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'บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ UBE ผู้ผลิต

และแปรรูปมันส�าปะหลังแบบครบวงจร ร่วม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) ภายใต้กรอบ 4 ข้อ เพื่อพัฒนา

และถ่ายทอดผลงานวิจัยองค์ความรู้ทางด้าน

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมลงสู่ภาค

อตุสาหกรรม และภาคการเกษตรเพือ่ให้เกดิการขบั

เคลือ่น BCG Model พร้อมต่อยอดพฒันาผลติภัณฑ์

ใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับ UBE ในอนาคต 

นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล 
ไบโอ เอทานอล จ�ากัด(มหาชน) 
(บริษัทฯ) หรือ UBE ผู้ผลิต และจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส�าปะหลังรายใหญ่ของ

ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เข้าร่วมในพิธีลง

นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วม

กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย (วว.) ในกรอบความร่วมมือ 4 ข้อ 

โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี ดังนี้ 1.) เพื่อ

ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดผลงานวิจัย

ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ลงสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร พร้อม

พัฒนากระบวนการผลิต และการใช้สารชีวภัณฑ์

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการเกษตร รวมถึงเป็น

ที่ปรึกษางานด้านการผลิต และการวิจัยด้านสาร

ชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ทางเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 

2.) ร่วมมอืในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล องค์ความ

รู้ บุคลากร ของท้ังสองฝ่าย ตลอดจนปัจจัยท่ี

เกีย่วข้องกบัการวิจยัและพฒันา เพ่ือให้การด�าเนนิ

งานในโครงการต่างๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมาย 3.) ร่วมมอืในการพฒันางานวิจยัเพ่ือให้

เกิดการขับเคลื่อน BCG Model และ 4.) ความร่วม

มือในกิจกรรมอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง "วว." 

และ "UBE"  

ส�าหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการถ่ายทอด

องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงาน

วิจัยของ วว. ให้สามารถน�ามาปรับใช้เพื่อวางแผน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

และครอบคลุมความต้องการของเกษตรอย่าง

แท้จริง นอกจากนี้ ยังสามารถขอรับค�าปรึกษา

เกี่ยวกับการลงทุน การออกแบบเครื่องจักร และ

โรงงานผลิต ตลอดจนการขายและการตลาด ท�า

ให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้ส�าเร็จตามเป้า

หมาย ภายใต้กลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ได้รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการท�างาน

แบบบูรณาการรัฐร่วมเอกชน และเกษตรกร ที่เรา

เรียกว่า "อุบลโมเดล" ท่ีเป็นกลยุทธ์ที่เราให้ความ

ส�าคญั เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุกบัเกษตรกรต้นน�า 

ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจ�าหน่ายวัตถุดิบทางการเกษตร  

โดยเฉพาะเกษตรกรอินทรีย์ที่ท�าสัญญา Contract 

farming กบับรษิทัฯ ท่ีต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน

เกษตรอนิทรย์ีระดบัสากล  จะได้รบัการช่วยเหลอืใน

เรือ่งการใช้สารชวีภณัฑ์มาเพิม่ผลผลติ การอารกัขา

พืช และการดูแลรักษาแปลงเกษตรให้มีคุณภาพ

มากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ ก็สามารถรับซื้อวัตถุดิบที่

มีคุณภาพมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย  

UBE ติดอาวุธชีวภาพ เสริมพลังอุบลโมเดล 

ช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ MOU วว. 

สร้างนวัตกรรมขับเคล่ือน BCG Model
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หน่วยงานที่มาร่วมมือ วว. เป็นหน่วยงานท่ีมี

ศักยภาพในเรื่องการวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากฐาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Bio-based 

โดยทางศาสตราจารย์ (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยม

โชติชวลิต ผู ้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดเผย

ว่า วว.  เป็นหน่วยงานหลักด้านวิจัยและพัฒนา

ของประเทศไทย ทีม่คีวามพร้อม ความเชีย่วชาญ

ในการบูรณาการงานด้านสารชีวภัณฑ์อย่าง

ครบวงจร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การเป็น

คลังสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้

ประกอบการ มีผลการศึกษาวิจัยระดับประเทศ

และภูมิภาค มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการผลิต

ระดับอุตสาหกรรม รวมถึงความพร้อมของห้อง

ปฏิบตักิารทีไ่ด้มาตรฐาน ตรวจวเิคราะห์คณุภาพ 

และทดสอบด้านพิษวทิยาของจุลนิทรีย์ เพ่ือน�าไป

ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติ

การไปถึงระดับโรงงานน�าทาง  นอกจากนี้นัก

วิจัย/บุคลากรของ วว. ล้วนแต่มีความรู้ ความ

สามารถ และความมุ่งมั่นที่จะน�าองค์ความรู ้

และประสบการณ์ที่มี เพื่อผลักดันให้เกิดการน�า

งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพานิชย์และเชิง

สังคม นับเป็นความโชคดีท่ีได้มีโอกาสร่วมมือ

กับภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ และข้อมูลที่แท้

จริงของเกษตรกรมาเชื่อมโยงให้ทางวว. ได้ช่วย

เหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นการเพื่อยกระดับภาค

อตุสาหกรรมและภาคการเกษตร   สร้างเศรษฐกจิ

สีเขียว ส่งเสริมยกระดับผลผลิตทางการเกษตร 

ให้เกดิเกษตรปลอดภยั  เกษตรอนิทรย์ีในประเทศ 

เสริมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจไทยอย่าง

ยั่งยืน    

กรรมการผู้จัดการใหญ่ UBE กล่าวเพิ่มเติมว่า 

บริษัทฯ มุ ่งเน้นการพัฒนาต้ังแต่ขั้นตอนการ

ผลิต ต้นทุนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ตลอด

จนคิดค้นแนวทางเพิ่มความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือ

ให้ UBE เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากการท�า MOU ในครั้ง

นี ้จะเป็นในรปูแบบผลติภัณฑ์ด้านปัจจัยการผลติ

พืช ที่มาจากความร่วมมือ ได้แก่ ปุ๋ย

อนิทรย์ี ปุย๋ชวีภาพ และสารชวี

ภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลง

ศัตรูพืช อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ 

PGPR, ชีวภัณฑ์บิวเวอร์

เรีย, ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์

มา โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการคัดเลือกเชื้อที่

เหมาะสม ผ่านข้ันตอนการผลิตที่มีการควบคุม

คุณภาพ และอยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน 

เช่น ชนิดผงสปอร์ ชนิดน�้า เป็นต้น นอกจาก

น้ี คาดว่าจะมีความร่วมมือด้านการพัฒนาการ

วิจัยอุตสาหกรรมชีวภาพต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ

ขับเคลื่อน BCG Model ในอนาคต เช่น เคมีภัณฑ์

ชีวภาพ, ไบโอพลาสติก, อาหาร, เครื่องส�าอาง 

และยา เป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะต่อยอดให้เป็น

อกีหนึง่ธรุกจิทีส่ร้างรายได้เสรมิให้กบับรษิทัฯ ใน

อนาคตอีกด้วย 

UBE ติดอาวุธชีวภาพ เสริมพลังอุบลโมเดล 

ช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ MOU วว. 

สร้างนวัตกรรมขับเคล่ือน BCG Model
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สมาร์ทอนิฟราเนท (SIC) บรษิทัร่วมทนุ “ราชกรุป๊-

เอแอลที” เปิดแผนธุรกิจปี 2565 รุกขยายลงทุน

โครงข่ายไฟเบอร์ใหม่ๆเพิ่ม เพื่อต่อยอด รองรับให้

บรกิารลกูค้าทัง้ใน-ต่างประเทศ จากความต้องการ

ใช้อินเตอร์เน็ตและ Data Center โตกระโดด รับอา

นิสงค์เศรษฐกิจฟื้นตัว และรัฐเปิดประเทศต้อนรับ

นักท่องเท่ียว เผยข้อดีของการใช้บริการโครงข่าย

ร่วม หรือ Fiber Space ช่วยโอเปอเรเตอร์ลดการ

ลงทุนซ�้าซ้อน แก้ปัญหาสายไฟรกตามแนวท้อง

ถนน เสริมภูมิทัศน์ของประเทศสวยงาม

น า ง ป รี ญ า ภ ร ณ ์  ตั้ ง เ ผ ่ า ศั ก ดิ์ 
กรรมการผูอ้�านวยการ บรษิทั เอแอล
ท ีเทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) หรอื ALT 

และในฐานะกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท สมาร์ท อนิฟ

ราเนท จ�ากดั (SIC) ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารเช่าโครงข่าย

ไฟเบอร์ (Fiber Space) กล่าวว่า โครงการ Fiber 

Space เป็นการให้บริการไฟเบอร์พร้อมใช้งานโดย

ไม่ต้องลงทุนซ�้าซ้อน เนื่องจากเป็นการใช้ไฟเบอร์

ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ

ลูกค้าและโอเปอร์เรเตอร์ทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ 

รวมทั้งยังท�าให้ภูมิทัศน์ของประเทศสวยงาม ไม่มี

สายไฟฟ้าพันกันยุ่งเหยิงบนท้องถนน

ทั้งนี้บริษัท SIC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท 

ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ RATCH กับ บริษัท 

เอแอลที เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ALT ก่อ

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2562 โดย RATCH ถือหุ้น 

51% และ ALT ถือหุ้น 49% วัตถุประสงค์เพื่อร่วม

กนัลงทนุในโครงข่ายไฟเบอร์ใยแก้วน�าแสง ท้ังโครง

ข่ายใต้ดินในพื้นที่เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร 

รวมท้ังในต่างจังหวัด ผ่านโครงข่ายตามแนวเส้น

ทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ที่มีคลื่น

สญัญาณครอบคลมุระยะทางรวม 5,062 กโิลเมตร

ทั่วประเทศ ถือเป็นโครงข่ายท่ีครบวงจร ท้ังโครง

ข่ายไฟเบอร์ใต้ดิน แนวเส้นทางรถไฟฟ้า แนวเส้น

ทางรถไฟ แนวสายไฟฟ้าแรงสูง (OPGW) และ

ทางหลวงแผ่นดิน (Highway) ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ

“การที่มี บริษัท SIC ซ่ึงเป็นคนกลางเป็นผู้ให้

บริการโครงข่ายไฟเบอร์ร่วมถือเป็นข้อดี เนื่องจาก

ท�าให้โอเปอเรเตอร์มคีวามสบายใจทีจ่ะมาใช้บริการ

เช่าโครงข่ายร่วม เพราะไม่ได้มผีลประโยชน์ทบัซ้อน

ใดๆ และที่ส�าคัญช่วยโอเปอเรเตอร์ลดการลงทุนซ�้า

ซ้อน เพราะการที่ต่างคนต่างลงทุน ท�าให้ต้นทุน

แพง และท้ายสุด คนที่แบกรับค่าบริการที่แพงขึ้น

กค็อืประชาชน นอกจากนีย้งัท�าให้ภมูทิศัน์ของบ้าน

เมืองมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง

เป็นเรื่องท่ีเราต้องค�านึงถึง เพราะแม้แต่ดารานัก

แสดงระดับโลกอย่าง รัสเซล โครว์ ที่มาเยือนเมือง

ไทยเมือ่เรว็ๆนี ้ยงัโพสต์ภาพลงในทวติเตอร์ ถงึสาย

ไฟฟ้าที่พันกันยุ่งเหยิงตามท้องถนนในกทม.” นาง

ปรีญาภรณ์กล่าว

นางปรีญาภรณ์ กล่าวอีกว่า ในปี 2565 จะเป็นปี

ที่ บริษัท SIC ขยายการลงทุนโครงข่ายใหม่ๆ เพิ่ม

ขึ้นจ�านวนมาก เพื่อต่อยอดและ รองรับกับความ

ต้องการใช้ Fiber Space ที่มีศักยภาพเติบโตเพิ่ม

ขึ้นเร่ือยๆ หลังแนวโน้มเศรษฐกิจเร่ิมฟื้นตัว และ

รัฐบาลเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเท่ียว รวมท้ัง

พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปหันมาท�างานที่บ้าน 

ท�าให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะการ

ขยายตัวของธุรกิจในกลุ่ม Data Center ท้ังนี้

บรษิทัมีการเตรยีมความพร้อมการหาพนัธมติรเพือ่

รองรับการใช้บริการมากขึ้น ทั้ง operators ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

“เราพบว่าลกูค้าต่างประเทศให้ความสนใจใช้บริการ

โครงข่าย Fiber Space ของเรามากขึ้น โดยเฉพาะ

ลูกค้า OTT (Over The Top ) ท่ีสนใจขยายงานด้าน

แอพพลิชั่นต่างๆ รวมทั้ง data center ”

ALT เปิดแผนปี65 ส่ง SIC 

ลุยเพ่ิมลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์

ดึงโอเปอร์เรเตอร์ใช้บริการลดลงทุนซ�้าซ้อน

เสริมภูมิทัศน์ประเทศ
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CPANEL ประกาศปรบัเป้าเติบโตมากกว่าเป้าหมาย

ที่วางไว้จากเดิม 30% เป็นไม่ต�่ากว่า35% ทิศทาง

ธุรกิจไตรมาส 4/64 ส่งสัญญาณคึกคัก ปลดล็อค 

LTV ผู้ประกอบการทยอยลงทุน หนุนค�าสั่งซื้อ 

Precast Concrete กวาดงานใหม่ 8 โครงการแนว

ราบ-แนวสงู มลูค่า 99 ล้านบาท ดนั Backlog 1,192 

ล้านบาท พร้อมเจรจาลกูค้า โรงแรม คอนโดมเินยีม

เพิ่ม โชว์ผลประกอบการงวด 9 เดือน รายได้รวม 

220.67 ล้านบาท ก�าไรพุ่ง 37,501.85 %

นายชาครติ ทปีกรสขุเกษม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CPANEL ผู ้ผลิตและ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป 

(Precast Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully 

Automated Precast) ท่ีใช้ส�าหรับงานก่อสร้าง

โครงการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ทศิทางธรุกิจ

ช่วงไตรมาส 4/64 ส่งสัญญาณคึกคักมากขึ้นหลัง

เปิดประเทศ จากปัจจยัหนนุและแนวโน้มการเติบโต 

อีกทั้งการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท จึงคาด

ว่าผลประกอบการปีนี้บริษัทจะสามารถเติบโตได้

มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้จากเดิม 30% เป็นไม่ต�่า

กว่า35%

“จากการที่ภาครัฐมีมาตรการปลดล็อค LTV ออก

มากระตุ้นตลาดอสังหาฯ ส่งผลให้มีการเปิดตัว

โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล

เพิ่มขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว ท�าให้ผู้ประกอบการ

รายใหญ่ ปรับแผนการลงทุนโครงการใหม่ให้เร็ว

ขึ้น เพื่อรองรับก�าลังซื้อผู้บริโภคที่เริ่มปรับตัวดี

ขึ้น ประกอบกับการแข่งขันของผู้ประกอบการใน

ปัจจุบันจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์ลด

ต้นทุนการก่อสร้าง ลดจ�านวนแรงงาน บริหาร

ความเสี่ยง ลดเวลาการก่อสร้าง รวมถึงใช้วัสดุ

ที่ท�าให้การก่อสร้างเสร็จเร็วมากข้ึน ซึ่ง Precast 

Concrete เป็นเทคโนโลยีก่อสร้างท่ีสามารถตอบ

สนองความต้องการได้” นายชาคริต กล่าว

โดยในช่วงไตรมาส 4/64 บริษัทรับงานใหม่เพิ่มขึ้น

อีกจ�านวน 8 โครงการแนวราบ - แนวสูง มูลค่า

รวมประมาณ 99 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจบุนัมมีลูค่า

งานในมือ (Backlog) ที่ 1,192 ล้านบาท ทยอยรับ

รู้รายได้ในปี 64-66 นอกจากนีย้งัอยูร่ะหว่างเจรจา

กับลูกค้ารายใหม่ อาทิ โรงแรม คอนโดมิเนียม 

ห้างสรรพสินค้า และกลุ่มลูกค้าพื้นที่ระเบียงเขต

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อ

สรุปช่วงต้นปี 65

ส�าหรบัผลประกอบการงวด 9 เดอืนปี 2564 บรษิทั

มีรายได้รวม 220.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดยีวกนัของปีก่อนทีม่รีายได้รวม 143.94 ล้านบาท 

จ�านวน 76.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 53.30% และ

มีก�าไรสุทธิ 20.19 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกัน
ปีก่อนมีขาดทุนสุทธิ 54,000 บาท จ�านวน 20.25 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 37,501.85%

ส่วนผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัท
มีรายได้รวม 63.40 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 44.09 ล้านบาท 
จ�านวน 19.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 43.80% และ
มกี�าไรสุทธิ 3.42 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดยีวกนั
ปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ 1.39 ล้านบาทจ�านวน 4.81 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 345.32%

ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทเติบโตอย่างโดด
เด่น โดยก�าไรงวด 9 เดอืนปี 64 เติบโตมากกว่าก�าไร
ทั้งปี 63 อยู่ที่ 13.13 ล้านบาท เนื่องจากฐานก�าไร
ปี 63 อยูใ่นระดบัต�า่ สาเหตจุากลกูค้าของบรษิทัได้
รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 ส่งผลให้ค�า
ส่ังซ้ือของบริษัทลดลง โดยปรับตัวเพ่ิมขึน้มาอยูใ่น
ระดับปกติในช่วงไตรมาส 4/63 และมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 3/64 บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายจากการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 2.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้
จ่ายท่ีเกิดขึ้นครั้งเดียว โดยหากดูเฉพาะก�าไรจาก
การด�าเนินงานจะอยู่ที่ระดับ 6.2 ล้านบาท ถือว่า

เติบโตเพิ่มขึ้นจ�านวน 7.59 ล้านบาท

CPANEL ประกาศปรับเป้าปีน้ีโตไม่ต�่ากว่า 35% 

จากเดิม 30%-ทิศทางธุรกิจ Q4/64 

ส่งสัญญาณคึกคัก ผู้ประกอบการทยอยลงทุน 

หนุนค�าส่ังซื้อ Precast Concrete
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OCEAN ประกาศบุกตลาดอสังหาฯ ขนทัพมาทั้ง
คอนโดฯ โครงการบ้านเดี่ยว และ Office Building 
ต้นปี 65 เตรียมเปิดโปรเจคใหม่ THE VALOR 
โครงการบ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ย่านรามอินทรา 
มูลค่า 480 ล้านบาท คาดเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ต้น
ปี 65 หนนุยอดขายเตบิโตแขง็แกร่ง จากปัจจุบันมี 
Backlog กว่า 500 ล้านบาท ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง 
“ธีร ชุติวราภรณ์” เผยโครงการในมือ และโปรเจค
ในอนาคตรวมมูลค่าเกือบ“หมื่นล้านบาท”

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั โอเชีย่น คอม
เมิรช จ�ากัด (มหาชน) (OCEAN) เปิด
เผยว่า แผนการด�าเนินงานในปี 2565 ในส่วนของ
ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ บริษัทฯพร้อมบุกตลาดอย่าง
เตม็รปูแบบ เพ่ือรองรับความต้องการของผูบ้รโิภค 
ทัง้ในส่วนของโครงการคอนโดมเินียม โครงการบ้าน
เดี่ยว โครงการอาคารส�านักงานให้เช่า เพื่อรองรับ
การเติบโตในช่วง 1-3 ปีข้างหน้า (2565-2568) 

โดยมีมูลค่าโครงการรวมกันเกือบ 1 หมื่นล้านบาท 
สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ประกอบด้วย โครงการ IKON SUKHUMVIT 
77 มูลค่า 1,170 ล้านบาท คาดว่าจะปิดโครงการ
ภายในปี 2565 โดยมี Backlog ที่คาดว่าจะโอนจน
จบปี 2564 ยังมีอยู่เกือบ 80 ล้านบาท ซึ่งมีจุด
เด่นท�าเลที่ตั้ง และตกแต่งครบ ให้กับลูกค้าแบบ
ครบวงจร มาพร้อมกับสโลแกน “ก้าวเดียวถึงห้าง
ใจกลางอ่อนนุช” โครงการมปีระตเูช่ือม กบั People 
Park Community Mall ที่ครบครัน Co-Working 
Space 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 
ราคาเริ่มต้นปัจจุบันอยู่ที่ 1.99 ล้านบาท

โครงการ KON UDOMSUK มูลค่า 600 ล้านบาท 
เป็นโครงการที่เน้นการดีไซน์ที่แตกต่าง ใช้วัสดุ พรี
เม่ียม ในราคาที่ดีกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะแบบห้อง
ขายดี คือห้อง Loft ที่ Sold Out ไปเป็นที่เรียบร้อย 
บนท�าเลศกัยภาพในราคาท่ีแข่งขนักบัคูแ่ข่งได้อย่าง
ชนะขาด ท�าให้โครงการได้รับความสนใจจากลูกค้า
เป็นจ�านวนมาก มียอดจองมากกว่า 80% ภายใต้
แรงกดดันจากสถานการณ์โควิด-19 โดยปัจจุบันมี 
backlog อยู่ที่ 478 ล้านบาท คาดการรับรู้รายได้
ตั้งแต่ปี 2565-2566

โครงการบ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ ย่านรามอินทรา 

โครงการ THE VALOR มูลค่า 480 ล้านบาท ซึ่ง
โดดเด่นด้วยความเป็นส่วนตัว เพียง 25 หลัง เจาะ
กลุม่ลูกค้าระดบับน เพราะเป็นตลาดทีย่งัมกี�าลงัซือ้
ท่ีเติบโตได้ต่อเน่ือง โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการ
ก่อสร้างและจะเริ่มโอนในต้นปี 2565

โครงการ V TOWER Office Building ตั้งอยู่บน 
PRIME Location ติดสถานีรถไฟฟ้า พระโขนง ซึ่ง
ในอนาคตจะเป็น New CBD (Central Business 
District) เป็น Interchange Station ของรถไฟฟ้า 
2 สาย คอื สายสเีทา และสายสเีขียวมลูค่าโครงการ 
5,500 ล้านบาท โดยแผนจะเร่ิมด�าเนินกิจการใน
ปี 2566 Office Building พื้นที่เช่า (พื้นท่ีขาย) 
12,500 ตร.ม. ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุน่ใหม่ พ้ืนท่ี
ให้เช่าของโครงการมีขนาด 450 – 550 ตาราง
เมตรต่อชั้น ท�าให้ง่ายต่อการตัดสินใจของผู้เช่าใน
เรื่องการเช่าท้ังชั้น ส่งผลให้สามารถปล่อยเช่าได้
ทั้งอาคารในระยะเวลาอันสั้น

OCEAN ประกาศลุยอสังหาฯ 

แบบจัดเต็มเปิดมูลค่าโครงการในมือ

โปรเจคในอนาคตเกือบหม่ืนลบ.ขนทัพมาท้ังคอนโดฯ 

บ้านเดี่ยว และ Office Building
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โครงการ The 38 Sukhumvit มูลค่าโครงการกว่า 1,050 ล้านบาท วางแผนรับรู้รายได้ในปี 2567 ตั้งอยู่ในสุขุมวิท 38 ซึ่งเป็นซอยที่ทุกคนทราบดีว่าเป็นหนึ่ง

ในถนนทีดี่ทีสุ่ดในบริเวณทองหล่อ และห่างจากรถไฟฟ้าสถานทีองหล่อเพยีง 750 เมตรเท่านัน้ ขณะเดยีวกนักช็จูดุเด่นเรือ่ง โครงการท่ีมยีนูติน้อยท่ีสดุในคอนโด

ละแวกเดยีวกนั เพยีง 95 ยนูติเท่าน้ัน และราคาเร่ิมต้นต่อตารางเมตรไม่เกนิ 200,000 บาทซ่ึงนบัว่าดีกว่าคูแ่ข่งซ่ึงบนท�าเลเดยีวกนั เพราะไม่ว่าจะเป็นโครงการ

ที่สร้างเสร็จแล้วหรือเตรียมเปิดขาย ก็เริ่มต้นที่ราคาสูงกว่า 200,000 บาทต่อตารางเมตร

“การขยายการลงทุนโครงการอสังหาฯในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่ส�าคัญของ OCEAN สอดรับกับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) 

(ALPHAX) ซึ่งหมายถึง "Leader" หรือผู้น�าในสิ่งที่ด�าเนินการอยู่ อาทิ ธุรกิจอสังหาฯ ในแต่ะโครงการจะมีจุดเด่นที่มีความเป็นผู้น�าของโครงการนั้นๆ อาทิ ท�าเล

ที่ตั้ง การออกแบบ-ดีไซน์ การบริหารส่วนกลาง ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในแต่ละจุด และปัจจุบันได้รุกสู่ตลาด Office Building โดยมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มแหล่ง

ที่มาของรายได้ประจ�า (Recurring Income) ให้กับบริษัท ซึ่งยังไม่นับรวมแผนรุกสู่ธุรกิจกัญชง-กัญชา ที่คาดว่าจะมีข่าวดีในช่วงปลายปีนี้ และพร้อมส่งออเด

อร์ให้กับลูกค้าในปี 2565 ซึ่งจะเข้ามาเสริมทัพ ผลักดันรายได้และก�าไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตามแผนงานที่วางไว้”นายธีร กล่าว

OCEAN ประกาศลุยอสังหาฯ 

แบบจัดเต็มเปิดมูลค่าโครงการในมือ

โปรเจคในอนาคตเกือบหม่ืนลบ.ขนทัพมาท้ังคอนโดฯ 

บ้านเดี่ยว และ Office Building
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บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) เริ่มส่งสัญญาณ

การฟื้นตัว ระบุโค้งสุดท้ายส่อแววไปได้สวย รับ

อานิสงส์การเปิดประเทศ – ภาคขนส่งกลับสู่ภาวะ

ปกติ หนุนการเพ่ิมสีสันการใช้เชื้อเพลิงคึก แจงที่

ผ่านมาปรบักลยทุธ์ให้กองเรอืแล่นให้บรกิารขนส่ง

ในต่างประเทศเป็นหลัก พร้อมส่งซิกปี 65 จ่อเพิ่ม

เรือ 1 ล�า รองรับดีมานด์ขนส่งต่างประเทศ

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล.เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ�ากัด(มหาชน) หรือ VL 
เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของ

ปีนี้ว่า จากสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 

ซึ่งสอดรับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาค

รัฐบาล โดยเฉพาะการเปิดประเทศ เพื่อกระตุ้น

การท่องเทีย่ว ซึง่ท�าให้ภาคกการลงทนุกลบัมาฟ้ืน

ตัวมากยิ่งขึ้น และจากปัจจัยดังกล่าว เป็นการส่ง

สัญญาณเชิงบวกต่อบริษัทฯ เนื่องจากดีมานด์การ

ใช้ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงจะเพิ่มสูงขึ้น จากการ

เดินทางท่องเที่ยว รวมถึงภาคการขนส่งกลับมาสู่

ภาวะปกติ

“ ภายหลงัจากมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาค

รฐับาล รวมถงึการเปิดประเทศ เพือ่ต้อนรบันกัท่อง

เทีย่ว ซึง่ก็จะเป็นการกระตุ้นให้ภาคกการลงทนุ ส่ง

ผลบวกต่อความต้องการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั้ง

ภายในประเทศเพิม่ขึน้ โดยในไตรมาสสดุท้ายของปี

นี้ คาดว่ามีอัตราการใช้บริการเรือขนส่งผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซ่ึง

ปัจจุบัน VL มีกองเรือส�าหรับรองรับการให้บริการ

ขนส่ง ทั้งหมด 13 ล�า รวมเป็นน�้าหนักบรรทุก 

ประมาณ 41,800 เดตเวตตัน จะเห็นได้ว่า VL มี

ศกัยภาพในการให้บรกิารขนส่งเป็นอย่างมาก เพยีง

แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บริษัทคู่ค้า

ทางธรุกจิ ไม่สามารถน�าสนิค้ามาใช้บรกิารขนส่งได้ 

ดงัน้ันเชือ่ในไตรมาสสดุท้ายนี ้หลงัจากสถานการณ์

เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ VL ก็จะได้รับอานิสงส์การฟื้น

ตัวของภาคธรุกจิด้วยเช่นกนั ซ่ึงจะท�าให้ในช่วงโค้ง

สุดท้ายผลการด�าเนินงานจะฟื้นตัว”

พร ้ อมทั้ ง ยั ง ไ ด ้ กล ่ า วยอมรั บว ่ า  ในช ่ ว ง
ไตรมาส3/2564 ที่ผ่านมา VL ได้มีการปรับกลยุทธ์
การให้บรกิารขนส่ง โดยมุง่เน้นขยายเส้นทางด�าเนนิ
การให้บริการขนส่งเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศ 
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการการขนส่ง
ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ ยัง
มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศ
เวียดนาม ประเทศจีน และประเทศอินโดนีเซีย ที่
มีความต้องการปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ เพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด

อย่างไรก็ตาม จากดีมานด์ท่ีสูงขึ้นในต่างประเทศ
ส่งผลให้บริษัทฯ จึงต้องปรับกลยุทธ์โดยน�าเรือ 
V.L. 23 มาให้บริการขนส่งในกลุ่มประเทศดังกล่าว
แทนการให้บรกิารขนส่งในประเทศทีม่กีารชะลอตวั
ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณการส่งขนในต่าง
ประเทศปรับตัวขึ้นมาแตะระดับสัดส่วน 30% จาก
เดิม 20%

นอกจากน้ี VL ยังคงเดินหน้ารักษาฐานลูกค้าใน
ประเทศและขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ โดย
เฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ ทีม่โีอกาส
เตบิโตทางธรุกิจสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง รวมไปถงึการ
ขยายเส้นทางการเดินเรือใหม่ๆ ไปยังแถบประเทศ
อินเดีย–จีน เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ในอนาคต ให้สอดรับกับแผนในปี 2565 ที่บริษัทฯ 

คาดว่าจะเพิ่มเรืออีก 1 ล�า

VL ส่อแววโค้งสุดท้ายคึก หลังเปิดประเทศ 

อานิสงส์การใช้เชื้อเพลิงหนุนในประเทศฟื้น 

ส่งซิกปี 65 จ่อเพ่ิมเรือ 1 ล�า 

รองรับดีมานด์ขนส่ง ตปท.
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SCN เดินเครื่องปั๊มผลงานส่งท้ายปี 64 หลังชนะ

ประมูลงานรับจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติส�าหรับยาน

ยนต์ทางรถยนต์ กับ ปตท. รับสัญญารวมมูลค่า 

178.8 ล้านบาท ตอกย�า้ความเป็นผูน้�า NGV ในเอเชยี 

ดันภาพรวมผลประกอบการทั้งปีเติบโตเกินเป้า สวน

วิกฤตโควิด-19

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SCN ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบ

วงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกจาก บริษัท 

ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ในสัญญาจ้างขนส่งก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์

ทางรถยนต์ (Third Party Logistics - TPL) ในพื้นที่

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother 

Station - PMS) สามโคก อ�าเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี กับบริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) ด้วย

วงเงินการจ้าง 93.8 ล้านบาท ระยะเวลาสัญญา 2 

ปี เริ่มขนส่งตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 

23 ธันวาคม 2566 รวมเป็น 14 ปีที่ SCN ได้รับการ

คัดเลือกเป็นคู่สัญญา TPL กับ ปตท. มาอย่างต่อ

เน่ือง และเป็นสญัญาขนส่งก๊าซธรรมชาตสิ�าหรบัยาน

ยนต์ทางรถยนต์ (NGV) ฉบับที่ 2 ของปีนี้ หลังจาก

คว้าสัญญาขนส่ง NGV ให้กับ สถานีก๊าซธรรมชาติ

หลัก ปตท. ลาดหลุมแก้ว เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ด้วย

มูลค่าสัญญา 85 ล้านบาท ส่งผลให้ในปีนี้บริษัทมี

สัญญาขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ในมือกว่า 178.8 

ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นผู้น�าและ

ความเชี่ยวชาญของการผลิตและให้บริการ NGV สม

กับที่เป็นผู้น�าด้านธุรกิจ NGV ของไทย

ส�าหรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจ บริษัทพร ้อม

เพิ่มสัดส่วนพอร์ตธุรกิจก๊าซธรรมชาติส�าหรับ

อตุสาหกรรม ท้ัง LNG และ CNG ตามความต้องการใช้

ก๊าซธรรมชาติของตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

รวมทั้งเตรียมวางแผนเพิ่มหางลากรถขนส่งและ

บุคลากร รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการเตรียมพร้อมเข้าร่วมยื่นประมูลงาน

ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่คาดว่าจะกลับมาคึกคัก

อีกครั้ง หลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 

พฤศจกิายน 2564 ซึง่ส่งผลดต่ีอภาพรวมบรรยากาศ

การลงทุนของประเทศและถือเป็นสัญญาณบวกต่อ

ภาพรวมธุรกิจ SCN ในไตรมาส 4/2564 ให้กลับมา

เติบโตอย่างโดดเด่น

ดร.ฤทธี กล่าวว่า บริษัทมั่นใจกลุ่มธุรกิจขนส่งยังคง

สร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยจ�านวนรถขนส่งที่

พร้อมให้บริการกว่า 285 คัน อยู่ภายใต้การบริหาร

จัดการของบริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

รวมถึงบริษัทในเครือ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติ

กส์ จ�ากัด หรือ SILOG ที่ด�าเนินการเป็นผู้ให้บริการ

ขนส่งก๊าซธรรมชาติ ขนส่งทางบกประเภทวัตถุ

อันตรายในกลุ่มปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ พร้อมทั้ง

งานขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ประกอบกับศักยภาพของ

บุคลากร และกลยุทธ์การด�าเนินงานที่วางแผนมา

เป็นอย่างดี โดยมั่นใจว่าธุรกิจกลุ่มขนส่งจะสามารถ

ท�ารายได้แตะ New High ที่ 200 ล้านบาท หรือ

เติบโต 24% จากปีก่อนตามที่คาดการณ์ไว้ แม้จะอยู่

ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

“บริษัทยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการบริหารงานให้

เหมาะสมกับสถานการณ์และเดินหน้าประมูลงาน

โครงการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เพิ่มโอกาสการรับงานใหม่ๆ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวาง

ไว้ เพื่อผลักดันธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เติบโตอย่าง

แข็งแกร่งและมั่นคงในอนาคต” ดร.ฤทธี กล่าว

SCN ตอกย�้า

ความเป็นผู้น�า NGV ในเอเชีย 

คว้างานขนส่งก๊าซ ปตท. 

มูลค่ากว่า 178 ล้านบาท
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กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO กองทุน 
B-USALPHASSF กองทนุ B-USALPHARMF และ 
B-VIETNAMRMF ระหว่างวันที่ 23-30 พ.ย. นี้ 
เอาใจสายลงทุนที่ก�าลังมองหาโอกาสการเติบโต
ได้ยาวๆ กับหุ้นสหรัฐอเมริกา ประเทศมหาอ�านาจ
ท่ีใหญ่ที่สุดในโลกและหุ้นเวียดนาม ตลาดดาวรุ่ง
ที่จ่อคิวยกระดับเป็นตลาดเกิดใหม่ เติมเต็มพอร์ต
ลงทุนเพ่ือการเติบโตระยะยาว พ่วงด้วยประหยัด
ภาษี

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
ผู ้จัดการ Head of Business 
Distribution บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 
หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ใน
ปัจจุบันนักลงทุนมีความสนใจลงทุนระยะยาว
ผ่านกองทุนประหยัดภาษี ในกองทุนหุ ้นต่าง
ประเทศมากขึ้น เนื่องจากต้องการกระจายความ
เสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย พร้อมๆ กับ
เพิ่มโอกาสการเติบโตให้พอร์ตลงทุนได้มากยิ่งขึ้น 
ล่าสุดกองทุนบัวหลวงก็เตรียมเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั้งแรก (IPO) 3 กองทุนใหม่ มาเป็นทาง
เลือกให้ผู้ลงทุนได้เติมเต็มโอกาสการลงทุนใน
ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา ที่มีมูลค่าตามราคาตลาด 
(มาร์เก็ตแคป) ใหญ่ที่สุดในโลก และประเทศดาว
รุ่งมีโอกาสเติบโตอย่างเวียดนาม

ส�าหรับ กองทุนประหยัดภาษีน้องใหม่ 3 กองทุน 
ท่ีกองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ระหว่างวันท่ี 
23-30 พฤศจกิายน 2564 นี ้ได้แก่ กองทนุเปิดบวั
หลวงยเูอสอลัฟ่าเพ่ือการออม (B-USALPHASSF) 
กองทุนเปิดบัวหลวงยูเอสอัลฟ่าเพื่อการเลี้ยงชีพ 
(B-USALPHARMF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้น

เวียดนามเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-VIETNAMRMF)

ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ที่สุดในโลก และตลาดหุ้นก็มีมาร์เก็ตแคปมาก
ที่สุดในโลกเช่นกัน ในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ 
ก�าลังฟื้นตัวได้ดี ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก็มีหุ้น
ที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์ในอนาคตให้เลือก
มากมาย ซึ่งหุ้นเหล่านี้ไม่ได้ด�าเนินธุรกิจแค่ใน
สหรัฐฯ อย่างเดียว แต่ยังมีโอกาสท�ารายได้จาก
ทั่วโลกด้วย หากนักลงทุนมีการจัดสรรเงินส่วน
หนึ่งลงทุนในสหรัฐฯ ในพอร์ตลงทุนระยะยาว ก็
จะท�าให้ไม่พลาดโอกาสการเติบโตดีๆ ไป โดย 
B-USALPHASSF และ B-USALPHARMF ก็จะมา
ตอบโจทย์การเติมเต็มโอกาสดีๆ นี้ได้

ส ่วนเวียดนาม ก็ถือเป็นเศรษฐกิจดาวรุ ่งใน
อาเซียนที่ก�าลังเติบโตได้ดี จากการที่ประเทศที่
ประชากรวัยแรงงานอยู่มาก เป็นก�าลังหลักใน
การขับเคล่ือนประเทศให้เติบโต ทั้งยังเป็นฐาน
การผลติส�าคญัทีบ่รษัิททัว่โลกใช้ในการผลติสนิค้า 
นอกจากนี้มูลค่าหุ้นเวียดนามก็ยังไม่แพงเกินไป 
โดยเฉพาะหุน้ขนาดกลางและขนาดเลก็ ทีม่ดีาวรุง่
รอให้ผู้จดัการกองทนุค้นหาอกีมาก และตลาดหุน้
เวียดนามก็ก�าลังรอวันปรับสถานะจากตลาดหุ้น
ชายขอบ (Frontier Market) ไปสู่การเป็นตลาด
หุน้เกดิใหม่ (Emerging Market) ซึง่เมือ่ถงึวนันัน้
จะยิง่ท�าให้เวยีดนามโดดเด่นในสายตานกัลงทนุทัว่
โลกมากขึน้ไปอกี ดงันัน้ B-VIETNAMRMF จึงเป็น
อกีกองทุนดีๆ  ทีช่่วยให้นกัลงทนุมโีอกาสเตบิโตเตม็
ที่ไปพร้อมอนาคตดีๆ ของเวียดนามได้

ในส่วนของ B-USALPHASSF ลงทุนผ่านกองทุน 
B-USALPHA ซึง่ลงทนุในกองทนุหลกั JPMorgan 
Funds – US Growth Fund มีนโยบายจ่าย
เงนิปันผลไม่เกินปีละ 4 ครัง้ เหมาะกับผูท้ีต้่องการ
ลงทุนเพื่อเป้าหมายทางการเงินในอีก 10 ปีข้าง
หน้า โดยได้เก็บเกี่ยวผลตอบแทนระหว่างทางไป
ด้วย ส่วน B-USALPHARMF ลงทุนผ่านกองทุน
หลัก JPMorgan Funds – US Growth Fund 
ขณะท่ี B-VIETNAMRMF ผู้จัดการกองทุนบัว
หลวง ลงทุนตรงในหุ้นเวียดนาม รวม
ถึงลงทุนผ่านหน่วยลงทุน ETF 
ซึ่งทั้ง 2 กองทุนนี้ เป็นก

องทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จึงไม่มีการจ่าย
เงินปันผล เหมาะกับผู้ที่พร้อมลงทุนต่อเนื่องทุก
ปี เพื่อเป้าหมายมีเงินใช้สุขสบายหลังวัยเกษียณ 

“การใส่เงินลงทุนอย่างต่อเน่ือง ด้วยระยะเวลา
ที่ยาวเพียงพอ มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เงินลงทุน
เติบโต แต่อีกส่วนที่ส�าคัญไม่แพ้กันก็คือ การ
เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี
ระยะยาว ซึ่งทั้ง 3 กองทุนน้องใหม่นี้ ไม่ว่าจะ
เป็น B-USALPHASSF, B-USALPHARMF หรือ 
B-VIETNAMRMF ก็เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่
มีโอกาสเติบโตที่น่าสนใจ” นายวศิน กล่าว

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล
รายละ เอี ยดกองทุน  B-USALPHASSF , 
B-USALPHARMF และ B-VIETNAMRMF หรือ
ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่ 
กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 หรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.กรงุเทพประกนั
ชวีติ บมจ.หลกัทรพัย์บวัหลวง บรษิทัหลักทรพัย์ 
เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 
บมจ.หลักทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) บมจ.หลัก
ทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส 
วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) บมจ.หลกัทรพัย์ กรงุศรี 
และ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

นอกจากนี้สามารถลงทุนง่ายๆ ผ่าน Bangkok 
Bank Mobile Banking ในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 
น. และช�าระเงินลงทุนผ่านบัตรเครดิตธนาคาร
กรุงเทพได้ หรือจะลงทุนผ่านแอปพลิเคชันลงทุน
ของตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งก็ได้

บลจ.บัวหลวงเสิร์ฟ IPO 3 กองทุนประหยัดภาษี 

วันที่ 23-30 พ.ย. นี้ ให้ผู้ลงทุนเติมครบทุกโอกาสในพอร์ต

ลงทุนระยะยาว กับหุ้นสหรัฐฯ และเวียดนาม
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เม่ือเข้าสูช่่วงโค้งสดุท้ายของปี แน่นอนว่าหลาย

คนก�าลังมองหาช่องทางการบริหารจัดการ

ลดหย่อนภาษีที่เหมาะกับตัวเอง การลงทุนใน

กองทุนรวม RMF และ SSF จึงเป็นอีกช่องทาง

หนึ่งในการช่วยส่งเสริมเรื่องการออมและได้

สิทธิลดหย่อนภาษีเพ่ิมเติม บริษัทหลักทรัพย์

จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

MFC ผูเ้ชีย่วชาญด้านการบรหิารจดัการกองทนุ

คุณภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมที่จะน�า

เสนอตัวเลือกที่ถูกใจต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ

ทั้งผลตอบแทนจากการออมและสิทธิประโยชน์

ทางภาษีที่คุ้มค่าในช่วงปลายปี

บลจ.MFC เปิดเพิ่มโอกาสลงทุนในกองทุนลด

หย่อนภาษีช่วงปลายปี โดยออก กองทุนเปิด

เอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการ

ออม (MFC Renewable Energy Fund SSF) 

หรือ MRENEW-SSF ซึง่เป็นกองทุนรวมตราสาร

ทุน ที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Feeder 

Fund) ส�าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี จะเริ่มเปิดจ�าหน่ายในวันที่ 

22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนโยบายการจ่าย

ปันผลอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ไม่มีก�าหนดอายุ

โครงการ มลูค่าขัน้ต�า่ของการสัง่ซือ้ในแต่ละครัง้ 

1,000 บาท

โดย MRENEW-SSF เป็น share class ที่ต่อย

อดความส�าเรจ็มาจากกองทนุ MFC Renewable 

Energy Fund (MRENEW) ท่ีลงทุนใน BGF 

Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) 

เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต�่า

กว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุน

หลักบริหารจัดการโดย BlackRock บริษัท

จัดการชั้นน�าของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การลงทนุทีค่�านงึและใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม สงัคม 

และธรรมาภบิาล (ESG) โดยกองทุนหลักจะเน้น

ลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืนใน 3 กลุ่ม

อุตสาหกรรมทั่วโลก ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

กับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable 

Energy Power) การขนส่งโดยใช้นวัตกรรม

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Transport) และการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy 

Efficiency) ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการ

เติบโตสูงอย่างต่อเน่ืองและมีความย่ังยืน อน่ึง

กองทนุหลกั ได้รบัการจดัอันดบั Morningstar 4 

ดาว และ 5 globe Morningstar sustainability 

rating

คณุธนโชต ิรุ่งสิทธิวฒัน์ กรรมการ
ผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด 
(มหาชน) เผยว่า บลจ.MFC เป็นบริษัท

จัดการกองทุนรวมที่บริหารความมั่งคั่งที่มุ่ง

เน้นธรุกจิท่ีสร้างการเตบิโตและรายได้ท่ียัง่ยนืให้

กบับรษิทั จากความส�าเรจ็ในการบรหิารจดัการ

กองทนุมากมายและน�าเสนอประเภทการลงทนุ

ใหม่ๆอยู่เสมอมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ของผู้ลงทุนให้ครอบคลุมซึ่งรวมถึงความ

ต้องการของผู้ลงทุนในช่วงปลายปีที่กองทุน 

SSF และ RMF จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ 

นอกจาก MRENEW-SSF ท่ีเปิดใหม่นี้ บลจ.

MFC ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมและการลด

หย่อนภาษีอีกหลายกองที่น่าสนใจให้ผู้ลงทุน

ได้เลือกสรรลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ทางด้านการลงทุนที่หลากหลาย

นอกจากกองทนุ MRENEW-SSF บลจ.MFC ยงัมี

กองทุนรวมเพือ่การออมและการลดหย่อนภาษี

ท่ีตอบโจทย์เป้าหมายทางการลงทนุทัง้กองทนุ 

SSF อาทิ กองทุน MGFSSF: ลงทุนในหุ้นทั่ว

โลกที่เติบโต คุณภาพดีและมีรายได้สม�่าเสมอ 

ลงทุนผ่านกองทุนหลกั Threadneedle (Lux) - 

Global Focus Fund, กองทุน M-MIDSMALL-

SSF: ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กที่

มีปัจจัยพื้นฐานดีและเติบโตสูง และกองทุน 

MCHINASSF: ลงทุนในหุ้นจนี A Shares ทีแ่นว

โน้มก�าไรเตบิโตดี คณุภาพด ีและ ณ ระดับมูลค่า

ที่เหมาะสม ผ่านกองทุนหลัก Allianz Global 

Investors Fund - Allianz China A-Shares

MFC จัดกองทุน ‘MRENEW-SSF’ ให้ประโยชน์

ทั้งการออมและลดหย่อนภาษี เอาใจผู้ลงทุนได้เลือกลงทุน

ของดีส่งท้ายปี เปิดขาย 22 พ.ย. นี้
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หรือส�าหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนที่ดีหลังเกษียณ บลจ.MFC มีกองทุน RMF ที่ผลงานโดดเด่นให้เลือกลงทุนเช่นกัน ได้แก่กองทุน MGFRMF: ลงทุน

ในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดี และมีรายได้สม�่าเสมอผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund หรือกองทุน M-VALUE ลงทุน

ในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แนวโน้มเติบโตดีและราคาหุ้นมีความน่าลงทุน

โดย บลจ.MFC เข้าใจและเปิดโอกาสให้ทกุการลงทุนเข้าถงึได้ง่ายเพียงปลายนิว้ ทกุกองทนุสามารถซือ้ผ่านแอปพลเิคช่ัน MFC WEALTH ได้เพียงไม่ก่ีข้ัน

ตอน ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ บลจ.MFC ได้แค่เพียง 100 บาท แถม บลจ.MFC ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่เปิดบัญชีผ่าน MFC WEALTH 

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 64 จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

พิเศษสุดส�าหรับผู้ลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF กับ บลจ.MFC ครบทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับของรางวัลคือ หน่วยลงทุน MMGOVMF มูลค่า 

100 บาท เพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ผู้

ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง

อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวนอาจขาดทุนหรือได้ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต�่าว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. 

เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-

3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 

033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

MFC จัดกองทุน ‘MRENEW-SSF’ ให้ประโยชน์

ทั้งการออมและลดหย่อนภาษี เอาใจผู้ลงทุนได้เลือกลงทุน

ของดีส่งท้ายปี เปิดขาย 22 พ.ย. นี้
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน

โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์

แพร่ระบาดของ COVID-19 แก่ มูลนิธิรามาธิบดี”

เคทีซเีอาใจสมาชิกต้อนรับลมหนาว 
มอบส่วนลดเต็มอิ่มถึง 2 ต่อ 

ณ โครงการมิกซ์ยูส 101 ทรู ดิจิทัล พาร์ค

HL ลุยโรดโชว์ออนไลน์
-นลท.ตอบรับคึกคัก

เมืองไทยประกันภัย มอบเงินทุน
สนับสนุนโรงเรียนวัดหนองกบ จ.ราชบุรี
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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