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"พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�ำ" 
ประกำศ เทนเดอร์ SVI 54.29% ท่ีรำคำ 4.85 บ./หุ้น  

 นายฐาภพ คลี่สุวรรณ 
เลขานุการบริษัท บริษัท เอสวีไอ 
จ�ากัด (มหาชน) SVI เปิดเผยว่า เมื่อ

วันท่ี 11 กันยายน 2562 บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับหนังสือจากนาย

พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�า (“ผู้ท�าค�าเสนอซ้ือ ”) 

แจ้งความประสงค์ที่จะท�าค�าเสนอซ้ือหลักทรัพย์

ท้ังหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข 

(Conditional Voluntary Tender Offer) ใน

หลักทรัพย์ของบริษัทฯในการนี้บริษัทฯ จึงได้

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ัง

ท่ี 5/2562 ขึ้นในวันเดียวกัน เพื่อมีมติรับทราบ

การแจ้งความประสงค์ที่จะท�าค�าเสนอซื้อหลัก

ทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมี

เง่ือนไข(Conditional Voluntary Tender Offer) 

โดยการท�าค�าเสนอซื้อดังกล่าว ผู้ท�าค�าเสนอซื้อ

มีความประสงค์ที่จะท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์

ท้ังหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข 

(Conditional Voluntary Tender Offer) ใน

หุ้น สามัญที่มีจ�านวนรวม 1,168,945,458 

หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 54.29ของหุ้นท่ีจ�าหน่าย

ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็นร้อยละ 

54.29ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ) 

และใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ คร้ังท่ี3

(SVI-W3) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ

และพนักงานของบริษัทฯ (“ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

คร้ังท่ี 3 (SVIW3)”) ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จ�านวน 

30,000,000 หน่วย คิดเป็ นร้อยละ 100.00ของ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (SVIW3) ท่ีออก

และจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดและยังไม่ได้ใช้สิทธิ

โดยก�าหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญที่หุ้นละ 4.85 

บาทและราคาเสนอซื้อใบส�าคัญแสดงสิทธิ คร้ัง

ท่ี 3 (SVI-W3) หน่วยละ 0.41 บาทโดย ณ วัน

ท่ี 11 กันยายน 2562 ผู้ ท�าค�าเสนอซื้อได้ ถือหุ้น

สามัญในบริษัทฯ รวมจ�านวนทั้งสิ้น984,264,523 

หุ้นสามัญ คิดเป็นร้อยละ 45.71ของหุ้นที่

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และคิดเป็น

ร้อยละ 45.71 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ

 ท้ังนี้ ผู้ท�าค�าเสนอซื้ออาจยกเลิกค�าเสนอ

ซื้อได้หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอ

ขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในการท�าค�าเสนอ

หลักทรัพย์ครั้งนี้จ�านวนน้อยกว่า 415,321,965 

หุ้น หรือคิดเป็ นร้อยละ 19.29ของหุ้นที่ออกและ

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯและคิดเป็ 

นร้อยละ 19.29ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทฯ

 ในการนี้ ผู้ท�าค�าเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องยื่น

ประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบ

ง�าบริษัทฯ (แบบ247-3) และค�าเสนอซื้อหลัก

ทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตามที่ก�าหนดในประกาศคณะ

กรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ

หลักทรัพย์เพื่อครอบง าบริษัทฯ (รวมทั้งที่

ได้แก้ไขเพ่ิมเติม) โดยบริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุน

ทั่วไปทราบเมื่อบริษัทฯ ได้รับค�าเสนอซื้อหลัก

ทรัพย์ (แบบ 247-4) จากผู้ท�าค�าเสนอซื้อแล้ว

 อนึ่ง ผู้ท�าค�าเสนอซื้อไม่มีความประสงค์

ที่จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนถัดจากวัน

สิ้นสุดระยะเวลาการท�าค�าเสนอซื้อ เว้นแต่กรณีที่

ผู้ท�าค�าเสนอซื้อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมาย หลักเกณฑ์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

และมีผลใช้บังคับในขณะนั้น และผู้ท�าค�าเสนอซื้อ

ไม่มีแผนหรือนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการ

บริหารบริษัทฯโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึง

โครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์การด�าเนิน

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ในระยะ

เวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการท�า

ค�าเสนอซื้อ

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ ภายในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 

2562 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการ

เงินอิสระ (Independent Financial Advisor) 

ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากรายชื่อที่ปรึกษา

ทางการเงินรับอนุญาตของส�านักงาน ก.ล.ต. 

เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการท�าค�าสนอซื้อครั้ง

นี้แก่ผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 40/2552เรื่อง แบบรายงาน

และระยะเวลาจัดท�าความเห็นเกี่ยวกับค�าเสนอ

ซื้อ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ต่อไป โดยบริษัทฯ 

จะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ปรึกษา

ทางการเงินอิสระ (Independent Financial 

Advisor) ให้ทราบต่อไป
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HPT คำดผลงำน H2/62 ดีกว่ำ H1/62 
รับไฮซีซั่น - ปรับรำคำสินค้ำใหม่ 

พร้อมม่ันใจท้ังปีรำยได้โต 20-30%

นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ 
กรรมการและผู้อ�านวยการฝ่าย
การตลาด บริษัท โฮม พอตเทอรี่ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ HPT เปิดเผย

ว่า บริษัทฯคาดว่าผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง

ของปี 2562 จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมา 

เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ

จะมีค�าส่ังซื้อสินค้าเข้ามาจ�านวนมากส่งผลให้มี

ปริมาณการจ�าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

อีกทั้งบริษัทฯได้ท�าการปรับเพิ่มราคาจ�าหน่าย

สินค้าเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะค่าเงินบาท

ที่แข็งค่า โดยที่ผ่านมาบริษัทฯปรับราคาขาย

สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย 8% สกุลเงิน

ยูโร 5% และสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 3% รวม

ถึงปัจจุบันบริษัทฯยังมีสินค้าที่รอส่งมอบ

(Backlog)จ�านวน 40 ล้านบาท ซึ่งจะทยอย

รับรู้เป็นรายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ทั้งหมด 

ดังนั้นบริษัทฯจึงมั่นใจว่ารายได้ปี 2562 จะ

สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 20-

30% และมีอัตราก�าไรสุทธิแตะ 8-10%  จากปี

ก่อนที่บริษัทฯมีรายได้ 182.62 ล้านบาท และมี

อัตราก�าไรสุทธิ อยู่ที่ 10.40%

"จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าแน่นอนว่ากระทบต่อ

เราโดยตรง แต่เรามีกลยุทธ์ใหม่ด้วยการปรับ

ราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น

ด้วยการหันมาจ�าหน่ายสินค้าเป็นสกุลเงินบาท

มากขึ้นเพื่อปิดความเสี่ยงตรงนี้ โดยในอนาคต

เราคาดว่าจะเพิ่มสัดส่วนการขายในประเทศ

เป็น10% จากปัจจุบัน7.88% จากตลาดสหรัฐฯ 

39.67% , ยุโรป 39.46% , ออสเตรเลีย 

8.49% , เอเชียอื่นๆ 4.5% " นิจวรรณ กล่าว 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเดินหน้าพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในประเภทสินค้าตกแต่งสีที่ยังคง

เป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง และ พัฒนาและหา

แหล่งวัตถุดิบ และพลังงานใหม่เพื่อบริหาร

จัดการต้นทุน รวมถึงพัฒนาสายการผลิต

ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วยเครื่องจักร 

เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้สายงานผลิต

เรียบง่าย ลดความเสียหายระหว่างผลิต เพื่อ

ให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง โดยปีนี้บริษัทฯวาง

งบลงทุนรวม 7 ล้านบาท แบ่งเป็น ใช้ส�าหรับ

รองรับการผลิต 5 ล้านบาท และใช้ส�าหรับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯจะเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มประ

เทศใหม่ๆ เพื่อจ�าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ 

Petye รวมถึงการแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่าย

(Distributor)ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เช่น 

ประเทศอิตาลี ประเทศเนเธอร์แลนด์   จาก

ก่อนหน้านี้ที่เข้าไปเจะาตลาดเยอรมันเป็นที่

เรียบร้อย และบริษัทฯยังมีแผนขยายตลาดไป

ยังภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน หลังมองว่ามี

การเติบโตที่ดีในอนาคต
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ZEN ห่ันเป้ำรำยได้ปี62 เหลือโต10% 

จำกเดิมคำดโต 15-20% หลังเศรษฐกิจชะลอ

EPCO ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ลบ. 

อำยุ 1 ปี ดอกเบี้ย 5.25% 

ขำยสถำบัน-รำยใหญ่ 16-18 ก.ย.น้ี

 ZEN หั่นเป้ารายได้ปี62 เหลือโต 10% จาก
เดิมคาดโต 15-20% หลังเศรษฐกิจชะลอ เผยอ
ยู่ระหว่างเจรจาซื้อกิจการร้านอาหาร 1 แบรนด์ 
คาดสรุปธ.ค.นี้

 นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น 
กรุ๊ปจ�ากัด (มหาชน) หรือ ZEN เปิดเผย
ว่า บริษัทฯปรับเป้ารายได้ปี 2562 เหลือโต 10% 
จากเดิมคาดโต 15-20% จากปีก่อน เนื่องจากบ
ริษัทฯได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัว ส่งผลให้ผู้บริโภคหลายรายงดจับจ่ายใช้สอย 
รวมถึงนักท่องเที่ยวก็ได้ชะลอลงด้วยเช่นกัน

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงเน้นขยายธุรกิจ
ตามแผนที่วางไว้ โดยในปีนี้บริษัทมีแผนที่จะขยาย
ร้านอาหารในเครือ Zen ทั้งสิ้น 123 สาขา จาก
เดิมที่มีอยู่ 255 สาขา โดยช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา
บริษัทฯได้เปิดไปทั้งสิ้น 30 สาขา ส่วนในไตรมาส 

3/2562 บริษัทฯจะเปิด 39 สาขา และไตรมาส 
4/2562 จะเปิดไม่ต�่ากว่า 45 สาขา

 ด้านการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ บริษัทฯ
มีแผนขยายแฟรนไชส์ไปยันประเทศมาเลเซียเพิ่ม
เติม จากเดิมบริษัทฯมีแฟรนไชส์ทั้งสิ้น 9 สาขา 
แบ่งเป็นในประเทศลาว 2 สาขา ประเทศพม่า 4 
สาขา และประเทศกัมพูชา 3 สาขา 

 ขณะที่ ยอดขายสาขาเดิม (SSSG) บริษัทฯ
คาดว่าทั้งปีจะเติบโต 1-2% ถึงแม้ครึ่งปีแรกที่
ผ่านมาจะติดลบ 1.30% จากปัญหาฝุ่นPM2.5 ส่ง
ผลให้ผู้บริโภคไม่นิยมออกมารับประทานอาหาร
นอกบ้าน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯคาดว่ายอด
ขายสาขาเดิม (SSSG) จะพลิกกลับมาเป็นบวก
ในไตรมาส 4/2562 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นข
องธุรกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวก็ก็กลับมาคึกคัก 
นอกจากนี้รัฐบาลยังได้มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนด้วยเช่นกัน 

 " เราได้หั่นเป้ารายได้ปีนี้เล็กน้อย เพราะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ และครึ่งปี
แรกที่ผ่านมายังประสบปัญหาภาวะฝุ่นPM2.5ซึ่ง
ท�าให้หลายคนไม่กล้าออกมาจากบ้าน แต่ยังไงก็
เติบโตอยู่ตามการขยายสาขาของเรา ซึ่ง123สาขา
ที่เราตั้งเป้าไว้อาจจะรอดูภาวะการจับจ่ายใช้สอย
นิดนึงซึ่งท�าให้บางสาขาที่เราจะเปิดอาจเกิดการ
ดีเลย์ไปแต่มั่นใจว่าปีนี้เราเปิดเกิน 100 สาขา
แน่นอน เพราะเราจะเน้นไม่ลงทุนเกินตัวจนเกินไป 
" นายบุญยง กล่าว 

 นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทฯยังอยู่ระหว่าง
เจรจาเพื่อเข้าซื้อกิจการ(M&A)ร้านอาหาร 1 
แบรนด์ ซึ่งเตรียมเปิดตัวภายในวันที่ 25 ธันวาคม 
2562 ทั้งนี้้จะส่งผลให้บริษัทฯมีแบรนด์ในเครือทั้ง
สิ้น 13 แบรนด์จากปัจจุบัน 12 แบรนด์

 EPCO ออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท 
รองรับแผนขยายธุรกิจหนุนรายได้ติดปีก เผย
มีอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.25% จ่ายดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน เตรียมเปิดเสนอขายสถาบัน-ราย
ใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-18 ก.ย.นี้ 

 นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธาน
กรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก 
จ�ากัด (มหาชน) (EPCO) เปิดเผยว่า บริษัทฯ
เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 500 ล้านบาท 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ระดับ 5.25% จ่ายดอกเบี้ย
ทุก 3 เดือน อายุ 1 ปี โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้
ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดย
มีระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ในระหว่างวันที่ 16-18 
กันยายน 2562 ผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ หยวน
ต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้จัดจ�าหน่ายหุ้น
กู้ โดยจะเปิดขายระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 
2562 นี้

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ เพื่อ

ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม และเพื่อใช้รองรับการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัทต่อไป โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ มี
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ "BBB-" 
แนวโน้มอันดับเครดิต "STABLE" โดยบริษัท ทริส
เรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2561

 "มั่นใจว่าหุ้นกู้วงเงิน 500 ล้านบาท ที่เตรียม
เปิดขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนราย
ใหญ่ ในช่วงกลางเดือนก.ย.นี้ จะได้รับการตอบ
รับอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากผลตอบแทนอยู่ในระดับ
น่าสนใจ และใช้เวลาลงทุนไม่นาน อีกทั้งได้รับผล
ตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ผนวก
กับแนวโน้มดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาลง เชื่อว่าหุ้น
กู้ของบริษัทฯจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับการ
ลงทุนในขณะนี้"

 ประธานกรรมการ EPCO กล่าวอีกว่า มั่นใจ
ว่าแนวโน้มผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในปีนี้จะ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด และสร้างสถิติสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ โดยคาดว่ารายได้จะเติบโตกว่า 50% 
เทียบกับปีที่ผ่านมา จากรายได้ธุรกิจไฟฟ้าที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

 ขณะที่ธุรกิจโรงพิมพ์บริษัทฯอยู่ระหว่างการ
ขยายธุรกิจเพิ่มศักยภาพงานพิมพ์ไปยังบรรจุ
ภัณฑ์กล่องลูกฟูก เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้
บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไปสั่งสินค้าออนไลน์
มากขึ้น ท�าให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมั่นว่าในภาพรวมบริษัทฯจะ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงตามเป้าหมายที่วางไว้

 ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวมี บริษัทหลักทรัพย์ 
หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผู้จัดจ�าหน่าย
หุ้นกู้ จองซื้อขั้นต�่า 100,000 บาท ผู้ลงทุน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือ
ชี้ชวนได้ที่ บล.หยวนต้าฯ โทร. 02-009-8351-6 
หรือติดต่อที่ บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก โทร 02-
551-0541-4 ต่อ 407 ,474 หรือ 02 -522-6938
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ศรีนำนำพร มำร์เก็ตต้ิง 

ย่ืนไฟล่ิงเตรียมขำยหุ้น IPO ไม่เกิน 260 ล้ำนหุ้น 

เข้ำเทรดใน SET ต้ัง SCB เป็น FA

 ‘บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง’ หรือ SNNP ผู้น�าด้านการผลิต

และจ�าหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จ�านวนไม่

เกิน 260 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 180 ล้าน

หุ้น และหุ้นสามัญเดิมจ�านวนไม่เกิน 80 ล้านหุ้น ชูจุดเด่นด้านความ

เป็นผู้น�าในการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายภายใต้ตราสินค้าที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมี

ประสบการณ์ในการด�าเนินงานมายาวนานกว่า 30 ปี พร้อมแต่งตั้ง 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

มีแผนเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เพื่อเสริมศักยภาพการขยายธุรกิจ

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากที่ด�าเนินธุรกิจในไทยมายาวนานกว่า 30 

ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็น

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนม

ขบเคี้ยวที่ดี ทั้งในด้านคุณภาพ และการสร้าง

แบรนด์ให้เป็นหนึ่งในใจของผู้บริโภคทุก

เพศทุกวัย

 ปัจจุบัน SNNP เป็นผู้ด�าเนิน

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสินค้า

บริโภค ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อม

ดื่มและเยลลี่คาราจีแนนภายใต้ตราสินค้าที่ส�าคัญ เช่น เจเล่ ไดยาโม

โตะ และคูลลี่ คูล และผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มอื่นๆ เช่น Asian 

Drink ภายใต้ตราสินค้าเมจิกฟาร์ม เช่น น�้าเฉาก๊วยผสมเนื้อเฉาก๊วย 

น�้ามะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว น�้าภายใต้ตราสินค้าเมจิกฟาร์ม และน�้า

ผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว ภายใต้ตราสินค้ายูซุ (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม

ขบเคี้ยว ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกอบ ปลาหมึก

เส้น และปลาเส้นภายใต้ตราสินค้าที่ส�าคัญ เช่น เบนโตะ ผลิตภัณฑ์

ประเภทขนมขึ้นรูปและขนมปังแท่ง ภายใต้ตราสินค้าที่ส�าคัญ เช่น 

ดอกบัว และโลตัส และผลิตภัณฑ์ประเภทเวเฟอร์และขนมปังอบ ภาย

ใต้ตราสินค้าที่ส�าคัญ เช่น ช๊อคกี้ และเบเกอรี่เฮาส์

 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนานกว่า 

30 ปี SNNP มีผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและหลากหลาย มีตราสินค้าที่

มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค

ที่หลากหลาย อีกทั้งมีทีมวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพ ส่งผล

ให้ SNNP เป็นผู้น�าในการพัฒนาและน�าเสนอสินค้าใหม่ๆ ออกสู่

ตลาด ประกอบกับ SNNP มีเครือข่ายช่องทางการจัดจ�าหน่าย

สินค้าที่แข็งแกร่ง สามารถกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางร้านค้า

ปลีกสมัยใหม่ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์

มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกประเภทขายส่ง รวมถึงร้านค้าปลีก

แบบดั้งเดิม เพื่อท�าให้สินค้าสามารถกระจายไปสู่

กลุ่มผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ สินค้า

ของบริษัทยังมีการส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่าง

ประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอก

อาเซียน เช่น กัมพูชา ลาว เวียดนาม 

จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง 

เป็นต้น (มีต่อ)
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 นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล กล่าวเพิ่ม

เติมว่า SNNP ยังมีจุดเด่นด้านฐานการผลิตท่ี

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีโรงงานในประเทศไทย

จ�านวน 4 แห่ง ที่มีความพร้อมด้านการผลิต

ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ท�าให้ SNNP สามารถ

บริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบเชิงการ

แข่งขันและช่วยสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

ได้เป็นอย่างดี  

 นอกจากนี้ SNNP มีแผนการขยายฐาน

การผลิตสินค้าในต่างประเทศ โดยได้เริ่มด�าเนิน

การโรงงานผลิตสินค้าในประเทศกัมพูชาใน

ช่วงไตรมาส 2 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการ

พิจารณาและศึกษาเพื่อลงทุนขยายฐานการ

ผลิตเพิ่มเติมที่ประเทศเวียดนาม เพื่อรองรับ

แผนการขยายตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่ง

เป็นตลาดที่มีศักยภาพ และช่วยสนับสนุนการ

เติบโตทางธุรกิจในระยะยาว

 นางสาววีณา เลิศนิมิตร ผู้
ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย
งาน Investment Banking 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 

กล่าวว่า บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง หรือ 

SNNP ได้ยื่นแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลัก

ทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ

ขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 

เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป

เป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 

2562  

 ปัจจุบัน บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง มี

ทุนจดทะเบียน 450 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามัญจ�านวน 900 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา

ไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจด

ทะเบียนที่ช�าระแล้ว 360 ล้านบาท และจะ

เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง

แรก (IPO) จ�านวนไม่เกิน 260 ล้านหุ้น หรือ

คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 28.89 ของจ�านวนหุ้น

สามัญที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดขอ

งบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดย

แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 180 

ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมจ�านวนไม่เกิน 80 

ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 20.00 และ

ร้อยละ 8.89 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและ

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง

การเสนอขายในครั้งนี้ ตามล�าดับ

ศรีนำนำพร มำร์เก็ตต้ิง 

ย่ืนไฟล่ิงเตรียมขำยหุ้น IPO ไม่เกิน 260 ล้ำนหุ้น 

เข้ำเทรดใน SET ต้ังSCB เป็น FA
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อินเตอร์ ฟำร์มำ เตรียมขำย IPO 46 ล้ำนหุ้น 

หลังก.ล.ต. นับหน่ึงแบบไฟล่ิง คำดเข้ำเทรดใน mai ภำยในปีน้ี

 ‘บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา’ หรือ IP ผู้ด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนา 

คิดค้นและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงาม

ส�าหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เตรียม

เสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 46 ล้านหุ้น หลังส�านักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่ง

แบบไฟลิ่ง ชูจุดเด่นด้านการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้

เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านการ

สร้างสมดุลในระบบร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

 ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
หรือ IP ผู้น�าธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพชะลอวัยและนวัตกรรมความงามส�าหรับคน และ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิด

เผยว่า บริษัทฯ พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ เพ่ือเสริมศักยภาพการด�าเนินธุรกิจให้มี

ความแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจที่มีเป้าหมาย

เป็นบริษัทช้ันน�าในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพ

และขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายและท�าตลาดท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถจดจ�า

เครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ของบ

ริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้น�าการ

คิดค้นและน�าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตก

ต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัย

เพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่

ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย มาเป็นแนวทางขับ

เคลื่อนธุรกิจที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครอบคลุม 

ทั้งเวชภัณฑ์ โภชนเภสัช เวชส�าอาง อาหารสุขภาพ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับคนและสัตว์ 

ภายใต้แนวคิด ‘VALUE YOUR LIFE’ ที่เชื่อว่า 

คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ 

ซึ่งได้สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็ง

แรงและมีสมดุลในระบบร่างกาย ผ่านกระบวนการใส่ใจในทุกรายละเอียด

ขั้นตอน ตั้งแต่ การคิดค้นและน�าเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพดี

เยี่ยม  

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ได้แก่ 

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามส�าหรับคน ประกอบด้วย

 1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-

Aging Products) ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา 

เน้นสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในของร่างกาย โดยพัฒนาจากสารอาหาร

ที่มีหลักฐานการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาป้องกันโรค

และส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของ

บริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac7, Probac10 Plus, 

InuFOS, Beta Glucan Plus และ Multivitamin เป็นต้น และ

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ได้แก่ TS6-Synbiotic 

 2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic 

Innovation Product) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ YUUU ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคที่ช่วยดูแลความสะอาด 

เช่น ยาสีฟัน และมูสท�าความสะอาดผิว

หน้า เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ

เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมความงามที่ช่วยลดริ้วรอย 

ปรับรูปหน้า Perfectha, NABOTA และ

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาด TS6-Lady 

Health  

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพส�าหรับสัตว์ (มีต่อ)
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อินเตอร์ ฟำร์มำ เตรียมขำย IPO 46 ล้ำนหุ้น 

หลังก.ล.ต. นับหน่ึงแบบไฟล่ิง คำดเข้ำเทรดใน mai ภำยในปีน้ี

 3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุข

ภาพของสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมว

ระดับพรีเมี่ยมที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดเดียวกับ

อาหารคน ภายใต้แบรนด์ MARIA ผลิตภัณฑ์

แผ่นรองซับส�าหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ 

Raku Pad นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ส�าหรับสุนัขและแมวอื่นๆ ที่บริษัทย่อยเป็น

ตัวแทนจ�าหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัข

และแมว Monchou (มองชู) ผลิตภัณฑ์เสริม

อาหาร แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชส�าอาง 

และยารักษาโรคต่างๆ ส�าหรับสัตว์เลี้ยง ภาย

ใต้แบรนด์ชั้นน�า เช่น Dermcare MALASEB /

PYOHEX, Dr. Choice, Pet Select เป็นต้น

 4) ผลิตภัณฑ์ส�าหรับปศุสัตว์ ประกอบ

ด้วยผลิตภัณฑ์ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการ

บริโภค ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ที่

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะ

บนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย รวม

ทั้งผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และยาปฏิชีวนะต่างๆ 

ภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut 

Powder, MaxiMune Solution เป็นต้น และ

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อน�ามาจ�าหน่ายต่อให้แก่

ลูกค้า ได้แก่ MFeed, ECOTRU EXTRA 

 “เราได้วางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะ

เติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นน�าในการเสนอ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการ

จัดจ�าหน่ายและท�าตลาดในประเทศและต่าง

ประเทศ ภายใต้แนวคิด VALUE YOUR LIFE 

จากเดิมที่จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านโรงพยาบาล 

คลินิก ร้านขายยา โรงพยาบาลและคลินิก

สัตว์เลี้ยง ร้านเพ็ทช้อปและร้านค้าปลีกสมัย

ใหม่ รวมถึงจ�าหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคจาก

ทีมขายและช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถจดจ�า

เครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ได้เป็น

อย่างดี ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนา

สังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความ

ยั่งยืนในระยะยาว” ดร.ทรงวุฒิ กล่าว  

 นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอด
ไวเซอรี่ พลัส จ�ากัด ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลัง

จาก บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา ได้ยื่นแบบค�าขอ

อนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟ

ลิ่ง) ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ล่าสุด 

ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 

 ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจด

ทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

จ�านวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 

หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่

เรียกช�าระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจ�านวน 

160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO 

จ�านวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.33 

ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะน�าเงินที่ได้จากการ

ระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การด�าเนินกิจการ ทั้งนี้ เมื่อส�านักงาน ก.ล.ต. 

อนุมัติแบบค�าขอเสนอขายหลักทรัพย์และแบบ

ไฟลิ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จะก�าหนดราคาและวัน

ที่เสนอขายหุ้น IPO แก่ประชาชนทั่วไป โดย

คาดว่าจะน�า บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา เข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้

ภายในปีนี้   
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เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่จ�ำนวน 2 ตัว 

เทรดวันแรก 12 ก.ย.62

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

เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จ�านวนทั้งหมด 2 ตัว ได้แก่ CPN42C2002A, MINT42C2002A เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 

12 กันยายน 2562 ชุดนี้มีความพิเศษที่  DW42 มีค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 ขยับขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุน

สามารถเก็งก�าไรใน DW42 บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด มีราคาเหมาะสม และมีอัตราทดระดับสูงเฉลี่ยกว่า 7 เท่า รวมถึง DW42 มีสภาพ

คล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดท�า "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน  

เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้ถึง 5 วันท�าการ 

 

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

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

 

รายละเอียด DW42 ที่ผ่านการออกแบบคัดสรร บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูง รุ่นใหม่ มีดังนี้

DW     เริ่มซื้อขายวันแรก Effective Gearing     Sensitivity

CPN42C2002A    12 ก.ย. 62   7.4     1.0

MINT42C2002A   12 ก.ย. 62   7.6     1.1
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ASP ชี้ธุรกิจสตำร์ทอัพในประเทศอิสรำเอลน่ำสนใจมำก 

หลังลงทุน Tech startups ผลตอบแทนดีมำก

 บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ ASP เปิดกลยุทธ์การลงทุนในต่าง

ประเทศ ชี้ธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศอิสราเอลน่า

สนใจมาก มองธุรกิจพัฒนารวดเร็ว มีศักยภาพ

การเติบโตสูง และนักลงทุนทั่วโลกสนใจเข้าไป

ลงทุน เชื่อให้ผลตอบแทนจากการลงทุนดี

 ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ASP กล่าวว่า กระแสการ

ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพก�าลังมาแรงต่อเนื่อง 

ขณะที่ช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจ

สตาร์ทอัพหลายแห่ง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่ง

ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี บริษัทฯ จึงได้จัด

สัมมนา Investment in Digital Era ขึ้น เพื่อเปิด

มุมมองกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพใน

อิสราเอลให้กับลูกค้ารายใหญ่ของเอเซีย พลัส

 งานสัมมนา Investment in Digital Era จัด

ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมวอ

ลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยมีลูกค้ารายใหญ่

ที่เป็นกลุ่ม High Net Worth รวมทั้งทายาทและ

ลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ กว่า 130 คนเข้าร่วม

งาน

 "ในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา เราเองได้ไป

ลงทุนในสตาร์ทอัพของอิสราเอล ผลตอบแทน

ที่ได้ถือว่าดีมาก เรามองว่าธุรกิจสตาร์ทอัพใน

อิสราเอล ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้อีก จึงมอง

ว่าเป็นโอกาสดี ที่เราจะแชร์ข้อมูล กลยุทธ์การ

ลงทุนให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้ลูกค้าได้มีทาง

เลือกในการลงทุนมากขึ้น" ดร.ก้องเกียรติ กล่าว

ในเอกสารเผยแพร่

 ดร.ก้องเกียรติ กล่าวว่า ธุรกิจสตาร์ทอัพใน

อิสราเอลน่าลงทุนมาก เนื่องจากอิสราเอลเป็น

ชาติแห่งสตาร์ทอัพ (Startup Nation) ซึ่งมีน

โยบายที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ใหม่ๆ 

จนขณะนี้กลายเป็นวัฒนธรรมของอิสราเอลไป

แล้ว (Innovation Culture) และมีสตาร์ทอัพ

เกิดขึ้นใหม่ปีละประมาณ 1,000 แห่ง หรือใน

ทุกๆ 8 ชั่วโมง รวมทั้งถูกยกให้เป็นประเทศที่มี

ศักยภาพการเติบโตด้านนวัตกรรม เป็นอันดับ 1 

ในปี 2562 จากการจัดอันดับประจ�าปีของ World 

Competitiveness Ranking

 อิสราเอลยังมีเทคโนโลยีที่โดดเด่น มีคุณภาพ

ด้านการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และส่งเสริม

การท�าวิจัยและพัฒนา R&D เป็นศูนย์รวมของ

นวัตกรรม จะเห็นได้ว่ากว่า 350 ธุรกิจชั้นน�า

ทั่วโลก มีศูนย์วิจัย พัฒนา และการผลิตอยู่ที่

อิสราเอล และยังมีสตาร์ทอัพครอบคลุมหลาย

อุตสาหกรรม เช่น การเงิน สุขภาพ พลังงาน

ทดแทน เทคโนโลยีเชิงอุตสาหกรรม และ

การเกษตร เป็นต้น

 "บริษัทจากทั่วโลก เข้าไปลงทุนในอิสราเอล

ถึง 33% ซึ่งสูงกว่าการลงทุนของทั่วโลกที่มี

สัดส่วน 20% ที่น่าสนใจมากคือ อิสราเอลมีมูลค่า 

Exit ในปีที่แล้ว สูงกว่าสหรัฐฯ เกือบเท่าตัว นั่น

หมายความว่า คนลงทุนได้ก�าไรจากการขายเงิน

ลงทุนมหาศาล" ประธานกรรมการบริหาร เอเซีย 

พลัส กรุ๊ปฯ กล่าว

 เศรษฐกิจของอิสราเอลนั้น ในปี 2561 มูลค่า 

GDP อยู่ที่ 370 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมี

อัตราการเติบโตของ Real GDP อยู่ที่ 3.3% ขณะ

ที่ GDP per capita อยู่ที่ 37,986 เหรียญสหรัฐฯ 

สูงสุดเป็นอันดับที่ 20 ของโลก มีอัตราการว่าง

งานเพียง 4% ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับประเทศที่

พัฒนาแล้ว อิสราเอลจึงเป็นเป้าหมายการลงทุน

ของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยมูลค่าการ

ลงทุนโดยตรงในอิสราเอลปี 2560 อยู่ที่ 129 พัน

ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

 ดร.ก้องเกียรติ กล่าวว่า เอเซีย พลัส กรุ๊ปฯ 

เป็นบริษัทแรกในกลุ่มธุรกิจการเงินที่บุกเบิก 

Venture Capital และ Private Equity ในธุรกิจ

สตาร์ทอัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเทคสตาร์ทอัพ 

(Tech startups) เนื่องจากเห็นว่ามีศักยภาพและ

โอกาสเติบโตสูง ส�าหรับเทคสตาร์ทอัพในอิสราเอล 

บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนเมื่อช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนถือว่าดีมาก หาก

ประเมินจากราคาเสนอซื้อธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไป

ลงทุนในขณะนี้ สูงถึง 2-8 เท่าตัวนับจากวันที่

เข้าไปลงทุนเลยทีเดียว

 ส�าหรับเทคสตาร์ทอัพในอิสราเอลที่เอเซีย 

พลัส กรุ๊ปฯ เข้าไปลงทุน เช่น ธุรกิจฟินเทคที่

ใช้เทคโนโลยี AI ในขั้นตอนอนุมัติการกู้ยืมเงิน

ออนไลน์ ธุรกิจที่ให้บริการด้าน Cyber Security 

ด้าน Penetration test ซึ่งท�างานให้กับบริษัทชั้น

น�าของโลก ไม่ว่าจะเป็น Apple GE และ Google 

รวมทั้งลงทุนในกองทุน VC อิสราเอล โดยทั้งหมด

นี้เอเซีย พลัส ยังคงถือหุ้นอยู่

 "สิ่งที่เอเซีย พลัส ท�ามาโดยตลอด คือการน�า

เสนอนวัตกรรมทางการลงทุนที่กระจายไปทั่วโลก 

เราต้องการเปิดตลาดใหม่ๆ เพื่อเสนอทางเลือก

การลงทุนที่หลากหลายให้ลูกค้า เหมือนอย่างที่

เราเองก็ท�าและประสบความส�าเร็จ อย่างตอนนี้

ธุรกิจสตาร์ทอัพในอิสราเอล ถือว่าเป็นตลาดหนึ่ง

ที่น่าสนใจมาก" ดร.ก้องเกียรติ กล่าว
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ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์แบบรำยงำนของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลำง 

รองรับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่

 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถก�ากับ

ดูแลฐานะการเงิน ประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงติดตามพัฒนาการของอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้

ประกอบธุรกิจมากจนเกินไป

 ก.ล.ต. มีแนวความคิดทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบรายงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยแก้ไขรูป

แบบรายงานให้สอดคล้องกับแบบงบการเงินซึ่งได้ปรับปรุงในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ ก.ล.ต. เห็นควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดส่งแบบ

รายงานให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ โดยการก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจขอผ่อนผันการจัดส่งแบบรายงาน

 ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้ และก�าหนดวันจัดส่งแบบรายงานโดยใช้วันท�าการแทนวันปฏิทินเพื่อเพิ่มระยะเวลาการจัดท�า

รายงานในเดือนที่มีวันหยุดท�าการมาก

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

aspx?SECID=559 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: sakdas@sec.or.th หรือ juthaporn@

sec.or.th จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ นักลงทุน ทราบผลประชุมของ ECB กัน
ไปแล้ว ตลาดหุ้นวันศุกร์ คงแกว่งตัวไปตามสภาพ รอข่าว เฟด ประชุม 17-
18 ก.ย.และ 19 ก.ย. BOJ ก็ประชุม ปัจจัยเหล่านี้ คงมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นทั่ว
โลก ส่วนการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน คงเป็นอะไร ต้องมาคอยติดตามในต้นเดือน
ตุลาคม
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,660.68 จุด ลดลง 13.35 จุด หรือ 
0.80% มูลค่าการซื้อขาย 70,086.30 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ    
470.00 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,049.18 ล้านบาท นักลงทุน
ต่างประเทศขายสุทธิ 1,065.03 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ  
454.15 ล้านบาท 
 เกมหุ้น AEC ร้อน บนกระแสข่าวลือ หยวนต้า จะเทกโอเวอร์ วานนี้ ราคา
หุ้น AEC ปิดที่ 0.37 บาท บวก 0.07 บาท คิดเป็น 23.33% แม่มดน้อย ขอ
เตือน ข่าวลือ ก็คือ ข่าวลือ และตรองบนเหตุบนผล เชื่อหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับแรง
จินตนาการของแต่ละคนค่ะ
 พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองค�า ประกาศเทนเดอร์หุ้น SVI หุ้นละ 4.85บ. พร้อม 

รับซื้อ 26ก.ย.-1พ.ย.62 ระบุไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน 
หลังจากถือหุ้น SVI 45.71% วานนี้ราคาหุ้น SVI 
ปิดที่ 4.62 บาท บวก 0.70 บาท คิดเป็น 17.86% 
เห็นอย่างนี้แล้ว ก็มีอัพไซด์ ซื้อบนกระดาน แล้วไป
ขายราคาเทนเดอร์ที่ 4.85 บาท/หุ้น ส่วนต่าง ก็
ก�าไรแล้ว....ยังไง เช้าวันนี้ หากคิดจะซื้อหุ้น SVI ก็
ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบและปรึกษา IC ก็จะดี
มิเช่นน้อยๆ หุหุ

 บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา หรือ IP ผู้ด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้นและ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามส�าหรับคน และผลิตภัณฑ์
สุขภาพส�าหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 46 ล้าน
หุ้น หลังส�านักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง ชูจุดเด่นด้านการคิดค้น และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคในด้านการ สร้างสมดุลในระบบร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
 ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง หรือ SNNP ผู้น�าด้านการผลิตและจ�าหน่าย
เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ยื่นไฟลิ่งเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จ�านวนไม่เกิน 260 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 180 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมจ�านวนไม่เกิน 80 
ล้านหุ้น ชูจุดเด่นด้านความเป็นผู้น�าในการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายภายใต้
ตราสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดย
มีประสบการณ์ในการด�าเนินงานมายาวนานกว่า 30 ปี พร้อมแต่งตั้ง ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 
 กูรูเอเซีย พลัส ชี้แอสเสท เวิล์ด คอร์ปฯเข้าตลาดหุ้น ดีด KKP หลุด 
SET50 และท�าให้ฝ่ายวิจัยเอเซีย พลัส ต้องพิจารณาปรับพอร์ตการลงทุนโดย
น�าหุ้นในกลุ่มอสังหาฯ ได้แก่ SPALI, AMATA และ FPT น�้าหนักรวม 30% ออก
ชั่วคราวเพื่อหาจังหวะเข้ารอบใหม่ เมื่อเห็นฐานราคาหุ้นที่ชัดเจนขึ้น หลังจากที่ 
AWC ผ่านช่วง IPO ไปแล้ว ส่วนหุ้นที่จะน�าเข้ามารองรับการลดน�้าหนักหุ้นอสัง
หาฯ ได้แก่ CK ซึ่งเห็นว่าได้ประโยชน์จากการเซ็นสัญญารถไฟความเร็วสูง และ 
BBL ซึ่งราคาหุ้นเริ่มฟื้นตัวหลังปรับลดลงแรง โดยให้น�้าหนักหุ้นละ 15%
 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบ
รายงานของผู้ประกอบธุรกิจตัวกลาง เพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถก�ากับดูแลฐานะ
การเงิน ประเมินความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงติดตามพัฒนาการของ
อุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจมากจนเกินไป  
วันนี้ถึง 10ต.ค.62
 บล.บัวหลวง ยกทัพกูรูให้ความรู้นักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีลุยปูพื้นฐานการออมด้วยการลงทุนให้คนรุ่นใหม่ต่อเนื่อง ส�าหรับค่ายหลัก
ทรัพย์บัวหลวง ล่าสุด “เนส” บรรณรงค์ พิชญากร” เอ็มดีสุดขยันส่งทีมกูรูการ
ลงทุนฝีมือฉกาจ น�าทีมโดย “แพท ภาววิทย์ กลิ่นประทุม” ไปให้ความรู้เรื่องการ
ลงทุนกับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในโครงการ The Stock Master University ที่จัดต่อเนื่องมาหลายมหาวิทยาลัย 
เพื่อร่วมสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพที่ส�าคัญยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะมี
อีกหลายมหาวิทยาลัยดังที่อยู่ในแผนที่จะจัดโครงการ 
 แบงก์ธนชาต ห่วงใยลูกค้าผู้ประสบภัยน�้าท่วม ออกมาตรการช่วย
เหลือให้ “ตั้งหลัก” ฝ่าวิกฤต ดูแลครอบคลุมทั้งลูกค้ารถยนต์ บ้าน และธุรกิจ 
หวังบรรเทาความเดือดร้อนให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว โดย ลูกค้าสินเชื่อ
รถยนต์ ที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถขอพักช�าระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 120 วัน    
และขยายระยะเวลาผ่อนช�าระไม่เกิน 99 งวด เมื่อครบก�าหนดพักช�าระหนี้ โดย
สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. – 15 ต.ค. 2562 

ผล

บล.ทิสโก้ : STEC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 22.00 บ.

บล.ทิสโก้ : AOT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 82.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PF แนะน�า ซื้อ แนะน�า 1.13 บ.

   บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DTAC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 63.50 บ.

บล.ฟิลลิป : STEC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 24.00 บ.

บล.ฟิลลิป : KKP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 81.00 บ.
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 เคยมีคนมาเตือนผมแบบนี้ นั่นสิ จะสอนท�าไม ผมก็เคยถามตัวเองเหมือนกัน ต้องการค่าสอน

เหรอ ก็ไม่ใช่นะ ได้วันละ 1,500 บาทเอง ถ้าต้องการค่าสอนจริงๆ คงไม่มาท�า republic ไปเปิด

คอร์สสอนส่วนตัวไม่ต้องแบ่งใคร ได้เยอะกว่า คนที่เรียนจากโครงการ พอดังหน่อยก็ออกไปสอน

ส่วนตัวเยอะแยะ ไม่ต้องแบ่งใคร อยากดังเหรอ ก็ไม่นะ ดังไปแล้วไม่เห็นได้อะไรขึ้นมา เรื่องดีๆ คน

ไม่พูดถึงหรอก ถ้าเรื่องไม่ดีนี่จริงหรือไม่จริงไม่รู้ คนมันด่าไปก่อนแล้ว ต่อให้เราจะพิสูจน์ได้ว่ามัน

ไม่จริงก็ตาม อยากสร้างสาวกเหรอ ถ้าใครที่รู้จักผมจริงๆ จะรู้ว่าผมคบคนอยู่ไม่เยอะ ผมไม่ชอบ

สังคมสังสรรค์ เลิกงานก็อยากไปวิ่งออกก�าลังกาย กลับบ้านแล้ว

 

 ผมตอบค�าถามตัวเองได้สามข้อ ว่าท�าไมผมถึงสอน

 1.เวลาที่คนประสบความส�าเร็จจากการที่เราสอนแล้วเอาไปใช้ได้จริง ค�าขอบคุณ

อย่างจริงใจมันมีพลังบวกมหาศาล มันให้ความรู้สึกที่ภาคภูมิใจจริงๆนะ

 2.ผมมีคนที่เดินตามผมมาหลายชีวิต อุตส่าห์ลุยกันมาขนาดนี้แล้ว จะทิ้งกันได้

ยังไง

 3.ผมได้เพื่อนที่ดีมากๆ จากการที่ผมสอน จริงอยู่ว่าบางทีก็เจอคนเลวๆ คน

ประหลาดๆ แต่เจอหลายคนที่ทุกวันนี้เป็นพรรคพวกที่สนิทสนมกัน มีอะไรช่วย

เหลือกัน มิตรภาพตรงนี้บางทีมีค่ามากกว่าเงินเยอะแยะ

 

 ถ้าใครที่ผมสนิทและให้ความเป็นเพื่อนมากพอ ผมสอนให้ฟรี ไม่คิดเงิน

สักบาท ผมบอกเพื่อนสนิททุกคนว่ามาเรียน อยากสอน อยากให้มึงมีวิชา

ติดตัวไปท�ามาหากิน

 โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ 
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค

เทรดเงียบๆไปก็ดีอยู่แล้ว ถ้ำก�ำไรจะมำสอนท�ำไม?
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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