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บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) มือขึ้น บริษัท

ย่อย ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล “FEC” คว้า

งาน รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า - เคเบิลใต้ดิน จา

กกฟภ.มูลค่า 447.87 ล้านบาท หนุนงาน EPC ใน

มือพุ่งทะลุ 1 หมื่นล้านบาท แย้มไตรมาส 2/2564 

ท�าผลงานโตไม่แพ้ช่วงเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์

ธุรกจิพลงังานทดแทน - งาน EPC หนนุเต็มสบู “ดร.

สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” ระบุต่อจากนี้จะได้เห็นกลุ่ม 

GUNKUL เติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จากการ

ลุยธุรกิจพืชเศรษฐกิจ กัญชง-กัญชา เพิ่มช่องทาง

สร้างรายได้อย่างยั่งยืน แถมรุกหนักธุรกิจพลังงาน

ทดแทนท้ังในและต่างประเทศ ตอกย�้าปั๊มรายได้ปีนี้

โตไม่น้อยกว่า 20%

ดร.สมบรูณ ์เอือ้อชัฌาสัย ประธานเจ้า
หนา้ทีบ่ริหาร บรษิทั กนักลุเอน็จิเนยีริง่ 
จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้พิจารณาตกลงให้ 

บรษิทั ฟิวเจอร์ อเีลค็ทริคอล คอนโทรล จ�ากดั (FEC) 

ซึง่ถอืหุน้โดย บรษิทั กนักลุ พาวเวอร์ ดเีวลลอปเม้นท์ 

จ�ากดั(GPD) บรษิทัย่อยของ GUNKUL ให้เป็นผูด้�าเนนิ

การก่อสร้าง สถานไีฟฟ้าท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ตาม

โครงการพัฒนาระบบส่งและจ�าหน่าย ระยะท่ี 3 แผนท่ี 

1 และโครงการงานจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดนิ 1 จงัหวดั 

1 ถนน เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิเขตพืน้ท่ี กฟก.1 (จงัหวัด

นครนายก,จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดอ่างทอง)

นอกจากนี้ยังมีโครงการงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 

1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ 

กฟฉ.2 (จังหวัดกาฬสินธุ ์,จังหวัดมหาสารคาม 

และจังหวัดอ�านาจเจริญ) รวม 3 สัญญามูลค่า

ท้ังสิ้น 447,874,000 บาท ซึ่งการรับงานในครั้งนี้ 

ช่วยสนับสนุนงานรับเหมาและวางระบบทางด้าน

วิศวกรรม (EPC) ในมือ (Backlog) พุ่งแตะ 10,000 

ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวต่อถึง แนวโน้มผล

ประกอบการในไตรมาส 2/2564 ของกลุม่บริษทัฯ คาด

ว่าจะเติบโตสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก

จะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนที่ได้จ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วกว่า 

650 เมกะวัตต์ และเชื่อว่าผลการด�าเนินงานจะดีต่อ

เนื่องในไตรมาส 3-4/2564 โดยในครึ่งปีหลังบริษัทฯ 

เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกกว่า 

20,000 ล้านบาท คาดว่าจะได้งานเพิ่มอีก 15-20% 

ส่งผลท�าให้รายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้เป็นไปตามเป้า

หมายที ่10,000 ล้านบาท หรอืเตบิโตไม่ต�ากว่า 20%

ส�าหรับความคืบหน้าในการลงทุนในธุรกิจกัญชง-

กัญชา บริษัทฯ ได้ตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ 1,900 

ล้านบาท แบ่งลงทุนปี 2564-2566 เป็นงบลงทุน

โรงเรือน 1,500 ล้านบาท,ลงทุนโรงสกัด 300 ล้าน

บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100 ล้านบาท โดยขณะนี้อยู่

ระหว่างย่ืนขอใบอนญุาตในการปลกูกญัชา-กญัชงกบั

ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คาดว่า

ภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะทราบผลการอนุมัติ

ส่วนโรงงานสกัดสารกัญชา-กัญชง (CBD) คาดว่าจะ

ด�าเนินการลงทุนในไตรมาส 1/2565 โดยก�าลังการ

ผลิตช่วงแรกจะอยู่ที่ 100 กิโลกรัมต่อวัน และตั้งเป้า

เพิ่มก�าลังการผลิตเป็น 1,100 กิโลกรัมต่อวันในครึ่ง

หลงัปี 2565 ซึง่ในปี 2565 บรษิทัฯ จะทยอยรับรูร้าย

ได้จากธุรกิจกัญชงประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท

ต่อปี และปี 2566 รับรู้รายได้เต็มปี

นอกจากนี้ บริษัทฯอยู ่ระหว่างเตรียมเข้าลงทุน

โครงการโซลาร์ฟาร์ม และวินด์ฟาร์มโรงไฟฟ้า

พลังงานลมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในต่าง

ประเทศจะเน้นลงทุนในเวียดนาม โดยได้มีการศึกษา

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงงานลมรวม 400-500 เมกะ

วตัต์ และในประเทศไทยได้ศกึษาโครงการโซลาร์ฟาร์ม

และโรงไฟฟ้าพลังงานลมรวม 100 เมกะวัตต์ ซึ่งจะ

ท�าให้ปี 2564 มีก�าลังการผลิตเข้ามาอีกไม่ต�่ากว่า 

100-150 เมกะวัตต์ โดยต้ังเป้ามีโรงไฟฟ้าที่ COD 

ทั้งหมดในปี 2566 ที่ 1,000 เมกะวัตต์

GUNKUL สุดปัง! บ.ย่อย FEC 

คว้าโปรเจค กฟภ.มูลค่า 447.87 ลบ. 

หนุนงาน EPC พุ่งแตะ 1 หม่ืนลบ.
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บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ผู้ให้

บริการดาวเทียมไทย เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์

จานรับและส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ผ่านดาวเทียมทางทะเลขนาดเล็ก ต่อยอดบริการ 

"Nava" ส่ือสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเล 

มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ใช้งานและผู้ประกอบ

การเดินเรือขนาดเล็ก เพิ่มศักยภาพและองค์ความ

รู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการผลิตเองภายในประเทศ ลด

การน�าเข้า พร้อมต่อยอดนวัตกรรมอุตสาหกรรม

ดาวเทียมและอวกาศอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ปี 2561 ไทยคมได้เปิดตัว "Nava" บริการ

สื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเลเป็น

ครั้งแรก ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จาก

ดาวเทยีมเพ่ือให้ทกุคนสามารถเชือ่มต่อและสือ่สาร

กันได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เว้นแม้อยู่ในท้องทะเล โดย

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ไทยคมไม่เคยหยดุนิง่ 

ในการคิดค้นและพัฒนาประสิทธิภาพของบริการ

และผลิตภัณฑ์จานรับและส่งสัญญาณเพื่อให้ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด และ

ด้วยกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของไทยคม คอื การ

มุ่งเน้นพัฒนาบริการใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรทาง

ธรุกิจทีมี่ความเชีย่วชาญในด้านเทคโนโลยี เพือ่ร่วม

กันคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้รองรับ

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายไปยัง

กลุ่มลูกค้ารายใหม่ และด้วยประสบการณ์ในการ

ร่วมด�าเนินธุรกิจกับพันธมิตรและคู่ค้ามากมาย 

ท�าให้ไทยคมค้นพบว่า ในประเทศไทยมีผู้ประกอบ

การท่ีมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงความ

สามารถในการพัฒนา ต่อยอด และออกแบบจาน

รบัและส่งสญัญาณฯ ท่ีมคีณุสมบติัท่ีตอบโจทย์การ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการช่วยส่ง

เสริมและพัฒนาการผลิตในประเทศ ลดการน�าเข้า

อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีราคา

สูงได้เป็นอย่างดี

ไทยคมจงึได้จดัท�าโครงการน�าร่องในการศกึษาวิจยั

ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาจานรับ

และส่งสัญญาณขนาดเล็ก 45 เซนติเมตร ด้วยเป้า

หมายหลกั คือ เพิม่ขดีความสามารถและขยายการ

ให้บรกิารสือ่สารผ่านดาวเทียมทางทะเล ไปยงักลุ่ม

ผูใ้ช้งานและผูป้ระกอบการเดนิเรอืขนาดเล็ก ทีมี่งบ

ประมาณจ�ากัด เช่น เจ้าของเรือประมงขนาดเล็ก 

หรือผู้ประกอบการเดินเรือใกล้ชายฝั่ง โดยจานรับ

และส่งสัญญาณฯ ที่ไทยคมได้พัฒนาข้ึนนี้ จะเป็น

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ใช้องค์ความรู้ภายในประเทศ

ต้ังแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ท้ังในด้านการผลิต 

ด้านเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถ

กล่าวได้ว่า เป็นการมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการผลิต

ในประเทศอย่างแท้จริง โดยไทยคมได้วางแผน

ทดสอบการใช้งานจรงิบนเรอืภายในไตรมาส 4 ของ

ปี 2564 จากนัน้จะเกบ็ข้อมลูเพือ่มาพัฒนา ก่อนน�า

ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

ในอนาคต ไทยคมยังมีแผนในการพัฒนาจานรับ

และส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่ เพื่อขยาย

ตลาดสู่เรอืขนาดใหญ่ รวมถงึการพฒันาให้จานรบั

สัญญาณดาวเทียม สามารถรับและส่งสัญญาณ

จากดาวเทยีมในวงโคจรระดบัต�า่ (Low Earth Orbit 

Satellite) ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

ของไทยคม ที่จะเน้นการพัฒนาบริการเทคโนโลยี

ผ่านระบบดาวเทียมวงโคจรต�า่ เพือ่สามารถรองรบั

พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้

อย่างลงตัว

THCOM เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี

จานรับสัญญาณดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ทางทะเล ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้งาน
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บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ผู ้ให้บริการ

ดาวเทยีมไทย เดินหน้าพัฒนาผลติภณัฑ์จานรบัและ

ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านบริษัท 

ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียม

ไทย เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์จานรับและส่ง

สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม

ทางทะเลขนาดเล็ก ต่อยอดบริการ "Nava" สื่อสาร

อนิเตอร์เนต็ความเรว็สงูทางทะเล มุง่ขยายตลาดไป

ยงักลุม่ผูใ้ช้งานและผูป้ระกอบการเดนิเรือขนาดเลก็ 

เพิม่ศกัยภาพและองค์ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการไทย

ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการ

ผลิตเองภายในประเทศ ลดการน�าเข้า พร้อมต่อย

อดนวัตกรรมอุตสาหกรรมดาวเทียมและอวกาศ

อย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ปี 2561 ไทยคมได้เปิดตัว "Nava" บริการ

สื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทางทะเลเป็น

ครั้งแรก ด้วยความมุ่งมั่นในการใช้ประโยชน์จาก

ดาวเทยีมเพ่ือให้ทกุคนสามารถเชือ่มต่อและสือ่สาร

กันได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่เว้นแม้อยู่ในท้องทะเล โดย

ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ไทยคมไม่เคยหยดุนิง่ 

ในการคิดค้นและพัฒนาประสิทธิภาพของบริการ

และผลิตภัณฑ์จานรับและส่งสัญญาณเพื่อให้ตรง

กับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดีที่สุด และ

ด้วยกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของไทยคม คอื การ

มุ่งเน้นพัฒนาบริการใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรทาง

ธรุกจิทีม่คีวามเชีย่วชาญในด้านเทคโนโลยี เพือ่ร่วม

กันคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้รองรับ

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายไปยัง

กลุ่มลูกค้ารายใหม่ และด้วยประสบการณ์ในการ

ร่วมด�าเนินธุรกิจกับพันธมิตรและคู่ค้ามากมาย 

ท�าให้ไทยคมค้นพบว่า ในประเทศไทยมีผู้ประกอบ

การท่ีมีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงความ

สามารถในการพัฒนา ต่อยอด และออกแบบจาน

รบัและส่งสญัญาณฯ ท่ีมคีณุสมบติัท่ีตอบโจทย์การ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการช่วยส่ง

เสริมและพัฒนาการผลิตในประเทศ ลดการน�าเข้า

อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีราคา

สูงได้เป็นอย่างดี

ไทยคมจงึได้จดัท�าโครงการน�าร่องในการศกึษาวิจยั

ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาจานรับ

และส่งสัญญาณขนาดเล็ก 45 เซนติเมตร ด้วยเป้า

หมายหลกั คือ เพิม่ขดีความสามารถและขยายการ

ให้บรกิารสือ่สารผ่านดาวเทียมทางทะเล ไปยงักลุ่ม

ผูใ้ช้งานและผูป้ระกอบการเดนิเรอืขนาดเล็ก ทีมี่งบ

ประมาณจ�ากัด เช่น เจ้าของเรือประมงขนาดเล็ก 

หรือผู้ประกอบการเดินเรือใกล้ชายฝั่ง โดยจานรับ

และส่งสัญญาณฯ ที่ไทยคมได้พัฒนาข้ึนนี้ จะเป็น

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ใช้องค์ความรู้ภายในประเทศ

ต้ังแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า ท้ังในด้านการผลิต 

ด้านเทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถ

กล่าวได้ว่า เป็นการมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการผลิต

ในประเทศอย่างแท้จริง โดยไทยคมได้วางแผน

ทดสอบการใช้งานจรงิบนเรอืภายในไตรมาส 4 ของ

ปี 2564 จากนัน้จะเกบ็ข้อมลูเพือ่มาพัฒนา ก่อนน�า

ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

ในอนาคต ไทยคมยังมีแผนในการพัฒนาจานรับ

และส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่ เพื่อขยาย

ตลาดสู่เรอืขนาดใหญ่ รวมถงึการพฒันาให้จานรบั

สัญญาณดาวเทียม สามารถรับและส่งสัญญาณ

จากดาวเทยีมในวงโคจรระดบัต�า่ (Low Earth Orbit 

Satellite) ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

ของไทยคม ที่จะเน้นการพัฒนาบริการเทคโนโลยี

ผ่านระบบดาวเทียมวงโคจรต�า่ เพือ่สามารถรองรบั

พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้

อย่างลงตัวดาวเทียมทางทะเลขนาดเล็ก ต่อยอด

บริการ "Nava" สื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ทางทะเล มุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ใช้งานและผู้

ประกอบการเดินเรือขนาดเล็ก เพิ่มศักยภาพและ

องค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยในการออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการผลิตเองภายใน

ประเทศ ลดการน�าเข้า พร้อมต่อยอดนวัตกรรม

อุตสาหกรรมดาวเทียมและอวกาศอย่างต่อเนื่อง

THCOM เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี

จานรับสัญญาณดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ทางทะเล ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้งาน
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นบัตัง้แต่ปี 2561 ไทยคมได้เปิดตัว "Nava" บริการสือ่สารอินเตอร์เน็ตความเรว็สูงทางทะเลเป็นครัง้แรก ด้วยความมุง่มัน่ในการใช้ประโยชน์จากดาวเทยีมเพือ่ให้

ทกุคนสามารถเชือ่มต่อและสือ่สารกนัได้ทกุที ่ทกุเวลา ไม่เว้นแม้อยูใ่นท้องทะเล โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ไทยคมไม่เคยหยดุนิง่ ในการคดิค้นและพฒันา

ประสทิธภิาพของบริการและผลติภณัฑ์จานรับและส่งสญัญาณเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้งานได้อย่างดท่ีีสดุ และด้วยกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิของ

ไทยคม คือ การมุ่งเน้นพัฒนาบริการใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี เพื่อร่วมกันคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้

รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิม และขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ และด้วยประสบการณ์ในการร่วมด�าเนินธุรกิจกับพันธมิตรและคู่ค้ามากมาย ท�าให้

ไทยคมค้นพบว่า ในประเทศไทยมผีูป้ระกอบการทีม่อีงค์ความรูด้้านเทคโนโลย ีรวมถงึความสามารถในการพฒันา ต่อยอด และออกแบบจานรบัและส่งสญัญาณฯ 

ทีมี่คณุสมบตัทิีต่อบโจทย์การใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ จงึเป็นการช่วยส่งเสริมและพฒันาการผลติในประเทศ ลดการน�าเข้าอุปกรณ์และผลติภณัฑ์จากต่าง

ประเทศซึ่งมีราคาสูงได้เป็นอย่างดี

ไทยคมจึงได้จัดท�าโครงการน�าร่องในการศึกษาวิจัยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาจานรับและส่งสัญญาณขนาดเล็ก 45 เซนติเมตร ด้วยเป้าหมาย

หลัก คือ เพิ่มขีดความสามารถและขยายการให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียมทางทะเล ไปยังกลุ่มผู้ใช้งานและผู้ประกอบการเดินเรือขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณ

จ�ากัด เช่น เจ้าของเรือประมงขนาดเล็ก หรือผู้ประกอบการเดินเรือใกล้ชายฝั่ง โดยจานรับและส่งสัญญาณฯ ที่ไทยคมได้พัฒนาขึ้นนี้ จะเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ทีใ่ช้องค์ความรูภ้ายในประเทศตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้ ทัง้ในด้านการผลติ ด้านเทคโนโลย ีรวมถงึอุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงสามารถกล่าวได้ว่า เป็นการมุง่พัฒนาและ

ส่งเสริมการผลิตในประเทศอย่างแท้จริง โดยไทยคมได้วางแผนทดสอบการใช้งานจริงบนเรือภายในไตรมาส 4 ของปี 2564 จากนั้นจะเก็บข้อมูลเพื่อมาพัฒนา 

ก่อนน�าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดต่อไป

ในอนาคต ไทยคมยังมีแผนในการพัฒนาจานรับและส่งสัญญาณดาวเทียมขนาดใหญ่ เพื่อขยายตลาดสู่เรือขนาดใหญ่ รวมถึงการพัฒนาให้จานรับสัญญาณ

ดาวเทียม สามารถรับและส่งสัญญาณจากดาวเทียมในวงโคจรระดับต�่า (Low Earth Orbit Satellite) ซึ่งตรงกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของไทยคม ที่จะ

เน้นการพัฒนาบริการเทคโนโลยีผ่านระบบดาวเทียมวงโคจรต�่า เพื่อสามารถรองรับพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว

THCOM เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี

จานรับสัญญาณดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ทางทะเล ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้งาน
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กลุ่มเอแอลที ส่งบริษัทลูก “อินโนว่า” ลุยขายแผงโซ
ล่าเซลล์ “Q CELLS” แบรนด์ชั้นน�าของโลกเทคโนโลยี
ประเทศเยอรมนั  หวงัช่วยลกูค้าลดต้นทนุ แถมเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม ชีค้ณุภาพสนิค้าอยูใ่นระดับเทยีร์ 1 ขณะ
ที่ผู้บริหาร “Q CELLS” มองธุรกิจพลังงานทางเลือกใน
ไทยเตบิโตสงู พุ่งเป้าจบักลุม่ลกูค้าพรเีมีย่ม - บรษิทัจด
ทะเบยีน ตัง้เป้า 2 ปีมส่ีวนแบ่งตลาด 15% ของยอดรวม 
5 - 6 พันล้านบาทต่อปี

นางสมร ดีเส็ง กรรมการบริหาร บริษัท
อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
(INN) ซ่ึงเป็นบริษัทในเครือของบริษัท
เอแอลท ีเทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) หรือ 
ALT เปิดเผยว่า  บริษัท ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็น
ทางการให้เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่ายแผงโซล่าเซลล์ใน
ประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ “ Q CELLS ” ซึ่งเป็นผู้
ผลิตแผงโซล่าเซลล์  ชั้นน�าของโลกที่ใช้เทคโนโลยีของ
ประเทศเยอรมัน   ซ่ึงบริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบ
รับท่ีดีจากลูกค้าในประเทศ เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล และธรุกจิพลังงานทางเลือก
ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูง

บรษิทัอนิโนว่า เทเลคอมมวินเิคชัน่ จ�ากดั ประกอบธรุกจิ 
ผลิตเสาอากาศรับสัญญาณ และจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่ม
โทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์กรอง และรวมสัญญาณ อีก
ทั้งยังให้บริการในรูปแบบ One Stop Repair Service 
Center ซึ่งให้บริการซ่อมบ�ารุงและทดสอบอุปกรณ์
โทรคมนาคมแบบครบวงจร ขณะทีก่ารจดัจ�าหน่ายแผง
โซล่าเซลล์ ถอืเป็นธุรกจิใหม่ทีจ่ะมาเสรมิก�าลงัให้บรษิทั
แข็งแกร่งมากขึ้น

นางสมรกล่าวต่อว่า แผงโซล่าเซลล์ ภายใต้แบรนด์ “ Q 
CELLS ” ถือเป็นแบรนด์ชั้นน�า ติด อันดับ TOP 10 ของ
โลก โดยจดุเด่นเป็นแผงโซล่าทีม่คีณุภาพความปลอดภยั
สูงสุด รวมทั้งมีความคงทน และสามารถผลิตไฟฟ้า
ได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ ท่ีส่วน
ใหญ่ผลิตในประเทศจีน อีกทั้งแผ่น Q Cells ไม่สามารถ
ปลอมแปลงได้ เนื่องจากมี สัญลักษณ์ “Q” จาก Laser 
Marking ภายในเซลล์ทุกเซลล์  ขณะที่ราคาก็สามารถ
แข่งขันได้  แม้ราคาจะสูงกว่าคู่แข่งเพียงเล็กน้อย แต่
หากพจิารณาควบคูไ่ปกบัมาตรฐานความปลอดภัย  และ
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าต่อเนื่อง 25 ปี ที่จะได้รับ
แล้วนั้น

แผงโซล่าเซลล์ “ Q CELLS ”  ถอืว่าคุม้ค่าและได้คณุภาพ
อยู่ในมาตรฐานระดับโลก

“ธรุกจิจดัจ�าหน่ายแผงโซล่าเซลล์   ถือเป็นโปรดกัส์ใหม่
ของบริษัทในปีนี้และในอนาคต ซึ่งบริษัทจะหันมาโฟกัส
เป็นพิเศษ เพราะมองว่าแนวโน้มคนจะหันมาให้ความ
สนใจการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ซึ่งแผงโซล่าเซลล์นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดหรือช่วยลดต้นทุนการ
ใช้ไฟฟ้าด้วย โดยลูกค้าหลักๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของ
บริษัทจะเป็นผู้รับเหมาที่ต้องการซื้อแผงโซลาไปติดตั้ง
ให้ลูกค้าบุคคลและลูกค้าองค์กร” นางสมรกล่าว

ด้านนายจุงฮัน ควอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท Q 
CELLS ประเทศไทย  กล่าวว่า Q CELLS  เป็นผูผ้ลติแผง
โซล่าเซลล์ ที่อยู่ภายใต้บริษัท Hanwha Group  ซึ่งตั้ง
อยูท่ีป่ระเทศเกาหลใีต้ ซึง่เป็นกลุม่บรษิทัขนาดใหญ่เป็น

อนัดบัต้นๆของประเทศเกาหลใีต้ มธีรุกจิหลากหลายทัง้
ธรุกจิไฟฟ้า, ธรุกจิการเงนิและธรุกจิประกันชีวิต เป็นต้น   
และเป็นบริษัทจดทะเบียนติดอันดับฟอร์จูน 500

ส�าหรับบริษัท  Q CELLS  นั้นบริษัทแม่คือ  Hanwha 
Group ได้ไปซื้อกิจการมาจากประเทศเยอรมัน ดังนั้น
เทคโนโลยีของ Q Cells จึงเป็นเทคโนโลยีของเยอรมัน  
ทีม่มีาตรฐานเทยีร์ 1 และอยูใ่น10ระดับแลกของโลก ซึง่
สนิค้าของ Q CELLS นัน้ได้จ�าหน่ายไปท่ัวโลก โดยมีส่วน
แบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 สัดส่วน 26.4% ในอเมริกา 
ในขณะที่ทั่วโลกตื่นตัวเรื่องของพลังงานสะอาด ถือเป็น
เทรนด์ใหญ่ของโลก บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญนี้ โดย
เราใช้โซล่าเซลล์จากสายการผลิตโซล่าเซลล์ของบริษัท
เท่านั้น โซล่าเซลล์แต่ละช้ินผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีทัน
ใหม่และใส่ใจถงึสิง่แวดล้อม ท�าให้แผงโซล่าเซลล์ของ Q 
CELLS  ได้รับการรรับรอง CFP (Carbon foot print) 
class 1 และก้าวสูง นวัตกรรมใหม่ Ultra low-carbon 
ซึ่งจะลดค่า CFP ลงอีกครึ่งนึง ดังนั้นพลังงานที่ผลิต
จากแผงโซล่าเซลล์ของเราจงึสะอาดต้ังแต่สายการผลติ

ในส่วนของประเทศไทยนัน้ ทาง Hanwha Group มองว่า
พลงังานทางเลอืก โดยเฉพาะแผงโซล่าเซลล์มศีกัยภาพ
เติบโตสูงมาก มีมูลค่าตลาดรวม 5,000 - 6,000 ล้าน
บาทต่อปี โดยทาง “ Q CELLS ” ได้แต่งตั้งบริษัท อินโน
ว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด เป็นตัวแทนจัดจ�าหน่าย
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยจะเน้นเจาะกลุ่ม
ลูกค้าระดับพรีเมี่ยม หรือลูกค้าตลาดบน ในกลุ่มบริษัท
จดทะเบียนที่เน้นเรื่องการท�าธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 
(ESG) หรือมุง่มัน่ให้ความส�าคญักบัสิง่แวดล้อม และตัง้
เป้าหมายในอีก 2 ปีข้างหน้าจะมีส่วนแบ่งตลาด 15%

ALT บุกธุรกิจเป็นตัวแทน

จ�าหน่ายแผงโซล่าเซลล์แบรนด์ "Q CELLS" 

รับเทรนด์พลังงานทางเลือกไทยโตสูง 
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TMI คาดผลงานครึ่งปีหลังโดดเด่น จากการทยอย

รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าเดิมและโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ

บ้านแพ้ว ที่เปิดเดินเครื่องช่วงต้นไตรมาส 3 

พร้อมเตรียม COD โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ส่งท้ายปี 64 ดันผล

ประกอบการเติบโตอย่างมั่นคง

นายธีระชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธาน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล 
อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TMI  ผู้น�าธุรกิจออกแบบผลิต และจัดจ�าหน่าย 

อปุกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง เปิดเผยถงึ แผนด�าเนนิงาน

ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน หรือโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 

ช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ว่า ต้นไตรมาส 3 จะเปิดเดิน

เครือ่งผลติไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณิชย์ โครงการโรง

ไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ก�าลังผลิต 1 เมกะวัตต์ อ�าเภอ

บ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร โดยจะเร่ิมรับรู้รายได้

ทนัทช่ีวงปลายไตรมาส 3/64 นับเป็นโรงไฟฟ้าแห่ง

ที่ 2 จากปัจจุบันที่บริษัท มีโรงไฟฟ้าชีวภาพแล้ว 1 

โครงการ ก�าลังการผลิต 1.4 เมกะวัตต์ ที่จังหวัด

ชมุพร สนบัสนนุให้บรษิทัมกี�าลงัผลติไฟฟ้าเพิม่ขึน้

เป็น 2.4 เมกะวัตต์ ช่วยสร้างการเตบิโตอย่างมัน่คง

ให้แก่บริษัท

" บริษัท เชื่อมั่นว่า การด�าเนินงานปี 64 จะเติบโต

ไปในทิศทางท่ีดี จากโรงไฟฟ้าชีวภาพ จังหวัด

ชมุพร สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีเสถยีรภาพและ

มีประสทิธภิาพ รวมท้ังการรบัรูร้ายได้จากการขาย

ไฟ โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพบ้านแพ้ว ช่วยหนุนราย

ได้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 20% โดยธุรกิจ

พลังงานทดแทนในประเทศไทย ยังมีโอกาสเติบโต

อกีมาก ขอนกัลงทุนให้ความไว้วางใจต่อการด�าเนนิ

งานของบริษัทและแผนขยายธุรกิจในอนาคตข้าง

หน้า" นายธีระชัย กล่าว

ขณะเดียวกัน บริษัท มีแผนจะ COD โรงไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพ ก�าลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ที่อ�าเภอ

ด่านช้าง จงัหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงเป็นโรงไฟฟ้าแห่งท่ี 

3 โดยจะใช้เงินจากการที่บริษัท ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้มีประกันของบริษัท 1/2564 มูลค่าไม่เกิน 150 

ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.75% ต่อ

ปี ช�าระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ที่

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่ เมื่อวันที่ 11, 14-15 มิถุนายน 2564 รวม

ทั้ง ยังมองหาโอกาสจากการเข้าลงทุนใหม่ๆ เพื่อ

ผลักดันให้รายได้และก�าไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  

TMI คาดผลงาน H2/64 โดดเด่น 

จากการทยอยรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าเดิม

และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพบ้านแพ้ว
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ธนาคารทสิโก้ คดัเมกะเทรนด์ฝ่าเศรษฐกจิชะลอ

ตวั แนะซือ้กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่าเฮลท์แคร์ 

อินโนเวชั่น ฟันด์ (UCHI) และกองทุนเปิด ทิส

โก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH) 

กองทุนนวัตกรรมการแพทย์จากสองประเทศ

มหาอ�านาจ สหรัฐฯ และจีน คาดอัตราการ

เติบโตต่อเนื่องในทุกสภาวะ คู่แข่งทางธุรกิจ

น้อย ก�าไรขั้นต้นสูงกว่าเฮลธ์แคร์แบบดั้งเดิม 

และเป็นเมกะเทรนด์ของโลก   

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ 
ผู้อ�านวยการอาวุโสที่ปรึกษาการ
ลงทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคาร
ทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) (Mr.Nattakrit 

Laotaweesap, Head Of Wealth Advisory 

of TISCO Bank Public Company Limited) 

เปิดเผยว่า ธนาคารทิสโก้ประเมินว่าในช่วง

ครึ่งปีหลัง เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโต

แบบชะลอตัวลง เพราะแรงหนุนเศรษฐกิจ

อย่างสภาพคล่องในระบบ และนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจของภาครัฐฯ จะทยอยหมดไป อีกทั้ง 

ดชัน ีISM ภาคการผลติของสหรฐัฯ แม้จะยงัสงู

กว่า 50 จุดแต่ก็เริ่มปรับตัวเป็นขาลง ในภาวะ

เช่นนี้จะท�าให้ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน และให้

ผลตอบแทนที่น้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา  

"ข้อมูลจากบลูมเบิร์กและศูนย์วิเคราะห์

เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ ระบุว่า เศรษฐกิจ

สหรฐัฯ ซึง่มส่ีวนแบ่งต่อ GDP โลกมากถงึ 24% 

นั้น ในไตรมาสที่ 3/2564 จะเติบโตเพียง 7% 

น้อยกว่าไตรมาส 2/2564 ที่คาดว่าจะเติบโต 

8.1% ด้านเศรษฐกิจจีนที่มีส่วนแบ่งต่อ GDP 

โลกที่ 16% ก็เติบโตชะลอตัวเช่นกัน โดยใน

ไตรมาสที่ 3/2564 คาดว่าจะเติบโต 5.2% น้อย

กว่าไตรมาส 2/2564 ที่คาดว่าจะเติบโต 5.6% 

นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังเตรียมส่ง

สญัญาณปรบัลดสภาพคล่องในระบบ โดยคาด

ว่าจะเริ่มในการประชุม Jackson Hole ในช่วง

ปลายเดือนสิงหาคมน้ี ประเด็นน้ีจะกดดันให้

ส่วนต่างของพนัธบตัร (Yield curve) ระยะส้ัน

และระยะยาวแบนราบลง ซึง่จากการเกบ็ข้อมลู

ตั้งแต่ปี 2554 พบว่า ในช่วงที่ Yield curve 

ระยะสั้นและระยะยาวเข้ามาใกล้กัน หุ้นกลุ่ม

เฮลธ์แคร์รวมถึงนวัตกรรมการแพทย์มักจะ

สร้างผลตอบแทนอย่างโดดเด่นกว่าหุน้วัฏจกัร

เศรษฐกิจ"  นายณัฐกฤติกล่าว 

ดังน้ัน ในช่วงนี้ธนาคารทิสโก้จึงยังเน้นย�้าให้

ลูกค้าโฟกัสการลงทุนไปที่หุ้นกลุ่ม 'นวัตกรรม

การแพทย์' ของสหรัฐฯ และจีน เพราะในช่วง 

5-10 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจเฮลธ์แคร์ของท้ังสอง

ประเทศมีอัตราการเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ 

ของโลก โดยสหรัฐฯ และจีนมีเม็ดเงินลงทุนใน

การวิจัยยาตัวใหม่ด้วยนวัตกรรมไบโอเทคที่สูง

อย่างต่อเนื่อง การทุ่มงบวิจัยยาท่ีมากขนาด

นี้ท�าให้ตั้งแต่ปี 2557จนถึงปี 2560 ทั้งจีนและ

สหรัฐฯ ต่างถือสิทธิบัตรยาใหม่ๆ เพิ่มขึ้นกว่า 

4,000 รายการต่อปี   

ท้ังนี้ การมียาใหม่ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอนี้

เอง เป็นส่วนหน่ึงท่ีท�าให้ผลประกอบการธุรกิจ

นวัตกรรมการแพทย์มีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนือ่ง สะท้อนจากผลประกอบการของกลุ่มไบโอ

เทคของสหรฐัฯ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนได้

โดดเด่น มรีะดบัอตัราผลตอบแทนจากส่วนของ

เจ้าของ (ROE) ที่สูงถึง 37% มากกว่าค่าเฉลี่ย

ของธุรกิจเฮลธ์แคร์ (Health Information 

Services) ที่อยู่ในระดับ 19.27% และถ้าไป

ดูอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

ธุรกิจ Biotech ก็สามารถสร้างผลก�าไรขั้นต้น

ได้ 83.89% ขณะทีก่ลุม่เฮลธ์แคร์ท�าได้ 54.98% 

ธนาคารทิสโก ้คัดเมกะเทรนด์ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจชะลอตัว 

ชี้ "กองทุนนวัตกรรมการแพทย์สหรัฐ - จีน"เพิ่มโอกาสสร้างก�าไร
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นางวรสินี เศรษฐบุตร ผู้อ�านวยการ
อาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน 
และสื่อสารการตลาด สายธุรกิจธนบดี 
ธนาคารทสิโก ้(Mrs.Vorasinee Sethabutr, 

Head Of Wealth Product Development 

and Marketing Communication TISCO 

Bank Public Company Limited) เปิดเผย

ว่า ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์มีความน่าสนใจ

ตรงที่เป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลกที่ได้รับ

อานิสงส์โดยตรงจากสังคมสูงอายุที่เกิดขึ้นทั่ว

โลก ผลประกอบการมีโอกาสเติบโตในทุกภาวะ

เศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นธุรกิจท่ีมีคู่แข่งทางธุรกิจ

จ�านวนไม่มากนัก เนื่องจากใช้นวัตกรรมขั้นสูง

ในการด�าเนนิธรุกจิ ด้านราคาหุน้ก็มโีอกาสปรับ

ขึ้นแรง หากยาที่อยู่ในระหว่างการวิจัยได้รับ

การอนุมัติจากองค์กรอาหารและยา และมักจะ

ถูกเข้าซื้อกิจการจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก 

ส�าหรับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนวัตกรรม

การแพทย์ของสหรัฐฯ และจีนที่ธนาคารทิส

โก้คาดว่ามีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ

ลูกค้ามี 2 กองทุน คือ  

1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโน

เวชั่น ฟันด์ (UCHI) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยง

สูง) กองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนใน

ธุรกิจเฮลธ์แคร์ ของประเทศจีนผ่านกองทุน

รวมตราสารทุนต่างประเทศ หรือกองทุน

รวมอีทีเอฟ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นซึ่ง

มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการ

พัฒนานวัตกรรมด้านเฮลธ์แคร์ (Healthcare 

Innovation) ของประเทศจนี ซึง่เกีย่วเนือ่งหรอื

ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมด้าน

เฮลธ์แคร์ของจีน เช่น การพัฒนาและค้นคว้า

ด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ การบริหาร 

สถานพยาบาล การผลิตอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ ระบบไอทีด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น 

ทัง้นี ้กองทนุนีล้งทนุกระจกุตวัในหมวดอตุสาห

กรรมเฮลธ์แคร์ จึงมีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอาจ

สูญเสียเงินลงทุนจ�านวนมาก 

ลงทนุในบริษทัท่ีน่าสนใจคอื Cansino Biologics 

ผู้ผลิตวัคซีนโควิดแบบเข็มเดียว และแบบชนิด

สดูดม ซึง่มีประสิทธภิาพในการช่วยเรือ่งระบบ

หายใจโดยตรงและใช้ปริมาณวัคซีนที่น้อยกว่า

การฉีดถึง 5 เท่า นอกจากนี้บริษัทยังพัฒนา

วัคซีนอีก 16 ชนิด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ ไข้สมอง

อกัเสบ ปอดอกัเสบ และบรษิทัมจีดุเด่นในเรือ่ง

สภาพคล่อง เพราะเป็นบริษัทวัคซีนบริษัท

ที่สามารถจดทะเบียนซื้อขายได้ทั้งในตลาด 

A-Share และ H-Share  

อีกหนึ่งบริษัทคือ Shenzhen Mindray Bio-

Medical Electronics ผูผ้ลติอุปกรณ์การแพทย์

ที่สามารถน�าไปวางขายในโรงพยาบาลชั้นน�า

ของสหรัฐฯ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ เครื่องช่วย

หายใจยี่ห้อ Mindray ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาด

เครื่องช่วยหายใจของโลกที่ 40% และปัจจุบัน

มีสัดส่วนยอดขายต่างประเทศที่ 42% และอีก 

58% ขายในประเทศ และในไตรมาส 1 ที่ผ่าน

มาก�าไรสุทธขิองบริษทักเ็ตบิโต 31% เมือ่เทียบ

ช่วงเดียวกันปีก่อน  

2. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์

แคร์ (TBIOTECH) ความเสีย่งระดบั 7 (เสีย่งสงู) 

กองทุนรวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของ

บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

ชีวภาพ (Biotechnology) การวินิจฉัยโรค 

(Diagnostics) และเครือ่งมอืทางวทิยาศาสตร์

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินชีวิต (Life Sciences 

Tools) ท่ัวโลกผ่านกองทุน Polar Capital 

Funds plc - Biotechnology ชนดิหน่วยลงทนุ 

I US Dollar (กองทุนหลัก) ทั้งนี้ กองทุนนี้

ลงทุนกระจกุตัวในหมวดอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ 

จงึมคีวามเสีย่งท่ีผูล้งทุนอาจสญูเสยีเงนิลงทนุ

จ�านวนมาก   

ธนาคารทิสโก ้คัดเมกะเทรนด์ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจชะลอตัว 

ชี้ "กองทุนนวัตกรรมการแพทย์สหรัฐ - จีน"เพิ่มโอกาสสร้างก�าไร
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ส�าหรบับรษิทัทีก่องทนุหลกัเข้าไปลงทนุ เช่น Biogen ซ่ึงล่าสดุได้คดิค้นยาอัลไซเมอร์ท่ีชือ่ว่า Aduhelm และได้รับอนมุตัจิากส�านกังานคณะกรรมการ

อาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ไปเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ Biogen ยังมียาอีกหลายชนิด เช่น ยารักษาหลอดเลือด รวมถึงยาที่เกี่ยวข้องกับประสาท

วิทยาอีกจ�านวนมากที่อยู่ในขั้นตอนทดลอง   ด้านผลประกอบการในไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมา ก�าไรสุทธิของบริษัทสามารถปรับตัวขึ้นได้กว่า 70% 

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

อีกบริษัทคือ Regeneron มียาไบโอเทคที่เป็นไฮไลต์คือ Eylea ซึ่งเป็นยารักษาเกี่ยวกับโรคตา ความดันตา และเบาหวานขึ้นตา ส�าหรับยาอีกตัว

หนึ่ง ชื่อว่า Dupixent ส�าหรับรักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน โรคหอบหืด ริดสีดวงใจจมูก โดยปัจจุบันมีชาวอเมริกันต้องการยาตัวนี้มากกว่า 3 ล้านคน 

และตัวอย่างสุดท้ายคือ ยา Libtayo ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก FDA เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เป็นยาที่สามารถรักษาโรคมะเร็งในระยะแพร่กระจายได้  

นอกจากนี้ ยังมียาที่อยู่ในระหว่างการทดลองมากถึง 30 ชนิด ด้านผลประกอบการก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โดดเด่น โดยในไตรมาส 1/2564 ที่ผ่านมามี

อัตราการเติบโตของก�าไรต่อหุ้น (EPS Growth) เพิ่มขึ้น  50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

 ทั้งนี้ กองทุน TBIOTECH และ UCHI  อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสิน

ใจลงทุน ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 2 

กด 4 

ธนาคารทิสโก ้คัดเมกะเทรนด์ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจชะลอตัว 

ชี้ "กองทุนนวัตกรรมการแพทย์สหรัฐ - จีน" เพิ่มโอกาสสร้างก�าไร
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บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) ผูน้�าด้านพลงังาน
ที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International 
Versatile Energy Provider) พร้อมเสนอขายหุน้
กู้จ�านวน 3 รุ่นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 
30 กรกฎาคมและ 2-3 สิงหาคมนี้ ผ่านสถาบัน
การเงิน 4 แห่ง เคาะอัตราดอกเบี้ยส�าหรับหุ้นกู้
อายุ 5 ปีที่ระดับ 2.90% ต่อปี อายุ 7 ปี อยู่ที่ 
3.30% ต่อปี และอายุ 10 ปี 3.80% ต่อปี ด้านผู้
จดัการการจดัจ�าหน่ายเผย ผูล้งทนุมคีวามมัน่ใจ
ในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจพลังงานแบบ
ครบวงจรของบ้านปู ที่เดินหน้าส่งมอบอนาคต
พลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy 
for Sustainability) ภายใต้กลยุทธ์ Greener 
& Smarter อีกทั้งหุ้นกู้ฯ ยังได้รับการจัดอันดับ
เครดิตที่ระดับ A+ อีกด้วย

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื BANPU เปิดเผยว่า บ้าน
ปูเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 
และวันที่ 2-3 สิงหาคมนี้ ผ่านผู้จัดการการจัด
จ�าหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย ์ เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด 
(มหาชน) โดยการจองซื้อผ่านสาขาปกติและ
ระบบออนไลน์ หรอืแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์มอื
ถือ หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวมีจ�านวน 3 รุ่น ประกอบด้วย 
หุ้นกู้ฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี หุ้น
กู้ฯ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี และหุ้น
กู้ฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี หุ้นกู้ฯ 
ทั้ง 3 รุ่น ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดย
บริษัทฯ และหุ้นกู้ฯ ได้รับการจัดอันดับความเชื่อ
ถือที่ระดับ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" 
หรือ "คงที่" จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จ�ากัด เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564

"บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้เชื่อ
ว่าการเสนอขายหุน้กูฯ้ ครัง้นี ้จะได้รบัความสนใจ
จากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพการด�าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ และต้องการลงทนุในสนิทรพัย์
ที่ให้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ ในระยะเวลาและ
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ ขณะเดียวกันยังมีปัจจัย
สนับสนุนที่ส�าคัญจากอันดับความน่าเชื่อถือที่
ระดับ A+ ที่สามารถเสริมความเชื่อมั่นให้นัก
ลงทุนเห็นถึงความแข็งแกร่งในภาพรวมของบ
รษิทัฯ และความสามารถในการรักษาวนิยัทางการ
เงนิและการบรหิารเงนิสดได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
รวมถงึความน่าสนใจของธรุกจิพลงังานแบบครบ
วงจรทีค่รอบคลมุภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ทีบ้่านปู
ยงัมุง่มัน่เดินหน้าสร้างการเตบิโตทางธรุกจิอย่าง
ต่อเนือ่งเพือ่ให้สอดคล้องกบัเทรนด์พลงังานแห่ง
โลกอนาคต โดยเฉพาะพลงังานสะอาดทีเ่ป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนขับเคลื่อนธุรกิจของบ้าน
ปตูอกย�า้ความเชือ่มัน่ให้กบัผูล้งทนุได้เป็นอย่างดี 
และท�าให้หุน้กูฯ้ บ้านปเูป็นอกีหนึง่ทางเลอืกทีน่่า
สนใจมากยิ่งขึ้น"

นางสมฤดีกล่าวเสริมว่า "ในปัจจุบัน แม้จะต้อง
เผชญิหน้ากบัความท้าทายในการขับเคลือ่นธุรกจิ
ภายใต้ภาวะวิกฤติที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 แต่ผลการด�าเนินธุรกิจของบ้านปู ยัง
คงสร้างกระแสเงนิสดได้อย่างต่อเนือ่ง ภายใต้การ
ด�าเนินมาตรการลดต้นทุน และบริหารงบลงทุน
อย่างรัดกุมเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์
เศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก ตลอดจนการเดินหน้า
เร ่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu 
Transformation) สู่โลกยุค Never Normal เพื่อ
ต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนภารกิจในการส่งมอบอนาคตพลังงาน
เพื่อความยั่งยืน ผ่านการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิงาน ควบคู่
ไปกับการขยายพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาด 
พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงด้วยระบบ
นิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ซึ่งเอื้อประโยชน์ซึ่ง
กนัและกนั พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพือ่
การเติบโตอย่างมั่นคง"

บ้านปู เปิดจองหุ้นกู้ 30 ก.ค.และ 2-3 ส.ค.นี้

เคาะอัตราดอกเบี้ย 2.90-3.80% ต่อปี เดินหน้า

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter
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ในฐานะผูน้�าด้านพลงังานทีห่ลากหลายในระดบันานาชาติ ปัจจบุนั บรษิทัฯ ได้เข้าด�าเนนิธรุกจิครอบคลมุ 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรฐั

อนิโดนีเซยี สาธารณรัฐประชาชนจนี ประเทศออสเตรเลยี สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ประเทศมองโกเลยี ประเทศสงิคโปร์ ประเทศญีปุ่น่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยสร้างการเติบโตจาก 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ประกอบ

ด้วย ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ การจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน 

ครอบคลุมโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ประกอบด้วยธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน�้า ธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจพัฒนาชุมชนอัจฉริยะท่ีก�าลังเร่งสร้างการ

เติบโตอย่างก้าวกระโดด ทั้งการพัฒนาโซลูชันและขยายการให้บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้าขับ

เคลื่อนธุรกิจตามแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ ส�าหรับปี 2564-2568 เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter

จากสถานการณ์ปัจจบุนัทียั่งคงมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนือ่ง ผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่ายจงึได้เพิม่ช่องทางการจองซ้ือ เพือ่อ�านวย

ความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้ฯ ทั้ง 3 รุ่น ผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ หรือการ

จองซื้อหุ้นกู้ฯ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเสียงโดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปจองซ้ือหุ้นกู้ฯ ท่ีสาขา หรือ หน่วยงานขายของผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

ดังกล่าว นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 4 แห่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ โดย

สามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=344146 หรือติดต่อผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

หุ้นกู้ฯ ทั้ง 4 แห่ง ดังนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

(ยกเว้นสาขาไมโคร) โทร. 1333

- ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-111-1111

- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

โทร. 02-626-7777

- บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร 

จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรติ

นาคินภัทร จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ

หน่วยงานขาย) โทร. 02-165-5555

บ้านปู เปิดจองหุ้นกู้ 30 ก.ค.และ 2-3 ส.ค.นี้

เคาะอัตราดอกเบี้ย 2.90-3.80% ต่อปี เดินหน้า

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter
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ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การค�านวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ* (Ultra Accredited Investor Mutual Fund) หรือ "กองทุนรวม UI" ให้สอดคล้องกับ

แนวปฏิบัติของกองทุนรวมทั่วไป และอ�านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ  

ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้ด�าเนนิโครงการ Regulatory Guillotine** โดยทบทวน

และปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนั เพือ่ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัและอ�านวยความสะดวกให้กบัภาค

ธุรกิจ จึงประสานงานและหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�านวณและการประกาศมูลค่า

ทรัพย์สนิสทุธ ิ(NAV) มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทุนของกองทนุรวม UI สอดคล้องกับแนวปฏิบติัของกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุน

ทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (กองทุนรวมทั่วไป) เพื่อให้มีความยืดหยุ่น

รองรับวิธีปฏิบัติของบริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยก�าหนดให้ AIMC เป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการคุ้มครองผู้ลงทุน และในกรณีที่ AIMC ยังไม่มีการก�าหนดหลัก

เกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ให้ บลจ. ปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึง่ใช้บงัคบัอยูก่่อนทีป่ระกาศนีจ้ะใช้บงัคบั จนกว่าจะมหีลกัเกณฑ์ที ่AIMC 

ก�าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์ค�านวณ NAV "กองทุนรวม UI" 

ให้สอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไป
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อินไซด์ Business
โออาร์ สนับสนุน Food for Fighters 

บริจาคเงินและถุงยังชีพสู้ภัยโควิด-19

สพฉ. ซาบซึ้งน�้าใจ PTG 

มอบคูปองเติมน�้ามัน 100,000 บาท

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป 

ร่วมใจบริจาคของยังชีพ 

ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องกักตัวที่บ้าน

TITLE รวมพลังเก็บขยะ

คืนความสะอาดสู่ชายหาดและท้องทะเล
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย

24 www.HoonInside.com 20  July   2021



25 www.HoonInside.com 20  July   2021




