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นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซนิเนอร์ย่ี จํากดั (มหาชน) GPSC เปิดเผยว่าโรงไฟฟ้า โกลว์

พลังงาน ระยะที่ 5 ได้หยุดเดินเครื่องนอกแผน (Unplanned Outage) 

ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดําเนินการ

ซ่อมแซมและตรวจสอบสาเหตรุ่วมกบัผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคนคิจากบรษัิท

ผู้ผลิตเคร่ืองจักร และบริษัทประกันภัย โดยคาดว่าจะสามารถกลับมา

เริ่มดําเนินการผลิตตามปกติได้ภายในช่วงต้นปี 2565

ทั้งนี้ การหยุดเดินเครื่องดังกล่าวไม่กระทบต่อการขายไฟฟ้าและไอน้ํา

ให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรม เนือ่งจาก บรษัิทฯ สามารถบรหิารจดัการการ

ผลติทดแทนโดยใช้โครงข่ายการผลติไฟฟ้าและไอนํ้าของกลุม่บรษิทัเพือ่

รองรับความต้องการของลกูค้าตลอดช่วงระยะเวลาการดาํเนนิการ หาก

มคีวามคบืหน้าประการใด บรษิทัฯ จะแจ้งข้อมลูให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ทราบต่อไป

นายรัฐวิชญ์ ณ ลําพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป 
จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยทราบว่า บริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง 

Manual Toll Collection System (MTC)และการเตรยีมการเพือ่พฒันา

ระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทาง Electronic TollCollection System (ETC) โดย

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ทางยกระดับดอนเมืองจํากัด (มหาชน)

วันที่ลงนาม: 10 กันยายน 2564

มูลค่าสัญญาประมาณ: 4,494,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ระยะเวลาดําเนินการ: ประมาณ 7 เดือน

IND คว้างานที่ปรึกษาควบคุมงาน 

ปรับปรุงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางฯ จาก DMT   

มูลค่า 4,494,000 บาท 

GPSC เผย โรงไฟฟ้า โกลว์พลังงาน 

ระยะที่ 5 หยุดเดินเครื่องนอกแผน 

ตอนนี้ก�าลังหาสาเหตุ คาดผลิตปกติได้ต้นปี 65
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บมจ.เซนต์เมด (SMD) ผู้นําธุรกิจจัดจําหน่าย

เครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจ

และช่วยชีวิต รับใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จาก

มูลนิธิ รพ.เครือบางปะกอก รพ.เครือปิยะเวท ซึ่ง

ร่วมมือกับ ปตท. จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสําหรับ

ผู้ป่วยโควิดที่มีอาการวิกฤต (ICU) โครงการลม

หายใจเดียวกัน บริเวณหน้าโรงพยาบาลปิยะเวท 

มูลค่าครุภัณฑ์การแพทย์ทั้งส้ิน 86.90 ล้านบาท 

และรบัใบส่ังซือ้ครภุณัฑ์การแพทย์จากโรงพยาบาล

จุฬารัตน์ 3 สําหรับโรงพยาบาลสนาม “CP WHA 

& CHULARAT” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ

บรษัิท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) 

ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ โครงการดับบ

ลิวเอชเอ เมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ชลหารพิจิตร 

จ.สมุทรปราการ มูลค่าครุภัณฑ์การแพทย์ ทั้งสิ้น 

44.40 ล้านบาท รวมใบสั่งซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

สําหรับโรงพยาบาลสนามสองแห่ง มูลค่า 131.30 

ล้านบาท

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เซนต์เมด 
จํากัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ดําเนินจัด

จําหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการ

หายใจและช่วยชีวิต เปิดเผยว่า แม้ตัวเลขจํานวนผู้

ตดิเชือ้โควดิ-19 รายใหม่ของประเทศไทยมแีนวโน้ม

ดขีึน้ แต่หลักการพืน้ฐานของระบาดวิทยามกัจะพบ

ว่าจํานวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดขาลงมักจะมีจํานวน

ที่ใกล้เคียงกับขาขึ้นเสมอ จึงทําให้ผู้ป่วยติดเชื้อโค

วิดที่มีอาการหนักในระดับสีส้ม และสีแดง ยังมีอยู่

เป็นจํานวนมาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายเครื่องมือ

แพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วย

ชีวิต จัดจําหน่ายเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวให้แก่ 

โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐในสังกัดสํานักการ

แพทย์กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัฐในสังกัด

กองทัพฯ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก นิติบุคคล 

และบุคคล มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี มีฐาน

ลูกค้าอยู่เป็นจํานวนมาก ล่าสุด SMD ได้รับใบสั่ง

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สําหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการหนักในระดับสีส้มและสี

แดง จากมลูนธิ ิรพ.บางปะกอก รพ.ปิยะเวท มลูค่า 

86.90 ล้านบาท และจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 

มูลค่า 44.40 ล้านบาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 131.30 

ล้านบาท

“ความต้องการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้

ป่วยตดิเชือ้ไวรสัโควิด-19 ท่ีมอีาการหนกัในระดบัสี

ส้มและสแีดง ซึง่ SMD มคีวามเชีย่วชาญ มช่ืีอเสยีง

ในระดับประเทศ มีครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัย มี

ทีมงานพร้อมให้บรกิาร ท่ีจะทําให้บคุลากรทางการ

แพทย์สามารถใช้ครภุณัฑ์การแพทย์ดงักล่าวรกัษา

ผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ดร.วิโรจน์ กล่าว

SMD รับใบส่ังซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ส�าหรับโรงพยาบาลสนามสองแห่ง 

มูลค่ามากกว่า 130 ล้านบาท
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นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จํากัด (มหาชน) IP เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

ได้มีการปรับเป้าหมายรายได้ปี2564 เป็น 850-900 ล้านบาท จากเดิมคาดว่า

จะอยูท่ี ่750-800 ล้านบาท โดยประเมนิว่าภาพรวมการเตบิโตในครึง่ปีหลังนีจ้ะ

เติบโตดกีว่าครึง่ปีแรกทีผ่่านมาเนือ่งจากบริษัทฯ มได้รับคําสัง่รับจ้างผลิตเพิม่

ขึ้น และยังมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์เดิมก็ได้รับการ

ตอบรับดี ประกอบกับรับรู้รายได้จาก “โมเดิร์น ฟาร์มา” ที่บริษัทฯ ซื้อกิจการ

บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จํากัด เข้ามาสนับสนุนด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสร้างการเติบโตให้ธุรกิจโดยการร่วมทุนกับ บริษัท ไทย

ยูเนี่ยน อินกรีเดียนท์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยยูเนี่ยน

 กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ TU ร่วมลงทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท อินเตอร์ฟาร์ม

า-ซีวิต้า จํากัด” ด้วยทุนจดทะเบียนจํานวน 20 ล้านบาท โดย บมจ.อินเตอร์ 

ฟาร์มา ถอืหุน้สัดส่วน 50.99995% ของจํานวนหุน้ทัง้หมด บรษิทั ไทยยเูนีย่น 

อินกรีเดียนท์ จํากัด ถือหุ้นสัดส่วน 49% และนายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 

ถือหุ้นสัดส่วน 0.00005% เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมไปถึง

การผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ ตอบรบักระแสความต้องการของ

ผู้บริโภคที่หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น

อีกทั้งยังมีการเซ็นสัญญารับคําสั่งซื้อสารสกัด CBD ในกัญชง รวมถึงนํ้ามัน

เมลด็กญัชง (Hemp Seed Oil) จากบรษิทั อาร์ แอนด์ บ ีฟูด้ ซพัพลาย จํากดั 

(มหาชน) หรือ RBF พร้อมทั้งจะร่วมกันวิจัย พัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์

ยาสมุนไพรเป็นรายแรกของประเทศไทย

ด้านความคบืหน้าการร่วมทนุกบั บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จาํกัด (มหาชน) 

PJW บริษัทฯ ได้เซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการวิจัย

และพฒันา และทําการขายและการตลาดอุปกรณ์และผลติภณัฑ์ทางการแพทย์

ท่ีทําจากพลาสติก เพือ่ร่วมกนัวิจยัและพฒันาผลติภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด รวมถึงร่วมกันศึกษาตลาดและการขายวัสดุและอุปกรณ์

เครื่องมือแพทย์ที่ทําจากพลาสติก และศึกษาโอกาสในด้านความร่วมมือทาง

ธรุกจิต่อเนือ่งในอนาคต คาดว่าปี 2565 น่าจะเหน็ความคบืหน้าทางธรุกจิมาก

ขึ้น

IP ส่งซิก H2/64 ผลงานโตสวย 

ท้ังปีรายได้ว่ิงเข้าเป้า 850-900 ลบ.
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CV ดงึบริษัทในเครอืลงนาม MOU ออกแบบและตดิ

ตั้ง (EPC) ในโครงการผลิตเชื้อเพลิง Bio Fusion 

ร่วมกับ บจ.พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น 

จํานวน 4 โครงการ มูลค่างานรวมกว่า 528 ล้าน

บาท ร่วมพัฒนาโครงการออกแบบ ก่อสร้างและ

ทดสอบเดนิเครือ่งระบบผลติเชือ้เพลงิ Bio Fusion 

พร้อมขยายความร่วมมอืในด้านอืน่ๆ เพิม่เตมิ แย้ม

อยูร่ะหว่างพจิารณาเข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดในอนาคต 

เสรมิแกร่งหนนุผลการดําเนนิงานให้เติบโตโดดเด่น

มากขึ้น

นายเศรษฐศิริ  ศักดิ์สิทธิ เสรีกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
โคลเวอร์ เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
หรอื CV ผู้ผลติและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียน และผู้ให้บริการด้านงานวิศวกรรมแบบ

ครบวงจร ผ่านนวตักรรมเทคโนโลยทีีท่นัสมัย ตาม

วสิยัทศัน์ในการเป็นบรษิทัพลงังานชัน้นํา ทีส่่งมอบ

คุณค่าจากพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพ่ือ

ความยัง่ยนื เปิดเผยว่า บรษิทัในเครอื ได้แก่ บรษิทั 

ศแบง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั และ บรษิทั ศแบง เอน็จิ

เนยีริง่ จํากดั ได้ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลง (MOU) 

การออกแบบและตดิตัง้ (EPC) ในโครงการผลติเชือ้

เพลิง Bio Fusion ร่วมกับ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็น

เนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด จํานวน 4 โครงการ 

มูลค่างานรวมทั้งสิ้น 528 ล้านบาท ซึ่งเป็นความ

ร่วมมือกนัในการพัฒนาโครงการออกแบบ ก่อสร้าง 

และทดสอบเดินเครื่อง ระบบผลิตเชื้อเพลิง Bio 

fusion โดยปัจจุบัน ได้ลงนามเป็นสัญญา EPC 

แล้วจํานวน 1 โครงการ คาดว่าจะสามารถติดตั้ง

และดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้นปี 2565 นับ

จากลงนามสัญญาซื้อขายเครื่องจักรและสัญญา

ออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบเดินเครื่อง และรับมอบ

พื้นที่ของโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีความ

ร่วมมือในด้านอื่นๆ ทยอยออกมาเพิ่มเติมอีกด้วย

“การลงนาม MOU ครัง้นีถ้อืเป็นการเพิม่โอกาสเข้า

รบังานการออกแบบและตดิตัง้ในโครงการผลิตเชือ้

เพลงิ Bio Fusion จากการท่ี CV ทําธรุกจิให้บรกิาร

ด้าน EPC แบบครบวงจรนับตั้งแต่การออกแบบ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนและโครงสร้าง

พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน ตลอด

จนถงึงานเดนิเคร่ืองและบาํรุงรักษา ผ่านทีมงานท่ี

มีประสบการณ์ยาวนาน ทําให้สามารถแข่งขันด้าน

ต้นทนุในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ ท่ี

เกีย่วเนือ่งกบัพลังงานหมนุเวยีน CV จึงมศีกัยภาพ

ในการเข้าร่วมประมูลโครงการอีกมาก เพื่อคว้า

โอกาสการรับงานซ่ึงจะช่วยสร้างความยัง่ยนืให้กบั

ธุรกิจในระยะยาว” นายเศรษฐศิริ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ให้สามารถเตบิโตอย่างโดดเด่น ผ่านการพฒันาและ

ลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าและโครงการทีเ่กีย่วข้อง

กับพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่าง

พิจารณาเพื่อตัดสินใจเข้าลงทุนในโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด ไม่

ว่าจะเป็น โครงการโรงไฟฟ้าชวีมวล โครงการระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) 

โครงการโรงพลงังานแสงอาทติย์ประเภทตดิตัง้บน

พื้นดิน (Solar Farm) และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

การพฒันาเชือ้เพลงิ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงลงทุนในกิจการด้านงานวิศวกรรม ที่กลุ่ม

บรษิทัฯ เหน็ประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

ทั้งรูปแบบเป็นผู้พัฒนาโครงการเอง หรือเข้าซื้อ

กิจการ หรือเป็นการเข้าลงทุนทั้งหมด หรือการ

ร่วมลงทุนบางส่วน โดยเกณฑ์พิจารณารูปแบบ

การลงทุนนั้นจะมองถึงโอกาสทางธุรกิจ อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน ฐานะทางการเงินและ

สภาพคล่องของกลุม่บริษทัฯ รวมถึงประเมนิความ

เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นประกอบการพิจารณาเข้าลงทุน

ในแต่ละโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

เป็นสําคัญ

CV เซ็น MOU กับ ‘พรีเม่ียม เอ็นเนอร์ย่ี คอร์ปอเรชั่น’ 

คว้างาน EPC โครงการผลิตเชื้อเพลิง Bio Fusion 

4 โครงการ มูลค่ากว่า 528 ลบ.
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EKH ลั่นผลงานครึ่งปีหลังยังเจิดจรัสทั้งรายได้และกําไร อานิสงส์วิกฤติโควิด-

19 หนุนเตม็เหนีย่ว ดนัผูป่้วยในและผู้ป่วยนอกเข้ารบัการตรวจหาเชือ้ล้น ส่วน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ครบวงจรยังคึกคักมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการไม่ขาดสาย 

"นายแพทย์อํานาจ เอื้ออารีมิตร" ระบุจากจํานวนผู้ป่วยท่ียังคงเพ่ิมข้ึนจาก

การระบาดที่ยังคงรุนแรง มั่นใจหนุนรายได้โต พร้อมปรับเป้ารายได้ปี 64 โต

ไม่ตํ่ากว่า 40%

นายแพทย์อํานาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อํานวย
การโรงพยาบาล บรษัิท เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) 
(EKH) ผูป้ระกอบธุรกจิสถานพยาบาลเอกชนในจงัหวดัสมทุรสาคร เปิดเผย

ว่า แนวโน้มผลการดําเนินงานไตรมาส 3-4/64 ของบริษัทฯ จะขยายตัวอย่าง

โดดเด่นทั้งรายได้และกําไร เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสที่

ผ่านมา เนือ่งจากจาํนวนผูป่้วยทีย่งัเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ียังรนุแรง อกีทัง้ฐานกาํไรทีต่ํา่ในไตรมาส 3/63 และ

สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนีย้งัมรีายได้จากการตรวจหาเชือ้ไวรัสโควดิ-19 การให้บรกิารฉีดวคัซีน

โควดิ-19 รวมถงึมผีูเ้ข้ารบัการรกัษาเพิม่ขึน้อย่างมนียัสาํคญั ขณะทีธ่รุกจิการ

รกัษาพยาบาลทัว่ไปในโรงพยาบาล อาท ิศนูย์ฉุกเฉนิ,ศนูย์กมุารเวช,ศนูย์สูต-ิ

นรเีวช ยงัมผีูเ้ข้ารับบริการอย่างต่อเน่ือง ทาํให้คาดว่าจะผลกัดนัรายได้ปี 2564 

เติบโตไม่ตํ่ากว่า 40% จากเดิมคาดเติบโตไม่ตํ่ากว่า 20% เทียบปีที่ผ่านมา

“นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด ธุรกิจของโรงพยาบาลถือว่าคึกคักมาก 

และเชื่อว่าจะยังคงอยู่ในทิศทางบวกได้เพราะยังเปิดบริการตรวจเชื้อโควิด-19 

อย่างเข้มข้น ประกอบกบัการให้บรกิารทางการแพทย์ในด้านต่างๆ ยงัสามารถ

เติบโตในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และมีผู้ป่วย OPD และผู้ป่วย IPD เข้ามาใช้บริการ

อย่างต่อเน่ืองจงึเป็นสัญญาณบวกต่อภาพรวมธรุกจิในคร่ึงปีหลงัของ EKH ที่

จะเติบโตอย่างโดดเด่น” นายแพทย์อํานาจกล่าวในที่สุด

อย่างไรกต็าม กลุม่บรษิทัฯ ได้เล็งเหน็ความสําคญัของการเข้าถึงบริการสขุภาพ

ของประชาชน ในอนาคตมแีผนท่ีจะขยายส่วนงานด้านสขุภาพต่างๆ เพือ่รองรับ

การเข้าใช้บริการของประชาชน และเพ่ือสร้างฐานธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้

แข็งแกร่งมากขึ้น ที่สําคัญช่วยต่อยอดรายได้ให้มีความมั่นคงต่อไปในอนาคต

EKH ประกาศผลงานคร่ึงปีหลังพุ่ง 

โควิดหนุนเต็มสูบ พร้อมอัพเป้ารายได้ปี 64 

โตเกิน 40% จากเดิม 20%
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นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จํากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

เตรียมจ่ายเงินปันผลจํานวน 4 กองทุนให้กับผู้

ถือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย กองทุนเปิดไทย

พาณิชย์ หุ้นอินเดีย (SCBINDIA) สําหรับผล

การดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 2564 – 31 

ส.ค. 2564 กําหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.2591 

บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งที่ 10 รวมจ่ายปันผล

แล้วทัง้สิน้ 1.3183 บาทต่อหน่วย (นบัจากจดัตัง้

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2558) มีนโยบายเน้นลงทุน

ในหน่วยลงทุนของ iShares India 50 ETF ใน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เฉลี่ยในรอบปี

บญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิ

สุทธิของกองทุนซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 

NASDAQ ประเทศสหรัฐฯ กองทุนหลักบริหาร

โดย BlackRock และมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่

ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์อนิเดีย (CNXNIFTY) 

เพื่อให้ผลการดําเนินงานของกองทุนก่อนหัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผล

ตอบแทนของดัชนี CNXNIFTY กองทุนนี้จัด

เป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท Thailand Fund 

India Equity ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วัน

ที่ 31 ส.ค. 2564)

ส่วนอีก 3 กองทุน สําหรับผลการดําเนินงาน

ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2563 – 31 ส.ค. 2564 

ได้แก่ กองทนุเปิดไทยพาณชิย์โกลบอลเฮลธ์แคร์ 

(SCBGHC) กําหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.4486 

บาทต่อหน่วย โดยได้จ่ายระหว่างกาลแล้วเมื่อ

วันที่ 24 มี.ค. 2564 จํานวน 0.2006 บาทต่อ

หน่วย คงเหลือจ่ายงวดนี้ 0.2480 บาทต่อ

หน่วย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 7 รวมจ่ายปันผลแล้ว

ทัง้สิน้ 1.1918 บาทต่อหน่วย (นบัจากจดัตัง้เมือ่

วันที่ 2 ก.ย. 2558) กองทุนเน้นลงทุนในหน่วย

ลงทนุของ Janus Global Life Sciences Fund 

ชนดิหน่วยลงทุน I Share Class (Institutional 

Share Class) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 

เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เน้นการลงทุนในหุ้นของ

บรษิทัต่าง ๆ  ทัว่โลกท่ีเกีย่วข้องกบัวทิยาศาสตร์

ในการดาํเนนิชวิีต (Life Sciences) หรือศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือยกระดับคุณภาพ

ชีวิต ได้แก่ บริษัทด้านการวิจัย พัฒนา ผลิต

และจําหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเอง การ

แพทย์หรือเภสัชกรรม รวมไปถึงบริษัทท่ีมี

ศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลย ีการจดสทิธบิตัร หรอืตลาดอืน่ใดทีไ่ด้

รบัประโยชน์จากวทิยาศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ดําเนินชีวิต เป็นต้น โดยทั้ง 2 กองทุนมีกําหนด

จ่ายปันผลในวันที่ 22 ก.ย. 2564 นี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 3 

(SCBSMART3) จ่ายปันผลในอัตรา 0.3265 

บาทต่อหน่วย นับเป็นครั้งท่ี 8 รวม

จ่ายปันผลแล้วทั้งสิ้น 2.0503 

บาทต่อหน่วย (นับ

จากจัดตั้งเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555) โดยกําหนด

จ่ายให้กับผู้ถือหน่วยในวันที่ 20 ก.ย. 2564 นี้ 

กองทุนมกีารจดัสรรสินทรพัย์โดยควบคมุมลูค่า

ความเส่ียง (Value-at-Risk หรอื VaR) ให้อยูใ่น

กรอบทีกํ่าหนด ประมาณ -10% ต่อปี มนีโยบาย

ลงทุนในตราสารท่ีหลากหลาย อาทิ ตราสาร

หนี้ หุ้น เงินฝาก กองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ 

โดยกองทุนจะเพิม่สดัส่วนการลงทุนในหุ้นไม่เกิน 

34% รวมทั้งยังมีการลงทุนในต่างประเทศไม่

เกิน 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

ทั้งนี้ กองทุนนี้จัดเป็นกองทุน 4 ดาว ประเภท 

Thailand Fund Moderate Allocation ของม

อร์นิง่สตาร์ (ข้อมลู ณ วนัที ่31 ส.ค. 2564) และ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อิน

เด็กซ์ (SCBLTSETD-2020) จ่ายปันผลในอัตรา 

0.2000 บาทต่อหน่วย กําหนดจ่ายให้กับผู้ถือ

หน่วยในวันที่ 17 ก.ย. 2564 โดยกองทุนเน้น

สร้างผลตอบแทนใกลัเคียงกับดัชนี SET Index

บลจ.ไทยพาณิชย ์จ่ายปันผล 4 กองทุน 

หุ้นอินเดีย-โกลบอลเฮลธ์แคร์-สมาร์ทแพลน 3

-หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
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นายอาชวิณ กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นอินเดีย

ว่า ตั้งแต่ช่วงมี.ค. 2564 จนถึงปัจจุบันมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง แม้ตลาดจะเจอ

แรงกดดนัอยูบ้่างในช่วงเดอืนเม.ย. - พ.ค. 2564 

จากยอดผูต้ดิเช้ือ COVID-19 ระลอกใหม่ภายใน

ประเทศที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนรัฐบาลต้อง

ประกาศมาตรการล็อคดาว์นกรงุนวิเดล ีและเร่ง

เดนิหน้าฉดีวคัซนีให้กบัพลเมอืงท่ีมอีายมุากกว่า 

18 ปี ทําให้จํานวนผูต้ดิเชือ้รายวนัลดลง ซึง่หลงั

จากที่สถานการณ์การระบาดในประเทศดีขึ้น 

ส่งผลให้ตลาดได้มีการปรับตัวขึ้นจากจุดตํ่าสุด

มากกว่า 20% ประกอบกับภาครฐัได้มมีาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิเพิม่ขึน้เพือ่ช่วยประคบัประคอง

การฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิภายในประเทศ สําหรบั

ในระยะถดัไปคาดว่าจะยงัคงขยายตวัได้ต่อเนือ่ง 

โดยคาดการณ์เศรษฐกิจอนิเดีย (GDP) จะเตบิโต

สงูต่อเนือ่งทีเ่ฉลีย่ 8% ต่อปี ประกอบกบัจํานวน

ประชากรทีสู่งถึง 1.4 พันล้านคน และโครงสร้าง

ที่ประกอบไปด้วยวัยแรงงานจํานวนมาก จะ

เป็นตัวสนับสนุนกําลังการผลิตและการบริโภค 

นอกจากนี้การเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ภายในประเทศมูลค่า 100 ล้านล้านรูปี (1.35 

ล้านล้านดอลลาร์) จะเป็นอกีปัจจยัทีช่่วยกระตุน้

การเติบโตของเศรษฐกิจและสนับสนุนการจ้าง

งานได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้อง

จับตามอง ได้แก่ อตัราการฉดีวคัซนีทีอ่าจล่าช้า

กว่าคาด รวมถึงระดับราคานํ้ามันท่ีสูงซึ่งอาจ

กระทบต่อการบรโิภคภายในประเทศ และค่าเงนิ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อาจกดดันกระแสเงินทุน

สาํหรบักลุม่อตุสาหกรรมเฮลธ์แคร์ทัว่โลกต้ังแต่

ต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบัน กลุ่มน้ีนับว่าเป็น

อีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์หลังจากเผชิญความ

ผนัผวนอย่างหนกัภายหลงัการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไตรมาส

แรกและไตรมาส 2 ในปีท่ีผ่านมา นอกจากนี ้การ

ทีธ่นาคารกลางท่ัวโลกยงัคงดําเนนินโยบายการ

เงนิแบบผ่อนคลาย ไม่ว่าจะเป็นการคงดอกเบีย้

อยู่ในระดับต่ํา การอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายการคลังของประเทศ

หลักทั่วโลกก็ยังคงเอื้อให้เศรษฐกิจสามารถฟื้น

ตัวได้ อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นทั่วโลกอาจเผชิญ

ความผันผวนได้ในระยะสัน้จากการเปล่ียนแปลง

นโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักของ

โลกนําโดยสหรัฐฯ ท่ีอาจจะมีการลดการอัดฉีด

เงินเข้าสู่ระบบในช่วงปลายปี 2564 แต่ในระยะ

ยาวนั้น กลุ่มเฮลธ์แคร์ก็ยังคงได้รับประโยชน์

จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร 

นวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ๆ และมาตรฐาน

การครองชีพที่สูงขึ้นและความเจริญที่ขยาย

ตัวทั่วโลก ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ

อุตสาหกรรมได้

ทัง้นี ้ผลการดําเนนิงานในอดตีของกองทนุ มไิด้

เป็นส่ิงยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต ผู้

ลงทุนควรทําความเข้าใจ ลกัษณะสนิค้า เงือ่นไข 

ผลตอบแทน และความเสีย่งก่อนตัดสนิใจลงทนุ 

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับ

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืน

ตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรขอคํา

แนะนาํเพิม่เตมิจากผูป้ระกอบธรุกจิก่อนทาํการ

ลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับ

หนงัสือชีช้วนได้ทุกวันทาํการ ได้ท่ี SCBAM Call 

Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้

สนับสนุนการขายทุกราย สนใจเปิดบัญชีผ่าน

แอปพลเิคชนั SCBAM Fund Click ได้ที ่https://

scbam.info/3dEjSFD

บลจ.ไทยพาณิชย ์จ่ายปันผล 4 กองทุน 

หุ้นอินเดีย-โกลบอลเฮลธ์แคร์-สมาร์ทแพลน 3

-หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็กซ์
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หลักทรัพย์บัวหลวง เผย DW01 ซีรีส์ X ภายใต้แนวคิด “Investor-Centric” 
โดนใจรายย่อย สะท้อนผ่านมูลค่าถือครองเดือนส.ค.64 ขยายตัว 30.78% 
โตต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ชูจุดเด่นอัตราทดสูง, ขยับดี และค่าเสื่อม
เวลาตํ่า ตอบโจทย์แบบ 2 in 1 ชี้ภาพรวมซื้อขาย DW เดือนส.ค.สุดคึกคัก 
รับดัชนี SET พุ่งกว่า 100 จุด ขณะที่ นักลงทุนปรับพฤติกรรมลงทุน DW 
อ้างองิหุน้รายตวัในอตัราทดเฉล่ียท่ีสงูขึน้ 5.09 เท่า สงูสดุนบัตัง้แต่ต้นปี 64

นายบรรณรงค์ พิชญากร กรรมการผู้จัดการอาวุโส 
กจิการค้าหลกัทรพัย์ บรษิทัหลกัทรัพย์ บัวหลวง จาํกดั 
(มหาชน) ในฐานะผู้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DW01 
เปิดเผยว่า ในเดือนสิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมา นักลงทุนให้ ความสนใจเข้า
ลงทุน DW01 ซีรีส์ X อย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าถือครองขยายตัว 30.78% 
เตบิโตต่อเนือ่งตดิต่อกนัเป็นเดือนที ่5 เมือ่เทยีบกบัมลูค่าถอืครอง DW อ้างองิ
หุ้นรายตัวท้ังอุตสาหกรรมในช่วงเวลาเดียวกันท่ีเติบโต 24.85% สะท้อนได้
ว่า DW01 ซีรีส์ X สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนรายย่อยได้
เป็นอย่างดี

ท้ังน้ี DW01 ซรีส์ี X ถกูออกแบบมา ภายใต้แนวคดิ “Investor-Centric” โดย
นําความต้องการของนักลงทุนเข้ามาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ ทําให้ 
DW01 ซรีส์ี X มอีตัราทดสงู, ขยบัตวัด ีและมค่ีาเส่ือมเวลาท่ีไม่สงูเหมอืน DW 
ทั่วไป ซึ่ง DW01 ซีรีส์ X บางรุ่นถือครองได้นานถึง 4-5 วันทําการ กว่าราคา
จะลดลง 1 ช่อง ทําให้นักลงทุนมีต้นทุนการถือครองที่รับได้ รวมถึงสามารถ
ทาํกลยทุธ์การลงทุนได้หลากหลาย โดยจะเล่นในวนั หรอืจะถือรนัเทรนด์กไ็ด้ 
ถือว่า DW01 ซีรีส์ X สามารถ ตอบโจทย์ได้แบบ 2 in 1

สําหรับภาพรวมการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative 
Warrants : DW) ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายบรรณรงค์ กล่าวว่า ตลาด
หุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นกว่า 100 จุด ส่งผลให้นักลงทุนเข้ามาเก็งกําไรในตลาด 
DW กันอย่างคึกคัก เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ค่อนข้างเงียบ ตามภาวะ
ตลาดทีม่ทิีศทางไม่ชดัเจน สะท้อนจากสดัส่วนมลูค่าซือ้ขาย DW ต่อหลกั

ทรพัย์ทัง้ระบบทีสู่งสุดในรอบ 5 เดอืนทีร่ะดบั 10.03% ขณะทีน่กัลงทุนมกีาร
ปรับพฤติกรรมลงทุน DW อ้างอิงหุ้นรายตัว ในอัตราทดเฉลี่ยที่สูงขึ้น 5.09 
เท่า ขยับขึ้นจากเดือนก่อนหน้าที่ 4.66 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด นับตั้งแต่
ต้นปี 2564 สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนในตลาดที่สูงขึ้น

ในเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา 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 ตามลําดับ

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
นักลงทุนเก็งกําไร 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
จังหวะในการเข้าเก็งกําไรใน DW แต่สิ่งที่ต้องมาพร้อมกัน คือ ความรู้ ความ
เข้าใจ และวินัยในการเทรด ซึ่งถือเป็นหัวใจของการลงทุน DW ในทุกสภาวะ
ตลาด โดยนักลงทุนควรวางแผนเทรดให้ชัดเจน จากตารางราคา DW ด้วย
การกําหนด “จุดเข้า จุดทํากําไร และจุดตัดขาดทุน” ทุกครั้ง ก่อนลงทุน DW 
เพราะจะทําให้ในระยะยาวการลงทุน DW เป็นระบบแบบแผนมากขึ้น และนํา
มาซึ่งผลลัพธ์การลงทุน DW ที่ดีขึ้นได้ ทั้งนี้นักลงทุนสามารถดูตารางราคา
ของ DW01 ทุกรุ่น และเพิ่มเติมความรู้ด้านการลงทุน DW ได้ที่เว็บไซต์
 www.blswarrant.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นายบรรณรงค์ กล่าว

บล.บัวหลวง ยิ้ม DW01 ซีรีส์ X ถูกใจรายย่อย 

มูลค่าถือครองเดือนส.ค.64 เติบโตต่อเนื่อง 5 เดือนติด
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
‘บลูบิค’ หรือ BBIK 

เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

DMT สร้างนโยบาย
ช่วยเหลือสังคมครบทุกมิติ

เทเวศฯ ร่วมใจ 
ส่งความห่วงใย สู้ภัยโควิด-19

ฤกษ์ดี ผู้บริหาร ALL ตั้งศาลพระพรหม 
โครงการ ดิ เอ็กเซล รัชดา 18 

ก่อนเดินหน้าโกยยอดโอนช่วงไตรมาส 4
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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