อณุุภา ศิิริิรวง

พัั กฐาน
บรรยากาศภาพรวมเศรษฐกิิจไทย เดืือนกัันยายน 2564 ถืือว่่า ดููดีี เมื่่� อภาครััฐ ได้้ปรัับมาตรการผ่่อน
คลาย มีีการเปิิดกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจอีีกครั้้�ง ไม่่ว่่า จะเป็็น ศููนย์์การค้้า ห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านอาหาร
ผู้้�คนได้้ออกมาจัับใช้้จ่่าย ใช้้สอยกัันอีีกครั้้�ง ขณะที่่�ต้้นเดืือนตุุลาคม 2564 ก็็จะมีีการเปิิดประเทศ ซึ่่ง�
ต้้องมามอง ภาครััฐ มีีมาตรการเพิ่่�มเติิม เงื่่�อนไขอย่่างไร
ศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทยมองว่่า แม้้ว่่าโควิิด-19 จะเป็็นตััวเร่่งให้้มูล
ู ค่่าตลาด B2C E-COMMERCE มีีแนว
โน้้มขยายตััวสููงกว่่าธุุ รกิิจค้้าปลีีกในภาพรวม แต่่สัญ
ั ญาณดัังกล่่าวส่่งผลต่่อภาพการแข่่งขัันที่่�ยาก
และรุุนแรงขึ้้�นจากการเพิ่่�มขึ้้�นของจำำ�นวนผู้้�เล่่น ท่่ามกลางกำำ�ลัังซื้้� อของผู้้�บริิโภคส่่วนใหญ่่ที่่ยั
� งั คงใช้้
จ่่ายอย่่างระมััดระวััง และการเติิบโตของ E-COMMERCE
อาจจะไม่่ได้้เกิิดจากการใช้้จ่่ายในภาพรวมของผู้้�บริิโภคที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่เป็็นการปรัับช่่องทางการ
ซื้้� อขายสิินค้้าจากเดิิมที่่�ซื้้�อผ่่านช่่องทางหน้้าร้้าน (PHYSICAL STORE) มาเป็็นการซื้้� อขายบน
แพลตฟอร์์มออนไลน์์ โดยเฉพาะในกลุ่่�มสิินค้้าอาหารและของใช้้ส่ว
่ นตััว จึึงเป็็นโจทย์์ที่่ผู้้�
� ประกอบ
การจะต้้องปรัับตััวในแต่่ละช่่องทางการขายให้้สอดรัับกัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่่ง� หากรายได้้ที่่เ� ข้้ามาไม่่เพีียงพอหรืือไม่่สม่ำำ�เสมอ น่่าจะเผชิิญความยากลำำ�บากในการ
ดำำ�เนิินธุุ รกิิจ
สำำ�หรับ
ั ตลาดหุ้้�นเดืือนกัันยายน ก็็มีค
ี วามผัันผวน ดััชนีต
ี ลาด ราคาหุ้้�น ก็็มีก
ี ารปรัับฐาน หลัังจาก ณ
สิ้้�นเดืือนสิิงหาคม 2564 SET INDEX ปิิดที่่� 1,638.75 จุุด เพิ่่�มขึ้้�น 7.7% จากสิ้้�นเดืือนก่่อนหน้้า เชื่่� อ
ว่่า บริิเวณ 1,600 จุุด น่่าจะเป็็นแนวรัับที่่�เอาอยู่่� ขอให้้นัักลงทุุนทุุกคน โชคดีี
ประสิิทธิ์์� กรโชคอนัันต์์
บรรณาธิิการบริิหาร

สิิริิวััฒนา กลางประพัั นธ์์

ทุก บจ. มีความมุ่งมั่น ทำ�ธุรกิจ ทำ�การค้า การขาย แต่ละราย มีบริบทแตกต่างกัน แมกกาซีนหุ้นอินไซด์
รายเดือน ฉบับเดือนกันยายน 2564 ขอนำ�เสนอ 4 บจ.

CPF
ครัวโลก มุ่งมั่น ครั้งนี้ ทุ่มเงิน

เกือบ 1 หมื่นลบ. ซื้อธุรกิจสุกร
ในประเทศรัสเซีย คาดเสร็จ
มกราคมปีหน้า

NCL

OCEAN

ประกาศเซ็นสัญญาร่วมมือทาง
ธุรกิจ (MOU) กับ บมจ.ไดเมท
(สยาม) (DIMET) ใช้บริการตู้
คอนเทนเนอร์ในการขนส่งทางเรือ
200 ตู้ พร้อมเช่ารถบรรทุกขนาด
เล็กเพื่อขนส่งภายในประเทศ เป็น
เวลา 1 ปี

พร้อมนำ�เข้าเครื่องจักรผลิตสารตั้ง
ต้น “กัญชง-กัญชา” เพื่อใช้ในการ
ผลิตอาหารเสริมและยา หลังบอร์ดไฟ
เขียวเพิ่มทุนบริษัทย่อย "เค ที ดี เอ็ม"
รองรับแผนขยายธุรกิจอินเทรนด์ คาด
เดินเครื่องผลิตในไตรมาส 4/64 และ
เริ่มรับรู้รายได้ทันที

RATCH
จับมือร่วมทุนกลุ่มบริษัท บางกอก เชน
ฮอสปิทอล จำ�กัด (มหาชน) บุกเบิก
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
เพื่อตอบสนองความต้องการบริการสุขภาพ
ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้น
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WGE

คว้้ า โปรเจคใหม่่

255.88 ลบ.

"เขื่่�อนป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมนิิ คมฯนครหลวง"
WGE มืือขึ้้�น! คว้้างานโครงการก่่อสร้้างงาน
ปรัับปรุุงระบบป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมและระบบ
ระบายน้ำำ��นิิคมอุุตสาหกรรมนครหลวง มููลค่่า
255.88 ล้้านบาท ดัันงานในมืือรอรัับรู้้�รายได้้
(Backlog) เพิ่่�มเป็็น 3,697 ล้้านบาท ฟากผู้้�
บริิหาร “เกรีียงศัักดิ์์� บััวนุ่่�ม” เผยอยู่่�ระหว่่างยื่่�น
ประมููลงานเกืือบ 3,000 ล้้านบาท
นายเกรีียงศัักดิ์์� บััวนุ่่�ม ประธานกรรมการบริิหาร
บริิษััท เวล เกรด เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน
) (WGE) ผู้้�ให้้บริิการรัับเหมาก่่อสร้้างอาคาร

แบบครบวงจร เปิิดเผยว่่า กิิจการร่่วมค้้า WP
ซึ่่�งเป็็นกิิจการร่่วมค้้าของบริิษััท ประกอบด้้วย
บริิษััท เวล เกรด เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน
) ลงทุุนในสััดส่่วน 49% และห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด
พิจิ
ิ ิตสุุวรรณ วิิศวกร ลงทุุนในสััดส่่วน 51%
ได้้ลงนามสััญญาจ้้าง โครงการก่่อสร้้างงาน
ปรัับปรุุงระบบป้้องกัันน้ำำ��ท่่วมและระบบระบาย
น้ำำ��นิิคมอุุตสาหกรรมนครหลวง โดยมีี การนิิคม
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (กนอ.) เป็็นผู้้�ว่่า
จ้้าง มููลค่่า 255.88 ล้้านบาท

ทั้งนี้ ลักษณะของงานเป็นการก่อสร้างเขื่อนดินป้องกัน
น�้ำท่วม รวมระยะทาง 5.588 กม. , งานสถานีสูบน�้ำ
, งานระบบระบายน�้ำ และงานระบบไฟฟ้า โดยมีระยะ
เวลาการก่อสร้าง 300 วัน
“แม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
แต่เรายังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ และคว้างาน
ใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ที่ขยายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน รองรับการขยายตัวเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันมีงาน
ในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) จ�ำนวน 3,697.28 ล้าน
บาท และในช่วงที่เหลือของปีนี้อยู่ระหว่างยื่นประมูล
งานใหม่มูลค่าประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท”
ประธานกรรมการบริหาร WGE กล่าวอีกว่า มั่นใจว่า
แนวโน้มผลการด�ำเนินงานในปีนี้จะกลับมายืนในระดับ
ที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังสถานการณ์ต่างๆ
คลี่คลายจากการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
โดยบริษัทฯมีแผนเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐมากขึ้น
เนื่องจากมองว่าตลาดยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ไม่
ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนน งานสะพาน ทั้งนี้ วางเป้า
สัดส่วนงานภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต�่ำกว่า 50% เทียบกับ
ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 23% รวมถึงการขยายธุรกิจเข้าสู่งาน
ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลักดัน Backlog
แตะที่ระดับ 5,000 ล้านบาท ตามแผนงานที่วางไว้
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STGT รุุกขยายกำำ�ลัังการผลิิตถุุงมืือยางตามแผน
� งจัักรโรงงานพีี เอส อ.สะเดา จ.สงขลา
เดิินเครื่่อ
ตอบสนองดีีมานด์์ทั่่�วโลก
บมจ. ศรีีตรัังโกลฟส์์ (ประเทศไทย) หรืือ STGT ลงทุุนขยายกำำ�ลัังการ
ผลิิตในครึ่่�งปีีหลัังต่่อเนื่่�อง เดิินเครื่่�องจัักรโรงงานแห่่งใหม่่ในอำำ�เภอสะเดา
จัังหวััดสงขลา รองรัับการผลิิตถุุงมืือยางธรรมชาติิและถุุงมืือยางไนไตรล์์
ตอบสนองดีีมานด์์ที่่�ยัังแข็็งแกร่่ง ไตรมาสสุุดท้้ายเตรีียมเปิิดโรงงานอีีกแห่่ง
ในจัังหวััดตรัังตามแผน ดัันปริิมาณการผลิิตทั้้�งปีีเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 36,000 ล้้าน
ชิ้้�น จากปีีก่่อนอยู่่�ที่่� 33,000 ล้้านชิ้้�น มั่่�นใจครึ่่�งปีีหลัังเติิบโตต่่อเนื่่�อง
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรี
ตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ
และถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของ
โลก เปิดเผยว่า จากภาพรวมความ
ต้องการใช้ถุงมือยางทั่วโลกที่มี
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบ
การในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และ
ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้ความส�ำคัญด้านสุขอนามัยเพื่อ
ป้องกันโรค COVID-19 ตลอดจน
การใช้ถุงมือยางเพื่อฉีดวัคซีนแก่
ประชาชนในประเทศต่างๆ ดังนั้น
แผนการด�ำเนินงานในช่วงที่เหลือ
ของปีนี้ บริษัทฯ จึงเดินหน้าขยาย
การลงทุนโรงงานเพื่อเพิ่มก�ำลังการ
ผลิตสินค้าตามแผนงานที่วางไว้
รองรับดีมานด์ถุงมือยางทั้งในและ
ต่างประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง
ล่าสุด ในเดือนกันยายนนี้ บริษัทฯ
ได้เดินเครื่องจักรโรงงานแห่งใหม่
ในอ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็น
ที่เรียบร้อย โดยโรงงานดังกล่าว
ติดตั้งเครื่องจักรและเทคโนโลยี
การผลิตสมัยใหม่ด้วยความเร็วสูง
สามารถผลิตสินค้าได้อย่างหลาก
หลาย ทั้งถุงมือยางธรรมชาติและ
ถุงมือยางไนไตรล์ และนับเป็นหนึ่ง

ในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง
ของบริษัทฯ ในขณะนี้ โดยโรงงาน
ดังกล่าวนับเป็นโรงงานแห่งที่ 3
ของ STGT ที่เริ่มเดินเครื่องจักร
ในปีนี้ ต่อจากโรงงานสุราษฎร์ธานี
2 และโรงงานสุราษฎร์ธานี 3 ที่
เปิดด�ำเนินการไปแล้ว ส่วนในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ
วางแผนเปิดโรงงานใหม่ในจังหวัด
ตรัง ซึ่งจะเป็นโรงงานแห่งที่ 4 ที่
เริ่มเดินเครื่องจักรในปีนี้ เพื่อผลิต
ถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยาง
ไนไตรล์

“ปัจจุบันถือว่าบริษัทฯ สามารถ
ขยายก�ำลังการผลิตได้ตามแผน
โดยโรงงานใหม่ในจังหวัดตรัง มี
การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร
คืบหน้าตามเป้าหมาย จะพร้อม
เดินเครื่องจักรได้ในไตรมาส
สุดท้ายตามแผน ซึ่งบริษัทฯ ได้
เตรียมความพร้อมด้านแรงงาน
และมาตรการด้านสุขอนามัยที่
เข้มงวดภายในโรงงาน เพื่อให้
ความมั่นใจแก่คู่ค้าและผู้บริโภค”
นางสาวจริญญา กล่าว
กรรมการผู้จัดการใหญ่ STGT
กล่าวต่อว่า จากแผนงานขยาย
โรงงานดังกล่าว ส่งผลให้ปี 2564

บริษัทฯ จะสามารถผลิตถุงมือยาง
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 36,000 ล้าน
ชิ้น จากปีที่ผ่านมาที่สามารถผลิต
สินค้าได้ประมาณ 33,000ล้านชิ้น
ซึ่งก�ำลังการผลิตสินค้าที่เพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลดีต่อภาพรวมผลการด�ำเนิน
งานในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ ที่มี
แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องกว่าครึ่งปี
แรกที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
จัดการการขนส่ง เพื่อแก้ปัญญาตู้
คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ เพื่อให้ปริมาณการ
ขายเติบโตได้ตามเป้าหมาย
ขณะที่ภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
งวด 6 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้
รวม 28,401.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
227.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
และมีก�ำไรสุทธิ 17,331.7 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1,068.7% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากงวดผลการด�ำเนิน
งานไตรมาส 2/2564 แก่ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ในวันที่ 7
กันยายน 2564 และคาดว่าในเดือน
ธันวาคม 2564 จะจ่ายในอัตราอีก
ไม่น้อยกว่า 1.25 บาทต่อหุ้น ภาย
หลังคณะกรรมการบริษัทฯ การ
อนุมัติงบไตรมาส 3/2564 เป็นที่
เรียบร้อย
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BGRIM-S ปิิดดีีลจัับมืือร่่วมทุุน
ใน 3 บริิษััทผลิิตไฟฟ้้า

คาดสร้้างรายได้้ไม่่ต่ำ�ำ� กว่่า 7,800 ล้้านบาทในปีี 67
วันนี้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) และ บมจ. สิงห์
เอสเตท (S) ประกาศว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลง
อย่างเป็นทางการ และท�ำธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัท
ผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งเสร็จสิ้นเรียบร้อย หลังจากที่ก่อน
หน้านี้ได้ท�ำธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าหนึ่ง
แห่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ท�ำให้
ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 70% และ สิงห์ เอสเตท
ถือหุ้น 30% ในบริษัทผลิตไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง
บริษัทผลิตไฟฟ้าทั้ง 3 บริษัท มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้ารวม
403 เมกะวัตต์ (MW) ประกอบไปด้วย บริษัท บี.กริม
เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินโครงการโรง
ไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม ก�ำลังผลิต 123 เมกะ
วัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่ 2 แห่ง ซึ่งมีบริษัท
บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จ�ำกัด และ บริษัท บี.กริม
เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จ�ำกัด เป็นเจ้าของใบอนุญาต
แต่ละแห่งมีก�ำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ และมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 90 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลา 25 ปี
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน
) เปิดเผยว่า “BGRIM จะใช้ความช�ำนาญในการเป็น
Utilities Solution Provider เพิ่มศักยภาพในความ
ร่วมมือมุ่งสู่การเป็น SMART Eco Industrial Estate
ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาดังต่อไปนี้ 1) ธุรกิจ
ไฟฟ้ารวมถึงระบบการส่งและจ�ำหน่ายไฟฟ้าตลอด
จนการเตรียมพร้อมส�ำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัล, 2)
ระบบส่งและจ�ำหน่ายก๊าซ, 3) Smart Solution รวม
ถึงการใช้ solar rooftop และ solar floating เพื่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานของ
ลูกค้าอุตสาหกรรม (IU), 4) การซื้อขายพลังงานผ่าน
ระบบ energy trading ส�ำหรับ P2P, 5) ใบรับรอง
เครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) เพื่อให้การ
สนับสนุนแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของลูกค้า
IU ตามเป้าหมายไปสู่ความยั่งยืน และ 6) ระบบกัก
เก็บพลังงาน เพื่อเสริมเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
ของพลังงานทดแทน และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มี
พันธมิตรที่แข็งแกร่ง อย่าง สิงห์ เอสเตท เพื่อก้าวไป
ข้างหน้าด้วยกัน”

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิงห์ เอ
สเตท ภูมิใจอย่างมากที่ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลัก
ในภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว
ผ่านการร่วมทุนกับหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับ
การยอมรับมากที่สุดของประเทศไทยในด้านการผลิต
ไฟฟ้า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ และ
ที่ส�ำคัญไปมากกว่านั้นคือ เป็นธุรกิจที่จะมาผนึกก�ำลังส่ง
เสริมซึ่งกันและกันกับธุรกิจหลักของสิงห์ เอสเตท ซึ่ง
ประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย
รีสอร์ท และโรงแรม ได้เป็นอย่างดี”
“ในปีี 2564 เราได้้เดิินหน้้าผนึึกกำำ�ลัังเป็็นพัันธมิิตร
กัับธุุรกิิจที่่�มาส่่งเสริิมซึ่่�งกัันและกัันกัับธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์์หลัักของเรา โดยมุ่่�งเน้้นผนึึกกำำ�ลัังเป็็น
พัันธมิิตรกัับผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ด้้วยความ
มุ่่�งมั่่�นในการเดิินหน้้าตามกลยุุทธ์์อย่่างมีีเป้้าหมาย โดย
ไม่่พะวงกัับสถานการณ์์โควิิด-19 เพื่่�อเติิมเต็็มการ
เติิบโตในระยะยาวของเรา” นางฐิิติิมา กล่่าว
“บีี.กริิม เพาเวอร์์ ร่่วมส่่งมอบคุุณภาพผ่่าน 1) การใช้้
พลัังงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดจากการบริิหารจััดการ
ระบบไฟฟ้้า น้ำำ�� เย็็น น้ำำ��ร้อน
้
การจััดส่่งก๊๊าซ และการ
บริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��, 2) One-stop Solution
โดยเสนออุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือในการบริิหารจััดการ
อย่่างครบวงจร ผ่่านการผนึึกกำำ�ลัังของบริิษััทต่่างๆ
ในกลุ่่�ม บีี.กริิม, 3) การบริิหารจััดการไฟฟ้้าอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพผ่่าน energy-efficient solution เพื่่�อ
ลดปริิมาณ carbon footprint, 4) ประสบการณ์์และ
ความเชี่่�ยวชาญ ซึ่่�งสามารถสร้้างความแตกต่่างได้้เป็็น
อย่่างดีี และ 5) การเป็็นพัันธมิิตรที่่�ดีด้
ี ้วยพัันธสััญญา “
การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโอบอ้้อมอารีีเพื่่�อสร้้างความ
ศิิวิิไลซ์์ ภายใต้้ความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัับธรรมชาติิ” ดร.ฮา
ราลด์์ ลิิงค์์ กล่่าว
การร่่วมทุุนทั้้�งสามบริิษััทนี้้� คาดว่่าจะสร้้างรายได้้ไม่่ต่ำำ��
กว่่า 7,800 ล้้านบาทในปีี พ.ศ. 2567
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บอร์์ด UREKA ใช้้สููตรแลกหุ้้�น
ยึึด เอ.พีี.ดัับเบิ้้�ลยูู อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

สู่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายพลาสติิกรีีไซเคิิล
บอร์์ด UREKA ใช้้สููตรแลกหุ้้�น ยึึด เอ.พีี.ดัับเบิ้้�ลยูู อิินเตอร์์
เนชั่่�นแนล สู่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายพลาสติิกรีีไซเคิิล เป็็นกระจาย
ความเสี่่�ยงจากการลงทุุน เพิ่่�มความหลากหลายในธุุรกิิจภาคอุุ
สาหกรรม สามารถสร้้างโอกาสในการ ขยายธุุรกิิจอุุสาหกรรม
ของบริิษััทฯ และเพิ่่�มแหล่่งที่่�มาของรายได้้ให้้มากขึ้้�น,ขายเงิิน
ลงทุุนบีีเอส มายโค ไบโอเทค 63% ให้้ อารีีพร แก้้วกลม,ร่่วม
ลงทุุนกัับ NCL ร่่วมกัันวิิจััยและพััฒนา ผลิิตภััณฑ์์จากกััญชง

บริิษััท ยููเรกา ดีีไซน์์ จํํากััด (มหาชน)
UREKA (“บริิษััทฯ”) ได้้จััดประชุุมคณะ
กรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 6/2554 เมื่่�อวััน
ที่่� 3 กัันยายน 2560 โดยมีีมติิที่่�สํําคััญ
ดัังรายละเอีียดดัังนี้้�

บาท (ยี่สิบล้านบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจด
ทะเบียน คิดเป็นเงินลงทุน 9,800,000
บาท เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกัญชง

1. รับทราบการลาออกจากตําแหน่งของ
นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

4. อนุมัติให้นําเสนอเข้าที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทํา
รายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เอ.พี
.ดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด
(“A.P.W”) ผลิตและจ�ำหน่ายพลาสติก
รีไซเคิล และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
การเข้า ทํารายการรับโอนหุ้นสามัญของ
A.P.W จํานวน 1,300,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของจํานวน หุ้นที่
ออกและชําระแล้วทั้งหมด มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ 100 บาท

2. อนุมัติการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท
บีเอส มายโค ไบโอเทค จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อย ให้กับนางสาวอารีพร แก้ว
กลม บุคคลธรรมดา ที่มีความสนใจและ
มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจ
เป็นจํานวน 453,600 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 63 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดใน
มูลค่า 30,000,000 บาท ด้วยเหตุผลที่
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจําหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
จะเป็นประโยชน์กับบริษัท ย่อยที่ประสบ
ปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 ทําให้งบประมาณภาครัฐที่
ผ่านมา ได้ถูกนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขด้านโรค
ระบาดไวรัสโควิด-19 แทนการ นํามาใช้
กําจัดผักตบชวา
3. อนุมัติให้บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (
มหาชน)NCL เพื่อจัดตั้งบริษัทจํากัด โดย
มีทุนจดทะเบียน จํานวน 20,000,000

โดยเป็นทุนที่ชําระแล้ว 130,000,000
บาท (“หุ้นสามัญของ A.P.W.”) จาก
บริษัท แปซิฟิกโกลบอล จํากัด (“PG”)
ภายใต้ กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด
(Entire Business Transfer หรือ EBT)
โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอน กิจการ
ทั้งหมดจาก PG ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน
หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ทั้งหมดของ PG ณ วันโอนกิจการ ดันนั้น
ณ วันโอนกิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่ง
หุ้นสามัญของ A.P.W. มูลค่ารวมทั้ง สิ้น
382,500,000.00 บาท
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําห
รับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้
กับ PG ด้วยหุ้นสมัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่

ของบริษัทฯ จํานวน 450,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 33.59 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเพิ่มทุน โดย กําหนดรา
คาเสนอขายหุ้นสมัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ราคาหุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 382,500,000.00 บาท โดย
เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement)ให้แก่
PG เพื่อเป็นค่าตอบแทน แทนการชําระค่า
ตอบแทนด้วยเงินสด (Payment in Kind)
ซึ่งถือเป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในราคาที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10
จากราคาตลาด ตามประกาศ คณะกรรม
การกํากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่อง
การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นที่ออก ใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด
(รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ
.72/2558”)
"บริษัทฯ จะชําระค่าตอบแทนสําหรับ
การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ A.P.w. ดัง
กล่าวโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอ
งบริษัทฯ จํานวน 450,000,000 หุ้น
แบบกําหนดวัตถุประสงค์ (Specific
Objective) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท รวม
เป็นมูลค่า382,500,000.00 บาท ให้แก่
PG แทนการจ่ายเงินสด บริษัทฯ จึงไม่ มี
ภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุน"UREKA
ระบุ
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บอร์์ด UREKA ใช้้สููตรแลกหุ้้�น
ยึึด เอ.พีี.ดัับเบิ้้�ลยูู อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล

สู่่�ผลิิตและจำำ�หน่่ายพลาสติิกรีีไซเคิิล

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
เพิ่มความหลากหลายในธุรกิจภาคอุสาหกร
รม สามารถสร้างโอกาสในการ ขยายธุรกิจ
อุสาหกรรมของบริษัทฯ และเพิ่มแหล่งที่มา
ของรายได้ให้มากขึ้น
เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีความพร้อมด้าน
ผลงานและบุคลากรที่มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตและจัด จํา
หน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต เป็นการ
ลงทุนในทรัพย์สินที่สร้าง มูลค่าเพิ่มให้แก่
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะ
ยาว เป็นการลงทุนที่สามารถรับรู้ผลการดํา
เนินงานทั้งหมดจากการประกอบธุรกิจของ
A.P.W. ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างผลการ ดําเนิน
และกระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ใน
อนาคต
การพิจารณาเข้าทํารายการลงทุนโดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทน
การชําระค่าตอบแทนเป็นเงินสดนั้น จะทํา
ให้บริษัทฯ สามารถลดภาระในการจัดหา
เงินลงทุนภาระในการก่อหนี้และเป็นการ
เพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทฯ โดย การสํารอง
เงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือค่า
ใช้จ่ายในโครงการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ
5. อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เวลแคป แอดไวเซอ
รี่ จํากัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA)
เป็นผู้ให้ความเห็นในการเข้าทํารายการ
ในครั้งนี้ ไม่มีความสัมพันธ์และถือหุ้นใน
บริษัทฯ
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ
ษัทฯ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ
อีกจํานวน 112,500,000 บาท แบ่งออก
เป็นหุ้นสามัญจํานวน 450,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม จํานวน 296,585,600
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จํานวน
409,085,260 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
1,636,341,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.25 บาทและ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้
7. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน
450,000,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท แปซิฟิก
โกลบอล จํากัด (“PG”) ในราคาหุ้นละ 0.85
บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 382,500,000
บาท เพื่อชําระเป็นค่าตอบแทนในการรับโอน
กิจการ
ทั้งหมดของ PG ซึ่งรวมถึง หุ้นสามัญของ
บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู. อินเตอร์เนชั่นแนล
จํากัด (“A.P.w”) จํานวน 1,300,000 หุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ100 ของจํานวนหุ้น
ที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด มูลค่าที่ ตราไว้
หุ้นละ 100.00 บาท โดยเป็นทุนที่ชําระแล้ว
130,000,000.00 บาท ภายใต้กระบวนการ
โอน กิจการทั้งหมด (Entire Business
Transfer หรือ EBT) ทั้งนี้ PG ตกลงที่จะดํา
เนินการชําระบัญชีเพื่อ โอนหุ้นสามัญของบ
ริษัทฯ ที่ได้มาดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น
การจัดสรรหุ้นสมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดัง
กล่าว เป็นการเสนอขายหุ้นสมัญเพิ่มทุนให้
แก่บุคคลใน วงจํากัด (Private Placement)
ที่ราคาหุ้นละ 0.85 บาท ถือเป็นการเสนอ
ขายหุ้นสํามัญเพิ่มทุนในราคา ที่ไม่ต่ํากว่า
ราคาตลาด ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ
ติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ อนุมัติให้บริษัทฯ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกับตลาดทุนที่ทจ
. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจด
ทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคล
ในวงจํากัด (“ประกาศ คณะกรรมการกํา
กับตลาดทุนที่ทจ. 72/2558”) ซึ่งจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบริษัทฯ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานว

นเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจาก
นี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุญาตการเสนอ
ขายหุ้น สมัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจํากัด
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ
. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสมัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ด้วย
โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นของบริษัทฯ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทําการ
ติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้
เสนอวาระต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 1/2564 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคือตั้งแต่วันที่ 13
สิงหาคม - 2 กันยายน 2564
ซึ่งเท่ากับ 0.85 บาท (ข้อมูลจาก
SETSMART แห่งประเทศไทย) ซึ่ง ราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เพื่อการลงทุนในหุ้นสามัญของ A.P.W. ถือ
เป็นการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคา
ที่ไม่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 จากราคา
ตลาด ตามที่กําหนดในประกาศ คณะกรรม
การกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 โปรด
พิจารณารายละเอียดของบุคคลในวงจํากัด
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และหลักเกณฑ์กา
รกําหนดราคาขายต่อหุ้นในสารสนเทศการ
เสนอขายหุ้น
8. อนุมัติกําหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม
2560 เวลา 10.00 -12.00 น. ด้วยวิธีการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอด
สด ณ ห้องประชุม สํานักงานใหญ่ บริษัท ยู
เรกา ดีไซน์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่
11 ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 20
กันยายน 2564
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CMC รุุกโรงพยาบาล - โรงแรม
เสริิมแกร่่งอสัังหาฯ สู่่�ความยั่่�งยืืน

นายแพทย์์วิิเชีียร แพทยานัันท์์ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท เจ้้าพระยา
มหานคร จำำ�กััด (มหาชน) CMC
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนท�ำเลศักยภาพ กล่าวว่า “
หลังจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จังหวัด
พื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมกับยืนยันเดินหน้าสู่การเปิด
ประเทศภายใน 120 วันตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดย
มีแนวโน้มเชิงบวกที่ภาคธุรกิจไทยจะมีโอกาสจะฟื้นตัว
เร็วขึ้นภายในสิ้นปีนี้ ประกอบกับก�ำไรของ CMC ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เติบโตขึ้น
หลายเท่าจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขณะนี้

ถือเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่ CMC จะเดินตามแผนกลยุทธ์สร้างการ
รับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) โดยได้จัดตั้งบริษัท
ย่อย 2 กลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Company)
และธุรกิจโรงแรม (Hotel Company) เพื่อรองรับต่อการขยาย
ธุรกิจในการแบ่งโครงสร้างการด�ำเนินธุรกิจให้ชัดเจน โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Company)

- บริษัท เทเลด็อค จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจกลุ่มการแพทย์และโรง
พยาบาล ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล
รับรักษาคนไข้ และผู้ป่วยเจ็บ รวมทั้งท�ำการสั่งเข้ามาซึ่งสินค้า
เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิด

- บริษัท ซีเมดิเทค จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจกลุ่มด้านการแพทย์และ
เวชภัณฑ์สมุนไพร ประกอบกิจการผลิตยารักษาโรคเภสัชภัณฑ์ และ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้เป็นยารักษาโรค
กลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel Company)

- บริษัท ซีทูเอช จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจกลุ่มบริหารจัดการที่พักให้
เช่าระยะสั้น-ยาว (Chain Hospitality) ประกอบกิจการโรงแรม
ที่พัก หอพัก สถานที่พักฟื้น และเป็นการ ขยายธุรกิจจากผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัยสู่ธุรกิจการบริการ (Hospitality)
ส�ำหรับการก่อตั้งกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล CMC เล็งเห็นโอกาสทาง
ธุรกิจและแนวโน้มปริมาณความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่เพิ่มมากขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทรนด์ในการดูแลสุขภาพ
เชิงป้องกันในอนาคต ปัจจุบันเทเลด็อคได้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจโรง

พยาบาล โดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ลงทุนในโรงพยาบาล
ป.แพทย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นน�ำในจังหวัดนครราชสีมา มูลค่า
กว่า 170 ล้านบาทในสัดส่วน 25% และมีแผนลงทุนในโรงพยาบาล
อีกหลายแห่งในอนาคตอันใกล้
ส่วนกลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel Company) CMC เล็งเห็นโอกาส
ของการเติบโตของธุรกิจการบริการ Hospitality จะเป็นการสร้าง
รายได้อย่างต่อเนื่องหลังจากการเปิดประเทศ ซึ่งช่วงไตรมาส
3/2564 ที่ผ่านมา ซีทูเอช ได้ขยายเครือข่ายระดับโลกด�ำเนิน
ธุรกิจ Hospitality อย่างเต็มตัว โดยผนึกพันธมิตร OAKWOOD
Worldwide บริหารเซอร์วิสเรสซิเดนซ์ ประเดิมโครงการแรก เดอะ
คิวเว่ ติวานนท์ (THE CUVÉE Tiwanon)คอนโดมิเนียมระดับลัก
ซ์ชัวรี่ ย่านกรุงเทพ-ติวานนท์ มูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้าน
บาท และจ่อเตรียมเปิดตัวโครงการ Hospitality แห่งใหม่บนท�ำเล
ศักยภาพย่านกรุงเทพ-ธนบุรี เร็ว ๆ นี้
“CMC เชื่อมั่นว่าการแตกไลน์ 2 กลุ่มธุรกิจใหม่โรงพยาบาลและ
โรงแรม จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ ช่วยกระจายความ
เสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท CMC ในระยะยาว ท�ำให้
สามารถสร้างการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต โดย CMC จะพยายามอย่างสุดความสามารถ
ในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งบริษัท
ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม” นายแพทย์วิเชียร
กล่าว
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BAM คงเป้้าเรีียกเก็็บปีี 64 ไว้้ที่่� 1.74 หมื่่�นลบ.
หวััง Q4/64 เรีียกเก็็บหนี้้ไ� ด้้อีีก 6 พัั นลบ.
� NPLs - NPAs เพิ่่� ม 3-4รายการ
ทยอยซื้้อ
นายรฐนนท์์ ฟููเกีียรติิ ผู้้�จััดการกลุ่่�มนัักลงทุุน
สััมพัันธ์์ บริิษััท บริิหารสิินทรััพย์์ กรุุงเทพพาณิิชย์์
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BAM
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายผลการด�ำเนินงานในปี
2564 คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ที่ที่ระดับ 17,452
ล้านบาท โดยผลการเรียกเก็บในช่วงครึ่งปีแรกของปี64
ท�ำได้แล้ว 7,191 ล้านบาท หรือคิดเป็น 41% ของเป้าที่วางไว้
พร้อมคงเป้าหมายในการซื้อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL)
และ สินทรัพย์รอการขาย (NPA) ไว้ที่ 9,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่ายอดเรียกเก็บในไตรมาสที่ 3-4/64
เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ โดยในไตรมาสที่3/64 บริษัทคาดว่าจะมีผล
เรียกเก็บอยู่ที่ 4,240 ล้านบาท แบ่งเป็น NPLs จ�ำนวน 2,342 ล้าน
บาท และ NPAs จ�ำนวน 1,897 ล้านบาท ขณะที่ ไตรมาส 4/64
บริษัทตั้งเป้าผลเรียกเก็บอยู่ที่ 6,043 ล้านบาท แบ่งเป็น NPLs
จ�ำนวน 3,498 ล้านบาท และ NPAs จ�ำนวน 2,545 ล้านบาท ถือว่า
เป็นไตรมาสที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้บริษัทมีผลงานที่เติบโตอย่างโดด
เด่น
โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรซื้อขาย
ทรัพย์NPLs และ NPAs ที่มีขนาดกลางและขนาดใหญ่ในช่วงครึ่ง
ปีหลัง64 อย่างละประมาณ 3-4 ราย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�ำคัญท�ำให้
บริษัทไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ในไตรมาสที่4 ปัจจุบันบริษัทมีพอร์ต NPLs
อยู่ที่ 190,000 ล้านบาท และNPAs อยู่ที่ราว 60,000 ล้านบาท
"ส�ำหรับการเลือกซื้อหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ไม่รีบร้อน และไม่ได้
เร่งซื้อ แม้ว่าหากพิจารณาจากตัวเลข D/E ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2 เท่า
ซึ่งเรามีความสามารถที่จะซื้อได้ถึง 20,000 ล้านบาท แต่สิ่งส�ำคัญ
คือจะต้องดูด้วยว่าเป็นสินทรัพย์ที่เราสามารถเอามาบริหารจัดการ
ได้ ซึ่งการเร่งซื้อทรัพย์มากเกินก็ไม่ได้เป็นผลดีเสมอไป เพราะมี
เรื่องของภาระดอกเบี้ยที่ต้องค�ำนึงถึงด้วย" นายรฐนนท์ กล่าว
นอกจากนี้มีมุมมองในครึ่งปีหลัง2564 ด้านปริมาณ NPLs ที่
สถาบันการเงินจะน�ำออกขายยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ซึ่งคาดว่า
จะขึ้นอยู่กับผลกระทบหลังสิ้นสุดมาตรการของภาครัฐ

ประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย สิ้นสุดในเดือนธ.ค.
64 และ Asset Warehousing (ลูกหนี้สามารถเข้าร่วมได้ภายใน2ปี
ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 64) ขณะเดียวกันก็จะมีการสื่อสารกับลูกหนี้
และโครงการผ่อนปรนเกณฑ์การประนอมหนี้ อาทิ โครงการสุขใจ
ได้บ้านคืน : ส�ำหรับลูกหนี้รายย่อยภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 10ล้าน
บาท และ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ ส�ำหรับภาระหนี้เงินต้นไม่เกิน 20
ล้านบาท

ส่วน NPAs จะมีการต่อยอดการขายซับและสร้างการรับรู้ผ่านช่อง
ทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น เช่น มหกรรมจ�ำหน่ายซับออนไลน์ By
BAM Mall

อีกทั้งยังมีกลยุทธ์เสนอขายซับเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ลงทุนรายย่อย
และนักลงทุนรายใหญ่ รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดงาน
ประมูลซับเพื่อเพิ่มช่องทางการขายซับให้ตอบโจทย์ลูกค้าและนัก
ลงทุนมากขึ้นซึ่งจะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ออกประมูลเพิ่ม
เติมในไตรมาสที่4/2564
ขณะที่การบริหารจัดการภายในนั้น ในส่วนของโครงการ BAM-D
Digital Enterprise เฟส1 เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยพรบ.
ไซเบอร์ และพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ด�ำเนินการติดตั้งใช้
งานจริงแล้ว และได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
พนักงานและเพิ่ม Capacity ในการบริหารจัดการงานประนอมหนี้
และจ�ำหน่ายทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อสร้าง
เสถียรภาพให้กับองค์กรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส โควิด-19
ทั้งนี้ บริษัทอัพเดทถึงความคืบหน้าการด�ำเนินงานของบริษัทร่วม
ทุน (JV) ซึ่งได้มีการศึกษาสมมติฐาน ไม่ว่าจะเป็นข้อจ�ำกัด และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการท�ำหลัก
เกณฑ์ข้อบังคับให้ถูกต้อง รวมถึงรอจังหวะและเวลาที่เหมาะสมใน
การเริ่มท�ำ คาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในไตรมาสที่4/64 ขณะที่
การตั้ง Holding Company ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาและศึกษา
อย่างให้รอบคอบ เพื่อให้การขยายธุรกิจดังกล่าวสร้างผลประโยชน์
ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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CHAYO จััดเต็็มปัันผลเป็็นหุ้้�นควบเงิินสด
พร้้อมขยายพอร์์ตเพิ่่� ม ดัันรายได้้โตเข้้าเป้้า 25%

บอร์์ด “ชโย กรุ๊๊�ป” ไฟเขีียวจ่่ายปัันผลระหว่่างกาล เป็็นหุ้้�นสามััญของบริิษััทให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในอััตรา
30 หุ้้�นเดิิมต่่อ 1 หุ้้�นปัันผล หรืือคิิดเป็็น 3.33% (1 หารด้้วย 30) และจ่่ายปัันผลเป็็นเงิินสด เพื่่�อ
รองรัับการจ่่ายภาษีีให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น รวมการจ่่ายปัันผลเป็็นหุ้้�นและเงิินสดคิิดเป็็นการจ่่ายปัันผลใน
อััตราการ 0.0185186 บาทต่่อหุ้้�น
รวมทั้้�งอนุุมััติิการเพิ่่�มวงเงิินในการออกและเสนอขายหุ้้�นกู้้� และ/หรืือตั๋๋�วแลกเงิินของบริิษััท จาก
วงเงิินไม่่เกิิน 2,500 ล้้านบาท เป็็นวงเงิินไม่่เกิิน 5,000 ล้้านบาท ในขณะใดขณะหนึ่่�ง เพื่่�อรองรัับ
การขยายธุุรกิิจ เตรีียมชงที่่�ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 1/2564 อนุุมััติิในวัันที่่� 18 ตุุลาคมนี้้� ด้้าน
“สุุขสัันต์์ ยศะสิินธุ์์�” แม่่ทััพใหญ่่ ประกาศขยายพอร์์ตเพิ่�ม
่ โดยเพิ่่�มงบซื้้�อหนี้้�เพิ่�ม
่ เป็็น 2,500 ล้้าน
บาท มั่่�นใจรายได้้รวมในปีี 2564 นี้้� โตไม่่ต่ำ�ำ� กว่่าร้้อยละ 25 แน่่นอน

นายสุุขสัันต์์ ยศะสิินธุ์์� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ชโย กรุ๊๊�ป
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ CHAYO
ผู้ด�ำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลัก
ประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และ
ธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หรือขายของ ผ่าน Call Center เปิด
เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมี
สิทธิ์เข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน
2564 และอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผล
และเงินสด
จากก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของ
บริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ�ำนวนไม่
เกิน 31,789,573 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่า
ทั้งสิ้นไม่เกิน 15,894,786.50 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับ
อัตราการจ่ายปันผล 0.0166667 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นราย
ใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผล
เป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.0166667 บาทต่อหุ้นส�ำหรับเศษดัง
กล่าว และให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายเป็นหุ้นและเป็นเงินสดทั้งสิ้นหรือคิดเป็น
จ�ำนวนเงินประมาณไม่เกิน 17,660,953 บาท
โดยบริษัทก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
Date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ก�ำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับ
ปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�ำนวน 25,799,247.50 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 599,985,518 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
625,784,765.50 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 51,598,495 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ�ำนวนไม่เกิน
31,789,573 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และรองรองรับ
การปรับสิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 จ�ำนวนไม่เกิน
12,818,221 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
CHAYO-W2 จ�ำนวนไม่เกิน 6,990,701 หุ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้ถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ CHAYO-W1 และใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ CHAYO-W2 ไม่ให้ด้อยค่าไปกว่าเดิม
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงินของ
บริษัท จากวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 5,000
ล้านบาท ในขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ ใช้ในการ
ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมาบริหาร ใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินงาน
ขณะที่แผนการด�ำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวม
เติบโตไม่ต�่ำกว่า 25% เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในปีนี้ตั้งเป้าซื้อหนี้
ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มเติมอีก 12,000 – 15,000 ล้านบาท
ด้วยการตั้งงบลงทุนเพื่อซื้อหนี้ไว้ประมาณ 2,500 ล้านบาท ล่าสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีพอร์ตหนี้ที่บริหารทั้งสิ้น
ประมาณ 65,000 ล้านบาท โดยเชื่อว่าหนี้ด้อยคุณภาพในระบบยัง
มีอยู่สูงเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีนัก ดังนั้นสถาบันการเงินจะทยอย
ขายหนี้ด้อยคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะไตรมาส 4 ซึ่ง
เข้าสู่ช่วงไฮซีซันของธุรกิจ สถาบันการเงินจะน�ำ NPL ออกมาขาย
เพื่อการบริหารจัดการตัวเลข NPL ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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TACC เซ็็นต่่อสััญญาร่่วมธุร
ุ กิิจกัับ 7-Eleven อีีก 3 ปีี
ลุุยพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ร่่วมกััน
ผลัักดัันการเติิบโตมั่่�นคง

บมจ.ทีี.เอ.ซีี. คอนซููเมอร์์ (TACC) เผยเซ็็นสััญญาซื้้�อขายร่่วมธุุรกิิจกัับ 7-Eleven ต่่อไปอีีก 3 ปีี
ถึึงปีี 2567 เรีียบร้้อยแล้้ว และเป็็นการต่่อสััญญาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นครั้้�งที่่� 3 สะท้้อนความเชื่่�อมั่่�น
ตอกย้ำำ��การเป็็นพัันธมิิตรที่่�ดีีต่่อกัันอย่่างยั่่�งยืืน ฟาก "ชััชชวีี วััฒนสุุข" ระบุุเดิินหน้้าร่่วมกัันพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ ตอบโจทย์์ลููกค้้าได้้ตรงจุุด พร้้อมกัับนำำ�สิินค้้าเข้้าไปอยู่่�ในบริิการ Delivery Platform
มีีแนวโน้้มเติิบโตสููง สนัับสนุุนยอดขายเติิบโตอย่่างมั่่�นคงไปด้้วยกััน
นายชััชชวีี วััฒนสุุข ประธานกรรมการ
บริิหาร บริิษััท ทีี.เอ.ซีี. คอนซููเมอร์์
จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ TACC

เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เซ็นต่อสัญญา
ซื้อขายร่วมธุรกิจ กับบริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด

(มหาชน) หรือ CPALL เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจระหว่างกัน
โดยเป็นสัญญาซื้อขายสินค้า(Exclusive
Contract) ประเภทเครื่องดื่มเข้าไป
จ�ำหน่ายในร้าน 7-Eleven เป็นระยะเวลา
3 ปี ถึงปี 2567 ทั้งนี้ การต่อสัญญา
ในครั้งนี้ถือเป็นการต่อสัญญาในครั้ง
ที่ 3 โดยสะท้อนให้เห็นถึงการร่วมเป็น
พันธมิตรที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืน
"การเซ็นสัญญาในครั้งนี้เป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นตอกย�้ำการเป็นพันธมิตร
ในการด�ำเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่ายร่วม
กันอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบัน TACC และ
CPALL ยังคงด�ำเนินการซื้อขายระหว่าง
กันตามปกติ โดยท�ำงานร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดด้วยการแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วม
กันในการก�ำหนดแผนธุรกิจ พัฒนา
สินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และบริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้จัดจ�ำหน่าย
ที่ด�ำเนินงานร่วมกับ7-Eleven ภาย
ใต้ความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน
ส่งผลท�ำให้บริษัทฯได้รับโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนให้
บริษัทฯมียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
และที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ CPALL ที่
ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ซึ่งมั่นใจ
ว่าจะมีการร่วมธุรกิจกันต่อไปในระยะ
ยาว"

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า
ส�ำหรับภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจของ
TACC ในครึ่งปีหลังภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่ง
ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจชะลอ
ตัว ดังนั้น บริษัทฯจะด�ำเนินงานอย่าง
ระมัดระวัง และคาดว่าจะเติบโตตาม
สถานการณ์การฟื้นตัว เมื่อมีการคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ โดยบริษัทฯจะเดิน
หน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภค และ
การเข้าไปร่วมอยู่ในบริการ Delivery
Platform ซึ่งเป็น Platform ที่มีแนวโน้ม
การเติบโตอย่างน่าสนใจ
รวมทั้งยังมีแผนจะรุกขยายไปยังกลุ่ม
Café Business เพื่อเพิ่มช่องทางสร้าง
รายได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ ธุรกิจ
คาแรคเตอร์ เป็นธุรกิจที่บริษัทฯให้ความ
ส�ำคัญ เพราะจะช่วยสนับสนุนการเติบโต
ในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมี
คาเแรคเตอร์ ประกอบด้วย "Rilakkuma"
, "หมาจ๋า" , "Jay The Rabbit" และ
"Warbie Yama" โดย "หมาจ๋า" , "Jay
The Rabbit" และ"Warbie Yama" เป็น
คาแรคเตอร์ฝีมือคนไทย ที่มีผลตอบรับ
ที่ดีเทียบเท่า "Rilakkuma" คาแรคเตอร์
ลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้บริษัทฯยังเดินหน้า นโยบาย
การบริหารจัดการด้านการด�ำเนินงานและ
ต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ สามารถปรับ
ตัวรองรับกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น
อย่างเหมาะสมและรวดเร็วทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยมั่นใจว่าจะสามารถผ่าน
วิกฤติเศรษฐกิจในรอบนี้ไปได้
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LEO ธุุรกิิจขาขึ้้�น!!
� ะยาน 80-85%
อััพเป้้ารายได้้ปีนี้้
ี ท
LEO ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจการให้้บริิการโลจิิสติิกส์์แบบครบวงจร ปรัับเป้้าหมายรายได้้ปีี 64 โตเท่่าตััว
จากเดิิมขยายตััว 40-45% ปรัับเพิ่่�มเป็็น 80-85% รัับอานิิสงส์์ธุุรกิิจ “ขาขึ้้�น” ค่่าระวางเรืือพุ่่�ง-ออ
เดอร์์ทะลััก บิ๊๊�กบอส “เกตติิวิิทย์์ สิิทธิิสุุนทรวงศ์์” เผยเริ่่�มรัับรายได้้ขนส่่งพััสดุุและไปรษณีีย์์ภััณฑ์์
ให้้กัับ China Post Group ใน Q3/64 ล่่าสุุดจัับมืือบริิษััทย่่อย “ไปรษณีีย์์ไทย” ขนส่่งวััคซีีน ขนส่่ง
สิินค้้า E-commerce หนุุนรายได้้-กำำ�ไร ในช่่วง 1-2 ปีีข้้างหน้้า All Time High ต่่อเนื่่�อง
นายเกตติิวิิทย์์ สิิทธิิสุุนทรวงศ์์
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท
ลีีโอ โกลบอล โลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (
มหาชน) (LEO)
หนึ่งในผู้น�ำด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบ
วงจรที่ครอบคลุมทั่วโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯได้
ปรับประมาณการรายได้ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเท่าตัว
จากเดิมคาดรายได้เติบโต 40-45% เพิ่มเป็น 8085% สอดคล้องแนวโน้มธุรกิจที่อยู่ในช่วงขาขึ้น
โดยได้รับปัจจัยบวกจากค่าระวางเรือและอากาศ
ที่อยู่ในระดับสูง และปริมาณการขนส่งสินค้าทั้ง
ทางเรือและทางอากาศของลูกค้ามีจ�ำนวนมากขึ้น
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก หลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย อีกทั้ง
ในช่วงไตรมาส 3 เป็นช่วง High season ของการ
ขนส่งสินค้า
นอกจากนี้ บริษัทฯจะเริ่มรับรู้รายได้จากความร่วม
มือกับ China post ในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศไทย-จีน ตั้งแต่ไตรมาส 3/64
ทั้งนี้ ล่าสุด LEO ได้ประกาศความร่วมมือกับ
บริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น (THPD) โดย
อยู่ระหว่างจัดโครงสร้างการท�ำธุรกิจร่วมกัน เช่น
การขนส่งวัคซีน การขนส่งสินค้า E-commerce
“ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง LEO กับ China
post รวมไปถึงกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิ
วชั่น จะเป็นแรงสนับสนุนส�ำคัญที่ท�ำให้แนวโน้ม
ผลการด�ำเนินงานเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วง
1-2 ปีข้างหน้า ผลักดันรายได้และก�ำไร All Time
High อย่างต่อเนื่อง” นายเกตติวิทย์ กล่าวใน
ที่สุด
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัท
ย่อยในไตรมาส 2/64 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564 ) มีรายได้รวม 559.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
81% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม
310.0 ล้านบาท มีก�ำไรสุทธิ 42.7 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 23.7 ล้านบาท เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน
มีก�ำไรสุทธิ 19.0 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์

ส่วนผลการด�ำเนินงานในงวด 6 เดือนแรก มีราย
ได้รวม 1,033.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92% เทียบงวด
เดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 538.1 ล้านบาท
มีก�ำไรสุทธิ 69.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 147% เทียบ
งวดเดียวกันของปีก่อนมีก�ำไรสุทธิ 28.3 ล้านบาท
และยังท�ำให้ก�ำไรสุทธิของผลประกอบการครึ่งปี
2564 ที่ 69.8 ล้านบาทนี้ มากกว่าก�ำไรสุทธิทั้งปี
ของปี 2563 ที่ท�ำได้ 57.8 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 2/64 และครึ่ง
ปีแรกที่เติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ ท�ำสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ได้รับปัจจัยหนุนจากสถานการณ์ค่า
ระวางเรือตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังท�ำ New High อีก
ทั้งปริมาณความต้องการขนส่งทางเรือและอากาศ
ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณตู้สินค้าที่
ขนส่งระหว่างประเทศทางเรือของบริษัทฯ ในระยะ
เวลา 6 เดือนของปี 2564 เติบโตเพิ่มขึ้น 52%
เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปี 2563 และมีราย
ได้เพิ่มขึ้น 144% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีแนว
โน้มโตต่อเนื่องถึงครึ่งหลังของปีนี้
นอกจากนี้ ด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
และการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถจัดหาพื้นที่และตู้
คอนเทนเนอร์ในการส่งสินค้าได้ตามความต้องการ
ของผู้ส่งออก จึงท�ำให้มีลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นกว่า
ปี 2563 ถึง 40% และปริมาณตู้เพิ่มขึ้นถึง 52%
(YoY)
ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียม
ท�ำดีล M&A Airfreight Company คาดว่าจะ
ได้ข้อสรุปภายในปีนี้ และมีการเจรจาM&A กับ
บริษัทภายในประเทศอีกจ�ำนวน 2-3 ดีล คาดว่า
จะเห็นความชัดเจนได้ในปีหน้า รวมถึงยังมีความ
มุ่งมั่นและตั้งเป้าหมายการด�ำเนินงานในปีหน้าที่
จะเข้าไปท�ำดีล M&A ในประเทศเวียดนามและ
อินโดนีเซียอย่างแน่นอน
บริษัทฯ ได้วางงบลงทุนส�ำหรับการท�ำดีลM&A
ในปีนี้ไว้ที่ราว 200 ล้านบาท และวางงบลงทุน
จ�ำนวน 300ล้านบาท เพื่อใช้ส�ำหรับด�ำเนินการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการห้องเก็บของ

ส่วนบุคคล (Self Storage) แห่งที่ 2 บริเวณใกล้
ย่านเยาวราช หรือ China Town ของกรุงเทพ
ซึ่งคาดว่าจะด�ำเนินการส�ำเร็จและสามารถเปิด
ให้บริการได้ในช่วงไตรมาส4/64 ส่วนการขยาย
พื้นที่ธุรกิจลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container
Depot) แห่งที่ 2 บริเวณ ถนนบางนา-ตราด ขา
เข้า กม.21 ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการออกแบบ
พื้นที่ คาดว่าจะก่อสร้างและเปิดด�ำเนินงานได้ใน
ช่วงไตรมาส
4 เช่นเดียวกัน

ส�ำหรับเงินที่ใช้ในการลงทุนจะมาจากเงินระดมทุน
IPO และขอเงินลงทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงิน
ซึ่งปัจจุบันบริษัทมี D/E ratio อยู่ที่ 0.3เท่า ซึ่งยัง
มีความสามารถในการหาเงินทุนได้และขอวงเงินกู้
ได้ถึง 800 ล้านบาท
“โควิด-19ในปัจจุบัน ท�ำให้เราได้รับผลกระทบ
เชิงบวกจากค่าระวางเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งหมดก็จะ
ตามมาด้วยการท�ำงานที่ยากมากขึ้นกว่า3-4เท่า
จากขั้นตอนการท�ำงานที่ต้องคอยติดตามงาน
และเช็คราคาอย่างสม�่ำเสมอ แม้ว่าจะมีอัตราการ
การท�ำงานที่ยากขึ้น แต่มาร์จิ้นและผลก�ำไรดีก็ดี
ขึ้นตามไปด้วย” นายเกตติวิทย์ กล่าว
ทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งมั่นในการเป็น Blue-Chip Stock
ที่มีการจ่ายปันผลและสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือ
หุ้นอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งในปีนี้อยากให้นักลงทุนไม่
ต้องกังวลใจและดูความสามารถของบริษัทได้จาก
ผลก�ำไรของการด�ำเนินงานในตอนนี้ที่ได้มีมากกว่า
ปีที่แล้วทั้งปีไปแล้ว
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน ที่มีต่อหุ้นของ LEO และรักษาค�ำมั่น
สัญญาของบริษัทฯ ที่ตั้งใจจะท�ำให้หุ้น LEO เป็น
BLUE CHIP STOCK ของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับผลการ
ด�ำเนินงานครึ่งปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท
/หุ้น ก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน
2564 นี้
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บิ๊๊�กดีีล “ DOD - สยาม เฮอเบิิล เทค ” มาเหนืือเมฆ ดึึง “ MFUSED Group ”

ผนึึกพัั นธมิิตร เดิินเกมรุุกต่่อยอด
Synergy 1+1 เท่่ากัับ 3
บมจ.ดีีโอดีี ไบโอเทค (DOD) มาเหนืือเมฆ ดึึง “ MFUSED Group ” ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจกััญชง-กััญชา ราย
ใหญ่่ที่่�สุุดในเมืืองซีีแอตเทิิล รััฐวอชิิงตััน ผนึึกพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ เข้้าถืือหุ้้�นในบริิษััท สยาม เฮอเบิิล
เทค (SHT) ระบุุบิ๊๊�กดีีลครั้้�งนี้้�เป็็นการต่่อยอดช่่วยให้้เกิิด Synergy ทางธุุรกิิจ 1+1 เท่่ากัับ 3 พร้้อม
ประกาศตั้้�งเป้้า 3 ปีี บริิษััทก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการส่่งออกกััญชง-กััญชา ในตลาดโลก
นายธนิิน ศรีีเศรษฐีี ประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ดีีโอดีี ไบโอเทค
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ DOD
เปิดเผยว่า วันนี้ (31 ส.ค.64) บริษัทสยาม เฮอ
เบิล เทค จ�ำกัด (SHT) ภายใต้บริษัทย่อยของ
DOD ซึ่งด�ำเนินธุรกิจโรงสกัดสารสกัดจากกัญชงกัญชา พืชกระท่อม และพืชสมุนไพรไทย โดยมีทุน
จดทะเบียน 260 ล้านบาท ได้เซ็นสัญญาพันธมิตร
ทางธุรกิจกับ บริษัท MFUSED Group ซึ่งเป็นผู้น�ำ
ด้านการสกัดและวิจัยพัฒนากัญชง-กัญชา ราย
ใหญ่ที่สุดในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ ทาง
MFUSED Group ได้รับสิทธิในการเข้ามาซื้อหุ้น
18% ในบริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จ�ำกัด
ส�ำหรับ MFUSED Group มีความเชี่ยวชาญธุรกิจ
ด้านการสกัดกัญชง-กัญชา มานานกว่าทศวรรษ
และยังเป็นผู้บุกเบิกในการจ�ำหน่ายกัญชงกัญชาที่ได้จากผลผลิตจากการปลูกกลางแจ้ง ที่
ปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง ในย่านแปซิฟิคตะวัน
ตกเฉียงเหนือ รวมถึงยังเป็น ผู้ผลิตสารสกัดจาก
สารแคนนาบินอยด์ (CBD) ทางการแพทย์แบบถูก
ต้องตามกฎหมายรายแรก ๆ ในสหรัฐอเมริกา จึง
กล่าวได้ว่า MFUSED Group เป็นบริษัทที่ประสบ
ความส�ำเร็จในธุรกิจอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชา
ในสหรัฐอเมริกาอย่างมาก
ทั้งนี้ MFUSED Group มีโครงสร้างที่ความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยมีกลุ่มธุรกิจในเครือ 2
บริษัท ที่ช่วยสนับสนุนและเสริมการต่อยอดธุรกิจ
อุตสาหกรรมกัญชง-กัญชา ได้แก่ บริษัท Octave
Labs ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐออริกอน ที่เน้นธุรกิจการสกัด
กัญชง โดยมีศักยภาพการสกัดเฉลี่ยอยู่ที่150,000
ปอนด์ / เดือน และ มีพื้นที่ปลูกกัญชง-กัญชา
ส�ำหรับจ�ำหน่ายและสกัด มากกว่า 1,200 ไร่
รวมถึงยังมีห้องปฏิบัติการ (LAB) ในการตรวจ
วิเคราะห์วิจัยเพื่อสกัดสารส�ำคัญ อันดับต้นๆของ
โลก ขณะที่บริษัท Canvas Therapeutics มุ่งเน้น
การบ�ำบัดรักษาโรค ส�ำหรับใช้ทางการแพทย์ ภาย
ใต้การใช้สารสกัดจากกัญชง-กัญชา จากแคนนา
บินอยด์ รวมถึงพืชสมุนไพรต่างๆ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DOD กล่าวเพิ่มเติมว่า
บทบาทของ MFUSED Group ในฐานะ Strategic
Partner ในครั้งนี้ จะเป็นผู้ออกแบบและควบคุม
กระบวนการผลิตในโรงสกัดให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงถ่ายทอด Know How การน�ำสาร

สกัดมาวิจัยและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ที่หลากหลายให้แก่ SHT โดยโรงงานสกัดของ
SHTจะแล้วเสร็จและสามารถด�ำเนินการผลิตในเ
ชิงพาณิชย์ ได้ภายในปีนี้ ซึ่งก็จะสอดรับกับการที่
บริษัทฯเตรียมทยอยส่งมอบเมล็ดพันธุ์กัญชงให้
กับกลุ่มพันธมิตร อาทิ กลุ่มเกษตรกร (Contract
Farming) รายใหญ่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน อาทิ
บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จ�ำกัด วิสาหกิจชุมชนทุ่งนาง
แลสมุนไพรเพื่อการแพทย์ รวมถึงวิสาหกิจชุมชนผู้
ปลูกและแปรรูปบุกเขาค้อ ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อ
ให้กลุ่มพันธมิตรดังกล่าว ด�ำเนินการปลูกและน�ำ
เมล็ดกัญชง มาจ�ำหน่ายให้บริษัทฯเพื่อน�ำไปสกัด
น�้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) และ
น�ำมาสกัดสารส�ำคัญเพื่อไปผลิต CBD เพื่อส่ง
มอบให้กับลูกค้าตามออเดอร์ ภายในช่วงไตรมาส
4/2564 หรือ ต้นปี 2565 ตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง
บริษัทฯมองว่าจะมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (IRR) ประมาณ 25% ต่อปี และระยะเวลา
คืนทุน ประมาณ 5 ปี
อีกทั้ง DOD ยังได้ตั้งเป้าหมายร่วม กับ MFUSED
Group ว่า ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (25652567) จะผลักดันให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้น�ำด้าน
การส่งออกกัญชง-กัญชาในตลาดโลก ดังนั้น
DOD มั่นใจว่า ดีลครั้งนี้จะช่วยให้เกิด Synergy
ทางธุรกิจ 1+1 เท่ากับ 3 ภายใต้การน�ำจุดแข็ง
ความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท มาช่วยผลักดัน
ในการสร้างมูลค่าการตลาดกัญชง-กัญชา ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ให้ครบทุกมิติทั้งในรูป
แบบการเป็นผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย และท�ำการตลาด
เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลก
ด้าน นายยัง แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท MFUSED Group กล่าวว่า การเข้ามา
ลงทุนร่วมกับบริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จ�ำกัด
(SHT)ครั้งนี้ ถือว่าเป็นบิ๊กดีลทางธุรกิจในการ
ร่วมผนึกก�ำลัง ครั้งส�ำคัญของทั้ง 2 บริษัท เพื่อ
สร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมกัญชง
-กัญชา ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย โดย
สาเหตุหลักของการร่วมลงทุนครั้งนี้ MFUSED
Group เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งของ DOD
ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของSHT ที่มีความพร้อมในการ
เป็นผู้น�ำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ จากสารสกัด
กัญชง-กัญชาแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลาง
น�้ำ และ ปลายน�้ำ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสอดคล้อง
กับนโนบายการเข้ามาร่วมลงทุนของ MFUSED
Group อย่างมาก ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าว จึง
ท�ำให้บริษัทตัดสินใจเข้าร่วมลงทุน เพราะเรามอง
เห็นถึง Synergy ความส�ำเร็จแบบเดียวกัน และที่

ส�ำคัญการร่วมพันธมิตรครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
ที่ MFUSED Group ได้มีโอกาสเข้ามาขยายการ
ลงทุนในภูมิภาคเอเชีย อีกด้วย
“ สาเหตุที่ร่วมลงทุนใน SHT เนื่องจากมีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพความแข็งแกร่งบริษัท
แม่ อย่าง DOD ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันมองว่า DOD มี
ความพร้อม ในเรื่องของโรงสกัด และห้องปฏิบัติ
การ (LAB) และมีทีม R&D ที่คอยค้นคว้าวิจัย
นวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดต่างๆ เพื่อรองรับ
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบ ODM
และที่ส�ำคัญ DOD มีความมุ่งมั่น ที่จะก้าวสู่การ
เป็นผู้น�ำในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญ
ชง-กัญชา พืชกระท่อม และพืชสมุนไพร แบบ
ครบวงจร ”
ขณะที่ นายโจนาธาน วัฒน์สุขสันติ กรรมการ
บริษัท บริษัท MFUSED Group เอเชียแปซิฟิก
กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดสารสกัดจากกัญชง-กัญชา
รวมถึงพืชสมุนไพร โดยเฉพาะทางการแพทย์
และเพื่อสุขภาพ มีแนวโน้มการเติบโตอย่างมาก
ในตลาดโลก ขณะที่ตลาดในประเทศไทยมีการ
คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง
20,000 ล้านบาท ส่วนตลาดในภูมิภาคคาดว่าจะ
มีมูลค่าสูงถึง 4 แสนล้านบาท ดังนั้น MFUSED
Group และ DOD จึงมีเป้าหมายและมุมองใน
ทิศทางเดียวกันว่า เราจะร่วมกันสร้างฐานการ
ปลูก การสกัด การผลิต และการจ�ำหน่าย ใน
ประเทศไทยให้เป็น HUB ด้านการส่งออกไปยัง
ตลาดโลก ภายใน 3 ปีข้างหน้า
“ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ที่ปลดล็อกเสรีกัญชง-กัญชา และเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการสามารถด�ำเนินกิจการได้ตั้งแต่
ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำ ทั้งการปลูก การสกัด และการ
แปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจ�ำหน่าย
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ประเทศไทย
ยังเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบประเทศอื่นๆ ใน
เรื่องของพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งภูมิอากาศ พื้นที่
การปลูก รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่าประเท
ศอื่นๆ ดังนั้นทุกอย่างล้วนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่
ส�ำคัญในการท�ำเกษตรกรรม และเหมาะกับการ
ลงทุนในพืชเศรษฐกิจอย่าง กัญชง-กัญชา อย่าง
มาก ดังนั้นจากปัจจัยเชิงบวกที่กล่าวมาทั้งหมด
MFUSED Group เชื่อว่าในอนาคตประเทศไทย
จะเป็น HUB ของอุตสาหกรรมกัญชง-กัญชา ได้
อย่างแน่นอน”

การเงิิ
ข่่
าวบจ.
น
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VGI ผสานกำำ�ลััง U City ปลดล็็อกสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มกลุ่่�ม JMART และ SINGER

สร้้าง Digital Transformation และ Synergy
ผลัักดัันการเติิบโตแบบ J Curve
VGI ผสานกำำ�ลััง U City ปลดล็็อกสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มกลุ่่�ม JMART และ SINGER
สร้้าง Digital Transformation และ Synergy ผลัักดัันการเติิบโตแบบ J Curve
ดีีลซุุปเปอร์์ซิินเนอร์์ยี่่�แห่่งปีีที่่�เน้้นสร้้างมููลค่่า
ธุุรกิิจ ปลดล็็อกฐานเงิินทุุน บริิษััท เจ มาร์์ท จำำ�กััด
(มหาชน) ("JMART") ให้้เติิบโตก้้าวกระโดดแบบ
J Curve ด้้วยการร่่วมจัับมืือสร้้างการเติิบโตของ
ธุุรกิิจในระยะยาวจาก บริิษััท วีีจีีไอ จํํากััด (มหาชน
) ("VGI") และ บริิษััท ยูู ซิิตี้้� จำำ�กััด (มหาชน) ("U
City" หรืือหลัักทรััพย์์ U-P) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�
ภายใต้้กลุ่่�ม BTS เจ้้าของเครืือข่่าย 3M (Move,
Mix และ Match) โดย VGI และ U CITY จะเข้้า
ลงทุุนในบริิษััทของกลุ่่�ม JMART จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น
1.75 หมื่่�นล้้านบาท สะท้้อนถึึงความเชื่่�อมั่่�นในกลุ่่�ม
JMART ที่่�มีีศัักยภาพและแข็็งแกร่่ง ทั้้�งนี้้� U City
จะเข้้าลงทุุน 24.9% ในบริิษััท ซิิงเกอร์์ประเทศไทย
จำำ�กััด (มหาชน) ("SINGER") เพื่่�อเตรีียมความ
พร้้อมในการปรัับเปลี่่�ยนการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้
กลายเป็็นหน่่วยธุุรกิิจทางการเงิินของกลุ่่�ม BTS
นอกจากนี้้� U City และ VGI ยัังร่่วมกัันลงทุุนใน
JMART เป็็นจำำ�นวนรวมกว่่า 1.04 หมื่่�นล้้านบาท
โดย U City ถืือหุ้้�นในสััดส่่วน 9.9% และ VGI ถืือ
หุ้้�นในสััดส่่วน 15.0% อย่่างไรก็็ตามธุุรกรรมการ
เข้้าลงทุุนดัังกล่่าวจะต้้องได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของ JMART และ SINGER

ศักยภาพ (Investment Holding Company)
โดยมีกลุ่มธุรกิจค้าปลีก การเงิน ประกัน และ
เทคโนโลยี กล่าวว่า "การร่วมเป็นพันธมิตรกับ
VGI และ U City บริษัทในกลุ่มบีทีเอสในครั้งนี้
ถือเป็นการเติบโตครั้งส�ำคัญของกลุ่ม JMART
โดยเราได้ผนึกก�ำลังร่วมกับผู้น�ำที่มีศักยภาพใน
การด�ำเนินธุรกิจด้าน Offline-to-Online ("O2O")
โซลูชั่นส์ ที่มีธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการช�ำระ
เงิน และ ธุรกิจโลจิสติกส์ ผสานด้านความสามารถ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ท�ำให้บริษัทสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น การร่วมเป็นพันธมิตรในครั้ง
นี้จะช่วยปลดล็อกฐานเงินทุนของเราให้เพิ่มขึ้น
และสร้างการเติบโตผ่านซินเนอร์ยี่ร่วมกัน ทั้งนี้
ในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า เราตั้งเป้าในการใช้เงิน
ผ่านการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และลดต้นทุน
ทางการเงิน ทั้งนี้เราเชื่อมั่นว่า JMART มีแหล่ง
เงินทุนที่เพียงพอที่จะสามารถสร้างประสิทธิภาพ
ในการเติบโต แม้ว่าจะเจอสถานการณ์ที่ท้าทาย
จากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 โดย
ปัจจุบันมูลค่ามาร์เก็ตแคปรวมของกลุ่มบริษัทมี
กว่า 106,822 ล้านบาท คาดจะเติบโตไปกว่านี้ไม่
น้อยกว่า 3 เท่า

ส�ำหรับการลงทุนในครั้งนี้จะเป็นการลงทุนในหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ออกผ่านการเสนอขายให้ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering: "RO")
และการเสนอขายให้บุคคลในวงจ�ำกัด (Private
Placement: "PP") จาก JMART SINGER และ
JMT เพื่อใช้เพื่อเป็นเงินอัดฉีดกระตุ้นการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดของกลุ่ม JMART โดย SINGER
จะได้รับเงินจาก PP และ RO จ�ำนวนทั้งสิ้น 1.06
หมื่นล้านบาท เพื่อขยายฐานการเติบโตของ
พอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถ
นอกจากนี้เงินดังกล่าวจะน�ำไปใช้ส�ำหรับการจ่าย
คืนหุ้นกู้ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย โดยในปี
2565 SINGER ตั้งเป้าที่จะเพิ่มพอร์ตสินเชื่อเป็น
1.5 หมื่นล้านบาท ด้าน JMT ประกาศเพิ่มทุนแบบ
RO ระดมทุนกว่า 1.0 หมื่นล้านบาท โดย JMT
แถมแจกวอแรนท์ส�ำหรับผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เพื่อ
เพิ่มฐานทุนในการขยายการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
เพิ่มเติม ผลักดันเป็นเบอร์ 1 บริษัทบริหารหนี้ด้อย
คุณภาพในประเทศ

นอกจากธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตยิ่งขึ้นแล้ว การ
เพิ่มทุนครั้งนี้จะเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน
ของกลุ่ม JMART ด้วยต้นทุนการเงินที่ลดลงของ
SINGER และ JMT จะสะท้อนกลับมาที่ JMART
ในแง่ของก�ำไรที่โดดเด่น โดย JMART ตั้งเป้าภาพ
รวมก�ำไรเติบโตไม่น้อยกว่า 50% ต่อปี ต่อไปอีก 3
ปีข้างหน้า ซึ่งยังไม่นับรวมการผนึกพันธมิตรต่อย
อดธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมร่วมกับ VGI และ U City
ภายในเครือข่าย 3M ของกลุ่ม BTS"

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จ�ำกัด
(มหาชน) (JMART)
บริษัทโฮลดิ้งคอมพานีที่ลงทุนในบริษัทอื่นที่มี

นายกวิน กาญจนพาสน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮ
ลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม BTS
กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเข้าร่วมเป็น
พันธมิตรในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้
กลุ่ม MATCH ของเรา VGI และ U City ลงทุน
มูลค่ากว่า 1.75 หมื่นล้านบาทด้วยความตั้งใจร่วม
เป็นพันธมิตรในระยะยาว เพื่อช่วยสร้างมูลค่า
ทางธุรกิจร่วมกัน เราพร้อมต่อยอดธุรกิจภาย
ใต้เครือข่าย 3M ที่เรามีอยู่ ความสามารถด้าน
ฟินเทคที่เข็มแข็งของ JMART ร่วมกับการรวม
ระบบกระจายสินค้าและสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศ
นอกจากนี้เราได้วางแผนที่จะรวมเทคโนโลยี

ทางการเงินและ Crypto Digital Token เพื่อ
ใช้ภายในเครือข่ายของกลุ่ม BTS ซึ่งจะสร้าง
ประสบการณ์ใหม่และความสะดวกสบายให้แก่
ฐานลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น"
อย่างไรก็ดี แผนการ Synergy ร่วมกันในช่วงต่อ
จากนี้ คาดว่าจะได้เห็นการขยายฐานลูกค้า การ
ขยายผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของ JMART
ร่วมกันไปสู่สินค้าส�ำหรับผู้บริโภค การประกัน
ภัย รวมไปถึงเทคโนโลยีและการให้บริการ O2O
โซลูชั่นส์ ของ VGI ผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อ
โฆษณา ธุรกิจบริการช�ำระเงิน และธุรกิจโลจิสติ
กส์
ในแง่ของผลิตภัณฑ์ Jaymart Mobile จะ
สามารถน�ำเสนอสินค้าเทคโนโลยีต่างๆ ผ่าน
แพลตฟอร์มของ VGI ที่มีความแข็งแกร่ง และเพิ่ม
จุดให้บริการ (Service Point) บนสถานีรถไฟฟ้า
รวมถึงการใช้เครือข่ายสื่อโฆษณา และการขนส่ง
สินค้าผ่านบริษัทในกลุ่ม VGI ขณะที่ VGI สามารถ
ขยายช่องทางการจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ของ Fanslink ผ่านพื้นที่ค้าปลีกของกลุ่ม JMART
มากยิ่งขึ้นในแง่ของช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
SINGER ถือเป็นเบอร์หนึ่งในการเข้าถึงลูกค้า
ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ โดย
ในปัจจุบันมีหน้าร้านที่แบ่งออกเป็นสาขาและแฟ
รนไชส์กว่า 2,000 แห่ง นอกจากช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายผ่านร้านขายสินค้าเทคโนโลยีอย่าง
Jaymart Mobile ยังมีบริษัทในเครือที่คอยเป็น
ตัวแทนของเครือข่ายในการกระจายสินค้าเพื่อ
ให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย โดยหากผสาน
กับ Kerry จะเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสใน
การต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ในเครือ JMART ได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้นทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
Blockchain รวมทั้งการศึกษาด้านดิจิทัลโทเคน
เป็นโอกาสในการน�ำโทเคน JFin มาใช้ภายในเครือ
ข่ายของกลุ่ม BTS จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเติมเต็ม
อีโคซิสเต็มของ JMART ให้สมบูรณ์ ส�ำหรับการ
ท�ำธุรกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้งานแทนเงินสด
ซึ่งจะช่วยสร้างอีโคซิสเต็มทางธุรกิจที่ครบวงจร
พร้อมผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งหมดนี้
จะเป็นจิ๊กซอว์ตัวส�ำคัญที่จะเชื่อมต่อฐานข้อมูล
ที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ปรับปรุงบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในทุกรูป
แบบ

ข่่าวบจ.
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KUN ปรัับเกมรุุก ชูู 3 กลยุุทธ์์ “KEY SUCCESS”
� ปีีหลัังลุุยผุุด 2 โปรเจกต์์ใหม่่
ฝ่่าโควิิด ครึ่่ง
บมจ.วิิลล่่า คุุณาลััย (KUN) วางแผนเชิิงรุุกชููหััวใจหลัักปรัับยุุทธ์์ศาสตร์์ ชูู 3
“KEY SUCCESS” ขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความสำำ�เร็็จฝ่่าวิิกฤติิโควิิด-19 พร้้อมเตรีียมผุุด
โครงการใหม่่ ครึ่่�งปีีหลััง 2 โปรเจกต์์ ส่่งซิิกในปีี 64 ธุุรกิิจเติิบโตก้้าวกระโดด ทั้้�งเป้้ายอด
ขาย (Presale) เป้้าหมายรายได้้ ส่่อแววทุุบสถิิติิสููงสุุดใหม่่ (นิิวไฮ)ต่่อเนื่่�อง
นางประวีีรััตน์์ เทวอัักษร

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท วิิลล่่า
คุุณาลััย จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ KUN
เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 จนส่งผลกระทบต่อภาพ
รวมเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ภาคบริโภคเกิด
การชะลอตัว ท�ำให้แต่ละองค์กรต้องเร่งปรับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อปรับตัวให้สอดรับกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่ง KUN ได้
วางแผนเชิงรุกชูหัวใจหลักปรับยุทธ์ศาสตร์โดย
การดึง 3 KEY SUCCESS หลักในการพาองค์
กรฝ่ากวิกฤตโควิด จนประสบความส�ำเร็จ ทั้งนี้
บริษัทฯมุ่งเน้น 1).หลักความสามารถในการ
ปรับตัว (ADAPTIBILITY) ซึ่งบริษัทฯได้มีความ
ยืดหยุ่น โดยปรับรูปแบบในการบริหารองค์
เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2).หลักความแม่นย�ำในการตัดสิน (DECISION
ACCURACY) โดยบริษัทฯมองหาโอกาสและ
จังหวะการลงทุน (พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส)
ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นโอกาสของกลุ่มผู้บริโภคที่มี
ความต้องการที่อยู่อาศัยที่ความคุ้มค่าทั้งพื้นที่
ภายในบ้าน และ ราคาที่เหมาะสม ซึ่งโครงการ
บ้านของคุณาลัยได้มีการปรับให้ทุกพื้นที่ภายใน
บ้านตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างลงตัว
และ 3.หลักการจัดสรรด้านทรัพยากรให้เหมาะ
สม (RESOURCE ALLOCATION) โดยบริษัทฯ
เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
บริหารทรัพยากรอื่นๆให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการด�ำเนินงาน รวมถึงการ
บริหารจัดการเครื่องมือทางการเงิน เพื่อขยาย
การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน
้
มากที่สุด

“บริษัทฯใช้เครื่องมือการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ โดยก�ำหนดวันรายชื่อผู้มีสิทธิในการ
รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date)
ในวันที่ 1ก.ย.นี้ โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XB
ในวันที่ 31 ส.ค.นี้ และก�ำหนดวันเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 27-30 ก.ย
. ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิ์จองซื้อหุ้นแปลง

สภาพดังกล่าวได้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ
เตรียมเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้
แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพตามสัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
ต่อ 1,000 หน่วยใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
(KUN-W1) ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการน�ำเครื่อง
มือทางการเงินมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ในวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้น”
ส�ำหรับภาพรวมธุรกิจในช่วงครึ่งหลังนั้น นาง
ประวีรัตน์ กล่าวว่า บริษัทฯมีแผนเปิดโครงการ
ใหม่ 2 โครงการ ภายใต้ชื่อ “คุณาลัย Daisy”
พื้นที่ 185 ยูนิต มูลค่าโครงการ 686 ล้าน
บาท จ�ำนวน 1 โครงการ โดยคาดว่าจะเปิดตัว
โครงการภายในไตรมาส 4/2564 นอกจากนี้
บริษัทฯเตรียมเปิดตัวโครงการในทิศที่3 ตั้งอยู่
ในทิศใต้ โซนพระราม 2 ภายใต้โครงการ “คุณา
ลัย นาวาร่า” พื้นที่ 431 ยูนิต มูลค่าโครงการ
2,780 ล้านบาท จ�ำนวน 1 โครงการ ซึ่งคาด
จะสามารถเปิดขายได้ภายในไตรมาส 1/2565
โดยโครงการใหม่ทั้ง 2 โครงการ บริษัทฯคาด
ว่าจะสร้างการรับรู้รายได้ในปี 2-3 จากนี้
“บริษัทฯเดินหน้ากระจายความเสี่ยงในการ
รับรู้รายได้ จากโซนอื่นๆที่ไม่ใช่นนนทบุรี
บางบัวทอง เพียงอย่างเดียว โดยในปี 2564
บริษท
ั ฯตัง
้ เป้าหมายจะมีรายได้จากจากโซนอืน
่
16 % ของรายได้รวม จากปีก่อนที่มีสัดส่วน
14% โดยปัจจุบันบริษัทฯมีการรับรู้รายได้จาก
โครงการโซนทิศตะวันออก ได้แก่ คุณาลัย
จอย ออน 314 จังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้น ดัง
นั้นในอนาคต หากโครงการ คุณาลัย นาวาร่า (
พระราม 2 ) ซึ่งเป็นทิศใต้ของกรุงเทพฯ แล้ว
เสร็จ จะส่งผล KUN จะกระจายความเสี่ยง
ของการรายได้เพิ่มมากขึ้น”
ส�ำหรับภาพรวมการเติบโตในปี 2564 บริษัทฯ
วางเป้าหมายไว้ 3 ด้าน คือ 1. ตั้งเป้ายอดขาย
(Presale) ไว้ที่ระดับ 1,500 ล้านบาท เติบโต

ขึ้นจากปีก่อนที่ท�ำได้ 1,410 ล้านบาท ซึ่งถือ
เป็นการท�ำสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ในครึ่งปี
หลัง จ�ำนวน 2 โครงการ โดยครึ่งปีแรกบริษัทฯ
ได้เปิดตัวโครงการ คุณาลัย PARCO มูลค่า
485 ล้านบาท แบบ Soft opening ไปแล้ว
ซึ่งได้กระแสการตอบรับที่ดี และ 3. บริษัทฯ
ได้วางเป้าหมายรายได้จะเติบโตที่ระดับ 10
-15% ซึ่งจะเป็นการเติบโตท�ำนิวไฮ จากการรับ
รู้ Backlog มูลค่า 380 ล้านบาท ซึ่งจะทยอย
รับรู้รายได้ภายในช่วงครึ่งหลังของปี 2564
ทั้งหมด
โดยโครงการที่จะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง
ครึ่งปีหลังประกอบด้วย 6 โครงการ ได้แก่ 1
.โครงการ คุณาลัย Courtyard , 2.โครงการ
คุณาลัย Joy, 3.โครงการ คุณาลัย Preem, 4.
โครงการ คุณาลัย Begins 2, 5.โครงการ คุณา
ลัย Parco และ 6.โครงการ คุณาลัย Joy on
314
อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยัง
ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า บริษัทฯยังมีนโยบายรักษา
อัตราก�ำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ให้อยู่ใน
ระดับ 15% โดยการมุ่งดูแลและบริหารจัดการ
ต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษามาร์
จิ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้เพื่อให้
มาร์จิ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัทฯ
จึงเน้นให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสินค้าเป็น
หลัก ซึ่งในโซนบางบัวทอง
ถือเป็นโซนที่เป็นเรือธง (Flagship) ของ KUN
เพราะมีสินค้าครบทุกแบบที่บริษัทได้มีการ
พัฒนามา และมีกลุ่มลูกค้าหลักอยู่ในโซนดัง
กล่าวด้วย และเพื่อเป็นการตอบโจทย์ในการ
พัฒนาสินค้ามากขึ้น
บริษัทฯจึงได้เพิ่มนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การพัฒนาสินค้า ทั้งการจัดพื้นที่ภายในบ้าน
และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสง
อาทิตย์บนหลังคาอาคาร (Solar Rooftop)
ภายในโครงการบ้านจัดสรรของคุณาลัย เพื่อ
ช่วยลดภาระให้กับลูกค้า

ข่่าวบจ.
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RBF เซ็็นสััญญา “อิิชิิตััน” นำำ�ทััพเปิิดตลาดเครื่่�องดื่่�ม CBD
ปิิดบิ๊๊�กดิิลกััญชงยัักษ์์ใหญ่่
� ยาวข้้ามปีี
ยิ้้�มกว้้างรัับคำำ�สั่่�งซื้้อ
“RBF” ปิิดบิ๊๊�กดิิล เครื่่�องดื่่�ม CBD ยัักษ์์ใหญ่่ เซ็็นสััญญา (Sign Contract) “อิิชิิตััน” ผู้้�นำำ�เครื่่�อง
ดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ นำำ�ทัพ
ั เปิิดตลาดเครื่่�องดื่่�ม CBD ยิ้้�มกว้้างรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อข้้ามปีี ขยายฐานลููกค้้าราย
ใหญ่่ต่่อเนื่่�องอย่่างเหนืือชั้้�น ด้้วยประสบการณ์์ตรงในธุุรกิิจสกััดสารกว่่า 35 ปีี ด้้าน ICHI พร้้อม
เดิินหน้้าเปิิดไลน์์สิินค้้าเครื่่�องดื่่�ม CBD ในเครืือ และ รัับผลิิตแบบ OEM ให้้รายย่่อย รุุกนำำ�สิินค้้า
ส่่งออก สร้้างรายได้้เข้้าประเทศ สนัับสนุุนเกษตรไทยเต็็มกำำ�ลััง
นายสุุรนาถ กิิตติิรััตนเดช ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบััญชีีและการเงิิน
บริิษััท อาร์์ แอนด์์ บีี ฟู้้�ด ซััพพลาย
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ RBF
เปิดเผยว่า จากภาพรวมของเทรนด์กัญ
ชงที่มาแรงในปัจจุบัน หลังจากรัฐบาล
ประกาศปลดล็อค “กัญชง” ให้สามารถ
ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ หลายธุรกิจให้ความ
สนใจ และมองเห็นโอกาสที่จะเปิดตัวสิน
ค้าใหม่ๆที่ใช้สารCBD และ THC ในกัญชง
มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าในตลาดทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่บริษัทฯท�ำธุรกิจ
โรงสกัดกว่า 35 ปี รวมถึงในฐานะที่เป็น
ผู้รับใบอนุญาตปลูก, ใบอนุญาตโรงสกัด
CBD -THC , ใบอนุญาตผลิต จ�ำหน่าย
ส่งออก สารสกัดจากกัญชง ที่ถูกต้อง
ตามกฏหมาย รายแรกและรายเดียวใน

ปัจจุบัน มีความพร้อมในการรับค�ำสั่งซื้อ
จากลูกค้าที่ต้องการใช้สารสกัด CBDTHC ในกัญชาต่อเนื่อง โดยขณะนี้มีลูกค้า
หลายรายสั่งจองค�ำสั่งซื้อ(Order) สาร
สกัด CBD-THC เข้ามาอีกมากมาย ทั้ง
กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค และอาหาร
เสริม
ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่ที่บริษัทฯได้มีการ
เซ็นสัญญา เพื่อจ�ำหน่ายผลผลิตจากโรง
สกัดกัญชงไปแล้ว คือ บริษัทเครือโอสถ
สภา (OSP) ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค ราย
ใหญ่ ที่ได้ออเดอร์ใช้น�้ำมันเมล็ดกัญชง
(Hemp Seed Oil) ผลิตสินค้าในกลุ่ม
เพื่อความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย
(Personal care)
ล่าสุดบริษัทฯได้มีการเซ็นสัญญารับค�ำสั่ง
ซื้อสารสกัด CBD ในกัญชงกับลูกค้าราย
ใหญ่เพิ่มอีก 1 ราย คือ บริษัท อิชิตันกรุ๊ป
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ผู้น�ำเครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพ เจ้าตลาดชาเขียว ซึ่งเป็นค�ำ
สั่งซื้อระยาวข้ามปี เพื่อน�ำสารสกัด CBD
ในกัญชงมาผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูง
ราคาจับต้องได้ จ�ำหน่ายออกสู่ตลาดใน
ประเทศ และต่างประเทศ
นายตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
ICHI กล่าวว่า วันนี้บริษัทฯ พร้อมแล้วที่
จะก้าวเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่ม CBD หลังได้
ท�ำการเซ็นสัญญาร่วมกับ RBF
เพื่อน�ำสารสกัด CBD ในกัญชงมาผลิต
เป็นสินค้าใหม่ พร้อมต่อยอดธุรกิจเครื่อง
ดื่มของอิชิตันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งยังเตรียมเปิดไลน์การผลิตในรูปแบบ
รับจ้างผลิต หรือ OEM ให้รายย่อยเพิ่ม
เติม สร้างรายได้เข้าประเทศและสนับสนุน
เกษตรไทยอย่างเต็มก�ำลัง

การเงิิน

MAGAZINE HOONINSIDE

FETCO เผยดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุนในอีีก 3 เดืือน
� 124.3%
� ะดัับ 144.37 ปรัับตััวเพิ่่� มขึ้้น
อยู่่�ที่่ร
จากเกณฑ์์ซบเซาเดืือนก่่อนมาอยู่่�ในเกณฑ์์ “ร้้อนแรง”
นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร ประธานกรรมการสภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย เปิิดเผยดััชนีีความเชื่่�อมั่่�น
นัักลงทุุน (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำำ�รวจในเดืือนสิิงหาคม 2564 พบว่่า“
ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีีก 3 เดืือนข้้างหน้้า
อยู่่�ที่่�ระดัับ 144.37 ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น 124.3% จากเกณฑ์์ซบเซาเดืือนก่่อนมาอยู่่�ในเกณฑ์์
“ร้อนแรง” นักลงทุนคาดหวังแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัย
หนุนมากที่สุด รองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศและเงินทุนไหลเข้า ส�ำหรับปัจจัย
ที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจุบัน
รองลงมาคือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ และความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor
Confidence Index) ส�ำรวจในเดือนสิงหาคม
2564 ได้ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้
 ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3
เดือนข้างหน้า (พฤศจิกายน 2564) อยู่ในเกณฑ์ “
ร้อนแรง” (ช่วงค่าดัชนี 120-159) ปรับตัวเพิ่มขึ้น
124.3% จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 144.37
 ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคลและกลุ่มนัก
ลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ใน
ระดับ “ร้อนแรง” ส่วนนักลงทุนกลุ่มบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่างประทศปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ “ร้อนแรงอย่างมาก”
 หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด หมวดธนาคาร
(BANK)
 หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวด
แฟชั่น (FASHION)
 ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด
คือ แผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์
Covid-19
 ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด
คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอก
ปัจจุบัน
“ผลส�ำรวจ ณ เดือนสิงหาคม 2564 รายกลุ่มนัก
ลงทุน พบว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนบุคคลปรับ
เพิ่ม 95% อยู่ที่ระดับ 127.96 กลุ่มบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ปรับเพิ่ม233% อยู่ที่ระดับ 166.67
กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับเพิ่ม 130%
อยู่ที่ระดับ 133.33 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ
ปรับเพิ่ม 140% อยู่ระดับ 160.00
ในช่วงแรกของเดือนสิงหาคม 2564 SET Index
ปรับตัวลงมากกว่าตลาดอื่นในภูมิภาคและในโลก
จากจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 สายพันธ์เดลต้า
ในประเทศที่เพิ่มขึ้นสูงกว่า 20,000 คนต่อวัน และ
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 200 คนต่อวัน ในขณะที่
การกระจายวัคซีนยังล่าช้าและไม่ทั่วถึง รวมถึง
ผลจากมาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่ง
กระทบต่อการบริโภคภาคเอกชนในประเทศ และ
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศส่งผลให้ SET

index แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง 1,521.721,553.18 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนสิงหาคม
SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุ 1,600 จุดได้เป็น
ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน จากการที่ได้รับข่าวดีซึ่ง
ช่วยหนุนตลาด อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก Covid-19 ความชัดเจนจากภาค
รัฐในการผ่อนคลาย Lockdown และการที่ FED
ประกาศว่าอาจจะเริ่มลดอัตราการเข้าซื้อสินทรัพย์
(QE Taper) ในปีนี้ แต่จะยังไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ย ส่ง
ผลให้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดทุนไทยเป็น
เดือนแรกในรอบปี 2021 โดย SET index ณ สิ้น
เดือนสิงหาคม 2564 ปิดที่ 1,638.75 จุด ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 7.68% จากเดือนก่อนหน้า
ในส่วนของปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่
การประชุม FED รอบเดือนกันยายน ซึ่งหากFED
มีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย อาจเป็นแรงกดดัน
ต่อตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงผลการประชุมธนาคาร
กลางหลัก อาทิ ECB, BOJ และ BOE ที่คาดว่าจะ
คงนโยบายดอกเบี้ยตามเดิม สถานการณ์ความขัด
แย้งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในอัฟกานิสถาน
ที่อาจบานปลาย ในขณะที่ปัจจัยในประเทศที่น่า
ติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ Covid-19 ภายหลัง
การผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งต้องเฝ้า
ระวังความเสี่ยงของสถานการณ์แพร่ระบาดที่
อาจกลับมารุนแรงขึ้นอีกหลังคลาย Lockdown
แผนการน�ำเข้าวัคซีนทางเลือกโดยเฉพาะวัคซีน
mRNA ที่มีแนวโน้มจะน�ำเข้ามาได้เร็วขึ้น ผล
การประชุมกรรมการนโยบายการเงินว่าจะยังคง
นโยบายดอกเบี้ยตามเดิมหรือไม่ การอภิปรายไม่
ไว้วางใจรัฐมนตรี การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประ
มาณฯ ประจ�ำปี 2565 และการพิจารณาร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจเพิ่มความร้อนแรงของความ
ขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Expectation Index) เดือนกันยายน 2564
ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดที่คง
มุมมองเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว ว่า กนง. จะรักษา
อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ในการประชุม
เดือนกันยายนนี้ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นไตรมาส 3 มีแนวโน้มไม่
เปลี่ยนแปลงจากการส�ำรวจเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64
ในขณะที่อายุ 10 ปี มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดย
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวนมากขึ้นที่คาดการณ์
ว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมี

โอกาสสูงที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดคิวอีภายในปี
นี้ท�ำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูง
ขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบกับพันธบัตรรัฐบาลไทยด้วย
นอกจากนี้หากสถานการณ์โควิดในประเทศดีขึ้น
จากอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น จะท�ำให้สินทรัพย์
เสี่ยงอย่างหุ้นมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นส่งผลให้
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลมีความน่า
สนใจน้อยลงท�ำให้อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้
จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Expectation Index) เดือนกันยายน 2564 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
• ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุม กนง. รอบเดือนกันยายนนี้อยู่ที่ระดับ 47
ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วและยังอยู่ในเกณฑ์
“ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุม
มองของตลาดที่คาดว่าการประชุม กนง. ในเดือน
กันยายนนี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจาก ธปท. ได้ท�ำการกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้และ
ธุรกิจต่างๆเช่น สินเชื่อฟื้นฟู และพักทรัพย์พักหนี้
ประกอบกับรัฐบาลได้ผ่อนคลาย lockdown ท�ำให้
ธุรกิจต่างๆเริ่มทยอยกลับมาด�ำเนินการได้ ความ
จ�ำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจึง
ลดลง อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์โควิดแย่ลง
ธปท. อาจปรับลดดอกเบี้ยนโยบายได้อีก
• ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปี ณ สิ้นไตรมาส 3 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ “
ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” ในขณะที่อายุ 10
ปี ปรับตัวขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ “เพิ่มขึ้น (Increase)”
โดยทั้ง 2 ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นจากครั้งที่แล้วจากการ
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวนมากขึ้นคาดการณ์
ว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับตัวสูงขึ้น อย่างไร
ก็ตามมีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนคาดว่าอัตรา
ผลตอบแทนอาจปรับลดลง สะท้อนมุมมองของ
ตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี น่าจะ
ไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับ 0.69% ณ วันที่ท�ำการ
ส�ำรวจ (23 ส.ค. 64) ในขณะที่อายุ 10 ปี มีแนว
โน้มปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 1.56% ณ วันที่ท�ำการ
ส�ำรวจ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการคาดการณ์ ได้แก่
อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้ ทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยโลก รวมถึง เศรษฐกิจในประเทศ
เป็นหลัก
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ศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทย
อ่่านประเด็็นเศรษฐกิิจจากสถานะแบงก์์ไทย
สถานการณ์์การระบาดของไวรััสโควิิด-19 ที่่�กิินระยะเวลาเกืือบสองปีี สะท้้อนภาพหลายอย่่างที่่�
ทำำ�ให้้ฝ่่ายต่่างๆ ต้้องกลัับมาขบคิิด ทั้้�งภาพผลกระทบจากเฉพาะเหตุุการณ์์โควิิดเอง รวมถึึงภาพ
ปััญหาที่่�สะสมไว้้เดิิมในแต่่ละหน่่วยเศรษฐกิิจที่่�โควิิดขยายปััญหาให้้ใหญ่่ขึ้้�น จนทำำ�ให้้การลุุกเดิิน
หลัังจากนี้้�จะต้้องแก้้ทั้้�งโจทย์์เฉพาะหน้้า และโจทย์์ระยะกลางถึึงยาว เพื่่�อให้้สามารถก้้าวได้้อย่่าง
มั่่�นคงและแข่่งขัันได้้ในสนามแข่่งขัันที่่�จะไม่่มีีวัันกลัับไปเหมืือนเดิิม
หากย้อนกลับมามองธุรกิจธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นแว่น
ขยายที่มองย้อนกลับไปยังมิติของปัญหาลูกค้านั้น พบหลาย
ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
สถานการณ์ก�ำไรสุทธิของระบบแบงก์ของไทยปัจจุบัน บาง
ส่วนมาจากรายได้ดอกเบี้ยค้างรับตามสิทธิ์ ขณะที่แบงก์ไทย
มีสถานะทางการเงินด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และมีแนว
โน้มฟื้นตัวช้ากว่า
• แม้ภาพรวมธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ (ธนาคารพาณิชย์ที่
จดทะเบียนในไทยและสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ) ใน
ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 จะรายงานก�ำไรสุทธิเฉลี่ยสูงกว่า
5 หมื่นล้านบาทต่อไตรมาส แต่ส่วนหนึ่งมาจากการรับรู้ราย
ได้ดอกเบี้ยตามสิทธิ์ ภายใต้มาตรฐานบัญชี TFRS9 ที่ไม่ได้มี
เม็ดเงินจริงเข้ามา โดยเฉพาะจากหนี้ที่เข้ามาตรการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยมาตรการพักหนี้ หรือมีปัญหาให้
ไม่สามารถช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานบัญชีใหม่ดังกล่าวที่ใช้มาตั้งแต่ปี
2563 นั้น ลูกหนี้ที่เผชิญปัญหาโควิดและขอรับความช่วย
เหลือทางการเงินข้างต้น ธนาคารจะยังบันทึกบัญชีด้วย
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวตาม ‘สิทธิ์ที่พึงได้รับ’ ซึ่ง
เกณฑ์นี้ ผนวกกับการปรับวิธีตัดช�ำระหนี้แบบแนวนอนที่
ธปท.ประกาศเมื่อเดือนตุลาคม 2563 (บังคับใช้กรกฎาคม
2564 โดยตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอด
ค้างช�ำระที่เก่าที่สุดก่อน แล้วค่อยตัดยอดที่ค้างช�ำระล�ำดับ
ถัดมา) ท�ำให้ดอกเบี้ยค้างรับของธนาคารจึงสูงกว่าตัวเลข
ดอกเบี้ยค้างรับตามวิธีคิดแบบเดิม ขณะที่ ปัจจุบัน เมื่อ
มีการปรับโครงสร้างหนี้ส�ำหรับลูกหนี้และมีมาตรการพัก
ช�ำระหนี้ ธนาคารจะเรียกเก็บหนี้ได้ในช่วงท้ายสัญญา นั่น
หมายความว่า ระหว่างทาง ธนาคารจะถือดอกเบี้ยค้างรับ
ไว้ โดยที่ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าลูกหนี้จะจ่ายช�ำระได้จริงหรือ
ไม่และมากน้อยเพียงใด เพียงแต่ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้
ธนาคารสามารถพิจารณาความเสี่ยงเครดิตของลูกหนี้และ
ตั้งส�ำรองหนี้ฯเพิ่มขึ้นได้ อันเป็นผลให้ที่ผ่านมา ระดับการตั้ง
ส�ำรองของระบบธนาคารพาณิชย์จึงยังสูงกว่าช่วงก่อนเกิด
โควิด-19
ในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ท�ำการประเมินผลจากการ
เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีมาเป็น TFRS9 ในปี 2563 และ
การรับรู้ดอกเบี้ยตามสิทธิ์จากหนี้ที่เข้ามาตรการให้ความช่วย
เหลือทางการเงินอันมีผลเพิ่มดอกเบี้ยค้างรับ (หักการตั้งส�ำ
รองฯ สะสมที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนโควิดในปี 2562) อาจมี
สัดส่วนไม่เกิน 10% ของก�ำไรสุทธิ บนสมมติฐานว่า อัตราผล
ตอบแทนเฉลี่ยของพอร์ตสินเชื่อที่เข้ามาตรการให้ความช่วย
เหลือทางการเงินก�ำหนดไว้ที่ประมาณ 3%
• การลดลงของหนี้ที่เข้ามาตรการความช่วยเหลือทางการ
เงินที่ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลต่อดอกเบี้ยค้างรับ
และการรับรู้ดอกเบี้ยรับตามสิทธิ์ โดยแม้มาตรฐานบัญชี
สากลนี้บังคับใช้กับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ เช่นกัน อาทิ
มาเลเซีย และสิงคโปร์ แต่ความแตกต่างที่อาจท�ำให้ธนาคาร
ไทยเสียเปรียบ คือ สัดส่วนลูกค้าเข้ามาตรการให้ความช่วย
เหลือทางการเงินที่สูงกว่าและลดลงช้ากว่า โดย ณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 15.4% เทียบกับของสิงคโปร์ที่ 3% (
ม.ค.64) และมาเลเซียที่ 15% (ก.พ.64) ตามล�ำดับ

• ปัญหาที่ปรากฎขึ้นกับลูกหนี้ ยังกระทบต่อหนี้ด้อยคุณภาพ
ของระบบธนาคารพาณิชย์ให้ด้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเช่นสิงคโปร์และมาเลเซีย ขณะที่ความสามารถในการ
ท�ำก�ำไรที่วัดผ่านอัตราก�ำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มี
ระดับต�่ำกว่าประเทศเหล่านั้น เนื่องจากความกังวลต่อปัญหา
คุณภาพหนี้ท�ำให้ยังต้องคงภาระการตั้งส�ำรองหนี้ฯ ในระดับ
สูง เป็นส�ำคัญ

ดั้งเดิมต้องปรับเป้าหมายและวิธีการท�ำธุรกิจใหม่ รวมถึงฉีก
บริการด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มและหาจุดขายที่แตกต่างจาก
เดิม เป็นต้น ซึ่งกระแส Disruption ในรูปแบบต่างๆ ข้างต้น
นี้ จะกระทบมากต่อธุรกิจเอสเอ็มอี

• ด้วยสถานการณ์โควิดที่ท�ำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้า
ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจึงง่วนอยู่กับกิจกรรมช่วยเหลือ
ลูกค้าและดูแลประเด็นคุณภาพหนี้ที่เกี่ยวข้อง จึงส่งผลตาม
มาให้ระบบธนาคารพาณิชย์คงเห็นทิศทางผลประกอบการ
ที่ฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นเช่นกัน โดยการเห็นตัวเลขที่กลับ
สู่ระดับก่อนโควิด คงยากจะเกิดขึ้นภายใน 1-2 ปีนี้ ขณะ
ที่ ฝั่งสิงคโปร์ และสหรัฐฯ น่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวของผล
ประกอบการที่กลับสู่ระดับก่อนโควิดแล้วในปี 2564 ดังนั้น
การสะสมก�ำไรและเงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์
ก็เป็นไปเพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังอยู่
ในระดับสูง ซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่า
ปัญหาโควิดจะจบจริงหรือไม่และเมื่อใด

ขณะที่ พอร์ตของระบบธนาคารไทย เทน�้ำหนักไปที่ธุรกิจเอส
เอ็มอีในสัดส่วนที่สูงขึ้นหลังวิกฤตปี 2540 เพื่อลดการกระจุก
ตัวของพอร์ตลูกค้ารายใหญ่ โดยมีสัดส่วนสินเชื่อเอสเอ็มอี
เพิ่มขึ้นไปเกือบ 50% ในปี 2548 ก่อนที่จะทยอยลงลงมาอยู่
ที่ 35.6% ในไตรมาส 1/2562 (ส่วนตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 มี
การเปลี่ยนนิยามขนาดธุรกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม จึง
กระทบสัดส่วนของพอร์ตเอสเอ็มอีให้ลดลงค่อนข้างมาก)
สุดท้ายแล้ว จึงท�ำให้สถานะของระบบธนาคารไทยได้รับผลก
ระทบจากปัญหาขีดความสามารถทางการแข่งขันของลูกค้า
ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามไปด้วย

• แรงกดดันต่อภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว
กระทบให้อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (Price to Book
Ratio) อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสะท้อนนัย
ต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรในเชิงเปรียบเทียบที่ยังด้อย
กว่า จึงส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับประเทศ
เพื่อนบ้านตามไปด้วย
ราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับต�่ำกว่าประเทศ
เพื่อนบ้าน
หมายเหตุ: ค�ำนวณจากข้อมูลของธนาคารขนาดใหญ่
จากภาพแบงก์...ย�้ำปัญหาลูกค้าและเศรษฐกิจไทยในหลาย
ด้านที่ต้องกลับมาจัดการอย่างจริงจังหลังโควิด

ทั้งผลประกอบการระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยที่คงจะฟื้น
ตัวช้า ปัญหาคุณภาพหนี้ รวมถึงพอร์ตหนี้ที่เข้ามาตรการรับ
ความช่วยเหลือทางการเงินที่ลดลงช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน
นั้น เป็นกระจกสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจไทยหลายด้าน ดังนี้
• โครงสร้างเศรษฐกิจที่มีธุรกิจที่เผชิญผลกระทบหนักจาก
โควิดในสัดส่วนสูง อาทิ โรงแรมและที่พัก ขนส่ง ก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ ค้าส่งค้าปลีก ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 33.1%
ต่อจีดีพี (ปี 2562) อันเป็นธุรกิจภาคบริการส�ำคัญที่ขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ท�ำให้ฝั่งธนาคารพาณิชย์ ก็
มีสินเชื่อในธุรกิจดังกล่าวในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน โดยมีสัดส่วน
ถึง 49.0% ของสินเชื่อธุรกิจทั้งหมด (ไม่รวมกิจการด้านการ
เงิน) ในปี 2562 แม้ว่าจะทยอยลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 48.1%
ณ สิ้นไตรมาส 2/2564 ขณะที่ หากเจาะเฉพาะธุรกิจเอสเอ็
มอีใน 5 หมวดนี้ จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาที่ 60.5% ณ สิ้นปี
2562 และ 64.0% ณ สิ้นไตรมาส 2/2564
• ปัญหาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ที่
ท�ำให้หลายธุรกิจมีปัญหาอยู่ก่อนแล้ว ถูกซ�้ำเติมด้วยโควิด
ในปี 2563 ยกตัวอย่างธุรกิจในภาคบริการ เผชิญบริบทที่
ท้าทายอยู่แล้วและจะท้าทายเพิ่มขึ้นจากพฤติกรรมลูกค้าทั้ง
ในแนะนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันจากดิจิทัล
แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ประกอบการ

พอร์ตสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทย จ�ำแนกตามกลุ่มลูกค้า

• ครัวเรือนมีสถานะทางการเงินที่ด้อยลงอีกหลังโควิด จาก
1) ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 2) การฟื้นตัวในตลาด
แรงงานมีแนวโน้มล่าช้า เพราะนอกจากการฟื้นตัวของธุรกิจ
จะไม่เท่ากันแล้ว ก็ยังมีประเด็นด้านทักษะแรงงานที่ต้องใช้
เวลาในการฟื้นฟูหลังจากเผชิญปัญหาว่างงาน หรือท�ำงาน
ต�่ำระดับมาหลายปี โดยเฉพาะในภาคบริการ 3) รูปแบบการ
จ้างงานที่จะเปลี่ยนไปสู่การเป็นลูกจ้างประจ�ำลดลง หรือมี
สวัสดิการส่วนเพิ่มที่ลดลง เพื่อลดภาระต้นทุนของภาคธุรกิจ
4) แนวโน้มความต้องการแรงงานลดลง หลังธุรกิจมีการใช้
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดจากพอร์ตสินเชื่อ
ระบบธนาคารพาณิชย์ ลูกค้ารายย่อยมีสัดส่วน 39.9% ของ
สินเชื่อทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 2/2564
โดยสรุปแล้ว มองไปข้างหน้า แม้ว่าระบบธนาคารพาณิชย์จะ
มีการฟื้นตัวของผลการด�ำเนินงานหรือปัญหาคุณภาพหนี้ที่
คงจะล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านท่ามกลางความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์โควิดในรอบนี้ที่ยังมีอยู่ แต่โจทย์ที่ส�ำคัญ
และน่ากังวลมากกว่า จะเป็นความอยู่รอดของธุรกิจและ
ครัวเรือนที่ต้องฝ่าฟันปัญหาด้านรายได้ ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน รวมไปถึงหนี้สินที่เพิ่มขึ้นภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป ประกอบกับยัง
ต้องเร่งหาค�ำตอบว่า ไทยจะอาศัยจุดแข็งของธุรกิจใดในการ
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศท่ามกลางข้อจ�ำกัดด้าน
เทคโนโลยีที่ไทยเก่งแต่เป็นเทคโนโลยีในโลกเก่า เพราะจะ
หมายความถึงความยั่งยืนของทิศทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ครัว
เรือน ตลอดจนธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไทยในระยะยาว
ขณะที่ ในระหว่างนี้ ฝั่งธนาคารพาณิชย์ก็คงแก้ปัญหาและ
เร่งปรับตัวเฉพาะหน้าเพื่อหาวิธียืนยันรายได้ทางเลือกของ
ลูกค้า การหาลูกค้าศักยภาพ (ที่มีจ�ำนวนน้อยลง) การลด
ต้นทุนในมิติต่างๆ รวมถึงการหาโอกาสจากโมเดลธุรกิจ
ใหม่ๆ ที่มากไปกว่าโลกการเงินแบบเดิม ซึ่งแม้จะช่วยเพิ่ม
การเข้าถึงบริการทางการเงินให้ลูกค้าได้กว้างและหลาก
หลายขึ้นกว่าเดิม และพอจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจประคอง
การเติบโตไว้ได้ แต่คงไม่สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นการ
เติบโตที่ยั่งยืนได้ หากไม่ได้มีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
หลังจากโควิดจบอย่างจริงจัง

การเงิิน
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วิิจััยกรุุงศรีี ชี้้�เศรษฐกิิจเสี่่�ยงหดตััวในไตรมาส 3
ผลกระทบจากการระบาดระลอกสามของไวรััสสายพัั นธุ์์�เดลต้้า
ด้้านธปท.เร่่งช่่วยเหลืือลููกหนี้้� SMEs และรายย่่อย
วิิจััยกรุุงศรีีรายงานว่่า การใช้้จ่่ายในประเทศและการผลิิตภาคอุุตสาหกรรมเดืือนกรกฎาคมได้้รัับผลก
ระทบมากขึ้้�นจากการระบาดของ COVID-19 ที่่�รุุนแรง โดยดััชนีีการบริิโภคภาคเอกชนเดืือนกรกฎาคม
ลดลงมากจากเดืือนก่่อน (-5.3% MoM sa) ตามกำำ�ลัังซื้�อ
้ ที่่�อ่่อนแอลง กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจที่่�ถููก
จำำ�กััดจากมาตรการควบคุุมการระบาดที่่�เข้้มงวดขึ้้�น รายได้้และความเชื่่�อมั่่�นผู้้�บริิโภคลดลง ด้้านดััชนีี
การลงทุุนภาคเอกชนลดลงจากเดืือนก่่อนเช่่นกััน (-3.8%) โดยลดลงทั้้�งในหมวดเครื่่�องจัักรและ
อุุปกรณ์์ และหมวดก่่อสร้้าง สอดคล้้องกัับอุุปสงค์์ที่่�ซบเซาและความเชื่่�อมั่่�นของภาคธุุรกิิจที่่�อ่่อนแอ

ระบาดในพื้้�นที่่�ก่่อสร้้างที่่�เข้้มงวดขึ้้�น ขณะ
ที่่�ภาคส่่งออกยัังเติิบโตได้้แต่่มีอั
ี ัตราที่่�
ชะลอลง เนื่่�องจากการแพร่่ระบาดที่่�
รุุนแรงขึ้้�นในบางประเทศคู่่�ค้้าทำำ�ให้้ความ
ต้้องการสิินค้้าลดลง สำำ�หรัับดััชนีีผลผลิิต
ภาคอุุตสาหกรรมลดลงมากจากเดืือน
ก่่อน (-5.1%)
เนื่องจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ
อ่อนแอลง กอปรกับการแพร่ระบาด
ในบางโรงงานท�ำให้ต้องหยุดการผลิต
ชั่วคราว ส่วนภาคท่องเที่ยว แม้เริ่ม
เปิดโครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ในเดือน
กรกฎาคมแต่ยังมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพียง 18,056 คน ซึ่งต�่ำกว่า
ระดับปกติอยู่มาก
วิจัยกรุงศรีประเมินเศรษฐกิจในไตรมาส
3 ของปีนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะกลับมา
ติดลบจากไตรมาสก่อน ซึ่งจะนับเป็นการ
ติดลบครั้งแรกตั้งแต่ไตรมาส 2 ปีที่แล้ว
จากการระบาดที่รุนแรงของ COVID-19
จากไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ กระจาย
รวดเร็วตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและ
ลากยาวกว่าคาด ท�ำให้ต้นเดือนสิงหาคม
ทางการประกาศขยายมาตรการควบคุม
การระบาดที่เข้มงวดเพิ่มเป็น 29 จังหวัด
พื้นที่สีแดงเข้ม
ทั้งนี้ จากการประเมินผลกระทบจาก
วิกฤต COVID-19 หากไม่มีมาตรการรัฐ
เพิ่มเติม คาดว่าธุรกิจราว 27.6% ของ
จ�ำนวนธุรกิจทั้งหมด จะประสบปัญหา

สภาพคล่อง จนน�ำไปสู่ความเสี่ยงของ
การเลิกกิจการ ท�ำให้แรงงาน 9.3 ล้าน
คนมีความเสี่ยงที่จะถูกเลิกจ้างหรือลด
เงินเดือน ล่าสุดแม้ทางการจะได้เริ่ม
ปรับมาตรการควบคุมการระบาดในบาง
กิจการ/กิจกรรมกลับมาด�ำเนินการได้
บ้างภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดมีผลตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา แต่โดยภาพ
รวมแล้วยังต้องอยู่ภายใต้พื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวดอยู่ จึงคาดว่ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในหลายภาคธุรกิจและการ
จ้างงานยังคงซบเซาแม้อาจเห็นการฟื้น
ตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงที่เหลือ
ของปีก็ตาม
ธปท.ปรับมาตรการทางการเงินเพิ่ม
เติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ สะท้อนการ
มุ่งเน้นใช้นโยบายการเงินที่ตรงกลุ่ม
เป้าหมายเป็นส�ำคัญ ล่าสุดธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท).ร่วมกับสมาคม
ธนาคารไทยชี้แจงมาตรการสนับสนุนการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อ
บรรเทาผลกระทบให้กับลูกหนี้ได้มากขึ้น
ในสถานการณ์ที่การระบาดยังคงยืดเยื้อ
โดยมาตรการเพิ่มเติมประกอบด้วย
(i) มาตรการรักษาสภาพคล่องและเติม
เงินใหม่ให้กับลูกหนี้ SMEs และรายย่อย
อาทิ การปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟู
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงสิน
เชื่อได้มากขึ้น รวมถึงการผ่อนปรนหลัก
เกณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยเป็นการ

ชั่วคราว ในส่วนของบัตรเครดิต และสิน
เชื่อส่วนบุคคล

(ii) มาตรการแก้ไขหนี้เดิมอย่างยั่งยืน
โดยผ่อนคลายหลักเกณฑ์การจัดชั้นและ
การกันเงินส�ำรองเพื่อสนับสนุนให้สถาบัน
การเงินมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างหนี้
ระยะยาวที่เหมาะสมแก่ลูกหนี้แต่ละราย
เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน
ผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19 ที่รุนแรงและมาตรการ
ควบคุมการระบาดที่เข้มงวด เป็นผล
ให้เศรษฐกิจซบเซาลงมาก กระทบต่อ
ภาคธุรกิจและครัวเรือนไทยในวงกว้าง
ซึ่งจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการ
ค้าและข้อมูลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือนพบว่า ธุรกิจใน
29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม มีทั้งหมด
615,813 ราย (คิดเป็น 76.6% ของ
จ�ำนวนธุรกิจทั้งหมด)
และสร้างรายได้ประมาณ 93% ของราย
ได้รวมทั้งประเทศ ส่วนด้านแรงงานใน
29 จังหวัดนั้น มีประมาณ 18 ล้านคน
โดยเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง
8.8 ล้านคน (24% ของแรงงานทั้งหมด
) ทั้งนี้ มาตรการทางการเงินที่เพิ่มเติม
ดังกล่าวคาดว่าจะสามารถช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของลูกหนีโ้ ดยเฉพาะกลุม
่
ที่เปราะบาง นอกจากนี้ ยังสะท้อนการ
ด�ำเนินนโยบายการเงินของทางการที่เน้น
การแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจงสอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

การเงิิน
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ศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทย ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในช่่วงที่่�เหลืือของปีี 2564

ยัังมีีความเปราะบางสููง
แนวโน้้มตลาดที่่�อยู่่�อาศััยในช่่วงที่่�เหลืือของปีี 2564 ยัังมีีปััจจััยท้้าทายและความเปราะบางสููง แม้้
ในช่่วงครึ่่�งปีีแรก ผลประกอบการด้้านรายได้้จากการขายที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�ประกอบการหลายรายจะ
สามารถพลิิกกลัับมาเป็็นบวกได้้ แต่่ยัังเป็็นระดัับที่่�ต่ำ�ำ� กว่่าศัักยภาพ และแม้้สถานการณ์์โควิิดจะเริ่่�มมีี
สััญญาณที่่�นิ่่�งขึ้้�นจากจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อใหม่่รายวัันที่่�เริ่่�มลดลง แต่่ผลของโควิิดระลอกนี้้�ที่่�รุุนแรงและยืืด
เยื้้�อ กระทบกิิจกรรมเศรษฐกิิจเป็็นวงกว้้างมากขึ้้�น ทำำ�ให้้การฟื้้�นตััวของภาคธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์ที่่
์ �อยู่่�
อาศััยคงต้้องใช้้ระยะเวลาที่่�นานขึ้้�นกว่่าจะกลัับสู่่�ระดัับก่่อนเกิิดวิิกฤติิการระบาดของโควิิด
• ตลาดที่อยู่อาศัยช่วงครึ่งแรกของปี 2564 การ
เปิดตัวโครงการใหม่ยังลดลงต่อเนื่อง ขณะที่ยอด
ขายกลับเพิ่มขึ้น ผลจากแคมเปญการตลาดและ
โปรโมชั่นที่เข้มข้นของผู้ประกอบการในการเร่ง
ระบายที่อยู่อาศัยรอขาย
นับจากต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่
ชะลอการเปิดโครงการใหม่ เนื่องจากสภาวะ
ตลาดที่ไม่เอื้อและจ�ำนวนที่อยู่อาศัยรอขายสะสม
ยังทรงตัวระดับสูง ท�ำให้ผู้ประกอบการต้องปรับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะของตลาด
ซึ่งจากข้อมูลของ เอเจนซี ฟอร์เรียลเอสเตท
แอฟแฟร์ส พบว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564
การเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลมีจ�ำนวน 25,257 หน่วย ลดลง 15.9%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการเปิด
โครงการคอนโดมิเนียมใหม่ปรับลดลงอย่างมาก
เนื่องจากจ�ำนวนหน่วยรอขายสะสมสูง กอปรกับ
ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์มาให้ความส�ำคัญกับ
ตลาดแนวราบ เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีความต้องการ
ซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ระยะเวลาการก่อสร้างที่สั้น
และสามารถจัดการบริหารความเสี่ยงได้ง่าย
อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มสภาพ
คล่องให้กับธุรกิจ ผู้ประกอบการยังคงท�ำ
แคมเปญการตลาด น�ำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ
อย่างหนัก เพื่อจูงใจลูกค้า เช่น การปรับลดราคา
แคมเปญอยู่ฟรี อัตราดอกเบี้ยพิเศษและของ
สมนาคุณ ซึ่งนับเป็นจังหวะที่ดีส�ำหรับผู้ที่มีความ
พร้อมในการซื้อที่อยู่อาศัย จึงช่วยผลักดันให้ยอด
ขายกลับมาเพิ่มขึ้น แม้จะต�่ำกว่าก่อนการระบาด
ของโควิดก็ตาม จากข้อมูลของ เอเจนซี ฟอร์เรี
ยลเอสเตท แอฟแฟร์ส สะท้อนให้เห็นว่า ในช่วง
ครึ่งแรกของปี 2564 การจองซื้อที่อยู่อาศัยใหม่
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพิ่มขึ้นถึง 37.7%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน หรือมีจ�ำนวน
38,174 หน่วย ซึ่งจ�ำนวนที่อยู่อาศัยที่ขายได้
ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จรอขายและ
โครงการที่เปิดตัวไปในปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งมีสัดส่วน
84% ขณะที่จ�ำนวนหน่วยที่ขายได้ในส่วนที่เป็น
โครงการใหม่เปิดปีนี้ มีสัดส่วนประมาณ 16%
ของจ�ำนวนหน่วยที่ขายได้ทั้งหมด

และจากการที่ผู้ประกอบการชะลอการเปิด
โครงการ และสามารถระบายที่อยู่อาศัยรอขาย
ออกไปได้ระดับหนึ่ง ท�ำให้จ�ำนวนที่อยู่อาศัย
สะสมรอขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลใน
ช่วงครึ่งปีแรกนี้ ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.14 แสน
หน่วย ลดลง 5.7% จาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งนับ
เป็นสัญญาณที่ดีต่อตลาด
• ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงที่เหลือของปี
2564 ยังมีความเปราะบางสูงจากปัจจัยท้าทาย
ที่หลากหลาย ท�ำให้การลงทุนโครงการที่อยู่อาศัย
อาจลดลงต�่ำสุดในรอบ 18 ปี
แม้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เครื่องชี้กิจกรรมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยบางตัวสะท้อนภาพ
บวก อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะตลาดที่อยู่อาศัย
ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ที่มีปัจจัยหนุนเบาบาง
อย่างมาตรการลดค่าธรรมเนียมการท�ำธุรกรรม
อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย เช่น การลดค่าโอน
กรรมสิทธิ์และค่าจดจ�ำนองที่อยู่อาศัยส�ำหรับ
ที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2564 (ซึ่งมีโอกาสที่ทางการจะ
พิจารณาต่ออายุมาตรการฯ ออกไป เพื่อช่วยแบ่ง
เบาภาระรายจ่ายของประชาชนในการซื้อที่อยู่
อาศัย) ขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยยังมีโจทย์ส�ำคัญ
รออยู่ข้างหน้า โดยเฉพาะผลกระทบจากการ
ระบาดของโควิดที่รุนแรงและยืดเยื้อ อาทิ
การระบาดของโควิดที่ยาวนานกระทบความ
มั่นคงทางอาชีพการงาน รายได้และเงินออมของ
ครัวเรือนลดลง ส่งผลกระทบต่อความต้องการ
ซื้อที่อยู่อาศัยยังชะลอตัว ขณะที่ทิศทางการจ้าง
งานใหม่ของภาคเอกชนยังมีความเปราะบาง
กระทบต่อการมีงานท�ำและก�ำลังซื้อของผู้บริโภค
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยเริ่มท�ำงานและนักศึกษาจบ
ใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญของตลาดที่อยู่
อาศัยที่จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก
โจทย์เฉพาะทางธุรกิจจากจ�ำนวนที่อยู่อาศัย
รอขายสะสมระดับสูงในตลาด (จ�ำนวนที่อยู่
อาศัยรอขายสะสมกว่า 2 แสนหน่วย ด้วยภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว การระบายสินค้าอาจจะใช้
เวลากว่า 3 ปี) ซึ่งสร้างข้อจ�ำกัดในการลงทุน

โดยผู้ประกอบการบางรายที่มีจ�ำนวนที่อยู่อาศัย
รอขายสูงต้องเร่งระบายสินค้า ในอีกด้านหนึ่ง
กลุ่มที่มีสต็อกที่อยู่อาศัยเหลือน้อยจ�ำเป็นต้อง
เปิดโครงการใหม่เพื่อสร้างรายได้ ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบการต้องบริหารจัดการความเสี่ยงจาก
การยกเลิกการจองหรือผู้ซื้อไม่ผ่านการอนุมัติ
การกู้จากสถาบันการเงินซึ่งจะกลับมาเป็นยอด
สะสมรอขายในตลาด ท�ำให้การเปิดโครงการที่
อยู่อาศัยใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ น่าจะยังเป็น
ไปอย่างระมัดระวัง และทั้งปี 2564 นี้ จ�ำนวนที่
อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
น่าจะมีจ�ำนวนประมาณ 4.1-4.8 หมื่นหน่วย ซึ่ง
เป็นจ�ำนวนต�่ำสุดในรอบ 18 ปี (ผู้ประกอบการ
บางรายที่มีแผนจะเปิดโครงการในปีนี้อาจจะ
ชะลอหรือเลื่อนการเปิดโครงการในปีหน้าเมื่อ
สถานการณ์โควิด-19ดีขึ้น)
ผู้ประกอบการบางรายต้องเผชิญกับภาระต้นทุน
ทางการเงินที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการระดมทุน
ในตลาดทุน ซึ่งในช่วงปี 2563-2564 ต้นทุน
ทางการเงินของผู้ประกอบการในการระดมทุน
จากตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับใน
ช่วงก่อนวิกฤติการระบาดของโควิด และไปข้าง
หน้า ต้นทุนทางการเงินยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
ความต้องการใช้สภาพคล่องในระบบการเงิน
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปี
2564 นี้ ยังมีหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะทยอยครบ
ก�ำหนดในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย
อีกประมาณกว่า 4 หมื่นล้านบาท และอีกกว่า 1
แสนล้านบาท ที่จะทยอยครบก�ำหนดในปี 2565
และท้ายสุดนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งใน
และต่างประเทศที่ยังไม่คลี่คลาย ท�ำให้ธุรกิจยัง
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน ขณะที่การ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่รุนแรงท่ามกลาง
ตลาดที่มีอุปสงค์จ�ำกัด ซึ่งผู้ประกอบการที่มี
ความพร้อมด้านการตลาด มีสินค้าที่หลากหลาย
และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวทางธุรกิจได้
เร็วน่าจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
ไปกับสภาวะตลาด ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับ
ประมาณการเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่
อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งปี 2564
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ก.ล.ต. มีีมติิเสนอแนะต่่อรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง
พิิ จารณาเพิิ กถอนใบอนุุญาต Huobi
� ขายสิินทรััพย์์ดิจิ
จากการเป็็นศููนย์์ซื้้อ
ิ ิทััล
คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีีมติิเสนอแนะต่่อรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงการคลััง เพื่่�อพิิจารณาเพิิกถอนการ
อนุุญาตการประกอบธุุรกิิจของบริิษััท หั่่�วปี้้� (ประเทศไทย) จำำ�กััด (Huobi) ซึ่่�งปััจจุุบัันเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น
บริิษััท ดีีเอสแด็็ค (ประเทศไทย) จำำ�กััด โดยในระหว่่างนี้้� คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีีมติิสั่่�งการให้้ Huobi
ระงัับการให้้บริิการเป็็นศููนย์์ซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลชั่่�วคราวต่่อไปจนกว่่าจะถููกเพิิกถอนการอนุุญาต
ประกอบธุุรกิิจ และในระหว่่างที่่�ถููกระงัับการให้้บริิการดัังกล่่าว Huobi ต้้องดำำ�เนิินการคืืนทรััพย์สิ
์ ิน
ทั้้�งหมดให้้แก่่ลููกค้้าภายใน 3 เดืือนนัับจากวัันที่่�คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีีมติิสั่่�งการ

สืืบเนื่่�องจากการที่่�สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ได้้เข้้าตรวจ
สอบ Huobi ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบธุุรกิิจ
ศููนย์์ซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิทั
ิ ัล (digital
asset exchange) ระหว่่างเดืือน
กุุมภาพัันธ์์ 2564 ถึึงเดืือนมีีนาคม
2564 และพบว่่า Huobi มีีโครงสร้้าง
การบริิหารจััดการ และระบบงาน
บกพร่่องและไม่่เพีียงพอที่่�จะทำำ�ให้้การ
ประกอบธุุรกิิจเป็็นไปตามประกาศและ
กฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2564 จึงได้มีมติสั่งการตามมาตรา
35 วรรคหนึ่งแห่งพระราชก�ำหนดการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ
. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) ให้
Huobi แก้ไขระบบงาน และต่อมา
Huobi ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะ
เวลาที่ก�ำหนด คณะกรรมการ ก.ล.ต
. ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวัน
ที่ 1 เมษายน 2564 จึงได้มีมติสั่งการ
ตามมาตรา 35 วรรคสองแห่ง พ.ร.ก.
สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ให้ Huobi ระงับการ
ให้บริการชั่วคราวและแก้ไขประเด็นข้อ
บกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ให้แล้ว
เสร็จภายในก�ำหนด รวมทั้งสั่งการให้
Huobi คืนทรัพย์สินตามความประสงค์

ของลูกค้า ซึ่ง Huobi ได้ขอขยายระยะ
เวลามาอย่างต่อเนื่อง
และคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้
ขยายระยะเวลาการแก้ไขให้ตาม
ที่ Huobi ร้องขอมาจนถึงวันที่ 31
สิงหาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบก�ำหนด
Huobi ยังไม่สามารถแก้ไขประเด็นข้อ
บกพร่องของระบบงานต่าง ๆ ได้แล้ว
เสร็จ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุม
ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2564 พิจารณาแล้วเห็นว่า Huobi
ไม่แก้ไขระบบงานข้างต้นให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามการ
สั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แม้
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ขยายระยะ
เวลาการแก้ไขให้หลายครั้งตามที่
Huobi ร้องขอ รวมระยะเวลาในการ
แก้ไขทั้งสิ้น 5 เดือน 12 วัน โดยระบบ
งานที่ Huobiไม่สามารถแก้ไขได้ เป็น
ระบบงานที่ส�ำคัญต่อการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ ระบบซื้อขาย ระบบการ
เก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ Huobi แจ้ง
ว่าได้เจรจาจัดหาระบบงานใหม่ และขอ
ขยายระยะเวลาแก้ไขออกไปอีก แต่ไม่
พบข้อเท็จจริงที่แสดงได้ว่า Huobi จะ

สามารถแก้ไขระบบงานและบุคลากร
ให้มีความพร้อมและเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาที่
ขอมาเพิ่มเติม
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติอาศัย
อ�ำนาจตามความในมาตรา 35 วรรค
สามแห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ และ
ข้อ 7 แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การอนุญาตการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลของ Huobi และคณะกรรมการ
ก.ล.ต. อาศัยอ�ำนาจตามความใน
มาตรา 35 วรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สิน
ทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งให้ Huobi ระงับการ
ให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัลต่อไป โดยในระหว่างถูกระงับ
การให้บริการดังกล่าว Huobi ต้อง
ด�ำเนินการคืนทรัพย์สินแก่ลูกค้าหรือ
ซื้อคืนทรัพย์สินของลูกค้าภายใน 3
เดือนนับจากวันที่2 กันยายน 2564
ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการ
ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่มารับทรัพย์สินคืน
ภายในก�ำหนด ให้ Huobi จัดให้มีการ
ฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย
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แบงก์์ชาติิ-สมาคมธนาคารไทย
� ามมาตรการ
เร่่งช่่วยเหลืือลููกหนี้้ต
� ีผลบัังคัับใช้้แล้้ว
เพิ่่� มเติิมที่่มี
ตามที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย (ธปท.) ได้้ประกาศมาตรการเพิ่�ม
่ เติิมเมื่่�อวัันที่่� 20
สิิงหาคม 2564 สนัับสนุุน การช่่วยเหลืือลููกหนี้้�ที่่�ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด 19 ได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน เพื่่�อช่่วยบรรเทาผลกระทบให้้กัับลููกหนี้้�ได้้มากขึ้้�น
ในสถานการณ์์ที่่�ยัังต้้องเผชิิญกัับภาวะการ
ระบาดของโควิิด-19 โดยมาตรการเพิ่่�มเติิมดััง
กล่่าวประกอบด้้วยการรัักษาสภาพคล่่องและ
เติิมเงิินใหม่่ให้้กัับลููกหนี้้� SMEs และลููกหนี้้�ราย
ย่่อย รวมถึึงมาตรการสนัับสนุุนการแก้้ไขหนี้้�
เดิิมอย่่างยั่่�งยืืน มีีผลบัังคัับใช้้แล้้ว ตั้้�งแต่่วัันที่่�
3 กัันยายน 2564
มาตรการรักษาสภาพคล่องและเติมเงินใหม่ให้
กับลูกหนี้ SMEs และรายย่อย เพื่อให้สามารถ
หล่อเลี้ยงธุรกิจและเพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต
ได้แก่
1) การปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟู
ส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยืดเยื้อกว่า
คาดและยังมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อช่วยให้
บางกลุ่มที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู มี
โอกาสได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น ได้แก่
(1.1) ขยายวงเงินสินเชื่อให้แก่ SMEs ที่เดิมมี
วงเงินสินเชื่อเดิมต�่ำ หรือไม่มีวงเงินกับสถาบัน
การเงิน เพราะใช้เงินทุนส่วนตัวหรือรายได้
ของบริษัทในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก
(1.2) เพิ่มการค�้ำประกันและปรับลดค่า
ธรรมเนียมการค�้ำประกันให้กับลูกหนี้กลุ่ม
เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น micro-SMEs และภาค
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะภาค
ท่องเที่ยวและภาคบริการ เพื่อเอื้อให้สถาบัน
การเงินปล่อยสินเชื่อแก่ลูกหนี้กลุ่มเปราะบาง
ได้มากขึ้น
ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถยื่นค�ำขอสินเชื่อ
ฟื้นฟูมายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564
2) การผ่อนปรนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อลูก
หนี้รายย่อยเป็นการชั่วคราว ในส่วนของบัตร
เครดิต สินเชื่อ ส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ
และสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เพื่อลดภาระการ
จ่ายช�ำระหนี้ ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องให้กับ
ลูกหนี้ที่มีความสามารถในการช�ำระหนี้ได้ ซึ่งมี
ผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 จนถึงสิ้นปี
2565 โดย
(2.1) ขยายเพดานวงเงินเป็น 2 เท่าของเงิน

เดือน ส�ำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคล กรณีผู้มีรายได้ ต�่ำกว่า 30,000 บาท
นอกจากนี้ ส�ำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้กู้
สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่จ�ำกัดจ�ำนวนผู้ให้
บริการ
(2.2) คงอัตราการผ่อนช�ำระขั้นต�่ำบัตรเครดิต
ทีถ
่ ก
ู ปรับลดลงในช่วงการแพร่ระบาดก่อนหน้า
เหลือร้อยละ 5 ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2565 และ
(2.3) ขยายเพดานวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
ดิจิทัลจากรายละไม่เกิน 20,000 บาท เป็น
40,000 บาท และขยายระยะเวลาการช�ำระ
คืนจากไม่เกิน 6 เดือน เป็น 12 เดือน
มาตรการแก้ไขหนี้เดิมอย่างยั่งยืน เพื่อให้
สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระ
ทบด้วยการปรับโครงสร้างหนี้แบบระยะยาว
อย่างตรงจุดและเหมาะสมกับปัญหาของลูก
หนี้แต่ละราย โดยก�ำหนดการจ่ายหนี้
ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงมากของลูกหนี้
และทยอยจ่ายเพิ่มขึ้นเมื่อรายได้เริ่มกลับมา
รวมทั้งต้องเร่งช่วยลูกหนี้ ให้ได้จ�ำนวนมาก
และเร็ว โดย ธปท. ได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์
การจัดชั้นและการกันเงินส�ำรองที่เกี่ยวข้อง
ตามความเข้มข้นของความช่วยเหลือ เพื่อ
สนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ข้างต้น ซึ่งจะ
มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564
นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้าน
เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน ธปท. กล่าว
ว่า "มาตรการแก้ไขหนี้เดิม และเพิ่มสภาพ
คล่องให้กับลูกหนี้ SMEs และรายย่อย ถูก
ปรับให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและ
สถานการณ์ที่ยืดเยื้อ เพื่อช่วยลูกหนี้ที่ยังได้รับ
ผลกระทบหนักให้สามารถบริหารจัดการสภาพ
คล่องผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ และต้องค�ำนึงถึง
ความเป็นธรรมของทั้งกับลูกหนี้และเจ้าหนี้
โดยไม่สร้างแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสม (moral
hazard) เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถช่วย
เหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจริงก็
ควรได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่าง
กันไปตามสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ทั้งนี้
ธปท. จะร่วมกับสมาคมธนาคารไทยในการ
เร่งรัดและติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด"
นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคาร
ไทย กล่าวว่า "ธนาคารสมาชิกพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งรายย่อยและ SMEs ตาม
มาตรการเพิ่มเติมของ ธปท. ทั้งในเรื่องของ
การเพิ่มสภาพคล่องหรือแนวทางการช่วย
เหลือโดยการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยให้
ลูกหนี้สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้อย่าง
ยั่งยืน ขณะนี้เมื่อทางสถาบันการเงินรับทราบ
รายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ที่ ธปท.
ประกาศออกมาแล้ว สถาบันการเงินแต่ละ
แห่งจะจัดท�ำทางเลือกการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้แต่ละกลุ่ม (Product program) ให้
สอดคล้องกับปัญหาและสถานะของลูกหนี้
และติดตามดูแลช่วยเหลือลูกหนี้อย่างใกล้
ชิด เพื่อให้ธนาคารยังเป็นกลไกส�ำคัญและมี
ก�ำลังไปช่วยลูกหนี้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง และสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ในระยะต่อไป ทั้งนี้
ธนาคารได้รีบเตรียมความพร้อมภายในรวมถึง
สื่อสารพนักงานสาขา ซึ่งทางลูกหนี้สามารถ
ติดต่อธนาคารเพื่อเริ่มเตรียมการเบื้องต้นก่อน
ขณะนี้ ทั้งแผนการจัดหาวัคซีนที่ครอบคลุม
ประชาชนมากขึ้น แนวโน้มตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่
ค่อย ๆ
ดีขึ้น แม้กระทั่งการส่งออกที่ได้อานิสงส์จาก
เศรษฐกิจโลก ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่มีผลต่อ
เศรษฐกิจไทยในช่วงต่อไปนี้ ก็หวังว่าการแก้
ปัญหาและช่วยเหลือลูกหนี้ในครั้งนี้จะท�ำให้
ลูกหนี้กลับมายืนและท�ำธุรกิจได้ต่อไป"
ธปท. และสมาคมธนาคารไทย มุ่งหวังว่า
มาตรการที่ปรับใหม่ จะท�ำให้ลูกหนี้ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างตรงจุด ทันการณ์ และได้ผล
จริงอย่างยั่งยืน สามารถรับมือกับความไม่
แน่นอนของสถานการณ์และผ่านวิกฤตครั้ง
นี้ไปได้ ดังนั้น ลูกหนี้ SMEs และรายย่อย ที่
ต้องการเพิ่มสภาพคล่องและแก้ไขหนี้เดิม
สามารถติดต่อผู้ให้บริการทางการเงินที่ใช้
บริการอยู่เพื่อรับความช่วยเหลือได้แล้ว และ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ
ผ่านผู้ให้บริการทางการเงินโดยตรง หรือศูนย์
คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร
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กกร. ปรัับประมาณการ ศก.ไทยปีี 64 อยู่่�ในกรอบ -0.5% ถึึง 1.0%
การส่่งออก ขยายตััว 12.0% ถึึง 14.0%
� � นตัั
จากเศรษฐกิิจโลกที่่ฟื้
้ วดีี
นายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เข้้าร่่วมการประชุุมคณะ
กรรมการร่่วมภาคเอกชน 3 สถาบััน (กกร.) ประจำำ�เดืือนกรกฎาคม 2564 โดยมีีนายผยง
ศรีีวณิิชประธานสมาคมธนาคารไทย เป็็นประธาน กกร. และนายสนั่่�น อัังอุุบลกุุล ประธาน
กรรมการหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทยเป็็นประธานร่่วมในการประชุุมทาง
ไกลผ่่านจอภาพ(Video Conference) โดยมีีการแถลงข่่าวในประเด็็นต่่อไปนี้้�

● สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ใน
ประเทศที่เริ่มดีขึ้น และแผนการจัดหาวัคซีน
ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในช่วง
ที่เหลือของปี สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด-19ในประเทศเริ่มมี
สัญญาณที่ดีขึ้นจนน�ำไปสู่การผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมโรคบางส่วนในเดือน ก.ย
. ทั้งนี้ หากสามารถเร่งจัดสรรและฉีดวัคซีน
ที่มีมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้
เศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มที่
ดีขึ้นกว่าเดิมขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่
1) Supply chain ของภาคการผลิตใน
Bubble & Seal
ต้องไม่หยุดชะงักจากการระบาดในกลุ่ม
แรงงาน และ 2) หากควบคุมการแพร่
ระบาดดีขึ้นมาก ภาครัฐจะสามารถเร่ง
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ โดย
เฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ทันHigh
Season ในช่วงปลายปี ซึ่งจะช่วยสร้าง
บรรยากาศการใช้จ่ายในประเทศให้คึกคัก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดกลับมาแย่ลง เศรษฐกิจไทยยังมี
ความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะ Recession
● เศรษฐกิจโลกยังขยายตัวต่อเนื่อง
ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด บาง
ประเทศมีการกลับมาบังคับใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์บ้าง แต่โดยส่วนใหญ่สามารถอยู่
กับโควิด-19 ได้ กิจกรรมการผลิตฟื้นตัว
ได้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Manufacturing
PMI) ที่ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวในระดับสูง
ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อภาคการส่งออกของ

ไทย
อย่างไรก็ตามต้องติดตาม 3 สถานการณ์
เศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิด ได้แก่ 1) ค่า
ระวางเรือที่ยังสูงต่อเนื่องซึ่งอาจท�ำให้
ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน
ในตลาดสหรัฐฯ2) การขาดแคลนชิปที่
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของหลายสินค้า
อุตสาหกรรม และ 3) เศรษฐกิจโลกที่
ผันผวนเพิ่มขึ้นจากแนวโน้มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินของสหรัฐฯ และการเมือง
ระหว่างประเทศ

● แผนการจัดหาวัคซีนและการฉีดที่มี
ประสิทธิภาพและไม่สับสน สามารถผลัก
ดันให้ประเทศไทยตั้งเป้าหมายการฟื้นตัว
เศรษฐกิจในปี 2565 ที่ท้าทายขึ้น หน่วย
งานภาครัฐประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปี
2565จะสามารถเติบโตได้ในช่วง 3-5% ซึ่ง
การเติบโตในระดับนี้ต�่ำเกินไป และท�ำให้
ระดับกิจกรรมเศรษฐกิจไทยในปีหน้ายังอยู่
ต�่ำกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ในปี 2562
ส่งผลให้ธุรกิจจ�ำนวนมากยังบอบช�้ำ ดังนั้น
เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจฟื้นตัวกลับมายืนได้
ด้วยตัวเองโดยเร็ว ภาครัฐควรก�ำหนดเป้า
หมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ท้าทายขึ้น
เป็น 6-8% ซึ่งเป็นไปได้ในภาวะที่คนไทย
กว่า50% ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว โดย
ภาครัฐจ�ำเป็นต้องใช้กระสุนทางการคลัง
จากการเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะต่อจีดีพี

จาก 60% เป็น 70-80% ซึ่งจะท�ำให้มีเงิน
เข้ามาเพิ่มเติมอีกราว 0.7-1.5 ล้านล้าน
บาทโดยเน้นสนับสนุนการจ้างงาน และใช้
ในมาตรการที่มี Multiplier กับเศรษฐกิจ
สูง อย่างมาตรการที่รัฐช่วยออกค่าใช้จ่าย
(co-payment)หรือมาตรการค�้ำประกันสิน
เชื่อที่สูงขึ้นและเทียบเคียงกับประเทศอื่น
เป็นต้น
● การช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
กลุ่ม SMEs ให้ฟื้นตัวสามารถประคับ
ประคองธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤติ ขณะนี้ ธปท
ได้ปรับเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟู โดยน�ำข้อเสนอ
แนะของภาคเอกชนมาใช้ปรับเกณฑ์ใน
รอบนี้ด้วย เพื่อให้เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบ
การ SMEs เข้าถึงสินเชื่อระยะถัดวงเงิน
150,000 ล้านบาทมากที่สุด โดยจะขยาย
วงเงินสินเชื่อลูกหนี้รายใหม่จากไม่เกิน 20
ล้านบาทเป็นไม่เกิน 50 ล้านบาท ส่วนลูก
หนี้เดิมที่มีวงเงินเดิม 30% ไม่ถึง 50 ล้าน
บาท สามารถขอได้สูงสุด 50 ล้านบาท
เพื่อเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอมากขึ้น
ต่อสถานการณ์ โควิด-19ที่ยาวกว่าที่คาด
การณ์ไว้
● ทางการได้ปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การค�้ำประกันของบสย. รวมถึงการปรับลด
ค่าธรรมเนียมการค�้ำประกันรวมส�ำหรับลูก
หนี้กลุ่มเปราะบาง โดยลดค่าธรรมเนียมการ
ค�้ำประกันในปีที่ 1-2 เพื่อลดภาระในช่วงที่
เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่
วันที่ 6 กันยายนนี้
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กกร. ปรัับประมาณการ ศก.ไทยปีี 64 อยู่่�ในกรอบ -0.5% ถึึง 1.0%
การส่่งออก ขยายตััว 12.0% ถึึง 14.0%
� � นตัั
จากเศรษฐกิิจโลกที่่ฟื้
้ วดีี

● ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน
มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับ
กิจการ ณ 23 สิงหาคม 2564 สินเชื่อฟื้นฟูอนุมัติ
แล้ว 95,436 ล้านบาท จากลูกหนี้ขอรับความ
ช่วยเหลือ31,162 ราย วงเงินเฉลี่ยรายละ 3.1
ล้านบาท เป็นลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินเดิมขนาด
5-50 ล้านบาท ร้อยละ 44.4 ใกล้เคียงกับลูกหนี้
SMEs ขนาดเล็กหรือ Micro SMEs ร้อยละ 42.4
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจกลุ่มการพาณิชย์ ร้อย
ละ 52.7 อุตสาหกรรมทางผลิต ร้อยละ 15.4 การ
บริการร้อยละ 11 และก่อสร้างร้อยละ 9.5 และ
ความช่วยเหลือภายใต้มาตรการพักทรัพย์พักหนี้
มีลูกหนี้เข้าร่วมโครงการแล้ว 74 ราย มีมูลค่า
สินทรัพย์ที่รับโอน 11,095.23 ล้านบาท

แห่งประเทศไทย ผลักดันโครงการ Digital
Supply Chain Platform และการสร้าง
มาตรฐาน E-invoicing ภายใต้โครงการใหญ่
“Digital Supply Chain Project” สอดประสาน
กับโครงการ Smart Financialinfrastructure
ที่ขับเคลื่อนโดยธปท. เพื่อสร้างระบบที่จะ
เชื่อมโยงภาคการค้าและภาคการเงิน ด้วยการ
ใช้ข้อมูลกิจกรรมการค้าจากคู่ค้ารายเล็ก ราย
กลาง รายใหญ่ บน Supply Chainและ ข้อมูล
E-invoicing มาสนับสนุนในการให้สินเชื่อส�ำหรับ
SMEs ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการในไตรมาส 4
ปีนี้ โดยที่ภาครัฐสามารถส่งเสริมมาตรการต่างๆ
ผ่าน Platform
นี้ได้ในอนาคต

● สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมมือกับสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม

● เนื่องจากในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่าน
มามีปัจจัยบวกที่ส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยจาก

แผนการจัดหาวัคซีนที่ครอบคลุมประชากรมาก
ขึ้น และแนวโน้มการติดเชื้อที่เริ่มผ่อนคลายไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น
ที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจ
ไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ -0.5% ถึง 1.0%
ในส่วนของการส่งออก กกร. คาดว่าจะขยายตัว
12.0% ถึง 14.0% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวดี
ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐให้การสนับสนุนภาคธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัคซีนให้แรงงานได้ทั่ว
ถึง และช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการท�ำ Rapid Test
ต่างๆ เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
อย่างทันท่วงที
ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ในกรอบ 1.0% ถึง
1.2%

ข้้อเสนอของ กกร.
● ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดหาและน�ำเข้ามาวัคซีน
มาอย่างต่อเนื่อง ประเด็นส�ำคัญคือ ต้องด�ำเนิน
การให้การฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมสื่อสารให้ชัดเจน ไม่ให้สับสน และโปร่งใส
ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน เห็นด้วยกับการคลายล็อกดาวน์ของ
รัฐบาล และไม่ควรมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์
อีกต่อไป เพราะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจค่อน
ข้างมาก แต่ควรใช้มาตรการ Bubble & Seal
ร่วมกับการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เชิง
รุก โดยใช้ศักยภาพของภาค เอกชนอย่างเต็มที่
ในทางที่เสริมและไม่แย่งกัน เพื่อให้การป้องกัน
โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
● รัฐบาลควรมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาก
ขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมาตรการ
ระยะสั้น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ
เช่น โครงการคนละครึ่ง 3,000-6,000 บาท
เพราะเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ ช้อปดีมีคืน (

ลดหย่อนภาษี) และกระตุ้นการท่องเที่ยว ส่วน
มาตรการระยะยาว มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง
และรักษาฐานการผลิต รับมือสงครามทางการ
ค้า (Trade war) ผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ๆ
(New s-Curve) โดยการลงทุนภาครัฐควรท�ำ
ต่อเนื่องทั้งการลงทุนโดยรัฐเอง และการลงทุน
แบบ PPP พร้อมสร้างบรรยากาศการลงทุน
และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะถัด
ไปอย่างเต็มศักยภาพ นอกจากนี้ รัฐควรเพิ่มงบ
ประมาณส�ำหรับการช่วยผู้ประกอบการ SMEs
ผ่านการเพิ่มสัดส่วนการค�้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งใน
ต่างประเทศมีสัดส่วนการค�้ำประกันที่ทางการ
สนับสนุนสูงถึง 80-100% ของยอดสินเชื่อ ขณะ
ที่ประเทศไทยมีสัดส่วนการค�้ำประกันเพียง 40%
● ขอให้ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายชุดตรวจ
antigen test kit ในการตรวจหาเชื้อในภาค
อุตสาหกรรม โดยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของ

ชุดตรวจ และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงช่วยเหลือใน
เรื่องของมาตรการการจ่ายภาษีเพื่อลดภาระของ
ผู้ประกอบการ
● กกร.ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือในส่วนปัญหาค่า
ระวางเรือที่มีราคาสูง โดยภาคเอกชนต้องการให้
มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม
● ทั้งนี้ กกร. มองว่าปัญหาห่วงโซ่อุปทานติดขัด
ในหลายอุตสาหกรรมส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ
และค่าขนส่งปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งหนึ่งในหัวใจ
ส�ำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัญหา
นี้ คือ เซมิคอนดักเตอร์ชิป (Semiconductor
chips) ที่ไม่สามารถผลิตได้ทันจนเกิดปัญหาการ
ขาดแคลนในหลายอุตสาหกรรม โดยขอให้รัฐบาล
ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่อง เซมิคอนดักเตอร์ชิป
(Semiconductor chips)
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กกพ. “ผ่่อนเกณฑ์์กองทุุนปีี 65”
� ภััยโควิิด ฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจฐานราก
หนุุนพื้้� นที่่สู้้�

กกพ. “ดีีเดย์์” มีีมติิผ่่อนเกณฑ์์กองทุุนพััฒนาพััฒนาไฟฟ้้า 97 (3) ประจำำ�
ปีีงบประมาณ 2565 เร่่งเดิินหน้้าสนัับสนุุนพื้้�นที่่�รัับมืือโควิิด-19 พร้้อม
เยีียวยาพื้้�นที่่�และฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ ผ่่านการอััดฉีีดเงิินกองทุุนฯ เพื่่�อกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจรอบพื้้�นที่่�โรงไฟฟ้้า
นายคมกฤช ตัันตระวาณิิชย์์ เลขาธิิการ
สำำ�นัักงาน กกพ. ในฐานะโฆษกคณะ
กรรมการกำำ�กัับกิิจการพลัังงาน

แพทย์ ครู ฯลฯ โดยวางกรอบวงเงินกองทุน
พัฒนาไฟฟ้า 97(3) ส�ำหรับโครงการลักษณะ
ดังกล่าว

กล่าวว่า คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ในการประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2564
เห็นความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและแก้
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (โควิด-19)จึงพิจารณาเห็นชอบ
ให้ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจัดท�ำข้อเสนอ
โครงการชุมชน

ในปีงบประมาณ 2565 เป็นวงเงิน 1,646
ล้านบาท โดยแต่ละกองทุนสามารถใช้เงินใน
โครงการลักษณะดังกล่าวได้ไม่เกินร้อยละ
50 ของกรอบงบประมาณที่ได้รับ แต่ไม่เกิน
200 ล้านบาทต่อกองทุน ทั้งนี้เงินกองทุนส่วน
ที่เหลือให้ปรับปรุงขั้นตอนการด�ำเนินงานการ
มีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด
-19 ในพื้นที่ โดยยังคงเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก
มิติ

โดยให้พื้นที่สามารถยกเว้นขั้นตอนการส�ำรวจ
ความต้องการของชุมชน และสามารถใช้เงิน
กองทุน 97(3) ในปีงบประมาณ 2565 ใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญหาด้าน
สาธารณสุขในโครงการป้องกันและควบคุม
โควิด (2) การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในโครงการจ้างงานใน
ท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและในโครงการ
เยียวยาและบรรเทาความเดือนร้อน (3) การ
จ้างงานแบบต่อเนื่องโดยจ้างบุคลากรวิชาชีพ
เช่น โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา
โครงการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ
และ (4) การให้ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องเพื่อ
สร้างบุคลากรในการพัฒนาชุมชนเช่น วิศวกร

“ปัจจุบันกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ จ�ำนวน 56 กองทุนกระจาย
ทั่วประเทศ มีการบริหารโดยคณะกรรมการ
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ (คพรฟ.) ซึ่ง
มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ที่มีความรู้ความสามารถร่วมเป็นกรรมการ
กกพ. มองกลไกกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเป็นกลไกที่ส�ำคัญ และ
มีประสิทธิภาพในการกระจายเม็ดเงินลงสู่
พื้นที่เศรษฐกิจฐานรากได้โดยตรง จึงเห็นว่า
ควรจะใช้บทบาทกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเข้ามา

ช่วยสนับสนุนในการรับมือโควิดและฟื้นฟู
เศรษฐกิจ การผ่อนปรนหลักเกณฑ์จะช่วย
ให้สามารถน�ำเงินไปใช้ในกิจกรรมที่จ�ำเป็นได้
อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหา
ของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง

ส�ำหรับปัญหาครูอัตราจ้างกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดล�ำปาง กกพ
. ไม่ได้นิ่งนอนใจอีกทั้งยังเร่งรัดให้แก้ปัญหา
ทางตัน โดยขณะนี้ก�ำหนดให้ คพรฟ. น�ำ
โครงการที่ผ่านการพิจารณาตามขั้นตอน
แล้วเสนอ กกพ. พิจารณาอนุมัติโดยตรง
ล่าสุด กกพ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2564 ได้พิจารณาอนุมัติโครงการ
ครูอัตราจ้างและโครงการจ้างบุคลากรด้าน
สาธารณสุข อ�ำเภอแม่เมาะ จ�ำนวน 91 อัตรา
รวมวงเงิน 16,604,400 บาท ภายใต้งบ
ประมาณปี 2564 พร้อมทั้งแต่งตั้งนาย
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ท�ำหน้าที่รักษา
การในต�ำแหน่งประธาน คพรฟ. ทดแทน
ต�ำแหน่งที่ว่างลงเพื่อขับเคลื่อนกลไกกองทุน
แม่เมาะให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของกองทุนให้เข้าสู่สภาวะปกติ” นายคม
กฤช กล่าว
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กููรููทิิสโก้้ คาด Q4/64 เคลื่่�อนไหวแบบเหมาะสม 1,595 - 1,643 จุุด/หุ้้�นเด่่น

เดืือน ก.ย.AEONTS, COM7, CPF, CRC,
HANA, SCB, SPA และ STEC
บล.ทิิสโก้้ชี้้�หุ้้�นไทยหมดรอบขาลง แต่่ก็็มีีโอกาสปรัับขึ้้�นได้้อีีกไม่่มาก
เพราะเศรษฐกิิจและผลกำำ�ไรบริิษััทจดทะเบีียนฟื้้�นช้้า คาดไตรมาส 4ระดัับ
เหมาะสมของหุ้้�นไทยอยู่่�ที่่�กรอบ 1,595 - 1,643 จุุด แนะซื้้�อกลุ่่�มหุ้้�นที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการทยอยเปิิดเมืือง (Re-opening) และได้้ประโยชน์์จาก
มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจจากภาครััฐ
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด (Mr. Apichat
Poobunjirdkul, Senior Strategist,TISCO
Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า สถานการณ์
ระบาดในประเทศเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นในช่วง
ปลายเดือนสิงหาคมทั้งยอดผู้ติดเชื้อใหม่และ
ยอดผู้เสียชีวิตรายวันที่ค่อยๆปรับตัวลดลง
ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านมี
จ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ปัญหาภาวะเตียง
ตึงตัวก็เริ่มคลี่คลายลงเช่นกัน ส่งผลให้รัฐเริ่ม
ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ระยะแรกในวัน
ที่ 1 กันยายนนี้และบล.ทิสโก้คาดว่าจะมีการ
ทยอยปลดล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ ตลอด
ช่วง 1 - 2 เดือนนี้ประกอบกับอัตราการฉีด
วัคซีนในเดือนสิงหาคมเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัย
ส�ำคัญ เฉลี่ยวันละ 4.52 แสนโดสเพิ่มขึ้นก้าว
กระโดดจากเดือนก่อนหน้าที่เฉลี่ยอยู่ที่ 2.50
แสนโดสพร้อมกับแผนการจัดหาวัคซีนมีความ
คืบหน้า โดยล่าสุด AstraZeneca ยืนยันจะ
เร่งส่งมอบวัคซีนให้ครบ 61 ล้านโดสในสิ้นปีนี้
ส่งผลให้ยอดการจัดหาวัคซีนทุกประเภทใน
สิ้นปีนี้รวมกันเกินกว่า120 ล้านโดส ครอบคลุม
ประชากรกว่า 60 ล้านคนแล้ว หากสามารถ
ด�ำเนินการได้ตามแผน คาดไทยจะสามารถ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ภายในสิ้นปีนี้ หนุนแนว
โน้มการเปิดประเทศตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป
นายอภิชาติกล่าวว่า แม้ความหวังสถานการณ์
ระบาดและแผนการจัดหาวัคซีนดีขึ้น จะช่วย
หนุนตลาดหุ้นไทยรอบนี้ดีดกลับขึ้นมาทะลุ
ระดับ 1,600 จุด ได้อีกครั้งจากกระแสเงิน
ทุนไหลกลับแต่ บล.ทิสโก้มองว่า ดัชนีหุ้นไทย
(SET Index) อาจไปได้ไม่ไกลหรือขาดความ
มั่นคง เพราะ 2 ปัจจัยพื้นฐานส�ำคัญที่มัก
ก�ำหนดแนวโน้ม SET Index คือ ตัวเลขการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ(Economic Growth)
และผลก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนไทย
(Earnings) ยังคงฟื้นตัวได้ช้า อิงจากสองแบบ
จ�ำลองของบล.ทิสโก้เกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่าง GDPและผลก�ำไรของบริษัทจดทะเบีย
นต่อ SET Index โดย บล.ทิสโก้ประเมินระดับ
SET Index ที่เหมาะสมส�ำหรับไตรมาส 4/
2564 อยู่ที่ 1,595 - 1,643 จุด ท�ำให้ Upside
ตลาดในปีนี้ยังค่อนข้างจ�ำกัด
“แม้ความหวังสถานการณ์ระบาดและ
แผนการจัดหาวัคซีนที่ดีขึ้นจะช่วยหนุนตลาด
หุ้นไทยรอบนี้สามารถปรับตัวขึ้นทะลุระดับ
1,600 จุด จากกระแสเงินทุนไหลกลับ แต่
บล.ทิสโก้มองว่า SET Indexอาจไปได้ไม่ไกล
หรือขาดความมั่นคง เพราะ 2 ปัจจัยพื้นฐาน
ส�ำคัญที่มักก�ำหนดแนวโน้ม SET Index คือ
ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลก�ำไร
ของบริษัทจดทะเบียนไทย ยังคงฟื้นตัวได้ช้า

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส 3/2564 ที่
ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาด
ขณะที่ไตรมาส 4/2564 จะขึ้นอยู่กับการ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
เป็นหลักโดย บล.ทิสโก้คาดการณ์ว่า GDP ปี
นี้จะเติบโตเพียง 0.6% ประมาณการก�ำไร
ของตลาดโดยรวม (SET EPS) ปีนี้ที่อยู่ที่
84.7 บาท ต่อหุ้น และปีหน้าที่ 95.5 บาทต่อ
หุ้นจึงท�ำให้ประเมินว่า SET Index ที่เหมาะ
สมส�ำหรับไตรมาส 4/ 2564 อยู่ที่ 1,595 1,643 จุด” นายอภิชาติกล่าว
ส�ำหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ
(FED) ในเดือนนี้ บล.ทิสโก้คาดว่า FED จะ
ส่งสัญญาณลดวงเงินการซื้อสินทรัพย์ลง
(QE Tapering) จากปัจจุบันที่อยู่ที่เดือน
ละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อนที่จะ
ประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุม
เดือนพฤศจิกายนและเริ่มต้นลดจริงในเดือน
ธันวาคมซึ่งเร็วขึ้นกว่าเดิม ที่คาดว่าจะเริ่มต้น
ในเดือนมกราคมปีหน้า
อย่างไรก็ดี บล.ทิสโก้ไม่คิดว่าการท�ำ QE
Tapering ของ FED ในครั้งนี้จะกดดันตลาด

หุ้นอย่างมีนัยส�ำคัญเหมือนปี 2556 เนื่องจาก
1. FED มีการสื่อสารกับตลาดมาโดยตลอด
ในช่วง2 - 3 เดือนที่ผ่านมา ว่าจะเริ่มมีการ
ท�ำ QE Tapering เพียงแต่ยังไม่ชี้ชัดว่าจะเริ่ม
กระบวนการดังกล่าวเมื่อใด ซึ่งแตกต่างจาก
ปี 2556 (“Taper Tantrum 2013”)ที่ไม่มีการ
ส่งสัญญาณล่วงหน้ามาก่อน 2. แรงกดดัน
จากเงินทุนต่างประเทศไหลออกไม่น่าจะมาก
เหมือนปี 2556 เพราะปีนี้เม็ดเงินต่างชาติเป็น
ไหลออกอยู่แล้วกว่า 8.7 หมื่นล้านบาทต่อ
เนื่องจากปีที่แล้วที่ไหลออก 2.6 แสนล้านบาท
3. หุ้นไทยยังปรับตัวขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับ
ตลาดหุ้นโลก (Underperform) โดยนับตั้งแต่
ต้นปี 2563 ที่เริ่มเกิดวิกฤตCOVID-19 SET
Index ปรับตัวขึ้นเพียง 3% เทียบกับ MSCI
World Index, MSCI EM Index และ MSCI
Asia ex. Japan Indexที่ปรับตัวขึ้น 30%,
14% และ 18% ตามล�ำดับ เพราะฉะนั้นจึงไม่
น่าเผชิญความผันผวนมากนัก
นายอภิชาติกล่าวอีกว่า ส�ำหรับกลยุทธ์การ
ลงทุนส�ำหรับเดือนนี้ แนะน�ำให้นักลงทุนเน้น
หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการทยอยเปิดเมือง (Reopening)และคาดว่าจะได้ประโยชน์จาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาครัฐ
ทัง
้ ด้านการบริโภคและการลงทุนในช่วงทีเ่ หลือ
ของปีนี้ กลุ่มการเงิน แนะน�ำ AEONTS และ
SCBกลุ่มพาณิชย์ - ค้าปลีก แนะน�ำ COM7
และ CRC กลุ่มอื่นๆ แนะน�ำ STEC และ SPA
นอกจากนี้ยังแนะน�ำหุ้นส่งออกใน SET100 ที่
มีปัจจัยหนุนเฉพาะ คือ CPFและ HANA
เพราะฉะนั้น หุ้นเด่นที่แนะน�ำในเดือน
กันยายน คือ AEONTS, COM7, CPF, CRC,
HANA, SCB, SPA และ STEC

ด้านแนวรับส�ำคัญของเดือนนี้อยู่ที่ 1,600 –
1,610 จุด และแนวรับต่อไปที่ 1,585 จุด แนว
ต้านส�ำคัญเดือนนี้อยู่ที่ 1,640 จุด แนวต้านถัด
ไปที่ 1,670, 1,690 - 1,700 จุด ตามล�ำดับ
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เซีียนหุ้้�นโนมููระ พััฒนสิิน ประเมิิน SET เดืือนก.ย.นี้้� ดีีสุุด 1700 จุุด

แย่่สุุด 1556 จุุด-หุ้้�นเด่่น ADVANC, BCPG, GPSC,
JMT, TIDLOR, KCE, SINGER
นายกรภััทร วรเชษฐ์์ ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายวิิจััยและบริิการการลงทุุน- กลยุุทธ์์การ
ลงทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์ โนมููระ พััฒนสิิน จำำ�กััด (มหาชน)เปิิดเผยว่่า ทิิศทาง
ตลาดหุ้้�นไทย เดืือนกัันยายน 2564 คาดดััชนีีตลาด “Sideways” โดยมีีแนวต้้าน
1654/1679 จุุด (Best 1700จุุด) แนวรัับ 1600/1576จุุด (Worst 1556จุุด)
-ศบค.ประกาศผ่่อนคลายมาตรการ
Lockdown โดยอนุุญาตให้้เปิิดกิิจการ/
กิิจกรรมเพิ่่�มเติิม ได้้แก่่ การเดิินทางข้้าม
จัังหวััด ร้้านอาหาร ห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านเสริิม
สวย ร้้านนวด(เฉพาะนวดเท้้า) การใช้้อาคาร
สถานศึึกษา และการเปิิดใช้้สนามกีีฬา(ยกเว้้น
ฟิิตเนส) โดยจะเริ่่�มตั้้�งแต่่ 1 ก.ย.เป็็นต้้นไป เป็็น
แรงหนุุนกลุ่่�ม Reopening กลัับมา

- หุ้นถูกคัดออก KBANK-F (-131ล้านเห
รียญฯ), KBANK-NVDR( -40ล้านเหรียญฯ),
BBL-F( -62ล้านเหรียญฯ), BBL-NVDR( -21
ล้านเหรียญฯ), ส่วน BJC AWC DIF
ตกชั้นจาก Large Cap ไป Mid Cap ลด
น�้ำหนัก PTT, SCC, CPALL, AOT, SCB,
ADVANC ราว -7 ถึง -3ล้านเหรียญฯ ต่อ
บริษัท

-จับตาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอีก 5 คน โดยจะเริ่มการอภิปราย
ในวันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. และ ลงมติในวันที่ 4
ก.ย.

§ FTSE Small Cap : + หุ้นถูกคัดเข้า STARK,
JMART - หุ้นถูกคัดออก FTREIT

-จับตาการประชุม OPEC+ 1 ก.ย.นี้ จะมีการ
หารือกันเกี่ยวกับการเพิ่มก�ำลังการผลิตน�้ำมัน
อีก 400,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งหลายประเทศใน
กลุ่ม OPEC+ ค่อนข้างเห็นด้วย มีเพียงคูเวตที่
สนับสนุนให้ชะลอแผนเพิ่มก�ำลังการผลิตออก
ไปก่อน เนื่องจากมองว่าตลาดน�้ำมันชะลอตัว
จากการระบาดของสายพันธ์เดลต้าในหลาย
ประเทศ
- การประชุม ECB วันที่ 9 ก.ย.นี้ คาดคง
ดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.50% แต่จะลดการซื้อ
สินทรัพย์รายสัปดาห์ โครงการ PEPP จาก
สัปดาห์ละ€20bn ลงเหลือ €16.6bn (ซึ่งเป็น
ค่าเฉลี่ยของการซื้อในปี 2021) และจะจบ
โครงการ PEPP ประมาณต้นเดือน เม.ย.2022
โดยซื้อครบ €1.85 trn ตามที่ประกาศไว้ แต่
จะหันมาซื้อสินทรัพย์ในโครงการ APP (asset
purchase program) เพิ่มขึ้นแทน
-FTSE Rebalance : จะมีผลราคาปิด 17 ก.ย.
โดยน�้ำหนักหุ้นไทยใน FTSE All World Index
ถูกลดน�้ำหนักลงราว -44 ล้านเหรียญฯ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
§ FTSE All World Index :
+ หุ้นถูกคัดเข้า KBANK(Large Cap) 170ล้าน
เหรียญฯ, BBL(Large Cap) ราว 82ล้านเห
รียญฯ เพิ่มน�้ำหนัก CPN, LH ราว 15-13ล้าน
เหรียญฯต่อบริษัท

§ FTSE Micro Cap :
+ หุ้นถูกคัดเข้า SAK, XPG, PRM, OISHI,
BYD, CHAYO, SABUY, INOX, 7UP, DUSIT,
MICRO, KISS, ETC, JKN, BRR, AS, SKN,
SITHAI, IRC, FSS, AGE, NWR, CWT, MDX,
CSS, SVOA, PROSPECT
- หุ้นถูกคัดออก RCL, RBF, JMART(ขึ้นชั้นสู่
Small Cap), DCC, SF, BFIT, SPRIME, BIG,
MJLF, GRAND, SCP, AIMCG
- FOMC meeting 21-22 ก.ย. คาดคง
นโยบายการเงิน และยังไม่ประกาศเรื่อง
tapering ทั้งนี้ Nomura ปรับคาดการณ์ว่า
FED จะประกาศ QE tapering ในการประชุม
วันที่ 2-3 พ.ย.(มีผล ธ.ค. 2021) จากเดิมคาด
ประกาศในการประชุมวันที่ 14- 15 ธ.ค. 2021
-การประชุม BOJ 22 ก.ย.นี้ คาดคงดอกเบี้ย
นโยบายที่ -0.10%
- การประชุมกนง. วันที่ 29 ก.ย. Nomura
คาด กนง.จะลดดอกเบี้ยนโยบายลง 25 bp
เหลือ 0.25% สวนทางกับ Consensus ที่คาด
คงดอก
ส�ำหรับเดือน ก.ย. 2021 ติดตาม 2 ประเด็น
หลัก
.
การ Reopening เศรษฐกิจไทยมีความต่อ

เนื่อง และสามารถเร่งฉีดวัคซีนได้มากขึ้นหรือ
ไม่ หลังล่าสุดฉีดไปแล้วราว 30% ของจ�ำนวน
ประชากร เพียงแต่สัดส่วน 2 เข็มยังต�่ำเพียง
8%
สัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีผลการเดิน
หน้า QE Tapering ของ FED ถ้าไวกว่าตลาด
คาด คือ ประกาศก่อน 2-3 พ.ย. นี้ ตลาดจะ
ปรับฐานไว ประเด็นนี้เป็น Headwind หลัก
ถ่วง Outflow
ดังนั้นกลยุทธ์ เดือนนี้จากที่เน้นตั้งรับ และ
เพิ่มน�้ำหนักมาใน Zone 1520-1500จุด ใน
เดือนก่อน ให้ลดน�้ำหนักลงเหลือ 50% เน้น
Trading Gap และระมัดระวังแรง “Sell on
fact”
จาก Reopening Play ในกรอบ 16421679จุด
เดือนนี้แนะน�ำหุ้นเด่น
1) 5G & Value Play (ADVANC)
2) หุ้นส่งออกที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ หลังภาพรวมการ
ขาดแคลนชิพดีขึ้น(KCE)
3) บริษัทที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรม
จ�ำน�ำทะเบียนรถ(TIDLOR)
4) กลุ่มโรงไฟฟ้า High Growth ที่เป็น
Theme เร่งตัวในเอเชีย และมี M&A หนุน
New S-Curve(GPSC, BCPG)
และ 5) กลุ่มที่มีการปรับโครงสร้างการเงิน
แข็งแรงขึ้น พร้อมรับการเติบโตก้าวกระโดด
(JMT : โอกาสเข้า SET50 สูงขึ้น, SINGER มี
Synergy ระยะยาวเติบโตสูงสุด)
ส่วน Dark Horse ที่เด่นเดือนนี้ ได้แก่ กลุ่ม
โรงพยาบาล(BDMS) ICT(TRUE), ค้าปลีก
(CPALL, CRC) และ โรงไฟฟ้า(GULF)

การเงิิน
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กบข. เผยผลงานครึ่่�งปีีแรก สร้้างผลตอบแทนลงทุุน 3.68%
� งเน้้นลงทุุนสิินทรััพย์์
มั่่�นใจกลยุุทธ์์กระจายความเสี่่ย
� ปีีหลัังเศรษฐกิิจทั่่�วโลกฟื้้�นตััว
เติิบโต - มองครึ่่ง

นายกรภััทร วรเชษฐ์์ ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่ายวิิจััยและบริิการการลงทุุน- กลยุุทธ์์การ
ลงทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์ โนมููระ พััฒนสิิน จำำ�กััด (มหาชน)เปิิดเผยว่่า ทิิศทาง
ตลาดหุ้้�นไทย เดืือนกัันยายน 2564 คาดดััชนีีตลาด “Sideways” โดยมีีแนวต้้าน
1654/1679 จุุด (Best 1700 จุุด) แนวรัับ 1600/1576จุุด (Worst 1556 จุุด)
กบข. เผยผลตอบแทนการลงทุุน
แผนหลัักในช่่วงครึ่่�งปีีแรก กองทุุน
สามารถสร้้างผลตอบแทนได้้ 3.68%
สะท้้อนกลยุุทธ์์กระจายความเสี่่�ยง
โดยเน้้นลงทุุนสิินทรััพย์์เติิบโต
(Growth assets) คาดครึ่่�งปีีหลััง
เศรษฐกิิจทั่่�วโลกฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�อง
ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผย
ว่า ผลการลงทุนของ กบข. ในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี 2564 (ม.ค. - มิ.ย
. 2564) กบข. สามารถสร้างผล
ตอบแทนแผนหลัก (ก่อนหักค่าใช้
จ่าย) สูงถึง 3.68% โดยสินทรัพย์ที่
สามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงสุด 3
อันดับ ประกอบด้วย สินค้าโภคภัณฑ์
26.2% ตราสารทุนโลกตลาดพัฒนา
แล้ว 13.1% และตราสารทุนไทย
9.0% สะท้อนการวางกลยุทธ์ที่มุ่ง
เน้นลงทุนสินทรัพย์เติบโต ซึ่งได้รับ
อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา

“ช่วงไตรมาส 2 การลงทุนทั่วโลก
เริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐฯ
และยุโรป จากเม็ดเงินจ�ำนวนมากที่
อัดฉีดเข้าสู่ระบบ เสริมด้วยนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ท�ำให้ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ทุกกลุ่มได้รับอานิสงส์ไป
ด้วย สอดรับกับกลยุทธ์การลงทุน
ของ กบข. ที่มีการกระจายการลงทุน
ไปในตราสารทุนตลาดพัฒนาแล้ว”
ดร.ศรีกัญญา กล่าว
ส�ำหรับแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจใน
ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 กบข. มอง
ว่า เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่
ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงต้องจับตา
มองคือ แผนการบริหารจัดการสภาพ
คล่องในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
(Tapering) แนวโน้มการประกาศ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
เฟด และทิศทางของ yield พันธบัตร
ระยะยาวอายุ 10 ปี ซึ่งอาจจะส่งผลก
ระทบโดยตรงต่อตลาดทุนและตลาด

เงินทั่วโลก นอกจากนี้ การฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ
สูงขึ้น ท�ำให้ความส�ำคัญของกลยุทธ์
กระจายความเสี่ยงมีความจ�ำเป็น
อย่างมาก กบข. จึงวางกลยุทธ์การ
ลงทุนโดยปรับลดระยะเวลาการถือ
ครองพันธบัตรเพือ
่ ป้องกันความเสีย
่ ง
และปรับลดอัตราการป้องกันความ
เสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้
สอดคล้องกับมุมมองเงินบาทที่อ่อน
ค่าลง
ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในไตรมาส 4 ปีนี้
ตัวเลขการส่งออกของไทยที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของประเทศคู่
ค้า อาจส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทย
แข็งค่าขึ้นมาได้ ผนวกกับเป็นช่วงที่
ไทยจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
-19 ให้กับประชาชนได้มากขึ้น และ
ในปี 2565 นักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับ
เข้ามาในประเทศได้ ปัจจัยเหล่านี้
จะท�ำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และ
เศรษฐกิจจะกลับมาขับเคลื่อนได้อีก
ครั้ง

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล. ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส (ประเทศไทย) : AMANAH

แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 6.65 บาท

เชื่อรายย่อย

Company Update

AMANAH แนะน�ำซื้อ

ราคาปิด 5.40 บาท ราคาพื้นฐาน 6.65 บาท

คาดพอร์ตสินเชื่อ

• ก�ำไรไตรมาส 3/64 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ท�ำจุดสูงสุด
ใหม่

และก�ำไร ขยายตัว 15% y-o-y และ 11% y-o-y ตามล�ำดับ
ในปี 2564 เราประเมินว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างผลก�ำไร
เติบโตต่อเนื่องที่ 11% y-o-y ในปี 2564 และ 19% y-o-y ในปี
2565 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก พอร์ตสินเชื่อที่เติบโตต่อเนื่อง
spread ที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และมีแนวโน้มจะขยาย
ตัวในอนาคต ประสิทธิภาพในการ ด�ำเนินงานที่ดีขึ้น และการ
ควบคุมคุณภาพสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

• คงค�ำแนะน�ำ “ซื้อ” โดยมีราคาเป้าหมายที่ 6.65 บาท

Valuation:

ลุ้นก�ำไรไตรมาส 3/64 ท�ำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง
• ผลการด�ำเนินงานไตรมาส 2/64 ท�ำจุดสูงสุดใหม่ที่ 81 ล้าน
บาท (+22.9% y-o-y; +1.6% q-o-q)

• คงเป้ายอดปล่อยสินเชื่อใหม่ 1.6 พันล้านบาทในปี 2564

Investment Thesis

เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ตามหลักศาสนาอิสลาม เพียง
บริษัท เดียวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยAMANAH
เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย แบบมีหลักประกัน ภายใต้
สโลแกน “อะมานะฮ์ เงินด่วน” โดยเน้นให้สินเชื่อเพื่อเสริม
สภาพคล่อง ภายใต้หลักชะรีอะฮ์ หรือหลักธุรกิจเคียงคู่
คุณธรรมแหล่งเงินทุนมีความมั่นคง แหล่งเงินทุนหลักของบริ
ษัทฯ มาจากตั๋วแลกเงินระยะสั้น ต้นทุนต�่ำ และคงที่ ต่ออายุปี
ต่อปี
จาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือว่าเป็นแหล่งเงินทุนทึ่มีความมั่นคง
เนื่องจาก ธอท. ใช้บริษัทฯ เป็นช่องทางหลักในการเติบโตสิน

คงค�ำแนะน�ำ “ซื้อ” AMANAH โดยมีราคาเป้าหมายที่ 6.65
บาท อิง 4.0x FY21F P/BV (ซึ่งเป็น valuation base ที่ใกล้
เคียงกับ valuation ปัจจุบันของคู่เทียบในธุรกิจเดียวกัน อัน
ได้แก่ MTC และ SAWAD) ทั้งนี้ ในปัจจุบัน หุ้นAMANAH ยัง
คงซื้อขายที่ระดับต�่ำกว่าคู่เทียบ ในขณะที่ มูลค่ากิจการของ
AMANAH มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจากแนวโน้ม
การเติบโตที่มั่นคงของบริษัท
Key Risks to Our View:

การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท

นักวิเคราะห์ : ธนินี สถิรเรืองชัย
: thaninees@th.dbs.com

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล. ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส (ประเทศไทย) : BFIT
แนะนำำ�ขาย ราคาพื้้�นฐาน 29.00 บาท
BFIT ค�ำแนะน�ำขาย

ราคาปิด 35.50 บาท ราคาพื้นฐาน 29.00 บาท
ก�ำไรลดลงต่อเนื่องตามพอร์ตสินเชื่อที่หดตัว

• ก�ำไรไตรมาส 2/64 ลดลง 58.2% y-o-y และ 29.5%
q-o-q มาที่ 214 ล้านบาท ตามพอร์ตสินเชื่อที่หดตัว
66.7% y-o-y
• ปรับประมาณการก�ำไรปี 2564 ลง 25.8% เพื่อ
สะท้อนการหดตัวของพอร์ตสินเชื่อ และผลประกอบ
การใน 1H64; คาด การณ์ก�ำไรปี 2564 หดตัว 35.4%
y-o-y
• ไตรมาส 3/64 มีโอกาสเห็นก�ำไรลดลงหดตัวต่อ
y-o-y ตามการหดตัวของพอร์ตสินเชื่อ

• คงค�ำแนะน�ำ “ขาย” โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ที่ 29.00
บาท
Investment Thesis

ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกัน ภาย
ใต้กลุ่ม SAWAD BFIT เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่ม
Srisawad Corporation (SAWAD)ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้
ประกอบการรายใหญ่ ในตลาดสินเชื่อรายย่อยแบบ
มีหลักประกัน โดยขนาดของพอร์ตสินเชื่อของ BFIT
อยู่ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 (เทียบกับ
SAWAD ที่ 4.2 หมื่นล้านบาท)อย่างไรก็ดี พอร์ตสิน
เชื่อของ BFIT หดตัวลงอย่างมาก 46.9% จากสิ้นปี
2563 มาอยู่ที่เพียง 6.3 พันล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส
2/64แนวโน้มการเติบโต และผลก�ำไรของบริษัท ขึ้น

อยู่กับนโยบายหลักจากบริษัทแม่ ปัจจุบัน BFIT มีการ
พึ่งพากลุ่ม SAWAD ทั้งในด้านการบริการ การตลาด
การติดตามหนี้ และการรับช�ำระเงินสด ตามสาขา
ของกลุ่มบริษัทฯ และที่ส�ำคัญคือการด�ำเนินธุรกิจของ
BFITจะขึ้นอยู่กับนโยบายหลักของ SAWAD ซึ่งส่งผล
ต่อแนวโน้มการเติบโต และผลก�ำไรของBFIT

คาดก�ำไรสุทธิหดตัว 25.8% y-o-y ในปี 2564 จาก
พอร์ตสินเขื่อที่น่าจะหดตัวลง 60.0% y-o-y ในปี 2564
และ NIM ที่คาดว่าจะลดลงจาก 17.6% ในปี2563 มาอยู่
ที่13.4% ในปี2564 เราคาดว่า รายได้ดอกเบี้ย และก�ำไร
ของ BFITจะลดลง47.5% y-o-yและ25.8% y-o-y ตาม
ล�ำดับ ในปี 2564
Valuation:

คงค�ำแนะ “ขาย” โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ที่ 29.00
บาท (จาก 30.00 บาท) อิงจาก 1.6 เท่า FY64F P/BV
เทียบเท่า 0.5SD เหนือค่าเฉลี่ย 5 ปี P/BV เนื่องจาก
ราคาหุ้นในปัจจุบันมี downside เมื่อเทียบกับราคาเป้า
หมาย เราจึงคงค�ำแนะน�ำ “ขาย”
Key Risks to Our View:

ความเสี่ยงจากการการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลกระทบต่อเป้า
หมายความสามารถในการประกอบธุรกิจ และความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัท

นักวิเคราะห์ : ธนินี สถิรเรืองชัย
: thaninees@th.dbs.com

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล. ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส (ประเทศไทย) : LALIN

แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 11.03 บาท
LALIN ค�ำแนะน�ำ: ซื้อ (ปรับเพิ่มจาก ถือ)
ราคาปิด 9.50 บาท ราคาพื้นฐาน 11.03 บาท (เดิม 10.03
บาท) ก�ำไรแกร่ง-ปันผลงาม
• ก�ำไรหลัก 2Q64 เติบโตสูง 46% y-o-y เป็น 352 ล้านบาท
ก�ำไรหลัก 1H64 เป็น 51% จากประมาณการปี 64 แล้ว
• คาด 3Q64 ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดหนัก และการ
หยุดแคมป์คนงานไป 1 เดือนบ้าง แต่แนวโน้มค่อยๆดีขึ้น
• การคลายล็อกดาวน์ท�ำให้สถานการณ์ดีขึ้น จึงอาจจะเปิด
โครงการใหม่4Q64 เพิ่มอีก 1 โครงการก็จะช่วยเสริมยอดขาย
ได้
• ปรับเพิ่มเป็น ซื้อ หลังปรับคาดการณ์เงินปันผลให้สูงขึ้น จุด
เด่นคือ ก�ำไรมีการเติบโตดี ปันผลสูงสม�่ำเสมอ และเน้นท�ำแต่
แนวราบที่ตลาดต้องการสูง เลื่อนปีประเมินราคาพื้นฐานเป็นปี
65 ด้วย P/E ที่ระดับ 7.0 เท่า
ก�ำไรสุทธิ 2Q64 ปรับลง เพราะฐานเทียบมีก�ำไรพิเศษ ก�ำไร
สุทธิ 3Q64 เป็น 352 ล้านบาท ลดลง 11% y-o-y ซึ่งมีก�ำไร
สุทธิสูงถึง 396 ล้านบาท แต่ฐานเปรียบเทียบคือ 2Q63 มี
ก�ำไรพิเศษคือ รายการก�ำไรจากการถูกเวนคืน 156 ล้านบาท
หากไม่นับเป็นก�ำไรหลักเพียง 240 ล้านบาท ดังนั้นก�ำไรหลัก
2Q64 จึงเติบโตสูงถึง 46% y-o-yซึ่งรายได้จากการ ขายเพิ่ม
28% y-o-y เป็น 1,671 ล้านบาท ยังสามารถรักษาอัตราก�ำไร
ขั้นต้นได้สูงเป็น 39.1% ด้านสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายบริหารเทียบ
กับรายได้ลดลงเป็น 12.8% หากเทียบกับ q-o-q ก�ำไร2Q64
เพิ่มได้ 10% ซึ่งแรงผลักดันหลักมาจากรายได้ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ก�ำไรหลัก 1H64 ท�ำได้สูง แต่ยังไม่ปรับประมาณการขึ้น ก�ำไร
หลัก 1H64 เป็น 672 ล้านบาท เติบโต 38% y-o-y แต่ก�ำไร
สุทธิเพิ่มน้อยลงเป็น 4% y-o-y จากฐานที่มีก�ำไรพิเศษ ตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น ส�ำหรับก�ำไรในรอบ 1H64 เป็นสัดส่วนถึง 51%
จากประมาณการปี 64 แล้ว แต่ไม่ได้มีการปรับประมาณการ
ให้เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากในงวด 3Q64 มีโอกาสที่ก�ำไรจะอ่อนลง
เพราะประมาณเดือน ก.ค.64 กลับมีภาวะโรคโควิด-19 ระลอก
3 ที่เป็นสายพันธุ์เดลต้าระบาดหนัก จึงยังผลให้มีการปิดแคมป์
คนงานไป 1 เดือน และส่งผลต่อมายังการก่อสร้างบ้านให้ล่าช้า

ลง
ฐานะการเงินแกร่ง, ปันผลครึ่งปี สูงกว่าปีที่แล้ว ณ สิ้น 2Q64
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนต�่ำเป็น 0.37 เท่า ลดลงจาก 1 ปี
ก่อนหน้าที่ 0.52 เท่า มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเป็น 8.45 บาท
ด้านกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน 1H64 เป็น +1,103
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเทียบกับ y-o-y ที่ +883 ล้านบาท ส�ำหรับ
เงินปันผลในรอบ 1H64 เป็น 0.295 บาท เพิ่มขึ้นกว่า y-o-y
ที่ 0.25 บาท และคิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่
3.1%บริษัทเห็นว่าหาก 4Q64 คลี่คลาย ก็จะเปิดขายเพิ่ม 1
โครงการ หากสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มกลับมาดีขึ้น บริษัท
อาจจะพิจารณาเปิดโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
นี้เพิ่มอีก 1 โครงการ มูลค่า 1 พันล้านบาท ช่วยเสริมยอดขาย
ในช่วงปลายปี โดยปีนี้ตั้งเป้าขายไว้ที่ 7.0 พันล้านบาท
ซึ่งจะท�ำให้การเปิดโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส 4/64 เพิ่มขึ้น
เป็น 3 โครงการ มูลค่า 2.5 พันล้านบาท จากเดิมที่วางแผน
จะเปิด 2 โครงการ มูลค่า 1.5 พันล้านบาท โดยที่ยังเป็นการ
เปิดโครงการแนวราบเป็นหลัก ซึ่งท�ำให้ทั้งปีนี้บริษัทจะเปิด
โครงการทั้งหมด 10 โครงการ มูลค่า 7 พันล้านบาท จาก
แผนเดิม 9 โครงการ มูลค่า 6 พันล้านบาท โดยครึ่งปีแรกเปิด
โครงการใหม่ไปแล้ว 7 โครงการ มูลค่ารวม 4.5 พันล้านบาท
ปรับเพิ่มค�ำแนะน�ำเป็น ซื้อ จากเดิม ถือ หลังปรับคาดการณ์
เงินปันผลให้สูงขึ้นปีนี้ และปีหน้าเป็น 0.58/0.64 บาท ตาม
ล�ำดับ คิดเป็นอัตราผลตอบแทนสูงที่ 6.1%/6.7% จุดเด่นคือ
ก�ำไรหลักมีการเติบโตดีเป็น +13%/+10% ตามล�ำดับปันผล
สูงสม�่ำเสมอ และเน้นท�ำแต่แนวราบที่ตลาดต้องการสูง เลื่อน
ปีประเมินราคาพื้นฐานเป็นปี 65 จากเดิมปี 64 ด้วย P/E ที่
ระดับ 7.0 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 16% ราคาหุ้นยังไม่
แพง P/E และ P/BV ปี65 เป็นเพียง 6.0 และ 0.95 เท่า ตาม
ล�ำดับ ทั้งนี้เราคาดว่าปีนี้รายได้บริษัทจะท�ำได้สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ 6.0 พันล้านบาท เป็น 6.3 พันล้านบาท ส่วนยอดขายรอโอน
(Backlog) ณ 1H64 เป็น 1.1-1.2 พันล้านบาท ช่วยรับประกัน
รายได้ปีนี้แล้ว 69% ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีหนี้เงินกู้น้อย
ส�ำหรับคาดการณ์อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE)
ปลายปีนี้สูงเป็น 16.8%

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบัติ เอกวรรณพัฒนา
: sombata@th.dbs.com

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล. ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส (ประเทศไทย) : HMPRO

แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 16.00 บาท

HMPRO ค�ำแนะน�ำ: ซื้อ ราคาปิด 14.10
บาท ราคาพื้นฐาน 16.00 บาท
(เดิม 15.60 บาท) ฟื้นตัวแรงจากการ
เปิดเมือง
• ช่วงปิดสาขาไป ก.ค.-ส.ค.64 บางส่วนก็มีส่วนชดเชย
ยอดขายได้ด้วยช่องทางการจ�ำหน่ายแบบหลากหลาย
(omnichannel sales) ท�ำให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการ
ได้อย่างสะดวก ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้ผลดีอีกทั้ง
การทยอยเปิดเมืองตั้งแต่ 1 ก.ย.64 ก็ท�ำให้อัตราการเติบโต
จากสาขาเดิม (SSSG) กลับมาฟื้นตัวและเป็นบวกได้

• คาดว่าเมื่อมาถึงปี 65 และ 66 ก็จะยิ่งได้ประโยชน์จากความ
คืบหน้าการฉีดวัคซีนที่จะทยอยครอบคลุมการป้องกันแบบหมู่
และขณะนี้รัฐก็ท�ำได้ดี ก็จะยิ่งท�ำให้ภาพการฟื้นตัวของธุรกิจ
ชัดเจนมากขึ้นตามล�ำดับ ทั้ง SSSG และรายได้ค่าเช่า
• ส�ำหรับแนวโน้มระยะยาวก็มีความสดใส จากแพลทฟอร์ม
ธุรกิจที่โดดเด่น และมีการขยายสาขาต่อเนื่อง

• คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ แต่ปรับราคาพื้นฐานใหม่สูงขึ้นเป็น 16.00
บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF (WACC 7.1%, terminal growth
2%)

นักวิเคราะห์ : นันทิกา เวียงเพิ่ม
: nantikaw@th.dbs.com

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล. ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส (ประเทศไทย) : TH
แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 4.32 บาท
Equity Explorer
TH ค�ำแนะน�ำ ซื้อ
ราคาปิด 3.28 บาท ราคาเป้าหมาย 4.32 บาท
ก้าวเข้าสู่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ จากจุดแข็งบริษัทที่มีเงินสด
และเงินลงทุนระยะสั้นถึง 71% ของสินทรัพย์
บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนเป็นหลัก (Holding company) จากเดิมที่ประกอบธุรกิจ
หลัก คือ ผลิตและจ�ำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันภาษาจีน “หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว” ที่เป็น
ผู้น�ำหนังสือพิมพ์จีนชั้นน�ำในประเทศไทยที่มีประวัติยาวนานกว่า 60 ปี ถือว่าเป็น
หนังสือพิมพ์จีนที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุด และเป็นหนังสือพิมพ์หลากสีแห่ง
แรกในประเทศไทยและเป็นบริษัทหนังสือพิมพ์จีนแห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใน
การจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ ปรับเปลี่ยนธุรกิจตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อสิ่ง
พิมพ์โดยมีการปรับโครงสร้างบริษัทใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารให้เป็นบริษัท
ที่ท�ำธุรกิจถือหุ้นเพื่อการลงทุนแทน โดยวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใหม่ๆที่ไม่ใช่
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เพียงอย่างเดียวและจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อด�ำเนินงานทางด้านธุรกิจสิ่ง
พิมพ์ที่มีอยู่เดิมและด�ำเนิน ธุรกิจใหม่อื่นๆ โดยบริษัทมีบริษัทย่อยดังนี้
1. บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล๊บ จํากัด (Tong Hua media Lab) หรือ ชื่อเดิม บริษัท
หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 99.99% เป็นการเปลี่ยนชื่อ
เพื่อรีแบนด์และเตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคใหม่ของสื่อเพื่อตอบโจทย์ในการ
เป็นสื่อยุคใหม่ที่มีการวิจัยและพัฒนา การไม่รวมศูนย์(Decentralized)บริษัทมีผู้บริหาร
ท่านใหม่ที่ความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีคุณอาณกร กยาวัฒนกิจ เป็นประธาน
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี(CTO) โดยมีความเชี่ยวชาญด้านเหรียญคริปโต และได้เคยท�ำงาน
ร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญ Ethereum อย่าง Mr. Gavin wood คุณอาณกรช่วยเข้ามา
ดูแลในทางเทคโนโลยีโดยบริษัทพร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตอบโจทย์สื่อยุคใหม่อย่าง
Decentralized Discovery: การสร้างคอนเทนต์และเสพสื่อโดยไม่ต้องพึ่งพาบริการ
หรือ
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ (Centralized services) Decentralized Filtering: การ
ออกแบบวิธีการคัดกรองข้อมูลแบบกระจายอ�ำนาจเพื่อต่อสู้กับข่าวปลอมและข้อมูล
เท็จ เพื่อสร้างสื่อที่น่าไว้วางใจและเชื่อถือได้ Verifiable Semantic Linked Data: การ
ออกแบบโครงสร้างการเก็บข้อมูลสื่อที่สามารถตรวจสอบได้และอยู่ในรูปแบบภาษาที่

แมชชีนสามารถอ่านได้ผ่าน semantic และ cryptographic technologyซึ่งคาดว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนได้ในช่วงต่อจากนี้
2. บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จ�ำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 99.99% ด�ำเนินธุรกิจ
ให้สินเชื่อโดยให้บริการเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น หรือ แฟคตอริ่ง ซึ่งให้บริการเงิน
กู้เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น โดยรับซื้อหนี้การค้าในรูปของใบวางบิล ใบรับวางบิล หรือ
invoice โดยการรับโอนสิทธิการรับเงินจากลูกค้า เพื่อจัดเก็บเงินจากลูกหนี้(หน่วยงาน
ราชการและเอกชน) รับซื้อ ขายฝาก เช่าซื้อ และให้สินเชื่อโดยมีหลักประกันเป็นที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างและหลักประกันอื่น โดยการให้วงเงินกู้รวมไม่เกิน 60% ของราคา
ประเมินหลักประกัน
3. บริษัท บริหารสินทรัพย์ตงฮั้ว จ�ำกัด (TAM) เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งใหม่ที่ถือโดย
บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จ�ำกัด ถือหุ้น 99.99% ท�ำธุรกิจบริหารและจัดการสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ โดยจัดตั้งในวันที่21 พ.ค. 2564 และได้เข้าร่วมประมูลสินทรัพย์3,045
ล้านบาทนี้ เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ผ่านมา และชนะการประมูล โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์
ตงฮั้ว จ�ำกัด มีแผนการซื้อหนี้ในปีต่อๆ ไป ปีละ 5-6 พันล้านบาท ซึ่งอาจจะท�ำให้บริษัท
นี้เป็นบริษัทที่ผลักดันผลการด�ำเนินการอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงต่อจากนี้
บริษัทมีจุดแข็งที่ฐานการเงินแข็งแกร่ง...เปิดโอกาสเข้าสู่ธุรกิจใหม่ โดยบริษัทมีสินทรัพย์

รายการที่ใหญ่ที่สุดคือ เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ในขณะที่หนี้สินรายการที่ใหญ่ที่สุด
เป็นเพียงเจ้าหนี้การค้ามูลค่า 15.32 ล้านบาทไม่มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ย โดย ณ สิ้นไตรมาส
2 บริษัทมีเงินสด 75.25 ล้านบาท และเงินลงทุนระยะสั้น 835.81 ล้านบาท (ลงทุนใน
ตราสารหนี้ 814.46 ล้านบาท) รวมสองรายการดังกล่าวเท่ากับมีเงินสด 911.065 ล้าน
บาท คิดเป็น 71.29% ของสินทรัพย์รวม ท�ำให้บริษัทยังมีศักยภาพในการลงทุนได้อีกมาก
และไม่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายในงบการเงินรวม
ท�ำให้แข่งขันกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมฯบริหารสินทรัพย์ได้ไม่ยากธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ (TAM) มีโอกาสเป็นจุดเปลี่ยนโครงสร้างรายได้บริษัทครั้งใหญ่ บริษัทเริ่มเดิน
หน้าเข้าร่วมประมูลสินทรัพย์ 3,045 ล้านบาท เป็นหนี้ด้อยคุณภาพชนิดไม่มีหลักประกัน
โดยบริษัทได้ชนะการประมูลและท�ำสัญญาซื้อขายและช�ำระเงินในวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา
และได้ผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้เข้ามาช่วยบริหารงาน ซึ่งเบื้องต้น TAM จะใช้บริษัท
เอาท์ซอร์สในการเรียกเก็บหนี้ และให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนของรายได้จากการเรียก
เก็บหนี้ ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงแรกของการลงทุน โดยท�ำให้บริษัทมีต้นทุนคงที่ต�่ำ
ไว้ก่อน ซึ่งหากสามารถด�ำเนินการได้ส�ำเร็จตามแผน บริษัทคาดว่า TAM จะมีต้นทุนที่ต�่ำ
กว่าผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้อย่างมีนัยส�ำคัญ ส่งผลต่ออัตราก�ำไรสุทธิ (Net profit margin) จะ
อยู่ในระดับที่สูงบริษัทประเมินรายได้TAM ในปี2565 จะมากกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งหาก
ธุรกิจของ TAM เดินหน้าตามแผนก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนผลประกอบการที่ส�ำคัญของ
บริษัทต่อไป บริษัทตั้งเป้าประมูลหนี้เพิ่ม 5-6 พันล้านบาทต่อปี
โดยในปี 2565 จะเข้าประมูลในไตรมาส 2/65อีก 2 พันล้านบาทและในครึ่งหลังของ
ปี2565 ตั้งเป้าประมูลอีก 3 พันล้านบาท นอกจากนั้นถ้ามีโอกาสก็อาจประมูลหนี้อื่นๆ
อีกประมาณ 1 พันล้านบาท ด้านการเรียกเก็บหนี้ ในเบื้องต้นผู้บริหารคาดว่าในไตรมาส
4/64 จะเรียกเก็บหนี้ได้ราว 20-30 ล้านบาท และในปี 2565จะเรียกเก็บได้ประมาณ
250 ล้านบาท (ณ ปัจจุบันสามารถตามเก็บหนี้ได้มาแล้ว 5 ล้านบาท)
หมายเหตุ : บริษัทเน้นซื้อหนี้ที่มีโอกาสเรียกเก็บได้สูง โดยหนี้ที่ประมูลมา 3,045
ล้านบาท เป็นหนี้อายุเฉลี่ยประมาณ 2 ปีอายุเฉลี่ยลูกหนี้ประมาณ 40+/- ปี วงเงิน
เฉลี่ยไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ราย โดยหนี้ที่ประมูลมาล็อตนี้มีลูกหนี้ที่เป็นข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจราว 500 ล้านบาท ซึ่งส่วนนี้มีโอกาสเรียกคืนหนี้ได้สูงประเมิน
ก�ำไรสุทธิปี2565 ในเบื้องต้น ประเมินจากสมมติฐาน ก�ำไรปกติในการท�ำธุรกิจสื่อเดิม
และแฟคตอริ่งรวมถึงการจ�ำน�ำสินทรัพย์ที่ค่อนข้างคงที่อย่างอนุรักษ์นิยมไว้ก่อนเบื้อง
ต้นประเมินไว้เบื้องต้น 35 ล้านบาท และจากธุรกิจใหม่บริหารสินทรัพย์(TAM) คิดจาก
รายได้ 250 ล้านบาท และอัตราก�ำไรขั้นต้นที่70% และค่าใช้จ่ายในการบริหารและ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่ 30%(อนุรักษ์นิยมไว้ก่อนจากช่วงเริ่มต้นที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ)และ
ใช้สมมติฐานยังไม่มีได้มีการประมูลงานใหม่เข้ามาในปี 2565 ประเมินก�ำไรไว้ที่ 75
ล้านบาท ท�ำให้มีการประเมินก�ำไรทั้งปี 110 ล้านบาท
การประเมินมูลค่าหุ้น โดยใช้ GGM ประเมินมูลค่าที่ 3.2 เท่าของ PBV ประเมินมูลค่าพื้น
ฐานในเบื้องต้นที่ 4.32 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมการประมูลรอบใหม่ของบริษัท
ในปี 2565 และอยู่บนสมมติฐานดังข้างต้น ท�ำให้ยังมีส่วนต่างจากการเข้าสู่ธุรกิจใหม่
ของบริษัท โดยมี Upside จากราคาปัจจุบัน 31.7%
เราเริ่มต้นค�ำแนะน�ำ หุ้น TH เป็นหุ้น Explorer ด้วยค�ำแนะน�ำ “ซื้อ” โดยบริษัทมีจุดเด่น
ที่ไม่มีต้นทุนทางการเงินในช่วงแรกของการด�ำเนินธุรกิจจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
และการเอาท์ซอร์สเป็นหลักในช่วงเริ่มต้น ท�ำให้ต้นทุนในการด�ำเนินงานและต้นทุน
ทางการเงินต�่ำเทียบกับอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะในช่วงแรกของการด�ำเนินงาน
ความเสี่ยงหลัก คือ 1. บริษัทมีความเสี่ยงจากการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ท�ำให้ยังต้องติดตามผล
การด�ำเนินงานในช่วงต่อจากนี้ 2. การซื้อหนี้มาบริหารในสถานการณ์โควิด-19 อาจจะ
ท�ำให้ตัวเลขการผิดนัดช�ำระหนี้และตัวเลขตามเก็บหนี้แตกต่างจากข้อมูลสถิติในอดีต ส่ง
ผลให้มีความเสี่ยงในการประเมินหนี้เสีย การตั้งส�ำรอง และก�ำไรของบริษัทได้ 3.ความ
เสี่ยงจากกฎระเบียบของทางการที่หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาจส่งผลกระทบ
ถึงประเมินมูลค่าลูกหนี้ของบริษัทในอนาคต

นักวิเคราะห์: พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์
: pongpats@th.dbs.com

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : ASP
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 4.26 บาท
Company Update
ASP ค�ำแนะน�ำซื้อ
ราคาปิด 3.40 บาท ราคาพื้นฐาน 4.26 บาท
คาดผลก�ำไรปี 2565 ปรับตัวลดลงแต่อัตราปันผลในอยู่ระดับ
สูงที่8%
• ก�ำไรไตรมาส 2/2564 ยังเติบโตรสูงที่ 50% YoY
• คาดก�ำไรครึ่งปีหลังอาจปรับตัวลงจากครึ่งปีแรกแต่ยังคงตัว
อยู่ในระดับสูง และยังคงระดับที่ดีต่อในปี 2565
• ปรับประมาณผลก�ำไรสูงขึ้นในปี 2564 และ 2565 แต่มีการ
ปรับใช้ Forward P/E ที่อนุรักษ์นิยมมมากขึ้น
• ยังคงค�ำแนะน�ำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 4.26 บาท
Investment Thesis:
บริการครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ทั้ง
ในส่วนของธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการกองทุน ธุรกิจวาณิช
ธนกิจ และอื่นๆ ที่ดึงดูดความม้สนใจของลูกค้าและสร้างความ
ได้เปรียบต่อคู่แข่งท�ำให้สามารถชาร์จอัตราค่านายหน้าในระดับ
สูงกว่าอุตสาหกรรมปรับประมาณการปี 2564 และปี 2565 สูง
ขึ้น แต่คาดก�ำไรปี 2565 ลดจากปี 2564เราปรับประมาณการ
ก�ำไรของปี2564และ 2565 สูงขึ้น 19% และ 8% ตามล�ำดับ โดย
หลักๆ จากปรับสมมติฐานของรายได้จากธุรกิจบริหารสินทรัพย์
และธุรกิจวาวาณิชธนกิจที่ดีกว่าคาดและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายใน

การด�ำเนินเงินที่ลดลงจากการที่บริษัทสามารถท�ำรายได้ได้สูงกว่า
คาด ทั้งนี้เราคาดว่าก�ำไรสุทธิปี 2564จะเติบโตที่ 85% y-o-yอ
ย่างไรก็ตามเราคาดว่าก�ำไรครึ่งปีหลังอาจปรับตัวลงจากครึ่งปีแ
รก
(ก�ำไร 1H64 คิดเป็น75% ของคาดการณ์ทั้งปี) และจะปรับตัวลง
ประมาณ 11% y-o-y ในปี 2565
ยังคงค�ำแนะน�ำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 4.26 บาท ถึง
แม้เรามีการปรับประมาณการที่สูงขึ้นแต่เรามีการปรับForward
P/E ที่ใช้ในการประเมินมูลค่าพื้นฐาน จาก +0.25SD เป็น
Forward P/E ที่ค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง
เพื่อสะท้อนถึงผลการด�ำเนินที่กลับไปอยู่ในระดับการเติบโตปกติ
และผ่านจุดพีคในธุรกิจหลักทรัพย์ไปแล้วในปี 2564 ได้ราคา
เป้าหมาย ใหม่ที่ 4.26 บาท (จากเดิม 4.50 บาท) และเราคาดว่า
บริษัทจะสามารถจ่ายปันผลได้ที่อัตรา 9.0%/8.0% ในปีนี้และปี
หน้า
Valuation:
ราคาพื้นฐานใช้ Forward P/E ปี 2565 ที่ 13.0 เท่า (ปรับลดจาก
14.8 เท่า) โดยอิง ค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ได้ราคาพื้นฐานใหม่ที่
4.26 บาท

นักวิเคราะห์ : นันทิกา เวียงเพิ่ม
: nantikaw@th.dbs.com

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิิสโก้้ : CPN
แนะนำำ� “ซื้�อ
้ ” มููลค่่าเหมาะสม 61.00 บาท
• CPN : ท�ำเลใจกลางกรุง
ตามประกาศล่าสุดบนเว็บไซต์ของส�ำนักงานจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) CPN ได้รับเลือกเป็น ผู้
พัฒนาโครงการ Block A ของ PMCU บริเวณสี่แยกปทุมวัน
(ตรงข้ามมาบุญครอง) โดยเริ่มเปิดให้ประมูลตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2020 หลังจากหมดอายุสัญญาจากผู้เช่าคนก่อน
อย่างสกาลา
สัญญาเช่า Block A มีอายุ 30 ปี และต้องได้รับการบริหารจาก
ผู้มีประสบการณ์ ด้วยมีพื้นที่ค้าปลีกกว่า 50,000 ตรม. โดย
ต้องยึดตามข้อก�ำหนดของมหาวิทยาลัยที่ก�ำหนดให้ใช้งานใน
เชิงพาณิชย์และการปล่อยเช่า และอนุญาตระยะเวลาการเช่าที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยสูงสุดสามปีซึ่งตัดความเป็นไปได้ใน

การพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม
ความคิดเห็นของเรา : แม้ขณะนี้จะยังไม่มีประกาศจาก CPN
เกี่ยวกับแผนดังกล่าว แต่จะมีค�ำชี้แจงจากบริษัทเมื่อเสร็จสิ้น
การศึกษารายละเอียดโครงการ โดยคาดที่ดินจะถูกโอนภายใน
ปี 2022 และเพิ่มเพื่อที่ให้เช่าอีก 3.5 หมื่นตรม. ส�ำหรับที่ดิน 7
ไร่ (พื้นที่ส�ำหรับพัฒนา 5 ไร่)
แม้การแข่งขันในบริเวณดังกล่าวจะค่อนข้างสูง แต่ยังขาด
community mall ซึ่งเหมาะกับขนาด และพื้นที่ของแปลงดัง
กล่าว รวมถึงยังมีความเชี่ยวชาญจาก SF ที่เพิ่งถูกซื้อมาก่อน
หน้านี้ โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเพิ่มพื้นที่เช่าโดยรวม 1.5% รอการ
ประกาศอย่างเป็นทางการ เราแนะน�ำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่
เหมาะสม 61.00 บาท

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิิสโก้้ : TOA
แนะนำำ� “ซื้้�อ” มููลค่่าเหมาะสม 40 บาท
• TOA : การคลายล็อคดาวน์และขึ้น
ราคาหนุนผลประกอบการ Q4
แนะน�ำ “ซื้อ” รอแนวโน้มที่ดีขึ้นในไตรมาส 4 และการ

เติบโต 2022 ราคาหุ้น TOA ได้ underperform ในช่วงหลาย
เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
แม้ว่าบริษัทจะขึ้นราคาขายแล้ว แต่กระบวนการอาจใช้เวลา
หลายเดือน อย่างไรก็ดี การขึ้นราคาได้ครอบคลุมพอร์ตเดือน
นี้กว่า 80% พร้อมจะขึ้นราคาอีกรอบ (4-8%) เริ่มเดือน ต.ค
. และตั้งเป้าครอบคลุม 80% ของพอร์ตในเดือน ม.ค. 22 เรา
เชื่อว่ามาร์จิ้นจะดีขึ้นในช่วง Q4 แนะน�ำ “ซื้อ”
ก�ำไรน่าจะผ่านจุดต�่ำสุดในช่วง Q3 ไปแล้ว
การล็อคดาวน์ในไทยและเวียดนามส่งผลให้ยอดขายของ
TOA ในเดือน ก.ค. ลดลงมากกว่า 10% YoY ก่อนเริ่มทรงตัว
ในเดือนส.ค. การคลายล็อกดาวน์และการปรับราคารอบที่ 1
ในเดือนนี้ (การขึ้นราคาครอบคลุม 80% ของพอร์ตเทียบกับ
20% ใน 2Q และ 30-40% ในเดือนก.ค. - ส.ค.) ส่วนการ
เติบโตของยอดขายเริ่มกลับมาดีขึ้นในเดือน ก.ย. ทั้งนี้ ฝ่าย
บริหารได้เพิ่มประมาณการความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ที่
โรงงานย่อยในจังหวัดสมุทรปราการในเดือน ส.ค. เป็น 2030 ลบ. จากก่อนหน้าที่ 10 ลบ ซึ่งคาดจะสามารถเคลมได้
การผลิตแทบไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากโรงงานหลักของ
บริษัทตั้งอยู่ถนนบางนา-ตราด

ผลประกอบการจะดีขึ้นในไตรมาส 4 และคาด
จะเติบโตในปี 2022
ผู้บริหารคาดราคาไททาเนียมไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้น (หนึ่งหลัก
) ในช่วง 4Q จึงตั้งเป้าขึ้นราคาขายอีก 4-8% ใน 80% ของ
พอร์ตในช่วง ต.ค.-ม.ค. 22 นี้ ควบคู่ไปกับการปรับขึ้นราคา
รอบที่ 1 ซึ่งคาดแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. ซึ่งจะช่วยหนุนมาร์จิ้น
ในช่วง 2H ทั้งนี้ วางแผนที่จะเปิด Mega Paint อีก 5 สาขา
ในช่วงที่เหลือของปีนี้
และตั้งเป้าหมายเชิงรุกมากขึ้นส�ำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อ
สร้างใหม่ๆ เช่น แผ่นยิปซัม กระเบื้องเซรามิก และผลิตภัณฑ์
ฮาร์ดแวร์ (ผ่านทางบริษัทร่วมทุนใหม่ สัดส่วน 55%) เพื่อเพิ่ม
ความครบวงจรกับผู้ซื้อ เราคาดก�ำไรจะดีขึ้นในช่วง 4Q และ
เติบโตขึ้นในช่วง 2022 เนื่องจากอุปสงค์ที่สะสมจากการล็อค
ดาวน์ในเดือนก.ค. และสภาพเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้น
แนะน�ำ “ซื้อ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมที่ 40 บาท
เราคงการประมาณการและมูลค่าเหมาะสมที่ 40 บาท โดย
อิงจาก PER 2021 ที่ 36x (ค่าเฉลี่ยภูมิภาค) ปัจจัยเสี่ยงเชิง
ลบ ได้แก่ ราคาวัตถุดิบและราคาน�้ำมันที่สูงขึ้น อุปสงค์ต�่ำ
กว่าคาด และค่าเงินบาทอ่อนค่า

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิิสโก้้ : TFG
ราคาเป้้าหมาย 5 บาท
สรุปจากการประชุมนักวิเคราะห์ (3/9/21) บริษัทวาง

เป้าหมายรายได้ปีนี้ 33,000-34,000 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น

5%-8%YoY) ลดลงจากคาดเดิม 35,000 ล้านบาท จาก

ผลกระทบ COVID-19 และคาดปีหน้ารายได้จะเพิ่มขึ้นได้
10% จากสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลาย

• แนวโน้มผลประกอบการ 3Q21 คาดลดลง จากผลกระทบ
COVID-19 รุนแรงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขายทั้งไก่และ
สุกรลดลงทั้งในประเทศและส่งออก รวมถึงราคาสุกรที่ปรับ
ลดลงคาดอยู่ที่ 60-65 บาท/กก. จาก 70 บาท/กก. การส่ง
ออกสุกรไปต่างประเทศลดลงมากจากการล็อกดาวน์ในกัมพูชา
เวียตนาม ลาว เข้มงวดมากขึ้น และจีนที่เริ่มกลับมามีก�ำลัง
การผลิตสุกรที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ยังมีสต็อกเนื้อสุกรน�ำเข้าแช่
แข็งสูงอยู่ ส่งผลให้เกิด oversupply ในจีน ส�ำหรับไก่ส่งออก
ราคาไก่ทรงตัวแต่ปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 10-15% จาก
ผลกระทบ CVODI-19 และกลุ่มประเทศยุโรปจากค่าขนส่งตู้
คอนเทนเนอร์ที่สูงชึ้น ส�ำหรับต้นทุนวัตถุดิบใน 3Q21 เพิ่มขึ้น
เทียบกับ 2Q21 จากต้นทุนกากถั่วเหลืองและข้าวโพดอาหาร
สัตว์ที่ยังสูง และบริษัทคาด 4Q21 จะทรงตัว
• การปิดโรงงานที่จังหวัดกาญจนบุรี 10 วัน จากพนักงานติด
COVID-19 ในช่วงเดือน ส.ค.21 กระทบก�ำลังการผลิตลดลง
5-7 วัน ส่งผลต่อการส่งออกลดลงใน 3Q21 เช่นกัน
• บริษัทคาดแนวโนมผลประกอบการ 4Q21 เป็นต้นไปจาก
เริ่มกลับมาดีขึ้น หลังจากคลายล็อคดาวน์ในประเทศส่งผล
ให้การบริโภคเพิ่มขึ้น บริษัทตั้งเป้าหมายการส่งออกปีหน้าจาก
ไก่สดจะทรงตัวแต่ไก่แปรรูปจะเพิ่มขึ้นได้ 50% (ไก่สด 65,000
ตัน, ไก่แปรรูป 15,000 ตัน) (ส่งออกไก่ ณ 6M21 คิดเป็น 16%
ของรายได้รวม)
•

วางแผนขยายสาขา Thai Food Fresh Market Shop ปี

นี้คาด 70 สาขา (1H21 ปิดที่ 17 สาขา รายได้ 250 ล้านบาท,
ปัจจุบัน 40 สาขา) และปีหน้าจะเพิ่มขึ้นเป็น 150 สาขา
• งบลงทุน 3 ปีนี้ วางงบลงทุนปีนี้ 5,000 ล้านบาท และ
ปีหน้า 3,000 ล้านบาท และปีถัดไป2,500 ล้านบาท จาก
แผนการขยายธุรกิจสุกรในไทยและเวียตนาม และขยายธุรกิจ
อาหารสัตว์ รวมถึงขยาย Thai Food Fresh Market Shop ต่อ
เนื่อง 3 ปี

เราคาดก�ำไรสุทธิปีนี้ลดลงแต่ปีหน้าจะเพิ่มขึ้นจาก
COVID-19 ผ่อนคลาย

เรายังคงประมาณการเดิม คาดแนวโน้มก�ำไรสุทธิ 3Q21F
ลดลง YoY และ QoQ จากผลกระทบ COVID-19 และคาด
4Q21F จะเริ่มกลับมาดีขึ้น เราคาดก�ำไรสุทธิปี 2021-22F
อยู่ที่ 1,635 (-36%) และ 2,030 (+24%YoY)
จากคาดธุรกิจสุกรลดลงในช่วงครึ่งหลังนี้จากสถานการณ์ภาพ
รวมเศรษฐกิจที่ยังซบเซาส่งผลต่อ demand ที่ลดลงประกอบ
กับราคาในประเทศจีนและเวียดนามที่ลดลงจากปัญหา over
supply เราธุรกิจสุกรปีนี้ทรงตัวและปีหน้าเพิ่มขึ้นได้ 10% จาก
สัดส่วนจ�ำหน่ายสุกรช�ำแหละที่เพิ่มขึ้น และการขยายพื้นที่ไป
ทางภาคใต้ของเวียดนาม และคาดปริมาณขายธุรกิจไก่เพิ่มขึ้น
5-6% จากการส่งออกเป็นหลัก และราคาทรงตัวที่ 38 บาท/กก
. คาดรายได้อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 20% และ 10% ตามล�ำดับ จาก
การจ�ำหน่ายในเครือ TFG และลูกค้าภายนอกเพิ่มขึ้น เรายังคง

ค�ำแนะน�ำ “ถือ” ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 5 บาท อ้างอิง PER
เฉลี่ย15X โดยราคาปัจจุบันมีระดับ PER22F ที่ 14.8X,

Dividend Yield 21F อยู่ที่ 2.2% ความเสี่ยง โรคระบาด
ในธุรกิจไก่และสุกร, ต้นทุนอาหารสัตว์

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.ทิิสโก้้ : STEC
แนะนำำ� “ซื้้�อ” มููลค่่าที่่�เหมาะสม 18.00 บาท
•

STEC : เรื่องร้ายๆ ก�ำลังผ่านไป

แนวโน้มดีขึ้นจากผลประกอบการและงานในมือปี 2022F
เราคาดว่าผลประกอบการ 3Q21 จะอ่อนแอต่อเนื่องจากการปิด
ไซต์ก่อสร้าง 30 วันเนื่องจากการ Lockdown โดยเราคาดว่าผล
ประกอบการหลังช่วง Q3 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
โดยปัจจุบันบริษัทมีงานในมือที่สูง และมีโครงการที่มีศักยภาพ
จ�ำนวนมาก ด้านการรับรู้รายได้จะเพิ่มขึ้นจากการไม่มี
Lockdown และการก่อสร้างที่เร่งตัวขึ้น ด้านอัตราก�ำไรคาด
ว่าจะต�่ำสุดใน Q2 เนื่องจากงานรัฐสภาที่หมดลง และค่าใช้จ่าย
COVID ที่รับรู้ไปแล้ว แนะน�ำให้ “ซื้อ”

ผลประกอบการ Q3 จะไม่แย่เท่า Q2
STEC รายงานผลประกอบการ Q2 ขาดทุน 124 ล้าน เนื่องจาก
ประเด็นทางกฎหมาย และเป็นรายการพิเศษ ท�ำให้ผลประกอบ
การ Q3 คาดว่าจะดีขึ้น QoQ แม้ว่าจะถูกกระทบจากการปิด
ไซต์ก่อสร้าง 30 วันก็ตาม ด้านรายได้คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยห
ลังจากที่บริษัทกลับมาเร่งการท�ำงานในเดือน ก.ย. และอัตรา

ก�ำไรจะเพิ่มขึ้นจาก Q2 เนื่องจากไม่มีงานอัตราก�ำไรต�่ำ และไม่มี
ค่าใช้จ่าย COVID แต่เราคาดว่าจะไม่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากไม่มี
เงินปันผลของ GULF 84 ล้านบาทใน Q2
งานในมือและผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในปี 2022F
เราคาดปัจจุบันบริษัทมีงาน 9.8 หมื่นล้านบาท และจะเพิ่มขึ้น
เป็น 1.17 แสนล้านบาท
จากงานรถไฟฟ้าและมอเตอร์เวย์สายต่างๆ ท�ำให้ผลประกอบ
การกลับมาเติบโตเพิ่มขึ้นในปี 2022-23F และจากงานในมือ
ปัจจุบัน 2.7 หมื่นล้านของสนามบินอู่ตะเภาจะเริ่มก่อสร้างใน
2H22 ท�ำให้เรายได้ในปีหน้าเพิ่มขึ้น ด้านอัตราก�ำไรคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเกิน 5% ในปีหน้าเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยลบ
ที่หายไป

เราแนะน�ำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 18.00 บาท

เราปรับประมาณการลง 50.8%, 14.4% และ 3.5% เพื่อ

สะท้อนผลของ COVID และความล่าช้าของงานใหม่อิง
PER ปี 2022F ที่ 25 เท่า โดยมีความเสี่ยงคือ ความ

ล่าช้าในการก่อสร้าง, ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และ COVID

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.บััวหลวง : ADVANC
คงคำำ�แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเป้้หมาย 225 บาท
ADVANC

/แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง รวมถึงทีม ICT ที่แข็งแกร่งและมี
ประสบการณ์ของ CSL

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ลูกค้าองค์กร ตัวแปรหลักส�ำคัญในการเติบโต
ADVANC มีเป้าหมายที่จะผลักดันกลุ่มลูกค้าองค์กรให้
เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโต โดยมีจุดแข็งหลายๆด้าน
เช่น ประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการให้บริการโซลูชั่น
Cloud, Data Center ความครอบคุลมของการให้บริการและ
โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ อีกทั้งยังมีทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน

เราเชื่อว่ารายได้ของบริษัทจากลุ่มลูกค้าองค์กรจะยังคงมี
โมเมนตัมการเติบโตที่ดีอย่างน้อย 10-15% ในปี 2021-22
นอกจากนี้ ADVANC ยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้จากคลาวด์เป็น
สองเท่าและเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์อันดับ 1 ของ
ประเทศไทย

Fundamental View : Valuation ถือว่ายังถูกอยู่ที่ EV/EBITDA 7.5x
เทียบกับ EV/EBITDA ที่สูงล่าสุดที่ 9.13x ในเดือนสิงหาคม 2019

คงค�ำแนะน�ำซื้อ ที่ราคา 225 บาท

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.บััวหลวง : GLOBAL
แนะนำำ� “ซื้้�อ” ราคาเป้้าหมาย 26 บาท
GLOBAL สยามโกลบอลเฮ้้าส์์
แวะมาหน่่อย...ข่่าวมัันมา+ราคามัันได้้
ประเด็นหลัก : ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ประกาศดัชนีราคา

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กล่าสุดเดือน ส.ค. 2021 ที่ 116.2 (ปีฐาน
คือปี 2010) เพิ่มขึ้น 39% YoY และ 2% MoM หลังราคาย่อตัว
6% MoM ในเดือน ก.ค. 2021 เรามองว่าประเด็นดังกล่าวเป็น
catalyst ระยะสั้น ท�ำให้นักลงทุนหันมาสนใจ GLOBAL อีกครั้ง
ในระยะสั้นแม้เป็นช่วง low season ของก�ำไรใน 3Q21

ค�ำแนะน�ำพื้นฐาน: ราคาหุ้นมี downside น้อย เพราะ 1) ราคา
หุ้น drawdown มา 15% ในเวลาเพียง 2 เดือนจากราคาหุ้น new
high ในต้น ก.ค. 2021 ที่ 24.70 บาท (หลังประกาศก�ำไร new
high ใน 2Q21) และ 2) มูลค่าหุ้นที่ 29.6 เท่า

ซึ่งต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 30.3 เท่า คงค�ำ
แนะน�ำพื้นฐาน “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 26 บาท
(ปี 2022 เจอกันราคานี้) ระยะสั้น rebound
22 บาท

คอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ E-แมกกาซีนที่รู้ลึกรุู้จริง คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ เจอกันเป็น
ประจ�ำทุกเดือนเช่นเคยค่ะ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์ฉบับเดือนกันยายน ยังอัดแน่นไปด้วยข่าวสารในแวง
วงตลาดทุนแบบชวนติดตาม ....ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม
2564 SET Index ปิดที่ 1,638.75 จุด เพิ่มขึ้น 7.7% จากสิ้นเดือนก่อนหน้า เมื่อพิจารณาช่วง 8 เดือน
แรกปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 13.1% ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลัก
ทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มบริการ

นายศรพล ตุุลยะเสถีียร รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานวางแผนกลยุุทธ์์องค์์กร
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมการ
ควบคุมสถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ของ
COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าในไทยมีแนวโน้ม
ดีขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อ
เนื่องในหลายพื้นที่ ประกอบกับการจัดงาน
Thailand Focus ได้สร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้ลงทุน อีกทั้งผลการประชุมประจ�ำปีของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เมือง Jackson Hole
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีมติคงสภาพ
คล่องการท�ำ Quantitative Easing ส่งผลให้
Sentiment ของผู้ลงทุนกลับมาอยู่ในเชิงบวก
อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังเห็นสัญญาณเงินทุน
เคลื่อนย้ายของผู้ลงทุนจากต่างชาติกลับไปยัง
สินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์หลาย
แห่งในภูมิภาค ASEAN ส่งผลให้เงินบาทกลับ
มาแข็งค่าอยู่ที่ 32.34 บาทต่อดอลล่าร์ สรอ.
ในเดือนสิงหาคม 2564 หลายอุตสาหกรรม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับ
ตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563
ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่ม
บริการ

ในเดือนสิงหาคม 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย
ต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 92,589 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 63.8% จากเดือนเดียวกันของปี
ก่อน โดยใน 8 เดือนแรกปี 2564 มูลค่าการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,886 ล้านบาท
ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือนแรก
ในปี 2564 โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ผู้
ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 5,584 ล้านบาท ทั้งนี้
ในช่วง 8 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิรวม 89,975 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนใน
ประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 102,609 ล้าน
บาท นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผู้ลงทุนใน
ประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมา
อย่างต่อเนื่อง
ในเดือนสิงหาคม 2564 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน
ซื้อขายใหม่ใน SET 1 บริษัท และ 1 ทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใน 8 เดือน
แรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน
ASEAN
Forward และ Historical P/E ของ

ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม
2564 อยู่ที่ระดับ 19.3 เท่า และ 20.2 เท่าตาม
ล�ำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ใน
เอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.7 เท่า และ 18.2 เท่า
ตามล�ำดับ
อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม
2564 อยู่ที่ระดับ 2.38% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.35%
ส่วนแวดวงบรษัทจดทะเบียน เริ่มที่"พิทักษ์ รัช
กิจประการ" หัวเรือใหญ่ PTG ให้ข้อมูลข้อมูล
ผลประกอบการธุรกิจไตรมาส 2/2564 ในงาน
บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity
Day) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผลการด�ำเนิน
งาน 6 เดือนแรกปี 2564 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ
1,032 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 43.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน พร้อมแสดงความมั่นใจว่าหลังจาก
รัฐบาลได้เริ่มประกาศคลายล็อคดาวน์ จะส่ง
ผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่าง
มาก ทั้งการบริโภค การใช้จ่าย รวมถึงไตรมาส
4 นั้นเป็นฤดูการท่องเที่ยว คาดว่าการบริโภค
น�้ำมันนั้นจะเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงเชื่อมั่น
อย่างยิ่งว่าช่วงไตรมาส 4/2564 ผลการด�ำเนิน
งานจะเริ่มเติบโตอย่างก้าวกระโดด

บริิษััท แปซิิฟิค
ิ ห้้องเย็็น จำำ�กััด ในเครืือ
บมจ.เจดัับเบิ้้ลยู
� ูดีี อิินโฟโลจิิสติิกส์์ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ JWD
รัับรางวััลจาก พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายกรััฐมนตรีี ในโอกาสที่่�บริิษััท แปซิิฟิิค
ห้้องเย็็น จำำ�กััด ได้้รัับรางวััลผู้้�ประกอบธุุรกิิจส่่งออกดีีเด่่น ปีี 2564 (Prime Minister’s
Award 2021: PM AWARD) ประเภทรางวััลธุุรกิิจบริิการยอดเยี่่�ยม Best Services
Enterprise Award สาขาโลจิิสติิกส์์การค้้า โดยได้้รางวััลนี้้�เป็็นครั้้�งที่่� 2 และก่่อนหน้้า
นี้้�ยัังได้้รัับเลืือกเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�มีีความเป็็นเลิิศด้้านการบริิหารโลจิิสติิกส์์ประจำำ�ปีี
2564 (ELMA 2021) สาขาผู้้�ให้้บริิการคลัังสิินค้้า (Warehousing Services) ซึ่่�งเป็็นการ
รัับวางวััลนี้้�ครั้้�งที่่� 2 ตอกย้ำำ��ถึึงศัักยภาพและความเชี่่�ยวชาญด้้านการให้้บริิการโลจิิสติิกส์์
และซััพพลายเชนสำำ�หรัับสิินค้้าที่่�ต้้องควบคุุมอุุณหภููมิิ

บริิษััทหลัักทรััพย์์ เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน)
นายอารภัฏได้เข้าร่วมงานกับเมย์แบงก์ กิมเอ็ง เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ในต�ำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และด�ำรงต�ำแหน่งในระดับภูมิภาคเป็น Regional Head of Transformation, Maybank Kim Eng Group ต่อมา
ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 หลังจากการเกษียณอายุก่อน
ก�ำหนดของนายมนตรี ศรไพศาล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอารภัฏจะดูแลบริหารธุรกิจต่างๆ ทั้งทางด้านบริการวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้า งานวาณิชธนกิจและที่
ปรึกษาการลงทุนต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดจนสานต่อภารกิจแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ขององค์กร"วิชาญ จิตร์ภักดี
" ซีอีโอ SCGP ลุยเข้าซื้อหุ้นในบริษัทวีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (หรือ “Visy”) เพิ่มเติมอีกในสัดส่วนร้อย
ละ 20 จากผู้หุ้นเดิม คิดเป็นมูลค่า 1,373ล้านบาท ส่งผลให้SCGP มีสัดส่วนการถือหุ้นใน Visy เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อย
ละ 80 เป็นร้อยละ 100โดยการถือหุ้นในVisy ดังกล่าว ด�ำเนินการผ่านบริษัทเอสซีจีพี รีจิด พลาสติกส์ จ�ำกัด (หรือ
“SCGPRP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCGPถือหุ้นทั้งหมด Visy เป็นบริษัทชั้นน�ำที่ผลิตบรรจุภัณฑ์กดขึ้นรูปด้วยความ
ร้อน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร น�้ำหนักเบา และรีไซเคิลได้ โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
แบรนด์ผู้ผลิตอาหารชั้นน�ำระดับโลก SCGPถือหุ้นทั้งหมด

บริิษััท บริิการเชื้้�อเพลิิงการบิินกรุุงเทพ
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ บาฟส์์ (BAFS)
ประกาศแต่่งตั้้�ง หม่่อมหลวงณััฐสิิทธิ์์� ดิิศกุุล ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ แทนนาย
ประกอบเกีียรติิ นิินนาท ที่่�เกษีียณอายุุ โดยมีีผลตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กัันยายน 2564 เป็็นต้้นไป โดยเป็็น
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่คนที่่� 3 ของบริิษััท

ม.ล. ณััฐสิิทธิ์์� จบการศึึกษาปริิญญาโทด้้านธุุรกิิจระหว่่างประเทศ จาก Australian School of
Business มหาวิิทยาลััยนิิวเซาท์์เวลส์์ ออสเตรเลีีย และปริิญญาตรีีคณะเศรษฐศาสตร์์ (หลัักสููตร
นานาชาติิ) มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ นอกจากนี้้� ยัังผ่่านการศึึกษาหลัักสููตรสำำ�คััญต่่าง ๆ ได้้แก่่
หลัักสููตรการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีีเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนสำำ�หรัับนัักบริิหารระดัับสููง
รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันส่่งเสริิมการบริิหารกิิจการบ้้านเมืืองที่่�ดีี หลัักสููตรการพััฒนาผู้้�นำำ�คลื่่�นลููกใหม่่
ในราชการไทย รุ่่�นที่่� 6 สำำ�นัักงาน ก.พ. หลัักสููตร Leadership and Change, University of
Potsdam, Germany หลัักสููตรที่่�จััดโดย สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) อาทิิ
หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) รุ่่�น 275/2019 หลัักสููตร Risk Management
Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่่�น 19/2020 และหลัักสููตร Successful Formulation
& Execution of Strategy (SFE) 33/2020 รวมทั้้�งในอดีีต เคยดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท เรนาสโซ มอเตอร์์ จำำ�กััด กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ดููคาทิิสติิ จำำ�กััด และที่่�ปรึึกษาฝ่่ายการ
พาณิิชย์์ คณะผู้้�แทนถาวรไทยประจำำ�องค์์การการค้้าโลก ก่่อนมาร่่วมงานกัับ BAFS

บริิษััท ทีี เอส ฟลาวมิิลล์์ จำำ�กััด (มหาชน) (TMILL)
โรงงานโม่่แป้้งสาลีีรายใหญ่่และมีีเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดในประเทศ
ร่่วมสู้้�ภััยโควิิด-19 ส่่งมอบถุุงยัังชีีพ ให้้แก่่ชุุมชนวััดสำำ�โรงใต้้ หมู่่� 1 ตั้้�งอยู่่�ที่่�
ตำำ�บลสำำ�โรงกลาง อำำ�เภอพระประแดง จัังหวััดสมุุทรปราการ จำำ�นวน 483 ชุุด
โดยมีีผู้้�นำ�ชุ
ำ ุมชนเป็็นตััวแทนรัับมอบ ทั้้�งนี้้� TMILL ขอร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
ช่่วยเหลืือสัังคมไทย และขอเป็็นกำำ�ลัังใจให้้เจ้้าหน้้าที่่�บุุคลากรทางการแพทย์์และ
ประชาชนชาวไทยก้้าวผ่่านวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ครั้้�งนี้้�
ไปด้้วยกััน

Visy เป็นบริษัทชั้นน�ำที่ผลิตบรรจุภัณฑ์กดขึ้นรูปด้วยความร้อน ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาหาร น�้ำ
หนักเบา และรีไซเคิลได้ โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าของแบรนด์ผู้ผลิตอาหารชั้นน�ำระดับโลก

บริิษััท จััสมิิน เทเลคอม ซิิสเต็็มส์์ จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ JTS
เร่่งเพิ่่�มกำำ�ลัังขุุดตามเป้้าหมายปีีหน้้า โดยเมื่่�อวัันที่่� 26 สิิงหาคม ที่่�ผ่่านมา คุุณดุุสิิต ศรีีสง่่าโอฬาร
กรรมการผู้้�จััดการ ได้้ลงนามในสััญญาสั่่�งซื้้�อเครื่่�องขุุด Antminer S19J Pro ล๊๊อตแรกเป็็นจำำ�นวน
1,200 เครื่่�อง กัับทางบริิษััท Bitmain Technology Ltd. (Bitmain) ซึ่่�งเป็็นการเริ่่�มต้้นความ
สััมพัันธ์์ทางการค้้ากัับ Bitmain อย่่างเป็็นทางการด้้วยคำำ�สั่่�งซื้้�อใหม่่นี้้� ทำำ�ให้้บริิษััทฯ สามารถบรรลุุ
เป้้าหมายการเสริิมเครื่่�องขุุดบิิตคอยน์์ไปถึึง 28% จาก เป้้าที่่�จะมีีการเพิ่่�มกำำ�ลัังขุุดเป็็น 5,000
เครื่่�องภายในปีี 2565 ซึ่่�งเมื่่�อติิดตั้้�งและเปิิดใช้้งานอย่่างสมบููรณ์์ จะทำำ�ให้้ JTS เป็็นศููนย์์กลางของ
อุุตสาหกรรมเหมืืองขุุดบิิตคอยน์์ที่่�ใหญ่่ และมีีความสามารถในการขุุดมากที่่�สุุดในประเทศไทย

MORE กางพิิ มพ์์ เขีียวปีี 64
จ่่อขึ้้�นแท่่นผู้้�ให้้บริิการน้ำำ��ครบวงจร ลุุยขายน้ำำ��ประปาป้้อนแหล่่งท่่องเที่่�ยวและนิิคม

อุุตสาหกรรม พร้้อมเจาะตลาดบำำ�บััดน้ำำ��เสีียบ่่อกุ้้�ง นอกจากนี้้�มีีบริิษััทในเครืือ “มอร์์
เมดดิิคััล” ทำำ�ธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายยาสมุุนไพรเจ้้าของแบรนด์์ “การบููร” มา

แรงโดยเฉพาะ “ยาฟ้้าทะลายโจร” ออร์์เดอร์์ทะลัักผลิิตไม่่ทัันความต้้องการของผู้้�

บริิโภค ตอบโจทย์์ยุุคโควิิด-19 ชููจุุดเด่่นสิินค้้ามีีคุุณภาพมาตรฐาน ปลอดภััย ผ่่าน

การรัับรอง อย. ฟากผู้้�บริิหาร “ดร.อมฤทธิ์์� กล่่อมจิิตเจริิญ” มั่่�นใจเข้้าสู่่�โหมด “เทิิร์์
นอะราวด์์” เต็็มรููปแบบ วางเป้้าโกยรายได้้กว่่า 5,000 ล้้านบาท

