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นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น�้ามันและ
การค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) OR เปิด

เผยว่าสาํหรับ กาํไรสุทธิในปี 2563 มจีาํนวน 8,791 

ล้านบาท ลดลง 2,105 ล้านบาท (-19.3%) จากค่า

เสือ่มราคาและค่าตดัจาํหน่ายทีส่งูขึน้จากการขยาย

สถานบีริการและร้านคาเฟ่ อเมซอน รวมถงึการจดั

ประเภทค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานบญัชใีหม่ นอกจาก

นี ้มีผลขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ทางการเงนิเพิม่

ขึ้น จากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน ตั้งแต่เดือน

มกราคม ปี2563โดยรวมแล้วส่งผลให้ กําไรสทุธต่ิอ

หุ้น อยู่ที่ 0.98 บาท ปรับลดลง (-19 %)

ด้านรายได้ขายและบรกิารอยูท่ี ่428,804 ล้านบาท 

ลดลง 148,330 ล้านบาท (-25.7%) จากปีก่อน โดย

หลักจากรายได้กลุม่ธุรกิจนํา้มนั โดย (1) ราคาขาย

เฉลีย่ผลิตภณัฑ์น้ํามนัปรบัตัวลดลงตามราคาน้ํามนั

ในตลาดโลก ซึ่งเป็นผลจากสงครามราคาระหว่าง

กลุม่ประเทศผูส่้งน้ํามนัเป็นสินค้าออก (OPEC) และ

ประเทศรัสเซีย ส่งผลต่อการเพ่ิมข้ึนของอุปทาน

นํ้ามันทั่วโลกรวมทั้งอุปสงค์ของนํ้ามันทั่วโลกก็

ลดลงจากการระบาดของโรค COVID-19 และ (2) 

ปริมาณขายในกลุม่ผลติภณัฑ์หลักปรับลดลง ได้แก่ 

กลุม่ผลติภณัฑ์นํา้มนัอากาศยาน ดเีซล และเบนซนิ 

จากผลกระทบของการระบาดของโรค COVID-19 

สาํหรบัในประเทศไทยเพือ่ระงบัและป้องกันการแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 รัฐบาลไทยจึงได้ออก

มาตรการจํากัดการเดินทางและเวลาในการเปิด-

ปิด ร้านค้า ส่งผลกระทบต่อปริมาณการขาย ใน

ช่วงเดอืนเมษายน 2563 อย่างไรก็ตามปรมิาณการ

ขายก็เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลําดับเมื่อรัฐบาลไทย

เริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในเดือนพฤษภาคม 

2563 โดย 4Q/2563ปรมิาณการขายปรบัตวัเพิม่เกื

อบเทยีบเท่าสถานการณ์ปกตก่ิอนภาวะ COVID-19 

ยกเว้นผลิตภัณฑ์นํ้ามันอากาศยาน ที่ยังได้รับผลก

ระทบจากข้อจาํกดัการเดนิทางระหว่างประเทศ และ

ปริมาณเทีย่วบนิท่ัวโลกท่ีลดลง และ LPG ภาคครวั

เรอืนจากสภาพเศรษฐกจิไทยทีย่งัชะลอตวั สาํหรบั

รายได้กลุม่ธรุกจิ Non-Oil ลดลง โดยหลกัจากราย

ได้ของร้านค้าสะดวกซ้ือ สําหรับรายได้กลุ่มธุรกิจ

ต่างประเทศลดลงเช่นกัน สาเหตุจากผลกระทบ

ของการระบาดของโรค COVID-19 ทีส่่งผลต่อราคา

ขายผลิตภัณฑ์และปริมาณขายที่ลดลง โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์นํ้ามันอากาศยาน

ขณะที ่ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ  มีมติอนุมัติ

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น   

ขึน้เครือ่งหมาย XD 16 ม.ีค. 2564 และกาํหนดจ่าย

วันที่ 28 เม.ย. 2564 

OR แจงปี 63 ก�ำไรวูบ 19.3% 

เหตุมีค่าเส่ือมสูงข้ึนจากขยายสถานีบริการ

และร้านคาเฟ่ อเมซอน -TFRS 9 กระทบ
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บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน) BCPG และบริษัทย่อย 
ประกาศผลการดําเนินงานประจําปี 2563 EBITDA ทํา
สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 3,849 ล้านบาท 
เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 30.2 ผลจากการลงทุนโครง
การใหม่ๆ และการเติบโตของโครงการลงทุนที่มีอยู่เดิม
ซึ่งบริษัทฯ ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่
ผ่านมา

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่าภาพรวมผลการดําเนินงานใน
งวดปี 2563 EBITDA โตขึ้นร้อยละ 30.2 จากปี 2562 
อยูท่ี ่3,849 ล้านบาท ซึง่ทาํสถติสิงูสดุเป็นประวตักิารณ์ 
ขณะทีร่ายได้รวมทัง้ปีอยู่ที ่4,231 ล้านบาท เพิม่ขึน้ ร้อย
ละ 23.5 มกีาํไรสทุธจิากการดาํเนนิงานปกติอยูท่ี ่1,959 
ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5

ขณะทีง่วดไตรมาส 4/2563 มรีายได้รวมอยูท่ี ่1,137 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 
และมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติอยู่ที่ 536 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ทัง้นี ้ปัจจัยท่ีสนบัสนนุให้ผลการดาํเนนิงานในปี 2563 มี
ทศิทางทีด่ขีึน้ เนือ่งจาก บรษิทัฯ รับรู้ผลการดําเนินงาน
เตม็ปีของ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน้ําใน สปป.ลาว “Nam 
San 3A” ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าซื้อตั้งแต่เดือน กันยายน 
2562 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” 
ที่เริ่มเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือน เมษายน 
2562

นอกจากนี้ ยังทยอยรับรู้รายได้จาก 2 โครงการใหม่ 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าแห่งที่ 2 “Nam San 3B” ใน 

สปป. ลาว ขนาดกําลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ ซึ่งได้
เข้าซื้อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการในประเทศไทย 
ขนาดกําลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ที่ได้เข้าซื้อเมื่อเดือน
สิงหาคมปีเดียวกัน

ขณะเดียวกันยังได้รับส่วนแบ่งกําไรจากโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเพิ่มขึ้น เนื่องจากการ
หยุดซ่อมบํารุงตามแผนลดลง และส่วนแบ่งกําไรจาก
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ ที่
ได้รับการปรับข้ึนค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเพิ่มข้ึน ประกอบ
กับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างมีนัย
สําคัญเนื่องจากการเดินทางติดต่อธุรกิจลดลง ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า
สายพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) พร้อมทัง้ค่าใช้จ่ายด้าน
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการได้ลดลง

ณ สิ้นปี 2563 สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 51,220 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 37.9 ส่วนหนี้สินรวมอยู่
ที่ 28,671 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.8 โดยการเพิ่ม
ขึน้ของสนิทรพัย์ และหนีสิ้นดงักล่าว มสีาเหตุหลกัจาก
การเข้าซือ้โครงการโรงไฟฟ้าพลงันํา้ “Nam San 3B” ที่ 
สปป.ลาว และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 4 
โครงการในประเทศไทย

“ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทฯ มี EBITDA ทําสถิติสูงสุดเป็น
ประวตักิารณ์ ซึง่เป็นผลจากการลงทนุในโครงการใหม่ๆ 
และการเติบโตของโครงการลงทุนที่มีอยู่เดิมซึ่งบริษัทฯ 
ได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา และ
จากความสําเร็จในการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในไตรมาส
ที่ 4 ที่ผ่านมานี้ ทําให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงิน
ทีเ่ข้มแขง็มากยิง่ข้ึน โดยส่วนของผูถื้อหุน้เติบโตข้ึนเป็น

ระดับ 22,480 ล้านบาท เติบโต 45% โดยมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) อยู่ใน 1.27 เท่า 
พร้อมรองรับแผนการลงทนุในระยะ 5 ปี วงเงินประมาณ 
40,000 ล้านบาท ทีส่ามารถทําให้บรษิทัฯ มคีวามเตบิโต
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า adder ของโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์จะทยอยหมดลงไปก็ตาม เป้า
หมาย EBITDA ของบรษิทัฯจะยงัคงเตบิโตโดยเฉลีย่ร้อย
ละ15% ต่อปี ใน 5 ปีข้างหน้า” นายบัณฑิตกล่าว

ทั้งนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิ สําหรับผลการ
ดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 
หรือครึ่งปีหลัง ของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้น
ละ 0.17 บาท และเมือ่รวมกบัเงนิปันผลระหว่างกาลงวด
วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ที่ได้จ่ายไปแล้ว 
ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท จะรวมเป็นเงนิปันผลท่ีจ่ายใน
ปี 2563 รวมอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
768.82 ล้านบาท

กาํหนดรายชือ่ผู้ถือหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบัเงินปันผล (Record 
Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2564 และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) 
ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผล
เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํา
ปี 2564 แล้ว

กําหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวันที่ 7 
เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเอ็มทาวเวอร์ 
ถนนสุขุมวิท

BCPG ชี้ปี63 EBITDA ท่ี 3.84 พันลบ. 

ท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นผลจากการ

ลงทุนในโครงการใหม่ๆ และการเติบโต

ของโครงการลงทุนท่ีมีอยู่เดิม
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NER เผยผลประกอบการปี 2563 กวาดรายได้จากการ
ขายรวม 16,349.78 ล้านบาท เติบโต 25.71% และกําไร
สุทธิ 858.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.35% จากคําสั่งซื้อ
ที่เพ่ิมขึ้นจากโรงงานแห่งที่ 2 พร้อมขยายโรงงานอีก 
5 หมื่นตันในปลายปี 64 เพื่อรองรับออเดอร์ลูกค้าทั้ง
รายใหม่และรายเก่าที่เพิ่มมากขึ้น มั่นใจปี 2564 เติบโต
อย่างต่อเนื่อง

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื NER ผูดํ้าเนินธรุกจิผลิต
และจําหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม 
เพื่อจําหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
กลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยภาพ
รวมผลการดําเนนิงาน ปี 2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 บริษัทฯ มียอดขายสินค้ารวม 16,349.78 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้ 3,344.28 ล้านบาท หรือ 25.71% จากช่วง
เดยีวกนัของปี 2562 ทีมี่รายได้รายได้จากการขายสนิค้า
รวม 13,005.50 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิรวม 858.68 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 319.80 ล้านบาท หรือ 59.35% เมื่อ
เทียบเดียวกันของปี 2562 ที่บริษัทมีกําไรจากการยอด
ขายที่ 538.88 ล้านบาท

โดยผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2563 โรงงานยางแห่งที่ 2 ได้เริ่มดําเนินการ
ผลติยางแท่งและยางผสม จงึส่งผลให้ปรมิาณคําสัง่ซือ้
ในส่วนของยางแท่งและยางผสมเพิม่ขึน้ ส่งผลให้บริษัท
มปีรมิาณขายยางเพิม่ขึน้ 78,703 ตนั หรอื 28.10% จาก
ปี 2562 ที่ 280,117 ตัน เป็น 358,820 ตัน ในปี 2563 
ประกอบกับคําสั่งซื้อยางผสมคอมปาวด์ ซึ่งเป็นสินค้า
ใหม่ ทีม่ยีอดจากเพิม่ขึน้จากปี 2562 ที ่1,646 ล้านบาท 

จากคําสั่งซื้อจากลูกค้าประเทศจีนและสิงคโปร์อีกด้วย

ด้านสัดส่วนรายได้จากการขาย แบ่งเป็นในประเทศ 
10,587.66 ล้านบาท หรือ64.76% ของยอดขายรวม 
เพิ่มขึ้น 2,143.88 ล้านบาทหรือ 25.39% จากการย้าย
ฐานการผลิตของลูกค้าจีนมายังประเทศไทย และต่าง
ประเทศ 5,762.12 ล้านบาท หรอื 35.24% ของยอดขาย
รวม เพิม่ขึน้ 1,200.40 ล้านบาท หรอื 26.3% เน่ืองจาก
การทําสัญญาระยะยาว (Long Term Contact) กับ
ลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปี 2562

สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานปี 2564 บริษัทตั้ง
เป้ารายได้ 22,000 ล้านบาท โดยมองว่าความต้องการ
ใช้ยางในอุตสาหกรรมยังดีต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยหนุน
หลายด้านท้ังเรื่องราคายาง เรื่องแคมเปญรถเก่าแลก
รถใหม่จากประเทศจีน และความต้องการการใช้ยางทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่ง
เดนิหน้าขยายฐานลกูค้าใหม่ๆโดยเฉพาะประเทศอนิเดยี 
เน่ืองจากเป็นตลาดใหญ่และอตัราการเตบิโตค่อนข้างสงู 
ซึ่งล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาลูกค้ารายใหญ่ในอินเดีย 
จํานวน 2 – 3 ราย เบื้องต้นคาดจะสามารถสรุปราย
ละเอียดเงื่อนไขคําสั่งซื้อที่ชัดเจนได้ภายในปี 2564 นี้

ส่วนปริมาณการขายยางพารา บรษิทัคาดว่าจะสามารถ
ทํายอดขายยางพาราอยู่ที่ 410,000 ตัน จากกําลัง
การผลิตทั้งหมด 460,000 ตัน นอกจากนี้ในปลายปี 
2564 บริษัทมีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่มกําลังการ
ผลิตอีก 50,000 ตัน เป็น 510,000 ตัน โดยจะลงทุน
ซื้อเครื่องจักรประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อรองรับลูกค้า
ทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ต้องการออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้น

สัดส่วนรายได้ปี 2564 ทางบริษัทยังวางนโยบายการ
จําหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศเป็น 60 : 
40 ซึ่งในสัดส่วนลูกค้าต่างประเทศแบ่งเป็น จีน 70% 
, ญี่ปุ่น 20% และอ่ืนๆอีก 10% เช่นสิงคโปร์ อินเดีย 
บังคลาเทศ เป็นต้น โดยมองว่าเป็นอัตราส่วนที่เหมาะ
สมของลูกค้าในประเทศที่มีการเพิ่มกําลังการผลิตจาก
การย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนย้ายมาตั้งโรงงาน
อยู่ที่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น และลูกค้าต่างประเทศที่มี
ความต้องการใช้ยางธรรมชาติอยู่ แต่ปริมาณของผู้ส่ง
ออกยางธรรมชาติในประเทศไทยมีปริมาณลดลง ด้าน
ราคาขายเฉลี่ยในปี 2564 จะสูงกว่าปี 2563 ค่อนข้าง
มากเนื่องจากความต้องการใช้ยางธรรมชาติทั่วโลกยัง
มมีากกว่าปริมาณยางธรรมชาติทีอ่อกมาทัว่โลก อกีทัง้
คณุภาพยางธรรมชาตขิองประเทศไทยมคีณุภาพด ีและ
นิยมใช้เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางล้อรถยนต์ทั้ง
ในและต่างประเทศ

สาํหรบัความคบืหน้าแผ่นรองพืน้ในคอกปศุสตัว์น้ันอาจ
จะมีความล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
-19 ทําให้การเดินทางไปเพื่อพูดคุยและเจรจารับออเด
อร์จากลูกค้ามีการชะลอออกไป อย่างไรก็ตามบริษัทมี
ความพร้อมในด้านการผลิตแล้ว หากสถานการณ์กลับ
มาปกติ และมีคําสั่งซื้อจากลูกค้า บริษัทสามารถเริ่ม
ผลิตได้ทันที โดยคาดการณ์ว่าสินค้านี้จะมี Margin อยู่
ที่ประมาณ 25% 

NER ประกาศปีน้ี 

กวาดรายได้ 2.2 หม่ืนลบ.

พร้อมขยายโรงงานอีก 5 หม่ืนตันในปลายปี 64
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ดีแทค เปิดบริการ 5G และ 4G ใช้งานคลื่น 700 MHz 
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด DSSลุย 6 จังหวัดเปิดใช้งาน 
5G เผยสมาร์ทโฟนรองรับแล้ว 41 รุ่นพร้อมท้ังคลื่น 
ตํา่-กลาง-สงู ลยุต่อเนือ่งขยายบรกิารคลืน่ 2300 MHz

ดีแทคพร้อมลุยคลื่น 700 MHz ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเรว็สูงเช่ือมต่อสิง่ทีส่าํคญัท่ีสดุสาํหรบัทกุคน และ
สร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมนําเทคโนโลยีดิจิทัล
ปลดล็อกโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญก้าวไปกับระบบ
เศรษฐกจิของประเทศให้เตบิโตอย่างอย่างย่ังยืน ดแีทค
ได้รับใบอนุญาตคลื่น 700 MHz เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2563 และเปิดใช้งานคลืน่ 700 MHz เมือ่สิน้ไตรมาส 4 ปี 
2563 แล้วมากกว่า 2,400 สถานีฐาน โดยตั้งเป้าขยาย
คลื่น 700 MHz มากกว่า 4,000 สถานีฐานในไตรมาส 
1 ปี 2564 และเร่งขยายอย่างต่อเนื่องทั้งปี

คลื่น 700 MHz เป็นคลื่นความถี่ตํ่าและเป็นคลื่นใหม่ใน
ชดุความถ่ี (Spectrum portfolio) ของดีแทค จะมาช่วย
เพิม่ความครอบคลมุสญัญาณทัง้ในอาคารและพืน้ทีห่่าง
ไกล ยกระดับประสบการณ์ใช้งานของลูกค้าดีแทคให้ดี
ยิ่งขึ้น เพิ่มเติมจากด้านความเร็วและประสิทธิภาพของ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยปีที่ผ่านมาดีแทคได้ขยาย
สถานีฐานเครือข่าย 2300 MHz (ให้บริการบนคลื่น NT 
หรอืทโีอท ีเดิม) เพิม่ขึน้ประมาณ 3,000 สถานฐีานจาก
ปีก่อน โดย ณ สิ้นปี 2563 มีทั้งหมดประมาณ 20,400 
สถานฐีาน โดยจาํนวนผูใ้ช้บรกิารบนระบบ 4G อยูท่ี ่12.2 
ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64 ของ
ฐานลูกค้ารวม

ทัง้นี ้ปีทีผ่่านมาดแีทคประสบความสําเรจ็ในการพฒันา
สัญญาณด้วยเทคโนโลยี 5G-ready massive MIMO 

บนคลื่นความถี่กลาง และทดสอบเทคโนโลยี 5G ร่วม
กับพันธมิตรทางอุตสาหกรรมต่างๆ บนคลื่น 26 GHz 
หรือคลื่น mmWave ซึ่งเป็นคลื่นความถ่ีสูง โดยวันนี้ 
คล่ืน 700 MHz ได้มาเสรมิทพัชดุคล่ืนความถ่ีให้แกร่งยิง่
กว่าเดิม ดีแทคพร้อมเดินหน้าให้บริการทั้งคลื่นความถี่
ตํ่า-กลาง-สูง 

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ
เคชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าว
ว่า "ในปีที่ผ่านมาดีแทคเร่งขยายเทคโนโลยี 5G-ready 
massive MIMO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานดีขึ้น 
3 เท่า และเปิดให้บริการ 4G-TDD อนิเทอร์เนต็ความเร็ว
สูงประมาณ 20,400 สถานีฐาน เพื่อมอบการใช้งาน
ดาวน์โหลดเร็วที่สุดในประเทศไทยให้กับลูกค้าของเรา 
สําหรับการขยายสัญญาณคลื่น 700 MHz จะมีส่วน
สําคัญในการพัฒนาความครอบคลุมของสัญญาณสู่
พื้นที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความเร็วในการใช้งาน
บนมือถือ ทําให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ใช้งานดียิ่งขึ้น
ทั่วประเทศอย่างมีนัยสําคัญ"

ดีแทคพัฒนาสัญญาณอย่างต่อเนื่องโดยเปิดให้บริการ 
5G คลื่น 700 MHz เริ่มแล้วใน 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ 
เชยีงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเกต็ และสรุาษฎร์ธานี 
และจะขยายพื้นที่อื่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรองรับการ
เติบโตของอุปกรณ์ 5G

ดีแทคได้เร่งพัฒนาสู่แนวทางการให้บริการ 5G ด้วย
นวัตกรรมและบริการใหม่ๆ โดยนําเทคโนโลยี Dynamic 
Spectrum Sharing (DSS) ใช้กบัคลืน่ 700 MHz ทาํให้
สามารถใช้งานคลื่นเดียวท้ัง 5G และ 4G ไม่ต้องแบ่ง

แบนด์วิดท์ด้วยประสิทธิภาพเต็มที่สูงสุด

"เรามัน่ใจเป็นอย่างยิง่ว่าการพฒันาโครงข่ายของดแีทค 
จะเพิม่ประสบการณ์ใช้งานทีด่ยีิง่ข้ึนให้กับลกูค้า รวมท้ัง
สนับสนุนประเทศให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่
ดจิิทลั ดีแทคได้เร่ิมต้น 5G บนคลืน่ 26 GHz กบัพนัธมติร
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และครั้งนี้เราได้ต่อยอดบริการ 
5G ด้วยคลื่นความถี่ 700 MHz สู่การคิดค้นให้บริการ
รูปแบบใหม่ต่อไป เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าและ
พันธมิตรทางอุตสาหกรรมของเรา" นายชารัด กล่าว

5G คลื่น 700 MHz จะพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน
บนคลื่นความถี่ตํ่า และนวัตกรรมโครงข่ายสู่การใช้งาน
รูปแบบใหม่และแตกต่างจากเดิม ท้ังการตอบสนองท่ี
แม่นยําด้วยความหน่วงตํ่า (low latencies) และความ
มั่นใจในการใช้งานคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ดีแทค
จะสามารถนําบริการใหม่มาให้บริการในเชิงพาณิชย์ 
ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มทั่วไปที่สนใจร่วมเป็น
พนัธมิตรทัง้รปูแบบ สมาร์ทซติี ้เกษตรอจัฉริยะ โซลช่ัูน
บริหารพลังงานอัจฉริยะ และระบบติดตามรักษาความ
ปลอดภัยอัจฉริยะ เป็นต้น

สําหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานคลื่น 700 MHz ทั้งแอนดรอยด์ 
และ iOS ที่รองรับระบบ 5G มีจํานวน 41 รุ่น และ
รองรับ 4G มีจํานวน 175 รุ่น และจะมีสมาร์ทโฟนรุ่น
ใหม่ๆ ทีร่องรับคลืน่ 700 MHz ออกมาอย่างต่อเน่ืองอกี
มากมาย สามารถตรวจสอบอปุกรณ์ทีร่องรบัคลืน่ 700 
MHz และพื้นที่การใช้งานได้ทางเว็บไซต์ www.dtac.
co.th/network

DTAC รุกหนักเปิดคล่ืน 700 MHz 

ให้บริการเน็ตความเร็วสูงเพ่ือทุกคน
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SC เติบโตแข็งแกร่งฝ่าวิกฤติโควิดฉลุย  สรุปปี 63 

ทาํนวิไฮทัง้รายได้และยอดขาย โชว์รายได้รวม 19,051  

ลบ.  กําไรสุทธิ 1,898 ลบ. เตรียมปันผล 0.18 บาท/

หุ้น ปี 64 พร้อมลุยต่อยอดความสําเร็จ

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ 
ประธานเจา้หน้าทีด่า้นสนบัสนนุองคก์ร 
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SC ผู้พัฒนาสินค้า

บริการคุณภาพมาตรฐานสูง ภายใต้มิชชั่น 'สร้าง

เช้าท่ีดีให้ลูกค้าทุกคน'  เปิดเผยถึงความสําเร็จของ

ผลการดําเนินงานในปี 2563 ว่า " SC สอบผ่านปี

โควิดฉลุยด้วยกลยุทธ์เชิงรุกที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว

และยืดหยุ่น และการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า

และบริการ โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถ

ทาํสถติิสงูสดุทัง้รายได้และยอดขาย โดยมรีายได้รวม 

19,051 ล้านบาท เติบโต 7% (YoY) เป็นรายได้จาก

การดําเนินงาน 18,977 ล้านบาท มาจากแนวราบ

ที่เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 14,265 ล้านบาท 

เติบโต 27% (YoY) สัดส่วนรายได้แบ่งเป็นรายได้จาก

การขายร้อยละ 95 และรายได้จากค่าเช่าและบริการ

ร้อยละ 5 ส่งผลให้บรษิทัมกํีาไรสทุธ ิ1,898 ล้านบาท 

คิดเป็นกําไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.46 บาท พร้อมกับยอด

ขายรวม 16,602 ล้านบาท เติบโต 15% (YoY) โดยมี

ยอดขายรอโอน หรือ Backlog รวม 5,634 ล้านบาท 

54% พร้อมโอนในปีนี้ 

ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี

สนิทรพัย์รวมและหน้ีสนิรวมเท่ากบั 44,319 ล้านบาท 

และ 25,676 ล้านบาทตามลําดับ มูลค่าตามบัญชีต่อ

หุ้น เท่ากับ 4.46 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็น

ชอบให้เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ขออนมุตัจ่ิายเงนิปันผล

สําหรับผลการดําเนินงานของปี 2563 ในอัตราหุ้น

ละ 0.18 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 

พฤษภาคม 2564

สําหรับในปีนี้ บริษัทจะเดินหน้าต่อเต็มสปีด โดยเปิด

โครงการใหม่ 11 โครงการ มูลค่ารวม 17,000 ล้าน

บาท ประกอบด้วย 3 โครงการคอนโดมิเนียม มูลค่า 

8,000 ล้านบาท และ 8 โครงการแนวราบ มูลค่า 

9,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นพอร์ตหลักของบริษัท แบ่ง

เป็น

1. บ้านราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้

แบรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด กับ บางกอก บูเลอ

วาร์ด ซิกเนเจอร์ บนหลากหลายทําเลคุณภาพ ได้แก่ 

เพชรเกษม-ปิ่นเกล้า, ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ และ

วัชรพล-รามอินทรา

2. บ้านราคา 5-10 ล้านบาท เป็นบ้านแบรนด์ใหม่ 

'เวนวิ ไอด'ี  รองรบักลุม่เป้าหมายคน Gen Y บนทําเล

พระราม 5, เวสต์เกตุ, ศรีนครินทร์-บางนา  

3. พร้อมกับโฮมออฟฟิศเร่ิม 5 ล้านบาท แบรนด์  

'เวิร์คเพลส' ทําเลรามคําแหง-วงแหวน กับทาวน์

โฮมเริ่ม 2 ล้านบาท แบรนด์  'เวิร์ฟ'  ทําเลสายไหม-

พหลโยธิน 

ในส่วน 'บ้านคนโสด' บ้านซีรี่ส์พิเศษภายใต้แนวคิด  

'One Size doesn't Fit All'  พร้อมเปิดจองครั้งแรก

ทีโ่ครงการเวนวิ พระราม 9 วนัที ่6-7 ม.ีค. เป็นต้นไป 

บริษัทมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีสภาพ

คล่องสูงพร้อมรองรับการลงทุน ปัจจุบันมีเงินสด

และวงเงนิพร้อมเบกิมากกว่า 10,000 ล้านบาท  โดย

แหล่งเงินทุนที่บริษัทใช้มาจากกระแสเงินสดจากการ

ดําเนินการ เงินกู้ยืมจากธนาคาร และการออกหุ้นกู้

นายอรรถพล กล่าวสรุปว่า " ด้วยความเชื่อมั่นของ

ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบกับความ

พร้อมในทุกด้านของ SC มั่นใจว่า ปี 2564 บริษัท

จะประสบความสําเร็จเติบโตทั้งยอดขายและรายได้

เช่นท่ีผ่านมา โดยมาจากทั้งพอร์ตหลักของแนวราบ

ทุกระดับราคา จํานวน 58 โครงการ มูลค่าโครงการ 

36,900 ล้านบาท และโครงการแนวสูง 11 โครงการ  

มูลค่าโครงการ 20,600 ล้านบาท "

SC ฝ่าวิกฤติโควิดฉลุย ปี 63 

ท�านิวไฮท้ังรายได้และยอดขาย 

เตรียมปันผล 0.18 บาท/หุ้น
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พาโก้ หรือ บมจ.เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัส
ทรีส์ (PACO) เตรียมตัวเข้าระดมทุนในตลาด mai 
ไตรมาส 2 ปีนี้ หลัง ก.ล.ต. เริ่มนับหนึ่ง เผยราย
ได้ขายชิ้นส่วนอะไหล่แอร์รถยนต์ทดแทนเติบโตดี 
สวนทางเศรษฐกิจ

นายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้
จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด 
จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิ
ของ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ 
จาํกัด (มหาชน) หรือ PACO เปิดเผยว่า "สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัและตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
ได้นับหน่ึงแบบไฟลิ่ง PACO แล้ว ในวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ มีแผนเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 
จํานวน 260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 
0.50 บาท หรือคิดเป็น 26% ของทุนจดทะเบียน
หลัง IPO ภายในไตรมาส 2 ปีน้ี คาดว่าจะได้รับ
ความสนใจจากนักลงทุนอย่างสูง เนื่องจาก PACO 
เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่แอร์รถยนต์ทดแทนใน
ตลาดช้ินส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM หรือ 
Aftermarket) ระดบันานาชาต ิทีมี่ความสามารถใน
การแข่งขนัสงู มส่ีวนแบ่งการตลาดในตลาดอะไหล่
รถยนต์ท่ัวโลก และ คาดว่าปีนี้ เศรษฐกิจทั่วโลก 
และ เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัว เป็นผลดีต่อบริษัทฯ 
ที่มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างม่ันคง และ มี

จุดแข็งด้านการผลิต ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง มี
ผลติภณัฑ์คณุภาพสูง รองรบัรถยนต์และรถบรรทุก
ทกุประเภท โดยการระดมทุนครัง้นี ้นอกจากเพ่ือคนื
หน้ีสถาบันการเงนิแล้ว ยงัเป็นการเพิม่สภาพคล่อง
ในการขยายกจิการ เพือ่สร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยืน 
โดยคาดว่า PACO จะพร้อมเข้าระดมทุนในประมาณ
ช่วงต้นไตรมาส 2 ปีนี้

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออ
โตโมบิล อินดัสทรีส์ จ�ากัด (มหาชน) 
("PACO") กล่าวว่า " PACO เป็น 1 ในผู้ผลิต
ชิ้นส่วนอะไหล่แอร์รถยนต์ทดแทนชั้นนําของ
ไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์
หลัก คือ คอยล์ร้อน (Condenser) และคอยล์
เย็น (Evaporator) โดย PACO เป็นผู้นําในตลาด
อะไหล่รถยนต์ทดแทน (Aftermarket) ภายใต้
แบรนด์ 'PACO' สาํหรบัรถยนต์หลากหลายประเภท 
ครอบคลมุทุกเซ็กเม้นท์ ตัง้แต่ รถยนต์นัง่ญ่ีปุน่ยอด
นิยม เช่น Toyota Honda Mazda Mitsubishi รถ
กระบะทุกขนาดตั้งแต่ 1 ตัน เช่น Toyota Isuzu 
Mazda Mitsubishi Nissan จนถึงรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ รวมไปถึงรถยนต์อเนกประสงค์ (SUV- 
PPV) รถหรู เช่น Mercedes Benz BMW VOLVO 
Audi ตลอดจนรถซุปเปอร์คาร์ อาทิ Porsche 
Lamborghini โดยเรามีสินค้ามากกว่า 2,600 รุ่น 

ครอบคลุม รุ่นรถยนต์ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นจุดเด่น
ที่แตกต่างจากบริษัทฯ อื่น โดย PACO มีแผนก
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์แอร์รถยนต์รุ ่นต่างๆ และ
สามารถพฒันาคณุภาพสินค้าให้เป็นทีย่อมรบัระดบั
นานาชาติ ด้วยมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 
และส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจําหน่ายทั่วโลก ทั้งทวีป
อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย
และออสเตรเลีย

โดยในช่วงคร่ึงปีแรก 2563 PACO มีรายได้รวม 
364 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ รายได้รวม 370 ล้าน
บาทในงบคร่ึงปีแรกปี 2562 และมีกําไรสุทธิ 46 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก กําไรสุทธิ 19 ล้านบาท ใน
งบครึ่งปีแรกปี 2562 เติบโตสูงถึง 141% สวนทาง
กับสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมรถยนต์ใน
ปีนี้ ในขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 694 
ล้านบาท เติบโตจาก รายได้รวม 664 ล้านบาทใน
ปี 2561 และมีกําไรสุทธิ 31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 
กําไรสุทธิ 29 ล้านบาท ในปี 2561 โดยรายได้หลัก
ของ PACO เฉลี่ยในปี 2560-2562 แบ่งเป็นราย
ได้จากการขายในประเทศ 37% และรายได้จากการ
ส่งออก 63% ซึ่งรายได้รวมของ PACO เติบโตสวน
ทางกบัอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยทีถ่ดถอยลง
ตามจํานวนการผลิตรถยนต์และยอดจําหน่ายรถ
ใหม่ในประเทศที่ลดลง ตามสภาวะเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง"

PACO เตรียมขาย IPO 

260 ล้านหุ้น ในไตรมาส 2/64 

หลังก.ล.ต. เร่ิมนับหน่ึงไฟล่ิง
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นายสมชายกล่าวเสริมว่า "สําหรับแผนการขยายธุรกิจในปีนี้ PACO ใช้กลยุทธ์การสร้างเครือข่าย ร้านอะไหล่แอร์รถยนต์ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ PACO Auto 

Hub (พาโก้ ออโต้ ฮบั) เพ่ือสร้างแบรนด์ PACO ให้เป็นทีรู่จ้กัในกลุม่ผูใ้ช้รถยนต์ในประเทศ เพือ่เพิม่ยอดขายในประเทศและเสรมิความแขง็แกร่งด้านช่องทางการ

จําหน่ายสินค้า และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ แบรนด์ของคนไทย โดยเราตั้งเป้าหมาย จะมีร้าน PACO Auto Hub จํานวน 200 สาขาภายในปีนี้ จาก

ปัจจุบันได้เปิดไปแล้วกว่า 100 สาขา ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยภายในร้านจะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นแบรนด์ PACO เป็นหลัก 

และมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ท่อนํ้ายาแอร์ นํ้ายาแอร์ เพื่อเป็นการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจรในที่เดียว (One-Stop Solution)"

บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จํากัด (มหาชน) หรือ PACO มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท ก่อตั้งมาแล้วกว่า 30 ปี เป็น 1 ในผู้บุกเบิกการ

ผลติชิน้ส่วนแอร์รถยนต์ของไทย และได้พัฒนาผลติภณัฑ์อะไหล่แอร์รถยนต์แบบครบวงจร ท้ัง คอยล์ร้อน และคอยล์เยน็ สาํหรบัรถท่ีมยีอดจาํหน่ายปานกลาง

ถึงสูง ทั้งรถญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกัน รวมมากถึง 2,600 รุ่น โดยบริษัทฯ มี โรงงานผลิต 3 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่ง 

ตั้งอยู่ในเขต บางบอน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และได้จําหน่ายสินค้าภายในประเทศ และ ส่งออกไปทวีป

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียและออสเตรเลีย"

PACO เตรียมขาย IPO 

260 ล้านหุ้น ในไตรมาส 2/64 

หลังก.ล.ต. เร่ิมนับหน่ึงไฟล่ิง
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https://www.ptgenergy.co.th/index.php


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


กองทุนบัวหลวงจะเปิดขายกองทุนเปิดบัวหลวง
โกลบอลธีมเมติกออพพอร์ทูนิตี้ (B-GTO) อีก
ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป   
การลงทุนในธีมเมติก เน้นบริษัทที่คิดค้น หรือได้
ประโยชน์จากนวัตกรรมทั่วโลก
 
นายพีรพงศ์  จิระเสวีจินดา  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด  
หรือ กองทนุบวัหลวง เปิดเผยว่า  กองทนุ
บัวหลวงจะเปิดขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัว
หลวงโกลบอลธมีเมตกิ ออพพอร์ทนูต้ีิ หรือ B-GTO 
อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้น
ไป หลงัจากทีเ่สนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก (IPO) 
ไปเมื่อวันที่ 9-16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีผู้
ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเข้ามากว่า 3,600 ล้าน
บาท

 "ด้วยผู้ลงทนุที่มองเห็นประโยชน์และโอกาสในการ
ลงทุนเพือ่อนาคตในบรษิทัทีค่ดิค้น หรือได้ประโยชน์
จากพฒันาการด้านนวตักรรมของโลก  จงึให้ความ
สนใจจองซื้อกองทุน  B-GTO จํานวนมาก กองทุน
บัวหลวงขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่มอบความ
ไว้วางใจและให้การสนับสนุนจองซื้อ IPO กองทุน 
B-GTO ในช่วงที่ผ่านมา และขอขอบคุณความร่วม
มือจากตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนใน
ทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายสาขา
ธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ ที่มีส่วนสําคัญในการ
จัดจําหน่ายกองทุน ส่วนผู้ลงทุนที่จองซื้อไม่ทันใน
ช่วง IPO ก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์
นี้ เป็นต้นไป  โดยกองทุนบัวหลวงเชื่อว่า กองทุน
นี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนที่กําลังมองหาการ
ลงทุนในบริษัททั่วโลกที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
ซึ่งน่าจะทําให้ได้ผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องในระยะ
ยาว" นายพีรพงศ์ กล่าว

กองทุน B-GTO เหมาะสําหรับผู้ลงทุนที่สามารถ
รบัความเสีย่งจากการลงทนุในต่างประเทศ รวมทัง้
ความผันผวนในตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยน  และ
ปัจจัยเสี่ยงอื่นที่เกิดจากการลงทุนในต่างประเทศ 
รวมทั้งลงทุนได้ระยะยาว 3-5 ปีขึ้นไป โดยผู้ลงทุน
ท่ีสนใจ สามารถเริ่มลงทุนด้วยมูลค่าการซ้ือข้ันตํ่า 
500 บาท 

กองทุน B-GTO ลงทุนในบริษัทที่เป็นเจ้าของ
นวัตกรรม หรือบริษัทที่ได้ประโยชน์จากนวัตกรรม  
ซึ่งจะกลายเป็นเมกะเทรนด์หลักในอนาคต กองทุน
ลงทุนแบบ high conviction คือ เฟ้นหาบริษัท
เติบโตสูงที่จะขับเคลื่อนโลกในอนาคต โดยไม่จํากัด

อยู่ในประเทศใดประเทศหน่ึง และไม่จํากัดขนาด
ของบริษัท ทําให้กองทุนสามารถเสาะหาบริษัท
เตบิโตได้ในทกุประเทศ นวตักรรมท่ีกองทนุให้ความ
สนใจ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทที่ได้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมรถยนต์ 
เป็นรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้า และรถยนต์ไร้คน
ขับ การเปล่ียนแปลงทางด้านภูมิอากาศของโลก 
(Climate Change) การนําเทคโนโลยแีละนวตักรรม
มาใช้ในการรักษาโรค ที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิธีการ
รักษาแบบเดมิๆ (Health care innovation) รวมถึง 
ดจิทิลัแบงก์ก้ิง การชาํระเงนิออนไลน์ ซึง่กลายเป็น
วิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น กองทุน B-GTO ไม่ได้เป็น
เพียงกองทุนเทคโนโลยี แต่คือ กองทุนที่ลงทุนใน
นวัตกรรมที่จะเป็นอนาคต ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง
โลก และจะเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของเรา

 กองทุน B-GTO เป็น Feeder Fund จะลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Wellington Global 
Innovation Fund ที่ได้รับการจัดอันดับเป็นกอง
ทุน 5 ดาวจาก Morningstar โดยกองทุนนี้บริหาร
จัดการโดย Wellington Management บริษัท
จดัการลงทุนชัน้นําของโลกทีต่ัง้อยูใ่นสหรฐัอเมรกิา 
บริหารสนิทรพัย์มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั 
กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
โดยปัจจุบันมีการลงทุนในบริษัทที่คิดค้นหรือได้
ประโยชน์จากนวัตกรรมประมาณ 40-70 บริษัท 
จากข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุน

นีท้าํผลการดาํเนนิงานย้อนหลงั 1 ปี ได้ 50% ดกีว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่เป็น MSCI All Country World 
Index ที่ 15%

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียด
กองทนุ B-GTO หรือติดต่อขอรับหนงัสอืช้ีชวนและ
คู่มือการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 
6488 กด 8 หรือตวัแทนสนบัสนนุขายหน่วยลงทุน 
ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพ
ประกนัชวิีต  บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง บรษิทัหลกั
ทรัพย์ เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน
สิน  บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) บมจ.
หลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บจ.หลักทรัพย์   ดี
บีเอส  วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)  บมจ.หลักทรัพย์  
กรงุศร ีบจ.หลกัทรพัย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
ฟินโนมีนา บจ.หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ และ บมจ.
หลักทรัพย์ เคจีไอ

ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคตการป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการ
กองทุน

บลจ.บัวหลวงเปิดขาย B-GTO อีกคร้ัง 19 ก.พ. น้ี 

พร้อมสนับสนุนผู้ลงทุนเพ่ิมโอกาสลงทุนบริษัทท่ัวโลก

ท่ีได้ประโยชน์จากนวัตกรรม
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นายณรงคศ์กัดิ ์ปลอดมชียั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
เปิดเผยถึงภาพรวมการลงทุนว่า ในปี 2563 เป็น
ปีทีเ่กดิความผนัผวนอย่างมากจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมไปทั่วโลกทั้งเศรษฐกิจ การลงทุน หรือแม้
กระทั่งสังคม อย่างไรก็ดี ความคืบหน้าในการผลิต
และแจกจ่ายวัคซีน นับว่าเป็นปัจจัยที่ช่วยให้นัก
ลงทุนคลายความกังวลได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งเสริมให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาสู่ระดับปกติได้
แต่อาจต้องใช้เวลา ทั้งนี้ ยังคงแนะนําให้นักลงทุน
ควรทาํการลงทนุแต่ควรลงทนุด้วยความระมดัระวงั 
โดยมองว่าการลงทนุในหุน้กลุม่ ESG เป็นกลุ่มทีน่่า
จับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก

สําหรับกองทุนที่แนะนําได้แก่ กองทุนเปิดไทย
พาณชิย์ Global Sustainable Equity (SCB Global 
Sustainable Equity Fund : SCBGEESG) เน้น
ลงทุนในบริษัทท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธร
รมาภิบาล เพ่ือโอกาสรับผลตอบแทนแบบยั่งยืน 
เหมาะสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น ESG 
และมปัีจจัยพืน้ฐานดทีีม่โีอกาสเติบโตได้อย่างย่ังยนื
ในระยะยาว  เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นัก
ลงทุนและสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดย
กองทุนนี้ได้รับเสียงตอบรับดีจากนักลงทุนหลัง
จากที่เริ่มเสนอขายครั้งแรกเมื่อเดือนพ.ย. 2563 ที่
ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจบุนัมมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธกิว่า 
3,095 ล้านบาท (ที่มา: www.scbam.com ข้อมูล 
ณ วันที่ 16 ก.พ. 2564) สําหรับนักลงทุนที่สนใจ
สามารถลงทุนด้วยเงินลงทุนข้ันต่ําเพียง 1,000 
บาทเท่านั้น

การลงทุนแบบ ESG เป็นการลงทุนที่เน้นลงทุนใน
บริษัทที่คํานึงถึงความรับผิดชอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
Environment (สิ่งแวดล้อม) คือ การที่บริษัทมีน
โยบายและกระบวนการทาํงานในองค์กรเพือ่จดัการ
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท Social (สังคม) คือ การที่บริษัท
มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมและพัฒนา
พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ชุมชนที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องให้เติบโต
ได้อย่างยั่งยืน และ Governance (ธรรมาภิบาล) 
คือ การที่บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนิน
งานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ที่ชัดเจนต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

โดยกองทุนน้ีมีกลยุทธ์บริหารเชิงรุก (Active 
management) มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว ได้แก่ Janus Henderson Horizon – Global 
Sustainable Equity Fund (กองทุนหลัก) ในสกุล
เงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน กองทุนหลักจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของ
ประเทศลกัเซมเบิร์ก (SICAV) และอยูภ่ายใต้ UCITS 
มวีตัถปุระสงค์ในการสร้างการเตบิโตของเงินลงทนุ
ในระยะยาว ซึง่จะลงทนุในหลกัทรพัย์ของบรษิทัทีม่ี
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่มีส่วนทําให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงด้านสิง่แวดล้อมหรือสงัคมในเชงิบวก 
โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะสมสําหรบั
สภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึง่ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของ
ผู้จัดการลงทุน

ปัจจุบันกองทุนหลัก Janus Henderson Horizon 
– Global Sustainable Equity Fund anus Global 
Life Sciences Fund เน้นพอร์ตการลงทุนที่เป็น 
high-conviction ในบริษัทที่มีความยั่งยืนและ
สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประกอบไปด้วยหุ้นทั่วโลกประมาณ 50 – 70 ตัว 
รวมถึงโอกาสการเติบโตอย่างย่ังยืน เพื่อมุ่งมั่นที่

จะมีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างยั่งยืนเพื่อความ
โปร่งใสและวัดผลได้ โดยกองทุนจะเฟ้นหาโอกาส
ในการลงทุน ด้วย 10 ธีมการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม และสังคม อาทิเช่น พลังงานสะอาด, 
การขนส่ง, การจัดการนํ้า, การพัฒนาความรู้และ
เทคโนโลยี, ด้านสุขภาพ, ด้านความปลอดภัย และ
คุณภาพชีวิต เป็นต้น ซึ่งกองทุนบริหารโดยทีมที่
มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการลงทุนอย่างยั่งยืน
และเป็นผู้นําในด้านนี้

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุน
ควรทําความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผล
ตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกําไรจาก
อตัราแลกเปลีย่น หรอืได้รบัเงนิคนืต่ํากว่าเงนิลงทนุ
เริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจาก
ผู้ประกอบธุรกิจก่อนทําการลงทุน สนใจสอบถาม
ข้อมลูเพิม่เติมและรับหนงัสอืชีช้วนได้ทุกวนัทาํการ 
ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 
กด 6 หรอืผูส้นับสนนุการขายทกุราย หรอื https://
scbam.link/qq9 สนใจเปิดบัญชผ่ีานแอปพลเิคชนั 
SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.link/
scbam_fund_click

บลจ.ไทยพาณิชย์ มองเทรนด์การลงทุนอย่างย่ังยืนมาแรง 

แนะลงทุน SCBGEESG โอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างม่ันคง

ในระยะยาว
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อินไซด์ Business
 LEO สนับสนุนโครงการ 

Sustainable Young Well-Being Leader

เอสเอสไอร่วมสนับสนุนการ
ก่อสร้างโรงพยาบาลสนาม 

จังหวัดสมุทรสาคร (แห่งที่ 10)

7UP บุกธุรกิจ non-oil 
เปิดร้านกาแฟAmazon สาขาแรก

เคทีซีจัดหนัก 
สมาชิกเติมน�้ามันทุกป๊ัมทั่วประเทศ
รับทันทีส่วนลด Shopee 50 บาท
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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