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UAC เสิร์ฟข่าวดี 2 เด้ง
ทิ้งทวนโค้งสุดท้าย บุ๊กก�ำไรปันผลจาก BBF
- เปิดประเทศ ดันธุรกิจคึก
บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) แจ้งข่าวดีโค้ง
สุดท้าย เด้งแรกจ่อบุ๊กก�ำไรจากบริษัทร่วมทุน
“บางจาก ไบโอฟูเอล (BBF)” ไตรมาส 4/2564นี้
จ�ำนวน 105.56 ล้านบาท ตามสัดส่วนการถือหุน้
30 % หลังบอร์ด BBF เคาะจ่ายปันผลระหว่าง
กาลปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.64) ในอัตราหุ้นละ125
บาท เตรียมก�ำหนดจ่ายวันที่ 11 พ.ย.นี้ เด้งที2่ ชี้
ความต้องการใช้ไบโอดีเซล ช่วงปลายปีเพิม่ สูงขึน้
รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศในเดือน พ.ย.นี้
ส่งผลการขยายตัวของธุรกิจ E-commerce โต
ท�ำให้ภาคการการขนส่งคึกคัก

ขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมา ทาง BBF มีรายได้
บางส่วน จากการทดลองจ�ำหน่ายกลีเซอรีนบ
ริสุทธิ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการ Refined
Glycerin Plant ซึ่งเป็นการน�ำกลีเซอรีนดิบ ไป
ผ่านกระบวนการกลั่นจนได้กลีเซอรีนบริสุทธิ์ที่มี
มูลค่าสูงขึ้น เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
ส�ำหรับการเติบโตของ BBF จนสามารถสะท้อน ต่างๆ ได้มากมาย อาทิ การผลิตสบู่ ยา และเครือ่ ง
ออกมาในการจ่ายเงินปันผลนัน้ มาจากการความ ส�ำอาง
ต้องการใช้ไบโอดีเซล หรือที่เรียกว่า B100 เป็น
น�้ำมันเชื้อเพลิงของกลุ่มรถยนต์ที่ใช้น�้ำมันดีเซล
ในภาคขนส่ง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ
นายชั ช พล ประสพโชค ประธาน ธุรกิจ E-commerce ทีม่ กี ารเติบโตสวนทางกลุม่
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู ้ อุตสาหกรรมธุรกิจอื่นๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด
จัดการ บริษท
ั ยูเอซี โกลบอล จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ที่ประชุม รวมถึงจ�ำนวนรถเครื่องยนต์ดีเซลสะสม มีแนว อย่างไรก็ตาม จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ในช่วง
คณะกรรมการบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จ�ำกัด โน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง ขณะทีม่ าตรการส่งเสริมจาก โค้งสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯเชื่อว่าความต้องการ
(BBF) มีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ภาครัฐเป็นปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการใช้ไบ
ใช้ ไบโอดีเซลจะเพิ่มมากขึ้น และยังได้อานิสงส์
ประจ�ำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 125 บาท โดย โอดีเซลเพิ่มขึ้น และยังมีปัจจัยหนุนด้านปริมาณ จากการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน ซึง่ จะส่ง
บริษทั ถือหุน้ BBF ในสัดส่วนร้อยละ 30% คิดเป็น น�้ำมันปาล์มในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก
ผลดีตอ่ ภาคการท่องเทีย่ ว ทีจ่ ะกระตุน้ ให้เกิดการ
เงินปันผลทีไ่ ด้รบั ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 105.56 ล้านบาท การขยายพืน้ ทีป่ ลูก รวมทัง้ ผูผ้ ลิตยานยนต์มแี นว เดินทางการใช้รถเพิ่มขึ้น และที่ส�ำคัญจะส่งผล
โดยมีกำ� หนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้บริษทั โน้มพัฒนาเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อรองรับการใช้ไบ บวกในภาคการผลิตในธุรกิจอืน่ ๆ ไปในตัวอีกด้วย
ในวันที่ 11 พ.ย. 2564 นี้ และคาดว่า UAC จะรับ โอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น
รู้ก�ำไรจากเงินปันผลเข้ามาในไตรมาส 4/2564
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COTTO แจงผลประกอบการ Q3/64
รายได้จากการขาย เพิ่มขึ้น 5%
-ก�ำไร ลดลง 5%
นายน� ำ พล มลิ ชั ย กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์
จ�ำกัด มหาชน (COTTO) ผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายกระเบือ้ งภายใต้แบรนด์คอตโต้ (COTTO)
โสสุโก้ (SOSUCO) และ คัมพานา (CAMPANA)
เปิดเผยถึงงบการเงินรวมก่อนสอบทาน ของ
COTTO ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ว่า บริษทั ฯ มีราย
ได้จากการขาย 2,840 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก�ำไร 162 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
และสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัด ส่งผล
ให้ปริมาณการขายกระเบื้องเซรามิกลดลง แต่
สามารถปรับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย
โดยในไตรมาสนี้บริษัทมีรายได้จากการขายที่ดิน
ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค 131 ล้านบาทด้วย

เซรามิค ส�ำหรับยอดขายต่างประเทศลดลงใน
ส่วนของพม่า กัมพูชาและลาว ตามสถานการณ์
โควิด-19 ในขณะที่ยอดขายตลาดต่างประเทศใน
โซนอืน่ ๆ เริม่ ทยอยฟืน้ ตัวขึน้ ตามสภาวะเศรษฐกิจ
โลก ประกอบกับค่าเงินบาททีอ่ อ่ นตัวลงมากเป็น
ผลดีกับการส่งออก ด้านเศรษฐกิจในประเทศ
แม้ว่าจะเริ่มมีแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย การ
ลงทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
แต่ช่วยพยุงก�ำลังซื้อได้เพียงบางส่วน เนื่องจาก
ตลาดยังมีความกังวลกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 และมาตรการควบคุมการ
ระบาดทีเ่ ข้มงวด ประกอบกับสถานการณ์อทุ กภัย
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดช่วงปลายไตรมาส
ที่ผ่านมา

สัปดาห์ โดยหลังจากน�้ำลดแล้วผู้บริโภคน่าจะมี
ความต้องการซื้อสินค้าเพื่อซ่อมแซมและตกแต่ง
บ้านมากขึน้ สอดคล้องไปกับแผนฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ
และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
ทางภาครัฐ

“คาดว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
ที่ทยอยออกมาในช่วงปลายปี จะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 4 จนถึงต้นปีหน้าให้
ฟื้นขึ้น แต่ยังมีปัจจัยที่ต้องจับตามองในขณะนี้
นายน�ำพล กล่าวว่า เมื่อมองย้อนไปปีก่อนมีการ
คือ เรื่องสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลก
คลายมาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่ต้นไตรมาส แต่
โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน�้ำมันที่
ในปีนี้สถานการณ์กลับกัน คือ มีการประกาศ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส
บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดจากการก
ทีผ่ า่ นมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต
ลับมาระบาดของโควิดระลอกที่ 3 ซึ่งเป็นปัจจัย
ทั้งทางด้านพลังงานและด้านโลจิสติกส์ คาดว่า
ทีก่ ดดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ท�ำให้มผี ลกระทบ
จะมีผลกระทบต่อไปอีกระยะหนึ่ง และเป็นเรื่อง
โดยตรงกับยอดขายในกลุ่มงานโครงการแต่ยัง
ส�ำหรับสถานการณ์อทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ น ส�ำคัญทีผ่ ปู้ ระกอบการทุกรายต้องเตรียมรับมือ”
ทรงตัวในส่วนของช่องทางโมเดิรน์ เทรดและคลัง มา นายน�ำพล คาดว่า สถานการณ์จะดีขนึ้ ใน 1-2 นายน�ำพล กล่าว
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EKH อัพเป้ารายได้เพิ่มขึ้นเป็น 50%
โควิด-19 หนุนเต็มสูบ-ศูนย์บริการ
ทางการแพทย์สดใส/ผู้ถือหุ้นโหวตรับเพิ่มทุน
- แจกวอร์แรนต์ฟรี 4:1
บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ประกาศปรับเป้าราย
ได้ปีนี้เพิ่มเป็น 50% จากเดิม 40% รับปัจจัยบวก
จากโควิด-19 หนุนจ�ำนวนผูป้ ว่ ย-ผูเ้ ข้ารับการรักษา
พุง่ แถมมีรายได้จากการตรวจหาเชือ้ โควิด-19 และ
ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขณะที่บริการทางการ
แพทย์ทั่วไปยังมีผู้เข้ารับบริการไม่ขาดสาย “นาย
แพทย์อ�ำนาจ เอื้ออารีมิตร” เผยผู้ถือหุ้นอนุมัติรับ
วาระเพิ่มทุน 75 ล้านบาท พร้อมวอร์แรนต์โดยไม่
คิดมูลค่าในสัดส่วน 4:1 ระบุพร้อมเดินหน้าลงทุน
และขยายธุรกิจเดิม เพื่อสร้างรายได้และสร้างผล
ตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
นายแพทย์ อ� ำ นาจ เอื้ อ อารี มิ ต ร
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู ้ อ� ำ น ว ย ก า ร
โรงพยาบาล บริษท
ั เอกชัยการแพทย์
จ�ำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิด
เผยว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ผลการด�ำเนินงานของกลุ่ม
บริษทั ฯ ขยายตัวได้อย่างโดดเด่นทัง้ รายได้และก�ำไร
ดังนัน้ จึงได้พจิ ารณาปรับเป้ารายได้เพิม่ อีกจากเดิม
40% เป็น 50% เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ท�ำให้มจี ำ� นวนผูป้ ว่ ย และ
มีผู้เข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ รวม
ทั้งยังมีรายได้จากการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
และการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

ขณะที่ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ด ้ า นต่ า งๆ ในโรง
พยาบาล อาทิ ศูนย์ฉกุ เฉิน,ศูนย์กมุ ารเวช,ศูนย์สตู -ิ
นรีเวช ศูนย์ หู ตา คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ยังมี
ผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง และสามารถควบคุม
ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้มี
ขีดความสามารถในการรองรับการเข้ามาใช้บริการ
ของคนไข้ได้เพิ่มมากขึ้น
“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่ง
ผลท�ำให้บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์ทั้งจากจ�ำนวนผู้
ป่วยและผูเ้ ข้ารับการรักษา รวมถึงการตรวจหาเชือ้
การฉีดวัคซีน ประกอบกับการให้บริการทางการ
แพทย์ในด้านต่าง ๆ ยังสามารถเติบโตในเกณฑ์ทนี่ า่
พอใจ จึงเป็นสัญญาณบวกต่อภาพรวมธุรกิจทั้งปี
ของ EKH ที่จะเติบโตอย่างโดดเด่น บริษัทฯ จึงได้
ปรับเป้ารายได้ปีนี้ใหม่อีกครั้ง จากเดิมคาดเติบโต
ไม่ตำ�่ กว่า 40% เป็น 50% ซึง่ บริษทั ฯยังคงเดินหน้า
ลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและขยายธุรกิจเดิม เพื่อ
สร้างรายได้และสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้
ในอนาคต ” นายแพทย์อ�ำนาจ กล่าวในที่สุด
นายแพทย์อ�ำนาจ กล่าวต่อถึงที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ว่าได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษทั อีกจ�ำนวน 75,000,000 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 150,000,000 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิ ม 300,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย น

ใหม่ 375,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทั้งนี้ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
(วอร์แรนต์) ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
รุ่นที่ 1 (EKH-W1) จ�ำนวนไม่เกิน 150,000,000
หน่วย ซึง่ จะจัดสรรโดยไม่คดิ มูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ใน
อัตราส่วน 4 หุน้ เดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์
ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี อัตราการใช้สิทธิวอร์
แรนต์ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ
6.30 บาท ซึ่งก�ำหนดให้วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เป็นวันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับการ
จัดสรรวอแรนต์ และก�ำหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน
2564 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ส�ำหรับการออกวอร์แรนต์ดังกล่าว เพื่อเตรียม
ความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และ
ให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินส�ำหรับการลงทุน
ในอนาคต เช่น การลงทุนในโรงพยาบาลเฉพาะ
ทางส�ำหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ ซึ่ ง สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม หรื อ
Synergy ให้กับบริษัท
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PACO คว้าสัญญา 1,200 ล้าน
ผลิตชิ้นส่วนแอร์ให้ค่ายรถยนต์
ใหญ่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัท คาดรายได้โตแรง
40% รุกขยายธุรกิจ OEM เต็มสูบ
นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จ�ำกัด
(มหาชน) ("PACO") ผู้น�ำด้านการผลิตชิ้นส่วนแอร์
รถยนต์ ชัน้ น�ำของไทย กล่าวว่า PACO ได้เซ็นสัญญา
การรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศรถยนต์
จ�ำนวนหลายรุ่น ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกราย
หนึง่ โดยมีอายุสญ
ั ญารับจ้างผลิตชิน้ ส่วนหลัก (OEM
: Original Equipment Manufacturer เพื่อน�ำชิ้น
ส่วนไปใช้ในการประกอบรถยนต์) เป็นระยะเวลา 4
ปี ตั้งแต่ 2565-2569 ซึ่งสัญญานี้มีมูลค่าประมาณ
800 ล้านบาทถึง 1,200 ล้านบาทโดยบริษัทฯจะเริ่ม
การผลิตและรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 1 ปีหน้านี้ ซึ่ง
ธุรกิจการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหลักให้ผู้ผลิตรถยนต์
(OEM Part Manufacturing) เป็นธุรกิจใหม่ของบ
ริษัทฯ และ สัญญาการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนหลักให้ผู้
ผลิตรถยนต์ (OEM) ครั้งนี้ นับเป็นสัญญารับจ้าง
ผลิตชิ้นส่วนหลักมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ขอ
งบริษทั ฯ เนือ่ งจากธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือการผลิต
และจ�ำหน่ายอะไหล่เครื่องปรับอากาศ (Spare Part)
รถยนต์รนุ่ ต่างๆเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศและส่งออกไป
ทวีปต่างๆทั่วโลก
" การเซ็นสัญญา OEM ครัง้ นี้ มีความส�ำคัญต่อ PACO
หลายด้าน คือ 1. PACO ได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็น
ผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ OEM ให้กับบริษัทผู้
ผลิตรถยนต์อย่างเต็มตัว 2. ค�ำสั่งซื้อประมาณ 800
ล้านบาท -1,200 ล้านบาท จะท�ำให้ฐานรายได้และ
ผลประกอบการของบริษัทมั่นคงยิ่งขึ้น 3. บริษัท
มีโอกาสที่จะได้รับออร์เดอร์ จากค่ายรถยนต์ระดับ
โลกรายอื่นๆอีกมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็น 1 ใน
ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของโลก 4. บริษัทจะเริ่ม
รับรู้รายได้จากโครงการ OEM อย่างชัดเจนภายใน 3
เดือนข้างหน้า ซึ่งปีหน้าจะรับรู้รายได้ได้เต็มปีทันที"
นายสมชายกล่าวเสริม

PACO เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีผลประกอบการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้
รวม 682 ล้านบาท มีก�ำไรสุทธิ 77 ล้านบาท ในขณะ
ที่ช่วง 6 เดือนแรกปีนี้ บริษัทมีรายได้รวม 397 ล้าน
บาท มีกำ� ไรสุทธิ 60 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 30% จากก�ำไร
สุทธิในช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 โดย PACO มีอัตรา
ก�ำไรสุทธิ (Net Margin) ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใน
ไตรมาส 2 ปีนี้ PACO มีอัตราก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็น
16.7% สูงกว่าอัตราก�ำไรสุทธิ เฉลีย่ ของผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน
รถยนต์ OEM ที่ประมาณ 5-10% เนื่องจาก PACO
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เน้นตลาดอะไหล่ทดแทน
(Aftermarket Parts) จึงสามารถก�ำหนดราคาขาย
สินค้าได้เอง และมีการแข่งขันด้านราคาที่น้อยกว่า
นายธเนศ เลิศขจรกิตติ ผู้อ�ำนวยการ
ด้ า นการตลาด บริ ษั ท เพรสซิ เ ด้ น ท์
ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
("PACO") กล่าวว่า " ธุรกิจหลักของบริษทั ตลอด
30 ปี คือ ผลิตและจ�ำหน่ายอะไหล่แอร์รถยนต์ใน
ตลาด Aftermarket ทั้งในประเทศ และส่งออก ยัง
มีการเติบโตได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดเมือง
เปิ ด ประเทศของไทย และ ประเทศต่ า งๆในทวี ป
อเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกกลางและเอเชีย ท�ำให้
มีค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
อย่างสูง ขณะนี้บริษัทฯมีค�ำสั่งซื้อไปจนถึงไตรมาส 1
ปีหน้าแล้ว จึงคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการปีนแี้ ละ
ปีหน้ายังเติบโตได้ดี ตามเป้าหมายของบริษัท
นอกจากนี้ บริษทั ฯได้เปิดตัวสินค้ากลุม่ ใหม่เพือ่ รองรับ
เทรนด์ใหม่ของโลก คือ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเริ่ม
จาก ผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่คูลเลอร์ ซึ่งเป็น 1 ในชิ้น
ส่วนส�ำคัญส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบ BEV และ PHEV
(Plug-in Hybrid) ซึง่ ขณะนี้ PACO ได้ผลิต แบตเตอรี่

คูลเลอร์ ส�ำหรับ Tesla ซึ่งเป็น แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า
อันดับ 1 ของโลก ส�ำหรับรุ่น Tesla Model X และ
Tesla 3 ตลอดจน รถยนต์ Plug-in Hybrid แบรนด์
BMW Series 3 และ Series 5 รุ่นปัจจุบัน (G20 และ
G30) ซึ่งได้รับความนิยมสูงทั่วโลกโดย PACO เป็นผู้
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทดแทนรายแรกของไทย ที่เริ่ม
เปิดตลาดแบตเตอรี่คูลเลอร์ ทั้งตลาดส่งออกและ
ตลาดในประเทศ
ยิ่งกว่านั้น บริษัทฯได้ขยายกลุ่มสินค้า ประเภทแอร์
รถยนต์แบบครบวงจร ตั้งแต่คอมเพรสเซอร์แอร์
น�้ำยาแอร์ ท่อน�้ำยาแอร์ และ ขยายไปถึงสินค้าหม้อ
น�้ำรถยนต์ และ อะไหล่ช่วงล่างประเภท ยางต่างๆ
เพือ่ เพิม่ ยอดขายให้กบั บริษทั และเครือข่ายร้าน PACO
AUTO HUB ซึ่งได้ขยายไปแล้วกว่า 300 สาขา"
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ PACO มีทนุ จดทะเบียน 500 ล้านบาท
ก่อตั้งมาแล้วกว่า 30 ปี เป็น 1 ในผู้บุกเบิกการผลิต
ชิ้นส่วนแอร์รถยนต์ของไทย และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์
อะไหล่แอร์รถยนต์แบบครบวงจร ทั้ง คอยล์ร้อน
และคอยล์เย็น ส�ำหรับรถที่มียอดจ�ำหน่ายปานกลาง
ถึงสูง ทั้งรถญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกัน รวมมากถึง
2,600 รุ่น โดยบริษัทฯ มี โรงงานผลิต 3 แห่ง ตั้งอยู่
ในจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง
ตั้งอยู่ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้
รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ
ได้จ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศ และ ส่งออกไปทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียและออสเตรเลีย"
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PIN ก�ำหนดราคาเสนอขาย IPO
ที่ 3.90 บาทต่อหุ้น จองซื้อ
วันที่ 28-29 ต.ค. และ 1 พ.ย.64
คาดเทรด 9พ.ย.นี้
PIN ผู้พัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Eco Industrial Town) ก�ำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 3.90 บาท
พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่ 28-29 ต.ค. และ 1 พ.ย. 2564 เดินหน้า
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 กดปุ่มเปิดขายเฟสแรกปลายปีนี้ และพัฒนา
โครงการ Logistics Park แห่งใหม่ ยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอัฉริยะ
(Smart City) สร้างความมั่นคงด้านรายได้กลุ่ม Recurring Income รับเม็ด
เงินลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เคียงคู่เศรษฐกิจไทย

บมจ.ปิน่ ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN ได้ลงนามในสัญญาแต่งตัง้ บริษทั
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทหลัก
ทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่าย พร้อมแต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์
เอชบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการ
จ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

นายพี ร ะ ปั ท มวรกุ ล ชั ย ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
บริ ษั ท ปิ ่ น ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษท
ั ฯ) หรือ PIN บริษทั ฯ จะน�ำประสบการณ์ความเชีย่ วชาญจากการ
ด�ำเนินธุรกิจมากว่า 25 ปี ที่เป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Industrial Town) ภายใต้มาตรฐาน
ISO14001 และรางวัล Eco-Excellence โดยการจัดวางผังโครงการที่มุ่งเน้น
พื้นที่สีเขียวและพื้นที่กันชนเชิงนิเวศ (Eco-Belt) และระบบสาธารณูปโภคสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกที่ครบครัน และเป็นผู้พัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้า
ให้เช่าและเพื่อขายบนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่โลจิสติกส์ (Logistics
Park) โดยมีจุดเด่นของท�ำเลที่ตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและ
Logistic Park ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่รวมกันกว่า 7,500 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัด
ชลบุรแี ละระยอง ใกล้กบั ท่าเรือน�ำ้ ลึกแหลมฉบังและท่าเรือน�ำ้ ลึกมาบตาพุด บน
ถนนสายหลักเชือ่ มต่อสนามบินสุวรรณภูมแิ ละสนามบินอูต่ ะเภา รวมถึงมีแผน
น�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการต่างๆ
เพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมก้าวสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart
City” เพื่อดึงดูดนักลงทุนกลุ่ม S-Curve เข้ามาซื้อที่ดินก่อสร้างโรงงาน คลัง
สินค้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ PIN มากขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมเปิดขาย
พื้นที่ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 6 เฟสแรกในจังหวัดระยอง
รวมเนื้อที่ 1,322 ไร่ ภายในช่วงไตรมาสุดท้ายปีนี้ รองรับนโยบายภาครัฐที่ส่ง
เสริมต่างชาติเข้ามาลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ในเขตเศรษฐกิจ EEC ท�ำให้
PIN ได้รบั ประโยชน์สามารถสร้างรายได้จากการขายทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
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PIN ก�ำหนดราคาเสนอขาย IPO
ที่ 3.90 บาทต่อหุ้น จองซื้อ
วันที่ 28-29 ต.ค. และ 1 พ.ย.64
คาดเทรด 9พ.ย.นี้
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังเตรียมพัฒนาโครงการ Logistics Park แห่งใหม่ ซึ่ง
อยู่ใกล้ท่าเรือน�้ำลึกแหลมฉบัง โดยพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารโรงงานและคลัง
สินค้าให้เช่า ที่จัดสรรพื้นที่โครงการประกอบด้วยเขตปลอดอากร (Free Zone)
และเขตทั่วไป (General Zone) โดยมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 100,000 ตาราง
เมตร บนพื้นที่ 80 ไร่ และส่วนที่สองจะให้เช่าที่ดินเปล่าในลักษณะการเช่าระยะ
ยาว เพื่อให้ผู้ประกอบการสร้างอาคารคลังสินค้าในพื้นที่โครงการซึ่งได้จัดเตรียม
ทีด่ นิ เปล่าให้เช่า โดยจะเริม่ พัฒนาโครงการได้ในปลายปีนี้ และคาดว่าจะพัฒนาเฟส
แรกแล้วเสร็จภายในปี 2565 ส่งผลดีตอ่ การเพิม่ สัดส่วนรายได้ประจ�ำ (Recurring
Income) จากค่าเช่าคลังสินค้าและค่าบริการจากสาธารณูปโภคเพิม่ ขึน้ เพือ่ สร้าง
ความมั่นคงด้านผลการด�ำเนินงาน
“เรามีเป้าหมายสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง
แวดล้อม ด้วยการพัฒนาโครงการที่คำ� นึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชน รองรับการ
ลงทุนของต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการ
ผลิตสินค้า เพือ่ สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและการขับเคลือ่ นประเทศไทย
ก้าวสู่เศรษฐกิจ 4.0” นายพีระ กล่าว
นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิช
ธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ที่
ปรึกษาทางการเงินและผูจ้ ดั การการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่าย กล่าว
ว่า หลังจากน�ำเสนอข้อมูลแผนการด�ำเนินงานและศักยภาพด�ำเนินธุรกิจของ PIN
ต่อกลุม่ นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย พบว่า นักลงทุนมีความเชือ่ มัน่ ใน
พืน้ ฐานธุรกิจและโอกาสการเติบโตทีด่ ี ด้วยจุดเด่นของโครงการนิคมอุตสาหกรรม
PIN อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC จะได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ ของ
นักลงทุนต่างชาติ รวมถึงแผนกลยุทธ์การสร้างการเติบโตจากรายได้ประจ�ำและ
สม�่ำเสมอมากขึ้น ดังนั้น จึงได้ก�ำหนดราคาเสนอขาย IPO ของ บมจ.ปิ่นทอง อิน
ดัสเตรียล ปาร์ค ที่ราคา 3.90 บาทต่อหุ้น พร้อมก�ำหนดให้นักลงทุนจองซื้อใน
วันที่ 28-29 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ และคาดว่าจะสามารถน�ำ

หลักทรัพย์ของ PIN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายใน
วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้
ทัง้ นี้ PIN จะน�ำเงินจากการระดมทุนไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการด�ำเนินงาน
ผ่านการพัฒนาโครงการ Logistics Park แห่งใหม่ ซึง่ เป็นโครงการทีม่ ศี กั ยภาพที่
ดี โดยจะสร้างการเติบโตของรายได้ของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะการเติบโต
ของรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น ท�ำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงของราย
ได้โดยมีสดั ส่วนของกลุม่ รายได้ประจ�ำ (Recurring Income) เพิม่ ขึน้ ส่วนเงินทุน
ที่เหลือจะน�ำไปช�ำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
กิจการ การระดมทุนจะส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความเข้ม
แข็งยิ่งขึ้นและเพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง
นายธนัท วงษ์ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทหลัก
ทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและ
รับประกันการจ�ำหน่าย กล่าวว่า บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN มี
ศักยภาพการเติบโตที่ดีจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้พัฒนา
และบริหารนิคมอุตสาหกรรมมายาวนาน จึงเข้าใจความต้องการของลูกค้า รวม
ถึงมีแผนยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และมุง่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้าน Recurring Income
จากโครงการ Logistics Park แห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จะเป็นกลยุทธ์
ส�ำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงท�ำให้
PIN เป็นหุ้นของกิจการที่อยู่ในช่วงเติบโต หรือ Growth Stock ในสายตาของนัก
ลงทุน และด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงิน
ทุนส�ำรองตามกฎหมายและทุนส�ำรองอืน่ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย จะท�ำให้หนุ้
PIN ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างแน่นอน
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APURE ส่งซิก Q4/64
ยอดขายพุ่ง / สบช่องออก W-3
จ่อสยายปีกแตกไลน์ธุรกิจในอนาคต
บมจ.อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE) ส่งซิกโค้ง
สุดท้ายยอดขายข้าวโพดหวานพุง่ ต่อเนือ่ ง สอดรับ
ความต้องการ ในตลาดยุโรป - สหรัฐอเมริกา รวม
ถึงในตลาดเอเชีย ยังไปได้สวย ล่าสุดมีออเดอร์ใน
มือรอส่งมอบแล้วกว่า 1,500 ตูค้ อนเทนเนอร์ หรือ
ประมาณ 700 ล้านบาท ขณะที่บอร์ดไฟเขียว ออก
APURE-W3 จ�ำนวนไม่เกิน 479.14 ล้านหน่วย แจก
ผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 ก�ำหนดราคาใช้สิทธิ 7 บาท/หุ้น
หวังรองรับแผนการต่อยอดธุรกิจในอนาคต เตรียม
ชงเรื่องขอมติผู้ถือหุ้น 8 ธ.ค.นี้
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน
กรรมการ บริษท
ั อกริเพียว โฮลดิง
้ ส์
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ APURE ผู้ส่ง
ออกข้าวโพดหวานแปรรูปคุณภาพสูง เปิดเผยถึง
จากภาพรวมอุตสาหกรรมการส่งออกผลิตภัณฑ์
ข้าวโพดหวานแปรรูปในช่วงโค้งสุดท้ายของ
ปี2564ว่า ดีมานด์ปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้ง
ในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงในตลาดเอเชีย
ยังคงเติบโตสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับในช่วงไตรมาสทีผ่ า่ น
มา เนื่องจากในไตรมาส4 เป็นช่วงไฮซีซั่นเข้าสู่ช่วง
เทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึง
ส่งผลให้มยี อดค�ำสัง่ ซือ้ เข้ามาเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ประกอบกับสภาพอากาศในต่างประเทศยังเป็น
ตัวแปรที่ส่งผลกระทบให้ผลผลิตข้าวโพดมีราคาที่
ปรับตัวสูงขึ้น ท�ำให้ต้องมีการน�ำเข้าข้าวโพดหวาน

เพิ่มขึ้นตาม โดยล่าสุด ปัจจุบันบริษัทฯมียอดออเด
อร์ที่เตรียมส่งมอบจนถึงสิ้นปีแล้วกว่า 1,500 ตู้
คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 700 ล้านบาท
ประกอบกับในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯได้มี
การท�ำสัญญากับเกษตรกร (Contract Farming)
สัดส่วนมากกว่า 90% ส่งผลให้บริษัทฯสามารถ
เพิ่มปริมาณข้าวโพดเข้าไลน์การผลิตได้มากถึง
300,000 ตันต่อปี จากเดิม 150,000 -180,000
ตันต่อปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าบริษัทฯยังมีขีดความ
สามารถในการขยายการรับออเดอร์ใหม่ๆได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง จากดีมานด์การสัง่ ซือ้ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่
นายสุเรศพล ยังได้กล่าวถึงกรณีผลกระทบจากการ
ขนส่งว่า ผลกระทบดังกล่าวยังคงเป็นตัวแปรต่อ
เนื่องไปถึงกลางปี 2565 ดังนั้นบริษัทฯจึงได้ปรับ
กลยุทธ์การด�ำเนินกิจการมามุง่ เน้นการขยายตลาด
ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการขนส่ง หรือ
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขนส่งน้อย อาทิ ใน
ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และฮ่องกง มาก
ยิ่งขึ้น
ขณะที่ ป ระเทศออสเตรเลี ย ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯมี
สัดส่วนการส่งออกไปราว 1-2% ของรายได้รวม
ปัจจุบนั บริษัทฯได้ให้ความส�ำคัญมากขึน้ เนือ่ งจาก

ได้รบั ผลกระทบจากการขนส่งไม่มากนัก และ สินค้า
ของบริษัทฯได้ผ่านมาตรฐานของห้างสรรพสินค้า
ในสหภาพยุโรป ซึ่งมีสาขากระจายอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย จึงเป็นโอกาสในการขยายตลาดได้เพิม่
เติม นอกจากนี้ บริษทั ฯยังได้เน้นการบริหารจัดการ
ต้นทุนบรรจุภณ
ั ฑ์ การเจรจาติดต่อกับสายเรือต่างๆ
เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การขนส่งสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
เป็นการช่วยเหลือลูกค้าของบริษัทฯ ในทุกๆด้าน
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APURE ส่งซิก Q4/64
ยอดขายพุ่ง / สบช่องออก W-3
จ่อสยายปีกแตกไลน์ธุรกิจในอนาคต
"เรามองว่าเป็นโอกาสส�ำหรับเราในการขยายตลาด ด้วยเงินทุนทีม่ ากพอช่วยให้บริหารจัดการด้านต่างๆได้มากกว่าคูแ่ ข่ง มีอำ� นาจในการต่อรองและช่วยเหลือลูก
ค้าทุกๆด้านไม่วา่ จะเป็นโรงงานกระป๋อง สายเรือ รวมไปถึงแนวทางการปรับราคาขายสินค้าของลูกค้าเพือ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบทีเ่ กิดจากค่าขนส่ง ส่งผลให้ทศิ ทาง
ผลประกอบการของบริษัทฯมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง" นายสุเรศพล กล่าว
นอกจากนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 มีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 737,864,463.00 บาท (จ�ำนวน
1,054,092,090 หุ้น) เป็น 670,794,168.10 บาท (จ�ำนวน 958,277,383 หุ้น) โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ�ำหน่าย จ�ำนวน 95,814,707 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.70 บาท คิดเป็น 67,070,294.90 บาท
ทั้งนี้ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,006,191,252.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวนไม่เกิน 479,138,692 หุ้น หุ้นละ 0.70 บาท
คิดเป็น 335,397,084.40 บาท โดยจะจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส�ำคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (APURE-W3) ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 2 หุ้น ต่อใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ส�ำหรับ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปีและ
อัตราการใช้สิทธิ ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิ 7 บาท/หุ้น
“บริษัทฯจะก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยจะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 8 ธันวาคม 64 และจะและก�ำหนดรายชื่อผูถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถืออหุ้น (Record Date) ในวัน
ที่ 5 พฤศจิกายน 64”
ส�ำหรับเม็ดเงินทีไ่ ด้จากการใช้สทิ ธิซอื้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ ถือว่าเป็นการสอดรับการเตรียมความพร้อมทางด้านเงินทุนหมุนเวียน เพือ่ รองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแผนการแตกไลน์ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงการย้ายพื้นที่โรงงานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันในอนาคตของบริษัทฯ

17

www.HoonInside.com

28 October 2021

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 64
ขึ้นมาเป็น 0.2% มองปีหน้าขยายตัว 3.7%
ยังมีความเสี่ยงจากราคาน�้ำมันและเงินเฟ้อ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 ดีขึ้นกว่าเดิม รับคลาย
ล็อกดาวน์และมาตรการเปิดประเทศที่เร็วกว่าที่มองไว้เดิม หลังการกระ
จายวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นกว่าที่ประเมินไว้ในเดือนสิงหาคม 2564 นอกจากนี้
เศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งจากผลการเบิกจ่ายภาครัฐที่ออกมาดีกว่าคาด
ด้วย

ธุรกิจหยุดชะงักลงบางพื้นที่ในกว่า 30 จังหวัด ดังนั้น โดยรวมแล้ว คาด
ว่ากระทบเศรษฐกิจไทยประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 0.16% ของ
จีดีพี ซึ่งน้อยกว่าเหตุการณ์น�้ำท่วมในปี 2551, 2553 และ 2560 ที่ผ่าน
มา และได้รวมผลกระทบข้างต้นในประมาณการจีดีพีปี 2564 แล้ว
ส่วนปี 2565 นางสาวณัฐพร มองว่า เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวที่ 3.7% จาก
ความครอบคลุมของประชากรที่จะได้รับวัคซีนเกินกว่า 70% ซึ่งจะช่วย
ลดความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ลง และการด�ำเนินธุรกิจ
ไม่หยุดชะงัก นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยหนุนจากการส่งออก การใช้จ่ายครัว
เรือนทีฟ
่ น้ื ตัวจากฐานทีต่ ำ�่ และการกลับมาบริโภคหลังจากอัน้ ไว้ในช่วงล็อก
ดาวน์ ขณะที่ ปัจจัยเสี่ยงจะอยู่ที่ราคาพลังงานสูงและเงินเฟ้อ อย่างไร
ก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังไม่ได้เข้าสู่ภาวะ Stagflation โดยมองเงินเฟ้อในปี
2565 ที่ 1.6% บนเงือ่ นไขทีร่ าคาน�ำ้ มันโลกไม่ได้ยนื อยูใ่ นระดับสูงมากกว่า
100 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรลเป็นระยะเวลายาวต่อเนื่อง

นางสาวณั ฐ พร ตรี รั ต น์ ศิ ริ กุ ล ผู ้ ช ่ ว ยกรรมการผู ้
จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด มองว่า ผล
จากการคลายล็อกดาวน์และการเปิดประเทศที่เร็วขึ้นนี้ ท�ำให้ปรับเพิ่ม
คาดการณ์จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.5 แสน
คน มาเป็น 1.8 แสนคน ดังนั้น ในภาพรวมแล้ว จึงทบทวนประมาณการ
เศรษฐกิจไทยปี 2564 โดยปรับเพิม่ คาดการณ์ขนึ้ จากหดตัว -0.5% มาอยู่
ที่ 0.2% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากน�้ำท่วมและภาระการครองชีพที่สูง
ขึน้ จากราคาน�ำ้ มันทีส่ งู ขึน้ อย่างมาก ตลอดจนความเสีย่ งทีก่ ารแพร่เชือ้ ใน
ประเทศจะกลับมาหลังเปิดประเทศยังเป็นปัจจัยทีท่ ำ� ให้การปรับประมาณ
การเศรษฐกิจในปี 2564 เป็นไปอย่างจ�ำกัด
ด้านนางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด เพิ่มเติมประเด็น
ผลกระทบจากน�้ำท่วม โดยมองว่าผลกระทบส่วนใหญ่น่าจะอยู่ภายในปี
2564 โดยสถานการณ์น�้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม
2564 คาดว่าจะสร้างความเสียหายให้กับทั้งภาคเกษตร ซึ่งน่าจะกระทบ
ทั้งหมดประมาณ 6-7 ล้านไร่ รวมถึงนอกภาคเกษตร ที่ส�ำคัญคือ ภาค
บริการและแรงงานรับจ้างรายวันที่ได้รับผลกระทบจากการที่

ส�ำหรับผลกระทบต่อราคาน�้ำมันสูงต่อธุรกิจในปี 2564 นางสาวเกว
ลิน มองว่า ในกรณีที่ราคาน�้ำมันดีเซลในระยะที่เหลือของปีนี้ อยู่ในช่วง
25.0-29.2 บาทต่อลิตร จะมีผลให้ต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ เพิ่มขึ้น
ประมาณ 0.55-0.73% และต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นประมาณ 0.33-0.44%
หรือรวมกันธุรกิจจะมีต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นราว 1% แต่ท่ามกลางภาวะที่
ราคาน�ำ้ มันชนิดอืน่ ๆ ปรับขึน้ แรงกว่าน�ำ้ มันดีเซลทีย่ งั มีกลไกการดูแลราคา
จากภาครัฐ รวมถึงการที่ต้นทุนอื่นๆ โน้มเพิ่มขึ้นในภาวะที่ยอดขายยัง
ไม่กลับมา ก็ย่อมจะเพิ่มโจทย์การฟื้นตัวให้กับภาคธุรกิจ ขณะที่ ยังต้อง
ติดตามสถานการณ์ราคาน�้ำมันต่อในปีหน้าด้วย
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SCB EIC คงคาดการณ์การส่งออก
ของไทยในปี64 ที่ 15% YOY
ศูนย์วิจัยอีไอซี (EIC หรือ Economic Intelligence Center) ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า
มูลค่าการส่งออกเดือนกันยายน ขยายตัว 17.1%YOY ขยายตัวต่อเนื่องในทุกสินค้าและตลาดส�ำคัญ ยกเว้นตลาดออสเตรเลียที่หดตัวเล็ก
น้อยจากทองค�ำ โดยหากเทียบกับเดือนก่อนหน้าแบบปรับฤดูกาล การส่งออกขยายตัวที่ 4.2%MoM_sa ตามสถานการณ์การระบาด
COVID-19 ของโลกทีป่ รับดีขนึ้ ชัดเจนในช่วงเดือนก.ย. ส่งผลให้อปุ สงค์มกี ารฟืน้ ตัว อีกทัง้ ผลกระทบจากการหยุดผลิตทีเ่ กิดจากการระบาด
COVID-19 ก็ปรับดีขึ้นเช่นกัน
แม้การส่งออกจะฟืน้ ตัวจากสถานการณ์ COVID-19 ทีป่ รับดีขนึ้ แต่จะยังเผชิญกับปัจจัยกดดันใหม่ในช่วงทีเ่ หลือของปีจากการปรับขึน้ ของ
ราคาพลังงานที่น�ำไปสู่การเร่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก ซึ่งอาจส่งผลท�ำให้ก�ำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะในประเทศที่พึ่งพาการน�ำ
เข้าพลังงานปรับชะลอลงในระยะสั้น โดยคาดว่าสถานการณ์จะค่อย ๆ ปรับดีขึ้นในระยะข้างหน้า นอกจากนี้ ยังต้องจับตาเศรษฐกิจจีนที่มี
ความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงานและภาคอสังหาริมทรัพย์จากกรณี Evergrande ซึ่งอาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปจีนในช่วงที่
เหลือของปีได้
EIC ยังคงคาดการณ์การส่งออกของไทยในปี 2021 ที่ 15%YOY เนื่องจากข้อมูลการส่งออกล่าสุดยังสอดคล้องกับคาดการณ์เดิมที่มองไว้
ว่าการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีจะฟื้นตัวจากช่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคมที่เป็นช่วงที่มีการระบาดหนักของสายพันธุ์เดลตาทั่วโลก แต่
ระดับจะไม่ได้สูงเทียบเท่ากับในช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ในส่วนของปี 2022 การส่งออกไทยยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ 4.7% ตาม
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ทั้งนี้การส่งออกไปยังประเทศก�ำลังพัฒนา จะมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในปีหน้าตามการเร่งตัว
ของเศรษฐกิจที่จะได้ผลดีจากความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น
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อินไซด์ Business
PTG มอบรางวัลผู้ชนะ
PT Maxnitron Racing Series 2021

บลูบิค หรือ

BBIK คว้ารางวัลชนะเลิศ

“Thailand Digital Transformation
Awards 2021” สาขาบริการภาคเอกชน

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือ

EXIM BANK จับมือ สกพอ. ธนาคารออมสิน

เมืองไทยประกันชีวิต จัดดีลผ่อนเบี้ย

และ บสย. สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการไทย

ประกันชีวิตแบบเบา ๆ 0% นาน 3 เดือน

พั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและอุตสาหกรรมใน EEC
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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