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 นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม
แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยว่า หลัง

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

อนุมัติให้ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จ�ากัด หรือ 

SLNG ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ SGP ถือหุ้นใน

สัดส่วน 99.99% เข้าซื้อเงินลงทุนในหุ้นของ

บริษัท ไทยพับลิค พอร์ต จ�ากัด หรือ TPP 

จ�านวน 105,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 100% 

ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด มูลค่ารวม 3,360 

ล้านบาท  เพ่ือลงทุนในโครงการคลังน�้ามัน

และท่าเรือ บริเวณเกาะสีชัง อ�าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เตรียมลงทุนในการพัฒนา

คลังก๊าซ LNG รวมถึงการซื้อรถขนส่ง เป็นเงิน

ประมาณ 7,900 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การ

สร้างคลัง LNG ที่เกาะสีชัง มูลค่าการลงทุน 

5,000 ล้านบาท เพ่ือเพ่ิมปริมาณการรองรับ 

LNG ให้เป็น 4 ล้านตัน/ปี , การสร้างคลัง LNG 

ที่บางปะกง มูลค่าการลงทุน 2,500 ล้านบาท 

เพื่อเพิ่มปริมาณการรองรับ LNG ให้เป็น 5-6 

แสนตัน/ปี และการซื้อรถขนส่ง LNG จ�านวน 

400 คัน มูลค่า การลงทุน 400 ล้านบาท ซึ่ง

คาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในปลายปี 2563 

ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายมีปริมาณการขาย

แก๊ส LNG ในปี 2566 จ�านวน 1 ล้านตัน/ปี 

และรับรู้รายได้ที่ 1.2 -5 หมื่นล้านบาท 

 ส�าหรับวัตถุประสงค์หลักในการเข้าลงทุน

ใน TPP ในครั้งนี้ คือบริษัทฯ ต้องการเข้าไป

เป็นผู้น�าเข้าและจ�าหน่ายแก๊ส LNG เป็นราย

ที่ 2 ในประเทศไทย จากการเล็งเห็นถึงซับ

พลายในประเทศที่มีจ�านวนลดลง และดีมานด์

ที่เพิ่มมากขึ้น จนต้องอาศัยการน�าเข้าจาก

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในปัจจุบัน

มีบริษัทเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้น�าเข้า

และจัดจ�าหน่าย บริษัทฯ จึงต้องหารเข้าไปเป็น

ทางเลือกในการจ�าหน่ายแก๊ส LNG ในประเทศ

ต่อไป โดยบริษัทฯ จะเน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มโรง

ไฟฟ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคใต้ ซึ่งยัง

ไม่มีท่อส่งแก๊ส นายศุภชัย กล่าวเพิ่มเติม

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มี

การเข้าไปซื้อที่ดิน ที่จังหวัดระยอง ส�าหรับการ

พัฒนาไปยังการบริการน�าเข้าและจ�าหน่ายแก๊ส 

LNG แล้ว แต่ในจากต้องใช้เวลานานในการขอ

อนุญาตและด�าเนินการต่างๆ บริษัทฯ จึงตัดสิน

ใจที่จะเข้าลงทุนใน TPP ตามที่กล่าวมาข้าง

ต้น เพื่อความรวดเร็วในการเติบโต อย่างไร

ก็ดีบริษัทฯ ยังคงมีการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว

ในจังหวัดระยองต่อไป แต่จะใช้พัฒนาไปเป็น

ท่าเรือและคลังส�าหรับผลิตภัณฑ์ใดนั้นบริษัทฯ 

ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาต่อไป (มีต่อ)

SGP เตรียมทุ่มงบ 7.9 พันลบ. 

ลงทุนคลังก๊าซ LNG ท่ีเกาะสีชัง-บางปะกง 

คาดแล้วเสร็จปลายปี63 รับรู้รายได้ 1.2 - 5 หม่ืนลบ. 
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 ส�าหรับในส่วนของการลงทุนในต่าง

ประเทศ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างก่อสร้าง

คลังก๊าซ LPG ที่เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

คาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 

4/2562 นี้ จะเพิ่มยอดขายอีก 11,000 ตัน 

หลังจากในช่วงปลายไตรมาส 1/2562 บริษัท

ได้เปิดให้บริการคลังก๊าซ LPG ที่ North Port 

ประเทศมาเลเซีย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

เริ่มจ�าหน่ายในไตรมาส 2/2562 เพื่อรองรับ

ความต้องการในประเทศดังกล่าว 

 นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีความสนใจ

เข้าไปลงทุนคลังก๊าซ LPG ในประเทศบังคลา

เทศ เพิ่มเติม เนื่องจากมองว่าเป็นตลาดที่

มีขนาดใหญ่ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการ

เข้าไปศึกษาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษใน

ประเทศบังคลาเทศแล้ว และคาดว่าจะเห็น

ความชัดเจนภายในสิ้นปี 2562 นี้

 ส่วนการลงทุนในประเทศกัมพูชา 

บริษัทฯ มองว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจ ซึ่ง

หาจะเข้าไปลงทุนบริษัทฯ จะเข้าไปลงทุนใน

สัดส่วนน้อย โดยอาจจะลงทุนในโครงการ

ท่าเรือและคลังสินค้าขนาดเล็ก

 ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าปริมาณ

การขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ไว้

ประมาณ 3.8 ล้านตัน หรือเติบโตขึ้นราว 10 

% จากปีที่ผ่านมา และวางเป้าหมายรายได้

ไว้ที่ 75,000 ล้านบาท คาดว่าจะท�าได้ตาม

เป้าหมายที่วางไว้ จากยอดขายต่างประเทศ

ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการ LPG 

ในภูมิภาคเอเชียที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโต

สูง โดยบริษัทจะเน้นไปที่ตลาดเกิดใหม่ที่มี

ประชากรหนาแน่น เช่น ประเทศบังคลาเทศ

และเวียดนาม

SGP เตรียมทุ่มงบ 7.9 พันลบ. 

ลงทุนคลังก๊าซ LNG ท่ีเกาะสีชัง-บางปะกง 

คาดแล้วเสร็จปลายปี63 รับรู้รายได้ 1.2 - 5 หม่ืนลบ. 

10 www.HoonInside.com 18  October  2019

http://www.pst.co.th


TU ต้ังแหล่งเงินทุน venture fund 

เร่ิมต้น 30 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เพ่ือลงทุนในนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร

WORLD เผยก�าไร Q1/63 พุ่ง 126.18%  

หลังบุ๊ครายได้โครงการห้องชุดสงขลา-ภูเก็ต

 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) TU ประกาศตั้งแหล่งเงินทุน 

venture fund ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน

อย่างต่อเนื่องของบริษัทในด้านนวัตกรรม ใน

เบื้องต้นบริษัทตั้งเงินทุนส�าหรับลงทุนในบริษัท

นวัตกรรมที่ก�าลังพัฒนาเทคโนโลยีล�้าสมัยในด้าน

อาหารเป็นจ�านวน 30 ล้านเหรียญสหรัฐเงินทุนนี้

จะมุ่งลงทุนใน 3 ด้านได้แก่ โปรตีนทางเลือก อา

หารฟังก์ชั่น และเทคโนโลยีห่วงโซ่คุณค่า ไทยยู

เนี่ยนจะลงทุนในบริษัทที่สนใจด้านเหล่านี้และร่วม

สนับสนุนและผลักดันให้พัฒนาต่อไป

 “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนได้

ลงทุนเป็นจ�านวนมากเพื่อจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�าใน

นวัตกรรมอาหารทะเลและความยั่งยืน” นายธีร

พงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย

ยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) กล่าว “เราก�าลัง

ก้าวไปสู่ทศวรรษหน้า และเราจะร่วมมือกับสตาร์ท

อัพด้านนวัตกรรมมากขึ้นในด้านต่างๆ ที่มีนัยยะ

ส�าคัญเชิงกลยุทธ์ สิ่งนี้จะเข้ามาเติมเต็มธุรกิจของ

เราในขณะที่เราขยายธุรกิจออกไปจากแกนเดิม”

 ก่อนหน้าการประกาศตั้งเงินทุน venture 

fund นี้ ไทยยูเนี่ยนได้ร่วมมือกับส�านักงาน

นวัตกรรมแห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล เปิด

ตัวโครงการ SPACE-F เพื่อบ่มเพาะและผลักดัน

เทคโนโลยีด้านอาหารเป็นที่แรกในประเทศไทย

 ไทยยูเนี่ยนได้ประกาศการลงทุนในครั้งแรก

กับ ฟลายอิ้ง สปาร์ค สตาร์ทอัพด้านโปรตีนทาง

เลือก ฟลายอิ้ง สปาร์คใช้ตัวอ่อนแมลงที่กินผลไม้

เป็นอาหาร โดยแมลงนี้สามารถเติบโตได้ถึง 250 

เท่าในวงจรชีวิตเพียงแค่ 7 วัน และด้วยเทคโนโลยี

ของฟลายอิ้ง สปาร์ค ท�าให้การผลิตเพาะเลี้ยง

ท�าได้ง่ายและต้นทุนต�่า และมีขยะเหลือเกือบศูนย์ 

และทุกส่วนของแมลงได้ถูกน�ามาใช้ ท�าให้ฟลาย

อิ้ง สปาร์ค ล�้าหน้าแหล่งโปรตีนแบบดั้งเดิมที่ได้

จากเนื้อสัตว์และพืช และแมลงอื่นๆ เช่น จิ้งหรีด

และตั๊กแตน

 "ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์"บิ๊กบอส WORLD โชว์

ผลงานไตรมาส 1/62 ก�าไรพุ่ง 126.18% เทียบช่วง

เดียวกันของปีก่อน อานิสงส์รับรู้รายได้โครงการอสัง

หาฯ ห้องชุดในจังหวัดสงขลา-ภูเก็ต เผยเตรียมลุย

เฟส 2 โครงการ ฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต รองรับ

ดีมานด์ต่างชาติ ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและลงทุน

 ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) (WORLD) ประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในแนวราบและแนวดิ่ง โดย

เป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์

เพื่อจ�าหน่ายและเพื่อให้เช่าพื้นที่ระยะสั้น และ

ระยะยาว ตลอดจนจ�าหน่ายพื้นที่ในโครงการนิคม

อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการให้บริการ

เช่าพื้นที่ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันกลุ่ม

บริษัท มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 

4 โครงการ คือ

 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ล�าพูน) 

จ.ล�าพูน อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อย

แห่งหนึ่ง แบ่งพื้นที่ออกเป็น พื้นที่อุตสาหกรรมร้อย

ละ 70% พื้นที่พาณิชยกรรมร้อยละ 10% และพื้นที่

สาธารณูปโภค (พื้นที่สีเขียว) ร้อยละ 20% ทั้งหมด

อยู่ระหว่างการพัฒนา

 โครงการห้องชุดที่หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ภาย

ใต้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่ง

หนึ่ง รวมจ�านวน 4 อาคาร โดยมี 1 อาคารเป็นห้อง

ชุดพร้อมขาย โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 28% 

ของจ�านวนห้องชุดทั้งหมด ส่วนอีก 3 อาคาร ยังอยู่

ระหว่างการพัฒนา

 โครงการห้องชุดที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้

การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจ�านวน 

2 เฟส โดยเฟส 1 เป็นห้องชุดพร้อมขาย คงเหลือ

รอโอนกรรมสิทธิ์เพียง 17% ของจ�านวนห้องชุด 

ทั้งหมด ในส่วนของเฟส 2 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา 

และ 4 โครงการฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภาย

ใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการ

ออกแบบและพัฒนา

 ส�าหรับ ผลการด�าเนินงาน ส�าหรับงวดไตรมาส

ที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีผลก�าไร

สุทธิรวมและรายได้รวม เพิ่มขึ้นเกินกว่าร้อยละ 20 

บริษัทฯ เนื่องจากมีรายได้รวมมีจ�านวน 29.03 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 

21.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 269.69 เนื่องจาก

ในไตรมาสนี้ บริษัทฯ ท�าการตลาดมากขึ้น ประกอบ

กับมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจ ที่จะลงทุนซื้อ

ทรัพย์สิน เพื่อการเก็บไว้เป็นสถานที่พักผ่อนยามเดิน

ทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือไว้ เพื่อให้เช่า

ต่อ จึงเป็นผลให้ยอดการโอนห้องเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

 ดังนั้นจึงส่งผลให้งบการเงินแสดงผลก�าไรสุทธิ

จากการด�าเนินงานต่อเนื่องในส่วนที่เป็นของบริษัท

ใหญ่ ส�าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 

2562 เป็นจ�านวน 0.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปีก่อนจ�านวน 2.1 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 126.18
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CPW หุ้นใหม่ล่าสุดมาแรง พร้อมเข้าซื้อขายใน

ตลาด SET 18 ตุลาคมนี้ ก�าหนดราคาไอพีโอ

ที่ 2.38 บาท มั่นใจได้รับการตอบรับจากนัก

ลงทุน ด้วยธุรกิจมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ผู้

บริหารมีประสบการณ์กว่า 19 ปี ปัจจุบันเป็น

ผู้น�าธุรกิจสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่มีความหลาก

หลายที่สุดในประเทศ ปักธงเป็น New Star 

ดวงใหม่ของวงการค้าปลีกไอทีไทย เติมเต็ม

ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคเมื่อเข้าสู่ยุค 5G โดยต้ังเป้า

ปีนี้รายได้เติบโตต่อเนื่อง 10- 15% ด้านโบรกฯ 

ให้กรอบราคาเหมาะสมไว้ที่ 3.10 - 3.20 บาท 

มั่นใจเทรดวันแรกได้รับการตอบรับเหนือราคา

จอง

หม่อมหลวงทองมกุฎ ทองใหญ่ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด ใน

ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ CPW เปิดเผยถึงกระแสหุ้นน้อง

ใหม่ CPW ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนัก

ลงทุน ด้วยปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง ธุรกิจอยู่

ในเทรนด์ที่มีการเติบโตสูง ตามภาพรวมของ

เทคโนโลยี 5G ที่จะเริ่มเข้ามาในประเทศไทย

ในปลายปี 2563 เป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความ

สนใจ เนื่องจากเป็นกุญแจส�าคัญในการเปลี่ยน

ผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล สนับสนุนการรองรับข้อมูล

และการเชื่อมต่ออุปกรณ์จ�านวนมหาศาล อาทิ 

IoT ท�าให้สินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ได้รับการตอบ

รับ มีการเปลี่ยนเครื่องมือสื่อสารเพื่อเข้าสู่ยุค 

5G เพิ่มขึ้น สอดคล้องวิสัยทัศน์และแผนการ

ขยายตลาดของ CPW จึงเชื่อว่า จะสนับสนุน

ให้ยอดขาย และอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ 

มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจาก

สินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์มีอัตราก�าไรและการ

เติบโตสูงกว่าสินค้ากลุ่มอื่น

รวมทั้งการก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นให้กับ

ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ไว้ที่ 2.38 บาท

ต่อหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสม คิด

เป็นมูลค่าการระดมทุน 380.8 ล้านบาท

ขณะเดียวกันบทวิเคราะห์ที่มีการประเมิน

ราคาที่เหมาะสมกับพื้นฐานในปี 2563 อยู่ที่

ประมาณ 3.10 - 3.20 บาทต่อหุ้น สะท้อน

ราคาไอพีโอยังมีส่วนลดในระดับที่น่าสนใจ อีก

ทั้งในการจัดสรรหุ้นที่ผ่านมา พบว่ามีนักลงทุน

สถาบันและรายย่อยแสดงความสนใจเข้ามา

จองซื้อเป็นจ�านวนมาก จึงมั่นใจว่า CPW จะ

เป็นอีกหุ้น Growth stock พร้อมกับเป็นและ 

Dividend stock ที่พร้อมจะเติบโตไปกับความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตอบโจทย์ไลฟสไตล์

คนรุ่นใหม่ และจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนัก

ลงทุน

ทั้งนี้ CPW เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 

160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 

0.50 บาท คิดเป็น 26.67% ของจ�านวนหุ้น

ส�ามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของ

บริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนในครั้งนี้ โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นของ

บริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ได้แก่ บริษัท 

วีเน็ท แคปปิทอล จ�ากัด และกลุ่มครอบครัว

อิงค์ธเนศ รวม 54.89% นาย ปรเมศร์ เหรียญ

เจริญสุข 11.28% อื่นๆ รวม 7.23% และ

ประชาชนทั่วไป 26.60% (มีต่อ)

CPW ม่ันใจเทรดวันแรก 18 ต.ค.น้ี เหนือราคาจองท่ี 2.38 บาท   

รับกระแส iPhone11 เปิดตัวคาดผลตอบรับเย่ียม
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ด้านนายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CPW เปิดเผยถึง ความเชื่อมั่นหุ้น 

CPW จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้

ถือหุ้นและนักลงทุนได้ เนื่องจากเป็นบริษัทฯ 

ที่มีปัจจัยพ้ืนฐานแข็งแกร่ง ทีมผู้บริหารที่มี

ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ 19 ปีในธุรกิจ

ค้าปลีกไอที และเป็นผู้น�าในการจ�าหน่ายสินค้า

ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในเทรนด์

การเติบโตในตลาดโลก จึงตัดสินใจเข้ามาขยาย

การเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และจะ

เข้าซื้อขายบนกระดานในวันที่ 18 ตุลาคมนี้ 

เป็นวันแรก ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ iPhone 11 

วางจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย 

และมั่นใจได้ว่า CPW จะได้รับการตอบรับที่ดี

จากนักลงทุน

ปัจจุบัน CPW มีร้านค้าปลีกจ�านวน 40 สาขา 

ได้แก่ ร้าน.life ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกสินค้าดิจิทัล

ไลฟ์สไตล์จ�านวน 20 สาขา และ Apple brand 

shop จ�าหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ภาย

ใต้ร้าน iStudio by copperwired ร้าน Ai_ 

และร้าน U-Store by copperwired รวม 

15 สาขา มีศูนย์บริการซ่อมภายใต้แบรนด์ 

ร้าน iServe 5 สาขา รวมทั้ง มีบริษัทย่อย 

1แห่ง เพ่ือด�าเนินธุรกิจค้าส่ง คือ บริษัท โค

แอน จ�ากัด (KOAN) ในปี 2563 ตั้งเป้าขยาย

สาขาเพิ่มอีก 6 สาขา ได้แก่ ร้าน .life และ

ร้าน Apple Brand Shop รวมทั้ง ปรับปรุง

สาขาร้านค้าปลีก 3 สาขา ได้แก่ ร้าน .life ให้

มีความทันสมัยและมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น 

สะท้อนการเข้ามารุกตลาดสินค้าดิจิทัลไลฟ์

สไตล์เต็มก�าลัง

ส�าหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปี

หลัง คาดว่าจะเติบโตกว่างวดครึ่งปีแรก จาก

แผนการขยายสาขาใหม่ และการปรับปรุง

สาขาเดิมแล้วเสร็จ โดยเฉพาะไตรมาส 4/2562 

จะเข้าสู่ไฮซีซั่นธุรกิจ สินค้าใหม่ทยอยเปิดตัว 

ได้แก่ iPad , Apple Watch และ iPhone 11 

รุ่นใหม่ ที่ก�าหนดวางจ�าหน่ายวันที่ 18 ตุลาคม

นี้เป็นวันแรก รวมทั้ง การจับจ่ายใช้สอยสินค้า

ดิจิทัลไลฟสไตล์ในช่วงปลายปี สนับสนุนเป้า

หมายรายได้ทั้งปีจะเป็นไปตามที่วางไว้ โดย

ในปี 2562 CPW ตั้งเป้าจะเติบโต 10 - 15% 

เมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 

3,200 ล้านบาท และเดินหน้าขยายการเติบโต

ในสินค้าทางด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

น�าสมัย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุก

ประเภท

ผลประกอบการล่าสุดงวดประจ�า 6 เดือนแรก

ปี 2562 มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,577.80 ล้าน

บาท ก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ 236.98 ล้านบาท ก�าไร

สุทธิอยู่ที่ 26.48 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้น

ต้น 15.13% อัตราก�าไรสุทธิ 1.68% โดยราย

ได้หลักของบริษัทฯ มาจากสินค้ากลุ่มดิจิทัล

ไลฟ์สไตล์สัดส่วน 46.33% กลุ่มโทรศัพท์มือ

ถือ 22.94% กลุ่มคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 

27.72% กลุ่มบริการซ่อมแซม และรับประกัน 

2.43% ของรายได้รวม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้ผู้ถือ

หุ้นไม่ต�่ากว่า 50% ของก�าไรสุทธิหลังจาก

หักส�ารองต่างๆ จึงเชื่อมั่นว่า CPW จะเป็นทั้ง

หุ้นที่มีการเติบโตแบบ Growth stock และ 

Dividend stock ได้

CPW ม่ันใจเทรดวันแรก 18 ต.ค.น้ี เหนือราคาจองท่ี 2.38 บาท   

รับกระแส iPhone11 เปิดตัวคาดผลตอบรับเย่ียม
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PwC เตือนปี 63 หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนถูกจัดประเภทใหม่
เป็นหนี้สินสะเทือนสถานะทางการเงินบจ. แน่

 PwC ประเทศไทย ห่วงมาตรฐาน TAS 32 

ฉบับใหม่ปรับหลักเกณฑ์การจัดประเภทตราสาร 

อาจท�าให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนเปลี่ยนจากทุน

เป็นหนี้สินในการบันทึกงบการเงิน ซึ่งอาจส่ง

ผลกระทบให้ D/E สูงเกินข้อก�าหนดในสัญญา

เงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ จนท�าให้แบงก์มี

สิทธิเรียกคืนเงินกู้ก่อนก�าหนด เผยปัจจุบันมี

บริษัทจดทะเบียนไทย 8 แห่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้

ประเภทดังกล่าว มูลค่าคงค้างเกือบ 8 หมื่น

ล้านบาท (มูลค่า ณ 30 กันยายน 2562) ชี้หาก

ไม่มีแนวทางผ่อนผันยกเว้นการจัดประเภทใหม่

ชั่วคราว อาจส่งผลกระทบกับตลาดรวมและ

ราคาหุ้นในระยะสั้น

 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ 
หัวหน้าสายงานตรวจสอบ
บัญชี และหุ้นส่วนบริษัท PwC 
ประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนาประจ�า

ปี PwC Thailand’s Symposium 2019 ภาย

ใต้หัวข้อ “บริหารความท้าทายขององค์กรใน

ทศวรรษใหม่อย่างมืออาชีพ” (Connecting the 

dots: Managing corporate challenges in 

2020 and beyond) ว่า ในปี 2563 ธุรกิจจะ

ต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้านไม่ว่า

จะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล การก้าวตาม

เทคโนโลยีเกิดใหม่ให้ทัน รวมไปถึงกฎระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐาน

การบัญชีและหลักการทางบัญชีใหม่หลายฉบับ

ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าไม่ว่าจะเป็น TFRS 9, 

TAS 32 และ TFRIC 23 เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดอาจ

ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท

จดทะเบียน โดยเฉพาะมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 32 ที่ระบุเรื่องการจัดประเภทตราสาร

หนี้สินและทุนให้มีเงื่อนไขที่ละเอียดและชัดเจน

ขึ้น ซึ่งคาดว่า จะส่งผลให้หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้าย

ทุน (Perpetual Bond) ถูกจัดประเภทใหม่จาก

ตราสารทุนเป็นหนี้สินในงบการเงินแทน ซึ่ง

อาจส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงิน โดยเฉพาะ

อัตราหนี้สินต่อทุน (Debt-to-equity ratio: 

D/E ratio) เพิ่มขึ้น จนท�าให้เกิดความเสี่ยงด้าน

สภาพคล่อง และในที่สุดท�าให้ต้นทุนทางการเงิน

สูงตามไปด้วย

 โดยปกติแล้ว ลักษณะที่ส�าคัญของ 

Perpetual Bond มี 2 ประการ คือ 1) ไม่มี

ก�าหนดการช�าระคืนเงินต้นที่แน่นอน กล่าว

คือ ผู้ถือไม่มีสิทธิไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนอยู่

ที่ผู้ออกหุ้นกู้ และ 2) มีก�าหนดจ่ายดอกเบี้ยที่

ชัดเจน แต่ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการเลื่อนช�าระ

ดอกเบี้ยออกไปได้ ทั้งนี้ TAS 32 ฉบับใหม่ได้ให้

ค�าอธิบายการพิจารณาจัดประเภทตราสารว่า 

จะเป็นหนี้ หรือทุนชัดเจนขึ้น โดยระบุว่า ถ้าการ

ช�าระเงินต้น หรือดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์

ในอนาคตที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้ เช่น 

ต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ทันที เมื่อมีผลขาดทุนสะสมจน

ท�าให้ส่วนของทุนเหลือน้อยกว่า 50% ของทุน

จดทะเบียน กรณีเช่นนี้ จะต้องแสดง Perpetual 

Bond เป็นหนี้สิน เว้นแต่มีการช�าระเงินต้นและ

ดอกเบี้ย เพราะกิจการได้ช�าระบัญชีเพื่อเลิก

กิจการ (Liquidation) ไม่ว่าโดยสมัครใจ หรือ

โดยผลของกฎหมายล้มละลาย (กรณีศาลสั่ง

ให้เป็นบุคคลล้มละลาย) ตราสารนั้นจะถูกจัด

ประเภทเป็นทุน แต่ปัจจุบันหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้าย

ทุนของบริษัทจดทะเบียนไทย 8 แห่งที่อยู่ใน

ตลาดนั้น มีการระบุเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเป็น

เงื่อนไขที่กิจการไม่อาจควบคุมได้ คือ บริษัทจะ

ช�าระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยในกรณีที่ 1) บริษัท

ผู้ออกเลิกกิจการ 2) ล้มละลาย 3) เข้าสู่แผน

ฟื้นฟูกิจการ และ 4) ถูกพิทักษ์ทรัพย์ถาวร ซึ่ง

จะเห็นว่า หากบริษัทเกิดกรณีตามเงื่อนไขข้อที่ 

3 และ 4 อาจท�าให้ไม่สามารถเลื่อนการช�าระคืน

เงินต้นหรืออัตราดอกเบี้ยออกไปได้ นั่นจึงท�าให้

หุ้นกู้ดังกล่าว ควรจะต้องถูกจัดประเภทเป็นหนี้

สินแทน 

 ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนไทยขนาดใหญ่ 8 

แห่งที่ออกหุ้นกู้ประเภทดังกล่าว มีมูลค่าคงค้าง

ประมาณ 7.7 หมื่นล้านบาท (ณ 30 กันยายน 

2562) ซึ่งบริษัทที่ออกหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนเมื่อเลิก

กิจการส่วนใหญ่ จะต้องการใช้เงินลงทุนสูง แต่

ไม่ต้องการเพิ่มทุน หรือกู้ยืมเงิน เพราะเกรงจะ

กระทบกับสัดส่วนหนี้สินต่อทุน และส่งผลให้

ความเสี่ยงด้านเครดิตสูงตามไปด้วย จึงหันมา

ออกหุ้นกู้ที่ประเภทนี้ เนื่องจากไม่กระทบอัตรา

หนี้สินต่อทุน และยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการ

บริหารจัดการโครงสร้างหนี้อีกด้วย (มีต่อ)
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PwC เตือนปี 63 หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนถูกจัดประเภทใหม่
เป็นหนี้สินสะเทือนสถานะทางการเงินบจ. แน่

 ส�าหรับแนวทางการรับมือกับ TAS 32 นั้น 

บริษัทผู้ออกสามารถท�าได้ 2 แนวทาง คือ แก้ไข

สัญญาหุ้นกู้ หรือไถ่ถอนแล้วออกหุ้นกู้รุ่นใหม่

ทดแทน แต่ทั้ง 2 แนวทางมีสิ่งที่บริษัทต้องพึง

พิจารณาทั้งภาระค่าใช้จ่ายที่สูงและระยะเวลา

ในการด�าเนินการขั้นต�่า 2-3 เดือน ซึ่งคาดว่า 

บริษัทไม่น่าจะสามารถด�าเนินการเสร็จได้ทัน

ภายใน 1 มกราคม 2563 

 “มาตรฐาน TAS 32 ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจ

เป็นเรื่องยุ่งยากส�าหรับบริษัทจดทะเบียนที่ยังมี

หุ้นกู้เหล่านี้คงค้างอยู่ โดยปัจจุบันสภาวิชาชีพ

บัญชีอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางยกเว้น หรือ

ผ่อนผันให้กับหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนที่ออก

และมียอดคงค้างอยู่ไม่ต้องมีการจัดประเภท

ใหม่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่อง

ที่บริษัทและนักลงทุนต้องติดตามว่า โดยการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะท�าให้อัตราส่วนหนี้สิน

ต่อทุนสูงขึ้นมากและอาจส่งผลให้เจ้าหนี้เงินให้

กู้ยืมของบริษัท เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีสิทธิ

เรียกร้องให้ช�าระเงินกู้ซึ่งเดิมยังไม่ถึงก�าหนด

ช�าระได้ในทันที เนื่องจากผิดข้อก�าหนดใน

สัญญาเงินกู้เรื่องการคงอัตราส่วนทางการเงินที่

ส�าคัญ และท้ายที่สุดก็อาจส่งผลกระทบต่อราคา

หุ้นของบริษัทในระยะสั้นได้” นายชาญชัยกล่าว 

 นอกจากนี้ กฎทางบัญชีใหม่ (TFRIC 23) 

เรื่องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษี

เงินได้ ซึ่งมีหลักการในสาระส�าคัญเช่นเดียวกับ 

Fin 48 ที่ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ก�าหนด

ให้กิจการต้องรับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายหรือ

หนี้สินในประเด็นภาษีที่มีความคลุมเครือและ

ไม่ชัดเจนในงบการเงิน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ

ต่อตัวเลขในงบการเงิน เพราะปัจจุบันบริษัท

ประมาณการค่าใช้จ่ายทางภาษีหรือหนี้สินภาษี

เงินได้ เฉพาะรายการที่คิดว่า บริษัทมีภาระจะ

ต้องจ่ายอย่างแน่นอน แต่รายการที่คลุมเครือ

หรือรายการที่อาจจะเสียภาษีผิดพลาด จะไม่

ถูกน�ามาตั้งในงบการเงิน และรอจนกว่ากรม

สรรพากรจะเข้ามาชี้ประเด็น จึงจะต่อสู้และแก้

ต่าง โดยปกติ บริษัทบันทึกบัญชีเมื่อการต่อสู้

ถึงที่สิ้นสุด 

 “ธุรกิจจะต้องพิจารณาประเด็นภาษีที่มี

ความคลุมเครือว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่

ไหนว่าจะมีภาระหนี้สิน โดยอาจพิจารณาจาก

ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความน่าจะเป็นว่า 

ประเด็นดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือไม่ และเสียใน

อัตราอะไร ซึ่งถ้าบริษัทสามารถประมาณการว่า 

มีภาระภาษีค่อนข้างแน่นอนและมีประมาณการ

ตัวเลขที่สมเหตุสมผล เชื่อถือได้ ก็ควรบันทึก

รายการเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี หรือหนี้

สินภาษีเงินได้ในปีที่เกิดรายการเลย แม้ว่าทาง

กรมสรรพากรยังไม่ทราบถึงเรื่องที่คลุมเครือ

ก็ตาม เพราะใน TFRIC 23 มีข้อสมมติฐานว่า 

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภาษีมีความรู้เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วนของเรื่องที่ยังมี

ความไม่แน่นอนทางภาษี” นายชาญชัยกล่าว 

(มีต่อ)
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PwC เตือนปี 63 หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุนถูกจัดประเภทใหม่
เป็นหนี้สินสะเทือนสถานะทางการเงินบจ. แน่

 อย่างไรก็ดี ปัจจุบันรายการทางธุรกิจนั้น

มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งกฎหมาย

ภาษีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ไทยมีหลักการที่แตกต่างกันมาก ประกอบกับ

ความคลุมเครือในการตีความและไม่มีแนวทาง

ปฏิบัติที่ชัดเจนในการเสียภาษีของธุรกรรมทาง

เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน ดัง

นั้น กิจการจ�าเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ

ในกฎหมายภาษีและการตีความที่เกี่ยวข้องเป็น

อย่างดี เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการความ

เสี่ยงและก�าหนดจุดยืนในการยื่นแบบเพื่อเสีย

ภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสม

“ดิจิทัล” เทรนด์ความท้าทายที่ธุรกิจต้อง

ติดตาม

 อย่างไรก็ดี แม้การเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน

ทางบัญชีจะเป็นความท้าทายและธุรกิจต้อง

ติดตามอยู่ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจควรต้องติดตามไม่แพ้

กัน ซึ่งเทคโนโลยีที่ต้องจับตาในทศวรรษหน้านั้น

คือ เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีคลาวด์ คอม

พิวติ้ง (Cloud computing) โดยเฉพาะการเข้า

มาของเทคโนโลยี 5G จะท�าให้การใช้เทคโนโลยี

อื่น ๆ นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ

อินเทอร์เน็ตจะมีความเร็วสูงมาก และท�าลาย

ข้อจ�ากัดในการน�าเทคโนโลยีอื่น ๆ มาใช้ และ

ก่อให้เกิดบริการใหม่ ๆ เช่น Smart city และ 

eHealth ขณะที่เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง 

ซึ่งคล้ายกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งฮาร์ดแวร์

และซอฟแวร์ แต่สามารถรองรับการใช้งาน การ

ประมวลผล และเก็บข้อมูลได้จ�านวนมหาศาล 

ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจท�างานได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด 

สามารถปฏิบัติงาน และติดตามควบคุมแบบเรี

ยลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 “สิ่งที่ผู้น�าองค์กรต้องเร่งลงมือท�าตั้งแต่

วันนี้คือ ท�าความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิด

ขึ้นและก�าลังจะเข้ามา โดยไม่ลืมที่จะประเมินว่า 

บริษัทของตนนั้นต้องการน�าเทคโนโลยีอะไรมาใช้

ด้านไหนบ้าง เพราะทุกเทคโนโลยีอาจไม่ได้เหมาะ

กับธุรกิจเราทั้งหมด หลังจากนั้น ต้องพิจารณา

แผนการลงทุนที่เหมาะสม รวมไปถึงยกระดับ

ทักษะของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการเข้า

มาของดิจิทัล ยิ่งไปกว่านั้น ต้องไม่ลืมที่จะ

ลงทุนด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

เนื่องจากภัยไซเบอร์เป็นสิ่งที่จะเข้ามาพร้อม

กับเทคโนโลยีอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และ

ภูมิภาคอาเซียนเองก็มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตี

จากอาชญากรทางคอมพิวเตอร์มากขึ้นตามการ

ขยายตัวของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต” นายชาญ

ชัยกล่าว

 นอกจากนี้ การระดมทุนด้วยการออก

เหรียญดิจิทัล (Initial Coin Offering: ICO) ที่

ก�าลังแพร่หลายในปัจจุบัน ยังเป็นอีกประเด็นที่

ธุรกิจต้องติดตามว่า จะมีการพัฒนามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินให้ทันต่อสินทรัพย์

ประเภทนี้ รวมไปถึงสินทรัพย์ใหม่ ๆ ในยุค

ดิจิทัลออกมาอย่างไร ส�าหรับไอซีโอนั้น แม้

ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีที่เฉพาะเจาะจง แต่

หน่วยงานก�ากับก็มีแนวทางในการก�ากับดูแล

ในระดับหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่า อีกไม่ช้าก็เร็วจะมีราย

ละเอียดที่ชัดเจนในด้านต่าง ๆ ออกมามากยิ่งขึ้น 

โดยระหว่างนี้ หาก PwC ประเทศไทยต้องตรวจ

สอบหรือรับรองความถูกต้องของงบการเงิน

ของบริษัทที่ออกหรือถือครองสกุลเงินดิจิทัล ก็

จะต้องได้รับการอนุมัติจาก PwC Global ก่อน 

และในระหว่างตรวจสอบงบการเงิน ทีมงานต้อง

ปรึกษาและรับค�าแนะน�าจากเครือข่ายในต่าง

ประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการด�าเนินการ ดูแล

ควบคุมระบบ รวมถึงการบริหารจัดการความ

เสี่ยงเกี่ยวกับธุรกรรมในสกุลเงินดิจิทัล
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เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 
รุ่นใหม่จ�านวน 8 ตัว ซื้อขายวันแรก 17 ต.ค.62

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

ใหม่ เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จ�านวนทั้งหมด 8 ตัว ได้แก่ BGRI42C2003A, BH42C2003A, EGCO42C2003A, GUNK42C2003A, 

INTU42C2003A, SCC42C2003A, SPAL42C2003A, THAI42C2003A เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ชุดนี้มีความ

พิเศษที่  DW42 มีค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 ขยับขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถเก็งก�าไรใน DW42 บน

หุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด มีราคาเหมาะสม และมีอัตราทดระดับสูงเฉลี่ยกว่า 7 เท่า รวมถึง DW42 มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความ

ต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดท�า "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน  เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นและ

สามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้ถึง 5 วันท�าการ 

 

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

และ Facebook : DW42tiger

 

รายละเอียด DW42 ที่ผ่านการออกแบบคัดสรร บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูง รุ่นใหม่ มีดังนี้
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ก.ล.ต. เปิดเผย OKEx Thailand 
ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต

 ก.ล.ต. เปิดเผย OKEx Thailand ยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมเตือนประชาชน

และผู้ลงทุนควรระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ไปใช้บริการกับผู้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากอาจไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับข้อมูลและตรวจพบว่า เฟซบุ๊ก OKEx Thailand ได้มีการ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนใช้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน 

 ก.ล.ต. ขอแจ้งให้ทราบว่า OKEx Thailand ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต จึงขอให้ประชาชนและผู้ลงทุนใช้ความ

ระมัดระวัง หากถูกชักชวนซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี รับฝาก โอน หรือถอนเงิน หรือท�าธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากอาจไม่ได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายที่อยู่ในการก�ากับดูแลของ ก.ล.ต. 

 ก.ล.ต. ขอย�้าว่า ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลตามพระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ผู้ที่

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือแสดงตัวต่อบุคคลทั่วไปโดยการชักชวน หรือจะให้บริการซื้อขายคริปโทเคอเรนซี รับฝาก โอน หรือถอนเงินหรือท�าธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย

 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องได้ที่ www.sec.or.th และ

แอปพลิเคชัน “SEC Check First” นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนมีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC Help Center 

ที่สายด่วน ก.ล.ต. โทร. 1207 เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก และในกรณีที่ตรวจพบว่าเข้าข่ายการกระท�าที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. จะมีกระบวนการใน

การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการต่อไป
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ขอแจ้งข่าวสดๆร้อนๆ บอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี
อังกฤษ เผยบรรลุข้อตกลง Brexit แล้ว โดยได้ทวีตข้อความเกี่ยวกับข้อตกลง
ใหม่ที่เยี่ยมยอด ขณะที่นายฌอง คล้อด ยุงเกอร์ ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
ก็กล่าวด้วยว่า ได้มีการบรรลุข้อตกลงแล้ว ส่วน พรรคสหภาพประชาธิปไตยแห่ง
ไอร์แลนด์เหนือ (DUP) ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอังกฤษ ระบุว่า พรรคคงจะไม่
สามารถสนับสนุนข้อตกลงนี้ได้
 เรียกว่า เป็นข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสนใจและติดตาม นอกจากข่าว สภาผู้
แทนราษฎรสหรัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง 
ด้วยการผ่านร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกง โดยร่าง
กฎหมายดังกล่าวจะคว�่าบาตรเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนต้องรับผิดชอบในการท�าลายเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานและการปกครองตนเองในฮ่องกง ว่า จีน จะด�าเนินอย่างใดต่อไป ห้วงที่ มี
ข่าว จีน ต้องการเจรจาเพิ่มเติมกับสหรัฐอย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนต.ค.นี้ เพื่อ
สรุปรายละเอียดของข้อตกลงการค้าขั้นแรก ก่อนที่ผู้น�าทั้งสองจะลงนามร่วมกัน
 ส�าหรับในประเทศ วันนี้ วันที่2ของการเปิดอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณราย
จ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระแรก วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 
2563 ไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท โดยเป็นงบประมาณแบบขาดดุลที่ 4.69 แสนล้านบาท 
มีการประมาณการรายได้ไว้ที่ 2.73 ล้านล้านบาท นักลงทุน คงติดตามการอภิปราย
แก้เหงา หุหุ
 วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,632.80 จุด ลดลง 1.66 จุด หรือ 0.10% 
มูลค่าการซื้อขาย 60,882.77 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 124.68  ล้าน
บาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 285.98 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 
222.28 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 632.94 ล้านบาท
 หุ้นกลุ่มปิโตร ผจญกับแรงขาย กดดันให้ราคาร่วง ชนิดเรียกว่า ใครปรับ
ตัวไม่ทัน มูลค่าพอร์ตลงทุนก็หายวับไปมากมาย ส่วนตัวแม่มดน้อย แล้ว เมื่อน�้าไหล
เชี่ยวแรงๆแบบนี้ ก็ต้องเฝ้าดู ติดตาม ส�าหรับคนที่ไม่มีหุ้นกลุ่มปิโตร เว้น นักลงทุน
ที่มีหุ้นปิโตรในพอร์ตฯ ก็ต้องเอาตัวรอด...การเอาตัวรอด เรื่องนี้ แม่มดน้อย ไม่ขอ
ชี้แนะ เพราะนักลงทุนที่ถือหุ้นปิโตร ล้วนเก่งกล้า สามารถอยู่แล้วคร้า
 ราคาหุ้น AWC ไปต่อ ปิดสูงสุดของวัน วานนี้ ราคาอยู่ที่ 6.80 บาท หลัง
จาก 10ต.ค. GIC PRIVATE LIMITED ได้เข้าลงทุน ด้วยการซื้อหุ้นบริษัท แอสเสท 

เวิรด์ คอร์ป จ�ากัด (มหาชน) 7.4191% เรียกว่า เกมหุ้น AWC ในวันนี้ ชวนให้ติดตาม 
ลิ่วล้อไปตามลมดีที่สุดคร้า แบบว่า ลมมันเย็น อิอิ
 วันนี้ แม่มดน้อย ขอต้อนรับน้องใหม่ บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จ�ากัด (มหาชน) 
(CPW) เข้าเทรดวันแรก วันนี้ บนราคาจอง 2.38 บาท/หุ้น ล่าสุด CPW บอก
ตัวเลขงบรวมไตรมาส 2/62 ก�าไร 13.88 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนก�าไร 
19.45 ลบ. ส่วน 6เดือนปีนี้ ก�าไร 26.48 ลบ. ลดลง เทียบกับปีก่อน ก�าไร 39.72 
ลบ. เช้าวันนี้ หากไม่จัดหนัก จัดเต็มแล้ว CPW อาจเปิดไม่งดงาม สะใจ ด้วยคนได้หุ้น
จองพร้อมเผ่น แถม ปลายตลาด คนก็พร้อมทืบ งานนี้หากเตรียมตัว รับสถานการณ์
ได้ แม่มดน้อย เชื่อว่า คงผ่านพ้นเคราะห์ไปได้ หุหุ
 บอร์ด ก.ต.ท. มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว โดยก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นของร่างประกาศตามหลักการ
ที่ คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบ พร้อมกับการปรับปรุงรูปแบบการเปิดเผยส่วน
สรุปข้อมูลของกองทุน/ทรัสต์ให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน 
เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างกองได้และรองรับการจัดท�าข้อมูลแบบ 
machine readable ต่อไป
 ศูนย์วิจัยกรุงไทยฯ คาดศก.ไทยปีหน้า ขยายตัว 3.2% สูงกว่า
ปี62 ที่เติบโต 2.7% เหตุภาครัฐกระตุ้นศก.-เร่งเบิกจ่ายงบประมาณฯ-ดอกเบี้ยต�่า
ประเทศไทย พร้อมประเมินว่ากนง.จะไม่ลดดอกเบี้ยในปีหน้าแม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
ลดต�่ากว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ เพราะการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ไม่อาจกระตุ้น
เศรษฐกิจได้มากนัก และไม่สามารถท�าให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้
 TNP ค้าปลีกท้องถิ่นไทยจังหวัดเชียงราย สยายปีกโต รับผลงานช่วงโค้ง
สุดท้ายของปีแจ่ม เหตุเข้าสู่ไฮซีซั่นธุรกิจ และอานิสงค์ “ชิม ช้อป ใช้” เปิดสาขาเข้า
ร่วมโครงการกว่า 20 สาขา จากปัจจุบันมี 27 สาขา ขณะที่แผนขยายสาขาใหม่เดิน
หน้าตามแผน ล่าสุด ประกาศตั้ง 2 บริษัทย่อย จัดทัพธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อ
ขยายธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ที่อยู่นอกเหนือจังหวัดเชียงราย เตรียมรับโอกาสการ
เติบโตในอนาคต ด้านสองแม่ทัพใหญ่ “ธวัชชัย และ อมร พุฒิพิริยะ” มั่นใจ ผลงาน
ปี 62 ไม่ท�าให้ผิดหวัง  
 “ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์” บิ๊กบอส WORLD โชว์ผลงานไตรมาส 1/62 
ก�าไรพุ่ง 126.18% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อานิสงส์รับรู้รายได้โครงการอสังหาฯ ห้องชุดใน
จังหวัดสงขลา-ภูเก็ต เผยเตรียมลุยเฟส 2 โครงการ 
ฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต รองรับดีมานด์ต่างชาติ 
ซื้อเพื่ออยู่อาศัยและลงทุน แม่มดน้อย ขอถาม 
“ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทร์” บิ๊กบอส WORLD เมื่อไร 
หุ้น WORLD จะกลับมาเทรดจ๊ะ พ่อหนุ่มรูปงาม อิอิ

   ข่าวสดๆร้อนๆ

บล.เคจีไอ : OSP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 45.00 บ.

บล.เคจีไอ : DTAC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 63.00 บ.

บล.ทิสโก้ : DTAC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 63.00 บ.

บล.ทิสโก้ : CBG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.50 บ.

    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPN แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 71.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DRT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.10 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : ERW แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.80 บ. 

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

บล.ฟิลลิป : DTAC แนะน�า ทยอยซื้อ อยู่ระหว่างปรับราคาพื้นฐาน 
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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