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นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้ง

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่าบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ากัด 

("RATCH-LAO") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ�านวน ใน สปป.ลาวร่วม

กบับริษทับุรีรัมย์กรนีเอน็เนอร์จ ีจ�ากดั ("BGE") ประเทศไทย และ SIPHANDONE 

BOLAVEN DEVELOPMENTCOMPANY LIMITED ("SPD") สปป.ลาว ได้จดทะเบยีน

จัดตั้งบริษัทร่วมทุน ในสัดส่วนร้อยละ 25, 65 และ 10ตามล�าดับ เพื่อพัฒนาโค

รการผลติและจ�าหน่ายเชือ้เพลิงชวีมวลอดัแท่ง ("Wood Pelet") ขนาดก�าลงัการ

ผลิตประมาณ 60,000 ตันต่อปี ใน สปป.ลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อบริษัท SIPHANDONE-RATCH LAO CO., LTD.

ทีต่ัง้ Kaisonphomvihan Road, Phonsaart Village, Saysettha District,Vientiane 

Capital, Lao PDR

ทุนจดทะเบียน 500 ล้านกีบ (เทียบเท่าประมาณ 1,700,000 บาท)

โครงการดงักล่วอยูร่ะหว่างการเจรจาสญัญา และขอใบอนญุาตต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellt ได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 

และเริ่มส่ง Wood Pellet ขายตามสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รายการดังกล่วไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะ

ต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของ

บริษัทจดทะเบียน 

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ผลติไฟฟา้ จ�ากดั (มหาชน) หรอื EGCO ขอเรยีนให้ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยทราบว่าเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ไทย ไปป์ ไลน์ 
เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทที่EGCO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 44.6 ได้
ลงนามในสญัญาเงนิกู ้เพือ่ใช้ในการพฒันาและก่อสร้างโครงการขยายระบบการ
ขนส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (“โครงการ”) กับ ธนาคาร
กรุงเทพ(มหาชน) และ China Development Bank วงเงินกู้รวมจ�านวน 7,800 
ล้านบาท เป็นระยะเวลา 14 ปีโครงการขยายระบบขนส่งน�้ามันทางท่อไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางรวม 342.8 กิโลเมตรและมีก�าลังการขนส่งต่อปี
อยู่ที่ 5,443 ล้านลิตร ซึ่งสามารถขยายเพิ่มเป็น 7,330 ล้านลิตร ในอนาคต

ทัง้นีร้ะบบท่อขนส่งจะเช่ือมต่อคลงัน�า้มนัของบรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ�ากดั 
(Thappline) ในจงัหวดัสระบรุ ีไปยงัคลงัน�า้มนัขนาด 142 ล้านลิตร ของ TPN ใน
จงัหวดัขอนแก่น ปัจจบัุนโครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง ซึง่มคีวามคบืหน้าประมาณ
ร้อยละ 48.11 ของแผนงานโครงการ และคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการในไตรมาสที่ 4 
ปี 2564

ด้านบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PSTC เปิดเผยว่า (“บรษิทั”) ขอแจ้งต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (“TPN”) 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อกับสถาบันการเงินซึ่ง
มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,800 ล้านบาท เพื่อใช้ด�าเนินการ
ก่อสร้างคลงัน�า้มนัและลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน�า้มนัไปภาคตะวนั
ออกเฉยีงเหนอื โดยมรีะยะเวลา 14ปี และมหีลกัประกนัตามเง่ือนไขทีส่ถาบนัการ
เงินก�าหนด

ปัจจุบันโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน�้ามันเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ 
TPN มีความคืบหน้าคิดเป็นประมาณร้อยละ 48.11 ของโครงการทั้งหมด

EGCO- PSTC เผยไทย ไปป์ ไลน์ เซ็นสัญญาเงินกู้ 

ก่อสร้างโครงการขยายระบบการขนส่งนํ้ามัน

ทางท่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ BBL

- China Development Bank วงเงิน 7.8 พันลบ. 

RATCH ตั้งบ.ร่วมทุน 
ลุยโครงการผลิตและจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 

ในสปป.ลาว 60,000 ตันต่อปี 
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บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 ต่อ 1 โดยเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จ�านวน 1,066.65 

ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 1,066.65 ล้านบาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30 บาท และได้เปิดจองซื้อเมื่อวันที่ 14-18 กันยายน 2563 ที่ผ่าน

มา เมื่อครบระยะเวลาในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น พบว่า ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจในการใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนของ GULF เป็นจ�านวนมาก โดยมีความต้องการจอง

ซือ้หุน้เพิม่ทนุสงูกว่าทีจ่�านวนหุ้นทีจั่ดสรรถงึ 1.26 เท่า สะท้อนให้เหน็ถงึความเชือ่มัน่ของผูถื้อหุน้ในปัจจยัพืน้ฐานของบรษัิทฯ ว่ามศีกัยภาพการเตบิโตสงู รวม

ถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีกลยุทธ์ชัดเจน ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จะท�าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 10,666.5 ล้านบาท เป็น 

11,733.15 ล้านบาท 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ ์ เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ GULF กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเพิ่มทุนแล้วจ�านวนประมาณ 

32,000 ล้านบาท เพื่อไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม โครงการพลังงาน

ลมในประเทศเยอรมนี โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มองโอกาสในการขยายธุรกิจไปในเอเชีย 

ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ  

GULF เผย ผถห.จองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนหมดเกล้ียง   

รับเงิน 3.2 หม่ืนลบ. ตามแผน 
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นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับ
เบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NER เปิด

เผยว่า บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับกองทุนต่าง

ประเทศและลูกค้าต่างประเทศหลายรายเพื่อเสนอ

ขายหุ้นเพิม่ทนุแบบเฉพาะเจาะจง (PP) โดยจ�านวน

ที่ขายจะไม่เกิน 154 ล้านหุ้น ทั้งนี้คาดการเจรจา

จะมีความคืบหน้าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19เริ่มคลี่คลายมากกว่านี้

ส�าหรบัปี2563 บริษทัฯยงัคงเป้ายอดขายยางพารา

ไว้ท่ีระดับ 365,000 แสนตันต่อปี หรือคิดเป็น 

17,000 ล้านบาท ทัง้นีถ้งึแม้ไตรมาส 2/2563 ราคา

ยางจะปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ระดับ 40-45 บาทต่อ

กิโลกรัม แต่ปลายไตรมาส 3/2563 ราคายางได้

ปรับตัวพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 60 บาทต่อกิโลกรัม

แล้ว เน่ือจากดีมานด์ยางเริ่มกลับมาหลังประเทศ

จนีซึง่เป็นคูค้่ารายหลกัของบรษัิทฯสามารถควบคมุ

สถานการณ์โควิด-19 ได้ดี และความต้องการใช้

ถุงมือยางก็ได้ดึงซัพลายยางพาราให้ปรับตัวน้อย

ลง 

อีกทั้งปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลังการผลิตจากโรงงาน

ใหม่ที่เพิ่มขึ้นอีก 170,000 ตันต่อปี ซึ่งจะเริ่มรับรู้

รายได้ของก�าลงัการผลติใหม่ตัง้แต่ไตรมาส3เป็นต้น

ไป ส่งผลให้ปัจจบัุนบรษิทัฯมกี�าลงัการผลิตปรบัตวั

เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 460,000 ตันต่อปี จากก่อน

หน้านี้อยู่ที่ระดับ 290,000 ตันต่อปี 

ขณะที่ ในช ่วงไตรมาส2/2564 (ช ่วงวันหยุด

สงกรานต์)บริษัทฯยังมีแผนเพิ่มก�าลังการผลิตอีก 

50,000 ตัน ด้วยการปรบัปรงุเครือ่งจกัรทีไ่ด้ซือ้มา

แล้วก่อนหน้าน้ี พร้อมท้ังลงทุนซ้ือเตาอบเพิม่อีก 1 

เตา ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้ก�าลังการผลติรวมของบ

ริษัทฯเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ 500,000 ตันต่อปีตาม

แผนที่วางไว้

ส่วนการที่ Daiwa Fund Consulting Co.Ltd. นัก

ลงทนุสถาบันจากประเทศญีปุ่่น เขามาถอืหุน้ของบ

รษิทัฯน้ันมองว่าจะช่วยขยายฐานลูกค้าของบรษิทัฯ 

โดยบรษิทัฯมีแผนเจาะตลาดญีปุ่น่ในอนาคตซ่ึงคาด

ว่าจะเห็นความคืบหน้าในไตรมาส 4/2563 

"โควดิ-19 ไม่กระทบกบัเรามากนัก เรายงัด�าเนิธรุกจิ

ได้อยู่ โดยในปีนี้เรามีลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามา 4 ราย

ตามนโยบายที่ให้ไว้กับฝ่ายการตลาดที่จะต้องหา

ลูกค้าเพิ่มเข้ามา 2-4 รายต่อปี และในไตรมาส3เรา

รับรู้รายได้จากก�าลังการผลิตของโรงงานใหม่

ประมาณ 70% ของยอดก�าลังการผลิตที่เราเพิ่ม

เข้ามา แถมราคาขายในปัจจุบันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีความต้องการสูง  " 

นายชูวิทย์ กล่าว 

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการจ�าหน่ายแผ่นปู

นอนในคอกปศสัุตว์ว่า ปัจจบุนัมีค�าสงัซือ้สนิค้า (ออ

เดอร์) ในมือแล้ว 2 ล้านบาท แต่ท้ังน้ีบริษัทฯยัง

ไม่สามารถท�าการติดตั้งเครื่องจักที่สั่งจากประเทศ

ไต้หวันได้ ดังนั้นปัจจุบันต้องสั่ง OEM จากโรงงาน

ที่จังหวัดปทุมธานีไปก่อน ส่งผลให้การผลิตสินค้า

มคีวามล่าช้า ส่วนโมเดลการส่งออกสินค้าไปยงัประ

เทศออสเตเลยีจะไปในรปูแบบการขายผ่านตวัแทน

จ�าหน่ายซึ่งปัจจุบันได้มีการเจรจาท�าข้อตกลงกัน

เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถส่งสนิค้า

ไปยังออสเตเลียได้ในปี 2565

NER แย้มเจรจาขายหุ้น PP 154 ล้านหุ้น 

หลังกองทุนตปท.รุมจีบเพียบ

-คงเป้ายอดขายปีน้ี 3.65 แสนตัน
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นายจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ
ดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิ

สตกิส์และซพัพลายเชนระดบัอาเซยีน เปิดเผยว่า ได้

วางนโยบายพัฒนาเทคโนโลย ีนวตักรรมและการได้

รับการรบัรองมาตรฐานคลงัสนิค้าห้องเยน็เป็นราย

แรก ๆ ของประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาขีด

ความสามารถให้บรกิารและการบริหารต้นทนุ เพ่ือ

รักษาความเป็นผูน้�าธรุกจิในประเทศไทย โดยล่าสดุ

คลังสินค้าห้องเย็นสุวินทวงศ์ ได้รับรางวัล ELMA 

2020 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่ง

มอบให้กับผู้ประกอบการทีม่คีวามเป็นเลศิด้านการ

บริหารจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลงัจากในปี 2562 คลงัสนิค้าห้องเยน็บางนา และ

ปี 2558 คลงัสนิค้าห้องเยน็มหาชยัเคยได้รบัรางวลั

ดังกล่าวมาแล้ว 

 

บริษัทฯ ยังได้มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานด้านระบบ

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยในปีน้ีคลังสินค้า

ห้องเย็นมหาชัยเป็นรายแรกและรายเดียวของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ได้รับรองด้านระบบการ

จัดการทั้งในกระบวนการผลิต และกระบวนการ

แช่แข็งสินค้า รวมถึงกระบวนจัดเก็บสินค้าที่

สอดคล้องกับระบบการจัดการในระดับสากลตาม

ข้อก�าหนดของมาตรฐาน FSSC 22000 (Food 

Safety System Certificate 22000) และมาตรฐาน 

ISO 22000:2018 (Food Safety Management 

System) เพือ่ช่วยเสริมสร้างความม่ันใจด้านความ

ปลอดภัยของอาหารและการตรวจสอบย้อนกลับ

ได้ของกระบวนการทั้งหมดในห่วงโซ่อาหารที่มี

ประสทิธภิาพแก่ลูกค้า ท้ังท่ีเป็นบรษิทัข้ามชาตแิละ

ลูกค้าในประเทศ ส่วนปี 2564 วางเป้าหมายขยาย

การได้รับรองมาตรฐานสากลเพิ่มเติมที่คลังสินค้า

ห้องเย็นบางนาและสุวินทวงศ์ 

ในขณะเดียวกัน คลังสินค้าห้องเย็นของ JWD ยัง

ได้รับการรับรองมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น คลังสินค้า

ห้องเย็นมหาชัยได้รับใบอนุญาต MSC License 

หรือการรับรองการท�าประมงจากธรรมชาติอย่าง

ยั่งยืน และมาตรฐาน ASC หรือการรับรองอาหาร

ทะเลจากการเพาะเลีย้งอย่างยัง่ยนื, คลงัสนิค้าห้อง

เยน็บางนาได้รบัมาตรฐานรบัรองการส่งออกสนิค้า

ประเภทสตัว์ปีกไปยงักลุม่ประเทศสหภาพยโุรปและ

ญี่ปุ่นหรือ EST. 250, คลังสินค้าห้องเย็นสุวินท

วงศ์ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลในการจัดเก็บสินค้า 

เป็นต้น 

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ 

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง

ด้วยรถบรรทุกหรือ Q Mark และเดือนสิงหาคม

ที่ผ่านมาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการ

ขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบ

ควบคุมอุณหภูมิหรือ Q Cold Chain จากกรมการ

ขนส่งทางบก ทั้งยังได้รับประกาศนียบัตรเชิดชู

เกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดี ประเภทธุรกิจขนาด

ใหญ่และโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทธุรกิจขนาด

ใหญ่ที่มีพัฒนาการในระดับดีเลิศ จากกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม  

JWD ปักธงขยายคลังสินค้าห้องเย็น

ในเมืองเศรษฐกิจรองรับดีมานด์ท่ัวประเทศ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างลงทุนก่อสร้างคลังสินค้า

ห้องเย็น (อาคาร 9) ในย่านมหาชัย รองรับการ

จัดเก็บสินค้า 12,000 พาเล็ต จุดเด่นคือเป็นคลัง

สินค้าห้องเย็นสาธารณะที่น�าระบบจัดเก็บสินค้า

แบบอัตโนมัติ (ASRS) มาใช้ทดแทนการจัดเรียง

สินค้าด้วยรถโฟล์คลฟิต์ช่วยลดการใช้แรงงาน และ

สามารถลดการใช้พลังงาน 10-15% เมื่อเทียบกับ

คลังสินค้าห้องเย็นระบบดั้งเดิม โดยระบบจัดเก็บ

สินค้าดังกล่าวเป็นรูปแบบเดียวกับอาคาร 8 แต่

ใช้งบลงทุนลดลงมากกว่า 10% จากเดิมลงทุน

ประมาณ 500 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างและติด

ตัง้ระบบแล้วเสรจ็ช่วงสิน้ปีนี ้เพ่ือรองรบัการจดัเกบ็

สนิค้าประเภทสตัว์ปีก ประเมนิว่าภายในต้นไตรมาส 

2/2564 จะมีอัตราใช้พื้นที่แตะ 60% ซึ่งถือเป็นจุด

คุ้มทุน เนื่องจากมีสินค้าที่รอการเก็บแล้ว 

 

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD กล่าวต่อว่า 

ปัจจุบันคลังสินค้าห้องเย็นมหาชัย บางนาและสุวิ

นทวงศ์ มอีตัราใช้พืน้ทีเ่ฉลีย่กว่า 80% จากปัจจบุนั

มีความจุสินค้ากว่า 100,000 พาเล็ต บริษัทฯ จึง

วางแผนขยายการลงทุนก่อสร้าง Cold Storage 

Distribution Center (ศนูย์กระจายสนิค้าห้องเยน็) 

ในจังหวัดเศรษฐกิจในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

เพื่อใช้เป็นฮับในการขนส่งแบบ Cross Docking 

หรอืให้บรกิารรวบรวมสนิค้าจากซัพพลายเออร์เพือ่

น�ามาคัดแยก บรรจุหีบห่อ และจัดส่งให้แก่ลูกค้า

ทั่วประเทศ รองรับดีมานด์ในต่างจังหวัดและตอบ

สนองความต้องการใช้บริการขนส่งสินค้าควบคุม

อุณหภูมิที่มีแนวโน้มขยายตัว 

 

เบื้องต้นได้วางโมเดลขยายการลงทุนทั้งในรูปแบบ

ทีบ่รษัิทฯ เป็นผูล้งทนุเอง 100% และร่วมลงทนุกบั

พาร์ทเนอร์ทีม่คีวามต้องการใช้พืน้ท่ีคลงัสนิค้าห้อง

เย็นในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อท�าหน้าที่เป็นจุดรวมรวบ 

กระจายสนิค้า รวมท้ังบรกิาร on-site service โดย

ให้ความสนใจลงทุนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้ังในรูปแบบการ

ก่อสร้างใหม่และเช่าพื้นที่คลังสินค้าห้องเย็น 

 

"เราต้องการเป็น First Mover หรือผู้ประกอบการ

รายแรกในธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน ตลอดจนรุกขยายการลงทุนใน

ต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ โดยมองว่าปัจจุบันลูกค้า

มี Pain Point เกี่ยวกับการกระจายสินค้าแช่เย็น

และแช่แขง็ในต่างจงัหวดั การลงทุน Cold Storage 

Distribution Center จะตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา

แก่ลูกค้าได้" นายจิตชัย กล่าว 

JWD ปักธงขยายคลังสินค้าห้องเย็น

ในเมืองเศรษฐกิจรองรับดีมานด์ท่ัวประเทศ
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นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) SCC เปิดเผยว่า ตามที่ 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับความคืบหน้าของการน�าหุ้นของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด 

(มหาชน) (“SCGP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ SCGP มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน

วันที่ 21 กันยายน 2563 โดยก�าหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นคือ33.50-35.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก 

(IPO) โดยสรุปดังนี้

(1) SCGP จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 1,127,550,000 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่น)หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 

(หนึ่ง) บาท เพื่อการออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

(2) SCGP จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวนไม่เกนิ 169,130,000 (หนึง่ร้อยหกสบิเก้าล้านหนึง่แสนสามหมืน่) หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1(หนึง่) 

บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ซึ่งเป็นจ�านวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจ�านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย

ทั้งหมดในครั้งนี้ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.8ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCGP ภายหลังการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัของ SCGP รวมถงึรายละเอียดการจองซือ้ของผูล้งทนุในกลุม่ต่างๆ 

จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ SCGPซึ่งได้ยื่นไว้แก่ส านักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th และทาง

เว็บไซต์ของ SCGP ที่ www.scgpackaging.com

SCC เผย SCGP 

กําหนดช่วงราคา IPO เบื้องต้น

ท่ี 33.50-35.00 บาทต่อหุ้น
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http://www.sonic.co.th/


https://www.ptgenergy.co.th/index.php


บล.บัวหลวง คาดหุ้นไทยระยะสั้น "ซิกแซกซึมลง" 

แนะลงทุน 6 กลุ่มกําไรฟื้นตัวเร็วในไตรมาส 3 ปี 63

หลักทรัพย์บัวหลวง ประเมินตลาดหุ้นไทย

ระยะสั้น "ซิกแซกและซึมลง" มองแนวรับ

และแนวต้าน 1,250 จดุ และ 1,310 จดุ ตาม

ล�าดับ หลังไม่มีปัจจัยบวกใหม่สนับสนุน 

พร้อมให้กรอบตลาดหุ้นไทย 3 เดอืนสดุท้าย

ของปี 1,250 - 1,380 จุด หากก�าไรบริษัท

จดทะเบียนไตรมาส 3 ปี 63 ขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นตามคาด 44% จากไตรมาส 2 ชู "6 กลุ่ม

เด่น" รับอานิสงส์ก�าไรฟื้นตัวเร็วในไตรมาส 

3 ปี 63

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ 
รองกรรมการผู้จัดการ สาย
งานค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรพัย ์บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน) 
เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยระยะสั้น

ช่วงกลางเดือนก.ย.ถึงสิ้นเดือนต.ค.63 ว่า 

ดัชนีอาจอยู่ในลักษณะซิกแซกและซึมลง 

โดยมองแนวรับและแนวต้านระดับ 1,250 

จุด และ 1,310 จุด ตามล�าดับ เนื่องจาก

ยังไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้ามาสนับสนุน การ

ลงทุน ขณะที่การพัฒนาวัคซีนต้านไวรัสโค

วิด -19 อาจต้องใช้เวลานานกว่าคาด และ

นักลงทุนยังคงรอดูรายชื่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัคนใหม่ รวมถงึมาตรการ

เพิ่มเติมรองรับการเปิดประเทศรับนักท่อง

เที่ยวต่างชาติที่ล่าช้า ท�าให้การฟื้นตัวของ

ก�าไรบริษัทจดทะเบียนโดยรวมอาจถูกยืด

เวลาออกไป ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนช่วง

นี้ แนะน�าถือหุ้นไม่เกิน 70% และหากดัชนี

หลุด 1,300 จุด ให้หาจังหวะซื้อเพิ่มแถว 

1,250 จุด

ปัจจยัทีต้่องตดิตามอย่างใกล้ชดิ คอื 1.การ

ลงทุนต่อเนื่องของภาครัฐ 2.การรักษา

เสถียรภาพการเงินและวินัยการคลังของ

รฐับาล 3.การเลือกต้ังประธานาธบิดสีหรัฐฯ 

คนที่ 46 ในเดือนพ.ย.63 หาก "นายโจ ไบ

เดน" ชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้น�า  คนใหม่ 

อาจส่งผลกระทบต่อ Sentiment ตลาด

หุ ้นทั่วโลก เพราะนโยบายการขึ้นภาษี

นติบิคุคลจะกระทบด้านลบต่อก�าไร  บรษิทั

จดทะเบียนสหรัฐฯ แต่อาจส่งผลบวกต่อ

ตลาดหุ้นท่ัวโลก จากความคาดหวังการ

ผ่อนคลายนโยบายกีดกันด้านภาษีน�าเข้า

ของสหรฐัฯต่อประเทศทัว่โลก และ 4.ปัญหา

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนที่ยัง

คงเป็นปัจจัยกดดันตลาดทั่วโลกอย่างต่อ

เนือ่ง อย่างไรกด็สี�าหรบัปัจจยัทางการเมือง

ภายในประเทศอาจส่งผลกระทบต่อตลาด

หุ้นไทยเพียงระยะสั้นเท่านั้น

ส�าหรบัแนวโน้มตลาดหุน้ไทยในช่วงท่ีเหลอื

ของปี 2563 มองกรอบดัชนีเคลื่อนไหวที่

ระดับ 1,250 - 1,380 จุด โดยคาดการณ์

ก�าไรบริษัทจดทะเบียนในช่วงไตรมาส 3 ปี 

2563 อาจเติบโตประมาณ 44% เมื่อเทียบ

กับไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบ

หนักจากการล็อกดาวน์ประเทศ แต่เมื่อ

เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 อาจปรับตัว

ลดลงประมาณ 28% เนื่องจากฐานปีก่อน

อยู่ระดับสูง อย่างไรก็ดีแม้ก�าไรไตรมาส 3 

ปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนจะพลิกตัวดี

ขึ้น แต่คงไม่ใช่ ปัจจัยหลักที่จะผลักดันให้

หุ้นไทยปรับตัวขึ้น เพราะอัพไซด์เร่ิมจ�ากัด 

โดยดัชนีกรอบบนอยู่ระดับ 1,380 จุด บน

คาดการณ์ก�าไรบริษัทจดทะเบียน ปี 2564 

ที่อยู่ประมาณ 77 บาทต่อหุ้น เทียบกับช่วง

ก่อนเกิดวิกฤติโควิด -19 ที่มีก�าไรระดับ 86 

บาทต่อหุ้น
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บล.บัวหลวง คาดหุ้นไทยระยะสั้น "ซิกแซกซึมลง" 

แนะลงทุน 6 กลุ่มกําไรฟื้นตัวเร็วในไตรมาส 3 ปี 63

"ปัจจบัุนตลาดหุน้ไทยปรบัข้ึนน้อยกว่าตลาด

หุ้นเอเชีย (Underperform) หลังนักลงทุน

ต่างชาติทยอยขายหุ้นไทยต่อเนื่อง เพราะ

มองว่ากว่าส่งออกของไทยจะฟื้นตัวอาจ

ต้องใช้เวลาถึงปี 2564 ขณะเดียวกันยังต้อง

ติดตามว่าภูเก็ตโมเดลจะสร้างแรงจูงใจให้นัก

ท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวเมืองไทยในช่วง

ปลายปีนีไ้ด้หรอืไม่ อย่างไรกด็เีป้าหมายดัชนี

ปี 2564 เรามองระดับ 1,450 จุด" นายชัยพร 

กล่าว  

นายชยัพร กล่าวถงึกลยทุธ์การลงทุนในช่วง

นี้ว่า นักลงทุนควรกระจายความเสี่ยงการ

ลงทุนไปในหลากหลายสินทรัพย์ ในส่วนการ

ลงทุนในหุ้นนั้นแนะลงทุนตลาดหุ้นไทยและ

ตลาดหุน้ต่างประเทศ สดัส่วน 80% และ 20% 

ตามล�าดบั ส�าหรบัการลงทุนในตลาดหุน้ไทย

แนะลงทุนกลุม่ทีค่าดว่าจะมกี�าไรฟ้ืนตวัได้เรว็

ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2563 คือ 1.กลุ่มอาหาร 

หุ้นเด่นประจ�ากลุ่ม คือ หุ้น CPF หลังได้รับ

ปัจจยับวกจากราคาเนือ้สตัว์ทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้ 

และคาดว่าก�าไรไตรมาส 3 ปี 2563 อาจเตบิโต

ประมาณ 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน และเติบโตประมาณ 3% เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสก่อนหน้า

2.กลุ่มเครื่องดื่ม หลังได้รับปัจจัยหนุนจาก

การออกสินค้าใหม่ในช่วงปลายปี โดยแนะ

ลงทุนในหุ้น OSP เพราะคาดว่าก�าไรอาจ

เติบโตประมาณ 11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

และ 16% จากไตรมาสก่อนหน้า 3.กลุ่มวัสดุ

ก่อสร้าง ซึ่งหุ้นเด่นของกลุ่ม คือ หุ้น SCC 

คาดว่าก�าไรอาจเติบโตประมาณ 66% เม่ือ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเติบโต

ประมาณ 10% จากไตรมาสก่อนหน้า 4.กลุ่ม

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แนะน�าหุ้น DELTA 

คาดก�าไรอาจเตบิโตประมาณ 94% เมือ่เทยีบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงราว 4% 

เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า

 5.กลุ ่มคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์ แนะน�าหุ้น 

SAWAD คาดก�าไรจะเติบโต 14% จากช่วง

เวลาเดียวกันปีก่อน และขยายตัว 10% จาก

ไตรมาส 2 ปี 2563 และ หุ้น MTC คาดก�าไร

จะเติบโตประมาณ 16% เม่ือเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน แต่จะทรงตัวเมื่อเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า และ 6.กลุ่มประกัน 

แนะน�าหุน้ TQM คาดก�าไรอาจเตบิโตประมาณ 

38%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

และเติบโต 8% เมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้า 

อย่างไรก็ดีกลุ่มท่ีก�าไรอาจฟื้นตัวได้ช้า คือ 

กลุ่มสื่อ, กลุ่มขนส่ง, กลุ่มท่องเที่ยว, กลุ่ม

ธนาคาร และกลุ่มยานยนต์

"การลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

จะช่วยสร้างกระแสเงินสดได้ดีในช่วงนี้ ฉะนั้น

ยังคงแนะน�าลงทุนในสัดส่วนประมาณ 10-

15% จากเงินลงทุนทั้งหมด เน้นกองทุน

รวมประเภทศูนย์การค้า เพราะมีแนวโน้ม

การเติบโตที่ดีขึ้น ในครึ่งปีหลังเป็นต้นไป 

ส่วนนักลงทุนที่เน้นความปลอดภัย แนะ

ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

อนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ 

ฟันด์ (TFFIF) ที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผล

ประมาณ 3% ต่อปี, กองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ที่ให้ผล

ตอบแทนเงินปันผลประมาณ 5.5-5.8% 

ต่อปี และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ที่

ให้ผลตอบแทนเงนิปันผลประมาณ 9% ต่อปี" 

นายชัยพร กล่าว  
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บลจ.ยูโอบี เพิ่มทางเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก 

เปิดกองทุน 'กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์' (UFFF)

บลจ. ยโูอบ ี(ประเทศไทย) จ�ากดั เพิม่ทางเลอืกใน
การลงทุนในกองทนุรวมตราสารหนีต่้างประเทศ 
เปิดตัว 'กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ 
ออฟ ฟันด์' (UFFF) ซึง่เป็นกองทุนท่ีกระจายการ
ลงทุนไปยงัตราสารหนีท่ั้วโลก ผ่านกองทุนตลาด
เงินและกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (Fund 
of Funds) โดยมี บลจ. ยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์) 
เป็นที่ปรึกษาการลงทุน เน้นลงทุนในตราสาร
หนี้ระยะสั้นทั่วโลก เพ่ือเพิ่มโอกาสในการรับผล
ตอบแทนท่ีดีในช่วงดอกเบี้ยต�่า พร้อมบริหาร
การลงทุนแบบ dynamic ท่ีปรับสัดส่วนการ
ลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด โดยค�านึง
ถึงสภาพคล่องของกองทุนและเน้นกระจายการ
ลงทุน ชูกลยุทธ์จัดพอร์ตลงทุนเป็น 3 ส่วน มุ่ง
สร้างสภาพคล่องและโอกาสผลตอบแทนท่ีดแีก่ผู้
ถอืหน่วยลงทุนบนระดับความผนัผวนท่ีเหมาะสม 
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในวันที่ 22 – 28 
กันยายน 2563 นี้
 
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการ
ผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยู
โอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่า 
"ปัจจัยความผันผวนของตลาดการลงทุนในทุก
สินทรพัย์ช่วงทีผ่่านมาจนถึงปัจจบัุน ประกอบกบั
ภาวะดอกเบีย้ต�า่ทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศไทย
ที่ถือว่าเป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยได้ถูกปรับลด
ลงจนต�่าที่สุดในประวัติการณ์นั้น บลจ. ยูโอบี 
จึงมองหาโอกาสทางการลงทุนในสินทรัพย์ที่
สามารถสร้างโอกาสรบัผลตอบแทนทีด่ใีห้กบันกั
ลงทุนในภาวะการลงทุนดังกล่าว โดยเน้นการก
ระจายการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลกที่เป็น
ตราสารหนีค้ณุภาพดี ระดบั Investment Grade 
และมีสภาพคล่องสูง ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้าง
โอกาสรบัผลตอบแทนทีด่ไีด้ขณะทีม่คีวามผนัผวน
ในระดับต�่า"

"บลจ. ยูโอบี มีความมุ่งมั่นท่ีจะน�าเสนอทาง
เลอืกทางการลงทนุทีห่ลากหลายอย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้ตอบโจทย์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของนัก
ลงทุนในทุกด้าน ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
การเติบโตและดอกเบี้ยต�่าเช่นนี้ บลจ. ยูโอบี คัด
สรรกองทุนที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างโอกาส

รับผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนเพิ่มเติมจากการ
ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ โดยเปิด
ตัวกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ 
ฟันด์ (UFFF) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Fund of 
Funds ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือกกองทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพที่ได้รับความสนับสนุนจากกลุ่ม
ธุรกิจจัดการกองทุน ยูโอบี (UOBAM Group) 
และประสานความเชี่ยวชาญในการบริหารการ
ลงทุนโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ในระดับ
ภูมิภาค จาก บลจ. ยูโอบี (ประเทศสิงคโปร์) มา
เป็นที่ปรึกษาทางการลงทุนของกองทุน UFFF 
เพื่อที่จะติดตาม วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
เศรษฐกิจและการลงทุนในเชิงลึก"

"ความน่าสนใจของกองทนุ UFFF คอืการออกแบบ
โครงสร้างกองทุนและพอร์ตการลงทุนอย่าง
เหมาะสมกับแต่ละสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ซึง่เน้นการกระจายการลงทนุไปยงักองทนุตลาด
เงินและกองทุนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพกว่า 20 
ประเทศท่ัวโลก อกีทัง้กระจายไปยังผูอ้อกตราสาร
มากกว่า 100 รายผูอ้อก*   และหลากหลายกลุม่
อุตสาหกรรม เพื่อหาโอกาสทางการลงทุนท่ีให้
ผลตอบแทนที่ดีอย่างสม�่าเสมอ ในขณะที่มีการ
บริหารความเส่ียงให้กองทนุมรีะดับความผนัผวน
ต�่า และมีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลก
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่าง
ประเทศ" (*ข้อมูลอ้างอิงจาก Portfolio model 
ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้
จัดการกองทุน)

กองทุน UFFF มีโครงสร้างการลงทุน 3 ส่วน
หลัก เพื่อมุ่งสร้างสภาพคล่องและโอกาสรับ
ผลตอบแทนที่ดีในเวลาเดียวกัน โดยส่วนท่ี 1. 
สดัส่วนประมาณ 50% ของพอร์ตการลงทนุ 
ลงทุนเพื่อสภาพคล่องของกองทุน
และโอกาสสร้างผลตอบแทน
ท่ีน่าสนใจ โดยเน้นลงทุน
ในกองทุนตลาด
เงิน (Money 
Market 

fund) ทัว่โลก ทีม่คีวามผนัผวนต�า่แต่ยงัสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน ส่วนที่ 2. 
ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพ
ทั่วโลก ทั้งในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
ระดับ Investment Grade มุ่งให้สัดส่วนการ
ลงทุนนี้ อยู่ในระดับ 30-35% ของพอร์ตการ
ลงทุน และยึดหลักการกระจายการลงทุนอย่าง
เหมาะสมในการคัดเลือกกองทุน พิจารณาทั้ง
ในด้านผลตอบแทนและความเส่ียงควบคู่กัน ใน
สัดส่วนนี้ทีมบริหารงานลงทุนมีการคัดเลือก
กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ให้ความ
ส�าคัญกับคุณภาพของผู้ออกตราสารเป็นหลัก 
ค�านึงถึงปัจจัยพื้นฐานที่ดีและเป็นกองทุนที่ผ่าน
วฏัจกัรเศรษฐกจิมายาวนานประกอบกบัมผีลการ
ด�าเนนิงานย้อนหลงัของกองทนุทีด่แีละสม�า่เสมอ 
ส�าหรับส่วนที่ 3. กองทุนมุ่งเน้นลงทุนเพื่อเสริม
โอกาสรับผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับพอร์ตการ
ลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ High 
Yield ในแต่ละภาวะตลาดในสัดส่วนที่แตกต่าง
กนัไป โดยผูจ้ดัการกองทนุจะมกีารประเมนิความ
เสี่ยงและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับ
ภาวะตลาด ซึง่การลงทนุในส่วนตราสารหนี ้High 
Yield จะไม่เกิน 20% ของพอร์ตการลงทุน
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บลจ.ยูโอบี เพิ่มทางเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก 

เปิดกองทุน 'กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์' (UFFF)

กองทุน UFFF มีกลยุทธ์ในการบริหารกองทุน
แบบ Active โดยกองทุนเน้นการปรับสัดส่วน
การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นตาม
สภาวะตลาด เพ่ือหาโอกาสทางการลงทนุทีไ่ด้รบั
ผลตอบแทนสูงสุดในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ โดย
ค�านึงถึงสภาพคล่องของกองทุนและการกระจา
ยการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยทีมงานบริหาร
กองทนุของบลจ. ยโูอบ ีและทมีงานระดบัภมูภิาค 
วเิคราะห์และตดิตามปัจจัยพืน้ฐานต่างๆ เช่น แนว
โน้มและทิศทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
เงินเฟ้อ ทิศทางนโยบายการเงินและการคลัง 
ภาวะการลงทุนของตราสารหนี้ กระแสเงินทุน 
(Fund Flow) ดีมานด์-ซัพพลายของตราสารหนี้
แต่ละประเภท ฯลฯ รวมถึงภาพรวมผลการด�าเนนิ
งานกองทุน โดยมีการประชุมร่วมกับท่ีปรึกษา
การลงทุนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพื่อให้
กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่
คาดหวังและเป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนที่
น่าสนใจในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศ ขณะ
เดียวกันกองทุนมีการบริหารและควบคุมความ
เสี่ยงของกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยทีมบริหาร
ความเสี่ยง (Independent Risk Management 
Team) เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการลงทุน 

นางสาวรัชดา กล่าวเสริมว่า "บลจ. ยูโอบี เชื่อ
มั่นว่ากองทุน UFFF จะเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์
การลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ท่ามกลาง
ภาวะดอกเบี้ยต�่าที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับต�่าต่อ
ไปอีกระยะ เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนที่จะได้
รับผลตอบแทนจากการกระจายการลงทุนใน
กองทุนตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก พอร์ตการ
ลงทุนของกองทุน UFFF ผ่านการคัดสรรจาก
กระบวนการลงทุนที่แข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจ
จัดการกองทุน ยูโอบี (UOBAM Group) บริหาร
อย่าง active และยืดหยุ่น โดยเน้นการรักษา
สภาพคล่อง ขณะที่คาดว่ากองทุนจะสามารถ
สร้างโอกาสที่ให้ผลการด�าเนินงานที่สม�่าเสมอได้
ในทุกสภาวะตลาดและมีความผันผวนต�่า เป็นก
องทุนที่เหมาะส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาส
ได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจมากกว่าการลงทุน
ในกองทนุตราสารหนีใ้นประเทศ ในระยะเวลาการ
ลงทุนประมาณ 1 ปี โดยกองทุน UFFF สามารถ

ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�าการ และ
รับเงินจากการขายคืนเข้าบัญชีใน 2 วันท�าการ
ถัดไป* (T+2)" 

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฟิกซ์ อนิคัม ฟันด์ ออฟ ฟัน
ด์ (UFFF) ความเสี่ยงของกองทุนระดับ 4 เสนอ
ขายคร้ังแรก (IPO) ตัง้แต่วนัที ่22 – 28 กันยายน 
2563 ผู้ลงทุนที่สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารยูโอบี จ�ากัด 
(มหาชน) และบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 
โทร 0-2786-2222 หรือเลือกท�ารายการผ่าน
บริการออนไลน์ Premier Online หรือ UOBAM 
Invest (mobile application) และส�าหรับผู้
ลงทุนใหม่ สามารถเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์
และลงทุนได้ทันท่ี ผ่าน UOBAM Invest หรือ
คลิกท่ี https://www.uobam.co.th/th/Channel/
OpenAccountnew

หมายเหตุ

*ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 
วันท�าการนับถัดจากวันค�านวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุน โดย
มิให้นับรวมวันหยุดท�าการในต่างประเทศของผู้
ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ
ที่มีลักษณะในท�านองเดียวกับธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุ
เกีย่วกบัวนัหยดุท�าการในต่างประเทศดงักล่าวไว้
แล้วในเว็บไซด์ของบริษัทจัดการ โดยทั่วไปจะได้
รับเงินภายใน 1 วันท�าการนับถัดจากวันค�านวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคา
หน่วยลงทนุ (ค�านวณราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันท�าการซื้อ
ขายหน่วยลงทนุภายใน 1 วนัท�าการถดัไป)  

กองทุนเปิด ยไูนเตด็ ฟิกซ์ อนิคัม 
ฟันด์ ออฟ ฟันด์ (UFFF) 
ความเสี่ยงของกอง
ทุนระดับ 4 : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศที่
มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ โดยจะลงทุน
ในกองทนุอย่างน้อย 2 กองทนุ ในสัดส่วนกองทนุ
ละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV กองทุนอาจมีการ
ลงทุนในตราสารหนี้ และเงินฝาก ทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่
รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาลองค์การ
ระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับ
รอง ผูร้บัอาวลั หรอืผูค้�า้ประกนั โดยอนัดบัความ
น่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสาร
อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment 
grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือ (Unrated) หรือได้รับการจัดอันดับความน่า
เช่ือถือต�่ากว่าอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (Non-
Investment Grade) ทั้งนี้ กองทุนจะน�าเงินไป
ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนมีการ
ป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
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ตลท.-TFEX เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ 
“ชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง & ฟลอร์” 1 ต.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับกลับไปใช้เกณฑ์ปกติ “ชอร์ตเซล” ใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Plus Tick) “ซีลลิ่ง 
& ฟลอร์” +/- 30%  และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้เกณฑ์ปกติการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) +/- 30% มี
ผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หลังสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราว 30 กันยายน 2563  

ด้วยภาวะตลาดในปัจจุบันมีความผันผวนลดลงกลับมาอยู่ในระดับปกติจากช่วงที่ตลาดเคยผันผวนรุนแรง SET และ TFEX จึงก�าหนดให้เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

สรุปหลักเกณฑ์ปกติ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2563 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

หมายเหตุ: Warrant / DW / TSR ก�าหนด Ceiling & Floor +/- 30% ของราคาปิดของสินทรัพย์อ้างอิงในวันท�าการ  ซื้อขายก่อนหน้าคูณด้วย
อัตราแปลงสภาพ 

หมายเหต:ุ SET50 Index Options ก�าหนด Daily Price 
Limit +/- 30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 
Index ในวัน ท�าการซื้อขายก่อนหน้า

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)
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ตลท.-TFEX เริ่มใช้เกณฑ์ปกติ 
“ชอร์ตเซล-ซีลลิ่ง & ฟลอร์” 1 ต.ค. นี้
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http://www.tmill.co.th/


แม่มดน้อย ภาคพสิดาร มองเรือ่งราวการฟอกเงนิ ในรปูแบบต่างๆ แปรเปลีย่นไป ตามยคุสมยั..พลิกแพลง
ไปตามกาลเวลา วานนี้ มีรายงานของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ ระบวุ่า ธนาคารพาณชิย์หลายแห่งทัว่โลกได้ปล่อยให้มีการโยก
ย้ายเงินผิดกฎหมายจ�านวนมากเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี โดยมีชื่อธนาคารเอสเอสบีซี และสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด ปรากฎอยู่ในรายงานดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง ท�าให้นักลงทุนทั่วโลกขายหุ้นออกมา ท�าให้ตลาด
ทั่วโลกปรับตัวลง

วนันี ้แม่มดน้อย หวังว่า  ตลาดทัว่โลก รวมถงึ ตลาดหุ้นไทยจะตัง้หลักได้อกีคร้ัง.... ส่วนปัจจยัต้องตดิตาม 
คือ การประชุมกนง.ในวันที่ 23 ก.ย. รายงานตัวเลขส่งออก/น�าเข้าของไทยประจ�าเดือนส.ค.ในวันที่ 23 
ก.ย. และ Window dressing ตัวแปรเหล่านี้ ล้วนมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น

ด้วยภาวะตลาดในปัจจบุนั มีความผนัผวนลดลง กลับมาอยูใ่นระดบัปกตจิากช่วงทีต่ลาดเคยผนัผวนรนุแรง 
SET และ TFEX ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับกลับไปใช้เกณฑ์ปกติ 
“ชอร์ตเซล” ใช้ราคาที่สูงกว่าหรือเท่ากับราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Zero Plus Tick) “ซีลลิ่ง & ฟลอร์” 
+/- 30%  และตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ใช้เกณฑ์ปกติการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละ
วัน (Daily Price Limit) +/- 30% มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หลังสิ้นสุดเกณฑ์ชั่วคราว 30 
กันยายน 2563  

วานนี ้ดชันตีลาดปิดทีร่ะดบั 1,275.16 จดุ ลดลง 13.23 จุด หรือ 1.03% มลูค่าการซ้ือขาย 40,183.89 ล้าน
บาท สรปุสถาบันในประเทศขายสทุธ ิ2,719.24 ล้านบาท บญัชบีรษัิทหลักทรพัย์ซ้ือสทุธิ 324.45 ล้านบาท 
นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,889.07 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 4,283.85 ล้านบาท

W ทดสอบขวัญ แฟนคลับว่า ใครเป็นตัวจริง ตัวปลอม ปิดตลาด ขยี้ ฟลอร์เลย นั่นคือ หุ้น W โยนปิด
กว่า 40 ล้านหุ้น นาทีสุดท้าย ส่งผลให้ราคาหุ้น W ปิดที่ 0.20 บาท ลดลง 0.03 บาท คิดเป็น 13.04% 
..เมื่อสร้างฐานกันแล้ว วันนี้ มีเริ่มต้นกันใหม่ หุหุ

GUNKUL ได้ข่าวดหีนนุ เมือ่ GUNKUL รบัทรพัย์จากการจ�าหน่ายโครงการ
โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม Utsonomiya ในประเทศญีปุ่น่ มลูค่าขายรวม 1,750 ล้าน
บาท ส่งผลให้ได้รับก�าไรจากการลงทุนเข้ามาในไตรมาส 3/63 กว่า 715 ล้าน
บาท หนุนรายได้และก�าไรไตรมาสนี้ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ “โศภชา ด�ารงปิย
วุฒิ์” มั่นใจ บริษัทจะมีสภาพคล่อง และมีความสามารถในการก่อหนี้ เพื่อใช้
ส�าหรบัเป็นเงินลงทนุโครงการใหม่ พร้อมสร้างผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ทีเ่ป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในอนาคต วานนี้ราคาหุ้น GUNKUL ปิด
ที่ 2.36 บาท บวก 0.08 บาท คิดเป็น 3.51% 

ช่วงนี้ดูดีราศีจับ QTC ล่าสุดคว้างานจ�าหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าต่างประเทศ
ถึง 90 ล้านบาท หนุนผลงาน Backlog แน่นกว่า 300 ล้านบาท และบิ๊กบอส 
“พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน” CEO แห่งค่าย บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ ผู้น�าในการ

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระดับต้นๆในประเทศไทย แอบกระซิบว่ายังมีลุ้นงานอีกเพียบคาดจะทยอยรู้ผลครึ่ง
หลังปีนี้ทั้งงาน กฟน-กฟภ มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท แถมงานตัวแทนจ�าหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ยอด
ขายหนาแน่นต่อเนื่อง ชนิดที่ว่าไม่ต้องให้แฟนคลับมานั่งลุ้น นอนลุ้นให้เสียเวลาเชียวนะ แบบนี้ต้องยกนิ้ว 
กดไลค์ให้เลยคร้า

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เกต็ส์ ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ�ากดั (มหาชน) BAY มมีมุมองต่อทศิทางค่าเงนิบาท
ในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.85-31.20 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.06 
ต่อดอลลาร์เมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว โดยนกัลงทนุต่างชาตขิายสทุธใินตลาดหุน้ไทย 3.6 พนัล้านบาท แต่ซือ้สทุธิ
ในตลาดพันธบัตร 6.6 พันล้านบาท ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงรอบด้านทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

แม่มดน้อย ขอแจ้งไอพีโอ มาแร้ว เริ่มจาก SCC เผย เอสซีจี แพคเกจจิ้ง หรือ SCGP ก�าหนดช่วง
ราคา IPO เบื้องต้นที่ 33.50-35.00 บาทต่อหุ้น โดย 23 กันยายนนี้ จัดโรดโชว์ คาดขาย-เทรดเดือนหน้า 

ตามด้วย บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์โปรดิวซ์ หรอื NRF ซ่ึงก�าลังเตรยีมตัวเข้าระดมทนุในตลาดหลกัทรพัย์ 
เร็วๆ นี้ ด้วยศักยภาพที่เป็นผู้น�าธุรกิจ Ethnic Food และ Plant Based Foodและถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้
ผลิตรายแรกของไทยที่มีความพร้อมด้านการผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านอาหาร (Food 
Tech) เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต (Future Food) ล่าสุดผู้บริหาร NRF ‘แดน ปฐม
วาณิชย์’พร้อมด้วย SCB ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและSCBS ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกันการจ�าหน่ายเตรียมโรดโชว์แนะน�าธุรกิจ กลยุทธ์การเติบโต และแผนขยายการลงทุนแก่นักลงทุน 
ในวันที่ 25 ก.ย. นี้ ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป ใครที่สนใจหุ้น IPO ไม่ควรพลาด ลงทะเบียนเพื่อเข้าฟัง
ทางระบบออนไลน์ได้ที ่https://forms.gle/cLRk8Afz5E7FiAXP8 ผ่านช่องทาง Facebook Page Wealthy 
Thai และ NRF งานนี้เชื่อว่าจะเป็นหุ้น IPO ที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ให้คึกคักยิ่งขึ้น 

วานนี้จองซื้อหุ้นไอพีโอน้องใหม่อย่าง บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ MICRO ผู้น�าธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และสินเชื่อประเภทอื่นที่มีรถบรรทุกมือสองเป็นหลักประกัน วัน
แรก  ท�าเอา ทั่นวินิตย์ ปิยะเมธาง เอ็มดี ปลื้มหลังทราบ ผลตอบรับเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอของบริษัทวัน
แรกได้รับการตอบรับจ�านวนมาก ด้าน “คุณรัชต์ โสดสถิตย์” กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย 
พลัส จ�ากัด ในฐานะแกนน�าการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ควงแขน 6  บริษัทหลักทรัพย์ ร่วมจัดจ�าหน่าย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด 235 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่  21-23 ก.ย.นี้  มั่นใจว่าราคา IPO ที่  2.65 บาท 
เป็นราคาทีเ่หมาะสม และคาดว่าจะมคีวามต้องการซือ้เข้ามาหมดทัง้จ�านวน ใครชอบหุ้นสนิเช่ืออนาคตไกล
และความสามารถในการท�าก�าไรโดดเด่น ห้ามพลาด !!! วันที่ 1 ตุลาคมนี้ MICRO พร้อมเทรดบนกระดาน
เป็นวันแรกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“มีนาทรานสปอร์ต” หรือ MENA ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เพ่ือเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนคร้ังแรกต่อ
ประชาชน (IPO) จ�านวน 184 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(SET) ชคูวามเชีย่วชาญในธุรกจิให้บรกิารรบัส่งสนิค้าด้วยรถลากจูงและรถผสม
คอนกรตี มลีกูค้ารายใหญ่ให้ความเชือ่มัน่ และขยายงานอย่างต่อเนือ่งตามการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ให้บริการขนส่งคอนกรีตแก่ลูกค้าผู้ผลิต
ปนูแบรนด์ชัน้น�าหลายบรษิทั ด้วยความเป็นมอือาชพี เดนิแผนน�าเงินใช้ส�าหรบั
ลงทนุในโครงการในอนาคต ใช้จ่ายคืนหนีส้นิ และใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการ
ประกอบกจิการ สร้างโอกาสการแข่งขันทางธรุกิจและเสริมความมัน่คงระยะยาว 
โดยมี บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในครั้งนี้

ฟอกเงิน

บล.ทิสโก ้  : TVO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 38.00 บ.
บล.ทิสโก ้  : SIRI แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ท่ี 0.70 บ.

บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : DCC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 3.00 บ.
บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : TOP แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ท่ี 44.00 บ.
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