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BCPG ลงนามสัญญาเป็น Exclusive Partner กับ เคพ
เพล นิว เอนเนอร์ยี่ (Keppel New Energy) จากสิงคโปร์ 
บุกตลาดธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City Infrastructure) พัฒนาโซลูชั่นสร้างสมดุล
การปล่อยคาร์บอนเข้าสูช่ัน้บรรยากาศ สนบัสนุนเป้าหมาย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธเิป็นศนูย์ภายใน
ปี ค.ศ.2065-2070 ตามแผนพลังงานชาติ

นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีซีพีจี จ�ากัด 
(มหาชน) BCPG เปิดเผยถึงการลงนามสัญญาเป็น
พันธมิตรอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
(Exclusive Partner) กับ เคพเพล นิว เอนเนอร์ยี่ 
(Keppel New Energy) บริษัทในกลุ่ม เคพเพล อินฟรา
สตรัคเจอร์ (Keppel Infrastructure) ผู้เชี่ยวชาญการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ชั้นน�าระดับโลก จาก
ประเทศสิงคโปร์ ในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือครั้งส�าคัญ
ในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ใน
ประเทศไทยให้สมบรูณ์ครบวงจรท้ังด้านพลงังาน และ สิง่
แวดล้อม รวมถงึธรุกิจลงทนุด้านโครงสร้างและการบรหิาร
จัดการระบบความเย็นจากส่วนกลาง (Cooling-as-a-
Service) บรกิารจดุชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles 
Charging-as-a-Service) ไปจนถึงความร่วมมือในธุรกิจ
คาร์บอนในภูมิภาคอาเซียน

บซีพีจี ีในฐานะผูน้�าธรุกิจโรงไฟฟ้าพลงังานสเีขยีวในเอเชีย
แปซฟิิกและผูใ้ห้บรกิารด้านพลงังานอจัฉรยิะครบวงจร ได้
ให้ความส�าคัญกับการน�านวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้พลังงาน
ของผูบ้ริโภคและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมาโดยตลอด 
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้ขยายธุรกิจด้านพลังงานอัจฉริยะ 
(Smart Energy) มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบริหาร

จัดการพลังงาน Town 77 ซึ่งได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 
2561 และ โครงการ CMU Smart City ที่คาดว่าจะเสร็จ
สมบูรณ์ในปี 2564 รวมทั้งโครงการ Sun Share Smart 
Green Energy Community ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ขออนุญาต Sandbox ฯลฯ โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อ
ต่อยอดไปสู่ธุรกิจการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

“ในปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะ คือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ซึ่งเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมกีารบรหิารจดัการด้านพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่ส�าคัญของเมืองอัจฉริยะ

เคพเพล นิว เอนเนอร์ย่ี เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้น
ฐาน อาทิ การจัดการน�้า การบริหารจัดการของเสียหรือ
ขยะ การบริหารจัดการระบบความเย็นจากส่วนกลาง ฯลฯ 
ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ เมื่อมาผนึกกับบีซีพีจีซึ่งมีเทคโนโลยี
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการพลังงาน อาทิ การ
ผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด การน�าเทคโนโลยี
บล็อคเชน มาใช้ในการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันแบบ Peer 
to Peer ฯลฯ ซ่ึงเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างการ
ผลิตและการใช้พลังงานในพื้นที่ ลดการพ่ึงพาจากระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหลักและ ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
การจับมือกันในครั้งนี้จึงเป็นการรองรับตลาดธุรกิจการ
พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ก�าลังเติบโตในประเทศไทยอย่างมี
นัยส�าคัญ” นายบัณฑิตกล่าว

นอกจากนี ้บซีพีีจ ียงัมแีผนร่วมมือกบัเคพเพล นวิ เอนเนอ

ร์ย่ี ในการพฒันาโครงการพลงังานหมนุเวียน (renewable 
energy projects) ร่วมกัน เพื่อผลักดันให้การผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนเติบโตตามเป้า
หมาย รวมไปถึงการร่วมกันจัดท�าแพลตฟอร์มซื้อ-ขาย 
คาร์บอนเครดิต (carbon trading platform) ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสมดุลในการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(carbon neutral) โดยจะขยายไปยังประเทศต่างๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ลาว และ
สิงคโปร์ อีกด้วย

ด้าน มิส ซินดี้ ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เคพเพล อิน
ฟราสตรคัเจอร์ กล่าวว่า “เรายนิดทีีไ่ด้ร่วมมอืกับบซีพีจีใีน
การน�าโซลูชัน่ด้านพลงังานและการลดการปล่อยคาร์บอน
มาใช้ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เช่น การน�า
ระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling 
System) ที่มีระบบควบคุมอัจฉริยะมาใช้ในเมืองอัจฉริยะ 
หรือในเมืองต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานที่คุ้มค่าที่สุด 
มุง่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างวิถชีวิีตทีย่ัง่ยืน

นอกจากนี้ ภายในปี 2025 รัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
ได้ตั้งเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นโดยมี
สัดส่วนมากถึง ร้อยละ 23 นั่นหมายความว่าประเทศใน
ภูมิภาคนี้จะต้องผลิตพลังงานสะอาดให้ได้ถึง 3,500 – 
4,000 เมกกะวัตต์ (3.5-4.0 กิกะวัตต์) และด้วยศักยภาพ
ของ เคพเพล อนิฟราสตรคัเจอร์ และ บซีพีีจี เรามุง่มัน่ทีจ่ะ
ต่อยอดโอกาสจากเป้าหมายดังกล่าว รวมไปถึงเป้าหมาย
การเชื่อมโยงพลังงานสะอาด และตลาดคาร์บอนภายใน
ภูมิภาค ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานใหม่
ในอาเซยีน ซึง่สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของ เคพเพล ในการ
พัฒนาโซลูชั่นเพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืน”

BCPG จับมือ “เคพเพล นิว เอนเนอร์ย่ี” 

บริษัทยักษ์ใหญ่จากสิงคโปร์ 

เซ็นต์สัญญา Exclusive Partner 

มุ่งเป้าผู้น�าด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างย่ังยืน
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SPALI โชว์ยอดขาย 9 เดือน 1.75 หมื่นลบ. มั่นใจ

ยอดขายทั้งปี64 โตตามเป้า 2.7 หมื่นลบ. , Q4/64 

เปิดตัว 15 โครงการใหม่ แนวราบ 11 โครงการ - 

แนวสูง 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวม17,350

ลบ.

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการ
ผู ้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด 
(มหาชน) SPALI เปิดเผยว่า บรษิทัได้เปิดเผย

ถงึภาพรวมผลการด�าเนนิงานในช่วง 9 เดอืนทีผ่่าน

มา (มกราคม-กันยายน) ซึ่งมียอดขาย (Presale) 

รวมอยูท่ีร่ะดบั 17,553 ล้านบาท หรือคดิเป็น 65% 

ของเป้าหมายปี64 ที่วางเป้ายอดขายไว้ที่ 27,000 

ล้านบาท โดยยอดขายในช่วง 9 เดือน ส่วนใหญ่จะ

มาจากโครงการแนวราบเป็นหลัก และเชื่อว่าผล

งานช่วงที่เหลือของปีนี้จะมียอดขายจากโครงการ

แนวราบเติบโตท�าสถิติสูงสุดใหม่ (Newhigh)

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้รวมปี 

2564 ไว้ที่ 28,000 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากการ

ทยอยส่งมอบโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด

บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ณ เดือน มิ.ย. 

64 บรษิทัมยีอดขายท่ีรอรับรูร้ายได้ทัง้หมด จ�านวน 

36,002 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ปี 2564 จ�านวน 

14,202 ล้านบาท และปี 2565-2567 จ�านวน 

21,800 ล้านบาท

พร้อมกนันี ้บรษิทัฯได้ประเมนิยอดขายของโครงการ

คอนโดมิเนียม โดยเชื่อว่าจะสามารถฟื้นตัวกลับมา

ได้ในไตรมาส 4/2564 จากการเปิดตัวโครงการใหม่ 

รวมถึงจากแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทยที่คาดว่าจะดีขึ้นภายหลังจากภาค

รัฐบาลได้คลายล็อกมาตรการต่างๆ มากข้ึน และ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ลดลง ก็จะเป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้ก�าลังซื้อของ

ลูกค้ากลับมาด้วยเช่นกัน

“แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ยังไม่

คลี่คลาย แต่ยังเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกค้าที่ต้องการ

ที่อยู่อาศัย (Real Demand) ตัดสินใจซื้อและโอน

กรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่องทั้งโครงการแนวราบและ

คอนโดมิเนียม มาจากเกณฑ์การพจิารณาอนมุตัสินิ

เชือ่ทีม่คีวามรดักมุ และโปรโมช่ันส่งเสริมการขายที่

น่าสนใจของอสังหารมิทรพัย์” นายไตรเตชะ กล่าว

ส�าหรับช่วงแผนการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือของ

ปีนี้ บริษัทฯจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ จ�านวน 

15 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 17,350 ล้าน

บาท ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่สูงสุดของ

ปี64 ประกอบด้วย โครงการแนวราบ จ�านวน 11 

โครงการ และโครงการคอนโดมิเนียม จ�านวน 4 

โครงการ หากบริษัทสามารถเปิดตัวโครงการใหม่

ได้ตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดในช่วงที่เหลือของปี จะ

ส่งผลให้ในปี 2564 บรษัิทเปิดตวัโครงการครบตาม

แผน จ�านวน 31 โครงการ มูลค่าโครงการ 34,000 

ล้านบาท

ท้ังนี้ บริษัทฯจะใช้กลยุทธ์การออกแคมเปญและ

โปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายเป็นหลัก เพ่ือช่วย

กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งจะช่วย

ให้ผลกัดนัให้เกดิการโอนกรรมสทิธ์ของลกูค้าในช่วง

ปลายปีมากขึน้ และเป็นการช่วยลดสตอ็กสนิค้าคง

ค้างท่ีมีอยู่ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าพร้อมขาย 

(Inventory) ในมือมูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท 

แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม จ�านวน 15,000 ล้านบาท 

และโครงการแนวราบ 5,000 ล้านบาท

SPALI โชว์ยอดขาย 9 เดือน 

1.75 หม่ืนลบ. ม่ันใจยอดขายท้ังปี64 

โตตามเป้า 2.7 หม่ืนลบ.
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นายแพทย ์วิ เชียร แพทยานันท ์ 
ประธานเจ ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
เจ้าพระยามหานคร จ�ากัด (มหาชน) 
CMC ผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์บนท�าเลศกัยภาพ 

เปิดเผยว่า "CMC เชือ่มัน่ภาคการท่องเทีย่วของไทย

ยงัคงมีดมีานด์แน่น หลงัจากรฐับาลประกาศคลาย

ล็อกดาวน์เปิดเมือง พร้อมเปิดโครงการ เราเที่ยว

ด้วยกันเฟส 3 อีกทั้งยังยืนยันดีเดย์เปิดประเทศ

รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนัก

ธุรกิจท้ังชาวไทยและต่างชาติ และกลุ่มธุรกิจไมซ์ 

(MICE) ยิ่งท�าให้เกิดความเชื่อม่ันว่าแนวโน้มภาพ

รวมเศรษฐกิจไทยจะสามารถฟ้ืนตวัได้อย่างรวดเรว็

ภายในสิ้นปีนี้

CMC ขอคว้าโอกาสดีเดินหน้าลุยตามแผนกลยุทธ์

สร้างการรับรู ้รายได้อย่างยั่งยืน (Recurring 

Income) ผนกึพนัธมติรกบัแบรนด์ระดบัโลกอย่าง 

Oakwood Worldwide เตรียมเปิดตัว โอ๊ควู๊ด สวีท 

ติวานนท์, กรุงเทพ  (Oakwood Suites Tiwanon 

Bangkok) เซอร์วิส เรสซิเดนส์หรู 5 ดาว ด้วย

มาตรฐานบรกิารระดบัโลก อย่างเป็นทางการปลาย

ปี 2564 นี ้พร้อมกบัประกาศแต่งตัง้ทมีบรหิาร นาง

สาววรมน รชัตารมย์ ผูจ้ดัการทัว่ไป บรษิทั ซทีเูอช 

จ�ากดั C2H (บริษทัย่อยกลุม่ธรุกจิโรงแรม) และนาย

เดนนิส  ฮอร์ดีเอนโก (Mr.denys  Hordiienko) 

ผู้จัดการทั่วไป โอ๊ควู๊ด สวีท ติวานนท์, กรุงเทพ 

ซึ่งการเดินหน้าพัฒนากลุ่มธุรกิจโรงแรมในครั้งนี้ 

จะเป็นอีกหนึ่งตัวแปรส�าคัญ ท�าให้ CMC ด�าเนิน

ธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปใน

อนาคต"

ทางด้าน นางสาวลีน่า อับดุลลาห์ (Ms. Lina 

Abdullah) ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการโอ๊ควู๊ดระ

ดับภูมิภาค (บังกลาเทศ กัมพูชา เมียนมาร์ และ

ไทย) เปิดเผยว่า "เนือ่งจากรฐับาลไทยคาดว่าเตรียม

เปิดประเทศในเดอืนพฤศจกิายนนี ้พร้อมมาตรการ

ป้องกนัโควดิอย่างเข้มงวด ประกอบกบัสถานการณ์

ในต่างประเทศ มีอัตราการฉีดวัคซีนและการควบคมุ

โรคโควิด – 19 ในแนวโน้มท่ีดีขึ้น โดยคาดการณ์

ว่าหลังจากเปิดโอ๊ควู๊ด สวีท ติวานนท์, กรุงเทพ 

(Oakwood Suites Tiwanon Bangkok) อย่าง

เป็นทางการแล้ว ในช่วงครึง่ปีแรก 2565 จะมอีตัรา

การจองเข้าพัก 30% และ 55% ในช่วงครึ่งปีหลัง 

ทั้งนี้ในปัจจุบัน เซอร์วิส เรสซิเดนส์ โดยส่วนใหญ่

ในกรุงเทพฯ มีอัตราการเข้าพัก 60% และคาดว่า

น่าจะถึง 75% ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม แนวโน้ม

ราคาห้องพกัท่ีเพิม่ข้ึนมากข้ึนในกรุงเทพฯ และการ

ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมบนถนนรอบติวานนท์ 

การเดนิทางสะดวกสบายสามารถเดนิทางเชือ่มต่อ

เข้าสู่ย่านใจกลางเมือง ด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานี

แยกติวานนท์ และยังใกล้ตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็น

สถานที่ท่องเท่ียวยอดนิยม ยิ่งส่งผลต่อการเพิ่ม

ดีมานด์การเข้าพักอาศัยอย่างต่อเนื่องในช่วงวัน

หยุดสุดสัปดาห์ได้อีกด้วย"

ท้ังนี ้สามารถดขู้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ โอ๊ควูด๊ สวที 

ติวานนท์, กรุงเทพ (Oakwood Suites Tiwanon 

Bangkok) ได้ที่ Facebook Page: Oakwood 

Suites Bangkok, เว็บไซต์ www.oakwood.com/

suites-tiwanon-bangkok หรอื CMC Call Center 

: 1172

CMC ม่ันใจท่องเท่ียวดีมานด์แน่น เผยทีมบริหาร 

"Oakwood Suites Tiwanon Bangkok"  

เตรียมพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการปลายปีน้ี
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TKS เตรยีมพร้อมแปลงโฉมบรษิทัมุง่สูผู่น้�าด้านเทคฯ 

เข้าลงทุนใน SeaX Ventures กองทุนสัญชาติไทย

ที่เน้นการลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลกที่มีเทคโนโลยี

ชั้นสูง และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทรานส์

ฟอร์มธุรกิจจาก Security Printing ไปเป็น Tech 

Ecosystem Builder เพื่อเดินหน้าสู่โลกดิจิทัล

นายจุติพันธุ ์ มงคลสุธี กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TKS เปิดเผยว่า 

TKS ก�าลังเดินหน้าพลิกโฉมองค์กร ต่อยอดจาก

การเป็นผู ้น�าด้าน Security Printing & Total 

Solution Services รายใหญ่ของประเทศไทย ก้าว

ต่อไป ขยายการลงทุนมุ ่งสู ่เทคคอมพานีมากขึ้น 

โดยมีวิสัยทัศน์การลงทุนในกองทุนที่มีศักยภาพ 

ผลตอบแทนที่ดี ต่อยอดเทคโนโลยี ปรับตัวเข้าสู่ 

Digital Transformation เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับ

การเติบโตและเป็นโอกาสธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะ

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นท�าให้โลกมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี และก่อให้

เกิดการปรับตัว New Normal ขึ้นในสังคมไทยและ

ทัว่โลก ดงันัน้ทางรอดของธรุกจิคอืการพลิกวกิฤตใิห้

เป็นโอกาส ปรับตัวและเตรียมความพร้อมที่จะน�าพา

องค์กรเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล

การลงทุนในธรุกจิสตาร์ทอพั จงึเป็นอกีแนวทางหนึง่

และเป็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยี และไอเดียจาก

สตาร์ทอัพมาช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจมากขึ้น 

เพราะล�าพังแค่การเติบโตแบบออแกนิกในยุคนี้ค่อน

ข้างล�าบาก ยิง่อยู่ในยุคท่ีเทคโนโลยีพร้อมจะ Disrupt 

ทุกอย่างด้วย

ล่าสุดบริษัทฯ ได้เข ้าไปลงทุนในกองทุน SeaX 

Ventures ซึง่เป็นกองทุนสัญชาติไทยบรหิารโดย นาย

แพทย์ศภุชยั ปาจรยิานนท์ ทีเ่น้นการลงทนุในสตาร์ท

อัพทั่วโลกที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง (Deep Technology) 

ใน 6 ด้าน ได้แก่ Blockchain, Foodtech, Biotech & 

Life Science, Artificial Intelligence, Robotics และ 

IoT & Hardware โดยมกีารก่อตัง้กองทนุมาแล้วกว่า 

3 ปี กับ 2 สตาร์ทอัพยูนิคอร์น และเงินลงทุนรวม

กว่า 1.5 พันล้านบาท ที่มีผู้บริหารระดับสูงรวมไปถึง

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

อีกหลายแห่งร่วมลงทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อเฟ้นหา

สตาร์ทอัพระดับโลกท่ีมี Synergy กับองค์กรชั้นน�า

ระดับภูมิภาค พัฒนานวัตกรรม สร้างผลตอบแทน

และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

“การลงทุนกับกองทุน SeaX Ventures นับเป็นก้าว

ย่างส�าคัญของ TKS ที่จะขยับตัวออกจากธุรกิจเดิม 

และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพลิกโฉมปรับรูปแบบ

ธุรกิจใหม่ โดยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจาก Security 

Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื่อเดิน

หน้าสู่โลกดิจิทัล ” นายจุติพันธุ์ กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจ

มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู ้ให้บริการ

เทคโนโลยีโซลูชั่นแบบครบวงจร ปัจจุบัน TKS อยู่

ระหว่างปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ ซึ่งหลังจากจับมือ

เป็นพันธมิตรกับ SABUY คาดว่าจะเข้ามาช่วยเสริม

ในส่วนของ Fintech Ecosystem สอดคล้องกับการ

เดินหน้าสู่โลกดิจิทัลของบริษัท

TKS ลงทุนกองทุน “SeaX Ventures” 

เตรียมพร้อมทรานส์ฟอร์มสู่เทคโนโลยีคัมพานี
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บริษัท ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ โออาร์ และ กองทุน 500 Startups หรือ 500 

TukTuks ร่วมเปิดตัว ORZON Ventures ซึ่งเป็นก

องทนุส่วนบคุคล (Private Fund) โดยมวีตัถปุระสงค์

เป็น Venture Capital เพือ่เข้าลงทุนในบรษิทั Start-

up ทีม่ศีกัยภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแสวงหาโอกาสในการ

สร้างธุรกิจ New S-Curve ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์

ทีจ่ะสร้างความแขง็แกร่งและต่อยอดธรุกจิของ โออาร์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธาน
เจ ้าหน ้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น�้ามันและ
การค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) OR หรือ 

โออาร์ เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง PTTOR 

International Holdings (Singapore) Pte. Ltd. 

(SGHoldCO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี โออาร์ ถือหุ้นใน

สดัส่วนร้อยละ 100 และ กองทนุ 500 Startups หรอื 

500 TukTuks ซึ่งเป็นกองทุนที่ Start-up ไทยรู้จัก

เป็นอย่างดี ในการจัดตั้งกองทุน “ออร์ซอน เวนเจ

อร์ส” (ORZON Ventures, L.P.) ในการเสวนาหัวข้อ 

“Beyond Partnership. Beyond Unicorns. Beyond 

Horizons.” ร่วมกับ นายศิระ ศรีสุกใส ผู้จัดการฝ่าย

พัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม โออาร์ พร้อมด้วย นาย

กระทิง พูนผล และ นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้

บริหารกองทุน 500 TukTuks ซึ่งจะมารับต�าแหน่ง

ผู้บริหารของ ORZON Ventures

โออาร์ โดย SGHoldCo จะร่วมลงทุนใน ORZON 

Ventures โดยมีมูลค่าการลงทุนเริ่มแรก 25 ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ และสามารถเพิ่มมูลค่าการลงทุนเป็น

ไม่เกิน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ในภายหลัง โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาและสนับสนุน Start-

up ใหม่ ๆ ในระดับ Series A-B ที่ด�าเนินธุรกิจใน

ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

โดยมุ่งเน้นท้ังธุรกิจที่เก่ียวข้องกับโออาร์ และธุรกิจ

ใหม่ๆ ภายใต้กรอบ Mobility & Lifestyle เพื่อสร้าง

ความแข็งแกร่งทางธุรกิจและสร้างความเติบโตใน

ระยะยาว

นางสาวจิราพร กล่าวว่า โออาร์ มีวิถีในการด�าเนิน

ธุรกิจที่มุ่งสร้างความร่วมมือเพื่อการเติบโตอย่าง

ยั่งยืนร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยหนึ่งในแนวทาง

การสร้างความเติบโตทางธุรกิจของ โออาร์ คือการ

เสาะแสวงหาธรุกจิใหม่อย่างต่อเนือ่งเพือ่ท่ีจะสามารถ

พัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ก้าวไกลกว่าธุรกิจน�้ามัน

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย โอ

อาร์ ไม่ได้มองหาการร่วมมือเฉพาะกับธุรกิจขนาด

ใหญ่เท่านั้น แต่ โออาร์ มุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการ

ส่งเสริมความร่วมมือกับ ‘คนตัวเล็ก’ ไม่ว่าจะเป็นใน

รูปแบบพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการลงทุนใน SMEs 

หรือบริษัท Start-up โดย โออาร์ มองว่าบริษัท 

Start-up มีจุดแข็งในด้านศักยภาพการใช้เทคโนโลยี 

มคีวามสามารถในการปรบัตวัต่อการเปล่ียนแปลงได้

อย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีความท้าทายหลายอย่าง เช่น 

การขาดความพร้อมด้านก�าลังคน ขาดเงินทุน ขาด

การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และขาดระบบนิเวศ

เกื้อหนุน โออาร์ เช่ือว่า ศักยภาพความพร้อมของ 

โออาร์ จะช่วยเติมเต็มและสนับสนุน Start-up ทั้งใน

ด้านเงนิทนุ การเข้าถงึฐานลกูค้าและระบบนเิวศขนาด

ใหญ่ของ โออาร์ และความช่วยเหลือด้านพื้นฐานอื่น 

ๆ จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้

บริษัท Start-up มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรท่ี

เหมาะสม เปรยีบเสมอืน Sandbox หรอื Playground 

ขนาดใหญ่ ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัท Start-up 

เติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น

OR จับมือ กองทุน 500 Startups 

จัดต้ัง “ORZON Ventures” เพ่ิมโอกาส 

ส่งเสริม Start-up ไทยให้ก้าวได้ไกลกว่าเดิม

11 www.HoonInside.com 8  October  2021



ในช่วงทีผ่่านมา โออาร์ ได้เริม่มีการลงทนุและสร้าง

ความร่วมมือกับบริษัท Start-up ไม่ว่าจะเป็นการ

ลงทุนใน บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จ�ากัด หรือ

การร่วมลงทุนในกลุ่มธุรกิจแฟลช เป็นต้น ซึ่ง

ครอบคลุมธุรกิจใหม่ของ โออาร์ ในด้าน Mobility 

และ Lifestyle ในการจัดตั้งกองทุน ORZON 

Ventures จะท�าให้ โออาร์ สามารถเข้าถงึ Start-up 

ที่อยู่ใน Early Stage ในประเทศไทยและในภูมิภาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ได้มากขึน้ ผ่านกระบวนการ

คัดกรองจากทีมผู้บริหารกองทุน 500 TukTuks 

ซึ่งมีความช�านาญในการลงทุนในธุรกิจ Start-up 

โดย Start-up ที่ ORZON Ventures มองหาจะ

มีทั้งที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับ โออาร์ และธุรกิจ

ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ภายใต้กรอบ 

Mobility & Lifestyle หรือ ธุรกิจที่ตอบโจทย์คน

เดนิทางในอนาคต (Mobility) และตอบโจทย์การใช้

ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

(F&B) การท่องเที่ยว (Travel) สุขภาพ (Health 

and Wellness) รวมไปถึง Digital Lifestyle ต่าง ๆ  

และหาก Start-up ที่ ORZON Ventures ลงทุนไป

สามารถเตบิโตได้ดบีน OR Ecosystem โออาร์ อาจ

พิจารณาลงทุนตรงใน Start-up เองอีกทางด้วย 

นอกจากนี ้โออาร์ ยงัได้เตรยีมวงเงินลงทนุส�าหรับ

เข้าลงทนุธรุกิจอืน่ ๆ  เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งให้กบั

ธุรกิจของ โออาร์ ให้กับเศรษฐกิจไทย และส่งเสริม

ให้ธุรกิจใหม่เติบโตสู่ระดับโลกต่อไป

ด้าน นายกระทิง พูนผล เปิดเผยว่า ทาง 

500 TukTuks รู้สกึเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ที่ได้ร่วมมอื

กับ โออาร์ ในการผลักดัน Start-up ไทยให้ก้าว

ไกลไปอีกขั้น และเสริมสร้าง Ecosystem ไทยให้

แข็งแกร่งย่ิงขึ้น ผ่านการลงทุนใน Start-up ที่มี

ศักยภาพ และโอกาสในการสร้างการเติบโตไปกับ 

OR Ecosystem ที่พร้อมสนับสนุน Start-up ใน

เมืองไทยให้ก้าวไกลไประดับภูมิภาคและระดับโลก

วสิยัทศัน์และพนัธกจิของ ORZON Ventures ในการ

สร้างกองทุนนี้ขึ้นมาเป็นไปดังความฝันและความ

ตัง้ใจดัง้เดมิของผูก่้อตัง้ 500 TukTuks คอือยากให้

ประเทศไทยม ีStart-up ทีพ่อคนพดูถงึประเทศไทย

แล้วนึกถึงบริษัทเหล่านี้ 500 TukTuks เชื่อว่าการ

ร่วมมือกันครั้งนี้ท�าให้ความฝันนี้ใกล้ความเป็น

จริงมากขึ้น ทั้ง โออาร์ และ 500 TukTuks มีเป้า

หมายเดียวกันคือการสร้าง Ecosystem ท่ีพร้อม

สนับสนุนและผลักดัน Start-up ไทยให้เติบโตได้

อย่างก้าวกระโดด และสร้างความภาคภูมิใจให้กับ

ประเทศ

โดยการร่วมมอืกนัในครัง้นีถ้อืเป็นการดึงเอาจดุแข็ง

ของทั้งสองฝ่ายมารวมกัน ทั้งประสบการณ์ในการ

ลงทุน Start-up กว่า 6 ปีของ 500 TukTuks ที่

ได้ชื่อว่าเป็นนักลงทุนชั้นน�าที่ได้ลงทุนใน Start-up 

มากที่สุดในไทย ผนวกกับ โออาร์ ที่เป็นผู้น�าตลาด

ค้าปลีกน�้ามันและมี OR Ecosystem ท่ีแข็งแกร่ง 

มีความตั้งใจจริงที่จะท�างานร่วมกับ Start-up ดัง

ที่เห็นได้จากตัวอย่างความร่วมมือในช่วงที่ผ่านมา 

สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เกิด Synergy ในรูปแบบใหม่

ที่จะช่วยผลักดัน Start-up ไทย ทุกวันนี้เราอยู่ใน

ยคุของการเปลีย่นแปลงแบบหกัศอก Continuous 

Disruption นีค่อืความร่วมมอืครัง้ส�าคญัทีจ่ะน�ามา

ซึ่งโอกาสใหม่ในยุคทองของ South East Asia นี้ 

ร่วมพลิกโฉมวงการ Start-up ไทย

OR จับมือ กองทุน 500 Startups 

จัดต้ัง “ORZON Ventures” เพ่ิมโอกาส 

ส่งเสริม Start-up ไทยให้ก้าวได้ไกลกว่าเดิม
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นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั ไทยวา จ�ากดั (มหาชน) 
(TWPC) ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมัน

ส�าปะหลัง และผู้น�าในตลาดผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น และ

เส้นก๋วยเตี๋ยว เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศรายช่ือหุ้นยั่งยืน 

หรือ Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ประจ�าปี 2564 และ TWPC ได้รับการคัด

เลอืกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียน อยูใ่นกลุม่

หุ้นยั่งยืน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและกลุ่มเกษตร

และอตุสาหกรรมอาหาร ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3 ตอกย�า้

การด�าเนินธุรกิจ ที่ให้ความส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 

สังคม และการก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

และผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ อย่างครอบคลมุ และ

ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกด้าน

“ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นการ

ด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้ความส�าคัญด้าน

เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อม รวมถงึการก�ากบั

ดูแลที่ดี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ อย่างครอบคลุม และยังช่วยลดความ

เสี่ยง เสริมศักยภาพธุรกิจ แม้ต้องเผชิญกับภาวะ

วิกฤติโควิด-19 และให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ที่ยั่งยืนทุกด้าน โดยไม่ได้มุ่งเน้นแต่เฉพาะเรื่องของ

ก�าไรสุทธิแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น”

ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งหลัง

ของปีนี้ มั่นใจว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้

รับปัจจัยหนุนจากยอดส่งออกแป้งมันส�าปะหลัง

ที่ เติบโตขึ้น ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น และ

อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง นอกจากนี้ 

บริษัทฯ มีแผนเดินหน้าธุรกิจใหม่ โดยผลิตสินค้า

ประเภท "ไบโอพลาสติก" ซ่ึงเป็นผลผลิตต่อยอด

จากสินค้าทางการเกษตร และสามารถย่อยสลาย

ได้ตามธรรมชาต ิ100% สามารถน�าไปใช้ในรปูแบบ

ประเภทสนิค้าภาชนะ และของใช้ในการเกษตรทัว่ไป 

ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงต้นปีหน้า และจะรับรู้

รายได้เต็มปีในปี 2565 และยังคงมั่นใจเป้าหมาย

ยอดขายเติบโตระดับ Double Digit หนุนผลงานปี

นี้สร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TWPC กล่าวอีกว่า เพื่อ

ร่วมขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมในระยะยาว ไทยวาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

Thailand Carbon Neutral Network (TCNN) โดย

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

องคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคทอ้งถิ่น ชมุชน 

ในการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ ผ่านสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอม

แพ็กแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นในการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธเิป็นศูนย์ (NET ZERO) ภายใน

ปี 2050 – 2070 สะท้อนถึงความเข้มแข็งในการ

ก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการ ความมุง่มัน่ลด

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว พร้อม

แก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เสริมสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนา

ที่ยั่งยืนตั้งแต่ในระดับโรงงาน สู่ระดับสากล

TWPC ม่ันใจผลงานปี 64 

โต Double Digit ตามแผน 

,ติดโผหุ้นย่ังยืน 3 ปีซ้อน
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บล. โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ้นไทยเดือนต.ค.มี

แนวโน้ม Sideway Up รับข่าวบวกสถานการณ์

โควิดในประเทศดีขึ้น บวกราคาน�้ามันปรับขึ้นแรง

หนุนหุ้นกลุ่มพลังงานดันดัชนี คาด แกว่งตัวใน

กรอบ 1,570-1,650 จุด พร้อมแนะกลยุทธ์ช้อป

หุ้นได้ประโยชน์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่า

การกลั่น และยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บริษัท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด หรือ 
GBS ประเมนิทิศทางตลาดหุน้ไทยเดอืนตลุาคม

ว่า ยงัคงปรบัตวัขึน้ในลกัษณะ Sideway Up โดยมี

แรงหนนุจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 ในประเทศต�่ากว่าระดับหมื่น

ราย ประกอบกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่

มีความคืบหน้า ณ 30 ก.ย. 2564 มียอดสะสมทั้ง

สิ้น 53,784,812 โดส และคาดว่าจะเร่งขึ้นในเดือน

ต.ค.นี้ หลังครม.เห็นชอบซื้อวัคซีนแอสตร้าฯจาก

ฮังการีเพ่ิม 4 แสนโดส และไอซ์แลนด์บริจาคไฟ

เซอร์ 1 แสนโดส

อีกทั้งทาง ครม.เห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริม

เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC เพิ่มเติม 6 แห่ง

และเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

จ�านวน 1 แห่งเพื่อเพิ่มจุดแข็งดึงดูดการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายและรองรับการลงทุนใน

อนาคตในอุตสาหกรรมเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

รวมทัง้การปรบัตวัเพ่ิมขึน้ของราคาน�า้มันในเดอืน

ก.ย. 64 ปรับขึ้น 9.5% ตลอดทั้งไตรมาส 3/2564 

สญัญาน�า้มนัดบิ WTI ปรบัตวัขึน้ 2.1% ซึง่เพิม่ข้ึน

ติดต่อกัน 6 ไตรมาส โดยล่าสุดทางโอเปกพลัสมี

มตเิพิม่ก�าลังการผลิตน�า้มนั 400,000 บาร์เรล/วนั

ตามคาดในเดอืนพ.ย. แม้หลายประเทศ เช่น สหรฐั

และอินเดียต่างกดดันให้โอเปกพลัสเพิ่มก�าลังการ

ผลิตมากกว่า 400,000 บาร์เรล/วันเพื่อชะลอ

การพุ่งขึ้นของราคาน�้ามัน ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่ม

พลงังาน ซึง่เป็นหุน้ทีม่มีาร์เกต็แคปขนาดใหญ่จงึ

มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี จึงให้กรอบการ

เคลื่อนไหวที่ระดับ 1,570-1,650 จุด

อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาปัจจัยต่างๆ อาทิ 

สถานการณ์น�า้ท่วมฉบัพลนัในหลายจงัหวดัสร้าง

ความเสยีหายต่อเศรษฐกิจ รวมถงึปัจจัยการเมือง

มีความไม่แน่นอนจากเสถียรภาพของพรรคฝ่าย

รัฐบาล กระแสข่าวปรับครม. และทางศปก.ศบค. 

ประเมินสถานการณ์โควิดคลายล็อกเพิ่ม, ธปท.

เผยแพร่รายงานการประชุมกนง., ส.อ.ท. แถลง

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม, ธปท. เผย

แพร่รายงานนโยบายการเงิน, ส.อ.ท. แถลงยอด

การผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และ

ชิน้ส่วนยานยนต์, กระทรวงพาณชิย์ แถลงตัวเลข

การส่งออก-น�าเข้า, สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจ

การคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนีความ

เช่ือมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลง

ดัชนีอุตสาหกรรม และการรายงานผลประกอบ

การงวดไตรมาส 3/2564 ประเดิมกลุ่มแรกกลุ่ม

ธนาคาร ส่วนญี่ปุ่นมีการเปิดเผยการใช่จ่ายภาค

ครัวเรือนเดือนส.ค. และดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน

ส.ค. ด้านจีนก็มีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัด

ซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนก.ย. รวมทั้งสหรัฐจะ

มกีารเปิดเผยตวัเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดอืน

ก.ย.ตัวเลขส�าคัญของตลาดแรงงานสหรัฐ

ดังนั้นแนะน�ากลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์

จากการปรับตัวเพ่ิมข้ึนของค่าการกล่ัน ส่งผลเชิง

บวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน เช่น TOP, SPRC และ 

PTTGC ที่จะส่งผลให้ตัวเลขผลการด�าเนินงาน

เติบโตไปด้วย และรองลงมาเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์

จากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลง ได้แก่ 

MINT, ERW, CENTEL, AWC, SHR, ASAP, AOT, 

BEM และ BTS ส่งผลให้กลับมาจัดกิจกรรม เดิน

ทางท่องเที่ยวภายในประเทศได้เพิ่มขึ้น

ส่วนทศิทางการลงทนุในทองค�า นายณัฐวฒิุ วงศ์

เยาวรักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก 

ประเมินกรอบทองค�าในเดือนตุลาคม ว่า ราคา

ทองค�ายังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 1,730-1,800 

$/Oz โดยแนะน�าให้หาจังหวะ Short เมื่อทองค�า

ปรบัตวัขึน้ใกล้แนวต้าน เนือ่งจากเฟดเตรยีมปรบั

ลดวงเงิน QE ลงภายในปลายปีนี้ซึ่งเป็นปัจจัย

กดดนัต่อราคาทองค�าในระยะกลาง โดยในปี 2013 

ที่มีการปรับลดวงเงิน QE ราคาทองค�าจะปรับตัว

ลงและแตะจุดต�่าสุด ณ เดือนที่เฟดมีการปรับลด

วงเงิน QE

กูรู GBS แจกหุ้นเด็นเดือนต.ค.นี้ 

TOP, SPRC ,PTTGC,MINT, ERW, CENTEL, AWC, 

SHR, ASAP, AOT, BEM และ BTS
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บลจ.วรรณ คาดหุ้นไทยQ4/64มีแนวโน้มปรับตัว
ในกรอบ,คงเป้าหมายดัชนี SET Index ที่ 1,665 
จุด และเน้นสะสมเม่ือราคาหุ้นย่อตัวลง พร้อม
ประกาศลดค่าฟี 3 กองทนุ ONE-UGG,ONE-UGG-
SSF,ONE-UGERMF ดีเดย์10ต.ค.-31ธ.ค.64/ช้ี
ระยะสัน้ตลาดหุน้โลก ยงัเผชญิความผนัผวน จาก
แนวโน้มการปรับนโยบายการเงินของ เฟด

นายพจน์ หะริณสุต ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน วรรณ จ�ากัด 
(บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทนุ
ในช่วงนี ้ความเคลือ่นไหวด้านนโยบายทางการเงนิ
เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันการลงทุนในตลาดหุ้นใน
ระยะสั้น จากต้นทุนทางการเงินที่มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึน้ ทัง้นี ้มองว่าปัจจยัจากการเปล่ียนแปลงดงั
กล่าวส่งผลกระทบต่อการลงทุนระยะกลาง-ยาว
น้อยมาก โดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีความสามารถ
ในการแข่งขันและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมผู้คนและรูปแบบการท�าธุรกิจที่
ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มีแนวโน้มท่ีจะสร้างผล
ตอบแทนจากการลงทุนให้โดดเด่นได้อย่างต่อเน่ือง
ท่ามกลางภาพเศรษฐกิจที่ได้ทยอยกลับสู่ภาวะ
ปกติ

“ จากข้อมูลสถิติในอดีตพบว่า การหยุดท�า QE 
ท�าให้ตลาดหุ ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงอยู ่ในกรอบ
ประมาณลบ 7-20% โดยจะใช้เวลาเพียง 2-5 
เดอืนในการฟ้ืนตวั นอกจากนี ้ในกรณทีีม่กีารปรบั
ขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย พบว่าในช่วงท่ีดอกเบ้ีย
เป็นขาข้ึน ดัชนี S&P500 มีผลตอบแทนเฉล่ีย
ในอดีตอยู่ที่ประมาณ 15-20% และมีเพียงแค่ 3 
ครั้ง (จาก 13 ครั้งที่มีดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนับตั้งแต่
ปี 1960) ที่ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนเป็นลบ 
ซึ่งคิดเป็นโอกาสที่ตลาดหุ้นติดลบในช่วงดอกเบี้ย
ข้ึนเพียงแค่ประมาณ 23% อย่างไรก็ดี มองว่า 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในระยะข้าง
หน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวลส�าหรับการลงทุนระยะ
กลาง-ยาว ” นายพจน์กล่าว

จากการคาดการณ์ข้างต้น บริษัทยังคงแนะน�าให้
ลงทุนในระยะปานกลาง - ยาว โดยเฉพาะในช่วง
เปลี่ยนผ่าน (Transition period) แบบนี้ โดย

มองว่าหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth stocks) ยังคง
ความน่าสนใจส�าหรับการลงทนุในระยะกลาง-ยาว 
จากแนวโน้มการเติบโตของรายได้และศักยภาพ
การแข่งขันท่ีอยู ่ในระดับสูง โดยนักวิเคราะห์
คาด EPS growth ของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในดัชนี 
S&P500 ยังสามารถสร้างการเติบโตได้โดดเด่น
ที่สุดประมาณ 25.3% ในปีนี้และ 24.1% ในปีหน้า
(2565)

ในส่วนของมุมมองต่อสถานการณ์การลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทมองว่า 
ตลาดหุน้ไทยมแีนวโน้มปรบัตวัในกรอบ เศรษฐกิจ
ไทยได้ผ่านจุดต�่าสุดมาแล้วแต่ยังคงต้องติดตาม
สถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 สายพันธุ์เดล
ตาและ/หรือสายพันธุ์ใหม่ๆ หลังรัฐบาลได้ทยอย
ผ่อนคลายการ Lockdown โดยหากตัวเลขของผู้
ตดิเช้ือในประเทศปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั 
มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจจะต้องใช้มาตรการ
คมุเข้มอกีคร้ัง การจดัการการระบาดถอืเป็นปัจจยั
หลักที่จะช่วยหนุนความต่อเนื่องในการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจไทย สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน 
และหนุน Sentiment การลงทุนในระยะข้างหน้า 
เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น
ไทยมีรายได้ที่ต้องพึ่งพากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
รูปแบบออฟไลน์ หรือเรียกว่าหุ้นประเภท Old 
Economy ดังนั้นมองไปข้างหน้าปัจจัยความ
ส�าเร็จขึ้นอยู่กับ ปัจจัยเรื่องการจัดหาวัคซีนที่
ประสิทธิภาพสูงได้อย่างเพียงพอกับจ�านวน
ประชากรโดยเร็ว และ ความรวดเร็วในการกระ
จายวัคซีนให้กับประชากรทั้งประเทศ เพราะหาก
ล่าช้าจะท�าให้โอกาสเปิดเมือง (Reopening) และ
เปิดประเทศอีกครั้งเป็นไปได้ยาก หรือหากรีบเปิด
แต่ผูต้ดิเช้ือกลบัมาสงูอกีกจ็�าเป็นต้อง Lockdown 
อีกรอบ โดยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วย
ภาคการส่งออกสินค้าเพยีงเท่านัน้ ภาคบริการยัง
คงหยุดชะงัก ทั้งนี้ บริษัทคงเป้าหมายดัชนี SET 
Index ที่ 1,665 จุด และเน้นสะสมเมื่อราคาหุ้น
ย่อตัวลง

นายพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การจัด
พอร์ตของผูล้งทนุมคีวามสอดคล้อง
กับสถานการณ์การลงทุนดัง
กล่าว โดยบริษัทแนะ

สัดส่วนลงทนุในตราสารทนุทีป่ระมาณ 50% ของ
พอร์ต ซึ่งตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 
นี้ บริษัทได้พิจารณา ลดค่าธรรมเนียมกองทุน 
Flagship ของบรษิทั 3 กองทนุทีล่งทนุในกองทุน
หลัก Baillie Gifford Long-term Global Growth 
ได้แก่ กองทนุเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล โกรว์ธ 
(ONE-UGG) กองทนุเปิดวรรณ อลัตเิมท โกลบอล 
โกรว์ธ หน่วยลงทนุชนดิเพือ่การออม แบบไม่จ่าย
เงินปันผล (ONE-UGG-SSF) และกองทุนเปิด 
วรรณ อลัตเิมท โกลบอล อคิวติี ้เพือ่การเลีย้งชีพ 
(ONE-UGERMF) ส�าหรับเป็นทางเลือกในการกระ
จายการลงทุนไปตลาดหุ้นต่างประเทศเพื่อสร้าง
ผลตอบแทนทีด่ใีนระยะข้างหน้า ไปกับหุ้นทีม่ีการ
เติบโตโดดเด่นและเป็นผู้น�าในธุรกิจระดับโลก ซ่ึง
บริษัทมองว่า ธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งเหล่านี้
จะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เร็วเมื่อเจอ
ความผันผวนของตลาดในระยะสั้น โดยกองทุน
ทั้ง 3 กองทุนของบริษัท เหมาะส�าหรับนักลงทุน
ที่สนใจสามารถถือลงทุนในระยะปานกลาง ถึง 
ยาว รวมถงึนกัลงทนุท่ีสนใจลงทนุเพือ่รับสทิธ์ิลด
หย่อนทางภาษี

บลจ.วรรณ คาดหุ้นไทย Q4/64 มีแนวโน้มปรับตัวในกรอบ

,คงเป้าหมายดัชนี SET Index ที่ 1,665 จุด 

และเน้นสะสมเมื่อราคาหุ้นย่อตัวลง
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อินไซด์ Business
บล.ฟลิลิป ร่วมแสดงความยินดี SVT 

เข้าเทรดวันแรก

น�้าใจซีพี-ซีพีเอฟ เติมเสบียงอาหาร
ช่วยชาวบ้านหมอ จ.สระบุรี 

สู้ภัยน�้าท่วมต่อเนื่อง

กลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ (EA) 
มอบชุดจัดท�าห้องความดันลบ 

จ�านวน 4 ห้อง ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รมว.คลังน�าทีมกรุงไทย
ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมอยุธยา
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