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“แม็คโคร” เดินหน้ารับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่ม

โลตัสส์ หลังได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหุ้นพร้อมจัดสรร

หุน้สามัญเพิม่ทนุให้แก่บคุคลในวงจ�ากัดเพือ่เป็นค่า

ตอบแทนการรบัโอนกจิการท้ังหมดเตรียมเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทนุเพือ่เพ่ิม Free Float ตามเกณฑ์ตลาด

หลกัทรพัย์ฯ

บมจ.สยามแมค็โคร (MAKRO) เดนิหน้ารบัโอนกจิการ

ทัง้หมดของกลุม่โลตสัส์ในไทยและมาเลเซยีจากบริษัท 

ซ.ีพี.รีเทล โฮลดิง้ จ�ากัด (CPRH) พร้อมจดัสรรหุน้

สามญัเพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บคุคลในวง

จ�ากัด (Private Placement หรือ PP)เพ่ือเป็นค่า

ตอบแทนการรบัโอนกจิการทัง้หมดจาก CPRH หลังได้

รับการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้รายย่อยเป็นท่ีเรียบร้อย คาด

ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ภายใน 1-3 สปัดาห์ นบัจากวนั

ทีไ่ด้รบัการอนมัุตจิากทีป่ระชมุวิสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 

1/2564 เมือ่วนัที ่12 ตลุาคมทีผ่่านมา โดยจะเตรยีมยืน่

ไฟลิง่เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไป

เพือ่เพิม่สดัส่วนผูถื้อหุน้รายย่อยตามเกณฑ์ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน 

รองรับการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การด�าเนนิกจิการ เตรยีมผนกึก�าลงัเอสเอม็อ ี(SMEs) 

และผูผ้ลติสนิค้ารายย่อยของไทย เพือ่น�าสนิค้าไทยไป

ยงัตลาดต่างประเทศและสร้างการยอมรับสนิค้าไทยใน

ระดับสากล พร้อมพัฒนาโมเดลธรุกจิแบบ O2O ผสม

ผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพือ่ตอบสนอง

พฤติกรรมผูบ้รโิภคในยคุดิจทิลั

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร หรือ MAKRO เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

พร้อมเดนิหน้ารบัโอนกจิการทัง้หมดของกลุม่โลตสัส์

ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จากบริษัท ซี.พี.

รีเทล โฮลดิ้ง จ�ากัด หรือ CPRH หลังได้รับการอนุมัติ

จากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ของบ

ริษัทฯ และบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

CPALL เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว โดยจะด�าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 

และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่

บคุคลในวงจ�ากดั (Private Placement หรอื PP) เพือ่

เป็นค่าตอบแทนการรับโอนกจิการดังกล่าว ซึง่คาดว่า

กระบวนการรบัโอนกจิการทัง้หมดของกลุม่โลตัสส์จะ

แล้วเสร็จภายใน 1-3 สัปดาห์ นับจากวันที่ได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของทั้ง 2 บริษัท

หลังจากนี้ MAKRO เตรียมย่ืนแบบค�าขออนุญาต

เสนอขายหลักทรพัย์และแบบแสดงรายการข้อมลูการ

เสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 

เพือ่ขออนมุตัเิสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุแก่ประชาชน

ทั่วไป (Public Offering หรือ PO) โดยบริษัท ซีพี 

ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮ

ลดิ้ง จ�ากัด และบริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จ�ากัด 

(บริษัทย่อยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ CPF) จะร่วมเสนอขายหุ้นสามัญของ 

MAKRO ที่ตนถืออยู่บางส่วน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการก

ระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็น

ไม่น้อยกว่า 15% ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ตาม

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผล

ดีต่อหุ้น MAKRO ที่จะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาด (Market Capitalization) ท่ีเพิ่มขึ้น สภาพ

คล่องการซื้อขายที่ดีขึ้น รวมถึงมีโอกาสในการเข้า

ค�านวณในดัชนีส�าคัญต่าง ๆ เช่น SET 50 และ MSCI 

เป็นต้น ส่งผลให้หุน้ MAKRO เป็นทีส่นใจของนกัลงทนุ

สถาบันทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 

ยงัเป็นการเสรมิสร้างความแขง็แกร่งในด้านฐานะการ

เงินเพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจ ลดต้นทุน

ทางการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนิน

กิจการของ MAKRO

“ภายหลังจากที่ MAKRO รับโอนกิจการทั้งหมด

ของกลุ่มโลตัสส์ จะส่งผลดีต่อผลการด�าเนินงาน

ที่แข็งแกร่งขึ้นจากการรับรู้รายได้กิจการของกลุ่ม

โลตัสส์เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ และหาก

สถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายจะส่งผลดีต่อการ

ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เศรษฐกิจและก�าลัง

ซื้อฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลให้ MAKRO และกลุ่มโลตัส

ส์มียอดขายเพิ่มขึ้นและรายได้จากพื้นที่เช่าภายใน

ศูนย์การค้าของโลตัสส์ที่จะเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย” 

นางสุชาดา กล่าว

MAKRO รับโอนกิจการท้ังหมด

ของกลุ่มโลตัสส์ หลังได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหุ้น
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นางสชุาดา กล่าวต่อว่า บรษิทัฯ มีแผนผนึกก�าลงัร่วมมือกบัเอสเอม็อี (SMEs) และผูผ้ลติสนิค้ารายย่อยของไทยอย่างต่อเนือ่ง โดย ให้การสนบัสนนุผ่านการเป็น

ช่องทางการกระจายสนิค้าของผูป้ระกอบการไทยสูต่ลาดต่างประเทศผ่าน “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” สร้างความเชือ่มัน่ด้านคณุภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับสนิค้า

ไทยให้มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดับสากล น�าประเทศไทยก้าวเป็นฮับหรือศนูย์กลางของอาหารสดและสนิค้าอุปโภคบรโิภค (Fresh Food and Grocery) ใน

ภมิูภาค และเป็นครวัของโลก (Kitchen of the World) โดยเชือ่ว่า สนิค้าไทยมศีกัยภาพเพยีงพอท่ีจะขยายสูต่ลาดต่างประเทศได้ หากได้รับการสนบัสนุนด้านช่อง

ทางการกระจายสนิค้า การท�าการตลาด และข้อมูลเก่ียวกบัสนิค้าท่ีผูบ้รโิภคต้องการ เพือ่น�าไปต่อยอดพัฒนาผลติภณัฑ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของ

ตลาดได้อย่างรวดเรว็

ทัง้นี ้จากพฤติกรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปในยคุดจิิทัล โดยม ีCOVID-19 เป็นปัจจยัเร่งให้เกิดความต้องการเลือกซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิม่มากขึน้ 

MAKRO และโลตสัส์ จะร่วมมอืกนัพฒันาโมเดลธรุกจิด้วยการผสมผสานช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (offline and online หรือ O2O) เพือ่ตอบสนองความต้องการ

และสร้างประสบการณ์ทีดี่แก่ผูบ้รโิภค และน�าบรษิทัฯ ก้าวสูด่จิิทลัทรานส์ฟอร์เมชนั (Digital Transformation) ท่ีขับเคล่ือนธรุกิจด้วยเทคโนโลยแีละแพลตฟอร์ม

ดจิิทัล ตลอดจนยกระดบัห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ให้แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขนักบัผูป้ระกอบการในระดบัสากลได้

“เราพร้อมเป็นช่องทางการกระจายสินค้าและน�าแพลตฟอร์มออนไลน์และโครงสร้างพืน้ฐานด้านดจิทัิลท่ีพฒันาข้ึนมาสร้างโอกาสแก่เอสเอ็มอีและผูผ้ลติสินค้าราย

ย่อยของไทย โดยร่วมมอืกนัน�าสนิค้าไทยออกสูต่ลาดต่างประเทศ เพือ่รบัโอกาสการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิในภูมิภาค และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ

ไทยให้เข้มแขง็ยิง่ขึน้” นางสชุาดา กล่าว

MAKRO รับโอนกิจการท้ังหมด

ของกลุ่มโลตัสส์ หลังได้รับไฟเขียวจากผู้ถือหุ้น
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AMR สุดยอด! ได้งานออกแบบและติดต้ังระบบ

การจัดการน�า้บาดาลเพือ่การเกษตรด้วยพลงังาน

สะอาดจากแผ่น Solar Cell ในจังหวัด “สระบุรี-

นครราชสีมา” มูลค่า 149 ล้านบาท จ่อรบัรู้รายได้

ทัง้หมดภายในปีนี ้แย้มไตรมาส 4/64 เตรยีมพร้อม

เสนองานทัง้ด้านออกแบบตดิตัง้และให้บรกิารระบบ

ราง ระบบส่ือสาร ระบบพลงังานทางเลือกให้แก่ทัง้

ภาครฐัและเอกชน

นายมารตุ ศิริโก กรรมการผูจ้ดัการ 
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ�ากัด 
(มหาชน) (AMR) เปิดเผยว่า บรษิทัฯ ได้งาน

ออกแบบและตดิตัง้ระบบการจดัการน�า้บาดาลเพ่ือ

การเกษตรด้วยพลงังานสะอาด มูลค่าโครงการ 149 

ล้านบาท และคาดว่าสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 

2564 นี้

โดยงานดงักล่าวเป็นการตดิตัง้ระบบสบูน�า้จากบ่อ

บาดาลด้วยแผ่น Solar Cell เพือ่มาจัดเกบ็ในถงัและ

แจกจ่ายน�า้ไปยงัพ้ืนทีก่ารเกษตรในพืน้ทีไ่ฟฟ้าเข้าไม่

ถงึ ทดแทนการใช้เครือ่งยนต์น�า้มันแบบเก่า

“AMR มองว่าโครงการระบบการจดัการน�า้บาดาล

เพือ่การเกษตรด้วยพลงังานสะอาดเป็นเรือ่งของ

การบริหารจัดการน�้า เพื่อให้มีน�้าส�าหรับการเพาะ

ปลกูอย่างเพยีงพอ เพราะการวจิยัพบว่าพืน้ท่ีเพาะ

ปลกูท่ีมีน�า้เพยีงพอจะให้ผลผลติมากกว่าสองถงึ

สามเท่าเมื่อเทียบกับพื้นท่ีท่ีขาดแคลนน�้า ที่ผ่าน

มา AMR มีประสบการณ์และความเชีย่วชาญด้าน

ระบบบริหารจัดการน�้าด้วยระบบโทรมาตร เพื่อ

การบริหารและการพยากรณ์น�้าในลุ่มแม่น�้า เขื่อน 

และอ่างเกบ็น�า้ รวมถงึการตรวจวดัคณุภาพน�า้ท้ัง

กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครอยู่แล้ว จึง

เป็นการเพ่ิมศักยภาพทางธุรกจิเรือ่งการบรหิาร

จดัการแหล่งน�า้ทีค่รอบคลมุทัง้บนดนิและใต้ดนิ รวม

ถงึการน�าพลงังานสะอาดและระบบไอทีมาประยุกต์

ใช้งานให้การบริหารจดัการน�า้มปีระสิทธภิาพสงูขึน้

อกีด้วย”

การพฒันาน�า้เพือ่การเกษตร เป็นหนึง่ในความภาค

ภูมิใจของ AMR ที่ได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งให้กับภาคการเกษตรซ่ึงเป็นเศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศ และสอดคล้องกับแผนงาน

ด้าน Smart City และ Smart Farm ของ AMR 

และในอนาคตมองว่าจะผลกัดนัให้มรีะบบควบคุม

และบริหารจดัการน�า้บาดาลเพือ่การเกษตรจากส่วน

กลางด้วย”

นายมารตุกล่าวต่อในช่วงท้ายว่า แผนการด�าเนนิงาน

ในช่วงทีเ่หลอืของปีนี ้บรษิทัฯ ยังคงเดนิหน้าเข้าร่วม

ประมลูงานภาครฐัและเอกชนท่ีเกีย่วข้องกับระบบ

คมนาคมขนส่ง ไอทีและโซลูชั่น พลังงานทดแทน 

และงานเปล่ียนสายไฟฟ้าลงใต้ดนิ เพือ่ผลกัดันงาน

ในมือรอรบัรูร้ายได้ (Backlog) เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง

ปีละไม่ต�า่กว่า 2,000 ล้านบาท

AMR คว้างาน 149 ลบ. 

ออกแบบและติดต้ัง ระบบการจัดการน�้าบาดาล

เพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานสะอาด
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CPANEL เผยแนวโน้มไตรมาส 3/64 คกึคกั ลูกค้าให้ความสนใจ จ่อควิสัง่ผลิตภัณฑ์ Precast Concrete จ�านวนมาก โค้งสดุท้ายของปีลุน้เซ็นสญัญา 4 โครงการ 

มลูค่ากว่า 190 ล้านบาท พร้อมเดนิหน้าเจรจางานใหม่ต่อเน่ือง เตรยีมแผนช�าระหน้ีสถาบนัการเงิน D/E ลด ตัง้เป้ารายได้ปีนีเ้ติบโตไม่น้อยกว่า 30%

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จดัการ บรษัิท ซแีพนเนล จ�ากดั (มหาชน) หรอื CPANEL ผูผ้ลติและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์

แผ่นคอนกรตีส�าเร็จรปู (Precast Concrete) ด้วยระบบอตัโนมัติ (Fully Automated Precast) ท่ีใช้ส�าหรบังานก่อสร้างโครงการอสังหารมิทรพัย์ เปิดเผยว่า ภาพ

รวมธรุกิจในช่วงไตรมาส 3/64 คกึคักลกูค้าให้ความสนใจเพ่ิมขึน้จ�านวนมาก

ขณะทีทิ่ศทางธรุกจิไตรมาส 4/64 บรษิทัอยู่ระหว่างรอเซน็สญัญา 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 190 ล้านบาท มลูค่างานในมอื (Backlog) ณ 30 มิ.ย 64 ที ่1,156.03 

ล้านบาท ทยอยรับรูร้ายได้ในปีนี ้228.56 ล้านบาท ทัง้น้ี บรษิทัยังคงเดนิหน้าเจรจางานใหม่อย่างต่อเนือ่งท้ังแนวราบและแนวสงู

นอกจากนี ้บรษิทัมแีผนทีจ่ะน�าเงนิไปช�าระหน้ีสถาบนัการเงนิ ตามวตัถปุระสงค์การระดมทุน ซ่ึงจะส่งผลให้บรษัิทมอัีตราส่วนหนีส้นิรวมต่อทุน (Debt to Equity 

Ratio: D/E Ratio) ลดลง โดยบรษัิทต้ังเป้ารายได้ปีน้ีเติบโตไม่น้อยกว่า 30%

"ทศิทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัครึง่ปีหลัง มีแนวโน้มท่ีดกีว่าครึง่ปีแรก 64 เนือ่งจากลูกค้าท่ีเป็นผูป้ระกอบการอสงัหาริมทรพัย์กลบัมาด�าเนนิงานได้ตามปกติ 

และเร่งส่งมอบงานในช่วงไตรมาส 4/64 ส่งผลให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ Precast Concrete มากข้ึน  อีกท้ังการจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์ mai ท�าให้

บรษัิทเป็นทีรู้่จกัในวงกว้างและมีโอกาสในการรบังานเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งเช่นกนั" นายชาครติ กล่าว

CPANEL เผยแนวโน้มไตรมาส 3/64 

คึกคัก ลูกค้าให้ความสนใจ 

จ่อคิวส่ัง Precast Concrete จ�านวนมาก
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SUPER เปิดขายหุน้กูว้งเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท 

ขายนกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายใหญ่ ชอูตัรา

ผลตอบแทน 4.90% ต่อปี ก�าหนดจ่ายดอกเบ้ียทกุ 

3 เดือน พร้อมเปิดขายระหว่างวันที่ 18-20 ต.ค.นี้ 

"จอมทรพัย์ โลจายะ" มัน่ใจนกัลงทนุให้การต้อนรบั 

เตรียมน�าเงินส่วนใหญ่ไปใช้รองรับแผนการขยาย

โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid และช�าระคืนหน้ี  

มัน่ใจนักลงทุนผลตอบรบัดี ทรสิเรทติง้เคาะเรทต้ิง

ระดับ "BBB" อันดับเครดิต "คงที่" 

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ 
เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (SUPER)  เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งท่ี 2 ปี 2564 

มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้กับนักลงทุน

สถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ อายุ 3 ปี อัตราผล

ตอบแทน 4.90 % ต่อปี เตรียมเปิดขายระหว่างวัน

ที่ 18 – 20 ตุลาคม  2564  ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้

รับอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีร่ะดบั BBB อนัดบัเครดติ 

"คงที่"  จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด   

ส�าหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งจ�านวน

เสนอขาย 1,000 ล้านบาทและหุ้นกู้ส�ารองเพื่อ

เสนอขายเพิ่มเติม 500 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 

3 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 2567

"การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้น�าเงินบริษัทฯจะน�า

เงนิช�าระคนืหุน้กู ้จ�านวน 600 ล้านบาท และลงทนุ 

ในโครงการโรงไฟฟ้าฟ้า SPP Hybrid ในจังหวัด

สระแก้ว ประมาณ 600 ล้านบาท เงินส่วนที่เหลือ

จะใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการขยายธุรกิจขอ

งบริษัทฯ  ซึ่งมั่นใจว่า หุ้นกู้ของ SUPER จะได้การ

ตอบรบัจากผูล้งทุนอย่างอบอุ่น เนือ่งจากอัตราผล

ตอบแทนอยู่ในระดับน่าสนใจ เม่ือเทียบกับอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ

มีความแข็งแกร่ง มีรายได้สม�่าเสมอ(Recurring 

Income) จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าทั้งในและต่าง

ประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว" นายจอมทรัพย์

กล่าว

ปัจจุบัน SUPER มีพอร์ตโครงการโรงไฟฟ้าขนาด

ใหญ่ โดยโรงไฟฟ้าที่ด�าเนินการแล้วนั้น มีจ�านวน

มากกว่า 100 แห่ง มีขนาดก�าลังการผลิตอยู ่

ที่ 1,536.3 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นก�าลังการผลิตใน

ประเทศ 699.6 เมกะวตัต์ และในต่างประเทศ 836.7 

เมกะวัตต์ และล่าสุด เตรียมจะ COD โครงการวินด์

ฟาร์มในเวียดนามเฟสแรก 80 เมกะวัตต์ ในช่วง

เดอืนตลุาคมนี ้ โดยต้ังเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมก�าลงัการ

ผลิตรวมให้ไปแตะระดับ 1,900 – 2,000 เมกะวัตต์

ภายในปี 2565 และมรีายได้เตบิโตอย่างก้าวกระโดด

ส�าหรับผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

หุ ้นกู ้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) โทร 0-2658-

8888 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด โทร 

0-2680-4004 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ 

จ�ากดั โทร 0-2695-5000 บรษัิทหลกัทรพัย์ หยวน

ต้า (ประเทศไทย) จ�ากดั โทร 0-2009-8351 ถงึ 56 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) โทร 0-2088-9999

"SUPER" จ่อออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบ. 

ขายสถาบัน-รายใหญ่ เปิดจอง 18- 20 ต.ค. น้ี 

ชูผลตอบแทน 4.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
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นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ�ากัด (มหาชน) KIAT เปิดเผยว่า ที่ประชุม

คณะกรรมการ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จ�ากัด (มหาชน)ครั้งที่ 6/2564เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้มีมติที่ส�าคัญดังนี้

1.อนุมัติการจัดซื้อรถบรรทุกหัวลากและรถหางกึ่งพ่วงเพื่อใช้ในงานขนส่ง ในวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท (“ธุรกรรม การจัดซื้อรถ”) อนุมัติการด�าเนินการซื้อ

และรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก บริษัท เฮอร์เทล เอเชีย จ�ากัด เนื้อที่ดินรวม 10-0-0 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 50734 เลขที่ดิน 272 ตั้งอยู่ที่ ต�าบลมาบข่า อ�าเภอ

นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในราคาไม่เกิน 30 ล้านบาท (“ธุรกรรมการซื้อที่ดิน”)

การเข้าท�ารายการ ธุรกรรมการจัดซื้อรถบริษัทฯ จะเข้าท�ารายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 และด�าเนินกระบวนการจัดซื้อรถตามปกติของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในไตร มาสที่ 4 ปี 2564

ธุรกรรมการซื้อที่ดินบริษัทฯ จะเข้าท�ารายการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 

2564 โดยคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 หรือระยะเวลาอื่นใดที่คู่สัญญาตกลงกัน เป็นลายลักษณ์อักษร

แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อสินทรัพย์ มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ผลประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ ธุรกรรมการจัดซื้อรถ เพื่อใช้ในงานขนส่งของบริษัทฯ ธุรกรรมการซื้อที่ดิน เพื่อขยายพื้นที่สาขาระยอง

บอร์ด KIAT ไฟเขียวซื้อรถบรรทุกหัวลาก

และรถหางก่ึงพ่วงเพ่ือใช้ในงานขนส่ง 

วงเงินไม่เกิน 180ลบ. - ซื้อท่ีดิน ไม่เกิน 30 ลบ.
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บรษิทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ�ากดั 
(มหาชน) ONEE ประกอบธุรกิจโดยการถือ

หุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งประกอบ

ธุรกิจด้านสื่อและความบันเทิงที่ครอบคลุมทั้ง

ห่วงโซ่คุณค่า (Vertically Integrated Service 

Provider) ตั้งแต่การเป็นผู้สร้างสรรค์และผลิต

รายการ (Content Creator) ไปจนถึงการเป็น

เจ้าของช่องทางเผยแพร่ที่ครอบคลุมทั้งช่องทาง

ออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online)เปิดเผย

ว่า บริษัทฯได้ก�าหนดช่วงราคาเสนอขายที่ 7.50 – 

8.50 บาทต่อหุน้ โดยจะเปิดขายส�าหรับบุคคลตาม

ดุลยพินิจของผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการ

คณุของบรษิทัฯ บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ของบรษิทัฯ 

และพนักงานบริษัทฯ: วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2564 

และ วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564ส�าหรับผู้ลงทุน

สถาบนั และนติบุิคคลทีส่ามารถเข้าร่วมการส�ารวจ

ความต้องการซื้อ (Book Building) วันที่ 28 – 29 

ตุลาคม 2564 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

หุ้นไอพีโอครั้งนี้ มีจ�านวนไม่เกิน 496,252,500 

หุ้น ซึ่งประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ

ขายโดยบริษัทฯ ไม่เกิน 476,250,000 หุ้น และ 

(2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยซีเนริโอไม่เกิน 

20,002,500 หุ้น รวมทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนไม่

เกินร้อยละ 20.8 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและ

ช�าระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลังการออกและ

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกนี้

สัดส ่วนการเสนอขาย แบ่งเป ็น บุคคลตาม

ดุลยพินิจของผู้จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ 

108,500,000 หุ้น คิดเป็น21.9%นักลงทุนสถาบัน 

และ/หรือ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการส�ารวจ

ความต้องการซื้อ (Book Building) ประมาณ 

297,752,500 หุ้น 60.0%ผู้มีอุปการคุณของบ

ริษัทฯ ไม่เกิน 36,500,000หุ้น 7.4%บุคคลท่ีมี

ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ไม่เกิน 25,000,000หุ้น 

5.0%พนักงานของบริษัทฯ ประมาณไม ่ เกิน 

28,500,000 หุ้น 5.7%

การก�าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) 

ของหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ และหุ ้น

สามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะกระท�า

ผ่านการส�ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ 

(Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณ

ความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบัน

ในแต่ละระดับราคาโดยการตั้งช่วงราคา (Price 

Range) และเปิดโอกาสให้ผูล้งทนุสถาบนัแจ้งราคา

และจ�านวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการ

การจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

วัตถุประสงค์การใช้เงิน

1.การลงทุนพัฒนาศักยภาพในการผลิตรายการ

และเพิ่มงบประมาณผลิตรายการ 500 ล้านบาท 

(โดยแบ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการเพิ่มงบ

ประมาณผลิตรายการและพัฒนาศักยภาพในการ

ผลิตรายการ 450 ล้านบาท และเงนิลงทนุ 50 ล้าน

บาท) ภายในปี 2566

2.การลงทุนพัฒนาขีดความสามารถของระบบ

สารสนเทศ (Information Technology) 130 ล้าน

บาท ภายในปี 2567

3. การปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการช�าระคืนหนี้

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 2,200 ล้านบาท ภาย

หลังท่ีบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อ

ประชาชนท่ัวไปครัง้แรก และเข้าจดทะเบยีนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ทันที

4. เงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ 613 – 

1,078 ล้านบาท

ONEE สรุปราคาไอพีโอ

เบื้องต้น 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น 

เปิดจองบุคคล 20-21 ต.ค.และ 25-26 ต.ค. 

ส่วนสถาบัน-นิติบุคคล จอง 28-29 ต.ค.และ 1พ.ย.64
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บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

ก�าไรสุทธจิากการด�าเนนิงานปกตติามงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ หลงัจากการ

หักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อ

บังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ โดยต้องไม่เกินก�าไรสะสมของ

บริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผลประกอบการ กลุม่บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธ ิส�าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 2562 และ 2563 และส�าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มิถนุายน 2563 

และ 2564 เท่ากบั 72.58 ล้านบาท 227.56 ล้านบาท 657.59 ล้านบาท 181.06 

ล้านบาท และ 455.13 ล้านบาท ตามล�าดับ หรือคดิเป็นอตัราก�าไรสทุธเิท่ากบั

ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 4.7 ร้อยละ 13.5 ร้อยละ 8.4 และร้อยละ 16.4 ตามล�าดับ 

โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจาก

การเติบโตของรายได้จากการด�าเนินงานรวม

การลดลงของต้นทุนค่าผลิตและค่าตัดจ�าหน่ายรายการต่อรายได้จากการ

ด�าเนินงานรวมจากการปรับผังรายการของช่อง ONE31 ให้สอดคล้องกับ

อุปสงค์การซ้ือส่ือโฆษณา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

โควิด-19 โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความสมดุลของรายได้ ต้นทุนการผลิต

รายการ และความแปลกใหม่ของเนื้อหารายการ

การลดลงของต้นทุนค่าออกอากาศจากมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ท่ี

เกีย่วเน่ืองกบัการออกอากาศต่าง ๆ  แก่ผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้คลืน่ความถ่ีเพ่ือให้

บรกิารโทรทัศน์ในระบบดจิทัิลของส�านกังาน กสทช.การลดลงของค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร จากการลดลงของค่าโฆษณา ค่าส่งเสริมการขาย และค่า

นายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต่อรายได้จากการด�าเนินงานรวม และการลดลง

ของค่าใช้จ่ายทางการเงิน จากการช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวระหว่าง

ปีจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

ONEE สรุปราคาไอพีโอ

เบื้องต้น 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น 

เปิดจองบุคคล 20-21 ต.ค.และ 25-26 ต.ค. 

ส่วนสถาบัน-นิติบุคคล จอง 28-29 ต.ค.และ 1พ.ย.64
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นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
ประจ�าเดือนตุลาคม 2564 โดยมีนายสนั่น อัง

อุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นประธาน 

กกร. และนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคม

ธนาคารไทย เป็นประธานร่วมในการประชมุทาง

ไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โดยมกีาร

แถลงข่าวในประเด็นต่อไปนี้

สถานการณ์ตวัเลขผู้ตดิเชือ้ในปัจจบุนัทรงตวัถงึ

ลดลง เนือ่งจากแผนการจดัหาและจัดสรรวัคซนี

ทีช่ดัเจน มกีารกระจายวคัซนีไปต่างจงัหวดัมาก

ขึ้น ขณะที่ภาครัฐเริ่มผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยเปิดด�าเนินการ

ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยต้องจับตามอง

มาตรการผ่อนคลายที่จะออกมากลางเดือน 

ต.ค.ถึงต้นเดือน พ.ย. ต่อไป

ปัจจัยบวกที่ช่วยเสริมให้ภาพรวมเศรษฐกิจ

ปลายปีน่าจะดีขึน้ คอื มาตรการทีร่ฐับาลได้ออก

มาในช่วงนี้ เช่น โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ที่จะ

ช่วยกระตุน้ก�าลงัซือ้ภายในประเทศ โครงการเรา

เทีย่วด้วยกนั เฟส 3 ทีข่ยายสทิธเิพ่ิมอกี 2 ล้าน

สิทธิ จะเป็นแรงเสริมภาคการท่องเที่ยวในช่วง 

High-Season ท้ังนี ้รฐับาลควรมมีาตรการเสรมิ 

ทั้งช้อปดีมีคืน และเติมเงินให้คนละครึ่ง เพื่อให้

เกิดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น นอกจากนั้น 

แผนการเปิดประเทศท่ีรฐับาลประกาศไว้ จะช่วย

สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเท่ียว และนัก

ลงทุนต่างประเทศ แม้ว่าเวลา 2 เดือนที่เหลือ 

จ�านวนนกัท่องเท่ียวอาจจะมไีม่มากในปีนี ้แต่จะ

ส่งผลดีและสร้างความเชื่อมั่นในระยะต่อไป ซึ่ง 

กกร. ก�าลงัรวบรวมประเดน็ข้อเสนอท่ีเกีย่วข้อง

กับมาตรการการเงิน การคลัง และภาษี และ

ส่งหนังสือเพื่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีภายใน

สัปดาห์นี้

ส� าหรับป ั จจั ยลบที่ ต ้ องจับตามอง คื อ

สถานการณ์น�้าท่วมของประเทศ แม้ว่าหลาย

พื้นที่จะเริ่มมีระดับน�้าท่ีลดลงบ้าง แต่ยังคง

มีพื้นท่ีเฝ้าระวังหลายแห่ง ซึ่งสร้างความเสีย

หายต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ภาค

อีสานและภาคกลาง โดยเบื้องต้นประเมิน

ว่าสถานการณ์น�้าท่วมจะกระทบเศรษฐกิจ

ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท หรือราว 0.1% 

ของจีดีพี

นอกจากนี้ ปัญหาราคาน�้ามันที่พุ่งสูงขึ้นต่อ

เนื่องแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี กระทบต้นทุน

การผลิต การขนส่ง การเดินทางของภาคธุรกิจ 

และประชาชนในวงกว้าง ประกอบกับเงินบาท

อ่อนค่าลง ท�าให้ต้นทุนน�าเข้าพลังงานท้ังน�า้มนั

และก๊าซพุ่งขึ้นในอัตราเร่ง การอ่อนค่าของเงิน

บาท แม้ส่งผลดีต่อธุรกิจส่งออก แต่ธุรกิจและ

อุตสาหกรรมหลายสาขาได้รับผลกระทบตาม

มา แม้ว่า (กบง.) จะมีมติลดเงินส่ง

เข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงใน

ส่วนน�้ามันดีเซล เพื่อ

ให้ราคาขาย

ปลีกน�้ามันดีเซลไม่เกิน 30 บ./ลิตร แต่ก็

เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และคาดว่า

ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกยังอยู่ในขาข้ึน ซึ่ง

รัฐต้องวางแผนบริหารจัดการพลังงานให้มี

ประสทิธภิาพ เพือ่ไม่ให้ซ�า้เตมิและกระทบต่อการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

ความท้าทายหลังจากนี้ จะต้องติดตามราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่เร่งตัวขึ้นอย่าง

มาก อันเนื่องจาก 1) เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่าง

ต่อเนื่อง 2) อุปทานตึงตัว และ 3) การลดก�าลัง

การผลิตเชื้อเพลิงฟอสซิล เพ่ือเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่นโยบายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ (Net zero emissions) ส่งผลท�าให้

ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่าง

ก้าวกระโดด รวมถงึท�าให้อตัราเงนิเฟ้อผูบ้รโิภค 

(CPI) ท่ัวโลกปรับตัวสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็น

ผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ

ยาวทั่วโลกปรับตัวขึ้นตามอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็น

อีกหนึ่งประเด็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) 

อาจตดัสนิใจลดการผ่อนคลายนโยบายทางการ

เงินเร็วกว่าท่ีประเมินไว้ ส่งผลให้ตลาดการเงิน

ทั่วโลกรวมถึงค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนไป

ในทิศทางอ่อนค่าได้ในระยะต่อไป

กกร.เบื้องต้นประเมินสถานการณ์น�้าท่วม 

จะกระทบเศรษฐกิจประมาณ 1.5 หมื่นลบ. หรือราว 0.1% ของจีดีพี
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ที่ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจ

ไทยปี 2564 ดีขึ้นมาอยู่ในกรอบ 0.0 % ถึง 

1.0% แต่ยงัต้องตดิตามสถานการณ์น�า้ท่วมและ

ตวัเลขการติดเช้ือหลงัผ่อนคลายมาตรการลอ็ก

ดาวน์ไปอีกระยะ ส่วนการส่งออก กกร. คาดว่า

จะขยายตัว 12.0% ถึง 14.0% จากเศรษฐกิจ

โลกที่ฟื้นตัวดี ภายใต้เงื่อนไขค่าระวางเรือที่ไม่

สงูจนเกนิไป สามารถควบคมุการระบาดในกลุม่

แรงงานภาคอุตสาหกรรมได้ และการฉีดวัคซีน

ให้แรงงานได้ทั่วถึง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะ

อยู่ในกรอบ 1.0% ถึง 1.2%

ทั้งนี้ กกร. ได้มีประเด็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเติม ดังนี้

1. ความคืบหน้า CPTPP ของประเทศไทย

กกร.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการด�าเนินการเกี่ยวกับ

การเข้าร่วมการเจรจา CPTPP โดยทาง กกร. 

จะท�าหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณชิย์ เพือ่น�าเสนอผลการศกึษาของ

ภาคเอกชน และเร่งรัดการพิจารณา เนื่องจาก 

ปัจจุบันทางจีน สหราชอาณาจักร และไต้หวัน 

ได้มีเจตจ�านงเข้าร่วมเจรจากับ CPTPP อย่าง

ชัดเจนแล้ว และหากไทยยังล่าช้าไปกว่านี้ อาจ

ท�าให้ต้องเจรจาตามเง่ือนไขของประเทศท้ัง 3 

เพิ่มเติม จากเดิมที่จะต้องเจรจากับ 11 ประเทศ

ที่เป็นสมาชิก CPTPP ในปัจจุบัน และท�าให้ไทย

เสียโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับประเทศ

เพ่ือนบ้านอย่าง เวียดนาม มาเลเซีย และ

สิงคโปร์ ซึ่งก่อนหน้านี้ กกร. ได้เคยท�าหนังสือ

ถึงประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ (กนศ.) ถึงจุดยืนของภาค

เอกชนและผลการศึกษาของภาคเอกชน เพื่อ

เป็นข้อมูลในการพิจารณาของภาครัฐไปแล้ว

กกร. จะขอให้กระทรวงการต่างประเทศ โดยคณะ

กรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศจัด

ประชมุเสวนาเพือ่ท�าความเข้าใจร่วมกันระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดย

เร็ว รวมถึงน�าเสนอผลการศึกษาของภาค

เอกชน เพือ่สร้างความเข้าใจในภาพรวมของการ

เข้าร่วมเจรจา CPTPP ของไทย ต่อไป

2. แนวทางการแก้ไข พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

กกร. ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่า ควรเสนอแนวทาง

ให้รัฐบาลด�าเนินการแต่งตั้งให้มีตัวแทนภาค

เอกชน (กกร.) ร่วมในกรรมการคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบคุคล และคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ ๆ  รวม

ถงึพจิารณาเลือ่นการบงัคบัใช้มาตราทีเ่กีย่วกบั

บทลงโทษ (หมวดที่ 6 และหมวดที่ 7) ออกไป

เป็นเวลาอีก 3 ปี และพิจารณาแก้ไขกฎหมาย

เพื่อให้เหมาะสมและไม่อุปสรรค

3. ผลักดันและสนับสนุนการผลิตและบริโภค

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย

ภาคเอกชนจะขอให้กรมบัญชีกลางและหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้อง ออกระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้

เป็นภาคบังคับ และผลักดันให้บัญชีสินค้าที่ได้

รับการรับรองฉลากอีโค่พลัส อยู่ในบัญชีราย

ชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ของกรมควบคุมมลพิษ เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการ

ส่งเสริมหรือสนับสนุน พร้อมท้ัง ส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตและจัดซื้อจัด

จ้างสินค้าท่ีได้รับการรับรองอีโค่พลัส และ

สนบัสนนุให้ภาคเอกชนท่ีผลิตและจดัซือ้จดัจ้าง

สินค้าและบรกิารท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ได้รบั

การลดหย่อนภาษี 2 เท่า

กกร.เบื้องต้นประเมินสถานการณ์น�้าท่วม 

จะกระทบเศรษฐกิจประมาณ 1.5 หมื่นลบ. หรือราว 0.1% ของจีดีพี
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กลุ่มทิสโก้แจ้งผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส 

3/2564 มีก�าไรสุทธิ 1,560 ล้านบาท ชะลอ

ตัวลง 6.3% จากไตรมาสก่อนหน้า เน่ืองจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และ

มาตรการล็อกดาวน์ ด้านระดับเงินส�ารองผล

ขาดทุนด้านเครดิตยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ระดับ 

196.5% พร้อมเดินหน้าช่วยเหลอืลกูค้าก้าวผ่าน

วิกฤตไปด้วยกัน 

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ ่มทิสโก้ (Mr. 

Sakchai Peechapat, Group Chief Executive) 

เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 3/2564 กลุ่มทิสโก้มี

ก�าไรสุทธิ 1,560 ล้านบาท ลดลง 6.3% จาก

ไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุจากการแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ของโควดิ-19 และมาตรการปิดเมือง 

(Lockdown) ที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ธุรกิจชะลอ

ตัวลง แต่การตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลง จากความสามารถใน

การควบคมุคณุภาพสนิทรพัย์ได้อย่างด ีในขณะ

ที่สถานการณ์การระบาดเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้น

ในช่วงปลายเดือนกันยายน และการผ่อนคลาย

การลอ็กดาวน์ ทัง้นี ้ระดบัเงินส�ารองต่อหน้ีทีไ่ม่

ก่อให้เกิดรายได้ (Loan Loss Coverage Ratio) 

ยังคงแข็งแกร่งที่ 196.5%  

ในไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทยังคงเดินหน้าให้

ความช่วยเหลือลกูค้าทีไ่ด้รับผลกระทบจากการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจและมาตรการปิดเมือง

อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการแก้หน้ีให้ตรงจุด

และย่ังยืน เพ่ิมเติมจากการช่วยเหลือเป็นการ

ทั่วไป โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อและจ�าน�า

ทะเบียนรถยนต์ โดยเปิดโครงการพิเศษ "คืนรถ

จบหนี้" ส�าหรับลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบรุนแรง

และไม่สามารถกลบัมาช�าระหนีไ้ด้ โดยตลอดท้ัง

โครงการมผีูส้นใจเข้าร่วมท้ังสิน้กว่า 3,000 ราย 

ขณะเดียวกัน ยังเปิดตัวโครงการคุ้มคาร์ "ขาย

รถปิดหนี"้ เพือ่ช่วยเหลือลกูค้าในกลุ่มท่ีมคีวาม

จ�าเป็นต้องขายรถหรือต้องการส่งต่อรถให้กับ

เจ้าของใหม่ สามารถน�ารถยนตม์าประกาศขาย

ผ่านเว็บไซต์ TaladRod.com โดยเปิดให้ลูกค้า

ที่สนใจลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 

2564 

"หากมองไปในระยะข้างหน้า แม้จะเหน็สญัญาณ

บวกของสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ใน

ประเทศที่เริ่มดีขึ้นจากการเข้าถึงวัคซีนที่มาก

ขึ้น และการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติโดยไม่ต้องกักตัวในเดือนพฤศจิกายน แต่

บริษัทจะยังคงให้ความส�าคัญกับนโยบายการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและเน้น

การเติบโตอย่าง "มั่นคงและยั่งยืน" นั่นหมาย

ถึงความทุ่มเทในการให้บริการ ความพอดีใน

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการ

ความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ความ

ช่วยเหลือลูกค้าอย่างตรงกลุ่มและแก้ปัญหา

ได้แบบเบ็ดเสร็จ ควบคู่กับการแสวงหาโอกาส

การเติบโตใหม่ในกลุ่มที่เป็น Growth Engine 

อาทิ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี (TISCO 

Advisory) การสนับสนุนเงินให้สินเชื่อรถยนต์

ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เพื่อตอบสนอง

แนวคิด Green Economy ของทางภาครัฐ 

การขยายการเติบโตของสินเชื่อจ�าน�าทะเบียน

รถยนต์และรถบรรทุกเพื่อเงินทุนหมุนเวียน

ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อม และการพัฒนา

ธุรกิจ Freedom Platform เพื่อช่วยลูกค้ากลุ่ม

พนักงานรายได้ประจ�าในการวางแผนทางการ

เงินและแก้ไขหนี้ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่

ลูกค้าจะได้รบัเป็นตวัตัง้ รวมถงึการเข้าถงึลกูค้า

กลุ่มใหม่ๆ ได้มากขึ้น" นายศักดิ์ชัย กล่าว 

กลุ่มทิสโก้แจ้งผลประกอบการ ไตรมาส 3/2564 

ก�าไรสุทธิ 1,560 ล้านบาท 
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สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาส 3/2564 และรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มทิสโก้ส�าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,560 ล้านบาท ลดลง 6.3% 

จากไตรมาสก่อนหน้า สาเหตุมาจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและมาตรการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อ ส่งผลให้ธุรกิจหลักของกลุ่มทิสโก้ชะลอตัวลง 

โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 1.8% ตามการปล่อยสินเชื่อที่ชะลอตัว รายได้ค่าธรรมเนียมอ่อนตัวลง 9.9% จากธุรกิจนายหน้าประกันภัยและธุรกิจ

จัดการกองทุนที่อ่อนตัวลง ประกอบกับการรับรู้ผลขาดทุนบางส่วนจากมูลค่าเงินลงทุนที่ผันผวนตามสภาวะตลาดทุนทั่วโลก อย่างไรก็ดี ผลขาดทุน

ด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Expected Credit Loss – ECL) ปรบัตวัลดลงมาอยู่ท่ี 0.5% ของยอดสินเชือ่เฉลีย่ เนือ่งจากการบรหิารจดัการคณุภาพ

สินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสถานการณ์ที่เริ่มคลี่คลายในช่วงท้ายของไตรมาส ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) อยู่ที่ 16.2% 

ส�าหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ก�าไรสุทธิมีจ�านวน 4,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผล

มาจากรายได้ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจตลาดทุนที่เติบโต และการรับรู้ก�าไรจากเงินลงทุน โดยรายได้ค่าธรรมเนียมเติบโต 5.8% เป็นผลมาจากปริมาณ

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และการออกกองทุนใหม่ที่ตอบรับความต้องการของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ยังคงอ่อน

ตัว โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง 10.1% จากสินเชื่อที่ชะลอตัว และรายได้ค่าธรรมเนียมที่ยังอ่อนตัวลงจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยเป็นหลัก บริษัท

มีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE) งวด 9 เดือนแรกอยู่ที่ 16.9% 

ส�าหรับเงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มทิสโก้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีจ�านวน 204,408 ล้านบาท ลดลง 9.1% จากสิ้นปีก่อนหน้า โดยบริษัทยังคง

ด�าเนนินโยบายการปล่อยสนิเชือ่อย่างระมดัระวงัท่ามกลางการระบาดระลอกใหม่ ในขณะท่ีหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPLs) เพิม่ข้ึนมาอยูท่ี ่3.0% ซึง่อยู่

ในระดับที่ดกีว่าความคาดหมาย และมีผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ลดลงเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกนัของปกี่อนหน้า ตามคุณภาพสินทรพัย์

ที่สามารถควบคุมได้ดี ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีระดับเงินส�ารองหนี้สูญต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Loan Loss Coverage Ratio) อยู่ในระดับสูงที่ 196.5% 

ธนาคารทิสโก้ยังคงรักษาระดับฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง โดยมีประมาณการอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 24.7% สูงกว่า

อัตราเงินกองทุนขั้นต�่า 11.0% ที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และมีอัตราเงินกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ 19.7% และ 

5.0% ตามล�าดับ 

กลุ่มทิสโก้แจ้งผลประกอบการ ไตรมาส 3/2564 

ก�าไรสุทธิ 1,560 ล้านบาท 
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
PIMO มอบเครื่องมือทางการแพทย์ 

รพ.ห้วยพลู ยกระดับการรักษา

STGT คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2564 

กลุ่มสถานประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ 

ประเภท Best of The Best  

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษา
ให้แก่สมาคมเด็กและเยาวชนเพ่ือสันติภาพ

ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)

บล.ทรีนีตี้ 
มอบอุปกรณ์การแพทย์ 

ให้ รพ.ภูมิพลฯ 
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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