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รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและ
จดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์โพลเีมอร์และพลำสติกแปรรูปช้ัน
น�ำของโลก เปิดเผยว่ำ โดยในช่วงครึง่ปีหลงัของปีบญัชี 
63/64 (ต.ค.63 – มี.ค.64) รำยได้จำกกำรขำยจำกกลุ่ม
ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยำนยนต์ จะเร่งตัวสูง
ขึน้ตำมทิศทำงของยอดขำยยำนยนต์ทีฟ้ื่นตัวจำกกำรก
ลับมำผลิตของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศ และ
ยอดขำยที่ปรับตัวดีขึ้นในต่ำงประเทศ ส�ำหรับธุรกิจ
ฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น แม้ยอดขำยในประเทศ
ชะลอตวับ้ำง แต่ในสหรฐัอเมรกิำเตบิโต และธรุกิจบรรจุ
ภัณฑ์พลำสติก ยอดขำยของกล่องใส่อำหำรเติบโตขึ้น
อย่ำงโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อน

นอกจำกนี ้กำรน�ำนโยบำยลดค่ำใช้จ่ำย เพิม่ประสิทธภิำพ
กำรท�ำงำน หรอื “USE” (U: Utilization กำรใช้ประโยชน์
จำกทรพัยำกรทีม่อียู่อย่ำงคุม้ค่ำ S: Save กำรประหยดั
ค่ำใช้จ่ำย และ E: Efficiency กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท�ำงำน) มำใช้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตรำก�ำไรขั้นต้น
ปรับตัวที่ดีขึ้น จึงคำดว่ำในปีบัญชี 63/64 (เม.ย.63 - 
มี.ค.64) จะมียอดขำยประมำณ 9,000 ล้ำนบำท และ
มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ 28-30%

ส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินงำนของ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 
ธุรกิจฉนวนยำงกันควำมร้อน/เย็น ภำยใต้แบรนด์ 
Aeroflex มุ่งเน้นกำรตลำดในกลุ่มสินค้ำพรีเมี่ยมทั้งใน
และต่ำงประเทศ โดยในสหรัฐอเมริกำ ฉนวน Aeroflex 
เป็นสินค้ำจ�ำเป็น (Essential Product) จึงมีโอกำส
เติบโตต่อเนื่อง โดยกำรก่อสร้ำงโรงงำนใหม่อยู่ระหว่ำง

ด�ำเนินกำร คำดว่ำจะแล้วเสร็จประมำณปีบัญชี 64/65 
(เม.ย.64 – มี.ค.65) ซึ่งจะสร้ำงโอกำสในขยำยตลำด
เพิ่มขึ้น รวมถึงควำมต้องกำรของกำรใช้วัคซีนโควิด-19 
ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรใช้ฉนวนยำงกันควำมร้อน/
เย็น เช่น โรงงำนวัคซีน และกำรขนส่งวัคซีน เป็นโอกำส
ในกำรท�ำตลำดของ Aeroflex เช่นกัน ส�ำหรับในญี่ปุ่น 
เร่ิมเหน็ควำมต้องกำรใช้ฉนวน Aeroflex ทีเ่พ่ิมขึน้ตัง้แต่
ไตรมำสที่ 3 ปี 63/64 และมีโอกำสขยำยตลำดในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ใหม่เพิม่ขึน้ ส่วนตลำดในประเทศชะลอตวัตำม
แนวโน้มกำรก่อสร้ำงในประเทศที่ลดลง
 
ธุรกิจชิ้นส ่วนอุปกรณ์และตกแต่งยำนยนต์ ภำย
ใต้แบรนด์ Aeroklas กลุ ่มลูกค้ำ OEM (Original 
Equipment Manufacturer) มยีอดสัง่ซือ้สนิค้ำจ�ำนวน
มำก ฟื้นตัวอย่ำงรวดเร็ว และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงต่อ
เนื่อง หลังจำกกลับมำผลิตยำนยนต์ตำมปกติ ธุรกิจใน
ประเทศออสเตรเลียมียอดขำยชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่ง
ยำนยนต์เพิ่มขึ้นเนื่องจำกประชำกรออสเตรเลียท่อง
เที่ยวภำยในประเทศเพิ่มขึ้น นิยมท่องเที่ยงธรรมชำติ 
จึงมีควำมต้องกำรใช้งำนอุปกรณ์ตกแต่งยำนยนต์ เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะ และควำมปลอดภัยในกำรขับขี่ อย่ำงไร
กต็ำม Aeroklas ใช้ช่วงเวลำจำกกำรท่ีค่ำยรถยนต์ต่ำงๆ 
หยุดด�ำเนินกำรชั่วครำวจำกวิกฤตโควิด-19 เพื่อพัฒนำ
ประสทิธภิำพด้ำนต่ำงๆ เตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบักำรก
ลับมำเปิดด�ำเนินงำนตำมปกติ จึงท�ำให้ Aeroklas มี
ต้นทุนกำรผลิตใหม่ที่ลดลง

ธรุกจิบรรจภัุณฑ์พลำสตกิ ภำยใต้แบรนด์ EPP ผูบ้รโิภค
นิยมสั่งอำหำรเดลิเวอร์รี่ หรือซื้ออำหำรกลับไปรับ
ประทำนที่บ้ำนมำกขึ้น ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์พลำสติก

ประเภท กล่องใส่อำหำรมยีอดค�ำสัง่ซือ้ต่อเน่ือง อย่ำงไร 
กต็ำมยอดขำยของบริษทั อสีเทร์ิน โพลแีพค จ�ำกดั เริม่
ฟื้นตัวดีขึ้นและคำดว่ำจะฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกกำร
สนับสนุนโครงกำรของภำครัฐที่กระตุ้นกำรใช้จ่ำย และ
กำรท่องเที่ยวภำยในประเทศ เช่น โครงกำรคนละคร่ึง 
และโครงกำรเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น

ส�ำหรับผลประกอบกำรในไตรมำสที่ 2 ปี 63/64 (ก.ค.
63 – ก.ย.63) บรษิทัมรีำยได้จำกกำรขำย 2,329.6 ล้ำน
บำท ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรำยได้จำก
กำรขำย 2,762.5 ล้ำนบำท หรือปรับตัวลดลง 15.7% 
และมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ 30.2% และมีก�ำไรสุทธิ 307.7 
ล้ำนบำท ปรับตัวลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี
ก�ำไรสุทธิ 326.3 ล้ำนบำท หรือลดลง 5.7% หำกเทียบ
กบัไตรมำส 1 ปี 63/64 (เม.ย.63 – มิ.ย.63) มีก�ำไรสทุธิ 
74.6 ล้ำนบำท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 312.6% แสดงให้เห็นถึง
กำรฟื้นตัวที่ดีขึ้นในรำยไตรมำส และในไตรมำสนี้บริษัท
ได้รับส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำร
ร่วมค้ำ ที ่21.1 ล้ำนบำท โดยบริษทัร่วมทนุทีผ่ลติสนิค้ำ
เพือ่ขำยให้อตุสำหกรรมยำนยนต์เร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึนจำกกำร
ที่ค่ำยรถยนต์ในประเทศกลับมำเปิดด�ำเนินงำน

รศ.ดร.เฉลียว กล่ำวต่อว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัท เมื่อวันท่ี 12 พ.ย. 63 มีมติอนุมัติกำรจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนสิ้นสุด 
30 ก.ย. 63 ในอตัรำหุน้ละ 0.09 บำท (เก้ำสตำงค์) รวม
เป็นจ�ำนวนเงนิทัง้สิน้ 252 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดรำยชือ่
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วัน
ที่ 30 พ.ย.63 และก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 9 ธ.ค.63 

EPG เผยแนวโน้มคร่ึงปีหลัง 63/64 

เร่งเป้ารายได้จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ปั๊มก�าไรจากนโยบายลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพการท�างาน

10 www.HoonInside.com 2  December  2020



กลุ ่ม KTIS ผู ้น�ำในอุตสำหกรรมน�้ำตำลและ

อุตสำหกรรมต่อเนื่องครบวงจร แจงปัจจัยที่ท�ำให้

ผลกำรด�ำเนินงำน ปี 2563 (ต.ค. 62 – ก.ย. 63) 

ฝ่ำมรสมุโควดิ-19 ได้ส�ำเร็จ มกี�ำไรสทุธ ิ568.7 ล้ำน

บำท เพรำะสำมำรถควบคุมต้นทุนค่ำใช้จ่ำยได้ดีใน

ทุกด้ำน ทั้งต้นทุนขำย บริหำร และต้นทุนทำงกำร

เงิน คำดรำคำน�้ำตำลตลำดโลกเฉลี่ยปี 2564 จะ

สูงกว่ำปี 2563 ส่งผลให้รำยได้และก�ำไรของกลุ่ม 

KTIS เติบโตได้ดี 

 

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท 
เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร์ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ
กลุ่ม KTIS ผู้น�ำในอุตสำหกรรมน�้ำตำลและ

อุตสำหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เปิดเผยว่ำ ผล

กำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม KTIS ปี 2563 (ต.ค. 62 

– ก.ย. 63) มีรำยได้รวม 14,021.8 ล้ำนบำท และ

มีก�ำไรสุทธิ 568.7 ล้ำนบำท 

 

“แม้ว่ำกำรระบำดของโควิด-19 ทั่วโลก จะส่งผลก

ระทบต่อธุรกิจต่ำงๆ จ�ำนวนมำก รวมถึงธุรกิจของ

กลุม่ KTIS ด้วย เพรำะมกีำรลอ็คดำวน์และเกดิกำร

ชะงักงันของกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ส่งผลให้รำคำ

น�้ำตำลทรำยในตลำดโลกช่วงปลำยเดือนเมษำยน 

2563 ลดลงอย่ำงมำก อีกทั้งผลผลิตอ้อยก็ลดลง

เนื่องจำกปัญหำภัยแล้ง แต่ทำงกลุ่ม KTIS ก็ยัง

สำมำรถท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนปี 2563 มีก�ำไร

ได้ เพรำะกำรควบคุมต้นทุนค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ อย่ำงมี

ประสิทธิภำพสูงสุด” นำยณัฎฐปัญญ์กล่ำว

 

ทัง้นี ้ต้นทุนขำยและกำรให้บรกิำรในปี 2563 ลดลง 

1,343.3 ล้ำนบำท หรือลดลง 10.5% เมื่อเทียบกับ

งวดเดียวกันของปี 2562 นอกจำกนี้ ค่ำใช้จ่ำยใน

กำรขำยและกำรบริหำรก็ลดลง 1,246.9 ล้ำนบำท 

หรือลดลงถึง 42.5% โดยมีสำเหตุหลักมำจำกเงิน

น�ำส่งส�ำนักงำนกองทุนอ้อยและน�้ำตำลทรำย ค่ำ

ขนส่งน�้ำตำลทรำย ค่ำฝำกน�้ำตำลทรำยและกำก

น�ำ้ตำล รวมถึงค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรลดลง อีกท้ัง

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินลดลง 90.1 ล้ำนบำท หรือ

ลดลง 29.7% และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง 38.6 

ล้ำนบำท หรือลดลง 32.4%

 

รองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร กลุ่ม KTIS กล่ำวด้วย

ว่ำ สัดส่วนรำยได้ของสำยธุรกิจต่ำงๆ ณ สิ้นรอบ

บัญชีปี 2563 สำยธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำล

ทรำยยงัคงมีสัดส่วนสูงสุดคอื 71.5% รองลงมำเป็น

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยเอทำนอล สัดส่วน 10.2% 

ธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำยพลังงำนไฟฟ้ำจำกเชือ้เพลิง

ชวีมวล สดัส่วน 8.6% ส่วนธรุกจิผลติและจ�ำหน่ำย

เยื่อกระดำษชำนอ้อย มีสัดส่วนรำยได้ 5.2% และ

อื่นๆ อีก 4.5%

 

“จะเหน็ว่ำรำยได้ส่วนใหญ่ของเรำยงัคงมำจำกสำย

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำตำลทรำย ดังนั้น รำคำ

น�้ำตำลทรำยตลำดโลกท่ีปรับเพิ่มข้ึน และคำดว่ำ

รำคำเฉลีย่ปี 2564 จะสงูกว่ำปี 2563 ก็จะท�ำให้สำย

ธรุกจิน�ำ้ตำลมผีลกำรด�ำเนนิงำนท่ีดีข้ึน อีกท้ังรำคำ

น�้ำมันที่สูงขึ้นก็ส่งผลดีต่อธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำย

เอทำนอลด้วย จึงเชื่อว่ำธุรกิจของกลุ่ม KTIS ในปี 

2564 จะมีกำรเติบโตท่ีดีท้ังรำยได้และก�ำไร” นำย

ณัฎฐปัญญ์กล่ำว

กลุ่ม KTIS ลดต้นทุนฝ่ากระแสโควิด 

ส่งผลปี 2563 มีก�าไร 569 ล้านบาท
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VGI ได้เฮรับข่ำวดีอีกครั้ง หลังจำกที่บริษัทฯ ถูกดึงเข้ำค�ำนวณดัชนี Morgan 
Stanley Capital International หรือ MSCI ซ่ึงเป็นดัชนีอ้ำงอิงที่ได้รับควำม
นยิมอย่ำงแพร่หลำยในหมูน่กัลงทุนต่ำงชำติ โดยเมือ่วนัท่ี 11 พฤศจกิำยน 2563 
บริษัท วีจีไอ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “VGI” ได้ถูกค�ำนวณเข้ำรวมในดัชนี MSCI 
Global Small Cap ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังตลำดปิดในวันท่ี 30 พฤศจิกำยน 
2563 สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนและกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนองค์กร
ผ่ำน 3 แพลตฟอร์มธุรกิจที่มีควำมแข็งแกร่งจนท�ำให้ได้รับควำมเชื่อมั่นจำกนัก
ลงทุนได้เป็นอย่ำงดี

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ 
จ�ากดั (มหาชน) กล่ำวว่ำ นบัเป็นเร่ืองท่ีน่ำยนิดเีป็นอย่ำงยิง่ ท่ีแม้ว่ำปี 2563 
นี้ บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับควำมท้ำทำยอย่ำงท่ีไม่เคยปรำกฎมำก่อน ทั้งจำก
เหตุกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ โรค COVID-19 และสถำนกำรณ์กำรเมืองภำยใน
ประเทศ ที่ส่งผลกระทบให้นักกำรตลำดและแบรนด์สินค้ำต่ำงๆ ลดกำรใช้จ่ำยงบ
โฆษณำลงจนท�ำให้เกิดภำวะชะลอตัว แต่จำกกำรปรับตัวที่รวดเร็วของ VGI ใน
ก่อนหน้ำ ที่ได้พลิกรูปแบบธุรกิจจำกผู้ให้บริกำรด้ำนสื่อโฆษณำเพียงอย่ำงเดียว 
ไปสู่กลยุทธ์ทำงกำรตลำดแบบ Offline-to-Online (O2O) Solutions ผสำนกำร
ท�ำงำนร่วมกันบนทุกแพลตฟอร์มในเครือข่ำย 3 ธุรกิจหลัก ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจ
สื่อโฆษณำ ธุรกิจบริกำรช�ำระเงิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถลด
ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ต้องพึ่งพำธุรกิจโฆษณำเพียงอย่ำงเดียวเหมือนในอดีต

“เรำเชือ่มัน่ว่ำจำกกำรเปลีย่นแปลงกลยทุธ์ทำงธรุกจิดงักล่ำวและผลกำรด�ำเนนิ
งำนที่ผ่ำนมำนั้น ท�ำให้นักลงทุนมองเห็นโอกำสทำงธุรกิจของ VGI ที่มีทิศทำง
กำรเติบโตได้อย่ำงมั่นคงแข็งแกร่งทั้งในระยะสั้นและระยะยำว ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก
ที่ส่งให้ VGI ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในดัชนี MSCI Global Small Cap และนับเป็น
ประตูบำนส�ำคัญให้ VGI ได้ก้ำวไปสู่สำยตำนำนำชำติ เพิ่มโอกำสให้นักลงทุนทั่ว
โลกได้เข้ำมำสนใจในหุ้นของบริษัทฯ ได้มำกยิ่งข้ึน” กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ 
กล่ำวเพิ่มเติม

SEAFCO รับรำยได้ปี 63 ต�่ำเป้ำที่วำงไว้ 3 พันลบ. หลัง โควิด-19กระทบ-
ขำดแคลนแรงงำน ส่วน 64 รำยได้ต�่ำกว่ำปีนี้ หลังโควิด-19ยังไม่คลี่คลำย-นลท.
ชะลอกำรลงทุน ขณะที่ มี Backlog ในมือ 2.32 พันลบ. รับรู้ถึงปี64 พร้อมกัน
อยู่ระหว่ำงรอผลประมูลงำนใหม่ 5.64 พันลบ. คำดได้งำน 1 พันลบ.

ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SEAFCO เปิดเผยว่ำ บริษัทฯยอมรับว่ำรำยได้ปี 2563 จะไม่สำมำรถ
ท�ำได้ตำมเป้ำที่วำงไว้ที่ 3,000 ล้ำนบำท หลัง 9 เดือนแรก ท�ำได้ 2,100 ล้ำน
บำท เนื่องจำก ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
ผู้ประกอบกำรภำคเอกชนชะลอกำรลงทุนออกไปหลำยโครงกำร

นอกจำกนี้บริษัทฯยังขำดแคลนแรงงำนต่ำงประเทศในกำรก่อสร้ำง หลังมีหลำย
คนทีเ่ดนิทำงกลบัประเทศของตนเอง และปัจจบุนัไม่สำมำรเดนิทำงกลบัเข้ำมำใน
ประเทศไทยได้เพรำะยังมีกำรปิดเมืองอยู่ โดยปัจจุบันแรงงำนต่ำงประเทศของบ
รษิทัฯเหลอือยูเ่พยีง 400 คนเท่ำนัน้ จำกเดมิทีม่อียู่กว่ำ 600 คน แต่ทัง้นีบ้รษัิทฯ
ได้แก้ไขปัญหำด้วยกำรมองหำแรงงำนต่ำงประเทศที่ไม่ได้เดินทำงกลับประเทศ
ตนเองและต้องกำรที่จะเปลี่ยนนำยจ้ำงมำท�ำงำนร่วมกันแทน

ขณะทีบ่รษิทัประเมนิว่ำปี 2564 รำยได้จะต�ำ่กว่ำปีนี ้หลงัสถำนกำรณ์โควดิ-19ยงั
ไม่คลี่คลำย นักลงทุนภำคเอกชนยังคงชะลอกำรลงทุนโครงกำรอำคำรสูง รวม
ถึงงำนประมูลภำคเอกชนก็น้อยลงด้วยเช่นกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันบริษัทฯ
ยังมีงำนในมือ(Backlog) 2,329.46 ล้ำนบำท แบ่งเป็นงำนภำคเอกชน มูลค่ำ 
1,844.74 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น 82% และงำนภำครัฐ มูลค่ำ 421.49 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็น 18% ซึ่งจะทยอยรับรู้ไปจนถึงปีหน้ำทั้งหมด

พร้อมกันนี้ยังอยู่ระหว่ำงรอผลประมูลงำนใหม่ 5,656 ล้ำนบำท คำดได้รับงำน 
1,000 ล้ำนบำท ทั้งนี้ในปีหน้ำบริษัทฯจะเน้นตำมงำนภำครัฐเป็นหลัก ซึ่งยังคง
มีโครงกำรใหญ่ๆออกมำอย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงรถไฟฟควำมเร็วสูงไปโครำช 
โครงกำรรถไฟฟ้ำใต้ดินสำยสีส้มส่วนต่อขยำย และโครงกำรรถไฟรำงคู่ เป็นต้น

นอกจำกนีบ้รษิทัฯยงัมองหำโอกำสในกำรท�ำธรุกจิอืน่นอกเหนอืจำกธุรกจิเสำเขม็
เจำะ เพื่อเป็นกำรกระจำยควำมเสี่ยงในอนำคต หำกเกิดสถำนกำรณ์ที่ไม่คำดคิด

SEAFCO รับรายได้ปี 63 ต�่าเป้าที่วางไว้ 3 พันลบ. 

หลัง โควิด-19 กระทบ-ขาดแคลนแรงงาน

บิ๊ก VGI ชี้เข้าค�านวณดัชนี 

MSCI Global Small Cap 

เพิ่มโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกสนใจมากขึ้น
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บมจ.ไทยฟูด้ส์ กรุป๊ (TFG) เสนอขำยหุน้กู ้ประเภท

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อำยุ 3 ปี มูลค่ำรวม 1 

พันล้ำนบำท ให้กับผู้ลงทุนสถำบัน ระหว่ำงวันที่ 

23-25 พ.ย.2563 ได้รับควำมสนใจอย่ำงท่วมท้น 

สำมำรถขำยได้ครบทัง้จ�ำนวน สะท้อนควำมเชือ่ม่ัน

ที่ผู้ลงทุนสถำบันมีต่อบริษัทฯ "วินัย เตียวสมบูรณ์

กิจ" ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ระบุน�ำเงินไปใช้ใน

กำรขยำยธุรกิจสร้ำงรำยได้เพ่ิม พร้อมเดินหน้ำ

ควบคมุต้นทนุ เพ่ือสนบัสนุนกำรท�ำก�ำไรให้ดขีึน้ต่อ

เนือ่ง  ประเมนิควำมต้องกำรบรโิภคสกุรและไก่เพ่ิม

ขึ้น ผลักดันผลงำนปีนี้โตเข้ำเป้ำหมำย 

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟูด้ส์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ TFG เปิด

เผยว่ำ บริษัทฯได้เสนอขำยหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อย

สิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  อำยุ 3 ปี 

มูลค่ำ 1,000 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยคงที่ 4.50% 

ต่อปีตลอดอำยุหุ้นกู้ โดยเสนอขำยให้แก่ผู้ลงทุน

สถำบนั และผูล้งทนุรำยใหญ่ ระหว่ำงวนัที ่23 - 25 

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ผลปรำกฎว่ำได้รับควำม

สนใจจำกผูล้งทนุสถำบนัและผูล้งทนุรำยใหญ่อย่ำง

คกึคกั สะท้อนควำมเชือ่ทีม่ต่ีอบรษัิทฯได้เป็นอย่ำงดี 

ขณะที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ได้จัดอันดับควำม

น่ำเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่ำวที่ระดับ "BBB- " แนว

โน้มอันดับเครดิต "Stable" 

 "กำรที่หุ้นกู้ได้รับควำมสนใจจำกผู้ลงทุนจ�ำนวน

มำกแสดงให้เห็นว่ำ ผู้ลงทุนมีควำมเชื่อมั่นต่อแนว

โน้มกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯจะสำมำรถผลัก

ดันกำรเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทจะน�ำเงิน

ทีไ่ด้รับจำกกำรเสนอขำยหุน้กูใ้นครัง้นีไ้ปใช้เป็นเงนิ

ทุนหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจ 

ซึ่งจะช่วยกระจำยแหล่งที่มำของรำยได้เพิ่มใน

อนำคต" นำยวินัยกล่ำว 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กล่ำวอีกว่ำ แนวโน้ม

กำรด�ำเนินธุรกิจในช่วงไตรมำส 4/2563 ประเมิน

ว่ำยังอยู่ในทิศทำงที่ดี เนื่องจำกกำรที่ปริมำณสุกร

ในจีน และเวียดนำมลดลง  จำกโรคระบำดอหิวำต์

สุกร( ASF) ท�ำให้รำคำขำยสุกรยืนได้ในระดับสูง  

รวมทั้งมีกำรหันมำบริโภคไก่มำกขึ้น ประเมินว่ำ

สถำนกำรณ์แบบนี้น่ำจะยังคงมีให้เห็นไปอีก 1-2 

ปี ดังนั้นก็น่ำจะท�ำให้ปริมำณกำรส่งออกเน้ือสัตว์

เติบโตได้ต่อเนื่อง ขณะที่ตลำดยุโรปและจีน ยังมี

ทิศทำงทีดีเช่นกัน 

ขณะเดยีวกนับรษิทัฯยงัคงเน้นกำรควบคุมต้นทนุค่ำ

ใช้จ่ำย เพื่อสนับสนุนให้ประสิทธิภำพกำรท�ำก�ำไรดี

ขึ้นต่อเนื่อง ช่วยผลักดันผลงำนปี 2563 เติบโตได้

ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้อย่ำงแน่นอน 

อนึง่ ผลกำรด�ำเนนิงำนงวด 9 เดอืนปี 2563 มกี�ำไร

สุทธิอยู่ที่ 2,135 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 63% จำกงวด

เดยีวกนัของปีก่อน ท่ีมกี�ำไรสทุธเิท่ำกับ 1,312 ล้ำน

บำท  ขณะที่มีรำยได้รวมอยู่ที่ 23,863 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ้น 10% จำกงวดเดียวกันปีก่อนมีรำยได้รวม

เท่ำกับ 21,647 ล้ำนบำท 

ส่วนงวดไตรมำส 3/2563 มีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 1,063 

ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 80% จำกงวดเดียวกันปีก่อนมี

ก�ำไรสุทธิเท่ำกับ 589.46 ล้ำนบำท และมีรำยได้

รวมอยูท่ี ่8,544 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนั

ปีก่อนที่เท่ำกับ 7,534 ล้ำนบำท

TFG เผยขายหุ้นกู้ 1,000 ลบ.

เกล้ียงผู้ลงทุนสถาบันเชื่อม่ัน เดินหน้าขยายธุรกิจ 

หนุนผลงานปีน้ีโตเข้าเป้า
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'บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพำเวอร์' หรือ TPIPP ผู้ประกอบ

ธุรกจิโรงไฟฟ้ำพลังงำนเช้ือเพลิงจำกขยะ (RDF) และ

โรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมร้อนทิง้รำยใหญ่ของไทย เผย

ผลงำนไตรมำส 3/2563 ก�ำไรสุทธิ 1,206 ล้ำนบำท 

และรำยได้รวม 3,011 ล้ำนบำท ดันผลงำน 9 เดือน

แรก 2563 ท�ำก�ำไรสุทธิ 3,345 ล้ำนบำท และรำยได้

รวม 8,601 ล้ำนบำท ตำมปริมำณขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้น

ท�ำสถิติสูงสุด มองโค้งสุดท้ำยเติบโตแกร่ง จำกกำร

เพิ่ม Boiler ให้ประสิทธิภำพกำรผลิตดีข้ึน รองรับ

ควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำจำกโรงงำนปูนซีเมนต์ หลัง

อุตสำหกรรมก่อสร้ำงเริ่มฟื้นตัว 

นายภคัพล เลีย่วไพรตัน ์รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน 
บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผยว่ำ ผลกำร

ด�ำเนนิงำนไตรมำส 3/2563 (กรกฎำคม-กนัยำยน) มี

รำยได้รวม 3,011 ล้ำนบำท เตบิโต 12.08% เมือ่เทียบ

กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทีม่รีำยได้รวม 2,687 ล้ำน

บำท และมีก�ำไรสุทธิ 1,206 ล้ำนบำท เติบโต 9.82% 

เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวของปีก่อน ทีม่กี�ำไรสทุธ ิ1,098 

ล้ำนบำท ส่งผลให้ผลกำรด�ำเนินงำนงวด 9 เดือน

แรกของปี 2563 (มกรำคม-กันยำยน) มีรำยได้รวม 

8,601 ล้ำนบำท เตบิโต 8.26% เม่ือเทียบกบัช่วงเดยีว

ของปีก่อน ทีม่รีำยได้รวม 7,944 ล้ำนบำท และมกี�ำไร

สุทธิ 3,345 ล้ำนบำท เติบโต 0.39% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ทีม่กี�ำไรสทุธ ิ3,332 ล้ำนบำท 

โดยเป็นผลจำกที่บริษัทฯ สำมำรถท�ำปริมำณขำย

ไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นท�ำสถิติสูงสุด (New High) ประมำณ 

615.347 ล้ำนหน่วย หรอืมอีตัรำกำรใช้ก�ำลงักำรผลติ

สูงกว่ำ 95%จำกกำรติดต้ังหม้อต้มไอน�้ำบำงส่วน 

(Boiler) แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย อีกท้ัง บริษัทฯ 

สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรได้ดี 

ปรับตัวลดลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมำสก่อนหน้ำ 

ส�ำหรบัแนวโน้มผลกำรด�ำเนนิงำนในไตรมำส 4/2563 

คำดว่ำจะมีประสิทธิภำพกำรผลิตที่ดีต่อเนื่องจำก

กำรเพิ่มหม้อต้มไอน�้ำ (Boiler) ประกอบกับภำพรวม

อตุสำหกรรมในประเทศทีเ่ร่ิมทยอยฟ้ืนตัวสู่ระดบัปกติ

หลังผ่ำนช่วงมำตรกำรปิดเมอืง หลงัสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดไวรัสโควิด-19 คลี่คลำย ผลักดันผลกำร

ด�ำเนินงำนทั้งปี 2563 ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำง

ไว้ ตอกย�ำ้ศกัยภำพผูน้�ำอนัดบัหนึง่โรงไฟฟ้ำพลงังำน

สีเขียวที่ช่วยก�ำจัดขยะให้ประเทศ (Leader of Green 

& Clean Energy) ซึ่ง TPIPP มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกำร

ตำมแนวทำง Zero Waste โดยใช้พลังงำนหมุนเวียน

ทีส่ะอำดและมปีระสทิธภิำพในกระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ 

เพื่อช่วยลดสภำวะเรือนกระจก รวมถึงกำรด�ำเนิน

ธรุกจิโดยค�ำนึงถงึหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตำม

หลักธรรมำภิบำลที่ดีและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

ส�ำหรับควำมคืบหน้ำโครงกำรเมืองต้นแบบ

อุตสำหกรรมก้ำวหน้ำแห่งอนำคต (Futuristic 

Advance Industrial City) อ�ำเภอจะนะ จังหวัด

สงขลำ นั้น ครม.ได้อนุมัติให้ติดตั้งโรงไฟฟ้ำ 3700 

MW อันมีโรงไฟฟ้ำจำก LNG 1700 MW และโรงไฟฟ้ำ

จำกพลงังำนทดแทน (Renewable Energy) พลงัลม 

800 MW พลังแสงอำทิตย์ 1000 MW และพลังงำน

จำกขยะหรือ BIO Mass 200 MW ทำงบริษัทฯได้เริ่ม

กำรติดต่อกับพันธมิตรทำงธุรกิจ จำกประเทศ จีน 

ญี่ปุ่น เกำหลี และ อื่นๆ รวมถึงบริษัทภำยในประเทศ 

โดยบริษัทได้กระแสตอบรับเป็นอย่ำงดี นอกจำกนั้น

ยังได้เริ่มพูดคุยกับผู้ผลิตเคร่ืองจักรอุปกรณ์ รวมไป

ถึงสถำบันกำรเงินต่ำงๆ ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นที่น่ำพอใจ

จำกกำรพูดคุยกับพันธมิตรเหล่ำนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯอยู่

ระหว่ำงกำรท�ำ รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่ง

แวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 

และ รำยงำนกำรวิเครำห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุภำพ (Environmental and Health Impact 

Assessment) ในโครงกำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวม

ทั้งกำรท�ำสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำ (PPA) กับกำรไฟฟ้ำ

ฝ่ำยผลิต โดยบริษัทฯได้ให้ค�ำมั่นสัญญำว่ำจะเริ่มงำน 

หลงัจำกรำยงำนผลวเิครำะห์เหล่ำนีไ้ด้มมีตอินมุติัโดย

หน่วยงำนของรัฐฯที่เกี่ยวข้องแล้วเท่ำนั้น 

TPIPP ส่งสัญญาณโค้งสุดท้ายเติบโตแกร่ง 

ตามปริมาณขายไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน
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นายณรงคศ์กัดิ ์ปลอดมชียั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จ�ากดั 
เปิดเผยว่ำ บรษัิทฯ ยงัคงเหน็โอกำสจำกกำรสร้ำง
ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในกลุม่ประเทศตลำด
เกิดใหม่ จึงได้น�ำเสนอขำยกองทุนคอมเพล็กซ์รี
เทิร์นต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกำสสร้ำงผลตอบแทน
ตำมตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกลุ่ม
ประเทศตลำดเกิดใหม่ จำกกำรลงทุนในสัญญำ
วอร์แรนต์ทีอ้่ำงองิกบั MSCI Emerging Markets 
Index (USD) พร้อมโอกำสลดควำมเสี่ยงกำร
ขำดทนุของเงนิต้นผ่ำนกำรเลอืกลงทนุในตรำสำร
ทีม่คีณุภำพ โดยบรษิทัฯ ได้เปิดเสนอขำยกองทนุ
เปิดไทยพำณิชย์ คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YJ (SCB 
Complex Return 1YL : SCBCR1YL) ห้ำมขำยผู้
ลงทุนรำยย่อย กองทนุมอีำย ุ1 ปี มลูค่ำโครงกำร 
2,000 ล้ำนบำท เปิดขำยหน่วยลงทุนครั้งเดียว
ระหว่ำงวันที่ 1 – 9 ธันวำคม 2563 นี้ ด้วยเงิน
ลงทุนขั้นต�่ำ 500,000 บำท

ส�ำหรับกองทุนนี้มีกลยุทธ์กำรลงทุนแบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 น�ำเงนิต้นประมำณ 98% ของ
ทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนในตรำสำรหนี้และเงิน
ฝำกทั้งในและต่ำงประเทศที่ได้รับกำรจัดอันดับ
ควำมน่ำเชื่อถือระดับลงทุนได้ขึ้นไป เมื่อครบ
ก�ำหนดอำยุกองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อม
โอกำสรบัผลตอบแทนซึง่มมีลูค่ำเทยีบเท่ำกบัเงนิ
ต้น กำรลงทุนส่วนนี้มีควำมผันผวนต�่ำช่วยลด
ควำมเสีย่งกำรขำดทนุเงนิต้นได้ ซึง่กองทุนจะเข้ำ
ท�ำสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพือ่ป้องกนัควำมเสีย่ง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน 

ส่วนที่ 2 ประมำณ 2% ของทรัพย์สินกองทุน 
จะน�ำไปลงทุนในสัญญำวอร์แรนต์ที่อิงกับผล
ตอบแทนของ MSCI Emerging Markets Index 
(USD) เน้นสร้ำงผลตอบแทนตำมผลกำรด�ำเนิน
งำนของตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกลุ่ม
ประเทศตลำดเกิดใหม่ผ่ำน MSCI Emerging 
Markets Index (USD) ทีม่แีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ 
ซึง่ดชันปีระกอบด้วยหุน้ของบรษิทัขนำดใหญ่และ
ขนำดกลำงที่จดทะเบียนซื้อขำยในกลุ่มประเทศ
ตลำดเกิดใหม่ จ�ำนวน 26 ประเทศ ครอบคลุม 
1,387 หุน้ หรอืประมำณ 85% ของตลำดในแต่ละ
ประเทศ โดยค�ำนวณแบบถ่วงน�้ำหนักด้วยมูลค่ำ
หลกัทรพัย์ตำมรำคำตลำด (free float-adjusted 
market capitalization) ส�ำหรบัสญัญำวอแรนต์
ดงักล่ำวมลีกัษณะกำรจ่ำยผลตอบแทนแบบ 
Shark fin ซึ่งเป็นส่วนสร้ำงผลตอบ

ให้กับกองทุน โดยแบ่งกำรจ่ำยผลตอบแทนเป็น 
3 กรณี คือ กรณีที่ 1 จ่ำยผลตอบแทน 40% 
ของผลตอบแทนของดัชนี เมื่อดัชนีปรับตัวข้ึน
ระหว่ำง 0 ถึง 15% กรณีที่ 2 จ่ำยผลตอบแทน
ชดเชยประมำณ 0.25% เมื่อดัชนีปรับตัวขึ้นเกิน 
15% ระหว่ำงอำยุกองทุน และกรณีที่ 3 ไม่จ่ำย
ผลตอบแทนหำกดัชนีปรับตัวลงต�่ำกว่ำรำคำ 
ณ วันลงทุนเมื่อครบก�ำหนดอำยุกองทุน โดย 
MSCI Emerging Markets Index (USD) มี
ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ย 
-1.16% ต่อปี ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 10.54% ต่อปี 
ย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 2.42% ต่อปี และย้อนหลัง 
5 ปีอยู่ที่ 8.97% ต่อปี (ที่มำ: MSCI Emerging 
Markets Index (USD) ณ  Bloomberg ข้อมูล 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563) 

นำยณรงค์ศักดิ์ กล่ำวว่ำ กำรลงทุนในหุ้นยังมี
โอกำสได้รับผลตอบแทนที่ดี เนื่องจำกนโยบำย
ทำงด้ำนกำรค้ำของโจ ไบเดน คำดว่ำจะผ่อน
คลำยมำกขึน้ ซึง่จะส่งผลดต่ีอกลุม่ประเทศตลำด
เกดิใหม่ทีม่แีนวโน้มปรบัตัวดข้ึีนโดยเฉพำะในทวปี
เอเชีย เช่น จีน ไต้หวัน และเกำหลีใต้ หลังจำก
สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถึงแม้ว่ำยังคงมีควำม
เสี่ยงด้ำนควำมขัดแย้งระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน 
รวมถึงควำมผันผวนในกลุ่มประเทศอเมริกำใต้
และยโุรปตะวนัออกจำกนโยบำยป้องกนักำรแพร่
ระบำดและรำคำน�้ำมันที่ยังมีควำมผันผวนสูงอยู่ 
ดังนั้นกองทุน SCBCR1YL ที่มีรูปแบบกำรลงทุน
เพื่อเพิ่มโอกำสสร้ำงผลตอบแทนตำมผลกำร
ด�ำเนนิงำนของตรำสำรทนุทีจ่ดทะเบยีนซ้ือขำยใน
กลุ่มประเทศตลำดเกิดใหม่ ประกอบกับมีโอกำส
ได้รับผลตอบแทนชดเชยในระดับที่น่ำสนใจหำก
ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกลุ่มประเทศ
ตลำดเกิดใหม่ปรับตัวขึ้นมำกกว่ำที่คำด จึงเป็นก
องทนุทีต่อบโจทย์กำรลงทนุในสภำวะเช่นน้ีได้เป็น
อย่ำงดี

ผูล้งทนุควรท�ำควำมเข้ำใจลกัษณะสินค้ำ เงือ่นไข
ผลตอบแทนและควำมเส่ียง และควรขอค�ำแนะน�ำ
เพิ่มเติมจำกผู้ประกอบธุรกิจก่อนท�ำกำรลงทุน
ก่อนตดัสนิใจลงทนุ สนใจสอบถำมข้อมลูเพิม่เตมิ
และรบัหนงัสือชีช้วนได้ทกุวนัท�ำกำร ได้ที ่SCBAM 
Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ
ผูส้นบัสนนุกำรขำยทุกรำย หรอื https://scbam.
link/e7600 

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขายกองทุนคอมเพล็กซ์รีเทิร์น ต่อเน่ือง เปิด IPO 1-9 ธ.ค.น้ี 

เห็นโอกาสเพ่ิมผลตอบแทนจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่
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นายวศิน วฒันวรกิจกลุ กรรมการ
ผู้จัดการ Head of Business 
Distribution บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผย

ว่ำ กองทุนบัวหลวงสนับสนุนให้นักลงทุนเดิน

หน้ำลงทุนอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกองทุนรวมเพื่อ

กำรเลีย้งชพี (RMF) เพ่ือเป้ำหมำยกำรใช้ชวีติใน

วยัเกษียณอย่ำงสุขสบำย รวมทัง้ลงทนุเพือ่เป้ำ

หมำยในระยะ 10 ปีข้ำงหน้ำ ผ่ำนกองทุนรวม

เพื่อกำรออม (SSF) โดยที่ผ่ำนมำ กองทุนบัว

หลวง ได้รับควำมไว้วำงใจให้ท�ำหน้ำที่ดูแลเงิน

ลงทุนระยะยำวมำกที่สุดในอุตสำหกรรม และ

พร้อมท�ำหน้ำที ่“มติรแท้ตลอดเส้นทำงลงทนุ” 

รักษำควำมไว้วำงใจนี้ต่อไป   

“ตลอดเส้นทำงกำรลงทุนน้ัน อำจจะต้องเจอ

ควำมผันผวนบ้ำงเป็นเรื่องธรรมดำ ซึ่งเรำจะ

ผ่ำนสถำนกำรณ์เช่นนี้ไปได้ ถ้ำเรำมองตรง

ไปยังเป้ำหมำยกำรลงทุน แล้วยืนหยัดลงทุน

อย่ำงสม�่ำเสมอ ด้วยระยะเวลำที่ยำวเพียงพอ 

และรู้จักจัดสรรเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่หลำก

หลำย เช่น แทนที่จะลงทุนแต่ในประเทศอย่ำง

เดยีว ถ้ำมคีวำมสำมำรถรบัควำมเสีย่งจำกกำร

ลงทุนได้สูงขึ้นอีกนิด ก็อำจเริ่มลองจัดสรรเงิน

บำงส่วนลงทุนในต่ำงประเทศบ้ำง เพื่อเพิ่ม

โอกำสลงทุนกับธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

โลก ที่เมืองไทยอำจยังไม่มี” นำยวศิน กล่ำว     

ส�ำหรับ กองทุนบัวหลวง มีกองทุนรวม RMF 

ให้เลือกถึง 19 กองทุน เช่น กองทุนเปิดบัว

หลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อ

กำรเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF) ส�ำหรับผู้

ลงทุนทีม่องหำโอกำสกำรลงทนุในเทคโนโลยทีี่

เป็นพื้นฐำนกำรพัฒนำสินค้ำ บริกำร เพื่อวันนี้

และอนำคต  กองทนุเปิดบวัหลวงโกลบอลเฮลธ์

แคร์เพื่อกำรเลี้ยงชีพ (BCARERMF) เพื่อ

ผู้ที่สนใจนวัตกรรมกำรดูแลและรักษำสุขภำพ 

หรือกองทนุเปิดบวัหลวงหุน้จนีเอแชร์เพือ่กำร

เลี้ยงชีพ (B-CHINAARMF) ส�ำหรับผู้ที่อยำก

ลงทุนในแผ่นดินจีนที่มีขนำดเศรษฐกิจใหญ่

อันดับ 2 ของโลกและจะกลำยเป็นอันดับ 1 ใน

ไม่ช้ำ เป็นต้น

ส่วนใครที่ตั้งใจลงทุนเพื่อเป้ำหมำยในอีก 10 

ปีข้ำงหน้ำ กองทุนบัวหลวงมีกองทุน SSF ให้

เลือกท้ังหมด 4 กองทุน กองทุนเปิดบัวหล

วงหุ้นฟิวเจอร์เพื่อกำรออม (B-FUTURESSF) 

ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรลงทุนกับผู้ผลิตนวัตกรรม

สินค้ำและบริกำร กองทุนเปิดบัวหลวงอินคัม

เพื่อกำรออม (B-INCOMESSF) ส�ำหรับผู้ที่

ต้องกำรกระจำยลงทุนในสินทรัพย์ที่หลำก

หลำย หรือถ้ำอยำกเน้นลงทุนในหุ้นไทยก็มีให้

เลือก ท้ังกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อกำร

ออม (BEQSSF) และกองทุนผสมบัวหลวง 

70/30 เพื่อกำรออม (BM70SSF)

“ไม่ว่ำจะมีเป้ำหมำยเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณ 

หรือจะเตรียมเงินก้อนไว้ใช้ท�ำอะไรในอนำคต 

กองทุนบัวหลวงก็มีทั้งกองทุน RMF และ SSF  

ท่ีตอบควำมต้องกำรของนักลงทุนได้  เลือก

กองทุนท่ีใช่  สไตล์ท่ีชอบ  แล้วลงทุนเลย”    

นำยวศิน กล่ำว

จำกข้อมูลของสมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน 

(AIMC) ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2563 ผู้ลงทุน

มอบควำมไว้วำงใจให้กองทุนบัวหลวงบริหำร

เงนิกองทุน RMF ให้ โดยมีมูลค่ำทรัพย์สนิสุทธิ 

(NAV) รวม 71,679.64 ล้ำนบำท สูงท่ีสุดใน

อุตสำหกรรม ท้ังยังไว้วำงใจให้ดูแลเงินลงทุน

ในกองทุน SSF ถึง 2,221.12 ล้ำนบำท อยู่ใน

อันดับต้นๆ ของอุตสำหกรรม  

บลจ.บัวหลวงยืนหน่ึงผู้น�ากองทุนประหยัดภาษีท่ีนักลงทุนไว้ใจ ชูจุดเด่นทางเลือกหลากหลาย 

เพ่ิมโอกาสกระจายการลงทุนสู่ต่างประเทศกับ RMF-SSF
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ก.ล.ต. เปิดรับฟงัความคิดเห็นหลักการเพ่ือเตรียมเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ เพ่ือเพ่ิมความ
ยืดหยุ่นในการระดมทุนของผู้ออกและเสนอขาย และเพ่ิมความคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้

ด้วยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจำรณำทบทวน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และพบว่ำ 

บทบัญญัติบำงส่วนที่เกี่ยวกับตรำสำรหนี้อำจไม่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน อำทิ กำรก�ำหนดมูลค่ำขั้นต�่ำของหุ้นกู้ ซึ่งอำจเป็น

อุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงตลำดตรำสำรหนี้ของผู้ลงทุนรำยย่อยที่มีเงินลงทุนจ�ำนวนน้อย ข้อห้ำมเกี่ยวกับกำรหักกลบลบหนี้ (set-off) ที่

อำจเป็นกำรเพิม่ขัน้ตอนและค่ำใช้จ่ำยโดยไม่จ�ำเป็น ในกรณทีีม่กีำรออกหุน้กูใ้หม่เพือ่ต่ออำยหุุน้กูเ้ดิม (rollover) และกำรปรบัโครงสร้ำง

หนี ้(refinance) รวมถงึข้อจ�ำกดัเกีย่วกบักำรแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู้ทีต้่องแสดงควำมจ�ำนงตัง้แต่ขออนุญำตไม่สำมำรถแต่งตัง้เพิม่ภำย

หลังได้ และไม่มบีทบญัญติัรองรบักำรแต่งต้ังผูแ้ทนผูถ้อืพนัธบตัรท่ีออกโดยหน่วยงำนของรฐัทีร่ฐับำลมไิด้ค�ำ้ประกนั ซึง่จะเป็นกลไกช่วย

เพิ่มควำมคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้หรือพันธบัตรดังกล่ำว

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะเสนอแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ตำมรำยละเอียด ดังนี้ (1) กำรยกเลิกกำรก�ำหนดมูลค่ำขั้นต�่ำของหุ้นกู้ (100 

บำทต่อหน่วย) แต่ผู้ออกตรำสำรหนี้ต้องก�ำหนดให้มูลค่ำของหุ้นกู้ที่เสนอขำยมีมูลค่ำเท่ำกัน (2) กำรอนุญำตให้สำมำรถหักกลบลบหนี้

ได้ ส�ำหรับกรณีกำรออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อต่ออำยุหุ้นกู้เดิมและกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ (3) ผู้ออกตรำสำรหนี้สำมำรถแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ภำยหลงัได้รบัอนญุำตออกหุน้กูไ้ด้ และ (4) กำรเพิม่บทบญัญตัริองรบัผูแ้ทนผูถื้อพนัธบตัรทีอ่อกโดยหน่วยงำนของรฐัซึง่รฐับำลมไิด้ค�ำ้

ประกัน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสำรรับฟังควำมคิดเห็นในเรื่องดังกล่ำวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.

aspx?SECID=680 ผูท้ีเ่กีย่วข้องและผู้สนใจสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ได้ทีเ่วบ็ไซต์ หรอืทำง e-mail : kruaonn@sec.or.th, pattarav@

sec.or.th หรือ chavisa@sec.or.th จนถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2563

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 

ในส่วนท่ีเก่ียวกับตราสารหน้ี ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
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อินไซด์ Business
"เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจ�าประเทศไทย 

เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ 

ในเขตอีอีซี"

อินโดรามา เวนเจอร์ส โชว์ศักยภาพ
โรงงานรีไซเคิล PET จ.นครปฐม 

ต้อนรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เคทีซีจับมือซีพีเอ็น มอบความสุขให้นักช้อป 
พร้อมรับเครดิตเงินคืนกับ แคมเปญ 

"The Magical Lights 2021"

"ออริจิ้น" จับมือ "รพ.สินแพทย์" 
เสริมทัพดูแลสุขภาพลูกบ้านถึงโครงการ 

ผ่าน Origin Connect
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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