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นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ�ากดั (มหาชน) SCC  เปิดเผยว่า บรษิทัปนู

ซเิมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) (หรอื “SCC”) ขอเรยีน

ให้ทราบว่าบริษัทโกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด (หรือ “GBI”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่บริษัท

ย่อยของ SCC ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 ร่วมกับ

บรษัิทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากดั (มหาชน) ร้อยละ 

50 ได้เข้าซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท Caturkarda 

DepoBangunan Tbk (หรือ “CKDB”)จ�านวน 

865,653,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ12.75ของ

หุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ราคา 482 

อนิโดนเีซยีรเูปียห์ต่อหุน้ คดิเป็นเงนิลงทนุ 418 พนั

ล้านอินโดนีเซียรูเปี ยห์ หรือประมาณ 981 ล้าน

บาท

CKDB เป็นผูน้�าร้านค้าปลกีสนิค้าวสัดกุ่อสร้าง วสัดุ

ตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต่อ

เติม ตกแต่งบ้านและสวนแบบครบวงจร ในประเทศ

อนิโดนเีซยี ภายใต้แบรนด์ร้านค้า Depo Bangunan

การลงทุนของ GBI ในครั้งนี้จะส่งเสริมกลยุทธ์

ในการขยายธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างในภูมิภาค

อาเซียน ซึ่งGBI อาจมีการลงทุนเพิ่มเมื่อมีความ

เหมาะสม

ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการลงทุนใน CKDB ของ GBI 

โดยมีขนาดของรายการร้อยละ 0.08 ของมูลค่า

ของสนิทรพัย์รวมตามงบการเงนิรวมของ SCC สิน้

สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 ดงันัน้ การรายงาน

สารสนเทศข้างต้นจงึไม่เข้าข่ายท่ีจะต้องปฏบิติัตาม

เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน

เรือ่งการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์และไม่ใช่

รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ดา้นนายวิทรู สรุยิวนากลุ ประธานเจา้
หน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) GLOBAL  เปิด

เผยว่า  บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด (หรือ“GBI”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง 

GLOBAL และ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ากัด 

ในสัดส่วนร้อยละ 50:50 ได้เข้าซื้อหุ ้นท่ีออก

ใหม่ของบริษัท Caturkarda Depo Bangunan 

(หรือ“CKDB”)จ�านวน 865,653,100 หุ้นคิดเป็น

ร้อยละ 12.75 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมด ที่ราคา 482 อินโดนีเซียรูเปียห์ต่อหุ้น คิด

เป็นเงินลงทุน418 พันล้านอินโดนีเซียรูเปียห์ หรือ

ประมาณ 981 ล้านบาท

SCC - GLOBAL 

ส่ง โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล  

ซื้อหุ้น 12.75% มูลค่า 981 ลบ. 

ในร้านค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างฯ 

แบรนด์ Depo Bangunan ในอินโดฯ  
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นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส 
โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) 
SHR เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าผลการด�าเนิน

งานในปี2564 จะมีรายได้รวมเติบโตได้ตามเป้า

หมายทีร่ะดบั  4,500 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 

ทีม่รีายได้รวม 2,215.68 ล้านบาท และคาดว่า ภาพ

รวมผลงานในไตรมาส4/64 จะฟื้นตัวขึ้นต่อจาก

ไตรมาส3/64 ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยภายในประเทศ

ที่ผ่อนคลายมากขึ้น สอดรับกับการเปิดประเทศใน

ช่วงไฮซีซั่นของปีนี้ 

ทัง้น้ี โรงแรมในเครือของบริษัททัง้หมดกว่า 38 แห่ง 

ได้สามารถกลบัมาเปิดให้บรกิารได้ตามปกตแิล้ว ซึง่

เป็นไปตามนโยบายของรฐับาลทีไ่ด้มีการผ่อนคลาย

มาตรการล็อคดาวน์ และเปิดให้ประชาชนสามารถ

เดินทางข้ามจังหวัดได้ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาก็มี

การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางเข้ามา

ท่องเท่ียวในประเทศไทยได้แล้ว โดยบริษัทคาดว่า

อตัราการเข้าพกัเฉลีย่ (Occupancy) จะอยูท่ีร่ะดบั

มากกว่า 60% จากไตรมาส 3/64 อยู่ที่ระดับ 50% 

“เราเชื่อว่าในช่วงไตรมาส 1/65 ผลการด�าเนินงาน

กจ็ะฟ้ืนตวัต่อเนือ่งจากไตรมาส 4/64 และเชือ่ว่าผล

ประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2565 น่าจะถงึจดุ

คุม้ทนุได้แล้ว ภายใต้สมมตฐิานของโรงแรมทุกแห่ง

เปิดให้บรกิารได้ตามปกต ิประกอบกบัการมช่ีวงช่วง

ไฮซีซั่นของธุรกิจที่กระจายอยู่ในทุกไตรมาส” นาง

สาวศมิษฐา กล่าว  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีแผนท่ีจะขายโรงแรม

ออกไปในช่วงปี2565 จ�านวน 4-6 แห่ง ซ่ึงเป็น

โรงแรมที่ไม่สามารถสร้างก�าไรให้กับบริษัทได้ จึง

คาดว่าจะน�าออกมาขายเพื่อน�าเงินที่ได้มาใช้ช�าระ

หนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน ซึ่งปัจจุบัน

กไ็ด้มผีูแ้สดงความสนใจแล้ว และอยูใ่นขัน้ตอนของ

การพิจาณาและเจรจาซื้อขาย โดยคาดจะสามารถ

ปิดดีลการขายได้ทั้งหมดภายในปี65

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าปรับปรุง

สนิทรพัย์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�าก�าไร โดย

วางงบลงทุนในปี2565 ไว้ที่ประมาณ 1,000 ล้าน

บาท เพือ่ใช้ในการปรบัปรงุสนิทรพัย์ รวมถึงยงัคง

มคีวามสนใจทีจ่ะขยายพอร์ตโรงแรมอย่างต่อเนือ่ง 

ทั้งในรูปแบบการควบรวทกิจการ (M&A) และการ

ร่วมทุน (JV) เพื่อสร้างการเติบโตที่ต่อเนื่องให้กับ

บริษัท  

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ  ยังคงเดินหน้าตามแผนการ

เติบโตในระยะยาว ด้วยกลยุทธ์การจัดการรายได้

และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึง

การปรบัปรงุสินทรพัย์ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ท�าก�าไร ซึ่งบริษัทยังมีความสามารถในการหาเงิน

ทุนรองรับการลงทุน เพื่อการเติบโตในอนาคต  

ปัจจุบัน บริษัทฯ  มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest-Bearing 

Debt to Equity Ratio : IBD/E) อยู่ที่ระดับ 0.88 

เท่า ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต�่า และบริษัทมีนโย

บายรักษา IBD/E ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 1.5 เท่า

SHR ม่ันใจรายได้ปี 64  

เข้าเป้า 4.5 พันลบ. 

หล้งแนวโน้มไตรมาส 4/64 

ฟื้นตัว - เปิดประเทศหนุน
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EKH ประเมินโค้งสุดท้ายผลงานส่งสัญญาณบวก 

รับอานิสงส์ยอดขายวัคซีนโควิด-เปิดเมืองรับต่าง

ชาต ิหนนุลกูค้าจีนกลบัมาใช้บรกิารศนูย์ IVF คกึคกั 

ด้าน “นายแพทย์อ�านาจ เอื้ออารีมิตร” มั่นใจทั้งปี

เติบโตได้อย่างโดดเด่น ปักธงลงทนุและขยายธรุกจิ

ทีเ่ก่ียวข้องกับสขุภาพเสริมเขีย้วเล็บเต็มสบู ดนัราย

ได้ปีนี้โตทะลุ 60%

นายแพทย์อ�านาจ เอื้ออารีมิตร 
กรรมการ และผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการ
แพทย์ จ�ากัด (มหาชน) (EKH) ผู้

ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัด

สมทุรสาคร เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการด�าเนินงาน

ในไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

แม้สถานการณ์โควิดในประเทศจะเริ่มคลี่คลายไป

ในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการ

ด�าเนินงานเล็กน้อย แต่ได้รับการชดเชยบางส่วน

จากการรับรู้รายได้จากวัคซีนทางเลือก Moderna 

รายได้จากการให้บริการฉีดวัคซีน Sinopharm 

และได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศที่จะได้รับ

ประโยชน์จากลูกค้าชาวจีนที่จะกลับมาใช้บริการ

ศูนย์ผู้มบีตุรยาก (IVF) อย่างต่อเนือ่ง โดยจะท�าให้

จ�านวนลูกค้า IVF เพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การ

เติบโตรายได้และก�าไรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญ

นอกจากน้ี ธุรกิจการรักษาพยาบาลทั่วไปในโรง

พยาบาล อาท ิศนูย์ฉกุเฉนิ,ศนูย์กมุารเวช,ศนูย์สตู-ิ

นรีเวช ศูนย์ หู ตา คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ยังมี

ผู้เข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง ถือว่ายังเติบโตอยู่ใน

เกณฑ์ที่น่าพอใจและมีศักยภาพ รวมถึงได้พัฒนา

ทัง้ในด้านของบคุลากร เครือ่งมอื อปุกรณ์ทางการ

แพทย์ จึงช่วยสนับสนุนให้รายได้และก�าไรปรับตัว

เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยบริษัทได้ตั้งเป้าราย

ได้เติบโตไม่ต�่ากว่า 60% เมื่อเทียบปีที่ผ่านมา ถือ

เป็นการปรับเป้าเป็นครั้งที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงบวก

“กลุม่บรษิทัคาดหวงัว่าแนวโน้มผลการด�าเนนิงาน

ไตรมาส 4 น่าจะเติบโตจากปีก่อนได้อย่างต่อเนื่อง 

แม้สถานการณ์โควิดจะดขีึน้และอาจจะกระทบยอด

รายได้จากการเข้าตรวจรกัษา แต่จ�านวนผูป่้วยนอก 

และผู้ป่วยในยังเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องในศูนย์

บริการรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์กุมารเวช, 

ศูนย์ หู ตา คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม รวมถึงการ

เปิดประเทศน่าจะเป็นสัญญาณบวกดึงลูกค้าจีน

กลับมาใช้บรกิารศนูย์ผูม้บีตุรยาก (IVF) ให้กลบัมา

คกึคกัได้อีกครัง้ จงึเป็นสาเหตท่ีุท�าให้ผลการด�าเนนิ

งานไตรมาส 4 ของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ” 

นายแพทย์อ�านาจกล่าว

กรรมการและผูอ้�านวยการโรงพยาบาล EKH กล่าว

อีกว่า กลุ่มบริษัทฯยังคงเล็งเห็นความส�าคัญของ

การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน โดยใน

อนาคตมีแผนที่จะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ 

รวมถึงลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มหรือ Synergy ให้กับบริษัทฯ เพื่อ

รองรับการเข้าใช้บริการของประชาชน และเพ่ือ

สร้างฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งมาก

ขึน้ ส�าคญั อกีทัง้ยงัท�าให้ช่วยเพิม่ขดีความสามารถ

ในการสร้างรายได้และผลก�าไร ให้แข็งแกร่งมากกว่า

ที่เป็นอยู่ และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือ

หุ้นในอนาคต

EKH แย้มผลงาน Q4/64 

ฟอร์มแจ่ม จ่อบุ๊กวัคซีน

สัญญาณ IVF ฟื้น
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บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) ส่ง

สัญญาณโค้งสุดท้ายผลประกอบการมีลุ้นบวก   

อานสิงส์โครงการใหม่ทยอยเข้าต่อเนือ่ง แถมมงีาน

ในมือกว่า  2.24 พนัล้านบาทเสรมิเข้ียวเลบ็เต็มสตรี

ม “ดร.พรลภัส ณ ล�าพูน” มั่นใจนับจากนี้ธุรกิจ

ของกลุม่บรษิทัจะเตบิโตทกุมติิ เดนิหน้าประมลูโปร

เจคใหม่จากภาครัฐต่อเนื่อง  และเตรียมรับข่าวดี

ทิ้งทวนส่งท้ายปีต่อยอดงานในมือพุ่ง ดันผลงาน

ในอนาคตเติบโตแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ดร.พรลภัส ณ ล�าพูน รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ IND 
ผู้ให้บริการงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ครอบคลมุงานออกแบบพร้อมก่อสร้าง,งานบรหิาร

โครงการขนาดใหญ่และควบคุมงานก่อสร้างของ

ภาครัฐ รวมถึงงานด้านวิศวกรรมที่ปรึกษาต่างๆ 

อาทิ งานส�ารวจและศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ งานออกแบบต่างๆ  เปิดเผยถึง แนว

โน้มผลการด�าเนินงานไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะ

ออกมาอยู่ในทิศทางบวก เมื่อเทียบกับทุกไตรมาส

ที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากงานในมือที่รอรับรู ้

รายได้ (Backlog)  ประมาณ  2.24 พันล้านบาท  

และในช่วงที่เหลือของปีนี้บริษัทฯเตรียมเข้าร่วม

ประมูลโครงการออกแบบและก่อสร้างเพิ่มอีก 2-3 

โครงการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท  

เพื่อเพิ่มศักยภาพผลการด�าเนินงานให้แข็งแกร่ง

มากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมาโครงการที่ IND เข้าร่วม

ประมูลมีโอกาสที่จะคว้างานมาได้ราว 80 %  

ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

และเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปี งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะโครงการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงสถานการณ์การระบาด

ของไวรัสโควิดที่เริ่มคลี่คลาย  ท�าให้เห็นสัญญาณ

บวกที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทที่มีโอกาสในการเข้าร่วม

ประมูลงานใหม่ๆ  โดยล่าสุด IND ได้รับงานโครงการ

ออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน�้ามันเชื้อเพลิง

อากาศยานสนามบินอู่ตะเภา ณ ท่าอากาศยานอู่

ตะเภา กบั บรษัิท โกลเบลิแอโร่แอสโซซเิอทส์ จ�ากดั 

โดยมีมูลค่าสัญญาประมาณ   2,118 ล้านบาท  จึง

ท�าให้เชื่อว่าผลการด�าเนินงานทั้งปีจะกลับมาฟื้น

ตัวเป็นบวกได้    จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 576.81 

ล้านบาท   

"บริษัทเริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวกของผลประกอบ

การไตรมาส 4 ปีนี ้จากงานท่ีมเีข้ามาอย่างต่อเนือ่ง

แม้ยังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยภาค

รัฐยังเร่งเดินหน้าโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้น

ฐานออกมา ท�าให้บริษัทมีโอกาสเข้าร่วมประมูล

โครงการต่างๆ มากขึ้น ล่าสุดได้รับการพิจารณา

ด�าเนินโครงการจากสนามบินอู่ตะเภา สะท้อนให้

เห็นถึงความไว้วางใจในศักยภาพของ IND ซึ่งจะ

ช่วยหนุนให้ผลการด�าเนินงานของบริษัทเติบโต

อย่างมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะไตรมาส 4 

เชือ่ว่าจะเป็นไตรมาสท่ีดท่ีีสดุของปี 2564   อย่างไร

ก็ตามบริษัทมีความพร้อมในทุก ๆ  ด้านที่จะรับงาน

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือต่อยอดให้ธุรกิจท่ี

ด�าเนินการอยู่เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนใน

อนาคต" ดร.พรลภัส ณ ล�าพูน กล่าวในที่สุด

IND ส่งซิกโค้งสุดท้ายสัญญาณดีอานิสงส์

งานในมือเสริมทัพเต็มสูบ 2.24 พันลบ.

แถมมีข่าวดีให้ลุ้นต่อ-หนุนผลงานอนาคตโต
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บมจ.เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี (PSTC) แจกข่าวดี! คว้างานก่อสร้างโครงการท่อเชื่อมต่อโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 7 ของ บมจ.ปตท (PTT) มูลค่ากว่า 

1.3 พันล้านบาท ฟาก “กัมพล ตติยกวี” มั่นใจช่วยผลักดันผลงานในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

นายกัมพล ตติยกวี ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (PSTC) เปิด

เผยว่า บริษัทฯชนะการประมูลงานก่อสร้างท่อเชื่อมต่อโรงแยกก๊าชของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) (PTT) มูลค่าโครงการกว่า 1.3 พันล้านบาท โดยเป็นการ

ร่วมลงทุนบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จ�ากัด ( Biggas ) บริษัทย่อยของ PSTC ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความช�านาญในงานก่อสร้างระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ ร่วมกัน

กับบริษัท China Petroleum Pipeline Engineering และ China Petroleum Pipeline Bureau

ทั้งนี้ แผนการก่อสร้างเริ่มในไตรมาส 1/2565 เพื่อขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (PTTGSP) ไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 และ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 ประกอบด้วยก๊าซมีเทน ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีน

ธรรมชาติ (NGL) กลับมายังโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองผ่านทางระบบท่อจ�านวน 6 เส้น

โดยระบบท่อดังกล่าววางบนโครงสร้างรองรับท่อ (Pipe rack) ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ระยะทางวางท่อประมาณ 13 กิโลเมตร ใช้

เวลาด�าเนินการประมาณ 22 เดือน

“ถือเป็นการตอกย�้าให้เห็นความเชื่อมั่นของคู่ค้าที่มีต่อบริษัทย่อยของ PSTC และการได้รับงานครั้งนี้ จะช่วยผลักดันผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เข้าสู่โหมด

การเตบิโตรอบใหม่ และเทร์ินอะราวด์ตามแผนงานทีว่างไว้ โดยในปีหน้า พร้อมขยายไลน์ธรุกจิเข้าสูก่ารท�างาน EPC ภาครฐั ซึง่ทีผ่่านมาได้มกีารเจรจากบับรษิทั

รบัเหมาในประเทศท่ีมคีวามเช่ียวชาญหลายแห่ง และสามารถสรปุงานทีจ่ะร่วมกนัด�าเนนิงานเริม่ตัง้แต่พฤศจกิายนนี ้ซึง่จะทยอยรบัรูร้ายได้ไปถึงปี 2566 มลูค่า

ประมาณ 3,400 ล้านบาท หนุนผลงานในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ”นายกัมพล กล่าว

PSTC คว้างานปตท.มูลค่า 1.3 พันลบ. 

โปรเจคเชื่อมท่อก๊าซหน่วยท่ี 7 

เร่ิมก่อสร้างไตรมาส 1/65
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บอร์ดบมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) ใจป�้าอนุมัติ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 

คดิเป็นมลูค่ารวม 100 ล้านบาท เตรยีมก�าหนดราย

ชือ่ผูถ้อืหุน้ท่ีมสิีทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) 

วันที่ 8 ธ.ค.64 พร้อมจ่ายเงินสดในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ 

ฟากซีอีโอ "สมพงษ์ ช่ืนกิติญานนท์" ระบุว่าโค้ง

สดุท้ายของปีนี ้อาจมข่ีาวดีประมูลงานอกีราว 800 

ล้านบาท สนับสนุนให้ผลงานปี 64 เติบโตตามเป้า

หมาย ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่อง

นายสมพงษ ์ชืน่กติญิานนท ์ประธาน
เจา้หน้าทีบ่ริหาร บริษทั บิสซิเนสอะไล
เม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BIZ เปิด

เผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท 

(ราคาพาร์ 0.50 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100 

ล้านบาท คดิเป็นอตัรา 25.18% ของก�าไรสทุธ ิโดย

เป็นการจ่ายจากผลการด�าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 

30 กันยายน 2564 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบ

ริษัทฯ มีก�าไรสุทธิรวมหลังภาษี เป็นเงิน 397.08 

ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 8 

ธนัวาคม 2564 และก�าหนดจ่ายปันผลในวนัอังคาร

ที่ 21 ธันวาคม 2564

"บรษัิทฯ ต้องขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทีใ่ห้ความไว้วางใจ 

และสนบัสนนุบรษิทัฯ มาโดยตลอด ซึง่บรษิทัฯ จะยงั

คงรักษาความสามารถในการด�าเนินธุรกิจให้มีการ

เติบโตได้อย่างต่อเนือ่ง โดยยงัคงสร้างผลตอบแทน

ทีด่ใีห้กบัผู้ถอืหุน้ได้อย่างสม�า่เสมอ ส�าหรบัผลงาน

ในงวด 9 เดอืนทีผ่่านมา บรษิทัฯ ยงัคงมกีารเตบิโต

ได้ดี เนื่องจากมีงานในมือสามารถรองรับการรับรู้

รายได้ในระยะยาว 1-2 ปี ดังนั้นท�าให้มั่นใจว่าภาพ

รวมของผลการด�าเนินงานในปี 2564 จะยงัสามารถ

ท�าสถติิสงูสดุได้เป็นประวัตกิารณ์ต่อเน่ือง" นายสม

พงษ์กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า แนวโน้มการ

ด�าเนินธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ยังคงมี

ทิศทางที่ดีกว่างวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ 

แย้มรอข่าวงานประมูลเพิ่มอีกราว 800 ล้านบาท 

และคาดว่าจะมีโอกาสได้งานสูง เนื่องจากบริษัทฯ 

มีศกัยภาพ และมคีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้านท�าให้มี

คู่แข่งไม่มาก ซึ่งผลงานที่ผ่านมาก็น่าจะมีส่วนช่วย

สนับสนุนให้บริษัทฯ มีโอกาสได้งานมากขึ้นอีกด้วย

ขณะเดยีวกนับริษัทฯ ยงัมีการรับรู้รายได้จากธรุกจิ

โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง แคนเซอร์อลิอันซ์ 

ศรีราชา จังหวัดชลบรุ ีซึง่บรษัิทฯ ถอืหุน้ในสัดส่วน 

65% นั้น ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่าน

มาได้มีการเปิดแผนก "กัญชาทางการแพทย์" เพื่อ

ต้องการจะใช้ต่อยอดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งจากวิธี

การฉายรังสี และเคมีบ�าบัด ควบคู่กับการรักษา

มาตรฐาน รวมทั้งจะเร่งผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง 

เพื่อพัฒนาด้านการรักษาผู้ป่วย หวังสร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

อนึ่งภาพรวมผลการด�าเนินงานในงวดไตรมาส 

3/2564 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 201 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 3,360% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีก�าไร

สุทธิเท่ากับ 5.8 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 

1,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,518% จากงวดเดียวกัน

ปีก่อนตามงบการเงินรวม

ส�าหรับงวด 9 เดือนแรกมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 395 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 1,768% จากงวดเดียวกันปีก่อน มี

ก�าไรสุทธิเท่ากับ 21 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 

2,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 509 % จากงวดเดียวกัน

ปีก่อนตามงบการเงินรวม

บอร์ด BIZ เคาะปันผลระหว่างกาล 

อัตรา 0.25 บ./หุ้น / ประเมินโค้งสุดท้ายสดใส 

ดันผลงานปีน้ีท�าสถิตินิวไฮต่อเน่ือง
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ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีมูลค่า
การระดมทุนรวมสูงสุดใน 5 ปี ถือเป็น 95% ของ
มูลค่าการระดมทุนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

• ประเทศไทย ก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยมูลค่าการระดมทุน
รวมสูงสุด 4.2 พันล้านดาลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 
รองลงมาเป็นประเทศฟิลิปปินส์ มูลค่า 2.8 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากหุ้นไอพีโอ 6 บริษัท ซึ่งมี
มูลค่ามากกว่าการระดมทุน 4 ปีที่ผ่านมารวมกัน

• ประเทศอนิโดนเีซยี สามารถระดมทนุทะล ุ2 พนั
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นคร้ังแรก เป็นผลมาจาก 
Bukalapak ยูนิคอร์นด้านเทคโนโลยีรายแรก ที่
สามารถระดมทนุได้ถงึ 1.5 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real 
Estate Investment Trust: REI) ยังคงเดินหน้า
อย่างมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยการจดทะเบียนเข้าตลาดของทั้งเจ็ดทรัสต์ 
คิดมูลค่าเป็น 21% ของมูลค่าการระดมทุนทั่วทั้ง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2564

ดีลอยท์เปิดเผยข้อมูลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของ
บรษิทัให้กบัสาธารณะชน (IPO) มคีวามคกึคกัเป็น
อย่างมากที่ในช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 
จากข้อมูลโดยดีลอยท์ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2564 ชีใ้ห้เหน็ว่า บรษิทัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ มมีลูค่าการระดมทุนไอพโีอเป็นประวตักิาร 
โดยมมีลูค่า 9.8 พันล้านดอลลาร์สหรฐั จากหุน้ไอ
พีโอของบริษัทจ�านวน 121 บริษัทในปีนี้ สูงกว่า
มูลค่ารวมตลอดทั้งปี 2563 การซื้อขายหุ้นไอพี
โอยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ยังคงด�าเนนิอยู่ 
ด้วยจ�านวนหุน้ไอพโีอเพิม่ขึน้ 6% ท�าให้มลูค่ารวม
ของการระดมทนุเพิม่ขึน้ 39% และมลูค่ารวมของ
ตลาดไอพโีอสงูขึน้ 24% เมือ่เทียบกบั 12 เดอืนในปี
ทีแ่ล้ว โดยสรุปแล้ว มลูค่ารายได้หุน้ไอพโีอเพิม่ขึน้ 
2.8 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั และมลูค่าในตลาดทนุ
เพิ่มขึ้นถึง 36.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564

ประเทศไทยยงัคงรัง้ต�าแหน่งผูน้�าทีส่ามารถระดม
ทุนจากไอพีโอได้สูงสุดในตลาดเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ เป็นปีที่สามติดต่อกัน ตามด้วย ประเทศ
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และ
เวียดนาม การเติบโตต่อเนื่องของเศรษฐกิจ ค่า
เงินท่ีมีความแข็งแกร่ง อัตราดอกเบี้ยต�่า และ
สภาพคล่องของเศรษฐกิจในประเทศที่ดีอย่างต่อ
เนื่อง ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ในไทยสามารถ
ระดมทุนหุ้นไอพีโอได้มีมูลค่าถึง 4.2 พันล้าน
บาท นับเป็น 43% ของทุนที่ระดมได้ในปี 2564 
โดย บริษัทปตท. น�้ามัน และการค้าปลีก จ�ากัด 
(มหาชน) (PTTOR) คว้าอันดบัหนึง่ในกระดานผูน้�า
หุ้นไอพีโอของภูมิภาคในปีนี้ ด้วยจ�านวนเงินจาก
ระดมทุนเป็นจ�านวน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถระดม
ทุนได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นปีที่
สองติดต่อกัน

นางวิลาสินี กฤษณามระ Disruptive Events 
Advisory Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าว
ว่า "หุ้นไอพีโอยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต
ที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่องส�าหรับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) หุ้นไอพีโอในปีนี้มีความ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทน�้ามัน จนถึง
บริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ค้าปลีก และ
ธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงเป ็นที่ดึงดูดนักลงทุน
จ�านวนมาก เราคาดว่าจะมีหุ้นไอพีโอจากอีก 10 
บริษัทเป็นอย่างน้อย มาเสริมต�าแหน่งปีทอง
ของไอพีโอของไทยในปีนี้ และหากพิจารณาจาก
ผลประกอบการของบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เพิ่ง
เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for 
Alternative Investment: MAI) เราน่าจะได้เห็น
การเข้าตลาดของบริษัทด้านดิจิตัลและเทคโนโลยี
ของไทยมากข้ึน เป็นการก้าวออกจากบริษัทในรูป
แบบเดิม"

ส�าหรับฟิลิปปินส์ หลังจากการจดทะเบียนเข้า
ตลาด REIT ของ AREIT, Inc ในปี 2563 ซึ่ง
ถือเป็นการเข้าตลาด ฯ ของทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment 
Trust: REIT) เป็นครั้งแรก ในปี 2564 นี้ เราได้
เห็นการจดทะเบียนของกอง REIT ขนาดใหญ่อีก 
4 ราย ซึ่งสามารถระดมทุนเป็นมูลค่ารวมถึง 1.8 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวมกับ Monde 
Nissin Corporation ที่มีมูลค่าการ
จดทะเบียนเข้าตลาดสูงสุดเท่า
ที่เคยมีมา เท่ากับ 1 พัน

ล้านเหรียญสหรัฐ ท�าให้ในปี 2564 ฟิลิปปินส์ 
สามารถระดมทุนได้มากกว่าสี่ปี่ผ่านมารวมกัน

PT Bukalapak.com Tbk ของอนิโดนเีซยี สามารถ
ระดมทุนได้สูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับ
เป็นมูลค่าการระดมทุนสูงสุดเป็นอันดับสองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้ อินโดนีเซียถือเป็น
ผู้น�าอันดับต้นๆ ของมูลค่าการจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาค ด้วยจ�านวนบริษัท
ที่เข้าตลาด 40 บริษัทในช่วง 10.5 เดือนแรก
ของปี 2564 เทียบกับ 51 บริษัท ณ สิ้นปี 2563 
ตลาดหลกัทรพัย์อนิโดนเีซยีประสบความส�าเรจ็ใน
การระดมทุนรวม 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน
ช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 โดยมีมูลค่าจด
ทะเบยีนเพิม่ขึน้หกเท่าจาก 377 ล้านเหรยีญสหรฐั
ในปี 2563 นางสาว อิเมลดา ออร์บิโต Disruptive 
Events Advisory Leader ดลีอยท์ อินโดนเีซยี ให้
ความเหน็ว่า "ด้วยข่าวแผนการแปรรปูรฐัวสิาหกจิ
ของรัฐบาล ที่มีแผนจะน�ารัฐวิสาหกิจ 14 แห่งเข้า
ตลาดฯ ความมุง่มัน่ในการส่งเสรมิทางเลอืกในการ
ระดมทุนเพื่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมผ่าน Acceleration Board รวมถึง 
การคาดการณ์การเข้าตลาดครั้งใหญ่ของบริษัท
เทคโนโลย ีจากการเตบิโตของตลาดเทคโนโลยีเกดิ
ใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ เรามองว่านีจ่ะเป็น
จดุเริม่ต้นการเข้าสูย่คุใหม่ของการจดทะเบยีนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์"

ดีลอยท์ เผย ไทย ขึ้นอันดับ 1 ตลาดฯ ไอพีโอ

มูลค่าการระดมทุนรวมสูงสุด 4.2 พันล้านดาลลาร์สหรัฐ ในปี 64

19 www.HoonInside.com 26  November  2021



จ�านวนการเสนอขายหุ้นไอพีโอของมาเลเซียกลับ

ไปสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 โดยได้แรงหนุนจาก

ผู้ลงทุนหลัก ประกอบกับจ�านวนเงินทุนท่ีไม่ได้

ลงทุนจ�านวนมาก uninvested capital ด้วยอตัรา

การฉีดวัคซีนในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น ท�าให้มีบริษัท

สตาร์ทอพัด้านเทคโนโลยแีละบรษิทัทีต้่องการเพิม่

สถานะและความสามารถในการเจาะตลาดทุนเพิม่

จ�านวนมากขึ้น "ตลาดไอพีโอ ของมาเลเซียยังคง

สดใสด้วยจ�านวนบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาด ฯ 

จนถงึปัจจบุนัเป็น จ�านวน 24 บริษัท ด้วยการเปิด

ตัวแผนแม่บทตลาดทุนครั้งท่ี 3 (Third Capital 

Market Masterplan) โดย เอส ซี มาเลเซีย (SC 

Malaysia) การปรับการด�าเนินเป็นดิจิทัล และ

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม เรามั่นใจว่าจะ

มีบริษัทอีกมากมายที่จะจดทะเบียนเข้าตลาด 

ฯ ในปี 2565 เรายังต้องจับตาดูผลกระทบทาง

เศรษฐกิจมหภาค จากนโยบายทางการคลังและ

นโยบายด้านกฎระเบยีบ รวมถงึการรายงานความ

ยั่งยืน ในตลาดโลก แต่เราคาดว่าปี 2565 จะเป็น

ปีที่คึกคักมาก" นายหว่อง การ์ ชุน Disruptive 

Events Advisory Leader ดีลอยท์ มาเลเซีย 

กล่าว

การเสนอขายหุ้นไอพีโอในสิงคโปร์มีปริมาณ

น้อยมากในช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 

เนือ่งจากไม่ม ีREIT ทีป่กตแิล้วจะเป็นตวัสนบัสนนุ

ตลาดทุนไอพีโอ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) สามารถระดม

ทุนไอพีโอได้เป็นจ�านวน 270 ล้านเหรียญสหรัฐ 

จากข้อตกลงเสนอขายหุ ้นไอพีโอ 5 ราย ซึ่ง

ประกอบด้วยการเสนอขายหุ้นไอพีโอ 1 รายบน

กระดานหลัก โดยระดมทุนได้ 233 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ และอีก 4 รายบนกระดาน Catalist ซึ่ง

สามารถระดมทุนรวมเป็นจ�านวนเงิน 37 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเปรียบเทียบ การซื้อขายท่ี

ระดมทุนได้ 968 ล้านเหรียญสหรัฐ จากข้อตกลง

ไอพีโอ 11 ราย ในปี 2563 ตลาดฯ สิงค์โปร์ยังคง

มีความหวัง ด้วยการจดทะเบียนและยื่นเข้าตลาด

ของไอพีโอ REIT โดย Daiwa House Logistics 

Trust และ Digital Core REIT ในวันที่ 19 และ 

22 พฤศจกิายน 2564 ตามล�าดบั ในอีก 1.5 เดอืน

ข้างหน้าจะเป็นไฮไลท์ของตลาดทุนของสิงคโปร์ 

ซึ่งคาดว่ากรอบการท�างานใหม่ในการจดทะเบียน

บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Purpose 

Acquisition Companies – "SPAC") ที่เปิดตัว

ในเดือนกันยายน 2564 จะช่วยให้ตลาดทุนของ

สิงคโปร์ฟื้นตัวจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอที่แห้ง

แล้งในปีนี้ และกลับมาท�าได้ดีกว่าปีที่แล้ว

นางสาว เท ฮว ีลงิ Disruptive Events Advisory 

Leader ดีลอยท์ เซาท์อีสท์ เอเชีย และ สิงค์โปร์ 

กล่าวถึงตลาดทุนว่า "จากการเพิ่มกฎการเข้าจด

ทะเบียนในกลุ่มรองลงมาและการน�า SPAC เฟรม

เวร์ิกมาใช้ บริษทัทีต้่องการจดทะเบียนในตลาดใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ด้วยชือ่ท้องถิน่ที่

คุ้นเคย มีทางเลือกมากขึ้นและสามารถระดมทุน

ในการจดทะเบียนได้เร็วมากข้ึน การเพิ่มข้ึนของ

จ�านวนไอพีโอจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ จะส่งผลกระทบในทางที่ดีและช่วยเพิ่มพลวัต

ของสิงคโปร์ ในการเป็นตลาดทุนระดับนานาชาติ

ที่จัดหารูปแบบการเติบโตให้กับบริษัทที่ต้องการ

เข้าจดทะเบียนได้"

"องค์กรท่ีมีการเติบโตสูง สามารถเข้าถึงกองทุน 

Anchor ซึ่งเป็นกองทุนการร่วมลงทุนใหม่ที่จัด

ขึน้โดยรฐับาลสงิคโปร์และเทมาเสก็ เพือ่ระดมทนุ

จากสาธารณะในตลาดทนุของสงิคโปร์ ด้วยระบบ

นเิวศแบบองค์รวมท่ีส่งเสริมให้บริษทัเข้าสู่การจด

ทะเบียนหุ้นไอพีโอ ท�าให้พวกเขาสามารถเข้าถึง

ตลาดทุนในกรอบระยะเวลาอันสั้น ท�าให้การจด

ทะเบยีนเข้าตลาดหลกัทรพัย์สงิค์โปร์เป็นไปได้เรว็

ขึ้น ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการเข้าจด

ทะเบียนมากยิ่งขึ้นในประเทศสิงคโปร์"

ส�าหรบัการคาดการณ์ในช่วงทีเ่หลอืของปีนีแ้ละปี 

2565 นางสาว เท ฮวี ลิง เชื่อว่ายังจะมีบริษัท

ที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดในช่วงท้าย

ปี และภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้จะสามารถระดม

ทุนได้สูงทะลุหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เกิน

มูลค่าทุนรวมที่ระดมได้ท�าได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 

เมื่อภูมิภาคฟื้นตัวจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19

นางสาว เท ฮวี ลิง กล่าวเสริมว่า "ทุกสายตาจับ

จ้องมาที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะ

นี ้ด้วยสภาพคล่องจ�านวนมาก เหน็ได้ชัดจากราย

ชือ่บรษิทัทีเ่ข้าจดทะเบยีนจ�านวนมากในภมูภิาคนี้ 

กระแสในบรษิทั SPAC และศกัยภาพของบรษิทัใน

รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่ยังถึงจุดสูงสุด ท่ามกลาง

ความไม่แน่นอนในกลุ่มตลาดทุน บริษัทได้เรียน

รู้ที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

ศักยภาพการเติบโตและโอกาสที่ยังคงมีอยู่ใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดิฉันมีความเชื่อ

มั่นว่าตลาดทุนในภูมิภาคนี้จะประสบความส�าเร็จ

ในปี 2565 ด้วยแหล่งเงนิลงทนุทีห่ลากหลายและ

ความสนใจที่เพิ่มมากขึ้นจากกองทุนความมั่งคั่ง

แห่งชาติในธุรกิจในเอเชีย"

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

ไม่รวมข้อมูล ไอพีโอ ในช่วง 16 พฤศจิกายน ถึง 

31 ธันวาคม 2564

ดีลอยท์ เผย ไทย ขึ้นอันดับ 1 ตลาดฯ ไอพีโอ

มูลค่าการระดมทุนรวมสูงสุด 4.2 พันล้านดาลลาร์สหรัฐ ในปี 64
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กบข. เปิดตัวแผนการลงทุนใหม่ "แผนหุ้น 65 - 

แผนหุ้นต่างประเทศ" ดีเดย์ 30 พ.ย. นี้ พร้อม

เปลี่ยนชื่อแผนการลงทุน เพ่ือเพ่ิมความเข้าใจ

และทางเลือกให้กับสมาชิก

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญขา้ราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า 

กบข. ได้มกีารปรับแผนการลงทนุส�าหรบัสมาชกิ 

กบข. คร้ังย่ิงใหญ่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2564 นี ้ซึง่จะมกีารเปิดตวัแผนการลงทนุใหม่ 2 

แผน คือ แผนหุ้น 65 และแผนหุ้นต่างประเทศ 

เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับสมาชิกมาก

ขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกที่

ต้องการกระจายความเสีย่ง และต้องการโอกาส

แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในต่าง

ประเทศ พร้อมทัง้เปลีย่นชือ่แผนการลงทนุเดมิ 

3 แผน เพื่อให้สมาชิกเข้าใจแผนการลงทุนของ 

กบข. ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

โดยแผนการลงทุนใหม่ คือ 1. แผนหุน้ 65 มกีาร

ลงทนุในหุน้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 65% 

และ 35% ลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ตราสาร

หนี้ สินทรัพย์ทางเลือก มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 

5 เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง และ 2. แผนหุ้น

ต่างประเทศ จะลงทุนในหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ 

หุ ้นในตลาดพัฒนาแล้ว และหุ้นในตลาดเกิด

ใหม่ ไม่น้อยกว่า 80% ในรอบระยะเวลาบัญชี 

มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 เสี่ยงสูง ซึ่ง กบข. มี

การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับการ

บรหิารอตัราแลกเปลีย่นในแผนหลกั เน้นลงทนุ

ในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จาก

การบริโภคในประเทศจีน กลุ่มผู้น�านวัตกรรม

ทางการแพทย์สมัยใหม่ กลุ่มเทคโนโลยีท่ีได้

ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้

บริโภคทั่วโลก กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่ม

ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ กบข. ได้เปลี่ยนชื่อแผนการลงทุนเดิม 

จ�านวน 3 แผน คือ แผนตลาดเงิน เปลี่ยนเป็น 

แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผนผสม

หุน้ทว ีเปลีย่นเป็น แผนหุน้ 35 และแผนตราสาร

ทุนไทย เปลี่ยนเป็น แผนหุ้นไทย เพื่อให้สมาชิก

เข้าใจแผนการลงทุนของ กบข. ได้ง่ายยิง่ข้ึน แต่

ทัง้ 3 แผนยงัคงมนีโยบายการลงทุนเหมอืนเดมิ

อน่ึง กบข. มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือก

ลงทุนท้ังหมด 9 แผน คือ แผนสมดุลตาม

อายุ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผน

ตราสารหนี้ แผนหุ้น 35 แผนหลัก แผนหุ้น 65 

แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย แผนหุ้นต่าง

ประเทศ และแผนหุ้นไทย หรือสมาชิกสามารถ

เลือกสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเองตาม

ต้องการ โดยผสมแผนการลงทุนจาก 5 แผน 

คือ แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้น แผน

ตราสารหนี้ แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทย 

แผนหุ้นต่างประเทศ และแผนหุ้นไทย

สมาชกิ กบข. สามารถแจ้งความประสงค์เปลีย่น

แผนการลงทนุได้ 12 ครัง้ต่อปี  ผ่าน 5 ช่องทาง

คือ 1. My GPF Application 2. LINE กบข. 3. 

My GPF Website 4. เว็บไซต์ www.gpf.or.th 

5. ส่งเอกสารมายัง กบข. โดยกรอกข้อมูลใน

แบบแสดงความประสงค์เลอืกหรอืเปลีย่นแปลง

แผนการลงทุน โดยสมาชิกสามารถท�าแบบ

ประเมินความเสี่ยงการลงทุน เพื่อประกอบการ

พิจารณาเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับ

ระดับความเสี่ยงของตนเอง และเพิ่มโอกาสรับ

ผลตอบแทนมากขึ้น สมาชิกที่สนใจสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1179 

Facebook กบข. หรือ LINE กบข. พิมพ์ค้นหา

ไอดี @gpfcommunity และสามารถนัดหมาย

ศูนย์ข้อมูลการเงิน ผ่าน My GPF Application 

เลือกเมนู "นัดหมายบริการข้อมูลการเงิน" เพื่อ

ขอรับค�าปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุน

อย่างละเอียด

กบข. ปรับแผนการลงทุนสมาชิกครั้งยิ่งใหญ่ 

เปิดตัว 2 แผนใหม่ - เปลี่ยนชื่อแผน 

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


อินไซด์ Business
ทีเอ็มบีธนชาต รับรางวัล Thailand 

Corporate Excellence Awards 2021 

สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน

กลุ่ม PTG ช่วยค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท
สมาชิกบัตร “PT Max Card” 

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ฟติ ออโต้ ชวนเตรียมรถให้พร้อม
ก่อนออกเดินทาง กับแคมเปญ 

FIT Auto Tune up

บัตรเครดิต กรุงศรี ร่วมกับ เซ็นทรัล รีเทล
จัดโปรคุ้มยกเครือ รับรวมสูงสุด 30%
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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