
MINT เผยยอดจองซื้อหุน้เพิม่ทนุสงูกว่าทีจั่ดสรร 30% ด้าน 'วิล

เลีย่ม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค"  ผูก่้อต้ังและประธานกรรมการของ MINT  ชี้

สะท้อนถึงความเชื่อมัน่ของผูถื้อหุน้ทีม่ต่ีออนาคตของ MINT พรอ้ม

มุ่งมั่นเพิ่มความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง 

นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ ผู้มีอ�านาจรายงานสารสนเทศ บริษัท เซเว่น ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)7UP  เปิดเผยว่า ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี11/2563 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการผลิตน�าประปาในจังหวัดภูเก็ต 

ท้ังนี้การเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนใน บริษัท โกลด์ ชอร์ส จ�ากัด (“GS”) 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) ("MINT" หรือ "บริษัท") มีความ

ยินดีท่ีจะประกาศความส�าเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 9,858 ล้านบาท 

โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

MINT ปลื้ม
ยอดจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุน
พุ่งกว่าที่จัดสรร 30%
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7UP ทุ่มเงินสด 550 ลบ. 

ฮึดสู้!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,359.65 จุด บวก 2.61 จุดเจ้าค่ะ โดย
วันน้ีมีแรงชื้อสลับแรงขายออกมาท้ังวัน แต่ในท่ีสุดก็ฮึดสู้ดันกลับมา
ยืนแดนบวกได้สวยงาม หยุดแรงขายเอาไว้ได้ โดยจับตาลุ้นแรงซื้อใน
วันพรุง่นี้กันต่อแนวต้าน 1,370 จุดเจ้าค่ะ

จากการขายงาน OEM ของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ไดฮัทสุ มิตซูบิชิ และมาสด้า BT50 เผยมีก�าไร
จากการด�าเนนิงานกว่า 61 ล้านบาท นายสมพล ธนาด�ารงศกัด์ิ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ฟอรจู์น 
พาร์ท อินดัสตรี้ จ�ากัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 1 
ของปี 2563 และปี 2562 มีรายได้รวม 536 ล้านบาท

FPI โชว์ผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/63 รายได้รวมแตะ 536 
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 11% อานิสงสย์อดขายในประเทศเพิม่ขึน้ 32 
ล้านบาท หรอืเพิ่มขึน้กว่า 47% เทยีบช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 5

บิ๊ก FPI ประกาศโค้ง2
ก�าไรจากการด�าเนินงาน โต15% ฮึดสู้!!

รุกโครงการน�้าประปาจ.ภูเก็ต

นายดิลลิป ราชากาเรีย
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษัิท ไมเนอร ์อินเตอร์

เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) MINT

นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์
ผูม้อี�านาจรายงานสารสนเทศ บรษัิท เซเว่น ยูทิลิตีส้ ์

แอนด์ พาวเวอร ์จ�ากัด (มหาชน)7UP

7UP  ทุ่มเงินสด 550 ลบ. เข้าลงทุน36% ในโครงการผลิตน�าประปาจ.ภูเก็ต คาดแล้วเสร็จภายใน
เดือน ม.ค. 64   คาดสรา้งรายได้-ก�าไรแน่นอนใหบ้รษัิทในระยะยาว พรอ้มกระจายความเสีย่งทางธุรกิจ 
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 นายชนนิทร ์ เกยีรติทวพีงษ ์ผูม้อี�านาจ
รายงานสารสนเทศ บริษทั เซเวน่ ยทูลิต้ีิส์ 
แอนด ์พาวเวอร ์จ�ากดั (มหาชน) 7UP เปิดเผย

ว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี11/2563 

เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้า

ลงทุนในโครงการผลิตน�าประปาในจังหวัดภูเก็ต 

ท้ังน้ีการเข้าท�ารายการดังกล่าวเป็นการลงทุนใน 

บริษัท โกลด์ ชอร์ส จ�ากัด (“GS”) โดยการซื้อหุ้นจาก 

บริษัท เวิลด์ ออเนอร์เทรดด้ิง จ�ากัด (“ผู้ขาย”) เป็น

จ�านวนท้ังสิ้น 2,296,779 หุ้น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

ท่ีไมมี่ความสมัพันธแ์ละ/หรือความเก่ียวโยงใดๆ กับ

ผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็น

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย คิดเปน็

มูลค่าลงทุนรวมท้ังสิน้ 550.00 ล้านบาท ในราคาหุน้

ละประมาณ 239.47 บาท (มูลค่าท่ีตราไว้ 100.00 

บาทต่อหุ้น) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.00 ของทุน

จดทะเบียนช�าระแล้วของ GS

โดย GS มีธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้าน

การประปา ท้ังการบริหารจัดการน�าดิบพัฒนา

ระบบผลิต และจ่ายน�าประปาแบบครบวงจร ผลิต

น�าสะอาดเพื่ออุตสาหกรรม โดยพื้นท่ีด�าเนินการ

โครงการในปัจจุบัน ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดพังงาและภูเก็ต

ท้ังนี้ บริษัท ฯ ท�าการซื้อหุ้น GS จาก บริษัท เวิลด์ ออ

เนอร์ เทรดด้ิง จ�ากัด เป็นจ�านวน 2,296,779 หุ้น คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.00 ของทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้ว โดยช�าระเป็นเงินสดจ�านวน 550.00 ล้านบาท

ขณะท่ี GS จะมีการเปล่ียนแปลงจ�านวนกรรมการ

และอ�านาจกรรมการภายหลังการเข้าท�ารายการ 

โดย บริษัทฯ จะส่งคนเข้าไปเป็นกรรมการท้ังสิ้น 

2 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57 ของจ�านวน

กรรมการท้ังหมด อีกท้ัง บริษัทฯ จะสง่คนเข้าไปเป็น

ผู้บริหารท้ังสิ้น 2 คน

บริษัทฯ จะท�าการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าลงทุน

โดยการช�าระเงินค่าหุ้น GS เป็นเงินจ�านวน 550 

ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบอ�านาจ

ให้คณะกรรมการบริหารเจรจาเก่ียวกับการจ่ายเงิน

ในแต่ละงวด โดยก�าหนดให้การช�าระเงินแล้วเสร็จ

ภายในเดือนมกราคม 2564

ส�าหรับผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดกับบริษัทจด

ทะเบียนจากผลของรายการน้ันการเข้าท�ารายการ

ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยสร้างรายได้และผลก�าไรท่ี

แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่งผลดีต่อผลการ

ด�าเนินงานของบริษัท อีกท้ังเป็นการขยายขอบเขต

งานในกลุ่มธุรกิจสัมปทานผลิตน�าประปาเพื่ อ

กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความหลากหลาย

และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุนของ

บริษัทให้มากท่ีสุด

แหล่งเงินทนุท่ีใชใ้นการลงทนุมาจาก เงินท่ีได้รบัจาก

การออกและเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ มวีงเงินท่ีได้

รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2563 ไม่เกิน 650 ล้านบาทและ เงินทุนหมุนเวียน

ในกิจการของบริษัท

ฉบับที่ 1156 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

7UP ทุ่มเงินสด 550 ลบ. 
รุกโครงการน�้าประปาจ.ภูเก็ต
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) 
("MINT" หรือ "บริษัท") มีความยินดีท่ีจะประกาศความ
ส�าเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 9,858 ล้าน
บาท โดยการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุในครั้งนี้ ถกูออกแบบ
ใหเ้สนอขายเพื่อใหป้ระสบความส�าเรจ็ท่ามกลางสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจและตลาดทุนท่ีมีความผันผวนจาก
การระบาดของโรค COVID-19 และมียอดจองท่ีสูงกว่า
ยอดท่ีจัดสรรประมาณร้อยละ 30 โดย MINT ได้รับการ
สนบัสนนุจากนกัลงทนุและผูถื้อหุน้ท่ีหลากหลาย ท้ังนกั
ลงทุนสถาบันภายในประเทศ ภูมิภาค และต่างประเทศ 
รวมถึงนักลงทุนรายย่อย ท้ังนี้ เงินท่ีได้รับจากการขาย
หุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ี จะถูกน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
และช�าระคืนเงินกู้ท่ีมีอยู่เดิมของบริษัท อีกท้ังใช้เป็น
เงินทุนส�ารองส�าหรับความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดขึ้น
ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ท่ีก�าลังปรับตัวดีขึ้น

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนน้ีนับเป็นก้าวท่ีส�าคัญของ
แผนการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน
แบบเบ็ดเสร็จตามท่ีบริษัทได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ 
เพื่อเสรมิสร้างความแข็งแกรง่ของสว่นของผูถื้อหุ้นและ
ฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
จะสามารถช�าระภาระผูกพันต่างๆได้ตามก�าหนด โดย
ก่อนหน้านี้ MINT ประสบความส�าเร็จในการเสนอขาย
หุ้นกู้ท่ีมีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินเหรียญสหรัฐจ�านวน 
300 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการ
สนับสนุนและความไว้วางใจจากเจ้าหนี้ธนาคารและผู้
ถือหุ้นกู้ในการยินยอมให้ยกเว้นการทดสอบอัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจนถึงส้ินปี 2563 อีกท้ัง 
MINT ต้ังเป้าหมายท่ีจะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมอีกเป็น
จ�านวน 5 พันล้านบาทผา่นการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซื้อหุ้นสามัญซ่ึงมีอายุ 3 ปี ซ่ึงจะออกให้กับผู้ถือหุ้น
ท่ีมีรายช่ือ ณ วันก�าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมสิีทธไิด้รับจัด
สรรใบส�าคัญแสดงสิทธิในวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ท้ังนี้ 
ด้วยราคาการใช้สิทธิท่ีสูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน
เพียงร้อยละ 6 รวมท้ังสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผล
การด�าเนนิงานของบริษัทท่ีคาดว่าจะฟ้ืนตัวในอีกไมก่ี่ปี
ข้างหน้า MINT จึงคาดว่าจ�านวนผู้ใช้สิทธิในครั้งนี้จะ
มีจ�านวนมาก ท้ังน้ี แผนการสร้างความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างเงินทุนแบบเบ็ดเสร็จนี้ จะส่งผลให้บริษัทมี
สว่นของผูถื้อหุ้นท่ีแข็งแกรง่ ในขณะท่ีการเสนอขายหุ้น
เพิม่ทนุและการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิได้ถกูออกแบบ
ให้ผู้ถือหุ้นได้ผลประโยชน์สูงสุด โดยไม่ถูกลดสัดส่วน
การถือหุ้น (Dilution)

ทุกธุรกิจของ MINT เริ่มมีการฟื้ นตัวต้ังแต่ช่วงกลาง
เดือนพฤษภาคมเม่ือโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้า
ไลฟ์สไตล์เร่ิมกลับมาเปิดให้บริการ และทุกธุรกิจมีแนว
โน้มท่ีดีขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเดือน ณ ปัจจุบัน โรงแรมใน
สัดส่วนร้อยละ 72 ของโรงแรมท้ังหมดได้กลับมาเปิด
ให้บริการ ในขณะท่ี ร้านอาหารประมาณร้อยละ 95 
ของร้านอาหารท้ังหมดได้กลับมาเปิดให้บริการ โดย
มาตรการการลดต้นทุนอย่างเข้มงวดช่วยให้บริษัท
สามารถลดจุดคุ้มทุนและลดระยะเวลาการคุ้มทุนได้

นายวิลเล่ียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้ก่อต้ังและประธาน
กรรมการของ MINT กล่าวว่า "ความส�าเร็จของการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้
ถือหุ้นท่ีมีต่ออนาคตของ MINT นอกจากนี้ ท้ังการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนและการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิเป็น
รางวัลท่ีบริษัทมอบให้กับผู้ถือหุ้นของ MINT เนื่องจาก
มูลค่าท่ีแท้จริงของบริษัทน่าจะสูงขึ้นภายหลังจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคท่ัวโลกลดลง"

 นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหารกลุ่มของ MINT กล่าวเพิ่มเติม
ว่า "การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้แสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มความแข็งแกร่งของ
ฐานะทางการเงินและสภาพคล่อง โดยนอกเหนือจาก
การด�าเนินมาตรการในการรักษากระแสเงินสดและ
ประหยดัค่าใชจ่้ายเพิม่เติมแล้ว บริษัทยงัให้ความส�าคัญ
ในการสร้างรายได้ โดยได้เริ่มกลับมาเปิดให้บริการ
โรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้าไลฟ์สไตล์เพิ่มมากข้ึน 
ท้ังนี้ ในนามของทีมผู้บริหารของ MINT ผมขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นของเราทุกคนท่ีให้การสนับสนุนบริษัทอย่าง
เต็มท่ีในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้ พวกเราทุกคนมี
ความมุง่มั่นท่ีจะสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยนืใหกั้บบรษัิท 
ซึ่งจะเปน็ประโยชน์ต่อผูม้สีว่นได้เสยีท้ังหมดของเราต่อ
ไปในอนาคต"

ฉบับที่ 1156 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
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FPI โชว์ผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/63 รายได้รวม

แตะ 536 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% อานิสงส์ยอดขาย

ในประเทศเพิ่มขึ้น 32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 

47% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการขาย

งาน OEM ของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ไดฮัทสุ มิตซูบิ

ชิ และมาสด้า BT50 เผยมีก�าไรจากการด�าเนินงาน

กว่า 61 ล้านบาท

 นายสมพล ธนาด�ารงศักดิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัส
ตรี้ จ�ากัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า ผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯในไตรมาส 1 ของปี 2563 

และปี 2562 มีรายได้รวม 536 ล้านบาท และ 484 

ล้านบาท (ตามล�าดับ) เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาท หรือคิด

เป็นเพิม่ข้ึนร้อยละ 11 โดยมีรายได้จากการขายและ

บริการของไตรมาส 1ของปี 2563 และปี 2562 เป็น

เงิน 530 ล้านบาท และ 481 ล้านบาท ตามล�าดับ 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงิน 49 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

สาเหตุหลักมาจากยอดขายในประเทศเพิ่มข้ึน 32 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จากการขายงาน 

OEM ของรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ไดฮัทสุ มิตซูบิชิ และ 

มาสด้า BT50 โดยบริษัทฯขายสินค้าผ่านบริษัทใน

ประเทศไทยเพ่ือส่งออกไปในประเทศญี่ปุ่น และ

ประเทศอ่ืนๆและยอดขายต่างประเทศในภูมิภาค

เอเชยีและตะวันออกกลางเพิม่ขึ้น 29 ล้านบาท หรอื

คิดเป็นร้อยละ 12 จากการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่

ในประเทศซาอุดิอาระเบียเพิม่ขึ้น เนื่องจากไตรมาส 

1 ปี 2563 นี้ ประเทศผู้ขายหลายประเทศได้รับผลก

ระทบจากสถานการณ์การแพร่เชื้ อกระจายเชื้ อ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) สง่ผลให้มกีารปิดประเทศ 

เช่น ประเทศจีน และ มาเลเซีย ดังนั้นลูกค้าจึงหัน

มาท�าการซื้อและสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพิ่มสูง

ขึ้นเป็นจ�านวนมาก

ฉบับที่ 1156 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

บิ๊ก FPI ประกาศโค้ง2
ก�าไรจากการด�าเนินงาน โต15%
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“แม้ว่าตลอดช่วงคร่ึงปีแรก เราจะได้รับผลกระทบ

จากโรคระบาดโควิด-19 เน่ืองจาก FPI เป็นบริษัท

ผู้ส่งออกอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์ เมื่ อมีการปิด

ประเทศต่าง ๆ ท�าให้ทางบริษัทได้รับผลกระทบพอ

สมควร แต่บริษัท ได้พยายามปรับกลยุทธ์ในการ

ผลิตและส่งมอบ โดยปัจจุบันในส่วนของงานผลิต 

ได้มีการผลิตแบบ Full capacity ส่งผลให้บริษัท

สามารถผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ได้ในทุกรุ่นทุกแบบ ซึ่ง

เมื่อทุกอย่างคล่ีคลาย เราจะสามารถส่งมอบสินค้า

ให้กับลูกค้าได้รวดเร็วข้ึน จากเดิมท่ีลูกค้าต้องพรี

ออเดอร์และรอสินค้า และเราคาดว่า ผลประกอบ

การจะเริ่มกลับมาดีข้ึนในเร็ววัน จากมาตรการผ่อน

คลายของรัฐบาลอย่างต่อเน่ือง

นอกจากน้ี ถึงแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมการยานยนต์

หลาย ๆ ค่ายจะได้รับผลกระทบ แต่ส�าหรับ FPI ซ่ึง

เป็นบริษัทท่ีผลิตท้ังชิ้นส่วนยานยนต์ แบบ OEM 

และ REM ต้องยอมรับว่า OEM อาจจะได้รับผลกระ

ทบอยู่บ้าง แต่ส�าหรับ Replacement แล้ว เรายังได้

รับการตอบรับท่ีดีจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงก็คง

ต้องรอให้สถานการณ์ทุกอย่างคล่ีคลาย และเชื่อมั่น

ว่าออเดอร์ต่าง ๆ จะกลับมาในเร็ววัน ”

ท้ังน้ี บริษัทฯได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทท่ีแข็ง

ค่าขึ้นร้อยละ 4 จากอัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 31.62 

ในไตรมาส 1 ปี 2562 เป็น 30.34 ในไตรมาส 1 ปี 

2563 ส่งผลให้รายได้ของบริษัทเพิ่มข้ึนน้อยกว่า

ท่ีควรจะเป็น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังสามารถ

รักษาอัตราการเติบโตของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นในอัตรา

ร้อยละ 10

อยา่งไรก็ตาม ในไตรมาส 1 ของปี 2563 และป ี2562 

บริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงาน เท่ากับ 61 ล้าน

บาท และ 53 ล้านบาท ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น 8 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

กรรมการผู้จัดการ FPI กล่าวอีกว่า ในไตรมาส 1 

ของปี 2563 และปี 2562 งบการเงินรวมของบ

ริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 41 ล้านบาท และ

ก�าไรสุทธิ เท่ากับ 39 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งมีผล

มาจากรายการท่ีไม่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานหลัก

ของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ของปี 2563 และปี 2562 

จ�านวน 102 ล้านบาท และ 14 ล้านบาท ตามล�าดับ 

เนื่องจากขาดทนุจากตราสารอนุพนัธใ์นการขายเงิน

ตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract และ 

Forward Option) ในไตรมาส 1 ของปี 2563 และ

ปี 2562 เท่ากับ 67 ล้านบาท และ 4 ล้านบาทตาม

ล�าดับ โดยขาดทุนเพิ่มข้ึน 63 ล้านบาท เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) ซึ่งไม่สามารถคาดคะเนได้นั้น ส่งผล

ให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับค่า

เงินดอลลาร์สหรัฐ

นอกจากนี้ยังมีผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง

สถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อย FPI AUTOPARTS 

INDIA PRIVATE LIMITED จ�านวน 22 ล้านบาท ใน

ไตรมาส 1 ของปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการ

ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าท�าการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมร้อย

ละ 55 ในราคาหุ้นละ 8.6369 อินเดียรูปีรวมถึงค่า

เงินอินเดียรูปีท่ีอ่อนค่า ลงประมาณร้อยละ 17 จึง

ต้องท�าการตีมูลค่าเงินลงทุนใหม่ส�าหรับหุ้นเดิมท่ี

บริษัทฯ ถืออยู่ร้อยละ 45 ในราคาพาร์ 10 อินเดียรูป

ฉบับที่ 1156 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
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 ฮึดสู!้!ดัชนีตลาดหุน้ไทยปิดท่ี 1,359.65 จุด บวก 2.61 จุดเจ้าค่ะ โดยวันนี้มแีรง
ชื้อสลับแรงขายออกมาท้ังวัน แต่ในท่ีสุดก็ฮึดสู้ดันกลับมายืนแดนบวกได้สวยงาม 
หยุดแรงขายเอาไว้ได้ โดยจับตาลุ้นแรงซ้ือในวันพรุ่งน้ีกันต่อแนวต้าน 1,370 จุด
เจ้าค่ะ

 ยันได้แข็งสวยงามเจ้าค่ะส�าหรับหุ้นกลุ่มค้าปลีกอย่าง HMPRO ปิดท่ี 15.60 
บาท บวกข้ึนมา 1.30% โดยล่าสุด บล.เคทีบี(ประเทศไทย) : HMPRO แนะน�าถือ 
ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท ถือเป็นหุ้นท่ีแข็งกว่าตลาดน่าจับตาในช่วงนี้กันต่อ
เจ้าค่ะ 

 ต่อกันท่ี BAM กันต่อเลยเจ้าค่ะปิดท่ี 24.60 บาท บวก 0.41% มีลุ้นทะลุ 25.00 บาท ด้านโบรกมองหุ้น BAM มีลุ้นผลประกอบการดีกว่าคาดเจ้าค่ะ เป็นปัจจัยสนับสนุน 
น่าจับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 แรงขายเริ่มลดแรงซื้อเริ่มกลับมาส�าหรับหุ้น RBF ล่าสุดปิดท่ี 9.90 บาท บวก 0.51% มีลุ้นกลับขึ้นไป 2 หลักอีกคร้ังในวันพรุ่งนี้ ถือเป็นหุ้นท่ีน่าจับตากันเลยทีเดียว
หลัง Q1/63 ฟอร์มสวยโตต่อเนื่อง ยอดส่งออกยังขายดิบขายดี ใครชอบก็ลองจับไปลุ้นดูกันค่ะ

 มากันท่ีหุ้น TFG เจ้าค่ะ แรงขายเร่ิมลดลงเช่นกันเข้าสู่โซนสะสมซื้อในแนวรับ ส�าหรับ TFG คาดงบ Q2/63 จะเติบโตสวนหุ้นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากไวรัส จาก
ราคาเนื้อสัตว์หมูไก่ท่ีส่งออกราคาปรับตัวสูงขึ้น ลุ้นกลับไปเหนือ 5.00 บาท กันอีกคร้ังเจ้าค่ะ 

 มากันท่ีหุ้น MTC รีบาวด์ขึ้นมาปิดท่ี 53.50 บาท บวก 0.94% เป็นหนึ่งในหุ้นท่ีคาดผลประกอบการจะเติบโต YoY เจ้าค่ะ โดย MTC ล่ันงบครึ่งปีหลังดีกว่าคร่ึงแรก 
ยอดสินเชื่อพุ่ง-ต้นทุนการเงินลดลง ใครชอบลิสซ่ิงก็ลองหาจังหวะเอาไปลุ้นดูกันเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันอีกสักตัวส�าหรับ BCPG รับข่าวใหญ่ในวันนี้โดย BCPG-TEAMG และ "เคพเพล" คว้างานระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางในโครงการ “เมืองจุฬาฯ 
อัจฉริยะ” บริเวณพ้ืนท่ีเขตพาณิชย์ "สวนหลวง-สามย่าน" คาดตลอดระยะเวลา 20 ปี มีรายได้รวม 7,500 ลบ. ถือเป็นหุ้นท่ีน่าสนใจส�าหรับการลงทุนระยะกลาง แล้วพบ
กันใหม่สัปดาห์หน้า เฮง เฮง เฮง กันเจ้าค่ะ

****By เจ๊เยเลน ณ Wall Street World****

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซ่ิงบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบ
ความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

https://t.me/QueenWallstreet

ฮึดสู้!!
By : เจ๊เยเลน 
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