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นายเสถยีร เศรษฐสทิธิ ์ ประธานกรรมการ ประธานคณะ
กรรมการบริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) CBG เปิดเผยว่า ตนมีแผนที่จะ

ผลักดันธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ "CJ Express" ซ่ึงเป็นการลงทุน

ในนามส่วนตัวเข้าตลาดหุ้นภายในปี 2565  เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ

ขยายตัวในอนาคต และยังเอื้อกับธุรกิจของคาราบาวกรุ๊ปด้วย โดยคาดว่า

ปี2563 "CJ Express" จะมียอดขาย 17,000 ล้านบาท และมีก�าไรกว่า 900 

ล้านบาทขึน้ไป ขณะทีปั่จจบัุนมสีาขาแล้วกว่า 530 สาขาท่ัวประเทศ และคาด

ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 580 สาขาภายในช่วงสิ้นปี2563

ทัง้นีน้อกเหนอืจากการลงทนุ "CJ Express" ขณะน้ีตนยงัลงทนุในนามส่วนตวั

ในธุรกิจร้านโชห่วย "ถูกดี มีมาตรฐาน" ซึ่งมีโทเดลธุรกิจคือบริษัทฯ จะเข้าไป

ลงทุนในการปรับโฉมร้านค้าให้ใหม่ ชั้นวางสินค้า ,ตู้แช่ รวมทั้งท�ากลยุทธ์

การขายให้ร้านโชห่วย ที่อยู่ในชุมชนในแต่ละชุมชนเพ่ือปรับเปลี่ยนมาเป็น

ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ โดยผลประโยชน์ที่ได้รับจะแบ่งสัดส่วนก�าไรร้านค้าได้

สัดส่วน 85% และบริษัทได้ 15% ซึ่งปัจจุบันมีร้านโชห่วยให้ความสนใจเข้า

ร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก และบรษิทัฯ จะเป็นผูร้้านทีผ่่านเกณฑ์เข้ามาร่วม

ในร้านโชห่วย "ถูกดี มีมาตรฐาน" คาดว่าภายในช่วงสิ้นปีนี้จะมีสาขาทั้งหมด 

200-300 สาขา และต้นปี 64 คาดจะเปิดเพิ่มเป็น 1,000 สาขา พร้อมตั้งเป้า

ภายในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีสาขาทั้งหมดกว่า 30,000 สาขา

 

" เร่ืองแตกพาร์ไม่รู้  ผมไม่รู้เร่ืองหุน้เท่าไหร่ท�าแต่ธรุกจิ ตอนนีก้�าลงัท�าเปลีย่น

ร้านโชห่วยชาวบ้านให้เป็นร่านสะดวกซื้อสมัยใหม่  เป็นแบบคอนวีเนียนสโตร์

สมัยใหม่ ชื่อ "ถูกดี มีมาตรฐาน" ตอนนี้ท�าไป 200 ร้านค้าแล้ว สิ้นปีคาดว่ามี 

300  สาขา  โดยเราเป็นคนเอาเทคโนโลยีไปให้เขาขายแล้วก�าไรก็แบ่งกัน  ผม

ว่าธุรกิจนี้น่าสนใจมาก" นายเสถียร กล่าว

นาย ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) SEAFCO เปิดเผยว่า  บริษทรับงาน 2 

โครงการใหม่ ในเดอนพฤศจิกายน  ดังนี้ 

1. โครงการ อาคารศูนย์การเรียนรู้ และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้า

ฟ้าจุฬาภรณ์, ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.

ลักษณะงานที่รบั เสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

ก�าแพงกันดินระบบ ไดอาแฟรมวอลล์ (Bored Pile and Diaphragm Wall)

ลักษณะของสัญญาว่าจ้าง ไม่รวมค่าวัสดุ

ผู้ว่าจ้าง บริษทั ช.การช่าง จ�ากัด (มหาชน)

สถานะของโครงการ เริ่มด�าเนินงานต้นเดือนธันวาคม 2563

2.โครงการ อาคาร คิงส์บริดส์ทาวเวอร์ถนนพระราม 3 กทม.

ลกัษณะงานท่ีรับเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเปนมิตรกบัสืง่แวดล้อม (Bored 

Pile)

ลักษณะของสัญญาว่าจ้าง รวมค่าวัสดุ

ผู้ว่าจ้าง บริษทั สห แคปปิตอล ทาวเวอร์จ�ากัด

สถานะของโครงการ เริ่มด�าเนินงานต้นเดือนธันวาคม 2563

รวมค่างานก่อสร้างข้างต้นยงัไมรวมภาษมูีลค่าเพิม่เป็นเงนิรวม 144,400,000 

บาท 

ทั้งนี้รายการขางต้นเป็นไปตามการท�าธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการ

ค้าที่บรษิัทท�ากับบริษทอื่นโดยทั่วไป 

SEAFCO เผย เดือน พ.ย. 

คว้างาน 2 โครงการใหม่ มูลค่า 144.40 ลบ. 

บิ๊ก CBG เล็งส่งร้านสะดวกซื้อ 

"CJ Express" เข้าตลาดหุ้นปี 65 

พร้อมปลุกปั้นร้านโชห่วย "ถูกดี มีมาตรฐาน"
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PTT คาดปี64 ราคาน�า้มนัดิบดไูบเคลือ่นไหวในกรอบ 44-49 เหรยีญสหรัฐฯ/บาร์เรล จากปีนี ้40-45 เหรียญสหรฐัฯ/บาร์เรล ส่วนค่าการกลัน่สิงคโปร์
ปรบัตวัขึน้ในกรอบ 1-2 เหรยีญสหรฐัฯ/บาร์เรล ตามทศิทางราคาน�า้มนัฟ้ืนตวั พร้อมเดนิหน้าโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตบินบกเส้นที ่5-โครงการ
ขยายก�าลังการผลิต LNG Terminal2 มั่นใจปีหน้าเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน

นางสาวพรรณพร ศาสนนันท์ ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTT เปิด
เผยว่า บริษัทฯประเมินราคาน�้ามันดิบดูไบปี 2564 จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่ระดับ 44-49 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล  ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่อยู่
ในกรอบ 40-45 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล โดยได้รับปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มโอเปกพลัสยังคงปรับลดก�าลังการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง โดยปี2563จะ
อยู่ที่ประมาณ 7.7 ล้านบาร์เรล/วัน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 

ด้านค่าการกลั่นสิงคปโปร์ในปีหน้าคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1-2 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล จากปีนี้อยู่ที่ 0.2-1.2 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับราคาน�้ามันท่ีปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามปีหน้ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาด
การณ์ได้ว่าจะเกิดการระบาดของโควิด-19  หรือไม่ ซึ่งส่งผลเป็นอย่างมากต่อความต้องการใช้น�้ามัน 

"เรายงัมองว่าโอเปกพลสัยงัจะขยายเวลาในการลดก�าลงัการผลติออกไป ซึง่จดุนีท้�าให้อปุทานในตลาดลดลง ซึง่จะช่วยพยงุราคาน�า้มนัได้ด้วย และ
อีกหนึ่งเหตุผลคือความเส่ียงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ เรื่องของความขัดแย้งของประเทศผู้ผลิตน�้ามันไม่ว่าจะเป็น อิหร่านหรือเวเนซุเอลาก็ตาม" 
นางสาวพรรณพร กล่าว 

ส่วนราคาก๊าซในปีหน้าคาดว่าจะอยู่ในกรอบ 4.8-5.3 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังมองว่าความต้องการจะปรับตัวดีขึ้นจากภาวะ
เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว รวมถึงปีหน้าคาดว่าซัพพลายจะน้อยลง ขณะที่ราคาโอเลฟิน คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลัง
โควิด-19เริ่มคลี่คลายและหลายประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยความกดดันเรื่องซัพพลายใหม่ทั้งของโพลีเอทิ
ลีน (PE) และพอลิโพรไพลีน(PP)จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนอยู่

นางสาวพรรณพร กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 และส่วนโครงการขยายก�าลังการผลิต 
LNG Terminal2 ยังคงด�าเนินการตามแผนคาดว่าจะสามารถเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ปี 2564 ทั้งสองโครงการ 

PTT คาดปี64 ราคาน�้ามันดิบดูไบ

เคล่ือนไหวในกรอบ 44-49 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 

จากปีน้ี 40-45 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล 
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นางธารกิา เทพหสัดนิ ณ อยธุยา ผู้
จดัการฝา่ยวางแผนการเงนิ บรษิทั 
ไทยออยล์ จ�ากัด (มหาชน) TOP 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าภาพรวมของการใช้

น�า้มนัดบิในไตรมาสที4่/2563 ฟ้ืนตวัขึน้เมือ่เทียบ

กบัไตรมาสก่อนหน้า จากสถานการณ์ของโควดิ-

19ทีม่คีวามคลีค่ลายมากขึน้ ส่งผลให้ระดบัการใช้

งานน�้ามันเบนซินปละน�้ามันดีเซลกลับมาอยู่ใกล้

กับสภาวะปกติ ขณะที่ความต้องการน�้ามันJET 

(ส�าหรบัเคร่ืองบนิ) ยงัมีแนวโน้มตดิลบอยูซ่ึง่คาด

ว่าจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่ปลายปี 2021 ถึงปี 2022 

กว่าที่ความต้องการใช้น�้ามันJETจะกลับมาเป็น

ปกติได้ ซึ่งข้ึนอยู่กับระยะเวลาความสามารถใน

การน�าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19มาใช้ได้ส�าเร็จใน

ช่วงใด 

พร้อมกันนี้บริษัทได้เห็นแนวโน้มของสต็อก

น�้ามันดิบในช่วงไตรมาสที่4/63 เริ่มทยอยปรับ

ตัวลดลงตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

จนถึงปลายเดือนธันวาคมนี้ที่มีแนวโน้มลดลง

ไปอีกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไตรมาสที่4 เป็น

ช่วงHigh season ที่มีการใช้คมนาคมขนส่งมาก

ทีส่ดุและมช่ีวงวันหยุดนกัขัตฤกษ์มากกว่าไตรมา

สอ่ืนๆประกอบกบัสถานการณ์ของโรคโควดิ-19ท่ี

คลีค่ลาย จงึท�าให้ผูค้นความมัน่ใจในการเดนิทาง

และมคีวามต้องการใช้น�า้มนัมากขึน้ ซึง่คาดว่าใน

ช่วงไตรมาสที่ 1-2/2564 การใช้น�้ามันดิบทั่วโลก

จะกลับเข้าสู่ระดับปกติ 

ด้ายความต้องการในการใช้แก๊สโซลีนในช่วง

ปี2564 พบว่าจะมดีมีานด์ความต้องการใช้น�า้มนั

กลับเข้ามาเติบโตเทียบกับปี 2562 แม้ว่าช่วงท่ี

ผ่านมาจากสถานการณ์โควดิ-19 ท�าให้ระดบัการ

ใช้น�า้มนัลดลงไปเยอะมากแต่ในเดอืนธนัวาคมพบ

ว่าความต้องการได้เริ่มกลับมาอยู่ในระดับปกติ

แล้ว

ขณะทีค่วามต้องการใช้น�า้มัน JET ในปี2564 คาด

ว่ายังคงไม่ฟื้นตัวได้เทียบเท่ากับปี 2562 ซึ่งยัง

เป็นผลมาจากความไม่มั่นใจในการเดินทางไป

ต่างประเทศ ประกอบกับสถานการณ์ล่าสุดของ

ตวั Global Prise ยงัอยูใ่นระดบัตดิลบเมือ่เปรยีบ

เทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 35%

ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งงบลงทุน ในช่วงไตรมาส

ที่4/2563 จนถึงปี2567 จ�านวน 2,495 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เพื่อลงทุนในโครงการพลังงาน

สะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) โดย

โครงการใช้ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 5 ปี และ

มีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,825 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ของโรงกลั่นไทยออยล์ ให้คงอยู่ในกลุ่มผู้น�าของ

อุตสาหกรรม ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ซึ่ง

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มก�าลังการก

ลั่นน�้ามันดิบจากเดิมที่ 275,000 บาร์เรล ตอวัน 

เป็น 400,000 บาร์เรลต่อวัน 

อีกทั้งยังก่อให้เกิดการประหยัดด้านขนาด 

(Economies of Scale) ช่วยลดต้นทุนการผลิต

ให้ต�่าลง อีกทั้งยังเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับ

น�า้มนัดบิ ท�าให้โรงกลัน่สามารถเพิม่สดัส่วนการก

ลั่นน�้ามันหนัก (Heavy Crude) ได้มากขึ้นร้อย

ละ 40-50 เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์โดย

เปลี่ยนน�้ามันเตาให้เป็นน�้ามันอากาศยานและ

น�้ามันดีเซลซึ่งมีราคาสูงกว่าและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม รวมทั้งตอบสนองการปรับเปลี่ยนของ

ตลาดซึ่งอิงกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 

การลดปริมาณการใช้น�้ามันเตาในการเดินเรือใน

ปี 2563 รวมถึงการผลิตน�้ามันเบนซินและดีเซล

มาตรฐานยูโร 5

TOP มองQ4/63 การใช้น�้ามันฟื้นตัวดี

รับ High Season คาดปี64 ความต้องการใช้น�้ามัน

ท่ัวโลกอยู่ท่ี 6 ล้านบาร์เรล/วัน
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เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE เดินหน้าขยายฐานลูกค้าถ่านหินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากความต้องการใช้ถ่านหินเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอีก 

เหตุกลุ่มลูกค้าทยอยกลับมาด�าเนินธุรกิจตามปกติ ด้านประธานกรรมการบริหาร “พนม ควรสถาพร” มั่นใจทั้งปีท�ายอดขายถ่านหินทะลุเป้า 3.5 ล้าน

ตัน พร้อมระบุยังมี Backlog รอส่งมอบอีก 1 ล้านตัน ส่วนปีหน้าสั่งลุยธุรกิจโลจิสติกส์ และพลังงานในโครงการขายไอน�้า และโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

 

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัด

จ�าหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2563 นั้น มีทิศทางการฟื้นตัวอย่างชัดเจนมากขึ้น จาก

ความต้องการใช้ถ่านหนิ ในภาคอตุสาหกรรมในประเทศทีก่ารฟ้ืนตวัขึน้จากการกลับมาด�าเนินธรุกจิอย่างปกต ิโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการผลติปนูซเีมนต์ 

โรงไฟฟ้า กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และการด�าเนินการการให้บริการ โลจิสติกส์ที่ครบวงจร ส่งผลให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้น 

ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการขยายตลาดในส่วนของธุรกิจถ่านหินท้ังในประเทศ และต่างประเทศต่อเน่ืองซึ่งม่ันใจว่า ปีน้ีจะท�ายอดขายถ่านหินได้สูง

กว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ระดับ 3.5 ล้านตัน โดยในงวด 9 เดือนแรก บริษัทฯมียอดขายถ่านหินรวมแล้ว 2.98 ล้านตัน และยังมียอดค�าสั่งซื้อถ่านหินในมือ 

(Backlog) จ�านวน 1 ล้านตัน ซึ่งจะทยอยส่งมอบภายในไตรมาสนี้จนถึงปี 2564  

ส่วนการให้บริการในธุรกิจโลจิสติกส์นั้น บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายท่าเรือที่ 4 คาด

ว่าจะเริ่มด�าเนินการได้ในช่วงปี 2564 และในปีหน้า จะมีจ�านวนรถ และเรือล�าเลียงเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการตอกย�้าถึงศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีการให้บริการ

ด้าน โลจิสติกส์ที่ครบวงจร

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) กล่าวเพิ่มอีกว่า บริษัทฯ มีการศึกษาการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในโครงการขายไอน�้า และโครงการ

ลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมหลายโครงการ ซึ่งคาดว่าจะลงทุนในปี 2564 ผ่านการลงทุนในบริษัทร่วมทุน ภายใต้บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด จาก

ปัจจุบันโครงการการลงทุนต่างๆ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ จะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3/2563 และโครงการการขายไอน�้า 

ให้กับลูกค้าขนาดเตา Boiler 16 ตันจะรับรู้รายได้ในปี 2564  

“ส�าหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 5,487.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.9%  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายถ่านหินที่ 5,239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และก�าไรสุทธิ อยู่ที่ 143.3 ล้านบาท โดยมีปริมาณ

การขายถ่านหินทั้งสิ้นที่ระดับ 2.98 ล้านตัน”

AGE ชี้โค้งสุดท้ายยอดขายถ่านหินฉลุย 

ม่ันใจท้ังปีท�ายอดขายถ่านหินทะลุเป้า 3.5 ล้านตัน
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นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการบริษัท เอทีพี30 จ�ากัด (มหาชน) ATP30 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับทราบผลการประมูลการ

เริ่มให้บริการและการต่อสัญญาว่าจ้างการรับส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต่อไปดังนี้ 

1. บริษัทฯ ได้เริ่มการให้บริการรับส่งพนักงานให้กับ บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์จ�ากัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง ด้วยรถบัสปรับ

อากาศจ�านวน 4 คันและรถตู้ปรับอากาศจ�านวน 11 คัน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จนถึง 22พฤศจิกายน 2566

2. บริษัทฯ ได้รับการยืนยัน เป็นผู้ถูกคัดเลือกในการให้บริการรับส่งพนักงานให้กับ บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จ�ากัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมผาแดง จังหวัด

ระยอง ด้วยรถบัสปรับอากาศจ�านวน 3  คัน โดยเริ่มให้บริการต้งัแต่วันที่1 มกราคม 2564จนถึง 31ธันวาคม 2568และขณะนี้  บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดหา

รถบัสปรับอากาศเพื่อให้บริการต่อไป

3. บริษัทฯ ไดรับการยืนยัน เป็นผู้ถูกคัดเลือกในการให้บริการรับส่งพนักงานให้กับ บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จ�า กัด ตั้งอยู่ในที่เขตอุตส�าหกร

รมสยามอีสเทิร์น จังหวัดระยอง ด้วยรถบัสปรับอากาศจ�านวน 34คันและรถตู้ปรับอากาศจ�านวน 8คัน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่1 กรกฎ�าคม 2564จนถึง 

30 มิถุนายน 2569และขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดท�าสัญญาการให้บริการและจัดหารถบัสและรถตู้เพื่อให้บริการต่อไป

4. สัญญาการให้บริการรับส่งบคุลากรของ บรษิทั อเีลคโทรลกัซ์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ลงวนัที ่19พฤศจกิายน 2558 ซึง่จะสิน้สดุสญัญาลงในวนัท่ี 28กุมภาพันธ์ 

2564 นั้นบริษัท ฯ ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ให้บริการและอยู่ระหว่างก�ารจัดท�าสัญญ�าก�ารให้บริการรับส่งบุคลากรต่อไปเป็นระยะเวลาอีก 5 ปี ต้ังแต่วันที่1 

มีนาคม 2564จนถึง 28กุมภาพันธ์2569ขณะนี้บริษัท ฯ อยู่

ในขั้นตอนการจัดเตรียมรถบัสปรับอากาศจ�านวน 9คัน รถมินิบัสปรับอากาศจ�านวน 6คันและรถตู้ปรับอากาศจ�านวน 8คัน เพื่อให้บริการต่อไป

ATP30 ชนะประมูลรับส่งพนักงาน 

- ได้รับต่อสัญญาการให้บริการ  
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ERW คาด RevPAR ปี 64 ดีขึ้น หลังกลับมาเปิดโรงแรมครบ 71 แห่ง หวังอีก 2-3  
ปี ฟื้นเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด หั่นงบลงทุนเหลือ 500-600 ลบ. จากต้นปีตั้งไว้ที่ 
1.4  พันลบ. เน้นลงทุนอย่างระวัง -รักษากระแสเงินสด 
 
นางสาววรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ERW เปิดเผยว่า บริษัทฯ ด�าเนินกลยุทธ์โดยปรับตัวให้เขากับ
สถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป หลงัจากเกดิการแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดย ได้ด�าเนนิ
มาตรการลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น โดยในไตรมาส 3/63 บริษัทฯ 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานได้ 46% จากไตรมาส 3/62 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถด�าเนินธุรกิจภายใต้สถาณการณ์ที่ท้าทายได้ โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสดในมือประมาณ 1.4 พันล้านบาท และยังได้เงิน
สนับสนุนจากสถาบันการเงินอีก 5.7 พันล้านบาท อีกทั้งยัง Explore ทางเลือก
ทางการเงินอื่นๆ  ในทุก Options แต่จะดูโอกาสการใช้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์  

ขณะที่ในส่วนของงบลงทุน บริษัทฯ ได้มีการปรับลดงบลงทุนเหลือประมาณ 500-
600 ล้านบาท จากช่วงต้นปี2563 ที่บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 1.4 พันล้านบาท โดย
ระงับการลงทุนโครงการใหม่ๆ ออกไปก่อน แต่จะลงทุนในโครงการที่ด�าเนินการอยู่
แล้วเท่านัน้ ซึง่บรษิทัฯ มแีผนจะเปิดโรงแรม ฮอ็ปอนิน์ อกี 5แห่ง ในประเทศไทย และ
ประเทศฟิลปิปินส์ โดยคาดว่าจะเปิด 2 แห่งในประเทศไทยช่วงไตรมาส 4/63 ส่วนอกี 
3 แห่งจะไปเปิดในปี 2564 แบ่งเป็นในประเทศไทย 1 แห่ง และในประเทศฟิลิปปินส์  
2  แห่ง  

ส�าหรบัทศิทางผลประกอบการปี 2564 บริษทัฯ  คาดภาพรวมรายได้ต่อห้องพกัเฉลีย่ 
(RevPar) จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทยอยกลับมาเปิดให้บริการ
โรงแรมครบทั้งหมด 71 แห่งทั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ โดยในส่วนของจ�านวน
นกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ ตามทีก่ารท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้คอื 12.5 ล้าน
คน  ซึ่งบริษัทฯ  คาดว่าจะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังของ
ปี 2564 ท�าให้คาดว่า RevPar  ในปี64  ยังต�่ากว่าปี 2562 อย่างไรก็ตาม คาดว่าอีก 
2-3 ปี  จะเริ่มเห็นธุรกิจกลับมาฟื้นตัวกลับมาเท่ากลับก่อนเกิดสถานการ์โควิด-19 

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAFS มีผลขาดทุน
สทุธไิตรมาส 3/2563 ลดลง มุง่เน้นแผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิและมาตรการ
ควบคมุค่าใช้จ่าย พร้อมเร่งขยายฐานธรุกจิใหม่เพิม่รายได้เสรมิแกร่งในช่วงโควดิ-19

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บรษิทั บรกิารเชือ้เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
บาฟส์ เปิดเผยถึงผลการด�าเนนิการของบรษิทัฯ ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 ว่า บรษิทัฯ 
มผีลขาดทุนสุทธิ 179.60 ล้านบาท ลดลงจากผลขาดทนุสทุธจิ�านวน 228 ล้านบาท
ในไตรมาส 2/2563 โดยเป็นผลจากปริมาณน�้ามันอากาศยานเพิ่มสูงขึ้นกว่าไตรมาส 
2 ที่ผ่านมาตามการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

“บาฟส์ยงัคงมุง่ด�าเนนิธรุกจิอย่างระมดัระวงัและปรบัลดต้นทนุในการด�าเนนิงานตาม
มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาสภาพคล่อง รวมทั้งการให้ความ
ส�าคญัในการลงทนุทีส่ามารถสร้างกระแสเงนิสดได้ทนัท ีพร้อมมองหาธรุกจิใหม่เพือ่
เพิม่สดัส่วนรายได้ของธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งและธรุกจิใหม่เพือ่ลงทนุในโครงการพลงังาน
ทดแทนและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโต 5 ปี
ของบริษัทฯ ในการเพิ่มสัดส่วนรายได้เป็นธุรกิจบริการเติมน�้ามันอากาศยาน 50% 
และธุรกิจอื่น ๆ 50 % เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน” 
นายประกอบเกียรติ กล่าว

ล่าสุด บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทย่อย มีแผนที่จะ
ลงทนุในธรุกจิพลงังานทดแทนซึง่เป็นไปตามกลยทุธ์ของกลุม่บรษิทัฯ ขณะที ่บรษิทั 
ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด ก�าลังด�าเนินโครงการขยายระบบท่อขนส่งน�้ามันสาย
เหนอืไปยงัคลังน�า้มนัจงัหวดัล�าปาง บรษิทั ไทยเชือ้เพลงิการบนิ จ�ากดั ก�าลงัด�าเนนิ
โครงการวางท่อระบบ hydrant ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 
บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดิเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด ได้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่หน่วยงานภาครฐั บรษิทั บาฟส์ อนิเทค จ�ากดั ได้ส่งออกรถเติมน�า้มัน
อากาศยานและอุปกรณ์ให้บริการภาคพื้นอากาศยานไปที่ สปป.ลาว และเมียนมาร์ 
พร้อมทั้งการเจรจากับต่างประเทศในการขยายธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจน
ภายในต้นปี 2564 ซึ่งจะเป็นการเสริมรายได้ใหม่ให้กับบาฟส์ในอนาคตตามแผน

BAFS มุ่งด�าเนินธุรกิจอย่างระวัง

-ลดต้นทุน-คุมค่าใช้จ่าย รักษาสภาพคล่อง 

พร้อมมองหาธุรกิจใหม่

ERW คาด RevPAR  ปี 64 ดีขึ้น 

หลังกลับมาเปิดโรงแรมครบ 71 แห่ง 

หวังอีก 2-3 ปี ฟื้นเท่ากับช่วงก่อนเกิดโควิด
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กูรูทิสโก้ชี้ปี 2564 เศรษฐกิจโลกเตรียมปรับตัวดี

ขึน้รบัข่าววคัซนี COVID -19  ประสบความส�าเรจ็ 

และอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้น หนุนหุ้น

กลุม่วฏัจกัรเศรษฐกจิ เช่น สนิค้าฟุม่เฟือย สนิค้า

อุตสาหกรรม กลับมาบูมอีกครั้ง 

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้า
ศนูย์วเิคราะหเ์ศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head of 

Economic Strategy Unit, TISCO Economic 

Strategy Unit : TISCO ESU) เปิดเผยว่า ในปี 

2563 ที่ก�าลังจะผ่านไปเป็นปีของหุ้นเทคโนโลยี

อย่างแท้จริง เพราะถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะหด

ตัวอย่างรุนแรงจากผลกระทบของ COVID-19 

แต่ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Tech) กลับพุ่งขึ้น

อย่างมาก โดยนับตั้งแต่ต้นปีหุ้นโทคโนโลยีชั้นน�า

อย่าง Amazon, Amazon และ Netflix ได้ปรับ

ตัวขึ้นมาแล้วกว่า 50% ในขณะที่ดัชนีตลาดหุ้น

สหรัฐฯ (S&P500) ปรับตัวขึ้นมาเพียง 10% ซึ่ง

หมายความว่าในปีนีหุ้น้ส่วนใหญ่ในตลาดแทบไม่

ปรับตัวขึ้นเลยในปีนี้

“คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้ชนะ

อย่างแท้จริงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

โดยหุ้นเหล่านี้นอกจากจะไม่ได้รับผลกระทบเชิง

ลบจาก COVID-19 แล้ว ยังได้อานิสงส์จากการ

เร่งให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค

ให้หันมาใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันและการ

ท�างานมากขึ้น ทั้งการซื้อขายออนไลน์ บริการ

ความบันเทิงผ่านเทคโนโลยีสตรีมมิ่ง รวมถึง

เทคโนโลยทีีช่่วยในการท�างานทางไกลแบบ Work 

from Home ซึ่งท�าให้กิจการเหล่านี้มีแนวโน้ม

เติบโตสูงขึ้นในระยะยาว” นายคมศรกล่าว 

ทั้งนี้ นอกการเปล่ียพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่ง

เป็นปัจจยัหลักในการผลักดนัราคาหุน้แล้ว อตัรา

ดอกเบีย้ทีล่ดลงอย่างรวดเรว็ท่ามกลางการผ่อน

คลายนโยบายการเงนิของธนาคารกลางท่ัวโลก ก็

เป็นอีกปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

อกีด้วย เนือ่งจากตามหลกัการการค�านวณมลูค่า

โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 

Cash Flow (DCF) ท�าให้การลดลงของดอกเบี้ย

ส่งผลบวกต่อหุ้นทีม่กีารเติบโตของกระแสเงนิสด

ในอนาคตสูง เนื่องจากอัตราคิดลดที่ลดลงจะส่ง

ผลให้กระแสเงินสดในอนาคตมีมูลค่าสูงขึ้น 

ซึ่งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหุ้นที่นักลงทุนมอง

ถึงการเติบโตของก�าไรในระยะยาว ไม่ถูกกระทบ

มากนักจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดังนั้น การ

ลดลงของดอกเบ้ียท�าให้มลูค่าปัจจบัุน (Present 

Value) ของกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มข้ึน จึง

ท�าให้หุ้นในกลุ่มนี้ มีราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ดัง

จะเห็นได้จากมูลค่า (Valuation) ของหุ้นกลุ่ม

เทคโนโลยีที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบ

กับในอดีต ในขณะท่ีหุ้นกลุ่มอื่นๆ กลับเทรดที่ 

Valuation ที่ต�่าลง

อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนที่จะ

เปล่ียนไปในปีหน้า อาจท�าให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

ไม่ได้เป็นผูน้�าตลาดขึน้อกีต่อไป โดยศนูย์วเิคราะห์

เศรษฐกจิและกลยทุธ์ทสิโก้มองว่าในปีหน้า อตัรา

ดอกเบี้ย (Bond yield) ในตลาดจะกลับมาเป็น

ขาขึ้น ตามการฟื้นตัวของตัวเลขเศรษฐกิจ และ

ความชัดเจนจากการเลือกต้ังสหรัฐฯ รวมทั้ง

ข่าวดีจากการค้นพบวัคซีนป้องกัน COVID -19 

ได้ส�าเร็จ ซึ่งจะเริ่มแจกจ่ายในปีหน้า

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยระยะยาวที่เพิ่มขึ้นตามการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ จะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้น

วฏัจกัร (Cyclical Stocks) ท่ีราคาเคล่ือนไหวตาม

วัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 

(Industrials), สินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer 

Discretionary) และสินค้าวัสดุ (Materials) 

นอกจากนี ้Valuation ของหุ้นเหล่านีท้ีย่งัถกูกว่า

เมือ่เทยีบกบัตลาดโดยรวม กจ็ะเป็นอกีหนึง่ปัจจยั

ทีห่นนุให้หุน้เหล่านีก้ลบัมาให้ผลตอบแทนสงูกว่า

หุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก COVID-19 (Tech, 

Healthcare) และกลุม่ทีไ่ด้ประโยชน์จากดอกเบีย้

ต�่า (Consumer staples และ Utilities) ที่น�า

ตลาดขึ้นในปีนี้

กูรูทิสโก้คาด ปี 64 เศรษฐกิจ - ดอกเบี้ยโลกปรับข้ึนรับวัคซีน COVID 

ชี้หุ้นกลุ่ม ‘วัฏจักรเศรษฐกิจ’ เตรียมกลับมาโดดเด่นอีกคร้ัง
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บลจ.กสกิรไทย ส่ง 2 กองทนุ RMF น้องใหม่ ‘กองทนุเปิด
เค ยเูอสเอ หุน้ทนุเพือ่การเลีย้งชีพ (K-USA-RMF)’ และ 
‘กองทนุเปิดเค ไชน่า หุน้ทุนเพือ่การเล้ียงชพี (K-CHINA-
RMF)’ ชูโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวจากประเทศ
มหาอ�านาจโลก พร้อมได้ลดหย่อนภาษปีลายปี เปิดขาย 
IPO 24-30 พ.ย.นี้

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้
จัดการ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิด
เผยว่า จากภาวะตลาดการลงทุนที่ทั่วโลกส่วนใหญ่ยัง
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต�่า ประกอบกับ
ธนาคารกลางจากประเทศแกนหลักต่างอัดฉีดเม็ดเงิน
เข้าสูร่ะบบเป็นจ�านวนมากเพ่ือรกัษาสภาพคล่อง จงึเป็น
ปัจจัยหนุนต่อการเข้าลงทุนในหุ้น โดยเฉพาะหุ้นในต่าง
ประเทศอย่างสหรัฐฯและจีน เนื่องจากเป็น 2 ประเทศ
มหาอ�านาจท่ีมีความแข็งแกร่ง และมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี
ต่อการเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย จึงได้จัด
ตั้ง 2 กองทุน RMF น้องใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดเค ยูเอส
เอ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-USA-RMF) และ กองทุน
เปิดเค ไชน่า หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (K-CHINA-RMF) 
ส�าหรับเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนได้เพิ่มโอกาสรับผล
ตอบแทนในระยะยาว รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษจีากการลงทุนปลายปีนี ้โดยทัง้ 2 กองทนุมกี�าหนด
เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 24-30 
พฤศจิกายน 2563

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-USA-RMF มีความ
น่าสนใจจากการเข้าลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นน�าระดับโลก
ในตลาดสหรัฐฯ ท่ีสอดรับกับกระแสยุคดิจิตอล ซึ่งมี
โอกาสเติบโตสูงในระยะยาว โดยกองทุนจะลงทุนผ่าน
กองทุนหลัก Morgan Stanley Investment Funds 
US Advantage Fund – Z Shares เน้นลงทุนในหุ้น
บรษิทัทีม่ศีกัยภาพสงูอย่าง Amazon, Twitter, Spotify, 
Shopify และ Square ซ่ึงทีมบรหิารกองทนุจะใช้กลยุทธ์ 
Bottom-up Approach ในการเลือกหุ้นเป็นรายตัว 
(Stock Selection) ทั้งนี้ กองทุนหลักสามารถท�าผล
งานได้ดี โดยใน 1 ปีท่ีผ่านมามีผลการด�าเนินงานอยู่ที่ 
60.62% ต่อปี เอาชนะดัชนี S&P 500 ซึ่งอยู่ที่ 16.45% 
ต่อปี (Morningstar ณ วันที่ 18 พ.ย. 63)

ส�าหรับกองทุน K-CHINA-RMF มีความน่าสนใจจาก
การลงทุนในหุ้นจีนทุกชนิด (All China) ที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศ (เซิ่นเจิ้น, เซี่ยงไฮ้, 
ฮ่องกง) และต่างประเทศ (สหรัฐฯ, ไต้หวัน) ท�าให้มี
ความยืดหยุ่นในการลงทุนสูง โดยกองทุนจะลงทุนผ่าน
กองทุนหลัก JPMorgan Funds – China Fund, Class 
JPM China I (acc) - USD เน้นลงทุนในหุ้นจีนที่เติบโต 
(Growth) คุณภาพสูง (High Quality) และอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจใหม่ (New Economy) อาทิ Alibaba, Tencent 
และ Meituan-Dianping ทั้งนี้  กองทุนหลักบริหารโดย
ผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี และมี
ผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 64.18% ต่อปี 

เอาชนะดัชนี MSCI China 10/40 ซึ่งอยู่ที่ 35.42% ต่อ
ปี (Morningstar ณ วันที่ 18 พ.ย. 63)

“แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 
จะยังรุนแรงในสหรัฐฯ แต่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ เร่ิม
ส่งสัญญาณฟื้นตัวได้ดี และเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาด
ไว้ โดยจะเห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงท่ีผ่าน
มามีพัฒนาการที่ดี GDP ไตรมาส 3 ปรับขึ้น 33.1% 
จากการบริโภคที่ฟื้นตัว และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 
(Purchasing Managers’ Index: PMI) ซึ่งเป็นตัวบ่ง
ช้ีสภาวะทางเศรษฐกจิของภาคการผลติและบรกิารทีย่งั
อยู่เหนือระดับ 50 ได้หลายเดือนติดต่อกัน แสดงให้เห็น
ว่าเศรษฐกิจขยายตัวจากยอดค้าปลีกที่ดีขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ง อย่างไรกด็ ีธนาคารกลางของสหรัฐฯ ส่งสญัญาณ
การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.00-0.25% ว่า
จะคงที่ระดับนี้ไปจนถึงปี 2566 จึงท�าให้สภาพคล่องที่
ล้นระบบจะช่วยหนนุให้ตลาดยงัสามารถไปต่อได้ ซึง่เป็น
ผลดีต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯในระยะยาว 

ส�าหรับเศรษฐกิจของจีนมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและ
เร็วกว่าประเทศอื่น อันเป็นผลมาจากความสามารถใน
การควบคุมสถานการณ์โควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับจีนได้หันมาเน้นการบริโภคภายในประเทศ
เป็นหลัก รวมถึงได้พัฒนาจากประเทศที่ผลิตสินค้า
ด้วยต้นทุนต�่า (Old Economy) ไปสู่การผลิตสินค้า
ด้วยเทคโนโลยี (New Economy) ที่เน้นคุณภาพ และ
กระบวนการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งท้ังหมดน้ี
สะท้อนถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนของจีนในระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนยังต้องจับตาความคืบหน้าของ
การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ภายใต้

การน�าของประธานาธิบดีโจ ไบเดน” นายสุรเดชกล่าว

นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน K-USA-RMF และ 
K-CHINA-RMF เหมาะส�าหรับผู ้ที่ก�าลังมองหาการ
ลงทุนเพื่อวัยเกษียณ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีในปีนี้
ได้ และมองเห็นโอกาสจากการลงทุนในหุ้นของประเทศ
มหาอ�านาจอย่างสหรัฐฯและจีน โดยเร่ิมต้นลงทุนเพียง 
500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, ธนาคาร
กสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุน ท้ังน้ี พบโปรโมชัน่พิเศษปลายปีส�าหรบัผู้ทีล่งทนุ
ใน SSF และ RMF กสิกรไทย ทุกๆ 50,000 บาท รับเงิน
คืน 100 บาท (สูงสุด 1,000 บาท/ท่าน) ตั้งแต่วันที่ 2 
พ.ย. 63 – 30 ธ.ค. 63 ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับ
หนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางการลงทุนข้างต้น หรือ 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 
3888

ผู้ลงทุนโปรดท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผล
ตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการ
ลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ผลการด�าเนินงานในอดีต
ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�าเนินงาน
ในอนาคต • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีความ
ผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน • กองทุนป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้
จัดการกองทุน • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจ�านวน ผู ้ลงทุนอาจ
ขาดทุนหรือได้รับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับ
เงินคืนต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บลจ.กสิกรไทย บุกตลาดมหาอ�านาจโลก 

ส่ง K-USA-RMF และ K-CHINA-RMF ทางเลือกเพ่ือการเกษียณ
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ก.ล.ต. เปิดรับฟงัความคิดเห็นการออกและแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย 
ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-linked Bond) เพ่ือยกระดับบทบาทของตลาดทุนที่มี
สว่นส�าคัญ ในการแกปั้ญหาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สง่เสรมิการพัฒนาทีย่ัง่ยนืใหแ้กก่จิการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) มนีโยบายส่งเสรมิการออกและเสนอขายตราสารหนีด้้านความยัง่ยนื 

ทัง้ตราสารหนีเ้พือ่อนรุกัษ์สิง่แวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนีเ้พือ่พฒันาสงัคม (Social Bond) หรอืตราสารหนีเ้พือ่ความยัง่ยนื (Sustainability 

Bond) มาอย่างต่อเนือ่งนัน้ ปัจจบุนัตลาดทนุในระดบัสากลได้พฒันาตราสารหนีด้้านความยัง่ยนืประเภทใหม่ คอื Sustainability-linked Bond เพ่ือ

เป็นเครือ่งมอืระดมทนุส�าหรบักจิการทีค่�านึงถงึความยัง่ยนืและผนวกปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) เข้ากบัการด�าเนนิธรุกจิ 

โดยมเีงือ่นไขให้ผลตอบแทนอ้างองิกบัตัวชีว้ดัและเป้าหมายด้านความยัง่ยนืท่ีผูอ้อกตราสารหนีก้�าหนดไว้ เช่น การก�าหนดอัตราดอกเบีย้อ้างองิกบั

เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งผู้ออกจะให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหากไม่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจากนี ้Sustainability-linked Bond ไม่มีข้อก�าหนดเร่ืองวตัถปุระสงค์การใช้เงนิแบบเฉพาะเจาะจง แต่จดัสรรเงนิไปใช้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิ

งานของกิจการโดยรวม ซึ่งจะต่างจาก Green Bond Social Bond และ Sustainability Bond จึงเหมาะส�าหรับกิจการที่อาจมีโครงการเพื่อสังคม

หรือสิ่งแวดล้อมมูลค่าไม่มาก และสอดรับกับแนวนโยบายของ ก.ล.ต. ที่ต้องการให้กิจการสามารถผนวกปัจจัย ESG เข้ากับการด�าเนินธุรกิจและ

เปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย Sustainability-linked Bond ให้มีข้อปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เช่น 

ลักษณะส�าคัญของตราสาร โดยอ้างอิงกับหลักเกณฑ์พื้นฐานส�าหรับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง

ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม และก�าหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอก (external reviewer) เข้ามาช่วยประเมินการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้า

หมายด้านความยัง่ยืนภายหลงัการออกและเสนอขายตราสาร การออกหลกัเกณฑ์นีจ้ะช่วยอ�านวยความสะดวกและสนบัสนุนกจิการทีต้่องการระดม

ทนุผ่าน Sustainability-linked Bond และยกระดบับทบาทของตลาดทุนท่ีมส่ีวนส�าคญัในการแก้ปัญหาสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังส่งเสรมิ

การพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่กิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

นอกจากนี ้ก.ล.ต. มแีนวคดิทีจ่ะยกเว้นค่าธรรมเนยีมการยืน่ค�าขออนญุาตและแบบ filing ให้กบั Sustainability-linked Bond 

เช่นเดียวกับ Green Bond Social Bond และ Sustainability Bond เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ในกลุ่มความยั่งยืนจะ

มีภาระและต้นทุนมากกว่าการออกตราสารหนี้ทั่วไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.

sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=671 ผูเ้กีย่วข้องและผู้ทีส่นใจสามารถแสดงความ

คิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: debt@sec.or.th จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ก.ล.ต. เตรียมเปิดทางรองรับการออกและเสนอขาย

 "Sustainability-linked Bond" ตราสารหน้ีย่ังยืนประเภทใหม่
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
WHAUP ออกบูธโชว์นวัตกรรมให้บริการบ�าบัด

น�้าเสียในโครงการพัฒนาพ้ืนที่วังจันทร์วัลเล่ย์ เพ่ือเขต

นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi)

SINGER จับมือ ทิพยประกันชีวิต 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

เติมเต็มความต้องการที่หลากหลาย

เคทีซ ีจัดหนักส่งท้ายปี 
สมาชิกรับส่วนลดเพ่ิมสูงสุด 20% 

เมื่อช้อปที่ร้านในเครือ "CRC Sports Group"

กสิกรไทยชวนลูกค้า 
'เปลี่ยนพอยต์บัตรเป็นเงินคืน เมื่อซื้อกองทุนรวม' 

ทางเลือกใหม่ในการลงทุนเพ่ือลดหย่อนภาษีปลายปีนี้
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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