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ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) SPCG เปิดเผยว่า ผลประกอบ

การงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,584.3 ล้านบาท 

เมื่อเปรียบเทียบกบ ปี2562 ซึ่งมีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,520.1 ล้านบาท โดยก�าไร

สุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน 64.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 

อย่างไรก็ตามใน ปี 2563 บริษท ฯ มีรายได้จากธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตยจ�านวน 36 โซล่าฟาร์มรวมทั้งสิ้น 2,240.4ล้านบาท ลดลง

จากปี 2562 จ�านวน 8.2ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4เนื่องจากรายได้เงิน

อุดหนุนส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า  (Adder)จ�านวน 8 บาทต่อหน่วย ของบริษัท 

โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 1) จ�ากัด ได้สิ้นสุดลงเมื่อวัน ที่20 เมษายน 2563 แม้ว่า

จ�านวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและจ�าหน่ายได้มีจ�านวน 200.3 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น

จากปี2562 (199.8 ล้านหน่วย) จ�านวน 0.5 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.2

ด้านบริษัท โซลาร์เพาเวอร์รูฟ จ�ากัด (SPR) ซึ่งด�าเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์บนหลังค�า (Solar Roof) ส�าหรบบ้านพักอาศยั ส�านกั

งน อาคารธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่รวมถึงโรงงาน

อุตสาหกรรมและอื่นๆ ใน ปี 2563 มีรายได้จ�านวน 308.9ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2562 (262.6ล้านบาท)จ�านวน 46.3ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 18

ส่วนบริษัท สตีลรูฟ จ�ากัด ซ่ึด�าเนินธุรกิจผลิต จ�าหน่าย และให้บริการติดตั้ง

หลังคาเหล็กรีดรอน หรือที่เรียกกันท่ัว ไปว่าหลังคาเมทล ชีท (Metal Sheet 

Roofing) ในปี 2563 มรีายได้จ�านวน 57.2ล้านบาท ลดลงจ�ากปี 2562 (77.3ล้าน

บาท) จ�านวน 20.1ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 26

ขณะทีบ่รษิทัฯ แจ้งการจ่ายปันผลระหว่างกาลอตัรา 0.55  บาท/หุน้ XD 24 ส.ค. 

63 ก�าหนดจ่ายวันที่4 ก.ย. 2563

บอร์ด EP อนุมัติให้บริษัทย่อยในฮ่องกง เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ3 ผู้

ถือหุ้นใหญ่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ประเทศเวียดนามอีก 2 โครงการ 

มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,500 ล้านบาท มีขนาดก�าลังการผลิตรวม 100 เมกะ

วัตต์ มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า แบบ FIT ที่ 0.085 

ดอลลาร์ต่อหน่วย "ยุทธ ชินสุภัคกุล" ประธานกรรมการ ระบุการลงทุนดังกล่าว

ถือเป็นก้าวย่างที่ส�าคัญอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งจะดันบริษัทฯเติบโตได้ต่อเนื่องและมั่นคง

มากขึ้น ในอนาคต

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บมจ.อีสเทอร์น 
พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

6/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัท EPVN 

W2 (HK) Company Limited ("EPVN W2") ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทย่อยของ EP  

ทีเ่ป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ด�าเนินการเข้าลงนามในสัญญาซื้อหุ้น โครงการ Tay Nguyen และ Mien Nui 

ในจังหวัด Gia Lai ซึ่งมีก�าลังการผลิตรวม 100 เมกะวัตต์ โดยคาดว่าเมื่อจ่าย

ไฟฟ้าแล้ว จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้อีกปีละกว่า 740 ล.บ. และมีผล

ตอบแทนจากการลงทุน (Equity IRR) กว่าร้อยละ 15

"การลงทุนโครงการลมเพิ่มในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นผล

มาจากการบุกเบิกของบริษัท ที่ได้ประสบความส�าเร็จในการลงทุนในพลังงาน

หมุนเวียนในประเทศเวียดนาม เมื่อ 2 ปีก่อน และคาดว่าในเร็วๆนี้ ก็จะสามารถ

ปิดการลงทนุได้อกีหลายโครงการ ท่ีส�าคญัคอื การลงทนุดงักล่าว จะท�าให้บรษัิท

สามารถเปิดประตูการลงทุนอื่นๆต่อไปได้อีกในอนาคต และจะช่วยสนับสนุน เพิ่ม

ศกัยภาพการเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่งและมัน่คง ในขณะท่ีภาพรวมการด�าเนนิธุรกจิ

ในปี 2563 บรษิทัฯ มัน่ใจว่าวกิฤติเศรษฐกจิทีช่ะลอตัวจากผลกระทบของโรคไวรัส

โควิด-19 จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ  แก่บริษัทอย่างแน่นอน โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้

เตบิโตไม่ต�า่กว่า 40% จากปีก่อนทีม่รีายได้รวมอยูท่ี ่2,103.73 ล้านบาท เนือ่งจาก

มีรายได้ที่แน่นอนจากธุรกิจโรงไฟฟ้า และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ 

ซึ่งเชื่อว่าจะมีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต" นาย ยุทธกล่าว

เพิ่มเติม 

EP ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนามรวม 100 MW 

มูลค่าโครงการกว่า 4,500 ลบ. 

SPCG เผย H1/63 ก�าไรเพิ่มขึ้น 4% 

แม้รายได้โรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม 36 แห่งลดลง

-ปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.55 บาท/หุ้น 
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"ดร.องอาจ กิตติคุณชัย"  แม่ทัพ  SUN คาดผลงาน H2/63 ดีกว่าครึ่งปีแรก เหตุ

ได้รบัออเดอร์จากลูกค้าล่วงหน้าเกอืบ 2,000ตู ้ คาดรายได้ปี63 โต 10-15% เหตุ

โควิด-19 ระบาด ดันลูกค้ากักตุนสินค้าบริโภคมากขึ้น 

ดร.องอาจ กติตคิณุชยั ประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร บรษิทั ซัน
สวีท จ�ากัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดภาพรวม

ผลประกอบการครึง่ปีหลงั จะดกีว่าครึง่ปีแรก และตัง้เป้ารายได้ปี2563 จะเตบิโต 

10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,939.70 ล้านบาท เป็นผลจากการได้รับออ

เดอร์ลกูค้าทัง้รายใหม่และรายเก่าเพิม่ขึน้ โดยขณะนี้มีอีอเดอร์ล่วงหน้าแล้วเกอืบ 

2,000 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลคา่รวมกว่า 20 ล้านเหรียญ ซึ่งจะทยอยส่งมอบให้กบั

ลูกค้าภายใน 3-4 เดือนนี้ ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้น

ยิง่เป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนมคีวามตืน่ตวัในเรือ่งของการกกัตนุสนิค้าบรโิภคมาก

ขึ้น โดยเฉพาะในแถบยุโรปและตะวันออกกลาง บริษัทฯจึงมองว่าสถานการณ์ดัง

กล่าวเป็นโอกาสในการสร้างยอดขายในปีนี้ให้เติบโต

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง2563 บริษัทก�าลังอยู่ระหว่าง

ออกแบบโรงงานย่อยขนาดเลก็ มเีนือ้ทีป่ระมาณ 1,000 ตารางเมตร ใช้งบลงทนุ

ประมาณ 15-20 ล้านบาท โดยโรงงานนี้จะใช้เพ่ือผลิตสินค้าในกลุ่มพร้อมรับ

ประทาน (Ready to eat) ซึง่ปัจจบุนับรษิทัฯ มสีนิค้าในกลุม่ดงักล่าวแล้วประมาณ 

4-5 รายการ มีก�าลังการผลิตราว 50,000 ชิ้น/วัน โดยบริษัทคาดว่าในปี 2564 

จะเพิ่มก�าลังการผลิตเป็น 70,000-100,000 ชิ้นต่อวัน ซึ่งจะท�าให้ตั้งแต่ปี 2564 

มีรายได้อยู่ที่ประมาณ 200-300 ล้านบาท/ปี โดยในปี2563นี้ บริษัทคาดดว่าจะ

มีสัดส่วนรายได้จากสินค้าในกลุ่มพร้อมรับประทานประมาณ 10% 

ส�าหรับค่าเงนิบาททีผ่นัผวนนัน้ บริษทัไม่มคีวามกังวลและคาดว่าจะไม่ได้รบัผลก

ระทบแต่อย่างใด เนือ่งจากบรษิทัได้ท�าประกนัความเสีย่งของค่าเงนิไว้ทีป่ระมาณ 

50-70% ของยอดขายแต่ละออเดอร์ เพื่อลดและกระจายความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีการขายภายในประเทศอีกประมาณ 40,000-50,000 ชิ้น/วัน 

นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้
คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ�ากัด (มหาชน) Q-CON เปิดเผยว่า 

คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2563มีมติอนุมัติให้บริษัทยกเลิก

โครงการขยายก�าลังการผลิตอิฐมวลเบา ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 

โครงการล�าพูนเนื่องจากการทบทวนโครงการดังกล่าวพบว่าผลตอบแทนไม่คุ้ม

ค่ากบัการลงทนุโดยมต้ีนทนุโครงการทีเ่กดิข้ึนจนถงึ ณ ปัจจบุนัจ�านวน 240 ล้าน

บาท

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติลงทุนโครงการขยายก�าลังการผลิต

อิฐมวลเบาขนาดก�าลังการผลิต 3.6 ล้านตารางเมตรต่อปี มูลค่ารวม 640 ล้าน

บาท เพือ่รองรบัความต้องการอฐิมวลเบาทีเ่พิม่ขึน้โดยบรษัิทได้แจ้งรายละเอยีด

ของโครงการต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่18 ธันวาคม 2556ไป

แล้วนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบการชะลอโครงการที่อยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้างเป็นการชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การตลาด โดยคณะ

กรรมการบริษัทได้ทบทวนการลงทุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากในสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรอนุมัติให้บริษัทยกเลิกการลงทุนในโครงการ

ขยายก�าลังการผลิตอิฐมวลเบา ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์โครงการ

ล�าพูนดังกล่าว

โครงการขยายก�าลังการผลิตอิฐมวลเบาข้างต้นมีขนาดของรายการเท่ากับร้อย

ละ 10.19 ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563ดังนั้นการรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้าข่ายที่จะ

ต้องปฏิบติัตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรือ่งการได้มาหรอื

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน

Q-CON ยกเลิกโครงการ

ขยายก�าลังการผลิตอิฐมวลเบาที่จ.ล�าพูน 

เหตุไม่คุ้มค่าลงทุน

SUN คาดผลงาน H2/63 ดีกว่าครึ่งปีแรก 

เหตุได้รับออเดอร์จากลูกค้าล่วงหน้า 

,รายได้ปี63 โต 10-15%
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บรษัิท ทีควิเอม็ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 

TQM โดยบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์  โบรคเกอร์ 

จ�ากัด ร่วมกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ MTI ออกประกันภัย “For Lady” 

ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5 ชูคอนเซ็ปต์ “ผู้หญิงธรรมดา 

เก่งแค่ไหน ก็ต ้องการคนดูแล” พร้อมความ

คุม้ครองทีอ่อกแบบมาเพ่ือเอาใจผูห้ญงิยคุใหม่ทีแ่ม้

สตรองแค่ไหนกย็งัเป็นผูห้ญงิธรรมดาทีต้่องการคน

ดูแล สร้างความอุ่นใจด้วยความคุ้มครองและสิทธิ

ประโยชน์แบบครบทุกด้านส�าหรับผู้หญิง   ด้วย 5 

โปรดักท์ “ประกันรถยนต์ส�าหรับผู้หญิง” ให้ความ

คุ้มครองการรักษาในระดับศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ

กับโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมความงามชั้นน�า

ระดบัประเทศ สงูสดุ 1 ล้านบาท “ประกนัโรคมะเรง็” 

คุม้ครอง 2 เท่าส�าหรบัมะเรง็เฉพาะผู้หญงิ “ประกนั

บ้านส�าหรับผู้หญิง” มาพร้อมบริการช่วยเหลือ

ฉุกเฉินกรณีลืมกุญแจบ้าน ซ่อมไฟฟ้า ท่อประปา

แตก ฯลฯ “ประกันการเดินทางในประเทศ” พิเศษ

คุ้มครองโควิด-19 และในโอกาสพิเศษวันแม่แห่ง

ชาตร่ิวมส่งมอบความห่วงใยด้วย “ประกนัอบุตัเิหตุ

เพือ่คนทีค่ณุรกั” ทีคุ่ม้ครองทัง้ตวัคณุและคนรกั ซือ้ 

1 ได้ถึง 2 กรมธรรม์ ผ่าน TQM Insurance Gifts  

พร้อมสิทธิประโยชน์ผ่อน 0% มีรถใช้ระหว่างซ่อม 

บริการ Roadside Service มั่นใจแคมเปญ For 

Lady เจาะตลาดกลุม่ผูห้ญงิตัง้เป้าโค้งสุดท้าย 150 

ล้านบาทในปีนี้

นางนวลพรรณ ล�่าซ�า กรรมการผู้
จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ MTI เปิดเผยว่า เมืองไทย

ประกันภัย และทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ 

ถือว่าเป็นผู้น�าในการเริ่มต้นท�าการตลาดด้าน

ประกันภัยส�าหรับผู ้หญิง เพราะว่าเราเข้าใจใน

ความต้องการของผู้หญิงครบทุกมิติ และในครั้ง

นี้ เมืองไทยประกันภัย ได้ออกแบบความคุ้มครอง

และบริการเสรมิท่ีมุง่เน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้

หญิงยุคใหม่มากยิ่งขึ้นในทุกมิติ ด้วยการออกแบบ

ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในแคมเปญนี ้ภายใต้แนวคดิ “ผูห้ญงิ

ธรรมดา...เก่งแค่ไหนกต้็องการคนดแูล” ผลติภณัฑ์

ภายใต้แคมเปญ For Lady ในปีนี้ ประกอบด้วย 5 

ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

“ประกนัรถยนต์ Motor For Lady” ท่ีไม่ใช่คุม้ครอง

แค่รถยนต์แต่เมื่อเกิดอุบัติเหตุยังให้ความคุ้มครอง

ค่ารักษาในระดับศัลยกรรมสูงสุด 1,000,000 บาท 

ม่ันใจกบัโรงพยาบาลท่ีได้มาตรฐานระดบัโลก พร้อม

บริการ Roadside Assistance

“ประกันอบุตัเิหตเุพือ่คนทีค่ณุรกั” ประกันอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคลส�าหรับผู้หญิงที่ให้ความคุ้มครองทั้งตัว

คุณและคนที่คุณรัก ซื้อ 1 คุ้มครองถึง 2 กรมธรรม์ 

พร้อมค่ารกัษาพยาบาลต่อครัง้สงูสดุ 50,000 บาท

“ประกันโรคมะเร็ง” คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ และ

เพิม่ความคุม้ครองเป็น 2 เท่าส�าหรบัมะเรง็เฉพาะผู้

หญิงสูงสุด 3,000,000 บาท พร้อมเงินช่วยเหลือ

รายเดือนสูงสุด 40,000 บาท ( 6 เดือน)

“ประกันบ้านส�าหรับผู้หญิง” ให้คุณผู้หญิงหมด

กังวลเรื่องบ้าน คุ้มครองการโจรกรรม น�้าท่วม 

ไฟไหม้ และภัยพิบัติจากธรรมชาติ พร้อมบริการ 

Home Assistance ช่วยเหลือฉุกเฉนิงานซ่อมแซม 

ปัญหาไฟฟ้า ประปา ลืมกุญแจบ้าน ฯลฯ

“ประกันการเดินทางภายในประเทศ” ท่องเท่ียว

สไตล์สาวยคุใหม่อย่างไร้กงัวลกับความคุ้มครองค่า

รกัษาพยาบาลจากอบุตัเิหตสูุงสดุ 1,000,000 บาท 

พร้อมมอบความคุ้มครองโควิด-19

TQM -เมืองไทยประกันภัย ส่งแคมเปญ 

“For Lady”เจาะตลาดกลุ่มผู้หญิง 

ต้ังเป้าโค้งสุดท้าย 150 ลบ. ในปีน้ี 
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ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด กล่าวว่า ทีคิวเอ็มและ

เมืองไทยประกันภัยยังคงเดินหน้าพัฒนาโปรดักท์ประกันภัยและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงให้ได้อย่างตรงจุด สอดรับกับแนวคิด ผู้หญิง

ธรรมดา เก่งแค่ไหนก็ต้องการคนดูแล โดยในปีนี้ได้พรีเซ็นเตอร์ ‘โบว์ เมลดา’ เป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่ที่แม้จะเก่งแต่สุดท้ายในบางเรื่องก็ยังต้องการการดูแล 

ร่วมถ่ายทอดด้วยกลยุทธ์ Music Marketing ผ่านบทเพลง ‘ผูห้ญงิธรรมดา’ ให้คนจดจ�าผลติภณัฑ์ได้ง่ายขึน้ โดยเน้นสร้างคอนเทนต์สือ่สารถงึผูห้ญงิท่ีให้ความ

ส�าคญักบัการดแูลสขุภาพของตนเองและคนรกั ชอบเดนิทางและท่องเทีย่ว นอกจากกลุม่ผูห้ญิงแล้วยงัมุง่สือ่สารไปยงักลุม่ผูช้ายทีต้่องการดูแลคนรกั อาท ิแม่ 

พี่สาว น้องสาว และแฟน แคมเปญในปีนี้ได้จัดท�าบริการและสิทธิพิเศษไว้มากมาย ส�าหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์ Motor For Lady ประกันอุบัติเหตุ ประกัน

โรคมะเรง็ และประกันบ้าน ยงัมคีวามคุม้ครองอบัุติเหตุทีรั่กษาในระดบัศลัยกรรมกบัพันธมติรโรงพยาบาลด้านศลัยกรรมความงามชัน้น�า อาท ิโรงพยาบาลยัน

ฮี โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล โรงพยาบาลเลอลักษณ์ และโรงพยาบาลบางมด ฯลฯ

ทีคิวเอ็มยังมีแคมเปญให้ร่วมสนุกต้อนรับเดือนแห่งความรักวันแม่แห่งชาติ ส�าหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัย For Lady ทุกกรมธรรม์มีสิทธิ์ลุ้นพาแม่หรือคนรักไป

ทริปสุด Exclusive กับ TQM Family Trip ดีท็อกซ์ปอดกอดเขาใหญ่ และกิจกรรมถ่ายภาพคู่กับแม่โพสต์ลงเฟซบุกส่วนตัวพร้อมติดแฮชแท็ก #ผู้หญิงธรรมดา 

ลุ้นรับของรางวัลจากทีคิวเอ็ม 

ขณะเดียวกันยังมีบริการเสริมอื่น ๆ อีก อาทิ บริการรถใช้ระหว่างซ่อม บริการรับ-ส่งรถเข้าอู่ คุ้มครองการโจรกรรม และเมื่อเกิดเหตุจนไม่สามารถเคลื่อนย้าย

รถได้ยังมีบรกิารมอบตัว๋เครือ่งบนิเพือ่ให้เดนิทางกลบับ้านอย่างปลอดภัย ผ่อนช�าระค่าเบ้ียประกนั 0% กบับัตรเครดติท่ีร่วมรายการ พร้อมรับของพรเีมีย่มจาก 

ทีคิวเอ็ม และรับส่วนลดคอร์สท�าหน้าสูงสุด 60% จากรมย์รวินท์คลินิก 

ลูกค้าสามารถซื้อกรมธรรม์ในแคมเปญ For Lady ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ TQM 24 Smart Services ทาง Line Official “TQM Insurance Broker” 

หรือเฟซบุกTQM Insurance Broker เว็บไซต์ www.tqm.co.th หรือโทร 1737 รวมทั้งสาขาทีคิวเอ็มทั่วประเทศ ดร.นภัสนันท์ กล่าวทิ้งท้าย

TQM -เมืองไทยประกันภัย ส่งแคมเปญ 

“For Lady” เจาะตลาดกลุ่มผู้หญิง 

ต้ังเป้าโค้งสุดท้าย 150 ลบ. ในปีน้ี 
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ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์รองรับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะ partnership

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เปิดรบัฟังความคดิเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุหลัก

เกณฑ์เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะร่วมกันให้บริการ (partnership) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้

ตามรูปแบบที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ และรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนเป็นผู้ด�าเนินการ

ภายใต้หลกัเกณฑ์มาตรฐานการประกอบธรุกจิปัจจบุนั กรณผีูป้ระกอบธรุกจิหลกัทรัพย์และผูป้ระกอบธรุกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประสงค์จะให้ผูอ้ืน่

ด�าเนินธุรกิจบางส่วนแทนตน อาจใช้วิธีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ด�าเนินงานแทน (outsource) หรือด�าเนินธุรกิจในลักษณะ partnership ได้ โดย

ยกระดับแนวทางการด�าเนินธุรกิจในลักษณะ partnership ตามหนังสือเวียนของส�านักงานในปัจจุบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดในการก�าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและการให้บริการในลักษณะ partnership เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถประกอบธุรกิจได้ตามความถนัดและรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนเป็นผู้ด�าเนินการ รวมทั้ง ก.ล.ต. สามารถก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจแต่ละราย

ได้โดยตรง

ทัง้นี ้ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรบัฟังความคดิเห็นในเรือ่งดงักล่าวไว้ทีเ่วบ็ไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=639  

ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail apichayas@sec.or.th  หรือ janthaporn@sec.or.th  จนถึงวัน

ที่ 10 กันยายน 2563    
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EXIM BANK มอง M&A 

โลก จะกลับมาโตหลัง COVID-19 คลี่คลาย

ฝ่ายวิจัยธุรกิจธนาคารเพ่ือการส่งออก
และน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM 
BANK) เปิดเผยว่า ปัจจบุนัหลายบรษิทัท่ัวโลกเดนิ
หน้าขยายธรุกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศผ่านการ
ควบรวมกจิการ (Mergers & Acquisitions : M&A) ซึง่
นับเป็นหนึ่งในช่องทางที่ช่วยให้สามารถต่อยอดธุรกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มูลค่า M&A ของโลกขยาย
ตัวต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและทวีบทบาท
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นล�าดับ สะท้อนจาก
สัดส่วนมูลค่าธุรกรรม M&A ต่อ GDP โลกเพิ่มขึ้นเป็น 
4.1% ในช่วงปี 2558-2562 จาก 2.8% ในช่วงปี 2553-
2557 อย่างไรกต็าม ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2563 มลูค่า
ธุรกรรม M&A ชะลอลงอย่างมาก เนื่องจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้หลายบรษิทัชะลอการ
ลงทุนและรอดูทิศทางของภาคธุรกิจหลังสถานการณ์
คลี่คลาย ทั้งนี้ ภาพรวม M&A ของโลกทั้งในมิติของ
ภูมิภาคและอุตสาหกรรม แนวโน้ม M&A ในระยะถัดไป 
ตลอดจนทิศทาง M&A ของไทยที่ก�าลังเติบโตอย่างมี
นัยส�าคัญ มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

ภาพรวม M&A ของโลก

"Cross Border M&A เผชิญความท้าทาย"

M&A ของโลกสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  คือ 
M&A ภายในประเทศ มีสัดส่วนราว 70% และ M&A 
ระหว่างประเทศ (Cross Border M&A) มีสัดส่วน
ราว 30% อย่างไรก็ตาม เริ่มเห็นสัญญาณท่ี Cross 
Border M&A ชะลอตัวลง ล่าสุดในปี 2562 มีสัดส่วน
เหลือ 26% ซึ่งเป็นระดับต�่าที่สุดในรอบ 6 ปี สาเหตุ
ส�าคัญมาจากความไม่แน่นอนของปัจจัยแวดล้อมใน
การลงทุนระหว่างประเทศ เช่น สงครามการค้า การ
แยกตัวของสหราชอาณาจักรออกจาก EU (BREXIT) 
ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ นโยบายปกป้องการ
ค้าภายในประเทศ (Protectionism) เป็นต้น

M&A รายภูมิภาค

"ประเทศพัฒนาแล้ว...ตลาด M&A หลักของโลก"

มูลค่าธุรกรรม M&A เพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะ
ภมูภิาคอเมริกาเหนอืและยโุรปทีมี่สดัส่วนรวมกันเกอืบ 
80% ของมลูค่า M&A โลก โดยเฉพาะในช่วง 5 ปีทีผ่่าน
มาทีเ่ศรษฐกิจใน 2 ภมูภิาคน้ีชะลอตวัอย่างมาก จงึเป็น
โอกาสให้บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกทยอยเข้าไปท�าธุรกรรม 
M&A เป็นจ�านวนมาก ท�าให้เห็นภาพที่มูลค่า M&A 
ใน 2 ภมูภิาคนีโ้ตสวนทางกบัทศิทางเศรษฐกจิ

 

M&A รายอุตสาหกรรม

"กระแส Tech-Disruption ดัน M&A กลุ่มเทคโนโลยี
มาแรง"

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มการเงิน อาหาร/เกษตร 
และเทคโนโลยี/สื่อสาร การผลิต และพลังงาน เป็น 5 
กลุม่ธรุกจิทีไ่ด้รับความนยิมสงูสดุส�าหรับการท�า M&A 
ของโลก อย่างไรก็ตาม กระแส Tech-Disruption นับ
เป็นปัจจัยเร่งให้กลุ่มเทคโนโลยีกลายเป็นธุรกิจดาวรุ่ง
ส�าหรับการท�า M&A ในระยะถัดไป สะท้อนจากอัตรา
การขยายตัวของ M&A ในกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงปี 
2558-2562 ขยายตัวสูงถึง 27% ขณะที่กลุ่มพลังงาน
ที่เคยเป็นกลุ่มที่เติบโตสูงกลับขยายตัวเพียง 2% จาก
ผลกระทบของปัญหาราคาน�้ามันโลกซบเซาในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา
 

แนวโน้ม M&A โลก หลัง COVID-19

“หลายบริษัทรอคลื่น COVID-19 สงบก่อนเริ่ม M&A 
รอบใหม่”

ผลกระทบจาก COVID-19 และความไม่แน่นอนของ
ปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจโลกชะลอ
ตัว ราคาน�้ามันผันผวน เป็นปัจจัยบั่นทอนให้ M&A ใน
ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 หดตัวถึง 38% โดยหลาย
บริษัทรอดูสถานการณ์หลัง COVID-19 คลี่คลาย เพื่อ
ก�าหนดกลยุทธ์ M&A รอบใหม่ หรือมองหาบริษัทที่มี
ศักยภาพในระยะถัดไป ท�าให้คาดว่า M&A จะกลับมา
เติบโตอีกครั้งหลังสถานการณ์คลี่คลาย โดยเฉพาะใน
กลุ่มเทคโนโลยีและธุรกิจการแพทย์ สอดรับกับกระแส 
Tech-Disruption และเทรนด์ธุรกิจยุคใหม่ หลัง 
COVID-19 ขณะท่ี M&A ในประเทศมแีนวโน้มเพิม่
ขึ้นหลังจาก Cross Border M&A เผชิญ
ความท้าทายจากหลายปัจจัย เช่น 
Trade War & Protectionism, 
Supply Chain Shock 
(COVID-19), 
Geopolitics, 

Reshoring (การถอนทุนและย้ายฐานกลับประเทศ
เจ้าของทุน) 

M&A ของไทย

“M&A เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการขยายธุรกิจในต่าง
ประเทศของไทย”
  
แม้ Cross Border M&A ของโลกเริม่เผชิญความท้าทาย 
แต่บรษัิทไทยมแีนวโน้มขยายการลงทุนในต่างประเทศ
ด้วย M&A อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลดล็อกจากข้อจ�ากัด
ภายในประเทศ เช่น ตลาดขนาดเลก็ ขาดแคลนแรงงาน 
และเทคโนโลยีไม่ทันสมัย เป็นต้น สะท้อนจากสัดส่วน 
Cross Border M&A ของไทยเพิ่มขึ้นแตะระดับ 33% 
ในปี 2562 จาก 17% ในปี 2558 ขณะเดียวกันมูลค่า 
Deal ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 90 ล้านดอลลาร์
สหรัฐต่อ Deal ในปี 2562 จาก 27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นถึง 2.3 เท่าภายใน 5 ปี ซึ่งเป็น
ทีค่าดว่าการท�า M&A ของไทยมแีนวโน้มเติบโตต่อเนือ่ง
ในระยะถัดไป สอดคล้องกับเทรนด์การออกไปแสวงหา
โอกาสธุรกิจใหม่ๆ ในต่างประเทศของบริษัทไทย
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ซีไอเอส จับตาบิทคอยน์วิ่งตามทองค�า

สร้างจุดสูงสุดใหม่ ยืนเหนือ 20,000 ดอลลาร์

นักลงทุนประเมินราคาบิทคอยน์ มีโอกาสปรับตัวตาม
ราคาทองค�าขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ 20,000 
ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากบิทคอยน์ เป็นสินทรัพย์ที่อยู่
ตรงข้ามกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่อ่อนค่าต่อเนื่อง 
อีกทั้งยังจะสามารถเอาชนะเงินเฟ้อที่ตามมา หลัง
การอัดฉีดสภาพคล่องได้อย่างดี ขณะที่ตลาดคริปโต
มีวอลุ่มของตลาดหนาแน่น ช่วยสร้างเสถียรภาพของ
ตลาดในระยะยาว

นายณพวีร์ พุกกะมาน นักลงทุน ผู้ก่อ
ตั้ง Creative Investment Space 
(CIS) สถาบันให้ความรู้ด้านนวัตกรรม
การลงทนุรปูแบบใหม ่เปิดเผยว่า ราคาทองค�า
สามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่ (All Time High) ได้ใน
ที่สุด ด้วยราคาที่ยืนเหนือ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่ถูก
จบัตามองว่าจะได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงนิ
ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงอัตราเงินเฟ้อท่ีจะสูงข้ึน หลัง
การพิมพ์เงินออกมาสู่ระบบของธนาคารกลางทั่วโลก
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติ
คล้ายทองค�า คือบิทคอยน์ มีโอกาสจะปรับขึ้นไปสร้าง
จุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ได้
เช่นกนั หลงัยงัไม่สามารถขึน้ไปทดสอบจดุสงูสดุเดมิใน
ปี 2017 ที่ระดับราคา 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ผล
ตอบแทนตั้งแต่ต้นปี (YTD) สามารถสร้างรีเทิรน์ได้ถึง 
63% ขณะที่ทองค�าสร้างผลตอบแทนที่ 32% 

ล่าสุดส�านักข่าวบลูมเบิร์ก ได้ออกบทวิเคราะห์ตลาด
สินทรัพย์ดิจิทัลออกมา โดยระบุว่าค่าความสัมพันธ์ 
(Correlation) กราฟดัชนีราคาทองค�าและราคาบิท
คอยน์ ทั้งสองสินทรัพย์ ก�าลังท�าสถิติสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ โดยกราฟแสดงดัชนีราคาทองค�าเปรียบ
เทียบกับดัชนีราคาบิทคอยน์ จะเห็นว่าแนวโน้มดัชนี
ราคาของสองสินทรัพย์แทบจะเคลื่อนไหวในทิศทาง
เดยีวกนั และจากการประเมนิของ บลมูเบร์ิก ดัชนรีาคา
บิทคอยน์มีโอกาสจะแตะระดับ 18,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
หากเคลือ่นไหวตามราคาทองค�าทีเ่ริม่แซงหน้าบทิคอย
น์ไปอย่างชัดเจนตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม

ก่อนหน้านีบ้ลูมเบิร์กยงัได้ออกมาวเิคราะห์ ว่า

สินทรัพย์ประเภทบิทคอยน์มีสถานะกลายเป็นทองค�า
ดิจิทัลเนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีปริมาณอยู่อย่าง
จ�ากดั และมอัีตราเฟ้อในระดบัต�า่ ปัจจบัุนราคาบิทคอย
น์ในตลาดมเีสถียรภาพท่ี 6 เท่าของราคาทองค�า แสดง
ว่ามูลค่าของบิทคอยน์ยังต�่ากว่ามูลค่าแท้จริง

“หาก FED รวมถึงธนาคารกลางอ่ืนของโลกยังคง
อดัฉีดเงนิเข้ามาในระบบอย่างต่อเนือ่ง ค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐ จะยังคงมีแนวโน้มอ่อนค่าลง โดยในเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
กว่า 5% สูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งส่งผลดีต่อสินทรัพย์
ที่มีความเป็น Store of value หรือสิ่งกักเก็บมูลค่าที่
สามารถน�ามาใช้ทดแทนเงินได้ นั่นคือทองค�าและบิท
คอยน์”

นอกจากนียั้งมกีารวเิคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในบิทคอยน์ ด้วยวิธีการแบบ Dollar Cost Average 
(DCA) หรือการซื้อเฉลี่ยราคาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2017 ที่ราคาขึ้นไปสร้างจุดสูงสุดที่ 20,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ถึงเวลานี้ยังสามารถท�าก�าไรได้ 61.8% หรือ
เฉลี่ยปีละ 20.1% จึงเป็นโอกาสในการลงทุนของนัก
ลงทุนที่นอกเหนือจากการเก็งก�าไร 

อกีทัง้จ�านวนผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายสนิทรพัย์ดจิทิลัทัว่โลก 
มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงจ�านวนการ
ท�าธรุกรรมกสู็งข้ึน แสดงว่าบิทคอยน์ได้รับการยอมรับ
จากคนทั้งโลกมากขึ้นในเชิงพื้นฐาน

“คาดว่าบิทคอยน์จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการ
ยอมรับมากขึ้นในอนาคตจากการที่นักลงทุนสถาบัน
เริ่มให้ความสนใจเข้ามาลงทุน การลงทุนในตลาด
อนพัุนธ์ของบทิคอยน์ ทีม่วีอลุม่มากขึน้ตลอดจนความ
ผนัผวนของราคาทีล่ดลง ก�าลงัจะบอกเราว่าบิทคอยน์
จะกลายเป็นสนิทรัพย์ทีเ่ตบิโตเป็นวยัหนุม่แล้ว ไม่ใช่วยั
รุน่ทีม่คีวามผันผวนสงูอีกต่อไป แนวโน้มของราคาจงึมี
เสถียรภาพมากขึ้น”

นายปุณยวีร์ จันทรขจร นักลงทุนรุ่น
ใหม่ กล่าวว่า สาเหตุที่ท�าให้บิทคอยน์ น่าสนใจ
มากขึ้นในเวลานี้ ประเด็นแรก คือตลาดซื้อ
ขายสกลุเงนิดจิทิลั (Cryptocurrency) 
ไม่มีการก�าหนดเพดานซื้อขาย
เหมอืนกระดานหุ้น แต่ตลาด
สามารถปรับตัวของ
มันได ้ เราจึงได ้
เห็นวอลุ่ม
เทรดใน
ปี

นี้เติบโตข้ึนมาชัดกว่าปี 2017 ซ่ึงแสดงว่าฐานของ
ตลาดแน่นขึ้น จากจ�านวนนักลงทุนที่มากขึ้น สามารถ
จัดสรรเม็ดเงินขนาดใหญ่เข้ามาลงทุนได้มากขึ้น และ
ท�าให้ตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามมา

ทั้งนี้ หากย้อนหลังไป 2 ปี ถ้าวัดผลตอบแทนตั้งแต่
ต้นปีจนถึงปัจจุบันราคาคริปโต Underperform คือ
เเพ้ทั้งดอลลาร์ ทั้งดัชนี ท้ังราคาทอง แต่ล่าสุดหาก
วัดผลตอบแทนย้อนหลัง 60 วัน บิทคอยน์กลายเป็น 
Top Performance เบอร์หนึ่งแล้ว เรียกได้ว่าตลาดมี 
Market Momentum 

สุดท้ายความเคลื่อนไหวของกราฟ ในเชิง Relative 
Value มคีวามน่าสนใจเมือ่เทยีบกบัทกุสกลุเงินไม่ใช่แค่
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่เป็นทั้งยูโร ทั้งปอนด์ หรือ
ถ้าเทียบกับทองค�าถือว่ากราฟสวยไม่แพ้กัน

“โลกการเงินท่ีรันบนดอลลาร์ มันมีธนาคารกลาง
เป็นคนคุม ในขณะที่โลกของคริปโตมีซอฟท์แวร์เป็น
ธนาคารกลางถือว่าน่าสนใจมาก” นายปุณยวีร์กล่าว
ปิดท้าย
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ตลาดหุ้นไทย ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ....วันนี้ ภาพรวม อาจ
ไม่คึก แต่รายตัว  แฝงด้วยความร้อนแรง  วัดใจ  ดักก่อน การประกาศผลประกอบการ
ไตรมาส2/63 ออกมา ตวัแปรกดดนัทัว่โลก รวมถงึหุ้นไทย น่ันคือ การเจรจาการค้า เฟส
แรก ระหว่าง สหรัฐและจีน วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 หากเจรจาได้ข้อสรุป ก็คงส่ง
ผลดีต่อทั่วโลก หากไม่จบ ยืดเยื้อ...คงเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นทั่วโลก

วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,322.01 จุด ลดลง 2.39 จุด หรือ 0.18% มูลค่าการ
ซื้อขาย 37,417.75 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,197.42 ล้านบาท บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 237.88 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 262.05  
ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,173.25 ล้านบาท

BAY มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้.... มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 
31.00-31.40 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.16 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่
แล้ว โดยเงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือน ขณะที่ราคาทองค�าในตลาดโลก
พุ่งสูงขึ้นท�าสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่วนคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.50% ตามคาด ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติขาย
สุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย 4.4 พันล้านบาท และ 3.3 พันล้านบาท ตามล�าดับ

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตวับรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั (AIAIMT) มุ่งเน้นบรหิารจดัการกองทนุรวมภายใต้กรมธรรม์ยูนิต ลงิค์ น�าความ
เชี่ยวชาญในการบริหารพอร์ตกว่า 30 ปี เชื่อมโอกาสการลงทุนผ่านเครือข่ายทั่วโลก 
ยกระดบัการบรหิารการลงทนุเพือ่ความยัง่ยนื และการประกอบธรุกจิโดยยดึหลกั ESG 
พร้อมชูจุดเด่นค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรวมเชิงรุกที่ลดลง เพื่อสร้างอัตราผล
ตอบแทนที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้า เปิดตัวคร้ังนี้ ขึ้นแท่น บลจ. ขนาดใหญ่อันดับ 3 ด้วย
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 8.47 แสนล้านบาท

STC โชว์ผลงานสวยเด้ง รับโปรเจ็กต์ธุรกิจคอนกรีตเมืองพัทยา และ EEC ไม่กระทบ
สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุด ประกาศงบ Q2/63 ท�ารายได้ 97.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
10% ก�าไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท เนื่องจาก การฟื้นตัวของงานภาคเอกชนในพื้นที่เมือง
พัทยา และงานสาธารณูปโภคของภาครัฐ ควบคู่ความสามารถในการท�าก�าไร หนุนงบ
ครึ่งปีแรกโกยรายได้แล้ว  227.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.07% ส่วนก�าไรสุทธิอยู่ที่ 15.40 

ล้านบาท พุ่งแรง 73.42% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ด้านแม่ทัพใหญ่ เผย ครึ่งปี
หลังเตรียมส่งมอบงานในมืออีกเพียบ ปัจจุบันตุน Backlog ไว้ที่ 400 ล้านบาท และ
รอประมลูงานใหม่เพิม่เติมอกี พร้อมรับโอกาสจากการขยายการลงทุนของภาครฐัและ
เอกชน ส่วนเป้ารายได้ปีนี้วางไว้โต 10% มั่นใจจะเป็นไปตามนั้น   

TWPC เผย หลงัสถานการณ์โควิด-19 เร่ิมคลีค่ลาย หนนุออเดอร์ตลาดต่างประเทศ
ล้น โดยเฉพาะในจีนและไต้หวัน เผยไตรมาส 2/63 กวาดรายได้กว่า มึ 1,708 ล้านบาท 
โต 10% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด บิ๊กบอส “โฮ เรน ฮวา” 
มั่นใจครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง หนุนรายได้มากกว่ามากกว่าปีที่ผ่านมา ถึงแม้ได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์โควิด 

DRT โชว์ผลงานไตรมาส 2/63 เติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง สวนกระแสปัจจัยลบ 
COVID-19 ด้วยก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 172.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.24% หนุน
ผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกของปีนี้ขยายตัวโดดเด่น ท�าก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 
340.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.60% ระบุปัจจัยความส�าเร็จมาจากการบริหาร Product 
Mix และการบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมเสนอบอร์ดพิจารณา
เคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวดผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกเพื่อตอบแทนแก่
ผู้ถือหุ้น ด้านผู้บริหารเผยแผนงานครึ่งปีหลัง เดินเกมรุกตลาดรับคลายมาตรการล็อก
ดาวน์ มั่นใจรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นได้ตามเป้าหมาย  

บอร์ด EP อนุมติัให้บรษิทัย่อยในฮ่องกง เข้าลงนามในสัญญาซือ้ขายหุน้กับ3 ผูถื้อหุน้
ใหญ่ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลม ประเทศ
เวียดนามอีก  2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม
กว่า 4,500 ล้านบาท มีขนาดก�าลังการผลิต
รวม 100 เมกะวัตต์ มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 
20 ปี ในอัตรารับซื้อไฟฟ้า แบบ FIT ที่ 0.085 
ดอลลาร์ต่อหน่วย  "ยทุธ ชินสภุคักุล" ประธาน
กรรมการ ระบุการลงทุนดังกล่าวถือเป็นก้าว
ย่างที่ส�าคัญอีกก้าวหนึ่ง ซึ่งจะดันบริษัทฯ
เติบโตได้ต่อเนื่องและมั่นคงมากขึ้น ในอนาคต 

LINE ประเทศไทย รว่มกบั ธนาคารไทยพาณชิย ์ประกาศความร่วมมอื
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางของไทย ให้ปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล 
ส่ง MyShop ตัวช่วยด้านอคีอมเมร์ิซครบวงจรทีเ่ปิดให้ใช้ฟรีบนแพลตฟอร์ม LINE เพือ่
ให้ผูป้ระกอบการสามารถใช้ตอบโจทย์ทางธรุกจิหรอืสร้างประสบการณ์การซือ้ขายท่ีน่า
ประทับใจแก่ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ ทั้ง
ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการตั้งรับความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซในภาวะ New Normal ที่แม้จะมีแนวโน้มขยายตัวแต่การแข่งขันทางธุรกิจ
พุ่งสูงขึ้น

SETย�่าๆ

บล.ทิสโก้ : แนะน�าซื้อ CBG ราคาเป้าหมาย 133 บาท/หุ้น

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) :  แนะน�าซื้อ  CBG ราคาเป้าหมาย 170 บาท/หุ้น

บล.หยวนต้า  : แนะน�า "TRADING" CBG ราคาเป้าหมาย 122 บาท/หุ้น

 บล.ทิสโก้ : แนะน�าซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 68 บาท/หุ้น

 บล.หยวนต้า : แนะน�าซื้อ INTUCH  ราคาเป้าหมาย 64.50 บาท/หุ้น

 บล. ฟิลลิป :  แนะน�าซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 65 บาท/หุ้น

 บล. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ :  แนะน�า ซื้อ INTUCH ราคาเป้าหมาย 70 บาท/หุ้น
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https://bit.ly/2Aj1guo
https://bit.ly/38hmNjC


http://www.tmill.co.th/


สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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