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สรา้งฐานรายได้ทีส่อดคล้องกับกลยุทธ์ของบรษัิทในด้านความยั่งยนื
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CGH ทุ่ม 500 ล้านบาท 
ด�าเนินการจัดต้ัง 
‘PI VENTURES’  
สยายปีก ขยายการ
ลงทนุใน Start Up ธุรกิจ
เทคโนโลโนย ีดิจิทัล

CGH ติดปีก
ลงทุน Start Up

ธุรกิจเทคโนโลโนยี ดิจิทัล

TISCO เผยก�าไรปี 64 โต 11.8%  จากปีก่อน  รบัแรง
หนุนธุรกิตลาดทนุโต  - รบัรูก้�าไรจากเงินลงทนุ  ขณะที่

รายได้ทีม่ิใช่ดอกเบีย้ขยายตัว 9.7% จากปีก่อนหน้า 
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แบงก์แรก ร่อนงบปี64
ก�าไรโต 11.8% จากปีก่อน
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CGH ติดปีก
ลงทุน Start Up
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CGH ทุ่ม 500 ล้านบาท ด�าเนินการจัดต้ัง ‘PI 
VENTURES’  สยายปีก ขยายการลงทุนใน 
Start Up ธุรกิจเทคโนโลโนยี ดิจิทัล

บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CGH กระโดดสูยุ่ค Digital อยา่งเต็มตัว
ไปอีกขั้น หลังเล็งเห็นโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยประกาศ
ด�าเนินการจัดต้ังบริษัทย่อยในนาม ‘PI 
VENTURES’ (พาย เวนเจอร์ส) ด้วยทุนจด
ทะเบียน 500 ล้านบาท เพื่อแสวงหาการ
ลงทุนในธุรกิจด้านเทคโนโลยดิีจิทัล โครงการ
เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงโครงการ
เก่ียวกับเมตาเวิร์สท่ัวโลก ซึ่งปัจจุบันก�าลัง
พิจารณาเข้าลงทุนในหลายโครงการ และ
คาดว่าจะจัดต้ังบริษัทและท�าการลงทุน
ภายในไตรมาสนี้

หลังปีท่ีผา่นมา CGH ประกาศเข้าลงทุนเป็น
สดัสว่น 25% ในกลุ่มบรษัิท ครปิโตมายด์  ซึ่ง
ประกอบธุรกิจให้ค�าปรึกษาและการลงทุน

ในสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นน�าระดับประเทศ และ
ได้รับใบอนุญาตท่ีปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล 
(Digital Asset Advisory) และใบอนุญาต
เปน็ผูจั้ดการเงินทุนสนิทรพัยดิ์จิทัล (Digital 
Asset Fund Management) จากส�านักงาน 
ก.ล.ต. เป็นรายแรกของประเทศไทยเม่ือ
ปลายปีท่ีผา่นมา

	 นายทอมมี	่เตชะอบุล	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 คันทร่ี	
กรุ๊ป	 โฮลดิ้งส์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
หรือ	“CGH” เผยว่า “บริษัทฯ มีความ
สนใจลงทุนต่อโครงการต่างๆ โดยจะเน้น
ธุรกิจท่ีต่อยอดจากธุรกิจหลักและธุรกิจใน
เครือ เพื่อสร้างทางเลือกและผลิตภัณฑ์ใหม่
ใหน้กัลงทุนมากขึ้น เสรมิความพรอ้มส�าหรับ
การเปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมไปสู่ยุคดิจิทัล  ตลอดจนพัฒนาเพิ่ม
ช่องทางบริการการลงทุนให้ครอบคลุมทุก
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักลงทุนท่ีเปล่ียนไป

ดังน้ัน CGH จึงได้ด�าเนินการจัดต้ัง ‘PI 
VENTURES’ (พาย เวนเจอร์) ข้ึน และ
จ ะ ร ว บ ร ว ม ที ม ง า น แ ล ะ ท่ี ป รึ ก ษ า ท่ี มี
ประสบการณ์ในการบริหาร VC ในภูมิภาค 
เพ่ือระดมทุนและขยายธุรกิจ VC อย่างเต็ม
รูปแบบ  โดยม่ันใจว่า ‘PI VENTURES’ จะ
สามารถต่อยอดธุรกิจ และเสริมความแข็ง
แรงให้กลุ่มบริษัทในเครือได้อย่างมั่นคง” 
นายทอมมี่ กล่าว

ปัจจุบัน บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CGH เป็นบริษัทท่ีประกอบ
ธุ ร กิ จ ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น ท่ี จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเน้น
การลงทุนระยะยาว ในธุรกิจหลากหลาย
ประเภท จุดเด่นคือการเข้าบริหารกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจ�ากัดท่ีมี
ศักยภาพ เพื่อถือครองกิจการท่ีมีรากฐานมั่ง
คง อีกท้ัง บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าธุรกิจและ
แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในการลงทุนท่ีเติบโต
อยา่งรวดเร็วและยั่งยืน ต่อไป
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TISCO เผยก�าไรปี 64โต11.8%  จากปก่ีอน  
รับแรงหนุนธุรกิตลาดทุนโต  -รับรู้ก�าไรจาก
เงินลงทนุ  ขณะท่ีรายได้ท่ีมใิชด่อกเบีย้ขยาย
ตัว 9.7% จากปีก่อนหนา้ 

 บริษัท	ทสิโก้ไฟแนนเชยีลกรุป๊	
จ�ากดั	 (มหาชน)	 TISCO เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ  มีก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงาน
เฉพาะกิจการในปี2564 จ�านวน4,758.92 
ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้เงินปันผล 
แต่เนื่องจากบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน)ประกอบธุรกิจการถือหุ้นใน
บริษัทอ่ืน (Holding Company) และไมมี่การ
ประกอบธุรกิจหลักอ่ืนใด ดังนัน้ ผลการด�าเนนิ
งานและฐานะการเงินท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์จึง
เปน็งบการเงินรวมของบรษัิท ซ่ึงประกอบด้วย
กลุม่ธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มธุรกิจธนาคาร
พาณิชยแ์ละกลุ่มธุรกิจตลาดทนุ

ก�าไรสทุธิส�าหรับผลประกอบการงวดป ี2564 
ของบริษัทมีจ�านวน 6,781.47 ล้านบาท 
เพิม่ข้ึน 717.99 ล้านบาท หรอืร้อยละ 11.8 

จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเติบโต
ของธุรกิตลาดทุน โดยเฉพาะธุรกิจจัดการ
กองทุน การรับรู้ก�าไรจากเงินลงทุน และส�า
รองผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
(ECL) ท่ีลดลง โดยในปี2564 บริษัทมีราย
ได้ท่ีมใิชด่อกเบีย้ขยายตัวรอ้ยละ 9.7 จากปี
ก่อนหนา้ เปน็รายได้ค่าธรรมเนยีมจากธุรกิจ
จัดการกองทุนเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 46.2 ซ่ึงมาจาก
การออกกองทุนใหม่ท่ีได้รับการตอบรับท่ีดี 
ประกอบกับค่าธรรมเนียมตามผลประกอบ
การ (Performance Fee) ท่ีรับรู้ในไตรมาส 
4 อีกท้ัง รายได้ค่านายหน้าจากการซื้อขาย
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ตามปริมาณ
การซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ท่ีปรับตัวดี
ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังรับรู้ก�าไรจากเครื่อง
มอืทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายุติธรรม
ผา่นก�าไรหรือขาดทุน (FVTPL) ท่ีเพิม่ขึน้ ใน
สว่นของค่าธรรมเนยีมธุรกิจธนาคารพาณชิย์
ชะลอตัวลง ได้รบัผลกระทบจากกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีอ่อนตัวลงจากมาตรการปิดเมือง
ในระหว่างปีและผลจากการเปล่ียนแปลง
เกณฑ์การปรบัลดเพดานอัตราค่าธรรมเนยีม
ของทางการ

ส�าหรบัรายได้ดอกเบ้ียสทุธิลดลงร้อยละ 4.9 
ตามการชะลอตัวของเงินให้สินเช่ือ ส่วนผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นปรับ
ตัวลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.0 ของยอดสนิเชื่อ
เฉล่ีย เปน็ไปตามคณุภาพสนิทรพัย์ท่ีสามารถ
ควบคุมได้ดีภายใต้สถานการณ์การระบาดท่ี
เริม่คล่ีคลาย ประกอบกับบรษัิทได้ต้ังส�ารอง
เพ่ือรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าไปแล้ว ตาม
นโยบายการต้ังส�ารองอยา่งระมัดระวัง ท้ังนี้ 
สินเชื่อท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (NPLs) 
ลดลงมาอยู่ท่ีร้อยละ 2.4 ของสินเชื่อ ส่ง
ผลให้ระดับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Coverage Ratio) เพ่ิมสงูขึน้มาอยูท่ี่ร้อยละ 
236.7ก�าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน (Basic earnings 
per share) ส�าหรบังวดป2ี564 เท่ากับ 8.47 
บาทต่อหุน้ เพิม่ขึน้จาก 7.57บาทต่อหุ้นในปี 
2563และอัตราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้เฉล่ีย 
(ROAE) เพิม่ขึน้มาอยูท่ี่รอ้ยละ 16.8
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PJW ทุ่ม 62.99 ลบ. ซื้อกิจการ ธุรกิจซักอบ
รีดอุตสาหกรรมแบบครบวงจร  ระบุการ
เข้าซื้อกิจการในคร้ังน้ีเป็นการเปิดโอกาส
ใหม่ๆในการสร้างฐานรายได้ท่ีสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของบริษัทในด้านความยั่งยืน

	 นางพริม	 ชัยวัฒน์	 เลขานุการ
บริษัท	 บริษัท	 ปัญจวัฒนาพลาสติก	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 PJW	 เปิดเผยว่าท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2565 
ของบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันท่ี 13 มกราคม 
2565 มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท มาสเตอร์ ลอนดรี้ จ�ากัด (“มาสเตอร์ 
ลอนดรี้”) ในอัตราร้อยละ 99.996 (เก้าสิบ
เก้าจุดเก้าเก้าหก) ของทุนจดทะเบียนเป็น
จ�านวน 59,998 (ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
เก้าสิบแปด) หุ้น คิดเป็นมูลค่าซื้อรวมท้ัง
สิ้น62,997,900 (หกสิบสองล้านเก้าแสน
เก้าหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อย) บาท จากบริษัท 
เฟดเดอรัล โฮลด้ิงส์จ�ากัด (“ผู้ขาย”) โดย
การเข้าท�ารายการคร้ังนี้ส่งผลให้บริษัทได้
มาซึ่งบริษัทย่อยแห่งใหม่

บริษัท มาสเตอร์ ลอนดรี้ จ�ากัด เป็นบริษัท
จ�ากัดท่ีจัดต้ังในประเทศไทย ด�าเนินธุรกิจ
บริการซักอบรีดอุตสาหกรรมแบบครบวงจร 
มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและโรงแรม 
โดยมีความเชี่ยวชาญในการซักอบรีดผ้าทุก
ประเภทท้ังผ้าปูเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม 
รวมถึงชุดยูนิฟอร์มต่างๆ อีกท้ังการให้เช่า
ผ้าท่ีใช้ในธุรกิจให้บริการขนส่ง การเข้าซื้อ
กิจการในคร้ังนี้เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆใน
การสร้างฐานรายได้ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์
ของบริษัทในด้านความยั่งยืน

น อ ก จ า ก นี้ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ยั ง มี ค ว า ม
คล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมโรงงานซึ่งบริษัท

มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
บริหารต้นทุนอันจะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบ
ทางธุรกิจอันจะส่งผให้บริษัทสามารถต่อย
อดรายได้ไปในลกูค้ารายอ่ืนในกลุ่มเดิม และ
ลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆได้

การเข้าท�ารายการดังกล่าว ผู้ขายไม่มีความ
สัมพันธ์และ/หรือ ความเก่ียวโยงใดๆ กับ
ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ธุรกรรมนี้จึง
ไม่ใช่รายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551
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ทุ่ม 62.99 ลบ.
ซื้อกิจการซักอบรีด

อุตสาหกรรมครบวงจร

PJW
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มันมีเหตุ!! สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันน้ีมีแรงขายออก
มาเล็กน้อย ท�าให้ดัชนียืนทรงตัวตลอดท้ังวัน โดยวันน้ีผู้ติด
เชื้อโควิดเรง่ตัวขึ้นมาเปน็กว่า 8 พันราย เขาก็เลยมองว่ามัน
เป็นเหตุให้ต้องขายออกบ้างอะซิเจ้าค่ะ!!! อืมมมมมนะ มัน
มีเหตุผลทุกๆการขึ้น และการลงเสมอใช่ไหมเจ้าค่ะ เอ้าๆๆ
เขาว่าไง ก็ว่าตามเขาไปเจ้าค่ะ เราเป็นนักลงทุนก็ต้องเตรี
ยมพร้อมทุกสถานการณ์

มาเก็งก�าไรกันท่ีหุน้ขวัญใจของใครหลายๆคน ข้ึนได้ดีอยา่ง
ต่อเน่ือง จนใครหลายคนต่างให้ความสนใจ JMART คาด
ก�าไรปี 2564 โต 60% ท่ี 1,278 ลบ.ขณะท่ีวันนี้ JMART เข้า
รว่มถือหุ้นของเครือ BTS เป็นจุดเปล่ียนเชิงบวกระยะกลาง
ยาว หนุนโอกาสธุรกิจและ Eco System เครือ JMART ยิ่ง
แข็งแกรง่ขึ้น และกระแสตอบรับท่ีดีของ JFIN coin ตัวนี้คง
ไมต้่องพูดเยอะ เอาแผนไปดูประกอบแล้วตัดสินใจดูเจ้าค่ะ

มาดูหุ้นอสังหาริมทรัพย์ตัวเล็กหลักสตางค์สักหน่อยเจ้าค่ะ 
ESTAR ท่ีเขา้มาติดโผเจ้าค่ะ ราคาหุ้นค่อยๆขยบัปรับตัวขึ้น
พร้อมวอลุ่ม คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกเน่ืองจากหุ้นกลุ่ม
อสังหาฯได้ประโยชนจ์ากแบงก์ชาติผอ่นปรนมาตรการ LTV 

เป็นการชั่วคราวช่วยกระตุ้นดีมานด์จนถึงสิ้น
ป ี2565 ก็เปน็หุน้หลักสตางค์ท่ีเอาไว้เก็งก�าไร
กันในช่วงนี้เจ้าค่ะ

ปดิท้ายกันท่ีสายฟ้าฟาด KUMWEL กันเจ้าค่ะ 
จ๊ีดหนักนะตัวเนี้ย ยังยืนประคองตัวบน 3 
บาทได้ดีเจ้าค่ะ วันนี้ปิดไปท่ี 3.34 บาท หลัง

จากตบๆนวดๆดึงขึ้นดึงลง วันนี้ก็ขยับบวกขึ้นมาอีกครั้ง เจ๊
ก็ฝากเล็งๆเก็บเข้าลิสต์ไว้ไปเก็งก�าไรกันต่อค่ะ แล้วพบกัน
ใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ….

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน
***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดกูราฟดูเทคนคิประกอบการตัดสนิใจนะคะ บางตัวอาจ
ซิง่บางตัวไมซ่ิง่ไมห่ลดุแนวรับก็ถือได้ นา่จะให้ซ่ิงปรูด๊ปรา๊ด
ทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความ
ส�าเร็จค่า
***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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มันมีเหตุ!!    
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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