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นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) RATCH (บริษัทฯ) ขอ

รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าประมูลซื้อหุ้น

บริษัท บริการเชื้อเพลิง การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BAFS) จํานวน 98,983,125 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.53 ของหุ้นที่ออก และ

ชําระแล้วทั้งหมดของ BAFS) จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (การบินไทย) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว

ได้ในทนัท ีเนือ่งจากจะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างมนียัสาํคญัต่อการประมลูและ การกาํหนดราคาในการประมลูตามข้อกาํหนดและเงือ่นไขทัว่ไปเกีย่ว

กับการซื้อขายหุ้น โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประมูลและเป็นผู้ชนะการประมูลซื้อหุ้น ในราคาเสนอซื้อที่หุ้นละ 27.40 

บาท หรือคิดเป็น จํานวนเงินทั้งสิ้น 2,712,137,625 บาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับการบินไทย และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้รับโอนหุ้นจํานวนดัง

กล่าว พร้อมทั้งชําระค่าหุ้นให้กับการบินไทยครบถ้วนแล้ว

อนึง่ การเข้าลงทุนครัง้นี ้เป็นการลงทนุในสนิทรพัย์ทีค่าดว่ามศีกัยภาพในการเตบิโตสงูภายหลงัสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 คลี่คลาย เนื่องจาก BAFS ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการระบบจัดเก็บและ เติมน้ํามันอากาศยานในท่าอากาศยานต่าง ๆ ในประเทศไทย 

ซึ่งเป็นธุรกิจที่อ้างอิงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ของประเทศที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ปกติ โดยบริษัทฯ ได้ดําเนินการ

วิเคราะห์โครงการฯ ในทุกมิติ อย่างรอบคอบ รวมทั้ง การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม เป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ 

และ เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีในทกุภาคส่วน นอกจากนี ้ยงัเป็นการขยายการลงทนุสูธุ่รกจิใหม่ด้านการให้บรกิาร จดัเกบ็นํ้า

มันอากาศยานและธุรกิจขนส่งน้ํามันทางท่อเป็นครั้งแรก นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ รวมถึง จะสามารถบริหารจัดการพอร์ตการลงทุน

ของบริษัทฯ ด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ธุรกิจด้านนวัตกรรมดิจิทัล และ เทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือของ BAFS ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต

รายการดงักล่าว ไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขนาดของรายการได้มาซึง่สนิทรพัย์ในครัง้นีไ้ม่เข้าข่ายทีจ่ะต้อง เปิดเผยสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์

การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ของบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั ตลาดทนุ และประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

RATCH เผยรับโอนหุ้น BAFS 15.53% 

ราคาหุ้นละ 27.40บ. มูลค่ากว่า 2.71 พันลบ. 

จาก การบินไทย แล้ว
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นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
("COMAN" หรือ "บริษัทฯ") เปิดเผยว่า  ขอชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้น COMANผ่านระบบ

การซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จํานวนรวม 33,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 24.63 ของหุ้นที่จําหน่าย

ได้แล้วทัง้หมดของบรษิทัฯโดยรายการดงักล่าวเกดิจากการขายหุน้ของนาย สมบรูณ์ ศขุวีริยิะ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯตามรายละเอยีด

ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น    ก่อนทํารายการ           หลังทํารายการ

      จํานวนหุ้น     ร้อยละ         จํานวนหุ้น    ร้อยละ

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ     40,798,600     30.45         7,798,600    5.82

นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ    -       -          33,000,000  24.63

อย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวข้างต้น ณ ปัจจบุนัไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทั อาํนาจในการควบคมุ

บริษัท นโยบายการดําเนินธุรกิจการบริหารงาน หรือผู้บริหารของบริษัท และนายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ไม่เข้าเกณฑ์ในการทํา Tender Offer

COMAN เผย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ 

ขาย Big Lot 24.63% ให้ อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ 

ยันไม่กระทบโครงสร้างบริหารในปัจจุบัน 

-ไม่เข้าเกณฑ์ Tender Offer
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อาร์เอส กรุ๊ป ประกาศขยายธุรกิจ เข้าซื้อหุ ้น 

บรษิทั เชฎฐ์ เอเชยี จํากดั ซึง่ประกอบธรุกจิบรหิาร

สินทรัพย์-สินเช่ือรายย่อย ในสัดส่วน 35% ด้วย

มูลค่าการลงทุน 920 ล้านบาท โดยเข้าลงทุนผ่าน 

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

อาร์เอส กรุ๊ป (อาร์เอส ถือหุ้น 100%) สร้างการ

เติบโตแบบ New S-Curve ก่อให้เกดิการผนกึกาํลัง 

หรอื synergy ทีแ่ขง็แรงมากขึน้ ทัง้จากทรพัยากร

และจุดแข็งที่ อาร์เอส กรุ๊ป และ กลุ่มบริษัทเชฎฐ์ 

มี และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ มั่นใจสร้าง

ความแตกต่างและต่อยอดโมเดล Entertainmerce 

ของ อาร์เอส กรุป๊ ได้ในหลายมิติ และเป็นการขยาย

รายได้จากธุรกิจใหม่ๆ แบ่งปันทรัพยากรและจุด

แข็งจากธุรกิจบันเทิง สื่อ และพาณิชย์ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการลงทุนครั้งนี้ เป็นการ

ซื้อหุ้นเพิ่มทุนใหม่ทั้งจํานวน ทําให้เม็ดเงินที่ลงทุน

เข้าบรษิทัเชฎฐ์อย่างเตม็ที ่เพือ่ใช้ในการขยายธรุกจิ

ในอนาคตต่อไป

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส 
จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า "การก้าวสู่ New 

Era เพือ่สร้าง New S-Curve นัน้ การเข้าซือ้ลงทุน

ในกิจการ หรือ M&A เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่

สําคัญในการสร้าง Ecosystem ให้มีขนาดใหญ่ยิ่ง

ขึน้อย่างรวดเรว็ เป็นการสร้างมลูค่าทางธรุกจิ เพิม่

ศกัยภาพในการแข่งขนั และสร้างความยัง่ยืนมัน่คง

ในระยะยาว การเข้าลงทุนในครั้งนี้ อาร์เอส กรุ๊ป 

ทุม่งบลงทนุ 920 ล้านบาท โดยได้รบัการสนบัสนนุ

วงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ สถานะทางเงิน

ของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง มีสภาพคล่องในระดับสูง 

ยังสามารถรองรับการเติบโตและการขยายกิจการ

ของบริษัทฯ ได้ในระยะยาว"  

เหตุผลที่ RS เข้าซ้ือหุ้นกลุ่มบริษัท
เชฎฐ์

มองว่าภาวะแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจบุนั จํานวนหนี้

ด้อยคุณภาพมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน บริษัทจึงมองเห็น

โอกาสในการต่อยอดโมเดลธรุกจิ Entertainmerce 

โดยการเข้าซื้อหุ้น บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จํากัด ที่มี

บริษัทย่อย 3 บริษัท (ถือหุ้น 100%) ได้แก่ บริษัท 

รีโซลูชั่น เวย์ จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซี

เอฟ เอเชีย จํากัด และ บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ 

(ประเทศไทย) จํากัด หรือเรียกรวมว่า กลุ่มบริษัท

เชฎฐ์ ซึ่งประกอบธุรกิจหลัก ได้แก่

1) ธุรกิจบริหารหนี้ครบวงจร และที่ปรึกษาการ

บริหารจัดการหน้ี ดําเนินการโดย บริษัท เชฎฐ์ 

เอเชีย จํากัด มีพนักงาน Call center กว่า 400 คน 

และทีมตดิตามและบริหารหน้ีกว่า 100 คน สาํหรบั

รองรับการให้บริการ ซ่ึงปัจจุบันมีมูลค่าพอร์ตให้

บริการตดิตามหน้ีสินกว่า 45,000 ล้านบาท จาํนวน

บัญชีลูกหนี้กว่า 3 แสนราย ลูกค้าหลักได้แก่ กลุ่ม

สถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน

2) ธรุกจิบรหิารสนิทรพัย์ เข้าซือ้ รับโอนและบริหาร

หนี้ด้อยคุณภาพ NPL ทั้งจากกลุ่มสถาบันการเงิน

และที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทย่อยที่ทําธุรกิจ

น้ี ได้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย 

จํากัด ได้รับใบทะเบียนบริษัทบริหารสินทรัพย์จาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") และ บริษัท รี

โซลูชั่น เวย์ จํากัด ปัจจุบัน มีมูลค่าพอร์ตหนี้ภาย

ใต้การบริหารกว่า 27,000 ล้านบาท จํานวนบัญชี

ลูกหนี้กว่า 1 แสนบัญชี

3) ธรุกจิปล่อยสินเชือ่ส่วนบคุคล ภายใต้บริษทัย่อย 

ได้แก่ บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จํากัด ดําเนินธุรกิจภาย

ใต้การกํากับดูแลของ ธปท. และ บริษัท คอร์ทส์ 

เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจ

ให้สินเชือ่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

ปัจจบัุนมีมูลค่าสินเชือ่คงเหลอืประมาณ 300-400 

ล้านบาท รวมทั้งหมดกว่า 1,000 บัญชี

RS ร่วมทุนกลุ่มบริษัทเชฎฐ์ รุกธุรกิจใหม่ 

"บริหารสินทรัพย์-สินเชื่อรายย่อย"  

เล็งส่ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 ปี
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุน

กลุ่มบริษัทเชฎฐ์มีการประกอบธุรกิจที่ครบวงจร ตั้งแต่การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การติดตามทวงถามหนี้ บังคับคดีและการให้สินเชื่อรายย่อย และมี

เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ ยังมีทีมผู้บริหาร ทีมงาน และบุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การ

ดําเนินการธุรกิจนี้มาอย่างยาวนาน จึงเชื่อว่าจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้กับอาร์เอส โดยปีที่ผ่านมา คาดว่ากลุ่มบริษัทเชฎฐ์ มีประมาณการราย

ได้รวมราว 600-700 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิประมาณเกือบ 150-200 ล้านบาท ดังนั้น การที่ อาร์เอส กรุ๊ป เข้าถือหุ้นในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสําคัญในการรุก

ธุรกิจใหม่ เป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ เพราะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และยังมีแผนการเติบโตของพอร์ตบริหารหนี้และยอด

สินเชื่อรายย่อยอย่างต่อเนื่องในอนาคต

"นอกจากนี ้จากความร่วมมอืของทัง้สองกลุม่บริษัทในครัง้น้ี ม่ันใจว่าจะสามารถสร้าง synergy ท่ีแขง็แรงมากข้ึน จากการใช้ประโยชน์ร่วมกนัได้ทางทรพัยากร

และจุดแข็งของแต่ละบริษัทฯ ทั้งในด้านสื่อ ช่องทางการขาย ระบบการบริหารจัดการข้อมูล และ Ecosystem ของ อาร์เอส กรุ๊ป รวมถึงประสบการณ์ความ

ชํานาญในธุรกิจ และภาพลักษณ์ในอุตสาหกรรมของกลุ่มบริษัทเชฎฐ์ จะส่งผลให้เกิดประโยชน์เสริมให้กันและกันอย่างมาก อาทิ การขยายฐานลูกค้า ช่อง

ทางการขาย การใช้สื่อและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบโจทย์ ซึ่งเหล่านี้จะสร้างความแตกต่างและต่อยอดโมเดล Entertainmerce ได้อย่างแน่นอน และจะช่วย

เสริมให้กลุ่มบริษัทเชฎฐ์มีการเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้นในอนาคตจนเป็นผู้นําในอุตสาหกรรม และมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 ปี" นายสุร

ชัย กล่าวปิดท้าย

RS ร่วมทุนกลุ่มบริษัทเชฎฐ์ รุกธุรกิจใหม่ 

"บริหารสินทรัพย์-สินเชื่อรายย่อย"  

เล็งส่ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 ปี

14 www.HoonInside.com 20  JANUARY  2021



DEMCO แจกข่าวดี! คว้างานจัดหา-ติดตั้งอุปกรณ์ 115 เควี "ไทยจูรอง เอ็นจิเนียริ่ง" มูลค่า 120 ล้านบาท ดันงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) 

พุ่งแตะ 3,520 ล้านบาท ฟาก "พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์"แย้มแผนปี 64 ใส่เกียร์เดินหน้าประมูลงานรับเหมาภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง พร้อมบุกตลาด

ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคเอกชน หนุนผลงานเติบโตแข็งแกร่ง

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็มโก้ จํากัด (มหาชน) (DEMCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ

ได้เข้าเซ็นสัญญางานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ 115 เควี GIS Substation  รวมถึงงานทดสอบระบบดังกล่าว ในโครงการ BCC2 Combined Cycle 

Power Plant นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จากบริษัท ไทยจูรอง เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มูลค่างาน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 120 ล้านบาท 

ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 15 เดือน นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา

"ภายหลังการเข้ารับงานใหม่ในครั้งนี้จะทําให้งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มเป็น 3,520 ล้านบาท  โดยจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2564-

2565"

เขากล่าวต่อถึงแผนการดําเนินงานในปี 2564 บริษัทฯยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานภาครัฐและเอกชน ที่มีการเปิดให้ร่วมประมูลอย่างต่อเนื่อง  โดย

เฉพาะในส่วนของงานรับเหมาฯ ยังคงเน้นรับงานภาครัฐ ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งมีงานที่จะเปิดให้ประมูลอีก มูลค่ากว่า 1-2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับการวางระบบ

ไฟเบอร์ออฟติก และท่อก๊าซของบริษัทเอกชน ที่จะมีการลงทุนในปี 2564

ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังมองหาโอกาสในการติดต้ังโซลาร์รูฟท็อปให้กับภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อผลักดันรายได้และกําไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและ

มั่นคง โดยปัจจุบันติดตั้งไปแล้ว 3 แห่ง และคาดว่าในปี 2564 น่าจะมีโอกาสได้รับงานใหม่เข้ามา เนื่องจากช่วยประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้า ทําให้ผู้

ประกอบการเอกชนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปมากขึ้น

DEMCO คว้างานจัดหา-ติดต้ังอุปกรณ์ 

115 เควี "ไทยจูรอง เอ็นจิเนียร่ิง" มูลค่า 120 ลบ.

ดัน Backlog พุ่งแตะ 3,520 ลบ.
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บมจ. โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้พัฒนานวัตกรรม

และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ 

ภายใต้แบรนด์ Rojukiss, PhDerma, Best Korea, 

Wonder Herb และ Sis2Sis ประกาศความพร้อม

เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จาํนวนไม่เกนิ  152,641,540 

หุ้น ชูจุดแข็งการออกแบบ พัฒนา และนําเสนอ

นวัตกรรมสินค้าในกลุ่มความงามและสุขภาพที่

เข้าถึงผู ้บริโภคอย่างแท้จริง โดยทีมผู้บริหารที่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 

FMCG และ Beauty Care ในประเทศไทยและในระดับ

นานาชาติ ด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ความงามและ

สุขภาพที่เน้นตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมืองและเข้าถึง

ได้ง่าย ผ่านแบรนด์พอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งหลาก

หลาย พร้อมมีช่องทางการจัดจําหน่ายที่ครอบคลุม

แขง็แกร่งทัง้ในและต่างประเทศ ก้าวสูผู่น้าํนวตักรรม

ความงามและสุขภาพของเอเชีย ล่าสุด สํานักงาน 

ก.ล.ต. ได้นับ 1 ไฟลิ่งแล้ว  

นางวรวรรณ ไชยกําเนิด ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท โรจูคิส อินเตอร์
เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ KISS 

เปิดเผยว่า บรษิทัฯ เป็นผูอ้อกแบบ พฒันานวตักรรม

และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ 

โดยมวีสัิยทัศน์ 'ก้าวสู่การเป็นผูนํ้าด้านความงามและ

สุขภาพของเอเชีย' หรือ True Health and Beauty 

Company ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้

ง่าย ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนเมือง ทั้งด้านราคา ขนาด 

และบรรจภุณัฑ์ทีส่ะดวกคุม้ค่า ภายใต้ 5 แบรนด์สนิค้า 

ได้แก่ Rojukiss (โรจคูสิ), PhDerma (พเีอชเดอร์มา), 

Best Korea (เบสท์ โคเรีย) Wonder Herb (วันเด

อร์ เฮิร์บ) และ Sis2Sis (ซิสทูซิส) โดยจําหน่ายผ่าน

ช่องทางการจัดจาํหน่ายทีห่ลากหลายและครอบคลมุ  

ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าเพื่อสุขภาพและความ

งาม ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ร้านค้าทั่วไป และช่อง

ทาง Direct-to-Consumer (D2C) ผ่านแพลทฟอร์ม 

Marketplace และ E-Commerce ได้แก่ www.

rojukissth.com และ Line@Rojukiss ตลอดจนวาง

จําหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

ลาว กัมพูชา  และเตรียมขยายสู่ตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติม 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีจุดแข็งด้านกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อันเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่น แตกต่าง และ

ระบบบริหารจัดการเทียบเท่าบริษัทชั้นนําระดับโลก 

แต่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคคนไทยและใน ASEAN 

ภายใต้ทีมผูบ้รหิารคนไทยทีม่ปีระสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในกลุ่มผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ

มาอย่างยาวนานในระดับนานาชาติ รวมถึงการเป็น

บริษัท Asset Light จึงมีความยืดหยุ่นในการปรับ

เปลี่ยนกลยุทธ์ อย่างในช่วงสถานการณ์โควิดที่ ผ่าน

มา ทําให้เอื้อต่อการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่

แตกต่างอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของ

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ

ความต้องการใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า รวมถึงการบริหาร

จดัการทีส่ร้างความได้เปรียบในเชงิประสิทธภิาพของ

นวัตกรรมและต้นทุนจากการมีเครือข่ายพันธมิตรผู้

ผลิตสินค้าชั้นนําระดับโลก 

ตัง้แต่ปี 2560 – ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนา

สินค้าใหม่กว่า 97 ผลิตภัณฑ์ ที่ต่างได้รับการตอบรับ

เป็นอย่างดจีากผู้บริโภคและสร้างการเตบิโตให้แบรนด์

สินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

รวมทั้งสร้างการเติบโตให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดย

มี Rojukiss เป็นแบรนด์เซรั่มบํารุงผิวหน้าที่เป็นที่

นิยมในตลาดมากว่า 13 ปี และมียอดขายเป็นอันดับ 

1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรั่มบํารุงผิวหน้าสําหรับผู้หญิง

ในปี 2562 โดยที่ผ่านมา Rojukiss ออกผลิตภัณฑ์

อันเป็นนวัตกรรมใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า

อย่างต่อเนื่อง ทําให้แบรนด์ Rojukiss มีการเติบโต

อย่างรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 92 ในระหว่างปี 2560-

2562 และในช่วง 9 เดอืนแรกปี 2563 เตบิโตจากงวด

เดยีวกนัของปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 25  และในปี 2563 

นี ้Rojukiss ออกผลติภณัฑ์ใหม่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เสรมิ

อาหาร (Dietary Supplement) เป็นครั้งแรก โดย

บรษิทัฯ พร้อมต่อยอดขยายไลน์ผลติภัณฑ์อย่างครบ

วงจร (Multi-category Brand) เพื่อก้าวสู่แบรนด์

ที่มียอดขายมูลค่าพันล้านบาทในอนาคต นอกจาก

นี้ แบรนด์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง Sis2Sis ที่

มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เครื่องสําอางแบบซองพร้อมก้านแปรงในตัว มียอด

ขายผลิตภัณฑ์ลิปสติกอันดับ 1 (ในเชิงปริมาณ) และ

ที่ปัดขนตา (Mascara) มียอดขายเป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศไทย (ทัง้ในเชิงมลูค่าและปรมิาณ) ในปี 2562 

ตามข้อมูลของ The Nielsen Company 

"โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล" 

เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 152,641,540 หุ้น    

หลัง ก.ล.ต. นับ 1 ไฟล่ิงแล้ว 
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ส่วนผลการดําเนินงานในปี 2560 – 2562 บริษัทฯ มี
อตัราเตบิโตของยอดขายเฉล่ียร้อยละ 37.9 ต่อปี และ
กาํไรสทุธิขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 81.8 ต่อปี โดยปี 2562 
มยีอดขายรวม 1,140.6 ล้านบาท และกําไรสทุธ ิ190.1 
ล้านบาท โดย 9 เดือนแรกของปี 2563 (มกราคม-
กันยายน) ทํายอดขายได้ 730.6 ล้านบาท จากการ
ขยายพอร์ตสินค้าเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อความงามและการนําเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ รวม 17 รายการ ขณะที่กําไรสุทธิ 139.8 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยในช่วงทีเ่กดิการ
แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19  แบรนด์ Rojukiss  มีส่วน
แบ่งการตลาดในไตรมาส 3/2563 เพิ่มขึ้นจาก 8.8% 
เป็น 12.5%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ในช่องทางร้านสะดวกซื้อ ตามข้อมูลของ The 
Nielsen Company 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ. โรจูคิส อินเตอร์
เนชัน่แนล กล่าวว่า บรษัิทฯ มเีป้าหมายเป็นผูนํ้าด้าน
ความงามและสขุภาพของเอเชยี โดยมเีป้าหมายท่ีราย
ได้ประมาณ 3,000 ล้านบาทภายในปี 2567 หรือคิด
เป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณร้อยละ 20 ต่อปี
นับจากปี 2562 เปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ
รายได้ของบริษัทฯ ที่ร้อยละ 39 ต่อปีในระหว่างปี 
2560 – 2562 ผ่านกลยุทธ์การขับเคลื่อนการคิดค้น
นวตักรรมผลิตภัณฑ์ทีม่คุีณภาพ ความเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคในประเทศไทยและในภูมิภาค 
ASEAN โดยมีแผนต่อยอดจากความแข็งแกร่งของ
แบรนด์สินค้า 5 แบรนด์ในพอร์ตโฟลิโอ ท่ีจะเพ่ิม
ความหลากหลายใน ผลติภณัฑ์ความงามและสขุภาพ 

(Multi-category Brand Portfolio) อย่างครบวงจร 
รวมถึงออกแบรนด์สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดย
ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อตอบ
โจทย์วิถีชีวิตคนเมืองที่ต้องการความสะดวกและคุ้ม
ค่า (Health & Beauty Convenience) ภายใต้บรรจุ
ภัณฑ์หลายรูปแบบ (Multi-format packaging) 
ขณะเดียวกันจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่อง
ทางขายท้ังหน้าร้าน (Offline) ออนไลน์ (Online) 
และ Direct-to-Consumer (D2C) เพื่อเข้าถึงผู้
บริโภคโดยตรง ช่วยผลักดันให้บริษัทฯ เป็นผู้นําใน
ประเทศไทย และช่วยขยายธรุกจิในต่างประเทศ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา  

ล่าสุดบริษัทฯ ร่วมมือกับบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
จํากัด (มหาชน) ผู้ดําเนินธุรกิจบันเทิงครบวงจรชั้น
นํา รุกช่องทาง Media Commerce เพื่อร่วมมือกัน
พัฒนาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงพัฒนาช่อง
ทางจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านทางแพลทฟอร์มสื่อ
ต่างๆ ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยมีการลงนามใน
ข้อตกลงกับบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เป็นที่
เรียบร้อย คาดว่าจะเริ่มการจัดจําหน่ายภายในต้นปี 
2564  เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ และ
ภายในไตรมาส 3/2564 คาดว่าจะจดัต้ังกจิการร่วมทนุ 
(Joint Venture) ร่วมกบับรษิทัย่อยของจเีอ็มเอม็ แก
รมมี ่นอกจากนี ้เพือ่เสริมสร้างพนัธมติรทางกลยุทธ์ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเข้าซื้อ
หุน้ของบรษิทัฯ แก่จเีอม็เอม็ แกรมมี ่ทีส่ดัส่วนไม่เกนิ
ร้อยละ 9.9 ท่ีราคา IPO  ในภายหลงัการจดัตัง้ Joint 
Venture และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและ
ผู้ถือหุ้นของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่  

นางสาววณีา เลศินมิติร ผู้ชว่ยผู้จดัการ
ใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment 
Banking ธนาคารไทยพาณชิย ์จํากดั 
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า 
หลังจาก บมจ.โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ยื่นแบบ
คําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) 
ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญแก่
ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด ก.ล.ต. ได้
นับ 1 ไฟลิ่งแล้ว 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 309 ล้าน
บาท แบ่งเป็น 618 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์) หุน้
ละ 0.50 บาท มีทุนที่ออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 
270 ล้านบาท โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จาํนวนไม่เกิน 
152,641,540 หุ้น หรือ คิดเป็นไม่เกิน 25.4% ของ
จาํนวนหุ้นสามญัทีอ่อกและเรยีกชําระแล้วทัง้หมดขอ
งบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (ก่อนใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
ผู้บริหารและพนักงาน ตาม KISS ESOP) แบ่งเป็น 
(1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวนไม่เกิน 60,000,000 
หุ้น (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่มผู้ถือหุ้น
เดิม จํานวนไม่เกิน 92,641,540 หุ้น เพื่อนําเงินที่ได้
จากการระดมทนุไปพฒันาและนําเสนอผลิตภณัฑ์และ
แบรนด์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขยายฐาน
ลกูค้า และช่องทางการขายตรงแก่ผูบ้รโิภค (Direct-
to-Consumer) ขยายธรุกจิในต่างประเทศ ลงทนุและ
พฒันาด้านเทคโนโลยีและดจิทิลั และเพือ่ชําระเงนิคนื
เงินกู้ยืมระยะสั้น  

"โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นแนล" 

เตรียมเสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 152,641,540 หุ้น    

หลัง ก.ล.ต. นับ 1 ไฟล่ิงแล้ว 
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ในช่วงที่ผ่านมา ปรากฏข้อมูลต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ว่าเกิดกรณีปัญหากับระบบงานของ Bitkub โดยพบว่า มีกรณีที่ไม่สามารถให้บริการ
ลูกค้าได้ตามปกติ

และมีการหยุดชะงักของระบบงานสําคัญ ได้แก่ ระบบซื้อขายวันที่ 2 วันที่ 3 และวันที่ 16 มกราคม 2564 รวมทั้งมีเรื่องร้องเรียนจํานวน

มาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 อาศัยอํานาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราช

กําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีมติให้บริษัทส่งแผนการแก้ไขให้ ก.ล.ต. และดําเนินการแก้ไขระบบงานที่เป็น

ประเด็นปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน ได้แก่  

แก้ไขการดําเนินการตามระบบงานต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการซื้อขาย ระบบการฝากถอนเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการแสดงข้อมูล

ทรัพย์สินลูกค้า ระบบการให้บริการติดต่อลูกค้า ระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (KYC) และการเปิดบัญชี ระบบ

การจัดการเรื่องร้องเรียน และการจัดการบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรม

แก้ไขนโยบายการรบัลกูค้าให้เหมาะสมกบัระบบงานทีพ่ร้อมให้บรกิารตามข้อตกลงระดบัการให้บรกิารทีต่กลงไว้กบัลกูค้า (Service Level 

Agreement) แก้ไขระบบงานที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan) ให้ครอบคลุมถึงกรณี

ที่ระบบซื้อขายขัดข้อง สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ ปริมาณลูกค้า และธุรกรรมในปัจจุบัน

แก้ไขการดําเนินการตามระบบงานที่ช่วยเสริมสร้างและรักษากลไกการทํางาน ของระบบซื้อขายให้มีความเรียบร้อย (Market 

Surveillance)

ก.ล.ต. ให้ Bitkub แก้ไขระบบงาน 

เพ่ือคุ้มครองผู้ลงทุน
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นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด เปิดเผยว่า 
บรษิทัฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณชิย์ Active 
Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCB Active Allocation 
(Accumulation) : SCBAAA) มูลค่าโครงการ 5,000 
ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 - 25 
มกราคม 2564 นี ้ด้วยเงนิลงทนุข้ันต่ําเพยีง 1,000 บาท 
กองทุนนี้เหมาะสําหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปาน
กลาง และต้องการพอร์ตการลงทุนที่สามารถควบคุม
ความผันผวนให้อยูใ่นระยะทีกํ่าหนดได้ในทกุสภาวะตลาด
แม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยกระจายลงทุนในหลาก
หลายสนิทรพัย์ท้ังประเทศพฒันาแล้วและตลาดเกดิใหม่ 
ด้วยการจัดสรรสินทรัพย์เชิงรุกเหมาะที่ยืดหยุ่นสูง

กองทุน SCBAAA เป็นกองทุนบริหารเชิงรุก ลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว ได้แก่ PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund I 
Class USD Hedged (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของมูลค่าทรพัย์สนิสทุธขิองกองทนุ บรหิารโดย PIMCO 
Global Advisors (Ireland) Limited มีวัตถุประสงค์
ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว เน้น
บริหารความเสี่ยงขาลง (downside risk) ผ่านการ
ลงทุนแบบจัดสรรสินทรัพย์ที่ยืดหยุ่นในตราสารทุนโลก 
ตราสารหนี้โลก และสินทรัพย์ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง 
โดยพิจารณาประเภทสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกผ่าน
เคร่ืองมือการลงทุนท่ีเหมาะสม ท้ังยังจัดสัดส่วนตาม
ระดับความเสี่ยงของสภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยเน้น
การวิเคราะห์ระดับมหภาคเพื่อการจัดสรรสินทรัพย์ให้
เหมาะกับสภาวะตลาดในช่วงนัน้ ๆ  ประกอบกบัม ีtrack-
record ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ชัดเจนของทีม
บริหารกองทุนและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสินทรัพย์
ที่มีประสบการณ์ยาวนานจาก PIMCO

ในส่วนของตราสารทุน ทีมบริหารกองทุนจะค้นหาธีม
การลงทนุทีเ่หมาะกับทกุสภาวะตลาด และคดัเลอืกเฉพาะ
หุ้นคุณภาพผ่านการลงทุนโดยตรงใน Equity Basket ที่
ได้คัดสรรผ่านกลยุทธ์ bottom-up มาแล้ว ในส่วนของ
ตราสารหนี้จะมีการบริหารผ่านกลยุทธ์ด้าน duration 
และ spread รวมถงึมกีารผสมผสานสนิทรพัย์ทางเลอืก 
เช่น ทองคํา หรือการบริหารสกุลเงินซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ประเภทสนิทรพัย์ เพือ่ช่วยในการบรหิารความเสีย่งและ
เพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอีกด้วย โดยกองทุน
อาจลงทนุในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่
ป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น (Hedging) ตาม
ความเหมาะสมสําหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

สําหรับกองทุนหลัก มีนโยบายการลงทุนโดยการ
รวบรวมความเชีย่วชาญแต่ละด้านของ PIMCO ทัง้หมด
ในกลยทุธ์การลงทุนเดยีวจากมมุมองเศรษฐกจิทีเ่ป็นววิ
เดียว (One House One View) ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูล
และงานวิจัย โดยวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
รวบรวม insight และไอเดีย bottom-up จากผูเ้ชีย่วชาญ 
2) ผสมผสานกลยุทธ์ Top-Down และ Bottom-Up ใน
โครงสร้างของพอร์ต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตลาดโลก 
เพ่ือจัดกลุม่สนิทรัพย์ตามระดับความผนัผวน และสภาพ
คล่องสําหรับกลยุทธ์ Top-down พร้อมท้ังวางแผน
กลยุทธ์แบบ Tactical และ Opportunistic, การคดัเลอืก
หลกัทรพัย์และจดัพอร์ตจากการประเมินเชงิเปรียบเทียบ 
(relative value) สําหรับกลยุทธ์ Bottom-up 3) สร้าง
พอร์ตการลงทุนในหลากหลายธีมการลงทุนที่เหมาะ
สมตามแต่ละสภาวะตลาด พร้อมรับมือกับความเสี่ยง
ขาลงอย่างเหมาะสม และ 4) วิเคราะห์และบริหารความ
เสี่ยงจากสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปรับพอร์ตและบริหาร
สภาพคล่อง

นอกจากนี้ กองทุนหลักได้กําหนดกลยุทธ์ป้องกันความ
เสี่ยงในช่วงตลาดขาลง โดยการปรับสัดส่วนการลงทุน
ตามสภาวะตลาดผ่านการวเิคราะห์ Stressed VaR (การ
ทํา stress-test รายวันด้วยตัวเลขตัวเลข 5-day VaR 
โดยวางข้อกําหนดว่าตลาดมีความผันผวนสูง) เพ่ือ
กําหนดสภาพแวดล้อมและคาดการณ์ความผันผวน
ของของตลาด โดยมีความยืดหยุ่นเป็นตัวแปรสําคัญใน
การกาํหนดและบรหิารความเสีย่งขาลงให้อยูใ่นระดบัที่
จํากัด ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมา ผลตอบแทนหลัก ๆ  
ของกองทนุหลกัมาจากการลงทนุใน Basket 
หุ้น Thematic, อตัราดอกเบีย้, กลยทุธ์ 
Spread (Long – Short) และค่า
เงิน

นายณรงค์ศักดิ์
กล่าวว่า "จาก
ภาพ

รวมเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว มีหลายปัจจัยที่ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ฟื้นตัวต่อเน่ือง เช่น ข่าวดีจากการพัฒนา
วัคซนีต้านไวรัส COVID-19 รวมถึงผลการเลือกต้ังสหรฐัฯ 
ที่ออกมาอยู่ในรูปแบบ Blue Sweep โดยล่าสุดว่าที่
ประธานาธบิด ีโจ ไบเดน ได้เปิดเผยแผนกระตุน้เศรษฐกจิ
รอบใหม่ วงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น
มูลค่าสูงถึง 8.9% ของ GDP ใกล้เคียงกับตลาดคาด
การณ์ท่ีประมาณ 1.5 - 2.0 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ นบั
ว่าเป็นปัจจยัหนนุตลาดหุน้ในการฟ้ืนตวั ถงึแม้ว่า ความ
กังวลเร่ืองสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ กับจีนยัง
คงมีอยู่ อาจเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจีนในระยะสั้น ซึ่ง
ยังคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
หลังจาก โจ ไบเดน เข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ 
อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักกองทุน SCBAAA มีกลยุทธ์
การลงทนุผสมผสานหลากหลายสนิทรพัย์แบบยืดหยุ่น 
ที่ให้ความสําคัญกับ Drawdown Management เชิง
รุก ประกอบการทํา Stress-test ทุกวัน ทําให้พอร์ตมี
ทิศทางและโอกาสการลงทุนชัดเจนขึ้น ส่งผลให้กองทุน
สามารถบริหารความเสีย่งทัง้ขาขึน้และขาลง พร้อมปรบั
พอร์ตได้อย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีถงึแม้ว่าจะอยูใ่นสภาวะ
การณ์ที่ผันผวนก็ตาม"

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่ง
ยนืยันผลการดําเนนิงานในอนาคต ผูล้งทนุควรทําความ
เข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความ
เสี่ยง และควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจ
ก่อนทําการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทําการ ได้ที่ 
SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรอื
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.
link/snz สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน 
SCBAM Fund Click ได้ที ่https://scbam.
link/scbam_fund_click

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกองทุน "SCBAAA" IPO 19 - 25 ม.ค.น้ี  

สร้างโอกาสท�าก�าไรทุกสภาวะในสินทรัพย์ทุกประเภท พร้อมปรับสินทรัพย์ฉับไวตามกระแส
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สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณิชย์พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ ตาม

แนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ของ ธปท. ล่าสุด

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 

ระลอกใหม่ในประเทศไทย สมาคมธนาคารไทยและธนาคารพาณชิย์ตระหนักถงึผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ลูกค้า และประชาชนทัง้ทางตรงและทาง

อ้อม จงึพร้อมออกมาตรการช่วยเหลอืลูกค้ารายย่อย เพือ่บรรเทาผลกระทบท่ีเกดิข้ึนตามแนวทางการช่วยเหลอืลูกหนีข้องธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) 

ทั้งนี้ ธปท. ได้ออกแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ดังนี้

1.ขยายเวลาให้ลูกหนี้รายย่อยสมัครรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่ครบกําหนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

2.เปิดให้นายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัครขอรับความช่วยเหลือแทนลูกจ้างหรือพนักงานที่เป็นลูกหนี้ธนาคารได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจาก

ลูกหนี้ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง

สําหรับลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เช่นลูกค้า SMEs และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารพาณิชย์พร้อมให้ความช่วยเหลือและผ่อนปรนเงื่อนไขตามความเหมาะ

สม โดยลูกค้าสามารถติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ที่ใช้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสาขา เว็บไซต์ หรือ ติดต่อผ่าน call center ของแต่ละธนาคาร 

เพื่อหารือในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือได้

"ธนาคารพาณชิย์พร้อมให้ความช่วยเหลอืลกูค้าทกุกลุม่อย่างต่อเนือ่ง โดยนบัตัง้แต่เกดิการระบาดของ COVID-19 ธนาคารพาณชิย์ได้ออกมาตรการ

ช่วยเหลือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และปรับมาตรการช่วยเหลือเป็นระยะ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์  ทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าโดยทั่วไป 

มาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม และมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งแต่ละธนาคารมีท้ังมาตรการที่เหมือนกันและแตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสม

กับลูกค้าของแต่ละธนาคารที่ไม่เหมือนกัน ทําให้สามารถความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ดังน้ันภายใต้การกลับ

มาระบาดระลอกใหม่ มั่นใจได้ว่าธนาคารพาณิชย์ยังคงเดินหน้าช่วยหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าและเศรษฐกิจของประเทศ

สามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้"

สมาคมธนาคารไทย ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า

รับมือ COVID-19 ระลอกใหม่ 
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อินไซด์ Business
RML ร่วมกับ มูลนิธิเพ่ือชีวิตที่ดีขึ้น 
มอบอุปกรณ์การเรียน แก่โรงเรียน

วัดเศวตศิลาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

บล.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลนักวิเคราะห์

การลงทุนยอดเยี่ยม ประจําปี 2563 จากเวที 

IAA Best Analysts Awards 2020

TITLE ส่งต่อความสุข 
บริจาคของขวัญในวันเด็ก

บีโอไอเยี่ยมชมกิจการ
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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