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บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ส่งบริษัทย่อย "มันนี่ ฮับ 

เซอร์วิส" ลุยปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านแอพพลิ

เคชั่น "มันนี่ฮับ" เข้าถึงง่าย รู้ผลไว ดอกเบี้ยต�่า เริ่ม

ให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.นี้ฟากซีอีโอ "วินัย เตียว

สมบรูณ์กจิ" ระบ ุการเข้าไปลงทนุในธรุกจิสินเชือ่เพือ่

เป็นทางเลือกให้กับพนักงาน ลูกค้า และเกษตรกร 

ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัว จากผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

นาย วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 
(TFG) เปิดเผยว่าบริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จ�ากัด 

ซึง่เป็นบริษทัย่อยของTFG ถอืหุน้ในสัดส่วน 88.50% 

พร้อมเปิดให้บรกิารธรุกจิประเภทให้สนิเชือ่ ตัง้แต่วนั

ที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะเร่ิมให้บริการ

ปล่อยสินเชือ่ประเภทสนิเชือ่ส่วนบุคคลในรูปแบบใหม่ 

ผ่านแอพพลิเคชั่น "มันนี่ฮับ" ซึ่งเป็นแอพพลิเคช่ัน

ให้บริการสินเชื่อภายใต้การก�ากับของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย สามารถยื่นกู้ง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน

แอพพลิเคชั่น รู้ผลไวภายใน 5 นาที เพียงมีเงินเดือน 

เริ่มต้นแค่ 7,000 บาทต่อเดือนก็ยื่นกู้ได้ทันที โดยไม่

ต้องมีคนค�้าประกัน

ทั้งน้ี มาพร้อมกับบริการท่ีหลากหลาย เพื่อตอบ

โจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อ

เพื่ออุปโภค บริโภค เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อการ

ประกอบอาชีพ โดยจะมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 

บาท ส่วนอัตราดอกเบีย้เริม่ต้นอยู่ที ่2.08% ต่อเดอืน 

สามารถเลือกผ่อนช�าระได้ตามสะดวกไม่ว่าจะเป็นระยะ

เวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งจะใช้เวลา

พิจารณาอนุมัติ และโอนเงินภายใน 1-3 วัน

รวมท้ังยังมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า เพียง

ช�าระค่างวดตรงเวลา รับคะแนนสะสม เพื่อแลกเป็น

ของรางวัลเกรดพรีเมี่ยมที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-1300 หรือLine 

Official : @moneyhub

"การการท�าธุรกิจสินเชื่อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่ม

ทางเลือกให้กับพนักงาน ลูกค้า เกษตรกรและบุคคล

ทัว่ไปท่ีต้องการสินเชือ่ดอกเบ้ียต�า่ เพือ่น�าไปใช้ในการ

แบ่งเบาภาระค่ใช้จ่ายในช่วงทีเ่ศรษฐกจิชะลอตัว รวม

ถงึการสร้างโอกาส และเสรมิสภาพคล่องให้ธรุกจิราย

ย่อย สามารถไปต่อได้ จากผลกระทบของการแพร่

ระบาดของโควิด-19 "นายวินัยกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า ภาพรวมการ

ด�าเนินธุรกิจของ TFG ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมี

ทิศทางท่ีดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก ผลพวงจากการ

คลายล็อกดาวน์ในประเทศ ส่งผลให้การบริโภคเพิ่ม

ขึ้น  โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกในไตรมาส 3/2564 เริ่ม

มีสัญญาณที่ดีขึ้น หากเทียบกับไตรมาส 2/2564 ซึ่ง

ราคาจ�าหน่ายไก่ส่งออก ปรบัตวัเพิม่ขึน้เล็กน้อย ขณะ

ที่ธุรกิจ Fresh mart เป็นอีกธุรกิจที่เริ่มมีนัยส�าคัญ

มากขึ้น สามารถสร้างรายได้มากขึ้น  และบริษัทฯมี

แผนขยายสาขา Thai Food Fresh Market Shop 

ในปีนี้เพิ่มประมาณ 70 สาขา จากปัจจุบันอยู่ที่ 40 

สาขา ซึ่งเป็นศูนย์จ�าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคใน

เครอืบรษิทั สามารถเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายไก่ และ

สุกรให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง  อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่ม

ยอดขาย และสนับสนุนพอร์ตรายได้ให้มีเสถียรภาพ

อย่างย่ังยืน โดยครึ่งปีแรกมีการขยายสาขาแล้ว 17 

สาขา ซึ่งพบว่ามีผลตอบรับที่ดีอย่างน่าสนใจ ท�าให้

มั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่จะมีการเติบโตได้

อย่างต่อเนื่อง

TFG เปิดฉากรุกธุรกิจสินเชื่อ 

ส่ง "มันน่ี ฮับ เซอร์วิส" ประเดิมปล่อยสินเชื่อ

ส่วนบุคคล ผ่านแอพฯ "มันน่ีฮับ"เข้าถึงง่าย

รู้ผลไว-ดบ.ต�่า พร้อมให้บริการ 4 ต.ค.น้ี
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บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ไร้กังวลแม้ตลาด
สนิเชือ่ Consumer Finance แข่งดหุลงั แบงก์ใหญ่ส่ง 
บ.ลกูเข้าชงิส่วนแบ่งตลาด ฟากบ๊ิกบอส "ชชูาต ิเพช็ร
อ�าไพ" ระบุ กลุ่มลูกค้าแยกประเภทกันอย่างชัดเจน 
ชูจุดแข็งเน้นปล่อยสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ 
มีจ�านวนสาขากระจายทั่วประเทศ ให้บริการอย่าง
ทั่วถึง ตั้งเป้ามีสาขาครบ 7,000 สาขาใน 3 ปี ขณะ
ที่สถานการณ์น�้าท่วม ยังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัย
ส�าคญั มัน่ใจเป้าสนิเชือ่ปีนีเ้ตบิโต 30% ตามเป้าหมาย

นายชูชาติ  เพ็ชรอ�า ไพ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย 
แคปปิตอล จ�ากดั (มหาชน) (MTC) ผู้น�า
ตลาดสนิเช่ือทะเบยีนรถจกัรยานยนต์ เปิดเผยว่าจาก
การที่ธนาคารแห่งหนึ่งประกาศปรับโครงสร้างเพื่อ
เข้าแข่งขันในตลาดกลุ่มสินเชื่อ Consumer Finance 
ผ่านบรษิทัลกู จงึท�าให้เกดิความกงัวลจะมผีลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการในกลุ่ม Consumer Finance ซ่ึง
ประเมินว่า MTC ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด และ
เป็นแค่ความกังวลตาม Sentiment ตลาดเท่านั้น

ทั้งนี้ หากดูจากพ้ืนฐานความจริงธนาคารมีการท�า
ธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถอยู่แล้ว ซึ่งเหมือนกับทุก ๆ 
ธนาคารท่ีมีบริษัทลูกท�าเรื่องสินเช่ือทะเบียนรถ ดัง
นัน้การเข้ามาของบรษิทัใหม่จงึไม่ใช่ผูเ้ล่นรายใหม่แต่
อย่างใด อีกท้ัง MTC มีจุดแข็งตรงที่เน้นการปล่อย
สินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ ในขณะที่ธนาคาร
เน้นการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งเป็นคนละตลาดกัน 
ดังนั้นการเข้ามาของผู้ประกอบการดังกล่าว จึงไม่
กระทบต่อผลการด�าเนินงานของ MTC แต่ประการใด

รวมทั้งเมื่อพิจารณาในแง่การตั้งสาขาของธนาคาร
เป็นแบบกระจุกตัว เฉพาะในอ�าเภอใหญ่ ต่างกบั MTC 
ที่เน้นการกระจายตัวในระดับต�าบล ยกตัวอย่างเช่น 
จงัหวดันครราชสมีา ธนาคารมจี�านวนสาขาเพยีง 22 
สาขา ในขณะที่ MTC มีสาขาให้บริการ 285 สาขา 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 289 ต�าบลในจังหวัด
นครราชสมีา และเมือ่ดจูากพฤติกรรมของกลุม่ลกูค้า
ในปัจจบัุน ยงัทีไ่ม่นยิมเดนิทางข้ามพืน้ทีไ่กล ๆ  เพือ่ไป
ยงัจุดบริการสนิเชือ่ ดังนัน้การตัง้สาขาเพือ่ให้บรกิาร
ได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นจุดแข็งของ MTC โดยเฉพาะใน
พืน้ท่ีนอกเขตเมอืง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
ซึ่งเป็นฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ของ MTC อยู่ในปัจจุบัน

“MTC ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสภาวะการแข่งขัน กลับมอง
เป็นโอกาสในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง และ
ได้มองหาโอกาสการขยายไปสู่ช่องทางออนไลน์ ซึ่ง
เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มเติบโตใหม่ของ MTC ระหว่างนี้
ได้เตรียมพัฒนา Hybrid Platform กล่าวคือ การให้
บริการบางอย่างที่แต่เดิมท�าได้ผ่านสาขาเท่านั้น ใน
อนาคตอนัใกล้จะสามารถท�าได้ผ่านทางออนไลน์ เพือ่
อ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ไม่ต้องเดินทางไปที่
สาขาด้วยตวัเอง ทีส่�าคญัคอืตอบโจทย์ลกูค้ากลุม่ใหม่
ท่ีคุ้นเคยการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ”นาย
ชูชาติกล่าว

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า ในเรื่องความ
กังวลจากสถานการ์น�้าท่วม MTC ได้มีการติดตาม
ผลกระทบอย่างใกล้ชิด ส�าหรับสาขาที่มีความเส่ียง
ได้รับผลกระทบจากน�้าท่วม ได้แก่ สาขาในจังหวัด
นครราชสีมา สุโขทัย นครสวรรค์ และชัยภูมิ ซึ่ง

อาจท�าให้บริษัทฯเสียโอกาสเล็กน้อยในเชิงที่ลูกค้าไม่
สามารถเดนิทางมาขอกูยื้มทีส่าขาได้ ส่วนในเรือ่งผลก
ระทบต่อการช�าระหนี้คืนของกลุ่มเกษตรกร บริษัทฯ
มองว่าไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจาก
ผลผลิตในแถบพื้นที่ที่ประสบภัยส่วนมากเป็นนาข้าว 
ซึง่ไม่มปัีญหาเรือ่งน�า้ อกีท้ังรัฐบาลได้มมีาตรการช่วย
เหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน�้าท่วม โดยช่วยเหลือไร่
ละ 1,500 บาท จ�านวน 20 ไร่ อีกทั้งสถานการณ์น�้า
ในขณะนีก้�าลงัดข้ึีน ท�าให้ความเสีย่งจากน�า้ท่วมไม่ส่ง
ผลกระทบยาวนานนัก

ส�าหรับการเติบโตในปี 2564 MTC ยังคงเป้าหมาย
การเติบโตที่ 30% ณ สิ้นปี 2564 จากยอดลูกหนี้คง
ค้าง 8 เดือนที่เติบโตกว่า 26% ซึ่งเป็นการเติบโตด้วย
สดัส่วนเท่าๆ กนัในทกุประเภทสนิเชือ่ โดยปัจจยัหนนุ
ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1. ดัชนีรายได้เกษตรกรที่เพิ่มมากขึ้น 
2. แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง 
3. ความต้องการเงินทนุหมนุเวยีนเพือ่ประกอบอาชพี 
และในปี 2565 บริษัทยังคงเป้าหมายการเติบโตไว้ที่ 
30% เช่นกัน

ในมุมมองของเป้าหมายการเติบโต MTC ยังคงมุ่ง
เน้นการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อผ่านการขยายสาขา
อีกไม่น้อยกว่า 700 สาขาต่อปี โดยตั้งเป้าหมายมี
สาขามากกว่า 7,000 สาขา ภายใน 3 ปี ส�าหรับเป้า
หมายการเติบโตนั้นก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการน�าหนี้
นอกระบบเข้าสู่ระบบ โดยสร้างวินัยการเงินที่ดีให้แก่
ลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจและชุมชนสามารถเติบโตร่วมกัน
ได้อย่างยั่งยืน

MTC ไม่หว่ัน!

ตลาด Consumer Finance แข่งดุ 

พร้อมยืนเป้าพอร์ตสินเชื่อปีน้ีโต 30%
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ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) BGRIM  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้ บี.กริม เพาเวอร์ (ในฐานะผู้ซื้อ) เข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้นกับ visaVento Holding 

AG (ในฐานะผูข้าย) เพือ่เข้าซือ้หุน้จ�านวน 90 หุน้ (หรือคดิเป็นร้อยละ 90) ในVisa Max Solar Sp.z. (บรษิทัท่ีจดัตัง้ข้ึนในประเทศโปแลนด์ ถอืหุน้ท้ังหมด (ร้อย

ละ 100)) โดย visaVento Holding AG) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 45,000 ซวอตือโปแลนด์ (PLN) (หรือประมาณ 383,000 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน2564)) 

เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 ก�าลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ ในประเทศโปแลนด์

ชื่อบริษัท Visa Max Solar Sp.z.

ทุนจดทะเบียน 50,000 ซวอตือโปแลนด์ (PLN) แบ่งออกเป็น 100 หุ้น

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ZEL1 ก�าลังการผลิต 14.1 เมกะวัตต์ในประเทศโปแลนด์

ผู้ถือหุ้น/ สัดส่วนการถือหุ้น บี.กริม เพาเวอร์ถือหุ้นร้อยละ 90 / visaVento Holding AG ถือหุ้นร้อยละ 10

แหล่งเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของ บี.กริม เพาเวอร์

BGRIM ซื้อโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานลม ZEL1 ก�าลังการผลิต 14.1 MW 

ในประเทศโปแลนด์
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กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG ทุ่มงบลงทุน 

60 ล้านบาท ผนกึก�าลงัโรงพยาบาลสมุทรปราการ 

เปิด ศูนย์หัวใจและหลอดเลอืดครบวงจร แบบ One 

Stop Service หวงัยกระดับการบรกิารด้านสขุภาพ

ของประชาชนอย่างทัว่ถงึ พร้อมต้ังเป้ารักษาผู้ป่วย 

2,000 รายต่อปี หรือมีรายได้กว่า 200 ล้านบาท

ต่อปี

นพ.ก�าพล พลัสสินทร์ กรรมการ
ผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 
หรือ CHG เปิดเผยว่า กลุ่มโรงพยาบาลจุฬา

รัตน์ ได้จับมือกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิด 

“ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด” แบบครบวงจร ทั้ง

การสวนหัวใจ, ใส่บอลลูน, แก้ไขการเต้นของหัวใจ

ทีเ่ต้นผดิปกติ รวมทัง้การผ่าตัดหวัใจแบบเปิด ด้วย

เครือ่งมือและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั พร้อมทมีแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคหัวใจ ให้บริการและดูแล

ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

ทัง้นีก้ารเปิด “ศนูย์หวัใจและหลอดเลอืด” ดงักล่าว 

ใช้งบประมาณลงทนุรวมอยูท่ี ่60 ล้านบาท โดยต้ัง

อยูท่ีช่ัน้ 8 อาคาร 9 ชัน้ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

มีเนื้อที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม. ประกอบไปด้วย 

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ, หอผู้ป่วยเฉพาะทาง

โรคหัวใจ (WCU), หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) 

พร้อมห้อง Negative pressure เพื่อรองรับ

สถานการณ์COVID-19 เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจได้

รับการรักษาอย่างทันท่วงที ครบวงจร แบบ One 

Stop Service นอกจากนี้ยังมีห้องผ่าตัดที่เตรียม

ไว้ส�าหรับผูป่้วยท่ีต้องเข้ารบัการผ่าตดัหวัใจอีกด้วย

ล่าสุด เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ที่ผ่าน

มา “ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด” ท่ีโรงพยาบาล

สมุทรปราการ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว 

โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย 

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ และ นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นาย

แพทย์สาธารณสขุ จงัหวดัสมทุรปราการ ให้เกยีรติ

มาร่วมพิธีเปิด ซ่ึงการเปิด “ศูนย์หัวใจและหลอด

เลือด” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชน

ได้เข้าถึงการรักษาโรคหัวใจได้รวดเร็วอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทุกสิทธิการรักษาของผู้ป่วยในพื้นที่

จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง พร้อม

ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

ส�าหรับเป้าหมายการรักษาผู้ป่วย คาดว่าจะอยู่ที่ 

150-180 รายต่อเดือน หรือประมาณ 2,000 ราย

ต่อปี คดิเป็นรายได้รวมต่อปีอยูท่ี่ประมาณกว่า 200 

ล้านบาท

“ศูนย ์หั ว ใจและหลอดเลือด โรงพยาบาล

สมุทรปราการ นับเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจที่เป็น

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เป็นแห่งที่ 

2 จากก่อนหน้านี้ได้เปิดศูนย์โรคหัวใจไปแล้วที่ โรง

พยาบาล สิรินธร และหลังจากนี้จะมีการเปิดศูนย์

หวัใจและหลอดเลือดแห่งท่ี 3 ท่ีโรงพยาบาลประจ�า

จังหวัดระยอง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิด

อย่างเป็นทางการได้ภายในปี 2564” 

นพ.ก�าพล กล่าว

CHG ทุ่มงบ 60 ลบ. 

ผนึกก�าลังโรงพยาบาลรัฐ เปิดศูนย์หัวใจครบวงจร 

ยกระดับการบริการด้านสุขภาพท่ัวถึง
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กลุ ่ม เอแอลที  ลุยขยายแพลตฟอร ์มชุมสาย

อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ รองรับยอดใช้แบนด์วิดท์โตก้าว

กระโดด คาดไตรมาส 4/64 ยอดใช้พุ่ง 180 Gbps 

จากท้ังปี 63 อยู่ท่ี 80 Gbps เป็นผลจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ท�าให้เกิด

การใช้ชีวิตแบบ New Normal และการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมในการท�างาน มกีารใช้นโยบาย Work from 

Home ดนัความต้องการใช้งานอินเทอร์เนต็เพิม่สูงขึน้

นายสมชาย ตรรีตันนกูุล รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย 
บรษัิทอนิเตอร์เนชัน่แนล เกทเวย์ จ�ากดั 
(IGC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทเอแอลที 

เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ALT ประกอบธุรกิจ

ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ส�าหรับ

บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง และบริการชุมสาย

อินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดเผย

ว่า บริษัทได้มีการลงทุนขยายแพลตฟอร์มชุมสาย

แลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน จากเดิมท่ีรองรับ

ความต้องการใช้แบนด์วิดท์ลูกค้าได้ 200 Gbps ไป

เป็นแพลตฟอร์มทีร่องรบัแบนด์วดิท์ได้ถงึ 600 Gbps

ทั้งนี้บริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการใช้แบนด์

วิดท์จะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังจากท่ี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กลาย

พนัธ์ุและกลบัมาแพร่ระบาดหนกัท่ัวโลก ส่งผลให้ต่าง

ประเทศรวมทั้งประเทศไทยประกาศล็อคดาวน์ มีนโย

บายให้ท�างานที่บ้าน(Work from Home) ส่งผลให้

ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงข้ึน โดยบริษัท

คาดว่าภายในไตรมาส 4/64 จะมีลูกค้าใช้งานแบนด์

วิดท์ถึง 180 Gbps จากปี 2563 มีลูกค้าใช้งานรวม 

80 Gbps

นายสมชาย กล่าวต่อว่า หลังจากที่บริษัทได้เริ่มเปิด

ให้บริการแพลตฟอร์มชมุสายแลกเปลีย่นอนิเทอร์เนต็

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ (IIG and NIXplatform) 

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาโดยใช้ไทยเป็นจุดศูนย์กลางในการ

เชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตระหว่างผู้ให้

บรกิารอนิเทอร์เนต็ทัง้แบบมสีาย (Fixed Broadband) 

และไร้สาย (Mobile Broadband) รวมทั้งผู้ให้บริการ

คอนเทนต์อินเทอร์เน็ตทั่วโลกพบว่ามีลูกค้าทั้งจาก

ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ 

กมัพูชา และลาวเข้ามาใช้บริการเพิม่มากขึน้อย่างต่อ

เนื่อง

นอกจากนี้ จากข้อมูลการส�ารวจของ Google และ 

Temasek พบว่าพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีใ่ช้ Internet 

เพิม่ขึน้ในช่วงท่ีเกดิการระบาดของไวรัสโควดิ-19 นี ้มี

แนวโน้มท่ีจะยังคงมีพฤติกรรมการใช้งาน Internet 

ต่อเนือ่งไปอกี แม้จะกลบัไปท�างานแบบ Hybrid หรอื

แม้แต่กลับไปท�างานเหมือนเดิมแล้วก็ตาม

“ประเทศไทยต้ังอยู่ในจดุภูมศิาสตร์ทีเ่หมาะสมกบัการ

เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ต 

(Digital Hub) ท�าให้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมีย

นมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นิยมมาใช้

ไทยเป็นจดุแลกเปลีย่น ซึง่ IGC มคีวามได้เปรยีบด้าน

การแข่งขันเนื่องจากกลุ่ม ALT ได้ลงทุนสร้างโครง

ข่ายเคเบิลใยแก้วน�าแสงไว้หลากหลายเส้นทางและมี

ความปลอดภัยสูง มีจุดเชื่อมต่อจ�านวนมากสามารถ

ออกแบบโครงข่ายได้ตรงตามความต้องการของลกูค้า

และสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว” นายสมชาย

กล่าว

รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาดและการขาย 

IGC กล่าวต่อว่า ปัจจบัุนการให้บริการเช่าใช้โครงข่าย

ส่ือสัญญาณความเรว็สูงเพือ่การเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็

ในรูปแบบเป็นเกตเวย์มีทั้งในและต่างประเทศ โดย

เฉพาะประเทศอาเซียนถือเป็นฐานลูกค้าหลัก ซึ่ง

ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจกับ

การให้บริการของ IGC อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า

หลงัจากทีบ่รษิทัได้มกีารการลงทนุขยายแพลตฟอร์ม

ชมุสายแลกเปลีย่นอนิเทอร์เนต็เพิม่ขึน้ให้สามารถรอง

รบัแบนด์วดิท์ได้ถงึ 600 Gbps จะท�าให้ฐานลกูค้าของ 

IGC เพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั และยงัสามารถต่อยอด

ไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องได้อีกต่อไปในอนาคต

ALT ลุยขยายแพลตฟอร์ม

ชุมสายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ รองรับยอดใช้แบนด์วิดท์ 

“ในประเทศ - อาเซียน” โตก้าวกระโดด
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บอร์ด B52 ไฟเขียวแผนปรบัโครงสร้างทนุ รวบพาร์-ลด
ทุน พร้อมล้างขาดทุนสะสมเกือบหมด! ผู้บริหารระบุไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เหตุเป็นการปรับปรุงตัวเลข
ทางบัญชีเท่านั้น มั่นใจส่งผลดีต่อทุกฝ่าย ที่ส�าคัญ
มีโอกาสสูงที่จะได้รับการปลดล็อกเคร่ืองหมาย C ใน
อนาคตอันใกล้ ขณะเดียวกันตัวเบาพร้อมลุยธุรกิจเพื่อ
อนาคตสดใสเต็มสตีม

นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร บรษิทั บี-52 แคปปิตอล 
จ�ากดั (มหาชน) (B52) เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริษัทฯครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 
2564 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่2/2564 เพือ่พจิารณาโอนทนุส�ารองตาม
กฎหมายจ�านวน จ�านวน 8,297,905 บาท เพื่อชดเชย
ผลขาดทนุสะสมของบรษิทัฯ ตามงบแสดงฐานะทางการ
เงนิของบรษิทัฯ ทีผ่่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชขีอ
งบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จ�านวน 
888,508,872 บาท ซึ่งภายหลังการโอนทุนส�ารองตาม
กฎหมายจ�านวน 8,297,905 บาท เพือ่ชดเชยผลขาดทนุ
สะสมของบริษัทฯ แล้ว จะท�าให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน
สะสมตามงบแสดงฐานะทางการเงนิเฉพาะกจิการ เหลือ
จ�านวน 880,210,967 บาท

นอกจากนี้ ยังมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้ของหุ้นของบริษัทฯ โดยการรวมมูลค่าท่ีตราไว้ จาก
เดิมท่ีมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งส่งผลให้จ�านวนหุ้นของบ
ริษัทฯ ลดลงจ�านวน 2,404,798,095 หุ้น จากเดิม 
3,206,397,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
เป็นจ�านวน 801,599,365 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 2.00 
บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบ
ริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จ�านวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
พร้อมกันนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู ้ ถือหุ ้น
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
จ�านวน 1,202,399,047.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
จ�านวน 1,603,198,730 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนจ�านวน 
400,799,682.50 บาท และลดทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ลงจ�านวน 974,171,260.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
ช�าระแล้วจ�านวน 1,310,895,013.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 327,723,753 บาท ตามล�าดบั
โดยการลดมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้ของบรษิทัฯ จากเดมิมลูค่า
ทีต่ราไว้หุน้ละ 2.00 บาท เป็นมลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ 0.50 
บาท (จ�านวนหุน้คงเดมิเท่ากบั 655,447,506 หุน้) เพือ่
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษทัฯ ทีค่งเหลอือยูจ่�านวน 
880,210,967 บาท และส่วนต�า่มลูค่าหุน้ ทีป่รากฏในงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส�าหรับงวดไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
ปรากฏมีส่วนต�่ากว่ามูลค่าหุ้นจ�านวน 170,989,992 
บาท
 
การลดทุนจดทะเบียนและลดทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น จะท�าให้เกิดส่วนเกินทุนจาก
การลดทุน (ทุนส�ารองอื่น) จ�านวน 974,171,260.50 
บาท เพื่อบริษัทสามารถน�าส่วนเกินทุนจากการลดทุน
ดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสมที่เหลืออยู่จ�านวน 
880,210,967 บาท และส่วนต�่ามูลค่าหุ ้น จ�านวน 
170,989,992 บาท ได้ตามมาตรา 119 แห่งพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ได้

 "การลดทุนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะ
ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด การลดทุนดังกล่าวเป็นการ
ปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อการชดเชยผลขาดทุน

สะสมทางบัญชเีท่านัน้ การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบยีน
และทนุจดทะเบยีนช�าระแล้วของบรษัิทฯ โดยการลดพาร์ 
จาก 2.00 บาท เป็น 0.50 บาท จะเกิดขึ้นภายหลัง
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและ
จ�านวนหุ้นของบริษัท โดยการรวมพาร์ จาก 0.50 บาท 
เป็น 2.00 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง
พาณิชย์เรียบร้อยแล้ว"
 
บริษัทฯ ได้ก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ ้น คร้ัง
ที่ 2/2564 ในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
10.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(E-Meeting) โดยจะท�าการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จากห้องประชุมของ
บริษทั ชัน้ 7 อาคารเพรสเิด้นท์ ทาวเวอร์ เลขท่ี 973 ถนน
เพลนิจติแขวงลมุพนิ ีเขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร และ
ก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชุม (Record 
Date) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 

“แผนการปรับโครงสร้างทุน ผ่านการ รวบพาร์และ
ลดทุน เพื่อน�าเงินส่วนเกินทุนจากการลดทุนมาล้าง
ขาดทุนสะสมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขกรณีที่
หลักทรัพย์ของบริษัทฯถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจาก
ส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนช�าระแล้ว เมื่อ
ปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีครั้งนี้เรียบร้อยแล้วมีโอกาส
ที่ B52 จะได้รับการอนุมัติให้ซื้อขายตามปกติในอนาคต
อันใกล้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความพร้อมอย่างย่ิง
ในการเดินหน้าขยายธุรกิจ ทั้งที่เติบโตด้วยตนเองและ
ที่ร่วมกับพันธมิตรตามแผนงานที่วางไว้ และมีโอกาส
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อมีก�าไรสุทธิและกระแส
เงินสดที่เพียงพอ ซึ่งตามนโยบายของบริษัทฯ ก�าหนด
จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของก�าไรสุทธิ”นางสาว
นราวดี กล่าวในที่สุด

บอร์ด B52 เคาะแผนปรับโครงสร้างทุน

รวบพาร์-ลดทุน ล้างขาดทุนสะสมเกือบหมดเกล้ียง
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นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ
สมาคมนกัวเิคราะห์การลงทุน แถลง

ผลการส�ารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และ

ผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุน

และคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทย (SET 

Index) โดยคร้ังนี้มีผู้ตอบแบบส�ารวจทั้งหมด 

27 บรษิทั แบ่งเป็นบรษิทัหลกัทรัพย์จ�านวน 22 

บริษัท บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจ�านวน 

3 บริษัท และบริษัทโกลด์ ฟิวส์เจอร์ส 1 บริษัท 

ซึ่งได้ปรับสมมติฐานหลักเป็นปัจจุบันแล้ว ผล

ส�ารวจโดยสรุป ดังนี้

สมมตฐิาน GDP ปี 64 นัน้ผูต้อบส่วนใหญ่มองว่า

เป็นบวก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.68% ลดลงจากการ

ส�ารวจครั้งก่อน (ก.ค.64) ซึ่งเคยใช้สมมติฐาน

ที่ 2.11% แต่มีผู้ตอบร้อยละ 14.81 ที่มองถึงขั้น

ติดลบ อย่างไรก็ตาม GDP ปี 65 มีความเป็น

เอกฉันท์ว่าเป็นบวก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.67%

ทางด้านสมมติฐานราคาน�้ามัน มีค่าเฉลี่ยของ

ผู้ตอบแบบสอบถามที่ 68.54 เหรียญสหรัฐต่อ

บาร์เรล โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้

• 60 – 69.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 55.56

• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 40.74

• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 3.70

เมือ่ให้มองยาวไปจนถงึสิน้ปี 2564 ปัจจยัทีม่ผีล

บวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2564 ได้แก่ แนว

โน้มสถานการณ์วัคซีนและโควิดในไทย ผู้ตอบ

แบบส�ารวจ 96.30% เทคะแนนให้อย่างชัดเจน

ว่าเป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 70.37% ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจต่างประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรป 

เอเชีย และ แนวโน้มสถานการณ์โควิด19 โลกมี

ผู้ตอบ 66.67% ตามล�าดับ

ส่วนปัจจยัทีจ่ะส่งผลในด้านลบต่อตลาดทนุไทย

ในขณะนี้จนถึงสิ้นปี 2564 ได้แก่ แนวโน้มการ

ลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของ

ประเทศส�าคัญทั่วโลก มีผู้ตอบ 92.59% รอง

ลงมาคือปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ มีผู ้

ตอบ 85.19% และทิศทางอัตราดอกเบ้ียของ

สหรัฐอเมริกา (FED) ซึ่งมีผู้ตอบ 69.23% ตาม

ล�าดับ

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็น

ของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ 

ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใด

ที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอ

ให้ภาครัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเร่งการฉีดวัคซีน

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเปิดเมืองมากข้ึน

เป็นล�าดับอย่างต่อเนื่อง จ�านวนร้อยละ 45.16 

ของผู้ตอบเสนอให้มีการช่วยเหลือภาคธุรกิจ 

ได้แก่ ออกมาตรการช่วยเหลือภาคบริการ โดย

เฉพาะภาคการท่องเท่ียว และ สนับสนุนการ

ฟื้นฟูการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการราย

ย่อย SMEs ให้สินเชื่อพิเศษ ทั้งนี้มีผู้ตอบร้อย

ละ 41.94 เสนอให้ออกนโยบายให้การช่วยเหลอื

ประชาชน ได้แก่ มาตรการกระตุน้การจบัจ่าย ท่ี

สามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้และสนบัสนนุการ

ลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว (LTF) นอกเหนือ

จากข้อเสนอดังกล่าว มีผู้ตอบร้อยละ 12.90 

เสนอให้เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศ 

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. 

นักวิเคราะห์เกือบท้ังหมด(กว่าร้อยละ 85) มี

ความเห็นว่าจะคงที่ ในปี 2564 จนถึง

ปี 2565

คาดการณ์ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2564 ของ

ตลาดเฉลี่ยที่ 82.08 บาท สูงขึ้นกว่าผลส�ารวจ

ครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ 80.87 บาทต่อหุ้น โดย แยก

ตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 26.09

• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 69.57

• 90 – 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.35

และคาดการณ์ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 

ของตลาดเฉล่ียท่ี 92.49 บาท โดย แยกตาม

กลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.76

• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 14.29

• 90 – 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 76.19

• 110 – 119.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.76

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เผย กูรู-ผจก.กองทุน คาดสิ้นปี64 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,648 จุด,สิ้นปี65 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,754 จุด

5หุ้นเด่น AOT-BEM-CPALL-KBANK
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EPS Growth ของปี 2564 คาดว่า EPS Growth 
เฉลีย่อยูท่ีร้่อยละ 69.50 เม่ือแยกตามช่วงระดบั
การเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ

• 20 - 39.99 มีผู้ตอบร้อยละ 10
• 40 - 59.99 มีผู้ตอบร้อยละ 45
• 60 - 79.99 มีผู้ตอบร้อยละ 10
• 80 - 99.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5
• 100 - 119.99 มีผู้ตอบร้อยละ 30

และ EPS Growth ของปี 2565 คาดว่า EPS 
Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 12.73 เมื่อแยกตาม
ช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ

• 1 - 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 30
• 10 - 19.99 มีผู้ตอบร้อยละ 65
• 20 - 29.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5

ส�าหรับจุดสูงสุดของ SET Index ระหว่างต.ค. 
- ธ.ค.ปี2564 เฉลี่ยที่ระดับ 1,675 จุด ทั้งนี้มีผู้
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 95.15 ที่คาดว่าดัชนี
จะท�าจุดสูงสุด 1,601 – 1,700 จุด และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 4.55 ทีค่าดว่าจดุสงูสดุจะ
อยู่ในช่วง 1,701 – 1,800 ตามล�าดับ

เมื่อมองจุดต�่าสุดของปี 2564 นักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุนคาดการณ์จุดต�่าสุดของดัชนี
ราคาหุ้นไทย (SET Index) ระหว่างต.ค. - 
ธ.ค.ปี2564 มีค่าเฉลี่ยจุดต�่าสุด ที่ 1,565 จุด

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้า
หมายดัชนี ณ วันส้ินปี 2564 มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 
1,648 จุด ซึ่งสูงขึ้น 1 จุดจากระดับคาดการณ์
ไว้ ณ สิ้นไตรมาส 3 ซึ่งอยู่ที่ 1,647 จุด
และคาดการณ์เป้าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2565 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,754 จุด

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
เกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุน แนะน�า ให้มี

เงินสด / เงินฝากระยะส้ันร้อยละ 12.20 ของ
พอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 16.80
ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
นั้น แนะน�าให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือ
กองทนุหุน้ไทย ร้อยละ 28.80 รองลงมา ลงทนุ
ในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ 
ร้อยละ 25.88 ตามมาด้วยการแบ่งเงินลงทุน
ไว้ในกองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 8.04 ทองค�า 
ร้อยละ 5.96 และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น Digital 
Currency น�้ามัน Private Asset ร้อยละ 2.32 
ตามล�าดับ

หมวดธรุกจิทีแ่นะน�าเพ่ิม- ลดน�า้หนกัการลงทนุ
ในครึ่งปีหลัง

ส�าหรับในการลงทุนหุ้นไทยในครึ่งปีหลังนั้น 
แนะน�าให้เพิ่มน�้าหนักการลงทุน ในหมวดธุรกิจ
ค้าปลกี ธนาคาร อสงัหาฯ พาณชิย์ โรงแรมและ
การท่องเที่ยวในขณะที่ให้ลดน�้าหนักการลงทุน
ใน หมวดธุรกิจพลังงาน โรงพยาบาลและช้ิน
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์

หุ้นเด่น

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะน�าโดยมีจ�านวน
ส�านักวิเคราะห์แนะน�าตรงกันตั้งแต่ 5 ส�านักขึ้น
ไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)
1. AOT ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายสัญญา
เช่าสนามบิน ลุ้นรายได้พาณิชย์ใหม่ จากการ
พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ท่ีดิน 700 ไร่ใกล้
สวุรรณภมิู ซ่ึงสร้าง Upside และเสรมิภาพการ
ฟื้นตัวธุรกิจการบินในระยะกลาง-ยาว

2. BEM โดยมองว่าผลประกอบการ Q3 เป็น
จุดต�่าของปีนี้ แนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากการ
ทยอยเปิดเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ราคาหุ้นยัง
ฟื้นตัวช้า

3. CPALL ปัจจัยสนับสนุนจาก ปรับโครงสร้าง 
MAKRO เข้าถอืหุน้ใน Lotus’s 100% และคาดว่า
หลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
คลี่คลาย รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยว 
จะท�าให้ผลประกอบการของ Lotus’s กลับมา
ฟื้นตัวได้อีกครั้ง

4. KBANK โดยคาดว่าสินเชื่อโตเกินเป้าจะท�าให้
ก�าไรดีกว่าคาด ปรับเพมประมาณการก�าไรปี 
2565/66 ขึ้นอีก 6%/3 และปรับเพิ่มราคาเป้า
หมายปี 2565F เป็น 160 บาท

ส�าหรับหุ้นท่ีควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ธุรกิจหุ้นช้ิน
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่ปี
ก่อนวิ่งขึ้นมากว่า 1,000% เนื่องจากราคาเกิน
มูลค่าปัจจัยพื้นฐานไปมาก

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เผย กูรู-ผจก.กองทุน คาดสิ้นปี64 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,648 จุด,สิ้นปี65 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,754 จุด

5หุ้นเด่น AOT-BEM-CPALL-KBANK
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ 

Thailand Sustainability Investment (THSI) 

ประจ�าปี 2564โดยมี บจ. ที่ได้รับการคัดเลือก 

146 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124 บริษัทในปีที่ผ่านมา 

สะท้อนว่า บจ.ไทยให้ความส�าคัญกับการด�าเนิน

ธุรกิจโดยผนวกการขับเคลื่อนความยั่งยืนในการ

บริหารจัดการ ช่วยลดความเสี่ยงเสริมศักยภาพ

ธุรกิจ แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่าแม้ บจ.ไทยยังคง

เผชิญกับความท้าทายท่ามกลางผลกระทบทั้ง

ด้านเศรษฐกจิและสงัคมของวกิฤต COVID-19 แต่ 

บจ.ไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง สามารถ

ปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดีโดย

เฉพาะการน�ากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหาร

จัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความ

เสี่ยงที่ดีมีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการ

แข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจรวมทั้งให้ความ

ส�าคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชน

และสังคม ซึ่งในปีนี้มี บจ.ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่

รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability 

Investment (THSI) รวม 146 บจ.เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนที่มี 124 บจ.

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้

เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็น

ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make 

the Capital Market 'Work' for Everyone" จึง

สนบัสนนุให้ภาคธรุกจิด�าเนนิงานตามหลกับรรษทั

ภิบาลและค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนอย่างมีความรับ

ผิดชอบเพื่อสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนใน

ระยะยาวท�าให้ปัจจบุนัผูล้งทนุไทยมคีวามต้องการ

ลงทุนในหุ้นท่ีม ีESG เพิม่สงูขึน้ ณ เดอืนสงิหาคม 

2564 กองทุนESG Fund ในประเทศไทยมีถึง 58 

กองทุน สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) 

รวมประมาณ 57,496 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 96% 

จากต้นปีถือเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่จะท�าให้

ภาคธรุกจิต้องเร่งพัฒนาการด�าเนินงานด้านความ

ยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูลESG ให้ผู้ลงทุนรับทราบ

มากขึ้น" นายภากรกล่าว

ส�าหรับปี 2564 บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSIแ

สดงให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะ

วิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์ก

ารแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน โดยน�าปัจจัย New 

Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation 

และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมาพิจารณา

เป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ 

(Emerging Risk)เพือ่ปรบัตัวและตอบโจทย์ความ

ท้าทายในอนาคต นอกจากนียั้งให้ความส�าคญักบั

การดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน

เพื่อให้ธุรกิจด�าเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational 

Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคมผู้มีส่วน

ได้เสยีทัง้ลกูค้าและคูค้่า เพือ่ก้าวผ่านสถานการณ์

ไปด้วยกัน บจ.ยังมีพัฒนาการโดดเด่นด้านส่ิง

แวดล้อมโดยเฉพาะการก�าหนดเป้าหมายเชิง

ปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซ

เรอืนกระจกเพือ่ร่วมแก้ไขปัญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับ

เคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต�่า

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 146 บริษัท เป็น บจ. ใน 

SET 134 บจ. และ mai 12 บจ. ประกอบด้วย 

บจ.สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสามล�าดับแรก 

ได้แก่ บจ. ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

มากที่สุด 25 บริษัทกลุ่มบริการ 24 บริษัท และ

กลุ่มทรัพยากร 23 บริษัท โดย บจ. ในรายชื่อหุ้น

ยั่งยืน THSIมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดร

วม 12.48 ล้านล้านบาท ณ 30 กันยายน 2564 

หรือคิดเป็น 66%เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นย่ังยืน THSI คัดเลือกจาก 

บจ. ท่ีเข ้าร ่วมตอบแบบประเมิน

ความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วย

ตวัชีว้ดัทัว่ไป 17 หมวด 

ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) 

สังคม และสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัดตามลักษณะ

ของธรุกจิในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรมรวม 12 หมวด 

เช่น ความเสีย่งจากการใช้น�า้ ความรบัผดิชอบต่อ

ผลิตภัณฑ์การท�าธุรกิจทางการเงินหรือประกัน

ภัยอย่างรับผิดชอบการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ

เพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงดิจิทัล เป็นต้นตัวชี้วัด

เหล่านี้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้

ความสนใจและเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถ

ใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่ง

แวดล้อมได้

บจ. ทีไ่ด้รบัคดัเลอืกให้อยู่ในรายชือ่หุน้ยัง่ยนืต้องมี

คะแนนผา่นร้อยละ 50 ในแต่ละมติแิละผ่านเกณฑ์

คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนดโดยมี

คณะท�างานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่น

กรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถูกน�ามาใช้เป็นเกณฑ์คัด

เลอืกดชัน ีSETTHSIเพือ่ส่งเสรมิการลงทนุในหุน้ยั่

งยนืทีด่�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อม สงัคม 

และบรรษทัภิบาลซึง่ดชัน ีSETTHSI มกีารทบทวน

ทุกครึ่งปี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 146 บจ. 

ในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2564
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
SAPPE มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือ

หญิงที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและอุทกภัย 
ผ่านองค์กรท�าดี

UAPC ในเครือ UAC Global 
มอบถึงยังชีพสู้โควิด

“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” 
เดินหน้าส่งมอบ STI CARE BOX 

ปันน�้าใจเพ่ือชุมชน  

กรุงไทยมอบ 
Krungthai Care Box 

สนับสนุนโครงการ “ต้องรอด”
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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