
บมจ.เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสติกส ์หรอื JWD ต้ังเป้าหมายเป็น

ผู้น�าธุรกิจ Self-Storage (ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า) วาง

ยุทธศาสตรข์ยายสาขาในกรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัด 

ดันพื้นที่ให้เช่ารวมแตะ 3 หมื่นตารางเมตรภายในปี 2567

 KTC แจ้งผลประกอบการ 9 เดือนแรก ภายใต้มาตรฐานใหม่ TFRS9 ก�าไรสุทธิ 4,011 ล้านบาท ฐานสมาชิกรวม 3.5 ล้านบัญชี 

หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ลดลง น�าทัพเดินหน้าฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจและมาตรการต่างๆ ปรับกระบวนการท�างานคร้ังใหญ่ท้ัง

องคาพยพให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด�าเนินงานและคุมค่าใช้จ่ายทางการเงิน

รับดีมานด์ขยายตัวจากเทรนด์ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีพื้นท่ีเล็กลงและ
การเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หนุนความต้องการเช่าพ้ืนท่ี
เก็บของและสินค้าเพิ่มขึ้น รุกเข้าซ้ือกิจการ My Storage จังหวัด
ภูเก็ต รับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต เผยปัจจุบันมีผู้เช่าเดิมอยู่
แล้ว 40% ของพื้นท่ีให้เช่ารวม

JWD รุกซื้อกิจการ
My Storage จ.ภูเก็ต
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KTC โกยก�าไร 9 เดือน 4,011 ลบ.
        โชว์ NPL ลดลง

ฉุกเฉิน!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,242.96 จุด -21.03 จุด หรือ 
1.66% หลังนายกประกาศใช้พรบ.ฉุกเฉินกับกลุ่มผู้ประท้วงขั้นร้าย
แรงเจ้าค่ะ อีกท้ังยังได้รับ Sentiment ลบจากตลาดหุ้นท่ัวโลกท่ีปรับ
ตัวลดลงหลังมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) SFT ก�าหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO)  ท่ีราคาหุ้นละ 3.80 บาท
ต่อหุ้น    โดยมีระยะเวลาเสนอขายวันท่ี  19 - 22 ตุลาคม 2563 ท้ังนี้ การก�าหนด
ราคาของหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีจะเสนอขายในครั้งนี้ท่ีราคา 3.80 บาท
ต่อหุ้น กระท�าโดยการส�ารวจความต้องการซ้ือหลักทรัพย์

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 8อ่านต่อหน้า 7

ชริ้งเฟล็กซ์ เคาะ IPO
ที่ 3.80 บาทต่อหุ้น

จองซื้อ 19 - 22 ต.ค. 63
ฉุกเฉิน!!

บรษัิท บตัรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) KTC รายงานก�าไรสทุธิ  ไตรมาส 3/63 มกี�าไรสทุธิ 1.22 พันล้านบาท ก�าไร

สทุธิต่อหุน้ 0.47 บาทเทยีบกับช่วงเดยีวกันของปีก่อนทีม่กี�าไรสทุธิ 1.29 พันล้านบาท ก�าไรสทุธิต่อหุน้ 0.50 บาท

นายระเฑียร ศรีมงคล
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร "เคทซี"ี 

หรอื บรษัิท บตัรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา
ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท เจดับเบิล้ยูด ีอินโฟโลจิสติกส ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื JWD
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บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) KTC รายงาน
ก�าไรสุทธิ ไตรมาส 3/63 มีก�าไรสุทธิ 1.22 พัน
ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.47 บาทเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 1.29 พันล้านบาท 
ก�าไรสทุธต่ิอหุน้ 0.50 บาทขณะท่ีงวด 9 เดือนมกี�าไร
สุทธิ   4,011 ล้านบาท   เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ก�าไร  4,204  ล้านบาท 

KTC แจ้งผลประกอบการ 9 เดือนแรก ภายใต้
มาตรฐานใหม่ TFRS9 ก�าไรสุทธิ 4,011 ล้านบาท 
ฐานสมาชกิรวม 3.5 ล้านบญัช ีหนี้ท่ีไมก่่อใหเ้กิดราย
ได้ (NPL) ลดลง น�าทัพเดินหน้าฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ
และมาตรการต่างๆ ปรับกระบวนการท�างานคร้ัง
ใหญ่ท้ังองคาพยพให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการ
ด�าเนินงานและคุมค่าใช้จ่ายทางการเงิน อัดยาแรง
รุกโมเดลธุรกิจใหม่ "พี่เบิ้ม" ควบศึกษาแผนงาน
ระบบการช�าระเงิน หวังเสริมธุรกิจหลัก สร้างโอกาส
ให้บริษัทเติบโตยั่งยืนระยะยาว

 นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้า
หนา้ทีบ่รหิาร "เคทซี"ี หรือ บริษทั บตัรกรุง
ไทย จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า "สถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจในไตรมาสท่ี 3 เริ่มส่งสัญญาณดีขึ้น จาก

การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ลง เราเริ่มเห็นความ
ร่วมมือของผู้ประกอบการท่ีพร้อมจะช่วยกันฟื้ นฟู
ประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อชว่ยกันใหป้ระเทศไทย
ไปต่อ สร้างโอกาสสนับสนุนให้คนไทยสร้างอาชีพ
และรายได้ ท�าใหส้ญัญาณความเชื่อมั่นของผูบ้ริโภค
และการใช้จ่ายภาคประชาชนเป็นไปในทางท่ีดีขึ้น 
และเมื่อมองกลับมาท่ีเคทีซีในช่วง 9 เดือนท่ีผ่าน
มา ถือว่าปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นเป็นล�าดับ พอร์ตลูกหนี้ขยายตัวเพิ่มข้ึน 
5.9% ควบคุมค่าใช้จ่ายทางการเงินได้ดี และมีราย
ได้หน้ีสูญได้รับคืนอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ"

"อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบในการ
สร้างรายได้ เนื่องจากข้อจ�ากัดเร่ืองเพดานอัตรา
ดอกเบี้ยของ 2 ธุรกิจหลักท่ีลดลง คือ ธุรกิจบัตร
เครดิตลดลงท่ี 2% และสินเชื่อบุคคลลดลงท่ี 3% 
อีกท้ังการให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�าหรับลูก
หน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามมาตรการ
ของกระทรวงการคลังและธนาคารแหง่ประเทศไทย 
โดยมีกลุ่มลูกหน้ีท่ีสมัครเข้าร่วมปรับโครงสร้างหน้ี
กับเคทีซีประมาณ 7,800 ราย คิดเป็นมูลหนี้รวม 
600 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
ท�าให้บริษัทฯ ต้องเร่งปรับกลยุทธ์สร้างโมเดลธุรกิจ
ใหม่เพื่อเพ่ิมโอกาสในการท�ารายได้ รวมท้ังปรับ

กระบวนการท�างานท่ัวท้ังองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน เพื่อลดต้นทุนการด�าเนินงาน รวมท้ัง ตัด
หนี้สูญเพื่อให้พอร์ตลูกหน้ีสะท้อนภาพความเป็น
จริงมากขึ้น

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ภายใต้มาตรฐานบัญชี
ใหม่ TFRS9 เคทีซีมีก�าไรสุทธิ 9 เดือน 4,011 ล้าน
บาท และก�าไรสุทธิไตรมาส 3 เท่ากับ 1,221 ล้าน
บาท เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ
รวม เท่ากับ 84,347 ล้านบาท (ขยายตัว 5.9%) 
ฐานสมาชิกรวม 3.5 ล้านบัญชี แบ่งเป็นบัตรเครดิต 
2,583,462 บัตร (ขยายตัว 5%) เงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหน้ีบัตรเครดิตและดอกเบ้ียค้างรับรวม 54,684 
ล้านบาท (ขยายตัว 6.9%) อัตราเติบโตของปริมาณ 
ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 9 เดือน อยู่ท่ี -8.3% หรือมี
มูลค่ารวมท้ังสิ้น 139,993 ล้านบาท NPL รวม ลด
เหลือ 1.9% NPL บัตรเครดิตอยู่ท่ี 1.4% สินเชื่อ
บุคคล (รวมสนิเชื่อธนวัฏและสนิเชื่อเจ้าของกิจการ)
895,878 บัญชี (ลดลง 8% จากการปิดบัญชีท่ีไม่
เคล่ือนไหวในช่วงท่ีผ่านมา) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
สินเชื่อบุคคลและดอกเบี้ยค้างรับรวม 29,663 ล้าน
บาท (เติบโต 5.1%) NPL ของสินเชื่อบุคคลอยู่ท่ี 
2.6%

ฉบับที่ 1167 วันที่ 16 ตุลาคม 2563
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ในช่วง 9 เดือนท่ีผ่านมา เคทีซีมีรายได้ดอกเบี้ยรวม 

(รวมค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน) ไตรมาส 3 และ 

9 เดือนของปี 2563 เท่ากับ 3,498 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 

10,745 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% ตามล�าดับ ขณะ

ท่ีรายได้ค่าธรรมเนียม (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการ

ใช้วงเงิน) มีมูลค่าเท่ากับ 1,093 ล้านบาท ลดลงท่ี 

-10.3% และ 3,245 ล้านบาท ลดลงท่ี -11.6% ตาม

ล�าดับ ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อรายได้รวม 

(Cost to Income Ratio) เท่ากับ 31.7% ลดลงจาก 

34.0% ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจา

กบริษัทฯ เน้นท�าการตลาดออนไลน์มากขึ้น และลด

การจัดกิจกรรมการตลาดท้ังในการจัดหาบัตรใหม่

และการส่งเสริมการใช้จ่ายผ่านบัตร

ส�าหรับรายได้รวม 9 เดือนปี 2563 เท่ากับ 16,490 

ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยท่ี -1% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยมาจากรายได้ดอกเบี้ยลูก

หนี้บัตรเครดิตและลูกหนี้สินเช่ือบุคคลท่ีเพิ่ม 9% 

และ 6% ตามล�าดับ เป็นอัตราเพิ่มท่ีชะลอตัวลงจาก

ผลกระทบสืบเนื่องจากโควิด-19 และการลดเพดาน

อัตราดอกเบ้ียของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�าหรับ

ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 11,476 ล้านบาท แบ่งเป็นค่า

ใช้จ่ายบริหารงาน 5,223 ล้านบาท ผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (หนี้สูญและหนี้สงสัยจะ

สูญ) 5,095 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 1,159 

ล้านบาท ตามล�าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 

8% จากรายการทางการค้าและกิจกรรมการตลาดท่ี

ลดลง ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (หน้ี

สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ) มีมูลค่าท้ังสิ้น 5,095 ล้าน

บาท เพ่ิมข้ึน 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แบ่งเป็น

หน้ีสูญ 3,734 ล้านบาท และหนี้สงสัยจะสูญ 1,361 

ล้านบาท

นายระเฑียรกล่าวเพิ่มเติมว่า "จากวิกฤตโรค

ระบาดท่ีรวดเร็วรุนแรงท่ัวโลกและยังไม่มีจุดสิ้น

สุด ประกอบกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล

ท่ีปรับเปล่ียนต่อเนื่อง ท�าให้เคทีซีต้องปรับตัวคร้ัง

ใหญใ่นลักษณะของการท�าลายอยา่งสร้างสรรค์หรือ

ท่ีเรียกว่า Creative Disruption โดยพิจารณาสร้าง

โมเดลธุรกิจใหม่ขึ้นมาสนับสนุนธุรกิจหลักเดิม ด้วย

การศึกษาและทดลองตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ใหม่ๆ หลายรูปแบบท่ีต่างจากเดิม ไม่ว่าจะเป็น "พิ

โก ไฟแนนซ์" สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดส�าหรับ

บุคคลธรรมดากู้ยืมไปใช้จ่ายส่วนตัว หรือ "นาโน 

ไฟแนนซ์" สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 

และสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน และในท่ีสุด

ได้ตัดสินใจเปิดสินเชื่ อใหม่หลากรูปแบบขึ้นเม่ือ

เร็วๆ นี้ ภายใต้แบรนด์ "เคทีซี พี่เบิ้ม" ในรูปแบบของ

สนิเช่ือท่ีมหีลักประกัน ครอบคลมุท้ังสนิเชื่อทะเบยีน

รถยนต์และสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ ซ่ึงเป็น

ธุรกิจท่ีมคีวามเส่ียงต�า ใหผ้ลตอบแทนท่ีรวดเรว็และ

สอดคล้องกับ สภาะเศรษฐกิจปจัจุบนั โดยคาดว่าสนิ

เชื่อภายใต้แบรนด์ "เคทีซี พี่เบิ้ม" จะเป็นหนึ่งในฐาน

การท�าธุรกิจใหมข่องเคทีซ ีนอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังอยู่

ในระหว่างการศึกษาข้อมูลและวิธีด�าเนินโครงการ

เก่ียวกับระบบการช�าระเงิน (Payment System) 

ซึ่งคาดว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ท่ีจะมาเสริมธุรกิจหลัก 

และสร้างโอกาสให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนใน

ระยะยาว

ฉบับที่ 1167 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

KTC โกยก�าไร 9 เดือน 4,011 ลบ.
โชว์ NPL ลดลง
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บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ JWD ต้ัง

เป้าหมายเป็นผู้น�าธุรกิจ Self-Storage (ห้องเก็บ

ของส่วนตัวให้เช่า) วางยุทธศาสตร์ขยายสาขาใน

กรุงเทพฯ และหัวเมืองต่างจังหวัด ดันพื้นท่ีให้เช่า

รวมแตะ 3 หมื่นตารางเมตรภายในปี 2567 รับ

ดีมานด์ขยายตัวจากเทรนด์ท่ีอยู่อาศัยท่ีมีพื้นท่ีเล็ก

ลงและการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หนุนความ

ต้องการเช่าพื้นท่ีเก็บของและสินค้าเพิ่มขึ้น รุกเข้า

ซื้อกิจการ My Storage จังหวัดภูเก็ต รับโอกาสทาง

ธุรกิจในอนาคต เผยปจัจุบนัมผู้ีเชา่เดิมอยูแ่ล้ว 40% 

ของพื้นท่ีใหเ้ชา่รวม เล็งปรบักลยุทธข์ยายฐานลกูค้า

คนไทย ส่วนพื้นท่ีให้เช่า Self-Storage ท้ังหมดของ 

JWD ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นแตะ 1.2 หมื่นตารางเมตร

 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติ
กส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน เปิด

เผยว่า บริษัทฯ ต้ังเป้าหมายเป็นผู้น�าธุรกิจ Self-

Storage (ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่า) โดยวางแผน

ขยายสาขาท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดท่ีเป็นหัว

เมืองหลัก เน้นท�าเลท่ีมีศักยภาพ เชน่ ยา่นศูนย์กลาง

ธุรกิจ พื้นท่ีเศรษฐกิจ แหล่งชุมชนท่ีมผีูอ้ยูอ่าศยัหนา

แน่น เป็นต้น เพื่อเพิ่มพื้นท่ีให้เช่ารวมเป็น 3 หมื่น

ตารางเมตรภายในปี 2567 ตามแผนยุทธศาสตร์ขอ

งบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างราย

ได้จากธุรกิจดังกล่าวไม่ต�ากว่าปีละ 240 ล้านบาท 

ภายใต้อัตราการเช่าพื้นท่ีเฉล่ียท่ี 80% ของพื้นท่ีให้

บริการรวมท้ังหมด

บริษัทฯ มุ่งขยายการลงทุนธุรกิจ Self-Storage 

เน่ืองจากประเมินความต้องการเช่าพ้ืนท่ีห้อง

เก็บของส่วนตัวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่ อง 

ซึ่งมาจากการขยายตัวของท่ีอยู่อาศัยประเภท

คอนโดมิเนียมท่ีเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก และมีข้อ

จ�ากัดด้านพ้ืนท่ีใช้สอยเมื่อเทียบกับบ้านเด่ียวหรือ

ทาวน์เฮาส์ จึงต้องการพื้นท่ีเก็บของท่ีมีระบบรักษา

ความปลอดภัยเพื่อใช้เก็บของใช้ส่วนตัว นอกจากน้ี

ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของธุรกิจ

อี-คอมเมิร์ซและการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม 

Social Media ท่ีต้องการพื้นท่ีส�าหรับสต็อกสินค้า 

ท่ีมีความสะดวกในด้านท�าเลและความปลอดภัยอีก

ทางหนึ่งด้วย

ฉบับที่ 1167 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

JWD รุกซื้อกิจการ
My Storage จ.ภูเก็ต
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ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร JWD กล่าวต่อว่า ล่าสุดบริษัทฯ จึงขยาย

การลงทุนเข้าสูพ้ื่นท่ีหวัเมืองต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก 

โดย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท จ�ากัด (JWDST) 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ี JWD ถือหุ้น 89% เข้าซื้อหุ้น

ท้ังหมดใน บริษัท สโตร์การ์ด จ�ากัด ซ่ึงเป็นผู้ด�าเนิน

ธุรกิจพื้นท่ีเก็บของให้เช่าภายใต้ชื่อ "My Storage 

Self Storage" ("My Storage") ต้ังอยูใ่นบรเิวณพื้นท่ี

ศูนย์การค้าจังซีลอน อ�าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต และ

เป็นผู้ให้บริการธุรกิจ Self-Storage เพียงแห่งเดียว

ในจังหวัดภูเก็ตขณะนี้

โครงการ My Storage เป็นอาคาร 3 ช้ัน ปัจจุบันได้

พัฒนาพื้นท่ีเฟสแรก (ช้ัน 1-2) เป็นพื้นท่ีเก็บของให้

เช่า มีพื้นท่ีให้เช่ารวม 1,168 ตารางเมตร ส่วนช้ัน 

3 เป็นพื้นท่ีว่างรอการพัฒนาเฟส 2 ในอนาคต โดย

อัตราค่าเช่าเฉล่ียในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต ถือว่าอยู่ใน

ระดับท่ีสูงเมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่า Self-Storage 

โดยเฉล่ียในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ

"ปัจจัยท่ีตัดสินใจเข้าลงทุนใน My Storage Self 

Storage เน่ืองจากมีฐานลูกค้าเดิมท่ีท�าสัญญาเช่า

พื้นท่ีเก็บของอยู่แล้ว คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% 

ของพื้นท่ีให้เช่ารวม จึงสามารถรับรู้รายได้ทันทีภาย

หลังเข้าลงทุนซื้อกิจการ ขณะเดียวกันโครงการยังมี

สัญญาเช่าพื้นท่ีกับศูนย์การค้าจังซีลอนคงเหลืออีก 

18 ปี นอกจากนี้ยังต้ังอยู่ในท�าเลท่ีมีศักยภาพของ

ภูเก็ตและยังไม่มีคู่แข่งในพื้นท่ีท่ีด�าเนินธุรกิจแบบ

เดียวกัน แม้ว่าปัจจุบันภาพรวมเศรษฐกิจภูเก็ตได้

รับผลกระทบจาก COVID-19 ท�าให้ชาวต่างชาติไม่

สามารถเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวได้ อย่างไรก็ตาม

เรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หากเร่ิมเปิด

รับนักท่องเท่ียวต่างชาติและภาพรวมเศรษฐกิจเร่ิม

ฟื้ นตัว พร้อมท้ังได้วางแผนปรับกลยุทธ์เพื่อขยาย

ฐานลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้น" นายชวนินทร์ กล่าว

ท้ังนี้ ภายหลังเข้าซื้อกิจการ My Storage ภูเก็ต จะ

ส่งผลให้ JWD STORE IT (เจดับเบิ้ลยูดี สโตร์ อิท) 

มีพื้นท่ี Self-Storage รวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1.2 

หมื่นตารางเมตร และมีสาขารวมท้ังหมด 6 สาขา 

โดยสาขาท่ีเปิดให้บริการแล้วจ�านวน 5 สาขา ใน

กรุงเทพ ได้แก่ สาขาศรีกรีฑา (ถนนกรุงเทพกรีฑา) 

สยาม (ใกล้ BTS สนามกีฬาแห่งชาติ) รามอินทรา 

เทียมร่วมมิตรและพระราม 9 ซ่ึงเป็นสาขาล่าสุด

ท่ีเปิดบริการเมื่อเดือนกรกฎาคมท่ีผ่านมา และได้

รับการตอบรับท่ีดีโดยมีลูกค้าจากย่านรามค�าแหง 

เอกมัย ทองหล่อ ท้ังท่ีเป็นผู้พักอาศัยและผู้ประกอบ

ธุรกิจในย่านดังกล่าวเข้ามาเช่าพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง

ฉบับที่ 1167 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

JWD รุกซื้อกิจการ
My Storage จ.ภูเก็ต
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 บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั (มหาชน) SFT ก�าหนดราคาเสนอขายหุน้

สามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)  ท่ี

ราคาหุ้นละ 3.80 บาทต่อหุ้น โดยมีระยะเวลาเสนอ

ขายวันท่ี  19 - 22 ตุลาคม 2563

ท้ังนี้ การก�าหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ีท่ีราคา 3.80 บาท

ต่อหุ้น กระท�าโดยการส�ารวจความต้องการซ้ือ

หลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการส�ารวจ

ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุน

สถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการต้ังช่วงราคา 

(Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบัน

แจ้งราคาและจ�านวนหุ้นท่ีประสงค์จะจองซ้ือมายัง

ผูจั้ดการการจัดจ�าหนา่ยและรบัประกันการจ�าหนา่ย 

ท้ังนี้ บริษัทและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับ

ประกันการจ�าหน่ายได้พิจารณาในการก�าหนด

ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากราคาและ

จ�านวนหุน้ท่ีนกัลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อ

เข้ามา โดยค�านึงถึงราคาท่ีจะท�าให้บริษัทได้รับเงิน

ตามจ�านวนท่ีต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้น

เหลืออยูม่ากพอในระดับท่ีคาดว่าจะท�าให้ราคาหุน้มี

เสถียรภาพในตลาดรอง

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)  จ�ากัด (มหาชน) 

( “SFT”) ประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม ดังน้ี 1. ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูป สามารถ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระบบการพิมพ์ได้แก่ 

ระบบการพมิพก์ราเวียร ์และระบบการพมิพดิ์จิตอล   

และ2.ผลิตภัณฑ์อ่ืน ได้แก่ แม่พิมพ์ (Printing 

Cylinder) และฟิล์มยืด (Stretch Film) โดยจะเสนอ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 120,000,000 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ีออก

และเรียกช�าระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

บริ ษัทจะน�าเ งินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนครั้งนี้  หลังหักค่าธรรมเนียมการจัด

จ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้น และค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้ ซึ่งเปน็เงิน

ประมาณ 428.02 ล้านบาท ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์

ดังนี้  1.ช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน   ,

2.โครงการลงทุนในโรงงานผลิตแห่งใหม่   และ3.

เงินทนุหมุนเวียนและใชส้�าหรบัการด�าเนินการท่ัวไป

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ

หุ้นในอัตราไม่ต�ากว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิจาก

งบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

และการจัดสรรทุนส�ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ี

ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท 

ท้ังน้ี บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค�านึง

ถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้

ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มี

ผลกระทบต่อการด�าเนินงานตามปกติของบริษัท

อย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ข้ึนอยู่กับผลการ

ด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องทางการ

เงิน แผนการลงทุน กระแสเงินสด ความจ�าเป็นใน

การใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการ

ขยายธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
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 ฉุกเฉิน!! ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดท่ี 1,242.96 จุด -21.03 จุด 
หรือ 1.66% หลังนายกประกาศใช้พรบ.ฉุกเฉินกับกลุ่มผู้ประท้วงขั้น
ร้ายแรงเจ้าค่ะ อีกท้ังยังได้รับ Sentiment ลบจากตลาดหุ้นท่ัวโลกท่ี
ปรับตัวลดลงหลังมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐคาดว่าจะ
ใช้ได้ไม่ทันก่อนการเลือกต้ังประธานาธิบดีสหรัฐ ผสมโรงเข้ากดดัน
ดัชนีตลาดหุ้นในวันนี้เจ้าค่ะ หลังจากนี้คงต้องจับตาลุ้นว่าการชุมนุม
จะยุติลงโดยไม่มีความรุนแรง หรือยืดเยื้อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความเชื่อม่ันของนักลงทุนเจ้าค่ะ ส่วนใครจะรักจะชอบฝั่ งไหนก็ขอ
ให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะเจ้าคะ

 มากันท่ีหุ้น TVO เจ้าค่ะ โดยวันนี้ขึ้นไปท�านิวไฮใหม่ท่ี 36.00 บาท 
ก่อนจะย่อลงมาปิดท่ี 34.75 บาท บวก 0.72% แต่ก็ยังถือว่าแข็งกว่าตลาดเจ้าค่ะ โดยได้ปัจจัยบวกจากราคาวัตถุดิบอย่างถ่ัวเหลืองท่ีปรับตัวสูง
ขึ้น และใกล้เทศกาลกินเจเข้ามาทุกที ยังคงน่าจับตาลุ้นกันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวเจ้าค่ะ

 มาต่อกันท่ีหุ้นท่ีแลดูจะแข็งกว่าตลาดกันอีกสักหนึ่งตัว ส�าหรับ PTL เจ้าค่ะ ในยามน้ีถือเป็นหุ้นหลบภัยชั้นดีกันเลยทีเดียว ระหว่างวันอาจ
จะมีย่อตามตลาดไปบ้าง แต่สุดท้ายก็งัดกลับข้ึนมาเหมือนเดิม ล่าสุดกลับขึ้นมาปิดท่ี 24.00 บาท นี่แหละเจ้าค่ะท่ีเขาเรียกว่าหุ้นแกร่งกว่าตลาด 
เก็งกันไปตามเทคนิคล้วนๆ มีลุ้นงัดกลับข้ึนไปบน 25.00 บาท ในส่วนของงบในเวลานี้ PTL เป็นอีกตัวท่ีคาดว่าจะยังโดดเด่นและแข็งแกร่งต่อ 
เนื่องจากอุปสงค์สินค้าด้านความสะอาดและสุขอนามัยยังคงสูงมากในช่วงท่ีมีโควิด-19 ท่ียังไม่มีว่ีแววจะหายไป ใครชอบก็ตามไปดูเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันท่ีพี่หนุย อ�าพล MICRO เจ้าค่ะปิดท่ี 4.18 บาท บวกขึ้นมา 5.03% รีบาวด์ขึ้นมาได้ถูกท่ีถูกเวลาแข็งกว่าตลาดเจ้าค่ะ โดย MICRO 
ปิดบวกรับพอร์ตสินเชื่อเติบโตไม่ต�ากว่าปีละ 30% โบรกฯคาดก�าไรสุทธิปี 63 โต 35.4% รับแนวโน้มยอดเช่าซื้อรถบรรทุกมือสองคึกคัก ใคร
ชอบหุ้นใหม่ไฟแรงจับตาลุ้นเกาะล้อตามไปได้เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอ
ให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet

ฉุกเฉิน!!
By : เจ๊เยเลน 
ณ Wall Street World
Wall Street ตลาดหุ้น

เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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