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นายทิวา จารึก รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารอาวุโส บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด 
(มหาชน) TTCL เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 ของบริษัท ทีทีซีแอล 
จํากัด (มหาชน)ซึ่งประชุมเมื่อวันที่30 กรกฎาคม 2563 
ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนใน TTCL Power Holdings 
Pte. Ltd. (“TTPHD”) ซึ่งเป็นบริษัทจํากัดที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้กฎหมายของประเทศสงิคโปร์และเป็นบริษทัย่อย
ของบริษัทฯ (ปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญTTPHD 
เป็นจํานวนทั้งสิ้น 69,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของหุ้นที้ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของTTPHD) โดยการออกหุ้นบุริมสิทธิจํานวนทั้งสิ้นไม่
เกิน 10,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรฐั เพือ่จาํหน่ายให้แก่ผูจ้องซือ้ซึง่เป็นนกัลงทนุ รวม
ถึงการจําหน่ายหุ้นบุริมสิทธิที่ออกใหม่บางส่วนให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าว ท้ังนี้การออกหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าวจะ
เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุนของธรุกจิพลังงาน
ภายใต้กลุ่มบริษัท TTPHD ในประเทศสิงคโปร์และจะไม่
ส่งผลกระทบต่ออํานาจควบคุมและการบริหารจัดการ
ใดๆ ของบริษัทฯ ใน TTPHD เนื่องจากผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงแต่จะมสีทิธไิด้รับเงนิปันผลในอตัรา
ที่แน่นอนซึ่งกําหนดไว้ล่วงหน้าเท่านั้น 

ทั้งนี้ TTPHD จะออกและจําหน่ายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่มทุน
ให้แก่นักลงทุนที่มีความสนใจ รวมถึงกรรมการและผู้
บริหารของบริษทัฯ หรอืตวัแทนของบุคคลดังกล่าว โดย
บริษัทฯ คาดว่า TTPHD จะจําหน่ายหุ้นบุริมสิทธิแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส3 2563

การออกหุ้นบุริมสิทธิจะไม่ส่งผลกระทบต่ออํานาจ
ควบคุมและการบรหิารจดัการใดๆ ของบรษิทัฯ ในTTPHD 

เนือ่งจากผูถ้อืหุน้บุริมสทิธจิะไม่มสิีทธอิอกเสยีงแต่จะมี
สทิธไิด้รับเงนิปันผลจากผลประกอบการของ TTPHD ใน
อตัราท่ีแน่นอนซึง่กาํหนดไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ กล่าวคอื ผู้
ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ
โดยเงินปันผลดังกล่าวเป็นเงินปันผลแบบสะสมทุกปี
แต่จะจ่ายเฉพาะในปีที่TTPHD มีกําไรและประกาศจ่าย
เงินปันผลเท่านั้น นอกจากนี้TTPHD มีสิทธิในการเรียก
ซือ้หุน้บุริมสทิธคินืได้ในราคาและเงือ่นไขตามทีต่กลงกนั
ไว้ล่วงหน้า และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิข้างต้น มีสิทธิแปลง
หุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามญัของ TTPHD ได้เมือ่ครบระยะ
เวลา 3 ปีนบัจากวนัทีเ่ข้าลงทนุ ในอตัราแปลงสทิธ1ิ หุน้
บุริมสิทธิต่อ 0.26 หุ้นสามัญของ TTPHD

สําหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทํา
รายการการท่ีTTPHD ออกและขายหุ้นบุริมสิทธิเพิ่ม
ทนุให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯจะก่อให้เกดิ
ประโยชน์แก่กลุ่มของบริษัทฯ ดังนี้

-TTPHD จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียน
ที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึÉงจะใช้ในการขยายการลงทุน
ในธุรกิจพลังงานในประเทศสิงคโปร์รวมถึงช่วยให้
โครงสร้างเงินทุนของ TTPHD มีความแข็งแกร่งและ
มั่นคงยิ่งขึ้น

- เพื่อเป็นแรงจูงใจและผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯให้มีความตั้งใจ
ในการทํางานและสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่กลุ่มขอ
งบริษัทฯ

-เพือ่เปิดโอกาสให้กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ มี

สิทธิในการซื่อหุ้นสามัญของTTPHD ทําให้เกิดความมี
ส่วนร่วมและวัตถุประสงค์เดียวกับผู้ถือหุ้นในการสร้าง
ความสําเร็จให้แก่กลุ่มของบริษัทฯ

- เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ให้ทํางานกับกลุ่มของบริษัทฯ ต่อไปใน
ระยะยาว
 
***  TTCL เผยQ1/63 กําไรหด 10% หลังขายเงินลงทุน 
60%ใน TTGP-รายได้รวมลดลง***

บริษัท ทีทีซีแอล จํากัด (มหาชน) TTCL เปิดเผย
ว่า ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั้นต้น 
เท่ากับ214 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยการลดลงมาจากราย
ได้การบริหารงานโรงไฟฟ้าจากการขายเงินลงทุนร้อย
ละ 60 ของมูลค่าหุ้นทั้งหมดใน TTCL Gas Power Pte. 
Ltd. (TTGP)ผลต่างกําไรของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
แปลงค่างบการเงินจํานวน 229 ล้านบาท เน่ืองจากการ
อ่อนค่าของสกลุเงนิบาท อย่างไรกต็ามกาํไรเบด็เสรจ็อืน่
สาํหรบังวดอยูท่ีจํ่านวน 467 ล้านบาท กําไรสทุธสํิาหรบั
งวดอยู่237 ล้านบาท ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันปี
ก่อนที่มีกําไร 263.82 ล้านบาท ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทอยู่ที่ 234 ล้านบาท และกําไรต่อหุ้นขั้นพื้น
ฐานถูกบันทึกอยู่ที่ 0.36 บาทต่อหุ้น

รายได้รวมถูกบันทึกอยู่ที่ 2,257 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ14 เมือ่เปรียบเทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว

บอร์ด TTCL ไฟเขียวเพ่ิมทุนใน "TTPHD”

บ.ย่อย.ในสิงคโปร์ ออกหุ้นบุริมสิทธิไม่เกิน 10 ล้านหุ้น 

ให้นลท.ท่ีสนใจ-กรรมการและผู้บริหารบางส่วน 

หวังขยายการลงทุนธุรกิจพลังงาน
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นายมนตร ีศรไพศาล ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ 
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
MBKET เปิดเผยว่าผลการดําเนนิงานสาํหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ 

มีกําไรสุทธิ 241.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202.53 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ517.19 เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกําไรสุทธิ 39.16 ล้าน

บาท บริษัทฯ จงึใคร่ขอชีแ้จงสาเหตกุารเปล่ียนแปลง

ในส่วนที่มีสาระสําคัญดังนี้

1. รายได้ค่านายหน้าเพิ่มขึ้น 380.70 ล้านบาท จาก 

668.81 ล้านบาท เป็น 1,049.51 ล้านบาท หรือเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 56.92เนื่องจาก

1.1 รายได้ค่านายหน้าจากการซือ้ขายหลกัทรพัย์เพิม่

ขึ้น 341.42 ล้านบาท จาก 605.77 ล้านบาท เป็น 

947.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.36 อันเป็น

ผลจากมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์

เพิ่มขึ้นจาก 49,365 ล้านบาท/วัน เป็น68,617 ล้าน

บาท/วนั หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 39 และสดัส่วนนกัลงทุน

บุคคลซึ่งเป็นส่วนรายได้หลักของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 34.59 เป็นร้อยละ 42.92 อันเป็นผลให้มูลค่า

การซื้อขายเฉลี่ยของนักลงทุนบุคคลเพิ่มขึ้นจาก 

17,170 ล้านบาท/วันเป็น 29,448 ล้านบาท/วัน หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.51

1.2 รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 39.28 ล้านบาท จาก 63.04 ล้าน

บาท เป็น 102.32ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 62.31

2. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการลดลง 10.28 ล้าน

บาท จาก 29.19 ล้านบาท เหลือ 18.91 ล้านบาท 

หรือลดลงร้อยละ 35.22เนื่องมาจาก ค่าธรรมเนียม

จากที่ปรึกษาทางการเงินลดลง 14.75 ล้านบาท ใน

ขณะที ่ค่าธรรมเนยีมจากการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์

เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและบริการอื่น

เพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาท

3. รายได้อื่นลดลง 64.27 ล้านบาท จาก 438.16 

ล้านบาท เหลือ 373.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

14.67 เนื่องมาจากรายได้ดอกเบี้ยลดลง 75.80 ล้าน

บาท และรายได้อื่นลดลง 10.78 ล้านบาท ในขณะที่ 

กําไรจากเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น22.31 

ล้านบาท

4. ค่าใช้จ่ายรวมของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึน 44.55 ล้านบาท 

จาก 1,089.12 ล้านบาท เป็น 1,133.67 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.09เนื่องมาจาก ค่าใช้จ่ายผล

ประโยชน์พนกังาน และ ค่าธรรมเนยีมและบรกิารจ่าย

เพิ่มขึ้น 63.66 ล้านบาท และ 29.52 ล้านบาทตาม

ลําดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 19.69 ล้าน

บาท ค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลง 27.22 ล้านบาท และ หนีสู้ญ

และหนี้สงสัยจะสูญลดลง 0.23 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในงวดปัจจุบัน บริษัทมีรายการโอน

กลับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่า

ใช้จ่ายลดลง) จํานวน 1.49ล้านบาท ทั้งนี้ รายการ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นผลมา

จากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 

9“เครื่องมือทางการเงิน” ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับใหม่ 

มาถือปฎิบัติในงวดปัจจุบัน

นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของ

ปีก่อนได้รวมต้นทุนบริการในอดีตจํานวน 39 ล้าน

บาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน

5. ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 59.06 ล้านบาท จาก 

7.88 ล้านบาท เป็น 66.94 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อย

ละ 749.49 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรก่อนค่า

ใช้จ่ายภาษีเงินได้

ดังนั้น จึงมีผลทําให้ผลการดําเนินงานสําหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้นจาก

ผลการดําเนินงานในงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 

517.19

ส่วนผลการดาํเนนิงานสาํหรับงวดสามเดอืนสิน้สดุวนั

ที ่30 มถินุายน 2563 โดยบรษิทัฯ มีกําไรสทุธิ 107.02 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ1,437.64 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อนซึ่งมีกําไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท

MBKET เผยก�าไรคร่ึงปีแรก 63

โตแรง 517.19% หลังรายได้ค่านายหน้าเพ่ิมข้ึน 

รับวอลุ่มเทรดพุ่ง 39%
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SCI มองแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังโตแจ่ม รับอานิสงส์คลายล็อกดาวน์ หนุนการลงทุนภาครัฐ-เอกชนฟื้นตัว บิ๊กบอส “เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล” วางเป้า

ครึ่งปีหลังคว้างานใหม่ไม่ตํ่ากว่า 500 ล้านบาท เสริม Backlog เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีกว่า 1,200 ล้านบาท ดันรายได้ปี 63 เติบโต

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) (SCI) เปิดเผยว่า 

แนวโน้มผลการดําเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และรัฐบาล

ประกาศคลายลอ็กดาวน์กจิกรรมทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ทาํให้การลงทุนของภาครฐัและเอกชน เริม่ฟ้ืนตวั และเริม่สามารถกลบัมาดาํเนนิการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ในส่วนของแนวโน้มไตรมาส 2/2563 ยังคงมีทิศทางที่ดี ถึงแม้ว่าจะทยอยรับรู้งานในมือได้ช้ากว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19ในช่วงก่อนหน้า โดยใน เดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้งานเสาส่งไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า และตู้สวิตช์บอร์ดเพิ่มเติม มูลค่ารวม 200 ล้าน

บาท ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ล้านบาท

“ในช่วงท่ีเหลอืของปีนีเ้รายงัคงเดนิหน้าเข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ ของท้ังภาครัฐและเอกชนท่ียงัคงทยอยเปิดประมูลอย่างต่อเน่ือง เพือ่เพิม่จํานวนงานในมอื ไม่

ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับ ตู้สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างสะพานรถไฟ เป็นต้น ทั้งจาก กฟผ. และ 

กฟภ. ซึ่งเราคาดหวังว่าจะได้รับงานใหม่ เพิ่มเติมอย่างน้อย 500 ล้านบาท ในช่วงครึ่งปีหลัง สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง” นายเกรียงไกร กล่าว

SCI วางเป้า H2/63 

คว้างานใหม่ไม่ต�่ากว่า 500 ลบ. เสริม Backlog 

เพ่ิมข้ึน จากปัจจุบันท่ีมีกว่า 1,200 ลบ.
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กบข. เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้สมาชิก 

เปิดตัวแผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 

เริ่มให้บริการ 31 ก.ค.

KBANK แจงขายหุ้นที่ซื้อคืน 
เน้นดูภาวะตลาด และประโยชน์ผู้ถือหุ้น

แผนการลงทุนใหม่ เพ่ิมทางเลือกในการบริหารเงินออมสําหรับสมาชิกที่
ต้องการจดัสดัส่วนลงทุนเอง และรับความผันผวนของการลงทุนได้ค่อนข้างสงู

นายบุญเลิศ อันประเสริฐพร รองเลขาธิการ กลุ่มงาน
ปฏบิตักิาร รกัษาการในตําแหนง่เลขาธกิารคณะกรรมการ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. 
เพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิกในการบริหารเงินออม โดยล่าสุด ณ 31 
กรกฎาคม 2563 ได้ออกแผนกองทนุอสังหาริมทรัพย์ไทย ทีมี่สัดส่วนสนิทรพัย์ 
100% ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ไทย และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทยที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่จะสร้างโอกาสได้รบัผลตอบแทนจากการ
ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอสงัหารมิทรัพย์ อย่างไรกต็าม แผนการลงทุน
นีม้คีวามเสีย่งทีม่ลูค่าต่อหน่วยหรอื NAV จะลดลงตามภาวะตลาดหุน้ไทย และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่กระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่แผนการลงทุนนําเงินไปลงทุน
แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงเหมาะกับสมาชิกที่เข้าใจเร่ืองการลงทุน 
และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง โดยสมาชิกสามารถจัดสัดส่วน
การลงทุนด้วยตนเองร่วมกับแผนการลงทุนอื่น ไม่ว่าจะเป็นแผนตลาดเงิน 
แผนตราสารหนี้ และแผนตราสารสารทุนไทย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ผลตอบแทนที่คาดหวังและระดับความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้

ปัจจบุนั สมาชกิสามารถส่งคําสัง่เลือกหรือเปล่ียนแผนการลงทนุได้ 4 ครัง้ต่อปี 
ใน 4 ช่องทางคือ 1. My GPF Application 2. My GPF Website 3. ส่งเอกสาร
มายงั กบข. โดยกรอกข้อมลูในแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลีย่นแปลง
แผนการลงทนุ และ 4. เวบ็ไซต์ www.gpf.or.th ทัง้น้ี กบข. แนะนาํให้สมาชกิทาํ
แบบประเมนิความเสีย่งการลงทนุด้วยตนเองก่อนเลอืกแผนการลงทนุทกุคร้ัง

สมาชิกที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี Contact Center โทร. 1179 
Facebook กบข. หรือ Line กบข. พิมพ์ค้นหาไอดี @gpfcommunity และ
สามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่าน My GPF Application เลือกเมนู 
“นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน” เพ่ือขอรับคําปรึกษาในการเลือกแผนการ
ลงทุนอย่างละเอียด

นายจงรกั รตันเพียร รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส 
ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามท่ีธนาคารได้แจ้งข่าวตลาด

หลักทรัพย์ฯ เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 เรื่อง กําหนดระยะเวลา

การจําหน่ายหุ้นท่ีซ้ือคืน ภายใต้โครงการซ้ือหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการ

เงินของธนาคาร จํานวน 23,932,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของธนาคาร โดยจะเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนใน

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 นั้น

ธนาคารขอเรยีนชีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัการจาํหน่ายหุน้ท่ีซือ้คนืดงักล่าว

ว่า ธนาคารจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคํานึงถึงการ

สร้างผลตอบแทนทีเ่หมาะสมให้กบัผูถ้อืหุน้ ซึง่หมายความรวมถึง ภาวะ

ตลาดหลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศ ราคา และปริมาณการซื้อขาย

ที่เหมาะสม โดยหากปัจจัยต่างๆ ไม่เอื้ออํานวย ทําให้เกิดเหตุการณ์ท่ี

ธนาคารไม่สามารถจําหน่ายได้ ระดับเงินกองทุนของธนาคารก็ยังคงมี

ความแข็งแกร่งและเพียงพอในการดําเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดย

ปัจจุบันธนาคารมีระดับเงินกองทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 

18.09% เป็นเงินกองทุนชั้นที่หนึ่งที่ 15.38% และมีสัดส่วนสินเชื่อต่อ

เงินฝาก (LDR) อยู่ที่ 92.15% ทั้งนี้ การดําเนินการของธนาคาร

จะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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บลจ.บีแคป เปิดตัวกองทุน SSF “บีแคป โกลบอลเวลท์” 

(BCAP-GW SSF) ครอบคลุมสินทรัพย์ทั่วโลก

บลจ.บางกอกแคปปิตอล (บีแคป) เปิดตัวกองทุน 

“บีแคป โกลบอลเวลท์” เพื่อการออม (BCAP-GW 

SSF) เสนอขายครั้งแรก 7-14 สิงหาคมนี้ ชูนโยบาย

การลงทุนครอบคลุมทรัพย์สินทั่วโลก ตอบโจทย์

บริหารการลงทุนโดยมืออาชีพ ผ่านซีรีส์ 5 กองทุน 

แบ่งตามระดบัความเสีย่งผูล้งทนุ พร้อมทมีผู้จดัการ

กองทุนดูแลปรับพอร์ตใกล้ชิด

นางเมธว์ด ีประเสรฐิสนิธนา กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด 
หรือบลจ.บีแคป (BCAP) เปิดเผยว่า 

บริษัทเตรียมเสนอขายกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล 

เวลท์ เพื่อการออม (BCAP-GW SSF) ซึ่งเป็นกอง

ทุนรวมเพื่อการออม (SSF) นโยบายการลงทุน

ครอบคลุมทรัพย์สินทั่วโลก ออกแบบมาเพ่ือใช้

วางแผนการลงทุนในระยะยาว สอดรับกับเงื่อนไข

กองทุน SSF ที่ต้องลงทุน 10 ปีพร้อมรับสิทธิลด

หย่อนภาษีเงินได้เมื่อถือครองตามเงื่อนไขของกรม

สรรพากรโดยกองทุนจะเปิดเสนอขายครัง้แรก (IPO) 

ระหว่างวนัที ่7-14 สงิหาคม 2563 ลงทนุขัน้ตํา่เพยีง 

500 บาท

กองทุน BCAP-GW SSF ซึ่งเป็นซีรีส์ของ 5 กองทุน 

ที่มีนโยบายการลงทุนเดียวกับกองทุนเปิดบีแคป 

โกลบอล เวลท์ (BCAP-GW) ที่เปิดตัวไปช่วงเดือน

พฤษภาคม 2562 นอกจากจะได้รับการตอบรับที่ดี

จากนกัลงทนุแล้ว กองทนุยังสร้างผลตอบแทนเป็น

ที่น่าพอใจ สามารถกระจายความเสี่ยงได้อย่างดีใน

ช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19  โดยกองทุนมีน

โยบายกระจายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง

ตราสารทุน ตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเลือก กองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐาน สามารถเลอืกลงทุนตามระดบัความเส่ียงผ่าน 5 

กองทุน ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสินทรัพย์ทาง

เลอืก กองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย์ และกองทนุรวม

โครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกันตั้งแต่ 10-90%

"กองทนุ BCAP-GW SSF เปิดโอกาสลงทนุทรพัย์สนิ

ทั่วโลกที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียง 500 บาท สามารถ

ตอบโจทย์การบริหารการลงทุนโดยมืออาชีพซึ่ง

การลงทุนผ่านกองทุนรวมและกองทุน ETF 

ทั่วโลก จึงมีความคล่องตัวในการ

บริหารกองทุนสูง อีกทั้งมีทีมผู้จัดการกองทุนคอย

ดูแลอย่างใกล้ชดิ และปรบัพอร์ตได้ตามสภาวะตลาด

ที่เปล่ียนแปลง ซึ่งตอบโจทย์นักลงทุนได้ทุกกลุ่ม"  

นางเมธ์วดี กล่าว

นางเมธ์วด ีกล่าวต่อว่า ต้ังแต่ต้นปีทีผ่่านมาเศรษฐกจิ

ทั่วโลกเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจาก COVID-19 

อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวลดลงตํ่าไม่ถึง 1% ถ้า

ย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วคงไม่มีใครบอกว่าจะมีวัน

ที่ดอกเบี้ยต่ําขนาดนี้ หรือจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้

เศรษฐกิจทั่วโลกเติบโตติดลบ การลงทุนนับจากนี้

การกระจายความเสีย่งเป็นเรือ่งสาํคญัท่ีสดุ หมดยคุ

การลงทุนที่กระจุกตัวในสินทรัพย์เดียวหรือภูมิภาค

เดียว ไม่มีใครรู้ว่าวิกฤตจะมาเมื่อไร เราต้องเตรียม

พร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอร์ตการลงทุนของเรา

ต้องได้รับผลกระทบในวงจํากัดและพร้อมที่จะคว้า

โอกาสจากวิกฤตที่เกิดข้ึน สําหรับรายละเอียดของ

ทั้ง 5 กองทุน ได้แก่ 1. กองทุนเปิดบีแคป โกลบ

อลเวลท์ 10 เพื่อการออม (BCAP-GW10 SSF) จะ

ลงทนุในตราสารทุนสนิทรพัย์ทางเลือก กองทนุรวม

อสงัหารมิทรัพย์ และกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน

รวมกนัไม่เกนิ 10% ของมลูค่าสนิทรพัย์สุทธกิองทนุ 

(NAV) เน้นลงทุนสินทรัพย์มั่นคงเป็นหลักคาดหวัง

โอกาสผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอลเวลท์ 25 เพื่อการออม 

(BCAP-GW25SSF) จะลงทนุในตราสารทนุสนิทรพัย์

ทาง เลือก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมกันไม่เกิน 25% 

ของNAV ซึ่งเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์เส่ียง เพื่อสะสม

ความมั่งคั่งในระยะยาว3.กองทุนเปิดบีแคป โกลบ

อลเวลท์ 50 เพื่อการออม (BCAP-GW50 SSF) จะ

ลงทนุในตราสารทนุสนิทรพัย์ทางเลอืก กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

รวมกันไม่เกิน 50% ของ NAV ซึ่งเน้นพอร์ตเติบโต 

สามารถรับผลขาดทุนได้บ้าง

กองทุนเปิดบีแคป โกลบอลเวลท์ 75 เพื่อการออม 

(BCAP-GW75SSF) จะลงทนุในตราสารทุนสนิทรพัย์

ทางเลอืก กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ และกองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐานรวมกันไม่เกิน 75% ของNAV 

คาดหวังผลตอบแทนสูงและรับขาดทุนได้มากขึ้น 

และกองทุนสุดท้ายคือกองทุนเปิดบีแคป โกลบ

อลเวลท์ 90 เพื่อการออม (BCAP-GW90SSF) จะ

ลงทนุในตราสารทนุสนิทรพัย์ทางเลอืก กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

รวมกันไม่เกิน 90% ของNAV สําหรับนักลงทุนที่ไม่

กลัวขาดทุน โดยเน้นผลตอบแทนให้สูงท่ีสุด

เป็นหลัก 
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TMB Analytics แนะรายย่อยโยกเงินไปบัญชีดอกเบี้ยพิเศษ 

หรือช่องทางออมอื่น เพื่อกระจายความเสี่ยง

และได้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ 
TMB Analytics (ทีเอ็มบี อนาลิติกส์) 
เผยยอดเงินฝากบุคคลธรรมดาธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น

กว่า 6 แสนล้านบาทในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2563 

เหตุผู้ออมรายย่อยกังวลสถานการณ์โควิด โดยเงินฝาก

บัญชีออมทรัพย์เพิ่มขึ้นถึง 16% ยอดอยู่ที่ 5.1 ล้านล้าน

บาท ขยับสัดส่วนออมทรัพย์สูงขึ้นเป็น 63% ทั้งที่อัตรา

ดอกเบี้ยแค่ 0.25% และในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มที่

อตัราดอกเบีย้จะปรบัลดลงได้อกีส่งผลกระทบต่อรายได้ผู้

ออมมากขึ้น ทั้งนี้ หากผู้ออมรายย่อยโยกเงินจากบัญชี

ออมทรัพย์ท่ัวไปไปบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ คาดว่า

จะทาํให้รายได้ของผูฝ้ากเงนิออมทรพัย์รายย่อยทัง้ระบบ

จะเพิ่มขึ้นจาก 12.7 พันล้านบาท เป็น 66.2 พันล้านบาท

ภายในเวลา 1 ปี  

วิกฤตโควิด ดันยอดเงินฝากธพ.เติบโตในอัตราเร่ง สวน

ทางดอกเบีย้ลดต่ํา แม้ว่าในปัจจบุนัการออมเงนิมใีห้เลอืก

หลายรปูแบบ แต่กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าการฝากเงนิกบัธนาคาร

พาณชิย์ยงัคงมีบทบาทสงู โดยเฉพาะในช่วงท่ีเศรษฐกจิมี

ความเสี่ยง ดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่

กดดันเศรษฐกิจทั่วโลกให้เข้าสู่ภาวะถดถอยจนถึงขณะนี้ 

เงินฝากมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอัตราเร่ง โดยเฉพาะ

เงินฝากบุคคลธรรมดาเพิ่มจาก 7.5 ล้านล้านบาท ณ 

สิ้นปี 2562 เป็น 8.1 ล้านล้านบาท ณ พฤษภาคม 2563 

หรือเพิ่มขึ้นถึง 8.5% เมื่อเทียบกับช่วงปี 2560-2562 ที่

เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 4 % ต่อปี ซึ่งสวนทางกับอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากที่ปรับลดลง ทั้งนี้ เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มขึ้นใน

อตัราเร่ง 16% จากสิน้ปี 2562 ทาํให้สดัส่วนเงนิฝากออม

ทรัพย์ขยับขึ้นจาก 59% เป็น 63% (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 

ณ มิถุนายน 0.25%) ขณะที่เงินฝากประจํามีสัดส่วนลด

ลงเหลอื 36% (อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ ณ มถินุายน 0.44%) 

แนวโน้มอตัราดอกเบีย้อยูใ่นระดบัตํา่ต่อเนือ่ง กดดอกเบีย้

ออมทรัพย์เหลือ 0.25% คาดกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ย

นโยบายที่ 0.5% ในช่วงที่เหลือของปี เพื่อสนับสนุนการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงิน

ฝากออมทรพัย์ของธนาคารขนาดใหญ่ลดลงเหลอื 0.25% 

โดยยังมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติม

ได้อีกในอนาคต หากมีปัจจัยกดดันให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า

กว่าคาดไม่ว่าจะมีสาเหตุจากการระบาดของโควดิรอบสอง 

หรือเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าคาด ส่วนอัตราดอกเบี้ย

เงินฝากธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มปรับลดลงได้อีก แม้

อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ 0.5% ก็ตาม จากแรง

กดดันสภาพคล่องทีอ่ยูใ่นระดบัสูง (สดัส่วนสนิเช่ือต่อเงิน

ฝากลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 108.64%) ตามการเพิ่มข้ึน

ของเงินฝากในอัตราเร่ง ขณะทีป่รมิาณสนิเชือ่ชะลอลง 

แนะสร้างรายได้ดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 5 เท่า หาก

โยกเงินจากออมทรัพย์ไปบัญชีออมทรัพย์พิเศษ หากผู้

ออมให้นํ้าหนักเรื่องสภาพคล่องและรับความเสี่ยงได้ใน

ระดับต่ําหรือมีความรู้สึกอุ่นใจที่เก็บเงินสดไว้ รวมท้ังมี

ความมั่นใจจากการได้รับความคุ้มครองเงินฝากในวงเงิน

ไม่เกิน 5 ล้านบาทจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ส่งผล

ให้การเลือกออมโดยฝากเงินกับธนาคารก็ยังตอบโจทย์

ผู้ออมได้ดี โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ 

มิถุนายน เฉลี่ยที่ 0.25% เงินฝากประจํา 1 ปี เฉลี่ยที่ 

0.48% นอกจากนี้ บางธนาคารยังมีเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษดอกเบี้ยสูง เช่น อัตราดอกเบ้ียสูงกว่าออมทรัพย์

ทัว่ไปถงึ 5 เท่า คอือยูร่ะดบัราว 1.3% อย่างไรกด็ ีเงนิฝาก

กลุ่มนี้มักมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ผู้ฝากต้องนํามาพิจารณา 

เช่น ต้องมียอดเงินฝากคงค้างตามที่กําหนด หรือต้องมี

ผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคารร่วมด้วย ทั้งนี้ จากฐานผู้ฝาก

เงนิรายย่อยทัง้หมด 95.8 ล้านบัญช ีเป็นบัญชอีอมทรัพย์ 

86.1 ล้านบญัช ีหรือคิดเป็น 90% หากผูอ้อมโยกเงนิฝาก

จากบัญชีออมทรัพย์ที่รับดอกเบี้ยแค่ 0.25% ไปยังบัญชี

เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยราว 1.3% พบ

ว่ารายได้ดอกเบี้ยของผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทั้งระบบจะ

เพิ่มขึ้นจาก 12.7 พันล้านบาท เป็น 66.2 พันล้านบาท

ภายใน 1 ปี อย่างไรกด็ ีผูอ้อมทีอ่ยากจดัสรรเงนิไปลงทนุ

ในสนิทรพัย์ของภาครฐัทีม่คีวามเสีย่งต่ํา ได้แก่ พนัธบตัร

รัฐบาล ที่ให้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกันเงินฝาก โดย

พันธบัตรรัฐบาล 1 ปี อยู่ที่ 0.5% และพันธบัตรรัฐบาล 

5 ปี อยู่ที่ 0.87% นับเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ออมที่

เน้นสภาพคล่องสูงและระดับความเสี่ยงตํ่าที่ใกล้เคียงกับ

กลุ่มเงินฝาก

กองทุนรวม ทางเลือกสําหรับผู้มีเงินออม/ ผู้ลงทุนที่

สามารถรับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น หากผู้ออมต้องการผล

ตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก และสามารถรับความเสี่ยงเพิ่ม

ขึ้นได้ รวมทั้งเป็นนักลงทุนรายย่อยไม่สามารถลงทุนได้

เองหรอืขาดความเชีย่วชาญและประสบการณ์ ผูอ้อมอาจ

เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนหลาก

หลายประเภท ซึ่งสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนเมื่อ

พิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สิน ณ มิถุนายน 2563 

หลักๆ เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ 39% 

กองทุนรวมตราสารทุนอยู่ที่ 29% และ

กองทุนรวมตลาดเงิน 20% เมื่อ

พจิารณาอตัราผลตอบแทน

กองทุนรวมในระยะ 6 

เดือนและ 1 ปี

ที่ผ่านมา 

พบ

ว่ากองทุนรวมตลาดเงินให้อัตราผลตอบแทนที่ 0.31-

0.94% เช่นเดียวกับกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นและ

ระยะกลางมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 

0.5-0.74% ซึ่งต่ํากว่าอัตราดอกเบ้ียออมทรัพย์พิเศษที่ 

1.3% ทั้งนี้ สําหรับกองทุนรวมที่ให้อัตราผลตอบแทนอยู่

ในระดับสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ การพิจารณา

ลงทนุในสถานการณ์ทีย่งัมคีวามเส่ียงจากทศิทางการฟ้ืน

ตวัท่ีเปราะบางของทัง้เศรษฐกจิโลกและเศรษฐกจิไทย ถอื

เป็นโจทย์ท้าทายสําหรับผู้ลงทุนอย่างมาก รวมทั้ง การ

ลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคํา แม้ว่ามีแนว

โน้มที่จะให้อัตราผลตอบแทนสูงต่อเนื่องในฐานะที่เป็น

เครือ่งมอืการลงทนุทีม่คีวามปลอดภยัสงู (Safe-Haven) 

ในสายตานักลงทุน แต่ก็มีความผันผวนสูง 

ดังน้ัน ในภาวะท่ีรายได้ผู้ออมรายย่อยถูกสั่นคลอนจาก

การทรุดตัวของเศรษฐกจิในปัจจบัุน การพจิารณาฝากเงิน

โดยเลือกบัญชีที่อัตราดอกเบี้ยสูงภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ออม

ยอมรับได้ รวมทั้งพิจารณาทางเลือกในการลงทุนอื่นๆ ที่

อาจให้อัตราผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินในบัญชีออม

ทรัพย์ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นแนวทางที่

ช่วยพยุงรายได้ตอบโจทย์ของผูอ้อมหรอืผูล้งทนุในช่วงที่

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นไปอย่างช้าๆ
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แม่มดน้อย เดือน7 เดือนกรกฎาคม ผ่านไปแล้ว เดือนใหม่ เดือนสิงหาคม เวียนมา บรรจบ
อีกครั้ง  สัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นไทย คงอิงกับ การรายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2563 ของ
กลุ่มที่ไม่ใช่ธนาคารฯ เกมหุ้นรายตัว คงสนุก  โดยเฉพาะหุ้นที่ไตรมาส3/63 จะดีต่อเนื่อง จาก
ไตรมาส2ที่จะแจ้งในเร็วๆวันนี้ 

แม่มดน้อย เชื่อว่า เศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมของบ้านเรา คงดีต่อเนื่อง หลังจาก แบงก์ชาติ 
เผยเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2563 ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน จากการทยอยผ่อนคลาย
มาตรการปิดเมืองท้ังในและต่างประเทศที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาดําเนิน
การได้มากขึ้น 

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,328.53 จุด เพิ่มขึ้น12.79 จุด หรือ 0.97 % มูลค่า
การซือ้ขาย 61,281.13 ล้านบาท สรปุสถาบนัในประเทศซือ้สทุธ ิ675.35  ล้านบาท บญัชบีรษัิท
หลักทรัพย์ขายสุทธิ 730.33 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 1,131.58 ล้านบาท นัก
ลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,076.59 ล้านบาท

กรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อํานวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน- กลยุทธ์การลงทุน บล.โน
มูระ พัฒนสิน กระซิบหุ้นเด่น มิใช่ เลขเด็ด  ประจําเดือนสิงหาคม 2563 คือ  BDMS, ICHI, 
TASCO, TU, SPALI, SMT, WICE และพอร์ตการลงทนุจะเน้นผสมผสานในส่วนของหุน้ Quality/
Value/High Yield/Laggard ผสมกับ High Growth & Recovery โดยคงมุมมองสินทรัพย์เสี่ย
งจะปรับฐานในเดือนน้ีและผันผวนมากข้ึน จึงเน้นบริหารพอร์ตแบบตั้งรับ เน้นถือเงินสดและ
สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างตราสารหนี้ระยะยาวรวมกันราว 80-75% สัดส่วนหุ้นราว 20-25% 

SCI มองแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังโตแจ่ม รับอานิสงส์คลายล็อกดาวน์ หนุนการลงทุนภาค
รัฐ-เอกชนฟื้นตัว บิ๊กบอส “เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล” วางเป้าครึ่งปีหลังคว้างานใหม่ไม่ตํ่า
กว่า 500 ล้านบาท เสริม Backlog เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีกว่า 1,200 ล้านบาท ดันรายได้ปี 
63 เติบโต
 
ทรสัต์เพือ่การลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์พรอสเพค โลจสิตกิส์และอนิดสัเทรียล หรือ 
PROSPECT เปิดขายหน่วยทรัสต์ในวันที่ 7 และ 10 – 11 สิงหาคมนี้ ที่ราคาหน่วยละ 10 
บาท และกู้ยมืเงนิอกีประมาณไม่เกนิ 1,136.5 ล้านบาท เพือ่เข้าลงทุนครัง้แรกในสทิธกิารเช่าทีดิ่น 
อาคารคลังสินค้าและโรงงาน รวมพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 219,116 ตร.ม. ภายในโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซน ย่านบางนา-ตราด กม. 23 ชูจุดเด่นทําเลยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม
และโลจสิตกิส์ทีจ่ะได้รบัประโยชน์การเคลือ่นย้ายฐานการผลติมาในภมูภิาคนี ้โดยมีอตัราการเช่า
พื้นที่ ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 93.6% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด (รวมสัญญาเช่าอาคาร Built-

to-Suit ซึ่งเริ่ม 1 พ.ค. 2563) พร้อมประมาณการเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรกที่อัตรา 
1.112 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 11.1%

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ผู้นําด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ผนึก AIS PLAY 
(เอไอเอส เพลย์) ผู้นําบริการสตรีมมิ่งความบันเทิงครบวงจรที่แตกต่างและโดนใจคนไทยท้ัง
ประเทศ มอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับโลกครั้งแรกในไทย ให้คนไทยทุกคน ทุกเครือข่าย 
สามารถรับชมคอนเทนต์คุณภาพจากแอปพลเิคชนั AIS PLAY บนซมัซงุสมาร์ททวี ีได้ง่ายๆ ทัง้
แบบรับชมได้ฟรีและแบบพรีเมียม ร่วมสร้างมิติใหม่ของการชมคอนเทนต์บันเทิงจากทั่วทุกมุม
โลก ไม่ว่าจะเป็นหนัง ซีรีส์ คอนเสิร์ต กีฬา อีสปอร์ต การ์ตูน วาไรตี้ และยกระดับประสบการณ์
การรับชมที่เต็มตายิ่งกว่าด้วยนวัตกรรมภาพและเสียงจากสมาร์ททีวีของซัมซุง ตอกย้ําความ
เป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์ระหว่างผู้นําด้านวีดิโอแพลต์ฟอร์มของไทย และผู้นํานวัตกรรมทีวี
สุดลํ้าระดับโลก

บลจ.วี มองเป็นจังหวะลงทุน เปิดขาย IPO  
กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท (WE-CHIG) ระหว่างวัน
ที่ 31 ก.ค. – 11 ส.ค. 2563  เน้นคัดเลือกลงทุน
หุ้น Innovative คุณภาพดี โดยทีมคัดเลือกหุ้นของ 
Matthews Asia  ผูเ้ชีย่วชาญการลงทุนในตลาดหุ้น
จีน ชูผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่น แนะเป็นจังหวะ
ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ฟทิช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)  ประกาศ
คงอนัดับเครดิตภายในประเทศ  ระยะยาวของบรษัิท 

ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC ที่ ‘A+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ  และคง
อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ที่ ‘A+(tha)’ และ
อนัดบัเครดติภายในประเทศระยะสัน้ ที ่‘F1(tha)’  ในขณะเดยีวกนั ฟิทช์ประกาศจดัอนัดบัเครดติ
ภายในประเทศระยะยาว หุ้นกู้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิของ SCC ชุดที่ 2/2563 ที่กําลังจะออก
เสนอขาย มลูค่าไม่เกนิ 2.5 หมืน่ล้านบาท –ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 – ทีร่ะดบั ‘A+(tha)’ 

เงนิท่ีได้จากการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ีจะนําไปใช้สําหรับชําระคืนหุ้นกูท่ี้ครบกําหนดในเดือนพฤศจิกายน 
2563 หุ้นกูดั้งกล่าวได้รับการจดัอันดับเครดิตในระดับเดียวกนักบัอันดับเครดติภายในประเทศระยะ
ยาวของ SCC เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวมีสถานะเท่าเทียมกับหนี้ไม่มีหลักประกัน และไม่ด้อยสิทธิ
ของ SCC โดย SCC มีจาํนวนหน้ีสนิท่ีมหีลกัประกนัและหน้ีท่ีมีลาํดับสทิธิสูงกว่าอยูใ่นระดบัทีจ่าํกัด

ซิตี้ ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศของ บริษัท 
ปตท. จํากดั (มหาชน) มลูค่า 700 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรฐั ซึง่ถอืเป็นครัง้แรกทีม่กีาร
ออกหุน้กูส้กลุเงนิดอลลาร์สหรัฐอาย ุ50 ปี ในภมิูภาคเอเชียซึง่ถอืเป็นหุน้กูส้กลุเงินต่างประเทศ
สาํหรบัตลาดเกดิใหม่ทีม่อีายุยาวนานทีส่ดุ ทัง้นีหุ้น้กูด้งักล่าวจะเป็นทีต้่องการของนกัลงทนุทัว่
โลกและจะช่วยเพ่ิมความสามารถในระดมทุนท่ีมีประสทิธภิาพ โดยหุ้นกูส้กลุเงนิดอลลาร์สหรฐัดัง
กล่าวจะให้อัตราดอกเบี้ยผลตอบแทน 3.70% อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ
ในครัง้นี ้ถอืเป็นมาตรฐานใหม่สําหรบัประเทศไทยทีเ่น้นย้ําให้เหน็ถงึความน่าสนใจอย่างต่อเนือ่ง
ของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อการลงทุนในบริษัทชั้นนําของประเทศไทย

  เดือนใหม่

บล.ทิสโก้ : SCCC แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 176.00 บ.
บล.ทิสโก้ : PTTEP แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.00 บ.
บล.ทิสโก้ : MINT แนะนํา ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 17.00 บ.
บล.ทิสโก้ : GLOBAL แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.50 บ.
บล.ทิสโก้ : DELTA แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 121.50 บ.

บล.ทิสโก้ : AOT แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 64.00 บ.
บล.ทิสโก้ : CBG แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 133.00 บ. 
บล.ฟิลลิป : EPG แนะนํา ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.40 บ. 
บล.ฟิลลิป : SAWAD แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 66.00 บ. 
บล.ฟิลลิป : KTC แนะนํา ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 32.50 บ. 
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTTEP แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 101.00 บ.
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https://bit.ly/2Aj1guo
https://bit.ly/38hmNjC


http://www.tmill.co.th/


สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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