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OR รับโควิด-19 กระทบยอดขายน�้ามันใน Q3/64 

พร้อมรอดูจ�านวนนทท. ชี้ชะตาศก.ในประเทศ

ฟื้นตัว คาดราคาน�้ามันสิ้นปี64 อยู่ที่ระดับ 62.3 

เหรียญ/บาร์เรล สูงกว่าปีก่อน

นายพิจินต ์  อภิวันทนาพร รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร
การเงิน บริษัท ปตท. น�้ามันและ
การค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) OR เปิด

เผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบันและมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วง

ไตรมาสท่ี3/64 ส่งผลให้รัฐบาลได้ออกมาตรการ

จ�ากดัการเดนิทางและการจ�ากดัเวลาเปิด-ปิดสถาน

ที่ต่างๆอย่างเข้มงวด บริษัทจึงประเมินภาพรวม

ของรายได้ในไตรมาส3ปีนี้ คาดว่าจะได้รับผลกระ

ทบมากกว่าช่วงครึง่ปีแรกทีส่ถานการณ์ดคูลีค่ลาย

มากกว่า แต่จากการที่ภาครัฐได้มีการผ่อนคลาย

ล็อคดาวน์ไปแล้วบางส่วนในช่วงวันที่ 1 ก.ย.ที่

ผ่านมา ท�าให้คาดว่าปริมาณการใช้ท�ามันในเดือน

สุดท้ายของไตรมาสจะเพิ่มขึ้นมากกว่า2เดือนแรก

ของไตรมาสอย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรกต็าม บริษัทยงัคงต้องติดตามสถานการณ์

ภายในประเทศต่อไปอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปัจจัย

จากโควิด-19 ซึ่งอิงจากการประมาณการณ์ขอบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าหากยอด

ตวัเลขผูต้ดิเชือ้ลดลงเรือ่ยๆ จนสามารถควบคมุการ

แพร่ระบาดได้ภายในต้นไตรมาส 4/64 กจ็ะส่งผลให้

จ�านวนนกัท่องเท่ียวกลับเข้ามาในประเทศในปีน้ีถงึ 

150,000 คน ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่หากมีการ

ควบคุมจัดการได้ล่าช้าไปจนถึงปลายไตรมาส4 ก็

จะท�าให้จ�านวนนักท่องเที่ยวในประเทศปีนี้มีเพียง 

100,000 คน

“ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่ท้าทายส�าหรับ

ประเทศไทย ซึง่ธรุกิจต่างๆภายในประเทศกม็โีควดิ-

19 เป็นทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ซึ่งปัจจัยบวก

นั้นเกิดขึ้นจากรัฐบาลได้มีการให้เงินเยียวยาต่างๆ

ออกมา ท�าให้สามารถพยงุเศรษฐกจิภายในประเทศ

ให้เติบโตไปได้ รวมถงึผลงานการส่งออกในช่วงครึง่

ปีแรกก็ออกมาขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วด้วย 

หากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไม่ได้ตาม

เป้าที่ธปท.วางไว้ก็อาจท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวล้า

ช้า สวนทางกับหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงขึ้น เป็นเหตุให้

ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายเงินรวมถึงเดินทาง

น้อยลง ก็จะกระทบต่อยอดการใช้น�้ามันไปด้วย” 

นายพิจินต์ กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้ประเมินทิศทางราคาน�้ามันใน

ปี2564 คาดว่าตัวเลขราคาน�้ามัน ณ สิ้นปี จะอยู่

ที่ระดับ 62.3 เหรียญ/บาร์เรล สูงขึ้นกว่าปีก่อนที่

อยู่ในระดับ 42เหรียญ/บาร์เรล ซ่ึงการเติบโตของ

ทิศทางราคาน�้ามันสอดคล้องกับภาพรวมของ

เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้มีการกลับมาใช้

น�้ามันเพิ่มข้ึน เป็นปัจจัยกระตุ้นราคาถูกน�้ามันให้

เพิ่มสูงขึ้นตามล�าดับ

ท้ังนี ่บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในการขยายการเติบโตตาม

แผนการขยายการลงทุนระยะ 5 ปี (64-68) ด้วย

วงเงิน 74,600 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโตเพิ่ม

ข้ึนเท่าตวัในปี68 โดยจะมุง่เน้นการขยายธรุกจิทีไ่ม่

เกี่ยวกับน�้ามัน (Non-Oil) และธุรกิจที่ต่างประเทศ

เป็นหลัก เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ของทั้ง 2 ส่วน

ให้เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่สัดส่วนรายได้ก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 

(EBITDA) จากท้ังหมดของ Non-Oil อยูท่ีป่ระมาณ 

25% และต่างประเทศอยูที่ ่6% โดยในขณะนีบ้รษิทั

ได้อยูร่ะหว่างการเจรจาเพ่ือดลีธรุกจิเกีย่วกับ Non-

Oil ร่วมกับคู่ค้าหลายราย แต่ยังไม่สามารถเปิด

เผยได้ในขณะนี้จนกว่าจะมีการท�าสัญญาแล้วเสร็จ 

ส่วนธรุกจิน�า้มนั (Oil) ก็ยงัคงมกีารขยายสาขาจ่าย

น�า้มันอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้างการเตบิโตของรายได้

ต่อไปตามแผนเดิม

OR รับโควิด-19 กระทบยอดขายน�้ามัน

ใน Q3/64 พร้อมรอดูจ�านวนนทท. 

ชี้ชะตาศก.ในประเทศฟื้นตัว
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บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL) ผู้ให้บริการสายการเดิน

เรือระหว่างประเทศในระบบคอนเทนเนอร์สัญชาติ

ไทย มุ่งเป้าเดินตามแผนครึ่งปีหลังด้วยกลยุทธ์ส่ง

เสริมการส่งออก พร้อมเสริมแกร่งด้วยการซื้อเรือ

พร้อมใช้เพ่ิมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564 มาแล้ว 

5 ล�า ขนาด 6,000TEUs 2 ล�า 3,000TEUs 2 ล�า 

1,500TEUs 1 ล�า ล่าสดุเซน็สญัญาสัง่ต่อเรอืใหม่อกี 

2 ล�า เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นเรือ

ขนาด 12,000 TEUs เพื่อเตรียมรองรับขาขึ้นของ

ธุรกิจเดินเรือใน 1-2 ปีนี้ ทั้งนี้ทาง RCL ได้ให้การ

สนับสนุน Sea Group ในการขนส่งถังออกซิเจน 

จ�านวน 1,500 ถังจากประเทศจีน เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ป่วยโควิดในประเทศไทย ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งในการ

ช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้อ�านวย
การอาวโุสหัวหน้าภูมภิาค ปฏิบตักิาร
และธุรกิจ บมจ.อาร์ ซี แอล (RCL) 
เปิดเผยว่า “จากผลประกอบการไตรมาส 2 ของ

ปี ที่บริษัทฯ มีก�าไร 3,200 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 

14 เท่าของผลประกอบการในไตรมาสเดียวกันของ

ปีที่แล้ว ทั้งนี้ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือมีแนว

โน้มเติบโตมากขึ้นจากความต้องการขนส่งสินค้า

ประเภท สินค้าอุปโภค, เวชภัณฑ์ และสินค้าจาก

อคีอมเมิร์ซทีเ่พิม่สงูข้ึนในสถานการณ์โควดิ-19 อกี

ทัง้คาดว่าจะยังคงสูงต่อเนือ่งในช่วงไตรมาส 3 และ 

4 ของปีนี้ ประกอบกับการที่หลายท่าเรือส�าคัญใน

ต่างประเทศ ตดิขัด หนาแน่นท�าให้การหมนุเวยีนช้า

ลง จึงท�าให้ขาดแคลนจ�านวนตู้คอนเทนเนอร์และ

เรือ ท�าให้แนวโน้มค่าระวางจะสูงขึ้น

ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงอัตราการเจริญเติบโต

ของปริมาณสินค้าในถูมิภาคเอเชียที่จะเติบโต

สูงสุดในโลกในเวลาอันใกล้ โดยจะมีสามเสาหลัก 

จีน อาเซียน และ อินเดีย ดังนั้นทางบริษัทจึงให้

ความสนใจในการลงทนุกองเรอืทีจ่ะมาให้บรกิารใน

ภูมิภาคนี้มากขึ้น

นอกจากธรุกจิขนส่งสนิค้าทางทะเลแล้ว บรษิทัฯ ใน

กลุ่ม ยังด�าเนินธุรกิจแบบครบวงจร ได้แก่ บริหาร

ท่าเรือ คลังสินค้า ลานตู้คอนเทนเนอร์ ขนส่งทาง

บกและทางน�า้ในประเทศ และยงัขยายการให้บรกิาร

โลจสิตกิส์ ในประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชยี เช่น จนี 

และ อินเดีย อีกด้วย

นอกเหนือจากการสร้างความเติบโตในธุรกิจแล้ว 

ทางบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการบรรเทา

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ได้สนับสนุนSea 

Group (Garena, Shopee, SeaMoney) ใน

การขนส่ง ถังออกซิเจน จ�านวน 1,500 ถัง จาก

ประเทศจีน ด้วยเรือ METHI BHUM เพื่อช่วยเหลือ

ผูป่้วยโควิด ในประเทศไทย โดยบรษัิทฯ เป็นผูร้บัผดิ

ชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทางเรือ, ด�าเนินพิธีการ

ขาเข้าและมีแผนจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวมถึงการ

ขนส่งเพื่อกระจายถังออกซิเจนไปยังโรงพยาบาล

ที่มีความต้องการความช่วยเหลือภายในเดือน

กันยายน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม

ในครั้งนี้ด้วย

“เพือ่การบรหิารทีแ่ม่นย�าและฉบัไวต่อสถานการณ์

การแข่งขนัของธรุกจิ มนัเป็นสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ยวด

ทีจ่ะน�าระบบ IT ต่างๆ มาใช้ บรษิทัฯ ได้พัฒนาระบบ

ไม่ว่าจะเป็นระบบศูนย์กลางที่สร้างโปรแกรมใหม่

ของ RCL ข้ึนเอง รวมถึงระบบท่ีน�าจากภายนอก

มาใช้ เช่น ระบบหุ่นยนต์ ส�าหรับท�างานซ�้าซาก ให้

รวดเร็วขึ้น และ Business Intelligence ให้เป็น

จดุรวมศนูย์และการแสดงข้อมลูของการปฏบิติังาน

จากส่วนต่างๆ เพื่อการบริหารและเข้าถึงการแก้

ปัญหาให้ครอบคลุมและรวดเร็ว และแม่นย�ามาก

ยิ่งขึ้น” นายทวินโชค กล่าว

RCL เผยกลยุทธ์เร่งเคร่ืองลุยคร่ึงปีหลัง 

เดินหน้าเสริมทัพกองเรือล�าใหม่ 

ส่งสัญญาณความพร้อมรับเทรนด์ 

High Demand
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บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เผยมี
ความมั่นใจและพร้อมรับอานิสงส์จากการฟื้นตัว
ของเศรษฐกจิทัว่โลกตามการคาดการณ์ พร้อมเร่ง
ทรานส์ฟอร์มธุรกจิสู่ดจิทิลั แม้ว่าจะมคีวามท้าทาย
เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-
19ท้ังนี้เมื่อผู้คนได้รับวัคซีนครอบคลุมมากข้ึน จึง
มองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่หนุน
โดยการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกของไทย 
รวมไปถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่ม
สูงขึ้น

ในปี 2564 บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั 
(มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) คาดการณ์รายได้
รวมและส่วนแบ่งก�าไรปกติจะสูงเป็นประวัติการณ์ 
ด้วยอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 30 จากปีก่อน 
โดยที่ยังคงระดับความสามารถในการท�าก�าไรสูง
ด้วยก�าไรจากการด�าเนินการก่อนหักค่าใช้จ่าย 
(EBITDA) กว่าร้อยละ 40 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
ตั้งเป้าขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช
เอ พรีเม่ียม โกรท (WHART) มูลค่ากว่า 5,500 
ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 อีกด้วย 
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธาน
คณะกรรมการบรษิทั และประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารกลุม่ บรษัิท ดบับลิวเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) กล่าว

ว่า “อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (IBD) ยังอยู่ที่ 1.3 
เท่า เราจะยังคงงบดุลของเราให้แข็งแกร่ง ลงทุน
ให้ธุรกิจเติบโต รองรับทุกความต้องการของลูกค้า 
และสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของเรา”

ทิศทางกลยุทธ์แผนธุรกิจประจ�าปี 2564 และใน
อนาคตของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

• กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ต้นปี 2564 และมีแนวโน้มสดใสด้วยความ
ต้องการท่ีเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รวมถึง
ความร่วมมอืระยะยาวกับพนัธมติรส�าคญัระดบัโลก 
ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้

ในครึ่งแรกของปี 2564 มีการเซ็นสัญญาโครงการ
ใหม่ ๆ รวมพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร และสัญญา
ระยะสั้นอีก 100,000 ตารางเมตร และภายในสิ้นปี 
จะมกีารส่งมอบโครงการโลจิสตกิส์แห่งใหม่ 5 แห่ง 
ครอบคลมุพืน้ท่ีรวมมากกว่า 110,000 ตารางเมตร 
พร้อมเปิดตัวโครงการเมกกะ โลจิสติกส์ แห่งใหม่ 
และขยายพืน้ทีใ่นโครงการเดมิ ขนาดกว่า 400,000 
ตารางเมตร

สถานการณ์โควิด-19 ช่วยเร่งให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
เติบโตเร็วขึ้น และเป็นการเพิ่มความต้องการศูนย์
กระจายสนิค้าส�าหรบัสนิค้าอปุโภคบรโิภค นอกจาก

นี้ ธุรกิจโลจิสติกส์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปยังได้รับ
ผลตอบรับที่ดีจากความต้องการโรงงานส�าเร็จรูป 
(Ready-Built Factories - RBF) และคลังสินค้า
ส�าเร็จรูป (Ready-Built Warehouse – RBW) 
ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและอิเล็กทรอนิกส์ที่
เพิ่มมากขึ้น คาดว่าภายในส้ินปีนี้จะมีพื้นที่คลัง
สินค้าภายใต้การถือครองและบริหารจัดการรวม 
2,560,000 ตารางเมตร 

ธุรกิจโลจิสติกส์ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้เดิน
หน้าในการน�าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาปรับใช้เพื่อ
สร้างโซลูชนับรกิารท่ีเป่ียมนวัตกรรมแบบครบวงจร
ทีส่ร้างมลูค่าใหม่ ๆ  มุง่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 29.40 ใน
บรษิทั สตอเรจ เอเชยี จ�ากดั ผูใ้ห้บริการให้เช่าพืน้ที่
จัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคลระดับพรีเมียม ภายใต้
แบรนด์ “i-Store Self Storage” โดยดับบลิวเอช
เอจะใช้ความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ในธุรกิจโลจิ
สตกิส์มาสนบัสนนุสตอเรจ เอเชยี ในการสร้างสรรค์
การให้บริการพื้นที่จัดเก็บทรัพย์สินส่วนบุคคลให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมขั้นสูง ซึ่งในปีนี้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มี
แผนท่ีจะขายทรัพย์สิน ได้แก่โครงการ Built-to-
Suit Warehouse และ General Warehouses 
ขนาด 180,000 ตารางเมตร เข้ากองทรัสต์ WHART 
ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 5,500 ล้านบาท

WHA คาดปีน้ีรายได้รวม
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• กลุ่มธรุกจินคิมอุตสาหกรรม ดบับลวิเอชเอ อนิ

ดสัเตรยีล ดีเวลลอปเมนท์ (WHAID) ตอกย�า้การ

เป็นผูน้�าตลาดทัง้ในประเทศไทยและขยายธรุกิจสู่

เวยีดนาม ปัจจบุนั มนีคิมอตุสาหกรรมท้ังสิน้ 12 แห่ง 

โดยตัง้อยูใ่นประเทศไทย 11 แห่ง และเวยีดนามอกี 1 

แห่ง นอกจากน้ี ยงัก�าลงัพฒันานิคมอตุสาหกรรม

แห่งใหม่เพิม่อีก 3 โครงการในประเทศไทย และอกี 

2 โครงการในเวยีดนาม คดิเป็นพืน้ทีร่วม 68,000 

ไร่ ซึง่รวมพ้ืนทีก่�าลงัด�าเนนิการก่อสร้างอยูจ่�านวน 

49,900 ไร่

ในประเทศไทย คาดว่านิคมอุตสาหกรรมดับบลิว

เอชเอ อสีเทิร์นซบีอร์ด 3 (WHA ESIE 3) และนิคม

อตุสาหกรรมดับบลวิเอชเอ ระยอง 36 (WHA RY36) 

จะด�าเนินการสร้างเสรจ็สมบรูณ์ในช่วงปลายปี 2564 

และภายหลงัจากผ่านการอนมุตักิารประเมินผลก

ระทบสิง่แวดล้อม (EIA) แล้ว การก่อสร้างส่วนต่อ

ขยายของนิคมอุตสาหกรรมดับบลวิเอชเอ อสีเทร์ิน

ซบีอร์ด 4 (WHA ESIE 4) กจ็ะเริม่ขึน้ในไตรมาสที ่4 

ของปี 2564 ส่วนนคิมอตุสาหกรรมดับบลวิเอชเอ 

อนิดสัเตรยีล เอสเตท ระยอง (WHA IER) ซึง่ได้รบั

การอนุมัตใิห้เป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษจากออีซี ีจะเริม่

การก่อสร้างในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2565 โดยจะ

เป็นผลให้ WHAID มทีีดิ่นอตุสาหกรรมพร้อมซือ้ขาย

ทีใ่หญ่ท่ีสุดในประเทศไทย บนท�าเลยทุธศาสตร์เพือ่

รบัการลงทนุในอนาคต

ในประเทศเวียดนาม เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอช

เอ อินดัสเตรียล โซน 1 – เหงะอาน ได้เสร็จสิ้นการ

ก่อสร้างเฟส 1 ขนาดพืน้ท่ี 1,000 ไร่ เป็นท่ีเรยีบร้อย

แล้ว โดยมีผู้เช่าร้อยละ 54 ของพื้นที่ ประกอบด้วย

ลกูค้าจากจนี ญีปุ่น่ และไทย ในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  

อาทิ อเิลก็ทรอนกิส์ การแปรรปูอาหาร ชิน้ส่วนยาน

ยนต์ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และวัสดุก่อสร้าง 

ขณะนี้ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างเฟส 2 ขนาด 

2,100 ไร่ คาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มในไตรมาส 1 

ปี 2565 นอกจากนี้ WHAID ยังก�าลังพัฒนาเขต

อุตสาหกรรมเพิ่มอีกสองแห่ง ได้แก่ WHA Smart 

Technology Industrial Zone - Thanh Hoa และ

โครงการ WHA Northern Industrial Zone ใน

จังหวัดถั่งหัว ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7,500 ไร่ โดย

จะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 และ 2567

ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ยัง

คงเดินหน้าด�าเนินธุรกิจตามแนวคิด “Smart Eco 

Industrial Estates” ด้วยการเปิดรับนวัตกรรม

เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเริ่มด�าเนินการ “ศูนย์ควบคุม

การปฏิบัติงานแบบรวมศูนย์” ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคา

รดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ เพื่อตรวจสอบตัวบ่งชี้

หลกัด้านการท�างานและส่ิงแวดล้อม รวมถงึข้อมลู

การจราจร ความปลอดภัย การปล่อยก๊าซทาง

อากาศ ระดับน�้า ตลอดจนคุณภาพน�้าเสีย ซึ่งเป็น

ข้อมูลทีร่วบรวมมาจากระบบจดัการจราจรอจัฉริยะ 

กล้องวงจรปิด และระบบ SCADA1 ซึ่งติดตั้งไว้ที่

นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 

ดีเวลลอปเมนท์ ในประเทศไทย 

นอกเหนือจากการขยายธุรกิจเชิงภูมิศาสตร์แล้ว 

WHAID ยังน�าเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลาก

หลายมากขึ้นให้แก่ลูกค้า ด้วยความร่วมมือกับทัส 

โฮลดิ้งส์ จากประเทศจีน บริษัทด�าเนินการศูนย์

บ่มเพาะนวัตกรรม “ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ” ซึ่ง

ตั้งอยู่บนพื้นที่บริหารจัดการของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ทัสพาร์

ค ดับบลิวเอชเอ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 

เพือ่สร้างระบบนเิวศนวตักรรมส�าหรบัธุรกจิสตาร์ท

อัพและส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีระหว่างประเทศจีนกับไทย นอกจาก

น้ี บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียลแก๊ส ยังได้

ร่วมมือกับ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�า

กัด เพื่อสร้างโรงงานแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซ โดย

จะจัดจ�าหน่ายก๊าซไนโตรเจนให้แก่ลูกค้าในนิคม

อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคม

อุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ที่

อยู่ติดกัน โดย บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล

แก๊ส จะเร่ิมจัดจ�าหน่ายไนโตรเจนให้แก่ลูกค้าใน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

WHA คาดปีน้ีรายได้รวม
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• ดบับลวิเอชเอ ยทูลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) 
เดนิหน้าขยายธรุกจิสาธารณปูโภคภายในและภายนอก
นิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัท ทั้งในประเทศไทย
และเวียดนาม และพัฒนาโซลูชันพลังงานหมุนเวียน
ทีเ่ป่ียมด้วยนวตักรรม โดยเฉพาะธรุกจิพลังงานแสง
อาทติย์ ด้านสาธารณปูโภค ดบับลวิเอชเอ ยทูลิติีส์้ 
แอนด์ พาวเวอร์ ยงัคงเดนิหน้าขยายผลติภณัฑ์และ
โซลูชนัอย่างต่อเนือ่ง โดยเน้นไปท่ีผลิตภณัฑ์น�า้มลูค่า
เพิม่ เช่น โครงการ Wastewater Reclamation และการ
ผลติน�า้ทีป่ราศจากแร่ธาต ุ (Demineralized Water) 
โดยใช้เทคโนโลยเีมมเบรนรเีวิร์สออสโมซสิ

ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 WHAUP ได้เพิม่ปริมาณการ
ผลติน�า้ประปาและการบ�าบดัน�า้เสยี รวมถึงผลิตภณัฑ์
น�้ามูลค่าเพิ่ม เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 16 และ 170 ตาม
ล�าดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย
หลายโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาและด�าเนนิการ
ก่อสร้าง เช่น โรงบ�าบดัน�า้แห่งใหม่ในนคิมอุตสาหกร
รมดบับลิวเอชเอ ระยอง 36 ซึง่มีก�าลงัการผลติอยูท่ี่ 
2.74 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี โรง reclamation และ
โรงผลติน�า้ปราศจากแร่ธาต ุยงัให้บริการน�า้ปราศจาก
แร่ธาตแุก่ลกูค้านอกนคิมอตุสาหกรรมของดบับลวิเอช
เอ และโครงการน�า้ดบิทางเลอืก ด้วยก�าลงัการผลติ 
6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีที่เวียดนาม WHAUP อยู่
ระหว่างการด�าเนนิการ 3 โครงการ ส่งผลให้ปรมิาณ
น�า้ประปาและน�า้เสยีมขีนาดรวมถึง 10.5 ล้านลกูบาศก์
เมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีทีผ่่านมา โรงบ�าบดัน�า้ Duong River Surface 
(WHAUP ถอืหุน้ร้อยละ 34) มอีตัราการใช้น�า้ทีส่งูขึน้
และมปีรมิาณการขายน�า้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26 เมือ่เทียบ

กบัปีท่ีผ่านมาในครึง่แรกของปี 2564 โรงบ�าบดัน�า้ Cua 
Lo (WHAUP ถอืหุ้นร้อยละ 47) ได้สร้างเสรจ็สมบรูณ์
ในเดอืนกรกฎาคม 2564 และขยายก�าลงัการผลติของ
โรงงานเป็น 7.3 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อปี

ด้านพลงังาน ดบับลวิเอชเอ ยูทลิต้ีิส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
ยงัคงขยายการลงทนุอย่างต่อเนือ่งด้วยการพฒันา
โซลชูนัพลงังานหมนุเวยีน นอกเหนอืจากพลงังานแบบ
ดัง้เดิม โดยตัง้แต่ต้นปี 2564 มโีครงการโซลาร์ท่ี เปิด
ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์ หลายโครงการ อาทิ คอนติเน
นทอล ไทร์ส ทีน่คิมอตุสาหกรรมดับบลวิเอชเอ อสีเทร์ิน
ซบีอร์ด 4 และ ฮอนด้า ในจงัหวดัปราจีนบรุ ีนอกจาก
นัน้บริษทัฯ ยงัได้ลงนามในสัญญาอกีหลายฉบบั โดย
มีโครงการ Solar ที่เปิดด�าเนินการแล้ว จ�านวนทั้ง
สิน้ 46 เมกะวตัต์ และบรษัิทฯ มสัีญญาซ้ือขายไฟฟ้า
โครงการ Solar Rooftop รวมทัง้สิน้ 63 เมกะวตัต์ คาด
ว่าธรุกิจพลงังานแสงอาทติย์ของ WHAUP จะมกี�าลงั
การผลิตรวม 90 เมกะวัตต์ ภายในส้ินปี 2564 ทัง้นี้ 
ภายใต้กลยทุธ์ทีมุ่ง่เน้นโซลชูนันวตักรรม WHAUP ได้ลง
นามในบนัทกึความเข้าใจกบัพนัธมติรด้านพลงังานชัน้
น�า อย่าง ปตท. และเซอร์ทสิ เพ่ือพฒันาแพลตฟอร์ม
พลงังานอจัฉริยะเพือ่ซ้ือขายพลังงานแสงอาทติย์ใน
กลุม่ลกูค้าภายในนคิมอตุสาหกรรมของดับบลวิเอชเอ 
ทัง้น้ีในปี 2564 บรษิทัฯ จะมกี�าลงัการผลิตไฟฟ้าตาม
สดัส่วนการถอืหุ้นท้ังส้ิน 670 เมกะวตัต์
• ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มของดับบลิวเอชเอ ยัง
คงด�าเนินแผนการให้บริการไฟเบอร์ออปติก (FTTx) 
ในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 10 แห่งของดับบลิวเอช
เอในประเทศไทย ซ่ึงปัจจุบัน FTTx ได้ให้บริการแก่
ลูกค้าท้ังหมดในนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ในขณะ

ทีก่�าลงัด�าเนินการติดตัง้ให้ครอบคลมุพืน้ท่ีในนคิม
อตุสาหกรรมทีเ่หลอือยู่อีก 4 แห่ง

การมส่ีวนร่วมในการพฒันา 5G เป็นอกีหนึง่ส่วนส�าคัญ
ของกลยุทธ์ดิจทิลัแพลตฟอร์มของดบับลวิเอชเอ 
บรษิทัฯ ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบัผูใ้ห้บรกิาร
เครอืข่ายรายใหญ่ทัง้หมด รวมถงึ แอดวานซ์ ไวร์เลส 
เนท็เวอร์ค (AWN) ทร ู และดแีทค เพือ่ร่วมวางแผน
การวางเครอืข่าย 5G และโซลูชนั 5G และเร่งการสร้าง
สรรค์โซฃชูนัอจัฉรยิะส�าหรับลกูค้าของดบับลวิเอชเอ

ธรุกจิดจิทิลั แพลตฟอร์ม ยงัขยายความร่วมมอืกบั
สตาร์ทอัพในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึง่
เป็นการยกระดับผลติภัณฑ์และบรกิารทีม่อบให้แก่
ลกูค้าของดบับลวิเอชเอ

นอกจากนี ้ ดบับลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้สนบัสนนุระบบ
สาธารณสุขในประเทศ โดยการน�าคลังสินค้าในโครง
การดับบลวิเอชเอ เมกะ โลจสิติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหาร
พจิติร กม. 4 จังหวดัสมทุรปราการ บนพ้ืนที ่10,000 
ตารางเมตร เป็นโรงพยาบาลสนาม “สมทุรปราการ
รวมใจ 5 (WHA)” ขนาด 1,300 เตยีง ส�าหรบัผูป่้วย
โควดิ-19 ทีไ่ม่แสดงอาการ

นอกจากนี้ เพื่อขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขอ
งดบับลวิเอชเอ กรุป๊ บรษิทัได้เปิดตวั "WHA Office 
Solutions" น�าเสนอพืน้ท่ีส�านกังาน

WHA คาดปีน้ีรายได้รวม

และส่วนแบ่งก�าไรปกติจะสูงเป็นประวัติการณ์ 

โตมากกว่า 30%
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ผูถ้อืหุ้น บมจ.เอน็ซแีอล อินเตอร์เนช่ันแนล โลจสิติ

กส์ (NCL) พร้อมใจอนมุตัเิพิม่ทุน 45 ล้านหุน้ ขาย

บุคคลในวงจ�ากดั (Private Placement) 4 ราย ราคา 

3.35 บาทต่อหุน้ จ่อรบัทรพัย์ 150.75 ล้านบาท "กติติ 

พัวถาวรสกุล" เผยน�าเงินต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

เพ่ิมสภาพคล่อง สร้างมลูค่าหลักทรพัย์ให้แขง็แกร่ง

ยิ่งขึ้น พร้อมปูพรมลุยธุรกิจใหม่เพิ่มฐานรายได้ 

มั่นใจผลงานปีนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ อานิสงส์

ธรุกจิขนส่งโลจิสตกิส์ขยายตวัตามสถานการณ์การ

ค้าโลก-บรษิทัมีแหล่งรายได้เพิม่

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เอ็นซีแอล 
อนิเตอร์เนชัน่แนล โลจสิตกิส์ จ�ากัด 
(มหาชน) (NCL) เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมวสิามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัทอีกจ�านวน 11,250,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 45,000,000 หุ้น 

มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.25 บาท จากทนุจดทะเบยีน

เดมิจ�านวน 113,538,062 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน

ใหม่เป็นจ�านวน 124,788,062 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญั 499,152,248 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.25 

บาท

โดยแบ่งเป็นจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ�านวนไม่เกนิ 

45,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.25 บาท 

เพ่ือเสนอขายในคราวเดยีวกันหรอืต่างคราวกนัให้

แก่บคุคลในวงจ�ากดั (Private Placement) ในราคา

เสนอขายหุน้ละ 3.35 บาท คดิเป็นมลูค่าเสนอขาย

รวม 150,750,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นจัดสรรหุ้น

สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัจ�านวน 15,000,000 หุน้ 

เพื่อเสนอขายให้ บริษัท ไท่เว่ ไบโอเทค อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด ,จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บรษิทัจ�านวน 18,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายให้แก่ 

นางละออ ตัง้คารวคณุ ,จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ

ของบรษิทัจ�านวน 6,000,000 หุ้น เพือ่เสนอขายให้

แก่ นายวชัิย ด่านรตัน และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิทัจ�านวน 6,000,000 หุ้น เพือ่เสนอขายให้

แก่ นางนธรีา บริรกัษ์คเูจริญ

“เงินทีไ่ด้รับจากการเพิม่ทนุในครัง้นีก้ว่า 150 ล้าน

บาท บรษิทัฯ จะน�าไปเป็นเงนิทนุหมนุเวยีน เพือ่เพิม่

สภาพคล่องทางการเงนิในการรองรบัการด�าเนนิงาน

ปกติในธรุกจิหลัก คอื ธรุกิจขนส่งโลจสิตกิส์ท่ีขยาย

ตัวตามสถานการณ์การค้าโลก รวมท้ังการขยาย

ธรุกิจทีเ่ก่ียวเนือ่ง และการต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้าง

ความมั่นคง และเสถียรภาพส�าหรับการประกอบ

ธรุกจิในระยะยาว ทีส่�าคญัอนัจะน�ามาซึง่ประโยชน์

สงูสดุต่อผูถ้อืหุ้นในอนาคต“

ท้ังน้ี บรษิทัฯ ยงัคงมุง่เน้นขยายธุรกิจขนส่งโลจสิติ

กส์ ควบคูไ่ปกบัการขยายธรุกจิด้าน Non-Logistic ท่ี

มศีกัยภาพในอนาคต อาทเิช่น ธรุกจิ Digital Content 

รวมถึงการเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ จากภาครัฐ 

และโปรเจกต์กญัชง-กญัชา เพือ่เพ่ิมศักยภาพของ

ธรุกจิให้มคีวามแขง็แกร่งมากยิง่ขึน้ โดยคาดว่าผล

ประกอบการของบรษิทัฯ ในปีนีจ้ะท�าระดับสงูสดุเป็น

ประวตักิารณ์

มติผถห. NCL เพ่ิมทุน PP ฉลุย! 

รองรับแผนขยายธุรกิจติดปีก 

ดันผลงานปี 64 สูงสุดเป็นประวัติกาณ์
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นายโสฬส ตัง้ในธรรม กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ทาพา
โก้ จ�ากดั (มหาชน) TAPAC เปิดเผยว่า ตามท่ีบรษิทั ทาพาโก้ จ�ากดั 

(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ได้จดัท�าและน�าส่งงบการเงินไตรมาส 3/2564 ของบรษิทัฯ

และบรษิทั ย่อย ส�าหรบัรอบระยะเวลาสิน้สุด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2564 ต่อ

ตลาดหลกทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วน้ันบริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม

เกีย่วกบผัลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อยไตรมาส 3/2564 กล่าว

คอืบริษทัฯ และบรษัิทย่อยมีผลก�าไรสทุธ ิ56.902 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเมือ่เทียบ

กบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนซึง่มขีาดทนุสทุธ ิ7.838 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลัก

และรายละเอยีดดงัต่อไปนี้

1. บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย มรีายได้จากการขายสนิค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์

พลาสติก,แม่พิมพ์,ธรุกจิค้าปลกีและขายทีดิ่นโดยบรษัิทย่อยประเทศสวเีดน ท้ัง

สิน้ 404.591 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซ่ึงมรีายได้

จากการขายสนิค้าและให้บริการอยูท่ี่ 231.193 ล้านบาท เพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 

75.00 (เพิม่ขึน้ในส่วนของรายได้จากการขายชิน้ส่วนพลาสติกและรายได้จากการ

ขายทีด่นิในประเทศสวีเดน และลดลงในส่วนของรายได้จากการขายแม่พมิพ์และ

ธรุกจิค้าปลกีเครือ่งส�าอาง) โดยมอีตัราก�าไรขัน้ตน้อยูท่ีร้่อยละ 34.67 เพิม่ขึน้

เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนขัองปีก่อน ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 10.27 โดยสาเหตหุลกัเกิด

จากรายได้ทีเ่พิม่ขึน้จากการขายทีด่นิซ่ึงเป็นธรุกิจทมีอีตัราก�าไรขัน้ต้นสงูเพิม่ขึน้

2. บรษัิทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่าก่อสร้างอยู่ท่ี 377.169 ล้านบาท เพิม่ข้ึน

เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 144.212 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 

161.54 เนือ่งจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิยโุรปและผลกระทบของโควิด-19 ที่

ลดลง โดยมีอัตราก�าไรขัน้ต้นร้อยละ 3.52 ลดลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 18.47

3. บรษิทัฯ รับรูส่้วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม อยูท่ี ่11.547 ล้านบาท 

เพิม่ข้ึนเมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซ่ึงอยูท่ี่ 6.326 ล้านบาท

4. บรษัิทและบรษิทัย่อยมต้ีนทางการเงินอยู่ที ่ 15.852 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมือ่

เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซ่ึงอยู่ท่ี 10.512 ล้านบาท อนัเนือ่งจากบรษัิท

ย่อยในสวีเดนมีการลงทุนและถอืครองทรัพย์สินเพิม่ข้ึน ท�า ให้มเีงนิกยูมืระยะสั้น

และระยะยาวเพ่ิมขึน้

TAPAC แจง ไตรมาสท่ี 3 (ส้ินสุด 31 ก.ค. 64) 

พลิกก�าไร 56.90 ลบ. หลังรายได้โตทุกทาง 

-รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรบริษัทร่วมเพ่ิมข้ึน
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ก.ล.ต. จัดงาน “LiVE Demo Day : The New 

Road to Capital Market” ตอกย�้าบทบาทการส่งเสริมผู้ประกอบการ 

SMEs และ Startups เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุนเต็มรูปแบบ โดยได้รับ

เกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

ปาฐกถาพิเศษถึงยุทธศาสตร์การยกระดับความสามารถผู้ประกอบการ

ไทย พร้อมชวนผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ รับฟังการน�าเสนอข้อมูล

จาก 21 บริษัท SMEs และ Startups ที่มีศักยภาพ วันที่ 14 กันยายน 

2564 ในรูปแบบ virtual conference

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู ้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ เล็งเห็นความส�าคัญของผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะ SMEs 

และ Startups ทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการเตบิโตของเศรษฐกิจประเทศ โดย

มแีผนกลยทุธ์ส�าคญัในการเสรมิศกัยภาพและสนบัสนนุการระดมทุนของ

ธุรกิจเหล่านี้ ล่าสุด ร่วมกับ ก.ล.ต. จัดงาน “LiVE Demo Day : The 

New Road to Capital Market” ตอกย�้าบทบาทการส่งเสริมครบทุกมิติ 

สอดคล้องนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startups 

ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต โดยได้รับเกียรติ

จาก รมว. คลัง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์

ส่งเสริม SMEs / Startups เพื่อยกระดับขีดความสามารถและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย”

“ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เดนิหน้าบทบาทในการส่งเสรมิ SMEs และ Startups 

ให้เตบิโตไปอีกข้ันผ่านกลไกตลาดทุน” มุ่งพฒันาผูป้ระกอบการผ่าน LiVE 

Platform ซ่ึงเป็นแพลตฟอร์มท่ีช่วยเตรียมความพร้อมในการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนในตลาดทุนส�าหรับผู้ประกอบการ โดยได้ร่วมกับพันธมิตร

ในทุกภาคส่วน พัฒนาบริการต่าง ๆ เพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้ประกอบการ อาทิ การจัดท�า e-Learning เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้

ขั้นพื้นฐานและเชิงลึก การให้บริการ Business Coaching ผ่านโครงการ 

LiVE Acceleration Program และ LiVE Incubation Program เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดตั้ง LiVE Exchange ซ่ึงเป็นตลาดรองส�าหรับ 

SMEs และ Startups ที่มีการระดมทุนในวงกว้าง (IPO) โดยได้ท�างาน

ร่วมกบั ก.ล.ต. พฒันาหลักเกณฑ์รองรับการระดมทนุในวงกว้าง และการ

จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดรองส�าหรับ SMEs และ Startups หวัง

เพิ่มช่องทางการระดมทุนส�าหรับ SMEs และ Startups ซึ่งได้เปิดรับฟัง

ความคิดเห็น (Public Hearing) ไปเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัด

ท�าหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับบริษัทหลัก

ทรัพย์ ในการพัฒนาระบบซื้อขายส�าหรับ LiVE Exchange ซึ่งจะมีกลไก

การซื้อขายและการก�ากับดูแลที่แตกต่างจาก SET และ mai โดยรูปแบบ

การซื้อขายจะเป็นลักษณะ Auction-based วันละ 1 รอบ และช�าระราคา

และส่งมอบหุน้ภายในวัน โดยจะมกีารจ�ากดัประเภทผูล้งทุนให้สอดคล้อง

กับความเส่ียงในการลงทุน เบื้องต้นมีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีสนใจเข้าร่วม

ทดสอบระบบเพื่อให้บริการ LiVE Exchange แล้วกว่า 25 ราย คาดเปิด

ให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2564 นี้

ตลท. จับมือ ก.ล.ต. ส่งเสริม SMEs และ Startups 

เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน เปิดเวที LiVE Demo Day 

ตอกย�้าการขับเคลื่อน 14 ก.ย. นี้
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นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ในฐานะหน่วยงานก�ากับดูแลและส่ง

เสริมพัฒนาตลาดทุน เล็งเห็นความส�าคัญและบทบาทของ SMEs และ 

Startups ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ก.ล.ต. จึงด�าเนิน

นโยบายอย่างเป็นรปูธรรมทีจ่ะท�าให้ตลาดทนุเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

อย่างแท้จริง (Capital Market for All) โดยมุ่งหวังให้ตลาดทุนเป็นแหล่ง

ระดมทนุท่ีส�าคัญส�าหรบักจิการทกุขนาดและทุกประเภท ซึง่รวมถงึ SMEs 

และ Startups สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 

2561 - 2580) และแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 3 (ปี 2560 - 2564)

“ก.ล.ต. ได้ด�าเนินการให้ SMEs และ Startups สามารถเข้าถึงแหล่งทุน

ในตลาดทนุมาอย่างต่อเนือ่งและมกีารพฒันาอย่างเป็นล�าดบัขัน้มาตัง้แต่

กลางปี 2562 ทัง้ในเรือ่งการออกหลกัเกณฑ์รองรับการระดมทุนในตลาด

ทุนของ SMEs และ Startups ควบคู่กับการให้ความรู้และวิธีการระดม

ทุนผ่านตลาดทุน โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ

ออกหลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจ�ากัด (SME-

PP) ของบริษัทจ�ากัด และปรับปรุงการระดมทุนผ่านระบบคราวด์ฟันดิง 

(crowdfunding) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ระดมทุนผ่าน SME-PP และ 

crowdfunding จ�านวน 83 ราย มูลค่าระดมทุนรวม 795 ล้านบาท (ณ 

วนัที ่31 ส.ค. 2564) นอกจากนี ้เพือ่ให้การระดมทนุในตลาดทนุครอบคลมุ

กิจการ SMEs และ Startups ก.ล.ต. จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ออกหลักเกณฑ์รองรับการระดมทุนในวงกว้างของ SMEs และ Startups 

(SME-PO) และน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดรอง (LiVE Exchange) 

โดยพจิารณาผ่อนปรนหลกัเกณฑ์เพือ่ให้มคีวามเหมาะสม และยงัคงหลกั

การเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งคาดว่าหลักเกณฑ์ SME-PO 

จะมีผลบังคับใช้ภายในปี 2564”

การขับเคลื่อนการพัฒนา SMEs และ Startups ผ่าน LiVE Platform 

ของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนและความร่วม

มือจากเครือข่ายพันธมิตรกว่า 25 องค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลาด

ทุน มหาวิทยาลยั ในการร่วมพัฒนาบริการต่าง ๆ  เพือ่เตรียมความพร้อม

ผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกตลาดทุนได้อย่าง

มีคุณภาพ รวมทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ และเงินทุน

สนับสนุนส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs / Startups จากกองทุนส่งเสริม

การพัฒนาตลาดทุน (CMDF)

งาน “LiVE Demo Day : The New Road to Capital Market” จัดขึ้น

ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00–16.30 น. ในรูปแบบ virtual 

conference โดยมีหลากหลายหัวข้อสัมมนาน่าสนใจ และมี 21 บริษัท 

SMEs และ Startups จาก LiVE Acceleration Program 2020 มา

น�าเสนอข้อมูลธุรกิจและศักยภาพการเติบโตสู่การระดมทุนในอนาคต 

ผู้สนใจดูรายละเอียดและติดตามรับชมที่ www.facebook.com/LiVE.

Platform.SET/ www.facebook.com/set.or.th หรือwww.youtube.

com/setgroupofficial

ตลท. จับมือ ก.ล.ต. ส่งเสริม SMEs และ Startups 

เข้าถึงแหล่งทุนในตลาดทุน เปิดเวที LiVE Demo Day 
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วิจัยกรุงศรีรายงานว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้

มีแนวโน้มต�่ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ คาดคณะ

กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะยังคง

ดอกเบีย้นโยบายหลงัปรบัใช้นโยบายการเงนิท่ีตรง

จดุมากขึน้ อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเดือนสงิหาคมกลับ

มาติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนที่ -0.02%  

YoY จากเดอืนก่อนอยูท่ี ่0.45% สาเหตุส�าคญัจาก

ราคาสนิค้าในกลุ่มอาหารสดทีล่ดลงค่อนข้างมาก 

สอดคล้องกับความต้องการที่ชะลอลงในการช่วง

การแพร่ระบาดที่รุนแรง ขณะเดียวกันภาครัฐยัง

มีมาตรการลดภาระค่าครองชีพ โดยการลดค่าน�้า

ประปา ค่าไฟ และค่าธรรมเนียมการศึกษา ขณะ

ที่ราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานแม้ยังขยายตัวแต่มี

อัตราท่ีชะลอลง ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (หัก

ราคาหมวดอาหารสดและพลังงาน) อยู่ที่ 0.07% 

ชะลอลงจาก 0.14% เดือนกรกฎาคม

ผลจากการระบาดที่รุนแรงของไวรัสสายพันธุ์

เดลต้าต้ังแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ฉุดอุปสงค์ใน

ประเทศอ่อนแอลงมาก ประกอบกบัทางการขยาย

เวลาการใช้มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพ

อย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับ

ต�่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 0.73% ในช่วง 8 เดือนแรกของ

ปีนี้ ล่าสุดวิจัยกรุงศรีได้ปรับลดคาดการณ์อัตรา

เงนิเฟ้อทัว่ไปในปีนีเ้หลือ 0.9% จากเดมิคาด 1.2% 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่เหลือของปีคาดว่าอัตรา

เงินเฟ้อจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้บ้าง ปัจจัย

หนนุจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิในประเทศท่ีทยอย

ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวด รวมถึง

ราคาพลังงานที่ยังทรงตัวในระดับสูงตามการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจโลก

มุมมองด้านดอกเบี้ยนโยบาย แม้อัตราเงินเฟ้อ

มีแนวโน้มต�่ากว่าคาดการณ์เดิม และผลการประ

ชุมกนง.ครั้งล่าสุดบ่งชี้ว่ามีความน่าจะเป็นอยู่

ที่ 52.7% ท่ีกนง.จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายใน

การประชุมวันที่ 29 กันยายนนี้ แต่วิจัยกรุงศรี

คาดว่ากนง.จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 

0.50% ปัจจัยหนุนจาก (i) หลังจากกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจบางสาขากลับมาด�าเนินการได้บ้าง

แล้ว จ�านวนผูติ้ดเชือ้ลดลงจากทีเ่คยแตะระดบักว่า 

20,000 รายต่อวัน ประกอบกับการฉีดวัคซีนมี

ความคืบหน้า (เฉลี่ยวันละกว่า 6 แสนโดสในช่วง

วันที่ 1-9 กันยายน) และทางการเริ่มผ่อนคลาย

มาตรการควบคมุการระบาดทีเ่ข้มงวดลง และ (ii) 

ในช่วงต้นเดอืนกนัยายนท่ีผ่านมา ธปท.ได้ประกาศ

มาตรการเพิม่เตมิเพือ่ช่วยเหลอืลกูหนี ้SMEs และ

ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของ COVID- 19 ทัง้การรกัษาสภาพคล่องและเติม

เงินใหม่ให้กับลูกหนี้ และการสนับสนุนให้สถาบัน

การเงินช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการปรับโครงสร้าง

หนี้แบบระยะยาวที่เหมาะสมกับลูกหนี้ ทั้งนี้ 

มาตรการเพิม่เตมิดงักล่าวอาจสะท้อนถงึการเน้น

ใช้มาตรการทางการเงินที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของภาคธุรกิจและ

ครัวเรือนได้อย่างตรงจดุมากกว่าการปรบัลดอตัรา

ดอกเบี้ยนโยบายที่ปัจจุบันอยู่ในระดับต�่าและอาจ

ช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ไม่มาก

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอ่อนแอ ขณะที่ความเชื่อ

มั่นภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณบวก สะท้อน

จากข้อมูลเดือนสิงหาคม ดัชนีความเชื่อมั่นผู ้

บริโภคคาดการณ์ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ปรับ

ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 สู่ระดับต�่าสุดเป็น

ประวัติการณ์ที่ 46.7 จาก 47.6 เดือนก่อน ขณะ

ที่ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์

ในระยะ 3 เดือนข้างหน้าปรับเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรก

ในรอบ  3  เดือน ที่  90.9 จาก 89.3 เดือนก่อน

อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอลงมากเนื่องจากได้

รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาด

อย่างรุนแรงของ COVID-19 ที่ลากยาว

และกระจายเข้าสู่ภาคโรงงาน 

กระทบต่อภาคธุรกิจและ

ครัวเรือนไทยใน

วงกว้าง ล่าสุดแม้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคมุการระบาดทีเ่ข้มงวดลง ท�าให้กจิกรรมทาง

เศรษฐกิจบางสาขากลับมาด�าเนินการ แต่ยังต้อง

อยู่ภายใต้พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอยู่ (สี

แดงเข้ม) ต่อไปอย่างน้อยจนถงึส้ินเดือนกนัยายน 

จึงคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาค

ธุรกิจและการจ้างงานจะยังคงซบเซา นอกจาก

นี้ ภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มข้ึนยังคงเป็นปัจจัย

กดดันการฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศ โดย

คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนในปีนี้จะเติบโตต�่าที่ 

0.5% อย่างไรกต็าม อานสิงส์จากปัจจยัภายนอก 

เศรษฐกจิประเทศคูค้่าฟ้ืนตัว หนนุการส่งออกในปี

นีเ้ตบิโตได้ที ่15% ซึง่จะช่วยเป็นแรงพยงุการผลติ

ภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม                                                                                  

วิจัยกรุงศรี: https://www.krungsri.com/th/

research/home

อีเมล: krungsri.research@Krungsri.com

วิจัยกรุงศรีประเมินกนง.จะยังคงดอกเบี้ยนโยบาย

ในการประชุมปลายเดือนนี้ 
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
ASIMAR วางกระดูกงูเรือลากจูง

กองทัพเรือมูลค่ากว่า 300 ล้าน

ธนชาตประกันภัย สนับสนุนอุปกรณ์
ป้องกันเชื้อโรคแก่แท็กซี่อาสา

รับส่งผู้ป่วยโควิด

THG รับมอบเครื่อง 
Oxygen High Flow จากโครงการ

หลักทรัพย์ธนชาตร่วมใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19

พีทีที สเตชั่น เชิญชวนร่วมบริจาค

ขวดน�้าพลาสติก PET เพ่ือผลิตเป็นชุด PPE ให้บุคลากร

ทางการแพทย์ผ่านโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ”
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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