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นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

เดินหน้าเน้นโนบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency และ Bio Circular Economy ทั้งในประเทศ และกลุ่มCLMV อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งผลักดันการช่วย

เหลือสังคมและชุมชน โดยการต่อยอดแนวคิดจากโครงการจัดการขยะ ที่บริษัทฯได้เข้าไปลงทุนที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แตกไลน์ธุรกิจ เพื่อให้บริการติดตั้งเครื่องจักร และให้เช่าเครื่องจักรบดขยะ และเครื่องคัดแยกขยะ ให้กับบริษัท เอส อาร์ ทู แอ็ดไวเซอรี่ จ�ากัด 

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้น�าในธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิง RDF3 จากบ่อขยะชุมชน เพื่อส่งให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าไปส่งมอบและทดสอบระบบเครื่องบดและเครื่องคัดแยกขยะท่ีบ่อขยะซึ่งตั้งอยู่ในอ�าเภอคลองหลวง จังหวัด

ปทุมธานี ซึ่งบ่อขยะดังกล่าวเดิมมีปริมาณขยะตกค้างประมาณ 300,000 ตัน และมีขยะสดเข้ามาวันล่ะกว่า 400 ตันต่อวัน โดยระบบเครื่องบดและขยะสามารถ

ท�างานได้ตามเป้าหมาย ผลิตเชื้อเพลิง RDF3 ได้วันละกว่า 150 ตัน

"จากความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่งถือ

เป็นแนวทางปฏบิตัเิสมอมา จงึได้ให้ความส�าคญัในการช่วยแก้ปัญหาปริมาณขยะในชมุชน ในการจดัหาเคร่ืองบด และเคร่ืองคดัแยกขยะท่ีดใีห้กบัผูป้ระกอบการ

ในพื้นที่ที่ขาดเงินทุน แต่มีโครงการที่ดี มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการเพิ่มมูลค่าขยะทิ้งแล้วน�ากลับมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ผ่านการร่วม

มือกับพันธมิตรที่ให้ความสนใจในการท�าธุรกิจร่วมกันในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะต่อไป" นายชัชพล กล่าว  

UAC ต่อยอดธุรกิจ 

เน้นแนวคิดช่วยลดจ�ำนวนขยะในประเทศ
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ผู้ถือหุ้น SSP ยกมือโหวตผ่านเพิ่มทุนขายหุ้นแบบ 

PP  จ�านวน 50 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 605 ล้านบาท  

จัดสรรให้ "พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี - ยูโอบีเคย์เฮีย

น ไพรเวท ลิมิเต็ด" เดินหน้าต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้า

ครบวงจร ฟาก"วรตุม์ ธรรมาวรานุคปุต์" ซอีโีอ ระบุ

โค้งสดุท้ายปีนีเ้ตรียม COD โรงไฟฟ้าพลงังานลมใน

ประเทศเวียดนาม ขนาดก�าลังผลิต 48 เมกะวัตต์ 

ดันก�าลังการผลิตไฟฟ้าปีนี้ทะลุ 200 MW เดินหน้า

รุกขยายลงทุนโซลาร์รูฟท็อปใน อินโดนีเซีย หนุน

อนาคตโตก้าวกระโดด 

นายวรตุม์ ธรรมาวรานคุปุต์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง 
พาวเวอร ์  คอร ์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SSP  เปิดเผยว่าที่ประชุม

วสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2564 มมีติอนุมัติให้ บรษิทัฯ

เพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน 50,000,000 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 1,369,169,683 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,419,169,683 บาท 

โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุจ�านวน 50,000,000 

หุ้น คิดเป็น 4.93% ต่อทุนที่ช�าระแล้ว  มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้บุคคลในวงจ�ากัด 

(Private Placement) ประกอบด้วย 

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 30,00,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 1.00 บาท ในราคา

เสนอขาย 12.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 

363,000,000.00 บาท ให้แก่ ยูโอบีเคย์เฮียน ไพร

เวท ลมิเิตด็ (UOB Kay Hian Private Limited) และ

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น 

มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1.00 บาท ราคาเสนอขาย 12.10 

บาทต่อหุ้น  คิดเป็นมูลค่ารวม 242,000,000.00 

บาท ให้แก่ นายพงศ์ศกัดิ ์ธรรมธชัอาร ีซึง่ภายหลงั

การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนักลงทุนดัง

กล่าวจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรวม 4.70% ของจ�านวน

หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

"การขายหุ้นให้ PP ครั้งนี้ท�าให้บริษัทฯ มีแหล่งเงิน

ทนุเพิม่เตมิเพือ่ใช้ในการเข้าลงทุนในธรุกจิพลังงาน

หมุนเวียนในอนาคต ตามเป้าหมายที่บริษัทฯตั้งไว้

ในการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

จ�านวนรวมทัง้สิน้ 400 เมกะวตัต์ ภายในปี 2567 ซ่ึง

จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและ

ความม่ันคงให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท อีกท้ัง 

ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ อันจะ

ช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบรษิทัฯ แขง็แกร่ง

ในระยะยาว นอกจากน้ี การเพิม่ทุนในลักษณะแบบ 

PP  จะช่วยลดภาระในการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น

เดิม และยังสามารถด�าเนินการได้ทันที ซึ่งคิดเป็น

งบประมาณในการเข้าลงทนุประมาณ 900 -1,000 

ล้านบาท " นายวรุตม์กล่าว  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า แผนการ

ด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะเติบโตอย่าง

โดดเด่น เนื่องจากในไตรมาส3/2564 ได้จ่ายไฟเข้า

ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ Leo 1 มีก�าลังการผลิตขนาด 20 เมกะ

วัตต์ ในประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะรับ

รู้รายได้ทันที ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้าในมือรวม 177 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการ

พลังงานลมในประเทศเวียดนาม ขนาด 48 เมกะ

วัตต์ คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายในไตรมาส 

4/2564 ตามแผนท่ีวางไว้ รวมถึงบริษัทฯ จะเริ่ม

ทยอยรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดก�าลัง

ผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ หลังจากได้ท�ารายการซื้อหุ้น

ของบริษัทยูนิ พาวเวอร์ เทค จ�ากัด (UPT) จาก

กลุ่มผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 49% ท�าให้มั่นใจว่าในปี 

2564 บรษิทัฯจะมกี�าลงัการผลิตไฟฟ้าทัง้ในและต่าง

ประเทศทะลุ 200 เมกะวัตต์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

นอกจากนี้ แผนการด�าเนินงานในอนาคต บริษัทฯ

เตรียมขยายการลงทุน Solar Rooftop ในประเทศ

อินโดนีเซีย โดยคาดว่าภายในปี 2564 จะ COD ได้

ประมาณ 16 เมกะวัตต์ รวมทั้งโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ Leo 2 ในประเทศญี่ปุ่นขนาด 

17 เมกะวัตต์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ 

และคาดว่าจะ COD ได้ในปี 2566  

ผถห. SSP โหวตผ่ำนฉลุย!เพ่ิมทุนขำย PP 

50 ล้ำนหุ้น จัดสรร "พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอำรี 

- ยูโอบีเคย์เฮียน ไพรเวท ลิมิเต็ด"
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SABUY ต้ังบ.ร่วมทุนกับ 

เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ลุยติดต้ังและดูแล

ระบบตู้ขำยสินค้ำอัตโนมัติ - ขำยส่ือโฆษณำฯ

น า ง ส า ว ด ว ง ฤ ทั ย  ศ รี ว ะ ร ม ย ์ 
เลขานุการบริษัท บริษัท สบาย 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) SABUY 
เปิดเผยว่า ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบ

ริษัทฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 

ซึ่งมีมติอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง เป็น

กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

2. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท เทโร 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (“TERO”) ใน

การจดัตัง้บริษัท เทโร สบาย จ ากดั (“TRSB”) โดย

ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 50 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 

10 ล้านบาท

คู่สญัญาท่ีเกีย่วข้อง 1) บรษิทัฯ และ2) บริษัท เทโร 

เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกิจ

จัดจ�าหน่ายโฆษณารายการโทรทัศน์ จัดคอนเสิร์ต

และการแสดง และรบัจ้างบรกิารทีเ่ก่ียวเนือ่งกับสือ่

ประสม (เช่น การผสม VDO และภาพนิ่ง) จัดการ

แสดงหรือกิจกรรมบันเทิง/กีฬาครบวงจร รวมถึง

บริการจ�าหน่ายบัตรผ่านประตู ระบบการจองตั๋ว 

และธุรกิจ Ecommerceซึ่งรวมถึง การจ�าหน่าย

สินค้าผ่าน Thailand Postmart

วัตถุประสงค์การร่วมทุน จัดตั้งบริษัท เทโร สบาย 

จ�ากดั เพือ่ตดิตัง้และดูแลระบบตูข้ายสนิค้าอตัโนมตัิ 

รวมไปถึงการขายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์บนตู้

ขายสินค้าอัตโนมัติ

ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ช�าระเต็มจ�านวน

โครงสร้างการถือหุ้น 1. บริษัทฯ ร้อยละ 50 ของ

ทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้ว2. TERO ร้อยละ 50 ของ

ทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว

โครงสร้างกรรมการ 1. นายคมกริช ศิริรัตน์

(กรรมการผู้แทนของ TERO)2. นายโชคชัย เอี่ยม

ฤทธิไกร (กรรมการผู้แทนของ TERO)3. นายชู

เกียรติ รุจนพรพจี(กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ)4. 

นายวิรัช มรกตกาล (กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิด Business Synergy ในการน�าจุดแข็งของ

พันธมิตรมาร่วมสร้างธุรกิจใหม่สร้างพื้นที่สื่อ

โฆษณา ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยความเป็น

มือออาชีพและมีประสบการณ์ในวงการสื่อ

2. เพิ่มจุดตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของกลุ่มบริษัทฯ 

และเป็นการเพิ่มช่องทางการให้บริการ ตลอดจน

จ�านวนผู้ใช้บริการในกลุ่ม Ecosystem ของกลุ่ม

บริษัทฯ

3. การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของ TERO เพ่ือเสนอ

ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯในอนาคต
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MICRO ต่อยอดธุรกิจใหม่ 

จัดต้ังบริษัทในเครือ หวังผลักดันบริกำรสินเชื่อ

รถบรรทุกมือสองครบวงจร

MICRO วางแผนต่อยอดขยายธรุกิจ ฉลองครบ 1 ปี 

ในการเข้าตลาดหลกัทรพัย์ เดินหน้าจดัต้ัง 2 บรษิทั

ในเครอื เพือ่มุง่ผลกัดนับรกิารสนิเชือ่รถบรรทกุมือ

สองครบวงจร เตรียมเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการให้

ครอบคลมุทัง้ลกูค้าปัจจบุนัและลกูค้าใหม่ ส่งบรษิทั 

ไมโครอนิชัวร์ โบรกเกอร์ จ�ากดั บกุตลาดโบรกเกอร์ 

ประกนัภยั และตัง้บรษัิทเสรมิทัพธรุกิจสนิเชือ่ส่วน

บุคคลภายใต้การก�ากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียน

รถเป็นหลกัประกนัและสินเชือ่ทีไ่ม่มทีะเบยีนรถเป็น

หลกัประกนั เสรมิกลยุทธ์ช่วยเชือ่มต่อระบบนเิวศน์

อย่างสมบูรณ์  

นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน)  เปิดเผยว่า "ด้วยฐานลูกค้าเดิมกว่า 

5,000 ราย ที่ใช้บริการสินเชื่อของไมโครฯ เรา

มองเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ที่สามารถให้

บริการทางด้านการเงินแบบครบวงจรให้กับลูกค้า

ได้ โดยล่าสดุครบรอบ 1 ปีส�าหรบัการเข้าตลาดหลกั

ทรพัย์ฯ ของหุน้ลสิซิง่ขวญัใจสบิล้ออย่าง "MICRO" 

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัทในเครือจ�านวน 

2 บริษัท  โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา 

MICRO ด�าเนินการจดทะเบียน จดัตัง้ บรษิทั ไมโคร

อินชัวร์ โบรกเกอร์ จ�ากัด  เพื่อประกอบธุรกิจนาย

หน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ซึ่ง

คาดว่าจะสามารถเริ่มลุยธุรกิจประกันภายในปีนี้ 

โดยมีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท แบ่งออก

เป็น 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

ซึ่ง MICRO ถือหุ้นสัดส่วน 99.99 % ที่มาแหล่ง

เงินทุนครั้งนี้ มาจากเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ ตั้ง

เป้าประกันภัยปีต่อจากฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯ 

ประมาณ 30%-50% ของลูกค้าท่ีประกันภัยครบ

อายุในปี 2565 คาดว่ามีไม่ต�่ากว่า 2,500 ราย

ทัง้นี ้MICRO ได้เตรยีมจดัตัง้บรษิทัย่อยเพิม่เตมิ อกี 

1 แห่ง ซึง่เมือ่วันท่ี 18 ตลุาคมท่ีผ่านมา ได้รายงาน

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการจัดตั้ง

บรษิทัเพ่ือด�าเนินธรุกจิสินเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้การ

ก�ากบัประเภทสินเชือ่ท่ีมีทะเบยีนรถเป็นหลักประกนั

และสินเชื่อที่ไม่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน โดยมี

ทนุจดทะเบยีน 50,000,000 บาท  แหล่งเงนิทนุมา

จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ฯ MICRO เข้าถือ

หุน้ในสดัส่วน 99.99 % และคาดว่าจะด�าเนนิการจด

ทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2565  

สามารถต่อยอดกลุม่ธรุกจิ พร้อมหนนุแผนกลยทุธ์

ของ MICRO ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อได้กับ

สินเชื่อรถบรรทุกมือสอง ที่อยู่ภายใต้ระบบนิเวศน์

ของ MICRO ได้อย่างครบวงจรยิง่ขึน้ อีกท้ังยงัเพิม่

ความคล่องตัวในการบริหารงาน และการตัดสินใจ

เพือ่ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิ

ในปัจจุบันอีกด้วย"

ส�าหรับภาพรวมธุรกิจปี 2564 นี้ แนวโน้มผล

ประกอบการไตรมาส 3 คาดการณ์ภาพรวมการ

ปล่อยสินเชื่อ ใกล้เคียงกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มี

พอร์ตสินเชือ่จ�านวน 3,300 – 3,400 ล้านบาท หรอื

เติบโตขึ้นมากกว่า 30% จากพอร์ตสินเชื่อ ณ สิ้น

ปีก่อน พร้อมหนุนกลยุทธ์เปิดสาขาใหม่ เน้นขยาย

ไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับดีมานด์

ของการขยายเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เป็นไป

ตามเป้าหมายทั้งปีในการขยายพอร์ตสินเชื่อ อยู่

ที่ 3,500 - 4,000 ลบ. อีกทั้งวางแผนเพ่ิมช่อง

ทางการปล่อยสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเติบโตของ

พอร์ตสินเชื่อ ส่วนผลกระทบจากสถานการณ์โค

วิด-19 และสถานการณ์น�้าท่วม ส�าหรับผู้ประกอบ

การยังคงต้องใช้ในการขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค 

และการเกษตร เพื่อการประกอบอาชีพ บริษัทฯ ได้

ตดิตาม และประเมนิสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้

ชดิ  พร้อมกนันีม้กีารจดัท�าแผนรบัมอืสถานการณ์ 

เตรียมความพร้อมในการดูแลลูกค้าสินเชื่อรถ

บรรทุกมือสองของบริษัทฯ อีกด้วย
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ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปำร์ค “PIN” 
คำดขำยหุ้น IPO ปลำยเดือน ต.ค.น้ี 

ต้ังเป้ำรำยได้รวมปี65 โตไม่ต�่ำกว่ำ 60%

นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื PIN เปิดเผยว่า ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างการน�า

บรษิทัเข้าระดมทนุไอพโีอ และเตรียมเข้าจดทะเบยีน

และซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(SET) ซึ่งคาดจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม 

2564 โดยจะใช้เงินจากการระดมทุนน�าไปขยาย

ธุรกิจเสริมความแข็งแกร่งให้กับนิคมอุตสาหกรรม 

และมุ ่งพัฒนาให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ 

Smart City ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประเมินผลการด�าเนินงาน

ภายหลังการขยายธุรกิจ โดยต้ังเป้าที่จะมีรายได้

รวมในปี 65 เติบโตไม่ต�่ากว่า 60% ซึ่งมีแรงหนุน

หลักมาจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 

6 (PIN6) โดยวางเป้ารายได้จากการขายที่ดินจะ

เติบโตไม่ต�่ากว่า 70% ขณะที่รายได้ค่าเช่าคาดว่าจะ

เติบโตอยูใ่นระดบัไม่ต�า่กว่า 50% ส่วนรายได้จากค่า

สาธารณูปโภคคาดว่าจะเติบโตในระดับ 10%

ขณะที่ยังวางเป้าหมายในช่วง 4-5 ปีข้างหน้า ใน

การเพิ่มสัดส่วน Recurring Income ให้เติบโตขึ้น 

40-50% จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 

20-30% ของรายได้รวม

ส�าหรบัภาพรวมรายได้จากการขายและการบริการ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2561-2563) อยู่ที่ 888.88 

ล้านบาท 789.28 ล้านบาท และ 1,062.85 ล้าน

บาท ตามล�าดบั ขณะท่ีก�าไรสทุธทิ�าได้ 216.43 ล้าน

บาท 223.70 ล้านบาท และ 403.89 ล้านบาท ซึ่ง

ปัจจัยการเติบโตท่ีดีในปีที่ผ่านมานั้น มาจากการ

ขายทีด่นิทีพ่ฒันาแล้วในโครงการ PIN3, PIN4 และ 

PIN5 มากขึ้น และยังสามารถเพิ่มสัดส่วนของราย

ได้ประจ�าและสม�่าเสมอ (Recurring Income) ซึ่ง

มาจากรายได้การให้เช่าและให้บรกิารเพิม่ข้ึนรวมถึง

บริหารควบคุมค่าใช้จ่ายได้มีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี ยังมีมุมมองต่อสถานการณ์ภายใน

ประเทศ โดยเชื่อว่าหากรัฐบาลมีการเปิดประเทศ

ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาได้นั้นก็จะเป็นผลดี

ต่อทุกอุตสาหกรรมทั้งในฝั่งของท่องเที่ยวแหละ

อุตสาหกรรมอื่นๆ เพราะจะท�าให้ผู้บริหารระดับสูง

ของแต่ละบริษัทฯสามารถเข้ามายังประเทศไทย

ได้สะดวกมากขึ้น โดยประเทศไทยถือเป็น Hub 

อาเซียน ที่มีความโดดเด่นอย่างมาก จึงท�าให้ต่าง

ชาตมิคีวามสนใจเข้ามาลงทนุในประเทศไทยจ�านวน

มาก

อย่างไรก็ตาม แม้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่

ผ่านมา ท�าให้นักลงทุนต่างประเทศไม่สามารถเดิน

ทางมาดูพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและท�าสัญญา

ได้ แต่ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและ

ปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าและ

สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น [เช่น การจัดประชุมและให้

ข้อมูลโครงการผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ข้อมูล

และตอบข้อซักถามแก่ลูกค้าในช่วงที่ผ่านมา] เพื่อ

สนับสนุนการเติบโตที่ดีของผลการด�าเนินงาน ส่ง

ผลให้รายได้จากการขายที่ดินส�าหรับงวด 6 เดือน

แรกของปีนี้อยู่ที่ 205.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 

12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผล

จากจ�านวนท่ีดินท่ีขายได้เพิ่มข้ึน ขณะที่ก�าไรสุทธิ 

99.31 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 79 เมื่อ

เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีก�าไรสุทธิ 55.57 

ล้านบาท
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ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปำร์ค “PIN” 
คำดขำยหุ้น IPO ปลำยเดือน ต.ค.น้ี 

ต้ังเป้ำรำยได้รวมปี65 โตไม่ต�่ำกว่ำ 60%

ส�าหรับ PIN ถือเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์

ความเชี่ยวชาญด�าเนินธุรกิจพัฒนาและบริหาร

อสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 25 ปี โดยมุ ่ง

พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบ

สาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบ

ครันของผู้ประกอบการในพื้นที่พาณิชยกรรม ภาย

ใต้การด�าเนินงานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และการ

นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) (นิคม

อุตสาหกรรมร่วมด�าเนินงาน) รวมถึงยังเป็นผู้

พัฒนาอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าและ

เพื่อขายส�าหรับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

บนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่โลจิสติกส์ 

(Logistics Park) นอกจากนี้ ยังลงทุนในกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค 

(PPF) และเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของ PPF 

อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้

มุ่งพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง

ความม่ันคงและยัง่ยนื ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคมและ

สิง่แวดล้อม เพ่ือสนบัสนนุการเตบิโตของเศรษฐกจิ

ไทย โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองการจัดการด้าน

สิง่แวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล หรอื ISO14001 

และ รางวัล Eco-Excellence จากการใช้แนวคิด

พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco Industrial Town) เป็น

แกนหลักด้านการออกแบบวางผังโครงการและ

บริการระบบสาธารณปูโภคส่ิงอ�านวยความสะดวก 

ทีมุ่ง่เน้นพืน้ทีส่เีขยีวและพืน้ทีก่นัชนเชงินเิวศ (Eco-

Belt) รอบพ้ืนท่ีโครงการ เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวิีต

และสิ่งแวดล้อมแก่แรงงานที่อยู่ภายในโครงการ

และชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เช่น 

การบ�าบัดน�้าเสียให้กลับมาใช้ใหม่ภายในโครงการ 

การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดปัญหามลพิษและ

ประหยัดพลังงาน เป็นต้น

ทัง้นี ้PIN ถอืเป็นหนึง่ในผูพั้ฒนานคิมอตุสาหกรรม

รายใหญ่ในจังหวัดชลบุรีและระยอง ท่ีมีความโดด

เด่นในด้านท�าเลที่ตั้งของโครงการที่อยู่ในท�าเล

ยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของประเทศ ในเขต

เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ใกล้กบัท่าเรอื

แหลมฉบัง ซึ่งเป็นท่าเรือน�้าลึกหลักในการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ และอยู่บนถนนสายหลักท่ี

เชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอู่ตะเภา 

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 

และโครงการ Logistics Park ท่ีเปิดด�าเนินการ

แล้วรวม 6 โครงการ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่น

ทอง โครงการ 1 (PIN1) นิคมอุตสาหกรรมปิ่น

ทอง (แหลมฉบัง) (PIN2) นิคมอุตสาหกรรมปิ่น

ทอง โครงการ 3 (PIN3) นิคมอุตสาหกรรมปิ่น

ทอง โครงการ 4 (PIN4) นคิมอุตสาหกรรมป่ินทอง 

โครงการ 5 (PIN5) และโครงการ Logistics Park 

จ�านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการปิ่นทองแลนด์ 

(PL) โดยมีพื้นที่ที่พัฒนาแล้วกว่า 7,500 ไร่

"เรามีเป้าหมายมุ่งพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้

เติบโตอย่างมั่นคงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ของ

ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีแผนต่อยอดพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมปิ่นทองไปสู่เมืองอุตสาหกรรม

อัจฉริยะ หรือ SMART CITY โดยน�าเทคโนโลยี

เข้ามาใช้บริหารจัดการเมืองนิคมอุตสาหกรรมให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงแผนพัฒนาโครงการ

ใหม่ๆ เพิ่มเติม รองรับการขยายขยายฐานลูกค้า

ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve เสริมสร้างความ

ยัง่ยนืให้แก่การด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ต่อไป " นาย

พีระ กล่าว
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ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปำร์ค “PIN” 
คำดขำยหุ้น IPO ปลำยเดือน ต.ค.น้ี 

ต้ังเป้ำรำยได้รวมปี65 โตไม่ต�่ำกว่ำ 60%

บริษัทฯ จะน�าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญการ

ด�าเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา

โครงการใหม่จ�านวน 2 โครงการที่ตั้งอยู่ในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

ประกอบด้วย 1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่น

ทอง 6 (PIN6) พืน้ทีโ่ครงการประมาณ 1,322 ไร่ ที่

จงัหวดัระยอง ภายใต้แนวคิด Eco Industrial Town 

ตัง้อยู่ใกล้กบัท่าเรอืน�า้ลกึมาบตาพดุ และสนามบนิ

อูต่ะเภา เพือ่ขยายฐานลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมสมัย

ใหม่ (S-Curve) ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงูในกระบวนการ

ผลิตเป็นหลัก ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบาย

ของภาครัฐได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะเปิดขาย

พื้นที่ในเฟสแรกในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่น 

6 ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้

2) โครงการ Logistics Park แห่งใหม่ โดย

พัฒนาที่ดินและสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

ให้เช่า บนพื้นที่ของโครงการที่ประกอบด้วยเขต

ปลอดอากร (Free Zone) และเขตทั่วไป (General 

Zone) คาดว่าจะเริ่มพัฒนาโครงการได้ภายใน

ปลายปีนี้ ซ่ึงผลักดันโครงสร้างรายได้ประจ�าและ

สม�่าเสมอ (Recurring Income) เพิ่มขึ้นจาก

ปัจจุบันที่มีสัดส่วนรายได้ประมาณ 20-30% ของ

รายได้รวม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

ที่ต้องการเช่าโรงงานหรือคลังสินค้า และการให้

บริการสาธารณูปโภคต่างๆ

นายประเสรฐิ ตนัตยาวทิย์ กรรมการ
ผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณชิธนกิจ บมจ.หลกั
ทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอ็ง (ประเทศไทย) 
ที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรบัประกนัการจ�าหน่าย กล่าวว่า บมจ.ปิน่ทอง 

อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN มีจุดเด่นท่ีส�าคัญ

ในเรื่องท�าเลที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของ 

PIN ท่ีอยู่ในท�าเลยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนของ

ประเทศ ในพืน้ท่ี EEC และโอกาสเตบิโตจากโครงการ

ใหม่ๆ เช่น โครงการ Logistics Park โครงการปิ่น

ทอง 6 และโครงการสาธารณปูโภคท่ีสนับสนุนการ

ประกอบธรุกจินคิมอตุสาหกรรม ทัง้โครงการท่าเรอื

แหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและโครงการรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จึงท�าให้พื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมของ PIN ได้รับประโยชน์จากเม็ดเงิน

ลงทุนใหม่ๆ ของนกัลงทุนต่างชาตท่ีิเข้ามาลงทนุใน

ประเทศไทยในระยะยาว ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลัก

ของลกูค้าจะอยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรม S-Curve เพ่ือ

ผลักดันประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจ 4.0 ประกอบ

กับจุดเด่นด้านแนวคิดการพัฒนาโครงการนิคม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(Eco Industrial Town) และแผนมุ่งยกระดับ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นเมือง

อัจฉริยะ หรือ Smart City เพื่อเป็นฐานการผลิตที่

ส�าคัญในไทยและภูมิภาค นอกจากนี้ ด้วยบริการที่

ครบวงจรของบรษิทัฯ เช่น โรงงานและคลงัสนิค้าให้

เช่า การให้บริการ One-stop service และบริการ

หลังการขาย ส่งผลให้ลูกค้าประทับใจและมีการ

บอกต่อหรือแนะน�าลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเน่ือง ส่ง

ผลให้ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ สามารถเตบิโต

ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้

ถือหุ้นหรือนักลงทุนได้เป็นอย่างดี
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ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปำร์ค “PIN” 
คำดขำยหุ้น IPO ปลำยเดือน ต.ค.น้ี 

ต้ังเป้ำรำยได้รวมปี65 โตไม่ต�่ำกว่ำ 60%

นายธนัท วงษ์ชูแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่าย กล่าวว่า ความคืบหน้าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จ�านวนไม่เกิน 290 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออก

และเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และน�าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น ล่าสุด PIN 

อยู่ระหว่างการรออนุมัติไฟลิ่ง จากส�านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้น IPO ได้ ภายหลังได้รับการอนุมัติจากส�านักงาน กลต. 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถด�าเนินการได้ภายในปลายปีนี้ และหากมีความชัดเจนทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ PIN จัดเป็นหุ้นของกิจการที่อยู่ในช่วง

เติบโต (Growth Stock) และมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี

เงินได้นิติบุคคลและเงินทุนส�ารองตามกฎหมายและทุนส�ารองอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง

การด�าเนนิงานจากแผนการลงทุนโครงการ Logistics Park แห่งใหม่ เพือ่รองรบัการลงทนุของผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมและเพิม่สดัส่วนรายได้

ประจ�า (Recurring Income) ส่วนที่เหลือน�าไปช�าระคืนเงินกู้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงานต่อไป อันจะท�าให้บริษัทฯ มีสถานะทางการเงิน

ที่แข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพในการสร้างการเติบโตของรายได้แก่บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป
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ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟล่ิง HL 

ขำยไอพีโอ 72 ล้ำนหุ้นระดมทุนขยำยสำขำ

-ปรับปรุงสำขำ - ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ.เฮลท์ลีด (HL) เตรียม

เสนอขายหุ้นไอพีโอ จ�านวน 72 ล้านหุ้น ระดมทุน

รองรบัแผนขยายสาขาและปรบัปรงุสาขาเดมิ รวม

ถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

พร้อมเพิม่ศกัยภาพ ยกระดบัการเป็นผู้น�าร้านขาย

ยา เวชภัณฑ์ เวชส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

อปุกรณ์การแพทย์ และผลติภณัฑ์ เพ่ือสขุภาพแบบ

ครบวงจรผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสมภพ กรีะสนุทรพงษ์ กรรมการ
ผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ฟินัน
เซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่

ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท เฮลท์ลีด จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ HL เปิดเผยว่า ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ได้เร่ิมนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูล

เสนอขายหลกัทรพัย์ (ไฟลิง่) แล้ว โดย HL จะเสนอ

ขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้

แรก (IPO) จ�านวน 72 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 

0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 26.47% ของจ�านวนหุ้น

ที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภาย

หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทัง้นี ้บรษัิท เฮลท์ลดี จ�ากดั (มหาชน) (Healthlead 

Public Company Limited) ประกอบธุรกิจลงทุน

ในบรษิทัอืน่ (Holding Company) ปัจจบุนับรษิทัฯ 

ได้ลงทุนในบริษัทย่อย 2 แห่ง ประกอบด้วย

1.บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จ�ากัด (Icare Health 

Company Limited) (“ไอแคร์ เฮลท์”) เป็นบริษัท

ย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% ประกอบธุรกิจหลัก

คือ ธุรกิจร้านขายยา จ�าหน่ายยา เวชภัณฑ์ เวช

ส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ 

และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆ รวมกว่า 10,000 

รายการ เพ่ือให้ครอบคลุมความต้องการของ

ลูกค้าที่หลายหลาย โดยสามารถแบ่งประเภทของ

ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภท ยาและผลิตภัณฑ์

อาหารเสรมิ , อปุกรณ์การแพทย์ และของใช้ในบ้าน 

, สินค้าสุขภาพส�าหรับภายนอกร่างกาย , สินค้า

บริโภค ส�าหรับสินค้าดังกล่าว จะจ�าหน่ายผ่าน

ร้านขายยาทั้งหมด 4 แบรนด์ ซึ่งปัจจุบันมีจ�านวน 

25 สาขา ดังนี้ แบรนด์ iCare มีจ�านวน 10 สาขา 

Pharmax 11 สาขา vitaminclub 3 สาขา Super 

Drug 1 สาขา

2.บรษิทั เฮลทเินส จ�ากดั (Healthiness Company 

Limited) (“เฮลทเินส”) เป็นบรษิทัย่อย ซึง่บรษิทัฯ 

ถือหุ้นร้อยละ100% ประกอบธุรกิจหลักคือ คิดค้น 

และพัฒนาร่วมกับทีมวิจัยภายนอก รวมทั้งว่าจ้าง

ผู้ผลิต เพื่อจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

เพื่อสุขภาพ ภายใต้ 2 แบรนด์ ได้แก่ PRIME เป็น

แบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ท่ีคัดสรรวัตถุดิบ

คุณภาพจากทั่วทุกมุมโลก ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์

ภายใต้แบรนด์ PRIME จ�านวนทั้งหมด 25 SKU 

และแบรนด์ Besuto เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์และ

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ซ่ึงมีผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ 

ผลิตภัณฑ์สลายกลิ่น และผลิตภัณฑ์หน้ากาก ซึ่ง

ปัจจุบัน เฮลทิเนส จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้

แบรนด์ Besuto ทั้งหมด 9 SKU 

ภก.ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกลุ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ HL กล่าวว่า การ

เข้าจดทะเบียนในตลลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

(mai) ในครั้งนี้ มีเป้าหมายการระดมทุน เพื่อน�า

ไปขยายสาขา และปรับปรุงสาขาเดิม โดยมุ่งเน้น

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจาก

เป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าทางการตลาดที่สูง และน�าไปใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อต่อยอดธุรกิจ ผลักดัน

การเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการ

ยกระดับสู่การเป็นผู้น�าธุรกิจร้านขายยา จ�าหน่าย

ยา เวชภัณฑ์ เวชส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

อปุกรณ์การแพทย์ และผลติภัณฑ์เพ่ือสขุภาพแบบ

ครบวงจร
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ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟล่ิง HL 

ขำยไอพีโอ 72 ล้ำนหุ้นระดมทุนขยำยสำขำ

-ปรับปรุงสำขำ - ใช้เป็นทุนหมุนเวียน

"การระดมทุนในครัง้นี ้เพือ่เป็นการรองรบัธรุกจิสขุภาพทีมี่แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ง และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท�าให้ความต้องการใช้

ผลิตภัณฑ์ เพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯจึงมีแผนขยายสาขา เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าวมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงสาขาเดิมให้มีบริการ

ที่ตรงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ซึ่งผลของการขยายสาขา ก็จะช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ช่วยผลัก

ดันสู่การเป็นผู้น�าในธุรกิจร้านขายยา เวชภัณฑ์ เวชส�าอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ แบบครบวงจร"ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร กล่าว

ส�าหรับภาพรวมของผลการด�าเนินงานของ HL ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจ�านวน 791.21 ล้านบาทในปี 2561 จ�านวน 915.51 ล้านบาทในปี 2562 และ

จ�านวน 1,080.11 ล้านบาทในปี 2563 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 15.71% และ17.98% ส�าหรับปี 2562 และ 2563 ตามล�าดับ ส�าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 

2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจ�านวน 556.76 ล้านบาท โดยรายได้รวมของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย และรายได้อื่นๆ

ขณะที่ในปี 2561-2563 กลุ่มบริษัทฯมีก�าไรสุทธิจ�านวน 0.39 ล้านบาท จ�านวน 21.77 ล้านบาท และจ�านวน 52.08 ล้านบาท ตามล�าดับ ส่วนงวด 6 เดือนแรก

ของ ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิจ�านวน 32.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ 5.80% โดยอัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่ง

อยู่ที่ 5.09% และเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 4.82% จากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

โดยกลุ่มบริษัทยังมีอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในช่วงปี 2561 อยู่ที่ระดับ 17.66% ปี 2562 อยู่ที่ 20.09% และปี 2563 อยู่ที่ 21.89% และงวด 6 เดือน

ของปี 2564 อยู่ที่ 22.27% จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ท�าให้มีอ�านาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์เพิ่มขึ้น รวมทั้งการขายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพที่

เป็นผลิตภัณฑ์ของเฮลทิเนส เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอัตราก�าไรขั้นต้นค่อนข้างสูง
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นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ เปิดเผยการใช้สิทธิประโยชน์
ส�าหรับการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้า
เสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษี
ศลุกากรเป็นการทัว่ไป (GSP) เดอืนสงิหาคม 2564 
มมีลูค่า 7,341.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ขึน้ร้อย
ละ 18.29 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2564 ท่ีมีมูลค่า 6,206.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ส�าหรับการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ระหว่างเดือน
มกราคม – สิงหาคม 2564 มีมูลค่า 53,804.40 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 
79.13 แบ่งเป็นมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภาย
ใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) 51,277.57 ล้าน
เหรียญสหรฐัฯ และมลูค่าการใช้สทิธปิระโยชน์ภาย
ใต้ระบบสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรเป็นการทัว่ไป 
(GSP) 2,526.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ โดย
ภาพรวม การใช้สิทธิประโยชน์ฯ ในช่วง 8 เดือน
แรกของปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.46

การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงทางการ
ค้าเสรี (FTA) เดือนสิงหาคม 2564 มีมูลค่า 
7,030.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
19.07 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 
ที่มีมูลค่า 5,904.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับ
การใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA ในช่วง 8 เดือนแรกของ
ปี 2564 มีมูลค่า 51,277.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 36.50 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 
80.09 โดยตลาดที่ไทยส่งออกโดยมีมูลค่าการ
ใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
1) จีน (มูลค่า 17,771.78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 2) 
อาเซียน (มูลค่า 17,384.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
3) ออสเตรเลีย (มูลค่า 5,609.05 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ) 4) ญี่ปุ่น (มูลค่า 4,662.69 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) และ 5) อินเดีย (มูลค่า 3,029.17 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) ส�าหรับกรอบความตกลงการค้า
เสรทีีม่อีตัราการใช้สทิธปิระโยชน์ฯ สงูสดุ 5 อนัดบั
แรก ได้แก่ 1) อาเซียน – จีน (ร้อยละ  97.33) 2) 
ไทย – เปรู (ร้อยละ 93.24) 3) ไทย – ชิลี (ร้อย
ละ 92.57) 4) ไทย – ญี่ปุ่น (ร้อยละ 79.75) และ 
5) อาเซียน – เกาหลี (ร้อยละ  69.05)

การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทาง
ภาษศีลุกากรเป็นการทัว่ไป หรอื GSP ทัง้ 4 ระบบ 
สหรัฐอเมรกิา สวติเซอร์แลนด์ รสัเซยีและเครอืรฐั
เอกราช และนอร์เวย์ เดือนสิงหาคม 2564 มี
มูลค่า 310.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 2.97 เม่ือเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 ที่
มีมูลค่า 301.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส�าหรับการ
ใช้สิทธิฯ ภายใต้ GSP ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 
2564 มีมูลค่าการใช้สิทธิฯ 2,526.83 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.59 เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน และมีสัดส่วนการใช้สิ
ทธิฯ ร้อยละ 63.69 ตลาดส่งออกที่ไทยมีมูลค่า
การใช้สิทธิฯ มากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่า
การใช้สิทธิฯ 2,255.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 43.94 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อย
ละ 67.10 อันดับสองคือ สวิตเซอร์แลนด์ มีมูลค่า
การใช้สิทธิฯ 169.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
ร้อยละ 11.33 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ ร้อยละ 
36.74 อนัดบัสามคอื รสัเซยีและเครอืรฐัเอกราช มี
มูลค่าการใช้สิทธิฯ 90.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลด
ลงร้อยละ 2.86 และมสีดัส่วนการใช้สทิธฯิ ร้อยละ 
71.44 และนอร์เวย์ มมีลูค่าการใช้สิทธฯิ 11.34 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 6.91 และมีสัดส่วน
การใช้สิทธิฯ ร้อยละ 64.33 ส�าหรับสินค้าส่งออก
ที่มีการใช้สิทธิฯ สูง อาทิ ข้าวโพดหวาน อาหาร
ปรุงแต่ง เน้ือสัตว์แปรรูป ของผสมของสารที่มี
กลิน่หอมชนดิทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมผลติอาหารหรอื
เครือ่งด่ืม ปลาทนู่ากระป๋อง สับปะรดกระป๋อง เนือ้
ปลาแบบฟิลเล สด แช่เย็น แช่แข็ง ซอสและของ
ปรุงแต่งส�าหรบัท�าซอส มะพร้าวปรงุแต่ง น�า้หรอื
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์

ในช่วง 8 เดอืนแรกของปี 2564 ไทยมี
การใช้สิทธิประโยชน์ทางการ
ค้าเพื่อส่งออกภายใต้
กรอบ FTA เพ่ิม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากความต้องการ
สินค้าที่มากขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
โดยรวม และการคลายมาตรการล็อคดาวน์ของ
ประเทศต่างๆ อาทิ อินเดีย นอกจากนี้ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ผลักดันมาตรการ
สนับสนุนการส่งออก และการจัดสัมมนาเก่ียว
กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าอย่างต่อเนื่อง
ของกรมฯ ท�าให้การใช้สิทธิฯ ภายใต้ FTA เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 36.50 และมีสัดส่วนการใช้สิทธิฯ เพิ่มขึ้น
สูง (ร้อยละ 80.09) ส�าหรับสินค้าที่มีมูลค่าการ
ใช้สิทธิฯ สูง ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลาย 
ทั้งสินค้าอุตสาหกรรม อาหาร/เครื่องดื่ม และ
เกษตร อาทิ รถยนต์เพื่อขนส่งของ/รถยนต์เพื่อ
ขนส่งบุคคล (อาเซียน, อาเซียน-ออสเตรเลีย-
นิวซีแลนด์, ไทย-ชิลี, อาเซียน-จีน) เครื่องปรับ
อากาศ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์, ไทย-
อินเดีย) ตู้เย็น (ไทย-อินเดีย) เนื้อไก่และเครื่องใน
ไก่ปรุงแต่ง (ไทย-ญี่ปุ่น) กุ้งปรุงแต่ง (อาเซียน-
ญ่ีปุ่น) ปลาซาร์ดีนปรุงแต่ง (อาเซียน-ญี่ปุ่น) 
ทุเรียนสด (อาเซียน-จีน) ผลไม้ เช่น ฝรั่ง มะม่วง 
มังคุด (อาเซียน-จีน) ยางธรรมชาติ (อาเซียน-
เกาหลี) ปลาทูน่า ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต
ชนิดซาร์ดา (กระป๋อง) (ไทย-ชิลี) ด้ายท�าด้วย
เส้นใยสังเคราะห์เป็นต้น

หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางการค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่
เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th 
หรอืโทร สายด่วน 1385 รวมถงึไลน์แอปพลิเคชัน
ชื่อบัญชี "@gsp_helper"

คต. เผยภำพรวมกำรใช้สิทธิประโยชน์ทำงกำรค้ำภำยใต้ FTA 

และ GSP 8 เดือนแรก โตต่อเนื่อง 36.46%
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บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
MFC โดย นายธนโชต ิรุง่สทิธวิฒัน์ กรรมการ

ผูจั้ดการ เสนอกองทุนคณุภาพ เหมาะกบัสภาวะ

การลงทุนท่ัวโลกที่มีความผันผวนสูงข้ึน ตอบ

โจทย์ของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสาร

ที่มีประสิทธิภาพสูง (อัตราผลตอบแทนคาด

หวังต่อความเสี่ยงสูง) เป็นทางเลือกทางการ

เงินที่น่าดึงดูด เพิ่มโอกาสในการลงทุนธุรกิจที่

เติบโต สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ จึงเป็นที่มาของกอง

ทุน “MFC GLOBAL CONVERTIBLE BOND 

FUND” หรือ MCONVERT ที่ออกแบบมาเพื่อ

ลดความเสี่ยงด้านการลงทุนเมื่อหุ้นอยู่ในช่วง

ขาลง (Bearish Market) ในขณะทีไ่ด้รบัผลตอบ

เทนสูงเมื่อราคาหุ้นเพ่ิมขึ้น (Bullish Market) 

ก�าหนดจองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 

2564

MCONVERT เป็นกองทุนรวมประเภท Fund 

of Funds ที่เน้นลงทุนใน Global Convertible 

Bonds (CBs) หรือหุ้นกู้แปลงสภาพทั่วโลก มี

ความน่าสนใจและเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกจิ

โลกที่ก�าลังฟื้นตัวและการเติบโตของประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลกก�าลังกลับสู่ภาวะปกติ และทั่ว

โลกเร่งผลักดันให้มีการฉีดวัคซีนมากขึ้น รวม

ทั้งการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 

โดยค�านึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่ง

แวดล้อม จึงเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นทั่วโลก 

อย่างไรกต็าม การกลายพนัธุข์องไวรสัโรคโควดิ-

19 อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น การด�าเนินนโยบาย

การเงินที่ผ่อนคลายน้อยลงของธนาคารกลาง

สหรัฐ อาจสร้างความผันผวนให้ตลาดได้ ดัง

นัน้ การลงทุนในหุน้เพยีงอย่างเดยีวย่อมมคีวาม

เส่ียงสูง ขณะที่การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ 

สามารถเปลี่ยนจากหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญเมื่อมี

โอกาสได้รับก�าไรจากส่วนต่างราคา (Capital 

Gain) หรอืสามารถเลอืกถือเป็นหุน้กูต่้อไป เพือ่

รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืน ณ วันครบก�าหนด 

การลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพจึงช่วยเพิ่มผล

ตอบแทนในช่วงตลาดหุ้นขาขึ้น และปรับลดลง

น้อยกว่าหุ้นในช่วงตลาดขาลงและผันผวน

MCONVERT เป็นกองทุนท่ีสร้างสมดุลของ

การลงทุนระยะยาว ผ่าน 2 กองทุนหลักที่คัด

สรรมาอย่างดี บริหารโดยทีมลงทุนที่มีความ

เชี่ยวชาญและมีผลการด�าเนินงานโดดเด่น ท้ัง

ได้รับ Morningstar 5 ดาว คือ 1.) Lazard 

Convertible Global (สัดส่วนการลงทุน 50-

79%) ที่เน้นการลงทุนในหุ ้นกู ้แปลงสภาพ

ที่มีคุณภาพอ้างอิงกับหุ้นเติบโตสูง และ 2.) 

Morgan Stanley Global Convertible Bond 

(สัดส่วนการลงทุน 21-50 %) ที่เน้นการลงทุน

หุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงเครดิตต�่า และมี

ศักยภาพเติบโตพอควร 

กองทุน MCONVERT มีการลงทุนหุ้นกู้แปลง

สภาพทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ กระจาย

การลงทนุในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชยี รวม

ทั้ง เน้นลงทุน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมรองรับ

เศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ

เทคโนโลย ีได้แก่ 1.) Consumer Discretionary 

หรือธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการที่สอดรับกับ

ความต้องการของ Connected consumers ผู้

บรโิภคทีต้่องการเชือ่มโยงกับผูค้นรอบข้างผ่าน

ทางเทคโนโลยอียูต่ลอดเวลา ผ่าน E-commerce 

เพ่ือท�าให้การซื้อสินค้าสะดวกรวดเร็วขึ้น ง่าย

ขึ้น และเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น ในปี 2021-

2022 รายได้ทั่วโลกจากการซ้ือขายออนไลน์จะ

เพิ่มจาก 4.9 เป็น 6.5 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ 

และยังจะเติบโตสูงต่อเน่ือง 2.) Information 

Technology หรอื เทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีเกีย่ว

เนื่องกับ Connected consumers ในเดือน

กรกฎาคม 2021 มีคนใช้อินเทอร์เน็ต

ถึง 4.8 พันล้านคน นับเป็น 61 

เปอร์เซน็ต์ของประชากร

ทั้งหมดทั่วโลก 

รวมถึงเทคโนโลยี Cloud Computing และเซมิ

คอนดักเตอร์มีความก้าวหน้า และเติบโตสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 3.)Healthcare หรือกลุ่มที่เกี่ยว

กับด้านสุขภาพ จากแนวโน้มประชากรสูงอายุ

ที่เพิ่มขึ้น (จะเพิ่มจาก 0.7 เป็น 1.5 พันล้าน

คน ในปี ค.ศ. 2050) มีการใช้จ่ายในการดูแล

สุขภาพและลงทุนเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่

ดี (wellness) ท�าให้เกิดโอกาสลงทุนกับบริษัท 

healthcare ท่ีมธีรุกจิสืบเนือ่งจากอายขุยัทีย่าว

ขึ้นนี้อย่างมหาศาล ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจ

วินิจฉัย รักษา ยา เวชภัณฑ์ หรือเวชศาสตร์

ชะลอวยั ไปถงึธรุกจิท่ีพกัอาศยัส�าหรบัผูส้งูอายุ 

4.) Industrials หรือกลุ่มอุตสาหกรรมทีฟ้ื่นตัว

หลังวิกฤตการระบาด COVID-19 ได้แก่ การบิน 

การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และเหมือง

แร่ และ 5.) Communication Services หรือ

การบริการด้านการสื่อสารการปรับเปลี่ยนรูป

แบบการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วน

ช่วยในการด�าเนินธุรกิจให้สื่อสารเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น
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โดย MCONVERT ไม่ก�าหนดอายุโครงการ จ�านวนเงินทุนโครงการ 5,000 ล้านบาท และไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ก�าหนดราคาซื้อขั้นต�่า

ครั้งแรกและครั้งต่อไปที่ 1,000 บาท สามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันท�าการ โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/

หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) หุ้น

กู้แปลงสภาพแบบมีเงื่อนไข (contingent convertible bonds) เป็นต้น รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั่วโลก โดยกองทุนจะ

ลงทุนในตราสารหน้ีที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated) และ/หรือตราสารหน้ีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ากว่าที่สามารถลงทุน

ได้ (noninvestment grade) ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio 

management) จากการประเมินผลตอบแทนของ MCONVERT โดยอ้างอิงสถิติในอดีตของกองทุนหลัก จะพบว่ามีผลตอบแทนที่สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน ทั้งนี้ กองทุนมีความเสี่ยงของกองทุนอยู่ที่ระดับ 6 และจัดเป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเส่ียง หรือหนังสือช้ีชวนได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้อง

ศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งจ�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 สาขา

ระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
TACC ร่วมแบ่งปัน เครื่องดื่ม 200,000 ยูนิต 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 

ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วกทม. 10 แห่ง

AGE มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย 

ในพ้ืนที่รอบคลังสินค้าอ�าเภอนครหลวง

NER 
มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

“VGI ลงพ้ืนที่มอบถุงยังชีพ
แก่ผู้ประสบอุทกภัย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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