


ข่าวจากปก		 	 	 	 	 	 	 	4
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	 	 	7
ข่าวการเงิน		 	 	 	 	 	 	 17
อินไซด์	Business	 	 	 		22
สรุปการซื้อขาย	 	 	 	 	 23





4 www.HoonInside.com 7  September  2021



5 www.HoonInside.com 7  September  2021



http://www.tpcpower.co.th


บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT 

ลงทุนขยายก�าลังการผลิตในครึ่งปีหลังต่อเนื่อง 

เดินเครื่องจักรโรงงานแห่งใหม่ในอ�าเภอสะเดา 

จงัหวดัสงขลา รองรบัการผลติถงุมอืยางธรรมชาติ

และถุงมือยางไนไตรล์ ตอบสนองดีมานด์ที่ยัง

แข็งแกร่ง ไตรมาสสุดท้ายเตรียมเปิดโรงงานอีก

แห่งในจังหวัดตรังตามแผน ดันปริมาณการผลิต

ทั้งปีเพิ่มข้ึนเป็น 36,000 ล้านช้ิน จากปีก่อนอยู่

ที่ 33,000 ล้านชิ้น มั่นใจครึ่งปีหลังเติบโตต่อเนื่อง

นางสาวจรญิญา จิโรจน์กลุ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
STGT ผูผ้ลติและจัดจ�าหน่ายถงุมือยางธรรมชาติ

และถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผย

ว่า จากภาพรวมความต้องการใช้ถุงมือยางทั่ว

โลกที่มีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการใน

ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และประชาชนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมให้ความส�าคัญด้านสุขอนามัยเพื่อ

ป้องกันโรค COVID-19 ตลอดจนการใช้ถุงมือยาง

เพื่อฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในประเทศต่างๆ ดังนั้น

แผนการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ 

จึงเดินหน้าขยายการลงทุนโรงงานเพื่อเพิ่มก�าลัง

การผลติสนิค้าตามแผนงานท่ีวางไว้ รองรับดมีานด์

ถุงมือยางทั้งในและต่างประเทศที่ยังคงแข็งแกร่ง

ล่าสดุ ในเดอืนกนัยายนนี ้บรษิทัฯ ได้เดนิเครือ่งจกัร

โรงงานแห่งใหม่ในอ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เป็น

ที่เรียบร้อย โดยโรงงานดังกล่าวติดตั้งเคร่ืองจักร

และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ด้วยความเร็วสูง 

สามารถผลิตสินค้าได้อย่างหลากหลาย ท้ังถุงมือ

ยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์ และนับเป็น

หนึ่งในโรงงานที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของบริษัทฯ 

ในขณะน้ี โดยโรงงานดังกล่าวนับเป็นโรงงานแห่ง

ที่ 3 ของ STGT ที่เริ่มเดินเครื่องจักรในปีนี้ ต่อจาก

โรงงานสุราษฎร์ธานี 2 และโรงงานสุราษฎร์ธานี 3 

ทีเ่ปิดด�าเนินการไปแล้ว ส่วนในช่วงไตรมาสสดุท้าย

ของปีน้ี บริษทัฯ วางแผนเปิดโรงงานใหม่ในจงัหวดั

ตรงั ซึง่จะเป็นโรงงานแห่งที ่4 ทีเ่ริม่เดนิเครือ่งจกัร

ในปีนี้ เพื่อผลิตถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยาง

ไนไตรล์

“ปัจจุบันถือว่าบริษัทฯ สามารถขยายก�าลังการ

ผลิตได้ตามแผน โดยโรงงานใหม่ในจังหวัดตรัง มี

การก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรคืบหน้าตามเป้า

หมาย จะพร้อมเดนิเคร่ืองจกัรได้ในไตรมาสสุดท้าย

ตามแผน ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้าน

แรงงานและมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด

ภายในโรงงาน เพื่อให้ความมั่นใจแก่คู ่ค้าและผู้

บริโภค” นางสาวจริญญา กล่าว

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ STGT กล่าวต่อว่า จากแผน

งานขยายโรงงานดงักล่าว ส่งผลให้ปี 2564 บริษทัฯ 

จะสามารถผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 

36,000 ล้านช้ิน จากปีที่ผ่านมาที่สามารถผลิต

สนิค้าได้ประมาณ 33,000ล้านชิน้ ซึง่ก�าลงัการผลติ

สนิค้าทีเ่พิม่ขึน้จะส่งผลดต่ีอภาพรวมผลการด�าเนนิ

งานในช่วงครึง่ปีหลงัของปีนี ้ทีม่แีนวโน้มเติบโตต่อ

เนือ่งกว่าครึง่ปีแรกท่ีผ่านมา อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ 

ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการการขนส่ง 

เพื่อแก้ปัญญาตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ เพือ่ให้ปรมิาณการขายเตบิโตได้ตาม

เป้าหมาย

ขณะท่ีภาพรวมผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรก

ของปีนี้ มีรายได้รวม 28,401.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

227.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก�าไร

สุทธิ 17,331.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,068.7% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากงวดผลการด�าเนินงานไตรมาส 2/2564 

แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ในวันที่ 7 

กันยายน 2564 และคาดว่าในเดือนธันวาคม 2564 

จะจ่ายในอตัราอกีไม่น้อยกว่า 1.25 บาทต่อหุน้ ภาย

หลังคณะกรรมการบริษัทฯ การอนุมัติงบไตรมาส 

3/2564 เป็นที่เรียบร้อย

STGT รุกขยายก�าลังการผลิตถุงมือยาง

ตามแผน เดินเคร่ืองจักรโรงงานพีเอส 

อ.สะเดา จ.สงขลา ตอบสนองดีมานด์ท่ัวโลก

7 www.HoonInside.com 7  September  2021



วันนี้ บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) และ บมจ. สิงห์ เอสเตท (S) ประกาศว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการ และท�าธุรกรรมการถือหุ้น

ในบริษัทผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งเสร็จสิ้นเรียบร้อย หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ท�าธุรกรรมการถือหุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าหนึ่งแห่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2564 ท�าให้ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 70% และ สิงห์ เอสเตท ถือหุ้น 30% ในบริษัทผลิตไฟฟ้าทั้งสามแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เอส อ่างทอง

บริษัทผลิตไฟฟ้าทั้ง 3 บริษัท มีก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 403 เมกะวัตต์ (MW) ประกอบไปด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จ�ากัด ซึ่งด�าเนินโครงการ

โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม ก�าลังผลิต 123 เมกะวัตต์ และโครงการผลิตไฟฟ้าแห่งใหม่ 2 แห่ง ซึ่งมีบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จ�ากัด และ 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จ�ากัด เป็นเจ้าของใบอนุญาต แต่ละแห่งมีก�าลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 90 เมกะวัตต์ 

กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเวลา 25 ปี

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 
“BGRIM จะใช้ความช�านาญในการเป็น Utilities Solution Provider เพิม่ศกัยภาพในความร่วมมอืมุง่สู่การเป็น SMART Eco Industrial Estate ซึง่ประกอบ

ไปด้วยการพัฒนาดังต่อไปนี ้1) ธรุกิจไฟฟ้ารวมถงึระบบการส่งและจ�าหน่ายไฟฟ้าตลอดจนการเตรยีมพร้อมส�าหรบัแพลตฟอร์มดจิทัิล, 2) ระบบส่งและจ�าหน่าย

ก๊าซ, 3) Smart Solution รวมถึงการใช้ solar rooftop และ solar floating เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานของลูกค้าอุตสาหกรรม (IU), 

4) การซือ้ขายพลงังานผ่านระบบ energy trading ส�าหรับ P2P, 5) ใบรบัรองเครดติการผลิตพลงังานหมนุเวียน (REC) เพือ่ให้การสนบัสนนุแผนลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของลูกค้า IU ตามเป้าหมายไปสู่ความยั่งยืน และ 6) ระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อเสริมเสถียรภาพและประสิทธิภาพของพลังงานทดแทน และ

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง อย่าง สิงห์ เอสเตท เพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”

BGRIM-S ปิดดีลจับมือร่วมทุน 

ใน 3 บริษัทผลิตไฟฟ้า คาดสร้างรายได้

ไม่ต�่ากว่า 7,800 ล้านบาทในปี 67
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นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิงห์ เอสเตท ภูมิใจอย่าง

มากที่ก้าวเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักในภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการร่วมทุนกับหนึ่งในบริษัทที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ

มากที่สุดของประเทศไทยในด้านการผลิตไฟฟ้า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจ และที่ส�าคัญไปมากกว่านั้นคือ เป็นธุรกิจที่จะมาผนึกก�าลังส่ง

เสริมซึ่งกันและกันกับธุรกิจหลักของสิงห์ เอสเตท ซึ่งประกอบไปด้วย อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย รีสอร์ท และโรงแรม ได้เป็นอย่างดี”

“ในปี 2564 เราได้เดนิหน้าผนกึก�าลงัเป็นพันธมิตรกบัธรุกิจทีม่าส่งเสรมิซ่ึงกนัและกนักบัธรุกจิอสังหารมิทรพัย์หลกัของเรา โดยมุง่เน้นผนกึก�าลงัเป็นพนัธมติร

กับผู้น�าในธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความมุ่งมั่นในการเดินหน้าตามกลยุทธ์อย่างมีเป้าหมาย โดยไม่พะวงกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเติมเต็มการเติบโตใน

ระยะยาวของเรา” นางฐิติมา กล่าว

“บี.กริม เพาเวอร์ ร่วมส่งมอบคุณภาพผ่าน 1) การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า น�้าเย็น น�้าร้อน การจัดส่งก๊าซ และ

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า, 2) One-stop Solution โดยเสนออุปกรณ์และเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างครบวงจร ผ่านการผนึกก�าลังของบริษัท

ต่างๆ ในกลุ่ม บี.กริม, 3) การบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน energy-efficient solution เพื่อลดปริมาณ carbon footprint, 4) ประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างดี และ 5) การเป็นพันธมิตรที่ดีด้วยพันธสัญญา “การด�าเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีเพื่อ

สร้างความศิวิไลซ์ ภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ” ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

การร่วมทุนทั้งสามบริษัทนี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต�่ากว่า 7,800 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2567

BGRIM-S ปิดดีลจับมือร่วมทุน 

ใน 3 บริษัทผลิตไฟฟ้า คาดสร้างรายได้

ไม่ต�่ากว่า 7,800 ล้านบาทในปี 67
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นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) TEAMG เปิดเผยว่า บรษัิท ทมี คอนซัลติง้ เอนจเินยีริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษทัได้ลงนามในสญัญาจ้างทีป่รกึษาควบคมุงานก่อสร้างอโุมงค์ส่งน�า้ พร้อมงานทีเ่กีย่วข้อง สญัญา SV-903 ในโครงการ

ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงระบบส่งน�้าฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหา

ลิ่มความเค็มรุกล�้าและเป็นการลดความเสี่ยงของระบบผลิตน�้าของการประปานครหลวง (กปน.)

นอกจากนีย้งัช่วยแก้ปัญหาโรงงานผลติน�า้ฝ่ังตะวันตกผลติน�า้ได้น้อยกว่าความต้องการใช้น�า้และสามารถเสรมิประสทิธภิาพการให้บรกิารน�า้ประปา

ของ กปน. ในพืน้ทีฝ่ั่งตะวนัตกของแม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่างอกีด้วยโดยการได้มาซึง่โครงการดงักล่าวเป็นรายการธรุกจิปกตแิละเป็นไปตามเงือ่นไข

ทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

วันที่ลงนาม : 3 กันยายน 2564

ผู้ว่าจ้าง: การประปานครหลวง

ระยะเวลาด�าเนินการ: 40 เดือน

มูลค่าโครงการ 177.95 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

TEAMG คว้างานท่ีปรึกษาควบคุมงาน

ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน�้าฯ ในโครงการปรับปรุง

กิจการประปาแผนหลักคร้ังท่ี 9 

มูลค่า 177.95 ลบ.
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น.ส.เกศรา เลิศพนาสรรค์ ผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทย 
โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
TSE เปิดเผยว่า บริษัทฯ  คาดแนวโน้มผลการ

ด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง2564 จะเติบโตดีกว่า

ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากจะมีการรับรู ้

รายได้จากการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

(COD) ของโซลาร์ลอยน�้า (Floating Solar PV 

Farm) ขนาดก�าลังผลิตและเสนอขาย 8 เมกะวัตต์ 

ภายใต้อายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้า 25 ปี 

(Private PPA) ซึง่เร่ิมจ่ายไฟฟ้าให้กบัลกูค้าในนคิม

อุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไปแล้ว

ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.64

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าผลงานของบริษัทใน

ไตรมาส3/64 จะเติบโตใกล้เคียงกับไตรมาส 2/64 

เนือ่งจากเป็นช่วงหน้าฝนซึง่ทัง้2ไตรมาสมีฤดกูาลที่

คล้ายๆกัน โดยปกตฤิดหูนาวจะท�าให้กระทบต่อการ

ท�างานมากที่สุดเพราะเกิดหิมะตกหนักในประเทศ

ญี่ปุ่น ในช่วงไตรมาส4-ไตรมาส1 แต่อย่างไรก็ตาม

ทางบริษัทยังต้องจับตาดูปริมาณฝนตกในปีนี้ด้วย

เช่นกันว่าจะมากจนสร้างผลกระทบต่อการด�าเนิน

งานหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเดินหน้า

โครงการโซลาร์ฟาร์ม โอนิโกเบ (ONIKOUBE) ที่

ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง โครงการดังกล่าวมี

ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 147 เมกะวัตต์ และเสนอ

ขายไฟที่ 133 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินการ

ก่อสร้างไปแล้ว30% และมัน่ใจว่าจะสามารถCODได้

ภายในปลายปีนี้ตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการเจรจาซ้ือกิจการ 

(M&A) โรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

เป็นโรคงไฟฟ้าที่ได้ท�าการCOD แล้ว เมื่อซื้อกิจการ

ส�าเร็จจะท�าให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้เข้ามาใน

ทันที โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ภายในช่วง

ไตรมาสท่ี3-ไตรมาสท่ี4 ปีนี้ ซ่ึงบริษัทยังคงเป้า

หมาย M&A โรงไฟฟ้าท้ังในประเทศ ให้ได้ก�าลงัการ

ผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าต่างประเทศ 

เช่น ก�าลังการผลิตรวม 50-100 เมกะวัตต์ในช่วง 

2-3 ปีข้างหน้า

“ส�าหรับโครงการM&A ต่างๆที่เราจะเข้าไปซื้อ

กิจการน้ัน ได้มีการเตรียมเงินลงทุนไว้เรียบร้อย

แล้ว ซ่ึงเรายังคงมีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง 

โดยพยายามรักษาสัดส่วน D/E Ratio อยู่ตลอด

เวลา ซึง่ปัจจบุนัมสีดัส่วน 2.6:1 กถ็อืว่าอยูใ่นระดบั

ที่ยอมรับได้” น.ส.เกศรา กล่าว 

TSE คาด H2/64 ดีกว่าปีก่อน 

หลังรับรู้รายได้ โซลาร์ลอยน�้า 8 MW 

ในปีน้ี พร้อมลุย M&A รฟฟ. ชัดเจน Q3
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RT ชนะประมูลงานโครงการก่อสร้างทางหลวง อ.นาทวี จ.สงขลา มูลค่างาน

กว่า 599 ล้านบาท เตรียมรอเซ็นสัญญา และด�าเนินการก่อสร้าง ก.ย. 64 

พร้อมรอผลประมูลงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และพิจารณาผลโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน มูลค่ารวม 619 ล้านบาท หนุน Backlog 

ปี 64 เติบโตตามเป้า 7,000 ล้านบาท

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้าน

วศิวกรรมโยธาและธรณเีทคนคิ เปิดเผยว่า บริษทัชนะการประมลูงานโครงการ

ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 42 สาย บ้านคลองแงะ-จุดผ่านแดนถาวรสไุหงโก-

ลก ช่วงบ้านโต้นนท์-บ้านล�าชิง อ.นาทวี จ.สงขลา ของส�านักก่อสร้างทาง

ที่1 กรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 599,100,789 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าว

จะด�าเนินการในนามกิจการร่วมค้า วีซีอาร์ที ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเรียกท�า

สัญญา และคาดว่าจะสามารถเริ่มด�าเนินการก่อสร้างในช่วงเดือน ก.ย. 64

นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง 64 บริษัทยังมีงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินท่ี

ประมูลได้แล้วรอเรียกลงนามในสัญญามูลค่า 523 ล้านบาท และงานก่อสร้าง

เขื่อนและระบบชลประทานที่รอพิจารณาผล มูลค่า 96 ล้านบาท มูลค่ารวม 

619 ล้านบาท

ส�าหรับงานที่ประมูลได้และงานรอพิจารณาผลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนงาน

ในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ช่วงครึ่งปีหลัง 64 เพิ่มเติมจาก Backlog ณ 

วันที่ 31 ก.ค. 64 จ�านวน 4,272 ล้านบาท ซึ่งหากด�าเนินงานตามแผน จะส่ง

ผลให้ Backlog สิ้นปี 64 ตามเป้าหมายที่ 7,000 ล้านบาท

“บริษัทยังคงมุ่งเน้นการจัดการต้นทุนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหาร

งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และนโยบายของรัฐบาล อีกทั้งยังคงเดินหน้า

ประมลูงานและตดิตามโครงการทัง้ภาครฐัรวมถงึส่วนงานเอกชนอย่างต่อเนือ่ง 

เพือ่เพิม่โอกาสการรบังานใหม่ ๆ  ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้” นายชวลติ กล่าว 

RT ชนะประมูล คว้างาน

โครงการก่อสร้างทางหลวง จ.สงขลา 

มูลค่ากว่า 599 ล้านบาท ลุ้นผลประมูล

และพิจารณาผล 2 โครงการ มูลค่า 619 ล้านบาท
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บมจ. ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี "SVT" โรดโชว์พบนัก

ลงทุนสถาบนัทัง้ในและจากต่างประเทศ เตรยีมขาย

หุน้ IPO จ�านวน 200 ล้านหุน้ น�าเงนิขยายธรุกจิ ให้

เติบโตและมัน่คง ตอกย�า้การเป็นผูน้�าธรุกจิค้าปลกี

ผ่านเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย 

นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการ
ผู ้อ�านวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
"SVT" ผูด้�าเนนิธรุกจิค้าปลกีผ่านเครือ่งจ�าหน่าย

สนิค้าอตัโนมติั (Vending Machine) ภายใต้แบรนด์ 

SUN Vending เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ 

จัดการประชุมออนไลน์น�าเสนอข้อมูล (โรดโชว์) 

ต่อนกัลงทุนสถาบนั เพือ่ให้เข้าใจถงึรายละเอยีดใน

การด�าเนินธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน และแผนการ

ด�าเนินงานในอนาคต รวมทั้งได้เห็นถึงศักยภาพ

ในการเติบโตของบริษัทฯ สอดคล้องกับแผนการ

ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งบริษัทฯ 

จะระดมทุน เพื่อน�าไปใช้ขยายธุรกิจให้เติบโตและ

มั่นคง เพื่อตอกย�้าความเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีก

ผ่านเครือ่งจ�าหน่ายสนิค้าอตัโนมตั ิ(เวนดิง้ แมชชนี 

:Vending Machine) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

"SUNVENDING" 

ด้านนายวิชา โตมานะ กรรมการ
ผูจ้ดัการ สายงานวาณชิธนกจิ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ

เงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจัดจ�าหน่ายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน เปิดเผยว่า 

SVT อยู่ระหว่างการเตรียมตัว เพื่อเตรียมเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก 

(IPO) จ�านวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 

บาทต่อหุ้น และมีแผนจะน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยการน�า

เสนอข้อมูลในครัง้นีไ้ด้รับความสนใจจากกองทนุทัง้

ในประเทศและจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ SVT เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญมายาวนานกว่า 20 ปี และยังเป็นผู้น�า

ธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติใน

ประเทศไทย ซ่ึง SVT เป็นผู้ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก

ผ่านเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ทั้งหมด 4 รูป

แบบ ประกอบด้วย 1. เคร่ืองจ�าหน่ายสนิค้าประเภท

เคร่ืองดืม่ (Can & Bottle) 2. เครือ่งจ�าหน่ายสินค้า

แบบบานกระจก (Glass Front) 3. เครื่องจ�าหน่าย

สินค้าประเภทถ้วยแบบร้อนเย็น (Cup Hot and 

Cold) และ4. เครื่องส�าหรับขายอาหารกึ่งส�าเรจ็รูป 

(Noodle) สินค้าที่จ�าหน่ายผ่านเครื่องจ�าหน่าย

สินค้าอัตโนมตัเิป็นสินค้าอุปโภคบรโิภค เช่น เครือ่ง

ดื่ม,ขนมขบเคี้ยว, บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป, ขนมปังเบอ

เกอรี่, อุปกรณ์เสริมส�าหรับมือถือ และหน้ากาก

อนามัย ฯลฯ

โดยบริษัทฯ มีเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 

(Vending Machine) ติดตั้งให้บริการมากกว่า 

13,000 เครื่อง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 26 

จังหวัด ผ่านศูนย์กระจายสินค้าและดูแลรักษา

เครื่อง VM (Logistics center) รวม 11 สาขา และ

มีแผนการท่ีจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก  3 สาขา

ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค

ใต้ตามล�าดับ รวมถึงบริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะติด

ตั้งให้บริการเครื่องจ�าหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้ครบ 

20,000 เครื่องภายในปี 2566

อน่ึงส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) อนญุาตให้บรษิทัฯ เสนอ

ขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป จากส�านักงาน 

ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

SVT ลุยโรดโชว์ 

พบนักลงทุนสถาบันในและต่างประเทศ  

ก่อนขายIPO 200 ล้านหุ้น
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https://www.nerubber.com/
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แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงที่เหลือของปี 

2564 ยงัมปัีจจยัท้าทายและความเปราะบางสงู 

แม้ในช่วงครึง่ปีแรก ผลประกอบการด้านรายได้

จากการขายท่ีอยูอ่าศยัของผู้ประกอบการหลาย

รายจะสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้ แต่ยัง

เป็นระดบัทีต่�า่กว่าศกัยภาพ และแม้สถานการณ์

โควิดจะเริ่มมีสัญญาณที่นิ่งขึ้นจากจ�านวนผู้

ติดเชื้อใหม่รายวันที่เริ่มลดลง แต่ผลของโควิด

ระลอกนี้ท่ีรุนแรงและยืดเยื้อ กระทบกิจกรรม

เศรษฐกิจเป็นวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะผลต่อ

ก�าลังซื้อของผู้บริโภคและการมีงานท�า ท�าให้

การฟื้นตัวของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่

อยู่อาศัยคงต้องใช้ระยะเวลา ทั้งน้ี ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย มองว่า การเปิดโครงการที่อยู่อาศัย

ใหม่ในช่วงที่เหลือของปีนี้ น่าจะยังเป็นไปอย่าง

ระมัดระวัง และท้ังปี 2564 จ�านวนที่อยู่อาศัย

เปิดใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลน่าจะมี

จ�านวนประมาณ 4.1-4.8 หม่ืนหน่วย ซึ่งเป็น

จ�านวนต�่าสุดในรอบ 18 ปี ขณะที่การจองซื้อที่

อยูอ่าศัยใหม่ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑลทัง้ปี 

2564 น่าจะมีจ�านวน 5.7-6.3 หมื่นหน่วย ซึ่ง

เป็นจ�านวนที่ลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยในช่วงที่เหลือของปี 

2564 ยังมีปัจจัยท้าทายและความเปราะบาง

สูง แม้ในช่วงคร่ึงปีแรก ผลประกอบการด้าน

รายได้จากการขายที่อยู่อาศัยของผู้ประกอบ

การหลายรายจะสามารถพลิกกลับมาเป็นบวก

ได้ แต่ยังเป็นระดับที่ต�่ากว่าศักยภาพ และแม้

สถานการณ์โควิดจะเริ่มมีสัญญาณที่นิ่งขึ้นจาก

จ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันท่ีเริ่มลดลง แต่ผล

ของโควิดระลอกนี้ที่รุนแรงและยืดเยื้อ กระทบ

กจิกรรมเศรษฐกจิเป็นวงกว้างมากข้ึน ท�าให้การ

ฟ้ืนตัวของภาคธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ท่ีอยูอ่าศยั

คงต้องใช้ระยะเวลาท่ีนานขึน้กว่าจะกลับสู่ระดบั

ก่อนเกิดวิกฤติการระบาดของโควิด 

ตลาดที่อยู่อาศัยช่วงครึ่งแรกของปี 2564 การ

เปิดตัวโครงการใหม่ยังลดลงต่อเนื่อง ขณะ

ที่ยอดขายกลับเพิ่มขึ้น ผลจากแคมเปญการ

ตลาดและโปรโมชั่นที่เข้มข้นของผู้ประกอบการ

ในการเร่งระบายที่อยู่อาศัยรอขาย

นับจากต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบ

การพฒันาอสังหารมิทรพัย์ท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่

ชะลอการเปิดโครงการใหม่ เนื่องจากสภาวะ

ตลาดที่ไม่เอื้อและจ�านวนที่อยู่อาศัยรอขาย

สะสมยังทรงตัวระดับสูง ท�าให้ผู้ประกอบการ

ต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ

ภาวะของตลาด ซึ่งจากข้อมูลของ เอเจนซี 

ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า ใน

ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 การ

เปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ใน

เขตกรุงเทพฯและ

ปรมิณฑลมีจ�านวน 25,257 หน่วย ลดลง 15.9% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยการเปิด

โครงการคอนโดมเินยีมใหม่ปรับลดลงอย่างมาก 

เน่ืองจากจ�านวนหน่วยรอขายสะสมสูง กอปร

กบัผูป้ระกอบการปรบักลยทุธ์มาให้ความส�าคญั

กับตลาดแนวราบ เนื่องจากกลุ่มนี้จะมีความ

ต้องการซ้ือเพื่ออยู่อาศัยจริง ระยะเวลาการ

ก่อสร้างที่สั้น และสามารถจัดการบริหารความ

เสี่ยงได้ง่าย 

อย่างไรก็ดี เพื่อลดความเสี่ยงและเพ่ิมสภาพ

คล่องให้กับธุรกิจ ผู ้ประกอบการยังคงท�า

แคมเปญการตลาด น�าเสนอโปรโมชั่นพิเศษ

อย่างหนัก เพื่อจูงใจลูกค้า เช่น การปรับลด

ราคา แคมเปญอยู่ฟรี อัตราดอกเบี้ยพิเศษและ

ของสมนาคณุ ซ่ึงนบัเป็นจงัหวะท่ีดสี�าหรบัผูท่ี้มี

ความพร้อมในการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั จงึช่วยผลกัดนั

ให้ยอดขายกลับมาเพิม่ขึน้ แม้จะต�า่กว่าก่อนการ

ระบาดของโควิดก็ตาม จากข้อมูลของ เอเจนซี 

ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส สะท้อนให้เห็นว่า 

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 การจองซื้อท่ีอยู่

อาศยัใหม่ในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลเพิม่ขึน้

ถงึ 37.7% เมือ่เทียบกับช่วงเดยีวกนัปีก่อน หรอื

มีจ�านวน 38,174 หน่วย ซึ่งจ�านวนที่อยู่อาศัย

ที่ขายได้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จรอ

ขายและโครงการที่เปิดตัวไปในปีที่ผ่านๆ มา ซึ่ง

มีสัดส่วน 84% ขณะที่จ�านวนหน่วยที่ขายได้

ในส่วนที่เป็นโครงการใหม่เปิดปีนี้ มี

สัดส่วนประมาณ 16% ของ

จ�านวนหน่วยที่ขายได้

ทั้งหมด 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส่องตลาดที่อยู่อาศัย

ในช่วงที่เหลือของปี 2564 ยังมีความเปราะบางสูง 
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และจากการที่ผู้ประกอบการชะลอการเปิด

โครงการ และสามารถระบายที่อยู่อาศัยรอขาย

ออกไปได้ระดบัหนึง่ ท�าให้จ�านวนท่ีอยูอ่าศัยสะสม

รอขายในเขตกรงุเทพฯและปรมิณฑลในช่วงครึง่ปี

แรกนี้ ปรับลดลงมาอยู่ที่ 2.14 แสนหน่วย ลดลง 

5.7% จาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่

ดีต่อตลาด 

ทศิทางตลาดทีอ่ยู่อาศยัในช่วงทีเ่หลอืของปี 2564 

ยังมีความเปราะบางสูงจากปัจจัยท้าทายที่หลาก

หลาย ท�าให้การลงทุนโครงการทีอ่ยูอ่าศยัอาจลด

ลงต�่าสุดในรอบ 18  ปี

แม้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เครื่องชี้กิจกรรมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยบางตัวสะท้อนภาพ

บวก อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะตลาดท่ีอยู่อาศัย

ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ที่มีปัจจัยหนุนเบาบาง 

อย่างมาตรการลดค่าธรรมเนียมการท�าธุรกรรม

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย เช่น การลดค่าโอน

กรรมสิทธิ์และค่าจดจ�านองที่อยู่อาศัยส�าหรับที่

อยู่อาศยัราคาไม่เกนิ 3 ล้านบาท ซึง่จะสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธ.ค. 2564 (ซึ่งมีโอกาสที่ทางการจะพิจารณา

ต่ออายุมาตรการฯ ออกไป เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ

รายจ่ายของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัย) ขณะ

ท่ีตลาดทีอ่ยูอ่าศยัยงัมโีจทย์ส�าคญัรออยูข้่างหน้า 

โดยเฉพาะผลกระทบจากการระบาดของโควิดที่

รุนแรงและยืดเยื้อ อาทิ 

การระบาดของโควิดทีย่าวนานกระทบความมัน่คง

ทางอาชีพการงาน รายได้และเงินออมของครัว

เรอืนลดลง ส่งผลกระทบต่อความต้องการซือ้ทีอ่ยู่

อาศัยยังชะลอตัว ขณะที่ทิศทางการจ้างงานใหม่

ของภาคเอกชนยังมีความเปราะบาง กระทบต่อ

การมีงานท�าและก�าลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะ

ในกลุม่วัยเร่ิมท�างานและนกัศึกษาจบใหม่ ซึง่เป็นก

ลุม่เป้าหมายส�าคญัของตลาดทีอ่ยูอ่าศยัทีจ่ะได้รบั

ผลกระทบค่อนข้างมาก 

โจทย์เฉพาะทางธุรกิจจากจ�านวนที่อยู่อาศัยรอ

ขายสะสมระดบัสงูในตลาด (จ�านวนทีอ่ยูอ่าศยัรอ

ขายสะสมกว่า 2 แสนหน่วย ด้วยภาวะเศรษฐกิจ

ที่ชะลอตัว การระบายสินค้าอาจจะใช้เวลากว่า 3 

ปี) ซึ่งสร้างข้อจ�ากัดในการลงทุน โดยผู้ประกอบ

การบางรายที่มีจ�านวนที่อยู่อาศัยรอขายสูงต้อง

เร่งระบายสินค้า ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มที่มีสต็อกที่

อยู่อาศัยเหลือน้อยจ�าเป็นต้องเปิดโครงการใหม่

เพือ่สร้างรายได้ ขณะเดยีวกนั ผูป้ระกอบการต้อง

บริหารจัดการความเสี่ยงจากการยกเลิกการจอง

หรือผู้ซื้อไม่ผ่านการอนุมัติการกู้จากสถาบันการ

เงินซึ่งจะกลับมาเป็นยอดสะสมรอขายในตลาด 

ท�าให้การเปิดโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในช่วงที่

เหลอืของปีนี ้น่าจะยังเป็นไปอย่างระมดัระวงั และ

ทั้งปี 2564 นี้ จ�านวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขต

กรุงเทพฯและปริมณฑลน่าจะมีจ�านวนประมาณ 

4.1-4.8 หมื่นหน่วย ซ่ึงเป็นจ�านวนต�่าสุดในรอบ 

18 ปี (ผู้ประกอบการบางรายที่มีแผนจะเปิด

โครงการในปีนี้อาจจะชะลอหรือเลื่อนการเปิด

โครงการในปีหน้าเมื่อสถานการณ์โควิด-19ดีขึ้น)

ผู้ประกอบการบางรายต้องเผชิญกับภาระต้นทุน

ทางการเงินที่สูงข้ึน โดยเฉพาะการระดมทุน

ในตลาดทุน ซึ่งในช่วงปี 2563-2564 ต้นทุน

ทางการเงนิของผูป้ระกอบการในการระดมทนุจาก

ตลาดตราสารหนี้เพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับในช่วง

ก่อนวิกฤติการระบาดของโควิด และไปข้างหน้า 

ต้นทุนทางการเงินยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความ

ต้องการใช้สภาพคล่องในระบบการเงนิทีค่าดว่าจะ

เพิ่มขึ้น ขณะที่ในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้ ยังมี

หุน้กูแ้ละตัว๋แลกเงนิทีจ่ะทยอยครบก�าหนดในกลุม่

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยอีกประมาณ

กว่า 4 หมืน่ล้านบาท และอกีกว่า 1 แสนล้านบาท 

ที่จะทยอยครบก�าหนดในปี 2565 

และท้ายสุดนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งใน

และต่างประเทศท่ียังไม่คลี่คลาย ท�าให้ธุรกิจยัง

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน ขณะที่การ

แข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่รุนแรงท่ามกลาง

ตลาดทีม่อีปุสงค์จ�ากดั ซึง่ผูป้ระกอบการทีม่คีวาม

พร้อมด้านการตลาด มีสินค้าที่หลากหลาย และ

มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวทางธุรกิจได้เร็วน่า

จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องไปกับ

สภาวะตลาด ศูนย์วจิยักสกิรไทย ได้ปรบัประมาณ

การเครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลทั้งปี 2564 ดังนี้ 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส่องตลาดที่อยู่อาศัย

ในช่วงที่เหลือของปี 2564 ยังมีความเปราะบางสูง 
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บลจ. พรินซิเพิล ประเมินตลาดหุ้นสหรัฐฯ มี

โอกาสให้ผลตอบแทนโดดเด่นจากเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ ท่ีเข้าสู่ระยะขยายตัวของ Mid-Cycle 

Phase ชูจุดเด่นเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

และแข็งแกร่งจาก COVID-19 อีกทั้งยังมีนโย

บายการลงทนุภาครฐัชดุใหญ่เป็นปัจจัยหนนุใน

ระยะยาว พร้อมเปิดตวั ‘กองทนุเปิด พรินซเิพิล 

ยูเอส อิควิตี้’ หรือ Principal US Equity Fund 

(PRINCIPAL USEQ) เตรียมขายหน่วยลงทุน

ครัง้แรกวนัที ่8 – 15 กนัยายนนี ้ชนูโยบายลงทุน

ใน iShares Russel 1000 ETF เป็นกองทุนหลกั

กองทุนเดียว เน้นการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ แบบ

กระจายความเส่ียงรายอุตสาหกรรม ผลงาน

เด่น 1 ปีย้อนหลัง (มิถุนายน 2564) 43% ต่อปี 

และ 3 ปีย้อนหลังที่ 19% ต่อปี (Benchmark : 

1Y=43.07% ต่อปี 3Y=19.19% ต่อปี, Source 

FTSE Russell ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564

นายศุภกร ตุลยธัญ, CFA 
ประธานเจ้าหน้าทีก่ารลงทนุ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน พริน
ซิเพิล จ�ากัด เป ิดเผยว ่า ตลาดหุ ้น

สหรัฐอเมริกามีโอกาสสร้างผลตอบแทนการ

ลงทุนที่ดีและเป็นโอกาสที่จะเข้าลงทุนในตอน

นี้ เน่ืองจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ นั้นมีขนาดใหญ่

ที่สุดในโลกและเป็นตลาดหุ้นที่มี Market Cap 

สูงที่สุดในโลก ช่วงปีที่ผ่านมาสหรัฐฯ สามารถ

ฟื้นตัวจากวิกฤติ Covid-19 ได้อย่างรวดเร็ว

และแข็งแกร่งทั้งภาคการผลิตและภาคการ

บริการที่มีการเติบโตในระดับสูงน�าหน้าทั้งกลุ่ม

ประเทศ Developed Markets และกลุม่ประเทศ 

Emerging Markets อีกทั้งในระยะข้างหน้า

ประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่ระยะการ

ขยายตัวของ Mid-Cycle Phase ซึ่งจะมีอัตรา

การเตบิโตมากกว่า 3% สงูกว่า GDP ในระยะยาว

ของสหรัฐฯ และเอ้ือต่อการขยายตัวของก�าไร

บริษัทจดทะเบียน

ขณะเดียวกันสหรัฐฯ สามารถแก้ไขปัญหาการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ด ีโดยมอีตัราการ

ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา 

ปัจจุบันมีอัตราการฉีดวัคซีนสองเข็มมากกว่า 

50% ของประชากร จึงสามารถผ่อนคลาย

มาตรการลอ็กดาวน์ได้ และถงึแม้ว่าปัจจบุนัจะมี

อตัราการระบาดทีเ่พิม่มากขึน้จากไวรสัสายพนัธุ์

เดลต้า แต่ทางรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ยืนยันว่าจะไม่มี

การประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง ดัง

นั้นจึงคาดการณ์ว่าบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ จะ

สามารถรักษาระดับการเติบโตของผลประกอบ

การ อีกทั้งจะสามารถสร้างผลก�าไรท่ีเพ่ิมข้ึน

ได้ในช่วงปี 2565 ถึง 2566 จากปัจจัยพื้น

ฐานที่แข็งแกร่งและการปรับเพิ่ม

ประมาณการก�าไรอย่าง

ต่อเนื่อง

ท้ังนี้ในช่วงครึ่งปีท่ีผ่านมา พบว่าเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีใน

ระดับมากกว่า 6% ต่อปีทั้งสองไตรมาส โดยใน

ระยะถัดไปคาดว่าจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมจาก

การผ่านร่างนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกกว่า 4 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วย ร่าง

นโยบายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก้อนใหม่

มูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์ฯ และร่างนโยบาย

การลงทุนด้านสวัสดิการสังคมและ Climate 

Change ของประธานาธิบดีโจ ไบเดน มูลค่า 

3.5 ล้านล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งเราคาดว่าเม็ดเงิน

ลงทุนสองก้อนนี้จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและ

ภาคเอกชนในอนาคต ขณะท่ีข้อมูลในอดีตพบ

ว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบค่อนข้าง

น้อยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ในช่วงที่สหรัฐฯ 

มีการท�า Tapering หรือการลดขนาด QE ครั้ง

แรกเมื่อปี 2556 และ 2557 โดยที่ผลกระทบ

ต่อตลาดนั้นเป็นเพียงแค่การปรับฐานระยะสั้น 

และหลงัจากนัน้ตลาดหุน้สหรฐัฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเนื่องไปจนถึงช่วงที่เศรษฐกิจจีนฟอง

สบู่แตกในปี 2558 นับว่าเป็นการปรับขึ้นของ

ตลาดหุ้นที่ยาวนานและมีเสถียรภาพ

บลจ.พรินซิเพิล ประเมินตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาส

ให้ผลตอบแทนโดดเด่นจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ พร้อมเปิดตัว 

‘กองทุนเปิด พรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้’ ขาย 8-15 ก.ย.64
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“เรามองว่าในตอนนี้เป็นโอกาสลงทุนในตลาด

หุ้นสหรัฐฯ ที่นอกจากจะมีอัตราการเติบโตโดด

เด่นส�าหรับตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วยังมี

ความผันผวนต�่ากว่าหุ้นภูมิภาคอื่นท่ามกลาง

สภาวะการลด QE อกีทัง้ยงัมนีโยบายการลงทนุ

ภาครัฐออกมาสนับสนุนต่อเน่ือง ถือว่าหาได้

ยากในยุคที่หลายประเทศเริ่มมองถึงการถอน

มาตรการช่วยเหลือ” นายศุภกร กล่าว

นายศุภกร กล่าวต่อว่า บลจ. พรินซิเพิล จึง

เพิ่มทางเลือกแก่นักลงทุนที่สนใจลงทุนใน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยเปิดตัว กองทุนเปิด พริน

ซิเพิล ยูเอส อิควิตี้ หรือ Principal US Equity 

Fund (PRINCIPAL USEQ) มีทุนจดทะเบียน 

3,000 ล้านบาท (Greenshoe 15%) เตรียม

เสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก (IPO) ในวัน

ที่ 8 – 15 กันยายน 2564 ก�าหนดสั่งซื้อขั้นต�่า 

1,000 บาท โดยเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน

ประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนใน

กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ 

iShares Russel 1000 ETF เป็นกองทุนหลัก 

ซึ่งหากย้อนดูในอดีตนับจากปี 2550 – 2563 

ดัชนี Russell 1000 ให้ผลตอบแทนเป็นบวก 

และให้ผลตอบแทนแบบทบต้นต่อปีทีมี่ความโดด

เด่น โดยให้ผลตอบแทน 1 ปี 43% 3 ปี 19% ต่อ

ปี 5 ปี 18% ต่อปี และ 10 ปี 15% ต่อปี (ผล

ตอบแทนของดัชนีเทียบวัด : 1Y=43.07% ต่อ

ปี 3Y=19.19% ต่อปี 5Y=17.99% ต่อปี และ 

10Y=14.90% ต่อปี,

Source FTSE Russell ข้อมูล ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2564)

ส�าหรับกองทุน iShares Russel 1000 ETF 

จัดตั้งในเดือนพฤษภาคม 2543 โดย iShares 

เป็น ETFs ท่ีมีมลูค่าสินทรพัย์การบรหิารจดัการ

สูงสุดในโลก บริหารจัดการโดย BlackRock 

บริษัทจัดการด้านการลงทุนข้ามชาติชั้นน�า

สัญชาติอเมริกัน ที่ก่อตั้งในปี 2531 โดย ณ 

เดือนมกราคม 2564 มีสินทรัพย์ภายใต้การ

บริหารจัดการสูงสุดในโลก มูลค่า 8.67 ล้าน

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กองทุนดังกล่าวเข้าลงทุน

ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้ง CBOE, NYSE, NYSE 

American,NASDAQ และ ARCA จัดน�้าหนัก

การลงทนุตาม Market Cap เพือ่ให้ได้หุน้ 1,000 

ตัวแรก พร้อมทั้งปรับสัดส่วนเป็นรายปีและ 6 

เดือน และน�าหุ้น IPO เข้าพอร์ตทุกเดือนที่ 3 

9 และ 12 ปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนใน

หุ้นสหรัฐฯ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ท้ังหุ้นขนาด

กลางและขนาดใหญ่ โดยที่กลุ่มอุตสาหกรรม 5 

อนัดบัแรกทีก่องทนุหลกัมกีารลงทนุ ณ วนัที ่27 

สิงหาคม 2564 คือ Information Technology 

28.05%, Health Care 13.20%, Consumer 

Discretionary 11.86%, Financials 11.52% 

และ Communication 10.73% โดยหุ้น 10 

อันดับแรกที่กองทุนหลักมีการลงทุน ได้แก่ 

APPLE, MICROSOFT, AMAZON, FACEBOOK, 

ALPHABET INC CLASS A, ALPHABET INC 

CLASS C, TESLA, BERKSHIRE, NVIDIA และ 

JPMORGAN (Source: Blackrock)

ทั้งนี้ กองทุนเปิด PRINCIPAL USEQ สั่งซื้อขั้น

ต�่า 1,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับ

หนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ตัวแทนสนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน พรินซิเพิล จ�ากัด โทร. 02 686 9595 

หรือ www.principal.th หรือ Principal TH 

Mobile App

บลจ.พรินซิเพิล ประเมินตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาส

ให้ผลตอบแทนโดดเด่นจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ พร้อมเปิดตัว 

‘กองทุนเปิด พรินซิเพิล ยูเอส อิควิตี้’ ขาย 8-15 ก.ย.64
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อินไซด์ Business
CHAYO เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน

มอบถุงยังชีพย่านห้วยขวาง

บล.ทรีนีตี ้มอบอุปกรณ์การแพทย์ 

ให้ รพ.สวนเบญจกิติฯ ช่วยผู้ป่วยโควิด -19

"ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจ" 
เสริมทัพนักรบชุดขาว รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

กรมแพทย์ทหารเรือ สู้ภัยโควิด-19

AMR จัดงาน Analyst meeting 
ประจ�าไตรมาส 2/64
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