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นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธาน
เจ ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอป
เมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (LPN) ให้ความ

เห็นถึงกรณีที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ได้ประกาศมาตรการการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การ

ก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่

เก่ียวเนื่องกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (มาตรการ 

LTV) เป็นการชั่วคราว โดยก�าหนดให้เพดาน

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV 

ratio) เป็นร้อยละ 100 (กูไ้ด้เตม็มลูค่าหลักประกนั) 

ส�าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอก

เหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้น

เป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้ง

กรณ ีมลูค่าหลกัประกนัต�า่กว่า 10 ล้านบาท ต้ังแต่

สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป และ กรณีมูลค่าหลัก

ประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้

หลังที ่1 เป็นต้นไป ส�าหรบัสญัญาเงินกูท้ีท่�าสญัญา

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2565 ว่า มาตรการดงักล่าวสามารถช่วยเพ่ิมก�าลงั

ซือ้ให้ผูท้ีต้่องการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัได้เพิม่ขึน้ จากหลกั

เกณฑ์เดิมที่ผู้ซื้อบ้านหลังที่ 2 (สัญญาที่ 2) ต้อง

วางเงินดาวน์ขั้นต�่า 10% หากผ่อนสัญญาแรกมา

แล้ว 2 ปี หรือมากกว่านั้น และถ้าผ่อนสัญญาที่ 1 

น้อยกว่า 2 ปี จะต้องดาวน์ 20% และบ้านหลังที่ 

3 ขึ้นไป (สัญญาที่ 3 ขึ้นไป) ต้องวางเงินดาวน์ขั้น

ต�่า 30%

“มาตรการผ่อนคลายทีอ่อกมาท�าให้ผูซ้ื้อมกี�าลงัซือ้

เพิ่มขึ้น แทนที่จะต้องมีเงินก้อนเพื่อวางดาวน์ร้อย

ละ 10-30 ของมูลค่าหลักประกัน ก็ไม่จ�าเป็นต้อง

มีเงินก้อนเพ่ือมาวางดาวน์ ช่วยให้ผู้ซื้อที่มีความ

ต้องการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัท่ีมคีวามสามารถในการผ่อน

ช�าระแต่ไม่มีเงินก้อนสามารถที่จะเป็นเจ้าของบ้าน

ได้ โดยกลุม่สนิค้าท่ีจะได้รบัประโยชน์จากมาตรการ

ผ่อนคลายนีเ้ป็นกลุม่ทีอ่ยูอ่าศัยพร้อมอยูพ่ร้อมโอน 

ซึง่มอียูใ่นตลาดตอนนีป้ระมาณ 750,000 ล้านบาท 

เป็นส่วนของคอนโดมิเนียมประมาณ 300,000 ล้าน

บาท และแนวราบประมาณ 450,000 ล้านบาท 

ในส่วนของ LPN เองมีสินค้าที่พร้อมอยู่พร้อมโอน

ประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึง่น่าจะได้ประโยชน์จาก

มาตรการนี้” นายโอภาส กล่าว

อย่างไรก็ตามนอกจากมาตรการผ่อนคลาย LTV 

แล้ว นายโอภาส กล่าวว่า มาตรการส�าคัญที่จะ

สามารถกระตุน้ภาคอสังหารมิทรพัย์ได้คือ การผ่อน

คลายความเข้มงวดในการพจิารณาสนิเช่ือเพ่ือท่ีอยู่

อาศัยของสถาบันการเงิน ซ่ึงปัจจุบันเป็นปัญหา

ใหญ่ส�าหรับผู ้ซ้ือบ้าน โดยปัจจุบันมีอัตราการ

ปฏิเสธสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ 40-50% ถ้าสถาบัน

การเงินผ่อนคลายการพิจารณา หรือภาครัฐมีการ

พิจารณาสร้างเครื่องมือมาช่วยให้สถาบันการเงิน

สามารถปล่อยกูไ้ด้ เช่น การค�า้ประกนัสนิเชือ่เพือ่ที่

อยู่อาศัย ให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย เพื่อลดความเสี่ยง

ให้กบัสถาบันการเงนิ เหมือนท่ีมีบรรษัทประกันสนิ

เช่ือเพือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) มาช่วยค�า้

ประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและ

เล็ก ท�าให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ถ้าภาค

รัฐมีหน่วยงานในรูปแบบนี้มาค�้าประกันสินเชื่อให้

กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย ท�าให้ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยสามารถกู้

เงนิเพือ่ซือ้ท่ีอยูอ่าศยัได้ง่ายขึน้ ก็จะสามารถกระตุน้

ก�าลังซ้ือภาคอสงัหาฯ ให้เป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

ได้ต่อไป

LPN ระบุ มาตรการผ่อนคลาย LTV 

ช่วยกระตุ้นก�าลังซื้อท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึน
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“RBF” น�าทัพธุรกิจกัญชง CBD -THC ประเทศไทย 

เดินหน้าไปไกล เผย ปลูกกัญชงกลางแจ้ง ด้วย

ภูมิปัญญาเทคนิค วิธีของเกษตรกรไทย ที่มีมา

ยาวนาน บนพ้ืนที่ภาคเหนือได้ผลผลิตดีเกินคาด 

พร้อมรับค�าส่ังซื้อ ออเดอร์ล้นข้ามปี จ่อส่งมอบ

สารสกัด CBD-THC ให้ลูกค้าระดับอุตสาหกรรม 

เพ่ือใช้ในผลติภณัฑ์อาหาร เครือ่งดืม่ เครือ่งส�าอาง 

สมุนไพร อาหารเสริม และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อ

ก�าหนดของอย. ก่อนออกสู่ตลาดในประเทศ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชแีละการเงนิ บรษิทั 
อาร์แอนด์บีฟู ้ด ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า จากการ

ที่บริษัทได้รับใบอนุญาตปลูก, ใบอนุญาตโรงสกัด 

CBD -THC , ใบอนญุาตผลติ จ�าหน่าย ส่งออก สาร

สกดัจากกญัชง ท่ีถกูต้องตามกฏหมาย รายแรกและ

รายเดยีวในไทย ปัจจบุนับรษัิทฯได้เดนิหน้ารบัค�าสัง่

ซื้อและสั่งจองสารสกัด CBD-THC จากลูกค้าปลาย

น�้าจ�านวนมาก ทั้งกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม, 

อาหารเสรมิ, สมนุไพร, เครือ่งส�าอาง สมนุไพร และ

สนิค้าอืน่ๆ เป็นต้น ซึง่ทีผ่่านมาได้มเีซน็สญัญารบัค�า

สั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่แล้ว 2-3 ราย และคาดว่า

จะทยอยเซ็นสัญญารับค�าสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

การน�าผลผลิตจากกัญชงมาผลิต สารสกัด CBD-

THC มาใช้ในการผลิตสินค้านั้นเพื่อจ�าหน่าย จะ

อยู่ภายใต้ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา หรือ อย. เป็นหลัก

ในส่วนความพร้อมในการปลูกกัญชงในแปลง

น�าร่องของบริษัทฯ จ�านวนกว่า 10 ไร่ ท่ีจังหวัด

เชียงใหม่นั้น ได้เริ่มปลูกไปแล้ว ซึ่งแนวทางการ

เพาะปลูกกัญชงในแปลงน�าร่องนั้น บริษัทฯจะเน้น

วิธีการปลูกแบบกลางแจ้ง ซึ่งจะใช้งบประมาณใน

การลงทุนไม่สูง เกษตรกรสามารถท�าได้จริง ด้วย

โครงสร้างราคาดี สามารถแข่งขันกับตลาดส่งออก

สารสกัด CBD - THC จากต่างประเทศได้ ส�าหรับ

เอกชน, เกษตรกร, นักธุรกิจและ ผู้ประกอบการ ที่

สนใจลงทนุในธุรกิจ กญัชง สามารถศกึษา ข้อมลูท่ี

ถูกต้องตามกฏหมายได้จากคลิปนี้ https://youtu.

be/4QAVnvc4ZDg

ทั้งนี้จากประสบการณ์ตรงในธุรกิจสารสกัดกว่า 

35 ปี ปัจจุบัน บริษัท R&B Food Supply มหาชน 

( RBF ) เป็นบริษัทผู้ได้รับใบอนุญาต ( เลขที่ 1 ) 

โรงงานสกัด , สถาที่ผลิตสาร CBD , THC กัญชง 

เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ถูก

ต้องตามกฏหมายรายเดียวในประเทศไทย ซึ่งถือ

เป็นรายแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง ใบ

อนุญาตต่างๆ ในธุรกิจกัญชงครบถ้วน ถูกต้องตา

มกฏหมาย ดังนี้

1.ใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD THC , เพื่อ

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม, 2.ใบ

อนญุาตปลกูกญัชง เพือ่ประโยชน์เชงิพาณชิย์ และ

อุตสาหกรรม, 3.ใบอนุญาตสกัดน�้ามันเมล็ดกัญ

ชง เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม, 

4.ใบอนุญาต น�าเข้า วิจัย ส่งออก เพ่ือประโยชน์

เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรม และ 5.ใบอนุญาต 

ผลิต จ�าหน่าย เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และ

อุตสาหกรรม

RBF น�าทัพธุรกิจกัญชง CBD -THC ไทย

เดินหน้าไกลโชว์การปลูกกัญชงกลางแจ้ง 

ด้วยภูมิปัญญาเทคนิค วิธีเกษตรกรไทย 

รับผลผลิตดีเกินคาด
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นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท สบาย เทคโนโลยี 
จ�ากดั (มหาชน) SABUY เปิดเผยว่า ปัจจุบัน
บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ 
บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
TERO ซึ่งเป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจด้านสื่อบันเทิงต่างๆ 
โดย SABUY จะเข้าถอืหุน้ในสดัส่วน 50% เท่ากบัTERO 
และคาดว่าจะด�าเนนิการจดัตัง้บรษิทัร่วมทนุแล้วเสรจ็
ภายในเดือน พฤศจิกายน ปี64นี้ เมื่อแล้วเสร็จก็จะ
เริ่มด�าเนินธุรกิจทันที

ส�าหรับบริษัทดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการ
ด้านงานโฆษณาแบบครบวงจรท้ังในรูปแบบออฟไลน์
และออนไลน์ รวมถึงมีการจ�าหน่ายสินค้าที่มีลิขสิทธิ์
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทั้งสองบริษัทมี

ความร่วมมือกันในครั้งนี้นับเป็นการผนึกความ
แขง็แกร่งของ Digital Media & Marketing จากกลุม่ 
TERO เข้ากับ Technology & Payment Platform 
ของกลุ่ม SABUY เป็นโอกาสในการขยายการเข้า
ถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการภายใต้เครือ
สบายได้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น การเปิดช่องทางการ
ขายบัตรคอนเสิร์ตในจุดร้านไปรษณีย์เอกชนในเครือ 
เช่น ชิปป์สไมล์, พลัส เอ็กซ์เพรส และพันธมิตรของ 
SABUY ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชน หรือ การน�า
ตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) และ
ระบบศูนย์อาหารที่รองรับการช�าระเงินทุกรูปแบบ 
และ e-payment ต่างๆ เข้าให้บริการในเทศกาล
ดนตรี เข้ากับ Media & Sponsorship Package 
จากทาง TERO ซึ่งนับเป็นการ Synergy ของทั้ง
สองฝ่าย นอกจากนั้น ยังได้ต่อยอดจากฐานลูกค้า

ของทั้ง 2 ฝ่าย ในการน�าเสนอสินค้าและบริการที่
เหมาะสม เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ 
(Customer Experiential Marketing) และก่อให้เกิด 
Loyalty Program ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดย
บรษิทัมสีมาชิกอยู่ในระบบมากกว่า 30 ล้านราย และ
ทาง TERO มีสมาชิกบนระบบออนไลน์ในมือมากกว่า 
80 ล้านราย

อีกทั้งความร่วมมือครั้งนี้ยังรวมไปถึงการบริหาร
จัดการลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนและศิลปินจากกลุ่ม TERO 
เพือ่จดัท�าผลิตภณัฑ์เครือ่งดืม่ limited edition ทีท่าง
กลุ่ม SABUY ได้เคยด�าเนินการอยู่แล้ว เช่น ผลิตน�้า
ดืม่ลขิสทิธิ ์"โดราเอมอน" กว่า 40 ลาย ออกจ�าหน่าย
ผ่านทางช่องทางตู้เวนดิ้ง แมชชีนท่ัวประเทศ ซึ่ง
การบริหารจัดการลิขสิทธิ์เหล่านี้ยังรวมถึงการเป็น 
Brand Ambassador ของศิลปิน พ่วงกับ Media 
& Sponsorship ของสินค้าลิขสิทธิ์ทั้งในสื่อต่างๆใน
เครือ TERO และส่ือ ณ จุดขายในกลุ่ม SABUY อี
กดัวย โดยเป็นการกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการ
จดัจ�าหน่ายของกลุม่สบายผ่านทางตูจ้�าหน่ายเครือ่ง
ดื่มและสินค้าอัตโนมัติเวนดิ้งพลัส ที่มีครอบคลุม 21 
จังหวัดทั่วประเทศ ตามห้างสรรพสินค้าชั้นน�า รวม
ถึงยังสามารถใช้ร้านไปรษณีย์เอกชนภายในเครือ
และพันธมิตรจากสบายเป็น showroom และเป็นจุด
จ�าหน่ายสินค้าลิขสิทธ์ หรือเป็นจุดรับ/ส่งสินค้าที่มี
การสั่งซ้ือผ่านทางช่องทาง e-commerce ของท้ัง 
2 บริษัท ได้เช่นเดียวกัน

ด้านนายไบรอนั แอล มาร์การ์ กรรมการ
ผู้จัดการ TERO เปิดเผยว่า บริษัทมีความ
ครอบคลมุสือ่หลากหลายด้าน และจากประสบการณ์

ด้านงานบันเทิงที่ยาวนาน จึงเชื่อมั่นว่าจะดูแลและ
สร้างส่ือโฆษณาให้มีความแข็งแรงและครอบคลมุครบ
วงจรย่ิงข้ึน อกีทัง้การเสรมิ media and advertising 
ภายในเครือเทโร อาทิ รายการทีวี คลื่นวิทยุ การจัด
งานแสดงสด ศิลปิน สื่อดิจิทัล และ Entertainment 
Commerce เข้ากบัส่ือ ณ จดุขายของตู้จ�าหน่ายสนิค้า
อัตโนมัติ ตู้เติมเงินออนไลน์และช่องทางอื่นๆในเครือ
ธรุกจิของ SABUY จะช่วยให้สามารถครอบคลุมกลุ่ม
เป้าหมายได้ครบถ้วน และครบวงจร น�าไปสูก่ารสร้าง
ประโยชน์และความคุม้ค่าให้กบัการลงสือ่โฆษณาของ
กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เป็นคู่ค้าและพันธมิตร
ของทั้ง 2 ฝ่าย

ขณะเดียวกัน SABUY ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อ
ร่วมลงทุน (JV) รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ที่
เป็นธรุกจิตูจ้�าหน่ายสนิค้าอตัโนมติั ทัง้หมด 3-4 ราย 
(Vending Machine) ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงของการท�า
ข้อตกลง โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในช่วง
ไตรมาส 1/2565 ซึ่งหากการเจรจาดีลดังกล่าวแล้ว
เสร็จท�าให้บรษิทัมตีูจ้�าหน่ายสนิค้าอัตโนมตัเิพิม่ขึน้ไม่
ต�า่กว่า 15,000 ตู้ จากปัจจบัุนมตู้ีทัง้หมดราว 6,000-
7,000 ตู้ ซึ่งในอนาคตจะมีการกระจายพื้นที่การตั้งตู้
สินค้าอันโนมัติให้ครอบคลุมทั่วประเทศ จากปัจจุบัน
ที่ตู้ดังกล่าวได้เข้าถึงแล้วกว่า 20 จังหวัด

ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ในช่วงของการศึกษาเพื่อเตรียม
ท�าธุรกิจใหม่ คือการเจรจาเพื่อเป็นผู้ให้บริการติดตั้ง 
และบริหารระบบตู้จ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับผู้
ประกอบการซเูปอร์มาร์เกต็และห้างสรรพสนิค้าขนาด
ใหญ่ชั้นน�าในประเทศไทย โดยคาดว่าจะเห็นความ
ชัดเจนภายในไตรมาส 1/65 เช่นเดียวกัน

SABUY คาดต้ังบ.ร่วมทุน TERO 

แล้วเสร็จภายใน พ.ย.64 

พร้อมสรุปดีล M&A-JV ธุรกิจตู้ขายสินค้า

อัตโนมัติ 3-4 ราย ภายใน Q1/65
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WICE ส่งบริษัทย่อย WICE Logistics Singapore 

ผนกึพนัธมิตรมาเลเซยี จัดตัง้บรษิทัร่วมทุน ในนาม 

WICE Logistics Malaysia พร้อมเปิดสาขาใหม่ใน

เมอืง หนงิโป ประเทศจนี เสรมิแกร่งขยายโครงข่าย

ขนส่งสินค้า ก้าวสู่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระดับโลก 

ตั้งเป้ารายได้เติบโต 400 ล้านบาท ในปี 65

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการ
ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
WICE ผูใ้ห้บริการโลจสิตกิส์ระหว่างประเทศแบบ

ครบวงจร เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ WICE Logistics 

(Singapore) Pte. Ltd (บริษัทย่อย ซึ่ง WICE ถือ

หุ้น 100%) เข้าท�าสัญญาร่วมทุนกับหุ้นส่วนชาว

มาเลเซีย จัดต้ังบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ 

WICE Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd. มีทุนเริ่ม

ต้น 700,000 ริงกิตมาเลเซีย โดย WICE Logistics 

(Singapore) ถอืหุน้ 70% และหุน้ส่วนชาวมาเลเซีย 

ถือหุ้น 30%

ส�าหรับการร่วมทุนจัดตั้งในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่ม

โอกาสทางธุรกิจท่ีส�าคัญของ WICE ในการขยาย

ตลาดมาเลเซีย ด้วยโครงข่ายการขนส่งและโลจิสติ

กส์ที่เช่ือมต่อจากประเทศสิงคโปร์ อีกทั้งมาเลเซีย

เป็นประเทศที่มีฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกแห่งใหญ่ในภูมิภาค

เอเชีย WICE Logistics (Malaysia) Sdn. Bhd. 

มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่ กัวลาลัมเปอร์ และมีสาขา

ย่อยทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ สาขายะโฮร์ บาห์รู 

และ สาขาปีนงั เพือ่รองรบัความต้องการขนส่งทาง

อากาศ (Air Freight) และ การขนส่งข้ามพรมแดน 

(Cross Border Service)

นอกจากนี้ WICE Logistics (Hong Kong) Ltd. 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ WICE ได้มีการขยายสาขา

เพิ่มเติมในประเทศจีนเป็นแห่งที่ 4 คือ สาขาเมือง

หนิงโป มลฑลเจ้อจียง ประเทศจีน จากเดิมที่มี

สาขาให้บริการในเมือง กวางเจา เซี่ยงไฮ้ และ เซิน

เจิ้น เพื่อรองรับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า

ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกบัจดุแข็งด้านการขนส่งทางทะเล (Sea 

Freight) และ การขนส่งข้ามพรมแดน (Cross 

Border Service) ของบริษัท อีกทั้งเมืองหนิงโป 

มท่ีาเรอืท่ีมปีรมิาณของการขนส่งสนิค้าเป็นอนัดบั

สามของโลก

“การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและการเปิดสาขาแห่ง

ใหม่ในครัง้นี ้ถอืเป็นความร่วมมอืกนัระหว่าง WICE 

กับพันธมิตรต่างประเทศที่มีศักยภาพ ทั้งมาเลเซีย 

และ จีน ในการขยายโครงข่ายการให้บริการขนส่ง

สินค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโต

ของอุตสาหกรรมต่างๆ ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาส

ในการขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศ พร้อม

สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบริการด้านต่างๆ อีกทั้ง

เป็นการยกระดับบริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติ

กส์ระดับโลก ท่ีมีศักยภาพและความสามารถใน

การแข่งขันทางธุรกิจ คาดว่าบริษัทจะมีรายได้จาก

การให้บริการทั้ง WICE Logistics (Malaysia) และ 

WICE Logistics (Ningbo) ประมาณ 400 ล้านบาท 

ในปี 65” นายชูเดช กล่าว

WICE ผนึก พันธมิตรมาเลเซีย จัดต้ังบ.ร่วมทุน 

ในนาม WICE Logistics Malaysia 

พร้อมเปิดสาขาใหม่ในเมือง หนิงโป ประเทศจีน 

ปีหน้าโกย 400 ลบ.
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"เอส โอเอซิส" Hybrid Workplace อาคารส�านักงาน

ไฮบรดิแห่งอนาคต จากสงิห์เอสเตท ทีพ่ฒันาขึน้เพือ่

รองรบัการท�างานทีต้่องการความยดืหยุน่สูงสุด ตอบ

โจทย์วฒันธรรมการท�างานยคุใหม่ ทีช่่วยให้พนกังาน

สามารถท�างานแบบไร้ข้อจ�ากดั ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีการ

ใช้งานได้ตรงกับความต้องการ รองรับด้วยอุปกรณ์ 

และเทคโนโลยีทันสมัย พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูง เชื่อมโลกการท�างานเข้ากับชีวิตประจ�า

วันได้อย่างลงตัว

ผลการส�ารวจของ CBRE และ Cisco Global 

Workforce Survey ในสหรัฐอเมริกาพบว่า บริษัท

และองค์กรชัน้น�าต่างๆ ก�าลังมองหาอาคารส�านกังาน

รูปแบบใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถปรับ

เปลีย่นได้ตามสถานการณ์ เพ่ือรองรบักบัการท�างาน

ทีส่�านกังาน และสามารถท�างานจากท่ีบ้านหรอืจากที่

อื่นได้ ถือเป็นความท้าทายขององค์กรและพนักงาน

เช่นกนั เนือ่งจากต้องปรบัวฒันธรรมการท�างาน และ

รูปแบบการท�างานมาเน้นรูปแบบออนไลน์ หลังจาก

การระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบไปทั่ว

โลก  

จากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้สิงห์เอส

เตทปรบัรปูแบบการพฒันาโครงการอาคารส�านกังาน 

"เอส โอเอซิส" ให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานท่ี

เปลี่ยนไป นางอรณีย์ พูลขวัญ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย ์

บริษัท สงิห์ เอสเตท จ�ากดั (มหาชน) สะท้อนแนวคดิ

การพฒันาโครงการเอสโอเอซสิว่า ผลจากการระบาด

ของโควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้การท�างานรูปแบบ 

Hybrid Work Model เกิดขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นการ

ผสมผสานการท�างานแบบ Virtual และการประชุม

แบบเจอกันท่ีออฟฟิศในรูปแบบเดิม เพ่ือให้องค์กร

สามารถรักษาค่านิยม เพิ่มปฏิสัมพันธ์ ให้มั่นใจว่าจะ

สามารถสนบัสนนุการท�างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

องค์กร และให้ความส�าคัญกับคุณค่าของพนักงาน

ควบคู่ไปด้วยกัน

"สิงห์ เอสเตท มุ ่งมั่นในการพัฒนาโครงการเอส 

โอเอซิส (S Oasis) ให้เป็นอาคารส�านักงานเกรดเอ  

ที่สามารถสร้างความยืดหยุ่นในการท�างานได้สูงสุด 

เริ่มจากพื้นที่ภายในอาคาร ถูกออกแบบให้สามารถ

ปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมกับจ�านวนพนักงาน และ

สามารถออกแบบส�านักงานเพื่อตอบสนองได้ทุกฟัง

ก์ช่ันการปฏิบัติงาน และเกิดการใช้พื้นที่อย่างเหมาะ

สม และมีประโยชน์ที่สุด เตรียมพร้อมสิ่งอ�านวย

ความสะดวกครบตามมาตรฐานพรีเมี่ยมออฟฟิศ

เกรดเอ พร้อมเชือ่มต่อระบบพืน้ฐานต่างๆ ของอาคาร 

ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านการน�าเทคโนโลยี 

Internet of Things (IoT) เข้ามาผสมผสาน ช่วยให้

บริหารจัดการพื้นที่เพื่อท�างานแบบออนไลน์ได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพท่ีสุด เชือ่มโยงทกุสัญญาณเพือ่การใช้

งานในพื้นท่ีต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องไม่

ตดิขดั สะดวกต่อการท�างานในยคุปัจจบุนั ถอืเป็นการ

เชื่อมต่อโลกของการท�างาน ให้เข้ากับชีวิตประจ�าวัน

ได้อย่างลงตัว"

โครงการเอส โอเอซิส เป็นอาคารส�านักงานเกรดเอ 

ตั้งเป้าหมาย LEED Gold  V.4 มูลค่า 3,695 ล้าน

บาท ต้ังอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต พื้นที่โครงการ 6 

ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา สูง 35 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดิน 1 

ชั้น พื้นที่ใช้สอย 54,000 ตร.ม. พื้นที่ค้าปลีก 1,700 

ตารางเมตร ทีจ่อดรถยนต์จ�านวน 870 คนั  พร้อมสิง่

อ�านวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น EV Charger 

ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อร่วมสนับสนุนทุกการเดิน

ทางท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม และยงัมอีาคารจอดรถ

โดยรอบสามารถรองรับได้กว่า 1,400 คัน โครงการ

เอส โอเอซิส อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง โดยจะ

เริ่มเปิดให้บริการในไตรมาส 2 ปี 2565

ปัจจุบัน สิงห์ เอสเตท บริหารพื้นที่ส�านักงาน

อาคารซันทาวเวอร์ส บนถนนวิภาวดีรังสิต พื้นที่

กว่า  62,000 ตารางเมตร และเมื่อโครงการเอส โอ

เสซิส แล้วเสร็จ บริษัทจะบริหารพื้นท่ีส�านักงานทั้ง

สิน้ประมาณ 116,000 ตารางเมตร โดยตัง้เป้าพฒันา

พื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นเอส ดิสทริค (S District) เพื่อ

สร้างเป็นสังคมคณุภาพแห่งใหม่ บนท�าเลแห่งอนาคต

ของกรุงเทพตอนเหนือ นอกจากนี้ สิงห์ เอสเตท 

ยังบริหารพื้นที่ส�านักงานอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ 

บริเวณหัวมุมถนนอโศก-เพชรบุรี และอาคารเอส 

เมโทร ใจกลางพร้อมพงษ์ อีกด้วย

S ปั้น 'เอส โอเอซิส' 

รับวัฒนธรรมการท�างานยุคใหม่
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บริษัท โซลาร์ตรอน จ�ากัด (มหาชน) หรือ SOLAR น�าโดย นาย ไววิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) พร้อมทีมบริหารประกาศลุยงาน

โซล่าร์รูฟท็อปเต็มก�าลังหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปมาก โดยระดมกลยุทธ์เข้าแข่งขันประมูลงาน Private PPA ให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งรายย่อย เอกชน โรงงาน 

โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และส่วนงานราชการ ซึ่งบริษัทฯมีจุดแข็งด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ตั้งเป้าขยายก�าลังการผลิต 200 MW ภายในระยะเวลา 24เดือน

นอกจากมุ่งคว้างาน Private PPA แล้วบริษัทฯยังได้ต่อยอดขยายตลาดแผงโซล่าร์เซลล์สัญชาติไทย ด้วยการท�าโครงการ Solar Water Pump หรือการประยุกต์น�า

แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน�้าซึ่งจะช่วยลดต้นทุนจากการใช้น�้ามัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

ตามโครงการของรัฐบาล โดยตั้งแต่ช่วงกลางปี 2564 ที่ผ่านมา SOLAR คว้าสัญญางาน Solar Pumping รวมแล้วมูลค่ากว่า 178 ล้านบาทจากกรมทรัพยากรน�้า

บาดาล อยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อทยอยส่งมอบและพร้อมรับรู้รายได้เข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่อง

และล่าสุด SOLAR กลับมาลุยงานใหญ่ ประเดิมด้วยงานติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคาให้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ส�านักใหญ่) โดยด�าเนินการ

เปลี่ยนอุปกรณ์ชุดเก่าพร้อมท�าการติดตั้งอุปกรณ์ชุดใหม่ จ�านวน 70.20 KW แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 ตค.2564 ซึ่งเป็นการส่งมอบงานก่อนก�าหนด สร้างความพึงพอใจ

ให้แก่ลูกค้าทั้งด้านความรวดเร็วในการด�าเนินการและคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยมได้มาตรฐานสากล

เพือ่ปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ new normal บรษิทัฯ ยงัให้ความส�าคัญแก่กลุม่ลกูค้ารายย่อยทีส่นใจตดิตัง้แผงโซล่าร์บนหลงัคาเพือ่เป็นการประหยัดค่าไฟฟ้า จาก

การท�างานที่บ้าน (work from Home) จึงได้จัดโปรโมชั่นส�าหรับลูกค้ารายย่อยให้เข้าถึงได้โดยง่าย เป็นการเปิดตลาดและสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ซึ่งมีค่า

ใช้จ่ายไม่สูงแถมสามารถผ่อน 0% นาน 10 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อให้บริษัทเข้าส�ารวจพื้นได้ฟรีผ่านช่องทาง Hot line: 085-911-8398, 085-111-2745 หรือ 

098-149-9663 Inbox: support@solartron.co.th FB FanPage : https://facebook.com/SolartronPLC หรือ Line: @solartron (มี @) ได้ทุกวัน 

SOLAR ปรับกลยุทธ์ใหม่ 

ลุยคว้างานรัฐ-เอกชนท้ังใหญ่เล็ก 

มุ่งขยายฐานลูกค้าสร้างรายได้ 

ให้สอดคล้องกับยุค new normal
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ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัท
ย่อยมีก�าไรสุทธิ ในไตรมาส 3 ของปี 2564 

จ�านวน 8,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.0% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความ

สามารถในการท�าก�าไรจากของธรุกจิทีด่ขีึน้และ

การตั้งเงินส�ารองที่ลดลง ในขณะที่ก�าไรจาก

การด�าเนินงานก่อนหักส�ารองมีจ�านวน 21,097 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.6% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน ซึง่เป็นผลของการเตบิโตท่ีแขง็แกร่งของ

รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้และการบรหิารค่าใช้จ่ายทีมี่

ประสิทธิภาพ ส�าหรับเก้าเดือนแรกของปี 2564 

ธนาคารมีก�าไรสุทธิจานวน 27,720 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 24.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาส 3 ของปี 2564 รายได้ดอกเบ้ียสทุธมีิ

จ�านวน 23,533 ล้านบาท ลดลง 0.8% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน ซ่ึงสะท้อนถึงแรงกดดันต่อ

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิภายใต้สภาวะอัตรา

ดอกเบ้ียต�า่และอตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ

ที่ลดลง

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ�านวน 13,377 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 24.3% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของธุรกิจการขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันผ่านธนาคารและธุรกิจการ

บริหารความมั่งคั่ง การฟื้นตัวของธุรกรรมการ

ค้า และก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานมีจ�านวน 15,813 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 0.4% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ซึ่งเป็นผลของมาตรการควบคุมค่า

ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่อัตราส่วน

ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของธนาคารอยู่ที่ 42.8% ใน

ไตรมาส 3 ของปี 2564

ธนาคารได้ตั้งเงินส�ารองจ�านวน 10,035 ล้าน

บาท ส�าหรับไตรมาส 3 ของปี 2564 และเป็น

จ�านวน 30,071 ล้านบาท ส�าหรับเก้าเดือนแรก

ของปี 2564

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ ณ สิ้นเดือน

กันยายน 2564 อยู่ที่ 3.89% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

จาก 3.79% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564 ใน

ขณะที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสิน

เชื่อด้อยคุณภาพของธนาคารยังอยู่ในระดับ

สูงที่ 137.6% และเงินกองทุนตามกฎหมาย

ของธนาคารยงัอยูใ่นระดบัแขง็แกร่งท่ี 18.4%

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและประธาน
กรรมการบริหาร ธนาคารไทย
พาณชิย์ กล่าวว่า "ธนาคารมผีลการด�าเนิน

งานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้การแพร่

ระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบในวงกว้าง 

ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะ

การเงินของธนาคารและความสามารถ

ในการปรับตัวภายใต้สภาพแวดล้อม

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ธนาคารยังคงเน้นบทบาท

ส�าคัญในการช่วยเหลือลูกค้า

และสังคมผ่านโครงการช่วย

เหลือทางการเงิน ในไตรมาส 

3 ธนาคารได้เริ่มกระบวนการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบ

เบ็ดเสร็จภายใต้กรอบของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อ

ช่วยให้ลูกค้าของธนาคารมีโอกาส

ฟื้นตัวจากวิกฤตครั้งนี้แบบยั่งยืน 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ให้ความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อผู้บริโภคและผู้

ประกอบการรายย่อยผ่านแพลตฟ

อม์ส่งอาหารโรบินฮู้ด โดยใน

ไตรมาสน้ี ธนาคารมีผู้

ใช้งานใหม่บน

แพลตฟอร์มดิจิทัล เพ่ิมข้ึนกว่า 1.9 ล้านราย 

ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขยายฐานผู้ใช้งานบน

แพลตฟอร์มส่งอาหารโรบินฮู้ด ธนาคารจะยัง

คงมุ่งมั่นยกระดับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

บนช่องทางดิจิทัลให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บนแพลตฟอร์มต่อ

ไป" 

SCB ประกาศผลก�าไรสุทธิ Q3/64 แตะ 8,818 ล้านบาท 

และก�าไรสุทธิ 9เดือนแรกของปี64 ท�าได้ 27,720 ล้านบาท
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นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร ธนาคารกสกิรไทย เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกจิไทย

ในไตรมาส 3 ปี 2564 ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากสถานการณ์โค

วิด-19 และมาตรการควบคุมการระบาดที่มีความเข้มงวดในหลาย

พ้ืนท่ี โดยกจิกรรมทางเศรษฐกจิภายในประเทศบางส่วนเผชญิภาวะ

หยดุชะงกั ขณะทีก่ารส่งออกสนิค้าขยายตวัในอตัราทีช่ะลอลงท่ามก

ลางสถานการณ์การระบาดของโควดิ-19 ในต่างประเทศ อย่างไรกดี็

เศรษฐกจิไทยอาจมแีนวโน้มทยอยฟ้ืนกลบัมาได้บางส่วนในไตรมาส

สดุท้ายของปี เนือ่งจากความคบืหน้าในการกระจายวัคซนี การผ่อน

คลายมาตรการควบคมุการระบาด และมาตรการสนบัสนนุเศรษฐกจิ

ของภาครัฐ 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส�าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 

จ�านวน 28,151 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธสิ�าหรบัไตรมาส 3 ปี 2564 

จ�านวน 8,631 ล้านบาท  

ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด 9 เดือน ปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบ

กับงวด 9 เดือน ปี 2563  

ธนาคารและบรษิทัย่อยมีก�าไรสทุธจิ�านวน 28,151 ล้านบาท เพิม่ขึน้

จากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 11,922 ล้านบาท หรือ 73.47% 

หลัก ๆ เกิดจากในงวด 9 เดือน ปี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยตั้ง

ส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit 

loss: ECL) ลดลง 28.28% เมือ่เทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดย

งวด 9 เดือนของปีก่อนธนาคารและบรษิทัย่อยได้ตัง้ส�ารองฯ ในระดบั

ที่สูงเป็นจ�านวนถึง 42,879 ล้านบาท ภายใต้หลักความระมัดระวัง 

เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวจาก

สถานการณ์โควิด-19 อันเป็นวิกฤติการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะ

นี้มาก่อน รวมถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากมาตรการของทางการที่ให้

สถาบนัการเงนิให้ความช่วยเหลอืลกูค้าทีไ่ด้รบัผลกระทบ ท�าให้ต้อง

ติดตามดูแลคุณภาพหนี้อย่างใกล้ชิด แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยในงวด 

9 เดือนของปี 2564 จะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากสถานการณ์โค

วิด-19 ระลอกใหม่และมาตรการควบคมุการระบาดทีม่คีวามเข้มงวด

ในหลายพืน้ที ่ธนาคารและบริษทัย่อยได้ประเมนิสถานการณ์

อย่างใกล้ชดิ และเตรยีมความพร้อมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่รองรบัความ

ไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และยังคงให้ความช่วย

เหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการปล่อย

สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ลูกค้า ธนาคารและบริษัทย่อย

จึงได้พิจารณาตั้งส�ารองฯ ในงวด 9 เดือนของปีนี้รวมทั้งสิ้นจ�านวน 

30,752 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นระดับส�ารองฯ ภายใต้หลักความ

ระมัดระวัง 

แบงก์กสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ 9 เดือน ปี 64 

ก�าไร 28,151 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.47% 

17 www.HoonInside.com 25  October  2021



ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนหกัผลขาดทนุด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้ส�าหรับ
งวด 9 เดือน ปี 2564 มีจ�านวน 70,259 ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 
4,003 ล้านบาท หรอื 6.04% โดยรายได้ดอกเบีย้
สุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน 6,171 ล้านบาท หรือ 
7.49% สอดคล้องกับการเติบโตของเงินให้สิน
เชื่อ แม้ว่าธนาคารได้ลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อลด
ภาระทางการเงนิของลกูค้า โดยอตัราการเตบิโต
ของเงนิให้สินเชือ่อยูท่ี ่8.87% ส่วนใหญ่เกดิจาก
การปล่อยสินเช่ือให้แก่ลูกค้าท่ีมีศักยภาพ รวม
ถึงมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เพื่อเสริมสภาพ
คล่องให้ลูกค้าสามารถกลับมาด�าเนินธุรกิจได้
ปกติ ซ่ึงธนาคารได้ติดตามดูแลคุณภาพของ
ลูกหนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าบางส่วนอยู่ภาย
ใต้มาตรการพักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย ท�าให้
ธนาคารต้องมีการบริหารจัดการดอกเบี้ยค้าง
รับที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่
ลดลง เกิดจากการบริหารต้นทุนทางการเงิน
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท�าให้อัตราผล
ตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net 

interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.21% ใน
ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจ�านวน 1,326 
ล้านบาท หรือ 3.95% ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ปรับมูลค่ายุติธรรม (Mark to market) ของ
สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาด 
และรายได้สุทธิจากการรับประกันภัยที่ลดลง 
แม้ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 1,864 ล้านบาท หรือ 7.55% หลักๆ 
จากค่าธรรมเนียมรับจากการจัดการกองทุน 
และค่านายหน้ารับจากการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ส�าหรับค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ เพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 842 ล้านบาท หรือ 1.69% เกิด
จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่าย
จากโครงการที่ธนาคารช่วยบรรเทาภาระของ
ลูกค้าในช่วงที่มีมาตรการควบคุมการระบาด 
โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น 
ๆ ต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ (Cost to 
income ratio) อยู่ที่ระดับ 41.85%   

ผลการด�าเนินงานส�าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564   

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจ�านวน 
8,631 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อนจ�านวน 
263 ล้านบาท หรือ 2.96% โดยรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิเพ่ิมขึ้นจ�านวน 1,024 ล้านบาท หรือ 
3.45% หลัก ๆ  จากการเติบโตของเงินให้สินเชื่อ 
โดยอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดราย
ได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ท่ี
ระดับ 3.23% ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลด
ลงจ�านวน 1,936 ล้านบาท หรือ 17.38% ส่วน
ใหญ่เกิดจากการปรับมูลค่ายุติธรรม (Mark to 
market) ของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งเป็นไป
ตามภาวะตลาด ส�าหรบัค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิ
งานอื่น ๆ ลดลงเล็กน้อยจ�านวน 104 ล้านบาท 
หรือ 0.61% จากการบริหารจัดการค่าใช้
จ่ายในช่วงเศรษฐกจิชะลอตัว โดย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจาก
การด�าเนินงานอื่น 
ๆ ต ่อราย

ได้จากการด�าเนินงานสุทธิ (Cost to income 
ratio) อยู่ที่ระดับ 42.47% นอกจากนี้ ธนาคาร
และบริษัทย่อยตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (Expected credit loss: ECL) 
เพิม่ข้ึนจ�านวน 489 ล้านบาท หรอื 4.53% จาก
ไตรมาสก่อน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ธนาคารและบริษัท
ย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 4,029,831 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จ�านวน 371,033 
ล้านบาท หรือ 10.14% ส่วนใหญ่เป็นการเติบโต
ของเงนิให้สินเชือ่ และการเพิม่ข้ึนของเงนิลงทุน
สุทธ ิส�าหรบัเงนิให้สินเชือ่ด้อยคณุภาพต่อเงนิให้
สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564 อยู่ท่ีระดับ 3.85% โดยธนาคารมีการ
ติดตามดูแลคุณภาพเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด ขณะที่สิ้นปี 2563 
อยู่ที่ระดับ 3.93% อัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 156.96% โดยสิ้นปี 
2563 อยู่ที่ระดับ 149.19% ส�าหรับอัตราส่วน
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทยตามหลัก
เกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
อยู่ที่ 18.82% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 
1 อยู่ที่ 16.53% 

แบงก์กสิกรไทย แจ้งผลประกอบการ 9 เดือน ปี 64 
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กองทุนบวัหลวง คดั 4 กองทุนเด่น ควรมตีดิพอร์ต

ในไตรมาส 4 แนะน�านกัลงทุน ได้แก่ B-USALPHA, 

B-INNOTECH, B-NIPPON และ B-SIP หวังช่วย

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน

กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่จัดการโควิด-19 ได้ดี 

เศรษฐกิจฟื้นตัวไว

นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธาน
เจ ้าหน ้าที่การลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ�ากัด หรือ กองทุนบัว
หลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงจัดท�า 

B-Select เพ่ือให้ค�าแนะน�าในการเลือกกองทุน

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง

เวลา (Tactical call) โดยในช่วงไตรมาสที่ 4 นี้ 

มองว่า เศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกยังคงมีแนว

โน้มฟื้นตัวไม่เท่ากัน ซึ่งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 

(Developed Market) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป 

และญีปุ่น่ มแีนวโน้มฟ้ืนตวัได้เร็วกว่าประเทศก�าลัง

พัฒนา ขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นก็มีทิศทาง

สอดคล้องกับนโยบายการเงินและการคลังที่ยัง

คงเอื้ออ�านวยให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จึง

คัดเลือก 4 กองทุนเด่นที่สอดคล้องกับแนวโน้มนี้

น�าเสนอนักลงทุน ในไตรมาสสี่ปีนี้

กองทุนเด่นเหล่านี้ ประกอบด้วย กองทุนเปิดบัว

หลวงยูเอสอัลฟ่า (B-USALPHA) ที่เน้นลงทุน

ในหุ้นเติบโตของสหรัฐฯ กองทุนเปิดบัวหลวง

โกลบอลอนิโนเวชัน่และเทคโนโลย ี(B-INNOTECH) 

ที่เน้นลงทุนในหุ้นบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น (B-NIPPON) ท่ี

ไปลงทุนในหุ้นบริษัทญี่ปุ่นที่มีแนวโน้มเติบโตสูง 

และมคีวามสามารถในการท�าก�าไรสูง และกองทุน

เปิดบัวหลวงยั่งยืน (B-SIP) เน้นลงทุนในบริษัท

ที่สร้างผล เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงาน

สะอาด

นายสันติ กล่าวว่า สาเหตุที่แนะน�าการลงทุนใน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผ่าน B-USALPHA เนื่องจาก 

ตลาดหุ้นสหรฐัฯ มโีอกาสปรับข้ึนต่อได้ จากปัจจยั

สนับสนุน ได้แก่ นโยบายการคลังของรัฐบาลที่จะ

มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ออกมา มูลค่า

เกือบ 4.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย 

วงเงิน 2.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส�าหรับลงทนุ

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแข่งขันกับจีน 

รวมท้ังแก้ปัญหาห่วงโซ่การผลติ วงเงนิ 5.5 แสน

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส�าหรับลงทุนโครงสร้างพื้น

ฐานท่ีส�าคัญของประเทศ เช่น การขนส่ง ถนน 

รถไฟ รถยนต์ไฟฟ้า โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว 

พลังงานสะอาด และยังมีวงเงิน 3.5 ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ที่ก�าลังรอสภาคองเกรสอนุมัติ 

เป็นการลงทุนตลอดระยะเวลา 10 ปี เพือ่ยกระดบั

คุณภาพชีวิตประชากร เช่น ยกเว้นภาษีส�าหรับ

ผู้มีบุตร ให้การศึกษาฟรี การเข้าถึงการรักษา

พยาบาล นอกจากนี้ยังมีแรงขับเคลื่อนจากการ

ลงทุนของภาคเอกชน การเร่งเติมสินค้าคงคลัง 

(Inventory restocking) และปริมาณเงินออม

ของครัวเรือนที่สูงอยู่ด้วย

ในส่วนของ B-INNOTECH กองทุนบัวหลวงมอง

ว่า หุ้นเทคโนโลยียังไปได้ต่อในระยะยาว โดยหุ้น

เทคฯ เวลานีไ้ม่ได้แพงเกนิไป หากเปรยีบเทียบหุน้

เทคฯ ยกัษ์ใหญ่ในปัจจบุนั ได้แก่ Apple, Amazon, 

Microsoft, Alphabet และ Facebook พบว่า มี

ราคาต่อก�าไรต่อหุ้น (P/E) เฉลี่ยที่ 30-40 เท่า ซึ่ง

ต�่ากว่าค่า P/E ของหุ้นเทคฯ ยักษ์ใหญ่ 5 อันดับ 

ในช่วงปี 2000 ที่เกิดปัญหาฟองสบู่หุ้น

เทค โดยในเวลานั้นมี P/E สูงถึง 

100 เท่า

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน กล่าวเพิ่มเติมว่า 

กองทุนบัวหลวงมองว่า ในช่วงที่ธนาคารกลาง

สหรัฐฯ หรือ เฟด เริ่มด�าเนินนโยบายการเงินที่

เข้มงวดมากข้ึน แต่ประเทศทียั่งคงใช้นโยบายการ

เงินแบบผ่อนคลายคือ ยุโรปและญี่ปุ่น โดยตลาด

ที่น่าสนใจมากก็คือ ญี่ปุ่น ที่เวลานี้ตลาดหุ้นยัง

ปรับตัวข้ึนล่าช้ากว่าตลาดอื่นๆ มี P/E ท่ีถูกกว่า 

S&P500 แต่มีแนวโน้มก�าไรในปี 2022 ที่เติบโต

ในระดับเท่าๆ กับอเมริกา ด้วยเหตุนี้ จึงแนะน�า

ให้ลงทุนผ่าน B-NIPPON ขณะเดียวกันก็แนะน�า

การลงทุนผ่าน B-SIP เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุน

ในกิจการที่ยั่งยืน ให้ความส�าคัญกับการสร้างผล

บวกต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นเทรนด์ระยะยาวท่ีทั่ว

โลกให้ความสนใจ โดยเฉพาะพลงังานสะอาด เพือ่

เดินหน้าบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอน

เป็นศูนย์ภายในปี 2050

“กองทุนบัวหลวงมักจะแนะน�าเสมอว่า ไม่ว่า

สถานการณ์แวดล้อมเป็นเช่นไร นักลงทุนก็ควร 

Stay Invested คือ ลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่าตื่น

ตกใจกับเหตุการณ์ระยะสั้นที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อ

แนวโน้มระยะยาว แต่ให้มองเป็นโอกาสการลงทนุ 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจจะปรับพอร์ตการ

ลงทุนบ้าง เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ

และแนวโน้มการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งก็

สามารถใช้ค�าแนะน�า B-Select นี้ เป็นแนวทางใน

การพจิารณาปรบัพอร์ตลงทนุ เพิม่น�า้หนกัในส่วน

ของกองทุนที่แนะน�าได้” นายสันติ กล่าว

บลจ.บัวหลวง จัดท�า B-Select 

แนะน�า 4 กองทุนเด่นไตรมาส 4 เสิร์ฟนักลงทุน
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นางรุ่ง มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบาย
สถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผย

ว่า เศรษฐกจิไทยได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 

ที่ยืดเยื้อ แม้มีแนวโน้มจะทยอยฟื้นตัวได้จากความคืบหน้าในการกระจาย

วคัซนีและการผ่อนคลายมาตรการควบคมุการระบาด ท�าให้เปิดประเทศได้

เร็วกว่าคาด แต่การฟื้นตัวยังเปราะบางจากความไม่แน่นอนสูงและฐานะ

การเงนิของบางภาคธุรกจิและครวัเรอืนท่ีได้รบัผลกระทบหนกั โดยเฉพาะ

ทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่ว ขณะทีภ่าคอสงัหารมิทรพัย์อยูใ่นภาวะซบเซาจาก

อปุสงค์ท่ีอ่อนแอและภาคก่อสร้างทีไ่ด้รบัผลจากการระบาด ธปท. ประเมนิ

แล้วเห็นว่า เพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและพยุงการจ้างงาน จึง

ควรเร่งเพิ่มเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่ง

มธีรุกจิเกีย่วเนือ่งจ�านวนมาก โดยเฉพาะจากกลุ่มทีย่งัมีฐานะการเงนิเข้ม

แขง็หรอืรองรบัการก่อหนีเ้พิม่ได้ ผ่านการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก�ากบั

ดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่

อาศัย (มาตรการ LTV) เป็นการชั่วคราว 

สาระส�าคัญของการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้ มีดังนี้

1. ก�าหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV 

ratio) เป็นร้อยละ 100 (กู้ได้เต็มมูลค่าหลักประกัน) ส�าหรับสินเชื่อเพื่อ

ที่อยู่อาศัย (รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยและมีท่ีอยู่

อาศัยนั้นเป็นหลักประกันหรือสินเชื่อ Top-up แล้ว) ทั้งกรณี (1) มูลค่า

หลกัประกนัต�า่กว่า 10 ล้านบาท ตัง้แต่สัญญากูห้ลังท่ี 2 เป็นต้นไป1  และ 

(2) กรณีมูลค่าหลักประกันตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่สัญญากู้หลัง

ที่ 1 เป็นต้นไป

2. การผ่อนคลายนี้ให้เป็นการชั่วคราว ส�าหรับสัญญาเงินกู้ที่ท�าสัญญา

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ธปท. คาดว่าการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้ จะช่วยดึงเม็ดเงิน

ใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีความส�าคัญและมี

ธรุกจิเกีย่วเนือ่ง คิดเป็นกว่าร้อยละ 9.8 ของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) และมีการจ้างงานรวมกว่า 2.8 ล้านคน 

ภายใต้แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังเปราะบาง ประกอบกับ

ในปัจจุบัน สถาบันการเงินมีมาตรฐานการให้สินเชื่อท่ีรัดกุม โดยค�านึง

ถึงความสามารถในการช�าระหนี้ของผู้กู้ในระยะยาวเป็นหลัก ธปท. จึง

ประเมินว่าความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินที่จะมาจากการเก็ง

ก�าไรในภาคอสังหาริมทรัพย์ในระยะหน่ึงปีข้างหน้ามีจ�ากัด ทั้งนี้ ธปท. 

จะติดตามสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์ 

มาตรฐานการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน และความ

สามารถของประชาชนในการกู้หรือซื้อที่อยู่อาศัยได้ในราคาที่เหมาะสม 

เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนมาตรการได้อย่างเท่าทันและเหมาะสมต่อไป

ธปท. ผ่อนคลายมาตรการ LTV ชั่วคราว 

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


อินไซด์ Business
PRINC ร่วมสมทบทุน 

"ทุนจุฬาสงเคราะห์" เนื่องในงาน
ปิยมหาราชานุสรณ์ 2564

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทรา

บรมราชชนนี ร่วมกับ บี.กริม มอบทุนการศึกษา

สมเด็จย่า 90 ประจ�าปี 2564

TQR มอบกล่องปันสุข
ฝ่าโควิด-19

คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี 

“วู้ดดี้ ซี+ ล็อค” ร่วมส่งต่อ “กล่องก�าลังใจ” 

ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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