีแรกปี 2564 มจี�านวน 47,282 ล้านบาท 

เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ�านวน 1,332 

ล้านบาท หรอื 2.90% เกดิจากรายได้ดอกเบีย้

สุทธเิพิม่ขึน้จ�านวน 2,686 ล้านบาท หรอื 4.87% 

จากการปล่อยเงินให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าอย่างต่อ

เนือ่ง โดยในงวดนีอ้ตัราการเตบิโตอยู่ที ่ 6.17% 

มาจากการเพิม่ขึน้ของสนิเช่ือทีมี่ศักยภาพ โดย

ธนาคารได้ติดตามดแูลคุณภาพเงินให้สนิเช่ือของ

ลกูหน้ีอย่างใกล้ชดิเพ่ือให้ความช่วยเหลอืลูกค้า

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการลดอัตราดอกเบี้ย

เงนิให้สนิเชือ่ อย่างไรกต็าม ยงัมีลกูค้าบางส่วน

อยูภ่ายใต้มาตรการความช่วยเหลอืของธนาคาร 

ซึง่รวมถึงมาตรการพักช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้

ท�าให้ธนาคารต้องมกีารบริหารจดัการดอกเบีย้

ค้างรับที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ทั้งลูกค้าและธนาคาร

สามารถกลับมาด�าเนินธุรกิจปกติได้ นอกจาก

นี ้ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้เงนิรับฝากลดลงจากอตัรา

ดอกเบีย้เฉลีย่ทีล่ดลง ท�าให้อตัราผลตอบแทน

สินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิรายได้สทุธิ (Net interest 

margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.20% ในขณะท่ี

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบ้ียลดลงจ�านวน 1,031 ล้าน

บาท หรอื 4.28% ส่วนใหญ่จากการปรบัมูลค่า

ยุติธรรม (Mark to market) ของสินทรัพย์

ทางการเงนิซึง่เป็นไปตามภาวะตลาด และราย

ได้สุทธจิากการรับประกนัภัยทีล่ดลง แม้ว่าราย

ได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารสุทธเิพ่ิมข้ึนจ�านวน 

1,110 ล้านบาท หรอื 6.57% หลกั ๆ จากค่า

ธรรมเนียมรับจากการจัดการกองทุน และค่า

นายหน้ารบัจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ส�าหรบั

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอืน่ ๆ เพ่ิมขึน้เล็ก

น้อยจ�านวน 323 ล้านบาท หรือ 0.97% จากการ

บรหิารจัดการค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกจิชะลอ

ตวั โดยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน

อืน่ ๆ ต่อรายได้จากการด�าเนินงานสทุธ ิ (Cost 

to income ratio) อยูท่ี่ระดบั 41.54%   

ผลการด�าเนินงานส�าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 

เม่ือเปรยีบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 2564   

ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรจากการด�าเนนิ

งานก่อนหกัผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะ

เกิดข้ึนและภาษีเงินได้จ�านวน 23,786 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจ�านวน 290 

ล้านบาท หรอื 1.23% โดยธนาคารและบรษิทั

ย่อยพจิารณาต้ังส�ารองผลขาดทุนด้านเครดติ

ทีค่าดว่าจะเกิดข้ึนเพิม่จ�านวน 2,157 ล้านบาท 

หรอื 24.93% จากไตรมาสก่อน ท�าให้ก�าไรสุทธิ

ส�าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 อยูท่ี ่8,894 ล้านบาท 

ลดลงจากไตรมาสก่อนจ�านวน 1,733 ล้านบาท 

หรือ 16.31% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มข้ึน

จ�านวน 1,584 ล้านบาท หรือ 5.63% ส่วนใหญ่

เกิดจากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ อัตราผล

ตอบแทนสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิรายได้สทุธ ิ (Net 

interest margin: NIM) อยูท่ี่ระดบั 3.22% ใน

ขณะที่รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยลดลงจ�านวน 756 

ล้านบาท หรอื 6.36% เป็นผลจากการลดลง

ของรายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารสทุธ ิรวมทัง้

การปรบัมูลค่ายตุธิรรม (Mark to market) ของ

สนิทรัพย์ทางการเงนิ ซ่ึงเป็นไปตามภาวะตลาด 

ในขณะทีร่ายได้สทุธจิากการรบัประกันภัยเพิม่

ขึน้ นอกจากนี ้ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอ่ืน ๆ  

เพิม่ขึน้จ�านวน 538 ล้านบาท หรอื 3.25% ส่วน

ใหญ่เกดิจากค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เพ่ือให้สามารถรองรบัความต้องการของลูกค้า

ได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอัตราส่วนค่าใช้

จ่ายจากการด�าเนินงานอ่ืน ๆ ต่อรายได้จากการ

ด�าเนินงานสทุธ ิ (Cost to income ratio) 

อยูท่ี่ระดบั 41.78% 

ณ วันที ่30 มถินุายน 2564 ธนาคารและบริษทั

ย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 3,886,863 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จ�านวน 228,065 

ล้านบาท หรอื 6.23% ส่วนใหญ่เป็นการเตบิโต

ของเงินให้สนิเชือ่ และการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทุน

สุทธิ ส�าหรับเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงิน

ให้สินเชือ่ (%NPL gross) ณ วันท่ี 30 มถินุายน 

2564 อยู่ท่ีระดับ 3.95% โดยธนาคารมีการ

ติดตามดูแลคุณภาพเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ที่

ได้รบัผลกระทบจากโควดิ-19 อย่างใกล้ชิด ขณะ

ที่สิ้นปี 2563 อยู่ที่ระดับ 3.93% อัตราส่วนค่า

เผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อ

เงนิให้สินเชือ่ด้อยคณุภาพ (Coverage ratio) ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ระดับ 154.09% 

โดยสิ้นปี 2563 อยู่ที่ระดับ 149.19% ส�าหรับ

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย

ตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2564 อยูท่ี ่18.19% โดยมอีตัราส่วนเงินกองทนุ

ชั้นที่ 1 อยู่ที่ 15.86% 
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ธนำคำรไทยพำณชิยแ์ละบรษิทัยอ่ย มกี�าไรสทุธ ิในไตรมาส 2 

ของปี 2564 จ�านวน 8,815 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 5.4% จากช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อน ในขณะท่ีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักส�ารองมีจ�านวน 21,093 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 4.8% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลของการ

ขยายฐานรายได้ท่ีมใิช่ดอกเบีย้และการปรบัตัวลดลงของค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานของธนาคาร ส�าหรบัครึง่ปีแรกของปี 2564 ธนาคารมกี�าไร

สุทธจิ�านวน 18,902 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 7.3% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน

ในไตรมาส 2 ของปี 2564 รายได้ดอกเบีย้สทุธิมีจ�านวน 23,475 ล้านบาท 

ลดลง 1.3% จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน ภายใต้สภาวะอตัราดอกเบีย้ต�า่

ในปัจจบุนัและการมุง่เน้นการเติบโตของสนิเช่ือทีมี่คณุภาพ

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้มจี�านวน 12,994 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 4.0% จากปี

ก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลของการขยายฐานรายได้ประเภททีเ่กดิขึน้เป็นประจ�า 

(recurring) จากธุรกจิการขายผลิตภณัฑ์ประกนัผ่านธนาคารและธรุกจิ

การบริหารความมัง่คัง่

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานมีจ�านวน 15,376 ล้านบาท ลดลง 4.7% จาก

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เป็นผลจากการปรบัตวัลดลงของค่าใช้จ่ายที่

เกีย่วข้องกบัพนกังาน อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารในไตรมาส 

2 ของปี 2564 ปรบัตวัลดลงจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเป็น 42.2%

จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารได้ตั้งเงินส�ารอง

จ�านวน 10,028 ล้านบาท ส�าหรบัไตรมาส 2 ของปี 2564 และเป็นจ�านวน 

20,036 ล้านบาท ส�าหรบัครึง่ปีแรก อตัราส่วนสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ ณ 

สิน้เดอืนมถินุายน 2564 ทรงตวัจากไตรมาสท่ีผ่านมา ท่ี 3.79% สะท้อน

ถงึการบรหิารจัดการสินเชือ่ด้อยคณุภาพเชงิรกุของธนาคาร อัตราส่วนค่า

เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูต่อสินเชือ่ด้อยคณุภาพของธนาคารยงัอยูใ่นระดับสงู

ท่ี 142.3% ในขณะท่ีเงนิกองทุนตามกฎหมายของธนาคารยงัอยู่ในระดับ

แข็งแกร่งท่ี 17.9%

นำยอำทติย ์นนัทวทิยำ ประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรและ
ประธำนกรรมกำรบรหิำร ธนำคำรไทยพำณชิย์ กล่าว

ว่า "ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 ธนาคารมผีลการด�าเนนิงานทีเ่ข้มแขง็และ

สามารถรบัมือกบัความไม่แน่นอนจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ด้วยดจีาก

ฐานะทางการเงนิท่ีแขง็แกร่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรุกิจทีม่คีวาม

ท้าทายและผันผวนเช่นนี ้ ธนาคารยงัคงให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าของ

ธนาคารท่ีได้รบัผลกระทบผ่านโครงการช่วยเหลอืทางการเงินต่าง ๆ และ

ผ่านกจิกรรมเพือ่สงัคมของธนาคาร รวมถงึการยกเว้นค่าบริการส่งอาหาร

บนแพลตฟอร์มส่งอาหารโรบนิฮูด้ของธนาคารภายใต้แนวคดิ "สงัคมอยู่

รอด ธนาคารกจ็ะรอดไปด้วย" นอกจากนีธ้นาคารได้เตรยีมความพร้อม

ส�าหรับการปรบัปรุงโครงสร้างหนีแ้บบเบ็ดเสรจ็เพ่ือช่วยให้ลูกค้าอยู่รอด

และฟ้ืนตวัจากวกิฤตครัง้นีแ้บบยัง่ยนืให้มากทีส่ดุ ในขณะเดียวกนั ธนาคาร

ยงัคงหาโอกาสทางธรุกิจหลังยคุวิกฤตโควิด-19 โดยต่อยอดธรุกจิใหม่ท่ีมี

ศกัยภาพเตบิโตสงู และน�าเสนอประสบการณ์ธนาคารดจิทิลัแห่งอนาคต 

ควบคูไ่ปกบัการยกระดบัความผกูพนักบัลกูค้าให้ครอบคลมุมากกว่าธุรกิจ

การเงนิ"

SCB เผย ไตรมาส 2/64 

ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

หลังขยายฐานรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย-ค่าใช้จ่ายลดลง
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อินไซด์ Business
โรงงำน PPP ในกลุ่ม UAC Global 

สนับสนุนอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์สู้โควิด

THIP มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สนับสนุนรพ.เสริมงำม จ.ล�ำปำง 

ฝ่ำวิกฤตโควิด-19

โออำร ์จัดท�ำกล่อง “tOgetheR Box” 

10,000 ชุด มอบให้หน่วยงำนที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 

ที่แยกรักษำตัวที่บ้ำน (Home Isolation)

กัลฟ ์มอบข้ำวกล่องสู้ภัยโควิด-19 ปีที่ 2” 

เดินหน้ำแจกข้ำวกล่อง 120,000 กล่อง

 ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ ศูนย์พักคอย และโรงพยำบำลสนำม
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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