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5 อันดับข่าวเด่นมิติหุ้นภาคบ่าย

อนัดบัที� 1 TACC รายไดปี้นี�ใกลเ้คยีง 1.28 พนัลบ. คาดสง่เครื�อง
ดื�มกลุม่ไมอ่ดัลมให ้A&W ครบ 50 สาขาภายในปีนี�  รกุเจรจารา้น
อาหารเป็นพนัธมติรเพิ�ม

ผูส้ื�อขา่ว “มติหิุน้” รายงานวา่ บมจ.ท.ีเอ.ซ.ี คอนซเูมอร ์หรอื TACC โดย
นายชนติ สวุรรณพรนิทร ์กรรมการผูจั้ดการ เปิดเผยวา่ บรษัิทคาดรายไดปี้นี�ใกลเ้คยีงปีกอ่นที� 1,280 ลา้นบาท
จากเดมิคาดโตได ้10%  พรอ้มทั �งคาดกําไรปีนี�ตํ�ากวา่ปีกอ่นที� 112.47 ลา้นบาท หลงัจากบรษัิทไดรั้บผลกระ
ทบจากภาษีนํ�าตาล แมว้า่บรษัิทจะมกีารแกไ้ขปรับสตูรนํ�าใหมต่ั �งแตช่ว่งปลายปี 2560 ที�ผา่นมา แตต่อ้งใชร้ะยะ
เวลาถงึ 7 เดอืนของปีนี� อกีทั �งบรษัิทไดรั้บผลกระทบจากการหยดุจําหน่าย Zenya ในประเทศกมัพชูา เนื�องจากมี
การแขง่ขนัทางดา้นการตลาดสงูมาก หรอืมรีาคาขายที�กวา่ 100 บาทตอ่ลงั จากเดมิกวา่ 300 บาทตอ่ลงั โดย
บรษัิทอยูร่ะหวา่งแกปั้ญหากอ่นที�จะกลบัเขา้ไปจําหน่ายอกีครั �งในปลายปี 2561- ตน้ปี 2562

อนัดบัที� 2 CPL หวงัปีนี�พลกิกาํไร ตามธรุกจิฟอกหนกัฟื� นตวั –
บรหิารตน้ทนุไดด้ ีเตรยีมเพิ�มกาํลงัผลติทกุผลติภณัฑ ์คาดใชเ้งนิ
120-150 ลบ.   

ผูส้ื�อขา่ว “มติหิุน้” รายงานวา่ บมจ. ซพีแีอล กรุป๊ หรอื CPL โดยนายภวู
สษิฏ ์วงษ์เจรญิสนิ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร  เปิดเผยวา่ บรษัิทคาดหวงัปีนี�จะสามารถพลกิกลบัมามกํีาไรสทุธิ
จากปีกอ่นขาดทนุ  103.21 ลา้นบาท และครึ�งปีแรกของปีนี�ยงัขาดทนุอยู ่0.80 ลา้นบาท  สว่นรายไดค้าดวา่จะ
เตบิโตได ้5% จากปีกอ่นที�มรีายได ้2,379.40 ลา้นบาท เนื�องจากวฎัจักรธรุกจิเริ�มทยอยกลบัมาฟื�นตวั โดย
เฉพาะในธรุกจิฟอกหนัง ซึ�งบรษํิทไดม้กีารปรับปรงุบรหิารจัดการภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ  กระจายความเสี�ยงของ
ธรุกจิ พยายามสรา้งการเตบิโตไป โดยเฉพาะการผลติหนังหมทูี�ตลาดมคีวามตอ้งการสงูขึ�น รวมถงึสนิคา้เซฟตี�ที�
ยงัเตบิโตไดอ้ยา่งสมํ�าเสมอ

อนัดบัที� 3 VCOM คาดรายไดปี้นี�แตะ 1.6 พนัลบ. ลยุประมลูงาน
เพิ�ม ต ั�งเป้ารายไดปี้62 โต 10-15%

ผูส้ื�อขา่ว “มติหิุน้” รายงานวา่ บมจ.วนิทค์อม เทคโนโลย ีหรอื VCOM
โดยนายณรงค ์องิคธ์เนศ ประธานกรรมการ เปิดเผยวา่ แนวโนม้ผลประกอบ

การครึ�งหลงัปี 61 คาดเตบิโตกวา่ครึ�งปีแรก โดยคาดรายไดร้วมปีนี�จะแตะที�ระดบั 1,600 ลา้นบาท  จากปี 60 ที�
มรีายได ้1,554.23 ลา้นบาท เป็นผลจากบรษัิทยงัมงีานโครงการภาครัฐ มลูคา่ 300 ลา้นบาท ที�จะทยอยรับรู ้
รายไดใ้นชว่งครึ�งปีหลงันี� และงานวางระบบไอทจีาก กสทช. และการประปาสว่นภมูภิาค มลูคา่รวม  50-60 ลา้น
บาท ที�จะรับรูช้ว่งไตรมาส 4/61 รวมทั �งรับรูร้ายไดจ้ากบรษัิทรว่มทนุ “วเีซริฟ์พลสั” ถอืหุน้ 51% เขา้มาเต็มปี

18 กนัยายน 2561 / เวลา 17:03 น.
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อนัดบัที� 4 KWM เคาะราคาไอพโีอ 1.30 บาท/หุน้ ระดมทนุ 156
ลบ. เปิดจองซื�อ 19 – 21 ก.ย. พรอ้มเทรด 1 ต.ค.นี� กระดาน mai

นายชนะชยั จลุจริาภรณ ์ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิทหลกัทรัพย ์เออซีี
จํากดั (มหาชน) ในฐานะที�ปรกึษาทางการเงนิและผูจั้ดการการจัดจําหน่าย
และรับประกนัการจําหน่ายหุน้ บมจ. เค. ดบับลวิ. เม็ททลั เวริค์ หรอื KWM เปิดเผยวา่ มั�นใจหุน้ IPO ของ
KWM จะไดรั้บความสนใจจากนักลงทนุเป็นอยา่งด ีโดยบรษัิทฯ ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุใหแ้กป่ระชาชน
ทั�วไปเป็นครั �งแรก (IPO) จํานวน 120 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไว ้0.50 บาท ซึ�งคดิเป็นรอ้ยละ 28.57 ของจํานวน
หุน้สํามญัที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ทั �งหมดของบรษัิทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทนุในครั �งนี� โดยเสนอ
ขายใหแ้กป่ระชาชนจํานวนไมน่อ้ยกวา่115.5 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 ของจํานวนหุน้ที�ออกและเรยีกชาํระ
แลว้ทั �งหมด และเสนอขายใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ จํานวนไมเ่กนิ 4.5 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ
1.07 ของจํานวนหุน้ที�ออกและเรยีกชาํระแลว้ทั �งหมด กําหนดเปิดจองซื�อระหวา่งวนัที� 19 – 21 ก.ย.2561 คาด
จะเขา้ซื�อขายในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) วนัที� 1 ต.ค.2561 โดยใชช้ื�อยอ่ในการซื�อขายหลกัทรัพย์
วา่  “KWM”

อนัดบัที� 5 D ไฟเขยีวเพิ�มทนุ 20 ลา้นหุน้ ขาย PP รองรบัแผน
ขยายธรุกจิ-ดนัรายไดปี้ 62 โตแตะ 1 พนัลบ.

ผูส้ื�อขา่ว “มติหิุน้” รายงานวา่ บมจ. เดนทลั คอรป์อเรชั�น หรอื D โดย
ทพ.พรศกัดิ� ตนัตาปกลุ ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร เปิดเผยวา่ ที�ประชมุคณะ

กรรมการบรษัิทครั�งที� 4/2561 มมีตอินุมตักิารเพิ�มทนุจดทะเบยีนของบรษัิทจากทนุจดทะเบยีนเดมิจํานวน 100
ลา้นบาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม ่จํานวน 110 ลา้นบาท โดยออกหุน้สามญัเพิ�มทนุ จํานวน 20 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื�อจัดสรรใหแ้กบ่คุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ�งบรษัิทฯ จะพจิารณาคดั
เลอืกนักลงทนุในประเภทตา่งๆ ซึ�งรวมถงึนักลงทนุทางการเงนิ (Financial Investors) และนักลงทนุเชงิกล
ยทุธ ์(Strategic Investors) เนื�องจากนักลงทนุทั �ง 2 ประเภทดงักลา่วมปีระสบการณใ์นการลงทนุอยา่งมาก
และไดม้กีารศกึษาทําความเขา้ใจในธรุกจิกอ่นการตดัสนิใจลงทนุ
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