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SVT จับมือร่วมกับบัตรแรบบิท ขยายฐานลูกค้า 

เพิ่มช ่องทางช�าระค่าสินค้าผ่านเครื่อง SUN 

Vending ด้วย บัตรแรบบิท (Rabbit Card) อ�านวย

ความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คน

รุ่นใหม่ยคุ New Normal พร้อมวางเป้าเพิม่จ�านวน

ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รองรับจุดช�าระเงินและ

เตมิเงนิผ่านบตัรแรบบทิ มากกว่า 1,000 ตู ้ภายใน 

5 ปี

นายคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รอง
ผู้อ�านวยการสายงานการตลาด 
บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SVT ผู้น�าในการด�าเนิน

ธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

(เวนดิ้ง แมชชีน :Vending Machine) ภายใต้

เครือ่งหมายการค้า "SUNVENDING"  และนายเคล

วนิ เหลยีง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั บางกอก สมา

ร์ทการ์ด ซิสเทม จ�ากัด ผู้ให้บริการ "บัตรแรบบิท" 

ร่วมกันเปิดเผยว่า SVT ได้จับมือกับ บัตรแรบบิท 

(Rabbit Card)  เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางการช�าระ

ค่าสินค้า ผ่านบัตรแรบบิท ที่เครื่องจ�าหน่ายสินค้า

อัตโนมัติของ SUN Vending  ในจุดให้บริการต่างๆ 

เช่น สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, ห้างสรรพสินค้าและ

ตามแหล่งชมุชน ฯลฯ พร้อมตอบโจทย์ความสะดวก

สบาย ความรวดเร็วและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคใน

ปัจจุบนั รวมถงึการสนบัสนนุให้เกดิการใช้จ่ายเพือ่

หลีกเลี่ยงการใช้เงินสด โดยเฉพาะช่วงท่ีท่ัวโลกให้

ความส�าคญัเรือ่งการป้องกนัเชือ้ไวรสัโควดิ-19 การ

ใช้บตัรแรบบทิแทนเงนิสด จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่

ทีส่ามารถลดความเส่ียง เลีย่งตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

ได้เช่นกัน

ทั้งน้ีในส่วนของความร่วมมือกันดังกล่าว นับ

เป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจครั้ง

ส�าคัญของ SVT และ บัตรแรบบิทในการตอกย�้า

กลยุทธ์ที่มุ่งผสานศักยภาพความร่วมมือระหว่าง

กัน และเป็นการการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ 

เนื่องจากฐานลูกค้าผู้ใช้บริการบัตรแรบบิทใน

ปัจจุบัน มีมากกว่า 15.5 ล้านใบ ซ่ึงเม่ือเดือน

กรกฎาคม 2564 มีผู้บริโภคช�าระค่าสินค้าผ่าน

เครื่อง SUN Vending ด้วยบัตรแรบบิท เติบโตขึ้น

จากปี 2563 ถึง 400% และคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะ

เติบโต 600% ทั้งนี้เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว 

บริษัทฯวางเป้าหมายในการเพิ่มจ�านวนตู้จ�าหน่าย

สินค้าอัตโนมัติ ที่สามารถรองรับการช�าระเงินและ

จุดเติมเงินผ่านบัตรแรบบิท มากกว่า 1,000 ตู้

ภายใน 5 ปี ในกรุงเทพฯและปริมณฑล และตามหัว

เมืองใหญ่จังหวัดต่างๆ

นายคเณศร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้บัตรแรบบิท 

เพือ่ช�าระสนิค้าผ่านเครือ่ง SUN Vending ดงักล่าว 

ไม่เพยีงเข้ามาช่วยเพิม่ความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้

บริโภค แต่ยงัเป็นการใช้เทคโนโลยใีนชีวติประจ�าวนั

ในแบบไร้สัมผัส เพื่อรองรับการใช้จ่ายในยุค New 

Normal ได้เป็นอย่างด ีเพือ่สร้างประโยชน์สงูสดุให้

เกิดแก่ผู้บริโภค โดย SVT ขอยืนหยัดในการคัดสรร

น�าเสนอสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าตลอดไป

ส�าหรับ SVT เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่อง

จ�าหน่ายสนิค้าอตัโนมตั ิทัง้หมด 4 รปูแบบ ประกอบ

ด้วย 1.เครือ่งจ�าหน่ายสนิค้าประเภทเครือ่งด่ืม (Can 

& Bottle) 2.เครื่องจ�าหน่ายสินค้าแบบบานกระจก 

(Glass Front) 3.เครือ่งจ�าหน่ายสนิค้าประเภทถ้วย

แบบร้อนเยน็ (Cup Hot and Cold) 4.เครือ่งส�าหรบั

ขายอาหารกึง่ส�าเรจ็รปู (Noodle) สนิค้าท่ีจ�าหน่าย

ผ่านเครือ่งจ�าหน่ายสนิค้าอัตโนมัตเิป็นสินค้าอุปโภค

บริโภค เช่น เครื่องดื่ม, ขนมขบเค้ียว, บะหมี่ก่ึง

ส�าเร็จรูป, ขนมปังเบอเกอรี, อุปกรณ์เสริมส�าหรับ

มือถือ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ

SVT ผนึกก�ำลัง "บัตรแรบบิท" 

เพ่ิมช่องทางช�าระเงินตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
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นายสมบูรณ์ ศขุวีริยิะ ประธานคณะกรรมการ บรษัิท โคแมนชี ่อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) COMAN 

เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย โดย

มีรายละเอียดที่ส�าคัญในการจัดตั้งบริษัทย่อย ดังต่อ ไปนี้

ชื่อบริษัท บริษัท โคแมน คริปโต จ�ากัด

วันที่จดทะเบียน ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

ประเภทธุรกิจ กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท จ�านวนหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 599,997 หุ้นร้อยละ 99.99

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ จ�านวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง จ�านวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ จ�านวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01

แหล่งที่มาของเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายชื่อกรรมการ 1. นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ2. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง

วัตถุประสงค์

• ท�าให้ได้มา ซื้อ ขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยน ซึ่งเงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวธิกีารจ้างผู้อื่น

• ให้บริการในการเป็นตัวกลางในการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยน เงินตราดิจิทัล

• ให้บริการในการจัดหา ผลิต และสร้างสรรค์เงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวิธีการจ้างผู้อื่น

• รับและจ่ายช�าระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ ด้วยเงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวธิกีารจ้างผู้อื่น

COMAN ต้ังบ.ย่อย 

"โคแมน คริปโต"

7 www.HoonInside.com 14  October  2021



NDR เผย บริษัทร่วมทุน ETRAN เดินหน้าจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

เตรียมส่งมอบกว่า 20 คันในเดือนตุลาคมน้ี และส่งมอบอีกกว่า 60 คัน

ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ มั่นใจทั้งปีส่งมอบ 1,000 คันตามเป้าหมายที่วาง

ไว้ สอดคล้องแผน ETRAN จะเปิด ETRAN Power Station จ�านวน 7 สถานี

ในกรุงเทพฯ ภายในปีนี้ ตามสูตรครบ 100 สถานีในปี 65-66

นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เอ็น.ดี.รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NDR เปิดเผยถึงความ

คืบหน้าการด�าเนินธุรกิจของบริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จ�ากัด หรือ ETRAN 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนถือหุ้นในสัดส่วน 35%ว่า ขณะนี้สามารถเริ่มจดทะเบียน

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากบักรมการขนส่งทางบกได้แล้ว หลงัจากทีผ่่านมาได้รบั

ผลกระทบจากวิกฤติโควิด ท�าให้การจดทะเบียนรถต้องหยุดชะงักไป

ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้

จ�านวนกว่า 20 คัน และอีกกว่า 60 คันภายในเดือนพฤศจิกายน โดยคาดว่า

รวมทั้งปีจะสามารถส่งมอบรถได้ทั้งสิ้น 1,000 คัน ตามเป้าหมายที่วางไว้

“ในช่วงทีผ่่านมาจากผลกระทบโควดิ ท�าให้การจดทะเบยีนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ต้องหยุดชะงักไป แต่ขณะน้ีสามารถเริ่มจดทะเบียนรถได้แล้ว เราก็เร่งมือกัน

อย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบรถให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยคาดว่าจะส่งมอบรถ

ได้กว่า 20 คันในเดือนตุลาคมนี้” นายชัยสิทธิ์ กล่าว

โดยรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ ETRAN มคีณุสมบตัทิรงประสทิธิภาพ

ท่ีประหยัดกว่า มีระยะทางต่อการชาร์จถึง 180 กิโลเมตร รวดเร็วด้วยการ 

Swap แบตเตอรี่ลิเที่ยม ไม่ต้องรอชาร์จ ท�าความเร็วสูงสุด 120 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง และมีดีไซน์ที่โดดเด่นทันสมัย คล่องตัว

นอกจากนี้ ETRAN มีแผนจะเปิด ETRAN Power Station จ�านวน 7 สถานี

ในกรุงเทพฯ ภายในปี 2564 นี้ และขยายให้ครบ 100 สถานีภายในช่วง

ปี 2565-2566

NDR เผย ETRAN เดินหน้ำเต็มสูบ 

จดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส�าเร็จ 

ม่ันใจท้ังปีส่งมอบครบ 1,000 คันตามเป้า
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JKN เปิดแผนป้ันอาณาจกัร JKN สู ่Content Comerce Company น�าประสบการณ์

ความเช่ียวชาญในฐานะผู้น�าอตุสาหกรรมจ�าหน่ายลิขสิทธิค์อนเทนต์ ต่อยอดสร้าง 

ฐานความเข้มแข็งให้แก่ช่อง JKN18 ตั้งเป้าดันเรตติ้งติด 1 ใน 10 เพื่อหนุนกลุ่ม

ธุรกิจ Commerce ให้แข็งแกร่ง พร้อมวางแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีสารสกัด

จากกัญชงครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้ามากกว่า 50 รายการ ภายในปี 2022 ย�้าเป้า

หมาย 3 ปีท�ารายได้รวม 5,000 ล้านบาท

คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายผลักดันองค์กร

ไปสู่การเป็น Content Commerce Company ภายใน 3 ปี ข้างหน้า โดยจะน�าจุด

แข็งของธุรกิจคอนเทนต์ในฐานะที่เป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอน

เทนต์ของภูมิภาคนี้ จากการถือครองลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากแบรนด์ดังระดับโลก

และจ�าหน่ายให้แก่คูค้่าเพือ่ซ้ือลขิสทิธิน์�าไปออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทัง้ที

วีดิจิทัล ทีวีดาวเทียมและช่องทางออนไลน์ รวมถึงเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์รายการ

ข่าวภายใต้ลิขสิทธิ์ CNBC ที่ให้ความไว้วางใจ JKN ในการผลิตรายการข่าวภายใต้

แบรนด์ JKN-CNBC ส�านกัข่าวเศรษฐกจิอนัดบัหนึง่ของโลกสู่ไทย ทีส่ร้างมาตรฐาน

การผลิตรายการข่าวในระดับสากลมาสู่วงการข่าวในประเทศไทย เพื่อน�ามาสนับ

สนุนการด�าเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลช่อง JKN18

ทัง้นี ้ช่อง JKN18 ถือเป็นการลงทนุครัง้ใหญ่ในเชงิกลยทุธ์ทีส่�าคญั นบัตัง้แต่ได้เข้า

เป็นสมาชกิในตลาดทุนตัง้แต่ ปี 2017 และเป็นจิก๊ซอว์ทีเ่ข้ามาช่วยสร้างการเติบโต

อย่างก้าวกระโดดให้แก่ JKN ที่มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ ในอุตสาหกรรม

คอนเทนต์มามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่หลากหลาย

ทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงการผลิต รายการข่าวภายใต้ JKN-CNBC สร้างความได้เปรียบ

เชิงการแข่งขันท่ีจะท�าให้ช่อง JKN18 มีการน�าเสนอคอนเทนต์ ท่ีครอบคลุมท้ัง

สาระและความบันเทิง สร้างการยอมรับให้แก่วงการทีวีดิจิทัลในประเทศไทย ซึ่ง

มีฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง โดยจะเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้ JKN สามารถใช้

ช่อง JKN18 ต่อยอดเข้าสนบัสนนุการด�าเนนิงานของธรุกจิ คอมเมร์ิซ ภายใต้การ

ด�าเนินงานของบริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ (JKN Best Life) เพื่อสื่อสารให้เห็น

ถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ แบรนด์ต่างๆ และจัดจ�าหน่ายไปยังกลุ่มผู้ชมโดยตรง หรือ 

D2C ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ควบคูก่บัการขยายฐานลูกค้า ผ่านช่องทวีดีาวเทยีม JKN 

Hi Shopping สนุกทุกการช็อป ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มฮุน

ได โฮมช้อปปิ้งฯ ประเทศเกาหลี ที่จะสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่มา

กกว่าการช้อปปิ้งในรูปแบบเดิมได้ตลอด 24 ชั่วโมง สอดรับกับพฤติกรรมการซื้อ

สินค้าในยุค New Normal

นอกจากนี ้บริษทัฯ ได้มกีารใช้กลยุทธ์การตลาด ‘ซเูปอร์สตาร์มาร์เกต็ติง้’ เพ่ือสร้าง

แบรนด์สินค้าในทกุผลติภณัฑ์ ของกลุม่ คอมเมร์ิซ ซึง่ประกอบด้วย ผลติภณัฑ์เสรมิ

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

ภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่ออกมาตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ด้วยการเป็นผูผ้ลิต

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อรองกับเทรนด์ของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้ 

โดยมแีผนน�าสารสกดัจากกญัชงมาพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ เสริมอาหาร ผลติภณัฑ์

เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมจากสารสกัดกัญชง มากกว่า 

50 รายการ ภายในปี 2022

“เรามีเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้า ที่จะผลักดันช่อง JKN18 ให้ได้รับความนิยม

สูงสุดติด 1 ใน 10 ของประเทศ และเป็นจิ๊กซอว์ส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนกลุ่มธุรกิจ

คอมเมร์ิซ ของ JKN ให้มคีวามเข้มแขง็ มัน่คงและยัง่ยนืในระยะยาว ด้วยเป้าหมาย

รายได้ที่จะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านบาท และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น Content 

Commerce Company อย่างเต็มตัวได้ตามแผนงานที่วางไว้” คุณแอน-จักรพงษ์ 

กล่าว

JKN ปั้นอาณาจักร 

Content Commerce Company 

วางคอนเทนต์ระดับโลก 

ดันเรตต้ิง JKN18 ติด Top 10

9 www.HoonInside.com 14  October  2021



นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริทาเนีย 
จ�ากัด (มหาชน) BRI เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

บรษิทัฯ ก�าลงัอยูร่ะหว่างการยืน่แบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) เพื่อ

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป

เป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 252.65 ล้านหุ้น คิด

เป็น 29.60% ของจ�านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรียก

ช�าระแล้วหลัง IPO ต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

โดยคาดว่าจะสามารถซื้อขาย (เทรด) หลักทรัพย์

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่ม

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้เร็วท่ีสุดคือช่วงต้นปี 

2565 หรือไม่เกินกลางปี 2565 โดยมีบริษัทหลัก

ทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทหลัก

ทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากดั เป็นทีป่รกึษา

ทางการเงิน

ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างการ

เติบโตที่มั่นคงในระยะยาว ซึ่งการเข้าจะทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จะช่วยเพิม่ความ

แข็งแกร่งในระยะยาว สามารถตรวจสอบความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานได้ และจะมีกลยุทธ์การ

ด�าเนินงานที่ชัดเจนและมั่นคงในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการด�าเนินงานในปี 

2564 คาดว่าจะมียอดขาย (Presale) แตะที่ระดับ 

8,000 ล้านบาท เติบโตขึน้จากปีก่อนทีท่�าได้ 6,350 

ล้านบาท ซึง่ในช่วงครึง่แรกของปี 2564 (มกราคม-

มิถุนายน) มียอดขายสะสมแล้วที่ 4,157 ล้านบาท 

เติบโต 15% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เป็นผลมา

จากพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป ประกอบ

กับบริษัทมีการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความ

ต้องการในปัจจุบันได้มากขึ้น

ส่วนแผนการเปิดตวัโครงการใหม่ในปี 2564 บรษิทัจะ

เปิดตวัจ�านวน 9 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 7,750 

ล้านบาท ซึง่เป็นโครงการแนวราบทัง้หมด โดยในช่วง

ทีผ่่านมาบรษิทัได้เปิดตัวโครงการใหม่ไปแล้วจ�านวน 

3 โครงการ ดงันัน้ ในช่วงไตรมาส 4/2564 บรษัิทจงึ

เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่อีกจ�านวน 6 โครงการ 

พร้อมจดัแคมเปญ “BRITANIA FEEL GOOD” เพ่ือ

กระตุ้นตลาดในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี 2564

ส�าหรบักุญแจส�าคญัในการขับเคลือ่นธรุกจิ คือการ

แน้นขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2564 บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ

ขายและโอนกรรมสิทธิ์รวม จ�านวน 13 โครงการ 

มลูค่าโครงการรวม 17,550 ล้านบาท ขณะเดียวกัน

ก็พัฒนาบริการในทุกด้านให้ดีที่สุด และการขยาย

ไปยงักลุ่มตลาดใหม่ๆ รวมถงึการขยายท�าเลในการ

พฒันาโครงการ ซ่ึงในอนาคตบรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะ

ขยายไปตลาดต่างจังหวัดที่มีการเติบโตดี

“BRI มีวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผู้เช่ียวชาญการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นน�าของไทย และเป็น

บริษัทแกนน�า (Flagship Company) ของกลุ่ม

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอร์ต้ี จ�ากดั (มหาชน) หรอื 

ORI ในการด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ประเภทท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ” นางศภุลกัษณ์ กล่าว

“บริทำเนีย” หรือ BRI 

คาดเข้าเทรดในตลาดฯ ปี65 

ต้ังเป้ายอดขายปี 64 แตะ 8 พันลบ.
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นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์เศรษฐศาสตร์
มหภาค บมจ.หลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) 
ประเมินสถานการณ์ภายหลังจากนายกฯแถลงการณ์พัฒนาการเชิงบวก

สถานการณ์ COVID-19 (11ต.ค.64 ) และแนวทางการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุม โดยให้น�้าหนักกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี ในขณะ

เดียวกันพร้อมรับความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึน้ โดยมมีาตรการหลักประกอบ

ด้วย 1.การเปิดรับนักท่องเที่ยวตางชาติ: ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 พร้อมเปิดรับ

นักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงต�่า ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว) เดินทางเข้า

ประเทศไทยโดยไม่ต้องกกัตัว เพ่ือรองรับ High Season ช่วงปลายปี และ

ขยายจ�านวนประเทศมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง ธ.ค. 64 และ ม.ค. 65 ตาม

ล�าดับ 2.อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและเปิดสถาน

บันเทิง: เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค. เป็นต้นไป

ส�าหรับแนวทางการผ่อนคลายซึ่งเน้นไปที่ภาคการท่องเที่ยว การเดิน

ทางเข้าประเทศ (in bound) ของต่างชาติ ตอกย�้ามุมมองเชิงบวกของ

หุ้นในกลุ่ม Re-Opening และถือเป็นการปลดล็อคในจังหวะท่ีเหมาะสม 

เนื่องจากเป็นช่วง High season และมี Pent-up Demand ส�าหรับการ

ท่องเทีย่วของท้ังชาวต่างชาตโิดยเฉพาะอย่างยิง่ชาตติะวนัตกท่ีเข้าสู่หน้า

หนาว และชาวไทยที่อยู่ในภาวะอัดอั้นจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ยืด

เยือ้ และแม้ว่าจะเริม่มกีารผ่อนคลายต้ังแต่ช่วง 1 ต.ค. ทีผ่่านมา ในหลาย

พื้นที่ก็ยังประสบกับปัญหาฝนตก น�้าท่วม ท�าให้การท่องเที่ยวในประเทศ

ยังเร่งขึ้นได้ไม่เต็มที่

หุ้นที่ได้ประโยชน์เรียงตามล�าดับความน่าสนใจ

-First Tier VVIP: AOT ถือได้ว่าเป็นหุ้นแถวแรกที่ได้ประโยชน์โดยตรง

ตัง้แต่ก้าวแรกของการเดนิทางเข้าสู่ประเทศไทยของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ 

จากรายได้กิจการการบินที่จะเร่งตัว รายได้ค่าเช่าที่จะกลับมาฟื้นตัว

-First Tier: หุ้นกลุ่มโรงแรมท่ีน่าจะถึงเวลาเก็บเกี่ยว หลังจากผ่านพ้น

ช่วงแห่งความยากล�าบากและการเตรยีมพร้อม ท้ังด้านการบรหิารจดัการ

ต้นทุน และการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยว

ในช่วง High season เป็นครัง้แรกหลงัจากทีป่ระเทศไทยเผชญิ Covid-19 

ที่มีระลอกใหม่เข้ามาในทุกช่วงเทศกาลตั้งแต่ สงกรานต์ ปี 2563 (MINT 

CENTEL ERW AWC)

-Second Tier: กลุ่มการบริโภคในประเทศที่แม้จะฟื้นตัวจากก�าลังซื้อใน

ประเทศได้แล้วระดับหนึ่ง แต่จะเร่งตัวจากก�าลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติที่กลับเข้ามา (CPN CPALL) และกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประโยชน์

โดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจที่เข้าสู่จุดฟื้นตัว (KBANK BBL)

-Third Tier: หุน้ในกลุม่สือ่สาร (ADVANC DTAC) ถอืเป็นหุน้แถวสามทีม่ี

ความน่าสนใจไม่แพ้กนั จากรายได้การให้บรกิารเครอืข่าย ลกูค้าระบบเติม

เงิน ท่ีจะฟื้นตัวตามจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ และกลุ่มโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ที่มีฐานลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ (BH)

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินปลดล็อคจังหวะเหมาะ 

รองรับ High season ช่วงปลายปี ภาคท่องเที่ยวฟื้น
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บลจ.บีแคปแจง กรณีแฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป อสังหาริมทรัพย์

จนีผดินดัช�าระหนี ้ไร้ผลกระทบต่อกองทนุเปิดบแีคป โกลบอล มลัติ 

แอสเซท (BCAP-GMA) และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอส

เซท พลัส (BCAP -GMA Plus) เหตุไม่ได้ลงทุนในตราสารบริษัทดัง

กล่าว  มั่นใจ 2 กองทุนยังแข็งแกร่ง เผยสัดส่วนลงทุนในอสังหาฯ

จีนแค่ 0.10%  ของพอร์ต 

ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร รองกรรมการผู ้
จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บลจ.
บางกอกแคปปิตอล (BCAP) เปิดเผยถึงกรณีที่ บริษัท

แฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จ�ากัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มียอด

ขายอันดับ 66 ของประเทศจีน (เทียบกับ Evergrande ที่อยู่อันดับ

ที่ 2) ผิดนัดช�าระหนี้แบบจงใจ (deliberate default) จ�านวน 206 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลลบต่อ sentiment การลงทุนในตลาด

การเงนิและภาคอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศจนี และส่งแรงกดดนัต่อ

การเร่งด�าเนินนโยบายหรือการออกกฎระเบียบในการควบคุมและ

ช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบ

ในส่วนของ บลจ.บีแคป ขอชี้แจงว่า กองทุนภายใต้การจัดการของ 

บลจ.บแีคป ไม่ได้มีสดัส่วนการลงทนุในตราสารหนีข้อง แฟนตาเซยี 

โฮลดิง้ส์ กรุป๊ จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ ท่ีมีปัญหา

ผิดนัดช�าระหนี้อยู่ในขณะนี้ 

ทั้งนี้ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA) 

และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP -GMA 

Plus) มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้จีนที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่

เพียงเล็กน้อย (ไม่ถึง 0.10% ของพอร์ตการลงทุน) ดังนั้นถึงแม้ว่า

จะมผีูป้ระกอบการรายอืน่ในกลุม่นีผ้ดินดัช�าระหนีเ้พิม่เตมิ ก็จะไม่ส่ง

ผลกระทบโดยตรงอย่างมนียัส�าคญัต่อกองทนุเนือ่งจากมสีดัส่วนใน

ระดับต�่ามากๆ

อย่างไรก็ตามทาง บลจ. บแีคป จะตดิตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่าง

ใกล้ชดิ และรายงานให้นกัลงทนุทราบเมือ่มเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญ

ดร.ธนาวุฒิกล่าวว่า บลจ.บีแคปได้ร่วมกับ PICTET ไพรเวทแบงก์

ชั้นน�าของโลก สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ จัดต้ังกองทุน BCAP-

GMA และ BCAP-GMA Plus และจดทะเบียนกองทุนเมื่อวันที่ 27 

กนัยายน 2564  โดยนโยบายกองทนุ BCAP-GMA เป็นกองทนุแบบ 

conservative ลงทนุในกองทนุต่างประเทศรวมกว่า 20 กองทนุ เน้น

ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายในต่างประเทศทั่วโลกที่มั่นคงและมี

ความเสี่ยงต�่า 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�า และมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคง

ประมาณ 25%

บลจ.บีแคปยัน ไร้ผลกระทบกรณี”แฟนตาเซีย” ผิดนัดช�าระหนี้

แจง 2 กองทุน ”BCAP-GMA- BCAP - GMA Plus” 

ไม่ได้ลงทุนในตราสาร
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นายสุพันธุ ์  มงคลสุธี ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส�ารวจดัชนีความ
เชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรมในเดอืนกนัยายน 2564 
อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 
ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัว
เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน นับตั้งแต่เดือน
เมษายน 2564 โดยมีปัจจัยท่ีส่งผลด้านบวก
ต่อค่าดัชนีฯ ได้แก่ สถานการณ์โควิด-19 ที่เริ่ม
คลี่คลายและจ�านวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดลง 
ส่งผลให้ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการล็อก
ดาวน์ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อม
ทั้งอนุญาตให้กิจการบางประเภทรวมถึงห้าง
สรรพสินค้าสามารถเปิดด�าเนินการได้ภายใต้
เงื่อนไข ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
จากเดือนก่อนหน้า ขณะท่ีเศรษฐกิจในประเทศ
มีทิศทางดีขึ้น นอกจากนี้จ�านวนผู้ติดเชื้อใน
โรงงานอุตสาหกรรมลดลงจากการใช้มาตรการ 
Bubble and Seal ขณะท่ีภาคการผลติขยายตัว
จากอปุสงค์ในประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้

อย่างไรกต็าม ยงัมปัีจจยัลบจากต้นทนุประกอบ
การทีป่รับตวัสูงขึน้ทัง้ราคาวตัถดุบิ ราคาน�า้มนั
และ ค่าขนส่ง รวมถงึปัญหาน�า้ท่วมทีส่่งผลกระ
ทบต่อวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารและท�าให้
การขนส่งล่าช้า นอกจากนี้ ปัญหาความล่าช้า
ของเรือสินค้าท�าให้การส่งออกสินค้าไม่ได้ตาม
ก�าหนด ขณะทีปั่ญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
และอัตราค่าระวางเรือที่ทรงตัวในระดับสูง รวม
ถึงปัญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ยังไม่คลี่คลาย

จากการส�ารวจผู ้ประกอบการ 1,411 ราย 
ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศใน
เดือนกันยายน 2564 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้
ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ ราคา
น�้ามัน ร้อยละ 65.2, และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ร้อยละ 45.3 ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้ประกอบ
การมีความกังวลลดลง ได้แก่ 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�าดับ

ส�าหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นอยู่ท่ีระดับ 93.0 จากระดับ 90.9 
ในเดือนสิงหาคม 2564 โดยผู้ประกอบการมี
ความเชื่อมั่นว่าความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน
ให้กับประชาชน และการพิจารณาผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องของภาค
รัฐ รวมทั้งนโยบายการเปิดประเทศจะช่วยให้
เศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวค่อยๆ ฟื้นตัว 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการเห็นว่าภาครัฐควรเร่ง
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1. ขอให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาน�้าท่วมรวมท้ัง
ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนแก้ไข

ปัญหาอย่างยัง่ยนื เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้กบั
ผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างชาติ

2. ขอให้ภาครัฐดูแลราคาพลังงาน และราคา
น�้ามันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือลดภาระ
ด้านต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
3. ขอให้ภาครัฐด�าเนินนโยบายที่มีการผ่อน
คลายกิจกรรมทางธุรกิจมากขึ้นและบังคับ
ใช้มาตรการควบคุมโรคเท่าที่จ�าเป็นเพื่อให้
เศรษฐกิจเดินต่อไปได้

4. ขอให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการฟื้นฟูและ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อเพิ่มก�าลัง
ซ้ือภายในประเทศและ เสริมสภาพคล่องให้กับ
ผู้ประกอบการ

5. ขอให้ภาครัฐขยายมาตรการพักช�าระหนี้ทั้ง
เงินต้นและดอกเบี้ยออกไปอย่างน้อย 6 เดือน 
ถึง 1 ปี ให้กับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระ
ทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
ภาครฐั รวมถงึสนบัสนนุสินเชือ่ดอกเบีย้ต�า่เพือ่ 
เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs

ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ย.64 

อยู่ที่ระดับ 79.0 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 76.8 ในเดือน ส.ค.64 

คาด 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 93.0
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อินไซด์ Business
“สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์” ร่วมสานต่อ

 “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” บริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว

(ขวด PET) 100 กก. เพ่ือผลิตชุด PPE 270 ชุด

โมโน "ปันด้วยใจเพ่ือผู้ประสบอุทกภัย"

LEO 
มอบเงินสนับสนุน ศิริราชมูลนิธิ

EPG และ AEROFLEX ร่วมกับ วสท. 

ส่งมอบ “เตียงสนามแอร์โรคลาส” 

ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย

18 www.HoonInside.com 14  October  2021



สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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