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บริษัท กัลฟ ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน)
หรือ GULF เปิดเผยว่า บริษัทฯขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทราบว่า เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 Gulf International Holding Pte. Ltd. 

(“GIH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้ลงนามสัญญาซ้ือขายหุ้น (Share 

Purchase Agreement) กับ Ms. Nguyen Tran Thao Nhi, Ms. Tran Thi 

Thanh Mai และMs. Tran Thi Minh Trang (“ผู้ขาย”) ซึ่งเป็นนักธุรกิจใน

ประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของDien Xanh Gia Lai 

Investment Energy Joint Stock Company (“DGI”)ซึง่เป็นผูพ้ฒันาและด�าเนนิ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก (Onshore Wind Farm) ได้แก่ โครงการ Ia 

Pech 1 และ โครงการ Ia Pech 2 มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาโครงการละ 

50 เมกะวัตต์รวมทั้งสิ้น 100 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อ�าเภอ Ia Grai จังหวัด Gia Lai 

ในภาคกลางของประเทศเวียดนาม ทั้งสองโครงการจะผลิตและจ�าหน่ายกระแส

ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity: EVN)เป็นระยะเวลา 20 

ปี โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการ Ia Pech 1และ โครงการ Ia Pech 

2 ภายในปี2564 โดยมีก�าหนดเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ประมาณไตรมาส 4 

ปี2565 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อก�าหนดที่ต้องด�าเนิน

การตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 20/2551เร่ืองหลกัเกณฑ์ใน

การท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน แต่บริษัทฯ มีหน้าที่

รายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับ

การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน

นำยประสิทธิ์ กำญจนศักดิ์ชัย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท 
ไทยแลนดไ์อออนเวคิส ์จ�ำกดั (มหำชน) TIW เปิดเผยว่า ตามทีท่ีป่ระชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่9 มิถุนายน 2563 ของ บริษัท ไทย

แลนด์ไอออนเวิคส์จ�ากัด (มหาชน) "บริษัทฯ) ได้มีมติอนุมัติรื่องที่ส�าคัญ ได้แก่ (1) การ

ขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ให้แก่ บริษัท 

ไทย คอนส์ แอนด์ บิลดิ้ง เมนูแพ็คเจอริ่ง จ�ากัด (มหาชน) ("TCB") (2) ให้บริษัท ทีไอ

ดบับลวิอินดสัตรจี�ากัด(TIWI) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ เข้าท�าสัญญาเช่าทรพัย์สนิ

ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์จาก TCB

และ (3ให้ บริษัท เดอะโซลร์อาเขต จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ 

เข้าลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิธีการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก 

บริษัท ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี จ�ากัด ตามความที่ได้แจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าการเข้าท�าธุรกรรมข้างต้น ดังนี้

1.บริษัทฯ ได้ด�าเนนิการจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิใ์นทรัพย์สนิท่ีซ้ือขาย ได้แก่ ทีด่นิ อาคาร 

และเครือ่งจกัร พร้อมอุปกรณ์ให้กบั TCB ต่อหน่วยงานราชการทีเ่ก่ียวข้งเป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้ว ในวันที่ 3 กรกฎาคม2563 (โดย TCB จะด�าเนินการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สิน

ดังกล่าวให้ TCB เช่า พร้อมกับการด�าเนินการส�าหรับที่ดิน น.ส. 3 (เนื้อที่ประมาณ  70 

ตารางวา) ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประกาศตามระยะเวลาที่ก�าหนดในระเบียบของ

ส�านักงานท่ีดิน โดยคาดว่าจะด�าเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินน.ส.3 และจุด

ทะเบียนการเช่าทรัพย์สินท่ีซื้อขาย ซึ่งรวมถึง ที่ดิน น.ส. 3 ดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน

เดือนกรกฎาคม 2563]

2. บริษัท เดอะโซลาร์อาเขต จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของบริษัทฯ ได้เข้า

ท�าสญัญารับโอน (2) กจิการทัง้หมดจากบริษัทลีฟวงิเอ็นเนอร์จจี�ากดั ในวนัที ่18 มฤินายน 

2563 และตกลงท�ารายการซ้ือขายและรบัโอนกรรมสทิธิใ์นกจิการโรงไฟฟ้าพลงังานแสง

อาทิตย์รวมถึงช�าระราคาซื้อขาย งวดที่ 1จ�านวน 170,000,000 บาท ให้แก่บริษัทลีฟวิง

เอ็นเนอร์จี่จ�ากัด ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

TIW เผยจะรับโอนกรรมสิทธิ์โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม  

พร้อมจ่ายเงิน งวดที่แรก 170 ลบ. 

ให้ลีฟวิงเอ็นเนอร์จี่จ�ากัด ภายในก.ค. 63

GULF ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมบนบก 100 MW 

ที่เวียดนาม เริ่ม COD Q4/65
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นำยณรงค์ศกัดิ ์เลศิทรพัยท์ว ีกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั 
ฟอร์ท สมำร์ท เซอร์วิส จ�ำกัด (มหำชน) FSMART เปิด

เผยว่า ตามที่บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ได้แจ้งก�าหนดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินโดยเป็นการซื้อ

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2563 ถึง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยก�าหนดจ�านวนหุ้นที่จะซื้อตามโครงการไม่เกิน 

45,000,000 หุน้ คดิเป็นไม่เกนิร้อยละ 5.625 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมด 

และมีวงเงินสูงสุดในการซื้อหุ้นคืน 320 ล้านบาท ตามรายละเอียดในแบบ

รายงานการเปิดเผยการซือ้หุน้คนืเพือ่การบรหิารทางการเงนิ (FormTS-1.2) 

ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

บัดนี้ บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนครบตามจ�านวนที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

อนุมัติไว้แล้ว โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการซื้อหุ้นคืนรวมท้ังส้ิน 26,858,700 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.36 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวมท้ัง

สิน้164,255,470 บาท ดงันั้น บริษทัฯ จึงขอประกาศสิ้นสดุโครงการซือ้หุน้คนื

เพื่อการบริหารทางการเงิน

ส�าหรบัการจ�าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืตามโครงการซือ้หุน้คนืในครัง้น้ี บรษิทัฯ จะน�า

เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และจะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ตาม

กฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง บรษิทัทีซ่ือ้หุน้คนืจะสามารถจ�าหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืได้ภาย

หลังพ้นก�าหนด 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี และ

ในกรณีที่บริษัทไม่จ�าหน่ายหรือจ�าหน่ายไม่หมดภายใน ระยะเวลาที่ก�าหนด ก็

ให้ด�าเนินการลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จ�าหน่าย

นำยอมร ทรพัยท์วกีลุ รองประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำร บรษัิท 
พลังงำนบริสุทธิ์ จ�ำกัด (มหำชน) EA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้ง

การลงทนุของบรษิทัย่อย - บรษิทั อเีอ ปาล์ม เนต็เวร์ิคจ�ากัด (“EPN”) ใน บริษัท 

กาญจนดษิฐ์น�า้มนัปาล์ม จ�ากดั (“KJD”) โดยได้เสรจ็ส้ินการด�าเนนิการเข้าซือ้หุน้

สามัญ และจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 1 

กรกฎาคม 2563เรียบร้อยแล้ว

ทัง้นี ้รายการดังกล่าว ได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่24 มกราคม 

2563โดย KJD มวีตัถปุระสงค์เพือ่ท�าธรุกจิหลกัเกีย่วกับโรงงานสกดัน�า้มนัปาล์ม 

(“โรงหีบปาล์ม”) รวมถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass) และโรงไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

EPN เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ KJD คิดเป็นสัดส่วน 75.00% ของจ�านวนหุ้น

สามัญที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของKJD จากผู้ถือหุ้นเดิมของ KJD ใน

ราคาหุ้นละ 111.20 บาท รวมมูลค่าการลงทุน 37,530,000 บาท ดังนั้น จึงไม่

เข้าข่ายการซือ้กจิการของบรษิทัอืน่มาเป็นของบรษิทัฯ ทีจ่ะต้องได้รบัอนมุตัจิาก

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น แต่เป็นกรณทีีบ่รษัิทจดทะเบยีนหรอืบรษิทัย่อยได้เข้าร่วมทนุใน

บริษทัอืน่ซึง่เป็นผลให้บรษิทัอ่ืนนัน้มสีภาพเป็นบริษทัย่อยของบรษัิทจดทะเบยีน

หรือของบริษัทย่อยนั้น

 

แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนของ EPN

ส�าหรับประโยชน์ทีบ่ริษทัฯ จะได้รับ เพือ่ขยายและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

ของกลุ่มบริษัทฯ

EA ปิดดีลซื้อหุ้น "กาญจนดิษฐ์น�้ามันปาล์ม" 

75.00% มูลค่า 37.53 ลบ.

FSMART ประกาศสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน 

หลังเก็บหุ้นคืนรวม 26,858,700 หุ้น 

มูลค่ารวม 164.25 ลบ.
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'นิด้า' แนะรัฐท�างบปี 64 เน้นเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รับมือความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยและโลก 

ซึมยาวจาก COVID-19

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แนะ

รัฐจัดท�ากรอบงบประมาณปี64มุ่งเน้นที่การจัด

ท�ายุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหลัก เร่งพัฒนา 

เสริมสร้างศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รองรับความ

เสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัจจัยลบCOVID-

19ท่ีฉุดการค้าไทยและโลกต่อเนื่อง ชี้เศรษฐกิจ

โลกยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงจนกว่า

จะมีวัคซีนป้องกันโรค

รศ.ดร.มนตรี โสคติยำนุรักษ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรหลักสูตรวิทยำกำร
กำรจัดกำรส�ำหรับนักบริหำร
ระดับสูง (วบส.) สถำบันบัณฑิต
พัฒนบริห ำรศำสตร์  ( นิด้ ำ )
เป ิดเผยว ่า การจัดท�ากรอบงบประมาณ

ปี2564วงเงิน3.3ล้านล้านบาทของภาครัฐ 

ควรใช้หลักการบริหารจัดการเข้ามาช่วยเพิ่ม

ศักยภาพ เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไปสู ่การ

เปลี่ยนแปลง และรับมือกับปัจจัยเส่ียงด้าน

เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ท่ีเปลี่ยนแปลง

จากผลกระทบของโรคไวรสัโคโรน่า หรอืCOVID-

19ส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิของโลกชะลอ

ตัว และต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายปีกว่าจะฟื้น

ตัวกลับมาเหมือนช่วงก่อนCOVID-19ท�าให้ไทย

ในฐานะประเทศที่พึ่งพารายได้จากการส่งออก

และท่องเที่ยว ยังต้องเผชิญความเสี่ยงทาง

เศรษฐกิจในระยะยาวต่อไป โดยคาดการณ์ว่า

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้จะหดตัวถึง8-10%

ดังนั้น การจัดท�างบประมาณในปี2564น้ัน จึง

ควรเน้นยุทธศาสตร์ของประเทศที่มุ่งพัฒนา

ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ เพื่อสร้างจุดแข็งของประเทศใหม่ โดย

มีการตั้งข้อสังเกตว่า การตั้งงบกลางที่มี

กว่า6แสนล้านบาท ถือว่าเป็นจ�านวน

เงนิทีสู่งมาก ซึง่ควรมกีารจัดสรร

ไปใช้ในด้านอ่ืนๆ ท่ีมีการระบุวัตถุประสงค์ของ

โครงการที่ชัดเจน ควบคู่กับการใช้งบประมาณ

ที่เหลือ4แสนล้านบาท จาก พรก.กู้เงิน และงบ

ตกค้างจากปีงบประมาณปกติของปี2563รวม

ถงึงบลงทนุจากหน่วยงานรัฐวิสาหกจิอีก3แสน

ล้านบาท น�ามาใช้ฟื้นฟูประเทศ ผ่านการจัดท�า

โครงการที่เน้นก่อให้เกิดผลทางด้านเศรษฐกิจ 

สร้างกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีก่่อให้เกดิการหมนุ

เวนีของปรมิาณเงนิในระบบหลายรอบและสร้าง

ประโยชน์ในระยะยาว

"การจัดท�างบประมาณแบบขาดดุลมีความ

จ�าเป็นในทางเศรษฐกิจที่หดตัวอย่างรุนแรง 

และสดัส่วนหนีต่้อจดีพีขีองไทยยังอยูใ่นกรอบไม่

เกิน60%ของจีดีพี เพราะไทยยังมีความจ�าเป็น

ต้องใช้เงินลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่

ประเทศ จึงควรเร่งรัดการใช้งบประมาณให้มี

ประสิทธภิาพการบรหิารราชการแผ่นดิน โดยให้

ความส�าคญักับการใช้จ่ายเงนิงบแต่ละกระทรวง 

ทีต้่องตดิตามการน�าเงนิไปใช้ในแต่ละโครงการให้

ตอบโจทย์มิติการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อน�ามาใช้

ในการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญที่ช่วยขับเคลื่อน

ประเทศ หรือต่อยอดสร้างความได้เปรียบเชิง

การแขงขันของประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดภายใต้งบประมาณท่ีมอียูอ่ย่างจ�ากดั เช่น 

โครงการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมดิคัลฮบัของ

โลก เป็นต้น"
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บลจ.อินโนเทค ออกกองหุ้นไทยยั่งยืน 
เสนอขาย 7 - 17 ก.ค.นี้

บลจ.อินโนเทค ออกกองทุนหุ ้นไทยยั่งยืน เน้น

ลงทุนอย่างเป็นระบบ พร้อมตั้ง Arabesque Asset 

Management บลจ.ชั้นน�าจากอังกฤษ ที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืนในตลาดหุ้นทั่ว

โลก เป็นที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน พร้อมชนิด

หน่วยลงทุนแบบ SSF เพื่อการลดหย่อนภาษี เสนอ

ขาย 7 – 17 กรกฎาคมนี้

             

นำยสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุน อินโนเทค จ�ำกัด เปิดเผย

ว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดเสนอขาย กองทุนเปิดอินโนเท

คหุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (Innotech Sustainable 

Thai Equity Systematic Fund: I-SEQS) ระหว่างวนั

ที ่7 – 17 กรกฎาคม 2563 นี ้โดยกองทุนจะลงทนุในหุน้

ไทยซึง่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(SET) หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เฉลี่ย

รอบปีบัญชีกองทุนไม่น้อยกว่า 80% โดยเน้นลงทุน

ในหุ้นของบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธร

รมาภิบาลท่ีดี (Governance) หรือที่เรียกรวมกันว่า

อีเอสจี (ESG) และใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ

การลงทุนอย่างเป็นระบบ (Systematic Investment 

Approach) เพ่ือคัดเลือกหุ้นท่ีคุณสมบัติเป็นไปตาม

เง่ือนไข Risk Premia ซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์และได้รับ

การยอมรับในระดับสากลแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มี

ประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการกองทุน

             

จุดเด่นส�าคัญอีกประการหนึ่งของกองทุนนี้ คือ บลจ.

อินโนเทค ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Arabesque Asset 

Management บลจ.ชั้นน�าจากประเทศอังกฤษ ซึ่ง

เป็นผู้น�าด้านการลงทุนในตลาดหุ้นท่ัวโลก (Global 

equities) ด้วยหลัก ESG และการลงทนุอย่างเป็นระบบ 

โดยได้แต่งตัง้ Arabesque Asset Management เป็นที่

ปรกึษาการลงทุนของกองทุน (Portfolio Investment 

Advisor) อย่างเป็นทางการ เพื่อน�าความเช่ียวชาญ

ใน Big data, ESG, Risk Premia และ AI พร้อม

กระบวนการลงทุนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

มาเพื่อใช้บริหารจัดการกองทุนดังกล่าว ซึ่งถือเป็น

นวัตกรรมด้านความร่วมมือแบบใหม่ โดย บลจ.ใน

ประเทศไทยร่วมด�าเนินการกับ บลจ.จากต่างประเทศ

               

ซึ่งที่ผ่านมา ทีมจัดการลงทุน บลจ. อินโนเทค ได้

ท�าการทดสอบพอร์ตการลงทุนจ�าลอง พบว่าให้ผล

ตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งในการทดสอบใน

อดีต (Back testing) และการทดสอบใน

อนาคต (Forward testing) โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย

ต่อปีย้อนหลัง 10 ปี ระหว่างปี 2552 - 2562 เท่ากับ 

18.57% ดีกว่าผลตอบแทนของดัชนีตลาดหุ้นไทยรวม

เงินปันผล (SET TRI) ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ที่ 

13.99% อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนดังกล่าวไม่ใช่ผล

ตอบแทนท่ีเกดิขึน้จริง และผลตอบแทนในอดตีไม่ใช่สิง่

ยืนยันผลตอบแทนในอนาคต

            

นอกจากนี้ กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเท

มาติก มีประเภทหน่วยลงทุน (Share Class) ที่หลาก

หลาย เพือ่ให้ผูล้งทุนสามารถเลอืกลงทนุให้ตอบโจทย์

การลงทุนที่แตกต่างกัน ได้ถึง 6 ประเภท อาทิ ชนิด

ผู้ลงทุนบุคคลทั่วไป ชนิดผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ 

และชนิด SSF ส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนและ

ได้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ท้ังแบบจ่าย

เงินปันผล และไม่จ่ายเงินปันผล (สะสมมูลค่า) และ

บลจ. จะแบ่งรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการส่วนหนึ่ง

ในอตัรา 0.10% ของ NAV เพือ่น�าไปสนบัสนนุโครงการ

ด้าน ESG

              

ด้านมุมมองต่อตลาดหุ้นไทย บลจ.อินโนเทค มอง

ว่า แม้ว่าตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวมาพอสมควรแล้ว แต่

ด้วยการที่ธนาคารกลางและรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกออก

มาอัดฉีดเงินจ�านวนมหาศาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ท�าให้สภาพคล่องในระบบการเงินมีอยู่สูงมาก วัดได้

จากปริมาณเงิน (Money Supply) ที่เพิ่มขึ้นในทุก

ประเทศทั่วโลก รวมถึงการท่ีนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ได้

ปรับประมาณการก�าไรของบริษัทจดทะเบียนลดลงไป

มากแล้ว ขณะที่หลายประเทศมีแนวโน้มการควบคุม

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ได้ดีกว่าที่คาด โดย

เฉพาะประเทศไทย ท�าให้มีโอกาสสูงที่ในช่วงถัดไป นัก

วเิคราะห์จะทยอยปรับประมาณการก�าไรของบริษทัจด

ทะเบียนขึ้น ท�าให้ บลจ.อินโนเทค ยังมองว่าหุ้นไทยใน

ระยะยาวยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้

             

   ปัจจบุนั บลจ.อินโนเทค ถอืหุน้ 100% โดย บล.ซมีโิก้ 

จ�ากดั (มหาชน) ประกอบไปด้วยทมีงานด้านการจัดการ

กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลมืออาชีพพร้อมให้

บริการ เน้นการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมา

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุน

ของลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนในแพลทฟอร์ม

ต่างๆเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน อาทิ การ

เปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ (E-account opening) 

การซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านระบบ Streaming for 

Fund และการเข้าร่วมใช้งานระบบ FundConnext ของ

ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

             

ผู ้ลงทุนท่ีสนใจเปิดบัญชีกองทุน และสนใจลงทุน

ในกองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.อินโนเทค 

โทร. 02-624-6342 และ 02-624-6343 หรือเว็บไซต์ 

www.innotechasset.com หรือที่ Facebook: 

Innotechasset หรือติดต่อสอบถามได้ที่

ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนของบริษัท
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ก.ล.ต. เสนอร่างปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ก.ล.ต. เสนอแนวทางปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญติักองทนุส�ารองเล้ียงชพี พ.ศ. 2530 ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมตเิหน็ชอบ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PVD) ให้เป็นการออมที่รองรับการเกษียณมากยิ่งขึ้น สร้างกลไกช่วยให้สมาชิกมีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งผลัก

ดันและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ ซึ่งจะสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ. กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ

นำงสำวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขำธิกำร ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า "ในปี 2564 ประเทศไทยก�าลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จากการเพิ่มสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ เป็นร้อยละ 20 ของ

ประชากรทัง้ประเทศ ในขณะทีแ่รงงานในระบบส่วนใหญ่ยังมรีายได้หลังเกษยีณท่ีไม่เพยีงพอ การออมเพือ่การเกษยีณจงึเป็นวาระแห่งชาตทิีม่กีารบรรจุ

ทั้งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ในปัจจุบัน PVD ซึ่งเป็นแหล่งเงิน

ออมส�าคญัรองรบัการเกษียณแก่ลกูจ้าง ยงัมีสมาชกิเพียง 3 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 20 ของจ�านวนลูกจ้างภาคเอกชนในระบบ* และมจี�านวนสมาชกิ

ที่ได้รับเงินหลังเกษียณมากกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวนเงินขั้นต�่าที่พึงมี** เพียงร้อยละ 24 ของจ�านวนสมาชิก PVD เท่านั้น"

ก.ล.ต. จึงได้เสนอหลักการการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มศักยภาพ PVD ให้รองรับการเกษียณของลูกจ้าง

และช่วยผลกัดนัให้แรงงานในระบบมีรายได้หลงัเกษยีณทีเ่พียงพอ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. มมีตเิหน็ชอบในการประชมุคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครัง้

ที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยมีหลักการส�าคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 

(1) สนับสนุนให้นายจ้างที่มี PVD เป็นสวัสดิการอยู่แล้ว จัดให้ลูกจ้างสมัครเป็นสมาชิกได้โดยอัตโนมัติเว้นแต่ลูกจ้างจะปฏิเสธ (2) ส่งเสริมกลไกที่ช่วย

ให้สมาชกิมนีโยบายการลงทนุทีเ่หมาะสม โดยก�าหนดให้กองทนุเลอืกนโยบายการลงทนุให้แบบอตัโนมตัสิ�าหรับสมาชิกทีไ่ม่เลอืกนโยบายการลงทุนด้วย

ตนเองที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของสมาชิก เช่น อายุ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (3) เพิ่มประสิทธิภาพ PVD เช่น การปรับปรุงกลไกการคุ้มครอง

สมาชิกให้ได้รับความเป็นธรรม โดยก�าหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการกองทุน การแจ้งให้สมาชิกทราบถึงความเพียงพอ

ของเงินออม โดยการน�าเสนอการคาดการณ์เงินออมยามเกษียณ การก�าหนดมาตรฐานข้อบังคับและการรับจดทะเบียน PVD เพื่อลด

ภาระกับภาคเอกชน และการเพิ่มความยืดหยุ่นในการออมให้ลูกจ้าง และ (4) การพัฒนา PVD เพื่อรองรับร่าง พ.ร.บ. กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ ซึ่งเป็นกองทุนการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชนในระบบ
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แม่มดพิสดาร บินสัดเลาะส่อง SET ก่อนหยุดยาว 3 วันท�าการ SET แกว่งตัวในกรอบแคบๆ   

เป็นของธรรมดา สัปดาห์หน้าค่อยลุ้นครม.เศรษฐกิจ แว่วว่ามีนัดหารือมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกจิในวนัที ่10 ก.ค. นี ้ส่วนสถานการณ์โควดิ-19 เร่งตวัข้ึน โดยเฉพาะ America First 

ที่ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 5.2 หมื่นราย/วัน 

 

วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,372.27 จุด ลดลง 1.86 จุด หรือ 0.14% มูลค่า

การซื้อขาย 71,138.56 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,788.15 ล้านบาท บัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 626.49 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 383.71 ล้าน

บาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 2,798.35 ล้านบาท

แม่มดน้อย ส่งเหยี่ยวข่าวสาวสวย ผมยาว ตาคม ต่อสายตรงหา "ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว" แม่ทัพ

ใหญ่แห่ง TITLE ถามไถ่ อัพเดตข่าวหลัง

ผ่าน 6 เดือนแรกของปี63 แต่เฮยีปิดปากเงยีบ 

แบบว่าขออุบยอดขาย 6 เดือนไว้ก่อน บอก

ต้องรองบไตรมาส 2/63 เรียกได้ว่าไม่มีเล็ด

รอดจากปากเฮียสักกะนิดดดดส์ ....

อุย๊ตาย ว้ายกรีด๊ RBF วนัศกุร์ทีผ่่านมา เล่น

ดุดัน ปิด Ceiling ที่ 9.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.25  

บาท หรือ 14.71% วอลุ่มเทรด 766.78 ลบ. 

แม่มดน้อยย้อนดู RBF เริ่มซื้อขายใน SET 24 

ต.ค.62 ราคา IPO 3.30 บาท ......... 

CHEWA คลอดหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/63 จ�านวน 2 ชุดมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาทให้แก่

ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ระบุภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะ

มีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้จ�านวน 1,434.8 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่

เกิน 250 ล้านบาท อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.50% วันที่ออกตราสาร 16 ก.ค.63 และครบ

ก�าหนดอายุ 16 ก.ค.64 ,หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 750 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตรา

ดอกเบี้ย 7.00% วันที่ออกตราสาร 16 ก.ค.63 และครบก�าหนดอายุ 16 ก.ค.65

 

นาวาอากาศโทสธุรีวฒัน์ สวุรรณวฒัน์ ผูอ้�านวยการท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิแห่ง AOT   
เปิดตัวเลขจ�านวนปริมาณผู้โดยสารเดือน มิ.ย.63 อยู่ที่ 187,000 คน แบ่งเป็นผู้โดยสาร

ภายในประเทศมจี�านวน 144,302 คน และจ�านวนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศมจี�านวน 42,698 

คน จ�านวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 5,044 เที่ยวบิน ส�าหรับเที่ยวบินภายในประเทศมีจ�านวน 1,876 

เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศมีจ�านวน 3,168 เที่ยวบิน

ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 DEMCO "ประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธาน

กรรมการ ,พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้

บริหาร ให้ความมั่นใจธุรกิจเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่ พร้อมเดินหน้าส่งมอบงานให้

กับลูกค้าตามแผน ไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ 

(Backlog) จ�านวน 3,700 ล้านบาท และมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จาก

การเข้าประมลูงานภาครฐั และเอกชน ผลกัดนัผลการด�าเนนิงานในปีนีเ้ติบโตอย่างแขง็แกร่ง

"พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์" แม่ทัพ YLG เผยหลังทองค�าท�าสถิติราคาปรับขึ้นมาสูงสุดใน

รอบ 8 ปี 8 เดือน พบปีนี้ทองค�าให้ผลตอบแทนสูงเป็นอันดับหนึ่ง เพียง 6 เดือนทองค�า

ในตลาดโลกให้ผลตอบแทนกว่า 16% สูงกว่าปีที่แล้วทั้งปีให้ผลตอบแทนที่ 10% ขณะที่ผล

ตอบแทนทองค�าในรปูเงนิบาทพุง่แรงกว่า ครึง่ปีอยูท่ี ่20% มองภาพรวมปีนีม้ลุ้ีนแตะ 1,920 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ พร้อมแนะนกัลงทนุถอืครองทองค�าในพอร์ต 5-10% เพือ่กระจายความ

เสี่ยง และจับตา 5 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองค�าใกล้ชิดทั้งความเสี่ยง COVID-19 ระบาด

รอบ 2 - การผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของเฟด - สงครามการค้าจีน สหรัฐ – ปัจจัย

ภมูริฐัศาสตร์หลายประเทศ - กองทนุทองค�าและธนาคารกลางต่างๆเข้าถอืครองทองค�าเพิม่

COM7 ยกทัพสนิค้าไอท ีสมาร์ทโฟน ไอโอท ีเกมมิง่ และแกด็เจต็ช้ันน�ามากมาย มาจัดเต็ม

ในงานมหกรรมมอืถอืสดุยิง่ใหญ่แห่งปี " Thailand Mobile Expo 2020" กลบัมาช้อปครัง้นี้

ต้องร้อนแรงและลุกเป็นไฟ ด้วยสินค้าและโปรโมชั่นสุดพิเศษ พบกับบูธ Studio7 กับสินค้า

ราคาพิเศษลดสูงสุด 70% อาทิ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch รวมทั้ง Accessories 

และที่บูธ BaNANA ลดสูงสุดถึง 80% ไม่หมดเท่านี้ ยังเตรียมของแถมมากมายเอาใจขา

ช้อปภายในงาน เรียกได้ว่า แค่เปิดงานวันแรกก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นจ�านวนมาก พร้อม

ด้วยมาตรการรองรับเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน

แล้วพบกันที่งาน Thailand Mobile Expo 2020 ณ ไบเทค บางนา Hall 98 - 99 วันนี้ ถึง

วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

Studio7 >>>https://bit.ly/2Aj1guo

BaNANA >>>https://bit.ly/38hmNjC

หรือ ช้อปออนไลน์คลิกที่นี่ >>>https://bit.ly/2BXEsAC

 ธรรมดำ

บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : M แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่  60.00 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : RBF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  9.50 บ.

บล.ฟ ิลลิป : TMB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  1.30 บ.

บล.ฟ ิลลิป : AP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  5.90 บ.
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