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TU ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำนวัตกรรมอาหาร
ลงทุน 4 บริษัทฟู้ดเทคสตาร์ทอัพ

TRUE ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 2.822%
คงเหลือถือ 23.379% น�ำเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผูบ
้ ริหารด้านการเงิน
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) TRUE เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2563 เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2563 ได้มมี ติ
อนุมัติการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ดิจิทัล (“กองทุนฯ”) ที่ถือโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) จ�ำนวน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000,000 หน่วย (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.822 ของ
จ�ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ) ให้แก่นักลงทุนที่มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับบริษทั ฯ โดยการก�ำหนดราคาเสนอขายทีแ่ น่นอนของหน่วยลงทุนดังกล่าว
จะกระท�ำโดยวิธีการส�ำรวจความต้องการซื้อหน่วยลงทุนจากนักลงทุนที่สนใจ
(Book Building)
กลุ่มบริษัทฯ ได้จ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จ�ำนวน 298,113,200 หน่วย
ให้กับนักลงทุนที่มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ ซึ่งภายหลังการจ�ำหน่าย
หน่วยลงทุนจ�ำนวนดังกล่าว ส่งผลให้สดั ส่วนการถือหน่วยลงทุนของกลุม่ บริษทั ฯ
ในกองทุนฯ ลดลงจากร้อยละ 26.183 เหลือร้อยละ 23.379 ของจ�ำนวนหน่วย
ลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกบั บริษัท ฯ จากการท�ำรายการในครั้งนี้ เพื่อ
ส�ำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ
ทัง้ นีแ้ ผนการใช้เงินทีไ่ ด้รบั จากการเข้าท�ำรายการจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์บริษทั ฯ
มีแผนทีจ่ ะน�ำเงินทีไ่ ด้รบั จากการจ�ำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯเพือ่ ใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ
การถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ถือเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ โดยบริษัทฯ
ยังคงนโยบายในการถือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ในระยะยาวต่อไป

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ประกาศลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม
เทคโนโลยีอาหาร ภายหลังจากจัดตัง้ แหล่งเงินทุน venture fund 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปีทผี่ า่ นมา เพือ่ ลงทุนในสตาร์ทอัพและธุรกิจโปรตีนทางเลือก อาหารฟัง
ก์ชนั่ และเทคโนโลยีหว่ งโซ่คณ
ุ ค่า โดยในปีนไี้ ทยยูเนีย่ นประกาศลงทุนใน 4 บริษทั
ด้วยกันได้แก่ บริษัท อัลเคมี ฟู้ดเทค บริษัทสิงคโปร์ที่ท�ำธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน บริษัท มันนา ฟู้ดส์ จ�ำกัด บริษัทโปรตีนจากแมลงและ
อีคอมเมิร์ซ จากสหรัฐอเมริกา บริษัท ไฮโดรนีโอ บริษัทเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
สัตว์นำ�้ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจในประเทศไทยและเยอรมัน ซึง่ 3 บริษทั นีเ้ ป็นสตาร์ทอัพที่
ร่วมในโครงการสเปซ-เอฟ ปีแรก ซึ่งเป็นโครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตทาง
ธุรกิจเทคโนโลยีอาหารทีท่ างไทยยูเนีย่ นได้รว่ มก่อตัง้ ร่วมกับ ส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำหรับบริษัทที่ 4 คือ บริษัท วิสไวร์ส นิวโปรตีน อีกหนึ่งบริษัทเงินทุนสัญชาติ
สิงคโปร์ ทีท่ ำ� ธุรกิจบริหารกองทุนทีม่ องหาโอกาสความร่วมมือและร่วมลงทุนใน
เทคโนโลยีอาหาร
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยู
่ น กรุป
เนีย
๊ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไทยยูเนีย่ นเชือ่ มัน่ ว่านวัตกรรมมี
บทบาทในการเติบโตทางธุรกิจ และการมองนวัตกรรมให้เป็นเรือ่ งทีเ่ ปิดกว้างเป็น
ส่วนส�ำคัญของกลยุทธ์บริษัทด้านนวัตกรรมที่นอกจากลงทุนกับศูนย์นวัตกรรม
ไทยยูเนี่ยนแล้ว เรายังท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิจัย และบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสนับสนุนแนวคิด
นวัตกรรม เทคโนโลยีที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว แหล่งเงินทุนหรือ venture fund
ของบริษทั เป็นมากกว่าการลงทุน เพราะเราตัง้ ใจทีจ่ ะร่วมมือกับสตาร์ทอัพเหล่า
นี้ พร้อมสนับสนุนและแนะน�ำแนวทางต่างๆ นอกจากนี้ การลงทุนของเราใน วิส
ไวร์ส ซึ่งเป็นบริษัทเงินทุนด้านเทคโนโลยีอาหารจะเปิดโอกาสการลงทุนในด้านนี้
ให้ไทยยูเนี่ยนมากยิ่งขึ้น”
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TSE ขายโซลาร์ฟาร์ม 5 MW
รับเงิน 84.6 ลบ. ในไตรมาส 3/63

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ

SCP สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน
เพื่อการบริหารทางการเงิน หลังรวบคืน 9,000,000 หุ้น
จากเป้า 15,000,00 หุ้น

TSE แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัท โซล่าร์
วิซิเบิล จ�ำกัด (“SV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อย
ละ 100 เข้าท�ำรายการจ�ำหน่ายการลงทุนในหุ้นทั้งหมดในบริษัท บีเอส
โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด (“BSE”) ซึ่งด�ำเนินกิจการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด
ก�ำลังผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์(MW) ในจังหวัดอุดรธานี ให้แก่ บริษทั บาง
จัก กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ทั้งนี้ การเข้าท�ำรายการดังกล่าวข้างต้นมี

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) SCP เปิดเผยว่า ตาม
ที่ ทีป่ ระชุมคณะกรมการ บริษทั ทักษิณคอนกรีต จ�ำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2563
ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้มมี ติอนุมตั โิ ครงการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหาร
ทางการเงินของบริษทั โดยมีจำ� นวนหุน้ ทีจ่ ะซือ้ คืนไม่เกิน 15,000,00 หุน้ หรือคิด
เป็นจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ในวงเงิน
ไม่เกิน 98,550,000 บาท และเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่31 มีนาคม - 29 กันยายน 2563 รายละเอียดตามแบบรายงาน
การเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) ฉบับลงวันที่
13 มีนาคม 2563 นั้น
บริษทั ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า โครงการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงินดังกล่าว
ได้สนิ้ สุดลงแล้วในวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยบริษทั ได้ดำ� เนินการซือ้ หุน้ คืนรวม
ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 9,000,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ3 ของหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัท มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 53,281,743.03 บาท
ทัง้ นี้ ตามกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง บริษทั จะสามารถจ�ำหน่ายหุน้ ทีซ่ อื้ คืนได้ภายหลัง
พ้นก�ำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี นับจาก
วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นดังกล่าว และหากครบก�ำหนตระยะเวลาการจ�ำหน่ายหุ้น
ที่ซื้อคืนแล้วบริษัทไม่จ�ำหน่าย หรือจ�ำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด กฎหมายที่เกี่ยว
ซ้องก�ำหนดให้บริษัทลดหุนที่ช�ำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยัง
ไม่ได้จ�ำหน่ายทั้งหมดส�ำหรับการจ�ำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนดัง
กล่าว บริษัทจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผลท�ำให้ BSE สิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของ TSE โดย TSE ได้รับ
เงินจากการขายหุ้นทั้งหมดจ�ำนวน 84.6 ล้านบาทในไตรมาส 3/2563
และจะน�ำเงินทีไ่ ด้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ฯ หรือเพือ่ รองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต
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JR เตรียมขายไอพีโอ 200 ล้านหุ้น
เล็งเข้าจดทะเบียนใน SET ปีนี้

"เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ " (JR) เตรียมขายไอพีโอ 200
ล้านหุ้น คาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน
ปี 2563 หวังระดมทุน เพื่อขยายฐานทุน และยกระดับ
เป็นผู้น�ำธุรกิจวิศวกรรมวางระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร รวม
ถึงเพิ่มศักยภาพการบริหารงานอย่างมืออาชีพ พร้อมกับ
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้
อ�ำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชน
ทั่วไป (IPO) ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมตั ิ
แบบค�ำขอเสนอขายหุ้นไอพีโอเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ
มีแผนจะเสนอขายหุน้ ไอพีโอ จ�ำนวน 200 ล้านหุน้ คิดเป็น
26.32% ของทุนช�ำระแล้ว และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ภายในปี 2563
“จุดเด่นของ JR คือเป็นผูใ้ ห้บริการงานวิศวกรรมทีส่ ามารถ
ให้บริการทัง้ งานระบบไฟฟ้าและระบบสือ่ สารโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท�ำให้ JR สามารถให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมทั้งเป็นการกระจายความ
เสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ เป็น
องค์กรทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นโครงการพืน้ ฐาน
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบไฟฟ้าและระบบ ICT ของประเทศ
นอกจากนี้ ณ สิ้นไตรมาส 2 บริษัทฯ ยังมีงานในมือที่ลง
นามในสัญญาแล้ว (Back Log) อยู่ประมาณ 6,400 ล้าน
บาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการเปลีย่ นสายไฟฟ้าอากาศ
เป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และ

สายสีชมพู ส่งผลให้รายได้ของ JR จะมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและแน่นอนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ โดย
การบริหารงานด้วยความระมัดระวังท�ำให้ JR มีอัตราส่วน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest
Bearing D/E Ratio) อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า 0.2 เท่า มาโดย
ตลอดตัง้ แต่ปี 2560 ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ฐานะ
การเงินของบริษัทฯ และรองรับการเติบโตในอนาคตอย่าง
ยั่งยืน” นายสมภพกล่าว
ทั้งนี้ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและ
ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า (Electrical Power System) และ
ระบบสื่ อ สารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Telecommunication and Information Technology
System) แบบครบวงจร นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้บริการ
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ (Supply) และให้บริการบ�ำรุงรักษา
(Maintenance) ส�ำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 380 ล้านบาท
และมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 280 ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชน
ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน
380 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ�ำนวน 760 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้า
หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจ.อาร์ . ดั บ เบิ้ ล ยู .
ยูทิลิตี้ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ JR เปิดเผยว่า

การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะช่วยให้บริษทั มีฐานทุน
เพิ่มขึ้น จะท�ำให้สามารถรับงานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่
และยกระดับศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจสามารถก้าวสู่
การเป็นหนึง่ ในผูน้ ำ� ของอุตสาหกรรมธุรกิจวิศวกรรมระบบ
ไฟฟ้า ระบบสือ่ สารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างครบวงจร รวมถึงเพิม่ ศักยภาพในการบริหารงานและ
สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่ดี
"JR เป็นบริษทั ฯทีม่ ศี กั ยภาพ และเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจ
ภายใต้แผนงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจจากแผนแม่บท
โครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต้ดิน ปี 25512565 รวมทั้งแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็น
สายไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
จากการที่บริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการออกแบบ
จั ด หา ก่ อ สร้ า งและติ ด ตั้ ง แบบครบวงจรทั้ ง งานด้ า น
ระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั งานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง และเมื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แล้ว จะท�ำให้มีโอกาสในการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการขยายขอบเขตงานให้หลาก
หลายสนับสนุนการเติบโตในอนาคต" นายจรัญกล่าว ใน
ที่สุด
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา ในปี 2560 บริษัทฯมี
รายได้รวม 967.60 ล้านบาท ปี 2561 อยู่ที่ 934.17 ล้าน
บาท ปี 2562 อยู่ที่ 848.90 ล้านบาท และงวด 6 เดือน
แรกปี 2563 อยูท่ ี่ 464.78 ล้านบาท ส่วนก�ำไรสุทธิเท่ากับ
41.25 ล้านบาท 82.93 ล้านบาท 60.75 ล้านบาท และ
29.93 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง “RT”
เตรียมไอพีโอ 300 ล้านหุ้น เข้า SET

ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ “RT” เตรียมไอพีโอ 300 ล้านหุ้น เข้า
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระดมทุน
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ลงทุนเครือ่ งมือ/เครือ่ งจักร
ก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ตาม
แผนธุรกิจ ผนึก APM ที่ปรึกษาทางการเงิน และ
บล.ฟิลลิป แกนน�ำการจัดจ�ำหน่าย เดินสายโรดโชว์
14 จังหวัด
นายสมภพ ศักดิพ
์ นั ธ์พนม ประธานกรรมการ บริษทั
แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด หรือ APM ในฐานะ
ที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง หรือ
RT เปิดเผยว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต.) เริ่ม
นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย์ หรือ ไฟลิ่ง เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) ของ RT ในวันที่ 30
กันยายน 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้
บริษทั เตรียมเดินหน้าน�ำเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษทั
(โรดโชว์) พร้อมสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ลงทุนและ
ประชาชนทั่วไป โดยจะท�ำการโรดโชว์ 14 จังหวัด ทั่ว
ประเทศไทย ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี นครปฐม
ราชบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น
อุดรธานี เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี สงขลา และ
กรุงเทพมหานคร

“ธุรกิจของ RT มีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจาก
กลุม่ ผูบ้ ริหารมีความเชีย่ วชาญในการด�ำเนินธุรกิจมา
ยาวนาน เป็นหนึ่งในผู้น�ำงานรับเหมาก่อสร้างด้าน
วิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความ
ช�ำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง มีประสบการณ์ในงาน
ก่อสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานเป็นอย่างดี การเดินทางไป
โรดโชว์จึงเป็นการน�ำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนได้เข้าใจ
ธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น” นายสมภพ กล่าว
นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้า
หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท แอสเซท โปร
แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (APM) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า RT มีทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 550 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
400 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท และ
อีกจ�ำนวน 300 ล้านหุ้น จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนครั้งแรกต่อประชาชน (IPO) หรือคิดเป็นสัดส่วน
27.27% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO เพื่อเตรียมเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
นายชวลิต ถนอมถิน
่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ำกัด
(มหาชน) (RT) กล่าวว่า RT เป็นผู้เชี่ยวชาญ
พิเศษงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและ

ธรณีเทคนิคทีใ่ ช้เทคโนโลยีระดับสูง ด้วยประสบการณ์
ที่มีมากว่า 19 ปี ท�ำให้ RT มีความช�ำนาญในธุรกิจ
โดยบริ ษั ท แบ่ ง ประเภทการให้ บ ริ ก ารออกเป็ น 5
ประเภท คือ 1) งานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้าง
ใต้ดนิ 2) งานก่อสร้างเขือ่ น 3) งานก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังน�้ำ 4) งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินด้วยวิธีดันท่อ
และวิธีเจาะและดึงท่อ และ 5) งานก่อสร้างด้านอื่น ๆ
เช่น งานป้องกันและเสริมเสถียรภาพทางลาด งานขุด
ดินและหินทั้งแบบใช้ระเบิดและไม่ใช้ระเบิด งานเจาะ
ส�ำรวจธรณีวทิ ยา งานปรับปรุงฐานรากด้วยวิธอี ดั ฉีด
น�้ำปูน งานถนนและสะพาน งานประตูระบายน�้ำ และ
งานวางรางรถไฟ เป็นต้น
ทั้งนี้ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถือเป็นอุตสาหกรรม
หนึ่งที่ส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
เนือ่ งจากมีความเชือ่ มโยงกับโครงการสาธารณูปโภค
พืน้ ฐานของประเทศไทย จากผลงานการก่อสร้างของ
บริษัทที่มีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าตาม
มาตรฐานงานก่อสร้าง พร้อมทั้งมีเครื่องจักรที่ทัน
สมัย ในการท�ำงาน ท�ำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างดี และเป็นไปตามวิสัยทัศน์
ของบริษัทคือ ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านงานก่อสร้าง
ทางวิศวรกรรมโยธาและธรณีเทคนิค
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ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์กองทุนรวมและทรัสต์ที่ลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกัน
(2) ยกเลิกสัดส่วนค่าเช่าผันแปรจากเดิมที่
ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าคงที่ของ
REIT โดยให้เปิดเผยข้อตกลงการก�ำหนด
ค่าเช่าคงที่หรือค่าเช่าผันแปรด้วย ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วย
ทรัสต์ (filing) และหนังสือชี้ชวน แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงาน
ประจ�ำปี และก�ำหนดให้ REIT ต้องมีรายได้
จากอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ ของรายได้ทั้งหมดในแต่ละรอบปีบัญชีให้
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิด เป็นแนวทางเดียวกันกับกอง 1
ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัด
ตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (3) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล
(กอง 1) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย
(กอง Infra) ทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น ใน ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้ง 3 ประเภท
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) และทรัสต์เพือ่ การ ให้สอดคล้องกัน รวมทั้งเพิ่มเติมรายการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Trust) ปรับปรุงก�ำไรสุทธิให้สอดคล้องกับสถานะ
ให้สอดคล้องกัน และคณะกรรมการก�ำกับ เงินสด
ตลาดทุนมีมติเห็นชอบแล้ว โดยได้ยกร่าง
(4) ให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์
ประกาศดังนี้
ของ REIT และ Infra Trust สามารถยืน่ ขอ
(1) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจตราสภาพ ขยายระยะเวลาการเสนอขายได้อกี 6 เดือน
อสังหาริมทรัพย์ของกอง 1 เป็นอย่างน้อยปี โดยที่รายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ละ 1 ครัง้ จากเดิมด�ำเนินการทุกปีนบั ตัง้ แต่ ณ วันที่กองทรัสต์เสนอขายหน่วยทรัสต์
วันที่ตรวจตราครั้งก่อน และสามารถใช้วิธี ต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี
อื่นที่น่าเชื่อถือได้โดยตกลงร่วมกันระหว่าง
บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ รวม
ถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์กอง Infra REIT และ
Infra Trust ในเรื่องการตรวจตราสภาพ
ทรัพย์สินหลักให้เป็นแนวทางเดียวกันกับ
กอง 1
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ของกองทุนรวมและทรัสต์
ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
โครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องและเหมาะ
สมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบนั ตามแนวทาง
การปรับปรุง ทบทวนและลดขั้นตอนหลัก
เกณฑ์ (Regulatory Guillotine) เพื่อลด
ภาระภาคธุรกิจ

ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมและ
ทรัสต์ทม่ี กี ารลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน โดยเผยแพร่เอกสาร
รับฟังความคิดเห็นดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์
ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/
PB_Detail.aspx?SECID=654 ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
และผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่
เว็บไซต์ หรือทาง email : namthip@sec.
or.th, varinkan@sec.or.th, kittinee@
sec.or.th จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
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บลจ.ทิสโก้เปิดโผ 6 กองทุน SSF - RMF แนะน�ำ
เน้นลงทุนเชิงรุก กระจายหลายสินทรัพย์ เกาะเมกะเทรนด์โลก
บลจ.ทิสโก้เปิดชือ่ 6 กองทุน SSF - RMF หลาก
หลายนโยบายตามความต้องการ ทัง้ เน้นลงทุน
เชิงรุก กระจายหลากหลายสินทรัพย์ และเน้น
ลงทุนในหุน้ เมกะเทรนด์ พร้อมเสิรฟ
์ RMF น้อง
ใหม่ "กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อ
การเลีย้ งชีพ" เพิม่ โอกาสการลงทุนระยะยาวใน
หุ้นเมกะเทรนด์โลก IPO 1-14 ต.ค. 63 นี้
นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อ�ำนวย
การสายการตลาดและที่ปรึกษา
การลงทุ น บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์
จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด (Mr.
Saharat Chudsuwan, Head of Marketing
and Wealth Advisory, Mutual & Private
Fund Business, TISCO Asset Management
Co., Ltd.) กล่าวว่า กองทุนรวมเพื่อการออม
(SSF) และกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ (RMF)
มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนคล้ายคลึงกันคือ
เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนระยะยาวในสินทรัพย์
ประเภทใดก็ได้ และมีส่วนช่วยในการวางแผน
ภาษี แต่มีความแตกต่างกันตรงเงื่อนไขในการ
ถือครอง เนื่องจากกองทุน SSF ก�ำหนดให้ถือ
ครองหน่วยลงทุนไป 10 ปีนับจากวันที่ลงทุน
ส่วนกองทุน RMF ต้องถือครองหน่วยลงทุน
ไม่น้อยกว่า 5 ปีนับจากวันที่ซื้อครั้งแรก และ
ลงทุนต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี และไม่เว้นการ
ซื้อเกิน 1 ปี รวมถึงต้องอายุไม่ต�่ำกว่า 55 ปี ณ
วันที่ขายคืนหน่วยลงทุน ดังนั้น จึงอาจท�ำให้
นักลงทุนเกิดความลังเลว่าควรลงทุนในกองทุน
ประเภทใดจึงจะเหมาะกับตนเอง
"แม้กองทุน RMF และ SSF จะมีความคล้ายคลึง
กันในแง่ของวัตถุประสงค์ในการลงทุน แต่ก็ยัง
แตกต่างกันเรือ่ งเงือ่ นไขระยะเวลาการถือครอง
จึงมองว่าผู้ที่ใกล้เกษียณน่าจะสนใจ

กองทุน RMF มากกว่า เนื่องจากถ้าคิดระยะ
เวลาถือครองให้ครบตามเงือ่ นไข จะสัน้ กว่าการ
เลือกลงทุนในกองทุน SSF ที่ต้องถือครอง 10
ปี ขณะที่กลุ่มผู้ลงทุนที่ยังคงมีระยะเวลาการ
ท�ำงานที่ยาวมากกว่า 10 ปีขึ้นไป อาจมีความ
สนใจในกองทุน SSF มากกว่า เพราะระยะเวลา
ถือครองให้ครบตามเงื่อนไข อยู่ที่ 10 ปี ซึ่งสั้น
กว่าการลงทุนในกองทุน RMF ที่ต้องถือครอง
จนเกษียณ แต่สำ� หรับผูล้ งทุนทีต่ อ้ งการลงทุน
ทั้งกองทุน RMF และกองทุน SSF ก็สามารถ
ท�ำได้" นายสาห์รัชกล่าว
ทั้งนี้ การลงทุน SSF และ RMF เหมาะกับผู้
ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ซึ่งหากดูตามสถิติ
แล้วพบว่าการลงทุนระยะยาวในหุ้นจะช่วยลด
ความผันผวนของพอร์ตการลงทุน และมีโอกาส
รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนระยะสั้น โดย
กลยุทธ์การลงทุนใน RMF และ SSF ในช่วงนี้
แนะน�ำให้เลือกลงทุนที่เหมาะกับตนเอง เช่น
ลงทุนแบบกระจายสินทรัพย์การลงทุนเพื่อ
กระจายความเสี่ยง ลงทุนในหุ้นเมกะเทรนด์

ที่มีโอกาสการเติบโตในระยะยาว และลงทุนใน
กองทุนทีม่ นี โยบายเชิงรุกเพือ่ เพิม่ โอกาสรับผล
ตอบแทนที่ดี
อย่างไรก็ตาม บลจ.ทิสโก้มกี องทุนหลากหลาย
นโยบายการลงทุนไว้ให้นักลงทุนเลือกไปจัด
พอร์ต โดยในปี 2563 บลจ.ทิสโก้มีกองทุน
แนะน�ำทั้งสิ้น 6 กองทุน แบ่งเป็นกองทุน SSF
2 กองทุน และ RMF 4 กองทุน คือ 1. กองทุน
เปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
(TTECHRMF) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง)
กองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุน iShares Expanded Tech Sector
ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก
โดยกองทุนนี้จะเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO)
วันที่ 1 -14 ต.ค. 2563 ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุน
กระจุ ก ตั ว ในหมวดอุ ต สาหกรรม จึ ง มี ค วาม
เสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ�ำนวน
มาก
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บลจ.ทิสโก้เปิดโผ 6 กองทุน SSF - RMF แนะน�ำ
เน้นลงทุนเชิงรุก กระจายหลายสินทรัพย์ เกาะเมกะเทรนด์โลก
2. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (TINRMF) ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กองทุนรวมผสม กระจายการ
ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ 3. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMSRMF) ความเสี่ยง
ระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ใน SET และ/หรือ mai ใช้นโยบายการ
ลงทุนแบบเชิงรุก 4. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGHRMF) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมตราสารทุน
ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมและ/หรือ ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Healthcare ทั่วโลก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรม
ที่มีการเติบโตสูง และเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนจ�ำนวนมาก
5. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม (TINC-SSF) ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กองทุนรวมผสม กระจายการ
ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลาย อาทิ ตราสารหนี้ไทย หุ้นไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี เป็นต้น และ 6. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน
เพื่อการออม (TEG-SSF) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในหุ้นไทยโดยกระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ใช้นโยบาย
การลงทุนแบบเชิงรุก
พิเศษส�ำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ซื้อ หรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุน SSF/RMF ที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มกราคม 2564 ทุกๆ
50,000 บาท รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิดทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)
กองทุนเปิด TINC-SSF, TTECHRMF,TINRMF และTGHRMF อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบาย
ป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ นตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ใน
คู่มือการลงทุนของ SSF/RMF และควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลส�ำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผล
ตอบแทน ความเสี่ยง และผลการด�ำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียด ได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 4 และ 02-080-6000 กด 4
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อินไซด์ Business
CHOW

สร้างถนนให้โรงเรียนในชนบท

APM

CHAYO ร่วมออกบูธ
งาน JOB EXPO Thailand 2020
ณ ไบเทค บางนา

พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าเยี่ยมชมธุรกิจของ บริษัท เอ็กซา ซีแลม จ�ำกัด (HEXA CERAM)
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายงานด้านทันตกรรมครบวงจร

19

www.HoonInside.com

1 October 2020

สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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