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	 บริษัทอินโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	ไอวีแอล	ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้น

น�าระดับโลก	ประกาศการเข้าซื้อกิจการบริษัท	

Green	Fiber	International	Inc.	(GFI)	ซึ่งเป็น

บริษัทรีไซเคิลในเมืองฟอนทาน่า	รัฐแคลิฟอร์เนีย	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	มีก�าลังการผลิตเกล็ด

พลาสติกรีไซเคิล	(rPET)	รวม	40,000	ตันต่อปี

	 Green	Fiber	International	Inc.	ผลิต

เกล็ดขวด	PET	รีไซเคิลคุณภาพสูงซึ่งเหมาะ

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร	และจัดจ�าหน่าย

ให้ตลาดบรรจุภัณฑ์ในบริเวณแถบชายฝั่งตะวันตก

ของสหรัฐฯตั้งแต่ปี	2561	โดยการเข้าซื้อกิจการ

นี้ถือเป็นการขยายห่วงโซ่อุปทานเกล็ดพลาสติก

รีไซเคิลของไอวีแอลไปยังชายฝั่งตะวันตก	ท�าให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน

อุตสาหกรรมน�้าดื่มและน�้าอัดลมได้ดียิ่งขึ้น	เพิ่ม

ความเชื่อมั่นว่าขวด	PET	จะได้รับการรีไซเคิลและ

ใช้งานต่อได้มากขึ้น	อันจะมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่แท้จริง

	 ทั้งนี้	การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวสอดคล้อง

กับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืน

ของไอวีแอล	และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุน

ขยายการด�าเนินธุรกิจรีไซเคิลอย่างต่อเนื่องตลอด	

5	ปีข้างหน้า	ด้วยที่ตั้งของโรงงานที่ใกล้แหล่ง

รวบรวมขวด	PET	ที่ผ่านการใช้งานแล้วในเขต

ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ	ท�าให้เพิ่มโอกาสใน

การตอบสนองความต้องการ	rPET	ที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

 ด้านนายยาโชวาดัน โลเฮีย 
กรรมการบริหาร และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล บริษัทอิน
โดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า	“ไอวีแอลรู้สึกตื่นเต้นกับการซื้อกิจการ	

Green	Fiber	International	และยินดีต้อนรับ

พนักงานของ	GFI	ทุกคนเข้าสู่ครอบครัว	อินโด

รามา	เวนเจอร์ส	ที่นี่เรามีบทบาทส�าคัญในกา

รส่งเลริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืนด้าน

สิ่งแวดล้อมทั่วโลก	โดยแสวงหาโอกาสต่างๆ	เพื่อ

สร้างอนาคตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง	เราเชื่อมั่น

ว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการเติบโต

ของธุรกิจรีไซเคิลอย่างยั่งยืนในอนาคตและมี

ศักยภาพที่จะต่อยอดธุรกิจได้อีกมาก”

	 ขณะที่นายโซวิค	รอย	เชาว์ดูรี่	เลขานุการ

บริษัท	บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	IVL	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ขอ

เรียนให้ทราบว่า	ไอวีแอล	โดยบริษัท	Indorama	

Ventures	Holdings	LP	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ทางอ้อม	ได้ลงนามเข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้น	

(Share	Purchase	Agreement)	กับ	บริษัท	

LQ	Inc.	เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562	เพื่อเข้าซื้อ

กิจการในอัตราร้อยละ	100	ของบริษัท	Green	

Fiber	International	Inc.	(“GFI”)	ซึ่งเป็น

บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา	และ

มีโรงงานรีไซเคิลพลาสติกอยู่ในเมืองฟอนทา

น่า	รัฐแคลิฟอร์เนีย	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดย

โรงงานดังกล่าวมีการผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล	

(Recycled	Polyethylene	Terephthalate	(rPET)	

Flake)	เป็นหลัก	โดยมีกาลังการผลิตรวม	40,000	

ตันต่อปี

	 อนึ่ง	การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวในครั้งนี้	

สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ต่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของไอวีแอล	และ

เป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนที่ได้ระบุไว้อย่าง

มีนัยสาคัญสาหรับการด�าเนินธุรกิจรีไซเคิลในอีก	

5	ปีข้างหน้า	และเนื่องด้วยที่ตั้งของโรงงานแห่งนี้

อยู่ใกล้กับแหล่งรวบรวมขวด	PET	ที่น�ากลับมาใช้

ใหม่อยู่เป็นจ�านวนมากในเขตชายฝั่งตะวันตกของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส

ใหม่ๆ	ในการตอบสนองความต้องการ	rPET	ที่เพิ่ม

สูงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่

ยั่งยืนต่อไป

	 ทั้งนี้	มูลค่าของการได้มาซึ่งกิจการดัง

กล่าวข้างต้นนั้น	เป็นไปตามประกาศของคณะ

กรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	โดยรายการมีขนาดต�่ากว่าร้อย

ละ	15	และจากการค�านวณขนาดของรายการ

รวมที่เกิดขึ้นระหว่าง	6	เดือนที่ผ่านมา	ผลรวม

ของขนาดรายการมีมูลค่าไม่เกินร้อยละ	15	จึงไม่

เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ใน

เรื่องการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	ตาม

ที่ก�าหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ

การของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาจ�าหน่ายไป

ซึ่งสินทรัพย์	พ.ศ.	2547	(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่ม

เติม)	โดยการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว	ได้ด�าเนินการ

แล้วเสร็จเมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562

IVL เข้าซื้อกิจการบริษัท Green Fiber International 

ผู้ด�ำเนินธุรกิจรีไซเคิล PET ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ในสหรัฐฯ
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	 ‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	หรือ	DRT’	

คาดผลการด�าเนินงานทั้งปีท�าสถิติสูงสุดใหม่	

หลังเดินกลยุทธ์ปรับ	Product	Mix	มุ่งเพิ่ม

สัดส่วนขายสินค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นดี	เพิ่ม

ประสิทธิภาพบริหารต้นทุน	พร้อมรุกขยาย

ตลาดในทุกมิติ	หนุนผลประกอบการ	9	เดือน

แรกโดดเด่น	ท�าก�าไรสุทธิแล้ว	474.14	ล้านบาท	

ลุ้นรับอานิสงส์จากมาตรการรัฐโครงการ	‘บ้านดี

มีดาวน์’	สนับสนุนเงินดาวน์	5	หมื่นบาท	ตั้งแต่	

27	พ.ย.2562	–	31	มี.ค.2563	แก่ผู้ซื้อที่อยู่

อาศัยที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทางเว็บไซต์	1	แสน

คน	คาดช่วยกระตุ้นดีมานด์วัสดุก่อสร้างจาก

กลุ่มดีเวลอปเปอร์ที่มีแนวโน้มเร่งก่อสร้างเพื่อ

ส่งมอบบ้านในช่วงนี้

 นายสาธิต สุดบรรทัด ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทผลิตภัณฑ์
ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
DRT	ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ

หลังคา	ไม้สังเคราะห์	แผ่นบอร์ด	ยิปซัม	อิฐมวล

เบา	คานทับหลัง	เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูป

และบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า	‘ตรา

เพชร’	เปิดเผยว่า	คาดการณ์ภาพรวมผลการ

ด�าเนินงานในปีนี้	จะท�าสถิติสูงสุดใหม่	หลัง

จากประสบความส�าเร็จในการใช้กลยุทธ์บริหาร	

Product	Mix	ปรับสัดส่วนการขายสินค้าเพื่อ

รักษาอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย	25-

27%	ตามเป้าหมาย	รวมถึงสามารถบริหาร

อัตราการเดินเครื่องจักรเฉลี่ยที่	90-95%	ส่งผล

ดีต่อต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอยู่ในระดับต�่า		

	 ขณะเดียวกัน	ยังประสบความส�าเร็จ

ด้านการสื่อสารการตลาดเพื่อตอกย�้าแบรนด์

สินค้า	‘ตราเพชร’	ภายใต้แนวคิด	‘สวยครบ

เซต	ตราเพชรทั้งหลัง’	ที่สามารถสร้างการรับ

รู้แก่ผู้บริโภคในวงกว้างด้านความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีสินค้าครบครัน

สามารถน�าไปก่อสร้างบ้านได้ทั้งหลัง	รวมถึง

บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค	ท�าให้บริษัทฯ	มีขีดความสามารถการ

แข่งขันที่ดีในตลาดวัสดุก่อสร้าง	

	 “เรามั่นใจว่าผลงานในปีนี้จะโดดเด่นกว่า

ทุกปีที่ผ่านมา	ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพการ

ด�าเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งมากขึ้น	การบริหาร

จัดการด้านประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น	การ

สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคทั้งด้านความ

หลากหลายและคุณภาพสินค้าที่ตอบโจทย์	

ท�าให้ทุกช่องทางการจ�าหน่ายมีอัตราการเติบโต

ที่ดี	ทั้งเอเย่นต์	ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัย

ใหม่	ลูกค้าโครงการและตลาดต่างประเทศ	ส่ง

ผลให้ภาพรวมการด�าเนินงาน	9	เดือนแรกโดด

เด่น	ท�าก�าไรสุทธิแล้ว	474.14	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	

41.45%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน”	

นายสาธิต	กล่าว			

	 ส่วนภาพรวมไตรมาสสุดท้ายในปีนี้	มั่นใจ

ว่ายังรักษาการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง	หลังจากภาค

รัฐออกมาตรการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์

ภายใต้โครงการ	‘บ้านดีมีดาวน์’	สนับสนุนเงิน

ดาวน์	5	หมื่นบาท	ตั้งแต่	27	พ.ย.2562	–	31	

มี.ค.2563	แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยที่ลงทะเบียนรับ

สิทธิ์ทางเว็บไซต์จ�านวน	100,000	ราย	คาดว่า

จะกระตุ้นความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างจากกลุ่ม

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เร่งก่อสร้างที่อยู่

อาศัย	เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าใน

ช่วงเวลาดังกล่าว	

DRT ม่ันใจผลงำนปี 62 ท�ำนิวไฮ 
รับมำตรกำรรัฐช่วยดำวน์บ้ำนกระตุ้นดีมำนด์วัสดุก่อสร้ำง
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กูรูทิสโก้ แนะถือ CENTEL 

หลัง เข้ำลงทุนใน Salad Factory

NEX ผนึก "สยำม แสตนดำร์ด เอนเนอจ้ี" 

ลุยธุรกิจพัฒนำรถยนต์โดยสำร-ขนส่งมวลชน

-เช่ำรถและซ่อมบ�ำรุง

	 บล.ทิสโก้	ออกบทวิเคราะห์เปิดเผยว่า	บริษัท	
โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	จ�ากัด	(มหชน)	หรือ	
CENTEL	ได้เข้าลงทุน	137	ล้านบาท	ในบริษัท	
Green	Food	Factory	Co.,	Ltd	ซึ่งประกอบธุรกิจ
ร้านอาหาร	Salad	Factory	เป็นร้านอาหารแนว
สุขภาพ	โดยจะมีการเปิดสาขาทั้งสิ้น	6	สาขาใน
กรุงเทพฯ	และจะเปิดเพิ่ม	1	สาขาในเดือน	ธ.ค.	
ตั้งเป้ารายได้ในปี	2020	ที่	220	-	250	ล้านบาท	
และมี	EBITDA	ที่	25	-	30	เท่า	แต่คิดเป็นผลก
ระทบต่อ	EBITDA	ของ	CENTEL	ไม่ถึง	1%	ในปี	
2020F
  
	 ในช่วง	5	ปีข้างหน้า	CENTEL	มีแผนที่จะ
เพิ่มสาขาของแบรนด์เป็น	50	สาขา	(เพิ่มขึ้น	43	
สาขา	ภายในปี	2020-24)	หรือ	9	สาขาต่อปี	เรา
คาด	EBITDA	ต่อสาขาที่	1.6	-	1.9	ล้านบาทต่อ
ปี/สาขา	ท�าให้ในปี	2020F	จะมีทั้งสิ้น	16	สาขา	

และดีลนี้คิดเป็นราคาที่	20	-	25	เท่า	สูงกว่ากลุ่ม
ที่	12	-	13	เท่า	น่าจะสะท้อนโอกาสการเติบโตที่สูง
ในอนาคต

	 บริษัทคาดอัตราก�าไรของ	EBITDA	ที่	10	
-	13.6%	ส�าหรับปี	2020F	ตามแบรนด์อื่นของ	
CENTEL	โดยที่	CENTEL	เชื่อว่าหากการด�าเนิน
งานเต็มประสิทธิภาพแล้วอัตราก�าไรจะเพิ่มขึ้นได้
ถึง	15%	และ	CENTEL	ไม่จ�าเป็นที่จะต้องจ่ายค่า	
Loyalty	fee	ให้	Salad	Factory

	 มุมมองของเรา	:	แม้ว่าจะมีราคาที่สูง	แต่
การซื้อกิจการเป็นไปตามกลยุทธ์ของ	CENTEL	ใน
การเพิ่มแบรนด์ในระยะยาวและเพิ่มประเภทร้าน
อาหารใหม่จากเดิมที่มี	KFC,	อาหารญี่ปุ่น	และ
ขนม	แต่สัดส่วนรายได้ในช่วงแรกจะคิดเป็นเพียง	
2%	ของธุรกิจอาหาร	เราแนะน�าให้	"ถือ"	โดยมี

มูลค่าที่เหมาะสม	31.00	บาท	(EV/EBITDA)
  
 ด้านนายรณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ 
รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและ
บริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา 
จ�ากัด (มหชน) หรือ CENTEL	เปิดเผยว่า	
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติให้	บริษัท	
เซ็นทรัลเรสตอรองส์	กรุ๊ป	จ�ากัด	หรือ	CRG	ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น	100%	ด�าเนินการ
ลงทุน	ในบริษัท	กรีนฟู๊ด	แฟคเทอรี่	จ�ากัด	ซึ่ง
ด�าเนินธุรกิจร้านอาหารภายใต้ชื่อ	Salad	Factory	
ด้วยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม	จ�านวน	55,700	
หุ้น	แและมีซื้อหุ้นเพิ่มทุนอีก	41,200	หุ้น	ภาย
หลังจากการเพิ่มทุนแล้ว	CRG	จะถือหุ้นใน	กรีน	
ฟู๊ด	ทั้งสิ้น	96,900	หุ้น	หรือคิดเป็นสัดส่วน	51%	
ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด	โดยมูลค่าลงทุนประมาณ	
137	ล้านบาท

 นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช รักษา
การประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เน็กซ์ พอยท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
NEX	เปิดเผยว่า	สืบเนื่องจากการที่บริษัท	ฯ	

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	

1/2562	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2562	ให้บริษัทฯ	

เพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิให้

บริษัทฯ	สามารถด�าเนินการลงทุนในธุรกิจ

รถยนต์โดยสารให้เช่าด�าเนินการระยะยาว	การ

จัดหารถยนต์	การออกแบบ	และตกแต่งรถยนต์

ตามความต้องการของลูกค้า	การซ่อมและการ

บ�ารุงรักษารถ	การให้บริการทดแทน	การให้เช่า

ทางการเงิน	และธุรกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับ

รถยนต์โดยสารได้นั้น

	 บัดนี้	บริษัทฯ	ได้มีการติดต่อกับผู้ประกอบ

การเพื่อขยายธุรกิจด้านนี้	และได้บรรลุข้อตกลง

เบื้องต้นในความร่วมมือกับบริษัท	สยาม	แส

ตนดาร์ด	เอนเนอจี้	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ประกอบ

ธุรกิจน�าเข้า	และการให้ซ่อมบ�ารุงรถบัสโดยสาร	

SUNLONG	โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง

เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	2562	โดยทั้งสองฝ่ายมี

ความประสงค์จะร่วมมือกันในการให้ความร่วม

มือทางธุรกิจ	เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจรถยนต์โดยสาร	ธุรกิจขนส่งมวลชน	

การให้เช่ารถด�าเนินการระยะยาว	การซ่อมบ�ารุง

รถยนต์โดยสาร	และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วม

กันในระยะยาวต่อไป
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BAY ทรำนฟอร์มประสบกำรณ์กำรขอสินเชื่อบ้ำน 

ผ่ำนบริกำรออนไลน์ Krungsri Home Loan CONNECT

	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)		

BAY	ยกระดับมาตรฐานการขอสินเชื่อบ้าน	ด้วย

การพัฒนา	Krungsri	Home	Loan	CONNECT	

แพลตฟอร์มเชื่อมต่อ	API	(Application	

Programming	Interface)	ระหว่างธนาคาร

และบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตร	เพื่อสร้าง

ประสบการณ์ใหม่ในการขอสินเชื่อบ้านส�าหรับ

ลูกค้า	ท�าให้การขอสินเชื่อบ้านเป็นเรื่องง่ายๆ	

ส�าหรับทุกคน	ตอกย�้าแนวคิด	'ทุกเรื่องยากง่ายได้	

#กรุงศรีอยู่นี่นะ'

 นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตร 
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจ
ลูกค้ารายย่อยและเครือข่ายการ
ขาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า	"กรุงศรีมุ่งสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกๆ	เซ็กเมนต์	โดย

ธนาคารส�ารวจและท�าความเข้าใจประสบการณ์

ในทุก	Touchpoint	ของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง	และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ทุกเรื่องการเงิน

ของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย	โดย	Krungsri	Home	

Loan	CONNECT	เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่กรุง

ศรีได้พัฒนา	โดยการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านกรุง

ศรี	เพื่อให้ลูกค้าใช้เวลาส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง

บ้านโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกระบวนการขอสินเชื่อ	

เพราะ	Krungsri	Home	Loan	CONNECT	เป็นการ

ท�างานร่วมกันระหว่างธนาคารและโครงการ

อสังหาริมทรัพย์พันธมิตร	ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูล

การขอสินเชื่อของลูกค้ากับระบบจองซื้อของ

โครงการ	ท�าให้การส่งต่อข้อมูลระหว่างธนาคาร

และบริษัทอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น

	 Krungsri	Home	Loan	CONNECT	จะท�าให้

ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหลากหลาย

มิติ	ทั้งในเรื่องของการเอกสาร	การให้ข้อมูล	การ

ติดต่อประสานงาน	ความรวดเร็ว	และการอัพเดท

สถานะของสินเชื่อ	ซึ่งทุกกระบวนการธนาคาร

ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและใช้

เวลาของลูกค้าน้อยที่สุด	แต่ลูกค้ายังอุ่นใจได้	

เนื่องจากจะรับทราบสถานะการพิจารณาสินเชื่อ

ได้ในทุกขั้นตอน	ในขณะเดียวกันทางด้านบริษัท

อสังหาริมทรัพย์จะสามารถส่งข้อมูลการจองซื้อ	

ผ่านระบบส่งให้ธนาคารภายใต้ความยินยอมของ

ลูกค้า	เพื่อลดภาระการกรอกข้อมูลของลูกค้า

และสามารถทราบสถานการณ์พิจารณาสินเชื่อ

ของธนาคารได้ในทุกขั้นตอนเช่นกัน	โดยปัจจุบัน

ธนาคารก�าลังทยอยด�าเนินการพัฒนาความร่วม

มือและน�า	Krungsri	Home	Loan	CONNECT	ไป

ใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์พันธมิตรรายต่างๆ"

	 ส�าหรับกระบวนการของ	Krungsri	Home	

Loan	CONNECT	คือ	เมื่อลูกค้าจองซื้อบ้านหรือ

ที่อยู่อาศัยในโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็น

พันธมิตรของกรุงศรี	และต้องการยื่นพิจารณา

ขอสินเชื่อกับทางธนาคาร	ลูกค้าจะต้องกรอก

เอกสารกับทางโครงการให้ครบถ้วน	ซึ่งจะเป็นการ

กรอกเอกสารเพียงครั้งเดียว	หลังจากนั้นระบบ	

Krungsri	Home	Loan	CONNECT	จะส่งต่อข้อมูล

มายังธนาคารโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางออนไลน์	

และแจ้งเตือนอัตโนมัติ	(Auto	Notification)	

มายังเจ้าหน้าที่ของธนาคาร	เพื่อท�าการพิจารณา

ข้อมูลการขอสินเชื่อของลูกค้า	ขณะเดียวกันระบบ

จะส่งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า	เพื่อด�าเนิน

การติดต่อประสานงาน	และอ�านวยความสะดวก	

รวมถึงอัพเดทสถานะการพิจารณาสินเชื่อให้ลูกค้า

ทราบ	และเมื่อทางธนาคารสามารถด�าเนินการ

พิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว	ข้อมูล

สถานะการพิจารณาสินเชื่อจะถูกส่งไปยังโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ในแบบเรียลไทม์	ซึ่งเป็นประโยชน์

โดยตรงกับผู้บริหารโครงการในการเตรียมการส่ง

มอบบ้านให้แก่ลูกค้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นเช่นกัน

	 นายพงษ์อนันต์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	กรุงศรียัง

คงให้ความส�าคัญกับการท�าเรื่องเงินให้เป็นเรื่อง

ง่ายส�าหรับลูกค้าทุกคน	สอดคล้องกับ	Brand	

Promise	"Make	Life	Simple…	เรื่องเงิน	เรื่อง

ง่าย"	และ	Krungsri	Home	Loan	CONNECT	

เป็นอีกนวัตกรรมของกรุงศรีที่จะเปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์การขอสินเชื่อของลูกค้าให้ก้าวล�้าไป

อีกขั้นและเป็นเรื่องง่ายส�าหรับทุกคน
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บลจ.บัวหลวง น�ำเสนอทำงเลือก RMF และ LTF ครบครัน 

แนะนักลงทุนคว้ำโอกำสรับผลตอบแทนระยะยำว พร้อมลดหย่อนภำษีก่อนสิ้นปี 2562

	 กองทุนบัวหลวง	น�าเสนอทางเลือก	RMF	18	

กองทุน	ตอบทุกโจทย์ที่นักลงทุนต้องการ	และ	

LTF	4	สไตล์ที่โดนใจ	เพื่อเป้าหมายทางการเงิน

และผลตอบแทนในระยะยาว	ด้วยสิทธิ์ลดหย่อน

ภาษี	พร้อมเผย	4	เคล็ดลับ	ถ้ารู้แล้ว	ตัดสินใจซื้อ

ได้เลย	ไม่ต้องรอให้ถึงสิ้นปี

 นายวศิน วัฒนวรกิจกุล 
กรรมการผู้จัดการ Head of 
Business Distribution บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง)	เปิด
เผยว่า	หากนักลงทุนก�าลังมองหากองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ	(RMF)	และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว	

(LTF)	เพื่อเป้าหมายทางการเงินและต้องการผล

ตอบแทนที่น่าพอใจจากการลงทุนในระยะยาว	อีก

ทั้งยังจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีส�าหรับปี	2562	นี้	

กองทุนบัวหลวงมีกองทุน	RMF	ให้เลือกครบครัน

ถึง	18	กองทุน	ไม่ว่าจะเป็น	กองทุนที่ลงทุนในหุ้น

ไทย	หุ้นต่างประเทศ	หุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม	

ตราสารหนี้	สินทรัพย์ทางเลือก	หรือกองทุนที่

ผสมผสานสินทรัพย์หลากหลายประเภท	พร้อม

กันนี้	ในส่วนกองทุน	LTF	ก็มีให้เลือก	4	สไตล์ที่

โดนใจเช่นกัน

	 ส�าหรับ	ใครที่ยังลังเลอยู่ว่า	จะลงทุนใน

กองทุน	RMF	และ	LTF	กองไหนดี	ให้ลองถามใจ

ตัวเองง่ายๆ	ด้วยค�าถาม	4	ข้อ	คือ	มีเป้าหมาย

ลงทุนเพื่ออะไร	คาดหวังผลตอบแทนเท่าไหร่	มี

เวลาลงทุนได้นานกี่ปี	และมีภูมิต้านทานแค่ไหนกับ

ความผันผวนที่ต้องเจอระหว่างทางในการลงทุน	

เมื่อได้ค�าตอบแล้ว	ก็เลือกกองทุน	RMF	และ	LTF	

ที่มีนโยบายการลงทุนที่โดนใจ	และตอบโจทย์ทั้ง	

4	ข้อของตัวเองได้	โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ถึงวัน

ท�าการสุดท้ายของปีแล้วถึงจะซื้อ	เพราะอาจจะลืม	

และท�าให้พลาดโอกาสไปได้

	 "กองทุนบัวหลวงมี	RMF	ให้เลือก	18	

กองทุน	ที่สามารถตอบโจทย์นักลงทุนได้ครบครัน	

เช่น	ถ้าก�าลังหาโอกาสเติบโตจากหุ้นเทคโนโลยี

ที่น่าสนใจทั่วโลก	ก็เลือกกองทุนเปิดบัวหลวง

โกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ	

(B-INNOTECHRMF)	หากต้องการกระจายลงทุน

ในหุ้นไทยหลายอุตสาหกรรม	ก็มีกองทุนเปิด

บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	(BERMF)	

อยากลงทุนหุ้นไทยเน้นๆ	10	ตัว	กองทุนเปิดบัว

หลวงทศพลเพื่อการเลี้ยงชีพ	(B-TOPTENRMF)	

คือ	ค�าตอบ	หรือต้องการให้ผู้จัดการกองทุนผสม

ผสานสินทรัพย์หลายประเภทปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์	กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อ

การเลี้ยงชีพ	(BFLRMF)	ก็น่าสนใจ"	นายวศิน	

กล่าว

	 กรรมการผู้จัดการ	กล่าวว่า	ในสถานการณ์

ที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มอยู่ในระดับต�่าต่อ

เนื่อง	ขณะที่ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน	

การลงทุนระยะยาวในรูปแบบการฝากเงินเพียง

อย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ	ส�าหรับการเก็บเงิน

ไว้ใช้จ่ายในอนาคตเมื่อเกษียณอายุแล้ว	นักลงทุน

จึงควรขยายตัวไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้

ผลตอบแทนที่ดีขึ้น	เช่น	กองทุนหุ้น	กองทุนผสม

ที่ลงทุนในหุ้น	กองทุนที่ไปลงทุนในสินทรัพย์ทาง

เลือก	อย่างอสังหาริมทรัพย์	หรือโครงสร้างพื้น

ฐาน	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 หลักการส�าคัญ	คือ	ควรกระจายการลงทุน	

ผสมผสานสินทรัพย์ที่หลากหลาย	เพื่อลดความ

เสี่ยงโดยรวมให้กับพอร์ตลงทุน	จากนั้นก็ติดตาม

ผลการด�าเนินงานและความเสี่ยงในช่วงเวลานั้นๆ	

พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนด้วยการ

ผสมผสานสินทรัพย์ตามความเหมาะสม

	 ผู้ที่สนใจซื้อกองทุน	RMF	และ	LTF	สามารถ

ด�าเนินการได้ผ่านธนาคารกรุงเทพ	และตัวแทน

ขายหน่วยลงทุนอื่นๆ	นอกจากนี้	ยังสามารถส่งค�า

สั่งซื้อขายได้	ผ่านช่องทาง	Bualuang	iBanking	

และ	Bualuang	mBanking	ตลอด	24	ชั่วโมง	

โดยรายการที่ธนาคารได้รับค�าสั่ง	หลังเวลา	16.00	

น.	ถึง	24.00	น.	ของวันท�าการ	หรือรายการที่

ธนาคารได้รับค�าสั่งในวันหยุดท�าการ	จะถือเป็น

รายการของวันท�าการถัดไป
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บลจ.กสิกรไทย มอง SSF-RMF ใหม่ 
เป็นทำงเลือกของคนรุ่นใหม่ พร้อมกระตุ้นกำรลงทุนเพื่อวัยเกษียณ

	 หลังจากที่	ครม.	มีมติเห็นชอบให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีส�าหรับการลงทุนในกองทุน

รวมเพื่อการออม	(Super	Savings	Fund:	

SSF)	พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีส�าหรับการลงทุนในกองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(Retirement	Mutual	

Fund:	RMF)	เพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะ

ยาวนั้น	นายวศิน	วณิชย์วรนันต์	นายกสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน	และ	ประธานกรรมการ

บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกร

ไทย	(บลจ.กสิกรไทย)	ให้ความเห็นว่า	ทาง

รัฐบาลพยายามที่จะให้คนตระหนักถึงการออม

เพื่อการเกษียณมากขึ้น	จึงขยายสิทธิประโยชน์

ทางภาษีจากเดิมที่	15%	เป็น	30%	และปรับ

ให้การออมเพื่อการเกษียณมีความยืดหยุ่นมาก

ขึ้น	โดยโครงสร้างใหม่ของกองทุน	SSF	ไม่

จ�าเป็นต้องซื้อต่อเนื่อง	แต่ต้องถือครบ	10	ปี	ดัง

นั้น	คนรุ่นใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยลงทุนใน	RMF	อาจ

จะมีความสนใจมากขึ้น	

	 "การออมเพื่อการเกษียณของคนไทยยังอยู่

ในระดับที่ต�่า	และโครงสร้างของประเทศที่เข้า

สู่สังคมผู้สูงวัย	อาจจะน�ามาซึ่งความเสี่ยงของ

เศรษฐกิจไทยในอนาคต	การออมที่เพียงพอและ

การหาผลตอบแทนจากการออมผ่านการลงทุน

จึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ	ซึ่งในปัจจุบันการออมและ

การลงทุนอาจจะยังไม่มีประสิทธิผลที่เพียงพอ

และไม่ครอบคลุม	กองทุน	SSF	จะเข้ามาช่วยใน

การขยายฐานให้เข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขึ้น	โดย

เฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงการลงทุนใน

ระยะยาว	อีกทั้งกองทุนยังมีความยืดหยุ่นในแง่

การลงทุนได้หลากหลายประเภทสินทรัพย์กว่า	

LTF	เดิมที่เน้นลงทุนเฉพาะในหุ้นเพียงอย่าง

เดียว	อย่างไรก็ตาม	เมื่อนโยบายการลงทุนเปิด

กว้างขึ้น	ผู้ลงทุนอาจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มี

ความเสี่ยงต�่า	ซึ่งจะท�าให้ได้รับผลตอบแทนที่ต�่า

กว่าที่ควรจะเป็น	ดังนั้น	การสร้างความรู้ความ

เข้าใจเรื่องของการลงทุนในระยะยาวจึงยังเป็น

โจทย์หลักที่ท้าทายของทุกฝ่าย"	นายวศินกล่าว

    

	 ส�าหรับขนาดของกองทุน	LTF	ทั้ง

อุตสาหกรรมในปัจจุบัน	มีประมาณ	400,000	

ล้านบาท	ทั้งนี้	การที่ไม่มีการต่ออายุโครงการ

ออกไป	คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลออกประมาณ	

30,000	-	40,000	ล้านบาท	และประเมินว่า

จะมีเม็ดเงินจาก	SSF	เข้ามาทดแทนประมาณ	

20,000	-	40,000	ล้านบาท	

	 "ในส่วนของ	บลจ.กสิกรไทย	มีความ

พร้อมในการจัดตั้งกองทุน	SSF	ให้สอดรับกับ

โครงสร้างใหม่ที่เปิดกว้างด้านนโยบายการลงทุน

ให้สามารถลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภท

ทั้ง	ตราสารหนี้	หุ้นไทย	หุ้นต่างประเทศ	และ

กองทุนผสม	ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจัดตั้งกองทุน	

SSF	ให้เหมาะกับผู้ลงทุนรุ่นใหม่	หรือ	ผู้ลงทุน

ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาเรื่องการลงทุน	เพื่อให้มีทาง

เลือกการลงทุนที่หลากหลาย	และสามารถจัด

พอร์ตเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม"	นาย

วศินกล่าว

	 นายวศินกล่าวเพิ่มเติมว่า	นอกเหนือจาก

กองทุน	SSF	และ	RMF	ที่ให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีแล้ว	บลจ.กสิกรไทย	เชื่อมั่นว่า	ผู้ลงทุน

รุ่นใหม่ยังให้ความสนใจกับการลงทุนในกองทุน

รวมอื่นๆ	โดยจะเห็นได้จากในช่วงที่ผ่านมา	บลจ.

กสิกรไทย	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเปิด

บัญชีกองทุนออนไลน์ได้ง่ายๆ	ผ่านแอปพลิเคชัน	

K-My	Funds	พร้อมเริ่มต้นลงทุนเพียง	1	บาท	

ในกองทุน	K-SET50	ที่ลงทุนในหุ้นตามดัชนี	

SET50	ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่เข้าใจง่าย	ไม่

ซับซ้อน	ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี	สะท้อนให้เห็น

ว่าภาพรวมตลาดที่ยังมีโอกาสที่จะขยายตัวได้

อีกมาก	

	 ส�าหรับผู้ลงทุนที่ถือกองทุน	LTF	อยู่	

บลจ.กสิกรไทย	ยังคงแนะน�าให้ถือต่อไป	โดย

กองทุนจะยังคงได้รับการบริหารจัดการจากผู้

จัดการกองทุนอย่างดีเช่นเดิม	เพื่อมุ่งสร้างผล

ตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง	พร้อมทั้งค�านึงถึง

การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมภายใต้

ความผันผวนของตลาดด้วยเช่นกัน	
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	 แม่มดน้อยภาคพิสดาร	คิดว่าในห้วงที่ตลาดหุ้นไทย	และตลาดหุ้นทั่วโลก
ก�าลังหวาดผวากับสงครามการค้าที่ปะทุรอบใหม่	ท�าให้ชาวหุ้นต่างกล้าๆ	กลัวๆ		
ไม่รู้ว่าช่วงนี้ควรท�าอย่างไรดี	ไถ่ถามบางคนขอ	Wait&See	ไปก่อน	ส่วนขาเก็ง
ก�าไรก็ต่างบ่นอุบหาตัวเล่นยาก	แบบว่าไม่ค่อยมีหุ้นจี๊ดจ๊าดแซ่บๆ	โผล่มาให้ขาเก็ง
ก�าไร	ชอบเล่นสั้น	เข้าไวออกไว	เท่าไหร่เลยคร้า	...........
	 วันพุธที่ผ่านมาดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,565.45	จุด	ลดลง	2.18	จุด	หรือ	
0.14%	มูลค่าการซื้อขาย	45,085.83	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	
439.92	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	33.62	ล้านบาท	นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ	1,248.98	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	
842.68	ล้านบาท
	 หลังจากที่	ครม.	มีมติเห็นชอบให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการออม	(Super	Savings	Fund:	SSF)	พร้อมทั้งปรับปรุง
หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�าหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ	(Retirement	Mutual	Fund:	RMF)	เพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะ
ยาวนั้น	"วศิน	วณิชย์วรนันต์"	นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	และ	ประธาน
กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย	(บลจ.กสิกรไทย)	ให้
ความเห็นว่า	ทางรัฐบาลพยายามที่จะให้คนตระหนักถึงการออมเพื่อการเกษียณ
มากขึ้น	จึงขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเดิมที่	15%	เป็น	30%	และปรับ
ให้การออมเพื่อการเกษียณมีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น	โดยโครงสร้างใหม่
ของกองทุน	SSF	ไม่จ�าเป็นต้องซื้อต่อ
เนื่อง	แต่ต้องถือครบ	10	ปี	ดังนั้น	คน
รุ่นใหม่หรือผู้ที่ไม่เคยลงทุนใน	RMF	
อาจจะมีความสนใจมากขึ้น	
	 ด้าน	"ไพบูลย์	นลินทรางกูร"	
ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย	โพสต์
เฟสบุ๊คส่วนตัวบอกผิดหวังที่กระทรวง

การคลังไม่เห็นถึงความส�าคัญของการสร้างวัฒนธรรมการลงทุนระยะยาวใน
ตลาดหุ้น	(long-term	equity	investment	culture)	แต่ชื่นชมที่ยังเห็นถึงความ
ส�าคัญของการออมระยะยาว	ด้วยการขยายวงเงินลงทุนสูงสุดในกองทุน	SSF	
และ	RMF	ให้ถึง	30%	ของรายได้พึงประเมิน	(จากเดิม	15%)	ชี้กลุ่มคนที่จะได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการจัดตั้งกองทุน	SSF	และการปรับเงื่อนไขกองทุน	RMF	คือ
กลุ่มคนรุ่นใหม่	หรือคนที่รายได้ยังไม่สูงมากนัก	ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี	เพราะวินัยการออม
ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่วัยเริ่มท�างาน	แต่ที่ไม่เห็นด้วย	คือการที่กระทรวงการคลัง
เอาวงเงินลดหย่อนของกองทุนเพื่อการออมทุกประเภทมารวมกัน	และก�าหนด
เพดานไว้ที่	500,000	บาทเท่านั้น	(จากเดิม	1	ล้านบาท)	เพราะจะท�าให้คนรายได้
ปานกลางที่มีศักยภาพในการออมสูง	อาจเลือกที่จะออมน้อยลง	และถ้ากลุ่มเป้า
หมายหลักที่รัฐบาลต้องการให้ออมมากๆ	เลือกที่จะไม่ออมเต็มที่	ก็จะท�าให้เงิน
ออมรวมของทั้งระบบไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร
 ASIAN	มองแนวโน้ม	Q4/62	ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน	พร้อมตั้งเป้า
ปี	63	จัดทัพองค์กร	ปักธงบุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งตลาดแบรนด์และธุรกิจ	
OEM	หลังตลาดจีนโรงงานเซ็ทอัพแล้วเสร็จ	แย้มเตรียมขยายตลาดแบรนด์มอง
ชู	พร้อมออกแบรนด์ใหม่เพิ่ม	หนุนสัดส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น	ยอมรับปี	62	
คาดการณ์รายได้จากการขายอยู่ที่ราว	8,500	ล้านบาท	สาเหตุหลัก	จากยอด
ขายผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งลดลงและค่าเงินบาทแข็งค่า
	 เสี่ยสมพงษ์	ชื่นกิติญานนท์	แห่ง	BIZ ประเมินภาพรวมผลงานโค้งสุดท้าย
ปีนี้	ยังสดใส	หนุนรายได้ทั้งปีทะลุเป้าหมายเติบโต	10%	จากงวดเดียวกันปีก่อน	
และเดินหน้ารับรู้รายได้จากงานในมือที่ตุนไว้แล้ว	1,550	ล้านบาท	ขณะที่เปิดให้
บริการ	โรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง	แคนเซอร์อลิอันซ์	ศรีราชา	จ.ชลบุรี	
กระแสตอบรับดีต่อเนื่อง	
 LIT	เตรียมออกขายหุ้นกู้	950	ล้านบาท	แบ่งเป็น	2	ชุด	โดยชุดที่	1	เสนอ
ขาย	550	ล้านบาท	อายุ	2	ปี	ดอกเบี้ย	5.25%		ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	2564	และ
ชุดที่	2	เสนอขาย	400	ล้านบาท	อายุ	3	ปี	ดอกเบี้ย	5.50%	ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี	2565	ทั้ง	2	ชุดช�าระดอกเบี้ยทุก	3	เดือน	ตลอดอายุหุ้นกู้	และจะเสนอขายหุ้น
กู้ให้นักลงทุนทุกสถาบัน	-	ผู้ลงทุนรายใหญ่	ระหว่างวันที่	16	-	18	ธ.ค.	62	ทั้งนี้	
เพื่อน�าไปช�าระคืนหุ้นกู้ที่จะครบก�าหนดในปี	2563	และน�าไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ของบริษัทส�าหรับการขยายพอร์ต	โดยผู้บริหาร	LIT	มั่นใจว่าหุ้นกู้	950	ลบ.	จะ
ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอีกเช่นเคย	โดยครั้งนี้	LIT	ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ระดับน่าลงทุน	(Investment	Grade)	ที่ระดับ	“BBB-”	แนวโน้ม
อันดับเครดิต	“คงที่”	อีกด้วย	ณ	ส�านักงานใหญ่	บล.เอเซีย	พลัส	เมื่อเร็วๆนี้		

  กล้าๆ กลัวๆ 

บล.ทิสโก้	:	DTAC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	59.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	CENTEL	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	31.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	OSP แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	37.00	บ.

				บล.ทิสโก้	:	SUSCO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.60	บ.

				บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	DTAC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	65.00	บ.

				บล.ฟิลลิป	:	SPA	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.00	บ.

				บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	COM7	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	30.50	บ.
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