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EP ประกาศบิ๊กดีล! ขาย 4 โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในไทยขนาดก�าลังการผลิต 20 เมกะวัตต์
ให้ BCPG มูลค่าเบื้องต้น 871 ล้านบาท ด้านบิ๊กบอส "ยุทธ ชินสุภัคกุล" เผยเตรียมน�าเงินไป
ขยายการลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศเวยีดนามเต็มเหน่ียว มัน่ใจสร้างผลตอบแทน
ที่น่าประทับใจให้กับผู้ถือหุ้นยิ่งกว่าเดิม

นายยทุธ ชนิสุภัคกลุ ประธานกรรมการ บรษิทั อสีเทอรน์ พาวเวอร์ 
กรุป๊ จ�ากดั (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า บรษิทัฯได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ระหว่าง 
บมจ.อเีทอร์นิตี ้พาวเวอร์(ETP) (บรษัิทย่อยของบรษิทัฯ) กบั บมจ.บซีพีีจ ี(BCPG) โดยจะขาย
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ท้ัง 4 โรง ซึง่ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าทีบ่่อพลอย 
ขนาด 5 เมกะวัตต์ 2 โรง โรงไฟฟ้าลพบุรี ขนาด 5 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าปราจีนบุรี ขนาด 
5 เมกะวัตต์ รวม 20 เมกะวัตต์ ให้กับ BCPG คิดเป็นมูลค่าขายเบื้องต้น 871 ล้านบาท คาด
ว่าจะได้รับเงินภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ 721 ล้านบาท และอีก 150 ล้านบาท ภายในเดือน
ตุลาคม 2565

"การขาย 4 โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยทั้งหมด ให้กับ BCPG ถือได้ว่าเป็น deal ที่ 
win-win ทั้งสองฝ่าย โดยบริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดย จะท�าให้บริษัทมีเงินสด
เพิ่มขึ้น และมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการขยายธุรกิจไฟฟ้าพลังงานลมใน
ประเทศเวียดนาม จ�านวน 60 เมกะวัตต์แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการอื่น ๆ ที่อยู่
ระหว่างการศึกษา และพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการพลังงานลมในประเทศ
เวียดนาม อีกกว่า 200 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ไม่เกินไตรมาส 3 ของปีนี้ 
" นายยุทธกล่าว
 
นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท อีเทอร์
นิตี้ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) เพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 20 เมกะวัตต์ โดยการซื้อหุ้นร้อยละ 99.99 ใน
บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จ�ากัด (RPV)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีบริษัทฯ เข้าซื้อครั้งนี้ ประกอบด้วย โครงการท้ังหมด 4 
โครงการ ตั้งอยู่ในบริเวณ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัด
ปราจีนบุรี มีก�าลังการผลิตรวม 10 เมกะวัตต์ 5 เมกะวัตต์ และ5 เมกะวัตต์ ตามล�าดับ โดย
เป็นโรงไฟฟ้าที่ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (adder) จ�านวน 15 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า
ที่ได้รับค่าขายไฟฟ้าในแบบ feed-in-tariff จ�านวน 5 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าทุกแห่ง เปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และสามารถรับรู้รายได้ทันทีเมื่อการซื้อขายแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่า
จะอยู่ภายในไตรมาสนี้

“การเข้าซื้อกิจการโซลาร์ฟาร์มดังกล่าว เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 5 ปีของบริษัทฯ ซึ่งบีซีพีจี
มีแผนการขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า และการเร่งพัฒนาโครงการที่มีอยู่ในพอร์ต 
เพื่อให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้” นายบัณฑิตกล่าว

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล จับมือธนาคารออมสิน ลงนามเซ็นสัญญาเงินกู้ซอฟท์โลน มูลค่า 
4,958 ล้านบาท เพิ่มสภาพคล่อง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรค Covid-19  ฟาก"ชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ" ประธานกรรมการบริหาร ประเมินธุรกิจ
ครึ่งปีหลังแนวโน้มดี ความต้องการสินเชื่อกลับสู่ภาวะปกติ มั่นใจหนุนผลงานปี 63 เติบโต
ตามเป้าหมาย

นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองไทย 
แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ MTC  เปิดเผยว่า บริษัทฯร่วมกับธนาคาร
ออมสนิ (GSB) ลงนามเซน็สญัญาเงนิกูซ้อฟท์โลน มลูค่ารวม 4,958 ล้านบาท เพือ่น�าไปช่วย
เหลอืลกูหนีร้ายย่อยทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 ( Covid-19) 
ได้เต็มที่ โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือลูกค้าที่เข้ามาตรการพักช�าระหนี้ไปมากกว่า 
140,000 ราย และลูกค้าที่ขอลดการช�าระค่างวดอีกกว่า 80,000 ราย

ส�าหรับลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เป็นกลุ่มลูกค้าที่ดีของบริษัทฯเสมอมา เมื่อสถานการณ์โรคไวรัส 
Covid-19 เริม่คลีค่ลายแล้ว เชือ่ว่าลกูค้ากลุม่ดงักล่าวกลบัมามคีวามสามารถในการช�าระหนี้
ได้ตามปกติในเดือนกรกฎาคม 2563 ท�าให้ไม่ก่อให้เกิดเป็นหนี้เสีย (NPL) ตามมาในภายหลัง

 "ปัจจบุนั บรษิทัฯได้มกีารตัง้ส�ารองอย่างเพยีงพอและเหมาะสมตามมาตรฐาน TFRS 9 ท�าให้
มีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพสูงเกินกว่า 200 เปอร์เซ็นต์ 
สะท้อนให้เห็นถึงความม่ันคงทางการเงินและแข็งแกร่งอย่างมาก บริษัทฯประเมินว่าความ
ต้องการสินเชือ่น่าจะเริม่กลบัมาเป็นปกตไิด้ในช่วงครึง่หลงัของปีนี ้และมัน่ใจว่าผลการด�าเนนิ
งานในปี 2563 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้"

ประธานกรรมการบรหิารอกีว่า นอกจากมาตรการให้ความช่วยเหลอืแก่ลกูค้าในการผ่อนผนั
เร่ืองการช�าระแล้ว ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังได้คืนก�าไรให้แก่ลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลเป็นพิเศษ 
ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 4 เป็นระยะเวลา 3 เดือน เหลือเพียง 22% คือ ตั้งแต่
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 อีกด้วย

ในด้านการท�างานเพื่อสังคมนั้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมผู้จัดการ ร่วมกับบริษัทฯ 
ได้บริจาคเงินมูลค่า  60 ล้านบาทให้แก่ โรงพยาบาล 7 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ต้อง
ดูแลรักษาผู้ป่วย Covid-19 และบริจาคอีก 50 ล้านบาทให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด
สุโขทัยเพื่อเป็นการตอบแทนชุมชน รวมถึงบริจาคถุงยังชีพอีกกว่า 200,000 ชุด มูลค่ารวม 
60 ล้านบาท ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศผ่านทางกระทรวงมหาดไทย
ตามหนังสือเชิญชวนของท่านนายกรัฐมนตรี

MTC-GSB เซ็น MOU เงินกู้ซอฟท์โลน 4,958 ลบ.

เติมสภาพคล่อง-ช่วยลูกหนี้สินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ

 EP รับทรัพย์ขายโรงไฟฟ้าให้ BCPG 

คิดเป็นมูลค่ากว่า 871 ลบ.
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PLANET มั่นใจธุรกิจครึ่งปีหลังฟื้น บิ๊กบอส "ประ

พัฒน์ รัฐเลิศกานต์" ปักธงเน้นรุกธุรกิจเทคโนโลยี

เกิดใหม่ รับ New Normal เหตุแนวโน้มดี มาร์จิ้น

และดีมานด์สูง คงเป้าหมายรายได้ในปีนี้ เติบโต 

10% จากปีก่อน

นายประพัฒน์ รฐัเลศิกานต ์กรรมการ 
ผู้อ�านวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิว 
นิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
PLANET ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยี

ส่ือสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร เปิดเผยว่า

บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้ปี 2563 เติบโต 

10%จากปีก่อน เนื่องจาก เริ่มเห็นทิศทางการฟื้น

ตัวของธุรกิจตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้จากงาน

ประมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ โดยขณะน้ีอยู่ระหว่าง

รอผลในหลายโครงการใหญ่

“ แม้บริษัทจะได้รับผลกระทบจาก วิกฤติโควิด-19 

ในช่วงเดอืนมีนาคม-พฤกษาคม ท�าให้การจ�าหน่าย

อุปกรณ์สื่อสารและระบบถ่ายทอดทีวีดิจิทัลซึ่ง

เป็นธุรกิจหลักได้รับผลกระทบจากการจัดซื้อของ

ภาครัฐที่ชะลอการเปิดประมูลหลายโครงการ แต่

ปัจจุบนัถงึช่วงครึง่หลงัของปี เราเริม่เหน็สัญญาณ

ที่ดี ภาครัฐเริ่มมีการเร่งการจัดซ้ือจัดจ้างมากขึ้น 

ซึ่งเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ น่าจะมีข่าวดีเรื่องงานประมูล” 

นายประพัฒน์กล่าว

นอกจากงานประมูลที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมงาน

ในมือ หรือ Backlog ที่ปัจจุบันมีตัวเลขอยู่ที่ 300 

กว่าล้านบาทแล้ว ผลจากการที่บริษัทฯมุ่งเน้นเพิ่ม

รายได้จากกลุม่ธรุกจิเทคโนโลยเีกดิใหม่ (Emerging 

Technology Business) เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบ

วิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ปัจจุบันถือว่าได้

รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี อาทิ Cloud 

Meeting Platform ส�าหรบัการท�างานทีบ้่าน (Work 

from Home) เพือ่รบัมอืวกิฤติไวรสั COVID-19, IoT 

Platform ส�าหรับพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart 

City), TeleHealth Platform (การรักษาทางไกล) 

ส�าหรับกิจกรรมด้านสาธารณสุข และ ระบบรักษา

ความปลอดภยัทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพ่ือ

รองรบักฎหมายด้านการรกัษาความมัน่คงและการ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบังคับใช้ในกลางปี 

2563 เป็นต้น

“ แม้วิกฤติ COVID-19 จะส่งผลกระทบยอดขาย

ในส่วนของอุปกรณ์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ลดลง แต่

บรษิทัฯ ยงัได้ประโยชน์จากการท�าตลาดในส่วนของ 

Cloud Meeting Platforms ส�าหรบัใช้ในการท�างาน

ที่บ้าน (Work from Home) คาดว่าจะมียอดขาย

เพิ่ม 20%-30% ส่วนธุรกิจ Cloud Office โดยมี

การคดิค่าบรกิารรายเดอืน เช่น Cloud PBX, Cloud 

Meeting , Cloud Wi-Fi, Cloud Security ที่บริษัท

ได้เริ่มท�าการตลาดมาแล้วกว่า 2 ปีนั้น จากวิกฤติ 

COVID-19 ท�าให้ตลาดให้การยอมรบับรกิาร Cloud 

มากขึน้ ซ่ึงจะสามารถสร้างรายได้แบบ Recurring 

อย่างต่อเนื่องระยะยาวต่อไป ท้ังนี้บริษัทฯ จะ

พยายามผลักดันอัตราก�าไรข้ันต้น (Gross Profit 

Margin) ปี 2563 ให้เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 23% จาก

ปีก่อนที่ 21%” นายประพัฒน์กล่าว

PLANET คงเป้าหมายรายได้ในปีน้ี เติบโต 10% 

จากปีก่อน-เน้นเพ่ิมรายได้จากกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเกิดใหม่

/ปัจจุบันมี Backlog กว่า 300 ลบ.
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NOBLE คาดปี63 รายได้เข้าเป้าไม่ต�า่กว่า 1หม่ืนลบ. เตรยีม
โอน Backlog ช่วง H2/63 ไม่กว่า 7-8 พันลบ.  ปักธง 
H2/63 เปิดโครงการใหม่แบรนด์ NUE 3โครงการ -เปิดเพ่ิม
อีก 3 โครงการในปี64 ดันยอดขายโตต่อเนื่อง 
 
นายอรัฐ เศวตะทัต ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารสายงานพัฒนาธรุกจิ บรษัิท โนเบลิ 
ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) NOBLE 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในปี2563 จะสามารถสร้าง
รายได้ไม่ต�่ากว่า 10,000 ล้านบาท หลังปัจจุบัน บริษัทฯ 
มียอดขายรอโอน (Backlog) รวมมากกว่า 15,000 ล้าน
ที่จะทยอยรับรู้ภายใน 3 ปีข้างหน้า  ขณะที่ครึ่งปีหลังคาด
ว่าจะรับรู้รายได้ไม่ต�่ากว่า  7-8 พันล้านบาท 

“ในช่วงคร่ึงปีหลงั2563 ผมเหน็ความกงัวลเพยีงการตดิขัด
ของชาวต่างชาติที่เข้ามาท�าเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ได้ล�าบาก
ในช่วงนี้จากปัญหาของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม เรายัง
มองเห็นตัวเลขที่ดีจากลูกค้าชาวไทยซึ่งส่วนใหญ่ล้วนมี
สภาพคล่องทางการเงินสูง จึงมองว่าในช่วงระยะเวลาที่
เหลือของปีนี้ ยังไม่มีความน่าเป็นห่วงนักและเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถท�ารายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายอรัฐ กล่าว 

ด้านแผนด�าเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2563 นี้ บริษัทฯ 
จะมกีารเดนิหน้าเปิดตวั 3 โครงการคอนโดมเินยีมใหม่ภาย
ใต้แบรนด์ NUE  ได้แก่ “นิว โนเบิล งามวงศ์วาน” (NUE 
NOBLE NGAMWONGWAN) ติดรถไฟฟ้า MRT สายสนี�า้ตาล 
สถานจีฬุาเกษม เชือ่มต่อรถไฟฟ้า 5 สาย นอกจากนี ้ยงัมี 
“นวิ โนเบลิ รชัดา – ลาดพร้าว” (NUE NOBLE RATCHADA 
– LAT PHRAO) ติดรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดิน และ “นิว 
โนเบิล ไฟฉาย – วังหลัง” (NUE NOBLE FAI CHAI - 
WANG LANG) ติดรถไฟฟ้าสถานีไฟฉาย

ส�าหรับ “นิว โนเบิล งามวงศ์วาน” (NUE NOBLE 
NGAMWONGWAN) ทีร่าคาโครงการเริม่ต้นเพยีง 1.59 ล้าน

บาท ได้มีการเปิดจองรอบพิเศษไปแล้วที่ส�านักงานขาย
และรอบจองออนไลน์ท่ีผ่านมาซ่ึงท�ายอดขายแล้วมากกว่า 
50% จากมลูค่าโครงการทัง้หมด 1,800 ล้านบาท จากกลุม่
ลกูค้าภายในประเทศ ภายในระยะเวลาเพยีง 3 สปัดาห์หลงั
จากเปิดตัว โดยลูกค้ากลุ่มนี้ได้ช�าระเงินท�าสัญญาพร้อม
เงินจองเป็นที่เรียบร้อย พร้อมคาดการณ์ว่าจะสร้างยอด
ขายจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้อีกกว่า 20% และมั่นใจ
ว่าจะสามารถท�ายอดขายรวมได้ประมาณ 70 % เร็วๆ นี้ 
ซึ่งเกินจากเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ท�าการเปิดตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์ 
NUE อีก 2 ท�าเล ประกอบด้วย โครงการ “นิว โนเบิล 
รัชดา – ลาดพร้าว” (NUE NOBLE RATCHADA – LAT 
PHRAO) ที่เปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นโครงการแรกที่โนเบิลฯ ร่วมมือกับ บริษัท ยู ซิตี ้
จ�ากัด (มหาชน) ในกลุ่ม บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
จ�ากัด (มหาชน) โดยแต่ละฝ่ายได้ลงทุนในอัตราส่วน 50% 
เพื่อร่วมทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยมีมูลค่า
โครงการ 2,000 ล้านบาท และราคาเริ่มต้นโครงการเพียง 
2.39 ล้านบาท โดยจะเปิดรอบ Online Booking ในวันที่ 
16 สิงหาคมนี้ เพียงวันเดียวเท่านั้น
 
และโครงการ นิว โนเบิล ไฟฉาย – วังหลัง” (NUE NOBLE 
FAI CHAI - WANG LANG) ที่เตรียมเปิดตัวกลางเดือน
สิงหาคมนี้ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม High-Rise แห่ง
แรกของโนเบิลฯ ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มูลค่าโครงการ 1,200 
ล้านบาท บนท�าเลใจกลางแยกไฟฉาย - วังหลงั เพยีง 80 
เมตรจากสถานีไฟฉาย ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสาย
สีน�้าเงิน ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ท่ีเชื่อมฝั่งธนบุรีและฝั่ง
พระนครเข้าด้วยกนั อีกท้ังยังรายล้อมไปด้วยแหล่งอ�านวย
ความสะดวกมากมาย อาทเิช่น มหาวทิยาลยั โรงพยาบาล 
ห้างสรรพสินค้า และยังอยู่ไม่ไกลจากย่านตลาดวังหลัง
อันเลื่องชื่อเรื่องของกินและแหล่งช้อปปิ้ง จากตรงนี้ยัง
สามารถนั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าเตียนหรือท่าพระอาทิตย์ 

เพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ริมแม่น�้าของกรุงเทพฯ ได้ไม่ยาก ซึ่ง
คาดว่าโครงการนีจ้ะได้รับกระแสตอบรบัทีด่จีากกลุม่ลกูค้า
ทั้งในไทยและต่างประเทศ

นายอรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า คอนโดมิเนียมแบรนด์ NUE 
เจาะตลาดราคาจับต้องได้ อยู่ที่2-3 ล้านบาท ซึ่งเหมาะ
กับก�าลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จากปกติที่
บริษัทเน้นขายราคาเฉลีย่อยูท่ียู่นติประมาณ 4-6ล้านบาท 
โดยแบรนด์ NUE เป็นโครงการคอนโดมิเนียมท่ีตั้งอยู่บน
ท�าเลที่เป็นศูนย์กลางในย่านเมืองใหม่ หรือ New Urban 
Epicenter ตามแนวรถไฟฟ้าเส้นหลกัและส่วนต่อขยายทัว่
กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้บริษัทได้มองหาที่ดินเพื่อน�ามาใช้ปลูกสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ในปี2564 ซ่ึงปัจจุบันมีอยู่ในมือจ�านวน 
4 แปลง ซึง่ยงัมองหาทีด่นิทีเ่หมาะกบัมลูค่าโครงการราวๆ
เฉลี่ยห้องละ 2-3ล้านบาท เพื่อให้ราคาเข้าถึงกลุ่มเป้า
หมายได้ง่าย ตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งหากใน
อนาคตสภาวะทางการเงินมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น บริษัทก็
พร้อมทีจ่ะกลับมาเปิดโครงการทีเ่ป็น High Value อกีครัง้

โดยในปี2563 บริษัทสัดส่วนราคาเฉลี่ยแต่ละโครงการ 
ประกอบด้วย โครงการเฉลี่ยราคา 3ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน 15.9% , โครงการเฉลี่ยราคา 4-6 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วน 16.6% , โครงการเฉลี่ยราคา 5-10ล้านบาท 
คดิเป็นสดัส่วน 48.9% และ โครงการเฉล่ีย 10-20ล้านบาท 
คิดเป็น 18.6% ซึ่งปัจจุบัน โครงการ nue มีสัดส่วนรายได้
อยู่ที่ 22% จากรายได้รวมทั้งหมด ซึ่งหลังจากปีนี้ บริษัท
จะเพิม่สดัส่วนของแบรนด์ NUE  ให้เตบิโตเพิม่ขึน้เป็น50% 
ของรายได้ทั้งหมด 

NOBLE คาดปี63 

รายได้เข้าเป้าไม่ต�่ากว่า 1 หม่ืนลบ. 

เตรียมโอน Backlog ช่วง H2/63 ไม่กว่า 7-8 พันลบ.
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" เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์" หรือ ETC หุ้นโรงไฟฟ้า

ขยะตัวแรกของไทย เคาะราคาไอพโีอ 2.60 บาท ชูก�าไร

สูง เติบโตแรง พร้อมประมูลโรงไฟฟ้าขยะ 444 เมกะ

วตัต์ กระแสนกัลงทนุแรงจรงิ เปิดจอง 4-11สงิหาคม

นี้ เทรด mai 18 ส.ค. นี้

นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ
บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ 
จ�ากดั (มหาชน) (ETC) กล่าวว่าบรษิทัฯได้ลง

นามสัญญาการจัดจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (ไอพี

โอ) ของบริษัท จ�านวน 600 ล้านหุ้นพร้อมหุ้นกรีนชู 

จ�านวน 60 ล้านหุ้นกับ บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์

เฮยีน (ประเทศไทย) ในฐานะผูจ้ดัการการจดัจ�าหน่าย

หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ในราคาหุ้นละ 2.60 บาท คิดเป็น

มูลค่าการระดมทุนประมาณ 1,560 ล้านบาท โดย

บริษัทฯมีแผนจะน�าเงินจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการ

ขยายธรุกิจของ ETC และบรษิทัย่อย รวมถึงการช�าระ

คนืเงนิกู้ ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนของธรุกจิและเตรียม

ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ต่างๆ อาทเิช่นโครงการโรงไฟฟ้าขยะชมุชน 400 เมกะ

วตัต์ และ โรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรม 44 เมกะวตัต์ ซึง่

คาดว่าจะเปิดประมูลปลายปีนี้

นางสาวป่ินมณ ีเมฆมณัฑนา กรรมการ

ผูจ้ดัการอาวโุสสายวาณิชธนกจิ บรษัิท
หลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ากดั 
(มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินของ ETC กล่าว

ว่า “หุ้นไอพีโอ ETC ได้รับกระแสความสนใจอย่างสูง

จากการโรดโชว์ พบท้ังนกัลงทนุสถาบันและนกัลงทนุ

รายย่อย เนื่องจาก ETC มีจุดแข็งอย่างมากด้านเชื้อ

เพลิงขยะจากบรษิทัฯแม่คอื กลุ่มเบตเตอร์ เวลิด์ กรนี 

(BWG) เป็นผู้ประกอบการด้านก�าจดัขยะอตุสาหกรรม

รายใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ อีกทั้ง ETC มี

ประสบการณ์การด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะที่ดี มี

คณะผู้บริหารและทีมงานวิศวกรท่ีมีความรู้ ความ

เชีย่วชาญ อกีทัง้ยังมบีรษิทัย่อยเป็น บรษิทัรบัเหมาที่

เชี่ยวชาญการสร้างโรงไฟฟ้าขยะแบบครบวงจร รวม

ถึงบริหารและดูแลซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า (O&M) ให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นหุ้นโรงไฟฟ้าขยะตัวแรก

ของตลาดหุ้นไทย ที่มีอนาคตไกล มีผลประกอบการ

ด ีมอีตัราก�าไรสูง และมแีนวโน้มการเติบโตสูงมากจาก

การเตรียมเปิดประมูลโรงไฟฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง

กว่า 444เมกะวัตต์ และคาดว่าจะได้รับการจองซื้อหุ้น

ไอพีโอของบริษัทฯอย่างมาก

นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารบมจ. หลักทรัพย์ ยู
โอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ผู้จัดการ

การการจัดจ�าหน่ายหุ้นเพิ่มทุน กล่าวว่า ราคาหุ้น

ไอพีโอในราคาหุ้นละ 2.60 บาท คิดเป็นการขายที่

ราคาก�าไรต่อหุ้น (P/E) ประมาณ 22 เท่า เมื่อเทียบ

กับก�าไรสุทธิต่อหุ้นในปีหน้าที่นักวิเคราะห์ประมาณ

ไว้ เมื่อเทียบกับ อัตรา P/E เฉลี่ยของกลุ่มพลังงาน

และสาธารณูปโภคที่ประมาณ  29 เท่าโดยการจอง

ซื้อหุ้นไอพีโอของ ETC จะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของ 

บมจ. เบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) ซึ่งเป็นบริษัทแม่

ของ ETC จองซื้อได้ไม่เกินจ�านวน 95,802,973 หุ้น 

คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา40 หุ้น BWG ต่อ 1 

หุ้นสามัญ ETC ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2563 

กับบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อ ตั้งอยู่

เลขที่130-132อาคารสินธรทาวเวอร์1ชั้น3ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330 หรือติดต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์0-2659-8000ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น

ของBWG เฉพาะกลุม่ทีม่สีทิธไิด้รบัจดัสรรหุน้สามารถ

ดาวน์โหลด (Download)เอกสารประกอบการจอง

ได้ที ่(1) เวบ็ไซต์ของBWG (www.betterworldgreen.

com) (2) บริษัทฯ (www.etcenvi.com) (3) เว็ปไซต์

ของบริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) (www.utrade.co.th) และ(4) 

ข้อมูลใน QR Code ในหนังสือแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้น

ของBWGในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ ETC ที่

จดัส่งโดยศนูย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ 

เคาะราคา IPO ท่ี 2.60 บาท จองซื้อ 7 ส.ค. 
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นอกจากนั้น ETC ยังเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อ

ได้ในระหว่างวันที่ 7 -11 สิงหาคม 2563 ผ่านกลุ่ม

บริษัทผู้จัดจ�าหน่ายได้แก่ บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี 

เคย์เฮียน (ประเทศไทย) บมจ. หลักทรัพย์เคทีบี 

(ประเทศไทย)  บริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลจ�ากัด

บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจ�ากัด (มหาชน)และบมจ. 

หลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์และมีก�าหนดการจะ

เริ่มเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 18 

สิงหาคมนี้

 

บรษัิท เอร์ิธ เทค็ เอนไวรอนเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 

(ETC)เป็น ผู้น�าด้านโรงฟ้าขยะแบบครบ คือ มี

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะอุตสาหกรรม 3 แห่งคือ ที่

จังหวัดสระบุรี พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวม

ก�าลังการผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า 16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ระยะเวลา 20 ปี โดย ETC เป็น บริษัทในกลุ่ม เบต

เตอร์เวิร์ล กรีน (BWG) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริหาร

ก�าจดักากอตุสาหกรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ซึง่

มีโรงงานผลิตขยะอัดแท่ง (RDF) อยู่ภายในกลุ่ม 

ท�าให้ ETC มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง รวมถึงข้อ

ได้เปรียบด้านต้นทุนเชื้อเพลิง

ETC มีทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาทมี

จ�านวนหุ้นทั้งหมด 2,240,000,000หุ้นด้วยมูลค่า

ที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้นและมีผลประกอบ

การทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยมรีายได้รวม 362.39  

ล้านบาท ในปี 2562 เพิม่ข้ึน จากรายได้รวม 325.24  

ล้านบาทในปี 2561 และรายได้รวม 184.10  ล้าน

บาทในปี 2560 และมีก�าไรสุทธิ 56.80  ล้านบาท 

ในปี 2562 จากก�าไรสุทธิ 65.35  ล้านบาท ในปี 

2561 และขาดทุนสุทธิ 3.14  ล้านบาท ในปี 2560 

เนื่องจากในปี 2561 และ 2562 มีการรับรู้รายได้

ค่าไฟฟ้าเต็มปีจากโรงไฟฟ้า ETC และล่าสุดในงวด

ไตรมาส 1 ปี 2563   บริษัทฯ มีรายได้รวม 134.90 

ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 24.18 ล้านบาท คิดเป็น

อัตราก�าไรสุทธิสูง 18% และในปี 2563 นี้ ETC 

คาดว่าจะรับรู้รายได้การขายไฟฟ้าได้เต็มปี จากโรง

ไฟฟ้าขยะ RH และ AVA ซ่ึงมอัีตรารบัซ้ือไฟฟ้าแบบ 

FiT สูงถึง 6.83 บาท/หน่วย ซึ่งเป็นอัตราการรับ

ซื้อไฟฟ้าที่สูงสุดเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงประเภทอื่น 

เนื่องจากภาครัฐส่งเสริมการใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิง

เพื่อลดปัญหาด้านปริมาณขยะของประเทศ

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการน�าเงินท่ีได้จากการ

เสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประมาณ 1,480.13 

ล้านบาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั้งจ�านวน และ

ไม่รวมกรณทีีม่กีารจดัสรรหุน้สามญัส่วนเกิน) หรอื

ประมาณ 1,475.45 ล้านบาท (โดยมีการเสนอ

ขายหุ้นทั้งจ�านวน และรวมกรณีที่มีการจัดสรรหุ้น

สามัญส่วนเกิน) ภายหลังหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง

กับการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ดังต่อไปนี้

1. ใช้ในการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อย

ของ ETC ในอนาคต จ�านวน 1,200 ล้านบาท ระยะ

เวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ ภายในปี 2563 - 2565

2. ช�าระคนืหนีเ้งนิกูจ้�านวน 80 ล้านบาท ระยะเวลา

ที่ใช้เงินโดยประมาณ ภายในปี 2563 - 2564

3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจของ 

ETC และบริษัทย่อยของ ETC จ�านวน 195.45 – 

200.13 ล้านบาท ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 

ภายในปี 2563 - 2564

เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ 

เคาะราคา IPO ท่ี 2.60 บาท จองซื้อ 7 ส.ค. 
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บรษัิท เอร์ิธ เทค็ เอนไวรอนเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ” หรือ “ETC”) ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small 

Power Producer หรือ “VSPP”) หรือมีขนาดต�่า

กว่า 10 เมกะวัตต์ ที่ใช้เชื้อเพลิงจากขยะในรูปแบบ

ผสมผสาน ทั้ง 1. ขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นของ

เสียหรือสิ่งที่ไม่ใช้แล้วที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ภายในโรงงานอุตสาหกรรมและผ่านการอนุญาต

จากกรมโรงงานอุตสาหรรมเพื่อน�าไปก�าจัด โดย

ผู้ประกอบกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมล�าดับ

ประเภท 105 หรือ 106 เท่านั้น เช่น เศษผ้า เศษ

ยาง เศษกระดาษ และเศษถุงพลาสติก เป็นต้น 

และ 2. ขยะชุมชน ซึ่งเป็นของเสียจากการอุปโภค

สินค้าโดยทั่วไปภายในครัวเรือน และไม่ได้ควบคุม

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เศษผ้า เศษ

ยาง เศษกระดาษ และเศษถงุพลาสติก เป็นต้น โดย 

ETC มโีรงไฟฟ้าแห่งแรก ตัง้อยูท่ีนิ่คมอุตสาหกรรม

แก่งคอย อ�าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และมี

ก�าลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดที่ขนาด 9.4 เมกะ

วัตต์ เพื่อผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ใน

ปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ (“MW”) 

ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี 

นบัตัง้แต่วนัที ่9 มนีาคม 2560 ซ่ึงเป็นวนัจ่ายไฟฟ้า

เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation 

Date หรือ “COD”) โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็น

ลักษณะแบบ Non-Firm ซึ่งจะไม่มีการก�าหนด

ปริมาณไฟฟ้าขั้นต�่าที่บริษัทฯ ผลิตและจ�าหน่ายใน

แต่ละวัน และไม่มีค่าปรับ

นอกจากน้ัน บรษิทัฯ ยงัมบีรษิทัย่อยจ�านวน 2 แห่ง 

ซึ่งปัจจุบันได้ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า ได้แก่ บริษัท 

รีคัฟเวอรี่ เฮ้าส์ จ�ากัด (“RH”) ซึ่งมีโรงไฟฟ้าที่มี

ก�าลังการผลิตติดตั้งขนาด 7.0 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อ�าเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้

กับ กฟภ. ในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 5.5 เมกะ

วัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 

20 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 24 กนัยายน 2562 และบรษิทั 

เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (“AVA”) ซึ่งมีโรง

ไฟฟ้าที่มีก�าลังการผลิตติดตั้งขนาด 4.0 เมกะวัตต์ 

ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร อ�าเภอวชิรบารมี 

จังหวัดพิจิตร เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ใน

ปรมิาณพลงัไฟฟ้าสงูสดุ 3.0 เมกะวตัต์ ท่ีระดบัแรง

ดัน 22,000 โวลต์ เป็นระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่วัน

ที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ

บรษิทัย่อยทัง้ 2 แห่ง เป็นลักษณะแบบ Non-Firm 

ซึ่งจะไม่มีการก�าหนดปริมาณไฟฟ้าขั้นต�่าที่บริษัทฯ 

ผลิตและจ�าหน่ายในแต่ละวัน และไม่มีค่าปรับ เช่น

กัน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีบริษัทย่อยอีกจ�านวน 

1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เอิร์ธ เอ็นจิเนีย แอนด์ 

คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (“EEC”) ประกอบธุรกิจให้

บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหา

เครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบ

ครบวงจร (Engineering, Procurement, and 

Construction: EPC) และบรหิารงานและซ่อมบ�ารงุ

โรงไฟฟ้า (Operations & Maintenance: O&M) 

ซึ่งมีนโยบายที่จะให้บริการทั้งบุคคลภายนอกและ

กลุ่มบริษัทฯ โดยปัจจุบัน EEC ให้บริการดังกล่าว

กับกลุ่มบริษัทฯ เป็นหลัก

 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงนิปันผลในแต่ละปีในอตัรา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิหลังจากหัก

ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบ

ริษัทฯ และหลังหักเงินส�ารองตามกฎหมาย และ

เงนิสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบรษิทัฯ ก�าหนด ทัง้นี ้การจ่าย

เงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงข้ึนอยูกั่บ

ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน แผนการลงทุน 

ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือ ผู้ถือหุ้นขอ

งบริษัทฯ เห็นสมควร

เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ 

เคาะราคา IPO ท่ี 2.60 บาท จองซื้อ 7 ส.ค. 
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เกจิหุ้นทรีนีตี้ ท�านาย SET เดือนส.ค.แกว่งตัว Sideways เล็ง

แนวรับ 1,270 จุด /เชียร์ JMT,CHAYO,TFG, ASIAN, 

APURE, SUN, XO,PTG

บทวิเคราะห์ บจ. หลักทรัพย์ทรีนีตี้ เปิดเผยว่า ประเมิน SET Index เดือนสิงหาคมแกว่งตัว Sideways โดยให้กรอบแนวรับที่ระดับ 1270 

จุด อิง Forward PE กรณีฐานที่ 15.7 เท่า และให้กรอบแนวต้านที่ระดับ 1360 จุด อิง Forward PE กรณีดีสุดที่ 16.8 เท่า คาดการณ์หุ้นขนาดกลาง-

เล็กปรับตัว Outperform ต่อ เนื่องจากแนวโน้มผลการด�าเนินงานที่ดีกว่า Valuation ต�่า และได้อานิสงส์จากการมีส่วนร่วมของนักลงทุนในประเทศ

ส่วนปัจจัยท่ีต้องติดตาม ได้แก่ ความเสี่ยงที่ไทยอาจถูกสหรัฐฯขึ้นบัญชีด�าจากการแทรกแซงค่าเงิน ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯท่ีอาจออกมาอ่อนแอ 

พัฒนาการของ Fed balance sheet และความเสี่ยงของการระบาด COVID-19 รอบสองในประเทศ (รายละเอียดด้านล่าง)

ในเชิงกลยุทธ์ ยังคงแนะน�า Wait & See ในภาพรวม จนกว่าดัชนี SET จะลงมาที่ระดับ 1,300 จุดหรือต�่ากว่า จึงค่อยใช้เป็นบริเวณในการเพิ่มน�้าหนัก

รอบใหม่ ในช่วงนี้ แนะเพียง Selective เป็นรายตัว ซึ่งยังคงเน้นโฟกัสไปที่หุ้นขนาดกลาง-เล็กเป็นส�าคัญ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของก�าไรที่ดีกว่า

หุ้นขนาดใหญ่ ขณะที่ Forward PE กลับอยู่ในระดับต�่ากว่า พร้อมทั้งยังได้อานิสงส์จากสภาพคล่องจากนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ที่คาดว่าจะมีส่วน

ร่วมในตลาดสูงราว 40-50% ต่อไป หลังรายงานตัวเลข M2 เดือนล่าสุดยังคงเติบโตได้ดีถึง 10.9%

ธีมการลงทุนแนะน�าประจ�าเดือนสิงหาคม ได้แก่

1) กลุ่มบริหารหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน ได้แก่ JMT, CHAYO

2) กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ TFG, ASIAN, APURE, SUN, XO

3) กลุ่มปั๊มน�้ามัน ได้แก่ PTG

4) กลุ่มแพคเกจจิ้ง ได้แก่ SFLEX, PTL

5) กลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีการเติบโตดี ได้แก่ TPCH, SSP

6) กลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็กอื่นที่มี Valuation ถูก เมื่อเทียบกับการเติบโตที่รออยู่ ได้แก่ ILINK, PRM, SMPC

" ตลาดหุ้นเดือนสิงหาคมน่าจะได้รับอานิสงส์ทางด้านสถาพคล่องท่ีกลับคืนมาบางส่วนจากตลาดตราสารหนี้ หลังการ

ประมูลพันธบัตรรัฐบาลจะเริ่มลดลงในเดือนนี้มาอยู่เฉลี่ยราว 4 หมื่นล้านบาท จากจุดสูงสุดเมื่อเดือนก่อนที่อยู่

สูงเกือบ 8 หมื่นล้านบาท ประกอบกับตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมาได้ปรับตัวลดลงจนท�าให้ Earning yield gap 

ปรับตัวดีขึ้น จึงท�าให้ SET Index มีความน่าสนใจมากขึ้นมาบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดตราสาร

หนี้ในประเทศ"บทวิเคราะห์ระบุ
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"FTREIT" เตรียมจัดประชุมผู้ถือหน่วยฯ 

ขออนุมัติซื้อทรัพย์ มูลค่าราว 6,000 ล้านบาท 

ดันสินทรัพย์กองฯ พุ่งขึ้นแตะ 45,000 ล้านบาท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 
อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ "FIRM" 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ

เช่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ืออุตสาหกรรม เฟรเซ

อร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ "FTREIT" เดินหน้า

สร้างผลงานครึ่งปีหลังของปีงบประมาณ 

2563 จัดสรรงบราว  6,000 ล้านบาท เพ่ือ

เข้าลงทุนในทรัพย์สินศักยภาพสูง ซึ่งตั้งอยู่ใน

ท�าเลยุทธศาสตร์ทางด้านอุตสาหกรรม และโล

จิสติกส์จากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพ

อร์ตี้ ประเทศไทย หรือ "FPT" มูลค่าการลงทุน

ประมาณ 3,879 ล้านบาท และทรัพย์สินนอก

กลุม่จาก บรษิทั ชยัอนนัต์-บางพล ีพาร์คแลนด์ 

จ�ากัด หรือ "CBP" มูลค่าการลงทุนประมาณ 

2,062 ล้านบาท และ รวมถึงค่าธรรมเนียมการ

จดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการ

เข้าลงทุนอีกบางส่วน ทั้งนี้ ทรัพย์สินท้ังหมด

ที่ FTREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมประกอบด้วย 

อาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 23 ยูนิต 

คลังสินค้า 42 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 284,609 

ตารางเมตร บนที่ดินกว่า 405 ไร่

โดยทรพัย์สนิของกลุม่ FPT ประกอบด้วยอาคาร

ประเภทโรงงาน 23 ยูนิต และคลังสินค้า 33 

ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 159,975 ตารางเมตร 

ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง อยุธยา และ 

ปทุมธานีและทรัพย์สินจาก CBP ประกอบด้วย

สิทธิการเช่าช่วงในที่ดินและอาคารคลังสินค้า

ระยะเวลา 19 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 9 ยูนิต พื้นที่

รวม 124,634 ตารางเมตร ต้ังอยู่ในพ้ืนทีบ่างพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

จุดเด่นของการเข้าลงทุนในครั้งนี้ ได้แก่

1) ทรัพย์สินตั้งอยู่ในท�าเลยุทธศาสตร์ด้านโล

จิสติกส์ และอุตสาหกรรมที่ส�าคัญ มีเมกะโปร

เจคทางด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของ

รัฐบาลที่ส่งเสริมการเติบโตของ

ความต้องการคลังสินค้า และโรงงาน

 2) ท�าให้พอร์ตโฟลโิอโดยรวมมกีารกระจายความ

เส่ียงทางด้านรายได้จากแต่ละอุตสาหกรรมของ

ผู้เช่า สัญชาติผู้เช่าท่ีหลากหลายข้ึน และการ

ที่กองทรัสต์มีทรัพย์สินในพื้นที่บางพลีเพิ่มขึ้น 

ซึ่งพื้นที่บางพลีเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตทาง

ด้านความต้องการพื้นที่คลังสินค้าจากกลุ่ม

อีคอมเมิร์ซ และโลจิสติกส์ ขณะที่อัตราค่าเช่าก็

มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

3) การเข้าลงทนุครัง้นีท้�าให้ FTREIT ยงัคงเป็นก

องทรัสต์ที่มีพื้นที่ให้เช่า และมูลค่าทรัพย์สินสูง

ทีส่ดุเป็นอันดบัหนึง่ของกองทรสัต์อตุสาหกรรม

ในประเทศไทย

4) คาดการณ์ได้ว่าผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผูถ้อื

หน่วยทรัสต์จะเพิ่มสูงขึ้น

หลังการเข้าลงทุนกองทรัสต์จะมีทรัพย์สินเพิ่ม

ขึ้นจาก 578 ยูนิต เป็น 643 ยูนิต พื้นที่ให้เช่า

เติบโตจากประมาณ 1.8 ล้านตารางเมตร เป็น

ประมาณ 2.0 ล้านตารางเมตร อัตราการเช่า

พื้นที่เติบโตจากประมาณ 82% เป็น ประมาณ 

84% อายสุญัญาเช่าเฉลีย่เตบิโตจาก 2.2 ปี เป็น 

2.3 ปี มูลค่าทรัพย์สินเติบโตจากกว่า 39,000 

ล้านบาทเป็นกว่า 45,000 ล้านบาท

คณะกรรมการผูจ้ดัการกองทรัสต์ได้มีมตอินุมตัิ

ให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

FTREIT ครั้งท่ี 1/2563 ในวันท่ี 11 

สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 

น. ณ สามย่านมิตรทา

วน ์ฮอลล ์ ช้ัน 5 

ศูนย์การค้า

สาม

ย่านมติรทาวน์ เลขท่ี 944 ถนนพระราม 4 แขวง

วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อขอม

ติจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการลงทุนเพิ่มเติมใน

ทรัพย์สินที่ได้กล่าวข้างต้น

นายพีระพัฒน ์ศรสีคุนธ ์กรรมการ
ผู้ จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท 
แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ�ากดั 
หรือ "FIRM" เปิดเผยว่า "การลงทุนครั้ง

ส�าคญันีจ้ะช่วยสร้างมลูค่าพอร์ตโฟลโิอของกอง

ทรสัต์ FTREIT ให้เตบิโตขึน้ ด้วยมลูค่าสนิทรพัย์

รวมทั้งสิ้นกว่า 45,000 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา 

FTREIT ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจ�านวน

มาก จากการทีผ่ลประกอบการของกองทรสัต์มี

การเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง และได้รบัการจดัอนัดบั

ความน่าเชื่อถือในระดับ A (Stable Outlook) 

จาก ทริสเรทติ้ง ซ่ึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้

ถือหน่วยทรัสต์ และ ผู้ถือหุ้นกู้ของกองทรัสต์"
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MFC เปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 

แฮปปี้ อินคัม พลัส (MIPLUS) 3-7 ส.ค.63

เอ็มเอฟซี แนะลงทุนแบบสุขได้ แฮปปี้ด้วย เปิดตัว

กองทนุเปิดเอม็เอฟซ ีแฮปป้ี อินคมั พลัส (MIPLUS) 

เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากการ

ลงทนุสม�า่เสมอ เป็นกองทนุรวมผสมทีก่ระจายการ

ลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อโอกาสในการ

สร้างผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว IPO: 3-7 สงิหาคม 

63

นายธนโชติ  รุ่งสิทธิวัฒน์ รอง
กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟ
ซี จ�ากัด (มหาชน) MFC เปิดเผยว่า จาก

สภาวะเศรษฐกิจในประเทศปัจจุบัน ท่ีได้รับผลกระ

ทบจากวิกฤตการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.50% ซึ่งเป็น

ระดับท่ีต�่าท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เงินฝาก

ธนาคารและอตัราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับ

ตวัลดลงอย่างต่อเนือ่ง ในขณะทีอ่ตัราเงนิปันผลของ

หุ้นปันผล (Defensive Yield), หลักทรัพย์ประเภท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์,กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวม

ถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับท่ีสูง และมี

ความน่าสนใจในการลงทนุมากขึน้ จงึแนะน�ากองทนุ

สไตล์ Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุน

ในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่าง

สม�่าเสมอ มีความยืดหยุ่นในการปรับน�้าหนักการ

ลงทนุในแต่ละประเภทหลกัทรพัย์ตามความผนัผวน

ของตลาด

นายธนโชติ กล่าวต่อไปว่า จากสภาพเศรษฐกิจใน

ปัจจบุนัทีช่ะลอตวัลง และทศิทางดอกเบีย้ทีจ่ะอยูใ่น

ระดับต�่าไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี ท�าให้การลงทุนใน 

หุ้นปันผล (Defensive Yield), หลักทรัพย์ประเภท

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์, กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวม

ถึงตราสารหนีภ้าคเอกชน เป็นทางเลอืกในการลงทนุ

ท่ีน่าสนใจกว่าการฝากเงนิในธนาคารหรอืการลงทุน

ในพันธบตัรรฐับาล เนือ่งจากให้ผลตอบแทนทีด่กีว่า

และมีสภาพคล่องที่สูง จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่

เหมาะสมแก่นักลงทุน ในการเลือกลงทุนในประเภท

หลักทรัพย์ดังกล่าว ในช่วงเวลานี้

เอม็เอฟซ ีจึงเสนอขาย กองทนุเปิดเอม็

เอฟซ ีแฮปป้ี อินคมั พลสั (MIPLUS) ซึง่เป็นกองทนุ

รวมผสม มีนโยบายการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภท 

Investment Grade ตราสารทุน ได้แก่ หุ้นปันผล

ที่กระแสเงินสดมีความสม�่าเสมอ และได้รับผลกระ

ทบจากสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย (Defensive 

Yield) เช่น หุ้นในกลุ่มสื่อสาร (Telecom) และหุ้น

ในกลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities) เป็นต้น ตราสาร

กึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุน

โครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% 

ของ NAV รวมถึงลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(derivatives) เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลก

เปลีย่น และไม่ลงทุนในตราสารหนีท้ีม่อีนัดบัความน่า

เช่ือถอืต�า่กว่าทีส่ามารถลงทนุได้ (non-investment 

grade), ตราสารหนีท่ี้ไม่ได้รับการจัดอนัดบัความน่า

เช่ือถือ (unrated securities), ตราสารทนุท่ีไม่ได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) 

ทัง้ในและต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารทีม่ลีกัษณะ

ของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

กองทุน MIPLUS มจีดุเด่น เน้นกระจายการลงทนุใน

สนิทรพัย์ทีห่ลากหลาย ทีม่คีวามสามารถหรอืสร้าง

รายได้ให้กับผู้ลงทุนอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีความ

ยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับภาวะตลาดที่มีความผันผวน 

กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหรือ

แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

และได้รับผลตอบแทนสม�่าเสมอ โดยเหมาะสมกับ

ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว

ประมาณ 1-3 ปีขึ้นไป ซึ่งคาดหวังผลตอบแทนใน

ระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจลักษณะ

สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อน

การตัดสินใจลงทุน ส�าหรับผู้สนใจสามารถลงทุน

ขั้นต�่าของการซื้อครั้งแรกได้ตั้งแต่ 1,000 บาท และ

มูลค่าขั้นต�่าของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท โดย

สามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนได้ทุกวันท�าการ 

และกองทุนมีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

แบบอตัโนมติัไม่เกนิ 4 ครัง้ต่อปี โดยน�าเงนิของผูถ้อื

หน่วยลงทุนไปลงทุนต่อยังกองทุน MM-GOV ทั้งนี้

กองทุนไม่มีนโยบายจ่ายปันผล โดยกองทุนมีความ

เสี่ยงระดับ 5 กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตรา

แลกเปลี่ยนทั้งจ�านวนอาจขาดทุนหรือได้รับก�าไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต�่ากว่า

เงินลงทุนเริ่มแรก
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แม่มดน้อยภาคพิสดาร มองดู SET เปิดฉากเดือน สิงหาคม ด้วยอาการเซไปเล็กน้อยห
ลักใหญ่ใจความก็ยังแรงกดดันจากโควิด-19 เหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ตอนนี้
คงได้แต่รอวัคซีนเท่านั้น ส่วนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-จีนซึ่ง  มีโอกาสตึงเครียด
มากข้ึนช่วงก่อนการเลอืกต้ังประธานาธบิดสีหรฐัฯ เพราะทรมัป์คงต้องท�าทกุวถิทีาง ท่ี
จะมีชัยเหนือลุงโจ หุหุ รอดูกันต่อไปค่ะ 

ด้านกลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) มีมุมมอง
ต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.95-31.40 ต่อ
ดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.22 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  โดยเงินบาท
แตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ท่ามกลางแรงขายดอลลาร์อย่างต่อเนื่องใน
ตลาดโลก และราคาทองค�าทีพุ่่งสงูขึน้ ทัง้นี ้นกัลงทนุต่างชาตขิายสทุธใินตลาดหุน้ไทย 
76 ล้านบาท แต่ซื้อพันธบัตรสุทธิ 4.6 พันล้านบาท ขณะที่ในเดือนกรกฎาคมเงินบาท
เคลื่อนไหวผันผวนและอ่อนค่าลงราว 1% สวนทางสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค

วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,321.23 จุด ลดลง 7.30 จุด หรือ 0.55 % มูลค่าการซื้อ
ขาย 54,716.16 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 489.06 ล้านบาท บัญชี
บรษัิทหลักทรพัย์ขายสุทธ ิ 162.69 ล้านบาท นกัลงทนุต่างประเทศขายสทุธิ 1,452.89 
ล้านบาท  นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,104.64 ล้านบาท 

อุ๊ต๊ะ!! NER วานนี้แรงได้ใจ ปิด Ceiling ที่ 3.18 บาท เทรดไป 935.21 ลบ. สมหน้า 
สมตา เฮียชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ บิ๊กบอส NER 
มากๆ ขร่ะ แว่วว่าช่วงนีเ้ฮยี งานยุง่ มุง่ท�าผลงาน 
ล่าสดุกเ็พิง่ได้สญัญาระยะยาวลกูค้าใหม่ เพิม่อกี 
2 ราย จากการปรับขยายตัวยอดจ�าหน่ายรถ
เพ่ือการพาณิชย์ในจีนเร่ิมกลับมาเติบโตอีกครั้ง 
แบบนี้สงสัยงบ Q2/63 คงจะปังๆๆ อิอิอิ
 
"ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์" บิ๊กบอส PLANET 
มั่นใจธุรกิจครึ่งปีหลังฟื้น ปักธงเน้นรุกธุรกิจ

เทคโนโลยเีกดิใหม่ รบั New Normal เหตแุนวโน้มด ีมาร์จิน้และดมีานด์สงู คงเป้าหมาย

รายได้ในปีนี้ เติบโต 10% จากปีก่อน ระบุปัจจุบันมี Backlog  300 กว่าล้านบาทแล้ว ชี้
วิกฤติ COVID-19 ท�าให้ตลาดให้การยอมรับบริการ Cloud มากขึ้น ซึ่งจะสามารถสร้าง
รายได้แบบ Recurring อย่างต่อเนื่องระยะยาวต่อไป

RP ร่อนข่าว เรือราชา4 ได้ให้บริการเช่าเหมาล�า ที่รถบรรทุก ใหญ่ 3 คัน รถกระบะ 4 
ล้อ 1 คัน พร้อมลูกเรือและพนักงาน 12 คน และผู้โดยสาร 4 คน  เกิดล่มบริเวณเกาะ
สี่ เกาะห้า หลังเดินทางออกจากท่าเรือสมุยได้ประมาณ 5 ไมล์ทะเล เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่
ผ่านมานั้น เหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ โดยบริษัทสามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้ตามปกติ และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป
"เติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ"  แห่ง UNIQ แจกข่าวดี กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอเอส ซึ่ง
ประกอบด้วย บรษัิท ยูนคิ เอน็จเินยีริง่ แอนด์คอนสตรคัชัน่ จ�ากดั (มหาชน) และ บรษิทั 
อสิตากิจ จ�ากัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมชลประทานในการก่อสร้าง
ขุดคลองระบายน�้าหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการคลองระบายน�้า
หลากบางบาล - บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลค่าโครงการ 2,758  ล้านบาท 
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
หรือ "FIRM" ในฐานะผูจั้ดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์
และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ 
"FTREIT" เดินหน้าสร้างผลงานคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ 2563 จัดสรรงบราว  
6,000 ล้านบาท เพือ่เข้าลงทนุในทรพัย์สนิศกัยภาพสงู ซึง่ต้ังอยูใ่นท�าเลยุทธศาสตร์ทาง
ด้านอุตสาหกรรม และโลจิสติกส์จากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย 
หรือ "FPT" มูลค่าการลงทุนประมาณ 3,879 ล้านบาท และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก 
บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ�ากัด หรือ "CBP" มูลค่าการลงทุนประมาณ 
2,062 ล้านบาท และ รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการเข้าลงทุนอีกบางส่วน ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่ FTREIT จะเข้าลงทุนเพิ่มเติม
ประกอบด้วย อาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 23 ยูนิต คลังสินค้า 42 ยูนิต คิด
เป็นพื้นที่รวม 284,609 ตารางเมตร บนที่ดินกว่า 405 ไร่ 

ณ เวลานี้ หุ ้นน้องใหม่ธุรกิจเครือข่ายที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ("SET") รายแรกของประเทศไทยที่ทุกคนจับตามองต้องยกให้ บริษัท 
ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCM ที่ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะธุรกิจเครือข่าย และมีตัวแทนจ�าหน่าย
ในต่างประเทศกว่า 6 ประเทศ บวกกับได้พี่เล้ียงมือทองจาก บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน.....แฟนคลับหุ้นไอพีโอ รอชมผลงานดี ๆ กัน
ได้เลยจ้า รับรองไม่ท�าให้คุณๆ ผิดหวังแน่นอนคร้า

เซ 

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : WHART แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.50 บาท/หุ้น

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : UTP แนะน�าซื้อ ราคาเป้าหมาย 13.80 บาท/หุ้น 

บล.ดบีเีอส วคิเคอร์ส : CENTEL แนะน�า "Fully Valued" ราคาเป้าหมาย 19 บาท/หุน้ 

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : DREIT แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 4.90 บาท/หุ้น 

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : ERW แนะน�าถือ ราคาเป้าหมาย 3.20 บาท/หุ้น

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : IVL แนะน�าซื้อ ราคาเป้าหมาย 36 บาท/หุ้น

บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : STANLY แนะน�าซื้อ ราคาเป้าหมาย 175 บาท/หุ้น

บล. ทิสโก้ : SISB แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 11 บาท/หุ้น
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