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บมจ.โรงพยาบาลอนิเตอร์เมดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ 

หรอื IMH เร่งเดนิเกมรกุทางธรุกจิ สบช่องจ่อศกึษา

แผนการเทคโอเวอร์โรงพยาบาล 1-2 แห่ง หวัง

สยายปีกต่อยอด รพ.ประชาพัฒน์ ให้แข็งแกร่ง 

หวังปูทางน�ารพ.เข้าระดมทุนในตลาดฯปี65 ด้าน 

CEO ดร.สิทธิวัตน์ ก�ากัดวงษ์ ประกาศพร้อมรับมือ

ในการให้บริการตรวจโรคและรักษาโควิดอย่างต่อ

เนือ่ง ระบเุคสผูป่้วยสเีหลอืง-แดง ยงัคงมีการรกัษา

เพิ่มขึ้น ส่งผลเล็งเปิดศูนย์แพทย์เฉพาะทางรักษา

โรคผู้ป่วยหลังโควิด (Post-Covid) อาทิ โรคปอด

ติดเชื้อ และ โรคทางเดินหายใจ เพื่อรองรับผู้ป่วย

ดร.สิทธิวัตน์ ก�ำกัดวงษ์ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท โรงพยำบำล 
อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ IMH เปิดเผยว่า 

ล่าสุด IMH อยู่ระหว่างศึกษาแผนซื้อกิจการโรง

พยาบาลเพิ่ม (Takeover) 1-2 แห่ง ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการเพิม่รายได้ทางการแพทย์ในอนาคต พร้อม

ทั้งยังเป็นเสริมศักยภาพความแข็งแกร่งให้กับ

โรงพยาบาลประชาพัฒน์อย่างมีนัยส�าคัญ ขณะ

เดียวกัน IMH ยังมีแผนในการน�า รพ.ประชาพัฒน์

เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯในปี 2565 ด้วย

เช่นเดียวกัน

พร้อมทั้ง ยังได้กล่าวยอมรับว่า ด้วยชูจุดแข็ง

ของ IMH ในการเป็น รพ.โควิดแบบครบวงจร ที่

มีศักยภาพพร้อมรับมือในการให้บริการตรวจโรค

และรักษาโควิดในทุกๆรอบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้

ในช่วงครึ่งปีหลัง (Q3/64 – Q4/64) IMH มีแนว

โน้มผลการด�าเนินงานเติบโตต่อเนื่อง เป็นผลมา

จากปริมาณเตียงผู้ป่วยโควิด-19 (U-Rate) เต็ม 

100% จากเคสผู้ป่วยโควิดสะสมสีเหลือง-แดง ถึง

แม้ว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อปัจจุบันจะอยู่ระดับประมาณ 

10,000 คนต่อวัน ขณะเดียวกันผู้ป่วยเคสสีเหลือ-

แดง ยงัคงมสีะสมเป็นจ�านวนมาก ประกอบกบัการ

เปิดประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ อาจมีความ

เสี่ยงติดเชื้อซ�้า-เกิดระบาดรอบใหม่ได้

ทัง้น้ี จากจ�านวนผูป่้วยสะสมโควดิ-19 เคสสเีหลอืง-

แดง ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ IMH เตรียมเปิดศูนย์

แพทย์เฉพาะทางรักษาโรคผู้ป่วยหลังโควิด (Post-

Covid) เช่น โรคปอดติดเชือ้ และ โรคทางเดินหายใจ 

เป็นต้น ซึง่สามารถเกิดข้ึนได้ในกลุ่มผูป่้วยโควิด และ

กลบัมารกัษาต่อเน่ืองในรพ.นอกจากนี ้IMH วางกล

ยทุธิ ์“ต่อยอดโควดิ” ด้วยการตัง้เป้าฉดีวคัซนีโควดิ

ทุกประเภท ให้มากกว่า 1,000,000 โดส ซึ่งคาดว่า

ฐานลกูค้าการฉีดวัคซีนโควิดจะมีอย่างต่อเน่ือง จาก

ลูกค้าเดิมที่ฉีดวัคซีนในปี 2564

“IMH มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการรับมือ

ผู้ป่วยโควิดทุกระยะอยู่แล้ว ขณะที่ IMH มีรายได้

เพิม่จากการให้บรกิารตรวจสุขภาพนอกสถานที ่ขึน้

มาก เนื่องจากปรมิาณของลกูค้าองค์กรที่ต้องการ

ตรวจสุขภาพ และตรวจโควิด-19 ให้กับพนักงาน 

ทั้งแบบ ATK และ RT-PCR ต่อยอดจากฐานลูกค้า

ที่ IMH ได้ให้บริการฉีดวัคซีน sinopharm ไปแล้ว 

กว่า 300,000 โดส ” 

ด้านบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ประเมินว่า IMH จะได้รับ

อานิสงส์ จากการตรวจและรักษาโควิด รวมถึงผล

จากการควบรวมกิจการ (M&A) ส่งผลให้ก�าไรเพิ่ม

สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ จึงแนะน�าซื้อ โดยให้ราคา

เหมาะสม 19.20 บาท

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 

ประเมินทิศทางผลการด�าเนินงานIMH โดยคาด

ก�าไรไตรมาส 3/2564 ท�าสถิติสูงสุดใหม่ราว 170 

ล้านบาท และไตรมาส 4/2564 มีโอกาสเติบโต

ต่อเนื่อง เนื่องจากเคสผู้ป่วยติดเชื้อสะสมเคสสี

เหลือง-แดง ยังเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องใน

โรงพยาบาล ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่พบอาการติดเช้ือ

ที่ปอด และจ�าเป็นต้องมีการ x-ray เพื่อตรวจ

รักษาตามอาการโดยแพทย์ โดยให้ราคาเหมาะสม

ที่ 18.90 บาท

IMH จ่อศึกษา

แผนเทคโอเวอร์ รพ.1-2 แห่ง 

-พร้อมประกาศศักดา

เป็นโรงพยาบาลโควิดครบวงจร
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ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชัน ช้ีประเด็นก�าหนดเพดาน

ดอกเบี้ยเช่าซื้อ 15% ของ สคบ.อยู่ระหว่างขอความ

เห็นประชาพิจารณ์ ยังไม่ถูกบังคับใช้เป็นกฎหมาย 

ด้านผู้บริหาร ‘ธิดา แก้วบุตตา’ ย�้าชัดกระทบต่อ

ธุรกิจค่อนข้างต�่า หลังบริษัทฯปรับทัพองค์กรขนาน

ใหญ่รองรับหลากหลายธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบ

ก้าวกระโดดในอนาคต ด้าน ‘วิชิต พยุหนาวีชัย’ หวั่น

กระทบประชาชนฐานรากและภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

เป็นลูกโซ่ อาจลุกลามถึงเศรษฐกิจระดับมหภาค

ธิดำ แก้วบุตตำ ผู ้อ�ำนวยกำรฝ่ำย
กลยุทธ ์องค ์กร บริษัท ศรีสวัสด์ิ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
SAWAD เปิดเผยว่า กรณสี�านกังานคณะกรรมการ

คุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มีข้อเสนอขอความเห็น

ประชาพิจารณ์ (เฮยีริง่) เรือ่งก�าหนดเพดานดอกเบ้ีย

เช่าซื้อ 15% ต่อปี ประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจค่อนข้างต�่า เนื่องจากธุรกิจเช่าซ้ือเป็นเพียง

ส่วนหนึ่งจากหลายธุรกิจที่ SAWAD ด�าเนินการอยู่

ในปัจจุบัน ที่ผ่านมาศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่นได้ท�าการ

ปรับโครงสร้างองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ

ธุรกิจที่หลากหลาย ไม่พ่ึงพิงเพียงธุรกิจใดธุรกิจหนี่

งเพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงขององค์กร และ

ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตและสร้างผลก�าไรแบบก้าว

กระโดดในอนาคต อาทิ การจับมือร่วมกับธนาคาร

ออมสินเพ่ือรุกธุรกิจจ�าน�าทะเบียนรถ การผนึก

พันธมิตร บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) ผู้

เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ด�าเนินธุรกิจบริหาร

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL)และทรัพย์สินรอการ

ขาย (NPA) ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล ธุรกิจนายหน้า

ประกันภัย หรือแม้แต่ธุรกิจเช่าซื้อ นอกจากนี้ยังได้

พัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการเพื่อเสริมความ

แข็งแกร่งในธุรกิจจ�าน�าทะเบียนรถ จ�าน�าบ้านและ

ที่ดินที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ของ

ประเทศ จึงมีความมั่นใจว่าร่างประกาศของ สคบ 

ดังกล่าว หากเกิดขึ้นจริงก็จะกระทบต่อธุรกิจเพียง

เล็กน้อยเท่านั้น นอกจากนี้ร่างประกาศดังกล่าวยัง

เป็นเพียงการขอความเห็นประชาพิจารณ์ ยังไม่ถูก

ก�าหนดเป็นกฎหมายบังคบัใช้ ซึง่บริษทัยังคงติดตาม

เรื่องนี้ต่อไป

วชิิต พยหุนาวชียั กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ศรสีวสัดิ์ 

แคปปิตอล จ�ากัด หรือ SCAP ดูแลธุรกิจกลุ่มสินเชื่อ

เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และสนิเชือ่ส่วนบุคคล มคีวาม

เหน็สอดคล้องกบัสมาคมธรุกจิเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์

ไทย ที่มองว่าธุรกิจเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์เป็นธุรกิจที่

แบกรับความส่ียงค่อนข้างสูง ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ใน

กลุ่มฐานล่าง ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ เกษตรกร 

ลูกจ้างร้านอาหาร ลูกจ้างโรงงาน พ่อค้าหาบเร่ 

แผงลอย และไม่มีหลักฐานทางการเงินใดๆ ซึ่งถือ

เป็นลูกค้าระดับรากหญ้าของประเทศ มีรายได้น้อย

ไม่สม�่าเสมอ ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวอยู่ในลักษณะ

เดียวกันกับกลุ่มนาโนไฟแนนซ์หรือ พิโคไฟแนนซ์ 

ซึ่งก�ากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวง

การคลัง โดยมีเพดานดอกเบี้ยอยู่ที่ 33-36% และ

โครงสร้างธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในปัจจุบัน มี

อัตราดอกเบ้ียเฉลี่ยท่ี 32-35% และต้นทุนด�าเนิน

งานเฉลีย่ 27% จงึมองว่าควรก�าหนดเพดานดอกเบ้ีย

อยู่ที่อัตราเดียวกับนาโนไฟแนนซ์ หรือ พิโคไฟแนนซ์ 

เนื่องจากสถิติพบว่ากลุ่มลูกค้าผิดนัดช�าระสูงกว่าสิน

เชือ่รายย่อยอืน่ๆ และการอนมุตัสินิเช่ือประเมนิความ

เสีย่งได้ยาก เพราะลกูค้ามแีค่บตัรประชาชนใบเดยีวใน

การขออนมุติัสินเชือ่ออกรถจกัรยานยนต์ การก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจและความ

เสีย่งของกลุม่ลกูค้านีจ้ะท�าให้ผูป้ระกอบการสามารถ

ให้สินเชื่อลูกค้าในกลุ่มนี้ได้ต่อไป การก�าหนดอัตรา

ดอกเบี้ยที่ต�่ามากจนเกินไปจะบีบให้ผู้ประกอบการ

อนมุติัสินเชือ่ได้ยากข้ึน หรือต้องมกีารเรยีกเงนิดาวน์

ที่สูง หรือต้องใช้เงินก้อนในการออกรถจักรยานยนต์ 

จะเป็นการผลักให้ลูกค้ากลุ่มนี้เข้าสู่วังวนของเงินกู้

นอกระบบอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ เพราะรถจกัรยานยนต์

ถอืเป็นส่ิงทีม่คีวามจ�าเป็นข้ันพืน้ฐานต่อการด�ารงชีวติ

อย่างปกติสุขของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

เนื่องจากการเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะของ

ภาครัฐยังไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในส่วน

ภูมิภาค หรือแม้แต่ประชาชนในเมืองใหญ่

“หากมองในเศรษฐกจิมหภาค ร่างประกาศนีจ้ะมผีลก

ระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์ และ

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศอย่างมาก 

เพราะเมื่อประชาชนไม่สามารถซื้อรถจักรยานยนต์ได้ 

โรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ 

ประชาชนท่ีเป็นพนักงาน ลูกจ้างในวัฎจักรการผลิต

รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ของประเทศก็จะได้รับ

ผลกระทบตามไปด้วย” วิชิต กล่าวทิ้งท้าย

SAWAD ยันประกาศคุมดอกเบี้ยเช่าซื้อ สคบ. 

กระทบธุรกิจต�่า ย�้าอยู่ระหว่างเฮียร่ิง

ยังไม่ชัดเจน ลุยปรับทัพองค์กร 

ผนึกพันธมิตร เพ่ือเติบโตก้าวกระโดด
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บี จิสติกส์ เตรียมจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ปี 65 เสนอ

บอร์ด เผย Master Plan โฟกัสการเติบโตยั่งยืน เน้น

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนขนส่ง หวัง

เพิ่มขีดความสามารถในการท�าก�าไร ปูพรมขยาย

ฐานลูกค้าใหม่ รุกเพ่ิมกลุ่มอีคอมเมิร์ซ นอกเหนือ

จากความร่วมมือกับลาซาด้า ในการให้บริการขนส่ง

สินค้าในกรุงเทพ-ปริมณฑลมั่นใจโค้งสุดท้ายของปีนี้ 

ยังเติบโตตามเป้าหมาย ตั้งเป้าล้างขาดทุนสะสม 84 

ล้านบาทภายใน 1-2 ปี

ดร.ปัญญำ บุญญำภิวัฒน์ ประธำน
กรรมกำรบริหำรบริษัท บี จิสติกส์ 
จ�ำกัด(มหำชน) หรือ B เปิดเผยว่า บริษัทอยู่

ระหว่างการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ (Master Plan) 

ของปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะเสนอบอร์ดภายในเดือนนี้ 

แผนหลักของบริษัทจะให้ความส�าคัญกับธุรกิจหลัก

คือการให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเป้าหมาย

ส�าคัญก็คือการเติบโตท่ีย่ังยืน รวมท้ังบริหารจัดการ

ขนส่งและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพ่ิม

ขดีความสามารถในการท�าก�าไร ท้ังนีจ้ะมกีารต่อยอด

ธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์เข้า

มาเสรมิ เพ่ือช่วยเพ่ิมมลูค่าเพิม่ทางธรุกจิให้กบับรษิทั

ดร.ปัญญา กล่าวต่อว่า ธุรกิจหลักของ B คือการ

ให้บริการขนส่งครบวงจร ก็ยังถือเป็นหัวใจส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนธุรกิจมีสัดส่วนรายได้ประมาณ 80 

% ของรายได้รวม และที่เหลือจะเป็นรายได้จากการ

ลงทุนอื่น ๆ เพื่อที่จะสร้างรายได้ประจ�า (Recurring 

Income) เข้ามาเสริม ถือเป็นการกระจายรายได้ให้

กบับริษัท และช่วยลดความเส่ียงจากความไม่แน่นอน

ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเน้นการลงทุนใน

กลุ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

ส�าหรบัภาพรวมธรุกจิให้บรกิารขนส่ง บรษิทัมจี�านวน

รถหัวลากอยู่ที่ 37 คัน นอกจากนี้จะมีการใช้บริการ

ซับคอนแทรคที่เป็นพันธมิตรของบริษัทอีกประมาณ 

100 คัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ รถหัวลากได้

เพียงพอ ปัจจบุนับรษิทัได้มกีารขยายฐานลกูค้าไปใน

หลายกลุม่อตุสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุม่ลกูค้าทีอ่ยู่

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

เพราะเป็นกลุ่มลุกค้าที่มีความต้องการใช้บริการขน

ส่งและโลจิสติกส์เป็นจ�านวนมาก

นอกจากนี้บริษัทเตรียมที่จะขยายเพิ่มกลุ่มลูกค้า

อีคอมเมิร์ซ นอกเหนือจากความร่วมมือกับทาง

ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จ�ากัด ในการให้บริการขนส่ง

สินค้าในกรุงเทพ-ปริมณฑล เนื่องจากมองว่ากลุ่ม

อีคอมเมิร์ซเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง และมี

ความต้องการใช้บริการขนส่งสูง

ส�าหรับภาพรวมการลงทุนในกลุ่มสาธารณูปโภค 

ปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากธุรกิจพลังงานทดแทนใน

เชงิพาณชิย์ (COD) ไปแล้ว 2 โครงการคือ โครงการโซ

ลาร์ฟาร์ม SPP ภายใต้บริษัทย่อยสยาม โซลาร์ ที่อยู่

ในชัยภูมิ ก�าลังการผลิต 27 เมกะวัตต์ โดยได้ COD ไป

แล้วตัง้แต่ปี 56 และโครงการโซลาร์ฟาร์ม ในประเทศ

เวยีดนาม ท่ีบรษิทัเข้าไปร่วมลงทนุ ก�าลงัการผลติ 29 

เมกะวตัต์ ซึง่ได้ COD ไปแล้วเมือ่ปี 63 ทีผ่่านมา โดยที่

ทั้ง 2 โครงการถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เสริมเข้า

มาให้กบับรษิทัได้อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนีก้ไ็ด้ลงทนุ

ในธุรกิจผลิตน�้าดิบ โดยเข้าไปถือหุ้น 51% ในบริษัท 

เทพฤทธา จ�ากัด

ส่วนแนวโน้มผลการด�าเนนิงานในช่วงโค้งสดุท้ายของ

ปีนี้ บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลัง

จากที่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย รัฐบาล

ทยอยปลดล็อกดาวน์ รวมทั้งเตรียมเปิดประเทศใน

วันที่ 1 พ.ย นี้ จะส่งผลให้ภาพรวมของธุรกิจขนส่ง

และโลจิสติกส์สดใสมากขึ้น รวมทั้งจะมีการรับรู้ราย

ได้ในส่วนของธรุกจิผลติน�า้ดบิเพิม่ขึน้ จากฤดฝูนในปี

นี้ได้เติมน�้าเข้าบ่ออีกเป็นจ�านวนมาก ท�าให้มีปริมาณ

น�้าดิบเพื่อส่งจ�าหน่ายมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผล

การด�าเนินงานของบริษัทในปีนี้รายได้เติบโตตามเป้า

หมายที่ 10-15%

“แผนยทุธศาสตร์ปี 65 จะช่วยขบัเคล่ือนให้ B มคีวาม

แข็งแกร่งมากข้ึน เพราะปัจจุบันสถานะของบริษัทมี

ความพร้อมในการขยายธรุกิจเตม็ที ่ฐานะการเงนิก็มี

ความแข็งแกร่ง สัดส่วนหน้าสินต่อทุนเหลือแค่ 0.18 

เท่า ตอนนี้บริษัทแทบไม่มีเงินกู้ยืม ภาวะดอกเบี้ยก็

น้อย ท�าให้บรษิทัมคีวามคล่องตวัในการปรบักลยุทธ์

การด�าเนินธุรกิจ ขณะที่ผลประกอบการครึ่งปีแรก 

มีก�าไรสุทธิกว่า 98 ล้านบาท เติบโตกว่า 688% ได้

สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทและก็มีแนวโน้ม

เติบโตต่อเนื่อง บริษัทตั้งเป้าหมายภายใน 1-2 ปี 

บริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมที่อยู่ราว 84 ล้าน

บาท ได้ทั้งหมด” ดร. ปัญญากล่าว

B เตรียมคลอดแผนยุทธศาสตร์ปี65 

โฟกัสเติบโตย่ังยืน-เน้นบริหารจัดการต้นทุนขนส่ง, 

ต้ังเป้าล้างขาดทุนสะสม 84 ล้านบาทภายใน 1-2 ปี
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ABPO เครือ บมจ.ทีวี ไดเร็ค แตกธุรกิจขนส่งพัสดุ

น้องใหม่แบรนด์ ‘Xpresso’ โมบายแอปพลิเคชันและ

จุดบริการ 58 สาขาทั่วประเทศ ด้วยบริการรับพัสดุ

ถึงหน้าบ้านและส่งถึงปลายทาง (Door to Door) ชู

ฟีเจอร์ที่ผู้ส่งสินค้าสามารถแจ้งล่วงหน้าให้เข้ารับ

สินค้า ราคาเริ่มต้นที่ 25บาท เฟสแรกเปิดให้บริการ

พ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล จ่อร่วมทุนสตาร์ทอัพ

สญัชาตไิทย ผูใ้ห้บรกิารจองขนส่งพสัดคุรบวงจรผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ เสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการ

ระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) แบบ

ครบวงจร ตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็น Top 10

นำยธีระพงษ์ ลิมป์ประเสริฐ หัวหน้ำ
สำยงำน Fulfillment และบริหำร
ค้ำปลีก บริษัท เอบีพีโอ จ�ำกัด ในเครือ
บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TVD) ผู้ด�าเนินธุรกิจให้

บริการจัดส่งสินค้าครบวงจร เปิดเผยว่า หลังจากบ

ริษัทฯ ได้เสริมทีมพนักงานที่มีประสบการณ์จากกลุ่ม

บริษัท อัลฟ่าเพอร์เฟอร์มานซ์ (Alpha) ผู้ให้บริการ

จัดส่งพัสดุด่วน เพื่อร่วมเสริมศักยภาพการให้บริการ

ระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ (Fulfillment) ที่ให้

บริการจัดเก็บ แพ็กและจัดส่งแบบครบวงจร ล่าสุด

ได้ขยายธรุกจิให้บรกิารรบั-ส่งพัสดท่ัุวประเทศภายใต้

แบรนด์ ‘Xpresso’ เน้นบรกิารทีร่วดเรว็ ทนัใจ เข้ารบั

พสัดถึุงหน้าบ้าน (Door to Door) และจดัส่งถงึปลาย

ทาง อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม โดยให้บริการ

ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Xpresso แก่ผู้ค้าออนไลน์ 

เอสเอ็มอี และลูกค้าทั่วไป ในรูปแบบ Next Day หรือ

บริการจัดส่งถึงมือลูกค้าในวันถัดไป

ส�าหรับบริการรับ-ส่งพัสดุ ‘Xpresso’ ผ่านโมบาย

แอปพลิเคชัน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 - 

22.00 น. โดยมีบริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านและ

ส่งถึงปลายทาง เริ่มต้นชิ้นละ 25 - 35บาท จุดเด่น

อยู่ที่ฟีเจอร์การให้บริการที่อ�านวยความสะดวก โดย

ผู้ส่งสินค้าสามารถแจ้งล่วงหน้าให้เข้ารับของ 5 ช่วง

เวลา (นัดหมายล่วงหน้า 3 ชัว่โมง) โดยทีเ่ขา้รบัพสัดุ

ช่วงเวลาสุดท้าย 20.00 – 22.00 น. นอกจากนี้ยัง

มีฟีเจอร์ APP Shop ส�าหรับร้านค้าออนไลน์หรือผู้

ประกอบการ และระบบติดตามพสัดทุีจ่ะแสดงสถานะ

ของพัสดุพร้อมกับต�าแหน่งปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในช ่วงแรกบริษัทฯ เป ิดให ้บริการในพื้นที่

กรุงเทพและปริมณฑล และเตรียมขยายการให้

บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยการเปิด AT SHOP 

Application ในรูปแบบร้านค้า ที่ให้บริการ 58 สาขา 

ครอบคลมุ 50 จงัหวดั พร้อมกบัเตรยีมเปิดให้บรกิาร

ในรูปแบบ Xpresso Same Day บริการส่งพัสดุถึง

ปลายทางภายในวันเดียวหรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง ขณะ

เดียวกันก�าลังเจรจาร่วมทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพ

สญัชาตไิทย ผูใ้ห้บรกิารจองขนส่งพสัดคุรบวงจรผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

แก่ธุรกิจให้บริการระบบจัดการคลังสินค้าออนไลน์ให้

ครบวงจรครบวงจรยิ่งขึ้น

“เราเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจให้บริการ

ขนส่งพัสดุ ท่ีมีอัตราการเติบโตสอดคล้องกับภาพ

รวมธุรกิจ อีคอมเมิร์ซในประเทศไทย โดยมีอัตราการ

เติบโตก้าวกระโดดต่อเนื่องตลอดช่วง 3 ปี นับตั้งแต่

ปี 2562 ที่มีมูลค่าตลาด 163,000 ล้านบาท และ

ปี 2563 มีอัตราการเติบโตกว่า 80% หรือมีมูลค่า 

294,000 ล้านบาท และปี 2564 คาดการณ์ว่าตลาด

จะมีมูลค่าทะลุ 400,000 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 

50% ซึง่การผนกึก�าลงัความแขง็แกร่งจากสตาร์ทอพั

วงการขนส่งพสัดจุะผลกัดนัให้ ‘Xpresso’ สามารถให้

บรกิารทีร่วดเรว็ภายใต้ราคาท่ีเข้าถงึได้ง่าย และเรายัง

มีบริการส่งของขนาดใหญ่พร้อมบริการประกอบอีก

ด้วย โดยวางเป้าหมายจะก้าวขึ้นเป็น Top 10 ของผู้

ให้บริการขนส่งพัสดุในประเทศไทย”

ส�าหรบัเป้าหมายของธรุกจิให้บรกิารระบบจดัการคลงั

สินค้าออนไลน์ บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 จะมีรายได้ 

600 ล้านบาท โดยมาจากรายได้บริการขนส่งพัสดุ 

Xpresso ประมาณ 200 ล้านบาท โดยตัง้เป้าหมายที่ 

30,000 ชิน้ต่อวนั จากการขยายให้บริการทัว่ประเทศ 

ส่วนอีก 400 ล้านบาท จะมาจากรายได้จากธุรกิจให้

บริการขนส่งสินค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ของทีวี 

ไดเร็ค และบริการคลังสินค้า Fulfillment ผู้สนใจใช้

บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Xpresso 

ได้แล้วต้ังแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป พร้อมโปรโมช่ัน

เมื่อส่งพัสดุภายในเดือนตุลาคม 2564 ราคาเริ่มต้น

ที่ 25 บาท

TVD สยายปีกรุกธุรกิจขนส่งพัสดุ 

Xpresso บนแอปพลิเคชัน

และจุดบริการ 58 สาขา 
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'บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์' หรือ TFM ผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายอาหารสตัว์น�า้และสตัว์เศรษฐกิจอย่างครบ

วงจร ประกาศราคาขายหุ้น IPO ที่ 13.50 บาท

ต่อหุ้น เตรียมพร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่ 

19 – 21 ต.ค. 2564 เดินหน้าน�าหุ้นเข้าซื้อขายวัน

แรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใน

เดือน ต.ค. ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "TFM" มุ่งมั่น

รักษาความเป็นผู้น�าในธุรกิจอาหารสัตว์น�้า เดิน

หน้าเข้าลงทนุในธรุกจิอาหารสตัว์น�า้ในต่างประเทศ 

เพื่อสร้างรากฐานการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหาร

สัตว์น�้าในภูมิภาคเอเชียผ่านบริษัทย่อยในประเทศ

อินโดนีเซียและปากีสถาน รวมถึงการท�าสัญญา

ความร่วมมอืกบัพันธมติรผู้ผลติอาหารสตัว์น�า้ราย

ใหญ่ในประเทศอินเดียมาตั้งแต่ในปี 2546 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ TFM ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัท

หลักทรัพย์อีก 3 ราย เป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายหุ้น 

IPO ของ TFM ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ 

กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทย

พาณิชย์ จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซ

รัส จ�ากัด (มหาชน)  

นำยบรรลือศักร โสรัจจกิจ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
ฟีดมิลล์ จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทฯ) 
หรือ TFM ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า

และสัตว์เศรษฐกิจแบบครบวงจร เปิดเผยว่า นับ

เป็นอีกก้าวความส�าเร็จและความภาคภูมิใจในการ

น�าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งการเข้าระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับโอกาส

ทางธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจของ TFM ไม่ได้จ�ากัดอยู่

เฉพาะตลาดในประเทศไทยเท่าน้ัน บริษัทฯ ยังได้

มีการขยายธุรกิจไปยังประเทศที่อุตสาหกรรมสัตว์

น�า้มศีกัยภาพในการเตบิโตสงู ผ่าน Model ธรุกจิที่

เหมาะสมกบัแต่ละประเทศ เช่น (1) การส่งออก เช่น 

ศรลีงักา มาเลเซยี บงัคลาเทศ และพม่า เป็นต้น (2) 

การเข้าท�าสัญญาความร่วมมอืกบั AVANTI ซึง่เป็น

ผู้น�าการผลิตอาหารสัตว์น�้าในประเทศอินเดีย โดย

การใช้ชื่อทางการค้าและสูตรการผลิตของ TFM ใน

การขายสินค้าในประเทศอินเดีย และ (3) การเข้า

ร่วมลงทนุกบัพันธมติร จดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศ

อนิโดนเีซยีและปากสีถาน ซึง่จะเป็นอกีหนึง่ปัจจยัที่

สนบัสนนุการเตบิโตของรายได้และก�าไรของบริษทัฯ 

ในช่วง 3 – 5 ปีข้างหน้า 

ท้ังน้ี TFM มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น�าการด�าเนินธุรกิจ

ผลิตอาหารสัตว์น�้า ภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู ้

ผลิตอาหารสัตว์น�้าท่ีมีคุณภาพดีที่สุด เพื่อการ

ด�าเนินธุรกิจท่ียั่งยืน และสามารถตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ 

พร้อมใช้ประโยชน์จากความรู้ ความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ทีม่มีาอย่างยาวนาน ความพร้อมทาง

ด้านบคุลากร และแหล่งเงินทนุของบรษิทัฯ  และยงั

เป็นตัวแทนของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตอาหาร

สัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารใน

ภูมิภาคเอเชีย  

TFM เคาะราคาขายหุ้น IPO 

ท่ี 13.50 บาทต่อหุ้น 

เปิดจองซื้อ 19 - 21 ต.ค. น้ี 
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(2) พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์และประสทิธภิาพการ

ผลติตามมาตรฐานสากล เพือ่สร้างศกัยภาพในการ

แข่งขันอย่างยั่งยืน ผ่านการมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์

และสูตรอาหาร รวมถึงสูตรอาหารส�าหรับสัตว์

น�้าชนิดใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้มีสัตว์น�้าเศรษฐกิจที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น อาหารปลากะพงยักษ์ 

ปลาเก๋า อาหารปลาสลิด อาหารปู และปลากดคัง 

เป็นต้น พร้อมพฒันาสตูรอาหารโดยใช้วตัถดุบิใหม่ 

เพื่อลดการพึ่งพิงวัตถุดิบประเภทใดประเภทหนึ่ง 

เช่น การใช้โปรตีนจากพืช และการพัฒนาสูตรการ

ผลิตท่ีลดปริมาณการใช้น�้ามันปลา เป็นต้น และ 

(3) ขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศที่มีศักยภาพใน

การเตบิโต โดยมปัีจจยัส�าคัญในการพจิารณา ได้แก่ 

ความเป็นไปได้ของการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่

คาดว่าจะได้รบั ความเสีย่งและแนวทางการบริหาร

หรือลดความเสี่ยง ท้ังนี้ บริษัทฯ จะค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสูงสุด 

ปัจจุบัน TFM มีการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ภายใต้แบรนด์สนิค้าหลกัของบรษิทัฯ ได้แก่ โปรฟีด 

(PROFEED)นานาม ิ(NANAMI) อโีก้ฟีด (EGOFEED) 

แอคควาฟีด (AQUAFEED) และด-ีโกรว์ (D-GROW) 

เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่  (1) 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารกุ้ง โดย TFM เป็นหน่ึงใน

ผู้น�าในกลุ่มตลาดอาหารกุ้ง มีส่วนแบ่งการตลาด

ประมาณร้อยละ 17 ของปริมาณอาหารกุ้งในไทย 

(ปี 2563) (2) ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารปลา (รวม

อาหารกบและอาหารปู) แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. อาหารปลาทะเล เช่น อาหารปลากะพงและ

ปลาเก๋า 2. อาหารปลาน�้าจืด เช่น อาหารปลา

นิลและปลาดุก 3. อาหารสัตว์น�้าวัยอ่อน ส�าหรับ

การอนุบาลลูกปลา และ 4. อาหารกบ โดย TFM 

เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกและเป็นผู้น�ากลุ่มตลาดอาหาร

ปลากระพง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลาที่มีราคา

จ�าหน่ายและอัตราก�าไรค่อนข้างสูงกว่าอาหารปลา

ประเภทอื่นๆ โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดอาหาร

ปลากะพงประมาณร้อยละ 24 ของปริมาณอาหาร

ปลากระพงไทย (ปี 2563) และ (3) ผลิตภัณฑ์

กลุม่อาหารสตัว์บก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1. 

อาหารสุกร 2. อาหารสตัว์ปีก โดยบริษทัฯ เร่ิมขยาย

ธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์บกปลายปี 2561 และ

มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ 

บรษิทัฯ มโีรงงานผลติสินค้า 2 แห่ง คอื (1) โรงงาน

มหาชัย อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ (2) 

โรงงานระโนด อ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น

ท�าเลที่มีศักยภาพและเหมาะแก่การประกอบธุรกิจ

ผลิตอาหารสัตว์น�้า เนื่องจากภาคกลางและภาค

ใต้เป็นภูมิภาคที่มีการเพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงสัตว์

น�้าที่ส�าคัญของประเทศ โดยทั้ง 2 โรงงานมีก�าลัง

การผลิตรวม 273,000 ตันต่อปี(ณ 30 มิ.ย.64) 

แบ่งเป็นอาหารกุ้ง 153,000 ตันต่อปี อาหารปลา 

90,000 ตันต่อปี และอาหารสัตว์บก 30,000 ตัน

ต่อปี รวมถึงเป็นสายการผลิตแบบอัตโนมัติและกึ่ง

อัตโนมตัท่ีิมรีะบบการควบคุมและสัง่งานด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ สามารถติดตามข้อมูลในการผลิต

ระหว่างกระบวนการผลิตได้ทันที (Real time) ทัง้นี้ 

TFM มีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ ร้านค้าจ�าหน่ายอาหาร

สัตว์ และฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ 

TFM เคาะราคาขายหุ้น IPO 

ท่ี 13.50 บาทต่อหุ้น 
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นำยพิเชษฐ สิทธิอ�ำนวย กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหำชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

และผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย กล่าวว่า บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ได้ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก 

(IPO) ที่ราคา 13.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในช่วงราคาที่ใช้ท�า Bookbuilding ที่ราคานี้คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 21.7 เท่า 

หากพิจารณาผลก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสม โดยเตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้น 

IPO ในวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2564 และคาดว่าจะน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภายในเดือนตุลาคมนี้  

ทั้งนี้ TFM เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 109.3  ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 90.0 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่

เสนอขายโดย บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) จ�านวน 19.3 ล้านหุ้น รวมทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 21.9 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดภายหลัง

การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ โดยจะน�าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าในประเทศอินโดนีเซีย ช�าระคืนเงินกู้ และเป็น

เงินทุนหมุนเวียนในอนาคต 

"การเดินหน้าเข้าระดมทุนของ TFM ในครั้งนี้ ถือเป็นการพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของกลุ่มไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ประกอบกับด้วยปัจจัยพื้นฐานที่

มั่นคง มีความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น�้าและสัตว์เศรษฐกิจ สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการก�าหนดราคาหุ้น IPO ของ 

TFM ท่ี 13.50 บาท ถอืเป็นระดบัราคาทีเ่หมาะสมกบัปัจจัยพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่ง จากศกัยภาพการเตบิโตและแผนการลงทุนในธรุกจิอาหารสัตว์น�า้ในต่างประเทศ 

เพื่อสร้างรากฐานการผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสให้ TFM ในการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต" นายพิเชษฐ กล่าว  

TFM เคาะราคาขายหุ้น IPO 

ท่ี 13.50 บาทต่อหุ้น 
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บมจ.สีเดลต้า หรือ DPAINT หนึง่ในผูน้�านวตักรรม

สทีาอาคาร เคาะราคาขาย IPO จ�านวน 53.25 ล้าน

หุ้น ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท คาดได้เงินจากการ

ระดมทุนราว 373.16 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้อง) ก�าหนดเปิดจองซื้อ 19 - 21 ต.ค.นี้ 

พร้อมเทรดในตลาด mai 28 ต.ค. 64 โดยมี “บล.

ฟินันซ่า” เป็นแกนน�าการเสนอขายหลักทรัพย์ 

พร้อม 3 โบรกเกอร์ชั้นน�า ด้าน “ไพโอเนีย แอด

ไวเซอรี่” ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ย�้าความ

เชื่อมั่น DPAINT พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ผลการ

ด�าเนินงานโดดเด่น เชื่อจะเป็นอีกหน่ึงหุ้นน้องใหม่

ที่น่าจับตามอง

นำยรณฤทธิ์ ตั้งคำรวคุณ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท สีเดลต้ำ 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ DPAINT เปิดเผย

ว่า DPAINT ในฐานะหนึง่ในผูน้�าธรุกจิสทีาอาคารที่

อยูคู่ค่นไทยมายาวนาน พร้อมขบัเคลือ่นการเติบโต

ด้วยผลติภณัฑ์นวัตกรรมทีม่คุีณภาพ และตรงความ

ต้องการในแต่ละกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เตรียมเดิน

หน้าก้าวต่อไปอย่างมั่นคงสู่การเป็นผู้น�าตลาดใน

ระดบั Top 5 ของอตุสาหกรรมสทีาอาคารของไทย

ในระยะ 5-10 ปีจากนี้ และสร้างผลประกอบการที่

ดใีนระยะยาวการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอม็ เอ ไอ (mai) จงึเป็นการปลดลอ็กข้อจ�ากดัต่างๆ 

ทั้งในด้านแหล่งเงินทุน การผลิต และแผนการ

ขยายตลาดเชิงรุก ควบคู่การบริหารจัดการด้วย

มาตรฐานสากลเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

และโอกาสการเตบิโตอย่างก้าวกระโดดได้ในอนาคต 

จงึอยากเปิดโอกาสให้ประชาชนและนกัลงทนุได้ร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความส�าเร็จของเรา

ส�าหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งน้ี จ�านวน

ประมาณ 373.16 ล้านบาท (หลังหักค่าใช้จ่ายที่

เกีย่วข้อง) จะน�าไปใช้ลงทุนในการปรบัปรงุโรงงาน 

เครื่องจักร และระบบการผลิตที่โรงงานสุวินทวงศ์ 

จ�านวนประมาณ 150 ล้านบาท ระยะเวลาการใช้

เงินภายในปี 2568 เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ผลิต และบริหารจัดการต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งน�าไปใช้เป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องผสมสี 

จ�านวน 440 เครือ่ง จ�านวนประมาณ 100 ล้านบาท 

ภายในปี 2568 เพื่อขยายจ�านวนร้านค้าปลีกและ

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศยิ่ง

ขึ้น และเพิ่มโอกาสในการขยายผลิตภัณฑ์สีกลุ่มท่ี

อตัราก�าไรด ีนอกจากนี ้จะน�าเงนิไปใช้ลงทุนในการ

ท�าระบบ ERP จ�านวนประมาณ 10 ล้านบาท และ

ใช้ลงทุนสร้างห้อง LAB จ�านวนประมาณ 5 ล้าน

บาท ภายในปี 2565 ใช้ช�าระคืนเงินกู้ระยะสั้น 25 

ล้านบาท ภายในปี 2564 และส่วนท่ีเหลอืใช้เป็นเงนิ

ทุนหมุนเวียน จ�านวน 83.20 ล้านบาท

นำงจำรีรัตน ์ บุลสุข กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ 
จ�ำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกันการจ�าหน่าย เปิดเผยว่า บริษัท สีเดลต้า 
จ�ากัด (มหาชน) ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
พิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 
53.25 ล้านหุ้น ที่ราคา 7.50 บาท/หุ้น เปิดให้จอง
ซื้อในวันที่ 19 - 21 ตุลาคมนี้ และคาดว่าจะเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) วนัที่ 
28 ตลุาคม 64 ในกลุม่อตุสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย์
และก่อสร้าง หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในชื่อหลัก
ทรัพย์ว่า "DPAINT"

ส�าหรบัราคาหุน้สามญัท่ีเสนอขายหุน้ละ 7.50 บาท 
ถือเป็นระดับราคาท่ีเหมาะสม คิดเป็นอัตราส่วน
ราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E) เท่ากับ 32.80 เท่า โดย
ค�านวณก�าไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการด�าเนินงานใน
ช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 
30 มิถุนายน 2564) โดยถือว่ามีส่วนลดพอสมควร
จากอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิเฉลี่ยของกลุ่ม
บริษทัท่ีประกอบธรุกจิเหมอืนหรอืคล้ายคลงึกันท้ัง
ในและต่างประเทศ พร้อมมองว่า DPAINT มปัีจจยั
พื้นฐานโดดเด่น เป็นหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร
รายที่ 3 ในตลาดทุน ที่โดดเด่นทางด้านนวัตกรรม 
และผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เป็น
โอกาสในการสร้างรายได้และก�าไรที่จะเติบโตต่อ
เนื่องในอนาคต

DPAINT เคาะราคาไอพีโอ 7.50 บาท/หุ้น 

เปิดจองซื้อ 19 - 21 ต.ค.น้ี 

ปักธงเทรด 28 ต.ค. 64
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โดยล่าสดุ DPAINT ได้ลงนามแต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินนัซ่า จ�ากดั เป็น

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย พร้อมด้วยผู้ร่วมจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซ

รัส จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด และ 

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ด้ำน นำงสำวเดือนพรรณ ลีลำวิวัฒน์ กรรมกำรผู้
จัดกำร บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ความน่าสนใจของ DPAINT คือสถานะความ

เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายสทีาอาคารท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมมายาวนานกว่า 42 

ปี ตลอดจนผู้บรหิารมคีวามเชีย่วชาญและทมีงานมอือาชพี วางกลยทุธ์การ

ขยายธุรกจิในเชงิรกุ ด้วยปัจจยัสนบัสนนุภาพรวมของธรุกจิสทีีย่งัมโีอกาส

การเตบิโตในอนาคต เนือ่งจากสคืีอวสัดกุ่อสร้างทีต้่องมกีารใช้ซ�า้ จงึมคีวาม

ต้องการจากตลาด อีกทั้งยังพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 

ถอืว่าเป็นธรุกจิทีต้่องเดนิหน้าคูข่นานไปกบัการเตบิโตของการก่อสร้าง การ

พฒันาเมอืง และประเทศชาต ิโดยเฉพาะ ประเทศไทยมกีารพฒันาและลงทนุ

ในงานโครงสร้างพ้ืนฐานตามแผนระยะยาว ท�าให้อตุสาหกรรมก่อสร้างฟ้ืน

ตัวได้เร็ว และส่งผลให้มีความต้องการสีทาอาคารเติบโตควบคู่ไปด้วย จึง

เชื่อม่ันว่า DPAINT จะได้รับการตอบรับท่ีดีจากนักลงทุนในการเสนอขาย

หุ้น IPO ในครั้งนี้

ทั้งนี้ DPAINT มีผลการด�าเนินงานที่เติบโตโดดเด่น โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่าน

มา (ปี 2561 – 2563) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและ

บริการ 519.3 ล้านบาท 585.7 ล้านบาท และ 596.2 ล้านบาท ตามล�าดับ 

คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 7.2% ด้านก�าไรสุทธิอยู่ที่ 12.4 ล้านบาท 

34.9 ล้านบาท และ 41.9 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นการเติบโตเฉลี่ย 

(CAGR) 83.7% อันเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้า โดยมีการเพิ่มจ�านวน

คู่ค้าทั้งร้านโมเดิร์นเทรดและร้านค้าปลีก รวมทั้งการเริ่มผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภณัฑ์ใหม่หลายรายการ โดยเฉพาะกลุ่มสีคณุภาพพเิศษ ทีม่อัีตราก�าไร

ดี รวมไปถึงการได้เปรียบเชิงต้นทุน (Economies of Scale)

ส�าหรับภาพรวมผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 64 เติบโตตามแผน 

แม้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 DPAINT มีรายได้จากการขายและบริการ 

387.7 ล้านบาท เติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน 31.7% ก�าไรสุทธิ 32.9 

ล้านบาท เติบโต 48.2% อัตราก�าไรขั้นต้น 43.3% อัตราก�าไรสุทธิ 8.5%

DPAINT เคาะราคาไอพีโอ 7.50 บาท/หุ้น 

เปิดจองซื้อ 19 - 21 ต.ค.น้ี 

ปักธงเทรด 28 ต.ค. 64
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บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป (GLORY) กระแสตอบรับดี
เยี่ยม!  ยอดจองซื้อทะลัก  ไอพีโอ 70 ล้านหุ้น หมด
เกลี้ยง ตอกย�้าศักยภาพการเติบโตและสะท้อนความ
เชื่อมั่นในฐานะหนึ่งในผู้น�าธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ คาดเมื่อเข้าเทรด วันที่ 25 ต.ค 2564 นี้ จะ
สามารถสร้างความประทบัใจให้นกัลงทุนได้ ด้าน CEO 
"จรญัพฒัณ์ บญุยงั " มัน่ใจหลังระดมทนุ พร้อมต่อย
อดธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการขยายธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ

นำยจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธำน
เจ ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท รุ ่งเรือง
ตลอดไป จ�ำกัด (มหำชน) หรือ Glory 
เปิดเผยว่า บริษัทฯพร้อมน�าหุ้นเข้าซ้ือขายวันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม
นี้ โดยใช้ชื่อหุ้น "GLORY" ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
หลังจากที่เปิดจองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 12 , 14 
และ 15  ตุลาคม ที่ผ่านมา ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท 
จ�านวนท้ังส้ิน 70 ล้านหุ้น ซึ่งได้กระแสตอบรับที่ดี
จากกลุม่นักลงทนุจ�านวนมาก ท�าให้บรษิทัฯ สามารถ
ขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) หมดทั้ง
จ�านวนเสนอขาย สะท้อนศกัยภาพธรุกจิและความเช่ือ
มัน่ในฐานะผูป้ระกอบการพฒันาแพลตฟอร์มออนไลน์ 
ที่บริการด�าเนินธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
และเป็นสื่อกลางการจัดจ�าหน่ายวรรณกรรมแปล
ลิขสิทธ์ิต่างประเทศ นิยาย การ์ตูน และหนังสือ 
ออนไลน์ ผ่านช่องทาง " Kawebook " แพลตฟอร์ม 
เพือ่รองรบัการขยายตวัของวงการหนงัสอืในตลาดอี
คอมเมิร์ช

ส�าหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนหลังหักค่าใช้จ่าย
ในคร้ังนี้จ�านวน 189 ล้านบาท บริษัทฯ เตรียมน�า

ไปซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรม นิยายและการ์ตูนจากต่าง
ประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของวรรณกรรมให้ตอบสนองความต้องการของฐาน
ลกูค้าให้ได้ครบทกุกลุม่เป้าหมาย พฒันาแพลตฟอร์ม 
Kawebook เพือ่ขยายการเติบโตของฐานลกูค้าในกลุม่
เป้าหมายผู้หญิง รวมไปถึงพัฒนาแพลตฟอร์มให้
รองรับการใช้งานภาษาต่างประเทศ เพื่อขยายธุรกิจ
ไปสู่ตลาดต่างประเทศ

และหากพจิารณาจากอตัราการเติบโตทางธรุกจิอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงปี 2561 – ปี 2563 เทียบเป็นจ�านวน 
42.52 ล้านบาท 73.43 ล้านบาท และ 78.24 ล้าน
บาท ตามล�าดับ คดิเป็นอตัราการเติบโตโดยเฉลีย่ต่อปี 
(CAGR) ที่ 35.81% ในขณะที่รายได้จากการจ�าหน่าย
และบรกิารช่วง 6 เดือนแรกปี 2564 อยู่ที ่45.43 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราการเติบโต 19.40% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่สะท้อนผลและให้ความเชือ่
มั่นได้ว่า GLORY จะเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างไม่หยุด
ยั้งตามภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน
อนาคต

ด้านนางจารีรัตน์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการจ�าหน่าย
และรบัประกนัการจ�าหน่ายหุ้นสามญัเพิม่ทุน กล่าวว่า 
การเสนอขายหุน้ของ GLORY ถอืว่าได้รับการตอบรับ
อย่างดีในกลุ่มนักลงทุน เนื่องจากนักลงทุนมั่นใจใน
ศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจที่มีศักยภาพ 
ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและการให้
บริการด้าน Digital Technology Platforms เพื่อ
รองรับการขยายตัวของวงการหนังสือในตลาด 
E-Commerce โดย หุ้น GLORY ได้เข้าท�าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในหมวดบริการ และ

ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ
จ�าหน่าย เชื่อมั่นว่า การระดมทุนของ GLORY ในครั้ง
นี้ จะท�าให้บริษัทสามารถต่อยอดและเพิ่มโอกาสทาง
ธรุกจิในอนาคตให้มศีกัยภาพและแขง็แกร่งมากย่ิงขึน้

ขณะที่นายสัมฤทธิ์ชัย ต้ังหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวตอกย�้าว่า ด้วยจุด
เด่น ด้านประสบการณ์และวิสัยทัศน์ ของทีมคณะ
ผู้บริหาร อีกทั้งความเช่ียวชาญด้านการให้บริการ
ดิจิทัลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Digital Technology 
Platforms) และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เพื่อรองรับการขยายตัวของวงการหนังสือในตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)เป็นสิ่งท่ีกา
รันตีถึงศักยภาพ และความน่าเชื่อถือทางธุรกิจใน
การเป็นผู้พัฒนาและให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม นัน่ท�าให้ GLORY เป็นทีย่อมรบัในแวดวง
ของกลุม่ธรุกจิเทคสตาร์ทอพั (Tech Startup) ตลาด
พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ และกลุ่มผูบ้รโิภคได้เป็นอย่าง
ดี

"แม้ว่าช่วงทีห่ลายๆ อตุสาหกรรมได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ 
GLORY ก็ยังคงสามารถรักษาอัตราการเติบโตของบ
ริษัทฯได้เป็นอย่างดี และการระดมทุนในครั้งนี้เชื่อว่า
จะช่วยผลักดันให้ บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้น�าด้านการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งใน
อนาคตจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย
มากย่ิงข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้ง
เชื่อว่าหุ้น GLORY จะเป็นหุ้นที่น่าจับตาและเป็นอีก
หนึง่หลกัทรพัย์ทีจ่ะมคีวามโดดเด่นในวนัทีเ่ข้าท�าการ
ซื้อขาย"

GLORY กระแสตอบรับท่วมท้นขาย IPO 

หมดเกล้ียง พร้อมเข้าเทรด mai 25 ต.ค.น้ี

ชูธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ร้อนแรง
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กบข. มองไตรมาส 4 เศรษฐกิจโลกขยายตัวเป็น
บวกแต่ชะลอตวัลง เหตจุากโควดิ ส่งผลให้ปัญหา 
Supply Chain Disruption ยืดเยื้อ เพิ่มความ
กังวล Stagflation นักลงทุนทยอยลดสัดส่วน
สินทรัพย์เสี่ยงอย่างระมัดระวังให้สอดคล้องตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจ

ดร.ศรีกัญญำ ยำทิพย์ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เปิดเผย
ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยาย
ตัวเป็นบวกแต่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่
ช่วงไตรมาสที่ 3 ต่อเนื่องถึงไตรมาสท่ี 4 ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-
19 สายพันธุ์เดลต้า ท�าให้เกิดปัญหา Supply 
Chain Disruption (ห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะ
ชะงักงัน) ทั้งในภาคผลิต ภาคบริการ และตลาด
แรงงาน มคีวามยดืเยือ้มากขึน้ และยงัเป็นปัจจยัที่
ท�าให้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงเกินกว่าการคาด
การณ์ทัว่ไปรวมถงึเป้าหมายเสถยีรภาพราคาของ
ธนาคารกลางหลัก ๆ อีกท้ังยังสร้างความกังวล 
Stagflation (ภาวะทีอั่ตราเงนิเฟ้อสงูแต่เศรษฐกจิ
ไม่ขยายตัว) ซึง่ส่งผลให้ธนาคารกลางของประเทศ
ขนาดใหญ่เริม่มท่ีาทเีข้มงวด รวมถึงธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) ที่เริ่มแสดงประมาณการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย (Dot Plot) ในปีถัด ๆ ไป เร็ว
กว่าทีต่ลาดประเมินนอกจากนี ้ความเข้มงวดของ
รัฐบาลจีนในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ การ
ชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน และปัญหาหนี้ภาค
ธุรกิจในจีนได้สร้างความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจ
โลกในระยะสั้น

อย่างไรก็ดี จากความเสี่ยงต่าง ๆ  ข้างต้น จะท�าให้
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง แต่จะไม่ชะงักงัน ท�าให้

ความน่าจะเป็นที่จะเกิดภาวะ Stagflation ยังมี
ไม่มากนัก อย่างไรก็ดี หลายภาคส่วนต้องใช้เวลา
ฟื้นตัวมากกว่าที่คาด เพื่อกลับเข้าใกล้เคียงระดับ
ปกต ิพจิารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น อตัรา
ผู้เสยีชีวติจากเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท่ีค่อนข้างต�า่ เมือ่
เปรียบเทียบกับการระบาดแต่ละระลอกที่ผ่านมา 
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีอัตราการ
ฉดีวคัซนีครอบคลมุประชากรได้เป็นส่วนใหญ่ และ
การเร่งฉีดวัคซีนในประเทศก�าลังพัฒนาในช่วง
ไตรมาสทีผ่่านมา แนวโน้มการเคลือ่นที ่(Mobility 
Trends) ของผู้คนทั่วโลกที่โดยรวมแล้วทรงตัว
ได้ค่อนข้างดีท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19  ในระลอกหลัง ความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อ
โลกและเศรษฐกิจหลัก ท่ีเริ่มทรงตัว แต่ยังคง
อยู่ในระดับสูง เป็นผลมาจากปัญหาด้านอุปทาน
ตึงตัวที่น่าจะผ่อนคลายขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่ดีขึ้น แม้ว่ายังมีความกังวลจากการปรับ
ตวักลบัเข้าใกล้ภาวะปกตทิีต้่องใช้เวลาพอสมควร
ของการผลิตสินค้าที่ต้องใช้ semiconductor ที่
ก�าลงัขาดตลาด และผลจากอปุสงค์โลกโดยเฉพาะ
จากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่มีแนวโน้มชะลอลง 
สอดคล้องกับวัฏจักรเศรษฐกิจที่การขยายตัวถึง
จุดสูงสุดไปแล้วในช่วงไตรมาสที่ 2-3 ที่ผ่านมา

ส่วนประเด็นเศรษฐกิจจีนนั้น กบข. ประเมิน
ว่าการด�าเนินการเข้มงวดด้านนโยบายและจัด
ระเบียบในหลาย ๆ อุตสาหกรรม (Regulatory 
Crackdown) เพือ่ความยัง่ยืนและความมัง่คัง่รวม
กัน ( Common Prosperity) ยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่ง
จะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
ระยะยาว แม้ว่าจะมผีลกระทบเชงิลบระยะส้ัน และ
จากปัญหาการผิดนัดช�าระหนี้ของบริษัทในภาค
อสงัหาริมทรพัย์ รวมทัง้ Evergrande กบข. คาด
ว่ารัฐบาลจีนอาจมีการเพิ่มการใช้จ่ายเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ รวมทั้งธนาคารกลางจีน (PBoC) เสริม
สภาพคล่องในช่องทางต่าง ๆ เพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องในระบบการเงิน

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว
ช ้ากว ่าประเทศคู ่ค ้า แต ่ เชื่อว ่า
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-
19 จะไม่กลับ

มารุนแรง อีกทั้งดุลบัญชีเดินสะพัด (Current 
Account) อาจกลับมาเกินดุลได้ในปี 2565 หลัง
การเปิดประเทศในช่วงปลายปี 2564

ด้านมุมมองต่อการลงทุนและจัดสรรสินทรัพย์ 
การทยอยลดสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์เสี่ยง
โดยเฉพาะตราสารทุนอย่างระมัดระวังมีความ
เหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิทีเ่ตบิโต
ช้าลงต่อเนื่อง ความเสี่ยงเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึ้น และ
นโยบายของ Fed ที่จะทยอยลดการอัดฉีดสภาพ
คล่องเข้าในระบบ อย่างไรก็ดี ระบบการเงินยังมี
สภาพคล่องในระดบัสงูและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
โลกในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวเป็นบวก 
หนุนให้คงระดับการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงไม่ต�่า
กว่าสัดส่วนผลประเมินความเหมาะสมในการรับ
ความเสี่ยงของนักลงทุน (Suitability Test) รวม
ทั้งการถือครองสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงมีประโยชน์
ในการป้องกันความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อที่ยังไม่มี
สัญญาณผ่อนคลายได้

นอกจากนี้ กบข. คาดว่า อัตราดอกเบ้ียระยะ
ยาวอายุ 10 ปีของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ณ สิ้น
ปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 1.6% ซึ่งประเมินจาก
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ติดลบในปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับที่ต�่าเกินไปเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจ
และอัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ระดับสูง ส่วนค่าเงินบาท 
กบข. ประเมินว่าช่วงที่เหลือของปี 2564 แกว่ง
ตวั แต่จะอ่อนค่าได้ไม่น่าเกนิประมาณ 34 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐ และมีโอกาสแข็งค่าขึ้นได้เมื่อเข้า
สู่ครึ่งแรกของปี 2565 จากการที่หลายประเทศ
ตลาดเกิดใหม่น่าจะกลับมาฟื้นตัวและขยายตัวได้
ดีกว่าประเทศตลาดเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว 

กบข. มองเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4 มีแนวโน้มเติบโต
แบบชะลอตัวลง ห่วง Supply Chain Disruption 

ยืดเยื้อ เพิ่มความกังวล stagflation
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นำงนันท์มนัส เป ี ่ยมทิพย์มนัส 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรกำรลงทุน 
บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน 
ไทยพำณิชย์ จ�ำกัด เปิดเผยว่า จากภาพ

รวมเศรษฐกจิทัว่โลกทียั่งคงมคีวามผนัผวนจาก

หลาย ๆ ปัจจัย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ก็ยังคง

มีมุมมองท่ีดีต่อตลาดหุ้นยุโรป ถึงแม้ว่าตัวเลข

ดชัน ีComposite PMI จะชะลอตัวลงจากท้ังภาค

การผลิตและการบริการ รวมถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่น

ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการเปิดเมืองเพื่อกระตุ้น

การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งทั้ง 2 ตลาดก็ยังคง

มี valuation ที่น่าสนใจเช่นกัน จึงได้แนะน�า 2 

กองทนุต่างประเทศทีไ่ด้รับการันตีคณุภาพ โดย

จัดเป็นกองทุน 5 ดาวของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2564) เพื่อเป็นทางเลือกการ

ลงทุนส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายการ

ลงทุนไปยังต่างประเทศและเพิ่มโอกาสสร้าง

ผลตอบแทนให้กับพอร์ต รวมถึงนักลงทุนเพื่อ

ต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งนักลงทุน

สามารถซื้อได้ในทุกช่องทางรวมถึงผู้สนับสนุน

การขายทุกราย โดยทั้ง 2 กองทุนประกอบด้วย 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป 

(SCB European Small Cap Equity Fund : 

SCBEUSM) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น

ญีปุ่น่ (SCB Japan Equity Fund : SCBNK225)

"ที่ผ่านมาจะเห็นว่าตลาดหุ้นยุโรปขนาดเล็กมี

ศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีถึงแม้อยู่

ในสภาวะที่ตลาดผันผวน โดยในบางช่วงเวลา

หุ้นขนาดเล็กสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

สินทรัพย์ประเภทอื่นในช่วงที่ตลาดมีอัตราการ

ขยายตัวต�่า โดยจากข้อมูลในอดีต หุ้นยุโรป

ขนาดเล็กได้ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นขนาด

กลางและหุ้นขนาดใหญ่ในช่วงระยะเวลาการ

ลงทุนระยะยาวที่มากกว่า 5 ปีขึ้นไป นอกจาก

นี้ จากอัตราการฉีดวัคซีนในปัจจุบันที่เพ่ิมขึ้น

ในยุโรป จะส่งผลให้หุ้นขนาดเล็กในยุโรปจะได้

รับผลประโยชน์ ซ่ึงเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีช่วยหนนุ

เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างต่อเน่ืองได้ ส�าหรับ

กองทุน SCBEUSM มี Universe การลงทุนที่

กว้าง โดยมีบริษัทจดทะเบียนชั้นน�าระดับโลก

หลายแห่งที่น่าลงทุนกว่า 1,000 บริษัท ที่มี

มูลค่าตามราคาตลาดต�่ากว่า 4 พันล้านยูโร 

โดยเน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบเลือกหุ้นรายตัว

โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และให้ความส�าคัญ

ในการคัดสรรหุ้นจากปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

Quality, Growth, Momentum และ Value โดย

เน้นพอร์ตการลงทุนท่ีมีความเชือ่ม่ันสูง (high-

conviction) ประมาณ 40 - 50 ตัว พร้อมทั้ง

กระจายการลงทุนในหลากหลายอุตสาหกรรม 

ดังนั้น การกระจายการลงทุนในในหุ ้นยุโรป

ขนาดเล็ก จึงเป็นตัวช่วยในการกระจายความ

เส่ียงของพอร์ตการลงทุนได้ดีขึ้น" นางนันท์

มนัส กล่าว

ส�าหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอ

ลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า : SCBEUSM) จัด

เป็นกองทุน 5 ดาว ประเภท Thailand Fund 

Europe Equity ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ 

วันที่ 30 ก.ย. 2564) อีกท้ังยังได้เปิดให้นัก

ลงทุนได้เลือกลงทุนในชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล 

: SCBEUSMP เพิ่มเติมอีกด้วย โดยกองทุนมี

การบริหารเชิงรุก (Active Fund) เน้นลงทุนใน

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง

กองเดยีว คือ European Smaller Companies 

Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ย

ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จดทะเบียนภาย

ใต้กฎหมายประเทศลักเซมเบิร์ก และ

อยู่ภายใต้ UCITS บริหารงาน

ภายใต้ความดูแลของ 

Aberdeen 

Standard Investments  โดยกองทนุหลกัมนีโย

บายเน้นลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในทวีปยุโรปและ

หุน้ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีจ่ดัตัง้

หรอืจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ในทวปียโุรป 

รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดเกิดใหม่ใน

ยุโรป ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกันความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความ

เหมาะสมส�าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้น

อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะเสริมพอร์ตกับกองทุน ตปท. 
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นางนันท์มนัส กล่าวเพ่ิมเติมในส่วนของตลาด

หุ้นญี่ปุ่นว่า หลังจากจ�านวนผู้ติดเชื้อCovid-19 

ระลอกล่าสุดได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่อยู่

ในระดับสูงถึง 73% โดยคาดการณ์ว่าจะเกิด

ภูมิคุ้มกันหมู่ในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะส่งผลบวก

ต่อการเปิดเมืองอย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยัง

เป็นการช่วยผลักดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

การบริโภคภายในประเทศได้เป็นอย่างด ีส�าหรบั

ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดพัฒนาแล้วเพียงประเทศ

เดียวทีย่งัคงมคีวามล่าช้าในการเปิดเมอืง ท�าให้

ผลตอบแทนของตลาดยังไม่ฟื้นตัวมากนักเมื่อ

เทียบกับประเทศพัฒนาอื่น ประกอบกับความ

เสถียรภาพทางการเมืองยังคงเป็นปัจจัยหนุน

ตลาด โดยว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นายฟูมิ

โอะ คชิดิะ ยงัคงให้การสนบัสนนุนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจทั้งภาคการเงินและการคลัง รวมถึง

อตัราเงนิเฟ้อทีย่งัคงอยูใ่นระดบัต�า่ส่งผลให้การ

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มช้ากว่าประเทศ

อื่น ในขณะที่ Valuation ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นยัง

คงอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยอยู่ในระดับต�่ากว่า

ตลาดหุ้นโลก จากปัจจัยดังกล่าว จึงแนะน�าให้

นักลงทุนเสริมการลงทุนในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งนับ

ว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีความน่าสนใจในขณะนี้

ส�าหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิด

จ่ายเงินปันผล : SCBNK225), (ชนิดไม่จ่าย

เงินปันผล : SCBNK225D) และ(ชนิดเพื่อการ

เลี้ยงชีพ : SCBRMJP) ยังจัดเป็นกองทุน 5 

ดาว ประเภท Thailand Fund Japan Equity 

ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 

2564) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเปิด (ชนดิผูล้งทนุ

กลุ่ม/บุคคล : SCBNK225P) และ (ชนิดช่อง

ทางอิเล็กทรอนิกส์ : SCBNK225E) เพื่อเป็น

ทางเลือกให้กับนักลงทุนเพิ่มเติม โดยกองทุน

เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่าง

ประเทศเพียงกองเดียว คือ NEXT FUNDS 

Nikkei 225 Exchange Traded Fund (กองทนุ

หลัก) ในสกุลเงินเยน เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น บริหารงานภายใต้ความ

ดูแลของ Nomura Asset Management 

Co.,Ltd. กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนใน

ตราสารทุนทัง้หมดทีเ่ป็นส่วนประกอบของดชันี

นิคเคอิ 225 และตราสารทุนที่ก�าลังจะมาเป็น

ส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดส่วน

การลงทนุเดยีวกับจ�านวนหุน้ในดัชนนีคิเคอิ 225 

มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนของกอง

ทุนให้ไปในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ

ดัชนีนิคเคอิ 225 ท้ังนี้ กองทุนจะลงทุนหรือ

มีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) 

เพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น ณ 

ขณะใดขณะหน่ึง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ

มูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

ผลการด�าเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึงผลการ

ด�าเนินงานในอนาคต ผู ้ลงทุนควรท�าความ

เข้าใจลักษณะสินค้า เงือ่นไขผลตอบแทน ความ

เสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้

ในคู่มือการลงทุนของกองทุน RMF/SSF กรณี

ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิ

ประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควร

ขอค�าแนะน�าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อน

ตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน

ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน ผู ้

ลงทุนอาจขาดทุนหรอืได้รบัก�าไรจากอตัราแลก

เปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่ม

แรกได้ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมและรับหนังสือ

ชี้ชวนได้ทุกวันท�าการ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777 กด 

0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย สนใจ

เปิดบญัชผ่ีานแอปพลเิคชนั SCBAM Fund Click 

ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะเสริมพอร์ตกับกองทุน ตปท. 
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ก.ล.ต. สรุปผลการด�าเนนิโครงการ Regulatory 

Guillotine ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2564 มีโครงการ

ที่ส�าเร็จแล้วเพิ่มอีก 6 โครงการย่อย รวมเป็น 

43 โครงการย่อย หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของ

จ�านวนโครงการย่อยรวมท้ังสิ้น 88 โครงการ 

นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2563 ซึ่งช่วย

ลดภาระและต้นทุนด�าเนนิการของภาคเอกชนที่

เกีย่วข้องมลูค่ารวมมากกว่า 214 ล้านบาทต่อปี

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ด�าเนิน

โครงการ Regulatory Guillotine โดยมีจุดมุ่ง

หมายส�าคัญเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการและ

เอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวมทั้งทบทวน

กฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยยกระดับความ

สามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ลดต้นทุน

ด�าเนินการของภาคเอกชน และลดภาระของภาค

เอกชนและประชาชน สอดรับกับหลักการตาม

มาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ ระยะด�าเนินการใน

ช่วงปี 2563 – 2565 โดยทยอยด�าเนินการให้

แล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 88 โครงการย่อย นั้น

นำงสำวรื่นวดี  สุวรรณมงคล 
เลขำธิกำร ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ต้ังแต่

เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2563 จนถึงสิ้นไตรมาส 

3 ปี 2564 ก.ล.ต. สามารถด�าเนินโครงการ 

Regulatory Guillotine ได้ส�าเร็จตามเป้าหมาย

แล้ว เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 43 โครงการย่อย 

หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของจ�านวนโครงการ

ย่อยทั้งหมด ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุนการ

ด�าเนินการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้แล้ว 

214.38 ล้านบาทต่อปี ลดระยะเวลาด�าเนินการ

ได้ 119,948 ชั่วโมงต่อปี และลดจ�านวนกระดาษ

ได้ 1,751,348 แผ่นต่อปี

ทั้งน้ี 43 โครงการย่อยที่ด�าเนินการเสร็จแล้ว 

ประกอบด้วยโครงการด้านธุรกิจตัวกลางและ

ตลาด 11 โครงการ ด้านธุรกิจจัดการลงทุน 14 

โครงการ ด้านการระดมทุน 14 โครงการ ด้าน

การก�ากับการสอบบัญชีและรายงานทางการ

เงิน 3 โครงการ และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและ

ประสิทธิภาพองค์กร 1 โครงการ โดยโครงการ

ที่ส�าเร็จเพิ่มเติมในไตรมาส 3 ปี 2564 จ�านวน 

6 โครงการย่อย ได้แก่

(1) รวมประกาศการก�าหนดประเภทธุรกรรม

ทรสัต์ในตลาดทุนให้อยู่ในประกาศเดยีวกนั เพือ่

อ�านวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจ

(2) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการรายงานผลการ

ขายหลกัทรพัย์ทีไ่ด้รบัยกเว้นการยืน่แบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ (filing) 

เพื่อลดรายการข้อมูลที่ต้องแสดงให้เหลือเท่าที่

จ�าเป็นในการก�ากับดูแล

(3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอ

ขายหลกัทรพัย์แปลงสภาพและหุน้รองรบัหลัก

ทรัพย์แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ติดข้อ

จ�ากัดของกฎหมายต่างประเทศ หรือต่อเจ้าหนี้

เพื่อช�าระหน้ีตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดยไม่ต้อง

ยื่นค�าขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย 

เพือ่ลดขัน้ตอนและเพิม่ความคล่องตัวให้แก่ภาค

ธุรกิจ

(4) ยกเลิกประกาศในกลุ่มธุรกิจตัวกลางท่ีไม่

จ�าเป็นหรือไม่ได้ใช้งาน เพื่อความชัดเจนและ

สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

(5) ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจ

ตลาดทนุ เพือ่ให้การปฏบิตังิานบคุลากรในธรุกจิ

ตลาดทุนสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

(6) ปรับปรุงรูปแบบการน�าส่งรายงานจาก

ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า และทรัสตี ให้เป็นรูป

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ก.ล.ต. เดินหน้าโครงการ Regulatory Guillotine ต่อเนื่อง 

เผยสิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 ส�าเร็จแล้ว 43 โครงการย่อย
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
ศุภาลัย คว้า 4 รางวัลฉลากแบบอาคารอนุรักษ์

พลังงานประจ�าปี 2563 จากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 
สานต่อสิทธิพิเศษเพ่ือสมาชิกบัตรฯ 

รักการอ่าน

"MONO29 ปันด้วยใจ สร้างรอยยิ้ม 2" 
มอบถุงยังชีพและเยียวยาจิตใจให้แก่ผู้
ที่ยังมีผลกระทบจากเหตุการณ์น�้าท่วม

ชาวซีพี-ซีพีเอฟ จิตอาสา 
ห่วงใยชาวสระบุรี 

ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือน�้าท่วมต่อเนื่อง
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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