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อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด 
ก�าหนดขึ้น XD วันที่ 5 พ.ค.

รับทรัพย์ 25 พ.ค.นี้

ผถห.SSP

ผูถื้อหุน้	SSP	ไฟเขยีวปันผลเป็นหุน้ในอตัรา	
10	หุ้นสามัญเดิมต่อ	 1	 หุ้นปันผล	 และจ่าย
ปันผลเป็นเงินสดในอัตรา	 0.0111111114	
บาท/หุ้น	 ก�าหนดข้ึนเคร่ืองหมาย	 XD	 วัน
ที่	5	พ.ค.	ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	25	
พ.ค.นี	้บิก๊บอส	"วรตุม์	ธรรมาวรานุคุปต์"ส่ง
ซิกแนวโน้มผลงานปี	 65	 สร้างสถิติสูงสุด
ใหม่ต่อเนื่อง	บิ๊กดีลร่วมลงทุน	โรงไฟฟ้าทั้ง
ในและต่างประเทศเพียบ	หวังผลักดันก�าลัง
การผลิตเพิ่มเป็น	400	เมกะวัตต์	ภายใน
ปี	67	ตามแผน	

นายวรุตม์	ธรรมาวรานุคุปต์	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 เสริมสร้าง	
พาวเวอร์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	
(SSP)	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี	2565	ในวันที่	26	เมษายน	2565	
ที่ผ่านมามีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นใน
อัตรา	10	หุ้นสามัญเดิมต่อ	1	หุ้นปันผล	และ
จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัรา	0.0111111114	
บาท/หุ้น	ขึ้นเครื่องหมาย	XD	วันที่	5	พ.ค.	
2565	ก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี	25	พ.ค.
2565	

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปี	 2565	
บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่ต�่ากว่า	
20%	 และอยู่ระหว่างเจรจาดีล	M&A	ร่วม
กับพันธมิตรในหลายโครงการ	 ทั้งในและ
ต่างประเทศ	โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจน
เร็วๆนี้		

"มั่นใจว่าจากแผนการขยายการลงทุนโรง
ไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศ	จะช่วยสนบัสนนุ
ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง	 สร้างสถิติ
สงูสดุใหม่ต่อเนือ่ง	ตามก�าลงัการผลติไฟฟ้า
ท่ีเพิม่ข้ึน	โดยปัจจบุนัมกี�าลงัการผลติไฟฟ้า
ที่เปิดด�าเนินงานแล้ว	241.5	เมกะวัตต์	และ
วางเป้าหมายเพ่ิมเป็น	400	เมกะวัตต์ภายใน
ปี	2567"	

ส�าหรับความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทติย์	LEO	2	ในประเทศญีปุ่น่	
ก�าลังการผลิต	22	เมกะวัตต์	เตรียมจ่ายไฟ
เข้าระบบเชิงพาณิชย์	(COD)	ไตรมาส	2	ปี	
2567		

ส่วนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลมเฟส	2	ในประเทศเวียดนาม	ขนาดก�าลัง
การผลิต	48	เมกะวัตต์	อยู่ระหว่างขั้นตอน
ท�าการศกึษาและรอความชดัเจนจากภาครฐั
ของเวียดนาม	

โดยล ่าสุดบริษัทฯได ้ เข ้ าซื้อหุ ้น 	 "วิน
ชัย"ทั้งหมด	25%	จาก	Qian	Xing	 Long	

มูลค่า	 752	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานลมขนาดก�าลังการผลิต	 45	 เมกะ
วัตต์	ในจังหวัดมุกดาหาร	มีสัญญา	Adder	
3.5	 บาทต่อหน่วย	 (กิโลวัตต์ช่ัวโมง)	 เป็น
ระยะเวลา	 10	 ปี	 ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ซึ่งมีการจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบในเชงิพาณชิย์	(COD)	ตัง้แต่
วันที่	1	เม.ย.2562	และเตรียมรับรู้ก�าไรเข้า
มาทันทีในไตรมาส	1/65	

อนึ่ง	 ผลการด�าเนินงานในปี	 2564	 กลุ่ม
บรษิทัมกีารเตบิโตต่อเนือ่งเม่ือเทยีบกบังวด
เดียวกันของปีก่อน	 สามารถสร้างรายได้
และก�าไรสงูสุดนบัตัง้แต่ก่อตัง้กิจการ	โดยมี
รายได้รวม	2,698	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	39.4%	
เทียบงวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม	
1,935	ล้านบาท	และมีก�าไรสุทธิ	859	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	16.7%	เทียบงวดเดียวกันของ
ปีก่อนมกี�าไรสทุธ	ิ736	ล้านบาท	ขณะท่ีก�าไร
ก่อนหักดอกเบี้ย	 ภาษี	 และค่าเสื่อมราคา	
(EBITDA)	 อยู่ที่	 2,023	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	
32.6%	เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน	
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คาดได้โปรเจ็คใหม่ต่อเนื่อง 
มั่นใจปีนี้โต 25%

PACO

ผู้ถือหุ้น	“PACO”	เตรียมรับโชคหลายต่อ	ทั้งรับ
ปันผล	2	รอบ	รวมกว่า	78%	ของก�าไรสุทธิทั้งปี	
แถมเงินบาทอ่อน	บริษัทฯ	รับประโยชน์โดยตรง	
และประกาศขึ้นราคาสินค้า	1	พฤษภาคมนี้	 เพื่อ
รกัษามาร์จิน้	ในขณะทีต่ลาด	EV	ยงัร้อนแรง	เพิม่
โอกาสรับงาน	OEM	โปรเจ็คใหม่ๆ	จากค่ายรถที่
เตรียมขึ้นไลน์ประกอบในประเทศ

นายสมชาย	เลิศขจรกิตติ	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บมจ.เพรสซิเด้นท	์
ออโตโมบลิ	อนิดสัทรส์ี	PACO	เปิดเผยว่า	
ปัจจุบนั	PACO	มรีายได้จากการส่งออกมากกว่า	
50%	ของรายได้รวม	ท�าให้ได้รับประโยชน์จาก
การที่เงินบาทอ่อนค่าลง	 ขณะเดียวกัน	 PACO	
เตรียมข้ึนราคาสินค้าในวันที่	 1	 พฤษภาคมน้ี	
เพื่อสะท้อนต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับขึ้นตามราคา
โภคภัณฑ์	และเพือ่รกัษาอตัราก�าไรขัน้ต้น	ซึง่ลกู
ค้าบริษัทฯ	สามารถข้ึนราคาสินค้าที่จ�าหน่ายให้
ลูกค้าปลายทางได้เช่นกัน	ในขณะเดียวกันตลาด
ส่งออกของบรษิทัฯ	ยงัเตบิโตได้ด	ีเพราะไม่ได้รบั
ผลกระทบจากสงครามรสัเซยี-ยูเครนแต่อย่างใด

นอกจากนี้	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 ก�าลังเข้าสู่
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า	อย่างรวดเร็ว	มีผู้ผลิต
รถยนต์จ�านวนมาก	ก�าลงัเตรียมการผลิตรถ	EV	
รวมถึงมีค่ายรถใหม่หลายแห่งประกาศจะเข้ามา
ลงทุนประกอบรถ	EV	ในประเทศไทยแทนการน�า
เข้า	เพ่ือรบัสทิธิประโยชน์จาก	BOI	ท�าให้	PACO	มี
โอกาสทีจ่ะได้รบังานโครงการ	OEM	เพิม่มากขึน้	
เนื่องจาก	PACO	 เป็นผู้รับจ้างผลิตชิ้นส่วนแอร์
รถยนต์	(OEM	Manufacturer)	ทีม่คีวามพร้อม
ด้านเทคโนโลย	ีและมปีระสบการณ์ในการผลิตช้ิน

ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า	คอื	Battery	cooler	และชิน้
ส่วนแอร์รถยนต์ส�าหรบัรถไฟฟ้า	(EV)	แบบ	BEV	
(Battery	 EV)	 และ	 PHEV	 (Plug-in	Hybrid)	
ในรูปแบบอะไหล่ทดแทน	(REM)	เพื่อจ�าหน่ายใน
ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ”

PACO	ได้เซ็นต์สัญญากบัลูกค้าใหญ่รายแรกคือ	
ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่มุ่งเน้นรถยนต์ไฟฟ้า	
EV	 และ	 Plug-in	 Hybrid	 (PHEV)	 ซึ่งเป็นเท
รนด์ใหม่ของโลกที่ก�าลังได้รับความนิยมมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง	 PACO	 ได้รับออเดอร์มูลค่า
ถงึ	1,200	ล้านบาท	ท�าให้มรีายได้ทีม่ัน่คงรองรบั
กว่า	 5	 ปี	 ส�าหรับธุรกิจ	 OEM	 และรองรับราย
ได้	 10	ปีส�าหรับธุรกิจรับจ้างผลิตอะไหล่	 (OES)	
โดย	PACO	มีไลน์การผลิต	อุปกรณ์เครื่องจักร
มาตรฐานสากล	พร้อมผลิตสินค้าให้ลูกค้าได้
ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม	 อีกท้ังมีคู่แข่งน้อย
รายในธุรกจิ	จึงเชือ่มัน่ว่า	PACO	มโีอกาสรบังาน
รบัจ้างผลิต	OEM	ได้อกีจ�านวนมาก”	นายสมชาย
กล่าวปิดท้าย

ส�าหรับตลาด	REM	หรือ	Aftermarket	ซึ่งเป็น
ตลาดหลักนั้น	PACO	เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ทดแทนของไทยรายแรกที่	 ได้ผลิต	 แบตเตอรี่
คูลเลอร์	ส�าหรับ	Tesla	ซึ่งเป็น	แบรนด์รถยนต์
ไฟฟ้าอนัดบั	1	ของโลก	ส�าหรับรุน่	Tesla	Model	
X	 และ	 Tesla	 3	 ตลอดจน	 รถยนต์	 Plug-in	
Hybrid	แบรนด์	BMW	Series	3	และ	Series	5	
รุ่นปัจจุบัน	(G20	และ	G30)	ซึ่งได้รับความนิยม
สูงทั่วโลก	 โดย	PACO	 เริ่มเปิดตลาดแบตเตอรี่
คูลเลอร์	ทั้งตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ”

อนึ่งท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	 ได้อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลอัตรา	 0.05	 บาทต่อหุ้น	 โดยจะ
ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์รับเงินปันผล	
ในวันที่	6	พฤษภาคม	2565	หลังจากที่	PACO	
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลอัตรา	 0.03	 บาท
ต่อหุ้นในช่วงปลายปีก่อน	ท�าให้รวมทั้งปี	PACO	
จ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	คิดเป็น	
78.2%	ของก�าไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังหักเงิน
ส�ารองตามกฎหมาย	 ซึ่ง	 PACO	มีผลประกอบ
การประจ�าปี	2564	ที่เติบโตขึ้นอย่างชัดเจน	ซึ่ง
บริษัทฯ	มีรายได้รวม	696.5	ล้านบาทเติบโตขึ้น
และมีก�าไรสุทธิ	 เพิ่มขึ้นถึง	40%	เป็น	108	ล้าน
บาท	ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่กลับ
มาขยายตวัอกีครัง้	และการฟ้ืนตวัตามเศรษฐกจิ
โลกที่ฟื้นตัวเร็ว

ในปี	2565	นี้	PACO	คาดว่ารายได้รวมจะเติบโต
ต่อเนื่องประมาณ	 20-25%	 โดยมาจากการ
เติบโตของธุรกิจหลัก	 REM	 ที่ขยายทั้งตลาด
ต่างประเทศทีม่แีนวโน้มเตบิโตต่อเนือ่งเนือ่งจาก
เศรษฐกจิโลกฟ้ืนตวั	กอรปกับตลาดรถยนต์ไทย
และตลาดส่งออกหลักของบริษัทฯ	คือประเทศ
ในกลุ่มตะวันออกกลาง	 มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจาก
ราคาน�า้มนัในตลาดโลกท่ีเพิม่สูงข้ึนต่อเนือ่ง	และ
จากตลาดในประเทศทีจ่�านวนสาขา	PACO	Auto	
Hub	 จะเพิ่มขึ้นเป็น	 300	 สาขา	 ขณะเดียวกัน	
บริษัทจะรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่	 OEM	 เป็นปี
แรกหลังจากเพิ่งได้รับงานเมื่อปลายปีที่ผ่านมา	
และจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะในปีหน้า
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เผยปัจจัยบวกหลายเด้งปี 65 
ค่าเงินบาทอ่อน ปริมาณอ้อย

พุ่ง 44% ราคาขายเพิ่ม

กลุ่ม	KTIS

กลุ่ม	KTIS	เปิดข้อมูลหีบอ้อยของ	3	โรงงาน	ได้อ้อยเข้าหีบ	
6.2	ล้านตนั	สงูกว่าปีก่อนถงึ	44.2%	ซึง่เกนิกว่าท่ีคาดการณ์
ไว้	และได้น�้าตาลรวม	6.3	ล้านกระสอบ	สูงกว่าปีก่อน	34%	
ประกอบกับราคาขายน�้าตาลและผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ที่สูงกว่าปี
ก่อน	อีกทั้งค่าเงินบาทอ่อนส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ส่งออก	จะ
ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานปี	 2565	ดีกว่าปี	 2564	อย่างมี
นัยส�าคัญ

นายณัฎฐปัญญ์	 ศิริวิริยะกุล	 รองประธานเจ ้า
หน้าที่บริหาร	 กลุ่มบริษัท	 เกษตรไทย	 อินเตอร์
เนชัน่แนล	ชกูาร์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื
กลุม่	KTIS	ผูน้�าในอุตสาหกรรมน�า้ตาลและอตุสาหกรรมต่อ
เน่ืองครบวงจร	 เปิดเผยว่า	 จากการรวบรวมข้อมูลผลผลิต
อ้อยของกลุ่ม	KTIS	ส�าหรับฤดูการผลิตปี	2564/65	ณ	วัน
ที่	18	เมษายน	2565	พบว่า	ผลผลิตอ้อยของทั้ง	3	โรงงาน	
คือ	 โรงงานน�้าตาล	 KTIS	 โรงงานน�้าตาล	 KTIS	 สาขา	 3	
จ.นครสวรรค์	และโรงงานน�า้ตาลไทยเอกลกัษณ์	จ.อตุรดติถ์	
มีอ้อยเข้าหบีแล้ว	รวม	6.2	ล้านตนั	ซึง่สงูกว่าปีก่อนประมาณ	
44.2%	 และผลิตน�้าตาลได้แล้ว	 6.3	 ล้านกระสอบ	สูงกว่าปี
ก่อน	34.0%

“อกีปัจจยัหนึง่ทีส่่งผลดกัีบผลการด�าเนนิงานของกลุ่ม	KTIS	
คือ	ค่าเงินบาทที่อ่อนลงมาก	จะส่งผลดีกับสินค้าส่งออก	ทั้ง
น�้าตาลทราย	 เยื่อกระดาษชานอ้อย	 และบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่ง

แวดล้อมจากเยื่อชานอ้อย	 เพราะสินค้าเหล่าน้ีมีสัดส่วนการ
ส่งออกมากกว่าที่ขายในประเทศ”

นายณฎัฐปัญญ์	กล่าวด้วยว่า	ฤดหูบีปีก่อน	กลุ่ม	KTIS	มอ้ีอย
เข้าหีบเพียง	 4.3	 ล้านตัน	 เท่ากับว่าปีน้ีปริมาณอ้อยเพ่ิมขึ้น
ถึง	1.9	ล้านตัน	ถือว่าเกินกว่าที่คาดหมายไว้	เพราะเดิมคาด
ว่าจะได้อ้อยเพิม่แค่	20-25%	การทีไ่ด้อ้อยเพิม่อย่างมาก	นัน่
หมายความว่า	วัตถุดิบที่จะส่งเข้าสู่โรงงานต่างๆ	ทั้งโมลาสที่
เข้าสูโ่รงงานผลิตเอทานอล	ชานอ้อยส�าหรบัผลติเยือ่กระดาษ
ชานอ้อยและผลิตภัณฑ์ต่อเน่ือง	รวมถึงโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิชีว
มวลกจ็ะมมีากขึน้ด้วย	อกีทัง้ราคาขายของแต่ละผลติภณัฑ์ใน
ปีนีก้สู็งกว่าปีก่อน	จงึส่งผลให้ยอดขายในทกุสายผลิตภัณฑ์ใน
ปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนอย่างมีนัยส�าคัญ”	นายณัฎฐปัญญ์กล่าว

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	กลุ่ม	KTIS	กล่าวย�า้ว่า	โครงการ
ผลติบรรจภัุณฑ์เพือ่สิง่แวดล้อมจากเยือ่ชานอ้อย	ซึง่มกี�าลงั
การผลิต	50	ตันต่อวัน	หรือประมาณ	3	ล้านชิ้นต่อวัน	ซึ่ง
จะผลิตสินค้าออกสู่ตลาดและเริ่มรับรู้รายได้ประมาณเดือน
มิถุนายน	 2565	 นี้ก็จะได้รับผลดีจากปริมาณอ้อยที่เพิ่ม
ข้ึนด้วย	 จะสามารถเดินเครื่องผลิตได้เต็มที่เพราะมีวัตถุดิบ
ปริมาณมากเพียงพอ
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ออเดอร์ ATK พุ่ง เร่งวางจ�าหน่าย 
1 ล้านชุด ร้าน Watson ทั่วประเทศ

WINMED

WINMED	รบัอานสิงส์	ความต้องการใช้
ชดุตรวจ	ATK	พุ่งหลงัสงกรานต์	ขยาย
ฐานลกูค้ารายย่อย	เร่งส่ง	ATK	แบรนด์	
JOYSBIO	 วางจ�าหน่ายร้าน	Watson	
ทั่วประเทศ	ลุยออเดอร์แรกกว่า	1	ล้าน
ชุด	หนุนรายได้ปีนี้แตะ	800	ล้านบาท

นายนันทิยะ	 ดารกานนท์	 ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	 บริษัท	 วินเนอร์
ย่ี	 เมดิคอล	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	
WINMED	ผูน้�าเข้า	และจ�าหน่ายเครือ่ง	
และชุดอุปกรณ์	 ส�าหรับการเก็บ	 การ
ตรวจวิเคราะห์	 วินิจฉัย	 และการบ�าบัด
รักษาทางการแพทย์	 เปิดเผยว่า	 หลัง
ช่วงวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลสงกรานต์	
คาดว่ายอดขายชุดตรวจคัดกรองโค
วดิ-19	ด้วยตวัเอง	หรอื	ATK	มแีนวโน้ม
เติบโตอย่างมาก	 เนื่องจากประชาชนให้
ความส�าคญัการตรวจคดักรอง	ลดการ
แพร่เชื้อ

ทั้งนี้	 บริษัทได้รับค�าสั่งซื้อ	 ชุดตรวจ
คัดกรองโควิด-19	 แบบเร่งด่วน	 ด้วย
ตนเอง	 (ATK)	 แบรนด์	 JOYSBIO	
ส�าหรับตรวจคัดกรอง	ด้วยวิธีการเก็บ
ตัวอย่างจากทางโพรงจมูกส่วนปลาย	
และ	แบบน�้าลาย	เข้ามาเพิ่มเติมจ�านวน
กว่า	1	ล้านชุด	เพื่อวางจ�าหน่ายในร้าน	
Watson	 ซึ่งถือเป็นร้านเพื่อสุขภาพ
และความงาม	ที่มีสาขากว่า	590	สาขา	
ทั่วประเทศ	โดยมุ่งเน้นขยายกลุ่มลูกค้า
รายย่อย	ซึ่งบริษัทจะเร่งทยอยจัดส่งให้
เสร็จส้ินภายในเดือน	 เม.ย.นี้	 และคาด
ว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส	
2/65

ขณะเดียวกัน	 บริษัทมียอดค�าสั่งซื้อ	
ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19	 แบบเร่ง
ด่วน	 (ATK)	 แบรนด์	 JOYSBIO	 และ	
LITUO	จากกลุ่มลูกค้า	 สถานพยาบาล	
คลนิกิ	ผูป้ระกอบการ	บรษิทัเอกชน	และ	
ประชาชนทั่วไป	 ผ่านร้านขายยา	 ช่อง
ทางออนไลน์	เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากน้ี	 บริษัทเดินหน้าสร้างยอด
ขายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองโค
วิด-19	แบบเร่งด่วนด้วยตนเอง	(ATK)	
ด้วยกลยุทธ์การท�าการตลาด	 แนะน�า
สินค้าต่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย	 ผ่านสื่อ
ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย	 ให้เป็นที่รู้จัก

ในวงกว้าง	 พร้อมเตรียมขยายช่อง
ทางการจ�าหน่ายผ่านร้านสะดวกซือ้	และ	
Modern	Trade	เพิม่เติม	เพ่ือให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ

“เนือ่งจากช่วงวนัหยดุต่อเน่ืองเทศกาล
สงกรานต์	 ประชาชนส่วนใหญ่	 ได้เดิน
ทางกลับภูมิล�าเนาจังหวัดต่างๆ	 เกิด
การพบปะสังสรรค์	ร่วมท�ากิจกรรมวัน
สงกรานต์	 รวมถึงท่องเท่ียวตามสถาน
ที่ท่องเที่ยว	ที่มีการรวมกลุ่มคนจ�านวน
มาก	 การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-
19	 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ	 มี
มาตรฐาน	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก
เพือ่ช่วยลดการแพร่กระจายของเชือ้	ใน
ครอบครวั	ทีท่�างาน	โรงเรยีน	และชมุชน	
คาดว่าจะมีกระแสตอบรับที่ดีและเป็น
ปัจจัยสนบัสนุนให้การเตบิโตของรายได้
รวมในปีนี้	 เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	
ประมาณ	800	ล้านบาท	“	
นายนันทิยะ	กล่าว
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คาดรายได้-ปริมาณการจราจร
โตตามศก.ที่ฟื้นตัว-ประกาศเดินหน้า

ลุยประมูลงานใหม่ 4-5 โครงการ

DMT	ปีนี้

ผูถื้อหุน้	บมจ.ทางยกระดับดอนเมอืง	(DMT)	
อนุมัติเป็นเอกฉันท์จ่ายเงินปันผลอัตรา	
0.32	บาทต่อหุ้น	 ก�าหนดจ่าย	 26	พ.ค.65	
ด้าน	 “ธานินทร์	 พานิชชีวะ”	 กรรมการผู้
จัดการ	 ประเมินปีนี้รายได้และปริมาณการ
จราจรเตบิโตตามสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ร่ิมฟ้ืน
ตัว	พร้อมเดินหน้าลุยประมูลโครงการภาค
รัฐ	4-5	โครงการ	เพ่ือสร้างการเตบิโตอย่าง
ยั่งยืน

นายธานินทร์	พานิชชีวะ	กรรมการ
ผู ้จัดการ	 บริษัท	 ทางยกระดับ
ดอนเมือง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (DMT)	
เปิดเผยว่า	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า
ปี	 2565	 ในวันที่	 26	 เมษายน	 2565	 ได้
มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผล
การด�าเนินงานประจ�าปี	 2564	 ในอัตราหุ้น
ละ	0.32	บาท	หรือเป็นยอดเงินปันผลรวม
จ�านวนทั้งส้ิน	 377,994,496	บาท	คิดเป็น	
93.5%	 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2564	 ซ่ึง
บรษิทัฯได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบั
ผลการด�าเนินงานงวด	 6	 เดือนแรกของ
ปี	 2564	 ในอัตราหุ้นละ	 0.07	 บาท	 ของ
จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับช�าระ
แล้วจ�านวน	 1,181,232,800	หุ้น	 หรือเป็น
ยอดเงินปันผลรวมจ�านวน	 82,686,296	
บาท	ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จะจ่ายเงินปันผลส่วน
ที่เหลืออีกหุ้นละ	0.25	บาท	ส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานประจ�าปี	 2564	 ของจ�านวน

หุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนและรับช�าระแล้ว
จ�านวน	 1,181,232,800	 หุ้นหรือเป็นยอด
เงินปันผลรวมจ�านวน	295,308,200	บาท	
โดยบริษัทฯ	ก�าหนดวันจ่ายเงินปันผลในวัน
ที่	26	พฤษภาคม	2565

นอกจากนี้	 ยังมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไร
เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ	
5	ของก�าไรส�าหรับปี	2564	เป็นจ�านวนเงิน	
20,215,055.45	บาท

ขณะเดียวกันยังมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
กรรมการ	จ�านวน	4	ท่าน	แทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระดงันี	้1.นายเรวตั	ฉ�า่เฉลมิ	
2.นายอานนท์	เหลอืงบริบรูณ์	3.ดร.ศกัด์ิดา	
พรรณไวย	4.พลเอกสืบสันต์	ทรรทรานนท์

ดร.ศกัดิด์า	พรรณไวย	รองกรรมการ
ผู้จัดการสายงานธุรกิจและการเงิน	
DMT	 กล่าวเสริมว่า	 แนวโน้มรายได้และ
ปรมิาณจราจรในปี	2565	มปัีจจยัทีส่่งเสรมิ
ให้ปริมาณจราจรฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตาม
ระดับของมาตรการผ่อนคลายกิจกรรม
ของภาครฐัต่อเนือ่ง	การเร่งกระจายการฉดี
วัคซีน	การเปิดภาคเรียนแบบ	Onsite	และ
แผนการเปิดประเทศทีภ่าครฐัเปิดรบันกัท่อง
เที่ยวเข้าประเทศ	 โดยไม่ต้องกักตัว	 ซึ่งจะ
สนบัสนนุการเดนิทางและปรมิาณจราจรบน
ทางยกระดบัให้เพิม่สงูขึน้	เนือ่งจากลักษณะ

ธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นสาธารณูปโภคพื้น
ฐานประเภททางด่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการเดนิ
ทาง	ดังนั้นจึงคาดว่าธุรกิจในอุตสาหกรรม
นีจ้ะฟ้ืนตวัเรว็กว่าอตุสาหกรรมอืน่ๆ	เพราะ
ทุกภาคส่วนยังจ�าเป็นต้องมีการเดินทาง	
และเมื่อพิจารณารูปแบบการเดินทาง
เปรยีบเทยีบ	รถยนต์ส่วนบคุคล	รถโดยสาร
สาธารณะ	 และรถไฟฟ้า	 จะเห็นว่าการเดิน
ทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถบริหาร
จัดการเรื่อง	Social	Distancing	ได้ดีกว่า	
รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบทาง
ยกระดับดอนเมืองและการขยายตัวของ
ชมุชน	ยงัคงมแีนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ง

ส�าหรับแผนธุรกิจในปีนี้	 บริษัทฯมีความ
พร้อมเข้าร่วมประมลูโครงการทีภ่าครฐัเปิด
ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน	ท้ังในธรุกจิทางด่วน
และทางพิเศษ	(Toll	Road	Business)	อาทิ	
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองส่วน
ต่อขยายทางยกระดบัอตุราภมุิข	ช่วงรงัสติ-
บางปะอิน	(M5),	 โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง	 สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว	
(M82),	โครงการทางพเิศษสายกะทู-้ป่าตอง	
และธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจทางด่วน
และทางพเิศษ	(Non-Toll	Road	Business)	
อาท	ิโครงการพฒันาจดุพกัรถรมิทางหลวง	
(Rest	 Area)	 และ	 โครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะระบบรอง	 (Feeder)	 เชื่อมต่อ
โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
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ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 120 ล้านหุ้น 
ระดมทุน SET - กางแผนอัพก�าลังการผลิต 

ลุยตลาดชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

POLY

บมจ.โพลีเน็ต	 หรือ	 POLY	ยื่นไฟลิ่งขายไอ
พีโอ	 120	 ล้านหุ้น	 เตรียมเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 (SET)	 ใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน	 -	 ขยายโรงงานและลงทุน
เครื่องจักร	-	ช�าระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	
โดยมี	บล.เคจีไอ	เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นางกาญจนา	 เหลารัตนา	 ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 โพลีเน็ต	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	POLY	เปิดเผย
ว่า	บรษิทัฯ	พร้อมเดินหน้าเข้ามาระดมทนุจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(SET)	เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทใน
การเติบโตอย่างยั่งยืน	ในฐานะผู้ผลิตชั้นน�า
ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ	ยาง	พลาสติก	ซิลิ
โคน	 และแม่พิมพ์ส�าหรับภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ	รวมถึง	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	
การขยายธุรกิจ	 และโอกาสการเติบโตใน
อนาคต	 โดยมี	 บริษัทหลักทรัพย์	 เคจีไอ	
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินในครั้งนี้

วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้	 ส�าหรับ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการ	 และใช้ส�าหรับลงทุนในโครงการ
ขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม
เติม	 รวมทั้ง	 ใช้จ่ายคืนหน้ีสินเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับที่

ปรึกษาทางการเงิน	 และ/หรือผู้จัดการการ
จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

ทั้งนี้	 POLY	 เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทยาง	
พลาสติก	 และซิลิโคนขึ้นรูปตามความ
ต้องการของลูกค้า	 โดยกลุ่มลูกค้าหลักขอ
งบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 3	 อุตสาหกรรม	
ได้แก่	 (1)	 อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต	์
(Automotive)	 ซึ่งโดยส่วนใหญ่ใช้ทั้งใน
รถยนต์สันดาปและรถยนต์ไฟฟ้า	 เช่น	 ท่อ
ยางอากาศ	 ยางกันฝุ่น	 ยางกันสั่นสะเทือน	
ยางกนักระแทก	ท่อร้อยสายไฟ	และยางขอบ
กระจก	เป็นต้น	(2)	อตุสาหกรรมการเคร่ือง
มือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	 (Medical)	
เช่น	 ปลอกซิลิโคน	 วาล์วซิลิโคน	 ท่อซิลิ
โคน	สายช่วยหายใจ	ที่สอดจมูกช่วยหายใจ	
ตัวน�าอสุจิ	หน้ากากออกซิเจน	ถ้วยอนามัย	
รวมถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์
ส�าหรับช่วยในการผ่าตัดต่างๆ	 เป็นต้น	
โดยมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ใหม่ๆ	 ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย
และเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นย�าใน
การรักษา	 (3)	 อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค
บริโภค	(Consumer	Products)	เช่น	ถุงซิ
ลโิคนใส่อาหาร	ซลียางบรรจภุณัฑ์	และส่วน
ประกอบเครือ่งใช้ไฟฟ้า	เช่น	ชิน้ส่วนซลิโิคน
กันความร้อน	(Silicone	Cap	Heater)	จุก
ยางระบายไอน�้าหม้อหุงข้าว	เป็นต้น

ทั้งนี้	 POLY	 มีการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ครบวงจร	 (One-Stop	Services)	ตั้งแต่
การออกแบบผลิตแม่พิมพ์	 คิดค้นพัฒนา
สูตรการผลิต	 ตลอดจนการขึ้นรูปช้ินงาน	
โดยมุง่หวงัการตอบโจทย์ลกูค้าได้ครบถ้วน
ทุกความต้องการ	 เพื่อกระจายความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงรายได้จากอุตสาหกรรม
ใดอุตสาหกรรมหนึ่ง	 อีกทั้ง	 มีแนวทาง
การขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอื่น
ที่ก�าลังเติบโตและมีอุปสงค์ต่อสินค้าใน
อุตสาหกรรมนั้นสูง	 จึงท�าให้บริษัทเริ่ม
ขยายธรุกจิมาทางด้านการผลติขึน้รปูสนิค้า
ส�าหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์และสนิค้าอปุโภคบรโิภคทีมุ่ง่
เน้นด้านนวัตกรรม	 โดยมุ่งหวังที่จะขยาย
สัดส่วนรายได้ของทั้งสองอุตสาหกรรม
ดังกล่าวให้ทัดเทียมกับสัดส่วนรายได้ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์	 จากแนวโน้มการ
เตบิโตดงักล่าว	POLY	จงึเข้ามาระดมทนุเพือ่
รองรับโอกาสในครั้งนี้
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ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 120 ล้านหุ้น 
ระดมทุน SET - กางแผนอัพก�าลังการผลิต 

ลุยตลาดชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม

POLY

นางสาวสุวิมล	 ศรีโสภาจิต	 ผู ้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ	บริษัทหลักทรัพย์	
เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)	
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	กล่าวว่า	ขณะ
น้ีได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล	 (ไฟล่ิง)	
ของบริษัท	 โพลีเน็ต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 เพื่อ
ประกอบการยื่นค�าขออนุญาตเสนอขาย
หุ ้นสามัญต่อประชาชนท่ัวไป	 (IPO)	 ต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	เมื่อวันที่	26	
เมษายน	 2565	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 โดย
บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	 (IPO)	
จ�านวน	 120,000,000	 หุ้น	 หรือคิดเป็น	
26.7%	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระ
แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ	ภายหลงัการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	 เพื่อเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (SET)	
ในหมวดธุรกิจ	ยานยนต์	(AUTO)

ป ั จ จุ บั น 	 P O LY 	 มี ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น	
450,000,000	 บาท	 คิดเป ็น	 จ�านวน	
450,000,000	 หุ ้น 	 มูลค ่ า ท่ีตราไว 	้
(พาร์)	 1	 บาท/หุ้น	 เป็นทุนเรียกช�าระแล้ว	
330,000,000	บาท	ส�าหรับโครงสร้างผูถ้อื
หุ้นของ	POLY	ณ	วันที่	30	มีนาคม	2565	
ถือหุ้นโดยครอบครัวเหลารัตนา	มีสัดส่วน
ก่อน	 IPO	 99.4%	 และสัดส่วนหลัง	 IPO	
72.9%

ขณะที่ภาพรวมผลการด�าเนินงานในช่วง	3	
ปีทีผ่่านมา	(ปี	2562	-	2564)	บรษัิทฯ	มรีาย
ได้รวม	581.7	ล้านบาท	523.2	ล้านบาท	และ	
787.1	ล้านบาทตามล�าดบั	โดยบรษัิทฯ	มรีาย
ได้ลดลงในปี	2563	เนื่องจากภาคการผลิต
รถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19	 และได้ปรับกลยุทธ์ในด้านก�าลัง
การผลิตใหม่	 เพื่อขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ ่ม
อุปกรณ์การแพทย์และกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค	 ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีแนวโน้มการเติบโต
สูง	ส่งผลให้ในปี	2564	POLY	มีรายได้จาก
การขายเตบิโตเพิม่ขึน้	263.4	ล้านบาท	หรอื
คิดเป็นการเพิ่มขึ้น	 50.4%	 เมื่อเทียบกับปี	
2563	นอกจากนี้สินค้าในกลุ่มชิ้นส่วนยาน
ยนต์ก็เติบโตขึ้นเช่นกันจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ฟื ้นตัว	 รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนใหม่ให้
แก่ลูกค้า	 โดยสัดส่วนรายได้หลัก	ณ	สิ้นปี	

2564	มาจากกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์	61.5%	
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค	25.2%	 และกลุ่ม
อุปกรณ์ทางการแพทย์	13.2%

และจากการปรับกลยุทธ์เพื่อขยายฐาน
ลกูค้าในอุตสาหกรรมท่ีเป็นโอกาส	ส่งผลต่อ
ความสามารถในการท�าก�าไรที่โดดเด่น	โดย
มีก�าไรสุทธิในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	(ปี	2562	-	
2564)	อยู่ที่	13.1	ล้านบาท	21.8	ล้านบาท	
และ	 120.9	 ล้านบาท	 เนื่องจากยอดขายที่
เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์และอัตราก�าไร
ขั้นต้นที่ปรับตัวดีข้ึน	 รวมท้ัง	 การใช้ก�าลัง
การผลิตโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ส่งผล
ให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและลดต้นทุน
คงที่ต่อหน่วย	(Economy	of	scale)	และ
มสัีดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารต่อ
รายได้จากการขายลดลง	ส�าหรบัอตัราส่วน
ก�าไรขั้นต้นอยู่ที่	17.7%	19.2%	และ	28.3%	
อตัราก�าไรสุทธ	ิ2.3%	4.2%	และ	15.4%	ตาม
ล�าดับ
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คลัง	ปรับลดปีนี้	ศก.ไทย	ขยายตัว	3.5%	ต่อปี	
จากเดือนม.ค.65	คาดขยายตัว	4%	ต่อปี

,คาดเงินเฟ้อทั่วไป	5%	ต่อปี

“เศรษฐกิจไทยปี	 2565	คาดว่าจะขยายตัว
ได้อย่างต่อเน่ืองที่ร้อยละ	 3.5	ต่อปี	 โดยได้
รับปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภายใน
ประเทศและภาคการท่องเที่ยว	 อย่างไรก็ด	ี
สถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างรสัเซยีและ
ยูเครน	ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น
และเศรษฐกิจโลกชะลอลง”

นายพรชัย	ฐีระเวช	ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง	
ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง	
แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทยปี	
2565	ว่า	“เศรษฐกิจไทยปี	2565	คาดว่าจะ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ	 3.5	ต่อ
ปี	 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ	 3.0	 ถึง	 4.0)	
ปรับลดลงจากประมาณการครั้งก่อน	ณ	
เดือนมกราคม	 2565	 ที่ร้อยละ	 4.0	 ต่อป	ี
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่ง
ผลให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าส�าคัญของไทย
ชะลอตัว	 โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสหภาพ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา	 และส่งผลกระทบ
ให้ราคาพลังงานและอัตราเงินเฟ้อปรับตัว
สูงข้ึน	 โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี	
2565	 จะอยู่ที่ร้อยละ	 5.0	 ต่อปี	 (ช่วงคาด
การณ์ที่ร้อยละ	4.5	ถึง	5.5)	ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อน	อย่างไรก็ดี	 เศรษฐกิจไทยยังคง
มีแนวโน้มฟื้นตัวได้จากปี	 2564	ที่ขยายตัว
ร้อยละ	 1.6	ต่อปี	 โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากการใช้จ่ายภายในประเทศที่ขยายตัวต่อ
เนื่อง	 โดยคาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะ
ขยายตวัทีร้่อยละ	4.3	ต่อปี	(ช่วงคาดการณ์
ทีร้่อยละ	3.8	ถงึ	4.8)	และภาคการท่องเทีย่ว
ทีค่าดว่าจะขยายตวัได้เพิม่ขึน้หลงัจากมกีาร
ผ่อนคลายมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศมากขึ้น	 โดยคาดว่าจะมีนักท่อง
เทีย่วต่างประเทศเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วใน

ประเทศไทย	จ�านวน	6.1	ล้านคน	เพิม่ข้ึนมาก
จากปี	2564	ทีม่จี�านวนเพียง	0.4	ล้านคน	ใน
ขณะทีก่ารส่งออกสนิค้าคาดว่าจะขยายตัวได้
ต่อเนื่องที่ร้อยละ	6.0	ต่อปี	(ช่วงคาดการณ์
ที่ร้อยละ	5.5	ถึง	6.5)

นอกจากนี้	 การด�าเนินนโยบายของภาครัฐ
จะมบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุเศรษฐกจิ
ไทยอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2565	ภาครัฐจะ
มกีารใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	
พ.ศ.	2565	วงเงิน	3.1	ล้านล้านบาท	และงบ
ลงทนุของรฐัวสิาหกจิประจ�าปี	2565	วงเงนิ	
3.18	 แสนล้านบาท	 รวมท้ังเงินกู้ตามพระ
ราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	 เพิ่มเติม	พ.ศ.	2564	วงเงิน	5	แสน
ล้านบาท	 ในส่วนที่เหลือที่คาดว่าจะมีการ
เบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะมีส่วนส�าคัญ
ในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทย	และเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบในทกุกลุม่
อย่างตรงจุด	รวมท้ังสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก	 ควบคู่ไปกับการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจต่าง	ๆ	โดยคาดว่าการลงทุน
ภาครัฐจะขยายตัวที่ร้อยละ	4.6	ต่อปี	(ช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ	4.1	ถึง	5.1)	ทั้งนี้	 แรง
สนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ	 จะส่งผลให้
กจิกรรมทางเศรษฐกิจ	และการลงทนุภายใน
ประเทศให้ปรับตัวสูงขึ้น	 โดยการลงทุนภาค
เอกชนคาดว่าจะขยายตวัได้ทีร้่อยละ	4.5	ต่อ
ปี	(ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ	4.0	ถึง	5.0)	ใน
ด้านเสถียรภาพภายในประเทศ	 แม้ว่าอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ร้อยละ	 5.0	 ต่อปี	 แต่การปรับเพ่ิมขึ้นของ
ราคาสินค้าดังกล่าวยังคงเป็นผลจากราคา
ในกลุ่มพลังงานและอาหารสดเป็นส�าคัญ	
ซึ่งรัฐบาลได้มีการด�าเนินมาตรการเพื่อลด

ภาระค่าครองชพีให้แก่ประชาชนและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง	
รวมถึงดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย	 กลุ่ม
แรงงานและกลุม่เกษตรกรทีไ่ด้รบัผลกระทบ
ดังกล่าว

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า	
“ส�าหรบัปัจจยัทีจ่ะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด	 ได้แก่	
1)	 ความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัด
แย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลกระ
ทบต่อราคาพลังงาน	 2)	 ความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	
COVID-19	 ท้ังสายพันธุ์ที่ระบาดในปัจจุบัน
และที่อาจเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต	 3)	 ความ
เสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและ
การเงินโลก	อาทิ	การส่งสัญญาณปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง
ในหลายประเทศจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ	
ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการไหลออกของเงินทุน
เคลือ่นย้ายระหว่างประเทศและส่งผลกระทบ
ต่อค่าเงินบาท	4)	 ปัญหาข้อจ�ากัดในห่วงโซ่
อปุทานการผลติ	(Supply	Disruption)	เช่น	
การขาดแคลนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์	
เป็นต้น	 และ	 5)	 ตลาดแรงงานยังคงฟื้นตัว
ไม่เต็มที่	 จึงเป็นข้อจ�ากัดส�าหรับการจับจ่าย
ใช้สอยของประชาชน	 และความสามารถใน
การช�าระหนี้สินของภาคครัวเรือนที่ยังคงมี
ความเปราะบาง

ทัง้นี	้กระทรวงการคลงัจะได้มกีารติดตามและ
ประเมนิผลกระทบจากปัจจยัต่าง	ๆ 	อย่างใกล้
ชิด	 และพร้อมที่จะด�าเนินมาตรการทางการ
คลังและการเงนิทีเ่หมาะสมเพือ่ให้การฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและทัว่ถงึ
ในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ”
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กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส	6/22	
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	หรือ	BP6/22	(AI)	

เปิดขาย	27เม.ย.	-	6พ.ค.65

BBLAM	เสนอขาย	IPO	‘กองทุนรวม
บัวหลวงธนสารพลัส	6/22	ห้ามขาย
ผู้ลงทุนรายย่อย’	หรือ	BP6/22	 (AI)	
ซึ่งเป็นเทอมฟันด์	อายุ	6	 เดือน	วันที่	
27	เมษายน	–	6	พฤษภาคม	2565	นี้	
ลงทุนขั้นต�่า	500,000	บาท	 เป็นทาง
เลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนใน
ตราสารหนีต่้างประเทศ	เพือ่โอกาสรบั
ผลตอบแทนที่เหมาะสม

รายงานข่าวจาก	 บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม	 บัวหลวง	 จ�ากัด	
หรือ	 BBLAM	 เปิดเผยว่า	 BBLAM	
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	 (IPO)	
กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส	
6/22	ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	 หรือ	
BP6/22	(AI)	ระหว่างวนัท่ี	27	เมษายน	
–	 6	พฤษภาคม	 2565	 นี้	 โดยเสนอ
ขายในราคา	 10	 บาทต่อหน่วย	 และ
ผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต�่า	
500,000	บาท

กองทุนนี้ 	 เป ็นกองทุนที่มีก�าหนด
อายุโครงการ	 (เทอมฟันด์)	 ประมาณ	
6	 เดือน	 จะระดมเงินจากผู ้ลงทุนที่
มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง	 ซึ่ง
เป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทรพัย์สนิทีก่องทนุลงทนุ	และสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้	
เพื่อแสวงหาโอกาสรับผลตอบแทนที่
เหมาะสม	 ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากในประเทศยงัมแีนวโน้มปรับตวัลด
ลงอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับ	 BP6/22	 (AI)	 จะน�าเงินไป
ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ	 โดยเป็นการลงทุนในต่าง
ประเทศ	 เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	
ซึง่จะป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลก
เปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาด
ว่าจะได้รับทั้งหมด	(Fully	Hedge)

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้
เข้าไปลงทุนได้	ประกอบด้วย	ตราสาร
หนี้ภาครัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 สถาบัน
การเงนิ	รวมถงึตราสารหนีภ้าคเอกชน	
และตราสารหนี้อื่นๆ	 ที่เสนอขายใน
ต่างประเทศ	โดยต้องรับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ	ณ	วันที่ลงทุน	อยู่ใน
ระดับที่ลงทุนได้	 หรือ	 Investment	
Grade	 ทั้งยังสามารถลงทุนในเงิน
ฝากต่างประเทศได้	 นอกจากน้ีอาจ
พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	
(ก.ล.ต.)	 ก�าหนดหรือเห็นชอบให ้
กองทนุลงทุนได้	ทัง้ในและต่างประเทศ

ทั้งนี้	BP6/22	(AI)	ไม่มีค่าธรรมเนียม
การขายหรอืรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ	ซึง่
ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้	
เป็นการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ	 1	ครั้ง	
ภายในวันท�าการก่อนวันครบก�าหนด
อายุโครงการ	 โดยบริษัทจัดการจะ
ประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้
ลงทนุทราบ	ภายใน	15	วนันับตัง้แต่วนั

ถดัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนกองทนุ	ขณะที่
การจ่ายเงนิคนืเมือ่ครบอายกุองทนุ	จะ
จ่าย	1	ครั้ง	ภายในวันที่เลิกกองทุนให้
ผูถื้อหน่วยลงทนุทีมี่รายชือ่ในทะเบยีน	
ณ	วนัเลิกกองทนุ	ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทุนได้แจ้งไว้ในใบค�าขอเปิดบัญชี	
(โอนเข้าบัญชี	 /	 เช็ค)	 โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้
ว่า	เมื่อกองเทอมฟันด์ครบอายุ	ให้สับ
เปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี	
(B-TNTV)	 หรือกองทุนเปิดบัวหลวง
ตราสารหนี้ภาครัฐ	(B-TREASURY)

ผู ้ที่สนใจ	 สามารถสอบถามข้อมูล
รายละเอียดกองทุน	 BP6/22	 (AI)	
หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่	
BBLAM	 โทร.	0	2674	6488	กด	8	
หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน	 ได้แก่	
ธนาคารกรุงเทพ	 บมจ.หลักทรัพย์	
บัวหลวง	 และบมจ.หลักทรัพย์	 โนมูระ	
พัฒนสิน
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อินไซด์	Business
TM	ท�าบันทึกข้อตกลงแต่งตั้ง

ที่ปรึกษาด้านสมุนไพร

ASW	ร่วมต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

PTG	ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2565

CPANEL	น�าคณะนักลงทุนเน้นคุณค่า	(VI)	
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต	Precast	จ.ชลบุรี
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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