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IND คว้างานที่ปรึกษาควบคุมงาน
ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางฯ จาก DMT
มูลค่า 4,494,000 บาท
นายรั ฐ วิ ช ญ์ ณ ล�ำพู น ผู ้ ช ่ ว ยประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
จ�ำกั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”)ขอแจ้ ง ให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยทราบว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง
Manual Toll Collection System (MTC)และการเตรียมการเพือ่ พัฒนา
ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง Electronic TollCollection System (ETC) โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

GPSC เผย โรงไฟฟ้า โกลว์พลังงาน
ระยะที่ 5 หยุดเดินเครื่องนอกแผน
ตอนนี้ก�ำลังหาสาเหตุ คาดผลิตปกติได้ต้นปี 65

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) GPSC เปิดเผยว่าโรงไฟฟ้า โกลว์
พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผน (Unplanned Outage)
ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดําเนินการ
ซ่อมแซมและตรวจสอบสาเหตุรว่ มกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคจากบริษทั
ผู้ผลิตเครื่องจักร และบริษัทประกันภัย โดยคาดว่าจะสามารถกลับมา
เริ่มดําเนินการผลิตตามปกติได้ภายในช่วงต้นปี 2565
ทั้งนี้ การหยุดเดินเครื่องดังกล่าวไม่กระทบต่อการขายไฟฟ้าและไอน้ํา
ให้กบั ลูกค้าอุตสาหกรรม เนือ่ งจาก บริษทั ฯ สามารถบริหารจัดการการ
ผลิตทดแทนโดยใช้โครงข่ายการผลิตไฟฟ้าและไอน้าํ ของกลุม่ บริษทั เพือ่
รองรับความต้องการของลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาการดําเนินการ หาก
มีความคืบหน้าประการใด บริษทั ฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทราบต่อไป

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจ�ำกัด (มหาชน)
วันที่ลงนาม: 10 กันยายน 2564
มูลค่าสัญญาประมาณ: 4,494,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาด�ำเนินการ: ประมาณ 7 เดือน
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SMD รับใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ส�ำหรับโรงพยาบาลสนามสองแห่ง
มูลค่ามากกว่า 130 ล้านบาท
บมจ.เซนต์เมด (SMD) ผู้น�ำธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจ
และช่วยชีวิต รับใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จาก
มูลนิธิ รพ.เครือบางปะกอก รพ.เครือปิยะเวท ซึ่ง
ร่วมมือกับ ปตท. จัดตั้งโรงพยาบาลสนามส�ำหรับ
ผู้ป่วยโควิดที่มีอาการวิกฤต (ICU) โครงการลม
หายใจเดียวกัน บริเวณหน้าโรงพยาบาลปิยะเวท
มูลค่าครุภัณฑ์การแพทย์ทั้งสิ้น 86.90 ล้านบาท
และรับใบสัง่ ซือ้ ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์จากโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 ส�ำหรับโรงพยาบาลสนาม “CP WHA
& CHULARAT” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ
บริษทั ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โครงการดับบ
ลิวเอชเอ เมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร
จ.สมุทรปราการ มูลค่าครุภัณฑ์การแพทย์ ทั้งสิ้น
44.40 ล้านบาท รวมใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ส�ำหรับโรงพยาบาลสนามสองแห่ง มูลค่า 131.30
ล้านบาท
ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เซนต์ เ มด
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ด�ำเนินจัด
จ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการ
หายใจและช่วยชีวิต เปิดเผยว่า แม้ตัวเลขจ�ำนวนผู้
ติดเชือ้ โควิด-19 รายใหม่ของประเทศไทยมีแนวโน้ม

ดีขนึ้ แต่หลักการพืน้ ฐานของระบาดวิทยามักจะพบ
ว่าจ�ำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขาลงมักจะมีจ�ำนวน
ที่ใกล้เคียงกับขาขึ้นเสมอ จึงท�ำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโค
วิดที่มีอาการหนักในระดับสีส้ม และสีแดง ยังมีอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก

ไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการหนักในระดับสีส้มและสี
แดง จากมูลนิธิ รพ.บางปะกอก รพ.ปิยะเวท มูลค่า
86.90 ล้านบาท และจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
มูลค่า 44.40 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 131.30
ล้านบาท

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ เป็ น ตั ว แทนจ�ำหน่ า ยเครื่ อ งมื อ
แพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วย
ชีวิต จัดจ�ำหน่ายเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวให้แก่
โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข โรงพยาบาลรั ฐ ในสั ง กั ด ส�ำนั ก การ
แพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐในสังกัด
กองทัพฯ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก นิติบุคคล
และบุคคล มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี มีฐาน
ลูกค้าอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ล่าสุด SMD ได้รับใบสั่ง
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ส�ำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ

“ความต้องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้
ป่วยติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีม่ อี าการหนักในระดับสี
ส้มและสีแดง ซึง่ SMD มีความเชีย่ วชาญ มีชอื่ เสียง
ในระดับประเทศ มีครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัย มี
ทีมงานพร้อมให้บริการ ทีจ่ ะท�ำให้บคุ ลากรทางการ
แพทย์สามารถใช้ครุภณ
ั ฑ์การแพทย์ดงั กล่าวรักษา
ผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ดร.วิโรจน์ กล่าว
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IP ส่งซิก H2/64 ผลงานโตสวย
ทั้งปีรายได้วิ่งเข้าเป้า 850-900 ลบ.
นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ำกัด (มหาชน) IP เปิดเผยว่า บริษัทฯ
ได้มีการปรับเป้าหมายรายได้ปี2564 เป็น 850-900 ล้านบาท จากเดิมคาดว่า
จะอยูท่ ี่ 750-800 ล้านบาท โดยประเมินว่าภาพรวมการเติบโตในครึง่ ปีหลังนีจ้ ะ
เติบโตดีกว่าครึง่ ปีแรกทีผ่ า่ นมาเนือ่ งจากบริษทั ฯ มได้รบั ค�ำสัง่ รับจ้างผลิตเพิม่
ขึ้น และยังมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์เดิมก็ได้รับการ
ตอบรับดี ประกอบกับรับรู้รายได้จาก “โมเดิร์น ฟาร์มา” ที่บริษัทฯ ซื้อกิจการ
บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จ�ำกัด เข้ามาสนับสนุนด้วย

ถือหุ้นสัดส่วน 0.00005% เพื่อด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมไปถึง
การผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ ตอบรับกระแสความต้องการของ
ผู้บริโภคที่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น
อีกทั้งยังมีการเซ็นสัญญารับค�ำสั่งซื้อสารสกัด CBD ในกัญชง รวมถึงน�้ำมัน
เมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) จากบริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ RBF พร้อมทั้งจะร่วมกันวิจัย พัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์
ยาสมุนไพรเป็นรายแรกของประเทศไทย
ด้านความคืบหน้าการร่วมทุนกับ บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ำกัด (มหาชน)
PJW บริษัทฯ ได้เซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัย
และพัฒนา และท�ำการขายและการตลาดอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ทีท่ �ำจากพลาสติก เพือ่ ร่วมกันวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ อดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด รวมถึงร่วมกันศึกษาตลาดและการขายวัสดุและอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ที่ท�ำจากพลาสติก และศึกษาโอกาสในด้านความร่วมมือทาง
ธุรกิจต่อเนือ่ งในอนาคต คาดว่าปี 2565 น่าจะเห็นความคืบหน้าทางธุรกิจมาก
ขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างการเติบโตให้ธุรกิจโดยการร่วมทุนกับ บริษัท ไทย
ยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยยูเนี่ยน
กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TU ร่วมลงทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท อินเตอร์ฟาร์ม
า-ซีวิต้า จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 20 ล้านบาท โดย บมจ.อินเตอร์
ฟาร์มา ถือหุน้ สัดส่วน 50.99995% ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด บริษทั ไทยยูเนีย่ น
อินกรีเดียนท์ จ�ำกัด ถือหุ้นสัดส่วน 49% และนายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์
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CV เซ็น MOU กับ ‘พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น’
คว้างาน EPC โครงการผลิตเชื้อเพลิง Bio Fusion
4 โครงการ มูลค่ากว่า 528 ลบ.

CV ดึงบริษทั ในเครือลงนาม MOU ออกแบบและติด
ตั้ง (EPC) ในโครงการผลิตเชื้อเพลิง Bio Fusion
ร่วมกับ บจ.พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น
จ�ำนวน 4 โครงการ มูลค่างานรวมกว่า 528 ล้าน
บาท ร่วมพัฒนาโครงการออกแบบ ก่อสร้างและ
ทดสอบเดินเครือ่ งระบบผลิตเชือ้ เพลิง Bio Fusion
พร้อมขยายความร่วมมือในด้านอืน่ ๆ เพิม่ เติม แย้ม
อยูร่ ะหว่างพิจารณาเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดในอนาคต
เสริมแกร่งหนุนผลการด�ำเนินงานให้เติบโตโดดเด่น
มากขึ้น

เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด จ�ำนวน 4 โครงการ
มูลค่างานรวมทั้งสิ้น 528 ล้านบาท ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือกันในการพัฒนาโครงการออกแบบ ก่อสร้าง
และทดสอบเดินเครื่อง ระบบผลิตเชื้อเพลิง Bio
fusion โดยปัจจุบัน ได้ลงนามเป็นสัญญา EPC
แล้วจ�ำนวน 1 โครงการ คาดว่าจะสามารถติดตั้ง
และด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2565 นับ
จากลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและสัญญา
ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบเดินเครื่อง และรับมอบ
พื้นที่ของโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีความ
ร่วมมือในด้านอื่นๆ ทยอยออกมาเพิ่มเติมอีกด้วย

นายเศรษฐศิ ริ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ เ สรี กุ ล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ CV ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน และผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรมแบบ
ครบวงจร ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ตาม
วิสยั ทัศน์ในการเป็นบริษทั พลังงานชัน้ น�ำ ทีส่ ง่ มอบ
คุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อ
ความยัง่ ยืน เปิดเผยว่า บริษทั ในเครือ ได้แก่ บริษทั
ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด และ บริษทั ศแบง เอ็นจิ
เนียริง่ จ�ำกัด ได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
การออกแบบและติดตัง้ (EPC) ในโครงการผลิตเชือ้
เพลิง Bio Fusion ร่วมกับ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็น

“การลงนาม MOU ครัง้ นีถ้ อื เป็นการเพิม่ โอกาสเข้า
รับงานการออกแบบและติดตัง้ ในโครงการผลิตเชือ้
เพลิง Bio Fusion จากการที่ CV ท�ำธุรกิจให้บริการ
ด้าน EPC แบบครบวงจรนับตั้งแต่การออกแบบ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ตลอด
จนถึงงานเดินเครือ่ งและบ�ำรุงรักษา ผ่านทีมงานที่
มีประสบการณ์ยาวนาน ท�ำให้สามารถแข่งขันด้าน
ต้นทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ที่
เกีย่ วเนือ่ งกับพลังงานหมุนเวียน CV จึงมีศกั ยภาพ
ในการเข้าร่วมประมูลโครงการอีกมาก เพื่อคว้า
โอกาสการรับงานซึง่ จะช่วยสร้างความยัง่ ยืนให้กบั
ธุรกิจในระยะยาว” นายเศรษฐศิริ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาผลการด�ำเนินงาน
ให้สามารถเติบโตอย่างโดดเด่น ผ่านการพัฒนาและ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง
พิจารณาเพื่อตัดสินใจเข้าลงทุนในโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด ไม่
ว่าจะเป็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล โครงการระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)
โครงการโรงพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทติดตัง้ บน
พื้นดิน (Solar Farm) และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเชือ้ เพลิง ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรม ที่กลุ่ม
บริษทั ฯ เห็นประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต
ทั้งรูปแบบเป็นผู้พัฒนาโครงการเอง หรือเข้าซื้อ
กิจการ หรือเป็นการเข้าลงทุนทั้งหมด หรือการ
ร่วมลงทุนบางส่วน โดยเกณฑ์พิจารณารูปแบบ
การลงทุนนั้นจะมองถึงโอกาสทางธุรกิจ อัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน ฐานะทางการเงินและ
สภาพคล่องของกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นประกอบการพิจารณาเข้าลงทุน
ในแต่ละโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
เป็นส�ำคัญ
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EKH ประกาศผลงานครึ่งปีหลังพุ่ง
โควิดหนุนเต็มสูบ พร้อมอัพเป้ารายได้ปี 64
โตเกิน 40% จากเดิม 20%
EKH ลั่นผลงานครึ่งปีหลังยังเจิดจรัสทั้งรายได้และก�ำไร อานิสงส์วิกฤติโควิด19 หนุนเต็มเหนีย่ ว ดันผูป้ ว่ ยในและผูป้ ว่ ยนอกเข้ารับการตรวจหาเชือ้ ล้น ส่วน
ศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจรยังคึกคักมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการไม่ขาดสาย
"นายแพทย์อ�ำนาจ เอื้ออารีมิตร" ระบุจากจ�ำนวนผู้ป่วยที่ยังคงเพิ่มขึ้นจาก
การระบาดที่ยังคงรุนแรง มั่นใจหนุนรายได้โต พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 64 โต
ไม่ต�่ำกว่า 40%

อย่างเข้มข้น ประกอบกับการให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ยังสามารถ
เติบโตในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และมีผู้ป่วย OPD และผู้ป่วย IPD เข้ามาใช้บริการ
อย่างต่อเนือ่ งจึงเป็นสัญญาณบวกต่อภาพรวมธุรกิจในครึง่ ปีหลังของ EKH ที่
จะเติบโตอย่างโดดเด่น” นายแพทย์อ�ำนาจกล่าวในที่สุด

นายแพทย์อ�ำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อ�ำนวย
การโรงพยาบาล บริษท
ั เอกชัยการแพทย์ จ�ำกัด (มหาชน)
(EKH) ผูป้ ระกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผย
ว่า แนวโน้มผลการด�ำเนินงานไตรมาส 3-4/64 ของบริษัทฯ จะขยายตัวอย่าง
โดดเด่นทั้งรายได้และก�ำไร เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่
ผ่านมา เนือ่ งจากจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีย่ งั เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ทีย่ งั รุนแรง อีกทัง้ ฐานก�ำไรทีต่ ำ�่ ในไตรมาส 3/63 และ
สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนีย้ งั มีรายได้จากการตรวจหาเชือ้ ไวรัสโควิด-19 การให้บริการฉีดวัคซีน
โควิด-19 รวมถึงมีผเู้ ข้ารับการรักษาเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ขณะทีธ่ รุ กิจการ
รักษาพยาบาลทัว่ ไปในโรงพยาบาล อาทิ ศูนย์ฉกุ เฉิน,ศูนย์กมุ ารเวช,ศูนย์สตู -ิ
นรีเวช ยังมีผเู้ ข้ารับบริการอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้คาดว่าจะผลักดันรายได้ปี 2564
เติบโตไม่ต�่ำกว่า 40% จากเดิมคาดเติบโตไม่ต�่ำกว่า 20% เทียบปีที่ผ่านมา
“นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด ธุรกิจของโรงพยาบาลถือว่าคึกคักมาก
และเชื่อว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางบวกได้เพราะยังเปิดบริการตรวจเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ของประชาชน ในอนาคตมีแผนทีจ่ ะขยายส่วนงานด้านสุขภาพต่างๆ เพือ่ รองรับ
การเข้าใช้บริการของประชาชน และเพื่อสร้างฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้
แข็งแกร่งมากขึ้น ที่ส�ำคัญช่วยต่อยอดรายได้ให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต
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บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล 4 กองทุน
หุ้นอินเดีย-โกลบอลเฮลธ์แคร์-สมาร์ทแพลน 3
-หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์

นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ
เตรียมจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 4 กองทุนให้กับผู้
ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA) ส�ำหรับผล
การด�ำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 31
ส.ค. 2564 ก�ำหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.2591
บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 10 รวมจ่ายปันผล
แล้วทัง้ สิน้ 1.3183 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตัง้
เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558) มีนโยบายเน้นลงทุน
ในหน่วยลงทุนของ iShares India 50 ETF ใน
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เฉลี่ยในรอบปี
บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สนิ
สุทธิของกองทุนซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
NASDAQ ประเทศสหรัฐฯ กองทุนหลักบริหาร
โดย BlackRock และมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์อนิ เดีย (CNXNIFTY)
เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานของกองทุนก่อนหัก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผล
ตอบแทนของดัชนี CNXNIFTY กองทุนนี้จัด
เป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท Thailand Fund
India Equity ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วัน
ที่ 31 ส.ค. 2564)

ส่วนอีก 3 กองทุน ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2563 – 31 ส.ค. 2564
ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลเฮลธ์แคร์
(SCBGHC) ก�ำหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.4486
บาทต่อหน่วย โดยได้จ่ายระหว่างกาลแล้วเมื่อ
วันที่ 24 มี.ค. 2564 จ�ำนวน 0.2006 บาทต่อ
หน่วย คงเหลือจ่ายงวดนี้ 0.2480 บาทต่อ
หน่วย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 7 รวมจ่ายปันผลแล้ว
ทัง้ สิน้ 1.1918 บาทต่อหน่วย (นับจากจัดตัง้ เมือ่
วันที่ 2 ก.ย. 2558) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของ Janus Global Life Sciences Fund
ชนิดหน่วยลงทุน I Share Class (Institutional
Share Class) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เน้นการลงทุนในหุ้นของ
บริษทั ต่าง ๆ ทัว่ โลกทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาศาสตร์
ในการด�ำเนินชีวติ (Life Sciences) หรือศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต ได้แก่ บริษัทด้านการวิจัย พัฒนา ผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง
สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การ
แพทย์ ห รื อ เภสั ช กรรม รวมไปถึ ง บริ ษั ท ที่ มี
ศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี การจดสิทธิบตั ร หรือตลาดอืน่ ใดทีไ่ ด้
รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการ
ด�ำเนินชีวิต เป็นต้น โดยทั้ง 2 กองทุนมีก�ำหนด
จ่ายปันผลในวันที่ 22 ก.ย. 2564 นี้
กองทุ น เปิ ด ไทยพาณิ ช ย์ สมาร์ ท แพลน 3
(SCBSMART3) จ่ายปันผลในอัตรา 0.3265
บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 8 รวม
จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 2.0503
บาทต่ อ หน่ ว ย (นั บ

จากจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555) โดยก�ำหนด
จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยในวันที่ 20 ก.ย. 2564 นี้
กองทุนมีการจัดสรรสินทรัพย์โดยควบคุมมูลค่า
ความเสีย่ ง (Value-at-Risk หรือ VaR) ให้อยูใ่ น
กรอบทีก่ �ำหนด ประมาณ -10% ต่อปี มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารที่หลากหลาย อาทิ ตราสาร
หนี้ หุ้น เงินฝาก กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
โดยกองทุนจะเพิม่ สัดส่วนการลงทุนในหุน้ ไม่เกิน
34% รวมทั้งยังมีการลงทุนในต่างประเทศไม่
เกิน 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทั้งนี้ กองทุนนี้จัดเป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท
Thailand Fund Moderate Allocation ของม
อร์นงิ่ สตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564) และ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อิน
เด็กซ์ (SCBLTSETD-2020) จ่ายปันผลในอัตรา
0.2000 บาทต่อหน่วย ก�ำหนดจ่ายให้กับผู้ถือ
หน่วยในวันที่ 17 ก.ย. 2564 โดยกองทุนเน้น
สร้างผลตอบแทนใกลัเคียงกับดัชนี SET Index
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บลจ.ไทยพาณิชย์ จ่ายปันผล 4 กองทุน
หุ้นอินเดีย-โกลบอลเฮลธ์แคร์-สมาร์ทแพลน 3
-หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
นายอาชวิณ กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นอินเดีย
ว่า ตั้งแต่ช่วงมี.ค. 2564 จนถึงปัจจุบันมีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ตลาดจะเจอ
แรงกดดันอยูบ่ า้ งในช่วงเดือนเม.ย. - พ.ค. 2564
จากยอดผูต้ ดิ เชือ้ COVID-19 ระลอกใหม่ภายใน
ประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนรัฐบาลต้อง
ประกาศมาตรการล็อคดาว์นกรุงนิวเดลี และเร่ง
เดินหน้าฉีดวัคซีนให้กบั พลเมืองทีม่ อี ายุมากกว่า
18 ปี ท�ำให้จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ รายวันลดลง ซึง่ หลัง
จากที่สถานการณ์การระบาดในประเทศดีขึ้น
ส่งผลให้ตลาดได้มีการปรับตัวขึ้นจากจุดต�่ำสุด
มากกว่า 20% ประกอบกับภาครัฐได้มมี าตรการ
กระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ เพือ่ ช่วยประคับประคอง
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ส�ำหรับ
ในระยะถัดไปคาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ ง
โดยคาดการณ์เศรษฐกิจอินเดีย (GDP) จะเติบโต
สูงต่อเนือ่ งทีเ่ ฉลีย่ 8% ต่อปี ประกอบกับจ�ำนวน
ประชากรทีส่ งู ถึง 1.4 พันล้านคน และโครงสร้าง
ที่ประกอบไปด้วยวัยแรงงานจ�ำนวนมาก จะ
เป็นตัวสนับสนุนก�ำลังการผลิตและการบริโภค
นอกจากนี้การเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศมูลค่า 100 ล้านล้านรูปี (1.35
ล้านล้านดอลลาร์) จะเป็นอีกปัจจัยทีช่ ว่ ยกระตุน้
การเติบโตของเศรษฐกิจและสนับสนุนการจ้าง
งานได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้อง
จับตามอง ได้แก่ อัตราการฉีดวัคซีนทีอ่ าจล่าช้า
กว่าคาด รวมถึงระดับราคาน�้ำมันที่สูงซึ่งอาจ
กระทบต่อการบริโภคภายในประเทศ และค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจกดดันกระแสเงินทุน
ส�ำหรับกลุม่ อุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ทวั่ โลกตัง้ แต่
ต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มนี้นับว่าเป็น
อีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์หลังจากเผชิญความ
ผันผวนอย่างหนักภายหลังการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาส

แรกและไตรมาส 2 ในปีทผี่ า่ นมา นอกจากนี้ การ
ทีธ่ นาคารกลางทัว่ โลกยังคงด�ำเนินนโยบายการ
เงินแบบผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการคงดอกเบีย้
อยู่ในระดับต�่ำ การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายการคลังของประเทศ
หลักทั่วโลกก็ยังคงเอื้อให้เศรษฐกิจสามารถฟื้น
ตัวได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นทั่วโลกอาจเผชิญ
ความผันผวนได้ในระยะสัน้ จากการเปลีย่ นแปลง
นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักของ
โลกน�ำโดยสหรัฐฯ ที่อาจจะมีการลดการอัดฉีด
เงินเข้าสู่ระบบในช่วงปลายปี 2564 แต่ในระยะ
ยาวนั้น กลุ่มเฮลธ์แคร์ก็ยังคงได้รับประโยชน์
จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร
นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ และมาตรฐาน
การครองชีพที่สูงขึ้นและความเจริญที่ขยาย
ตัวทั่วโลก ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมได้

ทัง้ นี้ ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันผลการด�ำเนินงานในอนาคต ผู้
ลงทุนควรท�ำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงือ่ นไข
ผลตอบแทน และความเสีย่ งก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืน
ต�่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอค�ำ
แนะน�ำเพิม่ เติมจากผูป้ ระกอบธุรกิจก่อนท�ำการ
ลงทุ น สนใจสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และรั บ
หนังสือชีช้ วนได้ทกุ วันท�ำการ ได้ที่ SCBAM Call
Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้
สนับสนุนการขายทุกราย สนใจเปิดบัญชีผ่าน
แอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://
scbam.info/3dEjSFD
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บล.บัวหลวง ยิ้ม DW01 ซีรีส์ X ถูกใจรายย่อย
มูลค่าถือครองเดือนส.ค.64 เติบโตต่อเนื่อง 5 เดือนติด
หลักทรัพย์บัวหลวง เผย DW01 ซีรีส์ X ภายใต้แนวคิด “Investor-Centric”
โดนใจรายย่อย สะท้อนผ่านมูลค่าถือครองเดือนส.ค.64 ขยายตัว 30.78%
โตต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ชูจุดเด่นอัตราทดสูง, ขยับดี และค่าเสื่อม
เวลาต�่ำ ตอบโจทย์แบบ 2 in 1 ชี้ภาพรวมซื้อขาย DW เดือนส.ค.สุดคึกคัก
รับดัชนี SET พุ่งกว่า 100 จุด ขณะที่ นักลงทุนปรับพฤติกรรมลงทุน DW
อ้างอิงหุน้ รายตัวในอัตราทดเฉลีย่ ทีส่ งู ขึน้ 5.09 เท่า สูงสุดนับตัง้ แต่ตน้ ปี 64

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส
กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษท
ั หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด
(มหาชน) ในฐานะผู้ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW01
เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นักลงทุนให้ ความสนใจเข้า
ลงทุน DW01 ซีรีส์ X อย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าถือครองขยายตัว 30.78%
เติบโตต่อเนือ่ งติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 เมือ่ เทียบกับมูลค่าถือครอง DW อ้างอิง
หุ้นรายตัวทั้งอุตสาหกรรมในช่วงเวลาเดียวกันที่เติบโต 24.85% สะท้อนได้
ว่า DW01 ซีรีส์ X สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนรายย่อยได้
เป็นอย่างดี
ทัง้ นี้ DW01 ซีรสี ์ X ถูกออกแบบมา ภายใต้แนวคิด “Investor-Centric” โดย
น�ำความต้องการของนักลงทุนเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ ท�ำให้
DW01 ซีรสี ์ X มีอตั ราทดสูง, ขยับตัวดี และมีคา่ เสือ่ มเวลาทีไ่ ม่สงู เหมือน DW
ทั่วไป ซึ่ง DW01 ซีรีส์ X บางรุ่นถือครองได้นานถึง 4-5 วันท�ำการ กว่าราคา
จะลดลง 1 ช่อง ท�ำให้นักลงทุนมีต้นทุนการถือครองที่รับได้ รวมถึงสามารถ
ท�ำกลยุทธ์การลงทุนได้หลากหลาย โดยจะเล่นในวัน หรือจะถือรันเทรนด์กไ็ ด้
ถือว่า DW01 ซีรีส์ X สามารถ ตอบโจทย์ได้แบบ 2 in 1
ส�ำหรั บ ภาพรวมการซื้ อ ขายใบส�ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ อ นุ พั น ธ์ (Derivative
Warrants : DW) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายบรรณรงค์ กล่าวว่า ตลาด
หุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นกว่า 100 จุด ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาเก็งก�ำไรในตลาด
DW กันอย่างคึกคัก เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ค่อนข้างเงียบ ตามภาวะ
ตลาดทีม่ ที ศิ ทางไม่ชดั เจน สะท้อนจากสัดส่วนมูลค่าซือ้ ขาย DW ต่อหลัก

ทรัพย์ทงั้ ระบบทีส่ งู สุดในรอบ 5 เดือนทีร่ ะดับ 10.03% ขณะทีน่ กั ลงทุนมีการ
ปรับพฤติกรรมลงทุน DW อ้างอิงหุ้นรายตัว ในอัตราทดเฉลี่ยที่สูงขึ้น 5.09
เท่า ขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 4.66 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด นับตั้งแต่
ต้นปี 2564 สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดที่สูงขึ้น
ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา DW อ้างอิงหลักทรัพย์ไทยที่ได้รับความนิยม
สูงสุด อันดับ 1 ยังคงเป็น DW ที่อ้างอิงกับ SET50 ที่มีสัดส่วนการซื้อขาย
เป็น 57.32% ของการซื้อขาย DW ทั้งระบบ แม้ดัชนี SET50 จะปรับตัวสูง
ขึ้นกว่า 8% ในเดือนสิงหาคม แต่นักลงทุนยังคงให้ความสนใจลงทุนใน DW
ประเภท Put สูงกว่า DW ประเภท Call คิดเป็น 64.52% และ 35.48% ของ
มูลค่าซื้อขาย DW ที่อ้างอิงกับ SET50 ทั้งระบบ ตามล�ำดับ
อันดับ 2 คือ DW อ้างอิงหุ้น KCE ที่มีสัดส่วนการซื้อขายอยู่ที่ 3.17% ของ
มูลค่าซื้อขาย DW ทั้งระบบ โดยมีสัดส่วนการลงทุนใน DW ประเภท Call
80.16% ของมูลค่าซื้อขาย DW ที่อ้างอิงกับหุ้น KCE ทั้งระบบ เนื่องจาก
ราคาหุ้น KCE มีการปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้
นักลงทุนเก็งก�ำไร ด้วย Call DW ส่วนอันดับ 3 คือ DW ที่อ้างอิงหุ้น DELTA
ที่มีสัดส่วนการซื้อขายอยู่ที่ 2.37% ของมูลค่าซื้อขาย DW ทั้งระบบ โดยนัก
ลงทุนให้ความสนใจลงทุนใน DW ประเภท Call เป็นสัดส่วนถึง 65% ของ
มูลค่าซื้อขาย DW ที่อ้างอิงกับ DELTA ทั้งระบบ
“ตลาดที่เริ่มกลับมาคึกคักขึ้นเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนหลายคนมองเป็น
จังหวะในการเข้าเก็งก�ำไรใน DW แต่สิ่งที่ต้องมาพร้อมกัน คือ ความรู้ ความ
เข้าใจ และวินัยในการเทรด ซึ่งถือเป็นหัวใจของการลงทุน DW ในทุกสภาวะ
ตลาด โดยนักลงทุนควรวางแผนเทรดให้ชัดเจน จากตารางราคา DW ด้วย
การก�ำหนด “จุดเข้า จุดท�ำก�ำไร และจุดตัดขาดทุน” ทุกครั้ง ก่อนลงทุน DW
เพราะจะท�ำให้ในระยะยาวการลงทุน DW เป็นระบบแบบแผนมากขึ้น และน�ำ
มาซึ่งผลลัพธ์การลงทุน DW ที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้นักลงทุนสามารถดูตารางราคา
ของ DW01 ทุกรุ่น และเพิ่มเติมความรู้ด้านการลงทุน DW ได้ที่เว็บไซต์
www.blswarrant.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นายบรรณรงค์ กล่าว
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อินไซด์ Business
เทเวศฯ ร่วมใจ

‘บลูบิค’ หรือ BBIK

ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

ฤกษ์ดี ผู้บริหาร

ALL ตั้งศาลพระพรหม

โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18

ก่อนเดินหน้าโกยยอดโอนช่วงไตรมาส 4

DMT สร้างนโยบาย
ช่วยเหลือสังคมครบทุกมิติ
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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