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III เจรจาพันธมิตรลุยธุรกิจ

บริหารจัดการคลังสินค้าครบวงจร 

คาดชัดเจน Q4/62

LALIN กางแผนคร่ึงปีหลัง62 

ลุยเปิด 5 โครงการใหม่ มูลค่า 3.5 พันลบ.   

ปักธงรายได้ท้ังปีว่ิงเข้าเป้า 5.3 พันลบ.

 นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โล
จิสติกส์ จํากัด (มหาชน) III เปิดเผยว่า 
บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรเพื่อเข้าลงทุน
ด้านบริหารจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจร ซึ่งมี
กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมิคอล เป็นสินค้าหลัก โดยการ
ลงทุนดังกล่าวอาจจะเป็นการร่วมทุนหรือบริษัทฯ
เข้าไปรับสัญญาเพื่อบริหารเองคาดเห็นความชัดเจน
ไตรมาส 4/2562 

 ส�าหรับ ภาพรวมผลประกอบการครึ่งปีหลัง
ของปี 2562 บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตกว่าครึ่งปีแรก
ที่ผ่านมาหลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจส่งออกและ
น�าเข้า รวมถึงบริษัทฯยังคงมั่นใจว่ารายได้ปีนี้จะ
สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 20% จากปี
ก่อนที่ท�าได้2,829.06 ล้านบาทหลัจากที่ครึ่งปีแรก
ที่ผ่านมา บริษัทฯมีรายได้เติบโต7% และมีก�าไรสุทธิ
เติบโต 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีปัจจัยภายนอกอย่าง

เรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเข้ามากระ
ทบซึ่งสงผลให้ดีมานด์ลดลง ค่าระวางเรือและเครื่อง
บินจึงลดลงตามด้วยเช่นกัน เนื่องจากบริษัทฯพึ่งพิง
การค้ากับจีนค่อนข้างมาก แต่ทั้งนี้บริษัทฯยังได้มอง
หาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการและร่วมทุนอื่นๆเพื่อ
เป็นการกระจายความเสี่ยงโดยบริษัทฯตั้งเป้าที่จะปิด
ดีลอย่างน้อยปีละ 1 ราย 

 ทั้งนี้ช่วงต้นปี2562ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการ
ลงทุนไปแล้ว 2 ราย ได้แก่ การเข้าลงทุนใน Excel 
Air (Cambodia) Co., Ltd ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การโอนหุ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้  
และบริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน32% โดยบริษัทฯ
จะเริ่มรับรู้รายได้จากการลทุนดังกล่าวตั้งแต่ปลายปี
นี้เป็นต้นไป 

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้ร่วมมือกับบริษัท เทเล
พอร์ต (แอร์เอเชียกรุ๊ป ถือหุ้น 100%) เพื่อให้บริการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ และโลจิสติกส์รูปแบบใหม่

ในประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้จัดท�าบันทึกข้อตกลง(MOU)
เป็นที่เรียบร้อย  โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มก่อตั้ง
บริษัทใหม่แลวเสร็จภายในไตรมาส4/2562 และเปิด
ให้บริการ “เทเลพอร์ตไทยแลนด์” ภายในวันที่ 1 
มกราคม 2563 

 "เรายังมั่นใจว่าผลงานของเราจะเติบโตได้ตาม
เป้าที่วางไว้ ถึงแม้ตอนนี้จะมีปัจจัยภายนอกเข้ามาก
ระทบก็ตาม แต่ในครึ่งปีแรกผลงานของเราก้โตสูง
กว่าที่คาดไว้ และหากช่วงที่เหลือของปีปัญหาต่างๆ
คลี่คลายลงเราก็มั่นใจว่าผลงานของเราจะสามารถ
เติบโตได้มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้20% " นายทิพย์ 
กล่าว 

 นายทิพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับกรณีเงิน
บาทแข็งค่านั้น บริษัทฯยอมรับว่าได้รับผลกระทบ
จากปัจจัยดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการ
ซื้ออัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า(Forward Rate)เงิน
สกุลดอลลาร์ไว้ท�าให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

 นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ลลิล 
พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) หรือ 
LALIN เปิดเผยว่า แผนธุรกิจในครึ่งปีหลัง

ของปี 2562 บริษัทฯ วางแผนเปิด 5 โครงการ

ใหม่ มูลค่า 3.5 พันล้านบาท โดยจะเน้นพัฒนา

โครงการแนวราบเป็นหลัก เพื่อเจาะตลาด Real 

Demand

 

 พร้อมกันนี้ ประเมินภาพรวมผลประกอบ

การบริษัทคาดว่ายอดขายและรายได้ในไตรมาส 

3/62 จะดีกว่าไตรมาส 2/62 เนื่องจากการเร่งเปิด

โครงการที่จะท�าให้สามารถรับรู้ยอดขายได้เต็ม

ไตรมาส และทยอยรับรู้รายได้จากยอดขายรอโอน

กรรมสิทธิ์ (Backlog) ที่ปัจจุบันมีอยู่ราว 1.3 พัน

ล้านบาท โดยจะรัฐรู้รายได้ทั้งหมดภายในช่วง 3-4 

เดือนข้างหน้านี้

 "ผลประกอบการไตรมาส 2/62 ของเราถือ

เป็นจุดต�่าสุดของปี เนื่องจากมีเร่งโอนและเร่งเปิด

โครงการในช่วงไตรมาส 1/62 ก่อนที่ LTV จะมีผล

บังคับใช้ และเป็นช่วงที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ค่อน

ข้างเยอะท�าให้ยอดขายปรับตัวลดลง แต่อย่างไร

ก็ตามเราเชื่อว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้น

ได้ โดยจะเห็นสัญญาณตั้งแต่ไตรมาส 3/62 ที่เรา

มีการเร่งเปิดตัวโครงการและสต๊อกพร้อมขายอีก

ราว 1.2-1.5 พันล้านบาท ซึ่งผลักดันให้ยอดขาย

ทั้งปีได้ 5.3 พันล้านบาทและรายได้ที่ 4.65 พัน

ล้ายบาทตามเป้าหมายที่วางไว้"นายชูรัชฏ์ กล่าว

เพิ่มเติม

 ทั้งนี้ บริษัทฯคาดว่าในช่วงระยะเวลาที่

เหลือ จะยังคงเป็นไปในทิศทางบวก เนื่องจาก

ตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีอุปทานในหลายพื้นที่ 

เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล,จังหวัดเขต

เศรษฐกิจและจังหวัดรองที่ส�าคัญ นอกจากนี้ยัง

มีปลดล็อคปัญหาหลักเกณฑ์มาตรการก�ากับดูแล

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (LTV) ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) ที่ออกมาประกาศปรับปรุง

หลักเกณฑ์ดังกล่าวส�าหรับกรณีผู้กู้ร่วม จึงท�า

ให้ตลาดฯผ่อนคลายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม

ยังคงต้องติดตามมาตรการกระตุ้นก�าลังซื้อกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ว่าจะออกมาช่วย

สนับสนุนต่อไปอย่างไร
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 นายพิชญ์ โพธารามิก ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน 
อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 
JAS เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้

มีมติ จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�า

แสง (Optical Fiber Cables) จ�านวนประมาณ 

700,000 คอร์กิโลเมตร (“ทรัพย์สินเส้นใย

แก้วน�าแสงส่วนเพิ่ม”) โดยบริษัท ทริปเปิล

ที บรอดแบนด์ จ�ากัด (มหาชน) (“TTIBB”) 

(ซึ่ง เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) ประสงค์จะ

ขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสงส่วนเพ่ิมให้แก่

กองทุนฯ (ต่อไปนี้เรียกว่า “ธุรกรรมการขาย

ทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสงส่วนเพ่ิม”) โดยมี

มูลค่ารายการประมาณ 38,000 ล้านบาท (ไม่

รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ***ธุรกรรมการจองซื้อหน่วย
ลงทุน***

 บริษัทฯ จะจองซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่จะออก

ใหม่ของกองทุนตามที่กองทุนฯ ได้มีมติเพิ่มทุน 

โดยบริษัทฯ จะจองซื้อหน่วยลงทุนตามสัดส่วน

การถือหน่วยลงทุนของบริษัทฯ ในกองทุนฯ โดย 

บริษัทฯ อาจจองซื้อหน่วยลงทุน เกินกว่าสิทธิที่

ได้รับจัดสรรก็ได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะจองซื้อ

หน่วยลงทุนเป็นจ�านวนไม่เกินร้อยละ 33 ของจ�า

นวนหน่วยลงทุนทั้งหมดหลังการเพิ่มทุน ทั้งนี้ 

จ�านวนเงินจองซื้อหน่วยลงทุนจะขึ้นอยู่กับราคา

เสนอขายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะ

เกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น การส�ารวจ

ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือ

หน่วยลงทุน สภาวะของตลาด และอื่น ๆ เป็นต้น

 ***ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิด
กับบริษัทฯ***

 TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะ

ได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�า

แสงส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ ซึ่ง TTTBB สามา

รถน�าเงินสดที่ได้จากการขายสินทรัพย์ไปลงทุน

เพ่ือพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลง

ไป และเพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดในตลาด

อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ และเพื่อก่อให้เกิด

การต่อยอดธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อันจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้ 

เนื่องจากบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในกอง

ทุนฯ บริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีรายได้ที่ดีและ

สม�่าเสมอจากเงินปันผลที่ได้รับจากกองทุนฯ 

รวมถึงมีโอกาสได้รับก�าไรจากส่วนเกินมูลค่า

หน่วยลงทุนใน อนาคต หากมูลค่าสินทรัพย์ต่อ

หน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

 วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการจ�า

หน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ในเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่า

บริษัทฯ จะน�าเงินที่ได้รับจากการเข้าท�าธุรกรรม

การขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสงส่วนเพิ่มมา

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 (1) คืนเงินกู้ระยะสั้น (Bridge loan) ที่น�า

มาใช้จองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ

 (2) ช�าระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าท�าธุรกรรมข้างต้นทั้งหมด 

เช่นค่าธรรมเนียมของที่ปรึกษาต่าง ๆ อาทิ ที่

ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้

เชี่ยวชาญอิสระ เป็นต้น

 (3) ช�าระค่าภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรม

ข้างต้นทั้งหมด เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก�า

ไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินเส้นใยแก้วน�าแสง

ส่วนเพิ่มให้แก่กองทุนฯ

 (4) ช�าระคืนหนี้สินของบริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัทฯ เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้

การค้า และ เจ้าหนี้อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 (5) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ หากบริษัทฯ มีผลก�าไรสะสมที่เพียงพอ 

และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบ

ริษัทฯ

 (6) น�าเงินคงเหลือไปลงทุนเพื่อพัฒนา

โครงข่ายโทรคมนาคม และน�าไปใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บอร์ด JAS อนุมัติขายทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�าแสง มูลค่า 3.8หม่ืนลบ. เข้ากองทุนฯ
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 บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) แย้มผล

งานครึ่งปีหลังทะยานต่อหลังเตรียมรับรู้ก�าไร

พิเศษจากการขายที่ดิน 103.37 ล้านบาท แถม

แนวโน้มลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง หนุนรายได้โต 

เตรียมชงบอร์ดพิจารณาจ่ายปันผลในรอบ 10 

ปี หลังล้างขาดทุนสะสมได้ตั้งแต่ไตรมาส1 ที่

ผ่านมา “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” โชว์งบครึ่งปี

แรก ก�าไรสะสมเพ่ิมขึ้นเป็น 55.41 ล้านบาท

เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

 นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด 
(มหาชน) (WP) เปิดเผยถึง ทิศทาง

ผลการด�าเนินงานคร่ึงปีหลัง มีความมั่นใจใน

ศักยภาพของบริษัทฯ ว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่น

ต่อเนื่องจากคร่ึงปีแรก เนื่องจากแนวโน้มลูกค้า

มีการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2 อย่าง

ชัดเจน ในขณะที่ยังควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ส่งผลท�าให้ผลการด�าเนินงาน

เติบโตตามเป้าที่วางไว้ นอกจากนั้นยังมีการรับ

รู้ก�าไรพิเศษในการขายที่ดินย่านบางคอแหลม 

กรุงเทพ 1 แปลง ขนาด 1 ไร่ 80.7 ตารางวา 

ที่รับรู้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า 

166.50 ล้านบาทให้กับบุคคลธรรมดา โดย

บริษัทฯจะบันทึกก�าไรจากการขายในครั้งนี้ถึง 

103.37 ล้านบาท 

 ในขณะที่ก�าไรสะสมในงบการเงินรวมยัง

คงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิม 7.71 ล้าน

บาทในไตรมาส 1/62 เป็น 55.41 ล้านบาทใน

ไตรมาส 2/62 จึงเตรียมน�าเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

งวดปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น  

 ทั้งนี้บริษัทฯยังคงให้ความส�าคัญในการ

ศึกษาการขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อน

บ้านในภูมิภาคอาเซียนใหม่ (CLMV) อาทิ 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เนื่องจาก

เป็นตลาดที่ยังขยายตัวได้อีกมาก เพราะภาค

ครัวเรือนและอุตสาหกรรมยังมีความต้องการ

ใช้ก๊าซ LPG ค่อนข้างสูง อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ 

ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มมาก

ขึ้น เพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐานธุรกิจของ

กลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและมั่นคงตามแผน

ยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจ

พลังงานอย่างครบวงจร

 อนึ่ง ผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน (สิ้น

สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562) ของบริษัทและ

บริษัทย่อย บริษัทฯ บันทึกก�าไรสุทธิเท่ากับ 

122.00 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รวมเท่ากับ 

7,050.51 ล้านบาทและรายได้จากการขาย

และให้บริการเท่ากับ 6,944.45 ล้านบาท ตาม

ล�าดับ 

WP แย้มคร่ึงปีหลังเตรียมบุ๊กก�าไรพิเศษ
ขายท่ีดินหนุนผลงานทะยานบวก เล็งชงบอร์ดจ่ายปันผลในรอบ 10 ปี 
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 FTE ปรับปรุงระบบบริหารจัดการครั้ง

ใหญ่ จับมือ เนทติเซนท์ ที่ปรึกษาการวาง

ระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ 

(ERP) จาก SAPเวอร์ชั่น Netizen ByDesign 

Arabica เข้ามาบริหารโครงการ สินค้าคงคลัง 

ลดต้นทุนการด�าเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพ

และโอกาสในการท�าธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ 

ส่งเสริมการเติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต

 นายทักษิณ ตันติไพจิตร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์
เทรดเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) 
(FTE) ผู้น�าธุรกิจน�าเข้าและจ�าหน่าย บริการ

ออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบ

อุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร เปิดเผย

ว่า บริษัทได้ท�าพิธีลงนามร่วมกับ บริษัท เนท

ติเซนท์ จ�ากัด ในการวางระบบซอฟต์แวร์การ

บริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise 

Resource Planning) จาก SAP ในเวอร์ชั่น 

“Netizen ByDesign Arabica” 

เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมโอกาสในการท�าธุรกิจ

ทั้งในและต่างประเทศ ส่ง

เสริมการเติบโตในอนาคต

 FTE มีผลการ

ด�าเนินงานที่

เติบโตขึ้นทุก

ปี จากการ

ออกแบบ - 

ติดตั้งระบบ

ดับเพลิงทั้ง

โครงการขนาดใหญ่จนถึงโรงงานขนาดเล็ก 

รวมถึงการน�าเข้า - จัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ดับ

เพลิงต่างๆ ซึ่ง Netizen ByDesign Arabica 

จะเข้ามาเป็นส่วนส�าคัญในการบริหารจัดการ

องค์กร เชื่อมโยงทุกหน่วยงานให้ท�างานร่วม

กันอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และ

มีความแม่นย�ามากขึ้น ตั้งแต่การบริหาร

โครงการ การจัดการต้นทุนของโครงการ การ

จัดการสินค้าคงคลัง อีกทั้งสามารถช่วยลด

ต้นทุนการบริหารจัดการโดยรวมขององค์กรใน

ระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถ

ในการเพิ่มอัตราการท�าก�าไรได้ดีขึ้น

 “การบริหารจัดการเดิมของบริษัทใช้

เพียงแค่โปรแกรมการจัดการทางบัญชี ซึ่งไม่

สามารถรองรับการเติบโตขององค์กรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพได้ ซึ่ง Netizen ByDesign 

Arabica เป็นซอฟต์แวร์ที่องค์กรชั้นน�าระดับ

โลกเลือกใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เข้ามา

ช่วยในการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานการ

ให้บริการที่รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ

ต้องการที่หลากหลายของลูกค้า อีกทั้งมีระบบ

การรองรับมาตรฐานบัญชีประเทศไทยที่จะมา

ช่วยท�าให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐาน

บัญชีที่ก�าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

และโปร่งใสมากยิ่งขึ้น” นายทักษิณ กล่าว

 นายกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จ�ากัด เปิดเผยว่า 

เนทติเซนท์ เป็นบริษัทที่ปรึกษา ให้ค�าแนะน�า 

และเป็นผู้เชี่ยวชาญการวางระบบซอฟต์แวร์

การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise 

Resource Planning) ให้บริการลูกค้าองค์กร

ชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ

 “Netizen ByDesign Arabica” เป็น

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นโดย เนทติเซนท์ และ 

SAP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทาง

ธุรกิจอันดับ 1 ของโลก โดยระบบนี้สามารถ

เชื่อมโยงการท�างานได้แบบ Real time ซึ่งผู้

ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงการท�างานได้อย่าง

รวดเร็ว เพื่อให้องค์กรบริหารจัดการธุรกิจได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

 อีกทั้งตอบสนองการด�าเนินธุรกิจในยุค

ของ Cloud ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

จัดการทางธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว คล่องตัว 

รองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปยังสาขา ทั้งใน

และต่างประเทศ ได้ง่าย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

รวมถึงสามารถตอบโจทย์กระบวนการบริหาร

จัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสมในการด�าเนิน

ธุรกิจในประเทศไทย

 “บริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วน

ส�าคัญในการช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับ

ภาคธุรกิจของไทยที่ก�าลังเติบโต และต่อยอด

ธุรกิจไปยังสาขาในต่างประเทศ ซึ่งทางบริษัท

ได้เตรียมแผนการลงทุนในการขยายธุรกิจ 

Cloud Service และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย

ต่อไปยังประเทศต่างๆ ใน South East Asia 

มากขึ้น พร้อมทั้ง Solution ที่สามารถต่อย

อดจาก Netizen ByDesign Arabica เพื่อให้

รองรับมาตรฐานทางบัญชีของแต่ละประเทศ

ให้มีความเป็นสากล ช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจอย่างสูงสุด” 

นายกฤษดา กล่าว

FTE ให้ เนทติเซนท์ เข้ามาบริหารโครงการ สินค้าคงคลัง 

ลดต้นทุนการด�าเนินงาน
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TSR ผู้น�าด้านการผลิตและจ�าหน่ายเคร่ืองกรอง

น�้าด่ืมภายในครัวเรือน ภายใต้แบรนด์ “SAFE” ท่ี

ได้ “นีโน่-เมทะนี” พรีเซนเตอร์โฆษณา มาน�าทีม 

“SAFE MAN” ไปเสิร์ฟน�้าดื่มสะอาดและบริการ

แบบครบวงจรถึงบ้านลูกค้า เดินหน้าลุยตลาด 

อีคอมเมิร์ช ตอกย�้าทีมงานคุณภาพ มั่นใจได้รับ

การตอบรับจากผู้บริโภคคึกคัก เดินหน้าปั๊มราย

ได้ปีนี้โต 20%

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ 
จํากัด (มหาชน) (TSR) ผู้น�าด้านการ

ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องกรองน�้าดื่มภายในครัว

เรือน ภายใต้แบรนด์ “SAFE” (เซฟ) เปิดเผย

ว่า ส�าหรับครึ่งปีหลังนี้ ทางบริษัทยังคงแผนและ

กลยุทธ์การตลาด  โดยเน้นการขายแบบดิจิตอล

มาร์เก็ตติ้ง ช่องทางโซเชียล ท่ีช่วยกระตุ้นความ

สนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมถึง

การขายผ่านช่องทางโฮมช้อปปิ้ง พร้อมอัดงบ

ดูแลงานด้านการดูแลลูกค้าผ่าน SAFE MAN

“ท่ีผ่านมา บริษัทเพิ่มช่องทางขายเครื่องใช้

ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านพนักงานขายทางโทรศัพท์ 

ซึ่งท�าให้บริษัทเริ่มเข้าใจการซื้อ-ขายสินค้าใน

ปัจจุบันและสร้างกลยุทธ์ที่เรียกว่า O-2-O 

(Online to Offline) ส�าหรับการขายเครื่องใช้

ไฟฟ้า และเครื่องกรองน�้าผ่านการตลาดแบบ

ดิจิทัล ไม่ว่าจะผ่านทาง Line, Facebook, 

Shopee, Lazada และอ่ืน ๆ โดยอาศัยจุดแข็ง

ของโปรแกรม "ผ่อนสบาย" ประสานกับทีมเดิน

ตลาดขายตรงของบริษัทที่กระจายอยู่ตามพื้นที่

ต่างๆ ท้ังในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 

ส่วน TV Shopping และธุรกิจ e-commerce 

บริษัทมีรายการแนะน�าสินค้า ซึ่งมี “นีโน่ –เมทะ

นี” เป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณา เจาะกลุ่มเป้าหมาย

ที่เป็นแม่บ้าน โดยเวลาออกอากาศจะมีทั้งช่วง

สาย กลางวัน รวมทั้งช่วงไพรม์ไทม์อีกด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อว่า “ภายหลัง

จากที่ TSR ได้เปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งก็

คือการจัดตั้งทีมบริการภายใต้ชื่อ “SAFE MAN” 

เพื่อปรับภาพลักษณ์ทีมขาย และบริการ มุ่งเน้น

พัฒนาการขายตรงอย่างมีคุณภาพ เสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ของพนักงานให้มีความเหมาะสม 

และทันสมัย โดยยังคงใช้พรีเซ็นเตอร์น�าทีมเป็น 

“นีโน่-เมทะนี” เพื่อให้บริการในด้านต่างๆ อาทิ 

การบริการส่ง ติดตั้งฟรี บริการซ่อม เปลี่ยนสาร

กรอง บริการรับช�าระค่าสินค้า และค่างวดใน

กรณีผ่อนช�าระแบบไม่ใช้บัตรเครดิต รวมถึงการ

ให้บริการปรึกษาปัญหาน�้า หรือสาธิตสินค้าให้ที่

บ้านลูกค้า”

ทั้งนี้ ทีมงาน SAFE MAN จะท�าหน้าที่ ให้บริการ

ปรึกษาการเลือกเครื่องกรองน�้า ดูแลตั้งแต่ก่อน

ซื้อจนถึงบริการหลังการขายทั่วไป สามารถเรียก

ใช้บริการผ่าน 1210 หรือทางออนไลน์ผ่านช่อง

ทาง Facebook: Safe Water Filter และไลน์: @

safe1210 ลูกค้าจะได้รับความสะดวก ง่าย รอรับ

บริการได้เองที่บ้านทุกบริการ

“มั่นใจว่าการปรับภาพลักษณ์เครื่องกรองน�้าเซฟ 

ผ่านทีมงาน SAFE MAN ที่พร้อมเสิร์ฟน�้าสะอาด

ถึงบ้านลูกค้า จะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม

จากผู้บริโภค และกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งปี

หลังเติบโตได้อย่างแน่นอน” นายเอกรัตน์ กล่าว

ในที่สุด

TSR น�าทีม “นีโน่-เมทะนี” พรีเซ็นเตอร์โฆษณา 

พร้อมควบต�าแหน่งหัวหน้าทีม “SAFE MAN” 

ปั้นแบรนด์ “SAFE” เดินหน้าปั๊มรายได้ปีน้ีโต 20%
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 FLOYD อวดผลงานงวดไตรมาส 2/2562 

มีก�าไรสุทธิ 15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.10% มี

รายได้จากการให้บริการ 128.30 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 52.96% จากการทยอยรับรู้รายได้

งานคอนโดฯ และงานห้างสรรพสินค้า “ทศพร 

จิตตวีระ” เอ็มดี ประเมินแนวโน้มผลงานครึ่งปี

หลังจะเติบโตดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก รับนโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ คาดท�าให้มีการเร่ง

ลงทุนในงานโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดย

เฉพาะรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ เสริมความเชื่อมั่น

ภาคเอกชนให้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และ

ส่งผลบวกต่อ FLOYD พร้อมลุยประมูลงาน

ใหม่ตุนงานในมือเพ่ิม

 นายทศพร จิตตวีระ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ฟลอยด์ จํากัด 
(มหาชน) หรือ FLOYD ผู้ให้บริการ

รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า งานวิศวกรรม

ระบบสาธารณูปโภค และเครื่องกลแบบครบ

วงจร เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ 

ในงวดไตรมาส 2/2562 (1 เมษายน- 30 

มิถุนายน 2562) บริษัทฯ มีรายได้จากการให้

บริการ 128.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.42 ล้าน

บาท หรือ 52.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนมีรายได้ 83.88 ล้านบาท โดยราย

ได้จากการให้บริการของบริษัทฯ มาจากการ

รับรู้รายได้งานอาคารสูง และงานแนวราบ ซึ่ง

เป็นงานห้างสรรพสินค้า และงานปรับปรุง 

งานเพ่ิมอื่น ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทยอย

รับรู้รายได้จากการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยมีก�าไรสุทธิ 15.53 ล้านบาท เทียบกับช่วง

เดียวกันของ ปีก่อนมีก�าไรสุทธิ 10.63 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 4.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 

46.10% 

 “ผลงานที่ออกมาถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ถึง

แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วง

ครึ่งปีแรกชะลอตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่ง

เน้นการควบคุมต้นทุนบริการและค่าใช้จ่ายใน

การบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ คงมี

ก�าไรจากการด�าเนินงาน และพร้อมขยายการ

เติบโต ลุยรับงานเพิ่มเติมในช่วงครึ่งปีหลัง รับ

ภาพรวมเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศฟื้น

ตัวขึ้น” นายทศพร กล่าว

 นายทศพร กล่าวต่อถึง แนวโน้มผล

ประกอบการในช่วงครึ่งปีหลัง คาดว่าจะเติบโต

กว่าช่วงครึ่งปีแรก หลังรัฐบาลแถลงนโยบาย

และคาดว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออก

มา รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในด้าน

การคมนาคม จะกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจและ

การลงทุนในประเทศ ภาคเอกชนได้รับความ

เชื่อมั่น ทยอยเปิดตัวงานโครงการใหม่เพิ่ม

ขึ้น และส่งผลดีต่อ FLOYD ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับ

เหมาติดตั้งงานวางระบบครบวงจร ที่ได้รับการ

ยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพงานและการบริการ

ที่รวดเร็วด้วยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์

และเชี่ยวชาญในธุรกิจ 

 ส่วนแผนการเข้าประมูลงานใหม่ในช่วง

ครึ่งปีหลังของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นการ

รักษากลุ่มลูกค้าเก่าควบคู่กับการขยายกลุ่ม

ลูกค้าใหม่ด้วยมาตรฐานการให้บริการงาน

ที่มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม และราคาที่

เหมาะสม โดยปัจจุบันงานในมือที่รอรับรู้ราย

ได้ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 180.54 ล้านบาท 

ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้

   พร้อมทั้ง เจาะตลาดใหม่ในกลุ่มธุรกิจ 

Data Center ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ

โครงการผลักดันอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของ

ภาครัฐบาลที่ท�าให้ธุรกิจกลุ่มนี้เติบโตแบบ

ก้าวกระโดด FLOYD จึงเห็นโอกาสในการใช้

ความเชี่ยวชาญในการรับเหมางานติดตั้งงาน

ระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

นอกจากนั้นบริษัทยังคงมีแผนเดินหน้าเปิด

ตลาดในกลุ่มอื่นๆ อาทิ โรงพยาบาล โรงงาน 

เป็นต้น รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมรับการเติบโตใน

อนาคต

FLOYD คาดผลงานคร่ึงปีหลังดีกว่าช่วงคร่ึงปีแรก 

รับนโยบายกระตุ้น ศก.ภาครัฐ ล่ันลุยประมูลงานเพ่ิม  

จากปัจจุบันมี Backlog 180.54 ลบ.
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ธปท.  ผ่อนปรนมาตรการ LTV ส�าหรับการกู้ร่วม

 นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้
ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เปิดเผยว่า หลังจากมาตรการ LTV 

มีผลบังคับใช้ และได้รับฟังความคิดเห็น/ข้อ

เสนอแนะของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ 

เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาผลกระทบของผู้กู้

ร่วมที่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย ให้ได้รับ

สินเชื่อตามความเหมาะสมมากขึ้น ธปท. จึง

พิจารณาผ่อนปรนการนับสัญญากรณีกู้ร่วม 

โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ จะผ่อนปรน

เสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น เนื่องจากไม่ได้มี

วัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย เพียงแค่ช่วยเหลือ

กันภายในครอบครัวรายละเอียดเพิ่มเติม: 

สนส.24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ากับสิน

เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่อง

กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (ข้อ 18)

 ค�าถาม : กรณีที่มีการกู้ร่วมจะให้นับ

สัญญาการกู้ร่วมอย่างไร

 ค�าตอบ : หลักการนับสัญญาส�าหรับการ

กู้ร่วม ให้นับสัญญาตามผู้กู้ที่มีกรรมสิทธิ์บนที่

อยู่อาศัยนั้นเป็นหลัก

 ค�าถาม : กรณีที่ 1 ผู้กู้ A มีสัญญาสิน

เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่แล้ว 1 สัญญา และใน

ครั้งนี้มาขอกู้ร่วมกับ B ซึ่ง B ยังไม่เคยกู้สิน

เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยมาก่อน

 ค�าตอบ : หากทั้ง A และ B มีกรรมสิทธิ์

ในที่อยู่อาศัยส�าหรับการกู้ร่วม ให้นับสัญญา

การกู้ร่วมดังกล่าวเป็นสัญญาที่ 2 ของ A 

(LTV 90% หรือ 80%) แต่หากกรรมสิทธิ์ในที่

อยู่อาศัยที่กู้ร่วมในครั้งนี้เป็นของ B แต่เพียงผู้

เดียว จึงถือว่าสัญญาการกู้ร่วมในครั้งนี้ เป็น

สัญญาแรกของ B และไม่นับเป็นสัญญาที่ 2 

ของ A

 ค�าถาม : กรณีที่ 2  ผู้กู้ A และ B กู้ร่วม

มาก่อน และในครั้งนี้ B มาขอกู้สินเชื่อเพื่อที่

อยู่อาศัย (ปรับปรุงเพิ่มเติม)

 ค�าตอบ : ในการกู้ร่วมครั้งแรก หาก A 

มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแต่เพียงผู้เดียว จะ

นับสัญญาที่กู้ร่วมเป็นสัญญาแรกของ A โดย

ไม่นับเป็นสัญญาแรกของ B ดังนั้น ในการกู้

เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ จะนับเป็นสัญญาแรก

ของ B แต่หากในการกู้ร่วมครั้งแรก B มี

กรรมสิทธิ์ร่วมในที่อยู่อาศัยดังกล่าวด้วย ก็

จะนับสัญญาการกู้เดี่ยวของ B ในครั้งนี้ เป็น

สัญญาที่ 2  

 ด้านบล.กสิกรไทย ออกบท

วิเคราะห์ เปิดเผยว่า ธปท. ผ่อนปรนเกณฑ์ 

LTV กรณีกู้ร่วม โดยถ้าผู้กู้ไม่มีชื่อเป็นกรรม

สิทธิจะผ่อนปรนเสมือนยังไม่เป็นผู้กู้ในครั้งนั้น 

มองเป็นบวกต่อกลุ่มอสังหาฯ โดยผู้ประกอบ

การที่จับกลุ่มลูกค้าระดับล่างจะได้ประโยชน์

มากสุดเพราะส่วนใหญ่ลูกค้ากลุ่มนี้เน้นกู้ร่วม 

มอง LPN, QH, PSH, ORI และ SPALI เป็นผู้

ได้ประโยชน์มากสุดตามล�าดับ  

ส่วนบล.เอเซีย พลัส ระบุว่า การผ่อนปรน

มาตรการดังกล่าว ช่วยลดผลกระทบของ

เกณฑ์ LTV ใหม่ได้บางส่วน โดยเฉพาะปัญญา

ในส่วนผู้กู้ร่วมที่ต้องการซื้อบ้าน (เดิมติด

ปัญหาเรื่องสัญญาที่ 2 ต้องถูกจ�ากัดด้วย 

LTV ใหม่ให้กู้ได้น้อยลง) คาดท�าให้โครงการ

ที่ขายไปแล้วของกลุ่มฯ และมี Backlog รวม

ระดับ 3 แสนล้าน สามารถโอนฯ ได้ง่ายขึ้น 

รวมถึงการสร้างยอดขายใหม่มีโอกาสขายได้

เพิ่มเช่นกัน 

ดังนั้นการผ่อนคลายรายละเอียดบางประการ 

น่าจะสร้าง Sentiment เชิงบวกให้กับกลุ่ม

อสังหาฯ หลังจากผลประกอบการ 2Q62 ทุก

รายมีก�าไรชะลอตัว YoY และ QoQ คาดเริ่ม

เห็นการฟื้นตัวขึ้น 3Q62 ก่อนท�าจุดสูงสุดใน 

4Q62 ตามแผนเปิดโครงการแนวราบใหม่ที่

จะเห็นมากขึ้นใน 2H62 รวมถึงมีก�าหนดโอนฯ 

คอนโดฯ ใหม่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในไตรมาส

สุดท้ายของปี ฝ่ายวิจัยคงแนะน�าเลือกหุ้น Div 

Yield สูงกว่า 5% ขึ้นไป และราคามี upside  

ได้แก่ LH (FV@B12.30), ANAN (FV@B4.10), 

SC (FV@B3.34) และ SPALI (FV@B23.20)
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ธปท.  ผ่อนปรนมาตรการ LTV ส�าหรับการกู้ร่วม
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ธปท. เผย เงินส�ารองระหว่างประเทศวันที่ 9 ส.ค. 62 

อยู่ที่ 221.3 พันล้านดอลล์ลาร์สหรัฐฯ
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"อุตตม" ชง 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน   

คาดเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต�่ากว่า 2 แสนลบ.ในครึ่งหลังของปีนี้

 นายอุตตม สาวนายน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวว่า วันนี้กระทรวงการ

คลัง ได้เตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่จะ

เสนอให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเห็นชอบ เพื่อ

เตรียมรับมือความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกที่

ชะลอตัวและส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ

ไทย คลังจึงเสนอมาตรการเร่งด่วน โดยมุ่ง

กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และต้องเพิ่ม

รอบการหมุนของเม็ดเงิน กระจายไปยังกลุ่ม

ต่างๆ ในวงกว้างที่สุด 

 ส�าหรับมาตรการที่จะน�ามากระตุ้น

เศรษฐกิจเร่งด่วน มี 3 ด้านหลัก ได้แก่ 

 1.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลก

ระทบจากภัยแล้ง เช่น การช่วยเหลือเกษตรกร

ผ่อนคลายหนี้สินสนับสนุนพิเศษด้านดอกเบี้ย 

ทั้งสนับสนุนสินเชื่อใหม่และต้นทุนการเพาะ

ปลูก ด้วยการชดเชยการปลูกข้าว 4 ล้านครัว

เรือน 500-800 บาทต่อไร่ จ�านวนไม่เกิน 15 ไร่ 

วงเงินช่วยเหลือ 57,000 ล้านบาท ส่วนเงินกู้

ฉุกเฉินรองรับภัยแล้ง ปล่อยกู้ 5 แสนบาท/ราย 

ยกเว้นดอกเบี้ยปีแรก รวมวงเงิน 55,000 ล้าน

บาท 

 ด้านประกันรายได้ให้กับเกษตรกร ในพืช

เศรษฐกิจหลักทั้งข้าวเปลือกเจ้า ประกัน 1 

หมื่นบาทต่อตัน ข้าวเปลือกหอมมะลิ 105 1.5 

หมื่นบาทต่อตัน วงเงิน 53,000 ล้านบาท มัน

ส�าปะหลัง ยางพารา 60 บาท/กิโลกรัม วงเงิน 

35,743 ล้านบาท ปาล์มน�้ามัน ราคา 4บาท/

กิโลกรัม วงเงิน 10,000 ล้านบาท รวมช่วย

เหลือ จ�านวน 6.23 ล้านครัวเรือน 

 2.มาตรการดูแลปรับเพิ่มสวัสดิการส�าหรับ

ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบ

ใหม่ กลุ่มรายได้ต�่ากว่า 1 แสนบาท รับค่าครอง

ชีพ 200 บาท/คน ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเดินทาง 

1,500 บาท/คน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45บาท/

คน/3 เดือน ฝึกอาชีพ 100 บาท/คน ส�าหรับ

กลุ่มรายได้ต�่ากว่า 30,000 บาท/ปี  รับค่าครอง

ชีพ 300 บาท/คน ค่าใช้จ่ายส�าหรับการเดินทาง 

1,500 บาท/คน ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45บาท/

คน/3 เดือน ฝึกอาชีพ 100 บาท/คน  

 3.มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและ

การลงทุนในประเทศ เช่น การกระตุ้นการท่อง

เที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ให้กระจายสู่ใน

ท้องถิ่นทุกพื้นที่ จากการใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 

ที่พัก และการช้อปสินค้าชุมชน เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยว เตรียมมอบเงินให้ 1,500 บาท

ส�าหรับท่องเที่ยวทั่วประเทศ เป้าหมาย 10 ล้าน

คน

 ส�าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและผู้

ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศ รัฐบาลก็ได้

เตรียมมาตรการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือให้สามารถ

เข้าถึงเงินทุน เพื่อรักษาสภาพคล่อง รวมถึง

สนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

ด้วย

 รัฐบาลมั่นใจว่า มาตรการชุดนี้จะสามารถ

บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้

ตามเป้าหมาย และเชื่อว่าจะสามารถรับมือผลก

ระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกได้ โดยประเมินว่า

ชุดมาตรการนี้ จะท�าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนใน

เศรษฐกิจรวมเพิ่มไม่ต�่ากว่า 2 แสนล้านบาทใน

ครึ่งหลังของปีนี้
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เห็นตลาดหุ้นไทยวันศุกร์ที่ผ่านมา แล้ว ชื่นใจ ด้วย
หุ้นบนกระดานเปล่งประกายล�าแสงสีเขียว หลังจากแดง ตามตลาดโลก ปัจจัย
ความกังวลเรื่องราว inverted yield curve ก็น้อยลง ภาครัฐบาล ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ 
ดร.อุตตม รมว.คลัง ชง 3 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วน คาดเกิดเม็ดเงิน
หมุนเวียนไม่ต�่ากว่า 2 แสนลบ.ในครึ่งหลังของปีนี้ นับว่า เป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นไทย
 พ่อมดน้อย ดินแดนหยวนต้า แนะน�าให้นักลงทุน สะสม Domestic Play และ
หุ้นที่ Laggard ต่อเนื่อง BJC/ ROBINS/ CPF/ INTUCH/ DTAC/ ERW/ SCB
 วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,631.40 จุด เพิ่มขึ้น 27.37 จุด หรือ 
1.71% มูลค่าการซื้อขาย 66,019.24 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 
7,716.26 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 1,722.70 ล้านบาท นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ 5,068.91 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 924.66 
ล้านบาท
 ตลาดคึก JAS ก็ตาม+ได้ข่าวดีหนุน นั่นคือ บอร์ด JAS อนุมัติขายทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วน�าแสง มูลค่า 3.8 หมื่นลบ. เข้ากองทุนฯ วันนี้ หากสถานการณ์รวมๆ ยัง
ไม่มีอะไร เขย่าโลก เกมหุ้น JAS ก็ต้องจับตามอง หุหุ
 WP แย้มผลงานครึ่งปีหลังทะยานต่อหลังเตรียมรับรู้ก�าไรพิเศษจากการขาย
ที่ดิน 103.37 ล้านบาท แถมแนวโน้มลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง หนุนรายได้โต เตรียม
ชงบอร์ดพิจารณาจ่ายปันผลในรอบ 10 ปี หลังล้างขาดทุนสะสมได้ตั้งแต่ไตรมาส1 ที่
ผ่านมา “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” โชว์งบครึ่งปีแรก ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 55.41 ล้าน
บาทเป็นไปตามเป้าที่วางไว้
 วีระพล ไชยธีรัตต์ เอ็มดี CWT ระบุผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกมีการเติบโต
อย่างน่าประทับใจ ท�าให้คาดว่าในช่วงครึ่งหลังผลการด�าเนินงานจะปรับตัวดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเรามีออเดอร์ในส่วน ของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับค่าย
รถยนต์ต่างๆ ที่รอส่งมอบเป็นจ�านวนมาก และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ�ากัด 

(SakunC) ที่เป็นบริษัทย่อยก็มีงานเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง
 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา บิ๊ก TQM 
กระซิบ ทีคิวเอ็ม- เมืองไทยประกันภัย คลอด
แคมเปญ "TQM For Lady" ชู 5 โปรดักส์ตอบ
โจทย์ทุกอินไซด์ผู้หญิง ตอกย�้าความเป็นผู้น�า
ตลาด งานนี้ ดันลูกค้าเติบโต 30% ลุยท�าตลาด
ขายผ่านช่องออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กัน 
พร้อมพ่วงแคมเปญ "ผู้หญิงช่วยผู้หญิง" ส่ง

ต่อความห่วงใยถึงผู้หญิงที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือในสังคม เพราะ
ปัจจุบันผู้หญิงมีแนวโน้มถูกกระท�ารุนแรงจากบุคคลอื่นและคนในครอบครัวมาก
ขึ้น ข้อมูลจากศูนย์พึ่งได้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบเด็กและสตรีที่ถูกกระท�า
รุนแรง14 ปี (2547-2561) มีจ�านวน 247,480 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 
 TEAMG ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ
ร่วมพัฒนาธุรกิจด้าน Smart Cities กับ Shenzhen Kingdom Engine 
International Technology Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Shenzhen 
Kingdom Sci-Tech Company Limited ("Kingdom Group")  แม่มดน้อย มองนับ
เป็นข่าวดี ระยะยาว แต่ไม่รู้เมื่อไร คริๆ
 KBank Private Banking เผยโฉมส�านักงานแห่งใหม่ เตรียมขยายทีม 
Private Banking มุ่งมัดใจทีมงานสร้างความสุข พร้อมส่งมอบ ตั้งรับไลฟ์สไตล์
ลูกค้าปลี่ยน ปรับกลยุทธ์ ย้ายฐาน ปักหมุดย่าน พร้อมพงษ์ เดินหน้าผสานก�าลัง 
Lombard Odier ผู้ให้บริการไพรเวทแบงก์ชั้นน�าระดับโลก เข้าสู่ปีที่ 5 ตอกย�้า No.1 
INTERNATIONAL COMPREHENSIVE WEALTH MANAGEMENT SERVICES in 
Thailand สร้างความแข็งแกร่งและยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลต่อเนื่อง 
ตั้งรับคนไทยมั่งคั่งขึ้นถึง 26% คาดลูกค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี
 บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่  จ�านวน 1 ตัว ได้แก่ 
OSP42C2001A เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) เริ่มซื้อขายวันแรก
ในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42 มีค่า 
Sensitivity ใกล้เคียง 1 ขยับขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่
ดี ให้นักลงทุนสามารถเก็งก�าไรใน DW42 บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด มี
ราคาเหมาะสม และมีอัตราทดระดับสูงมากกว่า 6 เท่า รวมถึง DW42 มีสภาพคล่อง
เพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้น เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยัง
ได้จัดท�า "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นและ
สามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้ถึง 5 
วันท�าการ โดยนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา “Price Guideline” หรือ
ติดตามข้อมูล DW42 อื่นๆ ได้ทาง Website DW42 : https://www.maybank-ke.
co.th/dw42 (ค้นหาด้วย keyword คือ DW42) Line : @DW42 หรือ Facebook : 
DW42tiger
 ขอแสดงความยินดีกับบิ๊กบอสแห่ง STI ‘สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์’ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ ผู้บริหารที่คร�่าหวอดในวงการธุรกิจที่
ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร นอกจากเร่งเครื่องบริหารจนผล
ประกอบการดีเด่นในไตรมาส 2 นี้ จนก�าไรโตถึง 124% แล้ว ยังแถมข่าวดีด้วยการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบเครื่องเชี่ยวชาญทั้งงานบริหาร และขยันเรียนแบบนี้ นับ
เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้บริหารยุคใหม่ ที่น่าภาคภูมิใจสมกับเป็นผู้น�าในการบริหารและ
ควบคุมงานก่อสร้างรายใหญ่ของประเทศมาอย่างสม�่าเสมอ

ชื่นใจ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : AH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ.

บล.เออีซี : ORI แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.30 บ.

บล.ทิสโก้ : ORI แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.10 บ.

บล.ทิสโก้ : ASAP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.50 บ.

บล.เออีซี : HARN แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.12 บ.

 บล.ฟิลลิป : ERW แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.00 บ.

 บล.ฟิลลิป : LH แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.70 บ.

 บล.ฟิลลิป : MAJOR แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 33.50 บ.

 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TMB แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.75 บ.

 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AIMIRT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.40 บ.

 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : KTB แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 19.50 บ. 

20 www.HoonInside.com 19  August  2019



21 www.HoonInside.com 19  August  2019



22 www.HoonInside.com 19  August  2019



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

23 www.HoonInside.com 19  August  2019



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

24 www.HoonInside.com 19  August  2019



25 www.HoonInside.com 19  August  2019




