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"สกาย ไอซีที" เดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรจาก

ผู้เชื่อมโยงระบบไอซีทีสู่ Tech Company น�าองค์

ความรู้เทคโนโลยี AI, Data และ Security ขยาย

พอร์ตสร้างแพลตฟอร์มบกุภาคเอกชน พร้อมวสิยั

ทัศน์ขับเคลื่อนประเทศสู่ Better Thailand น�าร่อง

เปิดตวั PropTech ด้าน Smart Security Platform 

ภายใต้ชื่อ "Tossakan" ชูคอนเซ็ปต์ "ปลุกยักษ์

พิทักษ์คุณ" อีกขั้นแห่งเทคโนโลยี AI ด้านความ

ปลอดภัย ยกทัพเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับ

โลก อาทิ AI CCTV, Security Operation Center 

ผสานพลังยกระดับความปลอดภัยในอาคารแบบ 

Total Solutions เล็งเจาะตลาดอาคาร 7 กลุ่ม ที่

อยูอ่าศยั-ออฟฟิศ-โรงแรม-โรงพยาบาล-โรงงาน-

ศูนย์การค้า-สถานศึกษา 

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้น�าด้านการ

พัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform 

และ AI Solutions ระดับประเทศ เปิดเผยว่า บรษิทั

ยังคงมุ่งหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรจากผู้เชื่อมโยง

ระบบ (System Integrator: SI) สู ่Tech Company 

น�าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านปัญญา

ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ด้านข้อมูล 

(Data) และด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ 

(Smart Security) มาสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

ขยายบริการรูปแบบใหม่ที่รองรับการขยายพอร์ต

ภาคเอกชน พร้อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Better Thailand 

ทัง้น้ี บรษิทัจะด�าเนนิงานใน 4 กลุ่มธรุกจิหลัก ได้แก่ 

1.กลุ่มธุรกิจด้านระบบและให้บริการทางการบิน 

(Airport  System & Airline Services) 2.กลุ่ม

ธุรกิจด้านความปลอดภัย (Security) 3.กลุ่มงาน

บริการ (Services) 4.กลุ่มธุรกิจแพลทฟอร์ม 

(Platform) โดยบริษัทจะยังคงเดินหน้าประมูล

งานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการทยอย

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ออกมาตอบ

โจทย์ภาคเอกชน โดยจะน�าร่องจากเทคโนโลยี

ด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropTech) และเทคโนโลยี

ด้านการท่องเที่ยว (TravelTech) ล่าสุด บริษัท

ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นทั้ง PropTech และ 

SecurityTech ขึ้นมาภายใต้ชื่อ "Tossakan" (ทศ

กัณฐ์) เพื่อเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักส�าหรับบุก

ภาคเอกชน และช่วยยกระดบัคณุภาพชวิีตตามวิสัย

ทัศน์ Better Thailand  

ด้านนายขยล ตนัตชิาตวิฒัน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท 
สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SKY กล่าวว่า Tossakan เป็นแพลตฟอร์ม

ด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ (Smart Security 

Platform) ท่ีพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด "ปลุกยักษ์

พิทักษ์คุณ" สื่อถึงการผสานพลังอันแข็งแกร่งอีก

ขั้นของเทคโนโลยี AI มาท�างานร่วมกันแบบไร้รอย

ต่อ (Seamless) ดแูลความปลอดภยัภายในอาคาร

และพ้ืนที่สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับ

ความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้งาน

อาคารทุกประเภท 

"สกาย ไอซีที ตระหนกัดว่ีาความปลอดภัยเป็นหวัใจ

ส�าคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึงน�าจุดแข็ง

ด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัยและ AI 

Solutions ของเรา มาสร้างสรรค์พลังที่แข็งแกร่ง

มาคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้กับทุกคน ไม่ว่าใน

พื้นที่ส่วนตัว หรือพื้นที่นอกบ้าน เพื่อสร้างเมืองให้

ปลอดภัย เป็นอีกก้าวส�าคัญของการพาประเทศไป

สู่ Better Thailand" นายขยล กล่าว 

SKY พลิกโฉมองค์กรสู่ Tech Company 

ปักธงสร้าง Better Thailand 

ปั้น "Tossakan" แพลตฟอร์มความปลอดภัย

อัจฉริยะ ประเดิมภารกิจบุกภาคเอกชน
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ส�าหรับแพลตฟอร์ม Tossakan มุ ่งเน้นเจาะ

ตลาดความปลอดภัยของอาคาร 7 กลุ่ม ได้แก่ 

1.โครงการที่อยู่อาศัย ท้ังคอนโดมิเนียมและบ้าน

จัดสรร 2.อาคารส�านักงาน 3.โรงแรม 4.โรง

พยาบาล 5.โรงงาน 6.อาคารเชิงพาณิชย์หรือห้าง

สรรพสินค้า 7.สถานศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจนถึง

มหาวิทยาลัย โดยบูรณาการหลากหลายระบบ

อัจฉริยะ อาทิ ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะอย่าง 

AI CCTV ที่น�าเทคโนโลยี AI น�ามาเพิ่มศักยภาพ

ให้แก่ระบบกล้องวงจรปิดและระบบจดจ�าใบหน้า 

(Face Recognition) ท่ีสามารถเข้าถงึข้อมูลได้แบบ

เรียลไทม์ ศูนย์สั่งการอัจฉริยะด้านความปลอดภัย 

(Security Operation Center หรือ SOC) เชื่อม

โยงทุกอุปกรณ์ความปลอดภัยเข้ากับศูนย์ เฝ้า

ระวังโดยผูเ้ช่ียวชาญ และช่วยแจ้งเตอืนเหตฉุกุเฉนิ

ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ 

ควบคมุการเข้า-ออกพืน้ทีด้่วยระบบระบบ License 

Plate Recognition (LPR) และ Face Recognition 

เพิ่มความปลอดภัยให้แก่องค์กร ระบบวิเคราะห์

ข้อมูลและท�ารายงาน อัพเดทสถานการณ์รายวัน 

วิเคราะห์ข้อมูล มีความแม่นย�า ช่วยลดความเสี่ยง

ได้ในอนาคต 

นายขยล กล่าวอีกว่า ส�าหรับระบบอัจฉริยะต่างๆ 

จะเข้ามาช่วยบรหิารความปลอดภยัแบบครบวงจร 

ต้ังแต่ 1.ตรวจจบั (Detection) มฟีีเจอร์ Intrusion 

Alert ก�าหนดพื้นที่เพื่อตั้งค่าป้องกันการบุกรุกใน

เวลาที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจจับและแจ้ง

เตือนเมื่อมีคนบุกรุกพื้นที่อัตโนมัติ Watch List 

ตรวจจับและแจ้งเตือนหากพบบุคคลเฝ้าระวังผ่าน

ระบบจดจ�าใบหน้า Alert Alarm ตรวจจับและแจ้ง

เตือนสัญญาณจากอุปกรณ์ IoT และ Robotics 

เมื่ออุปกรณ์ IoT พบสถานการณ์อันตราย เช่น ไฟ

ไหม้ น�้ารั่ว  

2. เฝ ้าระวังและระงับเหตุ  (Monitor ing & 

Suppression) อาทิ Patrol รายงานการตรวจตรา

ของเจ้าหน้าที่ และ Security Operation Center 

(SOC) ศูนย์สั่งการอัจฉริยะด้านความปลอดภัย 

พร้อมปฏบิตักิารและระงบัเหตแุบบเรยีลไทม์ ตลอด 

24 ชั่วโมง  

3.ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่ออัจฉริยะ (Visitor 

Management System) ตรวจสอบบคุคลภายนอก

ที่เข้า-ออกอาคารด้วยเทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า

และป้ายทะเบียนรถยนต์ (LPR) และแจ้งเตือนผู้

เข้าเยี่ยมอัตโนมัติ นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่าง

การพัฒนาให้มีฟังก์ชันแบบแพลตฟอร์มบริหาร

จัดการอสงัหารมิทรพัย์ (Property Management 

Platform) บรูณาการเข้าไปกบั Tossakan เพิม่เตมิ 

เพื่อให้เป็น PropTech และ SecurityTech ที่ตอบ

โจทย์แบบ Total Solutions 

"เรื่องความปลอดภัยอัจฉริยะเคยถูกมองเป็นเรื่อง

เฉพาะส�าหรับองค์กรใหญ่ๆ เป็นเรื่องท่ีมีต้นทุน

สูงและเข้าถึงได้ยาก แต่แท้จริงแล้วความมั่นคง

ปลอดภัยคือความต้องการพื้นฐานของคนทุกกลุ่ม 

อาคารทุกประเภท ไม่ใช่เฉพาะองค์กรใหญ่ เรา

จึงท�าให้ Tossakan เป็นแพลตฟอร์มด้านความ

ปลอดภัยอัจฉริยะท่ีอาคารทุกกลุ่มเข้าถึงได้ ในราคา

ที่จับต้องได้ง่ายขึ้น" นายขยล กล่าว 

ทั้งนี้ เจ้าของอาคารสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้

ผ่าน Web Portal ขณะท่ีผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้งาน

อาคารนั้นๆ สามารถใช้งานได้ในรูปแบบแอปพลิเค

ชัน ผู้พัฒนาโครงการหรือเจ้าของอาคารประเภท

ต่างๆ ใน 7 กลุ่มดังกล่าว สามารถดูรายละเอียด

และลงทะเบียนส�าหรับทดลองใช้งานแพลตฟอร์ม 

Tossakan ได้ที่ https://bit.ly/3DZxdTv หรือ

สอบถามโทร 02- 029-7877

บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) หรือ SKY 

บริษัท Tech Company เต็มรูปแบบที่เน้นการ

พัฒนานวัตกรรม การให้บริการ Digital Platform 

และ AI Solutions ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อ

ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วย

เทคโนโลยีอัจฉริยะของ SKY ICT   

SKY พลิกโฉมองค์กรสู่ Tech Company 

ปักธงสร้าง Better Thailand 

ปั้น "Tossakan" แพลตฟอร์มความปลอดภัย

อัจฉริยะ ประเดิมภารกิจบุกภาคเอกชน
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บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG) ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือ

ร่วมมือทางวิชาการ โดยร่วมสร้างหลักสูตรส�าหรับ

นักศึกษาที่จะเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 

ฟาก"เพชร นันทวิสัย" ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

ระบุ ความร่วมมือในครั้งนี้ ช่วยพัฒนาการเรียนรู้

ของนักศึกษาที่จะเป็นก�าลังส�าคัญของภาคเอกชน

ในอนาคต เดินหน้าร่วมสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ในรูปแบบ Work 

Integrated Learning (WIL) ในระดับชั้นปีที่ 3 และ 

4 ทัง้ในภาคการบรรยาย และภาคปฏบิตั ิพร้อมความ

ร่วมมอืด้านอืน่ๆ เพ่ือให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อประเทศ 

สังคม มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน

นายเพชร นันทวิสัย ต�าแหน่ง ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ TFG เปิดเผย

ว่า บริษัทฯและบริษัทในเครือ ได้ลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสัตวศาสตร์

และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดย อาจารย์ ดร. วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะ

สตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ปฏบัิตกิารแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ร่วมลงนาม 

โดยเป็นการลงนามเพื่อร่วมมือทางวิชาการโดยร่วม

มือกันสร้างหลักสูตร เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ 

การถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่นกัศกึษา และมหาวทิยาลัย 

และความร่วมมืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

"ส�าหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนา

งานด้านการศึกษา โดยการร่วมกันสร้างหลักสูตร

ของทั้งบริษัท และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร เพือ่ให้นกัศกึษาได้มพีืน้ฐานทางวชิาการที่

ตรงกบัความต้องการของอตุสาหกรรม รวมถึงการได้

ปฏบิตังิานในต�าแหน่งงานจรงิ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญจาก 

TFG เป็นทัง้อาจารย์และพีเ่ลีย้งดแูลนกัศกึษาร่วมกบั

คณาจารย์ในหลกัสูตร ตลอดระยะเวลาการปฏิบติังาน 

2 เทอม ในช่วงชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 เพื่อมีความ

เข้าใจในลักษณะงานเพิ่มมากข้ึน ก่อนเข้าสู่การเป็น

กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมต่อไป”

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวอีกว่าในส่วนของ 

TFG พร้อมให้การสนับสนุนงานวิชาการ ทั้งการร่าง

หลักสูตรในภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ร่วมถึงการ

ฝึกงานของนกัศกึษาด้วย โดยเป็นการถ่ายทอดความ

รู้และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ให้แก่

นกัศกึษาเพือ่ให้มคีวามเข้าใจในด้านอตุสาหกรรมมาก

ขึน้ พร้อมส�าหรบัการท�างานในอนาคต โดยมกี�าหนด

ระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ลงนามเป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯมีความยินดีที่จะสร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการและงานวิจัยกับสถาบันการศึกษารวม

ถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมที่จะเป็น

ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนดังกล่าว เพราะองค์ความ

รู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การ

ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่คนรุน่ใหม่ย่อมส่งผลดีต่อบรษัิท 

และภาคอุตสาหกรรม ร่วมถึงประเทศชาติในอนาคต

TFG เซ็น MOU กับคณะสัตวศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร “ส่งเสริมความรู้

จากเอกชนสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย” ร่วมสร้าง

หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญส่งต่อนักศึกษารุ่นใหม่
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“มิลล์คอน” รีแบรนด์ซันเทค เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ 

ดีคาร์บอน” พร้อมยกเครื่องต่อยอดธุรกิจเดิมสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นดูแล

สิง่แวดล้อม-ลดโลกร้อน รกุคบืธรุกิจรไีซเคลิ โฟกสัการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก วางเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง carbon credit ของกลุม่ มลิล์คอน พร้อม

เล็งหานวัตกรรมใหม่ ๆที่จะช่วยลดการปล่อย CO_2

บริษัท มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน) หรือ MILL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า 

บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัท ซันเทคเมทัลส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

MILL เป็นบริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จ�ากัด เพื่อให้สอดคล้อง

กับการด�าเนินธุรกิจในอนาคต

ผศ.ดร.อิทธิพล เดี่ยววณิชย์ กรรมการบริษัท ซันเทค 
รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จ�ากัด ซึ่งเป็นลูกของบริษัท 
มิลล์คอน สตีล จ�ากัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า การ

เปลีย่นช่ือดังกล่าวถอืเป็นการรแีบรนด์ครัง้ใหญ่ขององค์กร เพราะนอกจากจะ

มีการเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว บริษัทยังได้มีการยกเครื่องรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ 

เพื่อการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต โดยให้ความส�าคัญกับการดูแล

สิ่งแวดล้อมจากเดิมที่บริษัทด�าเนินธุรกิจบริหารจัดการเศษเหล็กและซื้อขาย

เศษเหล็ก

ส�าหรบัธรุกจิใหม่ของบรษิทัจะเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัธรุกจิ 

ให้ความส�าคัญกับการดูแลส่ิงแวดล้อมและลดโลกร้อน โดยเป้าหมายหลัก

คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้บริษัทต้องการจะเป็นศูนย์กลาง 

carbon credit ของกลุ่มบริษัทในเครือมิลล์คอน สตีล นอกจากนี้ต้องมอง

หานวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการลดการปล่อย CO_2 ในโรงงานหรือ

ที่เรียกว่า Decarbonization

อย่างไรก็ตามการด�าเนินธุรกิจเดิมของบริษัทในการบริหารจัดการเศษเหล็ก 

บริษัทน�าเทคโนโลยีของเคร่ืองจักรมาใช้บริหารจัดการเศษเหล็ก สามารถ

บดย่อยเศษเหล็กให้มีขนาดเล็กลง ก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการหลอม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดพลังงานในการหลอม (Recycle Process) 

เหล็กที่ได้จะถูกปรุงแต่งให้มีความบริสุทธิ์ก่อนน�ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง

ส�าหรับชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น พลาสติก วัสดุยาง ที่ถูกคัดแยกสามารถ

น�าไปใช้เป็นเช้ือเพลงิผลติพลงังาน ซึง่เป็นกระบวนการทีส่ามารถลดขยะท่ีเป็น

มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตามหลัก Zero waste ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MILL รีแบรนด์ซันเทคฯโฟกัส 

“ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก-นวัตกรรม”
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โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ บริษัทในกลุ่ม 

MODERN เผย โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิ โรง

พยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรก

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรับผู้ป่วยใน

ประเทศจากจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานคร 

หลังผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด ชูจุดเด่นบริการ 

และเทคโนโลยีทันสมัย โดยบุคลากรผู้ช�านาญการ 

สถานท่ีให้บรกิารสะอาดปลอดภยั มมีาตรฐานระดบั

สากล ด้วยแนวทางการรักษาควบคู่แผนปัจจุบัน

และแพทย์ทางเลือก กัญชาทางการแพทย์ แพทย์

แผนจนีและแพทยแ์ผนไทย โดยเน้นการรกัษาแบบ

ยึดผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง 

นายทักษะ บุษยโภคะ ประธาน
กรรมการ บรษัิท โมเดอร์นฟอร์มกรุป๊ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ MODERN เปิด

เผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประชาชนใน

ประเทศได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

และรัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตการคุมโควิด-19 

ส่งผลให้การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปได้ง่ายและ

สะดวกขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรง

พยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจในเครือโมเดอร์น

ฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ ซ่ึงมีจุดเด่นในด้านการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบ

เท่าโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร 

ได้เตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้าน

บุคลากรผู้ช�านาญการ เทคโนโลยี การรักษาที่

ทันสมัยมาตรฐานระดับสากล การรักษาด้วย

แพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับการรักษา แผนทาง

เลือกควบคู ่กัน ส�าหรับการให้บริการรองรับผู ้

ป่วยในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียง อาทิ 

ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อ�านาจเจริญ สุรินทร์ 

มหาสารคาม มกุดาหาร นครพนม รวมไปถงึผูป่้วย

จากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ 

ทีส่ามารถเดินทางด้วยเคร่ืองบนิได้สะดวก ประกอบ

กบัธรุกจิด้านการแพทย์เป็นหนึง่ในธรุกิจทีม่โีอกาส

เติบโต เนื่องจากคนส่วนใหญ่หันมาให้ความส�าคัญ

กับการดูแลใส่ใจสุขภาพ เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหลัง

จากผ่านวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ปัจจุบันโรง

พยาบาลมะเร็งชีวามิตรามีสัดส่วนผู้ป่วยในจังหวัด

มาใช้บริการ 79.30% และเป็นผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ 

ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาต ิ20.70% โดยคาดการณ์

ว่าหลังการผ่อนคลายมาตรการคุมโควดิในประเทศ 

จะมสัีดส่วนผูป่้วยจากนอกพืน้ท่ีมาใช้บรกิารจะเพิม่

ขึ้นเป็น 40%

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ 
ผู้อ�านวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชีวา
มิตรา กล่าวเสริมว่า รพ. ชีวามิตรา ได้เตรียม

ความพร้อมส�าหรับการให้บริการผู้ป่วยในประเทศ

ครบทกุด้านอย่างเตม็ก�าลงั ประกอบด้วยมกีารเตรี

ยมความพร้อมของแพทย์ผู้ช�านาญการ (Medical 

Specialists) เพือ่ให้บรกิารดแูลผูป่้วยอย่างใกล้ชดิ 

โดยบคุลากรท้ังหมดของโรงพยาบาลได้รบัวคัซนีโค

วิด-19 ครบ 100% เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ด้วยระบบ

เวชทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical 

Record) การนัดหมายผู ้ป่วยอย่างเป็นระบบ 

รวดเร็ว ไม่ต้องคอยนาน มีบริการตรวจคัดกรอง

มะเร็งด้วยการตรวจแบบ Genetic Test คัดกรอง

ความเสี่ยงยีนส์มะเร็ง เพื่อประเมินความเสี่ยงและ

วางแนวทางในการดูแลสุขภาพ การตรวจ Liquid 

Biopsy นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์มะเร็งจากเลือด 

เป็นทางเลือกส�าหรับผู้ป่วยที่มีข้อจ�ากัด ในการตัด

ชิน้เนือ้ เพือ่ตรวจหามะเรง็หรอืผูป่้วยท่ีกลบัมาเป็น

มะเร็งซ�้าอย่างเต็มความสามารถ

MODERN เผย เผย รพ.มะเร็งชีวามิตรา

พร้อมรับผู้ป่วยในประเทศ 

หลังผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด 
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โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราใช้เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย อาทิ เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค ลดระยะเวลาการฉายรังสีให้สั้นลง โดยใช้เวลาเพียง 3-5 นาที CT 

Simulator ช่วยวางแผนและจ�าลอง การรักษาทางรังสีรักษาได้แม่นย�า ลดผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีการรักษา

มะเร็งด้วยความร้อน โดยการเพิ่มอุณหภูมิไปเฉพาะก้อนมะเร็ง เพื่อให้มะเร็งแบ่งตัวช้าลง และการบ�าบัดในรูปแบบของเคมีบ�าบัด ภูมิคุ้มกันบ�าบัด และยาพุ่ง

เป้า ทั้งยังมีการรักษาแบบแผนทางเลือก ประกอบด้วย กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis) แพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine) แพทย์

แผนไทย (Thai Traditional Medicine) โภชนาการและโภชนบ�าบัด (Nutrition and Diet Therapy) และยังมีบริการ Telemedicine เพื่อบริการปรึกษาแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน VDO Call ส�าหรับผู้ป่วยและญาติ ให้สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดภาระการเดินทางกรณีที่ไม่จ�าเป็น 

โดยการดูแลและวางแผนการรักษาทุกขั้นตอนของรพ. ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสหสาขาวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวทางการรักษาที่ "ยึดผู้ป่วยเป็น

ศูนย์กลาง" มุ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และรพ.ยังเป็นคู่สัญญาบริษัทประกันชั้นน�า รองรับสิทธิข้าราชการ 

และธนาคารเพื่อการเกษตรแสะสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่ออ�านวยการรักษาให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย

"ในด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ รพ. ยังคงเป็นไปอย่างรัดกุม ผู้เดินทาง มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องมี

การ Swab ก่อนล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมงและมีผลตรวจเป็นลบ งดเยี่ยม และจ�ากัดผู้ดูแลประจ�า 1 คน ต่อ 1 ราย บุคลากรทางการแพทย์ยึดหลัก D-M-H-

T-T เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม�่าเสมอ เนื่องด้วย รพ.ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย ของผู้เข้ารับบริการ ทั้งผู้ป่วย 

ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาลเป็นส�าคัญ" นายแพทย์ธนุตม์กล่าวทิ้งท้าย

MODERN เผย เผย รพ.มะเร็งชีวามิตรา

พร้อมรับผู้ป่วยในประเทศ 

หลังผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด 
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'บมจ.เบริล 8 พลัส' หรือ BE8 ผู้น�าด้าน Digital 

Transformation แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

กระบวนการ โชว์ศักยภาพธุรกิจมุ่งสู่ผู้น�าขับเคล่ือน

การท�า Digital Transformation แห่งอาเซียน เคาะ

ราคาขาย IPO ที่ 10.00 บาทต่อหุ้น เปิดให้นักลงทุน

จองซื้อในวันที่ 27-29 ตุลาคม 64  มุ่งขยายธุรกิจสู่

กลุ่มประเทศ CLMV พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวล�้า

เทคโนโลยี  ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและ

ต่างประเทศเพื่อขยายบริการใหม่ เดินหน้าพัฒนา

บริการและผลติภณัฑ์ทางเทคโนโลยท่ีีเหมาะกบัการใช้

งานของลูกค้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ผลักดันธุรกิจ

เติบโตอย่างยั่งยืน  

บริษัท เบริล 8 พลัส จ�ากัด (มหาชน) หรือ BE8  ได้

แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด เป็นผู้จัดการ

การจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายและแต่ง

ตัง้บริษทัหลกัทรัพย์อกี 2 ราย เป็นผู้จดัจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายหุ้น IPO ของ BE8 ประกอบ

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า จ�ากัด   

นางสาวสุธางค์ คนศิลป กรรมการผู้
จดัการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตีี ้จ�ากดั 
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย เปิดเผยว่า หลัง

จาก บมจ.เบริล 8 พลัส จ�ากัด (มหาชน) หรือ BE8 

ได้ยื่นแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และ

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

(ไฟล่ิง) ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเตรียมเสนอขาย

หุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 

50 ล้านหุน้ ล่าสดุได้รบัการอนมุตัแิบบค�าขออนญุาต

เสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งมีผลบังคับใช้

แล้ว จึงก�าหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 10.00 บาท

ต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อในวันที่  27-29 

ตลุาคม 2564 และคาดว่าจะน�าหุ้น BE8 เข้าซือ้ขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ ภายในเดอืนพฤศจกิายน

นี้  

ทัง้นี ้ปัจจบุนั บมจ.เบริล 8 พลสั  มทุีนจดทะเบียน 100 

ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 200 ล้าน

หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้ (พาร์) หุน้ละ 0.50 บาท โดยเป็นทนุ

จดทะเบียนช�าระแล้ว 75 ล้านบาท ซึง่ภายหลงัเสนอขาย

หุน้ IPO จะน�าเงินไปใช้ขยายธุรกจิพฒันาผลติภัณฑ์และ

ขยายสาขาต่างประเทศ ลงทนุกบัพนัธมติรทางธรุกจิ

เพือ่เสริมศกัยภาพและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีน 

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส 
จ�ากดั (มหาชน) หรือ BE8 กล่าวว่า บรษัิทฯ 

มีความมั่นใจในธุรกิจ Digital Transformation แบบ

ครบวงจรต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End 

Digital Transformation Expert)  จะเติบโตก้าว

กระโดด โดยมีวิสัยทัศน์เป็น "คู่คิดทางธุรกิจที่ได้รับ

ความไว้วางใจจากลูกค้าในการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล

เข้ามาใช้ ด้วยความใส่ใจ ตั้งใจ และความรับผิดชอบ 

ที่เชื่อมโยงและตอบโจทย์กลยุทธ์ของลูกค้า เพื่อก่อ

ให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน" มุ่งเน้นให้บริการ

ตั้งแต่ค�าปรึกษาด้าน Digital Strategy การวางแผน

พฒันาธรุกจิด้วยเทคโนโลยีดจิทิลั ไปจนถงึการตดิตัง้

ระบบและใหบ้ริการสนบัสนนุการใชง้าน และน�าเสนอ

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ชั้นน�าระดับ

โลกเข้ามาสนับสนุนลูกค้า เช่น Salesforce, Google 

Workspace จาก Google, Tableau, Snowflake, 

MuleSoft ฯลฯ ด้วยมาตรฐานการให้บริการระดับ

สากลทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังมีทีมวิจัยและ

พฒันาระบบ และซอฟต์แวร์ทีห่ลากหลายของบรษิทัฯ

เอง นอกจากนี้ได้ขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศ CLMV 

โดยเริ่มต้นขยายธุรกิจที่ประเทศเวียดนามเป็นแห่ง

แรก พร้อมวางแผนขยายสู่ประเทศอื่นๆในอนาคต  

โดยวางเป้าหมายเป็นผู้น�าขับเคลื่อนการท�าDigital 

Transformation แห่งอาเซียน   

'BE8' เคาะราคาขาย IPO 

ท่ี 10.00 บาทต่อหุ้น 

เตรียมเปิดจองซื้อ 27-29 ต.ค.น้ี
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"การเสนอขายหุ้น IPO จะเพิ่มขีดความสามารถ 

BE8 เป็นหนึ่งในผู ้น�าขับเคล่ือนการท�า Digital 

Transformation แห่งอาเซียน โดยน�าเสนอบริการ

ให้ค�าปรึกษาด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยี

รวมถึงงานบริการที่ตอบโจทย์การท�า Digital 

Transformation ทั้งการขยายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ทางเทคโนโลยี และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรระดับ

โลก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 

ตลอดจนร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการท�างาน 

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในไทยและ

ภูมิภาคอาเซียนให้ก้าวล�้า Digital Disruption" นาย

อภิเษก กล่าว  

นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน ผู้
อ�านวยการฝ่ายการตลาดและนกัลงทนุ
สมัพนัธ์ BE8 กล่าวว่า บรษิทัฯ วางแผนสร้างการ

เติบโตภายใต้การให้บริการ Digital Transformation  

แบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวเป็นพิเศษด้านการ

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)  การสร้างโมเดล

การวเิคราะห์ชัน้สงูและการใช้ปัญญาประดษิฐ์  พร้อม

น�าเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลกจากพันธมิตรมาสนับ

สนุนธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จ โดยมีทีมงานและที่

ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยีท่ีแขง็แกร่งมคีวาม

เข้าใจธุรกิจเพ่ือน�าเสนอบริการท่ีเหมาะสม ตลอด

จนการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจท้ังใน และต่าง

ประเทศเพือ่ผสานจดุแขง็พร้อมให้บรกิารร่วมกนั  โดย

น�าเสนอบริการหรือเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ใหม่ๆ 

เพื่อขยายฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และผู้ประกอบ

การ SMEs  

ขณะที่การขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ วางแผน

ขยายธรุกจิในกลุม่ประเทศ CLMV โดยเร่ิมท�าตลาดใน

เวียดนามผ่านบริษัท เบริล 8 พลัส เวียดนาม จ�ากัด 

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่าย (Reseller 

Partner) ของ Salesforce เป็นรายแรก เตรียม

น�าบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ด้าน Digital Transformation รวมทั้งน�าเทคโนโลยี 

และซอฟต์แวร์จากพันธมิตรระดับโลกเพิ่มขีดความ

สามารถให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อก้าวสู่

ผูน้�าการท�า Digital Transformation  แบบครบวงจร

ในภูมิภาคอาเซียน   

"เรามุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูใ้ห้บรกิาร Digital Transformation  

ที่ก ้ าวล�้ า เทคโนโลยีอยู ่ เสมอ ท ่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

เราวางแผนใช้งบลงทุน 25 ล้านบาทเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งาน

ของลูกค้าแต่ละอุตสาหกรรม อาทิ การพัฒนาแอป

พลิเคชันส�าหรับกลุ่มสถาบันการเงิน และผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตามลักษณะการใช้งาน เช่น โปรแกรม Tenant 

Management โปรแกรม Omni Channel Package 

โปรแกรม Telesales Management เป็นต้น เพื่อ

ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถองค์กรให้ก้าว

ล�้า Digital Disruption พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

ความส�าเร็จและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า" 

นางสาวพิมพ์กานต์ กล่าว 

'BE8' เคาะราคาขาย IPO 

ท่ี 10.00 บาทต่อหุ้น 

เตรียมเปิดจองซื้อ 27-29 ต.ค.น้ี
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โรแยล พลัสฯ โชว์ศักยภาพผู้ผลิตและส่งออกน�้า

ผลไม้ไปยังตลาดโลก ยื่นไฟลิ่งต่อส�านักงานก.ล.ต. 

เสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 170 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น

ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมเทรดใน SET โดย

มี "บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)" เป็น

ทีป่รกึษาทางการเงนิ หวงัน�าเงนิทีไ่ด้จากการระดม

ทุน ใช้ลงทุนขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักร 

รองรับการเติบโตของบริษัทสู่ความยั่งยืน

นายพลแสง แซ่เบ๊ กรรมการผู้อ�านวย
การ บริษัท โรแยล พลัส จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PLUS ผู้ผลิตและส่งออก

เครื่องดื่มน�้าผลไม้ และเครื่องดื่มต่างๆ เปิดเผยว่า 

PLUS ได้ยื่นแบบค�าขอเพ่ือเสนอขายหลักทรัพย์ 

(Filing) เพือ่เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (SET) ต่อส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคจี

ไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษา

ทางการเงิน ก�าหนดจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้กบัประชาชนครัง้แรก (IPO) จ�านวน 170 ล้านหุน้ 

มลูค่าทีต่ราไว้ (พาร์ )หุน้ละ 0.50 บาท สนบัสนนุให้

ทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 335 ล้านบาท จากเดิม 

250 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพการผลิตในฐานะ

ผู้ส่งออกเครื่องดื่มที่ได้รับการยอมรับจากหลาย

ประเทศทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบัน PLUS มี 4 สายการ

ผลิต สามารถรองรับการผลิตสูงสุดได้ 158.2 ล้าน

ขวดต่อปี

วัตถุประสงค์หลักในการเข้าจดทะเบียนใตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ เพ่ือลงทุนใน

โครงการขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่ม

เติม รวมทั้งจ่ายคืนหนี้สินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ 

รองรับการเติบโตของ PLUS ในอนาคต อีกทั้ง

เป็นการยกระดบัมาตรฐานของ PLUS สูร่ะดบัสากล 

เพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ ให้เป็นท่ี

ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพใน

การแข่งขัน

ทั้งนี้  PLUS เป็นหน่ึงในผู ้ผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรายใหญ่ โดยมีการผลิตและ

ขายสนิค้าใน 2 ลักษณะ ท้ังการรับจ้างผลิต (OEM) 

และภายใต้แบรนด์ที่ PLUS พัฒนาเอง (Company 

Brand) เพื่อขยายตลาด และตอบโจทย์ธุรกิจตาม

แผนการเติบโตในระยะยาว

โดยสินค้าแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มน�้าผล

ไม้ มีสัดส่วนประมาณ 98% ของรายได้จากการ

ขายทั้งหมด โดยเครื่องดื่มกลุ่มน�้ามะพร้าวเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับสูงสุด  ได้แก่ เครื่อง

ดื่มน�้ามะพร้าวและเครื่องดื่มน�้านมมะพร้าว ภาย

ใต้แบรนด์ Coco Royal เครื่องด่ืมน�้าผลไม้ผสม

เม็ดแมงลักและเครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมเมล็ดเชีย 

แบรนด์ Nita และเครือ่งดืม่น�า้ผลไม้ผสมอืน่ ๆ  ภาย

ใต้แบรนด์ Coco Royal และ Mabu นอกจากนี ้กลุม่

เครื่องดื่มทั่วไป ได้แก่ ชานม แบรนด์ Mabu เครื่อง

ดืม่วิตามนิ แบรนด์ C-Boom และเครือ่งด่ืมอืน่ๆ เช่น 

นมถั่วเหลือง เคร่ืองดื่มกาแฟผสมน�้านมมะพร้าว 

แบรนด์ Coco Coff

"โรแยล พลัสฯ" ย่ืนไฟล่ิงก.ล.ต.

เสนอขาย IPO 170 ล้านหุ้น
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อย่างไรก็ดี จากกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจส่งออกสินค้าไปทั่วโลก ส่งผลให้ 

PLUS มรีายได้จากการขายอยูใ่นรปูสกลุเงนิต่างประเทศในสดัส่วนสงู ซึง่แม้ว่า

ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าต้ังแต่ปี 2561 แต่รายได้ของ PLUS ระหว่างปี 

2561 – 2563 ยังสามารถเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 11.9% สาเหตุ

มาจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้รวดเรว็ รวม

ถึงการขยายฐานลูกค้าส�าหรับตลาดใหม่ สินค้าของ PLUS มีรสชาติที่ตรงกับ

ความต้องการของผู้บริโภค

โดย PLUS มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเป็นหลักในปี 2563 และในช่วงครึ่ง

ปีแรกของปี 2564 อยู่ที่ 98.9% และ 98.7% ตามล�าดับ ประเทศคู่ค้าหลักอยู่

ในทวีปต่างๆ ได้แก่ ทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป  ทั้งนี้ PLUS ได้

รับการรับรองคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลหลายรายการ ได้แก่ ISO 

22000, FSSC 22000, GMP, HACCP และ FDA Standard

ส�าหรับภาพรวมผลการด�าเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายได้จากการขาย 

786.4 ล้านบาท 891.4 ล้านบาท และ 1,102.8 ล้านบาทตามล�าดับ เนื่องจาก

การเตบิโตของผลติภณัฑ์กลุม่น�า้มะพร้าว และค�าสัง่ซือ้ของลกูค้าทวปีอเมรกิา

เพิ่มขึ้น ขณะที่มีก�าไรสุทธิ 1.3 ล้านบาท 11.7 ล้านบาท และ 57.2 ล้านบาท 

ตามล�าดบั สาเหตหุลกัมาจากการควบคมุต้นทุนและค่าใช้จ่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ 

รวมท้ังมุง่เน้นการบรหิารจดัการภายในทีด่ ีการขายสนิค้าทีมี่อัตราก�าไรขัน้ต้น

สงูเพ่ิมขึน้ และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ทีล่ดลงจากภาระหน้ีเงินกูส้ถาบันการเงนิทีล่ด

ลง ส่งผลให้มีทิศทางก�าไรเติบโตโดดเด่น

ด้านผลการด�าเนนิงานในช่วงครึง่ปีแรก 2564 มรีายได้จากการขายอยู่ที ่486.1 

ล้านบาท และก�าไรสทุธเิตบิโตต่อเนือ่งอยูท่ี ่38.4 ล้านบาท มีอตัราก�าไรข้ันต้น 

26.0% และอัตราก�าไรสุทธิ 7.8%

ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ PLUS คาดว่าจะน�าเงินที่ได้

จากการระดมทนุไปใช้เพิม่ศกัยภาพในการผลติ น�าเสนอผลติภณัฑ์ท่ีมคุีณภาพ 

และแผนการขยายตลาดให้ครอบคลุม ยกระดับ PLUS สู่มาตรฐานสากล 

เพิ่มความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้าและคู่ค้า เพิ่ม

ศักยภาพในการแข่งขัน ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนินกิจการภายใต้หลัก

บรรษทัภิบาล มคีวามโปร่งใส รวมท้ังการต่อยอดด้านการพฒันาบคุลากร เพือ่

เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

"โรแยล พลัสฯ" ย่ืนไฟล่ิงก.ล.ต.

เสนอขาย IPO 170 ล้านหุ้น
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Krungthai COMPASS คาดการผ่อนคลาย LTV 

ในครัง้นีม้โีอกาสกระตุน้มลูค่าตลาดทีอ่ยูอ่าศยัใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้มากสุดราว 45,000 

ล้านบาท คิดเป็น Upside สูงสุด 7% ส่งผลให้

มลูค่าโอนกรรมสิทธ์ิทีอ่ยูอ่าศยัในกรงุเทพฯ และ

ปริมณฑลส�าหรับปี 2022 มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 

646,000 ล้านบาท ในกรณี Baseline ขึ้นไปอยู่

ที่ 691,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี หนี้ครัวเรือน

ทีอ่ยูใ่นระดบัสงูจะยงัเป็นปัจจัยกดดนัส�าคญัต่อ

การกู้ซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค และอาจท�าให้ 

Upside ต�่ากว่ามูลค่าที่ประเมินได้ความเชื่อม่ัน

ของผูพ้ฒันาท่ีอยูอ่าศยัมแีนวโน้มสงูขึน้จากการ

ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกต่อ

เน่ืองจากข่าวความคบืหน้าของมาตรการกระตุ้น

ก�าลงัซือ้อสังหาฯ ของชาวต่างชาติ ทัง้นี ้คาดว่า

ความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น จะส่งผลให้ผู้พัฒนาลงทุน

เปิดโครงการใหม่มากขึ้น โดย เราคาดว่ายูนิต

เปิดใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2022 

จะขยายตัว 41%YoY มาอยู่ที่ 65,000 ยูนิต 

และ 55-60% ของยูนิตเปิดใหม่จะเน้นไปที่บ้าน

จัดสรรที่สามารถสร้างเสร็จภายในปี เพื่อให้ผู้

บริโภคได้รับประโยชน์จากการผ่อนคลายเกณฑ์ 

LTV มากที่สุด

เมือ่วนัที ่21 ต.ค. 2021 ธปท. ได้แถลงมาตรการ

ผ่อนคลายหลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลสนิเชือ่เพือ่

ทีอ่ยู่อาศยั และสนิเชือ่อืน่ทีเ่กีย่วเนือ่ง (LTV) ให้

ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยสามารถกู้ได้เต็มหลักประกันใน

ทกุสญัญา เป็นการชัว่คราว โดยสาระส�าคญัของ

การผ่อนคลาย LTV ในครั้งนี้ คือ การก�าหนด

ให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลัก

ประกัน (LTV Ratio) เป็น 100% ส�าหรับการกู้

ซื้อที่อยู่อาศัยมูลค่า 10 ล้านบาทในสัญญาที่ 2 

เป็นต้นไป และที่อยู่อาศัยมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้าน

บาท ในสัญญาที่ 1 เป็นต้นไป ส่งผลให้ผู้ซื้อที่

อยู่อาศยัสามารถกูไ้ด้เต็มมลูค่าหลกัประกนั จาก

เดิมท่ีต้องวางเงินดาวน์ 10-30% ของมูลค่าที่

อยู่อาศัย (ตารางที่ 1) อย่างไรก็ดี ธปท. ระบุ

ว่าการผ่อนคลาย LTV ในครั้งนี้จะมีผลเพียง

ชั่วคราวส�าหรับสัญญาเงินกู้ที่ท�าสัญญาตั้งแต่

วันที่ 20 ตุลาคม 2021 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2022 เท่านั้น

Krungthai COMPASS คาดว่าสาเหตุส�าคัญที่

ท�าให้ ธปท. ต้องผ่อนคลาย เนื่องจากตลาดที่

อยูอ่าศยัในปัจจบัุนต้องเผชญิหน้ากับปัจจยัลบ

ทั้ง 1) เกณฑ์ LTV และ 2) การแพร่ระบาดของ

โควดิ-19 ส่งผลให้ผลประกอบการของผูพั้ฒนา

ที่อยู่อาศัยหดตัวลงจากช่วงก่อนหน้าค่อนข้าง

มาก สะท้อนผลการด�าเนินงานของผู้พัฒนา

ที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่

ยังอยู่ในระดับต�่ากว่าในอดีตอยู่มากทั้งในแง่

ของรายได้รวมท่ีลดลง 14.2% จาก 197,000 

ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2016-2018 ลงมาอยู่ที่ 

169,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2019-2021F 

เช่นเดียวกับก�าไรสุทธิท่ีปรับตัวลงถึง 23.5% 

จาก 34,000 ล้านบาทต่อปี ลงมาอยูท่ี่ 26,000 

ล้านบาทต่อปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

Krungthai COMPASS ประเมินเป็นการเบือ้งต้น

(Initial Assessment) ว่าการผ่อนปรนเกณฑ์ 

LTVมีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศั

ยได้ใน 2 ประเด็น ประกอบด้วย

ประเด็นที่ 1 “Sentiment ของ

ตลาดที่อยู่อาศัยมีแนว

โน้มที่จะปรับตัว

ไปในทิศทางที่ดีขึ้น” โดยหากพิจารณาดัชนี

ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่

อาศัย (HDSI) ส�าหรับช่วง 6 เดือนข้างหน้า จะ

เห็นได้ว่าดัชนีดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้นจาก 50.5 

จุดในไตรมาสที่ 2/2021 ขึ้นมาอยู่ที่ 57.2 จุดใน

ไตรมาสท่ี 3/2021 จากข่าวความคืบหน้าของ

มาตรการกระตุ้นก�าลังซื้ออสังหาฯ ของชาว

ต่างชาติ และส�าหรับการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV 

ในครั้งนี้ คาดว่าจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ

พัฒนาที่อยู่อาศัยมีความเชื่อมั่นในการด�าเนิน

ธุรกิจสูงขึ้นในไตรมาสที่ 4/2021

ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาที่อยู่

อาศัยที่เพิ่มขึ้น จะส่งเสริมให้ภาคอสังหาฯ มี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยเฉพาะการ

ลงทุนเปิดโครงการใหม่ที่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล

บวกต่อเนือ่งแก่ธรุกจิท่ีอยูใ่น Value-Chain ของ

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยท้ังธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจ

ผลิตและจัดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ตลอดจน

ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ และรับตกแต่งภายใน 

ทั้งนี้ เราคาดว่ายูนิตที่อยู ่อาศัยเปิดใหม่ใน

ปี 2022 จะอยู่ที่ 65,000 ยูนิต ปรับตัวสูงขึ้น 

41% จากปี 2021 โดยส่วนใหญ่กว่า 55-60% 

ของยนูติเปิดใหม่ทัง้หมดจะเน้นไปทีบ้่านจัดสรร

ซึ่งสามารถก่อสร้างให้เสร็จภายในปีได้ (บ้าน

จดัสรรมกัมรีะยะเวลาก่อสร้างเฉลีย่ 3-6 เดอืน) 

ซ่ึงจะท�าให้ผูบ้รโิภคได้รบัประโยชน์จากการผ่อน

คลายเกณฑ์ LTV ครั้งนี้มากที่สุด

Krungthai COMPASS คาดการผ่อนคลาย LTV 

ในครั้งนี้มีโอกาสกระตุ้นมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลได้มากสุดราว 45,000 ลบ.
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ประเด็นที่ 2 คาดว่าการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ให้

ผูซ้ือ้ทีอ่ยูอ่าศยัในทกุสญัญาสามารถกูไ้ด้เตม็หลกั

ประกัน อาจท�าให้การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2022 มีมูลค่าเพิ่ม

ขึ้นสูงสุด 45,000 ล้านบาท คิดเป็น Upside ให้

กับตลาดได้สูงสุด 7% โดย การประเมินของเรา

อยู่ภายใต้สมมติฐาน 2 ข้อ คือ 1) การผ่อนคลาย

เกณฑ์ LTV จะมีผลบวกต่อตลาดคอนโดมิเนียม

มากกว่าบ้านจัดสรร เนื่องจากผู้บริโภคท่ีซื้อบ้าน

จัดสรรมักเป็น Real Demand และมีสัดส่วนการ

กู้ซื้อในสัญญาที่ 1 ค่อนข้างมากอยู่แล้ว และ 2) 

การผ่อนคลายเกณฑ์ LTV จะมีผลกับที่อยู่อาศัย

ในราคาต�่ากว่า 10 ล้านบาทลงไป มากกว่าที่อยู่

อาศัยราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป เนื่องจาก

เรามองว่าผูบ้รโิภคทีจ่ะมศีกัยภาพในการกูซ้ือ้ทีอ่ยู่

อาศัยมูลค่า 10 ล้านบาทไปได้นั้นต้องมีรายได้อยู่

ตัง้แต่ 100,000 บาทต่อเดอืนขึน้ไปน่าจะเป็นกลุ่ม

ที่มี Wealth เพียงพอต่อการวางเงินดาวน์ที่ 10-

30% ตามเกณฑ์ LTV เดิมอยู่ก่อนแล้ว

สมมติฐานทั้ง 2 ข้อสะท้อนมุมมองของเราว่าการ

ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV น่าจะกระตุ้นให้เกิดการกู้

ซือ้คอนโดมเินยีมราคาต�า่กว่า 10 ล้านบาท ต้ังแต่

สัญญาที่ 2 ขึ้นไปที่จะสามารถกลับมากู้ได้เต็ม 

100% ของมูลค่าหลักประกันอีกครั้ง โดยจาก

ประมาณการมลูค่าโอนกรรมสทิธิค์อนโดมเินยีมใน

กรงุเทพฯ และปรมิณฑลส�าหรบัปี 2022 ของเราใน

กรณ ีBaseline (ยงัไม่ผ่อนคลาย LTV) ที ่257,000 

ล้านบาท คาดว่าประมาณ 70% จะเป็นการโอน

คอนโดมเินยีมในราคาต�า่กว่า 10 ล้านบาท คดิเป็น

มลูค่า 180,000 ล้านบาท ซึง่หากอ้างองิกบัข้อมลู

ในอดีต คอนโดมิเนียมในระดับราคานี้จะมีสัดส่วน

ของการกู้ในสัญญาที่ 2 ขึ้นไปเท่ากับ 25% ซึ่งคิด

เป็นมูลค่าเท่ากับ 45,000 ล้านบาท

ในกรณีที่ตลาดคอนโดมิเนียมในปัจจุบันซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 และพฤติกรรมของผู้

บริโภคไทยที่หันไปนิยมบ้านจัดสรรกันมากขึ้น มี

สัดส่วนของผู้กู้ในตั้งแต่สัญญาที่ 2 ขึ้นไป อยู่ใน

ระดับต�่ามาก หรือไม่มีเลย เราคาดว่าการผ่อน

คลายเกณฑ์ LTV จะเป็น Upside ให้มูลค่าโอน

กรรมสทิธิท์ีอ่ยูอ่าศยัในภาพรวม (บ้านจดัสรรและ

คอนโดมิเนียม) ส�าหรับปี 2022 ปรับตัวสูงขึ้นได้

สูงสุด 45,000 ล้านบาท จาก 646,000 ล้านบาท 

ในกรณี Baseline ขึ้นไปอยู่ที่ 691,000 ล้านบาท 

(รูปท่ี 5) อย่างไรกดี็ Upside ทีเ่กดิขึน้จรงิอาจอยู่

ในระดับต�่ากว่าการประเมินของเราได้ โดยขึ้นอยู่

กับสัดส่วนของผู้กู้ตั้งแต่สัญญาที่ 2 ในปัจจุบันว่า

ตัวเลขที่แท้จริงอยู่ที่ระดับเท่าใด ยกตัวอย่าง เช่น 

หากปัจจุบันมีสัดส่วนผู้กู้ตั้งแต่สัญญาที่ 2 ขึ้นไป 

ที่ 12.5% หรือครึ่งหนึ่งจากค่าเฉลี่ยในอดีต การ

ผ่อนคลายเกณฑ์ LTV ก็อาจท�าให้เกิด Upside ได้ 

22,500 ล้านบาท เท่านั้น นอกจากนี้คาดว่าภาวะ

หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึง 89.3% ต่อ GDP 

ในไตรมาสที่ 2/2021 ก็จะเป็นปัจจัยกดดันต่อการ

กู้ซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน

Our View:

Krungthai COMPASS ประเมินว่าตลาดที่อยู่

อาศัยในปี 2022 จะได้รับประโยชน์ต่างๆ จาก

มาตรการภาครัฐ ทั้งมาตรการกระตุ้นก�าลังซื้อ

อสังหาฯ ของชาวต่างชาติ และการผ่อนคลาย

เกณฑ์ LTV ของ ธปท. โดยเราคาดว่ามูลค่าโอน

กรรมสิทธิท์ีอ่ยู่อาศยัในกรงุเทพฯ และปรมิณฑลใน

ปี 2022 มโีอกาสอยู่ที ่646,000 ล้านบาท ในกรณี 

Baseline และอาจเพิ่มขึ้นได้สูงสุดเป็น 691,000 

ล้านบาท จากการผ่อนคลายเกณฑ์ LTV

ผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก

การผ่อนคลายเกณฑ์ LTV คอืผูพ้ฒันาทีม่โีครงการ

ทีพ่ร้อมโอนกรรมสิทธิภ์ายในส้ินปี 2022 เนือ่งจาก

เงื่อนไขของ ธปท. คือจะผ่อนคลายเกณฑ์ LTV 

เป็นการชั่วคราวจนถึง 31 ธ.ค. 2022 ทั้งนี้ 

ส�าหรบัผูพ้ฒันาทีอ่ยู่อาศัยทีไ่ม่มโีครงการทีพ่ร้อม

โอนกรรมสิทธิ์ในสิ้นปีหน้า ควรพิจารณาการขึ้น

โครงการบ้านจัดสรรที่มักใช้เวลาก่อสร้างเพียง 

3-6 เดอืน เป็นหลกั เพราะหากสามารถก่อสร้างให้

เสรจ็ภายในปีได้ กจ็ะท�าให้ผูบ้รโิภคได้รบัประโยชน์

จากการกู้เต็มมูลค่าหลักประกันได้มากที่สุด

Krungthai COMPASS คาดการผ่อนคลาย LTV 

ในครั้งนี้มีโอกาสกระตุ้นมูลค่าตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลได้มากสุดราว 45,000 ลบ.
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นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการ
ผู ้จัดการ Head of Business 
Distribution บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด 
(กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวง

เตรียมเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิด

บัวหลวงยั่งยืนเพื่อการเล้ียงชีพ (B-SIPRMF) 

และกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืนเพื่อการออม 

(B-SIPSSF) ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 2 

พฤศจิกายน 2564 นี้ ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 

บาท เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน

ที่เชื่อมั่นว่า การลงทุนในธุรกิจที่มีการจัดการสิ่ง

แวดล้อมอย่างยั่งยืน (Sustainability) ค�านึง

ผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในทกุ

ข้ันตอนการผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงธุรกิจ

พลังงานสะอาด จะช่วยเพ่ิมโอกาสเติบโตให้เงิน

ลงทุนได้ในระยะยาว และยังได้ประหยัดภาษีด้วย

ส�าหรับการเสนอขายทั้ง 2 กองทุนนี้ เกิดขึ้นจาก

การทีก่องทนุบัวหลวงเปิดตัวกองทุนเปิดบัวหลวง

ยั่งยืน (B-SIP) ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และได้รับ

ความสนใจจากนักลงทุนจ�านวนมาก และมีนัก

ลงทุนหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า จะมีกองทุน

ที่มีนโยบายแบบนี้เสนอขายในรูปแบบกองทุน

ประหยัดภาษีด้วยหรือไม่ กองทุนบัวหลวงจึง

พร้อมตอบรบัความต้องการของผู้ลงทุน โดยเสนอ

ขายทั้งกองทุน B-SIPRMF และ B-SIPSSF เพื่อ

ให้ผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนตามเป้าหมายที่แตกต่าง

กัน โดย B-SIPRMF เหมาะส�าหรับผู้ท่ีต้องการ

สะสมเงินลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปีไว้ เพื่อคาด

หวงัเงนิก้อนส�าหรบัใช้ในช่วงหลงัวยัเกษยีณ ส่วน 

B-SIPSSF เหมาะกับผู้ท่ีมีเป้าหมายลงทุนวันนี้

เพื่อน�าเงินก้อนนี้ไว้ใช้เงินในอีก 10 ปีข้างหน้า

นายวศิน กล่าวว่า ทั้ง 2 กองทุนนี้จะมีนโยบาย

การลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดบัวหลวงยั่งยืน 

(B-SIP) คือ เน้นลงทุนในกิจการที่มีการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน (Sustainability) และ

พลังงานสะอาด โดยเป็นบริษัทที่มีคุณภาพ ทั้ง

ด้านรายได้ ก�าไร และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ค�านึงถึงมูลค่าที่เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ลงทุนมั่นใจ

ว่าจะได้ลงทุนในบริษัทที่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ให้โลกได้และให้ผลตอบแทนที่ดีด้วย หรือที่เรียก

ว่า “Green and Great Return” โดยจะไม่มี

นโยบายจ่ายเงนิปันผล จงึเหมาะกับผูล้งทุนทีเ่น้น

ไปทีก่ารเพิม่โอกาสให้เงนิลงทนุเตบิโตในระยะยาว 

โดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนระหว่างทาง ซึ่งผู้

ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นเพียง 

500 บาท และในระยะแรกไม่มีการเรียกเก็บค่า

ธรรมเนียมการขาย

“การลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์

โลก ซึ่งไม่ได้ร้อนแรงเพียบวูบเดียวแล้วหายไป 

แต่มีโอกาสเติบโตระยะยาวเหมาะที่จะลงทุนใน

รูปแบบ RMF และ SSF ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือที่

ส่งเสริมให้เราได้ลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคง

ทางการเงินในอนาคตทั้งสิ้น โดยนอกจากจะช่วย

ให้ผู้ลงทุนได้เพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี

ระยะยาวแล้ว ยังท�าให้ผู้ลงทุนได้รับประโยชน์อีก

ต่อจากการประหยัดภาษีในปีที่ลงทุนด้วย” นาย

วศิน กล่าว

ส�าหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล

รายละเอียดกองทุน B-SIPRMF และ B-SIPSSF 

หรือติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและคู่มอืการลงทนุ

ได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8 

หรอืผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

ได้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.กรงุเทพประกนั

ชวีติ บมจ.หลกัทรพัย์ บวัหลวง บรษิทัหลกัทรพัย์ 

เอเชีย พลัส บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

บมจ.หลักทรพัย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) บมจ.หลัก

ทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส 

วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) บมจ.หลกัทรพัย์ กรงุศรี 

บจ.หลกัทรพัย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุ ฟินโน

มีนา และ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 

ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. และท�ารายการ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Bangkok Bank 

Mobile Banking ได้ในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 น.

บลจ.บัวหลวง พร้อมขาย IPO B-SIPRMF และ B-SIPSSF 

วันที่ 26 ต.ค. - 2 พ.ย. นี้ เอาใจนักลงทุนที่มองเห็นโอกาสเติบโต

จากเทรนด์การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมประหยัดภาษี
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บลจ.กสิกรไทย ชู K-CHANGE-SSF ครองแชมป์ 

SSF ขายดีที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม 

พร้อมชวนกระจายลงทุน K-GINCOME-SSF, 

KCHANGERMF, K2035RMF และ KFLRMF เน้น

เก็บออมในระยะยาว และน�ามาลดหย่อนภาษี

ปลายปีนี้

นายสุรเดช เกยีรตธินากร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ.
กสกิรไทย) เปิดเผยว่า ผูล้งทนุโดยเฉพาะกลุม่

คนรุ่นใหม่ยังให้ความส�าคัญกับการลงทุนในระยะ

ยาวและการวางแผนเกษียณที่น้อยอยู่ ดังนั้นจึง

อยากชวนผู้ลงทุนเก็บออมในระยะยาว อีกทั้งยัง

สามารถน�ามาลดหย่อนภาษีปลายปีผ่านกองทุน 

SSF และ RMF กสิกรไทย โดยกระจายการลงทุน

ไปยงัสนิทรพัย์ท่ีหลากหลายทัง้ในและต่างประเทศ 

เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการกระจุกตัว รวม

ถึงเพื่อเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากกว่า 

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ขอแนะน�า 5 กองทุน SSF 

และ RMF ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม 

ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF), กองทุน

เปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อการออม 

(K-CHANGE-SSF), กองทนุเปิดเค พอสซทิฟี เชน

จ์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KCHANGERMF), กอง

ทุนเปิดเค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการ

เลี้ยงชีพ (K2035RMF) และกองทุนเปิดเค หุ้นทุน

บริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF)

นายสรุเดชกล่าวต่อไปว่า ส�าหรบัผูล้งทุนทีช่ืน่ชอบ

หุน้กลุม่นวตักรรมและตามทันเทรนด์โลก สามารถ

เลือกลงทุนในกองทุน K-CHANGE-SSF ที่มีนโย

บายลงทุนในหุ้นเติบโตสูง (Growth Stock) โดย

เฉพาะกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สร้างการ

เปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อโลก ผ่านกองทุนหลัก 

Baillie Gifford Positive Change – Class B 

accumulation (GBP) ที่มีผลการด�าเนินงานโดด

เด่นติดอนัดบั 5 ดาวจาก Morningstar (ข้อมลู ณ 

วันที่ 30 ก.ย. 64) อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมากองทุน 

K-CHANGE-SSF ได้รบัความสนใจจากผูล้งทุนเป็น

จ�านวนมาก การนัตีได้จากขนาดกองทนุ 2,569.45 

ล้านบาท ครองแชมป์อันดับ 1 ในกลุ่มกองทุน 

SSF ท้ังอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีผลการด�าเนิน

ย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 36.43% ซึ่งสูงสุดในกลุ่ม

กองทนุ SSF ทีม่นีโยบายลงทนุในต่างประเทศเช่น

กัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 64) ทั้งนี้ ส�าหรับผู้

ท่ีสนใจในนโยบายการลงทนุดงักล่าว และต้องการ

ลงทุนเพื่อการเกษียณ ก็สามารถเลือกลงทุนใน

กองทุน KCHANGERMF ได้เช่นกัน

ส�าหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยง สามารถ

เลอืกลงทนุในกองทนุ K-GINCOME-SSF กองทนุ

ผสมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ช่วยให้มีโอกาส

รับผลตอบแทนระหว่างที่ลงทุน โดยกระจายการ

ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก

ท้ังเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้น ผ่านกองทุน

หลัก JPMorgan Investment Funds – Global 

Income Fund, Class A (mth)-EUR ที่มีผู้

เชี่ยวชาญคอยปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับแต่ละ

ช่วงเวลา เพือ่มุง่หาสินทรพัย์ทีใ่ห้รายได้สม�า่เสมอ

ส�าหรับผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณแต่ไม่มีเวลา

ปรับสัดส่วนการลงทุนด้วยตนเอง สามารถเลือก

ลงทุนในกองทนุ K2035RMF ท่ีมนีโยบายกระจาย

ลงทุนในกองทุนเพื่อวัยเกษียณที่ดีที่สุดในโลก

ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป (Fund of funds) ท�าให้

กองทุนมีความยืดหยุ่น และมีการปรับสัดส่วน

สินทรัพย์ให้อัตโนมัติตามช่วงอายุ (Glide Path) 

โดยในช่วงแรกจะเน้นลงทนุในหุ้นเพือ่ให้เงนิเตบิโต 

และเมื่อขยับเข้าใกล้วันเกษียณอายุจะเน้นลงทุน

ในตราสารหนี้มากขึ้น เพื่อป้องกันเงินต้นและลด

ความเสีย่งจากการขาดทนุ ทัง้นี ้ผูล้งทนุสามารถ

ถือครองและลงทุนในกองทุน K2035RMF กอง

เดียวต่อเนื่องได้ทุกปีจนเกษียณ 

ส�าหรับผู้ที่เชื่อมั่นต่อการเติบโตของตลาดหุ้นไทย 

สามารถเลือกลงทุนในกองทุน KFLRMF ท่ีมีน

โยบายลงทุนในหุ้นไทยชั้นน�าพร้อมกลยุทธ์ปรับ

สัดส่วนหุ้นได้อย่างยืดหยุ่นตั้งแต่ 0% ถึง 100% 

มุ่งเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาด

บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุน SSF/RMF ดาวเด่นเน้นเก็บออม  

ปลื้ม K-CHANGE-SSF ครองแชมป์ขายดีที่สุดในอุตสาหกรรม
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“ภาพรวมเศรษฐกจิโลกยงัคงอยูใ่นภาวะขยายตวั โดยคาดว่าจะเริม่เหน็การปรบัเข้าสูส่ภาวะปกตมิากขึน้ (Normalization) ทัง้อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิ

ทัว่โลก และนโยบายการเงินต่างๆ ทีไ่ด้มกีารผ่อนคลายมาในช่วงก่อนหน้านีก็้จะมกีารปรบัลดความผ่อนคลายลง ซึง่จะท�าให้อตัราผลตอบแทนของตลาดโดย

รวมปรับลดลงเข้าสู่สภาวะปกติมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ แนวโน้มการท�าก�าไรของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในปีหน้ายังมีการเติบโตที่ดี โดยหุ้นจะยังเป็น

สนิทรพัย์ทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่กีว่าตราสารหนีต้ามการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิหลงัการเปิดเมอืงในหลายประเทศทัว่โลก และการฉดีวคัซนีอย่างมปีระสทิธิภาพ” 

นายสุรเดชกล่าว

นายสุรเดชกล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน SSF และ RMF กสิกรไทย สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS, K-My 

Funds, ธนาคารกสกิรไทย หรอื ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนได้ตามช่องทางการลงทนุข้างต้น หรอื สอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน • ผลการด�าเนินงาน

ในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต • การลงทุนในหุ้นต่างประเทศอาจมีความผันผวนตามสภาวะตลาดและค่าเงิน • 

กองทนุ K-GINCOME-SSF, K-CHANGE-SSF และ KCHANGERMF ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่นไม่น้อยกว่า 75% ของมลูค่าเงนิลงทุนต่างประเทศ 

• กองทนุ K2035RMF ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปล่ียนตามดลุยพนิจิของผูจ้ดัการกองทนุ • เนือ่งจากกองทนุไม่ได้ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลก

เปลี่ยนเต็มจ�านวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต�่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุน SSF/RMF ดาวเด่นเน้นเก็บออม  

ปลื้ม K-CHANGE-SSF ครองแชมป์ขายดีที่สุดในอุตสาหกรรม
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อินไซด์ Business
กรุงศรตีิดอันดับหุ้นยั่งยืน 

ESG100 เป็นปีที่ 6

NT เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต มอบถุง 

“พลังน�้าใจเอ็นที” ช่วยผู้ประสบภัยน�้าท่วม 

หลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง

“GLORY” เปิดเทรดวันแรก 5.30 บาท 
ราคาทะยานเหนือจอง 89.29%

TPIPP เซ็นสัญญาโครงการ
จัดหาเอกชนร่วมลงทุนและบริหาร

ระบบก�าจัดขยะมูลฝอย อบจ.สงขลา
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