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ROJNA ลงทุนใน เฮิร์บ เทรเชอร์ รุกอุตสาหกรรมกัญชงครบวงจร เดินหน้าผลัก
ดันธุรกิจกัญชงครบวงจร ตั้งแต่เพาะสายพันธุ์ ปลูกสกัดไปจนถึงจ�าหน่าย และ
ผลิตสารสกัด CBD ปีละ 9 ตัน จากการปลูกใน 300 โรงเรือนอัจฉริยะ บนพื้นที่ 
100 ไร่ เฟสแรกลงทุน 250 ล้านบาท ก่อสร้างโรงงานสกัด CBD และขยายก�าลัง
การผลิตรองรับขยาย คาดทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชง ตั้งแต่ปี 2565 ปีละ 
1,000 ล้านบาท

นายภาคิณ ปุณณเกษมกิจ ผู้จัดการท่ัวไป บริษัท สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงทุน
กบับริษทั เฮร์ิบ เทรเชอร์ จ�ากดั ด้วยการเข้าซ้ือเงนิลงทุนในหุน้สามญัเป็น จ�านวน
หุ้น 255,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 51% ในระยะแรกนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงความ
ส�าคญัและการเตบิโตของธรุกจิกญัชงแบบครบวงจรท่ีเกดิประโยชน์ในเชงิพาณชิย์
ในอนาคต โดยการลงทุนครั้งนี้ ROJNA ให้ความส�าคัญในเรื่องผลิตสายพันธุ์ การ
ปลูก สกัด จากการปลูกใน 300 โรงเรือนอัจฉริยะ บนพื้นที่ 100 ไร่ ซึ่งสามารถ
ผลติสาร CBD Isolateได้ประมาณ 9 ตนัต่อปี เพือ่ตอบสนองความการเตบิโตของ
ตลาดของสาร CBD เชงิพาณชิย์หลายด้านในอนาคต เช่น อตุสาหกรรมการแพทย์ 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารเสริม เป็นต้น โดยในระยะแรกบอร์ด
อนุมัติลงทุน 250 ล้านบาท ส�าหรับเดินหน้าก่อสร้างโรงงานสกัดสาร CBD ระยะ
ที่หนึ่งและมีแผนเพิ่มทุนระยะที่2 ในระยะเวลาอันใกล้เพื่อให้เสร็จภายในปี 2565

ทั้งนี้ ROJNA แบ่งแผนการลงทุนเป็น 2 ระยะ คือ โดยระยะแรกคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติเงินลงทุนจ�านวน 250 ล้านบาทเพื่อตอบสนองอุปสงค์ของกลุ่ม
ลูกค้าท่ีได้ส่งเอกสารแสดงความต้องการจะซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และเตรยีมการเพือ่ขยายก�าลงัการผลติและรองรับความ
ต้องการของตลาดที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกในระยะเวลา 2 ปี โดยเฮิร์บ เทรเชอร์ 
ยังเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตส่งออก และคาดการณ์ว่าการ
ร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมกัญชงแบบครบวงจรครั้งนี้ จะทยอยรับรู้รายได้จาก
ธุรกิจกัญชงตั้งแต่ปี 2565 ตั้งเป้าปีละ 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เหตุผลหลักในการตัดสินใจเข้าลงทุนในธุรกิจกัญชงครบวงจร เนื่องจากผู้
บริหาร ROJNA มวีิสยัทศัน์เลง็เหน็วา่ นอกจากธรุกจินิคมอุตสาหกรรมและธรุกิจ
ทีเ่ก่ียวเนือ่งเพ่ือตอบสนองต่อผูป้ระกอบการในนคิมอตุสาหกรรม ROJNA จ�าเป็น
ต้องมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและมูลค่าให้กับ
ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว และพิจารณาถึงธุรกิจที่มีความเป็นไปได้จริงและสามารถ
เติบโตอย่างยั่งยืน อนึ่ง เฮิร์บ เทรเชอร์ เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์
จริง ที่ส�าคัญมีผู้บริหารที่มีความสามารถ อีกทั้งยังมีนโยบายและหลักการในการ
บริหารธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น�าในตลาด

นางสาวรมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เฮิร์บ เทรเชอร์ จ�ากัด กล่าวด้วยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสรมิการปลูกกัญชงเป็นพชืเศรษฐกิจใหม่ เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในอตุสาหกรรม
ต่างๆ เป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เฮิร์บ 
เทรเซอร์ ได้เห็นความส�าคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ทดสอบสายพันธุ์กัญชงเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตั้งแต่การเพาะปลูก การ
บ�ารุงรักษา ตลอดจนเก็บเกี่ยวผลผลิต และการแปรรูปจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ ที่
ผ่านมาได้ร่วมลงนามความร่วมมอืกบั การยาสบูแห่งประเทศไทย (ยสท.) ว่าด้วย
ความร่วมมอืโครงการส่งเสริมการปลกูกัญชงเพือ่เสริมสร้างอาชีพและส่งเสรมิราย
ได้ให้แก่เกษตรกร และ สมาคมผู้บ่มผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบเชียงราย-พะเยา 
เพื่อเสริมสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ พร้อมกันนี้ 
ยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประสานมา
ยังบริษัทฯได้ รวมถึงผู้ที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและถูกต้องตามกฏหมาย 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม เคร่ืองดื่ม 
เคร่ืองส�าอาง ในประเทศท้ังฝ่ังเอเชยี และ ยุโรป ติดต่อเข้ามาเพือ่ซือ้สารสกดั CBD 
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่บริษัทฯ มีพันธมิตรที่แข็งแรง จะสามารถขยายก�าลังการ
ผลิตเพื่อรองรับความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าผลผลิตแรกจะเริ่มออก
ในช่วงปลายปีนี้ และจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ROJNA จับมือ เฮิร์บ เทรเชอร์ 

ลุยธุรกิจกัญชงครบวงจร 

ลงทุนเฟสแรก 250 ลบ. คาดรับรู้รายได้ปี 65
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บมจ.บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส หรือ BGC ประเมิน

ดีมานด์บรรจุภัณฑ์แก้วไตรมาสสุดท้ายฟื้นตัว

แข็งแกร่ง หลังรัฐบาลประกาศเตรียมเปิดประเทศใน

วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ หนุนภาพรวมเศรษฐกิจ การ

ท่องเที่ยวและบริการ บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย

กลับมาคึกคักในช่วงไฮซีซั่น ตั้งเป้าหมายผลการ

ด�าเนินงานปี 2564 เติบโตกว่าปีก่อน พร้อมปรับ

โมเดลธุรกิจสู่ Total Packaging Solutions เพิ่ม

รายได้จากพอร์ตบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมรับ

สถานการณ์โควิดที่คาดว่าจะดีขึ้นเป็นล�าดับ

นายศลิปรัตน์ วฒันเกษตร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ 
กล๊าส จ�ากัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้

ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วรายใหญ่ในไทย

และภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า หลังจากที่นายก

รัฐมนตรีได้แถลงการณ์ก�าหนดเปิดประเทศในวันที่ 1 

พฤศจิกายนนี้ โดยจะน�าร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่าง

ชาตท่ีิฉดีวคัซนีครบโดสจาก 10 ประเทศทีมี่ความเสีย่ง

ต�่า สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้โดยไม่

ต้องกักตัว และภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้จะพิจารณา

อนุญาตให้สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน

ร้านได้ ตลอดจนการเปิดสถานบันเทิงและสถานท่ีพกั

ผ่อนหย่อนใจภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เหมาะ

สม ถือเป็นปัจจัยหลักส�าคัญท่ีจะส่งผลดีต่อการฟื้น

ตัวของเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและ

บรกิาร รวมถึงการจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้รโิภคในช่วง

ไตรมาสสุดท้ายของปีที่ถือเป็นไฮซีซั่นของการเฉลิม

ฉลอง ซึ่งจะส่งผลดีต่อความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์

ต่าง ๆ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์แก้วซึ่งเป็นพอร์ตสินค้า

หลักของบรษิทัฯ ทีม่แีนวโน้มขยายตวัอย่างแขง็แกร่ง

“เรามองว่า หลงัจากนีก้ารจดักจิกรรมทางเศรษฐกิจ

ต่าง ๆ  และความเชือ่มัน่ของประชาชนน่าจะทยอยฟ้ืน

ตัวดีขึ้น และหากมีการอนุญาตให้สามารถดื่มเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านและเปิดสถานบันเทิงได้ 

จะส่งผลดีต่อภาพรวมตลาดบรรจุภัณฑ์แก้วในช่วง

ไตรมาสสุดท้าย หลังจากก่อนหน้านี้รัฐบาลได้ผ่อน

คลายมาตรการล็อกดาวน์ให้ประชาชนสามารถนั่ง

ทานอาหารภายในร้านได้ ส่งผลให้ประชาชนออก

มาท�ากิจกรรมใช้ชีวิตนอกบ้านเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน

บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตและวางแผนบริหารจัดการ

สินค้าคงคลังให้เพียงพอต่อการรองรับดีมานด์ที่เพิ่ม

ขึ้น ทั้งในปีนี้และช่วงปีหน้าที่คาดหวังว่าสถานการณ์

โควิดจะดีขึ้นจนสู่ภาวะปกติ” นายศิลปรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าผลการด�าเนินงานไตรมาส 4 ปี

นี้ จะมีแนวโน้มที่ดี และมีโอกาสเติบโตใกล้เคียงกับ

ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ที่มีรายได้จากการขาย 3,020 

ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 182 ล้านบาท อย่างไร

ก็ตาม หากเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 คาดว่าจะลด

ลงเนื่องจากปีนี้ได้รับผลดีเดือนธันวาคมเพียงเดือน

เดียว โดยประเมินผลการด�าเนินงานทั้งปี 2564 จะมี

ยอดขายเตบิโตจากปีก่อนเลก็น้อยจากสถานการณ์โค

วดิทีน่่าจะผ่อนคลายยิง่ขึน้ ส่วนในปี 2565 เชือ่ว่าผล

ประกอบการจะเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น

ส�าหรับปัจจัยสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตของ

บริษัทฯ นอกจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้น

ตัวจากการเตรียมเปิดประเทศ ยังมาการปรับโมเดล

ธรุกจิจากผูผ้ลติและจ�าหน่ายบรรจภุณัฑ์แก้ว สู ่Total 

Packaging Solutions เพิ่มพอร์ตสินค้าที่หลาก

หลาย เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษ, ขวด PET, ฟิล์ม

พลาสตกิ, ฝาพลาสติก, หลอดฟรฟีอร์ม เป็นต้น โดย

ล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงทุนขยายก�าลังการผลิตถุงบรรจุ

ภัณฑ์ชนิดอ่อน เพ่ือเพิ่มโอกาสต่อยอดสู่การผลิต

และจ�าหน่ายบรรจภัุณฑ์พลาสติกชนดิอ่อน (Flexible 

Packaging) รองรับการเข้าสู่ธุรกิจกลางน�้าและเพิ่ม

ความหลากหลายในการน�าเสนอสินค้า ซึง่คาดว่ากลุม่

สินค้าบรรจภุณัฑ์อืน่ จะสร้างรายได้ให้แก่บรษิทัฯ ในปี

นี้กว่า 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 10-15% 

ของรายได้จากการขายรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนก่อสร้างเตา

หลอมแก้วแห่งใหม่ในโรงงานจังหวัดราชบุรี และ

ขยายก�าลงัการผลิตในโรงงานจงัหวัดปราจนีบรีุ คาด

ว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 ซึ่งจะส่งผลให้มีก�าลังการ

ผลิตรวมทุกโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 12% จาก 3,495 ตัน

ต่อวัน เป็น 3,935 ตันต่อวัน สามารถเพิม่ยอดขายได้

อกีปีละกว่า 1,000 ล้านบาท และสนบัสนนุเป้าหมาย

ระยะยาวทีจ่ะเติบโตก้าวกระโดดด้วยเป้าหมายเพิม่ราย

ได้อีกกว่าเท่าตัว จากกว่า 11,000 ล้านบาท ในปีที่

ผ่านมา เป็น 25,000 ล้านบาท ภายในปี 2568

BGC คาดดีมานด์บรรจุภัณฑ์แก้ว Q4 

ฟื้นตัวแข็งแกร่ง หลังรัฐบาลเตรียมเปิดประเทศ

หนุนเศรษฐกิจคึกคักช่วงไฮซีซั่น
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บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ได้รับ

การคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เป็นหนึ่งใน 146 บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน 

(Thailand Sustainability Investment หรือ 

THSI) ประจ�าปี 2564 ภายใต้กลุ่มธุรกิจการเงิน 

ตอกย�้าการด�าเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อม

รบัมอืกบัความเปล่ียนแปลงและสร้างโอกาสในการ

แข่งขนัผ่านนวตักรรมทางธรุกจิ ตามหลกับรรษทัภิ

บาล ในการดแูลผูม้ส่ีวนได้เสยี ตลอดจนชมุชนและ

สังคม สู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นายโชน โสภณพนิช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา

กว่า 70 ปี ที่กรุงเทพประกันชีวิตได้มุ่งมั่นสร้าง

ความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ความ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในแต่ละช่วงระยะเวลา ถือ

เป็นความท้าท้ายในการด�าเนินธุรกิจที่ต้องปรับตัว

และพร้อมรบัมอือยูเ่สมอ โดยมุง่เน้นการเตบิโตของ

ธุรกิจตั้งแต่รากฐานที่มั่นคง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดล้อม การสนับสนุนความรู ้

ด้านการวางแผนทางการเงินให้แก่ประชาชนทุก

กลุ่ม การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถ

สร้างความมั่นคงให้ครอบครัว รวมถึงการพัฒนา

แพลตฟอร์มเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้า ตัวแทนประกัน

ชีวิต ที่ปรึกษาทางการเงินและพันธมิตรทางการ

ค้า เพื่อสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์แบบ

บรูณาการ พร้อมต่อยอดและน�าไปสูป่ระโยชน์สงูสดุ

ของทุกภาคส่วน ตลอดจนการส่งเสริมการเข้าถึง

บริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมไร้

เงินสดตามนโยบายของรัฐบาล

แม้ในปี 2564 ที่สถานการณ์โควิด-19 เข้ามามีผลก

ระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและการด�าเนินชีวิตของ

ผู้คนในวงกว้าง กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงพร้อม

รับมือกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้าในยุคนิวนอร์มอล และมุ่ง

มั่นให้ความส�าคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านสุขภาพท่ีได้รับผลกระ

ทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการมอบ

ความคุ้มครองพิเศษให้กับผู้เอาประกันภัย ตาม

มาตรการบรรเทาความเดอืดร้อน การดแูลสุขภาพ

และความปลอดภัยของพนกังานทุกระดบั นอกจาก

นีย้งัเปิดให้บรกิารพเิศษจากทมีแพทย์และพยาบาล

จากศูนย์บริการการแพทย์กรุงเทพประกันชีวิต ใน

การประสานงานและให้ค�าปรึกษาแก่ผู้เอาประกัน

ภัยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 และอยู่ในระบบ Home 

Isolation รวมทัง้การมอบชดุกกัตวั ทีป่ระกอบด้วย 

อปุกรณ์ทีจ่�าเป็นในการดแูลตัวเอง อาหารและยา ท่ี

จ�าเป็นในระหว่างการรกัษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ด้วยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการมุ่ง

พัฒนาธุรกิจจากรากฐานท่ีมั่นคง ผนวกกับการ

บริหารจัดการที่รองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อ

เนื่องและต่อยอดด้วยเทคโนโลยี กรุงเทพประกัน

ชวีติ จงึได้สร้างโอกาสในการแข่งขนัผ่านนวตักรรม

ทางธุรกิจ รวมท้ังให้ความส�าคัญกับด�าเนินธุรกิจ

ตามหลักบรรษัทภิบาล การได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน

รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�าปี 2564 นั้น ถือ

เป็นสิ่งยืนยันในการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน

ได้เสีย ตลอดจนชุมชนและสังคม ท�าให้กรุงเทพ

ประกนัชวีติพร้อมทีจ่ะพฒันาและขบัเคลือ่นองค์กร

ให้เติบโตคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

BLA ติดอันดับรายชื่อ

หุ้นย่ังยืน (THSI) ประจ�าปี 64 

สู่ความส�าเร็จทางธุรกิจประกัน 

ตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน
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นายวบิลูย์ อุตสาหจติประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร บรษิทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากดั (มหาชน) SPA เปิดเผยว่าบรษัิท สยามเวลเน

สกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเปิดให้บริการสปา -นวดเพื่อสุขภาพในโรงแรมจ�านวน 2แห่ง ดังนี้

1. ในวนัที ่1 มนีาคม 2564 บรษัิท ได้ลงนามสญัญาเข้าให้บริการสปา-นวดเพือ่สขุภาพในโรงแรมกบับรษิทั วีรนัดา บชี พทัยา จ�ากดั ซ่ึงเป็นบคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้อง

กัน เพื่อให้บริการสปา และ/หรือนวดเพื่อสุขภาพ ภายในโรงแรมวีรันดา รีสอร์ท พัทยา นาจอมเทียน-เอ็ม แกลลอรี่(Veranda Resort Pattaya Na Jomtien-

Mgallery) จังหวัดชลบุรี ภายใต้แบรนด์ “Let’s Relax” เป็นระยะเวลา 3 ปี และมีค�ามั่นอีก1คร้ังคร้ังละ3 ปีโดยสาขานี้จะเปิดให้บริการในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

2. ในวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ได้ลงนามสัญญาเข้าให้บริการสปา-นวดเพื่อสุขภาพในโรงแรมกับบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง

เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้บริการสปา และ/หรือนวดเพื่อสุขภาพ ภายในโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน�้า(Novotel Bangkok Platinum 

Pratunam Hotel)กรุงเทพมหานคร ภายใต้แบรนด์ “Let’s Relax” เป็นระยะเวลา 3 ปีโดยสามารถที่ต่อสัญญากันต่อไปได้ตามที่คู่สัญญาจะไดต้กลงกัน โดย

สาขานี้จะเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

SPA เซ็นสัญญา วีรันดา

- เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ให้บริการสปา

ในโรงแรม ระยะเวลา 3 ปี
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จากการประกาศแผนเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในวันที่ 1 พฤศจิกายน VRANDA จะได้รับผลดีจากโรงแรมที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็น

หลักอย่าง SO Bangkok และ Veranda Collection Samui - Rocky โดย SO Bangkok เป็นโรงแรมที่มีจ�านวนห้องพักมากที่สุด โดยในช่วงสถานการณ์ปกติ 

สร้างรายได้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50% ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมในเครือ VRANDA ส่วนในฝั่งของ Veranda Collection Samui เพิ่งท�าการปรับโฉมใหม่เสร็จ

เป็นที่เรียบร้อย โดยมีการออกแบบและตกแต่งในสไตล์ Modern Contemporary ที่เป็นเอกลักษณ์ของวีรันดาและเสริมความเป็นไทยเข้าไป เพื่อให้สามารถเข้า

ถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้นทั้งเอเชีย อเมริกาและยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงต�่าที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) VRANDA เผยว่า นอกจากนี้

จากโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 ซึ่งได้เริ่มเปิดให้จองแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดี และคาดว่าจะมียอดการเข้าพักสูงขึ้นในโรงแรม

ที่เชียงใหม่ พัทยา และหัวหินอย่างมีนัยส�าคัญ โดยอ้างอิงจากอัตราการเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1 และ 2 ที่ผ่านมา ซึ่ง VRANDA ได้รับ

ประโยชน์อย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว คาดว่า VRANDA จะมีอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยของโรงแรมในกลุ่มอยู่ในระดับมากกว่า 30% ในเดือนตุลาคม ส่งผล

ให้ผลด�าเนินงานจะฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2564 อย่างเห็นได้ชัด ต่อเนื่องไปถึงปี 2565

VRANDA รับข่าวดีเปิดประเทศ

เพ่ิมยอดต่างชาติโรงแรมกรุงเทพฯและสมุย 

คาดอัตราการเข้าพักโดยเฉล่ียมากกว่า 30% 

ในเดือนต.ค.
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ก.ล.ต. เตือนประชาชนและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้ระมัดระวัง

การใช้บริการกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต 

รวมถงึผู้ประกอบธรุกิจสนิทรพัย์ดจิทิลัจากต่างประเทศ เนือ่งจากจะ

ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยผู้ที่ให้บริการซื้อขาย แลก

เปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน หรือท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์

ดิจิทัลในไทย ต้องได้รับอนุญาตตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

นางสาวร่ืนวดี  สุวรรณมงคล เลขาธิการ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ธุรกิจสินทรัพย์

ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลตามพระราชก�าหนดการ

ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์

ดิจิทัลฯ) ผู้ที่ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยน รับฝาก โอน ถอนเงิน 

หรือท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย ต้องเป็นบุคคลที่

ได้รับอนญุาตตามกฎหมายดงักล่าว โดยผูท้ีฝ่่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติาม

อาจถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษ Binance* 

ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ กรณีให้

บริการทีเ่ข้าข่ายเป็นการประกอบธรุกจิสนิทรพัย์ดจิทิลัประเภทศนูย์

ซ้ือขายสนิทรพัย์ดิจทิลัโดยไม่ได้รบัใบอนญุาต อนัเป็นการฝ่าฝืนหรอื

ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 แห่ง พ.ร.ก. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลฯ

“ก.ล.ต. จึงขอเตือนประชาชนและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้

ระมดัระวงัการซือ้ขาย แลกเปลีย่นสนิทรพัย์ดจิทิลั รบัฝาก โอน ถอน

เงิน หรือท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ประกอบธุรกิจ

สนิทรพัย์ดจิทิลัทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตตาม พ.ร.ก. สนิทรพัย์ดจิทิลัฯ รวม

ถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจากต่างประเทศ เนื่องจากจะไม่

ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะ

ถูกหลอกลวง (scam) อีกด้วย” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ส�าหรับผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์

ดจิทิลัทีไ่ด้รบัใบอนญุาตได้ที ่www.sec.or.th หวัข้อ สนิทรพัย์ดจิทิลั 

หรือทางแอปพลิเคชัน “SEC Check First” และหากมีข้อสอบถาม

หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ “ศูนย์

บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ 

“ส�านักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อการ

ตรวจสอบในเชิงลึก ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการกระท�าอันเข้าข่าย

เป็นความผิดตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ อาจถูกด�าเนินคดีตาม

กฎหมาย ซึ่งมีโทษทั้งจ�าคุกและปรับ และหากเข้าข่ายการกระท�าที่

อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. มีกระบวนการในการประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการต่อไป

ก.ล.ต. เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้บริการ

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาต
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า จากสถานการณ์โค

วิดและการเข้าถึงวัคซีนที่เริ่มมีสัญญาณบวก 

จนท�าให้ภาครฐัมกีารคลายมาตรการลอ็กดาวน์

กิจกรรมต่างๆ ทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วง

ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นจังหวะที่ธุรกิจ

ต่างๆ ก็คงจะมีการออกแคมเปญท�าตลาดเพื่อ

กระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นด้วย ส่งผลให้คาดว่า 

ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกในไตรมาสสุดท้าย

ของปี 2564 มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวที่ 1.4% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัว 

1.2% โดยตัวขับเคลื่อนหลักน่าจะเป็นการใช้

จ่ายในช่วงเดือนธนัวาคมทีม่เีทศกาลปีใหม่ และ

ยังคงเป็นการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าจ�าเป็นอย่าง

อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงของใช้ส่วนตัว

• ทั้งนี้ ประมาณการข้างต้น ได้ค�านึงถึงความ

เป็นไปได้ทีภ่าครฐัจะออกมาตรการกระตุ้นก�าลงั

ซื้อเพิ่มเติมแล้วในระดับหนึ่ง ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกร

ไทยมองว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเน่ืองถึงปี 

2565 ทิศทางการฟื้นตัวของยอดขายธุรกิจค้า

ปลีกจะกลับมาแข็งแกร่งได้มากน้อยเพียงใด ที่

ส�าคัญคงจะขึ้นอยู่กับการจัดการสถานการณ์

โควิด และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติ ขณะที่ ความเปราะบางด้านก�าลังซื้อของ

ผู้บริโภคท่ามกลางค่าครองชีพที่เร่งตัว รวม

ถึงการแข่งขันที่เข้มข้น จะยังเป็นความท้าทาย

ส�าหรับผู้ประกอบการค้าปลีกต่อเนื่อง

• ค้าปลีกไตรมาสสุดท้ายปี 2564 คาดกลับมา

ฟื้นตัวเป็นบวกได้ จากสถานการณ์การระบาด

ของโควิดในประเทศที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการ

ระบาดในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ สถานการณ์

การระบาดของโควิดและการเข้าถึงวัคซีนของ

ประชาชนที่เริ่มมีสัญญาณบวก จนท�าให้ภาค

รัฐทยอยคลายมาตรการล็อกดาวน์กิจกรรม

ต่างๆ ทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ

ปี 2564 ไม่ว่าจะเป็นแผนการเปิดประเทศเพื่อ

รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้อง

กักตัว สัญญาณความเป็นไปได้ในการกลับมา

เปิดด�าเนินกิจการของบางธุรกิจ เช่น สถาน

บันเทิง สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสในการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจที่น่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดจากการ

ระบาดของโควิด-19 มาแล้ว

เมื่อประกอบกับจังหวะการเร่งออกแคมเปญส่ง

เสริมการตลาดของภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อกระตุ้น

การใช้จ่าย ส่งผลให้ในเบื้องต้น ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทยคาดว่า ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกในช่วง

ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 น่าจะมีแนวโน้ม

กลับมาฟื้นตัวที่ประมาณ 1.4% (ค�านึงถึงความ

เป็นไปได้ทีภ่าครฐัอาจออกมาตรการกระตุน้การ

ใช้จ่าย เช่น ช้อปดีมีคืน เป็นต้น ในช่วงปลายปี

ไว้แล้วระดับหนึ่ง แต่หากภาครัฐมีการปรับหรือ

เพิ่มขนาดของมาตรการ ก็อาจจะท�าให้ตัวเลข

ค้าปลีกในช่วงไตรมาสสุดท้ายขยับสูงขึ้นกว่าที่

คาด) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนท่ีหด

ตัว 1.2% ซ่ึงการคลายมาตรการล็อกดาวน์น่า

จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและบรรยากาศในการ

จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค โดยเฉพาะในช่วง

เดือนธันวาคมที่มีเทศกาลเฉลิมฉลองที่ส�าคัญ

อย่างเทศกาลปีใหม่ ซ่ึงคาดว่าบรรยากาศของ

เทศกาลปีใหม่ในปีนีน่้าจะฟ้ืนตวัดขีึน้กว่าปีท่ีแล้ว

ที่เกิดการระบาดคลัสเตอร์สมุทรสาคร

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ค้าปลีกโค้งสุดท้ายปี’ 64 
ส่งสัญญาณฟื้นตัว จากการคลายล็อกดาวน์ 

ท่ามกลางการใช้จ่ายที่ยังคงระมัดระวัง

15 www.HoonInside.com 18  October  2021



• ผู้ประกอบการค้าปลีกท่ีเน้นจ�าหน่ายสนิค้า

จ�าเป็นอย่างอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง

ของใช้ส่วนตัว เช่น E-commerce ห้างสรรพ

สินค้า (โดยเฉพาะในโซนร้านอาหารและ

เครื่องดื่ม) ซูเปอร์มาร์เก็ต รวมถึงไฮเปอร์

มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อน่าจะท�ายอดขาย

ได้ต่อเน่ืองในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดใน

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีน้ีจะมแีนวโน้มดีขึน้ 

แต่ผู้บริโภคก็ยังคงกังวลกับความปลอดภัย

และเผชิญกับก�าลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ส่ง

ผลให้ยังคงเลือกใช้จ่ายอย่างระมัดระวังโดย

เฉพาะในหมวดสินค้าที่ยังมีความจ�าเป็น

อย่างอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงของใช้

ส่วนตัว ขณะที่กลุ่มสินค้าที่ไม่จ�าเป็นอย่าง

เสื้อผ้า รองเท้า น่าจะยังคงหดตัวต่อเนื่อง

ในไตรมาสสุดท้ายของปี ส่วนกลุ่มสินค้า

เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน รวมถึง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แม้ว่ายอดขายอาจจะ

กลบัมาฟ้ืนตวัเป็นบวกเลก็น้อยในไตรมาส 4 

ปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่

ยอดขายทั้งปี 2564 น่าจะยังคงหดตัวต่อ

เนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อน

ดังนั้น ผู้ประกอบการที่เน้นจ�าหน่ายสินค้า

จ�าเป็นไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ 

ห้างสรรพสินค้า (โดยเฉพาะโซนร้านอาหาร

และเครื่องดื่ม) ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์

มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ น่าจะท�ายอด

ขายได้เพิ่มขึ้นหรือกลับมาฟื้นตัวได้เร็ว

กว่าผู้ประกอบการค้าปลีกกลุ่มห้างสรรพ

สินค้า (โซนจ�าหน่ายสินค้าไม่จ�าเป็นหรือ

สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่อง

ใช้ไฟฟ้า) ร้านค้าเฉพาะอย่าง เช่น ร้าน

จ�าหน่ายสินค้าความงาม ร้านวัสดุก่อสร้าง

และซ่อมแซมตกแต่งบ้าน (แม้ในบางพื้นที่

อาจได้แรงหนุนบ้างจากการซ่อมแซมหลัง

ผ่านอุทกภัย) ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

มองว่า ภายใต้สถานการณ์ที่ผู้บริโภคยังคง

กังวลกับรายได้และก�าลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวดี 

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มยัง

คงต้องให้ความส�าคัญกับการเร่งท�าโปรโมชั่

นการตลาดด้านราคาในช่วงเวลาดังกล่าวที่

เริ่มมีการเปิดประเทศภายหลังสถานการณ์

โควิดส่งสัญญาณดีขึ้น ควบคู่ไปกับการให้

บริการลูกค้าที่มีคุณภาพอย่างสม�่าเสมอใน

ทุกแพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของ

ผู้บริโภคและสร้างความประทับใจ นอกจาก

นี ้ผูป้ระกอบการจะต้องมกีารบรหิารจดัการ

ต้นทนุเพือ่ให้ธรุกจิยงัคงสามารถด�าเนนิการ

ต่อไปได้

นอกจากนี ้ศูนย์วิจยักสิกรไทยมองว่า ในช่วง

ที่เหลือของปีนี้ ต่อเนื่องถึงปี 2565 ธุรกิจ

ค้าปลีกยังต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายอีก

หลายประการ ท�าให้การด�าเนินธุรกิจยังคง

ยากล�าบากต่อเนือ่ง ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์

น�้าท่วมที่ครอบคลุมพื้นที่ในหลายจังหวัด 

ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสินค้าเกษตรและ

ส่งผลต่อราคาตามมา เช่น ผักสด เนื้อสัตว์ 

และการขนส่งที่อาจจะล่าช้า ราคาพลังงาน

ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งอาจจะกระทบกับ

ค่าครองชีพของผู้บริโภค ความไม่

แน่นอนของการระบาดของ

โควดิในประเทศในระยะข้างหน้า ซึง่อาจจะมี

ผลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจกลับมา

ของกลุม่นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิและการ

ใช้จ่ายของคนในประเทศ รวมถึงภาวะการ

แข่งขนัของธรุกจิทีจ่�านวนผูเ้ล่นยงัคงทยอย

เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้เล่นท่ีอยู่ใน

แพลตฟอร์มออนไลน์ (E-commerce) ขณะ

ที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีก�าลังซื้อ หรือมีศักยภาพ

ในการใช้จ่ายยังคงมีจ�านวนจ�ากัด หรือ

แม้แต่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภค หรอืเทคโนโลยใีนการท�าธรุกจิ

ค้าปลีกรูปแบบใหม่ๆ ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยน

ภาพการท�าธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบัน และ

เกิดผู้เล่นรายใหม่หรือการปรับตัวของผู้

เล่นรายเดิม ซึ่งผู้ประกอบการท่ีสามารถ

ปรับตัว หรือรับมือกับสถานการณ์และการ

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เร็ว ก็น่าจะมีความได้

เปรยีบในการแข่งขนั ดงันัน้ บทสรปุของการ

เป็นผูน้�าตลาดในธรุกจิค้าปลกีกอ็าจจะมกีาร

เปลี่ยนแปลงไปอีกในระยะข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ค้าปลีกโค้งสุดท้ายปี’ 64 
ส่งสัญญาณฟื้นตัว จากการคลายล็อกดาวน์ 

ท่ามกลางการใช้จ่ายที่ยังคงระมัดระวัง

16 www.HoonInside.com 18  October  2021



http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
SNNP 

มอบเครื่องดื่มให้บุคลากรการแพทย์

ไทยประกันชีวิต
ร่วมกับมูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ 

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
"ลงพ้ืนที่ปันน�้าใจ จ.อ่างทอง"

ชาวท่าเรือ อยุธยา 
ขอบคุณน�้าใจซีพีเอฟ 
ช่วยสู้ภัยน�้าท่วมต่อเนื่อง
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