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AMATA เผย 12ธ.ค. เซ็นร่วมทุน

กับ Surbana Jurong Infrastructure 

ต้ังบ.Great Mekong Consultancy

TRC ร่วมทุน เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น 

ต้ังบ.โอลีฟ เทคโนโลยี รุกวิจัยพัฒนา

ระบบตรวจสอบ ควบคุม ผ่านระบบ IoT

 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ 
รองประธานกรรมการ บริษัท 
อมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) AMATA เปิดเผยว่าตามที่

ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท อมตะ 

คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ครั้งที่ 6/2019 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนใน

บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ กับ Surbana 

Jurong Infrastructure Pte. Ltd. ทั้งสอง

ฝ่ายจะร่วมทุนกันจัดตั้งบริษัทจํากัดตาม

กฎหมายของ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อดําเนิน

ธุรกิจให้คําปรึกษาทางวิศวกรรมแก่โครงการ

ต่างๆ ของกลุ่มอมตะนั้น

 บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าให้ทราบ

ว่า เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลง

นามในสัญญา ร่วมทุนกับ Surbana Jurong 

Infrastructure Pte. Ltd. เพื่อจัดตั้งบริษัท

ชื่อ Great Mekong Consultancy Pte. Ltd. 

เรียบร้อยแล้ว

 โดย Great Mekong Consultancy 

Pte. Ltd. จะดําเนินธุรกิจให้คําปรึกษา

ทาง วิศวกรรมแก่โครงการต่างๆ ของกลุ่ม

อมตะ และบริษัทฯ จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อย

ละ 45 ของหุ้นทั้งหมดของ Great Mekong 

Consultancy Pte. Ltd.

 นายภาสิต ลี้สกุล กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด 
(มหาชน) TRC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทครั้งที่ 102562 เมื่อวันที่ 11 

ธันวาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ทีอาร์

ซี คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เข้าลงนาม

สัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์

เมชั่น เซอร์วิส จํากัด (“XSense”) เพื่อดําเนิน

ธุรกิจด้านการให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจ

สอบ ควบคุมผ่านระบบ IoT มูลค่าการลงทุน 

25 ล้านบาท

 ทั้งนี้บริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท โอ

ลีฟ เทคโนโลยี จํากัด โดยจะจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทภายในเดือนธันวาคม ปี 2562 ด้วยทุน

จดทะเบียน เริ่มแรก 12,500,000 บาท และจะ

ทยอยเพิ่มทุนตามความเหมาะสมและจําเป็น 

จนครบจํานวน 50,000,000 บาท

 สัดส่วนการถือหุ้น1. บริษัทฯ จํานวน 

250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 2. 

xSense จํานวน 250,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 50

 นายภาสิตกล่าวว่า ผลประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้รับ ผู้ร่วมทุนต่างมีความเชี่ยวชาญและ

ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการก่อสร้าง

อย่างครบวงจร การวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ 

ควบคุม และวิเคราะห์ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big 

Data) ในรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมทุนดังกล่าว

เป็น ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทําให้

สามารถขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และจะนําไปสู่

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
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 SAWAD ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อ-รายได้ปี 63 

โต20-30% หลังเดินหน้าขยายสาขาต่อเนื่อง เผย

ปีหน้าวางแผนขยายสาขาราว 200-300 สาขา 

คาดใช้เงินลงทุน 120-150 ลบ. วางเป้าภายใน 

2-3 ปีข้างหน้าขยายสาขาเพิ่มเป็น 4,200 สาขา 

จากQ3/62 มี 3,500 สาขา ระบุปีหน้าคุม NPL 

3-6% จากคาดสิ้นปีนี้อยู่ที่ 4% เตรียมออกหุ้นกู้ 

มูลค่า 2- 3 พันลบ. ราวเดือน ธ.ค.-ม.ค. นี้ เพื่อรี

ไฟแนนซ์หุ้นกู้เดิม -เป็นทุนหมุนเวียน

 นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้
อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด(มหาชน) หรือ SAWAD เปิด

เผยว่า แผนธุรกิจปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าพอร์ต

สินเชื่อ และรายได้เติบโต20-30% จากปีนี้ โดย

บริษัทฯ จะเน้นขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกัน

ซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ อย่าง

ต่อเนื่อง จากจํานวนสาขาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

(สิ้นQ3/62) จํานวน 3,500 สาขา และปีหน้า 

บริษัทฯ จะขยายสาขาเพิ่มอีก 200-300 สาขา 

เน้นขยายสาขาในภาคตะวันออก และภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ เพื่อผลักดันผลประกอบการให้

เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 สําหรับปี2563 บริษัทฯ ได้วางงบลงทุน

รองรับการขยายสาขาไว้ประมาณ 120-150 ล้าน

บาท โดยรูปแบบจะเป็นการเช่าอาคารพาณิชย์ 

ทําให้สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว โดยตั้ง

เป้าเปิดให้ได้วันละ 1 สาขา ขณะที่บริษัทฯ ตั้งเป้า

ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าจากนี้ จะมีจํานวนสาขา

เพิ่มเป็น 4,200 สาขา

 ด้านตัวเลขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL 

ตามนโยบายของบริษัทฯ จะรักษาไว้ที่ระดับ 3-6% 

ในปี 2563 จากสิ้นปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 4% โดยจะ

เน้นดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าสามารถ

ชําระเงินได้ตรงตามกําหนดเวลา

 นอกจากนี้ในปีหน้า บริษัทฯ คาดว่าจะมี

รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกันภัยเข้ามา

ประมาณ 300 ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่ารายได้

จากธุรกิจดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท 

หลังบริษัทฯ เพิ่งได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งรายได้ดังกล่าวจะเข้ามาส

นับสนุนผลประกอบการของบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนระดมทุน โดย

การออกหุ้นกู้ โดยเตรียมออกหุ้นกู้มูลค่ารวม

ประมาณ 2-3 พันล้านบาท ในช่วงเดือน ธันวาคม

ปีนี้ -เดือนมกราคมปี2563 เพื่อรีไฟแนนซ์หุ้นกู้

ชุดเดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนิน

ธุรกิจ โดยสัดส่วนจะเป็นการใช้รีไฟแนนซ์ประมาณ 

70-80%

 นางสาวธิดา กล่าว ทิ้งท้ายว่า แม้ว่าภาพ

รวมภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศจะ

ชะลอตัวลง แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในแง่การดําเนิน

ธุรกิจยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจา

กบริษัทฯ เป็น Non-Bank ทําให้ได้รับผลดี ยาม

ที่สถาบันการเงินมีการเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ 

ขณะนี้ความต้องการใช้เงินของผู้บริโภคยังคงมีอยู่ 

ดังนั้น Non-Bank จึงเป็นทางเลือกที่ดี รวมทั้ง

ยังไม่กังวลต่อ NPL เนื่องจากบริษัทฯ ดูแลลูกค้า

อย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าธนาคารแห่ง

ประเทศไทย(ธปท.) เตรียมออกมาตรการคุมค่า

ธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์ บริษัทฯ ก็พร้อม

ที่จะปฏิบัติตามเช่นกัน หากมาตรการดังกล่าวออก

มา

SAWAD ต้ังเป้าพอร์ตสินเชื่อ-รายได้ปี 63 โต20-30% 

ขยายสาขาราว 200-300 สาขา คาดใช้เงินลงทุน 120-150 ลบ.
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 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) รายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) (listed)

โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562  ที่ผ่านมา โดยจํานวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 

12.5096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และจํานวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.5096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 ขณะที่จํานวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.5096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  และจํานวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา 

ของกลุ่มคิดเป็น 12.5096% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 ด้านบทวิเคราะห์ บล.บัวหลวง ระบุว่า เช้านี้ได้มีการประกาศที่มาของ Big lot ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเปิดชื่อมาเป็น BTS ที่เข้าถือ 

HUMAN ในสัดส่วน 12.5% เรามอง Synergy ที่จะเกิดขึ้น คือ 1) การนําบัตร Rabbit มาผูกกับบัตรพนักงาน และเชื่อมกับระบบ Access control ของ 

TigerSoft จะสร้างความสะดวกให้พนักงานของ HUMAN ในขณะที่ VGI จะสามารถขยายฐานข้อมูล Rabbit ในกลุ่มพนักงานบริษัทที่มีกําลังซื้อ

 2) แผนการสร้าง Marketplace ของ HUMAN และ VGI จะไปได้เร็วมากใน Scale ที่ใหญ่กว่าเดิมและมีความสมบูรณ์มากขึ้น และ 3) BTS มีพาร์

ทเนอร์ที่แข็งแรงมาก ซึ่งสามารถต่อยอดธุรกิจร่วมกับ HUMAN ได้ เช่น เครือสหกรุ๊ป ซึ่งเรามองว่าหากมีการร่วมมือกันขยายตลาดใน AEC จะทําให้ 

HUMAN ขยายตัวในต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เรามองดีลนี้เป็นบวกต่อทั้ง VGI (BTS) และ HUMAN

 บทวิเคราะห์ระบุว่า มุมมองกลยุทธ์ Action (ระยะสั้น 5-10 วันทําการ) แนะเก็งกําไร HUMAN (รับ 7.8 ต้าน 8.5 stop loss 7.5) ส่วน 

Fundamental นั้น เรายังคงคําแนะนํา ซื้อ ทั้ง VGI และ HUMAN

BTS ซื้อหุ้น HUMAN ถือ 12.5096%
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 นายสมพล ธนาดํารงศักดิ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน 
พาร์ท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
(FPI) เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี2563 

เติบโตไม่ตํ่ากว่า 20% เนื่องจาก บริษัทฯจะมี

การรับรู้รายได้จาก ALP FPI PARTS PRIVATE 

LIMITED (ALP FPI) ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศ

อินเดีย หลังล่าสุดบริษัทฯได้เข้าถือหุ้นแล้วใน

สัดส่วน 100% โดยบริษัทฯมีแผนขยายฐาน

ธุรกิจการผลิตและการกระจายสินค้าไปทั่วทั้ง

ภูมิภาคเอเชียรวมทั้งภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งต้นทุน

การผลิตที่ประเทศอินเดียอยู่ในระดับตํ่ากว่า

ประเทศไทยถึง20% ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย

และเป้าหมายของบริษัทในการกระจายความ

เสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจหลัก

 ขณะที่ ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างประมูล

งานใหม่ในประเทศอินเดีย 2-3 โครงการ มูลค่า

กว่า 500 ล้านรูปี หรือคิดเป็น 250 ล้านบาท 

โดยคาดว่าจะทราบผลเร็วๆนี้ซึ่งหากบริษัทฯได้รับ

งานดังกล่าวจะส่งผลให้ ALP FPI สามารถเทิร์

นอะราวด์ได้

 "ประเทศอินเดียปีที่แล้วตลาดค่อนข้าง

ซบเซา ประกอบกับเราไปเป็นพาร์ทเนอร์เรา

ไม่ค่อยเข้าใจเขาซึ่งทางฝั่งนั้นจะเน้นดีไซด์สวย

หรูและใช้ต้นทุนค่อนข้างมาก ส่วนเรามองว่า

มันควรจะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่า ทําให้เราไป

เทคโอเวอร์เขามา 100% ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทใน

อินเดียขาดทุนมาโดยตลอด แต่ต้นทุนการผลิต

ของเขาถูกกว่าไทย20% ถึงแม้ตลาดไม่ดีนัก แต่

มองว่าในอนาคตอินเดียจะเป็นฐานในการส่ง

ออกกลุ่มหนึ่ง และโดเมสติคในตลาดอินเดียยัง

คงโตขึ้นเรื่อยๆ" นายสมพล กล่าว

 สําหรับภาพรวมผลประกอบการปี2562 

บริษัทฯคาดว่ารายได้จะเติบโต11-12% จากปี

ก่อนที่ทําได้ 1,982.14 ล้านบาท ถึงแม้ภาพ

รวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจะชะลอ

ตัวซึ่งติดลบถึง14-15% แต่บริษัทฯยังคงสร้าง

ผลประกอบการที่ดีได้โดย 9 เดือนแรกที่ผ่าน

มาบริษัทฯมีการเติบโตถึง11% และปีที่ผ่านมา

บริษัทฯได้รับงานใหม่หลายโครงการเกี่ยวกับชิ้น

ส่วนประกอบยานยนต์ จึงส่งผลให้ปีนี้บริษัทฯยัง

คงรับงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยปัจจุบันมีงานในมือ 

(Backlog) มูลค่า 800-900 ล้านบาท

 ขณะเดียวกันค่าเงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่า

ขึ้นมานั้นไม่กระทบต่อบริษัทฯมากนัก โดย 9 

เดือนแรกที่ผ่านมาบริษัทฯมีกําไรสุทธิ 139.95 

ล้านบาท ถือว่าปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับทั้งปี

ของปี2561 แต่อย่างไรก็ตามยังตํ่ากว่าเป้าที่

บริษัทฯคาดการณ์ไว้ โดยต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ

คาดว่าเงินบาทจะอยู่ที่ระดับ 31.50 บาท/

ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ปัจจุบันเงินบาทอยู่ที่ระดับ 

30.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้กําไรสุทธิ

บริษัทฯหายไปถึง 55 ล้านบาทในช่วงเก้าเดือน

แรก แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจ

หลังบริษัทฯได้บริหารจัดการภายในได้อย่างมี

ประสิทธิภาพส่งผลให้ต้นทุนลดลง รวมถึงค่าใช้

จ่ายทางการเงินก็ลดลงด้วยเช่นกันหลังได้รับอา

นิสงค์จากดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาลง

 ส่วนประเด็นสงครามทางการค้าระหว่าง

สหรัฐกับจีนบริษัทฯมองว่าเป็นผลเสียต่อภาพ

รวมเศรษฐกิจทั่วโลก แต่ขณะเดียวกันยังเป็น

ผลบวกต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย 

เนื่องจากผู้ประกอบการรถยนต์หลายรายใน

ประเทศจีนที่ผลิตสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐฯเริ่ม

ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยแทน

 ด้านธุรกิจพลังงานทดแทนปัจจุบันบริษัทฯ

ทําโรงไฟฟ้าที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งปัจจุบันสร้าง

กําไรให้แก่บริษัทฯปีละ 60-70 ล้านบาท แต่

อย่างไรก็ตามบริษัทฯมองว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าใน

ประเทศไทยใกล้ถึงจุดอิ่มตัว บริษัทฯจึงมองหา

โอกาสขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ ซึ่ง

เป็นการลงทุนร่วมกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์

นิเทค จํากัด (มหาชน) หรือ ECF โดยเบื้อง

ต้นบริษัทฯได้ศึกษาลงทุนโครงการโซลาร์2-3 

โครงการในประเทศเวียดนาม ซึ่งหากมีความคืบ

หน้าจะแจ้งให้ทราบทันที

FPI ล่ันปี63 รายได้โตไม่ต�่ากว่า 20% 

หลังรับรู้รายได้จาก ALP FPI อินเดีย จากเข้าถือหุ้นท้ัง100%
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 นายนิพิฐ อรุณวงษ์ ณ 
อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
นวนคร จํากัด (มหาชน) หรือ 
NNCL เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 

2563 เติบโต 5% เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ 

จะเน้นการสร้างรายได้ประจํา (Recurring 

income) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มี 

Recurring income แล้วประมาณ 80% ของ

รายได้ทั้งหมด ซึ่งมาจากการรับรู้รายได้จาก

โครงการโรงไฟฟ้า และธุรกิจให้บริการระบบ

สาธารณูปโภค เช่น การบริหารจัดการนํ้า ขาย

นํ้าดี และบําบัดนํ้าเสียให้กับลูกค้าในเขตนิคม

อุตสาหกรรม อีกทั้งยังมองหาโอกาสการลงทุน

โครงการใหม่ที่จะสนับสนุนให้รายได้ประจําเพิ่ม

ขึ้น โดยอยู่ระหว่างการเตรียมลงทุน โครงการ

ศูนย์ดาต้าเซนเตอร์ ภายในนิคมอุตสาหกรรม

นวนครปทุมธานี ซึ่งจะเป็นการร่วมลงทุนกับ

พันธมิตร การลงทุนจะแบ่งเป็นเฟสๆ คาดว่า

เฟสแรกจะมีมูลค่าการลงทุน 1,000-2,000 

ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเซ็นสัญญาร่วม

ทุนภายในเดือน มกราคม นี้

 ด้านธุรกิจขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 

ปัจจุบันบริษัทฯมีนิคมฯ ทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่

นิคมฯ นครราชสีมา และปทุมธานี ซึ่งขณะนี้มี

ลูกค้าสนใจเข้ามาจองซื้อที่ดินภายในนิคมฯแล้ว

หลายราย ขณะที่ล่าสุดบริษัทฯ ได้มีการเซ็น

สัญญากับลูกค้ารายใหญ่เพื่อขายที่ดินราว 115 

ไร่ เฉลี่ยราคาขายอยู่ที่ 2 - 2.5 ล้านบาทต่อ

ไร่ คาดว่าจะเริ่มโอนที่ดินให้กับลูกค้าได้อย่างเร็ว

ที่สุดในเดือนธันวาคม 2562 หรืออย่างช้าที่สุด

ภายในเดือนมกราคม 2563

 นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างเดินหน้า

ก่อสร้าง โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร เฟส 2 

ที่ดําเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร 

จํากัด (NNEG) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน 3 ฝ่าย 

ประกอบด้วยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จํากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี

โฮลดิ้ง ถือหุ้น 40% บริษัท นวนคร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอ

ร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นฝ่ายละ 30% โดย

โครงการเฟส2 มีกําลังผลิตติดตั้ง 60 เมกะวัตต์ 

และกําลังผลิตไอนํ้า 10 ตันต่อชั่วโมง มูลค่า

โครงการประมาณ 3,105 ล้านบาท คาดว่าจะ

สามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในช่วง

เดือน สิงหาคม 2563 ซึ่้งเร็วกว่าแผนเดิมที่คาด

ว่าจะ COD ในเดือน กันยายน ปี 2563 ส่งผลให้

กําลังการผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ารวมของโครงการ

ผลิตไฟฟ้า นวนคร เพิ่มขึ้นเป็น 185 เมกะวัตต์ 

และไอนํ้า ประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง

 นายนิพิฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มี

เป้าหมายที่จะผลักดันให้ นิคมอุตสาหกรรม

นวนคร (พื้นที่รวมประมาณ 7 พันไร่) ให้

เป็นSmartCity โดยในช่วงต้นเดือน มกราคม นี้ 

จะมีการเซ็นบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

รวมถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และสํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.)

NNCL วางเป้ารายได้ปี 63 โต 5% 

เน้นสร้าง Recurring income - ลุ้นแผนร่วมทุนพันธมิตร 

ผุด Data center ชัดเจน ม.ค. น้ี
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บอร์ดก.ล.ต.ลงมติอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ ให้แก่ ThaiBMA ตามโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรม

เพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุมัติให้ใบอนุญาต

การเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แก่สมาคมตลาด

ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพื่อทดสอบระบบ 

Distributed Ledger Technology (DLT) ใน

โครงการ Regulatory Sandbox เพื่อให้ผู้ลงทุน

สามารถซื้อขายตราสารหนี้ออกใหม่ในตลาดรอง

ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 
เลขาธิการ สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติอนุมัติการออกใบ

อนุญาตประกอบการเป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

ให้แก่ ThaiBMA ตามโครงการทดสอบและ

พัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการ

เกี่ยวกับตลาดทุน (Regulatory Sandbox) 

เพื่อช่วยลดระยะเวลาการนําตราสารหนี้ออก

ใหม่ของผู้ลงทุนเข้าซื้อขายในตลาดรอง โดย 

ThaiBMA ได้จัดทําระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ถือครอง

ตราสารหนี้โดยใช้เทคโนโลยี DLT ซึ่งจะทําให้

ผู้เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสาร

หนี้ ได้แก่ ผู้ลงทุน ผู้ออก ผู้จัดจําหน่าย นาย

ทะเบียน ศูนย์รับฝาก และหน่วยงานกํากับดูแล 

สามารถตรวจสอบข้อมูลตราสารหนี้ได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว ลดความซํ้าซ้อน และลดระยะ

เวลาในกระบวนการปิดสมุดทะเบียน

การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ThaiBMA มี

เป้าหมายที่จะลดปัญหาในตลาดตราสารหนี้

ภาคเอกชน ทั้งในเรื่องการใช้เวลานานในการ

ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

ผู้ถือตราสาร และการขาดศูนย์กลางข้อมูลที่

ครบถ้วน อันเป็นผลจากการที่ระบบข้อมูลนาย

ทะเบียนตราสารหนี้แต่ละรายไม่ได้เชื่อมโยงกัน 

ทําให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพใน

กระบวนการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดย

การทดสอบระบบดังกล่าวในสภาพแวดล้อมจริง

ภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox จะถือ

เป็นต้นแบบของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

ตลอดจนกระบวนการอื่นในตลาดทุนต่อไปได้ใน

อนาคต

ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวเป็นก้าวสําคัญและ

เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการภายใต้โครงการ

การนํา Distributed Ledger Technology 

(DLT) มาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของ

ตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต. ซึ่งได้มีการเปิดตัว

โครงการไปเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความโปร่งใส และ

เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบ

ธุรกิจ รวมทั้งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความ

สะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและ

ผู้ลงทุนได้อีกด้วย
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บลจ.กสิกรไทย โชว์ฟอร์มปันผล 6 กองทุนกว่า 600 ล้านบาท 

แนะกระจายลงทุนลดความผันผวนโลก

 นายสุรเดช เกียรติธนากร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย 
จํากัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า 

บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผล 6 กองทุน ประกอบ

ด้วย กองทุนหุ้นไทย ได้แก่ กองทุนเปิดเค ซี

เล็คท์ หุ้นทุน (K-SELECT) สําหรับรอบผล

การดําเนินงานตั้งแต่ 1 ธ.ค. 61 ถึง 30 พ.ย. 

62 และกองทุนเปิดเค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 

(K-PROP) สําหรับรอบผลการดําเนินงานตั้งแต่ 

1 มิ.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 ในอัตรา 0.12 บาท

ต่อหน่วย และกองทุนหุ้นต่างประเทศ ได้แก่ 

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A 

ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) กอง

ทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้น

ทุน (K-GINFRA) สําหรับรอบผลการดําเนิน

งานตั้งแต่ 1 มี.ค. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 กองทุน

เปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) สําหรับ

รอบผลการดําเนินงานตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 ถึง 

30 พ.ย. 62 และกองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน 

(K-CHINA) สําหรับรอบผลการดําเนินงาน

ตั้งแต่ 1 ก.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 ในอัตรา 

0.20 บาทต่อหน่วย โดยทั้งหมดมีกําหนดจ่าย

ปันผลพร้อมกันในวันที่ 13 ธ.ค. 62 รวมมูลค่า

ทั้งสิ้น 686.95 ล้านบาท

 นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุนที่จ่าย

ปันผลในรอบนี้ล้วนมีผลการดําเนินงานที่โดด

เด่น และได้รับการจัดอันดับ Morningstar 

Rating อยู่หลายกองทุน โดยการจัดอันดับนี้จะ

ใช้วิธีการคํานวณ Morningstar Risk Adjusted 

Return (MRAR) ที่พิจารณาทั้งผลตอบแทน

และความเสี่ยงของกองทุนเปรียบเทียบกับ

กลุ่มกองทุนในประเภทเดียวกัน ซึ่งวิธีการ

คํานวณดังกล่าวได้รับการยอมรับในระดับสากล

และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ทั้งนี้ กองทุน 

K-PROP และ K-USXNDQ-A(D) ได้รับการจัด

อันดับ Overall Morningstar Rating 5 ดาว 

ส่วนกองทุน K-SELECT และ K-GA ได้รับการ

จัดอันดับ Overall Morningstar Rating 4 ดาว 

(ที่มา : Morningstar ณ วันที่ 30 พ.ย. 62) ผู้

ลงทุนสามารถพิจารณาผลการจัดอันดับเพื่อใช้

ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้

 “สําหรับภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมี

ความไม่แน่นอนสูง แม้ในช่วงที่ผ่านมาประเด็น

สงครามการค้ามีพัฒนาการในเชิงบวก รวมถึง

ตัวเลขภาคการผลิต และภาคการบริการเริ่ม

ดีขึ้นแล้วก็ตาม โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่ง

สัญญาณไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วในปีนี้ ซึ่ง

คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเติบโตได้ ด้านตลาด

หุ้นจีนยังมีปัจจัยหนุนจากการปรับเพิ่มนํ้าหนัก

หุ้นจีนในดัชนี MSCI ทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้าเพิ่ม

ขึ้น อีกทั้งราคาหุ้นจีนยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ 

อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย มีมุมมองให้ค่อนข้าง

ระมัดระวังต่อการเข้าลงทุนในตลาดหุ้นโลก ซึ่ง

ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนได้ แนะนํา

ให้กระจายการลงทุนเพื่อลดเสี่ยงจากความ

ผันผวน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามความ

ชัดเจนจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 

รวมถึงความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ทําให้

ราคานํ้ามันผันผวนสูง และ Brexit ที่ขยายเส้น

ตายออกไปสิ้นเดือน ม.ค. 63

 สําหรับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยยังขึ้น

อยู่กับปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะ

ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ

จีน อย่างไรก็ดี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

รัฐบาลที่ทยอยประกาศออกมาใช้ รวมถึงการ

สานต่อนโยบายโครงสร้างภาครัฐขนาดใหญ่ 

และ EEC อีกทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น

ฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กับ

ประเทศ จะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นไทยในระยะยาว

ได้” นายสุรเดชกล่าว

 ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน K-My Funds เพื่อดูผลการ

ดําเนินงานย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้น และเริ่มต้น

ลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่าน K-My Funds, K 

PLUS, ธนาคารกสิกรไทย หรือ ผู้สนับสนุนการ

ขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับ

หนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว สอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 

3888

 ผู้ลงทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้า 

เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงได้ที่ www.

kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย 

หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูล

ดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายหน่วยลงทุน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดําเนินงานในอดีต

ของกองทุนรวม มิได้ยืนยันถึงผลการดําเนิน

งานในอนาคต กองทุนมีนโยบายป้องกันความ

เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ 

เนื่องจากกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน ผู้ลงทุนจึงอาจ

ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

หรือได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ดีใจ พลันเห็น S&P ประกาศปรับ Outlook ไทยขึ้น 
จาก Stable สู่ Positive ซึ่งเป็นการปรับครั้งแรกในรอบกว่า 9 ปี ขณะที่คง Rating 
ที่ BBB+ เรียกว่า มีความหวัง ปีหน้า ประเทศไทย คงได้อัพเกรด จากสถาบันจัด
อันดับความน่าเชื่อถือ การเมืองไทย มีเสถียรภาพ  ภาครัฐ เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจ...
 เฟด ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.50-1.75% แถมยังส่งสัญญาณ
คงอัตราดอกเบี้ยยาวไปจนถึงสิ้นปี 2563 มุมมองของแม่มดน้อย ถือว่า เป็นข่าวดี....
แต่แม่มดน้อย ก็ งง กับ ต่างชาติ วานนี้ เทขายสุทธิ 2,873.97 ล้านบาท วันก่อน ซื้อ
สุทธิ 1,360.84 ลบ. สับขาหลอก น่าดู หุหุ
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,563.85 จุด เพิ่มขึ้น 12.03 จุด หรือ 0.78%    
มูลค่าการซื้อขาย 56,739.75 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,835.10 
ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 875.82 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ 2,873.97 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 163.05 ล้านบาท
 BBL ใช้เงินกว่า 8.1 หมื่นลบ. ซื้อหุ้น 89.12% ในธนาคาร พีที เพอร์มาตา ที
บีเค (PT Bank Permata Tbk)จากStandard Chartered Bank (สแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด) และ พีที แอสทร่า อินเตอร์เนชั่นแนล ทีบีเค (PT Astra International 
Tbk) ใช้แหล่งเงินทุนจากภายในธนาคารและจัดหาเงินทุนตามปกติของธนาคาร  ไม่มี
การเพิ่มทุนแต่อย่างใด วันนี้ เกมหุ้นBBL คงกลับมาคึกคัก หลังจากวานนี้ ราคาดิ่งไป 
4.44%
 TQM โดย ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ และ ทีคิวแอลดี เปิดตัว 
TQM Life Insurance Platform (www.tqm.co.th)และ noon (www.noon.in.th) 
แพลตฟอร์มประกันชีวิตอัจฉริยะ พัฒนาขึ้นเพื่อแก้เพนพอยท์ ในการซื้อประกันชีวิต
ที่ยังไม่ตรงความต้องการและผลตอบแทนที่คาดหวัง ผสานBig Data เป็นผู้ช่วยสุด
อัจฉริยะ ให้ผู้บริโภคเข้าถึงประกันที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยบริหารความเสี่ยงต่างๆ ใน
ชีวิต และบริหารสิทธิประโยชน์ด้านภาษีด้วยประกันชีวิตได้ง่ายดาย มั่นใจแพลตฟอร์ม
ใหม่หนุน TQM สู่ผู้นํา Insurtech
 TEAMG ได้รับความไว้วางใจจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้
ออกแบบรายละเอียด และจัดทําเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโครงการท่าเรือ
แหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ และ
เพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) ทั้งในรูปแบบการร่วม
ลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) และงานส่วนที่ภาครัฐจะลงทุนเองด้วย โดย
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ในส่วนที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนมีมูลค่า 114,047 

ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดหาเอกชนร่วมลงทุน เพื่อการพัฒนา
บนพื้นที่ 2,846 ไร่ ก่อสร้างแอ่งจอดเรือ กว้าง 920 เมตร ลึก -18.5 เมตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถรองรับตู้สินค้า เพิ่มขึ้นอีก  7 ล้านทีอียู
 AMATA เผย 12ธ.ค.เซ็นร่วมทุนกับ Surbana Jurong Infrastructure ตั้ง
บ.Great Mekong Consultancy โดย Great Mekong Consultancy Pte. Ltd. จะดํา
เนินธุรกิจให้คําปรึกษาทาง วิศวกรรมแก่โครงการต่างๆ ของกลุ่มอมตะ และบริษัทฯ 
จะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของหุ้นทั้งหมดของ Great Mekong Consultancy 
Pte. Ltd.
 ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย วิเคราะห์ใน 10 ปีข้างหน้า นักท่องเที่ยว
จีนจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6.9% ตามกําลังซื้อและสัดส่วนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ชี้หากไทยยังสามารถรักษาสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่ 7% ยอดนักท่องเที่ยวจีนใน
ไทยจะแตะ 23 ล้านคน ในปี 2030 โดยความงดงามตามธรรมชาติ เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรม ทําให้ไทยเป็นปลายทางแหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ของจีน แนะผู้ประกอบ
การทําการตลาดบนสื่อโซเชียลมีเดียจีน เพื่อเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยว 
 13ธ.ค. ตลาดฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ PRIME หลังจากส่วนของผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 50% ของทุนชําระแล้ว สําหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2562
 TFG เปิดทางบ.ลูก EA เข้าถือหุ้น40% ใน บริษัท ทีเอฟ เทค จํากัด 
(“TF Tech”) ทําธุรกิจร่วมกันเพื่อก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ลอยนํ้า (Floating Solar) ในพื้นที่ของ TFG และบริษัทในเครือ อนาคตSolar 
Rooftop บนอาคารโรงงาน ฟาร์มเลี้ยงไก่ และสุกรของ TFG บริษัทในเครือ ฝั่งเสี่ย
อมรแห่ง EA กระซิบ โครงการแรกจะเริ่มติดตั้งแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอย
นํ้า (Floating Solar)ในโรงงาน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงชําแหละไก่กาญจนบุรี,โรง
ชําแหละไก่ กบินทร์บุรี, โรงอาหารสัตว์ สุพรรณบุรี และโรงอาหารสัตว์ กบินทร์บุรี 
คาดว่าจะเริ่มดําเนินการได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ...เตรียมการเข้าสู่การทํา
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ทั้งสําหรับกลุ่ม 
TFG และรายอื่นๆ อีกด้วย
 PRM ประกาศแต่งตั้ง “พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข” นั่งเก้าอี้ CEO คนใหม่ 

แทนว่าที่เรือตรี ชาญวิทย์ อนัคกุล ที่จะครบวาระ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 นี้ โดย พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ถือ
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานและธุรกิจนํ้ามัน 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเรือขนส่งนํ้ามันและปิโตรเคมี
ทั้งในและต่างประเทศมานานกว่า 20 ปี ซึ่งการเข้ามา
ดํารงตําแหน่งในครั้งนี้ จะเข้ามาช่วยสร้างความเข้ม
แข็งให้แก่การดําเนินธุรกิจ โดยสานต่องานเดิมที่ได้

ดําเนินการไว้แล้ว รวมถึงผลักดันโครงการใหม่ เพื่อขยายธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และนําพาบริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนําในระดับอาเซียน 

S&P

บล.เคจีไอ : SEAFCO แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.90 บ.
บล.ทิสโก้ : BDMS แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ.
บล.ฟิลลิป : MTC แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 66.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BKER แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.80 บ.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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