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โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจสตร์ทอัพ 

ด้วยการลงทุนใน SeaX Ventures กองทุนท่ีเน้น

การลงทุนในสตาร์ทอัพที่มี Deep Technology หรือ

เทคโนโลยีชั้นสูง พร้อมผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้

เติบโต เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจรุ่นใหม่และ

สร้างการเติบโตของกลุ่มธรุกจิในเครือให้มีความย่ังยนื

และแข็งแกร่ง คาดภายใน 3-5 ปี สัดส่วนรายได้จาก

การลงทุนจะเพิ่มเป็น 50%

นายสิทธิ เนื่องจ�านงค์ Corporate 
Development Director บริษัท โมเด
อร์นฟอร์มกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
MODERN กล่าวว่า “นอกเหนือจากการด�าเนิน

ธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์ม

ยังมองหาโอกาสในการลงทุนธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่

มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับ

สขุภาพและรกัษาพยาบาล รวมไปถงึธรุกจิทีเ่กีย่วกบั

เทคโนโลยใีหม่ ๆ  ทีส่ามารถน�ามาใช้ต่อยอดจากธรุกจิ

หลักและในเครือ ทั้งในมุมธุรกิจหลัก (Vertical) และ

ขยายสูธ่รุกจิทีเ่กีย่วข้อง (Horizontal) เช่น Robotics 

, IoT ทีจ่ะช่วยสนบัสนนุการผลิตและระบบโลจสิตกิส์ 

หรือเคร่ืองมอืต่าง ๆ  ทีจ่ะช่วยในการเพิม่ประสบการณ์

ทีด่ใีห้กบัลกูค้าเมือ่ซือ้สนิค้าและได้รบับรกิารจากโมเด

อร์นฟอร์ม เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปล่ียนแปลงท่ี

เกดิข้ึนอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนั และรองรับการเตบิโต

ของธุรกิจในอนาคต โดยตั้งงบประมาณการลงทุน 

1,500 ล้านบาท

Deep Tech Startup ถือเป็นหนึ่งใน New S-Curve 

หรือธุรกิจแห่งอนาคตที่น่าสนใจ ขับเคลื่อนด้วย

แนวคิดที่แปลกใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพและความ

สามารถในการรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลให้สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตใน

ปัจจุบันรวมถึงอนาคต ด้วยโมเดลทางธุรกิจที่แตก

ต่าง สร้างการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ล่าสุดนี้โมเดอร์นฟอร์มได้ลงทุนในกองทุน 

“Southeast Asia Exponential Ventures” หรือ 

SeaX Ventures กองทุนสตาร์ทอัพภายใต้ความ

ร่วมมือกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร 

ลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพที่มี Deep Technology 

หรือเทคโนโลยีชั้นสูง ใน 6 ด้าน ได้แก่ Blockchain, 

Foodtech, Biotech & Life Science, Artificial 

Intelligence, Robotics และ IoT & Hardware ที่มี

แนวโน้มในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ทั้ง

ในอาเซียนและซิลิคอนวัลเล่ย์ ด้วยประสบการณ์ผู้

บรหิารกองทนุทีม่ปีระสบการณ์ อย่างเช่น น.พ.ศภุชยั 

ปาจรยิานนท์ รวมทัง้ผลการด�าเนนิงานในการบรหิาร

กองที่ผ่านมาประสบความส�าเร็จ สร้างผลตอบแทน

คิดเป็น 308% ของอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)

โมเดอร์นฟอร์มเล็งเห็นว่า บริษัทสามารถเข้าถึง 

Deep Technology และน�ามาใช้ในองค์กร ซึง่เป็นการ

สร้างความร่วมมือและนวัตกรรมร่วมกัน รวมถึงน�า

มาพฒันาเพือ่สร้างประสบการณ์ทีด่ใีห้กบัลกูค้า เพิม่

โอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต”

MODERN รุกลงทุน

กองทุน SeaX Ventures 

คาดรายได้จากการลงทุนเพ่ิมเป็น 50% ภายใน 3-5 ปี
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ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทคาดว่าภาพรวมผลประกอบการในปี2564 

จะมีรายได้เติบโต 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน พร้อมทั้งจะรักษาอัตราก�าไรก่อนหัก

ค่าเสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA Margin) ให้อยู่ที่ระดับไม่น้อยกว่า 50%  

ซึ่ง WHAUP จะยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจสาธารณูปโภคภายในและภายนอกนิคม

อุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม รวมถึงการ

พฒันานวตักรรมโซลชูนัพลงังานหมนุเวยีน โดยเฉพาะธรุกจิพลงังานแสงอาทติย์

อย่างต่อเนื่อง 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภาพรวมผลประกอบการส�าหรับงวดไตรมาส 

3/64 และไตรมาส4/64 จะยังคงเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการของลูกค้าใหม่

ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเตรียมเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 

โรงไฟฟ้าใหม่รวม 9 โครงการ เข้ามาเพิ่มเติม จากครึ่งปีแรก 64 มีโครงการที่เปิด

ด�าเนินการเนินการเชิงพาณิชย์แล้วราว  596 เมกะวัตต์

ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯยงัคงมองวางเป้าหมายการด�าเนนิธรุกจิแบบระยะยาว เพือ่

สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับWHAUP โดยได้วางงบลงทุน 5 ปี ไว้ที่ระดับ 12,000 

ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการขยายกิจการปกติ และการเข้าซื้อกิจการอื่นๆ (M&A) 

โดยส�าหรับปี2564 บริษทัได้วางงบลงทนุไว้ทีร่ะดบั 1,900 ล้านบาท เพือ่ใช้รองรบั

การขยายธุรกิจทั้งด้านสาธารณูปโภค และธุรกิจด้านพลังงาน เพื่อรองรับการ

เติบโตของธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาสในการลงทุนเข้าซื้อกิจการ (M&A) 

ต่างๆทีน่่าสนใจ เพือ่เสรมิศกัยภาพการเติบโต ซึง่จากแผนการขยายธุรกิจดงักล่าว

ข้างต้น เป็นการตอกย�้าถึงความมุ่งมั่นการเติบโตทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ควบคูไ่ปกบัการพฒันานวตักรรมโซลชูัน่ทัง้ด้านพลงังานทดแทนและ

สาธารณปูโภค เพือ่ก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้านธรุกจิสาธารณปูโภคและธรุกิจพลงังาน

ของภูมิภาค โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม ทั้ง

ธุรกิจด้านพลังงาน และ สาธารณูปโภค ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจา แต่ยังไม่ได้

ข้อสรุป โดยบริษัทมีงบประมาณเพียงพอต่อการลงทุน 

WHAUP คาดผลงาน Q3-Q4/64 โตต่อเน่ือง 

ม่ันใจรายได้ท้ังปีเติบโต 25% วางงบลงทุน 5ปี 

1.2 หม่ืนลบ. ขยายกิจการเพ่ิมเติม
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นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธาน
ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท 
แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SIRI เปิด

เผยว่า แสนสิริมีผลงานที่แข็งแกร่งในรอบ 9 เดือน 

โดยสร้างยอดขายรวมได้ถงึ 25,500 ล้านบาท คดิเป็น 

82% จากเป้าหมายยอดขาย 31,000 ล้านบาท แบ่ง

เป็นสัดส่วนยอดขายจากโครงการแนวราบ 17,300 

ล้านบาท และยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม 

8,200 ล้านบาท โดยผลงานในไตรมาสที่ 3 บริษัท

มียอดขายสูงถึง 7,900 ล้านบาท โตขึ้น 139% จาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทีม่ยีอดขาย 3,300 ล้านบาท

“ความส�าเร็จของยอดขายในรอบ 9 เดือน มาจาก

การปิดการขายโครงการ 5 โครงการทั้งแนวราบและ

คอนโดมิเนียม นอกจากนี้แสนสิริยังตอกย�้าความ

ส�าเร็จของการเป็นผู้น�าเบอร์หนึ่งอสังหาฯ ไทยใน

ตลาดซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ ด้วยความส�าเร็จของโครงการ 

“BuGaan เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์" ระดับราคา 35.9 

- 80 ล้านบาท ที่จ่อคิวปิดการขาย รวมทั้งการเป็น 

“ผู้น�าการพัฒนาแบรนด์บ้านเดี่ยวระดับบน” ด้วย

ยอดขายจากแบรนด์เศรษฐสิริ และ บุราสิริ ที่มียอด

ขายที่ดีต่อเน่ือง อาทิ เศรษฐสิริ กรุงเทพกรีฑา2, 

เศรษฐสิริ พระราม 5 และเศรษฐสิริ จรัญฯ – ปิ่น

เกล้า2 เป็นต้น ขณะที่ทาวน์โฮมแบรนด์ สิริ เพลส ซี

รีย์ใหม่ “Dream Destination” ท่ีรกุเปิดตวัในปีนีก้ไ็ด้

รบัความสนใจและกระแสตอบรบัท่ีดใีนท้ัง 2 โครงการ 

ทั้ง สิริ เพลส บางนา-เทพารักษ์ ที่พัฒนาจากแรง

บันดาลใจการออกแบบจากมหานครนิวยอร์ก และ

สิริ เพลส วงแหวน – ล�าลูกกา แรงบันดาลใจการ

ออกแบบจากเสน่ห์แห่งเมืองเกียวโต พร้อมเตรียม

เปิดตัวทาวน์โฮม สิริ เพลส โครงการใหม่ ในซีรีย์ 

“Dream Destination” อีกหลายท�าเลต่อยอดความ

ส�าเร็จในเร็วๆ นี้

ยงัรวมถงึ ความส�าเรจ็ของยอดขายคอนโดมเินยีมใน

ช่วง 9 เดือน ที่ประสบความส�าเร็จครอบคลุมทุกเซก

เมนต์ อาทิ คุณ บาย ยู อินสไปร์ บาย สตาร์ค, โอกะ 

เฮาส์ และเดอะ เบส สะพานใหม่ เป็นต้น โดยบริษัท

ยังได้ปิดการขายโครงการ ดีคอนโด ธาร จรัญฯ ใน

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมไฮไลท์ด้วยความร้อน

แรงของซรีีย์คอนโดมเินยีมแบรนด์ THE MUVE (เดอะ 

มูฟ) แบรนด์คอนโดน้องใหม่จากแสนสิริ หนึ่งในโป

รดักส์ไฮไลท์ในปีนี้ ที่ตอกย�้าความมุ่งมั่นของแสนสิริ 

ในการเพิม่โอกาสการเข้าถงึการมีบ้านของคนทกุกลุม่

และรองรับเซกเมนต์ในระดับราคาที่เข้าถึงง่าย สร้าง

ความส�าเร็จได้รับการตอบรับที่ดีทั้งจากกลุ่มลูกค้า

ไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ “เดอะ มูฟ เกษตร” ตาม

มาด้วย “เดอะ มูฟ ราม 22” ที่ Sold Out! รวดทุก

ยูนิตท่ีเปิดขายในทั้ง 2 โครงการ สะท้อนความเป็น

เบอร์หนึ่งเจ้าตลาดคอนโดมิเนียมของแสนสิริอย่าง

แท้จรงิ และมแีนวโน้มจะส่งต่อความส�าเรจ็ไปยัง เดอะ 

มูฟ บางนา/เดอะ มูฟ บางแค และ เดอะ มูฟ ประดิ

พัทธิ์ อีก 3 คอนโดน้องใหม่ซีรีย์ฮอตแห่งปี ที่เตรียม

เปิดตัวในช่วงไตรมาส 4 ต่อไป

นอกจากนี้ แสนสิริยังมีผลงานการโอนที่โดดเด่นใน

รอบ 9 เดือน โดยมียอดโอนโครงการรวมทั้งแนวราบ

และแนวสูงถึง 23,700 ล้านบาท หรือคิดเป็น 76% 

จากเป้าหมายยอดโอน 31,000 ล้านบาท แบ่งเป็น

ยอดโอนจากโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม ใน

สัดส่วน 52 : 48 โดยไตรมาสสุดท้าย บริษัทยังมี

ยอดโอนต่อเนื่องจากคอนโดมิเนียมเอดจ์ เซ็นทรัล 

– พัทยา คอนโดไลฟ์สไตล์สุดพีคใจกลางพัทยา และ 

ดีคอนโด ไฮด์อเวย์ – รังสิต รองรับการรับรู้รายได้

ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ตามเป้าหมายรายได้จากการ

ขายที่วางไว้ 27,600 ล้านบาท โดยล่าสุด แสนสิริมี 

Secured Revenue หรือรายได้ในมือที่รองรับแล้ว

ถึง 24,800 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90% จึงคาดว่าจะ

สามารถท�าได้ตามเป้ารายได้ที่วางไว้

SIRI เผย 9เดือนแรกปีน้ี โกยยอดขาย 2.55หม่ืนลบ. 

คิดเป็น 82% จากเป้า 3.1 หม่ืนลบ.

ไตรมาส 4 อีก 7 โครงการ มูลค่ารวม 5 พันลบ.
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“แสนสิริยังมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วง

ไตรมาส 4 อีก 7 โครงการ มูลค่ารวม 5,000 ล้าน

บาท แบ่งเป็น 3 โครงการแนวราบ มลูค่ารวม 2,500 

ล้านบาท ได้แก่ “DEMI สาธุ 49” ดีลักซ์ ทาวน์โฮม

จากแสนสิริ ราคา 17.9 – 35 ล้านบาท, โครงการ

ฮาบิเทีย ไพร์ม ราชพฤกษ์ บ้านเดี่ยวในสังคมส่วน

ตัวเพียง 10 ยูนิต ราคา 7 – 9 ล้านบาท เปิดชม

ครั้งแรก 30 – 31 ตุลาคมนี้ และโครงการอณาสิริ 

รงัสติ บ้านสไตล์ญีปุ่น่ เริม่ 4.59 – 7 ล้านบาท เปิด

ชมครัง้แรกธนัวาคมนี ้นอกจากนีเ้พือ่ต่อยอดความ

ส�าเร็จของการเป็นผู้น�าตลาดบ้านเดี่ยวระดับบน 

จากยอดขายทีด่ขีองแบรนด์บ้านเดีย่วเศรษฐสริแิละ

บรุาสิร ิแสนสิรยัิงได้เตรียมเปิดขายบ้านดไีซน์ใหม่ใน 

3 โครงการ ได้แก่ โครงการบุราสิริ พหล-วัชรพล 

บ้านบรรยากาศรสีอร์ท พร้อม Courtyard ในราคา 

13.99 - 22 ล้านบาท, เศรษฐสิริ จรัญฯ - ปิ่นเกล้า 

2 บ้านดีไซน์ใหม่ พร้อม Double Volume ในราคา 

12 - 25 ล้านบาท และเศรษฐสิริ พหล - วัชรพล 

บ้านวิวสวน พร้อม Double Volume ในราคาเริ่ม 

18.99 ล้านบาท ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคมนี้อีกด้วย 

ขณะท่ีแผนการเปิดตวัโครงการคอนโดมเินยีมในช่วง

ไตรมาสสุดท้าย แสนสิริเตรียมเปิดตัว 4 โครงการ

คอนโดมิเนียม ราคาเข้าถึงง่าย มูลค่ารวม 2,500 

ล้านบาท ได้แก่ “เดอะ มูฟ ประดิพัทธิ์” ท�าเลคอม

มูนิตี้ ใจกลางเมืองเพียง 500 เมตร จาก BTS 

สะพานควาย เริ่ม 2.19 ล้านบาท เตรียมเปิดให้

จองสิทธิ์มาก่อนได้ก่อนเร็ว ๆ นี้ และ “เดอะ มูฟ 

บางแค” ใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีบางแคเพียง 

190 เมตร เริ่ม 1.39 ล้านบาท เตรียมเปิดพรีเซลล์

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ยังเตรียม

เปิดตัว “ดีคอนโด พนา” คอนโดใหม่ ใกล้ MRT 

บางขุนนนท์ ส่วนกลางครบ พร้อมพื้นที่สีเขียว

ขนาดใหญ่ เริ่ม 1.59 – 3.99 ล้านบาท เปิดจอง

วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายนนี้ พร้อมเตรียมเปิดตัว

แบรนด์คอนโดมิเนียมใหม่ “condo me” คอนโด มี 

นวนคร มีคอนโดง่ายๆ เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมอยู่ 

ราคาต�่าล้าน เริ่ม 999,999 บาท เปิดจองวันที่ 13 

พฤศจิกายนนี้ ตอบรับความต้องการกลุ่มลูกค้าให้

กว้างขึ้นและตอกย�้าความมุ่งมั่นของแสนสิริในการ

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการมีบ้านของคนทุกกลุ่ม” 

นายอุทัย กล่าว

แสนสิริมองเห็นโอกาสที่ดีหลังสถานการณ์โควิดที่

เริ่มคลี่คลาย ซึ่งหากรัฐสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจ

ให้กลับมาได้เร็วก็จะส่งผลที่ดีต่อตลาดอสังหาฯ 

ตามไปด้วย ทั้งนี้ แสนสิริมองแง่บวกถึงทิศทาง

ในปี 2565 หลังเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ที่ต้องปรับ

ตัวให้เร็ว รองรับความต้องการลูกค้าและการกลับ

มาของตลาด เพื่อพร้อมว่ิงก่อนใคร โดยบริษัทได้

เตรียมแผนขยายธุรกิจ ประกาศรับซื้อที่ดินจ�านวน

มาก 10 ท�าเล รอบกรุงเทพฯ – ปริมณฑล โดย

มีท�าเลไฮไลท์ที่ต้องการ ได้แก่ 1. ท�าเลสายไหม 

– วัชรพล - สุขาภิบาล 5, 2. ท�าเลรามอินทรา 

- เกษตร-นวมินทร์ – ประดิษฐ์มนูธรรม 3. ท�าเล

พระราม 9 - กรุงเทพกรีฑา – รามค�าแหง – มีนบุรี 

4. ท�าเลบางนา – อ่อนนุช – ศรีนครินทร์ – กิ่ง

แก้ว – ลาดกระบัง 5. ท�าเลพระราม 3 – พระราม 

2 – สุขสวัสดิ์ - ประชาอุทิศ 6. ท�าเล ราชพฤกษ์ 

- พระราม 5 – รัตนาธิเบศร์ 7. ท�าเลเพชรเกษม 

– พุทธมณฑล – ศาลายา 8. ท�าเลราชเทวี - 

ปทุมวัน –พระราม 4 - สุขุมวิท - สาทร 9. ท�าเล

จตุจักร – รัชดา - ลาดพร้าว และ 10. ท�าเลธนบุรี 

– คลองสาน – บางรัก - เจริญกรุง – เจริญนคร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเสนอขายได้ทาง 

www.sansiri.com และโทร.1685

SIRI เผย 9เดือนแรกปีน้ี โกยยอดขาย 2.55หม่ืนลบ. 

คิดเป็น 82% จากเป้า 3.1 หม่ืนลบ.

ไตรมาส 4 อีก 7 โครงการ มูลค่ารวม 5 พันลบ.
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PLANET เผยผู้ถือหุน้ไฟเขยีวอนมุตัเิพิม่ทนุ 124.99 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รองรับการ

แจกวอร์แรนต์ฟรี จ�านวน 124.99 ล้านหน่วย ใน

อัตราการ 3 : 1 พร้อมน�าเงิน ลุยธุรกิจ Cyber 

Security - 5G -ผลิตน�้าประปาและไฟฟ้า เต็มสูบ 

มั่นใจผลงานตลอดทั้งปี 2564 น้ี เป็นที่น่าพอใจ 

และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต

นายประพฒัน์ รฐัเลศิกานต์ กรรมการ 
ผู้อ�านวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บ ริ ห า ร  บ ริ ษั ท  แ พ ล น เ น็ ต 
คอมมวินเิคชัน่ เอเชยี จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล

แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุน้ ครัง้ที ่1/2564 มมีตอินมุตัใิห้เพ่ิมทนุจดทะเบียน

ของบริษัท จ�านวน 124.99 ล้านบาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิม จ�านวน 374.99 ล้านบาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ จ�านวน 499.99 ล้านบาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 124.99 ล้าน

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งน้ี เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

(PLANET-W1) จากการออกและจัดสรรใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

คร้ังท่ี 1 (PLANET-W1) จ�านวนไม่เกนิ 124.99 ล้าน

หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 

หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดย

วอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี และราคาใช้สิทธิที่ 2 

บาท ต่อหุ้น

ทีป่ระชุมยงัมีมติอนมุตัใิห้ลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ

จ�านวน 375 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 

374.99 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้

จ�าหน่ายจ�านวน 3 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ

รองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ส�าหรบัวตัถปุระสงค์ในการออกหุน้สามญัเพิม่ทนุใน

ครั้งนี้ นอกจากจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้ว ยัง

ส�าหรับรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต

โดยมุ่งขยายตลาดสินค้า New S Curve ประกอบ

ด้วย การขยายธรุกจิด้านเทคโนโลยกีลุ่มระบบรกัษา

ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ (Cyber Security) 

ที่ปัจจุบันตลาดมีการเติบโตสูงมาก รวมถึงการ

ขยายธุรกิจในกลุ่มสินค้าด้านเทคโนโลยี 5จี อาทิ 

Cloud Computing, IoT Platform, CCTV/Video 

Analytics, Data Center, Telemedicine และ 

Energy ผ่านโครงข่ายสือ่สาร 5จ ีซึง่ตลาดทีก่�าลงัมี

แนวโน้มต้องการเทคโนโลยอัีจฉรยิะสงูในตอนนีค้อื 

ตลาดในกลุ่มเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

นอกจากนี ้ยังใช้ส�าหรบัการด�าเนนิงานในธรุกิจใหม่ 

เก่ียวกบับรหิารจดัการให้บรกิารผลติน�า้ประปาและ

ไฟฟ้าเพ่ือจ�าหน่าย หลังได้จดัต้ังบรษัิทย่อย “บรษิทั 

แพลนเน็ตยูทิลิตี้ จ�ากัด” ขึ้นมาเพื่อเตรียมความ

พร้อมแล้ว ซึ่งในส่วนนี้ จะท�าให้บริษัทมีรายได้เพิ่ม

เตมิเข้ามาอย่างสม�า่เสมอ ส่วนกลุ่มธุรกิจเดิม เก่ียว

กบัการจ�าหน่ายเทคโนโลยกีลุม่สือ่สารโทรคมนาคม 

(Telecom) ซึ่งเป็น ประกอบด้วย ระบบโครงข่าย

ส่ือสารผ่านดาวเทียม ระบบส่ือสารมีสายและไร้

สาย และระบบสื่อสารผ่านไฟเบอร์ออฟติก ของบ

ริษัทฯ แม้ปัจจุบันการเติบโตจะไม่สูงมากนัก แต่ยัง

สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่องอยู่

“ มั่นใจว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอด

ทั้งปี 2564 นี้ จะออกมาเป็นที่น่าพอใจ และในอีก 

2-3 ปี ข้างหน้าจะสามารถเตบิโตได้อย่างแขง็แกร่ง

แน่นอน” นายประพัฒน์กล่าว

ผถห. PLANET ไฟเขียวเพ่ิมทุน แจกวอแรนต์ฟรี 

พร้อมน�าเงินลุยธุรกิจ Cyber Security - 5G 

ผลิตน�้าประปาและไฟฟ้า เต็มสูบ
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MAKRO ปรับกลยุทธ์ใหม่ หลังควบรวม “โลตัส” 
พร้อมตั้งงบลงทุนรวม 5ปี (64-68) ราว 1.3 แสน
ลบ. เพือ่ขยายสาขาในไทยและตปท. - พฒันาระบบ
ไอที เผยหลังเพิ่มทุน ฟรีโฟลทเพิ่มขึ้นเป็น 15% 
จากปัจจุบัน 7% - ลุ้นติดอันดับ SET50

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทั สยามแมค็โคร 
จ�ากดั (มหาชน) MAKRO เปิดเผยว่า หลงั
จากท่ีคณะกรรมการของบรษิทัฯ ได้มีมติอนุมัติการ
เข้าถือหุ้นและรับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัส
ส์ในไทยและมาเลเซีย จากบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮ
ลดิ้ง จ�ากัด (CPRH) และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวม
ถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement หรือ PP) และเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทนุแก่ประชาชนทัว่ไป (Public Offering 
หรือ PO) โดยจะต้องได้รบัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้ใน
การท�าธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากน้ี บริษัทฯจะมีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อ
เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป หรือรายย่อย ใน
จ�านวน 1,300 ล้านหุ้น เพื่อแก้ปัญหาฟรีโฟลทต�่า
จากปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 7% ซึ่งจะท�าให้ฟรีโฟลท 
เพิ่มขึ้นเป็น15%  จากปัจจุบัน 7% เพื่อให้นักลงทุน
สามารถเทรดหุ้น MAKRO ได้อย่างคล่องตัวมาก
ขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ที่จ�านวนฟรีโฟลตจะต้องไม่ต�่ากว่า15% ซึ่งหาก
ส�าเร็จบริษัทฯมั่นใจว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยท�าให้

หุน้MAKRO ติดอันดบัSET50 ซ่ึงข้ันตอนนีจ้ะต้องได้
รับการอนุมัติจากผูถ้อืหุน้ด้วยเช่นกนั ซึง่บรษิทัจะมี
การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวัน
ที่ 12 ตุลาคมนี้ ผ่านทางระบบออนไลน์ 

ส�าหรับการควบรวมกิจการ MAKRO และ ”โลตัส” 
เข้าด้วยกนัน้ันเชือ่ว่าจะท�าให้บริษทัฯมศีกัยภาพเพ่ิม
มากขึ้น สามารถท�าการแข่งขันทางธุรกิจและยก
ระดับจากการเป็นเบอร์ใหญ่ในประเทศสู่การเป็น
เบอร์ใหญ่ในภูมิภาคเอเชียได้ ซึ่งทั้งสองบริษัทฯ จะ
พัฒนาโมเดลธรุกิจท่ีผสมผสานการขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ภายใต้แพลตฟอร์ม 
O2O (Online to Offline) เพือ่ตอบสนองพฤตกิรรม
ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล และมุ่งเน้นท่ีจะผู้น�าท้ังใน
ด้านการกระจายสินค้าให้ทั้งกับผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค และพร้อมที่จะผลักดันให้ O2O เป็น
แพลตฟอร์มชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย 

“ส�าหรับแมคโครฯนั้นถือเป็นผู้น�าอันดับ1ในด้าน 
B2B ขณะที่โลตัส เป็นผู้ด�าในด้านของ C2C การ
ผนึกก�าลังร่วมกันจะช่วยท�าให้ยอดผลการด�าเนิน
งานเติบโตขึ้นและสามารถแข่งขันกับระดับภูมิภาค
ได้อย่างแน่นอนซ่ึงภายหลังการรบัโอนกิจการโลตสั
แล้ว เรากม็กีารรวมผลการด�าเนนิงานของโลตสัเข้า
มาอยู่ในส่วนของแมคโครด้วย ในงบการเงินของ
บริษัทประจ�าไตรมาสที่4/64 ซึ่งจะเป็นการรวมผล
งาน 3 เดือนสุดท้ายของปี ที่เชื่อว่าจะได้รับผลกระ
ทบจากโควิด-19ไม่เยอะ” นางสุชาดา กล่าว

ด้านงบลงทุนและแผนการด�าเนินงานในระยะ

ยาว แมคโครจะใช้งบลงทุน ตามแผน5ปี (64-68) 

จ�านวน 6หมื่นล้านบาท และงบลงทุนในกิจการ

โลตัสจ�านวน 7หมื่นล้านบาท รวมเป็นเงินราว 1.3 

แสนล้านบาท ซ่ึงในปีนี้บริษัทฯมีแผนที่จะขยาย

สาขาแมคโครเพิ่มเติมอีก 5 สาขา จาก139 สาขา 

เป็น144 สาขา ภายในส้ินปีน้ี โดยจะเป็นการเปิด

สาขาขนาดเลก็-กลาง ขนาดไม่เกนิ 1พนัตรม./สาขา 

โดยจะเน้นกระจายไปในจุดแหล่งชุมชนและพื้นที่

ห่างไกลและเน้นสินค้าที่เป็น Food Service และจะ

ใช้เงนิลงทนุมุง่เน้นไปในการเสรมิสร้างเทคโนโลยดีิ

จติลัให้ทันสมยัมากขึน้เพ่ือน�ามาช่วยลดภาระหน้าที่

การท�างานของพนักงานลง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนที่วางไว้ส�าหรับการ

ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมี

แผนการขยายสาขาในต่างประเทศเพิ่มเติมในปีถัด

ไป โดยจะมุ่งเน้นประเทศในแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เป็นหลัก และกลุ่มอาเซียน ซึ่งขณะนี้ยังอยู่

ในระหว่างการศึกษาพื้นท่ีท่ีจะเข้าไปลงทุน แต่ที่

ก�าลังให้ความสนใจมากท่ีสุดในตอนนี้ คือประเทศ

เวียดนาม และประเทศอินเดยี ซ่ึงเป็นพ้ืนทีท่ีบ่รษิทั

ได้เข้าไปท�าตลาดมาแล้วและมองเห็นแนวทางความ

เป็นไปได้ในการพัฒนาและต่อยอดการเติบโตของ

ธุรกิจต่อไปอีก

MAKRO ปรับกลยุทธ์ใหม่ 

หลังควบรวม “โลตัส” พร้อมต้ังงบลงทุนรวม 5ปี 

ราว 1.3 แสนลบ. รุกขยายสาขาใน-นอก 
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บมจ.ธนชาตประกันภัย ตอกย�้าความแข็งแกร่ง
ทางการเงินและความมั่นคง มีอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนสูงเป็นอันดับ 1 ของ
อตุสาหกรรมประกนัวนิาศภยัไทย รุกพัฒนาการให้
บริการอย่างต่อเนื่องผสานออนไลน์และออฟไลน์
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ มุ่งเข้าไปอยู่เคียงข้าง
ผู้ใช้บริการในฐานะเพื่อนคู่คิดที่สามารถพึ่งพาทุก
เรื่องประกันภัยได้ทุกเวลา ยกระดับ 3 บริการเด่น 
"LINE Service" เคลยีร์จบครบในแอปเดยีว "Meet 
and Care" จุดบริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อม บริการผู้
ช่วยส่วนตัวดูแลซ่อมรถแทนลูกค้า ดูแลครบจบ
ทุกขั้นตอน และ "อู่สีส้ม" มาตรฐานงานซ่อมมือ
อาชพี ซ่อมทนัทไีม่ต้องรอควิพร้อมรับประกนังาน
ซ่อม มั่นใจการยกระดับ 3 บริการนี้ จะหนุนส่งให้
ธนชาตประกันภัยก้าวสู่เป้าหมายเบี้ยประกัน 8.8 
พันล้านบาทในปีนี้ 

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย 
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนชาตประกันภยั
ให้ความส�าคัญกับฐานความมั่นคงและแข็งแกร่ง
ทางการเงิน โดยปัจจุบันมีอัตราส่วนความเพียง
พอของเงินกองทุน ณ เดือนมิถุนายน 2564 
สูงถึง 1,318% สูงกว่าเกณฑ์ท่ีส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ก�าหนดไว้ที่ 140% ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 
ของอุตสาหกรรมประกนัวินาศภยัไทย  พร้อมกันนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและบริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งพัฒนา
คณุภาพการให้บรกิารหลังการขาย เพือ่ประโยชน์
สูงสุดส�าหรับลูกค้าประกันภัยในทุกเซ็กเม้นต์ โดย
ในปีนี้ได้ยกระดับการให้บริการสู่ระดับพรีเมียม ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ลูกค้าต้อง

เผชิญกับความไม่แน่นอนในช่วงโรคระบาดโค
วิด-19  ด้วยการปรับแผนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ประกันภัยให้ง่ายข้ึน การต่ออายุประกันภัยและ
การช�าระเบี้ยประกันภัยที่สะดวกมากขึ้น จนถึง
การให้บริการหลังการขายที่เน้นความใส่ใจลูกค้า
เป็นหลัก

ภายใต้การยกระดับบริการที่เป็นหัวใจส�าคัญของ
ธนชาตประกันภัยยุคใหม่ครั้งนี้ ลูกค้าธนชาต
ประกนัภยัจะได้รบัความคุม้ครองดแูลเสมอืนหนึง่
เป็นคนพิเศษ ที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดี
ที่สุดกว่าใคร ประกอบด้วย 3 บริการหลัก ดังนี้

"LINE Service - เคลียร์จบครบในแอปเดียว " 
บรกิาร Line Official Account "ธนชาตประกนัภยั" 
ครอบคลุมทัง้การเชค็ข้อมลูความคุม้ครองในกรม
ธรรม์ บริการแจ้งเคลมออนไลน์ ลูกค้าสามารถ
แชร์โลเคช่ันแจ้งพกิดัทีเ่กดิอบุติัเหตุได้ทนัท ีพร้อม
ตดิตามสถานะการเดนิทางของพนกังานส�ารวจภยั 
ลดเวลาของการรอคอยสายโทรศพัท์ในการติดต่อ
พนักงานเพื่อแจ้งเคลม และสามารถส่งเอกสาร
เบิกค่าสินไหมได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์นี้ได้ 
นอกจากนีล้กูค้าต่ออายุประกนัภัยสามารถต่ออายุ
กรมธรรม์ด้วยตนเอง และช�าระเบี้ยประกันผ่าน
ออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ E-policy ได้ทันที 
พร้อมยังสามารถรับสิทธิพิเศษและส่วนลดจาก
ร้านค้าต่างๆ ได้ 

"Meet and Care –จุดบริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อม" 
บริการผู้ช่วยส่วนตัวดูแลซ่อมรถแทนลูกค้า 
บริการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้าในเมืองที่ต้องการน�ารถยนต์เข้าซ่อม และ
มองหาผูช่้วยหรอืผูเ้ชีย่วชาญท่ีสามารถช่วยเหลอื
ให้ค�าปรึกษาในรายละเอียดการน�ารถเข้าซ่อม
ต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก  "Meet and Care" จะ
ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการตรวจสอบและ
ประสานงานในจดุบริการรบั-ส่งรถเพือ่ซ่อม ลูกค้า
สามารถไว้วางใจให้ดูแลตั้งแต่รับรถยนต์ ติดตาม
และแจ้งสถานการณ์ซ่อมทุกระยะ มีเจ้าหน้าที่ 
Call Center ช่วยประสานงานเพื่อลูกค้า
โดยเฉพาะ และเมือ่รถยนต์ซ่อมเสรจ็
เรียบร้อย ผู้เชี่ยวชาญของ 
"Meet and Care" ซึ่ง

ได้รับการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญจะช่วยตรวจสอบ
คุณภาพงานซ่อมก่อนส่งมอบรถคืนลูกค้าอย่าง
มั่นใจ 

"อู่สีส้ม – มาตรฐานงานซ่อมมืออาชีพ ซ่อมทันที 
ไม่ต้องรอคิว"  โครงการอู่สีส้มของธนชาตประกัน
ภัยเติบโตขึ้นจากแนวคิดที่มุ่งเน้นความพึงพอใจ
ในคุณภาพงานซ่อมรถของลูกค้าเป็นหลักส�าคัญ 
การคัดเลือกอู่ซ่อมเพ่ือให้ได้มาตรฐานเข้าเป็น "อู่
สีส้ม" ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพและเฟ้นหา
อย่างดีที่สุด "อู่สีส้ม" จึงเป็นเหมือนเครื่องหมาย
การันตีคุณภาพและงานบริการ ลูกค้าท่ีได้รับ
บริการจากอู่สีส้มจะได้รับความพิเศษด้วยการ
ซ่อมทนัทไีม่ต้องรอควิ พร้อมกนันีร้ถยนต์ท่ีน�าเข้า
ซ่อมอู่สีส้มจะได้รับการการันตีคุณภาพงานซ่อม
เป็นเวลา 1 ปี และหากลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ 
"Meet and Care" ควบคู่ไปกับ "อู่สีส้ม" ทีมงาน
จะช่วยอ�านวยความสะดวกสบายให้ลกูค้าได้ทกุจดุ
บริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อมทันที

นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า  บริการทั้ง 3 รูปแบบนี้
เป็นการคดิแบบครบวงจร โดยยึดถอืความสะดวก
ที่ลูกค้าควรได้รับเป็นหลัก และช่วยตอบโจทย์
ลกูค้าในช่วงสถานการณ์โควดิทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะ
เวลานี ้การเปลีย่นประสบการณ์เคลมประกนัทีเ่คย
มคีวามยุง่ยากให้เป็นเรือ่งง่าย สะดวกสบายใจ ให้
ลูกค้าเช่ือมั่นว่าทีมงานธนชาต ประกันภัยพร้อม
คุ้มครองดูแลเป็นพิเศษ  และด้วยการยกระดับ
บริการที่กล่าวมา ธนชาตประกันภัย คาดว่าจะ
ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีการบอกต่อ 
ส่งผลให้การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมที่
บริษัทตั้งไว้ในปีนี้ จ�านวน 8,800 ล้านบาท 
บรรลุเป้าหมายในที่สุด

ธนชาตประกันภัย ยกระดับ 3 บริการเด่น 

LINE Service - Meet and Care - อู่สีส้ม 

ดันเบี้ยปีนี้ทะลุเป้า 8.8 พันล้านบาท
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อินไซด์ Business
ส.อ.ท. ส่งมอบชุดท�ำห้องควำมดันลบ

ให้ รพ.จุฬำภรณ์ รวมมูลค่ำกว่ำ 6 แสนบำท 

ภำยใต้ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19”

ตลำดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ

สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) 

เปิดโครงกำร SET Social Impact Gym 2021

บีจีซ ีมอบถุงยังชีพ
แก่มูลนิธิกระจกเงำ สำนต่อโครงกำร 

Helping Hands For Thai

ช่วยต่อเนื่อง!! ชำวอยุธยำ-สระบุรี 

คลำยทุกข ์“ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งอำหำรจำกใจ 

สู้ภัยน�้ำท่วม”
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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