
UREKA มาตามนัด เซ็นขายน�าประปา
ใหก้ปภ. 2 โปรเจคยกัษ์มูลค่า 1.04 พันลบ. 
- กินยาว 10 ปี หนุนผลงานโตก้าวกระโดด

นายเชิดศักด์ิ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) TRITN เปิดเผยว่า ตามท่ีบริบัทได้ก�าหนด

กรอบกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัทไว้ เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้สูงขึ้นและมีผลก�าไรอย่างต่อเน่ือง รามท้ังเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันในการด�าเนินธุรกิจ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2563 ประชุมเมื่อวันท่ี 25

UREKA จรดปากกาเซ็นสัญญาขายน�าประปาให้กับ กปภ. 2 โปรเจคยักษ์ มูลค่ากว่า 

1.04 พันล้านบาท ผูกสัญญายาว 10 ปี ด้านผู้บริหาร "ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ" มั่นใจช่วย

ผลักดันผลงานโตก้าวกระโดด แย้มเป็นโปรเจคน�าร่อง จ่อรับรู้รายได้ในเดือนส.ค.นี้ 

และภายในไตรมาส 4/63 คาด IRR เกิน 10%

UREKA เซ็นขายน�้าประปา
2 โปรเจคยักษ์มูลค่า 1.04 พันลบ.

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 5

ฉบับที่ 1152 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

อ่านต่อหน้า 3

TRITN รุกงานรถไฟเต็มสูบ
ทุ่ม 54 ลบ. เข้าลงทุน 65% ลงทุนใน "ทรานส์ ไทย เรลเวย์"

TPOLY เซ็นสัญญารบังานก่อสรา้งคลองระบายน�าและอาคารประกอบ จ.ตรงั ให้
กับ กรมชลประทาน มูลค่า 329 ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการก่อสรา้ง 720 วัน 
บิก๊บอส "ปฐมพล สาวทรพัย"์ ล่ันพรอ้มเดินหน้าประมลูงานใหมท้ั่งภาครฐัและเอกชน 
มั่นใจได้งานประมูลใหม่ทะล ุ4,000 ล้านบาท ตามเป้า

อ่านต่อหน้า 6

TPOLY แจกข่าวดีส่งท้ายQ2/63
คว้างาน กรมชลประทาน มูลค่า 329 ลบ.

นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ
กรรมการ บรษัิท ยูเรกา ดไีซน์ จ�ากัด (มหาชน) 

(UREKA)

TRITN ทุ่ ม  54 ลบ.  เข้าลงทุน  65% ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบ
อาณัติสัญญาระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟฯ "ทรานส์ ไทย เรลเวย์" คาดแล้วเสรจ็ ส.ค. 63

นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ไทรทัน โฮลด้ิง 

จ�ากัด (มหาชน) TRITN
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www.hooninside.com

3

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) TRITN เปิดเผยว่า ตามท่ี

บริษัทได้ก�าหนดกรอบกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่ม

บริษัทไว้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้สูงขึ้นและมีผล

ก�าไรอย่างต่อเนื่อง รามท้ังเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันในการด�าเนินธุรกิจ ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 7/2563 ประชุมเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 

2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไทรทัน เอ็นจีเนียริ่ง

แอนด์คอนสตรักชั่น จ�ากัด (มหาชน) TTEC ซึ่งเป็น

บริบัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 93.68 

ของทุนช�าระแล้วเข้าลงทุนในบริษัท ทรานส์ ไทย 

เรลเวย์ จ�ากัด (TTR) ซึ่งเป็นบริษัทท่ีประกอบธุรกิจ

ในต้นรบัเหมาก่อสรา้งงานวางระบบอาณัติสญัญาณ 

ระบบไฟฟ้าในการเดินรถไฟ การออกแบบ และ

บ�ารุงรักษาเป็นต้ัน โดยธุรกิจของ TTR มีข้อดีท่ีจะ

สามารถน�ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ 

ดังน้ี

1. TTR มคีวามช�านาญเฉพาะด้านเก่ียวกับงานระบบ

อาณติัสญัญาณ และระบบไฟฟใ้นการเดินรถไฟราม

ท้ังงานท่ีก่ียวขอ้งกับ งานวิศวกรรมระบบราง รวมถึง

การออกแบบ และบ�ารุงรักษา

2. ผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารมีประสบการณ์

ท�างานในธุรกิจดังกล่าวมาเป็นระยะเวลากว่า 5 

ปีพร้อมมีทีมงานท่ีมีศักยภาพจ�านวนมาก ซึ่งจะ

สามารถเข้ารับงานเองโดยตรง หรือรับเหมาช่วง

งานได้

3. ปัจจุบันภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการท่ี

เก่ียวข้องกับงานรถไฟก่อนข้างมาก เช่น งานระบบ

ทางรถไฟระหว่างเมอืงทางไกล และงานระบบขนสง่

ขนาดใหญ่ ท�าให้ตลาคในคนนี้มีขนาดใหญ่มากและ

มอัีตราการเติบโตอยา่งรวดเรว็จึงท�าใหม้โีอกาสสงูท่ี

จะเข้ารับงานได้

4. TTR ป็นผู้น�าในธุรกิด้านนี้ จึงมีความสามารถใน

การแข่งขันค่อนข้างสูง ซ่ึงเป็นโอกาสดี ท่ี TTR จะ

สามารถสร้างรายได้มากยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น TTR ยังเป็นบริษัทท่ีก�าลังเดิบโตและ

เป็นผู้น�าตลาดในด้านการให้บริการระบบไฟฟ้าใน

การเดินรถไฟ ถือเป็นธุรกิจท่ีมีความโดดเด่นเฉพาะ

ด้าน โดยความโดดเด่นเฉพาะนี้จะช่ายให้ TTEC 

สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเฉพาะได้ ภายใต้คู่แข่งขัน

น้อยราย อีกท้ัง กลุ่มผู้ถือหุ้นดิมและผู้บริหารมีความ

สามารณและความเชีย่วชาญเฉพาะด้านนีเ้ปน็อยา่ง

ดี

การเข้าท�ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์นี้อยู่กายได้

กรอบกลยุทธท่ี์บริษัทก�าหนดไว้ ซ่ึงมวัีตถปุระสงค์ใน

การสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระะยาว ท�าให้

ธุรกิจของ TTEC มคีวามพเิศษเฉพาะด้านมากขึ้น ท้ัง

ในด้านงานวิศวกรรมบริการ และงานการ ก่อสร้าง 

รวมถึงการขยายธุรกิจในค�านวณการท�าระบบการ

เดินรถไฟในประเทศไทยด้วย ท้ังนี้ TTEC จะเข้า

ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 65,000 หุ้น มูลค่า

ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 65 ของทุนจดทะเบียน เป็นเงิน 28,000,000 

บาท และเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ใน TTR ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นอีกจ�านวน 260,000 หุ้น มูลค่าท่ี

ตราไว้ 100 บาท เป็นงินน 26,000,000 บาท รวม

มูลค่าการลงทุนท้ังสิ้น 54,000,000บาท โดยแบ่ง

การลงทุนเป็น 2 ช่วงดังนี้

ฉบับที่ 1152 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

TRITN รุกงานรถไฟเต็มสูบ
ทุ่ม 54 ลบ. เข้าลงทุน 65% ลงทุนใน "ทรานส์ ไทย เรลเวย์"
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

ก. ช่วงท่ีหนึ่งลงทุนโคยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 
จ�านวน 28,000,000 บาท โดยแบ่งการช�าระเงินเป็น 
2 ครั้ง

ครั้งท่ี 1 ช�าระเงิน จ�านวน 7,000,000 บาท ในวันท่ีรับ
โอนหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม

คร้ังท่ี 2 ช�าระเงิน จ�านาน 21,000,000 บาท ภายใน 3วัน นับแต่วันท่ีบริษัทด�าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านต่าง ๆ (Due Diligence) ของ TTR เสร็จสิ้น

ข. ช่วงท่ีสองลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTR เป็นช�าระเงิน จ�านวน 13,000,000 บาทส�าหรับการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนครั้งท่ี 1 และช�าระเงิน จ�านวน 13,000,000 บาท 
ส�าหรับการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนครั้งท่ี 2

ประโยชน์ท่ีคาดว่าบริษัทจะได้รับจากการเข้าท�ารายการดังกล่าวการเข้าซ้ือหุ้นใน TTR ในคร้ังน้ีจะเป็นการเสริมสร้งความแข็งแกร่งและเพ่ิมศักภาพในธุรกิจค้นรับเหมา
ก่อสร้างให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ป็นไปตามกลยุทธ์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัทท่ีด้องการสร้างรายได้ และผลก�าไรอย่างต่อเน่ือง โดย TTEC มีแผนธุรกิจท่ี
ชัดเจนท่ีต้องการสร้งความแตกต่างและเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจท่ีด�าเนินการจากฐานกวามสามารถเดิม เช่น การขุดเจาะวางท่อน�ามัน การวางท่อลอดแมน่�าเจ้าพระขา หรือ
การรับเหมาก่อสร้างท่ัวไป ด้วยการ สร้งความสามารถฉพาะด้านในงานวิศวกรรม จึงได้ตัดสินใจท่ีจะเข้ลงทุนใน TTR โดย TTEC คาคว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้ลงทุน
ในคร้ังนี้ในหลายส่วน กล่าวคือ บริบัทจะมีธุรกิจใหม่พิ่มขึ้น มีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งมากยิ่งข้ึน สามารถสร้างรายได้และก�าไรให้กับกลุ่มบริษัทได้ย่งรวดเร็ว 
และจะสมารถสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปได้ไนอนาคต

ส�าหรับแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการเข้าซื้ อทรัพย์สิน
บริษัทจะใช้งินทุนท่ีมีอยู่ในปัจุบัน ซึ่งเป็นงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทฯ

ท้ังน้ี TTEC คาคว่จะด�าเนินการลงทุนใน TTR แล้ว
เสร็จ โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมและการเข้าซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนท้ัง 2 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม 2563

ฉบับที่ 1152 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

TRITN รุกงานรถไฟเต็มสูบ
ทุ่ม 54 ลบ. เข้าลงทุน 65% ลงทุนใน "ทรานส์ ไทย เรลเวย์"
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UREKA จรดปากกาเซ็นสัญญาขายน�าประปาให้

กับ กปภ. 2 โปรเจคยักษ์ มูลค่ากว่า 1.04 พันล้าน

บาท ผูกสัญญายาว 10 ปี ด้านผู้บริหาร "ลิศพัทธ์ 

ใคร่ครวญ" มั่นใจช่วยผลักดันผลงานโตก้าวกระโดด  

แยม้เปน็โปรเจคน�ารอ่ง จ่อรบัรู้รายได้ในเดือนส.ค.นี้ 

และภายในไตรมาส 4/63 คาด IRR เกิน 10%

 นายลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ กรรมการ 

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จ�ากัด (มหาชน) 

(UREKA) เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 

2563 ท่ีผ่านมา บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ UREKA ได้ลงนามใน

สญัญาโครงการขายน�าประปาให้กับการประปาสว่น

ภูมิภาค (กปภ.) จ�านวน 2 โครงการ มูลค่ารวม 1.04 

พนัล้านบาท  ประกอบด้วย โครงการ ณ สถานีจ่ายน�า

พานทอง มูลค่า 520,344,000 บาท  และโครงการ 

ณ สถานีจ่ายน�าหนองกะขะ มูลค่า  521,220,000 

บาท  ระยะเวลาสัญญาประมาณ 10 ปี

"โปรเจคใหม่ท่ีเราได้รับคาดว่าจะเร่ิมจ�าหน่ายน�า

ให้กับกปภ. ได้ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2563 ผลัก

ดันผลการเนินงานของบริษัทฯเติบโต จากการท่ี

มีรายได้ประจ�า (Recurring Income) ท่ีแน่นอน 

ท้ังน้ี ในส่วนของเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาจาก การ

จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 

254,215,937 หุ้น มูลค่ากว่า 203 ล้านบาท"

ส่วนโครงการผลิตและขายน�าประปากับการประปา

ส่วนภูมิภาค (กปภ.) มูลค่าเงินลงทุน 237 ล้านบาท 

ซึ่ง UREKA ลงทุนผ่าน บริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า 

ยูยู จ�ากัด ประกอบด้วย โครงการ ณ สถานีจ่ายน�า

พานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม 

มูลค่าโครงการ 520,344,000 บาท และโครงการ 

ณ สถานีจ่ายน�าหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาค

สาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 521,220,000 บาท

ท้ังนี้ เตรียมรับรู้รายได้จากโครงการ ณ สถานีจ่าย

น�าพิมพา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ใน

เดือนสิงหาคม 2563 ส่วนโครงการ ณ สถานีจ่าย

น�าพานทอง และณ สถานีจ่ายน�าหนองกะขะ จะ

ทยอยรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 4/63 ให้อัตราผล

ตอบแทนจากการลงทุน (IRR) มากกว่า 10% ต่อปี 

อายุสญัญา 10 ปี ผลักดันใหผ้ลการด�าเนนิงานของบ

ริษัทฯเทิร์นอะราวด์ ตามแผนงานท่ีวางไว้

"เรายังคงมองหาโอกาสในการขยายการลงทุน

โครงการน�าประปาอย่างต่อเนื่อง หากสามารถหา

แหล่งน�าได้ และอัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ อยู่

ในระดับท่ีน่าพอใจ เราก็พร้อมท่ีจะเข้าร่วมประมูล

งาน "นายลิศพัทธ์ กล่าวในท่ีสุด

ฉบับที่ 1152 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

UREKA เซ็นขายน�้าประปา
2 โปรเจคยักษ์มูลค่า 1.04 พันลบ.
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

TPOLY เซ็นสัญญารับงานก่อสร้างคลองระบายน�า

และอาคารประกอบ จ.ตรัง ให้กับ กรมชลประทาน 

มูลค่า 329 ล้านบาท ระยะเวลาด�าเนินการก่อสร้าง 

720 วัน บิ๊กบอส "ปฐมพล สาวทรัพย์" ล่ันพร้อมเดิน

หน้าประมูลงานใหม่ท้ังภาครัฐและเอกชน มั่นใจได้

งานประมูลใหม่ทะลุ 4,000 ล้านบาท ตามเป้า

 นายปฐมพล สาวทรัพย์  ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จ�ากัด (มหาชน) 

(TPOLY)  เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 

2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญางานโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กับ กรมชลประทาน ภาย

ใต้โครงการคลองระบายน�าคลองล�าเลียง (ระยะ

ท่ี 2) ต�าบลนาข้าวเสีย อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการก่อสร้างคลองระบายน�า 

พร้อมอาคารประกอบ มลูค่าโครงการ 329 ล้านบาท 

ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน

"การรับงานก่อสร้างในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย�า

ถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าท่ีมีต่อบริษัทฯ ถึงความ

สามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านงานรับเหมา

ก่อสร้างและงานบริการท่ีมีประสิทธิภาพและครบ

วงจร ซ่ึงจะช่วยสนับสนุน Backlog ส�าหรับงานใหม่

ในปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ท่ี 4,000 ล้าน

บาท"

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร TPOLY กล่าวอีกว่า 

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่อย่าง

ต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานหลาย

โครงการ ท้ังของภาครัฐและเอกชน โดยเน้นการ

รับงานท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ โดยสิ้นไตรมาส 

1/2563 บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 3,000  ล้าน

บาท คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2563 

ไม่ต�ากว่า 2,000 ล้านบาท หากรวมกับการรับรู้ราย

ได้จาก Backlog ใหม่ แล้วคาดว่า จะสามารถรับรู้ได้

ประมาณ 2,700 ล้านบาท

ฉบับที่ 1152 วันที่ 26 มิถุนายน 2563

TPOLY แจกข่าวดีส่งท้ายQ2/63
คว้างาน กรมชลประทาน มูลค่า 329 ลบ.
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