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PRM เผย เรือ Crew Boat
จ�ำนวน 13 ล�ำทั้งหมด
เริ่มรับรู้รายได้ Q4/64 เป็นต้นไป
เล็งลงทุนจัดหาเรือใหม่เพิ่มเติม
PRMโชว์ศกั ยภาพการด�ำเนินธุรกิจสุดแข็งแกร่ง หลัง
รับเรือ Crew Boat จากการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
กับกลุม่ ไทยออยล์ ใช้เวลาเพียง 3 เดือน ดันอัตราการ
ใช้เรือกว่า 90% ภายใต้สัญญาระยะยาว หลังเจาะ
กลุ่มฐานลูกค้าต่างประเทศและขยายพื้นที่ให้บริการ
ไปยังน่านน�ำ้ ในภูมภิ าคอาเซียน หนุนธุรกิจ Offshore
ก้าวสู่การเป็นธุรกิจหลักที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนผล
การด�ำเนินงานในครึ่งปีหลัง รับกิจกรรมการส�ำรวจ
และผลิตน�ำ้ มันกลางทะเลมีความคึกคักอย่างต่อเนือ่ ง
นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อ�ำนวยการ
สายงานการเงินและบัญชี บริษัท
พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน) (“PRM”)
ผูใ้ ห้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม และ
ปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯ ผนึกความร่วมมือเป็น
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มไทยออยล์ โดยรับเรือ
จาก TM ได้แก่ เรือ Crew Boat จ�ำนวน 13 ล�ำ เข้า
มาเสริมพอร์ตกองเรือ ช่วยสนับสนุนความสามารถ
ด้านการให้บริการของกลุ่มธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การ
สนับสนุนงานส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
(Offshore) ให้แก่กลุม่ PRM และผลักดันให้กลุม่ ธุรกิจ
ดังกล่าวช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของผลการด�ำเนิน
งานในครึ่งปีหลังอย่างมีนัยส�ำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�ำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจในฐานะที่เป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมฯ ซึ่งได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น จาก
เดิมในช่วงแรกทีร่ บั เรือ Crew Boat ทัง้ 13 ล�ำ มีอตั รา
การใช้บริการเรืออยู่ที่ 60% แต่ด้วยความแข็งแกร่ง
ในด้าน Marketing Arm ท�ำให้บริษัทใช้เวลาเพียง 3
เดือน ในการผลักดันอัตราการใช้เรือ Crew Boat ได้
กว่า 90% ในไตรมาส 3/2564 และคาดว่าจะมีการใช้
เรือเต็ม 100% ตัง้ แต่ไตรมาส 4/2564 เป็นต้นไป ภาย
ใต้สัญญาระยะยาว ด้วยเรทอัตราค่าบริการที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีขึ้น หลังประสบความส�ำเร็จจากการขยาย
ฐานลูกค้าและพื้นที่ให้บริการไปยังภูมิภาคอาเซียน
จากเดิมที่ให้บริการมุ่งเน้นในพื้นที่อ่าวไทย ซึ่งช่วย
เสริมสร้างรายได้ทมี่ นั่ คงและยัง่ ยืน โดยบริษทั ฯ จะเริม่
รับรูร้ ายได้จากกลุม่ เรือดังกล่าวครบทัง้ 13 ล�ำ ตัง้ แต่
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศทางอุตสาหกรรมและความต้องการของลูกค้าที่
เพิม่ ขึน้ หลังจากกิจกรรมทางทะเลต่อจากนีจ้ ะมีความ
คึกคักมากขึ้นตามล�ำดับ
นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนจัดหาเรือใหม่เพิ่มเติม เสริม
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มธุรกิจ Offshore เพื่อ
สนับสนุนการเติบโตของสัดส่วนรายได้จากกลุม่ ธุรกิจ
นี้ให้มากขึ้น ซึ่งเกณฑ์การตัดสินใจลงทุนนั้น PRM

จะดูความเหมาะสมและทิศทางของตลาดอีกครั้ง
หนึ่ง โดยการจัดหาเรือใหม่เข้ามาให้บริการจะเป็น
เรือที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมของโลก

“เราใช้เวลาเพียง 3 เดือนก็สามารถขยายฐานลูกค้า
ให้เข้ามาใช้บริการเรือ Crew Boat ได้กว่า 90% ซึ่ง
ช่วยผลักดันให้กลุ่มธุรกิจ Offshore ก้าวขึ้นเป็นอีก
หนึ่งกลุ่มธุรกิจหลักของ PRM ที่สนับสนุนการเติบโต
ในปีนี้ สะท้อนศักยภาพการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ที่
สามารถปรับพอร์ตกองเรือให้สอดคล้องกับทิศทาง
ความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างทันท่วงที และเก็บเกี่ยวรายได้ที่ดีจากความ
ต้องการใช้บริการเรือที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้เราสามารถ
ผลักดันการเติบโตของผลการด�ำเนินงานได้ในทุก
สถานการณ์” นายวิริทธิ์พล กล่าว
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TM ส่งสัญญาณครึ่งปีหลังฟื้น
มั่นใจทั้งปีรายได้แตะ 700 ลบ.
TM ส่งสัญญาณแนวโน้มธุรกิจในครึ่งปีหลังฟื้นตัว
เหตุ มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ การบริ ห ารจั ด การต้ น ทุ น
ทางการเงินที่ดี รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆประเภท
ป้องกันเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ต่อเนือ่ ง พร้อมสบช่องเจาะ
ตลาดการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า ด้าน CEO “สุนทรี จรรโลงบุตร”
ระบุ มั่นใจรายได้ทั้งปีเข้าเป้า 700 ล้านบาทแน่นอน
นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า แนว
โน้มธุรกิจในครึ่งปีหลังมีโอกาสปรับตัวในทิศทางที่ดี
ขึ้น เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทฯ
มีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดี รวมไปถึง
มีการมุ่งเน้นเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อตอบโจทย์
ความต้องการกลุ่มลูกค้า ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับบริษทั ฯมีการขยายช่องทางการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้
ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ของTM ได้ง่ายขึ้น ผ่านช่อง
ทางwww.tmcare-shop.com , FacebookPage
https://www.facebook.com/TMCARESHOP/ และ
Line@ : @tmcareshop อาทิ เจลล้างมือ PURELL
, หน้ากาก Life 3D Surgical Mask , ชุด PPE
, แผ่นเช็ดท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ V-Wipes ,

Fresh & Clean 3 in1 สเปรย์ปรับอากาศฆ่าเชื้อโรค
(Callington) , น�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ Netbiokem และ ผ้าอ้อม
ผู้ใหญ่ KOYO เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีอปุ กรณ์ใช้สำ� หรับควบคุมการไหลของ
ออกซิเจน (Oxygen High Flow) เครือ่ งผลิตออกซิเจน
ในความเข้มข้นที่สูง (Oxygen Concentrator) ซึ่ง
ปัจจุบันมีความต้องการมาก ในการดูแลผู้ป่วยไวรัส
โควิด-19 รวมไปถึงเครื่องฟอกอากาศ ดักจับฝุ่น
ป้องกันเชื้อโรค พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีแผนในการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสฯที่เตรียมเจาะ
ตลาดเพิม่ เติม อาทิ สเปรย์พน่ จมูก (TAFFIX) สมุนไพร
ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว ซึง่ ทุกผลิตภัณฑ์ทTี่ M
เป็นตัวแทนการจัดจ�ำหน่ายอยูใ่ นกลุม่ ประเภทป้องกัน
การติดเชือ้ โควิด-19 ทัง้ สิน้ โดยจะเห็นได้วา่ ผลิตภัณฑ์
ในกลุม่ ดังกล่าวยังดีมานด์เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดัง
นั้นจากแผนกลยุทธ์ในข้างต้น เป็นการสะท้อนให้เห็น
ถึงศักยภาพการปรับตัวทางธุรกิจของTM ที่สอดรับ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ขณะเดียวกัน TM ยังได้รบั ปัจจัยหนุนจากยอดขายชุด
ตรวจเชือ้ ไวรัสโควิด-19 (Antigen test kit) ทีบ่ ริษทั ฯ
ได้เริ่มจ�ำหน่ายมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทั้ง
ในแบบ professional use และ home use ให้กลุ่ม
โรงพยาบาล ทัง้ โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาล

เอกชน รวมถึงกลุ่มสมาคมร้านขายยาเวชภัณฑ์ และ
กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ท�ำให้ยอดออเดอร์ Antigen
test kit ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีดีมานด์พุ่ง
สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ในไตรมาส3/2564 บริษัทฯมีราย
ได้จากยอดขายเข้ามาอย่างชัดเจน

“จากปัจจัยบวกในข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯมั่นใจว่า
ภาพรวมTM ตั้งแต่ในไตรมาส3/2564 มีโอกาสปรับ
ตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมยังคงตั้ง
เป้าอัตราการเติบโตในปี2564 ที่ 700 ล้านบาทตาม
แผนที่ ว างไว้ ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯยั ง คงเดิ น หน้ า
ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำและตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่อง
มือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ครบวงจรระดับต้นๆ
ของประเทศ”นางสุนทรี กล่าว
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TEAMG คว้างานบริหาร
โครงการสนามบินอู่ตะเภา
มูลค่ากว่า 400 ลบ.
TEAMG ปลื้มได้ดีลขนาดใหญ่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท เซ็นสัญญารับงาน
บริหารโครงการพัฒนาสนามบินอูต่ ะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะ
แรก 6,500 ไร่ รุกยกระดับขึ้นเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่ง
ที่ 3" พร้อมลุ้นคว้างานส่งท้ายปีตุน Backlog

ดร.อภิ ช าติ สระมู ล ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ทีมกรุป
๊ เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้รบั คัดเลือกเป็นทีป่ รึกษา
หลัก พร้อมทัง้ บริษทั ทีม เอสคิว จ�ำกัด (บริษทั ย่อยของบริษทั ) และพันธมิตร
ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management
Consultant : PMC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาค
ตะวันออก ระยะแรก รวมมูลค่า 620.56 ล้านบาท โดยเป็นส่วนงานของบริษทั ฯ
มูลค่า 415.61 ล้านบาท เพื่อเป็นการยกระดับสนามบินอู่ตะเภาให้เป็น “สนาม
บินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลัก แห่งที่ 3" และเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับปริมาณสินค้าทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
รวมทัง้ เป็นปัจจัยขับเคลือ่ นการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

(Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการ
เป็นศูนย์กลางการบินของไทยในภูมิภาคนี้
ส�ำหรับการเซ็นสัญญาในครั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
การด�ำเนินงานของ ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (สกพอ.) ในการบริหารโครงการโดยรวมทั้งพื้นที่ 6,500 ไร่ ในช่วง
การก่อสร้างพัฒนาระยะแรก ของสัญญาร่วมทุนระหว่าง สกพอ. กับเอกชนคู่
สัญญา โดยมีระยะเวลาในการด�ำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ 52 เดือน หรือจะแล้ว
เสร็จประมาณต้นปี 2569
อย่างไรก็ตามหลังจากทีบ่ ริษทั ฯได้ทำ� การเซ็นสัญญารับบริหารพัฒนาโครงการ
สนามบินอูต่ ะเภาของ EEC ไปแล้ว บริษทั ฯยังมีโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการรอเซ็น
สัญญาเพิม่ อย่างต่อเนือ่ ง จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2564 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทฯได้เข้าร่วมประมูลในหลาย
โครงการ โดยล่าสุด บริษทั มีปริมาณงานในมือ Backlog ประมาณ 3,700 ล้าน
บาท หากมีการเซ็นสัญญาเพิ่ม เชื่อว่าจะส่งผลให้มี Backlog ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น
4,000 ล้านบาท
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ZIGA ปักหมุด
เป้ารายได้ปี64 โต 10-15%
"วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ " แม่ทัพหญิง ZIGA คง
เป้ารายได้ปี64 โต 10-15% พร้อมรักษาอัตราก�ำไร
โต2หลัก เล็งออกสินค้าใหม่ดันยอดขาย

ว่าจะสามารถท�ำให้เฟรนไชน์ประสบความส�ำเร็จและ
มีการบริหารไปอย่างยัง่ ยืนในอนาคตหรือไม่เพือ่ สร้าง
การการเติบโตไปพร้อมๆกัน

น า ง ว ร า ลั ก ษ ณ ์ ง า ม จิ ต ร เ จ ริ ญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิก้า อินโน
เวชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ZIGA เปิดเผยว่า
บริษัทฯ เชื่อว่าภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปี2564
รายได้จะเติบโต 10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ท�ำได้
995.68 ล้านบาท เป็นไปตามแผนเดิมทีว่ างไว้ พร้อม
รักษาอัตราก�ำไรสุทธิของปีน้ีให้เติบโต2หลัก ซึ่งจะ
มาจากการขยายศูนย์เฟรนไชส์ร้านค้าปลีกย่อยของ
บริษัท ภายใต้ชื่อ ZIGA’s Store โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่ม
เฟรนไชส์เป็น 60 สาขา ภายในปี64 และเพิม่ เป็น 120
สาขา ภายในปี65 ตามกลยุทธ์ใช้เงินลงทุนน้อยและ
คืนทุนเร็ว พร้อมเข้าถึงแหล่งชุมชนและต่างจังหวัด
เพื่อสร้างโอกาสในการมีรายได้ที่สม�่ำเสมอจากการมี
กลุ่มพันธมิตรทั่วประเทศที่แข็งแกร่ง

ขณะเดียวกันบริษทั ก็ได้มองเห็นการเติบโตของสินค้า
ต่างๆที่จ�ำหน่าย อาทิ ท่อเหล็กโครงสร้างของ ZIGA
ซึง่ คาดว่าจะมีสดั ส่วนยอดขายเพิม่ จากเดิม 10% ขณะ
ที่สินค้าใน Outlet คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 10%
และจะมียอดขายจากOnline เพิ่มขึ้นอีก 5%

ส�ำหรับประเภทของธุรกิจเฟรนไชส์ของบริษทั จะแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ 1.จะเป็นร้านค้าที่ตั้งอยู่ใน Dynasty
Shop 2.ร้านค้าที่ตั้งอยู่แบบ Stand-Alone ริมถนน
ใหญ่ รวมถึงเป็นจุดที่คนในชุมชนมีการสัญจรผ่าน
อยู่เสมอท�ำให้พบเห็นหน้าร้านได้ง่าย โดยปัจจุบันก็
มีผู้สนใจเข้ามาติดต่อขอซื้อเฟรนไชส์เป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อดูแพชชั่นร่วมกัน

ของแต่ละสาขาของบริษัทก็แตกต่างกันออกไปด้วย
เช่นกัน จึงมีแนวทางที่จะมุ่งสร้างตราสินค้า ท�ำให้มี
เสถียรของโครงสร้างราคาที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
อัตราก�ำไรขัน้ ต้นของบริษทั ในปัจจุบนั ก็อยูใ่ นระดับทีด่ ี
กว่าบริษทั เหล็กอืน่ ๆ จากความพยายามกระจายกลุม่
ฐานลูกค้า ให้เป็นนิสมาร์เก็ต เพื่อท�ำให้อัตราก�ำไรขั้น
ต้นอยู่ในระดับดี

พร้อมเชื่อว่าจากการที่บริษัทได้เพิ่มก�ำลังการผลิต
ของสินค้าท่อร้อยสายไฟ DAIWA ซึง่ เป็นสินค้าทีผ่ ลิต
มาเพือ่ รองรับโครงการขนาดใหญ่มากขึน้ จะท�ำให้ปนี ี้
มีสดั ส่วนรายได้ของสินค้าดังกล่าวเติบโตเพิม่ 5% เช่น
เดียวกัน ขณะทีม่ องว่าก�ำลังการผลิตในปีนี้ บริษทั จะ
ท�ำได้อยู่ที่ระดับ 120,000 ตัน มากขึ้นจากปีก่อนที่
ท�ำได้ 110,000 ตัน
พร้อมกันนี้ บริษัทได้ประเมินว่าสินค้าคงคลังของ
บริษัทในปี64 จะมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอด
ขายที่สูงขึ้นประกอบกับการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามา
เสริม ซึ่งท�ำให้จ�ำเป็นที่จะต้องจัดการบริหารสัดส่วน
ฐานลูกค้ารวมถึงเพิ่มช่องทางการขายทั้งแบบหน้า
ร้านและออนไลน์เพื่อระบายสินค้า ส่วนราคาขาย
เหล็กในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าจะมีการ
ผันผวนแต่ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ขณะที่ราคาสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการดูแลสุขภาพทางการเงินภายใต้
การบริหารงานและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างดี รวมถึง
จัดการเงินภายใต้สภาวะค่าเงินบาทอ่อนค่าได้ดี ส่งผล
ให้ปจั จุบนั บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนสูงกว่า 204 ล้าน
บาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 180 ล้าน
บาท รวมถึงยังคงความสามารถตอบแทนนักลงทุน
ตามนโยบายของบริษทั ทีจ่ ะจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื
หุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�ำไรสุทธิ
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CPANEL เคาะ IPO 6.00 บาท
จองซื้อ 21-23 ก.ย.
ลงเทรด mai วันที่ 30 ก.ย. 64
“CPANEL” เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอราคาหุ้นละ 6.00 บาท จ�ำนวน 39.50
ล้านหุ้น เปิดจองซื้อ 21-23 ก.ย. เตรียมเข้าเทรด mai 30 ก.ย. 64 APM
ที่ปรึกษาการเงิน เผยธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง แต่งตั้ง FSS ผู้จัดการการจัด
จ�ำหน่ายหุ้น ผนึกบริษัทหลักทรัพย์อีก 5 แห่ง ร่วมจ�ำหน่าย
ดร.สมภพ ศักดิพ
์ น
ั ธ์พนม ประธานกรรมการ บริษท
ั แอส
เซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด หรือ APM ในฐานะทีป่ รึกษาทางการ
เงิน บริษัท ซีแพนเนล จ�ำกัด (มหาชน) (CPANEL) เปิดเผยว่า บมจ.ซีแพน
เนล ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
กับประชาชนเป็นครัง้ แรก (IPO)พร้อมผูร้ ว่ มจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัด
จ�ำหน่ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด (ASL) บริษัท
หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ�ำกัด (มหาชน) (KTBST) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย
ซีมิโก้ จ�ำกัด (KTZ) บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(LHSEC) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (PST)

นายสมศั ก ดิ์ ศิ ริ ชั ย นฤมิ ต ร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด (APM) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า CPANEL เตรียมเสนอขายหุน้ IPO จ�ำนวน 39.50
ล้านหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วน 26.33% ของจ�ำนวนหุน้ สามัญทัง้ หมด มูลค่าทีต่ รา
ไว้หุ้นละ 1 บาท โดยในวันที่ 17 ก.ย. 64 ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งให้แบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วCPANEL
ถือเป็นบริษัทที่ก่อตั้งมาไม่นานนัก แต่ด้วยการวางระบบทั้งด้านการผลิตและ
ด้านการเงิน ท�ำให้บริษัทมีพื้นฐานกิจการที่แข็งแกร่ง ธุรกิจมีโอกาสเติบโตสูง
ซึง่ หลังจากการระดมทุนครัง้ นี้ CPANEL จะมีความสามารถในการท�ำก�ำไรมาก
ขึ้น เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจะลดลงอย่างมาก
อีกทั้งความต้องการ Precast Concrete มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการขาดแคลน
แรงงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงข้อกฎหมายที่ก�ำหนดจ�ำนวน
แรงงานในพืน้ ทีก่ อ่ สร้าง ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์และผูร้ บั เหมา
ก่อสร้างนิยมใช้ Precast Concrete มากขึ้น
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CPANEL เคาะ IPO 6.00 บาท
จองซื้อ 21-23 ก.ย.
ลงเทรด mai วันที่ 30 ก.ย. 64
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผูอ
้ ำ� นวยการ บริษท
ั
หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการ
การจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CPANEL
กล่าวว่า การเสนอขายหุ้น IPO จ�ำนวน 39.50 ล้านหุ้น มีการก�ำหนดราคา
IPO ที่หุ้นละ 6.00 บาท ก�ำหนดวันจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย. 64
และคาดว่าหุ้น CPANEL จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) ภายในวันที่ 30 ก.ย. 64
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CPANEL”
“ส�ำหรับการก�ำหนดราคา IPO ดังกล่าว ถือเป็นระดับราคาเหมาะสมกับปัจจัย
พื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน โดย CPANEL ถือเป็นหนึ่งใน
ผู้น�ำธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นคอนกรีตส�ำเร็จรูป ทั้งในด้านประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย และการยอมรับจากผู้ประกอบ
การภาคอสังหาริมทรัพย์-ก่อสร้างชั้นน�ำในประเทศ การระดมทุนเพื่อขยาย
โรงงานแห่งใหม่ รองรับความต้องการของตลาดทีม่ แี นวโน้มสูงขึน้ จะช่วยเสริม
ศักยภาพการเติบโตในอนาคต” นายสมภพ กล่าว

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ซีแพนเนล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL กล่าวว่า บริษัทจะ
น�ำเงินทีไ่ ด้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นีไ้ ปใช้กอ่ สร้างโรงงานแห่งที่
2 ด้วยระบบการผลิต Fully Automated รองรับก�ำลังการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการในอนาคต โดยมีระยะเวลาก่อสร้างในช่วงไตรมาส 2/65 ถึง
ไตรมาส 4/66 คาดการณ์เริ่มด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาส 1/67 รวม
ถึงช�ำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
“เชื่อมั่นว่าตลาด Precast Concrete จะขยายตัวได้อีกมาก ทั้งในส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูง ซึ่งเป็นโอกาสให้บริษัทขยายตลาดและมี
ค�ำสั่งซื้อมากขึ้นจากมูลค่างานในมือ ณ 30 มิ.ย 64 (Backlog) ที่ 1,156.03
ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ใน3 ปี โดย Precast Concrete ของ CPANEL
มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการจัดการ ระบบ
การผลิต และระบบการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการขนส่งที่
รวดเร็ว โดยการระดมทุนในครัง้ นีจ้ ะสามารถท�ำให้บริษทั เติบโตได้ตามเป้าหมาย
ที่วางไว้”นายชาคริต กล่าว
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อุบล ไบโอ เอทานอล
เคาะราคาขายหุ้น IPO 2.40 บ.ต่อหุ้น
จองซื้อ 21-23 ก.ย. นี้ - เทรดปลายเดือนนี้
‘บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล หรือ UBE ผู้ผลิตและ
แปรรูปมันส�ำปะหลังแบบครบวงจร เคาะราคาขาย
หุน้ IPO ที่ 2.40 บาทต่อหุน้ เตรียมเปิดให้นกั ลงทุน
รายย่อยจองซื้อวันที่ 21-23 ก.ย. 2564 พร้อม
เตรียมน�ำหุน้ เข้าซือ้ ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) ในเดือนกันยายนนี้ ภายใต้
ชื่อย่อหลักทรัพย์ “UBE” เตรียมเดินหน้าเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันรองรับโอกาสทางธุรกิจ
ในอนาคต พร้อมวางเป้าหมายการเติบโตในระยะสัน้
และระยะกลาง ผ่านการลงทุนทั้ง 3 ธุรกิจ
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
UBE ได้แต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด
เป็นผู้จัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการ
จ�ำหน่าย พร้อมแต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์อกี 7 ราย
เป็นผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ายหุ้น IPO ของ UBE ประกอบ
ด้วย บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ำกัด บริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด และ
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน)

นายเดชพนต์ เลิ ศ สุ ว รรณโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล
ไบโอ เอทานอล จ� ำ กั ด (มหาชน)
(บริษัทฯ)หรือ UBE ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันส�ำปะหลังรายใหญ่ของ
ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็น
บริษัทจดทะเบียนชั้นน�ำในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ด้วยจุดเด่นการเป็น Well-Integrated
Tapioca Player หรื อ ผู ้ ผ ลิ ต และแปรรู ป มั น
ส�ำปะหลังแบบครบวงจรรายใหญ่ทสี่ ดุ ในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง และเป็นผู้น�ำนวัตกรรม
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่ง
ขยายการผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
ที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP)
และสร้างธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ปัจจุบนั UBE ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากมันส�ำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ ประกอบ
ธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1) ธุรกิจเอทานอล
บริ ษั ท ฯ ถื อ เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต เอทานอลรายใหญ่ ข อง
ประเทศ และเป็นอันดับหนึง่ ในกลุม่ ผูผ้ ลิตเอทานอล
จากมันส�ำปะหลัง ด้วยก�ำลังการผลิต 400,000
ลิตรต่อวัน หรือ 146 ล้านลิตรต่อปี สามารถผลิตเอ
ทานอลได้ทงั้ เกรดเชือ้ เพลิง (Fuel Grade Alcohol)
99.8% ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ในการผลิตทีห่ ลากหลาย ทัง้ มัน
สด มันเส้น น�้ำตาลทรายดิบและกากน�้ำตาล รวม
ทัง้ เอทานอลเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade
Alcohol) 95% ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตชั่วคราว
จากกรมสรรพสามิต ให้สามารถจ�ำหน่ายเอทานอล
เกรดอุตสาหกรรม เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�ำหรับ
ท�ำความสะอาดมือ และผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ภายใต้แบรนด์
"UBON BIO" และ "KLAR" ซึ่งมียอดขายสูงสุดบน
แพลตฟอร์มออนไลน์
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2) ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายแป้งมันส�ำปะหลัง เกรด
อาหารและเกรดอุตสาหกรรม ภายใต้แบรนด์ “อุบล
ซันฟลาวเวอร์” มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แป้งมัน
ส�ำปะหลังออร์แกนิค ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นผู้ส่งออก
รายใหญ่ของโลก มีปริมาณการส่งออกมากกว่า
20,000 ตันต่อปีและเป็นผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายใน
โลกที่สามารถผลิตแป้งมันส�ำปะหลังออร์แกนิ
คที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิค
สากล ที่ปลอดสารเคมีตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึง
กระบวนการแปรรูป ปัจจุบนั มีการวิจยั และพัฒนา
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ “แป้ง
ฟลาวมันส�ำปะหลัง” ภายใต้แบรนด์ “Tasuko”
และ “Savvy” ที่สามารถใช้ทดแทนแป้งสาลีใน
อุตสาหกรรมขนม และเบเกอรี่ ได้ในทุกมิติ เช่น
ขนมปัง เบเกอรี่ เส้นพาสต้า เส้นราเมน ขนม
ขบเคี้ยว พิซซ่า แป้งชุบทอด เป็นต้น มีคุณสมบัติ
เด่น คือ Organic Gluten-Free Non GMO High
Fiber Low GI โดยได้รว่ มมือกับสถาบันสวทช. ผลิต
ผลิตภัณฑ์นำ� ร่องเป็นแป้งฟลาวผสมเสร็จ (Premix
Flour) 3 สูตรได้แก่ แพนเค้ก คุกกี้ และ บราวนี่
จ�ำหน่ายในในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นน�ำ และร้านขาย
ส่วนผสมวัตถุดิบส�ำหรับท�ำเบเกอรี่ทั่วประเทศ

และ 3) ธุรกิจเกษตรอินทรีย์ UBE ถือเป็นผู้ผลิต
และจ�ำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบทางการ
เกษตรประเภทต่างๆ ได้แก่ การผลิตกาแฟออร์แกนิ
ค (Organic Coffee) และข้าวออร์แกนิค (Organic
Rice) ที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิคสากล มีการ
บริหารจัดการครบวงจรตั้งแต่แปลงปลูกจนถึงมือ
ลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีในการตรวจรับรอง และ
ผลิตปัจจัยการเกษตรครบวงจร เช่น ปุ๋ยอินทรีย์
และสารชีวภัณฑ์ และคาดว่าจะมี R&D เพื่อพัฒนา
สินค้าเกษตรอินทรียม์ ลู ค่าสูงอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ ในอนาคต

ปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศ
ราว 7,000 ไร่ และมีเครือข่ายเกษตรกรที่เป็น
Contract Farming 100% ด้ ว ยความร่ ว มมื อ

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ภาคประชา
สังคม ในกระบวนการที่เรียกว่า “อุบลโมเดล” เป็น
ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจเกิดความส�ำเร็จอย่าง
ยั่งยืน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ UBE กล่าวเพิ่มเติมว่า การ
เข้าระดมทุนครัง้ นี้ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคต โดย
บริษทั ฯ วางเป้าหมายการเติบโตในระยะสัน้ และระยะ
กลาง จากแผนลงทุนเพือ่ ขยายธุรกิจทัง้ ในส่วนของ
ธุรกิจเอทานอล ธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลังและธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจเอทานอลใน
ระยะสั้น จะมุ่งปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิ ต เอทานอล เพื่ อ รองรั บ ความ
ต้องการใช้เอทานอลที่อาจเพิ่มขึ้นในระยะอันใกล้
โดยมีแผนขยายก�ำลังการผลิตของโรงงานเอทา
นอลผ่านการท�ำ De-bottlenecking Capacity โดย
ยังคงนโยบายลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุ
เหลือใช้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ บริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ขณะที่ในระยะสั้นถึงระยะกลาง บริษัทฯ จะมุ่งเน้น
ขยายธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลังออร์แกนิค ซึง่ ปัจจุบนั
มีการผลิต 4 หมืน่ ตันต่อปี จะเพิม่ เป็น 1 แสนตันต่อ
ปี ภายในระยะ 5 ปีข้างหน้า (2564-2568) และจะ
ลดการผลิตแป้งมันส�ำปะหลังแบบทัว่ ไป (Cassava
Starch) ลงจากปัจจุบันผลิตอยู่ 1.1 แสนตันต่อ
ปี เหลือเพียง 4-5 หมื่นตันต่อปี เนื่องจากอัตรา
ก�ำไรต่อหน่วยการขายจากธุรกิจผลิตแป้งมันส�ำ
ปะหลังออร์แกนิคสูงกว่า 3 เท่า รวมถึงการขยาย
โครงการลงทุนเพื่อเพิ่มสายการผลิตผลิตภัณฑ์
สารให้ความหวาน เช่น ไซรัป (Syrup) และมอลโท
เดกซ์ทริน (Maltodextrin) ถือเป็นการตอบโจทย์
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีห่ นั มาใส่ใจสุขภาพตามเทรนด์
การบริโภคอาหารแห่งอนาคต ส�ำหรับธุรกิจเกษตร
อิ น ทรี ย ์ ปั จ จุ บั น มี ก ารผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
กาแฟออร์แกนิค และข้าวออร์แกนิคที่ได้รับมาตร
ฐานออร์แกนิกสากล เพื่อเน้นส่งออกไปยังต่าง
ประเทศเป็นหลัก ซึ่งในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนน�ำ
กาแฟ และข้าวออร์แกนิคมาพัฒนาเป็นแบรนด์ของ
ตัวเอง เพื่อต่อยอดไปสู่จุดหมายการเป็นผู้น�ำด้าน
เกษตรอินทรีย์ และพร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยชั้นน�ำของโลก
โดยจะด�ำเนินการควบคู่กับธุรกิจพลังงาน เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

คุณชุณห์ โภไคศวรรย์ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
UBE กล่าวว่า ผลการด�ำเนินงานในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้มีจากการขาย
รวม 2,946.11 ล้านบาท เติบโต 40% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 2,104.23
ล้านบาท โดยธุรกิจเอทานอลมีสัดส่วนรายได้ 47%
ธุรกิจแป้งมันส�ำปะหลัง 50% และธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ 3% ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ถือเป็นตัวเร่งให้กลุ่มผู้บริโภค
หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ใส่ใจในการรับประทาน
อาหารทีด่ ตี อ่ สุขภาพ ปลอดสารพิษ หรือทีเ่ รียกว่า
Organic Food ส่งผลให้ปริมาณการจ�ำหน่ายแป้ง
มันส�ำปะหลังออร์แกนิคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องจาก 15,600 ตันในปี 2562 เป็น 22,000 ตัน
ในปี 2563 และเพิ่มเป็น 26,100 ตันในครึ่งปีแรก
ของปี 2564
ขณะเดียวกันธุรกิจเอทานอล ยังคงมีรายได้จาก
การจ�ำหน่ายเอทานอลที่เพิ่มต่อเนื่อง โดยมีการก
ระจายฐานผู้ค้าน�้ำมันให้หลากหลายมากขึ้นในการ
จ� ำ หน่ า ยเอทานอลเกรดเชื้ อ เพลิ ง ประกอบกั บ
บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายเอทานอลเกรด
อุตสาหกรรมจากการได้รบั อนุญาตเป็นการชัว่ คราว
จากภาครัฐให้สามารถจ�ำหน่ายเอทานอลเกรด

อุตสาหกรรม เพื่อน�ำไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ท�ำความ
สะอาดมือในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ส่วนก�ำไรสุทธิใน 6 เดือนแรกของปี
2564 มีผลก�ำไร 106.6 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้ว
ทั้งปี ซึ่งอยู่ที่ 99.3 ล้านบาท หลังก�ำไรขั้นต้นปรับ
ตัวดีขนึ้ และสามารถควบคุมค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิเติบโตอย่างโดดเด่น
นางยอดฤดี สันตติกล
ุ รองกรรมการ
ผูอ
้ ำ� นวยการ บริษท
ั หลักทรัพย์ เอเซีย
พลัส จ�ำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�ำหน่าย
กล่าวว่า บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล ได้กำ� หนดราคา
เสนอขายหุน้ สามัญแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก
(IPO) ที่ราคา 2.40 บาทต่อหุ้น โดยเตรียมเปิดให้
นักลงทุนจองซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 21-23 กันยายน
2564 และคาดว่าจะน�ำหุ้นเข้าจดทะเบียนและซื้อ
ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) ในเดือนกันยายนนี้ โดยจ�ำนวนหุ้นที่เสนอ
ขายทั้งหมดคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 35 ของจ�ำนวน
หุ้นสามัญที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ บริษัทฯ
จะน�ำเงินที่ได้จากการรระดมทุนครั้งนี้ไปลงทุนใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
ส่วนที่เหลือจะน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ลดการใช้เงินกูย้ มื จากสถาบันการ
เงิน
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อุบล ไบโอ เอทานอล
เคาะราคาขายหุ้น IPO 2.40 บ.ต่อหุ้น
จองซื้อ 21-23 ก.ย. นี้ - เทรดปลายเดือนนี้
“การก�ำหนดราคาหุ้น IPO ของ UBE ที่ราคา 2.40 บาทต่อหุ้น ถือเป็นระดับ
ราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง จากศักยภาพการเติบโตและ
แผนการลงทุนที่ชัดเจน ประกอบกับโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องใน
อนาคต ท�ำให้ UBE มีความสามารถเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว” นางยอด
ฤดี กล่าว
ปัจจุบัน UBE มีทุนจดทะเบียน 3,914,286,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 3,914,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาทต่อหุ้น โดยมีทุนที่
ออกและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 2,740,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจ�ำนวน
2,740,000,000 หุน้ และจะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัว่ ไปเป็นครัง้ แรก
(IPO) จ�ำนวนไม่เกิน 1,370,000,000 หุ้น ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทีเ่ สนอขายโดยบริษทั ฯ จ�ำนวนไม่เกิน 1,174,286,000 หุน้ (2) หุน้ สามัญเดิมที่
เสนอขายโดย บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จ�ำกัด จ�ำนวนไม่เกิน 97,857,000
หุ้น และ (3) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) จ�ำนวนไม่
เกิน 97,857,000 หุ้น
นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จ�ำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน กล่าวว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ของ UBE ถือเป็นก้าวส�ำคัญในการเพิ่มศักยภาพและฐานะการเงินเพื่อรองรับ
แผนขยายการลงทุนต่างๆ จากประสบการณ์ในธุรกิจทีม่ มี าอย่างยาวนานกว่า
16 ปี ด้วยการเป็นผู้ผลิตเอทานอลจากมันส�ำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ มี
ก�ำลังการผลิต 146 ล้านลิตรต่อปี ผ่านการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Hybrid
สามารถรองรับวัตถุดิบได้หลากหลาย ท�ำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการ
ต้นทุนสินค้าได้ดี และสามารถเสนอราคาขายทีแ่ ข่งขันได้กบั ผูป้ ระกอบการราย

อื่น นอกจากนี้ UBE ยังเป็นผู้ผลิตแป้งมันส�ำปะหลังออร์แกนิคและแป้งฟลาว
ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง จากการที่ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ออร์แกนิคสากล ประกอบกับแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมามุ่งเน้น
อาหารเพื่อสุขภาพ โดย UBE เรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันส�ำปะหลัง
แบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีการใช้
มันส�ำปะหลังเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตแป้งมันส�ำปะหลังและเอทานอล
และปัจจุบนั ได้มกี ารต่อยอดไปสูธ่ รุ กิจเกษตรอินทรีย์ โดย UBE มุง่ เน้นการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทสี่ ร้างมูลค่าเพิม่ จากวัตถุดบิ ทางการเกษตรประเภทต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่เข้มแข็ง ผ่านการส่ง
เสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ UBE มีจุดเด่นที่แตกต่างจากบริษัท
อื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้
ส่งเสริมความยั่งยืน เพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชน
ก.ล.ต. ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การออกและเสนอขายตราสารหนี้ ส ่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น
(sustainability-linked bond) เพือ
่ ลดอุปสรรค เพิม
่ ความยืดหยุน
่ และทางเลือกให้ภาคเอกชน รวม
ทั้งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ในกลุ่มความยั่งยืนในตลาดทุนไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 16
กันยายน 2564
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสาร
หนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability-linked bond) โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (focus group) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นจ�ำนวนมากกว่า 100 ราย เมือ่ สิงหาคม 2564 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการทีเ่ สนอ ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลัก
เกณฑ์ sustainability-linked bond โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1) ปรับนิยามตราสารให้รองรับการก�ำหนดข้อตกลงและเงือ่ นไขให้ผอู้ อกตราสารมีภาระผูกพันในการด�ำเนินการทีส่ อดรับกับเป้าหมายหรือ
กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของผู้ออกตราสารหรือบริษัทในเครือ* เพิ่มจากเดิมที่รองรับเฉพาะการปรับอัตราดอกเบี้ย
2) ผู้ออกตราสารสามารถใช้ตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืนของผู้ออกหรือบริษัทในเครือ เพื่อรองรับกรณีกลุ่มบริษัทออกตราสาร
หนี้ผ่านบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (holding company) หรือศูนย์บริหารเงิน (treasury center)
3) ขยายขอบเขตคุณสมบัติขั้นต�่ำของผู้ประเมินภายนอกที่เป็นอิสระ (external review provider) ให้รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ หรือกลไกในการประเมินหรือให้การรับรองในด้านความยั่งยืน หรือการวัดผลความส�ำเร็จของตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความ
ยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือระดับสากล
4) ปรับปรุงหน้าที่ของ external review provider ก่อนการเสนอขายตราสาร** ให้ท�ำหน้าที่ให้ความเห็นหรือรับรองกรอบและลักษณะ
การเสนอขายตราสาร (framework) ว่าเป็นไปตามมาตรฐานส�ำหรับ sustainability-linked bond ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จาก
เดิมที่พิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือส�ำหรับการออกและเสนอขาย sustainability-linked bond
บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. ได้ที่ลิงก์ https://www.sec.or.th/TH/Pages/LAWANDREGULATIONS
/RESOURCECENTER-SUSTAINABILITYLINKEDBOND.aspx
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ก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยสรุปข้อมูลส�ำคัญ
ของนโยบายการลงทุนในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ประเภท pooled fund
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยสรุปข้อมูลส�ำคัญ (factsheet)
ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนหลายนายจ้างที่ไม่ได้เป็น
บริษัทในเครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน (pooled fund) เพื่อให้ผู้
เกี่ยวข้องและผู้สนใจมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และส่งเสริม
การพัฒนาระบบข้อมูลตลาดทุนตามนโยบายของ ก.ล.ต.

วัน ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปีปฏิทิน นอกจาก
นี้ หากมีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพใหม่ การเพิ่มนโยบายการ
ลงทุนในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ หรือการเปลีย่ นแปลงข้อมูลใดอย่างมี
นัยส�ำคัญ ให้บริษทั จัดการปรับปรุง factsheet รวมทัง้ เผยแพร่และน�ำ
ส่งข้อมูลให้ ก.ล.ต. โดยไม่ชกั ช้า เพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องและผูส้ นใจสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลส�ำคัญและตัดสินใจลงทุนได้ง่าย รวมทั้งเพื่อให้มี
ข้อมูลในการพัฒนาตลาดทุนต่อไป
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงรูปแบบของ factsheet ส�ำหรับกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้โดยง่ายในการน�ำไปเปรียบ
เทียบและตัดสินใจ เช่น แยกค่าธรรมเนียมกรณีลงทุนผ่านกองทุน
รวมออกมาให้ชัดเจน ค�ำนวณผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน Global Investment Performance Standards (GIPS) และ
เพิม่ เติมประเภทนโยบายการลงทุนให้สอดรับกับพัฒนาการของตลาด
เป็นต้น โดยจะเริม่ ใช้สำ� หรับกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพทีจ่ ดั ตัง้ ใหม่ กองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพเดิมที่มีนโยบายการลงทุนใหม่ หรือมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งใช้ส�ำหรับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่มีการ
จัดตั้งแล้วทั้งหมดในการจัดท�ำข้อมูลรอบเดือนธันวาคม 2564 หลัก
เกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564

ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) ในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบในการแก้ไข
ประกาศ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผย factsheet ของกอง
ทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ประเภท pooled fund และต่อมา ก.ล.ต. ได้เปิดรับ
ฟังความคิดเห็นและหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคม
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมนัก
วางแผนการเงินไทย โดยเห็นว่า pooled fund เป็นกองทุนที่คณะ
กรรมการกองทุนคัดเลือกลงทุนในกองทุนทีบ่ ริษทั จัดการได้จดั ตัง้ และ
ก�ำหนดนโยบายการลงทุนไว้แล้ว ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูล
factsheet ต่อสาธารณะ คณะกรรมการกองทุนจึงมีข้อจ�ำกัดในการ
พิจารณาเปรียบเทียบเพือ่ คัดเลือกบริษทั จัดการลงทุนและนโยบายการ
ลงทุนที่ดีที่สุดให้แก่สมาชิก รวมทั้งไม่สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ง่าย
ต่อการเปรียบเทียบข้อมูลส�ำคัญ
ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผย factsheet ของกอง
ทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประเภท pooled fund ซึ่งได้เพิ่มข้อก�ำหนดให้เปิด
เผยข้อมูลต่อบุคคลทัว่ ไป และให้รายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 45
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อินไซด์ Business
“ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน

ออริจน
ิ้ ร่วมระดมทุน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนแก่

พั ฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19

ประชาชนกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส”

เพื่ อคนไทย

TPCH ลุ้นบ.ย่อย

ได้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ

กรุงไทย

มอบ“กล่องพลังใจ”

ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19
อ�ำเภอสามพราน
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สรุ ปมูลค่าการซื้อ ขาย
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