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JSP จะต้ั้�งบ.ย่อ่ย่ใหม่เ่พื่่�อรับ้โอนห้�น "ซีดีีไีอพื่ ี(ปรัะเทศไทย่) " 
65% ม่ลูค่่า 250 ลบ. ลย้่ธุ้รักิิจรับ้จ�างวิิจ้ย่เชิงิวิิชิากิารั
ในห�องปฏิิบติ้ั้กิารัฯ

PQSPQS
จองซ้ื้�อ 7-9 ก.พ.น้ี้�

เคาะ IPO 6 บาท/หุ้้�นี้เคาะ IPO 6 บาท/หุ้้�นี้

3
อ่่านต่่อ่หน้า 7

PQS สร้ัปรัาค่าไอพื่โีอ 6 บาท/ห้�น เปิดีขาย่ 7-9 กิ.พื่.นี� 
พื่รั�อม่ลงนาม่ไม่่ขาย่ห้�น 131.50 ล�านห้�นที�ไม่่ติั้ดี 
Silent Period เป็นเวิลา 180 ว้ิน 3

อ่่านต่่อ่หน้า 5

JSPJSPอัดงบ อัดงบ 250250ลบ.ลบ.
ล้ยธุ้รกิจรับจ�างล้ยธุ้รกิจรับจ�าง

วิิจัยเชิิงวิิชิาการในี้หุ้�องปฏิิบัติิการฯ

บม่จ.สวิิารัม่ณ์์ เรัยี่ลเอสเตั้ท 
“SVR” ปล่�ม่น้กิลงทน้สนใจ

แหจ่องซี่�อห้�น IPO SVR ล�นหลาม่ 
สะท�อนกิารัเป็นห้�น High Growth 
และ High Return โชิว์ิผลงาน

 3 ปีย่�อนหล้งโตั้ต่ั้อเน่�อง 

อ่่านต่่อ่หน้า 2
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บมจ.สิิวารมณ์์ เรยีลเอสิเตท “SVR” ปล้�มนััก
ลงทนุัสินัใจแห่จ่องซื้้�อหุ่�นั IPO SVR ล�นัห่ลาม 
สิะท�อนัการเป็นัหุ่�นั High Growth และ 
High Return โชว์ผลงานั 3 ปีย�อนัห่ลังโต
ต่อเน้ั�อง ขณ์ะที� 9 เด้ือนัแรกของป ี65 มรีาย
ไดื�รวม 532.45 ล�านับาท และมีกำาไรสิุทธิิ
แล�ว 35.99 ล�านับาท พร�อมชูจุดืแขง็เห่น้ัอคูู่่
แขง่ 3 ข�อ “ห่มุนัรอบเรว็(Quick turnover), 
ก่อสิร�างเรว็ - ขายเรว็ - สิง่มอบเรว็, คูุ่�มคู่่า 
(Premium Economy)” สิง่สัิญญาณ์เป็นัหุ่�นั
เล็กมีโอกาสิเติบโตอีกมาก พร�อมลงสินัาม
เทรดืเทรดืตลาดืห่ลักทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
8 ก.พ. 2566

 นาย่รัณ์ฤทธิุ� ฐิติิั้สร้ัยิ่ารัก้ิษ์์ กิรัรัม่กิารั
บรัิหารัและปรัะธุานเจ�าหน�าที�บรัิหารั
ดี�านกิารัเงินอาว้ิโส บรัิษ้์ท สิวิารัม่ณ์์ 
เรัีย่ลเอสเตั้ท จำาก้ิดี (ม่หาชิน) หรั่อ 
“SVR” เปิดืเผยว่า บริษััทฯ ขอขอบคูุ่ณ์
นัักลงทุนั ที�ให่�คู่วามเช้�อมั�นัในัศักัยภาพการ
เติบโตของ SVR โดืยการเข�าจดืทะเบียนั
ในัตลาดืห่ลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คู่รั�งนัี� นัับ
เป็นัก�าวสิำาคัู่ญในัการขยายธุิรกิจ เพ้� อ
เพิ�มศัักยภาพและโอกาสิการต่อยอดืการ
พฒันัาโคู่รงการในัอนัาคู่ต ให่�คู่รอบคู่ลมุเขต
กรุงเทพฯ และปรมิณ์ฑล สิู่การปูทางสิร�าง

มลูคู่่าเพิ�มให่�กับบรษัิัทฯเพ้�อก�าวสิูก่ารเติบโต 
ในัระดัืบ High Growth ไดื�อยา่งมั�นัคู่งยั�งยน้ั
ในัระยะยาว

การที�นัักลงทุนัเข�ามาแสิดืงคู่วามสินัใจจอง
ซื้้�อหุ่�นัเข�าพอร์ตแบบล�นัห่ลาม สิะท�อนัถึึง
คู่วามเช้�อมั�นั ว่า SVR เปน็ัหุ่�นั High growth 
(หุ่�นัที�มอัีตราการเติบโตสูิง) ขณ์ะเดืยีวกันัก็
เปน็ัหุ่�นั High Return (หุ่�นัที�มผีลตอบแทนั
สิงู) ดื�วยเชน่ักันั เห่น็ัไดื�จากในัชว่ง 3 ปทีี�ผา่นั
มา ภายใต�วิกฤตเศัรษัฐกิจจากโคู่วิดื-19 แต่ 
SVR ก็สิามารถึสิร�างปรากฏการณ์์ โดืยอัตรา
การเติบโตของรายไดื�เฉลี�ยสิงูกว่า 30% ต่อ
ป ีซื้ึ�งเติบโตสิวนักระแสิ เศัรษัฐกิจ ดัืงนัั�นัจึง
มองว่าจากปจัจัยดัืงกล่าว จึงทำาให่�นัักลงทนุั
ช้�นัชอบและเขามาลงทนุัในัหุ่�นั SVR

“ดื�วยวิสิัยทัศัน์ัการขับเคู่ล้� อนัองค์ู่กร สูิ่
การตั� งเป้าก�าวเป็นัห่นึั�งในัผู�นัำาพัฒนัา
อสิังห่าริมทรัพย์ชั�นันัำา แบบ Premium 
Economy เพ้�อสิร�างการเติบโตอย่างยั�งย้นั 
การเข�าตลาดืห่ลักทรพัย์ฯคู่รั�งนัี� เปน็ัการเปดิื
โอกาสิในัการห่าแห่ล่งเคู่ร้�องมอ้ทางการเงินั
ให่�กับบรษัิัทฯ และยงัดึืงกลุม่นัักลงทนุัไดื�เข�า
รว่มเปน็ัสิว่นัห่นึั�งในัการต่อยอดืคู่วามสิำาเรจ็
เพ้�อเติบโตไปพร�อม ๆ กับ SVR ”

ทั�งนัี� จุดืแข็งซื้ึ�งเปน็ัห่วัใจห่ลักของ SVR อาทิ 

1.พฒันัาโคู่รงการที�ห่มุนัรอบเรว็ ห่รอ้ Quick 
turnover โดืยการใช�กลยุทธ์ิวิเคู่ราะห่ท์ำาเล
ตั�งแต่ ในัการเล้อกซื้้�อที�ดิืนั ประกอบกับในั
แต่ละโคู่รงการมีขนัาดืที�ดิืนัต่อโคู่รงการ
ไม่เกินั 50 ไร่ ทำาให่�สิามารถึกระจายการ
พัฒนัาโคู่รงการไดื�ในัห่ลากห่ลายพ้�นัที� ซื้ึ�ง
มีคู่วามเห่มาะสิมกับคู่วามต�องการและไม่
เกิดือุปทานัสิ่วนัเกินั สิ่งผลให่�โคู่รงการของ
เราสิามารถึขายไดื�ห่มดืภายในั 1 ถึึง 3 ป ีซื้ึ�ง
จากปจัจัยดัืงกล่าวทำาให่� SVR สิามารถึห่มุนั
รอบในัการทำาการขายไดื�เรว็

 2. ก่อสิร�างเรว็ - ขายเรว็ - สิง่มอบเรว็ เน้ั�องจา
กบรษัิัทฯ ใช�วิธิก่ีอสิร�างดื�วยระบบ Precast 
(พรีคู่าสิท์) เพ้� อจะลดืระยะเวลาในัการ
ก่อสิร�าง ทำาให่�การจ่ายดือกเบี�ยกู�ก่อสิร�างมี
ระยะเวลาสัิ�นัลง ต�นัทุนัการก่อสิร�างของบ
รษัิัทฯ ลดืลง สิ่งผลให่�บรษัิัทมอัีตราการทำา
กำาไรที�ดืี ขณ์ะที�ราคู่าวัสิดืุก็สิามารถึล็อกไว�
ไดื�จากจำานัวนัการก่อสิร�างที�มากขึ�นั ทำาให่�
บรษัิัทฯ มอีำานัาจในัการต่อรองราคู่าวัสิดุืกับ 
Suppliers (ซื้พัพลายเออร)์
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3. “คุู่�มคู่่า” Premium Economy โดืยบ�านั
ทุกห่ลังที�สิ่งมอบลูกคู่�าสัิมผัสิไดื�ถึึงมีคู่วาม
คูุ่�มคู่่า โดืยทุกโคู่รงการของ SVR สิามารถึ
ตอบโจทย์คู่วามต�องการของผู�บริโภคู่ที�
ต�องการที�อยู่อาศััยจริง (Real Demand) 
ภายใต�คู่วามคูุ่�มคู่่าน่ัาอยู่ เพราะนัอกจาก
ระดัืบราคู่าบ�านัที�จับต�องไดื� ในัทุกรูปแบบ
ราคู่า 1 ถึึง 7 ล�านับาทแล�ว ผู�บรโิภคู่ยังไดื�ที�
อยู่อาศััยในัระดัืบพรเีมยีม บนัพ้�นัฐานัของ
ราคู่าบ�านัที�ประห่ยัดื และตอบโจทย์ทุก 
Lifestyle ทุก Generation มากที�สิดุื

“ การเติบโตแบบ High Growth ดื�วยการ
ประกอบธุิรกิจที�แตกต่าง ทั�งการก่อสิร�างที�
เรว็ การขายที�เรว็ และการโอนัที�เรว็ จะสิ่ง
ผลต่องบการเงินัของบริษััทฯที�สิะท�อนัถึึง
การห่มุนัรอบเรว็ (Quick turnover) ไดื�เปน็ั

อยา่งดื ีขณ์ะเดืยีวกันั SVR ยงัเนั�นัสิร�างบ�านั
แบบ Premium Economy ดื�วยการให่�ลกูคู่�า
สิัมผัสิไดื�ถึึงคู่วามคูุ่�มคู่่าในัระดัืบพรีเมียม 
ประกอบกับเป็นักลุ่มลูกคู่�า Real Demand 
ดัืงนัั�นั จึงทำาให่�บรษัิัทฯ เติบโตสิ่วนัทิศัทาง
เศัรษัฐกิจในัช่วงที�ผ่านัมา และบรษัิัทฯ ยัง
มั�นัใจว่าในัอนัาคู่ตจะสิามารถึสิร�างการ
เติบโตไดื�ในัทิศัทางเดืยีวกับอดืตีที�ผา่นัมาไดื� 
เน้ั�องจาก SVR เปน็ัหุ่�นักลุ่มอสิงัห่ารมิทรพัย์
ที�มีขนัาดืเล็ก จึงมีโอกาสิการเติบโตไดื�อีก
มาก และเช้�อว่าห่ากนัักลงทุนัไดื�ลงทุนัในั 
SVR ก็จะไดื�รบัผลตอบแทนัที�ดืี ในัอนัาคู่ต
ดื�วยเชน่ักันั”

 นาย่กิิตั้ติั้พื่น้ธ์ุ ภูษู์ณ์วิรัรัณ์ กิรัรัม่กิารั
ผู� จ้ดีกิารัอาว้ิโส บรัิษ้์ทหล้กิทรั้พื่ย่ ์
โกิลเบล็กิ จำาก้ิดี ในัฐานัะ เป็นัผู�จัดืการ
การจัดืจำาห่น่ัายและรบัประกันัการจำาห่น่ัาย
รว่ม ( Joint Lead Underwriter ) 
บมจ.สิวิารมณ์์ เรยีลเอสิเตท เปดิืเผยว่า ห่ลัง
จากการเปิดืขายหุ่�นัสิามัญเพิ�มทุนัให่�กับ
ประชาชนัทั�วไปคู่รั�งแรก (IPO) จำานัวนั 130 
ล�านัหุ่�นั ในัราคู่าหุ่�นัละ 2.20 บาท ระห่ว่างวันั
ที� 31 ม.คู่.- 2 ก.พ. 2566 ที�ผา่นัมา ปรากฏ

ว่าหุ่�นั SVR ไดื�รบัคู่วามสินัใจจากนัักลงทุนั
ซื้้�อหุ่�นัอย่างล�นัห่ลาม จากคู่วามเช้�อมั�นัในั
การเติบโตของธุิรกิจ พร�อมทั�งวิสิัยทัศัน์ั
การบรหิ่ารธุิรกิจภายใต�กลยุทธ์ิการบรหิ่าร
จัดืการต�นัทุนั การสิร�างบ�านัที�มคีู่วามคูุ่�มคู่่า
ให่�กับลูกคู่�า และคู่วาม สิามารถึรบัรู�รายไดื�
จากการโอนัไดื�อยา่งรวดืเรว็
ขณ์ะเดืยีวกันั สิำาห่รบัเม็ดืเงินัที� SVR ไดื�จาก
การระดืมทุนัในัคู่รั�งนัี� คิู่ดืเป็นัจำานัวนั 286 
ล�านับาท บรษัิัทฯ จะนัำาไปลงทุนัเพ้�อต่อยอดื
การพัฒนัาโคู่รงการในัอนัาคู่ต ให่�คู่รอบคู่ลุม
เขตกรุงเทพฯ และปรมิณ์ฑล เพ้�อขบัเคู่ล้�อนั
ทกุโคู่รงการที�อยูร่ะห่ว่างการพฒันัาในัขณ์ะ
นัี� สิูก่ารสิร�างมลูคู่่าเพิ�มให่�กับบรษัิัทฯ ภายใต�
การวางยุทธ์ิศัาสิตรท์างธุิรกิจ ให่�สิอดืรบักับ
แนัวคิู่ดื “Best Smart Living”
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1.) Smart Location ทำาเลที�ตั�งต�องเดิืนัทาง
สิะดืวก ใกล�แห่ล่งสิาธิารณู์ปโภคู่ขนัาดืให่ญ ่
และใกล�รถึไฟฟ้า

2.) Smart Space การออกแบบพ้�นัที�ใช�สิอย
ที�นัำาเอาคู่วามต�องการของผู�อยูอ่าศัยัมาเปน็ัที�
ตั�ง เพ้�อให่�ผู�อยูอ่าศัยัไดื�ใช�พ้�นัที�ภายในับ�านัไดื�
อยา่งคุู่�มคู่่าและลงตัว

3.) Smart Value ราคู่าบ�านัที�ลูกบ�านัจ่ายไป
ต�องไดื�รบัคู่วามคูุ่�มคู่่าอยา่งสิงูสิดุื

4.) Smart Home นัำานัวัตกรรมที�ทันัสิมัยเข�า
มาตอบโจทย์ Lifestyle เพ้�อการใช�ชวิีตของ
ลกูบ�านัให่�สิะดืวกสิบาย จากปจัจัยดัืงกล่าวจึง 
สิ่งผลให่�กลุ่มนัักลงทุนัให่�คู่วามเช้�อมั�นัในัการ
เข�ามาลงทุนัในัหุ่�นั SVR จนัสิะท�อนัถึึงคู่วาม
ต�องการที�ล�นัห่ลาม โดืย SVR จะเข�าทำาการซื้้�อ
ขายในัตลาดืห่ลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ในัวันัที� 8 
กมุภาพนััธ์ิ 2566 นัี�

 ขณ์ะที�  นาย่ธุีรัศ้กิดิี�  ทวิีปิย่ม่าภูรัณ์์ 
กิรัรัม่กิารัผู�จ้ดีกิารั บรัษ้ิ์ทหล้กิทรัพ้ื่ย่ ์ยู่โอบ ี
เค่ย่์เฮีีย่น (ปรัะเทศไทย่) จำาก้ิดี (ม่หาชิน) 
กล่าวเพิ�มเติมในัฐานัะเป็นัผู�จัดืการการจัดื

จำาห่น่ัายและรับประกันัการจำาห่น่ัายร่วม 
(Joint Lead Underwriter) ว่า ห่ลังจากนัี�
เช้�อว่าหุ่�นั SVR จะเป็นัที�จับตาของกลุ่มนััก
ลงทนุั ในัฐานัะหุ่�นั อสิงัห่ารมิทรพัย์ IPO นั�อง
ให่ม่ไฟแรง พร�อมทั�งมองว่าภายห่ลังการเข�า
จดืทะเบยีนัในัคู่รั�งนัี� จะเปน็ัการเพิ�มศักัยภาพ
คู่วามแขง็แกรง่ทางการเงินั และคู่วามน่ัาเช้�อ
ถ้ึอให่�กับบรษัิัทฯ มากยิ�งขึ�นั

ขณ์ะเดืยีวกันับรษัิัทฯ มนีัโยบายบรหิ่ารจัดืการ
อัตราห่นัี�สิินัต่อทุนั ภายห่ลัง IPO ให่�อยู่ในั
ระดัืบไมเ่กินั 2 : 1 เท่า ห่นุันัธุิรกิจเติบโตอยา่ง
แขง็แกรง่ให่�กับ SVR ประกอบกับจุดืขายภาย
ใต�แนัวคิู่ดื Best Smart Living ซื้ึ�งเปน็ัจุดืแขง็
ทั�งแบบบ�านั ทำาเลที�มีศัักยภาพการจัดืสิรร
พ้�นัที�ใช�สิอยภายในับ�านั และการประยุกต์ใช�
เทคู่โนัโลย ีในัราคู่าขายที�คุู่�มคู่่า โดืยนัับตั�งแต่
ป ี2019 – ปจัจุบนัั มกีารพฒันัาโคู่รงการแล�ว 
9 โคู่รงการ และมีคู่วามห่ลากห่ลายในัทุก
พ้�นัที� อาทิ จังห่วัดืสิมุทรปราการ บรเิวณ์พ้�นัที�
บางปู, ทำาเลนิัคู่มอุตสิาห่กรรม อย่าง ชลบุรี
และระยอง รวมถึึงอยูร่ะห่ว่างการขยายไปในั
เขตกรุงเทพฯและปรมิณ์ฑลมากขึ�นั ดัืงนัั�นัในั
อนัาคู่ตมองว่า SVR มศีักัยภาพการเติบโตสูิง 
จึงมั�นัใจว่าหุ่�นั SVR จะไม่ทำาให่�นัักลงทุนัผิดื
ห่วังอยา่งแน่ันัอนั

 ดี�านนาย่เอกิจ้กิรั บว้ิหภู้กิดี ีกิรัรัม่กิารัผู�
จ้ดีกิารั บรัษ้ิ์ท แค่ปปิตั้อล ว้ิน พื่ารัท์เนอรั ์
จำาก้ิดี กล่าว ในัฐานัะบรษัิัทที�ปรกึษัาทางการ
เงินัว่า ดื�วยระดัืบราคู่าที�เสินัอขาย 2.20 บาท
ต่อหุ่�นั คิู่ดืเป็นัอัตราสิ่วนัราคู่าต่อกำาไรสิุทธิิ 
(P/E Ratio) ที� 13.93 เท่า เทยีบจากผลการ
ดืำาเนิันังานัย�อนัห่ลังตั�งแต่ 1 ต.คู่. 64 - 30 
ก.ย. 65 จากการมโีคู่รงการที�รบัรู�รายไดื�เพิ�ม
ขึ�นัต่อเน้ั�องทุก ๆ  ป ีประกอบกับปจัจัยพ้�นัฐานั
ของบรษัิัทฯสิะท�อนัให่�เห็่นัถึึงศัักยภาพคู่วาม
แขง็แกรง่ในัการดืำาเนิันัธุิรกิจของ SVR ดัืงนัั�นั
จึงมองว่าการที�หุ่�นั SVR กระแสิตอบรับที�ดืี
จากนัักลงทนุัถ้ึอว่าเปน็ัการสิง่สัิญญาณ์ที�ดืต่ีอ
บรษัิัทฯ ที�ทำาให่�ขยายฐานักลุ่มนัักลงทุนัให่ม่ๆ  
เข�ามาลงทุนัในัหุ่�นั SVRเพิ�มขึ�นัในัอนัาคู่ต ที�
สิำาคัู่ญจากนัโยบายในัการจ่ายเงินัปันัผลให่�
แก่ผู�ถ้ึอหุ่�นัในัอัตราไมต่ำากว่า 40% ของกำาไร
สิุทธิิของงบการเงินัเฉพาะกิจการนัั�นั ในัช่วง
ที�ผา่นัมาบรษัิัทฯ ยังไม่มกีารจ่ายปันัผลให่�แก่
ผู�ถ้ึอหุ่�นั ดัืงนัั�นัปจัจัยดัืงกล่าวอาจจะเปน็ัขา่วดืี
สิำาห่รับนัักลงทุนัที�เข�ามาลงทุนัในัอนัาคู่ต 
อยา่งไรก็ตาม ดื�วยปจัจัยฟ้� นัฐานัที�ดื ีประกอบ
กับดืีมานัด์ืคู่วามต�องการที�อยู่อาศััยแนัวราบ
ที�ขยายตัวเพิ�มสิงูขึ�นั ยิ�งตอกยำาให่�เห่น็ัถึึงแนัว
โนั�มการเติบโต SVR ในัอนัาคู่ต ที�จะเติบโตสูิ่
ระดัืบ High Growth อยา่งต่อเน้ั�อง
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หุ้้�นี้ไอพ้โอหุ้้�นี้ไอพ้โอ สุ้ดฮอติสุ้ดฮอติSVRSVR
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PQS สิรุปราคู่าไอพีโอ 6 บาท/หุ่�นั เปิดื
ขาย 7-9 ก.พ.นัี� พร�อมลงนัามไม่ขายหุ่�นั 
131.50 ล�านัหุ่�นัที�ไม่ติดื Silent Period 
เปน็ัเวลา 180 วันั

 บรัิษ้์ท พื่รัีเม่ีย่รั์ค่วิอลิตั้ี�สตั้ารั์ชิ 
จำาก้ิดี (ม่หาชิน) PQS ผลิตและจำาห่น่ัาย
แป้งมันัสิำาปะห่ลัง (Native Starch) 
แป้งมันัสิำาปะห่ลังดัืดืแปร (Modified 
Starch) และแปง้แปรรูปอ้�นัๆที�เกี�ยวข�อง 
เพ้�อจำาห่น่ัายไปยังผู�ผลิตอุตสิาห่กรรม
ต่อเน้ั�องทั�งสิ่วนัของกลุ่มอุตสิาห่กรรม
อาห่าร (Food Grade) และผลิตภัณ์ฑ์
อุตสิาห่กรรมแปรรูปอ้�นัๆ ที�ไม่เกี�ยวข�อง
กับอาห่าร (Industrial Grade) โดืย
จัดืจำาห่น่ัายทั�งภายในัประเทศัและต่าง
ประเทศั รวมถึึงการจำาห่น่ัายกระแสิไฟฟา้
จากก๊าซื้ชีวภาพ (Biogas) เปิดืเผยว่า 
บริษััทฯไดื�สิรุปราคู่าขายหุ่�นัไอพีโอที� 6 
บาทต่อหุ่�นั โดืยระยะเวลาระยะเวลาจอง
ซื้้�อ วันัที� 7-9 กมุภาพนััธ์ิ 2566

บ ริ ษัั ท ฯ จ ะ เ สิ นั อ ข า ย หุ่� นั สิ า มั ญ ต่ อ
ประชาชนั จำานัวนั 170,000,000 หุ่�นั 
มูลคู่่าที�ตราไว�หุ่�นัละ 1.00 บาท โดืยมีที�
ปรกึษัาทางการเงินั คู้่อ บรษัิัท ฟินั พลัสิ 
แอดืไวเซื้อรี� จำากัดื สิ่วนัผู�จัดืการการจัดื
จำาห่น่ัายและรบัประกันัการจำาห่น่ัาย เปน็ั 
บรษัิัทห่ลักทรพัย ์ฟนัิันัซื้า่ จำากัดื

ที�มาของราคู่าเสินัอขายหุ่�นัละ 6 บาท

กระทำาโดืยการประเมินัมูลคู่่าห่ลักทรพัย์
ของบรษัิัท ดื�วยวิธิอัีตราสิ่วนัราคู่าหุ่�นัต่อ
กำาไรสิทุธิิ (Price to Earnings Ratio : P/E) 
ทั�งนัี� เม้�อพจิารณ์าการเสินัอขายหุ่�นัสิามญั
ของบรษัิัท ในัคู่รั�งนัี�ที�ราคู่า 6.00 บาทต่อ
หุ่�นั จะคิู่ดืเปน็ัอัตราสิว่นัราคู่าต่อกำาไรสุิทธิิ 
(P/E) เท่ากับ 11.85 เท่า โดืยคู่ำานัวณ์จาก
กำาไรสิทุธิิในัชว่ง 12 เด้ือนัย�อนัห่ลัง ตั�งแต่
วันัที� 1 ตลุาคู่ม 2564 ถึึงวันัที� 30 กันัยายนั 
2565 ซื้ึ�งเท่ากับ 339.24 ล�านับาท ห่าร
ดื�วยจำานัวนัหุ่�นัสิามัญที�ออกและชำาระแล�ว

ภายห่ลังการเสินัอขายหุ่�นัในัคู่รั�งนัี� (Fully 
Diluted) จำานัวนั 670,000,000 หุ่�นั มลูคู่่า
ที�ตราไว�หุ่�นัละ 1.00 บาท จะไดื�กำาไรสิทุธิิ
ต่อหุ่�นัเท่ากับ 0.51 บาทต่อหุ่�นั

สิัดืสิ่วนัหุ่�นัของ “ผู�มีสิ่วนัร่วมในัการ
บรหิ่าร” ที�ไมติ่ดื Silent Period : จำานัวนั 
131,500,000 หุ่�นั คิู่ดืเปน็ัสิดัืสิว่นัร�อยละ 
45.00 ของหุ่�นัที�ออกและเรยีกชำาระแล�ว
ทั�งห่มดืของบรษัิัทภายห่ลังการเสินัอขาย
หุ่�นัสิามัญเพิ�มทุนัในัคู่รั�งนัี� อย่างไรก็ตาม 
ผู�ถ้ึอหุ่�นัทุกรายไดื�ลงนัามในัสัิญญาไม่
จำาห่น่ัายหุ่�นัที�ตนัถ้ึอทั�งห่มดืที�นัอกเห่น้ัอ
จากสิ่วนัที�ห่�ามขายหุ่�นัตามข�อกำาห่นัดื
ของตลาดืห่ลักทรัพย์แห่่งประเทศัไทย
เป็นัระยะเวลา 180 วันันัับแต่วันัแรกที�
หุ่�นัสิามัญของบริษััททำาการซื้้� อขายในั
ตลาดืห่ลักทรพัยแ์ห่ง่ประเทศัไทย
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PQSPQS
จองซ้ื้�อ 7-9 ก.พ.น้ี้�

เคาะ IPO 6 บาท/หุ้้�นี้เคาะ IPO 6 บาท/หุ้้�นี้

https://line.me/ti/g2/m6FeqmQNyOib_I0zPZx2SQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
https://www.nerubber.com/


Hooninside

Hooninside

รู้ ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

HOONINSIDESPECIAL
www.hooninside.com

6

จำานัวนัหุ่�นัและสิดัืสิว่นัที�เสินัอขายต่อผู�ลงทนุัแต่ละประเภท เปน็ัดัืงนัี�

เสินัอขายต่อ จำานัวนัหุ่�นั ร�อยละ

 (1) บุคู่คู่ลตามดืลุยพนิิัจของผู�จัดืจำาห่น่ัายห่ลักทรพัย ์
ไมน่ั�อยกว่า 144,500,000 85.00
 (2) ผู�มอุีปการคู่ณุ์ของบรษัิัท ไมเ่กินักว่า 17,000,000 10.00
 (3) กรรมการ ผู�บรหิ่าร และพนัักงานัของบรษัิัท และบรษัิัทยอ่ย 
ไมเ่กินักว่า 8,500,000 5.00
รัวิม่ 170,000,000 100.00

บริษััทมีวัตถึุประสิงค์ู่ในัการนัำาเงินัที�ไดื�จากการเสินัอขายห่ลักทรัพย์
ห่ลังหั่กคู่่าใช�จ่ายที�เกี�ยวข�องกับการเสินัอขายห่ลักทรพัย์คู่รั�งนัี� ประมาณ์ 
987.03 ล�านับาท ไปใช�เพ้�อวัตถึปุระสิงค์ู่ ดัืงต่อไปนัี�

วัตถึุประสิงค์ู่การใช�เงินั จำานัวนั (ล�านับาท) ระยะเวลาการใช�เงินัโดืย
ประมาณ์
 1. ลงทุนัก่อสิร�างโรงงานัผลิตแปง้มนััสิำาปะห่ลังในัจังห่วัดืให่มเ่พิ�มเติม 
1 แห่ง่ เพ้�อขยายกำาลังการผลิต 667.00 ป ี2566 – ไตรมาสิ 1 ป ี2567
 2. ลงทุนัก่อสิร�างโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สิ เพิ�มเติม 54.00 
ป ี2566 – ไตรมาสิ 1 ป ี2567
 3. ชำาระคู้่นัเงินักู�ยม้จากสิถึาบนััการเงินั 13.00 ป ี2566- 2567
 4. เงินัทนุัห่มนุัเวยีนัในักิจการ (Working Capital) 253.03 ป ี2566- 2567
รัวิม่ 987.03

นโย่บาย่กิารัจ่าย่เงินปันผลของบรัษ้ิ์ท

บรษัิัทมนีัโยบายจ่ายเงินัปนััผลให่�แก่ผู�ถ้ึอหุ่�นัในัอัตราไมน่ั�อยกว่า
ร�อยละ 40 ของกำาไรสิทุธิิจากงบการเงินัเฉพาะกิจการของบรษัิัท

สิำาห่รบังวดื 9 เด้ือนัแรกของป ี2565 บรษัิัทมอัีตรากำาไรขั�นัต�นัเพิ�มขึ�นั
จากร�อยละ 23.79 ในังวดื 9 เด้ือนัแรกของป ี2564 เปน็ัร�อยละ 55.21 
ในังวดื 9 เด้ือนัแรกของปี 2565 เน้ั�องจากต�นัทุนัการผลิตของบรษัิัท 
ทั�งในัสิว่นัของคู่่าแรงงานัที�เกี�ยวข�อง คู่่าเสิ้�อมราคู่า คู่่าวัตถึดิุืบ คู่่าซื้อ่ม
บำารุง และอ้�นัๆ มสีิดัืสิว่นัต�นัทุนัลดืลงเม้�อเทยีบกับยอดืขาย จากการที�
บรษัิัทสิามารถึผลิตไฟฟ้าไดื�อย่างมปีระสิิทธิิภาพ รวมทั�งการเพิ�มขึ�นั
ของราคู่าขายไฟต่อห่น่ัวยที�จำาห่น่ัายให่�กับการไฟฟ้าตามราคู่ากลางที�
เพิ�มขึ�นั ประกอบกับมกีารผลิตอยา่งต่อเน้ั�องสิง่ผลให่�เกิดืการประห่ยัดื
ต่อขนัาดื (Economies of Scale)
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JSP จะตั�งบ.ยอ่ยให่มเ่พ้�อรบัโอนัหุ่�นั 
"ซื้ดีืีไอพ ี (ประเทศัไทย) " 65% มูลคู่่า 
250 ลบ. ลยุธุิรกิจรบัจ�างวิจัยเชิงวิชาการ
ในัห่�องปฏิบติัการฯ
 
 บรัษ้ิ์ท โรังงานเภูส้ชิอ้ตั้สาหกิรัรัม่ 
เ จ เ อ ส พื่ี  ( ป รั ะ เ ท ศ ไ ท ย่ )  จำา ก้ิ ดี 
(ม่หาชิน) JSP แจ�งมติที�ประชุมคู่ณ์ะ
กรรมการบรษัิัทคู่รั�งที� 1/2566เม้�อวันัที� 
2 กมุภาพนััธ์ิ 2566 โดืยมมีติที�สิำาคัู่ญดัืง
ต่อไปนัี�

 1) อนุัมัติให่�เสินัอต่อที�ประชุมผู�ถ้ึอ
หุ่�นัเพ้� อพิจารณ์าอนุัมัติการลงทุนัในั
ธุิรกิจดื�านัการรับจ�างวิจัยเชิงวิชาการ
ในัห่�องปฏิบัติการ รับจ�างทดืสิอบและ
วิเคู่ราะห่์ผลทางวิทยาศัาสิตร ์ สิว่นังานั
ฝึึกอบรมและสัิมมนัา และส่ิวนังานัให่�
คู่ำาปรกึษัาการย้�นัขอทุนัวิจัยของบรษัิัท
ซื้ดีืไีอพ ี(ประเทศัไทย) จำากัดื (มห่าชนั) 
(“CDIP”) โดืยบรษัิัทฯ จะจัดืตั�งบรษัิัท

ย่อยขึ�นัให่ม่เพ้�อรับโอนัหุ่�นัสิามัญของ 
CDIP จำานัวนัไม่เกินั 156,000,000 
หุ่�นั คิู่ดืเป็นัร�อยละ 65.00ของทุนัจดื
ทะเบยีนัทั�งห่มดืของ CDIP จาก 
(1) นัางจินัตนัา สินััติพสิิทุธิิ�
(2) ดืร.สิทิธิิชยั แดืงประเสิรฐิ 
(3) นัายพษิัณุ์ แดืงประเสิรฐิ 
(4) นัางสิาวจิรดืา แดืงประเสิรฐิ 
(5) นัายสิรสิชิ แดืงประเสิรฐิ 
(6) นัายประสิทิธิิ�ชยั แดืงประเสิรฐิ และ 
(7) บรษัิัท สิภุาพ กรุป๊ จำากัดื (รวมเรยีก
ว่า “ผู�ถ้ึอหุ่�นัเดิืมของ CDIP”) ห่รอ้โดืย
วิธิกีารอ้�นั โดืยมค่ีู่าตอบแทนัเปน็ัเงินัสิดื
จำานัวนัไมเ่กินั 250.00 ล�านับาท

 2) อนุัมัติการจัดืตั�งบรษัิัทยอ่ยของ
บรษัิัทฯ โดืยมรีายละเอยีดืดัืงนัี�
 วันัจดืทะเบยีนัจัดืตั�ง : จะดืำาเนิันัการ
จดืทะเบียนัจัดืตั�งให่�แล�วเสิร็จภายในั
เด้ือนัมิถึนุัายนั 2566

 วัตถุึประสิงค์ู่ : เพ้�อการลงทุนัในั
ธุิรกิจดื�านัการรับจ�างวิจัยเชิงวิชาการ
ในัห่�องปฏิบัติการ รับจ�างทดืสิอบและ
วิเคู่ราะห่์ผลทางวิทยาศัาสิตร ์ สิว่นังานั
ฝึึกอบรมและสัิมมนัา และส่ิวนังานัให่�
คู่ำาปรกึษัาการย้�นัขอทุนัวิจัยของ CDIP

 ทุนัจดืทะเบยีนั : 
 ไมเ่กินั 250.00 ล�านับาท

 โคู่รงสิร�างการถ้ึอหุ่�นั : บรษัิัทฯ 
ถ้ึอหุ่�นัในัสิดัืสิว่นัร�อยละ 100.00 
ของทนุัจดืทะเบยีนั
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ผลประโยชน์ัที�คู่าดืว่าจะเกิดืกับบรษัิัท

 1) บริษััทฯ จะไดื�ต่อยอดืงานัวิจัย
ของ CDIP เพ้�อให่�สิามารถึพัฒนัาสินิัคู่�า
ภายใต�ตราสินิัคู่�าของบรษัิัทฯ 

(Own Brand) ไดื�

 2) เพ้�อให่�บรษัิัทฯ สิามารถึให่�บรกิาร
แบบ One Stop Service ตั�งแต่พฒันัา 
ผลิต และจัดืจำาห่น่ัายสินิัคู่�าให่�แก่ลกูคู่�า
ของบรษัิัทฯ ไดื�

 3) เพ้�อขยายชอ่งทางการจัดืจำาห่น่ัาย
สินิัคู่�าของบรษัิัทฯ ผา่นัทางกิจกรรมและ
ฐานัลกูคู่�าของ CDIP

 4) เพ้�อขยายชอ่งทางการจัดืจำาห่น่ัาย
สินิัคู่�าของบรษัิัทฯ ผา่นัทางชอ่งทางการ
ขายของ Medis

 5) เพ้� อขจัดืคู่วามขัดืแย�งทางผล
ประโยชน์ัของบริษััทฯ เน้ั� องจากมี
กรรมการและผู� ถ้ึอหุ่�นัรายให่ญ่เป็นั
บุคู่คู่ลที�เกี�ยวโยงกันั

6) เกิดื Synergy จากการประห่ยัดืต่อ
ขนัาดื (Economy of scales) จากการใช�
พนัักงานัในัการพฒันัาและวิจัยรว่มกันั

บรษัิัทฯ จะชำาระคู่่าตอบแทนัในัการไดื�
มาซื้ึ�งหุ่�นัของ CDIP ในัคู่รั�งนัี� โดืยใช�เงินั
ทนุัห่มุนัเวยีนัภายในับรษัิัทฯ และ/ห่รอ้ 
เงินัที�ไดื�รบัจากการเสินัอขายหุ่�นั

เพิ�มทนุั และ/ห่รอ้ เงินักู�ยม้จากสิถึาบนัั
การเงินั ทั�งนัี� การใช�เงินัลงทุนัดัืงกล่าว
จะไม่สิ่งผลกระทบต่อการดืำาเนิันังานั
ของ บรษัิัทฯ และคู่วามสิามารถึในัการ
จ่ายเงินัปนััผลให่�แก่ผู�ถ้ึอหุ่�นัแต่อยา่งใดื

อนุัมติัการแต่งตั�งบรษัิัท แกรนัท์ ธิอนัตันั 
เซื้อรวิ์สิเซื้สิ จำากัดื เปน็ัที�ปรกึษัาทางการ
เงินัอิสิระเพ้�อให่�คู่วามเห็่นัเกี�ยวกับการ
ไดื�มาซื้ึ�งสินิัทรพัย์และการทำารายการ

ที�เกี�ยวโยงกันัสิำาห่รบัการลงทนุัฯ 

ของบรษัิัทฯ
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