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CHAYOขายBigLotจำำานวน67ล้้านหุ้้้น
ไม่่กระทบการบริหุ้าร-หุ้วังต่่อยอดธุ้รกิจำ

SCB PRIVATEโชว์ผล้งาน
สร้างผล้ต่อบแทนกว่า 14% 
ต่่อยอดความ่มั่�งคั�งใหุ้้ลู้กค้า

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - GULF ส่์งบริิษััท์ย่่อ่ย่ในสิ์งคโปร์ิเข้้าซ้ื้�อ่ห้้น “GMIM”  
มููลค่าการิลงท้์นริวมู 1.2 พัันล้านบาท์ หวังริอ่งรัิบการิข้ย่าย่การิลงท้์น 
ในปริะเท์ศเวีย่ดนามู qอ่่านต่่อ่หน้า 2
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นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - บิ�ก CHAYO ข้าย่ Biglot จำำานวน  
67 ล้านห้้น ให้บอ่ส์ใหญ่่ COM7 - หมูอ่พังศ์ศักดิ�  
หวังต่่อ่ย่อ่ดพัันธมิูต่ริท์างธ้ริกิจำ ยั่นไมู่กริะท์บ 
โคริงส์ริ้างบริิหาริ

นิวส์์ คอ่นเน็คท์์ - SCB PRIVATE 
BANKING โชว์ผลงานเด่นปี 63 ในการิ 
ให้คำาแนะนำาด้านกลย้่ท์ธ์และการิบริิหาริ 
พัอ่ร์ิต่การิลงท้์นแก่กล่้มูลูกค้าไพัริเวท์ 
แบงก์กิ�ง ส์ร้ิางผลต่อ่บแท์นสู์งถึึง 14.90%  
ในริะย่ะเวลา 1 ปี 
 ดร.เมธิินีี จงสฤษดิ�หวััง รองผู้้�จัดการใหญ่่  
ผู้้�บริหารสายงานี Private Banking 
ธินีาคารไทยพาณิิชย์ จำากัด (มหาชนี) 
หรือ SCB เปิิดเผู้ยวั่า ตลาดการเงินีการ 
ลงทุนีทั�วัโลกในีปิี 63 ที�ผู้่านีมา เผู้ชิญ่ 
ควัามผู้ันีผู้วันีอย่างส้งจากสาเหตุของ 
การแพร่ระบาดของโควิัด-19 ซ่ึ่�งธินีาคาร 
ได�ติดตามสถานีการณิ์อย่างใกล�ชิด

 นีางสาวัยุพาพินี วัังวิัวััฒน์ี กรรมการบริหารและปิระธิานีเจ�าหนี�าที� 
บริหารด�านีการเงินี บริษัท กัลฟ์์ เอ็นีเนีอร์จี ดีเวัลลอปิเมนีท์ จำากัด (มหาชนี)  
หรือ GULF เปิิดเผู้ยวั่า บริษัทได�มติอนีุมัติให� 

ซื้้�อหุ้้�น‘GMIM’1.2พัันล. รุ้กพัลังงานหุ้มุ้นเวีียน
GULFสยายปีีกล้งท้นเวียดนาม่

  นีายสุขสันีต์ ยศะสินีธิุ์ ปิระธิานีเจ�าหนี�าที� 
บริหาร บริษัท ชโย กรุ�ปิ จำากัด (มหาชนี) หรือ CHAYO  
เปิิดเผู้ยว่ัา ได�ขายหลักทรัพย์บนีกระดานีรายใหญ่่ 
(Big Lot)

ILM ตอกย้ำ�คว�มปลอดภัย...
บริิษััท อิินเด็็กซ์์ ลิิฟวิ่ิ�งมอิลิลิ์ จำำ�กัด็ (มห�ชน) 
หริือิ ILM ผู้้�นำ�ธุุริกิจำริ��นค้��ปลิีกเฟอิริ์นิเจำอิริ์ 
ขอิงใช�ภ�ยในบ��น ขอิงตกแต่งบ��นค้ริบวิ่งจำริ 
ให�ค้วิ่�มริ่วิ่มมือิกับ สำำ�นักง�นเขตบ�งน�  
กรุิงเทพมห�นค้ริ ได็�ลิงพื�นที� อิินเด็็กซ์์ ลิิฟวิิ่�งมอิลิล์ิ  
สำ�ข�บ�งน� เพื�อิตริวิ่จำเช็กก�ริด็ำ�เนินก�ริ 
ต�มม�ตริก�ริค้ัด็กริอิงแลิะม�ตริก�ริด็��น 
สุำขอิน�มัยภ�ยในสำถ�นปริะกอิบก�ริ เพื�อิป้อิงกัน 
ก�ริแพริ ่ริะบ�ด็ขอิงเช ื �อิไวิ่ริ ัสำโค้วิ่ ิด็-19  
ต�มปริะก�ศขอิงศ้นย์บริิห�ริสำถ�นก�ริณ์์ 
ก�ริแพริ่ริะบ�ด็ขอิงโริค้ติด็เชื�อิไวิ่ริัสำโค้โริน่� 
2019 (ศบค้.)

ยุุพาพินยุุพาพิน
วังัวัวิัฒัน์ ์วังัวัวิัฒัน์ ์
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Kolpos Pte.Ltd. ซ่ึ่�งเป็ินีบริษัทย่อยของ GULF  
ที �จดทะเบียนีในีปิระเทศสิงคโปิร ์เข �าซึ่ ื �อ 
หุ�นีสามัญ่ของ Global Mind Investment  
Management Pte. Ltd. (GMIM) ในีสัดส่วันี  
70.5% จาก Nech Opportunities Fund VCC  

จำานีวันีรวัม 67 ล�านีหุ�นี ม้ลค่า 512.55 ล�านีบาท 
ราคาเฉลี�ย 7.65 บาทต่อหุ�นี
 โดยขายให�กับนีายสุระ คณิิตทวีักุล จำานีวันี  

GULF

SCB

CHAYO

และให�คำาแนีะนีำาอย่างต่อเนีื�องแก่ล้กค�าในีด�านี 
กลยุทธิก์ารบริหารและปิรับพอร์ตการลงทุนี
 โดยในีปีิที�ผู่้านีมา พอร์ตการลงทุนีปิระเภท 
ควัามเสี �ยงปิานีกลาง (Moderate Asset  
Allocation) สามารถทำาผู้ลตอบแทนีจากการ 
ลงทุนีได�ถ่ง 14.90% ในีระยะเวัลา 1 ปีิ (1 ม.ค.– 
31ธิ.ค.63) ถือเปิ็นีอัตราผู้ลตอบแทนีที�ส้งกวั่า 
กองอื �นีๆ ในีการลงทุนีปิระเภทควัามเสี �ยง 
ปิานีกลางตามนีิยามของ AIMC โดยค่ากลาง
ของกลุ่มดังกล่าวัอย้่ที� -1.06% 
 นีอกจากนีี� เมื�อเปิรียบเทียบกับการลงทุนี 
หุ�นีในีปิระเทศ (SET TRI Index) จะได�รับผู้ล 
ตอบแทนีเพียง -5.24% โดยพอร์ตการลงทุนีนีี� 
เปิ็นีการลงทุนีแบบผู้สมในีผู้ลิตภัณิฑ์์ทั�งจาก 
บริษัทในีเครือ (SCB Group และจากบริษัท 
พันีธิมิตรรายอื�นีๆ ในีร้ปิแบบของ Open Architecture 

ด�วัยม้ลค่าการลงทุนี 40 ล�านีดอลลาร์สหรัฐฯ  
หรือปิระมาณิ 1,200 ล�านีบาท
 สำาหรับ GMIM เป็ินีบริษัทที�ปิระกอบกิจการ 
โดยการถือหุ�นีในีบริษัทอื�นี (Holding Company)  
ซึ่่�งจดทะเบียนีในีปิระเทศสิงคโปิร์ มีการลงทุนี 
ทั �งทางตรงและทางอ�อมในีธิุรกิจพลังงานี 
หมุนีเวีัยนี เช่นี พลังงานีแสงอาทิตย์พลังงานีนีำ�า 

33,500,000 หุ�นี คิดเปิ็นี 4.75% ของหุ�นีที� 
ชำาระแล�วั และ นีายแพทย์พงศ์ศักดิ� ธิรรมธัิชอารี  
จำานีวันี 33,500,000 หุ�นี คิดเป็ินี 4.75% ของหุ�นี 
ที�ชำาระแล�วั วััตถุปิระสงค์หลักเพื�อต่อยอดพันีธิ
มิตรทางธิุรกิจ และขยายเครือข่ายธิุรกิจต่อไปิ

และพลังงานีลม 
 นีอกจากนีี� ยังดำาเนีินีธิุรกิจที�เกี�ยวักับ 
โครงสร�างพื�นีฐานี เช่นี ท่าเรือสินีค�า และคลังสินีค�า และ
ธุิรกิจที�เกี�ยวัข�องกับการเกษตร ในีปิระเทศเวีัยดนีาม 
 โดยการวััตถุปิระสงค์ในีการเข�าไปิลงทุนี 
ในี GMIM ในีครั�งนีี� บริษัทต�องการใช�เพื�อขยาย 
การลงทุนีในีปิระเทศเวัียดนีามในีอนีาคต

ในีอนีาคต ซ่ึ่�งภายหลังการทำารายการดังกล่าวั 
นีายสขุสันีต์คงถือหุ�นีใหญ่่อนัีดับ 1 ที� 42.99% 
 อย่างไรก็ตาม การขายหุ�นีครั�งนีี� ไม่มี 
ผู้ลกระทบต่อโครงสร�างการจัดการและนีโยบาย 
การดำาเนิีนีธุิรกิจของบริษัทแต่อย่างใด แต่เป็ินี 
โอกาสอันีดีที�ธิุรกิจบริหารหนีี�มีแนีวัโนี�มขยายตัวั 
ด�วัยฐานีทุนีที�แข็งแกร่ง จะสนัีบสนุีนีให�ในีปีิ 2564  
เปิ็นีปิีที�ดีและเติบโตได�อย่างต่อเนีื�อง รวัมถ่ง 
การทำา Big Lot ครั�งนีี� ถือเปิ็นีการสะท�อนี 
คามเชื�อมั�นีในีธุิรกิจของ CHAYO ได�เป็ินีอย่างดี 
 นีอกจากนีี� การที�จำาหนี่ายหลักทรัพย์ 
ให�กับผู้้�ลงทุนี 2 รายดังกล่าวั เพราะเล็งเห็นีวั่า 
เปิ็นีผู้้�มีควัามร้� ควัามสามารถ และเชื�อมั�นีวั่า 
การลงทุนีในีครั�งนีี�เปิ็นีการลงทุนีในีระยะยาวั  
นีอกจากนีี�มีโอกาสในีการ synergy ต่อยอดธุิรกิจ 
ร่วัมกันีอีกด�วัย

  สำาหรับในีปีิ 64 นีี� SCB PRIVATE BANKING  
ยังคงมุ่งมั�นีที�จะเป็ินีผู้้�นีำาด�านีการให�คำาปิร่กษา 
เพื�อสร�างควัามมั�งคั�งให�กับล้กค�า ซึ่่�งเปิ็นีส่วันี 
สำาคัญ่ในีการผู้ลักดันีธิุรกิจไพรเวัทแบงก์กิ�ง  
หน่ี�งในีธุิรกิจหลักที�เป็ินียุทธิศาสตร์องค์กรที�จะ
สร�างการเติบโตอย่างยั�งยืนี 
 โดย SCB PRIVATE BANKING มีทีม 

ที�ปิร่กษาด�านีการเงินีและการลงทุนีส่วันีบุคคล 
ระดับมืออาชีพทั�งที�ธินีาคารไทยพาณิิชย์ และ 
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิิชย์ เพื�อพร�อมให� 
คำาแนีะนีำาด�านีการลงทุนีที�เหมาะสมกับล้กค�า 
แต่ละบุคคลโดยเฉพาะ สอดคล�องกับควัาม 
ต�องการและระดับควัามเสี�ยงในีการลงทุนีของ 
ล้กค�าแต่ละราย

สุุขสุนัต์ ์สุุขสุนัต์ ์

ดร.เมธินีิดร.เมธินีิ

ยศะสินิ์ธ์ุ์ ์ยศะสินิ์ธ์ุ์ ์

จงสิฤษดิิ์ �หวังั จงสิฤษดิิ์ �หวังั 
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บมจ.กรุุงไทย-แอกซ่่า ปรุะกันชีีวิิต เปิดปีอย่างยิ�งใหญ่่ จัดงานปรุะชุีม 
ผู้้�จัดการุฝ่่ายขาย “2021 Agency Virtual Kick Off – Year of Confidence  
ปีแห่่งคว�มเชื่่�อมั�น” แบบนิวินอลมอล ผู้่านชี่องทางออนไลน์  
ในการุสนับสนุนฝ่่ายขายช่ีองทางตัวิแทน นำาโดย คุุณแซ่ลลี� โอฮารุ่า  
(คุนกลาง) ปรุะธานเจ�าหน�าที�บริุหารุ นำาทัพนักขาย พรุ�อมปรุะกาศจุดยืน  
“2021 Year of Confidence ปีแห่่งคว�มเช่ื่�อมั�น” และมุ่งมั�นที�จะ 
อย่้เคีุยงข�างทุกคุวิามเชืี�อมั�น ด้แลล้กคุ�า และฝ่่ายขายทุกท่าน

ธนาคุารุกสิกรุไทย มอบสิทธิพิเศษสำาหรัุบล้กคุ�าบัตรุเคุรุดิตกสิกรุไทย 
ที�เปิดใชี�บริุการุแจ�งยอดใชี�จ่ายบัตรุเคุรุดิตใน LINE KBank Live โดยไม่เสีย 
คุ่าใชี�จ่าย รัุบฟรีุแผู้นปรุะกันไวิรัุสโคุโรุนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (โคุวิิด-19)  
รุะยะเวิลาคุุ�มคุรุอง 90 วัิน ตั�งแต่วัินที� 21 ม.คุ. ถึึง 20 เม.ย. 64 เปิดลงทะเบียน 
แล�วิตั�งแต่วัินนี�ถึึง 18 ม.คุ.64 โดยธนาคุารุจะแจ�งผู้ลการุรัุบสิทธิ�ปรุะกัน 
ผู่้าน LINE KBank Live ในวัินที� 21 ม.คุ.64 จำากัดจำานวิน 100,000 สิทธิ�แรุก 
เท่านั�น

q

q

กรุงไทย-แอกซ่�ฯ เปิดปีอย่�งยิ�งให่ญ่

บััตรเครดิตกสิิกรไทย มอบัประกันโควิด-19ฟรี!

ภาพัข้่าว

SSP โย่นบิ�กล็อ่ต่
  “วริ้ต่มู์ ธริริมูาวริาน้ค้ปต่์” บิ�กบอส  
บมจ.เสริมสร�าง พาวัเวัอร์ คอร์ปิอเรชั�นี หรือ SSP  
ฝากมาบอกว่ัา อย่าได�ตกอกตกใจ หลังเห็นี 
รายการบิ�กล็อตหุ�นี เพราะเปิ็นีการขายหุ�นี 
ให�กับกองทุนี/นัีกลงทุนีสถาบันี และนัีกลงทุนี 
รายใหญ่่ ที�สนีใจเข�าลงทุนี หลังเดินีสายโรดโชว์ั 
ในีช่วังที�ผู้่านีมา...จับตางบปิี 64 ทุบสถิต ิ
ส้งสุดใหม่ต่อเนีื�อง ตามกำาลังผู้ลิตที�เพิ�มข่�นี 
ทะลุ 200 MW ตามแผู้นี 

กริ้งศริีแต่่งต่ั�งผู้บริิหาริ
  ธินีาคารกรุงศรีอยุธิยา จำากัด (มหาชนี)  
ปิระกาศแต่งตั�ง “พังษั์อ่นันต่์ ธณััต่ิไต่ริ”  
ดำารงตำาแหน่ีง ปิระธิานีกลุ่มธุิรกิจล้กค�ารายย่อย  
และล้กค�าบุคคล สืบต่อจากนีายแดนี ฮาร์โซึ่โน่ี  
ซ่ึ่�งครบวัาระการเกษียณิอายุ โดยมีผู้ลตั�งแต่ 
วัันีที� 1 ม.ค. 2564 เปิ็นีต�นีมา

SORKON มูอ่บโชคแจำกท์อ่ง
  ส่งควัามสุขรับปิีใหม่ สำาหรับ บมจ. 
ส.ขอนีแก่นีฟ์้�ดส์ หรือ SORKON รุกจัด 
กิจกรรม ‘ลุ�นีทองติดบ�านี กับ ส.ขอนีแก่นี’ 
แจกของรางวััลพิเศษมากมาย สำาหรับ 
ล้กค�าที�ซึ่ื�อผู้ลิตภัณิฑ์์แบรนีด์ ส.ขอนีแก่นี  
และแบรนีด์อื�นีๆ ในีเครือ ณิ ห�างสรรพสินีค�า 
ที�ร่วัมรายการ มีสิทธิิ�ลุ�นีรางวััลม้ลค่ารวัม 
กวั่า 3 ล�านีบาทโดยเฉพาะรางวััลใหญ่่ 
ทองคำาแท่งหนีัก 10 บาท ลงทะเบียนีพร�อม 
แนีบร้ปิถ่ายใบเสร็จ ส่งมาที� LINE Official  
Account : @s.khonkaenth รีบร่วัมสนุีกกับ 
กิจกรรมดี ๆ ถ่งวัันีที� 31 ม.ค. 64 เท่านีั�นี

พงษ์อ์นนัต์ ์ธิณัตั์ไิต์รพงษ์อ์นนัต์ ์ธิณัตั์ไิต์ร
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