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PR9 คงเป้ารายได้ปี 64 โตไม่ต�่ากว่า 10% แย้มผล

งาน Q3/64 ดีกว่า Q2/64 หลังจ�านวนคนไข้กลับ

เข้ามาใช้บริการมากขึ้น เล็งปั้นธุรกิจใหม่ร่วมกับ

บจ.ในตลาดฯ ออกผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา คาด

ชัดเจน Q4/64

นายธีรพันธ์ ดิษยบุตร ผู้อ�านวย
การสายการเงิน (CFO) บริษัท 
โรงพยาบาลพระรามเก้า จ�ากัด 
(มหาชน) PR9 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเป้า

รายได้รวมปี2564 จะสามารถเติบโตไม่ต�่ากว่า10% 

หรือไม่ต�่ากว่าเลข2หลัก เมื่อเทียบกับปี2562 ที่

ท�าได้2,889.71 ล้านบาท และดีกว่าปี2563 อยู่

ท่ี 2,632.89 ล้านบาท พร้อมประเมินว่าผลงาน

ในไตรมาสที่3/64 จะเติบโตดีกว่าไตรมาสที่2/64 

ซึ่งเป็นช่วง Low Season ของกลุ่มโรงพยาบาล 

ประกอบกับเป็นช่วงทีส่ถานการณ์ของการแพร่บาด

เชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างรุนแรง

แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยระบบจัดการสาธารณสุขที่

ดีและความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดการติด

เชื้อเพ่ิมเติมในโรงพยาบาล ท�าให้ลูกค้าไว้ใจและ

กลับเข้ามาใช้บรกิารมากขึน้โดยมองว่าในช่วงปลาย

ปีจะมองเห็นยอดจ�านวนลกูค้าเข้ามาใช้บรกิารมาก

ท่ีสุด จากการทยอยใช้คูปองส่วนลดที่ได้จากทาง

โรงพยาบาล รวมถึงรายได้ส่วนใหญาที่มาจากการ

เข้ามาท�าการรักษาไตในศูนย์ไตฯ ก็เป็นส่วนส�าคัญ

ในการผลักดันให้รายได้รวมของPR9 เป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้

ขณะที่ 3 ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง ซึ่งประกอบด้วย 

1)ศูนย์เลสิคดวงตา ที่เปิดไปแล้วในต้นปีที่ผ่านมา 

ได้รับการตอบรับดีจากกลุ่มลูกค้าอย่างมาก เป็น

อันดับ2 ของศูนย์เลสิคที่ได้รับความนิยม 2) ศูนย์

แพทย์กระดูกสันหลัง และ 3)ศูนย์แพทย์ด้านโรค

มะเร็ง ที่พึ่งเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรมาส3/64 ก็

มองเห็นตัวเลขคนไข้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

จากลูกค้าใหม่ๆหลายรายที่พึ่งรู้จักโรงพยาบาล

พระรามเก้าภายหลังที่ทางโรงพยาบาลได้เปิดรับ

ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เป็นการประชาสัมพันธ์

ไปในตัว โดยตั้งเป้าหมายว่าทั้งปีจะมีลูกค้าเข้ามา

ใช้บริการรักษาโรคเฉพาะทางจากทั้ง3ศูนย์แพทย์

เฉพาะทาง เพิ่มขึ้น20% จากปัจจุบัน มีสัดส่วนอยู่

ที่ 70% และส่วนของผู้ป่วยโรคทั่วไป 30%

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังรอทางรัฐบาลพิจารณา

อนุมัติการเข้าร่วมโครงการรักษาผู้ป่วยในกลุ่ม

ราชการ ซึ่งเป็นการใช้สวัสดิการของพนักงาน

ราชการในโรงพยาบาลพระรามเก้าได้ ซ่ึงมีความ

เชื่อมั่นว่าด้วยราคาค่าใช้จ่ายของทางโรงพยาบาล

ที่ไม่ได้แพงมากประกอบกับการพยายามจัดการ

ให้ลูกค้าสามารถออกค่าใช้จ่ายควบคู่กับประกัน

ได้ และการดูส่วนเกินต่างๆ ให้ลูกค้าจ่ายส่วนต่าง

ได้น้อยที่สุด จะช่วยขยายฐานลูกค้าของบริษัทให้

เติบโตมากขึ้น ซึ่งเบื้องต้นหากสามารถด�าเนินการ

ได้แล้วคาดว่าจะมสีดัส่วนข้าราชการเข้ามาใช้บริการ

ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 20%

ด้านแผนการด�าเนินงานในอนาคต บริษัทฯ ได้

วางแผนเพิ่มรายได้จากการท�าธุรกิจใหม่ซึ่งเป็น

ความร่วมมือระหว่างบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เพือ่ร่วมกนัผลติตวัยาหรอืผลติภณัฑ์บ�ารงุร่างกาย

ที่มีส่วนผสมของสารกัญชง-กัญชา โดยคาดว่าจะ

เห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส4/64 หรืออย่างช้า

สุดไม่เกินต้นปี65

พร้อมทั้งมีการจับมือกับพันธมิตรใหม่ๆที่เป็นร้าน

ขายยา ในการท�า Telemedicine หรือ การน�า

เทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการ

แพทย์สามารถพูดคุยกันได้แบบ Real-time เช่น

เดียวกับการส่ือสารผ่านระบบ VDO conference 

ที่คู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้

ทั้ง 2 ฝ่าย แบบไร้ข้อจ�ากัดในเรื่องเวลาและสถาน

ท่ี ง่าย สะดวกสบาย ประหยดัเวลา และยงัเป็นการ

ท�าให้ผู้ป่วยเข้าถึงคุณหมอของทางโรงพยาบาลได้

ง่ายขึ้น เมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการ

หรือต้องการติดตามอาการไปอีกในระยะยาว ก็จะ

เข้ามาติดต่อขอรับบริการกับทางโรงพยาบาลเพิ่ม

เตมิ เป็นอีกหนึง่ช่องทางในการหาลูกค้าใหม่ๆให้กบั

ทางโรงพยาบาล

PR9 คงเป้ารายได้ปี64 โตไม่ต�่ากว่า 10% 

แย้มผลงาน Q3/64 ดีกว่า Q2/64 

หลังจ�านวนคนไข้กลับเข้ามาใช้บริการมากข้ึน
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นายริชาร์ด เดวิด ฮัน รองประธาน
และกรรมการ ประธานบริหาร และ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ฮานา 
ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ�ากัด (มหาชน) 
HANA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอรายงานข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกบั การพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดการ
พลังงานซิลิคอนและซิลิคอนคาร์ไบด์ของบริษัท
เพาเวอร์มาสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์จ�ากัด (Power 
Master Semiconductor Co., Ltd.) “PMS” ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ต้ังอยู่ในเมืองชองจู 
สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสร็จสิ้น: ไตรมาส 
3/2564

โครงการ: อปุกรณ์การจดัการพลงังานซลิคิอนและ
ซิลิคอนคาร์ไบด์ 

ประเภทผลิตภัณฑ์: ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) เป็น
วตัถดุบิชนดิใหม่ซึง่เป็นสารประกอบผลกึสังเคราะห์
ที่แข็งมากของซิลิกอนและคาร์บอน มีคุณสมบตัิ
ที่มีเสถียรภาพทนไฟขั้นสูงสามารถแปลงแรงดัน
ไฟฟ้าก�าลังแรงสูงค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทาง
ความร้อนต�่าและความต้านทานการสึกหรอที่ดี
กว่าท�าให้มีการสูญเสียพลังงานน้อยกว่าอุปกรณ์
เซมิคอนดกัเตอร์ซิลิคอนแบบเดิม จึงเหมาะอย่าง
ย่ิงส�าหรับการน�า ไปใชง้านในอุปกรณ์อิเล็คทรอ
นิกส์เพื่อการบริหารจดัการการใชพ้ลงังานแบบ

อัจฉริยะ (Smarter Power Designs) ส�าหรับการ
ใช้งานในวงกว้างต้งัแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ าระดับไฮเอน
ด์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในครัวเรือน อุปกรณ์
โทรคมนาคม อุปกรณ์ Cloud Computing อินเวอร์
เตอร์ไฟฟ้ า EV/OBC (เครือ่งชาร์จออน บอร์ด)รวม
ท้งัในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (พลังงาน
แสงอาทิตย์และลม) ซึ่งต้องใช้ความรวดเร็วในการ
ชาร์จพลงังาน เนือ่งจากคณุสมบตัทิางกายภาพดงั
กล่าวนี้ ท�าให้ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) มีความยากใน
การผลิตและมีต้นทุนที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามบริษทั 
ฯ จะด�าเนินการผลิตซิลิคอนแบบมาตรฐานส�าหรับ
อปุกรณ์ทีไ่ม่ตอ้งการประสทิธภิาพสงูดงทัีก่ล่าวข้าง
ต้นอกีด้วย ซึง่มีต้นทุนในการผลิตท่ีต�า่กว่าเน่ืองจาก
ตลาดมีความต้องการสงูในอปุกรณ์ซลิคิอนท้งสัอง
ประเภท

ที่ตั้งของโครงการ: บริษัท เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซ
มคิอนดกัเตอร์จ�ากดั ซ่ึงเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ 
ตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลี

มูลค ่าการลงทุน: เป ็นการลงทุนในอุปกรณ์
เคร่ืองจักรการผลิต เพือ่การผลติจ�านวนมาก(mass 
production)ในอปุกรณ์การจดัการพลงังานซลิคิอน
และซิลิคอนคาร์ไบด์ซึ่งท�าการผลิตโดยบริษัท เพา
เวอร์มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์จ�ากัดบริษัทย่อย
ของบริษทั ฯ การลงทุนนี้มีมูลค่าประมาณ 2,000 
– 2,160 ล้านบาท

หมายเหตุ: การได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีขนาด
รายการน้อยกว่าร้อยละ15

ประโยชน์ต่อกลุ ่มบริษัทฮานา: หลังจากติดตั้ง
อุปกรณ์เครื่องจักรการผลิตแล้ว บริษัท เพาเวอร์
มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จ�ากัด บริษัทย่อยขอ
งบรษิทัฯ จะมศีกัยภาพในการผลติอุปกรณ์ซลิคิอน
และซิลิคอนคาร์ไบด์เซมิคอนดักเตอร์เพื่อจ�าหน่าย
โดยตรงให้ดับลูกค้าหรือส่งไปด�าเนินการผลิตต่อที่
โรงงานผลิต IC Assembly & Test ของฮานาใน
ประเทศไทย และ/หรือฮานาในประเทศจีนส�าหรับ 
IC หรืออุปกรณ์โมดูลพลังงาน

ธรุกจินีจ้ะต่อยอดการเตบิโตของธรุกจิ IC Assembly 
& Test ท่ีมอียูเ่ดมิของงบริษัทฯ เพือ่ก้าวเข้าสู่ตลาด
รถยนต์พลงังานไฟฟ้ า(EV Car)และอปุกรณ์เครือ่ง
ชาร์จพลงังาน (EV charger) รวมทัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการจัดการด้านพลังงาน ที่มีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ คาดว่าจะมีการติดตั้งสายการผลิตจ�านวน
มาก(mass production) ชดุแรกภายในต้นไตรมาส
ที่ 4 ปี 2565 โดยผลิตภัณฑ์จะเริ่มออกสู่ตลาดใน
ช่วงปลายปี2565 หรอืต้นปี2566 ซึง่ผลติภณัฑ์ใหม่
นี้ประมาณการณ์ว่า จะเพิ่มรายได้จากการขายขอ
งบริษัทฯ ส�าหรับธุรกิจIC Assembly & Test ได้
ประมาณร้อยละ15-20 ในอีก 3 ถึง 4 ปี ข้างหน้า

HANA คาดผลิตภัณฑ์ซิลิคอนคาร์ไบด์ (SiC) 

เร่ิมออกสู่ตลาดปลายปี65 หรือต้นปี66 

หนุนรายได้ธุรกิจ IC Assembly & Test 

ราว 15-20% ในอีก 3 ถึง 4 ปี ข้างหน้า

9 www.HoonInside.com 20  October  2021



‘บมจ.พรมิา มารนี’ หรอื (PRM) รบัจงัหวะสญัญาณ

เชิงบวกหลังรัฐทยอยคลายล็อกดาวน์ ส่งผลดีต่อ

กิจกรรมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมา

คึกคัก หนุนอัตราการใช้เรือทุกกลุ่มในช่วงไตรมาส

สุดท้าย ชี้กลุ่มธุรกิจ Offshore บุ๊ครายได้เต็มเม็ด

เต็มหน่วยจากอัตราการใช้เรือมากกว่า 90% ขณะ

ที่กลุ่มเรือขนส่งภายในประเทศคาดจะขยายตัวได้ดี

จากการเดินทางที่มากขึ้น ภายหลังการคลายล็อก

ดาวน์ ม่ันใจทั้งปีผลการด�าเนินงานเติบโตตามเป้า

ที่วางไว้

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อ�านวยการ
สายงานการเงินและบัญชี บริษัท 
พรมิา มารนี จ�ากดั (มหาชน) (“PRM”) 
ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

และปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของ

ประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมการด�าเนินงานใน

ช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้คาดว่าจะท�าผลการด�าเนิน

งานเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง รับกับจังหวะปัจจัย

เชงิบวกของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีจ่ะค่อยๆ ปรับ

ตวัดข้ึีน หลงัภาครฐัทยอยผ่อนคลายมาตรการลอ็ก

ดาวน์ เร่ิมเปิดประเทศให้ประชาชนสามารถเดนิทาง

ท่องเท่ียวได้ ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเชือ้

เพลิงภายในประเทศทั้งส่วนของน�้ามันเบนซินและ

น�า้มนัเครือ่งบนิเพิม่ขึน้ ท�าให้อตัราการใช้เรอืขนส่ง

ภายในประเทศจะปรับตวัดข้ึีนตามไปด้วย หลังจาก

ในช่วงทีผ่่านมา PRM ได้มุง่เน้นบรหิารจัดการอตัรา

การใช้เรือในกลุ่มธุรกิจนี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการเรือขนส่งไป

ยงัภาคกลาง จากเดมิทีเ่น้นการขนส่งลงภาคใต้เป็น

หลัก เพื่อรักษาระดับ Utilization Rate ของเรือให้

อยูใ่นระดบัสงูในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19

ขณะเดยีวกนั กลุ่มธรุกจิเรือขนส่งท่ีให้การสนับสนุน

งานส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (กลุ่ม

ธุรกิจเรือ Offshore) จะช่วยผลักดันการเติบโต

ของผลการด�าเนินงานในไตรมาสสุดท้ายให้เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากมีอัตราการใช้เรือ Crew Boat จ�านวน 13 

ล�า มากกว่า 90% ท�าให้ PRM สามารถรับรู้รายได้

จากกลุ่มธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้น

ส่วนกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งระหว่างประเทศด้วยเรือ 

VLCC ขนาด 300,000 DWT ให้แก่กลุ่มไทยออ

ยล์ ซึ่งเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ยังคงท�ารายได้ที่

สม�า่เสมอและจะมีบทบาทต่อการผลกัดนัการเตบิโต

ของผลการด�าเนินงานในปีถัดไปอย่างมีนัยส�าคัญ 

เมื่อให้บริการเรืออีก 2 ล�าเพิ่มเติมตามสัญญา

“เรามัน่ใจว่าผลงานในไตรมาสสุดท้ายของปีนีจ้ะยงั

คงรักษาอัตราการเติบโตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง หลัง

เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัว รวมถึงภาคการท่องเที่ยว

ท่ีเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้การบริโภคน�้ามันเชื้อเพลิง

เพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงจะเป็นปัจจัยเชิงบวกต่ออัตราการ

ใช้เรือขนส่งภายในประเทศให้ปรับตัวเพ่ิมขึ้น รวม

ถึงความส�าเร็จในการผลักดันอัตราการใช้เรือกลุ่ม 

Offshore ได้มากกว่า 90% จะยงัช่วยสนบัสนนุการ

ด�าเนินงานปีนี้เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้อีกด้วย” 

นายวิริทธิ์พล กล่าว

PRM ม่ันใจไตรมาสสุดท้าย 

ท�าผลงานเติบโตต่อเน่ือง รับผลดีหลังรัฐ

คลายล็อกดาวน์ หนุนเพ่ิมอัตราการใช้เรือมากข้ึน
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นายปราโมทย์ สุดจิตพร  รักษาการ
ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย
ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
AS  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ  ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 18 

ตลุาคม พ.ศ. 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมัติรปูแบบการ

ลงทุนใน บริษัท CONG TY TNHHCHAU A MEM 

ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุม

กรรมการบริษัทให้ทราบดังนี้

เมือ่การประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้

บริษัทฯลงทุนใน บริษัท CONG TY TNHH CHAU A 

MEM (“CAM”) ซึง่เป็นบุคคลภายนอกและไม่มส่ีวน

เกี่ยวข้องกับบริษัทฯมูลค่า 27,000,000,000 VND 

(หรือประมาณ 37,800,000 บาท) โดยการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ CAM มีวัตถุประสงค์ประกอบ

กจิการประเภทเกมส์ในประเทศเวยีดนาม ภายหลงั

จากการท�ารายการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะถือหุ้น

คิดเป็นสัดส่วน 49% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด และ 

CAM จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยว

กับจัดตั้งธุรกิจและการลงทุนในประเทศเวียดนาม

บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 4/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติรูปแบบการลงทุน

ในประเทศเวียดนามใหม่ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณา

อนุมัติให้ร่วมลงทุนในรูปแบบ Joint Venture 

กับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (“บริษทัใหม่”) ซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

มูลค่า 22,000,000,000 VND (หรือประมาณ 

33,000,000 บาท) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ภายหลังจากการด�าเนินการดังกล่าวบริษัทฯ จะ

ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 49% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

ของบรษัิทใหม่ หรอืเท่ากับ 10,780,000,000 VND 

(หรือประมาณ 15,820,285 บาท) และบริษัทใหม่

จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ภายหลังจากด�าเนินการร่วมทุน Join venture 

เรียบร้อยแล้ว บริษัทใหม่จะเข้าลงทุนใน บริษัท 

CONG TYTNHH CHAU A MEM (“CAM”) คิดเป็น

สัดส่วน 100% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของ CAM 

ตามมูลค่าทางบัญชีโดย CAM มีวัตถุประสงค์

ประกอบกิจการประเภทเกมส์ในประเทศเวียดนาม 

และ CAM จะเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากขนาดของรายการดัง

กล่าวมีมูลค่าต�่ากว่าร้อยละ 15 ตามประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง 

หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้า

ข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยข้อมลูและการปฏบิตัิ

การของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจ�าหน่าย

ไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 รวมถึง บริษัทใหม่และ 

CAM ไม่ถือเป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.

2546 ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดท ารายงานข้อมูล

สารสนเทศและเปิดเผยการตกลงเข้าท�ารายการ 

รวมทั้งไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

AS เข้าลงทุน 49% 

ในธุรกิจเกมส์ท่ีประเทศเวียดนาม  
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บมจ. โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจ เอสพี 

(ประเทศไทย) หรือ JP ผู้ด�าเนินธุรกิจพัฒนา 

ผลิตและจ�าหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 

ผลติภณัฑ์สมนุไพร และผลติภณัฑ์เสริมอาหารแบบ

ครบวงจร ก�าหนดราคาขาย IPO ที่ 7 บาทต่อหุ้น 

พร้อมเปิดให้นกัลงทนุจองซือ้ระหว่างวนัที ่21, 25-

26 ตลุาคมนี ้พร้อมแต่งตัง้ บริษทัหลกัทรพัย์ เอเอส

แอล จ�ากดั เป็นผูจ้ดัการจดัจ�าหน่ายและรบัประกนั

การจัดจ�าหน่ายหุ้น IPO ร่วมกับผู้จัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายอื่น อีก 4 ราย คาดเข้าซื้อ

ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ในวนั

ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ด้านผู้บริหาร JP มั่นใจ พร้อม

น�าเงินที่ระดมทุนได้ ไปพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ภายใต้กลุ่ม Own Brand และขยายช่องทางขาย

ผ่านออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเพิ่มขีด

ความสามารถการผลิตของโรงงานที่กรุงเทพฯและ

ล�าพูน รับพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าสู่สังคมแห่งการ

ดูแลสุขภาพ วางเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทชั้นน�า

ด้านการวจิยั ผลิตและจ�าหน่ายยา และอาหารเสรมิ

ครบวงจร

บมจ . โ ร งาน เภ สัชอุ ตสาหกรรม  เจ เอส พี 

(ประเทศไทย) หรือ JP ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ากัด เป็นผู้จัดการ

การจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย พร้อม

แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ากัด (มหาชน), 

บรษิทัหลกัทรพัย์ บยีอนด์ จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั

หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�า

กัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็น

ครั้งแรก (IPO)

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ 
เอเอสแอล จ�ากัด ในฐานะผู ้จัดการการ

จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย เปิดเผย

ว่า หลังจากที่ได้น�าเสนอข้อมูลทิศทางการด�าเนิน

งานและกลยุทธ์การเติบโตของ บมจ.โรงงาน

เภสชัอตุสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) หรอื JP 

ให้แก่นักลงทุนในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบริษัทฯ มีพื้นฐาน

การด�าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพเติบโต 

ด้วยจุดเด่นด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ในอุตสาหกรรมมายาวนานกว่า 70 ปี และมีทีม

วิจัยพัฒนาที่มีความสามารถต่อยอดงานวิชาการ

สู ่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งกลุ ่มสินค้าที่อยู ่

ภายใต้ Own Brand และรับจ้างผลิต (OEM) ทั้ง

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งในเชิงดูแลป้องกันและรักษาโรค และด้วยธุรกิจ 

Health and Wellness ที่คนหันมาให้ความสนใจ

ดูแลสุขภาพมากขึ้น ธุรกิจนี้จึงเป็นที่น่าสนใจของ

ผู้บริโภค นักธุรกิจ และกระแสการลงทุนเป็นอย่าง

มาก

ดงันัน้ จงึได้ก�าหนดราคาเสนอขาย IPO ของ บมจ.

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) 

ที่ราคาหุ้นละ 7 บาท โดย JP จะเสนอขายหุ้น

สามัญเพิม่ทุนแก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

จ�านวนไม่เกิน 115,000,000 หุน้ รวมทัง้สิน้คดิเป็น

ร้อยละ 25.27 ของจ�านวนหุน้สามัญท่ีออกและเรียก

ช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ

ขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ พร้อมก�าหนดเปิดให้

นักลงทุนจองซ้ือในระหว่างวันท่ี 21,25-26 ตุลาคม 

2564 และคาดว่าจะน�าหุ้น JP เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในวันที่ 2 

พฤศจิกายนนี้

JP เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 7 บาท 

เตรียมเปิดให้นักลงทุน

จองซื้อ 21, 25-26 ต.ค.น้ี เทรด 2พ.ย.น้ี
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ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงาน
เ ภ สั ช อุ ต ส า ห ก ร ร ม  เ จ เ อ ส พี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
JP กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายก้าวสู่การเป็น

บริษัทชั้นน�าด้านการวิจัย ผลิตและจ�าหน่ายยา 

และอาหารเสริมครบวงจร โดยร่วมมือสถาบันการ

ศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายพันธมิตร

ทางธุรกิจ เพ่ือยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อ

พัฒนาสินค้าภายใต้ Own Brand ออกสู่ตลาดปี

ละ 4-5 รายการต่อปี เช่น โครงการวจิยัและพฒันา

ไข่น�้า ที่น�ามาใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อาหาร

เสริมโปรตีนจากพืช (Plant Base) ภายใต้แบรนด์ 

‘สภุาพโอสถ’ เป็นต้น นอกจากน้ี จะมีความร่วมมือ

ด้านการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการใช้กัญชงและ

กัญชาในผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเชิงสุขภาพ โดยใช้

ฐานการผลติสนิค้าทีไ่ด้มาตรฐานของบริษัทฯ ขณะ

เดียวกัน JP จะเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร

ต้นทุนเพ่ือผลก�าไรที่เพ่ิมขึ้น โดยลงทุนปรับปรุง

และขยายก�าลังการผลิตโรงงานที่กรุงเทพฯ และ

จังหวัดล�าพูน เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด 

หรอื Economy of Scale ในทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ เพือ่

สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่ผูบ้ริโภคและลกูค้า OEM ทัง้

ในและต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดัน JP 

เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไว
เซอร่ี จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

กล่าวว่า การที่ JP เข้าระดมทุนและเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ จะช่วยเพิม่ขดีความ

สามารถการแข่งขันในการเป็นผูด้�าเนนิธรุกจิพฒันา 

ผลิตและจ�าหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 

ผลติภณัฑ์สมนุไพร และผลติภณัฑ์เสรมิอาหารแบบ

ครบวงจร โดย JP จะน�าเงินที่ได้จากการระดมทุน

ไปสร้างการเติบโตในระยะยาวตามโครงการที่ได้

วางแผนไว้ ทั้งในส่วนที่เป็นโครงการสร้างอาคาร

และซือ้เครือ่งจกัรแปรรปูไข่น�า้เพือ่ผลิตเชิงพาณชิย์, 

แผนการเพิ่มอัตราการท�าก�าไรจากการขายสินค้า

ต่อหน่วยมากขึ้น ด้วยการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภาย

ใต้ Own Brand เพื่อวางจ�าหน่ายผ่านช่องทาง

หลากหลาย ทั้งร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัย

ใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ทีวีโฮมช้อปปิ้ง และช่องทาง

ออนไลน์ (Online Channel) ในมาร์เก็ตเพลส เช่น 

Shopee Lazada รวมถึง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ขยายฐานลกูค้าในต่างประเทศเพิม่เตมิ อีกท้ังลงทุน

ด้านประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ TV Home 

Shopping เพือ่สร้างการรบัรูตั้วสนิค้าใหม่ท่ีจะออก

สูต่ลาดในช่วงปี 2564-2566 โครงการปรบัปรงุห้อง

วจัิยและตรวจสอบคณุภาพของโรงงานในกรงุเทพฯ 

และขยายไลน์การผลิตอาหารเสริมประเภท Soft 

gel รวมถึงการขยายพื้นที่คลังสินค้าท่ีโรงงาน

ในจังหวัดล�าพูน ส่วนท่ีเหลือจะน�าไปช�าระคืนหนี้

สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

ทางด้าน นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ 
กรรมการผู ้จัดการ บริษัท สยาม 
อลัฟา แคปปิตอล จ�ากดั ในฐานะทีป่รกึษา

ทางการเงินร่วม กล่าวเพิ่มเติมว่า JP มีโอกาสการ

เติบโตสูงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้าสู่สังคมแห่ง

การดูแลสุขภาพ ที่ให้ความส�าคัญกับการคัดเลือก

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดย JP มีจุดแข็งด้านมารต

ฐานคณุภาพสินค้า และฐานการผลติ อกีทัง้มคีวาม

สามารถการผลิตยาที่หลากหลายรูปแบบ และอยู่

ภายใต้มาตรฐานวิธีการผลิตส�าหรับการผลิตยา 

(GMP PIC/s) จากส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) สอดคล้องและทัดเทียมกับมาตรฐาน

ของสหภาพยุโรป

และมาตรฐาน GMP ส�าหรับผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร 

รวมถึงการจดทะเบียนยาที่พร้อมใช้ ทั้งยาแผน

ปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และอาหารเสริมแล้วก

ว่า 2,000 ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้ากลุม่ OEM ในการออกสนิค้าใหม่

ภายใต้การให้บริการแบบ one stop service ซึ่ง

ช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของ JP ขยายตัวได้

โดดเด่นต่อไป

JP เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 7 บาท 

เตรียมเปิดให้นักลงทุน

จองซื้อ 21, 25-26 ต.ค.น้ี เทรด 2พ.ย.น้ี
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SDC ฉายความคืบหน้าธุรกิจธุรกิจ สะท้อนการฟื้น
ตัวอย่างชัดเจน หลังปรับองค์กรครั้งใหญ่ล่าสุด อัป
เดตโครงการ DTRS ไปได้สวย 2 หน่วยงานภาครัฐ 
สนใจใช้บริการ พร้อมประกาศเปิดตวับริการแอปใหม่
ช่วงปลายปี พร้อมต่อยอดสู่การให้บริการ Digital 
Services เต็มรูปแบบในปี 2022

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.สามารถดิจิตอล 
เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บมจ. 
สามารถดิจิตอล หรือ SDC ได้มีการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
ยุคดิจิทัล พร้อมๆ ไปกับการปรับโครงสร้างองค์กร
ให้มีความกระชับและคล่องตัวในการบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินธุรกิจ 
โดยขอบข่ายธุรกิจที่มุ่งเน้น คือ Digital Network & 
Digital Services โดยในส่วนของ Digital Network 
นั้น บริษัทเป็นพันธมิตรกับ บมจ.โทรคมนาคมแห่ง
ชาติ (NT) ในการให้บริการระบบสื่อสาร Digital 
Trunked Radio System หรือ DTRS ซึ่งปัจจุบันได้
มีการติดตั้งโครงข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว 
ล่าสุด องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ได้ให้
ความไว้วางใจในการใช้บริการ ประกอบด้วย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เซ็นสัญญาเช่าใช้
บริการ DTRS กับ NT ครอบคลุมพื้นที่ 9 เขตในภาค
เหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคใต้ รวมระยะ
เวลา 4 ปี เริม่ตัง้แต่ เดอืนสงิหาคม 2564 ถึง สงิหาคม 
2568 โดยจะมีผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,000 
ราย และล่าสุด NT ยังได้เซ็นสัญญากับกระทรวง
มหาดไทยในการเช่าใช้บริการระบบ DTRS เพ่ือ

สนบัสนนุการสือ่สารในสถานการณ์ฉกุเฉนิ รวมระยะ
เวลา 38 เดือน เริ่มให้บริการเดือนเมษายน 2565 ซึ่ง
คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการจ�านวนถึง 77,000 ราย ทั้งนี้ 
บริษัท SDC ในฐานะพันธมิตรในการให้บริการระบบ
สื่อสารดังกล่าวกับ NT จะได้รับส่วนแบ่งรายได้จาก
ค่าบริการเป็นรายเดือนตลอดอายุสัญญา ซึ่งถือเป็น
รายได้ประจ�าในระยะยาว และSDC ยังมโีอกาสรบัรู้ราย
ได้เพิ่มจากการจ�าหน่ายและ/หรือการให้เช่าเครื่องลูก
ข่าย Digital Trunked Radio อีกด้วย ประมาณการ
รายได้เบ้ืองต้นของ SDC จากการให้บริการ DTRS 
แก่ลูกค้าองค์กรทั้งสองราย จ�านวน 1,500 ล้านบาท 
ยังไม่นับรวมมูลค่าเครื่องลูกข่ายที่รอการประมูลอีก
กว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจะทยอยรับรู้ราย
ได้ตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป

ไม่เพียงเท่านั้น ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 64 SDC 
ยงัเตรยีมการเปิดตัว Digital Services ทีจ่ะเป็นก�าลงั
ส�าคญัในการสร้างรายได้ประจ�าให้กับ SDC ในอนาคต 
อีก 2 บริการ ได้แก่

• บริการ Horoworld ซึ่งเป็นธุรกิจที่ SDC ริเริ่มและ
ประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ใน
ฐานะศูนย์รวมนักพยากรณ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ บริษัทจึงมองเห็นโอกาสในการต่อยอด โดย
จะมีการขยายขอบข่ายธุรกิจให้ครอบคลุม มุ่งสู่การ
เป็น Life Consultant ที่สามารถตอบสนองและเข้า
ถงึผูใ้ช้บรกิารในยคุดจิทิลัมากขึน้ โดยจะมกีารเปิดตวั 
Horoworld Mobile Application ตลอดจนบริการที่
เกี่ยวโยงกับความเชื่ออย่างรอบด้าน ภายในสิ้นปีนี้

• บริการ Mobile Security Application เพื่อตอบ
โจทย์การป้องกนัภัยไซเบอร์บนมอืถอื โดยอาศยัความ
เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี Cyber Security และ
การจับมือกับ Technology Partner ในการพัฒนา 
Mobile Security Application เพื่อให้คนไทยใช้งาน
ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ชื่อ “ปกป้อง” โดย
ล่าสุดบรษิทัได้ร่วมกบั AIS ซึง่เป็น Mobile Operator 
ชั้นน�าของประเทศ ในการน�าเสนอ “ปกป้อง” 
Application แก่ผู้ใช้บริการมือถือ เพื่อขยายฐาน
ลกูค้าให้กว้างขวางย่ิงข้ึน นอกจากนี ้ด้วยภยัไซเบอร์ที่
ก�าลงัลกุลาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ SMS หลอกลวง ซึง่
สร้างความเสียหายและความร�าคาญให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร
มอืถอืจ�านวนมาก บรษิทัจงึได้พฒันาอกีหนึง่ Mobile 
Application เพื่อจัดการกับปัญหานี้โดยตรง โดย
เตรียมการเปิดให้ดาวน์โหลด เพื่อใช้บริการในเร็วๆนี้

นายวัฒน์ชัย ทิ้งท้ายว่า การอยู่รอดและเติบโตในยุค
ปัจจบุนัและอนาคตของบรษิทั อยูที่ค่วามสามารถใน
การปรบัตัวและความรวดเรว็ในการน�าเสนอสนิค้าและ
บริการ ดังนั้น การลดขนาดองค์กร ลดขั้นตอนการ
ท�างาน และเน้นการเพ่ิม Productivity จึงเป็นการ
สร้างความ Fit ให้แก่ SDC ซึง่สิง่ทีต้่องท�าต่อไปอย่าง
ต่อเนือ่ง คือ การสร้างความ Firm นัน่คอื การพฒันา
ทีมงานรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้คิดและท�างาน
ในรูปแบบ Start up รวมทั้งการสานสัมพันธ์กับ 
Technology & Business Partner ต่างๆ จะส่งผล
ให้ SDC มีความ Fit & Firm โดยในต้นปีหน้าจะมีการ
เปิดตัวบริการ Digital Services ใหม่ๆ เพื่อตอกย�้า
ทิศทางธุรกิจและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงให้แก่ SDC 
อย่างยั่งยืนต่อไป

SDC เผย Q4/64 

เปิดตัว Digital Services 

สร้างรายได้ประจ�าให้กับ SDC ในอนาคต
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ก�าไรสุทธิของระบบ

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (ระบบ

ธ.พ. ไทย) อยู่ที่กรอบ 3.25-3.35 หม่ืนล้าน

บาทในไตรมาสท่ี 3/2564 ลดลงเมื่อเทียบกับ

ไตรมาส 2/2564 ที่มีก�าไรสุทธิสูงถึง 5.72 หมื่น

ล้านบาท เนื่องจากโควิด-19 ที่ปะทุขึ้นในช่วง

ต้นไตรมาส 3/2564 กดดนัรายได้จากธรุกจิหลกั 

โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และ

ท�าให้ธ.พ. มค่ีาใช้จ่ายในการต้ังส�ารองฯ ในระดบั

ทีสู่งกว่าช่วงปกต ิและสูงกว่าช่วงครึง่แรกของปี 

ส�าหรับสัดส่วน NPL ของระบบธ.พ. อาจขยับ

ขึ้นมาที่ 3.10-3.17% ต่อสินเชื่อรวมในไตรมาส 

3/2564 แม้ว่าจะได้รบัอานิสงส์จากความยดืหยุน่

ของเกณฑ์การจัดช้ันลูกหนี้ ส�าหรับในไตรมาส

สุดท้ายของปี 2564 ธ.พ. น่าจะสามารถปรบัตัว

เพื่อประคองผลการด�าเนินงานให้อยู่ในระดับที่

สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนได้ แต่โจทย์ต่อเนือ่งใน

ปีหน้าจะยังคงเป็นเรื่องการดูแลปัญหาหนี้ด้อย

คุณภาพ และการเตรียมรับมือกับการแข่งขัน

ในตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งจะมีผู้เล่นที่

หลากหลายมากขึ้น

• ก�าไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์จด

ทะเบยีนในประเทศ (ระบบ ธ.พ.ไทย) ในไตรมาส 

3/2564 อาจลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน

หน้า เน่ืองจากการฟื ้นตัวของกิจกรรมทาง

เศรษฐกจิสะดดุลงอกีครัง้จากสถานการณ์โควดิ-

19 ที่ปะทุขึ้นในช่วงระหว่างไตรมาส อย่างไรก็ดี

คาดว่า ก�าไรสุทธิของระบบ ธ.พ.ไทยจะขยับสูง

ขึ้นเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากในปี

ก่อนมกีารตัง้ส�ารองฯ ในระดบัสงูรับโควดิระลอก

แรก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ก�าไรสุทธิของ

ระบบธ.พ. ไทยที ่3.30 หมืน่ล้านบาทในไตรมาส

ที่ 3/2564 ลดลงประมาณ 42.2% QoQ เมื่อ

เทียบกับไตรมาส 2/2564 ที่มีก�าไรสุทธิสูงถึง 

5.72 หมื่นล้านบาทจากผลของการบันทึกก�าไร

พิเศษจากเงินลงทุนจากการขายหุ้นในบริษัท

ในเครือของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ทั้งนี้หาก

ไม่นับรวมรายการน้ี ก�าไรสุทธิยังคงปรับตัว

ลง QoQ ประมาณ 32.5% เนื่องจากรายได้ที่

มิใช่ดอกเบี้ย โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียม

และบริการ หดตัวลงต่อเนื่องตามสัญญาณ

อ่อนแอของเศรษฐกิจซึ่งในระหว่างไตรมาสมี

แรงกดดันเพิ่มขึ้นจากการแพร่ระบาดและการ

ใช้มาตรการควบคุมการระบาดท่ีเข้มงวด ขณะ

ทีร่ายจ่ายในการตัง้ส�ารองค่าเผือ่ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าใช้จ่ายในการตั้ง

ส�ารองฯ) อาจขยับสูงขึ้นมากกว่าช่วงครึ่งแรก

ของปีเพื่อรองรับความเสี่ยงจากโควิด-19 ที่ยืด

เยื้อ อย่างไรก็ดีก�าไรสุทธิของระบบธ.พ. ไทยใน

ไตรมาสที่ 3/2564 ดังกล่าว ยังขยับสูงขึ้นหาก

เทียบกับฐานที่ต�่าในช่วงเดียวกันปีก่อน

• รายได้จากธุรกิจหลักของธนาคารพาณิชย์ 

ชะลอลงในไตรมาส 3/2564 น�าโดย รายได้ท่ี

มใิช่ดอกเบีย้ โดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนยีมและ

บริการซ่ึงน่าจะหดตัวลงประมาณ 6.5-9.0% 

YoY อาทิ รายได้จากค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 

บริการโอนเงินและเรียกเก็บเงิน รวมถึงค่า

ธรรมเนียมจัดการ และค่านายหน้า นอกจากนี้

คาดว่า การตมีลูค่าเงนิลงทนุในตราสารทางการ

เงนิผ่านงบก�าไรขาดทุนของธนาคารพาณชิย์น่า

จะได้รับแรงกดดันจากการปรับตัวขึ้นของอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และในไตรมาส

ที่ 3 ไม่น่าจะมีการบันทึกรายได้พิเศษก้อนใหญ่

จากส่วนอื่นๆ 

ส�าหรับรายได้ดอกเบี้ยในภาพรวมในไตรมาส 

3/2564 น่าจะชะลอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อน เนือ่งจากการปล่อยสนิเชือ่ใหม่เป็น

ไปอย่างระมดัระวงั โดยเฉพาะผลติภณัฑ์

สินเชื่อรายย่อยที่ชะลอตัวลง

ตามความเปราะบาง

ทางการเงินของ

ภาคครัวเรือน อย่างไรก็ดีภาพรวมสินเชื่อยังน่า

จะขยบัขึน้ท้ังเม่ือเทียบแบบ QoQ และ YoY ตาม

การเติบโตต่อเนื่องของสินเชื่อธุรกิจ โดยเฉพาะ

ธุรกิจรายใหญ่ ประกอบกับสถาบันการเงินมี

การปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการผ่านโครงการ

สนิเช่ือฟ้ืนฟูมากข้ึน ทัง้นีศ้นูย์วจิยักสกิรไทยคาด

วา่ สินเชื่อของระบบธ.พ. ไทยจะเติบโตในกรอบ 

4.7-5.2% YoY ในไตรมาส 3/2564 ขยับขึ้นจาก

ที่เติบโต 4.4% YoY ในไตรมาส 2/2564 ที่ผ่าน

มา แต่ NIM ในไตรมาส 3/2564 อาจจะชะลอ

ลงมาอยู่ในกรอบประมาณ 2.50-2.55% เทียบ

กบั 2.56% ในไตรมาส 2/2564 เน่ืองจากสนิเช่ือ

ธรุกจิท่ีปล่อยใหม่ในช่วงหลายไตรมาสทีผ่่านมา

ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อช่วยเหลือด้านสภาพคล่อง

ซึ่งมีดอกเบี้ยไม่สูง

• ธนาคารหลายแห่งมีแนวโน้มกลับมาตั้ง

ส�ารองฯ เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2564 เพื่อ

เตรียมรับมือประเด็นด้านคุณภาพหนี้ภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อ แม้จะยังได้รับ

อานสิงส์จากการผ่อนคลายเกณฑ์การจดัชัน้ลกู

หนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดก�าไรสุทธิแบงก์ไทย 3Q/64 
ปรับตัวลงจากไตรมาสก่อน หลังโควิดกระทบเศรษฐกิจ 

กดดันปัญหาคุณภาพหนี้
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โควิด-19 ท่ีปะทุข้ึนในช่วงระหว่างไตรมาสที่ 3 

มีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างย่อมมีผล

กดดันสถานะทางการเงินของลูกหนี้หลายกลุ่ม 

ขณะที่ข้อมูลจากธปท. สะท้อนสัญญาณว่า ลูก

หนี้มีแนวโน้มทยอยเข้ารับความช่วยเหลือจาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น โดยยอดภาระหนี้เข้า

มาตรการช่วยเหลอืฯ ขยบัขึน้จากจุดต�า่สดุของปี

นีท้ี ่3.18 ล้านล้านบาท (จากจ�านวนบญัชลีกูหนี้

เข้ามาตรการฯ 4.77 ล้านบญัช)ี ในเดอืนเมษายน 

2564 มาที่ 3.35 ล้านล้านบาท (จ�านวนบัญชี

ลูกหนี้เข้ามาตรการฯ 5.12 ล้านบัญชี) ในเดือน

กรกฎาคม 2564 โดยในจ�านวนนี้ สัดส่วนกว่า 

60% เป็นลูกหนี้ที่รับความช่วยเหลือฯ จาก

ธนาคารพาณิชย์ 

ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์วิจัย

กสิกรไทยประเมินว่า ธนาคารพาณิชย์หลาย

แห่งจะทยอยตั้งส�ารองฯ ในระดับท่ีสูงกว่าช่วง

ปกต ิเพือ่เตรยีมการรองรบัความไม่แน่นอนของ

ประเดน็คณุภาพของสนิเชือ่ทีย่งัคงเป็นประเดน็

ทีต้่องเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ แม้ว่าธปท. ได้ขยาย

เวลาผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้และการ

กันเงินส�ารองให้กับสถาบันการเงินไปจนถึงสิ้น

ปี 2565 แล้วก็ตาม ส�าหรับสถานการณ์สินเชื่อ

ด้อยคณุภาพในช่วงไตรมาสที ่3/2564 ศนูย์วจัิย

กสิกรไทยคาดว่า สัดส่วนสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได้ หรือ NPL Ratio ของระบบธนาคาร

พาณิชย์ (ภาพรวมของธ.พ.ไทย+สาขาธ.พ. 

ต่างประเทศ) อาจขยบัข้ึนมาท่ี 3.10-3.17% ต่อ

สนิเชือ่รวมในไตรมาส 3/2564 จากระดบั 3.09% 

ต่อสินเชือ่รวมในไตรมาส 2/2564 ตามสัญญาณ

ความเปราะบางทางการเงินและปัญหาในการ

ประคองรายได้ของลูกหนี้ในกลุ่ม SMEs และ

รายย่อย ขณะที่สัดส่วนการต้ังส�ารองฯ ต่อสิน

เชื่อ หรือ Credit Cost ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบ 

1.46-1.49% ในไตรมาส 3/2564 ขยับข้ึนจาก

ระดับ 1.45% ไตรมาส 2/2564

• ส�าหรับแนวโน้มในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัย

กสิกรไทยมองว่า ธนาคารพาณิชย์จะสามารถ

ปรบัตัวเพือ่ประคองทิศทางก�าไรสทุธใินไตรมาส

สุดท้ายของปี 2564 ให้อยู่ในระดับที่สูงกว่า

ช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะหากการคลาย

มาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ท่ีทาง

การไทยทยอยด�าเนินการมีส่วนช่วยบรรเทา

แรงกดดนัต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิลงบางส่วน 

แม้ว่าการฟ้ืนตวัในภาพรวมจะมคีวามไม่แน่นอน

และต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งก็ตาม

อย่างไรกด็ ีแม้เศรษฐกจิไทยอาจเริม่มสีญัญาณ

ที่ดีขึ้นในไตรมาสที่ 4/2564 แต่คงต้องยอมรับ

ว่า ระดับการฟื ้นตัวของเศรษฐกิจ/ธุรกิจใน

แต่ละภาคส่วนจะยังมีความแตกต่างกัน ซ่ึง

ท�าให้ภารกิจส�าคัญของธนาคารพาณิชย์ใน

ช่วงหลายไตรมาสข้างหน้า จะอยู่ท่ีการเตรียม

สภาพคล่องเพือ่สนบัสนนุภาคธรุกจิใน

การพลิกฟื้นกิจการในจังหวะ

ที่อัตราดอกเบี้ยยังคง

ทรงตัวอยู่ในระดับต�่า ซึ่งจะต้องเดินหน้าควบคู่

ไปกบัการเร่งปรบัโครงสร้างหนีแ้ละให้ความช่วย

เหลอืลูกหนีใ้นกลุม่ท่ียงัฟ้ืนตัวได้ช้า เพือ่เป็นอกี

แนวทางในการดูแลปัญหาคุณภาพสินทรัพย์ที่

จะยังคงเป็นโจทย์ต่อเนื่องไปในปีข้างหน้า และ

ส�าหรับในปีหน้า นั้น ความท้าทายท่ีรออยู่จะ

เป็นเรื่องสถานการณ์การแข่งขันของตลาด

ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน (ไม่ใช่เฉพาะใน

ส่วนของตลาดสินเชือ่เท่าน้ัน) ท่ีจะทวคีวามเข้ม

ข้นมากขึ้นท่ามกลางผู้เล่นท่ีหลากหลาย ทั้ง

ธนาคารพาณชิย์ นอนแบงก์ และกลุม่ FinTech 

และ TechFin โดยภายใต้สนามการแข่งขันดัง

กล่าว ท�าให้ธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มท่ีจะ

เตรียมวางแนวทางส�าหรับการแก้โจทย์-ปรับ

โมเดลเพื่อสร้างรายได้ในระยะยาวหลังโควิด-19 

ส้ินสุดลง โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่ม

โอกาสทางธุรกิจในตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูง 

(High Yield) ชิงส่วนแบ่งในตลาดลูกค้าในช่อง

ทางออนไลน์ และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดก�าไรสุทธิแบงก์ไทย 3Q/64 
ปรับตัวลงจากไตรมาสก่อน หลังโควิดกระทบเศรษฐกิจ 
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วิจัยกรุงศรีรายงานว่า แม้มีการเปิดประเทศต้น

เดือนพฤศจิกายนเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แบบไม่ต้องกักตัว  และผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุม แต่คาดว่าระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

โดยรวมภายในสิ้นปีนี้ยังคงต�่ากว่าช่วงก่อน

เกิดวิกฤตการระบาดราว 6% การประชุมคณะ

กรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา เม่ือวนัที ่14 ตุลาคม 

มีข้อสรุปส�าคัญ  ดังนี้

i) เตรยีมพิจารณาแนวทางการเปิดประเทศตาม

ที่นายกรัฐมนตรีประกาศว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน 

จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความ

เสี่ยงต�่า เดินทางเข้าไทยโดยไม่ต้องกักตัว ไม่

จ�ากัดพ้ืนที่ หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่

ก�าหนด 

ii) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว

เป็น 23.00 น ถึง 3.00 น (เดิม 22.00 น  ถึง 

4.00 น) และปรับลดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและ

เข้มงวด (แดงเข้ม) เหลือ 23 จังหวัด (เดิม 29 

จังหวัด) ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุด (แดง) ล่าสุด

มี 30 จังหวัด (เดิม 37 จังหวัด) พื้นที่ควบคุม 

(ส้ม) 24 จังหวัด (เดิม 11 จังหวัด)

iii) ผ่อนคลายกจิกรรมเพิม่เตมิ อาท ิการจดังาน 

การประชุม โดยขยายจ�านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ตามแต่ละระดับพื้นที่

การผ่อนคลายมาตรการควบคมุการระบาดเพิม่

เติมแม้คาดว่าจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจกลับมาด�าเนินการมากขึ้นและช่วย

ลดความเสียหายทางเศรษฐกิจลงได้บ้าง แต่

อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการปรับขึ้นของ

จ�านวนผู้ติดเชือ้รายวนั การผ่อนคลายมาตรการ

ต่างๆ ในช่วงที่เหลือของปีจึงยังจ�าเป็นต้องท�า

ด้วยความระมัดระวังไปพร้อมกับการเสริมด้วย

มาตรการอื่นๆ อาทิ การสื่อสารท่ีชัดเจน การ

สวมหน้ากาก การใช้ระบบติดตามผู้ป่วย และ

การเร่งฉีดวัคซีน ในส่วนของมาตรการเปิด

ประเทศที่จะเริ่มขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ 

เบื้องต้นทางการระบุประเทศที่มีความเสี่ยงต�่า 

เช่น สหรฐัฯ สหราชอาณาจกัร เยอรมน ีจนี และ

สงิคโปร์ เป็นต้น โดยจะเปิดรบัเข้าสูป่ระเทศแบบ

ไม่ต้องกักตัว ภายใต้เกณฑ์ข้อก�าหนดไว้ อาทิ 

ฉีดวัคซีนครบโดส มีการตรวจ RT-PCR ก่อน

เดินทางและเมื่อถึงไทย อย่างไรก็ตาม นักท่อง

เที่ยวต่างชาติยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ

หรือนโยบายของประเทศต้นทางเป็นส�าคญั โดย

เฉพาะอย่างยิง่นกัท่องเท่ียวหลักจากจีนทีน่บัว่า

มีสัดส่วนสูงเกือบ 28% ของภาคท่องเที่ยวไทย 

ทัง้ในด้านจ�านวนและการสร้างรายได้แก่ประเทศ 

ซึ่งปัจจุบันทางการจีนยังคงมีมาตรการคุมเข้ม

การเดินทางระหว่างประเทศโดยไม่อนุญาตให้

เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ ขณะท่ีสหรัฐฯ 

และสหภาพยโุรปประกาศเตอืนให้หลกีเลีย่งการ

เดนิทางมาไทยเนือ่งจากเป็นพืน้ท่ีการระบาดยงั

มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น มาตรการหรือนโยบาย

ของประเทศต้นทางจึงอาจเป็นข้อจ�ากัดต่อการ

ฟ้ืนตัวของนกัท่องเท่ียวต่างชาตใินระยะ

อันใกล้นี้

วิจัยกรุงศรีประเมินแม้จะมีการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มเติม และมี

การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ

ไม่กักตัว แต่คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจโดย

รวมภายในสิ้นปีนี้จะยังอยู่ในระดับต�่ากว่าช่วง

ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 อยู่ประมาณ 6% 

โดยค�านวณจากการใช้ข้อมูลความถี่เร็ว ได้แก่  

ความเข้มงวดของมาตรการ (measures of 

stringency) ความเข้มงวดของมาตรการที่เกิด

ข้ึนจริง (Implied stringency) เครือ่งช้ีเรว็ด้าน

การเดนิทาง (Google Mobility Index) และ ความ

นิยมในการค้นหา (Google search trends) 

เพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ

คาดการณ์ทิศทางของการค้าปลีก ผลผลิต

ภาคอุตสาหกรรม และกิจกรรมท่องเท่ียว พบ

ว่าภายในสิ้นปีนี้ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและ

การค้าปลีกจะกลับมาอยู่ที่ 94.9% และ 92.3% 

ของระดับก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 ตามล�าดับ 

ขณะที่กิจกรรมท่องเที่ยวจะอยู่เพียงแค่ 57.9% 

ของระดบัก่อนวกิฤต COVID-19 เท่านัน้ และเมือ่

ค�านวณดชันกีจิกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว

พบว่า ณ สิ้นปีนี้ จะมีค่าอยู่ที่ 94.4% ของระดับ

ก่อนเกิดวิกฤต COVID-19

วิจัยกรุงศรีคาดระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวมภายในสิ้นปี 2564 ยังคงต�่ากว่า
ช่วงก่อนเกิดวิกฤตการระบาดราว 6%
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กองทรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์และสทิธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ 

พรีเมี่ยม โกรท (เพิ่มทุนครั้งที่ 6) ประกาศเดินหน้าลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ 

มูลค่ารวมไม่เกิน 5.55 พันล้านบาท มีพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 

184,329 ตารางเมตร  ตั้งอยู่บนท�าเลยุทธศาสตร์ด้าน โลจิสติกส์ เชื่อม

ต่อทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้เช่าจัดเป็นบริษัทชั้นน�าของกลุ่มธุรกิจ 

E-Commerce และ FMCG ที่ก�าลังมาแรงทั้ง Alibaba Group- Shopee 

Xpress - ทีดี ตะวันแดง สร้างความมั่นคงจากสัญญาเช่าระยะยาว และ

ผลตอบแทนอย่างมัน่คง พร้อมเพ่ิมมลูค่าทรพัย์สนิไปแตะทีร่ะดบั 48,000 

ล้านบาท  

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการ
บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน (Sponsor) และผู้

บริหารอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า กองทรัสต์ WHART เป็นกองทรัสต์ที่

เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าและ

โรงงาน ที่สัญญาระยะยาวส่วนใหญ่จากผู้เช่าหลากหลายแบรนด์ชั้นน�า

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปในฐานะผู้สนับสนุน

และผูบ้ริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้ขายสินทรัพย์เข้าทรัสต์เพือ่การลงทนุใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (WHART) 

อย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการพัฒนาโครงการของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

จะโฟกัสท่ีโครงการ Built- to-Suit และ General Warehouses ท่ีมี

มาตรฐานระดับพรีเมี่ยม รวมทั้งยังมีการให้บริการโซลูชั่นครบวงจร ทั้ง

ระบบสาธารณูปโภค แพลตฟอร์มโครงสร้างด้านพลังงาน และระบบ

ดิจิตอล โดยโครงการของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ความ

ต้องการสูง ในบริเวณถนนบางนา-ตราด และพื้นที่ที่สอดรับกับโครงการ

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งพื้นที่บนจุดยุทธ์

ศาสตร์ดงักล่าวถอืเป็นพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมเป้าหมายหลกัด้านโลจติิกส์ของ

ประเทศไทย 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน กองทรัสต์ WHART มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง จาก

การลงทนุในกรรมสทิธิ ์สทิธกิารเช่าและสทิธกิารเช่าช่วงอสงัหารมิทรพัย์

ไปแล้ว 31 โครงการ หรือมีพื้นที่เช่าอาคารประมาณ 1,398,352 ตาราง

เมตร คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวมของที่ระดับ 42,638.93 ล้านบาท ซึ่ง

สอดคล้องกบันโยบายของดบับลิวเอชเอ กรุป๊ท่ียงัคงเป็นผูส้นบัสนนุและ

ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ในการน�าทรัพย์สินคุณภาพระดับพรีเมี่ยมเข้า

กองทรัสต์ WHART ทุกปีต่อเนื่อง   

"ในปีนีด้บับลิวเอชเอ กรุ๊ปได้น�าทรพัย์สนิจ�านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 

โครงการ ดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 62) โครง

การดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ถนนบางนา-ตราด กม. 

23 โปรเจค 3)  และ โครงการดับบลิวเอชเอ อี คอมเมิร์ซ พาร์คตั้งอยู่ที่

อ�าเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชงิเทรา เข้ากองทรสัต์ WHART (เพิม่ทุนครัง้

ท่ี6) โดยท้ัง 3 โครงการ มีกลุ่มผูเ้ช่าในกลุ่มธรุกจิท่ีเตบิโต อาท ิกลุม่ธุรกิจ 

E-Commerce , FMCG และ Logistic ซ่ึงเป็นธรุกิจท่ีได้อานิสงส์จาก

สถานการณ์โควิด-19 ท�าให้มกีารเตบิโตเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็"  

WHART เดินหน้าลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ มูลค่า 5.55 พันล้านบาท 

สยายปีกขยายอาณาจักรกองทรัสต์ด้านโลจิสติกส์ 

ดันมูลค่าเพิ่มแตะ 4.8 หมื่นล้านบาท
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นายอนวุฒัน์ จารกุรสกุล ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ดบับลิวเอช
เอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ�ากดั 

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอช

เอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) กล่าวว่า ส�าหรับ

การเพิม่ทนุครัง้ที ่6 เพือ่ลงทนุในทรพัย์สนิหลกั

เพิ่มเติมครั้งที่ 7  เป็นการเข้าลงทุนในทรัพย์สิน

เพ่ิมเตมิจ�านวน 3 โครงการ มูลค่าไม่เกนิ 5,550 

ล้านบาท ซึ่งภายหลังการลงทุนเพ่ิมเติมใน

ทรัพย์สินหลักในครั้งนี้ จะส่งผลให้ WHART มี

มูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์แตะที่ระดับ

กว่า 48,000 ล้านบาท และมีพื้นที่ เช่าภายใต้

การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 1.58 ล้านตารางเมตร 

ซึ่งท�าให้กองทรัสต์ WHART รักษาความเป็น

ผู้น�าของกองทรัสต์ประเภทศูนย์กระจายสินค้า 

คลังสินค้าและโรงงานที่ใหญ่ที่สุดประเทศไทย 

อีกทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินหลักใน

ครั้งน้ี ยังช่วยสร้างการเติบโตและมั่นคงให้กับ

รายได้ของกองทรัสต์อย่างม่ันคงและยัง่ยนื และ

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

หน่วยอย่างสม�่าเสมอ

ส�าหรับความโดดเด่นของทรัพย์สินที่จะลงทุน

เพิ่มเติมครั้งนี้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของโครงการที่

กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเป็นโครงการ

คลังสินค้าประเภท Built-to-Suit จ�านวน 

2 โครงการ และโครงการประเภท General 

Warehouses จ�านวน 1 โครงการ โดยมีพื้นที่

เช่าอาคารรวม 3 โครงการประมาณ 184,329 

ตารางเมตร  ประกอบด้วย

1. โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ 

เซ็นเตอร์ (วังน้อย 62) ตั้งอยู่ที่ อ�าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีเช่าอาคาร

รวมประมาณ 24,150 ตารางเมตร และพืน้ทีเ่ช่า

หลังคารวมประมาณ 23,205 ตารางเมตร

2. โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ 

เซน็เตอร์ (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) 

ต้ังอยูท่ีอ่�าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

มีพื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 30,040 ตาราง

เมตร

3. โครงการดับบลิวเอชเอ อี คอมเมิร์ซ พาร์ค

ต้ังอยูท่ีอ่�าเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชงิเทรา ซ่ึง

อยูพ่ืน้ที ่EEC และโครงการนีไ้ด้รบัการก�าหนดให้

เป็นพ้ืนทีส่่งเสรมิเศรษฐกจิพิเศษ : กลุม่พาณชิย์

อิเล็กทรอนิกส์บางปะกง ด้วยเช่นกัน  โดยมี

พื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 130,139 ตาราง

เมตร

โดยทั้ ง 3 โครงการมีกลุ ่มผู ้ เช ่ า ท่ีอยู ่ ใน

อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตและมีความมั่งคง 

อย่าง Alibaba Group Shopee Xpress และ 

ทีดี ตะวันแดง ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้ ถือเป็น

โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือ

หน่วยทรัสต์อย่างมีเสถียรภาพ พร้อม

รับศักยภาพในการการเติบโต

ในอนาคต

"ความโดนเด่นการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการ

เพิ่มสัดส่วนการลงทุนอย่างเห็นได้ชัด โดย

จะเห็นจากพ้ืนที่เขต EEC เพ่ิมขึ้นจาก 14.1% 

เป็น 20.6% ซึ่งถือเป็นการสอดคล้องกับแผน

ยทุธศาสตร์ของรฐับาลทีเ่น้นการลงทนุในพืน้ที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ  ในขณะที่สัดส่วน Built to 

Suit เพิ่มขึ้นจาก 55% เป็น 58% ซึ่งจะเป็นการ

เพิ่มศักยภาพรายได้ความมั่นคงในระยะยาว 

นอกจากนี้การเพิ่มทุนครั้งนี้ยังขยายสัดส่วน

ลกูค้า E-Commerce อย่างมีนัยส�าคัญจาก 6% 

เป็น 17% และท�าให้กองทรัสต์เองมีผู้เช่าราย

ใหญ่ในกลุ่ม E-Commerce เกือบครบทุกราย 

ไม่ว่าจะเป็น Alibaba, Shopee Xpress, JD 

Central, Kerry และ Flash Express เป็นต้น 

นอกจากนี้ทรัพย์สินที่จะเข้าลงทุนในครั้งนี้ยัง

มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยในระดับสูงถึงร้อยละ 

92 และมีอายสุญัญาเช่าคงเหลือของผูเ้ช่าเฉล่ีย 

(WALE) หลังท�าการเพิ่มทุน อยู่ในระดับสูงถึง 

3.5 ปี เนือ่งจากโครงการทีก่องทรสัต์ลงทนุส่วน

ใหญ่เป็นประเภท Built-to-Suit ซึ่งมีสัญญา

เช่าของผูเ้ช่าท่ีค่อนข้างยาว โดยอายสุญัญาเช่า

เฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่ม

เติมในครั้งนี้อยู่ที่ 10.7 ปี

WHART เดินหน้าลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ มูลค่า 5.55 พันล้านบาท 

สยายปีกขยายอาณาจักรกองทรัสต์ด้านโลจิสติกส์ 

ดันมูลค่าเพิ่มแตะ 4.8 หมื่นล้านบาท
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ด้านนายสาวิตร ศรีศรันยพงศ์ ผู้บริหารกลุ่มงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

และผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่ายหน่วยทรัสต์ WHART กล่าวว่า กองทรสัต์ WHART เป็นผูน้�ากองทรสัต์ในกลุ่มคลังสนิค้าและอตุสาหกรรม ทีม่ปัีจจยั

สนับสนุนความแข็งแรง และโดดเด่นในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การที่มีทรัพย์สินในท�าเลศักยภาพที่เป็นศูนย์กลางจุดยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์

ของประเทศไทย ความมั่นคงทางรายได้จากสัญญาเช่าระยะยาว เนื่องจากคลังสินค้าที่ WHART ลงทุนส่วนใหญ่เป็นคลังสินค้าประเภท Built-

to-Suit อีกทั้งผู้เช่าพื้นที่ในทรัพย์สินของกองทรัสต์ เป็นผู้เช่าชั้นน�าในกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโต ซึ่งความแข็งแกร่งเหล่านี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นจาก

ประวติัการจ่ายผลตอบแทนอย่างสม�า่เสมอมาตัง้แต่จดัตัง้กองทรสัต์ และทรัพย์สนิทีก่องทรสัต์ WHART จะลงทนุเพิม่เตมิในครัง้นีท้ัง้ 3 โครงการ

จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งเดิมให้กับกองทรัสต์ WHART  โดยประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงินลดทุนอ้างอิงงบก�าไรขาดทุนและ

การจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ประมาณ 0.80 บาทต่อหน่วย

ภายหลังการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งนี้

ในการเพิม่ทนุของกองทรสัต์ WHART ครัง้นีจ้ะเสนอขายหน่วย

ทรัสต์จ�านวนไม่เกิน 385,898,000 หน่วย โดยจะเสนอขายให้

แก่ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีราย

ชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 21 ต.ค.2564 ในอัตราส่วน 1 

หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.1181 หน่วยทรัสต์ท่ีออกและเสนอขาย

เพิ่มเติม ทั้งนี้คาดว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้จะได้

รบัการตอบรบัจากนกัลงทนุเป็นอย่างด ีโดยส�าหรบัผูถ้อืหน่วย

ทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ สามารถจองซื้อ ระหว่างวันที่ 8-12 

พ.ย.2564 ซึง่ผู้ถอืหน่วยทรสัต์เดมิท่ีมสิีทธจิองซ้ือสามารถจอง

ซือ้ตามสทิธท่ีิได้รบัจดัสรร เกนิกว่าสิทธ ิหรือน้อยกว่าสิทธทิีไ่ด้

รับการจัดสรรก็ได้และจะท�าการช�าระเงินจองซื้อที่ราคาสูงสุด 

12.90 บาท/หน่วย และหากราคาเสนอขายสุดท้ายต�า่กว่า ราคา

สงูสดุจะท�าการคนืเงนิส่วนต่างราคาให้กบัผู้จองซ้ือ และส�าหรบั

ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) ซึง่เป็นบคุคลตามดลุยพนิจิ

ของผู้จัดจ�าหน่ายหน่วยทรัสต์ จะเปิดให้จองซ้ือระหว่างวันที่ 

16-19 พ.ย.2564 โดยการจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ 

K-My Invest หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

WHART เดินหน้าลงทุนเพิ่ม 3 โครงการ มูลค่า 5.55 พันล้านบาท 

สยายปีกขยายอาณาจักรกองทรัสต์ด้านโลจิสติกส์ 

ดันมูลค่าเพิ่มแตะ 4.8 หมื่นล้านบาท
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
SFLEX ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์

ให้ รพ.ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบางเพรียง 
จ.สมุทรปราการ

TSR มอบเครื่องกรองน�้าเซฟ
เป็นสาธารณประโยชน์ในโอกาส

เปิดสาขา จ.เชียงใหม่

“HENG เริ่มซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก”

TFG ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด-19 
บริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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