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นางสาวนภัสร กติะพาณิชย ์กรรมการผู้
อ�านวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) SAT เปิดเผย
ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่8/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติ
ให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
การปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้บริษัทสามารถด�าเนิน
การตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ โดยเปลี่ยน
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง 
(Holding Company)

ทั้งนี้ บริษัทจะท�าการโอนกิจการบางส่วน ของบริษัท
ดังต่อไปนี้

(ก) สายงานการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท
เพลาข้าง (Axel Shaft)(Production Line) ที่ตั้งอยู่ที่
จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง รวมถึง สินค้า
คงคลัง สัญญา เครื่องมือเครื่องจักร ใบอนุญาต สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการประกอบ
กิจการดังกล่าว และ ท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ที่
จังหวัดระยอง (แต่ไม่รวม เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินที่
มีอยู่กับสถาบันการเงิน) ไปยัง บริษัทสมบูรณ์ ฟอร์จ
จิ้ง เทคโนโลยี จ�ากัด ("SFT") ภายใต้วิธีการโอนกิจการ
บางส่วน (Partial Business Transfer)ตามหลักเกณฑ์
ของพระราชบัญญัติที่ออกตามประมวลรัษฎากรว่า
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ.2554 และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัท
มหาชนจ�ากัด หรือบริษัทจ�ากัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร 
รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และ

(ข) ทีดิ่นและสิง่ปลกูสร้างทีต่ัง้อยูท่ีจ่งัหวัดสมทุรปราการ 
ไปยงั บรษิทั บางกอกสปริงอนิดสัเตรียล จ�ากดั(*BSK") 
ภายใต้วิธีการโอนซื้อขายแบบปกติ (Direct Transfer) 
ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ("บริษัท
ย่อย")

โดยมูลค่การโอนกิจการตังกล่าวจะเท่ากับราคาตาม
มูลค่าบัญชี (Book Value) หรือราคาตามวิธีการ
ปรับปรุงมูลค่าทางบัญช ี(Adjusted Book Value) หรือ 
ราคายุติธรรม(Fair Value) ของกิจการที่โอน แล้วแต่
ประเภทของทรพัย์สนิและหนีส้นิของกจิการทีโ่อน ณ วัน
โอนกิจการ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของกิจการที่โอนนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ท�าการโอนกิจการดังกล่าว

การปรับโครงสร้างกิจการในครั้งนี้จะเพิ่มโอกาสในการ
ขยายธรุกจิรวมถงึการหาพันธมติร์ให้สอดคล้องกบัแผน
กลยทุธ์ของบรษิทั ช่วยให้การบริหารจัดการความเสีย่ง
ในแต่ละธรุกจิมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพิม่ความคล่องตวั
ในงานสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย บริษัท
ร่วมทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลัก
การและเหตุผลดังต่อไปนี้

- เพือ่โอกาสในการขยายธรุกิจและโอกาสในการหาผูร่้วม
ทุนหรือพันธมิตรทางธุรกิจการปรับโครงสร้างกิจการ
จะท�าให้บริษัท มคีวามคล่องตวัและมคีวามยดึหยุน่เพ่ิม
ขึ้นในการลงทุนด�าเนินธุรกิจใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์หลักของบริษัท และช่วยเพิ่มโอกาสในการหา
ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรทางธรุกิจรายใหม่ ไม่ว่าจะเป็น
บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน ที่มีความสนใจ
หรือช�านาญเฉพาะธุรกิจนั้น ๆ โดยไม่ต้องร่วมลงทุน 

หรือรับความเสี่ยงในธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัท ซึ่ง
จะช่วยเพ่ิมความน่าสนใจในการลงทุน รวมถึงความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัทและเพิ่มผลตอบแทน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินกิจการและการ
บริหารองค์กรให้เหมาะสมการปรับโครงสร้างกิจการ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินกิจการและการ
บริหารงานองค์กรของกลุ่มบริษัทให้มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ 
และเป็นการแบ่งแยกความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
ออกจากกัน ส่งผลให้การบริหารงานองค์กรเกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 
อนุมัติให ้ก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู ้ ถือหุ ้น คร้ัง
ที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่  9 กันยายน พ.ศ. 
2564 เวลา 10.00 นโดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราซก�าหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และ กฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

วาระที ่1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้าง
กิจการของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติ
วัตถุประสงค์ และ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับของบริษัท

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บอร์ด SAT เคาะปรับโครงสร้างกิจการ 

เป็น Holding Company เพ่ิมโอกาสขยายธุรกิจ

หาพันธมิตร์สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
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นายพดด้วง คงคามี ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม 
เอ็นเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน) SAAM เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทคร้ังที่ 03/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน

ที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ  อนุมัติให้น�าเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออก

และจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 เพื่อจัดสรรให้

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนรองรับการ

ด�าเนินธุรกิจในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นควรให้ออก

และจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W1 อายุ 

1 ปีโดยไม่คิดมูลค่า จ านวนไม่เกิน 30,000,000 

หน่วย ต่อผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร

ที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 

บาท)จ�านวน 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดง

สิทธิฯ SAAM-W1 (10:1) และใบส�าคัญแสดงสิ

ทธิฯ SAAM-W2 อายุ 3 ปีโดยไม่คิดมูลค่า จ�านวน

ไม่เกิน 30,000,000 หน่วย ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบ

ริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RightOffering) ใน

อัตราส่วนการจัดสรรท่ีหุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จ�านวน 10 หุ้น ต่อ 1 

หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 (10:1)

ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 

SAAM-W1 1 หน่วย มสิีทธซ้ืิอหุน้สามัญของบรษิทัฯ 

(มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุน้ และ

ราคาใช้สิทธิคือ 7.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมี

การปรบัสทิธ)ิ และใบส�าคญัแสดงสิทธฯิ SAAM-W2 

1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (มูลค่า

หุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้1 หุ้น และราคา

ใช้สิทธิคือ 11.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการ

ปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบส�าคัญ

แสดงสิทธิฯ SAAM-W1 และ ใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 

SAAM-W2 จากการค านวณ ให้ปัดเศษนัน้ท้ิง ท้ังนี้ 

เงื่อนไขและรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

SAAM-W1 และ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 

ส�าหรับประโยชน์ท่ีบริษัท ฯ จะพึงได้รับจากการ

เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้น เพ่ิมทุนเพื่อเป็นการรองรับ

การใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-

W1และใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 ท่ีเสนอ

ขายแก่ผูถ้อืหุน้เดมิโดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นเงนิ

ทุนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิในอนาคต ตามแผนการ

ด�าเนนิงานของบริษทัฯ ท้ังจากการขยายธรุกจิเดมิ

และการเข้าด�าเนินการหรือลงทุนในธุรกิจใหม่ 

ในการนี้ บริษัทฯ จะก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ 

SAAM-W1 และใบส�าคัญแสดงสิทธิฯ SAAM-W2 

ตามสัดส่วนจ�านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

(Record Date) ในวันที่ 15กันยายน 2564 ทั้งนี้ 

การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่

แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่01/2564

มมีตใิห้เรยีกประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที0่1/2564 

ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14:00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และ

ก�าหนดให้วันจันทร์ท่ี 2 สิงหาคม 2564 เป็นวัน

ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2564 (Record 

Date) 

SAAM แจกวอแรนต์ 

SAAM-W1 , SAAM-W2 

ราคาใช้สิทธิ 7.50, 11.00 บาท    

รองรับการด�าเนินธุรกิจในอนาคต
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นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอล จ�ากัด 
(มหาชน) TTCL เปิดเผยว่า บรษิทัฯ มคีวามยินดทีีจ่ะแจ้งให้ทราบ

ว่า บริษัทฯได้รับ Letter ofAward (LOA) ส�าหรับงานก่อสร้างโครงการ

ใหมในประเทศกาตาร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทโครงการ : ผลิตไอน�้า

ชื่อโครงการ : QAPCO Dual Heat Recovery Steam Generator

เจ้าของโครงการ : Qatar Petrochemical Company (QAPCO)

มูลค่าโครงการ : 32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,000 ล้านบาท)

ขอบเขตของงาน : การออกแบบวิศวกรรม, จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุ

อุปกรณ์, ก่อสร้าง และทดสอบการ เดินเครื่อง

ที่ตั้งโครงการ : โดฮา ประเทศกาตาร์

ระยะเวลาโครงการ : ประมาณ 24 เดือน

นายณฐันยั อนนัตรมัพร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั 
อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่าที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ITEL จาก

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการยื่นค�าขอเข้าจด

ทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป โดย

บริษัทฯ จะสามารถด�าเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยได้ ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะเพิ่มเสถียรภาพต่อราคาหุ้น โดย

คาดหวังสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันเป็น10-15% จากปัจจุบัน

ประมาณ 8% เสริมความแข็งแกร่งทางด้านฐานะทางการเงิน โดยบริหาร

จัดการองค์กรให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน อีกทั้งการลงทุนที่มากขึ้นจะส่ง

ผลให้เกดิสภาพคล่องท่ีมากขึน้ ซ่ึงสอดคล้องกบัแผนการเพิม่ทนุของบรษิทัน�า

ไปสู่มูลค่าตามราคาตลาดที่สูงขึ้นจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาหุ้น และทุน

จดทะเบียน เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน สามารถรุกขยายธุรกิจ

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้การด�าเนนิงานในด้านรายได้ และก�าไร

สุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บอร์ด ITEL ไฟเขียว

อนุมัติย้ายเทรดจาก mai ไป SET 

มุ่งต่อยอดธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 

ผลักดันรายได้โตต่อเนื่อง

TTCL คว้างานก่อสร้างใหม่ 

มูลค่าราว 1,000 ลบ. ในประเทศกาตาร์
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บมจ.ไทยฟูด้ส์ กรุป๊ (TFG) ใส่ใจความปลอดภยัของผูบ้รโิภค ยนืยนัผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ และสกุรของบริษทัฯมคีวามปลอดภยัสงูได้มาตรฐานสากล พร้อมเพ่ิมความ

เข้มงวดกระบวนการควบคุมคุณภาพ พ่นฆ่าเชื้อโรคทุกจุด ก�าหนดมาตรการรักษาสุขอนามัยของพนักงาน มีมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกพ้ืนท่ี ฟาก"นาย

เพชร นันทวิสัย" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระบุผู้บริโภคสามารถบริโภคเนื้อสัตว์ได้ตามปกติ แนะเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน ประเมินครึ่งปีหลังแนว

โน้มราคาสุกรฟื้นตัว เดินหน้าขยายพ่อแม่พันธุ์ตามแผน มั่นใจสนับสนุนผลงานปี 64 โตเข้าเป้า 10-15%

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป จ�ากัด(มหาชน) หรือ TFG เปิดเผยว่า บริษัทฯ

และบรษิทัในเครอื ในฐานะผูผ้ลติสนิค้าปศสัุตว์ ผลติภณัฑ์ไก่และสกุร เหน็ความส�าคญัและตระหนกัถงึความปลอดภัยและความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็นส�าคญั 

สกุรและไก่ทกุตวัทีเ่ลีย้งภายใต้ระบบการเลีย้งของบรษัิท จะถกูเลีย้งอยูใ่นภายในฟาร์มท่ีได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP Standard) จากกรมปศุสตัว์ โดยระบบ

การเลี้ยงแบบ EVAP system 100% ทุกโรงเรือนจะมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศภายในโรงเรือน และเป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 

“Five Freedoms” อีกทั้งยังได้รับการดูแลการจัดการจากสัตวบาลที่มีประสบการณ์ และมีสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลด้านสุขภาพของสัตว์

รวมทั้ง TFG ยังมีระบบการควบคุมคุณภาพตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต สุกรและไก่ ซึ่งจะได้รับอาหารจากโรงงานอาหารสัตว์ ที่มีมาตรฐานทั้ง GMP และ HACCP 

กระบวนการขนส่ง ไปจนถึงโรงช�าแหละที่ได้รับรองมาตรฐานการส่งออก และมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจากฟาร์มถึงโรงงาน โดยทีม Food 

Safety เพื่อให้มั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าผลิตภัณฑ์ไก่และสุกร มีความปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะตกค้าง ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ปลอดภัยจากสารเคมี และปลอดภัย

จากเชื้อโรคต่างๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอน

TFG คาดคร่ึงปีหลังราคาเน้ือสัตว์บกฟื้น 

ดันผลงานปีน้ีโตเข้าเป้า 10-15%
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“ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายเน้นย�้าและเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการควบคุมคุณภาพ มีการพ่นฆ่าเชื้อโรค

อย่างสม�่าเสมอในทุกจุดตลอดการเลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านมาตรการรักษาสุขอนามัย โดยพนักงานทุกคนท่ีมีการปฏิบัติงานท่ีต้องสัมผัสกับสัตว์ และ

กระบวนการเลีย้งสตัว์ ตลอดจนภายในโรงช�าแหละ ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมร่ิางกาย จุม่เท้าฆ่าเช้ือ สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามยั และ

มีการตรวจสอบทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน ขณะที่บริษัทฯใส่ใจความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงแนะน�าให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์ด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาจาก

ผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน และมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวต่อว่า ส�าหรับภาพรวมการด�าเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่า ปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ น่าจะปรับตัวเพิ่ม

ขึน้ ขณะทีแ่นวโน้มราคาสกุรเริม่กลบัมาฟ้ืนตวัได้ดขีึน้ ดงัน้ันจึงมัน่ใจว่าผลงานในปี 2564 จะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยเตบิโตในระดบั 10-15% โดยธรุกจิ

สุกรจะขยายตัวจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น และราคาที่อยู่ในระดับที่ดี อีกทั้งราคาขายในเวียดนาม ยังคงยืนในระดับสูงเช่นกัน

รวมทั้งการขยายฟาร์มระดับพ่อแม่พันธุ์สุกรทั้งในประเทศไทย และเวียดนาม เริ่มด�าเนินไปแล้วบางส่วน อีกทั้งยังได้รับปัจจัยบวกจากการได้รับใบอนุญาตให้

ส่งออกไปที่สหภาพยุโรป (EU) เพิ่มเติมในส่วนของสินค้าปรุงสุก รวมไปถึงการขยายธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ส�าหรับเนื้อสดในรูปแบบตลาดสดภายใต้ชื่อร้าน Thai 

foods fresh market (ตลาดสดไทยฟู้ดส์) โดยปัจจุบันมี 21 สาขา ตั้งเป้า 50 สาขาในปีนี้ " เพื่อมั่นใจในคุณภาพระดับสูงทุกสาขาเข้าสู่มาตรฐานการรับรอง 

"ปศุสัตว์OK " ของกรมปศุสัตว์ ในส่วนของเนื้อสุกร,เนื้อไก่และไข่ไก่สด" และในปี 2564 ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเนื้อสัตว์ ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นโดยรวม

น่าจะดีขึ้น ช่วยผลักดันรายได้ก�าไรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

TFG คาดคร่ึงปีหลังราคาเน้ือสัตว์บกฟื้น 

ดันผลงานปีน้ีโตเข้าเป้า 10-15%
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UAC ปลื้มโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน 2 โครงการ 

ก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6 เมกะวัตต์ ท่ีจังหวัด

ขอนแก่น - มหาสารคาม ผ่านคุณสมบัติทาง

เทคนิค ด้าน CEO “ชัชพล ประสพโชค” ระบุเตรียม

ยืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน

ในโครงการทีไ่ม่ผ่าน มัน่ใจด้วยศกัยภาพ และความ

พร้อมทั้งนวัตกรรม-เสถียรภาพทางการเงิน-การ

จัดหาแหล่งเชื้อเพลิง ช่วยผลักดันธุรกิจเติบโต

แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต และพร้อมเป็นที่

ปรึกษาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนก๊าซชีวภาพพืช

พลังงานให้กับพันธมิตรทุกราย

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ UAC เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) ได้ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านพจิารณาคุณสมบติั

และข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค โครงการ

โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ

น�าร่อง) พ.ศ. 2564 รับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ ไม่เกิน 

150 เมกะวตัต์ บรษัิทย่อยของบรษิทัฯ ทัง้ 2 บรษิทัฯ

ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและค�าเสนอขอขาย

ไฟฟ้าทางเทคนิค จากการผลิตโรงไฟฟ้าประเภท

ชีวภาพ จ�านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย บริษัทยู

เอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด ที่ตั้ง ต�าบล นา

ฝาย อ�าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และ บริษัท 

เอ็นเนอร์ยี่ ครอป พาวเวอร์ 4 จ�ากัด ที่ตั้ง ต�าบล

หนองโก อ�าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมี

ก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมราว 6 เมกะวัตต์

“ UAC ยื่นประมูลไปทั้งสิ้น 6 โครงการ ก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้ารวม 18 เมกะวัตต์ เฉลี่ยโครงการละ 3 

เมกะวัตต์ และผ่านคุณสมบัติ 2 โครงการ ส่วนอีก 

4 โครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการ

ตรวจสอบสาเหตุ และจะยื่นอุทธรณ์ในล�าดับต่อไป 

ซึ่งคาดว่ากระบวนการพิจารณาจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

ในช่วง 1 เดือนถึงเดือนครึ่ง ก่อนจะแข่งขันในเชิง

พาณิชย์ได้จริงช่วงประมาณเดือนก.ย.นี้”

ทั้งนี้ภายหลังการพิจารณาจากยื่นอุทธรณ์แล้ว

เสร็จทาง กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด

เลอืกเข้าร่วมโครงการภายในวนัท่ี 9 กันยายน 2564 

และก�าหนดลงนามสญัญาซ้ือขายไฟฟ้าภายใน 120 

วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก�าหนด

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2567

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มคีวามพร้อมด้านนวตักรรม

เทคโนโลยี รวมถึงประสบการณ์ความเชี่ยวชาญใน

ธรุกจิพลงังานจากก๊าซชวีภาพมากว่า 10 ปี และยงั

มีโรงไฟฟ้าต้นแบบอยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่ง

ถือเป็นโครงการน�าร่อง พร้อมทั้งยังได้ร่วมมือกับ

ทางวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ในการจัดหาเชื้อเพลิง

จะต้องมีสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงในราคาประกันกับ

วิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตาม

เงือ่นไขท่ีภาครฐัก�าหนดไว้ ซ่ึงจากศกัยภาพดงักล่าว

เป็นการการันตไีด้กว่า UAC เป็นก�าลงัส�าคัญในการ

ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับฐานราก

เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคตต่อไป

“ UAC มีศักยภาพและความพร้อม ทั้งเทคโนโลยี 

แหล่งเงินทุน รวมถึงด้านเชื้อเพลิง ท่ีส�าคัญยังมี

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก และยังมีเครือข่ายความร่วม

มือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ดังนั้นจึงเช่ือว่าจาก

ปัจจัยดังกล่าว UAC พร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาช่วย

ต่อยอดและผลักดันภาพรวมธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน

ก๊าซชีวภาพพืชพลังงานของพันธมิตรทุกราย ให้

เติบโตอย่างยั่งยืนมีนัยส�าคัญในอนาคต ” นายชัช

พล กล่าว 

UAC ย้ิม โรงไฟฟ้าชุมชน 

ขอนแก่น - มหาสารคาม ผ่านฉลุย 

พร้อมเป็นท่ีปรึกษาโรงไฟฟ้าชุมชนพืชพลังงานกับทุกราย
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นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธานเจ้า
หน้าที่การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุรวม บัวหลวง จ�ากดั 
หรอื กองทนุบวัหลวง เปิดเผยว่า ในช่วง

ที่ผ่านมา ผู้ลงทุนมีกระแสความต้องการลงทุน

ในกองทุนทริกเกอร์ที่กองทุนบัวหลวงเสนอขาย

อย่างมาก โดยเฉพาะ 2 กองทุนล่าสุดท่ีเสนอ

ขายไป ได้รับความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนจาก

ผู้ลงทุนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ขนาดกองทุนที่

ออกเสนอขายเต็มจ�านวนที่ก�าหนดในหนังสือ

ชี้ชวนตั้งแต่ไม่กี่นาทีแรกของการเปิดขายในวัน

แรก กองทุนบัวหลวงจึงขอแนะน�ากองทุนเปิดบี

แอ็คทีฟ (B-ACTIVE) เป็นกองทุนรวมผสมท่ีมี

สไตล์การลงทนุคล้ายกองทรกิเกอร์ เพือ่เป็นทาง

เลอืกส�าหรบัผูล้งทนุทีช่ืน่ชอบสไตล์การจบัจงัหวะ

ลงทุน ทยอยสะสมก�าไร เหมือนนักมวยที่ปล่อย

หมัดเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆ

ส�าหรับ กองทุน B-ACTIVE มีความแตกต่างจาก

กองทรกิเกอร์เรือ่งเดยีว คอื เป็นกองทุนเปิดท่ัวไป

ท่ีสามารถซื้อหรือขายได้ทุกวันท�าการ ท�าให้นัก

ลงทุนเข้าลงทนุได้ตามเวลาทีต้่องการ ลงทุนเพ่ิม

เติมได้เรื่อยๆ รวมทั้งขายออกได้ตามช่วงเวลาท่ี

ต้องการ และกลับเข้ามาลงทุนใหม่อีกครั้งได้เช่น

กัน ขณะที่กองทุนทริกเกอร์จะเป็นกองทุนปิดที่

ซือ้ได้ในช่วงเวลาทีก่�าหนด โดยท่ีมกีารก�าหนดเป้า

หมายผลตอบแทนและระยะเวลาลงทุนไว้ชัดเจน 

ท�าให้นักลงทุนเข้าใจว่า มีกองแบบเดียวที่เน้น

เรื่องการจับจังหวะเวลาในการลงทุน  (Timing)  

เป็นส�าคัญ   แต่จริงๆ  แล้ว  ยังมีกองทุนอีก

ประเภททีม่นีโยบายการลงทนุทีเ่น้นการแสวงหา

ผลตอบแทนจากราคาหุ้นในระยะส้ัน หรอืให้ความ

ส�าคัญกับเรื่อง Timing "จุดเด่นของ B-ACTIVE 

คือ มีความยืดหยุ่นลงทุนในหุ้นไทยได้ 0-100% 

ในช่วงที่เห็นว่าตลาดหุ้นมีแนวโน้มดี เศรษฐกิจ

เป็นขาขึ้น ผู้จัดการกองทุนสามารถใส่เกียร์เดิน

หน้าลงทุนในหุ้นได้ถึง 100% ในช่วงที่เห็นว่า 

ตลาดเริ่มมีทิศทางไม่ดี เศรษฐกิจเผชิญผลกระ

ทบจากปัจจยัแวดล้อมมาก ผูจ้ดัการกองทนุกล็ด

ความเสีย่งจากความผนัผวนของตลาดขาลงด้วย

การถือเงินสดได้สูงสุด 100% โดยเมื่อถึงจังหวะ

ที่ผู้จัดการกองทุนมองว่า ตลาดหุ้นปรับฐานใกล้

เสร็จแล้ว ก็จะกลับมา Active ลงทุนเชิงรุกใน

การเลือกซื้อหุ้นได้เต็มที่ เพื่อคว้าโอกาสรับผล

ตอบแทน ทั้งนี้ กองทุน B-ACTIVE ได้วางกรอบ

ไว้ชัดเจนว่า จุดไหนที่ควรขายท�าก�าไรและตัด

ขายขาดทุน ซึ่งจากจุดเด่นนี้ท�าให้ในช่วงปีที่ผ่าน

มา ที่โควิดเริ่มแพร่ระบาด ตลาดหุ้นไทยปรับตัว

ลงมาก แต่กองทุนนี้ได้ปรับตัวลงน้อยกว่าตลาด

หุ้นโดยรวม" นายสันติ กล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน กล่าวว่า ตลาดหุ้น

ไทยในช่วงไตรมาสท่ี 3 คาดว่าจะมกีารเคลือ่นไหว

แกว่งตัว หรือ Sideways มากกว่าที่จะมีทิศทาง

ขาขึ้นหรือขาลงชัดเจน เพราะแม้ว่า ตลาดจะยัง

มสีภาพคล่องอยู่มาก แต่จ�านวนผูติ้ดเชือ้ทียั่งอยู่

ในระดับสูง ท�าให้โอกาสในการเปิดประเทศล่าช้า  

ส่งผลให้ปัจจยัเรือ่งการจดัหาและความพอเพยีง

ของวัคซีนเป็นสิ่งส�าคัญในการก�าหนดทิศทาง

ตลาด รวมถึงยังคงมีปัจจัยไม่แน่นอน ทั้งภายใน

และจากต่างประเทศทีอ่าจเข้ามากระทบกบัตลาด

หุ้นได้อยู่

กองทนุบวัหลวงมองว่า แม้ว่าอตัราการฉดีวคัซนี

จะช้ากว่าที่ก�าหนด  แต่สุดท้าย  การทยอย

ฉีดวัคซีนในวงท่ีกว้างข้ึน จะท�าให้

เศรษฐกิจค่อยๆ กลับมาดีขึ้น 

จึงเห็นโอกาสการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่

จะได้รับอานิสงส์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก

นโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับแผนการ

เปิดประเทศในอนาคต เช่น การแพทย์ การท่อง

เที่ยว การเดินทาง ร้านอาหาร และค้าปลีก โดย

มองว่าสามารถจบัจงัหวะลงทนุในกลุ่มเหล่านีใ้น

ช่วงตลาดปรับฐานได้ อย่างไรก็ตาม การเลือก

ลงทุนในหุ้นไทยยังต้องเน้นคัดสรรหุ้นที่มีปัจจัย

พืน้ฐานดแีละได้ประโยชน์จากปัจจยัแวดล้อม ทีม่ี

การเตบิโตทีด่ด้ีวยตวัเอง มากกว่าลงทนุตามดชันี 

ส�าหรับผูล้งทนุทีส่นใจลงทุนในกองทนุ B-ACTIVE 

สอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน หรือติดต่อ

ขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่

กองทุนบัวหลวง โทร. 02-674-6488 กด 8 หรือ

ตัวแทนขายหน่วยลงทุน 

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยลงทุนกับกองทุนบัวหลวงมา

ก่อน สามารถใช้บริการเปิดบัญชีกองทุนรวม

ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพได้ 

บริการดังกล่าวใช้ได้ส�าหรับผู้ลงทุนท่ี Update 

หรือ Download โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคาร

กรุงเทพ Version 3.9.1 ข้ึนไปเท่านั้น ส่วนผู้

ลงทุนที่มีบัญชีกองทุนรวมของกองทุนบัวหลวง

กับธนาคารกรุงเทพอยู่แล้ว สะดวกสบายด้วย

การซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการ Bangkok Bank 

Mobile Banking ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

บลจ.บัวหลวง ประเมินตลาดหุ้นไทย Q3 นี้ แกว่งตัว 

มากกว่าที่จะมีทิศทางขาขึ้นหรือขาลงชัดเจน 

เหตุผู้ติดเชื้อยังอยู่ระดับสูง
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หลักทรัพย์บัวหลวง ชวนผู้ลงทุนไทยเกาะกระแส
เวียดนามเติบโตแข็งแกร่ง ผ่านการลงทุนระยะยาว
ใน DR “E1VFVN3001" รับตัวเลขเศรษฐกิจปี 2564 
มีเสถียรภาพ และตลาดหุ้นเวียดนามอยู่ในจุดที่น่า
สนใจ หลังพักฐานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยค่า 
P/E ดัชนี VN30 ต�่าเพียง 14 เท่า พร้อมเผย DR 
กระแสตอบรับดีต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าตลาด
ขยายตัว 11 เท่า นับตั้งแต่ IPO เมื่อสิ้นปี 2561 
ขณะทีผ่ลตอบแทนย้อนหลงั 2 ปี พุ่งกว่า 85% และ
ปัจจุบันมีผู้ลงทุนกว่า 1.5 หมื่นราย

นายรัฐศรัณย ์ธนไพศาลกจิ ผูอ้�านวย
การ ฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและ
ฟวิเจอรส์ บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง 
จ�ากดั (มหาชน) แนะน�าการลงทุนต่างประเทศ
ว่า ส�าหรับผู้ลงทุนไทยท่ีต้องการเกาะกระแสไป
กับการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม การลงทุน
ใน “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศ” หรือ Depositary Receipt (DR) ที่หลัก
ทรพัย์บัวหลวงเป็น ผูอ้อกเจ้าแรกและเจ้าเดยีวของ
ไทย โดยใช้สัญลักษณ์ว่า “E1VFVN3001” ที่มีหลัก
ทรัพย์รับฝากเป็นกองทุนรวม ETF ท่ีอ้างอิงดัชนี 
VN30 สะท้อนหุ้นชั้นน�า 30 บริษัทแรกในเวียดนาม 
ถอืเป็นอกีหนึง่ทางเลอืกในการเพิม่ผลตอบแทนทีดี่
ในระยะยาว

ส�าหรับประเด็นบวกที่หนุนการลงทุนหุ้นเวียดนาม 
มีด้วยกันหลากหลายปัจจัย เช่น 1.ภาวะเศรษฐกิจ
เวียดนาม ประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ดาวรุ่งแห่ง
เอเชีย” แม้ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์โควิด-
19 แต่ตัวเลข GDP ยังเติบโตเป็น “บวก” สะท้อน
จากไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีอัตราเติบโต 6.6% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ล่าสุดรัฐบาล
เวยีดนามยังคงเป้าหมายอัตราการเตบิโตของ GDP 
ทั้งปี 2564 ระดับ 6.5% หนุนโดยภาคส่งออก 

หลังเวียดนามมีการเปิดประเทศ เพื่อท�าการค้า
เสรีมากขึ้น ปัจจุบันอยู่อันดับ 3 ของโลก รองจาก
ประเทศสงิคโปร์ และฮ่องกง โดยในเดอืนพ.ค.2564 
เวียดนาม มีมูลค่าส่งออกโต 36.6% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึง่คาดว่าในปี 2564 ตวัเลข
ส่งออกอาจเติบโตประมาณ 22%
2.รัฐบาลเวียดนามยังมีนโยบายพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในประเทศ โดยในช่วง 5 ปีข้างหน้า วาง
เป้าหมายการลงทุนประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 3.การบริโภคภายในประเทศมีแนวโน้ม
เติบโตเกือบ 3 เท่า เนื่องจากในอีก 10 ปีข้างหน้า 
จ�านวนประชากรชนชัน้กลางอาจขยายตวัประมาณ 
2 เท่า 4.รัฐบาลเวียดนามยังคงนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยต�่าต่อเนื่อง และ 5.ปัจจุบันหุ้นหลาย ๆ  ตัว 
ในเวยีดนามมีความสนใจ สะท้อนจากราคาทีย่งัคงมี
อัพไซด์ เช่น หุ้น Vincom Retail (VRE) ซึ่งด�าเนิน
ธุรกิจคล้ายหุ้น CPN ท่ีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น
ไทย, หุ้น Digiworld Corp (DGW) ผู้น�าค้าปลีก
ไอทีที่มีโครงสร้างธุรกิจคล้ายหุ้น COM7 และหุ้น 
Viettel Post (VTP) ท�าธุรกิจขนส่งที่เติบโตตาม
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ปัจจุบันหุ้นเด่น 3 ตัว มีค่า P/E 
ไม่สูงเฉลี่ย 28 เท่า 13 เท่า และ 20 เท่า ตามล�าดับ 
ฉะนัน้ถอืเป็นจังหวะทีด่ใีนการเข้าลงทนุ ซึง่ผู้ลงทนุ
ไทยที่ต้องการลงทุนตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม
สามารถเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศได้กับหลัก
ทรัพย์บัวหลวง

“ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดหุ ้นเวียดนามมี
พัฒนาการที่ดีต่อเนื่อง สะท้อนจากตัวเลขมูลค่า
ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ที่เติบโต
เกอืบ 6 เท่า ปัจจบุนัมมีลูค่า 2.8 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ และจ�านวนบริษัทจดทะเบียนมีการขยายตัว 
2 เท่า จาก 795 บริษัท เป็น 1,671 บริษัท ขณะที่
อตัราส่วนราคาต่อก�าไร (P/E Ratio) ของดชันี VN30 
ก็อยู่ระดับต�่าเพียง 14 เท่า ซึ่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับ
ตลาดอื่น ๆ  ที่ส�าคัญทางการยังมีมาตรการควบคุม
โควดิ-19 ทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพ ปัจจัยเหล่านี้
ท�าให้ตลาดหุน้เวียดนามน่าสนใจในสายตาผูล้งทนุ” 
นายรัฐศรัณย์ กล่าว

นายรัฐศรัณย์ กล ่าวต ่อว ่า ป ัจจุบันผู ้
ลงทุนไทยให้ความสนใจลงทุนใน 
DR “E1VFVN3001” อย่าง
ต่อเนื่อง สะท้อนจาก
ตัวเลขมูลค่า

ตลาดที่เติบโตประมาณ 11 เท่า โดย ณ วันที่ 2 
ก.ค.2564 มีมูลค่าตลาดระดับ 7,008 ล้านบาท 
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เริ่มซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2561 ที่มี
มลูค่าตลาดราว 600 ล้านบาท ขณะทีผ่ลตอบแทน
จากการลงทุน ย้อนหลัง 2 ปี อยู่ในระดับ 85% สูง
กว่ากองทุนรวมในประเทศไทยที่ออกไปลงทุน หุ้น
เวียดนามที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 40-68% ใน
แง่ของจ�านวนผูล้งทนุ ปัจจบุนัเตบิโตกว่า 1.5 หมืน่
ราย

ส�าหรับ “จุดเด่น” ของ DR “E1VFVN3001” เช่น 
1.ผู้ลงทุนไทยสามารถซื้อขายได้เหมือนหุ้นไทย 
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้
ต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 10.30-16.30 น. โดยไม่มีพัก
กลางวัน 2.สร้างโอกาสการลงทุนในหุ้นชั้นน�า 30 
ตัวแรกของเวียดนามที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น 
E1VFVN30 ETF 3.ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
จัดการ (Management fee) 2 ต่อ แตกต่างจาก
การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่ต้องเสียค่า
ธรรมเนียมที่ต้นทางเรียกเก็บ และค่าธรรมเนียม
ที่ทางบริษัทจัดการกองทุนเป็นผู ้เรียกเก็บ 4. 
สามารถลงทุน ด้วยวิธี Dollar-Cost Averaging 
(DCA) ได้ ทั้งผ่านระบบ Streaming หรือบริการ
ระบบออมหุ้นอัตโนมัติของบริษัท และ 5.ผู้ถือ DR 
สามารถสมัครบริการธุรกรรมการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (SBL) เพื่อสร้างโอกาสในการรับผล
ตอบแทนจากค่าธรรมเนยีมการให้ยืม เป็นต้น ทัง้นี้
นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.
bualuang.co.th/dr หรือ www.bualuang.co.th/
globalinvesting สอบถาม โทร. 0-2618-1111

บล.บัวหลวง แนะจับจังหวะลงทุนหุ้นเวียดนาม 

ผ่าน DR “E1VFVN3001" รับเศรษฐกิจเติบโตแกร่ง
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อินไซด์ Business
“SVT” รวมพลัง “กองบริหารเงินตรา” 

มอบอาหารและเครื่องดื่ม 

ให้แก่รพ.สนามธรรมศาสตร์ สู้โควิด-19

โออาร์-โอสถสภา ร่วมมอบเครื่องดื่ม 

สนับสนุนการท�างานเจ้าหน้าที่ประจ�าจุดตรวจ

ทั่วกรุงเทพฯ

กลุ่มทรเูสริมศักยภาพด้านการสื่อสาร 

โรงพยาบาลสนามพิทักษ์ราชัน 

ภายใต้  “โครงการซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19”

AKP ต้อนรับกระทรวงอุตสาหกรรม

ติดตามการเผาท�าลายสารสไตรีนจาก รง.หมิงตี้

19 www.HoonInside.com 19  July   2021



สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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