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TACC ต้ังเป้าเพ่ิมสัดส่วน
การขายนอก 7-11 เป็น 30% ใน 5 ปี (62-66) 

จากปัจจุบันอยู่ท่ี 16%

TPOLY ได้งานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพ

และบริการสาธารณสุข ม.เชียงใหม่ มูลค่า 1,209 ลบ.

 นายชัชชวี วัฒนสุข ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. 
คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TACC เปิดเผยว่า บริษัทฯ คงเป้ารายได้ปี 

2562 เติบโต 15% จากปี 2561 ที่มีรายได้อยู่ที่ 

1,295.58 ล้านบาท จากการทยอยออกเครื่องดื่ม

รสชาติใหม่เข้าไปขายในร้าน 7-Eleven อย่างต่อ

เนื่อง รวมไปถึงในส่วนของธุรกิจคาแรคเตอร์ ที่

บริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์และจ�าหน่ายสิทธิ์

กลุ่ม San-X ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งยังมีแนวโน้ม

การเติบโตในทิศทางที่ดีต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมี

คาแรคเตอร์การ์ตูน San-X กว่า 100 คาแรคเตอร์ 

บริษัทฯ ได้ท�าการเชิงพาณิชย์อยู่ 4 คาแรคเตอร์ 

ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ

คาแรคเตอร์จะเพิ่มเป็น 10% ในปี 2564 จากเดิม

ที่มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 4-5% จากความร่วมมือ

ของบริษัทฯ ญี่ปุ่นที่จะร่วมพัฒนาและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับคาแรคเตอร์การ์ตูน San-X ต่างๆ ว่ามี

คาแรคเตอร์ใดที่อยู่ในกระแสบ้าง

 "ในส่วนของผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่ง

ปีหลัง ธุรกิจจะคึกคักกว่าครึ่งปีแรก โดยเฉพาะ

ไตรมาสสุดท้ายของทุกปี ซึ่งบริษัทฯยังคงมุ่งมั่น

ในการคิดค้น และพัฒนาสินค้าเครื่องดื่มร่วมกับ 

7-Eleven เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภค รวมถึงบริษัทฯได้เปิดตัวสินค้าใหม่เพิ่มเติม 

รวมถึงกลุ่มสินค้าคาแรคเตอร์ ซึ่งปีนี้ถือเป็นธุรกิจ

ที่จะช่วยผลักดันรายได้ และก�าไรอย่างมีนัยส�าคัญ" 

นายชัชชวี  กล่าวเพิ่มเติม 

 ขณะที่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่ผ่าน

มา บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 73.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

96.75% จากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่มีก�าไร

สุทธิเท่ากับ 37.17 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่

ที่ 758.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24.03 จากช่วงครึ่ง

ปีแรกของปี 2561 ที่มีรายได้รวมเท่ากับ 611.87 

ล้านบาท ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้

ต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.42 เท่า 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจ

ไปสู่ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไป (B2C) มากขึ้น เพื่อ

ลดการพึ่งพาช่องทางการขายในร้าน 7-Eleven  

(B2B) เพียงอย่างเดียว โดยคาดว่าจะสามารถ

ผลักดันสัดส่วนช่องทางการขายแบบ B2C เป็น 

30% ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566) จากเดิมที่มี

สัดส่วนอยู่ที่ 16% จากการน�าสินค้าภายใต้แบรนด์

ของตนเองเข้าสู้ร้านค้าต่างๆมากขึ้น รวมถึงการ

เข้าซื้อกิจการ (M&A) ที่สามารถให้ผลตอบแทน

กับทางบริษัทฯ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน

บริษัทฯ มีสัดส่วนชองทางการขายแบบ B2B อยู่ที่ 

84%

 นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ากัด 
(มหาชน) TPOLY เปิดเผยว่า บริษัทรับงานก่อสร้างใหม่และลงนาม หนังสือแสดงเจตจ�านง (Letter of Intent) งานก่อสร้างโครงการใหม่ ชื่อ 

อาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข 1 หลัง พร้อม

ที่จอดรถ โดยเจ้าของโครงการ คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีมูลค่าโครงการ 1,209 ล้านบาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง16 

กันยายน 2562 ถึง 26 มีนาคม 2566

ทั้งนี้การท�ารายการดังกล่าวเป็นการท�าธุรกรรมปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

8 www.HoonInside.com 18  September  2019



TQM ปรับเพ่ิมเป้ายอดขายปี62 เป็น 1.27 หม่ืนลบ. 

จากเดิม 1.26 ลบ. หลังฮุบ TJN 

AF ปั้นพอร์ตส้ินเชื่อปี62 แตะ 2.2-2.3 หม่ืนลบ.  

ซุ่มพัฒนาแพลตฟอร์มลุยเพ่ิมช่องทางดิจิทัล

 TQM ปรับเพิ่มเป้ายอดขายปี62 เป็น  1.27 

หมื่นลบ. จากเดิม 1.26 ลบ. หลังฮุบ TJN   

เตรียมผนึกแบงก์ออกบัตรเครดิต พร้อมลุยเปิด

สาขาในซุปเปอร์ มาร์เก็ต คาดเปิดตัวต.ค. นี้ อยู่

ระหว่างเจรจาซื้อธุรกิจโบรกเกอร์เพิ่ม 4-5 ราย 

คาดชัดเจนปี63

 

 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิว
เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TQM เปิดเผยว่า บริษัทฯ  ปรับเพิ่มเป้า

ยอดขายประกันปี 2562 เป็นแตะที่ระดับ 12,790 

ล้านบาท จากเดิม 12,690 ล้านบาท เนื่องจาก 

บริษัทฯได้มีการรับรู้รายได้และก�าไรจากการเข้าซื้อ

หุ้น บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ ที่

ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันรถยนต์ ในสัดส่วน 

100% โดยบริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจดัง

กล่าว 100 ล้านบาท 

 ขณะที่ ภาพรวมผลการด�าเนินงานไตรมาส 

4/2562 บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าทุก

ไตรมาส หลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ โดยส่วน

มากจะมีผู้ซื้อและต่อประกันมากที่สุด รวมถึง

บริษัทฯมีแผนออกบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการร่วมมือ

กับพาร์ทเนอร์ที่เป็นธนาคารพาณิชย์ เพื่อเสนอแก่

ลูกค้าของบริษัทฯที่มีอยู่ในมือ 1.5 ล้านราย โดย

ถือว่าเป็นโบรกเกอร์รายแรกที่ท�าบัตรเครดิตร่วม

กับธนาคาร โดยบริษัทฯคาดว่าการออกบัตรเครดิต

จะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าผ่านประกันในรูป

แบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ 

รวมถึงประกันบ้าน ซึ่งการร่วมมือดังกล่าวจะเปิด

ตัวในเดือนตุลาคมนี้  

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังเตรียมขยายสาขาใน

ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจา

และท�าสัญญาร่วมกับพาร์ทเนอร์ โดยคาดว่าจะ

สามารถเปิดตัวได้ในเดือนตุลาคมนี้เช่นกัน 

 ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังคงมองหาโอกาส

ในการเติบโตของธุรกิจด้วยการเข้าซื้อกิจการ

โบรกเกอร์เพิ่มเติม หลังเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ส่งผลให้บริษัทฯมีกระแสเงินสดใน

มือมากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ

อยู่ระหว่างเจรจา 4-5 ราย โดยคาดเห็นความ

ชัดเจนปี 2563 ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะเข้าถือหุ้นใน

สัดส่วนมากกว่า 50%

 นายอัครวิทย์ สุกใส ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แฟค
ตอริ่ง จ�ากัด (มหาชน) AF ผู้ประ

กอบธุรกิจแฟคตอริ่งภายในประเทศเป็นหลัก 

(Domestic Factoring) โดยบริษัทเป็นผู้ให้บริการ

เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เปิดเผยว่า บริษัทฯคาด

ว่าพอร์ตสินเชื่อปี2562 จะใกล้เคียงปีก่อนที่ท�าได้

ประมาณ 22,000-23,000 ล้านบาท เนื่องจาก

ภาพรวมเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง 

ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากปัญหาสงครามทางการค้า

ระหว่างสหรัฐฯและจีนยัง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อภาคการส่งออก ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก

ของบริษัทฯ  

 "มีปัจจัยเรื่องเทรดวอร์ที่ท�าให้ธุรกิจซบเซา

อย่างเห็นได้ชัดกระทบโดยตรงต่อลูกค้าเรา

ที่ท�าการส่งออกถึงส่งออกไม่ดีแต่ยังได้ชดเชยจาก

การน�าเข้าอยู่" นายอัครวิทย์ กล่าว

 ส�าหรับปัจจุบันบริษัทฯมีฐานลูกค้าประมาณ  

1,000 รายแบ่งเป็น กลุ่ม Automotive ,กลุ่มค้า

ปลีก, กลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ และกลุ่มที่รับ

โปรเจคจากรัฐบาล 

 ขณะเดียวกัน บริษัทฯจะพยายามรักษาระดับ

หนี้เสีย (NPL) ปีนี้ไว้ที่ 3-4% โดยบริษัทฯมองว่า

ยังไม่น่ากังวลมากนัก โดย NPL ยังถือว่าอยู่ต�่า

กว่าอุตสาหกรรมที่ 5.5% 

 นายอัครวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้

บริการลูกค้า SME เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

จะช่วยกระชับเวลาในการให้บริการแก่ลูกค้ามาก

ขึ้น โดยคาดใช้งบลงทุนราว 20 ล้านบาท และคาด

ว่าจะแล้วเสร็จภายช่วงปลายปี 2562 ทั้งนี้เพื่อ

รองรับแผนธุรกิจในปี 2563 ที่บริษัทฯจะมีการเพิ่ม

ช่องทางดิจิทัลในระบบการท�าธุรกรรมทางการเงิน

มากขึ้น เช่นการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ ซึ่งบริษัมฯ

มองว่าจะสร้างความรวดเร็วในการท�างาน โดย

ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรที่มี

โปรแกรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต 

 พร้อมกันนี้ ประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยในช่วง

ที่เหลือของปีนี้ว่า ยังคงมองเป็นแนวโน้มขาลง ซึ่ง

ยังคงต้องจับตาดูธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และ

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างใกล้ชิด
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VRANDA ทุ่ม 110 ลบ. เข้าซื้อหุ้นร้านคาเฟ ่

และขนมหวานแบรนด์“GRAM Pancake”และ “PABLOCheese tart”      

ต้ังเป้าขยายสาขารวมเป็น 7-8 แห่ง ภายในส้ินปี 63

 นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท วี
รันดา รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)   
VRANDA เปิดเผยว่า ท่ีส�าคัญของการ
ประชุม คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2562 เมื่อ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 อนุมัติให้บริษัท
เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พีดีเอส 
โฮลด้ิง จ�ากัด (“PDS”) ซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาแฟ
รนไชส์หลัก (Master Franchise Agreement) 
ของร้านคาเฟ่ และขนมหวานภายใต้แบรนด์ 
“GRAM Pancake”และ “PABLOCheese tart”   
จ�านวน 202,966 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 
บาท มีผลท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ใน PDS เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน

 ท้ังนี้ การลงทุนใน PDS จะอยู่ภายใต้
เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส�าคัญภายใต้สัญญาส�าคัญ
ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ครบถ้วน โดยท่ี
บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนในกิจการจะแล้ว
เสร็จส้ินระหว่างเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม ปี 
2562

 ส�าหรับมูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณ 110 
ล้านบาท โดยแหล่งที่มาของเงินทุนท่ีใช้ เงิน
ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

 ด้านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การลงทุน
ดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการ
ขยายธุรกิจร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม

 นายวีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า GRAM เป็น
ร้านคาเฟ่ & ขนมหวานที่มีช่ือเสียงด้านแพน
เค้กมีต้นก�าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น โดยเพ่ิงจะ
เปิดตัวในไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 และ
ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีท้ังจ�าจากนวนลูกค้า
และการพูดถึงในโลก social media โดยปัจจุบัน
เปิดให้บริการที่ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิร์ด 

สามเสน และล่าสุดที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว ที่เพิ่ง
เปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา

 โดย VRANDA มีแผนที่จะขยายสาขา 
GRAM เพิ่มขึ้น รวมเป็น 7-8 สาขาภายในสิ้นปี 
2563 ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับ VRANDA ใน
การปักหมุด GRAM ลงบนพื้นที่ยอดนิยมต่างๆ 
ด้วยช่ือช้ันขนมหวานสายเลือดญี่ปุ่น ประเทศ
ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผู้คิดค้นขนมอันเป็นที่ชื่น
ชอบและถูกปากของนักชิมทั่วโลก การันตีได้จาก
ความร้อนแรงหลังเปิดตัวในประเทศไทยตลอด
ปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ GRAM นั้นไม่ได้เนื้อหอม
เฉพาะในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบขนมหวานเพียงเท่านั้น 
ศูนย์การค้าต่างๆ เองก็ต้องการคว้า GRAM มาไว้
เป็นแม่เหล็กช่วยดึงดูดเหล่านักช้อปด้วยเช่นกัน

 นอกจากนี้ดีลดังกล่าว VRANDA ยังได้ 
PABLO แบรนด์ขนมหวานจากญี่ปุ่นพ่วงมา
ด้วย โดยล่าสุดเพิ่งขยายสาขาใหม่ที่สนามบิน
ดอนเมืองและได้รับเสียงตอบรับจากนักท่อง
เท่ียวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ส่งผลให้ VRANDA 
มีพอร์ตธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ขึ้น จาก
เดิมซ่ึงมีแบรนด์ “Skoop” และ “KOF” บริหาร
ในมืออยู่แล้ว ซึ่ง GRAM และ PABLO จะช่วย
เสริมศักยภาพการต่อรองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองการหาพื้นที่เพื่อลงทุนขยายสาขา การ
ท�าโปรโมชั่นควบคู่กับแบรนด์อื่นๆ ตลอดจนการ
ท�าธุรกิจกับ online delivery platform และสิ่ง
ท่ีจะท�าให้เราเห็นภาพการเติบโตของ VRANDA 
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือการเติบโตของรายได้ประจ�า 
(recurring income) โดยผลจากการเข้าซื้อใน
คร้ังนี้คาดการณ์ว่าจะท�าให้รายได้ประจ�าของ
บริษัทฯ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 15% 
ซึ่งเป็นข้อดีของการซื้อกิจการที่มีรายได้อยู่แล้ว 
เพราะบริษัทฯ ไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาในการปลุก
ปั้นหรือใช้งบประมาณเพื่อโปรโมทแบรนด์ใหม่
ขึ้นมาเพ่ือตีตลาด เป็นเหตุผลให้การคว้า GRAM 
มาในคร้ังนี้จะเป็นตัวเร่งการเติบโตของธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่มของ VRANDA อย่างก้าว
กระโดดดังที่ได้เห็นจากตัวเลขการเติบโตของราย
ได้ประจ�าซึ่งกล่าวมาในขั้นต้นและด้วยฐานลูกค้า
จาก GRAM และ PABLO ประกอบกับกลุยทธ์ใน
การด�าเนินธุรกิจของ VRANDA จะท�าให้พวกเขา
สามารถดึงเอาจุดเด่นที่มีความเข้าใจในธุรกิจไลฟ์
สไตล์ มามอบประสบการณ์ที่แตกต่างและตรง
กับความต้องการในกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่าง
ดี เชื่อว่าการซื้อกิจการในครั้งนี้ เราคงจะไม่ได้
เห็นแค่ยอดการเติบโตจากธุรกิจอาหารและเครื่อง
ดื่มเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะมีส่วนช่วยเสริม
ธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทให้เติบโตขึ้นไปด้วยอย่าง
แน่นอน

 นายวีรวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ส่วนสถาณ
การณ์ปัจจุบันของธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของ VRANDA นั้น ทางบริษัทฯ ก็ได้เตรียม
พร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วง High Season 
ปลายปี หลังได้รับสัญญาณที่ดีจากยอดจองเข้า
พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งผ่านจุดต�่า
สุดของปีมาแล้ว      
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FTREIT ควัก 665 ลบ. 
เข้าลงทุนในทรัพย์ศักยภาพสูงนอกกลุ่ม 

พร้อมสัญญาเช่าระยะยาว 12 ปี
FTREIT เดินหน้าต่อยอดความแข็งแกร่ง ประกาศ

เข้าลงทุนในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold 

Storage) ที่มีศักยภาพสูงพร้อมสัญญาเช่าระยะ

ยาว 12 ปี จากบริษัท ซีที ศูนย์กระจายสินค้า 

จ�ากัด หรือ "ซีที" รวมมูลค่าการลงทุน 665 ล้าน

บาทผู้จัดการกองทรัสต์มองหาโอกาสในการ

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ จากทั้งกลุ่ม

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และจากกลุ่มบุคคล

อื่นตอกย�้าสถานะกองทรัสต์อุตสาหกรรมและ

โลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่า

อสังหาริมทรัพย์ภายใต้ การจัดการรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 36,000 ล้านบาท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัส

เทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

หรือ "FIRM" ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ หรือ "FTREIT" เปิดเผยว่า เมื่อวัน

ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ผู้จัดการกองทรัสต์ มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน

ทรัพย์สินเพิ่มเติม จากบริษัท ซีที ศูนย์กระจาย

สินค้า จ�ากัด หรือ "ซีที" มูลค่าลงทุน 665 ล้าน

บาท ซึ่งประกอบด้วย กรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม

พื้นที่ประมาณ 23 ไร่ 3 งาน 25.6 ตารางวา และ

กรรมสิทธิ์ในอาคารคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ 

(Cold Storage) รวมถึงส�านักงาน อาคารที่

เกี่ยวเนื่อง รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นส่วน

ควบของที่ดินและอาคารคลังสินค้าดังกล่าว รวม

พื้นที่ประมาณ 19,692 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่

อ�าเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท�าเล

ยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจคลังสินค้า

ควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage) ซึ่งผู้จัดการ

กองทรัสต์ เล็งเห็นถึงศักยภาพของทรัพย์สินที่

อยู่ในท�าเลในการประกอบธุรกิจคลังสินค้าควบคุม

อุณหภูมิ (Cold Storage) และมูลค่าการลงทุน

อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการเข้าซื้อสินทรัพย์

เพิ่มเติมในครั้งนี้ เป็นการลงทุนในลักษณะการ

ขายและการเช่ากลับคืน (Sale-and-Leaseback) 

ระยะยาว 12 ปี ซึ่งรูปแบบการขายและเช่ากลับ

นั้นท�าให้กองมีรายได้จากการให้เช่าสม�่าเสมอ และ

มีสัญญาเช่าระยะยาว นอกจากนั้นการลงทุน

ในครั้งนี้เป็นการลงทุนในทรัพย์สินนอกกลุ่มซึ่ง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทรัสต์ใน

การที่จะสร้างความเติบโตให้กับกองโดยเข้าลงทุน

ในทรัพย์สินที่มีศักยภาพจากทั้งกลุ่มเฟรเซอร์ส 

พร็อพเพอร์ตี้ และ จากกลุ่มบุคคลอื่น

ทั้งนี้ FTREIT ได้ใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม

เงินระยะสั้น วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 700 ล้าน

บาท ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของวงเงินกู้ยืมและเป็น

ไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินที่

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์

ของกองทรัสต์ประจ�าปี 2562 โดยผู้จัดการกอง

ทรัสต์จะพิจารณาการช�าระเงินกู้ยืมระยะสั้น โดย

ใช้เงินจากการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เงินกู้ยืมระยะ

ยาว และ/หรือ เงินทุนจากการเพิ่มทุน และ/หรือ 

เงินสดของกองทรัสต์

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท 
แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
หรือ "FIRM" กล่าวว่า "ในฐานะผู้จัดการกอง

ทรัสต์ เรามุ่งสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโต

ให้กับกองทรัสต์อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการ

บริหารจัดการพอร์ตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

วางแผนเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพสูง ทั้ง

จากภายในและนอกกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 

ส่งผลให้ปัจจุบัน FTREIT มีทรัพย์สินที่เป็นโรงงาน

และคลังสินค้าภายใต้การบริหารงาน (AUM) รวม

ทั้งสิ้น 548 ยูนิต ทั้งนี้หลังจากการลงทุนในคลัง

สินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Cold Storage) สัดส่วน

ทรัพย์สินที่ถือครองสิทธิ์มีประมาณร้อยละ 73 

และสิทธิการเช่าประมาณร้อยละ 27 โดยเป็น

ทรัพย์สินที่ล้วนตั้งอยู่ในท�าเลยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ

ด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ของประเทศไทย 

อาทิ อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และอีอีซี 

ทั้งยังเป็นทรัพย์สินที่มาพร้อมผู้เช่าที่เป็นบริษัท

ชั้นน�าระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น 

ยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ 

เป็นต้น โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ (Occupancy 

Rate) หลังการเข้าลงทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 82 

ทั้งนี้ด้วยการบริหารจัดการที่มีศักยภาพ บริษัทฯ 

เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทน

ที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง รวม

ถึงตอกย�้าความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มนักลงทุน

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ครองสถานะกอง

ทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศไทย ด้วยมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้

การจัดการ รวมทั้งสิ้นกว่า 36,000 ล้านบาท" 

นายพีระพัฒน์ กล่าว
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TISCO ต่อยอดบริการสู่ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพ 

หวังดันสัดส่วนยอดขายเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มเป็น 20% ในปี 64 

จากปัจจุบันที่ 10%

 TISCO ต่อยอดบริการสู่ที่ปรึกษาด้านประกัน

สุขภาพ หวังดันสัดส่วนยอดขายเบี้ยประกัน

สุขภาพเพิ่มเป็น 20% ในปี 64 จากปัจจุบันที่ 

10% พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนนักวางแผนทางการ

เงิน (CFP) ปี 63 แตะ 100 ราย

 นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
ธุรกิจธนบดี ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TISCO เปิดเผยว่า จาก

ความส�าเร็จในการเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน

ให้กับลูกค้า (Investment Advisory) บริษัทฯ 

ได้มีการต่อยอดกิจการสู่ที่ปรึกษาด้านประกัน

ภัยสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการเป็น Health 

Protection Advisory หรือที่ปรึกษาด้านประกัน

สุขภาพเพื่อปกป้องและเสริมสร้างความมั่นคง

ทางการเงินให้กับลูกค้า โดยบริษัทฯ มีความพร้อม

ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. Good Research 

คือการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งเชิงลึกและ

กว้าง เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์กลั่นกรอง

ผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพจากบริษัทประกัน

ชั้นน�า 2. Good Product จากการที่ธนาคารทิส

โก้มีแพลตฟอร์มแบบ Open Architecture หรือ 

การเป็นพันธมิตรกับบริษัทประกันชั้นน�าหลาย

บริษัท เป็นจุดเด่นที่ท�าให้ทิสโก้สามารถคัดสรร 

และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทประกันที่มี

ความโดดเด่นในแต่ละด้าน ไม่ต้องผูกติดกับบริษัท

ประกันใดบริษัทหนึ่ง และ   3. Good Advice คือ 

เมื่อมีการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบ

ข้อมูลความคุ้มครอง เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มี

ความโดดเด่นในแต่ละประเภท (Best in Class) 

มาแนะน�าให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแนวคิดในการมี

พันธมิตรที่หลากหลายเพื่อให้บริษัทฯ สามารถคัด

สรรผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้ โดยมีประกันสุขภาพแผน

ความคุ้มครองโดดเด่นที่ได้รับความนิยม เช่น แผน

ความคุ้มครองโรคมะเร็ง TISCO Zero Cancer ที่

มีจุดเด่นคือการจ่ายเงินคุ้มครองทันทีเมื่อตรวจ

พบเชื้อ รวมทั้งยังดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อ

เนื่องไปตลอดจนครบวงเงิน รับประกันภัยโดย

บริษัทกรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน), แผน

ความคุ้มครอง My Care Smart แบบประกันที่

มอบวงเงินคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี คุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายในการรักษาตามจริงจนกว่าจะเต็มวงเงิน

ในปีนั้นๆ โดยไม่จ�ากัดวงเงินสูงสุดของค่ารักษา

พยาบาลในแต่ละครั้ง รับประกันโดยบริษัทวิริยะ

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นต้น

 ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนยอด

ขายเบี้ยประกันสุขภาพจากการออกประกัน

สุขภาพดังกล่าวเป็น 20% ใน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2562-

2564 จากเดิมที่มีสัดส่วนยอดขายเบี้ยประกัน

สุขภาพอยู่ที่ 10% โดยส่วนที่เหลือจะเป็นสัดส่วน

ยอดขายเบี้ยประกันชีวิต 25% และสัดส่วนยอด

ขายที่ไม่ใช้กลุ่มประกันชีวิตอีก 65% โดยบริษัทฯ 

จะเจากลุ่มลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่ง หรือกลุ่ม

เวลธ์ (Wealth) ซึ่งมีเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาท

ขึ้นไป ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ที่ 20,000 ราย หรือคิด

เป็นมูลค่า 200,000 ล้านบาท และเจาะกลุ่มใน

ส่วนของลูกค้ากลุ่มที่มีก�าลังซื้อปานกลาง (Mass) 

จ�านวน 100,000 ราย นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง

มีแผนที่จะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ (Provident Fund) ในบริษัทฯ มากกว่า 

4,400 บริษัท จ�านวน 600,000 ราย ซึ่งคาดว่าจะ

สามารถเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้ประมาณ 5-10% 

ภายในปี 2563 

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะพัฒนาที่

ปรึกษาทางการเงิน (RM) ซึ่งเป็นพนักงานสร้าง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้เป็นนักวางแผนทางการ

เงิน (CFP) ซึ่งมีวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามี

มาตรฐานสูงสุดด้านการวางแผนทางการเงินระดับ

สากล เป็น 100 คน จากปัจจุบันที่มี RM ทั้งหมด 

200 คน ในปี 2563 เพื่อให้สามารถดูแลสาขาได้

ครอบคลุมทั้งหมด 60 สาขา
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร โลกไม่หยุดนิ่ง ไม่เคยหยุดหมุน วัน เวลา เดินไปข้าง
หน้า ตลอดเวลา สถานการณ์ ก็แปรเปลี่ยนไปกาลเวลา...ปัจจัยหรือสถานการณ์
ความตึงเครียดตะวันออกกลาง (สหรัฐ-อิหร่าน) หลังมีการโจมตีโรงกลั่น 2 แห่ง 
ของซาอุดีอาระเบีย เป็นเรื่องราว ต้องติดตาม โดยเฉพาะทวีตเตอร์ ทรัมป์...การทวีต 
แต่ละครั้ง มีผลกระทบต่อโลกทั้งใบ
 เศรษฐกิจโลก จะชะลอตัวมากหรือน้อยกว่าที่คาดไว้หรือไม่ แม่มดน้อย ก็ขอให้
นักลงทุน ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ประหยัด อดออม เลือกเล่นหุ้นที่มีพื้นฐานและ
รู้จักอุปนิสัยของตัวหุ้น จะดีที่สุด ยุคนี้ไม่ต้องหวังให้มาก ก�าไรพอเพียง ก็ชื่นใจแล้วค่ะ
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,663.93 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด หรือ 0.06% มูลค่า
การซื้อขาย 73,344.07 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 693.75 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 106.74 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 
886.13 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,686.62 ล้านบาท
 ข่าวดัง ข่าวใหญ่ ตลาดหุ้น คงไม่พ้นเรื่องราวของ พิชญ์ โพธารามิก ที่

ถูก ก.ล.ต. เปิดเผยการด�าเนินคดีด้วยมาตรการ
ลงโทษทางแพ่ง พิชญ์ โพธารามิก และ เกริก
ไกร ไตรบัญญัติกุล กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น 
บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) โดยเรียก
ให้ช�าระค่าปรับทางแพ่งและส่งคืนผลประโยชน์
รวม 59.10 ล้านบาท งานนี้พิชญ์ ช�าระค่าปรับ
ทางแพ่งเป็นเงินจ�านวน 32,650,173.75 บาท และ
ชดใช้เงินในจ�านวนที่เท่ากับผลประโยชน์ที่พึงได้
รับเป็นเงินจ�านวน 26,120,139 บาท รวมเป็นเงิน

จ�านวน 58,770,312.75 บาท ส่วน เกริกไกร ช�าระค่าปรับทางแพ่งเป็นเงินจ�านวน 
333,333.33 บาท
 ตอนนี้ พิชญ์ โพธารามิก ก็ลาออกจากผู้บริหาร JAS-MONO เรียบร้อย
แล้ว งานนี้ทั้ง JAS-MONO ก็ออกมายืนยัน การลาออกของ พิชญ์ โพธารามิก เชื่อ
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน
ของ บริษัทฯ รวมถึงการด�าเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้แต่อย่างใด
 พ่อมดน้อย ดินแดนบล. โกลเบล็ก ท�านาย ทายทัก ประชุมเฟดหั่น
ดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์นี้ พร้อมเฝ้าระวังเหตุการณ์โจมตีโรงกลั่น

น�้ามันซาอุอาระเบีย ขยายผลสู่ภาวะสงครามส่งผลต่อราคาน�้ามันในตลาดโลกผันผวน
มากขึ้น แนะเก็งก�าไรหุ้นพลังงาน ชู TOP - SPRC – ESSO-PTTEP – PTT ส่วน
กลยุทธ์ลงทุนทองค�าแนะน�าขายท�าก�าไรหลังทราบผลการประชุมเฟด
 PYLON ประเมินผลงานครึ่งปีหลังโตต่อ จัดทัพเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
เครื่องมือก่อสร้าง ลุยประมูลงานใหม่ หลังตุนงานในมือแล้วกว่า 1,500 ลบ. และ
คาดการณ์ต้นปีหน้า Backlog จะขยับแตะ 2,000 ลบ. จากโครงการเมกะโปรเจ็กต์ที่
ทยอยออกมาต่อเนื่องในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปี 2563 และปี 2564 ส่งผลให้
ทั้งภาครัฐและเอกชน รับอานิสงส์ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโชว์ผลงานงวด 6 เดือน  
โกยก�าไรสุทธิ 125.20 ลบ. โตกว่า 22% จากรายได้ 690.59 ลบ. 
 3 บิ๊กอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ หรือ ILM กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ-เอกลักษณ์ 
ปัทมสัตยาสนธิ-กนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ณ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมผลการด�าเนินงานไตรมาส 
2/2562 ที่มีก�าไรสุทธิ 158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เทียบกับไตรมาส 1/2562 ที่มี
ก�าไรสุทธิ 132 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 2,426 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาส 
1/2562 เนื่องจากมีรายได้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้น และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการ
ส่งเสริมการลงทุนโดยส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งนี้ ILM 
ได้เปิดให้บริการ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาใหม่ที่จันทบุรีเป็นที่เรียบร้อย เพื่อตอบ
สนองความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง 
ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาพรวมผลการด�าเนินงาน ILM ตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีนี้
เป็นต้นไป  
 โฮมโปร ขนทัพสินค้าเรื่องบ้านกลุ่ม Home Improvement ช่วยเหลือผู้
ประสบภัยน�้าท่วม รองรับความต้องการการฟื้นฟู และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัย จับมือพันธมิตรอัดแน่นสินค้า และบริการ พร้อมโปรโมชั่นสุด
คุ้ม อาทิ สินค้า Home Improvement กลุ่มเครื่องฉีดน�้า ปืนฉีดน�้า สีและเคมีภัณฑ์ 
อุปกรณ์กันน�้า ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ลดสูงสุด 50%, สินค้าอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ลด
สูงสุด 45%, สินค้าปั๊มจุ่ม สายส่งน�้า สายยาง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า และถังน�้ามัน ลด
สูงสุด 30% และสินค้าอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย
 การจัดแคมเปญลดราคาในครั้งนี้ โฮมโปรเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ 
และรองรับความต้องการของลูกค้าในการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึง 
ด้วยความครบครันของสินค้า และบริการเรื่องบ้าน ช้อปสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ โฮมโปร
และเมกาโฮม ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562 หรือที่ www.homepro.
co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1284
 TACC เริงร่า ครึ่งปีหลังโตกระฉูดผลงานทุบสถิตนิวไฮต่อเนื่อง พร้อมเดิน
หน้าออกเครื่องดื่มรสชาติใหม่เสิร์ฟในร้าน 7-Eleven ได้แก่ เครืองดื่มเย็นในโถกดและ 
All Cafe' พร้อมเปิดตัวคาแรคเตอร์ใหม่ของไทย“หมาจ๋า” คาดได้รับความสนใจเช่น
เคย ฟาก "ชัชชวี วัฒนสุข"ประธานกรรมการบริหาร เผยไร้ผลกระทบภาษีความหวาน
รอบใหม่ หลังปรับสูตรแล้ว มั่นใจรายได้ปีนี้โตตามเป้าหมาย 15% จากปีก่อน 

  สถานการณ์

บล.ธนชาต : PSL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.00 บ.
บล.ทิสโก้ : AEONTS แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 260.00 บ.

บล.เคจีไอ : COM7 แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : INGRS แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SVI แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 3.80 บ. 

14 www.HoonInside.com 18  September  2019



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

15 www.HoonInside.com 18  September  2019



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

16 www.HoonInside.com 18  September  2019



17 www.HoonInside.com 18  September  2019




