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"สกาย ไอซทีี" จบัมอื AppMan เชือ่มโยงเทคโนโลยี 

Face Recognition กับ Optical Character 

Recognition ต่อยอดระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

e-KYC ครบวงจรและปลอดภยัยิง่ขึน้ รองรบัความ

ต้องการแห่งอนาคต หลงัภาครฐั-เอกชนมุง่สูด่จิทัิล 

ต้องการระบบความปลอดภัยยืนยันตัวตนผ่าน

ออนไลน์ ชูจดุเด่นช่วยลดต้นทนุผูป้ระกอบการจาก

ระบบ e-KYC ทั่วไป เล็งเจาะกลุ่มการเงิน-ประกัน-

โลจิสติกส์-สุขภาพ-การศึกษา    

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย 
ไอซที ีจ�ากดั (มหาชน) หรอื SKY ผู้น�า

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัย ด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ 

กล่าวว่า เทคโนโลยีการท�าความรู้จักลูกค้าด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ถือเป็นเทคโนโลยี

แห่งอนาคต มีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อความ

ปลอดภัยของธุรกิจและแพลตฟอร์มต่างๆ ส�าหรับ

การเปิดให้บริการบนช่องทางออนไลน์ บริษัทใน

ฐานะผูน้�าด้านเทคโนโลยคีวามปลอดภยั จงึร่วมกบั

บรษัิท แอพแมน จ�ากดั (AppMan) ผูน้�าเทคโนโลยี 

OCR อันดับหนึ่งในตลาด เรื่องความแม่นย�าในการ

อ่านอกัขระโดยเฉพาะภาษาไทย เชือ่มโยงเทคโนโลยี

ที่แข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อ

สนบัสนนุการท�าสร้างระบบ e-KYC Solution ครบ

วงจร พร้อมตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต 

"เรามีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ โดย

เฉพาะเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า หรือ Face 

Recognition ท่ีได้รับเทคโนโลยีมาจากพันธมิตร

ชั้นน�าด้าน AI ของโลกอย่าง SenseTime ขณะ

เดียวกัน AppMan ก็ถือเป็นผู้น�าในเทคโนโลยีการ

อ่านอักขระด้วยแสง หรือ Optical Character 

Recognition เมื่อเราเชื่อมโยงเทคโนโลยีของท้ัง 

2 บริษัทเข้าด้วยกัน จะช่วยให้เราสามารถสร้าง 

e-KYC Solution ครบวงจร สร้างมูลค่าเพ่ิมและ

ยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้แก่

ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีก่�าลงัมุง่หน้าสูด่จิทิลัได้

อย่างมีประสิทธิภาพ" นายสิทธิเดช กล่าว 

ทั้งนี้ เทคโนโลยี e-KYC ของทั้ง 2 บริษัท จะช่วย

พสูิจน์ตวัตนผูใ้ช้งาน ผ่านการสแกนบตัรประชาชน 

สแกนเอกสารทางราชการ ตลอดจนสแกนใบหน้า 

บนแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยให้

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถป้องกันการ

ปลอมแปลงเอกสารหรือตัวตน ป้องกันความ

เสี่ยงต่อการท�าผิดกฎหมาย เรียกใช้ข้อมูลได้ง่าย

จากฐานข้อมูล ลดขั้นตอนการท�างานเมื่อเทียบ

กับการต้องยืนยันตัวตนแบบต่อหน้า (Face to 

Face) ขณะเดียวกัน ยังช่วยอ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ใช้งาน ลดขั้นตอนการกรอกเอกสาร ลดระยะ

เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเทคโนโลยี Face 

Recognition และ OCR ของบรษิทัยงัมจีดุแตกต่าง

จากเทคโนโลยี e-KYC ท่ัวไปท่ีมักมีต้นทุนต่อการ

ท�าธุรกรรม (Transaction) ค่อนข้างสูง การผนึก

ก�าลังระหว่าง 2 บริษัท จะส่งผลให้ลูกค้ามีต้นทุน

ต่อ Transaction ต�่าลง เพื่อให้บริการในราคาที่

เข้าถงึได้ มคีวามแม่นย�าสงู อกีทัง้มคีวามปลอดภยั

มาตรฐาน Banking Grade 

SKY จับมือ AppMan 

บุกตลาด e-KYC ด้วยเทคโนโลยี 

Face Recognition และ OCR ครบวงจร
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ด้านนายธนภูมิ เจริญศิริ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท แอพแมน 
จ�ากัด หรือ AppMan ผู้น�าเทคโนโลยี 

OCR อันดับหนึ่งในตลาด กล่าวว่า เนื่องจากข้อมูล

ส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่มีความเปราะบางสูง 

บริษัทฯ จึงสร้างความเช่ือมั่นปกป้องข้อมูลความ

ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบ (Audit) ทุกขั้นตอน

มาตรฐานสากลระดับ CSA- Star Level 2 และ 

ISO/IEC27001 ก่อนน�าเสนอสู่ตลาด พร้อมให้

บริการบน Cloud อีกทั้งในระดับโลกนั้น เทคโนโลยี

ที่ใช้ร่วมกับ e-KYC เข้ามามีบทบาทส�าคัญมากใน

หลากหลายกลุ่มธุรกิจระยะหนึ่งแล้ว อาทิ กลุ่ม

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลโดยตรง เช่น ธุรกิจศูนย์

ซื้อ-ขายแลกเปล่ียนคริปโทเคอร์เรนซี ธุรกิจนาย

หน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ทีใ่ช้ e-KYC เข้ามายนืยนัตวั

ตน ป้องกันการโจรกรรมทางการเงินและการฟอก

เงนิ กลุม่ธรุกจิการศึกษาทีปั่จจบุนัเริม่มสีถาบนัการ

ศึกษาดิจิทัล หรือแม้กระทั่งการเรียนออนไลน์ของ

สถาบนัการศกึษาต่างๆ ใช้ e-KYC เข้ามาช่วยยนืยนั

ตัวตนผู้เข้าเรียนและผู้เข้าสอบ  

"ในไทยเอง e-KYC กเ็ริม่เข้ามามบีทบาทส�าคญัมาก

ขึ้นในแทบทุกกลุ่มธุรกิจเช่น ในกลุ่มธุรกิจบริการ

สุขภาพ ก็มีการปรับตัวให้บริการค�าปรึกษาด้าน

สุขภาพแบบ Online Video Consultation ต้องมี

กระบวนการ Digital Onboarding และ e-KYC เข้า

มาเกี่ยวข้อง ความร่วมมือกับสกาย ไอซีทีในครั้ง

นี้ จึงถือเป็นก้าวส�าคัญที่ท�าให้ทั้ง 2 บริษัทขยาย

โอกาสในการบริการกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมาก

ขึ้น รองรับทั้งการเติบโตในไทยและระดับโลก" นาย

ธนภูมิ กล่าว 

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ทั้ง 2 บริษัท จะมุ่งเจาะ

ตลาด มีทั้งกลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีความจ�าเป็น

ต้องมมีาตรการพสิจูน์ตวัตนและตรวจสอบเอกสาร

ทางราชการเพื่อความปลอดภัย กลุ่มภาคเอกชน

ในหลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการ

เงิน กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ 

กลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ 

กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหาร กลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่ง

ทัง้หมดล้วนเป็นกลุม่ธรุกจิทีม่กีารเติบโตอย่างมาก

ในช่วงท่ีผ่านมา และยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง 

ส�าหรับ บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

SKY เป็นบริษัท Tech Company เต็มรูปแบบที่

เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital 

Platform และ AI Solutions ให้ลูกค้าอย่างครบ

วงจร เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน

สังคมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY ICT 

ขณะที่ บริษัท แอพแมน จ�ากัด หรือ AppMan 

เป็นบริษัทผู้น�าด้านเทคโนโลยีกระบวนการท�างาน

อัจฉริยะ หรือ Intelligent Working Process 

(IWP) ดจิติอลโซลูชัน่หลากหลายรปูแบบด้วยความ

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี OCR, เอไอ (AI) และ แมชชีน

เลร์ินนงิ (Machine Learning)  ครอบคลมุทกุธรุกจิ 

เสริมศักยภาพและขยายอีโคซิสเต็ม (Ecosystem) 

ทุกองค์กรตามมาตรฐานสากล  

SKY จับมือ AppMan 

บุกตลาด e-KYC ด้วยเทคโนโลยี 

Face Recognition และ OCR ครบวงจร
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บริษัท เอ็ม วิชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ MVP ร่วมกับบริษัท โทเคไนน์ จ�ากัด (Tokenine) เปิดตัว Token Plaza แพลตฟอร์ม Crypto Commerce ครั้งแรกใน

ประเทศไทย และเป็นคร้ังแรกในโลกบลอ็กเชน เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ร้านค้าท่ีประสบวกิฤตโิควดิ-19 สามารถเข้าถงึกลุ่มลกูค้าสนิทรพัย์ดจิทิลัในประเทศไทย 

ซึ่ง ณ ขณะนี้มีจ�านวนบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยมากกว่า 2 ล้านบัญชีแล้ว

Token Plaza เป็นแพลตฟอร์มบนระบบบลอ็กเชน ทีม่คีวามปลอดภยัสงู โดยร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถน�าสนิค้าทีม่อียูม่าลงขาย หลงัจากนัน้ลกูค้ากลุม่

สนิทรพัย์ดจิิทลัจะใช้เหรียญดิจทิลัโทเคนท่ีมอียูน่�ามาแลกสินค้าโดยไม่ผ่านคนกลาง (Decentralized Finance หรอื DeFi) โดยเหรยีญดจิทิลัโทเคนจะท�ารายการ

ผ่านทาง Smart Contract ของร้านค้าโดยตรง ซึ่งจากสภาพคล่องที่สูงของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีอยู่เป็นจ�านวนมากในประเทศไทย จะช่วยส่งเสริมให้เกิดปริมาณ

การจับจ่ายใช้สอยผ่านทางแพลตฟอร์ม Token Plaza เป็นปริมาณมหาศาล โดยจากตัวเลขล่าสุดนั้นระบุว่ามูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยนั้น

สูงถึง 9 พันล้านบาทต่อเดือน

Token Plaza เป็นการต่อยอดมาจากเหรียญ MVP ซึ่งบริษัท เอ็ม วิชั่น จ�ากัด (มหาชน) นั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องตลาดบล็อกเชนเป็นอย่างดี และจากผล

ตอบรับที่ผ่านมาของแคมเปญเหรียญ MVP ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 13-25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีจ�านวนผู้ร่วมแคมเปญน�าเหรียญ MVP มาร่วมกิจกรรม

ทั้งสิ้น 186.62 ล้านเหรียญ นอกจากนี้ยังมียอดบริจาคอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถึง 5,140 ชุด

ส�าหรับการเปิดตัว Token Plaza ในครั้งนี้ บริษัทฯเชื่อมั่นว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากร้านค้าและผู้บริโภคกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดย

ร้านค้าที่สนใจอยากร่วมเปิดตลาดใหม่กับแพลตฟอร์ม Token Plaza สามารถเข้าร่วมได้ที่ www.token-plaza.com

MVP-โทเคไนน์ เปิดตัว Token Plaza 

แพลตฟอร์ม Crypto Commerce คร้ังแรก

ในประเทศไทย ให้ร้านค้า สู้วิกฤติโควิด-19
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นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ผู้น�าการเป็น 

Living Solutions Provider เปิดเผยถึงบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของแบรนด์  SC Asset พร้อมกับความมุ่งมั่นในการเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับ 1  ท่ามกลาง

ปีแห่งความท้าทายว่า     

" ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บ้านเดี่ยวขายดีมากทุกราคาสวนกระแสเศรษฐกิจ จากปัจจัยหลักเรื่องของความต้องการบ้านส�าหรับอยู่อาศัยและคุ้มกันภัย ที่ส�าคัญ

คือ ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่น SC Asset ในการเป็นแบรนด์บ้านเดี่ยวคุณภาพมาตรฐานสูง ส่งผลให้ยอดขายครึ่งปีแรกเติบโตท�านิวไฮทั้งยอดขาย

แนวราบและยอดขายรวม โดยมียอดขายรวม 11,338 ล้านบาท เติบโต 38% มาจากยอดขายแนวราบ 9,390 ล้านบาท เติบโต 22%   และแนวสูง 1,948 ล้าน

บาท เติบโต 304% เมื่อเทียบกับปีผ่านมา "

ทั้งนี้การเติบโตแข็งแกร่งของยอดขายแนวราบ  มาจาก 3 พอร์ตหลัก คือ

* บ้านราคามากกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป  เติบโต 41%

* บ้านราคา 10-20 ล้านบาท เติบโต 35%

* บ้านราคา 5-10 ล้านบาท เติบโต 22%

 ส�าหรับครึ่งปีหลังบริษัทพร้อมเปิด 8 โครงการใหม่  มูลค่ารวมกว่า 11,000 ล้านบาท โดยมีแผนทยอยเปิดขายปลายไตรมาส 3  และ 4  แบ่งเป็นแนวราบ 

7 โครงการ ได้แก่ บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮมพรีเมี่ยมระดับราคา  3.89-20 ล้านบาท  พร้อมกับแนวสูง  1 โครงการ ซึ่งเตรียมจะเปิดโครงการ The Crest Park 

Residences คอนโดมิเนียมระดับ Luxury   มูลค่าโครงการ 3,400 ล้านบาท ราคาเร่ิม  5.9 ล้านบาท อย่างเป็นทางการ และเมื่อรวมกับของพร้อมขายในครึ่ง

ปีหลัง 24,000 ล้านบาท ทั้งหมดจะเพียงพอต่อเป้าหมายยอดขาย 20,000 ล้านบาท ในปีนี้

นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า " ปี 2021 เป็นปีที่ท้าทาย แต่เรามั่นใจสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์  บริษัทมีสภาพคล่อง

พร้อม  สินค้าพร้อม  ที่ดินพร้อม  โดยปีนี้เราจะโอนที่ดินใหม่ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ได้ตามแผน เพื่อการเติบโตใน 3 ปีนับจากนี้

SC โชว์ H2/64 ยอดขายท�านิวไฮ 11,338 ลบ. 

เติบโต 38% คร่ึงปีหลังเปิด 8 โครงการใหม่ 

มูลค่า 11,000 ลบ. 
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LPN เดินหน้าเปิดตัว 5 โครงการใหม่ มูลค่า 6,900 

ล้านบาทในครึ่งหลังของปี 2564  พร้อมเปิดตัว        

แบรนด์ใหม่ "Villa 168 @ Westgate"  เจาะตลาด 

Gen Y และ Young Affluent   เพื่อตอบโจทย์กับ

ความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ประสบความ

ส�าเร็จต้องการที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นส่วนตัว

(Privacy) มั่นใจปีนี้รายได้รวมได้ตามเป้าหมาย 

7,000 ล้านบาท  

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดเีวลลอปเมนท ์จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
LPN เปิดเผยถึงแผนการด�าเนินงานของบริษัท

ในครึ่งหลังของปี  2564 ว่า จากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 

(COVID-19) ในไตรมาสสองที่ผ่านมาและยังคงต่อ

เนื่องในไตรมาสสามของปีนี้ ประกอบกับมาตรการ

ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง 30 วนัในเดอืนกรกฎาคม 

2564 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดล่าสุด

ตามนโยบายของรฐับาลเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ท�าให้บริษัทมีการปรับแผนการ

เปิดตัวโครงการในปี 2564 จากเดิมที่วางแผนเปิด

ตัวโครงการใหม่ประมาณ 8-9 โครงการ มูลค่า

ประมาณ 10,000 ล้านบาท ในปี 2564 ปรับเป็น

เปิดตัวโครงการใหม่ 6 โครงการ มลูค่า 9,600 ล้าน

บาท โดยเปิดตัวโครงการใหม่ไปแล้ว 1 โครงการ คอื 

โครงการ "บ้าน 365 แจ้งวัฒนะ-เมอืงทอง" ในเดอืน

มิถุนายนที่ผ่านมามูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท  

และจะเปิดอีก 5 โครงการ มูลค่า 6,900 ล้านบาท 

ในครึง่หลงัของปี 2564 เป็น โครงการบ้านพกัอาศัย 

3 โครงการ  มูลค่า 1,400 ล้านบาท และอาคารชุด

พักอาศัย 2 โครงการ มูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท 

โดยยงัคงต้ังเป้ารบัรู้รายได้รวมปี 2564 ไว้ท่ี 7,000 

ล้านบาทตามแผนเดิมที่วางไว้   

"เพือ่ท�าให้ยอดโอนเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้  แม้

ในชว่งทีเ่กดิการแพรร่ะบาดของ COVID-19 บรษิทั

ได้มีการเพิ่มกลยุทธ์การขายโดยการน�าเทคโนโลยี

การเข้าเยี่ยมชมโครงการในแบบ 3-D Virtual  

Interactive ให้ลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการ

ของบริษัทได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึนผ่าน 3-D 

Digital Platform โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่

โครงการและเป็นส่วนหนึง่ในการลดการแพร่ระบาด

ของ COVID-19  เป็นอีกก้าวของการน�าเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการขายอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น" 

นายโอภาส กล่าว 

การลดจ�านวนการเปิดตัวโครงการใหม่จาก 8-9 

โครงการ เป็น 6  โครงการ  ในปี 2564 นั้น   นาย

โอภาส กล่าวว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายยอด

ขายรวมท่ีตั้งไว้ที่  10,000 ล้านบาทในปี 2564   

ขณะทีย่อดขายในครึง่แรกของปี 2564 ท�าได้ 4,170 

ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 41.70% ของเป้า

หมายยอดขายท่ีวางไว้  ในขณะที่เรามีสินค้าคง

เหลอืพร้อมขาย(Inventory) ทัง้อาคารชุดพักอาศัย

และบ้านพักอาศัย มูลค่ารวม 9,500 ล้านบาท    

และบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) อีกมูลค่า 

2,700 ล้านบาท   

นายโอภาส กล่าวว่า ปัจจุบัน LPN อยู่ระหว่างการ

ปรับปรุง Business Model เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยตั้งเป้าหมาย

ท่ีจะมีรายได้รวมแตะระดับ 20,000 ล้านบาท ใน

ปี 2567 ซึ่งในปี 2564 เป็นปีแรกที่มีการปรับ

โครงสร้างและกลยทุธ์องค์กร ซ่ึงจะค่อยๆ เห็นภาพ

ที่ชัดเจนมากขึ้น ท�าให้บริษัทเดินหน้าในการสร้าง

การเตบิโตกลบัมา แม้ว่าในปัจจบุนัจะมปัีจจยักดดัน

ต่อภาพรวมของธรุกจิเข้ามาอยู ่  แต่เช่ือมัน่ว่า หาก

ปัจจัยที่กดดันได้ผ่านพ้นและคลี่คลายลงไป บริษัท

มคีวามพร้อมท่ีจะเดนิหน้ารกุธรุกจิอย่างเตม็ทีเ่พือ่

สร้างการเติบโตให้กบับรษิทัได้ตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้ 

LPN ลุยเปิดโครงการ 5 โครงการ 

มูลค่า 6,900 ลบ. คร่ึงหลังปี 64   

ม่ันใจรายได้รวม 7,000 ล้านบาท 
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เปิด 5 โครงการครึง่หลังของปี 2564 พร้อมเปิดตวั

แบรนด์ใหม่ "Villa 168 @ Westgate"  

ในการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงครึ่งหลังของปี  

2564  นายโอภาส กล่าวว่า บริษัทมีแผนเปิดตัว

แบรนด์ใหม่ส�าหรับบ้านพักอาศัย ภายใต้แบรนด์ 

"Villa 168 @ Westgate" เป็นบ้านพักอาศัยที่ถูก

ออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัว (Privacy) มีเพียง 

20 หลัง บนท�าเลศักยภาพย่าน บางใหญ่ ใกล้

แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-บางซื่อ  มูลค่า

โครงการ 226 ล้านบาท และเปิดตัวบ้านพักอาศัย

อกี 2 โครงการภายใต้แบรนด์ "ลมุพินี ทาวน์เพลส" 

ที่ ลาดพร้าว 101-โพธ์ิแก้ว มูลค่าโครงการ 600 

ล้านบาท และ "ลุมพินี ทาวน์วิลล์" ที่ สายไหม 18-

สะพานใหม่ มลูค่าโครงการ 562 ล้านบาท นอกจาก

นีย้งัเปิดตัวโครงการอาคารชดุพกัอาศยั 2 โครงการ 

ได้แก่ โครงการ "ลมุพนิ ีวลิล์ จรญัฯ-ไฟฉาย" มูลค่า

โครงการ  3,000 ล้านบาท และโครงการ "ลุมพินี 

มกิซ์ นราธวิาส-รชัดา" มลูค่าโครงการ 2,500 ล้าน

บาท โดยจะทะยอยเปิดตวัโครงการเมือ่สถานการณ์

ล็อกดาวน์คลี่คลาย 

"อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID-19 คลีค่ลายได้เรว็ บรษิทัอาจจะมีการ

เปิดตัวโครงการใหม่เพ่ิมขึ้น ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่าง

การพจิารณาเป็นโครงการอาคารชุดภายใต้แนวคดิ

ใหม่ที่ตอบโจทย์ส�าหรับคน Gen Y และ Young 

Affluent ทีต้่องการทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีวามเป็นส่วนตวั 

(Privacy) สะดวกสบาย ทีม่าพร้อมกบัเทคโนโลยใีน

รูปแบบของ "Smart Residence" ที่เราอาจจะเปิด

ตัวได้ปลายปีนี้หรือต้นปี 2565 " นายโอภาส กล่าว  

นายโอภาส กล่าวเพิม่เตมิว่า ตลาดอสงัหาฯ ในช่วง

ครึง่แรกของปี 2564 ท่ีมกีารเปิดตวัโครงการใหม่ลด

ลงประมาณ 30% เม่ือเทียบกบัระยะเดยีวกนัของปี 

2563 เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าแนว

โน้มของตลาดอสังหาฯ จะฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลัง

ของปี 2564 โดยประมาณการณ์ว่า ตลาดอสังหาฯ 

จะมกีารเปิดตวัโครงการใหม่เตบิโตประมาณ 5-10% 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2564 เนือ่งจากผูป้ระกอบกา

รอสงัหาฯ เร่งเปิดตวัโครงการใหม่เพือ่มาชดเชยกบั

สินค้าคงเหลือที่ลดลง เพื่อให้สามารถสร้างรายได้

ต่อเนื่องในปี 2565-2567  

"ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยต�่าและการฟื้นตัวของภาค

การผลิตและการส่งออก เป็นปัจจัยบวกท่ีกระตุ้น

เศรษฐกิจและยอดขายอสังหาฯ ในช่วงครึ่งหลัง

ของปี 2564   อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจ

ในช่วงคร่ึงหลังของปี 2564 ยังคงเป็นเร่ืองของ

ภาระหนี้ครัวเรือนท่ีสูงขึ้นแตะระดับ 90% ท�าให้

สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัย (Mortgage Loan) มีอัตราการปฏิเสธ

สินเชื่อสูงในระดับ 40-50% ประกอบกับความไม่

มั่นใจในรายได้ในอนาคตของกลุ่มลูกค้าบางกลุ่ม

ที่ท�าให้ชะลอการตัดสินใจซื้อ  ภายใต้เงื่อนไขดัง

กล่าว บริษัทได้มีแนวทางในการช่วยเหลือลูกค้า

ให้สามารถได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

โดยบรษิทัได้ร่วมมอืกับสถาบันการเงนิท�าหน้าทีใ่ห้

ค�าแนะน�าและเป็นทีป่รึกษาทางการเงนิ (Financial 

Advisor) ให้กบัลกูค้าในการจดัท�าฐานะทางการเงนิ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงิน เพื่อ

เพิ่มโอกาสในการได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบัน

การเงิน นอกจากนี ้บรษิทัยงัมแีคมเปญ "Staff Get 

Member" เพือ่กระตุน้ยอดขายในช่วงครึง่หลงัของ

ปี รวมถงึเตรยีมออกกลยทุธทางการตลาดอย่างต่อ

เนื่องเพื่อช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น" 

นายโอภาส กล่าว 

      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LPN Call Center 

02-689-6888 หรือ Facebook : LPN Connect 

หรือแอพพลิเคชั่น LINE OA ที่ @LPNConnect

http://bit.ly/PR-LPN-2020   

LPN ลุยเปิดโครงการ 5 โครงการ 

มูลค่า 6,900 ลบ. คร่ึงหลังปี 64   

ม่ันใจรายได้รวม 7,000 ล้านบาท 
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังก่อน
ตดัสนิใจซือ้ขายหลกัทรพัยบ์รษิทั เอก็ซส์ปรงิ แคปปิตอล 
จ�ากดั (มหาชน) (XPG) เนือ่งจากสภาพการซือ้ขายปรบัตวัเปล่ียนแปลง
ไปอย่างมากต่อเนื่อง ด้วย P/E และ P/BV สูงที่ 324.85 เท่า และ 5.09 เท่า 
ตามล�าดับ แม้อยู่ในมาตรการก�ากับการซื้อขายระดับ 3 ซึ่งเป็นมาตรการสูงสุด 
ณ ขณะนี้  โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงในการซื้อขายหากราคาผันผวน จึงขอ
ให้พิจารณาปัจจัยพ้ืนฐานและสารสนเทศที่แจ้งผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
รอบคอบ นอกจากนี้ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายก�ากับดูแลการซ้ือขายและการ
ด�าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ XPG อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อ
ป้องกันการส่งค�าสั่งซื้อขายท่ีอาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ XPG ในวันนี้ (29 กรกฎาคม 2564) ) ราคาปิด
การซื้อขายภาคเช้าอยู่ที่ 4.68 บาท +21.24% (New high หลังปรับราคาด้วย
เครื่องหมาย XR) ด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นอันดับ 14 ของตลาดที่ 556 ล้าน
บาท โดยมีบางช่วงของการซื้อขายที่ผันผวนจนขึ้นไปสูงสุดที่ราคา Ceiling และ
ไม่เหลือจ�านวนค�าสั่งเสนอขาย (offer) ที่ตั้งรอ

ปัจจบุนั หลกัทรพัย์ XPG อยูใ่นมาตรการก�ากบัการซือ้ขายระดับ 3 บริษทัสมาชิก
ต้องด�าเนินการดังนี้

1. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ XPG ต้องวางเงินสด 100% 
ก่อนซื้อ  และ

2. บริษัทสมาชิกห้ามน�าหลักทรัพย์ XPG ค�านวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุก
ประเภทบัญชี และ

3. บริษัทสมาชิกห้ามหักกลบค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์ XPG ในวันเดียวกัน 
(ห้าม Net Settlement)

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บรษิทั สามารถ ดจิติอล จ�ากดั (มหาชน) SDC เปิดเผย

ว่า ตามที่บริษัท สามารถ ดิจิตอล จ�ากัด (มหาชน) ได้ท�าสัญญาความ

ร่วมมอืพนัธมติรธรุกิจเพือ่ขยายขดีความสามารถ ในการให้บรกิารวทิยุ

คมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กับบมจ. 

โทรคมนาคมแห่งชาติ ปัจจุบันบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รับแจ้ง

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่ามีความประสงค์เช่าบริการวิทยุคมนาคม

ระบบดจิิตอล (Digital Trunked Radio System) ส�าหรบัใช้งานในพืน้ที่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวม 9 เขต เป็นระยะ

เวลา 48 เดือน

ส่วนแบ่งรายได้ค่าใช้บรกิาร (Airtime) ของบรษิทัในฐานะคูส่ญัญาความ

ร่วมมอืพนัธมติรธรุกิจเพือ่ขยายขดี ความสามารถในการให้บรกิารวทิยุ

คมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) กับบมจ. 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จะมีจ�านวนไม่เกิน 186 ล้านบาทรวมภาษีมูลค่า

เพิ่ม โดยบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการเป็นรายเดือน ตลอด 

ระยะเวลาการใช้งาน 48 เดอืน ทัง้นี ้รายได้ค่าใช้บรกิาร (Airtime) จะขึน้

อยูก่บัการจดัหาและตดิตัง้อปุกรณ์วทิยคุมนาคมของ บมจ. โทรคมนาคม

แห่งชาติ และพันธมิตรในสัญญาดังกล่าว

SDC เผย โทรคมนาคมแห่งชาติ พันธมิตรฯ 

แจ้ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช่าบริการวิทยุคมนาคม

ระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลา 48 เดือน

ตลท. เตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวัง

ก่อนเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ XPG
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บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV เตรียมเสนอ

ขายหุ้น IPO ไม่เกิน 320 ล้านหุ้น พร้อมน�าบริษัทฯ 

เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET) คาดภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 เดิน

หน้ารุกขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้ง

ในไทยและต่างประเทศ ก้าวสูบ่ริษัทพลงังานชัน้น�า

ทีส่่งมอบคณุค่าจากพลงังานหมนุเวยีนสู่สงัคมโลก

เพือ่ความยัง่ยนื หลงั ส�านกังาน ก.ล.ต. ได้นับหน่ึง

แบบแสดงรายการข้อมูล (Filing)

นายเศรษฐศิริ ศักด์ิสิทธิเสรีกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CV เปิดเผยว่า บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเป็น

ผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมครบวงจร ทั้งการ

ออกแบบ ก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริการเดินเครื่องและ

บ�ารุงรักษา ตลอดจนลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับ

พลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ โดยน�า

เอาประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด�าเนิน

ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียนกว่า 15 ปี ด้วยทีม

วิศวกรที่มีประสบการณ์ ความช�านาญงานด้าน

วิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน (EPC Turnkey) เข้ามาขับ

เคลือ่นธรุกจิด้านโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาและลงทุนโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และ/หรือพลังงาน

สะอาด รวมถึงวางแผนเข้าร่วมลงทุนในธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่องกับห่วงโซ่คุณค่าในการด�าเนินธุรกิจ ทั้ง

ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้า

หมายและกลยุทธ์ด้านการสร้างความมั่นคงทาง

ธรุกิจและการเติบโตอย่างต่อเนือ่ง สร้างโอกาสจาก

การเปลีย่นแปลงของเมกะเทรนด์ท่ีมเีทคโนโลยเีป็น

ตัวขับเคลื่อน ท�าให้ CV ก้าวสู่บริษัทพลังงานชั้น

น�าทีส่่งมอบคณุค่าจากพลงังานหมนุเวยีนเพือ่การ

ใช้ชีวิตของมนุษย์ และสังคมโลกอย่างสมดุลและ

ยั่งยืนในอนาคต

ปัจจุบัน CV ประกอบธรุกจิด้านพลงังานหมนุเวียน

แบบครบวงจร โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ธุรกิจหลัก 

ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า (Power 

Producer) มุง่เน้นพฒันาและกระจายการลงทนุใน

โรงไฟฟ้าทีใ่ช้เทคโนโลยจีากพลงังานหมนุเวยีน โดย

มโีครงการทีเ่ปิดด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้วจ�านวน 

4 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ังรวม 26.2 

เมกะวัตต์ (ปริมาณพลังงานไฟฟ้าเสนอขายตาม

สัดส่วนการถือหุ้น 16.69 เมกะวัตต์) แบ่งเป็น โรง

ไฟฟ้าชีวมวลจ�านวน 3 โครงการด�าเนินการภายใต้

บรษิทั CV, CPL และ RTB และโรงไฟฟ้าขยะ จ�านวน 

1 โครงการ ด�าเนินการภายใต้ CPX ได้แก่

 1.1 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โคลเวอร์ เพา

เวอร์ (CV) อ.วังชิ้น จ.แพร่ ก�าลังการผลิตติดตั้ง 

9.4 เมกะวัตต์

 1.2 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โคลเวอร์ 

พษิณโุลก (CPL) อ.พรหมพริาม จ.พิษณุโลก ก�าลัง

การผลิตติดตั้ง 4.9 เมกะวัตต์

 1.3โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล รุ่งทิวา ไบโอแมส 

(RTB) อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ก�าลงัการผลติติดต้ัง 

9.9 เมกะวัตต์

 1.4โครงการโรงไฟฟ้าขยะ โคลเวอร์ พิจิตร 

(CPX) อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ก�าลังการผลิตติดตั้ง 

2.0 เมกะวัตต์

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโครงการโรงคัดแยก

และแปรรปูขยะ เพือ่ผลติเป็นเชือ้เพลงิขยะ (Refuse 

Derived Fuel: RDF) ทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสร้าง จ�านวน 

1 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตประมาณ 150 

ตัน/วัน และโครงการโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความ

ร้อนร่วมใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งอยู่

ระหว่างเข้าซื้อกิจการ จ�านวน 1 โครงการ ขนาด

ก�าลังการผลิตตดิต้ัง 7.36 เมกะวัตต์ และอยูร่ะหว่าง

การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิตติดต้ังรวม

ประมาณ 40.0 เมกะวตัต์ โดยปัจจบัุนอยูใ่นระหว่าง

ด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ก.ล.ต. นับหน่ึงไฟล่ิง 

บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร ์

เตรียมเสนอขาย IPO 320 ล้านหุ้น

เข้าเทรด Q3/64
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(2) ธรุกจิด้านงานวิศวกรรม (Valued EPC) มุ่งเน้น

ให้บรกิารงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน

จากเชื้อเพลิงชีวมวล ขยะและชีวภาพ และงาน

ก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานทั่วไป ตั้งแต่

งานด้านการออกแบบ จัดหาเครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 

และก่อสร้าง (Engineering Procurement and 

Construction: EPC) แบบครบวงจร ให้แก่ โรง

ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้าทั่วไป โดยด�าเนิน

กิจการภายใต้ บริษัท ศแบง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

และ บรษิทั ศแบง เอ็นจเินยีริง่ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทั

ย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

และ (3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable Energy Supporting) ให้บริการ

เดินเครื่องและบ�ารุงรักษา (Operation and 

Maintenance: O&M) ให้แก่ลูกค้าโรงไฟฟ้าทั่วไป 

พร้อมมุ่งเน้นให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา

โรงไฟฟ้ากลุ่มพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน 

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีทีมวิศวกรและผู ้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ในการปฎบัิตงิานเดินเครือ่งและบ�ารงุ

รักษาที่พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

จดุเด่นของ CV คอื การด�าเนนิธุรกจิในด้านพลงังาน

หมุนเวียนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน

หมุนเวียน โดยมุ่งเน้นลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียนควบคู่กับงานด้านวิศวกรรม 

EPC Turnkey แบบครบวงจรในกลุ่มเทคโนโลยี

พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ อาทิ ชีวมวล ขยะ 

และก๊าซชีวภาพ และพลังงานสะอาด ถือเป็นหนึ่ง

ในการขยายการลงทุนตามโครงสร้างพื้นฐานด้าน

พลังงานทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ สอดรับ

อตุสาหกรรมด้านพลงังานหมนุเวยีนทีก่�าลงัเตบิโต 

ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงในธุรกิจ

โรงไฟฟ้า ส่งผลดีต่อส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของชุมชน รวมถึงช่วยสร้างโอกาส

เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต นายเศรษฐศิริ กล่าว

ส่วนผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/2564 (สิ้นสุด 

31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการ

ด�าเนินงาน 358.06 ล้านบาท โดยมาจากการขาย

ไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินงานเชิง

พาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้า ชีวมวล 3 

โครงการ ได้แก่ จังหวัดแพร่ พิษณุโลก และสงขลา 

โครงการโรงไฟฟ้าขยะท่ี 1 โครงการ ท่ีจงัหวัดพจิติร 

และมีรายได้จากการขายเครื่องจักรและให้บริการ

วศิวกรรมก่อสร้างต่อเนือ่งจากสัญญางาน รวมถงึ

มีรายได้จากการให้บริการ เดินเครื่องและงานซ่อม

บ�ารุง ขณะท่ีมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 26.68 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ 7.29 % ตามล�าดับ

นายดถิดนยั สงัขะรมย ์ผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ 
ทรีนีตี้ จ�ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 

กล่าวว่า หลงัจาก บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV 

ยืน่แบบแสดงรายการข้อมลู (Filing) เพ่ือเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนคร้ังแรก (IPO) 

จ�านวนไม่เกิน 320,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นไม่

เกินร้อยละ 25.00 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออก

และจ�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลัง

การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ล่าสุด ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส�านักงาน ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบแสดงรายการ

ข้อมูล (Filing) แล้ว

ปัจจุบัน CV มีทุนจดทะเบียน 640,000,000 บาท 

เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 1,280,000,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่

ออกและเรียกช�าระแล้วจ�านวน 480,000,000 บาท 

ในการระดมทนุครัง้นีจ้ะน�าเงนิทีไ่ด้ไปขยายธุรกิจทัง้

ในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงช�าระเงินกู้ยืม

จากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมกรรมการ และใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มบริษัทฯ ตามแผนคาด

ว่า CV จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) ภายในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2564

ก.ล.ต. นับหน่ึงไฟล่ิง 

บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร ์

เตรียมเสนอขาย IPO 320 ล้านหุ้น

เข้าเทรด Q3/64
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“เศรษฐกจิไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตวัทีร้่อยละ 
1.3 ต่อปี เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจากการระบาด
ระลอกใหม่ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทีเ่ริม่
ต้นในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2564 อย่างไรกด็ ีการ
ส่งออกสนิค้ามแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ตามการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ขณะท่ี
เศรษฐกจิไทยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัเร่งขึน้
มาอยูใ่นช่วงร้อยละ 4.0 – 5.0 ต่อปี จากภาคการ
ท่องเทีย่วทีฟ้ื่นตวัและการส่งออกทีข่ยายตวัได้ต่อ
เนือ่ง”

นางสาวกลุยา ตนัตเิตมทิ
ผูอ้�านวยการส�านักงานเศรษฐกจิ
การคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวง
การคลงั แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกจิไทย
ปี 2564 ว่า เศรษฐกิจไทยปี 2564คาดว่าจะขยายตัว
ทีร้่อยละ 1.3 ต่อปี (โดยมช่ีวงคาดการณ์ท่ีร้อยละ 
0.8 ถงึ 1.8) เมือ่เทยีบกบัประมาณการครัง้ก่อน ณ 
เดอืนเมษายน 2564 ทีร้่อยละ 2.3 ต่อปีเน่ืองจาก
ได้รบัผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของโรค
ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 
2019: COVID-19) ท่ีเริม่ต้นในช่วงปลายไตรมาส 
2 ปี 2564 ส่งผลกระทบต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ของไทยการเดินทางระหว่างประเทศและจ�านวน
นกัท่องเทีย่วต่างประเทศทีจ่ะเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย อย่างไรกด็ ี การส่งออกสนิค้ามแีนว
โน้มปรบัตวัดขีึน้ตามการขยายตวัของเศรษฐกจิ
และปรมิาณการค้าโลก ซึง่ในช่วง 5เดอืนแรกของปี 
2564 มลูค่าการส่งออกสินค้าขยายตวัสงูทีร้่อยละ 
14.5 ต่อปีส่งผลให้คาดว่ามลูค่าการส่งออกสนิค้า
ของไทยในปี 2564 จะขยายตวัทีร้่อยละ 16.6 ต่อปี 
(โดยมช่ีวงคาดการณ์ทีร้่อยละ16.1ถงึ17.1)ปรับเพิม่
ขึน้จากการคาดการณ์ครัง้ก่อนทีร้่อยละ11.0 ต่อปี

นอกจากนีภ้าครฐัมบีทบาทส�าคญัในการประคบั
ประคองเศรษฐกจิไทย ผ่านการด�าเนนิมาตรการ
ทางการคลังของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
โครงการคนละคร่ึงระยะที่ 3 โครงการย่ิงใช้ย่ิง
ได้ โครงการเพ่ิมก�าลงัซือ้ให้แก่ผูม้บีตัรสวสัดกิาร
แห่งรัฐ ระยะที ่3 โครงการเพ่ิมก�าลงัซ้ือให้แก่ผูท้ี่
ต้องการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ และมาตรการ
ด้านการเงนิผ่านสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจของรฐั
ประกอบกบัการใช้จ่ายเงินกูจ้ากพระราชก�าหนด
ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกูเ้งนิเพ่ือแก้ไขปัญหา
เยยีวยาและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสังคมทีไ่ด้รบัผลก
ระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 ในส่วนที่เหลือ และพระราช
ก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งนิเพือ่แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสงัคมจากการระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 เพิม่เตมิ พ.ศ. 2564 
วงเงิน 5 แสนล้านบาท (พ.ร.ก. กูเ้งนิฯ เพิม่เติม) 
ซึง่จะมส่ีวนช่วยกระตุ้นการบรโิภคบรรเทาผลกระ
ทบของภาคธุรกิจและรกัษาระดบัการจ้างงานให้
สงูข้ึนโดยคาดว่าการบรโิภคภาครฐัและการลงทนุ
ภาครฐัจะขยายตัวทีร้่อยละ 4.2 ต่อปี (โดยมช่ีวง
คาดการณ์ท่ีร้อยละ 3.7 ถงึ 4.7) และ 9.5ต่อปี (โดย
มช่ีวงคาดการณ์ทีร้่อยละ 9.0 ถงึ 10.0) ตามล�าดบั
ส่งผลให้การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทนุภาค
เอกชนจะขยายตัวทีร้่อยละ 1.0 ต่อปี (โดยมช่ีวง
คาดการณ์ทีร้่อยละ 0.5 ถงึ 1.5) และ 4.1 ต่อปี 
(โดยมช่ีวงคาดการณ์ทีร้่อยละ 3.6 ถงึ 4.6) ตาม
ล�าดบั

ในด้านเสถยีรภาพภายในประเทศคาดว่าอัตรา
เงนิเฟ้อทัว่ไปในปี 2564 จะอยู่ท่ีร้อยละ 1.2 ต่อปี 
(โดยมช่ีวงคาดการณ์ทีร้่อยละ 0.7 ถงึ 1.7) ปรับ
ตวัลดลงจากคาดการณ์ครัง้ก่อนทีร้่อยละ 1.4 ต่อ
ปี เนือ่งจากภาครฐัมกีารด�าเนนิมาตรการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานให้แก่ประชาชน
และภาคธุรกิจทั่วประเทศ ขณะที่เสถียรภาพ
เศรษฐกจิภายนอกประเทศคาดว่าดลุบญัชเีดนิ
สะพดัจะขาดดลุ -2.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐหรือคดิ
เป็นร้อยละ -0.5 ของ GDP (โดยมช่ีวงคาดการณ์
ทีร้่อยละ -1.0 ถงึ 0.0 ของ GDP) จากการขาด
ดลุในดลุบรกิารเป็นส�าคญั

ส�าหรับเศรษฐกจิไทยในปี 2565 กระทรวงการคลัง
คาดว่าเศรษฐกจิไทยจะขยายตวัเร่งขึน้มาอยู่ในช่วง
ร้อยละ 4.0 ถงึ 5.0 โดยได้รบัแรงสนับสนนุจาก
การฟ้ืนตวัของภาคการท่องเทีย่วหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดเร่ิมคลีค่ลายลงและมกีารเดนิ
ทางระหว่างประเทศมากขึ้น โดยคาดว่านักท่อง
เทีย่วต่างประเทศจะเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย 
จ�านวน12 ล้านคน ในขณะท่ีการส่งออกสนิค้าคาด
ว่าจะขยายตัวได้ต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ การจ้างงาน และ
สนบัสนนุการบรโิภคภายในประเทศ ส่งผลให้การ
ใช้จ่ายภายในประเทศจะกลบัมาฟ้ืนตัวได้ดี

ทัง้นี ้โฆษกกระทรวงการคลงัได้กล่าวท้ิงท้ายว่า ใน
การประมาณการเศรษฐกจิไทยจ�าเป็นต้องค�านงึ
ถงึปัจจยัเสีย่งทีต้่องติดตามอย่างใกล้ชิดได้แก่ 1) 
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 2) ข้อจ�ากัดใน
การเปิดรับนกัท่องเทีย่วต่างประเทศ 3) ความไม่
แน่นอนของตลาดน�้ามันโลก หากปัญหาความ
ขัดแย้งด้านภูมรัิฐศาสตร์ในหลายประเทศรนุแรง
ข้ึน รวมทัง้การปรบัเปลีย่นนโยบายด้านพลงังาน 
และ 4) ทศิทางนโยบายการเงนิโลกทีมี่แนวโน้ม
เข้มงวดข้ึนจะส่งผลต่อเงินทนุเคลือ่นย้ายระหว่าง
ประเทศ อย่างไรกด็ปีระเทศไทยยงัมฐีานะการคลงั
ทีม่ัน่คงและมเีสถยีรภาพท�าให้กระทรวงการคลงัมี
ความพร้อมในการด�าเนนิมาตรการทางการคลงั
เพิม่เติมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์เศรษฐกจิท่ี
เปลีย่นแปลงไปโดยแรงขับเคลือ่นจากการใช้จ่าย
และการลงทนุภาครฐัประกอบกบันโยบายการปรบั
โครงสร้างเศรษฐกจิทีเ่น้นการลงทนุโครงสร้างพืน้
ฐานจะมส่ีวนช่วยสนบัสนนุการฟ้ืนตัวอย่างยัง่ยนื
ของเศรษฐกจิไทยในระยะต่อไป

คลัง คาดศก.ไทยปีนี้ ขยายตัวที่ 1.3% ต่อปี 

ส่วนปีหน้า คาดโต4-5% 

เหตุท่องเที่ยวฟื้น-ส่งออก ขยายตัวต่อเนื่อง
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"บล.ทรนีตีี"้ รกุธรุกจิ"วาณชิธนกจิ" ชจูดุแกร่ง

ให้บริการลูกค้าครบวงจร แบบ "ONE STOP 

SERVICE" ตั้งเป้ายกระดับคุณภาพมาตรฐาน

ให้ธรุกจิของลกูค้า ส่งมอบบรษิทัทีมี่คณุภาพสู่

ตลาดหลกัทรพัย์ มองธรุกจิวาณิชธนกจิโตต่อ

เน่ืองและตลาด IPO ยังสดใสท่ามกลางวิกฤตโค

วดิ จ่อน�าบรษิทัเข้าตลาดหุน้ 7-9 บริษทั ส�าหรบั

ครึง่ปีหลงันีม้าแน่ 3 บรษิทั

นายดิถดนัย สังขะรมย์ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝา่ยวาณชิธน
กจิ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรนีต้ีี จ�ากดั 
เปิดเผยถงึทศิทางธรุกจิการให้บรกิารด้านวาณชิ

ธนกิจของทรีนีตี้ว่า ถือเป็นธุรกิจที่ส�าคัญและ

มีแนวโน้มการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะ

อยูภ่ายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรสัโค

วดิ-19 โดยเฉพาะการเป็นทีป่รึกษาในการระดม

ทนุ น�าบรษิทัเข้าตลาดหลกัทรพัย์ ในธรุกิจทีไ่ด้

ประโยชน์หรอืไม่ได้รบัผลกระทบจากการระบาด

ของโควิด-19 โดยตรง ซ่ึงบริษัทเหล่าน้ียังคง

ต้องการระดมเงนิทนุเพือ่รองรบัการขยายตัว

ของธรุกจิ เช่น ธรุกจิด้านเทคโนโลย ีธรุกจิด้าน

พลงังาน และธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภค ทีเ่ปล่ียนไปตาม "วถิชีวีติใหม่"

ขณะทีบ่างธรุกิจทีไ่ด้รบัผลกระทบและอาจจะ

ชะลอแผนการระดมทนุเข้าตลาดหุน้ออกไป คาด

ว่าเมือ่สถานการณ์คลีค่ลายในปีหน้ากน่็าจะ

ทยอยกลับเข้ามาได้ เช่น ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั

การลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครฐั เพราะ

ตลาดทนุคือแหล่งเงนิทนุทีส่�าคญั ท�าให้ธรุกจิให้

บรกิารด้านวาณชิธนกจิ ยงัมีโอกาสเติบโตได้อกี

มาก โดยขณะนีท้รนีตีีเ้องมลีกูค้าทีป่รึกษาในการ

ระดมทนุเข้าตลาดหลกัทรัพย์ในมือ อยู่ราว 7-9 

บรษัิท และช่วงครึง่หลงัของปีน้ี ทรนีีต้ีได้เป็นท่ี

ปรกึษาทางการเงนิ ให้กับ 3 บริษัท  คอื บมจ.เอ

เอม็อาร์ เอเชยี (AMR) บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ 

(CV) และบมจ.เบรลิ 8 พลัส (BE8)

นายดถิดนัย กล่าวว่า ท่ีผ่านมาทรนีตีีไ้ด้เข้าไป

เป็นท่ีปรกึษาในการออกและเสนอขายหุน้ IPO 

น�าบรษิทัเข้าตลาดหลักทรพัย์ฯ มาอย่างต่อเนือ่ง 

สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของทีมวาณชิธน

กจิของทรนีีตี ้ โดยนอกจากจะสร้างรายได้ให้กบั

ธรุกจิวาณชิธนกจิแล้ว ยงัท�าให้ลูกค้าของบริษัท

ได้มโีอกาสลงทุนในหุน้ IPO ท่ีมปัีจจยัพืน้ฐานท่ีดี

ด้วย โดยปี 2563 ทรนีีตี ้ได้รบัรางวลัยอดเยีย่ม 

หรอื Deal of the Year ด้านการระดมทุนในฐานะ

ทีป่รึกษาการเงินและผูจ้ดัการการจัดจ�าหน่าย

หลักทรพัย์ทีเ่สนอขายหุน้ IPO ให้กบั  บมจ.

บรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ (BAM) ใน

งาน SET Awards ปี 2020 โดยช่วง 3 ปีท่่ีผ่าน

มาบรษิทั ได้เป็นทีป่รึกษาน�าหุน้เข้าตลาดหลกั

ทรพัย์ฯ จ�านวน 4 บรษิทั และมมีลูค่าระดมทุน

รวมราว 10,000 ล้านบาท

นายดิถดนัย กล่าวต่อว่า ทรีนีตี้มีบริการที่

ปรึกษาทางการเงิน และงานวาณิชธนกิจครบ

วงจร  หรอื "ONE STOP SERVICE" ครอบคลมุ

ด้านการระดมทุนผ่านตราสารทุนและตราสาร

ทุนหน้ี การควบรวมหรือซ้ือกิจการ (M&A) 

ตลอดจนต่อยอดธรุกจิท่ีเกีย่วเนือ่ง โดยได้มีการ

จดัตัง้บรษิทั ทรนีต้ีี อินเทลลิเจนส์ พลสั จ�ากัด 

ซ่ึงเป็นบรษิทัท่ีจะเข้าไปวางระบบการควบคุม

ภายใน หรือการตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท

ท่ีก�าลังเตรยีมความพร้อม โดยให้บรกิารลกูค้า

ตัง้แต่ต้นน�า้ยันปลายน�า้และเข้าไปเป็นพีเ่ลีย้ง

ให้กบับรษิทัในการสร้างมูลค่าเพิม่และพฒันา

ธรุกจิให้มมีาตรฐาน มโีครงสร้างและระบบการ

บรหิารจดัการทีด่ข้ึีน รวมทัง้มรีะบบการควบคมุ

ภายในทีด่ ี เพือ่ให้ธรุกจิสามารถเตบิโตได้อย่าง

มัน่คงและยัง่ยนื ไม่ว่าบรษิทันัน้จะมเีป้าหมายใน

การระดมทุนเข้าตลาดหลักทรพัย์ หรอืไม่ก็ตาม 

เพราะถอืว่าเราได้มส่ีวนส�าคญัในการเข้าไป

พฒันาและยกระดบัมาตรฐานธรุกจิให้ลกูค้าและ

หากลกูค้ามเีป้าหมายท่่ีจะเข้าตลาดหลกัทรพัย์ก็

ถอืเป็นการส่งต่อ  บริษทัจดทะเบยีน (บจ.) ท่ีมี

คณุภาพให้กบัตลาดหุน้ไทยอีกด้วย  

"บล.ทรีนีตี้" รุกธุรกิจ"วาณิชธนกิจ"  

มองตลาด IPO ยังสดใสท่ามกลางวิกฤตโควิด
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อินไซด์ Business
‘SMD’ บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

มูลค่ากว่า 580,000 บาท

“CHEWA” มอบสิ่งของจ�าเป็น
ช่วยแคมป์คนงานก่อสร้าง

“IMH” เดินเกมรุก เปิดจุดตรวจ

สมาคมปราบวัณโรคฯ (พญาไท) ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 

รอบประชาชน ควบให้บริการตรวจเชื้อโควิด

‘KISS’ ร่วมสู้ภัย Covid-19 

บริจาคผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาล
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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