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BTS เล็งผุดโครงการมิกส์ยูสบนพ้ืนท่ี 200ไร่ ย่านบางนา 

คาดมูลค่าลงทุนกว่า 1 หม่ืนลบ. จ่อสรุปปี63

	 BTS	เล็งผุดโครงการมิกส์ยูสบนพื้นที่	200ไร่	ย่านบางนา	คาด

มูลค่าลงทุนกว่า	1	หมื่นลบ.	จ่อสรุปปี63	คาดปี63	เซ็นสัญญาก่อสร้าง

พัฒนาโครงการรถไฟรางเบา	มายังโครงการธนาซิตี้	พร้อมเตรียมเจรจา

ลดค่าโดยสาร	รถไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการกลุ่ม
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BTS	เปิดเผยว่า	บริษัทฯมีที่ดินในมือที่พร้อมพัฒนากว่า	1,700	ไร่	โดย

บริษัทฯมีแผนพัฒนาเป็นโครงการมิกส์ยูสจ�านวน	200	ไร่	ที่ย่านบางนา	

คาดว่ามูลค่าการลงทุน	10,000	ล้านบาท	เบื้องต้นบริษัทฯคาดว่าจะ

ลงทุนเอง

	 แต่อย่างไรตามหากมีพันธมิตรที่สนใจบริษัทฯก็พร้อมที่เปิดโอกาส

ให้เข้ามาร่วมลงทุน	(JV)	ด้วยเช่นกัน	และปัจจุบันมีพันธมิตรเข้ามา

เจรจากับริษัทฯแล้ว	2-3	ราย	ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย	โดยคาดว่าจะ

สามารถสรุปการเจรจาดังกล่าวได้ปี2563	

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯมีที่ดินในมือที่พร้อมพัฒนามูลค่ากว่า	10,000	

ล้านบาท	ซึ่งมีทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด	และบริษัทฯยังคงมอง

หาการซื้อที่ดินโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าเพื่อน�ามาพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง	

	 ขณะที่	โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา	(LRT)	สายบางนาตราด-

สุวรรณภูมิ	บริษัทฯคาดว่ารัฐบาลจะเปิดประมูลได้ในปีหน้า	ซึ่งบริษัทฯก็มี

ความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลด้วยเช่นกัน	

	 "BTS	หลักๆเราท�าโครงสร้างพื้นฐานและมีหลายบริษัทสนใจให้เรา

มาร่วมมือ	และเราหวังว่าสิ่งที่เราท�าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองแบะ

ประชนในประเทศ"	นายคีรี	กล่าว

	 นายคีรี	กล่าวทิ้งท้ายว่า	บริษัทฯเตรียมเข้าเจรจาลดค่าโดยสาร

รถไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งบริษัทฯระบุว่าเพดานอัตราค่า

โดยสารที่รับได้สุดตลอดทั้งเส้นทางคือ	65	บาทเท่านั้น	หากปรับลดต�่า

กว่านี้คาดว่าจะไม่สมเหตุสมผล
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U จับมือพันธมิตรฮ่องกง ร่วมลงทุน 5 พันลบ.   
ผุด โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ พ้ืนท่ี 168 ไร่

บริษัท	ยู	ซิตี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ในเครือของ	

บริษัท	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

BTS	และพันธมิตร	บริษัท	ฟอร์จูน	แฮนด์	เวน

เจอร์	ลิมิเต็ด	จากฮ่องกง	ประกาศร่วมลงทุน	

5	พันล้านบาทเพ่ือก่อตั้ง	“โรงเรียนนานาชาติ

เวอร์โซ”โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซเป็นโรงเรียน

นานาชาติแห่งใหม่ล่าสุดในกรุงเทพมหานคร	ที่

โดดเด่นด้วยอาคารสถานที่ที่ทันสมัยและการ

เน้นปูรากฐานให้นักเรียนมีทักษะและทัศนคติที่

พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน

อนาคต	ด้วยการคิดค้นรูปแบบการเรียนการ

สอนและอาคารเรียนบนพื้นฐานของแนวคิด

ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมต้น	เพื่อมุ่งจุดประกายให้

นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างสูงสุด

โดยปราศจากข้อจ�ากัดของโรงเรียนแบบเดิมๆ	

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซตั้งอยู่บนพื้นที่	

168	ไร่	ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อ

เทียบกับโรงเรียนนานาชาติแห่งอื่นๆ	ในเขต

กรุงเทพมหานคร	ติดกับโครงการธนาซิตี้	ย่าน

บางนา	สามารถรองรับจ�านวนนักเรียนได้ถึง	

1,800	คน	ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงเกรด	

12	และจะเริ่มเปิดสอนตั้งแต่เดือนสิงหาคม	

2563	เป็นต้นไป

“เป้าหมายของเราคือต้องการสร้างสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ให้กับคนรุ่นใหม่	ไม่ใช่แค่เพิ่มมูลค่าให้

กับธุรกิจ”	

 

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท บี
ทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) BTS	กล่าว	“ก่อนหน้านี้	บี

ทีเอสกรุ๊ป	และ	ยู	ซิตี้	มีความมุ่งมุ่นตั้งใจที่

จะลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาโดย

ตลอด	และในที่สุดก็ได้มีโอกาสท�าวิสัยทัศน์

ให้เป็นจริงเมื่อได้ร่วมมือกับพันธมิตรท่ีเหมาะ

สมอย่าง	ฟอร์จูน	แฮนด์	เวนเจอร์	ในการ

พัฒนาโรงเรียนนานาชาติที่ให้ประสบการณ์

เรียนรู้ที่ทันสมัย	ก้าวล�้าทันโลกมากที่สุดใน

กรุงเทพมหานคร”

นางปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ 
จ�ากัด (มหาชน)	กล่าวว่า	“ด้วยท�าเล
ใกล้กับธนาซิตี้ที่มีปัจจัยภายนอกส่งเสริมรอบ

ด้าน	ประกอบกับประสิทธิภาพและความน่า

สนใจของรูปแบบการเรียนการสอนของเราที่

ค�านึงถึงนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	บริษัทฯ	เชื่อ

ว่าโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจะเป็นแบบอย่าง

ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับแวดวงการศึกษาใน

อนาคต	และผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็น

ประเทศแนวหน้าในด้านการศึกษา”	

โรงเรียนนานาชาติเวอร์โซจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในช่วงต้นปี	2563	และเปิดภาคการศึกษาแรก

ในเดือนสิงหาคม	2563	ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเวอร์โซ	สามารถ

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่	www.verso.com	

หรือติดต่อส�านักงานรับสมัครของโรงเรียน	ซึ่ง

จะเปิดตั้งแต่เดือนกันยายน	2562	เป็นต้นไป
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TRT ห่ันเป้ารายได้ปี 62 เหลือ 2.3 พันลบ. 

จากเดิมคาดท�าได้ 3.1 พันลบ. 

หลังงานโครงการภาครัฐออกมาล่าช้า

PPS คาดรายได้ปี 62 ต�่ากว่าปีก่อน 

จากเดิมคาดโต 10% รับผลงาน Q3/62 ไม่ดี 

หลังโครงการภาครัฐ - เอกชนชะลอตัว

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TRT	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	

ปรับลดเป้าหมายรายได้ปี	2562	ลมาเหลือ	

2,320	ล้านบาท	จากเดิมตั้งเป้าไว้ที่	3,100	ล้าน

บาท	เนื่องจากโครงการจากทางภาครัฐมีความ

ล่าช้าออกไป	

อนึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2562	ที่ผ่านมา	

บริษัทฯ	มีรายได้อยู่ที่	1,044.08	ล้านบาท

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ตั้งเป้าจะรักษาอัตราส่วน

ก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit	Margin)	ปีนี้ให้อยู่

ที่	20-25%	ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ	

(Backlog)	มูลค่ารวมประมาณ	2,400	ล้านบาท	

ซึ่งจะรับรู้ในปี	2562	ประมาณ	1,148	ล้านบาท	

และจะรับรู้ในปี	2563	อีกประมาณ	1,264	ล้าน

บาท	

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้รับงานโครงการ

จากไฟฟ้านครหลวง	มูลค่า	448	ล้านบาท	ซึ่ง

คาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาส	4/2562	หรือไม่

เกินไตรมาส	1/2563	รวมไปถึงงานโครงการ

สถานีไฟฟ้าจากประเทศศรีลังกา	มูลค่ากว่า	4	

ล้านดอลล่าล์	ขณะที่ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ	

ยังคงมีการเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง	ทั้ง

งานการไฟฟ้า	ภาครัฐ	เอกชน	และงานในต่าง

ประเทศ	มูลค่ารวมกว่า	8,142	ล้านบาท	โดย

บริษัทฯ	หวังสัดส่วนที่ได้จากงานประมูลที่	25%	

นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังมีการขยายธุรกิจไปยัง

ธุรกิจแบตเตอรี่	และการปรับปรุงพัฒนารถยนต์

เก่าให้เปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ	EV	Car	ซึ่ง

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการท�าการศึกษาและวาง

รากฐานธุรกิจดังกล่าว	ทั้งนี้่คาดว่าจะสามารถ

เริ่มท�าการตลาดในส่วนของธุรกิจแบตเตอรี่	และ

การปรับปรุงพัฒนารถยนต์เก่าให้เปลี่ยนเป็น

รถยนต์ไฟฟ้า	ได้ในต้นไป	2563	

นายพงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน) หรือ PPS เปิด
เผยว่า	บริษัทฯ	คาดว่ารายได้รวมในปี2562	จะต�่า
ว่าปีก่อนที่มีรายได้	387.09	ล้านบาท	เนื่องจาก
การชะลอตัวของโครงการภาครัฐและเอกชน	
อย่างไรก็ตามคาดว่าทั้งปีบริษัทฯ	จะยังมีก�าไร	
เนื่องจากกงานที่รับเข้ามามี	Margin	(ก�าไรขั้นต้น)	
ที่ดี	โดยในช่วงครึ่งปีแรก	บริษัทฯ	มีรายได้รวมอยู่
ที่	244.17	ล้านบาท	และมีก�าไรอยู่ที่	10.03	ล้าน
บาท	

ส�าหรับงานในมือ	(Backlog)	ของบริษัทฯ	ณ	สิ้น
สุดเดือน	สิงหาคมที่ผ่านมา	มีมูลค่ารวมอยู่ที่	366	
ล้านบาท	ซึ่งจะรับรู้ในช่วงที่เหลือของปี	2562	อีก
ประมาณ	116	ล้านบาท	และทยอยรับรู้ต่อเนื่อง
ภายในปี	2563	ที่ประมาณ	144	ล้านบาท	โดย
รับรู้ในปี	2564	อีกประมาณ	68	ล้านบาท	และ
ภายในปี	2565-2566	ประมาณ	37	ล้านบาท	โดย
ปัจจุบันบริษัทมีงานที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาแต่คาด
ว่าจะได้รับงาน	มูลค่ารวม	25	ล้านบาท	แบ่ง	เป็น

งานของปี	2562	ประมาณ	10	ล้านบาท	และงาน
ในปี	2563	ประมาณ	15	ล้านบาท	

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส	3/2562	
บริษัทฯ	คาดว่าจะออกมาไม่ดีนัก	เนื่องจากงาน
โครงการภาครัฐมีการชะลอตัว	ตามภาพรวม
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศ	ขณะที่ในส่วน
ของภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุน	ทั้งโครงการ
ก่อสร้างคอนโดมิเนียมต่างๆ	ที่ลดน้อยลง	จากการ
ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและมาตารการ
ความคุมสินเชื่อบ้าน	(LTV)	รวมไปถึงงานในส่วน
ของโครงการห้างสรรพสินค้าซึ่งยังไม่มีงานโครง
การใหญ่ๆออกมา	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ยังคงมี
การเข้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับในช่วงครึ่งปีแรกของปี	2562	บริษัทฯ	ได้มี
การเข้าประมูลงานหลายแห่ง	เช่น	กลุ่มห้างสรรพ
สินค้า	งานโรงแรม	และงานโรงพยาบาล	ซึ่งคาด
ว่าจะได้รับงานและทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส	
3	เป็นต้นไป	ส่วนงานโครงการภาครัฐ	เช่น	สนาม

บินอู่ตะเภา	อยู่ระหว่างรอผลการประมูล	ขณะ
ที่งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	และงานในเขต
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	หากมี
การเปิดประมูล	บริษัทก็ได้เตรียมความพร้อมเข้า
ประมูลงานอย่างต่อเนื่อง

ด้านความคืบหน้าการลงทุนโครงการในที่ดินแห
ลมยามู	จ.ภูเก็ต	บริษัทฯ	มีการพิจารณาทบทวน
และมีความเห็นว่าอาจจะปรับสัดส่วนการลงทุนใน
โครงการดังกล่าวขอบเขตไม่เกิน	10%	เนื่องจาก
มีวัตถุประสงค์ให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อศึกษา
รายละเอียดเชิงลึกและประเมินผลตอบแทน	โดย
การลงทุนไม่เกิน	10%	นี้	จึงท�าให้บริษัทฯ	ไม่มี
ความจ�าเป็นในการใช้แหล่งเงินทุนจากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ที่ยืนเสนอไปก่อนหน้านี้	แต่หาก
ในอนาคตโครงการลักษณะนี้สร้างผลตอบแทนที่ดี	
ก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ	จะขยายขอบเขตการ
ลงทุนเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต	ทั้งนี้บริษัทฯ	คาดว่า
จะมีความชัดเจนทั้งในส่วนของพันธมิตรและมูลค่า
การลงทุนในไตรมาส	4/2562	นี้	
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RPC เผยศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้ ปตท. 

จ่ายค่าเสียหายให้บริษัทฯ ตามค�าซี้ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีบอกเลิกสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ

บูทิค คอร์ปอเรชั่น เตรียมเปิดจองซื้อ IPO ปลายต.ค. 

-พร้อมเข้าเทรด mai ต้นเดือน พ.ย. น้ี

 นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร 
เลขานุการบริษัท บริษัท อาร์พีซี
จี จ�ากัด (มหาชน) RPC		เปิดเผย

ว่า	ตามที่บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	

("ปตท.")	ยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่ง	เมื่อวันที่	30	

มิถุนายน	2559	ขอให้ศาลเพิกถอนค่าชี้ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการ	(ข้อพิพาทหมาย

เลขด�าที่	114/2552)	ที่ให้	ปตท.ช�าระค่าเสีย

หายจากการบอกเลิกสัญญากับบริษัท	อาร์พีซี

จี	(จ�ากัด)	มหาชน	(“RPC")	โดยไม่ชอบ	ด้วย

กฎหมาย	ในจ�านวนเงิน	390	ล้านบาทต่อปี	นับ

ตั้งแต่วันที่	1	กุมภาพันธ์	2555	จนถึงวันที่คณะ	

อนุญาโตตุลาการมีค�าชี้ขาด	(25	มีนาคม	2559)	

พร้อมทั้งอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อ

ปี	ของ	ยอดเงินค่าเสียหายที่ได้จากการค�านวณ

ข้างต้น	นับตั้งแต่วันที่คณะอนุญาโตตุลาการมี

ค่าขาดจนถึงวันที่	ที่	ปตท.	ช�าระเงินให้แก่	RPC	

ครบถ้วน	เป็นคดีหมายเลขด�าที่	พ.3016/2559	

และต่อมา	RPC	ได้ยืนค่า	ร้องต่อศาลขอให้มีการ

บังคับตามค่าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ	

เมื่อวันที่	16	ธันวาคม	2559	เป็นคดี	หมายเลข

ด�าที่	พ.6000/2559	ซึ่งศาลแพ่งได้มีค่าสั่งให้น�า

ค�าร้องทั้ง	2	คดีดังกล่าวข้างต้นมารวมพิจารณา	

เข้าด้วยกันนั้น

	 ต่อมาเมื่อวันที่	19	กันยายน	2562	ศาล

แพ่งได้อ่านค่าพิพากษาคดีหมายเลขด่า

ที่	พ.3016/2559	และคดีหมายเลขด�าที่	พ.

6000/2559	โดยศาลแพ่งมีค�าพิพากษาให้	

ปตท.	ช�าระค่าเสียหายให้แก่	RPC	ตามค่าซีขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการ	ข้างต้น

นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BC	เปิดเผยว่า	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	นับ

หนึ่งไฟลิ่ง	BC	เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคาด

ว่าจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ	IPO	ได้ในปลาย

เดือนตุลาคม	และสามารถเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์		เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ได้ภายในต้น

เดือนพฤศจิกายนนี้	โดยมี	บริษัท	ที่ปรึกษา	เอเซีย

พลัส	จ�ากัด	เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	และ	บริษัท

หลักทรัพย์	เอเซีย	พลัส	จ�ากัด	เป็นผู้จัดการการ

จัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้บริษัทฯ	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน

ไม่เกิน	167,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	

บาท	คิดเป็นไม่เกิน	33%	ของจ�านวนหุ้นสามัญ

ที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	ซึ่งคาด

ว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นแบ่งเป็นสัดส่วนของ

นักลงทุนประเภทสถาบัน	30-40%	โดยเงินที่ได้

จากการระดมทุนในครั้งนี้	ส่วนหนึ่งจะน�าไปช�าระ

หนี้เงินกู้ของบริษัทฯ	ซึ่งบริษัทฯ	มีหนี้สินที่มีภาระ

ดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ	2,000	ล้านบาท	และมี

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน	(D/E)	อยู่ที่	3	เท่า	ซึ่งหากน�า

เงินดังกล่าวมาช�าระหนี้ส่วนหนึ่งแล้ว	บริษัทฯคาด

ว่าจะท�าให้	D/E	ลดลงไปได้	และใช้ส�าหรับลงทุน

ในโครงการที่มีศักยภาพในอนาคต	ได้แก่	โครงการ

เชียงใหม่	Nimman	2-3,	โครงการ	Summer	

Point,	โครงการโรงแรมบนถนนสุขุมวิท	16,	

โครงการเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์บนถนนสุขุมวิท	

36	และโครงการกมลา	1-2	รวมทั้งเพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ	

ปัจจุบัน	มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการพัฒนาอีก	8	โครงการ	มูลค่ากว่า	

4,000	ล้านบาท	คาดว่าจะเริ่มให้บริการในช่วง

ไตรมาส	3/2562	ไปจนถึงไตรมาส	4/2564	มี

โครงการที่ก่อสร้าง	แล้วเสร็จและอยู่ระหว่าง

ด�าเนินการ	9	โครงการ	

"บริษัทฯ	มีความมั่นใจในธุรกิจเป็นอย่างมาก	

เนื่องจากเป็นธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่แตก

ต่างไปจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่

อาศัย	โดยบริษัทฯ	เน้นการสร้างและขายโรงแรม

ระดับ	3	ดาว	ซึ่งยังเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการ

เติบโตอย่างต่อเรื่อง"	นายปรับชะรันซิงห์	กล่าว

เพิ่มเติม
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ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับ

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจ

ก.ล.ต.	เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วง

หน้า	เพื่อสะท้อนฐานะของผู้ประกอบธุรกิจอย่างแท้จริง	โดยไม่เป็นภาระของผู้ประกอบธุรกิจเกินจ�าเป็น	และจ�ากัดความเสียหายต่อลูกค้า

และตลาดทุนโดยรวม

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด�ารง

เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ	(Net	Capital	หรือ	NC)	ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	จึงได้เปิดรับฟังความคิด

เห็นหลักการในช่วงไตรมาส	2	ที่ผ่านมา	ซึ่งครอบคลุมการค�านวณวงเงินกู้ด้อยสิทธิรองรับธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น	การค�านวณเงิน

กองทุนรองรับประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล	และการก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ด�ารง	NC	ไม่ได้ตามหลักเกณฑ์ต้องหยุดประกอบธุรกิจใน

ทันที	เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ

ก.ล.ต.	จึงได้ยกร่างประกาศตามหลักการที่เปิดรับฟังความคิดเห็น	และได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจ	นอกจากนี้	ก.ล.ต.	

ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การค�านวณหนี้สินและค่าความเสี่ยงเพิ่มเติม	เพื่อให้หลักเกณฑ์สะท้อนสภาวะปัจจุบันของธุรกิจตราสารหนี้	และ

ช่วยส่งเสริมธุรกรรมตราสารหนี้ในประเทศไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น

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

aspx?SECID=562	ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์	หรือทาง	e-mail:	juthaporn@sec.or.th	หรือ	

teerawatt@sec.or.th	จนถึงวันที่	15	ตุลาคม	2562
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แจ้ง ก.ล.ต.หลังพบผู้แนะน�าการลงทุน

มีพฤติกรรมเข้าข่ายฟอกเงินกว่า 1.68 หมื่นลบ.

เมื่อวันที่	18/09/2019	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(	ก.ล.ต.)	ได้มีประกาศสั่งพักการให้ความเห็นชอบ

เป็นผู้แนะน�าการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท	1	ของนายกิตติชัย	ปึงวัฒนา	อดีตผู้แนะน�าการลงทุนของบริษัทฯเป็นเวลา	6	เดือนนั้น	ใน

เรื่องนี้	เป็นอดีตพนักงานของบริษัทฯ	ที่เกิดเรื่องขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม	2560	โดยบริษัทฯ	ได้ตรวจสอบพบพฤติกรรมอันผิดปรกติซึ่งอาจจะ

เข้าข่ายการฟอกเงินและอาจจะมีธุรกรรมที่ไม่หมาะสม	มีการเตรียมเปิดบัญชีโอนเงินจากต่างประเทศ	มูลค่า	500	ล้านยูโร	(1.68	หมื่น	ล้าน

บาท)	บริษัทฯ	จึงไม่เปิดบัญชีให้	และบริษัทฯได้รายงานเรื่องดังกล่าวไปที่	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ให้รับทราบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	โดยบริษัทฯ	

สามารถป้องกันการโอนเงินดังกล่าวได้ส�าเร็จ	จึงยังไม่มีความเสียหายใดๆ	เกิดขึ้น	และบริษัทฯ	จึงได้สั่งเลิกจ้างนายกิตติชัยให้ออกจากการ

เป็นพนักงานของบริษัทฯในทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น					

ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีมาตรการก�ากับดูแลและกระบวนตรวจสอบอย่างรัดกุมตลอดมา	และมีนโยบายในการก�ากับดูแลให้ผู้แนะน�าการลงทุนปฏิบัติ

หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด	ส�าหรับเหตุการณ์นี้	บริษัทฯ	สามารถป้องกันความเสียหายหรือเหตุการณ์ไม่ให้บานปลายหรือส่งผล

เสียได้อย่างทันท่วงที	ซึ่งต้องขอบคุณหน่วยงานก�ากับดูแลตรวจสอบและพนักงานของบริษัทฯที่ช่วยกันก�ากับดูแลอย่างดีมาโดยตลอด				
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เฟดผ่านไป	เฟด	ลด	0.25%	สู่ระดับ	1.75-2.00%	ธนาคาร
กลางฮ่องกง	(HKMA)	ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง	0.25%	สู่ระดับ	2.25%	
ธนาคารกลางญี่ปุ่น	(BOJ)	มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ	-0.1%	ธนาคารกลาง
สวิตเซอร์แลนด์	มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่	-0.75%	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	คาดว่าคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน	(กนง.)	ของไทยน่าจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ	
1.50%	ในการประชุมนโยบายการเงินครั้งที่	6	ของปี	2562	ในวันที่	25	กันยายน	2562	
โดยน�้าหนักในการตัดสินในเกี่ยวกับทิศทางการด�าเนินนโยบายการเงินคงขึ้นอยู่กับน�้าหนัก
จากปัจจัยภายในประเทศมากกว่าทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลัก
	 เชื่อว่า	ธนาคารกลางหลายประเทศ	คงมีมติ...ออกมา	เพื่อสอดคล้องกับเฟด		ดัง
นั้น	ตลาดเงิน	น่าจะนิ่งขึ้น	กระแสทุน	คงจะมีการก�าหนดทิศทางเกี่ยวกับการลงทุนออก
มา...ตลาดหุ้นทั่วโลก	คงไม่แกว่งตัวรุนแรงหรือผันผวน	จนสร้างความแตกตื่นให้นัก
ลงทุนทั่วโลก	จากนี้ไป	คงต้องรอท่าที	การเจรจาการค้าสหรัฐและจีน	ในต้นเดือนตุลาคม	
2562
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,640.66	จุด	ลดลง	13.48	จุด	หรือ	0.81%	มูลค่าการ
ซื้อขาย	57,286.44	ลบ.	สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ	3,126.87	ล้านบาท	บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	164.66	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ	397.54	ล้านบาท	
นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	2,564.68	ล้านบาท
	 ภาสิต	ลี้สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	TRC	มาแล้ว	คราวนี้	ประกาศคว้างาน

เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
จากการไฟฟ้านครหลวง	มูลค่า	517.76	ล้านบาท	โชว์
ไตรมาส	3	ตุนงานใหม่	3	โครงการเข้าพอร์ต	มูลค่า
งานรวม	1,444.46	ล้านบาท	พร้อมมั่นใจครึ่งปีหลัง
สดใส	เดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง
	 บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)	
(CGS)	น�าทีมโดย	คุณปรีชาวุฒิ	ขุมทรัพย์	
กรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน	2	พาผู้จัดการ
กองทุน	และนักลงทุน	High	Net	worth	เข้ารับฟัง

ข้อมูลของบริษัท	ยูบิลลี่	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	JUBILE	ซึ่งเป็นบริษัท
ค้าปลีกเพชรที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่ง	เคาน์เตอร์เพชรของประเทศไทย	โดยในช่วง
ครึ่งหลังของปีนี้	JUBILE	ได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเติบโตจากเน้นขยายสาขา	สู่เน้นการ
เพิ่มยอดขายต่อสาขา	และเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็น	Exclusive	เพื่อขยายฐาน

ลูกค้ากลุ่มใหม่	โดยมีคุณอัญรัตน์	พรประกฤต	(ที่	4	จากซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ให้การต้อนรับ	ที่ส�านักงานบริษัท	เมื่อเร็ว	ๆ	นี้
	 ถ้ามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโครงการ	“เจ้าพระยา	เอสเตท”	ในส่วนของ	“โฟร์ซีซั่นส์	
ไพรเวท	เรสซิเด้นซ์	กรุงเทพฯ”	จะได้เห็นว่าวิวแสนสวยริมโค้งแม่น�้าเจ้าพระยาที่	บมจ.คัน
ทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเม้นท์	(CGD)	ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของประเทศ
ได้ฝากผลงานเอาไว้สวยขนาดไหน	อ้อ..ตอนนี้ทางโครงการก็เริ่มโอนสิทธิ์ให้ลูกค้าเพื่อ
เตรียมเข้ามาพบกับความยิ่งใหญ่ของโครงการขนาด	3	หมื่นล้านแห่งนี้แล้วค่ะ..แบบนี้
หมายความว่า	CGD	ก็เริ่มจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่	3-4	ของปีนี้แล้วคร่า
 TRT	ลุยธุรกิจใหม่	จับมือ	2	บริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติจากเกาหลี	บริษัท	
Hyosung	เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน	Energy	Storage	และ	GIS	(Gas-Insulated	
Substation)	เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้	และบริษัท	Haidi	บริษัทผู้
ผลิต	เซลล์ลิเธียมไอออนฟอสเฟต	ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน	ในการท�าธุรกิจใหม่ในด้าน
ต่างๆ	เช่น	Energy	Storage	System,	GIS,	Battery	System,	Online	Monitoring	และ
รถไฟฟ้า	โดยเฉพาะการปรับรถธรรมดาให้เป็นรถไฟฟ้า	หรือ	Converted	Electric	Car	
ทางด้านธุรกิจหม้อแปลงยังเดินหน้ากวาดงานอย่างต่อเนื่อง	ล่าสุดได้งาน	“การไฟฟ้า
นครหลวง”	ในการผลิตหม้อแปลงจ�าหน่าย	มูลค่างานกว่า	450	ล้านบาท	และโครงการ
สถานีไฟฟ้าย่อย	Hambantota	ในศรีลังกาอีกกว่า	4	ล้านเหรียญสหรัฐ	ส่งมอบงานไม่
เกินไตรมาส	2/2563	ถึง	ไตรมาส	3/2563		พร้อมย�้าความแข็งแกร่งบริษัทฯ	จะเป็น	“หุ้น
พลังงานที่มีนวัตกรรม”	เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
	 พงศ์ธร	ธาราไชย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	PPS	ออกมายอมรับปีนี้	รายได้จะ
ต�่าว่าปีก่อนที่มีรายได้	387.09	ล้านบาท	เนื่องจากการชะลอตัวของโครงการภาครัฐและ
เอกชนคาดว่าทั้งปีบริษัทฯ	จะยังมีก�าไร	เนื่องจากกงานที่รับเข้ามามี	Margin	(ก�าไรขั้น
ต้น)	ที่ดี	และอาจลดถือหุ้นเหลือไม่เกินใน10%ในโครงการพัฒนาที่ดินแหลมยามู	จังหวัด
ภูเก็ต	เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง	เรียกว่า	PPSไม่ต้องรับผิดชอบเป็นผู้จัดหา
เงินลงทุน	จึงขอชะลอการออกหุ้นกู้	(Bond)	ออกไปก่อน	แต่หากในอนาคตมีโครงการ
อสังหาริมทรัพย์อื่นที่	สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี	ฝ่ายบริหารจะน�าเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาการลงทุนต่อไป
	 บูทิค	คอร์ปอเรชั่น	หรือ	BC	เดินหน้าตามแผน	หลัง	ก.ล.ต.	นับหนึ่งไฟลิ่ง
เรียบร้อยแล้ว	เตรียมเสนอขายหุ้น	IPO	จ�านวนไม่เกิน	167	ล้านหุ้น	เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์	mai	ปีนี้	เงินที่ได้จากการระดมทุนน�าไปใช้ลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ	
จ่ายคืนหนี้สิน	รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	โดยมี	บริษัท	ที่ปรึกษา	เอเซียพลัส	จ�ากัด	
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน	มั่นใจด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รูป
แบบสร้าง	–	ด�าเนินงาน	–	ขาย	หรือ	BOS	มีแนวโน้มการเติบโตโดดเด่น	ผลประกอบ
การครึ่งปีแรก	2562	อยู่ที่	675.9	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	348.5	ล้านบาท	อัตราก�าไรขั้น
ต้น	77.9%	อัตราก�าไรสุทธิ	31.6%	จากความสามารถในการพัฒนาและขายโครงการ	โดย
ปัจจุบัน	มีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนาอีก		8	โครงการ	คาด
ว่าจะเริ่มให้บริการในช่วงไตรมาส	3/2562	ไปจนถึงไตรมาส	4/2564	มีโครงการที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด�าเนินการ	9	โครงการ	สนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแกร่งระยะ
ยาว	

  เฟดผ่านไป

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	PF	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	1.13	บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	AP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.90	บ.

บล.เคจีไอ	:	BA	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.20	บ.
บล.ทิสโก้	:	PLANB	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.20	บ.
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จากข้อมูลของศูนย์วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย	มีอสังหาริมทรัพย์	บ้านเดี่ยว	ทาวน์เฮาส์	คอนโด	ค้างสต๊อกรอขายอยู่

จ�านวน	4.5	แสนหน่วย	อันนี้เข้าใจว่าคิดเฉพาะที่มาจาก	property	development	company	แต่ไม่รวมมือสองทั้งที่ใช้แล้วกับซื้อมาเพื่อ

เก็งก�าไร

จากข้อมูลข้างต้น เราจะรู้ว่าสิ่งที่ควรท�าคือ

1.ถ้าเราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดเล็ก	เราควรหยุดหรือชะลอการ	launch	โครงการใหม่ๆก่อน	โดยเฉพาะถ้าเราต้องกู้เงินมาท�า

โครงการ	เพราะดอกเบี้ยเดินทุกวัน	มันจึงเป็นความเสี่ยงที่จะพัฒนาโครงการใหม่ในช่วงนี้

2.ถ้าเราเป็นผู้บริหารในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่	ซึ่งมีสายป่านที่ยาวและฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง	เตรียมเงินทุนเอาไว้	รอ

ซื้อโครงการท�าเลดีที่สายป่านไม่ถึง	ที่ดินท�าเลดีที่ราคาจะถูกลง	รอซื้อบริษัทเล็กๆได้เลยในราคาที่ต้องยอมขาย	เพราะจะมีหลายบริษัทที่

ต้อง	exit	จากอุตสาหกรรมไป

3.ถ้าเราเป็นนักลงทุนในหุ้น	รอเวลาซื้อหุ้นบริษัทที่แข็งแกร่งในช่วงเวลาที่ซบเซา	คุณจะได้หุ้นที่ราคาถูกกว่า

เหตุการณ์ปกติ	แต่ต้องเลือกหุ้นบริษัทที่มี	d/e	ratio	ต�่า	และมีผลประกอบการที่	consistency	มี	land	

bank	อยู่ในท�าเลที่มีศักยภาพ	และมี	backlog	รอขายในท�าเลที่สามารถขายได้	และหา	P/E	ratio	ที่ต�่ากว่า	

4	เท่า

4.ถ้าเราอยากซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็งก�าไร	รอราคาลด	ตอนนี้โปรโมชั่นมีเต็มตลาด	บางแห่งลดที	5	ล้าน	

บางที่ลดราคาจาก	300,000	บาทต่อตารางเมตรเหลือ	190,000	บาทต่อตารางเมตร

5.ถ้าเราจ�าเป็นต้องซื้อที่อยู่อาศัยจริงๆ	ช่วงเวลานี้	ต่อรองราคาจากเจ้าของโครงการได้เยอะ	ขอคุย

กับผู้จัดการแล้วต่อ	25%	ไปเลย	เชื่อเถอะเดี๋ยวเขาลดให้	แต่เราต้องซื้อจริงนะ	อย่าต่อราคาแล้ว

ไม่ซื้อ	เดี๋ยวโดนด่า

หรือจะรอเก็บจากอสังหาริมทรัพย์ที่หลุดดาวน์	ตอนนี้มีเพียบ	ไม่แน่ใจจริงๆ	อย่าเพิ่งท�าอะไร	

เช่าอยู่ไปก่อน	ตอนนี้ค่าเช่าก็ต่อได้อีก	เก็บคองอเข่ารอซื้อของถูก	เวลาอ่านข้อมูลใดๆ	จาก

หนังสือพิมพ์	ศูนย์วิจัยทางธุรกิจ	เราสามารถน�ามาใช้เป็นกลยุทธ์ได้ต่อเนื่องอีกหลายข้อ	

พยายามแยกระหว่าง	ความจริง	กับ	ความคิดเห็น	ถ้าเราจะสังเคราะห์ข้อมูลต่อต้องเป็น

ความจริงเท่านั้น	แค่หนึ่งข้อความ	น�ามาอีกหลายความคิด	ใช้ประโยชน์ให้สูงสุดจากข้อมูล

ที่มีอยู่	ฝึกคิดแบบต่อเนื่องแบบนี้ทุกครั้งที่ได้รับข้อมูล	เราจะเคยชินเป็นนิสัย	และจะไม่

พลาดในการตัดสินใจ

 

โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค

หากลยุทธ์จากข้อมูล By : โค้ชซัน กระทรวง จารุศิระ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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