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ส่งซิก Q4/64

สัญญาณดี

TQR
บมจ.ท ีคิว อาร ์(TQR) ประเมินภาพรวมธุรกิจประกันภัยและ
ประกันภัยต่อยงัเติบโตได้ด ีจากความต้องการประกันภัยใน
รูปแบบต่างๆ ของผูบ้รโิภคเพิ่มขึน้ อ่านต่อหน้า 4

HTC ทุ่มงบ 1.2 พันลบ. ขยายก�าลัง

การผลิตทีโ่รงงานพุนพิน 

จ.สรุาษฎรธ์าน ีตามแผนกลยุทธ์  เพิ่ม

ก�าลังการผลิตในผลิตภัณฑ์ PET ให้

เพยีงพอต่อความต้องการของผูบ้รโิภค

อัพก�าลังการผลิต

ทุ่มงบ
1.2 พันลบ.
HTC

3
อ่านต่อหน้า 3

"พรชัย กรยัวิเชยีร "  บิก๊ ICN   แจกข่าวคว้างานบ�ารุงรกัษาและ
ซอ่มแชมแก้ไข โครงข่ายสายใยแก้วน�าแสงฯ  จาก กฟน. มูลค่า 
54.75 ลบ. เวลาในการด�าเนินงาน 3 ปี นับถัดจากวันทีล่งนามสญัญา

http://www.ptgenergy.co.th
https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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 พลตรี พัชร รัตตกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาดทิพย์ 
จ�ากัด (มหาชน) HTC เปิดเผยว่า ด้วย
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ 
จ�ากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) คร้ังท่ี 6/2564 
วันท่ี 25พฤศจิกายน 2564 ได้มมีติอนมัุติ
การลงทุนขยายก�าลังการผลิตท่ีโรงงาน
พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานีโดยคาดว่าจะใช้
เงินลงทุนท้ังสิน้ประมาณ 1,200 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างโรงงานเพื่อ
รองรับสายการผลิตใหม่ ค่าเคร่ืองจักร
และอุปกรณ์ (New PET Filling Line) 
และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเป็นต้น 
โดยคู่สัญญาท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผู้ขาย
เคร่ืองจักร และผู้รับเหมาก่อสร้าง ท่ีอยู่
ระหว่างการเจรจานั้นไม่มีความสัมพันธ์
ใดๆ เก่ียวข้องกับบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาด

ทุนท่ี ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกันลงวันท่ี 31 
สิงหาคม 2551 (รวมท้ังท่ีได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโย
งกันพ.ศ. 2546 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 
2546 (รวมท้ังท่ีใด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ท้ังน้ีแหล่งเงินทุน มาจากสินเชื่ อจาก
สถาบนัการเงิน โดยอยูร่ะหว่างการเจรจา
กับสถาบนัการเงินเร่ืองเง่ือนไขการกู้เงิน
และ/หรือ อาจมีการออกหุ้นกู้เพื่อเป็น
ทางเลือกเพิ่มเติม

ส�าหรับประโยชน์ ท่ีเกิดแก่บริษัทจด
ทะเบียน

1. เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยอาคารโรงงาน
สามารถรองรับได้ 

3 ไลน์การผลิต

2 .  เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม ก� า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต ใ น
ผลิตภัณฑ์ PET ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผูบ้รโิภคซ่ึงเปน็การวางแผน
ส�าหรบัอนาคตท่ีผู้บรโิภคมคีวามต้องการ
ในผลิตภัณฑ์ PET เพิ่มมากขึ้น
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 นาย พรชัย กรัยวิเชียร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิ
วนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ากัด (มหาชน) ICN 
เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือตกลงสั่งจ้างโครงการจ้าง
บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแชมแก้ไข โครงข่ายสายใยแก้ว
น�าแสง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ประกอบการซ่อมแซมแก้ไข 
พื้นท่ีจ�าหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง บางใหญ ่
นนทบุรี บางเขน ธนบุรีและ บางขุนเทียน จ�านวน 1 งาน จาก
การไฟฟ้านครหลวง ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้าง
ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2564นี้ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการ 
54,754,147.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ระยะเวลาในการ
ด�าเนินงาน 3 ปี นับถัดจากวันท่ีลงนามสัญญา

อนึ่ง  ไตรมาส 3/64   ICN มีก�าไรสุทธิ 67.66 ล้านบาท ก�าไร
สุทธิต่อหุ้น 0.15 บาทเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 42.08 ล้านบาท 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท  พร้อมประกาศจ่ายปันผลในอัตรา 0.10 บ./หุ้น XD 24 พ.ย. 64 
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บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ประเมินภาพรวม
ธุรกิจประกันภัยและประกันภัยต่อยังเติบโต
ได้ดี จากความต้องการประกันภัยในรูปแบบ
ต่างๆ ของผู้บริโภคเพิ่มข้ึน ฟากซีอีโอ "ชนะ
พันธ์ุ พิริยะพันธุ์" ระบุ เดินหน้าพัฒนาออก
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ร่วมกับ
พันธมิตร ท้ังประกันภัยพืชผล-ประกันภัย
ปศุสัตว์-ประกันภัยไซเบอร์ ตอบโจทย์ความ
ต้องการลูกค้า-ผู้บริโภค มั่นใจสนับสนุนผล
งานปี 64 เติบโตได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้

 นายชนะพันธุ ์พิรยิะพันธ์ุ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื TQR ผูใ้หบ้รกิาร
นายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance 
Broker) แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภาพรวม
ธุรกิจในช่วงท่ีเหลือของปี 2564 คาดว่า จะ
เติบโตได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เนื่องจากผู้
บริโภคมีความต้องการท�าประกันภัยอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังการประกันภัยสุขภาพและการ
ประกันชีวิต ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต่างๆ 

มีความต้องการท�าประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย ประกอบกับ บริษัทฯ ได้ร่วมกับ
บริษัทประกันภัยชั้นน�า พัฒนาช่องทางและ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค 
รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน

"ในไตรมาส 4 นี้ TQR คาดว่า ความต้องการ
ประกันภัยยังมีเพิ่มมากขึ้น จากการแพร่
ระบาดของโควิด19 ท�าให้ผู้บริโภคต่ืนตัว
ในการท�าประกันภัยมากข้ึน ท้ังด้านสุขภาพ 
และประกันชีวิต รวมท้ังประกันภัยด้านอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได้ มั่นใจว่า ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนช่วย
สนับสนุนให้ผลงานในปีนี้เติบโตได้อย่างต่อ
เนื่อง" นายชนะพันธ์ุกล่าว

ส�าหรับแผนการด�าเนินธุรกิจในไตรมาส 
4/2564 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาประกันภัย
รูปแบบใหม่ๆ  ท้ังการประกันภัยไซเบอร์ การ
ประกันภัยพืชผล การประกันภัยปศุสัตว์ท่ีมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูง รวมท้ังมุ่งเน้นพัฒนา
บุคลากร เครื่องมือ ระบบและกระบวนการ
ท�างานต่างๆ เพื่อให้บริการแก่บริษัทคู่ค้าได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของ บริษัท อาร์สแควร์ จ�ากัด ซึ่งเป็น
บรษัิทรว่มทุน ล่าสดุ ได้รว่มลงนามบนัทึกขอ้
ตกลง (MOU) การใช้บริการระบบการเรียน
การสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญา
ประดิษฐ์ กับ สมาคมนายหน้าประกันภัย
ไทย เพ่ือให้บริการ เรียนรู้-อบรม ในระบบ
ออนไลน์ ท่ีสามารถระบุตัวตนผู้ใช้งาน
ผ่านใบหน้า "Face Detection and Face 
Recognition" เรียบร้อยแล้ว และขณะน้ี อยู่
ระหว่างการเจรจาลูกค้ากลุ่มธุรกิจประกัน
ภัยอีก 2-3 ราย คาดว่า จะเห็นความชัดเจน
ภายในปีน้ี นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าท้ัง ธุรกิจ
ประกันภัย และธุรกิจอ่ืนๆ ให้ความสนใจอีก
จ�านวนมาก
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 นางยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ที คิว อาร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TQR กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจประกัน
ภัยในปี 2565 โดยเฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัย คาดว่า จะเติบโตระหว่าง 4.0% - 
6.0% สะท้อนจากเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มกลับมาฟื้ นตัว ขณะท่ีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมถึงผู้บริโภคตระหนักถึงการท�าประกันภัยในด้าน
ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น จึงท�าให้ การประกันภัยสุขภาพ การประกันชีวิต การประกันภัย
อุบัติเหตุ และการประกันภัยทรัพย์สิน รวมถึงการประกันภัยส�าหรับภัยอุบัติใหม ่
(ประกันภัยไซเบอร์) คาดว่า จะเป็นท่ีต้องการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง ภาพรวมผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2564 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิอยู่ท่ี 
97.50 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 42.09% จากงวดเดียวกันปีก่อน มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 68.62 
ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ท่ี 199.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.58% จากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน มีรายได้รวมอยู่ท่ี 160.47 ล้านบาท

ส�าหรับงวดไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 28.57 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 24.11% 
จากงวดเดียวกันปีก่อน ท่ีมกี�าไรสทุธเิท่ากับ 23.02 ล้านบาท  และมีรายได้รวม 63.48 
ล้านบาท เพิม่ขึ้น 7.19% จากงวดเดียวกันปก่ีอน มีรายได้รวมเท่ากับ 59.22 ล้านบาท
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แคบๆ !! สรุปสภาวะตลาดหุ้นไทยวันนี้ตลาดแกว่งตังไซส์
แคบ หลังจากท่ีไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านได้เจ้าค่ะ 
ด้านตลาดหุ้นในยุโรปเทรดบ่ายน้ีปรับตัวข้ึนได้ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในยุโรปยังไม่
ดีขึ้น แต่หลายประเทศต่างก็เลือกใช้การควบคุมการแพร่
ระบาดโควิด ด้วยการควบคุมบางพื้นท่ี หรือบางกิจกรรม 
ไม่ได้ใช้การล็อกดาวน์ ด้านตลาดหุ้นในบ้านเรา เจ๊ก็ยังมอง
มุมเดิมย่อมายังคงสะสมเจ้าค่ะ

มาท่ีหุ้นเก็งก�าไรตัวแรกของวันน้ีกันเจ้าค่ะ หุน้ PIMO ท่ีวันนี้
วอลุ่มบวกข้ึนมาค่อนขา้งหนาแนน่ วันนีหุ้น้ขนาดกลางและ
เล็กหลายตัว ออกมาว่ิงวาดลวดลายกันเต็มไปหมด ด้าน 
PIMO คาดว่าผลการด�าเนินงานในไตรมาส 4/64 จะเติบโต
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และท�าได้ใกล้เคียงกับไตรมาส
ก่อนหน้า เน่ืองจากบริษัทได้รับออร์เดอร์จากลูกค้าประจ�า
จองมอเตอร์ BLDC เต็มยาวไปจนถึงกลางปีหน้า และยังมี
ออเดอร์มอเตอร์ AC ซึ่งคิดเป็น 50% ของก�าลังการผลิต
ยาวไปจนถึงกลางปีหน้าเช่นกัน สตอรี่มาให้พร้อมลุ้นเก็ง
ก�าไร ใครสายซิ่งมองแนวต้านท่ี 4.00-4.10 บาทนะเจ้าคะ

ต่อกันท่ีหุ้นไซส์กลางกันบ้าง กับหุ้น ASK ท่ีวันนี้บวกขึ้นมา
ได้สวย หลังจากท่ีรายงายงานก�าไรสุทธิไตรมาส 3/2564 
ท�าจุดสูงสุดใหม่ท่ี 314 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35.80% จากงวด

เดียวกันของปีก่อน และ เพิ่มขึ้น 16.80% 
จากไตรมาสก่อน คาดแนวโน้มก�าไร 4Q64 
ยังโตต่อเน่ือง จากพอร์ตสินเชื่อท่ีขยายตัว 
อย่างท่ีเจ๊บอกเจ้าค่ะ ช่วงนี้หาหุ้นท่ีมีผลบวก
เฉพาะตัวมองเป็นจังหวะสะสมเพื่อลุ้นการ
เด้งกลับเจ้าค่ะ

ปิดท้ายกันตัวหุ้นขนาดเล็กท่ีวันน้ีบวกข้ึนมา
ปิดได้เต็มแท่ง ท�าให้เหล่านักเก็งก�าไรต่างจ้องมอง TEAMG 
ลุ้น Q4 ฟื้ นแกร่ง ตามแบ็กล็อกเพิ่ม-มั่นใจรายได้ปีนี้โตต่อ
เนื่อง TEAMG ปิดพุ่ง 11% ลุ้นผลงาน Q4 ฟื้ นแกร่ง ด้านส
ตอร่ีหุ้นก็ว่ากันไปเจ้าค่ะ แต่ด้านเทคนิคข้ึนมาทรงนี้ก็ถือว่า
มีลุ้นต่อ ถ้าไม่ไปต่อทรงน้ีก็เสียของเต็มทีเจ้าค่ะ ใจไม่ใจ
เดียวรู้กัน แล้วพบกันใหม่ในคอลัมน์ฉบับหน้านะจ๊ะ….

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจลงทุน
***โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดกูราฟดูเทคนคิประกอบการตัดสนิใจนะคะ บางตัวอาจ
ซิง่บางตัวไมซ่ิง่ไมห่ลดุแนวรับก็ถือได้ นา่จะให้ซ่ิงปรูด๊ปรา๊ด
ทุกตัวคงไม่ได้ ***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความ
ส�าเร็จค่า
***ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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