


https://www.muangthai.co.th/news/view/tax-campaing-2019


ข่าวจากปก                  4

ข่าวบริษัทจดทะเบียน                7

ข่าวการเงิน                 15

แม่มดพิสดาร                 18

สรุปการซื้อขาย                21



4 www.HoonInside.com 11  November  2019



5 www.HoonInside.com 11  November  2019



https://www.ptgenergy.co.th/index.php


JAS เผยก�าไร Q3/62 อยู่ท่ี 342 ลบ. 

ลดลงจาก 388 ลบ. ใน Q3/61 

หลังส�ารองหน้ีสงสัยจะสูญ 3BB - บันทึก Deferred Tax

TOP แจง Q3/62 พลิกขาดทุน 683 ลบ.    

เหตุหน่วยกล่ันน�้ามันดิบหน่วยท่ี 3 

หยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามวาระ

 นางสาวสายใจ คีตสิน รักษา
การประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
(มหาชน) JAS เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3 

ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการ

ด�าเนินงานจ�านวน 404 ล้านบาท เมื่อรวมก�าไร

จากอัตราแลกเปลี่ยน จ�านวน 36 ล้านบาท 

และเมื่อหักรายการ

 - ส�ารองหนี้สงสัยจะสูญของ 3BB จ�านวน 

60 ล้านบาท

 - ส�ารองประมาณการหนี้สินตามแผนฟื้นฟู

กิจการของบริษัทฯ จ�านวน 5 ล้านบาท

 - บันทึก Deferred Tax ของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย จ�านวน 33 ล้านบาท

 ดังนั้น ก�าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 

ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะอยู่ที่ 342 ล้าน

บาท เทียบกับไตรมาส 3 ปี2561 ซึ่งก�าไรสุทธิ

อยู่ที่ 388 ล้านบาท EBITDA ในไตรมาส 3 ปี 

2562 อยู่ที่ 1,941 ล้านบาท คิดเป็น EBITDA 

Margin ร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน ซึ่ง EBITDA อยู่ที่ 1,841 

ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 

 ขณะที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้

รวมจากการด�าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 

จ�านวน 4,664 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 

3 ปี 2561 ซึ่งรายได้รวมจากการด�าเนินงานอยู่

ที่ 4,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 รายได้

ส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ 

จ�ากัด (มหาชน) (“TTTBB”)

 ด้านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) มีราย

ได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 1,481 ล้าน

บาท เทียบกับไตรมาส 3 ปี 2561 ซึ่งรายได้รวม

อยู่ที่ 1,462 ล้านบาท ขณะที่มูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 

เท่ากับ 59,974.46 ล้านบาท คิดเป็น 10.9044 

บาทต่อหน่วย

 นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ 
จ�ากด (มหาชน) TOP เปิดเผยว่า ใน

ไตรมาส 3 ปี 2562 กลุ่มไทยออยล์มีก�าไรขั้นต้น 

จากการผลิตของกลุ่มรวมผลกระทบจากสต๊อก

น�้ามัน (Accounting GIM) อยู่ที่3.3 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีปริมาณวัตถุดิบที่

ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตของกลุ่มอยู่ที่ 270 

พันบาร์เรลต่อวัน ซึ่งปรับลดลงจากไตรมาส 2 

ปี 2562 เนื่องจากกลุ่มไทยออยล์มี การหยุด

ซ่อมบ�ารุงใหญ่ตามวาระของหน่วยกลั่นน�้ามัน

ดิบหน่วยที่3 (Crude Distillation Unit 3: 

CDU-3) และหน่วยผลิตอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

หน่วยผลิตสารอะโรเมติกส์ตั้งแต่แต่กลางเดือน

มิถุนายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 ท�าให้

กลุ่มไทยออยล์มีรายได้จากการขายและ EBITDA 

จ�านวน 82,329 ล้านบาท และ 945 ล้านบาท 

ตามล�าดับ เมื่อหักค่าใชจ่ายด�าเนินงานต้นทุน

ทางการเงิน รวมก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 

และการกลับรายการภาษีเงินได้ ท�าให้ไตรมาส 

3 ปี 2562 กลุ่มไทยออยล์มีผลขาดทุนสุทธิ 

683ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.33 บาทต่อ

หุน 

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 

รอบ 9 เดือน กลุ่มไทยออยล์มี ก�าไรขั้นต้นจาก

การผลิตของกลุ่มรวมผลกระทบจาก สต๊อก

น�้ามัน (Accounting GIM) อยู่ที่5.2 เหรียญ

สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และมีปริมาณวตถุดิบที่ป้อน

เข้าสู่กระบวนการผลิตของกลุ่มอยู่ที่294 พัน

บาร์เรลต่อวันท�า ให้กลุ่มไทยออยล์มีรายไดจ้า

กการขายและ EBITDA จ�านวน 265,916ล้าน

บาท และ 9,906ล้านบาท ตามล�าดับ เมื่อหักค่า

ใช้จ่ายด�าเนินงาน ต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้รวมก�า ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

ท�าให้ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 รอบ 9 

เดือน กลุ่มไทยออยล์มี ก�าไรสุทธิ4,293 ล้าน

บาท คิดเป็นก�าไรสุทธิ 2.10 บาทต่อหุ้น  
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TITLE ปรับเป้ารายได้ปีน้ีสู่ 1.2 พันลบ. 

หลังไตรมาส3ปีน้ี รายได้รวมพุ่ง 188.75%

TIGER คุย จ่อเซ็นรับงานอีก5โครงการ มูลค่า 1.2 พันลบ. 

หลังไตรมาส 3 รายได้รวมโต 43%

 นายศศิพงษ์ ป่ินแก้ว ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ร่มโพธิ์ 
พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TITLE เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการด�าเนินงาน 
งวดไตรมาส3/62 มีก�าไรสุทธิ 39.26 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 424.17% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมี
ก�าไรสุทธิ 7.49 ล้านบาท และรายได้รวมเท่ากับ 
223.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 188.75% จากงวด
เดียวกันปีก่อน รายได้รวมเท่ากับ 79.44 ล้านบาท

 ขณะที่ผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนของปี 
2562 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ 218.40 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 641.59% จากงวดเดียวกันปีก่อนก�าไรอยู่ที่ 
29.45 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 1,096.70 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362.46 % จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 237.14 ล้านบาท

 ปัจจัยที่ท�าให้ผลการด�าเนินงานเติบโตได้ดี 

เนื่องจากบริษัทฯได้ทยอยรับรู้รายได้จากยอดโอน
ของโครงการคอนโดมิเนียมได้เร็วกว่าที่คาดการณ์
ไว้ โดยเฉพาะในโครงการ The Title หาดในยาง 
เฟส1 และ เฟส2 ซึ่งเริ่มโอนตั้งแต่ปี 2562

 "ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของ TITLE ยัง
มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากสามารถ
ทยอยรับรู้ยอดโอนจากโครงการเดิมต่อเนื่อง
ท�าให้ที่ผ่านมา บริษัทฯจึงได้ปรับเพิ่มประมาณ
การรายได้ปีนี้ขึ้นเป็น 1,200 ล้านบาท หรือ
เติบโตประมาณ 270% จากปีก่อน ที่มีรายได้รวม 
324.13 ล้านบาท และมั่นใจว่ารายได้ปีนี้ ยังคงท�า
สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง"

 นายศศิพงษ์ กล่าวต่อว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมจะชะลอตัว แต่ในส่วนของ TITLE ใน
ไตรมาส 4/62 ยังมีปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนได้แก่ 
พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ ที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็น

ทางการ ช่วยท�าให้ลูกค้าต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่ม
หลักของบริษัทฯมีสัดส่วนสูงถึง 80% จะสามารถ
ท�าธุรกรรมการโอน และใช้เป็นหลักทรัพย์ในการ
ค�้าประกัน รวมทั้งท�าให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

 ขณะเดียวกันภาครัฐฯออกมาตรการลดค่า
โอนและจดจ�านองลง ส�าหรับโครงการที่มีราคา
ต�่ากว่า 3 ล้านบาท โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 2 
พ.ย. - 24 ธ.ค. 2563 โดยค่าโอนจะลดลงจาก 
2% เหลือ 0.1% และค่าจดจ�านองลดลงจาก 1% 
เป็น 0.01% เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
จึงน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นความต้องการซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่โครงการ
ของ TITLE ซึ่งเป็นอสังหาฯทางเลือกในจังหวัด
ภูเก็ต ก็น่าจะได้รับประโยชน์จากปัจจัยดังกล่าว 
และจะสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว

 นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮ
ลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (TIGER) เปิดเผยว่า 
ผลการด�าเนินงานไตรมาส 3/62 สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2562 มีรายได้รวม 295 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 88 ล้านบาท หรือ 43% เทียบช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนมีรายได้รวม 207 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 
30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท หรือ 5% เทียบ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีก�าไรสุทธิ 28 ล้านบาท

 ส่วนผลการด�าเนินงานในงวด 9 เดือนแรก
ของปีนี้ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีราย
ได้รวม รวม 657 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท 
หรือ 17% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้
รวม 560 ล้านบาท ในด้านก�าไรสุทธิยังได้รับผลก
ระทบด้านลบจากการหดตัวของก�าลังซื้อในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในครึ่งปีแรก ท�าให้มีก�าไรสุทธิ 52 
ล้านบาท ลดลง 8 ล้านบาท หรือ 13% เทียบช่วง

เดียวกันของปีก่อนมีก�าไรสุทธิ 60 ล้านบาท

 ทั้งนี้ แนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วงที่
เหลือของปีนี้คาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดย
ปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้กว่า 924 ล้าน
บาท จากการที่บริษัท ไทย อิงเกอร์ จ�ากัด (TEC) 
ซึ่งเป็นบริษัทแกนของบริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้าง
ใหม่จ�านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ
ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มูลค่าโครงการ 287.59 ล้านบาท ระยะ
เวลาการด�าเนินงาน 365 วัน

 ส่วนโครงการที่ 2 เป็นโครงการ บริษัท 
ไทย อิงเกอร์ จ�ากัด ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 
โครงการอาคารบ้านพักอาศัย มูลค่าโครงการ 85 
ล้านบาท ระยะเวลาการด�าเนินงาน 18 เดือน (เริ่ม
งานวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) และโครงการที่ 

3 โครงการรับเหมาก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า งาน
ระบบเครื่องกล สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ สระ
ว่ายน�้า และสุขภัณฑ์ ของ โรงแรมวี วิลล่า อ่าว
ยนต์ จังหวัดภูเก็ต มูลค่า 84.2 ล้านบาท ระยะ
เวลาการด�าเนินงาน 12 เดือน

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TIGER กล่าว
อีกว่า หลังจากที่บริษัทฯเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai ท�าให้มีศักยภาพในการ
เข้ารับงานใหม่ที่มีมูลค่ามากขึ้น จากฐานทุนที่
เพิ่มขึ้น และท�าให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้ง
ในส่วนของภาครัฐ และเอกชน โดยปัจจุบันอยู่
ระหว่าง การเซ็นเข้ารับงานเพิ่มอีก 5 โครงการ 
มูลค่า 1,200 ล้านบาท อีกทั้งยังเตรียมยื่นประมูล
งานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพิ่มเติม ในช่วงที่
เหลือของปีนี้ ทั้งในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งและยั่งยืน
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ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบวงเงินลงทุนใน
โครงการพลังงานหมุนเวียนแบบ Hybrid เพื่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้า ร่วมกับ
โรงไฟฟ้าพลังน�้า (Hydro-Floating Solar) พื้นที่
เข่ือนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีขนาด
ก�าลังผลิต 45 เมกะวัตต์ (MW) เพื่อให้มีการติด
ตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดบนทุ่นลอยน�้าบนพื้นที่ผิวน�้า
เนื้อที่กว่า 450 ไร่ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) ได้เปิดให้เอกชน
ด้านพลังงานชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศยื่นซอง
ประมูลราคาไปเมื่อ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ปรากฎว่า โดย
ขั้นตอนการเปิดซองประกวดราคาโครงการดัง
กล่าว บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ BGRIM พร้อมด้วยพันธมิตร China Energy 
Engineering Corporation ในนาม B.GRIMM 
POWER - ENERGY CHINA CONSORTIUM ได้เป็น
ผู้เสนอราคาประมูลโครงการที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบ
เทียบกับผู้ร่วมประมูลรายอื่นที่ต่างได้ผ่านการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติทางเทคนิคจาก EGAT มา
แล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งในขั้นตอนต่อไปจะต้องรอให้ 
EGAT ด�าเนินการตามขั้นตอนเพื่อพิจารณาในราย
ละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการสรุปและรับทราบ
ผลการคัดเลือกผู้พัฒนาโครงการอย่างเป็นทางการ
ให้กับ EGAT ต่อไป

โดยการนี้ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม 
เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) ให้ความเห็น
ว่า “BGRIM เน้นหลักการส�าคัญ คือ เราจะต้อง
สร้าง จัดการ และบริหารโรงไฟฟ้าที่ดี มีคุณภาพ 
มีประสิทธิภาพ ในงบประมาณที่เหมาะสมที่
สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ตามประเภทและ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแต่ละ
แห่งนั้นๆ ซึ่ง BGRIM เล็งเห็นว่า เพื่อสร้างโอกาส
และความแข็งแกร่งในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าให้ได้อย่างเป็นรูป
ธรรมตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตพลังไฟฟ้าของ
ประเทศไทยฉบับปัจจุบัน (PDP2018) ที่ก�าหนดให้

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ ประเภท 
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้า
พลังน�้ามีขนาดก�าลังการผลิตตาม PDP สูงถึง 
2,725 เมกะวัตต์ การที่ BGRIM เข้าแข่งขันและ
หากจะได้รับโอกาสในการพัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าให้กับ EGAT ได้
ต่อไปในครั้งนี้ จะถือเป็นการเพิ่มศักยภาพและ
มาตรฐานในการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัท BGRIM มี
ประสบการณ์ในฐานะที่เราเป็นบริษัทเอกชนผู้น�า
ในด้านการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าเพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้า
ที่มีมาตรฐานสูงให้กับ EGAT มาอย่างยาวนาน 
ประกอบกับการบริหารงานด้วยความเป็นมืออาชีพ
ในธุรกิจพลังงานอันเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ท�าให้
เรามีความมั่นใจและมีความพร้อมอย่างยิ่งในการ
ลงทุน การออกแบบ พัฒนา และการก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้า
ให้สามารถบรรลุผลส�าเร็จได้ตามจ�านวนก�าลังการ
ผลิตที่ PDP ก�าหนด อีกทั้ง การที่

BGRIM มีความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก 
Energy China ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน
ที่ใหญ่ที่สุดแห่ง หนี่งของสาธารณรัฐประชาชน
จีนที่มีศักยภาพและความได้เปรียบสูงในการ
บริหารจัดการต้นทุน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
และการพัฒนาเทคนิควิศวกรรมที่มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาและก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ดังนั้น ส�าหรับ BGRIM หากเราได้รับโอกาสและ
ความไว้วางใจในการพัฒนาการก่อสร้างโครงการ
พลังงานที่ส�าคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในขณะนี้ให้กับ 
EGAT แล้ว BGRIM มั่นใจว่า เราจะเป็นผู้พัฒนา
โรงไฟฟ้าที่มีคุณภาพที่สามารถสร้างคุณประโยชน์
สูงสุดให้กับ EGAT และจะเป็นการด�าเนินการได้
ตามยุทธศาสตร์ของบริษัทภายใต้แผน PDP ใน
การพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอย
น�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้าตามก�าลังการผลิต
เป้าหมายที่ 2,725 MW ให้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
ในภาวะการแข่งขันในการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว 
บริษัทยังคงมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบธุรกิจ

ด้านพลังงานที่มีคุณภาพ โดยต้องสามารถสร้าง
โอกาสและความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อีก
ทั้งยังจะต้องสามารถรักษามาตรฐานผลตอบแทน
การลงทุนตามเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนดไว้ได้อย่าง
แน่นอนและเหมาะสมเช่นกัน”

ทั้งนี้การยื่นซองเสนอราคาของ B.GRIMM POWER 
- ENERGY CHINA CONSORTIUM ต่อ EGAT ใน
ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถในการ
บริหารจัดการโครงการด้านพลังงานของ BGRIM 
ที่มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาโครงการพลังงานแสง
อาทิตย์ทุ่นลอยน�้าตามนโยบายที่ภาครัฐก�าหนดไว้
ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยหากผลการพิจารณา
ได้รับความเห็นชอบจาก EGAT อย่างเป็นทางการ
แล้ว B.GRIMM POWER - ENERGY CHINA 
CONSORTIUM มีความพร้อมในการเริ่มพัฒนาและ
ก่อสร้างโครงการดังกล่าวนี้ได้ต่อไปในทันที 

BGRIM ลุ้นคว้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้า

เข่ือนสิรินธรให้ EGAT หลังเสนอราคาประมูลดีสุด
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 บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ หรือ 

ACE ปิดการขายหุ้น IPO จ�านวนทั้งสิ้น 1,018 

ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 4.40 บาท

ต่อหุ้น โชว์ตอบรับอย่างดีเยี่ยมทั้งจากนัก

ลงทุนรายย่อย ส่วนนักลงทุนสถาบันให้ความ

เชื่อมั่นแสดงความต้องการจองซื้อหุ้นอย่าง

ล้นหลามในช่วงการท�า Bookbuilding เกิน

กว่าจ�านวนหุ้นที่จัดสรรไว้มากกว่า 10 เท่า 

ด้านผู้บริหารมั่นใจศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ

โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ชูเป้าหมายเพิ่ม

ก�าลังการผลิตติดตั้งเป็นกว่า 1,000 เมกะวัตต์

ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่มีก�าลังการผลิต

ติดตั้ง 211.18 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 

421.37 เมกะวัตต์ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าจาก

โครงการที่อยู่ใน Pipeline

นางสาววีณา เลิศนิมิตร 
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด ในฐานะ Sole 

Bookrunner และผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายร่วม กล่าวว่า หลังจาก

ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชน

เป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท แอ๊บโซลูท 

คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ACE 

จ�านวนทั้งสิ้น 1,018 ล้านหุ้น ให้แก่นักลงทุน

รายย่อยเมื่อวันที่ 1, 4 และ 5 พฤศจิกายนที่

ผ่านมา และนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 6 – 7 

พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย 

ที่ราคาหุ้นละ 4.40 บาท ถือว่าได้รับการตอบ

รับที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

 โดยในช่วงการท�า Bookbuilding นัก

ลงทุนสถาบันได้แสดงความต้องการจองซื้อหุ้น 

IPO อย่างล้นหลาม เกินกว่าจ�านวนที่จัดสรร

ไว้มากกว่า 10 เท่าของจ�านวนหุ้นที่จัดสรรไว้ให้

แก่นักลงทุนสถาบันประมาณร้อยละ 60 ของ

หุ้น IPO ที่เสนอขายทั้งหมด เนื่องจากเชื่อ

มั่นในศักยภาพการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนที่มีรายได้มั่นคงและเติบโต

อย่างต่อเนื่อง แผนงานขยายก�าลังการผลิต

ของโรงไฟฟ้าในอนาคต และความต้องการใช้

ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะ

ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงไฟฟ้าของ ACE  และคาด

ว่าหุ้น ACE จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในหมวดทรัพยากร/พลังงาน

และสาธารณูปโภค เป็นวันแรกในวันที่ 13 

พฤศจิกายนนี้

ด้าน ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายร่วม เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินจากการระดมทุนครั้ง

นี้  เพื่อจะน�าไปใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่ม

บริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างพัฒนา โครงการที่อยู่

ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการโรงไฟฟ้า

ที่อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต รวมถึงเพื่อช�าระ

คืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอน

หุ้นกู้ นอกจากนี้อาจใช้เป็นเงินลงทุนในโครงกา

รอื่นๆ ของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการด�าเนินงาน (มีต่อ)

ACE โชว์ความส�าเร็จปิดการเสนอขายหุ้น IPO 

หลังนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า
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 นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ACE บริษัทผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่

ของประเทศไทยและเป็นผู้น�าด้านพลังงาน

สะอาด (The Clean Energy Leader) เปิด

เผยว่า ยินดีที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุน

สถาบันให้การตอบรับการเสนอขายหุ้น IPO 

ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันบริษัทฯ มี

โรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) 

แล้ว 13 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 

211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะ

วัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่าง

การพัฒนา โครงการที่อยู่ระหว่างรอการ

พัฒนา และโครงการที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่ม

เติมในอนาคต รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ ก�าลัง

การผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมี

ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ 

กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์ จึง

คาดว่าภายใน 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมี

ก�าลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็น 421.37 เมกะ

วัตต์ และภายในปี 2567 ACE มีเป้าหมาย

ขยายก�าลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 

เมกะวัตต์

 “เราคาดว่านโยบายรัฐบาลที่ต้องการ

สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน อาทิ การแปรรูปขยะแปรรูปชีว

มวล เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า จะเป็นปัจจัย

บวกต่อการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนของ ACE โดยล่าสุดกระทรวง

พลังงานมีนโยบายผลักดันการพัฒนาโครงการ 

‘โรงไฟฟ้าชุมชน’ ทั่วประเทศ และมีแผนจะ

เปิดให้เอกชนเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวลและชีวภาพ รวมประมาณ 4,125 เมกะ

วัตต์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศฉบับใหม่ (PDP 2018) ซึ่งคาดว่า

โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนต้นแบบจะเลือก

ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นโครงการน�าร่อง และ

เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไฟฟ้าสามารถขายไฟฟ้า

ให้แก่ผู้ใช้โดยตรง (Peer to Peer Electricity 

Trading) ซึ่ง ACE ถือว่าเป็นบริษัทฯ ที่มี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ

พัฒนาและผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลทุก

ด้าน รวมถึงมีความมั่นคงด้านแหล่งเชื้อเพลิง

ทางการเกษตรที่น�าใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล” 

นางสาวจิรฐา กล่าว

 ขณะเดียวกัน ACE ให้ความส�าคัญกับการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรง

ไฟฟ้า ตั้งแต่การออกแบบโรงไฟฟ้า คัดเลือก

วัตถุดิบใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุน การพัฒนา

สูตรผสมวัตถุดิบ ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบ

ความส�าเร็จในการลดต้นทุนการผลิตของ

โรงไฟฟ้าชีวมวลได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตรา

ก�าไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นจาก 24% ในปี 2560 

เป็น 37% ในไตรมาส 2/2562 และยังมีความ

สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าที่ช่วย

สนับสนุนวัตถุดิบระยะยาวอีกด้วย 

ACE โชว์ความส�าเร็จปิดการเสนอขายหุ้น IPO 

หลังนักลงทุนสถาบันแห่จองเกิน 10 เท่า
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 TPS ปลื้ม ขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น

เกลี้ยงกระแสตอบรับเยี่ยม-นักลงทุนเช่ือมั่น

หุ้น Growth Stock ของจริงย�้าพื้นฐานธุรกิจ

แข็งแกร่งรองรับตลาดโตต่อเนื่อง มั่นใจเทรดวัน

แรก 15 พ.ย.คึกคัก

 

 บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน (TPS) น้อง

ใหม่ป้ายแดงในตลาดหลักทรัพย์ mai ขายไอ

พีโอ 80 ล้านหุ้นหมดเกลี้ยง ในราคาไอพีโอหุ้น

ละ 2.50 บาท โดยนักลงทุนให้การตอบรับอย่าง

ท่วมท้น เพราะเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ส่ือสารเติบโตตามแผนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัล 

โชว์จุดเด่นผู้น�าเสนอโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศครบวงจร และได้รับ Gold Certified 

Partner จาก Cisco ผู้น�าตลาดอุปกรณ์ เครือ

ข่ายระดับโลก เตรียมน�าเงินไปใช้ลงทุนตั้งศูนย์

ปฏิบัติการเครือข่าย และสร้างส�านักงานใหญ่

แห่งใหม่เตรียมพร้อมลงสนามเทรดวันท่ี 15 

พ.ย.นี้

 

 นางสาวพัชพร สรรคบุรานุ
รักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิช
ธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ใน
ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้รับประกันการ

จัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้กับประชาชน

ท่ัวไป (IPO) ของบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ TPS เปิดเผยว่า หลังจาก

ท่ีได้เปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอ จ�านวน 80 ล้านหุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินมูลค่า 200 

ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนที่ผ่าน

มา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก โดย

มียอดจองซื้อหุ้น IPO เข้ามาเต็มทั้งจ�านวนและ

ยังมีความต้องการส่วนเกินที่สอบถามเข้ามาอีก

จ�านวนมาก ถือว่าประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง 

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ

 

 "การเสนอขายหุ้นไอพีโอของ TPS ถือว่า

ประสบความส�าเร็จและมีกระแสตอบรับดีมากๆ 

แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัย

พื้นฐานแข็งแกร่ง มีการให้บริการในอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร และมีศักยภาพ

การเติบโตในอนาคต ส�าหรับการระดมทุนครั้งนี้ 

จะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้ แข็งแกร่ง

มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้

นักลงทุน โดยคาดว่าจะมีความต้องการส่วนเกิน

เข้ามาซ้ือหุ้นในกระดานขณะที่ราคาไอพีโอที่ 2.50 

บาทต่อหุ้น มีค่าพีอีเรโชเพียง 11.57 เท่า ถือเป็น

ระดับราคาที่ดีและคุ้มค่าต่อการลงทุน”นางสาว

พัชพรกล่าว

 

 ท้ังนี้ หุ้น TPS เตรียมเข้าซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 15 

พฤศจิกายน 2562 นี้ โดยอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี  

ใช้ช่ือย่อในการซื้อขายว่า TPS

 

 นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (TPS) ระบุการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาด mai ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

ของบริษัทฯในการเติบโตในอนาคต อีกท้ังยัง

สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่น

ให้กับพันธมิตร และ คู่ค้า รวมทั้งจะช่วยผลักดัน

รายได้ และก�าไรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และ

จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคตให้กับผู้ถือหุ้น  

และที่ส�าคัญคือธุรกิจอยู่ในช่วงเติบโตสู่ยุคดิจิทัล 

จากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีแนว

โน้มเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  อีก

ทั้ง TPS เป็นพันธมิตรในระดับ Gold Certified 

Partner กับ Cisco ซึ่งเป็นผู้น�าตลาดอุปกรณ์

เครือข่ายฯ ที่ได้รับการยอมรับระดับโลก

 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อว่าแนว

โน้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ปัจจุบันเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และมี

โอกาสเติบโตสูงในอนาคต เพราะมีส่วนส�าคัญ

ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่นโยบาย

ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยการ 

ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี จะช่วยสนับสนุนการ

เติบโตของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน

TPS สุดฮอต ขาย IPO 80 ล้านหุ้นเกล้ียง   

ม่ันใจเทรดวันแรก 15 พ.ย.คึกคัก
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KBANK-BBL ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% 
มีผลตั้งแต่ 11 พ.ย.62 / EXIM BANK 

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 6.00%

 นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้
จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า 

ธนาคารตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นโยบายในการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยเพื่อช่วย

ลูกค้าของธนาคารในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

โดยท�าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 

0.25% จากปัจจุบันที่ 6.25% เป็น 6.00% ซึ่ง

เป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มลูกค้าของธนาคาร

ใช้เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ธนาคารได้ปรับลด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส�าหรับลูกค้านิติบุคคล

ลง 0.07%-0.25% ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 

พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยธนาคารยัง

ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากส�าหรับลูกค้า

บุคคลธรรมดาในขณะนี้ 

 นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า 

ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้

สินเชื่อเอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ย

ส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมี

ระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ลง 0.25% 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.62

 ส�าหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้

เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในเรื่อง

การลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นหนึ่งใน

ปัจจัยส�าคัญของต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจ

       

 นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา 
กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
เพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผย

ว่า EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจของรัฐที่มีภารกิจสนับสนุนธุรกิจการส่งออก 

การน�าเข้า และการลงทุน ขานรับทิศทางการ

ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) ด้วยความเล็งเห็นถึง

ความจ�าเป็นของการสนับสนุนผู้ประกอบการ

ไทยให้ด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสภาวะที่

ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า จึงพร้อม

ช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนทางการเงินที่ใช้ในการ

ด�าเนินธุรกิจให้แก่ลูกค้าทั่วไปและลูกค้า SMEs 

โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ย Prime Rate ซึ่ง

เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี 

(MRR) ของธนาคารพาณิชย์ เหลือ 6.00% ต่อ

ปี จากอัตราเดิม 6.125% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

 “EXIM BANK พร้อมท�างานร่วมกับภาครัฐ

และเอกชน เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไทย 

โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถเริ่มต้นหรือขยาย

ธุรกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้

อย่างไม่สะดุด แม้ในภาวะความไม่แน่นอนของ

เศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง” 

นายพิศิษฐ์กล่าว
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คลัง ออก 4 มาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการแข็งค่าของเงินบาท

 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ�านวย
การส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง 

เปิดเผยว่า สถานการณ์การแข็งค่าของเงินบาท

ในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจาก ผู้ส่งออกของ

ไทยสามารถส่งสินค้าและบริการออกไปขาย

ในต่างประเทศมีมูลค่าสูงกว่าการน�าเข้าสินค้า

และบริการจากต่างประเทศติดต่อกันเป็นระยะ

เวลาหลายปี ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล

อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติมี

มุมมองที่ดีต่อปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ส่งผลให้มีเงินตราจากต่างประเทศไหลเข้ามา

ประเทศทั้งในรูปของการลงทุนในหลักทรัพย์ 

และการลงทุนในภาคเศรษฐกิจจริง จึงส่งผลให้

เงินบาทแข็งค่าขึ้น 

 ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังและธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแข็งค่าของเงินบาท

อย่างใกล้ชิด โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงหลัก

เกณฑ์การก�ากับดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง

ประเทศ เพื่อลดแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินบาท ซึ่ง

มีสาระส�าคัญโดยสรุป ดังนี้

 1. การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การน�าเงิน

รายได้จากการส่งออกกลับเข้าประเทศ โดย

การขยายวงเงินรายได้จากการส่งสินค้าออก

ที่ไม่ต้องน�ากลับเข้าประเทศ (Repatriation) 

จากเดิมที่มีมูลค่าต�่ากว่า 50,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (สรอ.) เป็นที่มีมูลค่าต�่ากว่า 

200,000 ดอลลาร์ สรอ. และผ่อนผันให้ผู้ที่มี

รายได้จากการส่งสินค้าออกไม่ต้องน�าเงินดัง

กล่าวกลับเข้าประเทศในกรณีน�าไปหักกลบกับคู่

ค้าในต่างประเทศ 

 2. การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การซื้อหรือ

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยอนุญาต

ให้สามารถโอนเงินออกนอกประเทศได้ทุก

วัตถุประสงค์ ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดให้

ต้องยื่นขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตลอดจนอนุญาตให้สามารถโอนเงินไปซื้อ ซื้อ

สิทธิการเช่า หรือช�าระค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง

อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศได้ ทั้งกรณีถือ

กรรมสิทธิ์ด้วยตนเองและบุคคลในครอบครัว ใน

วงเงินไม่เกินปีละ 50 ล้านดอลลาร์ สรอ.

 3. การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยอนุญาตให้นักลงทุน

รายย่อยสามารถโอนเงินไปลงทุนในต่างประเทศ

ได้เองในวงเงินไม่เกินปีละ 200,000 ดอลลาร์ 

สรอ. จากเดิมที่ต้องผ่านตัวกลางในประเทศ 

และการเพิ่มวงเงินรวมส�าหรับการลงทุนใน

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่จัดสรรให้แก่นักลงทุน

ภายใต้การดูแลของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากเดิม 

100,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 150,000 

ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 4. การผ่อนคลายการซื้อขายทองค�าภายใน

ประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด 

 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังพร้อมจะประสาน

ความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการ

ออกมาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อบรรเทา

ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทและการ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไป
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร มองทั้งโลก ตอนนี้ สัญญาณบวกๆ แบบฝันใกล้
จะเป็นจริงแล้ว รอวันประกาศวันลงนาม การค้าสหรัฐ-จีน เฟสแรก ออกมา 
กระดานหุ้นหลายตลาด ยืดเส้น ยืดเส้น กันล่วงหน้า ยังไง เชื่อว่า นักลงทุนใน
ตลาดหุ้น คงเล่นบทบาทตีหัว เข้าบ้านกันอย่างสนุกสนาน ปล่อยให้สถาบันใน
ประเทศ ทุ่มเงินซื้อหุ้นในตลาดต่อไป อิอิ
 ราคาหุ้นกับก�าไรของบจ.เป็นของคู่กัน การเล่น การเทรด มีส่วนผสม มี
องค์ประกอบหลายอย่าง ขอบอก กระซิบบอก มันเป็นศิลปะ 5555...สัปดาห์นี้ 
บจ.ประกาศผลประกอบการไตรมาส3ปีนี้ออกมาเนืองแน่น ขอให้อ่าน + ศึกษางบ 
อย่างละเอียด เพื่อประโยชน์ต่อการเล่นหุ้น การลงทุน
 วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,637.85 จุด ลดลง 3.03 จุด 
หรือ 0.18% มูลค่าการซื้อขาย 50,306.16 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อ
สุทธิ 107.93 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 285.86 ล้านบาท นัก
ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 754.36 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 
360.57 ล้านบาท
 TQM โชว์ไตรมาส 3 ก�าไรพุ่ง ตามรายได้รวมกลุ่มโต-ชี้ IFRS 17 ไม่ผลก
ระทบต่อบริษัทฯ เหตุด�าเนินธุรกิจนายหน้าประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจบริการ โดย 
IFRS 17 หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 สัญญา ประกันภัย
จะถูกน�ามาบังคับใช้ส�าหรับธุรกิจประกันภัยต่าง ๆ ซึ่งในต่างประเทศ จะเริ่มบังคับ
ใช้ IFRS 17 ในปี 2564 เช้าวันนี้ มาจับตามอง เกมหุ้น TQM พื้นฐานดีค่ะ
 PTTGC ร่วงเล็กน้อยแค่ 1.33% หลังจากเหล่า พ่อมดน้อยหลายส�านัก 
มีหลากหลายมุมมอง แนะซื้อ แนะขาย และให้ถือ แต่ส�าหรับคนเล่นหุ้น คนเทรด
แล้ว ต้องดูบรรยากาศ ภาพรวม ด้วยตอนนี้ข่าวการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน เฟส

แรก ก็คืบหน้ามากมาย ราคาหุ้นที่เคยตกๆแบบไม่
ลืมหู ลืมตา เริ่มตั้งหลัก คล�าหาฐานเจอแล้ว เส้น
เทคนิค ก่อตัวอีกครั้ง โปรดจับตามอง
 TITLE โชว์ไตรมาส 3/62 ก�าไรทะลักกว่า 
39.26 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 424.17% จากงวดเดียวกัน
ปีก่อน เนื่องจากรับรู้ยอดโอนคอนโดมิเนียมได้เร็ว
กว่าที่คาด ฟาก"ศศิพงษ์ ปิ่นแก้ว" ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารร่วม ประเมินพ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิมี

ผลบังคับใช้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักกว่า 80% 
หนุนความต้องการเป็นเจ้าของเร็วขึ้น มั่นใจดันผลงานปีนี้ทุบสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ ศุกร์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น TITLE ยืนที่ 3.66 บาท บวก 0.18 บาท 
คิดเป็น 5.17%
 7UP ไว้วางใจให้ 3 พันธมิตร “LOXLEY-BIB-99Power” ก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐบันนังสตา และโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐแม่ลาน ก�าลัง
การผลิตไฟฟ้ารวม 6 MW มูลค่ารวม 500 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างทันทีในเดือน
พ.ย.นี้ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ สามารถ COD ได้ในเดือน ธ.ค.63  
 GTB ประกาศงบไตรมาส 3 รายได้ 415.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.32%มี
ก�าไร 42.31 ล. เพิ่มขึ้น 31.46 ล. จากช่วงเดียวกันของปีก่อน งวด 9 เดือนราย
ได้ 849.44 ล้านบาท มีก�าไร 55.02 ล้านบาท ก�า Backlog อีก 922.23 ล้านบาท 
รับรู้ช่วงที่เหลือของปีต่อเนื่องถึงปีหน้า ชี้ผลประกอบการรวมปีนี้เข้าสู่ภาวะปกติ 
หลังปีก่อนผลงานแผ่ว เหตุทุ่มพัฒนาสินค้าใหม่ที่มีtechnologyสูงเพื่อขยายและ
ต่อยอดธุรกิจระยะยาว พร้อมลุยงานต่างประเทศ สร้างโรงงานเพิ่มในเวียดนาม 
และ บริษัทร่วมทุนในเยอรมนีเริ่มมีออเดอร์ต่อเนื่อง
 BC ปลื้มผลตอบรับไอพีโอ 167 ล้านหุ้น ก�าหนดราคาขายไอพีโอไว้ที่ 2.86 
บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อในช่วงผ่านมา กระแสตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและนัก
ลงทุนรายย่อยให้ความสนใจจองซื้อหมดเกลี้ยงทั้งจ�านวน ตอกย�้าความเชื่อมั่น
ล้นหลาม พร้อมเทรด mai 14 พฤศจิกายนนี้   
 ส�านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ 
“SFLEX” ผู้ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน ส�าหรับสินค้า
อุปโภคและบริโภค เดินหน้าน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนใน SET เตรียมเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�านวน 110 ล้านหุ้น หวังต่อยอดน�าเงินระดมทุนลงซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป 
(Sealant) สร้างคลังสินค้า รวมทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซ
รัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ
จ�าหน่าย 
 กระแสตอบรับแรงตั้งวันแรกของการเปิดจอง ส�าหรับการเปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนใหม่ในช่วงวันที่ 7 – 13 พ.ย. 62 ของกองทุน JASIF ให้แก่ผู้ถือ
หน่วยเดิมที่ได้รับสิทธิจองซื้อ จ�านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500 ล้านหน่วย ที่ราคา
หน่วยละ 9 บาท ในอัตรา 2.2 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 1 หน่วยลงทุนใหม่  เพื่อเข้า
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่  1 ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสงจ�านวนไม่เกิน 700,000 
คอร์กิโลเมตร เห็นสัญญาณดีแบบนี้ท�าให้ผู้บริหาร บลจ.บัวหลวง ‘พรชลิต 
พลอยกระจ่าง’ บริษัทจัดการกองทุน JASIF และผู้บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ บัว
หลวง ‘พิเชษฐ สิทธิอ�านวย’ ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นปลื้มกับผลตอบรับ พร้อม
มั่นใจว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ และจะสร้างผล
ตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุนอย่างแน่นอน 

บวกๆ

บล.ฟิลลิป : SAT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 20.00 บ.

บล.ฟิลลิป : TU แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 16.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : HREIT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SYNEX แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.70 บ.

บล.ทิสโก้ : BH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 143.00 บ.

 บล.ทิสโก้ : COL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.00 บ.

 บล.เคจีไอ : STEC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 21.40 บ.

 บล.เคจีไอ : MTC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 62.50 บ.

 บล.ธนชาต : SAT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.00 บ.

 บล.ธนชาต : TPCH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 16.00 บ.

 บล.ทรีนีตี้ : TPCH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 16.00 บ.

 บล.ทรีนีตี้ : LPN แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.00 บ.
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