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นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ  บริษัท 
โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร์ จ�ากดั (มหาชน) HMPRO เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่13/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท HOME PRODUCT CENTERVIETNAM 

COMPANY LIMITED เพื่อด�าเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

ชือ่บริษทั  :   HOME PRODUCT CENTER VIETNAM COMPANY LIMITED

ประเภทกิจการ   : ค้าปลีก

ทุนจดทะเบียน   : 23,100,000,000 ดองเวียดนาม (สองหมื่นสามพัน

หนึง่ร้อยล้าน ดองเวยีดนาม) หรอืเทยีบเท่า 30,399,600 บาท (สามสิบล้าน

สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาท) อ้างอิงอัตราแลกเปล่ียนของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน

2563 ที่1 ดองเวียดนาม = 0.001316 บาท

สถานที่ตั้ง : No. 64 Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, 

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 

(มหาชน) ร้อยละ 100.00

แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท โฮม โปรดักส์ 

เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

เนื่องจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยข้างต้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 30.40 

ล้านบาท ซึง่น้อยกว่า15% ของสนิทรัพย์ทีมี่ตวัตนสทุธจิงึไม่อยูใ่นเกณฑ์ทีต้่อง

ด�าเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา

และจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท 
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) FORTH เปิดเผยว่า เม่ือวันที่ 
18พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจระบบ
ดิจิทัล (Digital TrunkedRadio System) กับกรมการปกครอง โดยมีมูลค่าสัญญาจ�านวน 
787,333,800 บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง 
ระยะเวลาด�าเนินโครงการตามสัญญาจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มกราคม 2566

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า Upside ในอนาคตเปิด
กว้าง จากหลายสินค้านวัตกรรมที่ตลาดตอบรับมากขึ้น มองว่า EMS และ Smart Service 
เป็นธรุกจิทีช่่วยหล่อเลีย้งผลประกอบการของ FORTH ไม่ให้ทรุดแรง แต่ธรุกิจท่ีจะเปิด Upside 
คือการน�าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆในกลุ่ม Enterprise Solutions ซึง่ถ้าอิงจาก Backlog จ�านวน 
5 โครงการ รวมมูลค่า 2,985 ลบ.ถอืว่าการพัฒนาสนิค้าใหม่ของ FORTH ก�าลงัเข้าสู ่Growth 
stage โดยเฉพาะก�าไลข้อเท้าติดตามตัว EM ที่เพิ่งได้งานเช่าใช้จากกรมคุมประพฤติจ�านวน 
30,000 ชิ้นเป็นเวลา 3 ปี มูลค่ารวม 850 ลบ. (เริ่มรับรู้รายได้ปี 2564) ซึ่งกรมคุมประพฤติ
ตั้งเป้าไว้ที่ 100,000 ชิ้น 

งานระบบ Smart Grid ที่ได้รับจาก กฟน. มูลค่าส่วนของ FORTH จ�านวน 575 ลบ. จากการ
ติดตั้ง Smart Meter 30,000 ตัว ซึ่งถ้าเทียบกับจ�านวน Meter ทั้งระบบที่มีกว่า 4 ล้านตัว 
ถือว่า Smart Meter ของ FORTH ยังมีโอกาสโตอีกมาก โดยในงบประมาณปี 2564 มีงาน
ส่วน Smart Grid ของกฟน. และกฟภ. รอประมูล 28 โครงการ รวม 4,393 ลบ. 
     
รอลุ้นงานปรับเปลี่ยนและวางระบบไฟจราจรของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ซึ่ง FORTH เป็น
ผู้น�าธุรกิจนี้ คาดว่าจะมีเปิดประมูล 2 โครงการรวมมูลค่า 3,830 ลบ. ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

ธุรกิจใหม่จะช่วยยกระดับ New S-Curve คือ (1) ธุรกิจศูนย์ซ่อมเครื่องบิน (MRO) ด�าเนิน
การร่วมกับ AOT โดย FORTH ถือหุ้น 75% ได้สิทธิบริหารพื้นที่คลัง 3 สนามบินดอนเมือง 
15 ปี พร้อมเปิดให้บริการกลางปี 2565 เน้น Low Cost Airline ที่ต้องตรวจเช็คทุก 2 และ 
4 ปี  (2) ตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องบินขนาดเล็ก KODIAK 100 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้ง
เป้าขายปีละ 1 ล�าเพื่อให้บริการกระโดดร่ม   
  
Valuation น่าสนใจ ยัง Laggard ลูกอยู่มาก เบื้องต้นคาดก�าไรสุทธิปีนี้ 300 ลบ. (-9% 
YoY) และปีหน้า 450 ลบ. (+50% YoY) ราคาปัจจุบันคิดเป็น PER2564 ที่ 18 เท่า และ 
PER2565 ที่ 12 เท่า ถือว่าไม่แพง แถมมีปันผลสม�่าเสมอ 8-10% ต่อปี นอกจากนี้ราคาหุ้น 
FORTH ยังเป็นส่วนลด FSMART มากเกินไป โดยค่าเฉลี่ย 2 ปีที่ผ่านมา FORTH จะต�่ากว่า 
FSMART 11% แต่ปัจจุบันต�่ากว่าถึง 23% ในเชิงกลยุทธ์จึงเหมาะกับการเข้าเก็งก�าไร FORTH 
ในลักษณะ Pair Trading  
 
ปัจจยัเสีย่ง - การชะลอตวัของก�าลงัซือ้ การแข่งขนัประมลูงาน การเปลีย่นแปลงของเทคโลยี         

FORTH เซ็นขายระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ

ระบบดิจิทัลกับกรมการปกครอง 

มูลค่า 787.33 ลบ. 

HMPRO ควัก 30.40 ลบ. 

ลงทุนธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนาม
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‘บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ (SAK) ผู้ให้บริการสินเชื่อ

รายย่อยแก่ประชาชน ก�าหนดราคาเสนอขาย IPO 

หุ้นละ 3.70 บาท หลังส�ารวจความต้องการซ้ือ 

(Book Building) ของนักลงทุนสถาบัน และได้รับ

การตอบรบัการจองซือ้หุน้อย่างท่วมท้นมากกว่า 8 

เท่าของจ�านวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน 

ดีเดย์เปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 26-27 และ 30 

พ.ย.นี้ ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 8 ธ.ค.นี้ พร้อมแต่งตั้ง บล.ธนชาต 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่าย ด้านผู้บริหาร SAK 

ชูศักยภาพผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยมาอย่าง

ยาวนาน เดินหน้าขยายธุรกิจโตเท่าตัวทุกมิติ ดัน

พอร์ตสินเชื่อเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท และเพิ่ม

สาขาเป็น 1,119 สาขา พร้อมลงทุนเทคโนโลยีต่อ

เนื่องยกระดับการให้บริการลูกค้า หวังเป็นหนึ่งใน

บรษัิทจดทะเบยีนผูน้�าการให้บรกิารสนิเชือ่รายย่อย

ระดับชาติ 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  บมจ.ศักดิ์

สยามลิสซิ่ง หรือ SAK  ผู้ให้บริการสินเชื่อราย

ย่อยแก่ประชาชน ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘ศักด์ิสยาม’ 

(SAKSIAM) ได้ร่วมพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้

จัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง

แรก (IPO) โดยแต่งตัง้ บล.ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่าย และแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่ายอีก 6 ราย ประกอบด้วย บล.บัวหลวง 

จ�ากัด (มหาชน), บล.กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน), 

บล.กรงุไทย ซมิโิก้ จ�ากดั, บล.ฟินนัเซยี ไซรสั จ�ากดั 

(มหาชน), บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด และ

บล.ฟิลปิ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูร่้วม

จัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญของ SAKในครั้งนี้  

นางสาวพันทิตา แซ่ เอ็ง รอง
กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ
วาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธน
ชาต จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่าย เปิดเผยว่า จากการส�ารวจ

ความต้องการซื้อ (Book Building) ของนักลงทุน

สถาบัน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา 

ได้รบัการตอบรบัและแสดงความต้องการซ้ือจากนัก

ลงทนุสถาบนัอย่างดเียีย่ม รวมท้ังได้รบัความสนใจ

จากนักลงทนุรายย่อยเป็นอย่างมาก ซ่ึงสะท้อนถงึ

ความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ และแผนงานการ

เติบโตท่ีมีความชัดเจนของ บมจ. ศักดิ์สยามลิส

ซิ่ง จึงก�าหนดราคาหุ้น IPO ที่ 3.70 บาท ซึ่งเป็น

ราคาที่เหมาะสมสะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่มีความ

แข็งแกร่ง จากศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ และ

โอกาสเติบโตจากแผนการรุกขยายธุรกิจในอนาคต  

โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 

26-27 และ 30 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มเข้าซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวัน

แรกในวันที่ 8 ธันวาคม โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า 

“SAK”  

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธาน
กรรมการบริหาร บมจ.ศกัดิส์ยามลสิ
ซิง่ หรอื SAK กล่าวว่า บรษิทัฯ มีวสิยัทศัน์ก้าว

เป็น ‘หนึ่งในผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ’ 

จากศกัยภาพการด�าเนนิธรุกจิทีม่ปีระสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญนานกว่า 25 ปี เทียบเท่าบริษัท

ชั้นน�าในอุตสาหกรรม จึงมีความเข้าใจในความ

ต้องการสินเช่ือประชาชนเป็นอย่างดี ตลอดจนมี

ความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายสาขาทีใ่ห้บรกิาร 519 

สาขา (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563) ครอบคลุมพื้นที่

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคตะวันตก ช่วยให้ SAK สามารถให้บริการ

สนิเชือ่รายย่อยให้แก่ประชาชน ภายใต้แนวคิด ‘การ

ด�าเนินธุรกิจ การให้บริการอย่างเป็นธรรม เข้าใจ

และเข้าถงึ’ ด้วยความโปร่งใส ซ่ือสตัย์และจรงิใจให้

แก่ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่าง

สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม  

ศักด์ิสยามลิสซิ่ง เคาะราคาขาย IPO 

หุ้นละ 3.70 บาท จองซื้อหุ้น 26-27 

และ 30 พ.ย.น้ี เทรด SET 8 ธ.ค.น้ี
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายขยายธุรกิจให้เติบโตในทุกมิติภายในอีก 3 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2566 ทั้งจ�านวนสาขาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,119 สาขา ในท�าเล

พื้นที่ภูมิภาคเดิมและขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงขยายพอร์ตสินเชื่อเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท  

นายศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้ ท�าให้บริษัทฯ ก้าวขีดจ�ากัดในการเข้าถึง

แหล่งเงินทุนเพ่ือไปขยายธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในทุกมิติจากแผนงานขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้มีความหลาย

มากขึ้น รวมถึงน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก (Big Data) การเสนอสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รับช�าระหนี้ 

บริหารหนี้สูญ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ  

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  บริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง รวมถึงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากผลการด�าเนินงานในช่วง  3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) 

พอร์ตสินเชื่อรวมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) สูงถึง 33.5% ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่อัตราการเติบโตเฉลี่ย 31.6% ต่อปี ในขณะที่ 

SAK สามารถรักษาอัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) ได้ในระดับสูงถึง 31% – 33%  โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวม 

6,067 ล้านบาท จากจ�านวนสัญญาสินเชื่อรวม 230,273 สัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม    

ปัจจุบัน บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง  มีทุนจดทะเบียน จ�านวน 2,096 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,096 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและ

เรียกช�าระแล้วจ�านวน 1,550 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จ�านวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ซึ่งเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ SAK จะน�าไปขยายการให้สินเชื่อและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการด�าเนินธุรกิจ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น 

ศักด์ิสยามลิสซิ่ง เคาะราคาขาย IPO 

หุ้นละ 3.70 บาท จองซื้อหุ้น 26-27 

และ 30 พ.ย.น้ี เทรด SET 8 ธ.ค.น้ี
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นางนฤมล น้อยอ�่า รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท 
กรงุเทพดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) BDMS เปิดเผยว่า บรษิทัได้เข้าท�าสญัญาซือ้ขายหุ้นสามญั บรษิทั โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ 

จ�ากัด (มหาชน) BH ที่บริษัทถืออยู่ทั้งหมดจ�านวน 180,715,806 หุ้นหรือคิดป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.71 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�าระ

แล้วทั้งหมดของ BH ให้กับผู้ซื้อในราคาหุ้นละ 103 บาท คิดเป็นงินประมาณ 18,613.7 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีเงื่อนไขบัง

กบัก่อนบางประการซึง่รวมถงึความแน่นอนของแหล่งเงนิทุนของผูซ้ือ้ โดยผูซ้ือ้ดงักถ่าวไม่ถอืเป็นบคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษิทัและบรษิทัย่อยตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย รื่อง การปิดผข้อมูลก�ารปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ขวโยงกัน 

พ.ศ. 2546ลงวันที่ 1พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทัง้นี ้เมือ่วันที ่24 พฤศจกิายน 2563 บรษิทัได้รบัการยนืยนัจากผูซ้ือ้เกีย่วกบัความแน่นอนของแหล่งเงนิทนุ บรษิทัจงึคาดว่าจะสามารถด�าเนนิการ

ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH บางส่วนผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Tade Repor - Big Lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน

เบื้องต้นจ�านวน 90,500,000 หุ้น ที่ราคา 103 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 9,321.5 ล้านบาท ได้ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

-สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการท�ารายการ ร้อยละ 22.7 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของBH

-สัดส่วนการถือหุ้นหลังการท�ารายการ ร้อยละ 11.34 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของBH

ส�าหรับเงินลงทุนในหุ้นสามัญ BH ส่วนที่เหลืออีกจ�านวน 90,215,806 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 11.34 ของหุ้นที่ออกและรียกช�าระ

แล้วของ BH บรษิทัคาดว่าการซือ้ขายดงักล่าวจะแล้วเสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2563 โดยการท�ารายการดงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอนขึน้กบัความ

ส�าเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมของผู้ซื้อ

BDMS ขายบิ๊กล็อตหุ้น BH เกล้ียงพอร์ต   

มูลค่า 1.86 หม่ืนลบ. 
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บมจ.เจ.อาร์.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิตี้ (JR) ปิดฉากจอง

ซื้อไอพีโอ 200 ล้านหุ้น สถาบันร่วมแจม ความ

ต้องการล้น โชว์ศกัยภาพ "หุน้วศิวกรรมระบบไฟฟ้า 

และสื่อสารครบวงจร" อนาคตไกล ฐานะการเงิน

แกร่ง ไร้หนี้ ตุนแบ็คล็อคแน่นกว่า 6.16 พันล้าน

บาท ทยอยรับรู้รายได้ 2-3 ปี ด้านบล.ฟินันเซีย 

ไซรัส ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนน�าใน

การจัดจ�าหน่าย มั่นใจเข้าเทรด SET 30 พ.ย.นี้  

ไม่ท�าให้นักลงทุนผิดหวังขึ้นแท่นหุ้นระดับ 5 ดาว 

ขวัญใจนักลงทุน

นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ ์กรรมการ
ผูอ้�านวยการ บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟนินั
เซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจัดจ�าหน่ายในการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิต้ี จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ JR  เปิดเผยว่า การเปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอ

จ�านวน 200 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 5.50  บาท  

ระหว่างวนัที ่ 20 และ 23-24 พฤศจิกายน 2563 ที่

ผ่านมา นกัลงทนุ รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัให้ความ

สนใจอย่างล้นหลาม สะท้อนถึงความเชื่อม่ันใน

ศักยภาพการเติบโต และปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

ของบริษัทฯ  ท้ังน้ี หุ้น JR จะเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่ม

อตุสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ในวนัท่ี 30 พฤศจกิายน

นี้

"หุ้น JR เป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า 

และระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ แบบครบวงจร มีความโดดเด่นในเรื่อง

การเติบโตอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีปัจจัยขับ

เคลื่อนจากการได้งานเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็น

สายไฟฟ้าใต้ดินตามเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู 

และสายสีเหลือง ขณะท่ีอุตสาหกรรมส่ือสาร

โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศมกีารทยอย

ลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะความ

ต้องการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ จะท�าให้มีโอกาสได้

รบังานเพ่ิมอย่างต่อเนือ่งในระยะยาว นอกจากนี ้JR 

ยังมีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพการ

ท�าก�าไรสงู ไร้หนี ้ ซึง่ภายหลงัจากเข้า SET แล้ว จะ

ยิ่งท�าให้บริษัทฯ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สนับสนุน

การเติบโต  ถอืเป็นหุน้ดอีนาคตไกลมคีณุสมบติัเป็น

หุน้ระดบั 5 ดาว และน่าจะเป็นไอพีโอขวญัใจของนกั

ลงทุน" นายสมภพกล่าว

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั เจ.อาร์.ดบัเบิล้
ยู. ยูทิลิตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ JR 

กล่าวว่าภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วย

ให้บริษัทฯ มีฐานทุนเพิ่มขึ้น ท�าให้ JR สามารถเดิน

หน้าเข้าประมูลงานของภาครัฐ และเอกชนที่เป็น

โครงการขนาดใหญ่มากขึน้ และจะมกีารรกุขยายไป

ยงังานวิศวกรรมในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ  เพิม่เตมิ เช่น 

อตุสาหกรรมน�า้มนัและก๊าซ เพือ่กระจายแหล่งราย

ได้ และก�าไรมากข้ึน ผลักดันการเติบโต และสร้างผล

ตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ

" ณ สิ้นไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีงานในมือที่ลง

นามสัญญาแล้ว (backlog) อยู่ที่ 6,169.53 ล้าน

บาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในไตรมาส 4 ปีนี้อีก 322.50 

ล้านบาท และส่วนท่ีเหลือจะทยอยรับรู้ปี 2564-

2566 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานโครงการเปลี่ยนสาย

ไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดนิตามแนวรถไฟฟ้า

สายสีเหลือง และสายสีชมพู หนุนรายได้ของบ

รษิทัฯ ให้เตบิโตอย่างต่อเนือ่งในอีก 2-3 ปีข้างหน้า" 

นายจรัญกล่าวในที่สุด

JR ปิดจองไอพีโอ 200 ล้านหุ้น  

สถาบันร่วมแจม ความต้องการล้น 

พร้อมเทรด SET 30 พ.ย.น้ี    
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นายพีรพงศ์  จิ ร ะ เส วีจินดา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม บวัหลวง จ�ากัด หรอื กองทนุ
บวัหลวง เปิดเผยว่า ต้ังแต่ช่วงปลายเดอืน

ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กองทุนเปิดบัวหลวง

หุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่ หรือ B-FUTURE ได้เพ่ิม

น�้าหนักการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทางการ

เงิน (ฟินเทค) ผ่านการเข้าซื้อหน่วยลงทุน

ของกองทุน Wellington Fintech Fund โดย

มีสัดส่วนการลงทุน ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 

อยู่ที่ 7.92% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) 

ของกองทุน เนื่องจากผู้จัดการกองทุนมองว่า 

การลงทุนในกลุ่มฟินเทคจะท�าให้ผลตอบแทน

ของพอร์ตการลงทุนเติบโตได้ดีในระยะยาว

“ในช่วงทีต่ลาดหุน้ทัว่โลกผนัผวนและเศรษฐกจิ

ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่

หุ้นกลุม่เทคโนโลยแีละฟินเทค ยังมกีารเตบิโตที่

ดีและสามารถให้ผลตอบแทนชนะตลาด เน่ือง

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 เป็นตัวผลักดัน

และเร่งให้คนหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 

พฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป 

เทคโนโลยีเริ่มเข้ามีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน 

รวมถึงก่อให้เกิดการท�าธุรกรรมออนไลน์เพิ่ม

มากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันการเงินเอง ก็มี

การปรับตัวและให้บริการธุรกรรมทางการเงิน

ออนไลน์มากข้ึน ดังนั้น กองทุนบัวหลวงจึง

มองเห็นโอกาสและเพิ่มน�้าหนักการลงทุนใน

กลุ่มฟินเทค ซึ่งฟินเทคได้ก้าวเข้ามามีบทบาท

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้กับ

ผูบ้รโิภคในหลายๆ ด้าน นอกจากน้ีหุน้ในกลุม่น้ี 

จะเป็นหนึง่ในกลุม่ท่ีจะก้าวเข้ามีบทบาทหลกัใน

อนาคตและจะมีการเติบโตที่สูง และเรามองว่า

เป็นเพียงช่วงแรกของการใช้เทคโนโลยี

ทางการเงิน” นายพีรพงศ์ กล่าว

ส�าหรับสาเหตุที่ B-FUTURE เลือกลงทุนผ่าน

หน่วยลงทุนของกองทุน Wellington Fintech 

Fund เนื่องจาก กองทุนนี้มีการลงทุนในหุ้นที่

เก่ียวข้องกบักลุม่ฟินเทคในด้านต่างๆ เช่น ระบบ

ช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) รวม

ถงึโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(IT Infrastructure) เช่น ระบบคลาวน์ การ

จัดเก็บฐานข้อมูล และแพลตฟอร์มการให้

บริการลูกค้า เป็นต้น โดยกองทุนนี้เป็นกอง

ทุนที่มีผลการด�าเนินงานที่ดี บริหารจัดการ

โดย Wellington Management ซึ่งเป็นบริษัท

จัดการชั้นน�าที่มีชื่อเสียงมายาวนาน

ทั้งน้ี กองทุน B-FUTURE มีนโยบายเน้น

ลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศของบริษัทที่

ท�าธุรกิจเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากแนว

โน้มการบริโภคในอนาคต ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรม ซ่ึงรองรับแนว

โน้มการบริโภค การด�าเนินธุรกิจและเศรษฐกิจ

ในอนาคต ซึ่งผู้จัดการกองทุนพยายามเฟ้นหา

การลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีในอนาคตอย่าง

ต่อเนื่อง ท้ังการเลือกลงทุนในหน่วยลงทุน

ของกองทุนต่างประเทศผสมผสานกับการ

ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

กองทุน B-FUTURE มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการ

เห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ครั้งละไม่เกิน 100% จากก�าไรสะสม หรือก�าไร

จากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นใน

สินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน และตั้งแต่

จัดตั้งกองทุน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว กองทุน 

B-FUTURE มีผลการด�าเนินงานดีกว่าเกณฑ์

มาตรฐานอย่างต่อเนือ่ง มกีารจ่ายเงนิปันผลให้

ผูถ้อืหน่วยลงทุนแล้ว 4 คร้ัง คดิเป็นเงนิปันผล

รวมทั้งสิ้น 0.9100 บาทต่อหน่วย 

กองทุน B-FUTURE ลุยเพ่ิมสัดส่วนฟินเทคในพอร์ตลงทุน 

หวังสร้างสมดุลผลการด�าเนินงานเพ่ือการเติบโตอย่างม่ันคงระยะยาว
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ทรสัต์เพ่ือการลงทนุในสทิธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์

เหมราช (HREIT) เคาะราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ 

เพิ่มทุนครั้งที่ 2 ที่ราคา 7.30 บาทต่อหน่วยเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เดิมจองซื้อในวันที่ 16-20 และ 23-26 พ.ย. และ

บุคคลทั่วไปวันที่ 16-20 และ 23-27 พ.ย.ที่ผ่านมา 

ด้านรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ กองทรัสต์ HREIT 

“จารชุา สตมิานนท์” มัน่ใจในศกัยภาพทรพัย์สนิบน

ท�าเลจุดยุทธศาสตร์เมกะโปรเจ็กต์ EEC ดึงดีมานด์

กลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติเช่าเพื่อเป็นที่ตั้งฐานการ

ผลิต ขณะที่อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) 

ของกองทรัสต์ อยู่ท่ีระดับ 94% คาดการณ์ผล

ตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยในปี 64 เพิ่มขึ้นเป็น 0.69 

บาทต่อหน่วย

นายเศกธชั จงศริวิฒัน์ ผูบ้ริหารงาน
วาณชิธนกจิ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั 
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้

จัดการการจัดจ�าหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ 

HREIT เปิดเผยว่า ภายหลงัจากทีก่องทรัสต์ HREIT 

ได้ท�าการเปิดจองซือ้หน่วยทรสัต์เพิม่ทนุ จ�านวนไม่

เกิน 137.50 ลา้นหน่วย พบว่าได้รับการตอบรบัที่ดี

จากทัง้ผูถ้อืหน่วยทรสัต์เดมิ นกัลงทนุสถาบนั และ

นกัลงทนุทัว่ไป โดยได้ก�าหนดราคาเสนอขายสุดท้าย

ทีร่าคาหน่วยละ 7.30 บาท ซ่ึงผู้ถอืหน่วยทรัสต์เดิม

ได้สิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 1 หน่วย

ทรัสต์เดิมต่อ 0.1956 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอ

ขายเพ่ิมเตมิโดยผูถ้อืหน่วยทรัสต์เดิมจองซือ้ในวนัที่ 

16-20 และ 23-26 พฤศจิกายน 2563 และบุคคล

ทั่วไป จองซื้อวันที่ 16-20 และ 23-27 พฤศจิกายน 

2563 ในราคาเสนอขาย 7.50 บาท/หน่วย ซึ่งทาง

กองทรสัต์จะท�าการคนืเงนิส่วนต่างให้กบัผูล้งทนุท่ี

จองซื้อเป็นล�าดับต่อไป

ทั้งนี้ มองว่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์ HREIT ใน

ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งที่เป็นผู้ถือ

หน่วยทรสัต์เดมิ และประชาชนทัว่ไป เนือ่งจากความ

โดดเด่นของกองทรัสต์และการจ่ายผลตอบแทน

ให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างสม�่าเสมอ ท่ีส�าคัญ

ยังเป็นผู้น�ากองทรัสต์ ที่มีทรัพย์สินกว่า 90% ตั้ง

อยู่ในโซนของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก (EEC)และยังมีพื้นเช่าบาง

ส่วนในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ

การขนส่งไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ โดยเน้นลงทุนในทรัพย์สินประเภทโรงงาน

และคลังสินค้าส�าเร็จรูปให้เช่า ซึ่งมีอัตราการเช่า

พืน้ที ่(occupancy rate) ของกองทรสัต์ อยูท่ีร่ะดบั 

94% สะท้อนให้เหน็ถงึการเติบโตของรายได้ทีม่ัน่คง

ในระยะยาว

ด้านนางสาวจารุชา สติมานนท์ 
รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท 
แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการ

กองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) กล่าวว่า ภาย

หลังจากการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้ 

ประมาณการสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ HREIT 

จะเพิ่มขึ้นเป็น 11,250.94 ล้านบาท จาก

ปัจจบุนักองทรสัต์มมีลูค่าสนิทรพัย์รวม

อยู่ที่ประมาณ 9,913.24 ล้านบาท

ดังนั้นจึงเชื่อว่าด้วยมูลค่าทรัพย์สินของกอง

ทรัสต์ฯ และความเชี่ยวชาญในการลงทุนอสังหาริ

มทรพย์ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 

รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการกอง

ทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ภายใต้ WHA 

Group จะเป็นเคร่ืองตอกย�า้ความน่าสนใจและความ

เช่ือมัน่ในผลตอบแทนทีผู่ถ้อืหน่วยจะได้รบัจากการ

ลงทุนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

ส่วนเรื่องอัตราผลตอบแทนนั้น หลังจากที่กอง

ทรัสต์ HREIT มีการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมใน

ครั้งนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับอัตราผลตอบแทน

จากเงินปันผลและเงินลดทุน (Total Distribution 

Yield) เพิม่ข้ึน เมือ่อ้างองิจากประมาณก�าไรขาดทุน

และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์

สมมติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 ซึง่สอบทานโดยผูส้อบบัญชี และได้

มีการประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและ

เงินลดทุนต่อหน่วย จ�านวน 0.69 บาท ประกอบ

กับศักยภาพของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT 

เข้าไปลงทุนมีความโดดเด่นเรื่องอัตราการเช่าพื้นที่ 

(occupancy rate) ในระดบัสงูที9่4% และท�าเลทีตั่ง้

ของทรพัย์สนิทีเ่ป็นจดุยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

และศกัยภาพของผูเ้ช่า ผูถื้อหน่วยทรสัต์จะ

ได้รับผลตอบแทนทีม่คีวามม่ันคงและ

ต่อเนื่องในระยะยาว 

กองทรัสต์ HREIT เคาะราคาขายสุดท้าย 7.30 บาท/หน่วย

-จ่อจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยปี 64 แตะ 0.69 บาทต่อหน่วย
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ตามที่เว็บไซต์ https://www.siamtopicnews.com/archives/3350 ได้มีการเผยแพร่ข่าว ว่า “ปี 2564 รัฐบาลเตรียมกู้เงินเพิ่มจ�านวน 3 ล้านล้าน

บาท มากสุดในประวัติศาสตร์ ท�าให้หนี้สาธารณะทะลุ 9 ล้านล้านบาท” นั้น 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ทั้งนี้ ใน

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ�าปีงบประมาณ 2564 จะมีรายการก่อหนี้ใหม่ จ�านวน 1.47 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย การกู้เงินเพื่อชดเชย

การขาดดุลงบประมาณ จ�านวน 623,000 ล้านบาท การกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนงานตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลัง

กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จ�านวน 

550,000 ล้านบาทการกู้เงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพื่อให้สามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

จ�านวน 133,657 ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 จ�านวน 158,782 ล้านบาท ทั้งนี้  ในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการกู้เงินเพื่อการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นกลไก

ส�าคัญ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวไปได้

ส�าหรับแผนการบริหารหนี้เดิม จ�านวน 1.28 ล้านล้านบาท เป็นการปรับโครงสร้างหนี้เก่าที่ครบอายุ เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะอยู่ในกรอบ

ต้นทุนและความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยไม่ได้เป็นการเพิ่มยอดหนี้ใหม่แต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) ระดับสากล ได้แก่ S&P Moody’s และ Fitch ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของ

ประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Outlook) อยู่ในระดับมีเสถียรภาพ (Stable 

Outlook) เนื่องจากประเทศไทยมีภาคการคลังสาธารณะ (Public Finance) ที่แข็งแกร่งเป็นผลจากการบริหารจัดการทางการคลังอย่างรอบคอบ

และรกัษาวนิยัทางการคลงั โดยประมาณการสดัส่วนหนีส้าธารณะต่อผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ปี 2564 ยงัคงอยูภ่ายใต้กรอบวินยัทางการ

คลังซึ่งก�าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 60

อย่างไรก็ดี การน�าเข้า เผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือน ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 

อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

คลังยืนยันการกู้เงินเพ่ิม 3 ล้านล้านบาท ในปี 2564 

ไม่เป็นความจริง
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นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดตัวกองทุนใหม่ที่เน้นลงทุน
ในบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนแบบยั่งยืน ได้แก่ กองทุน
เปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity (SCB 
Global Sustainable Equity Fund ; SCBGEESG) 
มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เหมาะส�าหรับนัก
ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น ESG และมีปัจจัยพื้น
ฐานดีท่ีมีโอกาสเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดย
คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุน
ในตราสารหนี้ท่ัวไป เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้
แก่นักลงทุนและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
โดยจะเริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 23 – 27 
พฤศจกิายน 2563 นี ้ด้วยเงนิลงทุนข้ันต�า่เพยีง 1,000 
บาท

ส�าหรบัการลงทนุแบบ ESG เป็นการลงทนุทีเ่น้นลงทนุ
ในบริษัทที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
Environment (ส่ิงแวดล้อม) คือ การที่บริษัทมีน
โยบายและกระบวนการท�างานในองค์กรเพื่อจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท Social (สังคม) คือ การท่ีบริษัทมีนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่า
เทียมกัน มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนท่ี
บริษัทมีความเก่ียวข้องให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และ 
Governance (ธรรมาภิบาล) คือ การที่บริษัทมีการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ด�าเนินงานอย่างโปร่งใส มี
แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนต่อต้านการ
ทุจริตและคอร์รัปชั่น ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส 
และจากจุดเริ่มต้นจากสภาพแวดล้อมและสังคมที่
เปลีย่นแปลงไป น�าโดย 4 ปัจจยัหลกั ได้แก่ ทรพัยากร
ที่มีอย่างจ�ากัด, สภาพภูมิอากาศแปรปรวน, จ�านวน
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้ และการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุจงึน�า
ไปสู่แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน

โดยกองทุนนี้มีกลยุทธ ์บริหารเชิงรุก (Active 
management) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ 
Janus Henderson Horizon – Global Sustainable 
Equity Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลัก
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก 
(SICAV) และอยู่ภายใต้ UCITS โดยมีวัตถุประสงค์
ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ซึ่ง
จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือ
การให้บริการที่มีส่วนท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ด้านสิง่แวดล้อมหรอืสงัคมในเชงิบวก โดยกองทนุอาจ
ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน (Hedging) 
ตามความเหมาะสมส�าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ 
ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน 

ปัจจุบันกองทุนหลัก Janus Henderson Horizon 
– Global Sustainable Equity Fund anus Global 
Life Sciences Fund เน้นพอร์ตการลงทุนที่เป็น 
high-conviction ในบริษัทที่มีความย่ังยืนและสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบ
ไปด้วยหุน้ทัว่โลกประมาณ 50 – 70 ตวั รวมถึงโอกาส
การเติบโตอย่างย่ังยืน เพื่อมุ่งม่ันที่จะมีส่วนร่วมใน
การลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อความโปร่งใสและวัดผลได้ 
โดยกองทุนจะเฟ้นหาโอกาสในการลงทุน ด้วย 10 ธีม
การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และสังคม อาทิ
เช่น พลังงานสะอาด, การขนส่ง, การจัดการน�้า, การ
พฒันาความรู้และเทคโนโลยี, ด้านสขุภาพ, ด้านความ
ปลอดภยั และคณุภาพชวีติ เป็นต้น ซ่ึงกองทุนบริหาร
โดยทีมที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการลงทุนอย่าง
ยั่งยืนและเป็นผู้น�าในด้านนี้

ทั้งนี้ ทีมผู้จัดการกองทุนเชื่อมั่นว่าบริษัทที่มี ESG ที่
ดี จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยจะท�าการ
วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพื่อให้ความส�าคัญต่อบริษัท
ที่มีการพิจารณาต่อ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) Planet 
โดยอย่างน้อย 50% ของรายได้ต้องเกี่ยวข้องกับ
ธีมการลงทุนอย่างย่ังยืน 2) People บริษัทต้องมี
ส่วนร่วมพัฒนาต่อชุมชนและสังคม และ 3) Profit 
บริษัทต้องมีโอกาสในการสร้างรายได้ในระยะยาว มี
ความมั่นคงทางการเงิน และมีการสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ ส�าหรับกองทุนหลักมีผลการด�าเนิน

งานย้อนหลัง 3 เดือน อยู่ที่ 12.62%, 6 เดือน อยู่
ที่ 38.92%, 1 ปี อยู่ที่ 31.07% และตั้งแต่ต้นปี อยู่
ที่ 18.67% (ที่มา: Janus Henderson ณ วันที่ 30 
ก.ย. 2563)

“ส�าหรับจุดเด่นของกองทุน SCBGEESG คือ เป็นก
องทุนท่ีเน้นลงทุนในหุ้นย่ังยืนท่ัวโลก มีกลยุทธ์การ
ลงทุนแบบวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเชิงลึกของหุ้นราย
ตัวทั้งด้านความยั่งยืนและความมั่นคงทางการเงิน 
โดยกองทุนลงทุนกระจายตัวในหลายอุตสาหกรรม 
ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางธุรกิจ และ
รวมถึงบริษัทขนาดกลางทีม่ศีกัยภาพในการเติบโตสงู 
ซ่ึงเราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาสู่ความย่ังยืน นวัตกรรม 
และการเติบโดยในระยะยาว มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
กัน เพราะฉะนั้น แนวคิดการลงทุนแบบ ESG และ
กระบวนการลงทนุอย่างเป็นระบบ จะน�าไปสูก่ารสร้าง
ผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาวและส่งผลดีต่อโลก
ของเราในอนาคตด้วย” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว 

ท้ังนี้ ผู ้ลงทุนควรท�าความเข้าใจ ลักษณะสินค้า 
เง่ือนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก�าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงิน
ลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอค�าแนะน�าเพิ่มเติม
จากผูป้ระกอบธรุกจิก่อนท�าการลงทุน สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท�าการ 
ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 
กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://
scbam.link/984c8

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกองทุน SCBGEESG 

ทางเลือกการลงทุนในหุ้นย่ังยืนท่ัวโลก 
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อินไซด์ Business
NER พร้อม APM ให้การต้อนรับ 

คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการเงิน 
คณะบริหาธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

INSET รวมพลังบริจาคโลหิต 
เพ่ือต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์

เคทีซีผนึก KTAM และ SET ร่วมโครงการ 
"Point to Invest" ลงทุนง่ายๆ 

เปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นกองทุนรวม

สบายเทคฯ จับมือทรูมันนี่ เปิดรับเพย์เมนต์

ทรูมันนี่ วอลเล็ท บนระบบฟูด้คอร์ทในไฮเปอร์มาร์เก็ต

เครือเทสโก้ โลตัสทั่วประเทศ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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