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SVT ผนึกก�ำลัง "บัตรแรบบิท"
เพิ่มช่องทางช�ำระเงินตู้จ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
SVT จับมือร่วมกับบัตรแรบบิท ขยายฐานลูกค้า
เพิ่ ม ช่ อ งทางช� ำ ระค่ า สิ น ค้ า ผ่ า นเครื่ อ ง SUN
Vending ด้วย บัตรแรบบิท (Rabbit Card) อ�ำนวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คน
รุน่ ใหม่ยคุ New Normal พร้อมวางเป้าเพิม่ จ�ำนวน
ตู้จ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รองรับจุดช�ำระเงินและ
เติมเงินผ่านบัตรแรบบิท มากกว่า 1,000 ตู้ ภายใน
5 ปี
นายคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รอง
ผู้อ�ำนวยการสายงานการตลาด
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ SVT ผู้น�ำในการด�ำเนิน
ธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
(เวนดิ้ง แมชชีน :Vending Machine) ภายใต้
เครือ่ งหมายการค้า "SUNVENDING" และนายเคล
วิน เหลียง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั บางกอก สมา
ร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ำกัด ผู้ให้บริการ "บัตรแรบบิท"
ร่วมกันเปิดเผยว่า SVT ได้จับมือกับ บัตรแรบบิท
(Rabbit Card) เพือ่ เป็นการเพิม่ ช่องทางการช�ำระ
ค่าสินค้า ผ่านบัตรแรบบิท ที่เครื่องจ�ำหน่ายสินค้า
อัตโนมัติของ SUN Vending ในจุดให้บริการต่างๆ
เช่น สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, ห้างสรรพสินค้าและ
ตามแหล่งชุมชน ฯลฯ พร้อมตอบโจทย์ความสะดวก
สบาย ความรวดเร็วและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคใน
ปัจจุบนั รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการใช้จา่ ยเพือ่

หลีกเลี่ยงการใช้เงินสด โดยเฉพาะช่วงที่ทั่วโลกให้
ความส�ำคัญเรือ่ งการป้องกันเชือ้ ไวรัสโควิด-19 การ
ใช้บตั รแรบบิทแทนเงินสด จึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่
ทีส่ ามารถลดความเสีย่ ง เลีย่ งติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19
ได้เช่นกัน

บริษัทฯวางเป้าหมายในการเพิ่มจ�ำนวนตู้จ�ำหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ ที่สามารถรองรับการช�ำระเงินและ
จุดเติมเงินผ่านบัตรแรบบิท มากกว่า 1,000 ตู้
ภายใน 5 ปี ในกรุงเทพฯและปริมณฑล และตามหัว
เมืองใหญ่จังหวัดต่างๆ
นายคเณศร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้บัตรแรบบิท
เพือ่ ช�ำระสินค้าผ่านเครือ่ ง SUN Vending ดังกล่าว
ไม่เพียงเข้ามาช่วยเพิม่ ความสะดวก รวดเร็ว ให้กบั ผู้
บริโภค แต่ยงั เป็นการใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจ�ำวัน
ในแบบไร้สัมผัส เพื่อรองรับการใช้จ่ายในยุค New
Normal ได้เป็นอย่างดี เพือ่ สร้างประโยชน์สงู สุดให้
เกิดแก่ผู้บริโภค โดย SVT ขอยืนหยัดในการคัดสรร
น�ำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าตลอดไป

ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของความร่ ว มมื อ กั น ดั ง กล่ า ว นั บ
เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจครั้ง
ส�ำคัญของ SVT และ บัตรแรบบิทในการตอกย�้ำ
กลยุทธ์ที่มุ่งผสานศักยภาพความร่วมมือระหว่าง
กัน และเป็นการการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
เนื่องจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการบัตรแรบบิทใน
ปัจจุบัน มีมากกว่า 15.5 ล้านใบ ซึ่งเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2564 มีผู้บริโภคช�ำระค่าสินค้าผ่าน
เครื่อง SUN Vending ด้วยบัตรแรบบิท เติบโตขึ้น
จากปี 2563 ถึง 400% และคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะ
เติบโต 600% ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว

ส�ำหรับ SVT เป็นผู้ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่อง
จ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ทัง้ หมด 4 รูปแบบ ประกอบ
ด้วย 1.เครือ่ งจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเครือ่ งดืม่ (Can
& Bottle) 2.เครื่องจ�ำหน่ายสินค้าแบบบานกระจก
(Glass Front) 3.เครือ่ งจ�ำหน่ายสินค้าประเภทถ้วย
แบบร้อนเย็น (Cup Hot and Cold) 4.เครือ่ งส�ำหรับ
ขายอาหารกึง่ ส�ำเร็จรูป (Noodle) สินค้าทีจ่ ำ� หน่าย
ผ่านเครือ่ งจ�ำหน่ายสินค้าอัตโนมัตเิ ป็นสินค้าอุปโภค
บริโภค เช่น เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว, บะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็จรูป, ขนมปังเบอเกอรี, อุปกรณ์เสริมส�ำหรับ
มือถือ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ
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COMAN ตั้งบ.ย่อย
"โคแมน คริปโต"
นายสมบูรณ์ ศุขว
ี ร
ิ ย
ิ ะ ประธานคณะกรรมการ บริษท
ั โคแมนชี่ อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) COMAN
เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดย
มีรายละเอียดที่ส�ำคัญในการจัดตั้งบริษัทย่อย ดังต่อ ไปนี้
ชื่อบริษัท บริษัท โคแมน คริปโต จ�ำกัด
วันที่จดทะเบียน ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
ประเภทธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท จ�ำนวนหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) จ�ำนวน 599,997 หุ้นร้อยละ 99.99
นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ จ�ำนวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01
นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง จ�ำนวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01
นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ จ�ำนวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01
แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
รายชื่อกรรมการ 1. นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ2. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง
วัตถุประสงค์
• ท�ำให้ได้มา ซื้อ ขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยน ซึ่งเงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวธิกีารจ้างผู้อื่น
• ให้บริการในการเป็นตัวกลางในการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยน เงินตราดิจิทัล
• ให้บริการในการจัดหา ผลิต และสร้างสรรค์เงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวิธีการจ้างผู้อื่น
• รับและจ่ายช�ำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ ด้วยเงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวธิกีารจ้างผู้อื่น
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NDR เผย ETRAN เดินหน้าเต็มสูบ
จดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส�ำเร็จ
มั่นใจทั้งปีส่งมอบครบ 1,000 คันตามเป้า
NDR เผย บริษัทร่วมทุน ETRAN เดินหน้าจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
เตรียมส่งมอบกว่า 20 คันในเดือนตุลาคมนี้ และส่งมอบอีกกว่า 60 คัน
ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ มั่นใจทั้งปีส่งมอบ 1,000 คันตามเป้าหมายที่วาง
ไว้ สอดคล้องแผน ETRAN จะเปิด ETRAN Power Station จ�ำนวน 7 สถานี
ในกรุงเทพฯ ภายในปีนี้ ตามสูตรครบ 100 สถานีในปี 65-66
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยถึงความ
คืบหน้าการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด หรือ ETRAN
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนถือหุ้นในสัดส่วน 35%ว่า ขณะนี้สามารถเริ่มจดทะเบียน
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากับกรมการขนส่งทางบกได้แล้ว หลังจากทีผ่ า่ นมาได้รบั
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด ท�ำให้การจดทะเบียนรถต้องหยุดชะงักไป
ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้
จ�ำนวนกว่า 20 คัน และอีกกว่า 60 คันภายในเดือนพฤศจิกายน โดยคาดว่า
รวมทั้งปีจะสามารถส่งมอบรถได้ทั้งสิ้น 1,000 คัน ตามเป้าหมายที่วางไว้

“ในช่วงทีผ่ า่ นมาจากผลกระทบโควิด ท�ำให้การจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
ต้องหยุดชะงักไป แต่ขณะนี้สามารถเริ่มจดทะเบียนรถได้แล้ว เราก็เร่งมือกัน
อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบรถให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะส่งมอบรถ
ได้กว่า 20 คันในเดือนตุลาคมนี้” นายชัยสิทธิ์ กล่าว
โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ ETRAN มีคณ
ุ สมบัตทิ รงประสิทธิภาพ
ที่ประหยัดกว่า มีระยะทางต่อการชาร์จถึง 180 กิโลเมตร รวดเร็วด้วยการ
Swap แบตเตอรี่ลิเที่ยม ไม่ต้องรอชาร์จ ท�ำความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และมีดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัย คล่องตัว
นอกจากนี้ ETRAN มีแผนจะเปิด ETRAN Power Station จ�ำนวน 7 สถานี
ในกรุงเทพฯ ภายในปี 2564 นี้ และขยายให้ครบ 100 สถานีภายในช่วง
ปี 2565-2566
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JKN ปั้นอาณาจักร
Content Commerce Company
วางคอนเทนต์ระดับโลก
ดันเรตติ้ง JKN18 ติด Top 10
JKN เปิดแผนปัน้ อาณาจักร JKN สู่ Content Comerce Company น�ำประสบการณ์
ความเชีย่ วชาญในฐานะผูน้ ำ� อุตสาหกรรมจ�ำหน่ายลิขสิทธิค์ อนเทนต์ ต่อยอดสร้าง
ฐานความเข้มแข็งให้แก่ช่อง JKN18 ตั้งเป้าดันเรตติ้งติด 1 ใน 10 เพื่อหนุนกลุ่ม
ธุรกิจ Commerce ให้แข็งแกร่ง พร้อมวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสารสกัด
จากกัญชงครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้ามากกว่า 50 รายการ ภายในปี 2022 ย�้ำเป้า
หมาย 3 ปีท�ำรายได้รวม 5,000 ล้านบาท
คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายผลักดันองค์กร
ไปสู่การเป็น Content Commerce Company ภายใน 3 ปี ข้างหน้า โดยจะน�ำจุด
แข็งของธุรกิจคอนเทนต์ในฐานะที่เป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์คอน
เทนต์ของภูมิภาคนี้ จากการถือครองลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากแบรนด์ดังระดับโลก
และจ�ำหน่ายให้แก่คคู่ า้ เพือ่ ซือ้ ลิขสิทธิน์ ำ� ไปออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทัง้ ที
วีดิจิทัล ทีวีดาวเทียมและช่องทางออนไลน์ รวมถึงเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์รายการ
ข่าวภายใต้ลิขสิทธิ์ CNBC ที่ให้ความไว้วางใจ JKN ในการผลิตรายการข่าวภายใต้
แบรนด์ JKN-CNBC ส�ำนักข่าวเศรษฐกิจอันดับหนึง่ ของโลกสูไ่ ทย ทีส่ ร้างมาตรฐาน
การผลิตรายการข่าวในระดับสากลมาสู่วงการข่าวในประเทศไทย เพื่อน�ำมาสนับ
สนุนการด�ำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลช่อง JKN18
ทัง้ นี้ ช่อง JKN18 ถือเป็นการลงทุนครัง้ ใหญ่ในเชิงกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญ นับตัง้ แต่ได้เข้า
เป็นสมาชิกในตลาดทุนตัง้ แต่ ปี 2017 และเป็นจิก๊ ซอว์ทเี่ ข้ามาช่วยสร้างการเติบโต
อย่างก้าวกระโดดให้แก่ JKN ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรม
คอนเทนต์มามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่หลากหลาย
ทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงการผลิต รายการข่าวภายใต้ JKN-CNBC สร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันที่จะท�ำให้ช่อง JKN18 มีการน�ำเสนอคอนเทนต์ ที่ครอบคลุมทั้ง
สาระและความบันเทิง สร้างการยอมรับให้แก่วงการทีวีดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่ง
มีฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยจะเป็นกลไกส�ำคัญที่ท�ำให้ JKN สามารถใช้

ช่อง JKN18 ต่อยอดเข้าสนับสนุนการด�ำเนินงานของธุรกิจ คอมเมิรซ์ ภายใต้การ
ด�ำเนินงานของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ (JKN Best Life) เพื่อสื่อสารให้เห็น
ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ และจัดจ�ำหน่ายไปยังกลุ่มผู้ชมโดยตรง หรือ
D2C ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ควบคูก่ บั การขยายฐานลูกค้า ผ่านช่องทีวดี าวเทียม JKN
Hi Shopping สนุกทุกการช็อป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มฮุน
ได โฮมช้อปปิ้งฯ ประเทศเกาหลี ที่จะสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่มา
กกว่าการช้อปปิ้งในรูปแบบเดิมได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอดรับกับพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าในยุค New Normal
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารใช้กลยุทธ์การตลาด ‘ซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติง้ ’ เพือ่ สร้าง
แบรนด์สนิ ค้าในทุกผลิตภัณฑ์ ของกลุม่ คอมเมิรซ์ ซึง่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพและความงามทั้งแบรนด์ Olig Fiber (โอลิก ไฟเบอร์), V-Allin
(วี ออลิน), Hair now (แฮร์นาว), Instinct (อินสติงท์) และ C-TRIA by Anne
JKN (ซีเทรีย) เครื่องดื่ม สมุนไพรสกัดผสมวิตามิน ได้แก่ Dragon X (ดราก้อน
เอ็กซ์) และ Tiger X (ไทเกอร์ เอ็กซ์) นอกจากนี้ ยังสร้างสรรค์ นวัตกรรมผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ออกมาตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ด้วยการเป็นผูผ้ ลิต
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อรองกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนี้
โดยมีแผนน�ำสารสกัดจากกัญชงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชง มากกว่า
50 รายการ ภายในปี 2022
“เรามีเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้า ที่จะผลักดันช่อง JKN18 ให้ได้รับความนิยม
สูงสุดติด 1 ใน 10 ของประเทศ และเป็นจิ๊กซอว์ส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ
คอมเมิรซ์ ของ JKN ให้มคี วามเข้มแข็ง มัน่ คงและยัง่ ยืนในระยะยาว ด้วยเป้าหมาย
รายได้ที่จะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Content
Commerce Company อย่างเต็มตัวได้ตามแผนงานที่วางไว้” คุณแอน-จักรพงษ์
กล่าว
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“บริทาเนีย” หรือ BRI
คาดเข้าเทรดในตลาดฯ ปี65
ตั้งเป้ายอดขายปี 64 แตะ 8 พันลบ.
นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท บริ ท าเนี ย
จ�ำกัด (มหาชน) BRI เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
บริษทั ฯ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการยืน่ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) เพื่อ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 252.65 ล้านหุ้น คิด
เป็น 29.60% ของจ�ำนวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและเรียก
ช�ำระแล้วหลัง IPO ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยคาดว่าจะสามารถซื้อขาย (เทรด) หลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้เร็วที่สุดคือช่วงต้นปี
2565 หรือไม่เกินกลางปี 2565 โดยมีบริษัทหลัก
ทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลัก
ทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นทีป่ รึกษา
ทางการเงิน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการด�ำเนินงานในปี
2564 คาดว่าจะมียอดขาย (Presale) แตะที่ระดับ
8,000 ล้านบาท เติบโตขึน้ จากปีกอ่ นทีท่ ำ� ได้ 6,350
ล้านบาท ซึง่ ในช่วงครึง่ แรกของปี 2564 (มกราคมมิถุนายน) มียอดขายสะสมแล้วที่ 4,157 ล้านบาท
เติบโต 15% จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ น เป็นผลมา
จากพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป ประกอบ
กับบริษัทมีการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการในปัจจุบันได้มากขึ้น

ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ค รั้ ง นี้ เพื่ อ ต้ อ งการสร้ า งการ
เติบโตที่มั่นคงในระยะยาว ซึ่งการเข้าจะทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะช่วยเพิม่ ความ
แข็งแกร่งในระยะยาว สามารถตรวจสอบความ
โปร่งใสในการด�ำเนินงานได้ และจะมีกลยุทธ์การ
ด�ำเนินงานที่ชัดเจนและมั่นคงในระยะยาว

ส่วนแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2564 บริษทั จะ
เปิดตัวจ�ำนวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,750
ล้านบาท ซึง่ เป็นโครงการแนวราบทัง้ หมด โดยในช่วง
ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้เปิดตัวโครงการใหม่ไปแล้วจ�ำนวน
3 โครงการ ดังนัน้ ในช่วงไตรมาส 4/2564 บริษทั จึง
เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่อีกจ�ำนวน 6 โครงการ
พร้อมจัดแคมเปญ “BRITANIA FEEL GOOD” เพือ่
กระตุน้ ตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564

ส�ำหรับกุญแจส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ คือการ
แน้นขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ขายและโอนกรรมสิทธิ์รวม จ�ำนวน 13 โครงการ
มูลค่าโครงการรวม 17,550 ล้านบาท ขณะเดียวกัน
ก็พัฒนาบริการในทุกด้านให้ดีที่สุด และการขยาย
ไปยังกลุม่ ตลาดใหม่ๆ รวมถึงการขยายท�ำเลในการ
พัฒนาโครงการ ซึง่ ในอนาคตบริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะ
ขยายไปตลาดต่างจังหวัดที่มีการเติบโตดี
“BRI มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นน�ำของไทย และเป็น
บริษัทแกนน�ำ (Flagship Company) ของกลุ่ม
บริษทั ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
ORI ในการด�ำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบ” นางศุภลักษณ์ กล่าว
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินปลดล็อคจังหวะเหมาะ
รองรับ High season ช่วงปลายปี ภาคท่องเที่ยวฟื้น
นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์
มหภาค บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
ประเมินสถานการณ์ภายหลังจากนายกฯแถลงการณ์พัฒนาการเชิงบวก
สถานการณ์ COVID-19 (11ต.ค.64 ) และแนวทางการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุม โดยให้น�้ำหนักกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ในขณะ
เดียวกันพร้อมรับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยมีมาตรการหลักประกอบ
ด้วย 1.การเปิดรับนักท่องเที่ยวตางชาติ: ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 พร้อมเปิดรับ
นักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงต�่ำ ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว) เดินทางเข้า
ประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งกักตัว เพือ่ รองรับ High Season ช่วงปลายปี และ
ขยายจ�ำนวนประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง ธ.ค. 64 และ ม.ค. 65 ตาม
ล�ำดับ 2.อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและเปิดสถาน
บันเทิง: เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

หุ้นที่ได้ประโยชน์เรียงตามล�ำดับความน่าสนใจ

ส�ำหรับแนวทางการผ่อนคลายซึ่งเน้นไปที่ภาคการท่องเที่ยว การเดิน
ทางเข้าประเทศ (in bound) ของต่างชาติ ตอกย�้ำมุมมองเชิงบวกของ
หุ้นในกลุ่ม Re-Opening และถือเป็นการปลดล็อคในจังหวะที่เหมาะสม
เนื่องจากเป็นช่วง High season และมี Pent-up Demand ส�ำหรับการ
ท่องเทีย่ วของทัง้ ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ ชาติตะวันตกทีเ่ ข้าสูห่ น้า
หนาว และชาวไทยที่อยู่ในภาวะอัดอั้นจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืด
เยือ้ และแม้วา่ จะเริม่ มีการผ่อนคลายตัง้ แต่ชว่ ง 1 ต.ค. ทีผ่ า่ นมา ในหลาย
พื้นที่ก็ยังประสบกับปัญหาฝนตก น�้ำท่วม ท�ำให้การท่องเที่ยวในประเทศ
ยังเร่งขึ้นได้ไม่เต็มที่

-Second Tier: กลุ่มการบริโภคในประเทศที่แม้จะฟื้นตัวจากก�ำลังซื้อใน
ประเทศได้แล้วระดับหนึ่ง แต่จะเร่งตัวจากก�ำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติที่กลับเข้ามา (CPN CPALL) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประโยชน์
โดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจที่เข้าสู่จุดฟื้นตัว (KBANK BBL)

-First Tier VVIP: AOT ถือได้ว่าเป็นหุ้นแถวแรกที่ได้ประโยชน์โดยตรง
ตัง้ แต่กา้ วแรกของการเดินทางเข้าสูป่ ระเทศไทยของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
จากรายได้กิจการการบินที่จะเร่งตัว รายได้ค่าเช่าที่จะกลับมาฟื้นตัว
-First Tier: หุ้นกลุ่มโรงแรมที่น่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว หลังจากผ่านพ้น
ช่วงแห่งความยากล�ำบากและการเตรียมพร้อม ทัง้ ด้านการบริหารจัดการ
ต้นทุน และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยว
ในช่วง High season เป็นครัง้ แรกหลังจากทีป่ ระเทศไทยเผชิญ Covid-19
ที่มีระลอกใหม่เข้ามาในทุกช่วงเทศกาลตั้งแต่ สงกรานต์ ปี 2563 (MINT
CENTEL ERW AWC)

-Third Tier: หุน้ ในกลุม่ สือ่ สาร (ADVANC DTAC) ถือเป็นหุน้ แถวสามทีม่ ี
ความน่าสนใจไม่แพ้กนั จากรายได้การให้บริการเครือข่าย ลูกค้าระบบเติม
เงิน ที่จะฟื้นตัวตามจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกลุ่มโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ที่มีฐานลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ (BH)
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บลจ.บีแคปยัน ไร้ผลกระทบกรณี”แฟนตาเซีย” ผิดนัดช�ำระหนี้
แจง 2 กองทุน ”BCAP-GMA- BCAP - GMA Plus”
ไม่ได้ลงทุนในตราสาร
บลจ.บีแคปแจง กรณีแฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป อสังหาริมทรัพย์
จีนผิดนัดช�ำระหนี้ ไร้ผลกระทบต่อกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ
แอสเซท (BCAP-GMA) และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอส
เซท พลัส (BCAP -GMA Plus) เหตุไม่ได้ลงทุนในตราสารบริษัทดัง
กล่าว มั่นใจ 2 กองทุนยังแข็งแกร่ง เผยสัดส่วนลงทุนในอสังหาฯ
จีนแค่ 0.10% ของพอร์ต
ดร.ธนาวุ ฒิ พรโรจนางกู ร รองกรรมการผู ้
จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บลจ.
บางกอกแคปปิตอล (BCAP) เปิดเผยถึงกรณีที่ บริษัท
แฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จ�ำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มียอด
ขายอันดับ 66 ของประเทศจีน (เทียบกับ Evergrande ที่อยู่อันดับ
ที่ 2) ผิดนัดช�ำระหนี้แบบจงใจ (deliberate default) จ�ำนวน 206
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลลบต่อ sentiment การลงทุนในตลาด
การเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน และส่งแรงกดดันต่อ
การเร่งด�ำเนินนโยบายหรือการออกกฎระเบียบในการควบคุมและ
ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบ
ในส่วนของ บลจ.บีแคป ขอชี้แจงว่า กองทุนภายใต้การจัดการของ
บลจ.บีแคป ไม่ได้มสี ดั ส่วนการลงทุนในตราสารหนีข้ อง แฟนตาเซีย
โฮลดิง้ ส์ กรุป๊ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีม่ ปี ญ
ั หา
ผิดนัดช�ำระหนี้อยู่ในขณะนี้
ทั้งนี้ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA)
และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP -GMA
Plus) มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้จีนที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่
เพียงเล็กน้อย (ไม่ถึง 0.10% ของพอร์ตการลงทุน) ดังนั้นถึงแม้ว่า
จะมีผปู้ ระกอบการรายอืน่ ในกลุม่ นีผ้ ดิ นัดช�ำระหนีเ้ พิม่ เติม ก็จะไม่สง่
ผลกระทบโดยตรงอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อกองทุนเนือ่ งจากมีสดั ส่วนใน
ระดับต�่ำมากๆ

อย่างไรก็ตามทาง บลจ. บีแคป จะติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่าง
ใกล้ชดิ และรายงานให้นกั ลงทุนทราบเมือ่ มีเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญ
ดร.ธนาวุฒิกล่าวว่า บลจ.บีแคปได้ร่วมกับ PICTET ไพรเวทแบงก์
ชั้นน�ำของโลก สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ จัดตั้งกองทุน BCAPGMA และ BCAP-GMA Plus และจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 27
กันยายน 2564 โดยนโยบายกองทุน BCAP-GMA เป็นกองทุนแบบ
conservative ลงทุนในกองทุนต่างประเทศรวมกว่า 20 กองทุน เน้น
ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายในต่างประเทศทั่วโลกที่มั่นคงและมี
ความเสี่ยงต�่ำ โดยประมาณ 80% ลงทุน ในเงินฝาก พันธบัตร หุ้น
กู้ และอีกประมาณ 20% ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
ส่วนกองทุน BCAP-GMA Plus เป็นกองทุนแบบ Dynamic มีน
โยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศประมาณ 30 กองทุน ลงทุน
ในสินทรัพย์เสี่ยงในต่างประเทศทั่วโลกในสัดส่วนประมาณ 75%
เช่น หุ้น REITs ทองค�ำ และมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคง
ประมาณ 25%
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ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.64
อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือน ส.ค.64
คาด 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 93.0
นายสุ พั น ธุ ์ มงคลสุ ธี ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส�ำรวจดัชนีความ
เชือ่ มัน่ ภาคอุตสาหกรรมในเดือนกันยายน 2564
อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8
ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือน
เมษายน 2564 โดยมีปัจจัยที่ส่งผลด้านบวก
ต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่ม
คลี่คลายและจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง
ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อก
ดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อม
ทั้งอนุญาตให้กิจการบางประเภทรวมถึงห้าง
สรรพสินค้าสามารถเปิดด�ำเนินการได้ภายใต้
เงื่อนไข ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนหน้า ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศ
มีทิศทางดีขึ้น นอกจากนี้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อใน
โรงงานอุตสาหกรรมลดลงจากการใช้มาตรการ
Bubble and Seal ขณะทีภ่ าคการผลิตขยายตัว
จากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม ยังมีปจั จัยลบจากต้นทุนประกอบ
การทีป่ รับตัวสูงขึน้ ทัง้ ราคาวัตถุดบิ ราคาน�ำ้ มัน
และ ค่าขนส่ง รวมถึงปัญหาน�ำ้ ท่วมทีส่ ง่ ผลกระ
ทบต่อวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและท�ำให้
การขนส่งล่าช้า นอกจากนี้ ปัญหาความล่าช้า
ของเรือสินค้าท�ำให้การส่งออกสินค้าไม่ได้ตาม
ก�ำหนด ขณะทีป่ ญ
ั หาขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์
และอัตราค่าระวางเรือที่ทรงตัวในระดับสูง รวม
ถึงปัญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ยังไม่คลี่คลาย
จากการส� ำ รวจผู ้ ป ระกอบการ 1,411 ราย
ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศใน
เดือนกันยายน 2564 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้
ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคา
น�้ำมัน ร้อยละ 65.2, และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 45.3 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การมี ค วามกั ง วลลดลง ได้ แ ก่ สถานการณ์

ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 70.1, เศรษฐกิจ
ในประเทศ ร้อยละ 68.0, สถานการณ์ทางการ
เมืองในประเทศ ร้อยละ 49.5, สภาวะเศรษฐกิจ
โลก ร้อยละ 50.6, และอัตราแลกเปลี่ยน (มุม
มองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่า
เงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 36.4
ตามล�ำดับ
ส�ำหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 93.0 จากระดับ 90.9
ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยผู้ประกอบการมี
ความเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชน และการพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องของภาค
รัฐ รวมทั้งนโยบายการเปิดประเทศจะช่วยให้
เศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวค่อยๆ ฟื้นตัว
นอกจากนี้ผู้ประกอบการเห็นว่าภาครัฐควรเร่ง
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19
ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1. ขอให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาน�้ำท่วมรวมทั้ง
ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนแก้ไข

ปัญหาอย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั
ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติ
2. ขอให้ภาครัฐดูแลราคาพลังงาน และราคา
น�้ำมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อลดภาระ
ด้านต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
3. ขอให้ ภ าครั ฐ ด� ำ เนิ น นโยบายที่ มี ก ารผ่ อ น
คลายกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้นและบังคับ
ใช้มาตรการควบคุมโรคเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อให้
เศรษฐกิจเดินต่อไปได้
4. ขอให้ ภ าครั ฐ เร่ ง ออกมาตรการฟื ้ น ฟู แ ละ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อเพิ่มก�ำลัง
ซื้อภายในประเทศและ เสริมสภาพคล่องให้กับ
ผู้ประกอบการ
5. ขอให้ภาครัฐขยายมาตรการพักช�ำระหนี้ทั้ง
เงินต้นและดอกเบี้ยออกไปอย่างน้อย 6 เดือน
ถึง 1 ปี ให้กับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระ
ทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
ภาครัฐ รวมถึงสนับสนุนสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ เพือ่
เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs
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อินไซด์ Business
LEO
มอบเงินสนับสนุน ศิริราชมูลนิธิ

EPG และ AEROFLEX ร่วมกับ วสท.
ส่งมอบ “เตียงสนามแอร์โรคลาส”
ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์”

ร่วมสานต่อ

“โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” บริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว
(ขวด PET) 100 กก. เพื่ อผลิตชุด PPE 270 ชุด

โมโน "ปันด้วยใจเพื่ อผู้ประสบอุทกภัย"

18

www.HoonInside.com

14 October 2021

สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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