


ข่าวจากปก		 	 	 	 	 	 	 	4
ข่าวบริษัทจดทะเบียน	 	 	7
ข่าวการเงิน		 	 	 	 	 	 	 14
อินไซด์	Business	 	 	 		18
สรุปการซื้อขาย	 	 	 	 	 19





4 www.HoonInside.com 9  September  2021



5 www.HoonInside.com 9  September  2021



https://www.triton.co.th/


SABINA รับอานิสงส์เปิดเมือง หลังรัฐบาลคลาย

ล็อคดาวน์ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย. พบยอดขายพลิก

กลับเร็วกว่าที่คาด ดันผลประกอบการไตรมาส 3 

ปีนี้ดีกว่าที่คิด ชี้ปัจจัยสนับสนุนส�าคัญมาจากการ

จดัแคมเปญกระตุน้ก�าลังซือ้ ขณะท่ีผูบ้รโิภคโหยหา

การช้อปปิ้งหลังถูกล็อคนาน 2 เดือน ย�้ามาตรการ

เปิดเคาน์เตอร์และซาบีน่าช็อปอยู่ภายใต้มาตรฐาน

ความปลอดภัย ตอกย�้าความม่ันใจให้ลูกค้าเข้าใช้

บริการ

นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการส่งเสรมิ
ธุรกิจ บริษัท ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SABINA ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายชุดชั้น

ในแบรนด์ “ซาบีน่า” เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาล

ประกาศคลายล็อคดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 

จังหวัดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา บริษัทฯ 

ได้ประเมินสถานการณ์ยอดขายรายวันอย่างใกล้

ชิด ซึ่งพบว่า ยอดขายสามารถพลิกกลับมาได้เร็ว

กว่าที่คิดไว้ โดยจากการประเมินปัจจัยสนับสนุนที่

ส�าคัญ นอกจากจะมาจากก�าลังซื้อที่ถูกสกัดจาก

การล็อคดาวน์นานถึง 2 เดือนแล้ว ยังมาจากการ

ท�าแคมเปญกระตุ้นก�าลังซื้อของ SABINA ในทุก

ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรอืช่องทาง

ขายหน้าร้าน ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

“กลยุทธ์ท�าตลาดที่ส�าคัญของ SABINA คือ การ

ที่เราเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา และสามารถปรับ

ให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เมื่อ

มีการประกาศคลายล็อคดาวน์ เราจึงกระตุ้นก�าลัง

ซื้อได้ทันทีด้วยแคมเปญ “ทรงดี ราคาโดน” ราคา

ดทีีส่ดุในรอบปี โดยลูกค้าสามารถซ้ือสินค้าในราคา

เดียวทั้งร้าน เริ่มต้นที่ 350 บาท 450 บาท และ 

550 บาท ท�าให้ในช่วงสัปดาห์แรกหลังเปิดเมือง 

เราพบว่า ยอดขายในช่องทางรีเทล ทั้งเคาน์เตอร์

ซาบีน่าและซาบีน่า ช็อป สามารถกลับมาได้เร็ว

กว่าทีค่ดิ โดยยอดขายกลบัมาใกล้เคียงกบัช่วงก่อน

ที่จะมีการล็อคดาวน์ นอกจากนี้ ในเดือนนี้ ยังมี

แคมเปญ 9.9 วันที ่9 เดอืน 9 ซึง่เป็นเมกะแคมเปญ

ที่ SABINA จัดโปรโมชั่นร่วมกับแพลตฟอร์มช้อป

ปิ้งออนไลน์ช้ันน�า ท�าให้เรามั่นใจว่า ยอดขายท้ัง

ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในเดือนกันยายนจะ

ดีกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะผลักดันให้ผล

ประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ดีกว่าที่คาดไว้ด้วย

เช่นกัน” นางสาวดวงดาวกล่าว

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายที่ส�าคัญ ไม่ว่าจะ

เป็นการเกาะตดิพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าหลงัจาก

นี้จะสามารถรักษาก�าลังซื้อไว้ได้อย่างต่อเนื่องหรือ

ไม่ รวมถึงการรักษาความสามารถในการเติบโต

ของยอดขายและก�าไร โดยบริษัทฯ คาดหวังว่า ผล

การด�าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 จะมีแนวโน้ม

ดีกว่าท่ีคาด ขณะท่ีในไตรมาสท่ี 4 ของปีนี้เช่ือว่า

สถานการณ์ต่างๆ จะดีขึ้นเป็นล�าดับ หลังจากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย มียอดผู้

ติดเชื้อรายวันลดลง และมีการกระจายวัคซีนอย่าง

รวดเร็วและท่ัวถึงมากขึ้น ซ่ึงบริษัทฯ ได้เตรียม

แผนการท�าตลาดกระตุน้ก�าลงัซ้ือในช่วงโค้งสดุท้าย

ปลายปีไว้แล้ว 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการส่งเสริมธุรกิจ 

SABINA กล่าวด้วยว่า และแม้ว่าผู้บริโภคจะคลาย

ความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเริ่มออก

มาจบัจ่ายใช้สอยนอกบ้านมากขึน้ แต่การให้บรกิาร

ของ ซาบีน่า ช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศยังคงใช้

มาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดภายใน

ร้านอย่างเคร่งครัด เพื่อสุขอนามัยของลูกค้า โดย

พนักงานจะสวมใส่หน้ากากและเฟซชิลด์ รวมถึงมี

การจ�ากัดจ�านวนผู้ใช้บริการเพื่อลดความแออัด มี

จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ มีการท�าความสะอาด

บรเิวณร้านอยูเ่สมอ โดยจะท�าความสะอาดห้องลอง

หลังการใช้งานทุกครั้ง และพนักงานได้รับวัคซีน 

Covid-19 เรยีบร้อยแล้ว เพือ่เป็นการตอกย�า้ความ

มั่นใจให้กับลูกค้าในการเข้าใช้บริการ

SABINA เผยยอดขาย

หลังคลายล็อคดาวน์ฟื้นเร็ว 

ดันผลประกอบการไตรมาส 3 ปีน้ีดีกว่าท่ีคาด
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ออเดอร์ไหลเข้าไม่มหียุด อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซพัพลาย 

หรอื RBF เซน็สญัญา อนิเตอร์ ฟาร์มา หรือ IP 

รับค�าซื้อสารสกัด CBD จากกัญชง ลุยตลาดยา

สมุนไพรรายแรกของเมืองไทย ยันส่งมอบสินค้า

ล็อตแรกกุมภาพันธ์ 2565 ด้าน IP มั่นใจเติบโต

ก้าวกระโดด คาดบุค๊รายได้รายเตมิพอร์ตขัน้ต�า่ 100 

ล้านบาทต่อปี

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธาน
เจ้าหน้าทีฝ่่ายบัญชแีละการเงนิ บรษิทั 
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า จากการที่

บรษัิทฯได้ใบอนญุาตปลกู, ใบอนญุาตโรงสกดั CBD 

-THC , ใบอนุญาตผลิต จ�าหน่าย ส่งออก สารสกัด

จากกัญชง ที่ถูกต้องตามกฏหมาย รายแรกและ

รายเดยีวในปัจจบุนั ส่งผลท�าให้บริษัทฯมีศกัยภาพ

ในธุรกิจกัญชงอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน�้า กลาง

น�้า และปลายน�้า และยังมีพร้อมในการรับค�าสั่งซื้อ

จากลกูค้าทีต้่องการใช้สารสกดั CBD-THC ในกญัชา

ต่อเนื่อง

ล่าสุดได้มีการเซ็นสัญญารับค�าสั่งซื้อสารสกัด 

CBD ในกัญชง รวมถึง น�้ามันเมล็ดกัญชง (Hemp 

Seed Oil) กับลูกค้ารายใหญ่เพิ่มอีก 1 ราย คือ 

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน) หรือ IP 

เพื่อร่วมกันวิจัย พัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ยา

สมุนไพรเป็นรายแรกของประเทศไทย ท้ังน้ีเบื้อง

ต้นบริษัทฯคาดว่าจะพร้อมส่งมอบล็อตแรกให้กับ 

IP เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มยาสมุนไพร

ได้ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

"จากประสบการณ์ท�าธุรกิจโรงสกัดกว่า 35 ปี รวม

ถึงในฐานะท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาตปลูก, ใบอนุญาต

โรงสกัด CBD -THC , ใบอนุญาตผลิต จ�าหน่าย 

ส่งออก สารสกัดจากกัญชง ที่ถูกต้องตามกฏ

หมาย รายแรกและราย เดียวในปัจจุบัน ท�าให้มี

ลูกค้าหลายรายสนใจออเดอร์สารสกัด CBD-THC 

จ�านวน และด้วยความพร้อมในทุกๆด้านในธรุกจิกญั

ชง บริษัทจึงมั่นใจว่าจะส่งมอบออเดอร์ให้ลูกค้าได้

ตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน" นายสุรนาถ กล่าว

ด้านดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ 
ประธานเจ ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ IP ผู้ด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น 

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรม

ความงามส�าหรบัคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรบั

สัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ กล่าวว่า ส�าหรับความร่วม

มือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวส�าคัญในการพัฒนาต่อย

อดผลิตภัณฑ์กลุ่มยาสมุนไพร และโภชนบ�าบัดท่ีมี

ส่วนผสมสารสกัดจากกัญชง รองรับกระแสความ

ต้องการของตลาดท่ีก�าลังมาแรงในปัจจุบัน หลัง

รัฐบาลเริ่มทยอยปลดล็อค “กัญชง” ให้หลาย

อุตสาหกรรมสามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ โดยบรษัิท

พร้อมเดินเครื่องการผลิตทันที หลังได้รับการส่ง

มอบลอ็ตแรกราวช่วงต้นเดอืนกมุภาพนัธ์ 2565 ซึง่

จะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้น

ไป เบื้องต้นตั้งเป้ารายได้ขั้นต�่า 100 ล้านบาทต่อปี

“จากความร่วมมือวันนี้บริษัทพร้อมแล้วที่จะก้าว

สู่ตลาดยาสมุนไพร CBD อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนับ

เป็นอีก Step ของการสยายปีกต่อยอดการเติบโต

สนับสนุนกลยทุธ์ระยะกลางท่ีวางไว้อย่างน้อย 25% 

ต่อปี ดันยอดขายรวมแตะ 2,000 ล้านบาทภายใน

ปี 2024” ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าว

RBF ได้ดีลใหญ่จาก “IP” รับค�าส่ังซื้อ

สารสกัด CBD กัญชง-เซ็นสัญญาซื้อขาย ปัก

ธงตลาดยาสมุนไพร CBD รายแรกเมืองไทย
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DRT ส่องแนวโน้มตลาดวัสดุโค้งสุดท้ายปลายปี

บรรยากาศการซื้อสินค้าคึกคัก รับภาครัฐคลายล็อก

ดาวน์ เดินหน้าเศรษฐกิจ หนุนความเชื่อมั่นผู้บริโภค 

จบัตาความเสีย่งด้านแรงงานก่อสร้างและต้นทุนการ

ขนส่งสินค้า เดนิหน้าโครงการ Diamond Warehouse 

ดันสินค้าเข้าสู่ช่องทางขายให้แก่คู่ค้าเพิ่ม และจัดท�า

กจิกรรมการตลาดต่อเนือ่งตอกย�า้แบรนด์ ‘ตราเพชร’ 

มั่นใจปีนี้เติบโต 5% ตามแผน

นายสาธิต สุดบรรทัด ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์
ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ DRT 

ผู ้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา ไม้

สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด อิฐมวลเบา คานทับหลัง 

เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูปและบริการหลังการขาย

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า 

ทิศทางตลาดวัสดุก่อสร้างในไตรมาส 4 จะฟื้นตัวได้

ดี หลังภาครัฐทยอยคลายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อ

ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง 

ทั้งการเปิดห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ใน 29 

จังหวัดสีแดงเข้มและกิจกรรมการก่อสร้างด�าเนิน

การได้ตามปกติ เป็นปัจจัยบวกต่อความเช่ือมั่นของ

ผู้บริโภคและบรรยากาศการซื้อสินค้ามีความคึกคัก

มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงที่กดดันตลาด

ซ่ึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้แก่ การ

ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างและด้านโลจิสติกส์การ

ขนส่งสินค้าที่มีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการ

วัสดุก่อสร้างและร้านค้าจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ต้อง

วางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

“ตลาดวัสดุก่อสร้างในปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าปี

ก่อน แม้ในต้นไตรมาส 3/2564 จะได้รับผลกระทบไป

บ้างจากการล็อกดาวน์และปิดไซต์งานก่อสร้าง แต่

เมือ่รฐัเริม่ผ่อนปรนมาตรการ แนวโน้มกเ็ร่ิมดขึีน้ตาม

ล�าดับและท�าให้ในปลายปีนี้บรรยากาศการซื้อสินค้า

จะคกึคกัขึน้ แต่เรากไ็ม่ประมาทเพราะยงัมคีวามเสีย่ง

ที่ต้องจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถเอาชนะ

ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นได้” นายสาธิต กล่าว

ส่วนแผนงาน DRT ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี ้บรษิทัฯ 

จะน�าข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันทั้งแบรนด์สินค้า 

‘ตราเพชร’ ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์สามารถน�าไปก่อสร้าง

บ้านได้ท้ังหลัง และช่องทางการจ�าหน่ายทั้ง 4 

ช่องทาง ได้แก่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างรายย่อย ห้าง

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ ลูกค้าโครงการและ

ตลาดต่างประเทศ ผลักดันยอดขายในปีนี้ให้เติบโต 

5% ตามแผนที่วางไว้ โดยประเมินว่ากลุ ่มลูกค้า

โครงการจะเติบโตโดดเด่น เนื่องจากผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์กลับมาพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพ่ิม

เติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DRT กล่าวว่า บริษัทฯ ได้

ด�าเนินโครงการ Diamond Warehouse ผลักดัน

สินค้าสู่ช่องทางการขายและกระตุ้นให้ร้านค้าปลีก

วัสดุก่อสร้างรายย่อย เพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังให้

เพียงพอต่อการขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

ต่อเนื่องถึงต้นปี 2565 ซึ่งจะช่วยบริหารความเสี่ย

งด้านโลจิสติกส์ จากความไม่แน่นอนของโควิด-19 

นอกจากนี้ DRT ยังเดินหน้าตอกย�้าแบรนด์ ‘ตรา

เพชร’ ภายใต้แนวคดิ สวยครบเซต ตราเพชรทัง้หลัง’ 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรม ‘DIAMOND 

Interior Design Contest 2021’ ซึ่งจัดมาต่อเนื่อง

เป็นปีท่ี 6 โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และ

บุคคลทั่วไป แข่งขันออกแบบลายบอร์ดตกแต่งผนัง

พิมพ์ลาย ภายใต้แนวคิด ‘Digital Printing Board, 

Create an Inspiring Space’ เพ่ือเป็นไอเดียและ

ทางเลอืกส�าหรบัผูใ้ช้วัสด ุนกัออกแบบตกแต่งภายใน

และประชาชนทั่วไปที่ก�าลังมองหาวัสดุตกแต่งห้อง

ต่างๆ ได้แก่ ร้านกาแฟ (Cafe) ส�านักงานสาธารณะ 

(Co-Working Space) บติูคโฮเต็ล (Boutique Hotel) 

โรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเลี้ยงเด็ก (Nursery) 

เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต่อยอดงานออกแบบจาก

การประกวดในปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาเป็นร้านกาแฟ 

Diamond Cafe เพื่อเป็นโชว์เคสที่โรงงานจังหวัด

สระบุรีให้แก่ผู้บริโภคที่จะเข้ามามีประสบการณ์ร่วม

กบัแบรนด์สนิค้า และเป็นไอเดยีแก่ผูท้ีต้่องการลงทนุ

ร้านกาแฟ ซึง่มพีืน้ที ่5 ขนาด ตัง้แต่ 12 ถงึ 63 ตร.ม. 

โดยใช้งบลงทุน 18,000 บาทต่อ ตร.ม.

DRT ม่ันใจปีน้ียอดขายโต 5% ตามแผน

รุกท�าโครงการ Diamond Warehouse 

9 www.HoonInside.com 9  September  2021



UPA กางแผนครึ่งปีหลังเดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง เล็งเจรจา 
- ปิดดีลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในแถบประเทศ CLMV+T อีก 1-2 
แห่งในปีนี้ ฟาก “ กวิน เฉลิมโรจน์ ” ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุแนว
โน้มผลงานปี 64 สดใส ธุรกิจโรงไฟฟ้าดาวเด่นสร้างรายได้หลัก จากโครงการ
ในมือก�าลังผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์ ขณะที่โครงการผลิตน�้าประปาในสปป.
ลาว สร้างรายได้เพิ่มผลักดันอนาคตโตแกร่ง เข้าโหมดเทิร์นอะราวด์

นายกวิน เฉลิมโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ UPA เปิดเผยว่า แผนการด�าเนินธุรกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 
บรษิทัฯยงัคงเดนิหน้าขยายการลงทนุโรงไฟฟ้า ทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อสร้างรายได้ และก�าไรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขยายการลงทุนในกลุ่ม
ประเทศ CLMV เนื่องจาก ยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าจ�านวนมาก รวมทั้งยัง
เป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนในอนาคต โดยปัจจุบัน บริษัทฯอยู่ระหว่างการ
เจรจาเพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าอีก 1-2 แห่งในประเทศแถบภูมิภาค 
CLMV+T โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้

"ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 บริษัทฯมั่นใจว่า ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจจะมี
ทิศทางท่ีดข้ึีน รายได้หลักคงมาจากโครงการโรงไฟฟ้า บริษัทมงีานทีจ่ะรับรูร้าย
ได้ โครงการโรงไฟฟ้าในมือที่มีก�าลังการผลิตรวมกว่า 60 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น
โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม Song Luy 1 Solar Power ขนาดก�าลังผลิต 
46.78 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม ซึ่งทยอยขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
(COD) ตั้งแต่ปลายปี2563 โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์สหกรณ์ในประเทศ 12.95 
เมกะวัตต์ รวมทั้งโครงการผลิตน�้าประปาในสปป.ลาว และธุรกิจอสังหาฯ ซึ่ง
จะสนับสนุนการเติบโตปีนี้ได้เป็นอย่างดี และน่าจะท�าให้ UPA เข้าสู่โหมดเทิร์
นอะราวด์ได้อย่างชัดเจน "

อนึ่งผลการด�าเนินงานในงวดไตรมาส 2/2564 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ท่ี 
78.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 65.31 ล้านบาท หรือ
เพิม่ขึน้ 510.23% ขณะท่ีก�าไรข้ันต้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 กลุม่บรษัิทฯมกี�าไรขัน้
ต้นจ�านวน 50.40 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้น 64.52% ของยอดขาย เกิดจาก
รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศรวม 4 โครงการ
และในต่างประเทศ 1 โครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีก่อน
ก�าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ จ�านวน 43.46 ล้านบาท หรอืมกี�าไรขัน้ต้นเพ่ิมข้ึน 626.22%

UPA เล็งปิดดีลโรงไฟฟ้าแถบ CLMV+T 

อีก 1-2 แห่ง ภายในปีน้ี

ม่ันใจคร่ึงปีหลัง ภาพรวมธุรกิจดีข้ึน
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CPANEL ผนึก APM – FSS โรดโชว์หุ้น IPO ผ่าน

ระบบออนไลน์ ให้ข้อมลูแนวโน้มการเตบิโตผลติภณัฑ์

แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป (Precast Concrete) เตรียม

ระดมทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่รองรับความต้องการ

ในอนาคต ที่ปรึกษาการเงิน มั่นใจกระแสตอบรับดี 

นักลงทุนให้ความสนใจ

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการ
ผู ้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จ�ากัด 
(มหาชน) (CPANEL) ผู้ผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ ์แผ ่นคอนกรีตส�า เ ร็จรูป (Precast 

Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automated 

Precast) เปิดเผยว่า CPANEL พร้อมด้วยบริษัท 

แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (APM) ที่ปรึกษา

ทางการเงิน และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส 

จ�ากัด (มหาชน) (FSS) แกนน�าการจดัจ�าหน่ายและรบั

ประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมโรดโชว์ให้

ข้อมูลแนะน�าบริษัทกับนักลงทุน ในรูปแบบออนไลน์ 

(Facebook Live) ช่องทาง FB: CPanel แผ่นพื้น

และผนังคอนกรีตส�าเร็จรูป FB: APM Channel และ 

FB : Asset Pro Management เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

“CPANEL เป็นที่รู้จักในวงการอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้าง เนือ่งจาก Precast Concrete เป็นวสัดทุีช่่วย

แก้ปัญหางานก่อสร้าง ลดความเสี่ยงในการท�าธุรกิจ 

แม้ขณะนี้จะยังมีสัดส่วนการใช้งานไม่มากนัก แต่จาก

ความรวดเร็วและลดขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึงลด

จ�านวนแรงงาน ส่งผลให้ต้นทุนรวมของโครงการที่

ใช้ Precast Concrete ลดลงโดยเฉลี่ย 15% และลด

ในส่วนของต้นทุนแรงงานประมาณ 50% ซึ่งท�าให้ผู้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาก่อสร้างนิยม

หันมาเลือกใช้ Precast Concrete มากขึ้น บริษัท

จึงเตรียมระดมทุนเพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ด้วย

ระบบการผลิต Fully Automated เพื่อขยายธุรกิจ 

รองรับก�าลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ

ในอนาคต ท้ังนี้ การให้ข้อมูลในงานโรดโชว์ เพื่อให้

นักลงทุนเห็นโอกาสทางธุรกิจ ที่ยังสามารถเติบโต

ได้” นายชาคริต กล่าว

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร 
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด หรือ APM ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ CPANEL ได้

รบัการอนมัุตแิบบค�าขออนญุาตเสนอขายหลกัทรพัย์ 

จากส�านกังาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว โดยบริษทัเตรียม

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก 

(IPO) จ�านวน 39.50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท 

ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจ�านวน 150 ล้านบาท และมีทุน

จดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 110.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ เชื่อว่าการโรดโชว์ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน จะมี

กระแสตอบรับที่ดี เนื่องจาก CPANEL เป็นธุรกิจ

ที่มีความโดดเด่น เป็นหนึ่งในผู้น�าตลาด Precast 

Concrete และทีผ่่านมาบรษิทัสามารถเตบิโตได้แม้ใน

ช่วงท่ีภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากความสามารถใน

การบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างดี ในขณะที่สินค้า

ยังคงมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากลที่ก�าหนด

ไว้ ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้บรษิทัมคีวามได้เปรยีบ

ทางการแข่งขัน อีกทั้ง บริษัทรักษาความสัมพันธ์

อันดีกับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ และลูกค้าที่เป็นผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�ามาเป็นเวลานาน ถือเป็นอีก

หนึ่งปัจจัยที่บริษัทจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในอนาคต

“มั่นใจว่า CPANEL จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่สามารถ

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นบริษัท

ที่มีเทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง และมีแนวโน้มเข้า

มาทดแทนการก่อสร้างแบบเดิม จึงมีโอกาสเติบโต

จากความต้องการที่ทยอยเพิ่มขึ้น อีกทั้งจากผลการ

ด�าเนินงานที่ผ่านมามีความสามารถการท�าก�าไรที่ดี 

และมกีารเติบโตอย่างสม�า่เสมอ ซึง่ภายหลงัการระดม

ทุนในครั้งนี้ บริษัทจะสามารถรักษาความเป็นผู้น�า

ตลาด อีกทั้งมีโอกาสขยายธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ

ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายสมศักดิ์ กล่าว

CPANEL - APM - FSS 

โรดโชว์หุ้น IPO ผ่านระบบออนไลน์ 

ให้ข้อมูลแนวโน้มการเติบโตผลิตภัณฑ์

แผ่นคอนกรีตส�าเร็จรูป (Precast Concrete)
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http://www.ptgenergy.co.th


นายสุพันธุ ์  มงคลสุธี  ประธาน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส�ารวจดัชนีความเช่ือ

มัน่ภาคอตุสาหกรรมในเดอืนสงิหาคม 2564 อยูท่ี่

ระดบั 76.8 ปรบัตวัลดลงจากระดบั 78.9 ในเดอืน

กรกฎาคม 2564 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต�่า

ที่สุดในรอบ 16 เดือน นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

2563 และเป็นการปรบัตวัลดลงในทุกภมูภิาคและ

ทุกขนาดอุตสาหกรรม โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระ

ทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ คือ การ

ที่ภาครัฐยกระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 ให้มี

ความเข้มงวดมากขึ้น รวมทั้งขยายพื้นที่ควบคุม

สูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัด และบังคับใช้

มาตรการ ล็อกดาวน์ตลอดเดือนสิงหาคม ส่งผล

ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศลดลง ขณะ

ที่การแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่

คลีค่ลายส่งผลกระทบต่อก�าลงัการผลติลดลงและ

การส่งมอบสินค้าล่าช้าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่

เน้นการส่งออก

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ยงัมคีวามกงัวลเกีย่วการฉีดวคัซนีให้กบัพนกังาน

ในโรงงานที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอด

จนสภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีความไม่แน่นอน

สูง ก�าลังซื้อในประเทศท่ียังอ่อนแอ และปัญหา

ขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ SMEs ด้าน

การส่งออกอุปสงค์ในตลาดต่างประเทศชะลอลง

จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในหลาย

ประเทศโดยเฉพาะในเอเชยี ขณะทีปั่ญหาอตัราค่า

ระวางเรือที่ทรงตัวในระดับสูงส่งผลให้ผู้ส่งออกมี

ต้นทุนค่าขนส่งเพ่ิมขึ้น รวมถึงปัญหาขาดแคลน

ชิปเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลกระทบต่อการผลิต

ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์ฯ

จากการส�ารวจผู ้ประกอบการ 1,395 ราย 

ครอบคลุม 45 กลุ ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ในเดือนสิงหาคม 2564 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล

ให้ผู ้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้น ได้แก่ 

สถานการณ์ระบาดของ โควิด-19 ร้อยละ 75.8, 

เศรษฐกิจในประเทศ ร้อยละ 74.0, สถานการณ์

ทางการเมืองในประเทศ ร้อยละ 54.0 และอัตรา

ดอกเบ้ียเงินกู้ ร้อยละ 42.2 ส่วนปัจจัยที่ส่งผล

ให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ ราคา

น�า้มนั ร้อยละ 58.8, สภาวะเศรษฐกจิโลก ร้อยละ 

51.3, และอัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) 

โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 38.6 ตามล�าดับ

ส�าหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 90.9 จากระดับ 89.3 ใน

เดือนกรกฎาคม 2564 โดยผู้ประกอบการมอง

ว่าหากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-

19 ควบคู่ไปกับการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

ครอบคุลมทุกกลุ่ม จะช่วยลดจ�านวนผู้ติดเช้ือลง

ได้ และจะท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้น

ตวั ท้ังนี ้ผู้ประกอบการเหน็ว่าภาครฐัควรเร่งฟ้ืนฟู

เศรษฐกิจผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ 

รวมถึงเร่งขยายการส่งออกอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1. ขอให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดตั้ง Factory Quarantine และ Factory 

Accommodation Isolation ภายในโรงงาน รวม

ทั้งช่วยจัดหาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ชุดตรวจ ATK เพ่ือสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อในสถาน

ประกอบการ ทุกๆ 14 วัน ตามมาตรการ 

Bubble and Seal

2. ขอให้ภาครัฐเร่งฉีดวัคซีนให้แก่แรงงาน ม.

33 รวมทั้งจัดให้มี Mobile Units ฉีดวัคซีนให้แก่

แรงงาน ณ สถานประกอบการ เพือ่ลดความเสีย่ง

จากการแพร่ระบาดของโควดิ-19ในสถานประกอบ

การ เพื่อรักษาศักยภาพในการผลิตและภาคส่ง

ออกของประเทศ

3. ขยายมาตรการพักช�าระหน้ีทั้งเงินต้นและ

ดอกเบี้ยออกไปอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี ให้

กับสถาน ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก

มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของภาครฐั รวม

ถึงสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อเสริมสภาพ

คล่องให้กับผู้ประกอบการ SMEs

4. ขอให้ภาครัฐเจรจากับประเทศคู่ค้าเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความปลอดภัยในสินค้าส่ง

ออกของไทย

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ท�าการรวบรวมข้อมูล

ผลการส�ารวจดชันคีวามเช่ือมัน่ภาคอตุสาหกรรม 

และข้อมูลตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

จากหน่วยงานต่างๆ ย้อนหลัง 3 ปี จัดท�าเป็น 

Dashboard เผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลภาค

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม Industry Data 

Space (iDS) ของ สภาอตุสาหกรรมฯ เพือ่อ�านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ

ด�าเนนิธรุกจิ โดยสามารถเข้าไปใช้บรกิารข้อมลูดงั

กล่าวได้ที่ www.fti.or.th/ids

ส.อ.ท. เผย ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ด�าดิ่งต�่าที่สุดในรอบ 16 เดือน 

เอกชนวอนรัฐหนุนงบตั้ง FQ-FAI, ซื้อชุดตรวจ ATK, 

พักต้นพักดอก 1 ปี
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บล. โกลเบล็ก (GBS) ประเมินหุ ้นไทยเดือน

กันยายน ยัง Sideway Up จากสถานการณ์โค

วิดในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น หนุนนายกฯเดิน

หน้าเปิดประเทศเฟส 2 เพิ่มอีก 5 จังหวัด ได้แก่

กรุงเทพฯ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และ

เชียงใหม่เริ่ม 1 ต.ค.นี้ จึงให้กรอบดัชนีเดือน

นี้ 1,600-1,680 จุด แนะน�ากลยุทธ์ลงทุนในหุ้น 

Reopening Play รบัลกูเปิดเมอืงในเดอืนตุลาคมนี้

นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บริษัท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด หรือ 
GBS ประเมินทิศทางตลาดหุ ้นไทยเดือน

กันยายนมแีนวโน้มปรับตวัขึน้ในลักษณะ Sideway 

Up โดยได้แรงหนุนจากสถานการณ์โควิด-19 ใน

ประเทศที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อใหม่ชะละตัวต่อเนื่อง 

และมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ของ ศบค. 

ซึ่งนายกฯ ยืนยันเดินหน้าเปิดประเทศใน 120 วัน 

แม้ว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้าจากการแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ของโควดิ-19 โดยแผนเปิดประเทศเฟส 

2 ในอีก 5 จังหวัดเริ่ม 1 ต.ค.นี้ ได้แก่ กรุงเทพฯ 

ชลบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขัีนธ์ และเชียงใหม่ รวม

ท้ังจับตาการท�า Window Dressing ปลายงวด

ไตรมาสที่ 3/2564 จึงคาดการณ์การเคลื่อนไหว

ของดชันเีดอืนนีแ้กว่งตวัอยูใ่นกรอบ 1,600-1,680 

จุด

ท้ังนี้ปัจจัยต่างประเทศที่ส่งผลบวกต่อดัชนี อาทิ 

ราคาน�้ามันดิบ WTI ตลอดเดือนส.ค. ร่วงลง 7% 

จากกลุม่โอเปกพลสับรรลขุ้อตกลงปรบัเพิม่ก�าลงั

การผลติน�า้มนั 400,000 บาร์เรล/วนัและการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาท�าให้

นักลงทุนกังวลว่าอุปสงค์การใช้น�้ามันจะชะลอตัว 

และธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยืนยันว่าเฟดจะ

ไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแม้เริ่มลด QE ภายใน

สิน้ปี รวมทัง้คณะกรรมาธกิารยโุรป (EC) เปิดเผย

ว่า ประชาชนวัยผูใ้หญ่ในสหภาพยโุรป ได้รบัวคัซนี

ป้องกันโควิด-19 ครบสองโดสแล้ว 70% หรือราว 

256 ล้านคน ส่วนดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐ

ปรบัตวัขึน้สูร่ะดบั 59.9 ในเดอืนส.ค. สวนทางนกั

วิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าดัชนีจะปรับตัวลงสู่ระดับ 

58.6 หลังจากแตะระดับ 59.5 ในเดือนก.ค.และ

ตัวเลขจ้างงานของสหรัฐที่ต�่ากว่าคาดท�าให้เกิด

ความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

สหรัฐ และนักลงทุนเชื่อว่า FED จะเดินหน้าใช้

นโยบายผ่อนคลายการเงนิต่อไป ยังไม่เร่งปรบัข้ึน

อัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาสถานการณ์ต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย

เฉพาะการกลายพนัธุข์องไวรัสโควดิ-19 สายพันธุ์

ใหม่ท่ีเรยีกว่า “mu” ซึง่ทาง EU ได้ถอดสหรฐัออก

จากรายชื่อประเทศที่ปลอดภัยด้านการเดินทาง 

เนื่องจากจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการที่ธปท.เปิดเผยว่าเศรษฐกิจในเดือน

ส.ค.ยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากเดือนก.ค. 

จากก�าลังซื้ออ่อนแอ ซึ่งคาดว่าธปท.จะปรับ

ประมาณการ GDP ปี 64 อีกครั้งในวันที่ 29 ก.ย.

64 จากเดิมที่คาดว่า GDP ปี 64 จะขยายตัว 

0.7% และกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการ

จัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรก

ของปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-ก.ค.64) ต�่ากว่า

ประมาณการ 10.2% และทาง ส.อ.ท. แถลงดัชนี

ความเชือ่มัน่ภาคอตุสาหกรรม กระทรวงพาณชิย์ 

แถลงตวัเลขการส่งออก-น�าเข้า รวมทัง้ทาง สศค. 

จะมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และต่าง

ประเทศรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในหมวดต่างๆ

ออกมา

ดังนั้นแนะน�ากลยุทธ์ลงทุนในหุ้น Reopening 

Play เช่น หุ้นกลุ่มโรงแรม MINT, ERW, CENTEL, 

AWC และ SHR หุ้นกลุ่มขนส่ง BEM และ BTS หุ้น

กลุ่มห้างสรรพสินค้า CPN, CRC และ MBK หุ้น

กลุ่มร้านอาหาร AU, M และ ZEN และสุดท้ายหุ้น

กลุ่มค้าปลีก CPALL, BJC และ MAKRO จากการ

แผนการทยอยเปิดเมืองในเดือนตุลาคมนี้

ส่วนทศิทางการลงทนุในทองค�า นายณัฐวฒิุ วงศ์

เยาวรักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก 

ประเมินกรอบทองค�าในเดือนก.ย.64 ไว้ท่ีระดับ 

1,770-1,870 $/Oz โดยแนะน�าให้หาจงัหวะ Short 

เมื่อทองค�าปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้าน เนื่องจากเฟด

เตรียมปรับลดวงเงิน QE ลงภายในปลายปีนี้ซึ่ง

เป็นปัจจยักดดนัต่อราคาทองค�าในระยะกลาง โดย

ในปี 2013 ทีม่กีารปรับลดวงเงนิ QE ราคาทองค�า

จะปรับตัวลงและแตะจุดต�่าสุด ณ เดือนที่เฟดมี

การปรับลดวงเงิน QE

เทพหุ้น GBS ประเมินหุ้นไทยเดือนก.ย.วิ่งในกรอบ 

1,600-1,680 จุด - เชียร์ลงทุนในหุ้น Reopening Play 

รับลูกเปิดเมืองในเดือนตุลาคมนี้

15 www.HoonInside.com 9  September  2021



กองทุนบัวหลวงเสนอขาย IPO ‘กองทนุรวมบวั

หลวงธนสารพลัส 11/21 ห้ามขายผู้ลงทุนราย

ย่อย’ หรอื BP11/21 (AI) ซึง่เป็นเทอมฟันด์ อายุ 

6 เดือน วันที่ 8-14 กันยายน 2564 นี้ ลงทุน

ขั้นต�่า 500,000 บาท เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุน

ที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ 

เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

รายงานข่าวจาก บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทนุรวม บัวหลวง จ�ากัด 

เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัวหลวง

ธนสารพลัส 11/21 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 

หรอื BP11/21 (AI) ระหว่างวนัที ่8-14 กนัยายน 

2564 นี้ โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อ

หน่วย และผูล้งทนุจะต้องจองซือ้ครัง้แรกขัน้ต�า่ 

500,000 บาท

กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีก�าหนดอายุโครงการ 

(เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน จะระดมเงนิจาก

ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่ง

เป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินที่

กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยง

จากการลงทุนได้ เพ่ือแสวงหาโอกาสรับผล

ตอบแทนทีเ่หมาะสม ในช่วงทีอ่ตัราดอกเบีย้เงนิ

ฝากในประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง

ส�าหรับ BP11/21 (AI) จะน�าเงินไปลงทุนใน

ตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย

เป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธขิองกองทนุ 

ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ของเงนิต้นและดอกเบีย้ทีค่าดว่าจะได้รบัทัง้หมด 

(Fully Hedge)

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้เข้าไปลงทุน

ได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสารหนี้

ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอขายใน

ต่างประเทศ โดยต้องรับการจัดอันดับความน่า

เชือ่ถอื ณ วนัทีล่งทนุ อยูใ่นระดบัทีล่งทนุได้ หรอื 

Investment Grade ท้ังยงัสามารถลงทุนในเงนิ

ฝากต่างประเทศได้ นอกจากน้ีอาจพิจารณา

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการ

หาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ 

(ก.ล.ต.) ก�าหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุน

ได้ ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งน้ี BP11/21 (AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการ

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืน

โดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันท�าการก่อนวัน

ครบก�าหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการ

จะประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุน

ทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่

จดทะเบียนกองทุน ขณะท่ีการจ่ายเงินคืนเมื่อ

ครบอายุกองทุน จะจ่าย 1 ครั้ง ภายในวันที่

เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อใน

ทะเบยีน ณ วนัเลกิกองทนุ ตามวธิทีีผู่ถ้อืหน่วย

ลงทุนได้แจ้งไว้ในใบค�าขอเปิดบัญชี (โอนเข้า

บัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้ง

ความประสงค์ไว้ได้ว่า เม่ือกองเทอมฟันด์ครบ

อาย ุให้สบัเปล่ียนเข้ากองทุนเปิดบวัหลวงธนทวี 

(B-TNTV) หรอืกองทุนเปิดบวัหลวงตราสารหนี้

ภาครัฐ (B-TREASURY)

ผู้ท่ีสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียด

กองทุน BP11/21 (AI) หรอืตดิต่อขอรบัหนงัสอื

ชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 

กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพ

ประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และ

บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

บลจ.บัวหลวง เสนอขาย 
IPO “BP11/21 (AI)” วันที่ 8-14 ก.ย.นี้
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อินไซด์ Business
แม็คโคร จับมือ กรมการค้าภายใน 

เดินหน้าสนับสนุนชาวสวนผลไม้ช่วยระบายผลผลิต 

ถึงสิ้นเดือนตุลาคม ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

ธนาคารไทยพาณิชยบ์ริจาครถตู้

เพ่ือสนับสนุนกิจการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ 

ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

“สยามเทคนิคคอนกรีต” 
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กลุ่มเส้นดาย

“กรุงไทย” ส่งมอบ “กล่องพลังใจ” 
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ในจังหวัดสมุทรปราการ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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