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บริษัท มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน) หรือ MACO ปรับ

เปลี่ยนทิศทางในการด�าเนินธุรกิจ ไปในแนวทางของเศรษฐกิจยุคใหม่ (New 

Economy) เพื่อให้ตอบรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและความผันผวน

จากปัจจัยต่างๆ ในยุคปัจจุบัน MACO จึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่ทิศทางธุรกิจ

ใหม่อย่างแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเรามองเห็นโอกาสและแนวโน้มที่

ดีในเทรนด์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจดังกล่าวที่ได้รับความสนใจ

ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก การลงทุนในครั้งนี้สอดคล้องกับความมุ่งม่ัน

ในการแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพอื่นนอกเหนือจากธุรกิจสื่อ

โฆษณานอกบ้าน โดย MACO ได้เริ่มจากการลงทุนใน Zipmex ซึ่งเป็นหนึ่งใน

แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ในช่วง 

1 – 2 ปีที่ผ่านมา Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัลมีพัฒนาการที่เติบโต

อย่างรวดเร็ว จากกระแสความต้องการของเหล่านักลงทุนในกลุ่มที่สามารถ

ยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น แต่ได้รับผลตอบแทนด้านการลงทุนที่สูงเมื่อเทียบ

กบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอืน่ๆ ท�าให้ Cryptocurrency กลายเป็นทางเลอืกของ

การลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ของกลุ่มนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

Zipmex (ซปิเมก็ซ์) เป็นแพลตฟอร์มซือ้ขายสนิทรพัย์ดจิทิลัรายเดียวในภูมิภาค

เอเชยีแปซฟิิกทีไ่ด้รับใบอนญุาตจากและอยู่ภายใต้การก�ากบัดแูลของหน่วยงาน

ถึง 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย อีก

ทัง้ยังเป็นหนึง่ในบรษิทัทีเ่ติบโตเรว็ทีส่ดุในภมูภิาคนี ้ทีมุ่ง่เน้นการให้บริการนัก

ลงทุนรายย่อยและสถาบันการเงินต่างๆ โดยป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริม

สร้างความมั่งคั่งให้แก่นักลงทุน ปัจจุบัน Zipmex มีแผนงานใหญ่รออยู่ซึ่งใม่

ใช่แค่ความสามารถในการเข้าถึงผู้คนนับล้านทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ

ออสเตรเลยีเท่านัน้ แต่ยงัมอีีโคซสิเตม็ทีน่อกเหนอืไปจากธรุกจิการเงนิอีกด้วย 

ท้ังนี ้Zipmex ได้วางทิศทางท่ีจะพัฒนาแพลตฟอร์มและผลติภณัฑ์ทีต่อบสนอง

ความต้องการของนักลงทุน พร้อมทั้งพัฒนาอีโคซิสเต็มของสินทรัพย์ดิจิทัล

ในทวีปเอเชียแปซิฟิก ที่เป็นส่วนส�าคัญท�าให้ Zipmex เติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

และก้าวไปสู่การเป็น ‘ยูนิคอร์น’ ตัวต่อไปของเอเชียได้ในอนาคต

และนีน่บัเป็นจดุเริม่ต้นท่ีส�าคญัในการปรบัเปลีย่นทศิทางการด�าเนนิธุรกิจของ 

MACO จากการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยบริษัทฯ 

เชื่อมั่นว่าการปรับตัวให้ทันโลกยุคปัจจุบัน ด้วยการรุกเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์

ดจิทิลัผ่านการลงทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้อกีในอนาคต จะช่วยเพ่ิมการเติบโตของ

รายได้จากแหล่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากธุรกิจส่ือโฆษณาเดิมของบริษัทฯ ตลอด

จนเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินและการด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่ง

ขึ้นต่อไปในอนาคต” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวเพิ่มเติม 

MACO ประกาศรุกเข้าสู่ธุรกิจ

แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล

ผ่านการลงทุนใน Zipmex

8 www.HoonInside.com 12  October  2021



อิ๊กดราซิล กรุ๊ป ก้าวสู่ Chapter 2 ต้นไม้แห่งโลก

ดิจิทัล ประกาศแผนธุรกิจ Level Up รุกเทคโนโลยี

รูปแบบใหม่ที่ก�าลังเป็นเทรนด์ลูกใหญ่ในตลาด

โลก พร้อมยกระดับจับมอืกบัพันธมิตรสูธ่รุกจิต้นน�า้ 

หวังสร้างรายได้บริษัทให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

ล่าสุดจับมือ “Zookeeper” แพลตฟอร์มยักษ์

ใหญ่ร่วมพฒันาเกมบนโลกบลอ็กเชน ผ่านรูปแบบ 

Play-to-earn รบัผลตอบแทนเป็นสนิทรพัย์ดจิทิลั

ทั้งในรูปแบบเหรียญคริปโตและทรัพยากรในเกม

นายธนชั จวุวิฒัน์ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ YGG เปิดเผยว่า การด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทก�าลังก้าวไปสู่ Chapter 2 ต้นไม้

แห่งโลกดจิิทลั ภายใต้ช่ือแผนธรุกจิว่า “Level up” 

โดย Up 1.เป็นการผสมผสานธุรกิจหลักที่ YGG มี

ความถนัดและมีประสบการณ์ ทั้งงานผลิตโฆษณา

และภาพยนตร์ (VFX) ธุรกิจด้านภาพยนตร์แอนิเม

ชั่น รวมทั้งงานด้านเกมและอินโนเวชั่น อัพเลเวล 

เข้าสู่เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ก�าลังเป็นเทรนด์ลูก

ใหญ่ในตลาดโลก เพื่อสร้างรายได้บริษัทให้เติบโต

แบบก้าวกระโดด

ทั้งนี้ YGG สามารถตอบโจทย์การมาถึงของ

เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เงินเหรียญ

ดิจิตอล , AR, VR , MR ,Digital influencer 

ซึ่งต้องการ รูปแบบคอนเทนต์สดใหม่ และแตก

ต่าง พร้อมกับระบบสนับสนุนท้ัง Hardware 

และTechnology ใหม่ๆ

ล่าสุดบริษัทประกาศความร่วมมือกับ zookeeper 

ผู้เป็น แพลตฟอร์ม decentralized บนบล็อก

เชน ร่วมท�าเกมบนโลกบล็อกเชน เกิดการตอบ

รับที่เหนือความคาดหมาย ติดTop Trending 

Cryptocurrencies ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และ อังกฤษ ราคาเหรียญ zoo ข้ึนไปท�าสถิติ

สูงสุดพร้อมมูลค่าตลาดของเหรียญที่เพิ่มขึ้น 

และมีการพูดถึงก้าวส�าคัญครั้งนี้ตามหน้าสื่อ

ใหญ่ๆ ต่างประเทศ เช่น Yahoo Finance,Yahoo 

News,Yahoo Money,APNews,AMB Crypto 

,BeInCrypto,Bitcoinist,NewsBTC CryptoPotato

,BTCManager,CoinSpeaker,And 100+ others 

cryptonews website

ส�าหรับUp2.บริษัทจะมีการขยายความร่วมมือกับ

พันธมิตรในการสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) 

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เหนือระดับให้

ลูกค้า โดยการข้ึนสู่ธุรกิจต้นน�้า สร้างฐานธุรกิจ

เพื่อการเติบโตในรูปแบบใหม่ จากปัจจุบันธุรกิจ

ของ YGG ให้บริการผลิตคอนเทนท์ VFX และ แอ

นิเมชั่น คุณภาพสูงให้กับตลาดต่างประเทศ และใน

ประเทศ มีผลงานผ่านตามากมาย อาทิเช่น Final 

fantasy Kingglave ,นาจา, Cinematic game ดัง

อืน่ๆ , ผลงานโฆษณา รถยนต์ ยโุรปและ ญีปุ่น่ รวม

ทั้ง โฆษณาตัวใหญ่ในประเทศอีกหลายตัว และใน

อนาคตอันใกล้นี้จะเห็นการ์ตูนและซีรีส์ที่ YGG จับ

มือ กับพันธมิตร สร้างสรรค์ผลงานระดับโลก

ในส่วนธุรกิจเกม YGG ได้ผันตัวจากการรับจ้าง

ผลิตมาต่อยอดท�าเกมของตัวเองอย่างเกม Home 

Sweet Home Survive มียอดผู้เล่นกว่า 150,000 

ราย รวมทั้งยังมีเกมจ่อคิวในแผนที่อยู่ระหว่างการ

พัฒนา เสริมทัพ จนเป็นผู้ผลิตเกมระดับโลก

นายธนัช ยังได้กล่าวถึงการประกาศความร่วม

กับ Zookeeper ว่า YGG จะเข้าไปสร้างและ

ร่วมพัฒนาเกมให้กับ Zookeeper ซึ่งโมเดลธุรกิจ

ของZooKeeper จะวางอยูบ่นพืน้ฐานของตวัโทเคน

สกุล$ZOO โดย ZooKeeper วางแผนที่จะขยายไป

ในเชนอ่ืนๆอีกในอนาคต และทุกๆ การขยายเชน จะมี

การเพิม่เหรียญใหม่เข้าสูร่ะบบ ซึง่นอกเหนอืจากค่า

จ้างการผลติเกมแล้ว YGG จะได้รบัผลตอบแทนเป็น

เหรียญใหม่บางส่วน นอกจากนี้ YGG ยังสามารถ

แบ่งรายได้จากการขายทรัพยากรในเกมและNFT

YGG ประกาศความร่วมมือกับ zookeeper 

ผู้เป็น แพลตฟอร์ม decentralized 

บนบล็อกเชน ร่วมท�าเกมบนโลกบล็อกเชน
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“ความร่วมมือในคร้ังนี้จะท�าให้เกมที่ผลิตโดย YGG ได้รับความสนใจจากผู้เล่นท่ัวโลกเพราะเกมได้ท้ังความสนุกและให้ผลตอบแทนด้วยท�าให้สามารถดึงผู้เล่น

กลุม่ใหม่เข้ามาได้ ภายใต้โมเดลของ Play-to-earnซึง่เป็นเทรนด์ใหญ่ของตลาดครปิโตท่ีก�าลงัได้รบัความสนใจของตลาดเกม NFT โดยผูเ้ล่นจะ ได้รบัรางวลัเป็น

สนิทรพัย์ดจิทิลัในเกม ไม่ว่าจะเป็นรปูแบบเหรยีญครปิโตหรอืทรพัยากรในเกมทีเ่ป็นโทเคน เราคาดหวงัว่าเกมของเราจะช่วยผลกัดนั $ZOO ให้มศีกัยภาพเทยีบ

เท่า Axie ผู้น�าของเกม Play-to-earn ที่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ” นายธนัช กล่าว

อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัท ได้เปิดตัวเกมที่บริษัทพัฒนาเองกระแสยังแรงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดให้มีการแข่งขันเกมภายใต้ชื่อ “Home Sweet Home : 

Survive Asia tournament 2021” ซึ่งถือเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งวงการ Esport ในประเทศไทย เพราะเป็นเกมไทยเกมแรกที่ถูกจัดให้มีการแข่งขันอย่างเป็น

ทางการ และอาจจะเป็นเกมแรกๆ ของโลก ที่มีการให้รางวัลในการแข่งเป็น NFT ซึ่งปัจจุบันก�าลังแข่งขันในรอบ Grand Final เพื่อหาทีมผู้ชนะ

“เส้นทางการเตบิโตของYGG ยังไม่ได้จบแค่นี ้มอีกีหลายอย่างทีบ่รษิทัก�าลังอยูใ่นช่วงพฒันา เพือ่เตรียมไว้ส�าหรับโลกอนาคตอันใกล้น้ี และแผนธุรกิจ Level Up 

จะเป็นกลไกลขับเคลื่อนบริษัทให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดจากแผน UP 1 ที่ผลักดันให้บริษัทเข้าสู่เทรนด์โลก ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ขณะที่แผน UP 2 

ที่ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกขึ้นสู่ธุรกิจต้นน�้าในทุกกลุ่มธุรกิจของ YGG ก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน”นายธนัช กล่าวใน

ตอนท้าย

YGG ประกาศความร่วมมือกับ zookeeper 

ผู้เป็น แพลตฟอร์ม decentralized 

บนบล็อกเชน ร่วมท�าเกมบนโลกบล็อกเชน
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นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) TPCH เปิดเผยว่า ตาม
ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 20-2564 ของบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮ
ลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)TPCH ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ปัตตานี กรีน จ�ากัด จ�านวน 
10,662,500 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 26.36 ของทนุจดทะเบยีนจากบริษทั นรา
พารา จ�ากัด บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จ�ากัด จ�านวน 2,990,000 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 11.50 ของทุนจดทะเบียน บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จ�ากัด จ�า
นวน 2,860,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.00 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ที
พีซีเอช เพาเวอร์ 5 จ�ากัด จ�านวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.00 
ของทุนจดทะเบียนจากนายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนดัง
กล่าวเป็นเงินจ�านวนรวมทั้งสิ้น 203,000,000 บาท (สองร้อยสามล้านบาท)

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าลงทุนธุรกิจโรง
ไฟฟ้า และจะช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้
แก่ผู้ถือหุ้น จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวใน
อนาคต

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการซื้อสินทรัพย์

บริษัทใช้กระแสเงินสดจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ ดังกล่าว และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือกา
รด�าเนินงานของบริษัท

นายเชิดศักด์ิ กล่าวว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น และผลตอบแทนที่มากขึ้น ในบริษัทย่อย โดยคณะ
กรรมการบริหารมคีวามเหน็ว่าการเข้าท�ารายการดงักล่าวของบริษทัมคีวาม สม
เหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยจะช่วยสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่
บริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

นาย  ณรงค ์  ทั ศนนิพั นธ ์  
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท 
ซฟีโก้ จ�ากดั (มหาชน) SEAFCO 
เปิดเผยว่า บรษิทัรับงาน 3 โครงการใหม่ 
ในเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้

1.โครงการ ฟื ้นฟูเมืองชุมชนดินแดง 
ระยะที่ 2 อาคารพักอาศัย แปลง (D1) 
อาคาร D1) ถ.มิตรไมตรี กทม.ลักษณะ
งานที่รับ เสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Bored Pile)

ลักษณะของสัญญาว่าจ้าง ไม่รวมค่า
วัสดุ

ผู้ว่าจ้าง บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนีย
ริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

สถานะของโครงการ เริ่มด�าเนินงาน
เดือนตุลาคม 2564

2.โครงการ อาคาร P5 (บางส่วน) และฟ
อรัม (3 ต้น) ส�าหรับโครงการ วัน แบงค็
อก ถ.วิทยุ กทม.

ลักษณะงานที่รับ เสาเข็มเจาะแบบกลม 
ระบบเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Bored 
Pile)

ลักษณะของสัญญาว่าจ้าง รวมค่าวัสดุ
ผู้ว่าจ้างบริษัท วัน แบงค็อก จ�ากัด

สถานะของโครงการ เร่ิมด�าเนินงาน
เดือนตุลาคม 2564

3. โครงการ ศูนย์ราชการกระทรวง
มหาดไทย (งานเสาเขม็เจาะ) ถ.เจรญินคร 
กทม.

ลักษณะงานที่รับ เสาเข็มเจาะแบบกลม 
ระบบเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Bored 
Pile)

ลักษณะของสัญญาว่าจ้าง ไม่รวมค่า
วัสดุ

ผู้ว่าจ้างบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนีย
ริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

สถานะของโครงการ เร่ิมด�าเนินงาน
เดือนตุลาคม 2564

รวมค่างานก่อสร้างข้างต้นยังไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินประมาณ 
133,620,000 บาท (หน่ึงร้อยสามสิบ
สามล้าน หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้รายการข้างต้นเป็นไปตามการท�า
ธรุกจิปกต ิและเป็นไปตามเงือ่นไขการค้า
ที่บริษัทท�ากับบริษัทอื่นโดยทั่วไป

SEAFCO เผย ต.ค.64 

รับงาน 3 โครงการใหม่ 

มูลค่า 133.62 ลบ.

บอร์ด TPCH ลงมติซื้อหุ้นบ.ย่อย 

ใช้เงิน 203 ลบ. เป็นไปตามนโยบายการเข้าลงทุน

ธุรกิจโรงไฟฟ้า และจะช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น
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นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. 
สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ 
SMT เปิดเผยถึงแนวโน้มผลประกอบการ  Q3/64 นี้ว่า  ยังคงมั่นใจ

ผลงาน Q3/64 ว่าจะสามารถสร้างผลประกอบการและก�าไรให้ผูถื้อหุน้ได้

ชื่นใจแน่นอน  พร้อมย�้าเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโตราว 30% และอัตรา

ก�าไรขั้นต้น ยังอยู่ที่ระดับ 20% ตามแผนที่วางไว้  โดยปัจจุบันลูกค้ายัง

ทยอยส่งค�าสั่งซื้ออย่างต่อเน่ือง ทั้งจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่

ได้มีการขยายตลาดเพิ่ม จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ SMT โตได้อย่างท็อป

ฟอร์มในทุกๆไตรมาส  ด้านนักวิเคราะห์คงแนะน�าซื้อ  SMT ราคาเหมาะ

สมที ่8 บาท เนือ่งจากบรษิทัฯได้รบัผลบวกจากค�าสัง่ซือ้ทีแ่ข็งแกร่งยาว

ไปจนถึง ปี 2022

             

ส�าหรบัสถานการณ์น�า้ท่วมในพืน้ทีจ่งัหวดัพระนครศรอียธุยา บรษิทัฯย�า้

ชดัปลอดภยัด ีพร้อมเตรยีมแผนบรหิารจดัการและเฝ้าระวงัตลอดเวลา  

ด้านมาตรการคมุเข้มของสถานการณ์โควดิยงัมกีารจัดการทีเ่ข้มงวดทัง้

พนักงานและบุคคลภายนอก ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยแล้ว 1 เข็มจึง

สามารถเข้าพื้นที่โรงงานได้

นายองอาจ ด�ารงสกุลวงษ์ 
ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ IHL เปิดเผย
ว่า บริษัทฯ ได้แตกไลน์ต่อยอดธุรกิจ
โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นขนม
ขบเคี้ยวสุนัข ภายใต้แบรนด์ “MOMO 
& FRIENDS” โดยการน�าหนังและไข
มันวัวแท้ ที่คัดสรรอย่างดี น�ามาผ่าน
ขบวนการผลิต ตามมาตรฐาน GMP 
และได้วางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่าน
ทางออนไลน์ ท้ัง ช้อปปี้ (Shopee), 
www.facebook.com/MomoFriends.
official , www.instagram.com/
momoandfriends.official/, https://
shop.line.me/@688vpnwh และมี
แผนที่จะขยายช่องทางการจ�าหน่ายไป
ตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�าอีกด้วย

“ธุรกิจขนมขบเคี้ยวสุนัข เป็นการต่อย
อดจากธุรกิจเดิม ขณะนี้ เราได ้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ง IHL เป็นผู้ผลิตเอง
จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ใน
ระดบัสากล โดยเลอืกวตัถดิุบทีม่คีณุภาพ 
Food Grade มาผลิต และไม่ใส่สารเคมี 
เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง ซึ่ง
บรษิทัฯ มัน่ใจว่า ธุรกจิขนมขบเคีย้วสนุขั 
มแีนวโน้มการเตบิโตทีด่ ีเนือ่งจากผูเ้ลีย้ง
สุนัขหันมาใส่ใจและให้ความส�าคัญใน
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของสุนัขมาก
ข้ึน ดังนั้น ท�าให้เชื่อว่าน่าจะมีผลตอบ

รับที่ดี ขณะเดียวกัน ธุรกิจดังกล่าวมี
มาร์จิ้นสูง สามารถเพ่ิมผลตอบแทนใน
ส่วนของก�าไรในระดบัทีน่่าพอใจได้” นาย
องอาจ กล่าว

ด้านนายวศิน ด�ารงสกุลวงษ์ 
กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ IHL กล่าวว่า 
ธรุกจิขนมขบเคีย้วสนุขั นอกจากจะออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ “MOMO 
& FRIENDS” ท่ีมวีางจ�าหน่ายในประเทศ
แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับจ้างผลิต (OEM) 
ส่งออกไปยังประเทศเกาหลี และมีการ
ส่งออกวัตถุดิบหนังวัวไปยังประเทศ
เวียดนามและกัมพูชา ซึ่งธุรกิจดังกล่าว
จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนผลงานในปีนี้ 
เติบโตที่ 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

ส�าหรบัแนวโน้มผลการด�าเนนิงานของปี
นี้ ยังมีทิศทางที่ดี เนื่องจากยังสามารถ
เดินเครื่องผลิตเบาะหนังรถยนต์ได้ตาม
ปกติ ส่วนธุรกิจผลิตหนังเฟอร์นิเจอร์
และธุรกิจฟอกหนังรองเท้า มีออเดอร์
เข้ามาต่อเนื่อง ดังนั้น ภาพรวมของผล
ประกอบการในปีนี้น่าจะเติบโตตามเป้า
หมายได้อย่างแน่นอน

IHL เปิดฉากลุย 

"ธุรกิจขนมขบเคี้ยวสุนัขแบรนด์ 

“MOMO & FRIENDS” ดันผลงานปีนี้โตเข้าเป้า 20%

SMT แย้มผลงาน Q3/64 

ลุ้นก�าไรโตไม่หยุด คาดครึ่งปีหลัง 64 พีคสุด
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บล.ไทยพาณิชย์ มองวฏัจกัรเศรษฐกิจก�าลงัจะเปลีย่น
จากภาวะ Reflation เข้าสู่ Stagflation (เศรษฐกิจ
ชะลอตัวแต่เงินเฟ้อปรับเพิ่มข้ึน) โดยประเมินระดับ
เหมาะสมของ SET Index ปี 2565 อิงกับปัจจัยพื้น
ฐานอยูท่ี่ 1,600 จดุ แนะน�ากลยทุธ์การลงทนุ ถอืครอง
หุน้ขนาดใหญ่และกลุม่หุน้เชงิรบัท่ีก�าไรมแีนวโน้มเติบโต
อย่างแขง็แกร่งและงบดลุแขง็แรงเพือ่ลดความผนัผวน
และป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หุ้น
แนะน�าใน 4Q21 คอื BEM KCE OSP SECURE และ ZEN

นายสุกจิ อดุมศริกุิล กรรมการผูจ้ดัการ 
Chief Research Officer บริษัทหลัก
ทรพัย์ ไทยพาณชิย์ จ�ากดั (SCBS) กล่าว
ว่าวฏัจกัรเศรษฐกิจก�าลังจะเปลีย่นจากภาวะ Reflation 
สู่ภาวะ Stagflation (เศรษฐกิจชะลอตัวแต่เงินเฟ้อ
ปรับเพิม่ขึน้) ตลาดปรบัลดมมุมองเกี่ยวกบัการเตบิโต
ลงโดยมีสาเหตุมาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 
สายพันธุ์เดลตา และการเติบโตของจีน ในขณะที่ปรับ
เพิ่มคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อสืบเนื่องมาจากการหยุด
ชะงักของห่วงโซ่อุปทานองค์ประกอบความกังวลที่
ท�าให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง คือ ความเสี่ยงจากไวรัส
สายพันธุ์เดลต้าและบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
ของจีนรวมถึงการปรับลดวงเงิน QE ของเฟด ท้ังนี้
คาดเฟดจะประกาศลด QE จริงใน 4Q21 การปรับลด
วงเงินมาตรการซื้อสินทรัพย์ (QE tapering) อาจจะ
ส่งผลท�าให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงและเพิ่มความเสี่ยง
ให้กับสินทรัพย์ทางการเงิน เมื่อสินทรัพย์รวมของ
ธนาคารกลางปรับตวัลดลง ผลตอบแทนของตลาดจะ
อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต�่า ส่วนความกังวลจากประเทศ
จีน คือ กฎระเบียบท่ีเข้มงวดมากขึ้นของสถาบันการ
เงินส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่ีมีความเสี่ยง โดยเฉพาะ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัท 
Evergrande ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่
อันดับสองในจีนมีความเสี่ยงต่อการผิดนัดช�าระหนี้ 
นอกจากนี้เมื่อ yield curve เปลี่ยนเป็น Bear หรือ 

Bull flattening ผลตอบแทนโดยรวมของสินทรัพย์
เสีย่ง (รวมถงึ SET) ยังคงเป็นบวกแต่จะลดลงสูต่วัเลข
หลักเดียว

ส�าหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ตัวเลขเศรษฐกิจไทย
ล่าสุดแสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นบ้างหลังจากยอดผู้
ติดเช้ือโควิด-19 รายใหม่เร่ิมปรับตัวลดลงตามล�าดับ 
ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่
ระดับมากกว่า 500,000 คนต่อวัน ส่งผลท�าให้รัฐบาล
ประกาศผ่อนคลายมาตรการลอ็กดาวน์ในจงัหวดัพืน้ท่ี
สีแดง อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนก.ค. ส่ง
สัญญาณถึงการปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยส�าคัญ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการอุปโภคบริโภคภายใน
ประเทศ ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการอัตราการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ ประมาณ 1% ในปี
นี้ ลดลงจากท่ี คาดการณ์ไว้ก่อนหน้าน้ีท่ี 2% โดยมี
สาเหตุมาจากมาตรการล็อกดาวน์รอบล่าสุด เราเชื่อ
ว่าแนวโน้มเศรษฐกจิไทยข้ึนอยูก่บัสถานการณ์โควดิ-19 
ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 และการทยอยกลับ
มาด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับโมเดล
ของSCBS

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยไตรมาสที่ 4/64 โดยปกติแล้ว
ไตรมาส 4 เป็นไตรมาสทีแ่ขง็แกร่งและผลตอบแทนเป็น
บวก โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย4% และปรับตัวเพิ่มขึ้น
เกอืบ 60%ในช่วงเวลาดงักล่าว เมือ่องิกบัข้อมลูในอดตี 
นอกจากน้ีไตรมาส 4 ยังเป็นไตรมาสท่ีดีที่สุดสาหรับ
หุ้นที่มี beta สูง เช่น หุ้นขนาดเล็ก หุ้นคุณค่า และหุ้น
วฏัจักร แต่ครัง้นีอ้าจจะแตกต่างออกไป โดยมสีาเหตมุา
จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะ stagflation แรงกดดัน
ด้านมาร์จิน้ QE tapering และความเสีย่งด้านการเมอืง
ท่ีสูงข้ึนซึง่อาจท�าให้ตลาดเกดิความผนัผวนในไตรมาส
นี้ ดังนั้น เพ่ือเตรียมรับมือกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น 
จงึแนะน�าให้คงการถอืครองหุน้ขนาดใหญ่และกลุม่หุน้
เชิงรบัทีก่�าไรมแีนวโน้มเตบิโตอย่างแขง็แกร่งและงบดลุ
แข็งแรงเพื่อลดความผันผวนและป้องกันผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

หุน้เด่นไตรมาสท่ี 4/64 แนะน�าหุน้ท่ีมลีกัษณะเฉพาะ 1) 
เป็นหุน้เชงิรบั 2) ได้ประโยชน์จากการเปิดกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจ 3) เป็นหุ้นที่มีอ�านาจในการก�าหนดราคา
สูง และ 4) เป็นหุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมใหม่ 
ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากปัจจัย
เศรษฐกิจมหภาค หุ้นแนะน�า
คือ BEM, KCE, OSP, 

SECURE และ ZEN

• BEM : เป็นหุ้นที่อิงกับปัจจัยภายนอกประเทศน้อย 
คาดว่าจ�านวนผู้โดยสารจะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
ตามการคลายมาตรการ COVID-19 หลังจากกรุงเทพ
มีการฉีดวัคซีนเพ่ิมข้ึนและจ�านวนผู้ป่วยลดลง ส่วน
ปริมาณจราจรบนทางด่วนมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนัน้ยงัมคีวามน่าจะเป็นในการชนะการประมลู
รถไฟฟ้าสายสีส้ม

• KCE : ก�าไรของบริษัทมีแนวโน้มเติบโต HoH และ 
YoY ในคร่ึงปีหลงัของปี 2564 ภาพอุตสาหกรรมมกีาร
เติบโตในระดับสูง บริษัทสามารถส่งผ่านต้นทุนไปยัง
ลูกค้าได้ เนื่องจากความต้องการสินค้าของบริษัทอยู่
ในระดับที่สูงและมีปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนค่อนข้าง
จ�ากัด ค่าเงินบาทจะเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนการเพิ่ม
ขึ้นของก�าไร

• OSP : เป็นหุ้นที่มีลักษณะเชิงรับและมีความผันผวน
ต�่า เป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปิดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งการฟื้นตัวของตลาดภายในประเทศของ
สินค้าจ�าเป็นและเครื่องดื่มจะช่วยลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนของตลาดพม่าทีค่ดิเป็น 10% ของรายได้
• SECURE : เป็นหุ้นขนาดเล็กที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่
คาดว่าจะมแีนวโน้มการเตบิโตท่ีดอีย่าง Cybersecurity 
(ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์) ที่คาดว่าจะมีความ
ต้องการและลงทุนในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงในอีก 3 ปีข้าง
หน้า และเป็นหุ้นที่เข้าในธีมธุรกิจใหม่ที่มี S-curve ใน
ระยะยาว

• ZEN : การทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ช่วย
สนับสนุนให้ผลประกอบการเริ่มฟื้นตัวและผ่านจุดต�่า
สดุ กลยุทธ์ในการเร่งขยายธรุกิจแฟรนไซส์มากกว่า 
30 สาขาในครึ่งหลังของปี 2564 จะส่งผล
ให้อัตราการท�าก�าไรเพิ่มขึ้นอีกทาง
หนึ่ง โดยเราประเมินว่าผล
ประกอบการจะมีก�าไร
ในปี 2565

SCBS แจกหุ้นเด็ด Q4/64 

BEM, KCE, OSP, SECURE และ ZEN
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นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 
หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า หาก

กล่าวถึงประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีโอกาสเติบโต

สูง เวียดนามจะเป็นประเทศท่ีถูกจัดอยู่ในล�าดับ

ต้นๆ โดยองค์ประกอบส�าคัญท่ีเป็นแรงผลักดนัคอื 

เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงเติบโต โครงสร้าง

ประชากรส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 63 อยู่ในช่วงวัย

ท�างาน รายได้เฉลีย่ต่อหวัของประชากรมแีนวโน้ม

เพิ่มขึ้น (Rising Middle Income)

ด้านสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 

เวียดนามมีการรับมือท่ีดี ทั้งการใช้มาตรการ

ล็อกดาวน์ที่เข้มงวดในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อ

ควบคมุการแพร่ระบาด ผนวกกบัการเร่งระดมฉดี

วคัซนีเพือ่สร้างภมูคิุม้กนัหมูใ่ห้กบัประชากร ท�าให้

เวยีดนามเป็นหนึง่ในไม่ก่ีประเทศทีเ่ศรษฐกิจเตบิโต

เป็นบวกได้ในปี 2563 โดย GDP เตบิโต 2.91% ต่อ

เนือ่งมาในปี 2564 ท่ีหลายภาคส่วนทยอยกลับเข้า

สู่การด�าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นภาวะปกติ 

ผู้คนเริ่มกลับมาใช้จ่าย อันเป็นสัญญาณการฟื้น

ตวั จงึคาดว่าเศรษฐกจิเวียดนามจะกลบัมาเตบิโต

ได้ในอัตรา 6.5 - 7% ต่อปี ในระยะยาว

ในส่วนของการลงทุน มี 3 ปัจจัยหลักท่ีท�าให้

เวียดนามโดดเด่นและมีความน่าสนใจมากที่สุดใน

ภูมิภาค ได้แก่ โอกาสลงทุนในเศรษฐกิจที่มีการ

เติบโตสูง เป็นเป้าหมายของฐานการผลิตจากทั่ว

โลก และมูลค่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มเติบโตสูงต่อ

เนื่อง โดยปัจจุบันมูลค่าหุ้นเวียดนามอยู่ในระดับ

ราคาหุ้นที่ถูกที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ

ในปี 2565 คาดการณ์ราคาหุน้ต่อก�าไรต่อหุ้นหรอื 

P/E หุ้นขนาดใหญ่อยู่ที่ 13.2 เท่า หุ้นขนาดกลาง

อยู่ที่ 9 เท่า ในขณะที่ค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นเอเชีย P/E 

อยู่ที่ 14 - 15 เท่า และตลาดหุ้นไทย P/E อยู่ที่ 

16 เท่า

นอกจากนี้ แนวโน้มอัตราการเติบโตของก�าไรต่อ

หุน้หรอื EPS Growth Rate ของหุน้เวยีดนาม เมือ่

เปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียด้วยกัน ยังเป็น

อัตราที่สูงกว่าเกือบทุกประเทศยกเว้นฟิลิปปินส์ 

โดยในปี 2565 คาดการณ์ EPS Growth Rate หุ้น

ขนาดใหญ่อยู่ที่ 20% หุ้นขนาดกลางอยู่ที่ 25% 

และ VN Index อยู่ที่ 25%

กองทนุบัวหลวงเห็นถงึโอกาสและช่วงจงัหวะเวลา

ที่ดีส�าหรับการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามที่

เป่ียมด้วยศกัยภาพ จงึจดัต้ังกองทุนเปิดบัวหลวง

หุ้นเวียดนาม หรือ B-VIETNAM ซึ่งมีจุดเด่นคือ 

สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหุน้เวยีดนาม และ/หรือบรษิทัทีด่�าเนินธรุกจิ

หรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของเวยีดนาม และ/หรอืหุ้นเวยีดนามทีจ่ดทะเบียน

ในตลาดหุ้นประเทศอื่น รวมทั้งหน่วย CIS และ/

หรือกองทุน ETF ท่ีเน้นลงทุนในหุ้นเวียดนาม 

โดยผู้จดัการกองทนุมคีวามยดืหยุน่ในการบรหิาร

กองทุน

ในส่วนของหุ้นเวียดนามที่ผู้จัดการกองทุนตั้งเป้า

คัดเลือกลงทุนจะอยู่ภายใต้ 3 Theme เด่น ได้แก่ 

การเติบโตของสังคมเมือง การเติบโตของกลุ่ม

ดิจิทัล และการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมที่ได้

ประโยชน์จากเงินลงทุนจากต่างประเทศ โดยเน้น

มองหาหุน้ขนาดกลาง ทีม่เีรือ่งราวการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิและยังมรีะดบั P/E ทีน่่าสนใจ เพือ่โอกาส

ในการเพิ่มผลตอบแทนให้กองทุน

B-VIETNAM เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่าง

ประเทศ ซึ่งการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลก

เปลี่ยนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 

ไม่มนีโยบายจ่ายเงนิปันผล เหมาะส�าหรบัผูล้งทนุ

ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ 

สามารถลงทุนระยะยาวได้ 3 - 5 ปีขึ้นไปและไม่มี

ความต้องการผลตอบแทนระหว่างทาง รวมถึง

ยอมรบัความเสีย่งจากการลงทุนในหุน้ ความเสีย่ง

จากการลงทนุในต่างประเทศได้ โดย B-VIETNAM 

เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ช่วง

วันที่ 14 - 20 ตุลาคม 2564 ในราคาหน่วยลงทุน

ละ 10 บาท มูลค่าการซื้อขั้นต�่า 500 บาท พิเศษ

ในช่วง IPO ลดค่าธรรมเนยีมการขายเหลอื 0.75% 

จากปกติ 1.50% 

บลจ.บัวหลวง IPO “B-VIETNAM” 14-20 ต.ค. นี้ 

รับเศรษฐกิจเวียดนามฟื้นตัว 

พร้อมเติบโตสูงต่อเนื่อง ยืนหนึ่งในภูมิภาค
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บอร์ดบีโอไออนุมัติมาตรการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและ

บรกิารให้เป็นระบบอจัฉริยะ และก้าวไปสู ่Industry 4.0 อย่างเตม็รปูแบบ 

พร้อมขยายระยะเวลามาตรการหนุน SMEs เพื่อเร่งสร้างศักยภาพและ

ความเข้มแข็งให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่าวัน

นี้ (11 ตุลาคม 2564) ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมี 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาเห็น

ชอบมาตรการส่งเสรมิการลงทนุเพ่ือการยกระดบัไปสู ่Industry 4.0 เพือ่

สนับสนุนผู้ประกอบการให้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่

อตุสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ทีก่�าหนดในด้านต่างๆ เช่น ระบบอตัโนมตัแิละ

การเช่ือมต่อระหว่างอปุกรณ์ (Automation and Network Technology) 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการปฏิบัติการที่ชาญฉลาด (Smart Operation) 

หรือการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้บริหารจัดการในกระบวนการผลิตและ

การบริหารองค์กร (Digital Technology in Production & Enterprise 

Processes) เป็นต้น โดยให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล

เป็นเวลา 3 ปี สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในการปรับปรุง ทั้งนี้ 

ต้องเสนอแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยยื่นขอรับการส่งเสริม

ภายในวันท�าการสุดท้ายของปี 2565 และต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

"จากการส�ารวจของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคอตุสาหกรรม

ไทยกว่าร้อยละ 70 ยังอยู่ในระดับอุตสาหกรรม 2.0 หรือต�่ากว่า ระดับ

อุตสาหกรรม 3.0 มีเพียงร้อยละ 28 บีโอไอจึงเห็นความจ�าเป็นที่จะต้อง

มีมาตรการสนับสนุนการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งต้องมีการ

ปรับปรุงในหลายมิติไปพร้อมๆ กัน ทั้งระบบอัตโนมัติ ระบบอัจฉริยะ และ

เทคโนโลยดีจิทัิล และใช้เงินลงทุนสูง มาตรการใหม่นีจ้ะช่วยเสรมิมาตรการ

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสู่ระบบอัตโนมัติและมาตรการ

สนบัสนนุการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้ทีม่อียูเ่ดมิ " เลขาธกิารบโีอไอ กล่าว

ที่ประชุมฯ อนุมัติขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นสิ้นสุดวันท�าการสุดท้ายของปี 

2565 จากเดิมมาตรการจะสิ้นสุดในวันท�าการสุดท้ายของปี 2564 โดย

มาตรการพิเศษส�าหรับ SMEs ก�าหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็น 2 เท่าจากเกณฑ์ปกติ และผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการให้สิทธิ

และประโยชน์เพิม่เตมิตามคณุค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) 

เพื่อกระตุ้นให้ SMEs พัฒนาศักยภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจะ

ช่วยให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ ตลอดจนส่งเสริม SMEs ที่ตั้งอยู่ใน

ภูมภิาคและเขตเศรษฐกจิพเิศษ ท้ังนีค้าดว่าจะช่วยเพิม่ศักยภาพและสร้าง

ความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน

บอร์ดบีโอไอ เคาะยกระดับผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0 

พร้อมขยายเวลามาตรการสิทธิประโยชน์พิเศษส�าหรับ SMEs
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บีโอไอสรุปภาวะการลงทุน ช่วง 9 เดือนแรกของ

ปี 2564 สถิติการขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น

เกินคาด มีมูลค่ารวมมากกว่า 5 แสนล้านบาท 

ปรับเพิ่มขึ้นโดยสูงกว่าปี 2563 ทั้งปี และยังสูง

กว่ามูลค่าเฉล่ียก่อนเกิดโควิดในช่วงปี 2558 – 

2562 ขณะที่การลงทุนผ่าน FDI มูลค่าก็เพิ่มขึ้น

สอดคล้องกัน โดยมีอัตราเติบโตมากกว่า 200% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า ในช่วง 

9 เดือนแรก (ม.ค. - ก.ย.) ปี 2564 มีโครงการยื่น

ขอรับส่งเสริมการลงทุนจ�านวน 1,273 โครงการ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 23เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 

2563 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 520,680 ล้าน

บาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 140 เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกนั

ของปีก่อน โดยมีมูลค่าสูงกว่าปี 2563 ท้ังปี 

(432,000 ล้านบาท) และสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยก่อน

เกิดโควิดช่วงปี 2558 – 2562 (483,664 ล้านบาท) 

กลุม่อตุสาหกรรมเป้าหมายมมีลูค่าเงนิลงทุนรวม 

269,730 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 52 ของ

มูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด โดย

อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุดอันดับแรก 

ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 77,210 

ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการย้ายฐานการผลิต

และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

ท่ีเปล่ียนกิจกรรมของคนท�างานในรูปแบบ WFH 

ท�าให้มีความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น อันดับ 2 

อุตสาหกรรมการแพทย์ 59,210 ล้านบาท ซึ่งก็

เป็นการลงทุนต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่ง

ผลให้ความต้องการสินค้าที่ใช้ในการป้องกันเชื้อ

โควิด เช่น ถุงมือยาง เพิ่มขึ้นอย่างมาก อันดับ 3 

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 36,760 ล้านบาท อันดับ 

4 การเกษตรและแปรรูปอาหาร 31,660 ล้านบาท 

และอนัดับ 5 เทคโนโลยีชวีภาพ 20,950 ล้านบาท

ส�าหรับมูลค่าขอรับการส่งเสริมจากต่างประเทศ 

หรือ FDI ช่วง 9 เดือนแรกปี 2564 มีจ�านวน 587 

โครงการ มลูค่าเงนิลงทนุ 372,068 ล้านบาท โดย

มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 220 จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน ประเทศที่มีมูลค่าลงทุนสูงสุด 3 อันดับแรก 

ได้แก่ ญี่ปุ่น 67,816 ล้านบาท สหรัฐฯ 26,936 

ล้านบาท และสิงคโปร์ 26,882 ล้านบาท

ส�าหรับพื้นที่เป้าหมาย EEC มีการขอรับส่งเสริม

จ�านวน 348 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 

173,780 ล้านบาท โดยจังหวัดระยอง มีมูลค่า

เงินลงทุนสูงสุด 91,670 ล้านบาท รองลงมาเป็น

จังหวัดชลบุรี มูลค่าเงินลงทุน 54,310ล้านบาท 

และจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลค่าเงินลงทุน 27,800 

ล้านบาท ตามล�าดับ

นอกจากนี้ การขอรับส่งเสริมตามมาตรการส่ง

เสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ใน

ช่วง 9 เดือนแรกมีจ�านวน 134 โครงการ มูลค่า

เงินลงทุน 14,806 ล้านบาท โดยการปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีมูลค่า

สูงสุด รองลงมาคือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้านการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน และ

ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จากการตืน่ตวัเรือ่ง

การใช้พลังงานทดแทน โครงการที่ขอ

สิทธิประโยชน์ส�าหรับการผลิต

ไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ไว้ใช้เองได้ขยาย

ตวัอย่างต่อเนือ่ง ประมาณการว่าโครงการเหล่านี้

ที่ยื่นค�าขอในปีจะมีก�าลังการผลิตไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนรวมถึง 300 เมกกะวัตต์

"นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติยังคงให้ความ

สนใจยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีก

ทั้งผู้ประกอบการมีความพร้อมเพื่อยกระดับ

สู่อุตสาหกรรม 4.0 สังเกตได้จากมีกิจการยื่น

ขอรับการส่งเสริมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลิตด้านเครื่องจักรด้วยการน�าระบบอัตโนมัติมา

ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 9 เดือนที่

ผ่านมา โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 7,378 ล้านบาท 

หรือประมาณครึ่งหนึ่งของค�าขอรับส่งเสริมตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเมื่อเร็วๆ นี้ 

บริษัท Western Digital ซึ่งได้รับการส่งเสริมจา

กบีโอไอก็ได้รับคัดเลือกจาก World Economic 

Forum ให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ ได้รับรางวัลระดับ

นานาชาติด้านการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มของการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4th Industrial 

Revolution) มาใช้ในโรงงาน ซึ่งนับเป็นโรงงาน

แห่งแรกของไทยที่ได ้รับรางวัลนี้ สะท้อนให้

เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยที่พร้อมขับ

เคลื่อนสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเต็มรูป

แบบ"เลขาธิการบีโอไอ กล่าว

บีโอไอเผยภาวะลงทุน 9 เดือนปี 64 ส่งสัญญาณบวก 

มูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท - FDI เติบโตกว่า 200%
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
อสมท เดินหน้า “MCOT Cares เพ่ือชุมชน”

ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพ ผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

ต�าบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“มอบชุด PPE”

ส่งความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง!! 
ซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา 

ช่วยชาวสระบุรี-อ่างทอง สู้ภัยน�้าท่วม 

โออาร ์มอบอุปกรณ์รถวัคซีนเคลื่อนที่ 
BMV สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีน

ป้องกันโควิด-19 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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