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"จรพีร จารกุรสกุล" บ๊ิกบอส WHA มัน่ใจรายได้ปี64 

เติบโต 2 หลัก ลุ้นมีวัคซีนต้านโควิด-19 หนุนภาค

ธุรกิจกลับมาฟื้นตัว หั่นงบลงทุนปี63 เหลือ 5.3 

พันลบ. จากเดิม 9 พันลบ. หลังเลื่อนการลงทุน

ไปปีหน้า-ลดค่าใช้จ่ายบางโครงการ ระบุหากรัฐ ไม่

เปิดประเทศอกี 2 เดือน อาจฉดุเป้ายอดขายทีด่นิปี

นี้ลงอีก 200-300 ไร่ จากเป้าเดิม 900 ไร่

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธาน
คณะกรรมการบรษิทั และประธานเจา้
หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ บรษิทั ดบับลวิเอช
เอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
WHA เปิดเผยว่า บริษทัฯมัน่ใจรายได้ปี 2564 จะ

เติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก จากปีนี้คาดว่าจะทรงตัว

จากปีก่อนทีม่รีายได้รวม 13,385.81 ล้านบาทและมี

ก�าไรก่อนจะหกัค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ภาษค่ีาเสือ่มราคา

และค่าตัดจ�าหน่าย (Ebitda) 40% เนื่องจาก เชื่อ

ว่าจะสามารถผลติวัคซนีต้านไวรสัโควดิ-19ได้ ซึง่จะ

ช่วยหนุนธรุกจิให้เตบิโตทกุภาคส่วนได้ และบรษิทัฯ

ยังได้เลือ่นการลงทนุบางโครงการในปีนีอ้อกไปเป็น

ปีหน้าแทน หลังสถานการณ์ปัจจุบันไม่เอื้ออ�านวย 

โดยบริษัทฯวางงบลงทุนปีหน้าไว้ที่ 10,000 ล้าน

บาท และตั้งเป้ามียอดขายที่ดินแตะที่ระดับ 1,000 

ไร่

“เทรดวอร์ท�าให้นักลงทุนย้ายฐานการลงทุนจาก

จีนมาประเทศใกล้เคียงซึ่งไทยและเวียดนามเป็น

หนึ่งในประเทศเป้าหมายนี้”นางสาวจรีพร กล่าว

ขณะที่การลงทุนในปี2563 บริษัทฯได้ปรับลดงบ

ลงทนุเหลอื 5,300 ล้านบาท จากเดมิวางไว้ 9,000 

ล้านบาทจากปัจจัยท่ีได้กล่าวไปข้างต้น พร้อมกัน

นี้บริษัทฯยังได้ลดค่าใช้จ่ายบางโครงการในปีนี้ด้วย

เช่นกัน ยกเว้นการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทฯได้ลงทุนเพิ่ม

โดยต้นปีทีผ่่านมาบรษิทัฯได้ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน

หลังคาไปแล้วรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ และมีก�าลัง

การผลิตรวมอยู่ที่ 11 เมกะวัตต์ และยังมีการเซ็น

สัญญาเพิ่มอีก 7 โครงการ ซึ่งมีก�าลังการผลิตรวม

อยู่ที่ 14 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อีก 13 โครงการ 

ก�าลังการผลิต 22 เมกะวัตต์ที่จะด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ในครึ่งปีหลังนี้ 

ด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม บริษัทฯตั้งเป้ายอด

ขายที่ดินรวมทั้งปีอยู่ที่ 900 ไร่ แบ่งเป็นยอดขาย

ในประเทศ 600 ไร่ และในประเทศเวียดนาม 300 

ไร่ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯประเมินว่าหากรัฐบาล

ยังไม่เปิดประเทศในอีก 2เดือนน้ีเพ่ือให้นักลงทุน

เข้ามาในประเทศอาจจะฉดุยอดขายทีดิ่นทัง้ปีลงอกี 

200-300ไร่จากเป้าเดิม

ส่วนในประเทศเวียดนามเขตอุตสาหกรรมดับบลิว

เอชเอ อินดัสเตรียล โซน-1 เหงะอานยังคงดึงดูด

การลงทุนจากลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ

มีแผนขยายนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่2 ทางตอนใต้

ของฮานอย พืน้ที2่0,000ไร่ เพิม่เตมิโดยปัจจบัุนอยู่

ระหว่างเจรจาและติดปัญหาโควิด-19 ไม่สามารถ

เดินทางไปดูที่ดินได้

ด้านธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภค และพลังงาน 

ภายในสิ้นปี 2563 จะมียอดจ�าหน่ายและบ�าบัดน�้า

แตะ 130 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นแตะ 592 เมกะ

วัตต์ (MW) จาก 6 เดือนแรกมียอดจ�าหน่ายและ

บ�าบัดน�้าแล้ว 57 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีก�าลัง

การผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 570 

เมกะวัตต์

WHA ม่ันใจรายได้ปี64 เติบโต 2 หลัก 
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***WHA มองH2/63 เริ่มเห็น
สัญญาณฟื้ นตัว ***

ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นกลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอ 

กรุ๊ป ท่ียังคงเห็นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่

ต้นปี จากการผนึกก�าลังกับพันธมิตรในระยะยาว 

ตลอดจนอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก

ธรุกจิอคีอมเมร์ิซ  โดยในครึง่แรกของปี 2563 มกีาร

ลงนามในสัญญาเพื่อเช่าคลังสินค้าแบบ Buit-to-

Suit รวมถึงโรงงานส�าเร็จรปู (RBF) และคลงัสนิค้า

ส�าเร็จรูป (RBW) ไปแล้วเกือบ 100,000 ตาราง

เมตร และในไตรมาสที่ 3 เองก็ได้มีการลงนาม

สญัญาอกีประมาณ 40,000 ตารางเมตร นอกจาก

นั้นบริษัทฯ ก็อยู่ระหว่างการเจรจาให้เช่าพื้นที่คลัง

สินค้าอีกกว่า 170,000 ตารางเมตรกับกลุ่มลูกค้า

ทีเ่ป็นผูป้ระกอบการธุรกจิอคีอมเมร์ิซ ธรุกจิอาหาร 

และธรุกจิผูป้ระกอบการโลจสิติกส์ โดยบริษัทฯ คาด

ว่าพื้นที่คลังสินค้าภายใต้การถือครองและบริหาร

ทั้งหมดของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 2,560,000 

ตารางเมตร ภายในสิ้นปี 2563 นี้

ตลอดปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องด้วยการเตรี

ยมน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้ในการ

บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อาทิ เทคโนโลยี 5G, 

อนิเทอร์เน็ต ออฟ ธงิส์ (IoT), ระบบการจดัเกบ็และ

เรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) และรถล�าเลียง

สินค้าอัตโนมัติ (AGV) นวัตกรรมล�้าสมัยเหล่านี้

ช่วยให้การท�างานเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น ท�าให้

มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร 

พร้อมขับเคลื่อนพันธกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

ในการเป็นศูนย์โลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรม

อัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบ โดยดับบลิวเอชเอ 

กรุ๊ป วางแผนว่าจะขายพื้นที่คลังสินค้า Built-to-

Suit จ�านวน 130,000 ตารางเมตร เข้ากองทรัสต์ 

WHART และพ้ืนทีโ่รงงาน RBF และคลงัสนิค้า RBW 

จ�านวน 50,000 ตารางเมตร เข้ากองทรัสต์ HREIT 

คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินรวม 4,600 ล้านบาท

ธรุกจินคิมอตุสาหกรรม บมจ. ดบับลิวเอชเอ อินดสั

เตรียล ดเีวลลอปเมนท์ ยงัคงตอกย�า้ต�าแหน่งผูน้�า

ในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

โดยนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซี

บอร์ด 3 ครอบคลุมพื้นที่รวม 2,200 ไร่ ได้ด�าเนิน

การพัฒนาใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้ การ

ก่อสร้างของนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 11 ของดับบ

ลิวเอชเอ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช

เอ ระยอง 36 จะเริ่มขึ้นในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 

หลังจากได้รับการอนุมัติให้ด�าเนินการก่อสร้าง

และผ่านการรับรองตามมาตรฐานของการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ไปแล้วก่อนหน้านี้  

นอกจากนี้ โครงการขยายนิคมอุตสาหกรรมดับบ

ลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ด 4  ในพื้นที่อีอีซี และเขต

ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี 2 

มีก�าหนดเริ่มด�าเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ทั้ง

นี้ดับบลิวเอชเอ พร้อมรองรับการขยายธุรกิจใน

อนาคตเพื่อเตรียมต้อนรับนักลงทุนที่วางแผนย้าย

ฐานการผลิตมายังประเทศไทยจากผลกระทบของ

ความตึงเครียดทางการค้าหรือการหยุดชะงักของ

ซัพพลายเชน

ท้ังน้ีบรษิทัฯ ได้มกีารปรบัเป้าหมายยอดขายทีดิ่นใน

ปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยตั้งเป้ายอดขายที่ดินรวมทั้งปีเท่ากับ 900 

ไร่ แบ่งเป็นยอดขายในประเทศไทย 600 ไร่ และ

ประเทศเวียดนาม 300 ไร่ ซึ่งแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา

การเจรจาเพือ่ขายและส่งมอบท่ีดินจะยงัไม่สามารถ

ท�าได้เต็มที่นักเนื่องจากข้อจ�ากัดการเดินทางแต่

บริษัทฯ ก็ได้มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ โด

รน มาใช้เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมการขายท่ีดิน ตลอด

จนได้มกีารเสนอแนวทางเปิดน่านฟ้าและมาตรการ

รองรับการเดินทางส�าหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะต่อ

ภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไป

อย่างสะดวกมากขึ้น
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นอกจากนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บมจ.ดับบ
ลิวเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ ได้ประกาศ
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท บีไอจี 
ดับบลิวเอชเอ อินดัสเทรียล แก๊ส จ�ากัด ร่วมกับ
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด หรือ บีไอ
จี สร้างโรงผลิตก๊าซอุตสาหกรรมและระบบท่อส่ง
ก๊าซ เพื่อให้บริการลูกค้าที่ต้องการใช้ไนโตรเจนใน
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)  และ
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 
1  ซึ่งเป็นคลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ส�าคัญ
ของไทย และเตรียมขยายการให้บริการไปยังนิคม
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ของดับบลิวเอชเอต่อไป

เมื่อเร็วๆ นี้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดี
เวลลอปเมนท์ ยังได้ประกาศการจัดต้ังบริษัทร่วม
ทุนภายใต้ชื่อ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จ�ากัด 
ร่วมกับ ทัส-โฮลดิ้งส์ ผู้พัฒนาศูนย์บ่มเพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นน�าจากประเทศจีน 
ภายใต้มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยชั้นน�า
ของประเทศจีน โดยดับบลิวเอชเอ ทัส จะจัดตั้ง
ศูนย์สร้างนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจภายใต้ชื่อ 
"ทัสพาร์ค ดับบลิวเอชเอ" แห่งแรกในประเทศไทย 
ภายในพืน้ทีข่องจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั บนถนน
พระราม 4 ตัง้เป้าหมายขบัเคลือ่นสตาร์ทอพัและส่ง
เสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างจีนและประเทศไทย ตลอดจนประเทศอื่นๆ 
ในอาเซียน

ในประเทศเวียดนาม เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอช
เอ อินดัสเตรียล โซน - 1 เหงะอาน ยังคงดึงดูด
การลงทุนจากลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปีท่ี
ผ่านมาได้ต้อนรบัลกูค้ากลุม่แรกจากจนี ญีปุ่น่ และ
ประเทศไทย เตรียมด�าเนินการผลิตสินค้าหลาก
หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องแต่งกาย 
ชิ้นส่วนยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง การแปรรูปอาหาร 
พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์จากสเตนเลสสตีล 
และอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีลูกค้าด�าเนินการซื้อขาย
ที่ดินไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ขายในส่วนแผน
งานที่ 1 ของเขตอุตสาหกรรมฯ เฟสที่ 1 ซึ่งมีพื้นที่
จ�านวน 145 เฮกเตอร์
    
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดี
เวลลอปเมนท์ คาดว่าจะได้รบัอานสิงส์จากการย้าย
ฐานการลงทุนของบริษัทต่างชาติ โดยเฉพาะนัก
ลงทุนจากญี่ปุ่นและไต้หวันที่ต้องการย้ายฐานการ
ผลิตจากจีนมายังประเทศไทยและเวียดนาม

ธุรกิจสาธารณูปโภค และพลังงาน บมจ.ดับบลิว
เอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ มั่นใจครึ่งปีหลัง
ธุรกิจฟื้นตัวได้อานิสงส์จากสถานการณ์ภัยแล้ง
คลี่คลาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการกลับมาด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างปกติ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมแีละยานยนต์ รวมถงึการด�าเนนิธรุกจิของ
ลูกค้ากลุ่มใหม่  

o ด้านสาธารณูปโภค บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้
ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จะน�าเสนอผลติภณัฑ์และโซลชูัน่
ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มมูลค่า
อย่างต่อเนื่อง อาทิ  Wastewater Reclamation 
และ การผลติน�า้ปราศจากแร่ธาต ุ(Demineralized 
Water) โดยในครึง่แรกของปี 2563 ได้มีการส่งมอบ 
Reclamation Plant ก�าลังผลิต 5,200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวนั เพือ่ผลติน�า้อตุสาหกรรมระดับพรีเมยีม 
(Premium CW) ให้กับโรงไฟฟ้าของกัลฟ์ พร้อม
กันนี้จะมีโครงการใหม่ ประกอบด้วย Wastewater 
Reclamation Plant ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ด้วย
ก�าลังผลิต 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในนิคม
อุตสาหกรรมดบับลิวเอชเอ ตะวนัออก (มาบตาพดุ) 
และโรงงานผลิตน�้าปราศจากแร่ธาตุ เฟส 2 เพื่อ
ให้บริการแก่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์
ยี่ จ�ากัด (มหาชน) (GPSC) ในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) ท่ีจะเริ่ม
ด�าเนินการภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ปัจจุบัน ปริมาณ
น�า้ Reclaimed คดิเป็นกว่าร้อยละ 15 ของปรมิาณ
ความต้องการน�้าทั้งหมดของกลุ่มลูกค้าในนิคม
อตุสาหกรรมของดบับลิวเอชเอ  นอกจากนี ้บรษัิทฯ 
ยังตั้งเป้าที่จะขยายบริการน�้าแบบครบวงจรไปยัง
ลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรม และขยายผลิตภัณฑ์
ที่เพิ่มมูลค่า ได้แก่ โครงการการน�าน�้าทะเลมาผลิต
เป็นน�้าจืด (Desalination) ซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ศึกษาวิจัย

WHA ม่ันใจรายได้ปี64 เติบโต 2 หลัก 
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ในประเทศเวยีดนาม การบ�าบดัน�า้เสยีแบบระบบบ่อ

เติมอากาศและระบบบ�าบดัน�า้เสียแบบบงึประดิษฐ์ 

เริม่ด�าเนินการในเขตอตุสาหกรรมดบับลวิเอชเอ อิน

ดัสเตรียล โซน 1 -   เหงะอาน  เพื่อรองรับความ

ต้องการการใช้น�้าที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า   

o ด้านพลงังาน บมจ. ดบับลวิเอชเอ ยูทลิติีส์้ แอนด์ 

พาวเวอร์ เดินหน้าขยายธุรกิจด้วยการพัฒนา

โซลูชันพลังงานหมุนเวียน ควบคู่กับพลังงานเชิง

พาณิชย์ ตั้งแต่ต้นปี 2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ

เชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์บนหลังคาไปแล้วรวมท้ังสิ้น 9 โครงการ 

โดยมีก�าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 11 เมกะวัตต์ และ

ยังมีการเซ็นสัญญาเพิ่มอีก 7 โครงการ ซึ่งมีก�าลัง

การผลิตรวมอยู่ที่ 14 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมี

โครงการผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์อกี 13  

โครงการ ก�าลังการผลิต  22 เมกะวัตต์ ที่จะด�าเนิน

การเชิงพาณิชย์ในครึ่งปีหลังนี้

โดยภายในสิ้นปี 2563 บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้

ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ได้ตัง้เป้าก�าลังการผลิตไฟฟ้าตดิ

ตัง้ตามสดัส่วนการถอืหุน้อยูท่ี ่592 เมกะวตัต์ แบ่ง

เป็นพลังงานเชิงพาณิชย์ 547 เมกะวัตต์ พลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคา 42 เมกะวัตต์ และที่เหลือ

อีก 3 เมกะวัตต์ มาจากโครงการโรงไฟฟ้าขยะ

อุตสาหกรรมชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี (CCE)

ธุรกิจดิจิทัล แพลตฟอร์ม ดับบลิวเอชเอ อิน

โฟนิท เดินหน้าติดต้ังไฟเบอร์ออฟติก (FTTx) ให้

ครอบคลุมพื้นท่ีในนิคมอุตสาหกรรมท้ัง 10 แห่ง

ในประเทศไทย ซ่ึงปัจจบุนัตดิตัง้อย่างสมบรูณ์แบบ

แล้วในนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 6 แห่ง และเร่ง

ด�าเนินการติดตั้งให้เสร็จสิ้นอีก 4 แห่ง นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์กับลูกค้าราย

ใหญ่ภายในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ให้บริการ

โทรคมนาคมชั้นน�าอีกหลายราย โดยเมื่อเร็วๆ นี้

ได้ลงนามในสัญญาการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์

กับ บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จ�ากัด (JasTel) ผู้ให้

บริการโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตชั้น

น�าในประเทศและระหว่างประเทศ ในเครือบริษัท 

จัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด (มหาชน) เพื่อ

ช่วยดูแลระบบเน็ตเวิร์ก และให้บริการเช่าพื้นที่วาง

เครื่องเซิร์ฟเวอร์

ส�าหรับเทคโนโลยี 5G ซึ่งมีศักยภาพในการเพิ่ม

ความเรว็ มอบการเชือ่มต่อทีเ่สถยีร และความหน่วง

ต�า่  (Low Latency) ดบับลิวเอชเอได้ลงนามบนัทกึ

ข้อตกลงกบัผูใ้ห้บรกิารโทรคมนาคมชัน้น�า เพือ่ร่วม

กนัวางแผนและพฒันาโซลชูัน่เทคโนโลย ี5G ให้สอด

รับกับการปฏิบัติงานและการใช้งานของลูกค้าใน

นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ

อีกหนึ่งก้าวสู่ความส�าเร็จในปี 2563 คือ โครงการ 

ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ (WHA Tower) อาคาร

ส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท บนถนนเทพ

รัตน ก.ม. 7 (ถนนบางนา ตราด เดิม) พร้อมเปิด

โครงการในเดือนธันวาคม 2563 โครงการดับบลิว

เอชเอ ทาวเวอร์ เป็นอาคารสูง 25 ชั้น เกรดเอ มี

พื้นท่ีใช้สอยกว่า 52,000 ตารางเมตร ด้วยการ

ออกแบบที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วยพื้นที่ส�านักงานที่มีความคล่องตัว

สูงและพื้นที่เปิดส่วนกลาง ตอบโจทย์การท�างาน

ท่ีต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  นวัตกรรมและการ

ท�างานร่วมกัน เหมาะส�าหรับองค์กรขนาดใหญ่ 

บริษัทข้ามชาติ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และสตาร์ทอัพ ที่ต้องการพื้นที่ท�างานแบบเปิด

กว้างเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท�างานประสานกัน 

"ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายตลอดทัง้ปี เรา

มั่นใจว่าธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มจะยังด�าเนินไปได้ตามที่ตั้ง

เป้าไว้ เราเตรียมพร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจให้

เติบโตได้ต่อเนื่องอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและ

เวยีดนาม" นางสาวจรพีร จารุกรสกุล ประธานคณะ

กรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุม่ 

บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) 

กล่าวสรุป

WHA ม่ันใจรายได้ปี64 เติบโต 2 หลัก 
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นางสาวจุรรีตัน ์ลปนาวณชิย ์กรรมการ บรษิทั มลิลค์อน 
สตีล จ�ากัด (มหาชน) MILL เปิดเผยว่า บริษัท มิลล์คอน ทิฮา ลิ

มิเต็ด (“MTL”) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน จะด�าเนินการเพิ่มทุนจ�านวน761,570 

USD โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 76,157 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 

USD ซึ่งจะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

จ้นวน 38,840 หุ้น

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 

กันยายน 2563ได้มีมติอนุมัติการสละสทิธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MTL 

ทั้งหมดตามที่บริษัทได้รับสิทธิ์ ให้กับกลุ่มของ Thiha Trading Limited ซึ่ง

เป็นผูร่้วมจัดต้ัง MTLและไม่ได้เป็นบคุคลทีม่คีวามเก่ียวโยงกับบรษัิท จากการ

สละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพ่ิมทุน ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นใน MTL ลดลงจากร้อยละ 

51ของทุนจดทะเบียน เป็นร้ อยละ 20.21 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้ MTL 

เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท บริษัท อินโด
รามา เวนเจอรส์ จ�ากดั (มหาชน) IVL เปิดเผยว่า ตามที ่บรษิทั 

อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวัน

ที่25 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันส�าหรับพายุเฮอริเคน Laura 

ในบริเวณ Port Neches ประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น

ไอวีแอลขอรายงานความคืบหน้าให้ทราบเพิ่มเติมว่า โรงงานของไอวีแอล 

ณ บริเวณชายฝั่งอ่าวสหรัฐ (Port Neches) ไม่ได้รับความเสียหายอันเนื่อง

มาจากพายุเฮอริเคน Laura แต่อย่างใด ซ่ึงขณะนี้สาธารณูปโภคส่วนใหญ่

ในพื้นที่ได้รับการติดตั้งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจากผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 

โดยหน่วยปฏิบัติการผลิตส่วนใหญ่ของบริษัทได้เริ่มด�าเนินการผลิตใหม่เป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว

IVL เผยโรงงานที่ชายฝั่งอ่าวสหรัฐ 

ไม่ได้รับความเสียหายพายุเฮอริเคน Laura 

เริ่มด�าเนินการผลิตใหม่เป็นแล้ว

MILL สละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุน 

ในบ.ย่อย " ทิฮา ลิมิเต็ด" 

ให้กลุ่มของ Thiha Trading Limited
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นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธาน
กรรมการ บรษิทั แอสเซท โปร แมเนจ
เมน้ท ์จ�ากดั  หรือ APM ในฐานะทีป่รกึษา

ทางการเงิน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ PRAPAT  เปิดเผยผ่านเอกสารเผย

แพร่ว่า ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เริ่มนับหนึ่งแบบ

แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟ

ลิ่ง) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนครั้งแรกต่อ

ประชาชน (ไอพีโอ) ของ PRAPAT เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 

ส�าหรบัธรุกจิของ PRAPAT เป็นผูน้�าด้านเทคโนโลยี

ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้ ประกอบธรุกจิผลติและ

จ�าหน่ายน�้ายาซักรีด, น�้ายาท�าความสะอาดและฆ่า

เชื้อส�าหรับภาคอุตสาหกรรม น�าเข้าเพ่ือจ�าหน่าย

และให้เช่าเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ น�าเข้าและ

จ�าหน่ายสระว่ายน�้าส�าเร็จรูปและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

สระว่ายน�้า รวมทั้งให้บริการแบบครบวงจรเกี่ยว

กับน�้ายาท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อส�าหรับภาค

อุตสาหกรรม (Hygiene Cleaning Solution)

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่ริหาร บรษิทั แอสเซท โปร 
แมเนจเมน้ท ์จ�ากดั หรอื APM  ในฐานะ

ที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า ปัจจุบัน PRAPAT 

มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 170 ล้านบาท ซ่ึงเป็น

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วจ�านวน 120 ล้านบาท  

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  โดยมีทุนจด

ทะเบียนส่วนท่ีเหลือท่ียังไม่ได้จ�าหน่ายจ�านวน 50 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 100 ล้านหุ้น ที่จะเสนอขาย 

IPO และจะน�าหุ้นสามัญท้ังหมดเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้าน้ีทาง PRAPAT ได้ท�าการ

น�าเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน 

(โรดโชว์)ไปแล้วจ�านวน 15 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่

วันที่ 2-18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ประกอบไป

ด้วย จังหวัดชลบุรี, ระยอง, ราชบุรี, นครปฐม, 

พิษณุโลก, นครสวรรค์, นครราชสีมา, ขอนแก่น, 

อุดรธานี, เพชรบุรี, เชยีงใหม่, ภูเกต็, สรุาษฎร์ธานี 

และอ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ยัง

เตรยีมทีจ่ะไปน�าเสนอข้อมลูรายละเอยีดหลกัทรพัย์

แก่นักลงทุน(โรดโชว์) ในห้องค้าตามบริษัทหลัก

ทรพัย์ต่างๆ เพือ่ให้นกัวิเคราะห์ รวมถงึนกัลงทนุได้

รู้จักธุรกิจของ PRAPAT  มากขึ้น

ก.ล.ต. นับหน่ึงไฟล่ิง "พีรพัฒน์" 

ขายไอพีโอ 100 ล้านหุ้น 

เข้าตลาด mai
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บมจ.เคแอนด์เค ซปุเปอร์สโตร์ เซาท์เทร์ิน (KK) สดุปล้ืม

ผลโรดโชว์หาดใหญ่-กทม. ประสบความส�าเรจ็ นกัลงทนุ

ตบเท้าเข้าฟังข้อมูลท่วมท้น แสดงถึงความสนใจ และ

เชื่อมั่นในธุรกิจของ KKที่มีแนวโน้มเติบโตมั่นคง ด้าน"ก

วิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล" มั่นใจช่วงที่เปิดให้จองซื้อหุ้น

ไอพโีอและวันเข้าเทรดจะได้รบัการตอบรบัจากนักลงทุน

เป็นอย่างดี ระบุหลังเข้าตลาด mai ธุรกิจจะขยายตัวได้

อีกมากจากจ�านวนสาขาที่เพ่ิมขึ้น ดันรายได้และก�าไร

เติบโตแข็งแกร่ง ขณะที่บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เผย 

ผลจากการโรดโชว์ท�าให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อ KK 

มากยิ่งขึ้น เพราะมองเห็นศักยภาพและแนวโน้มการ

เติบโตของธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง

นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธน
กิจ - ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์
เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ KTBST ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.เคแอนด์

เค ซปุเปอร์สโตร์ เซาท์เทร์ิน (KK) เปิดเผยถงึผลการน�า

เสนอข้อมูล (โรดโชว์) ต่อนักลงทุนที่หาดใหญ่ และ

กรงุเทพฯ ในช่วงทีผ่่านมาปรากฎว่า ผลการตอบรับจาก

นักลงทุนออกมาดีมาก โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นผลมาจาก 

KK เป็นเบอร์ 1ในบริษัทชั้นน�าที่ประกอบธุรกิจค้าปลีก

และค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านสาขา "เคแอนด์

เค ซปุเปอร์สโตร์" ทีม่จี�านวน 28 สาขา ครอบคลุมพ้ืนท่ี

ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทมีศูนย์

กระจายสินค้าสินค้าจ�านวน 1 แห่งที่อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา

ประกอบกับแนวโน้มการเติบโตของผลการด�าเนินงาน

ในอนาคต ยังสามารถเติบโตต่อไปได้อีกมาก ตามความ

ต้องการใช้สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นท่ี และการเพิ่ม

จ�านวนสาขาตามแผน ซึ่งเชื่อว่า ผลจากการท�าโรดโชว์

จะท�าให้นักลงทุนได้รับข้อมูลการประกอบธุรกิจและ

ข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน สร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่มีต่อ KK มากยิ่งขึ้น และ

ท�าให้มัน่ใจได้ว่าเมือ่เปิดให้จองซือ้หุน้จะมนีกัลงทุนสนใจ

จองซื้อหุ้นอย่างคึกคัก

ด้านนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล 
กรรมการผู้จัดการ บมจ.เคแอนด์เค 
ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น (KK) กล่าวถึง

ผลการโรดโชว์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนโดย

เข้าร่วมรับฟังข้อมูลอย่างคึกคัก สะท้อนว่านักลงทุน

ให้ความสนใจในธุรกิจที่บริษัทด�าเนินการอยู่ อีกทั้งเชื่อ

ม่ันปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ และมองเห็นถึงศักยภาพ

ของบริษัทที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต และ

ยิ่งเมื่อเข้าเป็นบริษัทมหาชนในตลาด mai แล้วจะท�าให้

ธุรกิจของบริษัทขยายตัวได้อีกจากแผนการขยายสาขา

ประมาณ 3-4 สาขาต่อปี ซึ่งจะผลักดันให้รายได้และ

ก�าไรเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น จึงท�าให้มั่นใจว่า

ในช่วงที่เปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอกระแสการตอบรับจาก

นักลงทุนจะเป็นไปอย่างคึกคักเช่นกัน

"ผลจากการโรดโชว์ต่อนกัลงทนุทีห่าดใหญ่และกรงุเทพฯ 

ถือว่าประสบความส�าเร็จเพราะกระแสการตอบรับจาก

นักลงทุนถือว่าดีมาก โดยให้ความสนใจสอบถามข้อมูล

ในด้านต่างๆ ของ KK อย่างละเอียด ท�าให้นักลงทุน

มีความเข้าใจในธุรกิจของ KK และมีความเชื่อม่ันต่อ

อนาคตของบริษัทมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้ม่ันใจ

ว่าในวันที่เปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะ

ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน"นายกวิศพงษ์กล่าว

ทั้งน้ี ที่ผ่านมาผลการด�าเนินงานของบริษัท เติบโตได้

อย่างต่อเนื่อง โดยปี 2560 -2562 บริษัทฯ มีรายได้

รวมจ�านวน 937.90 ล้านบาท 948.49 ล้านบาท และ 

935.98 ล้านบาท ตามล�าดบั และบรษิทัมกี�าไรสทุธอิยูท่ี่ 

17.90 ล้านบาท 16.26 ล้านบาท และ 11.53 ล้านบาท 

ตามล�าดับ ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทฯ 

มีรายได้รวม 484.14 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิจ�านวน 

6.77 ล้านบาท แม้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ

ไวรสัโควดิ-19 โดยงวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 บรษิทัฯ 

ยังคงมีอัตราการเติบโตของรายได้สาขาเดิม (Same 

store sales growth) เท่ากับ 4.02%

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 115 ล้านบาท และมี

ทุนเรียกช�าระแล้ว 80.50 ล้านบาท ซึ่งจะเสนอขายหุ้น

สามญัของบริษทัต่อประชาชนทัว่ไปในครัง้นี ้รวมจ�านวน

ทัง้สิน้ 69 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท หรือ

คดิเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมี

วตัถปุระสงค์ทีจ่ะน�าเงินท่ีได้จากการระดมทนุครัง้นี ้ไปใช้

ในการขยายสาขาเคแอนด์เค ซปุเปอร์สโตร์ ช�าระคนืเงนิ

กู้จากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

KK ปิดโรดโชว์หาดใหญ่-กทม.ฉลุย 

นักลงทุนเข้าฟังข้อมูลเนืองแน่น! 

หลังเข้าตลาด mai ธุรกิจติดปีกแข็งแกร่งย่ิงข้ึน
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นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
AMATA เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2563 จะดีกว่าครึ่งปีแรก 

เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการขาย 

"กลยุทธ์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ผลบอกเลยว่ามีความพร้อมและปีนี้น�้าจะเป็น

กลยุทธ์ของเรา เราไม่หวาดเสียวเรื่องน�้าเพราะกลุยุทธ์นี้เราท�ามานานแล้ว 

เพราะ CEO เรามีวิสัยทัศน์มองกาลไกล และตอนน้ีการขายน�้าของเราเริ่ม

กลับมาใกล้เคียงปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ 60-70% หลังจากครึ่งปีแรกชะลอ

ไป" นายวิบูลย์ กล่าว 

ทั้งนี้บริษัทฯยังคงเป้าหมายยอดขายที่ดินปี 2563 ไว้ที่ 950 ไร่ แม้ครึ่งปีแรก

ที่ผ่านมาจะขายท่ีดินได้เพียง 116 ไร่ หลังรับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งใน

ช่วงครึ่งปีหลังต้องรอลุ้นมาตรการส่งเสริมจากทางภาครัฐที่จะให้นักลงทุน

สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศได้ 

ขณะที่ในปัจจุบันบริษัทฯมียอดขายที่ดินรอโอน (Backlog) 2,150 ล้านบาท 

คาดว่าจะโอนได้ภายในช่วงที่เหลือของปีนี้ประมาณ 50-60% ซึ่งบริษัทฯมี

ความม่ันใจว่าจะสามารถโอนได้ตามทีค่าดไว้หลงัปัจจบัุนลกูค้าทีมี่อยูเ่ป็นลูกค้า

ที่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้ว

นายณัทธร กิจส�าเร็จ ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) AMATAV เปิดเผยว่า จาก
สถานการ์ณของโรคระบาดโควดิ-19 ส่งผลให้ การด�าเนนิงานในประเทศเวยีดนาม
ต้องหยดุชะงกัในหลายส่วน ประกอบกบัในปีน้ีจะไม่มรีายได้จากการโอนกรรมสทิธ์ิ
ทีดิ่น ท�าให้บรษัิทคาดการณ์ว่ารายได้รวมปี 2563 จะไม่สามารถเตบิโตได้ตามเป้า
หมายเดิมที่วางไว้ว่าจะไม่ต�่ากว่า 1,000 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 710 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีรายได้ประจ�าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ยังคง
ทรงตัวเท่ากบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน แม้ว่าจะเกดิการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-
19 แต่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม AMATA CITY Bien Hoa ประเทศเวียดนาม ที่
มี จ�านวน 167 โรงงาน และมีจ�านวนบุคลากรท�างานประมาณ 50,000 คน ไม่
ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

ด้านภาพรวมการลงทุนในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มองว่ายังมีทิศทางที่จะ
เติบโตต่อเน่ือง จากปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามที่มีความ
แข็งแกร่ง และอตัราการเติบโตของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทีด่ ีแม้ว่า
ในช่วงเวลานี้ที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะท�าให้มีการ
ชะลอการตัดสินใจการลงทุนของลูกค้าต่างชาติ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเวียดนาม
ได้มนีโยบายทีก่ระตุน้การลงทนุภายในประเทศ โดยการให้สทิธิประโยชน์ด้านต่างๆ 
ซึ่งน่าจะท�าให้ภาพรวมในปี 2564 ดีขึ้น และบริษัทจะมียอดขายที่ดินที่เติบโตขึ้น

ด้านการด�าเนนิงานในช่วงครึง่ปีหลงั2563 บรษิทัคาดว่าจะมอีพัไซด์ จากการขาย
หุ้นของ Amata Service City Long Thanh 1 Company Limited (ASCLT 1) 
และ ASCLT 2 ในสัดส่วน 49% ให้แก่ Nova Rivergate Company Limited และ 
Nha Rong Investment & Commercial Joint Stock Company บางส่วน ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการรอการอนุมัติจากรัฐบาลเวียดนามในด้านที่ดิน

โดย ASCLT 1 มีราคาซื้อขายที่ 38.86 ล้านเหรียญสหรัฐ และ ASCLT 2 มีราคา
ซื้อขายที่ 34.46 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71.32 ล้านเหรียญสหรัฐ 
หรอืคดิเป็นเงิน 2,156.98 ล้านบาท โดยเป็นการขายพืน้ทีใ่นใบสญัญาการพฒันา
พืน้ทีเ่ชงิพาณชิย์ หรอืพฒันาอสังหารมิทรพัย์ ซึง่บรษิทัมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องหา
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมด�าเนินการ

AMATAV คาดรายได้รวมปี 63 

ต�่ากว่าปีก่อน เหตุโดนโควิด-19 กระทบ

AMATA มองผลงาน H2/63 ดีกว่า H1/63 

หลังเข้าไฮซีซั่น ตุน Backlog 2.15 พันลบ. 

คงเป้ายอดขายที่ดินปี63 แตะ 950 ไร่
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นายณรงคศ์กัดิ ์ปลอดมชียั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้น�าเสนอขายกองทุน 
คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เมื่อช่วงก่อนหน้าน้ี ได้มีนัก
ลงทุนให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก เนื่องจาก
เป็นกองทุนที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนตาม
ราคาทองค�าโลกจากการลงทนุในสญัญาวอร์แรนต์
ที่อ้างอิงกับ ETF SPDR Gold Shares จากราคา
ทองค�าขาขึ้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนซึ่งมี
มูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้นเมื่อทองค�าปรับตัวลง 
บริษัทฯ จึงได้เสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ 
คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YF (SCB Complex Return 
1YF : SCBCR1YF) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อย่าง
ต่อเนือ่งเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของนกัลงทุน 
โดยกองทุนมีอายุ 1 ปี มูลค่าโครงการ 4,000 ล้าน
บาท เปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวระหว่างวัน
ที่ 22 – 28 กันยายน 2563 ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่า 
500,000 บาท

ส�าหรับกองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนแบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 น�าเงินต้นประมาณ 98% ของ
ทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนในตราสารหนี้และเงิน
ฝากทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ขึ้นไป เมื่อครบก�า
หนดอายุกองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมผล
ตอบแทนซึง่มมีลูค่าเทยีบเท่ากบัเงนิต้น การลงทนุ
ส่วนนี้มีความผันผวนต�่าช่วยลดความเสี่ยงการ
ขาดทุนเงินต้นได้ โดยเบื้องต้นคาดว่าพอร์ตการ
ลงทุนในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย เงินฝากธนาคาร 
Doha Bank (DOHA) – กาตาร์, เงินฝากธนาคาร 
Ahli Bank (AHL) – กาตาร์, ตราสารหนีธ้นาคาร Al 
Khaliji Bank (ALK) – กาตาร์, ตราสารหนีธ้นาคาร 
The Commercial Bank (CBQ) – กาตาร์ ตราสาร
หนีธ้นาคาร Qatar National Bank (QNB) –กาตาร์ 
และตราสารหนี ้China Merchants Bank (CMB) – 
จนี ซึง่กองทนุจะเข้าท�าสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพือ่
ป้องกนัความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นทัง้จ�านวน 

 ส่วนที่ 2 ประมาณ 2% ของทรัพย์สินกองทุน 
จะน�าไปลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อิงกับผล
ตอบแทนของ ETF - SPDR Gold Shares จด
ทะเบียนและซื้อขายในสหรัฐอเมริกา เน้นสร้างผล

ตอบแทนให้สอดคล้องกบัราคาทองค�า LBMA Gold 
Price PM ทีไ่ด้รบัการประเมนิจาก London Bullion 
Market Association (LBMA) ผู้น�าของโลกในการ
ซือ้ขายก�าหนดมาตรฐานรปูแบบและแหล่งทีม่าของ
โลหะรวมถึงทองค�า โดยสัญญาวอแรนต์ดังกล่าวมี
ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ Shark fin ซึ่ง
เป็นส่วนสร้างผลตอบให้กับกองทุน โดยแบ่งการ
จ่ายผลตอบแทนเป็น 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 จ่าย
ผลตอบแทน 60% ของผลตอบแทนของ ETF เมื่อ 
ETF ปรับตัวขึ้นระหว่าง 0 ถึง 15% กรณีที่ 2 จ่าย
ผลตอบแทนชดเชยประมาณ 0.25% เมือ่ ETF ปรบั
ตัวข้ึนเกิน 15% ระหว่างอายุกองทุน และกรณีที่ 
3 ไม่จ่ายผลตอบแทนหาก ETF ปรับตัวลงต�่ากว่า
ราคา ณ วนัลงทนุเมือ่ครบก�าหนดอายกุองทนุ โดย 
ETF - SPDR Gold Shares มีผลตอบแทนตั้งแต่
ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่เฉลี่ย 15.87% ต่อปี ย้อน
หลัง 3 เดือนอยู่ที่ 9.78% ต่อปี และย้อนหลัง1 ปี
อยู่ที่ 24.99% ต่อปี (ที่มา Bloomberg ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2562) 

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ทองค�าถือเป็นสินทรัพย์
ทางเลือกทีส่ามารถน�ามาผสมไว้ในพอร์ตการลงทนุ
เพื่อเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ได้ เนื่องจากทองนั้นเป็นสินทรัพย์ที่มักจะท�าได้
ดีในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง หรือมีความ
กังวลด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นในปัจจุบัน ถึงแม้ว่า
จะมีการพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 รอบสอง แต่ก็ยังอยู่ในระยะทดสอบ 
โดยอาจจะใช้เวลาอกีหลายเดอืนกว่าจะผ่านการ
อนุมัติให้ใช้งานจริง รวมถึงจ�านวนผู้ป่วยที่
ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ประเทศ 
จึงมองว่าความผันผวนระยะสั้นยังคงมี
ต่อไป ดังน้ันกองทุน SCBCR1YF ที่มี
รูปแบบการลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสรับ
ผลตอบแทนจากราคาทองค�าขาขึ้น 
พร้อมลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้น
เมื่อทองค�าปรับตัวลง จึงเป็นอีก
หนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่า
สนใจดีกว่าการลงทุนใน
ทองค�าโดยตรง

ผู้ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข
ผลตอบแทนและความเสี่ยง และควรขอค�าแนะน�า
เพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท�าการลงทุน
ก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
และรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท�าการ ได้ที่ SCBAM 
Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ
ผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.
link/CR1YF 

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขายต่อเนื่องกับกองทุน “คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1YF” 

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากราคาทองค�าขาขึ้น และปกป้องเงินต้นจากขาลง
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร อ่านบทวิเคราะห์ ทรีนีตี้ จาก ตลาดหลักทรัพย์จะกลับไปใช้เกณฑ์
ชอร์ตเซลตามเดิม (Zero plus tick) คาดการณ์การปรับตัวลงทดสอบระดับ 1200 จุดใน
ระยะ 1-2 เดือนข้างหน้านี้,ประเมินดัชนีจะเปลี่ยนกรอบการแกว่งตัวรอบใหม่มาอยู่ที่ระดับ 
1200-1300 จุด คาดหุ้นขนาดกลาง-เล็ก (Growth stock) จะปรับตัว Outperform

แม่มดน้อย มองหุ้นไทยขึ้นยาก  ลงง่าย ซึมง่ายๆ...สถานการณ์ตอนนี้  ก�าเงินสด  กอด
เงินสดให้แน่นๆ รอจังหวะ รอโอกาสดีที่สุด  หุหุ

วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,267.63 จุด ลดลง 7.53 จุด หรือ  0.59% มูลค่าการ
ซื้อขาย 42,536.46 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 3,275.68 ล้านบาท บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 811.64 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ  1,417.14 ล้าน
บาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 3,881.17 ล้านบาท

ในยโุรป หลายประเทศ โควดิ-19 ยงัคงระบาด ส่งผลให้นกัลงทุน เทขายหุน้ MINT, AOT 
ออกมา ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลง ขณะที่หุ้นถุงมือยางอย่าง STGT เปล่งประกาย
ล�าแสงสีเขียว วันนี้ โปรดติดตาม

บมจ. สยามราชธานี หรือ SO อีกหุ้นไอพีโอ น้องใหม่ท่ีนักลงทุนจับตามองและก�าลัง
เตรียมตัวเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์  เร็ว ๆ นี้ ด้วยศักยภาพผู้ให้บริการ Outsource 
มุ่งเน้นคุณภาพและบริการหลากหลาย ที่มาพร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถตอบ
โจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด ช่วยให้ธุรกิจง่ายขึ้น ล่าสุดทีมผู้บริหาร “SO” น�าโดย จิรณุ กุลชนะ
รัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน
การจ�าหน่ายหุ้น เตรียมโรดโชว์  แนะน�าธุรกิจ จุดแข็งและโอกาสการเติบโต เพื่อเตรียมขาย
ไอพีโอ 85 ล้านหุ้น ในวันที่ 23 ก.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

นักลงทุนท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าฟังทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle /
L1rML4kC5e6fgGQx7 หรือผ่านช่องทาง facebook : Siamrajathanee fanpage มาดูกัน
ว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรที่SO น�ามาใช้จนสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดช่วยให้
ธุรกิจง่ายขึ้น และท�าให้ผลประกอบการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 
ในขณะนี้   

ราช กรุ๊ป  ประกาศลงทุนในโครงการผลิตและจ�าหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง  ขนาด

ก�าลงัการผลติ 60,000 ล้านตนัต่อปี ใน สปป. ลาว โครงการดงักล่าวเป็นการร่วมทนุระหว่าง
บริษัท ราช- ลาว เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจดทะเบียนใน สปป. ลาว  บริษัท บุรี
รัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จ�ากัด และบริษัท Siphandone Bolaven Development Company 
Limited โดยทั้งสามฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท SIPHANDONE RATCH-LAO Company 
Limited ขึ้นใน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านกีบ 
หรือประมาณ 1.7 ล้านบาท และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25, 65 และ 10 ตามล�าดับ

จากรายงานข่าวเรื่องธนาคารของไทย 4 แห่ง รวมทั้งธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมโอนเงินต้อง
สงสัย EXIM BANK ขอชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการท�างานปกติ ซึ่งธนาคาร
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และไม่พบ
รายการต้องห้าม ท้ังยังได้ปฏบัิตติามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินอย่างครบถ้วน จึงได้ด�าเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ

พ่อมดน้อย ดินแดนบล.เคทีบี (ประเทศไทย) ประเมินตลาดหุ้นไทยแล้ว แนะ ให้
ถือเงินสดให้มาก หรือเข้าลงทุนได้เพียงรอบสั้นๆ เน้นหุ้นมีข่าวรายวัน  พร้อมปรับแนวรับ
ดัชนีฯจาก 1270 เป็น 1250 จุด หุหุ

นิโคโล กาลันเต้ เอ็มดีใหญ่ CRC เผย แคมเปญ Central Retail 9.9 Double Mega Sale 
(เซ็นทรัล รีเทล 9 เดือน 9 ดับเบิ้ล เมกา 
เซลล์) #ลดไม่เลอืกหน้า ที ่บรษิทั เซน็ทรลั 
รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) (CRC) 
ซุม่วางกลยทุธ์รเีทลพลิกวิกฤตเพือ่กระตุ้น
เศรษฐกิจและการใช้จ่ายในประเทศ ขน
สินค้าลดถล่มทลายสูงสุด 90% ช่วง
ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2563 แบบ
ไม่เลือกหน้า ทั้งหน้าร้านและหน้าเว็บ ดัน
ยอดขายทั้งออนไลน์และหน้าร้านในช่วง
เวลาแคมเปญขึ้น 70% เมื่อเทียบกับยอด
เฉล่ียในวันปกติของปีนี้ และมียอดสั่งซื้อ
ผ่านบริการ Click & Collect เพิ่มขึ้นถึง 

109% ส่วนยอดขายออนไลน์เฉพาะวันที่ 9 กันยายนวันเดียว เพิ่มขึ้นถึง 285% เมื่อเทียบ
กับวันเดียวกันปีที่แล้ว

TACC ส่งสญัญาณแนวโน้มธรุกจิคร่ึงปีหลงัคาดว่าจะฟ้ืนตวั ขณะท่ีปูพรมจ�าหน่ายสนิค้า
ใหม่ในเซเว่นฯอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง มุม All Café ในร้านเซเว่นฯ มีการขยายสาขามากขึ้น 
พร้อมปรับเพิ่มขนาดแก้วเครื่องดื่มเป็น 22 ออนซ์ ท�าให้อัตราการซื้อมากขึ้น ส่วนธุรกิจ 
Character หมาจ๋า เปิดตัวสินค้าใหม่ ผลตอบรับเกินคาด ฟาก"ชัชชวี วัฒนสุข" ประธาน
กรรมการบรหิาร มัน่ใจด้วยกลยทุธ์การบรหิารต้นทนุให้เกดิประโยชน์สงูสดุ จะช่วยให้รกัษา
ความสามารถการท�าก�าไรขั้นต้นในระดับที่ดีได้

1200

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : DCC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 3.00 บ.
บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : SVI แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 5.00 บ.

บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : HMPRO แนะน�า Trading Buy ราคาพื้นฐาน ท่ี 16.00 บ.
บล.ทิสโก ้  : TVO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 38.00 บ.
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