ข่่ าวจากปก

4

ข่่ าวบริิษััทจดทะเบีี ยน

9

ข่่ าวการเงิิ น

17

อิิ นไซด์์ Business

20

สรุุ ปการซื้้� อขาย

21

�

www.HoonInside.com

1 December 2020

�

www.HoonInside.com

1 December 2020

�

www.HoonInside.com

1 December 2020

�

www.HoonInside.com

1 December 2020

TPCH ลุุย COD โรงไฟฟ้้า TPCH
1 ขนาด 9.2 MW ดัันกำำลัังผลิิตไฟฟ้้าชีีว
มวลพุ่่�งแตะ 89.3 MW

TPCH มาตามนััด กดปุ่่�มจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเข้้าระบบเชิิง
พาณิิชย์์ในโครงการโรงไฟฟ้้าชีีวมวล ทีีพีีซีีเอช เพา
เวอร์์ 1 (TPCH 1) ขนาดกำำ�ลัังการผลิิต 9.2 เมกะวััตต์์
หนุุนกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าชีีวมวลเพิ่่�มเป็็น 89.3 เมกะ
วััตต์์ จากเดิิม 80.1 เมกะวััตต์์ ฟาก "กนกทิิพย์์ จัันทร์์
พลัังศรีี" ประธานคณะกรรมการบริิหาร ระบุุ เตรีียม
COD เพิ่่�มอีีก 1 แห่่ง ภายในสิ้้�นปีีนี้้� สนัับสนุุนผลงาน
ปีี 63 เติิบโตเข้้าเป้้าหมาย
นางกนกทิิพย์์ จัันทร์์พลัังศรีี ประธานคณะกรรมการ
บริิหาร บริิษัทั ทีีพีซีี ี เพาเวอร์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กัดั (มหาชน
) หรืือ TPCH เปิิดเผยว่่า บริิษัทั ฯได้้จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเข้้า
ระบบเชิิงพาณิิชย์์ (COD) ให้้กับั การไฟฟ้้าส่่วนภููมิภิ าค
(กฟภ.) ภายใต้้โครงการโรงไฟฟ้้าชีีวมวล ทีีพีีซีีเอช
เพาเวอร์์ 1 (TPCH 1) ตำำ�บลบุุดีี อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ยะลา ขนาดกำำ�ลังั การผลิิตเสนอขาย 9.2 เมกะวััตต์์ ไป
เรีียบร้้อยแล้้ว เมื่่�อวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2563 ที่่�ผ่า่ น
มา ซึ่่�งการจ่่ายไฟฟ้้าเป็็นไปตามแผนที่่�วางไว้้ และจะ
ช่่วยสนัับสนุุนให้้ผลประกอบการของบริิษััทฯ เติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�อง และมีีความมั่่�นคงในอนาคต
“การ COD โรงไฟฟ้้าชีีวมวล TPCH 1 จะส่่งผลให้้
บริิษััทฯ มีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิตโรงไฟฟ้้าชีีวมวลเสนอ
ขายรวมอยู่่�ที่่� 89.3 เมกะวััตต์์ จากเดิิม 80.1 เมกะวััตต์์
จากการขายไฟเข้้าระบบทั้้�ง 8 แห่่ง ประกอบด้้วย โรง
ไฟฟ้้าชีีวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP,
PTG และ TPCH 5 ซึ่่�ง TPCH 1 จะเป็็นโรงไฟฟ้้าแห่่ง

ที่่� 9 และบริิษัทั ฯ คาดว่่าจะสามารถ COD โรงไฟฟ้้า
ชีีวมวล เพิ่่�มอีีก 1 แห่่งภายในสิ้้�นปีีนี้้� ซึ่่�งมั่่�นใจว่่าจะ
ช่่วยสนัับสนุุนผลประกอบการให้้เติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคง
ในระยะยาว” นางกนกทิิพย์์กล่่าว
ด้้านนายเชิิดศัักดิ์์� วััฒนวิิจิิตรกุุล กรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ บริิษัทั ทีีพีีซีี เพาเวอร์์ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ TPCH กล่่าวว่่า ขณะนี้้�โรงไฟฟ้้าชีีวมวล ทีีพีซีี เี อช
เพาเวอร์์ 2 (TPCH 2) มีีขนาดกำำ�ลัังการผลิิตเสนอ
ขาย 9.2 เมกะวััตต์์ อยู่่�ในขั้้�นตอนการทดสอบขนาน
ไฟฟ้้าของโรงไฟฟ้้าชีีวมวลเข้้ากัับสายส่่ง คาดว่่าจะ
สามารถ COD ได้้ภายในไตรมาส 4/2563 ซึ่่�งเป็็นไป
ตามแผนที่่�บริิษัทั ฯ วางไว้้
ขณะเดีียวกััน บริิษััทฯ วางแผนในการเตรีียม COD
โรงไฟฟ้้าขยะสยาม พาวเวอร์์ (SP) ขนาดกำำ�ลัังการ
ผลิิตเสนอขาย 8.0 เมกะวััตต์์ ในไตรมาส 1/2564
และอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการก่่อสร้้างโครงการโรงไฟฟ้้า
ประชารััฐชีีวมวล แม่่ลาน ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตเสนอ
ขาย 2.85 เมกะวััตต์์ และ โรงไฟฟ้้าประชารััฐชีีวมวล
บัันนัังสตา ขนาดกำำ�ลัังการผลิิตเสนอขาย 2.85
เมกะวััตต์์

“บริิษัทั ฯ ตั้้�งเป้้าการ COD โรงไฟฟ้้าชีีวมวลในปีี 2563
ให้้มีกำี ำ�ลังั การผลิิตรวมอยู่่�ที่่� 98.5 เมกะวััตต์์ และยัังคง
เดิินหน้้า COD โรงไฟฟ้้าทั้้�งชีีวมวล และโรงไฟฟ้้าขยะ

ตามแผนที่่�วางไว้้ พร้้อมทั้้�งมองหาโอกาสการลงทุุน
ในโครงการใหม่่ๆ เพื่่�อสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีใี ห้้กับั ผู้้�ถืือ
หุ้้�น” นายเชิิดศัักดิ์์�กล่่าวในที่่�สุุด
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SCGP คาดปีี 64 ดีีมานด์์
บรรจุุภััณฑ์์ไม่่ต่ำำ��กว่่า 10%

มองรายได้้ทุุกกลุ่่�มโต 2 หลััก จากการขยายฐานลููกค้้า นำำเสนอผลิิตภััณฑ์์โซลููชั่่�นใหม่่
นายสุุชััย กอประเสริิฐศรีี ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กิิจการบรรจุุภััณฑ์์จากเยื่่�อและกระดาษ บริิษัทั เอสซีีจีี แพค
เกจจิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ SCGP เปิิดเผยว่่า คาดว่่า
แนวโน้้มผลการดำำ�เนิินจะเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จากความ
ต้้องการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น จากการดำำ�เนิินงานเชิิง
รุุกของบริิษััทที่่�เน้้นทำำ�งานแบบใกล้้ชิิดลููกค้้า (Customercentricity) ในการคิิดและพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์และบริิการ
เพื่่�อให้้สามารถตอบโจทย์์ความต้้องการของลููกค้้าได้้อย่่าง
ครอบคลุุม

นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ ได้้ มีี ก ารเปิิ ด ตัั ว โชว์์ รูู ม ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
โซลููชั่่นข
� องบริิษัทั ภายใต้้ชื่่อ� “SCGP-Inspired Solutions
Studio” ที่่�ใหญ่่สุุดในในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ซึ่่�งเป็็น
พื้้�นที่่�สำำ�หรัับนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการด้้านบรรจุุภััณฑ์์
แบบครบวงจร ตลอดจนทำำ�ความเข้้าใจกัับโซลููชั่่�นต่่างๆ
ของบริิษัทั ไม่่ว่่าจะเป็็นโซลููชั่่�นสำำ�หรัับเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
โซลููชั่่�นสำำ�หรัับงานย่่อย โซลููชั่่�นเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
โซลููชั่่น� บรรจุุภััณฑ์์อัจั ฉริิยะ โซลููชั่่นสำ
� ำ�หรัับธุุรกิิจอีคี อมเมิิร์ซ์
รวมถึึงโซลููชั่่�นด้้านกิิจกรรมการตลาด เป็็นต้้น

ทั้้�งนี้้�แนวโน้้มความต้้องการใช้้สิินค้้าในปีี 2564 บริิษััทฯ
มองเห็็นความต้้องของลููกค้้าในกลุ่่�มบรรจุุภััณฑ์์ด้้าน
โซลููชั่่�นเพิ่่�มมากขึ้้�น จะมีีอััตราการขยายตััวเฉลี่่�ยไม่่ต่ำำ��กว่่า
ตััวเลข 2 หลััก (เติิบโตไม่่ต่ำำ��กว่่า 10%) จึึงมองเป็็นโอกาส
ในการสร้้างยอดขายให้้กัับธุุรกิิจในอนาคต ซึ่่�งจะช่่วยผลััก
สััดส่่วนยอดขายในกลุ่่ม� บรรจุุภััณฑ์์ด้า้ นโซลููชั่่น� เพิ่่�มขึ้้�น จาก
ณ 9 เดืือนของปีี 2563 ที่่�มีสัี ัดส่่วนยอดขายในกลุ่่�มบรรจุุ
ภััณฑ์์ด้า้ นโซลููชั่่น� อยู่่�ที่่� 15,000 ล้้านบาท คิิดเป็็น 20% ของ
พอร์์ตรวม นอกจากนี้้� สิินค้า้ ในกลุ่่ม� บรรจุุภััณฑ์์ด้า้ นโซลููชั่่น�
มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (Gross Margin) ที่่�สููงกว่่าบรรจุุภััณฑ์์
แบบปกติิทั่่�วไปมากกว่่า 10%

ภาวในพื้้�นที่่�ของโชว์์รููม “SCGP-Inspired Solutions
Studio” จะมีี ทั้้� ง หมด 8 โซน ประกอบด้้ ว ย 1.The
Unbounded Journey นำำ� เสนอที่่� ม าและการพัั ฒ นา
ของ SCGP ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา, 2.The Unique
Solutions นำำ�เสนอ Value Chain ของ SCGP ที่่�มีีครบ
ครัันตั้้�งแต่่บรรจุุภััณฑ์์ขั้้�นต้้นถึึงบรรจุุภััณฑ์์ขั้้�นปลาย และ
Solutions ทั้้�ง 6 รููปแบบ, 3.The Everyday Life นำำ�เสนอ
สิินค้า้ และบริิการด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่เ� กิิดจากการศึึกษาความ
ต้้องการเชิิงลึึกของผู้้�บริิโภค รวมถึึงนำำ�เสนอนวััตกรรมด้้าน
บรรจุุภััณฑ์์ สิินค้้าไลฟ์์สไตล์์และการดีีไซน์์กระดาษบรรจุุ
ภััณฑ์์เป็็นเฟอร์์นิิเจอร์์เพื่่�อโชว์์ศัักยภาพการออกแบบและ
ผลิิตที่่�หลากหลาย

โดยปััจจุุบััน SCGP ได้้ผลิิตและจำำ�หน่่ายบรรจุุภััณฑ์์ ด้้าน
โซลููชั่่น� ใน 6 กลุ่่ม� โซลููชั่่น� ประกอบด้้วย 1.โซลููชั่่นสำ
� ำ�หนัับงาน
ย่่อย, 2.โซลููชั่่�นอำำ�นวยความสะดวก, 3.โซลููชั่่�นบรรจุุภััณฑ์์
อััฉริิยะ, 4.โซลููชั่่�นสำำ�หรัับเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน, 5.โซลููชั่่�น
ด้้านกิิจกรรมการตลาด และ 6.โซลููชั่่นธุุ
� รกิิจ E-comnerce
ที่่�เติิบโตมากในช่่วงที่่�ผ่า่ นมา ซึ่่ง� เบื้้�องต้้นบริิษัทั มองว่่าในปีี
2564 แต่่ละกลุ่่ม� จะเติิบโตไม่่ต่ำำ��กว่่าตััวเลข 2 หลััก จากการ
ขยายฐานลููกค้้า และการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์โซลููชั่่�นใหม่่

4.The Latent Answers จำำ�ลองบรรยากาศซููเปอร์์มาร์์เก็็ต
ที่่�รวบรวมสิินค้้าต่่าง ๆ ในบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ผลิิตจาก SCGP,
5.The Total E-commerce Solutions จััดแสดงบรรจุุ
ภััณฑ์์สำำ�หรัับธุุรกิิจอีีคอมเมิิร์์ซ, 6.The Logistics Value
Creation จำำ�ลองบรรยากาศการใช้้งานบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อการ
ขนส่่งรููปแบบต่่างๆ 7.The Attraction นำำ�เสนอเทคโนโลยีี
ด้้านการพิิมพ์์ที่่�ทัันสมััย และ 8.The Exhibition นำำ�เสนอ
โซลููชันด้
ั า้ นการจััดแสดงสิินค้า้ และกิิจกรรมการตลาดแบบ

ครบวงจรในรููปแบบ Green Exhibition ที่่�ช่่วยลดปริิมาณ
ขยะและนำำ�กลัับมาหมุุนเวีียนใช้้ใหม่่ได้้อีีก
“จุุดเด่่นของ SCGP คืือความเข้้าใจในปััญหาของลููกค้้าและ
ความสามารถในการส่่งมอบโซลููชัันด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ครบ
วงจร และตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า โดยบริิษัทั ได้้วาง
กระบวนการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบ ตั้้�งแต่่การรัับโจทย์์จาก
ลููกค้้า นำำ�เสนอไอเดีียและโซลููชันั จััดทำำ�สินค้
ิ า้ ตััวอย่่างจนได้้
ชิ้้�นงานที่่�ตรงกัับความต้้องการของลููกค้้า รวมถึึงการมีีทีมี
งานที่่�มีีความพร้้อมทั้้�งบุุคลากรและเทคโนโลยีีอย่่างศููนย์์
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และเทคโลยีี เพื่่�อคิิดค้้นนวััตกรรมบรรจุุ
ภััณฑ์์ต่่างๆ โดยมีีนัักวิิจััยและพััฒนาจำำ�นวนมากกว่่า 90
คน ซึ่่ง� ทำำ�การค้้นคว้้าและพััฒนาครอบคลุุมตั้้�งแต่่นวัตั กรรม
ของธุุรกิิจต้้นน้ำำ��ไปจนถึึงปลายน้ำำ�� และนัักออกแบบมืือ
อาชีีพจำำ�นวน 36 คน ที่่�พร้้อมสร้้างสรรค์์และให้้บริิการแก่่
ลููกค้้า รวมถึึงการลงทุุนเครื่่อ� งจัักรและเทคโนโลยีีที่่ล้ำ� ำ��สมัยั
อย่่างต่่อเนื่่�อง” นายสุุชััย กล่่าว
ทั้้�งนี้้� SCGP-Inspired Solutions Studio จะเป็็นโชว์์รููมที่่�
ช่่วยเพิ่่�มประสบการณ์์ให้้แก่่ลููกค้้าให้้มากยิ่่�งขึ้้�นไปอีีก และ
เพิ่่�มโอกาสให้้ลููกค้้าได้้สััมผััสกัับโซลููชััน รวมถึึงเห็็นการ
ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่างๆ และนวััตกรรมด้้านบรรจุุ
ภััณฑ์์ที่่� บริิษััทสามารถสร้้างสรรรค์์ออกมาให้้ตอบโจทย์์
ความต้้องการของลููกค้้าได้้หลากหลายมิิติิ ซึ่่�งนอกจากจะ
มีีฟังั ก์์ชันั ใช้้งานที่่�หลากหลาย ยัังตอบโจทย์์ด้า้ นการตลาด
และคำำ�นึึงการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ที่่�จะเป็็นการสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าอีีกด้้วย
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ALT คาดสิ้้�นปีี 63 ติิดสมาร์์
ทมิิเตอร์์พััทยาทะลุุ
1 แสนครััวเรืือน
“เอ็็นเนอร์์จีี แม็็คซ์์” บริิษััทลููกของ “เอแอลทีี” เผยยอด
ติิดตั้้�งสมาร์์ทมิิเตอร์์เมืืองพััทยา ให้้ กฟภ. ล่่าสุุดอยู่่�ที่่� 9.6
หมื่่�นครััวเรืือน คาดสิ้้�นปีีติิดตั้้�งทะลุุเป้้าหมาย 1 แสนครััว
เรืือน พร้้อมมั่่�นใจไตรมาส 1/64 ติิดตั้้�งครบตามสััญญา ชี้้�
สมาร์์ทมิเิ ตอร์์หนุุน กฟภ. เพิ่่�มศัักยภาพให้้บริิการผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า
ได้้มากขึ้้�น ป้้องกัันการลัักลอบใช้้ไฟฟ้้า และมีีเสถีียรภาพ
เพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�งช่่วยผู้้�ใช้้บริิการประหยััดไฟฟ้้าได้้มากขึ้้�น
ด้้วย
นายสุุรพงษ์์ ปััตถนานนท์์ รองกรรมการผู้้�จััดการ สาย
งานธุุรกิิจ บริิษัทั เอ็็นเนอร์์จีี แม็็คซ์์ จำำ�กััด (EMAX) ซึ่่�ง
เป็็นบริิษััทลููกของ บริิษััท เอแอลทีี เทเลคอม จำำ�กััด (
มหาชน) หรืือ ALT เปิิดเผยว่่า บริิษััทในฐานะตััวแทนหลััก
คู่่�สััญญากัับการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค (กฟภ.) ในการติิดตั้้�ง
โครงการมิิเตอร์์อััจฉริิยะ หรืือสมาร์์ทกริิดในเมืืองพััทยา
จัังหวััดชลบุุรีี จำำ�นวน 1.2 แสนครััวเรืือน ซึ่่�งเริ่่�มโครงการ
มาตั้้�งแต่่เดืือนกรกฎาคม 2561 จนถึึงล่่าสุุดบริิษัทมี
ั ยี อดติิด
ตั้้�งมิิเตอร์์ใหม่่ หรืือสมาร์์ทมิิเตอร์์ (Smart Meter) ให้้ครััว
เรืือนต่่างๆ ไปแล้้ว 96,007 ครััวเรืือน หรืือมากกว่่า 82%
ของโครงการ
โดยคาดว่่าภายในสิ้้�นปีี 2563 จะสามารถติิดตั้้�งมิิเตอร์์
ใหม่่ได้้ทะลุุเป้้าหมายที่่�ระดัับ 1 แสนครััวเรืือน และภายใน
ไตรมาสแรกปีี 2564 มั่่�นใจว่่าจะดำำ�เนิินการติิดตั้้�งมิิเตอร์์
ใหม่่ได้้ครบตามสััญญา 1.2 แสนครััวเรืือน
นายสุุรพงษ์์ กล่่ า วอีี ก ว่่ า เอ็็ น เนอร์์ จีี แม็็ ค ซ์์ สมาร์์ ท
มิิเตอร์์ ที่่�ได้้ติิดตั้้�งในโครงการเมืืองพััทยา เป็็นมิิเตอร์์ที่่�
ผลิิตและประกอบในประเทศไทย แต่่นำำ�เข้้าชิ้้�นส่่วนจาก
ฝรั่่ง� เศสและอเมริิกา โดยใช้้เทคโนโลยีีการสื่่�อสารแบบ Dual
Communication คืือ มีีทั้้�ง RF และ PLC mesh ในโมเดล

เดีียวกัันทำำ�ให้้การสื่่�อสารระหว่่าง สมาร์์ท มิิเตอร์์ กัับ ระบบ
มีีอััตราความสำำ�เร็็จมากกว่่า 98% ในช่่วงเวลาหนึ่่�งๆ ซึ่่�ง
แตกต่่างจาก สมาร์์ทมิิเตอร์์ ทั่่�วไปที่่�จะมีีเทคโนโลยีีสื่่�อสาร
เพีียงอย่่างใดอย่่างหนึ่่�งเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้การผัันแปรของสิ่่�ง
แวดล้้อมในขณะสื่่�อสารหรืือส่่งข้้อมููล ส่่งผลกระทบอย่่าง
สูู งทำำ�ให้้ อััตราความสำำ�เร็็ จต่ำำ��กว่่ า ขณะเดีี ยวกัั น Dual
Communication ยัังทำำ�ให้้ กฟภ. มีีความมั่่�นใจว่่าการเจริิญ
เติิบโตของเมืือง เช่่น คอนโดมิิเนีียมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น หรืือ ต้้นไม้้ที่่�
เปลี่่�ยนแปลงตามฤดููกาล จะไม่่มีีผลกระทบต่่อการสื่่�อสาร
ระหว่่างมิิเตอร์์กัับระบบเมื่่�อเวลาเปลี่่�ยนไป ซึ่่�งจะลดภาระ
การบำำ�รุุงรัักษาของ กฟภ.
นอกจากนี้้� การออกแบบ ฝาครอบ Terminal Cover ของ
สมาร์์ท มิิเตอร์์ ที่่�เป็็นแบรนด์์ของ เอ็็นเนอร์์จีี แม็็คซ์์ ให้้
เป็็นแบบใส มองเห็็นได้้ ยัังช่่วยให้้ กฟภ. ชื่่�นชอบเพราะ
สามารถมองเห็็นความผิิดปกติิภายใต้้ฝาครอบได้้สะดวก
โดยเฉพาะเมื่่�อมีีผู้้�พยายามละเมิิดการใช้้ไฟฟ้้า โดยไม่่ต้้อง
ไปเปิิดฝาครอบเพื่่�อตรวจสอบซึ่่ง� เสีียเวลาและเสีียค่่าใช้้จ่า่ ย
ในการเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์
“เมื่่� อ โครงการแล้้ ว เสร็็ จท าง กฟภ. จะสามารถเพิ่่� ม
ศัักยภาพในการให้้บริิการแก่่ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าได้้มากขึ้้�น เช่่น เมื่่�อ
กระแสไฟฟ้้าดัับ ทางเจ้้าหน้้าที่่� กฟภ. จะได้้รัับการแจ้้ง
เตืือนจากระบบโดยไม่่ต้อ้ งรอให้้ผู้้�ใช้้ไฟฟ้้าที่่�ประสบเหตุุเป็็น
ผู้้�แจ้้ง ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้มีผี ลต่่อการเข้้าแก้้ไขเพื่่�อทำำ�ให้้ไฟฟ้้ากลัับ
มาให้้บริิการได้้อย่่างรวดเร็็วขึ้้�น ซึ่่�งในบางกรณีีผู้้�ใช้้ไฟฟ้้า
อาจไม่่รู้้�สึึกถึึงผลกระทบจากไฟฟ้้าดัับเลยก็็เป็็นได้้” นายสุุ
รพงษ์์กล่่าว
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IP ปิิดดีีลซื้้�อกิิจการ

“โมเดิิร์์น ฟาร์์มา”
เริ่่�มรัับรู้้�รายได้้ 27 พ.ย. 63
บมจ.อิินเตอร์์ ฟาร์์มา ประกาศปิิดดีีลซื้้�อกิิจการ
“โมเดิิร์์น ฟาร์์มา” สำำ�เร็็จ สยายปีีกสู่่�การเป็็น
ผู้้�นำำ�ผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพและนวััตกรรมความ
งามสำำ� หรัั บ คนแบบครบวงจร การัั นตีี ย อด
ขายขั้้�นต่ำำ�� 200 ล้้านบาทต่่อปีี เริ่่�มรัับรู้้�รายได้้
27 พฤศจิิกายน 2563 ผู้้�บริิหารมั่่�นใจช่่วยลด
ต้้นทุุน-เพิ่่�มขีีดความสามารถการทำำ�กำำ�ไรโดด
เด่่น สร้้างการเติิบโตอย่่างมั่่�นคงแข็็งแกร่่งต่่อ
เนื่่�อง

สััญญา

อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ได้้เจรจาต่่อรองการรัับ
ประกัันยอดขายเพิ่่�มเติิม หากในปีี 2563 และ
2564 บริิษัทั โมเดิิร์์น ฟาร์์มา จำำ�กัดั มีียอดขาย
ต่ำำ��กว่่า 200 ล้้านบาทต่่อปีี ผู้้�ขายจะต้้องรัับผิิด
ชอบชดใช้้ค่า่ เสีียหาย กรณีียอดขายต่ำำ��กว่่า 100
ล้้านบาท ชดใช้้ค่่าเสีียหายเป็็นจำำ�นวนเงิิน 20
ล้้านบาท แต่่หากยอดขายสููงกว่่า 100 ล้้านบาท
แต่่ต่ำำ��กว่่า 200 ล้้านบาท ผู้้�ขายต้้องชดใช้้ค่า่ เสีีย
ดร.ตฤณวรรธน์์ ธนิิ ต นิิ ธิิ พัั นธ์์ ประธานเจ้้ า หายในอััตราร้้อยละ 10 ของส่่วนต่่างยอดขายที่่�
หน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั อิินเตอร์์ ฟาร์์มา จำำ�กััด ( ยัังไม่่ครบจำำ�นวน 200 ล้้านบาท เพื่่�อรัักษาผล
มหาชน) หรืือ IP ผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้า้ นการพััฒนา ประโยชน์์สููงสุุดให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น
คิิดค้้น และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพและ
นวััตกรรมความงามสำำ�หรัับคน และผลิิตภััณฑ์์ ดร.ตฤณวรรธน์์ กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า การซื้้�อกิิจการ
สุุขภาพสำำ� หรัั บ สัั ต ว์์ เ ลี้้� ย งและปศุุสัั ต ว์์ เปิิ ด ครั้้�งนี้้� ส่่งผลให้้บริิษัทั ฯ สามารถดำำ�เนิินกิิจการ
ได้้ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ไปจนถึึงปลายน้ำำ�� สามารถผลิิต
เผยถึึงความคืืบหน้้าการเข้้าซื้้�อกิิจการบริิษััท
โมเดิิร์์น ฟาร์์มา จำำ�กััด ว่่า บริิษัทั ฯ สามารถ ยาและย้้ายฐานการผลิิตโภชนบำำ�บััดจากต่่าง
ดำำ�เนิินการเจรจาบรรลุุข้้อตกลง พร้้อมลงนาม ประเทศมายัังโรงงานแห่่งนี้้�ตามแผนที่่�วางไว้้ ซึ่่ง�
ในสััญญาซื้้�อกิิจการสำำ�เร็็จเรีียบร้้อยนัับตั้้�งแต่่ จะช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต เพิ่่�มขีีดความสามารถ
วัันที่่� 27 พฤศจิิกายน 2563 ส่่งผลให้้ บริิษััท การทำำ�กำำ�ไร ผลัักดัันศัักยภาพในการแข่่งขัันให้้
โมเดิิร์น์ ฟาร์์มา จำำ�กัดั มีีสถานะเป็็นบริิษัทย่
ั อ่ ย เพิ่่�มสููงขึ้้�น ต่่อยอดสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นผลิิตภััณฑ์์
ของ บมจ.อิินเตอร์์ ฟาร์์มา ซึ่่�งเริ่่�มรัับรู้้�รายได้้ สุุขภาพและนวััตกรรมความงามสำำ�หรัับคนแบบ
(Consolidate) เข้้ามาทัันทีีหลัังการลงนามใน ครบวงจร

“การเข้้าซื้้�อกิิจการครั้้ง� นี้้� อยู่่�ภายใต้้เงื่่อ� นไขการ
รัักษาผลประโยชน์์สููงสุุดให้้กัับบริิษัทั ฯและผู้้�ถืือ
หุ้้�น จึึงมั่่�นใจว่่า บริิษัทั โมเดิิร์น์ ฟาร์์มา จะยััง
รัักษาอััตราการเติิบโตได้้ดีต่ี อ่ เนื่่�อง ซึ่่ง� นัับเป็็นอีกี
ขั้้�นของการต่่อยอดการเติิบโตที่่�มั่่น� คงแข็็งแกร่่ง
ในอนาคต” ดร.ตฤณวรรธน์์ กล่่าว
ทั้้�งนี้้� บริิษัทั โมเดิิร์น์ ฟาร์์มา จำำ�กััด มีีจุุดแข็็ง
ด้้านกิิจการผลิิตและจำำ�หน่่ายยารัักษาและ
ป้้ อ งกัั นโรคสำำ�หรัั บคนและสัั ตว์์ ซึ่่� งมีี สััญญ า
ขายล่่วงหน้้ากัับโรงพยาบาลของรััฐหลายแห่่ง
โดยภาพรวมผลประกอบการล่่าสุุด ณ วัันที่่�
31 ตุุลาคม 2563 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการขาย
177.71 ล้้านบาท มีีกำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ 23.895
ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นกำำ�ไรสุุทธิิ 13.44% ขณะ
ที่่�ในปีี 2562 บริิษััทฯ มีีรายได้้จากการขาย 193
ล้้านบาท มีีกำำ�ไรสุุทธิิเกืือบ 10 ล้้านบาท
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ADB ลั่่�นโค้้งสุุดท้้าย ผลงานโตอย่่าง
แข็็งแกร่่งและต่่อเนื่่�อง หลัังโชว์์กำำไร
สุุทธิิ 9 เดืือนแรก เติิบโตกว่่า 400%
บอร์์ด บมจ.แอ็็พพลาย ดีีบีี หรืือ ADB ไฟเขีียวจ่่าย
ปัันผลระหว่่างกาลจากกำำ�ไรสะสม เป็็นหุ้้�นปันั ผลอััตรา
10 หุ้้�นสามััญเดิิม ต่่อ 1 หุ้้�นปัันผล จำำ�นวนไม่่เกิิน 60
ล้้านหุ้้�น และจ่่ายปัันผลเป็็นเงิินสดหุ้้�นละ 0.00556
บาท อััตรารวม 0.05556 บาทต่่อหุ้้�น เตรีียมจััด
ประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น 13 มกราคมปีีหน้้า เพื่่�อขอ
อนุุมััติิออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนรองรัับการจ่่ายปัันผล
ระหว่่างกาล และขึ้้�นเครื่่�องหมาย XD เพื่่�อรัับปัันผล
18 มกราคม 2564 หวัังเพิ่่�มสภาพคล่่องในการซื้้�อ
ขาย โชว์์ผลประกอบการ 9 เดืือนแรก ทำำ�กำำ�ไรสุุทธิิ
50.2 ล้้านบาท เติิบโต 480.5% ตั้้�งเป้้าหมายผลงาน
ปีีนี้้�โดดเด่่นสุุดในรอบ 5 ปีี หลัังปรัับโครงสร้้างการ
บริิหารงานและยอดขายผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิกพุ่่�ง
นางสาวพรพิิวรรณ นิิรมลเฉิิดฉาย กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท แอ็็พพลาย ดีีบีี จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ ADB
ผู้้�นำำ�การผลิิตและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์กาวและยาแนว
และผลิิตภััณฑ์์เม็็ดพลาสติิกคอมปาวด์์ภายใต้้แบรนด์์
ของบริิษััทฯ และการรัับจ้้างผลิิต (OEM) เปิิดเผยว่่า
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการ (บอร์์ด) บริิษัทั ฯ เมื่่�อวัันที่่�
25 พฤศจิิกายนที่่�ผ่่านมา มีีมติิอนุุมััติิจ่่ายเงิินปันั ผล
ระหว่่างกาลในอััตรา 0.05556 บาทต่่อหุ้้�น รวมมููลค่่า
ทั้้�งสิ้น้� ไม่่เกิิน 33,336,000 ล้้านบาท โดยเป็็นการจ่่าย
ปัันผลระหว่่างกาลจากกำำ�ไรสะสมของบริิษัทั ฯ ณ 30
กัันยายน 2563 ซึ่่�งอยู่่�ที่่� 110 ล้้านบาท กำำ�หนดขึ้้�น
เครื่่�องหมาย XD ในวัันที่่� 18 มกราคม 2564 และจ่่าย
เงิินปัันผลแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ 2564

การจ่่ายปัันผลระหว่่างกาลดัังกล่่าวประกอบด้้วย 1.
จ่่ายปัันผลระหว่่างกาลเป็็นหุ้้�นสามััญในอััตรา 10 หุ้้�น
สามััญเดิิม ต่่อ 1 หุ้้�นปัันผล จำำ�นวนทั้้�งสิ้�น้ ไม่่เกิิน 60
ล้้านหุ้้�น รวมมููลค่่าไม่่เกิิน 30 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น
อััตรา 0.05000 บาทต่่อหุ้้�น (กรณีีมีีเศษของหุ้้�นจะ
ปััดเศษลง) เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มสภาพคล่่องการซื้้�อขายหุ้้�น
บนกระดานหลัักทรััพย์์ และ
2.จ่่ายปัันผลเป็็นเงิินสด อััตราหุ้้�นละ 0.00556 บาท
ต่่อหุ้้�น รวมเป็็นเงิินไม่่เกิิน 3,336,000 ล้้านบาท (หััก
ภาษีี ณ ที่่�จ่่าย 10%)
ทั้้�งนี้้� ที่่�ประชุุมบอร์์ดยัังอนุุมััติกิ ารเพิ่่�มทุุนจดทะเบีียน
บริิษัทั ฯ อีีก 30 ล้้านบาท เป็็น 330 ล้้านบาท จาก
เดิิมมีีทุุนจดทะเบีียน 300 ล้้านบาท โดยการออกหุ้้�น
สามััญเพิ่่�มทุุนจำำ�นวน 60 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ (
พาร์์) หุ้้�นละ 0.50 บาท เพื่่�อรองรัับการจ่่ายหุ้้�นปัันผล
ดัังกล่่าว พร้้อมทั้้�งเตรีียมจััดประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ครั้้�งที่่� 1/2563 ในวัันพุุธที่่� 13 มกราคม 2564 เวลา
14.00 น. ณ ห้้องบอลรููม บางปููกอล์์ฟ แอนด์์ สปอร์์ต
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรปราการ เพื่่�อขออนุุมััติิ
การจััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนและจ่่ายปัันผลระหว่่าง
กาลดัังกล่่าว และกำำ�หนดให้้วัันที่่� 14 ธัันวาคม 2563
เป็็นวันกำ
ั �ำ หนดรายชื่่�อผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีสิี ทธิ
ิ เิ ข้้าร่่วมประชุุม
วิิสามััญ (Record Date)
กรรมการผู้้�จััดการ ADB กล่่าวว่่า สำำ�หรัับผลการ

ดำำ�เนิินของบริิษััทฯ งวด 9 เดืือนแรกที่่�ผ่่านมา (ม.ค
.-ก.ย.2563) เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งท่่ามกลางภาพ
รวมเศรษฐกิิจโลกชะลอตััว โดยเฉพาะกำำ�ไรสุุทธิิที่่ทำ� ำ�ได้้
50.2 ล้้านบาท เติิบโต 480.5% จากช่่วงเดีียวกัันของ
ปีีก่อ่ น ขณะที่่�รายได้้จากการขายอยู่่�ที่่� 990.9 ล้้านบาท
สููงกว่่าช่่วงเดีียวกัันของปีีก่อ่ นเล็็กน้้อย เนื่่�องจากยอด
ขายสิินค้้ากลุ่่�มเม็็ดพลาสติิกคอมปาวด์์สำำ�หรัับผลิิต
สายไฟฟ้้าและเคเบิ้้�ล รวมถึึงเม็็ดพลาสติิกสำำ�หรัับ
ผลิิตภััณฑ์์ทางการแพทย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ราคาวััตถุุดิิบบาง
ส่่วนปรัับลดลงในช่่วงครึ่่�งปีีแรก ประกอบกัับในปีีนี้้�
บริิษััทฯ ได้้ปรัับโครงสร้้างการบริิหารและระบบการ
จััดการภายในให้้มีปี ระสิิทธิภิ าพมากยิ่่�งขึ้้�น พร้้อมเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการควบคุุมต้้นทุุนและบริิหารค่่าใช้้จ่่าย
ส่่งผลให้้มีีการเติิบโตที่่�ดีีสวนกระแสเศรษฐกิิจ
ขณะที่่�ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563 วางเป้้า
หมายทำำ�สถิิติิสููงสุุดในรอบ 5 ปีี จากผลการปรัับ
โครงสร้้างการบริิหารภายในทุุกๆ ด้้านเพื่่�อเพิ่่�มยอด
ขายและขีีดความสามารถการทำำ�กำำ�ไร รวมถึึงความ
ต้้องการใช้้สิินค้้ากลุ่่�มเม็็ดพลาสติิกที่่�ยัังเพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยแนวโน้้มการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ใน
ไตรมาส 4 ของปีีนี้้� คาดว่่าจะเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง
และต่่ อเนื่่� อง โดยปัั จจุุบัันมีีคำำ�สั่่� งซื้้� อสิิ นค้้าเพิ่่� มขึ้้� น
มากกว่่าที่่�คาดไว้้ในทุุกกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ ทั้้�งกลุ่่�มเม็็ด
พลาสติิก กลุ่่�มกาวและยาแนว
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SFT แจงปรัับโครงสร้้างถืือหุ้้�นระหว่่าง
กลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ไม่่กระทบต่่อการดำำเนิินงานของบริิษััทฯ
ผู้้�บริิหาร ‘บมจ.ชริ้้�งเฟล็็กซ์์ (ประเทศไทย) หรืือ
SFT’ หนึ่่ง� ในผู้้�นำำ�การให้้บริิการ Labeling Solutions
แบบครบวงจร ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ฉลากฟิิล์์มหดรััดรููป
ในภููมิิภาคอาเซีียน เผยขายหุ้้�นบิ๊๊�กล็็อตจำำ�นวน 8
ล้้านหุ้้�น ในราคา 4.40 บาทต่่อหุ้้�น คิิดเป็็น 1.82%
ของทุุนจดทะเบีี ย นและชำำ� ระแล้้ ว ทั้้� ง หมด ผ่่ า น
กระดานซื้้�อขายบิ๊๊�กลอต ให้้แก่่ ‘นางสาวจุุไรรััตน์์
พงษ์์สอน’ หนึ่่�งในกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท ย้ำำ��
ไม่่กระทบต่่อนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
นายซุุง ชง ทอย ผู้้�ก่่อตั้้�งและประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท ชริ้้�งเฟล็็กซ์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ SFT หนึ่่�งในผู้้�นำำ�การให้้บริิการ
Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้้วยผลิิตภััณฑ์์
ฉลากฟิิล์์มหดรััดรููปในภููมิิภาคอาเซีียน เปิิดเผยว่่า
เมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2563 ได้้ขายหุ้้�น Big Lot
จำำ�นวน 8 ล้้านหุ้้�น ในราคา 4.40 บาทต่่อหุ้้�น คิิด
เป็็น 1.82% ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ออกและจำำ�หน่่ายแล้้ว
ทั้้�งหมด ผ่่านกระดานซื้้�อขายบิ๊๊�กลอต ให้้แก่่ นางสาว
จุุไรรััตน์์ พงษ์์สอน ซึ่่�งเป็็นบุุคคลในกลุ่่�มครอบครััว
ปิิยะตรึึงส์์
หนึ่่ง� ในกลุ่่ม� ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ SFT ที่่�ได้้ร่ว่ มกัันสร้า้ ง

ความเข้้มแข็็งแก่่ธุุรกิิจมาตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งบริิษััทฯ
และสามารถนำำ�พา SFT ก้้าวสู่่�การเป็็นสมาชิิกบริิษัทั
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ โดยหลััง
จากทำำ�รายการซื้้�อขายหุ้้�นดัังกล่่าว กลุ่่�มครอบครััว
ทอยยัังเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่อัันดัับหนึ่่�งของบริิษัทคิ
ั ิด
เป็็นสััดส่่วน 45.46 % และกลุ่่�มครอบครััวปิิยะตรึึง
ส์์จะมีีสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเพิ่่�มเป็็น 27.64%
การขายหุ้้�น Big Lot ครั้้ง� นี้้� เป็็นการปรัับโครงสร้้างผู้้�
ถืือหุ้้�นภายในกลุ่่ม� ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของ SFT ด้้วยกัันเอง
จึึงไม่่ได้้กระทบต่่อนโยบายและทิิศทางการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างการเติิบโต ตลอดจนแผนงานการ
ลงทุุนขยายกำำ�ลัังการผลิิตแผ่่นฟิิล์์มหดรััดรููปเพิ่่�ม
เป็็น 185 ล้้านเมตร และแผนงานเพิ่่�มไลน์์ผลิิตภััณฑ์์
ใหม่่ๆ ในกลุ่่�มฟิิล์์มหดรััดรููปใสที่่�มีีความหดตััวสููง
(POF Shrink Film) และกลุ่่�มบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
ชนิิดอ่่อน (Flexible Packaging) ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ฟิิล์์ม
หดรััดรููปของ SFT ช่่วยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่แบรนด์์
ของลููกค้้าในหลากหลายอุุตสาหกรรม เพื่่�อรองรัับ
การขยายตลาดทั้้�งในและต่่างประเทศมากยิ่่�งขึ้้�น
“การขาย Big Lot ครั้้�งนี้้� เป็็นการปรัับสััดส่่วน
โครงสร้้างผู้้�ถืือหุ้้�นภายในของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่

ระหว่่างกลุ่่�มครอบครััวทอยและกลุ่่�มครอบครััว
ปิิยะตรึึงส์์ ซึ่่�งไม่่กระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของบริิ
ษััทฯ เนื่่�องจากกลุ่่�มครอบครััว ทอย และครอบครััว
ปิิยะตรึึงส์์ มีีเป้้าหมายเดีียวกัันที่่�จะมุ่่�งสร้้างความ
เข้้มแข็็งให้้แก่่องค์์กร นอกจากนี้้� ผมยัังคงมุ่่�งมั่่�น
บริิหารงานบริิษัทั ฯ ต่่อไป เพื่่�อนำำ� SFT ให้้ก้า้ วสู่่�การ
เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการให้้บริิการ Labeling Solutions
แบบครบวงจรในภููมิภิ าคนี้้�” นายซุุง ชง ทอย กล่่าว
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ จะเร่่งติิดตั้้�งเครื่่�องจัักร หลัังจากที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 3/2563 ได้้มีี
มติิการอนุุมััติิให้้มีีการลงทุุนซื้้�อเครื่่�องจัักรเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อขยายกำำ�ลัังการผลิิตรองรัับความต้้องการของ
ลููกค้้าในกลุ่่ม� อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่อ� งดื่่�ม รวม
ถึึงแผนการขยายฐานลููกค้้ารายใหม่่ สนัับสนุุนการ
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งในไตรมาสสุุดท้้ายของปีีนี้้�
บริิษััทฯได้้ประมาณการอััตราการใช้้เครื่่�องจัักรใน
การผลิิตฉลากฟิิล์์มหดรััดรููปเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่�ประมาณ
70% ของกำำ�ลัังการผลิิตรวม ซึ่่�งคาดว่่าจะส่่งผล
ให้้ผลการดำำ�เนิินงานไตรมาส 4/2563 สามารถทำำ�
นิิวไฮสููงสุุดในรอบปีีนี้้�
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กองทรััสต์์ HREIT เพิ่่�มทุุนครั้้�งที่่� 2 กระแส
ตอบรัับล้้นหลามผู้้�ถืือหน่่วยเดิิม – ใหม่่ จองซื้้�อล้้น
ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในสิิทธิิการเช่่า
อสัังหาริิมทรััพย์์เหมราช (HREIT) ปลื้้�มปิิด
จองซื้้�อหน่่วยเพิ่่�มทุุนครั้้�งที่่� 2 เพื่่�อลงทุุนใน
ทรััพย์์สินิ เพิ่่�มเติิม มููลค่่าไม่่เกิิน 1,337.7 ล้้าน
บาท ได้้รัับกระแสตอบรัับอย่่างล้้นหลาม
จากผู้้�ถืือหน่่วยเดิิม – นัักลงทุุนสถาบััน และ
นัักลงทุุนทั่่�วไป แห่่ซื้้�อหน่่วยทรััสต์์เกิินเป้้า
ตอบโจทย์์ความแข็็งแกร่่งของกองทรััสต์์
นายเศกธััช จงศิิริวัิ ฒ
ั น์์ ผู้้�บริิหารงานวาณิิช
ธนกิิจ ธนาคารกสิิกรไทย จำำ�กััด (มหาชน)
ในฐานะที่่�ปรึึกษาทางการเงิินและผู้้�จััดการ
การจััดจำำ�หน่่ายหน่่วยทรััสต์ข์ องกองทรััสต์์
HREIT เปิิดเผยว่่า ภายหลัังจากที่่�กอง
ทรััสต์์ HREIT ได้้ทำำ�การเปิิดจองซื้้�อหน่่วย
ทรัั สต์์ เ พิ่่� ม ทุุนครั้้� ง ที่่� 2 ในจำำ�น วนไม่่ เ กิิ น
137.50 ล้้านหน่่วย ให้้กับั ผู้้�ถืือหน่่วยเดิิมและ
นัักลงทุุนทั่่�วไปตั้้�งแต่่วัันที่่� 16 พฤศจิิกายน
จนถึึงวัันที่่� 27 พฤศจิิกายนที่่�ผ่่านมา นััก
ลงทุุนได้้ให้้ความสนใจเข้้ามาจองซื้้�อหน่่วย
ทรััสต์์ฯ อย่่างล้้นหลาม โดยมองว่่าปััจจััย
หลัักมาจากความน่่าสนใจของทรััพย์์สิินที่่�
กองทรััสต์์ HREIT เข้้าไปลงทุุนซึ่่�งมีีความ
โดดเด่่นด้้านทำำ�เลทองที่่�มีศัี ักยภาพสููง
เพราะตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ในโซนของโครงการ
พััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษภาคตะวััน
ออก (EEC) ที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการของ
ผู้้�ประกอบการข้้ามชาติิยักั ษ์์ใหญ่่หลายราย
ที่่�ต้้องการใช้้ประเทศไทยเป็็นฐานการผลิิต
ในหลายภาคอุุตสาหกรรม และด้้วยแนว
โน้้มความต้้องการเช่่าพื้้�นที่่โ� รงงานและคลััง
สิินค้า้ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จะเป็็นตัวั แปร
สำำ�คััญช่่วยผลัักดัันให้้อััตราค่่าเช่่าของกอง
ทรััสต์์ HREIT ปรัับตััวสููงขึ้้�นได้้ในอนาคต

ทั้้�งนี้้�ผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่าย
จะทำำ�การคืืนเงิินส่่วนต่่างระหว่่างราคา
เสนอขายสููงสุุดและราคาเสนอขายสุุดท้้าย
จำำ�นวน 20 สตางค์์ให้้กัับผู้้�จองซื้้�อภายใน
7-10 วัันทำำ�การภายหลัังจากการปิิดจอง
ซื้้�อ
ด้้านนางสาวจารุุชา สติิมานนท์์ รัักษาการ
กรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ
อิินดััสเตรีียล รีีท แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด ใน
ฐานะผู้้�จััดการกองทรััสต์์ HREIT กล่่าวว่่า
ขอขอบพระคุุณผู้้�ลงทุุนทุุกท่่าน ที่่�สนใจจอง
ซื้้�อหน่่วยทรััสต์์ฯเพิ่่�มทุุนครั้้�งที่่� 2 ในครั้้�งนี้้�
ทำำ�ให้้มีียอดจองซื้้�อหน่่วยทรััสต์์ฯ เกิินเป้้า
หมาย ทั้้�งนี้้�เมื่่�อกองทรััสต์์ฯ เข้้าลงทุุนใน
ทรััพย์์สินิ เพิ่่�มเติิมในครั้้ง� นี้้�จะส่่งผลให้้มูลู ค่่า
ทรััพย์์สิินรวมของกองทรััสต์์ฯเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า
หมื่่�นล้้านบาท โดยทั้้�งผู้้�จััดการกองทรััสต์์
และผู้้�บริิหารทรััพย์์สิิน จะผลัักดัันให้้กอง
ทรััสต์์ HREIT ขึ้้�นเป็็นหนึ่่�งในกองทรััสต์์ฯ
อุุตสาหกรรมชั้้�นนำ�ข
ำ องประเทศ ที่่�สามารถ
สร้้างผลตอบแทนให้้กับั ผู้้�ถืือหน่่วยได้้อย่่าง
มั่่�นคงและต่่อเนื่่�อง โดยกองทรััสต์์จะยัังคง
มุ่่�งเน้้นการลงทุุนในทรััพย์์สิินที่่�มีีคุุณภาพ
เพื่่�อสร้้างโอกาสในการเติิบโต และมีีความ
มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาต่่อไปเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุด
ของผู้้�ถืือหน่่วย
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บลจ.บััวหลวง เผยกองทุุนรวม คนไทยใจดีี ก้้าวสู่่�ปีีที่่� 7 สร้้างผล
ตอบแทนทางสัังคมไปแล้้วผ่่าน 53 โครงการ กว่่า 40 ล้้านบาท
กองทุุนบััวหลวง มุ่่�งมั่่�นเป็็นผู้้�นำำ�บริิษััทจััดการที่่�สนัับสนุุน
การลงทุุนเพื่่�อสร้้างผลตอบแทนทางสัังคม ผ่่านกองทุุนรวม
คนไทยใจดีี (BKIND) โดยขณะนี้้� ก้้าวสู่่�ปีีที่่� 7 ในการสนัับสนุุน
ผู้้�ลงทุุนร่่วมทำำ�ดีตั้้ี ง� แต่่บาทแรก เผยนัับตั้้�งแต่่จัดั ตั้้�งกองทุุน
จนถึึงปััจจุุบัันสร้้างผลตอบแทนทางสัังคมไปแล้้วผ่่าน 53
โครงการ เม็็ดเงิินกว่่า 40 ล้้านบาท ที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม 3 ด้้าน คืือ สิ่่�งแวดล้้อม (Environment)
สัังคม (Social) และธรรมาภิิบาล (Good Governance)
นายพีีรพงศ์์ จิิระเสวีีจินิ ดา ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัทั
หลัักทรััพย์์จัดั การกองทุุนรวม บััวหลวง จำำ�กัดั (กองทุุนบััว
หลวง) เปิิดเผยว่่า กองทุุนบััวหลวงมุ่่�งมั่่�นสานต่่อแนวคิิด
ชวนนัักลงทุุนลงทุุนพร้้อมทำำ�ความดีีตั้้�งแต่่บาทแรกผ่่าน
กองทุุนรวม คนไทยใจดีี (BKIND) ที่่�กองทุุนบััวหลวงเป็็น
บริิษััทจััดการลงทุุนรายแรกในประเทศไทยที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อ
เป็็นกองทุุนที่่�สร้า้ งผลตอบแทนทางสัังคม พร้้อมโอกาสรัับ
ผลตอบแทนในรููปตััวเงิิน โดยขณะนี้้� กองทุุน BKIND ก้้าวสู่่�
ปีีที่่� 7 แล้้ว นัับจากที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อเดืือนต.ค. 2557 ภายใต้้
แนวคิิดที่่�ว่่า “กิิจการที่่�มีีกำำ�ไรและยั่่�งยืืนต้้องอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของการประกอบธุุรกิิจ เพื่่�อยกระดัับสัังคมไทยอย่่างแท้้จริงิ ”
“เราภููมิใิ จที่่�ได้้มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ในการเป็็นตัวั กลาง เพื่่�อผลัักดััน
ให้้เกิิดการลงทุุนที่่�มีส่ี ว่ นรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ทั้้�งหมด 3 ด้้าน
ได้้แก่่ สิ่่�งแวดล้้อม (Environment) สัังคม (Social) และ
ธรรมาภิิบาล (Good Governance) หรืือ ESG ในอีีกด้้าน
หนึ่่�งก็็ทำำ�ให้้ผู้้�ลงทุุนได้้มีีส่่วนร่่วมทำำ�ความดีีควบคู่่�ไปกัับการ
ลงทุุนได้้ เนื่่�องจากกองทุุน BKIND จะมอบเงิิน 40% ของ
ค่่าธรรมเนีียมการจััดการที่่�เรีียกเก็็บจากกองทุุนไปสนัับสนุุน
โครงการเพื่่�อสัังคมต่่างๆ อัันสอดคล้้องกัับแนวทางของโลก
ที่่�มุ่ง่� เน้้นความสำำ�คัญ
ั เรื่่อ� งความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น” นายพีีรพงศ์์
กล่่าว
ที่่�ผ่า่ นมา BKIND ไม่่ได้้เป็็นที่่รู้้�จั
� กั ในประเทศไทยเท่่านั้้�น แต่่ยังั
ได้้รับั การยอมรัับจากเวทีีระดัับนานาชาติิด้ว้ ย โดยโครงการ
พััฒนาแห่่งสหประชาชาติิ (UNDP) ยกตััวอย่่าง กองทุุน
BKIND ที่่�ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร ได้้แก่่ Ashoka Thailand
และ Change Fusion ทำำ�หน้้าที่่�คััดเลืือกโครงการที่่�จะได้้รัับ
เงิินสนัับสนุุน ว่่า เป็็นหนึ่่ง� ในตััวอย่่างของนวััตกรรมทางการ
เงิินใหม่่ๆ ในภููมิภิ าคเอเชีียที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุนกิิจการเพื่่�อ
สัังคม
นอกจากนี้้� กองทุุน BKIND ยัังเป็็นต้้นแบบสำำ�คััญที่่�ผลััก
ดัันให้้เกิิดการต่่อยอดในอุุตสาหกรรมบริิษัทจั
ั ัดการลงทุุน
ไทย โดยการรวมตััวกัันของบริิษััทจััดการ 11 แห่่ง จััดตั้้�ง
โครงการกองทุุนรวมธรรมาภิิบาลไทย (THAI CG Funds)
ขึ้้�นมา เพื่่�อลงทุุนในบริิษััทที่่�มีีธรรมาภิิบาล พร้้อมแบ่่งเงิิน
40% ของค่่าธรรมเนีียมการจััดการที่่�เรีียกเก็็บจากกองทุุน
สนัับสนุุนโครงการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน สำำ�หรัับกองทุุนบััว
หลวงเองก็็ร่ว่ มจััดตั้้�ง กองทุุนรวมบััวหลวงหุ้้�นธรรมาภิิบาล
ไทย (B-THAICG) ภายใต้้โครงการกองทุุนรวมธรรมาภิิ
บาลไทยเช่่นกันั

ทั้้�งนี้้� นัับตั้้�งแต่่จััดตั้้�งกองทุุน BKIND เมื่่�อวัันที่่� 30 ตุุลาคม
2557 จนถึึงปััจจุุบันั กองทุุนนี้้�สร้า้ งผลตอบแทนทางสัังคม
ไปแล้้วผ่่าน 53 โครงการ คิิดเป็็นจำำ�นวนเงิินกว่่า 40 ล้้าน
บาท โดยโครงการทั้้�งหมดสอดคล้้องกัับแนวคิิดการมีีส่่วน
ร่่วมรัับผิิดชอบต่่อสัังคมทั้้�งหมด 3 ด้้าน ได้้แก่่ สิ่่�งแวดล้้อม
(Environment) สัังคม (Social) และธรรมาภิิบาล (Good
Governance) หรืือ ESG
สำำ�หรัับตััวอย่่างโครงการที่่� BKIND สนัับสนุุนเงิินทุุนไปแล้้ว
มีีดัังนี้้�
•
โครงการบััดดี้้�โฮมแคร์์ สนัับสนุุนโอกาสเด็็กชนเผ่่าเข้้า
มาฝึึกอบรมวิิชาชีีพเป็็นผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุ เพื่่�อทำำ�งานร่่วมกัับ
บััดดี้้�โฮมแคร์์ให้้บริิการดููแลสุุขภาพผู้้�สููงอายุุที่่�ครอบครััวมีี
ศัักยภาพจ่่ายค่่าบริิการและต้้องการคนดููแลที่่�บ้้าน พร้้อม
กัับนำำ�กำำ�ไรที่่�ได้้มาจััดบริิการเยี่่�ยมผู้้�สููงอายุุยากไร้้ โดยมีีเด็็ก
ชนเผ่่าที่่�ขาดโอกาสเป็็นอาสาสมััครดููแล
•
โครงการขนส่่งมวลชนที่่�ทุุกคนออกแบบได้้ นำำ�ร่่อง
พััฒนาป้้ายข้้อมููลรถประจำำ�ทางกรุุงเทพมหานคร 18 ป้้าย
ให้้มีรูี ปู แบบการจััดเรีียงข้้อมููลรถประจำำ�ทางทุุกสายที่่�เหมาะ
สมต่่อการใช้้งานจริิง
•
โครงการนาแลกป่่า ที่่�เป็็นต้้นแบบโครงการคืืนพื้้�นที่่�
ป่่า 104 ไร่่ ที่่�ถููกชาวบ้้านรุุกล้ำำ��ใน จ.น่่าน โดยให้้ชาวบ้้าน
ที่่�ไม่่มีีพื้้�นที่่�ทำำ�กิินสามารถมีีอาชีีพและรายได้้ที่่�มั่่�นคง จน
เกิิดกลไกแรงจููงใจให้้เกษตรกรคืืนพื้้�นที่่�ป่่าเพื่่�อแลกกัับการ
สนัับสนุุนการปรัับพื้้�นที่่�เพื่่�อทำำ�นา และคืืนพื้้�นที่่�อีีก 130 ไร่่
ในการดำำ�เนิินการโครงการนาแลกป่่า ปีีที่่� 2
•
โครงการคนลำำ�สนธิไิ ม่่ทอดทิ้้�งกััน ต้้นแบบกลไกดููแลผู้้�
ป่่วยติิดบ้้านติิดเตีียง ที่่�ช่ว่ ยดููแลผู้้�ป่่วยในพื้้�นที่่ห่� า่ งไกลระดัับ
อำำ�เภอได้้ 416 คน ใน จ.ลพบุุรีี และมีีศัักยภาพขยายผลไป
ยัังพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�มีีปััญหาเดีียวกััน
•
โครงการทุุนหมุุนเวีียนเพื่่�อกลุ่่�มวิิสาหกิิจของสตรีี 3
จัังหวััดภาคใต้้ สนัับสนุุนกลุ่่�มวิิสาหกิิจสตรีีที่่�ได้้รัับผลกระ
ทบจากเหตุุการณ์์ 3 จัังหวััดชายแดนใต้้ 15 กลุ่่�ม ได้้รัับทุุน
กู้้�ยืืมพััฒนากิิจการ เพื่่�อให้้สมาชิิกมีีอาชีีพและพึ่่�งพาตนเอง
ได้้ เกิิดการเชื่่�อมโยงกลุ่่ม� วิิสาหกิิจสตรีีเข้้ากัับผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษา
มืืออาชีีพทั้้�งในและนอกพื้้�นที่่� เพื่่�อเสริิมศัักยภาพในการเข้้า
ถึึงตลาดที่่�กว้้างกว่่าตลาดในพื้้�นที่่�
•
โครงการสมทบทุุนเครื่่�องมืือแพทย์์และอุุปกรณ์์
ทางการแพทย์์สำำ�หรัับการรัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วย
ติิดเชื้้�อ COVID-19 ให้้กัับศููนย์์โรคอุุบััติิใหม่่
ด้้านคลิินิิก โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
สนัับสนุุนช่่วยเหลืือเงิินทุุนจััด
ซื้้�ออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
มารัับมืือกัับการแพร่่
ระบาดของ

COVID-19 ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยที่่�พนัักงาน
กองทุุนบััวหลวงได้้มีีส่่วนร่่วมสมทบทุุนโครงการเพิ่่�มเติิม
ด้้วย
“จากผลการดำำ�เนิินงานสนัับสนุุนโครงการเพื่่�อสัังคมของ
BKIND ที่่�ผ่่านมา เป็็นเครื่่�องพิิสููจน์์ว่่า เงิินทุุกบาททุุก
สตางค์์ นอกจากนำำ�ไปใช้้ในการลงทุุน เพื่่�อค้้นหาโอกาสรัับ
ผลตอบแทนจากการลงทุุนในหุ้้�นของบริิษััทจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์ไทย ที่่�ผ่่านเกณฑ์์ ESG ของกองทุุนบััว
หลวงแล้้ว ยัังได้้มีีส่่วนร่่วมสำำ�คััญในการทำำ�ประโยชน์์ต่่อ
สัังคมไทยด้้วย ซึ่่ง� การคััดเลืือกโครงการที่่�ได้้รับั เงิินสนัับสนุุน
ก็็เป็็นไปอย่่างโปร่่งใส มีีคณะกรรมการกลางคััดเลืือก ทั้้�งจััด
ประชุุมลงมติิเพื่่�ออนุุมััติิโครงการชััดเจน สำำ�หรัับในโอกาส
ก้้าวสู่่�ปีีที่่� 7 นี้้� กองทุุนบััวหลวงพร้้อมสนัับสนุุนการลงทุุน
ควบคู่่�กัั บ การทำำ�ดีี เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื นข องสัั ง คมไทยผ่่ า น
กองทุุน BKIND ต่่อไป” นายพีีรพงศ์์ กล่่าว
ข้้อมููลจากมอร์์นิ่่�งสตาร์์ พบว่่า ตั้้�งแต่่เกิิดเหตุุการณ์์โควิิด
-19 แพร่่ระบาด มีีเงิินลงทุุนไหลเข้้ามาลงทุุนในกองทุุนที่่�
มีีนโยบายลงทุุนอย่่างยั่่�งยืืนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั โดยใน
ไตรมาส 2 ที่่�ผ่า่ นมา ทั่่�วโลกมีีกองทุุนที่่�มีนี โยบายการลงทุุน
อย่่างยั่่�งยืืนมากกว่่า 3,432 กองทุุน มีีมููลค่่าทรััพย์์สิินสุุทธิิ
(NAV) รวมกัันทะลุุ 1 ล้้านล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
ผู้้�ลงทุุนต้้องทำำ�ความเข้้าใจ ลัักษณะสิินค้้า เงื่่�อนไขผล
ตอบแทนและความเสี่่�ยง ก่่อนตััดสิินใจลงทุุนผลการดำำ�เนิิน
งานในอดีีต มิิได้้เป็็ นสิ่่�งยืื นยัันถึึงผลการดำำ�เนิินงานใน
อนาคต
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อินไซด์ Business
DTAC จัับมืือยารา เปิิดตััว Kaset Go
เครืือข่่ายดิิจิิทััลชุุมชนเพื่่� อเกษตรกรแห่่งแรก
ในประเทศไทย

JR เริ่่�มซื้้�อขายในตลาด
หลัักทรััพย์์ฯ วัันแรก

เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส’ หรืือ KEX ดีีเดย์์โรดโชว์์นััก

NER พบนัักวิิเคราะห์์

ลงทุุนรายย่่อย 2 ธ.ค.นี้้� โชว์์ศัักยภาพผู้้นำ
� ำ�ธุรกิ
ุ ิจให้้
บริิการจััดส่่งพัั สดุุด่่วน

จััดบรรยายสรุุปผลประกอบการ
ประจำำ�ไตรมาส 3 ปีี 2563
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สรุ ป มูลค่าการซื้อ ขาย
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