


ข่่าวจากปก	 	 	 	 	 	 	 	 04ข่่าวจากปก	 	 	 	 	 	 	 	 04

ข่่าวบริิษััทจดทะเบียน		 	 08ข่่าวบริิษััทจดทะเบียน		 	 08

ข่่าวการิเงิิน		 	 	 	 	 	 	 16ข่่าวการิเงิิน		 	 	 	 	 	 	 16

อิินไซด์	Business	 	 	 	 20อิินไซด์	Business	 	 	 	 20

สรุิปการิซ้�อิข่าย		 	 	 	 	 21สรุิปการิซ้�อิข่าย		 	 	 	 	 21



https://www.ptgenergy.co.th/index.php


4 www.HoonInside.com  6 May 2022



5 www.HoonInside.com  6 May 2022



6 www.HoonInside.com  6 May 2022



https://nerubber.com/landing-page/


121,000 ตััน เร่่งเจร่จาโปร่เจกต์ั
เพ่ิ่�มอีีก 7 หม่�นตััน หนุนตุันแบ็็คล็็อีก 2.6 แสนตััน 

ร่อีงรั่บ็การ่เต่ับ็โตั 5 ปี

MCS	คว้า	8	โคริงิการิใหม่่

MCS	ม่าตาม่นัด	เซ็นสัญญารัิบจ้างิผลิิต
งิานใหม่่	 8	 โคริงิการิ	 บิ�กอิอิเดอิร์ิ	 1.21	
แสนตัน	 ด้านผ้้บริิหาริ	ดริ.ไนยวน	 ชิิ	 เดิน
หน้าหางิานไม่่หยุด	 เร่ิงิเจริจาโคริงิการิ
ใหม่่อีิก	7	หม้่�นตัน	คาดได้ข้่อิสรุิปริาวต้น
ปี	 66	 เบ็ดเสร็ิจริวม่งิานในม้่อิแตะ	 2.6	
แสนตัน	 ริอิงิรัิบการิเติบโตริะยะยาวจาก
นี�	5	ปี	พร้ิอิม่ติดตั�งิเคร้ิ�อิงิจักริใหม่่แลิะดึงิ
เทคโนโลิยีม่าใชิ้เพิ�ม่ปริะสิทธิิภาพ	 ทริาน
ฟอิร์ิม่	MCS	ริอิงิรัิบงิานในอินาคต

ดริ.ไนยวน	 ชิิ	 ปริะธิานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	บริิษััท	เอ็ิม่.ซี.เอิส.สตีลิ	จำากัด	
(ม่หาชิน)	 (MCS)	 เปิดเผยว่า	บริิษััทได้
เซ็นสัญญาในการิรัิบจ้างิผลิิตงิานใหม่่	 8	
โคริงิการิ	 ริวม่ทั�งิสิ�น	 121,000	 ตัน	 โดย
ทั�งิ	8	โคริงิการิมี่ริะยะเวลิาผลิิตเริิ�ม่ตั�งิแต่ปี	
2565	–	2568	ซึ�งิโคริงิการิใหม่่ที�มี่ข่นาด
ใหญ่ที�สุดอิย่้ที�	 41,000	 ตัน	 ข่อิงิบริิษััท	
Kajima	Corporation	เป็นโคริงิการิข่นาด
ใหญ่ในปริะเทศญี�ปุ�น	ทั�งินี�บริิษััทฯมี่งิานรัิบ
ล่ิวงิหน้าที�ค้างิอิย่้ปริะม่าณ	66,000	 ตัน	

ซึ�งิเม้่�อิริวม่กับงิานใหม่่อีิก	 8	 โคริงิการิ	
ทำาให้บริิษััทมี่งิานรัิบล่ิวงิหน้าแล้ิวทั�งิหม่ด	
187,000	 ตัน	 โดยเป็นงิานในม้่อิจนถึึงิปี	
2568	 ซึ�งิงิานดังิกล่ิาวไม่่ริวม่ส่วนข่อิงิ
โริงิงิานในปริะเทศจีนแลิะปริะเทศญี�ปุ�น
นอิกจากนี�	 บริิษััทได้ส่งิม่อิบโคริงิการิ	
Toranomon	Azabudai	อิาคาริส้งิที�สุด
ในโตเกียว	 ปริะเทศญี�ปุ�น	 ที�ได้รัิบการิ
จัดอัินดับอิาคาริสีเขี่ยวในริะดับแพลิติ
นัม่	ปริะเภท	ND.LEED	จาก	US	Green	
Building	Council	(USGBC)	ที�ปริะเมิ่น
ริอิงิรัิบอิาคาริแลิะเม้่อิงิทั�วโลิก	 สะท้อิน
ถึึงิม่าตริฐานโคริงิการิในริะดับดีเยี�ยม่
แลิะเป็นโคริงิการิที�มี่ช้ิ�อิเสียงิข่อิงิญี�ปุ�น	
ส่งิผลิดีต่อิบริิษััทที�จะทำาให้ได้โคริงิการิ
ใหม่่เพิ�ม่	 ซึ�งิบริิษััทอิย่้ริะหว่างิการิเจริจา
โคริงิการิใหม่่ที�มี่ช้ิ�อิเสียงิ	 ไม่่แพ่โคริงิการิ	
Toranomon	Azabudai	ม้่ลิค่าโคริงิการิ
ริาว	40,000	ตัน	คาดว่าจะสาม่าริถึได้ข้่อิ
สรุิปโคริงิการินี�ภายในสิ�นปี	 2565	 ข่ณะ
เดียวกันพร้ิอิม่เร่ิงิเจริจาอิกี	1-2	โคริงิการิ	
ม้่ลิค่าปริะม่าณ	30,000	ตัน	คาดจะได้ข้่อิ
สรุิปในช่ิวงิไตริม่าส	1	ปี	2566

"สำาหรัิบ	 8	 โคริงิการิใหม่่ที�เริาได้เซ็น
สัญญา	 ริวม่แล้ิวกว่า	 121,000	 ตัน	
แน่นอินว่าจะทำาให้มี่งิานในม้่อิริอิงิรัิบได้
ถึึงิปี	 68	 แต่จากศักยภาพข่อิงิเริาที�เร่ิงิ
ปรัิบปรุิงิในหลิายด้าน	ทำาให้วันนี�เริาเช้ิ�อิว่า	

MCS	จะสาม่าริถึรัิบงิานได้เพิ�ม่ขึ่�น	ซึ�งิผม่
กำาลัิงิอิย่้ริะหว่างิเจริจาอีิกริาวๆ	70,000	
ตัน	 เม้่�อิริวม่ทั�งิหม่ดแล้ิวเริาสาม่าริถึตุน
งิานในม้่อิได้ปริะม่าณ	260,000	 ตัน	 ใน
ช่ิวงิ	5	ปีจากนี�	สะท้อินว่า	MCS	กำาลัิงิจะ
เติบโตอิย่างิต่อิเน้�อิงิ"	ดริ.ไนยวน	ชิิ	กล่ิาว

ข่ณะที�บริิษััทได้เดินหน้าพัฒนาหลิายส่วน
ข่อิงิอิงิค์กริเพ้�อิเพิ�ม่ปริะสิทธิิภาพในการิ
ดำาเนินธุิริกิจโดยใช้ิเวลิา	 1-2	 เด้อิน	 เพ้�อิ
ริอิงิริบัการิผลิิตที�มี่ศักยภาพม่ากขึ่�น	อิาทิ	
การิปริบัปรุิงิโริงิงิานโดยการินำาเข้่าแลิะตดิ
ตั�งิเคร้ิ�อิงิจักริใหม่่ภายในโริงิงิาน,	การิติด
ตั�งิห้อิงิ	War	Room	เพ้�อิให้เป็นศ้นย์กลิางิ
ข่อิงิการิบริิหาริงิานโดยให้ล้ิกค้าสาม่าริถึ
เข้่าถึึงิข้่อิม้่ลิแลิะสถึานะข่อิงิโคริงิการิได้
อิย่างิ	Real	Time	เพิ�ม่ขี่ดความ่สาม่าริถึ
ในการิแข่่งิขั่นข่อิงิบริิษััท,	 การินำาริะบบ	
IT	 เข้่าม่าใช้ิโดยให้พนักงิานทุกคนส่งิ
ข้่อิม้่ลิผ่าน	Tablet	เพ้�อิลิดการิใช้ิเอิกสาริ	
(paperless),	การินำาโปริแกริม่แบบ	แบบ	
3	 มิ่ติ	 (3D)	 เพ้�อิให้ช่ิางิสาม่าริถึด้งิาน	 ด้
แบบข่อิงิโคริงิการิเพ้�อิให้เห็นภาพริวม่
ข่อิงิชิิ�นงิานได้ชัิดเจนยิ�งิขึ่�น	 แลิะริอิงิรัิบ
งิานใหม่่ที�จะมี่เพิ�ม่ขึ่�นในอินาคต	ซึ�งิทั�งิหม่ด
นี�เป็นการิก้าวส่้นวัตกริริม่ใหม่่ที�บริิษััท
พร้ิอิม่เปลีิ�ยนแปลิงิเพ้�อิริอิงิริบัการิเตบิโต
อิย่างิยั�งิย้น
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 เคาะปันผล็ 0.50 บ็าท/หุ�น 
ฉล็อีงคร่บ็ร่อีบ็ 50 ปี 

จ่ายปันผล็ร่วม 250 ล็บ็.

TK	ปร่ะชุุมผ้�ถ่ือีหุ�นปี 65

บริิษััท	 ฐิติกริ	จำากัด	 (ม่หาชิน)	หร้ิอิ	TK	 ผ้้
ให้บริิการิเช่ิาซ้�อิริถึจักริยานยนต์ริายใหญ่
ในปริะเทศไทย	ดำาเนินกิจการิคริบริอิบ	50	
ปี	 ในปีนี�จัดปริะชุิม่สามั่ญผ้้ถ้ึอิหุ้น	 ปริะจำา
ปี	 2565	 แจ้งิอินุมั่ติจัดสริริกำาไริ	 เคาะจ่าย
ปันผลิสำาหรัิบผลิการิดำาเนินธุิริกิจปริะจำาปี	
2564	แก่ผ้้ถ้ึอิหุ้นในอัิตริาหุ้นลิะ	0.50	บาท	
ริวม่เป็นเงิิน	 250	 ล้ิานบาท	 กำาหนดจ่าย
เงิินปันผลิในวันที�	19	พฤษัภาคม่	2565	ยำ�า
ตั�งิเป้าเดินหน้าลุิยธุิริกิจหลัิก	ข่ยายตลิาดเชิา่
ซ้�อิริถึจักริยานยนต์ในปริะเทศริวม่ทั�งิต่างิ
ปริะเทศ	แลิะเสริิม่ทัพดันเป้าเติบโตจากธุิริกิจ
อ้ิ�น	ๆ 	ด้วยบริิการิสินเช้ิ�อิส่วนบุคคลิ	สินเช้ิ�อิ
จำานำาทะเบียน	 แลิะนายหน้าปริะกันวินาศภัย	
คาดเติบโตริวม่	40%	ในปี	2565	นี�

นางิสาวปฐม่า	พริปริะภา	กริริม่การิ
ผ้้จัดการิ	บริิษััท	ฐติิกริ	จำากัด	(ม่หาชิน)	
หร้ิอิ	 TK	 เปิดเผยว่า	 แม้่ช่ิวงิปีที�ผ่านม่า
การิดำาเนินธุิริกิจแลิะความ่เคล้ิ�อินไหวข่อิงิ
ตลิาดเช่ิาซ้�อิริถึจักริยานยนต์	 แลิะสินเช้ิ�อิ
อ้ิ�น	ๆ 	ในปริะเทศตอ้ิงิเผชิิญกบัความ่ทา้ทาย
จากตัวแปริข่อิงิปัจจัยภายนอิกที�เหน้อิการิ
ควบคุม่หลิายร้ิปแบบ	 ทั�งิภาวะเศริษัฐกิจ
ภาพริวม่	ผลิกริะทบจากการิแพริร่ิะบาดข่อิงิ
โควิด-19	แลิะภัยพิบัติจากธิริริม่ชิาติต่างิ	ๆ	
เป็นต้น	แต่	TK	ก็ยังิคงิสาม่าริถึดำาเนินธุิริกิจ
ได้โดยไม่่สะดุด	 ด้วยการิยึดกลิยุทธ์ิทางิ
ธุิริกิจสำาคัญ	 ค้อิการิบริิหาริการิเงิินอิย่างิ
ริะมั่ดริะวังิ	 เน้นรัิกษัาสถึานะเงิินสดข่อิงิบ

ริิษััทฯ	 ในริะดับที�พร้ิอิม่ลิงิทุนแลิะเติบโตได้
ทันทีที�จังิหวะแลิะโอิกาสเอ้ิ�อิอิำานวย	

"จากการิดำาเนินธุิริกิจตาม่กลิยุทธ์ิข่อิงิ	 TK	
ผนวกกับการิมี่ทีม่ผ้้บริิหาริแลิะพนักงิานที�
พร้ิอิม่ปฏิิบัติงิานให้บริริลุิตาม่เป้าหม่ายดังิ
กล่ิาว	ทำาให้ปี	2564	ที�ผ่านม่า	อัิตริาล้ิกหนี�
เช่ิาซ้�อิริวม่ในพอิริ์ตข่อิงิ	 TK	จากทั�งิตลิาด
ในปริะเทศแลิะตา่งิปริะเทศม่รีิวม่กวา่	3,949	
ล้ิานบาท	ริวม่ทั�งิมี่การิบริิหาริ	แลิะการิดำาเนนิ
ธุิริกิจที�มี่ปริะสิทธิิภาพ	จึงิทำาให้ผลิปริะกอิบ
การิในปี	 2564	 มี่กำาไริแลิะสาม่าริถึอินุมั่ติ
จัดสริริกำาไริ	พร้ิอิม่จ่ายเงิินปันผลิสำาหรัิบผลิ
การิดำาเนินธุิริกิจในปีที�ผ่านม่าให้แก่ผ้้ถ้ึอิหุ้น
ในอัิตริาหุ้นลิะ	0.50	บาท	ริวม่เป็นเงิิน	250	
ล้ิานบาท	 แลิะกำาหนดจ่ายเงิินปันผลิในวันที�	
19	พฤษัภาคม่	2565"	นางิสาวปฐม่า	กล่ิาว

ด้าน	นายปริะพลิ	พริปริะภา	กริริม่การิ
แลิะริอิงิกริริม่การิผ้้จัดการิ	 บริิษััท	
ฐิติกริ	จำากัด	(ม่หาชิน)	หร้ิอิ	TK	กล่ิาว
ว่า	จากภาพริวม่ปี	2564	ที�ผ่านม่า	ทั�งิการิ
เปลีิ�ยนแปลิงิทางิเศริษัฐกิจ	การิใช้ิชีิวิต	แลิะ
พฤติกริริม่ผ้้บริิโภค	 นับเป็นตัวแปริที�ทำา
ให้บริิษััทฯ	 ม่อิงิเห็นโอิกาสในการิพัฒนา
กิจการิใหม่่	ๆ 	เพ้�อิตอิบโจทย์ความ่ต้อิงิการิ
ตลิาดในยุคปัจจุบันม่ากขึ่�น	 โดยในปี	 2565	
เริายังิคงิเน้นเดินหน้าธุิริกิจหลัิกเช่ิาซ้�อิ	โดย
เน้นเช่ิาซ้�อิริถึจักริยานยนต์ทั�งิในปริะเทศ
แลิะต่างิปริะเทศ	 พร้ิอิม่เพิ�ม่การิเติบโตปี	

2565	 ด้วยบริิการิใหม่่	 ทั�งิจากบริิการิสิน
เช้ิ�อิส่วนบุคคลิ	 โดย	บริิษััท	 ทีเค	 เงิินทันใจ	
จำากัด	 สินเช้ิ�อิจำานำาทะเบียน	 แลิะธุิริกิจนาย
หน้าปริะกันวินาศภัย	โดย	บริิษััท	ทีเค	โบริค
เกอิร์ิ	จำากัด	หร้ิอิ	TK	Broker	พร้ิอิม่การิตั�งิ
เป้าริวม่ธุิริกิจทั�งิในปริะเทศแลิะต่างิปริะเทศ
ปีนี�ให้เติบโต	40%	 ซึ�งิจากการิปริะเมิ่นภาพ
ริวม่ตลิาดแลิะแนวโน้ม่ความ่ต้อิงิการิข่อิงิ
ผ้้บริิโภค	 ซึ�งิการิเติบโตดังิกล่ิาวจะม่าจาก
ธุิริกิจเช่ิาซ้�อิริถึจักริยานยนต์ในปริะเทศที�
คาดว่าจะเติบโตเพิ�ม่ขึ่�น	40%	จากปีที�ผ่านม่า	
แลิะจากต่างิปริะเทศทั�งิในกัม่พ้ชิาแลิะ	สปป.	
ลิาว	 ที�คาดว่าจะเติบโตริวม่	30%	 ทั�งินี�	 ยังิ
ผนวกกับแผนความ่พร้ิอิม่เตรีิยม่ลุิยข่ยาย
ต่างิปริะเทศ	 ด้วยความ่ต้อิงิการิข่อิงิกลุ่ิม่
ผ้้บริิโภคทั�งิในกัม่พ้ชิาแลิะ	 สปป.ลิาว	 ยังิมี่
โอิกาสเติบโตอิย่างิต่อิเน้�อิงิ

อิย่างิไริก็ดี	 เป้าหม่ายดังิกล่ิาวยังิคงิมี่
ตัวแปริซึ�งิเป็นปัจจัยภายนอิกที�เหน้อิการิ
ควบคุม่	 ทั�งิสถึานการิณ์ทางิการิเม้่อิงิข่อิงิ
โลิก	 ภาวะเศริษัฐกิจ	 การิแพร่ิริะบาดข่อิงิ
โควิด-19	 แลิะด้านภัยพิบัติจากธิริริม่ชิาติ
ต่างิ	ๆ	ทั�งินี�	บริิษััทฯ	คาดหวังิว่าในปี	2565	
สถึานการิณ์ต่างิ	ๆ	 จะเริิ�ม่คลีิ�คลิายม่ากขึ่�น	
แลิะจะสาม่าริถึช่ิวยผลัิกดันตลิาดเช่ิาซ้�อิริถึ
ริถึจักริยานยนต์ให้เติบโตไปพริ้อิม่	 ๆ	 กับ
การิที�ภาครัิฐมี่การิกริะตุ้นเศริษัฐกิจภายใน
ปริะเทศให้กลัิบส่้ภาวะปกติแลิะเติบโตได้
อิย่างิต่อิเน้�อิงิ
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คว�างาน กฟภ. 
ม้ล็ค่า 155 ล็�านบ็าท

QTC

บม่จ.	คิวทีซี	เอินเนอิร์ิยี�	(QTC)	เสริิฟข่่าวดี	คว้างิานปริะม้่ลิ
หม้่อิแปลิงิไฟฟ้าข่อิงิการิไฟฟ้าส่วนภ้มิ่ภาค	 (กฟภ.)	จำานวน	
1,300	 เคร้ิ�อิงิ	 ม้่ลิค่าริวม่	 155	 ล้ิานบาท	หนุน	Backlog	4	
เด้อินแริกปี	65	แตะ	330	ล้ิานบาท	ด้าน	CEO	"พ้ลิพิพัฒน์	
ตันธินสิน"	 ส่งิซิกเดินหน้าปริะม้่ลิงิานเพิ�ม่	 2,500	 –	 3,000	
ล้ิานบาท	หวังิทำาเป้าริายได้ปีนี�ให้ได้	1,200	ล้ิานบาท

นายพ้ลิพิพัฒน์	 ตันธินสิน	 ปริะธิานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
บริิษััท	คิวทีซี	เอินเนอิร์ิยี�	จำากัด	(ม่หาชิน)	หร้ิอิ	QTC	ผ้้
ผลิิต	 จัดจำาหน่าย	 แลิะให้บริิการิหม้่อิแปลิงิไฟฟ้า	 เปิดเผยว่า	
บริิษััท	คิว	โซลิาร์ิ	1	จำากัด	(Q	Solar	1)เป็นบริิษััทย่อิยในเคร้ิอิ
ที�ถ้ึอิหุ้น	100	%	แลิะเป็นตัวแทนจำาหน่ายหม้่อิแปลิงิไฟฟ้าข่อิ
งิบริิษััทฯ	 ได้ร่ิวม่ลิงินาม่ในสัญญาซ้�อิข่ายหม้่อิแปลิงิไฟฟ้า	
ข่นาด	50	kVA	,3P	ริะบบ	22kV	กับการิไฟฟ้าส่วนภ้มิ่ภาค	
(กฟภ.)	จำานวน	1,300	เคร้ิ�อิงิ	ม้่ลิค่าริวม่	155	ล้ิานบาท	ซึ�งิ
จะทยอิยส่งิม่อิบได้ตั�งิแต่ไตริม่าส	2/2565	เป็นต้นไป

นอิกจากนี�บริิษััทฯ	ยังิคงิเดินหน้าเข้่าปริะม้่ลิงิานหม้่อิแปลิงิไฟ
ฟ้าอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	ซึ�งิได้เตรีิยม่แผนงิานการิเข่า้ปริะม้่ลิงิานข่อิงิ
หน่วยงิานริาชิการิ	อิาทิ	การิไฟฟ้าส่วนภ้มิ่ภาค	(กฟภ.)	แลิะ
การิไฟฟ้านคริหลิวงิ	 (กฟน.)	 	 ม้่ลิค่าริวม่	2,500	 –	3,000	
ล้ิานบาท	โดยคาดว่ามี่โอิกาสได้งิานดังิกล่ิาว	ปริะม่าณ	250-
300	 ล้ิานบาท	หร้ิอิปริะม่าณ	10	%	ข่อิงิม้่ลิค่างิานโดยริวม่	
อีิกทั�งิยังิมี่การิส่งิอิอิกไปยังิต่างิปริะเทศ	อิาทิ	 ปริะเทศญี�ปุ�น	
ปริะเทศอิอิสเตริเลีิย	แลิะปริะเทศเพ้�อินบ้าน	ส่งิผลิให้	4	เด้อิน
แริกข่อิงิปี	2565	มี่อิอิเดอิร์ิในม้่อิ	(Backlog)	แล้ิว	จำานวน	
330	ล้ิานบาท	คาดการิณ์เป้าหม่ายริายได้ข่อิงิปีนี�แตะที�ริะดับ	
1,200	ล้ิานบาท

สำาหรัิบแนวโน้ม่การิใชิง้ิานหม่อ้ิแปลิงิไฟฟา้ในอินาคต	ปริะธิาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บม่จ.	คิวทีซี	เอินเนอิร์ิยี�	(QTC)	กล่ิาวเพิ�ม่
เติม่ว่า	การิใช้ิงิานหม้่อิแปลิไฟฟ้ายังิมี่ความ่ต้อิงิการิใช้ิอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ	แม้่ว่าจะไม่่หว้อิหวาม่ากนักในข่ณะนี�	 แต่เช้ิ�อิว่าภาย
หลัิงิสถึานการิณ์โควิด-19	คลีิ�คลิาย	 แลิะสถึานการิณ์ความ่
ตึงิเครีิยดริะหว่างิรัิสเซีย	แลิะย้เครินมี่ทิศทางิไปในทางิที�ดี	จะ
ทำาให้เกิดการิลิงิทุนโคริงิการิใหญ่ๆ	 ทั�งิในปริะเทศ	 แลิะต่างิ
ปริะเทศเพิ�ม่ม่ากขึ่�นโดยเฉพาะโคริงิการิด้านพลัิงิงิาน	 แลิะ
กริะแสริถึ	EV	จะเปน็ปัจจัยหนุนการิใชิห้ม้่อิแปลิงิไฟฟา้ม่ากขึ่�น	
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คว�างานร่ะบ็บ็ดัับ็เพิ่ล่็งพ่ิ่เศษ
เพ่ิ่�มอีีก 65 ล็�านบ็าท

FTE

FTE	รัิบงิานใหม่่ต่อิเน้�อิงิ	คว้างิานเอิกชินจดัหาแลิะตดิตั�งิริะบบ
ดับเพลิิงิพิเศษัม้่ลิค่า	65	ล้ิาน	ปัจจุบันโกยงิานเข้่าพอิร์ิตริวม่
กว่า	150	ล้ิานบาท	เผยภาพริวม่ตลิาดอุิปกริณ์ริะบบดับเพลิิงิ
แนวโนม้่ดี	ภาครัิฐ	-	เอิกชินลิงิทนุต่อิเน้�อิงิ	ลุิยเดินหน้าปริะม้่ลิ
งิาน	รัิกษัาม่าร์ิเก็ตแชิร์ิอัินดับ	1

นายทักษิัณ	ตันติไพจิตริ	ปริะธิานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	
บริิษััท	 ไฟร์ิเทริดเอ็ินจิเนียริิ�งิ	 จำากัด	 (ม่หาชิน)	
(FTE)	 ผ้้นำาธุิริกิจนำาเข้่าแลิะจำาหน่าย	 บริิการิอิอิกแบบ	 รัิบ
เหม่าตดิตั�งิ	ซ่อิม่แซม่	ตริวจสอิบอิปุกริณ์-ริะบบดบัเพลิิงิคริบ
วงิจริ	เปิดเผยว่า	บริิษััทได้เข้่ารัิบงิานจัดหา	แลิะติดตั�งิอุิปกริณ์
ริะบบดับเพลิิงิ,	ริะบบดับเพลิิงิพิเศษั,	ริะบบแจ้งิเหตุเพลิิงิไหม้่	
ให้แก่	บริิษััท	ม้่ริาตะ	อิิเล็ิกทริอินิกส์(ปริะเทศไทย)	จำากัด	โดยมี่
บริิษััท	ไทคิชิา	(ปริะเทศไทย)	จำากัด	เป็นผ้้รัิบเหม่าหลัิก	ม้่ลิค่า
โคริงิการิ	65	 ล้ิานบาท	คาดว่าจะสาม่าริถึรัิบร้้ิริายได้ในช่ิวงิ
ไตริม่าส	3/65	นี�

ทั�งินี�	 ภาพริวม่การิดำาเนินงิานในช่ิวงิครึิ�งิปีแริกเริิ�ม่เห็น
สัญญาณที�ดี	 จากสถึานการิณ์ไวรัิสโควิด-19	 ที�คลีิ�คลิาย	

ริวม่ถึึงินโยบายกริะตุ้นเศริษัฐกิจภาครัิฐ	แลิะการิทยอิยลิงิทุน
ต่างิๆ	 ข่อิงิภาคเอิกชิน	 อีิกทั�งิโริงิงิานอุิตสาหกริริม่ที�มี่การิ
ก่อิสร้ิางิช่ิวงิก่อินหน้านี�	 	 มี่ความ่จำาเป็นต้อิงิใช้ิงิานริะบบดับ
เพลิิงิตาม่ข้่อิกำาหนดด้านกฎหม่าย

ส่งิผลิให้ปัจจุบันบริิษััทสาม่าริถึปริะม้่ลิงิานจัดหาแลิะติดตั�งิ
ริะบบดับเพลิิงิริวม่กว่า	 150	 ล้ิานบาท	แบ่งิเป็นงิานก่อิสร้ิางิ
สถึานีไฟฟ้าย่อิยข่อิงิการิไฟฟ้าฝ่�ายผลิิตแห่งิปริะเทศไทย:	
กฟผ.	(EGAT)	โดยผ่านผ้้รัิบเหม่าหลัิกปริะม่าณ	30	ล้ิานบาท	
นอิกจากนี�ยังิได้รัิบงิานติดตั�งิริะบบดับเพลิิงิเอิกชินอีิกหลิาย
โคริงิการิ	ม้่ลิค่าริวม่ปริะม่าณ	120	ล้ิานบาท

อิย่างิไริก็ตาม่	บริิษััทยังิคงิเดินหน้าเสนอิงิานอิย่างิต่อิเน้�อิงิ		
มุ่่งิเน้นที�จะสร้ิางิฐานริายได้จากงิานปริะเภทต่างิๆ	 ริวม่ถึึงิ
กริะจายฐานล้ิกค้าให้มี่ความ่หลิากหลิาย	 ทั�งิโคริงิการิข่อิงิ
หน่วยงิานริาชิการิ	 แลิะกลุ่ิม่ล้ิกค้าภาคอุิตสาหกริริม่	 เพ้�อิ
รัิกษัาส่วนแบ่งิการิตลิาดอัินดับ	1	อิย่้ที�	20%
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ชุ้ Backlog แน่น 8,000 ล็บ็. 
หนุนผล็งานปีนี�โตัทะลุ็เป้า 20%

PREB

ผ้้ถ้ึอิหุ้น	บม่จ.พรีิบิลิท์	(PREB)	เทคะแนน
เสียงิรัิบม่ติจ่ายเงิินปันผลิปริะจำาปี	 2564	
เป็นเงิินสดอัิตริา	0.40	บาทต่อิหุ้น	เตรีิยม่
รัิบทรัิพย์	20	พ.ค.นี�	พร้ิอิม่อินุมั่ติวงิเงิิน
อิอิกหุ้นก้้ปริะเภทมี่หลัิกปริะกันหร้ิอิไม่่มี่
หลัิกปริะกัน	 ม้่ลิค่าไม่่เกิน	 1,000	 ล้ิาน
บาท	ฟาก"วิโริจน์	เจริิญตริา"ริะบุปัจจุบัน
มี่งิานในม้่อิริอิรัิบร้้ิริายได้กว่า	 8,000	
ล้ิานบาท	 เดินหน้ารัิบร้้ิริายได้ทั�งิจาก
ธุิริกิจรัิบเหม่าก่อิสร้ิางิแลิะธุิริกิจพัฒนา
อิสังิหาริิม่ทรัิพย์	เล็ิงิรุิกข่ยายลิงิทุนธุิริกิจ	
กัญชิงิ	กัญชิา	แลิะธุิริกิจสินทรัิพย์ดิจิทัลิ	
หนุนผลิงิานปีนี�โตทะลุิเป้าริะดับ	20%		

นาย	 วิโริจน์	 เจริิญตริา	 กริริม่การิ
ผ้้จัดการิ	 บริิษััท	 พรีิบิลิท์	 จำากัด	
(ม่หาชิน)	 หร้ิอิ	 PREB	 เปิดเผยว่าที�
ปริะชุิม่สามั่ญผ้้ถ้ึอิหุ้นปริะจำาปี	 2565	 ได้
อินุมั่ติให้บริิษััทฯจ่ายเงิินปันผลิจากผลิ
การิดำาเนินงิานปี2564	บริิษััทฯ	มี่กำาไริสุทธิิ
ตาม่งิบการิเงิินเฉพาะในปี	 2564จำานวน	
344.03	ล้ิานบาท	หร้ิอิคิดเป็นกำาไริ	1.115	
บาทต่อิหุ้น	แลิะมี่กำาไริสุทธิิตาม่งิบการิเงิิน

ริวม่ในปี	2564	จำานวน	241.62	ล้ิานบาท	
หร้ิอิ	คิดเป็นกำาไริ	0.783	บาทต่อิหุ้น	

ทั�งินี�	 ให้จ่ายเป็นเงิินสด	 ในอัิตริาหุ้นลิะ	
0.40	บาท	หร้ิอิเป็นจำานวนไม่่เกิน	123.47	
ล้ิานบาทริวม่เป็นจ่ายปันผลิในอัิตริาหุ้นลิะ	
0.40	บาท	หร้ิอิ	35.87%		โดยจะกำาหนด
ริายช้ิ�อิผ้้ถ้ึอิหุ้นที�มี่สิทธิิรัิบเงิินปันผลิในวัน
ที�	 5	พฤษัภาคม่	พ.ศ.	 2565แลิะกำาหนด
จ่ายเงิินปันผลิดังิกล่ิาวภายในวันที�	 20	
พฤษัภาคม่	2565	

ริวม่ทั�งิมี่ม่ติอินุมั่ติการิอิอิกแลิะเสนอิข่าย
หุ้นก้้ปริะเภทมี่หลัิกปริะกันหร้ิอิไม่่มี่หลัิก
ปริะกนั	โดยมี่หร้ิอิไม่่มี่ผ้้แทนผ้ถ้้ึอิหุ้นก้้สกุลิ
เงิินบาท	แลิะ/หร้ิอิเงิินสกุลิอ้ิ�น	ม้่ลิค่าริวม่
หุ้นก้้	วงิเงิินไม่่เกิน	1,000,000,000	บาท	
อิายุ	ไม่่เกิน	5	ปี	นับแต่วันอิอิกหุ้นก้้	

"การิจ่ายเงิินปันผลิในคริั�งินี�เพ้�อิเป็น
ข่อิบคุณผ้้ถึ้อิหุ้นที�ม่ีความ่เชิ้�อิม่ั�นต่อิ
การิบริิหาริงิานข่อิงิบริิษััทตลิอิดริะยะ
เวลิาที�ผ่านม่า	 ซึ�งิแม่้ต้อิงิเผชิิญกับภาวะ

เศริษัฐกิจที�ชิะลิอิตวัจากสถึานการิณ์การิ
แพริ่ริะบาดข่อิงิโควิด-19	 แต่ยังิสาม่าริถึ
ริักษัาความ่สาม่าริถึในการิทำากำาไริไว้ได้	
แลิะเชิ้�อิว่าในปี	 2565	ยังิมี่ทิศทางิที�ดีขึ่�น	
ซึ�งิจะสาม่าริถึสริ้างิผลิตอิบแทนที�ดีให้กับ
ผ้้ถึ้อิหุ้นได้อิีกเชิ่นกัน"นายวิโริจน์กลิ่าว			

สำาหรัิบภาพริวม่การิดำาเนินธุิริกิจในปี	
2565	ภาวะอุิตสาหกริริม่รัิบเหม่าก่อิสร้ิางิ
ยังิคงิมี่การิฟ้�นตัวได้ในริะดับที�ค่อิย
เป็นค่อิยไป	 แต่อุิตสาหกริริม่พัฒนา
อิสังิหาริิม่ทรัิพย์มี่สัญญาณการิเติบโต
ที�ชัิดเจน	 ซึ�งิบริิษััทฯ	 ม่อิงิว่า	 จะทำาให้
ธุิริกิจข่อิงิบริิษััทพริีบิลิท์	 ดีเวลิลิอิปเม่้น
ท์	 จะมี่อัิตริาการิเติบโตอิย่างิมี่นัยสำาคัญ	
โดยบริิษััทฯ	 	 ตั�งิเป้าริายได้เติบโตไม่่น้อิย
กว่า	 20%	 จากปีก่อิน	 โดยสัดส่วนริาย
ได้จะม่าจากธุิริกิจหลัิกรัิบเหม่าก่อิสร้ิางิ	
70%	อิสังิหาริิม่ทรัิพย์	 20%	 แลิะ	 PCM	
ปริะม่าณ	 10%	 แลิะในปัจจุบัน	 บริิษััทฯมี่
งิานในม้่อิริอิริับร้้ิริายได้(Backlog)	 อิย่้ที�
ปริะม่าณ	8	 ,000	ลิ้านบาท	 ซึ�งิจะทยอิย
รัิบร้้ิอิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 ริวม่ทั�งิมี่แผนจะเดิน
หน้าเข้่าปริะม้่ลิงิานใหม่่	 โดยปัจจุบันได้
รุิกข่ยายไปยังิโคริงิการิอิาคาริสำานัสม่สม่
กงิาน	โริงิแริม่	แลิะโริงิพยาบาลิ	ซึ�งิจะเน้น
ในส่วนข่อิงิโคริงิการิที�เป็นข่อิงิหน่วยงิาน
ริาชิการิม่ากขึ่�น	
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'ทีวี	 ไดเร็ิค'	 หร้ิอิ	 TVD	 เดินหน้าตาม่
แผนยุทธิศาสตร์ิปรัิบโคริงิสร้ิางิ
ธุิริกิจเพ้�อิสริ้างิความ่แข่็งิแกริ่งิ	 เร่ิงิ
ข่ยายธุิริกิจBusiness	 Technology	
Outsourcing	 (BTO)	 ให้บริิการิด้าน
เทคโนโลิยีเพ้�อิสนับสนุนการิปริะกอิบ
ธุิริกิจ	 ที�ดำาเนินการิผ่านบริิษััทในเคร้ิอิ	
ปั�นบริิการิ	"ดาต้าเซ็นเตอิร์ิ-ซอิฟท์แวร์ิ
เซอิร์ิวิส-ไอิทีเซอิร์ิวิส"	 เป็นหัวหอิก
สร้ิางิการิเติบโต	 วางิแผนลิงิทุนเหม้่อิงิ
ขุ่ดเงิินดิจิทัลิ	หวังิเป็น	New	S	–	Curve	
วางิเป้าหม่ายเพิ�ม่ฐานล้ิกค้าภายนอิก
เป็น	50%	แลิะข่ยับอัิตริากำาไริขั่�นต้น	

นายทริงิพลิ	ชัิญม่าตริกิจ	ปริะธิาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	ทีวี	ไดเริค็	
จำากัด	 (ม่หาชิน)	หร้ิอิ	 TVD	 	 เปิด
เผยว่า	 ได้เร่ิงิปรัิบโคริงิสร้ิางิธุิริกิจตาม่
แผนยุทธิศาสตร์ิที�วางิไว้เพ้�อิทริานส์
ฟอิร์ิม่อิงิค์กริให้กลัิบม่าแข็่งิแกร่ิงิม่าก
ยิ�งิขึ่�น	 พร้ิอิม่รัิบม้่อิกับผลิกริะทบจาก
ภาวะเศริษัฐกิจแลิะการิเปลีิ�ยนแปลิงิ
ข่อิงิพฤติกริริม่ผ้้บริิโภค	 โดยการิริุกข่
ยายธุิริกิจแลิะบริิการิใหม่่ๆ	ที�เกี�ยวข้่อิงิ
กับการิสนับสนุนผ้้ปริะกอิบการิในธุิริกิจ
ต่างิๆ	 ผ่านการิดำาเนินงิานภายใต้บริิษััท	
เอิบีพีโอิ	จำากัด	ซึ�งิเป็นบริิษััทฯ	ในเคร้ิอิ

ที�	 TVD	 ถ้ึอิหุ้นใหญ่กว่า	 70%	 เพ้�อินำา	
TVD	 เติบโตอิย่างิมี่ศักยภาพแลิะข่ยาย
ฐานริายได้จากธุิริกิจอ้ิ�นๆ	 นอิกจาก
ธุิริกิจทีวีโฮม่ช้ิอิปปิ�งิ	

ทั�งินี�	ม่อิงิว่าการิดำาเนินธุิริกิจ	Business	
Technology	 Outsourcing	 (BTO)	
หร้ิอิการิให้บริิการิด้านเทคโนโลิยีเพ้�อิ
สนับสนุนการิปริะกอิบธุิริกิจภายใต้
บริิษััท	เอิบีพีโอิ	จำากัด	เป็นหนึ�งิในธุิริกิจ
ที�มี่แนวโน้ม่เติบโตได้ดีในปีนี�	 เน้�อิงิจาก
จะได้รัิบผลิดีจากการิที�ผ้้ปริะกอิบการิ
ในภาคธุิริกิจต่างิๆ	 ต้อิงิการิทำาดิจิทัลิ
ทริานสฟ์อิร์ิเม่ชัิ�น	เพ้�อิขั่บเคล้ิ�อินอิงิค์กริ
ด้วยเทคโนโลิยีดิจิทัลิ	ซึ�งิเป็นหนึ�งิในเม่กะ
เทรินด์ที�เกิดขึ่�นทั�วโลิก			

นายณัฐวุฒิ	 นวลิฉวี	 หัวหน้าสายงิาน
ธุิริกิจเทคโนโลิยีสาริสนเทศ	 บริิษััท	
เอิบีพีโอิ	 จำากัด	 ในเคร้ิอิ	 TVD	 กล่ิาว
ว่า	 กลุ่ิม่ธุิริกิจ	 BTO	 มี่ผลิิตภัณฑ์์แลิะ
บริิการิหลิักแบ่งิเป็น	 5	 กลุ่ิม่	 ได้แก่	 1)	
ซอิฟท์แวร์ิเซอิร์ิวสิ	ได้แก่	การิให้บริิการิ
ด้านซอิฟท์แวร์ิแลิะพัฒนาแอิปพลิิเคชัิน
ตาม่ความ่ต้อิงิการิข่อิงิล้ิกค้าแต่ลิะ
อิงิคก์ริ	เช่ิน	บริิการิริะบบการิข่ายสนิค้า	
(Point	 of	 Sale	หร้ิอิ	POS)	 ,	 พัฒนา

โม่บายแอิปพลิิเคชิัน	 2)	 ดาต้าเบส	
เซอิร์ิวิส	 ได้แก่	 การิให้บริิการิจัดริะบบ
แลิะบริิหาริจัดการิคลัิงิข้่อิม้่ลิแลิะฐาน
ข้่อิม้่ลิข่นาดใหญ่	 (Data	Warehouse	
&	 Big	 Data	 Management)	 3)	
ดาต้า	 เซ็นเตอิร์ิ	 เซอิร์ิวิส	 ได้แก่	การิให้
บริิการิดาต้าเซ็นเตอิร์ิ	 การิให้บริิการิ
โคริงิสร้ิางิพ้�นฐานแลิะริะบบคลิาวด์	
4)	 ไอิที	 เซอิร์ิซิส	 ได้แก่	 การิให้บริิการิ
เช่ิาคอิม่พิวเตอิร์ิแลิะวางิริะบบโคริงิ
ข่่ายไอิทีแลิะความ่ปลิอิดภัย	 แลิะ	 5)	
บริิการิ	 PDPA	 Compliance	 ได้แก่	
บริิการิวิเคริาะห์ช่ิอิงิว่างิที�จะช่ิวยเหล้ิอิ
การิดำาเนินธุิริกิจข่อิงิล้ิกค้าอิงิค์กริให้
สอิดคล้ิอิงิกับ	 พ.ริ.บ.คุ้ม่คริอิงิข้่อิม้่ลิ
ส่วนบุคคลิ	พ.ศ.2562	 (PDPA)	 โดย
การิให้คำาปรึิกษัา	 แลิะให้บริิการิจัดทำา
กริะบวนการิควบคุม่แลิะด้แลิข้่อิม้่ลิ
ส่วนบุคคลิข่อิงิล้ิกค้า	 ตาม่ม่าตริา
ฐาน	พ.ริ.บ.คุ้ม่คริอิงิข้่อิม้่ลิส่วนบุคคลิ	
พ.ศ.2562	 (PDPA)	 โดยปัจจุบันอิย่้
ริะหว่างิการิพัฒนาซอิฟท์แวร์ิเช้ิ�อิม่ต่อิ
ข้่อิม้่ลิส่วนบุคคลิ	คาดวา่จะแล้ิวเสร็ิจใน
เด้อินกริกฎาคม่นี�			
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"จุดเด่นด้านธุิริกิจ	 BTO	 ค้อิ	 เริามี่ความ่ย้ดหยุ่นในการิ
ให้บริิการิแก่ล้ิกค้าในริาคาแลิะคุณภาพม่าตริฐานที�
สาม่าริถึแข่่งิขั่นได้	 เช่ิน	 บริิการิไอิทีเซอิร์ิวิส	 ซึ�งิเริาให้เช่ิา
คอิม่พวิเตอิร์ิในริาคาเริิ�ม่ต้นเพียงิ	700	บาทตอ่ิเด้อินเทา่นั�น	
จากทั�วไปเริิ�ม่ต้นที�เด้อินลิะกว่า	1,000	บาท	นอิกจากนี�เริา
ยังิมี่บริิการิที�คริอิบคลุิม่สาม่าริถึตอิบสนอิงิความ่ต้อิงิการิ
ด้านเทคโนโลิยีไอิทีได้อิย่างิหลิากหลิาย"	นายณัฐวุฒิ	กล่ิาว	

สำาหริบัแผนการิดำาเนนิงิานในปี	2565	จะมุ่ง่ิเน้นการิเตบิโต
จากบริิการิหลิัก	3	กลิุ่ม่	 ได้แก่	 "ซอิฟท์แวริ์	 เซอิริ์วิส"	จะ
ข่ยายฐานลิ้กค้าภายนอิกเพ้�อิให้บริิการิอิอิกแบบแลิะ
พัฒนาโม่บายแอิปพลิิเคชิันจากปัจจุบัน	3	ริาย	เป็น	5	ริาย	
"ดาต้า	 เซ็นเตอิริ์	 เซอิริ์วิส"	 จะข่ยายฐานลิ้กค้าภายนอิก
เพิ�ม่ข่ึ�น	 แลิะ	 "ไอิที	 เซอิริ์วิส"	 จะข่ยายการิให้บริิการิเชิ่า
คอิม่พิวเตอิร์ิเพิ�ม่ขึ่�นอิกี	20%	จากปัจจบุนัที�ม่พีอิร์ิตให้เช่ิา
แก่ลิ้กค้าที�เป็นบริิษััทในเคริ้อิ	TVD	กว่า	1,000	เคริ้�อิงิ	แลิะ
ลิ้กค้าภายนอิกกว่า	800	เคริ้�อิงิ		

ทั�งินี�	 ได้วางิแผนข่ยายธิุริกิจส่้การิทำาเหม้่อิงิขุ่ดเงิินดิจิทัลิ	
(Crypto	Mining)	เฟสแริก	จำานวนไม่่เกิน	20	เคร้ิ�อิงิ	ใช้ิงิบ
ลิงิทุนเคร้ิ�อิงิลิะปริะม่าณ	750,000	บาท	ริวม่ทั�งิสิ�นไม่่เกิน	
15	ล้ิานบาท	โดยเตรีิยม่ข่อิอินุมั่ติงิบลิงิทุนในเร็ิวๆ	นี�	คาด
ว่าจะเริิ�ม่ดำาเนินธุิริกิจได้ภายในครึิ�งิปีหลัิงิข่อิงิปีนี�แลิะมี่ริะยะ
เวลิาค้นทุนภายใน	12	–	 16	 เด้อิน	 ซึ�งิหากการิดำาเนินงิาน
เป็นไปตาม่แผนเช้ิ�อิว่าจะเป็นหนึ�งิในธิุริกิจใหม่่ที�เป็น	New	
S	–	Curve	ข่อิงิกลุ่ิม่ธุิริกิจ	BTO		

จากแผนงิานดังิกล่ิาว	กลุ่ิม่ธุิริกิจ	BTO	มี่เป้าหม่ายเพิ�ม่ริาย
ได้จากล้ิกค้าภายนอิก	 จากปัจจุบันมี่สัดส่วนเก้อิบ	 20%	
ต้อิงิการิจะเพิ�ม่เพิ�ม่สัดส่วนเป็น	 50%	 ซึ�งิจะส่งิผลิดีต่อิ
อัิตริากำาไริขั่�นต้นที�ดีขึ่�น	 นอิกจากนี�ได้วางิกลิยุทธ์ิร่ิวม่ม้่อิ
กับพันธิมิ่ตริหร้ิอิพาร์ิทเนอิร์ิริายใหม่่เพ้�อิข่ยายผลิิตภัณฑ์์
แลิะบริิการิ	ซึ�งินับจากปลิายปีที�ผ่านม่าได้พันธิมิ่ตริใหม่่แล้ิว	
2	 ริาย	 เช่ิน	 การิเป็นพันธิมิ่ตริกับผ้้ปริะกอิบการิชัิ�นนำาใน
ธุิริกิจดาต้าเซ็นเตอิร์ิ	เป็นต้น	แลิะคาดว่าจะบริริลุิข้่อิตกลิงิ
กับพันธิมิ่ตริใหม่่อีิก	1-2	ริายในปีนี�		
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บลิ.บัวหลิวงิ	พร้ิอิม่นำา	2	DR	ใหม่่	
"NDX01"	แลิะ	"STAR5001"	เทริดวันแริก	6	พ.ค.	65	
สร้ิางิโอิกาสลิงิทุนหุ้นนวัตกริริม่ชัิ�นนำาสหรัิฐฯ	แลิะจีน

หลัักทรััพย์์บััวหลัวง เตรัีย์มส่่ง 2 DR 
น้้องใหม่ "NDX01" แลัะ "STAR5001" 
อ้างอิง ETF ที�จดทะเบีัย์น้ ซ้ื้�อขาย์ใน้
ตลัาดหลัักทรััพย์์ฮ่่องกง เข้าซ้ื้�อขาย์ใน้
ตลัาดหลัักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ (SET) 
เป็น้วัน้แรักใน้ วัน้ที� 6 พ.ค. 65 ที�รัาคา 
IPO 11.88 บัาท แลัะ 29.87 บัาทต่อหน่้วย์ 
ตามลัำาดับั ชููจุดเด่น้ส่ร้ัางโอกาส่ลังทุน้หุ้น้
น้วัตกรัรัมชัู�น้น้ำาส่หรััฐฯ แลัะจนี้ ผ่่าน้ตลัาด
หลัักทรััพย์์ฯ ใน้รัาคาเรีัย์ลัไทมแ์บับัไมม่พัีก
กลัางวัน้ 
 
นายบริริณริงิค์	 พิชิญากริ	กริริม่การิ
ผ้้จัดการิอิาวุโส	 กิจการิค้าหลัิกทรัิพย์	
บริิษััทหลิักทรัิพย์	 บัวหลิวงิ	 จำากัด	
(ม่หาชิน)	 เปิดเผ่ย์ว่า บัริัษััทพร้ัอมน้ำา
ตรัาส่ารัแส่ดงสิ่ทธิิใน้หลัักทรััพย์์ต่าง
ปรัะเทศ (DR) จำาน้วน้ 2 หลัักทรััพย์์ใหม่ 
"NDX01" แลัะ "STAR5001" อ้างอิง ETF 
ที�จดทะเบีัย์น้ซ้ื้�อขาย์ใน้ตลัาดหลัักทรััพย์์
ฮ่่องกง ได้แก่ ChinaAMC NASDAQ 100 
ETF (3086.HK) แลัะ Premia China 
STAR 50 ETF (3151.HK) ตามลัำาดับั ที�
ได้เปิดให้ลูักค้าหลัักทรััพย์์บััวหลัวงจอง 
IPOเม้�อวัน้ที� 26-27 เมษัาย์น้ 2565 ที�ผ่่าน้
มา โดย์มีรัาคา IPO 11.88 บัาทต่อหน้่วย์ 
แลัะ 29.87 บัาทต่อหน่้วย์ เข้าซ้ื้�อขาย์ใน้ 
ตลัาดหลัักทรััพย์์แห่งปรัะเทศไทย์ (SET) 
เป็น้วัน้แรักใน้วัน้ที� 6 พฤษัภาคม 2565
 
บัริัษััทมั�น้ใจว่า DR 2 หลัักทรััพย์์น้ี�จะได้
รัับัความส่น้ใจจากผู้่ลังทุน้เหม้อน้ DR 
"E1VFVN3001" ที�มีหลัักทรััพย์์อ้างอิง
เป็น้กองทุน้รัวม ETF อ้างอิงดัชูน้ี VN30 
ส่ะท้อน้หุ้น้ชัู�น้น้ำา 30 บัริัษััทแรักใน้เวีย์ดน้าม
ที�บัริัษััทเป็น้ผู้่ออกเจ้าแรักของไทย์เม้�อ
ปลัาย์ปี 2561 แลัะ DR "DIAMOND" ที�

มีหลัักทรััพย์์อ้างอิงเป็น้ DCVFMVN 
DIAMOND ETF (FUEVFVND) ที�ลังทุน้
อ้างอิงดัชูน้ี VN DIAMOND ซ่ื้�งได้เข้าซ้ื้�อ
ขาย์ใน้ตลัาดหลัักทรััพย์์ฯ เม้�อวัน้ที� 31 
มีน้าคม 2565 ที�ผ่่าน้มา              
 
ทั�งน้ี�ตรัาส่ารั 2 หลัักทรััพย์์น้ี�เหมาะกับัผู้่
ลังทุน้ที�ต้องการัส่ร้ัางโอกาส่ลังทุน้รัะย์ะ
ย์าวใน้หุ้น้น้วัตกรัรัมชัู�น้น้ำาส่หรััฐฯ แลัะจีน้ 
โดย์ "NDX01" มีหลัักทรััพย์์อ้างอิงเป็น้ 
ChinaAMC NASDAQ 100 ETF (3086.
HK) ที�ลังทุน้อ้างอิงดัชูน้ี NASDAQ 100 
ของส่หรััฐฯ ที�ได้รัับัการัขน้าน้น้ามว่า เป็น้ 
The Benchmark of the 21st Century 
ซ่ื้�งดัชูน้ี NASDAQ 100 ปรัะกอบัด้วย์
หุ้น้เทคโน้โลัยี์แลัะน้วัตกรัรัมชัู�น้น้ำาขน้าด
ใหญ่่ 100 บัริัษััทของตลัาดหลัักทรััพย์์ 
NASDAQ ที�มีความมั�น้คงแลัะมีแน้วโน้้ม
เติบัโตดีต่อเน้้�อง เชู่น้ หุ้น้ Apple แลัะ 
Microsoft รัวมถ่ึงหุ้น้ชัู�น้น้ำา น้อกเหน้อ้จาก
หุ้น้เทคโน้โลัยี์อย่์าง Tesla หร้ัอ Starbucks 
ส่่วน้ "STAR5001" มหีลัักทรััพย์์อ้างอิงเป็น้ 
Premia China STAR 50 ETF (3151.HK) 
ลังทุน้อ้างอิงดัชูน้ี STAR 50 ที�ลังทุน้ใน้หุ้น้
เทคโน้โลัยี์น้วัตกรัรัมของจนี้ที�มแีน้วโน้้มได้
รัับัปรัะโย์ชูน้์จากการัส่น้ับัส่นุ้น้ของรััฐบัาลั
จีน้ตามแผ่น้ยุ์ทธิศาส่ตร์ัชูาติจีน้ 5 ปี ฉบัับั
ที� 14 (ปี 2564-2568) ที�มุ่งเน้้น้พัฒน้า
เทคโน้โลัยี์ภาย์ใน้ปรัะเทศ เพ้�อลัดการัพ่�งพา
เทคโน้โลัยี์จากต่างปรัะเทศใน้รัะย์ะย์าว
 
"ตลัาดส่หรััฐฯ แลัะจีน้ 2 ชูาติมหาอำาน้าจ
ทางเศรัษัฐกิจของโลักเป็น้ตลัาดที�มีความ
น้า่ส่น้ใจอย่์างมากเพรัาะน้อกจากจะมีขน้าด
เศรัษัฐกิจใหญ่่ที�สุ่ดอัน้ดับั 1 แลัะ  2 ของ
โลักแล้ัว ใน้เชิูงขน้าดของตลัาดหุ้น้ส่หรััฐฯ 
ยั์งมีมูลัค่าตลัาดอัน้ดับั 1 ปรัะมาณ 1,675 

ล้ัาน้ล้ัาน้บัาท หร้ัอคิดเป็น้รัาว 44% ของ
มูลัค่าตลัาดหุ้น้โลัก ส่่วน้จีน้มีมูลัค่าตลัาด
อัน้ดับั 2 ปรัะมาณ 378 ล้ัาน้ล้ัาน้บัาท 
หร้ัอคิดเป็น้รัาว 10% ของมูลัค่าตลัาดหุ้น้
โลัก (ณ วัน้ที� 6 เมษัาย์น้ 2565) โดย์การั
ลังทุน้ใน้ 2 ตลัาดน้ี�เปรีัย์บัเส่ม้อน้ได้ลังทุน้
มากกว่าคร่ั�งของหุ้น้โลัก น้อกจากน้ี�ยั์งถ้ึอ
เป็น้จังหวะลังทุน้ที�น้า่ส่น้ใจ เน้้�องจากตลัาด
หุ้น้อยู่์รัะหว่างพักฐาน้ทำาให้มลูัค่าถูึกกว่าใน้
อดีต แลัะน่้าส่น้ใจส่ำาหรัับัการัลังทุน้ใน้รัะย์ะ
ย์าว ซ่ื้�ง DR ที�ออกพร้ัอมกัน้ใน้ครัั�งน้ี�จะ
เพิ�มทางเล้ัอกให้ผู้่ลังทุน้ไทย์กรัะจาย์ลังทุน้
ได้ใน้หุ้น้ชัู�น้น้ำาของทั�งส่องขั�วของปรัะเทศ  
มหาอำาน้าจทางเศรัษัฐกิจโลักแบับัเรีัย์ลัไทม์
ผ่่าน้ตลัาดหุ้น้ไทย์" น้าย์บัรัรัณรังค์ กล่ัาว 
 
ส่ำาหรัับัผู้่ที�จองซ้ื้�อ IPO จะได้รัับัการัจดัส่รัรั
ค้น้เงิน้ส่่วน้ต่างค่าจองซ้ื้�อภาย์ใน้วัน้ที� 6 
พฤษัภาคม 2565 ส่่วน้ผู้่ลังทุน้ทั�วไปที�
มีบััญ่ชีูซ้ื้�อขาย์หลัักทรััพย์์อยู่์แล้ัว แลัะ
ต้องการัส่ร้ัางโอกาส่ลังทุน้ใน้หุ้น้น้วัตกรัรัม
แลัะเทคโน้โลัยี์ชัู�น้น้ำาส่หรััฐฯ แลัะจีน้ ผ่่าน้ 
DR 2 หลัักทรััพย์์น้ี� ส่ามารัถึทำาการัซ้ื้�อ
ขาย์ได้ใน้ตลัาดหลัักทรััพย์์ฯ ด้วย์บััญ่ชีู
หุ้น้ที�มีอยู่์ โดย์ค้น้หาตัวย่์อใน้การั ซ้ื้�อขาย์ 
"NDX01" แลัะ "STAR5001" ทั�งน้ี�ผู้่ลังทุน้
ควรัศ่กษัารัาคา iNAV หร้ัอมลูัค่าทรััพย์์สิ่น้
สุ่ทธิิโดย์ปรัะมาณก่อน้การัซ้ื้�อขาย์แลัะ
ข้อมูลัอ้�น้ ๆ ได้ที� www.bualuang.co.th/
DR หร้ัอส่อบัถึามข้อมลูัที� BLS Customer 
Service โทรั. 0-2618-1111
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บลิ.ทิสโก้		แนะ	ลิดสัดส่วนหุ้นไทย	
-	ถ้ึอิเงิินสดเพิ�ม่	หุ้นเด่นพ.ค.	BEM,	CENTEL,	GFPT,	

JMT,	MEGA	แลิะ	STANLY

บัลั.ทิส่โก้แน้ะน้ักลังทุน้ลัดสั่ดส่่วน้ลังทุน้หุ้น้ไทย์
ลัง แลัะถ้ึอเงิน้ส่ดเพิ�มข่�น้บัางส่่วน้เพ้�อลัดความ
เสี่�ย์ง โดย์มองตลัาดหุ้น้ไทย์จะมีความผั่น้ผ่วน้มาก
ข่�น้ตามหุ้น้โลัก จากปัจจัย์กดดัน้ต่างปรัะเทศที�เป็น้
ลับัรัอบัด้าน้ ทั�งส่งครัามยู์เครัน้-รััส่เซื้ีย์ที�ย้์ดเย์้�อ 
เงิน้เฟ้้อที�พุ่งสู่งข่�น้ไมห่ยุ์ด การัล็ัอกดาวน้ใ์น้จีน้ แลัะ
การัเร่ังข่�น้ดอกเบีั�ย์ของส่หรััฐฯ

นายอิภิชิาติ	 ผ้้บริริเจิดกุลิ	 ผ้้อิำานวยการิ
อิาวุโส	สายงิานวิเคริาะห์เชิิงิกลิยุทธ์ิ	บริิษััท
หลัิกทรัิพย์	 ทิสโก้	 จำากัด เปิดเผ่ย์ว่า ใน้
การัปรัะชุูมคณะกรัรัมการักำาหน้ดน้โย์บัาย์ของ
ธิน้าคารักลัางส่หรััฐฯ (Federal Open Market 
Committee) เม้�อค้น้น้ี�ที�ปรัะชุูมได้ปรัะกาศข่�น้
ดอกเบีั�ย์ 0.50% ซ่ื้�งเป็น้การัปรัับัอัตรัาดอกเบีั�ย์ข่�น้
แรังรัอบั 20 ปีน้ั�น้ บัลั.ทิส่โก้คาดว่า ใน้การัปรัะชุูม
ครัั�งต่อไปธิน้าคารักลัางส่หรััฐฯ (FED) มีแน้วโน้้ม
จะข่�น้ดอกเบีั�ย์มากกว่า 0.25% พร้ัอมกับัการัเริั�ม
ต้น้ลัดขน้าดงบัดุลั (Quantitative Tightening 
: QT) ลังเด้อน้ลัะ 4.75 หม้�น้ล้ัาน้ดอลัลัาร์ัส่หรััฐฯ 
น้อกจากน้ี� บัลั.ทิส่โก้ยั์งคาดว่า ธิน้าคารักลัาง
ส่หภาพยุ์โรัป (ECB) จะเริั�มส่่งสั่ญ่ญ่าณยุ์ติ
มาตรัการัผ่่อน้คลัาย์การัเงิน้เชิูงปริัมาณ (QE) 
ใน้การัปรัะชูุมเด้อน้มิถุึน้าย์น้น้ี� แลัะเตรัีย์มส่่ง
สั่ญ่ญ่าณเตรีัย์มตัวข่�น้ดอกเบีั�ย์ใน้ชู่วงปลัาย์ปีน้ี� 
ขณะที�ตลัาดมองว่า การัข่�น้ดอกเบีั�ย์ของ ECB จะ
เกิดข่�น้ใน้เด้อน้กัน้ย์าย์น้ ส่่งผ่ลัให้อัตรัาดอกเบีั�ย์ 
Deposit Rate จะอยู่์ที�รัะดับั 0% จากปัจจุบััน้ที�อยู่์
ที� -0.50%

ส่ำาหรัับัธิน้าคารัอังกฤษั (BOE) เรัิ�มดำาเน้ิน้การัข่�น้
ดอกเบัี�ย์มา 3 ครัั�งแลั้วตั�งแต่ปลัาย์ปีที�ผ่่าน้มา แลัะ
คาดว่าจะดำาเน้ิน้การัเรั่งข่�น้ดอกเบัี�ย์เรั็วข่�น้ เพรัาะ
ฉะน้ั�น้ใน้ปีน้ี�จะมีเพีย์งธิน้าคารักลัางญ่ี�ปุ่น้ (BOJ) 
แลัะธิน้าคารักลัางจีน้ (PBOC) เท่าน้ั�น้ที�ยั์งมีแน้ว
โน้้มใชู้น้โย์บัาย์การัเงนิ้ผ่่อน้คลัาย์เพ้�อส่น้บััส่น้นุ้การั
ฟ้ื้น้ตัวทางเศรัษัฐกิจ เน้้�องจากยั์งไม่มีแรังกดดัน้
ด้าน้เงิน้เฟ้้อมากน้ัก

แน้วโน้้มการัดำาเนิ้น้น้โย์บัาย์การัเงิน้แบับัต่งตัว ทั�ง
การัเร่ังข่�น้ดอกเบีั�ย์แลัะการัเริั�มด่งส่ภาพคล่ัอง
ออกจากรัะบับั โดย์เฉพาะจาก FED คาดจะส่รั้าง
แรังกดดัน้ต่อตลัาดหุ้น้มากข่�น้ใน้ชู่วง 2-3 เด้อน้
ข้างหน้้า ขณะที�ต้น้ทุน้การัผ่ลิัตที�เพิ�มข่�น้จากภาวะ
เงิน้เฟ้้อแลัะต้น้ทุน้ดอกเบีั�ย์ที�สู่งข่�น้ อาจกรัะทบั
ต่อการัเติบัโตทางเศรัษัฐกจิแลัะอัตรัาทำากำาไรัของ
บัริัษััทจดทะเบีัย์น้ ซ่ื้�งเป็น้สิ่�งที�ต้องติดตามใน้รัะย์ะ
ถัึดไป

"ใน้อดีตตั�งแต่ป ีพ.ศ. 2503 FED ปรัับัข่�น้ดอกเบีั�ย์
ทั�งหมด 11 รัอบั ซ่ื้�ง 8 ใน้ 11 รัอบั เศรัษัฐกิจเข้า
สู่่ภาวะถึดถึอย์ (Recession) ใน้เวลัาต่อมา มี
เพีย์ง 3 รัอบัที�เศรัษัฐกิจยั์งฟ้ื้น้ตัวข่�น้ต่อได้ (Soft-
landing) ค้อ ใน้ปี พ.ศ. 2508, 2527 แลัะ 2537 
อย่์างไรัก็ดี บัลั.ทิส่โก้มองโอกาส่ที� FED จะทำา 
Soft-landing ได้ส่ำาเร็ัจใน้รัอบัน้ี�ค่อน้ข้างตำ�า 
เน้้�องจากใน้ปัจจุบััน้เงิน้เฟ้้อส่หรััฐฯ อยู่์ใน้สู่งกว่า 
8% ซ่ื้�งจะกดดัน้ให้ FED ต้องข่�น้ดอกเบีั�ย์ใน้อัตรัา
ที�เร็ัว หากใชู้การัส่่งสั่ญ่ญ่าณเต้อน้ Recession 
จากส่่วน้ต่างของเส้่น้อัตรัาผ่ลัตอบัแทน้พัน้ธิบััตรั 
(Yield Curve) อายุ์ 10 ปี แลัะ 2 ปี ที�ติดลับั ที�
มักบ่ังชีู�ล่ัวงหน้้าก่อน้เข้าสู่่ Recession โดย์เฉลีั�ย์ 
19 เด้อน้ แลัะ Yield Curve ที�ติดลับัไปใน้วัน้ที� 1 
เมษัาย์น้ ชีู�ว่า เศรัษัฐกิจส่หรััฐฯ มีความเป็น้ไปได้ที�
จะเขา้สู่่ภาวะ Recession ใน้ชูว่งเด้อน้พฤศจกิาย์น้ 
2566" น้าย์อภิชูาติกล่ัาว

น้อกจากการัเกิดปรัากฎการัณ์ "Inverted Yield 
Curve" ของส่่วน้ต่าง Bond Yield อายุ์ 10 ปี 
แลัะ 2 ปี ใน้ต้น้เด้อน้เมษัาย์น้ที�ผ่่าน้มาแล้ัว อัตรัา

ดอกเบีั�ย์ที�แท้จริัง (Real Yield) หร้ัออัตรัาผ่ลั
ตอบัแทน้พัน้ธิบััตรัหักด้วย์อัตรัาเงิน้เฟ้้อคาด
การัณ์ (Inflation Expectation) ปรัับัตัวข่�น้ต่อ
เน้้�องจน้ใกล้ักลัับัมาเป็น้บัวกแล้ัว หาก Real 
Yield พลิักกลัับัมาอยู่์ใน้แดน้บัวก คาดจะเป็น้
ปัจจัย์กรัะตุ้น้ให้เม็ดเงิน้ไหลัออกจากสิ่น้ทรััพย์์เสี่�ย์ง
อย่์างหุ้น้เป็น้ต้น้ เพรัาะฉะน้ั�น้แน้วโน้ม้การัลังทุน้น้บัั
จากน้ี� จะไม่ใชู่การัแส่วงหา "ผ่ลัตอบัแทน้" ด้วย์
การัย์อมรัับัความเสี่�ย์งที�สู่งข่�น้ แต่ต้องเฟ้้น้หา
การัลังทุน้ใน้เชิูง "คุณภาพแลัะคุณค่า" มากข่�น้ 
(Quality & Value) ที�รัาคาส่มเหตุส่มผ่ลั มีรัะดับั
การัปรัะเมิน้มูลัค่าที�ไม่แพง

บัลั.ทิส่โก้จ่งแน้ะน้ำาลัดสั่ดส่่วน้การัลังทุน้หุ้น้ลังแลัะ
ถ้ึอเงิน้ส่ดเพิ�มข่�น้บัางส่่วน้เพ้�อลัดความเสี่�ย์ง โดย์
มองตลัาดหุ้น้ไทย์จะมีความผั่น้ผ่วน้มากข่�น้ตาม
หุ้น้โลัก จากปัจจัย์กดดัน้ต่างปรัะเทศที�เป็น้ลับัรัอบั
ด้าน้ ทั�งส่งครัามยู์เครัน้-รััส่เซีื้ย์ที�ย้์ดเย้์�อ เงิน้เฟ้้อ
ที�พุ่งสู่งข่�น้ไม่หยุ์ด การัล็ัอกดาวน้์ใน้จีน้ แลัะการั
เร่ังข่�น้ดอกเบีั�ย์ของส่หรััฐฯ ล้ัวน้ส่ร้ัางความกังวลั
ต่อการัเติบัโตทางเศรัษัฐกิจ ส่ำาหรัับัหุ้น้ที�แน้ะน้ำา
ใน้เด้อน้น้ี�จะเน้้น้หุ้น้ที�คาดว่างบัจะออกมาดีเป็น้พ้�น้
ฐาน้ โดย์อย่์างน้้อย์ต้องเติบัโตเม้�อเทีย์บักับัชู่วง
เดีย์วกัน้ของปีก่อน้ (YoY) แลัะมีปรัะเด็น้บัวกหนุ้น้
รัะย์ะสั่�น้ บัลั.ทิส่โก้ยั์งคงแน้ะน้ำาให้ลังทุน้ใน้ธีิมหุ้น้
ที�ได้ปรัะโย์ชูน้์จากการัทย์อย์เปิดเศรัษัฐกิจ (Re-
opening) แน้ะน้ำา BEM, CENTEL ส่ำาหรัับัหุ้น้ที�
ได้ปรัะโย์ชูน้์จากเงิน้บัาทอ่อน้ แน้ะน้ำา GFPT แลัะ 
MEGA แลัะหุ้น้ที�มีปัจจัย์หนุ้น้เฉพาะตัว เด่น้ ค้อ 
JMT โดย์คาดว่าจะได้เข้าคำาน้วณใน้ดัชูน้ี MSCI 
แลัะ SET50 แลัะหุ้น้ STANLY ที�คาดว่าจะปรัะกาศ
งบัปีพร้ัอมจ่าย์ปัน้ผ่ลัสู่ง

เพรัาะฉะน้ั�น้ หุ้น้เด่น้ที�บัลั.ทิส่โก้แน้ะน้ำาใน้เด้อน้
พฤษัภาคม ค้อ BEM, CENTEL, GFPT, JMT, 
MEGA แลัะ STANLY ด้าน้แน้วรัับัส่ำาคัญ่ของดัชูน้ี
หุ้น้ไทย์เด้อน้น้ี�อยู่์ที� 1,655 จุด แลัะแน้วรัับัต่อไปที� 
1,620 - 1,630 จุด แลัะแน้วต้าน้ส่ำาคัญ่อยู่์ที� 1,680 
– 1,685 จุด แลัะแน้วต้าน้ถัึดไปที� 1,695 - 1,700 
จุด ตามลัำาดับั
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บลิจ.ไทยพาณิชิย์	ส่งิกอิงิทุน	ดัชินีหุ้นเอิเชีิย	
ยกเว้นญี�ปุ�น	(SCBAXJ)	สร้ิางิโอิกาสลิงิทุน

ผ่านหุ้นชัิ�นนำาในเอิเชีิย	เตรีิยม่	IPO	5-17	พ.ค.นี�

คุณนันท์ม่นัส	 เปี�ยม่ทิพย์ม่นัส	ปริะธิาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริการิลิงิทุน	 บริิษััทหลิัก
ทรัิพย์จดัการิกอิงิทุนไทยพาณิชิย์	จำากัด 
กล่ัาวว่า ใน้ชู่วงภาวะที�ตลัาดการัลังทุน้มีความ
เสี่�ย์งจากหลัาย์ด้าน้ ทั�งจากการัปรัับัเปลีั�ย์น้
น้โย์บัาย์การัเงิน้ของธิน้าคารักลัางหลััก ๆ เป็น้
เข้มงวดมากขี�น้ เพ้�อรัับัม้อกับัภาวะเงิน้เฟ้้อที�เร่ัง
ตัวมาอยู่์ใน้รัะดับัสู่ง ทำาให้การัจัดพอร์ัตการัลังทุน้
ใน้หลัากหลัาย์ตลัาดเพ้�อกรัะจาย์ความเสี่�ย์ง เป็น้
เร้ั�องที�นั้กลังทุน้ต้องให้ความส่ำาคัญ่เป็น้พิเศษั แลัะ
ใน้ชู่วงที�ตลัาดมีความผั่น้ผ่วน้ถ้ึอเป็น้จังหวะที�น้ัก
ลังทุน้ส่ามารัถึครัองส่ถึาน้ะการัลังทุน้ใน้รัะย์ะย์าว
แลัะเป็น้จังหวะทย์อย์เข้าลังทุน้ใน้ตลัาดที�มีความ
น้่าส่น้ใจที�ดี

โดย์ภาพรัวมเศรัษัฐกจิภูมภิาคเอเชูยี์ใน้รัะย์ะย์าวมี
แน้วโน้้มขย์าย์ตัวสู่งกว่าภูมิภาคอ้�น้ของโลัก คาด
ว่าใน้ปี 2045 การัขย์าย์ตัวของเศรัษัฐกิจโลัก
กว่า 50% จะมาจากภูมิภาคเอเชีูย์ แลัะยั์งมีปัจจัย์
ส่น้ับัส่นุ้น้จากจำาน้วน้ปรัะชูากรัเอเชีูย์ที�สู่งถ่ึง 4.5 
พัน้ล้ัาน้คน้ซ่ื้�งมากกว่าคร่ั�งหน้่�งของปรัะชูากรัโลัก 
แลัะเน้้�องจากตลัาดเอเชีูย์ไม่ได้เป็น้เพีย์งแหล่ังการั
ผ่ลิัตสิ่น้ค้าเพ้�อส่่งต่อไปยั์งปรัะเทศพัฒน้าแล้ัวอีก
ต่อไป แตก่ำาลัังเปลีั�ย์น้แปลังไปเปน็้ตลัาดบัริัโภคที�มี
ขน้าดใหญ่่แลัะมแีน้วโน้ม้ที�จะบัริัโภคมากข่�น้ จ่งเป็น้
เป็น้เหตุผ่ลัที�จะชู่วย์ด่งดูดเม็ดเงิน้การัลังทุน้มายั์ง
ภูมิภาคอย่์างต่อเน้้�อง ด้วย์เหตุผ่ลัเหล่ัาน้ี�บัริัษััทฯ 
จ่งส่่งกองทุน้เปิดไทย์พาณิชูย์์ ดัชูน้ีหุ้น้ Asia ex 
Japan (SCBAXJ) เส่น้อขาย์ครัั�งแรัก รัะหว่าง
วัน้ที� 5 – 17 พฤษัภาคม 2565  ใน้ 2 ปรัะเภท
กองทุน้ ค้อ SCBAXJ(A) - ชูน้ิดส่ะส่มมูลัค่า 

แลัะ SCBAXJ(SSF) - ชูน้ิดเพ้�อการัออม มูลัค่า
โครังการั 3,000 ล้ัาน้บัาท ส่ามารัถึลังทุน้เริั�มต้น้
ได้ตั�งแต่ 1,000 บัาทข่�น้ไป

ส่ำาหรัับักองทุน้เปิด SCBAXJ จะเน้้น้ลังทุน้ใน้
หน้ว่ย์ลังทุน้กองทุน้รัวมต่างปรัะเทศเพีย์งกองทุน้
เดีย์ว ค้อ iShares Core MSCI Asia ex Japan 
ETF ส่กุลัเงิน้ดอลัลัาร์ัฮ่่องกง (HKD) โดย์เฉลีั�ย์ใน้
รัอบัปีบััญ่ชีูไม่น้้อย์กว่า 80% ของมูลัค่าทรััพย์์สิ่น้
สุ่ทธิิของกองทุน้ มีการักรัะจาย์การัลังทุน้ไป
ยั์งหุ้น้ขน้าดกลัางแลัะขน้าดใหญ่่ใน้ทวีปเอเชีูย์ 
จำาน้วน้ 10 ปรัะเทศ ย์กเว้น้ ปรัะเทศญี่�ปุ่น้ โดย์หุ้น้
ที�กองทุน้หลัักเล้ัอกลังทุน้จะพิจารัณาจากหุ้น้ที�
มีพ้�น้ฐาน้แข็งแกร่ัง ใน้หลัากหลัาย์อุตส่าหกรัรัม 
ให้ส่อดคล้ัองกับัเทรัน้ด์แลัะปรัะโย์ชูน้์จากการั
เปลีั�ย์น้แปลังเทคโน้โลัยี์ อย่์างธุิรักิจทางการัเงิน้ 
แลัะ e-commerce โซื้เชูีย์ลัมีเดีย์แพลัทฟ้อรั์ม
ขน้าดใหญ่่ เชู่น้ TSMC, SAMSUNG, TENCENT, 
ALIBABA เป็น้ต้น้ ซ่ื้�งมผู้ี่ใชู้บัริัการัเป็น้จำาน้วน้มาก 
โดย์กองทุน้มนี้โย์บัาย์ป้องกัน้ความเสี่�ย์งด้าน้อัตรัา
แลักเปลีั�ย์น้ไม่น้้อย์กว่า 90% เพ้�อชู่วย์ลัดความ
ผั่น้ผ่วน้ของผ่ลัตอบัแทน้จากอัตรัาแลักเปลีั�ย์น้ แลัะ
ยั์งเป็น้การัลังทุน้ที�มีวัตถุึปรัะส่งค์ให้ผ่ลัตอบัแทน้
เป้าหมาย์ใกล้ัเคีย์งผ่ลัตอบัแทน้ของดัชูน้ีที�กองทุน้
อ้างอิง

"เรัามองว่าเอเชีูย์มีแน้วโน้้มเติบัโตที�ดี มีศักย์ภาพ
ทั�งใน้รัะย์ะสั่�น้แลัะรัะย์ะย์าว เอเชีูย์จะไม่ได้เป็น้เพีย์ง
แหล่ังการัผ่ลิัตสิ่น้ค้าเพ้�อส่่งต่อไปยั์งปรัะเทศ
พัฒน้าแล้ัวอีกต่อไป แต่เอเชีูย์กำาลัังเปลีั�ย์น้แปลัง
ไปเป็น้ตลัาดบัริัโภคขน้าดใหญ่่ พร้ัอมกับัการัเดิน้
หน้้าปรัับัตัวเป็น้ผู้่น้ำาด้าน้การัพัฒน้าเทคโน้โลัยี์
ของโลัก ส่ร้ัางการับัรัิโภคผ่่าน้รัะบับัออน้ไลัน้์มาก
ข่�น้ มุ่งผ่ลัักดัน้รัถึย์น้ต์ไฟ้ฟ้้า รัวมถ่ึงมีการัลังทุน้
วิจัย์แลัะพัฒน้า (R&D) ใน้รัะดับัที�สู่งมากติดอัน้ดับั
ต้น้ ๆ  ของโลัก แลัะยั์งมีบัริัษััทชัู�น้น้ำาใน้หลัากหลัาย์
อุตส่าหกรัรัมที�มีลูักค้า-ผู้่ใชู้บัริัการัจำาน้วน้มาก
ใน้ตลัาดโลัก ขณะเดีย์วกัน้ค่าเฉลีั�ย์เงิน้เฟ้้อเอเชูีย์
ก็ยั์งมีแน้วโน้้มตำ�ากว่ากลุ่ัมปรัะเทศใน้ยุ์โรัปแลัะ
ส่หรััฐอเมริักา ส่่วน้ผ่ลักรัะทบัจากส่ถึาน้การัณ์

ความต่งเครีัย์ดรัะหว่างรััส่เซีื้ย์-ยู์เครัน้ต่อเอเชีูย์
ยั์งมีไม่มาก ทำาให้กองทุน้ SCBAXJ เป็น้อีกหน้่�ง
กองทนุ้ที�น้า่ส่น้ใจ แลัะส่ามารัถึส่รัา้งโอกาส่ทำากำาไรั
ใน้รัะย์ะย์าวได้" คุณน้ัน้ท์มน้ัส่ กล่ัาว

ทั�งน้ี� กองทุน้การัเงิน้รัะหว่างปรัะเทศ (IMF) ออก
มารัะบุัว่าเศรัษัฐกิจเอเชูีย์ใน้ปี 2565-2566 น้่า
จะขย์าย์ตัวรัาว 5.4% แลัะ 5.6% ตามลัำาดับั ขณะ
เดีย์วกัน้น้โย์บัาย์การัเงิน้โดย์ภาพรัวมยั์งเป็น้
น้โย์บัาย์เชิูงผ่่อน้คลัาย์มากกว่าปรัะเทศพัฒน้า
แล้ัว โดย์มีปัจจัย์ส่น้ับัส่นุ้น้การัลังทุน้มาจากมูลัค่า
ปัจจุบััน้ของตลัาดหุ้น้เอเชีูย์ยั์งอยู่์ใน้รัะดับัที�น้่า
ส่น้ใจลังทนุ้ เชู่น้เดีย์วกับัมลูัค่าของตลัาดหุ้น้เอเชีูย์
ใน้ปัจจุบััน้ยั์งคงตำ�ากว่าค่าเฉลีั�ย์รัะย์ะย์าว แลัะย์ัง
คงตำ�ากว่าค่าเฉลีั�ย์เม้�อเทีย์บักับัตลัาดหุ้น้โลักเก้อบั 
30% ส่ะท้อน้ให้เห็น้ว่าภาพรัวมเศรัษัฐกิจเอเชีูย์ยั์ง
มีสั่ญ่ญ่าณที�เป็น้บัวกกับัทิศทางการัลังทุน้

ส่น้ใจส่อบัถึามข้อมูลัเพิ�มเติมแลัะรัับัหน้ังส้่อชีู�ชูวน้
ได้ทุกวัน้ทำาการัที� บัลัจ.ไทย์พาณิชูย์์ โทรั.02-777-
7777 กด 0 กด 6 หร้ัอผู้่ส่น้ับัส่นุ้น้การัขาย์ทุก
รัาย์ หร้ัอ https://scbam.info/3kAxPYe  แลัะ
ลังทุน้ด้วย์ตน้เองผ่่าน้แอปพลิัเคชัูน้ SCB Easy 
แลัะ SCBAM Fund Click โดย์กองทุน้ SSF ผู้่ถ้ึอ
บััตรัเครัดิต SCB ส่ามารัถึชูำารัะมูลัค่าลังทุน้ผ่่าน้
บััตรัได้ที�แอปพลิัเคชัูน้ SCB Easy หร้ัอ ส่ามารัถึ
เปิดบััญ่ชีูผ่่าน้แอปพลิัเคชัูน้ SCBAM Fund Click 
ได้ที� https://scbam.link/scbam_fund_click

ทั�งน้ี� ผ่ลัการัดำาเนิ้น้งาน้ใน้อดีตมิได้ย้์น้ยั์น้ผ่ลัการั
ดำาเน้ิน้งาน้ใน้อน้าคต ผู้่ลังทุน้ควรัทำาความเข้าใจ
ลัักษัณะสิ่น้ค้า เง้�อน้ไขผ่ลัตอบัแทน้ ความเสี่�ย์ง 
แลัะศ่กษัาสิ่ทธิิปรัะโย์ชูน์้ทางภาษีัที�รัะบุัไว้ใน้คู่มอ้
การัลังทุน้ของกองทุน้ SSF แลัะ RMF กรัณีไม่ได้
ปฏิิบััติตามเง้�อน้ไขทางภาษีั จะไม่ได้สิ่ทธิิปรัะโย์ชูน์้
ตามเง้�อน้ไขของกองทุน้ รัวมถ่ึงควรัขอคำาแน้ะน้ำา
เพิ�มเติมจากผู้่ปรัะกอบัธุิรักิจก่อน้ตัดสิ่น้ใจลังทุน้
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YLG	เผยทอิงิฟ้�นหลัิงิคลิายกังิวลิ
เฟดขึ่�นดบ.	0.50%	ไม่่เกินคาด	แนะหาจังิหวะทำากำาไริ	
ในกริอิบ	1,920-1,934	พร้ิอิม่เพิ�ม่โอิกาสการิลิงิทุน

ผ่านตลิาดฟิวเจอิร์ิสต่างิปริะเทศ

วาย์แอลัจี เผ่ย์ทองคำาดีดกลัับัหลัังน้ักลังทุน้คลัาย์
กังวลัผ่ลัการัปรัะชุูมเฟ้ด ที�ปรัะกาศข่�น้อัตรัา
ดอกเบีั�ย์ 0.50% ไม่ได้ใชู้ย์าแรังเกิน้คาดหมาย์ แลัะ
ลัดงบัดุลัแบับัค่อย์เป็น้ค่อย์ไปน้อ้ย์กว่าที�ตลัาดคาด 
ขณะที�น้ักลังทุน้ยั์งกังวลัเงิน้เฟ้้อที�อยู่์ใน้รัะดับัสู่ง 
แต่ยั์งต้องจับัตาการัปรัะชุูมอีก 2 ครัั�งถัึดไป ส่ำาหรัับั
คน้รัับัความเสี่�ย์งได้ แน้ะเพิ�มโอกาส่การัลังทุน้ใน้
ตลัาดฟิ้วเจอร์ัส่ทั�งใน้ไทย์แลัะต่างปรัะเทศ โดย์
ล่ัาสุ่ด วาย์แอลัจีจับัม้อ CME ตลัาดฟิ้วเจอร์ัส่อัน้
ดับัหน้่�งของโลัก ให้บัริัการัลังทุน้ใน้ส่ิน้ทรััพย์์ทุก
ปรัะเทศ ลังทุน้ได้ทั�งใน้ตลัาดขาข่�น้แลัะขาลัง ไมเ่ว้น้
วัน้หยุ์ดรัาชูการัไทย์ ลังทุน้ได้ตลัอด 24 ชัู�วโมง ไม่
พลัาดโอกาส่การัลังทุน้แมแ้ต่วัน้เดีย์ว ส่่วน้กลัยุ์ทธ์ิ
การัลังทุน้ แน้ะรัอซ้ื้�อเม้�อรัาคาอ่อน้ตัวลังมาใกล้ั 
1,889-1,877 ดอลัลัาร์ัต่อออน้ซ์ื้ (ตัดขาดทุน้หาก
หลุัด 1,860 ดอลัลัารัต่์อออน้ซ์ื้) หร้ัอหากรัับัความ
เสี่�ย์งได้ไม่มากอาจเล้ัอกทย์อย์ปิดส่ถึาน้ะซ้ื้�อเพ้�อทำา
กำาไรัเล่ัน้รัอบับัริัเวณโซื้น้แน้วต้าน้ 1,920-1,934 
ดอลัลัารั์ต่อออน้ซ์ื้ ส่่วน้ทองคำาใน้ปรัะเทศคาดว่า
จะเคล้ั�อน้ไหวใน้กรัอบั 30,000 -  31,200 บัาท
ต่อบัาททองคำา

นางิสาวฐิภา	นววัฒนทรัิพย์	ปริะธิาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	บริิษััท	วายแอิลิจี	
บ้ลิเลีิ�ยน	แอินด์	ฟิวเจอิร์ิส	จำากัด	(YLG) 
ตัวแทน้ซ้ื้�อขาย์สั่ญ่ญ่าซ้ื้�อขาย์ล่ัวงหน้้าใน้ตลัาด
ล่ัวงหน้้า (TFEX) เปิดเผ่ย์ว่า รัาคาทองคำาปรัับั
ตัวข่�น้ หลัังการัปรัะชุูมของธิน้าคารักลัางส่หรััฐ 
(เฟ้ด)  ใน้ชู่วงวัน้ที� 3-4 พ.ค. ที�ผ่่าน้มาเส่ร็ัจสิ่�น้ ซ่ื้�ง
น้ักลังทุน้ใน้ตลัาดมองว่าเฟ้ดไม่ได้ใชู้ย์าแรังเกิน้ไป
กว่าความคาดหมาย์ ทั�งน้ี� เฟ้ด มีมติ "ข่�น้" อัตรัา
ดอกเบีั�ย์ 0.50% หร้ัอ 50 bps สู่่รัะดับั 0.75-
1.00% พร้ัอมปรัะกาศแผ่น้การัปรัับัลัดขน้าดงบัดุลั 
(Quantitative Tightening หร้ัอ QT) ซ่ื้�งจะ 
"เริั�มต้น้" ดำาเน้ิน้การัปรัับัลัดงบัดุลัใน้วัน้ที� 1 มิ.ย์. 
ใน้วงเงิน้ 4.75 หม้�น้ล้ัาน้ดอลัลัารั์ต่อเด้อน้ (แบั่ง
เป็น้ลัดการัถ้ึอครัองพัน้ธิบััตรัรััฐบัาลั  3 หม้�น้ล้ัาน้
ดอลัลัาร์ัต่อเด้อน้ แลัะลัดการัถ้ึอครัองหลัักทรััพย์์ 

MBS  1.75 หม้�น้ล้ัาน้ดอลัลัารัต่์อเด้อน้) แลัะการัลัด
งบัดุลัจะเพิ�มข่�น้จน้แตะรัะดับัสู่งสุ่ดที� 9.5หม้�น้ล้ัาน้
ดอลัลัารัต่์อเด้อน้ภาย์ใน้ 3 เด้อน้  น้อกจากน้ี� ปัจจัย์
หลัักที�หนุ้น้รัาคาทองคำามาจากถ้ึอย์แถึลังของน้าย์
เจอโรัม พาวเวลัลั์ ปรัะธิาน้เฟ้ด ที�ได้ปฏิิเส่ธิแน้ว
โน้้มที�เฟ้ดจะปรัับัข่�น้ดอกเบีั�ย์มากถ่ึง 0.75% แม้มี
ความกังวลัเกี�ย์วกับัตัวเลัขเงิน้เฟ้้อที�พุ่งข่�น้รันุ้แรัง
ก็ตาม  น้ั�น้ทำาใหน้้กัลังทุน้ปิดโอกาส่ความเปน็้ไปไดที้�
เฟ้ดจะปรัับัข่�น้อัตรัาดอกเบีั�ย์ 0.75% ใน้การัปรัะชูมุ
วัน้ที� 14-15 มิ.ย์.  ส่่งผ่ลัให้อัตรัาผ่ลัตอบัแทน้พัน้ธิ
บััตรัรัรััฐบัาลัส่หรััฐ 10 ปีของส่หรััฐลัดลังสู่่รัะดับั 
2.9149% ส่่วน้ดัชูน้ีดอลัลัาร์ัอ่อน้ค่าลังสู่่รัะดับัตำ�า
สุ่ดใน้รัอบั 1 สั่ปดาหที์� 102.457 จน้เป็น้ที�มาที�ทำาให้
รัาคาทองคำาทะย์าน้ข่�น้จน้กรัะทั�งทดส่อบัรัะดับั
สู่งสุ่ดบัริัเวณ  1,903.28 ดอลัลัารัต่์อออน้ซ์ื้ใน้ชู่วง
เชู้าของวัน้น้ี�ใน้ตลัาดเอเชีูย์

อย่์างไรัก็ตาม การัปรัับัข่�น้ของรัาคาทองคำาใน้ครัั�ง
น้ี�มองว่า จะเป็น้การัปรัับัข่�น้ใน้กรัอบัจำากัด ซ่ื้�งยั์ง
ต้องรัะวังแรังขาย์ส่ลัับัออกมาเป็น้รัะย์ะ เน้้�องจาก
ทิศทางค่าเงิน้ดอลัลัาร์ัส่หรััฐยั์งเป็น้ไปใน้ลัักษัณะ
แข็งค่า รัวมทั�งทิศทางดอกเบีั�ย์ที�ยั์งคงเป็น้ขาข่�น้
จากการักลัับัมาคุมเข้มน้โย์บัาย์ของเฟ้ด   

น้อกจากน้ี�น้ักลังทุน้ได้ลัดความกังวลัเกี�ย์วกับั
ส่ถึาน้การัณ์ความต่งเครีัย์ดใน้รััส่เซีื้ย์กับัยู์เครัน้ 
โดย์เฉพาะกรัณีที�วอร์ัเรัน้ บััฟ้เฟ้ตต์ ออกมารัะบุั
ว่าส่ถึาน้การัณ์ความขัดแย้์งน้ี�จะมีโอกาส่น้้อย์มาก
ที�จะพัฒน้าไปสู่่ส่่งครัามโลักครัั�งที� 3 ทำาใหเ้ริั�มกลัับั
เข้ามาลังทุน้ใน้ส่ิน้ทรััพย์์เสี่�ย์ง ส่่งผ่ลัให้ตลัาดหุ้น้
เริั�มปรัับัตัวกลัับัข่�น้มา ทำาให้น้ักลังทุน้ปรัะเมิน้ว่า
ตลัาดหุ้น้ส่หรััฐอาจมสัี่ญ่ญ่าณดีดตัวข่�น้มา ซ่ื้�งการั
เข้าซ้ื้�อหุ้น้ของวอรั์เรัน้ บััฟ้เฟ้ตต์ส่่งผ่ลัต่อความ
เชู้�อมั�น้ของน้กัลังทุน้เป็น้อย่์างมาก จน้บัั�น้ทอน้แรัง
ซ้ื้�อทองคำาใน้ฐาน้ะสิ่น้ทรััพย์์ปลัอดภัย์

ส่ำาหรัับัคำาแน้ะน้ำาน้ักลังทุน้ใน้ชู่วงน้ี� แน้ะน้ำาให้หา
จังหวะทย์อย์ขาย์ทำากำาไรัทองคำาออกบัางส่่วน้ เม้�อ

รัาคามกีารัปรัับัตัวข่�น้  เพรัาะแมป้รัะเด็น้เงิน้เฟ้้อยั์ง
อยู่์รัะดับัสู่ง แต่ยั์งต้องจับัตาการัปรัะชูุมของเฟ้ด
ใน้รัอบัถัึดไป เพ้�อรัอรัาคาย่์อตัวลังมาอีกครัั�งจ่ง
ค่อย์เข้าซ้ื้�อตามบัริัเวณแน้วรัับั   ทั�งน้ี�ปรัะเมิน้กรัอบั
แน้วต้าน้บัริัเวณ 1,920-1,934 ดอลัลัาร์ัต่อออน้ซ์ื้ 
แลัะปรัะเมิน้กรัอบัแน้วรัับับัริัเวณ 1,889-1,877 
ดอลัลัาร์ัต่อออน้ซ์ื้ หากหลุัดแน้วรัับัดังกล่ัาวจะมี
แน้วรัับัต่อไปบัรัิเวณ 1,860 ดอลัลัารั์ต่อออน้ซื้์  
น้อกจากน้ี� แน้ะน้ำาน้ักลังทุน้ยั์งส่ามารัถึลังทุน้
ผ่่าน้ตลัาดซ้ื้�อขาย์ล่ัวงหน้้าทั�งใน้ปรัะเทศแลัะต่าง
ปรัะเทศ โดย์เฉพาะตลัาดต่างปรัะเทศน้ั�น้ วาย์แอลั
จีได้ร่ัวมม้อ กับั ซีื้เอ็มอี กรุั�ป อิงค์ (CME Group 
Inc) ผู้่ให้บัริัการัตลัาด Futures อัน้ดับัหน้่�งของ
โลักจากส่หรััฐฯ ที�มีสิ่น้ค้าที�ส่ำาคัญ่ต่อเศรัษัฐกิจ
โลักครัอบัคลุัม ทองคำา น้ำ�ามัน้ดิบั ดัชูน้ีหุ้น้ส่หรััฐ 
cryptocurrency ส่ามารัถึทำากำาไรัได้ทั�งขาข่�น้แลัะ
ขาลัง  อีกทั�ง ส่ามารัถึเทรัดได้ตลัอด 24 ชูม. ไม่
เว้น้วัน้หยุ์ดของปรัะเทศไทย์  จ่งทำาให้น้ักลังทุน้ไม่
พลัาดโอกาส่การัลังทุน้แม้แต่วัน้เดีย์ว

ทั�งน้ี�วาย์แอลัจีมีมองกรัอบัการัเคล้ั�อน้ไหวทองคำา
ใน้ปรัะเทศคาดว่าจะเคล้ั�อน้ไหวใน้กรัอบั 30,000 
-  31,200 บัาทต่อบัาททองคำา
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อิินไซด์	Business

"KCC	เริิ�ม่ซ้�อิข่าย
ในตลิาดหลัิกทรัิพย์	เอ็ิม่	เอิ	ไอิ	วันแริก"

เอ็ิกโก	กรุิ�ป	รัิบริางิวัลิเชิิดช้ิเกียริติ	
"อิงิค์กริหัวใจทอิงิคำา"	โดดเด่น

ด้านการิช่ิวยบริริเทาสาธิาริณภัยโควิด	–	19

"BIS	เริิ�ม่ซ้�อิข่าย
ในตลิาดหลัิกทรัิพย์	เอ็ิม่	เอิ	ไอิ	วันแริก"

กรุิงิไทยร่ิวม่กับ	UNDP	ปริะเทศไทย	
แลิะม้่ลินิธิิรัิกษ์ัไทย	เสริิม่แกร่ิงิความ่ยั�งิย้น

ให้ชุิม่ชินเกาะเต่า	เตรีิยม่พร้ิอิม่รัิบนักท่อิงิเที�ยว
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สรุิปม่้ลิค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม่้ลิค่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปม่้ลิค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม่้ลิค่าการิซ้�อิข่าย
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