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 SABUY ขยายฐานบรกิาร Payment Solution 

จับมือ 3 บรษัิทไปรษณยีเ์อกชนชั้นน�า

เปิดบรกิารธุรกรรมการเงิน คาดเริม่เปิดให้

บรกิารได้ภายในไตรมาส 3 นีเ้ป็นต้นไป

 JP เตรียมขาย IPO
ไม่เกิน 115 ล้านหุ้น

เปลี่ยน
รายวัน!!

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 9

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

ออรจ้ิิน พรอ็พเพอรต์ี ้ป้ันโครงการ “Go Together with Origin” ประสานกสกิรไทย หา
แนวทางเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจโรงแรม หวังช่วยผูป้ระกอบการใน 5 หวัเมืองท่องเทีย่ว

อ่านต่อหน้า 7

ORI ผุดโครงการ
“Go Together with Origin”

ช่วยธุรกิจโรงแรม 5 หัวเมืองท่องเที่ยว

เปิดบริการธุรกรรมการเงิน

จ่อเปิดบริการ Q3 น้ี

SABUY ผนึก 3 พันธมิตร

อ่านต่อหน้า 4

บมจ.โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) หรอื JP โชว์

ศกัยภาพทมีวิจัยพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสูผ่ลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
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บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) จับ
มือพันธมิตร 3 บริษัทไปรษณีย์เอกชนช้ันน�า 
ได้แก่ บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(Shipsmile) บรษัิท ชปิปอ๊ป จ�ากัด (SHIPPOP) 
และบริษัท ควิก เซอรวิ์ส จ�ากัด (Quick Service) 
เตรียมเปิดบริการระบบช�าระเงินออนไลน์ 
บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน และบริการ
อ่ืนๆภายใน SABUY Ecosystem ในสาขา
ไปรษณีย์เอกชนของแต่ละราย ต้ังเป้าขยาย
ฐานการให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ
ทางด้านการเงินของผู้บริโภค

 นายวิรัช มรกตกาล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย มันนี่ 
จ�ากัด ในเครือบริษัท สบาย เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

"ปัจจุบันสบายฯ มีบริการระบบช�าระเงิน
ออนไลน์และบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน
ภายในระบบ　Ecosystem ของตนเองอยู่แล้ว 
เรารองรับรูปแบบการช�าระเงินท่ีหลากหลาย 
รวมท้ังบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน ฝาก 

โอน จ่ายบิล ผา่นทางระบบและผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทในเครือ ตู้เติมเงินออนไลน์ ตู้จ�าหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ระบบศูนย์อาหาร และ POS 
เป็นต้น ซึ่งในการรว่มกับท้ัง 3 บริษัทไปรษณีย์
เอกชนชั้นน�าน้ี ทางสบายฯ จะขยายการให้
บริการไปใน สาขาของร้านชิปป์สไมล์ ชิปป๊อป
และ ควิก เซอร์วิส เพ่ือความสะดวกของผู้ใช้
บรกิารในยุคดิจิทัลน้ี โดยจะแบง่เป็นบริการดังน้ี

1. บริการระบบการช�าระเงินผา่นชอ่งทาง QR 
Prompt Pay และ การเติมเงินเข้า E-Wallet 
ต่างๆ อาทิ True Money Wallet , Rabbit Line 
Pay , Shopee Pay และ SABUY Money

2. บรกิารธุรกรรมทางการเงิน (banking agent) 
เชน่ ฝาก/โอน ถอน ณ สาขาไปรษณย์ีเอกชนใน
เครือท้ัง 3 บริษัท

3. ให้บริการเติมเงินมือถือ จ่ายบิลรายเดือน 
จ่ายประกันภัย จ่ายบิลสาธารณูปโภค ท่ีได้รับ
ใบอนุญาตอยา่งถูกต้อง

นอกจากนั้นแล้วทางเจ้าของร้านไปรษณีย์
เอกชนแต่ละแห่งยังสามารถเพ่ิมรายได้ของ
สาขาจากการติดต้ังบริการ ตู้จ�าหน่ายสินค้า
เวนด้ิงพลัส ตู้เติมเงินเติมสบายพลัส ตู้น�ามัน
หยอดเหรียญอัตโนมัติ และยังรวมถึงการเสริม
ศักยภาพในการท�าการตลาดด้วย ระบบ CRM 
& Loyalty Program จาก SABUY Exchange 
ส�าหรับลกูค้าผู้ใช้บรกิารต่างๆ ขา้งต้น  ซึง่แต่ละ
บริษัทฯ จะสามารถน�าไปสร้างมูลค่าเพิ่มและ
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ต่อไป
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 นายสฐีรณัฐ ลาภไกวัล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ 
เซอร์วิส จ�ากัด (Shipsmile) กล่าวถึงการ
เติบโตของชิปป์สไมล์ตอบรับการขยายบริการดัง
กล่าวว่า"จ�านวนสาขาปัจจุบันประมาณ 2,800 
สาขา ยอดรับส่งพัสดุต่อเดือนประมาณ 4 ล้าน
ชิน้ การเพ่ิมบริการของสบายจะชว่ยต่อยอดธุรกิจ
ปัจจุบันของเราได้ยิ่งขณะนี้ตลาดออนไลน์เติบโต
เปน็อยา่งมากและธุรกิจรบัฝากสง่พสัดุโตตาม จะ
เห็นว่ามีแบรนด์ใหม่ๆ  เกิดขึ้นมามาก การแขง่ขัน
ย่อมสูงขึ้นเป็นธรรมชาติเมื่อมีการแข่งขัน แต่ละ
บริษัทย่อมหากลยุทธมาเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้มาใช้
บริการ และส่ิงจะท�ากันคือ ลดค่าขนส่ง การให้
สว่นลด ท�าให้ก�าไรในการท�าธุรกิจรับฝากสง่พัสดุ
น้อยลง การท่ีมีบริการธุรกรรมการเงินเข้ามาจะ
ช่วยสร้างรายได้ช่องทางใหม่ และเป็นบริการ
ทีมีความจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงคาดว่าจะ
สามารถสรา้งรายได้ใหกั้บ แฟรนไชสไ์ด้เปน็อยา่ง
ดี เพราะธุรกรรมการเงินสามารถเข้าถึงคนได้ง่าย 
สามารถอ�านวยความสะดวกกับคนในชุมชนท่ีหา่ง
ไกล  community ต่างๆ สามารถใชช้อ่งทางชปิปส์
ไมล์ เพื่อ ฝาก ถอน โอน เงิน  และในขณะนี้จะเริ่ม
เปดิบริการ ฝาก ถอน โอน ได้ภายในเดือนกันยายน
น้ี รวมถึงการเริม่ใชร้ะบบคะแนนสะสม หรอื CRM 
จาก SABUY Exchange ด้วย ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่ง
กลยุทธ์เพื่อสร้าง Loyalty ในกลุ่มผู้ใช้บริการของ

แฟรนไชส ์ชปิปส์ไมล์ ในการสร้าง Ecosystem ใน
กลุม่พนัธมติรของ SABUY ใหส้ามารถใชบ้รกิารใน
กลุ่มและได้ earn point แล้วไป Burn Point กับ
บริการท่ีอยูใ่นกลุ่มของ Ecosystem นีไ้ด้ ท�าใหเ้รา
มคีวามแตกต่าง และโดดเด่น และสามารถแขง่ขัน
กับร้านสะดวกซื้อในปัจจุบันได้"

 นายสุทธิเกียรติ จันทรชัยโรจน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชิปป๊อป 
จ�ากัด ได้กล่าวเสริมถึงการเพิ่มบริการจาก
ทาง SABUY ในคร้ังนี้ว่า"ในการนี้ทางบริษัท ชิป
ป๊อป จ�ากัด ผู้ให้บริการภายใต้แบรนด์ SHIPPOP 
ท่ีปัจจุบันมีการให้บริการจัดส่งสินค้าทางโลก
ออนไลน์เป็นท่ี 1 มีการเช่ือมต่อขนส่งในระบบ
มากกว่า 25 ขนสง่ สามารถจัดสง่ได้ท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ อีกท้ัง บริษัท ชิปป๊อป มีบริษัท
ในไทยและมาเลเซีย ภายหลังได้มีการขยายมาสู่
ตลาดออฟไลนเ์พ่ิม และมกีารเติบโตอยา่งรวดเรว็ 
ภายใน 1 ปมีมีากกว่า 1,000 สาขา และสาขาพนัธ
มติรอ่ืนๆมากกว่า 2,000 สาขา ทาง ชิปปอ๊ป มเีปา้
หมายอยากสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้
ผู้คน / ช่วยเหลือสังคม นอกเหนือจากการจัดส่ง
พัสดุ จึงมองเห็นโอกาสท่ีดี ท่ีได้บริการเสริมอ่ืนๆ
จาก SABUY มาเสริมทัพ และพร้อมท่ีจะขยายสู่
บริการอ่ืนๆเพิ่มเติม"

 นายชาตรี ศรีชัยวาณิชย์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั ควกิ เซอรวิ์ส จ�ากดั 1 ใน
ร้านไปรณีย์เอกชนท่ีมีบริการหลากหลาย ได้เปิด
เผยถึงการเขา้รว่มเปน็ 1 ในพันธมติรครัง้นีว่้า"การ
ท�างานกับสบายนัน้สอดคล้องกับวัตถปุระสงค์เดิม
ของเรา ตอบโจทยส์�าหรบัเป้าหมายของเราท่ีเปน็
ร้านสารพัดบริการชุมชนอยู่แล้ว และ อันท่ีสอง 
เป็นการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับเจ้าร้าน
สาขา เพราะมีบริการเสริมเข้ามา คนในชุมชนก็
จะสะดวกสบายมากข้ึน มาท่ี ควิก เซอร์วิส ท่ีเดียว 
สามารถใช้บริการแบบ One Stop ได้เลย การ
ระบาดของโควิด-19 ผู้คนไม่อยากเดินทางออก
ไปไหนไกล ต้องการท�าธุรกรรมต่างๆใกล้บ้าน ยิ่ง
ถือว่าตอบโจทย์คนในชุมชนในชว่งนี้"

ท้ังนี้ส�าหรับบริการด้านธุรกรรมทางการเงิน 
ทางผู้ประกอบการท้ัง 3 ราย และบริษัท สบาย 
เทคโนโลย ีจ�ากัด จะด�าเนนิการเตรียมขออนญุาต
จากหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป โดยส�าหรับระบบ
อ่ืนๆ คาดว่าจะสามารถเริม่เปดิใหบ้รกิารได้ภายใน
ไตรมาส 3 นี้เป็นต้นไป
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บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี 
(ประเทศไทย) หรือ JP โชว์ศักยภาพทีมวิจัยพฒันา
ต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ รับแผน
ผลักดันการเติบโตด้วยกลยุทธ์น�าเสนอนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท หรือ 
Own Brand เร่งสร้างการรับรู้และขยายช่องทาง
จ�าหน่าย Multi-Channel Marketing ในกลุ่ม
ประเทศ CLMV+T ชูฐานการผลิตโรงงานท้ัง 2 
แหง่ ท่ีได้มาตรฐาน GMP พร้อมขยายฐานลูกค้า 
OEM รับออเดอร์การผลิตเพิ่มเติม เพื่อก้าวสู่
บริษัทชั้นน�าด้านการวิจัย ผลิตและจัดจ�าหน่าย
ยา เวชภัณฑ์และอาหารเสริมของไทย ล่าสุด 
ส�านักงาน ก.ล.ต. นับ 1 แบบค�าขออนุญาตเสนอ
เสนอขายหลักทรพัยแ์ละแบบไฟล่ิงเรยีบรอ้ยแล้ว 
เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จ�านวนไมเ่กิน 115 ล้าน
หุ้น ภายหลังได้รับการอนุมัติแบบค�าขออนุญาต
เสนอขายหลักทรพัยแ์ละแบบไฟล่ิงมผีลใชบ้งัคับ

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน
เจ้ าห น้ าที่ บริหาร  บริษัท  โรงงาน
เภสัชอตุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ JP ผู้ด�าเนินธุรกิจ
พฒันา ผลิตและจ�าหนา่ย ยาแผนปัจจุบนั ยาแผน
โบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม

อาหารแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บรษัิทฯ มจุีดแขง็
ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมคีวามสามารถน�า
องค์ความรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์มาพัฒนาเป็น
สินค้าเชิงพาณิชย์ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการ
แขง่ขนัท่ีดีขึ้นและสนบัสนนุกลยุทธอ์งค์กรท่ีมเีปา้
หมาย ต้องการผลักดันการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ (Own Brand) โดย
มีแผนงานน�าเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ี
มีคุณภาพสูงของบริษัทฯ เช่น ยาแผนปัจจุบัน 
ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�าหรับบ�ารุงสุขภาพและ
ความงาม รวมถึงใชป้ระสบการณค์วามเชีย่วชาญ
และองค์ความรูด้้านธุรกิจยาและสมนุไพรมานาน
กว่า 70 ปี เพื่อรองรับเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบัน
หันมาใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย จากการเลือก
ใชย้าแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเปน็ทาง
เลือกในการป้องกันและรักษาโรคมากขึ้น

ขณะเดียวกัน บรษัิทฯ ได้น�าศกัยภาพการผลิตของ
โรงงานท้ัง 2 แหง่ ท่ีกรุงเทพฯและจังหวัดล�าพนู ท่ี
มกีารรบัรองมาตรฐานการผลิตส�าหรบัการผลิตยา 
(GMP PIC/s) จากส�านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข สอดคล้อง
และทัดเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและ

มาตรฐาน GMP มาสนบัสนนุการพฒันาผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นระบบและครบวงจรเพื่อผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณภาพสูง มีความหลากหลายท้ังขนาด ส่วน
ผสม และรูปแบบ ท�าให้ JP สามารถตอบสนอง
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคเข้าสู่สังคม
แห่งการดูแลสุขภาพ ช่วยสนับสนุนแผนขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่มรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้
แบรนด์ลูกค้า (OEM) ซึ่งบริษัทฯ ให้การบริการท่ี
ครอบคลุม ต้ังแต่การให้ค�าปรกึษาด้านการพฒันา
สินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียน
ต�ารับยาหรือการจดแจ้งเลขสารบบอาหาร (เลข 
อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์และควบคุมการ
ผลิตให้มีคุณภาพ
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร JP กล่าวว่า ปัจจุบัน 
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์สุขภาพในเชิงดูแลป้องกัน
และรักษาโรค ภายใต้ตราสินค้าบริษัทฯ ประกอบ
ด้วย (1)กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันท่ีใช้รักษา
ผู้ป่วย ภายใต้ตราสินค้า COXTM ได้แก่ ยาแก้ไอ
ชนิดน�าเชื่อม ยาน�าแก้ไข้และยาคุมก�าเนิด (2)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ี
สกัดจากธรรมชาติ ท่ีใช้ท้ังภายในและภายนอก 
ภายใต้ตราสินค้า สุภาพโอสถTM เช่น ยาเม็ด
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ยาแก้ไข้ ยาบ�ารุงโลหิต 
ยาขับลม ยาแคปซูลผสมเถาเอ็นอ่อน ยาหม่อง 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ีสกัดจากธรรมชาติ 
เช่น น�ามันสกัดเย็น 4 ชนิด และสาหร่ายสไปรูริ
นา่ (3)กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส�าหรบับ�ารุงสขุ
ภาพและความงาม ภายใต้ตราสนิค้า EVITONTM 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน ผลิตภัณฑ์วิตามิน
รวม ผลิตภัณฑ์สารสกัดน�ามันธรรมชาติ (4)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดท่ีมีส่วนผสม
แอลกอฮอล์ภายใต้ตราสินค้า JSPTM ท่ีระดับ
ความเขม้ข้นของแอลกอฮอล์ ต้ังแต่ร้อยละ 70-95 
ด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลาย รับความต้องการใช้
ในครัวเรอืนจนถึงกลุ่มอุตสาหกรรม และ (5) ผลิต
ภัณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเปน็การจัดซื้อเวชภัณฑ์ท่ีมใิชย่าเพื่อ
จ�าหนา่ยแก่หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายก้าวสู่บริษัทชั้นน�าด้าน
การวิจัย ผลิตและจัดจ�าหน่ายยา เวชภัณฑ์และ
อาหารเสริม เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งมั่นคงและ
ยั่งยืน ผ่านแนวทางการตลาดมุ่งสร้างตราสิน
ค้าของตัวเองให้เข็มแข็งและขยายช่องทางจัด
จ�าหนา่ยให้มีความหลากหลาย (Multi -Channel 
Marketing) ท้ังรา้นขายยาท่ัวไป รา้นค้าปลีกสมยั
ใหม ่ร้านสะดวกซื้อ ทีวีโฮมช้อปปิ้ ง และชอ่งทาง
ออนไลน์ (Online Channel) ในมารเ์ก็ตเพลส เชน่ 
Shopee Lazada เป็นต้น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างท่ัวถึง 
รวมถึงขยายช่องทางจ�าหน่ายไปยังกลุ่มประเทศ 
CLMV ผ่านรูปแบบแต่งต้ังตัวแทนจ�าหน่ายใน
แต่ละประเทศ

 นางสาวจิรดา แดงประเสริฐ 
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและ
การเงิน JP กล่าวว่า ภาพรวมการด�าเนิน
งานในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา (2561-2563) บริษัทฯ 
สามารถผลักดันการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย
มีรายได้จากการขาย 3 ปีย้อนหลัง อยูท่ี่ 348.88 
ล้านบาท 360.69 ล้านบาท และ 455.64 ล้าน
บาทตามล�าดับ ซึ่งตลอดระยะท่ีผา่นมาท่ีบริษัทฯ 
ได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ยาแผน
โบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารภายใต้ Own Brand ท�าให้มีสัดส่วน
รายได้ปรับตัวดีข้ึนเฉล่ียอยู่ท่ี 21-25% และยัง
ช่วยส่งเสริมความสามารถการท�าก�าไรข้ันต้นท่ีดี
กว่าการรับจ้างผลิต OEM ท�าใหก้�าไรสทุธปิรบัตัวดี
ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง หรือท�าได้ 12.39 ล้านบาทในปี 
2561 เพิ่มเป็น 23.57 ล้านบาทในปี 2562 และ
ในปี 2563 เติบโตเพิ่มเป็น 31.08 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 3.52 ร้อยละ 6.44 
และร้อยละ 6.72 ตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม จาก
ปัจจัยลบการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ได้สง่ผลก
ระทบต่อผลการด�าเนินงานในไตรมาส 1/2564 
(มกราคม-มีนาคม) บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 
94.81 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 7.48 ล้านบาท
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 นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ฟนิเน็กซ ์แอด๊ไวเซอร่ี จ�ากดั ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า 

หลังจาก บมจ.โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) หรอื JP ได้ย่ืน

แบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลักทรพัย์และแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอ

ขายหลักทรัพย์ (แบบไฟล่ิง) ต่อส�านกังาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน

ไมเ่กิน 115 ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

โดยจะน�าเงินท่ีระดมทุนได้ไปยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในทุกมิติ 

ท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่การขยายตลาด การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ การ

ปรับปรุงและขยายโรงงานท้ัง 2 แหง่ สว่นท่ีเหลือน�าไปช�าระเงินกู้สถาบันการ

เงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานต่อไป ล่าสุด ส�านักงาน ก.ล.ต. 

ได้นับ 1 แบบไฟล่ิงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

 นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
สยาม อัลฟา แคปปิตอล จ�ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน

รว่ม กล่าวว่า บริษัทฯ มศีกัยภาพและความพรอ้มรุกขยายตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อ

สุขภาพท้ังในเชิงดูแลป้องกันและการรักษา ด้วยกลยุทธ์น�าเสนอนวัตกรรมท่ี

มีคุณภาพสูง ในกลุ่มยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของตัวเองพร้อมแผนท�าตลาดสร้าง

การรับรู้ในตราสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายและขยายช่องทางการจ�าหน่ายผ่าน 

Online เพื่อตอบสนองความต้องการผูบ้รโิภค ตลอดจนแผนขยายตลาดในกลุม่

ประเทศ CLMV รวมถึงน�าความสามารถด้านการผลิตของโรงงานท้ัง 2 แหง่เขา้

ชว่ยผลักดันฐานลูกค้า OEM เพิม่ข้ึน ซ่ึงจะชว่ยสนบัสนุนการเติบโตอยา่งยั่งยนื

ต่อไป
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ออรจ้ิิน พรอ็พเพอรต้ี์ ปั้ นโครงการ “Go Together 
with Origin” ประสานกสิกรไทย หาแนวทางเพิ่ม
สภาพคล่องธุรกิจโรงแรม หวังช่วยผู้ประกอบ
การใน 5 หัวเมืองท่องเท่ียว กรุงเทพฯ พัทยา 
ภูเก็ต สมุย และเชียงใหม่ เดินหน้าผ่านวิกฤติ 
COVID-19 ติดเคร่ืองช่วยการเงิน-ช่วยรีโนเวท-
ช่วยพัฒนา สร้างความแข็งแกร่งพร้อมรับการ
ท่องเท่ียวฟื้ นตัว

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ORI  ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร 
กล่าวว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผล
ให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว โรงแรม และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงเคยสร้างรายได้ให้ประเทศ
ในสัดส่วนเกือบ 20% ของ GDP และก่อให้เกิด
การจ้างงานกว่า 4 ล้านคน ได้รับผลกระทบต่อ
เนื่องยาวนานกว่า 1 ปี ผู้ประกอบการหลายราย 
โดยเฉพาะในจังหวัดท่ีพึ่งพาการท่องเท่ียว ยังคง
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง แม้จะพยายาม

ปรบัตัวอยา่งเต็มท่ี บริษัทจึงจะเดินหนา้สรา้งทาง
เลือกใหม่ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
ด้วยโครงการ “Go Together with Origin”

“ธุรกิจท่องเท่ียวเหมือนถูกปิดสวิตช์ฉับพลัน 
รายได้ลดลง แต่รายจ่ายยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง 
แม้ผู้ประกอบการหลายรายจะพยายามประคับ
ประคอง แต่ด้วยระยะเวลาท่ียาวนานและข้อ
จ�ากัดด้านเงินทุน ท�าให้หลายคนเริ่มหมดแรง เรา
ในฐานะผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร 
จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาร์จพลังให้
เพื่อนร่วมอุตสาหกรรมสามารถลุกขึ้น และก้าว
เดินต่อรอวันท่ีการท่องเท่ียวไทยจะฟื้ นตัวกลับสู่
ภาวะปกติ” นายพีระพงศ์ กล่าว

ส�าหรับโครงการ Go Together with Origin 
เป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมในกลุ่มเมืองท่องเท่ียวหลัก 5 แห่ง ได้แก่ 
กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต สมุย และเชียงใหม่ โดย
ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ีจะช่วยแบ่งเบาภาระผู้
ประกอบการ ด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1.ช่วย

การเงิน เข้าไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการโรงแรม
ท่ีต้องการความช่วยเหลือ พร้อมท้ังเป็นคู่คิด 
รวมถึงประสานงานกับธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ KBank ให้ช่วยพิจารณาสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เพื่อ
ช่วยกันพากิจการให้ยังคงมีสภาพคล่องและเดิน
หน้าต่อไปได้ 2.ช่วยรีโนเวท เข้าไปช่วยปรับปรุง 
ตกแต่งอาคาร ห้องพักให้ดูใหม่และน่าสนใจ 
ให้พร้อมบริการนักท่องเท่ียวในวันท่ีธุรกิจท่อง
เท่ียวฟ้ืนตัว 3.ช่วยพัฒนา เป็นคู่คิดในการพัฒนา
โมเดลธุรกิจและโมเดลรายได้ใหม่ๆ ให้แก่ตัว
โรงแรม เพ่ือให้กิจการยังขับเคล่ือนไปได้ท้ังใน
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
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 ดา้นนายพัชร สมะลาภา กรรมการ
ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 
(มหาชน)  กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีก
ว่าท่ีประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติ 
COVID-19 ธนาคารกสิกรไทยอยู่เคียงข้างลูกค้า
ธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม
มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการให้ค�าปรึกษา การออก
มาตรการชว่ยเหลือทางการเงิน เพื่อชว่ยลดภาระ
และเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจเดินต่อได้  โดย
เฉพาะกลุ่มลูกค้าธุรกิจท่องเท่ียวและโรงแรมท่ี
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกลับมาด�าเนินธุรกิจได้
อย่างปกติ ความร่วมมือกับออริจ้ิน พร็อพเพอร์
ต้ี ถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการต่อยอดความ
ช่วยเหลือไปสู่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เพ่ือ
เสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งของกิจการ 

ให้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ และพร้อมจะกลับมา
เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป

“ท่ีผ่านมา ภาคการท่องเท่ียวและโรงแรมเป็น
อุตสาหกรรมส�าคัญในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศ และมีการจ้างงานจ�านวนมาก แต่วิกฤติ 
COVID-19 ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการ
ท่องเท่ียวและโรงแรมเป็นอย่างมาก ซ่ึงท�าให้
ท้ังเจ้าของธุรกิจและพนักงานได้รับผลกระ
ทบ ธนาคารมีความยินดีท่ีได้ร่วมมือกับออริจ้ิน 
พรอ็พเพอรต้ี์ ในการท�าโครงการนี ้เพื่อรว่มมอืกัน
ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการให้สามารถ
ประคับประคองธุรกิจและเตรียมพร้อมธุรกิจ
รองรับเมื่อการท่องเท่ียวฟ้ืนตัว ธนาคารเช่ือมั่น
ว่าความร่วมมือกับพันธมิตรท่ีมีศักยภาพ จะเป็น
ก�าลังส�าคัญในการชว่ยเหลือใหธุ้รกิจโรงแรมผา่น
พ้นวิกฤตินี้ไปได้” นายพัชร กล่าว

ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมใน 5 เมอืงท่องเท่ียว
หลักท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการ “Go Together 
with Origin” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 
www.origin.co.th/helphotel หรือสอบถามราย

ละเอียดและเง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการได้ทาง
อีเมล help_hotel@origin.co.th ต้ังแต่วันนี้ - 30 
กันยายน 2564

ส�าหรับบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ ต้ี  จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ORI มีโครงสร้างธุรกิจหลาก
หลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาท่ีอยู่อาศัย
เพ่ือการขาย (Residential Development 
Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรร
มาแล้ว 86 โครงการ (สถานะ ณ สิ้นไตรมาส 
2/2564) เช่น  แบรนด์ พาร์ค ออริจ้ิน (PARK 
ORIGIN) ดิ ออริจ้ิน (The Origin) ไนท์บริดจ์ 
(KnightsBridge), นอตต้ิง ฮิลล์ (Notting Hill), 
เคนซิงตัน (Kensington), แฮมป์ตัน (Hampton) 
และ บริทาเนีย (BRITANIA) รวมมูลค่าโครงการ
กว่า 134,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจท่ีสร้างราย
ได้ต่อเนื่ อง (Recurring Income Business) 
เช่น โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 
3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจ
การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้ อ 
ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่ีปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยาย
ประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้
ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
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เปล่ียนรายวัน !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงทิศทางเดียวกับตลาดต่าง
ประเทศ โดยตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียต่างติดลบเช่นเดียวกับดาวโจนส์ฟิวเจ
อร์สบา่ยนี้ลงไปถึง 300 จุด หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สง่สัญญาณ
ปรับลด QE ภายในปีนี้ และการแพรร่ะบาดโควิด-19 สง่ผลกระทบต่อราคา
สนิค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ท�าให้นักลงทนุท้ิงสนิทรัพย์เสีย่ง ขณะท่ีเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯแข็งค่า เป็นผลลบต่อตลาดหุ้น สถานการณ์ยังคงเปล่ียน
รายวัน เราก็ปรับตัวตามกันต่อเจ้าค่ะ

ขยับปรับตัวขึ้นมาแล้วเจ้าค่ะ ส�าหรับ EPG ท่ีวันนี้มุมมองเชิงบวกของนัก
วิเคราะห์ออกมา คาดแนวโน้มผลประกอบการ ปี 2564/65 จะเติบโตดี ต้ัง
เป้ายอดขายจะเติบโต 12-15% ราคาปิโตรเคมี ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ 
EPG ปัจจุบันได้อ่อนตัวลง จะท�าให้ต้นทุนลดลง และ การอ่อนค่าของเงิน
บาทจะสง่ผลบวกท�าใหย้อดขายต่างประเทศ ท่ีมสีดัสว่นประมาณ 60-70% 
มีรายได้เป็นเงินบาทมากขึ้น ส�าหรับใครท่ีเก็บของรอมาก่อนหน้านี้ วันนี้
ราคาเริ่มขยับขึ้นมาให้ใจพองโต มาลุ้นแนวต้านท่ี 13.10 กันเจ้าค่ะ ว่าจะ
ฝ่าไปได้ไหม….

วนกลับมาท่ี NER กันอีกคร้ัง กับของมันต้องมีเจ้าค่ะ ผบห.เผยเป้าราย
ได้ปี 64-65-66 ท่ี 2.4-2.8-3.1 หม่ืน ลบ. สูงกว่าประมาณการตามล�าดับ 
ทิศทางอุปสงค์แข็งแรงดี โครงสร้างการขายดีเป็น Long term contract 
กว่า 50% ใน 3Q64 จัดการเร่ืองการขนส่งได้ดีข้ึน volume หนาแน่น คาด
ลุ้น ATH ได้อีกเป็นไตรมาสท่ี 4 ติดต่อกัน และ ต้ังเป้าเพิ่มสัดส่วนสินค้า
ปลายน�า (แผ่นปูรองนอนวัว เป็นตัวหลัก) จาก 0% วันนี้ เป็น 20% ในปี 

67 และ เป็น 50% ในระยะยาว มาร์จ้ินธุรกิจปลายน�าสูง
ถึง 15-25% และ ธุรกิจยางแปรรูปวันนี ้7.0% ปจัจุบนัการ
ทดสอบตลาดให้ฟาร์มไทยทดลองใช้ ได้ผลตอบรับดีมาก 
แผนธุรกิจจะพรอ้มเดือน ต.ค. 64 จากนั้นติดต้ังเครื่องจักร 
และขายครั้งแรกเดือน ม.ค. 65 มองระยะยาวถือว่าว้าวว
ไม่เบาเลยเจ้าค่ะ และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD กันวันท่ี 
23 สค.นี้นะจ๊ะ ถ้าใจดีก็คงได้ปันผลฟรีเก็บค่าขนมกันไป 
ใครชอบก็ลองหาจังหวะเข้าสะสมดูเจ้าค่ะ

อีกหน่ึงตัวท่ีเจ๊เฝ้าติดตามมาสักพัก กับหุ้นโรงพยาบาล THG ท่ีพยายามยืน
ท�าฐานราคาแถว 28.75 +-บาท มาหลายวัน ด้านผลการด�าเนนิงานไตรมาส 
2 ท่ีผ่านมาท่ีฟื้ นตัวได้ดี ท�าก�าไรสุทธิ 84 ล้านบาท มาจากบริษัทฯ ปรับ
แผนการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก
ใหม่ของ COVID-19 รวมถึงร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือ THG ท่ีเปิดรับ
จองวัคซีนทางเลือก เพ่ือเตรียมฉีดให้แก่ประชาชน ก็ไม่รู้ว่าราคาท่ีท�าฐาน
แถวน้ีจะรอวัคซีนทางเลือกอยู่หรือเปล่า ยังไงก็ฝากจับตากันไว้ด้วยนะเจ้า
คะ แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้า

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่
ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นัก
ลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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เปลี่ยนรายวัน!!
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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