ข่ าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กันยายน 2561
KWM มั่นใจเทรดวันแรกวิ่งฉิวเหนือจองที่ 1.30 บาท/หุ้น
บล. เออีซี เชื่อหุ้นดี พืน้ ฐานแกร่ ง นักลงทุนรอเก็บ

“KWM” มั่ นใจเทรดวั น แรกไม่ ท าให้ นั ก ลงทุ น ผิ ด หวั ง จากพื น้ ฐานธุ รกิ จ แกร่ ง อนาคตเติบ โต
แข็งแกร่ ง “เอกพันธ์ วนโกสุม ” ประธานกรรมการบริ หาร คาดเข้ าเทรดวันแรกนั กลงทุน ตอบรั บ เยี่ยม
หลังจากเปิ ดจองซือ้ ช่ วง 19-21 กันยายนที่ผ่านมาได้ รับการตอบรั บ ที่ดีมาก เชื่อราคาเทรดวันแรกยืน
เหนือราคาหุ้นไอพีโอที่ 1.30 บาท เดินหน้ านาเงินระดมทุน 156 ล้ านบาท ชาระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน
และใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน)
หรื อ KWM เปิ ดเผยถึงกำรซื ้อขำยหุ้น KWM วันแรกในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 1 ตุลำคม 2561
นี ้ว่ำ มัน่ ใจหุ้น KWM ที่เข้ ำซื ้อขำยวันแรกจะได้ รับกำรตอบรับ จำกนักลงทุนเป็ นอย่ำงดี และน่ำจะยืนเหนือรำคำ
จองซื ้อที่ 1.30 บำท/หุ้นได้ และจำกกำรเข้ ำมำระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครัง้ นี ้ จะทำให้ บริ ษัทฯ
สำมำรถสร้ ำงกำรเติบโตทำงธุรกิจจำกกำรมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
“คำดว่ำ หุ้ น KWM ได้ รับ กำรต้ อ นรั บ เป็ นอย่ ำ งดี จ ำกนัก ลงทุ น และสำมำรถยื น เหนื อ รำคำจองได้
เนื่องจำกภำวะตลำดหุ้นในช่วงนี ้มีควำมสดใสขึ ้นหลังมีกำรประกำศควำมชัดเจนในกำรเลือกตังในปี
้
2562 และ
เรำเชื่อมั่นในพืน้ ฐำนของบริ ษัทฯ ทัง้ ผลประกอบกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง และกำรวิจยั และพัฒ นำคุณภำพของ
อุปกรณ์ กำรเกษตรด้ วยตนเอง โดยในปี 2561 แนวโน้ มผลประกอบกำรของบริ ษัทฯ มีทิศทำงในกำรเติบโตที่โดด
เด่นกว่ำปี ที่ผำ่ นมำ ประกอบกับปี นี ้เรำมีโปรดักส์ใหม่ คือ ใบผำลที่ผลิตจำกเหล็กโบรอนซึ่งเป็ นเหล็กรุ่นใหม่ โดยจะ
เข้ ำมำสนับสนุนยอดขำยของบริ ษัท ฯ เพิ่มขึ ้น เบื ้องต้ นคำดว่ำรำยได้ ปีนี ้จะเติบโตประมำณ 20% ” นำยเอกพันธ์
กล่ำว
กำรเข้ ำมำระดมทุนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็ น กำรเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตให้ บริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ
มีนวัตกรรม, เทคโนโลยี และพื ้นฐำนเทคนิคด้ ำนกำรเกษตร หำกมีกำรพัฒนำที่ดี เชื่อมัน่ ว่ำธุรกิจอุปกรณ์สำหรับใช้
ในกำรเกษตรภำยในประเทศยังโตได้ อย่ำงต่อเนื่ อง ทัง้ นี บ้ ริ ษั ทฯ จะสร้ ำงกำรเติบ โตในสิ่งที่ มี ควำมเชี่ ยวชำญ
โดยเฉพำะเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตรซึ่ง เป็ นพื ้นฐำนของประเทศไทย จึงคำดกำรณ์ว่ำเกษตรกรจะใช้ เครื่ องจักรกล
กำรเกษตรอย่ำงแพร่ หลำย ซึ่งบริ ษัทก็จะเติบโตตำมอุตสำหกรรมกำรเกษตร ทัง้ นี ้ มูลค่ำตลำดของใบผำลอยู่ที่
ประมำณ 1 ล้ ำนใบในปี 2560 บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 20-30% และในปี 2561 บริ ษัทฯ ตังเป้
้ ำกำรผลิต
ใบผำลไว้ ที่ประมำณ 2 แสนใบ

ด้ านนายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหำชน)
ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน บริ ษัท
เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหำชน) หรื อ KWM กล่ำวว่ำ หุ้น เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค ได้ รับควำมสนใจจอง
ซื ้อหุ้นอย่ำงมำกในช่วงที่เปิ ดกำรจองซื ้อหุ้นเมื่อวันที่ 19-21 กันยำยน 2561 ที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทฯ เสนอขำยหุ้นแก่
ประชำชนทัว่ ไปครัง้ แรกจำนวน 120 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ (พำร์ ) 0.50 บำทต่อหุ้น คิดเป็ น 28.57% ของจำนวน
หุ้นสำมัญ ที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว รำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.30 บำท ซึ่งได้ รับกำรตอบรับที่ดีมำกจำกนักลงทุน
ประกอบกับปัจจัยพื ้นฐำนของบริษัทฯ มีควำมแข็งแกร่ง อนำคตมีกำรเติบโตต่อเนื่อง
“มัน่ ใจว่ำ KWM เข้ ำซื ้อขำยวันแรกรำคำจะอยู่เหนือรำคำจองที่ 1.30 บำท/หุ้นได้ เนื่องจำกบริ ษัทฯมี ผล
ประกอบกำรที่มีแนวโน้ ม เติบ โตสูง และกำรระดมทุน ครัง้ นี ้จะทำให้ บริ ษัท ฯ มีกำรเติบโตอย่ำงโดดเด่น อีกทั ้ง
ภำวะกำรลงทุนในตลำดหุ้นไทยดีขึ ้นจำกที่ดชั นีตลำดหุ้นไทยยืนเหนือ 1,700 จุดได้ และต่ำงชำติกลับมำซื ้อสุทธิ
ส่ง ผลดีต อ่ หุ้น KWM ในกำรเข้ ำเทรดในตลำดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ จำกจุดแข็งทำงธุ รกิ จหลำยประกำร เช่น
ศักยภำพของบริ ษัทฯ ในฐำนะที่เป็ นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยอุปกรณ์สำหรับใช้ ในกำรเกษตร พร้ อมทังมี
้
ทีมวิจยั และพัฒนำคุณภำพของอุปกรณ์กำรเกษตรโดยผู้เชี่ยวชำญ และไม่หยุ ดที่จะพัฒนำสินค้ ำและผลิตภัณฑ์
ใหม่ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง ประเทศไทยเป็ นประเทศเกษตรกรรม ตลำดสินค้ ำเกษตรมีขนำดใหญ่มำก ทำให้
บริษัทฯ มองเห็นโอกำสเติบโตสูงในอนำคต รวมทังบริ
้ ษัทฯ มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง จึงทำให้ เชื่อมัน่ ว่ำ KWM จะ
สร้ ำงผลตอบแทนที่นำ่ พอใจให้ กบั นักลงทุน” นำยชนะชัย กล่ำว
*********************************************
ติดต่ อสอบถามราย ละเอียดเพิ่ม เติมได้ ท่ ี : IR PLUS
คุณสำรภี สำยะเวส (จูน) โทร: 02-0226200 ต่อ 610, 081-854-8170, Email : sarapee@irplus.in.th
คุณจุฬำรัตน์ เจริญภักดี (ฟ้ำ) โทร: 02-0226200 ต่อ 610, 099-362-9462, Email : jurarat@irplus.in.th

