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นางสมฤดีชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู 
จาํกดั (มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า บรษิทั บ้านป ูเนก็ซ์จาํกดั (“Banpu 

NEXT”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษิทัฯและบริษทั บ้านปู เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

(“BPP”) ท่ีถอืหุน้ในสดัส่วนทีเ่ท่ากันคอืร้อยละ 50 ได้ลงนามในสญัญาเพ่ือเข้าซ้ือ

หุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ในบริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จํากัด (ESTH) 

จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีมูลค่าการลงทุน 3.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า

ประมาณ95 ล้านบาท

โดยบริษัท เอ็นจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้าน

การจดัการพลงังานท่ีขึน้ทะเบยีนกบัสมาคมบรษิทัจดัการพลงังานไทยอย่างเป็น

ทางการ โดยให้บริการด้านการจัดหา ติดตั้ง ดําเนินการดูแลรักษา รวมถึงเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์ด้านการใช้พลังงาน เช่น ระบบอัดอากาศ ระบบ

ทําความเย็น ภายในอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม ในประเทศไทย โดยการ

ลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2564และ

จะทําให้บ้านปูรับรู้ผลประกอบการจากการลงทุนในสัดส่วนทั้งร้อยละ 100

การลงทนุในครัง้นีเ้ป็นการต่อยอดธรุกจิเทคโนโลยพีลงังานตามกลยทุธ์ “Greener 

& Smarter” ของกลุ่มบ้านปูฯในการขยายธุรกิจ Smart Energy Solution ด้าน

การจัดการพลังงานให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนโรงงานอุตสาหกรรมและ

อาคารต่างๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจในการพัฒนาสินค้าและบริการ 

รวมถึงการสร้างplatform การจัดการพลังงาน สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบ

ริษัทฯ ในการผลักดันการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าการเข้าทํารายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนแต่ประการใด

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากัด (มหาชน) LPN รายงานผล
ประกอบการ ไตรมาส 3/64 มีกําไรสุทธิ 
26.46 ล้านบาท กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.02 
บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่
มีกําไรสุทธิ 102.53 ล้านบาท กําไรสุทธิ
ต่อหุ้น 0.07 บาท
   
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบรหิารและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 
จํากัด (มหาชน) LPN เปิดเผยว่าผล
การดําเนินงาน งบริษัทและบริษัทย่อย
ไตรมาสที ่3/2564 บรษิทัและบรษิทัย่อย
มีกําไรสุทธิลดลงร้อยละ 74.19 จากช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน มาจากรายได้
จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง 
โดยแบ่งเป็นรายได้โครงการอาคารชุด
พกัอาศยัและบ้านพกัอาศัยลดลงร้อยละ 
22.26 และร้อยละ 11.22 ตามลําดับ ใน
ขณะรายได้จากธุรกิจให้เช่า และบริการ 
และรายได้ค่าบริหารเพิ่มขึ้นจากช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.39 
ส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่าย
บริหารลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 2.83และร้อยละ 3.18ตาม
ลําดับ จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุน
ในการดําเนินงาน

บริษัทคาดว่าสถานการณ์ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์จะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 
4 นี ้โดยบริษทัมแีผนเปิดตวัโครงการใหม่
ในไตรมาส 4 จํานวน 5 โครงการ ประกอบ
ด้วยอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ 
บ้านพักอาศัย 3 โครงการ มูลค่ารวม
ประมาณ 5,900 ล้านบาท เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ผลการดําเนินงาน 9เดือนแรกของปี 
2564 : โครงการที่สร้างแล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบ ยอดขาย และยอดขายรอโอน 
(Backlog)

1.โครงการที่สร้างแล้วเสร็จพร้อม
ส่งมอบ ในครึ่งปีหลัง 2564 บริษัท
ไม่มีโครงการแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบ 
เนื่องจากมาตรการปิดแคมป์คนงาน
ก่อสร้าง ส่งผลให้งานก่อสร้างทุก
โครงการล่าช้าไปประมาณ 2 เดือน

2 .ยอดขาย และยอดขายรอ โอน 
(Backlog)
 2.1 บรษิทัมยีอดขายสะสม 9 เดอืน 
ปี 2564 จํานวน 6,300 ล้านบาท แบ่ง
เป็น ร้อยละ 67 มาจากโครงการอาคาร
ชุดพักอาศัย และร้อยละ 33 มาจาก
โครงการบ้านพักอาศัย
 2.2บริษัทมียอดขายรอโอน 
(Backlog) จํานวน 2,960 ล้านบาท ที่
จะทยอยรับรู้รายได้ในปี 2564 และปี 
2565

LPN เผยก�ำไร Q3/64 ทรุด74.19% 

จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เหตุรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง

BANPU - BPP ส่ง บ้านปู เน็กซ์ 

ซื้อกิจการธุรกิจจัดการพลังงาน 

"เอ็นจี เซอร์วิสเซส" มูลค่า 95 ลบ.
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บี.กริม เพาเวอร์ ประสบความสําเร็จจัดหาเงินกู้ 

วงเงนิกว่า 900 ล้านบาท พัฒนาศกัยภาพโครงการ

โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม กมัพูชา 39 เมกะวตัต์ ตอกย้ํา

ผูน้าํธรุกจิโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ในภมูภิาค

อาเซียน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จาํกดั (มหาชน) หรอื 
BGRIM เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน (Solar Farm) 

ดาํเนนิการโดยบริษทั เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จาํกดั 

(Ray Power Supply Co., Ltd.) ซึ่งบริษัท บี.กริม 

โซลาร์ เพาเวอร์ 1 จาํกดั ถอืหุน้ 100% ต้ังอยู่ทีเ่มือง

ศรโีสภณ จังหวดับนัทายมชียั (หรอื บอ็นเตียย์เมีย

นเจ็ย) ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่มีกําลังการผลิตติดตั้ง 39 เมกะวัตต์ 

โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 20 

ปี กับการไฟฟ้าประเทศกัมพูชา (Electricite Du 

Cambodge) ซึง่ได้เร่ิมดําเนนิการจําหน่ายไฟฟ้าเชงิ

พาณย์ิ (COD) เป็นทีเ่รยีบร้อยเมือ่วนัที ่15 ธนัวาคม 

2563 ที่ผ่านมา

ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 บริษัท เรย์ เพา

เวอร์ ซัพพลาย จํากัด ได้ลงนามสัญญาเงินกู ้ 

(Syndicated Loan Facility) ในวงเงิน 28.15 ล้าน

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 938 ล้านบาท โดยมี

ระยะเวลาการกู้เงิน 15 ปี กับ 3 สถาบันการเงินชั้น

นําของประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคาร กสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการส่งออกและ

นําเข้าแห่งประเทศไทย, และธนาคาร กรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) เพือ่นํามาพฒันาศกัยภาพโครงการ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดิน 

(Solar Farm) ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถงึความเชือ่มัน่ของ

สถาบันการเงินต่อ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด 

(มหาชน) รวมถึงศักยภาพของบริษัทในการระดม

ทุนแม้จะมีสถานการณ์ไม่พึงประสงค์จากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19

“บริษัทประสบความสําเร็จในการจัดหาเงินกู้ เพื่อ

ดําเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของ

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้ง

บนพื้นดิน ณ ประเทศกัมพูชา ซึ่งถือเป็นโครงการ

ที่ประสบความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

กําหนดเวลาที่วางไว้ ท่ามกลางข้อจํากัดมากมาย 

ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

และอุทกภัยร้ายแรงท่ีเกดิข้ึนในพืน้ท่ีก่อสร้างตลอด

ช่วงปี 2563” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว 

นายทิพากร สายพัฒนา รอง
กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การ

สนบัสนนุโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ขอ

งกลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ สอดคล้องกับแนวนโยบาย

ของธนาคารที่มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อความ

ยัง่ยนื สนับสนุนลูกค้าเปลีย่นผ่านไปสูเ่ศรษฐกจิการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ธนาคารเชื่อ

มั่นว่าโครงการดังกล่าวจะมีบทบาทสําคัญในการ

ช่วยพัฒนาบริการไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค

ท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง อันเป็นราก

ฐานสาคญัต่อการเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ

กัมพูชา ด้วยศักยภาพของกลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ 

ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการโรง

ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีต่างๆ ความได้เปรียบด้านต้นทุน มี

พนัธมติรธรุกิจระดบัโลก และการได้รบัการยอมรบั

ในระดับสากล

BGRIM เผยบ.ลูก กู้เงิน 938 ลบ.

พัฒนาศักยภาพโครงการโรงไฟฟ้า

โซลาร์ฟาร์ม กัมพูชา 39 เมกะวัตต์
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ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อ
การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 
กล่าวว่า การร่วมสนบัสนนุทางการเงนิของ EXIM BANK ในคร้ังน้ีเพือ่สนบัสนนุ

ให้นกัลงทนุไทยท่ีมศีกัยภาพสามารถขยายการลงทนุไปต่างประเทศได้มากขึน้ 

สอดคล้องกบันโยบายของ EXIM BANK ทีมุ่ง่สูก่ารเป็นธนาคารเพือ่การพฒันา

แห่งประเทศไทย โดยเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนระหว่าง

ประเทศของไทยกบัประเทศคูค้่า เราจงึพฒันารปูแบบการสนบัสนนุทางการเงิน

และขยายความร่วมมอืกบัภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือสนบัสนนุ

ให้เกดิธรุกจิทีส่ร้างผลกระทบในเชงิบวกในมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 

สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทุกประเทศต้องร่วมมือกันสร้าง

โลกที่ดีขึ้น และคุณภาพชีวิตของประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว

นางสาวนิ รมาณ ไหลสา ธิต  รองผู ้จัดการใหญ่ 
ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้ให้ความ

สนบัสนนุกลุม่ บี.กริม เพาเวอร์ ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศมานานกว่า 26 ปี เริ่มตั้งแต่โครงการโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพา

เวอร์ 1 ในปี 2538 และในครั้งนี้ธนาคารก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้า

ร่วมสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของบี.กริม เพา

เวอร์ ที่ประเทศกัมพูชา ขนาด 39 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศกมัพชูาและการสนับสนุนการใช้พลงังานทดแทน 

(Renewable Energy)

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า การรุกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของ บี.กริม เพา

เวอร์ เป็นการตอบรบัรปูแบบความต้องการใช้พลงังานทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่ส่ง

ผลให้องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศ มีนโยบายลดการสร้าง

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว และหันมาใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น ที่

สาํคญัยงัตอบโจทย์เป้าหมายการขยายสดัส่วนพลงังานสะอาดของบ.ีกรมิ เพา

เวอร์ จากวิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีมุ่งดําเนินธุรกิจเพื่อ “สร้างพลังให้กับสังคม

โลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) 

ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 50 

โครงการ กาํลงัผลติตดิตัง้รวม 2,894 เมกะวตัต์ โดยตัง้เป้าการมสีญัญาซือ้ขาย

ไฟฟ้าเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งเป็น 7,200 เมกะวัตต์ในปี 2568 และ 10,000 เมกะ

วัตต์ภายในปี 2573 ด้วยเป้าหมายรายได้กว่า 100,000 ล้านบาท คงการเป็น

ผู้นําด้านบริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนําของโลก พร้อมกับการกําหนดเป้า

หมายระยะยาวทีสํ่าคญั คอื การก้าวสูอ่งค์กรทีไ่ม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

หรือ Net-Zero Carbon Emissions ได้ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2050)

BGRIM เผยบ.ลูก กู้เงิน 938 ลบ.

พัฒนาศักยภาพโครงการโรงไฟฟ้า

โซลาร์ฟาร์ม กัมพูชา 39 เมกะวัตต์
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‘บมจ.เบริล 8 พลัส’ หรือ BE8 ผู้นําด้าน Digital 

Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนการ โชว์ศักยภาพเป็นหุ้นในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสุดร้อนแรงในช่วงไตรมาส 4 นอกจาก

จะมีบริษัทด้านการลงทุนอย่าง Salesforce 

Ventures ซึ่งอยู่ในเครือของเทคโนโลยียักษ์ใหญ่

อย่าง Salesforce เข้ามาร่วมลงทนุด้วยแล้ว ล่าสุด 

นกัลงทนุแนว VI ‘สถาพร งามเรอืงพงศ์’ ที ่เตรยีม

เข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายผ่านกระดาน

ซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ในวันแรก 8 

พ.ย. นี ้ในราคาเดียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัแก่

ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ตอกยํา้ถงึแผนธรุกจิ

มุง่สูผู่น้าํขบัเคล่ือนการทาํดจิิทลั ทรานส์ฟอร์เมชัน่

แห่งอาเซยีน เพ่ือสร้างการเตบิโตยัง่ยนืให้กบัธรุกจิ

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 
พลัส จํากัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิด

เผยว่า ด้วยศักยภาพการของ BE8 ที่ดําเนินธุรกิจ 

Digital Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่

ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End Digital 

Transformation Expert) โดยวางแผนธุรกิจ

มุ่งสู่ผู้นําขับเคลื่อนการทําดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เม

ชั่นแห่งอาเซียน เพื่อสร้างการเติบโตยั่งยืนให้กับ

ธุรกิจ นอกจากจะมีบริษัทด้านการลงทุนอย่าง 

Salesforce Ventures ซึง่อยูใ่นเครอืของเทคโนโลยี

ยักษ์ใหญ่อย่าง Salesforce เข้ามาร่วมลงทุนด้วย

แล้ว ล่าสุด นักลงทุนแนว VI ‘สถาพร งามเรือง

พงศ์’ ทีข่ึน้ชือ่เรือ่งการลงทุนระยะยาวในหุน้พืน้ฐาน

ดี เตรียมเข้าซื้อหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายผ่าน

กระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ใน

วนัแรก 8 พ.ย. นี ้ในราคาเดยีวกบัการเสนอขายหุน้

สามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งนับเป็น

หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ที่มาแรงใน

ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

ทั้งนี้การเข้าซื้อขายหุ้นของนักลงทุนในครั้งนี้ 

ตอกยํ้าถึงศักยภาพธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 

Digital Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่

ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End Digital 

Transformation Expert) ที่มีแนวโน้มการเติบโต

ก้าวกระโดดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยผู้ลงทุน

ดังกล่าวจะเข้ามาร่วมเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน

ธุรกิจเกิดประโยชน์สูงสุด (Strategic investor) 

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการขายหุ้น กลุ่มนาย

อภเิษก เทวนิทรภักต ิจะมสีดัส่วนการถอืหุน้เท่ากบั

ร้อยละ 41.64 ของทุนจดทะเบยีนหลังการเสนอขาย

หุ้นแก่ประชาชนในคร้ังนี้ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

โครงสร้างการบริหารจัดการและพร้อมขับเคลื่อน

ธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์เป็น “คู่คิดทางธุรกิจที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้าในการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

เข้ามาใช้ ด้วยความใส่ใจ ตัง้ใจ และความรบัผดิชอบ 

ท่ีเชือ่มโยงและตอบโจทย์กลยทุธ์ของลกูค้า เพือ่ก่อ

ให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน”

“ เ รา มุ ่ งมั่ นที่ จ ะ เป ็ นผู ้ ใ ห ้ บริ ก าร  D i g i t a l 

Transformation ที่ก้าวลํ้าเทคโนโลยีอยู ่เสมอ 

ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีเ่กิดข้ึน

อย่างรวดเร็ว ด้วยการให้บริการตั้งแต่คําปรึกษา

ด้าน Digital Strategy การวางแผนพัฒนาธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ไปจนถึงการติดตั้งระบบ

และให้บริการสนับสนุนการใช้งาน และนําเสนอ

นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละซอฟต์แวร์ชัน้นาํระดบั

โลกเข้ามาสนับสนนุลกูค้า เช่น Salesforce, Google 

Workspace จาก Google, Tableau, Snowflake, 

MuleSoft ฯลฯ ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับ

สากลทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน อีกท้ังยังมีทีมวิจัย

และพัฒนาระบบ และซอฟต์แวร์ท่ีหลากหลายขอ

งบริษัทฯเอง นอกจากน้ีได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศ

เวียดนาม พร้อมวางแผนขยายสู่ประเทศอ่ืนๆใน

อนาคต โดยวางเป้าหมายเป็นผู้นําขับเคลื่อนการ

ทํา Digital Transformation แห่งอาเซียน” นาย

อภิเษก กล่าว

BE8 เผย สถาพร งามเรืองพงศ์ ซื้อ Big Lot 

ท่ีราคาจอง 10บ. ในวันเทรดวันแรก 8 พ.ย.น้ี 

ตอกย�้ำถึงศักยภำพธุรกิจท่ีเป็นผู้เชี่ยวชำญ

ด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร
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บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) BH รายงานรายได้รวมของไตรมาส 3 ปี2564 อยู่ที่2,989 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 

จาก 2,919 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี2563 กําไรสุทธิไตรมาส 3 ปี2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 เป็น 296 ล้านบาท จาก 222 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี2563 ส่ง

ผลให้อัตรากําไรสุทธิ เป็นร้อยละ 9.9 ในไตรมาส 3 ปี2564 เทียบกับร้อยละ 7.6 ในไตรมาส 3 ปี2563

ผลการดําเนินงานของไตรมาส 3 ปี2564 เติบโตขึ้นจากไตรมาส 2 ปี2564 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทย และการควบคุม

ต้นทุนได้อย่างต่อเนื่อง กําไรสุทธิของไตรมาส 3 ปี2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.7 จากไตรมาส 2 ปี2564 ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิ เป็นร้อยละ 9.9 ในไตรมาส 3 

ปี2564 เทียบกับร้อยละ 7.2 ในไตรมาส 2 ปี2564

สําหรับเก้าเดือนแรกของปี2564 บริษัทมีรายได้รวม 8,683 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.7 จาก 9,505 ล้านบาทในเก้าเดือนแรกของปี2563 กําไรสุทธิในเก้าเดือน

แรกของปี2564 ลดลงร้อยละ 41.5 เป็ น 604 ล้านบาท จาก 1,031 ล้านบาทในเก้าเดือนแรกปี2563 ส่งผลให้อัตรากําไรสุทธิเป็นร้อยละ 7.0 ในเก้าเดือนแรก

ของปี2564 เทียบกับร้อยละ 10.8 ในเก้าเดือนแรกของปี2563 การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลกระทบมาจาก COVID-19 ที่เพิ่งเริ่มในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี2563แม้

จะมจีาํนวนผูต้ดิเชือ้ COVID-19 ในประเทศไทยเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงกลางเดอืนธนัวาคม 2563จนถงึปี2564 แต่การเตบิโตในธรุกจิของกลุม่ลกูค้าชาว

ไทยและชาวต่างชาติที่พํานักในไทยยังคงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และด้วยข้อจํากัดในการเดินทางและการท่อเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้า

ชาวต่างชาติของบริษัทโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกบฐานที่สูงในช่วงครึ่งแรกของไตรมาส 1 ปี2563ซึ่งสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน

ของบริษัทเพียงเล็กน้อย ระหว่างวันที่28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่  7 ตุลาคม 2564 รัฐบาลไทยได้ปิดพรมแดนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ระหว่างประเทศ

โดยสมบูรณ์โดยการระงบโครงการกักกันตัวในโรงพยาบาลทางเลือก (AHQ)

BH แจงก�าไน Q3/64 โต 33.6% 

เหตุกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยหนุน - คุมต้นทุนเย่ียม 
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บมจ.อนิฟราเซท (INSET) โชว์กําไรไตรมาส3/64 แตะ 
70.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 36% อานสิงส์จากการบรหิาร
จัดการลดต้นทุนโครงการที่ดี ขณะที่รายได้รวมอยู่
ที่ 379.4 ล้านบาท ผลจากการรับรู้รายได้จากการ
ส่งมอบโครงการ CAT Filter และรายได้ในส่วนธุรกิจ
งานซ่อมบํารุง ฟาก เอ็มดี "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" 
ระบุ ปัจจุบันตุน backlog ไว้แล้วกว่า 1.8 พันล้าน
บาท ทยอยรับรู้รายได้ยาว ประเมินโค้งสุดท้ายปีนี้
นโยบายเปิดประเทศ ช่วยหนุนการลงทุนคึกคัก เดิน
หน้าลยุประมลูงานใหม่เพยีบ มัน่ใจหนนุผลงานปี 64 
โตทะลุเป้า 20%

นายศกัดิบ์วร พกุกะณะสตุ กรรมการผู้
จดัการ บมจ.อนิฟราเซท (INSET) เปิดเผย
ว่าภาพรวมผลการดําเนินงานในงวดไตรมาส3/2564 
มีกําไรสุทธิอยู่ที่ 70.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จาก
งวดเดียวกันปีก่อนที่มีกําไรสุทธิเท่ากับ 52.0 ล้าน
บาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 379.4 ล้านบาท

สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2564 มีกําไรสุทธิอยู่ท่ี 
130.8 ล้านบาท เพ่ิมขึน้28% จากงวดเดยีวกนัปีก่อน
ทีมี่กาํไรสุทธเิท่ากบั 102.2 ล้านบาท ขณะท่ีรายได้รวม
อยู่ที่ 1,011.1 ล้านบาท

ปัจจยัท่ีสนบัสนนุให้กําไรสทุธปิรบัตวัเพิม่ขึน้เนือ่งจาก 
การบริหารจัดการต้นลดต้นทุนโครงการท่ีดี และ
บริษัทฯรับรู้รายได้จากงานโครงการ CAT Filter หรือ
โครงการติดตั้งวงจรกรองสัญญาณย่านความถี่ 
850 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง

แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล 
ย่านความถี่ 824-839/869-884 MHz และเรื่อง
แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ย่านความถี่ 885-
895/930-940 MHz ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) หรือ CAT ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 
รวมท้ังรบัรูร้ายได้จากธรุกจิงานซ่อมบาํรงุและบรกิาร 
และรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีปิดโครงการ USO Phase 
II ในไตรมาสนี้ทําให้มีการปรับลดต้นทุนโครงการได้
มากขึ้น

"ภาพรวมในช่วง 9 เดอืนแรกของปีนี ้ยังคงเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ ทาํให้ม่ันใจว่า ภาพรวมผลประกอบ
การในปี2564 ยงัมทีศิทางทีด่หีากเทยีบกบัปีก่อนและ

จะเติบโตได้ในระดับ 20% เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ
มีงานในมือรอรับรู้รายได้(backlog) มูลค่ากว่า 1.8 
พันล้านบาท โดยจะสามารถทยอยรับรู้ในระยะ 1-2 
ปีข้างหน้า

กรรมการผูจ้ดัการกล่าวอกีว่า ในช่วงโค้งสดุท้ายของ
ปีนี้ นโยบายการเปิดประเทศน่าจะทําให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกจิกลบัมาฟ้ืนตัวและทัง้ภาครฐัและเอกชนจะมี
การลงทนุมากข้ึน ซึง่จะสนบัสนนุให้มกีารเปิดประมลู
งานใหม่ๆออกมา ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ 
ขณะที่ในช่วงเวลาที่เหลือ โดยบริษัทฯอยู่ระหว่าง
การรอการประกาศผลการประมูลงานใหม่อีก 2-3 
โครงการ และคาดว่าจะเข้าย่ืนประมูลงานใหม่ได้อีก
ประมาณ 4-5 โครงการ

INSET โชว์ก�าไร Q3/64 พุ่ง 36% 

รับรู้รายได้โครงการ CAT Filter 

ธุรกิจงานซ่อมบ�ารุง Backlog แน่น 1.8 พันลบ. 

ดันผลงานปีน้ีโตทะลุเป้า 20%
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บล. โกลเบลก็ (GBS) ประเมนิหุน้ไทยเดอืนพฤศจิกายนยงัผนัผวน แม้

จะได้แรงหนนุจากการเข้าเกง็กําไรหุน้ธมีเปิดเมอืงรบันกัท่องเทีย่วต่าง

ชาต ิและผ่อนคลายมาตรการป้องกนัโควดิ-19 หนนุภาพรวมเศรษฐกจิ

ฟื้น แต่ยังต้องจับตาสถานการณ์ความเชื่อมั่น-เศรษฐกิจใน ประเทศ

และต่างประเทศในช่วงปลายปีต่อเนือ่ง จงึให้กรอบการเคลือ่นไหวดชันี

ที่ 1,570-1,650 จุด ชูกลยุทธ์ลงทุนหุ้นธีมเปิดเมือง - ปลดล็อก LTV  

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผูอ้าํนวยการฝ่าย
วิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด หรือ GBS 

ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนพฤศจิกายน ว่า ดัชนีแกว่งตัว

ผันผวน โดยมีรับแรงซื้อหุ้นในกลุ่ม Reopening จากการเปิดประเทศ

รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะ

ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 64 และมีผลดีต่อเนื่องไปยังปี 65

โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รายงานผลสํารวจเรือ่งผลกระทบ

จากไวรสัโควดิ-19 ต่อภาคธรุกจิไทยในเดอืน ต.ค.64 ว่า ธรุกจิโดยรวม

ทรงตัวจากเดือนก่อนแต่เห็นสัญญาณดีขึ้นเล็กน้อยในภาคการผลิต

และการค้าจากการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดได้ดีขึ้น และการทยอย

ผ่อนคลายมาตรการควบคุมฯทําให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

และการเพิ่มเม็ดเงินกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐช่วยให้ความเชื่อมั่น

และการบริโภคปรับดีขึ้น ประกอบกับการเก็งกําไรการรายงานผลการ

ดําเนินงานในไตรมาส 3/2564 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอย

ประกาศออกมาในช่วงต้นเดือนนี้ จึงทําให้ดัชนีตลาดหุ้นเคลื่อนไหวใน

กรอบ 1,570-1,650 จุด

ส่วนปัจจัยที่ยังคงต้องจับในเดือนนี้ อาทิ  การแถลงสถานการณ์ด้าน

ราคาสินค้าและบริการของกระทรวงพาณิชย์ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

แถลงผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดทสถานการณ์

ลงทนุ ตลท. แถลงข้อมลูสรุปภาวการณ์ซือ้ขายหลกัทรพัย์ การประชุม 

กนง. ครัง้ที ่7/2564   ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชือ่ม่ันภาคอตุสาหกรรม 

ยอดการผลติและส่งออกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ 

สภาพฒัน์แถลงตวัเลข GDP ไตรมาส 3Q64 ประชมุครม.สญัจร จ.กระบี่ 

กระทรวงพาณชิย์แถลงตวัเลขการส่งออก-นาํเข้า สศค. รายงานภาวะ

เศรษฐกจิ และดัชนคีวามเชือ่ม่ัน ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกจิไทย รวม

ทัง้สถานการณ์ตวัเลขเศรษฐกจิต่างประเทศ และการส่งสญัญาณด้าน

โยบายการเงินของเฟด  และสถานการณ์ราคานํ้ามัน ซ่ึงกลุ่มโอเปก

พลัสจะมีการประชุมในวันนี้

ดังนั้นแนะนํากลยุทธ์ลงทุนในหุ้น Reopening Play ได้แก่หุ้นกลุ่มท่อง

เที่ยว อาทิ MINT, ERW, CENTEL, AWC, SHR, AOT, AAV และBA 

รองลงมาหุน้กลุม่ขนส่ง อาท ิBEM และ BTS หุน้กลุม่ห้าง สรรพสนิค้า 

อาทิ CPN, CRC และ MBK หุ้นกลุ่มร้านอาหาร อาทิ AU, M และ ZEN  

หุ้นกลุ่มค้าปลีก CPALL, BJC และ MAKRO รวมทั้งหุ้นที่ได้ประโยชน์

จากธปท.คลายกฏ LTV โดยเน้นลงทุนในหุ้นอสังหารมิทรพัย์ทีม่ขีนาด

ใหญ่ แต่ซือ้ขายทีร่ะดบั P/E ต่ําได้แก่ LH, QH, AP, SPALI, SIRI, ORI, 

LALIN, PSH และ LPN 

บล.โกลเบล็ก จัดทัพหุ้นเด่นเดือน พ.ย.

หุ้นธีมเปิดเมือง - ปลดล็อก LTV ยังมาวิน
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ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคํา นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อํานวยการฝ่ายวิจัย  บล. โกลเบล็ก ประเมินแนวโน้มราคาทองคําในเดือน พ.ย. นี้ ว่า 

ยังได้รับแรงกดดันจากเฟดที่ยังคงเดินหน้าดําเนินนโยบายการเงินตามแผนที่ได้ส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้าว่าจะเริ่มลดวงเงิน QE ภายในสิ้นปีนี้ และคาด

ว่าจะสิ้นสุดการลดวงเงิน QE ภายในกลางปี 2565 ซึ่งแปลว่าเฟดอาจทยอยลดวงเงิน QE เดือนละ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็นการลด

การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเดือนละ 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากวงเงินปัจจุบันที่ 8.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และการลดการเข้าซื้อ

หลักทรัพย์ที่มีสัญญาจํานองคํ้าประกัน เดือนละ 0.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากวงเงินปัจจุบันที่ 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ่งจะส่งผล

ให้วงเงิน QE ทั้งหมดที่ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือนในปัจจุบันหมดลงในช่วงกลางปีหน้าตามที่เฟดได้ส่งสัญญาณไว้ ทําให้ราคาทองคําอาจ

ย่อตัวลงระยะสั้น แต่เนื่องจากตลาดรับข่าวการดึงสภาพคล่องดังกล่าวไปบ้างแล้วทําให้ตลาดคลายความกังวลและอาจจะค่อยๆรีบราวน์กลับ

นอกจากนี้มองว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปียังต้องจับตาตัวเลขภาคแรงงาน และอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐ ซึ่งคาดการณ์ว่าภาคแรงงานอาจจะมีการ

จ้างานเพิม่ขึน้ไม่มากแต่อัตราการว่างงานกลบัลดลง เป็นผลมาจากหลายเดอืนก่อนหน้าท่ียอดจ้างงานเร่งตวัข้ึนสูง จนทําให้ปัจจบุนัอัตราว่างงานเห

ลือราวๆ 5 ล้านตําแหน่งหรือ 3.3% ส่วนเงินเฟ้อสหรัฐยังมีโอกาสเร่งตัวสูงขึ้นเนื่องจากหลายประเทศในตะวันตกอย่างอเมริกาและยุโรปเองกําลังเข้า

สู่ฤดูหนาวจะทําให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจปัจจัยหนึ่งทีหนุนให้เงินเฟ้อเร่งตัวได้ สอดคล้องกับยอดผู้ติดเชื้อจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วง

ฤดูดังกล่าวและจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นได้ ฝ่ายวิจัยประเมินกรอบทองคําในเดือนนี้ 1,770-1,830 $/Oz โดยแนะนําให้หาจังหวะ 

long เมื่อดัชนีปรับตัวลงใกล้แนวรับ  

บล.โกลเบล็ก จัดทัพหุ้นเด่นเดือน พ.ย.

หุ้นธีมเปิดเมือง - ปลดล็อก LTV ยังมาวิน
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"ทรีนีตี้" เชิญชวนลงทุนหุ ้นเวียดนาม As a 

Strategic Asset Allocation รับเศรษฐกิจฟื้น

ตัวแรง คาดปีหน้าจีดีพีโต 4-7% ขณะท่ีหุ้นยัง

ถูก พี/อี15 เท่า EPS ขยายตัว 15% โดยเปิดขาย 

"กองทุน SSI-SCA" เงินแสนบาทลงทุนได้ คาด

สามารถสร้างผลตอบแทน ทีด่ใีห้นกัลงทนุ พร้อม

เปิดผลงานกองทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนนบัจากต้นปีก

ว่า 43%

ดร.วศิษิฐ์ องค์พพิฒันกลุ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ 
จํากัด เปิดเผยว่า เศรษฐกิจในประเทศอาเซียน

จะมกีารเตบิโตทีด่ ีจะเหน็เมด็เงนิไหลเข้ามาลงทนุ

ในอาเซียนเพิ่มมากข้ึน หลังปีหน้าเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ จะเติบโต ประมาณ  2% เท่านั้น และคาด

ว่าประเทศเวียดนามจะเป็นประเทศทีม่เีมด็เงนิทนุ

ต่างชาติจะไหลเข้าไปลงทุน เพราะเศรษฐกจิจะฟ้ืน

ตัวได้แรงหรือฟื้นในลักษณะตัว V โดยจะเริ่มเห็น

การเติบโตตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีนี้เป็นต้นไป และปี

หน้าคาดว่าจีดีพีจะโตประมาณ 4-6% จากจุดตํ่า

สุดในไตรมาส 3 ที่จีดีพีติดลบ 6.1%  

นอกจากนี้ จะเห็นการดําเนินมาตรการทางการ

คลังด้วยการอัดฉีดเงินประมาณ  2% ของจีดีพี

หรือประมาณ  1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน

ปีหน้า คาดว่าจะนําไปใช้ในการลงทุนด้านต่างๆ 

ขณะทีน่โยบายการเงนิ โดยเฉพาะดอกเบีย้ทีย่งัตํา่ 

เงนิเฟ้อตํา่และค่าเงนิดองกม็เีสถยีรภาพมาก เห็น

ได้จากเงินดองที่แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่  2.2 หมื่นดอง

ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ  จาก 2.4 หมืน่ดองต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ ภายหลังมีการเปลี่ยนนโยบายในเรื่อง

อัตราแลกเปลี่ยนให้แข็งค่าขึ้นหรือ a stronger 

currency policy มีฐานะเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 

ขณะที่หนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับ 58% ของจี

ดีพีและในขณะที่เวียดนามมีเงินทุนสํารองกว่า 1 

แสนล้านๆเหรียญ เพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิจากพษิโค

วดิ-19 ซึง่ทัง้หมดจะเป็นปัจจยัหนนุให้เมด็เงนิไหล

เข้าไปลงทนุ เพราะเวยีดนามมสีถานะทางการเงนิ

และการคลังที่แข็งแกร่ง                   

แม้เวียดนามจะเผชิญกับโควิด-19 แต่การลงทุน

ตรง (FDI) ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2564 ขยายได้

มากกว่า 22% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อน การส่งออกก็มีการเติบโตที่ดี ซึ่งคาด

กันว่าปีนี้การส่งออกจะขยายตัวเลข 2 หลัก

ในส่วนของตลาดหุ้นเวียดนามก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ด้วยมลูค่าซ้ือขายเฉลีย่ต่อวนัข้ึนมาอยู่ที ่3-4 หมืน่

ล้านบาท และงวด 9 เดือนที่ผ่านมาหุ้นเวียดนาม

ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 23% สูงกว่าหุ้นไทยที่ให้ผล

ตอบแทน 11%  มพี/ีอี ถกู ที ่15 เท่า  และมโีอกาส

สูงมากที่จะเห็นการปรับเพิ่มอัตราการเติบโตของ

กําไรต่อหุ้นหรือ EPS Growth เกิดขึ้นและปีหน้า

คาดว่าจะมี EPSประมาณ 14 % อีกทั้งมีการคาด

กันว่าในปี  2025 ตลาดหุ้นเวียดนามจะเข้าไปอยู่

ในการพิจารณาของดัชนี MSCI และปัจจุบันอยู่

ใน Watch list ของฟุตซี่ คาดว่าเมื่อตลาดหุ้น

เวียดนามเข้าไปอยู่ใน MSCI ก็จะเห็นเม็ด

เงินที่ไหลเข้าลงทุนประมาณ 5.4 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

หรือประมาณ 1.5 

แสนล้าน

บาท ในอนาคต ดังนั้นในมุมมองของ ทรีนีตี้ 

เวียดนามคือกลยุทธ์ที่ต้องลงทุน หรือ "Vietnam 

as a Strategic Asset Allocation" นักลงทุน

จะต้องมีการลงทุนในเวียดนามประมาณ 5-10 

%ของพอร์ตลงทุนรวมทั้งหมดและกลยุทธ์นี้ต่อ

เนื่องไปถึง 5-10 ปี ข้างหน้าจากโอกาสและการ

เติบโตต่างๆ ที่จะเกิดกับเศรษฐกิจและตลาดหุ้น

เวียดนาม 

ดร.วศิษิฐ์ กล่าวเพิม่เตมิว่า นกัลงทนุทีส่นใจจะเข้า

ลงทุนในเวียดนามสามารถลงทุนผ่าน "กองทุน 

SSI-SCA" หรือ SSI Sustainable Competitive 

Advantage Fund ท่ีทรีนีต้ีได้เป็นตัวแทนในการ

จัดจําหน่ายกองทุนแต่เพียงผู้เดียว โดยกองทุน

ดังกล่าวบริหารโดย SSI Asset Management 

(SSIAM) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทจัดการ

กองทุนที่มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการรวมทั้ง

สิ้น 247 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และถือหุ้นโดยบริษัท 

Saigon Securities Incorporation (SSI) ซึ่ง

เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในด้านส่วนแบ่ง

ทางการตลาดและรายได้ ซึ่งทั้ง SSI และ SSIAM 

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและ

กํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

แห่งประเทศเวยีดนาม (SSC) ซึง่กองทนุเวยีดนาม 

SSI-SCA นี้ นักลงทุนมีเงินลงทุนขั้นตํ่า 1 แสน

บาทก็สามารถลงทุนได้

บล.ทรีนีตี ้เชิญชวนลงทุนหุ้นเวียดนาม 

As a Strategic Asset Allocation 

รับเศรษฐกิจฟื้นตัวแรง คาดปีหน้าจีดีพีโต 4-7%
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อย่างไรก็ตามในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2564 กองทุน SSI-SCA สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนประมาณ 43-44% ซ่ึงถือว่าเป็นผล

ตอบแทนที่ดีมากท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่เป็นผู้นําในอุตสาหกรรม ซึ่งในพอร์ตนั้นลงทุนในหุ้นท่ีเป็นท้อป

โฮลดิ้งประมาณ 4 บริษัทประกอบด้วย HPG ทําธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่  MWG ธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่  VHM ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

FPT บริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม นอกจากจากนี้กองทุนยังมีเงินสดสํารองในมือประมาณ  17.9% ของสินทรัพย์รวม

เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลง

สําหรับกองทุน SSI-SCA มีนโยบายการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดยพิจารณาพื้นฐานของกิจการและความสามารถ ในการทํากําไรเป็นหลัก เป็นกอง

ทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาว เลือกลงทุนในอุตสาหกรรมที่โตไปกับการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจของประเทศและครองส่วนแบ่งการตลาดในแต่ละ

อตุสาหกรรม ทีส่าํคญัต้องมี margin of safety สงูและมูลค่าทางตลาดตํา่กว่ามลูค่าทีแ่ท้จรงิของบรษิทั โดย Sector ทีล่งทนุ ได้แก่ กลุม่อตุสาหกรรม

ค้าปลีก กลุ่มธนาคาร  กลุ่มเทคโนโลยี เป็นต้น

"กองทนุ SSI-SCA บรหิารงานโดยทมีงานนกัวเิคราะห์และผูจ้ดัการกองทุนชาวเวียดนาม ท่ีมีความรูค้วามเข้าใจตลาดหุน้เวียดนามเป็นอย่างดี ทําให้มี

ความเข้าใจในระบบความคิด วัฒนธรรม และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ลึกกว่าคนต่างชาติ มีความสามารถในการเสาะหาหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

และเจาะเข้าไปถึงข้อมูลเชิงลึกทั้ง qualitative และ quantitative เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการเพื่อตัดสินใจลงทุนในหุ้นแต่ละตัว จึงทําให้กองทุน 

SSI – SCA มีผลตอบแทนสะสมที่น่าพอใจ โดยหากดูจากข้อมูลย้อนหลังของกองทุนจะพบว่าผลประกอบการในอดีตชนะ VN Index โดยผลประกอบ

การรวมนับตั้งแต่เริ่ม ตั้งกองทุนปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน  อยู่ที่ 215.55% "ดร.วิศิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

บล.ทรีนีตี ้เชิญชวนลงทุนหุ้นเวียดนาม 

As a Strategic Asset Allocation 

รับเศรษฐกิจฟื้นตัวแรง คาดปีหน้าจีดีพีโต 4-7%
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อินไซด์ Business
SNNP มอบเงินสนับสนุน

ให้สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

SC Asset มอบเงิน 1 ล้าน ส่งต่อความยาวเส้นด้าย ใน

โครงการ ‘Home with Hope’ เพ่ือดูแลสังคมและชุมชน 

ช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาโควิด-19

“มอบรางวัล SET Awards 2021”

WHA คว้ารางวัล Rising Star Sustainability 
Award ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน 
Sustainability Award ประจ�าปี 2564
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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