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รายได้โต 20% พร้อมส่งซิกเปิดกว้าง
รับพาร์ทเนอร์ร่วมเสริมความแข็งแกร่ง

ADD	เล็งเป้าปีน้ี

ADD ฉายภาพอตุสาหกรรมดจิทิลัในปี 2565 โต 10% 
จากการใช้งาน E-Content เพิ่มขึ้น เหตุอานิสงส์ 
WFH - เรียน Online ต่อเนื่อง ด้าน CFO “สมโภช 
ทนุตันติวงศ์” เปิดกลยุทธ์รับปีเสือ เปิดเกมรุกลุย
พัฒนาระบบเทคโนโลยีเจาะการให้บริการ Content 
- Solution หวังปั๊มรายได้ปีนี้โต 20% พร้อมส่งซิก
เปิดกว้างรับพาร์ทเนอร์ร่วมเสริมความแข็งแกร่ง ปู
ทางพัฒนาระบบ Digital Ecosystem รองรับการ
ให้บริการกลุ่มโอเปอเรเตอร์และลูกค้าใหม่ในอนาคต

บริษัท แอดเทค ฮับ จ�ากัด (มหาชน) หรือ “ADD” 
ผู้ด�าเนินธุรกิจให้บริการระบบสนับสนุนบริการ
ดิจิทัลคอนเทนต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้บริการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉายภาพรวม
อตุสาหกรรมดิจิทลั มองแนวโน้มอตุสาหกรรมดจิทิลั
ในประเทศไทยส�าหรับปี 2565 ว่า ทิศทางอุตสาหกร
รมฯยังคงมีอัตราการเติบโตจากการใช้งานบริการ
ดิจิทัลต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นกว่า 10% โดยเฉพาะด้าน 
E-Content ซึง่มกีารใช้งานในรปูแบบต่าง ๆ  ทัง้สาระ
และความบันเทิง ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภายใต้
สถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่ Omicron 
ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ยังคงต้องใช้ชีวิตแบบ Work 
From Home (WFH) และเรียนผ่านระบบ Online 
อย่างต่อเน่ือง ด้วยปัจจัยดังกล่าวท�าให้พฤติกรรม
ผู้บริโภคต้องมีการปรับตัวตามสถานการณ์ที่เกิด
ขึ้น ลดความเสี่ยงจากการท�าธุรกรรมแบบ Offline 
โดยปรบัเปล่ียนมาใช้บริการบนแพลตฟอร์ม Online 
ทั้งการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Transaction) รวมถึงซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์ 
(E-Retail) มากขึ้น

นายสมโภช	ทนุตันติวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน	 บมจ.แอดเทค	 ฮับ	 (ADD) 
เปิดเผยว่า จากอานิสงส์เชิงบวกการเติบโตของ
อุตสาหกรรมดิจิทัลในข้างต้น ส่งผลให้ ADD ตั้งเป้า
หมายอตัราการเตบิโตของรายได้ในปี 2565 เพิม่ขึน้ 
20% หรือไม่ต�่ากว่า 600 ล้านบาท เมื่อเทียบจากปี 
2564 ทีผ่่านมา ภายใต้การวางกลยทุธ์ทางธรุกจิโดย
เดนิหน้าพฒันาระบบเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ทั้งในกลุ่มโอเปอเรเตอร์

และผู้ใช้โทรศัพท์ รวมถึงยังมุ่งเน้นในการร่วมหารือ
และพฒันางานกบักลุ่มพนัธมิตร เพือ่น�ามาปรบัใช้ใน
การให้บรกิารและตอบโจทย์กบัผูบ้รโิภคได้ครบทกุมติิ 
ขณะเดยีวกันบรษิทัฯยงัได้วางแผนพฒันาระบบนิเวศ
ดทิจิลั (Digital Ecosystem) ให้สมบรูณ์ขึน้ เพ่ือเพ่ิม
รปูแบบบรกิารใหม่ ๆ  รวมถงึขยายโอกาสการท�างาน
ร่วมกับพันธมิตรรายใหม่ ๆ ทั้งในกลุ่มโทรคมนาคม
และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต

นอกจากนี้ ADD ยังเตรียมขยายฐานการให้บริการ
ในส่วนของธุรกิจการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์
ผ่านช่องทางโทรคมนาคม (Content) เพิ่มขึ้น โดย
เพิ่มกลุ่ม Content ที่น่าสนใจ เพื่อครอบคลุมความ
ต้องการของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มย่อย พร้อมทั้ง
ยังเปิดกว้างรับพันธมิตรที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานใหม่ๆ 
เนือ่งจากธรุกจิการให้บริการดจิทัิลคอนเทนต์ถือเป็น
สัดส่วนรายได้ทางธุรกิจมากกว่า 80% ของรายได้
รวม ดังนั้นหากบริษัทฯมีพันธมิตรใหม่ ๆ  เพิ่มขึ้น จะ
เป็นการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่ง
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ADD ยังมีแผนขยายฐานการให้บริการในส่วน
ของการให้บรกิารพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Solution) เช่น
เดยีวกัน โดยบริษัทฯจะน�าเสนอโครงการหรือบริการ
ใหม่ ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการท�างานของลูกค้า ทั้ง
กลุ่มโอเปอเรเตอร์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ  เพื่อขยาย
สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันการให้บริการ
ธุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนรายได้ไม่ถึง 20% ของ
รายได้รวม และในส่วนการให้บริการโฆษณาผ่าน
อนิเทอร์เน็ตส�าหรบัสนิค้าและบรกิาร (Advertising) 
นั้น บริษัทฯกล่าวยอมรับว่า ยังคงได้รับแรงกดดัน
จากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งคงต้องรอการฟื้น
ตัวจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และส่ือ
โฆษณา

“ปี 2565 ถอืเป็นปีทีส่�าคัญของกลุม่ ADD ซ่ึงบรษิทัฯ
ยงัคงมุง่มัน่ในการพัฒนาการให้บริการแอปพลเิคชนั 
เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
เปิดกว้างในการร่วมงานกบัพันธมติรต่าง ๆ  นอกจาก

นี ้บรษิทัฯอยูร่ะหว่างการศกึษาและพฒันา Content 
และ Solution ใหม่ ๆ เพื่อสอดรับกับความต้องการ
ของลูกค้า เบ้ืองต้นคาดว่าจะสามารถสรุปรูปแบบ
การให้บริการดังกล่าวภายในครึ่งแรกปี 2565”

นายสมโภชยังได้กล่าวเสรมิถงึเทรนด์ความต้องการ
ของกลุ่มโอเปอเรเตอร์ ในการน�าแอปพลิเคชันใหม่ๆ 
เข้ามาให้บริการกับกลุ่มลูกค้าในปี 2565 ว่า จากปี 
2564 ท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ประกอบการโอ
เปอเรเตอร์มีกระแสความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อน
ข้างมาก แต่โอเปอเรเตอร์ทุกรายต่างมุ่งหวังจะน�า
เสนอบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ให้แก่ผู้บริโภค นอก
เหนือไปจากการให้บริการเครือข่ายแต่เพียงอย่าง
เดียว ท้ังนี้เพ่ือเป็นการขยายรายได้ให้เติบโตอย่าง
มั่นคง และเพ่ือรักษาฐานผู้ใช้งานให้มีการใช้บริการ
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยจะเห็นได้จากกลุ่มโอ
เปอเรเตอร์มกีารแข่งขนัด้านการขยายแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลก เพื่อ
รองรบัการให้บรกิารเพ่ิมมากขึน้แก่ผูบ้รโิภค ทัง้เพือ่
ความบันเทิง การติดต่อสื่อสารเพื่อการประชุมแบบ 
Online และบริการ Cloud ต่าง ๆ นอกเหนือไปจาก
การให้บรกิารแพลตฟอร์มทีโ่อเปอเรเตอร์พฒันาขึน้
มาเอง

ส�าหรับในส่วนของ ADD นั้น จะเน้นการท�างาน
เพื่อสนับสนุนการให้บริการของกลุ่มโอเปอเรเตอร์ 
โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อระบบ 
Back-End เบื้องหลังต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
ระบบของโอเปอเรเตอร์ ให้ท�างานเชื่อมต่อกับผู้ร่วม
ให้บริการรายอ่ืน ๆ หรือผู้ใช้โทรศัพท์ได้อย่างต่อ
เน่ืองและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ควบคู่ไปกับการ
ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเพือ่ให้สอดรบักบัการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึงการให้บริการของ 
ADD ท่ีมีความเช่ียวชาญในปัจจุบันก็ยังคงมุ่งเน้น
ระบบเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ Content และการ
ช�าระเงินแบบ Carrier Billing ที่มีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรบัเปลีย่นไปพร้อมกบัแนวทางของกลุม่โอ
เปอเรเตอร์ได้ตามสถานการณ์
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โตไม่ต�่ากว่า 30% รับดีมานด์
ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันพุ่ง

BBIK	วางเป้ารายได้ปี65

Bluebik	คอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์
เมชันชั้นน�าแบบครบวงจร	 รุกสร้างการ
เตบิโตไม่หยดุ	วางเป้าหมายปี	2565	ท�าราย
ได้เพิ่มขึ้นไม่ต�่ากว่า	30%	จากการขยายตัว
ของบริการหลักเกือบทุกกลุ่ม	คาดดีมานด์
ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง	โชว์ผลงานรอบปีทีผ่่านมาผ่านการ
ให้บริการลูกค้ารายใหญ่ไม่ต�่ากว่า	30	ราย	
มั่นใจรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่ง

นายพชร	 อารยะการกุล	 ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	บลูบิค	กรุ๊ป	
จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	BBIK	 เปิดเผย
ว่า	ปี	2565	บริษัทฯ	จะมุ่งสร้างการเติบโต
ทีแ่ขง็แกร่งอย่างต่อเนือ่ง	โดยวางเป้าหมาย
รายได้จากการให้บริการเติบโตไม่ต�่ากว่า	
30%	 จากปีที่ผ่านมา	 เนื่องจากลูกค้าใน
ภาคธุรกิจต่างๆ	 มีความต้องการด้านการ
ท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เน่ือง	 และมีแนวโน้มให้ความส�าคัญกับการ
ลงทนุในส่วนน้ีมากยิง่ขึน้	เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
การด�าเนินธุรกิจและขีดความสามารถการ
แข่งขันในยุคดิจิทัล	 ตลอดจนปลดล็อก
ศักยภาพการเติบโตแก่องค์กร

ทั้งนี้ 	 คาดว่าการเติบโตในปี	 2565	 จะ
มาจากบริการหลักเกือบทุกกลุ ่ม	 ได้แก	่
บรกิารท่ีปรึกษาด้านการจดัการข้อมลูขนาด
ใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย
ปัญญาประดิษฐ์	(Big	Data	&	Advanced	
Analytics)	ซึง่จะช่วยเพิม่ประสิทธภิาพการ
จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแก่องค์กรต่างๆ	
บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้ค�าปรึกษา

ด้านเทคโนโลยี	(Digital	Excellence	and	
Delivery)	 และบริการให้ค�าปรึกษาด้าน
กลยุทธ์และการจัดการ	 (Management	
Consulting)	 ตลอดจนจะมุ่งสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นจากบริการที่ปรึกษาการบริหาร
จดัการโครงการเชงิยทุธศาสตร์	(Strategic	
PMO)	และบรกิารใหม่ๆ	ได้แก่	ทีป่รกึษาด้าน
การปรับกระบวนการท�าการตลาดด้วย
เทคโนโลยีและการวางกลยุทธ์การตลาด
ครบวงจร	(Marketing	Transformation	
&	Marketing	Strategy)

"ในรอบปีที่ผ่านมาเราได้เห็นบริษัทขนาด
ใหญ่ออกมาจากประกาศทรานส์ฟอร์ม
ธุรกิจ	 เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงจากการ
ถูกดิสรัปด้วยเทคโนโลยีหรือต้องการที่จะ
เพิ่มศักยภาพการเติบโต	โดยมองว่าเทรนด์
ของการท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในปี	
2565	ในกลุม่ธรุกจิสถาบนัการเงนิ	ธนาคาร	
ประกนัภยั	โทรคมนาคมและค้าปลกี	ยงัขยาย
ตวัอย่างต่อเน่ือง	และจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุ
การเติบโตให้กับบริษัทฯ"	นายพชร	กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 BBIK	 กล่าวว่า	
ขณะทีภ่าพรวมการด�าเนนิธรุกจิในป	ี2564	
ถือเป็นปีแห่งการเติบโตและประสบความ
ส�าเร็จด้วยการให้บริการลูกค้ารายใหญ่ไม่
ต�่ากว่า	 30	 ราย	 โดยได้ขยายฐานลูกค้าไป
ยงัประเทศอนิโดนเีซยีและสิงคโปร์	ซึง่รายได้
ในส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ	10%	ของ
รายได้ในปี	2564	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้
รบัความพงึพอใจจากลกูค้าในการให้บรกิาร
อย่างต่อเนื่อง	และยังได้รับการตอบรับเป็น

อย่างดีจากนักลงทุนในการน�าบริษัทฯ	 เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 เอ็ม	 เอ	 ไอ	
เมื่อเดือนกันยายน	2564

ขณะที่การขยายบริการใหม่ด้านที่
ปรึกษาการวางกลยุทธ์การตลาดครบ
วงจร	 (Marketing	 Transformation	
&	Marketing	 Strategy)	 ยังได้รับการ
ติดต่อจากลูกค้าและมีผลตอบรับเป็นที่น่า
พอใจ	 ซึ่งปัจจุบันมีงานที่อยู่ระหว่างด�าเนิน
การและได้รับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง	 ส่วน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ออร์บิท	ดิจิทัล	
จ�ากัด	(ORBIT)	ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง
บริษัท	 ปตท.	 น�้ามันและการค้าปลีก	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 หรือ	OR	 ถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย	
40%	และบริษัทฯ	ถือหุ้น	60%	เพื่อเติมเต็ม
นวัตกรรมและศักยภาพด้านดิจิทัลสู่การ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า	 ตลอด
จนเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเพิ่มมูลค่า
และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	 ให้กับ	OR	
นั้น	คาดว่าจะเติบโต	ได้ดีในปี	2565

"เรามั่นใจว่าผลการด�าเนินงานไตรมาส	
4/2564	จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง	โดยคาด
ว่าจะมีมูลค่างานที่รับรู้รายได้	 (แบ็กล็อก)	
ตามเป้าหมาย	 ส่งผลให้รายได้รวมทั้งปีท่ี
คาดการณ์อยู่ในระดับไม่ต�่ากว่า	 300	ล้าน
บาท	เนื่องจากมีดีมานด์จากลูกค้าอย่างต่อ
เน่ือง	 ขณะเดียวกันบริษัทฯ	 ยังมีแบ็กล็อก
ในปี	2565	ที่แข็งแกร่ง	ซึ่งจะช่วยหนุนการ
เติบโตตามแผนที่วางไว้"	นายพชร	กล่าว
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UOB Kay Hian Private Limited 
จ่ายค่าหุ้นเพิ่มทุนพีพี 

มูลค่า 363 ลบ. เรียบร้อยแล้ว

SSP	เผย

นางสาวสกัุญญา	โภคะกลุ	ประธานเจ้าหน้าทีบ่ญัชแีละการเงนิ	บรษิทั	เสริมสร้าง	พาวเวอร์	คอร์เปอเรชัน่	
จ�ากดั	SSP	เปิดเผยว่า	ตามทีท่ีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น	คร้ังท่ี	2/2564	ของบริษัท	เสริมสร้าง	พาวเวอร์	คอร์เปอเรชัน่	จ�ากดั	(“บรษิทั”)	
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่	19	ตุลาคม	2564ได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท	รวมถึงการเสนอขายและ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทนุของบริษทั	จ�านวนไม่เกนิ	50,000,000	หุน้	มลูค่าท่ีตราไว้หุน้ละ	1	บาท	โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแก่บคุคล
ในวงจ�ากัด	(private	placement)	ให้แก่	(1)	UOB	Kay	Hian	Private	Limited	และ	(2)	นายพงศ์ศักดิ์ธรรมธัชอารีซึ่งไม่เป็นบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	 (“ผู้ลงทุน”)	 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติก�าหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาก�าหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขาย	12.10	บาทต่อหุ้น	ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	90	ของราคาตลาด	“ราคา
ตลาด”	หมายถงึราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิทั	ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ย้อนหลงัไม่น้อยกว่า	7	วนัท�าการ
ติดต่อกันแต่ไม่เกิน	15	วันท�าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท	ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้น
ของบริษัทฯที่ค�านวณย้อนหลัง	15	วันท�าการติดต่อกัน	ระหว่างวันที่	15	มิถุนายน	2564	ถึง	5	กรกฎาคม	2564	เท่ากับ	13.3614	บาท
ต่อหุ้น	(ข้อมูลจาก	SETSMART	ตามwww.setsmart.com)

ทั้งน้ี	 บริษัทถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	 ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด	ทุนเลขที่	
ทจ.72/2558	เรือ่ง	การอนุญาตให้บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อบคุคลในวงจ�ากดั	จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว	เมื่อวันที่30	ตุลาคม	2564ในการนี้	เมื่อวันที่19	ตุลาคม	2564	นายวรุตม์	ธรรมาวรานุคุปต์ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร	โดยได้รับมอบหมายจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2564	ได้มีมติอนุมัติระยะเวลาการเสนอขาย	รายละเอียดการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว	ดังนี้	

1.	จ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายไม่เกิน	50,000,000	หุ้น

2.	ระยะเวลาจองซื้อและช�าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	20	ธันวาคม	2564	-	18	มกราคม	2565

3.	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

12.10	บาทต่อหุน้	คิดเป็นมลูค่ารวมเท่ากบั	605,000,000	บาท	ซึง่ก�าหนดโดยการเจรจาร่วมกนัระหว่างบริษัท	และผูล้งทนุ	โดยได้เปรยีบ
เทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท

ในการนี้ในวันที่	18	มกราคม	2565	บริษัทได้รับช�าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	363,000,000	บาท	ส�าหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	
30,000,000	หุ้น	จาก	UOB	Kay	Hian	Private	Limited	เรียบร้อยแล้วนั้น
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ร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์คร้ังส�าคัญ 

เตรียมน�าเสนอระบบอัจฉริยะจัดการภัยคุกคาม

จากภายนอกสู่ตลาดไทย

ไซเฟอร์มา-SECURE

ประกาศความร่วมมือเป็นพนัธมิตรเชงิกลยทุธ์ครัง้
ส�าคัญไซเฟอร์มา	 (CYFIRMA)	 และเอ็นฟอร์ซ	 ซี
เคียว	(nForce	Secure)	เตรียมพร้อมที่จะน�าเสนอ
ระบบอัจฉริยะในการคาดการณ์ทางไซเบอร์โดยใช้
นวตักรรมเชงิกลยุทธ์ในการจดัการภยัคกุคามจาก
ภายนอกสู่ตลาดไทย

ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการขยายตลาด,	
CYFIRMA	 แพลตฟอร์มการจัดการภัยคุกคาม
ภายนอกซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก	 Goldman	
Sachs,	 Zodius	Capital	 และ	 Z3Partners	 ได้
ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
ครั้งใหม่กับบริษัท	 เอ็นฟอร์ซ	 ซีเคียว	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์การรักษา
ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตวัย่อในตลาด
หุ้น:	SECURE)

นายนักรบ	 เนียมนามธรรม	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เอ็นฟอร์ซ	ซี
เคียว	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 กล่าวว่า	 ด้วยชื่อ
เสียงของโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เป็น
นวตักรรมใหม่	nForce	Secure	น�าเสนอเทคโนโลยี
การควบคมุความปลอดภยัทีล่�า้หน้าทีส่ดุแก่องค์กร
ในประเทศไทย	 โดยชุดซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์
ของบริษัทซึ่งรวมถึงโซลูชันด้านการรักษาความ
ปลอดภยัของศนูย์รวมข้อมลูและข้อมลูต่าง	ๆ 	การ
รกัษาความปลอดภัยของระบบเครอืข่าย	การตรวจ
จับภัยคุกคามขั้นสูง	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 และการ
ตรวจสอบข้อมูลต้องสงสัยเพื่อการรักษาความ
ปลอดภยัขัน้สงูจะถกูเสรมิด้วยโมดลูข่าวกรองทาง
ไซเบอร์ของ	CYFIRMA	ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์
หลัก	'DeCYFIR'	และ	'DeTCT'	

แพลตฟอร์ม	 DeCYFIR	 ช่วยให้องค์กรสามารถ
ระบุภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะแรกของการ
โจมตีทางไซเบอร์	 DeCYFIR	พัฒนาขึ้นด้วยความ

สามารถเฉพาะตวัในการน�าเสนอมมุมองภยัคกุคาม	
6	มมุมองบนหน้าจอเดยีวท�าให้ตลาดในประเทศไทย
มแีพลตฟอร์มภมูทิศัน์ภัยคกุคามจากภายนอกราย
แรกที่สามารถคาดการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ที่
ก�าลังจะเกิดขึ้น	 องค์กรจะมีความสามารถในการ
เปิดเผยพ้ืนผิวการโจมตี	 รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ช่องโหว่	 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์	 ตรวจสอบ
โปรไฟล์ความเสีย่งทางดจิทิลั	รับข้อมูลสถานการณ์
ในโลกไซเบอร์	 ไม่เพียงแต่ส�าหรับสินทรัพย์ดิจิทัล
ขององค์กรเองเท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงในส่วนของ
องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง	 ลูกค้า	 และพันธมิตร
ขององค์กรด้วย

แพลตฟอร์ม	 DeTCT	 น�าเสนอการค้นหาและการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านดิจิทัลแก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	 และด้วยการเป็นพันธมิตร
ดังกล่าว	DeTCT	จะปกป้องธุรกิจของไทยจากภัย
คกุคามทางไซเบอร์ตลอด	24	ชัว่โมงทุกวนัโดยการ
ติดตามความเสี่ยงทางดิจิทัลในเชิงรุก

DeTCT	 ยังช่วยให้ธุรกิจได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยว
กับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้น	ตรวจสอบว่าข้อมูลหรือ
ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาถูกละเมิดหรือรั่ว
ไหลหรือไม่	 เปิดเผยการแอบอ้างเป็นผู้บริหารและ
การละเมิดแบรนด์บนโซเชียลมีเดีย	 เว็บไซต์ต่างๆ	
และเว็บผิดกฎหมาย	นอกจากนี้	DeTCT	จะปกป้อง
ระบบนิเวศดิจิทัลของลูกค้าชาวไทยและท�าให้พวก
เขามองเห็นความเสี่ยงทางไซเบอร์จากบุคคลที่
สามการเพิ่ม	DeCYFIR	และ	DeTCT	เข้ามาในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ด้านการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอร์
ของ	nForce	Secure	จะช่วยให้ลูกค้าในประเทศไทย
รับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์	 และเตรียมพร้อม
ที่จะป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น
ได้ดียิ่งขึ้น	 ข้อมูลเชิงลึกที่รวบรวมและวิเคราะห์
จาก	 DeCYFIR	 และ	 DeTCT	 จะช่วยให้ธุรกิจมี
ข้อมูลส�าหรับการคาดการณ์ล่วงหน้า	ซึ่งได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อช่วยให้	CEO	และ	CISO	ปรับปรุง

ระบบด้านไซเบอร์และความเสี่ยงของพวกเขา

“ที่	nForce	Secure	เราเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่
ช่วยก�าหนดอนาคตของการกระจายเทคโนโลยี	เรา
น�าแบรนด์ระดับโลกคุณภาพเยี่ยมเข้ามาเพื่อตอบ
สนองความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลาของ
ลูกค้าในประเทศไทย	 แพลตฟอร์มการจัดการภัย
คกุคามภายนอกของ	CYFIRMA	แสดงให้ตลาดเห็น
ถึงวิธีการใหม่ในการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์
จาก	 "ภายนอก"	 ซ่ึงมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก
ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเช่นนี้	 เราตั้งตารอที่จะน�า
แนวทางการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่
ขับเคลื่อนด้วยข่าวกรองมามอบให้กับองค์กรใน
ประเทศไทย”	นายนักรบ	กล่าว

“การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์ในช่วง
การระบาดใหญ่ท�าให้หลายองค์กรต้องเร่งติดตาม
อย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนากลยุทธ์การรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ามกลางความท้าทายที่
เพิ่มขึ้น	 ความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปของพวกเขาหมายความว่าพวกเขาต้องการ
แพลตฟอร์มคุณภาพเยี่ยม	และคล่องตัวเป็นอย่าง
มากในการจดัการภยัคกุคาม	ในปี	พ.ศ.	2565	ด้วย
การเป็นพันธมิตรใหม่กับ	nForce	Secure	องค์กร
ของไทยจะติดอาวุธ	DeCYFIR	 และ	DeTCT	 เพื่อ
ช่วยให้พวกเขามีการป้องกันที่ได้มาตรฐานระดับ
โลกซึ่งจ�าเป็นต่อการป้องกันอาชญากรไซเบอร์”	
Kumar	Ritesh	ผู้ก่อตั้งและ	CEO	ของ	CYFIRMA	
“nForce	Secure	มคีวามรูอ้ย่างลึกซึง้ในตลาดไทย	
เข้าใจความต้องการขององค์กรในประเทศไทย	และ
เชีย่วชาญด้านโซลชูนัการรกัษาความปลอดภยัทาง
ไซเบอร์	ท�าให้เราเชือ่ว่าการเป็นพนัมติรกบั	nForce	
Secure	จะกลายมาเป็นตวัเร่งความเรว็ทีย่อดเยีย่ม
ส�าหรับการขยายตลาดของเรา”
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CIVIL	เคาะราคา	IPO

บมจ.ซีวิลเอนจีเนียริง'	หรือ	CIVIL	ผู้น�าด้านงาน
ก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาแบบครบวงจรของ
ไทย	ก�าหนดราคาเสนอขาย	IPO	หุน้ละ	4.60	บาท	
พร้อมเปิดให้นกัลงทนุจองซือ้วนัที	่19-21	ม.ค.	นี้	
ชนูวตักรรมเทคโนโลยเีสรมิศักยภาพการด�าเนิน
งานในทุกกลุ่มธุรกิจ	พร้อมหลักบริหารจัดการ
สมยัใหม่และการเป็นเจ้าของโรงงานผลติชิน้ส่วน
วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน	หนุน
ก�าไรขั้นต้นและอัตราการท�าก�าไรสุทธิสูงกว่าค่า
เฉลี่ยอุตสาหกรรม	เดินแผนสร้างสมดุลประเภท
และขนาดโครงการทั้งขนาดเล็กจนถึงขนาด
ใหญ่จากงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและสาธารณูปโภคของภาครัฐ	พร้อม
ต่อยอดงานภาคเอกชน	และเสรมิฐานความแกร่ง
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับรับเหมาก่อสร้าง	 ก้าวสู่
บริษัทก่อสร้างชั้นน�าที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน	
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไทย	

CIVIL	 ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลัก
ทรพัย์บวัหลวง	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นผูจ้ดัการการ
จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย	 พร้อม
แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์	 กรุงไทย	ซีมิโก้	 จ�ากัด	
เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	
(IPO)		

นายปิยะดิษฐ์	 อัศวศิริสุข	 ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร	CIVIL	กล่าวว่า	บริษทัฯ	
เป็นผู้น�าด้านวิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง
แบบครบวงจร	 ที่มีประสบการณ์ความช�านาญ
มากกว่า	50	ปี	จากการพฒันาโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐานส�าคัญของ
ประเทศมาแล้วมากกว่า	 1,000	 โครงการ	
ครอบคลุมตั้งแต่	 งานทาง	 งานรถไฟรางคู่และ

รถไฟความเร็วสูง	งานท่าอากาศยาน	 เขื่อนและ
อ่างเก็บน�้า	 นิคมอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ	 เป็นต้น	 โดยตลอดระยะ
เวลาทีผ่่านมา	CIVIL	ได้ส่งมอบผลงานก่อสร้างท่ี
มคีณุภาพ	ปลอดภยั	ภายใต้งบประมาณทีก่�าหนด	
จึงได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมาขั้นสูงสุดในด้านต่างๆ	
สะท้อนศักยภาพบริหารโครงการก่อสร้างขนาด
ใหญ่ทีม่ปีระสทิธภิาพของ	CIVIL	พฒันาคณุภาพ
ชีวิต	 ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเติบโต
ยั่งยืน						

ความส�าเร็จดังกล่าว	มาจากข้อได้เปรยีบเชงิการ
แข่งขนัของ	CIVIL	ทีใ่ห้ความส�าคญักบั	ESG	เพือ่
การพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื	ด้วยความพร้อม
ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
โยธา	เครือ่งจักรอปุกรณ์และเป็นเจ้าของโรงงาน
ผลิตชิ้นส่วนวัสดุส่วนก่อสร้าง	11	แห่ง	ตั้งอยู่ใน
จุดยุทธศาสตร์ของประเทศ	 ช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการต้นทุนโครงการท่ีดี	 และท่ีส�าคัญ
ได้น�านวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลต่อขีด
ความสามารถการแข่งขนัในทกุด้าน	เช่น	น�าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยวางแผน	ติดตามและ
วเิคราะห์ต้นทุนก่อสร้างตัง้แต่ต้นจนจบโครงการ	
พร้อมใช้เทคโนโลยอีปุกรณ์เครือ่งจกัรทนัสมยัที่
เหมาะสม	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ	
ท�าให้เกิด	 Economy	 of	 Speed	 ลดระยะเวลา
และต้นทนุด�าเนนิโครงการ	รวมถงึน�าหลกับรหิาร
จดัการสมยัใหม่	เน้นความคล่องตวั	(Agility)	และ
ความยืดหยุ่น	(Resilience)	เพิ่มความสามารถ
บรหิารงานก่อสร้างได้หลากหลายท้ังประเภทและ
ขนาดโครงการ	 สร้างสมดุลแก่การด�าเนินงาน
กลุ่มธุรกจิก่อสร้างและบรหิารโครงการก่อสร้าง	
ให้เอื้อต่อการสร้างผลตอบแทนการด�าเนินงาน
โครงการที่ดี		

เช่นเดียวกับธรุกจิผลติและจ�าหน่ายวัสดกุ่อสร้าง	
บริษัทฯ	 ได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ภาคการผลิตของ
โรงงานชิน้ส่วนคอนกรตีส�าเรจ็รปู	คอนกรีตผสม
เสรจ็	แอสฟัลท์ตกิคอนกรตี	คอนกรตีอดัแรงและ
ราวเหล็กลูกฟูกกันรถและท่อระบายน�้า	 ตลอด
จนการได้รับการต่ออายุสัมปทานบัตรการท�า
เหมืองหินปูน	 เป็นวัตถุดิบหลักในงานก่อสร้าง
และผลติปนูซเีมนต์	ท�าให้	CIVIL	มคีวามได้เปรยีบ
เชิงบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างที่ดี	 และยัง
สร้างโอกาสเติบโตที่ดีจากการจ�าหน่ายชิ้นส่วน
วัสดุก่อสร้างให้แก่คู่ค้าของบริษัทฯ	ขณะที่กลุ่ม
ธรุกจิให้บรกิารอสังหารมิทรพัย์และให้เช่าเคร่ือง
มอืเครือ่งจกัร	ทีใ่ห้เช่าพืน้ทีอ่าคารส�านักงานและ
เคร่ืองมือเครื่องจักร	 ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการด�าเนินธุรกิจและให้พันธมิตรทางธุรกิจ
ร่วมเติบโตไปด้วยกัน	 และสอดคล้องกระแส	
Sharing	Economy	ของโลก	

นายปิยะดิษฐ์	กล่าวว่า	บริษัทฯ	พัฒนาขีดความ
สามารถการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเน่ือง	เพือ่ก้าว
สู่บริษัทก่อสร้างชั้นน�าที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน	
โดยน�าศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิของ	CIVL	ช่วย
ยกระดบัคณุภาพชวีติและร่วมผลกัดนัเศรษฐกจิ
ไทยขยายตัวต่อเนื่อง	พร้อมใช้เทคโนโลยีและ
วิธีการก่อสร้างสมัยใหม่	 ด้วยเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยช่วยบริหารโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพ	 เพิ่มโอกาสเข้าบริหารงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาค
รฐัเพิม่เตมิ	ทัง้รปูแบบเข้าประมลูโครงการและจบั
มอืพนัธมติรธรุกจิเพือ่ร่วมบรหิารโครงการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด	 หรือร่วมลงทุนระหว่างภาค
รฐัและเอกชน	(PPP)	ทีช่่วยสร้างความมัน่คงด้าน
กระแสเงินสดให้แก่การด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคง
และยั่งยืน		
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ทัง้นี	้บรษิทัฯ	น�าจดุแขง็ต่อยอดสูก่ลุ่มลูกค้าภาค
เอกชนและสร้างโอกาสรบังานบริหารโครงการที่
หลากหลาย	 เพิ่มอัตราผลตอบแทนการบริหาร
โครงการก่อสร้างให้สูงขึ้น	 และพร้อมขยายไปสู่
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ตอบ
สนองต่อความต้องการอตุสาหกรรมทีอ่ยูใ่นช่วง
ขยายตัวและสร้างสมดุลของรายได้ให้แก่การ
ด�าเนินธุรกิจของ	CIVIL	ให้ดีที่สุด			

นายโกวิท	 เนื่องสุข	 ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบญัชแีละการเงนิ	CIVIL	กล่าวว่า	
ผลการด�าเนนิงานปี	2562	-	2563			ประสบความ
ส�าเร็จในการผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	
โดยมีรายได้รวม	3,210	ล้านบาทในปี	2562	และ
เพิม่เป็น	4,130	ล้านบาทในปี	2563	ขณะทีใ่นช่วง	
9	 เดือนแรกของปี	2564	 (มกราคม-กันยายน)	
มีรายได้รวม	3,736	ล้านบาท	 เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกนัของปี	2563	ทีม่รีายได้รวม	2,999	ล้าน
บาท	โดยสดัส่วนรายได้มาจากกลุม่ธุรกจิรบัเหมา
ก่อสร้างมากกว่าร้อยละ	90	ของรายได้รวม	ซึ่ง
มีอัตราขยายตัวอย่างโดดเด่นจาก	2,950	ล้าน
บาทในปี	 2562	 เพ่ิมเป็น	 3,752	 ล้านบาทในป	ี
2563	 และช่วง	 9	 เดือนแรกของปี	 2564	 ราย
ได้จากกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ที่	 3,532	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี
รายได้	2,719	ล้านบาท	คิดเป็นการเติบโต	30%	
โดยมมีลูค่าสญัญางานโครงการก่อสร้างทีร่อส่ง
มอบ	 (Backlog)	 รวมถึงโครงการที่เป็นผู้เสนอ
ราคาต�า่สดุถงึสิน้เดอืนธนัวาคม	2564	ประมาณ	
16,800	 ล้านบาท	 สะท้อนศักยภาพการด�าเนิน
ธรุกจิและโอกาสเติบโตท่ีดขีองบรษิทัฯ	ในอนาคต		

ขณะเดียวกัน	 ความสามารถในการท�าก�าไรขั้น
ต้นและอัตราการท�าก�าไรสุทธิในกลุ่มธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้างของ	CIVIL	ยังโดดเด่น	ซึ่งสูงกว่า
อัตราเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 โดยมีอัตรา
การท�าก�าไรขัน้ต้นอยูท่ีร้่อยละ	14.60	ในปี	2562	
และร้อยละ	9.28	ในปี	2563	ส่วน	9	เดือนแรก
ปี	 2564	 มีอัตราการท�าก�าไรข้ันต้นอยู่ที่ร้อย
ละ	 11.08	 ตอกย�้าแนวทางการบริหารความ
หลากหลายโครงการช่วยสร้างสมดุลระหว่าง
มูลค่าโครงการและผลตอบแทนและการจัดสรร
ทรัพยากรขององค์กรให้เกดิประสิทธภิาพสูงสุด	
และใช้ข้อเปรียบเชิงการแข่งขันในทุกด้านเพื่อ
เพิม่ความรวดเรว็และความแม่นย�าในการด�าเนนิ
โครงการ	ท�าให้บรหิารจดัการต้นทนุทีด่	ีเป็นผลให้
มกี�าไรสทุธิในปี	2562	อยูท่ี่	141	ล้านบาท	และ	87	
ล้านบาทในปี	2563	และในช่วง	9	เดือนแรกของ
ปี	2564	อยู่ที่	 170	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตรา
ก�าไรสุทธิร้อยละ	4.38	ร้อยละ	2.10	และร้อยละ	
4.56	ตามล�าดับ				

นายพิเชษฐ	 สิทธิอ�านวย	 กรรมการ
ผู ้อ�านวยการ	 บริษัทหลักทรัพย์	 บัว
หลวง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกันการจ�าหน่าย	 กล่าวว่า	 จากการน�าเสนอ
ข้อมูลแผนด�าเนินงานและศักยภาพการเติบโต
ของ	CIVIL	ต่อกลุ่มนักลงทุนสถาบัน	พบว่า	ได้
รับความสนใจเนื่องจากบริษัทฯ	 มีพื้นฐานทาง
ธุรกจิทีแ่ขง็แกร่งจากจดุเด่นประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมายาวนาน	ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภาครฐัขึน้ทะเบยีนเป็นผูร้บั

เหมาก่อสร้างชัน้สูงและความโดดเด่นด้านบรหิาร
ต้นทุนโครงการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ	 โดย
น�าเทคโนโลยีขับเคลื่อนบริหารจัดการในหลาย
มิติรวมถึงมีโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างเป็นของ
ตนเอง	 ช่วยเสริมสร้างโอกาสเติบโตจากการ
รับบริหารโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ของภาครัฐเพิ่มขึ้นและต่อยอดขยาย
ฐานลูกค้าภาคเอกชน	พร้อมน�าเทคโนโลยเีข้ามา
ช่วยขยายธรุกจิวสัดกุ่อสร้างประเภทต่างๆ	สร้าง
ความมั่นคงของรายได้และผลักดันการท�าก�าไร
ขั้นต้นและอัตราการท�าก�าไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง	

ดังนั้น	จึงก�าหนดราคาเสนอขาย	IPO	ของ	บมจ.
ซีวิลเอนจีเนียริง	 ที่	 4.60	 บาทต่อหุ้น	 พร้อม
เปิดให้นักลงทุนจองซื้อในระหว่างวันที่	 19-21	
มกราคม	 2565	 และคาดว่าจะสามารถน�าหุ้น	
CIVIL	 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยประมาณวันท่ี	 27	 มกราคม	 2565	
โดย	CIVIL	 จะน�าเงินท่ีได้จากการระดมทุนคร้ัง
นี้	 ไปลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่ใช้ในงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
โครงการก่อสร้างให้มีความหลากหลายมากขึ้น	
ส่วนที่เหลือน�าไปช�าระเงินกู้ยืมจากสถาบันการ
เงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนิน
ธุรกิจ	ส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินมีความเข้ม
แขง็และเพิม่ศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิในการเข้า
บริหารโครงการก่อสร้างรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม	 เพ่ือผลักดันการเติบโตได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยืน			
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SCB	CIO	เตือนตลาดอาจผันผวนสูง
หลังเฟด	ประกาศ	QT	เตรียมกระสุนเก็บหุ้นยุโรป	สหรัฐฯ	

และเวียดนาม	กองทุน	Global	Megatrends

SCB CIO คาดตลาดอาจผันผวนสูงหลังเฟด
มีแนวโน้มประกาศท�า QT ในการประชุมปลาย
เดือนมกราคม และเริ่มท�าจริงกลางปี 2022 
โดยมลัีกษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป ควบคูไ่ปกบั
การขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วง 2 ปีข้างหน้า 
แนะนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต�่า ให้ลดน�้า
หนักการลงทุนในสินทรพัย์เสีย่ง โดยเน้นลงทนุ
ในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุเฉลี่ยต�่ากว่า 2 ปี 
ส่วนนักลงทุนที่รับความผันผวนได้แนะทยอย
สะสมหุ้นที่มีการปรับตัวลง เน้นหุ้น Quality 
growth ในตลาดยุโรป สหรัฐ และเวียดนาม มี
แนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ

ดร.ก�าพล	 อดิเรกสมบัติ	 ผู ้อ�านวย
การอาวุโส	SCB	Chief	Investment	
Office	(SCB	CIO)	 เปิดเผยว่า ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) เตรียมปรับนโยบายการเงิน
ตงึตวัเรว็กว่าท่ีตลาดคาดการณ์ไว้และเรว็กว่า
การปรับนโยบายในรอบปี 2017-19 จากปัญหา
เงินเฟื้อในสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อมากกว่าที่คาดไว้ 
ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจและตลาดแรงงานส่ง
สัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง ท�าให้ เฟด เตรียม
ปรับทิศทางการท�านโยบายจากการกระตุ้น
เศรษฐกิจเข้าสู่การจัดการกับปัญหาเงินเฟ้อ
เต็มตัว โดยคาดว่า เฟด จะท�าการลดขนาด
การเข้าซื้อสินทรัพย์ (Quantitative Easing 
taper) เสร็จส้ินในเดือนมีนาคมนี้ และเริ่มขึ้น
ดอกเบี้ยในเดือนเดียวกัน

โดย SCB CIO คาดว่าจะมกีารขึน้ดอกเบีย้ ในปี 
2022-2023 ปีละ 3 ครั้ง และ ในปี 2024 อีก 
2 คร้ัง นอกจากนั้น หลังจากคณะกรรมการ
นโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) ได้เปิดเผย
ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาว่า น่าจะมีการท�าการ
ลดขนาด balance sheet (balance sheet 
runoff หรือ Quantitative Tightening: QT) 

เรว็กว่าทีต่ลาดคาดการณ์ไว้ โดยปัจจยัทีต่ลาด
ให้ความส�าคญัในช่วงเวลานีค้อืการเปิดเผยราย
ละเอยีดการท�า QT ทีน่่าจะเกดิข้ึนในการประชมุ 
FOMC วนัที ่25-26 มกราคมนี ้ทัง้นี ้SCB CIO 
คาดว่าการท�า QT น่าจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางปี 
2022 และจะเป็นไปในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป
และยืดหยุ่นตามภาวะเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับ
การขึ้นดอกเบี้ยต่อเน่ืองในช่วง 2 ปีข้างหน้า 
แต่ในรอบนี้เฟดจะท�านโยบายการเงินตึงตัว
เร็วกว่าในช่วงปี 2017-19 เนื่องจากได้มีการ
อดัฉดีสภาพคล่องทีเ่รว็และแรงกว่ารอบทีแ่ล้ว 
(Balance sheet ของ Fed ล่าสุดสูงถึง 8.8 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงกว่าในช่วงก่อน
เกิด COVID-19 ถึง 2 เท่า) รวมถึง การฟื้น
ตัวของตลาดแรงงานที่เร็ว และแรงกดดันจาก
เงินเฟ้อที่มีมากกว่า

ทั้งนี้ บทเรียนจากการท�า QT ของเฟด ในช่วง
ปี 2017-19 SCB CIO ระบุว่า การประเมิน
ผลกระทบของ QT ในช่วงดังกล่าว ต้องแบ่ง
ช่วงเวลาออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงแรก ก.ย. 
2017- มิ.ย 2018 และ ช่วงที่สอง ก.ค.2018-
ก.ค. 2019 เน่ืองจากช่วงทีส่องมีผลกระทบของ
สงครามการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยหาก
พจิารณาภาวะตลาดการเงนิในช่วงแรก ทีม่ผีล
ของ QTเป็นหลักนั้น จะพบว่า

1) ตลาดการเงินโลกผันผวนสูงในช่วงท่ีเริ่มมี
การท�า QT ไปแล้ว 1-2 ไตรมาส

2) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรส้ันเร่งตัวขึ้น
เร็วกว่าพันธบัตรระยะยาว เนื่องจากมีการ
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องท�าให้เกิด US 
treasury yield curve มีลักษณะ flattening 
อย่างต่อเนื่อง

3) ดัชนค่ีาเงนิดอลลาร์สหรัฐฯ เร่งตัวข้ึนในช่วง
แรกทีม่กีารท�า QT เป็นแรงกดดนัต่อค่าเงนิสกลุ
อื่นๆ โดยเฉพาะใน EMs

4) ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง 1-2 ไตรมาส
หลังท�า QT โดยมี max drawdown อยูร่ะหว่าง 
10%-20%

5) หุ้นในกลุ่ม growth และกลุ่ม value ปรับตัว
ลดลงทั้งสองประเภท โดยมี max drawdown 
ไม่ต่างกันมากนัก แต่หุ้นกลุ่ม quality growth 

ทีม่ผีลประกอบการแขง็แกร่งมกีารฟ้ืนตวัทีเ่ร็ว
กว่าโดยเฉลี่ย 

กลยุทธ์การปรับพอร์ตในช่วงที่มีการท�า QT 
SCB CIO แนะน�าว่า ส�าหรบันักลงทนุทีร่บัความ
ผันผวนได้น้อย ในช่วงน้ีอาจต้องลดสัดส่วน
ของสินทรพัย์เส่ียงลงบ้าง โดยเน้นการลงทนุใน
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ทีม่ ีduration น้อยกว่า 2 ปี
ส่วนนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ เรายังเน้น
ให้ลงทุนใน ตลาดหุ้น มากกว่า ตลาดพันธบัตร 
เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond 
Yield) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวมีแนวโน้ม
เร่งตวัข้ึน โดยในตลาดพนัธบัตรควรเน้นลงทนุ
ตราสารหนีร้ะยะสัน้ทีม่ ีduration น้อยกว่า 2 ปี 
และเลี่ยงการลงทุนในตราสารหนี้เอเชีย High 
Yield ที่มีหุ้นกู้จีน High Yield

ส�าหรับการลงทุนในตลาดหุ้น แนะน�าใช้กลยุทธ์
ทยอยสะสมในช่วงที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลด
ลง (buy on dip) 1) แม้ตลาดหุ้นและหุ้นในแทบ
ทุกสไตล์ จะได้รับผลกระทบจากการท�า QT แต่
หุน้ Quality growth ในตลาดยโุรป และสหรฐัฯ 
มีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วกว่าหุ้นกลุ่มอ่ืนๆ และ 
2) การแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
จะเป็นอีกแรงกดดันต่อตลาดหุ้น ตลาดเกิด
ใหม่ (EM) อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่า ประเทศ 
EM ที่มีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่อเนื่อง 
เช่น ตลาดหุ้นเวียดนามน่าจะได้รับผลกระทบ
ในระดับที่จัดการได้ 3) ลดน�้าหนักการลงทุน
ในหุ้นที่มี Valuation ที่ค่อนข้างแพง และเพิ่ม
น�้าหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์
ใน megatrends เช่น Digital disruption, 
Energy transition, และ Shifting lifestyle 
รวมถึงหุ้นที่ได้ประโยชน์ในช่วงที่ Yield Curve 
ปรับชันเพิ่มขึ้น เช่น หุ้นกลุ่มธนาคาร (โดย
เฉพาะธนาคารในยุโรป)

นอกจากนี ้ส�าหรบันกัลงทนุในกลุ่มผูล้งทนุราย
ใหญ่ (High Net Worth) การลงทนุใน Private 
Asset เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือที่สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลงทุนและลดความผันผวน
แก่พอร์ตโดยรวมได้เป็นอย่างดี นอกจาก
นี้ ในช่วงท่ีตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ เช่น 
ตลาดหุ้นไทย การลงทุนใน Structure Note 
KIKO (ตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับราคาหุ้น
ในตลาดหลักทรัพย์) เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่
สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นที่ดีได้
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วิจัยกรุงศรีชี้การใช้จ่าย
มีแนวโน้มแผ่วลงในช่วงต้นปี	ขณะที่การผลิต
ภาคอุตสาหกรรมส่งสัญญาณเชิงบวกมากขึ้น

วิจัยกรุงศรรีายงานว่าการบริโภค
อาจชะลอลงในระยะสั้น แม้ความเชื่อมั่น
ในช่วงปลายปีก่อนทยอยปรับขึ้น ดัชนี
ความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภคเดือนธนัวาคม 2564 
เพิ่มข้ึนต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สู ่ระดับ
สูงสุดในรอบ 9 เดือนที่ 46.2 จาก 44.9 
เดือนพฤศจิกายน โดยปรับดีขึ้นในทุก
องค์ประกอบ ปัจจัยหนุนจากผู ้บริโภค
คลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์
การระบาด จ�านวนผู้ติดเช้ือมีแนวโน้มลด
ลง และการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นมาก รวมถึง
การผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในช่วง
กลางเดือนธนัวาคมเพือ่หนนุกจิกรรมทาง
เศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่
 
ความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคอาจจะสะดุดลงในช่วงต้น
ปี เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยว
กับสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ปรับตัวสูงข้ึน และผลกระทบจากการ
ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 จาก
สายพันธุ์โอมิครอนที่ส่งผลให้จ�านวนผู้ติด
เชื้อรายวันของไทยกลับมาเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้ วิจัยกรุงศรีประเมินในกรณี
ฐาน คาดว่าจ�านวนผู้ติดเชื้อจะแตะระดับ
สูงสุดในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ผลกระ
ทบต่อความเชื่อมั่นและการใช้จ่ายจึงอาจ
ชะลอลงเพียงในระยะสัน้ เนือ่งจาก (i) การ
ฉีดวัคซีนท่ีกว้างขวางขึ้น และการฉีดเข็ม

กระตุ ้นเพ่ิมมากข้ึน จะเป็นปัจจัยท่ีช่วย
ลดความรุนแรงของการระบาดรอบนี้ (ii) 
คาดว่าจะไม่มีมาตรการล็อคดาวน์ และ 
(iii) การบริโภคมีแนวโน้มได้แรงหนุนจาก
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและท่องเที่ยว
ในประเทศ ทั้งโครงการช้อปดีมีคืน คนละ
คร่ึงเฟส 4 และเราเท่ียวด้วยกันเฟส 4 
ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจได้ราว 1.4 แสนล้านบาท

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับดี
ขึ้นต ่อเนื่อง การใช ้ก�าลังการผลิตใน
อุตสาหกรรมหลักเริ่มทยอยกลับสู่ช่วง
ก่อนเกิดการระบาดแล้ว ดัชนีความเช่ือ
มัน่ภาคอตุสาหกรรมเดอืนธนัวาคม 2564 
เพิม่ขึน้ต่อเนือ่งเป็นเดอืนที ่4 สูร่ะดบัสงูสดุ
ในรอบ 9 เดือนที่ 86.8 จาก 85.4 เดือน
พฤศจิกายน  ผลบวกจากการฟื้นตัวของ
อุปสงค์ในประเทศภายหลังจากทางการ
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด
เพิ่มเติม ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาด�าเนินการได้มากขึ้นทางภาคการ
ผลิต การค้า และการเดินทางในประเทศ
เพิ่มขึ้น รวมถึงการส่งออกที่เติบโตดีตาม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

การฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่าง
ประเทศช่วยหนุนให้การผลิตในภาค
อุตสาหกรรมทยอยปรับดีขึ้น และล่าสุด
อัตราการใช้ก�าลังการผลิตในปัจจุบัน 
โดยภาพรวมแม้จะยังอยู่ในระดับต�่ากว่า
ช่วงก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 
(เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 65.8% vs ก่อน
ระบาดเฉลี่ยอยู่ท่ี 67.6%) แต่เริ่มมีบาง
อตุสาหกรรมส�าคัญทีม่อีตัราการใช้ก�าลัง
การผลิตกลบัไปสูงกว่าช่วงก่อนเกดิการ
ระบาดแล้ว อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ 
เวชภัณฑ์ยา แผงวงจรไฟฟ้าและเซมิคอน
ดคัเตอร์ เครือ่งใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นเิจอร์ 
ขณะเดียวกนัการใช้ก�าลงัการผลติในบาง
อตุสาหกรรมก�าลังเข้าใกล้ระดบัก่อนเกดิ
การระบาด ได้แก่ HDD, เครือ่งมอืแพทย์ 
เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 
ทัง้นี ้ แนวโน้มการส่งออกของไทยในปีน้ีซึง่
คาดว่าจะยงัเตบิโตต่อเนือ่งจากปีก่อนที ่5% 
บวกกบัการทยอยฟ้ืนตวัของกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิในประเทศจะเป็นปัจจยัส�าคัญท่ี
จะช่วยหนนุการขยายตวัของการผลิตและ
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในปีนี้

17 www.HoonInside.com 19  January 2022



อินไซด์	Business
โมเดอร์นฟอร์ม	มอบเฟอร์นิเจอร์

ให้กับ	สถาบันพยาธิวิทยา	
ศูนย์อ�านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า

GCAP	มอบโชคทะลุล้าน	
ลูกค้าโครงการ	"ของขวัญปีใหม่	
จากใจ	จี	แคปปิตอล	2565"

ดร.ฤทธี	กิจพิพิธ	
บริจาคเงิน	100,000	บาท	

ให้	รพ.ปทุมธานี

"กลุ่มสโตนเฮ้นจ์"	
สานต่อโครงการบริจาคโลหิต	

ร่วมเติมเต็มธนาคารเลือดสภากาชาดไทย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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