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นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด 
(มหาชน) GLOBAL เปิดเผยว่า บริษัทฯมีผลก�าไร
สุทธิประจ�าไตรมาสที่ 3/2563 เท่ากับ 460.37 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 15.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.58%เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 และหากเปรียบเทียบกับ
ยอดขายคิดเป็น 7.15% ของยอดขาย และส�าหรับงวด 9 
เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2563 เท่ากบั1,594.73 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 79.42 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.24% เมื่อ
เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี2562 และหากเปรยีบเทยีบกบั
ยอดขายคิดเป็น 8.00% ของยอดขาย โดยมีปัจจัยหลัก 
ดังนี้

1) รายได้จากการขาย ส�าหรับไตรมาส3/2563 เท่ากับ 
6,439.00 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562 
จ�านวน 74.64 ล้านบาท หรอืลดลง1.15% และ ส�าหรบังวด 
9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ19,932.46 
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562 จ�านวน 
1,420.83ล้านบาท หรือลดลง 6.65% เน่ืองจากสภาวะ
เศรษฐกจิทีห่ดตวั จากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019(COVID-19)

2) รายได้อืน่ ส�าหรับไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 237.74 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี 2562 และ ส าหรับ
งวด 9 เดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน2563 เท่ากบั 693.09 
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562 จ�านวน 
64.89 ล้านบาท หรือ ลดลง8.56 % เป็นผลมาจากการ
ลดลงของรายได้ค่าบริการ รายได้บริหารคลังสินค้าและ
รายได้ส่งเสริมการขาย

3) ก�าไรขัน้ต้นประจ�าไตรมาส 3/2563 เท่ากบั1,461.43 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี2562 จ�านวน 
91.65ล้านบาท หรือ6.69% และ คิดเป็นอัตรา 22.70% 

ของรายได้จากการขาย ซ่ึงมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น1.67% เมื่อ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี2562และส�าหรับงวด 9 
เดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2563 เท่ากบั 4,588.67 ล้าน
บาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปี 2562 จ านวน 351.78 
ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ 8.30% คดิเป็นอตัรา 23.02 % ของ
รายได้จากการขาย ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น3.18% เมื่อเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันของปี2562 เนื่องมาจากการปรับ
สัดส่วน และการกระตุ้นยอดจ�าหน่ายสินค้ากลุ่มHouse 
Brand เป็นส�าคัญ

4) ต้นทุนในการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร(ไม่
รวมค่าเสือ่มราคาก�าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่นท่ีไม่
เกิดขึ้นจริง และก�าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยัง
ไม่เกิดขึน้จรงิ)ประจ�าไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 796.95 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 จ�านวน 
30.76 ล้านบาท หรือเพิม่ข้ึน 4.01% โดยค่าใช้จ่ายดงักล่าว
คดิเป็น 12.38% ของยอดขาย และส�าหรบังวด 9 เดอืนสิน้
สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 2,279.73 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี2562 จ�านวน21.87 ล้าน
บาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.97% โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็น 
11.44% ของยอดขายเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้
จ่ายกลุ่มเงินเดือน ของสาขาที่เปิดใหม่ 5 สาขา นอกจาก
นีบ้รษิทัได้ปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 
9เรือ่งเครือ่งมอืทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯต้องบันทึกค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 4.36 ล้านบาท

5) ต้นทุนทางการเงิน ประจ�าไตรมาส3/2563 เท่ากับ 
60.92 ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปี2562 
จ�านวน 11.29ล้านบาท หรือ15.80% และส�าหรับงวด 9 
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ193.10 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของ ปี 2562 จ�านวน 3.84 
ล้านบาท หรือ 1.95% เนื่องจากบริษัทฯได้ช�าระคืนเงินกู้
ยืมระยะสั้น และระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในไตรมาส

ที่1 และไตรมาสที่2 ปี2563 เป็นผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

6) ก�าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี และค่าเสือ่มราคา(EBITDA) 
ประจ�าไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 909.58 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 จ�านวน 50.32ล้าน
บาท หรอื 5.86 % และส�าหรบังวด 9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 
กันยายน 2563เท่ากับ 2,989.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปี 2562 จ�านวน 230.37 ล้านบาท หรือ 
8.35% เนื่องจากก าไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้น

ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯมีจ านวนสาขารวม 68 
สาขา เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี2562 จ�านวน 
5 สาขาโดยมีผลประกอบการประจ�าไตรมาส3 เมื่อเปรียบ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาบริษัทฯมีผล
ก�าไรสทุธ(ิเฉพาะกจิการ)เท่ากบั 442.19 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
15.27ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.58% และเมื่อรวมส่วนแบ่ง
ก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด และการลงทุนในบริษัทย่อยใน
นาม Global House Cambodia Co.,Ltdเข้ามาด้วยจะท�าให้ 
บริษัทฯ มีผลก�าไรสทุธติามงบการเงินรวม เท่ากบั 460.37 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากระยะเวลาเดยีวกนัของปี2562 จ�านวน 
15.92ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน3.58% เนื่องจากบริษัทฯได้
ปรับกลยุธ์การด�าเนินงาน เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่ง
การตลาด

ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า
และพนักงานทุกคน แม้ว่าภาครัฐจะสามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้
แล้ว บริษัทฯยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

GLOBAL เผยโค้ง3/63 ก�ำไรเพ่ิมข้ึน 3.58% 

หลังปรับกลยุธ์เพ่ิมยอดขำยชิงส่วนแบ่งกำรตลำด
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TACC ต้อนรบัลมหนาวปลายปี เปิดตวัสนิค้าใหม่ "เครือ่งดืม่ชาโฮจฉิะ" ทางเลอืกใหม่ผูช้ืน่ชอบชาเขยีวญีปุ่น่คัว่ทีม่รีสชาตเิป็นเอกลกัษณ์ หลากหลาย

รูปแบบทั้งโฮจิฉะนมสดร้อน, โฮจิฉะนมสดเย็น และโฮจิฉะนมสดเฉาก๊วยปั่น พร้อมเสิร์ฟในมุม All Café ของร้าน 7-Eleven ตั้งแต่ 29 ต.ค.นี้ ฟาก 

"ชัชชวี วัฒนสุข" ประธานกรรมการบริหาร มั่นใจผลตอบรับดี ช่วยผลักดันยอดขายเครื่องดื่มให้คึกคักสนับสนุนผลงานปี 63 เติบโตตามเป้าหมาย

นายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TACC เปิด

เผยว่า บริษัทฯยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบใหม่ๆ เพื่อเสิร์ฟให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดพร้อมออกสินค้าใหม่เป็นเครื่องดื่มชา

โฮจิฉะ ทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้ชื่นชอบชาเขียวญี่ปุ่นคั่วที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ โดยจะเสิร์ฟในมุม All Café ของร้าน 7-Eleven ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 

2563 เป็นต้นไป

ส�าหรับรูปแบบของเครื่องดื่มโฮจิฉะลาเต้ร้อน เหมาะกับผู้ชื่นชอบดื่มชาร้อน หอมกลิ่นคั่วชา พร้อมความหอมมันของนมสด ขณะที่เครื่องดื่มโฮจิ

ฉะลาเต้เย็น หอมกลิ่นคั่วชา พร้อมความหอมมันของนมสด เมื่อเพิ่ม topping เป็นบุก brown sugar ยิ่งเสริมความอร่อยให้กับเมนูได้มากขึ้น และ

ตอบโจทย์กระแส “ชานมไข่มุก” ได้มากขึ้น รวมทั้งมีเครื่องดื่มโฮจิฉะปั่น ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชื่นชอบเมนูปั่นพร้อมหอมกลิ่นคั่วชา เป็นการผสม

ผสานระหว่างเครื่องดื่ม concept จากญี่ปุ่น และ ความหนุบหนับของเฉาก๊วย ขนมหวานโปรดของคนไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ทั้งนี้ เครื่องดื่มชาโฮจิฉะของ All Café มีจุดเด่นที่การเบลนด์สัดส่วนของชา 3 ชนิด คือ Yabukita Tea, ชาอูหลง และ ชาอัสสัม ได้อย่างเหมาะ

สม และการเลือกระดับการคั่วชาที่ให้ profile กลิ่นรสที่ดี ซึ่งการเบลนด์ชาต่างสายพันธุ์ในสัดส่วนที่พอเหมาะท�าให้เครื่องดื่มมีกลิ่นและรสชาเป็น

เอกลักษณ์ มีกลิ่นหอม และรสฝาดชาที่พอดี ท�าให้กลมกล่อมมีมิติ เพิ่มความน่าสนใจ น่าค้นคว้า และตอบโจทย์เรื่องรสชาติกับลูกค้าในวงกว้าง

"การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย�้าความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสกับรสชาติเครื่องดื่มที่ตรงใจ

หลายๆคน ซึง่บรษิทัฯมัน่ใจว่าเครือ่งดืม่ชาโฮจฉิะ น่าจะได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างด ีช่วยกระตุน้ยอดขายเครือ่งดืม่ และผลกัดนัผลงานในปีนีใ้ห้เตบิโต

ได้ต่อเนื่อง " นายชัชชวี กล่าว

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯยังคงด�าเนินกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะสนับสนุนให้ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

TACC ต้อนรับลมหนำว 

เปิดตัวสินค้ำใหม่"เคร่ืองดื่มชำโฮจิฉะ" 

กระตุ้นยอดขำย หนุนผลงำนปีน้ีโตเข้ำเป้ำ
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นางสาวดวงดาว ศรานต์ภักดี เลขานุการบริษัทฯ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) ARIN เปิดเผยว่า ขอ

แจ้งการเปลีย่นแปลงโครงสร้างผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยอ้างองิ ตามแบบรายงาน 246-2 ประจ�าวนัที ่28 ตลุาคม 2563 ของทางส�านกังานคณะกรรม

การก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ปรากฏข้อมลูการโอนหุน้ของนางสาววมิลจติ อรนิทมะพงษ์ โดยมสีดัส่วนการถอืครองหุน้ 130,000,000 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.67 ปัจจุบันนางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์เป็นคู่สมรสของนายสุชาติ ชมกลิ่น ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

แรงงาน ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยตามพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ก�าหนดว่าในกรณีที่คู่

สมรสรัฐมนตรีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากการเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้คู่ สมรสรัฐมนตรีโอนหุ้นส่วนหรือหุ้นในห้าง

หุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จ�ากัด จัดการ ดูแลในขณะที่คู่สมรสเข้าด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

"วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ โอนหุ้น 130,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.67 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง"นางสาวดวงดาวกล่าว

บริษัทฯขอช้ีแจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอ�านาจการควบคุม ตลอดจนนโยบายการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ดงันัน้ วันที ่26 ตลุาคม 2563 นางสาววมิลจิต อรนิทมะพงษ์ โอนหุน้ 130,000,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 21.67 ผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง

ARIN เผย วิมลจิต อรินทมะพงษ์ หุ้นใหญ่โอนหุ้น 21.67% 

ให้บลจ.เกียรตินำคินภัทร ไม่มีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงอ�ำนำจ

กำรควบคุม ตลอดจนนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่ำงใด
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TNP หรือ บมจ.ธนพริยิะ ต้นแบบค้าปลีกท้องถ่ินของ

คนไทย อวดผลงาน 9 เดือน ก�าไรโตเกือบ 60% อยู่

ที่ 89.73 ลบ. มีรายได้กว่า 1,580 ลบ. เพิ่มขึ้นกว่า 

11% ท�านิวไฮรายไตรมาสนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท จาก

การขยายสาขาต่อเนือ่ง ด้านสองแม่ทัพใหญ่ “ธวชัชยั 

และ อมร พฒุพิริยิะ” มองโค้งสดุท้ายของปี มแีววเด่น 

รับไฮซีซั่น  ส่งท้ายปี 63 โดยมีการกระตุ้นการใช้จ่าย

ของภาครัฐผ่านโครงการต่าง ๆ เช่นบัตรสวัสดิการ

แห่งรฐั หรอืโครงการคนละครึง่ อกีทัง้ โครงการ “เรา

เที่ยวด้วยกัน” ขยายเวลาถึงสิ้น ม.ค. 64 พร้อมปลด

ล็อกใช้ในจังหวัดภูมิล�าเนาตามทะเบียนบ้านได้ ช่วย

หนุนการจับจ่ายใช้สอยในพื้นท่ี มั่นใจรายได้ท้ังปีโต

ไม่ต�่ากว่า 10-15% 

นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู้
จดัการ บรษิทั ธนพิรยิะ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื TNP ผู้ประกอบธรุกจิค้าปลกีและค้าส่งสนิค้า

อุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย เผยถึง ผลการ

ด�าเนนิงานงวด 9 เดอืน บรษิทัฯ มีรายได้จากการขาย

จ�านวน 1,580.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อนจ�านวน 162.64 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อย

ละ 11.47 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายใน

งวดดงักล่าวในช่วงปลายเดอืนมนีาคม 2563 เพ่ิมสงู

ข้ึนอย่างมนียัส�าคญั จากการซือ้สนิค้าล่วงหน้าของผู้

บรโิภค เนือ่งจากการประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิของ

ภาครัฐบาล ตลอดถึงการเพิ่มข้ึนของยอดขายจาก

การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง จากสิ้นปี 2562 มี 27 

สาขา ปัจจุบันมีจ�านวน 30 สาขา 

งวด 9 เดือนปี 2563 มีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 256.30 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 49.14 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.72 โดยมีอัตราก�าไร

ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16.22 และมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 

89.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 

33.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.60 โดยมี

อัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.65

ส�าหรับผลการด�าเนนิงานประจ�างวดไตรมาส 3/2563 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจ�านวน 518.58 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 

44.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.47 มีก�าไรขั้น

ต้นเท่ากับ 85.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน 14.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 20.32 

โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 16.56 

ทั้งน้ี การเพิ่มขึ้นของยอดขาย และก�าไรขั้นต้นส่วน

ใหญ่มาจากการขยายสาขาเพิ่มของบริษัทฯ โดย

ยอดขายสาขาเดิมในไตรมาส 3/2563 เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 0.1 และการขายปลีกจากสาขาที่เพิ่มขึ้น ท�าให้มี

อัตราก�าไรขั้นต้นที่สูงกว่าการขายส่งของส�านักงาน

ใหญ่ ประกอบกับการได้รับค่าสนับสนุนการขายจาก

ผู้จ�าหน่าย ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีการเติบโต

ของยอดขายเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง และมกี�าไรสทุธิ

เท่ากับ 30.02 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน 10.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.83 

โดยมีอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 5.76

ด้านเภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้

จัดการ เปิดเผยถึง แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจใน

โค้งสดุท้ายของปี 2563 จะยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 

รบัไฮซซีัน่ธรุกจิ และการกระตุน้การใช้จ่ายของภาครฐั

ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ

โครงการคนละครึ่ง ซึ่งส่งผลให้ก�าลังซื้อของผู้บริโภค

เพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม และการเข้าสูฤ่ดกูาลท่องเทีย่วของ

ภาคเหนอื ซ่ึง ครม. ได้มมีตอินมุติัขยายโครงการ “เรา

เที่ยวด้วยกัน” ไปจนถึง 31 ม.ค. 2564 พร้อมปลด

ลอ็กให้ใช้ในจงัหวดัภมูลิ�าเนาตามทะเบียนบ้านได้ เพือ่

เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ คาดว่า

จะท�าให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติ จาก

มาตรการดังกล่าว โดยจังหวัดเชียงราย นับเป็น 1 

ในจังหวัดที่ได้รับความนิยมส�าหรับการท่องเที่ยว ส่ง

ผลให้มีการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภคอย่าง

คึกคัก มั่นใจผลการด�าเนินงานปี 2563 เติบโตได้ตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 10-15% จากปีก่อนอยู่ที่ 1,960 

ล้านบาท พร้อมรักษาความสามารถในการท�าก�าไรที่

ดีต่อเนื่อง

ปัจจบุนั ธนพิรยิะมจี�านวนสาขาทัง้ส้ิน 30 สาขา ได้แก่ 

จงัหวดัเชียงราย 24 สาขา จงัหวัดพะเยา 4 สาขา และ

จังหวัดเชียงใหม่ 2 สาขา พร้อมหาสินค้าใหม่เข้ามา

จ�าหน่าย โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น  ซึ่ง

เป็นสินค้ามาร์จิ้นสูง จากการร่วมมือกับพันธมิตรน�า

สินค้าเข้ามาจ�าหน่าย

TNP ส่งซิก Q4/63 โตต่อเน่ืองรับไฮซีซั่น

-ขำนรับนโยบำยกระตุ้นกำรใช้จ่ำยของรัฐ 

พร้อมม่ันใจท้ังปีรำยได้โตตำมเป้ำ 10-15%
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RT ผู้เชีย่วชาญพเิศษงานรบัเหมาก่อสร้างด้านวศิวกรรม
โยธาและธรณีเทคนิค อาทิ งานอุโมงค์ โครงสร้าง
ใต้ดิน เขื่อน โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า โรดโชว์ 14 จังหวัด 
นักลงทุนให้การตอบรับดี พร้อมให้ข้อมูลธุรกิจกับเจ้า
หน้าท่ีการตลาด 9 โบรกเกอร์ หลังระดมทุนพัฒนา
ประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสรับงานตามแผนธุรกิจ มุ่งเน้น
งานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมก้าวสู่
ความเป็นผู้น�างานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
และธรณีเทคนิค

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื RT ผูเ้ชีย่วชาญพเิศษงานรับเหมา
ก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผย
ว่า การน�าเสนอข้อมูลธุรกิจของบริษัท (โรดโชว์) กับ
นักลงทุน 14 จังหวัด และเจ้าหน้าที่การตลาด 9 หลัก
ทรัพย์ ได้รับการตอบรับท่ีดี ซ่ึงบริษัทได้ให้ข้อมูลเพ่ือ
ให้นักลงทุนเข้าใจถึงปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ พร้อมมุ่ง
เน้นงานสาธารณปูโภคและโครงสร้างพืน้ฐาน โดยบริษัท
มีวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อรองรับ
การเติบโต ซึ่งได้แก่ การลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักร 
ระบบคอมพวิเตอร์ และการก่อสร้างโรงซ่อมและอาคาร
เก็บวัสดุแห่งใหม่ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งขึ้น 

โดยมีเป้าหมายท�าให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า 
และคู่ค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันทางธุรกิจของบริษัท และช่วยพัฒนาให้บริษัท
มุง่สูค่วามมัน่คงและยัง่ยนืให้กับองค์กรในระยะยาว และ
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทคือ ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค  

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธาน
กรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ

เม้นท์ จ�ากัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน เปิดเผยว่า ตลาดทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ในการระดมเงนิทนุของกจิการ นอกจากจะช่วยลดความ
เส่ียงจากการพึง่พาแหล่งเงนิทนุเพยีงแห่งเดยีวแล้ว ยงั
ช่วยเพิ่มความสมดุลของโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม
กบักจิการ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยัง่ยนื
ของธุรกิจ 

 “ RT มีศกัยภาพในการเตบิโต เนือ่งจากกลุม่ผูบ้ริหารมี
ความเช่ียวชาญในการด�าเนนิธรุกิจมายาวนาน เป็นหนึง่
ในผู้น�างานรบัเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและธรณี
เทคนิคที่ต้องอาศัยความช�านาญและเทคโนโลยีระดับ
สูง มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในงานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐานเป็นอย่างด ีการเดนิทางไปโรดโชว์จงึเป็นการน�า
เสนอข้อมลูให้นกัลงทนุได้เข้าใจธรุกจิของบรษิทัมากยิง่
ขึน้ เพือ่แนะน�าข้อมลูธรุกจิ ข้อมลูทางการเงิน วิสยัทศัน์
ผู้บริหาร และแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของบริษัท 
ก่อนการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนให้แก่ประชาชนเป็น
ครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ส�าหรับการ
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
การโรดโชว์เป็นการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนใน 14 จังหวัด 
ทัว่ประเทศไทย และให้ข้อมลูกบัเจ้าหน้าท่ีการตลาดของ
บริษัทหลักทรัพย์ 9 แห่งท่ีเข้าร่วมการจัดจ�าหน่าย” 
นายสมภพ กล่าว

นายเสกสรรค ์ธโนปจยั ประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้น
ท์ จ�ากัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จ�ากัด (มหาชน) (RT) เปิดเผยว่า 
การเดนิสายโรดโชว์ของ RT เพ่ือให้ข้อมลูแก่นกัลงทนุใน 
14 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ระยอง ชลบุรี 
นครปฐม ราชบุรี พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา 
ขอนแก่น อดุรธาน ีเชยีงใหม่ ภูเก็ต สรุาษฎร์ธานี สงขลา 
และกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน -12 

ตุลาคม 2563 ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่าง
มาก 

พร้อมทั้งยังให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่การตลาด 9 หลัก
ทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด 
(GBX) บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบีเคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) (UOBKH) บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย 
ไซรัส จ�ากัด (มหาชน)(FSS) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ 
พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน)(CNS)บริษัทหลักทรัพย์เค
ทบีี (ประเทศไทย) จ�ากดั(มหาชน)(KTBST) บรษิทัหลกั
ทรัพย์ ไอร่า จ�ากัด(มหาชน) (AIRA) บริษัทหลักทรัพย์ 
อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (RHBA) และ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด (Trinity) 

“การโรดโชว์ทีผ่่านมานกัลงทนุ และเจ้าหน้าทีก่ารตลาด 
แสดงความสนใจต่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของ
บริษัทและฐานะการเงินเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริหาร ที่
ปรึกษาทางการเงิน ตลอดจนแกนน�าการจ�าหน่ายได้
ร่วมกันให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการเติบโตของบริษัท
ภายหลังการระดมทุน จากแผนขยายฐานลูกค้าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 
CLMV เพื่อสร้างโอกาสการรับงานโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ มีความสามารถในการแข่งขันส�าหรับการ
ประมูลงานและรับงานเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main 
Contractor) และผูร้บัเหมาช่วง (Sub-Contractor)  อกี
ทัง้มคีวามสามารถท�าก�าไร ทัง้ก�าไรขัน้ต้น และก�าไรสทุธิ 
โดยก�าไรสุทธิ 6 เดือนแรกปี 63 โต 137.32 ล้านบาท 
สูงกว่าทั้งปีของปี 62 ที่ท�าไว้ 130.66 ล้านบาท โดยมี
อัตราก�าขั้นต้นระหว่างปี 2562 ถึงงวด 6 เดือนปี 2563 
เฉลี่ยอยู่ที่ 17.74 - 22.78% และมีอัตราก�าไรสุทธิเฉลี่ย
อยู่ที่ 5.52-9.47% ” นายเสกสรรค์ กล่าว 

RT ลุยโรดโชว์ 14 จังหวัด นลท.ตอบรับดีเย่ียม 

ชูจุดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชำญพิเศษงำนรับเหมำก่อสร้ำง

ด้ำนวิศวกรรมโยธำและธรณีเทคนิค
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3 กูรูหุ้นประเมินราคาเหมาะสม บมจ. เวล เกรด 
เอ็นจิเนียริ่ง (WGE) ไอพีโอน้องใหม่ป้ายแดงผู้ให้
บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร ท่ี
ระดับราคา 3.30-3.93 บาทต่อหุ้น ระบุหลังเข้าจด
ทะเบียนใน SET เพิ่มศักยภาพความแข็งแกร่งทาง
ด้านการเงนิ โดยเฉพาะต้นทนุลดลง ฐานทนุเพิม่ขึน้
สามารถรับงานโครงการใหญ่ หนุนรายได้และก�าไร
ปี 64 โตทะลัก
 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ได้เผยแพร่บทวเิคราะห์หุน้ บมจ. เวล 
เกรด เอน็จิเนยีริง่ โดยประเมนิมลูค่าเหมาะสมอยูท่ี่ 
3.93 บาท อิง Target PE ปี 2564 ที่ระดับ 12.9 
เท่า ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยของบริษัทที่มีลักษณะธุรกิจ
ใกล้เคียงกับบริษัท และคาดการณ์ก�าไรสุทธิต่อหุ้น
ปี 2564 ที่ระดับ 0.30 บาท 

ส�าหรับจุดเด่นของ WGE มีฝ่ายบริหารและทีม
วิศวกรท่ีมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี และ
น�าระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) 
มาใช้ในการบริหารจัดการงาน ควบคุมต้นทุน และ
ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอีกทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนของลุกค้าทั้งภาคเอกชนและ
หน่วยงานภาครฐัใหเ้หมาะสมกบัสภาวะตลาด และ
ความสามารถในการบริหารจัดการของบริษัท 

ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2563-2564 ก�าไรสุทธิเติบโตราว 

27% ต่อปีผลักดันโดยสมมตฐิาน ยอดขายท่ีเติบโตปี
ละ 25%  ตามการเพ่ิมข้ึนของปรมิาณงานในมอืท่ีมี
อยูแ่ละโอกาสในการเข้าประมลูงานใหม่ทัง้งานภาค
เอกชน และงานภาครัฐ ขณะที่อัตราค่าใช้จ่ายใน
การขายและบรหิารต่อยอดขายท่ี 7.6%, 4.2% และ 
4.0% ในช่วงปี 2563-2565 เมือ่เทียบกบั 5.5%  ใน
ปี 2562 ในปี 2564-2565  อัตราค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบรหิารต่อยอดขายลดลงเนือ่งจากแนวโน้ม
การเพิม่ข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิม่
ขึน้เพียงเลก็น้อยเท่านัน้เมือ่เทียบกับการเตบิโตของ
รายได้ 

ขณะทีเ่งนิทีไ่ด้จากการขายหุน้ IPOในคร้ังนี ้บรษัิทฯ
มีแผนน�าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ, 
ขยายคลังสินค้า และซ้ือเครื่องจักรและอุปกรณ์
ส�าหรับใช้ในงานก่อสร้าง 

บ ริ ษั ท ห ลั ก ท รั พ ย์  อ า ร์ เ อ ช บี 
(ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ประเมนิ
ว่า WGE เป็นผูป้ระกอบการท่ีมชีือ่เสยีงมาประมาณ 
10ปี ด้านให้บริการรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะใน
ด้านอาคารให้แก่ลูกค้า ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึง่ IPOในครัง้น้ี เพือ่ระดมทุนเพือ่รองรับการขยาย
การรบังานก่อสร้างใหม่พร้อมกบัเพิม่ประสิทธภิาพ
การท�างานด้วยเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัย จุดเด่น
หลักของบริษัทฯอยู่ที่แนวโน้ม ผลประกอบการที่
จะกลบัมาเติบโตสงูในปี 2564 ซึง่ประเมนิมลูค่าพืน้

ฐานเท่ากับ 3.55 บาทต่อหุ้น  

ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการจะพลิกเติบโตสูงในปี 
2564 โดยคาดว่าจะกลับมาเตบิโตเกอืบเท่าตวั จาก
ปัจจัยบวกการรับงานใหม่โดยเฉพาะงานอาคาร
ของหน่วยงานราชการ 

บรษิทัหลกัทรพัย์ เคทีบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) ประเมิน ราคาเหมาะสมของ
หุ้นWGE อยู่ที่ 3.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งอิงPER 16 เท่า 
และก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.21 บาท โดยมองว่าบริษัทฯ
เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรับเหมาขนาดเล็กที่น่า
จบัตามองจากการทีม่โีอกาสในการรบังานก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นและ จากองค์กรขนาด
ใหญ่มากขึ้น ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส1/2563 มีbacklog 
ทีร่าว 1.7 พนัล้านบาท หลงัจากระดมทุนมแีผนเข้า
ประมลูงานโครงการขนาดใหญ่ และมุง่เน้นงานภาค
รัฐมากขึ้น แม้จะประเมินก�าไรสุทธิปี 2563 ปรับตัว
ลง 46% จากงวดเดียวปีก่อน แต่ทิศทางดังกล่าว
เป็นไปตามอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง  

ขณะที่ฝ่ายวิจัยประเมินก�าไรสุทธิจะกลับมาฟื้นตัว
ในปี 2564เพิม่ขึน้ 98%อยูท่ี ่124 ล้านบาท จากงาน
ในมือที่จะแตะระดับสูงถึง 3.6 พันล้านบาท หนุน
โดยทศิทางโครงการใหม่ทีค่าดจะเพิม่มากข้ึนในช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 2563ถึงปี 2564 และโอกาสการ
รับงานขนาดใหญ่มากขึ้น 

WGE ไอพีโอน้องใหม่สุดฮอต! 

โบรกฯ เคำะรำคำเหมำะสม 3.30-3.93บ./หุ้น
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ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) เพื่อ

ก�าหนดให้สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตลาดทุนให้

เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีแนวคิดยกระดับสภาธุรกิจ

ตลาดทุนไทยเป็น สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย มีฐานะเป็น นิติบุคคล ในทางกฎหมาย ทัดเทียมกับองค์กรอื่นในภาคเศรษฐกิจ และ

สนับสนุนให้การประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปประกอบการพิจารณาเสนอร่างกฎหมายต่อไป โดยหลักการที่เสนอมี

สาระส�าคัญก�าหนดให้สภาตลาดทุนแห่งประเทศไทย

 (1) เป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

 (2) มีวตัถปุระสงค์ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันาธรุกิจตลาดทนุให้เตบิโตต่อเนือ่งอย่างยัง่ยนื มเีสถยีรภาพและมปีระสทิธภิาพ 

รวมทัง้ประสานความร่วมมอืกบัองค์กรและหน่วยงานอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิตลาดทนุ ตลอดจนด�าเนนิกจิการอืน่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธรุกจิ

ตลาดทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 (3) มคีณะกรรมการทีม่าจากกรรมการโดยต�าแหน่งและกรรมการทีส่มาชกิเลอืกตัง้ เป็นผูบ้รหิารจดัการสภาให้เป็นไปตามข้อบงัคับ 

โดยที่ประธานกรรมการเป็นผู้แทนนิติบุคคล และมีสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกก่อตั้งและสมาชิกสามัญ

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต (https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.

aspx?SECID=662) ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือที่ 0-2033-9516, 0-2263-6279, 0-2033-

9882 หรือทาง e-mail: chaowaporn@sec.or.th จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ก.ล.ต. ระดมควำมเห็นกำรก�ำหนดให้ FETCO  

มีสถำนะเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย
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บลจ. อนิโนเทค เตรยีมเสนอขายกองทนุเปิด อนิโนเทค ทรกิเกอร์ฟันด์ อพี ี1 (Innotech Trigger Fund Episode1) หรอื I-TEP1 กองทุน

รวมผสม แบบไม่ก�าหนดสดัส่วนการลงทนุในหุน้ (ลงทนุในหุน้ได้ 0-100%) มีนโยบายการลงทนุเน้นลงทนุในหุน้ไทยทีจ่ดทะเบยีนใน SET/

mai ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ใช้กลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (active fund management) ทั้งการคัดเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถัน (stock selection) 

และการจับจังหวะการลงทุน (market timing) เพื่อให้กองทุนมีผลการด�าเนินงานที่ดีกว่าดัชนีชี้วัด พร้อมเสนอขาย 2-6 พ.ย.นี้ เชื่อ

เป็นอีกทางเลือกการลงทุนและโอกาสสร้างผลตอบแทน

นายสรุเชษฐ ์ศรวีฒันกลุวงศ ์ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร บรษิทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทนุ อนิโนเทค 
จ�ากดั กล่าวว่า จากสภาวะอตัราดอกเบีย้ต�า่ และสภาพคล่องในตลาดการเงนิทัว่โลกทีอ่ยูใ่นระดบัทีส่งูมากแล้ว มองว่าตลาดหุน้ไทยใน

ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าช้อนซื้อหุ้นเพื่อลงทุนในระยะสั้นถึงระยะกลาง เนื่องจากตลาดหุ้นไทยได้ปรับฐาน

ลงมาพอสมควรแล้ว ขณะที่ประมาณการก�าไรสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทย (SET EPS) มีแนวโน้มจะผ่านจุดต�่าสุดแล้วเช่นกัน ประกอบ

กับสถานการณ์ความร้อนแรงทางการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คาดว่าจะชัดเจน

มากขึน้ นอกจากนีต้ลาดยงัอาจมปัีจจยับวกอืน่ๆรออยูอี่กเพิม่เตมิด้วย อาท ิการค้นพบและน�าวคัซนีโควดิ-19 มาใช้ในเชงิพาณชิย์ เป็นต้น 

โดย บลจ.อินโนเทค มองเป้าดัชนี SET index ณ สิ้นปี 2564 ที่ระดับ 1,405 จุด คิดเป็น upside ไม่รวมเงินปันผลประมาณ 16% จาก

ดัชนี SET index ณ สิ้นวันที่ 26 ต.ค. 2563 

ทัง้นี ้บลจ.อนิโนเทค ยงัได้ยกเว้นการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า (front-ended fee) ให้กบัลูกค้าทีจ่องซือ้กองทนุในช่วงเปิดเสนอขาย

ครัง้แรก (IPO) ด้วยกองทนุเปิด อนิโนเทค ทรกิเกอร์ฟันด์ อพี ี1 เสนอขายครัง้แรก หรือ IPO ระหว่างวนัที ่2 - 6 พ.ย. 2563 ลงทนุขัน้ต�า่ 

100 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-624-6333 หรือเว็บไซต์ www.innotechasset.com หรือที่ Facebook: Innotechasset 

หรือที่ LINE: @Innotechasset โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนจากการลงทุน 5% ใน 5 เดือน แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่การรับประกัน

ว่าผูล้งทนุจะได้รบัผลตอบแทนในระยะเวลาทีก่�าหนด ตวัเลข 5% ดงักล่าวเป็นเพยีงเป้าหมายอนัเป็นเหตใุห้เลกิกองทนุเท่านัน้ 

ผูล้งทนุไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทนุในช่วง 5 เดอืนได้ ดงันัน้หากเกดิเหตกุารณ์ทีส่่งผลกระทบต่อการลงทนุ ผูล้งทนุ

อาจขาดทนุและสญูเสยีเงนิลงทนุจ�านวนมากได้ การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุต้องท�าความเข้าใจลกัษณะสนิค้า 

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

บลจ. “อินโนเทค” มองสวนตลำดหุ้นไทย 

ออกทริกเกอร์ฟันด์พุ่งเป้ำ 5% ใน 5 เดือน เสนอขำยครั้งแรก 2-6 พ.ย. นี้
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ทรสัต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหารมิทรพัย์เหม
ราช (HREIT) เพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์มูลค่ารวมไม่เกิน 1,337.70 ล้านบาท 
เตรียมเสนอขายจ�านวนทัง้สิน้ไม่เกนิ 137.50 ล้านหน่วย 
ในราคา 7.50 บาทต่อหน่วย พร้อมเปิดให้ผู้ถือหน่วย
ทรัสต์เดิมจองซื้อระหว่างวันที่ 16-20 และ 23-26 พ.ย. 
และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 16-20 และ 23-27 พ.ย. 
ชศูกัยภาพทรพัย์สนิบนท�าเลทองเตบิโตตามยุทธศาสตร์
ชาตเิมกะโปรเจก็ต์ EEC ดงึดมีานด์กลุ่มลูกค้าบรษิทัยกัษ์
ใหญ่ข้ามชาตเิช่าเพือ่เป็นทีต่ัง้ฐานการผลติ ขณะทีอ่ตัรา
การเช่าพื้นที่ (occupancy rate) ของกองทรัสต์ อยู่
ที่ระดับ 94% ซึ่งสูงเมื่อเทียบกับกองทรัสต์ที่ลงทุนใน
ทรพัย์สนิประเภทเดยีวกัน ระบหุลงัเพิม่ทนุส�าเรจ็ ขนาด
ทรัพย์สินรวมเพิ่มเป็น 11,250.94 ล้านบาท  

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธาน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัส
เตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด ในฐานะ
ผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ภายใต้ WHA 
Group เปิดเผยว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT เข้าไป
ลงทุน มีความโดดเด่นด้านท�าเลทองที่มีศักยภาพสูง
เพราะพ้ืนท่ีเช่าส่วนใหญ่ท่ีกองทรัสต์เข้าลงทุน ตั้งอยู่
ในโซนของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รับประโยชน์
จากการสนับสนุนการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล 
นอกจากน้ีกองทรัสต์ ยังมีพื้นเช่าบางส่วนในจังหวัด
สระบุรีซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งไปยังภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นอกจากน้ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในพื้นที่
ที่กองทรัสต์ลงทุนจาก WHA Group ช่วยดึงดูดความ
สนใจของผูป้ระกอบการต่างชาตริะดบับิก๊เนมหลายราย 
ย้ายฐานการผลติเข้ามาใช้พืน้ทีใ่นนคิมอุตสาหกรรมของ 
WHA Group และด้วยแนวโน้มความต้องการเช่าพื้นที่ที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate)     
ของกองทรัสต์ HREIT อยู่ในระดับ 94% ซึ่งเป็นอัตราที่
สูง เมื่อเทียบกับกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภท
เดยีวกนั และความต้องการเช่าพืน้ทีจ่ะเป็นตวัแปรส�าคญั
ที่ช่วยผลักดันให้อัตราค่าเช่าของกองทรัสต์ HREIT 
สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้กองทรัสต์ HREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีการลงทุนใน
สิทธิการเช่าใน Ready Built Factory (อาคารโรงงาน
ส�าเร็จรูป) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้า
ส�าเร็จรูป) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุ
สัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี โดยอยู่ภายใต้การบริหาร
ของ WHA Group ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมฯอันดับหนึ่งของ
ประเทศไทย   โดยหลงัจากการเพ่ิมทุนในครัง้นี ้จะส่งผล
ให้กองทรัสต์ HREIT มีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 3.8 แสน
ตารางเมตร  

ดา้นนางสาวจารชุา สตมิานนท์ รกัษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ดบับลวิเอชเอ 
อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เหมราช (HREIT) กล่าว
ว่า กองทรัสต์ HREIT อยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มทุนครั้ง
ที่ 2 โดยจะท�าการลงทุนในทรัพย์สินมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่
เกิน 1,337.70 ล้านบาท ในพ้ืนที ่5 โครงการ โดยเป็นการ
ลงทุนในพื้นที่เช่าโรงงานและคลังสินค้ารวม 48,127 
ตารางเมตรโดยเป็นทรัพย์สินของ 3 บริษัท ได้แก่ 

1.บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) (ส�าหรับบางส่วนของโครงการนิคม
อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1))
2.บรษิทั ดับบลวิเอชเอ อสีเทิร์นซบีอร์ด อนิดัสเตรียลเอ
สเตท จ�ากดั (ส�าหรบัโครงการนคิมอตุสาหกรรมดบับลิว
เอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ โครงกา
รดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2))
3.บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จ�ากัด 
(ส�าหรบับางส่วนของโครงการนคิมอตุสาหกรรมดบับลวิ
เอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) โครงการดับบลิวเอชเอ โล
จิสติกส์พาร์ค 4 (WHALP 4) และโครงการเขตประกอบ
การอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL))

ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สิน ประมาณการ
สินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ HREIT จะเพ่ิมขึ้นเป็น 
11,250.94 ล้านบาท จากปัจจุบันกองทรัสต์มีมูลค่า
สินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 9,913.24 ล้านบาท

นายเศกธัช จงศิริวัฒน์ ผู้บริหารงาน
วาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการ
การจดัจ�าหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT กล่าว
เพ่ิมเตมิว่า การเพ่ิมทุน ของกองทรัสต์ HREIT จ�านวนไม่
เกิน 137.50 ล้านหน่วยนั้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมได้สิทธิ
จองซื้อหน่วยทรัสต์ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 
0.1956 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดย
จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อระหว่างวันที่ 16-
20 และ 23-26 พฤศจิกายน 2563 และส�าหรับบุคคล
ทัว่ไป จะเปิดให้จองซือ้ ระหว่างวนัที ่  16-20 และ 23-27 
พฤศจกิายน 2563 โดยผูล้งทุนท่ีสนใจ จะท�าการจองซือ้
ทีร่าคาเสนอขายสงูสดุ 7.50 บาท/หน่วย ทัง้นีห้ากราคา
เสนอขายสดุท้ายต�า่กว่าราคาเสนอขายสงูสดุก็จะท�าการ
คืนเงินส่วนต่างให้กับผู้ลงทุนที่จองซื้อ  

พร้อมตอกย�้าว่า ภายหลังจากที่กองทรัสต์ HREIT มี
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม ผู ้ถือหน่วยทรัสต์จะ
ได้รับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและเงินลดทุน 
(Total Distribution Yield) เพ่ิมขึ้น เมื่ออ้างอิงจาก
ประมาณก�าไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
ตามสถานการณ์สมมติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 ซึง่สอบทานโดยผูส้อบบัญชี และ
ได้มีการประมาณการการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและเงิน
ลดทุนต่อหน่วย จ�านวน 0.69 บาท ประกอบกับศกัยภาพ
ของทรัพย์สินท่ีกองทรัสต์ HREIT เข้าไปลงทุนมีความ
โดดเด่นเรื่องอัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) ใน
ระดับสูง ท�าเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่เป็นจุดยุทธศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ และศักยภาพของผู้เช่า ผู้ถือหน่วยทรัสต์
จะได้รับผลตอบแทนที่มีความมั่นคงและต่อเนื่องใน
ระยะยาว 

HREIT จ่อขำยเพิ่มทุนครั้งที่ 2 มูลค่ำลงทุนรวมไม่เกิน 1,337.70 ล้ำนบำทเคำะรำคำเสนอขำย

สูงสุด 7.50 บำท/หน่วย ระบุหลังเพิ่มทุนส�ำเร็จ ขนำดทรัพย์สินรวมเพิ่มเป็น 11,250.94 ล้ำนบำท 
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อินไซด์ Business
 LEO แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ 

เคาะไอพีโอ 3.42 บาท 

พร้อมเปิดจองซื้อ 28-30 ต.ค. นี้

ACE ร่วมกับ ชัยโย ทริปเป้ิลเอ กรุ๊ป ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรรอบโรงไฟฟา้กว่า 200 ราย 

สร้างรายได้เสริมจากการปลูกพืชพลังงานอย่างยั่งยืน

เคทีซีสอนน้องๆ ผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
วางแผนทางการเงิน ภายใต้โครงการ "เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน" ปี 2
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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