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นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
PTT เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่6/2564 เมื่อวัน

ที่ 17 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์โฮลดิ้ง 

จ�ากัด (“SMH”) (บริษัทย่อย ซึ่งปตท.ถือหุ้นร้อยละ100) จัดตั้งบริษัท พีทีที

แอนด์ทีจีอีเอส ออปเทคจ�ากัด (“Optec”) โดยร่วมทุนกับ บริษัท TokyoGas 

Engineering Solutions Corporation (“TGES”) (บรษิทัย่อย ซึง่ Tokyo Gas 

Co., Ltd.ถอืหุน้ร้อยละ 100) ด้วยทนุจดทะเบียนไม่เกนิ 60ล้านบาท โดยSMH 

และ TGES ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51และ 49 ตามล�าดับ ซึ่งได้มีการลงนาม

ในสญัญาร่วมทนุ (Joint Venture Agreement)แล้วเสรจ็ เม่ือวนัที ่5 ตลุาคม 

2564 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ด�าเนนิธรุกจิการให้บรกิารและให้ค�าปรกึษาในการ

ปรบัปรงุประสทิธภิาพอปุกรณ์และเครือ่งจกัรแบบครบวงจร รวมถงึการจดัหา

เช้ือเพลิงให้กับลูกค้าภาคอตุสาหกรรม ภาคการผลติไฟฟ้า และสาธารณปูโภค 

ทัง้น้ีคาดว่าจะสามารถจดทะเบยีนจดัตัง้บรษัิทแล้วเสรจ็ภายในไตรมาสท่ี 4 ปี 

2564และเริ่มด�าเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี2565

ทัง้นีร้ายการดงักล่าวไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขนาดของรายการไม่เข้า

ข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่ง

สนิทรพัย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทุน

ในบรษัิทอืน่ซึง่เป็นผลให้บรษิทัอ่ืนนัน้มสีภาพ หรอืสิน้สภาพ ในการเป็นบรษิทั

ย่อยของบริษัทจดทะเบียน หรือของบริษัทย่อยนั้น ซึ่งรายการดังกล่าวจะส่ง

ผลให้Optec เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

นายแพทย์วเิชยีร แพทยานนัท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ�ากัด (มหาชน) CMC เปิดเผย

ว่า “แนวโน้มการเติบโตของกลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ�ากัด (มหาชน) 

CMC GROUP รุ่งรับเศรษฐกิจของไทยที่ก�าลังฟื้นตัว เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ไทย

สยามนคร จ�ากดั (TSN) กลุม่บรษิทัในเครอืด�าเนนิธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างและ

โรงงานผลติเฟอร์นเิจอร์และผนงั คว้าการประมลูโครงการปรงัปรงุและตกแต่ง

ภายในและภายนอก อาคาร 80 ปี ปัญญานนัทภิกขุ อาคารห้องตรวจประกนั

สงัคมและอาคารผูป่้วย 3 ศนูย์การแพทย์ปัญญานนัทภกิขุ ชลประทาน อ�าเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยมูลค่างานกว่า 224 ล้านบาท

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างและเริ่มรับรู้รายได้ตลอดระยะเวลา

สัญญาแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2565 รวมถึงมีงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผลการประมลูอย่างต่อเนือ่ง มัน่ใจดนัภาพรวม Backlog ของกลุม่บริษัท CMC 

Group เติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรม CMC ยังคงเดินหน้ามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสู่

ความเป็นเลิศและสร้างฐานรายได้แก่กลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ส�าหรับบริษัท ไทยสยามนคร จ�ากัด TSN (ในเครือ CMC Group) ด�าเนิน

กลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์และผนัง ครบครัน

เรื่องก่อสร้าง ทั้งบ้านพักอาศัย อาคารส�านักงาน อาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร 

โรงงานอุตสาหกรรม งานโยธา งานระบบ แต่งบ้าน และออกแบบสวน รวม

ทั้งยังเชี่ยวชาญตอบสนองกลยุทธ์การบริหารต้นทุนและวัสดุอุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพสูงน�าเข้าจากต่างประเทศในมาตรฐานที่เหนือกว่า

CMC คว้างานกรมชลประทาน 

มูลค่ากว่า 224 ล้านบาท 

ดัน Backlog ของกลุ่มบริษัทโตต่อเนื่อง

PTT ร่วมทุนกับ TokyoGas 

ลุยธุรกิจการให้บริการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์

และเครื่องจักรแบบครบวงจร คาดเริ่มธุรกิจ Q1/65
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นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) BCP เปิดเผยว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 

กันยายน 2564 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ โดยมีรายละเอียดที่ส�าคัญในการจัดตั้งบริษัทดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จ�ากัด (BFPL)

วัตถุประสงค์ : เพื่อด�าเนินธุรกิจขนส่งเชื้อเพลิงและโลจิสติกส์

ทุนจดทะเบียนขั้นต้น : 1,000,000 บาท ในเบื้องต้นและจะมีการเพิ่มทุนต่อไป

สัดส่วนการถือหุ้น : บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100

จ�านวนกรรมการ : กรรมการทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทฯ ดังนี้

1) นายธรรมรัตน์ ประยูรสุข

2) นายอิทธิคุณ สีห์โสภณ

3) นางสาวทิพย์วรรณ บุญแจ้ง

แหล่งเงินทุนที่ใช้: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จ�ากัด (BFPL)  ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

BCP ต้ังบริษัทย่อย

"กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์"
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ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ เปิดตัว สกินแคร์บ�ารุงผิวหน้า 

น้องใหม่ ภายใต้แบรนด์ S MONE` ลุยตลาด ชู

จุดเด่น “HEMP SEED OIL (น�้ามันจากเมล็ดกัญ

ชง)” วิจัยและพัฒนาสูตรน�้ามันจากเมล็ดกัญชง

อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ เช่น วิตามินอี บี บี1 บี2 

โพแทสเซียม แมกนีเซียม, โอเมก้า 3 และ โอเมก้า 

6 ,9 และโปรตนีและสารต้านอนุมลูอสิระ โดยในปีนี้

ในกลุ่มของผลติภณัฑ์สกนิแคร์ SCM เตบิโตขึน้กว่า 

20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

นายแพทย์สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ 
และ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร 
2 ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้ด�าเนิน

ธุรกิจแบบ MLM หรือ ธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ทั้งภายในประเทศ

และ ต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง เผย

ว่า “ส�าหรับสถานการณ์ตลาดธุรกิจที่เก่ียวกับ

ความงามปี 2564 มองว่ายังขยายตัว ไปได้ดีแม้ว่า

เศรษฐกจิภาพรวมอาจไม่หวอืหวา เพราะเชือ่ว่าคน

ยังหันมาดูแลตัวเอง สินค้าในกลุ่ม

สกินแคร์เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 

น้อย เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ แม้ว่าจะคนท�างานที่

บ้านก็ยังต้องใช้ เลยส่งสกินแคร์น้องใหม่อย่าง S 

MONE` ที่มีจุดเด่นจาก HEMP SEED OIL (น�้ามัน

จากเมล็ดกัญชง) มาบุกตลาดความงาม และเชื่อ

ว่าจะมีตัวแทนจ�าหน่ายมากขึ้นเพราะคนหารายได้

เสริมมีมากขึน้โดยเฉพาะการขายผ่านออนไลน์ ส่วน

ตลาดต่างประเทศได้เข้าไปท�าธุรกิจท่ี สปป.ลาว 

กมัพชูา มาเลเซีย เมยีนมาร์ ตลาดลาวตอบรบัดสุีด

S MONE` ช่วยลดริว้รอยพร้อมยกกระชบัผวิ ภายใน 

2 สปัดาห์ เพิม่ความแข็งแรงให้ผวิ และยงัเตมิน�า้ให้

กับผิวหน้ารูขุมขนกระชับ ริ้วรอยดูเล็กและจางลง 

เพิ่มความชุ่มชื้นสร้างผิวขาวกระจ่างใส S MONE` 

มีจุดเด่นจาก HEMP SEED OIL (น�้ามันจากเมล็ด

กัญชง) และสารสกัดจากธรรมชาติมากมายที่ผ่าน

การทดสอบ เช่น สารสกัดจากลูกยอฮาวาย ที่ช่วย

ท�าให้สามารลดการผลิตน�้ามันบนใบหน้า รูขุมขน

แลดูลดลง ท้ังยังลดจ�านวนเชื้อท่ีท�าให้ผิวอักเสบ 

และเชื้อที่ก่อให้เกิดสิวอีกด้วย S MONE` มีด้วยกัน

ทั้งหมด 3 ตัวบ�ารุง คือ

• HEMP SEED OIL ESSENCE ผิวดูอิ่มน�้า นุ่มชุ่ม

ชืน่ ผิวแขง็แรงขึน้ ผวิหน้ายกกระชบัและเรยีบเนยีน 

ร้ิวรอยดต้ืูนจางลง เมือ่ใช้เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง

• HEMP SEED OIL SERUM รูขุมขนกระชับเล็กลง 

ผิวหน้ากระชับเรียบเนียน ริ้วรอยดูจางลง เมื่อใช้

เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

• HEMP SEED OIL CREAM ผิวหน้าชุ่มชื้น ผิว

กระจ่างใสขึ้น ผิวหน้ายกกระชับเรียบเนียน ริ้วรอย

ดูตื้นจางลง เมื่อใช้เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง

รางวลัสารสกดั Winner Beauty Industry Awards 

2019 จากประเทศฝรั่งเศส, Finalist Incosmetic 

Global Innovation zone best ingredient award 

2018 จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Winner 

Cosmetorium Awards 2018 จากประเทศสเปน

SCM เผยปีน้ีในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สกินแคร์

โตกว่า 20%, เปิดตัว สกินแคร์บ�ารุงผิวหน้า น้องใหม่ 

ภายใต้แบรนด์ S MONE` ลุยตลาด 

ชูจุดเด่น “HEMP SEED OIL
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บมจ.รุ่งเรอืงตลอดไป“GLORY” จ่อลงสนามเทรดเรว็ๆ

นี้ โดย GLORY ถือเป็น IPO รายแรกของผู้ประกอบ

การ Tech Startup ที่พัฒนา Platform วรรณกรรม

ออนไลน์ ภายใต้ “Kawebook” ในตลาดหลักทรัพย์ 

พร้อมสยายปีกพัฒนา Platform รองรับการ Scale 

Up สู่ตลาดต่างประเทศ  

      

นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รุ ่งเรือง
ตลอดไป จ�ากดั (มหาชน) หรือ GLORY 
เปิดเผยว่า “GLORY” เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการเทค

สตาร์ทอัพ (Tech Startup) ที่พัฒนาแพลตฟอร์ม

ด้านวรรณกรรม ส�าหรับ อ่าน-เขียน นิยาย การ์ตูน 

และ หนังสือ ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีช่องทางจัด

จ�าหน่ายหลักผ่านเว็บไซต์ “Kawebook.com” และ

แอปพลิเคชั่น“Kawebook” โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือ

เป็นเทคสตาร์ทอัพที่มีฐานจ�านวนสมาชิกที่สูงมาก 

และคาดว่าจะทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาส และช่องทางการเติบโต

ของธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม (Platform Business) 

ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มอ่าน-เขยีน “Kawebook” 

โดยการน�าวรรณกรรมแปลจากส�านักพิมพ์ชั้นน�าใน

ต่างประเทศ อาทิ อสูรพลิกฟ้า, บันทึกราชันย์เทพ

อสูร, อสูรทลายสวรรค์, เทพยทุธ์แห่งใต้หล้า, ต�านาน

ราชามังกร ฯลฯ มาแปลออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ผู้

บรโิภคท่ีเร่ิมเปลีย่นพฤตกิรรมหนัมาอ่านวรรณกรรม

ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งจากความต้องการ

ของผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ “GLORY” สบช่องทางใน

การน�าเข้าวรรณกรรมลิขสิทธิ์จากต่างประเทศเข้า

มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังน�าผลงานของแต่ละ

ส�านักพิมพ์ช้ันน�าจากในประเทศ และนักเขียนอิสระ

ท่ีได้รับความนิยม มาเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม เพื่อ

สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจและความต้องการ

ของผู้บริโภค 

“แพลตฟอร์มออนไลน์ Kawebook มีความโดดเด่น

ด้วยวรรณกรรมแปลทีถ่กูลขิสิทธิ ์จากการน�าผลงาน

ของแต่ละส�านักพิมพ์ชั้นน�าจากในประเทศ และนัก

เขยีนอสิระ ท่ีได้รับความนยิม โดยนกัเขยีนท่ีน�าผลงาน

มาลงเผยแพร่บนแพลตฟอร์มจะได้รบัเปอร์เซน็ต์ส่วน

แบ่ง ซึง่จากสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของ “GLORY” ที่

พร้อมจะเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นวงการหนงัสือ

ให้เข้าสูโ่ลกออนไลน์อย่างมัน่คง โดยการสนบัสนนุนกั

เขียน นักแปล ส�านักพิมพ์ และค่ายการ์ตูนอย่างเต็ม

ที่เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ง่ายและมาก

ขึ้นเชื่อมกันทั่วโลก”

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.รุ ่งเรืองตลอดไป 

“GLORY” กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากโอกาสการเติบโต 

ช่องทางออนไลน์ทีสู่งข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ย่ิงเป็นเครือ่ง

ตอกย�้าโอกาสในการลงทุนในแพลตฟอร์มดังกล่าวที่

เติบโตตามเมกะเทรนด์ จึงเป็นโอกาสของ GLORY ที่

จะต่อยอดธุรกิจ Platform Tech Startup ผ่านช่อง

ทางระดมทุนในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ซึง่

จะเข้าท�าการซือ้ขายภายในปีนี ้โดยเสนอขายหุน้ IPO 

จ�านวน 70 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.93% ของจ�านวนหุ้น

สามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด 

“GLORY” พร้อมลงสนาม IPO อย่างเต็มตัว ด้วย

ความพร้อมและความส�าเร็จจากการเป็นสตาร์ทอัพ 

ที่เล็งเห็นความเติบโตของการใช้เทคโนโลยีมาเป็น

ส่วนส�าคัญในการท�าธุรกิจ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า 

“GLORY” จึงได้คิดค้นพัฒนาแพลตฟอร์ม อ่าน 

เขียน นิยาย การ์ตูน หนังสือออนไลน์ และยังเป็น

ผู้น�าเข้าวรรณกรรมลิขสิทธิ์ถูกต้องจากส�านักพิมพ์

ชั้นน�าต่างประเทศจ�านวนมากอีกด้วย โดยการ IPO 

ครั้งนี้จะท�าให้ “GLORY” ก้าวขึ้นสู่การเป็น Platform 

Tech Startup รายแรกที่เข ้าท�าการซื้อขายใน

ตลาดหลกัทรพัย์ของประเทศไทย ทีจ่ะมุง่สูแ่ผนขยาย

การลงทุนพัฒนา Platform เพื่อรองรับการ Scale 

Up ไปยังต่างประเทศ จากการน�าลขิสทิธ์ิวรรณกรรม

ไทยที่มีชื่อเสียงส่งออกสู ่ตลาดต่างประเทศ ซึ่ง

เป็นการเปิดตลาดของวรรณกรรมไทยด้านออนไลน์ 

สู่สายตาผู้อ่านในระดับสากล นอกจากนี้ยังเตรียม

พัฒนา Platform Kawebook เพื่อขยายการเติบโต

ของฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายผู้หญิง  จากปัจจุบัน

ที่บริษัทฯ มีชื่อเสียงในด้านวรรณกรรมหมวดมันส์ ที่

มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ชายเป็นหลัก ดังนั้นเช่ือ

ว่า Feature บนแพลตฟอร์มใหม่ จะตอบโจทย์ความ

ต้องการของกลุ่มเป้าหมายนักอ่านในทุกเพศทุกวัย

เพิ่มมากขึ้น  

“Glory” Platform Tech Startup 

IPO รายแรกในตลาดหลักทรัพย์ 

พร้อมลงสนาม IPO อย่างเต็มตัว
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ส�าหรับการระดมทุนในครั้งนี้ “GLORY” จะน�าไปพัฒนา Platform Tech Startup เพื่อขับเคลื่อนวงการหนังสือเข้าสู่โลกออนไลน์ให้มีการแพร่หลายไปยังตลาด

โลก พร้อมทั้งเตรียมเม็ดเงินไปซื้อลิขสิทธิ์วรรณกรรมจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของวรรณกรรมให้ตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าให้

ได้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการเพิ่มขยายจ�านวนสินค้าเพื่อรองรับกับการขยายแพลตฟอร์มอีกด้วย

“GLORY” เป็นสตาร์ทอัพที่เน้นการให้ความส�าคัญกับทุกองค์ประกอบ และขั้นตอนของการให้บริการผู้บริโภค ตั้งแต่การพัฒนาเว็บไซต์ และ Application ภาย

ใต้ Kawebook ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอด และในส่วนของทักษะการวางกลยุทธ์ การเลือกซื้อลิขสิทธิ์นิยาย บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือกวรรณกรรมลิขสิทธิ์น�า

เข้า โดยศึกษาตลาดพฤติกรรมของผู้อ่านเป็นหลัก จึงท�าให้ “GLORY” สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี”

 

อย่างไรก็ตาม จากความส�าเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 มีรายได้จากการ

จ�าหน่ายและบริการ 42.52 ล้านบาท , ในปี 2562 มีรายได้จากการจ�าหน่ายและบริการ 73.49 ล้านบาท และในปี 2563 มีรายได้จากการจ�าหน่ายและบริการ 

78.42 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 35.81 % ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน ช่วง 6 เดือนแรก ในปี 2564  ที่มีรายได้จากการ

จ�าหน่ายและบริการ 45.43 ล้านบาท ซึ่งเรียกได้ว่ามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 19.40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีก�าไรสุทธิ 7.40 ล้านบาท ซึ่ง

จากอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น แสดงเห็นได้ว่าการเติบโตของการอ่าน – เขียนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Kawebook มีอัตราที่สูงมากขึ้นทุกปี และคาดว่าจะมี

แนวโน้มจะสูงขึ้นต่อเนื่องตามพฤติกรรมการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค

“Glory” Platform Tech Startup 

IPO รายแรกในตลาดหลักทรัพย์ 

พร้อมลงสนาม IPO อย่างเต็มตัว
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‘บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล’ ผู ้ด�าเนิน

ธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้

แบรนด์ ‘เฮงลิสซิ่ง’ ก�าหนดราคาเสนอขาย IPO 

ที่ 1.95 บาทต่อหุ้น พร้อมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 

6-8 ตุลาคมนี้ ชูประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของ 

4 กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจให้

บริการสินเชื่อกว่า 20 ปี ประกอบกับทีมผู้บริหาร

และบุคลากรที่มีความสามารถในการน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลายตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า ด้วยแนวคิด ‘ใคร ๆ ก็กู้ได้ และ

สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมแก่คน

ท้องถิ่น’ มุ่งขยายสาขาเป็น 830 สาขาภายในปี 

2566 พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Software และ Mobile Application ต่างๆ เพ่ือตอบ

รับกับยุคดิจิทัลในปัจจุบันหวังขยายพอร์ตสินเชื่อ

รวมเพิ่มเป็น 14,800 ล้านบาท และก้าวสู่หนึ่งใน

ผูน้�าการให้บรกิารสนิเชือ่ทีค่รบวงจรในประเทศไทย

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ 

แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ HENG ได้แต่ง

ตั้งบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่าย พร้อมแต่งตัง้บรษิทัหลกัทรพัย์อกี 4 ราย 

ประกอบด้วย (1) บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ 

เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (2) บริษัทหลักทรัพย์หยวน

ต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (3) บริษัทหลักทรัพย์ 

บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) และ (4) บริษัทหลัก

ทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็น

ผู้จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้น IPO 

จ�านวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ HENG ผู ้ด�าเนินธุรกิจ

ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในภาคเหนือภายใต้

แบรนด์ ‘เฮงลิสซ่ิง’ กล่าวว่า การเข้าระดมทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งใน

แผนงานส�าคญัของ HENG ท่ีจะช่วยเสรมิศกัยภาพ

การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ น�าความเชี่ยวชาญ

ของ 4 กลุ่มผู้ให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ในเขตพื้นที่

ภาคเหนือ ท่ีมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี 

มารวมกันจึงสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

โดยมีเป้าหมายในการอขยายการให้บริการไปสู่

ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อท่ีครอบคลุม ท้ังสินเชื่อท่ีมี

หลกัประกันและสินเชือ่ท่ีไม่มหีลักประกนั พร้อมทมี

พนักงาน ‘เฮงลสิซิ่ง’ ที่คดัเลอืกคนในพืน้ทีส่าขาให้

บริการ ซ่ึงเข้าใจวัฒนธรรมและวิถชีวิีตของลกูค้าใน

แต่ละท้องถิ่น ท�าให้สามารถน�าเสนอผลิตภัณฑ์สิน

เชื่อที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัมพัีนธมติรเป็น

ผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและนายหน้ากว่า 

5,100 ราย ที่เปรียบเสมือนสาขาของ HENG คอย

ช่วยแนะน�าผลติภัณฑ์และต่อยอดโอกาสขยายธรุกจิ

ไปสู่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่น ๆ รวมถึงการให้

บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต 

ท�าให้สินค้าและบริการของ ‘เฮงลิสซิ่ง’ สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบ

วงจร

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG 
เคาะราคา IPO ท่ี 1.95 บาทต่อหุ้น 

เปิดจองซื้อ 6-8 ตุลาคมน้ี เทรดต.ค.64
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นางสธุารทพิย์ พสิฐิบัณฑรูย์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เฮงลิสซิ่ง 
แอนด์ แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถ

การให้บริการเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น ผ่าน

การลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน 

Software และ Mobile Application เพื่ออ�านวย

ความสะดวกในการให้บริการ ควบคู่กับการขยาย

สาขา ‘เฮงลิสซิ่ง’ ในภูมิภาคต่าง ๆ จากปัจจุบัน ณ 

30 มิถุนายน 2564 มีทั้งสิ้น 451 สาขา โดยในปี 

2566 วางแผนจะขยายเพิ่มเป็น 830 สาขา เพื่อ

ครอบคลุมฐานลูกค้ารายใหม่ ๆ และช่วยสนับสนุน

การเติบโตของพอร์ตสินเช่ือรวมเพิ่มเป็น 14,800 

ล้านบาท

“เรามุง่พัฒนาขดีความสามารถในการให้บรกิารสิน

เชื่อเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ลูกค้า 

ด้วยวสัิยทัศน์เป็นผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิทีนิ่ยมชม

ชอบของลูกค้าในแต่ละท้องถ่ิน เพื่อก้าวสู่หนึ่งใน

ผูน้�าการให้บรกิารสนิเชือ่ทีค่รบวงจรในประเทศไทย 

โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ขยายสาขาเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั 

ภายใต้แนวคิด ‘ใคร ๆ ก็กู้ได้’ พร้อมควบคุมบริหาร

หนีท้ีม่ปีระสิทธภิาพ เพือ่การเตบิโตอย่างม่ันคงและ

ยั่งยืน” นางสุธารทิพย์ กล่าว

ดร.ธีรวัฒน์ ธวัลรัตน์โภคิน ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี
และการเงิน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ 
แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 

2561-2563 บริษัทฯ ขยายพอร์ตสินเชื่อรวมสุทธิ

ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ/ ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่คิดคาดว่าจะเกิดขึ้น จาก 7,617 ล้าน

บาท เพิ่มเป็น 8,038 ล้านบาท และ 8,277 ล้าน

บาท เติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 4.2 ต่อปี โดย

มีรายได้จากดอกเบี้ยอยู่ที่ 1,239 ล้านบาท 1,557 

ล้านบาทและ 1,450 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งสิน

เชือ่เช่าซือ้ในกลุม่สนิเชือ่ทีม่หีลกัประกนั เป็นพอร์ต

ทรายได้หลกั ขณะทีก่�าไรสทุธปีิ 2561-2563 เติบโต

เฉลี่ย (CAGR) ร้อยละ 44.6 ต่อปี หรือท�าได้ 152 

ล้านบาท 189 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 318 ล้าน

บาทในปีที่ผ่านมา

ส่วนผลการด�าเนนิงาน ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2564 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด -19 ท�าให้บริษัทฯ เพิ่มความระมัดระวังในการ

ปล่อยสินเชื่อ มีมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้

ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งมีการปรับเป้าหมายการ

ปล่อยสินเชื่อประจ�าปีท�าให้พอร์ตสินเชื่อรวมสุทธิ

ก่อนหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ/ ค่าเผื่อผลขาดทุน

ด้านเครดิตท่ีคิดคาดว่าจะเกิดขึ้น เพิ่มขึ้นจากปี 

2563 เล็กน้อยเป็น 8,420 ล้านบาท โดยมีราย

ได้จากดอกเบี้ย 686 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มสินเชื่อที่มี

หลกัประกนัยงัคงเป็นพอร์ตหลัก โดยสนิเช่ือเช่าซือ้

ยังคงเป็นรายได้หลักเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ด้วย

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระ

ทบจากโควิด-19 บริษัทฯ จึงตั้งค่าเผื่อเพิ่มขึ้นจาก

การบริหารจัดการ (Management Overlay) เพื่อ

รองรับปัจจัยที่อาจส่งผล

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG 
เคาะราคา IPO ท่ี 1.95 บาทต่อหุ้น 

เปิดจองซื้อ 6-8 ตุลาคมน้ี เทรดต.ค.64
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นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน
กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 

Investor Confidence Index) ผลส�ารวจในเดอืน

กนัยายน 2564 พบว่า “ดชันคีวามเช่ือมัน่นักลงทุน 

(FETCO Investor Confidence Index: ICI) ใน

อีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวลดลง 1.1% อยู่ท่ี

ระดับ 142.71 อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” เช่นเดียว

กับเดือนก่อนหน้า นักลงทุนคาดหวังแผนการฉีด

วัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19 เป็น

ปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือการฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจในประเทศและเงินทุนไหลเข้า ส�าหรับ

ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ 

สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจบัุน 

รองลงมาคอืผลการประชุมอตัราดอกเบ้ียนโยบาย

ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ

การประชมุคณะกรรมการก�าหนดนโยบายการเงนิ

ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED)

 

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor 

Confidence Index) ส�ารวจในเดือนกันยายน 

2564 ได้ผลส�ารวจโดยสรุป ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 

เดอืนข้างหน้า (ธนัวาคม 2564) อยูใ่นเกณฑ์ “ร้อน

แรง” (ช่วงค่าดัชนี 120-159) ปรับตัวลดลง 1.1% 

จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 142.71

ความเชือ่มัน่กลุม่บญัชบีรษิทัหลกัทรพัย์ยงัคงอยู่

ในระดับ “ร้อนแรงอย่างมาก” ในขณะที่นักลงทุน

บุคคลและกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศยังคง

อยูใ่นระดบั “ร้อนแรง” และนกัลงทนุต่างชาตปิรับ

ลงมาสู่ในระดับ “ร้อนแรง” เช่นกัน

หมวดธุรกิจท่ีน่าสนใจมากที่สุด หมวดพาณิชย์ 

(COMM)

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวด

แฟชั่น (FASHION)

ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด 

คือ แผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ 

Covid-19

และ ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาก

ที่สุด คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 

ระลอกปัจจุบัน

 

“ผลส�ารวจ ณ เดือนกันยายน 2564 รายกลุ่มนัก

ลงทุน พบว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนบุคคลปรับ

เพิ่มขึ้น 7% อยู่ที่ระดับ 136.31 กลุ่มบัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ปรับเพิ่ม 3% อยู่ที่ระดับ 171.43 กลุ่ม

นักลงทุนสถาบันในประเทศทรงตัว อยู่ที่ระดับ 

133.33 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับลด 11% 

อยู่ระดับ 142.86

 

ในช่วงเดอืนกนัยายน 2564 SET Index แกว่งตวัใน

กรอบแคบระหว่าง 1,603-1,650 ถงึแม้ว่า จ�านวน

ผู้ติดเช้ือมีแนวโน้มลดลง และรัฐบาลเริ่มผ่อน

คลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยังได้

รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 สาย

พนัธุเ์ดลต้าซึง่จ�านวนผูติ้ดเชือ้ในประเทศยงัคงสงู

กว่า 10,000 คนต่อวนั และจ�านวนผูเ้สียชวีติยังคง

สงูต่อเนือ่งสดัส่วนประชากรทีไ่ด้รบัวคัซนียังไม่ทัว่

ถึง แม้จะมีการทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับ

วัคซีนครบ 2 โดสแล้วก็ตาม การเกิดสถานการณ์

น�้าท่วมในหลายพื้นท่ีทางภาคเหนือ ภาคกลาง 

และภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืซึง่จะส่งผลกระ

ทบต่อการด�าเนนิเศรษฐกจิในประเทศ 

และความกังวลในการผิดนัด

ช�าระหนี้ของบริษัทเอ

เวอร์แกรนด์ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาขนาดใหญ่ของ

จีน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ฉุดความเช่ือมั่นของ

ตลาดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างเดือน

กันยายน ตลาดยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ

ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของ

รัฐบาลมีมติปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะของ

ไทยเป็น 70% ของ GDP เพื่อเพิ่มความสามารถ

ของรัฐบาลในการใช้นโยบายการคลังเพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจ และการประกาศผ่อนคลายมาตรการ 

lockdown ซึ่งจะเริ่มเปิดให้กิจการหลายประเภท

กลับมาเปิดด�าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2564 โดย SET index ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2564 

ปิดที่ 1,605.68 จุด ปรับตัวลดลง 2% จากเดือน

ก่อนหน้า

 

ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การคาด

การณ์ว่า Fed อาจประกาศ QE tapering อย่าง

เป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการก�าหนด

นโยบายการเงิน (FOMC) ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้หุ้นใน Emerging market 

ปรับตัวลง ภาวะเศรษฐกิจจีนซึ่งอาจได้รับผลกระ

ทบจากวิกฤติขาดแคลนไฟฟ้าในประเทศ สภาวะ

เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซน และญี่ปุ่น ที่มีแนวโน้ม

ดีขึ้นจากความสามารถในการควบคุมโรคระบาด 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามการ Lockdown ที่

ยืดเยื้อในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อน

บ้าน เช่น เวยีดนาม มาเลเซยี ซึง่ส่งผลกระทบต่อ

อตุสาหกรรมการผลติในภมูภิาค ในส่วนของปัจจยั

ในประเทศทีน่่าตดิตาม ได้แก่ แผนการเปิดประเทศ

ของภาครฐัและความสามารถในการเร่งฉีด

วัคซีนในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยหลัก

ที่จะท�าให้เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยวฟื้นตัวได้

FETCO เผย ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 

เดือนก.ย. ลดลง 1.1% คงตัวในเกณฑ์ร้อนแรง 
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สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส 

จ�ากัด (ASPS) ในกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป 

โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ASP ประเมิน

ภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 

คาดว่าปัจจัยต่างๆที่กดดันตลาดหุ้นน่าจะเหลือ

อีกไม่มาก ถือเป็นโอกาสทยอยสะสมหุ้นพ้ืน

ฐานดี เพ่ือคาดหวังการเติบโตที่แข็งแรงในช่วง

ที่เหลือของปี 2564 ต่อเนื่องในปี 2565 โดย

วางเป้าหมายดชันปีี 2565 ในเบือ้งต้นไว้ทีร่ะดบั 

1,816 จุด

คุณเทิดศักด์ิ ทวีธีระธรรม รอง
กรรมการผู้อ�านวยการ สายงาน
วิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า “ปัจจัย

รบกวนตลาดหุ้นจ�านวน 4 ประการ อันได้แก่ 

1.ความกังวลกรณีบริษัท Evergrande 2.การ

ส่งสัญญาณลดวงเงิน QE (QE Tapering) ของ 

Fed 3.ความเส่ียงจากสถานการร์น�้าท่วมใน

ประเทศ 4.ก�าไรบริษัทจดทะเบียนช่วง 2H64 มี

โอกาสลดลง โดยเฉพาะช่วง 3Q64 แต่โดยรวม

ประเมินตลาดหุ้นได้ซึมซับไปแล้วในระดับนึง

แล้ว”

“ฝ่ายวจิยัคาดว่าเศรษฐกจิไทยงวด 3Q64 จะหด

ตัว 5.3% yoy แต่จะเห็นการฟื้นตัวของดีขึ้นใน

ช่วง 4Q64 จากการทยอยผ่อนคลายกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ พร้อมๆกับการจัดหาวัคซีนมาก

ขึ้น อีกทั้งผู้ติดเชื้อทยอยลดลงตามล�าดับใน

ช่วงปลายปีเป็นต้นไป หนุนเศรษฐกิจเติบโต

แบบชัดเจนขึ้นในปี 2565 โดยฝ่ายวิจัยประเมิน 

GDP ปี 2565 เติบโตถึง 3.2% yoy จาก หดตัว 

0.4% yoy ในปี 2564 เช่นเดียวกับก�าไรบริษัท

จดทะเบียนปี 2565 ท่ีเบือ้งต้นคาดว่าจะเพิม่ข้ึน

เป็น 9.21 แสนล้านบาท เติบโตถึง 8.8%yoy”

ปลายเดือน ก.ย. 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเปิดฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์

การทบทวนดัชนี SET50/100 ซึ่งมีแนวคิดน�า

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market 

Capitalization) ท่ีมีการน�าจ�านวนหุน้ท่ีถอืโดยผู้

ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) หรือ Free Float 

Adjusted Market Capitalization และระยะ

เวลาที่หลักทรัพย์นั้นเข้าข่ายการก�ากับการซื้อ

ขาย มาร่วมค�านวณดัชนีด้วย ถ้าตลาดหลัก

ทรพัย์ฯ ปรบัหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกหลักทรพัย์

เข้าดชันจีรงิ ประเมนิว่าจะสร้างความผนัผวนต่อ

ตลาดหุ้นได้ในช่วงสั้น เพราะในตลาดมีท้ังหุ้นที่

ประโยชน์ และได้รับผลกระทบจากหลัก

เกณฑ์ใหม่ แต่เชื่อว่าในระยะ

ยาวจะช่วยให้ดัชนีมี

เสถียรภาพ และสะท้อนความสามารถในการ

ลงทุนได้อย่างเหมาะสม

คุณเทิดศักดิ์ กล่าวต่อว่า “ในมุม Valuation ยัง

คงดัชนีเป้าหมาย SET Index ปี 2564 ที่ 1,670 

จุด ขณะที่ปี 2565 ประเมินเป้าหมายดัชนีภาย

ใต้ Market Earning Yield Gap ที่ระดับ 3.9% 

(ระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยในอดีต) ตามกลไกจะได้ 

PER65F เหมาะสมที่ 22.7 เท่า และเมื่อคูณกับ 

EPS65F ที่ 80.0 บาท/หุ้น โดยประเมินก�าไร

บริษัทจดทะเบียนปี 2565F มีจ�านวนที่ 9.21 

แสนล้านบาท จะได้ดัชนีเป้าหมายขั้นต้น 1,816 

จุด”

รองกรรมการผู ้อ�านวยการ สายงานวิจัย 

บล.เอเซีย พลัส กล่าวทิ้งท้ายว่า กลยุทธ์การ

ลงทุนในช่วง 4Q64 แนะน�าสะสมหุ้นใน 2 ธีม

หลัก คือ Restart Economy และ Restructure 

SET50/100 เพื่อรองรับการเติบโตต่อเนื่องในปี 

2565 พร้อมกับกระจายการลงทุนหลากหลาย 

Sector และเลือกมาเฉพาะหุ้นที่มีความโดดเด่น

เป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่ม อย่างเช่น ADVANC, 

AEONTS, CPALL, CPN, KBANK และ TOP

บล.เอเซีย พลัส แนะกลยุทธ์ลงทุนโค้งสุดท้าย 

สะสมหุ้น Restart Economy และ Restructure SET50/100 
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คุณภาดร สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายที่
ปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและ
ผลิตภัณฑ์ บล.เอเซีย พลัส มองว่า 

ตลาดลงทุนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 กย็งั

คงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ

ควบคมุการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีไ่ม่เท่ากนั

ในแต่ละประเทศ ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในแต่ละที่

ฟ้ืนตัวไม่พร้อมกนั ความร้อนแรงของเศรษฐกจิ

จีนและสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวไปก่อนหน้านี้ก็เร่ิมลด

ความร้อนแรงลง ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและ

ญี่ปุ่นก�าลังอยู่ในช่วงกลางและต้นของการฟื้น

ตัวตามล�าดับ อีกทั้งเศรษฐกิจโลกก�าลังก้าวเข้า

สู่วัฎจักรดอกเบ้ียขาขึน้ และสภาพคล่องในระบบ

การเงินที่ลดลง

“กลยทุธ์การลงทนุในไตรมาสสดุท้ายของปีนี ้จงึ

มองไปที่การกระจายการลงทุนโดยลดสัดส่วน

หุ้นสหรัฐฯ ที่มี Valuation ที่ค่อนข้างตึงตัวเมื่อ

เทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ลง และเพิ่ม

สัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นที่ valuation ยัง

ไม่ตึงตัวมากนัก และมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจ

ที่ก�าลังฟื้นตัวร่วมด้วย เช่น ยุโรปและญี่ปุ่น 

และเลือกเข้าลงทุนในธุรกิจที่มองเห็นภาพการ

ลงทุนที่ชัดเจน ซ่ึงได้แก่ ธีมพลังงานสะอาด 

จากการเปลี่ยนผ่านจากการใช้พลังงานเก่า สู่

พลังงานทางเลือกอื่นๆ หลังผู ้น�าในหลายๆ

ประเทศทั่วโลกเริ่มตั้งเป้าหมายในการลดการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศ

ตนเองอย่างจริงจัง” คุณภาดร กล่าว

คุณกฤตยภรณ์ ธาดาสีห์ หัวหน้า
ฝ่ายลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
บล.เอเซีย พลัส กล่าวเสริมว่า ในส่วน

ของการลงทุนต่างประเทศ ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า

อตุสาหกรรมพลงังานสะอาดและการขบัเคลือ่น

อจัฉรยิะได้เข้ามามบีทบาทมากขึน้ในชวีติประจ�า

วนั ประกอบกบัแนวทางทีร่ฐับาลหลายประเทศ

ทั่วโลกเร่งการตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนให้เป็น 

0% ไม่ว่าจะเป็นฝ่ังสหรฐัฯ ยุโรป และจนี ทีต่ัง้จดุ

มุ่งหมายลดคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2050 และ 

2060 ตามล�าดับ ด้วยนโยบายท่ีภาครัฐฯ เร่ง

ผลักดัน ในเชิงของการสนับสนุนบริษัทผู้ผลิต

พลังงานสะอาด และสร้างบทลงโทษบริษัทผู้

ผลิตพลังงานเสีย นอกจากนี้ แนวทางดังกล่าว

ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีขับ

เคลื่อนช่วยสนับสนุนกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึง

การขับเคลื่อนอัจฉริยะให้เติบโตได้ในระยะยาว

“เรามองไปยังการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่

ต้นน�้ายันปลายน�้า ไม่ว่าจะเป็น กลุ ่มผลิต

แผงโซลาร์ ผลิตกังหันลม กลุ ่มผลิตและ

ออกแบบชิพประมวลผลหรือชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส�าหรับ

การพัฒนาพลังงาน

สะอาด และรถยนต์ไฟฟ้า รวมถงึกลุม่เทคโนโลยี

พลังงานสะอาด (Clean Tech) และระบบ AI 

ที่พัฒนาการขับเคลื่อนอัจฉริยะซึ่งได้รับความ

นิยมในขณะนี้ เราเล็งเห็นโอกาสการลงทุนกลุ่ม

นี้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ชั้นน�าต่างประเทศไม่ว่า

จะเป็นฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ซึ่งถือเป็นการ

ลงทุนล้อไปกับเทรนด์ระดับโลก ที่จะเข้ามามี

ความส�าคัญมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับ

ธุรกิจ รวมถึงครัวเรือน” คุณกฤตยภรณ์ กล่าว

ปิดท้าย

บล.เอเซีย พลัส แนะกลยุทธ์ลงทุนโค้งสุดท้าย 

สะสมหุ้น Restart Economy และ Restructure SET50/100 
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นางนันท ์มนัส เป ี ่ยมทิพย ์มนัส 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน 
บริษทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ไทย
พาณิชย์ จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ คงเห็น
โอกาสเตบิโตจากการลงทนุในประเทศญีปุ่น่ ซึง่หุน้
ญี่ปุ่นมีการปรับตัวขึ้นในช่วงปีก่อนหน้า และเร่ิม
ย่อตัวลงโดยตลาดคาดหวังโอกาสที่จะปรับตัวสูง
ขึน้ในระยะยาว จงึได้เปิดเสนอขาย กองทนุเปิดไทย
พาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ (SCB Japan Active 
Equity : SCBJAPAN) มลูค่าโครงการ 3,000 ล้าน
บาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 5 – 11 
ตลุาคม 2564 นี ้ด้วยเงินลงทุนขัน้ต�า่เพยีง 1,000 
บาท ทั้งนี้ ได้เปิดให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน 2 รูป
แบบ ได้แก่ ชนิดสะสมมูลค่า – SCBJAPAN(A) 
และชนิดกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ
ยาว - SCBJAPAN(SSF) โดยสามารถซื้อได้ในทุก
ช่องทางรวมถึงผู้สนับสนุนการขายทุกราย

โดยความน่าสนใจของกองทุนหลัก คือ เป็นกอง
ทุน 5 ดาว ประเภท Japan Large-Cap Equity 
ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564) 
พร้อมทั้งมีการบริหารเชิงรุก (Active Fund) โดย
ทีม Native Japanese Professionals ภายใต้
ปรชัญาการลงทนุในบรษิทัท่ีอยูใ่นช่วง Regrowth 
Stage และหลีกเลี่ยงธุรกิจกลุ่ม Start-up ที่มักมี
ความผันผวนสูง เน้นลงทุนให้สร้างผลตอบแทน
ท่ีสูงกว่าตลาด และสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์
การลงทนุได้ง่ายตามสภาวะของตลาด ต่างกบัการ
บริหารเชิงรับ (Passive Fund) ที่เน้นลงทุนตาม
ดัชนีตลาด ท�าให้ผลตอบแทนท่ีได้ก็จะใกล้เคียง
กับดัชนีตลาด นอกจากน้ี กองทุนยังเน้นพอร์ต
การลงทนุทีม่คีวามเชือ่มัน่สงู (high-conviction) 
ประมาณ 25 - 40 ตัว โดยให้น�้าหนักการลงทุน
ในหุ้นรายตัวสูงสุดไม่เกิน 10% ซึ่งท่ีผ่านมาก
องทุนหลักสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดด
เด่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือการสร้างผล
ตอบแทนที่ดีในระยะยาว

“หลังจากที่ราคาหุ้นญี่ปุ่นมีการปรับตัวขึ้นในช่วง
ปีก่อนหน้า และเริ่มย่อตัวลงตั้งแต่เดือนมีนาคม
ที่ผ่านมา มองว่าตลาดยัง laggard ตลาดในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วในปีนี้ จึงมีโอกาสท่ีจะฟื้นตัว
ได้อีกมาก ส�าหรับปัจจัยที่ส่งผลให้เติบโตมาจาก
การที่บริษัทญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ

ให้สอดคล้องกับเทรนด์การลงทุนสมัยใหม่ เพื่อ
ศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว รวมถึงการที่
ภาครัฐและผู้ประกอบการได้ให้ความส�าคัญต่อ
ประเด็น ESG ซึ่งมองเป็นจุดเปลี่ยนที่น�าไปสู่การ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดการณ์ว่าจะมีการน�า
พลังงานทางเลือกมาใช้กว่า 50-60% ภายในป ี
2050 ประกอบกับตลาดญี่ปุ่นยังได้รับอานิสงส์
จาก cyclical tailwind และมองว่าระดับภาพ
รวมอุตสาหกรรมการผลิตยังมีความต้องการใน
ระดับสูง นอกจากนี้ ระดับ Valuation ที่ยังอยู่ใน
ระดบัทีน่่าสนใจ ร่วมกบัการเร่งตวัขึน้ของการคาด
การณ์ก�าไรในตลาด และเม็ดเงินลงทุนจากต่าง
ชาติที่เริ่มกลับเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น ถึงแม้ว่า upside 
ในช่วงระยะสั้นจะมีอยู่อย่างจ�ากัด แต่โอกาสที่จะ
ปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวคือสิ่งที่ตลาดคาดหวัง” 
นางนันท์มนัส กล่าว

ส�าหรับกองทุน SCBJAPAN เน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน
เดียว ได้แก่ Goldman Sachs Japan Equity 
Partners Portfolio (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วย
ลงทุน I Shares (Acc.) ในสกุลเงินเยน โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จดทะเบียนภาย
ใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภาย
ใต้ UCITS โดยกองทุนมีนโยบายเน้นสร้างผล
ตอบแทนในระยะยาวจากการเลือกลงทุนในหุ้น
ของบริษัทญ่ีปุ่นที่คุณภาพดี และมีศักยภาพใน
การเติบโตสูง ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญา
ซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือ่ป้องกนัความ
เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น (Hedging) ตามความ
เหมาะสมส�าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้น
อยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

ส่วนกองทุนหลักบริหารโดย Goldman Sachs 
Asset Management Fund เน้นลงทุนในหุ้นที่มี
ขนาด Market Cap เริม่ต้นตัง้แต่ 5 พนัล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค กลุ่มเทคโนโลย ีกลุม่สขุภาพ และกลุ่มการ
เงนิ เป็นต้น โดยกองทุนจะเฟ้นหาไอเดียการ
ลงทุนเพื่อวิเคราะห์หลักทรัพย์ราย
ตัวเชิงลึก (Bottom –up) ใน
การประเมินศักยภาพ

ในการเติบโตของธุรกิจสูงสุด ทั้งนี้ กองทุนหลัก
มีผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 28.23% 
เทียบกับดัชนีอ้างอิง Topix Index (Net Total 
Return, Unhedged, JPY) อยู่ที่ 23.38% (ที่มา: 
GSAM ณ 31สิงหาคม 2564)

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานในอดีตมิได้ยืนยันถึง
ผลการด�าเนินงานในอนาคต เนื่องจากกองทุน
ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งจ�านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก�าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต�่ากว่า
เงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจ
ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือ
การลงทนุของกองทุน RMF/SSF กรณไีม่ได้ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตาม
เงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอค�าแนะน�า
เพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้
ทุกวันท�าการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-
777-7777 กด 0 กด 6 หรอืผูส้นบัสนุนการขายทกุ
ราย หรอื https://scbam.info/3idvRfK สนใจเปิด
บญัชผ่ีานแอปพลเิคชนั SCBAM Fund Click ได้ที่ 
https://scbam.info/3dEjSFD

บลจ.ไทยพาณิชย ์บุกตลาดญี่ปุ่น 

เปิดขาย Active Fund กับ “SCBJAPAN” IPO 5 - 11 ต.ค. นี้ 

มองตลาดยัง laggard มีโอกาสฟื้นตัวอีกมาก
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น า ย ว ศิ น  วั ฒ น ว ร กิ จ กุ ล 
กรรมการผู้จัดการ Head of 
Business Distribution บรษิทั
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บัวหลวง จ�ากัด (กองทุนบัว
หลวง) เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาสสุดท้าย

ของปี (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) กองทุน

บัวหลวงเตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนทั่วไป

เป็นครัง้แรก (IPO) ส�าหรบักลุม่กองทุนรวม

ประหยัดภาษี ทั้งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพ่ือการออม 

(SSF) ไม่ต�า่กว่า 5 กองทนุ เพือ่รองรบัความ

ต้องการของผู้ลงทุนที่ชื่นชอบและสนใจ

ลงทุนกับ Thematic Fund ที่จะเติบโตต่อ

เนื่องในระยะยาว ตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้น รวม

ถงึกองทนุทีเ่น้นลงทนุในประเทศทีม่แีนวโน้ม

การเติบโต

ส�าหรับ 5 กองทุนนี้ ได้แก่ กองทุนเปิด

บัวหลวงหุ้นยั่งยืนเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(B-SIPRMF) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ ้น

ยั่งยืนเพื่อการออม (B-SIPSSF) กองทุน

เปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(B-USALPHARMF) กองทุนเปิดบัวหลวงยู

เอสอัลฟ่าเพื่อการออม (B-USALPHASSF) 

และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามเพื่อ

การเลี้ยงชีพ (B-VIETNAMRMF)

การน�ากองทุนที่เน้นการลงทุนแบบยั่งยืน 

การลงทนุในตลาดหุน้สหรฐัฯ และการลงทนุ

ในตลาดหุ้นเวียดนาม มาเสนอในรูปแบบ

ของ RMF และ SSF เนื่องจากกองทุนบัว

หลวงมองว่า มโีอกาสเตบิโต และสอดคล้อง

กับรูปแบบการลงทุนของ RMF และ SSF 

ซึ่งเป็นการทยอยลงทุนในระยะยาว รวมทั้ง

ผู้ลงทุนต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีก

ด้วย

ส�าหรับ Theme การลงทุนแบบยั่งยืน ซึ่ง

เน้นลงทุนในธุรกิจที่ให้ความส�าคัญเรื่องสิ่ง

แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 

เป็นสิง่ทีท่ัว่โลกให้ความส�าคญัและปฏเิสธไม่

ได้ กระแสนี้ไม่ได้มาวูบเดียวแล้วหายไป แต่

เป็นแนวโน้มทีต้่องด�าเนนิต่อไป การลงทนุใน

ธรุกจิท่ีเกีย่วข้องกบักลุม่นีจ้งึมโีอกาสเตบิโต

ในระยะยาว

ขณะที่ ตลาดหุ ้นสหรัฐฯ เป็นตลาดหุ ้น

ใหญ่ที่สุดในโลก มีหุ้นที่มีศักยภาพเติบโต

สูงด�าเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงของโลกให้เลือกอยู่มาก จึง

เหมาะที่จะลงทุนระยะยาว ในขณะที่การ

ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศ

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการ

เติบโตทางเศรษฐกิจโดดเด่น ก็มีความน่า

สนใจอยู่ไม่น้อยที่จะน�ามาเป็นส่วนหนึ่งของ

พอร์ตการลงทุนในระยะยาว

“การลงทนุใน RMF และ SSF นัน้ มลัีกษณะ

เป็นการทยอยลงทุนในทุกๆ ปี ซึ่งเป็นการ

ลดความเสี่ยงไปในตัว จึงไม่จ�าเป็นต้องรอ

จังหวะเวลา ซึ่งช่วงนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายของ

ปีแล้ว ผู้ลงทุนสามารถลงทุนใน RMF และ 

SSF ได้เลย ทั้งในกองทุนเดิมของกองทุน

บัวหลวงที่เสนอขายอยู่ในปัจจุบัน หรือจะ

เลือกลงทุนในกองทุน IPO ใหม่ กองทุนบัว

หลวงก็มีผลิตภัณฑ์ชุดใหญ่เตรียมไว้ให้เช่น

กันครับ” นายวศิน กล่าว

บลจ.บัวหลวง กางแผนไตรมาสสุดท้าย ออก RMF-SSF 

ไม่ต�่ากว่า 5 กองทุน ขน Theme เด่น อนาคตไกล 

เสิร์ฟนักลงทุนที่ต้องการซื้อกองทุนช่วง IPO
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
TITLE บริจาคน�้าดื่ม

ให้กลุ่มผู้ติดเชื้อ Covid-19

“กรุงไทย” เคียงข้างทุกพลังใจ 
ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยน�้าท่วมปทุมธานี

PT แจกฟรี! ไข่ไก่ 4 ฟอง 
สมาชิก PT Max Card

พีทีที สเตชั่น จ.ชัยภูมิ เดินหน้า
มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน 

ผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่อง
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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