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นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ รองประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) CHAYO เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 ซึง่ประชุมเมือ่วนัท่ี 25 

กันยายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการย้าย

หลักทรัพย์จดทะเบียนของ CHAYO จากตลาดหลัก

ทรพัย์เอม็ เอ ไอ (mai) เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการ

ไปด�าเนินการยื่นค�าขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะสามารถด�าเนินการขอจดทะเบียน

หลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น

อนึ่ง ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 

2/2563 มีรายได้รวมอยู่ที่ 121.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

42.52 ล้านบาท หรือคิดเป็น 54.10% และก�าไรสุทธิ

อยูท่ี่ 49.76 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 49.52% สาเหตกุารเพิม่

ขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย

จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพจ�านวน 

44.45 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของธุรกิจใหม่ ซึ่ง

ได้แก่รายได้ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อและรายได้

จากการขายจ�านวน 1.79 ล้านบาท และ 0.3 ล้าน

บาทตามล�าดับ

รายได้รวมส�าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 อยู่

ที่ 231.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.25 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 50.93% มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 86.65 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 42.80% โดยการเพิ่มขึ้นของก�าไรเป็นผลมาจาก

การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยและก�าไรจากการขาย

สินทรัพย์รอการขาย

ขณะทีน่ายสุขสนัต์ ยศะสนิธุ ์ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิด

เผยถึงแนวโน้มครึ่งปีหลัง 2563 คาดจะเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องตามเป้าหมาย ในไตรมาส 3/2563 และ

ไตรมาส 4/2563 จะเร่ิมต้นเข้าสู่ช่วงท่ีทางสถาบัน

การเงนิเร่งทยอยขายหนีด้้อยคณุภาพออกมามากขึน้ 

รวมทั้ง การขายหนี้มีหลักประกันผ่านกรมบังคับคดี

ด้วยตนเอง โดยในปีนี้บริษัทฯ วางแผนที่จะซื้อหนี้เข้า

มาบริหารเพิม่ขึน้อกี 10,000 ล้านบาท วางงบลงทนุ

ไว้ 1,000 ล้านบาท ซึ่งหากมีโอกาสอ�านวย บริษัทจะ

ซือ้ให้ได้มากกว่า 1,000 ล้านบาทท่ีวางไว้ โดยปัจจุบนั 

CHAYO อยูร่ะหว่างการเจรจากบัทางธนาคารพาณชิย์

หลายแห่ง เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 

800-1,200 ล้านบาท เพราะมองว่าโอกาสประมูลซื้อ

หนี้ในช่วงปลายปีนี้ ยังมีเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ 

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทใช้เงินลงทุน

ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพไปแล้วประมาณ 90 ล้านบาท

ส�าหรับการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพใหม่เข้ามาเพิ่มในปีนี้ 

คาดว่าจะส่งผลให้มูลหนี้คงค้างภายในปลายปีนี้เพิ่ม

ขึน้มาเป็นไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาท จากปัจจบุนั

บรษิทัฯ มมีลูหนีค้งค้างอยู่ในพอร์ตมลูค่าราว 51,233 

ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 36,105 

ล้านบาท และหนี้ที่มีหลักประกัน 15,128 ล้านบาท

ขณะที่ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ บริษัทฯ ปรับลดเป้าจาก 

200 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท เพราะด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความระมัดระวัง ลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้

สงสัยจะสูญ (NPL) และผลักดันธุรกิจสินค้าออนไลน์ 

ขายของผ่าน call center ที่เริ่มมีผลงานเข้ามาแล้ว

โดย 555.shopping ขายผ่าน TV ช่อง 49 และ 97 

ของ KU.Band โดย ดร.เอ้ นนทวัชร์ สร้างโอกาสใน

การขายผ่านช่องทางพันธมิตรล่าสุดที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะมีการประชุมใน

วันที่ 25 กันยายน 2563 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิม

วงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋ว

แลกเงินของบริษัท จากวงเงินไม่เกิน 1,250 ล้าน

บาท เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เพื่อรองรับ

การขยายธุรกิจ ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

มาบริหาร ใช้เป็นเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องและ

เป็นเงินทนุหมนุเวยีนในการด�าเนินงาน รวมทัง้ เสนอ

การอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากผลการ

ด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 ในรูปแบบหุ้น

ปันผลและเงินสด รวม 0.0277777 บาทต่อหุ้น แบ่ง

เป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล (หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) ใน

อตัรา 20 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นอัตราปันผล 

0.0250000 บาทต่อหุ้น และ อัตราการจ่ายปันผล

เป็นเงินสด 0.0027777 บาทต่อหุ้น

บอร์ด CHAYO 

มีมติย้ายสู่กระดาน SET
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บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด  คงค�าแนะน�า "ซื้อ" 
และราคาเป้าหมายที่ 10.00 บาท อิง 2021E PBV ที่ 
5.0x (คดิเป็น 2021E PER ที ่30x เทียบเท่า +1.25SD 
above 3-yr average PER) เรามีมุมมองเป็นกลาง
ต่อ Opportunity day วานนี ้(17 ส.ค.) โดยเป้าหมาย
ต่างๆยังคงเป็นไปตามแผนงานเดิมที่ให้ไว้ก่อนหน้า
นี้ เช่น 1) โอกาสที่บริษัทจะสามารถซื้อหนี้เสียมาบริ
หารเพิ่มขึ้นใน 2H20E, 2) เตรียมออกหุ้นกู้ประมาณ 
300-800 ล้านบาทใน 4Q20 เพ่ือใช้ซ้ือหนี้เสียท่ี
สถาบันการเงินจะเริ่มขายออกมามากขึ้นจากผลกระ
ทบ COVID-19, 3) ผลการด�าเนินงาน 2H20E จะดี
ขึ้น จากสถานการณ์ที่กรมบังคับคดีกลับมาเป็นปกติ
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. (ปิดช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.) ดัง
นั้นเรายังคงประมาณการก�าไรสุทธิปี 2020E ที่ 165 
ล้านบาท (+48% YoY) และปี 2021E ที่ 223 ล้าน
บาท (+35% YoY) 

ราคาหุ ้นปรับตัวขึ้น และ outperform SET 
+14%/+27% ในช่วง 1 และ 3 เดือน ตามล�าดับ 
อย่างไรกต็ามเราคาดว่าผลการด�าเนนิงานของบรษิทั
จะขยายตัวสงูตามขนาดกองหนีท่ี้บริษทัซ้ือมาบริหาร
อย่างต่อเนือ่ง และเราประเมนิว่าบริษทัมีโอกาสในการ
ซือ้หนีเ้สียมาบรหิารในอนาคตทีส่งู เนือ่งจากในช่วงนี้
สถาบนัการเงนิส่วนใหญ่จะขายสนิเชือ่ทีม่หีลกัประกนั 
ซึ่งเป็นหนี้เสียหลักที่บริษัทได้ซื้อเข้ามาบริหารในช่วง
ที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 62% ของมูลหนี้รวม
ที่ซื้อสะสมตั้งแต่ปี 2018
Event: Opportunity day

บริษัทคาดซื้อหนี้มาบริหารใน 2H20E สูงพร้อมออก
หุ้นกู้ใหม่เพื่อรองรับ เรามีมุมมองเป็นกลางจากงาน 

Opportunity day วานนี้ (17 ส.ค.) โดยมีประเด็น
ส�าคัญ คือ 
 1) บริษัทยังคงเป้าการซื้อหนี้เสียมาบริหารปี 
2020E ที่ 1.0 พันล้านบาท คิดเป็นมูลหนี้เสีย 1.0 
หม่ืนล้านบาท แบ่งเป็น Secured:Unsecured ที่ 
70:30 (1H20 บริษัทซื้อหนี้ Secured มาบริหารแล้ว
มูลหนี้ 550 ล้านบาทที่ต้นทุน 88 ล้านบาท) และ
บรษิทัคาดว่า 2H20E จะมหีนีเ้สียออกมาขายในระบบ
สูง โดยประเมินว่ามีหนี้เสียในระบบออกมาขายในปี 
2020E ประมาณ 2.8 แสนล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี
ก่อนที ่2.3 แสนล้านบาท จากปัจจุบนัทีม่หีนีเ้สียออก
มาเสนอขายในระบบที่ 1.0 แสนล้านบาท YTD
 2) บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการซื้อ
หนี้มาบริหาร โดยคาด 4Q20E จะออกหุ้นกู้ประมาณ 
300-800 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับวงเงินที่บริษัทจะได้รับ
จากการใช้สิทธิ Warrant
 3) บริษัทมองว่าผลการด�าเนินงานใน 2H20E 
จะดีขึ้น จากสถานการณ์ที่กรมบังคับคดีกลับมาเป็น
ปกติตั้งแต่เดือน มิ.ย. (กรมบังคับคดีปิดช่วงเดือน 
เม.ย. - พ.ค.) 
 4) บริษัทประเมินว ่าการควบคุมดอกเบี้ย
รายย่อยของ ธปท. จะไม่กระทบบริษัทอย่างมีนัย 
เนื่องจากสินเช่ือที่ไม่มีหลักประกัน ท่ีปัจจุบันคิด
ดอกเบี้ยมากกว่า 24% คิดเป็นมูลหนี้ที่ต�่ากว่า1 ล้าน
บาท

คงประมาณการก�าไรสุทธิปี 2020E/21E ขยายตัว 
+48%/+35% เราคงประมาณการก�าไรสทุธปีิ 2020E 
ที่ 165 ล้านบาท (+48%) และปี 2021E ที่ 223 ล้าน
บาท (+35%) จาก 1) ขนาดหนี้เสียที่บริษัทบริหาร
ใหญ่ขึ้นคิดเป็น 2018-2020E CAGR +86% และ 2) 

ต้นทุนทางการเงินที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งได้รับผล
บวกจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ท่ีระดับ 0.5% 
ทัง้นีเ้ราประเมนิว่าบรษัิทมคีวามสามารถในการจดัหา
แหล่งเงนิทนุทีเ่พิม่ข้ึนในอนาคตภายหลงัประกาศจ่าย
หุ้นปันผลเมื่อวันที่ 13 ส.ค. ที่ 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ (XD 6 ต.ค.) ที่ท�าให้ 2020E IBD/E ปรับตัวลง
เป็น 1.10x (จากเดิม 1.12x และยังต�่ากว่า covenant 
ที่ IBD/E 1.7x)

ด้านผลการด�าเนินงาน 2H20E เราคาดว่าผลการ
ด�าเนินงาน และกระแสดเงินสดจะกลับมาดีขึ้น จาก
สถานการณ์ทีก่รมบงัคบัคดกีลบัมาด�าเนนิงานได้ตาม
ปกติตั้งแต่ มิ.ย., ธุรกิจรับจ้างติดตามหนี้ได้รับงาน
เพิม่ข้ึนจากงานทีล่ดลงในช่วงปิดเมือง และม ีupside 
จากการขายทรพัย์ NPA ทีม่ากกว่าคาด และค่าใช้จ่าย
ส�ารองฯที่ลดลงภายหลังบริษัทได้ตั้งส�ารองฯกองหนี้
เสีย unsecured เกือบ 100%

ราคาเป้าหมายที่ 10.00 บาท อิง 2021E PBV 5.0x 
ด้วยวิธี Gordon growth model ที่ 5-yr ROE 21% 
และ terminal growth 5.0% หรอืคดิเป็น 2021E PER 
ที่ 30.1x (+1.25SD above 3-yr average PER) และ 
2021E PEG 0.9x (2020E-2022E EPS CAGR +34% 
YoY) เราประเมินว่าผลการด�าเนินงานในระยะยาวจะ
ได้รบัแรงหนนุจากอปุทานหนีเ้สยีในอตุสาหกรรมทีจ่ะ
ขายออกมาสูง และต่อเนื่อง รวมท้ังแนวโน้มต้นทุน
ทางการเงินที่ต�่า และ IBD/E ท่ีต�่าท�าให้บริษัทยังมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะกู้เงินมาใช้ในการซื้อหนี้มาบริ
หารได้เพิ่มขึ้น
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นายธีรธัชช์ สิงห์ณรงค์ธร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่ม
สนับสนนุ บริษทั พรอ็พเพอร์ตี ้เพอรเ์ฟค จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื PF เปิดเผยว่า บรษิทัฯ วางเป้ายอดขาย (Presale) ปี 2564  ไว้ที ่16,600 
ล้านบาท โดยมาจาก PF 15,500 ล้านบาท และมาจาก บริษัท แกรนด์ แอสเสท 
โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จ�ากัด(มหาชน) GRAND 1,100 ล้านบาท โดยมี
แผนจะเปิดโครงการใหม่ จ�านวน 9 โครงการ มูลค่ารวม 7,990 ล้านบาท เป็น
โครงการแนวราบทั้งหมด ได้แก่ โครงการ โมดิ บางนา 2 , โครงการเพอร์เฟค 
พาร์ค บางใหญ่ 2 , โครงการโมดิ วิลล่า บางใหญ่ 2 , โครงการ บ้านหรู3 ชั้น 
สทุธสิาร , โครงการบ้านหร3ู ชัน้ สขมุวท ิ77  , โครงการ โมดวิลิล่า รงัสิต คลอง 4 
, โครงการ เพอร์เฟค พาร์ค พหลฯ-จตุโชติ , โครงการ บ้านหรู3 ชัน้ รตันาธิเบศร  
และโครงการเพอร์เฟค เพลส รามค�าแหง - ร่มเกล้า 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด�าเนินกลยุทธ์ เน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับงบดุล เพิ่มความ
สามารถในการท�าก�าไรทั้งการด�าเนินธุรกิจตามปกติ และโครงการร่วมทุน ขณะ
ที่จะลดภาระหนี้ ขายที่ดินที่ไม่มีแผนพัฒนาและเงินลงทุน ขณะที่ภาพรวมของ
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ในปีหน้า บรษิทัฯ  คาดว่ากลุม่โครงการแนวราบ ยงัมคีวาม
ต้องการจากผูบ้ริโภค เนือ่งจากผูบ้ริโภคเร่ิมมองหาบ้านแนวราบมากขึน้จากการ
ท�างานที่บ้านในช่วงที่โควิดแพร่ระบาด ส่วนกลุ่มคอนโดมิเนียมคาดจะชะลอตัว
จนกว่าดีมานด์และซัพพลายมีความสมดุล 

ส�าหรบัเป้าหมายยอดขายอสงัหารมิทรพัย์ปีนี ้บรษิทัฯ  ตัง้เป้าไว้ที ่13,000  ล้าน
บาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ 3,232 ล้านบาท 
ขณะที่ปีนี้ ตั้งเป้าเปิดโครงการแนวราบ 1 โครงการ คือ มาสเตอร์พีช สุขุมวิท 77 
ราว 1,750 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดในไตรมาส 4/63 ส่วนธุรกิจโรงแรมในปีนี้
ตั้งเป้าหมายรายได้ 1,600 ล้านบาท แบ่งเป็นธุรกิจโรงแรมในญี่ปุ่น 800 บ้าน
บาท และในไทย 800 ล้านบาท

นอกจากนีบ้รษิทัฯ  คาดว่าในไตรมาส4/63 จะได้ข้อสรุปขายเงนิลงทุนบมจ.โรงแรม
รอยัล ออคิด (ประเทศไทย) (ROH)

นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการบริษัท โก
ลบอลกรีนเคมคิอล จ�ากดั (มหาชน) GGC เปิดเผยว่า เมือ่วนั

ที่ 8 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้รับหมายรียกและส�าเนาค�าฟ้องของศาลแพ่ง

โดยบริษัท ไทย ไบโอ อินโนเวชั่น จ�ากัด (ชื่อเดิม บริษัท อนัตตา กรีน จ�ากัด)

(โจทก์) ซึ่งเดิมเคยป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ  เป็นคดีแพ่งเรื่อง

ผิดสัญญาเรียกเงินคืนค่าซื้อน�้ามันปาล์มดิบและน�้ามันปาล์มดิบและเรียกค่า

เสียหายรวมเป็นเงินจ�านวน 595,095,227.16 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ 7.5ต่อปีของเงินจ�านวน 470,029,947.44 บาท นับถัดจากวันฟ้อง

เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทฯ จะช�าระเงินเสร็จแก่โจทก์

ท้ังนี้ คดีดังกล่าวเป็นเร่ืองสืบเนื่องจากปัญหาวัตถุดิบคงคลังของบริษัทฯ 

และบริษัทฯ ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนส�าหรับคู่ค้าที่ก่อให้

เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดผยข้อมูลให้นักลงทุนและตลาด

หลักทรัพย์ห่งประเทศไทยทราบในรายละเอียดไปแล้ว โดยบริษัทฯ พบว่า มูล

เหตุที่โจทก์กล่าวอ้างเกี่ยข้อวข้องกับการแจ้งความร้องทุกข์ด�านินคดีอาญา 

บริษทัฯ ชือ่ม่ันว่าบริษทัฯ มิได้กระท�าผดิสัญญาตามท่ีโจทก์กล่าวอ้างแต่อย่าง

ได อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมาย บริษัทฯ 

จะค�าเนนิการยืน่ค�าให้การแก้คดต่ีอศาล และต่อสู้คดตีามกระบวนการยตุธิรรม

ตามกฎหมายต่อไป และหากมีความคืบหน้าป็นประการใด บริษัทฯ จะแจ้งให้

ทราบต่อไป

GGC เตรียมต่อสู้คดี หลัง ไทย ไบโอ อินโนเวชั่น 

ยื่นฟ้องกรณีผิดสัญญาเรียกเงินคืนค่าซื้อน�้ามันปาล์มดิบฯ  

เรียกค่าเสียหาย 595 ลบ.

PF วางเป้ายอดขายปี64 แตะ 1.66 หมื่นลบ. 

เตรียมเปิด 9 โครงการใหม่ มูลค่า 7.99 พันลบ. 
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บมจ. ศิรกร (SK) ผู้น�าด้านประกอบการธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายผลติภณัฑ์คอนกรตีอดัแรง และให้บรกิาร

รับเหมาก่อสร้างสายส่งและสายจ�าหน่ายไฟฟ้าและ

งานรับเหมาก่อสร้างโยธา แต่งต้ัง บล.โกลเบล็ก และ 

บล.คันทรี่ กรุ๊ป เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่าย และแต่งตั้ง บล. ยูโอบี เคย์

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

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

เป็นผูร่้วมจดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการจ�าหน่ายหลกั

ทรัพย์ โดยเคาะราคา IPO ที่ 0.80 บาทต่อหุ้น เปิด

จองซือ้วนัที ่28-30 ก.ย. พร้อม ดเีดย์เทรด mai วนัที่ 

8 ต.ค.นี้ มั่นใจหุ้นพื้นฐานแกร่ง ตอบโจทย์นักลงทุน

วันท่ี 25 กันยายน 2563 บริษัท ศิรกร จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ SK ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัท

หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย์ 

คันทร่ี กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน  พร้อมแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮีย

น (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ 

ฟินนัเซยี ไซรัส จ�ากดั (มหาชน) บริษทัหลักทรัพย์ เค

ทบี ี(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) บริษทัหลักทรัพย์ 

โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทหลัก

ทรัพย์ ไอร่า จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

นายกติตพัินธ์ ภูษณวรรณ บริษัทหลกั
ทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด เปิดเผย ในฐานะผู้

จดัการการจดัจ�าหน่ายและรบัประกันการจ�าหน่ายหุน้

สามัญเพิ่มทุน (Lead Underwriter)ว่า ได้ก�าหนด

ราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท ศิรกร จ�ากัด

(มหาชน) “ SK ” ที่ระดับราคา 0.80 บาทต่อหุ้น 

คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E Ratio)ที่  

8 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัย

พื้นฐาน เมื่อเทียบกับบริษัทเทียบเคียงที่มีอัตราส่วน

ราคาต่อก�าไรสุทธิ (P/E Ratio) อยู่ที่ 11.38 เท่าทั้งนี้ 

SK จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นระหว่างวันท่ี  

28-30 กันยายนนี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายวันแรก

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในวันที่ 8 

ตุลาคม 2563 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อ  “ 

SK ” ซึ่งเชื่อว่าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะได้

รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก

ส�าหรับการระดมทุนในครั้งนี้ เตรียมเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 

จ�านวน 115.35 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 

บาท คิดเป็นร้อยละ 25.08 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่

ออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดภายหลงัการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ปัจจบุนั “SK” มทีนุจดทะเบยีนจ�านวน 230 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่เสนอขายจ�านวน  115.35 ล้าน

หุ้น และมีทุนที่เรียกช�าระแล้ว 172.33 ล้านบาท ภาย

หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯจะมีทุนช�าระ

แล้ว เพิม่ขึน้เป็น 230 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการเสนอ

ขายต่อประชาชนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน จ�านวน

ไม่เกิน 106.85  ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ

และผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯจ�านวนไม่เกนิ 8.50 

ล้านหุ้น

"การก�าหนดราคา IPO ทีร่ะดบัราคา 0.80 บาทต่อหุน้ 

ถอืเป็นระดบัราคาทีเ่หมาะสม เมือ่เทยีบกบัปัจจยัพืน้

ฐานทีแ่ขง็แกร่ง และแนวโน้มการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง

อย่างยั่นยืน ตามแนวโน้มการเติบโตโครงสร้างพื้น

ฐานของประเทศ " นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณกล่าว

ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวเพิ่มเติมว่า SK ถือ

เป็นเป็นกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 

30 ปี ในการเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างสายส่งและสายจ�าหน่ายไฟฟ้าและงานรับ

เหมาก่อสร้างโยธา โดยมีศักยภาพมีความแข็งแกร่ง 

คอื การมโีรงงานผลติและจดัจ�าหน่ายคอนกรตีอดัแรง 

6 แห่งที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ  อาทิ จังหวัด

กาฬสินธุ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัด

ล�าปาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ซึ่ง

ถอืเป็นจดุแขง็ทีไ่ด้เปรยีบเมือ่เทยีบกบัผูป้ระกอบการ

ที่ด�าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  

SK เคาะราคา IPO ท่ี 0.80 บ/หุ้น 

จองซื้อ 28-30 ก.ย.น้ี เทรด mai 8 ต.ค.63
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ส่วนธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างสายส่งและ

สายจ�าหน่ายไฟฟ้านั้น SK สามารถเข้าร่วมประมูล

งานสายส่ง สูงสุดขนาด 115 KV ของ กฟภ. และ 

กฟผ. ประกอบกับปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการค้า

ร่วม(Consortium) กบับรษิทั คนิเด้น คอร์ปอเรชัน่ 

จ�ากดั (ประเทศญีปุ่น่) ในการรบัเหมาระบบสายส่ง

ไฟฟ้าขนาด 230 KV ของ กฟผ. ซึ่งในอนาคต SK 

จะสามารถเข้าร่วมประมลูงานรบัเหมาระบบสายส่ง

ขนาด 230 KV ได้ด้วยตนเอง หลังจากโครงการดัง

กล่าวเสร็จสิ้น ขณะที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโยธา 

บริษัทฯมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการรับ

เหมาก่อสร้าง อาท ิงานก่อสร้างอาคาร Workshop 

อาคารปฏิบัติการเคมี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นต้น

ดา้นนายเอกจกัร บวัหภกัด ีกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์
ทเนอร์ จ�ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ตอกย�้าศักยภาพทางการเงินของ บมจ.ศิรกร ว่า 

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้จัด

จ�าหน่ายชั้นน�าในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสาไฟฟ้า

คอนกรตีอดัแรง และความพยายามทีจ่ะเพ่ิมสดัส่วน

รายได้จากงานรับเหมาสายส่งและสายจ�าหน่าย

ไฟฟ้า และงานรับเหมาก่อสร้างโยธา โดยที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้รับงานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นเครื่องการันตีที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ

ความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน  

จนเป็นที่ยอมรับในการเข้าประมูลงานของทุกภาค

ส่วนได้อย่างต่อเนื่อง

และท�าให้ SK มีอัตราการเติบโต โดยจะเห็นได้

จากผลการด�าเนินย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 521.29 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 

35.35 ล้านบาท ในปี 2561บริษัทฯ มีรายได้รวม 

637.30 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 28.81 ล้านบาท และ

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 677.07 ล้านบาท 

ก�าไรสุทธิ 50.26 ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารายได้มี

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีไตรมาส 2/2563 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 274.58 ล้านบาท และมีก�าไร

สทุธ ิ9.29 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากช่วงเดยีวกนัของ

ปีก่อนหน้า สาเหตุมาจากมาตรการ lockdown 

จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้บริษัทไม่

สามารถขนส่งสินค้าข้ามจังหวัดได้ แม้ว่าจะเป็น

ช่วงท่ีหลายๆ อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ดงักล่าว แต่ SK กย็งัคงสามารถรักษา

ผลประกอบการให้มีก�าไรไว้ได้ขณะท่ี ณ ส้ินไตรมาส 

2/2563 SK ยังมีงานรับเหมาก่อสร้าง ที่รอการส่ง

มอบอีกกว่า 10 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานในมือ 

(Back log) อีกกว่า 157.22 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ

ทยอยรับรู้เกือบทั้งหมดภายในปีนี้

ขณะที ่นายภากร ตัง้นกุลูกจิ กรรมการ
บริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ศิรกร จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SK กล่าวถงึวตัถปุระสงค์ในการเข้ามาระดมทนุใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ว่า เพื่อรองรับ

แผนการขยายธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทฯ 

มแีผนจะเข้าประมลูงานรบัเหมาก่อสร้างสายส่งและ

สายจ�าหน่ายไฟฟ้าและงานรับเหมาก่อสร้างโยธา

ทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน เพิ่มขึ้น ซึ่งหลัง

จากโครงการ Consortium  งานสายส่งไฟฟ้าขนาด 

230 KV ปัจจุบันเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะสามารถรับ

งานโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 230 KV 

ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

ได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะลงทุนเครื่องจักร 

อุปกรณ์ และรถขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและการขนส่ง เพื่อรองรับโอกาสในการ

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีเ่พิม่ขึน้ในอนาคต และเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพของธุรกิจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

การขนส่งสินค้าให้กบัลูกค้า พร้อมกนันี ้บรษิทัฯ ยงั

มองหาโอกาสในการขยายช่องทางการลงทุน เพื่อ

เพิม่ศกัยภาพและต่อยอดความแขง็แกร่งทางธรุกิจ

ในอนาคต   

SK เคาะราคา IPO ท่ี 0.80 บ/หุ้น 

จองซื้อ 28-30 ก.ย.น้ี เทรด mai 8 ต.ค.63
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บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์’ หรือ NRF ผู้ผลิต
และส่งออกอาหารและเครื่องปรุงรสช้ันน�า เปิดช่วง
ราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 4.00-4.60 บาทต่อหุ้น 
เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันท่ี 28-30 
ก.ย. 63 พร้อมส�ารวจความต้องการจองซื้อของนัก
ลงทุนสถาบัน (Book Building) เพื่อก�าหนดราคา
เสนอขายสดุท้าย (Final Price) ส่วนนกัลงทนุสถาบัน
จองซื้อวันที่ 1-2 และ 5 ต.ค. 63 ด้านผู้บริหารวาง
เป้าหมายเป็นบรษิทัแรกของไทยทีมุ่ง่สู ่Plant-Based 
Food เพื่อเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมผลิตอาหารระดับ
สากล 

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ NRF ได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด เป็นผู้จัดการการจัด
จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย พร้อมแต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์อีก 4 ราย เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและ
รับประกันการจ�าหน่ายหุ้น IPO ของ NRF ประกอบ
ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ากัด บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) และบรษิทัหลกัทรพัย์ เคทบี ี(ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ ผู้
ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
Investment Banking ธนาคารไทย

พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกันการจ�าหน่าย เปิดเผยว่า บมจ.เอ็นอาร์ อินส
แตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NRF เตรียม
เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 
จ�านวนไม่เกนิ 340 ล้านหุ้น โดยก�าหนดช่วงราคาเสนอ
ขาย (Price Range) หุ้น IPO ที่ 4.00-4.60 บาทต่อ
หุ้น และเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 28-
30 กันยายน 2563 ที่ราคา 4.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น
ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น พร้อม
กับท�าการส�ารวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุน
สถาบัน (Book Building) เพ่ือก�าหนดราคาเสนอขาย
สุดท้าย (Final Price) ซึ่งคาดว่าจะประกาศให้ทราบ
ได้ในวันที่ 30 กันยายนนี้ อย่างไรตามหากราคาเสนอ
ขายสุดท้าย ต�่ากว่าราคาจองซื้อ จะด�าเนินการคืน
เงินจองซื้อแก่นักลงทุนรายย่อยต่อไป ส่วนนักลงทุน
สถาบันจองซื้อในวันที่ 1-2 และ 5 ตุลาคม 2563 ที่
ราคาเสนอขายสุดท้าย และคาดว่าจะน�าหุ้น NRF เข้า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้

ทัง้นี ้NRF มทีนุจดทะเบยีน 1,421,040,400 บาท โดย
เป็นทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว 1,065,780,300 ล้าน
บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น
จ�านวน 1,065,780,300 หุ้น โดยจะเสนอขายหุ้น IPO 
จ�านวนไม่เกิน 340 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อย
ละ 25.08 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ�าหน่าย
ได้แล้วท้ังหมดของบรษัิทฯ แบ่งเป็นการเสนอขายหุน้

สามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 290 ล้านหุ้น และเสนอ
ขายหุ้นสามัญโดยผู้ถือหุ้นเดิมคือ บริษัท ดีพีเอ ฟัน
ด์ เอส จ�ากัด จ�านวนไม่เกิน 50 ล้านหุ้น 

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินส
แตนท์ โปรดิวซ์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
NRF ผู้ผลิต จัดหา และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรส
อาหาร อาหารส�าเร็จรูป เครื่องปรุงส�าหรับประกอบ
อาหาร อาหารมังสวิรัติที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม 
อาหารโปรตีนจากพชื อาหารส�าเรจ็รปูพร้อมปรงุและ
พร้อมรับประทาน และเครื่องดื่มส�าเร็จรูปชนิดผง
และน�้า รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคที่ไม่ใช่อาหาร
ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
(V-shape)  กล่าวว่า  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรก
ของไทยทีเ่ตรยีมความพร้อมด้านการผลติ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านอาหารเพื่อรองรับการ
ก้าวสู่ผู้น�าในอุตสาหกรรมผลิตอาหารในระดับสากล 
และเป็นบริษัทฯ ที่มีรูปแบบพร้อมรองรับผลิตภัณฑ์
อาหารท่ีมีการเติบโตสูงในอนาคต (Platform for 
Future Food) โดยมทีีมวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีมี
ประสบการณ์มากว่า 30 ปี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
ความหลากหลายจากโรงงานทัง้ในและต่างประเทศที่
มมีาตรฐานในกระบวนการผลติเป็นทีย่อมรบัในระดับ
สากล โดยกระจายเข้าสู่ช่องทางการจัดจ�าหน่ายกว่า 
25 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน 
แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น 

NRF ก�าหนดช่วงราคาขายหุ้น IPO 

ท่ี 4.00-4.60 บาทต่อหุ้น นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ 

28-30 ก.ย. น้ี ,สถาบัน 1-2 และ 5 ต.ค. 63 
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ปัจจบุนั บรษิทัฯ เป็นผูน้�าในอตุสาหกรรมผลติและส่ง
ออกอาหารส�าเรจ็รปู เครือ่งปรงุรสชัน้น�า และอาหาร
โปรตนีจากพชื โดยมผีลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 SKUs 
และกว่า 500 สูตรอาหาร ใน 3 กลุ่มธุรกิจ คือ 1) 
กลุ่ม Ethnic Food (OEM / Private Label และ NRF 
Brands) แบ่งเป็น 1.1 ผลติภณัฑ์รับจ้างผลิต (OEM / 
Private Label) ประกอบด้วย เครื่องประกอบอาหาร
และเครื่องปรุงรสอาหาร อาหารส�าเร็จรูปพร้อมปรุง 
(Ready-to-cook) อาหารส�าเร็จรูปพร้อมรบัประทาน 
(Ready-to-eat) และเครื่องดื่มชนิดผงพร้อมชง
และพร้อมดื่ม รวมถึงอาหารอุ่นไมโครเวฟ และ 1.2 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ จ�านวน 6 
แบรนด์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงต้มย�า
และเครื่องปรุงแกง ภายใต้แบรนด์ พ่อขวัญ เครื่อง
ปรุงอาหารที่เน้นรสชาติแบบเอเชีย แบรนด์ Lee 
Brand อาหารส�าเร็จรูป ในบรรจุภัณฑ์ท่ีพร้อมน�า
เข้าเตาไมโครเวฟและรับประทานได้ทันที เช่น ข้าว
ราดแกง ผัดไท แบรนด์ Thai Delight เครื่องปรุง
รสอาหารและซุปกึ่งส�าเร็จรูป แบรนด์ Shanggie 
เครือ่งดืม่ส�าเรจ็รูปชนดิผงและน�า้ แบรนด์ DeDe และ
เครื่องปรุงรสอาหารและพริกในรูปแบบขนมขบเคี้ยว 
แบรนด์ Sabzu

2) กลุม่ Plant-Based Food ผลติภณัฑ์อาหารโปรตนี
จากพืช โดยน�าโปรตีนจากพืชมาผลิตอาหารเพื่อ
สุขภาพและมังสวิรัติ ปรุงแต่งรสชาติ รสสัมผัส กลิ่น 
ใกล้เคียงเนื้อสัตว์ ซึ่งใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียม คัดสรร
คุณภาพดี และใส่ใจต่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เช่น 
เนื้อเทียมจากขนุนและมะเขือม่วง เส้นชิราตากิหรือ
เส้นบุกในรสชาติต่าง ๆ  และ 3.) กลุ่ม Functional 

Products ธรุกิจผลติภณัฑ์สนิค้าอปุโภคทีไ่ม่ใช่อาหาร
ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 
(V-shapes) เช่น ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้งานง่าย และใน
อนาคตบริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ 
เช่น อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส�าอาง 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะน�าเงินจากการระดมทุนส่วนหนึ่งไป
ช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวทั้งหมด ช่วยลดภาระดอกเบี้ย 
เสริมสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการลงทุน
โครงการในอนาคต ประกอบด้วย 1.) ลงทนุใน บรษิทั 
ซิต้ีฟูด จ�ากัด โดยมีแผนเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีกร้อยละ 
85 ภายในปี 2563 จากที่ผ่านมาได้เข้าลงทุนในหุ้น
สามญัสดัส่วนร้อยละ 15 ของทนุจดทะเบียนช�าระแล้ว 
เพื่อขยายก�าลังการผลิตและฐานการผลิตในประเทศ
เพือ่เพิม่ก�าลังการผลติกลุม่ Ethnic Food ทัง้นี ้ซิต้ีฟูด้ 
เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออก เครื่องปรุงรสภายใต้ตราสิน
ค้า "คลาสสิคไทย" และน�้านมถั่วเหลืองตรา "ชินโป" 
รวมถึงการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่าง ๆ 
ให้กับแบรนด์อาหารระดับโลก  2.) เข้าซื้อโรงงาน
ผลิตอาหารโปรตีนจากพืชในประเทศอังกฤษและ
อเมริกา ผ่านการร่วมทนุกบั THE BRECKS COMPANY 
LIMITED หรือ ‘เบรคส์’ ที่ร่วมกันจัดต้ังบริษัทใหม่
ภายใต้ชื่อ Plant and Bean Ltd เพื่อรับผลิตอาหาร
โปรตนีจากพชืให้กบับรษิทัอาหารช้ันน�าของโลก โดยมี
แผนเพิม่ก�าลงัการผลติ จากปัจจบุนัประมาณ 3,400 
ตัน เป็น 36,000 ตัน ภายในปี 2564 รองรับความ
ต้องการของลูกค้าในอนาคต

และ 3.) แผนการลงทนุสร้าง NRF Global E-commerce 
Platform ร่วมกับ Boosted ECommerce Inc. 
(Boosted) เพ่ือร่วมกันลงทุนในธุรกิจ branded 
e-commerce พัฒนาต่อยอดธุรกิจที่เข้าลงทุนให้
เติบโตอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุง Supply 
Chain, การขยายขนาดธุรกิจ Scalability เป็นต้น 
เพื่อขยายธุรกิจออนไลน์ และเพิ่มช่องทางจ�าหน่าย
เพือ่เข้าถงึกลุม่ผู้บรโิภคท่ัวโลก โดย NRF จะร่วมลงทุน
ใน Boosted 2 รูปแบบคือ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
กบั Boosted เพือ่ลงทนุในธรุกิจท่ีเกีย่วกบัอาหารโดย
เฉพาะ ซึง่บริษทัฯ จะเป็นผูถ้อืหุ้นใหญ่ และร่วมลงทนุ
ใน Boosted Ecommerce Inc ซึ่งลงทุนในธุรกิจ 
Ecommerce ประเภทอื่น ๆ และที่เหลือจะใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการ

ขณะทีผ่ลการด�าเนนิงานงวด 6 เดอืนแรกของปี 2563 
บริษัทฯ มีรายได้รวม 603.7 ล้านบาท และมีก�าไร
สุทธิอยู่ที่  41.1 ล้านบาท เติบโตเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 517.4 ล้านบาท และ
ก�าไรสุทธิ 16.3 ล้านบาท จากการลงทุนขยายฐาน
การผลติเพือ่รองรบัการเติบโตของผลิตภณัฑ์มากขึน้ 
และการส่งออกที่เพิ่มขึ้นทุกตลาด ทั้งอเมริกา ยุโรป 
โอเชียเนีย และเอเชีย รวมถึงบริหารต้นทุนการผลิต
และการด�าเนินการที่ดีขึ้น ประกอบกับเริ่มรับรู้รายได้
จากกลุม่ธรุกจิใหม่ คอื ธรุกจิผลติภัณฑ์สนิค้าอปุโภค
ทีไ่ม่ใช่อาหารในบรรจภุณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัผูบ้รโิภคและ
สิ่งแวดล้อม (V-shape)

NRF ก�าหนดช่วงราคาขายหุ้น IPO 

ท่ี 4.00-4.60 บาทต่อหุ้น นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ 

28-30 ก.ย. น้ี ,สถาบัน 1-2 และ 5 ต.ค. 63 
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กูรูทิสโก้ชี้ นายไบเดนมีโอกาสชนะศึกเลือกตั้ง
สหรัฐฯ หลังคะแนนน�าโด่งหลายรัฐฯ ชี้ เป็น
ผลบวกต่อเศรษฐกิจโลก และเอเชีย จากการ
ใช้มาตรการทางการคลังขนาดใหญ่กระตุ้น
เศรษฐกิจ - การค้าระหว่างประเทศฟื้นตัว แต่ค่า
เงินดอลลาร์ฯ อาจอ่อนค่ารับหนี้สหรัฐฯ พุ่ง และ
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถูกกดดันจากนโยบายขึ้นภาษี

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้า
ศนูย์วเิคราะหเ์ศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, Head of 
Economic Strategy Unit, TISCO Economic 
Strategy Unit : TISCO ESU) เปิดเผยว่า จาก
การรวบรวมผลส�ารวจความนิยมผู้สมัครเข้าชิง
ต�าแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ พบว่า นายโจ ไบ
เดน ผูส้มคัรจากพรรคเดโมแครต มโีอกาสสงูท่ีจะ
ชนะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2563 นี้ โดยปัจจุบัน ผลส�ารวจความนิยมล่าสุด
ชี้ว่านาย ไบเดน มีคะแนนน�านาย โดนัล ทรัมป์ 
อยู่ค่อนข้างห่างที่ 7 จุด นอกจากนั้น ผลส�ารวจ
ความไว้วางใจ (Approval ratings) ของนาย
ทรมัป์ ในฐานประธานาธบิดยีงัอยูใ่นระดบัต�า่มาก
ที ่43 จดุ ซึง่นับว่าต�า่มากเมือ่เทยีบประธานาธบิดี
คนอื่นๆ ในอดีต

“การเลือกตัง้ประธานาธบิดสีหรฐัฯ ใช้กระบวนการ
ที่เรียกว่า Electoral College หรือ ‘คณะผู้เลือก
ตั้ง’ ซึ่งผู้ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีต้องได้คะแนน
จากคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral Voter) ของรัฐ
ต่างๆ รวมกันอย่างน้อย 270 เสียง จากจ�านวน
ทั้งสิ้น 538 เสียง แต่ละมลรัฐจะมีจ�านวนคณะผู้
เลอืกตัง้ไม่เท่ากนั ขึน้กบัจ�านวนประชากรของรฐั
นัน้  ซึง่เมือ่พจิารณาผลส�ารวจความนยิมเป็นราย
รัฐ จะพบว่านายไบเดนมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง
ค่อนข้างสูง โดยหากรวมคะแนนเสียงจากคณะผู้
เลอืกต้ังในรฐัทีน่ายไบเดนมคีะแนนน�านายทรัมป์
ตั้งแต่ 5-10% ขึ้นไป พบว่า นายไบเดนได้เสียง
รวมกันถึง 264 เสียง ขาดอีกเพียง 6 เสียง ก็จะ
ชนะการเลอืกตัง้ ซึง่นัน่หมายความว่านายไบเดน
ต้องการชนะอีกแค่เพียงรัฐเดียว ก็จะก้าวขึ้นเป็น
ประธานาธบิดสีหรฐัฯ คนต่อไปได้ส�าเร็จ โดยในรัฐ
ที่โพลยังสูสี คือ มีคะแนนห่างจากนายทรัมป์ไม่
เกิน 5% มีทั้งหมด 7 รัฐ โดยนายไบเดนมีคะแนน
น�าอยู่ถึง 5 รัฐ ” นายคมศรกล่าว  

ท้ังนี้ ชัยชนะของนายไบเดน น่าจะเป็นปัจจัย
บวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจ
โลก เนื่องจากนายไบเดนได้เสนอให้

ใช้มาตรการทางการคลังขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบ
ไปด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการ
สุขภาพ และการลงทุนพัฒนาด้านพลังงาน
สะอาด (Clean energy) มูลค่ารวมสูงถึง 7 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้น
ตวัจาก COVID-19 ในขณะเดยีวกนั นโยบายด้าน
การค้าและความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศทีม่ท่ีาที
ประนีประนอมกว่านายทรัมป์ น่าจะช่วยหนุน
การฟื้นตัวของการค้าโลกได้ ส่วนตลาดหุ้นทั่ว
โลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทยก็น่าจะตอบรับในเชิงบวก ตามแนว
โน้มเศรษฐกจิทีด่ข้ึีน และความเส่ียงจากสงคราม
การค้าที่บรรเทาลง 

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจตอบรับใน
เชิงลบ เพราะนโยบายภาษีของนายไบเดนที่จะ
กดดันผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐฯ โดย
นายไบเดนเสนอให้ขึ้นภาษีหลายประเภทเพื่อ
ชดเชยการขาดดุลการคลังจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิ ได้แก่ ภาษนีติิบคุคล ขึน้เป็น 28% จาก
ปัจจุบันที่ 21% และภาษีจากการลงทุน (Capital 
gains tax) โดยจะเก็บภาษบีนก�าไรจากการลงทนุ
ส�าหรับผู้ท่ีมีรายได้มากกว่า 1 ล้านดอลลาร์
สหรฐัฯ ทีอ่ตัราเดยีวกบัภาษเีงนิได้ส่วนบคุคล (ที่ 
39.6% จากปัจจุบันที่ไม่เกิน 20%)  นอกจากนี้ 
นายไบเดน ยังสนับสนุนให้เพ่ิมความเข้มงวดใน
การก�ากบัดแูลบริษทัขนาดใหญ่ เพือ่ป้องกันการ
ผูกขาด (Antitrust) โดยหนึ่งในนั้นคือ การเสนอ
ให้ก�าหนดภาษีขั้นต�่ากับบริษัทเทคโนโลยีขนาด

ใหญ่ เช่น Amazon เป็นต้น

ทัง้น้ี หากนายไบเดนชนะการเลอืกตัง้ ประเมนิว่า 
หนี้ภาครัฐของสหรัฐฯจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตาม
ปริมาณการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาด
ดุลการคลัง ซึ่งจ�าเป็นจะต้องจูงใจด้วยอัตราผล
ตอบแทนตราสารหนี ้ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
ก็น่าจะมีแนวโน้มอ่อนค่าลง เพราะถูกกดดันจาก
แนวโน้มหนี้ภาครัฐที่เพิ่มสูง

ขณะที่ค่าเงินในตลาดเกิดใหม่ (EM) มีแนวโน้ม
แข็งค่าข้ึน ด้านราคาน�้ามันอาจได้รับผลกระทบ
จากนโยบายสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก 
โดยนายไบเดนต้ังเป้าให้สหรัฐฯ ใช้พลงังานสะอาด 
(Clean energy) 100% ภายในปี 2593 ส่วน
ปัจจยับวกจากนโยบายเสนอห้ามขุดเจาะบนท่ีดิน
และน่านน�้าของรัฐบาลกลางนั้น คาดว่าจะเป็น
เพียงปัจจัยบวกระยะส้ัน เนื่องจากในปีนี้ผู้ผลิต
เร่งขอ และได้รับใบอนุญาตขุดเจาะไปมากแล้ว

ทั้งนี้ หากนายทรัมป์พลิกล็อคชนะการเลือกตั้ง 
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้คาดว่า
ค่าเงนิดอลลาร์สหรฐัฯ จะกลบัมาแข็งค่า ในขณะที่
ค่าเงนิหยวนและเงนิสกลุเอเชยีอืน่ๆ รวมถงึตลาด
หุ้นเกดิใหม่อาจถกูเทขายจากความเส่ียงสงคราม
การค้าที่อาจกลับมาตึงเครียดขึ้น

กูรูทิสโก้ชี้ไบเดนมีโอกาสคว้าชัยเลือกตั้งสหรัฐฯ 

หนุนเศรษฐกิจโลก - เอเชียบูม รับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ 
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ก.ล.ต.อนุมัตินับ 1 Filing ทรัสต์เพ่ือการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์และสิทธกิารเช่าดบับลวิเอชเอ พรเีมี่
ยม โกรท (กองทรสัต์ WHART) ส�าหรบัการเพิม่ทนุครัง้
ที่ 5 เพื่อลงทุนทรัพย์สินเพิ่มเติม จ�านวน 3 โครงการ  
โดยมลูค่าสินทรพัย์หลกัท่ีกองทรสัต์ WHART จะลงทนุ
เพิ่มเติมครั้งที่หก จ�านวนไม่เกิน 3,234 ล้านบาท ชู
ศักยภาพทรัพย์สินบนท�าเลยุทธศาสตร์จุดศูนย์กลาง
โลจสิตกิส์ของประเทศไทย บนถนนบางนา-ตราด และ
พื้นที่แหลมฉบังในเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) และมีผู้เช่าบริษัทชั้นน�าระดับ
โลกในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ (Honda Logistics – 
Samsung – Shopee – VOLVO – DKSH) สัญญา
เช่าระยะยาว รายได้มั่นคง คาดเปิดเสนอขายหน่วย
ลงทุนภายในปีนี้   

นายอนุวัฒน์ จารุกรสกุล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรี
ยล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กอง
ทรัสต์ WHART) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ทรัสต์เพื่อ
การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธกิารเช่าดบับลวิ
เอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) ได้ด�าเนิน
การยืน่แบบแสดงรายการข้อมลูและร่างหนงัสอืชีช้วน 
(Filing) ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอ
ขายหน่วยทรัสต์ ส�าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5  เพื่อ
ลงทุนเพิ่มเติมในกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ สิทธิ
การเช่าและสทิธกิารเช่าช่วงของอสงัหารมิทรพัย์ โดย
มูลค่าสินทรัพย์หลักท่ีกองทรัสต์ WHART จะลงทุน
เพิ่มเติมในครั้งนี้ มีมูลค่ารวมไม่เกิน 3,234 ล้านบาท 
ล่าสุดทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัตินับหนึ่ง 
Filing เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นคาดว่าจะ
สามารถน�าเสนอขายผู้ถือหน่วยได้ภายในปีนี้

ส�าหรับทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ WHART เข้าไปลงทุน
ในครั้งนี้ มีความโดดเด่นด้านท�าเลศักยภาพที่เป็น
จุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่ส�าคัญของ
ประเทศไทย และตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการคลังสินค้า
ประเภท Built-to-Suit จ�านวน 3 โครงการ แบ่งเป็น
พื้นที่เช่าอาคารประมาณ 128,789 ตารางเมตร และ
พืน้ท่ีเช่าลานจอดรถประมาณ 3,055 ตารางเมตร บน
ที่ดินรวมประมาณ 120 ไร่ 1 งาน 58.10 ตารางวา 

กลุ่มผู้เช่าคลังสินค้าที่กองทรัสต์ WHART เข้าลงทุน
เป็นกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติรายใหญ่กระจาย
ตัวในหลากหลายอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
ประกอบกับอายุของสัญญาเช่ากับผู้เช่า

พื้นที่เป็นสัญญาระยะยาว ซึ่งเป็นตัวตอกย�้าความ
มัน่คงของกระแสเงินสดและรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ให้แก่กอง
ทรัสต์ WHART ในอนาคต โดยทรัพย์สินจ�านวน 3 
โครงการท่ีกองทรสัต์ WHART เข้าลงทนุในกรรมสทิธิ์ 
ประกอบด้วย 

1.โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลม
ฉบัง 1) มีผู้เช่าปัจจุบัน ได้แก่บริษัท ฮอนด้า โลจิสติ
กส์) ในกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน และกรรมสิทธิ์ในอาคาร
คลังสินค้า โรงงาน และส�านักงาน รวมถึงสิ่งปลูก
สร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ตั้งอยู่ที่ต�าบลหนองขาม 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่เช่าอาคารรวม
ประมาณ 19,599 ตารางเมตร และพื้นที่เช่าลานจอด
รถประมาณ 3,055 ตารางเมตร 

2.โครงการ WHA Mega Logistics Center (แหลม
ฉบัง 2) โดยมีผู้เช่าหลักปัจจุบัน ได้แก่บริษัท Thai 
Samsung (ไทย ซัมซุง) ในสิทธิการแบ่งเช่าในที่ดิน 
และกรรมสทิธิใ์นอาคารคลงัสนิค้าและส�านักงาน รวม
ถึงส่ิงปลกูสร้างและทรพัย์สนิอ่ืนๆ ทีต่ัง้อยูท่ีต่�าบลบงึ 
อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีซึง่มพีืน้ทีเ่ช่าอาคารรวม
ประมาณ 44,783 ตารางเมตร  

3.โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนน
บางนา-ตราด กม.23 เฟส 3) โดยมีผู้เช่าปัจจุบัน 
ได้แก่ บริษัท DKSH บริษัทวอลโว่ คาร์ และบริษัท
แพลตฟอร์ม E-Commerce รายใหญ่ ในสิทธิการ
แบ่งเช่าช่วงในทีด่นิ สทิธกิารแบ่งเช่าในท่ีดนิ และสทิธิ
การเช่าในอาคารคลังสินค้า โรงงานและส�านักงาน 
ตั้งอยู่ที่ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ พื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 64,407 
ตารางเมตร  “ผู้เช่าของ WHART มีการกระจาย
ตัวไปในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ สนิค้าอุปโภคบริโภค โลจิสติกส์ 
และ E-Commerce ซ่ึงการลงทนุในรอบนีล้้วนแล้วแต่
เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ทีม่สีถานภาพทางการเงนิ
ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้การกระจายตัวของกลุ่มอุตสากรรม
ของผู้เช่าจะช่วยลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของ
ผู้เช่าในแต่ละอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี” นายอนุ
วัฒน์กล่าว 

โดยภายหลังจากท่ีกองทรัสต์ WHART มีการลงทุน
ในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครั้งที่ 6 แล้ว คาดว่าจะ
ท�าให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้รับอัตราจ่ายประโยชน์
ตอบแทนและเงินลดทุนต่อหน่วยไม่ด้อยไปกว่าเดิม 
โดยเมื่ออ้างอิงจากประมาณก�าไรขาดทุนและการจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติตั้งแต่วัน
ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้มี
การประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน
ลดทุนต่อหน่วย จ�านวน 0.79 บาทต่อหน่วยทรัสต์ 
สอบทานโดยบริษัท ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ เอบี
เอเอส จ�ากัด 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กองทรัสต์ WHART มี
ทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ 39,020.19 ล้านบาท ภาย
หลังการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ WHART 
จะลงทุนเพิ่มเติมคร้ังท่ี 6 แล้วคาดว่าทรัพย์สิน
รวมของกองทรัสต์ WHART จะเพิ่มขึ้นเป็น 
42,254.16 ล้านบาท

ก.ล.ต. นับ 1 Filing กองทรัสต์ WHART ส�าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 

มูลค่าสินทรัพย์หลักรวมไม่เกิน 3,234 ลบ. ชูศักยภาพทรัพย์สินเกรดพรีเมี่ยม

-ผู้เช่าบริษัทชั้นน�าระดับโลก อายุสัญญาเช่ายาว รายได้มั่นคง
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แม่มดน้อย ภาคพสิดาร ขออ�าลาแฟนๆทกุท่าน ด้วยภารกจิมากมาย อาจท�าให้คณุภาพ
ของบทความ ข่าววงในหุ้น ลดลง ฉบับนี้ เป็นงานเขียนครั้งสุดท้าย.....

ตลาดหุ้นไทย ยามนี้ มี 2 ทางเลือก 1.เด้ง 2.ลง หาฐานใหม่ กรณีหลุดแนวรับ 1,240 
จดุ ขณะท่ีปัจจยัในประเทศอย่างการเมอืง คอยกดดนัตลาด....ล่าสดุ  อูเบน พาราคูเลส 
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ภูมิภาคเอเชียของบริษัทโนมูระเปิดเผยในรายการ "Street 
Signs Asia" ของสถานีโทรทัศน์ CNBC ว่า การประท้วง อาจจะส่งผลให้การฟื้นตัวของ
เศรษฐกจิไทยเป็นไปอย่างล่าช้า แม้ว่าไทยค่อนข้างประสบความส�าเร็จในการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 กต็าม ในอดตีทีผ่่านมานัน้ ความไม่แน่นอนทางการเมอืงที่
เพิ่มขึ้นมักจะมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบที่มีต่อความเชื่อ
มั่นทางธุรกิจ หรือการใช้จ่ายด้านการลงทุนโดยรวม

โนมรูะ มมีมุมองทีค่่อนข้างระมดัระวงัต่อแนวโน้มการเตบิโตของเศรษฐกจิไทย โดยคาด
ว่า เศรษฐกิจไทยจะหดตัวลง 7.6% ในปีนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยอ่อนแอ
มากท่ีสุดในภูมิภาค แม้จะสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ค่อน
ข้างดีก็ตาม

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,244.94 จุด ลดลง 2.52 จุด หรือ 0.20% 
มูลค่าการซื้อขาย 45,623.65 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 982.27 ล้าน
บาท บญัชบีรษัิทหลกัทรพัย์ซือ้สทุธ ิ 398.09 ล้านบาท นกัลงทนุต่างประเทศขายสทุธิ  
870.69 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,454.87 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วม “JOB EXPO 
THAILAND 2020” เปิดโอกาสผู้สนใจ
ก้าวสู ่โอกาสการท�างานในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัท
จดทะเบียน นิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้
สนใจพบกนัทีบ่ธูตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (บูธ 451) 26-
28 กันยายน 2563 ที่ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค

ขยันจริงๆทั้ง 2คน ล่าสุด บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ที่น�าทีมโดย คุณชูวิทย์ 
จงึธนสมบรูณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.นอร์ทอสี รบัเบอร์  (NER) ควงคู่ทีป่รกึษา
ทางการเงินพี่ป้อม คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร 
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (APM) จัดงาน Exclusive Talk เพื่อร่วมตอบข้อสักถามทุกความ
สงสัย พร้อมอัพเดทข้อมูลและสถานการณ์ของบริษัท ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ที่โรงแรมรติ
ล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ 

บมจ. ศิรกร (SK) ผู ้น�าด้านประกอบการธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
คอนกรีตอัดแรง และให้บริการรับเหมาก่อสร้างสายส่งและสายจ�าหน่ายไฟฟ้าและงาน
รับเหมาก่อสร้างโยธา แต่งตั้ง บล.โกลเบล็ก และ บล.คันทรี่ กรุ๊ป เป็นผู้จัดการการจัด
จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย และแต่งตั้ง บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), 
บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.โนมูระ พัฒนสิน และ บล.ไอร่า เป็น
ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหลักทรัพย์ โดยเคาะราคา IPO ที่ 0.80 
บาทต่อหุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 28-30 ก.ย. พร้อม ดีเดย์เทรด mai วันที่ 8 ต.ค.นี้ มั่นใจ
หุ้นพื้นฐานแกร่ง ตอบโจทย์นักลงทุน 

GUNKUL ส่งมอบงาน SolarRooftop ขนาด 582.4 กิโลวัตต์ ขนาด 500 กิโลวัตต์ 
548 กิโลวัตต์ชั่วโมง (ระยะที่1) พร้อมระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอร์รี่ ให้ กฟผ. 
และและเริ่มงานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง SolarRooftop  ขนาด 507 กิโลวัตต์ (ระยะที่2)  ระ
หว่างกฟผ. กับ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
GUNKUL

NRF ผูผ้ลติและส่งออกอาหารและเครือ่งปรงุรสช้ันน�า เปิดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO 
ที่ 4.00-4.60 บาทต่อหุ้น เตรียมเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อวันที่ 28-30 ก.ย. 63 
พร้อมส�ารวจความต้องการจองซือ้ของนกัลงทนุสถาบัน (Book Building) เพือ่ก�าหนด
ราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ส่วนนักลงทุนสถาบันจองซื้อวันที่ 1-2 และ 5 
ต.ค. 63 ด้านผู้บริหารวางเป้าหมายเป็นบริษัทแรกของไทยที่มุ่งสู่ Plant-Based Food 
เพื่อเป็นผู้น�าอุตสาหกรรมผลิตอาหารระดับสากล  

ก.ล.ต.อนมุติันับ 1 Filing ทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย์และสทิธกิารเช่าดบับ
ลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) ส�าหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 5 เพื่อลงทุน
ทรพัย์สนิเพิม่เตมิ จ�านวน 3 โครงการ โดยมลูค่าสินทรัพย์หลกัทีก่องทรัสต์ WHART จะ
ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่หก จ�านวนไม่เกิน 3,234 ล้านบาท ชูศักยภาพทรัพย์สินบนท�าเล
ยุทธศาสตร์จุดศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประเทศไทย บนถนนบางนา-ตราด และพื้นท่ี
แหลมฉบงัในเขตพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) และมีผูเ้ช่าบริษทั
ชั้นน�าระดับโลกในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ (Honda Logistics - Samsung - Shopee 
- VOLVO - DKSH) สัญญาเช่าระยะยาว รายได้มั่นคง คาดเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ภายในปีนี้

      แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ขออ�าลา

บล.ทิสโก้ : JWD แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ท่ี 11.40 บ.

บล.ทิสโก้ : AOT แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ท่ี 64.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TISCO แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ท่ี 80.00 บ.

บล.ฟิลลปิ : KBANK แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ท่ี 103.00 บ.

บล.ฟิลลปิ : TTW แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ท่ี 14.30 บ.

บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : AEONTS แนะน�า ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ที ่130.00 บ.

บล.คงิส์ฟอร์ด : ADVANC แนะน�า ทยอยซือ้สะสม ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 218.00 บ.
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http://www.tmill.co.th/


สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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