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บมจ. ศรตีรงัโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรอื STGT ตัง้เป้า

หมายท�าผลงานงวดครึง่ปีหลังเติบโตแข็งแกร่ง หลัง

ได้รับค�าสั่งซื้อถุงมือยางจากทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อ

เนือ่ง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 

ที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

หลายประเทศ หนุนเดินเครื่องจักรเต็มก�าลังการ

ผลิตในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ด้านโบรกเกอร์ช้ัน

น�าประสานเสยีงให้ค�าแนะน�าซือ้ คาดการณ์ก�าไรสทุธิ

ไตรมาส 3/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่น หลังปรับขึ้น

ราคาขายเฉลี่ยถุงมือยาง  

นางสาวจริญญา จโิรจนกุ์ล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
STGT ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติ

และถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่า 

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายท�าผลงานงวดครึ่งปีหลังของปี

นีเ้ตบิโตอย่างแขง็แกร่ง เนือ่งจากขณะนีย้งัคงได้รบัค�า

สัง่ซ้ือผลติภณัฑ์ถงุมอืยางจากท่ัวโลกเข้ามาอย่างต่อ

เนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน

หลายประเทศ เช่น สหรฐัอเมรกิา, อินเดยี, ทวปียุโรป 

ฯลฯ โดยในบางประเทศเกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 2 

(Second Wave) และรอบที่ 3  (Third Wave) ส่งผล

ให้ถุงมอืยางเป็นสนิค้าทีม่คีวามต้องการใช้ในทางการ

แพทย์ตลอดจนภาคธุรกิจและการบริการต่างๆ เพื่อ

ตอบสนองวถิชีวีติใหม่ในยุค New Normal ท่ีให้ความ

ส�าคัญกับการรักษาสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ จากค�าส่ังซื้อสินค้าท่ีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ได้เดินเครื่องจักรเต็มก�าลังการผลิตในช่วง

ไตรมาส 3 ท่ีผ่านมาเพื่อเร่งผลิตและส่งมอบสินค้า 

ประกอบกับราคาน�้ายางไนไตรล์และน�้ายางข้นซึ่ง

เป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตปรับสูงข้ึน จึงได้

ปรับราคาขายเฉลีย่ถุงมือยางในไตรมาส  3 ทีผ่่านมา

ให้สอดคล้องกบัต้นทนุเพ่ือรกัษาความสามารถการท�า

ก�าไรอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

“เรามั่นใจว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราสามารถท�าผลการ

ด�าเนินงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ 

ปัจจุบันเราเร่งเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าอย่างเต็มที่

และให้ความส�าคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้าทุก

ขัน้ตอนการผลติ เพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ์ท่ีดถีงุมอืยาง

ที่ดีในการปกป้องทุกการสัมผัสแก่ผู้ใช้งาน เพราะทุก

สมัผัสนัน้มคีวามหมายต่อชวีติ สอดคล้องกับแนวคดิ 

Touch of Life ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” 

นางสาวจริญญา กล่าว 

ทั้งนี้ โบรกเกอร์ชั้นน�าจากต่างประเทศทยอยออกบท

วิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง แนะน�า “ซื้อ” ให้

ราคาเป้าหมายหุ้น STGT ไม่ต�่ากว่า 100 บาท โดย 

CITI ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 145 บาท Credit Suisse 

ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 142 บาท และ CLSA ให้ราคา

เป้าหมายหุ้นละ 133 บาท 

ขณะที่โบรกเกอร์ในประเทศหลายรายปรับราคา

ประมาณการก�าไรและราคาเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

พร้อมคาดการณ์แนวโน้มผลการด�าเนินงานไตรมาส 

3/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่นและมีแนวโน้มที่จะให้

ผลตอบแทนจากเงนิปันผลสงูกว่าท่ีตลาดคาดการณ์ 

โดยบรษิทัหลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) ให้ค�าแนะน�า “ซื้อ” และราคาเป้า

หมายหุ้น STGT ที่ 90 บาท โดยคาดว่าจะมีก�าไรสุทธิ

ประมาณ 2,700 ล้านบาท เติบโต 158% 

จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตถึง 2,500% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทหลักทรัพย์เคทีบี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ให้ค�าแนะน�า “ซื้อ” 

และคาดการณ์ STGT จะมกี�าไรสุทธใินไตรมาส 3/2563 

อยู่ที ่2,356 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 123% จากไตรมาสก่อน

หน้า และเพิม่ขึน้ 2,150% จากช่วงเดยีวกันของปีก่อน 

ด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ให้

ราคาเป้าหมาย STGT ที่ 109 บาทต่อหุ้น พร้อมคาด

การณ์ก�าไรสุทธิไตรมาส 3/2563 จะเพิม่ขึน้กว่า 200% 

จากไตรมาสก่อนหน้า ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟ

อร์ด จ�ากัด (มหาชน) ให้ค�าแนะน�า “ซื้อ” และปรับ

เพิ่มประมาณการก�าไรสุทธิปี 2563 เป็น 4,840 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 664% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ

ปี 2564 อยู่ที่ 7,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.87% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน  

STGT ม่ันใจดีมานด์ถุงมือยางแข็งแกร่งหลังผู้ติดเชื้อ COVID-19 

ท่ัวโลกพุ่งต่อเน่ืองโบรกเกอร์ประสานเสียงแนะน�า “ซื้อ” 

คาดผลงาน Q3 โดดเด่นรับราคาขายสินค้าพุ่ง 
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นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรัษท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) SEG เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ว่ามีแผนที่จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะมีการ

ขายหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้นจ�านวน 562,207,942 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.75 ของหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แก่ นิติบุคคลดังต่อไปนี้

 1. บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ�ากัด 45.00%

 2. บริษัท อาคเนย์แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 29.75%

 รวม 74.75%

 ทั้งนี้ปัจจุบันนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมในบริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ�ากัด และบริษัท อาคเนย์ 

แมเนจเม้นท์ จ�ากัด รวมกันร้อยละ 100.00ภายหลังการปรับโครงสร้างหุ้นดังกล่าว จะท�าให้โครงสร้างการถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไปดังนี้

 -บริษัท ผลมั่นคงธุรกิจ จ�ากัด มีสัดส่วนถือหุ้น 45.00%

 - บริษัท อาคเนย์แมเนจเม้นท์ จ�ากัด มีสัดส่วนถือหุ้น 31.40%

 ส่วนนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี จะไม่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

 โดยการท�ารายการดังกล่าว จะด�าเนินการในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นี้

ทัง้น้ี การปรบัโครงสร้างการถอืหุน้ข้างต้น ไม่มผีลกระทบต่ออ�านาจการควบคมุบริษทัฯ นโยบายการด�าเนินธรุกจิ และโครงสร้างของคณะกรรมการบรษัิทฯ และ

ผู้บริหาร 

 นอกจากนี้ การปรับโครงสร้างหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายได้รับยกเว้นการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงบริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ INSURE ในกรณีการได้มาซึ่งอ�านาจควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญในบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Chain Principle) ตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

SEG เผย เจ้าสัวเจริญ- คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

ขายหุ้น 74.75 % เพ่ือปรับโครงสร้างถือหุ้น
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S หั่นเป้ายอดโอนปี63 เหลือ 4 พันลบ.จากเดิม 

9 พันลบ. จากผลกระทบโควิด-19 ขณะที่ส่งซิก 

Q4/63 พีคสุดจากทุกไตรมาส หลังตุย Backlog 

กว่า6พนัลบ.รับรู้ในช่วงทีเ่หลือของปีนี ้2.5 พนัลบ. 

พร้อมเปิดแผนปี64 เตรยีมบกุแนวราบเตม็สบูหลงั

ดีมานด์ดี

นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารการพัฒนาธรุกจิพัก
อาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) S เปิดเผยว่า บริษัทฯปรับเป้ายอด

โอนกรรมสทิธิปี์ 2563 เหลอื 4,000 ล้านบาท จาก

เป้าเดมิทีว่างไว้ 9,000 ล้านบาท เนือ่งจากบริษัทได้

รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 

ส่งผลให้ลูกค้าชาวต่างชาติของบริษัทไม่สามารถ

เดนิทางเข้ามาในประเทศเพือ่ดโูครงการต่างๆได้ โดย

ครึ่งปีแรกที่ผ่านมาบริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์อยู่

จ�านวนกว่า 1,000 ล้านบาท

“ เรื่องการเมืองเรามองว่ากระทบกับเราระยะสั้น

เพราะ 10 กว่าปีท่ีผ่านมามันมีความขัดแย้งเรื่อง

การเมืองมาโดยตลอดเราถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ 

แต่เป็นเพียงรูปแบบของมันเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง

ไปตามยุคตามสมัยบอกเลยว่าเรามีจุดยืนในการ

ท�าธรุกจิและท�าหน้าท่ีของเราให้ดซีึง่ผูป้ระกอบการ

หลายรายรวมถึงเราด้วยต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อให้

ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้แต่สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือ

โรคระบาดส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมแย่ และสิงห์

ท�าโครงการลักชัวร์ร่ี และลูกค้าเราส่วนหน่ึงเป็น

ลูกค้าชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเข้ามาชมโครงการ

ในเมืองไทยได้ตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกค้าบางกลุ่มที่คุ้น

เคยกบัเมอืงไทยอยูแ่ล้วเท่านัน้” นายณฐัวฒุ ิกล่าว

ขณะที่ในไตรมาส 4/2563 บริษัทเชื่อว่าจะเป็น

ไตรมาสที่มียอดโอนกลับมาสิทธิ์ดีที่สุดเมื่อเทียบ

กับไตรมาสอื่นๆของปีนี้หลังปัจจุบันบริษัทมียอด

ขายรอโอน(Backlog) จ�านวนกว่า 6,000 ล้านบาท 

ซึ่งจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

จ�านวน 2,500 ล้านบาท 

ทัง้นีใ้นช่วงต้นเดอืนตลุาคมทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้เริม่

ทยอยโอนโครงการ The ESSE Sukhumvit 36 ซ่ึง

เป็นโครงการคอนโดมเินยีม มลูค่า 6,500 ล้านบาท 

โดยปัจจุบันมียอดขายประมาณ 4,000 ล้านบาท 

โดยในปีนี้บริษัทฯตั้งเป้ามียอดขายจากโครงการดัง

กล่าวทั้งสิ้น 4,200 ล้านบาท 

ขณะเดียวกันบริษัทฯยังมีสินค้าเหลือขาย (สต็อก) 

มูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นสต๊อก

จากโครงการ The ESSE Sukhumvit 36 จ�านวน 

2,300 ล้านบาท โครงการ The ESSE จ�านวน 

500-600 ล้านบาท และโครงการ ดิ เอส แอท สิงห์ 

คอมเพล็กซ์ จ�านวน 300 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ราย

ได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้และปี 2564 

นายณัฐวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมถึงแผน การลงทุนใน

ปี2564 ว่าบริษัทจะเน้นบุกตลาดแนวราบมากขึ้น

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง

ไปโครงการแนวราบมีการเติบโตมากขึ้นเบื้องต้น

บรษิทัยงัคงเน้นโครงการแนวราบในรปูแบบลกัชัวรี่ 

ซึง่ปัจจบุนัได้มทีีด่นิบางส่วนเพือ่รองรบัการพัฒนา

โครงการบ้างแล้ว

S ห่ันเป้ายอดโอนปี63 เหลือ 4 พันลบ.

จากเดิม 9 พันลบ. จากผลกระทบโควิด-19
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TWZ เตรียมพร้อมรับมาตรการกระตุ้นก�าลัง

ซื้อปลายปี "ช้อปดีมีคืน" เตรียมน�าสมาร์ทโฟน

กว่า 13 รุ่นท่ีออกจ�าหน่ายในปีนี ้พร้อมแกด็เจ๊ต 

ร่วมจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รับส่วนลด

ราคา 30-50% พร้อมสินค้าราคาพิเศษที่เป็น

ไฮไลท์ ปูพรมทุกช่องทางการจ�าหน่ายทั้งหน้า

ร้านและแพลตฟอร์มออนไลน์ รับกระแสเปิด

ตัว iPHONE12 พร้อม iPad รุ่นใหม่คึกคัก คาด

ยอดขายทกุช่องทางช่วง 3 เดอืนสดุท้ายของปี

นี้ทะลุ 200 ล้านบาท

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับ
บลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า หลัง

จากรฐับาลก�าหนดมาตรการกระตุน้การใช้จ่าย

ของผู้บริโภค ผ่านแคมเปญ "ช้อปดีมีคืน" ซึ่ง

ให้สิทธิ์ผู้บริโภคน�าค่าซื้อสินค้าและบริการไป

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ภายใน

วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 

ตุลาคมจนถึง 31 ธันวาคม 2563 น้ัน TWZ 

มั่นใจว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการ

ใช้จ่ายของประชาชนในช่วงปลายปีนี้ได้อย่าง

คึกคัก โดยเฉพาะสินค้าด้านไอที ซึ่งเป็นกลุ่ม

สนิค้าทีผู่บ้รโิภคทีม่กี�าลงัซือ้และเป็นกลุม่ผูเ้สยี

ภาษีที่ได้ประโยชน์จากมาตรการให้ความสนใจ

เป็นอันดับต้นๆ

ก่อนหน้านี้มีผลส�ารวจความสนใจของผู้

บริโภคเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าเพื่อสิทธิ

ประโยชน์ลดหย่อนภาษี ซึ่งปรากฏว่า ผู้บริโภค

สนใจรับประทานอาหารนอกบ้านสูงสุดเป็น

อันดับหนึ่ง และสนใจซื้อสินค้าไอทีเป็นอันดับ

ที่สอง TWZ ในฐานะที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัด

จ�าหน่ายสนิค้าไอท ีทัง้สมาร์ทโฟนและแกด็เจ๊ต 

จึงพร้อมที่จะตอบรับมาตรการดังกล่าว โดยได้

เตรยีมสนิค้าในกลุม่สมาร์ทโฟนแบรนด์ TWZ ที่

มีกว่า 13 รุ่นที่ออกจ�าหน่ายในปี 2020 รวมถึง

แกด็เจ๊ต TWZ และอปุกรณ์มอืถอืภายใต้แบรนด์ 

Qoovi  เพื่อรองรับก�าลังซื้อที่จะกลับมาในช่วง

ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ซึ่งเป็นฤดูขายสินค้า

หรือไฮซีซั่นนายกิตติพงศ์กล่าว

ทั้งนี้ TWZ ได้จัดโปรโมชั่นส่วนลดสินค้า 30-

50% และสินค้าราคาพิเศษที่เป็นไฮไลท์เพื่อ

กระตุน้การตัดสนิใจของลกูค้า ผ่านช่องทางการ

จ�าหน่าย ทั้งหน้าร้าน ดีลเลอร์ทั่วประเทศ และ

ช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งชั้น

น�าทัง้ lazada และ shopee โดยเฉพาะช่องทาง

ร้าน AIS Shop และ AIS/Telewiz ที่บริษัทฯได้

รับสิทธิบริหารจากทาง AIS ที่เชื่อว่า จะคึกคัก

อย่างมากในช่วงปลายปีนี้ จากกระแสการเปิด

ตัวโทรศัพท์ iPhone12 และ iPad รุ่นใหม่ที่เปิด

ตัวไปแล้ว และก�าลังจะวางขายในประเทศ รวม

ไปถึงเครื่องโครงการต่างๆ ของ AIS ที่ได้ออก

มาอย่างต่อเนื่อง จะสามารถสร้างแรงกระตุ้น

ให้กับผู้บริโภค ซึ่ง TWZ จะได้ประโยชน์ไปด้วย 

โดยคาดว่า ยอดขายจากทุกช่องทางรวมกันจะ

มากกว่า 200 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนสุดท้าย

ของปีนี้

TWZ น�าทัพสินค้าร่วม ช้อปดีมีคืน 

ดันยอดขาย 3 เดือนสุดท้ายทะลุ 200 ลบ.
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บอร์ด AEC ไฟเขียวอนุมัติปรับโครงสร้างกิจการ 

เป็น Holding Company พร้อมรุกขยายลงทุน

ธุรกิจใหม่ มูลค่ารวม 180 ล้านบาท โดยเข้าซื้อหุ้น 

100% ในบริษัท ไทย สมายล์ บัส จ�ากัด (TSB) 

ด�าเนินธุรกิจบัสโดยสารใน กทม.และปริมณฑล  

มูลค่าลงทุน 120 ล้านบาท และซื้อหุ้น 9.917% 

ของบริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ�ากัด (CVN) ท�าธุรกิจ

ผลติเสือ้ผ้าด้วยนวตักรรมใหม่ มูลค่า 60 ล้านบาท 

ด้าน"ประพล มิลินทจินดา" ระบุการลงทุนในครั้งนี้ 

เพื่อเพ่ิมช่องทางสร้างรายได้ สนับสนุนการเติบโต 

และผลกัดนัผลประกอบการให้กลบัมาเทร์ินอะราวด์

นายประพล มิลินทจินดา ประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน)  หรือ 
AEC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

มีมติอนุมัติให้บริษัทหลักทรัพย์ คิงฟอร์ด จ�ากัด 

(มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการปรับ

โครงสร้างกิจการ ในรูปแบบ Holding Company 

ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล และแต่งตั้ง

บรษัิท อวานการ์ด แคปปิตอล จ�ากัด เป็นทีป่รกึษา

ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นและค�าปรึกษา

เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการ

“ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ใน

การปรับโครงสร้างกิจการเป็น Holding Company 

ซึง่การปรับโครงสร้างกิจการในครัง้นี ้เพือ่เพิม่ช่อง

ทางสร้างรายได้ใหม่ ช่วยกระจายแหล่งที่มาของ

รายได้ให้มีความหลากหลาย สนับสนุนการเติบโต

และผลักดันให้ผลประกอบการกลับมาเทิร์นอะราว

ด์ได้ในอนาคต ตลอดจนสามารถสร้างผลตอบแทน

ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น” นายประพลกล่าว

ประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้า

ลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ไทย สมา

ยล์ บัส จ�ากัด (TSB) เป็นจ�านวนเงิน 120 ล้าน

บาท จ�านวนหุ้น 12,000,000 หุ้น คิดเป็น 100% 

ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของ TSB และ บริษัท คัฟ

เวอร์แนนท์ จ�ากัด (CVN) จากผู้ถือหุ้นเดิม จ�านวน  

1,090,909 หุ้น คิดเป็น 9.917% ของจ�านวนหุ้น

ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 60 ล้านบาท ซึ่ง

รวมรายการลงทุนทั้ง 2 รายการเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 

180 ล้านบาท

ท้ังนี ้บรษิทั ไทย สมายล์ บสั จ�ากดั (TSB) ประกอบ

ธุรกิจเป็นผู้ลงทุนเพื่อเข้าบริหารโครงการเดินรถ

โดยสารประจ�าทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่ง

มีการลงทุนใน 8 บริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งผู้

โดยสารทางรถโดยสารประจ�าทางในเส้นทางตาม

ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการเดินรถอยู่แล้ว เพื่อ

ให้บริการขนส่งสาธารณะแก่ประชาชน โดยได้รับ

สมัปทานใบอนญุาตเส้นทางเดนิรถขนส่งจ�านวน 8 

เส้นทาง เป็นเวลา 7 ปี จากกรมการขนส่งทางบก 

ซึ่งได้มีการช�าระค่าสัมปทานครบถ้วนแล้ว ปัจจุบัน

จ�านวนรถบัสโดยสาร เป็นรถบัสที่ใช้พลังงานเช้ือ

เพลิง ซ่ึงในอนาคตจะยกเลิกการเดินรถโดยสาร

แบบท่ีใช้พลงังานเชือ้เพลิงท้ังหมด และด�าเนนิการ

จ�าหน่ายรถบัสท้ังหมดเป็นซากรถบัส ซ่ึงจะเร่ิม

ทยอยปรับเปลี่ยนรถบัสเป็นแบบรถที่ใช้พลังงาน

ไฟฟ้า (EV) ทั้งหมดภายในปี 2564

ขณะท่ี บริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จ�ากัด (CVN) 

ประกอบธรุกจิทีเ่ก่ียวกบัเสือ้ผ้าทีเ่น้นการผลติแบบ

นวัตกรรม และเน้นการจ�าหน่ายสนิค้าผ่านช่องทาง

ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงระบบขนส่งสินค้า

AEC ปรับโครงสร้างธุรกิจ

ยกระดับเป็นโฮลดิ้งทุ่ม 180 ลบ.

รุกลงทุน "ไทยสมายล์บัส-คัฟเวอร์แนนท์"
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมุ่งพฒันาการ

ให้บริการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต่อเนื่อง 

เปิดตัว “SETLink” mobile application เพิ่ม

ความสะดวกแก่ บจ. ในการเผยแพร่ข่าวและ

รายงานของบริษัท การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

กิจกรรมอบรม สัมมนา และการแจ้งเตือน

การปฏิบัติงานส�าคัญได้ทุกท่ี ทุกเวลา พร้อม

ให้บริการแก่ บจ. 19 ต.ค. นี้  นอกจากนี้ ได้

ปรับโฉมเว็บไซต์ “SETLink” ใหม่ให้มีรูปแบบ

การน�าเสนอที่ทันสมัยและฟังก์ชันการใช้งาน

สะดวกยิ่งขึ้น ตอกย�้าการเป็นระบบศูนย์รวม

ข้อมูลและบริการส�าหรับ บจ. ในรูปแบบ One 

Stop Service

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รอง
ผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออก
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 

บจ. อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ SET Link ท่ี

รวมศูนย์การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์ และรวบรวมข้อมูลประกาศ 

แนวปฏบิตั ิกจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบั บจ. ซึง่ช่วย

ลดข้ันตอนและเกดิความคล่องตวั  ล่าสดุตลาด

หลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา “SETLink” mobile 

application เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ 

บจ. ยิ่งขึ้น ด้วยการท�างานผ่านทาง mobile 

application โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ตลาด

หลักทรัพย์ฯ  “To Make the Capital Market 

‘Work’ for Everyone” เพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการ และตอบสนองความต้องการของผู้

ร่วมตลาด โดยเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธ์

การสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Grow with Efficiency) “SETLink” mobile 

application เป็นการท�างานของแพลตฟอร์ม 

SETLink บนมือถือซึ่ง บจ. สามารถ

อนุมัติและเผยแพร่ข่าวและรายงานของบริษัท 

ทั้งแบบทันที และแบบตั้งเวลาล่วงหน้า พร้อม

เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมอบรม สัมมนา 

จากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตลอดเวลา 

นอกจากน้ี จะได้รับการแจ้งเตือนการปฏิบัติ

งานเพื่อไม่ให้พลาดงานที่ส�าคัญผ่านแอปพลิ

เคชัน โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่ 19 ต.ค. 

2563 เป็นต้นไป ซ่ึงเช่ือว่าจะตอบโจทย์ความ

ต้องการและเพิ่มความสะดวกให้กับ บจ. มาก

ขึ้น” นายแมนพงศ์กล่าว

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับโฉม

เวบ็ไซต์ “SETLink” ใหม่บน www.setlink.set.

or.th ให้มีรูปแบบการน�าเสนอและฟังก์ชนัการ

ใช้งานที่ทันสมัยและสะดวกยิ่งขึ้น อาทิ ตาราง

กิจกรรม การประชุมส�าคัญ และ บริการ “ESG 

Development Services” ศูนย์รวมข้อมูลและ

บริการด้านความยั่งยืนส�าหรับ บจ. รวมถึง

คู่มือการใช้งานแบบละเอียด พร้อมเพิ่มการให้

บริการด้านข้อมูล การวิเคราะห์จากหน่วยงาน

พันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับ บจ.

ทัง้นี ้บจ. ตดิตามข้อมลูผ่าน SETLink ที ่www.

setlink.set.or.th และดาวน์โหลด “SETLink” 

mobile application ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS 

และ Android สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

e-mail: SET-LINK@set.or.th

ตลท. เปิดตัวแอปพลิเคชัน SETLink บนมือถือ
ตอบโจทย์ บจ. ทุกการใช้งาน เริ่ม 19 ต.ค. นี้
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นายประภาส ตันติพิบูลย์ศักดิ์ 
ประธานเจ้าหนา้ทีก่ารลงทนุ บรษัิท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส 
จ�ากัด เปิดเผยภาพรวมการลงทุนในตลาด

หุ้นไทยว่า บลจ.ทาลิส ยังคงแนะน�าการลงทุน

ในหุ ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก เน่ืองจาก

หลายบริษัทมีแนวโน้มฟื้นตัวและเติบโตได้ดี

กว่าหุ้นขนาดใหญ่และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

และตราบใดที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอย่างมี

นัยส�าคัญ หรือนักลงทุนต่างชาติยังไม่กลับ

มาซื้อหุ้นไทย การลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่จะมี

ความเสี่ยงจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ

มากกว่า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา หุ้นขนาดกลาง

ขนาดเล็กมี Performance ที่ดีกว่าหุ้นขนาด

ใหญ่ เมื่อพิจารณาจาก Index โดยดัชนีราคา 

sSET ซึง่เป็นดชันรีาคาหุน้ขนาดเลก็ ปรับตัวขึน้

ถึง 45.95% นับจาก SET Index ปรับตัวลด

ลงจนถึงจุดต�่าสุดที่ 1,044 จุด (19 มี.ค.63-30 

ก.ย.63) เปรียบเทียบกับ ดัชนี SET Index ที่

ปรับตัวขึ้น 18.47% และ ดัชนี SET50 ที่ปรับ

ตัวขึ้น 12.87% (ที่มา: www.settrade.com)

คาดว่าปีหน้าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก ยังคง

เติบโต มีหลายบริษัทยังเติบโตได้ดี เพียงแต่

ต้องเลือกหุ้นเพราะบางตัวราคา ไม่ถูกแล้ว 

ปรบัตวัขึน้กันมาพอสมควรเพราะฉะน้ันจงึต้อง

คัดเลือกคัดสรรไปเรื่อยๆ  นายประภาส กล่าว

ส�าหรับบลจ.ทาลิส มีกองทุนที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ดังกล่าว ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิส 

Mid/Small Cap หุ้นทุน(TLMSEQ) ซึ่งเป็นกอง

ทนุทีส่ามารถสร้างผลด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่น โดย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 มีอตัราผลตอบแทน

ตัง้แต่ต้นปีจนถงึปัจจบุนัอยูท่ี ่3.83% ย้อนหลัง 

3 เดือนอยู่ที่ 7.03% ย้อนหลัง 6 เดือน อยู่ที่ 

60.69% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 0.01% และ

สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน sSET Index ซึ่งตั้งแต่

ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ -4.57% ย้อนหลัง 3 

เดือนอยู่ที่ 4.03% ย้อนหลัง 6 เดือนอยู่ที่ 

45.03% และย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -12.06%

นายประภาส กล่าวว่า ผลงานท่ีโดดเด่นมา

จากคัดเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ (Stock 

Selection) เพราะหุน้ขนาดกลางและขนาดเล็ก

มอียูจ่�านวนมาก บลจ.ทาลสิเน้นการเลอืกหุน้ที่

มปัีจจยัพืน้ฐานด ีโดยอาจจะเป็นบรษิทัท่ีอาจได้

รับผลกระทบเชงิลบจากโควดิ19 ไม่มากและฟ้ืน

ตัวได้เร็ว หรือบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากโค

วดิ19 หรอืบรษิทัท่ีได้ประโยชน์จากสถานการณ์ 

โควิด19

ทั้งนี้ กลยุทธ์การรักษาผลตอบแทนที่ดีระยะ

ยาว มองว่าวัคซีนโควิด19 คงจะพัฒนาส�าเร็จ

และสามารถใช้ได้ในปีนี้หรือปีหน้า ดังนั้นการ

ฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้ฟ้ืน

ตวัอย่างเรว็ บลจ.ทาลิสเลอืกลงทุนในบริษทัท่ี

สามารถที่จะสร้างรายได้ หรือผลก�าไรที่มีแนว

โน้มที่จะฟื้นตัวจากเศรษฐกิจรอบใหม่ในระยะ 

2-3 ปีข้างหน้าอย่างมนียัส�าคญั ซึง่เป็นกลยทุธ์

ส�าคัญในการลงทุนของหุ้นหรือบริษัทต่าง ๆ 

และยงัหลกีเลีย่งในการลงทุนส�าหรบัธรุกจิไหน

ท่ีจะลุน้ว่าจะกลบัมาจากขาดทุนเป็นก�าไรเมือ่ไร 

หรือผลประกอบการจะสร้างก�าไรจะฟื้นได้หรือ

ไม่ แต่ทั้งนี้ยังมีการติดตามหุ้นกลุ่มนี้อย่างใกล้

ชิดเช่นกัน

โดยกองทุน TLMSEQ มีนโยบายลงทุนใน

ตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาด

เล็ก ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรอื ตลาด หลกัทรพัย์ เอม็ เอ 

ไอที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มการเจริญ

เตบิโตทางธรุกิจ โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชไีม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรพัย์สนิของกองทุน 

ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนรวมตราสารแห่งทุน

อาจมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา

หลักทรพัย์ ผูล้งทุนโปรดท�าความเข้าใจลักษณะ

สินค้า เงือ่นไขผลตอบแทนและความเสีย่งก่อน

ตัดสินใจลงทุน ผลการด�าเนินงานในอดีต มิได้

เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-015-0222 / www.

talisam.co.th

บลจ.ทาลิส แนะลงหุ้นขนาดกลาง-เล็ก 

ยังเติบโตท่ามกลางศก.ยังไม่ฟื้นชูกอง TLMSEQ ผลงานเด่น
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ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย “ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่าง

ประเทศ” (Depository Receipts: DR) เพื่อลดภาระอุปสรรคและสร้างความยืดหยุ่นในการออก DR ให้กับภาคเอกชน และเพิ่มทางเลือก

ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน รวมถึงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ไทย 

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) มแีนวคดิจะปรบัปรงุหลกัเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสาร

แสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) เพื่อให้กระบวนการออกและเสนอขาย DR สะดวกมากยิ่งขึ้นและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้

ลงทุน โดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ได้มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

(1) ปรับปรุงกระบวนการออกและเสนอขาย DR ให้เป็น Direct Listing ท�าให้ผู้ออกและเสนอขาย DR (DR issuer) สามารถทยอยซื้อ

หลกัทรพัย์อ้างองิ (underlying) และออก DR โดยน�า DR ไปจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างไรกด็ ีผูอ้อกและเสนอ

ขาย DR ยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขมูลค่าขั้นต�่าของ DR และจ�านวนผู้ลงทุน เพื่อด�ารงสภาพคล่องของ DR ตลอดจนต้องเปิดเผย

ข้อมูลมาตรการไถ่ถอน DR ไว้ในหนังสือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนรับทราบ หากผู้ออกและเสนอขาย DR ไม่สามารถด�ารงสถานะตามเงื่อนไขขั้น

ต�่าได้

(2) ปรับปรุงอัตราส่วนของ DR ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงไม่จ�าเป็นต้องเท่ากับ 1 : 1 ส�าหรับ DR ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิด

จากหลกัทรพัย์อ้างองิ ซึง่จะช่วยเพิม่โอกาสให้กบัผูล้งทนุในการเข้าถงึการลงทุนในหลกัทรพัย์ต่างประเทศโดยเฉพาะหลักทรพัย์ทีม่รีาคา

สูง

(3) เพิ่มประเภทหลักทรัพย์อ้างอิงของ DR เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ได้แก่ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ 

(Collective Investment Scheme: CIS) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) 

และกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารหนี้ 

พร้อมกันนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในแนวทางเดียวกันนี้ด้วย  

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR ไว้ที่เว็บไซต์ 

ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=661 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้

สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือ ทาง e-mail parthomrat@sec.or.th 

worawan@sec.or.th หรือ nichaya@sec.or.th จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย DR 

เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มทางเลือกผู้ลงทุน
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อินไซด์ Business
AIS Serenade x HUAWEI ย�้าความเป็น 

Strategic Partner  ผุดแคมเปญใหม่สมาร์ทโฟน 

5G ตอบรับเทรนด์ Digital Urban Lifestyle

TK มอบรถจักรยานยนต์แก่โรงพยาบาลหนองเสือ

สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ 

เพ่ิมความคล่องตัวในกิจการของโรงพยาบาลฯ

NER น�าทีมคณะนักวิเคราะห์ จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม 
จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา  โรงเรียนบ้านกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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