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“PTG” ทุ่มซื้อหุ้น สยามออโต้แบคส์ เพิ่ม พร้อมลุยขยายธุรกิจ non-oil เพิ่มเป็น 700สาขาภายในสิ้นปี 63

นายพิทกัษ ์รัชกจิประการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั พีทีจ ีเอน็เนอยี จ�ากดั 
(มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามออโต้แบคส์ จ�ากัด โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิม จ�านวน 

6,500,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของสยามออโต้แบคส์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 

หลังจากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นสยามออโต้แบคส์ จากเดิม 6,500,000 หุ้น คิดเป็น 38.26% ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็น 

13000,003 หุ้น หรือ คิดเป็น 76.52% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าหลังจากที่ได้ซื้อหุ้นในครั้งนี้จะสามารถก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานได้

คล่องตัวมากยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามแผนในการเดินหน้าขยายธุรกิจที่ไม่ใช่น�้ามัน (non-oil)

สยามออโต้แบคส์ ประกอบกิจการศูนย์บริการและซ่อมบ�ารุงส�าหรับรถยนต์ในรูปแบบควิกเซอร์วิสที่มีจุดให้บริการทั้งในและนอกสถานีบริการ โดย

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายการให้บริการของศูนย์บริการให้ครอลคลุมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งต่อยอดการให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจร และ

มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

“ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าการขยายสาขาของสถานีบริการน�้ามันและสถานีบริการแก๊สแอลพีจี ที่จ�านวน 50-100 สาขา ส่วนธุรกิจ Non-Oil ที่ตั้ง

เป้าจะขยายสาขาให้เพิ่มเป็นจ�านวน 700 สาขา ซึ่งได้แก่ กาแฟพันธุ์ไทยและคอฟฟี่เวิลด์ แม็กซ์มาร์ท ร้านแก๊สแอลพีจีครัวเรือน และออโต้แบคส์ 

ถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้และท�าก�าไรให้บริษัทฯ เพิ่มขึ้น พร้อมกับเชื่อมโยงระบบบัตรสมาชิกกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้กับผู้ถือบัตร สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าให้มากที่สุด” นายพิทักษ์ กล่าว

PTG เพ่ิมสัดส่วนหุ้น “สยามออโต้แบคส์”

เป็น 76.52% ตามแผนรุกธุรกิจ Non-Oil
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บรษิทั อาร ์แอนด ์บ ีฟูด้ ซพัพลาย จ�ากดั (มหาชน) 
RBF เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2563เมือ่วนัที่ 

22 ตุลาคม 2563 มืมติจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อรับรองการขยาย

ธุรกิจ โดยจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทชื่อบริษัท บริษัท อาร์บีเจ จ�ากัด

เพือ่เพ่ิมโอกาสทางธรุกจิในการจ�าหน่ายสินค้าพชืสมนุไพรทีร่่วมพฒันา 

โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง มีทุนจดทะเบียน จ�านวนหุ้น 

10,000,000 บาท จ�านวน 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้และ มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้ (ราคาพาร์) 100 บาท

ทั้งนี้ บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) RBF จะถือ

หุ้น 51% และ2. บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จ�ากัด ถือหุ้น 24% โดยแหล่งเงิน

ทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

นายกมล บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการ
เงิน บริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน) (TPBI) เปิดเผย

ว่า บริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยร้อย

ละ 99.99 ของ TPBI ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศอังกฤษ ในเดือน

กันยายน 2563

บริษัทย่อยดังกล่าว ชื่อTPBI UK ASSETS LIMITED ประเภทกิจการ 

เพื่อปรับโครงสร้างหรือจัดการทรัพย์สินและทรัพย์สินของกลุ่ม 

TPBIในประเทศอังกฤษ ทุนจดทะเบียน 10 ปอนด์สเตอร์ลิง (หรือ

ประมาณ 403 บาท) อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินปอนด์ส

เตอร์ลงิเทยีบกบัเงนิสกุลบาท ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ วนัที ่24 กนัยายน 2563 ซึง่1 ปอนด์สเตอร์ลงิ มมีลูค่าเท่ากบั 40.30 

บาท

แหล่งที่มาของเงินทุน มาจาก เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

TPBI ตั้ง บ.ย่อย TPBI UK ASSETS LIMITED

เพื่อปรับโครงสร้างทรัพย์สินในอังกฤษ

RBF ตั้งบ.ย่อยแห่งใหม่ 

รุกจ�าหน่ายสินค้าพืชสมุนไพรที่ร่วมพัฒนา

ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง
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บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามความร่วมมือกับ

บริษัท CooperL ผู้ผลิตสุกรครบวงจรใหญ่อันดับ 1 

ของประเทศฝรั่งเศส จัดตั้งบริษัทร่วมทุน “บริษัท 

ไทยฟูด้ส์ นวิเคลียส จเีนตกิส์ จ�ากดั” เพือ่สร้างฟาร์ม

สกุรปู่ทวดพันธุใ์นไทย มลูค่ากว่า 500 ล้านบาท คาด

สร้างเสร็จในกลางปี 2564 ฟาก "วินัย เตียวสมบูรณ์

กิจ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยการร่วมทุนครั้งนี้ 

เพื่อสร้างความยั่งยืนธุรกิจสุกร ลดการน�าเข้าพันธุ์

จากต่างประเทศ และยกระดบัความเป็นผูน้�าด้านสาย

พันธุ์ และการผลิตสุกรสู่ระดับโลก

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิทั ไทยฟูด้ส ์กรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ

เล็งเห็นความส�าคัญของการสร้างความยั่งยืนในการ

ท�าธุรกิจการผลิตสุกรครบวงจร ผ่านโครงการความ

ร่วมมอืกับบรษิทัชัน้น�าสายพนัธ์ุสกุร บริษัท CooperL 

ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีผลิตสุกรครบวงจรใหญ่เป็นอันดับ 1 

ของประเทศฝรั่งเศส

ทั้งนี้ บริษัท CooperL ประกอบธุรกิจใน 6 ประเทศ

ในทวีปยุโรป และ 3 ประเทศในทวีปเอเชีย นับตั้งแต่

ปี 2561 บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับ

บริษัท CooperL ทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีด้านโรงเรือนและอุปกรณ์ฟาร์ม ด้านสาย

พันธุ์สุกร การจัดการฟาร์มและระบบการป้องกันโรค 

การจัดการด้านอาหารสุกร การจัดการด้านโรงเชือด

และแปรรูปสุกร จากความร่วมมือที่ดีที่ผ่านมา จึงได้

พัฒนาความร่วมมือดังกล่าวในการจัดตั้งบริษัทร่วม

ทุน เพื่อสร้างฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์ (GGP: Great 

grandparent farm) ข้ึนในประเทศไทยมูลค่ากว่า 

500 ล้านบาท

โดยบริษัทไทยฟู้ดส์ และบริษัท CooperL ได้ลงนาม

ความร่วมมือในการท�าธุรกิจเม่ือวันที่ 22 เมษายน 

2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งก�าหนดการ

แล้วเสร็จของฟาร์มปู ่ทวดพันธุ ์ ภายในกลางปี 

2564 และฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์นี้ ประกอบด้วย 3 

สายพันธุ์ได้แก่ Piertain, Large white/Yorkshier 

และ landrace สามารถผลิตสุกรปู่ย่าพันธุ์ (GP: 

grandparent) ส�าหรบัการใช้ภายในบรษิทัไทยฟูด้ส์ฯ 

และส่งออกสู่ตลาดทั้งในประเทศไทยและประเทศ

เพื่อนบ้าน ซ่ึงจะช่วยเสริมแผนการขยายธุรกิจสุกร

ของบริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ในอนาคต

"วัตถุประสงค์ของการร่วมทุนกับบริษัทสายพันธุ์

สุกรชั้นน�าของโลกอย่างบริษัท CooperL จะช่วยน�า

เทคโนโลยกีารผลติสุกร โดยใช้ big data มาช่วยในการ

จดัการด้านพนัธกุรรม, การพฒันาสายพนัธุสุ์กร โดย

ใช้เทคโนโลยีระดบัโมเลกลุ, การใช้เทคโนโลยีมาตรฐาน

ฟาร์มในการป้องกันโรคขั้นสูงให้อยู่ในระดับเดียวกับ

ฟาร์มมาตรฐานยุโรป ตลอดจนเทคโนโลยีด้านการ

จดัการโปรแกรมการให้อาหารทีแ่ม่นย�า และการสร้าง

มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร การปรับปรุงสาย

พันธุ์สุกรเป็นต้นทางที่มีความส�าคัญมากที่สุดให้การ

ขับเคลื่อนการผลิตสุกร และการควบคุมต้นทุนการ

ผลติ และก้าวสูข่ดีความสามารถในการผลิตสกุรระดับ

โลก" นายวินัยกล่าว

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกล่าวอกีว่า จากการร่วมทนุ

สร้างฟาร์มสุกรปู่ทวดพันธุ์ของบริษัทไทยฟู้ดส์ฯ และ

บริษัท CooperL จะท�าให้บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ มีความ

ย่ังยืนทางธรุกจิการผลติสุกรต้ังแต่ต้นน�า้ถงึปลายน�า้

อย่างแท้จรงิ ลดการน�าเข้าพนัธกุรรมสกุรจากบรษิทั

สายพันธุ์สุกรที่อยู่ต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัทไทยฟู้ดส์ฯ ได้ตกลงเป็นตัวแทนจัด

จ�าหน่ายสายพันธุ์สุกรจากบริษัท Nucleus ซึ่งเป็น

บริษัทลูกในเครือของบริษัท CooperL อีกด้วย โดย

ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบันได้มีการน�าเข้าสายพันธุ์

สุกร Piertain ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเน้ือแดง

สูงขึ้นและประสิทธิภาพการเติบโตที่ดีขึ้น และสาย

พันธุ์ Large white/Yorkshire, Landrace ซึ่งช่วย

เพิ่มจ�านวนเต้านมสุกรที่ส่งผลต่ออัตราการรอดชีวิต

ลูกสุกรและสุขภาพลูกสุกรได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม สุกรทั้ง 2 สายพันธุ์ได้น�าเข้ามาใช้ใน

การปรับปรุงสายพันธุ์สุกรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

TFG ร่วมทุน CooperL ผู้ผลิตสุกรครบวงจร

อันดับ 1 ของฝร่ังเศส สร้างฟาร์มสุกร "ปู่ทวดพันธุ์" 

ในไทย มูลค่า 500 ลบ.คาดแล้วเสร็จกลางปี 64
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นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธาน
กรรมการ บรษิทั แอสเซท โปร แมเนจ
เมน้ท ์จ�ากดั หรอื APM ในฐานะ ทีป่รกึษา

ทางการเงนิ เปิดเผยว่า DHOUSE เตรียมเข้าซือ้ขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรก

ในวันที่ 26 ต.ค. นี้ โดยการเสนอขายหุ้นไอพีโอ วัน

ที่ 16 และ19- 20 ต.ค.ที่ผ่านมา มีการตอบรับจาก

นักลงทุนทั่วประเทศเป็นอย่างดี

ทั้งน้ี เป็นผลมาจากการโรดโชว์ให้ข้อมูลแนะน�า

บริษัทกับนักลงทุนใน 10 จังหวัด ประกอบด้วย 

ชลบรีุ นครปฐม นครสวรรค์ นครราชสมีา ขอนแก่น 

อุบลราชธานี เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และ

กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 17 -28 ก.ย. ที่

ผ่านมา และที่ห้องค้าบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าต่าง 

ๆ กว่า 6 บริษัทหลักทรัพย์รวมถึงกระจายหุ้นผ่าน

ผูร่้วมจดัจ�าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทนุทัง้หมด 7 แห่ง 

ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด 

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี ( ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด บริษัท

หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน )บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ภายหลังการระดมทุน DHOUSE จะสามารถ

สร้างการเติบโตเพิ่มขึ้น จากฐานะทางการเงินที่

แข็งแกร่งและความพร้อมในการด�าเนินธุรกิจที่

มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของตลาด

อสังหาริมทรัพยที่มีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก 

เนื่องจาก DHOUSE เป็นหนึ่งในผู้น�าการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ของจ.มหาสารคาม ที่ถือว่ายังมี

โอกาสเติบโตได้อีกในอนาคต

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ 
สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟลิลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าว

ว่า เชื่อว่าหุ้น DHOUSE จะได้รับความสนใจจาก

นักลงทุนทั่วไปในการซื้อขาย เนื่องจากเป็นบริษัท

ที่มีความสามารถในการท�าก�าไรที่ดี ธุรกิจมีโอกาส

เติบโต

โดยบริษัทมีการเสนอขายหุ ้นไอพีโอ DHOUSE 

จ�านวน 217.20 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 

0.60 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น

อัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 

19.87 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

นายพงศพ์จน ์เลศิรุง้พร ประธานเจา้
หน้าที่บริหาร บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ DHOUSE เปิด

เผยว่า ขอขอบคณุนกัลงทนุทกุท่านท่ีให้ความสนใจ

จองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทั ท�าให้การเสนอ

ขายหุน้ไอพโีอในครัง้นีป้ระสบความส�าเรจ็เป็นอย่าง

ดี ซึ่งการระดมทุนจะส่งผลให้บริษัทสามารถขยาย

ธุรกิจและสร้างการเติบโตได้ตามกรอบเวลาที่ทาง

บริษัทวางไว้

การเสนอขายหุ้นไอพีโอกับนักลงทุนในครั้งนี้ ถือ

เป็นก้าวส�าคัญส�าหรับ DHOUSE ที่จะสร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยภายหลัง

การระดมทุน บรษิทัพร้อมเดนิหน้าพฒันาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์ตามแผนธุรกิจและแผนการตลาด 

ในโครงการ U Park และโครงการแกรนด์ บิซ 2 

และเพื่อช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวม

ถงึใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิธุรกิจ ท้ังนี้ 

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต�่ากว่า 

40% ของก�าไรสุทธิหลังจากหักส�ารองต่าง ๆ นาย

พงศ์พจน์ กล่าว

DHOUSE ปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ 

นักลงทุนให้การตอบรับดี 

เตรียมลงสนามเทรด mai 26 ต.ค.น้ี
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ศนูย์วเิคราะห์เศรษฐกจิและกลยทุธ์ทสิโก้ชี ้3 มาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐช่วยหนุน GDP ได้เพียงเล็ก
น้อยเท่านั้น โดยประเมินมาตรการเพิ่มเงินให้ผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐได้ผลมากที่สุด ขณะที่มาตรการช้อ
ปดีมีคืนอาจวืดเป้า 1.11 แสนล้านบาท  

นายธรรมรัตน์ กิตติสิริพัฒน์ หัวหน้า
ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ศูนย์วิ เคราะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) 
(Mr.Thammarat Kittisiripat, Head of Economic 
Unit, TISCO Economic Strategy Unit) เปิดเผยว่า 
ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นการ
ใช้จ่ายในประเทศผ่าน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการ 
“คนละครึ่ง” วงเงินประมาณ 30,000 ล้านบาท 2. 
โครงการ “เพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ” วงเงิน 21,000 ล้านบาท และ 3. โครงการ “ช้อ
ปดีมีคืน” โดยให้ประชาชนน�าเงินท่ีใช้จ่ายในสินค้า
และบริการมาหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แต่ไม่
เกิน 30,000 บาท  ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้น
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO 
ESU) คาดว่าโครงการที่น่าจะก่อให้เกิดเม็ดเงินใช้จ่าย
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่รัฐตั้งเป้าไว้มากท่ีสุด คือ 
โครงการ “เพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รฐั” ขณะท่ีโครงการ “ช้อปดมีคีนื” อาจท�าได้ไม่ถงึเป้า
ที่รัฐคาดหวังไว้

“TISCO ESU คาดว่า โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด 
เพราะเสมือนเป็นเงินฟรี หรือ “เงินให้เปล่า 100%” 
จากรัฐบาล ที่แจกให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อย
จ�านวน 14 ล้านคน ขณะท่ีโครงการท่ีน่าจะสัมฤทธิผ์ล
รองลงมาคือ โครงการ “คนละครึ่ง” เพราะมีลักษณะ
กึ่งการแจกเงินเหมือนกัน แต่เป็นการแจกเงินในรูป
แบบทีร่ฐัช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ครึง่หนึง่ของการใช้จ่าย
ส�าหรบัสนิค้าทีด่�ารงชวีติประจ�าวนั โดยผู้เข้าโครงการ
จะได้รบัเงนิอุดหนนุสงูสดุ 3,000 บาทต่อคน จากยอด
ใช้จ่าย 6,000 บาท ซึ่งเสมือนกับว่าผู้ใช้จ่าย “ได้เงิน
กลับคืนมา 50% (cash back)” นายธรรมรัตน์กล่าว

อย่างไรกต็าม ส�าหรับโครงการ “คนละครึง่” ทางศนูย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ ก็ไม่ได้คาดหวัง
ว่าจะมยีอดใช้จ่ายเต็มจ�านวน เพราะหากดโูครงการใน
อดีตเมื่อปลายปี 2562 อย่างโครงการ “ชิมช้อปใช้” 
ท่ีให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยผ่าน G-Wallet 2 เพื่อ
รับเงินคืนสูงสุด 20% ก็มีผู้ใช้สิทธิ์ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง แม้
โครงการคนละครึ่งจะได้เงินกลับคืนมาสูงกว่า 50% 
น่าจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการใช้จ่ายมากกว่า แต่
ประชาชนยังต้องควักเงินในกระเป๋าออกเองครึ่งหนึ่ง
อยูด่ ีท�าให้ความสมัฤทธิผ์ลคงไม่เทียบเท่ากบัโครงการ
เพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผูม้บีตัรสวสัดกิารแห่งรฐัทีร่ฐัเป็นผู้
ควักเงินในกระเป๋าออกมาให้ใช้จ่ายแทนทั้งหมด

นายธรรมรัตน์กล่าวอีกว่า ส�าหรบัโครงการ “ช้อปดีมี
คืน” นั้นเป็นไปได้ยากที่จะก่อให้เกิดเม็ดเงินใช้จ่ายถึง 
111,000 ล้านบาท ตามท่ีรัฐตัง้เป้าหมายไว้ เพราะแรง
จูงใจในการใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับอัตราภาษีเงินได้ของ
แต่ละบคุคลท่ีต้องเสยีภาษี ตัง้แต่อัตราภาษีทีเ่สยี 5% 
ไปจนถึงอัตราสูงสุดที่ 35% ดังนั้น ผู้ใช้จ่ายจะ “ได้
เงินคืนกลับมา 5 - 35%” ตามแต่ขั้นของอัตราภาษี
เงนิได้ของผูใ้ช้จ่าย หรือคดิเป็นเงินได้กลบัคืนมาสงูสดุ 
1,500-10,500 บาท ของแต่ละขั้นอัตราภาษีจ่าย 

ท้ังนี้ หากพิจารณาจากข้อมูลจ�านวนผู้เสียภาษีใน
แต่ละฐานอัตราภาษีในปี 2558 พบว่า มีผู้ต้องเสีย
ภาษีในอัตรา 5% และ 10% จ�านวนประมาณ 2.5 
ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้หากเข้าร่วมมาตรการและใช้
จ่ายเต็มจ�านวนที่ 30,000 บาทจะได้รับเงินคืนคิด
เป็น 1,500 บาท และ 3,000 บาท ตามล�าดับเท่านั้น 
จะเห็นได้ว่าจ�านวนเงินที่ได้กลับคืนมานั้น ไม่เกินกว่า
จ�านวนเงินท่ีรัฐช่วยออกให้สูงสุด 3,000 บาทภาย
ใต้โครงการคนละคร่ึง และจากการที่รัฐก�าหนดให้
เลือกรับสิทธิในโครงการใดโครงการหนึ่งหนึ่งเท่านั้น 
อาจท�าให้คนในกลุ่มดังกล่าวอาจเกิดความลังเลที่จะ
เลือกเข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืน แต่เลือกเข้าร่วม
โครงการคนละครึ่งมากกว่า (ตอนนี้มีผู้ลงทะเบียน
ขอรบัสิทธิโครงการคนละคร่ึงแล้ว 6.6 ล้านคน จากที่
เปิดรบัทัง้หมด 10 ล้านคน) เพราะได้รบัเงนิคนืกลบัมา
สูงสุดที่ 3,000 บาทเหมือนกัน แต่ใช้จ่ายสูงสุดเพียง
แค่ 6,000 บาทเท่านั้น และเป็นการใช้จ่ายในสินค้าที่
จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนัทีส่อดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจที่อ่อนแอ และผู้บริโภคยังต้องระมัดระวังใน

เรื่องของการใช้จ่ายอยู่

ขณะที่มีจ�านวนผู้เสียภาษีที่เหลืออีกเพียงประมาณ 
1 ล้านคนเศษเท่านั้น ที่ต้องเสียภาษีในอัตราตั้งแต่ 
15% ขึ้นไป หากสมมติให้คนกลุ่มนี้ใช้จ่ายเงินเต็มที่ที่ 
30,000 บาท เพือ่น�าไปหกัภาษ ีกจ็ะก่อให้เกดิเมด็เงนิ
ใช้จ่ายเพียง 30,000 กว่าล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น คง
ต้องลุ้นกันมากพอสมควรที่จะให้การใช้จ่ายภายใต้โค
รงการช้อปดีมีคืนเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐตั้งเป้าไว้
ถึง 1 แสนกว่าล้านบาท อย่างไรก็ตาม อย่างน้อยทั้ง 
3 มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ กช่็วยให้บรรยากาศการ
จบัจ่ายใช้สอยคกึคกัขึน้ในไตรมาส 4/2563 และส่งผล
บวกต่อ GDP เล็กน้อย จากปัจจุบันมองว่า GDP ปี 
2563 จะติดลบที่ระดับ 8% 

ส่วนในปี 2564 หลังมาตรการกระตุ้นการบริโภคสิ้น
สุดลงแล้ว มีความเป็นไปได้สูงว่าประชาชนอาจกลับ
มาระมัดระวังการใช้จ่ายภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้น
ตัวช้า หลังจากที่ได้มีการเร่งใช้จ่ายไปแล้วในช่วง
ก่อนหน้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากมาตรการข้างต้น 
ประกอบกบัตลาดแรงงานทีย่งัเปราะบางอยูม่าก โดย
ในไตรมาสที่ 2/2563 มีผู้ว่างงานชั่วคราว (ผู้มีงานท�า
แต่ไม่ได้ท�างาน) สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 
2 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 6% ของก�าลัง
แรงงานทั้งหมด อีกทั้งเรื่องของการเมืองที่ดูมีความ
ระอุมากขึ้น เป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่จะเข้ามาซ�้าเติม
เศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วได้  

กูรูทิสโก้ชี้ 3 มาตรการกระตุ้นใช้จ่าย หนุน GDP ได้เล็กน้อย 

จากปัจจุบันมอง GDP ปี63 จะติดลบ 8% 
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นางนันท์มนัส เป่ียมทพิยม์นสั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
กองทุนหุ้นต่างประเทศพร้อมกัน 2 กองทุน ในวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยกองทุน
เปิดไทยพาณิชย์หุ ้นญี่ปุ ่น (ชนิดจ่ายเงินปันผล) 
(SCBNK225D) ส�าหรับผลการด�าเนินงานระหว่างวัน
ที่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 ในอัตรา 0.3689 
บาทต่อหน่วย ซึง่ท่ีผ่านมาได้มกีารจ่ายปันผลระหว่าง
กาลเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563 ไปแล้วจ�านวน 0.1384 
บาทต่อหน่วย เหลือจ่ายงวดนี ้0.2305 บาทต่อหน่วย 
ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 12 รวมจ่ายปันผล 3.5787 บาทต่อ
หน่วย (นับจากจดัต้ังกองทนุเมือ่ 11 ต.ค. 2556) และ
กองทนุเปิดไทยพาณชิย์ หุน้ LOW VOLATILITY (ชนดิ
จ่ายเงนิปันผล) (SCBLEQ) ส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน
ระหว่างวนัที ่1 เม.ย. 2563 –  30 ก.ย. 2563 ในอตัรา 
0.2280 บาทต่อหน่วย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 8 รวมจ่าย
ปันผล 1.4841 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุน
เมื่อ 28 เม.ย. 2559) 

ทั้งนี้ กองทุน SCBNK225D จัดเป็นกองทุน 5 ดาว 
ประเภท Thailand Fund Japan Equity ของมอร์
นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) มีนโย
บายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nikkei 
225 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) เฉลี่ย
ในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารงานโดย Nomura 
Asset Management Co.,Ltd. จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และลงทุนใน
สกลุเงนิเยน (JPY) มนีโยบายเน้นลงทนุในตราสารทนุ
ทั้งหมดที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 และ
ตราสารทุนที่ก�าลังจะมาเป็นส่วนประกอบของดัชนี
นิคเคอิ 225 ในสัดส่วนการลงทุนเดียวกับจ�านวนหุ้น
ในดัชนีนิคเคอิ 225 (Nikkei 225 Index หรือ Nikkei 
Stock Average) มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลก
เปล่ียนไม่น้อยกว่าร้อยละ90 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่
ลงทุนในต่างประเทศ 

ส่วนกองทุน SCBLEQ มนีโยบายลงทุนในหน่วยลงทนุ
ของกองทนุ Low Volatility Equity Portfolio (กองทุน
หลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) บริหารโดย AllianceBernstein 
L.P โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจลงทุน
ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ท้ังนี้กองทุนหลักลงทุนในหุ้นทั่ว
โลกมีการบริหารจัดการเชิงรุก (Active) โดยการคัด
เลอืกหุน้ในพอร์ตทีม่คุีณภาพด ีมคีวามผนัผวนต�า่ 

ราคาน่าสนใจ สามารถลดความผันผวนในพอร์ตโดย
รวมได้ ปัจจุบนัมกีารกระจายการลงทุนในหุน้ 70 - 90 
ตัว กระจายการลงทุนไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม 
เช่น กลุ่มไอที การเงิน เฮลท์แคร์ และสินค้าฟุ่มเฟือย 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ญี่ปุ่น ฯลฯ

นางนันท์มนัส กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2563 ความ
ไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาด 
ท�าให้นักลงทุนเกิดความวิตกกังวลต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่หยุดชะงัก กระทบการฟื้นตัวของห่วงโซ่
อปุทาน โดยเฉพาะสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอุตสาหกรรม
ไฮเทค เช่น Semi-Conductor ซึ่งเป็นสินค้าส่งออก
ส�าคัญของญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวสัญชาติหลักที่เข้า
มาเท่ียวในญ่ีปุ่น รวมไปถึงการประกาศเลื่อนการจัด
แข่งขันโอลิมปิก 2563 ที่เป็นแรงผลักดันภาคการ
บริโภคหลัก แต่ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐโดย
นโยบายการคลังคิดเป็นมูลค่า 117 ล้านล้านเยน ซึ่ง
ถ้ารวมนโยบายภาครัฐทัง้หมดคดิเป็นร้อยละ 40 ของ
ตัวเลข GDP ญี่ปุ่นต่อปี นอกจากน้ีธนาคารกลาง
ญีปุ่น่ได้ออกมาตรการบรรเทาสภาพเศรษฐกจิโดยการ
เพิ่มเพดานการเข้าซ้ือตราสารการเงินระยะส้ัน และ
ตราสารหนีท้ีอ่อกโดยภาคธรุกจิเอกชนท่ี 30 ล้านล้าน
เยนต่อปีถึงเดือนมี.ค. 2564 รวมไปถึงยกเลิกเพดาน
การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่ 80 ล้านล้านเยนต่อป ี
และเข้าซื้อ ETFs และ JPREITs เพื่อสนับสนุนตลาด
อย่างต่อเนือ่ง ด้วยมาตรการสนบัสนนุจากทัง้ภาครฐั
และธนาคารกลาง ประกอบกบัตวัเลขผูต้ดิเชือ้ท่ีลดลง

อย่างมีนัยยะ ท�าให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นสามารถดันราคา
กลับมาใกล้เคียงจุดสูงสุดของปี 2563

ส�าหรับตลาดหุ ้นท่ัวโลก ถึงแม้ว่าจะเผชิญความ
ผันผวนจากปัจจัยต่างๆ จนส่งผลให้เศรษฐกิจโลก
หยุดชะงัก อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางได้ผนึกก�าลัง
กับรัฐบาลทั่วโลกเร่งออกนโยบายเพื่อต่อสู้กับวิกฤติ
ในครั้งนี้ผ่านมาตรการต่างๆ ท้ังนโนบายการเงินและ
การคลัง อาทิ การประกาศลดดอกเบี้ยฉุกเฉิน การ
เพิ่มปริมาณวงเงิน Quantitative Easing (QE) การ
ออกกลไกการปล่อยสินเชื่อพิเศษต่างๆ และเดินหน้า
นโยบายช่วยเหลอืเพือ่ชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกจิ
ให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ท�าให้นักลงทุนเริ่มคลาย
ความกังวล ประกอบกับตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มปรับตัว
ขึ้นภายหลังลงสู่จุดต�่าสุดของปีในช่วงปลายเดือน 
มี.ค. ส�าหรับในระยะถัดไป คาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกยัง
คงได้รับแรงหนนุจากภาวะอัตราดอกเบ้ียทีอ่ยูใ่นระดบั
ต�่า และปริมาณ QE ที่ออกมาในปริมาณมาก อย่างไร
ก็ดี นักลงทุนควรจับตาการเลือกตั้งในสหรัฐฯ ที่สร้าง
ความไม่แน่นอนเชิงนโยบาย

ผลการด�าเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยันผลการด�าเนินงานในอนาคต ผู ้ลงทุนควร
ท�าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า เง่ือนไขผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท�าการ ได้ที่ 
SCBAM Call Centerโทร.02-777-7777 กด 0 กด 
6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย

บลจ.ไทยพาณิชย์ โชว์ผลงานจ่ายปันผล
กองหุ้นญี่ปุ่น-หุ้นผันผวนต�่า 
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บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ�ากัด ชูกองทุน

เปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุน

นิติบุคคล (TCMF-I) กองทุนรวมตลาดเงินที่

มีผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนโดดเด่น

เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรม* ลงทุน

ในตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้คุณภาพ 

สภาพคล่องสูง ซื้อขายได้ทุกวันท�าการและได้

รบัเงินค่าขายคนืวนัท�าการถดัไป แนะน�าส�าหรบั

ลูกค้านิติบุคคลที่ต้องการจัดสรรเงินลงทุนใน

สินทรัพย์เสี่ยงต�่า

นางสาวรชัดา ตัง้หะรฐั กรรมการ
ผู้จดัการ สายพัฒนาธรุกจิ บรษัิท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่า บลจ. 

ยูโอบี เล็งเห็นโอกาสท่ามกลางสภาวะตลาด

ปัจจบุนัทีผ่นัผวน ทัง้จากปัจจัยสถานการณ์โค

วิดที่ยังมีอยู่ และภาวะอัตราดอกเบ้ียนโยบาย

ในประเทศที่อยู่ในระดับต�่า ที่อัตราร้อยละ 0.5 

และคาดว่าจะคงอยู่ในระดับปัจจุบันต่อเนื่องไป

ถึงปี 2564 การลงทุนในกองทุนตลาดเงินจึง

เป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจ ซึ่งเน้นการลงทุนใน

ตราสารหนีคุ้ณภาพทีม่รีะดบัความเสีย่งต�า่และ

มีสภาพคล่องของกองทุนสูง

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อ

ผู้ลงทุนนิติบุคคล (TCMF-I) เป็นกองทุนรวม

ตลาดเงินที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ

ที่มีความมั่นคง โดยแนะน�าส�าหรับนักลงทุน

นิติบุคคลสถาบัน เพื่อการจัดสรรพอร์ตการ

ลงทุนเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูง

กว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก ซึง่กองทนุ TCMF-I 

เป็นกองทุนที่มีผลการด�าเนินงานย้อนหลัง

ของกองทุนโดดเด่นเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่ม

อุตสาหกรรม ประเภทกลุ่ม Money Market 

General จัดกลุ ่มโดย Morningstar 

Thailand จากกลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบ 

active โดยมีการปรับพอร์ตการลงทุนตาม

สภาวะตลาด ประกอบกบัการคดิค่าธรรมเนยีม

ของกองทุนในอัตราที่ต�่า ท�าให้ผลการด�าเนิน

งานตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันและตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน อยู่ที่ 0.94% ต่อปี และ 1.33% ต่อปี 

ซึง่ให้ผลการด�าเนนิงานสงูกว่า เกณฑ์มาตรฐาน 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า 3 เดือน เฉลี่ย 3 

ธนาคารพาณิชย์ใหญ่ อยู่ที่ 0.40% ต่อปี และ 

0.82% ต่อปี ตามล�าดับ (ที่มา : Morningstar 

Thailand, 30 ก.ย. 2563)

นางสาวรัชดา กล่าวเสริมว่า การลงทุนใน

สภาวะปัจจบุนัท่ีตลาดยงัไม่มคีวามชดัเจน และ

มีความผันผวนจากปัจจัยการระบาดโควิด-19 

ที่ยังคงมีอยู่ อีกทั้งประเด็นการเลือกตั้งสหรัฐฯ 

ในต้นเดือน พ.ย. ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด

การลงทนุทัว่โลก กองทนุ TCMF-I จงึเป็นหนึง่

ทางเลือกที่น่าสนใจส�าหรับนักลงทุนนิติบุคคล

หรือกลุ่มสถาบัน เพื่อกระจายการลงทุนและ

สร้างความมั่นคงให้พอร์ตการลงทุน พร้อม

ค�านึงถึงการด�ารงสภาพคล่องที่เพียงพอ ซึ่ง

กลยุทธ์การลงทุนกองทุน TCMF-I จะเน้น

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพและ

มีความมั่นคง โดยกว่า 70% ของพอร์ตการ

ลงทุนน้ัน ลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐและเงิน

ฝาก (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2563) และลงทุนใน

ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อ

ถอืตัง้แต่ A- ขึน้ไป โดยกองทนุ TCMF-I เหมาะ

ส�าหรับนักลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องและ

แสวงหาการลงทุนทีม่โีอกาสรบัผลตอบแทนใน

ระยะสั้นที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อีกทั้ง

เงินลงทุนของนักลงทุนนิติบุคคลหรือสถาบัน

ยังมีโอกาสเติบโตในช่วงภาวะตลาดผันผวน

และอัตราดอกเบ้ียต�่าอีกด้วย ทั้งนี้นักลงทุน

สามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนของกอง

ทุนดงักล่าวได้ทุกวันท�าการ และจะได้รบัเงนิค่า

ขายคืนในวันท�าการถัดไป (T+1)” (โปรดศึกษา

รายละเอยีดเพิม่เตมิในโครงการจดัการกองทนุ)

บลจ.ยูโอบี แนะน�ากองทุนรวมตลาดเงินผลตอบแทนโดดเด่นอันดับหนึ่ง

ในกลุ่มอุตสาหกรรมแก่นักลงทุนนิติบุคคล
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อินไซด์ Business
เคทีซีเปิดบ้าน

ต้อนรับชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น

เอไอเอส ผนึก ปตท. เดินหน้า 5G 

สร้างนวัตกรรมรองรับเทคโนโลยี Unmanned 

ร่วมฟื้ นฟูภาคอุตสาหกรรมไทย

SCM จัดงาน "SCM Health Creator Camp"
แคมป์ส�าหรับนักสร้างสรรค์สุขภาพ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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