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ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BGRIM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 

2564 บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จ�ากัด 

(บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 100%) ใน

ฐานะผู้ซื้อ ได้บรรลุผลส�าเร็จตามสัญญาซื้อขาย

หุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Mr. 

Nguyen Van Quan (ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง

กนัของบรษิทั) ในฐานะผู้ขาย และได้รบัอนญุาตจาก

หน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าถือหุ ้นจ�านวนร้อ

ยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดใน Huong Hoa Holding 

Joint Stock Company โดยมมูีลค่าการซือ้ขายรวม 

161,000,000,000 เวียดนามดอง (หรือประมาณ 

7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้

รับอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 

12/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

โดย Huong Hoa Holding Joint Stock Company 

เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในโครงการ Huong Hoa 

1 ตั้งอยู่ที่ Huong Tan commune, Huong Hoa 

district, จงัหวดั Quang Tri สาธารณรฐัสงัคมนยิม

เวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

ขนาดก�าลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ ภายใต้สัญญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity 

of Vietnam หรือ EVN) ในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม โดยเป็นการร่วมการลงทุนกับ Truong 

Thanh Energy and Real Estate Joint Stock 

Company ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20 ซ่ึงเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม โดย 

BGRIM ได้ร่วมพฒันาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) และได้

รับรางวัลผู้พัฒนาโรงไฟฟ้ายอดเยี่ยมของประเทศ

ในปี 2019 มาแล้วก่อนหน้า

ดร.ฮาราลด์ ลงิค์ กล่าวว่า ความส�าเรจ็ในการเข้าซ้ือ

หุ้นในครั้งนี้ ท�าให้ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถขยาย

การลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทนในประเทศเวยีดนามได้เพิม่ขึน้ และเป็นการ

แสดงความพร้อมของ BGRIM ในการเข้าเป็นหนึ่ง

ในผู้พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนหลักที่ส�าคัญ

ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานของประเทศเวียดนาม

ที่มีแผนรองรับการขยายตัวอีกเป็นจ�านวนมาก 

โดยปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์แบบตดิตัง้บนพืน้ดนิโครงการ 

(Solar Farm) DAU TIENG ขนาดก�าลงัการผลติตดิ

ตั้ง 240 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดก�าลงัการผลติตดิ

ตั้ง 257 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูเยี่ยน ที่ส�าคัญยังตอบ

โจทย์การเดินหน้าขยายพอร์ต “พลังงานทดแทน” 

ของ บี.กริม เพาเวอร์ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่

มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อม

อาร ี(Empowering the World Compassionately) 

โดยยึดหลกัการด�าเนนิธรุกจิด้วยความโอบอ้อมอารี 

เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม พร้อมเติบโตเคียงคู่ไป

กับประเทศไทยและภูมิภาค พร้อมเป้าหมายก้าว

สู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ 

Net-Zero Carbon Emissions ได้ภายในปี ค.ศ. 

2050 (ปี พ.ศ. 2593)

BGRIM ปิดดีล

ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลม 48 เมกะวัตต์

ขยายการลงทุน “พลังงานทดแทน” ในเวียดนาม

8 www.HoonInside.com 18  November  2021



"สกาย ไอซีที" กางผลประกอบการไตรมาส 3/2564 

กวาดรายได้ 706 ล้าน พร้อมก�าไรสุทธิ 15 ล้าน แบ็ค

ลอ็กแกร่ง 17,000 ล้าน หนนุรายได้รกัษาระดบัมัน่คง

ท่ามกลาง COVID-19 ไตรมาส 4/2564 พบสัญญาณ

บวกจากการเปิดประเทศ ดนัรายได้จากโครงการเกีย่ว

เนื่องกับสนามบินฟื้นตัว พร้อมน�า TOSSAKAN บุก

ตลาดความปลอดภัย 7 กลุ่มอาคารต่อเนื่อง 

นายสทิธเิดช มยัลาภ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SKY ผู้น�าด้านการพัฒนา

นวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform และ AI 

Solutions ระดับประเทศ เปิดเผยว่า จากผลการ

ด�าเนินงานไตรมาส 3/2564 (ก.ค.-ก.ย.64) บริษัท

มีรายได้รวมทั้งสิ้น 706 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ

อยู่ที่ 15 ล้านบาท  โดยบริษัทยังคงส่งมอบโครงการ

ภาครัฐหลายโครงการได้อย่างต่อเนือ่ง อาทิ โครงการ

จัดซื้อพร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิดให้กับท่า

อากาศยาน โครงการพัฒ นาระบบบริหารจัดการ

ดิจิทัลด้านปฏิบัติการให้กับ ท่าอากาศยาน โครงการ

ซือ้กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนดิเครอืข่ายแบบมมุมอง

คงที่และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง 212 กล้องให้

กับกรุงเทพมหานคร 

"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่ง

ผลให้การเปิดประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีของภาครัฐชะลอตัวลง ส่งผลต่อโอกาส

การรับงานใหม่ของผู้เช่ือมโยงระบบ หรือ System 

Integrator ทั้งอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี สกาย ไอซี

ท ีได้สร้างรากฐานปริมาณงานในมอืไว้อย่างแข็งแกร่ง

ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ โดยบริษัทได้เข้าท�าสัญญาและ

มีงานที่รอส่งมอบตามสัญญาในอนาคต คิดเป็นยอด

รอรบัรูร้ายได้ หรอื แบค็ลอ็กต่อเนือ่ง 10 ปี ประมาณ 

17,000 ล้านบาท ขณะเดียวกัน เรายังคงให้ความ

ส�าคัญกับการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง หาแนวทาง

กระจายช่องทางสร้างรายได้ใหม่ๆ ท�าให้เรายังคง

รักษาระดับรายได้ได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาวการณ์

ปัจจุบัน" นายสิทธิเดช กล่าว 

นายสิทธิเดช กล่าวอีกว่า ส�าหรับสถานการณ์การ

ด�าเนินงานของบริษัทในช่วงไตรมาส 4/2564 มีแนว

โน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิดประเทศ

ของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้

โครงการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

ทางอากาศและรบัรูร้ายได้ตามจ�านวนผูโ้ดยสารขาเข้า 

ผูโ้ดยสารขาออก ผูโ้ดยสารผ่าน และผูโ้ดยสารเปลีย่น

ล�า เช่น โครงการการให้บรกิารระบบตรวจสอบและคดั

กรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) โครงการประมวล

ผลรายการข้อมูลส�าหรับฐานข้อมูลการเดินทางของ

ผูโ้ดยสาร (PNR) มโีอกาสรบัรูร้ายได้มากขึน้เมือ่เทยีบ

กับช่วงที่ผ่านมา 

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เริ่มต้นเดินหน้าบุกภาค

เอกชนอย่างเต็มตัว โดยเปิดตัวแพลตฟอร์มระบบ

รักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security 

Platform) ภายใต้ชื่อ TOSSAKAN (ทศกัณฐ์) ผสาน

พลังอันแข็งแกร่งอีกข้ันของเทคโนโลยี AI มาท�า

งานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ (Seamless) ดูแล ความ

ปลอดภัยภายในอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างมี

ประสิทธิภาพ ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้

อยู่อาศัยและผู้ใช้งาน อาคารทุกประเภท โดยมุ่งเน้น

เจาะตลาดความปลอดภัยของอาคาร 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1.โครงการที่อยู่อาศัย ท้ังคอนโดมิเนียมและบ้าน

จดัสรร 2. อาคารส�านกังาน 3.โรงแรม 4.โรงพยาบาล 

5.โรงงาน 6.อาคารเชิงพาณิชย์หรือห้างสรรพสินค้า 

7.สถานศึกษา ต้ังแต่โรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย 

คาดว่าจะทยอยสร้างรายได้กลบัเข้าสูบ่รษิทัและสร้าง

รากฐานให้แก่บริษัทในการขยายพอร์ตรับงานภาค

เอกชน ทั้งนี้ เช่ือมั่นว่าภาพรวมรายได้ของปี 2564 

จะยงัคงรกัษาระดบัไว้ได้ไม่น้อยกว่ารายได้ของปี 2563 

ส�าหรับ บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

SKY เป็นบริษัท Tech Company เต็มรูปแบบที่เน้น

การพฒันานวตักรรม การให้บรกิาร Digital Platform 

และ AI Solutions ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อช่วย

ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยี

อัจฉริยะของ SKY ICT 

SKY กางผลงาน Q3/2564 

กวาดรายได้ 706 ล้าน 

โชว์แบ็คล็อกแกร่ง 17,000 ล้าน 

หนุนผลประกอบการม่ันคง
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BCPG ผู้น�าธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานสีเขียวในเอเชีย และผู้ให้บริการด้าน

พลังงานอัจฉริยะครบวงจร ตั้งเป้าขยายก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

สะอาดเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในห้าปี พร้อมกับการสร้างสมดุลของพอร์ตโฟลิ

โอที่ครอบคลุมหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย ล่าสุดได้ขยายธุรกิจเข้า

สู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อย “บีซีพีจี ฟอร์โมซ่า” เพื่อ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยถือหุ้นร้อยละ 100 มั่นใจ

ไต้หวันมีศักยภาพสูง

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บีซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) BCPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท 

บีซีพีจี ฟอร์โมซ่า จ�ากัด (BCPG Formosa Co., Ltd.) เพื่อลงทุนพัฒนาและ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ด้วยทุน

จดทะเบียนเริ่มต้น 82 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยถือหุ้นร้อยละ 100 คาดว่าจะ

สามารถจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วเสร็จภายในปี 2564 นี้

“ไต้หวันเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดสูง 

เนื่องจากรัฐบาลให้การส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดการ

พึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยมีการก�าหนดเป้าหมายการ

พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 13,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปี การ

ขยายการลงทนุไปยังไตห้วันในครัง้นี ้จงึเป็นการเปดิโอกาสส�าหรับการลงทนุ

ใหม่ๆ ของบซีพีจีี โดยบรษิทัฯ มเีป้าหมายในการพฒันาพลงังานแสงอาทติย์ใน

ไต้หวันไม่ต�่ากว่า 1,000 เมกะวัตต์ภายใน 5 ปีข้างหน้าสอดคล้องกับส่วนแบ่ง

ตลาดของบีซีพีจีในธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยในปัจจุบัน” นายบัณฑิต

กล่าว

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน) SAMTEL เปิดเผย

ว่า บริษัท พอร์ทัลเน็ท จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 

99.99 ได้ลงนามรับจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ

ลิขสิทธิ์การใช้งาน(Licenses) เพื่อบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ

การเชื่อม โยงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ซอฟด์แวร์ส�าเร็จรูปส�าหรับ

ธรุกจิหลกั (รซธ.) ระยะที ่2 กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เม่ือวนัที ่11 พฤส

จกิายน 2564 ซึง่มมีลูค่าโครงการท้ังสิน้ 199.56 ล้นบาท(รวมภาษมีลูค่า

เพิ่ม) โดยจะต้องด�าเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่

ลงนามในสัญญา และมีเงื่อนไขการช�าระเงินแบ่งออกเป็น 3 งวด ตาม

ความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ

SAMTEL คว้าสัญญาซื้อขาย

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลิขสิทธิ์การใช้งาน 

(Licenses) กฟภ. มูลค่า 199.56 ลบ.

BCPG รุกธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในไต้หวัน 

ตามแผนขยายก�าลังการผลิตครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย
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“BYD” โชว์ผลประกอบการงวด 9 เดอืน ปี 64 ราย
ได้รวมโต 268% อานิสงค์จากการปรับโครงสร้าง
ทุน ปรับกลยุทธ์เจาะตลาดกลุ่ม Blocktrade และ
ตราสารอนุพันธ์ เดินหน้าแผนลงทุนธุรกิจรถบัส
ไฟฟ้าหนุนรายได้โตต่อเนื่อง

นางสาวออมสิน ศิริ  ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ 
บียอนด์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BYD 
เปิดเผย ผลการด�าเนินงานในงวด 9 เดือน ปี 2564 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ว่าบริษัทฯ มีราย
ได้รวมอยู่ที่ 82.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.31 ล้าน
บาท คิดเป็น 268.52% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากค่านาย
หน้า 29.26 ล้านบาท ลดลง 0.91 ล้านบาท ราย
ได้จากผลตอบแทนจากเครือ่งมอืทางการเงนิ 18.13 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 67.43 ล้านบาท และยงัคงมกี�าไร
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม/ย่อย 27.87 
ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจเชิงรุก มุ่งขยายฐานลูกค้า จับกลุ่ม
ตลาด Blocktrade และตราสารอนุพันธ์ เพื่อรักษา
รายได้จากค่านายหน้า เนื่องจากตลาดบล็อคเทรด 
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและ
บรหิารจัดการต้นทนุได้ดขีึน้ โดยมค่ีาใช้จ่ายรวมลด
ลงจาก 267.25 ล้านบาท เป็น 250.38 ล้านบาท 

ลดลงเท่ากับ 16.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.31% 
เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมค่ีาใช้จ่าย
ดอกเบ้ียลดลงจาก 12.13 ล้านบาท เป็น 0.91 ล้าน
บาท ลดลง 11.22 ล้านบาทหรอืคดิเป็น 92.50% ซ่ึง
เป็นผลมาจากตราสารหนี้เพื่อการกู้ยืมลดลง และ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงจาก 
94.05 ล้านบาทเป็น 70.78 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
24.74% โดยมาจากการตั้งส�ารองมูลค่าเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืมและประมาณการด้านคดี
ความเป็นหลัก

ทัง้นี ้ผลการด�าเนนิงานในงวด 9 เดอืน ปี 2564 สิน้
สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 
167.33 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 77.07 ล้านบาท
หรือ 31.53% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหาก
ไม่นบัรวมรายการผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะ
เกิดขึ้นจ�านวน 70.78 ล้านบาท และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายจากคดคีวามจ�านวน 47.50 ล้านบาทแล้ว 
จะท�าให้บรษิทัฯ มผีลขาดทนุสทุธเิพยีง 49.05 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีมีขาดทุนสุทธิ 244.40 
ล้านบาท

นางสาวออมสิน ศิริ กล่าวต่อว่า “เรายังคงมุ่งเน้น
การด�าเนินธุรกิจหลักทรัพย์ โดยการพัฒนาและ
ให้ความส�าคัญกับบุคคลากร ร่วมกับการน�าระบบ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการและสร้างประสบการณท่ีดใีห้กบัลกูค้า

ของเรา แต่ก็ต้องยอมรับในส่วนของแนวโน้มและ
การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรง
อย่างมาก บริษัทฯ จึงต้องมองหาโอกาสในการท�า
ธรุกจิใหม่ๆ เพือ่สร้างผลประกอบการท่ีเติบโตอย่าง
มั่นคงและต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของ
เรา ดังที่ได้เข้าลงทุนถือหุ้นในธุรกิจเดินรถโดยสาร
ระบบไฟฟ้าหรือ E-Bus ซึ่งขณะนี้ได้รับรถแล้ว 77 
คัน โดยมีการทยอยน�า E-Bus บรรจุเข้าให้บริการ
ในสายการเดินรถไปแล้ว 4 เส้นทาง ตั้งแต่เดือน
ตุลาคมเป็นต้นมาและได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้
ใช้บริการ มองว่าเป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตและ
จะเป็นส่วนที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับบียอนด์ได้
อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในอนาคต”

BYD เปิดผลงาน 9 เดือน ปี64 

รายได้โต 268%
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นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารร่วม ฝ่ายวาณิชธนกิจ-
ด้านตลาดทนุ บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบีี
เอสที ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เวิลด์

เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) WFX คาดว่าจะเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 

(IPO) จ�านวน 142 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 

บาท/หุ้น คิดเป็น 30.59% ของหุ้นที่ออกและเรียก

ช�าระแล้วทัง้หมด ภายในช่วงต้นเดอืน ธ.ค. 64 โดย

จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) กลุม่อตุสาหกรรมสนิค้าอปุโภคบรโิภค หมวด

ธุรกิจ แฟชั่น ในช่วงกลางเดือน ธ.ค. 64

พร้อมกันนี้ บริษัทได้ก�าหนดสัดส่วนการกระจาย

หุ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.เสนอ

ขายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ 

กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ TRUBB ตามสัดส่วน

การถือหุ้น TRUBB (Pre-emptive Right) จ�านวน

ไม่เกนิ 11,360,000 หุน้ 2.เสนอขายให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 

14,200,000 หุ้น และ 3.เสนอขายต่อประชาชน

ทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) จ�านวน 116,440,000 หุน้ 

โดยมสัีดส่วนทีจ่�าหน่ายให้แก่กลุม่นักลงทนุสถาบนั

ทางการเงินราว 30-40%

“เรามั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน 

เพราะ SFX เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายเส้นด้ายยางยดื

เจ้าแรกของประเทศไทยและรายใหญ่ระดับภูมิภาค

ซึง่เงินท่ีได้ส่วนหน่ึงจะน�าไปใช้เพือ่ลงทุนขยายก�าลัง

การผลิตซึ่งจะสามารถรองรับค�าสั่งซื้อได้จ�านวน

มาก รวมไปถึงโอกาสในการขยายตลาดใหม่ๆ เพื่อ

เพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับกลุ่มบริษัทตามแผน

กลยุทธ์ที่ได้วางไว้"นายรัฐชัย กล่าว

ด้านนายณฐั วงศาสทุธกิลุ กรรมการ
ผู้จัดการ WFX กล่าวว่า จากจุดแข็งของ

บรษิทัทีม่ปีระสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิยาวนาน

กว่า 30 ปี ท�าให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทาง

ธรุกจิ รวมไปถงึสินค้าทีผ่ลติและจ�าหน่ายมีคณุภาพ

ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถที่

จะน�าไปใชเในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น 

เฟอร์นิเจอร์ การแพทย์ สิ่งทอ และถุงเท้า เป็นต้น

โดยบริษัทมีทีมขายท่ีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

สามารถสื่อสารลูกค้าได้มากกว่า 10 ภาษา ให้

บริการและเข้าถงึลกูค้ากว่า 50 ประเทศทัว่โลก และ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

อกี โดยเฉพาะในประเทศบงักลาเทศและปากสีถาน 

ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสามารถจะเติบโตได้อีก

มาก 

นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมขยายตลาดใหม่ไปยัง

ประเทศบราซลิ อยูร่ะหว่างการหาตวัแทนจ�าหน่าย

จ�านวน 2 ราย จากปัจจุบันอยู่มีตัวแทนจ�านวนอยู่

ทั้งหมดราว 20 ราย แบ่งเป็นประเทศจีน 6 ราย 

ประเทศตุรกี 2 ราย ประเทศเวียดนาม 2 ราย และ

ประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย ประเทศอีหร่าน 1 ราย 

ประเทศปากีสถาน 2 ราย และประเทศบังกลาเทศ 

2-3 ราย เป็นต้น ซึ่งขณะนี้บริษัทก�าลังอยู่ระหว่าง

การเพิม่ตวัแทนจ�าหน่ายภายในประเทศบราซลิ และ

แถบละตินอเมริกา เพื่อสร้างการเติบโตของรายได้

และขยายตลาดในประเทศที่มีก�าลังซื้อที่แข็งแกร่ง

ส�าหรับแผนการระดมทุนในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 

ส่วนหลักๆ คือ 1.ใช้เป็นเงินทุนในการขยายก�าลัง

การผลิตเส้นด้ายยางยืดโดยมีแผนใช้งบลงทุน

มูลค่า 740 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการขยายก�าลัง

การผลิตติดตั้งเพิ่มอีก 12,400 ตัน/ปี โดยเฟสที่ 1 

ก�าลังการผลิตประมาณ 6,200 ตัน คาดว่าจะเปิด

ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนก.ค. 65 ส่วนเฟสที่ 

2 มีก�าลังการผลิตประมาณ 6,200 ตันคาดว่าจะ

เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน ม.ค. 66 โดย

ปัจจุบันบริษัทมีก�าลังการผลิตรวมอยู่ท่ี 35,000 

ตัน/ปี

WFX คาดเปิดจองซื้อไอพีโอ 

142 ล้านหุ้น ต้นธ.ค. 

พร้อมเข้าจดทะเบียนใน SET กลางธ.ค.64
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2.ส่วนที่เหลือจะน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ3. เพื่อใช้ในการคืนหนี้สถาบันการเงินบางส่วน ท�าให้เห็นโอกาสการเติบโตของฐานรายได้ และเพิ่ม

ขีดความสามารถส�าหรับการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ในอนาคต สนับสนุนรายได้และก�าไรเติบโตอย่างยั่งยืน

ส�าหรับภาพรวมผลการด�าเนินงานของ WFX ล่าสุด ในงวด 6 เดือนแรกของปี 64 บริษัทมีรายได้รวมจ�านวน 1,622.08 ล้านบาท  และมีก�าไรสุทธิจ�านวน 95.34 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจ�านวน 48.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 104.47%  เนื่องจากบริษัทได้ขยายก�าลังการผลิตเส้นด้ายยางยืดชนิด

เคลือบแป้งเพื่อรองรับความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากฐานลูกค้าเดิม และรองรับการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้งซึ่งเป็นส่วนประกอบของ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายคล้องหน้ากากผ้า ยางยืดขอบชุด PPE และหมวกคลุมผมทางการแพทย์ เป็นต้น

อนึ่ง WFX ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเส้นด้ายยางยืด (Rubber Thread) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง (Talcum Rubber 

Thread) และเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน (Silicone Rubber Thread) ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืด ตั้งอยู่ในอ�าเภอปลวกแดง จังหวัด

ระยอง

WFX คาดเปิดจองซื้อไอพีโอ 

142 ล้านหุ้น ต้นธ.ค. 

พร้อมเข้าจดทะเบียนใน SET กลางธ.ค.64
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ดร. ก�าพล อดิเรกสมบัติ ผู้อ�านวย
การอาวโุส SCB Chief Investment 
Office (CIO)  ธนาคารไทยพาณชิย์ 
เปิดเผยว่า  กลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนปลาย

ปีน้ีในสินทรัพย์ทั่วโลก เน้นหุ ้นสหรัฐ ยุโรป  

เวียดนาม และTech จีน มั่นใจระยะยาวมีโอกาส

สร้างผลตอบแทนที่ดี โดยตลาดหุ้นสหรัฐ และ

ยุโรป ได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่

แข็งแกร่ง การประกาศท�าการลดการเข้าซื้อ

พันธบัตรตามที่ตลาดคาด (QE taper without 

tantrum) และตลาดแรงงานสหรัฐฯฟื้นตัวดีขึ้น

มากรวมถึงอัตราเงินเฟ้อสูง มีแนวโน้มยืดเยื้อ

จะท�าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ต้องขึ้น

ดอกเบี้ยครั้งแรกตั้งแต่มีวิกฤต COVID-19 ใน

ช่วงกลางปี 2022 อย่างไรก็ตาม Fed จะมีการ

ส่งสัญญาณให้ตลาดทราบก่อน ส�าหรับตลาด

หุ้นในกลุ่ม Emerging Markets มองว่า ตลาด

หุ้นเวียดนาม ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หลัง

มกีารกลบัมาเปิดเมืองและภาคการส่งออกยงัคง

เตบิโตแขง็แกร่ง ส�าหรบัตลาดหุน้จีนยงัคงมีมุม

มอง neutral โดยเน้นการลงทุนในกลุ่ม tech 

ด้วยมลูค่าทีถ่กูและความเสีย่งด้านกฏเกณฑ์ภาค

รัฐ (Regulatory risks) ที่น่าจะผ่านจุดสูงสุดไป

แล้ว

ทัง้นี ้ SCB CIO ประเมินหลงัธนาคารกลางหลัก

ทยอยประกาศการลดการเข้าซื้อพันธบัตร (QE 

tapering) ตลาดการเงินโลกจะเริ่มหันมาให้

ความสนใจกบัประเดน็การขึน้ดอกเบีย้ของ Fed 

มากขึ้น โดยหลังจากเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่ช่วง

กลางไตรมาส 3/2021 โดยล่าสุด Fed ประกาศ

เริ่มท�า QE taper ในช่วงเดือน พ.ย. 2021 และ

น่าจะเสร็จสิ้นช่วงกลางปี 2022 ซึ่งตรงกับที่

ตลาดคาดไว้ แต่ด้วยการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

ของตลาดแรงานในสหรฐัฯ รวมถงึอตัราเงนิเฟ้อ

สูงที่มีแนวโน้มยืดเยื้อถึงกลางปี 2022 ท�าให้

ตลาดเร่ิมคาดการว่า Fed น่าจะส่งสญัญาณการ

ขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด โดย SCB CIO คาดว่า 

Fed จะขึน้ดอกเบีย้ในช่วงครึง่หลงัปี 2022F เป็น

อย่างเร็ว ส่วนธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาด

ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร็วในปี 2023F ส�าหรับ

การฟื้นตัวในกลุ่มประเทศ ASEAN เริ่มมีความ

ชัดเจนมากขึ้น หลังการเปิดประเทศมีความคืบ

หน้าในช่วงไตรมาสที่ 4/2021 อย่างไรก็ตาม 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิส่วนใหญ่มาจากก�าลงัซือ้

ภายในประเทศ เนือ่งจากการฟ้ืนตวัของนกัท่อง

เที่ยวต่างชาติยังมีจ�านวนไม่มากนัก โดยเฉพาะ

ประเทศทีต้่องพึง่พานกัท่องเทีย่วจากจนี ซึง่ยงั

คงใช้นโยบาย Zero COVID policy   

ดร.ก�าพล กล่าวต่อไปว่า การขยับขึ้นของอัตรา

ผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวแบบค่อยเป็น

ค่อยไป และผลประกอบการท่ีแข็งแกร่งในตลาด 

DM ยงัคงเป็นปัจจยัสนบัสนนุหลกัส�าหรับหุน้ใน

กลุ่ม quality growth ตลาดพันธบัตร priced-

in ประเด็นอัตราเงินเฟ้อในระดับสูงที่น่าจะยืด

เยื้อและการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลัก

ที่จะเกิดขึ้นเร็วกว่าคาด ท�าให้อัตราผล

ตอบแทนพนัธบตัรระยะสัน้ขยบัข้ึน

เร็วกว่าพันธบัตรระยะยาว 

ในขณะที่ขนาดโครงการด้าน infrastructure 

ของประธานธิบดี Joe Biden น่าจะมีขนาดไม่

มากเท่ากับที่เคยประกาศไว้ ท�าให้การเก็บภาษี

รวมถึงปริมาณการออกพันธบัตรรัฐบาลน่าจะ

น้อยกว่าท่ีคาด SCB  CIO ยงัคงมุมมองอตัราผล

ตอบแทนพันธบัตรสหรฐัฯ 10 ปี ที ่1.6% -1.8% 

ช่วงสิ้นปี 2021F โดยมีปัจจัยที่ต้องติดตามคือ

การเจรจาต่อรองเพดานหนี้สาธารณะในช่วง

ต้น ธ.ค. ซ่ึงเราคาดว่าจะเป็นในลักษณะ last 

minute deal 

ส�าหรับประเด็นราคาน�้ามันในตลาดโลก แม้ยัง

อยู่ในระดับสูงแต่เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัว

ลง หลังปรมิาณแท่นขดุเจาะน�า้มนั ปรมิาณการ

ผลิตน�้ามัน และปริมาณน�้ามันส�ารองในสหรัฐฯ 

เริ่มฟื้นตัว การขยับข้ึนของอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรระยะยาวแบบค่อยเป็นค่อยไป และ

การเติบโตของก�าไรอย่างต่อเนื่องท�าให้เรายัง

เน้นการลงทุนในกลุ่มประเทศ DM โดยเฉพาะ

ในกลุ่ม Quality growth อย่างไรก็ตาม ความ

กงัวลประเดน็อตัราเงนิเฟ้อในระดับสงูจะยงัเป็น

ปัจจัยส�าคัญต่อตลาดหุ้นท่ัวโลก การมีหุ้นใน

กลุ่ม value ใน portfolio ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อ

เป็นการป้องกันความผันผวนในช่วงท่ี bond 

yields เป็นขาขึ้น

SCB CIO ชี้ช่องจัดพอร์ตลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก
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ส่วนกลยุทธ์จัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Asset Allocation 

Portfolio Strategy) SCB CIO ยังคงมีมุมมองบวกต่อหุ้นสหรัฐฯ ยุโรป 

และเวียดนาม รวมถึงแนะน�าทยอยสะสมหุ้นกลุ่ม tech ของจีน  

• แนะน�าเน้นการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ และยุโรป โดยฉพาะหุ้นในกลุ่ม 

quality growth ทีม่ผีลประกอบการเตบิโตต่อเนือ่งใน core portfolio โดย

มตีลาดหุน้ญีปุ่น่ทีม่กีารฟ้ืนตวัต่อเนือ่งหลงัเปิดเมอืง และผลการเลือกต้ัง

ที่เป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้  ใน satellite portfolio 

• ความเส่ียงด้านกฎเกณฑ์ภาครัฐที่น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว รวม

ถึง valuation ที่น่าสนใจ SCB CIO ได้ปรับมุมมองหุ้นจีน H-share ขึ้น

เป็น neutral โดยเน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม Tech อย่างไรก็ตามกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ ยังได้รับแรงกดดันจากความพยายามของภาครัฐท่ี

จะชะลอการเติบโตด้วยการ leverage ในอุตสาหกรรมนี้ ส�าหรับตลาด 

A-share ยังคงมุมมอง Neutral จากนโยบายมุ่งเน้นเติบโตจากภายใน

ประเทศของจนี เช่น นโยบาย dual circulation และ common prosperity  

• ตลาดหุ้นเวียดนามยังเป็น Top pick ในตลาดหุ้น ASEAN ในมุม

มองของเรา แม้ valuation เริ่มมีการขยับขึ้นมา แต่ในระยะข้างหน้าเชื่อ

ว่าเศรษฐกิจและก�าไรบริษัทจดจะเบียนจะมีการฟื้นตัวได้ต่อเนื่องจากการ

ฟื้นตัวของภาคส่งออกตามเศรษฐกิจโลก ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีน

ที่มีประสิทธิภาพสูงน่าจะท�าให้การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

ประเทศฟื้นตัวต่อเนื่องได้เช่นกัน

• ปรบัมมุมองตลาดหุน้ไทยเป็น neutral หลงัจากทีไ่ด้มกีาร priced-in 

การฟื้นตัวของก�าไรในไตรมาส 3/2021 และการกลับมาของนักท่องเที่ยว

ต่างประเทศที่น่าจะช้ากว่าคาด ไปแล้ว ในระยะข้างหน้าเราเชื่อว่าการเปิด

เมอืงและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิจะช่วยท�าให้อุปสงค์ในประเทศฟ้ืนตวั

ชัดเจนขึ้น 

• คงมุมมองต่อน�้ามันเป็น neutral  โดยคาดว่าจะมี upside ในช่วงที่

เหลือของปีไม่มากนัก จากปัจจัยอุปทานตึงตัวที่ได้ถูก priced-in ไปแล้ว 

ส่วนทองค�า คงมุมมองเป็น slightly negative จากผลกระทบของ QE 

tapering

• ปรับมุมมอง REITs ขึ้นเป็น slightly positive โดย DM REITs มี

อตัราการเช่าและค่าเช่ารวมถงึผลประกอบการทีฟ้ื่นตวัต่อเนือ่งและ Asian 

REITs จะได้อานิสงค์จากการเปิดเมืองที่เริ่มต่อเนื่องมากขึ้น

ในรายละเอียดท่านสามารถติดตามรายงาน Economics and Portfolio 

Strategy (EPS) ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2021  ของทาง SCB Chief 

Investment Office (CIO)  ได้ที่ https://bit.ly/3wTPwXZ

SCB CIO ชี้ช่องจัดพอร์ตลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก
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ข่าวดีส�าหรับผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ MFC ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพทย์จัดการกองทุน

คุณภาพ บริหารจัดการกองทุนที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สร้างผลงานได้โดดเด่นอย่างสม�่าเสมอ ล่าสุดประสบความส�าเร็จอย่างท่วมท้นจากการ

บริหารจัดการ กองทุน MFC Thai Opportunity Fund Series 1 (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 1) หรือ MTOP1

กองทุน MTOP1 สร้างปรากฎการผลตอบแทนโตกระจายเหนือเป้าหมาย ภายในระยะเวลาเพียง 83 วัน หรือไม่ถึง 3 เดือน จากเป้าหมายที่วางไว้คาด

หวังผลตอบแทน 5% ใน 5 เดือน หากเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันที่ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 1% ต่อปีถือว่าสูงกว่ามาก และกองทุน 

MTOP1 สร้างผลตอบแทนในเวลาอันรวดเร็ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนไม่ต�่ากว่า 10.50 บาทต่อหน่วยลงทุน

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) เผยว่า “บริษัทฯประสบความส�าเร็จอย่าง

มากจากการบริหารกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไทย ออพพอร์ทูนิตี้ ซีรี่ส์ 1 หรือ MTOP1 จากเป้าที่เราตั้งไว้ 5% ในระยเวลา 5 เดือน แต่เราสามารถบริหาร

การลงทุนจนถึงเป้าหมายก่อนก�าหนด สร้างผลตอบแทนได้ในระยะเวลาเพียงครึ่งเดียวจากที่ก�าหนดไว้ เป็นการจับจังหวะการลงทุนท่ีรวดเร็วและ

แม่นย�าสไตล์ MFC ทางบรษิทัฯขอขอบคณุผู้ถอืหน่วยลงทนุทกุท่าน ทีส่นบัสนนุและให้ความไว้วางใจให้ บลจ.เอม็เอฟซ ีจ�ากดั (มหาชน) บรหิารจดัการ

กองทุนเป็นอย่างดีเสมอมา โดยท่านเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้กองทุน MTOP1 ประสบความส�าเร็จไปได้ด้วยดี”

บริษัทฯ จึงขอประกาศเลิกกองทุนในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 หลังกองทุน MTOP1 สามารถบริหารจัดการและปิดกองทุนได้ตามเป้าหมายตามที่

ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้บริษัทจะด�าเนินการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงิน ชนิดเพื่อการ

ลงทุน (MMGOVMF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตลาดเงินที่สามารถซื้อขายได้ทุกวันท�าการ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ

ไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุน

MFC โชว์กองทุน ‘MTOP1’ ทะลุเป้าหมาย 5% 

ในเวลาไม่ถึง 3 เดือน ผู้ถือหน่วยลงทุนโกยก�าไรเข้ากระเป๋าแน่น
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นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้

จ่ายเงินปันผลกองทุนหุ้นไทยและกองทุนรวม

สินทรัพย์ทางเลือกรวม 6 กองทุน มูลค่ากว่า 

210 ล้านบาท โดยก�าหนดจ่ายให้กับผู้ถือหน่วย

ลงทุนในวันที่ 17 พ.ย. 2564 จ�านวน 4 กองทุน

หุ้นไทย แบ่งเป็น

ส�าหรับงวดผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 

พ.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 จ�านวน 2 กองทุน 

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ ้นทุนปันผล 

(SCBDV) จ่ายในอัตรา 0.15 บาท (ครั้งที่ 28) 

รวมจ่ายปันผลแล้ว 19.24 บาทต่อหน่วย (นับ

จากจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546) ทั้ง

ยังจัดเป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท Thailand 

Fund Equity Large-Cap ของมอร์นิ่งสตาร์ 

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564) และ SCBDV-

SSF (ชนิดเพื่อการออม) จ่ายในอัตรา 0.12 

บาท (ครั้งที่ 2) รวมจ่ายปันผลแล้ว 0.27 บาท

ต่อหน่วย ทั้งนี้ กองทุนมีแนวทางการบริหาร

เชิงรุก โดยการคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพดีและมี

การจ่ายปันผลสม�่าเสมอในระดับที่น่าสนใจเพื่อ

โอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างมีเสถียรภาพแก่

นักลงทุนในระยะยาว พร้อมโอกาสรับกระแส

เงินสดจากเงินปันผลอย่างสม�่าเสมอ

และส�าหรับงวดผลการด�าเนินงานระหว่างวัน

ที่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ต.ค. 2564 จ�านวน 2 

กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ 

อิควิตี้ ฟันด์ (SCBSE) จ่ายในอัตรา 0.15 บาท 

(ครั้งที่ 21) รวมจ่ายปันผลแล้ว 8.36 บาทต่อ

หน่วย (นับจากจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 

2554) ทั้งยังจัดเป็นกองทุน 5 ดาว ประเภท 

Thailand Fund Equity Large-Cap ของมอร์

นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564) และ 

SCBSE-SSF (ชนิดเพื่อการออม) จ่ายในอัตรา 

0.12 บาท (ครั้งที่ 3) รวมจ่ายปันผลแล้ว 0.32 

บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุน

ด้วยวิธี Active Approach ด้วยการคัดเลือก

ลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่น่าสนใจลงทุนมากที่สุดและ

สอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในขณะนั้น ซึ่ง

จะใส่น�้าหนักการลงทุนมากน้อยตามความน่า

สนใจของหุ้นนั้น และกองทุนจะลงทุนในหุ้นไม่

เกิน 30 ตัว จึงเหมาะส�าหรับผู้ลงทุนที่รับความ

เสี่ยงในระดับสูงได้

“ส�าหรบัตลาดหุน้ไทยคาดว่ามโีอกาสปรบัตวัขึน้

ไปสู่ระดับ 1,680 – 1,700 จุดได้ในช่วงปลายปี 

2564 โดยปัจจัยหลักยังคงเป็นเรื่องความคืบ

หน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศ 

ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างต่อ

เน่ือง ประกอบกับแรงซื้อจากนักลงทุนต่าง

ชาติที่จะเริ่มออกจากเอเชียเหนือโดยเฉพาะ

ประเทศจนี เนือ่งจากความกงัวลเรือ่งมาตรการ

ควบคมุธรุกจิขนาดใหญ่จากภาครฐัของจนี และ

กลับเข้ามาซื้อหุ้นในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงไทย 

ซึ่งจะเป็นส่งผลดีกับหุ้นขนาดใหญ่เช่นกลุ่ม

พลังงาน กลุ่มธนาคาร หรือกลุ่มขนส่งได้เป็น

อย่างดี ถึงแม้ว่าเรื่องการลดวงเงินเชิงปริมาณ 

(QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) 

ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

2564 เป็นต้นไป อาจจะท�าให้ตลาดหุ้นทั่วโลก

เกิดความผันผวนชั่วคราวในระยะเวลาดังกล่าว

ได้ แต่คาดว่าผลกระทบดังกล่าวจะเป็นไปอย่าง

จ�ากัดเนื่องจาก Fed ได้มีการส่ือสารให้กับนัก

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และราคาหุ้นในปัจจุบัน

ก็ได้สะท้อนถึงปัจจัยดังกล่าวไปมากแล้ว” นาย

อาชวิณ กล่าว

บลจ.ไทยพาณิชย ์ลุยจ่ายปันผล 6 กองทุน 

ทั้งหุ้นไทย-สินทรัพย์ทางเลือก รวมกว่า 210 ล้านบาท
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นอกจากนี้ ยังมีกองทุนสินทรัพย์ทางเลือก

อีก 2 กองทุน โดยก�าหนดจ่ายให้กับผู้ถือ

หน่วยลงทุนในวันที่ 19 พ.ย. 2564 นี้ ได้แก่ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ 

อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (SCBPIND) 

ส�าหรับงวดผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 

ส.ค. 2564 – 31 ต.ค. 2564 ก�าหนดจ่ายใน

อัตรา 0.0694 บาท (ครัง้ที ่7) รวมจ่ายปันผล

แล้ว 0.9805 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตั้ง

กองทุนเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561) ทั้งยังจัด

เป็นกองทุน 5 ดาว ประเภท Thailand Fund 

Property - Indirect Flexible ของมอร์นิ่ง

สตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2564) และ 

SCBPIN-SSF (ชนดิเพ่ือการออม) ส�าหรบังวด

ผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2564 

– 31 ต.ค. 2564 และก�าไรสะสม ก�าหนดจ่าย

ในอัตรา 0.1266 บาท (ครั้งท่ี 2) รวมจ่าย

ปันผลแล้ว 0.2680 บาทต่อหน่วย โดยกองทนุ

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกที่เกี่ยวข้อง

กับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และ

โครงสร้างพื้นฐานในไทยและต่างประเทศ ซ่ึง

เป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้เปรียบด้านคาดการณ์

กระแสเงินสดรับที่สม�่าเสมอจากค่าเช่าตาม

สญัญา เช่น อาคารส�านกังาน ห้างสรรพสินค้า 

และคลังสินค้า เป็นต้น ปัจจุบันมีสัดส่วนการ

ลงทุนในตลาดไทยประมาณ 35% สิงคโปร์

ประมาณ 60% และเงินฝากหรือสินทรัพย์อื่น

อีกประมาณ 5% (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 

2564)

นายอาชวณิ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า สภาวะเศรษฐกจิ

ทัว่โลกยังคงเอ้ือต่อการลงทุนในโครงสร้างพืน้

ฐานทั่วโลก ถึงแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ

โลกอาจจะชะลอตัวลงบ้างในกลุ่มประเทศที่

มีการกระจายวัคซีนได้ดีอย่างสหรัฐฯ หรือ

จีน แต่ยังคงขยายตัวได้สูงกว่าก่อนการ

ระบาด COVID-19 อย่างไรก็ตามการลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกคาดว่าอาจจะมี

การปรับขึ้นไม่สูงมาก เนื่องจากในช่วงที่ผ่าน

มาถอืว่าเป็นตลาดท่ีมีการฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ 

และราคาปรับขึ้นมาแรงในช่วงก่อนหน้า 

นอกจากนี้การลงทุนในช่วงที่ผ่านมาใน REIT 

ไทยและสิงคโปร์ นับว่าได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของเชื้อ COVID-19 ค่อนข้างมาก 

อย่างไรก็ตามการทยอยกลับมาเปิดประเทศ

จะเป็นตัวช่วยสร้างโอกาสการลงทุนใน REIT 

ไทยและสิงคโปร์ได้ โดยคาดว่าผลตอบแทนจะ

สูงกว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

จากราคาที่ปรับขึ้นน้อยกว่าในช่วงที่ผ่านมา

สนใจสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิและรบัหนงัสอืชี้

ชวนได้ทุกวันท�าการ ที่ SCBAM Call Center 

โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรอืผูส้นับสนุน

การขายทุกราย หรอื www.scbam.com สนใจ

เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund 

Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานในอดีตของกองทุน 

มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัผลการด�าเนนิงานในอนาคต 

ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจ ลักษณะสินค้า 

เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อน

ตัดสินใจลงทุน เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจ

ขาดทุนหรือได้รับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

หรอืได้รบัเงนิคนืต�า่กว่าเงินลงทนุเริม่แรกได้ ผู้

ลงทุนควรขอค�าแนะน�าเพิม่เตมิจากผูป้ระกอบ

ธุรกิจก่อนท�าการลงทุน

บลจ.ไทยพาณิชย ์ลุยจ่ายปันผล 6 กองทุน 

ทั้งหุ้นไทย-สินทรัพย์ทางเลือก รวมกว่า 210 ล้านบาท
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อินไซด์ Business
พรินซิเพิล’ เปิดโอกาสพนักงาน

โอนสิทธิวันหยุดเป็นเงิน
เพ่ือบริจาคแก่โรงเรียน

CV ปิดดีลเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟา้พลังงาน

ความร้อนร่วม ก�าลังการผลิต 7.36 เมกะวัตต์ 

มูลค่าลงทุนกว่า 290 ล้านบาท

เมืองไทยประกันภัย 
ถวายผ้ากฐินประจ�าปี 2564 

แก่วัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดบ่อแขม)

พรอสเพอร์ฯ ท�าบุญครบรอบก่อตั้ง 25 ปี
พร้อมเคาะฤกษ์ดี เปิดอาคารส�านักงานใหม่ 

และ ศูนย์ฝึกอบรม
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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