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RBF ฉายภาพธรุกจิครึง่ปีหลงัโตโด่ดเด่น ม่ันใจราย

ได้ปี 64 โตตามเป้า 10-12% จากทกุธรุกจิเดมิหนุน-

พร้อมลยุธรุกจิกญัชงเต็มสบู หวงัส่งผลติภณัฑ์สาร

สกดักญัชงไปตลาดต่างประเทศ หนนุจดุแขง็ให้กลุม่

บริษัทฯ แข็งแกร่งในอนาคต

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร พร้อมด้วย พญ.จัณจิดา 

รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท และนายสุรนาถ 

กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการ

เงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ RBF ร่วมให้ข้อมูลผลประกอบการ

ไตรมาส 2 ปี 2564 และทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังกับ

นกัวเิคราะห์ เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ ในกิจกรรม Analyst Meeting ผ่าน

ระบบออนไลน์

โดยผลการด�าเนินงานประจ�าไตรมาส 2 ปี 2564 

บรษิทัฯ มีรายได้จากการขายและให้บรกิาร 788.35 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.37 ล้านบาท หรือ 12.79% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก�าไร

สุทธิรวม 108.44 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนส่วนแนวโน้มยอดขายในครึ่งปี

หลัง 2564 มีทิศทางสูงขึ้นกว่าในครึ่งปีแรก จาก

ยอดออเดอร์ทีส่ั่งซือ้ส่วนประกอบอาหารและเคร่ือง

ดื่มของกลุ่มลูกค้า

ขณะทีก่ารลงทนุในตลาดในอาเซยีน RBF ยังคงเน้น

การขยายตลาดในประเทศอนิโดนเีซยีและเวยีดนาม 

โดยลกูค้าส่วนใหญ่อยูใ่นเวยีดนามซึง่เป็นผูผ้ลติเพือ่

การส่งออก ส่วนที่อินโดนิเซียโรงงานในขณะนี้

สามารถเดินเครื่องการผลิตได้เต็มก�าลังแล้วและ

บริษัทฯ เตรียมก่อสร้างโรงงานเฟส 2 ข้ึน ในปี 

2565

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ กัญชง หลังบริษัทฯได ้รับ

ใบอนุญาตโรงสกัดสาร CBD-THC รายแรกใน

ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงใบ

อนญุาตผลิต (ปลกู) ยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 

เฉพาะกัญชง และใบอนุญาตสกัดน�้ามันจากเมล็ด

กัญชง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 บริษัทฯ ได้เริ่ม

เซ็นสัญญารับค�าสั่งซื้อกับผู้ผลิตรายใหญ่แล้วและ

ยังมีลูกค้ารายส�าคัญอื่นๆที่อยู่ระหว่างการด�าเนิน

การเซ็นสัญญากับบริษัทฯต่อเนื่องในทุกประเภท

สินค้า ท้ังอาหาร, เครื่องด่ืม, สมุนไพร, อาหาร

เสริม ฯลฯ

ส่วนกรณีที่คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. 

อนุญาตให้ใช้ CBD ได้สูงสุด 75 mg/k ถือว่าเป็น

ปรมิาณทีเ่หมาะและเพยีงพอทีจ่ะท�าให้เกิดการผ่อน

คลาย ทัง้นี ้RBF วางเป้าหมายใน 3 ปีข้างหน้า เมือ่

ต้นทุนวัตถุดิบ (ราคาต้นกัญชง) ลดลง จะส่งออก

ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชงออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ส�าหรบัการปลดลอ็กพชืกระท่อม ออกจากบญัชยีา

เสพติดให้โทษ ประชาชนสามารถมีไว้ครอบครอง

และซื้อ-ขายได้นั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษา

ข้อมลู หากตลาดมคีวามต้องการ บรษิทัฯ กม็คีวาม

พร้อมท่ีจะเดินหน้าธุรกิจดังกล่าวต่อไป เนื่องจาก

มีประสบการณ์ในฐานะผู้ผลิตสารปรุงแต่งมาก่อน

และมีโรงสกัดที่พร้อม

อย่างไรก็ตาม แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าราย

ได้ในปี 2564 จะยังคงเติบโตตามเป้า 10-12% จาก

ยอดออเดอร์สั่งซื้อส่วนประกอบอาหารและเครื่อง

ดืม่, รายได้จากธรุกจิธรุกจิกญัชง ทีท่ยอยรบัรูร้าย

ได้ช่วงปลายไตรมาส 4/2564 หรือในต้นปี 2565

RBF ย�้ำปีน้ี รำยได้โต 10-12% 

ตำมเป้ำ/ปีหน้ำเตรียมก่อสร้ำงโรงงำน

เฟส 2 ท่ีอินโดฯ
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นายปสนัน สวสัดิบ์รุ ีรองกรรมการผู้จดัการอาวโุส บรษิทัเนาวรตัน์พฒันาการ จ�ากดั (มหาชน) NWR เปิดเผยว่า  บรษิทัฯ  

คาดว่าผลประกอบการปี2564   นี้ยังมีผลขาดทุน  เนื่องจากช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้บริษัทฯ  ขาดทุน 559.74  ล้านบาท และคาดว่าในไตรมาส3/64  อาจจะ

ยังมีผลขาดทุนอยู่ จึงประเมินว่าทั้งปีน่าจะเห็นผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามเชื่อว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตได้ 15% จากปีก่อนที่ท�าได้ 9,928.95  ล้านบาท  

โดย 6 เดือนแรกของปีนี้มีรายได้อยู่ที่ 5,531.47 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีงานในมือ(Backlog) สูงถึง 40,000 ล้านบาท  ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้อย่าง

ต่อเนื่องจนถึงปีหน้า  ประกอบกับคาดว่ารายได้ในไตรมาส3/64  จะเติบโตดีกว่าไตรมาส2/64  ที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด-19  แต่ช่วงไตรมาส3/64  เป็น

ช่วงที่มีการคลายล็อกดาวน์ท�าให้แรงงานสามารถกลับเข้าพื้นที่ท�างานได้แล้ว  

ขณะที่บริษัทฯ รอผลประมูลงาน มูลค่า 25,000 ล้านบาท โดยมีทั้งงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า งานท่าเรือเป็นต้น  โดยได้มีการเสนอราคาไปแล้ว50%  ของมูลค่า

ดังกล่าว คิดเป็นมูลค่าราว 12,000  ล้านบาท 

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังประเมินว่าปีหน้า (2565)  ผลการด�าเนินงานน่าจะฟื้นตัวและกลับมามีก�าไรสุทธิ รวมทั้งรายได้คาดว่าจะเติบโตในระดับ 30% เนื่องจากบ

ริษัทฯ มี Backlog   อยู่ในระดับสูง  ขณะที่ในส่วนของการลงทุนบริษัทฯ มีแผนซื้อที่ดิน โดยวางงบลงทุนไว้ 150 ล้านบาท  เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆ ส่วนการลงทุนเครื่องจักรใหม่ในงานรับเหมาก่อสร้าง คงรอดูว่าตามสถานการณ์การประมูลงานใหม่ 

NWR ประเมินปีหน้ำฟ้ำใหม่ก�ำไรฟื้น

รำยได้โต 30% จำกปีน้ีรับขำดทุน  

,ตุน Backlog สูงแตะ 4 หม่ืนลบ. 
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บมจ.ทพีซี ีเพาเวอร์ โฮลด้ิง (TPCH) ส่งสัญญาณครึง่
หลงัปี 64 ผลงานโดดเด่น จากการรับรู้รายได้ของโรง
ไฟฟ้า 10 แห่ง ขนาดก�าลังการผลิตรวม 106.8 เมกะ
วัตต์ ฟาก"กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี" ประธานคณะ
กรรมการบริหาร ระบุเตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้า
ขยะ"สยาม พาวเวอร์" ขนาด 9.5 เมกะวตัต์ ในไตรมาส 
4/64 ดนัก�าลังผลติไฟฟ้ารวมปีนีเ้พิม่เป็น 116.3 เมกะ
วัตต์ เผยล่าสุด มีบริษัทย่อยสามารถผ่านคุณสมบัติ
และค�าเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคในโครงการโรง
ไฟฟ้าชุมชนฯ รวม 10 แห่ง ขนาดก�าลังการผลิต 38 
เมกะวตัต์ รอลุน้ประกาศผล 23 ก.ย.นี ้มัน่ใจหนนุการ
เติบโตก้าวกระโดด

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธาน
คณะกรรมการบริหาร บรษิทั ทพีซี ีเพา
เวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (TPCH) 
เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังของ
ปี 2564 ว่าจะมีทิศทางที่ดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจาก
สามารถรับรู้รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชงิพาณชิย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้าชวีมวลครบ 
10 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวล CRB, MWE, 
MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 
และ TPCH 2 ซึง่มกี�าลงัการผลติรวม 106.8 เมกะวตัต์ 
รวมทั้ง คาดว่าโรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) 
จะท�าการ COD ได้ตามแผนที่วางไว้

“ในคร่ึงปีหลังของปีน้ี บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ 
จากโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง 10 แห่ง โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า
ชีวมวลปัตตานี กรีน จ�ากัด (PTG) ก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าเสนอขาย 21 เมกะวัตต์ ที่สามารถขายไฟฟ้า
ได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคาดว่าจะ COD โรงไฟฟ้าขยะ
สยาม พาวเวอร์ (SP) มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 
9.5 เมกะวัตต์ ได้ภายในไตรมาส 4/2564 ส่งผลให้
บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตรวมในสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 
116.3 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 106.8 เมกะวัตต์ 
มั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนให้ผลงานปี 2564 เป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน” นางกนกทิพย์กล่าว

ด้านนายเชิดศักดิ์  วัฒนวิจิตรกุล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี 
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TPCH กล่าวว่า แผนการด�าเนินงานที่เหลือของ
ปีนี้ บริษัทฯ เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อ
เศรษฐกิจฐานราก (โครงการน�าร่อง) ล่าสุด บริษัทฯ 
ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอขอขาย
ไฟฟ้าด้านเทคนคิเพิม่มาอกี 1 โครงการ คอื บรษิทั ไบ
โอเอน็เนอร์ย่ี สตูล จ�ากัด จงัหวดัสตูล ขนาดก�าลงัการ
ผลิต 3 เมกะวัตต์ ประเภทเชื้อเพลิงชีวภาพ ภายหลัง
ทีย่ืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน
เรียบร้อยแล้ว จากเดิม 9 บริษัท รวมเป็น 10 บริษัท 
ท�าให้มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าชมุ
ชนฯ รวม 38 เมกะวัตต์ ซึ่งรอการประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการในวนัท่ี 23 กนัยายน
นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ย่ืนแบบแสดงรายการข้อมูล
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มี

ประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,500 
ล้านบาท อาย ุ2 ปี 9 เดอืน เพือ่ใช้ช�าระคืนตัว๋แลกเงิน
ทีจ่ะครบก�าหนด ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีน และใช้ลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้า ในการสนับสนุนการด�าเนิน
งานของบริษัท รวมถึง การขยายธุรกิจ ประกอบ
ด้วย เตรียมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะเพิ่มเติมอีก
ประมาณ 5 แห่ง รวมทั้ง โรงไฟฟ้าชุมชนฯ

“TPCH ยังคงเป้าหมายการมีก�าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 
250 เมกะวัตต์ ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และโรง
ไฟฟ้าขยะ ภายในปี 2566 โดยเข้าไปศึกษา โครงการ
ต่างๆ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบัผูถ้อืหุน้ได้
ในระยะยาวและเพือ่การเติบโตของบรษัิทในอนาคตได้
อย่างยั่งยืน” นายเชิดศักดิ์กล่าวในที่สุด

อนึ่ง ผลการด�าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 
2564 มีรายได้รวมอยู่ท่ี 1,209 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
45.24% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวม
เท่ากบั 832.41 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธิอยู่ที ่95.85 
ล้านบาท

ขณะทีง่วดไตรมาส 2/2564 บริษทัฯ มรีายได้รวมอยูท่ี่ 
642.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.4% เทียบช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนซ่ึงมีรายได้รวมเท่ากับ 439.06 ล้านบาท 
และมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 48.40 ล้านบาท

TPCH ส่งซิกผลงานคร่ึงปีหลัง

โดดเด่นจ่อ COD "สยาม พาวเวอร์" 

ใน Q4/64 หนุนก�ำลังผลิตไฟฟ้ำส้ินปี

แตะ 116.3 MW
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PROEN ประกาศความส�าเรจ็ โปรเจค PROEN håi เปิด
ให้บริการใช้งานคลาวด์ฟรี! แก่องค์กรโรงพยาบาล 
การแพทย์ สาธารณสุข กลุ่มจิตอาสาท่ีช่วยเหลือ
เรื่องโควิด 19  องค์กรการศึกษา นักเรียน นักศึกษา 
และสตาร์ทอัพไทย ได้เพียงไม่ถึงสัปดาห์ พร้อมแจ้ง
เกดิ "บอกต่อโควดิ.com" พอทลัเวบ็ไซต์เพือ่สังคม ผล
งานจาก Dev Community หวังเป็นส่วนหนึ่งในการ
ตอบแทนสังคม ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด! 

นายวิศรุต มนูญพล Vice President & 
Business Development บรษัิท โปรเอ็น 
คอร์ป จ�ากัด (มหาชน) (PROEN) เปิดเผยว่า 
หลังจาก  PROEN Corp เริ่มเปิดตัวโครงการ PROEN 
håi อย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 
เพื่อให้ใช้งานคลาวด์ ฟรีแก่องค์กรโรงพยาบาล การ
แพทย์ สาธารณสุข กลุ่มจิตอาสาท่ีช่วยเหลือเรื่อง
โควิด 19  องค์กรการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ
สตาร์ทอพัไทย ได้น�าคลาวด์ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหา
การด�าเนนิงานต่างๆ ให้องค์กรมปีระสทิธภิาพมากยิง่
ขึ้น ล่าสุดกลุ่ม Dev Community ได้ติดต่อเข้ามา น�า
เสนอโปรเจค "บอกต่อโควดิ.com" ซึง่ได้เปิดตวัเมือ่วนั
ที่ 4 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา  ทางบริษัทฯ ก็พร้อม
เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมทันที

"บอกต่อโควดิ.com" เป็นรายแรกทีเ่ข้ามาใช้คลาวด์ฟรี
ผ่าน โปรเจค PROEN håi เป็นผลงานเพื่อสังคมจาก
กลุ่ม Dev Community ที่มีใจอาสามาร่วมกันสร้าง
แพลตฟอร์มแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด
โควิด 19 (COVID-19) ให้อยู่บน Portal Website 
เว็บแรกในไทย PROEN Corp จึงขอเป็นส่วนหนึ่งใน
การผลกัดนัโครงการให้บรรลเุป้าหมายและเพ่ือให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
ที่ทุกคนจ�าเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง นักพัฒนา
จากกลุม่ Dev Community จงึเลง็เหน็ความส�าคญัใน
จุดนี้และได้ชักชวนเพื่อนๆ นักพัฒนาอย่าง DevThai 
Community, KubeOps Skills และ Content Creator 
มาร่วมกนัสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบ Portal Website 
ให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด 
19 ในทุกแง่มุม โดยมีทีมงาน Content Creator เป็น
ผู้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดก่อนน�า
มาเผยแพร่ทุกครั้ง

นายนินท์ฐวัฒน์ มารุ่งเรือง Co-Founder of Dev 
Thai Community กล่าวว่า ได้มีการหารือกันในกลุ่ม 
Dev Thai Community ทาง club house ว่า ใน
ฐานะท่ีเราเป็นนักพัฒนา จึงอยากใช้ความสามารถ
เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเกี่ยวกับโควิค 19 และได้มีการ
ตดิต่อมาทาง นายสิริณฎัฐ์ ปภัสร์สิรินทั ีCo-Founder 
of KubeOps Skills ในการหาไอเดีย จนเกิดเป็นการ
หัวข้อ ป้องกัน, ตรวจ, ติด และเตียง ต่อยอดสู่การ
สร้างแพลตฟอร์มมารองรับข้อมูลเหล่านี้ให้อยู่ในที่
เดียวกนั ท้ังยงัต่อไปสู ่Social Media Platform อย่าง 
Facebook, Twitter และ Line เพื่อให้เข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อมลูและเกร็ดความรูต่้างๆ ในเวบ็ไซต์ บอกต่อโควดิ.
com (borktorecovid.com) ถกูน�ามาจดัหมวดหมูใ่ห้
อยู่ภายใต้หัวข้อ ป้องกัน, ตรวจ, ติด และเตียง เพื่อ
ให้ง่ายต่อการค้นหาตามสถานการณ์นั้นๆ กรณี ที่ติด
โควิดและต้องรักษาตัวแบบ Home Isolation ผู้ใช้
งานสามารถเข้าเว็บไซต์มาค้นหาข้อมูลการรักษาตัว
ที่บ้านอย่างถูกต้องตามมาตรการ  เพื่อให้ผู้ติดเช้ือ
สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับคนในบ้านโดยไม่สัมผัสและ

เส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือ นอกจากนี้ ในเว็บไซต์
ยงัรวมข้อมลูการฉดีวคัซนี ไม่ว่าจะเป็นการจองวคัซนี
หรือสถานที่ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีกด้วย

ทมีผู้ก่อตัง้ "บอกต่อโควดิ.com" ขอเชิญชวนผูท้ีอ่ยาก
ช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าคุณจะมาจากสาย Dev, สาย 
Content Creator หรือบุคคลทั่วไป ก็สามารถสมัคร
เข้ามาเป็นทีมอาสาได้ตามช่องทางของ "บอกต่อโค
วิด.com"

- Website: https://borktorecovid.com  
- Facebook: borktorecovid
- Twitter : @borktore_covid

เพราะอยากให้ทุกคนร่วมกันบอกต่อโควิดไปด้วยกัน

นอกจากนี ้สาย Dev จากหน่วยงานโรงพยาบาล การ
แพทย์ สาธารณสุข กลุ่มจิตอาสาที่ช่วยเหลือเรื่อง
โควิด 19 องค์กรการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ
สตาร์ทอพัไทย ทีส่นใจอยากพฒันาแพลตฟอร์มให้กบั
องค์กร สามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการ PROEN 
håi ได้ที่:

- ลิงค์ลงทะเบียน PROEN Cloud 
https://bit.ly/2VCCWxF

- แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ 
https://bit.ly/3jtLcZd

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
https://bit.ly/3s2yt3z

PROEN เดินหน้าโปรเจค PROEN hai 

แจ้งเกิดแล้ว "บอกต่อโควิด.com" 

พอทัลเว็บไซต์เพ่ือสังคมผลงาน

จำก Dev Community
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นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท 
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) KTIS 

เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าภาพรวมผลการด�าเนิน

งานปี 62/63 (สิ้นสุด 30 ก.ย. 64) จะปรับตัวลด

ลง เนื่องจากปริมาณอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญ

ของผลิตภณัฑ์ของกลุม่เข้าหบีฤดกูารผลติปี 63/64 

ลดลงจากปี 62/63 ที่มีประมาณ 5.7 ล้านตัน ซึ่ง

เป็นปัญหาขาดแคลนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ส่งผลให้

วัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตลดลง ท�าให้สินค้า

ต่างๆของกลุ่มบริษัทออกสู่ตลาดลดลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีมุมมองต่อปริมาณอ้อยใน

งวดปีการผลติ 64/65 จะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 20-25% 

เมื่อเทียบกับงวดก่อนหน้า สอดรับราคาน�้าตาลปี

หน้าที่คาดว่าจะพุ่งไต่สู่ระดับ 20เซ็นต์/ปอนด์ เป็น

ปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยท�าให้รายได้ของบริษัทเติบโต

ขึ้นจากความสามารถในการผลิตไลน์โปรดักส์ที่มี

อยู่ได้มากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทฯเชื่อว่าผลการด�าเนินงานใน

ไตรมาสที่4 ปี2564 (ก.ค.-ก.ย.64) จะดีกว่า

ไตรมาสที่3 (เม.ย.-มิ.ย.63) ของปีนี้ จากราคาเยื่อ

กระดาษชานอ้อยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งส่งผลดีต่อสายธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายเยื่อกระดาษชานอ้อยด้วย ซึ่งปัจจุบัน

บริษัทเป็นผู้ผลิตในประเทศไทยเพียงรายเดียวที่

ผลิตเยื่อกระดาษจากชานอ้อย เป็นกระดาษท่ีไม่

ต้องตัดไม้ท�าลายป่า อีกท้ังบริษัทยังได้มีการเพิ่ม

มูลค่าของเยือ่กระดาษด้วยการคดิค้นโปรดกัส์ใหม่ๆ

อยูเ่สมอ ล่าสดุ บรษิทัได้มกีารน�าเยือ่กระดาษมาท�า

เป็นบรรจคุลงัของส่ิงแวดล้อม (Food packaging) 

เช่น จาน ชาม กล่อง ถาดหลุม เป็นต้น มีก�าลัง

การผลิตสูงถึง 50 ตันต่อวัน โดยมีเครื่องจักร 50 

เครื่อง ซึ่งสามารถท�าให้บริษัทเพิ่มมูลค่าให้กับเยื่อ

กระดาษได้จากเฉลีย่ราคา 900 เหรียญ เป็น 2300-

2500 เหรียญ

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโควดิ-

19 ทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯได้เลง็เหน็ถงึปัญหาของประชน

ที่สะท้อนจากราคาแอลกอฮอล์ท�าความสะอาด

บนท้องตลาดมีราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ท�าให้

บริษัทฯได้จัดสรรแบ่งวัตถุดิบชานอ้อยที่มีอยู่บาง

ส่วน มาใช้ในการออกผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ต่างๆ

มาวางขายในตลาดด้วยราคาท่ีถกูลงมาก เพือ่ช่วย

กดราคาสนิค้าทีว่างขายในห้างร้านต่างๆให้มกีารลด

ลงมาอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมใน

ช่วงที่ประชาชนอยู่ในสภาวะที่ยากล�าบาก

ทั้งนี้ ส�าหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ 

(NBC) ซ่ึงเป็นการร่วมทุนระหว่าง KTIS กับ บรษิทั 

โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ GGC 

เพื่อเดินหน้าสร้างนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ 

ระยะท่ี 2 หลังจากท่ีบริษัท NatureWorks LLC 

(“NatureWorks”) ผูผ้ลิตพลาสตกิชวีภาพรายใหญ่

ของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตัดสินใจลงทุน

โรงงานผลติพลาสตกิชวีภาพชนดิ Polylactic Acid 

(PLA) โดยโครงการ NBC เฟส2นี้ จะเป็นผู้ด�าเนิน

การด้านสาธารณูปโภค เพื่อเตรียมความพร้อม

ให้กับโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพดังกล่าว คาด

เริ่มด�าเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 

เป็นต้นไป ซ่ึงเป็นโครงการท่ีจะสร้างผลประโยชน์

ให้กับทั้งกลุ่มKTIS และชุมชนรวมถึงประเทศชาติ

อีกด้วย

KTIS คาดรายได้ปี 63/64 

ลดลงหลังปริมำณอ้อยน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ  

มองปริมำณอ้อยปี 64/65 

เพ่ิมข้ึน 20-25% หนุนรายได้บ.โต
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ตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย และ 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) เดินหน้า

พัฒนาตลาดทุนอาเซียน เปิดตัวโครงการ DR 

Linkage ไทย-สิงคโปร์ (Thailand-Singapore 

DR Linkage) ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุน 

เข้าถงึหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

ทั้ง 2 ประเทศผ่านการซื้อขาย DR (Depositary 

Receipt) ทั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งแรก

ระหว่างตลาดหลักทรัพย์อาเซียนที่มีการเชื่อม

โยง DR ระหวา่งกนั คาดเปิดการซื้อขาย ภายใน

ปี 2565

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
และผูจั้ดการ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) ได้พัฒนา

ความร่วมมือด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ใน

อาเซียนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ระหว่างเตรียม

ความพร้อมเปิดตัวโครงการเชื่อมโยงการซื้อ

ขายตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่าง

ประเทศ (DR) ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ 

หรือ Thailand-Singapore DR Linkage ที่จะ

ช่วยให้ผู้ลงทุนของทั้งสองประเทศสามารถเข้า

ถึงการลงทุนในตลาดภูมิภาคที่โดดเด่นและมี

ศักยภาพ 

ส�าหรับ DR ที่จะเปิดตัวในตลาดหลักทรัพย์ไทย

จะอ้างองิหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SGX ซึง่เปิด

โอกาสให้ผู้ลงทุนในประเทศไทยสามารถลงทุน

ในอตุสาหกรรมทีน่่าสนใจในสงิคโปร์ เช่น ทรสัต์

เพ่ือการลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ (Real Estate 

Investment Trusts: REITs) ขณะท่ี DR ท่ีจะซ้ือ

ขายใน SGX นัน้ จะอ้างองิหลกัทรพัย์จดทะเบยีน

ในตลาดหลกัทรพัย์ไทย ท�าให้ผูล้งทนุในสงิคโปร์

สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ของ บจ. ไทยที่มี

การเติบโตอย่างโดดเด่นเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ 

ผู้ลงทุนของทั้งสองประเทศสามารถซื้อขาย 

DR ผ่านบริษัทสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ใน

ประเทศ ด้วยเงินสกุลท้องถิ่น ซึ่งการซื้อขายจะ

เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศท่ี DR เข้าจด

ทะเบียน คาดว่าจะสามารถเปิดการซื้อขาย DR 

ดังกล่าวได้ใน 12 เดือนข้างหน้า

"DR Linkage ไทย-สิงคโปร์ นับเป็นโครงการแรก

ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียนเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินข้ามตลาดระหว่างกัน 

ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานและระบบ

นิเวศของตลาดทุน เพิ่มความเชื่อมโยงระหว่าง

สองตลาด โดย DR Linkage ไทย-สิงคโปร์ ไม่

เพียงจะช่วยให้ผู้ลงทุนบริหารพอร์ต กระจาย

การลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างประเทศได้อย่าง

สะดวก แต่ยังเชื่อมโยงสภาพคล่องของตลาด

ชั้นน�าในอาเซียนทั้งสองแห่ง ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านราคา ความ

ร่วมมือนี้สอดคล้อง

กับกลยุทธ์หลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการ

ต่อยอดธุรกิจใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับ

ต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ขณะ

เดียวกันยังเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่ผู้

ลงทุนไทยและสิงคโปร์อีกด้วย" ภากรกล่าว

นายหลอ บุญ ไช้ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ เปิดเผยว่า "SGX เป็นพันธมิตรกับ

ตลาดหลักทรัพย์ไทยมาอย่างยาวนาน ความ

ร่วมมือในการพัฒนา DR Linkage ระหว่าง

ไทยกับสิงคโปร์จะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 

2 ประเทศสร้างการเติบโตของตลาดทุนไปด้วย

กัน  และพัฒนาโครงสร้างความร่วมมือระดับ

ภูมิภาคในอนาคต เพือ่เพิม่ศกัยภาพของภมิูภาค

อาเซียน และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการลงทุน

ของผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จุด

เด่นของแต่ละฝ่ายนี้ จะท�าให้เราสามารถสร้าง

ความเชือ่มโยงท่ีไม่ใช่เพยีงข้ามพรมแดนเท่านัน้ 

แต่ยังลงทุนข้ามสินทรัพย์หลากหลายประเภท

อีกด้วย"

ตลท. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พัฒนา DR 

อ้างอิงหลักทรัพย์จดทะเบียนในไทยและสิงคโปร์ 

เชื่อมการลงทุน เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ลงทุนทั้งสองประเทศ
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ก.ล.ต. คาดสามารถออกหลกัเกณฑ์เพ่ือรองรับ

การระดมทนุของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) และวสิาหกจิเริม่ต้น (Startup) จาก

ผู้ลงทุนเป็นวงกว้าง (SME-PO) และการจัดตั้ง

ตลาดรองเพื่อซื้อขายหุ้นของ SME หรือ "SME 

Board" ได้ภายในปี 2564 เพื่อเพิ่มช่องทางใน

การระดมทนุให้ SME และ Startup สามารถเข้า

ถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ตามความเหมาะ

สมและความต้องการ ต่อเน่ืองจากการเปิด

ทางการระดมทุนจากผูล้งทนุเป็นวงแคบ (SME-

PP) และปรบัปรงุหลกัเกณ์การระดมทนุผ่านคร

าวด์ฟันดิง (crowdfunding) ที่มีการระดมทุน

แล้วรวมเกือบ 800 ล้านบาทใน 2 ปี

นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล 
เ ล ข า ธิ ก า ร  ส� า นั ก ง า น ค ณ ะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า 

ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุได้มีมติเหน็

ชอบการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดม

ทุนในรูปแบบ SME-PO และการจัดตั้ง SME 

Board เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จากนั้น 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ

ประชาชน โดยปิดรับฟังความคิดเห็นไปเม่ือวัน

ที่ 13 สิงหาคม 2564 ซ่ึงผู้ให้ความเห็นส่วน

ใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ ก.ล.ต. เสนอ และ

คาดว่าจะสามารถออกหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทัง้หมดได้ภายในปี 2564 หรอืไม่เกนิต้นปี 2565 

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. จะสร้างความรู้ความเข้าใจ

แก่ผู้ประกอบการและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียม

ความพร้อมส�าหรบัระดมทนุรูปแบบใหม่และการ

เข้าจดทะเบียนใน SME Board ที่ใช้ชื่อว่า "LiVE 

Exchange" ซึ่งจัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

"ท่ีผ่านมา ก.ล.ต. ได้ผลักดันเรื่องนี้มาต้ังแต่

กลางปี 2564 เพื่อให้มีความคืบหน้าท่ีเป็นรูป

ธรรมและได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาโดยตลอด เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และบริษัท อินโนสเปซ 

(ประเทศไทย)  เป็นต้น เนือ่งจากเล็งเหน็ว่า การ

เปิดช่องทางให้ SME และ Startup สามารถ

ระดมทนุเป็นวงกว้างได้นัน้จะเป็นการเปิดโอกาส

ให้ SME และ Startup สามารถเข้าถึงตลาดทุน

ได้ ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเพิ่มขีดความสามารถและมีความ

เข็มแข็ง และท�าให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น ในขณะ

ที่ผู้ลงทุนยังได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม" 

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ก.ล.ต. 

ได้ก�าหนดให้นโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุ SME 

และ Startup ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาด

ทุนเป็นเรื่องส�าคัญและเร่งด่วน โดยในปี 2563 

ก.ล.ต. ได้เปิดช่องทางให้ SME และ Startup 

สามารถระดมทุนจากผู้ลงทุนในรูปแบบ SME-

PP และปรับปรุงหลักเกณ์การระดมทุนผ่านคร

าวด์ฟันดิง ซ่ึงถือเป็นก้าวแรกท่ีส�าคัญในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ SME และ Startup 

สามารถเข้าถงึตลาดทนุได้ โดยในช่วง 2 ปีทีผ่่าน

มา มี SME และ Startup ระดมทุนผ่าน 2 รูป

แบบน้ีแล้ว 83 บรษิทั มลูค่ารวม 795 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น SME และ Startup ที่ต้องการ

ระดมทุนในรูปแบบ SME-PO ต้องมีสถานะเป็น

บริษัทมหาชนจ�ากัดซึ่งมีกลไกคุ้มครองผู้ถือ

หุ้นตามกฎหมาย (ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535) โดยจะผ่อนปรนหลกั

เกณฑ์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองให้

เหมาะสม และไม่เป็นภาระกับ 

SME และ Startup มาก

เกินไป เช่น ไม่

ต้องยื่นค�าขออนุญาต ไม่ก�าหนดให้มีที่ปรึกษา

ทางการเงิน และไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมโดย

กิจการยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ส�าหรับการลงทุนในหุ้น SME และ Startup 

ท้ังในตลาดแรกและตลาดรอง จะเปิดให้เฉพาะ

ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

การลงทุนมีประสบการณ์และมีสินทรัพย์สูงใน

ระดับท่ีสามารถรับความเสี่ยงได้ เช่น ผู้ลงทุน

สถาบนั กจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) 

นติบิคุคลร่วมลงทนุ (venture capital) ผูล้งทุน

ที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) กรรมการ

และพนักงานของเอสเอ็มอี หรือบริษัทในเครือ 

เป็นต้น เพื่อคงหลักการคุ้มครองผู้ลงทุนให้

เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

ลงทุน

ก.ล.ต. พร้อมออกเกณฑ์รองรับ SME และ Startup 

ให้สำมำรถระดมทุนวงกว้ำงได้ภำยในปี 2564
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ศนูย์วจิยัเศรษฐกจิและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณิชย์ 

(SCB EIC) เปิดเผยว่า EIC ปรับลดประมาณการ

เศรษฐกิจไทยปี 2564 ลงเหลือ 0.7% จากเดิม

คาดไว้ที่ 0.9% ตามการระบาดในประเทศระลอก

ที่สามที่รุนแรงและยืดเยื้อ ส่งผลให้การบริโภค

ภาคเอกชนได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก รวมถึง

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติน้อยกว่าคาดจาก

ความกังวลของสถานการณ์ระบาดในประเทศ

ทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์จะทยอยปรับดีขึ้นในช่วง

ต้นไตรมาส 4 ปีนี ้จากอตัราการฉดีวคัซนีครบโดส

ของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งจะส่ง

ผลดีต่อความเชื่อมั่นและการฟื้นตัวของกิจกรรม

เศรษฐกิจในประเทศ ขณะท่ีการส่งออกสินค้ายัง

ขยายตัวได้ต่อเนื่อง แต่คาดว่าในช่วงที่เหลือของ

ปี จะมีทิศทางชะลอลงบ้างทั้งจากฐานที่ปรับสูง

ข้ึน และผลกระทบของการระบาดสายพันธุ์เดล

ตาทั่วโลกที่ท�าให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเกิด 

Supply disruption ในหลายห่วงโซ่การผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรมของไทยและกลุ่มประเทศก�าลัง

พัฒนาในอาเซียน

ในส่วนของภาครัฐ ยังมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้า

เศรษฐกจิต่อเนือ่งท้ังจากการใช้จ่ายอปุโภคบรโิภค

และการลงทุนภาครัฐ รวมถึงมาตรการพยุง

เศรษฐกิจหลายประเภท อย่างไรก็ตาม มาตรการ

ที่ออกมาล่าสุดยังไม่เพียงพอทั้งในมิติเชิงพื้นที่ 

ระยะเวลา และจ�านวนเงิน โดย EIC คาดว่าภาค

รัฐจะออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปีนี้ 

โดยจะเป็นการใช้เม็ดเงินในส่วนที่เหลือจาก พรก. 

กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และเพิ่มเติมอีก 2 แสนล้าน

บาท จาก พรก. กู้เงิน 5 แสนล้านบาท

ส�าหรับปี 2565 EIC คาดเศรษฐกิจไทยมีแนว

โน้มเติบโตท่ี 3.4% โดยจะเป็นการฟื้นตัวจากทั้ง

อุปสงค์ภายในและนอกประเทศ เริ่มจากการส่ง

ออกสินค้ายังมีแนวโน้มขยายตัวแม้ในอัตราที่

ชะลอลงตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ขณะที่อัตรา

การฉีดวัคซีนของไทยและประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย

ที่จะเพิ่มขึ้นในระดับที่สามารถเอื้อให้เกิดการเดิน

ทางระหว่างประเทศได้สะดวกข้ึน จะส่งผลดีต่อ

การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะมีนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยราว 6.3 ล้าน

คน นอกจากนี้ การใช้จ่ายในประเทศก็จะฟื้นตัว

เช่นกันจากกิจกรรมเศรษฐกิจที่จะกลับมาด�าเนิน

การได้ใกล้เคียงกับภาวะปกติอีกครั้ง

อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวจะเป็นไปอย่างช้า ๆ จาก

ระดับนักท่องเที่ยวที่ยังต�่ากว่าช่วงปกติมาก และ

ผลของแผลเป็นเศรษฐกิจที่ลึกจากผลกระทบใน

ช่วงสองปีที่ผ่านมาทั้งในด้านพลวัตการเปิดปิด

กิจการท่ีปรับแย่ลง ตลาดแรงงานที่เปราะบาง 

และภาระหน้ีที่อยู่ในระดับสูง ในส่วนของภาครัฐ 

แม้ด้านการลงทุนโครงการภาครัฐจะยังขยายตัว

ได้ต่อเนื่องจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจและการ

ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) 

แต่แรงส่งจากภาครัฐในภาพรวมจะลดลงจากปี

ก่อนหน้าตามการใช้จ่ายอปุโภคบรโิภคของภาครฐั

ภายใต้กรอบงบประมาณที่ลดลง รวมถึงเม็ดเงิน

ราว 3 แสนล้านบาทที่จะเหลือจาก พรก. กู้เงิน 5 

แสนล้านบาท กถ็อืว่ายงัน้อยกว่าเมด็เงนิทีภ่าครฐั

ใช้ท�ามาตรการเพิ่มเติมในปี 2564

ทั้งนี้แม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ในปีหน้า แต่ก็

ยังเป็นการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และยังต�่ากว่าระดับ

ศักยภาพค่อนข้างมาก ท�าให้มีความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ (output loss) ในระดับสูงและอาจ

กระทบต่อศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจ

ไทยในอนาคต โดยกว่าเศรษฐกจิไทยจะกลบัไปอยู่

ในระดับปี 2562 จะต้องรอถึงช่วงกลางปี 2566 

ดังนั้น ภาครัฐจึงควรพิจารณากู ้เงินเพิ่มเติม

เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและการปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจไทย โดยแม้ระดับหนี้สาธารณะจะปรับ

สูงขึ้นกว่าเพดานหนี้ที่ 60% ต่อ GDP แต่ยังอยู่ใน

วิสัยที่ภาครัฐจะสามารถบริหารจัดการได้ในภาวะ

ดอกเบี้ยต�่าและสภาพคล่องในประเทศที่อยู่ใน

ระดับสูง โดยภาครัฐต้องส่ือสารถึงแผนการ

ลดระดบัหน้ีในระยะปานกลางทีน่่าเช่ือ

ถือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ

เสถียรภาพการคลัง

ด้านนโยบายการเงิน คาดว่า คณะกรรมการ

นโยบายการเงินจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 

0.5% ตลอดปี 2564 และ 2565 เพือ่สนบัสนนุการ

ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

จะให้น�า้หนกักบัการเพิม่ประสทิธภิาพการส่งผ่าน

นโยบายการเงินผ่านมาตรการทางการเงินต่าง 

ๆ เพื่อกระจายสภาพคล่องไปยังภาคครัวเรือน

และภาคธุรกิจ SME ให้มากข้ึน ควบคู่กับการ

สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการ

เงินให้สอดคล้องกับปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่ม

มากย่ิงขึน้ รวมทัง้พจิารณาเข้าดแูลอตัราดอกเบีย้

ในตลาดการเงินหากเกิดความผันผวนตามภาวะ

การเงินโลกที่อาจตึงตัวขึ้น

ทัง้นีเ้ศรษฐกจิไทยยังมคีวามเส่ียงด้านต�า่ทีส่�าคญั

จาก 1) การระบาด COVID-19 ทั้งในไทยและต่าง

ประเทศที่อาจกลับมารุนแรงอีกครั้ง โดยเฉพาะ

หากมีการกลายพันธุ์ของไวรัสที่ลดประสิทธิภาพ

วคัซนีลง 2) ปัญหาด้าน Supply chain disruption 

ทีอ่าจเกดิข้ึนจากทัง้การปิดโรงงานในประเทศ และ

การหยุดการผลติในประเทศคูค้่าทีอ่ยูใ่นห่วงโซ่การ

ผลิตเดียวกัน และ 3) ผลของแผลเป็นเศรษฐกิจ

ที่อาจมีมากกว่าคาด จนกระทบต่อความสามารถ

ในการช�าระหนีข้องภาคครวัเรอืนและภาคธรุกจิใน

วงกว้าง

SCB EIC หั่นศก.ไทยเหลือโต 0.7% 

จากตามการระบาด COVID-19 ในประเทศ

คาดปีหน้า ฟื้นตัวที่ 3.4%
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ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ได้ด�าเนินการออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Thailand Overnight Repurchase Rate) นับเป็นธนาคาร

ต่างชาติรายแรกที่ได้ท�าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ

โดยหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

กู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 185 วัน อัตราดอกเบี้ย Compounded THOR 

+ 0.1% ต่อปี

นางสาวจินตนา กิตติวิบูลย์มาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Global 
Markets ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ธนาคารยูโอบี ได้มีการเตรียมพร้อม

ในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่ ตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยมา

อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาในปีนี้ เราได้ด�าเนินธุรกรรมทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบ้ีย THOR 

ระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกัน ได้แก่ การปล่อยกู้ในตลาดเงิน อนุพันธ์ overnight index swap 

และการท�าธุรกรรมซื้อคืน เป็นต้น

การเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ในครั้งนี้ นับเป็นความพยายามครั้งล่าสุด

ของธนาคาร ในการร่วมพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนีไ้ทย ส�าหรบัธรุกรรมท่ีอ้างอิงอัตรา

ดอกเบี้ย THOR และช่วยมีเพิ่มทางเลือกในการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงส�าหรับตราสารหนี้ให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น”

การออกหุน้กูร้ะยะสัน้ในคร้ังน้ีอยู่ภายใต้โครงการหุน้กู ้(Medium Term Note Programme 

หรือ MTN) ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย พ.ศ. 2564 วงเงิน 25,000,000,000 บาท 

โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ส�านกังาน ก.ล.ต.) 

อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้

ภายในระยะเวลา 2 ปี

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย คือส่วนหนึ่งของ กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ 

จึงนับเป็นธนาคารช้ันน�าระดับภูมิภาคที่มีรากฐานม่ันคงในประเทศไทย ที่พร้อมน�า

ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่แข็งแกร่งระดับภูมิภาคมาสู่ลูกค้า ท้ัง

ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารที่มีความแข็งแกร่งท้ังในระดับสากล และภายใน 

ประเทศ จากบรษิทัจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืชัน้น�า ได้แก่ มดูีส์้ อนิเวสเตอร์ เซอร์วสิ (ความ

น่าเชือ่ถอืแบบสากล ระยะยาว A3) และฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ความน่าเชือ่ถอืแบบสากล ระยะยาว 

A- และความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาวสูงสุด AAA(tha)

แบงก์ยูโอบี ประเทศไทย ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR 

มูลค่ารวม 1,000 ลบ. สนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย 

สู่กำรใช้อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงใหม่
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อินไซด์ Business
กรุงศรมีอบ 2 ล้านบาท 

ให้ศิริราชมูลนิธิ จัดซื้อเครื่องออกซิเจน
ไฮโฟลว์ ส่งต่อโรงพยาบาลขาดแคลน

มูลนิธิไอวีแอลมอบเงิน 1,000,000 บาท 

แก่มูลนิธิบุณยะจินดา สนับสนุนการจัดตั้ง

ศูนย์แยกกักในชุมชนส�าหรับผู้ป่วยโควิด-19 

“ก๊าซหุงต้มพีที” จับมือ 
“ตลาดยิ่งเจริญ” ร่วมใส่ใจช่วยพ่อค้าแม่ค้า 

ห่างไกลโควิด-19

บีจีซ ีลุยโครงการ Helping Hands 
For Heroes สนับสนุนตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 

แก่รพ.รามาฯ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย

18 www.HoonInside.com 16  September  2021



สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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