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บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากดั (มหาชน) หรอื

ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลกที่ด�าเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน เผยแพร่รายงานความยั่งยืน

ฉบับท่ี 10 พร้อมวีดีโอเฉลิมฉลองทศวรรษแห่ง

ความส�าเร็จในการบรรลุเป้าหมายอันท้าทายด้าน

การรีไซเคิล PET และการลดคาร์บอน ไอวีแอลยัง

เดินหน้าขับเคลื่อนการขจัดปัญหาขยะพลาสติก

และมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

ในทศวรรษข้างหน้า

นับตั้งแต่รายงานความยั่งยืนฉบับแรกในปี 2554 

ไอวีแอลได้พัฒนาโครงการด้านความยั่งยืนอย่าง

ต่อเนื่อง ผ่านแกนหลัก 3Ps คือ การพัฒนาคน

และชุมชน (People) การอนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (Planet) และการสร้างความมั่งคั่ง

อย่างยั่งยืน (Prosperity) โดยเมื่อเทียบกับข้อมูล

ฐานตั้งต้นปี 2556 ไอวีแอลสามารถลดอัตราการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ลดอัตราการ

ใช้พลังงานลงร้อยละ 4 ลดอัตราการใช้น�้าลงร้อย

ละ 7 และของเสยีทัง้หมดได้รบัการจัดการแทนการ

ฝังกลบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 84 ใน

ปี 2563 นอกจากนี้ ก�าลังการรีไซเคิล PET ของไอ

วีแอลทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 100 เท่าตัว จาก 3,576 

ตันต่อปีในปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกที่ไอวีแอลเข้าสู่

ธุรกิจรีไซเคิล PET เป็นกว่า 330,000 ตันต่อปีเมื่อ

ไตรมาสที่สอง ปี 2564

**10 ปีแห่งการจัดท�ารายงานความยั่งยืน**

ตลอดหนึ่งทศวรรษ ไอวีแอลได้น�ามาตรฐานสากล

มาปรับใช้ในการจัดท�ารายงานความยั่งยืนโดย

สมัครใจ เพื่อเพิ่มประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม สังคม 

และเศรษฐกิจ ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้ไอวี

แอลได้รับการยอมรับจากหน่วยงานจัดอันดับด้าน

ความยั่งยืนต่างๆ ระดับโลก อาทิ ดัชนีความยั่งยืน

ดาวน์โจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices 

หรือ DJSI) และดัชนี MSCI (Morgan Stanley 

Capital International)

รายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุดยังน�าเสนอกรณี

ศึกษาทางธุรกิจและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ

กิจอย่างโควิด-19 อีกด้วย ท้ังน้ี ในปี 2559 ไอ

วีแอลเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้จัดท�ารายงาน

ความยั่งยืนฉบับย่อเพิ่มเติมจากฉบับเต็ม เรียกว่า

รายงานความยั่งยืน บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร ในปี

นี้ ไอวีแอลได้พัฒนารายงานความยั่งยืนโดยจัดท�า

ในรูปแบบ Interactive ซึ่งสามารถเปิดวีดีโอต่างๆ 

และเชื่อมโยงไปยังบทความอื่นๆ ได้โดยง่าย และใน

ฐานะบริษัทระดับโลกที่ด�าเนินธุรกิจใน 33 ประเทศ 

ไอวีแอลได้จัดท�ารายงานใน 15 ภาษาอีกด้วย

**มุ่งสู่เป้าหมายรีไซเคิลขวดปีละ 50,000 ล้าน

ขวดภายในปี 2568**

เฉพาะในปี 2563 ไอวีแอลสามารถรไีซเคิลขวด PET 

ได้ประมาณ 10,100 ล้านขวดและยังคงเดินหน้า

ตามเป้าหมายที่จะเพิ่มการรีไซเคิลให้ได้ 50,000 

ล้านขวดภายในปี 2568 ด้วยฐานการผลิตทั่วโลก

และการเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET และ PET รีไซ

เคิลรรายใหญ่ที่สุดของโลก ท�าให้ไอวีแอลสามารถ

ยกระดับการด�าเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนได้ โดยในปี 2563 ไอวีแอลลงทุนใน

โรงงานรีไซเคิลเพิ่มอีก 3 แห่ง และเข้าซื้อกิจการ

รีไซเคิลของบริษัท CarbonLite ในรัฐเท็กซัสเมื่อไม่

นานมานี้

ยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวน
เจอร์ส กล่าวว่า “หน่ึงในความท้าทายอันใหญ่

หลวงที่โลกก�าลังเผชิญทุกวันนี้คือการจัดการขยะ

พลาสติกอย่างไม่ถูกต้อง ไอวีแอลจึงต้องการยุติ

ปัญหาขยะพลาสติก PET ด้วยการรีไซเคิล เราเริ่ม

ต้นธุรกิจรีไซเคิลในปี 2554 และหนึ่งทศวรรษนับ

จากนั้นเราได้รีไซเคิลขวด PET ไปแล้วประมาณ 

65,000 ล้านขวด การด�าเนินงานในการรีไซเคิล

ของเราจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน และ

มีบทบาทส�าคัญต่อเป้าหมายความยั่งยืนของเรา

ในระยะยาว”

IVL มุ่งสู่เป้าหมายรีไซเคิลขวด

ปีละ 50,000 ล้านขวด ภายในปี68
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นางสาววรรณี จันทามงคล รอง
กรรมการผู้จัดการ – กลุ่มบัญชีและ
การเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) HMPRO เปิดเผยว่า บริษทัฯ 

มผีลก�าไรสทุธสิ าหรบัไตรมาส 3 ปี2564เท่ากบั 870.41 

ล้านบาท ลดลง530.10 ล้านบาท หรือ37.85%เมื่อ

เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัย

หลักดังนี้

1. รายได้รวม จ�านวน 13,776.84 ล้านบาท ลด

ลง2,240.83 ล้านบาท หรือ 13.99% ซึ่งประกอบไป

ด้วย

- รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ซึ่งเป็นรายได้ที่

ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า และรายได้

จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจ า

นวน 13,170.18 ล้านบาท ลดลง 1,894.13 ล้านบาท

หรือ 12.57% โดยภาพรวมยอดขายในประเทศได้รับ

ผลกระทบจากทัง้การปิดสาขาชัว่คราวตามค�าสัง่ของ

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)และจาก

ก�าลังซื้อในประเทศที่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจแม้

ในเดือนกันยายน 2564 รัฐบาลจะมีการผ่อนคลาย

กฎระเบียบ ก�าลังซื้อก็ยังไม่กลับมาเท่าที่ควรเมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า ส่วนสถานการณ์

ยอดขายของสาขาในต่างประเทศได้รบัผลกระทบจาก

มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน

- รายได้ค่าเช่า จ�านวน 217.05 ล้านบาท ลดลง 

270.16 ล้านบาท หรือ 55.45% เป็นผลจากการที่

บริษัทฯ ยังคงมีการปรับลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้แก่ผู้

เช่า ซึ่งยังได้รับผลกระทบจากระบาดของ COVID-19

นอกจากน้ี ตามค�าส่ังของรฐับาลได้ก�าหนดให้สามารถ

เปิดธุรกิจในศูนย์การค้า ได้เพียงบางประเภท ซึ่ง

สามารถเปิดได้น้อยกว่าช่วงเวลาปิ ดศูนย์การค้าในปี 

ที่ผ่านมา ส่งผลให้ รายได้ร้านค้าเช่าจากศูนย์การค้า

ลดลง รวมถงึ ไม่มรีายได้ค่าเช่าจากพืน้ทีเ่ช่าทีม่าจาก

การจดังาน Homepro Expo เมือ่เทยีบกับในไตรมาสท่ี 

3 ของปี 2563 ที่มีการจัดกิจกรรม HomePro Expo

- รายได้อื่น จ�านวน 389.61 ล้านบาท ลดลง 76.54 

ล้านบาท หรือ 16.42% จากการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การขายร่วมกบัคูค้่าทีล่ดลงตามช่วงทีม่กีารปิดสาขา

2. ก�าไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการ

ลูกค้า (Home Service) รวมจ านวน 3,318.53 

ล้านบาท ลดลง566.61 ล้านบาท หรือ 14.58% เมื่อ

เทียบกับปีก่อน ส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้นต่อยอดขาย

ลดลงจาก 25.79% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 25.20% เป็น

ผลมาจากสัดส่วนการขายสินค้าของกลุ่มสินค้าที่มี

อัตราก�าไรขั้นต้นต�่ากว่าค่าเฉลี่ย ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา เช่น สนิค้ากลุม่เคร่ือง

ใช้ไฟฟ้า และจากสัดส่วนของสินค้าที่มีอัตราก าไรขั้น

ต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยลดลง เช่น สินค้ากลุ่ม Soft Line 

นอกจากนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ชะลอการสั่งซื้อ

สินค้าจากผู้ขายในช่วงที่มีการปิดสาขาชั่วคราวท�าให้

ส่วนลดของการสั่งซื้อลดลง

3. ต้นทุนค่าเช่า จ�านวน 144.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

8.46 ล้านบาท หรือ 6.23% โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 

พื้นที่เช่าที่เพิ่มขึ้นของสาขารังสิตคลอง 4 ที่บริษัทฯ 

ได้เปิดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจ�าหน่าย และบริหาร

จ�านวน 2,591.98 ล้านบาท ลดลง 300.89 ล้านบาท 

หรือ 10.40%โดยลดลงตามค่าใช้จ่ายของสาขาที่ถูก

ส่ังปิดเป็นการช่ัวคราวทั้งสาขาในประเทศ และสาขา

ต่างประเทศ เช่นค่าใช้จ่ายกลุม่เงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร และค่าสาธารณปูโภค 

อย่างไรก็ตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายมีการ

ปรับเพิ่มขึ้นจาก 19.20% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 19.68%

HMPRO แจงก�าไร Q3/64 วูบ 

37.85% เหตุรับผลกระทบ

ปิดสาขาชั่วคราว-ก�าลังซื้อหด
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5. รายได้ทางการเงิน จ านวน 1.17 ล้านบาท ลดลง 0.65 ล้านบาท หรือ 

35.84% จากรายได้ดอกเบี้ยรับที่ลดลง

6. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ จ�านวน 107.65 ล้านบาท ลดลง 2.36 ล้านบาท หรอื 

2.15% จากการออกหุน้กูใ้นอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลง เพือ่ช าระหนีท้ีค่รบก าหนด

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563และไตรมาสที่ 1 ปี 2564

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 212.05 ล้านบาท ลดลง 89.06 ล้านบาท หรือ 

29.58% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเป็นผลจากก�าไรก่อนหักภาษีที่ลดลง

มาตรการล็อกดาวน์ในครั้งนี้กระทบต่อภาพรวมยอดขายของสาขาอย่างมีนัย

ส�าคัญลดลงราว18%-25% ในช่วงท่ีปิดสาขาชั่วคราวในเดือนกรกกฎาคมถึง

สิงหาคม โดยในส่วนธุรกิจร้านค้าเช่า บริษัทฯ ได้ด�าเนินการลดหรือยกเว้นค่า

เช่าให้แก่ร้านค่า เพือ่บรรเทาภาระ และผลกระทบจากการปิดร้าน อย่างไรกต็าม

ทางบริษัทฯ ยังคงอัตราพนักงานไว้ในสาขาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า เนื่องจาก

ลูกค้าไม่สามารถเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองที่สาขาได้ตามปกติ ท�าให้การสั่ง

ซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 

ของปีทีผ่่านมาราว 120% หรอืเทียบเป็นสดัส่วน 9.4%ของยอดขายในไตรมาส

ที่ 3 ของรายได้จ�าหน่ายสินค้าและบริการ ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากส่วนนี้จึง

สามารถช่วยลดผลกระทบจากภาพรวมรายได้ที่ลดลงจากการปิดสาขาไปได้

บางส่วนค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคในสาขาปรับลดลงตามการใช้งานโดย

เฉพาะในสาขาที่ปิดท�าการชั่วคราว แต่โดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารยังคง

ปรับเพิ่มจากค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดฯ เช่น ค่าใช้

จ่ายในการสร้างโรงพยาบาลสนาม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตรวจหาเช้ือ

ขอพนักงาน รวมถึงการดูแลรักษาทางการแพทย์รวมถึงมีการลงทุนในการ

พัฒนาระบบต่างๆในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ

รกัษาความปลอดภยัข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้าทีม่ใีนระบบแพลตฟอร์มต่างๆ 

ของบริษัทฯ เพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในไตรมาสนี้บริษัทฯ มีรายได้รวมและก�าไรสุทธิเป็นจ านวน 13,776.84 ล้าน

บาท และ 870.41 ล้านบาท ลดลง12.57% และ ลดลง37.85% ตามล�าดับ เมื่อ

เทียบจากงวดเดียวกันปีก่อนหน้า

HMPRO แจงก�าไร Q3/64 วูบ 

37.85% เหตุรับผลกระทบ

ปิดสาขาชั่วคราว-ก�าลังซื้อหด
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บมจ.อินฟราเซท (INSET)เฮ! ได้รับงานโครงการ

ติดตั้งระบบประกอบอาคาร Data Center และ อา

คารสถานีเคเบิ้ลใต้น�้า ( Landing Station ) ให้กับ

บรษัิทเอกชน มลูค่าโครงการรวม 210 ล้านบาท (ไม่

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ฟาก "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" 

ระบุ การรับงานในคร้ังนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความ

เช่ือม่ันท่ีคูค้่ามต่ีอบรษัิทอย่างต่อเน่ือง ประเมินโค้ง

สุดท้ายภาพรวมธรุกจิสญัญาณด ีความต้องการใช้

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลยังเติบโตสูง ขณะที่คลายล็อก

ดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น เดินหน้า

ประมูลงานใหม่อีกเพียบ ดัน backlog ทะลุกว่า 

2,000 ล้านบาท สนับสนุนผลงานปีนี้โตทะลุเป้าที่

ระดับ 20%

นายศักดิบ์วร พกุกะณะสตุ กรรมการ
ผู้จัดการ บมจ.อินฟราเซท (INSET) 
เปิดเผยว่าบริษัทฯได้รับหนังสือตกลงว่าจ้าง

โครงการติดตั้งระบบประกอบอาคาร M&E ภายใน 

อาคาร Data Center และ อาคารสถานีเคเบ้ิลใต้น�า้ 

มูลค่าโครงการรวม 210 ล้านบาท ( ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม )

"โครงการงานระบบประกอบอาคาร M& E ส�าหรับ 

ศูนย์ Data Center และ อาคารสถานีเคเบิ้ลใต้

น�้า ในครั้งนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นว่าคู่ค้ามีความ

เชื่อมั่นต่อบริษัท จากประสบการณ์การท�างาน

ที่มีประสิทธิภาพ และส่งงานได้ตามระยะเวลาท่ี

ก�าหนด จึงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ท�าให้

ปัจจุบันความต้องการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล 

Data เพิม่สงูข้ึนอย่างชดัเจน รวมถงึความต้องการ

ใช้ Cloud Service เพิ่มขึ้น ซึ่งท�าให้ความต้องใช้ 

Data Center เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานหลัก

ที่มากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น น่าจะเป็นโอกาสที่ดี และ

สามารถผลกัดนัการเตบิโตของบรษิทัฯได้เป็นอย่าง

ดี" นายศักดิ์บวร กล่าว

กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่าภาพรวมธุรกิจใน

ช่วงโค้งสุดท้ายของปีน้ีมีสัญญาณท่ีดีขึ้น หลังมี

คลายคลายล็อกดาวน์กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับ

มาฟื้นตัว โดยเฉพาะภาครัฐ และเอกชน เริ่มทยอย

เปิดประมูลงานใหม่ ซ่ึงบริษัทฯมีความพร้อมท่ีจะ

เดินหน้าเข้าประมูลอย่างต่อเนื่อง และมีแผนตรียม

เข้าประมูลงานเพิ่มเติมอีก 4-5 โครงการในระยะ

เวลาช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯมีงาน

ในมอืรอรบัรูร้ายได้(backlog) เพิม่ขึน้ โดยล่าสดุอยู่

ที่ 2,090 ล้านบาท ท�าให้มั่นใจว่าผลงานในปีนี้ จะ

เติบโตได้ในระดับ 20% ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่าง

แน่นอน

INSET คว้างานใหม่ มูลค่ารวม 210 ลบ. 

ดัน backlog ทะลัก แตะ 2,000 ลบ. หนุน

ผลงานปีน้ีทะลุเป้าโต 20%
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SISB แจ้งเปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนในกลุ่มครบทั้ง 4 แห่งได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.นี้เป็นต้นไป โดยจะด�าเนินการเรียนการสอน

ในลักษณะผสมผสาน (Hybrid Learning) ทั้งจาก ที่โรงเรียน (On-site) และจากที่พักอาศัย (On-line) ฟากซีอีโอ “ยิว ฮอค โคว” ระบุพร้อมให้

ความร่วมมือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จ�ากัด (มหาชน) (SISB) เปิดเผยว่า ตามที่หน่วย

งานราชการผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติสามารถกลับมาเปิดโรงเรียนได้ตามปกติแล้วนั้น "เอสไอเอสบี" ขอเรียนให้ทราบว่า โรงเรียนในกลุ่มของบ

ริษัทฯ เปิดเรียนแบบ On-site ได้ครบทั้ง 4 แห่ง ตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดโรงเรียน โรงเรียนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่ก�ากับดูแลอย่าง เคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึง การปิดโรงเรียนเฉพาะ

ส่วนหรอืทัง้หมด การสลบัเวลาเรยีน การใช้ชดุตรวจ Antigen Test Kit การงดกจิกรรมทีม่ผีูค้นเข้าร่วมจ�านวนมาก การเว้นระยะห่าง และมาตรการ

ด้านความสะอาดต่าง ๆ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SISB กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ได้วางแผนให้โรงเรียนในกลุ่มสามารถด�าเนินการเรียนการสอนในลักษณะแบบผสมผสาน 

(Hybrid Learning) ทั้งจาก ที่โรงเรียน (On-site) และจากที่พักอาศัย (On-line) กล่าวคือ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หาก

เหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น โรงเรียนสามารถคงการเรียนการสอนได้ตามปกติ

SISB เปิดโรงเรียนครบท้ัง 4 แห่ง

ตามปกติ 26 ต.ค.น้ี ลุยสอนรูปแบบผสม

ผสาน On-site และ On-line
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STA โชว์ความคบืหน้าได้รบัใบอนญุาตปลกูกัญชง

จาก อย. เป็นที่เรียบร้อยบนที่ดินของบริษัทฯ ใน

จงัหวดัล�าปาง เพ่ือขายเมลด็ ใบ และรากท้ังหมด

ทีไ่ด้จากการปลกูแก่ลกูค้าตามท่ีตกลงท�าสัญญา

กันไว้ รุกสร้างความแตกต่างโดยน�าหลักการ 

Digital Traceability มาใช้กับทุกผลผลิตจากไร่ 

สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเมล็ดและรับ

ชมแปลงปลกูด้วยระบบดจิทิลัแบบเรยีลไทม์ หวัง

หวังปั้นธุรกิจใหม่เสริมทัพกลุ่มศรีตรัง

นายวรีสิทธิ ์สินเจริญกลุ กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ศรตีรงัแอโกร 
อนิดสัทรี จ�ากดั (มหาชน) หรอื STA 

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายยางธรรมชาติครบวงจร

อันดับ 1 ของโลก เปิดเผยว่า หลังจากบริษัท 

ศรีตรัง รับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จ�ากัด (SRP) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ย่ืนขอใบอนุญาตปลูกกัญ

ชงจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(อย.) เพื่อขยายการลงทุนสู่ธุรกิจปลูกกัญชง

ในระดับต้นน�้า โดยน�าองค์ความรู้และทรัพยากร

ของบริษัทฯ เช่น ที่ดินเพ่ือการเพาะปลูกมาใช้

ต่อยอดขยายธุรกิจดังกล่าว ตามที่รัฐบาลมีนโย

บายผลักดันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของ

ประเทศ ปัจจุบัน SRP ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญ

ชงจาก อย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับเป็นก้าว

ส�าคญัของการเข้าสูธ่รุกจิปลกูกัญชงอย่างเตม็ตวั

ทั้งนี้ หลังจากได้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว 

บริษัทฯ สามารถด�าเนินการปลูกกัญชงบนท่ีดิน

ของบริษัทฯ ในพ้ืนท่ีอ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง 

เพือ่จ�าหน่ายเมลด็ ใบ และรากกญัชงทัง้หมดทีม่า

จากการปลูกแก่ลูกค้าที่มีค�าสั่งซื้อหรือตกลงท�า

สัญญาความร่วมมือทางธรุกจิ โดยทีด่นิแปลงดงั

กล่าวได้รบัการทดสอบแล้วว่าไม่มสีารปนเป้ือนที่

เป็นโลหะหนกั อาท ิArsenic (สารหน)ู Cadmium 

(แคดเมียม) Lead (สารตะกั่ว) และ Mercury 

(ปรอท) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน

ส�าหรบัน�าไปใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรมกญัชง

กลางน�า้และผลติภณัฑ์ปลายน�า้ต่อไป โดยคาดว่า

บริษทัฯ จะสามารถเกบ็เกีย่วผลผลติลอ็ตแรกจาก

แปลงทดลองได้ในต้นปี 2565 บริษัทฯ ได้ลงทุน

ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้

ปลูกกัญชงรายอื่นๆ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี

เพือ่สร้างความยัง่ยนืให้แก่ธรุกจิในระยะยาว โดย

น�าหลักการ “Digital Traceability” หรือการ

ตรวจสอบข้อมูลแบบดิจิทัลมาใช้กับทุกผลผลิต

กัญชงของบริษัทฯ ที่จะส่งมอบแก่ลูกค้าตามค�า

ส่ังซ้ือ เช่น สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ

เมล็ดพันธุ์, รับชมภาพแปลงปลูกกัญชงแบบ

เรียลไทม์ เป็นต้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ไร่กัญ

ชงของบริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นและรักษาความ

สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว

“เรามจีดุมุง่หมายยกระดบัการปลกูกญัชงให้เป็น

มาตรฐานและมีศักยภาพ หนุนการเติบโตให้กับ

บรษิทัฯ ในอนาคต นอกจากการผลติและจ�าหน่าย

ยางธรรมชาติที่เป็นธุรกิจหลักในปัจจุบัน โดย

กรณทีีต่ลาดมคีวามต้องการเมล็ด ใบและรากกญั

ชงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ พร้อมขยายพื้นที่ปลูก

เพื่อเก็บผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มี

ท่ีดนิพร้อมใช้เป็นแปลงปลูกกญัชงอีกเป็นจ�านวน

มาก” นายวีรสิทธิ์ กล่าว

STA ได้ใบอนุญาตปลูกกัญชงจาก อย. แล้ว 

รุกน�าระบบ Digital Traceability 

ตรวจสอบข้อมูลแบบดิจิทัลมาใช้เพ่ือสร้างความแตกต่าง

คาดเร่ิมเก็บผลผลิตล็อตแรกต้นปี 65
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TFM ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าและ

สัตว์เศรษฐกิจ เตรียมพร้อมน�าหุ้นเข้าเทรดใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็น

วันแรก 29 ต.ค.นี้ เผยกระแสตอบรับจากนัก

ลงทุนดีเยี่ยม หลังยอดจองซื้อหุ้น IPO ล้น ชี้

พื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง เดินหน้าเข้าลงทุน

ในธุรกิจอาหารสัตว์น�้าในต่างประเทศ เพื่อ

สนับสนุนการเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า

นายบรรลอืศักร โสรจัจกิจ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ไทยยูเนีย่น 
ฟีดมลิล์ จ�ากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) 
หรือ TFM ผู้ผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์

น�า้และสตัว์เศรษฐกิจ เปิดเผยว่า บรษิทัฯ พร้อม

น�าหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) ในวันที่ 29 ตุลาคม 

2564 โดยใช้ช่ือย่อ ‘TFM’ ในการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ หลังประสบความส�าเร็จเสนอขายหุ้น

สามญัเพิม่ทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

(IPO) จ�านวน 109.30 ล้านหุ้น ราคาเสนอ

ขายหุ้นละ 13.50 บาท ในช่วงการเปิดจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา 

ซึง่ได้รับความสนใจจากนักลงทนุสถาบนัและนกั

ลงทนุรายย่อยเป็นอย่างมาก สะท้อนความเชือ่

มั่นในศักยภาพและพื้นฐานธุรกิจอาหารสัตว์

น�้าและสัตว์เศรษฐกิจ ซึ่งมีความแข็งแกร่งและ

ยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นผู้น�าในการ

ด�าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์น�้า ที่ตอบสนอง

ความต้องการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ 

ซึง่ภายหลงัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

TFM วางแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศเป็น

หลักผ่านโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ได้แก่ 1. การเซ็น

สัญญาความร่วมมือทางเทคนิคและอนุญาต

ให้ AVANTI Feeds Limited (AVANTI) ผู้ผลิต

อาหารกุ้งรายใหญ่ของประเทศอินเดีย ใช้ชื่อ

ทางการค้า (Trade Name) และสูตรการผลิต

สินค้าของ TFM ส�าหรับการจ�าหน่ายอาหาร

กุ้งในประเทศอินเดีย 2. การเข้าร่วมลงทุนกับ

พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ตั้ง

บริษัทย่อย เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

อาหารสัตว์น�้าในประเทศอินโดนีเซีย ชื่อว่า 

บรษิทั พที ีไทยยเูนีย่น คารสิม่า เลสทาร ีจ�ากดั 

(TUKL) โดยมีพันธมิตรทางธุรกิจ 2 กลุ่ม คือ 

1.) พนัธมติรท้องถิน่ คอื PT Maxmar Summa 

Kharisma (PT MSK) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ

แปรรูปอาหารแช่แข็งรายใหญ่ในประเทศ

อินโดนีเซีย รวมถึงมีการด�าเนินธุรกิจฟาร์ม

เพาะเลี้ยงกุ้งโดยมีผลผลิตกุ้งประมาณ 6,500 

ตันต่อปี

และ 2.) กลุม่ AVANTI เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่าย

อาหารสัตว์น�้ารายใหญ่ในประเทศอินเดีย โดย 

TFM, PT MSK และกลุ่ม AVANTI มีสัดส่วน

การถือหุ้นใน TUKL เท่ากับ 65%, 25% และ 

10% ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของ TUKL 

ตามล�าดับ ปัจจุบัน TUKL อยู่ระหว่างการติด

ตัง้เครือ่งจกัร ก�าลงัการผลติอาหารกุง้ 36,000 

ตันต่อปี คาดว่าจะสามารถติดตั้งเคร่ืองจักร

แล้วเสร็จและเริ่มผลิตและจ�าหน่ายอาหารกุ้ง

ได้ภายในสิ้นปี 2564 นอกจากนี้ TUKL ยัง

เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในขยายธุรกิจไป

ยังธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายอาหารปลาใน

ประเทศอนิโดนเีซยี และมแีผนขยายธรุกจิไปยงั

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าภายในปี 

2566 โดยวางแผนลงทนุในสายการผลติอาหาร

สัตว์น�้าเพิ่มเติมอีก 2 สายการผลิต ส่งผลให้มี

ก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้ 36,000 ตนัต่อปี คาดว่า

จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณไม่เกิน 250 ล้าน

บาท และ 3. การส่งออกไปยงัต่างประเทศ เช่น 

ประเทศศรีลังกา มาเลเซีย บังคลาเทศ พม่า 

ปากีสถาน และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นต้น

TFM เผยยอดจองซื้อ IPO ล้น 

เตรียมพร้อมเข้าเทรด SET 29 ต.ค.น้ี 

- รุกขยายการลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์น�้า

ในต่างประเทศเต็มสูบ
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โดยน�าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนไปใช้ใน (1) การ

ขยายธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้าใน

ประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่เป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพเตบิโต

สูงในอนาคต (2) ใช้ช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบัน

การเงนิ จ�านวนไม่เกนิ 250 – 350 ล้านบาท ภายใน

เดอืนมีนาคม 2565 เพ่ือให้อตัราหน้ีสนิต่อทนุ (D/E 

Ratio) หลัง IPO ต�่ากว่า 1 เท่า และ (3) ใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TFM กล่าวเพิ่มเติมว่า 

บริษัทฯ มีแผนในการเติบโตเละเพ่ิมสัดส่วนรายได้

จากต่างประเทศจากปัจจบุนัที ่3% ด้วยโมเดลขยาย

ธรุกจิเพือ่สร้างการเตบิโตไปยงัประเทศทีม่ศีกัยภาพ

โดยน�าความพร้อมทางด้านประสบการณ์ความรู้

ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี บุคลากร แหล่งเงินทุน 

และกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะ

ช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจของ TFM เพื่อสร้าง

ความมั่นคงให้กับผลการด�าเนินงานของ บริษัทฯ 

ในระยะยาวต่อไป

นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย กรรมการ
ผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย กล่าวว่า TFM ถือเป็นหนึ่ง

ในบริษัทที่มีพื้นฐานธุรกิจที่ดี และถือเป็นผู ้น�า

การผลิตอาหารสัตว์น�้าที่มีคุณภาพและมีแบรนด์

สนิค้าทีไ่ด้รบัการยอมรบั ด้วยทีมผูบ้รหิารและคณะ

กรรมการทีม่ปีระสบการณ์และความช�านาญในการ

บริหารงานส่งผลให้ TFM สามารถผ่านพ้นวิกฤต

ต่างๆ อีกทั้งยังได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัท

ในกลุ่มไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) ท้ังด้านการจัดหา

วัตถุดิบ ชื่อเสียงท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 

มีการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการผนึกก�าลัง 

(Synergy) ท�าให้ TFM มีโอกาสในการเข้าลงทุนใน

บรษิทัทีม่ฐีานะทางการเงนิแข็งแกร่ง และมีผลการ

ด�าเนินงานที่มีแนวโน้มเติบโตตามการฟื้นตัวของ

ประเทศ รวมถงึได้ขยายการเตบิโตไปในประเทศท่ีมี

ศักยภาพ และสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

“การสร้างการเตบิโตของ TFM ไม่หยดุแค่ในประเทศ

เท่าน้ัน แต่ TFM มองหาโอกาสเพื่อสร้างการ

เติบโตในต่างประเทศอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจใน 3 

ประเทศท่ี TFM ได้เข้าร่วมลงทุนและเข้าท�าธรุกิจมา

แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน 

ถือเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์น�้ายัง

อยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังมีศักยภาพในการเติบโต

ได้อีกมาก รวมถึงการมีจ�านวนประชากรค่อนข้าง

มาก โดยอินเดียมีประชากรราว 1.38 พันล้านคน 

อินโดนีเซีย 273.5 ล้านคน และปากีสถาน 220.9 

ล้านคน ซึ่งจ�านวนประชากรของแต่ละประเทศ

ล้วนสะท้อนถึงความต้องการด้านการบริโภคได้

ชัดเจน ถือเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับ TFM ซึ่งมีความ

พร้อมทางด้านความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิต

และอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต เงินลงทุน 

และแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในวง

กว้างในประเทศไทยและในระดับสากล ท่ีจะขยาย

ฐานลูกค้าในประเทศดังกล่าว” นายพิเชษฐ กล่าว

TFM เผยยอดจองซื้อ IPO ล้น 

เตรียมพร้อมเข้าเทรด SET 29 ต.ค.น้ี 
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ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ลงทุนทิสโก้ 

(TISCO ESU) ชี้ โอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเผชิญ

ภาวะ ‘Stagflation’ หรือเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจ

ชะลอ เป็นไปได้น้อย คาดเศรษฐกิจโลกยังโตต่อ 

และเงินเฟ้อพุ่งแค่ชั่วคราวจากแรงหนุนเปิดเมือง 

แต่ยังแนะน�าให้จับตา เพราะหากเกิดขึ้นจริงหุ้น

สหรัฐฯ และทั่วโลกอาจร่วง 30%

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้า
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head of 

Economic Strategy Unit, TISCO Economic 

Strategy Unit : TISCO ESU) เปิดเผยว่า ช่วง

ที่ผ่านมานักลงทุนเริ่มกังวลถึงภาวะ Stagflation 

ซึ่งเป็นภาวะที่เงินเฟ้อสูง แต่เศรษฐกิจชะลอตัว 

โดยเกรงว่าตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

เริ่มชะลอตัว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงขึ้น 

เพราะภาวะสินค้าขาดแคลนจาก Supply Chain 

Disruptions จะท�าให้ทัว่โลกเจอเหตกุารณ์ซ�า้รอย

ปี 2554 - 2555 ที่เกิดภาวะ Stagflation กดดัน

ให้ธนาคารกลางส�าคัญต่างๆ ต้องถอนนโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจ ฉุดดัชนี S&P 500 ร่วงรับข่าว

ถึงประมาณ 20%

อย่างไรกต็าม ส�าหรบัในปีนีศู้นย์วเิคราะห์เศรษฐกจิ

และกลยทุธ์การลงทุนทสิโก้ (TISCO ESU) มองว่า 

โอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะ Stagflation 

นั้นยังค่อนข้างน้อย ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อ (CPI) 

ของสหรัฐฯ ปรับตัวข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 

และทรงตัวในระดับสูงกว่า 5% ต่อเนื่องมาตั้งแต่

เดอืนพฤษภาคม แต่ TISCO ESU มองว่า เงนิเฟ้อ

ในปัจจุบันเกิดจากปัจจัยชั่วคราว และจะทยอย

ลดลงในช่วงปลายปีนี้ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาใน

รายละเอียดแต่ละสินค้า พบว่าในช่วงต้นปีอัตรา

เงินเฟ้อถูกผลักดันให้เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าและ

บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดเศรษฐกิจเป็น

หลัก ได้แก่ ราคารถมือสอง ค่าเช่ารถ ค่าโดยสาร

เคร่ืองบิน และค่าที่พักโรงแรม ซึ่งราคาในกลุ่ม

ดังกล่าวเริ่มปรับลดลงในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา 

ขณะที่ปัจจัยที่ผลักดันให้เงินเฟ้อสูงเกิดจากราคา

พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็วเป็นหลัก

นอกจากนี้ ข้อมูลในอดีตชี้ว่า การส่งผ่านราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นไปยังราคาสินค้าอื่นๆ 

เป็นไปได้อย่างจ�ากัด เช่น ในช่วง Commodity 

Supercycle ระหว่างปี 2544 – 2551 ทีด่ชันรีาคา

ผู้ผลิตกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (PPI Commodity) 

เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.6% ต่อปี ต่อเนื่องถึง 7 ปี แต่ใน

ช่วงเดียวกันดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) กลับเพ่ิม

ขึ้นเพียง 3.3% ต่อปี ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้น

ฐาน (Core CPI) เฉลี่ยอยู่ที่ 2.1% ใกล้เคียงกับ

เป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ

อีกทั้ง กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยัง

ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกจะยังขยายตัวในอัตราที่

สงูต่อเนือ่งในปี 2565 โดยคาดว่า เศรษฐกจิโลกจะ

ขยายตวั 4.9% ส่วนผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) สหรัฐฯ คาดว่าจะโตถึง 5.2% สูงกว่าอัตรา

ปกติในช่วงก่อนการระบาดที่ขยายตัวราว 2-3% 

ต่อปี ถึงแม้ IMF จะประเมินว่า อัตราเงินเฟ้อ

สหรฐัฯ จะยงัอยูใ่นระดบัสงู แต่เศรษฐกจิ

ก็จะขยายตัวในอัตราที่สูงต่อ

เนื่อง ท�าให้ความเสี่ยงที่

เศรษฐกิจจะเข้า

สู่ภาวะ Stagflation มีจ�ากัด

นายคมศรกล่าวอีกว่า แม้ยังมองว่า โอกาสเกิด 

Stagflation มีจ�ากัด แต่พัฒนาการเศรษฐกิจใน

ระยะข้างหน้ายงัมีความไม่แน่นอนสงู หากเงนิเฟ้อ

ยังเพ่ิมข้ึนต่อเนือ่ง และเริม่มสัีญญาณการส่งผ่าน

ของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไปยังสินค้าอื่นๆ และ

ราคาสินค้าทีเ่พิม่ข้ึนเริม่กดดนัการบรโิภค จนท�าให้

เศรษฐกิจชะลอตัวลง ความเส่ียงที่จะเกิดภาวะ 

Stagflation กอ็าจมเีพิม่มากข้ึน ซึง่เป็นความเสีย่ง

ส�าคัญที่นักลงทุนควรจับตามองต่อไป

กรณีที่เศรษฐกิจท่ัวโลกเข้าสู่ภาวะ Stagflation 

จริง TISCO ESU ประเมินว่า ตลาดหุ้น S&P 500 

มีโอกาสปรับตัวลงถึง 30% จากปัจจุบัน โดยการ

ประเมินดังกล่าวมาจากการสมมติให้ส่วนต่าง

ระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกบัผลตอบแทน

พนัธบตัรรัฐบาล หรือ Earning Yield Gap (EYG) 

เพิ่มขึ้นไปอยู่ 5 - 6% เช่นเดียวกับไปช่วงปี 2554 

- 2555 และให้อตัราผลตอบแทนพนัธบัตรรัฐบาล 

(Bond Yield) เพิ่มเป็น 2.5 - 3% เพื่อสะท้อน

แนวโน้มดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ตาม

สมมติฐานดังกล่าว ดัชนี S&P 500 จะลงไป

เทรดที่อัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) 

ประมาณ 13 - 14 เท่า หรือต�่ากว่าระดับปัจจุบัน

ที่ 19 - 20 เท่า ท�าให้มีโอกาสที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

และทั่วโลกมีโอกาสปรับตัวลงถึง 30%

กูรูทิสโก ้ฟันธง ภาวะ ‘Stagflation’ มีโอกาสเกิดต�่า 

ชี้เศรษฐกิจโลกยังฟื้น - เงินเฟ้อพุ่งแค่ชั่วคราว
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วิจัยกรุงศรีระบุว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

วันที่ 19 ตุลาคม รัฐบาลได้อนุมัติการใช้เงินกู้จาก

พ.ร.ก.กู้เงนิ 5 แสนล้านบาท วงเงนิ 54,506 ล้าน

บาทส�าหรับมาตรการเพิ่มก�าลังซื้อในช่วงเดือน

พฤศจิกายน – ธันวาคม ผ่านโครงการส�าคัญ 

ดังนี้ (i) วงเงิน 42,000 ล้านบาท ในโครงการ

คนละครึง่ระยะที ่3 โดยเพิม่ G-Wallet ให้อีกคนละ 

1,500 บาท รวมแล้วผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้ 

4,500 บาทต่อคน (ii) วงเงิน 3,000 ล้านบาท 

ในโครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้ โดยสนับสนุน E-Voucher 

เพ่ิมเป็นไม่เกนิ 10,000 บาท จากการใช้จ่ายสงูสดุ 

80,000 บาทต่อคน (เดิมให้ E-Voucher 7,000 

บาท จากการใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาทต่อคน) 

และ (iii) วงเงิน 9,506 ล้านบาท ในโครงการช่วย

เหลือค่าครองชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ

กลุม่เปราะบาง โดยสนบัสนนุให้เงนิช่วยเหลอืเพิม่

เติมอีกเดือนละ 300 บาท จากปกติได้ 200 บาท 

เป็น 500 บาทต่อคน เป็นเวลา 2 เดือน

แม้ทางการมนีโยบายเปิดประเทศรบันกัท่องเทีย่ว

ต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว พร้อมยกเลิกเคอร์ฟิว

พืน้ทีน่�าร่องเทีย่ว 17 จงัหวดั รวมกรงุเทพมหานคร 

ในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ล่าสุดอนุญาตแล้ว 46 

ประเทศ แต่คาดว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติ

จะยังไม่ได้เข้ามาทันทีทันใด เนื่องจากยังมีหลาย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา 

อาทิ นโยบายของประเทศต้นทางท่ียังก�าหนดให้

ไทยเป็นพื้นที่เสี่ยงมีการระบาดสูง อาจต้องกักตัว

เมื่อกลับประเทศ จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของ

ไทยยังทรงตัวในระดับสูง และความกังวลการก

ลายพันธุ์ของไวรัสซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่น 

ทั้งนี้ วิจัยกรุงศรีคาดว่ากิจกรรมท่องเที่ยวทั้งใน

และต่างประเทศในสิ้นปีนี้จะยังอยู่ต�่ากว่าระดับ

ช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 อยู่ที่ 58% ซึ่งต�่า

มากเมื่อเทียบกับกิจกรรมทางด้านผลผลิตภาค

อุตสาหกรรมและการค้าปลีกที่สิ้นปีนี้จะกลับมา

อยู่ท่ี 95% และ 92% ของระดับก่อนเกิดวิกฤต 

COVID-19 ตามล�าดับ มาตรการเพิ่มก�าลังซื้อ

ของภาครฐัจึงเป็นปัจจยับวกทีจ่ะช่วยหนนุการฟ้ืน

ตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบาง และเมื่อ

รวมกับมาตรการที่ออกมาก่อนหน้าทั้งมาตรการ

กระตุ้นการท่องเทีย่วในประเทศ วงเงนิกว่า 1 หมืน่

ล้านบาท กับมาตรการรักษาระดับการจ้างงานให้

แก่ธุรกิจ SMEs วงเงิน 3.75 หมื่นล้านบาทแล้ว 

โดยรวมแล้วในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จึงมีเม็ด

เงินจากมาตรการภาครัฐหมุนเวียนเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจไม่ต�่ากว่า 1 แสนล้านบาท

ธปท.ผ่อนคลายมาตรการ LTV ช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 21 

ตลุาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท) ประกาศ

ผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่

อยูอ่าศยัและสินเชือ่อืน่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัสนิเชือ่เพ่ือ

ทีอ่ยูอ่าศยั (มาตรการ LTV) โดยก�าหนดให้เพดาน

อตัราส่วนเงนิให้สนิเชือ่ต่อมลูค่าหลกัประกนั (LTV 

ratio) เป็นร้อยละ 100 (กูไ้ด้เตม็มลูค่าหลกัประกัน) 

ส�าหรบัสนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั (รวมสนิเชือ่อืน่นอก

เหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้น

เป็นหลักประกนัหรอืสนิเช่ือ Top-up แล้ว) ทัง้ (i) 

กรณีมลูค่าหลกัประกนัต�า่กว่า 10 ล้านบาท ต้ังแต่

สัญญากู้หลังที่ 2 เป็นต้นไป และ (ii) กรณีมูลค่า

หลักประกนัต้ังแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป ต้ังแต่สัญญา

กู้หลังที่ 1 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ชั่วคราว 

ส�าหรบัสญัญาเงนิกูท้ีท่�าสญัญาตัง้แต่วนั

ที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2565

การผ่อนคลายมาตรการ LTV ดงักล่าว นบัเป็นอีก

หนึ่งมาตรการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม 

โดยเน้นการดงึเงนิออมส่วนเกนิ (excess saving) 

ของผู้มีก�าลังในการใช้จ่าย และสนับสนุนความ

ต้องการซือ้ทีอ่ัน้ไว้ให้กลบัมาเพิม่ขึน้ได้เร็วขึน้ ผ่าน

การกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีธุรกิจเกี่ยว

เน่ืองทั้งต้นน�้าและปลายน�้าอยู่จ�านวนมาก และ

เป็นภาคที่มีบทบาทส�าคัญต่อเศรษฐกิจไทยคิด

เป็นสัดส่วนราว 9.8% ของ GDP รวมถงึมกีารจ้าง

งานอยู่กว่า 2.8 ล้านคน เบื้องต้นธปท.ประเมิน

ว่าในช่วงที่มาตรการ LTV มีผลบังคับใช้ผนวกกับ

มาตรการอื่นๆ ที่ทางการก�าลังพิจารณาการต่อ

อายุ อาทิ การลดค่าโอน และค่าจดจ�านองต่างๆ 

นั้นแล้ว อาจจะช่วยสร้างเม็ดเงินจากการปล่อย

สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

ได้ราว 5 หมื่นล้านบาท และจะช่วยให้ภาคอสัง

หาฯ ทีม่แีนวโน้มฟ้ืนตวัได้ช้ากว่าเศรษฐกจิโดยรวม 

สามารถกลับมากระเตื้องขึ้นได้บ้าง

วิจัยกรุงศร ีชี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ได้แรงหนุน

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
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อินไซด์ Business
PRAPAT ผนึกเครือข่ายภาคเอกชน 

มอบของบริจาค 8 รพ. สู้วิกฤตโควิด-19

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมอบถุงยังชีพจากใจ 
ซีพี-ซีพีเอฟ ช่วยชาวขอนแก่น

สู้ภัยน�้าท่วมต่อเนื่อง

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมปกป้อง

เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 

ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มทร ูมอบคอมพิวเตอร์ True Walkie 
Talkie และซิมโทรฟรี พร้อมให้ผู้ป่วย
ผ่อนคลายกับซิมกักตัว ไม่กลัวเหงา
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