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ไอวีแอลรายงานก�าไรหลักก่อนหักดอกเบ้ีย ภาษีเงินได้ 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (Core EBITDA) อยู่
ที่ 305 ล้านเหรียญสหรัฐ และกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงาน จ�านวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ก�าไรหลัก
สุทธิเติบโตขึ้นอยู่ที่ 82 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 50 ล้าน
เหรียญสหรัฐในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สภาพคล่องของ
บริษัทยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจ�านวน 0.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และ
มีเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้อีกจ�านวน 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
ก�าไรหลักจากการด�าเนินงานตามปกติต่อหุ้น (Core 
EPS) อยู่ที่ 0.43 บาทต่อหุ้น เติบโตจาก 0.25 บาทต่อ
หุ้นในไตรมาสแรก
 
ผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่ 2 น้ีขับเคลื่อนจาก
ความต้องการ PET ที่แข็งแกร่ง อัตราก�าไรของธุรกิจ 
Integrated PET ที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนแปรสภาพที่ลดลง 
ปริมาณความต้องการเส้นใยเพื่อสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งการกลับสู่สภาพปกติของการปิดชั่วคราวใน
ธุรกิจ PO/MTBE ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
 
การด�าเนินงานในไตรมาสที่ 2 ได้รับผลกระทบทาง
ลบจากราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบ
ต่ออัตราก�าไรของธุรกิจ MTBE และ Integrated EG 
เนื่องจากการสูญเสียความได้เปรียบของ shale gas 
เมือ่เทียบกบัผูผ้ลติทีใ่ช้แนฟทา ธรุกจิเส้นใยในกลุม่ยาน
ยนต์และผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ได้รับผลกระทบอย่างมาก
จากมาตรการล็อคดาวน์ ที่ส่งผลให้การใช้จ่ายของครัว
เรอืนในสนิค้าคงทนลดลง รวมทัง้ข้อจ�ากดัการข้ามแดน 
ราวร้อยละ 80 ของผลิตภณัฑ์ของเราตอบสนองต่อกลุ่ม
สินค้าที่ไม่คงทน ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบต่ออุปสงค์จาก

สถานการณ์โควิด-19 และภาวะราคาน�้ามันตกต�่า
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลที่รองรับตลาดอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลและ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ได้รับผลบวกในช่วงของการ
ระบาดใหญ่ของไวรัส ในขณะทีผ่ลติภัณฑ์เพือ่การใช้งาน
ด้านอิเลคทรอนิกส์และฟิล์มส�าหรับหน้าจออยู่ในระดับ
คงที ่กลุม่ผลติภัณฑ์ยานยนต์และผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง
กบัน�า้มันมีการปรบัตัวลดลงอย่างมาก และเป็นครัง้แรก
ทีเ่ราได้เหน็การปิดกจิการของธรุกิจค้าปลกี ซึง่ส่งผลต่อ
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของบริษัทฯ
 
การเข้าซื้อกิจการ Spindletop และการเริ่มด�าเนินงาน
ของโรงงานก๊าซแครกเกอร์ใน Lake Charles ไม่ได้สร้าง
ผลก�าไรตามแผนงานธุรกิจที่วางไว้ แต่ด้วยงบการเงิน
ที่แข็งแกร่ง และความเหมาะสมทางกลยุทธ์ของธุรกิจ
โอเลฟินส์ทีม่ก๊ีาซเป็นวัตถุดบิ ช่วยส่งเสริมการควบรวม
ธรุกจิ MEG ตามกลยทุธ์ของบรษิทั และทีส่�าคญัการเข้า
สูธ่รุกจิทีมี่การเตบิโตทัง้สารลดแรงตงึผวิ เชือ้เพลงิเขยีว 
และยูรีเทน ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจของเรามี
ความหลากหลาย สร้างการเติบโตในระยะยาว 
 
บรษิทัฯ คาดการณ์ว่าผลประกอบการหลงัจากนีจ้ะปรับ
ตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จากการกลับมาเปิด
อีกคร้ังของเศรษฐกิจโลก การผ่อนผันมาตรการล็อค
ดาวน์ และการฟื้นตัวของราคาน�้ามันดิบ การลงทุนขอ
งบริษัทฯในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาในธุรกิจที่เป็นผู้น�าตลาด
โลก ประกอบกับความมุ่งมั่นในการเติบโตและสร้าง
ความหลากหลายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อการเติบโตใน
ระยะยาว ส่งผลให้ค่าตอบแทนสงูกว่าค่าเฉลีย่ตลอดทัง้
วัฏจักร ในขณะเดียวกันเรายังคงมุ่งเน้นการสนับสนุน 

ส่งเสริม และใช้ประโยชน์จากธุรกิจหลักอย่าง PET ที่
รีไซเคิลได้อย่างต่อเนื่อง 

นายอาลก โลเฮยี ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
กลุม่บรษิทั อนิโดรามา เวนเจอรส์ กล่าว “ใน
ช่วงท่ีเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวน เรามี
ความพึงพอใจที่ร้อยละ 80 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา
รองรบัตลาดในกลุม่สนิค้าทีไ่ม่คงทนถาวร ซึง่อปุสงค์ยงั
คงแข็งแกร่ง และมส่ีวนในการเตบิโตของก�าไรและสภาพ
คล่อง เห็นได้จากปริมาณการขายและกระแสเงินสดท่ี
แข็งแกร่ง ในขณะที่กลุ่มธุรกิจที่เหลืออีกร้อยละ 20 เรา
มองเห็นสัญญาณการฟื้นตัว อันเนื่องมาจากการผ่อน
ปรนมาตรการล็อคดาวน์และราคาน�้ามันดิบที่ปรับตัวดี
ขึ้น ผมมองเห็นโอกาสอย่างมากมาย และหวังว่าจะได้
ใช้ประโยชน์จากทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์และกลุม่ธุรกิจทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ เรายังคงยึดมั่นในยุทธศาสตร์การด�าเนิน
งานใน 5 ด้านที่ส�าคัญ ประกอบด้วย การบริหารต้นทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ (ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนราว 350 
ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 และ 44 ล้านเหรียญ
สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 2563) การใช้สินทรัพย์ที่
มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ การเติบโตในธุรกิจข้างเคียงท่ี
น่าสนใจ การสร้างความเป็นผู้น�าในธุรกิจรีไซเคิล PET 
และความเข้มแข็งและพัฒนาผู้น�าในองค์กรในข่วงครึ่ง
หลังของปีนี้ เราเชื่อมั่นในโมเดลทางธุรกิจท่ีมีฐานการ
ผลิตทั่วโลก ประกอบกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ไม่
ยืดหยุ่นทางอุปสงค์ ส่งผลให้เรายังคงจัดจ�าหน่ายได้
อย่างต่อเนื่อง และสร้างกระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งานที่มั่นคง”

IVL คาดผลงานหลังจากน้ีปรับตัวดีข้ึน  

หลังเศรษฐกิจโลกกลับมาเปิดอีกคร้ัง
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SPCG คาด Q3/63 ผลงานต�่ากว่า Q2/63 เหตุโควิด-19กระทบ ลูกค้า Solar 
looftop ชะลอลงทุน ทั้งปีประเมินรายได้ อยู่ที่ 5.5 พันลบ. จากเดิมคาดท�าได้ 
6.7 พนัลบ. ขณะทีเ่ผยอยูร่ะหว่างเจรจาลงทนุตปท. 2-3 โปรเจค หวงัชดัเจนปีนี้

นายพิพัฒน ์วริยิธรานนท ์ผูอ้�านวยการฝา่ยการเงนิ บริษัท 
เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ SPCG เปิดเผยว่า บริษัทฯยอมรับ
ว่าผลประกอบการไตรมาส 3/2563 จะปรบัตวัลดลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาส 2/2563 
เนือ่งจาก ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 โดยเฉพาะธรุกจิ
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar looftop) ที่ส่งผลให้ลูกค้าเอกชนชะลอ
การตัดสินใจในการลงทุนออกไปก่อน

ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการปี 2563 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ 5,500 ล้านบาท 
จาดเดิมคาดท�าได้ 6,700 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้บริษัทฯจะเดินหน้าลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Solar farm) อย่างต่อเนือ่งทัง้ในประเทศและต่าง
ประเทศ เพือ่สนบัสนนุให้ก�าลังการผลติไฟฟ้าในสิน้ปีนีเ้พิม่แตะ 390 เมกะวตัต์ โดย
ครึ่งปีแรกท�าได้แล้ว 200 เมกะวัตต์ โดยจะเน้นลงทุนประเทศที่มีศักยภาพอย่าง
ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจา 2-3 โครงการ ก�าลังการผลิต 60-
65 เมกะวตัต์ ซึง่บรษิทัฯคาดหวงัว่าจะสามารถได้ข้อสรุปภายในสิน้ปีนี-้ต้นปีหน้า

ด้านแผนการลงทุนนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ที่มีมูลค่าการลงทุนถึง 10,000 ล้าน
บาท คาดว่าจะสามารถเห็นความชัดเจนในการลงทุนภายในเดือนตุลาคมนี้ โดย
บริษัทฯมีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพื่อรอบรับการลงทุนกล่าว

ส�าหรบัปัจจบุนับรษิทัฯมีสดัส่วนรายได้มาจากธรุกจิSolar farm 85% ธรุกจิSolar 
looftop 12% และอื่น 3%

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดีโอดี ไบโอเทค 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยถึง ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 2/2563 
สิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2563 นัน้ บรษิทัฯ มรีายได้จากการขาย 430 ล้านบาท เพิม่ขึน้ ร้อย
ละ 238 เมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะท่ีก�าไรจากการด�าเนนิงานอยูท่ี ่76 ล้านบาท 
และก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 354 และร้อยละ 329 ตาม
ล�าดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ผลการด�าเนินงานในงวดครึ่งปีแรก 2563 
ของบรษิทัฯมรีายได้จากการขาย 772 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 212 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อน ซึ่งบริษัทฯมีรายได้จากการขาย อยู่ที่ 247 ล้านบาท และก�าไรจากการด�าเนินงาน
อยู่ที่ 103 ล้านบาท และก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 103 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 และ
ร้อยละ 75 ตามล�าดับ เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 
“ บริษัทฯสามารถเติบโตสวนกระแสกับภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 
ท้ังยอดขาย ก�าไรจากการด�าเนินงาน และก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทฯมีก�าไรสุทธิ
ส่วนของบริษัทฯ 76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ 
เพิ่มขึ้น 329% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ (QoQ) และมีรายได้จากการขาย 430 ล้าน
บาท เติบโต 212% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และ เพิ่มขึ้น 238% เมื่อเทียบ
กบัไตรมาสก่อนหน้าน้ี (QoQ) การเตบิโตเป็นผลจากยอดค�าสัง่ซือ้ผลติผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร
ที่เพิ่มอย่างเห็นได้ชัดเพราะมาตรฐานในการผลิตและคุณภาพของสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้
เป็นอย่างดี”

นายธนนิ กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 2/2563 เตบิโตโดดเด่น เนือ่งจาก
ธรุกิจผลติอาหารเสรมิเพ่ือสขุภาพส่งสญัญาณการเตบิโตชดัเจนหลงัจากการแพร่ระบาดเช้ือ
โควิด-19 คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นจ�านวนมาก เป็นตัวเเปรกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทย
หันมาให้ความส�าคัญเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น อีกทั้งธุรกิจผลิตส�าอางยังได้รับประโยชน์
จากความต้องการสินค้ากลุม่สขุอนามยัทีเ่พ่ิมขึน้อย่างมนียัส�าคญั ส�าหรบัธรุกจิเครอืข่ายก็มี
การปรบัตวัในทศิทางท่ีดขีึน้ส่งผลให้ขาดทนุลดลงเทียบกบัช่วงไตรมาสที ่1/2562 ทีผ่่านมา”
 
ส�าหรับแนวโน้มผลประกอบการช่วงคร่ึงปีหลงั บริษทัฯมีความเชือ่มัน่ว่าจะเหน็การเตบิโตเพิม่
ขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มลูกค้ารายใหญ่หลายราย
ทีม่ศีกัยภาพมอีอเดอร์ในส่วนของผลติภณัฑ์อาหารเสรมิเพือ่สขุภาพอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสดุ
ไลน์การผลิตในส่วนของผลิตภัณฑ์เม็ดแคปซูลเม็ดตอก และผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มแบบบรรจุ
กระป๋องได้ใช้อตัราการผลติเกอืบเตม็ก�าลงัการผลติแล้ว ซึง่เป็นหนึง่ในปัจจยัหลกัผลกัดนัยอด
ขายเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3/2563 เป็นต้นไป ขณะเดียวกันบริษัทฯได้เดินหน้าขยายไลน์การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ในรูปแบบซอฟท์เจล และผลิตภัณฑ์ประเภทโพรไบโอติกส์ (Probiotics) 
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทีเ่พ่ิมขึน้อย่างมาก ซึง่เบ้ืองต้นคาดว่าจะมคีวามชัดเจน
และสามารถเดินหน้าการผลติเชงิพาณชิย์ได้ภายในไตรมาส 4/2563 เป็นส่วนช่วยผลกัดนัราย
ได้รวมและอัตราก�าไรขั้นต้นเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ
 
ส�าหรับธุรกิจเครื่องส�าอางอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้พร้อม
จะรับกับค�าสั่งซื้อที่จะฟื้นตัวกลับมาในอนาคตอันใกล้นี้ ส่วนธุรกิจเครือข่าย เริ่มส่งสัญญาณ
กลบัมาฟ้ืนตวัได้ดขีึน้หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้โควดิ-19 ในไทยดขีึน้เป็นล�าดบั

นายธนิน กล่าวตอกย�า้ถงึกลยทุธ์ปรับโครงสร้างองค์กรรูปแบบ Synergy กันภายใต้แนวทาง 
1+1=3 ว่า ธรุกจิผลติผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพ่ือสขุภาพภายใต้ดแูลของ DOD และบรษิทั พซีี
ซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จ�ากัด (PCCA) ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ประกอบธุรกิจความงามและเครื่อง
ส�าอางได้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งผู้ที่
ต้องการดูแลสุขภาพและกลุ่มความงามจะส่งผลให้ขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กว้างมากขึ้น ซึ่ง
เป็นการเพิ่มศักยภาพในธุรกิจให้มีความความหลากหลายและครบวงจรโดยจะท�าให้บริษัทฯ
มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

DOD ส่งซิกผลงานH2/63 ดีกว่า H2/62 

หลังออเดอร์ลูกค้ารายใหญ่เพียบ

-เดินหน้าขยายไลน์การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

SPCG คาด Q3/63 ผลงานต�่ากว่า Q2/63 

เหตุโควิด-19 กระทบ ลูก ค้า Solar looftop 

ชะลอลงทุน
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นายโดมเดช ศรีพิณเพราะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ค
วอลลีเทค จ�ากัด (มหาชน) หรือ QLT เปิดเผยผลการด�าเนินงาน

งวดประจ�าไตรมาส 2  ปี 2563 โดยมีรายได้รวม 91.67 ล้านบาท ลดลง 16.72% 

ก�าไรสุทธิ 0.23 ล้านบาท ลดลง 97.10%  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2562 

สาเหตุการลดลงเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท�าให้ต้องด�าเนินมาตรการเข้มงวดในการลด

จ�านวนผู้รับเหมาที่เข้าไปท�างานในพื้นที่โรงงานหรือโรงกลั่นน�้ามัน รวมถึงแท่น

ขุดเจาะน�้ามัน ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ 

ส�าหรับผลการด�าเนนิงานส�าหรบังวดคร่ึงปีแรกของปี 2563 เมือ่เปรียบเทยีบกบั

งวดครึ่งปีแรกปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 204.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.59% 

และมีก�าไรสุทธิรวม 8.38 ล้านบาท ลดลง 23.14% 

นายโดมเดช กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ท้าทาย โดยมีปัจจัยภายนอกที่ส�าคัญที่เข้ามา

ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกล้างทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท�าให้

สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกหดตัวค่อนข้างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องลดหรือชะลอ

การท�างานเพื่อปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย ทั้งนี้ ปัจจุบัน สถาณการณ์

สามารถควบคมุได้มากขึน้ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ  ทยอยปลดลอ็ค งานโครงการ

ที่เคยหยุดไปก็เริ่มกลับมาท�างานต่อได้ และเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวของตลาด

การให้บริการ แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท 

โดยบริษัทฯ ก�าหนดวัน Record Date ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และก�าหนด

จ่าย เงินปันผลในวันที่ 7 กันยายน 2563

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเว่น 
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยว่า ผล
ประกอบการของบริษัทฯส�าหรับงวดไตรมาส 2 ของปี 2563 นี้ สามารถรักษาการเติบโต
ได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีก�าไรสุทธิ 25 ล้านบาท และมีรายได้ 261 ล้านบาท สืบเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายท�าให้สถานการณ์ต่าง ๆ ใกล้
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ความต้องการใช้แก๊สและน�้ามัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในการสร้าง
รายได้ให้กับบริษัทฯ มีทิศทางที่ดีขึ้น

ขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Thing ธุรกิจ
พลงังานทดแทน ธรุกิจสาธารณปูโภค และธรุกจิก�าจดักากอตุสาหกรรม เริม่มทีศิทางทีด่ขีึน้ 
ซึ่งจะรับรู้รายได้บางธุรกิจเต็มปี ในปี 2563

ส�าหรบัผลประกอบการงวดไตรมาส 2 ยงัสามารถรกัษาการเตบิโต ส่งผลให้งวด 6 เดอืนแรก
ของปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 627 ล้านบาท เติบโตในระดับ 32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 475 ล้านบาท และส่งผลให้งวด 6 เดือนของปี 2563 มีก�าไร
สุทธิ 59 ล้านบาท เติบโตในอัตราสูงถึง 59% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไร
สุทธิ 37 ล้านบาท

"จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กระทบต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปีนี ้และยงัคาดการณ์ได้ยากถงึจดุสิน้สดุของวกิฤตท่ีภาวะเศรษฐกิจจะกลบัเข้าสู่
ภาวะปกต ิอย่างไรกต็าม ธรุกจิจ�าหน่ายแก๊สแอลพีจแีละน�า้มัน ซึง่เป็นธรุกจิหลกัในการสร้าง
รายได้หลักจะได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง และกระแสการท�างานจากบ้าน ท�าให้
ความต้องการใช้ลดลง แต่โดยรวมแล้วยังเป็นธุรกิจที่ยังจ�าเป็นส�าหรับประชาชนทั่วไปและ
ภาคธรุกจิ ทัง้ในด้านการด�าเนนิธรุกจิ การขนส่งและการคมนาคม ดงัจะเหน็ได้ว่าผลประกอบ
การของบริษทัฯในงวดไตรมาส 2 ของปีน้ี ซึง่เป็นช่วงท่ีรับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
มากที่สุด ยังสามารถสร้างการเติบโตได้ และท�าให้มีความมั่นใจว่า รายได้ของบริษัทฯในงวด
ปี 2563 คาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 15% เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้"นายสิทธิชัย กล่าว

ภายใต้สถานการณ์ปัจจบุนัไม่ได้กระทบต่อแผนธรุกิจของบรษิทัฯ โดยในส่วนของบรษิทั แซม 
วอเตอร์ ซพัพลาย จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของบรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิปรบัปรงุคณุภาพน�า้
เพื่อการเลี้ยงกุ้งให้แก่ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีแผนขยายก�าลังการ
ผลิตและส่งน�้าในเฟส 3 จากเดิมส่งน�้าเป็นจ�านวน 64,000 ลบ.ม. ต่อวัน เป็นส่งน�้าเพิ่มขึ้น
อีก 40,000 ลบ.ม. ต่อวัน รวมเป็น 104,000 ลบ.ม. ต่อวัน ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้ระยะ
เวลาสัญญาการส่งน�้า 12 ปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงปลายปี 2563 ทั้งนี้ การขยาย
การด�าเนินกิจการดังกล่าวยังได้รับประโยชน์ทางภาษีจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน(บีโอไอ)อีกด้วย

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ยังคงมองหาโอกาสการลงทุนเพ่ือกระจายฐานรายได้และกระจายความ
เสี่ยง ล่าสุดได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นในบริษัท โกลด์ ชอร์ส จ�ากัด หรือ GS ซึ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา พื้นท่ีด�าเนินการโครงการในปัจจุบันผลิตและจ�าหน่าย
น�้าประปาในจังหวัดภูเก็ต คิดเป็นมูลค่า 550 ล้านบาท ภายหลังการเข้าลงทุนในครั้งจะท�า
ให้บริษัทฯ กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS สัดส่วน 41%

ส�าหรับแหล่งเงนิลงทุนจะมาจากเงนิทุนหมุนเวียน และเงนิท่ีได้จากการออกหุน้กู้แปลงสภาพ
ก่อนหน้าน้ี มูลค่า 650 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เลง็เหน็โอกาสในการสร้างรายได้
และผลก�าไรทีแ่น่นอนให้กบับรษิทัฯในระยะยาว  โดยปัจจบุนั GS ให้บรกิารน�า้ประปาในจังหวดั
ภูเก็ต และ มีแผนขยายการส่งน�้าให้แก่ลูกค้าภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถขยายการส่งน�้าได้
เพิ่มเติมอีก 40,000 ลบ.ม. ต่อวัน ภายในปี 2563 นี้ และ มีแผนจะขยายการให้บริการให้
ครอบคลุมพื้นที่อื่นในภาคใต้ที่ขาดแคลนน�้าต่อไป

7UP เผยไตรมาส 2 ยังคงมีก�าไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง  

มั่นใจทั้งปีโตตามเป้าไม่ต�่ากว่า 15%

QLT เผยไตรมาส 2/63 ก�าไร-รายได้หดตัว 

เหตุจาก Covid-19 คาดทิศทางดีขึ้นในครึ่งปีหลัง 

พร้อมปันผลระหว่างกาล 0.05 บาท 
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นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ KUN ผู ้น�าด้านธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขาย โดยเน้นพื้นที่ในเขต
ปริมณฑลโดยเฉพาะอ�าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
เปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานงวดไตรมาส 2/2563 สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 164.5 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 10.4% เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีรายได้ 
148.9 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 15.9 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 
17% จากปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 13.6  ล้านบาท ส่งผลให้ผล
ประกอบการครึ่งปีแรก 2563  บริษัทฯ มีรายได้รวม 327 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบจากปีก่อนที่มีรายได้ 304 
ล้านบาท และก�าไรสทุธ ิ27.4 ล้านบาท จากปีก่อนท่ีมกี�าไร
สุทธิ 27.9 ล้านบาท    

  สาเหตุท่ีผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดด เนื่องจากQ2/2563 มีกลุ่มลูกค้า Walk in เข้ามา
ชมโครงการวิลล่า คุณาลัย เพิ่มขึ้นถึง 62% โดยเฉพาะใน
ช่วงสถานการณ์โควิด-19  เห็นได้จากมียอดการจองบ้าน 
ช่วงเดือนพ.ค.- มิ.ย.63 สูงถึง 400 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น
ยอดขายรายเดือนที่ท�าสถิติสูงสุดใหม่ (New High) ตั้งแต่
เปิดบริษัทฯ มาประกอบกับบริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์
แบบ Worst case scenario มาเป็นหลักคิด เพื่อวางรูป
แบบการท�างานของบริษทัฯ เพือ่สอดรบักบัสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนด้วยการเน้นการออกแบบเรื่อง space ที่สามารถ
จดัสรรแบ่งพืน้ทีใ่ช้สอยให้เหมาะสมกบัความต้องการท่ีอยู่
อาศัยแบบ “everything at home” ทุกสิ่งเกิดขึ้นที่บ้าน 
ซ่ึงจากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ทกุโครงการของวลิล่า คณุา
ลยั สามารถตอบโจทย์ทีอ่ยูอ่าศยัได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ครบทุกมิติ

 โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้
จากการขาย 5 โครงการหลัก ประกอบด้วย 1.โครงการ
คุณาลัย จอย, 2.โครงการคณุาลยั ซมิโฟน,ี 3.โครงการคณุา

ลัย บีกินส์, 4.โครงการคุณาลัย พอลเลน และ 5.โครงการ 
คุณาลัย จอย ออน 314 โดยมีการทยอยโอนอย่างต่อ
เนื่อง พร้อมกันนี้ช่วงไตรมาส 2/2563 บริษัทฯมีการเปิด
ขายโครงการใหม่ จ�านวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 
2,330 ล้านบาท เป็นโครงการต่อเนือ่งจากโครงการเดมิซ่ึง
ได้การตอบรบัท่ีดมีาก ส่งผลให้ล่าสดุบริษัทฯ มยีอดขายรอ
โอน (Backlog) ในมือกว่า 400 ล้านบาท และจะทยอยรับ
รู้ต่อเนื่อง ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าวบริษัทฯเชื่อว่า รายได้
รวมในปี 2563 จะเติบโตได้มากกว่า 15% จากปีก่อนที่มี
รายได้อยู่ที่ 652.67 ล้านบาท อย่างแน่นอน 

 ส่วนยอดขาย (Presale) ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 
(มกราคม-มิถุนายน) บริษัทฯท�ายอดขายได้แล้วที่ระดับ 
760 ล้านบาท คดิเป็น 58% ของเป้ายอดขายทัง้ปีที ่1,300 
ล้านบาท เชื่อว่าจะสามารถท�ายอดขายได้ตามเป้าหมายที่
ตัง้ไว้ โดยQ2/63 บรษิทัฯ ได้เปิดตัวโครงการใหม่ 2 โครงการ 
มูลค่าโครงการรวม 2,330 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการ
คุณาลัย บีกินส์ 2 มูลค่าโครงการ  830  ล้านบาท และ 
2.โครงการคุณาลัย พรีม มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท 
ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็นสินค้าขายดีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการ
เปิดเพื่อเติมสินค้าโครงการเดิม ที่ก�าลังจะปิดการขาย โดย
จะรองรับการเติบโตได้อีก 3 ปี

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ม.ค.-มิ.ย.63) ให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
18,720,000บาท ท้ังนี ้ก�าหนดวนัก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุน้ท่ี
มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 สิงหาคม 
2563 และขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 
เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2563         

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย กล่าวเพิ่ม
เติมอีกว่า ส�าหรับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภท
โครงการแนวราบ ยังคงมีความต้องการของผูบ้ริโภคอย่าง

ต่อเนือ่ง โดยจากสถติิจะเหน็ได้ว่าลกูค้ากลุม่ทีม่กี�าลงัซือ้ที่
อยู่อาศยัจริง (Real Demand) โดยเฉพาะกลุ่มทีก่�าลังมอง
ว่าอสังหาฯ แนวราบ ที่มีระดับราคาต�่ากว่า 3 ล้านบาท มี
เพิม่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ซ่ึงเป็นกลุม่ตลาดทีม่คีวามต้องการ
สูง พร้อมทั้งกล่าวยอมรับว่า การแข่งขันสูงในช่วงที่ผ่าน
มาทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแข่งขัน
ด้านกลยทุธ์ทางการตลาด อัดแคมเปญโปรโมชัน่ ลด แลก 
แจก แถม แต่ด้วยการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจตั้งแต่ต้น
ปีทีว่างไว้ โดยมุง่เน้นสนิค้า ตอบโจทย์ทีเ่หมาะสมกับความ
ต้องการ จนกระทัง่สถานการณ์โควิด-19 ท่ียิง่เข้ามากระตุ้น
ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้นโครงการ KUN ที่สอดรับกับกระแสความต้องการที่
อยู่อาศัยในช่วงดังกล่าว เป็นส่วนผลักดันให้เกิดยอดจอง
สงูขึน้ ส่งผลให้สนิค้าของบรษิทัฯ กลายเป็นสนิค้าในกระแส 
เนือ่งจากทกุโครงการบ้านแนวราบของ KUN สามารถตอบ
โจทย์ความคุม้ค่าน่าซ้ือ ภายใต้คอนเซ็ปต์ สร้างพืน้ที ่สร้าง
ความสุข เพราะทุกพื้นที่ในบ้านตอบทุกไลฟ์สไตล์ของทุก
คนในครอบครวั รวมถงึวถิชีวีติท่ีเปลีย่นไป และท�าให้เกดิวถิี
การท�างานแนวใหม่ท่ีเรียกว่าท่ีอยู่อาศยัแบบ “everything 
at home” ทุกสิ่งเกิดขึ้นที่บ้าน

 “ วิลล่า คุณาลัย ได้รับอานิสงค์จาก Demand ตรงนี้
ทันที เพราะบริษัทฯ ท�าแต่แนวราบ และเน้นปริมณฑลที่มี
รถไฟฟ้า เดนิทางเข้าเมอืงสะดวก ประกอบกบัเราเน้นเรือ่ง 
space ที่สามารถจัดสรรแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป สินค้าเราจึงตอบโจทย์ สามารถ
แก้ pain point ได้ทันที เพราะเล็งเห็นว่าบ้านแนวราบมี
ความต้องการมากข้ึน ท�าให้ท่ีผ่านมาเราเน้นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์โครงการท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ี ผ่านทุกช่อง
ทาง ส่งผลให้ในช่วงทีผ่่านมาเกดิยอดจองบ้านสงูมากเป็น
ประวัติการณ์”

KUN โชว์ข่าวดี 2 เด้ง สวนกระแสโควิด-19 

เด้งแรก Q2 ก�าไรพุ่ง17% - เด้งสองปันผล

ระหว่างกาล 0.03 บาท/หุ้น
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รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเม
อร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้

ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติก

แปรรูปชั้นน�าของโลก เปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจต่างๆ ต้องหยุดชะงักจากมาตรการปิดเมือง

เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในหลาย

ประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้น�านโยบาย "USE" (U: 

Utilization การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

คุม้ค่า S: Save การประหยดัค่าใช้จ่าย และ E: Efficiency 

การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน) มาใช้บริหารงาน

ภายในองค์กร เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบางส่วน และ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน โดยผลการด�าเนิน

งานของบรษัิทในไตรมาสที ่1 ปี 63/64 (เม.ย.63 – ม.ิย.

63) บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,952.2 ล้านบาท ลด

ลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 

2,672.4 ล้านบาท หรอืลดลง 27.0% แม้ยอดขายลดลง

แต่สามารถรกัษาระดบัอตัราก�าไรขัน้ต้นได้ที ่28.9% และ

มีก�าไรสุทธิ 74.6 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 215 ล้านบาท หรือ ลดลง 65.3% 

ทัง้นีก้ารด�าเนนิงานของกลุม่ธรุกจิ EPG ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ดังนี้

ธุรกจิฉนวนกันความร้อน/เยน็ ภายใต้แบรนด์ Aeroflex 

มีรายได้จากการขาย 635.4 ล้านบาท หรือ ลดลง 

16.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์

ของฉนวนแอร์โรเฟลกซ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลดลงอย่างมีนัยยะส�าคัญ สอดคล้องกับอุตสาหกรรม

ที่มียอดจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้างปรับลดลงจากการชะลอ

ตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกจิ อกีทัง้เกดิความล่าช้าจาก

กระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ธุรกิจช้ินส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้

แบรนด์ Aeroklas มยีอดขายรวม 751.6 ล้านบาท หรอื 

ลดลง 41.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก

ค่ายรถยนต์หลายแห่งในประเทศประกาศหยุดการ

ผลิตชั่วคราวตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2563 จึงท�าให้กลุ่มลูกค้า OEM (Original Equipment 

Manufacturer) ได้รับผลกระทบพอสมควร แต่แอร์โร

คลาส ไม่ได้ผลิตเพ่ือส่งลูกค้ากลุ่ม OEM เพียงเท่านั้น 

แต่ผลิตสินค้าขายให้กับลูกค้ากลุ่ม After Market และ

โชว์รูมรถยนต์ด้วย ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการติดตั้งชิ้น

ส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ ได้แก่ พื้นปูกระบะ (Bed 

Liner) หลังคารถกระบะ (Canopy) เป็นต้น ส�าหรบักลุม่

ลูกค้าต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ที่ลดลง 

และความล่าช้าจากการขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่ง

ยานยนต์ และธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย มียอดขาย

ช้ินส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ลดลงเช่นกัน อย่างไร

ก็ตามในเดือนมิถุนายน 2563 เริ่มมีสัญญาณการฟื้น

ตัวที่ดีขึ้น       

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP มียอด

ขายรวม 565.1 ล้านบาท หรือ ลดลง 9.4% จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน แม้ผลกระทบจากการอุปโภคบรโิภค

ภายในประเทศลดลง ท�าให้ยอดขายบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ประเภทถ้วยน�้าดื่มลดลง แต่ได้รับประโยชน์จากบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกประเภท กล่องใส่อาหารชดเชยบางส่วน

จากการที่ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยสั่งอาหาร

เดลิเวอรี่มากขึ้น

บรษิทัมต้ีนทนุขายสนิค้าลดลง 27.5% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยได้รับผลประโยชน์จากราคาวัตถุดิบที่

ปรบัตวัลดลง และค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารลดลง 

18.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

อีกหนึ่งประเด็นที่ส่งผลกระทบกับก�าไรสุทธิของบริษัท 

คือบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน TFRS 9 และTFRS 16 มีผลต่อการจัดประเภท

รายการใหม่และการวัดสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้

สินทางการเงิน โดยบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด

ว่าจะเกิดขึ้นและ ขาดทุนอื่น เป็นจ�านวน 17.9 ล้านบาท

นอกจากนี ้บรษิทัได้รบัส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทนุใน

บริษัทร่วมและการร่วมค้า ที่ 20.7 ล้านบาท เนื่องจาก

บรษัิทร่วมทุนทีผ่ลติสนิค้าเพือ่ขายให้อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของอตุสาหกรรม

ยานยนต์ และการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

"แนวโน้มธุรกิจของบริษัทในปีบัญชี 63/64 (เม.ย.63 - 

ม.ีค.64) บรษัิทตัง้เป้าหมายรายได้จากการขายที ่9,000 

ล้านบาท รักษาระดับอัตราก�าไรขั้นต้นที่ 28-30% โดย

หวงัเป็นอย่างยิง่หากสถานการณ์ดขีึน้และเศรษฐกิจเริม่

ฟื้นตัวดี EPG จะสามารถกลับสู่การเติบโตใกล้เคียงกับ

สภาวะปกติได้โดยเร็ว รศ.ดร.เฉลียว กล่าว

EPG เปิดผลประกอบการไตรมาสแรก ปี 63/64 

(เม.ย.-มิ.ย.63) ภายใต้การแพร่ระบาดโควิด-19 

มีรายได้จากการขาย 1,952 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 75 ล้านบาท
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บล.ธนชาต เพิ่มโอกาสในการลงทุน DW ให้แก่นักลงทุน เสนอมิติใหม่ 

ระบบ DW16 Speed Match  พร้อม DW16 11 รุ่นใหม่ สเปกตรงใจนักลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต เพ่ิมโอกาสในการ

ลงทุนใบส�าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative 

Warrants-DW) ล่าสุด เสนอมิติใหม่ของ DW16 

ด้วยระบบ DW16 Speed Match เพ่ือให้นัก

ลงทุนได้รับโอกาสที่มากกว่าในการซื้อ/ขาย DW 

ทีไ่ม่ต้องกงัวลว่า Order ทีส่่งค�าสัง่ไปจะต้องต่อ

คิวยาว กับการวางปริมาณ Bid Offer ที่หนา

ของผู้ออก ด้วยระบบนี้ DW16 ทุกรุ่น ทั้งไม้เล็ก 

ไม้ใหญ่ จะสามารถ Match Order ด้วยความเรว็

สูงถึง 1,500,000 หน่วยต่อ 1 วินาที พร้อม

เสนอขาย DW16 11 รุ่นใหม่สเปกดี อ้างอิงหุ้น

รายตวั 10 รุน่ และ SET50 Index Futures 2 รุน่

นายอดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล 
Retail Strategist และ ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์ ธน
ชาต จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า บล.ธน

ชาต มีนโยบายพัฒนา DW16 ให้ตอบโจทย์นัก

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบริษัทฯพร้อมน�า

เสนอบริการใหม่ “DW16 Speed Match” เพื่อ

เพิม่โอกาสให้นกัลงทนุ Match Order DW16 ทุก

รุน่ โดยไม่สนขนาดของปริมาณ Order ทัง้ไม้เลก็ 

ไม้ใหญ่ จะถูก Match ด้วยความเรว็สงู นอกจาก

นี้  บริษัทฯยังออก DW16 11 รุ่นใหม่ ทั้ง DW ที่

อ้างองิหุน้รายตวั และ SET50Index Futures ที่

สเปกตรงใจนกัลงทนุ เพ่ือเป็นอีกหนึง่ทางเลอืก

ในการลงทุนให้กับนักลงทุนทุกราย  

 

ทีมงาน DW16 คิดค้นและพัฒนาระบบการ

บริการที่เรียกว่า “Speed Match” เพราะเข้าใจ

ถึงความกังวลของนักลงทุนในการซื้อขาย DW 

ที่จะกังวลกับปริมาณของ Bid/Offer ที่ผู้ออก

วางไว้ เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนต้องการซ้ือ

หรือขาย DW เป็นจ�านวนมาก แต่ Bid/Offer ไม่

เพียงพอต่อความต้องการ ระบบการเติม Bid/

Offer ที่ล่าช้า อาจท�าให้นักลงทุนไม่ม่ันใจใน

การเข้ามาลงทุน DW  

 

DW16 Speed Match เป็นบริการใหม่ท่ีท�าให้

ผู้ลงทุนได้รับโอกาสที่มากกว่าในการ Match 

Order DW16 ทุกรุ่น ทั้งไม้เล็ก ไม้ใหญ่ด้วย

ความเร็วสูงถึง 1,500,000 หน่วยต่อวินาที 

โดย Market Maker จะท�าหน้าที่ขายหรือซื้อ

คืนหน่วย DW ให้ Match กับ Order ของนัก

ลงทนุทนัทีท่ีระบบตรวจพบด้วยความเรว็สงูสุด

ถงึ 1,500,000 หน่วยต่อ 1 วนิาท ีโดยขึน้อยูก่บั

สภาพคล่อง และปรมิาณหุน้อ้างองิ ณ เวลานัน้ 

(รายละเอยีดเพิม่เติม: https://bit.ly/2DSk9Wd)

 DW16 ยงัคงมุง่พฒันาทัง้สนิค้าและบรกิารเพือ่

เพิ่มโอกาสในการลงทุนของนักลงทุนทุกราย

อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ออก DW16 11 รุ่นใหม่ 

9 รุ่นที่อ้างอิงหุ้นรายตัว และ 2 รุ่นท่ีอ้างอิง 

SET50 Index Futures ซึ่งยังคงคัดสรรสเปก

คุณภาพ เพื่อตอบโจทย์สไตล์การลงทุนของนัก

ลงทนุประเภทต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ชอบอัตรา

ทดสูง (Effective Gearing) หรือกลุ่มชอบถือ 

Run trend ที่นิยม DW Time decay ต�่า ซึ่ง 

DW16 ไม่คิด Time Decay ในวันหยุด อีกทั้ง

ราคาของ DW16 ยังออกแบบให้ขยับตามหลัก

ทรัพย์อ้างอิงช่องต่อช่องและมีความรวดเร็ว  

(Sensitivity) นอกจากนี้ บล.ธนชาตยังใช้

ระบบปฏบิตักิารและสร้างสภาพคล่อง (Market 

Maker) ด้วยระบบอัจฉรยิะจากต่างประเทศ และ

มีเครื่องมือช่วยการลงทุน www.DW16.com ที่

รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบ DW ทั้งตลาด, 

Dynamic Indicative Price table 

ตารางราคาแบบ Realtime และ

โปรแกรม Simulation 

ที่ผู้ลงทุนสามารถ

คาดการณ์

การ

เคล่ือนไหวของราคา DW กับราคาของหลัก

ทรัพย์อ้างอิงได้ 

 

    นายอดศิกัดิ ์ กล่าวว่า ในช่วงครึง่ปีหลงั 2563 

นี้ DW16 มีแผนจะออก DW สเปกดีตอบโจทย์ผู้

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง และ DW16 ยังมีกิจกรรม

ดีๆ  มากมายให้กับผูล้งทนุทีไ่ม่จ�ากดัเฉพาะลกูค้า 

บล.ธนชาต อาทิ LINE Open Chat: “ให้พอร์ต

ว่ิงไปด้วยกันกับ DW16” ซ่ึงปัจจุบันได้รับการ

ตอบรับเป็นอย่างดจีากผูล้งทุนกว่า 3,000 ราย 

ที่สามารถติดตามสถานะ ข่าวสารการลงทุนได้

อย่างรวดเรว็ ทนัเหตกุารณ์  และกจิกรรมพิเศษ

อีกมากมายตลอดทั้งปี ร่วม Join Open Chat 

ให้พอร์ตวิ่งไปด้วยกัน : http://bit.ly/2LfDEYO  

@LINE DW16: http://bit.ly/2TvVXgD สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม 02 217 8777 หรือ www.

DW16.com 
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ทิสโก้เวลธ์ ชี้เป้าหุ้นเมกะเทรนด์โตเด่น

คาดก�าไร Q2 บวกเหนือ บจ.ไทย

ทสิโก้เวลธ์ชีก้�าไรไตรมาส 2 หุ้นกลุม่เมกะเทรนด์เตบิโตโดด
เด่น คาดบวกสวนทาง บจ.ไทย แนะนักลงทุนใช้กองทุน
หุน้เมกะเทรนด์จดัพอร์ต แทนวธิกีระจายสนิทรพัย์ลงทนุ
รายประเทศ

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าที่
ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาคารทิส
โก ้จ�ากดั (มหาชน) (Mr.Nattakrit Laotaweesap, 
Head Of Wealth Advisory of TISCO Bank Public 
Company Limited) เปิดเผยว่า ในปีนี้การลงทุนใน
ตลาดหุ้นไทย ให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีนัก โดยตั้งแต่ต้นปีถึง
ปัจจุบันหุ้นไทยให้ผลตอบแทนติดลบราว 16% สาเหตุ
หลกัเป็นเพราะได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกจิท่ีชะลอตวัลง
จากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก โดย
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) 
คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะติดลบ 6.4% ซึ่งถือว่า
ติดลบมากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตต้มย�ากุ้ง  

จากปัจจัยลบดังกล่าวย่อมส่งผลต่อผลประกอบการของ
บรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยนกัวเิคราะห์จากบล.ทสิโก้ คาด
ว่า บริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาส 2/2563 จะมีก�าไร
ประมาณ 99,759 ล้านบาท ลดลง 45% เมือ่เทียบกบัช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ขณะเดยีวกนัหากดตูวัเลขผลประกอบ
การไตรมาส 2/2563 ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเมกะเทรนด์
ของโลก เช่น กลุ่มอีคอมเมิร์ซ กลับเติบโตสวนทาง โดย
นกัวเิคราะห์จาก Factset คาดว่าก�าไรในไตรมาสที ่2/2563 
จะเติบโตได้ 11%

ส�าหรับตัวอย่างบรษัิทกลุ่มอีคอมเมร์ิซทีม่อีตัราการเตบิโต
ดีอย่างโดดเด่น เช่น บริษัท Shopifyผู้ประกอบธุรกิจอีคอ
มเมิร์ซแพลทฟอร์มส�าหรับสร้างร้านค้าออนไลน์ ซึ่งช่วย
ให้ธรุกจิขนาดเลก็ท่ีต้องการมหีน้าร้าน สามารถสร้างหน้า
ร้านขายสนิค้าออนไลน์ได้เอง ในไตรมาส 2/2563 มรีายได้
อยู่ที่ 714.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโตขึ้นกว่า 97% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีก�าไรเติบโต
ถึง 650% YoY ซึ่งเป็นการเติบโตในช่วงที่มีมาตรการ 
Lockdown ท�าให้คนออกจากบ้านไปซ้ือสินค้าไม่ได้ จึง
เปลี่ยนมาซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น โดยมีร้านค้าเปิด
ใหม่ (New Stores) ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านแพลทฟอร์มของ 
Shopify เพิม่ขึน้ถงึ 71% เมือ่เทียบกบัไตรมาสก่อน (QoQ)

อีกตัวอย่างที่เติบโตชัดเจนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 คือ บริษัท Etsy ผู้ประกอบธุรกิจสื่อกลางใน
การซือ้ และขายสนิค้าหรอืบรกิารออนไลน์ (Marketplace) 
ในสหรัฐฯ และยุโรป เน้นขายสินค้าออนไลน์ที่เป็นงานท�า
มือ (Handmade) เช่น เฟอร์นเิจอร์ เครือ่งประดบั เสือ้ผ้า 
ของเล่นและอืน่ๆ กว่า 66 ล้านรายการ มยีอดขายไตรมาส 
2/2563 กว่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเติบโตกว่า 
147% YoY และมีผู้ซ้ือขายท่ีมีความเคลื่อนไหว (Active 
Buyers) อยู่ที่ 60 ล้านรายเพิ่มขึ้น 41% YoY โดย
เป็นผู้ซื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นถึง 11.5 ล้านราย ท�าให้

บริษัทมีก�าไรเติบโตสูงถึง 435% YoY

นอกจากนี้ บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มดิจิตอลเฮลธ์แคร์ ซึ่งเป็น
หนึ่งในหุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์ก็เติบโตได้ดีไม่แพ้กัน โดย
บริษัทที่เติบโตอย่างโดดเด่น เช่น บริษัท Teladoc  ผู้น�า
ด้านธุรกิจ Telemedicine ที่เข้ามาช่วยเชื่อมโยงระหว่าง
คนไข้และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านโทรศพัท์ และเครอื
ข่ายอินเทอร์เน็ต ในชื่อ “Telehealth” เพื่อให้ค�าปรึกษา
ทางการแพทย์ออนไลน์ทั่วโลก ในไตรมาสที่ 2/2563 มี
รายได้อยู่ที่ 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 85% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากความต้องการ
ปรึกษาแพทย์ในช่วงท่ี COVID-19 แพร่ระบาดเพ่ิมข้ึน
สูง อีกตัวอย่างคือ บริษัท Dexcom ผู้คิดค้นพัฒนาและ
ผลติเครือ่งตรวจวัดระดับน�า้ตาลในเลอืดส�าหรับผูป่้วยโรค
เบาหวานโดยไม่ต้องเจาะเลือดแบบเดิมๆ โดยในไตรมาส 
2/2563 มีรายได้อยู่ที่ 451 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เติบโต 
34% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลให้มกี�าไร
เติบโตกว่า 887% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
ผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นกว่า 20%

นายณัฐกฤติ กล่าวอีกว่า จากการเติบโตของก�าไรบริษัท
จดทะเบยีนในกลุม่เมกะเทรนด์ หนุนให้ราคาหุ้น และราคา
หน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในบริษัทเหล่านี้เติบโต
ดีอย่างมาก โดยกองทุน Amplify Online Retail ETF 
(IBUY:US) ซึ่งเน้นลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ที่ธุรกิจมีรายได้หรือได้รับประโยชน์จากช่องทางจ�าหน่าย
ผ่านทางออนไลน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ต้นปีถึง
ปัจจุบันให้ผลตอบแทนถึง 79% ขณะที่กองทุน Credit 
Suisse Lux Digital Health Equity Fund (CSGDIBU:LX) 
ซ่ึงเน้นลงทนุในบรษิทัท่ีเกีย่วข้องกบับรษิทัทีใ่ช้นวตักรรม
และเทคโนโลยีในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ทางการแพทย์ (Digital Health) ทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีถึง

ปัจจุบันให้ผลตอบแทนถึง 42%

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์มีอัตราการเติบโต
อย่างโดดเด่นท่ามกลางเศรษฐกจิท่ีเข้าสู่ภาวะถดถอย และ
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่
ดีกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นไทย  ดังนั้น ทิสโก้เวลธ์จึงแนะน�า
ให้นักลงทุนเลือกกองทุนหุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์มาเป็น
สัดส่วนหลักของการจัดพอร์ตการลงทุน แทนการกระจา
ยการลงทุนไปยังหุ้นไทย และแทนการกระจายการลงทุน
ไปยังสินทรัพย์รายประเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกจิขาลง และยงัเพิม่โอกาสรบัผลตอบแทนในระดบั
สูง ตามศักยภาพการเติบโตของหุ้นกลุ่มเมกะเทรนด์ที่จะ
โตต่อเนือ่งไปอกี 5-10 ปี โดยนกัลงทุนไม่จ�าเป็นต้องปรบั
พอร์ตบ่อยครั้ง  

“แม้ในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นไทยจะปรับลงมามากแล้ว 
แต่ทิสโก้เวลธ์ยังไม่แนะน�าให้เข้าลงทุน เพราะปัจจัยเสี่ยง
จากการแพร่ระบาด COVID-19 อาจจะท�าให้เศรษฐกจิไทย
ใช้เวลานานในการฟื้นตัว โดยเฉพาะการที่ไทยพึ่งพาราย
ได้จากการท่องเที่ยวในระดับสูง ดังนั้น การลงทุนในหุ้น
เมกะเทรนด์ที่มีโอกาสเติบโตที่ดี น่าจะเป็นทางเลือกเดียว
ที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจในยามที่เศรษฐกิจอยู่ใน
ช่วงขาลง โดยนกัลงทนุทีส่นใจลงทุนในหุน้กลุม่นีส้ามารถ
เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการลงทุนต่างประเทศ
ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าว แต่ควรพิจารณา
ถึงรายละเอียดของกองทุนอย่างถี่ถ้วน เพราะไม่ใช่ทุก
กองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดี 
โดยนกัลงทนุทีส่นใจสามารถขอค�าแนะน�าเพิม่เตมิ
ได้จากทีป่รกึษาการลงทุนทีธ่นาคารทสิโก้ได้
ทุกสาขา” นายณัฐกฤติกล่าว
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ตลาดหุ้นไทย มีด่านเยอะแยะ มากมาย แต่ละด่าน เต็มไปด้วย นัก
แม่นปืน พลซุม่ยงิ เต็มไปหมด แต่ไม่เป็นไร วคัซนี โควดิ-19 ใกล้ส�าเรจ็แล้ว หลงัจาก  รัสเซีย  
ปักธงล่วงหน้า ขึ้นทะเบียน วัคซีน โควิด-19 เป็นรายแรกของโลก+สหรัฐฯตกลงที่จะสั่งซื้อ
วัคซีนจากบริษัทต่างๆ Moderna Pfizer Johnson and Johnson เป็นต้น ความกังวลการ
แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 คงลดลง

บจ.ทยอยประกาศงบไตรมาส2/63  ครึ่งปีแรกปีนี้ ออกมา เกือบครบแล้ว  เกมหุ้นตัวใหญ่  
ตั้งล�าได้  ตัวกลาง เล็ก ก็ถูกเก็งก�าไร ข่าวมา ก็จบรอบ ตั้งล�า  สร้างฐานกันใหม่.....ท่อง
ไว้ ครึ่งปีหลัง ต้องดีกว่า ครึ่งปีแรก ปริมาณการใช้พลังงาน เพิ่มสูงขึ้น บ้านเรา ครม.ใหม่ 
ด้านเศรษฐกจิ คงเร่งเครือ่งท�างาน เพือ่โชว์ผลงาน...แนวทางกระตุน้เศรษฐกจิ  จ�าต้องเน้น
ในประเทศเป็นหลัก หุหุ

วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่  1,346.69 จุด เพิ่มขึ้น 9.85 จุด หรือ 0.74% มูลค่าการซื้อ
ขาย 77,812.76  ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ  2,433.91 ล้านบาท บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ขายสุทธิ 469.40 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 506.80 ล้านบาท  
นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,457.72 ล้านบาท

บุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ ชีวาทัย จ�ากัด CHEWA เผย ในช่วงครึ่งปีหลังของ
ปีนี้ บริษัทมีโครงการใหม่ซึ่งคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ 3 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวม 3,793 ล้านบาท โดยมาจากโครงการชีวาโฮม รังสิต-ปทุม มูลค่าโครงการ 1,093 
ล้านบาท โครงการชีวาทัย เกษตรนวมินทร์ มูลค่าโครงการ 1,700 ล้านบาท และโครงการ
ชีวาทัย เรสซิเดนซ์ ทองหล่อ มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้หากการขาย
โรงงานส�าเรจ็รปูให้เช่าของบริษทั จ�านวน 10 โรง ส�าเรจ็จะได้รบัเงนิในช่วงไตรมาส 3/2563 
(ปัจจุบันอยู่ระหว่างการท�า Due Diligence)  ทั้งนี้คาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษัท พลิกกลับมามีก�าไรได้ จากรายรับในส่วนดังกล่าวและรายได้ของบริษัทยังคงเป็นไป
ตามเป้าที่วางไว้ 

WHAUP ประกาศผลการด�าเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกปี 2563 มรีายได้และส่วนแบ่งก�าไร
จากการด�าเนินงานปกติ 1,282 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 361 ล้านบาท และก�าไรจากการด�าเนิน
งานปกติ 397 ล้านบาท โดยได้รับผลกระทบจากการจากการลดลงของส่วนแบ่งก�าไรจาก
ธุรกิจไฟฟ้าที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า การหยุดซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้าตามแผน ผลกระ
ทบสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ด้าน CEO “นิพนธ์ บุญ
เดชานันทน์” มั่นใจครึ่งปีหลังธุรกิจฟื้นตัวได้อานิสงส์ภัยแล้งคลี่คลาย ส่งผลให้ผู้ประกอบ

การกลับมาด�าเนินธุรกิจได้อย่างปกติ หนุนยอดการใช้น�้า และไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามเป้าที่วางไว้   

KUN ส่งต่อข่าวดี 2 เด้งให้ผู้ถือหุ้น เด้งแรกโชว์ก�าไรไตรมาส2/2563 โชว์ก�าไรพุ่ง 17% ชี้
ดีมานด์ความต้องการบ้านแนวราบเพิ่มขึ้น ปลื้มยอดการจองบ้านช่วงเดือนพ.ค.- มิ.ย.63 
ทะยานสูงถึง 400 ล้านบาท สร้างสถิติยอดขายรายเดือนสูงสุดใหม่ (New High)ตั้งแต่เปิด
บริษัทฯมา ล่าสุดครึ่งปีแรก ผลงานเด่นท�ายอดขายได้แล้ว 760 ล้านบาท พร้อมส่งข่าวดี
เด้งที่สอง แจกปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จ่อ XD วันที่ 26 ส.ค.นี้ และ
จ่ายเงินปันผล วันที่ 11 ก.ย. 63 ด้าน CEO “ประวีรัตน์ เทวอักษร” มั่นใจรายได้รวมปีนี้โตก
ว่า 15% จากปีก่อน ขณะที่ยอดขายปีนี้มีลุ้น แตะ 1,300 ล้านบาท 

ดลิลปิ ราชากาเรยี ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารกลุ่มของ MINT เผยไตรมาส 2 เป็นไตรมาส
ที่ท้าทายที่สุด ไม่เพียงแต่ส�าหรับ MINT เท่านั้น แต่รวมถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในภาค
การบริการและการท่องเที่ยวทั่วโลก เรามีความผิดหวังกับผลประกอบการในไตรมาสท่ี 2 
นี้ แต่บริษัทได้มีการด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของเรา 
โดยบริษัทมีการด�าเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานในช่วงเวลา
อันท้าทายนี ้ในขณะเดยีวกนั บริษัทได้เสริมสร้างความแขง็แกร่งให้กบัฐานะทางการเงนิและ
รักษากระแสเงินสด โดยบริษัทเช่ือว่าเราได้ผ่านช่วงท่ีเลวร้ายท่ีสดุมาแล้ว และเมือ่สถาการณ์
ของโลกดีขึ้น MINT มีความมุ่งมั่นที่จะกลับมาสร้างการเติบโตของธุรกิจ และกลับมาสร้าง
ผลตอบแทนเชิงบวกให้กับผู้ถือหุ้นอีกครั้ง อีกทั้ง บริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
พนักงานทุกคนที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่มาโดยตลอดในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

ณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SC เผย แผนครึ่งปีหลัง เปิดโครงการ
แนวราบอีก 7 โครงการใหม่ มูลค่ากว่า 7,800 ล้านบาท พร้อมกับโครงการที่เปิดขายต่อ
เนื่อง จ�านวน 51 โครงการ มูลค่าคงเหลือเพื่อขายรวมกว่า 40,500 ล้านบาท แบ่งเป็น
แนวราบ 43 โครงการ และคอนโด 8 โครงการ งานนี้มั่นใจว่า ในครึ่งปีหลัง บ้าน SC ยัง
ได้รับผลตอบรับที่ดี และ ท�ายอดขายดีต่อเนื่อง  สนับสนุนให้บริษัทท�ารายได้ในปีนี้ได้ตาม
เป้าหมาย 17,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันมี Secured Revenue หรือ รายได้รวมยอดขาย
รอโอนภายในปีนี้ (Backlog) ถึง 75% ของเป้าหมาย

เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ETC สุดปลื้ม 
นักลงทุนแห่จองไอพีโอ ETC กันอย่าง
คึกคัก ทั้ง ผู้ถือหุ้น BWG ท่ีได้สิทธิ
จอง และนักลงทุนรายย่อยจองซื้อ 
660 ล้านหุ้นหมดเกลี้ยงระดม ทุนกว่า 
1,500 ล้านบาท เตรียมประมูล โรง
ไฟฟ้าพลังงาน ทดแทนปีนี้ เผยฯมั่นใจ
ว่า บริษัทฯ จะรักษาการเจริญเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย 3 ปีท่ผ่าน
มา มีอัตราเติบโตเฉลี่ยปีละกว่า 40%  
ส�าหรับก�าหนดเทรดของETC คือ 18 
ส.ค.63

ฝ่าด่าน

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SPALI แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 17.20 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TKN แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.90 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : QH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.40 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 27.50 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPALL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 81.50 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : MTC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 58.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : GFPT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.40 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BCP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.30 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : WHA แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.23 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : VGI แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.69 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TU แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 17.10 บ.
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