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	 JKN	เผยปีหน้า	ปรับโครงสร้างบริหาร

พอร์ตรายได้ในประเทศ	–	ต่างประเทศ	และ

รายได้จากการขายส่ือ	ในสัดส่วน	60:30:10	

เอื้อต่อการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน	ย�้า

เป้าหมายรายได้ปี	2562	เติบโต	15-20%	จาก

ปี	2561	ที่มีรายได้	1,422.61	ล้านบาท	และได้

ตั้งเป้าหมายรายได้ปี2563	เติบโตที่	15%	จาก

ปีนี้คาดท�าได้	1,600	ล้านบาท	จากการขยาย

ฐานลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้น

 นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JKN	ผู้น�าการจัด

จ�าหน่ายลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ระดับสากล	เปิด

เผยว่า	บริษัทฯ	มีแผนผลักดันการเติบโตอย่าง

ยั่งยืน	โดยจะบาลานซ์พอร์ตรายได้ที่เหมาะ

สมและวางแผนการท�าตลาดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ให้มีประสิทธิภาพ	ซึ่งแนวทางด�าเนิน

งานนั้น	ยังคงให้ความส�าคัญกับการขยาย

ตลาดต่างประเทศที่เป็น	Blue	Ocean	จาก

การท�าตลาดและจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์

ซีรีส์อินเดีย	ฟิลิปปินส์	และคอนเทนต์ละคร

ไทยจากช่อง	3	ในภูมิภาคอาเซียน	โดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	สปป.ลาว	เมีย

นมาและเวียดนาม)	ที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก

มาก	รวมถึงขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศใน

เอเชียแปซิฟิก	ตะวันออกกลาง	ยุโรปและละติน

อเมริกา	

	 ขณะที่คอนเทนต์ละครไทยจากช่อง	3	นั้น	

บริษัทฯ	จะมุ่งเจาะตลาดเพิ่มเติม	หลังจาก

ประสบความส�าเร็จในการท�าตลาดที่ประเทศ

เกาหลี	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	ภายใต้แนวคิด	

ซูเปอร์สตาร์มาร์เก็ตติ้ง	ซึ่งถือเป็นโมเดลการ

ท�าตลาดที่ช่วยสร้างกระแสความน่าสนใจให้แก่

กลุ่มผู้ชมได้ทั่วโลก	ส่งผลดีต่อภาพรวมสัดส่วน

รายได้ของตลาดต่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างมี

นัยส�าคัญ	

	 ส่วนตลาดในประเทศนั้น	บริษัทฯ	จะ

จ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรี่ส์อินเดีย	

ฟิลิปปินส์	และสารคดีชั้นน�าจากต่างประเทศ

ให้แก่สถานีทีวีดิจิทัล	ที่ลงทุนซื้อลิขสิทธิ์คอน

เทนต์เพื่อน�าไปออกอากาศมากกว่าจะลงทุน

ผลิตคอนเทนต์เอง	จึงเป็นโอกาสของ	JKN	ที่

จะผลักดันยอดขายคอนเทนต์เพิ่มขึ้น	นอกจาก

นี้ยังมีรายได้จากการขายโฆษณา	การผลิต

รายการข่าวเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน

ภายใต้แบรนด์	JKN-CNBC	ที่ออกอากาศทุก

แพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และสถานีทีวีดิจิทัล

เพิ่มเติม	ส่งผลให้บริษัทฯ	มีรายได้จากการขาย

โฆษณาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

	 “ในปี	2563	ศักยภาพการด�าเนินธุรกิจ

ของ	JKN	จะแข็งแกร่งมากขึ้น	จากแผนงานท�า

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ	บริษัทฯ	จึงปรับ

โครงสร้างการบริหารงานและสัดส่วนรายได้ให้

เอื้อต่อการเติบโตย่างยั่งยืนในอนาคต	โดยจะ

บาลานซ์พอร์ตรายได้ที่กระจายความเสี่ยงให้ดี

ยิ่งขึ้น	โดยจะมีสัดส่วนรายได้ในประเทศ	60%	

ต่างประเทศ	30%	และรายได้จากการขายสื่อ	

10%”	นายจักรพงษ์	กล่าว	(มีต่อ)

JKN ปรับโครงสร้างบริหารพอร์ต 
รายได้ในประเทศ - ต่างประเทศ
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	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	JKN	กล่าวว่า	

บริษัทฯ	ได้วางกลยุทธ์บริหารต้นทุนทางการ

เงินอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผน

รุกขยายธุรกิจและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่

ผู้ถือหุ้น	ล่าสุดได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	อายุ	5	

ปี	อัตราดอกเบ้ีย	3%	ต่อปี	วงเงินรวม	1,200	

ล้านบาท	ให้แก่กองทุน	North	Haven	Thai	

Private	Equity	ในกลุ่ม	Morgan	Stanley	

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินระดับ

โลก	เพื่อน�าเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้	ไป

ลดต้นทุนทางการเงินที่จะเอื้อต่อการความ

สามารถท�าก�าไรที่ดีขึ้น	

	 โดยกองทุนฯ	ดังกล่าวจะได้รับสิทธิแปลง

สภาพหุ้นกู้เป็นทุน	เมื่อครบก�าหนด	ในราคา	8	

บาทต่อหุ้น	ซึ่ง	JKN	จะออกหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	

150	ล้านหุ้น	ที่ราคาพาร์	0.50	บาทต่อหุ้นไว้

รองรับ	โดยจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้นในวันที่	17	เดือน	ธันวาคม	2562	ท่ีโรงแรม	

รอยัล	ซิตี้	เพ่ือขออนุมัติผู้ถือหุ้นต่อไป

	 ทั้งนี้	การที่กองทุน	North	Heaven	Thai	

Private	Equity	ในกลุ่ม	Morgan	Stanley	

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินระดับ

โลก	ให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพ

ของบริษัทฯ	เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในทิศทาง

การด�าเนินงานและการเติบโตที่ดีของ	JKN	จาก

การเป็นผู้จัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์อันดับ	

1	ในประเทศไทย	ที่มีประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในการท�าตลาดและมีความเข้าใจใน

พฤติกรรมผู้ชมในภูมิภาคนี้เป็นอย่างดี	

	 บริษัทฯ	ย�้าเป้าหมายรายได้ปี	2562	

เติบโต	15-20%	จากปี	2561	ที่มีราย

ได้	1,422.61	ล้านบาท	และได้ตั้งเป้าหมาย

รายได้ปี2563	เติบโตที่	15%	จากปีนี้คาด

ท�าได้	1,600	ล้านบาท	จากการขยายฐาน

ลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้น	ทั้งการท�าการ

ตลาดและจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรีส์

อินเดีย	ฟิลิปปินส์	และคอนเทนต์ละครไทย

จากช่อง	3	ในภูมิภาคอาเซียน	โดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	สปป.ลาว	เมีย

นมาและเวียดนาม)	ที่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีก

มาก	รวมถึงขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศใน

เอเชียแปซิฟิก	ตะวันออกกลาง	ยุโรปและละติน

อเมริกา	

	 ในส่วนของตลาดในประเทศ	บริษัทฯมีการ

เน้นการผลิตรายการข่าวเศรษฐกิจการเงินและ

การลงทุนภายใต้แบรนด์	JKN-CNBC	ที่ออก

อากาศทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และสถานี

ทีวีดิจิทัลเพิ่มเติม	ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ	มี

รายได้จากการขายโฆษณาเพิ่มมากขึ้นตามไป

ด้วย	โดยปัจจุบันบริษัทฯ	มีชั่วโมงออกอากาศ

รายการต่างๆภายใต้แบรนด์	JKN-CNBC	อยู่

ที่	17ชั่วโมง/สัปดาห์	และคาดว่าจะเติบโตขึ้น

กว่า	100	หรือมีชั่วโมงออกอากาศอยู่ที่	33ชั่ง

โมง/สัปดาห์	ในปี	2563	จากการเพิ่มรายการ

ใหม่อีก	3รายการ	ในปี	2563	ทั้งนี้ในปี	2563	

บริษัทฯ	วางงบลงทุน	800-1,000	ล้านบาท	

ในการคอนเทนต์-โปรดักชั่นเพื่อการเติบโต

อย่างต่อเนื่องในอนาคต

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังอยู่ระหว่างศึกษา

และเจรจา	M&A	กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อส่ง

เสริมศักยภาพในการเติบโตในอนาคต	ทั้งนี้คาด

ว่าแต่ละดีลจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและ

เจรจากัน	เนื่องจากต้องการให้เกิดประโยชน์

ที่แท้จริงกับทั้ง	2	ฝ่าย	เพื่อให้สามารถร่วมงาน

กันได้อย่างมั่นคง

	 ส่วนผลการด�าเนินงานในช่วง	9	เดือนแรก

ปีนี้	(มกราคม-กันยายน	2562)	บริษัทฯ	มีราย

ได้รวม	1,287	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	22%	เทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา	โดยสัดส่วนราย

ได้มากกว่า	90%	มาจากการจ�าหน่ายลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ที่มีอัตราการเติบโต	31%	คิดเป็น	

296	ล้านบาท	แบ่งเป็นการจ�าหน่ายลิขสิทธิ์

คอนเทนต์แก่ลูกค้าภายในประเทศจ�านวน	

863	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	9%	และเป็นลูกค้า

ต่างประเทศ	จ�านวน	402	ล้านบาท	หรือเพิ่ม

ขึ้น	127%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	

ขณะที่ก�าไรสุทธิรวม	203	ล้านบาท	เติบโต	

11%	เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา			

JKN ปรับโครงสร้างบริหารพอร์ต 
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	 “เฮียฮ้อ”	แห่ง	RS	ประกาศวิสัยทัศน์

องค์กร	ปี	63	ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานข้อมูล	

(Data	Driven)	เดินหน้าปรับโครงสร้างองค์กร	

พร้อมผนึกพันธมิตรสร้างฐานลูกค้า	ผ่านหน้า

จอทีวีดิจิทัล	ที่มีผู้ชมกว่า	40	ล้านคนต่อวัน	เปิด

แนวรุกสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ	

หวังการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด	มั่นใจ

สร้างรายได้ทุบสถิติใหม่ให้อาร์เอสอีกคร้ังนับ

ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท	

 นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท อาร์
เอส จ�ากัด (มหาชน) RS เปิดเผยว่า	ใน
ปี	2563	บริษัทจะประกาศวิสัยทัศน์การด�าเนิน

ธุรกิจ	และปรับโครงสร้างองค์กรคร้ังใหม่อีกคร้ัง

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา	40	ปี	เพ่ือสร้างการ

เติบโตแบบ	New	S	–	Curve	ให้กับองค์กร	ด้วย

การก้าวสู่การเป็นบริษัทท่ีขับเคล่ือนธุรกิจด้วย

ฐานข้อมูล	หรือ	Data	Driven	น�าระบบ	AI	และ

การวิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analytic)	

เพ่ือน�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้า

และบริการ	(Productivity)	พร้อมกับเพิ่มโอกาส

ในการสร้างธุรกิจใหม่	ๆ	ในอนาคต	

	 ท้ังนี้	การด�าเนินธุรกิจพาณิชย์หลาก

หลายช่องทาง	(Multi-platform	Commerce	

หรือMPC)	ถือเป็น	Business	Model	ใหม่	

ภายใต้แนวคิด	“ท�าธุรกิจใหม่	ไร้กรอบ”	ท่ีท�า

ให้อาร์เอสทะยานเป็นผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกใน

แพลตฟอร์มที่หลากหลาย	(MPC)	สร้างผลการ

ด�าเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลาง

สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและเม็ดเงินโฆษณาท่ี

ยังซบเซา	แต่ก็ยังสามารถสร้างฐานลูกค้า	(Data	

Base)	ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดย	9	เดือนแรก

ปี	2562	ธุรกิจ	MPC	สามารถท�ายอดขายสูง

ถึง	1,550	ล้านบาท	และในไตรมาสท่ี	3	ท�าราย

ได้พุ่ง	887	ล้านบาท	ส่งผลก�าไรที่	92	ล้านบาท	

แนวโน้มไตรมาส	4	จะฟื้นตัวดี	เพราะเข้าสู่ช่วง

เทศกาล	อีกทั้งชิงจัดแคมเปญกระตุ้นยอดขาย

ร่วมกับช่องทีวีพันธมิตร	

	 “จากแนวทางการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา	

และการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

และหลากหลายวงการ	(กลุ่ม	BTS,	VGI,	เวิร์ค

พอยท์ทีวี,	ไทยรัฐทีวี)	จะเป็นสปริงบอร์ดที่ท�า

ให้อาร์เอสจะเติบโตเร็วและยิ่งใหญ่แบบ	New	

S	–	Curve	ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปี	2563	นี้	ถือเป็น

จังหวะท่ีดีของบริษัท	ก้าวเข้าสู่เฟส	2	ในการ

รักษาความเป็นผู้น�าตลาดไว้อย่างต่อเนื่อง	เช่ือ

มั่นว่า	New	S	–	Curve	นี้	จะไม่เพียงแต่สร้าง

เสถียรภาพการเติบโตในระยะ	5	ปี	แต่จะท�าให้

แบรนด์ธุรกิจ	MPC	เติบโตกว้างออกไปมากยิ่ง

ขึ้น	เมื่อรวมกับจุดแข็งในเรื่องคอนเทนต์บันเทิง	

และงานครีเอทีฟ	จะผลักดันให้ผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทท�ารายได้ทุบสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้ง

บริษัทมา	ด้วยกลยุทธ์	Data	Driven	จากฐาน

ข้อมูลลูกค้าจ�านวนมหาศาล”	นายสุรชัยกล่าว	

	 ปี	2563	บริษัทชูกลยุทธ์	Data	Driven	รุก

หนักการบริหารฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ

โดยเฉพาะการน�าระบบ	AI	และการวิเคราะห์

ข้อมูล	(Data	Analytic)	และ	Business	

Intelligence	Tool	เข้ามาประยุกต์ใช้วิเคราะห์

ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ	ปัจจุบันฐาน

ข้อมูลลูกค้าเฉพาะของบริษัทมีประมาณ	1.3	

ล้านราย	ขณะที่จากความร่วมมือกับพันธมิตรใน

กลุ่มทีวีดิจิทัล	ปัจจุบันมี	2	ช่อง	ได้แก่	ไทยรัฐ

ทีวี	เวิร์คพอยท์	และจะประกาศความร่วมมือกับ

ทีวีดิจิทัลอีก	1	ช่องในช่วงปลายปีนี้	เมื่อรวม

กับช่อง	8	รวมเป็นทั้งหมด	4	ช่อง	จะเข้าถึงผู้

ชมประมาณ	40	ล้านคนต่อวัน	โดยเป็นกลุ่มเป้า

หมายท่ีมีอายุ	35	ปีขึ้นไปนอกจากนี้ความร่วม

มือกับกลุ่มบีทีเอสจะท�าให้บริษัทเข้าถึงลูกค้า

คนเมือง	ประมาณ	10	ล้านคนต่อวัน	ถือเป็นก

ลุ่มเป้าหมายที่มีก�าลังซื้อ	อายุ	25	ปีขึ้นไป	รวม

ทั้งยังมีการขายผ่านพนักงานขายทางโทรศัพท์	

หรือเทเลเซลล์	อีกจ�านวน	500	คน	ที่คอยให้

บริการลูกค้าตลอด	24	ชั่วโมง	ถือเป็นจุดแข็งที่มี

ศักยภาพของ	RS	

	 นอกจากนี้	ในปี	2563	อาร์เอสได้วางแผน

เพื่อขยายเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลหลากหลาย

รูปแบบ	ภายใต้แบรนด์	“RS	Mall”	เพื่อขยับ

แนวรุกเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์	รวมทั้งขยาย

เข้าสู่ช่องทาง	Line	@	ที่มีผู้ใช้งานกว่า	10	ล้าน

คนในประเทศไทย	โดยเปิด	Official	page	บน

แพลตฟอร์ม	RS	Mall	จึงเป็นแพลตฟอร์มขาย

สินค้าและบริการทุกอย่างที่มีความพร้อม	

	 “ทั้งนี้	ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กร	และ

สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย

ฐานข้อมูล	คาดว่าจะท�าให้บริษัทมีอัตราการ

เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี	2563	และเป็นส่วน

ส�าคัญที่จะผลักดันรายได้สู่เป้าหมาย	10,000	

ล้านบาท	ในปี	2565	ตามวิชั่นที่ก�าหนดไว้อย่าง

แน่นอน”	นายสุรชัยกล่าว

RS ล่ันปีหนูทอง โตก้าวกระโดด 
-ปี65 โกยรายได้ 1 หม่ืนลบ. ตามแผน

10 www.HoonInside.com 19  November  2019

http://www.pst.co.th


	 SAMTEL	โชว์ผลงาน	3	ไตรมาสแรก	รับรู้

รายได้แล้ว	7,221	ล้านบาท	และยังมีงานในมือ

แล้วกว่า	9	พันล้านบาท	จากโครงการขนาด

ใหญ่ที่ได้เซ็นสัญญาไปแล้ว	และเตรียมพร้อม

เข้าร่วมประมูลโครงการภาครัฐและเอกชนเพิ่ม

เติมอย่างต่อเนื่อง	รวมมูลค่ากว่า	6	พันล้าน

บาท	

 นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถ
เทลคอม SAMTEL	ได้เปิดเผยถึง

ความส�าเร็จในช่วง	9	เดือน	ที่ผ่านมา	และ

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆว่า	“กลุ่มบริษัทสามารถ

เทลคอม	มีผลการด�าเนินงานในช่วง	9	เดือน	

เป็นไปตามเป้าหมาย	ซึ่งปัจจุบันมีโครงการ

ในมือแล้วมูลค่ารวมกว่า	9	พันล้านบาท	จาก

โครงการขนาดใหญ่ที่ประสบความส�าเร็จจาก

การเซ็นสัญญาในคร่ึงปีแรก	อาทิ	โครงการ

ออกแบบ	จัดหา	พัฒนา	ติดตั้ง	และดูแลบ�ารุง

รักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ส�าเร็จรูป

ส�าหรับธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	

,โครงการของทีโอที	,โครงการของธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง	และขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย	เป็นต้น

	 ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้	ภาพรวมของ

ธุรกิจมีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง	มีรายได้ใน

ไตรมาส	3	ทั้งสิ้น	1,950	ล้านบาท	มีก�าไร

สุทธิ	80	ล้านบาท	โดยในไตรมาส	3	มีการเซ็น

สัญญาโครงการใหม่	มูลค่ารวม	1,734	ล้าน

บาท	อาทิ	โครงการพัฒนาระบบโทรคมนาคม

ทหาร	ของกองบัญชาการกองทัพไทย	,	

โครงการต่อสัญญาจ้างให้บริการและบ�ารุง

รักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง	หรือ	

CUTE	ของ	บมจ.ท่าอากาศยานไทย,	โครงการ

ติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่สวนสาธารณะใน

กรุงเทพฯ	และโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

และพังงา	ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของ	

SAMTEL	ตลอด	9	เดือน	มีรายได้และก�าไรสูง

ขึ้น	เฉลี่ยกว่า	30	เปอร์เซนต์

	 โดยมีรายได้รวม	7,221	ล้านบาท	และ

ก�าไร	310	ล้านบาท	รวมแล้วมีโครงการในมือ	

มูลค่าทั้งสิ้นกว่า	9,000	ล้านบาท	ที่ส�าคัญ

ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้	ยังมีงานที่รอการ

ประมูลอีกกว่า	30	โครงการ	มูลค่าไม่ต�่ากว่า	

6	พันล้านบาท	อาทิ	โครงการของธนาคาร

ออมสิน	และบมจ.กสท	โทรคมนาคม	เป็นต้น

SAMTEL ชี้ไตรมาส 4/62 
ภาพรวมธุรกิจดีต่อเน่ือง
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	 TIGER	ส่งสัญญาณแนวโน้มผลงาน

ไตรมาส	4/62	โตแรง	จ่อเซ็นรับงานใหม่เพิ่มอีก	

5	โปรเจค	มูลค่ากว่า	1.2	พันล้านบาท	ผลัก

ดันรายได้-ก�าไร	ท�าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 

 นายจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) (TIGER) เปิดเผยว่า	แนวโน้ม
ผลการด�าเนินงานในไตรมาส	4/62	คาดว่าจะ

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง	โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก

การเข้ารับงานใหม่ที่มีมูลค่ามากขึ้น	จากฐาน

ทุนที่เพิ่มขึ้น	โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการเซ็น

เข้ารับงานเพ่ิมอีก	5	โครงการ	มูลค่า	1,200	

ล้านบาท	อีกทั้งยังเตรียมยื่นประมูลงานใหม่

ทั้งภาครัฐและเอกชน	เพิ่มเติม	ในช่วงที่เหลือ

ของปีนี้	ทั้งในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง

และอสังหาริมทรัพย์	ผลักดันรายได้และก�าไรใน

ปีนี้	สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

 

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้

รายได้	(Backlog)	จ�านวน	924	ล้านบาท	จาก

การที่บริษัท	ไทย	อิงเกอร์	จ�ากัด	(TEC)	ซึ่งเป็น

บริษัทแกนของบริษัทฯ	ได้รับงานก่อสร้างใหม่

จ�านวน	3	โครงการ	ประกอบด้วย	โครงการ

ปรับปรุงระบบจ�าหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน	การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	อ�าเภอหาดใหญ	่

จังหวัดสงขลา	มูลค่าโครงการ	287.59	ล้าน

บาท	ระยะเวลาการด�าเนินงาน	365	วัน

 

	 ส่วนโครงการที่	2	เป็นโครงการ	บริษัท	

ไทย	อิงเกอร์	จ�ากัด	ได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง	

โครงการอาคารบ้านพักอาศัย	มูลค่าโครงการ	

85	ล้านบาท	ระยะเวลาการด�าเนินงาน	18	

เดือน	(เริ่มงานวันที่	5	พฤศจิกายน	2562)	

และโครงการที่	3	โครงการรับเหมาก่อสร้าง

งานระบบไฟฟ้า	งานระบบเครื่องกล	สุขาภิบาล	

ระบบปรับอากาศ	สระว่ายน�้า	และสุขภัณฑ	์

ของ	โรงแรมวี	วิลล่า	อ่าวยนต์	จังหวัดภูเก็ต	

มูลค่า	84.2	ล้านบาท	ระยะเวลาการด�าเนิน

งาน	12	เดือน

 

	 ส่วนผลการด�าเนินงานไตรมาส	3/62	สิ้น

สุดวันที่	30	กันยายน	2562	มีรายได้รวม	295	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	88	ล้านบาท	หรือ	43%	

เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม	207	

ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	30	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	2	

ล้านบาท	หรือ	5%	เทียบช่วงเดียวกันของปี

ก่อนมีก�าไรสุทธิ	28	ล้านบาท

 

	 ขณะที่ผลการด�าเนินงานในงวด	9	เดือน

แรกของปีนี้	สิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2562	

มีรายได้รวม	รวม	657	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	97	

ล้านบาท	หรือ	17%	เทียบช่วงเดียวกันของปี

ก่อนมีรายได้รวม	560	ล้านบาท	และมีก�าไร

สุทธิ	52	ล้านบาท

บิ๊ก TIGER กระซิบโค้งสุดท้ายปีน้ีโตต่อ
-ท้ังปีรายได้และก�าไรนิวไฮ
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 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) BGRIM เปิด
เผยว่า	เมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2562	บริษัท	บี.กริม	โซลาร์	เพาเวอร์	1	จ�ากัด	(บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ	100)	ได้บรรลุข้อตกลงในการ

เข้าท�าสัญญา	โอนหุ้น	กับ	นายปราโมทย์	เหล่าเจริญวงศ์	(ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท)	เพื่อรับโอนหุ้นทั้งหมด	(ร้อย	ละ	100)	ใน

บริษัท	เรย์	เพาเวอร์	ซัพพลาย	จ�ากัด	หรือ	Ray	Power	Supply	Co.,	Ltd.	(บริษัทเจ้าของโครงการ")	มูลค่าซื้อขายหุ้นรวม	300,000	ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุม	คณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	12/2562	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2562

	 ทั้งนี้	การโอนหุ้นดังกล่าวอยู่ระหว่างการ	พิจารณาอนุมัติจากกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน	(Ministry	of	Mines	and	Energy)	และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องของ	ประเทศกัมพูชา

	 บริษัทเจ้าของโครงการ	เป็นผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบน	พื้นดิน	ตั้งอยู่ที่เมืองศรีโสภณ	

จังหวัดบันทายมีชัย	(หรือ	บ็อนเตียย์เมียนเจีย)	ประเทศกัมพูชา	ตามสัญญาซื้อขาย	ไฟฟ้า	ขนาด	30	เมกะวัตต์	เพื่อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า

ประเทศกัมพูชา	(Electricite	Du	Cambodge	-	EDC)	ระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า	20	ปี	มีก�าหนดการเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในเดือนตุลาคม	

2563	

	 โดยโครงการ	ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการพัฒนาเพื่อให้การเข้าลงทุนข้างต้นเสร็จสมบูรณ์	ซึ่งบริษัทจะรายงานความคืบหน้า	ให้ทราบต่อ

ไป

BGRIM ทุ่ม 3 แสนดอลล์ ซื้อโซลาร์ 30 เมกฯ 

ท่ีเมืองศรีโสภณ กัมพูชา-COD ต.ค.63
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	 TKN	ลุ้นผลงาน	Q4/62	ดันรายได้ปีนี้โต

เข้าเป้า	5-7%	หลัง9เดือนแรกปีนี้	ผลประกอบ

การไม่เป็นไปตามเป้า	-	คาดปี63	ก�าไรสุทธิใกล้

เคียงปี	59	ที่ท�าได้	781.85ลบ.	เหตุเน้นควบคุม

ต้นทุน-เจาะตลาดใหม่

 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 
ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท 
เถ้าแก่น้อย ฟูด๊ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TKN	เปิดเผยว่า	

บริษัทฯเตรียมลุ้นว่ารายได้ปี	2562	ว่าจะสามารถ

เติบโตได้ตามเป้า	5-7%	หรือไม่	เนื่องจาก	ผล

ประกอบการ	9	เดือนแรกท่ีผ่านไม่สามารถเติบโต

ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ

คาดหวังว่าไตรมาส	4/2562	จะสามารถช่วยหนุน

ได้หลังบริษัทฯได้รับค�าสั่งออเดอร์จากประเทศจีน

ให้ส่งสินค้าเข้าไปจ�าหน่าย	570	ตู้คอนเทนเนอร์	

ซึ่งทยอยส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคมนี้

	 ท้ังนี้	ในปี	2563	บริษัทฯคาดว่าก�าไรสุทธิ

จะกลับมาใกล้เคียงกับปี	2559	ที่ท�าได้	781.85	

ล้านบาท	หลังบริษัทฯจะเน้นควบคุมค่าใช้จ่าย

ในการลงทุน	โดยเฉพาะเรื่องการท�าการตลาด

(มาร์เก็ตติ้ง)	รวมทั้งบริษัทฯประเมินว่าต้นทุน

วัตถุดิบสาหร่ายก็จะมีการปรับตัวลดลง	อีกทั้ง

บริษัทฯจะมีการออกสินค้าใหม่ที่ไม่ใช่สาหร่าย

และเจาะตลาดต่างประเทศเพิ่มนอกเหนือนจาก

จีน	ได้แก่	เกาหลี	รัซเซีย	เวียดนาม	เป็นต้น	ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทฯได้มีการท�าการตลาดในประเทส

เกาหลีแล้ว	

	 "ปีหน้าเราจะเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนโดยเฉพาะตลาดในต่างประเทศ	เราจะเข้ม

งวดงบมาร์เก็ตติ้งมากขึ้น	เชื่อว่าจะท�าให้ก�าไร

ขอเรากลับมาค่อนข้างดี	รวมทั้งเราอาจมีการ

เปล่ียนคอนเซ็ปใหม่นอกเหนือจากสาหร่ายชื่อว่า	

ซุปเปร์สแนค	ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่สาหร่าย	

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	รวทั้งยังมีพรีเมี่ยมสแนค

ซึ่งมาจากตระกูลไข่เค็มเดิม	"	นายอิทธิพัทธ์	

กล่าว	

	 อย่างไรก็ตาม	ปีหน้าบริษัทคาดว่ายอดขาย

ในประเทศจีนจะสามารถเติบโตได้ประมาณ	20%	

และจะเพิ่มสัดส่วนยอดขายจากในประเทศจีน

เพิ่มเป็น	40%	จากปัจจุบันอยู่ที่	30%	หลังได้มี

การร่วมมือกับ	Orion	Crop.โดยบริษัทฯยังมีแผน	

Co-branding	ร่วมกันกับทาง	Orion	Crop.	โดย

ทางบริษัทฯ	จะน�าสินค้าจาก	Orion	Crop.	เข้า

มาจ�าหน่ายในประเทศ	รวมทั้งจะมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ร่วมกันอีกด้วย

	 ขณะที่	ตลาดในประเทศอเมริกา	บริษัทฯ

คาดว่าปีหน้าตลาดจะเติบโตได้อีกเท่าตัวจาก

ปีนี้มีการเติบโตเกือบ	100%	แล้ว	หลังจากบ

ริษัทฯได้ขยายการจ�าหน่ายสินค้าไปยังห้าง

สรรสินค้า	แซม	คลับ	เพิ่มเติม	หลังจากก่อน

หน้านี้ได้เข้าไปจ�าหน่ายในห้างสรรพสินค้า	

Costcoเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	รวมทั้งจะมีการ

ขยายการจ�าหน่ายสินคค้าไปยันรัฐอื่นๆในอเมริกา

นอกเหนือจากรัฐแคลิฟอเนียด้วยเช่นกัน	ส่งผล

ให้บริษัทฯคาดว่ายอดขายจากอเมริการปีหน้า

จะเติบโตได้อีก	60%	จากปีนี้คาดท�าได้	4	ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ		

	 "อมเริกาปีนี้เราโตเกือบร้อยเปอร์เซนต์	หลัง

จากที่เข้าคอนโก้ได้แล้วเราก็มีแผนขยายไปที่แซม

คลับด้วย	ตอนนี้เราอยุ่ระหว่างการพูดคุยกับทีม

งานที่อเมริการเพิ่มเพราะตอนนี้ฟีดแบ็คดีและ

เขาจะมีการขายสโตร์ให้เราด้วย	จากเดิมขายที่

แคลิฟอเนียอย่างเดียว	รวมทั้งในอเมริการยังให้

บริษัทฯให้บริษัทฯขยาย	SKU	ใหม่โดยบริษัทฯจะ

น�าสาหร่ายทอดเข้าไปจ�าหน่ายเพราะในตอนนี้ยัง

ไม่มี	"นายอิทธิพัทธ์กล่าว

TKN ลุ้นผลงาน Q4/62 
ดันรายได้ปีน้ีโตเข้าเป้า 5 - 7%
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แบงก์ธนชาต เปิดตัว T-Academy 

มุ่งพัฒนาพนักงานพร้อมก้าวทันยุคดิจิทัล

	 แบงก์ธนชาตเปิดตัว	Thanachart	

Academy	(T-Academy)	ศูนย์กลางการบริหาร

จัดการหลักสูตรพัฒนาบุคลากร	ด้วยการสร้าง

กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่แตกต่าง	หลาก

หลายและน่าสนใจ	เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า

ของพนักงานสู่ยุคดิจิทัล	และสามารถรองรับต่อ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 

 นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร
ธนชาต จ�ากัด (มหาชน)	กล่าวว่า	
ธนาคารฯได้จัดตั้ง	Thanachart	Academy		

(T-Academy)	ศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการ

แบบองค์รวม	เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ

ให้พนักงานธนชาตทุกระดับอย่างรอบด้าน	ทั้ง

ความรู้และทักษะที่จ�าเป็นเพื่อสร้างความเป็น

มืออาชีพในสายงานที่ท�าอยู่	รวมถึงเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้เลือกศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใน

เรื่องที่สนใจ	ซึ่งท�าให้พนักงานมีความพร้อม

ที่จะเติบโตในอนาคตและก้าวทันยุคดิจิทัล

ได้อย่างแท้จริง	สอดคล้องกับกระบวนการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนชาตที่เป็นแบบ	

Blended	Learning	คือ	ผสมผสานทั้งออนไลน์	

และออฟไลน์	และมีทิศทางแบบ	Reskill	การ

พัฒนาทักษะที่มีอยู่	และ	Upskill	การเสริม

ทักษะใหม่

 

	 นางวิจิตรา	ธรรมโพธิทอง	ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ	ทรัพยากรบุคคลกลาง	กล่าวว่า	

โครงสร้างหลักสูตร	T-Academy	ประกอบ

ด้วย	3	ส่วน	คือ	1)	หลักสูตรพื้นฐานส�าหรับ

พนักงานทุกคน	อาทิ	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ

ธุรกิจการเงินการธนาคาร	ผลิตภัณฑ์	การให้

บริการ	วัฒนธรรมองค์กร	ค่านิยมหลัก		ความ

เข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	2)	ความรู้

เฉพาะทาง	พัฒนาทักษะจ�าเป็นเพื่อการปฏิบัติ

งาน	ทักษะจ�าเป็นส�าหรับโลกในปัจจุบันและ

อนาคต	3)	เทรนด์ใหม่ในโลกปัจจุบัน	อัพเดตเท

รนด์ล่าสุดและความรู้ใหม่	ตอบโจทย์และทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล	ซึ่งทั้งหมด

นี้จะผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ให้เลือกเรียนได้ตามต้องการ	เช่น	การเรียนใน

ห้องเรียน,	การสอนแบบ	Live	สดดูผ่าน	PacD	

Mobile	Application,	การเรียนด้วยตนเอง,	

คอร์สออนไลน์,	ดูการสอนย้อนหลัง,	กรณีศึกษา	

ฯลฯ		

 

	 “พนักงานทุกคนต้องได้เรียนรู้	เรามี

โปรแกรมที่เหมาะสมกับกลุ่มคนในทุกระดับ	ทุก

ต�าแหน่ง	เพื่อสร้างทักษะที่ท�าให้ทุกคนสามารถ

เติบโตได้ในอนาคต	รวมถึงขยายความรู้ในงาน

ด้านต่างๆ	โดยพนักงานสามารถเลือกเรียน

ทักษะที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายงานอื่นได้ตามความ

สนใจ	เพื่อท�าให้ทุกคนเห็นโอกาสเติบโต	และ

สามารถก้าวไปกับองค์กรในทุกสถานการณ์	เมื่อ

พนักงานรู้สึกว่าได้ก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร	

ก็จะรู้สึกเป็นเจ้าของธุรกิจ	และอยากอยู่กับ

องค์กรไปนานๆ”	นางวิจิตรากล่าว

 

	 ทั้งนี้	ธนชาตได้มีการปูพื้นฐานพัฒนา

พนักงานใน	4	ด้านคือ	เก่งงาน,	สร้าง

นวัตกรรม,	คิดอย่างสร้างสรรค์	และการ

สื่อสาร	ซึ่งหลักสูตร	T-Academy	ที่เพิ่มขึ้น

จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ

ที่เรียกว่า	“POWER”	มากขึ้น	ซึ่งประกอบ

ด้วย	P-Proactive	กระตือรือร้น	คิด	และท�า

แบบเชิงรุก	O-Ownership	เข้าใจและมีความ

รู้สึกร่วมกับผู้อื่น	W-Welcoming	สร้างความ

รู้สึกดีให้แก่ทุกคน	ด้วยความใส่ใจและการมี

ปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นมิตร	E-Energize	มีพลัง

เพื่อขับเคลื่อนตนเอง	องค์กร	และลูกค้า	และ																	

R-Reliability	มุ่งเน้นความพึงพอใจและความ

ก้าวหน้าของลูกค้า	เพื่อสร้างความไว้วางใจใน

ระยะยาว
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LIT เผยเตรียมออกหุ้นกู้ เดือนธ.ค.62 หลัง 

ทริส ให้เรทติ้งส์องค์กร Investment Grade

	 LIT	เผย	ทริสเรทติ้งให้อันดับเครดิตองค์กร
ในระดับน่าลงทุน	(Investment	Grade)	ที่	
"BBB-"	แนวโน้ม	"Stable"	ตอกย�้าฐานะการเงิน
แข็งแกร่ง-ความสามารถท�าก�าไรดี-มีแหล่งเงินทุน
ที่หลากหลายและสภาพคล่องเพียงพอ	รองรับ
แผนขยายธุรกิจในช่วง	2-3	ปีข้างหน้า	โตต่อ
เนื่อง-เตรียมออกหุ้นกู้	เดือนธ.ค.62	

 นายสมพล เอกธีรจิตต์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท 
จ�ากัด (มหาชน) (LIT) ผู้ด�าเนินธุรกิจให้
บริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อ	SMEs	ซึ่งเป็นแหล่งเงิน
ทุนทางเลือกประเภท	Non-Bank	เปิดเผยว่า	ทริส
เรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ	บมจ.ลีซ	อิท	
(LIT)	ในระดับน่าลงทุน	(Investment	Grade)	ที่
ระดับ	"BBB-"	ด้วยแนวโน้ม	"Stable"	หรือ	"คงที่"	
สะท้อนถึงการที่บริษัทฯมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง	
รวมถึงมีผลประกอบการทางการเงินที่น่าพอใจ	
และมีแหล่งเงินทุน	และสภาพคล่องที่เพียงพอ	ใน
การประเมินอันดับเครดิตทริสเรทติ้งยังพิจารณา
รวมถึงประวัติการด�าเนินงานที่เพียงพอของบริษัท
ในการให้สินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs)	ที่เน้นการรับงานโครงการ
จากภาครัฐอีกด้วย

	 ทริสเรทติ้งคาดว่าฐานเงินทุนของบริษัทฯจะ
ยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งในช่วง	2-3	ปีข้างหน้า
ด้วยปัจจัยสนับสนุนดังนี้	1)	การที่บริษัทฯมีสินเชื่อ
ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะสั้น	(ต�่ากว่า	6	เดือน)	ซึ่ง
ท�าให้สินเชื่อคงค้างครบก�าหนดด้วยอัตราที่เร็วกว่า	

และท�าให้การขยายตัวของภาระหนี้ช้ากว่าบริษัทฯ
ที่ให้สินเชื่อระยะยาว	2)	ฐานทุนที่เพิ่มขึ้นจากผล
ก�าไรที่ดีและอัตราการจ่ายเงินปันผลในระดับปาน
กลาง	และ	3)	นโยบายการเติบโตแบบยั่งยืนของผู้
บริหารของบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	บริษัทฯยังมีประวัติการด�าเนิน
งานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่ม
ลูกค้า	SMEs	โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับ
โครงการภาครัฐ	ทั้งนี้	บริษัทฯให้บริการทางการ
เงินที่หลากหลายแก่กลุ่ม	SMEs	ซึ่งประกอบไป
ด้วย	สินเชื่อลีสซิ่งและเช่าซื้อ	สินเชื่อรับซื้อลูกหนี้
การค้า	สินเชื่อเพื่อค�้าประกันซองประมูล	สินเชื่อ
เพื่อจัดหาสินค้าหรือสนับสนุนเงินทุน	และบริการ
ธุรกรรมต่างประเทศ	กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบ
ริษัทฯส่วนมากเป็นลูกค้า	SMEs	ที่ไม่สามารถเข้า
ถงึบรกิารทางการเงนิจากธนาคารพาณชิย์ทัว่ไปได้	
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯจะมี	3	ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ตัวบริษัทเอง	ลูกค้า	(ลูกหนี้ของ
บริษัท)	และลูกหนี้ของลูกค้า	(หน่วยงานภาครัฐ
หรือบริษัทเอกชนรายใหญ่)	โดยหลักส�าคัญของ
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจจะมีการโอนสิทธิในการ
เรียกรับการช�าระเงินจากลูกหนี้ของลูกค้ามาให้ทา
งบริษัทฯหลังจากที่สินเชื่อได้รับการอนุมัติให้แก่
ลูกค้าแล้ว						

	 และทริสเรทติ้งยังมองว่าจุดแข็งของบริษัทฯ
อยู่ที่การมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน	และความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการท�างานของหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ	ซึ่งการท�างานกับหน่วยงานภาครัฐ
ยังช่วยลดความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัท
ลงได้อีกส่วนหนึ่งด้วย	ณ	สิ้นเดือนมิถุนายน	2562	
บริษัทฯมีสัดส่วนสินเชื่อที่ให้แก่กลุ่มลูกค้า	SMEs	
ที่รับงานของโครงการภาครัฐอยู่ที่	60%	ของ
พอร์ตสินเชื่อรวม

	 ทริสเรทติ้งมองว่าในระยะยาวบริษัทฯน่าจะมี
สภาพคล่องที่เพียงพอในการขยายธุรกิจ	และจะ
ยังคงมีส่วนต่างอายุของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น

บวก	การที่สินเชื่อส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นสินเชื่อ
ระยะสั้นนั้น		
  
	 มีส่วนช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯมีสถานะสภาพ
คล่องที่ดีกว่าบริษัทฯที่ปล่อยสินเชื่อระยะยาวเป็น
หลัก											

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนที่หลากหลายทั้งจากวงเงินกู้ยืมที่ได้รับจาก
ทางธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึง
การออกตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ด้วย

	 แนวโน้มอันดับเครดิต	"Stable"	หรือ	"คงที่"	
สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่า
บริษัทฯจะค่อยๆ	พัฒนาสถานะทางการตลาด	
ตลอดจนความสามารถในการท�าก�าไร	และ
คุณภาพสินทรัพย์	โดยแนวโน้มอันดับเครดิตยัง
อยู่บนพื้นฐานความคาดหมายที่บริษัทฯจะคงฐาน
ทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงจาก
คุณภาพสินทรัพย์ที่เสื่อมถอยลงได้อีกด้วย

	 กรรมการผู้จัดการ	กล่าวว่า	บริษัทฯ	ก�าลัง
เตรียมออกหุ้นกู้ในเดือนธันวาคม	2562	นี้	โดยมี
จุดประสงค์เพื่อน�าไปช�าระหุ้นกู้ที่ครบก�าหนดและ
ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ	อีกทั้งเพื่อรองรับ
แผนการเติบโตของปี	2563		และซึ่งในอดีตที่ผ่าน
มาการออกขายหุ้นกู้ของบริษัทฯนั้นได้รับการตอบ
รับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีเสมอ	และคาดว่าครั้ง
นี้ที่บริษัทได้รับการประเมินจาก	Tris	Rating	ใน
ระดับ	BBB-	(Investment	Grade)	จะส่งผลท�าให้
การขายหุ้นกู้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ดี
ยิ่งขึ้น	และยังสามารถลดต้นทุนทางการเงินซึ่ง
เป็นต้นทุนหลักของบริษัทฯได้อย่างมีนัยส�าคัญ	
นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้รับการจัดอันดับบริษัทจด
ทะเบียนที่มีการก�ากับดูแลกิจการ	(CG	Score)	
ประจ�าปี	2562	ในระดับดีเลิศ	(Excellent)		ต่อ
เนื่องถึง	2	ปีซ้อน	(2561-2562	)
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็นข่าว	สภาพัฒน์เผย	GDP	3Q62	ของไทยที่	
2.4%	ต�่ากว่าตลาดคาดที่	2.6%-2.7%	มองเศรษฐกิจไทยไตรมาส	4/62	จะต้อง
ขยายตัวได้ไม่ต�่ากว่า	2.8%และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี	63	จะเติบโตดีขึ้นมาอยู่
ที่ระดับ	2.7-3.7%	หรือค่าเฉลี่ยที่	3.2%	และกลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์	ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	คาดว่าในการประชุมกนง.เดือน	ธ.ค.จะมีการลด
ประมาณเศรษฐกิจในปี	2562	และ	2563
	 เห็นอย่างนี้แล้ว	ผู้ประกอบการ	ประชาชนทุกระดับชั้น	โดนกันถ้วนหน้า		
เรียกว่า	ต้องปรับตัว	รับมือปีหน้า	ปีชวด	ปีหนูไฟ	ให้ดีๆ	น่ะทุกคน	....ขณะที่นัก
ลงทุน	คงเสพและลุ้น	สหรัฐฯ-จีนเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงการค้า	เฟสแรกแล้ว	
หุ้นทั่วโลก	ดีดรับข่าวไปแล้ว....แม่มดน้อย	ขอให้บรรลุข้อตกลงกันไว	หุหุ
	 วานนี้	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,608.00	จุด	เพิ่มขึ้น	5.77	จุด	หรือ	0.36%	
มูลค่าการซื้อขาย	42,907.38	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	119.01	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	499.44	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ	514.54	ล้านบาท		นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	134.22	ล้านบาท
	 เจ๊แอนหรือจักรพงษ์	จักราจุฑาธิบดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	JKN	เผย

ปีหน้า	ปรับโครงสร้างบริหารพอร์ตรายได้ใน
ประเทศ	–	ต่างประเทศ	และรายได้จากการ
ขายสื่อ	ในสัดส่วน	60:30:10	เอื้อต่อการ
เติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน	ย�้าเป้าหมาย
รายได้ปี	2562	เติบโต	15-20%	จากปี	2561	
ที่มีรายได้	1,422.61	ล้านบาท	และได้ตั้งเป้า
หมายรายได้ปี2563	เติบโตที่	15%	จากปีนี้
คาดท�าได้	1,600	ล้านบาท	จากการขยายฐาน
ลูกค้าในต่างประเทศมากขึ้น
 แบงก์ธนชาตเปิดตัว	Thanachart	

Academy	(T-Academy)	ศูนย์กลางการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนาบุคลากร		
ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่แตกต่าง	หลากหลายและน่าสนใจ	
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของพนักงานสู่ยุคดิจิทัล	และสามารถรองรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
	 ก.ล.ต.	เปิดเผย	การบังคับคดีที่ศาลแพ่งมีค�าพิพากษาก�าหนดมาตรการ

ลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท�าความผิดรายนายสุรินทร์	บรรยงพงศ์เลิศ	กรณีปั่น
หุ้น	PICO	โดยให้ช�าระเงินค่าปรับทางแพ่ง	รวม	18,430,644.75	บาท	พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ	7.5	ต่อปี	และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา	1	ปี	6	เดือน	รวม
ทั้งห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลัก
ทรัพย์เป็นเวลา	3	ปี	18พ.ย.62	ก.ล.ต.	จึงขอให้ศาลแพ่งออกหมายบังคับคดี	
เพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สินของจ�าเลยมาช�าระหนี้ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาดัง
กล่าวต่อไป	ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างที่คู่ความขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์
 GULF	ลงนามกู้เงิน	4.1	หมื่นล้านบาท	กับกลุ่มสถาบันการเงินทั้งในและ
ต่างประเทศ	รวมทั้งสิ้น	16	แห่ง	โครงการโรงไฟฟ้า	กัลฟ์	ปลวกแดง	(“โครงการ	
GPD”)	ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่	(IPP)	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	
2,650	เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ	ระยอง	2	อ�าเภอปลวกแดง	
จังหวัดระยอง	มีมูลค่าโครงการประมาณ	50,000	ล้านบาท	ตอนนี้	มีความคืบ
หน้าการก่อสร้างประมาณร้อยละ	39.5	ณ	สิ้นเดือนกันยายน	2562	โดยมีก�าหนด
เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี	2564	และ	2565
 TPS	น้องใหม่ในตลาด	mai	เป็นหุ้นราคาดี	น่าลงทุน	ผลงานงวด	9	
เดือนของปีนี้ออกมา	ท�าให้ต้อง	Wow..wwww	เพราะก�าไรสุทธิโตแรงแซงโค้งถึง	
100.11%	เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน		ใครที่ถือหุ้น	TPS	ไม่มีผิดหวัง
ด้วยพื้นฐานที่แกร่งขนาดนี้	แถมมีบอสใหญ่	“บุญสม	กิจเกษตรสถาพร”	ทุ่มสุด
ตัว	ด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงานเต็มที่	มั่นใจได้เลยว่า	สิ้นปีนี้รายได้ทะลุเป้า
หมายแน่นอนคร้าา..
 IHL	เดินหน้าธุรกิจฟอกหนังรองเท้าเต็มก�าลัง	ประเมินอนาคตสดใส	หลัง
ได้รับออเดอร์ใหม่จาก	SHOEfabrik	ผู้ผลิตรองเท้าให้กับแบรนด์ดังทั่วโลก	ตั้ง
เป้ามีลูกค้า	3	ราย	ภายในปี	2562	ฟาก	"วศิน	ด�ารงสกุลวงษ์"	กรรมการและ
ผู้จัดการทั่วไป	มั่นใจรายได้ธุรกิจฟอกหนังรองเท้าโตโดดเด่นไตรมาสแรกของปี	
2563	พร้อมทั้งหนุนการเติบโตอนาคต	
	 เรียกว่า	กระแสดีและแรงต่อเนื่องมาโดยตลอด	ส�าหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุนของ	บมจ.บี.กริม	เพาเวอร์	หรือ	BGRIM	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
ชั้นน�าของไทย	ที่พร้อมเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไประหว่างวันที่	19-21	พ.ย.นี้	
ผ่าน	6	สถาบันการเงินชั้นน�า	ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคาร
กสิกรไทย	ธนาคารไทยพาณิชย์	บริษัทหลักทรัพย์ภัทร	และบริษัทหลักทรัพย์
เอเซีย	พลัส	เพราะต้องยอมรับว่า	หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ	มูลค่าไม่เกิน	8	พันล้านบาท	
มาถูกที่ถูกจังหวะ	ในภาวะที่นักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่น่าพอใจ	ด้วยความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้	ด้วยอันดับเครดิตหุ้นกู้	BBB+/Stable	จาก	TRIS	Rating	อัตรา
ดอกเบี้ย	5	ปีแรก	5%	ต่อปี	ผนวกกับความมั่นคงแข็งแกร่งของกลุ่ม	BGRIM	ที่
ท�าธุรกิจคู่คนไทยมายาวนานกว่า	140	ปี	ก็ต้องบอกว่า	ตอบโจทย์ทุกข้อให้กับนัก
ลงทุนได้จริงๆ	

   บรรลุข้อตกลง....

บล.ธนชาต	:	THAI	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.70	บ.
บล.ธนชาต	:	MC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.80	บ.
บล.ธนชาต	:	VGI	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.80	บ.
บล.ทรีนีตี้	:	CHAYO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.20	บ.
บล.เคจีไอ	:	CPN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	78.00	บ.
บล.เคจีไอ	:	CHG	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.84	บ.
บล.ทิสโก้	:	UNIQ	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.40	บ.

	 บล.ทิสโก้	:	TRUE	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.80	บ.
	 บล.ทิสโก้	:	SISB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.30	บ.
	 บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	VGI แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.70	บ.
	 บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	ITD	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.70	บ.
	 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	MC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.40	บ.
	 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CHG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.00	บ.	
	 บล.จีเอ็มโอ-แซด	คอม	:	PREB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.20	บ.
	 บล.ฟิลลิป	:	MEGA	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	35.00	บ.
	 บล.ฟิลลิป	:	CK แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	23.00	บ.
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