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	 SIRI	หั่นเป้ายอดขายปี	62	เหลือ	3	หมื่น

ลบ.	จากเดิมคาดอยู่ที่	3.6	หมื่นลบ.	หลังเล่ือน

เปิดคอนโดฯ	4โครงการ	แต่ยังคงเป้าหมายยอด

โอนไว้ที่	3.2	หมื่นลบ.	ระบุคร่ึงปีหลังมีแผนท่ีจะ

เปิดตัวโครงการใหม่	16	โครงการ	มูลค่ารวม	2.4	

หมื่นลบ.

 นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธาน
ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท 
แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SIRI 
เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ปรับเป้าหมายยอดขาย

ปี	2562	ลงจาก	36,000	ล้านบาท	มาอยู่ท่ี	

30,000	ล้านบาท	เนื่องจาก	บริษัทฯ	มีการเล่ือน

เปิดโครงการคอนโดมิเนียม	4	โครงการ	เพราะ

ไม่มั่นใจในสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน	โดยใน

ช่วงคร่ึงปีแรกบริษัทฯ	มียอดขายแล้วประมาณ	

12,000	ล้านบาท

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	คงเป้าหมายยอด

โอนปี	2562	เติบโตมาที่	32,000	ล้านบาท	โดย

แบ่งเป็นสัดส่วนจากโครงการแนวราบ	51%	และ

สัดส่วนจากคอนโดมิเนียม	49%	ซึ่งในช่วงครึ่ง

ปีแรก	บริษัทฯมียอดโอนแล้วประมาณ	19,000	

ล้านบาท	รวมถึงมีการเปิดตัวโครงการ	8	

โครงการ	มูลค่ารวมประมาณ	13,000	ล้านบาท	

โดยแบ่งเป็นโครงการแนวราบ	6	โครงการ	มูลค่า

รวมประมาณ	9,050	ล้านบาท	และโครงการ

คอนโดมิเนียม	2	โครงการ	มูลค่ารวมประมาณ	

3,000	ล้านบาท

	 ขณะที่	ณ	วันที่	11	สิงหาคม	2562	บริษัท

มีสินค้ารอโอน	(Backlog)	รวม	55,210	ล้าน

บาท	จะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของปีนี้	จ�านวน	

17,173	ล้านบาท	โดยในส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้

ไปจนถึงปี	2566

	 ส�าหรับช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ	มีแผนที่จะ

เปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด	16	โครงการ	มูลค่า

รวม	24,000	ล้านบาท	โดยจะเป็นการรุกตลาด

แนวราบ	โดยการเปิดตัวโครงการแนวราบใหม่	

10	โครงการ	มูลค่ารวม	13,000	ล้านบาท	โดย

ในปี	2562	นี้บริษัทฯ	ตั้งเป้าหมายยอดขายของ

โครงการแนวราบไว้	15,000	ล้านบาท	และเป้า

หมายการโอนโครงการแนวราบ	16,500	ล้าน

บาท

	 ทั้งนี้โครงการแนวราบทั้ง	10	โครงการที่

บริษัทฯ	มีแผนที่จะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลัง	มี

ดังนี้	โครงการไทเกอร์	เลน	(Tiger	Lane)	มูลค่า

โครงการ	500	ล้านบาท,	โครงการคณาสิริ	

ราชพฤกษ์	346	มูลค่าโครงการ	1,100	ล้าน

บาท,	โครงการสราญสิริ	ศรีวารี	มูลค่าโครงการ	

1,300	ล้านบาท,	โครงการอณาสิริ	บางใหญ่	

มูลค่าโครงการ	1,800	ล้านบาท	โครงการเศรษฐ

สิริ	จรัญฯ	ปิ่นเกล้า	2	มูลค่าโครงการ	3,300	

ล้านบาท,	โครงการบุราสิริ	พระราม	2	มูลค่า

โครงการ	1,500	ล้านบาท	รวมถึงทาวน์เฮาส์

แบรนด์	สิริเพลส	4	โครงการใน	4	ท�าเลใหม	่

มูลค่าโครงการรวมประมาณ	3,500	ล้านบาท	

ในท�าเล	เพชรเกษม,	ราชพฤกษ์ตัดใหม่	และ

บางใหญ่อีก	2	โครงการ

	 “ส�าหรับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ใน

ช่วงครึ่งปีหลัง	น่าจะได้รับแรงหนุนจากนโยบาย

ทางภาครัฐที่จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจ	ซึ่งเกี่ยว

เนื่องกับการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	

ซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังภาพรวมตลาดจะดี

กว่าในช่วงไตรมาส	2/562	ที่ได้รับผลกระทบจาก

มาตรการ	LTV”	นายอุทัย	กล่าวเพิ่มเติม	

SIRI ห่ันเป้ายอดขายปี 62เหลือ 3 หม่ืนลบ. 

จากเดิมคาดอยู่ท่ี 3.6 หม่ืนลบ. หลังเล่ือนเปิดคอนโดฯ 4โครงการ 
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AMATA เซ็นลงนามในสัญญา 
Framework Agreement เพ่ือพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

-นิคมอุตสาหกรรมในเขตย่างกุ้ง เมียนมา 

STPI คว้างานก่อสร้าง 2 โครงการใหม่   

มูลค่ารวม 3.2 พันลบ. 

 นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์ รอง
ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
AMATA	เปิดเผยว่า	ตามที่ที่ประชุมคณะ

กรรมการของ	บริษัท	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	

(มหาชน)	ครั้งที่	4/2018	เมื่อ	วันที่	14	สิงหาคม	

2561	ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้บริษัทฯ	

ลงทุนในโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ	และ	

นิคมอุตสาหกรรมในเขตย่างกุ้ง	สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์	โดยมีวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาระบบ	สาธารณูปโภค	ธุรกิจด้าน

การขนส่ง	และการบริการในโครงการ	การสร้าง

เมืองอัจฉริยะ	และนิคม	อุตสาหกรรมย่างกุ้ง	

รวมทั้งธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

เมืองอัจฉริยะ	และนิคมอุตสาหกรรม	ย่างกุ้ง	

(“โครงการ”)	นั้น

	 บริษัทฯ	ขอแจ้งความคืบหน้าของโครงการ

ให้ทราบว่า	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2552	

บริษัทฯ	ได้	ลงนามในสัญญา	Framework	

Agreement	กับ	Department	of	Urban	

and	Housing	and	Development	(DUHD),	

Ministry	of	Construction	,	Republic	of	the	

Union	of	Myanmar	เพื่อร่วมกันด�าเนินการใน

โครงการดังกล่าว	โดย	DUHD	จะเข้าถือหุ้นอัตรา

ไม่เกินร้อยละ	20	ซึ่งบริษัทฯ	จะต้องด�าเนินการ	

เจรจาเพื่อเข้าท�าสัญญากิจการ	ร่วมค้า	สัญญา

ซื้อขายหุ้นกับทาง	DUHD	และสัญญาอื่นๆที่

เกี่ยวข้องโดยจะด�าเนินการเจรจาและสรุปความ	

ตกลงให้ได้ความชัดเจนภายในกรอบเวลาตามที่

ระบุไว้ใน	Framework	Agreement	คือภายใน

เดือนสิงหาคม	2564

	 อนึ่ง	หากมีความชัดเจนในเรื่องโครงสร้าง

การถือหุ้น	และมูลค่าของโครงการ	ทางบริษัทฯ	

จะแจ้งให้	ทราบต่อไป

 นางอาทิตยา ชาญวีรกูล เลขานุการ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) STPI	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ได้ลงนาม
สัญญาจ้างโครงการ	ก่อสร้าง	จ�านวน	2	โครงการ	รายละเอียดดังนี้

	 1)ประเภทโครงการ	:	อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

	 ผู้ว่าจ้าง	:Tecnicas	Reunidas

	 ลักษณะงานก่อสร้าง	:ผลิตและประกอบโมดูล

	 ระยะเวลาตามสัญญา	:	เดือนกรกฎาคม	2562	-	เดือนสิงหาคม	2564

	 2)	ประเภทโครงการ	:ศูนย์โลจิสติกส์	

	 ผู้ว่าจ้าง	:TAI	Engineering

	 	ลักษณะงานก่อสร้าง	:	แปรรูปโครงสร้างเหล็ก

	 ระยะเวลาตามสัญญา:	เดือนตุลาคม	2562	-	เดือนเมษายน	2563

	 ทั้งนี้	รวมมูลค่าทั้ง	2	โครงการเป็นจ�านวนเงินประมาณ	3,200	ล้านบาท
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MODERN คาดยอดขาย H2/62 

โตสองเท่าตัว จาก H1/62 

หลังทยอยรับรู้ Backlog กว่า 2.5 พันลบ. 

SONIC ลุยพัฒนาปิ่นทอง ปูทาง EEC  

วางกลยุทธ์ เชิงรุกคร่ึงปีหลังโตต่อเน่ือง 

ส่งซิกรายได้โตเฉล่ียปีละ 20%

	 MODERN	คาดยอดขาย	H2/62	โตสองเท่า

ตัว	จาก	H1/62	หลังทยอยรับรู้	Backlog	กว่า	2.5	

พันลบ.	-เลื่อนแผนดัน	“โมเดอร์นฟอร์ม	เฮลท์

แอนด์แคร์”	เข้า	mai	เป็นปี	63	หลังผลประกอบ

การไม่เป็นไปตามคาด	

 นายทักษะ บุษยโภคะ ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ MODERN เปิด
เผยว่า	บริษัทฯ	คาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี	

2562	บริษัทฯ	จะมียอดขายเติบโตจากเป็น	2	เท่า

ตัว	เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกที่มียอดขาย	1,370	

ล้านบาท	เนื่องจากจะมีการทยอยรับรู้รายได้จาก	

Backlog	มูลค่า	2,500	ล้านบาท	ประมาณ	60-

70%	และคาดว่าในไตรมาส	3/2562	บริษัทฯจะ

สามารถกลับมามีก�าไรได้	จากไตรมาส	2/2562	ที่

บริษัทฯ	มีผลขาดทุน	19.26	ล้านบาท	

	 นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ใน

อาคารส�านักงานยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	แม้

ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือนจะมีการเติบโต

น้อย	โดยเฉพาะในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บ้านและ

คอนโดมิเนียมที่มีการเติบโตน้อยลงตามตลาดกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังมีการ

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

	 ขณะที่ในธุรกิจโรงพยาบาลมะเร็ง	ชีวมิตรา	

จ.อุบลราชธานี	ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง

ด้านมะเร็ง	ซึ่งถือหุ้นโดย	MHC	40%	ขณะนี้ได้มี

การเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการแล้วในช่วง

เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	ซึ่งคาดว่าจะสามารถถึง

จุดคุ้มทุนได้ใน	2-3ปี	ซึ่งหากโรงพยาบาลดังกล่าว

ประสบความส�าเร็จเป็นที่พอใจของบริษัทฯ	ก็อาจ

มีการน�าโมเดลโรงพยาบาลนี้ไปต่อยอดในจังหวัด

อื่นๆต่อไป

	 ส่วนความคืบหน้าในการผลักดันบริษัท	โมเด

อร์นฟอร์ม	เฮลท์แอนด์แคร์	จ�ากัด	(Modernfrom	

Health	&	Care	หรือ	MHC)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ที่	MODERN	ถือหุ้น	95%	เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	บริษัทฯได้มี

การเลื่อนแผนการดังกล่าวออกไปเป็นช่วงครึ่งปี

แรกของปี	2563	จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	

ได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2562	เนื่องจากผลการ

ด�าเนินงานยังไม่เป็นไปตามที่บริษัทฯตั้งเป้าหมาย

ไว้

	 บมจ.โซนิค	อินเตอร์เฟรท	(SONIC)	เร่งเดิน

หน้า	ปูทาง	พัฒนาที่ดินปิ่นทอง	จ.ชลบุรี	เตรียม

เปิดขยายลูกค้า	EEC	ในอนาคต	พร้อมวางกลยุทธ์

เชิงรุกครึ่งปีหลัง	หวังเพิ่มขีดความสามารถด้าน

การแข่งขัน-เสริมศักยภาพ	ปั้นภาพรวมการเติบโต

ของผลการด�าเนินงาน	โตเฉลี่ยปีละ	20%

 

 ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
โซนิค อินเตอร์เฟรท จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SONIC ผู้น�าธุรกิจให้
บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ระดับภูมิภาค	เปิดเผยว่า	ปัจจุบันบริษัทฯอยู่

ระหว่างพัฒนาที่ดินในนิคมปิ่นทอง	จ�านวน	21	

ไร่	คิดเป็นพื้นที่รวม	34,529.60	ตารางเมตร	เพื่อ

รองรับการให้บริการด้านโลจิสติกส์	แก่ลูกค้าใน

เขตพื้นที่	ในอ�าเภอศรีราชา	และพื้นที่โดยรอบ	

รวมทั้งกลุ่มลูกค้า	EEC	เนื่องจากท�าเลดังกล่าว	

ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดี	เพราะใกล้ท่าเรือแหลม

ฉบัง	ท่าเรือมาบตาพุด	รวมทั้งใกล้สนามบิน

นานาชาติสุวรรณภูมิ	สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา	

และใกล้มอเตอร์เวย์	ซึ่งคาดว่าจะด�าเนินการแล้ว

เสร็จ	และให้บริการลูกค้าได้ในช่วงปลายปีนี้	เช่น

เดียวกับพื้นที่การให้บริการที่แหลมฉบัง		

	 “ส�าหรับการพัฒนาที่ดินดังกล่าวบริษัทได้ตั้ง

งบลงทุนไว้ประมาณ	25	ล้านบาท	และจะมีการสั่ง

ซื้อเครื่องจักร	อุปกรณ์ต่างๆ	เพื่อใช้ในกระบวนการ

ท�างาน	ประมาณ	35	ล้านบาท	ซึ่งเชื่อว่าการ

ลงทุนครั้งนี้	จะส่งผลดีกับบริษัทฯในแง่ของการ

สร้างรายได้ที่มั่นคงรวมทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว	ตามการเติบโตของ

ผลการด�าเนินงานที่ดี	ในอนาคต”

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯยังศึกษาแผนการขยาย

การลงทุนในเชิงรุก	ซึ่งแผนการต่อยอดธุรกิจดัง

กล่าว		ช่วงครึ่งปีหลัง	2562	อย่างต่อเนื่อง	ไม่

ว่าจะเป็นด้านการขยายฐาน	การให้บริการลูกค้า

ที่หลากหลาย	ขยายพื้นที่ด้านลานจอด	คลังเก็บ

สินค้า	และการเพิ่มรถบรรทุกหัวลาก	เป็น	80	

กว่าหัวลาก	และหางลาก	180	หางลาก	รวมถึง

การเปิดกว้าง	ในการเปิดรับพันธมิตร	ซึ่งจะเป็น

ตัวสร้างให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด	

ในอนาคต	ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯเพิ่มขีดความ

สามารถด้านการแข่งขัน	และเสริมศักยภาพอัตรา

การเติบโตของผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนที่วางไว้	ตามที่มีการคาดการณ์รายได้โตเฉลี่ย

ปีละ	20%	
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ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์รองรับระบบงานอนุมัติ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบ paperless

	 ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบไร้กระดาษ	(paperless)	เพื่อ

ให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	และลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้กระดาษจ�านวนมาก	สอดคล้องแผนพัฒนาตลาดทุนไทย	

          

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดที่จะปรับหลักเกณฑ์เพื่อรองรับระบบ

งานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบไร้กระดาษเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย	และ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นตัวการส�าคัญที่ท�าลายชั้นบรรยากาศซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก	โดย	

ก.ล.ต.	ได้ปรับปรุงระบบงานอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมออนไลน์	(Online	Fund	Approval	and	Management	System	หรือ	OFAM)	ให้

สามารถรองรับการใช้งานแบบไร้กระดาษได้	

	 ทั้งนี้	ภาคธุรกิจจะสามารถยื่นค�าขอผ่านระบบ	OFAM	ได้	โดยไม่ต้องยื่นแบบกระดาษมายัง	ก.ล.ต.	ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษของภาค

ธุรกิจได้ถึง	1.6	ล้านแผ่นต่อปี	หรือคิดเป็นการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ	39	ตันต่อปี	อีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง	ๆ	อีกด้วย	เช่น	

ค่าจัดส่งเอกสาร	ค่าไฟฟ้า	และค่าจัดเก็บเอกสาร	ซึ่งคาดว่าจะลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณปีละ	1	ล้านบาท

 

	 นอกจากนี้	ยังเพิ่มช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลผ่านหนังสือพิมพ์	โดยให้เผยแพร่ผ่านช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้	

และไม่เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ผู้ลงทุน	อาทิ	เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ	หรือช่องทางอื่นตามความเหมาะสมได้

	 ทั้งนี้	ก.ล.ต.	ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์	ก.ล.ต.https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.

aspx?SECID=548	ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์	หรือทาง	e-mail:	rattaya@sec.or.th	หรือ	napaporn@sec.or.th	จนถึงวันที่	18	

กันยายน	2562	
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แบงก์ธนชาตกระตุ้นตลาดเงินฝากกลางป ี

ชวนสมัครบัญชี "Ultra Savings" ฝากขั้นต�่าเพียง 2 หมื่น 

รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี

	 ธนชาตเปิดแคมเปญกระตุ้นตลาดเงินฝาก

กลางปี	ชวนเปิดบัญชี	"Ultra	Savings"	ฝาก

แบบออมทรัพย์	รับดอกแบบประจ�า	ให้เงินออม

ก้าวหน้าได้ทุกวันด้วยดอกเบี้ยสูงสุด	1.6%	ต่อ

ปี	คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน	จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน	

เมื่อมียอดฝากตั้งแต่	2	หมื่นบาท	แต่ไม่เกิน	50	

ล้านบาท	ถอนได้	2	ครั้งต่อเดือน	โดยไม่เสียค่า

ธรรมเนียม

 นายคมชลัช พิถีพรหม ผู้
อ�านวยการอาวุโส พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เงินฝากและผลิตภัณฑ์
หน่วยลงทุน ธนาคารธนชาต 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า	บัญชีเงินฝาก	

Ultra	Savings	ที่เปิดตัวตั้งแต่ปีก่อนได้รับ

ความนิยมจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เพราะผสมผสานข้อดีของเงินฝากออมทรัพย์

ที่ให้ความคล่องตัว	เข้ากับข้อดีของเงินฝาก

ประจ�าที่ให้ดอกเบี้ยสูง	โดยกลางปีนี้ธนาคารธน

ชาตเปิดแคมเปญใหม่	ด้วยการมอบดอกเบี้ย

สูงสุดถึง	1.6%	ต่อปี	ให้กับยอดเงินฝากตั้งแต่	

2	หมื่นบาท	ถึงไม่เกิน	50	ล้านบาท	เพื่อช่วย

กระตุ้นประชาชนสร้างความก้าวหน้าให้เงินออม	

โดย	Ultra	Savings	คิดดอกเบี้ยให้ทุกวัน	จ่าย

ดอกเบี้ยให้ทุกเดือน	ลูกค้าถอนได้	2	ครั้ง/เดือน	

ไม่มีค่าธรรมเนียม	ส่วนการถอนครั้งถัดไปใน

เดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียมเพียงครั้งละ	50	

บาท	นอกจากนี้	ยังเบิกถอนผ่านตู้เอทีเอ็มได้

ด้วย

	 "กลุ่มลูกค้าหลักของ	Ultra	Savings	เป็น

คนวัยท�างานที่เริ่มเก็บออม	มีเงินเย็น	และ

ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ดีแต่ไม่อยากเลือก

ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน	โดยมอง

หาบัญชีเงินฝากเป็นหลักไมล์แรกของการ

สร้างความก้าวหน้าให้กับเงินเก็บของตัวเอง	

ซึ่ง	Ultra	Savings	ให้ความคล่องตัว	สามารถ

เบิกถอนใช้ได้ยามฉุกเฉินโดยไม่กระทบดอกเบี้ย	

ลูกค้าอีกกลุ่มคือ	ผู้ประกอบการ	SME	หรือ

เจ้าของธุรกิจค้าขายที่มองหาบัญชีเงินฝากที่ให้

ผลตอบแทนดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปแต่ให้

สภาพคล่องกว่าเงินฝากประจ�า	จึงให้อ�านาจใน

การบริหารจัดการเงินให้สอดรับกับสถานการณ์

ต่างๆ	ของธุรกิจได้ดีกว่า	โดย	Ultra	Savings	

จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจลูกค้าก้าวหน้าต่อไปได้

อย่างราบรื่น"	นายคมชลัช	กล่าว

	 สนใจเปิดบัญชี	Ultra	Savings	สร้าง

ความก้าวหน้าให้เงินออม	สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาต	ให้ชีวิต

ก้าวหน้าได้ทุกวัน	โทร	1770	หรือเว็บไซต์	www.

thanachartbank.co.thและ	เฟซบุ๊ก	www.

facebook.com/ThanachartBank	
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่ 

อย่างต่อเนื่อง อีกจ�านวน 19 ตัว

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)	เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์	(Derivative	Warrant	:DW)	รุ่นใหม่	จ�านวน

ทั้งหมด	19	ตัว	เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ	(Call	Warrant)	17	ตัว	ได้แก่	BCPG42C2001A,BEM42C2001A,	CPF42C2001A,	EA42C2001A,	ESSO42C2001A,	

IRPC42C2002A,	IVL42C2001A,	KBAN42C2003A,	KCE42C2001A,	PTG42C2001A,	PTT42C2003A,	PTTE42C2001A,	PTTG42C2003A,	SCC42C2002A,	

SGP42C2001A,	STA42C2001A,	STEC42C2001A	และประเภทสิทธิในการขาย	(Put	Warrant)	2	ตัว	ได้แก่	AOT42P2003A	,	BANP42P2005A	เริ่มซื้อขายวัน

แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่	22	สิงหาคม	2562	ชุดนี้มีความพิเศษที่		DW42	มีค่า	Sensitivity	ใกล้เคียง	1	ขยับขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง	เพื่อเป็น

ทางเลือกที่ดี	ให้นักลงทุนสามารถเก็งก�าไรใน	DW42	บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด	มีราคาเหมาะสม	และมีอัตราทดระดับสูงเฉลี่ยกว่า	6	เท่า	รวมถึง	

DW42	มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน	นอกจากนั้นทาง	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	ยังได้จัดท�า	"Price	Guideline"	ซึ่งเป็นตารางราคารับ

ซื้อคืน	เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา	DW42	กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ	ได้ถึง	5	วันท�าการ

 

นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา	“Price	Guideline”	ได้ที่	Website	DW42	:	https://www.maybank-ke.co.th/dw42	และ	Line	:	@DW42	หรือ

สามารถติดตามข้อมูล	DW42	อื่นๆได้ผ่าน	Website	DW42	ดังกล่าว	หรือ	ค้นหาด้วย	keyword	คือ	dw42	หรือ	follow	ที่	Facebook	:	DW42tiger

 

รายละเอียด	DW42	ที่ผ่านการออกแบบคัดสรร	บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูง	รุ่นใหม่	มีดังนี้
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เชื่อว่า	วันนี้	ตลาดหุ้นไทย	คงแกว่งตัวไปมา	เหมือนกับ
ตลาดทั่วโลก	ด้วยการรอฟัง	ประธานเฟด	จะกล่าวสุนทรพจน์ในระหว่างการประชุม	
Jackson	Hole	วันที่	22-24	ส.ค.	เรียกว่า	ระหว่างการรอคอย	แม่มดน้อย	ไม่อยากเห็น
บทโหด	ทุบแบบไม่ลืมหู	ลืมตา	ยังไง	ก็กดดัน	หอมปาก	หอมคอ	ก็พอแล้วค่ะ
	 ปัจจัยในประเทศ	ในเมื่อ	ดอกเบี้ยเงินกู้	ช่วยเหลือเอสเอ็มอี	ลดไปแล้ว	ต่อไปก็ถึง
คิว	ดอกเบี้ยเงินฝาก	คงลดลง	ให้สอดคล้องกันและกัน	เมื่อมีคนน�าร่อง	คนตาม	คงท�าตา
มอย่างรวดเร็ว...ขณะที่	อุตตม	สาวนายน	รมว.คลัง	ระบุขณะนี้ยังไม่มีความจ�าเป็นต้อง
ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์	เนื่องจากเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่
รัฐบาลได้ออกไปก่อนหน้านี้จะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายในระบบมากขึ้น	ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาค
อสังหาริมทรัพย์ไปด้วย	และผู้ประกอบการอสังหาฯก็ปรับตัวดีอยู่แล้ว
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,633.56	จุด	ลดลลง	4.68	จุด	หรือ	0.29%	มูลค่า
การซื้อขาย	66,880.96	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	2,104.60	ล้านบาท	
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	938.78	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	
3,227.03	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	2,061.20	ล้านบาท
 JMART	เปิดงบ	Q2/62	มีก�าไรสุทธิ	137	ล้านบาท	โตเกือบ	208%	งวดครึ่งปี
แรก	โกยก�าไรสุทธิ	255	ล้านบาท	พุ่งเกือบ	279%	ย�้ายังโตต่อเนื่อง	จากการเติบโตของ
บริษัทในกลุ่ม	“อดิศักดิ์	สุขุมวิทยา”	แม่ทัพใหญ่	ประเมินครึ่งปีหลังโตสวย	ธุรกิจโมบาย
เข้าสู่ไฮซีซั่นการขาย	ธุรกิจสินเชื่อของ	J	FINTECH	และ	SINGER	รุกขยายพอร์ต	มีแนว
โน้มก�าไรขาขึ้น	ธุรกิจอสังหาฯ	ของ	J	เตรียมรับรู้รายได้จากการโอนคอนโดในไตรมาส	4	
และไฮไลท์อยู่ที่ธุรกิจบริหารหนี้ของ	JMT	ท็อปฟอร์ม	ล่าสุดโชว์ก�าไรสุทธิงวด	Q2/62	อยู่
ที่	148.5	ล้านบาท	โต	24%	ท�าสถิติก�าไรรายไตรมาสสูงสุดเป็นไตรมาสที่	6	พร้อมแจ้ง
ข่าวดีตัดต้นทุนกองหนี้ด้อยคุณภาพก้อนใหญ่หมด	หนุนครึ่งปีหลังโตกระโดด	ด้านบอร์ดฯ	
ไฟเขียวเคาะจ่ายปันผลระหว่างกาล	JMART	และ	JMT	ตอบแทนผู้ถือหุ้น	ตอกย�้าแผนปีนี้
เจมาร์ทเทิร์นอะราวด์	
	 “กรุงศรี	ออโต้”	ผู้น�าธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร	เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา	
จ�ากัด	(มหาชน)	เผยผลการด�าเนินงานครึ่งแรกปี	2562	เติบโตต่อเนื่อง	ด้วยยอดสินเชื่อ
คงค้างรวมเพิ่มขึ้น	11%	หรือมีมูลค่า	391,000	ล้านบาท	เตรียมรุกผนึกก�าลังพันธมิตร
ไลฟ์สไตล์	และเสริมบริการสินเชื่อดิจิทัลให้ไร้รอยต่อ	พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่าง
มั่นคง	ด้วยการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ	และให้ค�าปรึกษาลูกค้าอย่างเหมาะสม	มั่นใจ
ยอดสินเชื่อคงค้างรวมเติบโตตามเป้าทะลุ	400,000	ล้านบาทภายในสิ้นปี
	 โบรกฯ	พร้อมใจ	เชียร์	“ซื้อ”	หุ้น	EKH	ฉายภาพครึ่งปีหลังธุรกิจเติบโตไม่ยั้ง	รับ
ไฮซีซั่น	แถมเตรียมเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางต่อเนื่อง	ทั้งศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่	ศูนย์	

ตา	หู	คอ	จมูก	และ	ศูนย์ทันตกรรมหนุนคนไข้ใช้บริการเพิ่ม	อีกทั้งยังได้ศูนย์	IVF	ช่วย
หนุนเต็มสูบ	ชี้เป้าราคา	8.40-8.50	บาท/หุ้น
 SSP ถือเป็นหนึ่งในหุ้นโรงไฟฟ้าราคาถูก	และพีอีเรโชต�่าสุดๆ	เพราะราคาหุ้นที่
เทรดกันอยู่ตอนนี้	8	บาทต่อหุ้นพีอีแค่	14	เท่า	ขณะที่ค่าเฉลี่ยของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้ายืน
แถวๆ	20	เท่า	แถม	ก�าไรไตรมาส	2/62	ออกมา	ยังเติบโตเกือบ30%	เมื่อเทียบจากงวด
เดียวกันปีก่อน	ตอนนี้บรรดาโบรกเกอร์	เลยพร้อมใจเคาะราคาเป้าหมายไปยืนแถว	2	
หลักกันแล้วคร้า	เพราะเห็นแวว	อนาคตดี	ก�าไรทั้งปีทะยานได้อีก	และยังได้แรงหนุนจาก
โรงไฟฟ้าใหม่	ทั้งในไทย	เวียดนาม	ญี่ปุ่น	ตบท้ายด้วยโรงไฟฟ้ามองโกเลีย	เห็นกันแบบนี้
แล้วใครยังไม่มีหุ้นติดมือ	อย่าลืมรีบคว้ามาครอง	จะได้ไม่พลาดโอกาสรวยๆๆ	คร้าาา
	 โซนิค	อินเตอร์เฟรท	(SONIC)	เร่งเดินหน้า	ปูทาง	พัฒนาที่ดินปิ่นทอง	จ.ชลบุรี	

เตรียมเปิดขยายลูกค้า	EEC	ในอนาคต	พร้อม
วางกลยุทธ์เชิงรุกครึ่งปีหลัง	หวังเพิ่มขีดความ
สามารถด้านการแข่งขัน-เสริมศักยภาพ	ปั้นภาพ
รวมการเติบโตของผลการด�าเนินงาน	โตเฉลี่ยปีละ	
20%
	 แกร่งจริงไรจริง	ส�าหรับ	บมจ.	ช	ทวี	(CHO)	
ภายใต้การน�าของบิ๊กบอส	“สุรเดช	ทวีแสงสกุล
ไทย”	ย�้า!	พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดด	ราย
ได้จากการบริการซ่อมบ�ารุง	Q2/62	ขยายตัว
จากปีก่อนถึง	78%	ฐานะทางการเงินแน่นปึ๊ก!	

อัตราส่วนทางการเงิน	D/E	ลดต�่าเหลือเพียง	2.3	เท่า	สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของ
ฐานรายได้ซ่อมบริการ	และฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น	ทั้งยังมีการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง	...เห็นแบบนี้แล้ว	ทั้งผู้บริหารเก่ง	ดี	มีวิสัยทัศน์	ผู้ถือหุ้นก็สบายใจ	หายห่วงกัน
ได้เลยจร้าา...
 ราช กรุ๊ป	ประกาศความส�าเร็จการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเอสพีพี	ระบบ	โคเจน
เนอเรชั่นของ	บริษัท	นวนครการไฟฟ้า	จ�ากัด	มูลค่าโครงการรวม	5,726.68	ล้านบาท	
โครงการดังกล่าวมีก�าลังผลิตติดตั้ง	110	เมกะวัตต์	และก�าลังผลิตไอน�้า	10	ตัน	ต่อชั่วโมง	
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก	ตั้งอยู่บริเวณทิศใต้ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนว
นคร	จังหวัดปทุมธานี	โดยได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจ�าหน่ายแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	25	ปี	ตั้งแต่วันที่	31	ตุลาคม	2556	คาดก.ย.นี้	
จบทุกอย่าง	เรียกว่า	ทันไตรมาส	3	พอดิบพอดี	หุหุ
 ‘คุณจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์’	CEO	บริษัท	เจเคเอ็น	โกลบอล	มีเดีย	
จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้น�าการจัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์	คอนเทนต์ระดับสากล	เตรียมขึ้นรับรางวัล	
‘Woman	of	the	Year’	ในงาน	Content	Asia	Summit	2019	ซึ่งเป็นงานสัมมนาวงการ
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายคอนเทนต์ระดับสากล	ซึ่งจะมีผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจผู้ค้า
จากอุตสาหกรรมคอนเทนต์ทั่วโลกเข้าร่วมประชุม	พร้อมได้รับเชิญร่วมขึ้นเวทีสัมมนา	ใน
ฐานะที่เป็นผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจการจัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์	และ
เป็นผู้น�าในการผลักดันความเท่าเทียมกันของบุคคลข้ามเพศในสังคม	แม่มดน้อย	ยินดี
ด้วยค่ะ	เจ๊แอน	(จักรพงษ์)

รอฟงั

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	28.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	CHG	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.70	บ.

บล.ฟิลลิป	:	JUBILE	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	21.50	บ.	
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ผมคิดว่านี่เป็นปัญหาที่ผมได้รับค�าถามบ่อยที่สุดค�าถามหนึ่ง	ตามหลักการกระจายความเสี่ยง	เราควรมีหุ้นไม่ต�่ากว่า	8	ตัวในอุตสาหกรรมที่

หลากหลาย	เพื่อท�าให้เวลาขาดทุนเราจะไม่เสียหายหนัก

ซึ่งผมเห็นด้วยว่าการลงทุนแบบทั่วไป	เราควรจะมีหุ้นที่กระจายอยู่หลายอุตสาหกรรม	และหุ้นที่เราถือนั้นควรเป็น	no.1	ในอุตสาหกรรมนั้นๆ

เช่นพลังงานก็เลือก	PTT PTTEP 
ธนาคารก็	BBL KBANK SCB
ค้าปลีกก็	CPALL HMPRO 

ขนส่งก็	AOT BTS BEM 
สื่อสารก็	ADVANC
อสังหาริมทรัพย์ก็	LH CPN WHA 

โรงพยาบาลก็	BDMS
โรงไฟฟ้าก็	GULF EGCO RATCH BGRIM

 

ผมเคยขาดทุนหนักเพราะดันไปลงทุนในหุ้นแค่ตัวเดียว	ซึ่งผิดหลักการลงทุนอย่างสิ้น

เชิง	แต่ถ้าเป็นการเทรด	โดยเฉพาะการ	Daytrade	เราควรมีหุ้นในพอร์ตมากสุดแค่	

5	ตัวไม่เกิน	เพราะถ้ามีมากกว่านั้นเราจะ	loss	focus	ถ้าหากตลาดเทลงมา	เราจะ

ขายไม่ทัน	บางวันผมเทรดแค่ตัวเดียวด้วยซ�้า	ถ้ามั่นใจ

 

ผมเคยเห็นคนเทรดทีนึงมี 20 ตัว ปรากฏว่าพอร์ตเละเทะ
ตุ้มเป๊ะ เลือกตัวที่เข้าใจพฤติกรรม แค่ 2-3 ตัวก็เพียง
พอแล้ว

 

โค้ชซัน	กระทรวง		จารุศิระ	ซุปเปอร์เทรดเดอร์	รีพับบลิค

พอร์ตควรมีหุ้นก่ีตัว? 

: By โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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