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บริษัท โอสถสภา จํากัด (มหาชน) หรือ OSP เปิดเผยว่า บริษัทฯ

ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้น 4 

คนในกลุ่ม Orizon ได้แก่

1) Orizon Limited 2) นายเพชร โอสถานเุคราะห์ 3) นายภรู ีโอสถานเุคราะห์ และ 4) 

นายภรูตัน์ โอสถานเุคราะห์ ได้เข้าทาํรายการจาํหน่ายหุน้สามญัของบรษิทัฯ ทีถื่ออยู่

โดยรวมจาํนวน 90,112,500 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 3 ของทนุจดทะเบียนชําระแล้วของบ

รษัิทฯ ให้แก่นกัลงทนุสถาบนัไทย และนักลงทนุสถาบันต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 

(Private Placement) โดยจะทาํการซือ้ขายผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยใน

วนัที ่29 มถินุายน 2563 การจาํหน่ายหุน้ ดงักล่าวจะส่งผลให้สดัส่วนการถอืหุน้ของ

ผู้ถือหุ้นกลุ่ม Orizon เมื่อนับรวมกันแล้วลดลงจากประมาณร้อยละ 30.69 ของทุน 

จดทะเบยีนชําระแล้วของบรษิทัฯ มาอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 27.69 ของทนุจดทะเบยีน

ชําระแล้วของบริษัทฯ โดยการจําหน่ายหุ้น ครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

 1. Orizon Limited จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 14,927 650 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 0.497 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ

 2. นายเพชร โอสถานุเคราะห์ จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 29,436,750 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 0.98 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ

 3. นายภูรี โอสถานุเคราะห์ จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 30,037,500 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วของบริษัทฯ

 4. นายภูรัตน์ โอสถานุเคราะห์ จําหน่ายหุ้นสามัญจํานวน 15,710,000 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 0.523 ของทุนจดทะเบียน ชําระแล้วของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เหตุผลในการจําหน่ายหุ้นดังกล่าว ปรากฏตามหนังสือของนายเพชร โอสถานุ

เคราะห์ ที่แนบมาพร้อมนี้

บรษิทัฯ ขอเรยีนว่ากลุม่ Orizon ยังคงเป็นผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และธรุกรรม

ดังกล่าวไม่มผีลกระทบต่อ โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั โครงสร้างการจัดการ และ

นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

PRINC ทุ่ม 500 ล้านบาท เข้าซือ้โรงพยาบาลสรรพสทิธิอ์นิเตอร์ ในจังหวดัอบุลราชธานี เดิน
หน้าตามแผนขยายโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดันจํานวนเตียงภายใต้การบริหาร
เพิ่มเป็น 1,033 เตียง และจํานวนโรงพยาบาลเพิ่มเป็น 11 แห่ง คาดหวังกระบวนการโอน
กจิการแล้วเสร็จภายในปีน้ี สนับสนุนรายได้เตบิโตอย่างมีนัยสาํคัญตัง้แต่ปี 2564 เหตโุดดเด่น
ด้านการรักษา และศัลยกรรม รองรับการให้บริการคนในท้องที่และจังหวัดใกล้เคียง

นายสาธิต วิทยากร ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้
จัดการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จํากัด(มหาชน) หรือ PRINC 
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้อนุมัติให้จัดตั้ง
บริษทัย่อย บริษัท พร้ินซเิพิล เฮลท์แคร์-อบุลราชธานี จาํกดั หรือ PUBN ด้วยทนุจดทะเบยีน 
300 ล้านบาท เพือ่รองรับการขยายลงทุนและดําเนินธุรกจิโรงพยาบาลในจังหวดัอบุลราชธานี

พร้อมกันนี้ จะใช้เงินจํานวน 500 ล้านบาท เพื่อให้ PUBN เข้าซื้อและรับโอนกิจการสถาน
พยาบาล ของบริษัท รวมแพทย์สรรพสิทธิ์ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์
อนิเตอร์ ตัง้อยูใ่นจงัหวัดอบุลราชธานี  การรับโอนกจิการดังกล่าวจะครอบคลมุกจิการสถาน
พยาบาลของรวมแพทย์สรรพสทิธิ ์ใบอนญุาตทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบธรุกจิโรงพยาบาล
ทั้งหมด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของอาคารโรงพยาบาล 6 ชั้น

นายสาธิต กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าซื้อดังกล่าว เพื่อขยายเครือข่ายการประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลให้ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศมากขึ้นตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีโอกาสการเติบโตอยู่อีกมาก 
และเลง็เหน็ว่าจงัหวดัอบุลราชธานนีบัเป็นหนึง่ในจงัหวัดหวัเมอืงสามารถรองรับการให้บริการ
คนในพื้นที่ ชาวต่างชาติ และผู้ป่วยในจังหวัดใกล้เคียงได้

"บริษทัฯคาดว่าการเข้าซือ้โรงพยาบาลสรรพสทิธิอ์นิเตอร์และรับโอนกจิการ คาดว่าจะดาํเนนิ
การแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้ และเริ่มรับรู้รายได้อย่างมีนัยสําคัญในปี 2564 ซึ่งคาดหวังว่า
จะมีส่วนสนับสนุนการเตบิโตรายได้รวมของบริษทัฯ เน่ืองจากโรงพยาบาลสรรพสทิธิอิ์นเตอร์
มคีวามแขง็แกร่งทางด้านการรกัษา ความเชีย่วชาญทางด้านศลัยกรรม และเครือ่งมอืแพทย์
ที่ทันสมัย" ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าว

ปัจจุบันโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์ มีจํานวนเตียง 59 เตียง และการเข้าซื้อกิจการดัง
กล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯมีจํานวนเตียงภายใต้การบริหารรวม 1,033 เตียง และจํานวนโรง
พยาบาลภายใต้การบริหารรวม 11 แห่ง จากปัจจุบันมีอยู่ 10 แห่ง ประกอบไปด้วย โรง
พยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากนํ้าโพ (สาขา 1) โรงพยาบาลพร้ินซ์ 
ปากนํ้าโพ (สาขา 2) โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี โรงพยาบาลพิษณุเวช(พิษณุโลก) โรง
พยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร โรงพยาบาลศิริเวชลําพูน โรง
พยาบาลวิรัชศิลป์ และโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

PRINC ทุ่ม 500 ลบ. ซื้อกิจการรพ.ในอุบลราชธานี 

ดันเตียงภายใต้การบริหารทั้งสิ้นทะลุ 1,000 เตียง  

เดินหน้าตามแผนขยายให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค

OSP เผยผถห. 4 รายในกลุ่ม Orizon ขายหุ้นออก

รวม 90,112,500 หุ้น ให้แก่นลท.สถาบันในปท.

-นลท.สถาบันตปท. ชี้ไม่กระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ
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บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT ปิดการ
ขายหุ้น IPO จํานวน 438,780,000 หุ้น ท่ีราคาเสนอ
ขายสุดท้ายหุ้นละ 34 บาท หลังนักลงทุนสถาบันและ
รายย่อยตอบรับจองซื้ออย่างคึกคักมากกว่าจํานวนหุ้นที่
จดัสรรไว้ จากจดุเด่นธรุกจิทีเ่ป็นผูผ้ลติถุงมอืยางรายใหญ่
อันดับ 3 ของโลกในปัจจุบันและดีมานด์ที่เพิ่มขึ้นจากทั่ว
โลก เตรียมนําหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ พร้อมนําเงินจาก
การระดมทุนใช้ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
พัฒนาระบบไอที ชําระเงินกู้สถาบันการเงินและเป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน ชูแผนขยายกําลังการผลิตติดตั้งอย่างต่อ
เนื่องจากปัจจุบันประมาณ 32,619 ล้านชิ้นต่อปี เป็น
ประมาณ 100,000 ล้านชิ้นต่อปีภายในปี 2575 

นายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟนิันซ่า จํากัด ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับ
ประกันการจาํหน่าย เปิดเผยว่า ในการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทุน (IPO) ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) หรือ STGT เมื่อวันที่ 23 – 25 มิถุนายน
ทีผ่่านมา สามารถปิดการเสนอขายหุน้ IPO จาํนวนท้ังส้ิน 
438,780,000 หุน้ หรอืคดิเป็นร้อยละ 30.7 ของจํานวนหุน้
สามัญที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภาย
หลงัเสนอขายหุน้ IPO ครัง้นี ้ ทีร่าคาเสนอขายสุดท้ายหุ้น
ละ 34  บาท โดยได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากนักลงทุน
สถาบันและนักลงทุนรายย่อยท่ีจองซื้ออย่างคึกคัก โดย
เฉพาะนักลงทุนสถาบันที่แสดงความต้องการจองซื้อใน
ช่วงการทาํ Bookbuilding อย่างคกึคกัมากกว่าจาํนวนหุน้
ที่จัดสรรไว้ เนื่องจากมั่นใจในศักภาพทางธุรกิจของ STGT 
ที่เป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก และเป็น
ผลิตภัณฑ์ซึ่งกําลังเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆ 
จากทั่วโลก เพราะสามารถปกป้องการสัมผัสเพื่อความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัย นอกจากนี้ยังมีความต้องการใช้

สินค้าเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้
จัดการ บรษิทัหลกัทรพัย์ กสกิรไทย จํากดั 
(มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดการการจัดจําหน่ายและรับ
ประกันการจําหน่าย กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO ของ 
STGT ในช่วงที่ผ่านมา ถือว่าเป็นหุ้นที่ได้รับความสนใจ
อย่างมากจากนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน 
เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตถุงมือยางที่มีการ
ส่งออกสินค้าจําหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกและไม่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19 ขณะที่สมาคมผู้ผลิตถุงมือยาง
แห่งมาเลเซีย (MARGMA) ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรม
ถงุมอืยางของโลกปี 2559 – 2562 มคีวามต้องการใช้เพิม่
ข้ึนอย่างต่อเน่ืองเฉลี่ยปีละ 12% นอกจากนี้ COVID-19 
เป็นปัจจัยเร่งที่ทําให้อุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้ถุงมือ
ยางเพิ่มขึ้น จึงคาดว่าจะหลังจากเข้าทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้รับความสนใจจาก
นักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) หรือ STGT 
ผู้ผลติและจัดจําหน่ายถุงมอืยางธรรมชาติและถงุมอืยางไน
ไตรล์รายใหญ่ของโลก กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมนําหุ้นเข้า
ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวัน
ที่ 2 กรกฎาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อ ‘STGT’ ในการซื้อขายหลัก
ทรพัย์ คาดว่าจะได้รบัความสนใจเช่นเดยีวกบัการเสนอขาย
หุ้น IPO ในช่วงก่อนหน้านี้ ที่มีนักลงทุนรายย่อยและนัก
ลงทุนสถาบันตอบรับการจองซื้ออย่างคึกคัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ไป
ใช้ขยายกําลังการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพผลิต 
ติดต้ังระบบ SAP ชําระเงินกู ้สถาบันการเงินและเป็น

เงินหมุนเวียนในกิจการ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
บริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดตั้งถุงมือยางรวมประมาณ 
32,619 ล้านชิ้นต่อปี จากโรงงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
สุราษฎร์ธานีและตรัง และมีแผนงานขยายกําลังการผลิต
ติดต้ังอย่างต่อเนื่อง เป็นมากกว่า 50,000 ล้านชิ้นต่อปี
ภายในปี 2567 ทัง้การขยายกําลงัการผลิตในโรงงานเดมิที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง และก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ใน
อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และที่จังหวัดชุมพร จากนั้น
จะขยายกาํลงัการผลติตดิตัง้เป็นมากกว่า 70,000 ล้านช้ิน
ภายในปี 2571 และจะขยายเป็นประมาณ 100,000 ล้าน
ชิ้นในปี 2575 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ วางแผนขยายตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีโอกาสเติบโตสูง อาทิ ทวีปเอเชียแปซิฟิก แอฟริกา 
อเมริกาใต้ ฯลฯ ซึ่งกําลังพัฒนาระบบสาธารณสุขและสุข
อนามยั ดงันัน้อัตราการบริโภคถงุมอืยางเฉลีย่ต่อคนต่อปี
จึงมีโอกาสเติบในอนาคตโดย STGT จะใช้จุดแข็งด้านทําเล
ที่ตั้งของโรงงานในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์
การเพาะปลูกยางพาราและอยู่ใกล้โรงงานผลิตนํ้ายางข้น
ของกลุ่ม STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ และเป็น
ผู้ผลิตและจําหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจรรายใหญ่
ที่สุดของโลก จึงมีความได้เปรียบด้านต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้
ผลิตถุงมือยาง 

ส่วนภาพรวมการดาํเนนิงานปี 2562 บรษิทัฯ มรีายได้รวม 
12,224.02 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อน 10.3%  และมกํีาไร
สุทธิ 613.91 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณการขายสินค้า
เพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดใหม่ๆ อาทิ ประเทศอินเดีย 
แอฟริกาใต้ ประเทศในแถบละตินอเมริกา ฯลฯ และการ
รับรู้กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  ขณะที่ผลการดําเนินงาน
ไตรมาส 1/2563 มีรายได้รวม 3,873.28 ล้านบาท เติบโต 
28.9% จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน และมกีาํไรสทุธ ิ421.89 
ล้านบาท เติบโต 184.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

STGT ปิดการขายหุ้น IPO 

หลังนักลงทุนสถาบันและรายย่อยจองซื้อคึกคัก  

พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก 2 ก.ค.น้ี 
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INSET ไม่ทําให้ผิดหวงั! เซ็นรบังานใหญ่ สร้างศนูย์ Data Center ให้กบั "กรงุไทยคอมพวิเตอร์ฯ" 

มูลค่ากว่า 317 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง  180 วัน  ผูกสัญญาบํารุงรักษา 4 ปี 

บิ๊กบอส "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" แย้มอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐ-เอกชนต่อเนื่อง 

หวังรักษาระดับ Backlog ปี 63 ไม่ตํ่ากว่า 2 พันล้านบาท หนุนผลงานโตแกร่ง

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท 
จํากัด (มหาชน) (INSET) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้เซ็นสัญญาสร้างศูนย์ Data Center  

แบบครบวงจร ให้กับบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จํากัด  (KTBCS) มูลค่า 317 

ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน โดยเป็นงานในลักษณะก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data 

Center) แบบครบวงจร ตั้งแต่งานออกแบบ, ดําเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล, ติดตั้งอุปกรณ์ 

และมีสัญญาบํารุงรักษาอุปกรณ์ facility หลังการรับประกันในปีที่ 2-5

"การเข้ารับงาน KTBCS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)(KTB) ถือ

เป็นการตอกยํ้าถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อ INSET ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผู้ให้

บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจโครงสร้าง

พืน้ฐานและโครงข่ายโทรคมนาคม และธรุกจิซ่อมบาํรงุและบรกิาร ในอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ และโทรคมนาคม ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามแผนงานที่วางไว้"

กรรมการผู้จดัการ INSET กล่าวอีกว่า หลงัการเข้ารบังานในครัง้นี ้ส่งผลให้งานในมอืรอรับรู้

รายได้ (Backlog) ของบรษิทัฯเพิม่ข้ึนเป็น 2,252 ล้านบาท และคาดว่าแนวโน้มผลการดาํเนนิ

งานในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 จะดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะบริษัทฯจะรับรู้รายได้ และส่งมอบ

งานให้กับลูกค้าได้มาก ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/63 เป็นต้นไป ประกอบกับการลงทุนจากลูกค้า

จะเหน็ภาพทีช่ดัเจนในช่วงรอยต่อของไตรมาส 3-4 ตามงบประมาณของภาครฐัทีเ่ริม่ออกมา

แต่ละปี ประกอบกับช่วงต้นปีบริษัทฯได้งานติดตั้งเสาและสายสื่อสาร คาดจะทยอยส่งมอบ

งานให้กับลูกค้าได้ในช่วงไตรมาส 3/63 ได้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีเป้าหมายจะรักษา Backlog สิ้นปี 2563 ให้อยู่ที่ระดับ 2 พันล้าน

บาท จากการประมูลงานใหม่เข้ามาในแต่ละไตรมาส ซ่ึงบริษัทฯอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูล

หลายโครงการ ท้ังในส่วนของภาครัฐ และเอกชน โดยภายหลังจากการระดมทุนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ทําให้บรษิทัฯมขีดีความสามารถและศกัยภาพในการเข้ารบังานมลูค่าขนาดใหญ่ 

เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมกลุ่มเทคโนโลยี ICT ทําให้ได้รับการยอมรับ และตอบ

รับจากลูกค้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

TPS จรดปากกาจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ "ซูเพิร์บ คอมพ์" เรียบร้อยแล้ว เสริมศักยภาพใน
การแข่งขัน พร้อมลุยประมูลงานขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ-เอกชน บิ๊กบอส "บุญสม กิจเกษตร
สถาพร" มั่นใจธุรกิจไอทีโตต่อเนื่อง แม้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่ไม่กระทบ
ต่อธรุกิจมากนกั อานสิงส์ผู้ประกอบการเอกชนแห่ปรบักลยทุธ์ธรุกิจรับกระแส New Normal 
โชว์ Backlog แน่น 624 ลบ.
 
นายบญุสม กจิเกษตรสถาพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั เดอะ
แพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (TPS) ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจําหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (MOU) 
กับบริษัท ซูเพิร์บ คอมพ์ จํากัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท 
ซึ่ง TPS ถือหุ้นในสัดส่วน 50% สําหรับการร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อเข้าร่วมประมูล
ในโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งของภาครัฐและเอกชน

"จุดมุ่งหมายของการร่วมทุน คือ การเพิ่มโอกาสในการเข้าประมูลงานใหม่ๆ งานที่มีขนาด
ใหญ่มากขึน้ เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กบับริษทัในการแข่งขนั รวมถงึสามารถขยายฐานลกูค้า
ของบริษัทได้อีกด้วย"

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร TPS กล่าวอีกว่า แผนการดําเนินงานช่วงที่เหลือของปี 2563 
บรษิทัฯ ยงัคงเดนิหน้าเข้าประมลูงานใหม่ ทัง้ภาครฐัและเอกชนอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะงาน
ของภาครัฐซึง่ยังมีโปรเจคใหญ่ๆ อยู่ และมีการเข้าร่วมประมูลงานกบัพนัธมติรด้วย นอกจาก
นี ้ยงัมกีารปรบักลยทุธ์ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จําเป็นลง เพ่ือช่วยรกัษาระดับผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ซึ่งท่ีผ่านมา แม้จะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยัง
สามารถรบังานด้านการจาํหน่ายและวางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้งานด้านบรกิาร
ดูแลและบํารุงรักษาระบบภายหลังการขายได้ และมั่นใจว่า ภายหลังที่สถานการณ์คลี่คลาย
มากขึ้น ธุรกิจต่างๆ ก็จะกลับมาทํางานได้ตามปกต ิประกอบกับองค์กรต่างๆ มีการปรับตวัใน
การทํางาน ผ่านระบบ Video Conference พร้อมทัง้มกีารตดิต้ังและปรบัปรงุระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยมากขึ้น

"เรามองว่า ธุรกิจ IT ยังมีการเติบโตที่ดี เนื่องจากปัจจุบัน หลายๆ องค์กรมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยใีห้ทันสมัยมากขึน้ เพ่ือรองรับการเปลีย่นแปลงในการทาํงานของยคุ New Normal 
และมั่นใจว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เพราะ TPS ยังมี Backlog อยู่ใน
มือ 624 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2563 เกือบทั้งหมด โดยจะช่วยหนุน
รายได้ในปีนี้ให้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ คาดการณ์สัดส่วนรายได้จาก
ภาครัฐ 40% ภาคเอกชน 60%" นายบุญสม กล่าวในที่สุด

TPS เซ็น MOU ตั้งบริษัทร่วมลงทุน 

ลุยประมูลงานขนาดใหญ่ภาครัฐ-เอกชน 

มั่นใจธุรกิจไอทีโตต่อเนื่อง รับกระแส New Normal

INSET คว้างานใหญ่ "กรุงไทยคอมพิวเตอร์ฯ" 

สร้างศูนย์ Data Center ครบวงจร มูลค่า 317 ลบ.
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กูรูทิสโก้คาดราคาน�้ามัน WTI จ่อร่วง 

ชี้ในช่วง 1-3 เดือน

อาจเห็นต�่ากว่า 35 ดอลลาร์ฯ

YLG เผยทองยังพุ่งแม้บาทแข็ง

กดราคาในประเทศบวกช้ากว่าตลาดโลก

ชี้ปัจจัยบวกยังแน่นมีลุ้นพุ่งแตะ 1,920 ดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ คาดในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้าราคานํ้ามัน WTI อาจ
ร่วงตํ่ากว่า 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลอีกครั้ง รับ 2 ปัจจัยลบ คือ ผู้ผลิต Shale oil มีกําไร
พร้อมกลับมาผลิตเพิ่มขึ้น และสมาชิก OPEC ไม่ลดกําลังการผลิตตามข้อตกลง

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head of Economic Strategy Unit, TISCO Economic 
Strategy Unit : TISCO ESU) เปิดเผยว่า คาดว่าในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้ามีโอกาสที่ราคา
นํ้ามัน West Texas Intermediate (WTI) จะลดลงมาอยู่ในระดับตํ่ากว่า 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ 
ต่อบาร์เรลอีกครั้ง เพราะได้รับปัจจัยลบสองปัจจัย คือ 1. ผู้ผลิต Shale oil กลับมามีกําไรจาก
การผลิตน้ํามันดิบ และเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น ทําให้น้ํามันดิบโลกเกิดภาวะอุปทานล้น
ตลาดอีกครั้ง และ 2. สมาชิกกลุ่ม OPEC ที่มีสถานะทางการเงินอ่อนแอบางประเทศมีโอกาสไม่
ทําตามข้อตกลงลดปริมาณการผลิตในขั้นแรกที่ระดับ 9.7 ล้านบาร์เรล

โดยปัจจุบันผู้ผลิต Shale oil มีต้นทุนที่ไม่รวมค่าขุดเจาะ (Operating cost) อยู่ที่ประมาณ 30 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และในสัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณการผลิตนํ้ามันดิบของสหรัฐฯ ได้เพิ่ม
ขึ้น 5 แสนบาร์เรลต่อวัน จาก 10.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเป็น 11 ล้านบาร์เรลต่อวัน นับเป็นการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 3 เดือน หากยังคงปริมาณการผลิตในระดับดังกล่าวไป
ตลอดทั้งปี จะทําให้การผลิตเฉลี่ยทั้งปี 2563 ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 11.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ใกล้
เคียงกับคาดการณ์ล่าสุดของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ แต่หากปริมาณการผลิตยังเพิ่มขึ้นต่อ
จากนี้ก็อาจทําให้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ต้องปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณการผลิต ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยกดดันราคานํ้ามันต่อไป

"การผลิตนํา้มนัจากสหรฐัฯ ท่ีกลับมาเพ่ิมขึน้ อาจส่งผลให้ตลาดนํา้มนัดิบโลกเผชิญภาวะอปุทาน
ล้นตลาดอีกครั้ง ในขณะที่สต็อกนํ้ามันดิบในสหรัฐฯ ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก 1.4 ล้านบาร์เรล เป็น 
540 ล้านบาร์เรล สงูสดุเป็นประวตักิารณ์ ชีใ้ห้เหน็ถึงปรมิาณนํา้มนัดบิส่วนเกินทียั่งเหลอือยู่เป็น
จํานวนมาก"นายคมศรกล่าว

นอกจากนี้ ราคานํ้ามันที่ปรับเพ่ิมขึ้นยังทําให้บางประเทศในกลุ่มสมาชิกของ OPEC ที่ยังคงมี
สถานะทางการเงนิอ่อนแอจากการพึง่พงิรายได้ทางเดียวจากน้ํามนั เริม่ไม่ปฏบิตัติามข้อตกลงลด
ปรมิาณการผลติในขัน้แรกท่ีระดบั 9.7 ล้านบาร์เรล ส่งผลให้ข้อตกลงร่วมกันลดปรมิาณการ
ผลิตนํ้ามันดิบขั้นแรกของทั้งกลุ่ม OPEC มากกว่าเป้าหมายถึง 1.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน

นาํโดยอริกัซึง่เป็นประเทศผูผ้ลตินํา้มนัลาํดบัที ่2 ของกลุม่มปีรมิาณการผลติ
เกินกว่าโควต้าที่ตกลงไว้กว่า 6 แสนบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ซาอุฯ แกน
นําของกลุ่ม OPEC ซึ่งคงการผลิตนํ้ามันดิบตํ่ากว่าระดับโควต้ามา
โดยตลอด ยังคงผลิตเกินกว่าโควต้าล่าสุดถึง 2 แสนบาร์เรล
ต่อวัน อีกทั้ง ประเทศลิเบียก็ได้ประกาศจะกลับมาผลิต
นํ้ามันเพ่ิมในเบื้องต้นที่ 3 หมื่นบาร์เรลต่อวัน 
และจะผลิตเพ่ิมขึ้นจนเต็มกําลังท่ี 3-4 แสน
บาร์เรลต่อวันภายใน 90 วัน ซึ่งทั้งหมด
นีจ้ะเป็นปัจจยัลบต่อราคานํา้มนัใน
ช่วงครึ่งปีหลัง

วายแอลจี เผยสัญญาณทองคํายังบวก มีลุ้นแตะ 1,920 ดออลาร์ต่อออนซ์ หลังสัปดาห์ที่ผ่าน
มาปรับฐานไม่หลุดแนวรับสําคัญ แต่ราคาในประเทศมีแนวโน้มปรับขึ้นช้ากว่าราคาตลาดโลก 
เหตุค่าเงินบาทมีสัญญาณแข็งค่าต่อเนื่อง แนะนักลงทุนหนีความเสี่ยงค่าเงินด้วยการลงทุน
ผ่าน TFEX โกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์ส เทรดสัญญาล่วงหน้าด้วยดอลลาร์สหรัฐแบบเรียลไทม์ 
เป็นทางเลือกในการลงทุน พร้อมมองปัจจัยหนุนทองคํายังปีนี้ยังแน่นด้วย 5 ปัจจัย ทั้งความ
เสี่ยง COVID-19 ระบาดรอบ 2 - การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของเฟด - สงครามการ
ค้าจีน สหรัฐ – ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์หลายประเทศ - กองทุนทองคําและธนาคารกลางต่างๆเข้า
ถือครองทองคําเพิ่ม

นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาย
แอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟวิเจอร์ส จํากัด (YLG) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในตลาด TFEX เปิดเผยว่า ในปีนี้ตลาดทองคําถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าระหว่างทางจะมีการแกว่งตัวจากการเทขายทํากําไร แต่ล่าสุดสัญญาณยังเป็นบวก โดย
มองว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นราคาทองคําในตลาดโลกปรับขึ้นไปที่ระดับ 1,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเดิมในปี 2554 ส่วนระยะใกล้น่าจะขึ้นไปแตะ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 
เนื่องจากท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรับฐานแต่ปรับลดลงไปไม่มากซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี 
และในสัปดาห์นี้คาดว่าราคาทองคําจะย่อลงไปไม่มาก มองแนวรับที่ 1,750-1,747 ดอลลาร์ต่อ
ออนซ์

อย่างไรก็ตามจากต้นปีที่ผ่านมาราคาทองคําในประเทศปรับตัวขึ้นไปแล้ว 16.65% ราคาใน
ประเทศปรับขึ้นไป 19.17% (ข้อมูลวันที่ 27 มิ.ย.) สาเหตุที่ราคาทองคําในประเทศปรับขึ้น
มากกว่าตลาดโลกเนื่องจากที่ผ่านมาได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า อย่างไรก็ตามล่าสุด
ค่าเงินบาทได้ปรับตัวแข็งค่า และยังมีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันให้หลัง
จากนี้ราคาทองคําในประเทศจะปรับขึ้นน้อยกว่ารราคาทองคําในตลาดโลก 

ดังนั้นนักลงทุนสามารถปิดความเสี่ยงจากค่าเงินบาทที่จะส่งผลต่อเราคาทองคําในประเทศ
ด้วยการลงทุนผ่าน TFEX โดยเฉพาะโกลด์ออนไลน์ฟิวเจอร์ส (Gold Online Futures)ที่
เป็นการซื้อขายด้วยดอลลาร์สหรัฐแบบเรียลไทม์ทําให้นักลงทุนไม่ต้องมีความกังวลด้านความ
เสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงิน อีกทั้งการลงทุนผ่าน TFEX ยังใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการ
ลงทุนในทองคําแท่ง อย่างไรก็ดีในส่วนของนักลงทุนที่มีความคุ้นเคยในการลงทุนในรูปของ
เงินบาทนั้นก็สามารถลงทุนผ่านโกลด์ฟิวเจอร์ส(Gold Futures)ได้เช่นกัน  ซึ่งในส่วนนี้แม้จะ
เป็นการซื้อขายด้วยเงินบาทแต่สามารถเป็นทางเลือกในการทําการป้องกันความเสี่ยงสําหรับ
การลงทุนในทองคําและกลุ่มร้านทอง  

ส่วนปัจจัยบวกของทองคําในปีนี้นั้นยังถือว่ามีอยู่มาก โดยหลักๆมาจาก 5 ปัจจัย ได้แก่ 1. 
ความเสี่ยงจากการระบาดรอบ 2 ของ COVID-19 ที่จะกดดันเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่อง 2. 
การผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารสหรัฐ(เฟด) ทั้งนโยบายการทํา QE แบบไม่จํากัด
วงเงิน และการส่งสัญญาณดําเนินนโยบายดอกเบี้ยระดับตํ่าที่ 0-0.25% ไปจนถึงปี 2565 
3. สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน 4. ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้งชายแดนจีน-อินเดีย 
สหรัฐ-อิหร่าน คาบสมุทรเกาหลี รวมถึงประเด็นการเลือกตั้งสหรัฐ และ 5. กองทุนทองคํา
ขนาดใหญ่ SPDR -ธนาคารกลางต่างๆถือครองทองคําเพิ่มขึ้น

สําหรับนักลงทุนที่สนใจการลงทุนทองคําในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Gold Online Futures 
และ Gold Futures ) เพื่อเป็นอีกทางเลือกการลงทุน สามารถดูรายละเอียดได้ทาง  www.
ylgfutures.co.th หรือ โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-687-9999  
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บลจ.กสิกรไทย คงเป้า SET ปีนี้ที่ 1350 จุด 

ลุ้นปรับขึ้นแตะระดับ 1400 จุด หากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย

บลจ.กสิกรไทย ชวนผู้ลงทุนเข้าซื้อกองทุนเปิดเค 

ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K-SUPSTAR-

SSFX) ให้เตม็สทิธก่ิอนสิน้สดุวนัที ่30 ม.ิย.นี ้ปลืม้

กองทุนมีเสียงตอบรับดี ขึ้นแท่นกองทุนขนาด

ใหญ่อันดับ 1 ในประเภท SSFX ยํ้าให้ผู้ลงทุนเชื่อ

มั่นในศักยภาพตลาดหุ้นไทย เพราะยังคงมีความ

น่าสนใจในระยะยาว

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด 
(บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ตลอดระยะ

เวลา 3 เดือนที่ผ่านมาที่บริษัทได้เปิดเสนอขาย

กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพ่ือการออมพิเศษ 

(K-SUPSTAR-SSFX) ซ่ึงได้รับการสนับสนุน

จากลูกค้าผู้ลงทุนเป็นอย่างดีจนทําให้กองทุน K 

SUPERSTAR SSFX ขึ้นแท่นกองทุนที่มีมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในประเภท

กองทุนเพื่อการออมพิเศษ ด้วยมูลค่า 1.25 พัน

ล้านบาท จากมูลค่ารวมท้ังอุตสาหกรรมซ่ึงอยู่ท่ี 

6.65 พันล้านบาท (ข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 

26 มิ.ย. 63) ทั้งนี้ ในช่วงโค้งสุดท้ายที่ผู้ลงทุนจะ

สามารถลงทุนในกองทุน K SUPERSTAR SSFX 

ซึง่เปิดขายถงึวันที ่30 มถุินายนนีเ้ท่านัน้ จงึอยาก

แนะนําให้ผู้ที่ยังลงทุนไม่เต็มสิทธิ รีบคว้าโอกาสนี้

เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มอีก 200,000 บาท 

พร้อมรับโอกาสทํากําไรจากการเติบโตของตลาด

หุ้นไทยในระยะยาว 

นายวศินกล่าวต่อไปว่า กองทุน K SUPERSTAR 

SSFX มีนโยบายที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ํากว่า 

65% ของพอร์ต ผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการ

แบบ Tactical Trading ที่ผู้จัดการกองทุนจะคอย

จับจังหวะซื้อขายหุ้นเพื่อทํากําไรทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มองว่าการ

ลงทนุหุน้ไทยในเวลานีถ้อืเป็นจงัหวะทีด่ต่ีอการเข้า

ลงทุน เนื่องจากระดับราคาหุ้นยังมีความผันผวน 

ประกอบกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีอยู่ในระดบัตํา่ และการ

อดัฉดีเงนิของธนาคารกลางเข้าสูร่ะบบท่ัวโลก จงึ

ทาํให้เกดิสภาพคล่องสงู ส่งผลให้ตลาดหุน้ไทยยงั

คงมีความน่าสนใจในระยะยาว โดยหากอ้างอิง

จากสถิติย้อนหลัง 10 ปี จะเห็นได้ว่าดัชนี

ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET TRI) มีอัตราผลตอบแทน

เฉลีย่อยูท่ี่ 9.16% ต่อปี ดงันัน้ ผู้ลงทนุจงึสามารถ

เชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดหุ้นไทยได้ว่าระยะ

เวลาการลงทุนที่ยาวนานเพียงพอ จะสามารถ

เพิ่มโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีได้ นอกจาก

นี้ ในระหว่างการถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 

10 ปีตามเงื่อนไขที่กําหนด คาดว่ากองทุน K 

SUPERSTAR SSFX มีโอกาสสร้างผลตอบแทน

ในรูปของเงินปันผล และจ่ายปันผลตามนโยบาย

ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

“ตลาดหุน้ไทยปรับตวัลง โดยได้รบัผลกระทบจาก

การทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลด

คาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจไทยลง และทาง

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก็ปรับลด

คาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจโลกลงรวมถึงไทย

ด้วยนอกจากนีจ้าํนวนผูต้ดิเชือ้ไวรสั COVID-19 ใน

สหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ได้ส่งผลกดดันตลาดขึ้นอีกรอบ 

อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนยังมีความหวังต่อการพัฒนา

วัคซีน ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ในอนาคต ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยยังคงคาดการณ์

เป้าหมาย SET Index ในปีนี้ที่ระดับ 1350 จุด  

และมีโอกาสที่จะปรับขึ้นแตะระดับ 1400 จุด 

หากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 

คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น” นายวศินกล่าว

นายวศนิกล่าวเพิม่เตมิว่า กองทนุ K SUPERSTAR 

SSFX ได้ใช้รูปแบบการบริหารจดัการแบบเดยีวกบั

กองทุน K-STAR-A(R) ซึ่งทําผลงานได้โดดเด่น

ติดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ในประเภท 

Overall Rating (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 63) 

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถวางใจได้ว่าเงินลงทุน

จะได้รบัการดแูลอย่างดจีากทมีผูจ้ดัการ

กองทุนหุ้นไทยที่มีศักยภาพสูง 

การันตีด้วยรางวัลบริษัท

จัดการกองทุนยอด

เย่ียม ประเภท

การลงทุน

หุ้น

ไทย (Best Fund House - Domestic Equity) 

จาก Morningstar Awards 2020 ซึ่งสะท้อน

ให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ

กองทุนหุ้นไทย ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง

อย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนอย่าง

สมํา่เสมอ และสามารถเอาชนะตลาดในระยะยาวได้

สําหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน K SUPERSTAR 

SSFX สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท 

ผ่านแอป K PLUS, K-My Funds, ธนาคารกสิกร

ไทย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่อง

ทางดงักล่าว ทัง้นี ้สําหรบัผู้ทีล่งทนุตัง้แต่ 50,000 

บาทขึ้นไป บลจ.กสิกรไทย ได้จัดโปรโมช่ันพิเศษ

เมื่อลงทุนในกองทุน K SUPERSTAR SSFX ครบ

ทุก 50,000 บาท รับ Cash Back 100 บาท 

(สูงสุด 400 บาท/ท่าน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่

บริษัทกําหนด และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset 

Contact Center 0 2673 3888
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ก.ล.ต. เผยผลส�ารวจผู้ลงทุนรายย่อย 

พบผู้ลงทุนส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

ก.ล.ต. เผยผลสํารวจความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนรายย่อย พบว่ายังมีความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย โดยร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม

วางแผนจะลงทุนเพิ่มในตลาดทุนไทยในช่วง 1 ปีข้างหน้า และพบว่าร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าวางแผนจะลงทุนหุ้นกู้ ใน

อีก 3 เดือนข้างหน้า เป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่ 

 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้จัดทําแบบสอบถามสํารวจความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทยของ

ผู้ลงทุนรายย่อย ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 7 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจากทั่วประเทศ จํานวน 1,270 ราย พบ

ว่า ผูล้งทนุส่วนใหญ่ยงัคงเชือ่มัน่ต่อตลาดทนุไทยโดยร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่ามกีารวางแผนทีจ่ะลงทนุเพิม่ในตลาดทนุ

ไทย ในช่วง 1 ปีข้างหน้า ซึ่งในกลุ่มผู้ที่วางแผนจะลงทุนเพิ่มนั้นพบว่า ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ลงทุนที่ลงทุนในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่แล้ว และอีกประมาณ 1 ใน 4 เป็นผู้ลงทุนรายใหม่ โดยหุ้นไทยยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยม

สูงสุดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น เช่น เงินฝาก พันธบัตร ตราสารหนี้เอกชน กองทุนรวม รวมถึงกองที่เน้นลงทุนในต่างประเทศ 

นอกจากนี ้พบว่า ความเชือ่มัน่ของผูล้งทุนรายย่อยทีมี่ต่อตลาดตราสารหนีภ้าคเอกชนปรบัตวัดขีึน้ สะท้อนจากสดัส่วนผูต้อบแบบสอบถาม

ที่ระบุว่าวางแผนจะลงทุนในหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563) เป็นร้อยละ 

7.2 ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) และในจํานวนของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าวางแผนจะลงทุนในหุ้นกู้เพิ่มขึ้น

ในช่วง 3 เดือนข้างหน้านั้น  มากกว่าร้อยละ 75 เป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ เป็นวันสุดท้าย สําหรับไตรมาส2/63 วันนี้ มาจับตามอง การ
ทําราคาปิดงวด ไตรมาส 2/63 หรือทํา Window Dressing หลังจากวานนี้ ซีรี่ส์ M20 หมด
อายุ ท้ายตลาด มีแรงไล่ทําราคา เหอะๆ พรุ่งนี้ เฟส5แล้ว ด้วย ศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด-19 (ศบค.)ชุดใหญ่  ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ใน
มาตรการผ่อนคลาย ระยะที่ 5 ซึ่งเป็นการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมในส่วนที่เหลือ ผับ 
บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ลานเบียร์ ร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต  อาบ อบ นวด และโรง
นํ้าชา เปิดบริการ 1ก.ค.63

วันนี้ ครม.พิจารณาต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1เดือน จากสิ้นสุด 30 มิ.ย.63 แม้มี
เสียงคดัค้านกต็าม....ท่ามกลาง ตวัแปรหลกั สําหรับตลาดทัว่โลก นัน่คอื จํานวนผูต้ดิเชือ้โค
วิด-19 ทั่วโลกที่ยังคงพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะ สหรัฐ  ยุโรป แม่มดน้อย  ขอวิงวอนให้ 
สวมหน้ากากอนามยั หน้ากากผ้า เวลาไปแหล่งชุมชน เพือ่ลดจํานวนผู้ป่วยฯ  อย่าด้ือน่ะค่ะ

วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,329.76 จุด ลดลง 0.58 จุด หรือ 0.04 % มูลค่าการซื้อ
ขาย 48,903.24 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,852.18 ล้านบาท บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,069.57 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ  642.55  ล้านบาท  
นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 2,279.20 ล้านบาท

CPF ยืนยันไม่ยกเลิกมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคระบาด ASF ในสุกรและโควิด-19ใน
พนักงานของฟาร์มเลีย้งสัตว ์แม้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศเริม่ผ่อนคลาย พรอ้ม
อบรมพนกังงานรองรบัการทําฟาร์มเลีย้งสตัว์วถิใีหม่ทีส่ามารถป้องกนัโรคในสกุรและโรคใน
พนักงานเลี้ยงสุกรไปพร้อมกัน สร้างหลักประกันความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้บริโภค
อย่างยั่งยืน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ LiVE Platform เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ 
SMEs และ Startups สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมสร้างโอกาส
การเข้าถึงแหล่งทุนผ่านตลาดทุนไทย สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมผู้ประกอบ
การ SMEs และ Startups เติบโตเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ เปิดตัวเว็บไซต์ www.
live-platforms.com โดยระยะแรกเริ่มให้บริการ Education Platform แหล่งความรู้เสริม
แกร่งผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เป็นต้นไป  

ก.ล.ต. เผยผลสาํรวจความเชือ่มัน่ของผูล้งทนุรายย่อย พบว่ายงัมคีวามเชือ่มัน่ต่อตลาด
ทุนไทย โดยร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนจะลงทุนเพิ่มในตลาดทุนไทยใน
ช่วง 1 ปีข้างหน้า และพบว่าร้อยละ 75 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าวางแผนจะลงทุน

หุ้นกู้ ในอีก 3 เดือนข้างหน้า เป็นกลุ่มผู้ลงทุนรายใหม่ 

PRINC เผยบอร์ดไฟเขียว อนุมัติขยายการลงทุนเพิ่ม ทุ่ม 500 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ 
“โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์” จ.อุบลราชธานี พร้อมเดินหน้าให้บริการด้านการแพทย์
แบบครบวงจร ดูแลสุขภาพชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง
คาดการขยายธรุกจิดงักล่าวจะช่วยสร้างการเตบิโต เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและ
เพิ่มรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต  

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ คาดในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า
ราคานํ้ามัน WTI อาจร่วงตํ่ากว่า 35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลอีกครั้ง รับ 2 ปัจจัยลบ 
คือ ผู้ผลิต Shale oil มีกําไรพร้อมกลับมาผลิตเพิ่มขึ้น และสมาชิก OPEC ไม่ลดกําลังการ
ผลิตตามข้อตกลง 

วายแอลจี เผยสญัญาณทองคํายังบวก มลีุน้แตะ 1,920 ดออลาร์ต่อออนซ์ หลังสัปดาห์
ท่ีผ่านมาปรับฐานไม่หลุดแนวรับสําคัญ แต่
ราคาในประเทศมแีนวโน้มปรบัข้ึนช้ากว่าราคา
ตลาดโลก เหตุค่าเงินบาทมีสัญญาณแข็งค่า
ต่อเนื่อง แนะนักลงทุนหนีความเสี่ยงค่าเงิน
ด้วยการลงทุนผ่าน TFEX โกลด์ออนไลน์ฟิว
เจอร์ส เทรดสัญญาล่วงหน้าด้วยดอลลาร์
สหรัฐแบบเรียลไทม์ เป็นทางเลือกในการ
ลงทนุ พร้อมมองปัจจยัหนนุทองคํายังปีน้ียงั
แน่นด้วย 5 ปัจจัย ทั้งความเสี่ยง COVID-19 
ระบาดรอบ 2 - การผ่อนคลายนโยบาย
ทางการเงินของเฟด - สงครามการค้าจีน 
สหรัฐ – ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์หลายประเทศ - 

กองทุนทองคําและธนาคารกลางต่างๆเข้าถือครองทองคําเพิ่ม

ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด 
(มหาชน)  SGP และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ 
"BBB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคง
อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการคํ้าประกันในสัดส่วน 70% ของบริษัทที่ระดับ "A" และหุ้นกู้มีการคํ้า
ประกนัในสดัส่วน 85% ทีร่ะดบั "A+" ด้วย โดยหุน้กู้ทีม่กีารค้ําประกนันัน้ได้รบัการค้ําประกนั
บางส่วนจาก Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) ซึ่งได้รับการจัดอันดับ
เครดิตที่ระดับ "AAA" จากทริสเรทติ้ง

INSET ส่งท้ายไตรมาส2ปีนี้ เซ็นรับงานใหญ่ สร้างศูนย์ Data Center ให้กับ “กรุงไทย
คอมพิวเตอร์ฯ” มูลค่ากว่า 317 ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง 180 วัน ผูกสัญญา
บํารุงรักษา 4 ปี บิ๊กบอส “ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต” แย้มอยู่ระหว่างเข้าร่วมประมูลงานภาค
รัฐ-เอกชนต่อเนื่อง หวังรักษาระดับ Backlog ปี 63 ไม่ตํ่ากว่า 2 พันล้านบาท หนุนผลงาน
โตแกร่ง ...จับตาไตรมาส3 เร็วๆนี้ หุหุ

  วันสุดท้ายไตรมาส2

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AIMIRT แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.00 บ.

บล.คิงส์ฟอร์ด : ADVANC แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 220.00 บ.

บล.ฟิลลิป : SCB แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 84.00 บ.
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http://www.dodbiotech.com/


สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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