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STGT ตั้งบริษัทย่อยใหม่
ในประเทศอินโดนีเซีย
ลุยจัดจ�ำหน่ายถุงมือยาง

GUNKUL เผย อ.ย. ไฟเขียว

น�ำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง
จากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียบร้อยแล้ว

ดร.สมบูรณ์ เอือ
้ อัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร
บริษท
ั กันกุลเอ็นจิเนียริง
่ จํากัด (มหาชน) GUNKUL
เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จํากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ได้ยื่นขอรับใบ
อนุญาตเกีย่ วกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง กับทางสํา
นักงานคณะกรรมการ อาหารและยาไปแล้วนั้น
ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ในปัจจุบันทางสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาได้พิจารณาอนุมัติ ใบอนุญาตนําเข้ายาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาตที่ กท 39/2564 (น)
เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยประเภทของกัญชง
ที่ขออนุญาตนําเข้าคือ เมล็ดพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะดําเนินการยื่นขอใบอนุญาตอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปแผนธุรกิจกัญชงที่ ทางบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ต่อ
ไป

นางสาวธนวรรณ เสงี่ ย มศั ก ดิ์ กรรมการ
และผู ้ อ�ำนวยการสายงานบั ญ ชี แ ละการเงิ น
บริษท
ั ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
STGT เปิดเผยว่า ขอแจ้งให้ทราบว่า เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 บริษทั ฯ
ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ชื่อบริษัท : PT Sri Trang Gloves Indo
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง : จัดจ�ำหน่ายถุงมือยาง
ทุนจดทะเบียนและหุน้ : 10,000,000,000 อินโดนีเซียนรูเปียห์แบ่งเป็น
หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 อินโด
นีเซียนรูเปียห์
โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
แหล่งที่มาของเงินลงทุน : เงินสดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
โครงสร้างคณะกรรมการ : กรรมการจ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่
(1) นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ (2) นายเฉีย ชี ปิง
(3) นายไชยกริช รัตนะ และ (4) นายสมพร พรรณราย
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SVI ซื้อกิจการ

โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)
หนุนอัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2-3%
ในอีก 3 ปีข้างหน้า
บมจ.เอสวีไอ (SVI) ประกาศเข้าซื้อกิจการ บริษัท
โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (บริษัท
โทโฮกุ ไพโอเนียร์) ผู้เชี่ยวชาญการผลิตอุปกรณ์
ส�ำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เพื่อใช้ติดตั้งอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ป้อนลูกค้ากลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ญี่ปุ่นและยุโรป พร้อมผนึก
ก�ำลังร่วมน�ำเสนอสินค้าและบริการตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าร่วมกัน ช่วยสร้างโอกาสขยาย
ฐานลูกค้าประเทศญี่ปุ่นเพิ่มเติม ดันความสามารถ
ด้านอัตราการท�ำก�ำไรสุทธิ SVI เพิ่มขึ้น 2-3%
ภายใน 3 ปีข้างหน้า
นายสมชาย สิรป
ิ ญ
ั ญานนท์ กรรมการ
ผู ้ จั ด การ บริ ษั ท เอสวี ไ อ จ�ำกั ด
(มหาชน) หรือ SVI ผู้ประกอบธุรกิจให้
บริการแบบครบวงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์
ประเภทวงจรไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ส�ำเร็จรูป ให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมที่เป็น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment
Manufacturer: OEM) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติลงนามเข้าซื้อหุ้น
100% ของ บริษทั โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการผลิตอุปกรณ์ส�ำหรับ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ติดตั้งในรถยนต์แบบ
สันดาบและยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้ผลิตรายใหญ่ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งสัญชาติญี่ปุ่นและยุโรป
ทั้งนี้ บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ มีพื้นที่การผลิตกว่า
15,000 ตารางเมตร รวมถึงยังเป็นผู้รับจ้างผลิต
สินค้าภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM) ให้แก่ผผู้ ลิต
อุปกรณ์ชนิ้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์แบรนด์ชนั้
น�ำระดับโลกอีกมากมาย
ส�ำหรับ บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ เป็นผู้ผลิตที่มี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญมากกว่า 20 ปี ใน
การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน ซึ่งต้อง
ใช้องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีขนั้ สูงในการผลิต โดยที่
อุปกรณ์ดังกล่าวนั้น สามารถน�ำมาใช้เป็นชิ้นส่วน
ที่ส�ำคัญในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ SVI
ด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ท�ำให้ได้ประโยชน์จากการ
เข้าบริหารซัพพลายเชนต้นน�้ำ เพื่อบริหารต้นทุน
การผลิ ต โดยรวมลดลง ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในกลยุ ท ธ์
ส�ำคัญเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวของ SVI
ทั้งนี้ ภายหลังเข้าซื้อกิจการจะก่อให้เกิด Synergy
ร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งระหว่างกัน ท�ำให้
SVI สามารถต่ อ ยอดขยายตลาดใหม่ จ ากฐาน
ลูกค้าเดิมของบริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์ ที่อยู่ในภาค
อุตสาหกรรมยานยนต์สญ
ั ชาติญปี่ นุ่ ทีม่ ฐี านผลิตใน
ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มเติม นอกจาก
นี้ ยังสามารถน�ำเสนอทางเลือกให้แก่ฐานลูกค้าของ
SVI มาใช้อุปกรณ์ส�ำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

จากโรงงานดังกล่าว ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการใช้ก�ำลัง
การผลิตของเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ โดย
SVI วางเป้าหมาย 3 ปี จะผลักดันยอดรายได้บริษทั
โทโฮกุ ไพโอเนียร์ จะเพิ่มขึ้นเป็น 4,500 ล้านบาท
จากปัจจุบันที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,500
ล้านบาท

“การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ จะท�ำให้เกิด Win-Win
ท�ำให้ SVI ใช้ ค วามสามารถด้ า นการผลิ ต ของ
โรงงานแห่งนี้ได้อย่างเต็มที่เพื่อบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิตให้ดยี งิ่ ขึน้ ควบคูก่ บั การขยายลูกค้า
รายใหม่ เพื่อผลักดันยอดขายของบริษัทโทโฮกุ ไพ
โอเนียร์ ให้สงู ขึน้ และบันทึกก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ทีม่ าจากดีลนี้ ท�ำให้อตั ราการท�ำก�ำไรสุทธิของ SVI
เพิ่มขึ้น 2-3% และก�ำไรต่อหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า
10% ในอีก 3 ปีข้างหน้า” นายสมชาย กล่าว
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ผถห. JTS ไฟเขียวแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3 รองรับธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขาย
คริปโทเคอร์เรนซี
บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ JTS น�ำโดย คุณปลื้มใจ สินอากร ประธานกรรมการบริษัท และ คุณพาวุฒิ ศรี
อรัญญากุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วย คุณอัญชนา กัณหา ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับและดูแลกฎระเบียบ (ผู้ด�ำเนินรายการ) ร่วมกัน
จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทได้จัดการประชุมตามมาตรฐานการป้องกันโรคโควิด-19
ตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดยมีวาระการประชุมส�ำคัญ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณา อาทิ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564, พิจารณาแก้ไขเพิ่ม
เติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่อาจมีขึ้นใน
อนาคต คือ ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคน
ดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล ฯลฯ พิจารณาการเปลี่ยนชื่อและตรา
ประทับของบริษัทฯ, พิจารณาอนุมัติเพิ่มจ�ำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ นายวีรยุทธ โพธารามิก และ นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ
ณ จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันก่อน....
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OTO คว้างานคอลเซ็นเตอร์การรถไฟฯ
มูลค่า 166.84 ลบ.

บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ หรือ OTO สุดปัง! คว้างาน 1690 Call Center ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า 166.84 ล้านบาท ระยะเวลา 36 เดือน
เผยสามารถสร้างบริการทีท่ นั สมัยให้แก่ผใู้ ช้บริการรถไฟผ่านระบบศูนย์บริการได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทัง้ ให้บริการได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่าน
ช่องทางโทรศัพท์, E-mail, Web Chat, และ Chat Bot Social Media (Facebook)
นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์
จ�ำกัด (มหาชน) (OTO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างในการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) จากการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (การรถไฟฯ) มูลค่า 166.84 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาโครงการ 36 เดือน
ส�ำหรับระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) ของการรถไฟฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว ทัง้ ข้อมูลพืน้ ฐานการโดยสาร เดินรถ สินค้า การแจ้งเหตุดว่ น เหตุอนั ตราย ข้อเสนอแนะ ติชม โฆษณา สือ่ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้สามารถสร้าง
บริการที่ทันสมัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟ ผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 1690 Call Center ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถให้บริการได้
หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail, Web Chat, และ Chat Bot Social Media (Facebook) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการให้กับการรถไฟฯ อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันรวมแล้วจ�ำนวน 4 สัญญา โดยสัญญาปัจจุบันเป็นการพัฒนา
ระบบงานลักษณะ Omni Channel Platform เต็มรูปแบบ Voice, Non-Voice, Social Media พร้อมบริการ Digital Services ผ่าน Chat Bot , Visual
IVR เพื่อรองรับการขยายบริการของการรถไฟฯ ต่อไป
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GSC เผย จักรพันธ์ อัสสกาญจน์
บุตรชายประยูร อัสสกาญจน์
ขึ้นแท่นถือหุ้น 12.801%
นางสาวสุดาภรณ์ กลิ่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) GSC เปิดเผยว่า
ตามแบบรายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ประจําวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งว่า นายจักรพันธ์ อัสสกาญจน์ ได้ซอื้ หุน้ ของ1.นายอนุโรจน์เสนียป์ ระกรณ์ไกร 2.นางทิพย์วรรณ จักรเพ็ชร 3.นางสาวอาภรณ์
เสนียป์ ระกรณ์ไกร ในสัดส่วนร้อยละ 12.80 ของหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ซึง่ นายจักรพันธ์ อัสสกาญจน์มคี วามสัมพันธ์เป็นบุตรชายของนายประยูร
อัสสกาญจน์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (รายงานการได้มาหรือจําหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563สัดส่วนการถือ
หุ้นคิดเป็นร้อยละ 51.20 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ) ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นนี้พอสรุปได้ดังนี้

อย่างไรก็ตาม ได้สอบถามผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่แล้ว ไม่มีความประสงค์จะเข้ามาบริหาร แต่เป็นการลงทุนในธุรกิจเดิมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ดงั กล่าวข้างต้น ณ ปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน และโครงสร้างการจัดการของบริษทั ฯ แต่อย่างใด โดยนักลงทุนทัง้ 2 ท่านไม่เข้าเกณฑ์มาตรา
258 ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 และไม่เข้าเกณฑ์ในการทํา Tender Offer
ทั้งนี้การชี้แจงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเปิดเผยสารสนเทศเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเท่าเทียมกัน
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ttb analytics มองเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย...
เปลี่ยนไปอย่างไรหลังโควิด-19
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเสถียรภาพ
เศรษฐกิจไทย โดยพิจารณาจากรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง
ในช่วงเกือบ 2 ปี ส่งผลให้เริ่มขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นครั้งแรกในรอบ
16 ปี นับแต่ปี 2548 การเปลี่ยนแปลงนี้จึงกลายเป็นจุดเปราะบางของ
เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยทีช่ ดั เจนมากในช่วงนี้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทย
ยังมี หนีส้ าธารณะ หนีภ้ ายนอกประเทศ และทุนส�ำรองระหว่างประเทศ ซึง่
อยูใ่ นระดับทีแ่ ข็งแกร่งมากเพียงพอรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้
ตั้งแต่ต้นปี 2564 เงินบาทมีการอ่อนค่าลง 12.3% ซึ่งถือเป็นการอ่อนค่า
มากเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชีย หลังเกิดการระบาดระลอกใหม่จาก
โควิด-19 สายพันธุ์อัลฟาและเดลตาในประเทศไทย จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็น
ภาพสะท้อนทีแ่ สดงให้เห็นถึงมุมมองทีเ่ ปลีย่ นไปของนักลงทุนต่างชาติตอ่
เสถียรภาพเศรษฐกิจของไทยที่เปลี่ยนไปในบางจุด ทั้งนี้ เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่งถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้
สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน ซึง่ ภาครัฐเป็นผูด้ แู ลทัง้ เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ภายใน อาทิ การขยายตัวของเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และภายนอก อาทิ
ดุลการช�ำระเงิน ทุนส�ำรองระหว่างประเทศ และหนี้ภายนอกประเทศ ให้
มีความสมดุลอยู่เสมอ หากเศรษฐกิจได้สะสมความเปราะบางในบางจุด
อย่างต่อเนือ่ ง การเติบโตทางเศรษฐกิจก็อาจสะดุดลงจากความเปราะบาง
เหล่านี้ได้ในที่สุด ดังนั้น ควรเข้าใจทั้งจุดอ่อนที่ก�ำลังเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ
ไทยในปัจจุบนั รวมถึงสิง่ ทีค่ วรตระหนักและเร่งแก้ไขในระยะยาวเป็นส�ำคัญ
เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ไทย ปี 2564 เที ย บกั บ ต่ า ง
ประเทศ
นอกจากวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
อัตราเงินเฟ้อของไทยแล้ว ยังส่งผลให้เกิดความเปราะบางด้านดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทยอย่างชัดเจนด้วย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
มีสดั ส่วนภาคการค้าและบริการสูงถึงร้อยละ 45 ต่อจีดพ
ี ี (รายได้จากการ
ท่องเที่ยวร้อยละ 13 ของจีดีพี) ท�ำให้ภาวะชะงักงันของรายได้ภาคการ
ท่องเทีย่ วในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทีล่ ากยาวมาจนถึงปี 2564 ส่งผลกระทบ
ต่อรายรับเงินตราต่างประเทศของไทยอย่างมีนัยส�ำคัญ นอกจากนี้ แม้
การส่งออกสินค้าของไทยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วตามอุปสงค์ทั่วโลก และ
กลับมาเท่ากับช่วงก่อนวิกฤตโควิด-19 นับตั้งแต่ต้นปี 2564 แต่มีผลกระ
ทบเพิม่ เติมจากรายจ่ายค่าบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ค่าระวาง
เรือ) ที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในปี 2564 นี้ ส่งผลให้แม้ดุลการค้าจะเกินดุล
แต่ดุลบริการกลับขาดดุลมากขึ้น และท�ำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของ

ไทยกลายเป็นขาดดุล ซึ่ง ttb analytics คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของ
ไทยในปี 2564 จะขาดดุล ร้อยละ 3.3 ของจีดีพี จากที่เกินดุลร้อยละ 3.4
ในปี 2563 ซึ่งใกล้เคียงกับคู่ค้าและคู่แข่งส�ำคัญอย่าง เวียดนาม ที่เบื้อง
ต้นดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลประมาณร้อยละ 2.8 ของจีดีพีในปี 2564 นี้
สอดคล้องกับฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลที่ราว
ร้อยละ 1 ของจีดีพีในปี 2564 นี้เช่นกัน

แม้โดยรวมไทยจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหนักกว่าประเทศเพื่อนบ้านใน
อาเซียน แต่ประเมินว่าความน่ากังวลจะเริม่ ลดลง หลังทยอยเปิดประเทศ
ต้อนรับนักท่องเทีย่ วต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบมากขึน้ ในไตรมาส 4/2564
ซึง่ จะช่วยให้ดลุ บริการรวมไปถึงดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเริม่ ปรับตัวดีขนึ้
อย่างค่อยเป็นค่อยไป บนเงือ่ นไขทีว่ า่ จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดใน
ประเทศระลอกใหม่จนต้องกลับมาปิดพรมแดนและปิดเมืองอีกครัง้ ขณะที่
ปัญหาต้นทุนค่าระวางสินค้าทางเรือแพง และคาดว่าจะยังคงส่งผลต่อไป
อีกระยะหนึง่ แต่จะทยอยลดความรุนแรงลงหลังจากทีห่ ลายประเทศ
ทยอยกลับมาเปิดกิจกรรมขนส่งทางเรือในระดับใกล้เคียง
ปกติหลังทยอยฉีดวัคซีนให้ประชากรได้มากขึ้น ซึ่ง
จะช่วยลดการตกค้างของตู้สินค้าตามท่าเรือ
ต่าง ๆ และท�ำให้การกลับมาเร่งผลิตตู้
คอนเทนเนอร์ใหม่เพือ่ รองรับ
ความต้องการเป็นไป
ได้มากขึ้น
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ttb analytics มองเสถียรภาพเศรษฐกิจไทย...
เปลี่ยนไปอย่างไรหลังโควิด-19
ส�ำหรับทุนส�ำรองระหว่างประเทศของไทย ถึงแม้มกี ารปรับลดลงไปบ้างตามการขาดดุลการช�ำระเงินในช่วงทีผ่ า่ นมา แต่โดยรวมยังอยูใ่ นระดับสูงเพียง
พอต่อการรองรับการน�ำเข้าสินค้าและบริการได้นานถึง 1 ปี ซึ่งสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน รวมทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ล่าสุดมีทุนส�ำรองอยู่
ที่ 11 และ 6 เดือนตามล�ำดับ ขณะเดียวกัน คาดว่าเวียดนามจะมีทุนส�ำรองราว 1.3 เดือน แม้ในด้านความผันผวนของค่าเงินบาทจะเพิ่มขึ้นบ้างเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลอื่นในภูมิภาค แต่ยังอยู่ภายใต้กรอบที่ ธปท.สามารถบริหารจัดการได้ ดังนั้น ttb analytics จึงประเมินว่าระดับทุนส�ำรองระหว่าง
ประเทศของไทย ยังมีความแข็งแกร่งเพียงพอรองรับความผันผวนจากปัจจัยภายนอก
เมือ่ พิจารณาเกีย่ วกับหนีส้ นิ ข้อมูล ณ เดือนมิถนุ ายน 2564 ไทยมีหนีส้ าธารณะอยูท่ ี่ 289.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 55 ของจีดพ
ี ี ปรับ
เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากปี 2563 ซึง่ ภาครัฐได้ปรับเพดานหนีส้ าธารณะเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของจีดพ
ี ี หากมองโดยรวมอาจดูนา่ กังวล แต่
เมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลกับต่างประเทศจะพบว่า ประเทศเพือ่ นบ้านอย่างมาเลเซียทีม่ รี ะดับการพัฒนาเศรษฐกิจใกล้เคียงกับไทย ปัจจุบนั มีหนีส้ าธารณะ
อยู่ที่ร้อยละ 64 ของจีดีพี ขณะที่เยอรมนี ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีวินัยทางการคลังสูง มีหนี้สาธารณะอยู่ที่ร้อยละ 70 ของจีดีพีในปัจจุบัน ดังนั้น การที่
เพดานหนีส้ าธารณะของไทยจะเพิม่ ขึน้ ไปที่ 70% จึงไม่ใช่ระดับทีแ่ ตกต่างไปจากประเทศอืน่ ทีย่ งั บริหารจัดการให้เสถียรภาพการคลังมีความเข้มแข็งได้
นอกจากนี้ หากพิจารณาโครงสร้างหนี้สาธารณะของไทยที่ส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะยาว และต้นทุนการระดมทุนหรืออัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต�่ำ พบ
ว่าผลดีจากการเพิ่มพื้นที่ทางการคลัง (Fiscal Space) จะมีมากกว่าต้นทุนกู้ยืม เพราะจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 เป็น
ไปได้เร็วและปรับโครงสร้างการผลิตได้ทันรองรับตลาดโลกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด และเมื่อในอนาคตเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้เร็วขึ้น หนี้
สาธารณะก็จะลดลงไปตามความจ�ำเป็นในการก่อหนี้ที่น้อยลงและความสามารถในการช�ำระคืนหนี้ของภาครัฐที่ทยอยเพิ่มขึ้นเช่นกัน อีกทั้ง หนี้ภาค
ต่างประเทศของไทยยังอยู่ในระดับต�่ำเพียงร้อยละ 36 ต่อจีดีพี เมื่อเทียบกับหลายประเทศ จึงท�ำให้ไทยมีความเปราะบางจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนน้อย ดังนั้น การที่ภาครัฐเป็นหนี้เพิ่มจึงไม่น่ากังวล หากภาครัฐน�ำไปใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวเร็วและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ให้พร้อมแข่งขันในยุคหลังวิกฤตโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนบริหารจัดการหนี้ให้ทยอยลดลงอย่างชัดเจนในระยะต่อไป
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YLG มองไตรมาส 4 ทองเสี่ยงอ่อนตัวเหตุเฟด
เตรียมลด QE กดดันชี้ความขัดแย้งจีน-สหรัฐ
ความต้องการทองกายภาพยังหนุนแนะหาจังหวะเก็งก�ำไรตามรอบ
วายแอลจีเผย ไตรมาส 4 เทรนด์ทองค�ำยังแกว่งตัวลง ปัจจัยกดดันหลัก
มาจากเฟดเตรียมลดQE แต่ภาพรวมยังเล่นเก็งก�ำไรตามรอบได้ เหตุยงั มี
ปัจจัยบวกหนุนจากความขัดแย้งระหว่างจีน—สหรัฐที่ และอุปสงค์ทอง
กายภาพของจีนและอินเดีย แนะเล่นเก็งก�ำไรในระยะสั้นตามกรอบแนว
ต้าน 1,771-1,787 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ แนวรับ 1,747-1,735 ดอลลาร์
สหรัฐต่อออนซ์ พร้อมเตือนยังต้องระวังแรงขายเมื่อราคาดีดตัว

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
(YLG) ผูน้ �ำเข้าและส่งออกทองค�ำแท่งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่าราคา
ทองค�ำช่วงนี้ระยะกลางยังเป็นลักษณะแกว่งตัวในทิศทางอ่อนตัวลงโดย
ปัจจัยกดดันให้ราคาทองปรับลดลงยังคงเป็นเรือ่ งเดิมเกีย่ วกับการประชุม
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ที่มีการประกาศ
เตรียมผ่อนคลายนโยบายการเงินในการปรับลด QE ที่อาจจะเกิดขึ้นเร็ว
สุดในเดือน พ.ย. และอาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วสุดปลายปีหน้า จึงเป็นปัจจัย
กดดันทองค�ำเป็นระยะท�ำให้ราคาทองค�ำปรับลดลงไปในระดับต�่ำ
อย่างไรก็ดีในระยะสั้นราคาทองค�ำดีดตัวขึ้นมาเนื่องจากยังมีประเด็นที่
เป็นปัจจัยบวกระยะสั้น ทั้งเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องจับตา และ
ประเด็นเพดานหนีส้ หรัฐทีถ่ งึ แม้จะมีการเพิม่ เพดานหนีแ้ ล้ว แต่เป็นเพียง
การขยายเพดานหนี้ในระยะสั้นเท่านั้น และสุดท้ายแล้วสภาคองเกรสจะ
ต้องกลับมาพิจารณาเพิ่ม หรือ ระงับเพดานหนี้อีกครั้งในเดือนธ.ค.ปีนี้
จึงท�ำให้ทองค�ำผันผวนและดีดตัวขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนตลาด
ทองค�ำที่ต้องจับตา คือ ความขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐที่เริ่มเป็นประเด็น
ขึน้ มา ดังนัน้ ในระยะสัน้ นักลงทุนทีล่ งทุนในทองค�ำจึงมีโอกาสเล่นเก็งก�ำไร
ตามรอบจากปัจจัยบวกและปัจจัยลบทีเ่ ข้ามากระทบทองค�ำในระยะ

นี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของตลาดทองค�ำในประเทศนัน้ ยังมีปจั จัยบวกจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเข้ามาหนุนอีกหนึ่งปัจจัย จึงท�ำให้ราคาทองไทยยัง
ยืนเหนือ 28,000 บาทต่อบาททองค�ำต่อเนื่อง
ส�ำหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้นแนะน�ำให้รอจังหวะที่ทองค�ำดีดตัวแล้วขาย
โดยมองแนวต้านที่ 1,771 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,350 บาทต่อ
บาททองค�ำ ถ้าผ่านไปได้จะไปที่แนวต้านถัดไป 1,787 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ หรือ 28,600 บาทต่อบาททองค�ำ แต่ถ้าไม่สามารถผ่านได้ จะมี
โอกาสปรับลดลง โดยให้แนวรับที่ 1,747-1,745 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
หรือ 27,950 บาทต่อบาททองค�ำ หากหลุดแนวรับนี้จะไปที่แนวรับถัดไป
ที่ 1,740-1,735 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยในช่วงนี้แนวโน้มทองค�ำ
ระยะกลางยังเป็นทิศทาง Sideway Down จึงแนะน�ำให้ซื้อเล่นสั้นเท่านั้น
สามารถท�ำรอบได้แม้จะเป็นเทรนด์แกว่งตัวลง โดยแนวรับส�ำคัญในระยะ
กลางอยู่ที่ 1,676-1,680 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 26,850บาทต่อ
บาททองค�ำ หากยืนอย่าถือว่ายังมีโอกาสทดสอบกรอบบนได้ และแนว
ต้านส�ำคัญในระยะกลางจะอยูท่ ่ี 1,833 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หากผ่าน
ได้ทิศทางจึงจะสดใสมากขึ้น อย่างไรก็ดี ถ้าหลุดกรอบแนวรับส�ำคัญใน
ระยะกลางอยู่ที่ 1,676-1,680 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ทิศทางจะทองค�ำ
จะเป็นลบมากขึ้น
ส�ำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในทองค�ำรูปแบบต่างๆ เช่น ลงทุนในทองค�ำแท่ง
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.ylgbullion.co.th หรือ โทรสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-687-9888 และผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของบริษัท
https://www.facebook.com/YLGGroup และหากสนใจการลงทุนทองค�ำ
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Gold Online Futures และ Gold Futures )
สามารถติดต่อได้ทาง www.ylgfutures.co.th หรือ โทรสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ 02-687-9999
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อินไซด์ Business
TK ร่วมใจ ช่วยภัยน�้ำท่วม
ส่งมอบถุงยังชีพเร่งด่วน
บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย

กรุงไทยเคียงข้างทุกพลังใจ
มอบ Krungthai Care Box
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 อ�ำเภอปากพนัง

CMC ห่วงใยลูกบ้านชุมชนชาโตว์
อินทาวน์ พระราม 8 ลงพื้ นที่เฝ้าระวัง
ป้องกันน�้ำท่วมอย่างใกล้ชิด

SCN ร่วมส่งรักต้าน COVID-19
ลุยมอบหน้ากาก 50,000 ชิน
้
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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