
บมจ. ศิรกร (SK)  แต่งต้ัง บล.โกลเบล็ก และ บล.คันทรี ่กรุ๊ป 

เป็นผูจั้ดการการจัดจ�าหน่ายและรบัประกันการจ�าหน่าย และแต่ง

ต้ัง บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), บล.ฟินันเซีย ไซรัส, 

บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.ไอร่า 

เป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จ�ากัด 

(มหาชน) GULF เปิดเผยว่า ตามท่ีบรษัิท กัลฟเ์อ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จ�ากัด (มหาชน) GULF ได้แจ้งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ทราบว่า เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2563 บริษัท Gulf International Holding Pte. Ltd. (“GIH”)

วันท่ี 25 กันยายน 2563  บริษัท ศิรกร จ�ากัด (มหาชน) หรือ SK ลงนามใน
สัญญาแต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ คัน
ทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหนา่ยและรับประกันการ
จ�าหนา่ยหุ้นสามัญเพิ่มทุน  พร้อมแต่งต้ัง  

SK เคาะราคา IPO ที่ 0.80 บ./หุ้น
จ่อเทรด mai 8 ต.ค.63
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GULF ปิดดีลซื้อหุ้น 50%
ในโรงไฟฟา้พลังงานลมเยอรมนี ขนาด 464.8 MW

ลุ้นรีบาวด์!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,247.46 จุด ลดลง -16.55 
จุด หรือ -1.31% ทลายทุกแนวรับหลุด 1,250 จุดลงมาตามดัชนี
ภูมิภาคเจ้าค่ะ ท้ังในเรื่องของการวิตกกังวลจากการแพร่ระบาดโค
วิด-19 ท่ีรอบนี้ย้ายมาฝั่ งยุโรปกันอีกครั้ง

TMI เดินหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพก�าลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ 
มลูค่ากว่า 48 ล้านบาท ท่ีอ�าเภอบา้นแพ้ว จังหวัดสมทุรสาคร นายธรีะชยั ประสทิธิ์
รัตนพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TMI เปดิเผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท มมีติอนุมัติใหบ้รษัิท ธีระมงคล เอน
เนอร์ยี่ จ�ากัด หรือ TME ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 7

TMI เปิดฉากลุย
โรงไฟฟา้ก๊าซชีวภาพบ้านแพ้ว

0.99 เมกะวัตต์
ลุ้นรีบาวด์!!

GULF  ปิดดีล ลงทุนในโครงการ Borkum Riffgrund 2 Offshore Wind Farm GmbH & 
Co. oHG (โครงการ BKR2) ในสัดส่วน 50% ตามสัญญาซื้อขายหุ้นข้างต้นเสร็จสมบูรณ์
และได้เป็นผู้ ถือหุ้นทางอ้อม (ผ่าน GIH) ในโครงการ BKR2 อย่างเป็นทางการแล้ว 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์
กรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารด้านการเงิน 

บรษัิท กัลฟ์เอ็นเนอรจ์ดีเีวลลอปเมนท์จ�ากัด (มหาชน) GULF 

นายภากร ตั้งนุกูลกิจ
กรรมการบรษัิทและผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการ 

บรษัิท ศริกร จ�ากัด (มหาชน) หรอื SK

ฉบับที่ 1164 วันที่ 25 กันยายน 2563
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GULF  ปิดดีล ลงทุนในโครงการ Borkum Riffgrund 

2 Offshore Wind Farm GmbH & Co. oHG 

(โครงการ BKR2) ในสัดส่วน 50% ตามสัญญาซื้อ

ขายหุ้นข้างต้นเสร็จสมบูรณ์และได้เป็นผู้ถือหุ้น

ทางอ้อม (ผ่าน GIH) ในโครงการ BKR2 อย่างเป็น

ทางการแล้ว 

    

 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ

บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน

การเงิน บริษัท กัลฟเ์อ็นเนอร์จีดีเวลลอป

เมนท์จ�ากัด (มหาชน) GULF เปิดเผยว่า 

ตามท่ีบริษัท กัลฟ์เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์จ�ากัด 

(มหาชน) GULF ได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 2563 

บริษัท Gulf International Holding Pte. Ltd. 

(“GIH”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯได้เข้าท�า

สัญญาซ้ือขายหุ้นกับกลุ่ม Global Infrastructure 

Partners (“GIP”) เพื่อลงทุนในโครงการ Borkum 

Riffgrund 2Offshore Wind Farm GmbH & Co. 

oHG (“โครงการ BKR2”) ในสัดส่วนร้อยละ50โดย

มีกลุ่ม Ørsted A/S (“Ørsted”) ถือหุ้นในสัดส่วนท่ี

เหลืออีกร้อยละ 50 และบริษัทฯ จะด�าเนินการโอน

หุ้นภายหลังจากท่ีได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสญัญาซื้อ

ขายหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว

บริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่า ณ วันท่ี 24 กันยายน 

2563 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเง่ือนไขต่างๆ ใน

สัญญาซื้อขายหุ้นข้างต้นเสร็จสิ้นแล้ว เช่น การ

ด�าเนินการขออนุญาตต่างๆ จากหน่วยงานราชการ

ท่ีเก่ียวข้องของประเทศเยอรมนีและเจ้าหนี้หรือผู้

ถือหุ้นกู้ของโครงการในฐานะผูถื้อหุน้รายใหม ่สง่ผล

ให้บริษัทฯ ได้ด�าเนินการโอนหุ้นตามสัญญาซ้ือขาย

หุ้นข้างต้นเสร็จสมบูรณ์และได้เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อม 

(ผ่าน GIH) ในโครงการ BKR2 อย่างเป็นทางการ

ท้ังนี้โครงการ BKR2 เป็นโครงการโรงไฟฟา้พลังงาน

ลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ขนาดก�าลัง

การผลิตติดต้ัง 464.8 เมกะวัตต์ต้ังอยู่ในทะเลเหนือ 

(North Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ

เยอรมนีโดยโครงการได้เร่ิมเปิดด�าเนินการเชิง

พาณิชย์ต้ังแต่เดือนเมษายน 2562 และมีสัญญาซ้ือ

ขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA)

และสญัญาบ�ารุงรกัษา (Operation & Maintenance 

Agreement: O&M Agreement) กับกลุ่มบริษั ท 

Ørsted เป็ นระยะเวลา 20 ปีจากวันท่ีเปิดด�าเนิน

การ โครงการได้รับค่าไฟฟ้าแบบ feed-in tariff 

(FiT) ท่ีรับประกันโดยรฐับาลเยอรมนเีปน็ระยะเวลา 

9.5 ปีหลังจากเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์และจะ

ได้รับค่าไฟฟ้าตาม merchant price โดยมีการรับ

ประกันราคาขั้นต�าส�าหรับปีท่ี 9.5 ถึงปีท่ี 20

ฉบับที่ 1164 วันที่ 25 กันยายน 2563

GULF ปิดดีลซื้อหุ้น 50%
ในโรงไฟฟา้พลังงานลมเยอรมนี ขนาด 464.8 MW
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บมจ. ศิรกร (SK)  แต่งต้ัง บล.โกลเบล็ก และ 

บล.คันทรี่ กรุ๊ป เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่าย และแต่งต้ัง บล. ยูโอบี เคย์

เฮียน (ประเทศไทย), บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เคทีบี 

(ประเทศไทย), บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.ไอร่า 

เป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

หลักทรัพย์ โดยเคาะราคา IPO ท่ี 0.80 บาทต่อหุ้น 

เปิดจองซื้อวันท่ี 28-30 ก.ย. พร้อม    ดีเดย์เทรด mai 

วันท่ี 8 ต.ค.น้ี มั่นใจหุ้นพื้นฐานแกร่ง ตอบโจทย์นัก

ลงทุน

วันท่ี 25 กันยายน 2563  บริษัท ศิรกร จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ SK ลงนามในสัญญาแต่งต้ังบริษัท

หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ 

คันทร่ี กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน  พร้อมแต่งต้ัง  บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮีย

น (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 

ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 

เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลัก

ทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท

หลักทรัพย์   ไอร่า จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

 นายกติตพัินธ์ ภูษณวรรณ บรษิทัหลกั
ทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด เปิดเผย ในฐานะผู้

จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

หุ้นสามญัเพิม่ทนุ (Lead Underwriter)ว่า ได้ก�าหนด

ราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท ศิรกร จ�ากัด

(มหาชน) “ SK ” ท่ีระดับราคา 0.80 บาทต่อหุ้น คิด

เป็นอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E Ratio)ท่ี  8 

เท่า ซ่ึงถือว่าเป็นระดับราคาท่ีเหมาะสมกับปัจจัย

พื้นฐาน เม่ือเทียบกับบริษัทเทียบเคียงท่ีมีอัตราส่วน

ราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E Ratio) อยู่ท่ี 11.38 เท่าท้ังนี้ 

SK จะเปิดให้ประชาชนท่ัวไปจองซื้อหุ้นระหว่างวัน

ท่ี  28-30 กันยายนน้ี และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวัน

แรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในวัน

ท่ี 8 ตุลาคม 2563 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ชื่อ

ย่อ  “ SK ” ซึ่งเชื่อว่าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้ง

นี้ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

ส�าหรับการระดมทุนในครั้งนี้ เตรียมเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 

จ�านวน 115.35 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) 0.50 

บาท คิดเป็นร้อยละ 25.08 ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ี

ออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ปัจจุบัน “SK” มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 230 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญท่ีเสนอขายจ�านวน  115.35 

ล้านหุ้น และมีทุนท่ีเรียกช�าระแล้ว 172.33 ล้าน

บาท ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯจะ

มีทุนช�าระแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 230 ล้านบาท โดยแบ่ง

เป็นการเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไปและนักลงทุน

สถาบัน จ�านวนไม่เกิน 106.85  ล้านหุ้น และเสนอ

ขายต่อกรรมการและผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ

จ�านวนไม่เกิน 8.50 ล้านหุ้น

ฉบับที่ 1164 วันที่ 25 กันยายน 2563

SK เคาะราคา IPO ที่ 0.80 บ./หุ้น
จ่อเทรด mai 8 ต.ค.63
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"การก�าหนดราคา IPO ท่ีระดับราคา 0.80 บาทต่อ

หุ้น ถือเป็นระดับราคาท่ีเหมาะสม เมื่อเทียบกับ

ปัจจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโต

อย่างต่อเน่ืองอย่างยั่นยืน ตามแนวโน้มการเติบโต

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ "  นายกิตติพันธ์ 

ภูษณวรรณกล่าว

 ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ บริษัทหลัก

ทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ

ผูจั้ดการการจัดจ�าหนา่ยและรบัประกันการจ�าหนา่ย

หุ้นสามัญเพ่ิมทุน กล่าวเพิ่มเติมว่า SK ถือเป็นเป็นก

ลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ใน

การเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

คอนกรีตอัดแรง และให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

สายส่งและสายจ�าหน่ายไฟฟ้าและงานรับเหมา

ก่อสร้างโยธา โดยมีศักยภาพมีความแข็งแกร่ง คือ 

การมีโรงงานผลิตและจัดจ�าหน่ายคอนกรีตอัดแรง 

6 แห่งท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ  อาทิ จังหวัด

กาฬสินธ์ุ จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัด

ล�าปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ซึ่ง

ถือเป็นจุดแข็งท่ีได้เปรียบเมื่อเทียบกับผู้ประกอบ

การท่ีด�าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  

ส่วนธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างสายส่งและ

สายจ�าหน่ายไฟฟ้านั้น SK สามารถเข้าร่วมประมูล

งานสายส่ง สูงสุดขนาด 115 KV ของ กฟภ. และ 

กฟผ. ประกอบกับปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการค้า

ร่วม(Consortium) กับบริษัท คินเด้น คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด (ประเทศญ่ีปุ่น) ในการรับเหมาระบบสายส่ง

ไฟฟ้าขนาด 230 KV ของ กฟผ. ซึ่งในอนาคต SK 

จะสามารถเข้ารว่มประมูลงานรับเหมาระบบสายสง่

ขนาด 230 KV ได้ด้วยตนเอง หลังจากโครงการดัง

กล่าวเสร็จสิ้น ขณะท่ีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยธา 

บริษัทฯมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการรับ

เหมาก่อสร้าง อาทิ งานก่อสร้างอาคาร Workshop 

อาคารปฏิบัติการเคมี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นต้น

 ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้

จดัการ บริษทั แคปปิตอล วนั พาร์ทเนอร์ จ�ากัด 

ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน ตอกย�าศักยภาพ

ทางการเงินของ บมจ.ศิรกร ว่า ด้วยความมุ่งมั่น

ในการเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จัดจ�าหน่ายชั้นน�าใน

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง 

และความพยายามท่ีจะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงาน

รับเหมาสายส่งและสายจ�าหน่ายไฟฟ้า และงานรับ

เหมาก่อสร้างโยธา โดยท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้รับงาน

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเคร่ืองการัน

ตีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความเชื่อมั่นของกลุ่ม

ลูกค้าท้ังภาครัฐและเอกชน  จนเป็นท่ียอมรับในการ

เข้าประมูลงานของทุกภาคส่วนได้อย่างต่อเนื่อง

ฉบับที่ 1164 วันที่ 25 กันยายน 2563

SK เคาะราคา IPO ที่ 0.80 บ./หุ้น
จ่อเทรด mai 8 ต.ค.63
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และท�าให้ SK มีอัตราการเติบโต  โดยจะเห็นได้จาก

ผลการด�าเนินย้อนหลัง 3 ปี ต้ังแต่ปี 2560 บริษัทฯ มี

รายได้รวม 521.29 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 35.35 ล้าน

บาท ในปี 2561บริษัทฯ มีรายได้รวม 637.30 ล้าน

บาท ก�าไรสทุธิ 28.81 ล้านบาท และปี 2562 บรษัิทฯ 

มีรายได้รวม 677.07 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 50.26 

ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายได้มีการเติบโตอย่างต่อ

เนื่อง ขณะท่ีไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 

274.58 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 9.29 ล้านบาท ซ่ึง

ลดลงจากชว่งเดียวกันของปก่ีอนหนา้ สาเหตมุาจาก

มาตรการ lockdown จากสถานการณ์ COVID-19 

สง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ามารถขนสง่สนิค้าขา้มจังหวัดได้ 

แม้ว่าจะเปน็ชว่งท่ีหลายๆ อุตสาหกรรมได้รบัผลกระ

ทบจากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ SK ก็ยังคงสามารถ

รักษาผลประกอบการให้มีก�าไรไว้ได้ขณะท่ี ณ สิ้น

ไตรมาส 2/2563 SK ยังมีงานรับเหมาก่อสร้าง ท่ีรอ

การสง่มอบอีกกว่า 10 โครงการ คิดเปน็มลูค่างานใน

มือ (Back log) อีกกว่า 157.22 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า

จะทยอยรับรู้เกือบท้ังหมดภายในปีนี้

 ขณะท่ีนายภากร ตัง้นุกลูกจิ กรรมการ
บริษัทและผู้ ช่ วยกรรมการผู้ จัดการ 
บริษัท ศิรกร จ�ากัด (มหาชน) หรือ SK 
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ามาระดมทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คร้ังนี้ว่า เพื่อรองรับ

แผนการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทฯ 

มแีผนจะเข้าประมูลงานรบัเหมาก่อสรา้งสายสง่และ

สายจ�าหน่ายไฟฟ้าและงานรับเหมาก่อสร้างโยธา

ท้ังในส่วนของภาครัฐ และเอกชน เพิ่มขึ้น ซึ่งหลัง

จากโครงการ Consortium  งานสายส่งไฟฟ้าขนาด 

230 KV ปัจจุบันเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะสามารถรับงาน

โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 230 KV ให้กับ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ด้วย

ตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะลงทุนเครื่องจักร 

อุปกรณ์ และรถขนส่ง เพื่ อเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตและการขนส่ง เพื่อรองรับโอกาสในการ

จ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ท่ีเพิม่ขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิม่

ศักยภาพของธุรกิจจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์คอนกรีต การ

ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมอง

หาโอกาสในการขยายช่องทางการลงทุน เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและต่อยอดความแข็งแกร่งทางธุรกิจใน

อนาคต   

ฉบับที่ 1164 วันที่ 25 กันยายน 2563
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TMI เดินหน้าโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซ

ชีวภาพก�าลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ มูลค่า

กว่า 48 ล้านบาท ท่ีอ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาคร

 นายธรีะชัย ประสิทธิร์ตันพร กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TMI  เปิดเผยว่า ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด หรือ TME ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อย เข้าลงทุนก่อสร้างและปรับปรุง

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาดก�าลังการ

ผลิต 0.99 เมกะวัตต์ อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งสัญญาซื้ อขายไฟฟ้าเป็นของ

บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จ�ากัด หรือ GEE ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของ TME ซ่ึงการเข้าไปลงทุน

ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซ

ชีวภาพครั้งนี้ มีมูลค่าเงินลงทุน 48.62 ล้านบาท

ท้ังนี้ บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของ TMI ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 

ล้านบาท เป็น 35 ล้านบาท โดย TME เป็นบริษัท

ย่อยท่ี TMI มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 65 ของ

ทุนช�าระแล้วของ TME

นายธีระชัย ยังกล่าวอีกว่า TME จะเริ่มด�าเนิน

การสั่ง ซ้ือเครื่ องจักรและลงทุนปรับปรุงโรง

ไฟฟ้า ภายหลังการเพิ่มทุน ใช้งบประมาณใน

การก่อสร้างและปรับปรุง 47.62 ล้านบาท แบ่ง

เป็น เงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 13 

ล้านบาท ซ่ึงบริษัทอยู่ระหว่างขอวงเงินสินเช่ือ

จากสถาบันการเงิน , เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 

จ�านวน 22.47 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าซ้ือ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TME เพื่อน�าไปลงทุนใน

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพต่อไป และเงินทุน

ท่ีเหลือจากผู้ร่วมทุนรายย่อย จ�านวน 12.15 ล้าน

บาท โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 4 เดือน จึง

จะเริ่มเปิดด�าเนินการในเชิงพาณิชย์

“ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ธุรกิจโรงไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพ ขนาดก�าลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ 

อ�าเภอบา้นแพว้ จังหวัดสมทุรสาคร เป็นโครงการ

ลงทุนท่ีมีศักยภาพ จะสร้างผลตอบแทนได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 6 ปี และ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุน” นาย

ธีระชัย กล่าว

ฉบับที่ 1164 วันที่ 25 กันยายน 2563

TMI เปิดฉากลุย
โรงไฟฟา้ก๊าซชีวภาพบ้านแพ้ว

0.99 เมกะวัตต์
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 ลุ้นรีบาวด์!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,247.46 จุด ลดลง -16.55 จุด 
หรือ -1.31% ทลายทุกแนวรับหลุด 1,250 จุดลงมาตามดัชนีภูมิภาคเจ้าค่ะ 
ท้ังในเรื่องของการวิตกกังวลจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีรอบนี้ย้ายมาฝั่ ง
ยุโรปกันอีกครั้ง รวมไปถึงสถานการณ์การชุมนุมหน้าท�าเนียบในวันนี้ และ 
หลายกองทนุมกีารปรบัพอร์ตเพื่อคว้าหุน้ IPO ของ SCGP เจ้าค่ะ พรุง่นีจั้บตา
ลุ้นกันต่อเชื่อได้ว่าถ้าไม่มีมีเหตุรุนแรงในการชุมนุมบ้านเรา ตลาดในวันพรุ่ง
นี้น่าจะฟื้ นได้เจ้าค่ะ

 มาดูท่ีหุ้นกลุ่มแบงค์วันนี้เจ้าค่ะ กอดคอกันเป็นพระเอกของวันแม้จะช่วย
ได้ไม่มากแต่ก็ยันไม่ให้ตลาดแย่ไปกว่านี้เจ้าค่ะ ปิดบวกขึ้นมาสวย ส�าหรับ 
KBANK SCB และ BBL ช่วงนี้เก็งก�าไรสั้นๆตามเทคนิคล้วนไปก่อน เพราะ

ประเด็นในการลงทุนในหุ้นกลุ่มแบงค์ต้องตัดสินใจให้ดีถ้าจะถือยาว ส�าหรับแนวโน้มท่ีหนี้เสียท่ีเพ่ิมมากขึ้น การชะลอการช�าระหน้ีท่ีคาดจะหมดในส้ินเดือนนี้ 
จะมีโครงการต่ออายุไหม อย่าเห็นแก่ราคาท่ีถูกแสนถูกท่ีสุดในตอนนี้เจ้าค่ะ

 มาดูกันท่ีแม่ลูกสุดซิ่งอย่างถุงมือ TSGT และ STA กอดคอก้ันว่ิงกระจุย น�าโดย STGT พุ่งก่อนก่อนขึ้นมาปิดท่ี 76.50 บาท บวกขึ้นมา 4.79% ออกอาการ
อยากกลับข้ึนบน 80 บาทอีกคร้ัง ส่วนแม่ STA ก็ไม่ยอมกัน ขยับขึ้นมาปิดท่ี 28.25 บาท บวกขึ้นมา 1.80% มีลุ้นกลับขึ้นไปบน 30 บาทกันอีกคร้ัง ส�าหรับแม่ลูกคู่
นี้มีข่าวโควิดระบาดไรว่ิงตับแล่บกันทุกที ใครชอบหุ้นมีประเด็นหนุนเฉพาะตัวก็ตามไปดูเจ้าค่า

 ปิดท้ายกันท่ีหุ้นยางมะตอยอย่าง TASCO กันสักหน่อย วันนี้แอบดุกดิกขึ้นมาปิดท่ี 16.10 บาท บวกขึ้นมา 3.21% ขึ้นมาให้ได้หายใจกันบ้างก็ดีหลังท�าตัว
เป็นสาละวันเต้ียลงมาซะนานเจ้าค่ะ ด้าน ผบห. ยันธุรกิจยังเดินหน้า ล่ันไม่ปิดโรงกล่ัน มั่นใจมีน�ามันดิบใช้ถึง Q1/64 แน่นอนเจ้าค่า สายเก็งก�าไรอิงเทคนิคล้วน 
กราฟฟอร์มตัวขึ้นมาสวยคราวน้ีมาลุ้นจะกลับมาบน 17.00 บาทได้หรือไม่เกาะขอบสนามกันแน่นเลยเจ้าค่า

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

******การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

******ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุก
ท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
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ลุ้นรีบาวด์!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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