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TPCH มาตามนััด กดปุ่่�มจำำาหน่ัายไฟฟ้าเข้้าระบบเชิิง

พาณิิชิย์ในัโครงการโรงไฟฟ้าชีิวมวล ทีีพีซีีเอชิ เพา

เวอร์ 1 (TPCH 1) ข้นัาดกำาลังการผลิต 9.2 เมกะวัตต์ 

หน่ันักำาลังการผลิตไฟฟ้าชีิวมวลเพิ�มเป็ุ่นั 89.3 เมกะ

วัตต์ จำากเดิม 80.1 เมกะวัตต์ ฟาก "กนักทิีพย์ จัำนัทีร์

พลังศรี" ปุ่ระธานัคณิะกรรมการบริหาร ระบ่ เตรียม 

COD เพิ�มอีก 1 แห่ง ภายในัสิิ้�นัปีุ่นีั� สิ้นัับสิ้น่ันัผลงานั

ปีุ่ 63 เติบโตเข้้าเปุ้่าหมาย 

นัางกนักทิีพย์ จัำนัทีร์พลังศรี ปุ่ระธานัคณิะกรรมการ

บริหาร บริษััที ทีีพีซีี เพาเวอร์ โฮลดิ�ง จำำากัด (มหาชินั

) หรือ TPCH  เปิุ่ดเผยว่า บริษััทีฯได้จำำาหน่ัายไฟฟ้าเข้้า

ระบบเชิิงพาณิิชิย์ (COD) ให้กับการไฟฟ้าส่ิ้วนัภูมิภาค

 (กฟภ.) ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าชีิวมวล ทีีพีซีีเอชิ 

เพาเวอร์ 1 (TPCH 1) ตำาบลบ่ดี อำาเภอเมือง จัำงหวัด

ยะลา ข้นัาดกำาลังการผลติเสิ้นัอข้าย 9.2 เมกะวตัต์ ไปุ่

เรียบร้อยแล้ว เมื�อวันัทีี� 27 พฤศจิำกายนั 2563 ทีี�ผ่านั

มา  ซ่ี�งการจ่ำายไฟฟ้าเป็ุ่นัไปุ่ตามแผนัทีี�วางไว้ และจำะ

ช่ิวยสิ้นัับสิ้น่ันัให้ผลปุ่ระกอบการข้องบริษััทีฯ เติบโต

อย่างต่อเนืั�อง และมีความมั�นัคงในัอนัาคต

“การ COD โรงไฟฟ้าชีิวมวล TPCH 1 จำะส่ิ้งผลให้

บริษััทีฯ มีข้นัาดกำาลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีิวมวลเสิ้นัอ

ข้ายรวมอยู่ทีี� 89.3 เมกะวัตต์ จำากเดิม 80.1 เมกะวัตต์ 

จำากการข้ายไฟเข้้าระบบทัี�ง 8 แห่ง ปุ่ระกอบด้วย โรง

ไฟฟ้าชีิวมวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP, 

PTG และ TPCH 5   ซ่ี�ง TPCH 1 จำะเป็ุ่นัโรงไฟฟ้าแห่ง

ทีี� 9  และบริษััทีฯ คาดว่าจำะสิ้ามารถ COD โรงไฟฟ้า

ชีิวมวล เพิ�มอีก 1 แห่งภายในัสิิ้�นัปีุ่นีั� ซ่ี�งมั�นัใจำว่าจำะ

ช่ิวยสิ้นัับสิ้น่ันัผลปุ่ระกอบการใหเ้ติบโตได้อย่างมั�นัคง

ในัระยะยาว” นัางกนักทิีพย์กล่าว

ด้านันัายเชิิดศักดิ� วัฒนัวิจิำตรก่ล กรรมการผู้จัำดการ

ใหญ่่ บริษััที ทีีพีซีี เพาเวอร์ โฮลดิ�ง จำำากัด (มหาชินั) 

หรือ TPCH กล่าวว่า ข้ณิะนีั�โรงไฟฟ้าชีิวมวล ทีีพีซีีเอชิ

 เพาเวอร์ 2 (TPCH 2)  มีข้นัาดกำาลังการผลิตเสิ้นัอ

ข้าย 9.2 เมกะวัตต์ อยู่ในัขั้�นัตอนัการทีดสิ้อบข้นัานั

ไฟฟ้าข้องโรงไฟฟ้าชีิวมวลเข้้ากับสิ้ายส่ิ้ง คาดว่าจำะ

สิ้ามารถ COD ได้ภายในัไตรมาสิ้ 4/2563 ซ่ี�งเป็ุ่นัไปุ่

ตามแผนัทีี�บริษััทีฯ วางไว้ 

ข้ณิะเดียวกันั บริษััทีฯ วางแผนัในัการเตรียม COD 

โรงไฟฟ้าข้ยะสิ้ยาม พาวเวอร์ (SP) ข้นัาดกำาลังการ

ผลิตเสิ้นัอข้าย 8.0 เมกะวัตต์ ในัไตรมาสิ้ 1/2564 

และอยู่ระหว่างดำาเนิันัการก่อสิ้ร้างโครงการโรงไฟฟ้า

ปุ่ระชิารัฐชีิวมวล แม่ลานั ข้นัาดกำาลังการผลิตเสิ้นัอ

ข้าย 2.85 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าปุ่ระชิารัฐชีิวมวล

 บันันัังสิ้ตา ข้นัาดกำาลังการผลิตเสิ้นัอข้าย 2.85 

เมกะวัตต์ 

“บรษัิัทีฯ ตั�งเปุ้่าการ COD โรงไฟฟา้ชีิวมวลในัปุ่ ี2563 

ให้มีกำาลังการผลติรวมอยู่ทีี� 98.5 เมกะวตัต์ และยงัคง

เดินัหน้ัา COD โรงไฟฟ้าทัี�งชีิวมวล และโรงไฟฟ้าข้ยะ

 ตามแผนัทีี�วางไว้ พร้อมทัี�งมองหาโอกาสิ้การลงท่ีนั

ในัโครงการใหม่ๆ เพื�อสิ้ร้างผลตอบแทีนัทีี�ดีให้กับผู้ถือ

ห้่นั” นัายเชิิดศักดิ�กล่าวในัทีี�ส่ิ้ด

TPCH ลุุย COD โรงไฟฟ้า TPCH 
1 ขนาด 9.2 MW ดันกำาลุังผลุิตไฟฟ้าชีีว

มวลุพุุ่�งแตะ 89.3 MW  
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นัายส่ิ้ชัิย กอปุ่ระเสิ้ริฐศรี ปุ่ระธานัเจ้ำาหน้ัาทีี�ปุ่ฏิิบัติการ 
กิจำการบรรจ่ำภัณิฑ์์จำากเยื�อและกระดาษั บริษััทีเอสิ้ซีีจีำ แพค
เกจำจิำ�ง จำำากัด (มหาชินั) หรือ SCGP เปิุ่ดเผยว่า คาดว่า
แนัวโน้ัมผลการดำาเนิันัจำะเติบโตข่้�นัอย่างต่อเนืั�อง จำากความ
ต้องการใช้ิบรรจ่ำภัณิฑ์์ทีี�เพิ�มข่้�นั จำากการดำาเนิันังานัเชิิง
ร่กข้องบริษััทีทีี�เน้ันัทีำางานัแบบใกล้ชิิดลูกค้า (Customer-
centricity) ในัการคิดและพัฒนัาบรรจ่ำภัณิฑ์์และบริการ
เพื�อให้สิ้ามารถตอบโจำทีย์ความต้องการข้องลูกค้าได้อย่าง
ครอบคล่ม 

ทัี�งนีั�แนัวโนั้มความต้องการใชิ้สิิ้นัค้าในัปีุ่ 2564 บริษััทีฯ
  มองเห็นัความต้องข้องลูกค้าในักล่่มบรรจ่ำภัณิฑ์์ด้านั
โซีลูชัิ�นัเพิ�มมากข่้�นั จำะมีอัตราการข้ยายตัวเฉลี�ยไม่ตำ�ากว่า
ตัวเลข้ 2 หลัก (เติบโตไม่ตำ�ากว่า 10%) จ่ำงมองเป็ุ่นัโอกาสิ้
ในัการสิ้ร้างยอดข้ายให้กับธ่รกิจำในัอนัาคต ซ่ี�งจำะช่ิวยผลัก
สัิ้ดส่ิ้วนัยอดข้ายในักล่่มบรรจ่ำภัณิฑ์์ด้านัโซีลูชัิ�นัเพิ�มข่้�นั จำาก
 ณิ 9 เดือนัข้องปีุ่ 2563 ทีี�มีสัิ้ดส่ิ้วนัยอดข้ายในักล่่มบรรจ่ำ
ภัณิฑ์์ด้านัโซีลูชัิ�นัอยู่ทีี� 15,000 ล้านับาที คิดเป็ุ่นั 20% ข้อง
พอร์ตรวม นัอกจำากนีั� สิิ้นัค้าในักล่่มบรรจ่ำภัณิฑ์์ด้านัโซีลูชัิ�นั
 มีอัตรากำาไรขั้�นัต้นั (Gross Margin) ทีี�สูิ้งกว่าบรรจ่ำภัณิฑ์์
แบบปุ่กติทัี�วไปุ่มากกว่า 10%

โดยปัุ่จำจ่ำบันั SCGP ได้ผลิตและจำำาหน่ัายบรรจ่ำภัณิฑ์์ ด้านั
โซีลูชัิ�นัในั 6 กล่่มโซีลูชัิ�นั ปุ่ระกอบด้วย 1.โซีลูชัิ�นัสิ้ำาหนัับงานั
ย่อย, 2.โซีลูชัิ�นัอำานัวยความสิ้ะดวก, 3.โซีลูชัิ�นับรรจ่ำภัณิฑ์์
อัฉริยะ, 4.โซีลูชัิ�นัสิ้ำาหรับเศรษัฐกิจำหม่นัเวียนั, 5.โซีลูชัิ�นั
ด้านักิจำกรรมการตลาด และ 6.โซีลชัูิ�นัธ่รกิจำ E-comnerce 
ทีี�เติบโตมากในัชิว่งทีี�ผ่านัมา ซ่ี�งเบื�องต้นับรษัิัทีมองวา่ในัปีุ่ 
2564 แต่ละกล่่มจำะเติบโตไม่ตำ�ากว่าตัวเลข้ 2 หลัก จำากการ
ข้ยายฐานัลูกค้า และการนัำาเสิ้นัอผลิตภัณิฑ์์โซีลูชัิ�นัใหม่ 

นัอกจำากนีั� บริษััทีฯ ได้มีการเปิุ่ดตัวโชิว์รูมผลิตภัณิฑ์์
โซีลูชัิ�นัข้องบริษััที ภายใต้ชืิ�อ “SCGP-Inspired Solutions 
Studio” ทีี�ใหญ่่ส่ิ้ดในัในัเอเชีิยตะวันัออกเฉียงใต้ ซ่ี�งเป็ุ่นั
พื�นัทีี�สิ้ำาหรับนัำาเสิ้นัอสิิ้นัค้าและบริการด้านับรรจ่ำภัณิฑ์์
แบบครบวงจำร ตลอดจำนัทีำาความเข้้าใจำกับโซีลูชัิ�นัต่างๆ 
ข้องบริษััที ไม่ว่าจำะเป็ุ่นัโซีลูชัิ�นัสิ้ำาหรับเศรษัฐกิจำหม่นัเวียนั
 โซีลูชัิ�นัสิ้ำาหรับงานัย่อย โซีลูชัิ�นัเพื�ออำานัวยความสิ้ะดวก 
โซีลูชัิ�นับรรจ่ำภัณิฑ์์อัจำฉริยะ โซีลูชัิ�นัสิ้ำาหรับธ่รกิจำอีคอมเมิร์ซี 
รวมถ่งโซีลูชัิ�นัด้านักิจำกรรมการตลาด เป็ุ่นัต้นั 

ภาวในัพื�นัทีี�ข้องโชิว์รูม “SCGP-Inspired Solutions 
Studio” จำะมีทัี�งหมด 8 โซีนั ปุ่ระกอบด้วย 1.The 
Unbounded Journey นัำาเสิ้นัอทีี�มาและการพัฒนัา
ข้อง SCGP ตลอดระยะเวลาทีี�ผ่านัมา, 2.The Unique 
Solutions นัำาเสิ้นัอ Value Chain ข้อง SCGP ทีี�มีครบ
ครันัตั�งแต่บรรจ่ำภัณิฑ์์ขั้�นัต้นัถ่งบรรจ่ำภัณิฑ์์ขั้�นัปุ่ลาย และ 
Solutions ทัี�ง 6 รูปุ่แบบ, 3.The Everyday Life นัำาเสิ้นัอ
สิิ้นัค้าและบริการด้านับรรจ่ำภัณิฑ์์ทีี�เกิดจำากการศ่กษัาความ
ต้องการเชิิงล่กข้องผู้บริโภค รวมถ่งนัำาเสิ้นัอนัวัตกรรมด้านั
  บรรจ่ำภัณิฑ์์ สิิ้นัค้าไลฟ์สิ้ไตล์และการดีไซีน์ักระดาษับรรจ่ำ
ภัณิฑ์์เป็ุ่นัเฟอร์นิัเจำอร์เพื�อโชิว์ศักยภาพการออกแบบและ
ผลิตทีี�หลากหลาย 

4.The Latent Answers จำำาลองบรรยากาศซูีเปุ่อร์มาร์เก็ต
ทีี�รวบรวมสิ้ินัค้าต่าง ๆ ในับรรจ่ำภัณิฑ์์ทีี�ผลิตจำาก SCGP, 
5.The Total E-commerce Solutions จัำดแสิ้ดงบรรจ่ำ
ภัณิฑ์์สิ้ำาหรับธ่รกิจำอีคอมเมิร์ซี, 6.The Logistics Value 
Creation จำำาลองบรรยากาศการใช้ิงานับรรจ่ำภัณิฑ์์เพื�อการ
ข้นัส่ิ้งรูปุ่แบบต่างๆ 7.The Attraction นัำาเสิ้นัอเทีคโนัโลยี
ด้านัการพิมพ์ทีี�ทัีนัสิ้มัย และ 8.The Exhibition นัำาเสิ้นัอ
โซีลูชัินัด้านัการจัำดแสิ้ดงสิิ้นัค้าและกิจำกรรมการตลาดแบบ

ครบวงจำรในัรูปุ่แบบ Green Exhibition ทีี�ช่ิวยลดปุ่ริมาณิ
ข้ยะและนัำากลับมาหม่นัเวียนัใช้ิใหม่ได้อีก 

“จ่ำดเด่นัข้อง SCGP คือความเข้้าใจำในัปัุ่ญ่หาข้องลูกค้าและ
ความสิ้ามารถในัการส่ิ้งมอบโซีลูชัินัด้านับรรจ่ำภัณิฑ์์ทีี�ครบ
วงจำร และตรงกับความต้องการข้องลูกค้า โดยบริษััทีได้วาง
กระบวนัการทีำางานัอย่างเป็ุ่นัระบบ ตั�งแต่การรับโจำทีย์จำาก
ลูกค้า นัำาเสิ้นัอไอเดียและโซีลูชัินั จัำดทีำาสิิ้นัค้าตัวอย่างจำนัได้
ชิิ�นังานัทีี�ตรงกับความต้องการข้องลูกค้า รวมถ่งการมีทีีม
งานัทีี�มีความพร้อมทัี�งบ่คลากรและเทีคโนัโลยีอย่างศูนัย์
พัฒนัาผลิตภัณิฑ์์และเทีคโลยี เพื�อคิดค้นันัวัตกรรมบรรจ่ำ
ภัณิฑ์์ต่างๆ โดยมีนัักวิจัำยและพัฒนัาจำำานัวนัมากกว่า 90 
คนั ซ่ี�งทีำาการค้นัคว้าและพัฒนัาครอบคล่มตั�งแต่นัวัตกรรม
ข้องธ่รกิจำต้นันัำ�าไปุ่จำนัถ่งปุ่ลายนัำ�า และนัักออกแบบมือ
อาชีิพจำำานัวนั 36 คนั ทีี�พร้อมสิ้ร้างสิ้รรค์และให้บริการแก่
ลูกค้า รวมถ่งการลงท่ีนัเครื�องจัำกรและเทีคโนัโลยีทีี�ลำ�าสิ้มัย
อย่างต่อเนืั�อง” นัายส่ิ้ชัิย กล่าว

ทัี�งนีั� SCGP-Inspired Solutions Studio จำะเป็ุ่นัโชิว์รูมทีี�
ช่ิวยเพิ�มปุ่ระสิ้บการณ์ิให้แก่ลูกค้าให้มากยิ�งข่้�นัไปุ่อีก และ
เพิ�มโอกาสิ้ให้ลูกค้าได้สัิ้มผัสิ้กับโซีลูชัินั รวมถ่งเห็นัการ
ออกแบบบรรจ่ำภัณิฑ์์ปุ่ระเภทีต่างๆ และนัวัตกรรมด้านับรรจ่ำ
ภัณิฑ์์ทีี� บริษััทีสิ้ามารถสิ้ร้างสิ้รรรค์ออกมาให้ตอบโจำทีย์
ความต้องการข้องลูกค้าได้หลากหลายมิติ ซ่ี�งนัอกจำากจำะ
มีฟังก์ชัินัใช้ิงานัทีี�หลากหลาย ยังตอบโจำทีย์ด้านัการตลาด
 และคำาน่ังการดูแลรักษัาสิิ้�งแวดล้อม ทีี�จำะเป็ุ่นัการสิ้ร้าง
มูลค่าเพิ�มให้กับสิิ้นัค้าอีกด้วย

SCGP คาดปีี 64 ดีมานด์
บรรจุุภััณฑ์์ไม่ต่ำำ�ากว่่า 10%

มองรายได้ทุุกกลุุ่่มโต่ำ 2 หลุ่ัก จุากการขยายฐานลุู่กค้า - 

นาเสนอผลุ่ิต่ำภััณฑ์์โซลุู่ชั่ั�นใหม่
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“เอ็นัเนัอร์จีำ แม็คซ์ี” บริษััทีลูกข้อง “เอแอลทีี” เผยยอด
ติดตั�งสิ้มาร์ทีมิเตอร์เมืองพัทียา ให้ กฟภ. ล่าส่ิ้ดอยู่ทีี� 9.6 
หมื�นัครัวเรือนั คาดสิิ้�นัปีุ่ติดตั�งทีะล่เปุ้่าหมาย 1 แสิ้นัครัว
เรือนั พร้อมมั�นัใจำไตรมาสิ้ 1/64 ติดตั�งครบตามสัิ้ญ่ญ่า ชีิ�
สิ้มาร์ทีมิเตอร์หน่ันั กฟภ. เพิ�มศักยภาพให้บริการผู้ใช้ิไฟฟ้า
ได้มากข่้�นั ปุ้่องกันัการลักลอบใช้ิไฟฟ้า และมีเสิ้ถียรภาพ
เพิ�มข่้�นั รวมทัี�งช่ิวยผู้ใช้ิบริการปุ่ระหยัดไฟฟ้าได้มากข่้�นั
ด้วย

นัายส่ิ้รพงษ์ั ปัุ่ตถนัานันัท์ี รองกรรมการผู้จัำดการ สิ้าย
งานัธ่รกิจำ บริษััที เอ็นัเนัอร์จีำ แม็คซ์ี จำำากัด (EMAX) ซ่ี�ง
เป็ุ่นับริษััทีลูกข้อง บริษััที เอแอลทีี เทีเลคอม จำำากัด (
มหาชินั) หรือ ALT เปิุ่ดเผยว่า บริษััทีในัฐานัะตัวแทีนัหลัก
คู่สัิ้ญ่ญ่ากับการไฟฟ้าส่ิ้วนัภูมิภาค (กฟภ.) ในัการติดตั�ง
โครงการมิเตอร์อัจำฉริยะ หรือสิ้มาร์ทีกริดในัเมืองพัทียา
 จัำงหวัดชิลบ่รี จำำานัวนั 1.2 แสิ้นัครัวเรือนั ซ่ี�งเริ�มโครงการ
มาตั�งแต่เดือนักรกฎาคม 2561 จำนัถ่งล่าส่ิ้ดบริษััทีมียอดติด
ตั�งมิเตอร์ใหม่ หรือสิ้มาร์ทีมิเตอร์ (Smart Meter) ให้ครัว
เรือนัต่างๆ ไปุ่แล้ว 96,007 ครัวเรือนั หรือมากกว่า 82% 
ข้องโครงการ

โดยคาดว่าภายในัสิิ้�นัปีุ่ 2563 จำะสิ้ามารถติดตั�งมิเตอร์
ใหม่ได้ทีะล่เปุ้่าหมายทีี�ระดับ 1 แสิ้นัครัวเรือนั และภายในั
ไตรมาสิ้แรกปีุ่ 2564 มั�นัใจำว่าจำะดำาเนิันัการติดตั�งมิเตอร์
ใหม่ได้ครบตามสัิ้ญ่ญ่า 1.2 แสิ้นัครัวเรือนั

นัายส่ิ้รพงษั์ กล่าวอีกว่า เอ็นัเนัอร์จีำ แม็คซ์ี สิ้มาร์ที
 มิเตอร์ ทีี�ได้ติดตั�งในัโครงการเมืองพัทียา เป็ุ่นัมิเตอร์ทีี�
ผลิตและปุ่ระกอบในัปุ่ระเทีศไทีย แต่นัำาเข้้าชิิ�นัส่ิ้วนัจำาก
ฝรั�งเศสิ้และอเมรกิา โดยใชิเ้ทีคโนัโลยกีารสืิ้�อสิ้ารแบบ Dual 
Communication คือ มีทัี�ง RF และ PLC mesh ในัโมเดล

เดียวกันัทีำาให้การสืิ้�อสิ้ารระหว่าง สิ้มาร์ที มิเตอร์ กับ ระบบ
 มีอัตราความสิ้ำาเร็จำมากกว่า 98% ในัช่ิวงเวลาหน่ั�งๆ ซ่ี�ง
แตกต่างจำาก สิ้มาร์ทีมิเตอร์ ทัี�วไปุ่ทีี�จำะมีเทีคโนัโลยีสืิ้�อสิ้าร
เพียงอย่างใดอย่างหน่ั�งเท่ีานัั�นั ทีำาให้การผันัแปุ่รข้องสิิ้�ง
แวดล้อมในัข้ณิะสืิ้�อสิ้ารหรือส่ิ้งข้้อมูล ส่ิ้งผลกระทีบอย่าง
สูิ้งทีำาให้อัตราความสิ้ำาเร็จำตำ�ากว่า ข้ณิะเดียวกันั Dual 
Communication ยังทีำาให้ กฟภ. มีความมั�นัใจำว่าการเจำริญ่
เติบโตข้องเมือง เช่ินั คอนัโดมิเนีัยมทีี�เพิ�มข่้�นั หรือ ต้นัไม้ทีี�
เปุ่ลี�ยนัแปุ่ลงตามฤดูกาล จำะไม่มีผลกระทีบต่อการสืิ้�อสิ้าร
ระหว่างมิเตอร์กับระบบเมื�อเวลาเปุ่ลี�ยนัไปุ่ ซ่ี�งจำะลดภาระ
การบำาร่งรักษัาข้อง กฟภ.

นัอกจำากนีั� การออกแบบ ฝาครอบ Terminal Cover ข้อง
 สิ้มาร์ที มิเตอร์ ทีี�เป็ุ่นัแบรนัด์ข้อง เอ็นัเนัอร์จีำ แม็คซ์ี ให้
เป็ุ่นัแบบใสิ้ มองเห็นัได้ ยังช่ิวยให้ กฟภ. ชืิ�นัชิอบเพราะ
สิ้ามารถมองเห็นัความผิดปุ่กติภายใต้ฝาครอบได้สิ้ะดวก
 โดยเฉพาะเมื�อมีผู้พยายามละเมิดการใช้ิไฟฟ้า โดยไม่ต้อง
ไปุ่เปิุ่ดฝาครอบเพื�อตรวจำสิ้อบซ่ี�งเสีิ้ยเวลาและเสีิ้ยค่าใช้ิจ่ำาย
ในัการเปุ่ลี�ยนัอ่ปุ่กรณ์ิ

“เมื�อโครงการแล้วเสิ้ร็จำทีาง กฟภ. จำะสิ้ามารถเพิ�ม
ศักยภาพในัการให้บริการแก่ผู้ใช้ิไฟฟ้าได้มากข่้�นั เช่ินั เมื�อ
กระแสิ้ไฟฟ้าดับ ทีางเจ้ำาหน้ัาทีี� กฟภ. จำะได้รับการแจ้ำง
เตือนัจำากระบบโดยไมต้่องรอใหผู้้ใช้ิไฟฟ้าทีี�ปุ่ระสิ้บเหต่เป็ุ่นั
ผู้แจ้ำง ซ่ี�งจำะทีำาให้มีผลต่อการเข้้าแก้ไข้เพื�อทีำาให้ไฟฟ้ากลับ
มาให้บริการได้อย่างรวดเร็วข่้�นั ซ่ี�งในับางกรณิีผู้ใช้ิไฟฟ้า
อาจำไม่รู้ส่ิ้กถ่งผลกระทีบจำากไฟฟ้าดับเลยก็เป็ุ่นัได้” นัายส่ิ้
รพงษ์ักล่าว

ALT คาดสิ�นปีี 63 ต่ำิดสมาร์
ทุมิเต่ำอร์พััทุยาทุะลุุ่ 
1 แสนครัว่เรือน
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บมจำ.อินัเตอร์ ฟาร์มา ปุ่ระกาศปิุ่ดดีลซืี�อกิจำการ
 “โมเดิร์นั ฟาร์มา” สิ้ำาเร็จำ สิ้ยายปีุ่กสู่ิ้การเป็ุ่นั
ผู้นัำาผลิตภัณิฑ์์ส่ิ้ข้ภาพและนัวัตกรรมความ
งามสิ้ำาหรับคนัแบบครบวงจำร การันัตียอด
ข้ายขั้�นัตำ�า 200 ล้านับาทีต่อปีุ่ เริ�มรับรู้รายได้
 27 พฤศจิำกายนั 2563 ผู้บริหารมั�นัใจำช่ิวยลด
ต้นัท่ีนั-เพิ�มขี้ดความสิ้ามารถการทีำากำาไรโดด
เด่นั สิ้ร้างการเติบโตอย่างมั�นัคงแข็้งแกร่งต่อ
เนืั�อง

ดร.ตฤณิวรรธน์ั ธนิัตนิัธิพันัธ์ ปุ่ระธานัเจ้ำา
หน้ัาทีี�บริหาร บริษััที อินัเตอร์ ฟาร์มา จำำากัด (
มหาชินั) หรือ IP ผู้ดำาเนิันัธ่รกิจำด้านัการพัฒนัา 
คิดค้นั และจำำาหน่ัายผลิตภัณิฑ์์เพื�อส่ิ้ข้ภาพและ
นัวัตกรรมความงามสิ้ำาหรับคนั และผลิตภัณิฑ์์
ส่ิ้ข้ภาพสิ้ำาหรับสัิ้ตว์เลี�ยงและปุ่ศ่สัิ้ตว์ เปิุ่ด
เผยถ่งความคืบหน้ัาการเข้้าซืี�อกิจำการบริษััที
 โมเดิร์นั ฟาร์มา จำำากัด ว่า บริษััทีฯ สิ้ามารถ
ดำาเนิันัการเจำรจำาบรรล่ข้้อตกลง พร้อมลงนัาม
ในัสัิ้ญ่ญ่าซืี�อกิจำการสิ้ำาเร็จำเรียบร้อยนัับตั�งแต่
วันัทีี� 27 พฤศจิำกายนั 2563 ส่ิ้งผลให้ บริษััที 
โมเดิร์นั ฟารม์า จำำากัด มีสิ้ถานัะเปุ่น็ับรษัิัทีย่อย
ข้อง บมจำ.อินัเตอร์ ฟาร์มา ซ่ี�งเริ�มรับรู้รายได้
 (Consolidate) เข้้ามาทัีนัทีีหลังการลงนัามในั

สัิ้ญ่ญ่า

อย่างไรก็ตาม บริษััทีฯ ได้เจำรจำาต่อรองการรับ
ปุ่ระกันัยอดข้ายเพิ�มเติม หากในัปีุ่ 2563 และ 
2564 บริษััที โมเดิร์นั ฟาร์มา จำำากัด มียอดข้าย
ตำ�ากว่า 200 ล้านับาทีต่อปีุ่ ผู้ข้ายจำะต้องรับผิด
ชิอบชิดใชิค่้าเสีิ้ยหาย กรณิยีอดข้ายตำ�ากว่า 100 
ล้านับาที ชิดใช้ิค่าเสีิ้ยหายเป็ุ่นัจำำานัวนัเงินั 20 
ล้านับาที แต่หากยอดข้ายสิ้งูกว่า 100 ล้านับาที 
แต่ตำ�ากว่า 200 ล้านับาที ผู้ข้ายต้องชิดใช้ิค่าเสีิ้ย
หายในัอตัราร้อยละ 10 ข้องส่ิ้วนัต่างยอดข้ายทีี�
ยังไม่ครบจำำานัวนั 200 ล้านับาที เพื�อรักษัาผล
ปุ่ระโยชิน์ัสูิ้งส่ิ้ดให้กับผู้ถือห้่นั

ดร.ตฤณิวรรธน์ั กล่าวเพิ�มเติมว่า การซืี�อกิจำการ
ครั�งนีั� ส่ิ้งผลให้บริษััทีฯ สิ้ามารถดำาเนิันักิจำการ
ได้ตั�งแต่ต้นันัำ�าไปุ่จำนัถ่งปุ่ลายนัำ�า สิ้ามารถผลิต
ยาและย้ายฐานัการผลิตโภชินับำาบัดจำากต่าง
ปุ่ระเทีศมายังโรงงานัแห่งนีั�ตามแผนัทีี�วางไว้ ซ่ี�ง
จำะช่ิวยลดต้นัท่ีนัการผลติ เพิ�มขี้ดความสิ้ามารถ
การทีำากำาไร ผลักดันัศักยภาพในัการแข่้งขั้นัให้
เพิ�มสูิ้งข่้�นั ต่อยอดสู่ิ้การเปุ่น็ัผู้นัำาด้านัผลิตภัณิฑ์์
ส่ิ้ข้ภาพและนัวัตกรรมความงามสิ้ำาหรับคนัแบบ
ครบวงจำร

“การเข้้าซืี�อกิจำการครั�งนีั� อยู่ภายใตเ้งื�อนัไข้การ
รักษัาผลปุ่ระโยชิน์ัสูิ้งส่ิ้ดให้กับบริษััทีฯและผู้ถือ
ห้่นั จ่ำงมั�นัใจำว่า บริษััที โมเดิร์นั ฟาร์มา จำะยัง
รักษัาอัตราการเติบโตได้ดีต่อเนืั�อง ซ่ี�งนัับเป็ุ่นัอีก
ขั้�นัข้องการต่อยอดการเติบโตทีี�มั�นัคงแข็้งแกร่ง
ในัอนัาคต” ดร.ตฤณิวรรธน์ั กล่าว

ทัี�งนีั� บริษััที โมเดิร์นั ฟาร์มา จำำากัด มีจ่ำดแข็้ง
ด้านักิจำการผลิตและจำำาหน่ัายยารักษัาและ
ปุ้่องกันัโรคสิ้ำาหรับคนัและสัิ้ตว์ ซ่ี�งมีสัิ้ญ่ญ่า
ข้ายล่วงหน้ัากับโรงพยาบาลข้องรัฐหลายแห่ง
 โดยภาพรวมผลปุ่ระกอบการล่าส่ิ้ด ณิ วันัทีี� 
31 ต่ลาคม 2563 บริษััทีฯ มีรายได้จำากการข้าย
 177.71 ล้านับาที มีกำาไรส่ิ้ทีธิเท่ีากับ 23.895 
ล้านับาที หรือคิดเป็ุ่นักำาไรส่ิ้ทีธิ 13.44% ข้ณิะ
ทีี�ในัปีุ่ 2562 บริษััทีฯ มีรายได้จำากการข้าย 193 
ล้านับาที มีกำาไรส่ิ้ทีธิเกือบ 10 ล้านับาที

 IP ปีิดดีลุ่ซื�อกิจุการ 
“โมเดิร์น ฟาร์มา” 

เริ�มรับรู้รายได้ 27 พั.ย. 63
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บอร์ด บมจำ.แอ็พพลาย ดีบี หรือ ADB ไฟเขี้ยวจ่ำาย
ปัุ่นัผลระหวา่งกาลจำากกำาไรสิ้ะสิ้ม เปุ่น็ัห้่นัปัุ่นัผลอตัรา 
10 ห้่นัสิ้ามัญ่เดิม ต่อ 1 ห้่นัปัุ่นัผล จำำานัวนัไม่เกินั 60 
ล้านัห้่นั และจำ่ายปัุ่นัผลเป็ุ่นัเงินัสิ้ดห้่นัละ 0.00556 
บาที อัตรารวม 0.05556 บาทีต่อห้่นั เตรียมจัำด
ปุ่ระช่ิมวิสิ้ามัญ่ผู้ถือห้่นั 13 มกราคมปีุ่หน้ัา เพื�อข้อ
อน่ัมัติออกห้่นัสิ้ามัญ่เพิ�มท่ีนัรองรับการจ่ำายปัุ่นัผล
ระหว่างกาล และข่้�นัเครื�องหมาย XD เพื�อรับปัุ่นัผล
 18 มกราคม 2564 หวังเพิ�มสิ้ภาพคล่องในัการซืี�อ
ข้าย โชิว์ผลปุ่ระกอบการ 9 เดือนัแรก ทีำากำาไรส่ิ้ทีธิ 
50.2 ล้านับาที เติบโต 480.5% ตั�งเปุ้่าหมายผลงานั
ปีุ่นีั�โดดเด่นัส่ิ้ดในัรอบ 5 ปีุ่ หลังปุ่รับโครงสิ้ร้างการ
บริหารงานัและยอดข้ายผลิตภัณิฑ์์เม็ดพลาสิ้ติกพ่่ง
 
นัางสิ้าวพรพวิรรณิ นิัรมลเฉิดฉาย กรรมการผู้จำดัการ
 บริษััที แอ็พพลาย ดีบี จำำากัด (มหาชินั) หรือ ADB
ผู้นัำาการผลิตและจำำาหน่ัายผลิตภัณิฑ์์กาวและยาแนัว 
และผลิตภัณิฑ์์เม็ดพลาสิ้ติกคอมปุ่าวด์ภายใต้แบรนัด์
ข้องบริษััทีฯ และการรับจ้ำางผลิต (OEM) เปิุ่ดเผยว่า
 ทีี�ปุ่ระช่ิมคณิะกรรมการ (บอร์ด) บริษััทีฯ เมื�อวันัทีี�
 25 พฤศจิำกายนัทีี�ผ่านัมา มีมติอน่ัมัติจ่ำายเงินัปัุ่นัผล
ระหว่างกาลในัอัตรา 0.05556 บาทีต่อห้่นั รวมมูลค่า
ทัี�งสิิ้�นัไม่เกินั 33,336,000 ล้านับาที โดยเป็ุ่นัการจ่ำาย
ปัุ่นัผลระหว่างกาลจำากกำาไรสิ้ะสิ้มข้องบริษััทีฯ ณิ 30 
กันัยายนั 2563 ซ่ี�งอยู่ทีี� 110 ล้านับาที กำาหนัดข่้�นั
เครื�องหมาย XD ในัวันัทีี� 18 มกราคม 2564 และจ่ำาย
เงินัปัุ่นัผลแก่ผู้ถือห้่นัวันัทีี� 5 ก่มภาพันัธ์ 2564

 
การจ่ำายปัุ่นัผลระหว่างกาลดังกล่าวปุ่ระกอบด้วย 1.
จ่ำายปัุ่นัผลระหว่างกาลเป็ุ่นัห้่นัสิ้ามัญ่ในัอัตรา 10 ห้่นั
สิ้ามัญ่เดิม ต่อ 1 ห้่นัปัุ่นัผล จำำานัวนัทัี�งสิิ้�นัไม่เกินั 60 
ล้านัห้่นั รวมมูลค่าไม่เกินั 30 ล้านับาที หรือคิดเป็ุ่นั
อัตรา 0.05000 บาทีต่อห้่นั (กรณีิมีเศษัข้องห้่นัจำะ
ปัุ่ดเศษัลง) เพื�อช่ิวยเพิ�มสิ้ภาพคล่องการซืี�อข้ายห้่นั
บนักระดานัหลักทีรัพย์ และ

 2.จ่ำายปัุ่นัผลเป็ุ่นัเงินัสิ้ด อัตราห้่นัละ 0.00556 บาที
ต่อห้่นั รวมเป็ุ่นัเงินัไม่เกินั 3,336,000 ล้านับาที (หัก
ภาษีั ณิ ทีี�จ่ำาย 10%)
ทัี�งนีั� ทีี�ปุ่ระช่ิมบอร์ดยังอน่ัมัติการเพิ�มท่ีนัจำดทีะเบียนั
บริษััทีฯ อีก 30 ล้านับาที เป็ุ่นั 330 ล้านับาที จำาก
เดิมมีท่ีนัจำดทีะเบียนั 300 ล้านับาที โดยการออกห้่นั
สิ้ามัญ่เพิ�มท่ีนัจำำานัวนั 60 ล้านัห้่นั มูลค่าทีี�ตราไว้ (
พาร์) ห้่นัละ 0.50 บาที เพื�อรองรับการจ่ำายห้่นัปัุ่นัผล
ดังกล่าว พร้อมทัี�งเตรียมจัำดปุ่ระช่ิมวิสิ้ามัญ่ผู้ถือห้่นั
 ครั�งทีี� 1/2563 ในัวันัพ่ธทีี� 13 มกราคม 2564 เวลา 
14.00 นั. ณิ ห้องบอลรูม บางปูุ่กอล์ฟ แอนัด์ สิ้ปุ่อร์ต
 อำาเภอเมือง จัำงหวัดสิ้ม่ทีรปุ่ราการ เพื�อข้ออน่ัมัติ
การจัำดสิ้รรห้่นัสิ้ามัญ่เพิ�มท่ีนัและจ่ำายปัุ่นัผลระหว่าง
กาลดังกล่าว และกำาหนัดให้วันัทีี� 14 ธันัวาคม 2563 
เป็ุ่นัวันักำาหนัดรายชืิ�อผู้ถือห้่นัทีี�มีสิิ้ทีธิเข้้าร่วมปุ่ระช่ิม
วิสิ้ามัญ่ (Record Date)

 กรรมการผู้จัำดการ ADB กล่าวว่า สิ้ำาหรับผลการ

ดำาเนิันัข้องบริษััทีฯ งวด 9 เดือนัแรกทีี�ผ่านัมา (ม.ค
.-ก.ย.2563) เติบโตอย่างแข็้งแกร่งท่ีามกลางภาพ
รวมเศรษัฐกจิำโลกชิะลอตวั โดยเฉพาะกำาไรส่ิ้ทีธทีิี�ทีำาได้ 
50.2 ล้านับาที เตบิโต 480.5% จำากชิว่งเดียวกันัข้อง
ปีุ่ก่อนั ข้ณิะทีี�รายได้จำากการข้ายอยู่ทีี� 990.9 ล้านับาที 
สูิ้งกว่าช่ิวงเดียวกันัข้องปีุ่ก่อนัเล็กน้ัอย เนืั�องจำากยอด
ข้ายสิิ้นัค้ากล่่มเม็ดพลาสิ้ติกคอมปุ่าวด์สิ้ำาหรับผลิต
สิ้ายไฟฟ้าและเคเบิ�ล รวมถ่งเม็ดพลาสิ้ติกสิ้ำาหรับ
ผลิตภัณิฑ์์ทีางการแพทีย์ทีี�เพิ�มข่้�นั ราคาวัตถ่ดิบบาง
ส่ิ้วนัปุ่รับลดลงในัช่ิวงคร่�งปีุ่แรก ปุ่ระกอบกับในัปีุ่นีั�
บริษััทีฯ ได้ปุ่รับโครงสิ้ร้างการบริหารและระบบการ
จัำดการภายในัให้มีปุ่ระสิิ้ทีธิภาพมากยิ�งข่้�นั พร้อมเพิ�ม
ปุ่ระสิิ้ทีธิภาพการควบค่มต้นัท่ีนัและบริหารค่าใช้ิจ่ำาย 
ส่ิ้งผลให้มีการเติบโตทีี�ดีสิ้วนักระแสิ้เศรษัฐกิจำ

 ข้ณิะทีี�ภาพรวมผลการดำาเนิันังานัปีุ่ 2563 วางเปุ้่า
หมายทีำาสิ้ถิติสูิ้งส่ิ้ดในัรอบ 5 ปีุ่ จำากผลการปุ่รับ
โครงสิ้ร้างการบริหารภายในัท่ีกๆ ด้านัเพื�อเพิ�มยอด
ข้ายและขี้ดความสิ้ามารถการทีำากำาไร รวมถ่งความ
ต้องการใช้ิสิิ้นัค้ากล่่มเม็ดพลาสิ้ติกทีี�ยังเพิ�มข่้�นัอย่าง
ต่อเนืั�อง โดยแนัวโน้ัมการดำาเนิันังานัข้องบริษััทีฯ ในั
ไตรมาสิ้ 4 ข้องปีุ่นีั� คาดว่าจำะเติบโตอย่างแข็้งแกร่ง
และต่อเนืั�อง โดยปุ่ัจำจ่ำบันัมีคำาสัิ้�งซืี�อสิิ้นัค้าเพิ�มข่้�นั
มากกว่าทีี�คาดไว้ในัท่ีกกล่่มผลิตภัณิฑ์์ ทัี�งกล่่มเม็ด
พลาสิ้ติก กล่่มกาวและยาแนัว

ADB ลุ่ั�นโค้งสุดทุ้าย ผลุ่งานโต่ำอย่าง

แข็งแกร่งแลุ่ะต่ำ่อเนื�อง หลุ่ังโชั่ว่์กาไร

สุทุธิิ 9 เดือนแรก เต่ำิบโต่ำกว่่า 400%
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ผู้บริหาร ‘บมจำ.ชิริ�งเฟล็กซ์ี (ปุ่ระเทีศไทีย) หรือ 

SFT’ หน่ั�งในัผู้นัำาการให้บริการ Labeling Solutions 

แบบครบวงจำร ด้วยผลิตภัณิฑ์์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปุ่

ในัภูมิภาคอาเซีียนั เผยข้ายห้่นับิ�กล็อตจำำานัวนั 8 

ล้านัห้่นั ในัราคา 4.40 บาทีต่อห้่นั คิดเป็ุ่นั 1.82% 

ข้องท่ีนัจำดทีะเบียนัและชิำาระแล้วทัี�งหมด ผ่านั

กระดานัซืี�อข้ายบิ�กลอต ให้แก่ ‘นัางสิ้าวจ่ำไรรัตน์ั 

พงษ์ัสิ้อนั’ หน่ั�งในักล่่มผู้ถือห้่นัใหญ่่ข้องบริษััที ยำ�า

ไม่กระทีบต่อนัโยบายการดำาเนิันัธ่รกิจำ

นัายซ่ีง ชิง ทีอย ผู้ก่อตั�งและปุ่ระธานัเจ้ำาหน้ัาทีี�

บริหาร บริษััที ชิริ�งเฟล็กซ์ี (ปุ่ระเทีศไทีย) จำำากัด

 (มหาชินั) หรือ SFT หน่ั�งในัผู้นัำาการให้บริการ 

Labeling Solutions แบบครบวงจำร ด้วยผลิตภัณิฑ์์

ฉลากฟิล์มหดรัดรูปุ่ในัภูมิภาคอาเซีียนั เปิุ่ดเผยว่า 

เมื�อวันัทีี� 26 พฤศจิำกายนั 2563 ได้ข้ายห้่นั Big Lot 

จำำานัวนั 8 ล้านัห้่นั ในัราคา 4.40 บาทีต่อห้่นั คิด

เป็ุ่นั 1.82% ข้องจำำานัวนัห้่นัทีี�ออกและจำำาหน่ัายแล้ว

ทัี�งหมด ผ่านักระดานัซืี�อข้ายบิ�กลอต ให้แก่ นัางสิ้าว

จ่ำไรรัตน์ั พงษ์ัสิ้อนั ซ่ี�งเป็ุ่นับ่คคลในักล่่มครอบครัว

ปิุ่ยะตร่งส์ิ้ 

หน่ั�งในักล่่มผู้ถือห้่นัใหญ่่ข้อง SFT ทีี�ได้ร่วมกันัสิ้ร้าง

ความเข้้มแข็้งแก่ธ่รกิจำมาตั�งแต่เริ�มก่อตั�งบริษััทีฯ 

และสิ้ามารถนัำาพา SFT ก้าวสู่ิ้การเปุ่น็ัสิ้มาชิิกบรษัิัที

จำดทีะเบยีนัในัตลาดหลกัทีรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยหลงั

จำากทีำารายการซืี�อข้ายห้่นัดังกล่าว กล่่มครอบครัว

ทีอยยังเป็ุ่นัผู้ถือห้่นัใหญ่่อันัดับหน่ั�งข้องบริษััทีคิด

เป็ุ่นัสัิ้ดส่ิ้วนั 45.46 % และกล่่มครอบครัวปิุ่ยะตร่ง

ส์ิ้จำะมีสัิ้ดส่ิ้วนัการถือห้่นัเพิ�มเป็ุ่นั 27.64%

การข้ายห้่นั Big Lot ครั�งนีั� เป็ุ่นัการปุ่รับโครงสิ้ร้างผู้

ถือห้่นัภายในักล่ม่ผู้ถือห้่นัใหญ่่ข้อง SFT ด้วยกันัเอง

 จ่ำงไม่ได้กระทีบต่อนัโยบายและทิีศทีางการดำาเนิันั

ธ่รกิจำเพื�อสิ้ร้างการเติบโต ตลอดจำนัแผนังานัการ

ลงท่ีนัข้ยายกำาลังการผลิตแผ่นัฟิล์มหดรัดรูปุ่เพิ�ม

เป็ุ่นั 185 ล้านัเมตร และแผนังานัเพิ�มไลน์ัผลิตภัณิฑ์์

ใหม่ๆ ในักล่่มฟิล์มหดรัดรูปุ่ใสิ้ทีี�มีความหดตัวสูิ้ง 

(POF Shrink Film) และกล่่มบรรจ่ำภัณิฑ์์พลาสิ้ติก

ชินิัดอ่อนั (Flexible Packaging) ซ่ี�งจำะทีำาให้ฟิล์ม

หดรัดรูปุ่ข้อง SFT ช่ิวยสิ้ร้างมูลค่าเพิ�มให้แก่แบรนัด์

ข้องลูกค้าในัหลากหลายอ่ตสิ้าหกรรม เพื�อรองรับ

การข้ยายตลาดทัี�งในัและต่างปุ่ระเทีศมากยิ�งข่้�นั

“การข้าย Big Lot ครั�งนีั� เป็ุ่นัการปุ่รับสัิ้ดส่ิ้วนั

โครงสิ้ร้างผู้ถือห้่นัภายในัข้องกล่่มผู้ถือห้่นัใหญ่่

ระหว่างกล่่มครอบครัวทีอยและกล่่มครอบครัว

ปิุ่ยะตร่งส์ิ้ ซ่ี�งไม่กระทีบต่อการดำาเนิันังานัข้องบริ

ษััทีฯ เนืั�องจำากกล่่มครอบครัว ทีอย และครอบครัว

ปิุ่ยะตร่งส์ิ้ มีเปุ้่าหมายเดียวกันัทีี�จำะม่่งสิ้ร้างความ

เข้้มแข็้งให้แก่องค์กร นัอกจำากนีั� ผมยังคงม่่งมั�นั

บริหารงานับรษัิัทีฯ ต่อไปุ่ เพื�อนัำา SFT ใหก้้าวสู่ิ้การ

เป็ุ่นัผู้นัำาด้านัการให้บริการ Labeling Solutions 

แบบครบวงจำรในัภูมภิาคนีั�” นัายซ่ีง ชิง ทีอย กล่าว

ทัี�งนีั� บริษััทีฯ จำะเร่งติดตั�งเครื�องจัำกร หลังจำากทีี�

ปุ่ระช่ิมคณิะกรรมการบริษััที ครั�งทีี� 3/2563 ได้มี

มติการอน่ัมัติให้มีการลงท่ีนัซืี�อเครื�องจัำกรเพิ�มเติม 

เพื�อข้ยายกำาลังการผลิตรองรับความต้องการข้อง

ลูกค้าในักล่่มอ่ตสิ้าหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม รวม

ถ่งแผนัการข้ยายฐานัลูกค้ารายใหม่ สิ้นัับสิ้น่ันัการ

เติบโตอย่างต่อเนืั�อง ซ่ี�งในัไตรมาสิ้ส่ิ้ดท้ีายข้องปีุ่นีั�

 บริษััทีฯได้ปุ่ระมาณิการอัตราการใช้ิเครื�องจัำกรในั

การผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปุ่เฉลี�ยอยู่ทีี�ปุ่ระมาณิ

 70% ข้องกำาลังการผลิตรวม ซ่ี�งคาดว่าจำะส่ิ้งผล

ให้ผลการดำาเนิันังานัไตรมาสิ้ 4/2563 สิ้ามารถทีำา

นิัวไฮสูิ้งส่ิ้ดในัรอบปีุ่นีั�

SFT แจุงปีรับโครงสร้างถืือหุ้นระหว่่าง

กลุุ่่มผู้ถืือหุ้นใหญ่่

ไม�กำระทบต�อกำารดาเนินงานของบริษััทฯ
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http://www.dodbiotech.com/
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ทีรัสิ้ต์เพื�อการลงท่ีนัในัสิิ้ทีธิการเช่ิา

อสัิ้งหาริมทีรัพย์เหมราชิ (HREIT) ปุ่ลื�มปิุ่ด

จำองซืี�อหน่ัวยเพิ�มท่ีนัครั�งทีี� 2 เพื�อลงท่ีนัในั

ทีรัพย์สิิ้นัเพิ�มเติม มูลค่าไม่เกินั 1,337.7 ล้านั

บาที ได้รับกระแสิ้ตอบรับอย่างล้นัหลาม

จำากผู้ถือหน่ัวยเดิม – นัักลงท่ีนัสิ้ถาบนัั และ

นัักลงท่ีนัทัี�วไปุ่ แห่ซืี�อหน่ัวยทีรัสิ้ต์เกินัเปุ้่า

 ตอบโจำทีย์ความแข็้งแกร่งข้องกองทีรัสิ้ต์  

นัายเศกธัชิ จำงศิริวัฒน์ั ผู้บริหารงานัวาณิิชิ

ธนักิจำ ธนัาคารกสิิ้กรไทีย จำำากัด (มหาชินั)  

ในัฐานัะทีี�ปุ่ร่กษัาทีางการเงินัและผู้จัำดการ

การจัำดจำำาหน่ัายหน่ัวยทีรัสิ้ต์ข้องกองทีรัสิ้ต์

 HREIT เปุ่ิดเผยว่า ภายหลังจำากทีี�กอง

ทีรัสิ้ต์ HREIT ได้ทีำาการเปิุ่ดจำองซืี�อหน่ัวย

ทีรัสิ้ต์เพิ�มท่ีนัครั�งทีี� 2 ในัจำำานัวนัไม่เกินั 

137.50 ล้านัหน่ัวย ให้กับผู้ถือหน่ัวยเดิมและ

นัักลงท่ีนัทัี�วไปุ่ตั�งแต่วันัทีี� 16 พฤศจิำกายนั

จำนัถ่งวันัทีี� 27 พฤศจำิกายนัทีี�ผ่านัมา นััก

ลงท่ีนัได้ให้ความสิ้นัใจำเข้้ามาจำองซืี�อหน่ัวย

ทีรัสิ้ต์ฯ อย่างล้นัหลาม โดยมองว่าปัุ่จำจัำย

หลักมาจำากความน่ัาสิ้นัใจำข้องทีรัพย์สิิ้นัทีี�

กองทีรัสิ้ต์ HREIT เข้้าไปุ่ลงท่ีนัซ่ี�งมีความ

โดดเด่นัด้านัทีำาเลทีองทีี�มีศักยภาพสูิ้ง

เพราะตั�งอยู่ในัพื�นัทีี�ในัโซีนัข้องโครงการ

พัฒนัาระเบียงเศรษัฐกิจำพิเศษัภาคตะวันั

ออก (EEC) ทีี�ตอบโจำทีย์ความต้องการข้อง

ผู้ปุ่ระกอบการข้้ามชิาติยักษ์ัใหญ่่หลายราย

ทีี�ต้องการใช้ิปุ่ระเทีศไทียเป็ุ่นัฐานัการผลิต

ในัหลายภาคอ่ตสิ้าหกรรม และด้วยแนัว

โน้ัมความตอ้งการเชิา่พื�นัทีี�โรงงานัและคลงั

สิิ้นัค้าทีี�เพิ�มข่้�นัอย่างต่อเนืั�อง จำะเป็ุ่นัตัวแปุ่ร

สิ้ำาคัญ่ช่ิวยผลักดันัให้อัตราค่าเช่ิาข้องกอง

ทีรัสิ้ต์ HREIT ปุ่รับตัวสูิ้งข่้�นัได้ในัอนัาคต

           ทัี�งนีั�ผู้จัำดการการจัำดจำำาหน่ัาย

จำะทีำาการคืนัเงินัส่ิ้วนัต่างระหว่างราคา

เสิ้นัอข้ายสูิ้งส่ิ้ดและราคาเสิ้นัอข้ายส่ิ้ดท้ีาย

จำำานัวนั 20 สิ้ตางค์ให้กับผู้จำองซืี�อภายในั 

7-10 วันัทีำาการภายหลังจำากการปิุ่ดจำอง

ซืี�อ

ด้านันัางสิ้าวจำาร่ชิา สิ้ติมานันัท์ี  รักษัาการ

กรรมการผู้จำัดการ บริษััที ดับบลิวเอชิเอ

 อินัดัสิ้เตรียล รีที แมนัเนัจำเม้นัท์ี จำำากัด ในั

ฐานัะผู้จัำดการกองทีรัสิ้ต์ HREIT กล่าวว่า 

ข้อข้อบพระค่ณิผู้ลงท่ีนัท่ีกท่ีานั ทีี�สิ้นัใจำจำอง

ซืี�อหน่ัวยทีรัสิ้ต์ฯเพิ�มท่ีนัครั�งทีี� 2 ในัครั�งนีั�

 ทีำาให้มียอดจำองซืี�อหน่ัวยทีรัสิ้ต์ฯ เกินัเปุ้่า

หมาย ทัี�งนีั�เมื�อกองทีรัสิ้ต์ฯ เข้้าลงท่ีนัในั

ทีรัพย์สิิ้นัเพิ�มเติมในัครั�งนีั�จำะส่ิ้งผลให้มูลค่า

ทีรัพย์สิิ้นัรวมข้องกองทีรัสิ้ต์ฯเพิ�มข่้�นักว่า

หมื�นัล้านับาที  โดยทัี�งผู้จัำดการกองทีรัสิ้ต์

และผู้บริหารทีรัพย์สิิ้นั จำะผลักดันัให้กอง

ทีรัสิ้ต์ HREIT ข่้�นัเป็ุ่นัหน่ั�งในักองทีรัสิ้ต์ฯ

อ่ตสิ้าหกรรมชัิ�นันัำาข้องปุ่ระเทีศ ทีี�สิ้ามารถ

สิ้ร้างผลตอบแทีนัให้กับผู้ถือหน่ัวยได้อย่าง

มั�นัคงและต่อเนืั�อง โดยกองทีรัสิ้ต์จำะยังคง

ม่่งเน้ันัการลงท่ีนัในัทีรัพย์สิิ้นัทีี�มีค่ณิภาพ

 เพื�อสิ้ร้างโอกาสิ้ในัการเติบโต และมีความ

ม่่งมั�นัทีี�จำะพัฒนัาต่อไปุ่เพื�อปุ่ระโยชิน์ัสูิ้งส่ิ้ด

ข้องผู้ถือหน่ัวย

กองทุรัสต่ำ์ HREIT เพัิ�มทุุนครั�งทุี� 2 กระแส

ต่ำอบรับลุ่้นหลุ่ามผู้ถืือหน่ว่ยเดิม – ใหม่ จุองซื�อลุ่้น
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กองท่ีนับัวหลวง ม่่งมั�นัเป็ุ่นัผู้นัำาบริษััทีจัำดการทีี�สิ้นัับสิ้น่ันั

การลงท่ีนัเพื�อสิ้ร้างผลตอบแทีนัทีางสิ้งัคม ผ่านักองท่ีนัรวม 

คนัไทียใจำดี (BKIND) โดยข้ณิะนีั� ก้าวสู่ิ้ปีุ่ทีี� 7 ในัการสิ้นัับสิ้น่ันั

ผู้ลงท่ีนัร่วมทีำาดีตั�งแต่บาทีแรก เผยนัับตั�งแต่จัำดตั�งกองท่ีนั

จำนัถ่งปัุ่จำจ่ำบันัสิ้ร้างผลตอบแทีนัทีางสัิ้งคมไปุ่แล้วผ่านั 53 

โครงการ  เม็ดเงินักว่า 40 ล้านับาที  ทีี�มีส่ิ้วนัร่วมรับผิดชิอบ

ต่อสัิ้งคม  3  ด้านั  คือ   สิิ้�งแวดล้อม  (Environment)   

สัิ้งคม (Social)  และธรรมาภิบาล (Good Governance) 

นัายพีรพงศ์ จิำระเสิ้วีจิำนัดา ปุ่ระธานัเจ้ำาหน้ัาทีี�บริหาร  บริษััที

หลักทีรัพย์จัำดการกองท่ีนัรวม บัวหลวง จำำากัด (กองท่ีนับัว

หลวง) เปิุ่ดเผยว่า กองท่ีนับัวหลวงม่่งมั�นัสิ้านัต่อแนัวคิด

ชิวนันัักลงท่ีนัลงท่ีนัพร้อมทีำาความดีตั�งแต่บาทีแรกผ่านั

 กองท่ีนัรวม คนัไทียใจำดี (BKIND) ทีี�กองท่ีนับัวหลวงเป็ุ่นั

บริษััทีจัำดการลงท่ีนัรายแรกในัปุ่ระเทีศไทียทีี�ก่อตั�งข่้�นัเพื�อ

เป็ุ่นักองท่ีนัทีี�สิ้ร้างผลตอบแทีนัทีางสัิ้งคม พร้อมโอกาสิ้รับ

ผลตอบแทีนัในัรูปุ่ตัวเงินั โดยข้ณิะนีั� กองท่ีนั BKIND ก้าวสู่ิ้

ปีุ่ทีี� 7 แล้ว  นัับจำากทีี�จัำดตั�งข่้�นัเมื�อเดือนัต.ค. 2557 ภายใต้

แนัวคิดทีี�ว่า “กิจำการทีี�มีกำาไรและยั�งยืนัต้องอยู่บนัพื�นัฐานั

ข้องการปุ่ระกอบธ่รกิจำ เพื�อยกระดับสัิ้งคมไทียอย่างแท้ีจำริง”  

“เราภูมิใจำทีี�ได้มีส่ิ้วนัสิ้ำาคัญ่ในัการเป็ุ่นัตัวกลาง เพื�อผลักดันั

ให้เกิดการลงท่ีนัทีี�มีส่ิ้วนัรับผิดชิอบต่อสัิ้งคม ทัี�งหมด 3 ด้านั

 ได้แก่ สิิ้�งแวดล้อม (Environment) สัิ้งคม (Social) และ

ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือ ESG ในัอีกด้านั

หน่ั�งก็ทีำาให้ผู้ลงท่ีนัได้มีส่ิ้วนัร่วมทีำาความดีควบคู่ไปุ่กับการ

ลงท่ีนัได้ เนืั�องจำากกองท่ีนั BKIND จำะมอบเงินั 40% ข้อง

ค่าธรรมเนีัยมการจัำดการทีี�เรียกเก็บจำากกองท่ีนัไปุ่สิ้นัับสิ้น่ันั

โครงการเพื�อสัิ้งคมต่างๆ อันัสิ้อดคลอ้งกับแนัวทีางข้องโลก

ทีี�ม่่งเน้ันัความสิ้ำาคัญ่เรื�องความยั�งยืนัมากข่้�นั” นัายพีรพงศ์

 กล่าว

ทีี�ผ่านัมา BKIND ไม่ได้เป็ุ่นัทีี�รู้จัำกในัปุ่ระเทีศไทียเท่ีานัั�นั แต่ยัง

ได้รับการยอมรับจำากเวทีีระดับนัานัาชิาติด้วย โดยโครงการ

พัฒนัาแห่งสิ้หปุ่ระชิาชิาติ (UNDP) ยกตัวอย่าง กองท่ีนั

 BKIND ทีี�ร่วมมือกับพันัธมิตร ได้แก่ Ashoka Thailand 

และ Change Fusion ทีำาหน้ัาทีี�คัดเลือกโครงการทีี�จำะได้รับ

เงินัสิ้นัับสิ้น่ันั ว่า เป็ุ่นัหน่ั�งในัตัวอย่างข้องนัวัตกรรมทีางการ

เงินัใหม่ๆ ในัภูมิภาคเอเชีิยทีี�เกิดข่้�นัเพื�อสิ้นัับสิ้น่ันักิจำการเพื�อ

สัิ้งคม

นัอกจำากนีั� กองท่ีนั BKIND ยังเป็ุ่นัต้นัแบบสิ้ำาคัญ่ทีี�ผลัก

ดันัให้เกิดการต่อยอดในัอ่ตสิ้าหกรรมบริษััทีจัำดการลงท่ีนั

ไทีย โดยการรวมตัวกันัข้องบริษััทีจัำดการ 11 แห่ง จัำดตั�ง

โครงการกองท่ีนัรวมธรรมาภิบาลไทีย (THAI CG Funds) 

ข่้�นัมา เพื�อลงท่ีนัในับริษััทีทีี�มีธรรมาภิบาล พร้อมแบ่งเงินั

 40% ข้องค่าธรรมเนีัยมการจัำดการทีี�เรียกเก็บจำากกองท่ีนั

 สิ้นัับสิ้น่ันัโครงการต่อต้านัคอร์รัปุ่ชัินั สิ้ำาหรับกองท่ีนับัว

หลวงเองกร่็วมจัำดตั�ง กองท่ีนัรวมบัวหลวงห้่นัธรรมาภิบาล

ไทีย (B-THAICG) ภายใตโ้ครงการกองท่ีนัรวมธรรมาภิ

บาลไทียเช่ินักันั

ทัี�งนีั� นัับตั�งแต่จัำดตั�งกองท่ีนั BKIND เมื�อวันัทีี� 30 ต่ลาคม 

2557 จำนัถ่งปัุ่จำจ่ำบันั กองท่ีนันีั�สิ้ร้างผลตอบแทีนัทีางสัิ้งคม

ไปุ่แล้วผ่านั 53 โครงการ คิดเป็ุ่นัจำำานัวนัเงินักว่า 40 ล้านั

บาที โดยโครงการทัี�งหมดสิ้อดคล้องกับแนัวคิดการมีส่ิ้วนั

ร่วมรับผิดชิอบต่อสัิ้งคมทัี�งหมด 3 ด้านั ได้แก่ สิิ้�งแวดล้อม 

(Environment) สัิ้งคม (Social) และธรรมาภิบาล (Good 

Governance) หรือ ESG 

สิ้ำาหรับตัวอย่างโครงการทีี� BKIND สิ้นัับสิ้น่ันัเงินัท่ีนัไปุ่แล้ว

 มีดังนีั�

• โครงการบัดดี�โฮมแคร์ สิ้นัับสิ้น่ันัโอกาสิ้เด็กชินัเผ่าเข้้า

มาฝึกอบรมวิชิาชีิพเป็ุ่นัผู้ดูแลผู้สูิ้งอาย่ เพื�อทีำางานัร่วมกับ

บัดดี�โฮมแคร์ให้บริการดูแลส่ิ้ข้ภาพผู้สูิ้งอาย่ทีี�ครอบครัวมี

ศักยภาพจ่ำายค่าบริการและต้องการคนัดูแลทีี�บ้านั พร้อม

กับนัำากำาไรทีี�ได้มาจัำดบริการเยี�ยมผู้สูิ้งอาย่ยากไร้ โดยมีเด็ก

ชินัเผ่าทีี�ข้าดโอกาสิ้เป็ุ่นัอาสิ้าสิ้มัครดูแล

• โครงการข้นัส่ิ้งมวลชินัทีี�ท่ีกคนัออกแบบได้ นัำาร่อง

พัฒนัาปุ้่ายข้้อมูลรถปุ่ระจำำาทีางกร่งเทีพมหานัคร 18 ปุ้่าย 

ให้มีรูปุ่แบบการจำดัเรียงข้้อมูลรถปุ่ระจำำาทีางท่ีกสิ้ายทีี�เหมาะ

สิ้มต่อการใช้ิงานัจำริง 

• โครงการนัาแลกปุ่�า ทีี�เป็ุ่นัต้นัแบบโครงการคืนัพื�นัทีี�

ปุ่�า 104 ไร่ ทีี�ถูกชิาวบ้านัร่กลำ�าในั จำ.น่ัานั โดยให้ชิาวบ้านั

ทีี�ไม่มีพื�นัทีี�ทีำากินัสิ้ามารถมีอาชีิพและรายได้ทีี�มั�นัคง จำนั

เกิดกลไกแรงจูำงใจำให้เกษัตรกรคืนัพื�นัทีี�ปุ่�าเพื�อแลกกับการ

สิ้นัับสิ้น่ันัการปุ่รับพื�นัทีี�เพื�อทีำานัา และคืนัพื�นัทีี�อีก 130 ไร่ 

ในัการดำาเนิันัการโครงการนัาแลกปุ่�า ปีุ่ทีี� 2

• โครงการคนัลำาสิ้นัธิไม่ทีอดทิี�งกันั ต้นัแบบกลไกดูแลผู้

ปุ่�วยติดบ้านัติดเตียง ทีี�ช่ิวยดูแลผู้ปุ่�วยในัพื�นัทีี�ห่างไกลระดบั

อำาเภอได้ 416 คนั ในั จำ.ลพบ่รี และมีศักยภาพข้ยายผลไปุ่

ยังพื�นัทีี�อื�นัทีี�มีปัุ่ญ่หาเดียวกันั 

• โครงการท่ีนัหม่นัเวียนัเพื�อกล่่มวิสิ้าหกิจำข้องสิ้ตรี 3 

จัำงหวัดภาคใต้ สิ้นัับสิ้น่ันักล่่มวิสิ้าหกิจำสิ้ตรีทีี�ได้รับผลกระ

ทีบจำากเหต่การณ์ิ 3 จัำงหวัดชิายแดนัใต้ 15 กล่่ม ได้รับท่ีนั

กู้ยืมพัฒนัากิจำการ เพื�อให้สิ้มาชิิกมีอาชีิพและพ่�งพาตนัเอง

ได้ เกิดการเชืิ�อมโยงกล่่มวิสิ้าหกิจำสิ้ตรีเข้้ากับผู้ให้คำาปุ่ร่กษัา

มืออาชีิพทัี�งในัและนัอกพื�นัทีี� เพื�อเสิ้ริมศักยภาพในัการเข้้า

ถ่งตลาดทีี�กว้างกว่าตลาดในัพื�นัทีี� 

• โครงการสิ้มทีบท่ีนัเครื�องมือแพทีย์และอ่ปุ่กรณ์ิ

ทีางการแพทีย์สิ้ำาหรับการรักษัาพยาบาลผู้ปุ่�วย

ติดเชืิ�อ COVID-19 ให้กับศูนัย์โรคอ่บัติใหม่

ด้านัคลินิัก โรงพยาบาลจ่ำฬาลงกรณิ์

 สิ้นัับสิ้น่ันัช่ิวยเหลือเงินัท่ีนัจัำด

ซืี�ออ่ปุ่กรณ์ิทีางการแพทีย์

มารับมือกับการแพร่

ระบาดข้อง 

COVID-19 ได้อย่างมีปุ่ระสิิ้ทีธิภาพมากข่้�นั โดยทีี�พนัักงานั

กองท่ีนับัวหลวงได้มีส่ิ้วนัร่วมสิ้มทีบท่ีนัโครงการเพิ�มเติม

ด้วย 

“จำากผลการดำาเนิันังานัสิ้นัับสิ้น่ันัโครงการเพื�อสัิ้งคมข้อง

 BKIND ทีี�ผ่านัมา เปุ่็นัเครื�องพิสูิ้จำน์ัว่า เงินัท่ีกบาทีท่ีก

สิ้ตางค์ นัอกจำากนัำาไปุ่ใช้ิในัการลงท่ีนั เพื�อค้นัหาโอกาสิ้รับ

ผลตอบแทีนัจำากการลงท่ีนัในัห้่นัข้องบริษััทีจำดทีะเบียนัในั

ตลาดหลักทีรัพย์ไทีย ทีี�ผ่านัเกณิฑ์์ ESG ข้องกองท่ีนับัว

หลวงแล้ว ยังได้มีส่ิ้วนัร่วมสิ้ำาคัญ่ในัการทีำาปุ่ระโยชินั์ต่อ

สัิ้งคมไทียด้วย ซ่ี�งการคัดเลือกโครงการทีี�ได้รับเงินัสิ้นัับสิ้น่ันั 

ก็เป็ุ่นัไปุ่อยา่งโปุ่ร่งใสิ้ มีคณิะกรรมการกลางคดัเลือก ทัี�งจัำด

ปุ่ระช่ิมลงมติเพื�ออน่ัมัติโครงการชัิดเจำนั สิ้ำาหรับในัโอกาสิ้

ก้าวสู่ิ้ปีุ่ทีี� 7 นีั� กองท่ีนับัวหลวงพร้อมสิ้นัับสิ้น่ันัการลงท่ีนั

ควบคู่กับการทีำาดี เพื�อความยั�งยืนัข้องสัิ้งคมไทียผ่านั

กองท่ีนั BKIND ต่อไปุ่” นัายพีรพงศ์ กล่าว

ข้้อมูลจำากมอร์นิั�งสิ้ตาร์ พบว่า ตั�งแต่เกิดเหต่การณ์ิโควิด

-19 แพร่ระบาด มีเงินัลงท่ีนัไหลเข้้ามาลงท่ีนัในักองท่ีนัทีี�

มีนัโยบายลงท่ีนัอย่างยั�งยืนัเพิ�มข่้�นัอย่างมีนััยสิ้ำาคัญ่ โดยในั

ไตรมาสิ้ 2 ทีี�ผา่นัมา ทัี�วโลกมีกองท่ีนัทีี�มนีัโยบายการลงท่ีนั

อย่างยั�งยืนัมากกว่า 3,432 กองท่ีนั มีมูลค่าทีรัพย์สิิ้นัส่ิ้ทีธิ 

(NAV) รวมกันัทีะล่ 1 ล้านัล้านัดอลลาร์สิ้หรัฐ  

 ผู้ลงท่ีนัต้องทีำาความเข้้าใจำ ลักษัณิะสิิ้นัค้า เงื�อนัไข้ผล

ตอบแทีนัและความเสีิ้�ยง ก่อนัตัดสิิ้นัใจำลงท่ีนัผลการดำาเนิันั

งานัในัอดีต มิได้เป็ุ่นัสิิ้�งยืนัยันัถ่งผลการดำาเนิันังานัในั

อนัาคต

บลุ่จุ.บัว่หลุ่ว่ง เผยกองทุุนรว่ม คนไทุยใจุดี ก้าว่สู่ปีีทุี� 7 สร้างผลุ่

ต่ำอบแทุนทุางสังคมไปีแลุ่้ว่ผ่าน 53 โครงการ กว่่า 40 ลุ่้านบาทุ
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อินไซด์ Business
JR เริิ่�มซ้�อขายในตลาด
หลักทรัิ่พย์ฯ วัันแริ่ก

NER พบนักวิัเคริ่าะห์
จััดบริ่ริ่ยายสรุิ่ปผลปริ่ะกอบการิ่

ปริ่ะจัำาไตริ่มาส 3 ปี 2563 

DTAC จัับม้อยาริ่า เปิดตัวั Kaset Go 
เคร้ิ่อข่ายดิจิัทัลชุุมชุนเพ้�อเกษตริ่กริ่แห่งแริ่ก

ในปริ่ะเทศไทย

เคอร่ิ่� เอ็กซ์เพริ่ส’ หร้ิ่อ KEX ด่เดย์โริ่ดโชุว์ันัก

ลงทุนริ่ายย่อย 2 ธ.ค.น่� โชุว์ัศักยภาพผ้�นำาธุริ่กิจัให�

บริิ่การิ่จััดส่งพัสดุด่วัน
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