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 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด ระบุในบท
วิเครำะห์หลักทรัพย์วันนี้ ว่ำ  
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ำกัด 
(มหำชน) NER มีมุมมองเป็นบวกจาก 

Group Conference Call โดยภาพรวมแนวโน้ม

ธุรกิจในปี 2019 ยังเติบโต จากก�าลังการผลิต

ที่เพิ่มขึ้นของยางผสมที่มีมาร์จิ้นสูง และมีการ

เพิ่มก�าลังการผลิต STR20 Mixture อีกเท่า

ตัว ส่งผลให้บริษัทมีอัตราก�าไรสูงขึ้น บริษัท

ป้องกันความเสี่ยงของราคายางที่ผันผวนด้วย

วิธี matching order โดยเมื่อมีค�าสั่งซื้อจะสต็

อกยางไว้ส่งมอบด้วยราคาที่ตกลงกันในเวลา

นั้น ท�าให้มาร์จิ้นไม่ผันผวน ปัจจุบันมีค�าสั่งซื้อ

รองรับเป็นระยะเวลา 6 เดือน คาดก�าไรสุทธิใน

ปี 2018 จะอยู่ที่ 409 ล้านบาท +11%YoY ปรับ

เพิ่มจากเดิม 14% จากราคายางที่เพิ่มขึ้น(4Q18 

ปรับก�าไรเพิ่มจากเดิม 70 ล้านบาท เป็น 120 

ล้านบาท) และปี 2019 ที่ 508 ล้านบาท +24% 

ประเมินมูลค่าเป้าหมายของ NER โดยวิธี PER 

ที่ 9.5x กับผลประกอบการปี 2019 ที่ 0.33 

บาท ได้ราคาเป้าหมายที่ 3.10  บาท ยังคงค�า

แนะน�า "ซื้อ"

 **เพิ่มก�าลังการผลิตต่อเนื่องด้วยผลิต

ภัณฑ์มาร์จิ้นสูง **

 มีมุมมองเป็นบวกจาก Group 

Conference Call โดยภาพรวมแนวโน้มธุรกิจ

ในปี 2019 ยังเติบโตต่อเนื่องจากปี 2018 จาก

ก�าลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของยางผสม(RSS 

Mixtures rubber) ที่มีมาร์จิ้นสูง เพิ่มขึ้น 

60,000 ตันต่อปี ในเดือนมีค. และในปลาย

ปี 2019 จะมีการเพิ่มก�าลังการผลิต  STR20 

Mixture 172,800 ตัน อีกเท่าตัว ซึ่งจะช่วยให้

ต้นทุนการบริหารจัดการต่อหน่วยลดลง ส่งผล

ให้บริษัทมีโอกาสท�าอัตราก�าไรสูงขึ้น โดยบริษัท

ตั้งเป้าอัตราก�าไรสุทธิไว้อยู่ในช่วง 3-5% และ

ทั้งนี้ NER มีความต้องการจากลูกค้ารองรับ

ก�าลังการผลิตที่เพิ่มใหม่ เป็นฐานลูกค้าเก่า 

70% และลูกค้าใหม่ 30% 

 **แผนป้องกันความเสี่ยงด้วยการ 

Matching order **

 บริษัทป้องกันความเสี่ยงของราคายาง

ที่ผันผวนด้วยวิธี matching order โดยเมื่อ

มีค�าสั่งซื้อจะสต็อกยางไว้ส่งมอบด้วยราคาที่

ตกลงกันในเวลานั้น ไม่ได้เป็นการรับค�าสั่งซื้อมา

ก่อนแล้วค่อยหาสินค้ามาส่งมอบภายหลัง ซึ่ง

ราคาภายหลังอาจจะไม่เท่าเดิม ท�าให้มาร์จิ้นไม่

ผันผวน ปัจจุบันมีค�าสั่งซื้อรองรับเป็นระยะเวลา 

6 เดือน คิดเป็นประมาณ 7.2 หมื่นตัน 

 **คาดผลประกอบการปี 2019 จะเติบโต 

+24% YoY **

 แนวโน้มปี 2018 ผลประกอบการเติบโต

โดดเด่นจากราคายางที่ 50 บาท/กก.ปรับเพิ่ม

จากปีก่อนที่ 40 บาท/กก.+25%   คาดก�าไร

สุทธิในปี 2018 จะอยู่ที่ 409 ล้านบาท +11% 

YoY ปรับเพิ่มจากเดิม 14% จากราคายางที่เพิ่ม

ขึ้น (4Q18 ปรับก�าไรเพิ่มจาก 70 ล้านบาท เป็น 

120 ล้านบาท)  และปี 2019 ที่ 508 ล้านบาท 

+24% จากการขยายก�าลังผลิต รวมถึงอัตรา

ก�าไรขั้นต้นที่ดีขึ้นจากการท�าผลิตภัณฑ์ยางผสม

ซึ่งมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่ามากขึ้น การลด

ต้นทุนโดยใช้ biogas ด้วยการใช้วัตถุดิบหญ้า

เนเปียร์และวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ใกล้โรงงาน 

ตลอดจนความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากยาง

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการบริโภคบรรจุ

ภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจ�าวันซึ่งยังมีแนว

โน้มเติบโต

 **ยังค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 3.10 

บาท**

 เราเทียบกับผู้ผลิตยางรายส�าคัญใน

ตลาดหลักทรัพย์ คือ STA ซึ่งมีการซื้อขาย

ด้วยระดับ PER เฉลี่ยย้อนหลัง 9 ปีที่ 12x แต่

เนื่องจาก STA มีขนาดที่ใหญ่กว่า NER อีกทั้งมี

ผลิตภัณฑ์ปลายน�้าที่รองรับการผลิตจากต้นน�้า

และกลางน�้าของบริษัท ในขณะนี้เราจึงประเมิน

มูลค่าเป้าหมายของ NER โดยวิธี PER ที่ 9.5x 

กับผลประกอบการปี 2019 ที่ 0.33 บาท ได้

ราคาเป้าหมายที่ 3.10  บาท ยังคงค�าแนะน�า 

"ซื้อ"

เซียนหุ้น	เล็งก�าไรปี61	NER	อาจดีกว่าคาด	
-ส่องผลงานปีหมู	โต	24%	YoY	แนะซื้อ	เป้า	3.10	บาท	
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 ASIAN วางงบลงทุนปี 62 ราว 500 

ลบ. ใช้สร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ -ปรับปรุง

ประสิทธิภาพเครื่องจักร-รองรับขยายธุรกิจ

ในจีน ตั้งเป้าสัดส่วนรายได้อาหารสัตว์Value 

added เกิน 40% ภายใน 3 ปี (62-64) จาก

ปัจจุบัน 33% 

 นำยเฮ็นริคคัส แวน เวสเทน
ดร็อป ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
สำยกำรเงิน บริษัท ห้องเย็น
เอเชี่ยน ซีฟูด้ จ�ำกัด (มหำชน) 
หรือ ASIAN เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียม

งบลงทุนในปี 2562 ไว้ประมาณ 500 ล้าน

บาท โดยแบ่งเป็นใช้ในการสร้างคลังสินค้า

อัตโนมัติ ประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้

เริ่มก่อสร้างแล้ว และคาดว่าจะสามารถก่อสร้าง

แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ พร้อมกันนี้บริษัทฯ

ได้ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร 

ประมาณ 100 ล้านบาท และใช้ในการรองรับ

การขยายธุรกิจในจีน อีกประมาณ 100 ล้าน

บาท ซึ่งบริษัทฯมีแผนที่จะจัดหาโรงงานผลิต

สินค้าในจีน เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตให้ทันต่อต

วามต้องการของลูกค้า และการเติบโตของตลาด  

และบริษัทฯ ยังได้มีการศึกษาที่จะเข้าซื้อกิจการ

ที่เกี่ยวข้องด้วย

 ทั้งนี้บริษัทฯได้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มสัดส่วน

รายได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เป็น

ประเภทเพิ่มมูลค่า หรือValue added มากขึ้น 

เนื่องจากมองว่าเป็นสินค้าที่มีมาร์จิ้นดี และ

ความต้องการของตลาดมากกว่าสินค้าอุปโภค

บริโภคทั่วไป หรือ คอมมูนิตี้ โดยบริษัทฯคาดว่า

จะสัดส่วนของสินค้า Value added จะเกิน 40% 

ภายใน 3 ปี (2562-2564) จากปัจจุบันอยู่ที่ 

33% 

 นายเฮ็นริคคัส กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ 

ประกาศแผนการรุกตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

เลี้ยงในปี 2562 เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “มองชู” 

(monchou) เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมีสัดส่วนรายได้อาหาร

สัตว์เลี้ยงราว 35 % ของยอดขายทั้งหมด และ

ตั้งเป้ายอดขาย 200 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

แรก (2562-2564)  ผ่านการสร้างแบรนด์และ

จัดกิจกรรมทางการตลาดทั่วประเทศ รวมถึง

ประเทศกลุ่ม CLMV คาดว่าจะใช้งบประมาณ 

ในการสร้างแบรนด์ราว 50 ล้านบาท โดยเจาะ

กลุ่มร้านค้าประเภท Pet Shop โรงพยาบาล

สัตว์ และช่องทางโมเดิร์นเทรดกลุ่ม พรีเมี่ยม

เป็นหลัก รวมทั้งเสริมช่องทางการจ�าหน่าย 

ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดออนไลน์ด้วย และใน

ปีนี้บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายในไทยได้ประมาณ 50 

ล้านบาท และในจีน 70 ล้านบาท  

 "จากผลส�ารวจภาพรวมอาหารสัตว์เลี้ยงใน

ไทยปัจจุบันมีมูลค่ารวมกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท 

และเป็นของส่วนพรีเมี่ยม 4.6 พันล้านบาท และ

คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเติบโตขึ้นอีก 10-

25% ดังนั้นเรามองว่ามันมีรูมอีกเยอะ" นายเฮ็

นริคคัส  กล่าว

 นายเฮ็นริคคัส กล่าวว่า บริษัทฯได้ตั้งเป้าที่

จะมีส่วนแบ่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์อาหาร

สัตว์ขึ้นเป็นหนึ่งในห้าอันดับในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอาเซียนภายใน 3 ปี และจะเป็นหนึ่งใน

สิบอันดับของโลกภายใน 5 ปี 

 อย่างไรก็ตามจากกรณีที่ค่าเงินบาทกลับ

มาแข็งค่า บริษัทฯยอมรับว่าเป็นปัจจัยที่มีผลก

ระทบกับบริษัทฯ แต่บริษัทฯก็ได้มีการป้องกัน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน โดย

การประกันค่าเงินในระยะสั้นไว้ ซึ่งก็สามารถช่วย

ลดผลกระทบในระยะสั้นได้ และเชื่อว่าบริษัทฯมี

ความสามารถที่จะบริหารจัดการได้ ส่วนในระยะ

ยาว บริษัทฯก็ได้มีการท�าประกับกับลูกค้าไว้ว่า

จะมีการปรับราคาขายได้

 ส�าหรับภาพรวมรายได้ของบริษัทฯในปี

นี้ จะมาจากธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และธุรกิจ

อาหารทะเลแช่แข็งโดยบริษัทฯจะประกาศ

แผนการด�าเนินงานของปี 2562 อีกครั้งในงาน

ผู้บริหารพบปะนักลงทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องรอสรุปงบ

ของปี 2561 ก่อน ซึ่งเตรียม

จะประกาศผลประกอบการ

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ 

โดยเบื้องต้นบริษัทฯตาด

ว่ารายได้ของธุรกิจอาหาร

สัตว์ในปีนี้ เติบโตไม่ต�่ากว่า 

20% จากปีก่อน ซึ่งถือเป็น

ความท้าทายอย่างยิ่ง

ของบริษัทฯ และ

บริษัทฯจะรักษา

อัตราก�าไรขั้น

ต้นให้อยู่ที่

ระดับ 10-12% 

ซึ่งเป็นไปตาม

แผนระยะ 5 

ปีของบริษัทฯ 

และในปีก่อ

นบริษัทฯ

ก็สามารถ

รักษาอยู่ใน

ระดับนี้ได้เช่นกัน 

ASIAN	วางงบลงทุนปี	62	ราว	500	ลบ.	ใช้สร้างคลังสินค้าอัตโนมัติ	

-ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักร-รองรับขยายธุรกิจในจีน
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 บมจ.เชียงใหม่ริมดอย รับงานใหม่

ก่อสร้างโรงแรมที่สมุยมูลค่า 317 ล้านบาท 

เผยเตรียมเซ็นสัญญาอีกโครงการมูลค่า 129 

ล้านบาทเร็วๆนี้ ตั้งเป้าเข้าประมูลงานตาม

แผนกว่า 2,000 ล้านบาท ย�้ายังแบ่งสัดส่วน

รับงานภาครัฐ 40% และเอกชน 60% มอง

งานภาครัฐขับเคลื่อนต่อหลังเลือกตั้ง

 นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 
เชียงใหม่ริมดอย จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ CRD บริษัทรับเหมา

ก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างทั่วไป งานระบบ

สาธารณูปโภค งานระบบภายในอาคาร งาน

สถาปัตยกรรม และงานอื่นๆ รวมถึงงาน

ก่อสร้างด้านพลังงานทางเลือก เปิดเผย

ว่า บริษัทฯได้เซ็นสัญญารับงานก่อสร้างใหม่

จากบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จ�ากัด เพื่อ

ด�าเนินการก่อสร้างโครงการ Holiday Inn 

Express and Holiday Inn Resort,Samui 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งงานโครงสร้าง,งาน

สถาปัตยกรรม และงานภายนอก มูลค่า

รวมของโครงการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

317,000,000 บาท ซึ่งจะเริ่มการก่อสร้างในปี

นี้และสิ้นสุดการก่อสร้างในเดือนมีนาคม 2563 

โดยจะทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้ต่อเนื่องไปถึง

ปี 2563 

 โดยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีงาน

ใหม่ที่ได้รับการเซ็นสัญญาไปแล้วรวมมูลค่า

อยู่ที่ 462,000,000 บาท ได้แก่ งานก่อสร้าง

โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารแบบครบ

วงจร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลค่า 145,000,000 

บาท และงานก่อสร้างโครงการ Holiday Inn 

Express and Holiday Inn Resort, Samui 

ที่เพิ่งได้รับดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสนับสนุน

งานในมือของบริษัทในปีนี้อย่างที่นัยยะส�าคัญ

 ขณะที่บริษัทฯยังอยู่ในระหว่างรอท�า

สัญญาการก่อสร้างอีก 1 โครงการในจังหวัด

เชียงใหม่ มูลค่าประมาณ 129,000,000 บาท 

โดยบริษัทฯได้รับการประกาศเป็นผู้ชนะการ

เสนอราคาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่าน

มาคาดว่าจะด�าเนินการเซ็นสัญญาได้เรียบร้อย

ในเร็วๆนี้ 

 ส�าหรับการด�าเนินงานในปี 2562 

บริษัทฯมีแผนที่จะประมูลงานไว้ที่ประมาณ 

2,000 กว่าล้านบาท โดยปัจจุบันยังคง

ด�าเนินการเข้าน�าเสนองานอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งในส่วนของงานราชการ และภาคเอกชน 

ซึ่งในปีนี้ยังคงแบ่งสัดส่วนการรับงานภาค

รัฐอยู่ที่ 40% และงานเอกชน 60% จากแนว

โน้มของภาคเอกชนที่มีการลงทุนมากขึ้น อาทิ 

ที่อยู่อาศัย  โรงแรม เป็นต้น ขณะที่ในส่วน

ของภาคราชการที่ปีก่อนชะลอการลงทุนอาจ

จะต้องรอความชัดเจนหลังการเลือกตั้งเพื่อขับ

เคลื่อนการลงทุนของทางภาครัฐในอีกหลาย

โครงการ

CRD	เผยคว้าก่อสร้างโรงแรมท่ีสมุยเพ่ิม	317	ลบ. 
หนุนยอดงานใหม่แตะ	462	ลบ.	เล็งเซ็นอีกโครงการมูลค่า	129	ลบ.		

ท้ังปีต้ังเป้าประมูลงานกว่า	2	พันลบ.
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BBL	จับมือ	GCM	บริษัทในกลุ่ม	ปตท.	

ศึกษาและพัฒนาการท�าธุรกรรม	L/C	

บน	R3	CORDA	Enterprise	Blockchain

 ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท จีซี 

มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จ�ากัด (GCM) บริษัทในกลุ่ม 

GC ซึ่งเป็นแกนน�าของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemical 

Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ประสบความส�าเร็จ

ในการศึกษาและพัฒนาการท�าธุรกรรม L/C 

ระหว่างประเทศไทย กับอินโดนีเซีย บน R3 

CORDA Platform ซึ่งเป็น Distributed Ledger 

Technology (DLT) หรือ Enterprise Blockchain 

Platform ของกลุ่มพันธมิตร R3 นับเป็นครั้งแรก

ของประเทศไทยที่จะมีการท�าธุรกรรม L/C บน R3 

Enterprise Blockchain Platform สามารถช่วย

ลดระยะเวลาด�าเนินการและการใช้เอกสารลงกว่า

ครึ่งหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบบริการ 

L/C ในมิติใหม่ของการค้าระหว่างประเทศระดับโลก 

โดยธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่ได้

เข้าร่วมโครงการ Voltron กับกลุ่มพันธมิตร R3 

ตั้งแต่เริ่มต้น

 นำยจรัมพร โชติกเสถียร 
กรรมกำรบริหำร ธนำคำรกรุงเทพ 
จ�ำกัด (มหำชน) BBL กล่าวว่า ธนาคารให้

ความส�าคัญอย่างยิ่งในการน�านวัตกรรมมาพัฒนา

บริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจลูกค้าในยุคดิจิทัลให้ได้

รับประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น ส�าหรับในครั้งนี้ ธนาคารได้

รับความไว้วางใจจาก GCM บริษัทในกลุ่ม GC ร่วม

ปฏิวัติการท�าธุรกรรม Letter of Credit หรือ L/C 

โดยใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) 

หรือ Enterprise Blockchain Platform นับ

เป็นการพัฒนาครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจาก

เดิมการท�าธุรกรรมต้องมีเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้อง

จ�านวนมากจากหลายองค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มา

อยู่ในรูปแบบดิจิทัลบน Enterprise Blockchain 

Platform เดียวกัน ซึ่งจะท�าให้การเปิด L/C ด�าเนิน

การได้อย่างง่ายดาย คล่องตัว และรวดเร็วยิ่ง

ขึ้น อีกทั้งมีความโปร่งใส มีความปลอดภัยสูง 

สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยการศึกษา

พัฒนาครั้งนี้ได้ลดระยะเวลาการด�าเนินการและลด

การใช้เอกสารลงกว่าครึ่งหนึ่ง และท�าให้การตรวจ

สอบข้อมูลระหว่างกัน (Reconciliation) ไม่มี

ความจ�าเป็นอีกต่อไป เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

จะจัดเก็บข้อมูลชุดเดียวกันและรับทราบการ

เปลี่ยนแปลงสถานะไปพร้อมๆ กัน นับเป็นการ

เพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านธุรกิจของลูกค้าและ

บริการธนาคาร

 การศึกษาในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพได้

ร่วมมือกับ GCM ท�าธุรกรรม L/C บน Voltron 

Application เพื่อให้บริษัท PT. Bukitmega 

Masabadi ที่เป็นคู่ค้าของ GCM ประเทศ

อินโดนีเซีย เปิด Electronics L/C ผ่านธนาคาร

กรุงเทพ สาขาอินโดนีเซีย มายังธนาคารกรุงเทพ 

ประเทศไทย เพื่อให้ GCM ส่งสินค้าออกตามข้อ

ตกลงที่ระบุใน L/C นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ

การพัฒนาบริการด้านการค้าระหว่างประเทศ 

โดยใช้ Enterprise Blockchain Platform ซึ่งใน

ระยะต่อไป ธนาคารจะมีการพัฒนาบริการด้าน

การค้าระหว่างประเทศอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุน

การด�าเนินธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความส�าเร็จ

ในสนามการค้าบนโลกดิจิทัลยุคใหม่ได้อย่าง

ยั่งยืน ตอกย�้าความมุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อเป็นเพื่อนคู่คิด ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้า

ระหว่างประเทศที่พร้อมสนับสนุนลูกค้าให้ประสบ

ความส�าเร็จในทุกเวทีการค้าโลก ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต

 นำยณรงค์ชัย พิสุทธิ์ปัญญำ 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท จีซี 
มำร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จ�ำกัด กล่าวว่า 

GCM ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ พัฒนาการ

ท�าธุรกรรม L/C โดยใช้ Enterprise Blockchain 

Platform ระหว่าง GCM ในประเทศไทย กับ PT. 

Bukitmega Masabadi คู่ค้าในประเทศอินโดนีเซีย 

นับเป็นความส�าเร็จในการพัฒนาครั้งส�าคัญ

ในการใช้ประโยชน์จาก Distributed Ledger 

Technology เข้ามาปฏิวัติการท�าธุรกรรมการ

เงินระหว่างประเทศ โดยใช้เวลาน้อยลงอย่างมาก 

เนื่องจากกระบวนการส่งออกด้วย L/C ในรูปแบบ

เดิม หากข้อมูลบนเอกสารไม่ถูกต้องจ�าเป็นต้อง

มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Amendment) ท�าให้

เกิดค่าใช้จ่ายและการส่งออกต้องเลื่อนระยะเวลา

ออกไป แต่เมื่อมีการน�า Voltron Application มา

ทดสอบ ท�าให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ระหว่างกันได้ก่อนการ Issue L/C และสามารถ

เห็นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงและการด�าเนินการ

ของทุกฝ่ายไปพร้อมๆ กัน ท�าให้การส่งออก

สินค้าไปถึงมือลูกค้าและได้รับช�าระเงินค่าสินค้า

ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากการรับส่งข้อมูล

แบบ Real-time ระหว่างผู้เกี่ยวข้องใน Trade 

Network บน Blockchain อีกทั้งยังสามารถ

ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ซึ่งการศึกษาและพัฒนานี้สอดคล้องกับพันธกิจ

ต่อลูกค้าของ GCM ที่มุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และธุรกิจอย่างครบวงจร

เหนือความคาดหวัง เพื่อน�ามาซึ่งความส�าเร็จของ

ลูกค้าในการเติบโตทางธุรกิจอย่างไร้ขีดจ�ากัด

 ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารไทยแห่งแรก 

ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Voltron กับกลุ่มพันธมิตร 

R3 ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อศึกษาและพัฒนาบริการ L/C 

โดยใช้ Enterprise Blockchain Platform และ

ด้วยจุดแข็งในด้านเครือข่ายสาขาของธนาคาร

กรุงเทพที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจส�าคัญของ

โลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย และอาเซียน จึง

สามารถช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าระหว่าง

ประเทศของโครงการ Voltron ให้

ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค

ที่ส�าคัญของโลก รวม

ถึงภูมิภาคเอเชีย เพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้

กับลูกค้าในภาคธุรกิจ

น�าเข้าและส่งออกได้

จริงภายใต้ Enterprise 

Blockchain 

Platform ไม่ว่าคู่ค้า

จะอยู่ในภูมิภาคใด

ของโลก
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เพลานี้ สารพัดข่าวสาร มรสุมการเมือง แรง โถม

ใส่ จิตใจนักลงทุน จนหลายคน หวั่นไหว จนท�าให้ ต้องตัดสินใจเทขายหุ้น เพื่อ

ลดความเสี่ยงการลงทุน เส้นรับ เส้นต้าน ต้องยืนในแนวให้ได้ มุมมองแม่มดน้อย 

แล้ว เป็นโอกาสของนักลงทุน ยามหุ้นดีๆ อ่อนไหว ปรับตัวลง ก็เป็นโอกาส เลือก

ช้อน....สะสมของดี วันใด จังหวะมาถึง ก้อขายท�าก�าไร

 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,638.00 จุด ลดลง 13.68 จุด หรือ 

0.83% มูลค่าการซื้อขาย 40,670.81 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขาย

สุทธิ  2,266.56 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 888.64 ล้านบาท นัก

ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,590.41 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ  

2,968.33 ล้านบาท

 NER เล่นได้สวย รอบนี้ ชวนให้ติดตาม ยิ่งทั่นชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 

CEO NER ชี้ราคายางเริ่มมีแนวโน้มดี

ตั้งแต่ ธ.ค.61 มองปีนี้เคลื่อนไหวอยู่

แถว 50 บ./กก. ตั้งเป้าปีนี้รายได้โต 

15% แตะ 1.35 หมื่นลบ. ประเมินยอด

ขายยางพาราแปรรูปแตะ 2.6 แสน

ตัน ลั่นปี63 ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 

4.6 แสนตัน/ปี หลัง โครงการ RSS 

Mixtures Rubber -โรงงานใหม่ผลิต

ยางแท่ง แล้วเสร็จ

 SDC บวกเกือบ 5% นับเป็นหุ้นซ่อนข่าวดี ก็ชวนให้ติดตาม ให้ดู ให้ชม....

ไม่ได้เชียร์ให้เล่น ให้ซื้อน่ะค่ะ ด้วยเกมราคา ขึ้นอยู่กับเขา มิใช่อยู่ที่เรา จร้า

 DOD แม่มดน้อย มองเห็นความพยายาม อยากจะขึ้น อยากโผล่พ้น 

เหนือ 13 ให้ได้ แต่ดูเหมือน ก�าลังออมเรี่ยว ออมแรง ยังไง ก็ใจกล้า ใจถึง กว่านี้

หน่อย  รับรอง ราคาจะวิ่งติดลมบน ไปได้ไกลกว่านี้

 ทีโอที ประกาศพร้อมลงทุนเป็นผู้พัฒนาโครงข่าย 5G ของประเทศไทย 

ประเดิม Infrastructure Sharing ทดสอบ 5G Testbed ของกระทรวงดิจิทัลฯ 

เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาสร้างความส�าเร็จให้กับประเทศ

 เมื่อเร็วๆนี้ ณ ส�านักงานใหญ่ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ เรืองชัย กฤษณ

เกรียงไกร เอ็มดี -กิตติ อัจฉริยบุญยงค์ รองเอ็มดี สายการตลาด บริษัท คิวที

ซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิต จัดจ�าหน่าย และให้บริการ

หม้อแปลงไฟฟ้า ลงนามสัญญาทางธุรกิจร่วมกับ Mr. HU MUNG CHEE 

Managing Director (กลางซ้าย) จาก DYNAMIC ELECTRICAL SDN. BHD. 

ประเทศมาเลเซีย เพื่อแต่งตั้ง QTC เป็นตัวแทนจ�าหน่าย DE BUSDUCT รายแรก

และรายเดียวในประเทศไทย เพื่อต่อยอดธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมบุกตลาดใน

เดือนมีนาคมนี้    

 “แลนด์มาร์ค มหาชัย” Community Mall ใจกลางเมืองมหาชัย 

จ.สมุทรสาคร บนพื้นที่ 16 ไร่ มีพื้นที่ค้าขายพร้อมอาคารพาณิชย์ติดมอลล์

จ�านวนกว่า 101 ยูนิต ภายใต้การบริหารงานของ บมจ.อีเอ็มซี (EMC) ผู้น�า

ด้านธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รวมแหล่งช้อปปิ้ง

และร้านอาหารชั้นน�ามากมาย พร้อมสถานที่ถ่ายรูปเก๋ๆ ไว้อัฟเฟสบุ๊คอวดเพื่อน

เดินทางสะดวกด้วยรถไฟชานเมือง พร้อมให้คุณเปิดประสบการณ์แล้ววันนี้ ใคร

ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็อย่าลืมแวะเวียนไป กิน เที่ยว ที่เดียวครบทุกไลฟ์สไตล์ 

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเช่าพื้นที่ได้ที่เบอร์โทร 034-427-

400 วาเลนไทน์นี้เจอกันที่ “แลนด์มาร์ค มหาชัย” นะคร้า!!               

 บมจ.เชียงใหม่ริมดอย รับงานใหม่ก่อสร้างโรงแรมที่สมุยมูลค่า 317 

ล้านบาท เผยเตรียมเซ็นสัญญาอีกโครงการมูลค่า 129 ล้านบาทเร็วๆนี้ ตั้งเป้าเข้า

ประมูลงานตามแผนกว่า 2,000 ล้านบาท ย�้ายังแบ่งสัดส่วนรับงานภาครัฐ 40% 

และเอกชน 60% มองงานภาครัฐขับเคลื่อนต่อหลังเลือกตั้ง

 พ่อมดน้อย ดินแดน ฟนิันเซีย ไซรัส ชี้เงินบาทอ่อนค่าเร็วกว่าภูมิภาค

หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนคืออิเล็กทรอนิกส์ (SVI) ยานยนต์ (SAT) และ

เกษตรอาหาร (CPF TU) ส่วนหุ้นที่ได้รับผลลบคือ โรงไฟฟ้า (GULF BGRIM) 

ผู้น�าเข้าสินค้ามาขายในประเทศ (SYNEX FTE)  

มรสุม

บล.ธนชาต : PSL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 18.00 บ.
บล.ธนชาต : WORK แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 20.00 บ.
บล.ธนชาต : RS แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 20.00 บ.
บล.ธนชาต : GRAMMY แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 5.80 บ.
บล.ธนชาต : BEC แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 5.50 บ. 
บล.เคจีไอ : THCOM แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 7.40 บ.
บล.เคจีไอ : INTUCH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 59.00 บ.
บล.ทิสโก้ : NYT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.10 บ.

    บล.ทิสโก้ : INTUCH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 61.00 บ.
บล.ทิสโก้ : SAPPE แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 18.00 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DELTA แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 75.00 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : GOLD แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.86 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BEAUTY แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 55.00 บ
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PSL แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ราคาพื้นฐาน ที่ 11.60 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : GOLD แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.60 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : NWR แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ราคาพื้นฐาน ที่ 1.30 บ. 
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KTC	อัดงบ	5.5	ลบ.	รุกต่อบิ๊กแคมเปญ	“เคลียร์หน้ี	10”	

เคลียร์ย่ิงใหญ่กว่าเดิมตลอดป	ี1.
 นางสาวพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้อ�านวยการ – ธุรกิจสินเชื่อบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมวินัยในการ

ใช้จ่าย จัดแคมเปญแรงต่อเนื่อง “เคลียร์หนี้ 10” เปิดโอกาสให้สมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ได้รับการแบ่งเบาภาระหนี้มากกว่าเดิม ยาวนาน

ตลอดปี จับรางวัลมากถึง 10 รอบ รวมทั้งสิ้น 360 รางวัล  โดย รางวัลใหญ่ จะได้รับการเคลียร์หนี้สินเชื่อเคทีซี พราว ที่มีอยู่ทั้งหมด 100% จ�านวน 

10 รางวัล รางวัลที่ 2  รับการเคลียร์หนี้สินเชื่อเคทีซี พราว 10% รวม 350 รางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยสมา

ชิกฯ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญฯ ได้ง่ายๆ เพียงส่งข้อความ SMS ไปที่ 061-384-5000 พิมพ์ CD เว้นวรรค ตามด้วยเลขบัญชีสินเชื่อ

พร้อมใช้ฯ 16 หลัก หรือลงทะเบียนออนไลน์ฟรีที่ www.ktc.co.th/cleardebt10 หรือลงทะเบียนที่ศูนย์บริการลูกค้า ”เคทีซี ทัช” ทุกสาขา โดยสมาชิก

จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้น เมื่อมียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นทุกๆ 2,000 บาท เมื่อเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุป

รอบบัญชี รีบลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์ลุ้นเคลียร์หนี้ก่อน 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 กด 6 กด 2  หรือสมัครสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ได้ที่ศูนย์บริการ

สมาชิก “เคทีซี ทัช” ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์ที่นี่: http://bit.ly/2vabzfP

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบ รายงานการจ�าหน่าย หุ้นของบมจ. ดุสิตธานี (listed)

โดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย เมื่อวันที่ 05/02/2562

จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น -5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น 17.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบ รายงานการจ�าหน่าย หุ้นของบมจ. แพลน บี มีเดีย (listed)

โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จ�ากัด

ซึ่งเป็นการจ�าหน่าย เมื่อวันที่ 06/02/2562

จ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่ายคิดเป็น 0.0399% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการจ�าหน่ายคิดเป็น 5.035% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

CPN	ขายหุ้น	DTC	ออก	5%	เหลือถือ	17.58%	

บลจ.กสิกรไทย	ปาดหุ้น	PLANB	ออก	0.0399%	เหลือถือหุ ้น	5.035%	

2.

4.

ANAN	เข้าซื้อหุ้น	DTC	5%3.
 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบ รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดุสิตธานี(listed)

โดย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 05/02/2562

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
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AQUA	คว้าหุ้น	EPCO	เข้าพอร์ตอีก	0.21%	รวมถือ	40.12%	

RATCH	เผย	เปรมฤทัย	วินัยแพทย์	ขอลาออกจากกรรมการ	

มีผล	11	ก.พ.	62

5.

7.

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบ รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงพิมพ์ตะวันออก (listed)

โดย บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)

ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/01/2562

จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.21% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 40.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) RATCH ขอแจ้งให้ทราบว่า นางเปรมฤทัย 

วินัยแพทย์ กรรมการอิสระ ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ และต�าแหน่งอื่นในคณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ โดยให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

 นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) CCET เปิดเผยว่า ยอดขาย

รายเดือนประจ�าเดือนมกราคม 2562 จ�านวน 10,151,130 พันบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 จากเดือนมกราคม 2561

 ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ร่วมเป็นช่องทางในการรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับโครงการ “เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่” ที่

กระทรวงการคลัง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และสภาสถาบันการเงินของรัฐ เชิญชวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพและมีฐานะการเงินมั่นคงร่วมบริจาค

เบี้ยยังชีพเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อน�าเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค โดยผู้สูงอายุ

สามารถแจ้งบริจาคได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นไป และหากแจ้งบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2562 จะได้รับประกาศเกียรติคุณ

จากนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ และสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า 

 

 ผู้สูงอายุที่สนใจแจ้งบริจาค สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา โทร. 1770 หรือ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-

9020 ต่อ 3638, 3643 หรือ www.fpo.go.th

CCET	เผย	ยอดขายม.ค.62	อยู่ ท่ี	10,151,130	พันบาท	เพ่ิมข้ึน	19.8%	
จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ธนชาตร่วมเป็นช่องทางรับแจ้งบริจาคเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุกับโครงการ	
“เก้ือกูลผู ้สูงวัย	สังคมไทยน่าอยู ่”

6.

8.
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ธนาคารออมสิน มุ่งภารกิจส่งเสริมและสร้างสรรค์นวัตกรรมการออมไม่

หยุดยั้ง ล่าสุดจับมือผู้ให้บริการตู้เติมเงิน 3 ยักษ์ใหญ่ “ตู้บุญเติม – ตู้

เติมสบายพลัส – ตู้เติมดี” เปิดรับฝากเงินผ่านตู้เติมเงินทั่วประเทศกว่า 

211,000 ตู้ ด้วยโปรเจ็คท์ “เด็กดีออมฟรี ที่ตู้เติมเงินทั่วไทย” เด็กอายุ 

7-20 ปี ฝากฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม ออมเงินได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป เผย 

ออมสินมีจุดรับฝากเงินมากสุดในระบบธนาคารถึง 226,142 แห่ง

ดร. พิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) และ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จาก

ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล ฮาร์ดไลน์ กรุ๊ป จ�ากัด 

ผู้บริหารศูนย์รวมสินค้าและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งและซ่อมแซมที่อยู่

อาศัยอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อ ‘ไทวัสดุ’ พร้อมร่วมบริจาคเพื่อการกุศล ใน

โอกาสเปิดให้บริการไทวัสดุ สาขานครราชสีมา เพื่อขยายตลาดวัสดุก่อสร้าง

ในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงรองรับการขยายตัวของเมืองและที่อยู่อาศัย  

ออมสิน เพิ่มช่องทางฝากเงินพร้อมกันทั่วประเทศ 211,000 จุด 

เปิดโครงการ “เด็กดีออมฟรี ที่ตู้เติมเงินทั่วไทย”

‘ตราเพชร’ ร่วมยินดีไทวัสดุเปิดสาขานครราชสีมา  

1.
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ซัมมิท แคปปิตอล ตอบแทนความทุ่มเทของดีลเลอร์ ฉลองความส�าเร็จ

ที่สามารถท�ายอดขายช่วงครึ่งปีแรกทะลุเป้า จัดกิจกรรม “Czech – 

Hungary Incentive Trip” ยกทัพทีมผู้บริหาร น�าโดย วิชิต พยุหนาวีชัย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จ�ากัด และดีล

เลอร์ รวม 44 คน บินลัดฟ้าข้ามทวีป จัดเต็ม 7 วัน 4 คืน ไกลถึงประเทศ

สโลวาเกีย หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐสโลวัก โดยถ่ายภาพร่วม

กันบริเวณปราสาทกรุงบราติสลาวา เมืองบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก 

เมื่อเร็วๆ นี้

คุณออมสิน ศิริ (ด้านขวา) ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงาน

บริสุทธิ์ (EA) เป็นตัวแทนของบริษัท เข้ารับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติ ในงาน 

International Finance Awards ได้แก่ “Most Innovative Renewable 

Energy Company - Thailand 2018 และ Most Socially Responsible 

Energy Company - Thailand 2018” ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค และพลังงานทดแทน จัดโดย International Finance ซึ่ง

เป็นนิตยสารที่น�าเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ เจาะลึกเกี่ยวกับตลาดการเงินทั่ว

โลกให้แก่ผู้บริหารชั้นน�าของโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น 

ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อเร็วๆ นี้

ซัมมิท แคปปิตอล พาดีลเลอร์เยือนสาธารณรัฐสโลวัก 

ฉลองยอดขายครึ่งปีแรกทะลุเป้า

EA คว้า 2 รางวัล"International Finance Awards"
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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