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ติดตั้งระบบ Direct Coding แล้วเสร็จ 
พร้อมบริการ 1 พ.ค นี้  

ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง 7 ปี

SAMART

บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น	 แจ้งความ
คืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	
สินค้าประเภทสุราแช่	ชนิดเบียร์	ที่ผลิต
และจ�าหน่ายในประเทศว่า	 บริษัทได้
ท�าการติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่
เรียบร้อยแล้วโดยพร้อมจะเริ่มท�าการ
พิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์	 เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี	
ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคมนี้	เป็นต้นไป

นายธรีะชัย	พงศ์พนางาม	กรรมการ
ผู ้ จั ดการ ใหญ ่ 	 บมจ .สามารถ
คอร์ปอเรชั่น	 กล่าวว่า	 “สืบเนื่องจาก
การทีบ่รษัิทได้รบัสญัญาจ้างให้เป็นผู้น�า
เทคโนโลยี	Direct	Coding	System	หรือ	
ระบบพิมพ์รหัสควบคุมบนบรรจุภัณฑ์	
มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ	การเก็บภาษีสินค้าประเภทสุรา

ชนดิเบียร์	ทีผ่ลติและจ�าหน่ายในประเทศ	
มูลค่าโครงการรวมกว่า	 8,000	 ล้าน
บาท	 โดยจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อ
เนื่องเป็นเวลา	 7	 ปีน้ัน	 ขณะน้ี	 บริษัท
ได้ท�าการติดตั้งและทดสอบระบบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว	พร้อมจะให้บริการระบบ
ดังกล่าว	ณ	โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
เบยีร์ทัว่ประเทศ	ตัง้แต่วนัที	่1	พฤษภาคม
นี้เป็นต้นไป	

จุดเด่นของ	Direct	Coding	System	
เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์รหัสสองมิติ
แบบไม่ซ�้ากัน	 ลงบนบรรจุภัณฑ์	 (บน
ฝาขวดและใต้กระป๋องเบียร์)	 ด้วยหมึก
พิเศษป้องกันการปลอมแปลง	 เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี	
ประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบความ
เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายได้
โดยใช้ไฟฉายยูวีส่องไปที่รหัสดังกล่าว	
ในขณะท่ีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 สามารถใช้
อุปกรณ์เฉพาะ	 (Handheld	 Tool)	 ใน
การอ่านและถอดรหัสข้อมูล	เพื่อตรวจ
สอบข้อมลูสนิค้า	ข้อมูลการผลิต	ข้อมูล
ภาษี	ได้จากระบบฐานข้อมูลส่วนกลางที่
กรมสรรพสามิต	(Data	Management	
System	:	DMS)	ซึ่งนอกจากจะยืนยัน
ความเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แล้ว	ยงัใช้ข้อมูลในระบบไปวางแผนการ
บริหารจัดการจัดเก็บภาษีได้อีกด้วย
ด้วยคณุภาพของระบบ	Direct	Coding	
ทีไ่ด้มาตรฐานสากล	และความมุ่งม่ันใน
การให้บริการอย่างมืออาชีพ	บริษัทจึง
เชือ่ม่ันว่าโครงการน้ี	จะตอบสนองต่อเป้า
หมายของกรมสรรพสามติได้เป็นอย่างด	ี
ทัง้ทางด้านการเพิม่ประสทิธิภาพการ
จัดเก็บภาษี	การสร้างความเป็นธรรมใน
การแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ	ตลอด
จนการปกป้องผูบ้รโิภคให้ได้รับสินค้า
ที่มีคุณภาพ	 และสามารถป้องกันการ
ปลอมแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่ง
ในอนาคตบรษัิทคาดหวังว่าจะมโีอกาส
ในการน�าเสนอระบบพมิพ์รหัสควบคมุ	
Direct	Coding	นี	้แก่อตุสาหกรรมอ่ืนๆ	
ทีมี่เป้าประสงค์เดียวกันต่อไป”	
นายธีระชยั	กล่าวทิง้ท้าย	
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ในรูปแบบ Indoor ใหญ่ที่สุดในไทย 
ดึงพันธมิตรร่วมลงทุนเสริมทัพ ดัน มูลค่า 

"พืชเภสัชกรรม" กระฉูดแตะ 240 ลบ.

SCN	คว้าใบอนุญาตกัญชง

บมจ.	สแกน	อินเตอร์	หรือ	SCN	คว้าใบ
อนุญาตกัญชง	ถือเป็นรูปแบบ	Indoor	
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ	 ดึงดูดพันธมิตร
ยักษ์ใหญ่เข้าถือหุ้น	 20%	 บริษัทย่อย		
"พชืเภสชักรรม"	ดนัมลูค่าบรษิทักระฉดู
แตะ	240	ลบ.พร้อมคาดทยอยรับรู้ราย
ได้ตั้งแต่ไตรมาส	3	ปีนี้	ลุ้นเฟสแรกโกย
รายได้	270	ลบ.ต่อปี	 	ตั้งเป้าขายดอก
แห้ง	6,000	กิโลกรัมต่อปี

ดร.ฤทธี	กจิพิพิธ	ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	 บริษัท	 สแกน	 อินเตอร์	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 SCN	 	 เปิด
เผยว่า	 บริษัทฯ	 ได้รับใบอนุญาตให้
ผลติ	(ปลกู)	ยาเสพตดิให้โทษในประเภท	
5	 เฉพาะกัญชง	 เลขที่ใบอนุญาต	 นบ	
1/2565	 (ป)	 พื้นที่ล�าดับที่ 	 1	 จาก
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา	 (อย.)	 เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์	

หรอื	อุตสาหกรรมแล้ว	ซึง่ตามแผนจะมี
การปลูกในระบบปิด	(Indoor)	คือ	การ
เพาะปลูก	 ในสถานที่ปิดที่มีการควบคุม
สภาพแวดล้อมในการเพาะปลูก	และเป็น
รูปแบบ	Indoor	บนพื้นที่	3,150	ตาราง
เมตร	ซึ่งมีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	โดย
คาดแล้วเสร็จและสามารถเริ่มปลูกกัญ
ชงช่วงไตรมาส	2	ปี	2565

ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ	ได้รบัใบอนุญาต
กัญชงแล้วน้ัน	 ส่งผลให้มีนักลงทุนราย
ใหญ่สนใจในธรุกจิ	และเข้ามาซือ้หุน้ของ
บริษัท	พืชเภสัชกรรม	 จ�ากัด	 จ�านวน	
20%	ของหุ้นทั้งหมด	คิดเป็นมูลค่า	48	
ล้านบาท	ส่งผลให้สัดส่วนภายหลังการ
เข้าท�ารายการในครั้งน้ี	พืชเภสัชกรรม	
มมีลูค่าบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น	240	ล้านบาท	
เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อการเติบโต	 และ
ฐานทุนที่แข็งแรงที่มั่นคง	 โดยเชื่อว่าจะ
เป็นส่วนผลักดันให้บริษัทมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน	อย่างไรก็ตาม	SCN	ยังเป็น
ผูถื้อหุน้ใหญ่ใน	บจ.	พชืเภสชักรรม	โดย
ปัจจุบันถือหุ้นอยู่ที่	41%	จากเงินลงทุน	
2.5	ล้านบาท

"เรามีแผนที่จะขยายพื้นที่ปลูกกัญชง
มากขึ้น	 โดยคัดเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม

กับการเพาะปลูกในประเทศ	 โดยปลูก
เฟสแรกในพืน้ทีโ่รงงานไทรน้อย	อ�าเภอ
ไทรน้อย	 จังหวัดนนทบุรี	 ซึ่งใน	 Crop	
แรก	จะใช้เวลาการเกบ็เกีย่ว	4	เดือน	ซึง่
เราตั้งเป้าเพิ่มก�าลังการผลิตอีก	3	 เท่า
ตัว	 โดยจะใช้พื้นที่ในโรงงานของ	SCN	
เดิม	และหากเป็นไปตามแผน	คาดว่า
จะเป็นแรงผลักดันให้รายได้แตะ	
1,000	ล้านบาท"	ดร.ฤทธี		กล่าว

ดร.ฤทธ	ี	กล่าวเสรมิว่า	บรษิทัฯ	มแีผนที่
จะรุกธุรกิจกัญชงอย่างเตม็รปูแบบ	โดย
คาดว่ารายได้จากธรุกิจกัญชงเฟสแรก
อยู่ที่	270	ล้านบาทต่อปี	ซึ่งมาจากการ
ขายดอกแห้ง	6,000	กโิลกรมัต่อปี	และ
จะเริม่ทยอยรบัรูร้ายได้เข้ามาในไตรมาส	
3	ปี	2565	เป็นต้นไป	
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โหวตจ่ายปันผลอีก 0.14 บาท/หุ้น 
รวมทั้งปีจ่าย 0.24 บาท ลั่นปี 65 

ยอดขายทะลุ 5 พันลบ.

ผถห.SNNP

ผู้ถือหุ้น	 SNNP	ยกมือหนุนจ่ายปันผล
อีก	0.14	บาท/หุ้น	รวมทั้งปีจ่าย	0.24	
บาท		ขึน้เครือ่งหมาย	XD	วันที	่28	เม.ย.	
ก�าหนดจ่าย	18	พ.ค.นี้	ฟากผู้บริหาร	"วิ
วรรธน์	 ไกรพิสิทธิ์"	 ส่งสัญญาณแนว
โน้มผลงานปี	 65	 โตแจ่ม	 สร้างสถิติ
สูงสุดใหม่ต่อเนื่อง	ยอดขายทะลุ	5	พัน
ล้านบาท	 รับอานิสงส์ดีมานด์สินค้าใน
ประเทศ-ต่างประเทศฟื้น	สร้าง	New	S	
Curve	หนุนธุรกิจสร้างสถิติสูงสุดใหม่
ต่อเนื่องในช่วง	1-2	ปีข้างหน้า	

นายวิวรรธน์	 ไกรพิสิทธ์ิกุล	 ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 ศรีนานาพร	
มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	 (มหาชน)	(SNNP)	
เปิดเผยว่า	 ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจ�าปี	2565	ในวันท่ี	22	เมษายน	2565	
ที่ผ่านมามีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลอีก
ในอัตราหุ้นละ	 0.14	 บาท	 ส�าหรับครึ่ง
ปีหลัง	 ก�าหนดขึ้นเครื่องหมาย	XD	วัน
ที่	 28	 เมษายน	 2565	 และจ่ายเงินวัน
ที่	 18	พฤษภาคม	2565	ทั้งนี้	บริษัทฯ	
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ	
0.10	บาท	รวมทั้งปีเท่ากับ	0.24	บาท/
หุ้น	ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี	2564		

	

ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานใน
ปี	 2565	 คาดว่าจะสามารถสร้างสถิติ
สูงสุดใหม่ต่อเน่ืองจากปี	 2564	ที่ผ่าน
มา	 เนื่องจากผลการด�าเนินงานของ
บริษัทลูกเริ่มออกดอกผล	 อีกทั้งการ
จับจ่ายในประเทศเริ่มฟื้นตัวขณะที่ยอด
ขายในประเทศเวียดนามเติบโตอย่าง
โดดเด่น	 กลายเป็นตลาดส่งออกหลัก	
และอินโดนีเซียเป็นตลาดของผู้บริโภค
มสุลมิทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก	มปีระชากรกว่า	
270	ล้านคน	ซึ่งมากกว่าประชากรของ
ประเทศไทย	 และกลุ่มประเทศ	 CLMV	
รวมกัน	 จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวใน
การขยายตลาดของสนิค้าของเรา	ซึง่ใน
ปัจจบุนัมสีนิค้ากลุม่เยลลีเ่ข้าไปท�าตลาด
อยู่แล้วและได้รับการตอบรับอย่างดี	

โดยบริษัทฯเตรียมจัดตั้งโรงงานแห่ง
ใหม่ในอินโดนีเซีย	 เพื่อผลิตสินค้าเพื่อ
ขายในประเทศอินโดนีเซีย	 คาดว่าจะ
เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้อย่างเร็ว
ภายในปลายปีน้ี	 หรือไม่เกินช่วงคร่ึงปี
แรกของปีหน้า	 ถือเป็นการเปิดประตูสู่
ฐานผู้บริโภคแห่งใหม่	สร้าง	New	
S	Curve	ให้กับธรุกจิ	ผลักดนัรายได้และ
ก�าไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

อนึ่ง	ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ใน
ไตรมาส	4/64	ฟื้นตัวอย่างมีนัยส�าคัญ	
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 ได้รับ
ปัจจัยหนุนจากจากการบริโภคภายใน
ประเทศที่เริ่มฟื้นตัว	 รวมไปถึงตลาด
ส่งออกในเวียดนามเติบโตอย่างก้าว
กระโดด	ท�าให้ผลการด�าเนินงานตลอด
ทัง้ปี	2564	มรีายได้จากการขาย	4,277.1	
ล้านบาท	และมกี�าไรสทุธ	ิ437.2	ล้านบาท	
เพิม่ขึน้	366.0%	เทยีบงวดเดียวกนัของ
ปีก่อนมีก�าไรสุทธิ	93.8	ล้านบาท	โดยที่
อัดราก�าไรปกติอยู่ที่	 344.3	 ล้านบาท	
เพิม่ขึน้	160.8%	เทยีบงวดเดยีวกนัของ
ปีก่อนมกี�าไรปกต	ิ132.0	ล้านบาท	สร้าง
สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์	
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อนุมัติออกหุ้นกู้แปลงสภาพ-เพิ่มทุน 
และแจก ASW-W2 เสริมแกร่งทางการเงิน 

ติดสปีดการเตบิโตก้าวสู่ผูพ้ฒันาอสงัหาฯ ช้ันน�า

ผู้ถือหุ้น	ASW

บมจ.แอสเซทไวส์ หรือ ASW พร้อมเดินหน้า
ใช้เคร่ืองมือทางการเงิน หลังได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2565  ให้ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน
ไม่เกิน 320,000 หน่วย ที่ราคาเสนอขายหน่วย
ละ 1,000 บาท แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คาดเสนอขาย
ภายในปีน้ี พร้อมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 
506,985,818 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1.00 บาท 
และออกวอแรนต์ ครั้งที่ 2 (ASW-W2) จ�านวน 
96 ล้านหุ้น ก�าหนดราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อหุ้น 
เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินรับแผนสร้าง
การเติบโตสู่เป้าหมายยอดขายที่ 10,000 ล้าน
บาท   

นายกรมเชษฐ์	 วิพันธ์พงษ์	 ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 แอสเซทไวส	์
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (ASW)	 บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้น�าด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้
แนวคิด "ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ" หรือ 
"We Build Happiness"  เปิดเผยว่า เมื่อวัน
ที่ 20 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ
หรือวอแรนท์ ครั้งที่ 1 (ASW-W1) จ�านวนไม่
เกิน 285,373,707 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดมิ ต่อ 1 
หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยมีอายุ 2 ปีนับจาก
วันที่ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ ที่ก�าหนดอัตรา
ใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิ ASW-W1 ในอัตรา 1 
หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 12 บาทต่อ
หุ้น ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับวอร์แรนต ์
(Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่าน
มา 

พร้อมกันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ ้น ได้มีมติอนุมัติให้
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
ของบริษัท และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 320,000 หน่วย ราคา

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ต่อหน่วยหุ้นกู้
แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 
320 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้
รับสิทธิจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (PPO) ใน
อัตราการจัดสรร 2,676 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาพ รวมถึงการออกและเสนอขายใบ
ส�าคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญบริษัท ครั้ง
ท่ี 2 (ASW-W2) อกีจ�านวนไม่เกนิ 96 ล้านหน่วย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 11.21 ของทุนช�าระแล้วของ
บริษัท มีอายุ 2 ปี เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละ
ราย ในอัตรา 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 300 
หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (ASW-W2) 
ก�าหนดราคาใช้สิทธิที่ 12.00 บาทต่อหุ้น  

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัท จ�านวน 506,985,818.00 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิม 856,121,119.00 บาท เป็นทุน
จดทะเบียน 1,363,106,937.00 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 506,985,818 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท รองรับ
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ�านาจ
ท่ัวไปให้แก่บุคคลในวงจ�ากัดจ�านวน 85,612,111 
หุ้น การออกและเสนอขาย ASW-W1 จ�านวน 
285,373,707 หุ้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ 40,000,000 หุ้น และการออกและ
เสนอขาย ASW-W2 จ�านวน 96,000,000 หุ้น  

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและวอร์
แรนต์ในครั้งนี้ เพื่อน�าเงินที่ได้มาใช้ลงทุนใน
โครงการท่ีด�าเนนิการอยูใ่นปัจจบัุน เช่น โครงการ
แอทโมซ โอเอซสิ อ่อนนชุ, แอทโมซ โฟลว์ มนีบรุ,ี 
ดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา เป็นต้น นอกจากนี้จะ
น�าไปลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา (Solar 
Rooftop) โครงการ KAVE TU  คอนโดฯ แบบ 
Low Rise บนท�าเลศักยภาพย่านมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และโครงการ KAVE Town Shift  

คอนโดฯ ที่ รังสิต-ม.กรุงเทพ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของเงินกู้ Green Loan หรือเงินทุนสนับสนุนใน
โครงการพฒันาพลงังานทางเลอืกหรอืพลังงาน
ทดแทน ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท  

"หลงัจากการออกเครือ่งมอืทางการเงนิแล้วเสรจ็ 
จะท�าให้โครงสร้างของบรษิทั มคีวามแขง็แกร่งยิง่
ขึน้ ช่วยให้การด�าเนนิงานมคีวามคล่องตวัรองรบั
กับแผนการสร้างการเติบโตทั้งปัจจุบันและใน
อนาคต โดยในปีนี้ ASW มีแผนพัฒนาโครงการ
ใหม่อีก 7 โครงการทั้งโครงการคอนโดมิเนียม 
และโครงการบ้านแนวราบ มูลค่าโครงการรวม 
12,400 ล้านบาท โดยในปี 2565 วางเป้าหมาย
ยอดขาย (พรีเซล)  10,000 ล้านบาท พร้อมก้าว
สู่การเป็นผู้พัฒนาอสังหาฯ ชั้นน�าของประเทศ" 
กรมเชษฐ์ กล่าว    

บรษิทั แอสเซทไวส์ จ�ากดั (มหาชน) หรือ ASW 
ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีความมุ่งม่ัน
พฒันาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวสงูและแนวราบบน
ท�าเลศกัยภาพ ภายใต้แนวคิด "ความสขุทีอ่อกแบบ
มาเพือ่คณุ" หรอื "We Build Happiness" ปัจจบุนั
ได้พฒันาโครงการคอนโดมเินยีมและโครงการบ้าน
จดัสรรมาแล้วกว่า 39 โครงการ ภายใต้แบรนด์ใน
เครอืทีอ่อกแบบมาเพือ่สร้างความสุขให้เหมาะกบั
ทกุไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ เคฟ (KAVE), แบรนด์ 
แอทโมซ (ATMOZ), แบรนด์ โมดิซ (MODIZ), 
แบรนด์ เอสต้า (ESTA) และ แบรนด์ ด ิออเนอร์ 
(THE HONOR) รวมมลูค่าโครงการกว่า 38,500 
ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และโครงการพร้อมอยู่ จ�านวน 31 โครงการ 
และโครงการทีก่�าลงัเปิดขายและอยูร่ะหว่างการ
พัฒนา จ�านวน 8 โครงการ โดยปัจจบุนัมยีอดขาย
รอรบัรู้รายได้ (Backlog) มลูค่ารวมกว่า 7,338 
ล้านบาท ซึง่จะทยอยรบัรูร้ายได้อย่างต่อเนือ่ง
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แย้มผลงานไตรมาสแรกปี 65 ดีกว่าที่คาด 
แจง 'เงินเฟ้อ' ไม่กระทบ เหตุตรึงราคาวัตถุดิบ

จากการสั่งซื้อล่วงหน้า 

SABINA	

SABINA	เผยรายได้ไตรมาสแรกปี	2565	ดี
กว่าที่คาด	แม้จะเป็นช่วงที่มีการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19	สายพันธุ์โอมิครอน	ชี้ลูกค้า
ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต	 ท�าให้มีความ
ม่ันใจในการใช้จ่ายเพิม่ขึน้	แจงไม่ได้รบัผลก
ระทบจากเงนิเฟ้อ	เหตุการบรหิารจดัการสต็
อกสินค้าและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีเพียงพอกับการผลิต
ด้วยต้นทุนเดิม	จากการวางแผนสั่งซื้อล่วง
หน้ากับซัพพลายเออร์	 ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้อง
ผลักภาระให้ลูกค้าด้วยการปรับขึ้นราคา
ขาย	 มั่นใจหลัง	 ศบค.ไฟเขียวเปิดประเทศ
ตั้งแต่	1	พฤษภาคม	กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จะคกึคกัขึน้	จนมีแรงส่งต่อเนือ่งในไตรมาส
ที่	2

นางสาวดวงดาว	 มหะนาวานนท	์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
ซาบน่ีา	จ�ากัด	(มหาชน)	หรอื	SABINA	
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายชุดชั้นในภายใต้
แบรนด์	 "ซาบีน่า"	 	 เปิดเผยว่า	 แม้ว่า	 ช่วง
ไตรมาสแรก	(มกราคมถึงมีนาคม)	ของปีนี้	
ภาพรวมเศรษฐกิจยังได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19	 สายพันธุ์โอมิครอน	 รวมถึงความ
กงัวลเรือ่งสงครามระหว่างรสัเซยีกบัยเูครน	
ที่ส่งผลให้ราคาน�้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์
บางรายการปรับตัวสูงขึน้	แต่ทัง้สองปัจจยั
ไม่ได้ส่งผลกระทบกับยอดขายของบริษัทฯ	
อย่างมนียัส�าคัญ	โดยจากการตดิตามข้อมลู

อย่างใกล้ชิด	พบว่ารายได้ในไตรมาสแรก
ของปี	 2565	 ออกมาดีกว่าที่คาดไว้	 ซึ่ง
ปัจจยัส�าคญัน่าจะมาจากการท่ีผูบ้รโิภคปรบั
ตวั	และใช้ชวีติเป็นปกตมิากขึน้	ท�าให้มคีวาม
มั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

"ในมุมของรายได้จากการขาย	 เราไม่ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยที่หลายคนกังวล	รวม
ถึงความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูง
ขึ้น	 ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับสินค้าของเรา	
เนือ่งจากสนิค้าในหมวดแฟชัน่แตกต่างจาก
สนิค้าหมวดอาหาร	ท่ีมเีวลาจ�ากดั	แต่ชดุชัน้
ในหรือผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ	สามารถ
ขายได้เรื่อยๆ	ท�าให้ด้านการขายไม่มีปัญหา	
ขณะที่ต้นทุนการผลิตก็ไม่ได้ขยับสูงขึ้น	
เนื่องจากเรามีการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุ
ดิบหลักๆ	 ล่วงหน้าร่วมกับซัพพลายเออร์	
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบให้มี
ความพร้อมในการส่งเข้ากระบวนการผลิต
อย่างต่อเนื่องในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น	
(Just	in	time	-	JIT)	ท�าให้ไม่มีผลกระทบ
ในเร่ืองของการขึน้ราคาวัตถดิุบสืบเนือ่งมา
จากภาวะท่ีไม่แน่นอนในระยะสั้นนี้	 ท�าให้เรา
ไม่จ�าเป็นต้องผลักภาระให้กับผู้บริโภค	 และ
ท�าให้ลูกค้ายังสามารถซื้อสินค้าคุณภาพใน
ราคาที่เหมาะสมได้"	นางสาวดวงดาวกล่าว

ส�าหรับปัจจัยที่บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญ
และจับตามองเป็นพิเศษ	 ยังเป็นเร่ืองของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19	ว่า

จะกระทบกับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอย
ในระยะต่อไปหรอืไม่	อย่างไรกต็าม	จากการ
ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	
(ศบค.)	ซึง่ล่าสดุมมีติให้ผ่อนคลายกจิกรรม
ต่างๆ	มากขึน้	รวมถึงการเปิดประเทศให้นกั
ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเต็ม
รูปแบบตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2565	ก็จะ
เอือ้อ�านวยให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิคกึคัก
ขึ้น	และจะส่งผลดีกับธุรกิจค้าปลีก	รวมถึง	
"ซาบีน่า"	ที่จะมีแรงส่งต่อไปถึงไตรมาสที่	2	
ด้วยอย่างแน่นอน

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 SABINA	 กล่าว
ด้วยว่า	 ยังเชื่อมั่นว่า	 เป้าหมายการเติบโต
ในปีนี้ที่วางไว้ที่	20%		จะเป็นไปได้ตามแผน	
โดยรายได้ยอดขายมีโอกาสจะกลับไปที่จุด
สูงสุดที่เคยท�าไว้เมื่อปี	2562	ก่อนการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19	 ซึ่งอยู่ที่	 3,295	
ล้านบาท	 ส่วนเป้าหมายสร้างยอดขายใน
ระดับ	5,000	ล้านบาทในปี	2567	แม้จะเป็น
เป้าหมายท่ีมคีวามท้าทายมากข้ึน	โดยเฉพาะ
เมื่อโควิด-19	 ยังเป็นปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง	
แต่ฝ่ายบริหารและทีมงานของบริษัทฯ	 ก็
ยังคงมุ่งหวังที่จะท�าให้ส�าเร็จตามเป้าหมาย
ที่วางไว้
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จ่ายเงินปันผล 0.006 บาท/หุ้น อนุมัติวงเงิน
หุ้นกู้ 2 หมื่นลบ. ลุยขยายก�าลังการผลิต

โรงไฟฟ้า ลั่นปี 65 ผลงานออลไทม์ไฮต่อเนื่อง

SUPER	อนุมัติ

ผู ้ถือหุ ้น	 บมจ.	 ซุปเปอร ์ 	 เอนเนอร ์ ยี	
คอร์เปอเรชั่น	 (SUPER)	 พร้อมใจอนุมัติ
จ่ายปันผลปี	64	ในอัตรา	0.006	บาท/ต่อ
หุน้	รวมเงินปันผล	164.09	ล้านบาท		พร้อม
อนุมัติวงเงินหุ้นกู้มูลค่า	 2	 หมื่นล้านบาท	
รองรับแผนขยายการลงทุนเพิ่มก�าลังผลิต
ไฟฟ้า	 ฟากซีอีโอ	 	 "จอมทรัพย์	 โลจายะ"	
มั่นใจปี	 65	 ผลงานโตก้าวกระโดด	พร้อม
ขยายธุรกิจ	 และมองหาโอกาสทางธุรกิจ
ด้านพลังงานทุกรูปแบบ	แย้มมีดีลลงทุน	 -	
M&A	ในมือเพียบ	ปักหมุดปี	67		ก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าตัว

นายจอมทรัพย์	 โลจายะ	 ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 ซุปเปอร์	
เอนเนอร์ยี	 คอร์เปอเรชั่น	 จ�ากัด	
(มหาชน)	(SUPER)	เปิดเผยว่า	ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 ในวันที่	 22	
เมษายน	 2565	 ท่ีผ่านมา	 มีมติอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการ
ด�าเนินงานประจ�าปี	 2564	 ในอัตราหุ้นละ	
0.006	บาทต่อหุ้น	 หรือคิดเป็นเงินจ�านวน	
164.09		ล้านบาท	โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุน้ทีม่ีสิทธไิด้รบัเงนิปันผล	(Record	Date)
ในวนัท่ี	5	พฤษภาคม	2565	และก�าหนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่	20	พฤษภาคม	2565

นอกจากนี้	 ยังได้อนุมัติให้บริษัทฯออกและ
เสนอขายหุ้นกู้	 ในวงเงินไม่เกิน	 20,000	
ล้านบาท	 เพื่อใช้ในการลงทุน	 และเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนทั่วไป	 หรือเพื่อทดแทนเงินกู้
เดิมที่ครบก�าหนดช�าระ	เพื่อปรับโครงสร้าง
หนี้โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งใน
และต่างประเทศ	ทั้งในรูปสกุลเงินบาทหรือ
ต่างประเทศ	 ตามความเหมาะสมกับความ
ต้องการใช้เงินของบริษัทและสภาวะตลาด
ในขณะนั้น

"การได้รับอนุมัติวงเงินหุ้นกู้ในครั้งนี้จะท�า
ให้บริษัทฯมีศักยภาพฐานทุนในการรองรับ
แผนการลงทุน	 บริษัทและบริษัทย่อย	 เรา
ตั้งเป้าก�าลังการผลิตไฟฟ้าจะแตะระดับ	
1,900	–	2,000		เมกะวัตต์	ในปีนี้	และคาด
ว่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ	2,500	–	3,000	เมกะ
วัตต์	ในปี	2566	-	2567	ซึง่การเตบิโตจะมา
จาก	การขยายโครงการใหม่	 และโครงการ

ที่อยู่ระหว่างการด�าเนินงานก่อสร้าง	 รวม
ถึงโครงการเดิมที่มีอยู่	 ได้แก่	 โครงการโรง
ไฟฟ้าในประเทศ	และต่างประเทศ		Private	
PPA		โรงไฟฟ้าไฮบริด	โรงไฟฟ้าขยะ	ฯลฯ	
ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่สามารถ	COD	
แล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งหมด	
2,128	เมกะวัตต์	"	นายจอมทรัพย์กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	SUPER	กล่าวอีก
ว่า	 ภาพรวมของแผนการด�าเนินธุรกิจในป	ี
2565	บรษัิทตัง้เป้าหมายรายได้ก้าวกระโดด	
โดยตั้งเป้าเติบโต	30-35	%	จากปี	 2564	
และก�าลงัการผลติรวมให้ไปแตะระดบั	1,900	
–	2,000	เมกะวัตต์	ภายในปี	2565	จะมีการ
เติบโตจากพอร์ตการลงทุนในโรงไฟฟ้าที่
ประเทศเวยีดนามเข้ามาอย่างโดดเด่น		ขณะ
เดียวกันมแีผนท่ีจะลงทุนไปลงทนุซือ้กจิการ
ใหม่เพิม่เตมิอกีด้วย	สนบัสนนุผลการด�าเนนิ
งานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง	
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--ยานยนต์โตเพราะ...ไทย	หรือ	ญี่ปุ่น	--	

ทีผ่่านมาอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนเป็น
อตุสาหกรรมส�าคญัของไทย โดยเตบิโตจากการ
ลงทุนทางตรงและการย้ายฐานการผลิตจาก
ญี่ปุ่นเป็นหลัก แม้ว่าส่วนหนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะ
นโยบายเศรษฐกิจของไทย ไม่ว่าจะเป็นการลด
ภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ การเปิด
เสรีทางการค้า และนโยบายสร้างแรงจูงใจ เช่น 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรกต็ามข้อสงัเกต คอื 
การย้ายฐานการผลิตมาไทยในช่วงนั้นเกิดขึ้น
หลังการท�าข้อตกลงพลาซาในปี 1985 ที่ท�าให้
ค่าเงนิเยนแขง็ค่าขึน้มากจงึท�าให้ญีปุ่น่เสยีความ
สามารถในการแข่งขันและย้ายฐานการผลิตมา
ประเทศไทย 

แต่ตอนนี้ประเทศไทยอาจไม่โชคดีที่มีคนช่วย
เหมือนในอดีต KKP Research โดยเกียรติ
นาคินภัทร ออกรายงาน "เมื่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์เปลี่ยนเป็น EV ท�าไมไทยเสียเปรียบคู่
แข่ง ?" ประเมินว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ก�าลัง
จะเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่โดยเฉพาะการเปลี่ยน
เป็นยานยนต์ไฟฟ้าและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่ง
นโยบายลดภาษีอย่างเดียวจะไม่ได้ผลในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอีกต่อไป แต่ต้องพัฒนา
นวตักรรมของไทยเอง โดยทีผ่่านมาประเทศไทย
ยงัพึง่พาแต่นวตักรรมจากญ่ีปุน่เป็นหลัก ปัจจยั
เหล่านีอ้าจท�าให้ไทยไม่สามารถเป็นฐานการผลติ
ยานยนต์ไฟฟ้า เหมือนที่เคยเป็นฐานการผลิต
ยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในอีกต่อไป 

--EV	คืออนาคตที่หนีไม่ได้	--

ในระยะสั้น KKP Research ประเมินว่ายังเป็น
ไปไม่ได้ทีท่ัง้โลกจะหนัมาใช้ EV แทนรถยนต์ ICE 
(Internal Combustion Engine, เครื่องยนต์
สันดาปภายใน) ทั้งหมดในช่วง 5 ปีหลังจากนี้ 

เนื่องจากก�าลังการผลิตแร่ลิเทียมซึ่งต้องใช้ใน
การผลติแบตเตอร่ีอยูท่ี ่1 แสนตนัต่อปี ซึง่เพยีง
พอกับการผลิตแบตเตอรี่ส�าหรับ EV เพียง 11 
ล้านคันเท่านั้น ในขณะที่ผลิตรถยนต์ทั่วโลก 
80 ล้านคันต่อปี  ซึ่งหมายความว่าในระยะสั้น  
ยอดขายรถยนต์ EV จะเตบิโตได้อย่างมากทีส่ดุ
เฉลี่ยปีละ 30% ลดลงจากช่วง 2019-2021 ที่
โตเฉลี่ยปีละ 70% KKP Research คาดว่ายอด
ขาย EV ทั่วโลกในปี 2025 จะมีสัดส่วน 16.9% 
ของยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด ใน
ขณะทีส่�าหรบัไทย จะโตได้ในอัตราท่ีต�า่กว่าและมี
สดัส่วนเพียง 4.5% เพราะราคา EV ยงัแพงกว่า 
ICE มากและมีทางเลือกน้อย อย่างไรก็ตาม ใน
ระยะยาวเทคโนโลยแีบตเตอรีใ่หม่ทีก่�าลงัพฒันา 
เช่น Solid-State Battery และ Hydrogen 
Fuel Cell รวมถึงก�าลังผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึน้จะเป็นปัจจยัทีช่่วยให้ราคารถยนต์ EV ลดต�า่
ลง และสนับสนุนให้ยอดขายรถยนต์ EV เติบโต
ได้เร็วขึ้น 

--ท�าไมไทยเสียเปรียบคู่แข่ง	 ?	 บทเรียนจาก
ออสเตรเลีย	--

สถานการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
คล้ายกับออสเตรเลียในอดีต ย้อนไปปี 1970 
ออสเตรเลียผลิตรถยนต์อันดับ 10 ของโลก 
โดยมีการผลิตกว่า 5 แสนคัน ต่อปี  แต่ตอนนี้
การผลิตลดลงเหลือแค่ 5 พันคัน ต่อปี เพราะ
การปรับตัวที่ไม่ทันการของอุตสาหกรรม
รถยนต์ในออสเตรเลียท�าให้บริษัทญี่ปุ่นตัดสิน
ใจย้ายฐานการผลิตมาไทย อย่างไรก็ตาม ขณะ
นีป้ระเทศไทยก�าลงัเผชญิกบัสถานการณ์คล้าย
กับออสเตรเลียในอดีต คือ  

รถยนต์ไฟฟ้าก�าลงัมาแรง แต่ค่ายรถยนต์ญีปุ่่น
ยังปรับตัวช้าจากแผนการผลิตรถยนต์ EV ที่
น้อยกว่ารถยนต์ค่ายยุโรปและอเมริกามากซึ่ง

จะส่งผลเสียเพราะไทยเป็นฐานการผลิตหลัก
ของรถยนต์ญีปุ่น่ คล้ายกบับริษทั GM-Holden 
ในออสเตรเลียที่ไม่ปรับตัวตามความต้องการ
ของตลาดโลก การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น จีนและ
อินโดนีเซียอาจก�าลังส่งออกแซงไทย สัดส่วน
การส่งออกรถยนต์ในตลาดโลกไทยมีสัดส่วน
ลดลงจาก 1.7% เหลือ 1.3% ในขณะท่ีจีนเพิ่ม
ข้ึนจาก 0.7% เป็น 1.5% โดยไทยโดนจีนแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดในประเทศออสเตรเลีย และโดน
อินโดนีเซียแย่งส่วนแบ่งตลาดในเวียดนามและ
ฟิลิปปินส์ ไทยก�าลังเผชิญปัญหา Economies 
of scale เนื่องจากตลาดส่งออกหลักของไทย
ส่วนใหญ่เป็นประเทศพวงมาลัยขวา (Right-
Hand Driving) ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดเล็กอยู่
แล้ว โดยมีสัดส่วนแค่ 1 ใน 6 ของโลก เมื่อเจอ
กับปัญหาตลาดในประเทศที่หดตัวลงจากการ
เข้าสู่สังคมสูงอายุ ส่วนแบ่งในตลาดโลกท่ีลด
ลง และการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้คนน้อยลงท�าให้
ปริมาณการผลิต(Scale) มีความส�าคัญมาก
ขึ้นมาก จะท�าให้ไทยเสียเปรียบด้านต้นทุน หรือ 
การประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) 
ในขณะทีก่ารเปล่ียนมาผลติพวงมาลัยซ้ายท�าได้
ยาก 

การมี FTA กับประเทศจีน ท�าให้สามารถน�า
เข้ารถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่มีภาษี และการน�าเข้า
รถยนต์ EV จากจีนมีแนวโน้มท่ีจะถูกกว่าการ
ผลิตเองภายในประเทศ เพราะปริมาณการ
การผลิตรถยนต์ EV ที่จีนมีขนาดใหญ่กว่า
ไทย ท�าให้ต้นทุนการผลิตต่อคันถูกกว่า และ
ไม่มีความจ�าเป็นที่ไทยต้องน�าเข้าช้ินส่วน เช่น 
แบตเตอรีม่าประกอบเอง สถานการณ์คล้ายกบั
ออสเตรเลียในอดตีทีเ่ร่ิมม ีFTA กบัไทยและท้าย
ที่สุดน�าเข้ารถยนต์จากไทยแทน ความสามารถ
ในการแข่งขันที่ลดลงจากต้นทุนท่ีสูงขึ้น ตาม
ค่าแรงและค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง 
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--ไทยอาจไม่ใช่ฐานการผลิตรถยนต์ในอนาคต	--

มูลค่าเพิ่มหลักกว่า 30% ของรถยนต์ไฟฟ้า คือ Li-Ion Battery ซึ่ง
ไทยแทบไม่มีบทบาทในห่วงโซ่อุปทาน และเสียเปรียบคู่แข่งในหลายมิติ 1) 
ไทยไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมือนจีน การผลิตแบตเตอรี่จ�าเป็นต้องใช้
เวลาในการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันจีนครอบครองการผลิตจ�านวน
มาก โดยบรษิทั CALT ในจนีครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 40% ซึง่สะท้อนข้อ
จ�ากัดในการเข้าตลาดส�าหรับคู่แข่งรายใหม่ 2) อินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่น่า
กลัวเพราะเป็นแหล่ง Nickel ที่ส�าคัญของโลกมากถึง 30% ประกอบกับ
ต้นทุนแรงงานที่ถูกกว่า และตลาดที่ใหญ่กว่า ท�าให้เริ่มเห็นหลายบริษัท 
เช่น LG Energy Solution และ Hyundai Motor ซึง่เป็นผูผ้ลติแบตเตอรี่
อันดับสองของโลกเริ่มเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย น่ากังวลว่าท้ายที่สุด
ประเทศไทยจะเสยีส่วนแบ่งตลาดของยานยนต์ไปให้จนีและอนิโดนเีซยีมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ 

--เศรษฐกิจไทยไปต่อไม่ไหว	นโยบายต้องหาทิศทาง--	

เศรษฐกิจไทยจะถูกกระทบต่อทั้งห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ไม่ใช่แค่เฉพาะบริษัทประกอบรถยนต์ แต่รวมถึงบริษัทผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ KKP Research ประเมินว่าช้ินส่วนที่จะหายไปในการเปลี่ยนเป็น
รถยนต์ไฟฟ้า คือ เครื่องยนต์ ระบบจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง และ ระบบเกียร์ 
คิดเป็นมูลค่าเพิ่มกว่า 32.5% ของมูลค่าการผลิตรถยนต์สันดาปภายใน
เดิม โดยมีชิ้นส่วนที่จะถูกกระทบรุนแรง คือ กลุ่ม เครื่องยนต์ ระบบจ่าย
น�า้มนัเชือ้เพลงิ และกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบปานกลง คอื กลุม่ส่วนประกอบ
ไฟฟ้า ตัวถัง ระบบเบรก และระบบหล่อเย็น ในขณะที่มีชิ้นส่วนบางกลุ่ม
ที่ไม่ได้รับผลกระทบ คือ ส่วนประกอบภายใน ล้อ-ยาง แต่เป็นชิ้นส่วนที่
มูลค่าเพิ่มน้อย  

KKP Research ประเมินว่าการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ EV จะท�าให้ชิ้นส่วน
ที่ถูกกระทบรุนแรงต้องหยุดการผลิตลงและหากสมมติให้ประเทศไทยยัง
สามารถท�าหน้าที่ผลิตและส่งออกรถยนต์ได้จ�านวนเท่าเดิมแต่เปลี่ยนไป
ผลติ EV แทน มลูค่าเพิม่ทีไ่ทยสร้างได้จะลดลงจากในปัจจบุนัที ่53% เหลอื
เพียง 34% เท่านั้น โดยมูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่จะเกิดจากการผลิตแบตเตอรี่
เป็นส่วนส�าคัญแทน ซ่ึงยังไม่นับรวมกรณีเลวร้ายที่ไทยส่งออกรถยนต์
ได้ลดลงด้วยทั้งหมดจะส่งผลต่อเนื่องให้แรงงานจ�านวน  7 – 8 แสนคน
อยูใ่นภาวะเสีย่งตกงาน และหากไทยต้องเปลีย่นจากประเทศผู้ผลิตเพือ่ใช้
ในประเทศและส่งออกกลายมาเป็นประเทศที่ต้องน�าเข้ารถยนต์ส่วนใหญ่ 
ดุลการค้าไทยในทศวรรษหน้ามีความเสี่ยงกลายเป็นขาดดุลได้ 

จากงานศึกษาฉบับนี้ KKP Research ประเมินว่ามี 3 บทเรียนที่ภาครัฐ
ควรน�าไปปรับใช้ในการท�านโยบาย คือ 1) การพึ่งพาการลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศ (FDI) จะไม่ใช่ค�าตอบอีกต่อไปส�าหรับอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เพราะการผลิตในอนาคตไม่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานท�าให้การมาตั้ง
โรงงานจะสร้างมลูค่าเพ่ิมให้ต่างชาตเิป็นหลัก 2) ห่วงโซ่การผลติทีเ่ปลีย่น
ไปอย่างมากท�าให้ไทยต้องกลบัมาพจิารณากลยทุธ์การเตบิโตระยะยาวว่า
ยงัควรเป็นการผลติรถยนต์ไฟฟ้าหรอืไม่ 3) การพฒันาเทคโนโลยข้ัีนสูง
เป็นหนึ่งในทางออกที่จ�าเป็นมากที่สุด เพราะมูลค่าเพิ่มของรถยนต์ EV 
ในอนาคตจะเป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอิเลกทรอนิกส์อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาในระยะยาวจะเกิดขึ้นได้ยังต้องอาศัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การส่งเสริมการลงทุน และการวิจัยและพัฒนา ก�ากับให้เกิดการแข่งขัน
เสรี และการลดการคอรัปชั่นอย่างเป็นระบบ แต่น่าเสียดายที่เรื่องเหล่านี้
ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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บลจ.วรรณ	แนะลงทุนตราสารหนี้	
Investment	grade	ผสม	High	Yield	Bond	

สู้เงินเฟ้อ	ผ่าน	กองทุนเปิด	วรรณ	ตราสารหนี้ไทย	2Y

บลจ.วรรณ แนะกระจายการลงทุน 
ปรับพอร์ตกองทุนรวมตราสารหนี้ 
Investment grade ผสม High Yield 
Bond สู้เงินเฟ้อปีนี้ที่เร่งตัวข้ึน จาก
ปัจจัยบวกการเปิดประเทศและความ
ขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยัง
ไม่ได้ข้อสรุป เน้นกลุ่มฐานลูกค้าเงิน
ฝากและผู้ลงทุนที่ยังสนใจลงทุนใน
ตราสารหนี้ โดยเปิดเสนอขาย กองทุน
เปิด วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y ห้าม
ขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-TFIN2Y-
AI) ซึง่จะเปิดเสนอขายระหว่างวันที ่25 
เมษายน – 5 พฤษภาคม 2565 อายุ
โครงการ 2 ปี คาดการณ์ผลตอบแทน
รวม 6.80% ต่อ 2 ปี

นายพจน์	หะริณสุต	ประธาน
เจ ้าหน ้าที่บริหาร	บริษัท
หลักทรัพย ์จัดการกองทุน	
วรรณ	จ�ากดั	(บลจ.วรรณ)	เปิด
เผยว่า ในปีนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกปรับ
ตัวเพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การผ่อนคลายมาตรการ Lockdown 

เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง 
ท�าให้ความต้องการสินค้าต่างๆ ของ
ผู ้บริ โภคเพิ่มสูงขึ้น ขณะท่ีผู ้ผลิต
สินค้าไม่สามารถจะผลิตทันตามความ
ต้องการ เกิดปัญหาคอขวดในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply-chain disruption) 
ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี ้
สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ยัง
เป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีส่งผลให้ราคาน�า้มัน
และพลังงานปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ
สูงสุดในรอบ 14 ปี เพิ่มแรงกดดันต่อ
อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเป็น
อย่างมาก จนท�าให้ธนาคารกลางของ
ประเทศหลักหลายรายต้องปรับขึ้น
อตัราดอกเบีย้เพ่ือสกัดกัน้เงนิเฟ้อ เช่น 
ธนาคารกลางสหรฐั (Fed) และ องักฤษ 
(BOE)  เป็นต้น ขณะที่ประเทศไทยนั้น
อตัราเงนิเฟ้อเร่งตัวสูงขึน้มากด้วยเช่น
กัน

จากปัจจัยด้านเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น 
ประกอบกับความขัดแย้งระหว่าง
ยูเครนและรัสเซียที่ยังยืดเยื้อส่งผล
ให้สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ ้น มีความ
ผันผวนสูง ซึ่งบลจ.วรรณ มองเป็น
โอกาสในการสะสมหุ้นเติบโตและพื้น
ฐานดีในช่วงที่ตลาดปรับตัวย่อลง แต่
ในแง่ของการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดี 
บริษัทยังคงแนะน�าให้จัดสรรสินทรัพย์
การลงทุนในพอร์ตให้มีความหลาก
หลาย ดังนั้น การลงทุนสินทรัพย์

ตราสารหนี ้ยงัคงเป็นอกีส่วนท่ีกระจาย
การลงทุนของพอร์ต ทั้งนี้ การลงทุน
ในกองทุนตราสารหนี้ Investment 
Grade อาจจะยังให้ผลตอบแทนที่ไม่
สูงมากนัก จึงควรมีการปรับพอร์ต
การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ให้
มีตราสารหนี้ประเภท High Yield 
Bond เพื่อรับผลตอบแทนที่ดีเพิ่ม
ขึ้น ดังนั้น บริษัทฯแนะน�า กองทุนเปิด 
วรรณ ตราสารหนี้ไทย 2Y ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-TFIN2Y-AI) 
ลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท ซึ่งจะเปิด
เสนอขายระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 
5 พฤษภาคม 2565 ซื้อได้ครั้งเดียว
เฉพาะช่วง IPO เท่านั้น ซื้อเพ่ิม/ขาย
คืนระหว่างอายุโครงการไม่ได้ คาด
ผลตอบแทนรวมหลังหักค่าใช้จ่าย
ที่ 6.80% (3.40% ต่อปี) จากอายุ
โครงการ 2 ปี โดยกองทุนจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายใน
ประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า
สนิทรพัย์การลงทนุ ซึง่จดัสัดส่วนการ
ลงทุนทั้งในตราสารหนี้ในประเทศที่มี
อันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุน
ได้ (Investment grade) และตราสาร
หนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่
สามารถลงทุนได้ (Non–Investment 
grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการ
จัดอันดับ (unrated)
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บลจ.วรรณ	แนะลงทุนตราสารหนี้	
Investment	grade	ผสม	High	Yield	Bond	

สู้เงินเฟ้อ	ผ่าน	กองทุนเปิด	วรรณ	ตราสารหนี้ไทย	2Y

"การลงทุนในตราสารหนี้  Non–
Investment grade หรือ unrated 
bond  (Hight Yield Bond)  นับว่ามี
ความเสีย่ง  ส่วนหน่ึงเพราะเป็นตราสาร
หนี้ที่ไม่ได้รับการรับการจัดอันดับ
เครดิตความน่าเชื่อถือจากสถาบัน
การเงิน อาจจะด้วยปัจจัยที่ต่างกัน แต่
การเลอืกลงทนุในกองทนุรวมตราสาร
หนี้ที่มีพอร์ตผสมระหว่างตราสารหนี้
ระดบัทีล่งทนุได้ (Investment grade) 
และ เป็นตราสารหนี้ที่มีอันดับต�่ากว่า 
Investment grade (ต�่ากว่า BBB-)  
รวมถึงตราสารหนี้ของบริษัทที่ไม่ได้
จดัท�าอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Unrated 
Bonds) ถือเป็นการลดความเสีย่งระดบั
หนึง่ หากเทยีบกบัการลงทนุในตราสาร
หนี้ Hight Yield Bond โดยตรง รวม
ทั้งเป็นตราสารหนี้ที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วว่าแม้ไม่มีการจัดอันดับ
แต่มคีวามน่าเชือ่ถือและสามารถลงทนุ
ได้" นายพจน์กล่าว

อย ่างไรก็ดี  จากการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายการเงนิล่าสดุ ระบวุ่า
อัตราเงนิเฟ้อซึง่เกดิจากราคาพลงังาน
ที่สูงขึ้นไม่ใช่สิ่งที่จะท�าให้มีการตัดสิน
ใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าจะเห็น
เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างชัดเจน ดังนั้น
ในส่วนของการลงทุนในตราสารหนี้
ของไทยจึงไม่น่ากังวลการขาดทุนใน
ระยะสั้นเหมือนกับในต่างประเทศ  กอง

ทุนฯ ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ย
ตราสารหนี้ที่ประมาณ 2 ปี ซึ่งถือว่า
ไม่นานจนเกินไป ช่วยลดความผันผวน
ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างทางก่อนที่
ตราสารจะครบก�าหนดอายุสัญญาได้ 
ขณะทีอ่ายเุฉลีย่ของหุน้กู ้Investment 
grade ของไทย ปัจจุบันอยู่ที่ราว 3 ปี
ขึ้นไปและมีผลตอบแทนต่อปีใกล้เคียง
กันกับกองทุนของบริษัทแล้วแต่ความ
เสี่ยง

ปัจจุบัน การลงทุนใน High Yield 
Bond ประเภท Unrated ของไทยมี
อตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋ (Coupon Rate) 
อยู่ที่ประมาณ 6.25% - 7.50% โดย
มีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้อยู ่ 1-3 
ปี (ข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสาร
หนี้ไทย ณ 28 ก.พ. 2565)  ถึงแม้ว่า 
High Yield Bond จะมีความเส่ียงท่ี
สูงกว่า Investment Grade Bond 
แต่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในอดีตของ 
High yield bond ค่อนข้างโดดเด่น
อย่างมาก โดยจากข้อมูลสถิติในอดีต
ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ผลตอบแทน
เฉล่ียต่อปีของ Bloomberg Global 
High Yield Total Return Index 
อยู ่ที่ประมาณ 4.92% ซ่ึงมากกว่า
การลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูง
ใน Bloomberg Global Aggregate 
Corporate Total Return Index ซึ่ง
มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2.63% 

ดังนั้น บริษัทมองว่าการลงทุนบน 
High Yield Bond มีความน่าสนใจ
และสามารถน�ามาเพิ่มโอกาสรับผล
ตอบแทนจากการลงทุนบนตราสารหนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับ ตัวอย่างการลงทุนในพอร์ต
ของกองทุน ONE-TFIN2Y-AI โดย
ตราสารหนี้ท่ีอยู่ระดับ Investment 
grade ได้แก่ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ไพร์ม โรด เพา
เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ค 
คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) บริษัท 
เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากดั (มหาชน) โดยมสีดัส่วนการลงทนุ
กว่า 50% ขณะที่ตัวอย่างตราสารหนี้
ในระดับต�่ากว่า Investment grade 
และ Non-rated ได้แก่ บริษัท ไมโคร
ลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) บริษัท เมเจอร์ 
ดี เวลลอปเม ้นท ์ จ�ากัด (มหาชน)  
บริษัท ชโย กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) ทัง้นี ้กองทนุ ONE-TFIN2Y-
AI เหมาะส�าหรับผู ้ลงทุนผู ้ลงทุนที่
สามารถลงทุนได้ตลอดอายุกองทุน 
ระยะเวลาประมาณ 2 ปี และคาดหวงัผล
ตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสาร
หนี้ทั่วไป

16 www.HoonInside.com 26  April  2022



อินไซด์	Business
ไทยพาณิชย์	คว้า	2	สุดยอดรางวัล	ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอี

ยอดเยี่ยม	และ	ธนาคารเพื่อลูกค้าบุคคลยอดเยี่ยม	

จาก	เวที	The	Global	Economics	Awards

เมืองไทยประกันชีวิต	
มอบเครื่องเป่าลมสร้างแนวกันไฟป่า

แก่ส�านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	10	(อุดรธานี)

ศุภาลัย	ส่งต่อน�้าใจ	สู้ภัยการแพร่ระบาด
โควิด-19	มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
แก่ชาวเทศบาลต�าบลเชิงเนิน	จ.ระยอง

PLANET	จับมือ	AKR	
เป็นพันธมิตรท�าธุรกิจ	EV	Charger	ร่วมกัน
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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