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นางสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
MOONG เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19 ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเกิดการระบาดเป็นระลอก3 

ส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลง รวมถึงก�าลังซ้ือของผู้บริโภคก็

ลดลงตามไปด้วย อีกทั้งยังมีสถานการณ์ล็อคดาวน์ภายในประเทศ ท�าให้เกิด

การจ�ากัดเวลาเปิด-ปิดห้าง รวมถึงการปิดห้างสรรพสินค้าบ้างในช่วงท่ีผ่าน

มา ท�าให้ภาพรวมทิศทางยอดขายของบริษัทในไตรมาส3/64 มีแนวโน้มลดลง

ตามปัจจัยดังกล่าว ซึ่งยังต้องจับตาดูสถานการณ์ต่อไปว่าวิกฤติโควิด-19 จะ

กระทบรุนแรงไปถึงไตรมาส4หรือไม่ 

อย่างไรกต็ามบริษทัมัน่ใจว่าภาพรวมท้ังปี64 จะสามารถท�าก�าไรสทุธใิห้เตบิโต

ได้ จากปีก่อนทีม่กี�าไรสทุธิ 57.18 ล้านบาท ซึง่งวด 6 เดอืนแรกปี 64 ท�าได้แล้ว 

43.49 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงและรักษา

ระดับรายได้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ตั้งไว้ในช่วงที่ก�าลังซื้อลดลง รวมถึงมีมาตรการ

ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19ของพนักงานอย่างเคร่งครัด เพื่อท่ีจะท�าให้ความ

สามารถในการท�างานขององค์กรเป็นไปอย่างเต็มที่ 100% โดยเฉพาะทางฝั่ง

ของทีมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้ยอดขายของบริษัทเติบโตต่อไปรวมถึงมีการ

ท�าแผนส�ารองฉุกเฉินท่ีมีมาตั้งแต่ปีท่ีแล้วเพื่อ Take Action ให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ส�าคัญๆภายในประเทศอยู่เสมอ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นกลยุทธ์การขายในช่องทาง E-Commerce มากขึ้น 

รวมถึงการขยายพอร์ตในกลุ่มส่งออก (Export) ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

บริษัทมีความตั้งใจในการเข้าไปขยายมาร์เกตแชร์ในประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ 

กมัพชูา พม่า เวียดนาม เป็นหลกั รวมถงึยงัให้ความสนใจกบัการด�าเนนิธรุกจิ

ใหม่ๆซ่ึงยังอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม รวมพยายามน�าเข้าสินค้าต่างๆมา

จ�าหน่ายให้มีความหลากหลายมากขึ้นและให้ตอบโจทย์การใช้งานของกลุ่ม

ผู้บริโภค ซึ่งในไตรมาส4/63 บริษัทได้เพ่ิม3โปรดักส์ใหม่เข้ามาใน category 

ประกอบด้วย สินค้ากลุ่มแม่และเด็ก, สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน และสินค้าที่

เกิดจากธุรกิจใหม่ แต่คาดว่าทั้ง3ส่วนนี้จะยังสร้างผลก�าไรให้กับบริษัทไม่มาก

นกัในปีนีเ้นือ่งจากเป็นช่วงเริม่ต้นของการท�าผลติภัณฑ์ซ่ึงยงัต้องอาศยัการท�า

ตลาดรวมถึงการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีส่วนแบ่งทางการ

ตลาด (Market share) เพิ่มขึ้น

“ในปีน้ีเป็นปีท่ีเรามองเห็นผลกระทบของโควิด-19รุนแรงที่สุด ซึ่งบริษัทก็

พยายามลดค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการบรหิารงานให้ได้มากทีส่ดุ (Save cost) เพ่ือ

ท�าให้ระดบัBottom line ออกมาดีทีส่ดุ รวมถงึการกระตุ้นยอดขายผ่านมาร์เกต 

ติ้งซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น” นางสุวรรณา กล่าว

 MOONG คาด Q3/64 ยอดขายลด 

ตามก�าลังซื้อท่ีลดลง แต่ประเมินภาพรวมท้ังปี64 

ก�าไรสุทธิเติบโตดี
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OCEAN ผนึกก�าลังพันธมิตรในตลาด "JP-

นางฟ้ากัญชา" คุมปัจจัยการผลิตกัญชง-กัญชา 

ตั้งแต่ต้นน�้า-ปลายน�้า ตอบโจทย์ความต้องการ

ลูกค้าได้ครบจบที่เดียว พร้อมเดินเครื่องจักรผลิต

สารสกัดป้อนออเดอร์ลูกค้าภายในไตรมาส 4/64 

และคาดในปี 2565 จะโกยรายได้จากธุรกิจ สกัด

สารกัญชง-กัญชาเพื่อสร้าง New S Curve ให้กับ 

OCEAN ประกอบกับจะศึกษาเพ่ือลงทุนเพ่ิม ใน

การน�าเข้าเครื่องจักรเพื่อรองรับก�าลังการผลิตที่

มากขึ้น ฟากผู้บริหาร "ธีร ชุติวราภรณ์" มั่นใจผล

งานปีนี้ "เทิร์นอะราวด์" ตามแผน พร้อมกันน้ีจ่อ

ล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง 

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน 
คอมเมริช จ�ากัด (มหาชน) (OCEAN)  
เปิดเผยในงานแถลงข่าว OCEAN NEW GROWTH TO 

SUSTAINABILITY ว่า บรษิทัฯ ได้ผนึกก�าลงัร่วมกบั 

2 พันธมิตรในตลาดกัญชง-กัญชา  บริษัท โรงงาน

เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) (JP) ในฐานะโรงงานผลิตยา , อาหาร

เสริม , เครื่องส�าอาง , สมุนไพร และผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารประเภทวิตามินบ�ารุงร่างกาย รวมทั้ง

กาแฟเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต�ารับยา

และอาหารเสริมกับองค์การคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า กว่า 2,000  

ผลิตภัณฑ์ และบริษัท แคนนาบิซ เวย์ จ�ากัด ผู้

ออกแบบและพัฒนาระบบปลูกกัญชง-กัญชา

อัจฉริยะ เพื่อป้อนวัตถุดิบให้กับบริษัท ท�าให้ก้าวสู่

ความเป็นผู้คุมปัจจัยการผลิตตั้งแต่ต้นน�้า-ปลาย

น�า้ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ

วงจร

"การจับมือร่วมกันของพันธมิตรทั้ง 3 ในครั้งนี้ จะ

น�าไปสู่การพัฒนาสินค้าร่วมกันครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อ

ป้อนให้กับกลุ่มลูกค้าในตลาดที่มีความต้องการ

เป็นจ�านวนมาก และเป็นการการันตีได้ว่า เรามี

วตัถดิุบทีเ่พียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ขณะ

ที่โรงงานของ JP มีคุณภาพ และมาตรฐาน ผ่าน

การรับรองของ อย. สามารถผลิตสินค้าได้หลาก

หลาย และลกูค้าไม่จ�าเป็นต้องท�างานด้านวิจยัและ

พัฒนาเพ่ิม และเครือ่งจกัรท่ีบรษิทัฯ น�าเข้ามายงัมี

จดุเด่นทีแ่ตกต่างจากตลาดท่ัวไป โดยสามารถสกัด

ได้ในระดับ ISOLATE CBD WATER SOLUBLE ซึ่ง

สามารถผสมเคร่ืองดื่มได้ทันที ต่างจากคู่แข่งใน

ตลาดที่ยังไม่มีใครสามารถท�าได้"

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น OCEAN ได้น�าเข้าเครื่องจักรขนาด

ก�าลงัการผลติ 300 กก./เดอืน ซึง่สามารถแยกสาร 

CBD ได้ 4 รูปแบบ เริ่มตั้งแต่ FULL SPECTRUM , 

BROAD SPECTRUM , CBD ISOLATE และ WATER 

SOLUBLE CBD ISOLATE

"เมื่อบริษัทฯได้รับใบอนุญาตแล้วก็จะสามารถเดิน

เครื่องผลิต เพื่อรองรับออเดอร์ลูกค้าได้ทันที และ

ตามแผนของ OCEAN คาดว่าจะรับรู้รายได้จาก

ธุรกิจสกัดสารกัญชงกัญชาในปีนี้ราว 15-20 ล้าน

บาท ก่อนขยับขึ้นเป็นไม่ต�่ากว่า 100 ล้านบาท ใน

ปี 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯก็มีแผนงานที่จะลงทุนเพื่อ

น�าเข้าเครื่องจักรเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

ให้บริษัทฯมีผลการด�าเนินงานที่เติบโตอย่างก้าว

กระโดด จาก New S Curve ธุรกิจสกัดสารกัญ

ชง-กัญชา" 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร OCEAN กล่าวอีกว่า 

อยากจะบอกให้ลูกค้าได้เข้าใจว่าถ้ามาใช้บริการกับ 

OCEAN ในฐานะผู้คุมปัจจัยการผลิตต้ังแต่ต้นน�้า-

ปลายน�้า ร่วมกับพันธมิตรอย่าง JP ที่ได้รับการ

รับรองจาก อย. ผลิตสินค้าได้หลากหลาย และได้

นางฟ้ากัญชา เข้ามาเสริมทัพ ท�าให้สามารถตอบ

สนองความต้องการลูกค้าได้อย่างครบวงจร แบบ 

Total Solution เพียงแค่มาหาเราก็จะได้รับสินค้า

ท่ีต้องการ โดยไม่จ�าเป็นต้องไปวิจยัและพฒันาเพ่ิม

เติม

OCEAN ผนึก "JP-นางฟ้ากัญชา" 

คุมปัจจัยการผลิตต้ังแต่ต้นน�้า-ปลายน�้า

ตอบโจทย์ลูกค้าสารสกัดกัญชง-กัญชาครบวงจร
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ส�าหรบัภาพรวมธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ของ OCEAN 
ในช่วงครึง่ปีแรกมสัีญญาณการฟ้ืนตวัอย่างชดัเจน 
เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมที่มีอยู่ทั้ง  IKON 
SUKHUMVIT 77  มูลค่ารวม 1,170 ล้านบาท 
โดยตั้งแต่เริ่มมีการโอนจนถึงปีสิ้นปี 2564 คาด
ว่าจะมียอดโอนคิดเป็น 78% และโครงการ IKON 
UDOMSUK มูลค่า 600 ล้านบาท มียอดขายแล้ว 
85% ซ่ึงท้ังสองโครงการผลตอบรับดีกว่าท่ีคาด
การณ์ไว้

ทัง้นี ้บรษิทัฯมยีอดขายรอโอน (Backlog) ประมาณ 
600 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้ในปี 2564-
2565 ขณะเดียวกันในช่วงครึ่งหลังของปีนี้มี
แผนจะเปิดโครงการบ้านเด่ียวระดับไฮเอนด์ ย่าน
รามอินทรา โครงการ THE VALOR มูลค่าโครงการ 
480 ล้านบาท เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน เพราะเป็น
ตลาดทีย่งัมกี�าลงัซือ้ทีเ่ติบโตได้ต่อเนือ่ง และมคีวาม
ต้องการสูง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ท�าให้ความต้องการบ้านเดี่ยว
เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างและจะแล้วเสรจ็ในช่วงปลายปี 64 และเร่ิม
โอนในต้นปี 2565

"มั่นใจว่าปี 2564 จะเป็นปีแห่งการเทิร์นอะราวด์
ของ OCEAN โดยตั้งเป้าหมายรายสร้างก�าไรได้
อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ที่ฟื้นตัวและก�าลังซื้อเริ่มทยอย

กลับมาแม้ว่าจะสถานการณ์โควิด-19 ยังกดดัน
อยู่ก็ตาม แต่ด้วยโครงการท่ีมีคุณภาพ ท�าเลที่ตั้ง
เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมท่ีดี และการจัดระบบ 
Facilities ท่ีตอบโจทย์และตรงกับความต้องการ
ของลูกบ้านท�าให้ได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาด
หมาย นอกจากนี้ได้ตั้งเป้าหมายที่จะล้างขาดทุน
สะสมที่มีอยู่ประมาณ 80 ล้านบาท ให้หมดภายใน
ปีนี้ให้ได้"

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงาน
เ ภ สั ช อุ ต ส า ห ก ร ร ม  เ จ เ อ ส พี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (JP) 
กล่าวว่า มั่นใจว่าความร่วมมือกับ OCEAN ในครั้ง
นี้ จะน�าไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน โดย
บริษัทฯ มีความพร้อมให้บริการผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้า ผลิตยา, อาหารเสริม, 
เครือ่งส�าอาง, สมนุไพร และผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร
ประเภทวิตามินบ�ารุงร่างกาย รวมท้ังกาแฟเพื่อ
สุขภาพ พร้อมขึ้นทะเบียนอาหารเสริมกับองค์การ
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้แบรนด์
ของลูกค้า

โดย JP มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ด้านการผลิตยา
แผนปัจจบุนัและอาหารเสรมิได้รบัมาตรฐาน  GMP 
PIC/s และมาตรฐาน ISO 9001:2015 ควบคุมโดย
ทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ. ซึ่งในปัจจุบันได้

มีการให้บริการขึ้นทะเบียนต�ารับยาและทะเบียน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับอย. รวมทั้งผลิตยา, 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ยาแผนโบราณและ ผลิต
ยาสมุนไพร ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ตอกเม็ด, บรรจุ
แคปซลู, บรรจแุผงบริสเตอร์, บรรจขุวดตามความ
ต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯมีโรงงานผลิตที่
ถนนพระรามสาม และโรงงานในภาคเหนือ ตั้งอยู่
ที่จังหวัดล�าพูน มีผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนมากว่า 
2,000  ผลิตภัณฑ์

ขณะที่นางสาวอุนารินทร์ กิจไพบูลทวี  กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แคนนาบิซ เวย์ จ�ากัด (ในวงการ
ต่างให้ฉายาว่า "นางฟ้ากัญชา") กล่าวว่า บริษัทฯ
ได้ออกแบบและพฒันาระบบปลูกกัญชงและกัญชา
อัจฉริยะ Cannabis Smart Farm (CSF) ร่วม
กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท�าการติดตั้งระบบใน
พื้นท่ีปลูกของบริษัทท่ีจัดตั้งเป็น "CBD Agro-
Tech Center" บนเนื้อที่กว่า 36 ไร่ ด้วยระบบการ
ควบคมุสภาพแวดล้อมท่ีปรบัให้เหมาะสมกับทุกสา
พันธุ์ เพื่อรองรับการปลูกกัญชง-กัญชาคุณภาพ
ได้มากกว่า 250,000 ต้นต่อปี และมีโครงการ
ขยายพื้นที่การผลิตให้ครอบคลุมกว่า 1,000 ไร่ทั่ว
ประเทศ มเีป้าหมายเพือ่ให้ได้ผลผลติต่อการลงทนุ
สูงท่ีสุด และได้กัญชง-กัญชาคุณภาพป้อนเข้าสู่
ภาคธุรกิจในทุกภาคส่วน ท�าให้ได้วัตถุดิบกัญชง-
กัญชาคุณภาพสู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมกลาง
น�้าและปลายน�้า 

OCEAN ผนึก "JP-นางฟ้ากัญชา" 

คุมปัจจัยการผลิตต้ังแต่ต้นน�้า-ปลายน�้า

ตอบโจทย์ลูกค้าสารสกัดกัญชง-กัญชาครบวงจร
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บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) เผยบริษัท

ในเครือ “ชัยวัฒนา กรีน” ย่ืนอุทธรณ์คุณสมบัติ

และค�าเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคในโครงการ

โรงไฟฟ้าชุมชนผ่าน 10 โครงการ จากรอบแรก

ผ่าน 2 โครงการ รวมปริมาณเสนอขายไม่เกิน 36 

เมกะวัตต์ ท้ังหมด 12 โครงการ ลุ้นเปิดซอง 20 

กันยายน - ประกาศผล 23 กันยายนนี้ ด้านบ๊ิ

กบอส “วีระพล ไชยธีรัตต์” คาดหวังตุนสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้าเพิ่มเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนผลประกอบ

การเติบโตแข็งแกร่ง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่ง

เสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่าง

ยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระบุ

ว่าตามที่ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากจ�านวน 

118 รายได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ

และค�าเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรง

ไฟฟ้าชุมชนเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ

น�าร่อง) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้ประกาศ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์จ�านวน 74 ราย

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) (CWT) เปิดเผยว่า บริษัทในกลุ่มของ 

บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จ�ากัด ได้ผ่านการพิจารณา

อุทธรณ์ มีทั้งหมด 10 โครงการ ได้แก่ บริษัท 

กุสุมาลย์ เพาเวอร์ จ�ากัด , บริษัท ยางชุมน้อย 

เพาเวอร์ จ�ากัด , บริษัท ศรีรัตนะ เพาเวอร์ จ�ากัด 

, บริษัท กันทรารมย์ เพาเวอร์ จ�ากัด , บริษัท 

ปรางค์กู่ เพาเวอร์ จ�ากดั , บรษิทั อทุุมพรพสัิย เพา

เวอร์ จ�ากัด , บริษัท โซง เพาเวอร์ จ�ากัด , บริษัท 

เก่าขาม เพาเวอร์ จ�ากัด , บริษัท โดมประดิษฐ์ 

เพาเวอร์ จ�ากัด และ บริษัท กุดรัง เพาเวอร์ จ�ากัด 

ด้วยปริมาณเสนอขาย 3 เมกะวัตต์ต่อโครงการ โดย

ชัยวัฒนา กรีน ถือหุ้นในสัดส่วน 60% ทั้งหมดทุก

โครงการ

ก่อนหน้านี้ CWT มีบริษัทที่ผ่านการพิจารณา

คุณสมบัติและค�าเสนอขอขายไฟฟ้าทางเทคนิค 

รอบแรก จ�านวน 2 โครงการ จากการผลิตไฟฟ้า

จากชีวมวล ได้แก่ 1.บริษัท ทุ่งศรีอุดม เพาเวอร์ 

จ�ากัด และ 2. บริษัท เบญจลักษ์ เพาเวอร์ จ�ากัด 

ปริมาณเสนอขายไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ต่อโครงการ 

โดยชัยวัฒนา กรีน ถือหุ้นในสัดส่วน 60% ทั้ง 2 

โครงการ

นอกจากน้ี มีก�าหนดประกาศเปิดซองพิจารณา

ด้านราคาในวันที่ 20 กันยายน 2564 และ คณะ

กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณา

ต่อในวนัท่ี 22 กันยายน 2564 โดยส�านักงาน กกพ. 

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้า

ร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 23 

กันยายน 2564 นี้

“เราได้ยืน่เรือ่งอทุธรณ์ไปทัง้หมด 11 โครงการ ผ่าน

เกณฑ์พจิารณา 10 โครงการ โดยก่อนหน้านีเ้ข้าผ่าน

เทคนิครอบแรก 2 โครงการ ส่งผลท�าให้บริษัทมี

โครงการทีผ่่านเกณฑ์เทคนิค และอยูร่ะหว่างรอลุน้

ผลการเปิดซองเสนอราคารวม 12 โครงการ ก�าลัง

การผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 36 เมกะวัตต์ และคาด

หวงัผลการผ่านพจิารณาคดัเลอืกในครัง้นีม้ากกว่า 

4 โครงการ ท้ังน้ีหากได้งานดังกล่าวเพ่ิมเติม จะ

เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยผลักดันผลการด�าเนินงาน

ของ CWT เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ อีกทั้งยังมีส่วน

ส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจใน

ระดับฐานรากเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนใน

อนาคต” นายวีระพล กล่าวในที่สุด

ปัจจุบัน CWT มีโรงไฟฟ้าท่ีขายไฟเข้าระบบเชิง

พาณิชย์ (COD) แล้ว 2 โรง รวม 14 เมกะวัตต์ 

ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก�าลังการ

ผลติ 9.9 เมกะวตัต์ และโรงไฟฟ้าแสงอาทติย์ ขนาด

ก�าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ อีกทั้งยังมีโครงการที่

อยู่ระหว่างพัฒนา คือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัด

นครสวรรค์ขนาดก�าลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ 

ปัจจบุนัได้สญัญาบรหิารจดัการขยะแล้ว 25 ปี และ

อยู่ระหว่างขอ PPA

CWTเฮ!! ย่ืนอุทธรณ์

เทคนิคโรงไฟฟ้าชุมชนผ่าน 10 โครงการ
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SCI แจกข่าวดี! บริษัทร่วมทุนยื่นอุทธรณ์คุณสมบัติ และค�าเสนอขายไฟฟ้าด้าน

เทคนคิ โครงการโรงไฟฟ้าชมุชนได้เพ่ิมมาอกี 3 โครงการ จากรอบแรก 1 โครงการ 

รวมเป็น 4 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 14 MW บิ๊กบอส "เกรียงไกร เพียร

วิทยาสกุล" มั่นใจมีความพร้อมในทุกด้าน รอลุ้นข่าวดี 23 ก.ย.นี้

ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2564 ทีผ่่านมา คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) 

เปิดเผยรายชื่อบริษัทที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และค�าเสนอขายไฟฟ้าด้าน

เทคนคิ โครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพือ่เศรษฐกิจฐานราก (โครงการน�าร่อง) จ�านวน 

74 บริษัท จากที่ยื่นมา 118 บริษัท

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ�ากัด (มหาชน) (SCI) เปิดเผยว่า 

บริษัทร่วมทุนของ SCI ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด 3 โครงการ รวมกับที่

ผ่านคุณสมบัติและค�าเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค 1 โครงการ ในรอบแรก เป็น

ทั้งหมด 4 โครงการ ที่สอบผ่านคุณสมบัติทางเทคนิค ซึ่งได้ยื่นซองประกวดราคา

ไปแล้ว และรอประกาศผล โดยทั้ง 4 โครงการ มีก�าลังการผลิตรวม 14 เมกะวัตต์

"เรามีความทุกด้านในการเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งบริษัทฯ มีจุดเด่นทั้ง

ด้านความพร้อมของฝ่ายบริหารทีมงานที่มีประสบการณ์ และอีกปัจจัยที่ส�าคัญ

คอื การมเีครอืข่ายเกษตรกร และวตัถดุบิทีน่�ามาใช้ส�าหรับโรงไฟฟ้าชมุชนในแต่ละ

พื้นที่"

ทั้งนี้ กกพ. ก�าหนดประกาศเปิดซองพิจารณาด้านราคา ในวันที่ 20 กันยายน 

2564 และพิจารณาต่อในวันที่ 22 กันยายน 2564 ก่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

พิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 

2564 นี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCI กล่าวอีกว่า ถือเป็นอีกหนี่งจุดเริ่มต้นในการขยาย

การลงทุนโรงไฟฟ้าภายในประเทศ เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจ�า (Recurring 

Income) ผลักดันแนวโน้มผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

และมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ช่วยลดความผันผวนของธุรกิจ

SCI ได้เข้าชิง “โรงไฟฟ้าชุมชน”

เพ่ิมเป็น 4 โครงการ-ก�าลังการผลิต

รวม 14 MW ดีเดย์ 23 ก.ย.น้ี
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TPCH ย่ืนอุทธรณ์คุณสมบัติ และค�าเสนอขอขาย

ไฟฟ้าด้านเทคนิคในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อ

เศรษฐกิจฐานราก ประเภทพลังงานเชื้อเพลิง

ชีวภาพผ่านเพิ่ม 1 โครงการ บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์

ยี่ สตูล จ�ากัด ขนาดก�าลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ส่ง

ผลให้มีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในมือสามารถผ่าน

คณุสมบตัริอบแรกรวม 10 บริษทั ขนาดก�าลงัผลติ

รวม 38 เมกะวัตต์ ฟาก "กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี" 

ระบุ อยู่ระหว่างการรอประกาศผลสรุป 23 ก.ย. นี้ 

หวงัช่วยเพิม่ก�าลงัการผลิตไฟฟ้าในมอืรวมทะลเุป้า

หมาย 250 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566

นางกนกทิพย์ จนัทร์พลังศร ีประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TPCH ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น

ในบรษัิทอืน่ (Holding Company) ท่ีประกอบธรุกจิ

ผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน เปิด

เผยว่า ขณะนีส้�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการ

พลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ

พิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติและ

ค�าเสนอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการโรงไฟฟ้า

ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการน�าร่อง) 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยบริษัท

ย่อยของ TPCH ได้ผ่านการพิจารณาอทุธรณ์ฯ เพิม่

จ�านวน 1 โครงการ บริหารโดย บริษัท ไบโอเอ็น

เนอร์ยี่ สตูล จ�ากัด ตั้งอยู่ที่ต�าบลละงู อ�าเภอละงู 

จังหวัดสตูล มีขนาดก�าลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ 

ประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ

“การที่โรงไฟฟ้าชุมชนของบริษัทฯ ผ่านการยื่น

อุทธรณ์ฯ เพิ่ม ท�าให้บริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้า

ชุมชนสามารถผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในรอบ

แรกรวมเป็น 10 บริษัท จากเดิม 9 บริษัท และใน

ขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการรอประกาศรายชื่อผู้

ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 23 

กันยายน 2564 นี้” นางกนกทิพย์กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TPCH กล่าวว่า ส�าหรับโครงการที่ผ่าน

เกณฑ์พิจารณา 9 บริษัท ก�าลังการผลิตรวม 35 

เมกะวัตต์ ในรอบแรก ประกอบด้วย โครงการผลิต

ประเภทเชือ้เพลงิชวีมวลบริหารโดย 1.บริษทั ทีพซีี

เอช เพาเวอร์ 9 จ�ากดั จงัหวัดกระบี,่ 2.บรษิทั ทีพซีี

เอช เพาเวอร์ 10 จ�ากดั จงัหวดันราธวิาส, 3.บริษทั 

ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 11 จ�ากัด จังหวัดนราธิวาส, 

4.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 14 จ�ากัด จังหวัด

นราธิวาส, 5.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 15 จ�ากัด 

จังหวัดนราธิวาส, 6.บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 18 

จ�ากดั จงัหวัดก�าแพงเพชร, 7.บริษัท ทีพซีีเอช เพา

เวอร์ 19 จ�ากัด จังหวัดอุดรธานี 8.บริษัท แม่วงศ์ 

กรีน เพาเวอร์ จ�ากัด จังหวัดตาก และ 9.โครงการ

เชือ้เพลิงชีวภาพ บรษิทั พ ีพ ีแอล พาวเวอร์ จ�ากัด 

จังหวัดกระบี่

“การท่ีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ TPCH ได้ผ่าน

เกณฑ์การพจิารณาด้านเทคนคิ ทัง้ในรอบแรก และ

การยืน่อุทธรณ์ รวมแล้ว 10 บรษิทั ส่งผลให้มกี�าลงั

การผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 38 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็น

ส่วนช่วยสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายการมีก�าลัง

การผลติในมือ ท้ังโรงไฟฟ้าชวีภาพและชีวมวลรวม 

250 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 โดยในปีนี้คาดว่าจะ

มีก�าลังผลิตรวมอยู่ที่ 119 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งมี

การเข้าร่วมประมูลโครงการของภาครัฐ และเข้าไป

ศึกษาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง” นายเชิดศักดิ์

กล่าว

ท้ังน้ี ปัจจบัุน TPCH มีโรงไฟฟ้าชวีมวลทีข่ายไฟเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้ว 10 แห่ง ก�าลัง

การผลิตรวม 109 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรง

ไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP 

, PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 และ TPCH 2 นอกจากนี้ 

บริษัทฯ เตรียมที่จะ COD โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาว

เวอร์ (SP) ขนาดก�าลงัการผลิตตดิตัง้ 10 เมกะวตัต์ 

ภายในปี 2564

TPCH ย่ืนอุทธรณ์เทคนิคโรงไฟฟ้าชุมชน

ผ่านอีก 1 บริษัท ดันโรงไฟฟ้าในกลุ่ม

เข้ารอบ 10 บริษัท-ก�าลังผลิตรวม 38 MW
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บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ปลื้มโครงการโรงไฟฟ้า
ชุมชน 4 โครงการ (ขอนแก่น 2 แห่ง - มหาสารคาม – 
ร้อยเอ็ด) ก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 12 เมกะวัตต์ ผ่าน
คุณสมบัติทางเทคนิคฉลุย ด้าน CEO “ชัชพล ประสพ
โชค” ลุ้นรอประกาศรายชือ่ผูผ่้านการพจิารณาคดัเลือก
เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ วนัที ่23 กนัยายน
นี้ ประกาศมั่นใจศักยภาพ ชูความพร้อม นวัตกรรม – 
การจัดหาแหล่งเชื้อเพลิง และฐานะทางการเงินครบ
สตูร จ่อเปิดกว้างรบัพันธมติรต่อยอดให้บรกิาร Consul 
Service หนนุธรุกจิเติบโตแข็งแกร่งและยัง่ยนืในอนาคต

นายชชัพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
UAC เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่าน
มา ล่าสุด จากทางคณะกรรมการก�ากบักิจการพลงังาน 
(กกพ.) ได้พิจารณาอนุมัติคุณสมบัติและข้อเสนอขอ
ขายไฟฟ้าด้านเทคนิค ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก (โครงการน�าร่อง)พ.ศ. 2564 รับซื้อ
ไฟฟ้าเข้าระบบ ไม่เกิน 150 เมกะวตัต์ ทัง้นีก้ารพจิารณา
การอนุมัติดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทย่อยของUAC ทั้ง 
2 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาว
เวอร์ 3 จ�ากัด ที่ตั้งต�าบลเมืองเปลือย อ�าเภอศรีสมเด็จ 
จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาว
เวอร์ 5 จ�ากัด ที่ตั้งต�าบลซับสมบูรณ์ อ�าเภอโคกโพธิ์
ไชย จังหวัดขอนแก่น ได้รับพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมอีก 
2 โครงการ เป็นโครงการผลิตโรงไฟฟ้าประเภทชีวภาพ 
รวมเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์

โดยก่อนหน้านี ้โครงการของบริษทัฯผ่านคณุสมบตัแิละ

ข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิครอบแรกแล้วจ�านวน 
2 โครงการ ประกอบด้วย บริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที 
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ที่ตั้ง ต�าบล นาฝาย อ�าเภอภูผาม่าน 
จังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาว
เวอร์ 4 จ�ากดั ทีต่ัง้ ต�าบลหนองโก อ�าเภอบรบอื จงัหวัด
มหาสารคาม ส่งผลให้บรษิทัฯผ่านพจิารณาอนมุตั ิรวม
ทั้งหมด 4 โครงการ เป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้า 12 เมกะ
วัตต์

“ UAC ยื่นประมูลไปทั้งสิ้น 6 โครงการ ก�าลังการผลิต
ไฟฟ้ารวม 18 เมกะวัตต์ เฉลี่ยโครงการละ 3 เมกะวัตต์ 
และผ่านคุณสมบัติ 4 โครงการ ส่วนอีก 2 โครงการยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบสาเหตุ ตามที่ได้ยื่น
อุทธรณ์ไปก่อนนี้ ”

ทั้งนี้ ส�าหรับขั้นตอนต่อไป บริษัทฯรอประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็น
ทางการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 และก�าหนด
ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจาก
วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 และก�าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.
ยูเอซี โกลบอล กล่าวตอกย�้าว่าบริษัทฯ มีความพร้อม
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ความ
เช่ียวชาญในธุรกิจพลังงานจากก๊าซชีวภาพมากว่า 10 
ปี และยงัมโีรงไฟฟ้าต้นแบบอยูท่ี ่อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 
ซึ่งถือเป็นโครงการน�าร่อง พร้อมทั้งยังได้ร่วมมือกับ
ทางวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ในการจัดหาเชื้อเพลิงจะ
ต้องมีสญัญารบัซือ้เชือ้เพลงิในราคาประกนักบัวสิาหกจิ

ชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามเงื่อนไขที่ภาค
รฐัก�าหนดไว้ ซึง่จากศกัยภาพดังกล่าวเป็นการการนัตไีด้
กว่า UAC เป็นก�าลังส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน
เศรษฐกิจ ในระดับฐานรากเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และ
ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ จากความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Consul 
Service การออกแบบและสร้างโรงงาน Biogas โดย
ใช้พืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิง ท�าให้บริษัทฯมีแผนต่อย
อดทางธุรกิจ โดยแตกไลน์ธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษา 
Consult Service ให้กับผู้ประกอบการ อย่าง บมจ.ซัน
สวีท (SUN ) ในการด�าเนินการโครงการก่อสร้างระบบ
ไบโอแก๊ส จากวัตถุดิบเหลือทิ้งจากขบวนการผลิตของ
โรงงาน (ซังข้าวโพด) ซึ่งสามารถตอบโจทย์แนวทาง 
Green Energy สร้างสมดุลในการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม สังคมและชุมชน ในระยะยาว ดัง
นั้นเพื่อเป็นการขยายไลน์ธุรกิจในการเป็นที่ปรึกษา 
บริษัทฯจึงสบช่องทางธุรกิจ โดยเปิดกว้างรับพันธมิตร
ทีส่นใจก่อสร้างโรงไฟฟ้าชมุชน เพือ่มาต่อยอดให้บรกิาร 
Consult Service พร้อมให้ค�าปรึกษากับพันธมิตรทุก
ราย

“ UAC มศีกัยภาพและความพร้อม ท้ังเทคโนโลยี แหล่ง
เงนิทุน รวมถงึด้านเชือ้เพลงิ ทีส่�าคญัยังมีประสบการณ์
ในอตุสาหกรรมพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก 
และยงัมเีครอืข่ายความร่วมมอืจากกลุม่วิสาหกิจชุมชน 
ดังนั้นจึงเชื่อว่าจากปัจจัยดังกล่าวจะช่วยต่อยอดและ
ผลักดันภาพรวมธุรกิจของ UAC เติบโตอย่างยั่งยืน 
อย่างมีนัยส�าคัญ ” นายชัชพล กล่าว

UAC เสิร์ฟข่าวดี 

โรงไฟฟ้าชุมชน ขอนแก่น - มหาสารคาม

 - ร้อยเอ็ด 12 MW ผ่านฉลุย
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‘เอพี ไทยแลนด์’ ยิ้มรับความส�าเร็จยอดขายรวม 

8 เดือน 23,300 ล้านบาท สินค้าบ้านเดี่ยวหนึ่ง

ในฮีโร่หนุนโตต่อเนื่อง ล่าสุดปิดการขายไปแล้ว 6 

โครงการ คาดทยอยปิดเพ่ิมอีก 8 โครงการสิ้นปี 

ย�้าต�าแหน่งผู้น�าตลาดบ้านเด่ียวในเมือง ประกาศ

มูฟออนต่อรับคลายล็อกดาวน์ ปูพรมเปิดตัวบ้าน

เดี่ยว 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 7,020 ล้านบาท 

รองรับดีมานด์ลูกค้าที่มองหาบ้านหลังใหม่เดือน

กันยายนนี้ ปักธงกระจายท�าเลขายดี พร้อมเผย

โฉมการกลับมาของแบรนด์ระดับต�านาน ‘บ้าน

กลางกรงุ สาธปุระดษิฐ์-พระราม 3, THE CITY ป่ิน

เกล้า-บรมฯ 2, THE CITY รามอินทรา- วงแหวน, 

CENTRO วิภาวดี และ CENTRO ราชพฤกษ์ 345’ 

มั่นใจจุดแข็งท่ีเหนือกว่าด้วยแนวคิด HYBRID 

LIVING นวตักรรมบ้านเดีย่วท่ีเข้าใจชวีติ พร้อมเอม็

พาวเวอร์ทุกความต้องการของผู้อาศัย

นายรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ รอง
กรรมการผู ้อ�านวยการ สายงาน
พัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยว 
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) AP เปิดเผยว่า 

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เวลาน้ี มองเห็น

สัญญาณบวกทีเ่ริม่ปรบัฟ้ืนตวักลบัหลงัคลายลอ็ก

ดาวน์ แม้ช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดโควิด – 19 

อาจท�าให้เกดิการชะลอการตดัสนิใจไปบ้าง แต่ขณะ

เดียวกันเราพบว่ามีลูกค้าที่มองหาที่อยู่อาศัยหลัง

ใหม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ 8 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ 

สามารถสร้างยอดขายรวมได้มากถึง 23,300 

ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจากสินค้าบ้านเดี่ยว 

12,400 ล้านบาท หรือโตกว่า 36% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ 9,100 ล้านบาท นับ

เป็นการสร้างการเติบโตด้านยอดขายที่แข็งแกร่ง

และโดดเด่นท่ามกลางสภาวะตลาดผันผวนเช่นนี้

จุดแข็งของสินค้าบ้านเดี่ยวเอพีที่โดดเด่น นอก

เหนือจากท�าเลและแพ็คเกจราคาที่สอดรับกับ

ดมีานด์ลกูค้าในแต่ละย่านแล้ว ยงัรวมถงึการผนวก

ประสบการณ์และการไม่หยดุพฒันาโมเดลบ้าน ภาย

ใต้แนวคดิ ‘HYBRID LIVING’ นวัตกรรมบ้านท่ีเข้าใจ

ชวีติ ทีต่อบรบัเทรนด์ HOMEBODY หรอืการใช้ชวิีต

ติดบ้านในวิถีใหม่ ท้ังพื้นท่ีใช้สอยในบ้านและพ้ืนท่ี

ส่วนกลาง ที่ตอบโจทย์สมาชิกในครอบครัวกับการ

ท�าทุกกิจกรรมในบ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการ

บ้านเดี่ยวเครือเอพี จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับ

ลูกค้า ตามพันธกิจใหญ่ ‘EMPOWER LIVING’ ที่

มุ่งส่งมอบคุณภาพชีวิตท่ีดี ท่ีลูกค้าสามารถเลือก

ได้ ตอบอนิไซต์การอยูอ่าศยัของลกูค้าครอบครัวใน

วิถีใหม่ทั้งวันนี้และอนาคต

“ในช่วง 8 เดือนท่ีผ่านมาบ้านเดี่ยวเครือเอพี มี

ยอดลูกค้าเยี่ยมชมโครงการผ่านการนัดหมายล่วง

หน้าทางระบบออน์ไลน์ เฉลี่ย 385 ครอบครัว / 

สัปดาห์ นับเป็นกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้สามารถประกาศปิดการขายไปได้ทั้งสิ้น 6 

โครงการ โดยมโีครงการไฮไลท์ เช่น THE PALAZZO 

ศรีนครินทร์, THE CITY สาทร - สุขสวัสด์ิ และ 

CENTRO สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ ที่สร้าง

ปรากฏการณ์ยอดขายโดดเด่น และในไตรมาส 4 

นี้ คาดว่าจะสามารถทยอยปิดการขายเพิ่มได้อีก 8 

โครงการ” นายรัชต์ชยุตม์ กล่าวเสริม

“ดังน้ัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโต

อย่างมั่นคง ย�้าต�าแหน่งผู้น�าบ้านเดี่ยวในเมือง ที่

พร้อมรองรับความต้องการซ้ือของลูกค้า เดือน

กนัยายนนีเ้อพพีร้อมเปิดตวับ้านเดีย่วโครงการใหม่

เพิ่มจ�านวน 5 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,020 

ล้านบาท โดยมุง่กระจายไปหลากหลายท�าเลขายดี 

เพือ่เตมิเตม็ช่องว่างของโครงการเดมิทีปิ่ดการขาย

ไปแล้ว และเพื่อสร้างโอกาสความได้เปรียบในการ

แข่งขันท่ีมากขึ้น รวมไปถึงการรุกขยายพอร์ตใน

เซ็กเมนต์ซูเปอร์ลกัชวัรี ่ด้วยแบรนด์ระดับมาสเตอร์

พชีระดบัต�านานอย่าง ‘บ้านกลางกรงุ’ ทีจ่ะกลบัมา

ปักธงในท�าเลหรใูจกลางเมอืงอกีครัง้” นายรชัต์ชยุ

ตม์ กล่าวเพิ่มเติม

AP เผย 8 เดือนปีน้ี 

โกยยอดรวม 2.33 หม่ืนลบ. 

-คาดทยอยปิดเพ่ิมอีก 8 โครงการส้ินปี
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บ้านเดี่ยวเอพี 5 โครงการใหม่ ที่พร้อมเปิดขายเดือน

กันยายนนี้ มูลค่ารวม 7,020 ล้านบาท เริ่มด้วย 

(1) บ้านกลางกรุง สาธุประดิษฐ์-พระราม 3 มูลค่า

โครงการ 400 ล้านบาท บนพื้นที่ดิน 2 ไร่ บ้านเดี่ยว

สุดหรู 3 ชั้น แบรนด์ระดับต�านาน โดดเด่นด้วยการ

ดีไซน์สถาปัตยกรรมในบริบทความโมเดิร์นในวิถีใหม่ 

พร้อมสเปซฟังก์ชั่นขนาดใหญ่ ตอบรับการใช้ชีวิต

ของสมาชิกทุกช่วงวัย ทั้งพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ของ

ครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ มอบความเป็นส่วนตัว

ใจกลางเมอืงด้วยเอกสทิธิเ์พียง 13 ครอบครวัเท่านัน้ 

หน่ึงเด่ียวบนท�าเลย่านสาธุประดิษฐ์ ราคา 35-60 

ล้านบาท (2) THE CITY ปิ่นเกล้า-บรมฯ 2 มูลค่า

โครงการ 2,060 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 48 

ไร่ บ้านเด่ียวหรูหลังใหญ่ จ�านวนเพียง 105 หลัง 

ดีไซน์ทันสมัยระดับไฮเอนด์ ฟังก์ช่ันใหญ่ พร้อมกับ

การออกแบบที่ลงตัวด้วย Double Volume เพดาน

สูงเพิ่มความปลอดโปร่งให้กับผู้พักอาศัย บนท�าเล

ศักยภาพบรมราชชนนี ราคา 18.9-29 ล้านบาท 

(3) THE CITY รามอินทรา-วงแหวน มูลค่าโครงการ 

1,270 ล้านบาท ตัง้อยูบ่นทีด่นิขนาด 34 ไร่ บ้านเดีย่ว

สองชั้นสุดหรู จ�านวน 108 หลัง ราคา 15.99 - 21 

ล้านบาท (4) CENTRO วภิาวดี มลูค่าโครงการ 2,090 

ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 56 ไร่ บ้านเดี่ยวดีไซน์

สไตล์โมเดิร์น พื้นที่ใหญ่ 193-274 ตร.ม. ฟังก์ชั่นคร

บ 4 ห้องนอน 5 ห้องน�้า 3 ที่จอดรถ ท�าเลเมือง 

บนถนนวิภาวดี จ�านวน 233 หลัง ราคา 8.99 - 12 

ล้านบาท และ (5) CENTRO ราชพฤกษ์ 345 มูลค่า

โครงการ 1,200 ล้านบาท ตั้งอยู่บนขนาดที่ดิน 42 ไร่ 

บ้านเดี่ยวแนวคิดใหม่ ฟังก์ชั่นใหญ่ จ�านวน 187 หลัง 

พื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 274 ตร.ม. 4 ห้องนอน 3 ที่จอด

รถ พร้อม Home Automation ทั้งหลัง บนท�าเลติด

ถนนใหญ่ 345 ราคา 5.99 - 12 ล้านบาท

“แม้ว่าสถานการณ์ทีเ่กดิข้ึนในปัจจบุนัจะท้าทายอย่าง

มาก แต่ด้วยความตัง้ใจในการพฒันาและส่งมอบบ้าน

เดีย่วทกุโครงการในเครอืเอพ ีรวมถงึ 5 โครงการใหม่

ทีพ่ร้อมในการเปิดตวัเดอืนกันยายนนี ้ภายใต้แนวคดิ

ท่ีเป็นจุดต่าง HYBRID LIVING นวตักรรมบ้านทีเ่ข้าใจ

ชีวิต โดยเฉพาะตอบโจทย์เทรนด์ HOMEBODY การ

ใช้ชีวิตติดบ้านท่ามกลางสถานการณ์โควิด – 19 ที่

พร้อมจะเอ็มพาวเวอร์การอยู่อาศัยของสมาชิกทุก

คนในบ้าน พร้อมสเปซฟังก์ชันที่ตอบสนองการอยู่

อาศัยร่วมกันในวิถีใหม่ของสมาชิกในครอบครัวได้ไม่

จ�ากัดท้ัง เพศ วยั ไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์ความต้องการ

พื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ส่วนรวมภายในบ้านหนึ่งหลัง

ได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบ ผนวกกับการเพิ่ม

มิติความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ด้วยการ

ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการดีไซน์พื้นที่ในบ้านและ

พืน้ทีส่่วนกลางของโครงการ และสุดท้ายคอื การเฟ้น

หาโลเคชั่นโครงการที่ดีที่สุดในย่าน ในแพ็คเกจราคา

ขายที่จับต้องได้จริง โดนใจกับดีมานด์ในแต่ละย่าน 

ท�าให้เรามั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้อย่าง

โดดเด่นตามเป้าหมาย ทั้งในมิติการขายและการโอน

กรรมสิทธิ์อย่างแน่นอน” นายรัชต์ชยุตม์ กล่าว

บ้านเดี่ยวเอพี 5 โครงการใหม่ ‘บ้านกลางกรุง 

สาธุประดิษฐ์-พระราม 3, THE CITY ปิ่นเกล้า-บรมฯ 

2, THE CITY รามอนิทรา-วงแหวน, CENTRO วภิาวดี 

และ CENTRO ราชพฤกษ์ 345’ พร้อมเปิดชมโครงการ

จรงิแล้ววนันี ้ลกูค้าสามารถเยีย่มชมโครงการได้อย่าง

ไร้กังวลด้วยมาตรการสร้างความอุ่นใจในรูปแบบที่

เป็นส่วนตัว ผ่านการนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้า 

พร้อมด้วยการฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโค

วิด-19 แก่พนักงานขายเครือเอพีทุกคน ส�านักงาน

ขายเปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน 09.00 – 18.00 น. ภาย

ใต้มาตรการท�าความสะอาดและการดแูลอ�านวยความ

สะดวกที่รัดกุม พร้อมลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษและ

ราคาท่ีดทีีสุ่ดจากแต่ละโครงการ ได้ทาง www.apthai.

com, Facebook AP Thai_Home, Line Official 

Account @APThai หรือ Line Official Account 

ของแต่ละโครงการ

AP เผย 8 เดือนปีน้ี 

โกยยอดรวม 2.33 หม่ืนลบ. 
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หนีค้รวัเรอืนไทย จดุเปราะบางที่
อาจปะทุของเศรษฐกิจไทย

หนี้ครัวเรือนไทยปัจจุบันอยู่ในภาวะเปราะ

บาง ด้วยสัดส่วนหนี้เพื่อการบริโภคที่สูง

ขึ้นจึงเป็นปัญหากระทบต่อเสถียรภาพ

เศรษฐกิจ ทางออกคือการปรับโครงสร้าง

หนี้ให้ตรงจุดและเน้นการรวบหนี้เพื่อแก้ไข

ปัญหาระยะยาว

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทย
ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับต่าง
ประเทศ

นบัตัง้แต่เกดิวกิฤตการระบาดของโรคโควดิ-

19 หนีค้รวัเรอืนของไทยมกีารปรบัตวัสงูมาก

ขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 80% ของจีดีพี ณ สิ้น

ปี 2562 เป็น 90.5% ของจีดีพี ณ ไตรมาส 

1/2564 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ในประเทศระลอกสามที่ลุกลามยืดเยื้อมา

จนถึงครึ่งหลังของปี 2564 ศูนย์วิเคราะห์

เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาด

การณ์ว่า ระดบัหน้ีครวัเรอืนของไทยอาจเพิม่

ขึ้นไปถึง 93.0% ณ สิ้นปี 2564

โดยปริมาณหนี้ครัวเรือนของไทยต่อจีดีพี ที่

เร่งข้ึนเร็วในช่วงวิกฤตนี้เกิดจาก 1. ความ

จ�าเป็นในการก่อหนี้เพิ่ม เนื่องจากขาดหรือ

มสีภาพคล่องในครวัเรอืนไม่เพยีงพอกบัราย

จ่าย หลงัจากทีไ่ม่สามารถประกอบอาชพีได้

ตามปกติในช่วงล็อกดาวน์ การถูกปรับลด

เงนิเดอืนบางส่วนลง รวมถงึการถกูเลกิจ้าง 

2. รายได้ที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับหนี้ที่เพิ่ม

ขึ้นเร็ว สะท้อนจากหนี้ครัวเรือนไทย ณ ต้น

ปี 2564 ที่ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากระยะ

เดียวกันกับปี 2563 ขณะที่เศรษฐกิจไทยยัง

อยู่ในภาวะซบเซา

ทั้งนี้ สังเกตได้ว่า ในหลายประเทศก็ประสบ

ปัญหาการปรบัเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วของหนี้

ครวัเรือนเช่นเดยีวกนั โดยเกาหลใีต้มหีนีค้รวั

เรือนที่เพิ่มขึ้นจาก 93.9% ของจีดีพี เป็น 

103.8% ณ ต้นปี 2564 และมาเลเซียที่เพิ่ม

จาก 82.7% เป็น 93.2% ในปัจจบุนั โดยไทย

มีปริมาณหนี้ครัวเรือนอยู่อันดับที่ 17 ของ

โลก ต�า่กว่าประเทศเพือ่นบ้าน คอื เกาหลใีต้

และมาเลเซีย ซึ่งอยู่อันดับที่ 9 และ 14 ตาม

ล�าดับ แต่สูงกว่าหนี้ครัวเรือนของสิงคโปร์

ซึง่อยูอ่นัดบัท่ี 26 ของโลก จงึเหน็ได้ว่านอก

จากหนี้ครัวเรือนของไทยและประเทศเพื่อน

บ้านจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว ยังถือว่ามี

ปริมาณภาระหนี้สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

อีกด้วย ดังนั้น การบริหารจัดการหนี้ครัว

เรือนอย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

ประเมินความเสี่ยงหนี้
ครัวเรือนไทยเทียบต่างประเทศ

ด้านประเภทของหนี้ครัวเรือนไทยประกอบ

ไปด้วย สัดส่วนหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค�้าประกัน 

47% ของหนีค้รวัเรอืนทัง้หมด อาท ิหนีบ้้าน

และรถยนต์ และสดัส่วนหนีท่ี้ไม่มหีลกัทรพัย์

ค�้าประกัน 35% อาทิ หนี้เพื่อการอุปโภค

บริโภคส่วนบุคคลทั่วไป รวมถึงหนี้เพื่อการ

ศกึษา และส่วนทีเ่หลอือกี 18% เป็นหนีร้าย

ย่อยเพื่อธุรกิจครัวเรือน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับต่าง

ประเทศที่มีหนี้ครัวเรือนสูงในระดับโลกใกล้

เคียงกันกับไทยเพื่อให้เห็นภาพรวม โดย

ค�านวณเฉพาะหนี้บ้านต่อหนี้ครัวเรือน

ทั้งหมด (ไม่รวมหนี้ยานพาหนะ เพราะมีข้อ

จ�ากัดของการเข้าถึงข้อมูลสินเชื่อรถยนต์

ในบางประเทศ) พบว่า ในต่างประเทศครัว

เรอืนส่วนใหญ่เป็นประเภทหนีท้ีมี่หลกัทรพัย์

ค�้าประกันในระดับสูงกว่าไทย อาทิ เกาหลีมี

สัดส่วนหนี้บ้านสูงถึง 56% ขณะที่สิงคโปร์

และฝรั่งเศส นอกจากจะมีหนี้ครัวเรือนต่อ

จีดีพีต�่ากว่าไทยแล้ว ยังไม่มีสัดส่วนหนี้อสัง

หาฯ สงูกว่าด้วย ยกเว้นมาเลเซยีทีม่สีดัส่วน

หนี้บ้านใกล้เคียงกับไทย สะท้อนให้เห็นว่า 

หนี้ครัวเรือนของไทยมีความเสี่ยงต่อความ

เปราะบางทางเศรษฐกจิมากกว่าประเทศอืน่

ที่มีอันดับหนี้ในระดับต้นๆ ของโลกใกล้เคียง

กัน

ttb analytics คาด ระดับหนี้ครัวเรือนของไทย

อาจเพิ่มขึ้นไปถึง 93.0% ณ สิ้นปี 2564
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เป็นท่ีทราบกันดีว่า วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) 

เป็นส่วนส�าคัญหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทย ในปัจจุบันมีผู ้

ประกอบการ SME กว่า 3 ล้านราย สร้างการ

จ้างงานทั่วประเทศมากกว่า 12 ล้านคน ท�าให้

เกิดการไหลเวียนของเม็ดเงินจ�านวนมหาศาล 

ส่งผลให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อทุกภาค

ส่วนของประเทศ ขณะเดียวกันอีกหนึ่งกลไก

ส�าคัญในการผลกัดนัเศรษฐกจิไทยให้เตบิโต นัน่

กคื็อ "ตลาดทุน" ซึง่เป็นท้ังแหล่งเงนิทนุส�าหรบั

ผู ้ประกอบกิจการ และเป็นทางเลือกในการ

ลงทุนส�าหรับผู้ลงทุนอีกด้วย

แม้ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ตลาดทุนจะเป็น

แหล่งเงนิระดมทนุให้แก่ผูป้ระกอบกจิการขนาด

ใหญ่ที่เป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด แต่ในช่วงกลาง

ปี 2562 เป็นต้นมา ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงาน

ก�ากบัดแูลและพฒันาตลาดทนุ ได้ริเร่ิมนโยบาย

ทีจ่ะท�าให้ตลาดทนุเป็นประโยชน์ต่อทกุภาคส่วน

อย่างเป็นรปูธรรม (Capital Market for All) ไม่

ว่าจะเป็น "บริษัทจ�ากัด" หรือ "บริษัทมหาชน

จ�ากดั" ตลอดจน "SME/Startup" และ "วสิาหกจิ

เพื่อสังคม (Social Enterprise)" ตลาดทุนจึง

เปิดกว้างให้ผู้ประกอบกิจการทุกขนาดสามารถ

เข้ามาระดมเงินทุนเพื่อใช้ส�าหรับกิจการของ

ตนเองได้ ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนที่เป็นผลต่อเนื่องถึงข้อจ�ากัดใน

การขยายธุรกิจของกิจการ SME/Startup ใน

ไทยให้อยู ่รอดและเติบโตได้ โดยในปี 2563 

ก.ล.ต. ได้มีการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการ

ระดมทุน ทั้งการระดมทุน* ผ่านระบบออนไลน์

ในรูปแบบของ 1) หุ้นคราวด์ฟันดิง (Equity 

Crowdfunding) หรอื หุน้กูค้ราวด์ฟันดงิ (Debt 

Crowdfunding) หรือ 2) ด้วยการออกหุ้นหรือ

หุ้นกู้แปลงสภาพ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวง

จ�ากัด (Private Placement)

เพื่อให้การด�าเนินการสนับสนุนเอสเอ็มอีและ

สตาร์ทอัพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และตลาดทุน

เป็นแหล่งเงนิทุนส�าหรบักิจการทุกประเภทและ

ทุกขนาด โดย ก.ล.ต. ทราบว่า เอสเอ็มอีและ

สตาร์ทอัพ ยงัมอุีปสรรคโดยไม่สามารถระดมทนุ

จากผู้ลงทุนเป็นวงกว้างและไม่สามารถน�าหุ้น

เข้าจดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดรองได้ ซึง่ ก.ล.ต. 

เลง็เหน็ความจ�าเป็นของการระดมทนุในวงกว้าง

ว่าเปรียบเสมือนบันไดก้าวต่อไปในการพัฒนา

กิจการของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ดังนั้น 

ตั้งแต่ปลายปี 2562 ก.ล.ต. จึงเร่งด�าเนินการ

ศกึษาช่องทางการระดมทุนเป็นวงกว้างส�าหรับ 

เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ (SME-PO) ไปพร้อม

กัน ซึ่งต่อมา ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ก็ได้มีข้อสรุปร่วมกันในเรื่องหลัก

การการออกหลักเกณฑ์เพือ่รองรบัการระดมทนุ

จากผู้ลงทุนเป็นวงกว้างและน�าหุ้นเข้าซื้อขาย

ในตลาดรองหรือ LiVE Exchange ได้เป็นครั้ง

แรก (SME-PO) ซึ่งคณะกรรมการก�ากับตลาด

ทุนมีมติเห็นชอบแล้วเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 

2564 และต่อมา ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ประชาชนทั่วไป และปิดรับฟังความคิดเห็นไป

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ซึ่งภาคเอกชนเห็น

ด้วยกับแนวทางตามที่ ก.ล.ต. เสนอ  

SME ขนาดกลางข้ึนไปที่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 

15 คน และเป็น "บริษัทมหาชนจ�ากัด" ซึ่งมี

ทิศทางการประกอบธุรกิจท่ีชัดเจน มีความ

ต้องการหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการให้

เติบโตไปอีกล�าดับหนึ่ง แต่ผล

การด�าเนินงานยังมี

ความไม่แน่นอน จะสามารถระดมทนุในวงกว้าง 

หรือ "Public Offering" (SME-PO) โดยไม่ต้อง

ขออนญุาตจาก ก.ล.ต. แต่จะต้องเปิดเผยข้อมลู

ส�าคัญอย่างเพียงพอ ท้ังน้ี เป็นการระดมทุน

จากผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุน 

มีฐานะทางการเงินและมีประสบการณ์การ

ลงทุนในระดับหนึ่ง หรือคนที่มีความคุ้นเคยกับ

กิจการ เมื่อระดมทุนส�าเร็จแล้ว สามารถน�าหุ้น

เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง หรือ SME 

Board ที่เรียกว่า "LiVE Exchange" ซึ่งถือเป็น

อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ และเป็นก้าวส�าคัญ

ในการต่อยอดเข้าสูก่ารเป็นบรษิทัจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย์ (SET) หรือ mai ในอนาคต

SME-PO การระดมทุนทางเลือกใหม่ 

สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ SME ไทย เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
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หัวใจส�าคัญของการระดมทุนในรูปแบบ SME-PO และ SME Board เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเสริมสภาพคล่องและการเติบโตของกิจการ 

SME ขนาดกลาง จึงผ่อนปรนการก�ากับดูแลเพื่อไม่สร้างภาระและต้นทุนต่อกิจการมากจนเกินไป เช่น ให้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญเท่าที่จ�าเป็น ใช้ผู้

สอบบัญชีในส�านักงานสอบบัญชีที่ผ่านการตรวจคุณภาพจาก ก.ล.ต. (ผู้สอบบัญชี SME) ไม่ก�าหนดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ในการจัด

ท�าข้อมูล รวมถึงการผ่อนปรนในด้านการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะและขนาดของกิจการ SME/Startup และเนื่องจากความ

เสี่ยงของ SME ที่สูงกว่ากิจการขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงเป็นที่มาของคุณสมบัติของผู้ลงทุนตามที่กล่าวข้างต้น ในขณะเดียวกัน ก.ล.ต. ยังคงไว้ซึ่ง

ในหลักการในการความคุ้มครองผู้ลงทุนกรณีที่จะมาลงทุนใน SME/Startup เช่นกัน ทั้งนี้ คาดว่า เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ จะสามารถระดมทุน

เป็นวงกว้างต่อผู้ลงทุนที่มีลักษณะตามที่ก�าหนดได้ภายในปี 2564 หรืออย่างช้าไม่เกินต้นปี 2565 และระหว่างนี้ ก.ล.ต. จะด�าเนินการสื่อสาร

กับเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องหลักเกณฑ์และเตรียมความพร้อมส�าหรับการระดมทุนรูปแบบใหม่ต่อไป

ก.ล.ต. ตระหนักถึงความส�าคัญของ SME/Startup ซ่ึงมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาของประเทศ จึงได้ก�าหนดนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน 

SME/Startup ให้เข้าสู่ตลาดทุนเป็นเรื่องส�าคัญล�าดับแรกและเป็นเรื่องเร่งด่วนในแผนพัฒนาตลาดทุน ดังจะเห็นได้ว่า ในระยะเวลาเพียงไม่ถึง 

2 ปี ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนและส่งเสริม SME/Startup ในหลายด้านและผลักดันเรื่องนี้

ให้ความคืบหน้ามาโดยตลอด เพื่อให้ SME/Startup สามารถเข้าสู่ตลาดทุนได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลส�าเร็จดังกล่าวก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าท�าให้

มี SME/Startup เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุนเพิ่มมาขึ้น และหวังว่าการระดมทุนในตลาดทุนของ SME/Startup จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของภาครัฐ

ประตูสู่ตลาดทุนในปัจจุบันนี้ได้เปิดกว้างมากขึ้น และเป็นโอกาสส�าหรับผู้ประกอบกิจการทุกขนาดสามารถเข้าหาแหล่งเงินทุนจากตลาดทุนได้ 

ด้วยตัวเลือกและช่องทางที่เหมาะสมกับกิจการของตนเอง และต่อยอดเป้าหมายในการประกอบธุรกิจให้พัฒนาไปในแบบที่คาดหวังไว้ได้ ซึ่งทุก

ย่างก้าวของการเติบโตของกิจการ SME/Startup หมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยเช่นกัน ผู้ประกอบกิจการ 

SME/Startup ที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนอย่างไร สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  www.sec.or.th/starttogrow   

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต. โทร. 1207

 "เพราะตลาดทุนไทย เป็นตลาดทุนของคนทุกคน"

 

By : ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

SME-PO การระดมทุนทางเลือกใหม่ 

สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ SME ไทย เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
ศุภาลัย ส่งความห่วงใย ฝ่าวิกฤตโควิด-19 

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 

และชุดตรวจโควิด ATK เพ่ือชาวโคราช

SUPER โชว์ผลงานโดดเด่น 
- จ่อ COD วินด์ฟาร์มฯ ต.ค.นี้

CHOW มอบเงินสมทบ
สร้างโรงพยาบาลสนาม สู้โควิด-19

SISB ปรับแผนธุรกิจ
รับมือโควิด-19
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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