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AU	ม่ันใจยอดขายปี	61	โตไม่ต�่ากว่า	20%	,	

เตรียมเซ็นสัญญาขายเฟรนไชส์กับพาร์ทเนอร์

มาเลเซียใน	Q3/61	

WPH	คาดผลงาน	Q2/61	โตต่อเน่ืองจาก	Q1/61	

หลังมีโรคประจ�าฤดูกาล	-	นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน

	 นายเชน	เหล่าสุนทร	รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลฝ่ายการเงิน	บริษัท	
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์	ตรัง	จ�ากัด	(มหาชน)	(WPH)	เปิดเผยว่า	คาดผล
ประกอบการไตรมาส	2/2561	จะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส	1/2561	
เนื่องจากจ�านวนของผู้ป่วยในปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	อีกทั้งบริษัทฯคาด
ว่าแนวโน้มของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เที่ยวในไทยยังมีทิศทางขยายตัวได้ดี
อย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับเป็นช่วงที่มีโรคระบาดแพร่ขยาย	เนื่องจากปัจจัย
การเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ	
	 ส่วนความคืบหน้าโครงการลงก่อสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์	สมุย	
ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการเขียนแบบเพื่อยื่นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น	(IEE)	ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มด�าเนินการก่อสร้างช่วง
ต้นปี	2562	โดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์	สมุย	จะมีปริมาณเตียงที่เปิดให้
บริการจ�านวน	29	เตียง
	 ขณะที่ความคืบหน้าโครงการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลวัฒนแพทย์	
อ่าวนาง	ปัจจุบันขึ้นโครงสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	และอยู่ระหว่างการเต
รียมงานตกแต่งภายใน	ซึ่งเป็นไปตามแผนการก่อสร้างที่วางไว้	โดยบริษัทฯ
มั่นใจว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส	4/2561	โดยมีปริมาณเตียง
ที่เปิดให้บริการจ�านวน	59	เตียง
	 "นอกจากแผนการด�าเนินงานด้านการแพทย์และ	เรายังมุ่งเน้นขยาย

ฐานผู้ใช้บริการจากการขยายพื้นที่การให้บริการอีกด้วย	โดยมุ่งเน้นพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจ	เนื่องจากมีประชากรทั้ง
ไทยและชาวต่างชาติเดินทางหมุนเวียนมาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุระตลอดทั้งปี	
อย่างเช่น	พื้นที่อ่าวนาง	และพื้นที่บนเกาะสมุย	ซึ่งเราคาดว่าหากการก่อสร้าง
แล้วเสร็จพรอมให้บริการ	จะเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่ช่วยสนับสนุนให้ผลการ
ด�าเนินงานของโรงพยาบาลเติบโตอย่างมั่นคง	และยั่งยืน	สามารถสร้างผล
ตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว	และยังเป้นการสร้างความเชื่อมั่นและ
ภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องการสาธารณสุขแก่นักท่องเที่ยวและประชากรในพื้นที่
อีกด้วย"	นายเชน	กล่าว
	 ด้านนายแพทย์สมชาย	จันทร์สว่าง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์	ตรัง	จ�ากัด	(มหาชน)	(WPH)	เปิดเผยว่า	โรง
พยาบาลฯ	ได้ร่วมกับศูนย์นเรนทร	1669	จังหวัดตรัง	เพื่อให้บริการ	“หน่วย
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง”	หรือ	EMS	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนจังหวัดตรังให้มีโอกาสเข้าถึงระบบการ
แพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว	ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการฝึก
ทักษะเฉพาะส�าหรับการกู้ชีพชั้นสูง	และการดูแลผู้ป่วย	ณ	จุดเกิดเหตุ	เน้น
ค�านึงถึงความรวดเร็ว	ความปลอดภัยสูงสุด	ลดอัตราการเสียชีวิตและความ
พิการของผู้รับบริการ

	 นายแม่ทัพ	ต.สุวรรณ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อาฟเตอร์	ยู	จ�ากัด	
(มหาชน)	AU	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	มั่นใจยอดขายปี	2561	เติบโตไม่ต�่ากว่า	20%		
เนื่องจากบริษัทฯ	มีการขยายสาขาในประเทศทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้น	โดยในในปีนี้จะเพิ่มอีก	8-10	สาขา	ใช้งบลงทุนเฉลี่ยสาขาละ	6-7	ล้าน
บาท	ส่งผลให้สิ้นปี	2561	จะมีสาขารวมทั้งหมด	37	สาขา	จากสิ้นปี	2560	มี	27	
สาขา	
	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	ยังมีแผนขยายเฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศ	โดยที่ผ่าน
มาบริษัทได้เจรจากับพาร์ทเนอร์ประเทศมาเลเซียทั้งหมด	3	ราย	และได้คัดเลือก
มา	1	รายที่สามารถยอมรับข้อเสนอของบริษัทได้	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมที่
จะเซ็นสัญญาขายเฟรนไชส์ให้กับพาร์ทเนอร์ในช่วง	Q3/61	และสามารถที่จะเปิด
สาขาแรกในประเทศมาเลเซียได้ไม่เกิน	Q2/62	
	 ส่วนแผนขยายสาขาไปยังประเทศอื่นๆ	บริษัทได้สนใจที่ฮ่องกง	,	สิงคโปร์,	
อินโดนีเซีย	รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	(UAE)	เพิ่มเติมหลัง
จากที่ด�าเนินการที่ประเทศมาเลเซียส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		
	 นายแม่ทัพ	กล่าวเพิ่มเติมว่า	บริษัทฯ	คาดว่าจะขยายสาขาไปอีกหลาย
ประเทศในทวีปเอเชีย	อย่างน้อยปีละ	1	ประเทศ
	 "ในอีก	5	ปีข้างหน้า	เรายังอยากที่จะปรับสัดส่วนยอดขายจากหน้าร้าน	
50%	และสินค้าเทคอเวย์	50	%	จากปัจจุบันสัดส่วนยอดขายจากหน้าร้านอยู่ที่	
95%	ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค	ทั้งนี้ในปีนี้เราจะออกโปรดักส์
แบบเทคอเวย์เพิ่มอีก	7-8	รายการ	ซึ่งก็จะมีชา	4	รส	คัสตาร์ดขวดแก้ว	3	รส	

ของฝากช่วงเทศกาล	1	อัน	ส่วนที่เหลือเป็นสินค้าเดลิเวอรี่	อีกทั้งเรายังได้ท�าการ	
ดิวกับทาง	Grab	Food	คาดว่าจะเสร็จในอีก	2	เดือน	ดดยเราคาดว่าจะสามารถ
เพิ่มยอดขายได้ดี	และอนาคตเราอยากจะท�าร้านอาฟเตอร์ยูให้เป็นร้านที่ไม่มีโต๊ะ
นั่งทาน	แต่จะเป็นการโทรสั่ง	แล้วไปส่งถึงที่	"	นายแม่ทัพ	กล่าว
	 ส�าหรับการร่วมมือกับสตาร์บัค	หลังบริษัทฯ	ได้เป็นซัพพลายเออร์ผลิต
สินค้าวางขายในร้าน	ซึ่งในปีนี้ทางสตาร์บัคได้เพิ่มการวางจ�าหน่ายอีก	8	สาขา	
จากเดิม	3	สาขา	รวมทั้งหมดในปีนี้สินค้าของอาฟเตอร์ยูจะวางขายในสตาร์บัค
ทั้งหมด	11	สาขา
	 ส่วนการร่วมมือกับธุรกิจสายการบิน	ก่อนหน้านี้บริษัทได้มีการท�าอีเวนท์
พิเศษกับพาร์เนอร์เดิม	คือ	ไทยสมายแอร์	และขณะนี้มีการเจรจาเพิ่มอีก	1	สาย
การบิน	ซึ่งจะมีการประกาศแคมเปญในเร็วๆ	นี้	คาดว่าชัดเจนในช่วง	Q3/61	
	 นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างเจรจา	Co-branding	กับพาร์นเนอร์ธุรกิจ
ร้านอาหารอีกหลายราย	ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนไม่เกิน	Q3/61	ประมาณ	2	
ราย
	 ขณะที่ในปี	2561	บริษัทได้ลงทุนก่อสร้างห้องเย็น	เป็นคลังเก็บสินค้า	ใน
พื้นที่โรงงานเดิมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม	จังหวัดสมุทรสงคราม	เพื่อรองรับ
การผลิตสินค้าแบบเย็นที่เพิ่มมากขึ้น	ในการส่งไปที่สาขาต่างจังหวัด	และต่าง
ประเทศที่ก�าลังจะเปิดในอนาคต	โดยใช้งบลงทุนในไม่เกิน	90	ล้านบาท	และคาด
ว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วง	Q2/62	
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APCS	คาดธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ	

สร้างรายได้โตกว่า	5	เท่าตัวเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา		

หนุนผลงานปีน้ีโตก้าวกระโดด	

	 นายอภิชาติ	การุณกรสกุล	กรรมการผู้อ�านวยการ	บริษัท	

เอเชีย	พรีซิชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	APCS	เปิดเผยว่า	บริษัทเดิน

หน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	จึงมั่นใจในศักยภาพและการเติบโต

ในอนาคตของบริษัทฯ	นอกจากนี้ที่ผ่านมาได้เข้าประมูล	และรับงาน

รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคภาคเอกชนหลาย

โครงการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน	ส่วนล่าสุดบริษัท	เอทู	เทคโนโลยี	

จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย	ได้ลงนามในสัญญา	งานเดินระบบโครงการ

บริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีเชิงกล-

ชีวภาพ	ที่ศูนย์ก�าจัดมูลฝอยอ่อนนุชภายใต้การบริหารจัดการของ

บริษัท	กรุงเทพธนาคม	จ�ากัด	มูลค่างาน	3,543	ล้านบาท	จากก่อน

หน้านี้บริษัทฯ	ได้เซ็นสัญญารับงานมาแล้วมูลค่า	1,870	ล้านบาท	

	 “	บริษัทได้เข้าไปประมูลโครงการของบริษัท	กรุงเทพธนาคม	

ซึ่งเราได้มา	2	สัญญา	ก่อนหน้าเป็นสัญญาในรูปแบบการก่อสร้าง

ซึ่งใช้เวลาก่อสร้าง	2	ปี	ส่วนล่าสุดจะเป็นสัญญาในส่วนของการเดิน

ระบบโดยมีระยะเวลาด�าเนินการ	20	ปี	นับจากวันที่บริษัท	กรุงเทพ

ธนาคม	จ�ากัด	แจ้งให้เริ่มเดินระบบเชิงพาณิชย์	”นายอภิชาติ	กล่าว

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังอยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญารับงาน

รับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคภาคเอกชนหลาย

โครงการ	ซึ่งจะทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	ทั้งหน่วยงานการไฟฟ้า	,	

โซลาร์ภาคเอกชน	ในรูปแบบโซลาร์รูฟบนหลังคา	และโซลาร์ลอยน�้า

ในช่วงที่เหลือของปีนี้มูลค่ารวมกว่า	500	-1,000	ล้านบาท	ซึ่งจะส่ง

ผลให้มูลค่างานในมือ	(Backlog)	เพิ่มขึ้น	โดยคาดว่าจะสนับสนุนให้	

Backlog	เพิ่มอยู่ที่	3,000	-3,500	ล้านบาท	

	 ดังนั้นจึงเชื่อมั่นว่า	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบ

สาธารณูปโภคจะสร้างรายได้หรือเติบโตกว่า	5	เท่าตัวเมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา	และสนับสนุนผลการด�าเนินงานรวมในปีนี้ให้เติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	

	 ขณะที่ธุรกิจยานยนต์	ก็มีแนวโน้มที่ดี	โดยในช่วงที่ผ่านมา

สามารถบริหารต้นทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตควบคู่กันไป	รวม

ทั้งการผลิตชิ้นส่วนรูปแบบใหม่ท�าให้มาร์จิ้นเพิ่มสูงขึ้น	ซึ่งเป็นปัจจัย

ที่เข้ามาสนับสนุนผลประกอบการของบริษัทฯ	ที่เติบโตในทิศทางที่

ดี	ดังนั้นแนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้จะเห็นการ

เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญเช่นกัน
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NOBLE	เผย	Mr.	Stephane	Michel	Rosales	

Sedano	ขายหุ้น	NOBLE	22.83%	

ให้	กิตติ	ธนากิจอ�านวย	-	nCrowne	Pte.Ltd.

	 นางสาววาสนา	เธียรศิริศักดิ์	กรรมการ	บริษัท	โนเบิล	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ได้รับแจ้งว่าในช่วงเช้าของ

วันที่	12	มิถุนายน	2561	นายกิตติ	ธนากิจอ�านวย	ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	จ�านวน	120,088,798	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	26.31	ของจ�านวน

หุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯจากผู้ถือหุ้น	และ	nCrowne	Pte.	Lte.	ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารของ	

บริษัทฯ	ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	จ�านวน	104,200,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	22.83	ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัทฯ	จาก	Mr.	Stephane	Michel	Rosales	Sedano	ซึ่งภายหลังการท�ารายการดังกล่าว	ส่งผลงให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปสรุปดังนี้

 

   

      

	 นางสาววาสนา	เธียรศิริศักดิ์	กล่าวว่า	การซื้อขายหุ้นดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้	Mr.	Stephane	Michel	Rosales	Sedano	ขาดจากการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	และนายกิตติ	ธนากิจอ�านวย	และ	nCrowne	Pte.	Lte.	กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	เป็นเหตุให้โครงสร้าง

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	โดยที่	นายกิตติ	ธนากิจอ�านวย	และ	nCrowne	Pte.	Lte.	เป็นบุคคลที่กระท�าการร่วม

กันตามกฎหมายหลักทรัพย์	(parties	acting	in	concert)

	 อย่างไรก็ตาม	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและโครงสร้างการจัดการ

ของบริษัทฯ	แต่อย่างใด

	 ทั้งนี้โดยผลของการซื้อขายหุ้นดังกล่าว	นายกิตติ	ธนากิจอ�านวย	และ	nCrowne	Pte.	Lte.	จึงมีหน้าที่ต้องท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์

ทั้งหมดของกิจการ	ซึ่งรวมถึงหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพ	(ถ้ามี)	ทั้งนี้	เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.	

12/2554	เรื่อง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ	(รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)	โดยบริษัทฯ	จะแจ้ง

ความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
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TPIPP	ปักธงรายได้	ปี62	ไม่ต�่ากว่า	1.3	-	1.4	หม่ืนลบ.	

หลังรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าครบ	440	MW	เต็มปี

	 TPIPP	ปักธงรายได้	ปี62	ไม่ต�่ากว่า	1.3	-	1.4	หมื่นลบ.	หลังรับรู้

รายได้โรงไฟฟ้าครบ	440	MW	เต็มปี	ส่วนปีนี้คาดโกย	9,500	-10,000	

ลบ.	หาก	COD	โรงงานไฟฟ้า	TG7,TG8	ตามแผน

	 นายภากร	เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทีพีไอ	โพ

ลีน	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPIPP	เปิดเผยว่า	บริษัทฯมั่นใจราย

ได้ปีนี้จะอยู่ที่	9,500	-	10,000	ล้านบาท	จากปีก่อนที่มีรายได้	5,188.15		

ล้านบาท	โดยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้คาดว่าจะมีการเติบโตที่ดีกว่าครึ่ง

ปีแรก	โดยมีปัจจัยหลักมาจากปริมาณการผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าที่เพิ่ม

ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ	หลังจากที่โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ	TG	6	

และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง	TG	4	ซึ่งมีก�าลังการผลิตติดตั้งรวม

กัน	100	MW	ได้ผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	(COD)	และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	90	

MW	ตั้งแต่วันที่	5	เมษายน	2561	ที่ผ่านมา	ส่งผลให้ปัจจุบัน	TPIPP	มีโรง

ไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วทั้งสิ้น	5	โรง	ก�าลังการผลิตติดตั้ง

รวม	220	MW

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีโรงไฟฟ้าอีก	2	โรงที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ

ตามขั้นตอนการขอใบอนุญาต	ได้แก่	โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ-ถ่านหิน	

70MW	(TG	7)	ที่คาดว่าจะเริ่ม	COD	ภายในเดือนมิถุนายนนี้	และโรงไฟฟ้า

พลังงานถ่านหิน	150MW	(TG	8)	ที่คาดว่าจะเริ่ม	COD	ในไตรมาส	3	นี้	

ซึ่งทั้ง	2	โรงจะจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	บมจ.ทีพีไอ	โพลีน	(TPIPL)	ซึ่งเป็น

บริษัทแม่	ในอัตราเดียวกับที่	TPIPL	ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

และจะส่งผลให้บริษัทฯ	มีโรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ครบทุก

แห่ง	โดยมีก�าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด	440	MW

	 “มั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของบริษัทฯ	จากผลการด�าเนินงานที่มีแนว

โน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง	เนื่องจากในไตรมาส	2/61	เราเริ่มรับ

รู้รายได้จากโรงไฟฟ้า	TG	6	และ	TG	4	ที่	COD	เป็นที่เรียบร้อย	และหาก

โรงไฟฟ้าอีก	2	แห่งที่เหลือคือ	TG	7	และ	TG	8	สามารถ	COD	ตามแผน

งาน	ก็คาดว่าภาพรวมรายได้ของบริษัทฯ	ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	

9,500-10,000	ล้านบาท”	นายภากร	กล่าว

	 พร้อมกันนี้	บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี	2562	ไว้ที้	13,500-14,000	ล้าน

บาท	เนื่องจากคาดว่าจะสามารถทยอยเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	

(COD)	ได้ครบ	440	เมกะวัตต์	(MW)	ภายในปีนี้	ส่งผลให้ในปี	2562	

สามารถรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าทั้งหมดเต็มปี

	 ส�าหรับแผนการขยายธุรกิจในระยะต่อไป	บริษัทฯ	สนใจลงทุน

โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศหลายโครงการ	โดยคาดว่าจะเริ่มเห็นความ

ชัดเจนของการลงทุนต้องแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไป	นอกจากนี้ยังสนใจ

เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนต่างๆ	ที่เจ้าของโครงการเปิดให้

เอกชนเข้าร่วม	โดยบริษัทพร้อมจะเข้าไปซื้อซองประมูลในทุกๆ	โครงการ

เพื่อศึกษาความเหมาะสมของผลตอบแทนการลงทุนและความเสี่ยง	หาก

โครงการใดมีความเหมาะสมก็พร้อมที่จะเข้าลงทุนต่อไป

	 ด้านแหล่งเงินทุน	บริษัทมีความพร้อม	โดยยังมีสามารถกู้ยืมเงินจาก

สถาบันทางการเงิน	ขณะที่ตั้งเป้าคุมมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E)	ไม่

เกิน	1	เท่า

	 นายภัคพล	เลี่ยวไพรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายบัญชีและ

การเงิน	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPIPP	เปิด

เผยว่า	หลังจากที่ภาครัฐได้มีการทบทวนนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิต

โดยพลังงานทดแทนจากภาคเอกชนนั้น	ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงาน

เชื้อเพลิงจากขยะนั้น	ทางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพลังงานได้มี

การหารือกัน	โดยที่ยังคงด�าเนินการต่อไปตาม	Roadmap	ซึ่งกระทรวง

มหาดไทยก�าหนดไว้เช่นเดิม	โดยจะให้ท้องถิ่นด�าเนินการจัดหาเอกชนเข้า

มาด�าเนินการในรูปแบบ	BOT	โดยผลตอบแทนเป็นค่าก�าจัดขยะ	tipping	

fee	และ	ค่าไฟฟ้า	ต่อไป	โดยกระทรวงพลังงานจะยังคงรับซื้อไฟฟ้าด้วย

ราคาเป็นไปตามประกาศเดิม	กรณีที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก	

(VSPP)	จะรับซื้อไฟฟ้าที่อัตราประมาณ	5.78	บาทต่อหน่วย	และผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(SPP)	จะรับซื้อไฟฟ้าที่อัตราประมาณ	3.66	บาทต่อ

หน่วย

	 ส่วนโครงการที่กรุงเทพมหานคร	(กทม.)	ยังคงอยู่ระหว่างเดินหน้า

โครงการโรงก�าจัดขยะและผลิตพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก	2	แห่งที่อ่อนนุช

และหนองแขม	ซึ่งแต่ละแห่งจะรองรับปริมาณขยะได้ไม่น้อยกว่า	1,000	

ตันต่อวัน	และผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า	20	MW	เพื่อช่วยแก้ไข

ปัญหาขยะใน	กทม.ที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากในแต่ละวัน	โดยเบื้องต้นคาด

ว่าจะมีการเปิดประมูลให้ภาคเอกชนเข้าด�าเนินโครงการดังกล่าวในไตรมาส	

4	ของปีนี้

	 “บริษัทฯ	มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจโรง

ไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะมานาน	โดยมองว่าการผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงจากขยะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม	ซึ่งในปีที่

ผ่านมา	กทม.มีปริมาณขยะเกิดขึ้นเฉลี่ย	10,000	ตันต่อวัน	ขณะที่ขยะ

มูลฝอยทั่วประเทศในปีที่ผ่านมามีปริมาณสะสมประมาณกว่า	27	ล้านตัน	

ซึ่งส่งผลกระทบ	และสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัย”	

นายภัคพล	กล่าว
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บล.โกลเบล็ก	คาด	SET	ผันผวนในกรอบ	1,700	-	1,750	จุด	

แนะเก็งก�าไรหุ้นมีปัจจัยรองรับ	PSL	-	GOLD	-	GULF	-MBK	

-	THG		–	UVAN	-		GGC	-	EA

	 บล.โกลเบล็ก	มองหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจาก

ภายในประเทศ	หลังร่าง	พ.ร.บ.งบประมาณปี	

62	วงเงิน	3	ล้านล้านบาทผ่านร่างวาระแรก	คาด

การณ์	GDP	ปี	62	โต	3.9-4.9%	ตามการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจทุกภาคส่วนของรัฐบาล	คาดดัชนี		SET	

แกว่วงตัวนในกรอบ	1,700-1,750	จุด	แนะน�าซื้อเก็ง

ก�าไร	หุ้นที่มีปัจจัยบวก	ชู	PSL-GOLD-GULF-MBK-

THG	–UVAN-	GGC-	EA	ด้านราคาทองค�า	แนะ

กลยุทธ์เก็งก�าไรในกรอบ	1,280–1,325	ดอลลาร์		

	 น.ส.วิลาสินี	บุญมาสูงทรง	ผู้อ�านวยการฝ่าย

วิเคราะห์	บริษัทหลักทรัพย์	โกลเบล็ก	จ�ากัด	หรือ	

GBS	กล่าวว่า	ภาวะตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้ได้

รับผลบวกจากภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส

ที่สองยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส

แรกจากปัจจัยการผ่านร่าง	พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2562	วาระ

แรกซึ่งมีกรอบวงเงิน	3	ล้านล้านบาท	เป็นขาด

ดุลงบประมาณ	4.5	แสนล้านบาท	บนสมมติฐาน

เศรษฐกิจไทยในปี	2562	จะขยายตัวได้	3.9-4.9%	

โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนส�าคัญจากการใช้จ่ายใน

ประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	การใช้จ่ายภาคครัว

เรือน	การลงทุนของภาคเอกชน	และความคืบหน้า

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ

ที่เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้าง	ตลอดจนการส่งออก

และการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศคู่ค้า	รวมถึง	การส่งออกของไทยในปี	

2561	มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้ง

ประเทศคู่ค้าหลักและรองยังคงมีการขยายตัวอย่าง

ต่อเนื่อง	มูลค่าการส่งออกปีนี้เติบโตราว	8-9%

	 ส่วนปัจจัยที่ยังคงกดดันภาวะตลาดหุ้นไทยใน

สัปดาห์นี้	มาจากสงครามการค้าโลกระหว่างสหรัฐฯ

และประเทศคู่ค้า	อาทิ	สหภาพยุโรป	(EU)	แคนาดา	

เม็กซิโก	จีน	หลังสหรัฐประกาศใช้มาตรการเรียกเก็บ

ภาษีน�าเข้าเหล็กและอลูมิเนียม	การที่สหรัฐ	อาจ

ยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ	(NAFTA)	

ท�าให้ประเทศคู่ค้าเตรียมใช้มาตรการตอบโต้สหรัฐฯ	

ในด้วยมาตรการขึ้นก�าแพงภาษีน�าเข้าสินค้าจาก

สหรัฐฯ	ประกอบกับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ

กลางสัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายอีก	0.25%	จากระดับ	1.50-1.75%	เป็น	

1.75-2%	

	 นอกจากนี้	ปัจจัยที่ยังคงกดดันภาวะหุ้นไทย	

มาจาก	ราคาน�้ามันชะลอตัวจากระดับสูงสุดในรอบ	

3	ปี	จากความกังวลถึงก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น	รวม

ถึง	fund	flow	ไหลออกต่อเนื่อง	ในช่วง	1	เดือน

ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติ	6.8	พันล้านบาท	และ

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ค.	61	ปรับตัวลดลง

ครั้งแรกในรอบ	5	เดือนจากความกังวลราคาน�้ามัน		

ราคาพืชผลเกษตรตกต�่า	และกังวลปัญหาสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน

	 ส�าหรับปัจจัยที่ยังคงต้องจับตา	ได้แก่	วันที่	

12	มิ.ย.	ก�าหนดประชุมสุดยอดระหว่างผู้น�าสหรัฐ

และเกาหลีเหนือผู้น�าสหรัฐ-เกาหลีเหนือที่สิงค์โปร์		

12-13	มิ.ย.	ก�าหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ		

(FED)	รู้ผล	14	มิ.ย.		วันที่	14	มิ.ย.	ก�าหนดประชุม

ธนาคารกลางยุโรป	(ECB)	จับตาการส่งสัญญาณ

ลดวงเงิน	QE	จากระดับ	3	หมื่นล้านยูโร/เดือน	ซึ่งมี

ก�าหนดสิ้นสุดในเดือนก.ย.	วันที่	14-15	มิ.ย.	จับตา

การประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น	(BOJ)	หลัง

ญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลข	GDP	หดตัว	0.6%	เมื่อเทียบ

กับปีก่อนหน้าในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้		และในวัน

ที่	15	มิ.ย.	กสทช.	เปิดให้เอกชนแสดงความจ�านง

ประมูลคลื่นความถี่	1800	เมกะเฮิรตซ์

ด้านนายณัฐวุฒิ	วงศ์เยาวรักษ์	ผู้อ�านวยการฝ่าย

วิจัย	บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก	จ�ากัด	คาดทิศทาง

ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มแผ่วลง	คาดดัชนี	SET	

ผันผวนในกรอบ		1,700-1,750	จุด	แนะน�าซื้อเก็ง

ก�าไร	หุ้นที่มีปัจจัยบวก	ได้แก่	PSL	ได้อานิสงส์จาก

ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้น		34%	ในช่วง	7	วัน

ท�าการที่ผ่านมาสู่ระดับ	1,391	จุด		หุ้นที่จะเข้า

ค�านวณดัชนี	FTSE	SET	Mid	Cap	Index	มีผล	18	

มิ.ย.	ได้แก่	GOLD,	GULF,	MBK	และTHG	รวมถึง	

UVAN	ได้อานิสงส์จากการเก็งครม.ออกมาตรการ

ช่วยเหลือการส่งออกน�้ามันปาล์ม	และ	GGC		และ	

EA		อานิสงส์จากในเดือนก.ค.รัฐปรับเพิ่มสัดส่วน

การใช้ไบโอดีเซลจาก	B7	เป็น	B20

	 ด้านแนวทางการลงทุนในทองค�า	ผู้อ�านวย

การฝ่ายวิจัย	บล.โกลเบล็ก	กล่าวว่า	คาด	Fed	ขึ้น

ดอกเบี้ยแน่นอน	0.25%	ในสัปดาห์นี้	ส่วน	ECB	อาจ

ส่งสัญญาณลดหรือยุติ	QE	ก่อนหมดอายุโครงการ	

ท�าให้ราคาทองค�ามีแนวโน้มจะแกว่งผันผวนรับการ

ปรับพอร์ตของนักลงทุน	โดยการพบกันระหว่าง	

โดนัลด์	ทรัมป์	กับ	คิม	จอง	อิล	ในช่วงสุดสัปดาห์	

คาดว่าจะไม่ได้ข้อสรุปที่ดีนัก	จึงเป็นความเสี่ยง

ของตลาดการเงินต่อจากการประชุม	G7	ที่ทรัมป์

ยืนกรานปกป้องการค้าของสหรัฐฯต่อไปด้วยการ

ตั้งก�าแพงภาษี		ในขณะที่ประเทศคู่ค้าต่างก็พร้อม

ตอบโต้เช่นกัน

	 ทั้งนี้	คาดการณ์ช่วงสวิงระหว่าง	1,280–1,325	

ดอลลาร์	แนะกลยุทธ์รอ	short	เมื่อเข้าใกล้กรอบ

บน	และ	trading	short	เมื่อหลุดกรอบล่าง	หรือ	

ส�าหรับพอร์ตเล่นสั้นที่เน้นปิดท�าก�าไรเร็วและมีวินัย

ในการตัดขาดทุน	แนะ	breakout	follow	เมื่อราคา

ออกจากช่วง	1,290–1,305	ดอลลาร์
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KBANK	จับมือ	Bank	of	East	Asia	ฮ่องกง	

หวังสร้างความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน	

	 ธนาคารกสิกรไทย	ลงนามความร่วมมือกับ	Bank	of	East	Asia	(BEA)	

ธนาคารชั้นน�าจากฮ่องกง	หวังสร้างความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน		

เพื่อสร้างโอกาส	เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่าง	2	ประเทศ

	 นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	ประธานกรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย	เปิดเผยว่า	

ฮ่องกงนับเป็นเขตปกครองพิเศษที่เชื่อมโยงระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และประ

เทศอื่นๆ	ที่เข้าร่วมในโครงการ	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง”	(Belt	and	Road	

Initiative)	ซึ่งจะมีบทบาทส�าคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคนี้ในอนาคต	และนโยบาย	“ก้าวออกไป”	(Going	out)	ของรัฐบาล

จีนที่ได้ส่งเสริมให้นักลงทุนจีนออกไปหาโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศก็จะ

เป็นการสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง	โดยใน	

5	ปีที่ผ่านมา	มูลค่าการลงทุนเฉลี่ยของฮ่องกงในไทยอยู่ที่	700	ล้านดอลล่า

ร์ต่อปี	นอกจากนี้	จากการลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงใน

ปี	2560	ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนและฮ่องกงมีความ

แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย

	 ทั้งนี้	ฮ่องกงถือเป็นคู่ค้าส�าคัญอันดับ	8	ของไทย	จากข้อมูลของกรม

ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า	มูลค่าการค้ารวมในปี	2560	ประมาณ	

15,220	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ขยายตัวร้อยละ	16.5	โดยไทยส่งออกไปฮ่องกง	

12,310	ล้านเหรียญสหรัฐ	ของกระทรวงขยายตัวร้อยละ	7.3	และน�าเข้า	

2,910	ล้านเหรียญสหรัฐ	ขยายตัวร้อยละ	82	และข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกร

ไทยยังพบอีกว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงและไทยที่เดินทางไปมาระหว่าง

กันมีจ�านวนทั้งหมด	1.4	ล้านคนในปี	2560	

	 จากข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านการ

ค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง	ดังกล่าวธนาคารกสิกรไทย	และ	Bank	of	East	Asia	

(BEA)	ธนาคารชั้นน�าจากฮ่องกง	จึงได้ร่วมลงนามเพื่อขยายความร่วมมือใน

การมุ่งแสวงหานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน	และให้การ

สนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ	อันจะสร้างความแข็งแกร่ง

ทางธุรกิจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฮ่องกงให้แน่นแฟ้นมาก

ยิ่งขึ้น	

	 ทั้งนี้	เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา	ธนาคารกสิกรไทยได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการการก�ากับดูแลภาคธนาคารของจีน	(CBRC)	ให้จัดตั้งธนาคาร

พาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนเต็มรูปแบบ	โดยมีส�านักงานใหญ่อยู่	ณ	เมืองเซิน

เจิ้น	พร้อมเครือข่ายบริการ	ได้แก่	สาขาเซินเจิ้น	สาขาเฉิงตู	สาขาเซี่ยงไฮ้	

สาขาฮ่องกง	ส�านักงานผู้แทน	ณ	นครปักกิ่ง	และส�านักงานผู้แทน	ณ	เมือง

คุนหมิง	ซึ่งการได้รับใบอนุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น	ท�าให้

ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าบรรษัทได้อย่างครบวงจร	ถือเป็นก้าวส�าคัญ

ที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าบรรษัทและลูกค้าบุคคลของธนาคาร	

ทั้งที่เป็นลูกค้าคนไทยในฮ่องกง	หรือลูกค้าฮ่องกงโดยตรง	จึงเชื่อมั่นว่า

ความร่วมมือกับธนาคาร	BEA	ธนาคารชั้นน�าของฮ่องกงในครั้งนี้	จะน�ามา

ซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ	และอ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของทั้งสอง

ธนาคารมากยิ่งขึ้น	รวมทั้งยังกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของประเทศไทย

กับฮ่องกงและจีนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

	 ดร.เดวิด	เค.พี.ลี	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

Bank	of	East	Asia	(BEA)	ฮ่องกง	เปิดเผยว่า	ธนาคาร	BEA	และธนาคาร

กสิกรไทยให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างฮ่องกงและ

ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(ASEAN)	

ดังนั้น	ธนาคารทั้งสองจึงได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโดยตรงจากฮ่องกงสู่

ประเทศไทยมากขึ้น

	 Bank	of	East	Asia	(BEA)	จัดตั้งขึ้นในปี	2461	ปัจจุบันเป็นกลุ่มให้

บริการทางการเงินชั้นน�าของฮ่องกงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่	ฮ่องกง	มาเก๊า	ไต้หวัน	(Greater	China)	และประ

เทศอื่นๆ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	BEA	มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	103.5	

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ฮ่องกงและเป็นหลักทรัพย์ที่รวมในการค�านวณดัชนีราคาฮั่งเส็งด้วย	
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ก.ล.ต.	กล่าวโทษกรรมการ	EARTH	รวม	11	ราย	

กรณีลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส�าคัญในเอกสาร

	 ก.ล.ต.	กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการบริษัท	เอ็นเนอร์ยี่	เอิร์ธ	

จ�ากัด	(มหาชน)	(EARTH)	รวม	11	ราย	ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ	กรณี

ยินยอมให้ลงข้อความเท็จหรือไม่ลงข้อความส�าคัญในรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้

สินที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	26,000	ล้านบาท	เพื่อลวงไม่ให้ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้รู้ราย

ละเอียดที่แท้จริงของหนี้สิน	โดยผู้ถูกกล่าวโทษ	ประกอบด้วย	

(1)	นายพิสุทธิ์	พิหเคนทร์	

(2)	นายขจรพงศ์	ค�าดี	

(3)	นายธนาวรรธน์	ประทุมสุวรรณ์	

(4)	นายพิรุฬห์	พิหเคนทร์	

(5)	นายพิพรรธ	พิหเคนทร์	

(6)	นายพิบูล	พิหเคนทร์	

(7)	นางสาวกาญจนา	จักรวิจิตโสภณ	

(8)	นายสมเกียรติ	ศุขเทวา	

(9)	นายสุริยาภรณ์	บุญชัย	

(10)	นายเอกนฤน	ธรรมมารักษ์	และ	

(11)	นายธงชัย	วัฒนโสภณวงศ์

	 สืบเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนหลายรายร้องเรียนเกี่ยวกับหนี้สินจ�านวน	

26,000	ล้านบาทที่เพิ่มขึ้น	ภายหลังจากที่	EARTH	ส่งงบการเงินงวด

ไตรมาส	1	ปี	2560	ซึ่งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินนี้เป็นเหตุให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลด

ลงจาก	10,349	ล้านบาท	เป็นติดลบ	15,651	ล้านบาท	และคณะกรรมการ

บริษัทได้มีมติอนุมัติให้	EARTH	เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเมื่อเดือน

กรกฎาคม	2560	ก.ล.ต.	จึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความมีอยู่และสถานะของหนี้

สินที่เพิ่มขึ้นจ�านวน	26,000	ล้านบาท	

	 จากการตรวจสอบ	ก.ล.ต.	พบว่า	รายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	และข้อมูลที่	EARTH	เปิดเผยผ่านระบบสารสนเทศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายครั้ง	EARTH	ไม่ได้ให้ข้อเท็จจริงที่

ชัดเจนว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้น	ส่วนใหญ่เป็นค่าเสียหายพิเศษหรือค่าเสียโอกาส	

ซึ่งจากรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ	(special	audit)	ที่	ก.ล.ต.	สั่ง

ให้	EARTH	จัดท�า	ระบุว่า	มูลหนี้ดังกล่าวไม่สามารถบันทึกเป็นหนี้สินในงบ

การเงินตามมาตรฐานการบัญชี	และได้ระบุความเห็นของที่ปรึกษากฎหมาย

รายหนึ่งว่า	หนี้สินส่วนที่เป็นค่าเสียหายพิเศษตามข้อตกลงในสัญญาก�าหนด

ว่าคู่สัญญาคือ	EARTH	ไม่ต้องรับผิดชอบ	นอกจากนี้	EARTH	ไม่ได้ตรวจสอบ

รายละเอียดของมูลหนี้ดังกล่าวก่อนที่จะน�ามูลหนี้ทั้งจ�านวนไปรวมเป็นหนี้สิน	

และยื่นขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

	 การกระท�าข้างต้นของกรรมการและอดีตกรรมการของ	EARTH	ทั้ง	11	

ราย	ที่ร่วมกันด�าเนินการ	มีส่วนรู้เห็น	ยินยอม	หรือสนับสนุนให้ลงข้อความ

เท็จหรือไม่ลงข้อความส�าคัญในรายละเอียดของหนี้สินดังกล่าว	เข้าข่าย

เป็นการลวงให้ผู้ลงทุนและเจ้าหนี้เข้าใจผิดว่า	EARTH	มีภาวะหนี้สินมากกว่า

ทรัพย์สิน	เป็นความผิดตามมาตรา	312	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535		ก.ล.ต.	จึงกล่าวโทษผู้กระท�าผิดต่อกรม

สอบสวนคดีพิเศษเพื่อพิจารณาด�าเนินการตามกฎหมายต่อไป	โดยการกระ

ท�าผิดอาจต้องระวางโทษอาญาโดยจ�าคุกตั้งแต่ห้าถึงสิบปี	และปรับตั้งแต่

ห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาท		นอกจากนี้	ก.ล.ต.	ยังอยู่ระหว่างด�าเนินการตรวจ

สอบประเด็นอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและการบันทึกบัญชี	

ซึ่งหากพบว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ	ก.ล.ต.	จะด�าเนิน

การตามกฎหมายต่อไป	

	 การถูกกล่าวโทษข้างต้นมีผลให้กรรมการและอดีตกรรมการข้างต้น

เข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ	ก.ล.ต.	จึง

ไม่สามารถเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียน

ตลอดระยะเวลาที่ถูกกล่าวโทษด�าเนินคดี		

	 อนึ่ง	การกล่าวโทษของ	ก.ล.ต.	เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ

บังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น	ภายใต้กระบวนการนี้	การพิจารณา

วินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระท�าผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอ�านาจการ

สอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ	การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ	

ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามล�าดับ
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นสันติภาพ	เกิดขึ้นแล้ว	หลังจากการประชุม	

ซัมมิต	ณ	โรงแรมคาเปลลา	บนเกาะเซนโตซา	ประเทศสิงคโปร์	ระหว่าง

ประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	แห่งสหรัฐ	และนายคิม	จอง	อึน	ผู้น�าเกาหลีเหนือ	

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม....เกาหลีเหนือให้ค�ามั่นว่าจะผลักดันให้การปลดอาวุธ

นิวเคลียร์ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี		บรรยากาศตลาดหุ้นทั่วโลก	คงขานรับตอบรับ

ด้วยดี

	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,727.29	จุด	เพิ่มขึ้น	4.18	จุด	หรือ	0.24%	

มูลค่าการซื้อขาย	50,814.49	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	1,329.49	

ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	489.52	ล้านบาท	นักลงทุนต่าง

ประเทศขายสุทธิ	1,466.24	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	626.27		

ล้านบาท

	 "กิตติ	ธนากิจอ�านวย"	ซื้อหุ้น	NOBLE	49.14%	ที่ราคา	12.25	บ./หุ้น	

จากผถห.พร้อมเทนเดอร์ฯจากผถห.ทั่วไป	ประกาศยื่นค�าเสนอซื้อฯ	21	มิ.ย.นี้	

หวังสร้างความเป็นเอกภาพและความมั่นคงของบริษัทฯ	แบรนด์	"โนเบิล"	มีความ

แข็งแกร่งและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น	ระบุเดินหน้าพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงเพื่อผู้บริโภคมากขึ้น

	 บิ๊ก	DCORP	เผย	โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์:	ธีม

เอ็นเตอร์เทนเมนท์	แอ็ทแทรคชั่น	มีก�าหนดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่	

20	มิถุนายน	2561และก�าหนดเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในวันที่	22	มิถุนายน	

2561	เวลาประมาณ	16.00	น.	พร้อมสัญญาเงินกู้ยืม	SCB	งานนี้ใช้เงินฝาก	90	

ลบ.เข้าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่	ฮีโร่ฯ	ตามสัดส่วนถือหุ้น	37.5%

	 บอร์ด	DNA	ลงมติตั้ง	อมฤทธิ์	กล่อมจิตเจริญ	นั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	มีผลนับแต่วันที่	12	มิถุนายน	2561	แทน	ศิริ

ศักดิ์	ปิยทัสสีกุล	ที่ลาออก	-ขายหุ้นบัน	50%	คิดเป็นมูลค่า	58	ลบ.ให้	ชาญวิทย์	

บรรณสารตระกูล	คงเหลือถือหุ้น	19.50%	จากนี้ไป	ไม่มีภาระค�้าประกัน	กู้ยืมเงิน

ระหว่างกัน	หรือภาระผูกพันใดๆ	กับ	Bun	-	ขายหุ้นไว	เทคฯราคาทุนให้	ทศพร	

บรรเจิดกิจ

	 ศุภศิษฎ์	โภคินจารุรัศมิ์	ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	META	ตั้งเป้า

รายได้ปีนี้	2.3	พันลบ.	จากงาน

รับเหมาก่อสร้างในไทย	และโรง

ไฟฟ้าเมียนมาร์,ฟิลิปปินส์	เผยตุน	

Backlog	9.47	พันลบ.	รับรู้ฯในช่วง

ที่เหลือปีนี้	1.3	พันลบ.	ส่วนที่เหลือ

ทยอยรับรู้ฯถึงปี	65	อยู่ระหว่างรอ

ผลประมูลงานก่อสร้างใหม่	1.7	พัน

ลบ.	คาดได้งาน	700	-	800	ลบ.	เตรียมชงบอร์ดภายในสิ้นปี	61	เพื่อลงทุนซื้อ

สิทธิขายไฟโรงไฟฟ้าชีวมวลญี่ปุ่น	ขนาด	50	MW

 อดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ทวิน	
ไพน์	กรุ๊ป	ที่ปรึกษา	(Sole	Advisor)	ผลิต-ไฟฟ้าลาว	(EDL-GEN)	ปลื้มนักลงทุน

ไทยให้การตอบรับคึกคัก	หลังการโรดโชว์ต่อนักลงทุนสถาบัน	น�าเสนอข้อมูลการ

ระดมทุน	ด้วยการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท	วงเงินไม่เกิน	17,500	ล้านบาท	เตรียม

ก�าหนดรายละเอียดการเสนอขายพร้อมผลตอบแทนจากการลงทุนต้นเดือน

กรกฎาคมนี้	โดยมี	5	แบงก์เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจ�าหน่าย	มั่นใจกระแสตอบรับ

ดี	ด้วยความมั่นคงของบริษัทฯและโอกาสในการเติบโต	ชี้ธุรกิจหลักที่มุ่งเน้นด้าน

พลังงานท�าให้	EDL-	GEN	เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

 EPCO	เรี่ยวแรง	พลังงานมากล้นจริงๆ	ทะลุ	5	ยืนปิด	5.10	บาท	แม่มด

น้อย	ต้องขอมอบโล่ห์	มอบถ้วยเงินให้เสียแล้ว	ยิ่งกลัว	ยิ่งขึ้น	ยิ่งแรง	ส�าหรับ	

EPCO	หุหุ

 KTC	ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการดูแลสุขภาพ	โดยเฉพาะสุภาพ

สตรีที่ควรให้ความส�าคัญกับการตรวจสุขภาพและการตรวจภายใน	เคทีซีจึง

ได้ร่วมกับศูนย์สุขภาพสตรี	โรงพยาบาลกรุงเทพ	จัดชุดตรวจสุขภาพรังไข่และ

มดลูก	(Ovarian	and	Uterine	Cancer	Screening)	ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเค

ทีซี	ในราคา	4,900	บาท	โดยสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ	(ซอย

ศูนย์วิจัย)	ตั้งแต่วันที่	5	มิถุนายน	-	31	สิงหาคม	2561	

	สันติภาพ

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	NWR	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.30	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	ORI	แนะน�า	ซื้อเก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	22.30	บ.

บล.เออีซี	:	JKN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.20	บ.

บล.เออีซี	:	SEAFCO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.50	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	ORI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	23.40	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	TOP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	96.50	บ.

บล.ทิสโก้	:	BTS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	PCSGH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.00	บ.

บล.ธนชาต	:	BAY	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	45.00	บ.

บล.ธนชาต	:	KBANK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	240.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	EPG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.00	บ.	
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DCORP	เผย	โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์

ไทยแลนด์	เปิดบริการเชิงพาณิชย์	22	มิ.ย.น้ี1.
	 บริษัท	ดีมีเตอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	DCORP	เปิดเผยว่า	ตาม

ที่	บริษัท	ดีมีเตอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	("บริษัทฯ")	ได้เข้าลงทุนใน

โครงการเดอะมาร์เวลเอ็กซ์พีเรียนซ์ไทยแลนด์:	ธีมเอ็นเตอร์เทนเมนท์	แอ็ทแทรค	

ชั่น	(TheMarvel	Experience:	Theme	Entertainment	Attraction	-	TMX)	

("โครงการ")	โดยการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนและการการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม	ใน

บริษัท	ฮีโร่	เอ็กซ์พีเรียนซ์	จ�ากัด	("ฮีโร่เอ็กซ์พีเรียนซ์")	นั้น

	 บริษัทฯ	ขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	("ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ")	ถึงความคืบหน้าของโครงการ	ว่าโครงการมีก�าหนดพิธีเปิดอย่างเป็น

ทางการในวันที่	20	มิถุนายน	2561	และก�าหนดเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในวัน

ที่	22	มิถุนายน	2561	เวลาประมาณ	16.00	น.

	 อนึ่ง	เนื่องจาก	ฮีโร่	เอ็กซ์พีเรียนซ์	มีความจ�าเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม

เพื่อสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ค่าเช่าพื้นที่	ค่าก่อสร้าง	ค่าตกแต่ง	ค่าอุปกรณ์	และค่า

ใช้จ่ายอื่นใดๆ	อันเกี่ยวข้องกับโครงการจึงได้ด�าเนินการเข้าท�าสัญญากู้ยืมเงินกับ	

ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	23	พฤษภาคม	2561เป็นจ�านวน

รวมทั้งสิ้น	240,000,000	บาท	โดยบริษัทฯ	ได้เข้าค�้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่	

ฮีโร่เอ็กซ์พีเรียนซ์	โดยการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจประเภทเงินฝากใน

นามของบริษัทฯ	จ�านวน	90,000,000	ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ที่ร้อยละ	37.5

	 นายประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ไทยแลนด์

ไอออนเวิคส์	(TIW)	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	

มิถุนายน	2561	ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

การเข้าซื้อหุ้นทางอ้อมในบมจ.อุบล	ไบโอเอทานอล	(UBE)	ด�าเนินธุรกิจผลิตและ

จ�าหน่ายเอทานอล	แป้งมันสัมปะหลังและผลิตก๊าซชีวภาพ	ในสัดส่วน	20%	โดย

บริษัทฯจะเข้าซื้อหุ้น	99.99%	ในบริษัท	กรุ๊ปเค	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(Group	K)	

มูลค่า	522	ล้านบาท	โดยแบ่งช�าระเงินสด	300	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือจ�านวน	222	

ล้านบาท	จะช�าระโดยออกหุ้นเพิ่มทุน	555,000	หุ้น	ราคาหุ้นละ	400	บาท	ส่งผล

ให้นางสาวสุรียส	โควสุรัตน์	และ/หรือแคปปิตอล	เค	ลิมิเต็ด	(Capital	K)	เข้ามา

ถือหุ้นในบริษัทฯสัดส่วน	7.6%

	 Capital	K	(บริษัทจดทะเบียนในเขตพิเศษฮ่องกง	โดยนางสาวสุรียส	ถือหุ้น	

100%)	ขณะที่	Group	K	ถือหุ้น	99.99%	ใน	บริษัท	เอสทีเค	แคปปิตอล	จ�ากัด	

(STK)	โดยที่	STK	เป็นโฮลดิ้งคอมปะนี	ที่ถือหุ้น	20%	ใน	UBE	และ	คาดว่าจะ

บริษัทจะซื้อหุ้น	Group	K	แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2561

	 นายประสิทธิ์กล่าวว่า	การเข้าถือหุ้นทางอ้อม	20%	ใน	UBE	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเอ

ทานอลครั้งนี้	จะท�าให้ช่วยลดความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมเหล็กที่มีความผันผวน

สูงจากอุปสงค์ที่ล้นตลาดในช่วงที่ผ่านมารวมถึงยังจะช่วยต่อยอดธุรกิจของบริษัท

ได้เพิ่มเติม	และนับเป็นก้าวแรกที่ส�าคัญในการที่จะลดการพึ่งพิงธุรกิจเหล็กตาม

นโยบายของบริษัท

TIW	ซื้อหุ ้นทางอ้อม	บ.อุบล	ไบโอ	เอทานอล	20%2.

3.
	 นางสาวลลิตพันธุ์	พิริยะพันธุ์	เลขานุการคณะกรรมการ	บริษัท	ไทคอน	อิน
ดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	TICON	เปิดเผยว่า	คณะกรรมการมี
มติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย	และ/หรือให้เช่าทรัพย์สิน	มูลค่า	3.6	พันลบ.ให้แก่
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน	
(“TREIT”)	โดยวันโอนกรรมสิทธิ์	ภายในวันที่	31	ธันวาคม	2561
	 ประโยชน์ที่จะได้่รับจากการขายทรัพย์สินครั้งนี้	เพื่อเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นเงิน
ทุน	ส�าหรับการขยายกิจการ
	 แผนการใช้เงิน	เพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารโรงงาน/คลังสินค้าและหรือช�าระ
หนี้คืน

TICON	ขาย	และ/หรือให้เช่าทรัพย์สิน	มูลค่า	
3.6	พันลบ.	ให้แก่	TREIT	-	โอนฯ	31	ธ.ค.61

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้
รับแบบรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	เมตะ	คอร์ปอเรชั่น	(listed)	โดย	นางสาว	
ทิตานัน	หรุ่นเริงใจซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	21/05/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่
ได้มาคิดเป็น	1.6%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภาย
หลังการได้มาคิดเป็น	6.16%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้
รับแบบรายงานการจ�าหน่าย	หุ้นของบมจ.	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	(listed)	โดย	บริษัท	
เครือเจริญโภคภัณฑ์	จ�ากัดซึ่งเป็นการจ�าหน่าย	เมื่อวันที่	06/06/2561	จ�านวน
หลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น	-0.02%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น	49.99%	ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ

4.

6.

ทิตานัน	หรุ่นเริงใจ	ซื้อหุ้น	META	เพ่ิมอีก	1.6%	

รวมเป็น	6.16%

เครือเจริญโภคภัณฑ์	ขายหุ้น	TRUE	ออก	

0.02%1	คงเหลือ	49.99%

5.
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ได้
รับแบบรายงานการได้มา	หุ้นของบมจ.	ทาพาโก้	(listed)	โดย	นาย	ประทีป	ตั้ง
มติธรรมซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	07/06/2561	จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น	
9.21%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้
มาคิดเป็น	9.21%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ประทีป	ต้ังมติธรรม	ซื้อหุ ้น	TAPAC	9.21%
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	 “เคทีซี”	หรือ	บริษัท	บัตรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยนายณัฐสิทธิ์	

สุนทราณู	ผู้อ�านวยการ	–	ธุรกิจบัตรเครดิต	เอาใจสมาชิกในช่วงเทศกาล

ลดราคาแห่งปีในช่วงเดือนมิถุนายน	–	สิงหาคม	จัดแคมเปญ	"KTC	THE	

GREATEST	MID	YEAR	SALE	2018"	มอบสิทธิพิเศษจุใจ	ณ	ห้างสรรพ

สินค้า	ศูนย์การค้า	ร้านค้าแบรนด์แฟชั่นชั้นน�าและช้อปออนไลน์	โดย	รับ

ส่วนลดเพิ่ม	13%	ในวันจันทร์	-	วันพฤหัสบดี	และรับส่วนลดเพิ่ม	20%	ใน

วันศุกร์	-	วันอาทิตย์	เมื่อซื้อสินค้าและช�าระด้วยบัตรเครดิตเคทีซี	พร้อมใช้

คะแนนสะสม	KTC	FOREVER	REWARDS	เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป

แลกรับส่วนลด	ที่แผนกต่างๆ	ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�า	อาทิ	เซ็นทรัล	/	

เซน	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	/	โรบินสัน	/	เดอะมอลล์	/	เอ็มโพเรียม	

/	พารากอน	/	บลูพอร์ต	หัวหิน	/	เอ็มควอเทียร์	เฉพาะโซน	Sport	Mall	

และ	QURATOR	/	อิเซตัน	/	โตคิว	สาขาพาราไดซ์พาร์ค	และสยามดิส

คัฟเวอรี	ในพื้นที่	Open	Space	Zone	(DCR)	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	–	12	

สิงหาคม	2561

	 คุณกนกทิพย์	จันทร์พลังศรี	(ที่	2	จากขวา)	ประธานคณะกรรมการ

บริหาร	คุณเชิดศักดิ์	วัฒนวิจิตรกุล	(ที่	2	จากซ้าย)	กรรมการผู้จัดการใหญ่		

คุณพล	คงเสือ	(ขวาสุด)	รองกรรมการผู้จัดการ	ฝ่ายก่อสร้างและด�าเนิน

งาน	และคุณสมพิศ	แสนเรือง	(ซ้ายสุด)	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	

และการเงิน	บมจ.ทีพีซี	เพาเวอร์	โฮลดิ้ง	(TPCH)	ร่วมน�าเสนอข้อมูลในงาน

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	“Opportunity	Day”	ประจ�าไตรมาส	1/2561	

โดยระบุว่า	แนวโน้มผลประกอบการตลอดทั้งปี	2561	ของบริษัทฯ	มีโอกาส

สูงจะเติบโตได้มากกว่าปีก่อน	ที่มีก�าไรสุทธิ	207.36	ล้านบาท	และมีรายได้	

1.1	พันล้านบาท	ตามหน่วยขายไฟที่เพิ่มขึ้น	25-30%	จากสิ้นปี	2560	มี

หน่วยขายไฟที่	314	ล้านหน่วย	โดยสิ้นปี	2561	คาดว่าจะมีหน่วยขายไฟ

เพิ่มขึ้นเป็น	400	ล้านหน่วย

เคทีซีกระหน�่าสิทธิพิเศษเอาใจนักช้อปตัวจริงจุดพลุ

แคมเปญ	"KTC	THE	GREATEST	MID	YEAR	SALE	2018"	

TPCH	มั่นใจก�าไร	-	รายได้ปีนี้	ดีกว่าปีก่อน	

1.
2.
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	 บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(TRITN)	โดยนางสาว	หลุยส์	

เตชะอุบล	ประธานกรรมการบริหาร	(ที่	2	จากซ้าย)	และ	นายพิพัฒน์	

สุวรรณะชฎ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	สเตรกา	จ�ากัด	(มหาชน)	

(กลาง)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ	น�าทีมผู้บริหาร	จัดกิจกรรม	

Opportunity	Day	เพื่อพบปะพูดคุยกับนักลงทุนถึงผลงานที่ผ่านมาของบ

ริษัทฯและแผนงานปี	2561	ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันศุกร์

ที่	8	มิถุนายน	ที่ผ่านมาโดยได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนเข้าร่วมฟัง

และแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจอย่างครึกครื้น

	 นายกิตติ	อัจฉริยบุญยงค์	(กลางขวา)	รองกรรมการผู้จัดการสาย

การตลาด	พร้อมด้วยทีมงาน	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	QTC	ให้การต้อนรับ	Mr.Shigeru	Miyazawa	Senior	Technical	

Specialist	จาก	The	Overseas	Environmental	Cooperation	Center	

(OECC)	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลญี่ปุ่นแต่งตั้งขึ้น	เพื่อศึกษาการท�า

โครงการ	JCM	โดยการใช้ผลิตภัณฑ์หม้อแปลง	AMORPHOUS	ที่	QTC	เป็น

ผู้ผลิตขึ้น	ในการลดก๊าซเรือนกระจก	ณ	โรงงานผลิตฯ	อ.	ปลวกแดง	

จ.	ระยอง	เมื่อเร็วๆ	นี้

Opportunity	Day	บริษัท	ไทรทัน	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

TRITN

QTC	ให้การต้อนรับตัวแทนจาก	OECC	จากประเทศญี่ปุ่น	

3.
4.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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