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TEAMG  ปล้ืมได้ดลีขนาดใหญ่ มูลค่า
กว่า 400 ล้านบาท เซน็สญัญารบังาน

บรหิารโครงการพัฒนาสนามบนิ
อู่ตะเภาและเมืองการบนิภาคตะวันออก 

ระยะแรก 6,500 ไร่

ปรับฐาน
ยงัไมเ่สรจ็!! 

BY
เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 5

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

ZIGA
ปักหมุดเป้ารายได้

 ปี64 โต 10-15%
อ่านต่อหน้า 4

TRUBB
หุ้นเพ่ิมทุน

สุดฮอต!

TEAMG คว้างานบริหาร
โครงการสนามบินอู่ตะเภา

มูลค่ากว่า 400ลบ.

TRUBB ปล้ืม! กระแสตอบรบัดเียีย่ม ผูถื้อหุน้แหใ่ช้สทิธิ
จองซื้อหุน้เพิ่มทนุหมดเกลีย้ง ตอกย�ามั่นใจแผนธุรกิจและ
ศกัยภาพการเติบโตในอนาคต

อ่านต่อหน้า 3

"วราลักษณ์ งามจิตรเจรญิ "  
แม่ทัพหญิง ZIGA คงเป้ารายได้ปี64 

โต 10-15% พรอ้มรกัษาอัตราก�าไรโต 
2 หลัก เล็งออกสนิค้าใหม่ดันยอดขาย

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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TEAMG  ปล้ืมได้ดีลขนาดใหญ ่มูลค่ากว่า 400 

ล้านบาท เซ็นสัญญารับงานบริหารโครงการ

พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค

ตะวันออก ระยะแรก 6,500 ไร ่รุกยกระดับขึ้น

เปน็ “สนามบินนานาชาติเชงิพาณชิยห์ลัก แหง่

ท่ี 3" พร้อมลุ้นคว้างานสง่ท้ายปีตุน Backlog

 ดร.อภิชาติ สระมูล ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ 
เอนจเินยีริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื ทมีกรุป๊ เปดิเผยว่า บรษัิทฯ 

ได้รับคัดเลือกเป็นท่ีปรึกษาหลัก พร้อมท้ัง 

บริษัท ทีม เอสคิว จ�ากัด (บริษัทยอ่ยของบริษัท) 

และพนัธมติร ได้ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรกึษา

บริหารโครงการ (Project Management 

Consultant : PMC) โครงการพัฒนาสนามบิน

อู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะ

แรก รวมมูลค่า 620.56 ล้านบาท โดยเป็น

สว่นงานของบริษัทฯ มูลค่า 415.61 ล้านบาท 

เพื่อเป็นการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น 

“สนามบนินานาชาติเชงิพาณชิยห์ลัก แหง่ท่ี 3" 

และเพิม่ขีดความสามารถในการรองรับปรมิาณ

สินค้าท่ีจะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์

และอุตสาหกรรม รวมท้ังเป็นปัจจัยขับเคล่ือน

การพฒันาโครงการเขตพฒันาพิเศษภาคตะวัน

ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

ของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการเป็น

ศูนย์กลางการบินของไทยในภูมิภาคนี้

ส�าหรับการเซ็นสัญญาในครั้งน้ี บริษัทฯ จะ

เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือ สนับสนุน การด�าเนิน

งานของ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการ

บริหารโครงการโดยรวมท้ังพื้นท่ี 6,500 ไร ่ใน

ช่วงการก่อสร้างพัฒนาระยะแรก ของสัญญา

รว่มทนุระหว่าง สกพอ. กับเอกชนคู่สญัญา โดย

มีระยะเวลาในการด�าเนินการก่อสร้างอยูท่ี่ 52 

เดือน หรือจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2569

อย่างไรก็ตามหลังจากท่ีบริษัทฯได้ท�าการเซ็น

สัญญารับบริหารพัฒนาโครงการสนามบินอู่

ตะเภาของ EEC ไปแล้ว บริษัทฯยังมีโครงการ

ท่ีอยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาเพิ่มอย่างต่อ

เนื่อง จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

ในชว่งไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 หลังจากท่ี

ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้เข้าร่วมประมูลในหลาย

โครงการ โดยล่าสุด บริษัทมีปริมาณงานในมือ 

Backlog ประมาณ 3,700 ล้านบาท หากมีการ

เซน็สญัญาเพิม่ เชื่อว่าจะสง่ผลใหม้ ีBacklog ปี

นี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านบาท
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TEAMG คว้างานบริหาร
โครงการสนามบินอู่ตะเภา

มูลค่ากว่า 400ลบ.

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
http://www.ptgenergy.co.th
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TRUBB ปล้ืม! กระแสตอบรับดีเยี่ยม ผู้ถือหุ้นแห่
ใชสิ้ทธจิองซื้อหุน้เพิม่ทุนหมดเกล้ียง ตอกย�ามัน่ใจ
แผนธุรกิจและศักยภาพการเติบโตในอนาคต 
ฟากผู้บริหาร “ภัทรพล วงศาสุทธิกุล”เผยเตรียม
น�าเงินท่ีได้กว่า 660 ล้านบาท ไปใช้ขยายธุรกิจ-
รองรับแผนการเติบโต พร้อมลุยธุรกิจผลิตและ
จ�าหนา่ยถุงมือยาง หนุนผลงานโตก้าวกระโดด

หลังจากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมั ติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 
340,739,842 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดิมจ�านวน 
681,479,688 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 
1,022,219,530 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนใหมจ่�านวนไมเ่กิน 340,739,842 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท

โดยหุน้เพิม่ทนุแบง่ออกเปน็สามสว่นคือ (ก) เสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) จ�านวน 136,295,937 หุ้น โดย
มีราคาเสนอขาย 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่า 
299,851,061.40 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 
5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) รองรบัการใชส้ทิธขิองใบส�าคัญแสดงสทิธท่ีิจะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งท่ี 2 (TRUBB-W2) 
ท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซื้อ
และช�าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทนุตามสดัสว่นการถือ
หุ้นจ�านวน 136,295,937 หนว่ย โดยไมคิ่ดมูลค่า 
โดยมอัีตราสว่นการจัดสรร 1 หุน้สามญัเพิม่ทนุ ต่อ 
1 หนว่ย TRUBB-W2 อายุใบส�าคัญแสดงสทิธ ิ3 ปี 
มอัีตราการใช้สิทธ ิ1 หนว่ย TRUBB-W2 มีสิทธิซ้ือ
หุน้สามัญ 1 หุ้น โดยก�าหนดราคาใชส้ทิธ ิ6 บาทต่อ
หุ้น และ(ค) เพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอ�านาจ
ท่ัวไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) จ�านวน
ไมเ่กิน 68,147,968 หุ้น คิดเป็นไมเ่กินร้อยละ 10 
ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ

 นายภัทรพล วงศาสุทธิกุล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (TRUBB) เปิดเผยว่า
กระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมียอดจองซื้อ
เข้ามาเต็มจ�านวน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนท่ีมีต่อแผนการด�าเนินธุรกิจ และ
ศักยภาพการเติบโตในอนาคต

"ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯเตรียมน�าเงินท่ีได้จากการ
ขาย RO ในครั้งนี้ประมาณ 660 ล้านบาท ไปใช้
ในการขยายธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขง่ขัน เพ่ิมโอกาสในการสรา้งรายได้และก�าไรใน
อนาคต สรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหกั้บผู้ถือหุน้ต่อไป”

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ TRUBB กล่าวอีกว่า 
บริษัทฯมีแผนท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างทางการ
เงิน เพิม่สภาพคล่อง และใชเ้ปน็เงินทุนหมนุเวียน 
ขยายธุรกิจน�ายางข้นและน�ายางแปรรูป อันเป็น
ธุรกิจปจัจุบนัของบรษัิทฯ ให้มขีดีความสามารถใน
การแขง่ขันเพิ่มมากขึ้น และขยายธุรกิจเข้าสูก่าร
ผลิตและจ�าหนา่ยถงุมอืยาง ซึ่งเปน็ธุรกิจท่ีมคีวาม
ต้องการและเติบโตสงูข้ึนมากจากการแพรร่ะบาด
ของไวรัสโควิด-19 เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ครบถ้วน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน และลดความเส่ียงในการพึ่งพิงราย
ได้จากผลิตภัณฑ์ยางน�าข้นและผลพลอยได้จาก
น�ายาง ผลักดันแนวโน้มผลการด�าเนินงานเติบโต
อยา่งก้าวกระโดด

17.09.2021 / Friday / #1212

TRUBB
หุ้นเพ่ิมทุน

สุดฮอต!

https://www.nerubber.com/
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 นางวราลั กษณ ์  ง ามจิตร เจริญ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) ZIGA เปิดเผยว่า บริษัทฯ เช่ือ
ว่าภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี2564 รายได้จะ
เติบโต 10-15% เม่ือเทียบกับปีก่อนท่ีท�าได้ 995.68 
ล้านบาท เป็นไปตามแผนเดิมท่ีวางไว้ พร้อมรักษา
อัตราก�าไรสุทธิของปีน้ีให้เติบโต2หลัก ซึ่งจะมาจาก
การขยายศูนย์เฟรนไชส์ร้านค้าปลีกย่อยของบริษัท 
ภายใต้ชื่อ ZIGA’s Store โดยต้ังเป้าท่ีจะเพิ่มเฟรน
ไชส์เป็น 60 สาขา ภายในปี64 และเพ่ิมเป็น 120 
สาขา ภายในปี65 ตามกลยุทธ์ใช้เงินลงทุนน้อยและ
คืนทุนเร็ว พร้อมเข้าถึงแหล่งชุมชนและต่างจังหวัด
เพื่อสร้างโอกาสในการมีรายได้ท่ีสม�าเสมอจากการ
มีกลุ่มพันธมิตรท่ัวประเทศท่ีแข็งแกร่ง

ส�าหรับประเภทของธุรกิจเฟรนไชส์ของบริษัท
จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ 1.จะเป็นร้านค้าท่ีต้ังอยู่
ใน Dynasty Shop 2.ร้านค้าท่ีต้ังอยู่แบบ Stand-
Alone ริมถนนใหญ่ รวมถึงเป็นจุดท่ีคนในชุมชน
มีการสัญจรผ่านอยู่เสมอท�าให้พบเห็นหน้าร้านได้
ง่าย โดยปัจจุบันก็มีผู้สนใจเข้ามาติดต่อขอซื้อเฟ
รนไชส์เป็นจ�านวนมาก ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพูด
คุยเพื่อดูแพชชั่นร่วมกันว่าจะสามารถท�าให้เฟรน

ไชน์ประสบความส�าเร็จและมีการบริหารไปอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตหรือไม่เพื่อสร้างการการเติบโตไป
พร้อมๆกัน

ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้มองเห็นการเติบโตของ
สินค้าต่างๆท่ีจ�าหน่าย อาทิ ท่อเหล็กโครงสร้างของ 
ZIGA ซึ่งคาดว่าจะมีสัดส่วนยอดขายเพิ่มจากเดิม 
10% ขณะท่ีสินค้าใน Outlet คาดว่าจะมียอดขาย
เพิ่มขึ้น 10% และจะมียอดขายจากOnline เพิ่มขึ้น
อีก 5% 

พร้อมเชื่อว่าจากการท่ีบริษัทได้เพิ่มก�าลังการผลิต
ของสินค้าท่อร้อยสายไฟ DAIWA ซ่ึงเป็นสินค้าท่ี
ผลิตมาเพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่มากข้ึน จะ
ท�าให้ปีนี้มีสัดส่วนรายได้ของสินค้าดังกล่าวเติบโต
เพิ่ม5% เช่นเดียวกัน ขณะท่ีมองว่าก�าลังการผลิต
ในปีน้ี บริษัทจะท�าได้อยู่ท่ีระดับ 120,000 ตัน มาก
ขึ้นจากปีก่อนท่ีท�าได้ 110,000 ตัน

พร้อมกันนี้ บริษัทได้ประเมินว่าสินค้าคงคลังของ
บริษัทในปี64 จะมากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากยอด
ขายท่ีสูงขึ้นประกอบกับการมผีลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เขา้มา

เสริม ซึ่งท�าให้จ�าเป็นท่ีจะต้องจัดการบริหารสัดส่วน
ฐานลูกค้ารวมถึงเพิ่มช่องทางการขายท้ังแบบหน้า
ร้านและออนไลน์เพื่อระบายสินค้า ส่วนราคาขาย
เหล็กในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะมีการ
ผนัผวนแต่ก็เปน็เร่ืองปกติอยูแ่ล้ว ขณะท่ีราคาสินค้า
ของแต่ละสาขาของบริษัทก็แตกต่างกันออกไปด้วย
เช่นกัน จึงมีแนวทางท่ีจะมุ่งสร้างตราสินค้า ท�าให้มี
เสถียรของโครงสร้างราคาท่ีดีข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม 
อัตราก�าไรข้ันต้นของบริษัทในปัจจุบันก็อยู่ในระดับ
ท่ีดีกว่าบริษัทเหล็กอ่ืนๆ จากความพยายามกระจาย
กลุ่มฐานลูกค้า ให้เป็นนิสมาร์เก็ต เพ่ือท�าให้อัตรา
ก�าไรขั้นต้นอยู่ในระดับดี

ท้ังนี้ บริษัทได้มีการดูแลสุขภาพทางการเงินภายใต้
การบริหารงานและควบคุมค่าใช้จ่ายอยา่งดี รวมถึง
จัดการเงินภายใต้สภาวะค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ดี สง่ผล
ใหปั้จจุบันบริษัทมเีงินทนุหมนุเวียนสูงกว่า 204 ล้าน
บาท มเีงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 180 ล้าน
บาท รวมถึงยังคงความสามารถตอบแทนนักลงทุน
ตามนโยบายของบรษัิทท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อ
หุน้ในอัตราไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิ
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ZIGA
ปักหมุดเป้ารายได้

 ปี64 โต 10-15%

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
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ปรับฐานยังไม่เสร็จ !! ตลาดหุ้นไทยวันนี้มีแรงซื้อจากต่างชาติมูลค่า

ซื้อขาย 1,372 พันล้านบาท มูลค่าตลาด 79หมื่นล้านบาท ถือว่ามูลค่า

เบาบางเพื่อรอปรับฐานให้เสร็จ แต่ก็ถือว่ายังยืนในแดนบวกได้ เจ๊ก็ขอ

ให้การติดเชื้อในประเทศของเราดีอย่างนี้ข้ึนเรื่อยๆ

มาท่ีตัวแรก *talk of the town* คงหนไีมพ่น้ หุ้นโรงไฟฟา้พ้ืนฐานแกรง่ 

อย่าง GPSC แจ้งตลาดว่า มีการหยุดเดินเครื่องนอกแผนของโรงไฟฟ้า

โกลว์พลังงาน ระยะท่ี 5 บริษัทคาดว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะกลับมาด�าเนิน

การผลิตตามปกติได้ภายในช่วงต้นปี 2565 และจะไม่มีกระทบต่อการ

ขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทสามารถบริหาร

จัดการการผลิตทดแทนโดยใช้โครงข่ายการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท

เจ๊เลยมองว่าการลงมาวันนี้มาจากแรงตกใจ แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้น่า

กระทบตกใจขนาดน้ัน เจ๊เลยมองว่านานจะเห็นหุ้นพื้นฐานดีๆลงมา

ให้เก็บจังหวะท่ีใช่ ด้าน บล. SCB ให้เป้า 95บาท และบล.Maybank ให้

เป้าหมาย 102 บาท

มาต่อกันท่ี หุ้นขายยาอย่าง MEGA มั่นใจดันยอดขาย-ก�าไรโตเท่า

ตัวภายใน 5-7 ปี เทรนด์รักสุขภาพก�าลังมาแรง ในยุคโควิด-19 ส่วน

แผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนผสมจากกัญชง บริษัทอยู่ระหว่าง

รอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐให้สามารถจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ได้ โดยท่ีบริษัทมีความพร้อมเจรจาข้อตกลงกับบริษัท

จ�าหนา่ยสารสกัดเพ่ือน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว ซึ่ง

บริษัทสนใจท�าผลิตภัณฑ์ในรูปแบบส�าเร็จรูปแบบเม็ด

และเคร่ืองด่ืม เจ๊เลยมองว่า ถ้าย่อมาก็เป็นโอกาสของ

คนชอบรักสุขภาพ ด้าน บล.เคทีบีเอสที ให้เป้าหมาย

ไว้ 53 บาท

มาปิดท้ายกันด้วย BANPU จะมีก�าไร 3Q แข็งแกร่งท่ี 

3.5-4.0 พันลบ. จาก 1.3พัน ลบ. ใน 2Q หนุนจากปริมาณขายถ่านหิน

และราคาขายเฉล่ียสูงขึ้น ขาดทุนป้องกันความเส่ียงจะได้ปริมาณขาย

และราคาขายเฉล่ียชดเชย บล.หยวนต้า แนะน�าTRADING ในกรอบ 

13.50-14.00 บาท เจ๊เลยมองเป็นจังหวะของการTRADING เพ่ือเก็ง

ก�าไร ใครชอบก็ลองลุ้นตามกรอบได้เจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

***ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัว

ไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอ

ให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น

https://t.me/QueenWallstreet

Hooninside

Hooninside

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com
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ปรับฐานยังไม่เสร็จ!!  
By : เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World
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