










สวสัดปีีใหมไ่ทย วันเวลาผ่านเร็วจริงๆ และ
แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ราย
เดือน ก็เดินมาถึง เดือน

เมษายน 2561 อีกครั้ง ขอทักทาย ผู้อ่านและแฟนคลับ สาวกหุ้นอินไซด์ทุกคน ....สวัสดีปี
ใหม่ไทย....เม.ย. เปิดมา ตลาดหุ้นปรับตัวลง ราคาหุ้นหลายตัวที่เคยปรับตัวขึ้นลง ก็ปรับ
ตัวลงแรง เช่นกัน นักลงทุน ประสบภาวะขาดทุน มูลค่าทรัพย์สิน พอร์ตลงทุนลดลง อย่าง
รวดเร็วและน่าตกใจ ท่ามกลางตลาดหุ้นทั่วโลก
 แกว่งตัวแรง โดยเฉพาะ ดาวโจนส์ ข่าวการโต้ตอบการค้า บนเวทีโลก ระหว่าง สหรัฐ-
จีน สร้างความวิตกกังวลให้กับชาวโลก ชาวหุ้น เรียกว่า จ้องไม่กระพริบ นั่น คือ ปัจจัย
ภายนอก
 ในส่วนปัจจัยในประเทศ หนทางกฎหมาย สู่การเลือกตั้ง เดือนกุมภาพพันธ์ 2562   
อาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ก็จริง...เชื่อว่า รัฐบาล มี ม.44 อยู่ในมือ อันไหนเป็น
อุปสรรค ม.44 พร้อมขจัดขวากหนาม..ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ ดูดี เติบโตกว่าปี 2560 
อย่างมิต้อง สงสัย แต่ก็มีเสียงบ่นจาก คนหาเช้ากินค�่า ว่า ค่าครองชีพสูง หากินฝืดเคือง...
 เดือนนี้ วันหยุด เยอะ ตัวเลข หลายกิจการ คงลดลง ทีมงานหุ้นอินไซด์ รายเดือน ขอ
ให้ผู้อ่าน ผ่านพ้นไปช่วงนี้ไปให้ได้ เดือนหน้า เดือนพฤษภาคม ต้องดีกว่าเดือนนี้ครับ

ขอให้โชคดีทุกคนครับ
 ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
  บรรณาธิการบริหาร





เปิดเกมรุก รุกธุรกิจ แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ประจ�าเดือนเมษายน 
2561 ขอน�า 4 บจ. เดินหน้ารุกธุรกิจน่าจับตามองทุกฝีก้าว

รุกแรก รุกต่อไป ส�าหรับ 
บมจ. อินโดรามา เวนเจ

อร์ส IVL ประกอบธุรกิจด้าน
การลงทุนโดยการถือหุ้นใน
บริษัทต่างๆ (HoLdIng 

Company) ทั้งใน ประเทศ
และต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีแบบครบวงจรเรียก
ว่า ชวนให้ติดตาม เพราะ IVL 

รุกตลอด

รุกที่ 2 นั่นคือ mBKET ใน
เมื่อยังคงเป้าหมาย รักษา

แชมป์เบอร์ 1 ครองส่วนแบ่ง
การตลาดสูงสุดต่อไป  การ
เปิดฉากรุก  ต้องปล่อยหมัด

เด็ด ต่อเนื่อง สม�่าเสมอ  
ตอนนี้ FaCEBooK 

LIVE : mayBanK KIm 
Eng THaILand ยอด

ฟงั รายการaTo (aT THE 
opEn) เวลา 08.30 น. 

ติดลมบนไปแล้ว

รุกที่ 3 ก้าวส�าคัญอีกก้าว 
ส�าหรับบริษัท เซ็ปเป้ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ SappE ล่าสุด
ได้"วรพงศ์ เกียรติด�ารงวงศ์" 
อดีตบิ๊กเนสท์เล่ มานั่งเก้าอี้
บริหาร ต�าแหน่งประธานเจ้า
หน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด 
(CHIEF CommErCIaL 

oFFICEr) เพ่ือรับผิดชอบด้าน
การพัฒนากลยุทธ์ ก�าหนด

แผนการตลาดต่างประเทศและ
ในประเทศไทย

รุกที่ 4  บมจ. ทาพาโก้ TapaC 
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับ
เครื่องใช้ไฟฟา้และอิเลคทรอ
นิคส์ , ธุรกิจก่อสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศสวีเดน 
มาสู่การรุกสู่ธุรกิจค้าปลีก ค้า

ส่งผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางโดย
ต้นเมษายนนี้ เตรียมพบเปิดร้าน
เครื่องส�าอางมัลติแบรนด์“เฮ้ 

สตรีทบิวตี้”  
(HEJ STrEET BEauTy) แห่ง

แรก บนถนนสีลม....โดยปี 2561 - 
2563 ตั้งเป้าเปิด 100 สาขาแรก
ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยวางแผนงบลงทุนกว่า 

2,000 ล้านบาท





































ESTAR  เปิดแผนเป้ายอดขายปีนี้ 1.6 พันลบ.  

ผุด 2-3 โครงการใหม่

ESTAR ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 1.6 พันลบ. โตกว่า 50% จากปีก่อน มีแผนเปิด 2-3 
โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3-4 พันลบ. ปีนี้วางงบลงทุนกว่า 2 พันลบ. ซื้อที่ดิน
ทั้งในกทม.-ระยอง รองรับพัฒนาโครงการใหม่ต่อเนื่อง ประเดิมเปิดโครงการ 
"Velana Golf House" มูลค่ากว่า 500 ลบ.

 ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรี
ยลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) หรือ ESTAR เปิดเผยถึงแผนธุรกิจในปี 2561 ว่า 
บริษัทฯ มั่นใจว่าในปีนี้จะเป็นปีที่ธุรกิจและแบรนด์ของเราจะส่องแสงสว่างยิ่งขึ้น
ในวงการอสังหาฯ พร้อมจะเดินหน้ารักษาความส�าเร็จต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดย
ขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มสินค้าใหม่ เช่น โลวไรซ์ คอนโดมิเนียม ที่อยู่อาศัยแนวราบ 
ในเขตกรุงเทพควบคู่กับเตรียมความพร้อมส�าหรับตลาด EEC มากยิ่งขึ้น ซึ่ง
บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่อีก 2-3 โครงการเข้ามาเสริมทัพ มูลค่า
รวมกว่า 3-4 พันล้านบาท และได้ก�าหนดเป้ายอดขายในปีนี้ที่ 1.6 พันล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นถึงกว่า 50% ทั้งยังได้เตรียมทุ่มงบปีนี้ กว่า 2 พันล้านบาท เพื่อซื้อ
ที่ดินทั้งในกรุงเทพและระยองส�าหรับพัฒนาโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง

 ขณะที่บริษัทคาดรายได้ในปีนี้จะอยู่ที่ราว  2 พันล้านบาท เท่ากับปีก่อน แต่
ปีก่อนบริษัทมีรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมาย 2 พันล้านบาท มาเป็น 2.5 พันล้าน
บาท เพราะมีการโอนโครงการแนวราบมากกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ปีนี้บริษัทมีมูลค่า
ยอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่า 800-900 ล้านบาทซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้
ทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็น Backlog จากคอนโดมิเนียม AMBER แยกติวานนท์ ที่มี
ยอดขาย 50% และเตรียมโอนในช่วงไตรมาส 3/61 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการท�า
โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายก่อนก�าหนดเริ่มโอน 

 ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดตัวแบรนด์ เวลาน่า (VELANA) ซึ่งเป็นแบรนด์ที่
จะจับกลุ่มลูกค้า Gen X & Y ที่เป็นคนท�างานในระดับผู้บริหารรุ่นใหม่มีอายุ
ตั้งแต่ 35-45 ปี โดยได้ประเดิมเปิดตัวโครงการแรกภายใต้ชื่อโครงการ " Velana 
Golf House" โครงการบ้านเดี่ยว 2 ชั้น อยู่ภายในสนามกอลฟ์อีสเทอร์น สตาร์ 
แอนด์ รีสอร์ท อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ติดสนามบินอู่ตะเภา ด้วยมูลค่าโครงการ
กว่า 500 ล้านบาท ออกแบบในสไตล์ ModernContemporary ที่มีความ
สวยงามทันสมัย มีความเป็นส่วนตัว ปราศจากมลภาวะทางสายตาด้วยระบบ
สายไฟฟ้าใต้ดินทั้งโครงการ พร้อมสโมสรและสระว่ายน�้าเต็มรูปแบบท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมและสังคมคุณภาพเฉพาะตัว ที่หาไม่ได้จากโครงการอื่นในเขตพื้นที่ 
อ.บ้านฉาง จ�านวนจ�ากัดเพียง 98 หลัง บนพื้นที่ 24 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยของตัว
บ้าน 164,191 และ 242 ตร.ม. ราคาเริ่มต้นเพียง 3.9 ล้านบาท ซึ่งลูกค้าเป้า
หมายของโครงการจะเป็นเจ้าของกิจการ ผู้บริหารบริษัท แพทย์ นักบิน วิศวกร 
หรือผู้จัดการโครงการต่างๆ ที่ท�างานในจังหวัดระยอง รวมถึงชาวต่างชาติที่พัก
อาศัยบริเวณนี้

 "ส�าหรับแบรนด์ เวลาน่า นั้น มีเป้าหมายตอบโจทย์ลูกค้าในระดับกลาง-บน 
โดยมุ่งน�าเสนอวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในโครงการที่ให้ความส�าคัญกับพื้นที่
ส่วนกลางที่มากกว่า โดยค�านึงถึง Attitude Trend ที่ผู้คนต่างแสวงหารูปแบบ
การใช้ชีวิตที่พอดี ไม่ว่าจะเป็นความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีที่มีอยู่ในชีวิตประจ�า
วันกับความ สัมพันธ์ของคนในครอบครัว รวมไปถึงการเลือกท�าเลที่เหมาะสม

กับการใช้ชีวิตการท�างานและชีวิตด้านอื่นๆ ของตนเอง โดยน�าเสนอ Social 
Innovation ที่ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว อาทิ การใช้พื้นที่ส่วนกลาง
ให้เป็นส่วนเรียนรู้ให้กับเด็กๆ อย่างสร้างสรรค์ การแชร์ส่วนพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน 
ในรูปแบบ Co-Working Space หรือ Co-Locker เป็นต้น เพื่อให้ลูกบ้านของอีส
เทอร์น สตาร์ได้สัมผัสกับชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแท้จริง" ดร.ต่อศักดิ์ กล่าว

 ดร.ต่อศักด์ กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถขายและทยอยโอน
กรรมสิทธิ์โครงการที่อยู่ในมือไปได้เป็นจ�านวนมาก จึงรับรู้รายได้รวมเพิ่มขึ้น
มากกว่าประมาณการตอนต้นปี โดยมียอดขายรวมอยู่ที่ 1,026 ล้านบาท แบ่ง
เป็น 875 ล้านบาทจากการขายโครงการที่กรุงเทพ (85.3%) และ 151 ล้านบาท
จากโครงการที่ระยอง (14.7%) เติบโตขึ้นจากยอดขายของปี 2559 ถึง 23% 
เป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้รวมของบริษัทฯ ที่เพิ่ม 37% จาก 1,830 ล้าน
บาทในปี 2559 ขึ้นมาอยู่ที่ 2,516 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,354 ล้านบาทจาก
โครงการที่กรุงเทพ (93.6%) และ 162 ล้านบาทจากระยอง (6.4%)

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์อยู่ทั้ง
สิ้น 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม ณ สิ้นปี 2560 ราว 8.9 พันล้านบาท แบ่ง
เป็นโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพ 3 โครงการ ได้แก่ Star View ริมน�้า ย่าน
พระราม 3, Nara 9 แยกสาทร-นราธิวาส, Amber Condo ติดรถไฟฟ้าสถานี
แยกติวานนท์ และโครงการบ้านเดี่ยวในเขตพื้นที่อ�าเภอบ้านฉาง จ.ระยอง 
จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ Vintage Home Village 3 , Hamlet 3, Sinthavee 
Garden 2 รวมทั้งมีหน่วยธุรกิจซีสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ บริการบ้านเดี่ยวและอ
พาร์ทเม้นท์ให้เช่า และบริการโรงแรม ซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสนามกอลฟ์ อีส
เทอร์น สตาร์ แอนด์ รีสอร์ท ติดสนามบินอู่ตะเภา เพียงประมาณ 1 กม.จาก
ทางขึ้นมอเตอร์เวย์พัทยา-บ้านฉางอีกด้วย

 ดร.ต่อศักดิ์ ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของตลาดอสังหาฯ ในปีนี้ถือว่าเอื้อต่อ
การรุกขยายธุรกิจของ ESTAR เป็นอย่างยิ่ง ทั้งเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
ที่คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่อง ภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวก็ยังขยายตัวได้ดี 
การลงทุนในโครงการเมกะโปรเจ็กต์ของภาครัฐก็ยังคงเดินหน้าต่อ ไม่ว่าจะเป็น
โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ ทางด่วน
เชื่อมวงแหวน ไปจนถึงโครงการ EEC ที่มีความชัดเจนมากขึ้นในด้านผังเมือง
และแผนการพัฒนาด้านการคมนาคม ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพ
ของพื้นที่ในจังหวัดระยอง ในขณะที่ตลาดผู้บริโภคระดับกลาง-บน ก็ยังตอบ
รับการเปิดตัวสินค้าที่อยู่อาศัยใหม่ในอัตราที่ดี นักลงทุนรายย่อยจากต่างชาติ 
โดยเฉพาะจีนยังให้ความมั่นใจในเศรษฐกิจและตลาดอสังหาฯ ของไทย ไปจนถึง
กระแส Aging Society ที่ส่งผลให้สินค้าอสังหาฯ ส�าหรับผู้สูงอายุได้รับความ
สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนต่อเนื่องขอ
งบริษัทฯ ทั้งสิ้น

 อย่างไรก็ตาม การเปิดตัวโครงการเวลาน่า (VELANA) เป็นแค่การเริ่มเปิด
ฉากในปี 2561 ของอีสตาร์เท่านั้น บริษัทฯ ยังคงมีดาวดวงใหม่ที่เตรียมจะฉาย
แสงออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเรามีทางเลือกและได้ค้นพบความสุข
ในทุกไลฟ์สไตล์ตามรูปแบบของตัวเองมากยิ่งขึ้น" ดร.ต่อศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย 



SPA ตั้งรายได้ปี 61 แตะ 1 พันลบ.หรือโต 25% 

คาดผู้ใช้บริการปีนี้ไม่ต�่ากว่า 1 ล้านราย

 SPA ตั้งรายได้ปี61 แตะ1พันลบ.หรือโต25% คาดผู้ใช้บริการปีนี้ไม่

ต�่ากว่า 1 ล้านราย คาดงบQ1/61 ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน หลัง

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโตเนื่อง วางงบลงทุน 250 ลบ.ขยายสาขาใน

ประเทศเพิ่ม 10 สาขา เผยสนใจเปิดสาขาที่จีนร่วมกับพันธมิตร หวัง

ชัดเจนครึ่งปีหลัง คาดใช้งบไม่ต�่ากว่า20ลบ. เเย้มอยู่ระหว่างศึกษาแตก

ไลน์ธุรกิจเพื่อสุขภาพ คาดชัดเจนปีนี้

 นายวิบูลย์ อุตสาหจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม

เวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ SPA เปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้าราย

ได้ปี 2561  ไว้ที่  1 พันล้านบาทหรือเติบโตราว 25% จากปีก่อนที่มี

รายได้อยู่ที่ 962 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้บริษัทคาดว่าผู้ใช้บริการ

จะไม่ต�่ากว่า 1 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 9 แสนคน ตามภาพรวม

อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งสังคมในประเทศเริ่มเข้าสังคมผู้สุงอายุมากขึ้น จึงส่งผลให้ผู้

ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สัดส่วนผู้ใช้บริการในปัจจุบันมา

จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 75%และอีก25% มาจากผู้ใช้ในประเทศ 

บริษัทคาดว่าทั้งปียังคงอยู่ในระดับดังกล่าว

  "แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส1/61 เราคาดว่าจะดีกว่าช่วง

เดียวกันของปีก่อน ตามจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศ จึง

คาดว่าจ�านวนผู้ใช้บริการยังคงเติบโตได้อย่างต่อ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่

ของบริษัทยังคงมาจากจีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี,สิงคโปร์และมาเลเซีย"นาย

วิบูลย์ กล่าวเพิ่มเติม

  ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้บริษัทตั้งงบลงทุนไว้ที่ 250 ล้านบาท แบ่ง

เป็น 1. ใช้ในการขยายสาขาใหม่ภายในประเทศเพิ่มอีก 10 สาขา แบ่ง

เป็น แบรนด์ Let’s Relax (เล็ท รีแลกซ์) ประมาณ 7 สาขา  และ

แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa (ระรินจินดา เวลเนส สปา) หรือ 

BaanSuan Massage (บ้านสวน มาสสาจ) ประมาณ 3 สาขา ส่วน

ในต่างประเทศบริษัทมีแผนที่จะขยายในต่างประเทศภายใต้รูปแบบ 

Franchise อีก 5 สาขาคือ เมืองเทียนจิน และชิงเต่าในสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนและอีก 3 สาขาในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

 ปัจจุบันบริษัทจะมีสาขาในประเทศรวม 42 สาขา แบ่งเป็น

แบรนด์ Let’s Relax 27 สาขา, แบรนด์ RarinJinda Wellness Spa  

3 สาขา,แบรนด์ BaanSuan Massage 11 สาขาและภายใต้รูปแบบ 

Franchiseในประเทศจีนอีก 1สาขา

  พร้อมกันนี้บริษัทยังมีแผนที่จะเปิดสาขาเองในประเทศจีน ร่วมกัน

กับพันธมิตรในพื้นที่ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนได้ในช่วงครึ่งปีหลังปี 

61 ส่วนงบลงทุนในเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะใช้ไม่ต�่ากว่า 20 ล้านบาท

เนื่องจากขึ้นอยู่กับท�าเลที่ตั้งและขนาดของสาขาที่จะเปิด โดยการตั้ง

สาขาเองเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้นและ

ไม่เห็นเป็นการพึ่งพารายได้จากในประเทศเป็นอย่างเดียว และประกอบ

กับตลาดในประเทศจีนค่อนข้างซึ่งบริษัทได้สร้างฐานลูกค้าในประเทศ

ดังกล่าวไว้ค่อนสูงจึงเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี

  นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะแตกไลน์ธุรกิจในกลุ่มสุขภาพเพิ่ม

เติม เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจอย่างเดียวและช่วยกระจายราย

ได้ให้เติยโตอย่างมีศักยภาพซึ่งคาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนในปีนี้ ทั้งนี้

ในปัจจุบันบริษัทได้เริ่มหันมาโฟกัสการสร้างแบรนด์ในโปรดักส์สปา ให้

เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น โดยจะมีการท�าแบรนด์ใหม่ซึ่งคาดว่าจะเห็น

ความชัดเจนในปลายปีนี้  



 PDJ มั่นใจยอดขายปี 61 โต 20%  หลังออเดอร์เพิ่ม

ขึ้น-ยอดจ�าหน่ายค้าปลีกโตต่อเนื่อง วางงบลงทุน 50 ลบ. 

ปรับปรุงการผลิต-ซื้อเครื่องจักรใหม่ คาดงบ Q1/61 พลิกมี

ก�าไร หลังบริหารจัดการต้นทุนการผลิตดีขึ้น 

 นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและ

บริหารความเสี่ยง บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

PDJ  เปิดเผยว่า  คาดผลประกอบการไตรมาส1/61  จะ

สามารถพลิกเป็นก�าไรสุทธิได้ เนื่องจากบริษัทได้ใช้ก�าลังการ

ผลิตสินค้าสูงขึ้นไปถึงระดับ 80% จากปีก่อนที่ใช้ก�าลังการผลิต

ราว 70% ขณะที่บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนด้านการผลิต

ได้ดี ช่วยให้ภาพรวมอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯมีความเหมาะ

สม ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นมีแนวโน้มใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 

28.44% 

 ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทจะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่าง

ชัดเจนตั้งแต่ไตรมาส 2/61 เป็นต้นไป เป็นผลจากโรงงานผลิต

มีออร์เดอร์จากลูกค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งยอดจ�าหน่ายในธุรกิจจัด

จ�าหน่ายและค้าปลีกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัว

ของก�าลังซื้อในภูมิภาคต่างๆที่บริษัทมีฐานการค้า ประกอบกับ

การปรับกลยุทธ์ทั้ง 3 ธุรกิจหลัก ทั้งการปรับปรุงการผลิตให้

มีประสิทธิภาพ พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่ม

ปริมาณการผลิตได้ดีขึ้นและลดปริมาณการสูญเสีย 

 ส�าหรับภาพรวม ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มปรับ

ตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่ายอดขายปีนี้จะเติบโตไม่ต�่ากว่า 

20% หรือ 3,700 ล้านบาท และกลับมามีก�าไรสุทธิตามเป้า

หมายที่วางไว้ 

 ด้านการจัดจ�าหน่ายบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มยอดขายจาก

ฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ จากความเชี่ยวชาญ

ตลาดเครื่องประดับ ความเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ 

คลังสินค้า ส่วนฐานธุรกิจค้าปลีกบริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้าง

แบรนด์ของตนเองในประเทศไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม อีก

ทั้งมีแผนขยายช่องทางการซื้อขายแบบ Omni Channel เพื่อ

ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่เช่น

เดียวกัน 

 “ผลประกอบการของบริษัทมีทิศทางที่สอดคล้องกับเป้า

หมายที่จะเติบโต 20% โดยช่วงไตรมาสแรกปีนี้อาจแสดงอัตรา

การเติบโตที่ลดลงเนื่องจากช่วงเดียวกันปี 60 บริษัทมียอดขาย

ที่สูงขึ้นกว่า 50% จากฐานการผลิตและฐานจัดจ�าหน่ายที่มี

ยอดค�าสั่งซื้อสูงกว่าปกติ โดยเฉพาะในประเทศอเมริกา อย่างไร

ก็ตาม จากแนวโน้มการเติบโตและแผนการด�าเนินงานของ

บริษัท รวมถึงบริหารจัดการต้นทุนการด�าเนินงานทุกธุรกิจ

อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าจะส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง

มากขึ้น”นายชนัตถ์ กล่าว 

PDJ คาดงบ Q1/61 พลิกมีก�าไร  

หลังบริหารจัดการต้นทุนการผลิตดีขึ้น   



 TVO มั่นใจรายได้-อัตราก�าไร

ขั้นต้น ดีกว่าปีก่อน หลังราคา

ขายกากถั่วเหลืองสูงขึ้น-ต้นทุน

น�าเข้าวัตถุดิบลด-พร้อมเล็งออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่มาร์จิ้นสูงช่วง Q3/61

แย้มเตรียมเพิ่มก�าลังการผลิต 10% 

หรือ 500 ตันต่อวัน จากปัจจุบัน 6 

พันตัน/วัน

 นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท น�้ามันพืชไทย 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ TVO เปิด

เผยว่าบริษัทมั่นใจว่ารายได้ใน

ปี 2561 จะดีกว่าปีก่อนที่มีรายได้ 

24,805.05   ล้านบาท เนื่องจาก

ประเมินความต้องการกากถั่วเหลือง

จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ประกอบ

กับราคากากถั่วเหลืองมีแนวโน้ม

ขาขึ้น ขณะที่ต้นทุนน�าเข้ากาก

ถั่วเหลืองจากอาร์เจนตินาสูงขึ้น

จากปัญหาภัยแล้ง ขณะที่บริษัท

มีการน�าเข้าวัตถุดิบถั่วเหลืองถึง 

90% ท�าให้ได้รับประโยชน์เรื่อง

ต้นทุนที่ลดลงในช่วงที่เงินบาทแข็ง

ค่า 

 ขณะที่บริษัทคาดว่าอัตรา

ก�าไรขั้นต้นในปีนี้จะดีกว่าปีก่อน

ด้วยเช่นกัน โดยปีก่อนอยู่ที่ระดับ 

10.76% เนื่องจากบริษัทได้รับปัจจัย

สนับสนุนจากค่าเงินบาทที่เเข็งค่า

ขึ้น ในการน�าเข้าวัตถุให้มีการรารา

ต้นทุนวัตถุดิบที่ถูก ขณะเดียวกัน

บริษัทยังมีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ที่มีมาร์จิ้นสูงในช่วงไตรมาส 

3/61 เพิ่มเติมด้วยเช่นกัน

  ส�าหรับกลยุทธ์ในปีนี้บริษัท

มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มก�าลังการ

ผลิตทั้งโรงกลั่น, โรงสกัดน�้ามัน

ถั่วเหลือง, ฟูลแฟตซอย อีก

ประมาณ10%หรือ 500 ตันต่อวัน 

จากปัจจุบันที่บริษัทมีก�าลังการ

ผลิตรวม 6,000 ตันต่อวันจาก 4 

โรงงานเพื่อรองรับปริมาณขายที่

ก�าลังเติบโตขึ้น พร้อมกับเพิ่มก�าลัง

การผลิตโรงบรรจุขวด ส�าหรับ

น�้ามันขนาด 1 ลิตร เพื่อรองรับการ

ส่งออกน�้ามันวถั่วเหลืองไปยังตลาด

ต่างประเทศ 

 นอกจากนี้บริษัทยังมีปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต โดยใช้ระบบ 

Automation และ Nanoneutraliz

ationเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการ

สูญเสีย และลดต้นทุนในการผลิต 

TVO มั่นใจรายได้-อัตราก�าไรขั้นต้น ดีกว่าปีก่อน  

หลังราคาขายกากถั่วเหลืองสูงขึ้น-ต้นทุนน�าเข้าวัตถุดิบลด



NETBAY ตั้งเป้าปี 61 รักษาระดับรายได้โต  

15-20% เเย้มสนใจลงทุนตปท. อยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตร

 NETBAY ตั้งเป้าปี 61 รักษาระดับรายได้โต 15-20% 
,อัตราก�าไรขั้นต้นไม่ต�่ากว่า 70% อัตราก�าไรสุทธิไม่ต�่ากว่า 
30% เเย้มสนใจลงทุน ตปท. อยู่ระหว่างเจรจาพันธมิตร 
ศึกษาเรื่องกฎหมาย หลังรับงานพัฒนาแพลตฟอร์มต่อ
เนื่อง

 นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เน็ตเบย์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NETBAY เปิดเผย
ว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2561 เติบโต 15-20% จากปี
ก่อนที่มีรายได้ 321.40 ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยบวกจาก
การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล และการผ่าน
ร่างกฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เรียบร้อยแล้ว ตลอดจน
มีการตื่นตัวของภาคธุรกิจเอกชนที่ต้องการก้าวเข้าสู่ยุค 
“ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” ซึ่งส่งผลดีต่อความต้องการ
ใช้บริการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (online) ผ่าน 
Netbay Gateway ที่ได้ให้บริการด้าน e-Trade Finance 
Supply Chain และ e-Business Services เพิ่มมากขึ้น

 ขณะที่บริษัทจะรักษาอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross profit 
margin) ปีนี้ไม่ให้ต�่ากว่า 70% จากปีก่อนที่อยู่ 77.49% 
และอัตราก�าไรสุทธิ (Net profit margin) ปีนี้ไม่ให้ต�่ากว่า 
30% จากปีก่อนที่อยู่ 36.03%  โดยบริษัทได้มีการขยาย

งานต่อเนื่อง

 อย่างไรก็ตาม ยังมีการขยายบริการใหม่ๆ หลังจากที่
ฝ่ายการพาณิชย์สินค้า และไปรษณีย์ภัณฑ์ของ บริษัท 
การบินไทย (THAI) ร่วมกับ เน็ตเบย์ ได้เปิดตัวระบบ TG-
e-Import Service Payment Gateway เพื่อให้บริการ
แก่ผู้น�าเข้าสินค้า บริษัท Freight Forwarder บริษัท ชิป
ปิ้ง และ อื่นๆ เพื่อช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ใช้
บริการคลังสินค้าของการบินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิ
ผ่านระบบ TG-e-Import Service Payment Gateway 
ซึ่งมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบของการบินไทย 
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ใน
ฐานะพันธมิตรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูง ซึ่งล่าสุดบริษัทได้งานพัฒนา
แพลตฟอร์มการช�าระเงิน (E-Payment) ของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือน
พ.ค.นี้

 อีกทั้ง บริษัทมีความสนใจที่จะขยายการลงทุน และ
ขยายตลาดไปยังต่างประเทศเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเทศ
ในกลุ่ม AEC ซึ่งปัจจุบันมีการเจรจากับพันธมิตรหลาย
ราย แต่ยังคงต้องติดตาม โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย



SRตั้งเป้ารายได้ปี 61 โตเท่าตัวจากปีก่อนที่ 1 พันลบ.  

อัตราก�าไรสุทธิกลับมาใกล้เคียงปี 59 ที่ 7.34% แย้มเจรจา

ถือหุ้นโซล่าร์สหกรณ์ 2 แห่ง

 SR ตั้งเป้ารายได้ปี61 โตเท่าตัวจากปีก่อนที่ 1พันลบ. หลังตุน 

backlog 1.86 พันลบ. รับรู้รายได้ปีนี้ 70-75 % อยู่ระหว่างประมูล

งานใหม่ 1.3 พันลบ. ทยอยรู้ผล  Q2/61    เจรจาถือหุ้นโซล่าร์

สหกรณ์ 2 แห่ง  -เจรจารับงานสร้างที่จอดรถสนามบิน-ที่จอดรถโรง

พยาบาล รวม 3-4 แห่ง คาดชัดเจนปีนี้คาดอัตราก�าไรสุทธิปีนี้  กลับ

มาใกล้เคียงปี 59 ที่ 7.34 %   จากปี 60 วูบเหลือ  3.60%   หลังคุม

ต้นทุน-รายได้โตขึ้น 

 นายเกียรติ  วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยาม

ราช จ�ากัด (มหาชน) (SR)   เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้

ในปี 2561 เติบโตเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากธุรกิจหลัก 3 

กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงธุรกิจใหม่ อาทิ การบริหารอาคาร

จอดรถ  และธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก  มีแนวโน้มการเติบโต

อย่างก้าวกระโดด   ขณะที่ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือ 

(Backlog) อยู่ประมาณ 1,863  ล้านบาท  โดยจะรับรู้เป็นรายได้ใน

ปี 2561 ประมาณ 70 - 75%  ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้เป็นรายได้ไป

จนถึงปี 2563  ทั้งนี้ระหว่างนี้ยังสามารถชนะการประมูลและได้รับค�า

สั่งซื้อเพิ่มเข้ามาอีกจ�านวน 118 ล้านบาทอีกด้วย

  “บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อ.สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อ

เนื่อง โดยปัจจุบันเราได้เข้าร่วมประมูลงานใหม่ๆ หลายโครงการ มูลค่า

รวมกว่า 1,300 ล้านบาท คาดว่าจะทราบผลภายในไตรมาส 2 เป็นต้น

ไป  ขณะเดียวกัน ทีมบริหารยังคงเดินหน้าศึกษาธุรกิจอื่นๆ ที่น่าสนใจ

และส่งเสริมกับธุรกิจหลัก เพื่อมุ่งเน้นในการต่อยอด  เพิ่มช่องทางการ

เติบโต  และช่วยผลักดันผลการด�าเนินงานให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและ

ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป” นายเกียรติ   กล่าว

 ส�าหรับความคืบหน้าโครงการที่จอดรถ รพ.ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรับงานในนามบริษัทร่วมทุน (SR มีหุ้นร้อยละ 

79.99)  ชื่อ บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ�ากัด  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง มีความคืบหน้า คิดเป็น 15% คาดว่าน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภายในปลายปีนี้  และพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี2562 อย่าง

แน่นอน   ทั้งนี้ บริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จ�ากัด ยังคงเดินหน้าเตรียม

ประมูลงานใหม่อีก 3 – 4 โครงการ คาดว่าน่าจะทราบผลภายใน

ไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ของปีนี้เช่นกัน

 นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอ

สอาร์ เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (SRPH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

(SR ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ได้เข้าซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของ

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมดในบริษัท ซี.ทู.ซี. โซลุชั่นส์ จ�ากัด หรือ โรง

ไฟฟ้าสิงห์บุรี (C2C) และเข้าซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25.10 ของหุ้น

ที่ออกจ�าหน่ายทั้งหมดใน บริษัท โซลเทคโซลูชั่นส์ จ�ากัด หรือ โรง

ไฟฟ้าฉะเชิงเทรา (STS)  จากผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทผู้ด�าเนิน

ธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  โดยมีก�าลังการผลิต 

0.998 เมกะวัตต์ และ 4.990 เมกะวัตต์ ตามล�าดับ มูลค่าเงินลงทุน

รวม 29.49 ล้านบาท

 “การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถือ

เป็นการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ประจ�า ช่วยกระจายความเสี่ยงการ

ด�าเนินธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ 

เนื่องจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) ระยะเวลา 25 ปี อีกทั้ง การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่จะช่วยท�าให้

บริษัทฯ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถน�าไปต่อยอดสู่ธุรกิจ

ประเภทนี้ได้ในอนาคต” นายเกียรติ   กล่าวในที่สุด

 นายเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  บริษัทยังอยู่ในระหว่างเจรจาแผน

ลงทุนโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มของสหกรณ์ เพิ่ม 2 เเห่ง ขนาด  5  เมกะ

วัตต์ด้วย

 ส�าหรับสัดส่วนรายได้ในปี 2561  คาดมาจากธุรกิจกลุ่มธุรกิจ

ก่อสร้างสถานีวัดเเละระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ(MPT) 38 % ,กลุ่ม

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติส�าหรับยานยนต์ (ENG) 37%, กลุ่มธุรกิจระบบปั้

มอุตสาหกรรม (EPS) 13% เเละ กลุ่มธุรกิจงานสถานีวัดอัตราการไหล

ของของเหลว(TIN) 12%  

 นอกจากนี้ยังคาดว่าอัตราก�าไรสุทธิปีนี้จะฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียง

กับปี 2559 ที่ 7.34%   จากปี2560 ที่อัตราก�าไรสุทธิลดลงมาอยู่ที่  

3.60% เนื่องจากบริษัทจะเน้นบริหารจัดการบริหารต้นทุนดีขึ้น  รวม

ทั้งการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจุยสนับสนุน 



SKE คาดงบไตรมาสแรก ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

หลังปริมาณอัดแก๊สเพิ่มขึ้น ยันเป้ารายได้ทั้งปีโต 15%

 SKE คาดงบไตรมาสแรก ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน หลัง

ปริมาณอัดแก๊สเพิ่มขึ้น ยันเป้ารายได้ทั้งปีโต15%  คาดชัดเจน

กลางปีนี้ คาดแผนลงทุนโครงการไบโอมีเทน เฟส2 ชัดเจน

ปลายปีนี้ อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจพลังงานรูปแบบอื่น นอกจาก

แก๊ส-ชีวมวล

 นายจักรพงส์  สุเมธโชติเมธา  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร  บริษัท สากล เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ SKE 

เปิดเผยว่าบริษัทคาดผลการด�าเนินงานในไตรมาส 1/61 จะดี

กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีปริมาณอัดแก๊สที่

เพิ่มมากขึ้นโดยปัจจุบันบริษัทมีปริมาณอัดแก๊สอยู่ที่ 610 ตัว/

วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ท�าได้ 579 ตัน/วัน โดย

บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการปิดซ่อมบ�ารุงสถานีอัดแก๊ส

ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTT  ซึ่งมีการปิดซ่อม

บ�ารุงเป็นเวลาประมาณ 1 ปี ท�าให้สถานีอัดแก๊สของบริษัทที่อยู่

บริเวณใกล้เคียงกันมีปริมาณการอัดก๊าซเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 

4/60  ซึ่งเฉลี่ยทั้งปี 61 บริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ 630 ตัน/วัน   

ขณะที่บริษัทฯ  คงเป้ารายได้ในปีนี้จะเติบโต 15%จากปีก่อนที่มี

รายได้  333.70 ล้านบาท

  นอกจากนี้บริษัทยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการจ�าหน่ายก๊าซ 

CBG ให้กับรถขนส่งที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในปัจจุบัน

ได้ท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ขายก๊าซดังกล่าวให้กับบริษัท 

ฟ้าสางวู๊ดชิพ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งที่ด�าเนินธุรกิจอยู่ใน

บริเวณพื้นที่ตั้งของโครงการ 7,000 กิโลกรัมต่อวัน หรือคิดเป็น

จ�านวนกว่า 2.31 ล้านกิโลกรัมต่อปีเรียบร้อย ซึ่งจะใช้เงินลงทุน

ในโครงการประมาณ 80 ล้านบาท คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการ

คืนทุนประมาณ 5 ปี โดยประเมินว่าจะเริ่มผลิตและเริ่มรับรู้ราย

ได้ภายในไตรมาส 3/61

   ส�าหรับธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) 

ซึ่งได้มีการเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 75% ในบริษัท อาร์อี ไบโอฟู

เอลส์ จ�ากัด ที่ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย CBG โดยมีขนาด

ก�าลังการผลิตประมาณ 3 ล้านกิโลกรัมต่อปี ซึ่งบริษัทยังมี

แผนที่จะเข้าลงทุนโครงการ CBG เฟส2 ซึ่งเป็นโครงการต่อ

เนื่องในพื้นที่เดิม โดยคาดจะเห็นความชัดเจนภายในช่วงปลายปี 

61

  อีกทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน

รูปแบบอื่นๆ นอกจากการอัดแก๊สและธุรกิจโรงไฟฟ้า ซึ่งบริษัท

คาดจะเห็นความชัดเจนในช่วงกลางปี 2561 โดยบริษัทเล็งเห็น

ถึงศักยภาพในการเสริมการเติบโตให้แก่บริษัทในอนาคต จาก

แผนการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงที่จังหวัด

แพร่ มีขนาดก�าลังการผลิต 9.90 MW โดยมีสัญญาขายไฟฟ้า 

8 MW กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในอัตราเฉลี่ยที่ 4.62 บาท 

ต่อหน่วย ตลอดอายุสัญญา 20 ปี ซึ่งนับเป็นอัตราการขาย

ไฟส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลที่สูงที่สุดในปัจจุบัน มูลค่าโครงการ

รวม 850 ล้านบาท  ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระทิงจะ

เริ่มก�าหนดจ่ายไฟฟ้าในรูปแบบเชิงพาณิชย์กลางปี 2562 โดย

จะท�าให้บริษัทจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่กลางปี 2562 เป็นต้นไป 

เบื้องต้นคาดว่าโรงไฟฟ้าดังกล่าวจะท�าให้บริษัทรับรู้รายได้ปีละ 

280 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงเดือน พ.ค. 

2561 โดยจะต้องรอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 

19 เม.ย. 2561



MEGA คาดรายได้ปี 61 โตราว 8-12% เชื่อก�าไรโตตาม 

เล็งออก 10-15 ผลิตภัณฑ์

  MEGA คาดรายได้ปี61 โตราว 8-12%   เชื่อก�าไรโตตาม 

เล็งออก 10-15 ผลิตภัณฑ์ เลื่อนเปิดตัวสินค้าใหม่ร่วมกับ 

MALEE เป็น Q4/61 จาก Q2/61 หลังกระบวนการ อย.ล่าช้า    

วางงบลงทุนปีนี้  800 ลบ. ลงทุนคลังสินค้าในพม่าและ

บางปู-ปรับปรุงการผลิต พร้อมวางเป้ารายได้ปี 63 แตะ 

12,000-13,000 ลบ. หลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง

 นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เมก้า 

ไลฟ์ไซแอ๊นซ์ (MEGA)  เปิดเผยว่า คาดภาพรวมรายได้ปี 

2561 จะเติบโตได้ 8-12% จากปีก่อนที่มีรายได้ 9,639.82  

ล้านบาท  พร้อมทั้งคาดว่าก�าไรสุทธิปีนี้จะเติบโตในทิศทาง

เดียวกับรายได้   ตามการเติบโตของยอดขายในทุกประเทศ 

ทั้งในไทย กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา 

ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม และ

เยเมน 

 ทั้งนี้สัดส่วนรายได้ของบริษัทมาจากต่างประเทศใน

สัดส่วน 70-80% ที่เหลือมาจากในประเทศ 

     ส�าหรับแผนการขยายธุรกิจปีนี้  บริษัทจะเน้นการ

ขยายตลาดไปยังกลุ่มทวีปแอฟริกามากขึ้น เน้นเจาะตลาด

แอฟริกาทั้งตะวันออกและตะวันตก หลังมองเห็นโอกาสการ

เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเตรียมออกสินค้าใหม่อีก 10-15 

ผลิตภัณฑ์

 อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าไปขยายกิจการ

ในประเทศอินโดนีเซีย  โดยรูปแบบการลงทุน บริษัทฯ มอง

ทั้งการเข้าซื้อกิจการ การสั่งผลิตและจ�าหน่าย   รวมทั้งการ

ลงทุนสร้างโรงงานเอง   อย่างไรก็ตามคาดจะสามารถสรุป

แผนลงทุนได้ภายในปีนี้

 ส่วนความคืบหน้าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับ บมจ.

มาลี กรุ๊ป (MALEE) ตามที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน   

" บริษัท เมก้า มาลี จ�ากัด"  โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 

51% นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างขออนุญาตจากองค์การอาหาร

และยา (อย.)   หลังได้พัฒนาสินค้าเสร็จแล้ว

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการขอ อย. ยังคงมีความล่าช้า 

เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่มากส�าหรับประเทศไทย จึง

ต้องมีเอกสารประกอบมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยคาดว่า

จะสามารถเปิดจ�าหน่ายสินค้าได้ในช่วงไตรมาส 4/61 จาก

เดิมที่คาดจะเปิดขายได้ช่วงไตรมาส 2/61

 ส�าหรับงบลงทุนในปี 2561 บริษัทวางไว้ราว 800 

ล้านบาท  ใช้ส�าหรับลงทุนในคลังสินค้าในประเทศพม่า 

350 ล้านบาท โดยคลังสินค้าคาดจะแล้วเสร็จในเดือน

กรกฎาคม 2561 และการลงทุนในคลังสินค้าในอ�าเภอบางปู 

ประเทศไทย วางงบลงทุนจ�านวน 350 ล้านบาท จะเริ่ม

ก่อสร้าง 1-2 เดือนข้างหน้าและคาดจะแล้วเสร็จในเดือน

มีนาคมปี2563 และอีก 100 ล้านบาทใช้ในการปรับปรุง

ซอฟท์แวร์ในการผลิตและปรับปรุงการผลิต

 ทั้งนี้แหล่งเงินที่ใช้มาจากกระแสเงินสดของบริษัทและ

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และบริษัทฯ มี D/E อยู่ที่  

0.66 เท่า ท�าให้มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่ม

ขึ้น

 นอกจากนี้บริษัทฯ  ก�าหนดแผนการขยายธุรกิจใน 3 ปี 

( 2561-2563)   ตั้งเป้ารายได้ปี 2563 แตะระดับ 1.2-1.3 

หมื่นล้านบาท  โดยบริษัทยังคงออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกี่ยว

กับสุขภาพอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ควบคู่กับการขยาย

ตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อผลักกดันการเติบโต



JWD ย�้าเป้ารายได้ปี 61 โต 10% จากปีก่อน ประกาศซื้อ

หุ ้น 60% ในCSLF รุกสู่การจัดการซัพพลายเชนอุตฯอาหาร 

ตั้งเป้าลงทุนในอาเซียนอีก 2 ประเทศภายในปี 61

 JWD ย�้าเป้ารายได้ปี 61 โต 10% จากปีก่อน พร้อมวาง 4 กลยุทธขับ
เคลื่อนธุรกิจ วางงบลงทุนรวมปี 61 กว่า 2,500  ลบ. ขยายการลงทุนใหม่-
ขยายธุรกิจ เข้าถือหุ้น 60% ใน CSLF ใช้เงินลงทุน 160  ลบ. เพื่อรุกสู่การ
จัดการซัพพลายเชนของอุตฯอาหาร คาดโอนหุ้นเสร็จภายในเดือนเม.ย. นี้  มอง
ภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในภูมิภาคโตอีกมาก ตั้งเป้าลงทุนในอาเซียน
อีก 2 ประเทศภายในปี 61 จากปัจจุบัน 5 ประเทศ   อยู่ระหว่างลงทุน Self-
Storage ย่านใจกลางเมืองอีก 2 แห่ง ท�าเลสามย่านและสาทร เพื่อขยายฐาน
ลูกค้ากลุ่ม B2C  ระบุปีนี้มีแผนน�าห้องเย็นในย่านสุวินทวงศ์อีก 2,800 ตาราง
เมตร ระดมทุนขายให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT เพิ่มเติม -เล็งออกหุ้นกู้  ตั้งเป้า
เพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 25% ภายในปี 63 

 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ JWD 
หนึ่งในผู้น�าธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน ทางเรือและทางอากาศอย่าง
ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า ปี 2561 ได้วางแผนขยายธุรกิจในไทย
และต่างประเทศเพื่อยกระดับสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์โซลูชั่นและซัพพลาย
เชนระดับอาเซียน ตั้งเป้าสร้างรายได้เติบโตจากปีก่อน 10% โดยได้วางกลยุทธ์
หลัก 4 ส่วนที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ ประกอบด้วย 1.Network หรือการขยาย
เครือข่ายธุรกิจโลจิสติกส์ให้ครบทั้งซัพพลายเชนและครบทุกโหมดการขนส่ง 
2.การจัดตั้ง Operation Excellence Team เพื่อพัฒนาบริการโลจิสติกส์ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ 3.ระบบ IT โดยจะยก
ระดับเทคโนโลยีด้านไอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการโลจิสติกส์ที่สามารถตอบ
สนองความต้องการลูกค้าในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4. Human 
Resource โดยการเสริมทีมงานและการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กรสู่การ
เป็น Employer of Choice หรือองค์กรในฝัน ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ ได้บุคลากรที่มี
ความสามารถและพรสวรรค์เข้ามาร่วมงาน 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนรวมในปี 2561 ประมาณกว่า 2,500 ล้านบาท 
เพื่อขยายการลงทุนใหม่และขยายธุรกิจที่ด�าเนินการในปัจจุบัน ล่าสุด JWD 
ตกลงเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นกับ CSLF ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในประเทศไต้หวันที่ด�าเนิน
ธุรกิจให้บริการด้านอาหาร (Food Service) ทั้งผู้ผลิต ตัวแทนน�าเข้าและ
ตัวแทนจัดจ�าหน่าย ในปี 2560 CSLF มีรายได้ประมาณ 589 ล้านบาท และ
มีก�าไรสุทธิประมาณ 20.7 ล้านบาท และตั้งเป้าเติบโตในปีนี้ไม่ต�่ากว่า 15% 
โดย JWD จะเข้าถือหุ้น 60% ใน CSLF ใช้เงินลงทุน 160 ล้านบาท เพื่อรุกสู่
การจัดการซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นทาง ซึ่ง CSLF มี
ความแข็งแกร่งด้านการท�า food service จากฐานซัพพลายเออร์อาหารที่มี
อยู่ทั่วโลก รวมถึงเชนธุรกิจร้านอาหารและร้านค้าปลีกอาหาร สามารถขยาย
ตลาดส�าหรับฐานลูกค้าทั้งในไทยและอาเซียน โดยอาศัย JWD เป็นผู้ให้บริการ
โลจิสติกส์และฮับในการกระจายสินค้าภายในภูมิภาคอาเซียน (Multi-Country 
Consolidation) คาดว่าจะสามารถช�าระเงินและโอนหุ้นเสร็จภายในเดือน
เมษายนนี้  

  บริษัทฯ มองภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในภูมิภาคมีแนวโน้มเติบโต

อีกมาก ตั้งเป้าขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มเติมอีก 2 ประเทศภายใน
ปี 2561 จากปัจจุบันที่มีฐานธุรกิจโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียนครบ 5 ประเทศ 
ไดแก่ ลาว กัมพูชา พม่า อินโดนีเซียและประเทศไทย ส�าหรับกลุ่มอาหารและ
ห้องเย็นซึ่งตลาดก�าลังเติบโต บริษัทฯ มีแผนเปิดให้บริการคลังห้องเย็นเพิ่ม
เติมในประเทศเวียดนาม ภายในไตรมาสสองปีนี้ นอกจากนี้ มีแผนขยายการ
ลงทุนห้องเย็นเพิ่มเติมในเมืองจากการ์ต้าและเมืองสุราบายาภายในปีนี้ หลัง
จากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา JWD ร่วมมือกับกลุ่ม Samudera ผู้ประกอบธุรกิจ
สายการเดินเรือรายใหญ่จากประเทศอินโดนีเซีย จัดตั้งบริษัทร่วมทุนและเข้าซื้อ
หุ้น 67% ในบริษัท Adib Cold Logistics หรือ ACL ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจห้อง
เย็นและขนส่งสินค้าในเมืองจาการ์ต้า นอกจากนี้กลุ่ม CLM เดิมที่บริษัทฯ ได้
เปิดด�าเนินการไปก่อนหน้านี้ มีแผนขยายการลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทท้องถิ่น
ขนาดใหญ่เกี่ยวกับการให้บริการโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน (In-Land Logistics) 
เช่น คลังและลานวางตู้สินค้า ท่าเรือบก (Dry Port) การขนส่งแลกระจายสินค้า
ในประเทศ ภายในต้นไตรมาส 2 ของปีนี้ บริษัทฯ มองโอกาสขยายเครือข่ายโล
จิสติกส์ในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อขยายการให้บริการรับ
จัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ (Air Freight) และทางเรือ (Sea 
Freight) เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งให้ครบทุกรูปแบบ ทั้งทางบก ทางเรือ ทาง
อากาศและทางราง (Multimodal Transport) 

  ขณะที่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็น
ฐานการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน รวม
ทั้งนโยบายการพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ของ
รัฐบาล ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจหลักทุกกลุ่ม บริษัทฯ มีแผนลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยาย
จ�านวนรถ จ�านวนเที่ยวและพื้นที่การให้บริการการขนส่งและกระจายสินค้าให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งภายในประเทศและขนส่งข้ามแดน รอบรับการขยายตัว
ของธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าเคมีภัณฑ์ (JCS) อยู่ระหว่างการ
ติดตั้งชั้นวางเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าได้อีกกว่า 1.5 เท่า นอกจากนี้ 
อยู่ระหว่างลงทุน Self-Storage หรือห้องเก็บของให้เช่าส่วนตัวในย่านใจกลาง
เมืองอีก 2 แห่ง ในท�าเลสามย่านและสาทร เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่ม B2C 

 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD กล่าวว่า 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีความพร้อมด้านฐานะการเงินหลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ได้ระดมทุนโดยการขายสินทรัพย์ให้กองทรัสต์ AIMIRT กว่า 1,000 ล้านบาท 
และในปีนี้มีแผนระดมทุนเพิ่มเติมโดยจะน�าห้องเย็นในย่านสุวินทวงศ์อีก 2,800 
ตารางเมตร เสนอขายให้แก่กองทรัสต์เพิ่มเติม รวมถึงอาจใช้วิธีระดมทุนอื่น ๆ 
เช่น การออกหุ้นกู้ เพื่อน�ามาใช้ขยายธุรกิจและรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

  “เราต้องการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร
ตามสัดส่วนการลงทุนธุรกิจห้องเย็นในอินโดนีเซีย และยังมีธุรกิจคลังสินค้าและ
ห้องเย็นที่ลงทุนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้จากต่างประเทศที่เพิ่ม
ขึ้น โดยเราตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศเป็น 25% ภายในปี 
2563” นายชวนินทร์ กล่าว 



 นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล ประธานกรรมการบริษัท 

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) TRUBB เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560  

มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทลูก  "เล

เท็กซ์ ซิสเทมส์"  (LS) ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และ

การน�า LS เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ซึ่งคาดว่าจะแล้ว

เสร็จในปี 2561

 ทั้งนี้ LS จะด�าเนินการยื่นคาขอเพื่อนาหุ้นเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ โดยก�าหนดสัดส่วนของจานวนหุ้นที่จะ

เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกินร้อยละ 30 

ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย

หุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยการเสนอขาย

หุ้นสามัญต่อประชาชนดังกล่าว จะส่งผลให้สัดส่วนการถือ

หุ้นของบริษัทฯ ใน LS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ลดลง

จากร้อยละ 56.16 เป็นร้อยละ 39.31 ของทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (ทั้งนี้สัดส่วน

การถือหุ้นของบริษัทฯใน LS ทั้งก่อนและหลังการเสนอขาย

อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากLS อยู่ระหว่างการด�าเนิน

การปรับโครงสร้างทุนจากการท�า RO และการจ่ายหุ้นปันผล 

เพื่อให้มีโครงสร้างทุนที่มีความเหมาะสมก่อนการนาบริษัท

เข้าจดทะเบียนในตลาด MAI)

 LS จะเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิของ TRUBB 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ในราคาเสนอ

ขายเดียวกับการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก 

(IPO) ซึ่งปัจจุบันยังมิได้มีการก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นแต่

อย่างใด

 ทั้งนี้ LS จะก�าหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนภายหลัง

จากส�านักงาน ก.ล.ต. อนุมัติการเสนอขายหุ้นของ LS ทั้งนี้ 

THAITEX ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TRUBB ซึ่งได้หุ้นสามัญจาก

การโอนกิจการทั้งหมด จะไม่ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญดัง

กล่าวแต่อย่างใด

 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากผลของการทารายการ

 ผลประโยชน์ต่อ TRUBB

 ประโยชน์จากการมีมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุนของ TRUBB 

ใน LS

 ช่วยลดภาระในการสนับสนุนทางการเงินของ TRUBB ที่มี

ต่อ LS

 เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของ TRUBB ได้รับผล

ตอบแทนจากกิจการของ LS ทั้งทางตรงและทางอ้อม

 การระดมทุนผ่าน TRUBB ในปัจจุบันเป็นไปได้ยากกว่า

และมีข้อจ�ากัด และอาจได้เงินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ขณะที่ผลประโยชน์ต่อ LS  จะได้รับเงินทุนเพื่อใช้ในการ

ด�าเนินธุรกิจ อีกทั้งจะเพิ่มช่องทางการระดมเงินทุนได้มากขึ้น 

โดย LS สามารถระดมทุนทางตรงกับนักลงทุน รวมถึง เพิ่ม

ศักยภาพการแข่งขันของ LS ให้มากขึ้น

 ส่วน แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO LS คาดว่าจะน�า

เงินจากการระดมทุนในครั้งนี้ มาใช้ในการขยายด�าเนินธุรกิจ

และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ LS

บอร์ด TRUBB ไฟเขียว Spin-off น�าบ. ลูก  

"เลเท็กซ์ ซิสเทมส์" เข้าตลาด mai คาดแล้วเสร็จในปี 61



 THANI ตั้งยอดปล่อยสินเชื่อปี61โต15%หรือราว 2.4หมื่น

ลบ. หลังเศรษฐกิจในประเทศโต หนุนดีมานด์รถบรรทุก

พุ่ง คาดNPL ปี 61 ไม่เกิน4% ระบุเตรียมขยายลูกค้าที่มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นเผยปี 61 เตรียมออกหุ้นราว3 หมื่นลบ. 

ขยายธุรกิจ-รีไฟแนนท์หุ้นกู้ชุดเดิม

 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ THANI เปิดเผยว่า

บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดปล่อยสินเชื่อปี2561 เติบโต15% หรือ

ราว 2.4 หมื่นล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาพ

รวมเศรษฐกิจในประเทศที่เติบโตจากปีก่อน ตามการลงทุน

เมกะโปรเจคของภาครัฐบาล  อาทิโครงการรถไฟฟ้าสีต่างๆ 

รถไฟฟ้ารางคู่ และโครงการอินฟราซัคเจอร์เป็นต้น ซึ่งจะ

ท�าให้การความต้องการใช้รถบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้นและส่งผล

ให้มีต้องการใช้สินเชื่อรถบรรทุกมากขึ้นด้วยเช่นกัน 

 ขณะเดียวกันแนวโน้มภาคการส่งออกยังมีการเติบโตที่ต่อ

เนื่องด้วยเช่นกันจึงส่งผลให้บริษัทได้อานิสงค์ดังกล่าวตามไป

ด้วย เนื่องจากการขนส่งภายในประเทศส่วนใหญ่ยังคงใช้รูป

แบบทางบกอยู่ 90%

 ส่วนภาคการเกษตรในปีนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับ

มาจากปีก่อน ซึ่งใน2-3เดือนที่ผ่านมา ผลผลิตอาทิข้าวเริ่ม

ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งว่าแนวโน้มราคาข้าวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ

เนื่องและจะกลับไปเป็นเบอร์1ในการส่งออกได้ด้วยเช่นกัน

 ปัจจุบันบริษัทมีฐานสัดส่วนการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มนถ

บรรทุกอยู่ที่70% กลุ่มลูกค้ารถซูเปอร์คาร์อยู่ที่ 20% และที่

เหลือมาจากลุ่มอื่น อาทิรถแท็กซี่,รถมอเตอร์ไซต์และรถที่

เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร

 "ปัจจัยที่กดดันต่อการด�าเนินธุรกิจในปีนี้เราคาดว่ามีสิ่งที่

จะกดดันอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งเรื่องที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้

บริโภค (สคบ.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา 

เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจ

ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2561 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 

2561 วัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าซื้อรถ จาก

ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความ

เป็นธรรม เนื่องจากสัญญาเช่าซื้อค่อนข้างเอารัดเอาเปรียบ 

อย่างไรก็ตาม ประกาศฉบับใหม่ที่ปรับแก้ไขจาก 2 ฉบับเดิม 

ปี 2555 และ 2558 สาระส�าคัญส่วนใหญ่ไม่ได้แตกต่างไปจาก

เดิมมากนัก ซึ่งก็ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทเลย เนื่องจากสิน

เชื่อของเราเป็นการปล่อยเพื่อเชิงพาณิชย์ไม่ได้ปล่อยให้แก่

รายย่อยโดยตรง ด้านมาตราฐานทางบัญชีใหม่หรือIFRS9 ที่

จะเริ่มใช้ในปี 62 ปัจจุบันอยู่ในช่วงประเมินผลกระทบอยู่ซึ่ง

คาดว่าจะสรุปในภายในไตรมาส2/61นี้ ซึ่งในเบื้องต้นเราคาด

ว่าจะต้องมีการเพิ่มอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสิน

เชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (coverage ratio) ในปีนี้เพิ่มขึ้นหรือ

อยู่ที่ 120% จากปีก่อนที่อยู่ 111%" นายโกวิท กล่าวเพิ่มเติม

 ทั้งนี้บริษัทคาดว่าหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)ในปีนี้จะไม่

เกิน 4%หรือต�่ากว่าปีก่อนที่อยู่ที่ระดับ 4.1% โดยในปีนี้บริษัท

มีต้นทุนทางการเงินที่ต�่าลงจึงท�าให้มีศักยภาพในการขยาย

ฐานลูกค้าและประสิทธิภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดรถ

บรรทุกระดับบนได้ดีขึ้นยิ่งขึ้น โดยบริษัทจึงมีแผนที่จะขยาย

ฐานลูกค้าที่มีประสิทธิมากขึ้น 

 ส�าหรับแหล่งเงินทุนที่จะรองรับการขยายธุรกิจในปีนี้ของ

บริษัท บริษัทเตรียมจะออกหุ้นกู้ราว 3 หมื่นล้านบาท โดยจะ

แบ่งมาใช้ในการช�าระหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบก�านหดช�าระในปีนี้

ราว 4 พันล้านบาทและส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

และการขยายธุรกิจ 

THANI ตั้งยอดปล่อยสินเชื่อปี 61 โต 15% หรือ

ราว 2.4 หมื่นลบ. คาด NPL ไม่เกิน 4%





ตลท. เผย ปี 60 บจ. SET และ mai 487 แห่ง  

จ่ายเงินปันผลรวม 4.78 แสนล้านบาท  

อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 3.41%  

 บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai 

รวม 487 แห่ง รายงานมูลค่าเงินปันผลในปี 2560 มูลค่า

รวม 478,092 ล้านบาท (ณ 21 มี.ค. 2561) โดยมีอัตรา

เงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 3.41% 

 นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2560 

มี บจ. ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 487 บริษัท (ไม่

รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐาน) มูลค่ารวม 478,092 ล้านบาท แบ่งเป็น บจ. ใน 

SET 400 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 473,270 ล้านบาท และ 

บจ. ใน mai 87 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 4,822 ล้านบาท 

โดยมูลค่าเงินปันผลส่วนใหญ่หรือ 52% ของทั้งหมด เกิด

จาก บจ. หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ บจ. มี

อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยเฉลี่ย

เท่ากับ 3.41% ขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property 

fund & REITs) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีอัตรา

เงินปันผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5.97% และ 7.04% ตาม

ล�าดับ

 “บจ. ไทยส่วนใหญ่มีผลประกอบการดี และจ่าย

เงินปันผลสม�่าเสมอ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับดี 

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนในหุ้นไทย” 

นางเกศรากล่าว 

 ด้านความแข็งแรงของ บจ. ใน SET ที่ประกาศจ่าย

เงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ปตท. (PTT) 

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. ปูนซิ

เมนต์ไทย (SCC) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มีมูลค่ารวมกัน 

132,085 ล้านบาท หรือ 28% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมด

ใน SET 

 ส�าหรับ บจ. ใน mai ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 

อันดับแรก คือ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) 

บมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) บมจ. บางกอก เดค-คอน 

(BKD) บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) และ บมจ. 

ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (FPI) มีมูลค่าเงินปันผลรวม 

1,470 ล้านบาท หรือ 30% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดใน 

mai 

 ขณะที่เมื่อพิจารณาในด้านการลงทุนในหุ้นที่มีการจ่าย

เงินปันผลสูง บจ. ที่จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสูงสุด 5 อันดับ

แรก คือ บมจ. กันยงอีเลคทริก (KYE) บมจ. กู๊ดเยียร์ 

(ประเทศไทย) (GYT) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ. 

ปตท. (PTT) และ บมจ. อาหารสยาม (SFP) โดยประกาศ

จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นในปี 2560 มูลค่าตั้งแต่ 16.50 ถึง 

30.36 บาทต่อหุ้น  

 โดย บจ. ที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend 

Yield) สูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) 

บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี (PT) บมจ. บางสะพานบาร์มิล 

(BSBM) บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) 

และ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) โดยมีอัตราเงินปันผล

ตอบแทนตั้งแต่ 9.42% ถึง 15.23%  



ก.ล.ต. เพิ่มกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนตราสารหนี้  

ชูบทบาทตัวกลางดูแลประโยชน์ 

เปิดเผยข้อมูล เร่ิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เม.ย.61

 ก.ล.ต. ออกประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกและเสนอขาย

ตราสารหนี้ การท�าหน้าที่ของตัวกลาง และวิธีการจัดท�าสรุปข้อมูล

ส�าคัญของตราสาร (แบบ factsheet) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับความ

คุ้มครองมากขึ้น รวมทั้งข้อมูลที่ส�าคัญประกอบการตัดสินใจลงทุน 

ในขณะที่ผู้ออกตราสารหนี้จะมีความสะดวกและความคล่องตัวใน

การระดมทุนมากยิ่งขึ้น เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 

2561

 นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า "ก.ล.ต. ได้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยค�านึงถึงความสมดุลระหว่างความ

สะดวกต่อผู้ประกอบการในการ ระดมทุน และการให้ความคุ้มครอง

ผู้ลงทุนประเภทต่าง ๆ ในระดับที่เหมาะสม"

 "นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มมาตรฐานในการปฏิบัติงานของตัวกลาง

เพื่อให้มีการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างประโยชน์ของผู้ลงทุนและผู้

ออกตราสารด้วย" นายรพีกล่าวเพิ่มเติม

 จากเดิมที่ภาคธุรกิจสามารถระดมทุนได้อย่างแพร่หลายในวง

กว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เป็น

จ�านวนมาก แต่ผู้ลงทุนมักมีพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนโดย

ไม่ค�านึงถึงความเสี่ยงในการลงทุน ขณะที่ตัวกลางก็ไม่ได้ให้ข้อมูล

เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนที่เพียงพอ ประกอบกับตั๋วเงินเป็น

ตราสารที่ไม่มีกลไกให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนเหมือนหุ้นกู้ นอกจาก

นี้ บริษัทที่ออกตราสารหนี้บางแห่งใช้ช่องทางการเสนอขายแบบ

เฉพาะเจาะจง (แบบ PP-วงแคบ) ไปอย่างผิดวัตถุประสงค์ คือ 

กระจายการขายช่องทางนี้ไปยังผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งไม่รู้จักคุ้นเคย

กับบริษัท

 ก.ล.ต. ได้เห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์

ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ โดยก�าหนดระดับ

ความเข้มงวดของหลักเกณฑ์ในการก�ากับดูแลตามประเภทผู้ลงทุน 

หากเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปในวงกว้างและผู้ลงทุนราย

ใหญ่ ก็จะมีเกณฑ์ที่เข้มงวดมากกว่าการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน

และการเสนอขายแบบ PP-วงแคบ อาทิ ต้องขายผ่านตัวกลาง และ

มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ โดยเกณฑ์ที่ปรับปรุงมีสาระส�าคัญดังนี้

 - จ�ากัดการขายตั๋วเงินไม่ให้ใช้ระดมทุนในวงกว้าง โดยจ�ากัดให้

เสนอขายได้เฉพาะผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงและผู้ลงทุนสถาบัน

เท่านั้น

 - แยกการก�ากับดูแลผู้ลงทุนรายใหญ่ออกจากผู้ลงทุนสถาบัน 

เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ได้รับค�าแนะน�าและข้อมูลที่ส�าคัญ

ประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น

 - ปรับเพิ่มกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุน อาทิ การขายหุ้นกู้ให้ผู้

ลงทุนรายใหญ่ ต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่

สะท้อนความสามารถในการช�าระหนี้ให้มากขึ้น

 - การเสนอขายแบบ PP-วงแคบก�าหนดให้เสนอขายได้เฉพาะ

กลุ่มผู้ลงทุนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ออก ตราสาร ผู้ลงทุน

สถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น กรณีเสนอขายให้ผู้ลงทุนราย

ใหญ่ที่ไม่มีความสัมพันธ์ กับผู้ออกตราสาร จะต้องเสนอขายผ่าน

ตัวกลาง เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนที่อาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทมาก

นัก

 นอกจากนี้ ยังเพิ่มมาตรการการปฏิบัติงานของตัวกลาง โดย

ก�าหนดให้หน่วยงานที่ให้บริการออกตราสารหนี้ต้องคัดกรองสินค้า

และแยกออกจากหน่วยงานขายอย่างชัดเจน โดยผู้ขายต้องเข้าใจ

ลักษณะและความเสี่ยงตราสารหนี้เพื่อให้ค�าแนะน�าที่เหมาะสมกับ

ลูกค้า รวมถึงการปรับการเปิดเผยข้อมูลในแบบ factsheet ให้

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ด้วย

 ทั้งนี้ ในการยกร่างประกาศในเรื่องนี้ ก.ล.ต. ได้รวบรวมข้อคิด

เห็นจากผู้ประกอบการเมื่อกลางปี 2560 และได้น�าข้อเสนอแนะ

จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณชน 2 ครั้ง ช่วงปลายปี 

2560 มาปรับปรุงเกณฑ์ พร้อมทั้งได้จัดบรรยายหลักเกณฑ์ใหม่ให้

กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาด้วย



ก.ล.ต. เสนอหลักเกณฑ์ส�าหรับผู้ประกอบการใช้ฟินเทค 

ให้บริการการลงทุน เพิ่มโอกาสประชาชนเข้าถึงตลาดทุน

 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์ส�าหรับผู้

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในการน�าเทคโนโลยีทางการ

เงิน (ฟินเทค) มาใช้ในการวิเคราะห์ แนะน�า และตัดสิน

ใจลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทั้ง

รายปัจจุบันและรายใหม่ในการน�าเสนอบริการรูปแบบ

ใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางให้ผู้ลงทุนในการเข้าถึงและได้รับ

บริการที่ได้มาตรฐาน

 ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์

การก�ากับดูแลการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) 

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนน�าฟิน

เทคมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผู้ลงทุน 

อาทิ การน�าอัลกอรึทึม (algorithm) หรือชุดของค�า

สั่ง (coding) ของคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการ

คิดวิเคราะห์ ให้ค�าแนะน�า และตัดสินใจลงทุน ซึ่งถือ

เป็นการน�าเสนอบริการรูปแบบใหม่ ๆ และช่วยเพิ่มทาง

เลือกให้ประชาชนในวงกว้าง สามารถใช้ตลาดทุนในการ

ลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว

 ก.ล.ต. ได้ศึกษาหลักเกณฑ์ในต่างประเทศ เพื่อหา

แนวทางในการก�ากับดูแลที่เหมาะสม โดยเน้นให้การ

ให้บริการได้มาตรฐานและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้า (putting investors first) และได้มีการหารือเพื่อ

รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบธุรกิจใน

เรื่องดังกล่าว โดยแนวทางที่เสนอและเปิดรับฟังความ

คิดเห็นในครั้งนี้ จะเสนอให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่

จะน�าฟินเทคมาใช้ จะต้องด�าเนินการ ดังนี้

(1) ก�าหนดเป็นนโยบายในระดับคณะกรรมการหรือผู้

บริหารระดับสูงที่จะให้ความส�าคัญกับการน�าฟินเทคมา

ใช้

(2) มีบุคลากรที่เข้าใจหลักการพื้นฐานในการน�า

เทคโนโลยีมาใช้

(3) เปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนหรือนักวิเคราะห์หลัก

ทรัพย์มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา/พิจารณาน�าฟิน

เทคมาใช้

(4) มีระบบควบคุมและสอบทานการท�างานของอัลกอรึ

ทึม

(5) มีระบบรองรับการเก็บรักษาข้อมูลและความลับของ

ลูกค้า

(6) มีการเปิดเผยขอบเขตและข้อจ�ากัดในการให้บริการ

ของระบบให้ลูกค้าทราบ

 ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นใน

เรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. XXXX ผู้ที่เกี่ยวข้อง

และผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ 

หรือโทรสาร 0-2263-6456, 0-2263-6071 หรือทาง 

e-mail phakhaku@sec.or.th หรือ kunpatu@sec.

or.th จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2561



 นางภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้

อ�านวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส  

เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส มอง

ทิศทางตลาดหุ้นไทย ในไตรมาส 2 ของปี 

2561 จะผันผวนสูง ในทิศทางอ่อนตัวลง 

ประเมิน SET Index เคลื่อนไหวในกรอบ 

1,787-1,839 จุด โดยปัจจัยกดดันหลัก มา

จากภายนอก ทั้งเรื่องกีดกันการค้าสหรัฐฯ-

จีน แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น และแรงขาย

จาก Fund Flow  ขณะที่ความกังวลเกี่ยว

กับการเลือกตั้ง เป็นปัจจัยภายในประเทศที่

กดดัน กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้น หุ้นที่เติบโต

แข็งแกร่ง และหุ้น Laggard 

 “แม้ว่า EPS Growth ของหุ้นไทยปีนี้ จะ

สูงถึง 14.8% แต่มีหลายปัจจัยเข้ามากดดัน

ตลาด โดยเฉพาะเรื่องการกีดกันการค้า 

ท�าให้ความเสี่ยงจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น 

ดูจาก PER และ PEG ของไทยเอง สูงใกล้

เคียงกับกลุ่มประเทศที่แพง ในช่วง 3 เดือน

ข้างหน้า SET จึงมีโอกาสแกว่งตัวลง” คุณ

ภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้อ�านวยการ 

สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว 

 ส�าหรับนโยบายกีดกันการค้าของ

สหรัฐฯ และการท�าสงครามการค้าผ่านการ

ตั้งก�าแพงภาษี เป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการ

ค้าโลก ซึ่งอาจส่งผลให้มูลค่าการค้าโลกปีนี้

ชะลอตัวลง รวมทั้งความผันผวนของค่าเงิน 

จะท�าให้เงินบาทยังคงแข็งค่า ประเด็นต่างๆ 

เหล่านี้ เป็นข้อจ�ากัดต่อภาคการส่งออกของ

ไทยในปีนี้ ท�าให้การเติบโตไม่โดดเด่นเท่าปีที่

แล้ว ดังนั้น ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 

2561 น�้าหนักจะไปอยู่ที่การลงทุนและการ

บริโภคภายในประเทศเป็นหลัก

 ขณะที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลกในปี

นี้ เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน เห็นได้ว่ากลุ่ม

ประเทศพัฒนาแล้ว ต่างทยอยเดินหน้าใช้

นโยบายการเงินตึงตัว ผลจากอัตราเงินเฟ้อ

มีแนวโน้มขยับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลก 

ยกเว้นกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาที่น่าจะยัง

ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป โดย

ไทยนั้น เชื่อว่าจะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 

1.5% ตลอดช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และน่าจะ

เริ่มปรับขึ้น 0.25% ในช่วงครึ่งปีหลัง  

 ส�าหรับกระแส Fund Flow ในไตรมาส 

2 นี้ คาดว่าแรงขายยังมีต่อเนื่อง แต่จะเริ่ม

ชะลอลง หลังจากที่ต่างชาติขายหุ้นไทย

ติดต่อกันมาตลอด หากนับตั้งแต่เดือน มี.ค.

2556 จนถึงปัจจุบัน ขายรวมกันแล้วก

ว่า 4.45 แสนล้านบาท ซึ่งสถิติในอดีต พบ

ว่า 7 ใน 10 ปี ต่างชาติมักขายสุทธิหุ้นไทย

ในไตรมาส 2 อย่างไรก็ตาม จากแรงขายที่

เข้ามาเร็วและแรงช่วงที่ผ่านมา ท�าให้มูลค่า

ซื้อสะสมสุทธิหุ้นไทย ตั้งแต่ปี 2548 จนถึง

ปัจจุบัน เหลือเพียง 2.94 หมื่นล้านบาท

เท่านั้น เป็นระดับต�่ามากเมื่อเทียบกับยอด

ซื้อสุทธิสูงสุดที่ 4.69 แสนล้านบาท ณ วัน

ที่ 15 มี.ค. 2556 จึงเชื่อว่าจากนี้ไป แรง

ขายน่าจะเริ่มจ�ากัด

 นอกจากนี้คาดในไตรมาส 2 นี้ ยังจะ

มีแรงขายท�าก�าไรจากนักลงทุน ที่รอรับ

ปันผลส�าหรับผลประกอบการงวดครึ่งหลัง

ปี 2560 ด้วย โดยจะมีบริษัทจดทะเบียน 

(บจ.) ขึ้นเครื่องหมาย XD ราว 329 บริษัท 

ซึ่งมีโอกาสกดดัน SET Index ให้ปรับตัวลง

ได้ราว 25.6 จุด หรือ 1.4% แยกเป็นเดือน 

มี.ค.ราว 10.2 จุด, เดือนเม.ย.ราว 9.38 จุด 

และเดือน พ.ค.ราว 5.6 จุด  

 ด้านปัจจัยการเมืองในประเทศว่า ตลาด

ยังมีความกังวลและเฝ้าติดตามประเด็นการ

จัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศว่า จะ

จัดเลือกตั้งในเดือน ก.พ.2562 ได้หรือไม่ แต่

จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุด ยังเชื่อ

ว่าการเลือกตั้งทั่วไปของไทยน่าจะเกิดขึ้นได้

ไม่เกินเดือน ก.พ.2562

 ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วง 3 

เดือนข้างหน้า ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET 

Index จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,787-1,839 

โดยอิงกับค่า P/E ที่ราว 17-17.5 เท่า 

ท่ามกลางตลาดหุ้นที่มีความผันผวนและมี

โอกาสอ่อนตัวลง จึงแนะน�าให้เลือกลงทุน

หุ้นรายตัว ที่มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัว เน้นหุ้น

ทีแ่นวโน้มผลประกอบการเตบิโตด ีผนัผวนต�า่ 

และ laggard โดยในปี 2561 คาดก�าไรสุทธิ

ของตลาด จะอยู่ที่ราว 1.12 ล้านล้านบาท 

และ EPS (ก�าไรสุทธิต่อหุ้น) อยู่ที่ 112.39 

บาทต่อหุ้น ขณะที่ EPS Growth สูงถึง 

14.8% เทียบจากปีก่อน ภาพรวมแล้วผล

ประกอบการของบจ.ในปีนี้ ยังคงเติบโตดี

บล.เอเซีย พลัส มอง SET ไตรมาส 2/61 ผันผวน 

ในทิศทางอ่อนตัวลง เหตุปัจจัยภายนอกกดดัน  

มองกรอบ 1787-1839 จุด 



TMB Analytics แนะ “ตั้งสติ เช็คความเสี่ยง”  

ก่อนสตาร์ทการลงทุนในยุคดอกเบี้ยต�่า

 TMB Analytics มองว่า ในยุคที่อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายต�่าเป็นระยะเวลานาน 
การแสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน
สูงกว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทว่า นัก
ลงทุนเองควรตระหนักถึงความเสี่ยง
ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน รวมทั้งความ
สามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตน 
การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต�่า
เป็นเวลานาน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากอยู่ในระดับต�่า และท�าให้เกิดสภาวะ
แสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า หรือที่เรียก
ว่า พฤติกรรม “Search for yield” จาก
งานวิจัยร่วมโดย Chen Lian, Yueran 
Ma และ Carmen Wang ในหัวข้อ Low 
Interest Rate and Risk Taking: 
Evidence from Individual Investment 
Decisions พบว่า ในสภาวะอัตราดอกเบี้ย
ที่ต�่ากว่าในอดีต (historical norm)  นัก
ลงทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนที่มี
ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส�าคัญ

 ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวเห็นได้ชัดใน
ตลาดการเงินสหรัฐฯ แล้วในฝั่งตลาดการ
เงินไทย พฤติกรรม “Search for yield” 
ปรากฏชัดเจนมากน้อยเพียงใด? หาก
เลือกพิจารณาการลงทุนที่มีความเสี่ยง
และเป็นที่น่าจับตามองของไทย ก็คงหนี
ไม่พ้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม FIF และ
การลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์

 จากแนวโน้มการออกไปลงทุนต่าง
ประเทศผ่านกองทุนรวม FIF (Foreign 
Investment Fund) ซึ่งหากนับตั้งแต่
อัตราดอกเบี้ยเริ่มเป็นขาลงในปี 2012 
จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน เม็ดเงิน
ลงทุนในกองทุนรวม FIF เพิ่มขึ้นกว่า 

0.75 ล้านล้านบาท ท�าให้มูลค่าสินทรัพย์
รวมกว่า 1.1 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น
สัดส่วนถึง 7% ของเศรษฐกิจไทย ที่น่า
สนใจก็คือ เมื่อเจาะลึกลงไปถึงสัดส่วน
กองทุน FIF พบว่า ส่วนใหญ่กองทุน FIF 
มักจะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ “ดูเหมือน
จะมีความเสี่ยงต�่า” อาทิ เช่น กองทุน
ตราสารหนี้ต่างๆ 

อย่างไรตาม กองทุนเหล่านี้กลับมีความ
เสี่ยงเรื่อง “การกระจุกตัวของการลงทุน 
(Concentration Risk)” ซ่อนอยู่ โดย FIF 
ที่มีขนาดใหญ่สุด 10 อันดับแรก มีการ
ลงทุนกระจุกในสินทรัพย์ของสหรัฐฯ กว่า 
60% ซึ่งนักลงทุนอาจจะไม่ได้ตระหนักถึง 
ท�าให้ต้องพบกับความผันผวนจากการ
ลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากสหรัฐฯ
เผชิญความเสี่ยงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย หรือแม้กระทั่งเกิดวิกฤติการเงิน

 นอกจากนี้ พฤติกรรมแสวงหาผล
ตอบแทนที่สูงขึ้นของนักลงทุนไทย ยัง
สะท้อนจากการเติบโตของเงินฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ในช่วงที่ดอกเบี้ยอยู่
ในระดับต�่า ที่เติบโตกว่าปีละ 19% เทียบ
กับ อัตราการขยายตัวเพียง 9% ในช่วง
ที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง เนื่องจาก
การลงทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ผล
ตอบแทนดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร
พาณิชย์ทั่วไป และดูเหมือนจะแทบไม่มี
ความเสี่ยงเลยจากNPL ที่ไม่ถึง 1% ท�าให้
สหกรณ์ออมทรัพย์มีขนาดสินทรัพย์
ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดยปัจจุบันมูลค่ารวมกัน
กว่า 2.2 ล้านล้านบาท ใหญ่กว่าธนาคาร
พาณิชย์ขนาดกลางด้วยซ�้า

 อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ซึ่ง
ผู้ลงทุนอาจยังไม่ทราบ เนื่องจากสหกรณ์
ส่วนมากมิได้เป็นสมาชิกของเครดิตบู
โร ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบภาระหนี้
ของสมาชิกและผู้ค�้าประกันได้ครบถ้วน 
นอกจากนี้ สหกรณ์บางแห่งยังอนุญาต
ให้สมาชิกท�าการกู้เพิ่มเติมเพื่อช�าระหนี้
เก่า (rollover debt)  ตัวเลขหนี้เสียที่
ต�่าของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงอาจมิได้
สะท้อนถึงความเสี่ยงของการผิดนัดช�าระ
หนี้ที่แท้จริง  อีกทั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์
บางแห่งมีเงินฝากจากสมาชิกไม่พอต่อ
ความต้องการสินเชื่อ จึงกู้เงินจากสถาบัน
การเงินอื่นๆ ทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกู้
ระยะสั้นเพื่อน�าไปปล่อยกู้ระยะยาวให้แก่
สมาชิก ท�าให้สหกรณ์เหล่านี้มีความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ในขณะที่สหกรณ์
บางแห่งมีเงินฝากมากกว่าความต้องการ
สินเชื่อ จึงน�าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์
เสี่ยงมากขึ้น เช่น ในปีที่ผ่านมาสหกรณ์มี
การลงทุนในหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 25% 

 การออกไปแสวงหาการลงทุนที่ให้ผล
ตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for yield) 
ไม่ใช่เรื่องที่ผิดและอาจเป็นสิ่งที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้ในสภาวะที่ดอกเบี้ยต�่า ซึ่งนัก
วิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าจะยังคงด�าเนิน
ต่อไปอีกสักระยะ ดังนั้น สิ่งส�าคัญที่
นักลงทุนไทยควรพิจารณาก่อนตัดสิน
ใจลงทุนใดๆ ก็ตาม ก็คือ ความเสี่ยง
และปัจจัยที่จะกระทบการลงทุน เพื่อ
ให้การจัดพอร์ตการลงทุนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่นักลงทุน
ยอมรับได้ ?



ก.ล.ต. ขอให้พนักงานอัยการฟ้องผู้กระท�าผิด 25 ราย  

ฐานร่วมกันสร้างราคาหลักทรัพย์ 6 หลักทรัพย์  

NEWS MILL POLAR NBC NINE และ NINE-W1

 ก.ล.ต. เปิดเผยการด�าเนินการตามกฎหมาย
กับผู้กระท�าผิด 25 ราย กรณีร่วมกันสร้างราคา
หลักทรัพย์ NEWS MILL POLAR NBC NINE และ 
NINE-W1 ด้วยการฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้ช�าระ
ค่าปรับทางแพ่งจ�านวนกว่า 890 ล้านบาท พร้อม
รายงานการด�าเนินการดังกล่าวไปยังส�านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณา
ด�าเนินการต่อ

 ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ในช่วง
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 24 มีนาคม 
2558 มีบุคคลรวม 25 ราย รู้เห็นและ/หรือตกลง
ร่วมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยสลับกันเข้าซื้อ
ขายหลักทรัพย์ทั้ง 6 ตัว ในลักษณะอ�าพรางและ/
หรือต่อเนื่อง ท�าให้ราคาหรือปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อ
ชักจูงให้บุคคลอื่นเข้าซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดัง
กล่าว โดยมีรายละเอียดผู้กระท�าผิด ดังนี้

   1. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (NEWS) (ขณะเกิด
เหตุชื่อบริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SLC) มีผู้กระท�าผิด 23 ราย ในช่วง
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2556 - 27 พฤศจิกายน 
2557 ได้แก่ (1) นายยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ 
(2) นายระวีโรจน์ เขียนนิลศิริ (3) นายเอกวิชญ์ 
กมลเทพา (4) นายศิร์วสิษฎ์ สายน�้าผึ้ง (5) นาง
วรณัน เลิศกุลธรรม (6) นายภาณุรักษ์ แสงอร่าม 
(7) นางสาวพรเพ็ญ นิธิเกษม (8) นางสาวกรรณิ
ดา ตั้งกิจตรงเจริญ (9) นายกรวิช อัศวกุล (10) 
นายภควันต์ วงษ์โอภาสี (11) นายสุวิทย์ พิพัฒน์
วิไลกุล (12) นายพิสิษฏ์ พิพัฒน์วิไลกุล (13) นาย
สงกรานต์ ตันศิริ (14) นายปรีชา ตันติวัฒนวัลลภ 
(15) นายวิรัตน์ ตันสวัสดิ์ (16) นายอมร พรหมดี
ราช (17) นางสุภวรรณ รัตนวัน (18) นายก�าพล 
วิระเทพสุภรณ์ (19) นายธนพล วิระเทพสุภรณ์ 
(20) นายตรีขนิษฐ์ มากรักษา (21) นายธิติพัฒน์ 
ธิติพันธุ์ (22) นายธีระชัย รัตนกมลพร และ (23) 
นายนิรันดร์ เหตระกูล

  2. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท มิลล์คอน สตี
ล จ�ากัด (มหาชน) (MILL) มีผู้กระท�าผิด 6 ราย 
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2557 - 3 มิถุนายน 
2557 ได้แก่ (1) นายยรรยงค์ (2) นายระวีโรจน์ 
(3) นายเอกวิชญ์ (4) นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางว

รณัน และ (6) นายภาณุรักษ์ 

 3. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทโพลาริส 
แคปปิตัล จ�ากัด (มหาชน) (POLAR) (ขณะเกิด
เหตุชื่อบริษัท วธน แคปปิตัล จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ WAT) มีผู้กระท�าผิด 17 ราย ระหว่างวันที่ 
23 มิถุนายน 2557 - 9 มกราคม 2558 ได้แก่ (1) 
นายยรรยงค์ (2) นายระวีโรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ 
(4) นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน (6) นายภาณุ
รักษ์  (7) นางสาวกรรณิดา (8) นายกรวิช (9) 
นายภควันต์ (10) นายสุวิทย์ (11) นายพิสิษฏ์ (12) 
นางสาวพัชรา มาสอน (13) นางสาวพรพรรณ สะ
ระบุญมา (14) นายก�าพล (15) นายตรีขนิษฐ์ (16) 
นายธิติพัฒน์ และ (17) นายธีระชัย 

 4. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัทเนชั่น บรอดแค
สติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (NBC) มีผู้
กระท�าผิด 11 ราย ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2557 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ได้แก่ (1) นาย
ยรรยงค์ (2) นายระวีโรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ (4) 
นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน (6) นายภาณุรักษ์ 
(7) นางสาวกรรณิดา (8) นายกรวิช (9) นาย
ภควันต์ (10) นายสุวิทย์ และ (11) นายพิสิษฏ์ 

 5. กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท เนชั่น อินเตอร์
เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
(NINE) มีผู้กระท�าผิด 12 ราย ระหว่างวันที่ 19 
ธันวาคม 2557 - 24 มีนาคม 2558 ได้แก่ (1) นาย
ยรรยงค์ (2) นายระวีโรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ (4) 
นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน (6) นายภาณุรักษ์ 
(7) นางสาวพรเพ็ญ (8) นางสาวกรรณิดา (9) 
นายกรวิช (10) นายภควันต์ (11) นายสุวิทย์ และ 
(12) นายพิสิษฏ์

 6. กรณีสร้างราคาใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญบริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดู
เทนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (NINE-W1) มีผู้กระท�า
ผิด 5 ราย ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง
วันที่ 2 มีนาคม 2558 ได้แก่ (1) นายระวีโรจน์ (2) 
นายเอกวิชญ์ (3) นายภาณุรักษ์ (4) นายสุวิทย์ 
และ (5) นายพิสิษฏ์

 การกระท�าของบุคคลทั้ง 25 รายข้างต้น
เป็นการด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ โดย
สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งทางการเงิน
และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล รวมทั้งวิธีส่งค�าสั่ง
ซื้อขายในลักษณะที่เป็นการผลักดันราคา และ/

หรือพยุงราคาอย่างต่อเนื่องในหลายช่วงเวลาต่าง
กัน ตลอดจนเป็นการกระท�าโดยมีการปิดบังหรือ
ปกปิดความสัมพันธ์และการส่งค�าสั่งซื้อขายดัง
กล่าว จึงเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 243(1) ประกอบ
มาตรา 244 และมาตรา 243(2) และมีระวางโทษ
ตามมาตรา 296 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งปัจจุบัน
ยังคงเป็นความผิดตามมาตรา 244/3 และมีบท
ก�าหนดโทษตามมาตรา 296 มาตรา 296/1 และ
มาตรา 296/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ประกอบ
มาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

 คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ
ทางแพ่ง (ค.ม.พ.) น�ามาตรการลงโทษทางแพ่ง
มาใช้บังคับ โดยการปรับทางแพ่งกับผู้กระท�าผิด 
อย่างไรก็ดี ผู้กระท�าผิดทั้ง 25 ราย ได้แก่ (1) นาย
ยรรยงค์ (2) นายระวีโรจน์ (3) นายเอกวิชญ์ (4) 
นายศิร์วสิษฎ์ (5) นางวรณัน (6) นายภาณุรักษ์ 
(7) นางสาวพรเพ็ญ (8) นางสาวกรรณิดา (9) 
นายกรวิช (10) นายภควันต์ (11) นายสุวิทย์ (12) 
นายพิสิษฏ์ (13) นายสงกรานต์ (14) นายปรีชา 
(15) นายวิรัตน์ (16) นายอมร (17) นางสุภวรรณ 
(18) นางสาวพัชรา (19) นางสาวพรพรรณ (20) 
นายก�าพล (21) นายธนพล (22) นายตรีขนิษฐ์ 
(23) นายธิติพัฒน์ (24) นายธีระชัย และ(25) นาย
นิรันดร์ ไม่ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทาง
แพ่งที่ ค.ม.พ. ก�าหนด ก.ล.ต. จึงมีหนังสือขอให้
พนักงานอัยการด�าเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพ่ง 
เพื่อขอให้ช�าระค่าปรับทางแพ่งตามอัตราสูงสุดที่
กฎหมายก�าหนด จ�านวน 890,789,424 บาท ทั้งนี้ 
การที่ ค.ม.พ. ให้ปรับทางแพ่งกับผู้กระท�าผิด มีผล
ท�าให้ผู้กระท�าผิดทั้งหมดเป็นผู้มีลักษณะขาดความ
น่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน

 นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้รายงานการด�าเนิน
การดังกล่าวต่อส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการกระ
ท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542



MFC ตั้งเป้า NAV ปี61โต 14.3% เป็น 5.2 แสนลบ.  

จากปีก่อนอยู่ที่ 4.54 แสนลบ.  

เน้นกลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพสาขาตจว. รุกขยายฐานลูกค้า

 MFC ตั้งเป้าปี61 เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนทุกประเภท (NAV) เป็น 520,000 ล้าน
บาท โต 14.3% จากปีก่อน เน้นกลยุทธ์หลัก
เพิ่มประสิทธิภาพของสาขาต่างจังหวัดเพื่อ
ขยายฐานลูกค้า สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
จากผลงานการบริหารกองทนุและผลตอบแทน
ทุกประเภทกองทุน สร้าง Strategic Partners 
โดยเฉพาะในต่างประเทศเพื่อพัฒนาธุรกิจและ
ประสิทธิภาพการบริหารกองทุน และมุ่งเน้น
ธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืน

 นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้
จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) MFC 
เปิดเผยว่า ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายการ
เติบโตของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เป็น 
520,000 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น14.3% จาก
ปี2560 ที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทุกประเภทภายใต้การจัดการของบริษัท อยู่
ที่ 454,900 ล้านบาท ขณะที่จะรักษาระดับ
รายได้ที่ 1,313 ล้านบาท โดยบริษัทจะเน้น
กลยุทธ์หลักคือ เพิ่มประสิทธิภาพของสาขา
ต่างจังหวัดเพื่อขยายฐานลูกค้า สร้างความพึง
พอใจให้ลูกค้าจากผลงานการบริหารกองทุน
และผลตอบแทนทุกประเภทกองทุน สร้าง 
Strategic Partners โดยเฉพาะในต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาธุรกิจและประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุน และมุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและ
รายได้ที่ยั่งยืน

 พร้อมกันนี้บริษัทฯมีแผนเปิดขายกองทุน
ใหม่อีก 27 กองทุน ทั้งกองทุนรวม กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล

 ขณะที่บริษัทฯ ได้เสนอขายกองทุนใหม่
ในปีที่แล้ว 45 กองทุน สามารถระดมเงินได้ 
32,807 ล้านบาท เป็นกองทุนรวม 19 กองทุน 
มูลค่ารวม 10,757 ล้านบาท กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพได้มีการจัดตั้งกองทุนใหม่ 6 กองทุน 
มูลค่ารวม 13,931 ล้านบาท และกองทุนส่วน
บุคคลมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ 20 กองทุน 
มูลค่ารวม 8,119 ล้านบาท  และได้จ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวม 40 กองทุน เป็นเงินกว่า 1,233.27 ล้าน
บาท โดยกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์
ฟันด์ (HI-DIV) จ่ายเงินปันผลรวมสูงสุดกว่า 
488.73 ล้านบาท และกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี
เฟล็กซิเบิลฟันด์ (MFX) จ่ายเงินปันผลต่อ
หน่วยสูงสุด 1.47 บาท

 ปีที่ผ่านมาเอ็มเอฟซียังได้เปิดส�านักงาน
สาขาเพิ่มเติมที่จังหวัดอุบลราชธานี อ. 
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และได้ขยายพื้นที่
ของสาขาเชียงใหม่ เพื่อให้บริการด้านการ
วางแผนการลงทุนส�าหรับกลุ่มผู้สนใจลงทุนได้
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ปัจจุบันเอ็มเอฟซีมี
สาขารวม 9 แห่งนอกเหนือจากส�านักงานใหญ่
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ได้แก่ สาขาเซ็นทรัล
แจ้งวัฒนะ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สาขาในต่าง
จังหวัดได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ระยอง 
พิษณุโลก อุบลราชธานี และหาดใหญ่

 ส�าหรับในปี 2560 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนทุกประเภทภายใต้การจัดการของ
บริษัทมีมูลค่า 454,900 ล้านบาท เติบโตขึ้น
ร้อยละ 6.9 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 425,600 
ล้านบาท แบ่งเป็นกองทุนรวม 264,100 ล้าน
บาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2559 ที่
มีมูลค่า 238,800 ล้านบาท กองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ 155,100 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อย
ละ 0.6 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 154,300 ล้าน
บาท และกองทุนส่วนบุคคล 35,100 ล้านบาท 
ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 9.4 จากปี 2559 ที่มีมูลค่า 
32,000 ล้านบาท โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนทุกประเภทมีส่วนแบ่งการตลาด
เป็นอันดับ 7 ของอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 
6.5

 นอกจากนี้เอ็มเอฟซียังได้รางวัลบลจ. ดี
เด่นต่อเนื่องสองปีซ้อน (Outstanding Asset 
Management Company Awards) จาก 
SET Awards 2017 และ 2016 ที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสาร

การเงินธนาคาร และเอ็มเอฟซียังได้รับรางวัล 
Domestic Fixed Income Team Awarded 
ปี 2017 จากงาน The Asset Award จัด
โดย The Asset Benchmark Research ซึ่ง
สองรางวัลที่ได้รับเป็นรางวัลประเภทผู้จัดการ
กองทุนด้านตราสารหนี้ (Pipat Narunant-
Most Astute Investor Thailand) และรางวัล 
Top Investment House Thailand 2017

 นางสาวประภา กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท
คาดเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยคาดว่า
จะเติบโตได้ไม่ต�่ากว่า 4% และมีอัตราเงินเฟ้อ
ที่ 1.4-1.5% สูงกว่าปีก่อนที่ระดับ 0.7% โดย
ยังได้รับการขับเคลื่อนจากการลงทุนโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การส่งออกที่
ขยายตัวขึ้นตามเศรษฐกิจทั่วโลกที่เริ่มฟื้นตัว 
รวมไปถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวที่เห็น
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วยปลายปี
ที่ผ่านมา และต้นปีนี้ขยายตัวได้ค่อนข้างดีโดย
เฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน

 พร้อมกันนี้คาดอัตรานโยบายดอกเบี้ยของ
ไทยในปีนี้ มองว่าจะยังคงอยู่ที่ระดับ 1.5% แต่
หากมีการปรับขึ้นมอว่าคงเป็นช่วงปลายปี 
2561 โดยจะเป็นการปรับขึ้นตามประเทศหลักๆ
ทั่วโลกเพื่อให้มีความเหมาะสม และหากสหรัฐ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ 4 ครั้ง ก็เป็นไปได้มากที่
ไทยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายตาม
มา

 ด้านทิศทางตลาดหุ้นไทย คาด SET Index 
จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,753-1,870 
จุด และมี EPS ที่ 111.5 บาทต่อหุ้น และระดับ 
P/E ที่ราว 16.75 เท่า  ประเมิน Sector ที่
มีความน่าสนใจในการลงทุนคือ หุ้นปันผล
สูง ผลประกอบการดี โดยเฉพาะกลุ่มสื่อสาร
โทรคมนาคม และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว



คลัง เผย ดัชนีความเชื่อม่ันอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค  

ประจ�าเดือน มี.ค.61 มีแนวโน้มดีขึ้นทุกภูมิภาค 

 นายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อ�านวยการ

ส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง  ในฐานะรองโฆษกกระทรวง

การคลัง  เปิดเผยรายงานดัชนีความเชื่อ

มั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจ�าเดือน

มีนาคม 2561 ว่า “การประมวลผลข้อมูลการ

ส�ารวจภาวะเศรษฐกิจรายจังหวัดล่าสุด จาก

ส�านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย พบว่า ดัชนีความ

เชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ (คาดการณ์ 6 เดือน

ข้างหน้า) อยู่ในระดับที่ดีขึ้นกว่าเดือนก่อน

หลายภูมิภาค น�าโดยภาคตะวันออก ภาคกลาง 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับปัจจัย

สนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมและบริการ 

เป็นส�าคัญ”

 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตภาคตะวันออก 

อยู่ที่ระดับ 97.4 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน

ก่อน โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากภาค

อุตสาหกรรมและภาคการลงทุนภายในภูมิภาค 

เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายส่ง

เสริมการลงทุนตามโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) อีก ทั้งมี

นักลงทุนสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในโรงงานเพิ่ม

ขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว นอกจาก

นี้ พบว่า มีการลงทุนใหม่ในจังหวัดนครนายก 

โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ทใน

พื้นที่ ตามปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ใน

ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาค

กลาง ปรับตัวอยู่ที่ 91.5 ส่วนหนึ่งเป็นผลมา

จากแนวโน้มที่ดีขึ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้าของ

ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากได้รับอานิสงส์

จากยอดค�าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น ตามการขยาย

ตัวของการส่งออก อีกทั้งผู้ประกอบการใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการปรับแผนการ

ผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดมากขึ้น ประกอบกับภาค

บริการ โดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยวที่มีแนว

โน้มสดใส เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มีจัดกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วัฒนธรรมตลอดปี อีกทั้งพบว่าในขณะนี้มีนัก

ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่ หลังจากกระแสตาม

รอยละครเรื่องบุพเพสันนิวาสก�าลังมาแรง ส่ง

ผลให้ดัชนีแนวโน้มภาคบริการของภูมิภาค 

ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 97.7 ส่วนดัชนีความเชื่อ

มั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปรับตัวดีขึ้นอยู่ที่ระดับ 80.1 เนื่องจากแนว

โน้มที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม ตามการเพิ่ม

ขึ้นของจ�านวนโรงงานในหลายจังหวัด เช่น 

อุบลราชธานี บุรีรัมย์ เป็นต้น ประกอบกับ

ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายภาค

รัฐ นอกจากนี้ ดัชนีแนวโน้มของภาคบริการ

ปรับตัวดีขึ้นในหลายจังหวัด โดยเฉพาะด้าน

การท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะได้รับผลดีจากมาตรการ

กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง อีกทั้ง สาขา

ค้าปลีกค้าส่ง ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก

การใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส�าหรับ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวัน

ตก อยู่ที่ 78.0 ซึ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุน

จากแนวโน้มที่ดีของภาคบริการ โดยเฉพาะ

สาขาการท่องเที่ยว ที่จะได้รับอานิสงส์จาก

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

ราชบุรีและเพชรบุรี อีกทั้งค้าส่งค้าปลีกที่มี

แนวโน้มสดใส จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่ง

รัฐ ตลอดจนมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

มีบัตรสวัสดิการ ประกอบกับแนวโน้มที่ดีใน

ภาคการลงทุน เนื่องจากมีการลงทุนใหม่ใน

การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี 

รวมถึงเริ่มเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้าร่วม

ลงทุนพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน

จังหวัดกาญจนบุรี เช่นเดียวกับภาคการผลิต

ของภาคเหนือ ที่มีแนวโน้มที่ดี โดยเฉพาะภาค

อุตสาหกรรม พบว่า มีค�าสั่งซื้อเพิ่มขึ้นหลาย

จังหวัด เช่น อุตสาหกรรมดินขาวในจังหวัด

ล�าปาง อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในจังหวัด

เพชรบูรณ์ 

 อีกทั้ง นโยบายภาครัฐเริ่มส่งผลชัดเจน

มากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ในจังหวัดตาก รวมถึงแนวโน้มภาคเกษตร ยัง

คงส่งสัญญาณที่ดี ค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 82.6 

ตามสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูก และ

นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตของภาครัฐ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อ

มั่นอนาคตเศรษฐกิจเหนือ ปรับตัวมาอยู่ที่ 

75.7 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ

ภาคใต้ อยู่ที่ 72.0 จากดัชนีแนวโน้มในภาค

บริการ ส่งสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง อยู่ที่ 82.9 

ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท่องเที่ยว เป็น

ส�าคัญ เนื่องจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใน

จังหวัด เช่น พังงา ระนอง เป็นต้น ประกอบ

กับแนวโน้มการจ้างงานภายในภูมิภาค ยังอยู่

ในเกณฑ์ดี ตามการขยายตัวของภาคบริการ

เป็นหลัก นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต

เศรษฐกิจ กทม.และปริมณฑล อยู่ที่ 69.3 ใกล้

เคียงกับเดือนก่อน ตามดัชนีแนวโน้มในอีก 6 

เดือนข้างหน้าของภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดีที่ 82.8 อีกทั้ง ได้รับปัจจัยสนับสนุน

จากภาคการลงทุน



บล.แอพเพิล เวลธ์ แนะจับตาสงครามการค้าจีน-สหรัฐ  

กดดัน SET เดือนเม.ย.เคลื่อนไหวในกรอบ 1,760 - 1,850 จุด

 บล.แอพเพิล เวลธ์ แนะเกาะติด

สถานการณ์สงครามการค้าระหว่าง

จีน-สหรัฐอย่างใกล้ชิด หวั่นกระทบ

เป็นวงกว้าง กดดัน SET เดือนเม.ย. 

เคลื่อนไหวในกรอบ 1,760 - 1,850 

จุด แต่ยังเชื่อมั่นเทศกาลจ่ายปันผล 

บจ. เป็นปัจจัยบวกหนุนดัชนีฯ แนะน�า 

Selective Buy กลุ่มแบงก์ BBL, 

TISCO กลุ่มพลังงาน&ปิโตรเคมี PTT, 

PTTEP,PTTGC,IVL กลุ่มส่งออกอาหาร 

CPF, GFPT, TFG กลุ่มท่องเที่ยว ERW, 

MINT, CENTEL กลุ่มค้าปลีก ROBINS, 

GLOBAL และกลุ่มโรงพยายาล BDMS, 

BCH

 นายอภิชัย เรามานะชัย รองกรรมการ

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท

หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ�ากัด 

(มหาชน) เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย

ในเดือน เม.ย.61 มีแนวโน้มเคลื่อนไหว

ทรงตัวในกรอบ 1,760 - 1,850 จุด 

เนื่องจากอยู่ในช่วงหยุดสงกรานต์ 

ประกอบกับอยู่ระหว่างรอติดตามและ

ประเมินปัจจัยลบจากต่างประเทศ เกี่ยว

กับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการ

ค้าของสหรัฐว่ากระทบในวงกว้างหรือ

ไม่ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิเคราะห์ประเมิน

ว่าการจ่ายเงินปันผลของ บจ.ต่างๆ จะ

เป็นปัจจัยบวกสนับสนุนดัชนีฯในเดือน 

เม.ย. นี้

 จากสถิติ 5 ปีย้อนหลังผลตอบแทน

ตลาดหุ้นไทยในช่วง เม.ย. มีผลตอบแทน 

+1.15% จากปัจจัยบวกทางฤดูกาลช่วง

จ่ายเงินปันผลของ บจ.ต่าง ๆ และรอ

ประเมินผลประกอบการในช่วง Q1/61 

โดยฝ่ายวิเคราะห์ประเมินก�าไรในกลุ่ม

พลังงานและปิโตรเคมีมีโอกาสขยายตัว 

(QoQ) จากราคาน�้ามันดิบ WTI ที่ทรงตัว

เหนือระดับ 60 เหรียญ/บาร์เรล และสเปร

ดผลิตภัณฑ์ HDPE- Naptha อยู่ที่ 850 

เหรียญ/ตัน ส่วนกลุ่มธนาคารพาณิชย์นั้น

สินเชื่อ 2 เดือนยังหดตัว -0.06% YTD 

แต่ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น BBL, 

KBANK, SCB สินเชื่อยังขยายตัวได้ดี แต่

รายได้ธรรมเนียมมีแนวโน้มแข็งขันสูงขึ้น

จากนโยบายฟรีค่าธรรมเนียมโอนออนไลน์ 

แต่คาดจะกระทบก�าไรสุทธิราว 3% แนว

โน้มก�าไรกลุ่มธนาคาร Q1/61 น่าจะยัง

ขยายตัว (QoQ)

 "ช่วงเดือนที่ผ่านมา ผลการประชุม 

FOMC มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% 

และคงคาดการณ์การปรับขึ้นดอกเบี้ย

สหรัฐปีนี้ไว้ที่ 3 ครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่

ผ่อนคลายขึ้น แต่ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับ

มาผันผวนอีกครั้งจากมาตรการกีดกัน

ทางการค้าระหว่างสหรัฐ - จีน ที่อาจจะ

ส่งผลให้การค้าโลกชะลอ ขณะที่ปัจจัย

ภายในประเทศ กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย

ที่ 1.50% และปรับคาดการณ์ GDP ไทยปี

นี้สู่ระดับ 4.1% โดยได้แรงหนุนจากภาคส่ง

ออกและท่องเที่ยว ส่วนประเด็นการเมือง

ยังต้องรอความชัดเจน กรณี สนช. อาจ

เข้าชื่อยื่นขอตีความ พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส. 

จะกระทบโรดแมปเลือกตั้งหรือไม่"นาย

อภิชัยกล่าวในที่สุด

 ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนในเดือน 

เม.ย. นี้ แนะน�า Selective Buy กลุ่ม

ธนาคาร BBL, TISCO ได้รับผลกระทบ

น้อยจากการแข่งขันลดค่าธรรมเนียม

โอน กลุ่มพลังงาน & ปิโตรเคมี PTT, 

PTTEP,PTTGC,IVL กลุ่มส่งออกอาหาร 

CPF, GFPT, TFG กลุ่มท่องเที่ยว ERW, 

MINT, CENTEL กลุ่มค้าปลีก ROBINS, 

GLOBAL และกลุ่มโรงพยายาล BDMS, 

BCH



 กกร. ปรับประมาณการ GDP ปี 61 เป็นโต 4.0-4.5%  

,ส่งออก. 5.0-8.0% ,เงินเฟ้อทั่วไป 0.7-1.2%

 นายเจน น�าชัยศิริ ประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท�า

หน้าที่เป็นประธาน กกร.  กล่าว

ว่า จากเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยใน

ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 บ่ง

ชี้ว่า เศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งของ

การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรง

หนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลก ส่ง

ผผลให้การส่งออกของไทยเติบโต

แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน การท่อง

เที่ยวก็ยังคงขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ 

การน�าเข้าที่ขยายตัวในทุกหมวดทั้ง

สินค้าทุน วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง 

และสินค้าเพื่อการบริโภค สะท้อนถึง

กิจกรรมการผลิตภาคอุตสาหกรรม

และการใช้จ่ายในประเทศที่มีแนวโน้ม

ปรับตัวดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุม 

กกร. จึงปรับเพิ่มประมาณการการ

ส่งออกและอัตราการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทยในปี 2561 โดยประเมิน

ว่า การส่งออกอาจขยายตัว 5.0-

8.0% ซึ่งจะสนับสนุนให้เศรษฐกิจ

ไทยขยายตัว 4.0-4.5%

 อย่างไรก็ตาม ในระยะข้างหน้า

ยังคงมีประเด็นท้าทายที่อาจส่งผลก

ระทบต่อเส้นทางการขยายตัวของ

เศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็น ความขัด

แย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับ

นานาประเทศ รวมทั้งการเปิดเผย

รายงานนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

ของประเทศคู่ค้าของสหรัฐฯ โดย

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในเดือน

เมษายนนี้ ตลอดจนการปรับตัวของ

ราคาสินค้าเกษตรบางรายการ และ

ความคืบหน้าของการลงทุนภาครัฐ 

ซึ่ง กกร. จะติดตามสถานการณ์เพื่อ

ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยอย่าง

ใกล้ชิด

 ส�าหรับประเด็นข้อพิพาททางการ

ค้าจากการที่สหรัฐฯ ประกาศขึ้น

อัตราภาษีน�าเข้าสินค้าจากจีน รวม

ทั้งความเป็นไปได้ที่ไทยอาจจะติดอยู่

ในรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองใน

รายงานนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนที่

เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ 

นั้น ในชั้นนี้ กกร. เห็นว่า อาจจะยัง

มีผลกระทบที่จ�ากัดต่อการส่งออก

ของไทยในปี 2561 จึงมีการปรับเพิ่ม

ประมาณการตามที่ระบุข้างต้น  

ปี 2561

ประมาณเดิม (10 ม.ค. 61)

GDP. 3.8-4.5 %

ส่งออก. 3.5-6.0%

เงินเฟ้อทั่วไป. 1.1-1.6%

ประมาณการใหม่ (3 เม.ย. 61)

GDP. 4.0-4.5%

ส่งออก. 5.0-8.0%

เงินเฟ้อทั่วไป. 0.7-1.2%

 กกร.เห็นว่า มาตรฐานการบัญชี 

IFRS 9 ที่จะมีการบังคับใช้ในปี 

2562 เป็นมาตรฐานที่มีผลกระทบ

กับภาคธุรกิจในวงกว้าง จึงเสนอ

ให้คณะกรรมการก�ากับวิชาชีพการ

บัญชี (กกบ.) ท�าการพิจารณาผลก

ระทบให้ รอบด้านและพิจารณาราย

ละเอียดให้มากขึ้น และเสนอให้เลื่อน

การบังคับใช้เป็นปี 2565



ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. PPP ฉบับใหม่  

ยกระดับการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  

ให้ชัดเจน กระชับ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 3 
เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบในหลัก
การของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 
.... (ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลง
ทุนฯ) และส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป โดยร่าง
กฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงพระ
ราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อให้มีการ
ก�าหนดนโยบายของรัฐที่ชัดเจนและ
แน่นอนในการจัดท�าโครงสร้างพื้นฐาน
และบริการสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐ
และเอกชน และมีมาตรการส่งเสริมการ
ร่วมลงทุนให้แก่โครงการร่วมลงทุนอย่าง
เหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการ
คลัง และมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ
และนวัตกรรมของเอกชนโดยค�านึงถึง
ความส�าเร็จของโครงการร่วมลงทุน รวม
ทั้งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจัด
ท�าโครงการร่วมลงทุนที่กระชับ ชัดเจน 
เปิดเผย และตรวจสอบได้ และสามารถ
สร้างแรงจูงใจให้เอกชนร่วมลงทุนใน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายของ
รัฐบาล

 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้
อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่าง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ มีสาระ
ส�าคัญสรุปได้นี้ 

 1. “Facilitation” การส่งเสริมการ
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ให้มี
ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยท�าให้ขั้น
ตอนง่าย ก�าหนดให้มีมาตรการสนับสนุน
โครงการร่วมลงทุน (PPP Promotion) 
และให้คณะรัฐมนตรีสามารถพิจารณา
แก้ไขปัญหา อุปสรรค หรือความล่าช้า
เกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนที่เกิดขึ้นจาก
กฎหมายหรือระเบียบ ยกระดับกองทุน 
PPP ให้สามารถสนับสนุนโครงการ PPP 
ได้มากขึ้น 

 2. “Alignment” ท�าให้โครงการร่วม
ลงทุนสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการ
ของประเทศ และเป็นไปตามหลัก PPP 
สากล ให้มีการจัดท�าแผนพัฒนาโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (National 
Infrastructure Plan) ที่ชัดเจน มุ่ง
เน้นการร่วมลงทุนในโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 
ก�าหนดเป้าประสงค์ของการจัดท�าและ
ด�าเนินโครงการร่วมลงทุนที่อยู่บนพื้น
ฐานของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและ
เอกชน (Partnership) ซึ่งรวมถึงเรื่อง
การจัดสรรความเสี่ยงและผลประโยชน์
ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน 

 3. “Streamline” มีขั้นตอนกระชับ 
ชัดเจน รวมถึงเป็นการท�างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ก�าหนดหลัก
เกณฑ์และขั้นตอนในการจัดท�าโครงการ

ร่วมลงทุนให้กระชับ มีการน�าเอาหลัก
การของมาตรการ PPP Fast Track มา
บัญญัติไว้ในขั้นตอนการจัดท�าโครงการ
ร่วมลงทุน คณะกรรมการ PPP สามารถ
ก�าหนดกรอบระยะเวลาเร่งรัดการจัดท�า
และด�าเนินโครงการร่วมลงทุนได้

 4. “Transparency” มีการเปิดเผย
ข้อมูลและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน 
ก�าหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการ
จัดท�าโครงการร่วมลงทุนที่ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้น
ตอน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ภาคเอกชน (Market Sounding) ในทุก
ขั้นตอน ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ
เปิดเผยสรุปข้อมูลโครงการร่วมลงทุนใน
รูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชน และ
หน่วยงานตรวจสอบให้ทราบ

 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้
อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวสรุปว่า เมื่อ
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการร่วมลงทุนฯ มี
ผลใช้บังคับ จะมีส่วนส�าคัญในการขับ
เคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะของภาครัฐให้เพิ่มขึ้น 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ จากการมีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพและทั่วถึง โดยการใช้ความ
รู้ ความสามารถ และนวัตกรรมของ
เอกชน ซึ่งจะท�าให้ประชาชนสามารถเข้า
ถึงบริการสาธารณะที่จ�าเป็นได้อย่างทั่วถึง 
สะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนต่อไป





บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : SMIT แนะน�ำ ซื้อ  
รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 6.90 บ.

Sahamit Machinery PCL.

 Rating: BUY

 Sector: Steel

 Last Price (Bt) 6.00

 Target Price (Bt) 6.90

 Upside (%) 15.0

 ทิศทางผลประกอบการ 1Q18 ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

 แนวโน้มผลประกอบการ 1Q18 ยังอยู่ในทิศทางที่ดี โดยคาดรายได้ที่ระดับ 642 ล้านบาทเติบโต +3.5%QoQ และ 
+26.0%YoY ตามแรงหนุนของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัว (ลูกค้า 40% ของบริษัทอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์) 
อ้างอิงข้อมูลของ สอท. ที่ยอดการผลิตรถยนต์ช่วง ม.ค.-ก.พ.18 ยังขยายตัวต่อเนื่อง +12.3%YTD โดยเติบโตทั้งในส่วนของ
ยอดขายในประเทศและยอดส่งออก ด้าน Gross Margin ใน 1Q18 เราคาดว่าบริษัทจะสามารถรักษาไว้ที่ระดับ 31.5% (ใกล้
เคียงกับปี 17 ที่ 31.7%) จากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธภาพ โดยบริษัทได้สต็อกสินค้าและวัตถุดิบมากขึ้นในช่วงเงิน
บาทแข็งค่า ทั้งนี้เราประมาณการก�าไรสุทธิ 1Q18 ที่ระดับ 69 ล้านบาท (-3.4%QoQ, +27.0%YoY)

 อัดงบลงทุนเพิ่มก�าลังการผลิต

 บริษัทตั้งงบลงทุนปี 18 ไว้ที่ระดับ 100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1)เพิ่มก�าลังการผลิตโดยซื้อเตาชุบเพิ่มอีก 3 เตา จากเดิม
ที่มี 20 เตา ซึ่งคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จไม่เกินต้นปี 19 2)ถมที่ดินเพื่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าที่ อ.บางปะกง เพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับแนวโน้มผลประกอบการปี 18 - 19 ที่คาดว่าจะเติบโตจากการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นโดย
เฉพาะโครงการ EEC ที่มีความต้องการใช้เหล็กท�าแม่พิมพ์ และเครื่องจักรเพิ่ม นอกจากนี้เราคาดว่าบริษัทจะได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน NADCAP ภายในปี 19 ซึ่งจะท�าให้สามารถชุบเหล็กแข็งชิ้นส่วนอากาศยานได้ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้เราประเมินก�าไร
สุทธิปี 18 - 19 ที่ 254 และ 267 ล้านบาท เติบโต +4.7% และ +5.2% ตามล�าดับ

 คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 6.90 บาท

 ผลประกอบการปี 17 ที่ผ่านมาท�าได้น่าประทับใจ โดยบริษัทสามารถท�ายอดขายเติบโตได้ทุกไตรมาส พร้อมควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี เราคงค�าแนะน�า "ซื้อ" ด้วยราคาเหมาะสมปี 18 ที่ 6.90 บาท มี Upside จากราคาปัจจุบันราว 
15.0% นอกจากนี้บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลอีก 0.22 บาท/หุ้น (XD : 09/05/18) คิดเป็น Dividend Yield ราว 3.7%

 ความเสี่ยง: เศรษฐกิจชะลอตัว, การส่งสินค้าล่าช้า, ราคาสินค้าและวัตถุดิบผันผวน

 Watcharain Jongyanyong

 Fundamental Analyst

 Sec No. 057768

 (+66) 2 088 8159

 Watcharain.j@zcomsec.com



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTEP แนะน�ำ ซื้อ  
เก็งก�ำไร รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 125.00 บ.

PTT E&P (PTTEP)

 T-BUY

 Share PriceTHB 115.50

 12m Price TargetTHB 125.00 (+8%)

 Previous Price TargetTHB 125.00

 คาดก�าไรเพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามัน

 Results Preview

 ประเด็นการลงทุน

 PTTEP ได้รับผลบวกโดยตรงจากราคาน�้ามันที่ปรับตัวขึ้น แรงส่งดังกล่าวคาดต่อเนื่องไปใน 2Q61 จากการปรับราคาก๊าซฯ 
สะท้อนราคาน�้ามันที่ดีดตัวขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ประเด็นการประมูลสัปทานต่ออายุคาดจะเป็น catalyst เชิงบวกในช่วง
ที่เหลือของปี ล่าสุด TOR จะถูกเสนอให้ กพช.อนุมัติในวันที่ 23 เม.ย. และประกาศ TOR ในช่วงปลายเดือน เม.ย. - พ.ค. ขั้น
ตอนการประมูลจะเริ่มในช่วง 2H61 และจะประกาศรายชื่อได้ในเดือน ธ.ค. 2561 เรายังคงค�าแนะน�า Trading Buy ราคาเป้า
หมาย DCF 125 บาท

 คาดก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มตามราคาขาย

 เราคาดก�าไรจากการด�าเนินงาน 1Q61 เท่ากับ 8,506 ล้านบาท (+14.1% YoY, +8.6% QoQ) หนุนโดยราคาขายเฉลี่ย 
(ASP) ที่คาดเพิ่มขึ้น 17.35 YoY และ 6.8% QoQ เป็น 44.6 เหรียญต่อ BOE ในทิศทางเดียวกับราคาน�้ามันดิบดูไบ 1QTD ที่
เพิ่มขึ้น 7.1% QoQ เป็น 63.5 เหรียญต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตามเราประเมินปริมาณขายอย่างระมัดระวังคาดลดลง 5.8% QoQ 
เป็น 295 KBOED เราคาดต้นทุนผลิตต่อหน่วยลดลง 3.0% QoQ เป็น 30.1 เหรียญต่อ BOE แต่เพิ่มขึ้น 9.1% YoY สอดคล้อง
กับมุมมองของบริษัทที่คาดว่าค่าเสื่อมราคามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 ก�าไรสุทธิได้ปัจจัยบวกจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท

 เราคาดก�าไรสุทธิเท่ากับ 12,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ทรงตัว YoY แต่เพิ่มขึ้น 29.9% QoQ จากก�าไรจากการด�าเนินงานที่เพิ่ม
ขึ้นดังกล่าวแล้วข้างต้น นอกจากนั้นยังได้ผลบวกจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ บนสมมติฐานเงินบาท
แข็งค่าขึ้น 1.3 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เราประเมินก�าไรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ FX ที่ประมาณ 121 ล้านเหรียญ (เทียบกับ +138 
ล้านเหรียญใน 1Q60)

 คงค�าแนะน�า Trading Buy

 เราแนะน�า Trading Buy ราคาเป้าหมาย DCF 125 บาท

 ความเสี่ยง

 ราคาน�้ามันผันผวน การควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย การเปลี่ยนแปลงของ FX ท�าให้มีรายการพิเศษจ�านวนมาก 
ความล่าช้าการเปิดประมูลสัมปทานต่ออายุ

 Sutthichai Kumworachai

 sutthichai.k@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 6300 ext 1400



บล.ฟิลลิป : ICHI แนะน�ำ ทยอยซื้อ 
รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 9.20 บ.

อิชิตัน กรุ๊ป - ICHI

 แก้เกมในประเทศ และเดินหน้าส่งออก

 THAILAND | SET | FOOD | COMPANY UPDATE

 BLOOMBERG ICHI TB ณ REUTERS ICHI.BK TYPE: Cyclical Stock

 แก้เกมในประเทศ และเดินหน้าส่งออก

 ช่วงปี 60 ICHI ท�าตลาด ตปท. อย่างจริงจังจนสัดส่วนรายได้ขึ้นมาเป็น 27% จากปี 59 อยู่ที่ 2% โดยโตจากกัมพูชาเป็ นหลัก ทั้งนี้ยอดขายในไทย

ยังถูกกดดันจากความนิยมเครื่องดื่มชาเขียวที่ลดลง(ตลาดชาพร้อมดื่มหดตัว 8.7% y-y, ที่มา: Nielson) และผลกระทบจากภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่

ท�าให้ผู้ประกอบการปรับราคาขายขึ้นจากเดิมเครื่องดื่มชาเคยได้รับการยกเว้นภาษีสรรพสามิต แต่ 16ก.ย. 60 เป็นต้นมาถูกเก็บภาษี 10% ของราคาขาย

ปลีก โดย ICHI ปรับราคาตั้งแต่ พ.ย. 60ทางฝ่ายคาดปี 61 ยอดขาย "อิชิตัน กรีนที" ในไทยจะลดลงต่อเนื่องจากแรงกดดันด้านภาษี แต่จะได้รับการ

ชดเชยจาก "ชิว ชิว" (ชาผสมวุ้น) และ "เย็น เย็น" (น�้าจับเลี้ยง) โดย "เย็น เย็น" ได้รับการยกเว้นภาษี และไม่ต้องปรับราคาขาย (บริษัทปรับสูตรโดยถอด

ส่วนผสมของชา และลดปริมาณน�้าตาล) ส่วน "ชิว ชิว" จะเติบโตอย่างมีนัยหากเริ่มผลิตด้วยโรงงานตนเอง (คาดเริ่ม 2H61) ส�าหรับตปท. คาดจะโตต่อ

เนื่อง โดยตอนนี้ยอดขาย "อิชิตัน กรีนที" ในกัมพูชาขึ้นมาสูสีกับเบอร์ 1 และเตรียมรุกตลาด พม่า และเวียดนาม เม.ย. นี้โดยจะเริ่มจากส่งออกเครื่องดื่ม

บ�ารุงก�าลัง "T247"

 อินโดนีเซียยังไม่ปัง แต่เดินเกมมาถูกทาง

 ช่วงปี 60 ICHITAN ประสบความส�าเร็จในการสร้าง Brand Awareness ในตลาดอินโดนีเซีย และหาสินค้า Champion ได้ส�าเร็จ ซึ่งคือ ชานมไทย 

แต่ยอดขายกลับไม่โดดเด่น (ปี 60 อยู่ที่ 1.68 ล้านลังหรือราว 300 ลบ.) เนื่องจากยังติดปัญหาการกระจายสินค้า อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทจะเริ่มเข้า

ตลาดTraditional Trade (TT) ผ่าน Sub-distributors ตามหัวเมืองใหญ่ๆ จากเดิมท�าเพียงช่องทาง ModernTrade ผ่าน "Indomaret" และ "Alfamart" 

แต่ตลาดกว่า 80% ของอินโดอยู่ใน Traditional Trade

 ปรับก�าไรปี 61 ลงเล็กน้อย

 ทางฝ่ายปรับก�าไรปี 61 ลงมาที่ 400 ลบ. (เดิม 415 ลบ.) เติบโต 27.1% y-y โดยปรับลดยอดขายมาที่6,231 ลบ. (เดิม 6,370 ลบ.) เติบโต 9.6% 

y-y โดยคาดระยะสั้นยอดขายและก�าไรช่วง 1Q61 จะอ่อนตัว y-y จากผลกระทบด้านภาษีท�าให้ปริมาณขาย "อิชิตัน กรีนที" ลดลง แม้คาด "เย็น เย็น" จะ

ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะเป็นสินค้าตัวเลือกและราคาถูกกว่า แต่ช่วงต้นปีบริษัทส่งสินค้าได้ไม่เพียงพอเนื่องจากอยู่ระหว่างปรับสูตร อย่างไรก็คาด

ช่วงที่เหลือของปี 61 ก�าไรจะเติบโตโดดเด่น โดยมีอานิสงส์จาก i) 2Q61 เป็น High Season บริษัทวางขาย "เย็น เย็น" สูตรใหม่เป็นที่เรียบร้อย และจะแก้

เกมSegment เครื่องดื่มชาเขียวโดยการเพิ่มตัวเลือกเพื่อสุขภาพ (Low Sugar / Sugar Free) และเสริมทัพด้วยสินค้าใหม่ "Shizuoka by Ichitan" ซึ่ง

น�าเข้าวัตถุดิบชั้นดีจากญี่ปุ่น (เปิดตัว 26 เม.ย. 61) ii)คาด 2H61 ยอดขาย "ชิว ชิว" จะเติบโตอย่างมีนัย iii) ต่างประเทศโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะ CLMV 

และลุ้นปลายปีเปิดตัวเครื่องดื่มใหม่บุกตลาดจีน

 ส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้นคาดทรงตัว y-y ที่ 23.7% แม้จะได้รับแรงกดดันจากการแข่งขันที่สูง และGross Margin ตปท. ที่ไม่สูงนัก แต่จะได้

ส่วนชดเชยจาก Utilization Rate ที่ดีขึ้น (Economies ofscale) และการปรับราคาขายสินค้าบางรายการเพื่อผลักภาระภาษีให้ผู้บริโภค ส่วนสัด

ส่วน SG&Aคาดลดลง y-y โดยบริษัทมีแผนลด SKUs และท�าการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนงบการตลาด ตปท.เป็นความรับผิดชอบของ 

Distributor ส�าหรับการลงทุนใน บ.ร่วม (อินโดนีเซีย) คาดปีนี้รับรู้ขาดทุน 90 ลบ. ดีขึ้นเทียบปี 60 ขาดทุน 144 ลบ. และคาดจะเริ่มท�าก�าไรในปี 64

 ภัทราพร บุญมาเลิศ

 นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 95008

 โทร: 66 2 635 1700 # 525



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CENTEL แนะน�ำ ซื้อ 
รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 57.00 บ.

 ราคาปิด 48.00 บาท ราคาพื้นฐาน 57.00 บาท

 ราคาหุ้นเหมาะสมซื้อลงทุน

 + คาดการณ์ก�าไรหลัดปี 61 เติบโตเร่งตัวขึ้นเป็น 14% y-o-y จากปี 60 ที่เพิ่ม 11% y-o-y ผลพวงจากอัตราค่าห้องพัก

โรงแรมเฉลี่ย (average room rate) ที่ปรับตัวดีขึ้นและร้านอาหารใหม่ๆที่เพิ่มจ�านวนขึ้น ส�าหรับธุรกิจโรงแรมได้รับผลดีจาก

การเติบโตของนักท่องเที่ยวที่มาไทยคึกคัก 2 เดือนแรกปีนี้เติบโตแข็งแกร่ง ม.ค.+10.9% และก.พ. +19.3% ยังผลให้มีอัตรา

การเข้าพัก (OR) ที่สูง คาดว่าปีนี้ทรงตัวระดับสูงที่ 83% เทียบกับปีก่อน ส่วนอัตราค่าห้องพักโรงแรมเฉลี่ย ก็ปรับขึ้นได้ 3-4% 

และดึงให้อัตราก�าไรสูงขึ้นด้วย อีกทั้งได้รับผลบวกจากการรวมงบการเงินเต็มปีของ Cosi สมุย และ CENTARA โดย Centara 

Government Complex

 + ด้านธุรกิจอาหารคาดว่าจะได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ ยังผลให้อัตราการเติบโตจากสาขาเดิม 

(SSSG) ขณะที่ สาขาร้านอาหารใหม่ๆที่เพิ่มจ�านวนขึ้น โดยมีเปา้ หมายที่ 65 รา้น

 + บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนโรงแรมและอาหารเป็นเท่าตัวในปี 2565 เป็น 40 พันล้านบาท ด้วย 

4 กลยุทธ์คือ ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ขยายโรงแรม เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และ พัฒนาแบรนด์โรงแรมด้วยการ

ท�า Rebranding ด้านธุรกิจอาหารจะเน้นไปที่กลยุทธ์การตลาด เปิดร้านเพิ่ม แนะน�ารูปแบบร้านใหม่ๆ ลงทุนในธุรกิจออนไลน์ 

เติบโตจากภายนอกด้วยการท�า M&A รวมทั้งการเปิดตลาดใหม่ๆเช่น เวียดนาม

 + คงค�าแนะน�า ซื้อ ราคาหุ้นขณะนี้ที่ปรับลงมาเป็นจังหวะการซื้อลงทุนที่ดี ด้วยราคาพื้นฐาน 57.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย

วิธี DCF (WACC 7%, terminal growth 3%) ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 19%

 นักวิเคราะห์ : นมิดา อธิศพงษ์ : namidaa@th.dbs.com



บล.ธนชำต : CK แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 33.00 บ.

 BUY (Unchanged) TP: Bt 33.00 (From: Bt 39.00 )

 Change in Numbers Upside : 37.5% 28 MARCH 2018

 Ch. Karnchang Pcl (CK TB)

 น่าสนใจมากขึ้น

  แม้การประมูลโครงการใหม่ที่ล่าช้าออกไปได้ท�าให้เราปรับก�าไรลง 1-14%ในปี 2019-20 และปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 33 บาท 
แต่เรายังคงชอบ CKเพราะเรา 1) คาดว่าโครงการใหม่จะเปิดประมูลใน 2H18 2) เห็นฐานส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมสูงขึ้นหนุนก�าไรใน
ระยะยาว และ 3) valuationน่าสนใจ ด้วยมีส่วนลด 21% จากมูลค่าพอร์ต และได้ธุรกิจรับเหมาฟรี

 ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 33 บาท คงค�าแนะน�า "ซื้อ"

  เราปรับประมาณการก�าไรของ CK ขึ้นเล็กน้อย 2% ในปี 2018 แต่เราปรับลดก�าไรปี 2019-20F ลง 1-14% เนื่องจาก 1) เรา
ปรับลงประมาณการรายได้ลง 17-24% ในปี 2018-20F เพื่อสะท้อนการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ล่าช้าออกไป 2) เรายังคง
สมมติฐานอัตราก�าไรขั้นต้นที่8.5% ในปี 2018 เช่นเดิม แต่ปรับลดลงเหลือ 8.5% (จาก 8.7%) ส�าหรับปี2019-20 และ 3) ปรับเพิ่ม
สมมติฐานอัตราส่วน SG&A/Sales ขึ้นเป็น 5.4-5.8% (จาก 5%) ในปี 2018-20 แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบเหล่านี้ส่วนหนึ่งถูกชดเชย
ด้วยสมมติฐานส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมและปันผลรับที่เพิ่มขึ้นราว 9-19% ในปี 2018-20 ดังนั้นเราจึงปรับลดราคาเป้าหมายลงเป็น 
33 บาท จาก 39 บาท เรายังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" CK

 ถูกที่สุดในกลุ่มฯ

  แม้ว่าการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่จะล่าช้าออกไป แต่เราเชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลง 19% ในปีนี้นั้นมากไปแล้ว 
ปัจจุบันเราให้มูลค่าการลงทุน 29% ใน BEM, 19% ใน TTW และ 30% ใน CKP ของ CK ที่26.5 บาท/หุ้น CK (เทียบกับมูลค่าตลาด
ปัจจุบันที่ 30.5 บาท) และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ 6.5 บาท/หุ้น ซึ่งหมายความว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นจะได้รับพอร์ตลงทุนของ CK ใน
ระดับที่มีส่วนลด 21% จากมูลค่าตลาด และได้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบฟรีๆ ปัจจัยผลักดันจากการประมูลโครงการใหม่ใน 2H18

 ถึงแม้ว่าการประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานบางโครงการจะล่าช้าออกไปจากก�าหนดการเดิมของรัฐบาล แต่ได้มีการประมูล
โครงการมูลค่ารวม 4.68แสนลบ.แล้วตั้งแต่ปี 2015 ดังนั้นแม้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างใหม่จะท�าให้เกิดความล่าช้าอีก แต่ผบู้ ริ
หาร CK ยงั คงคาดว่าจะมีโครงการมูลค่ารวม 5.44 แสนลบ. เปิดประมูลในช่วง 2H18 ซึ่งยังไม่รวมโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง 3 
ท่าอากาศยาน มูลค่า 2.37 แสนลบ.

 ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมเติบโต

 เนื่องจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีลักษณะผันผวนโดยธรรมชาติ เราจึงชอบโมเดลการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของ CK ซึ่งได้รับ
รายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมซึ่งท�าให้ก�าไรมีเสถียรภาพ แม้ว่าโมเดลนี้เริ่มแรกจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ�านวนมาก 
และส่งผลให้ CK มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่สูงในอดีต แต่ก็เริ่มได้ผลตอบแทนจากรายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมแล้ว
ที่ 1.3 พันลบ. ซึ่งคิดเป็น 72% ของก�าไรปกติของ CK ในปี 2017 ขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนที่ลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.4 เท่าใน
ปี 2017 จาก 2.4 เท่า ในปี 2015 และ 2.1 เท่าในปี 2016 ปัจจุบันเราคาดว่ารายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมของ CK จะ
ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 1.5 พันลบ. ในปีนี้ และ 1.8 พันลบ. ในปี 2019 ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนจะลดลงไปอีกเหลือ 1.3เท่า 
ในปี 2018 และ 1.2 เท่า ในปี 2019

 SAKSID PHADTHANANARAK

 662 - 617 4969

 saksid.pha@thanachartsec.co.th



บล.เออีซี : GPI แนะน�ำ ซื้อ 
รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 4.70 บ.

   Stock : GPI

 Price : 3.28

 Target Price : 4.70

 Rating : BUY

 ปีนี้สดใสจากการปรับขึ้นค่าเช่าและงานพิมพ์เพิ่มขึ้น

 ตั้งเป้าเติบโตระยะยาวด้วยแผนขยายงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

 จากงาน Opp. Day วานนี้ เราสรุปประเด็นส�าคัญได้ดังนี้ 1) ผู้บริหารตั้งเป้าอัตราการเติบโตของรายได้ปีนี้ไว้ที่ 

10%YoY โดยหลักๆมาจากการปรับขึ้นค่าเช่า 7%YoY ในส่วนพื้นที่แสดงสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ งาน Bangkok 

International Motor Show ครั้งที่ 39 (ช่วงวันที่ 28 มี.ค.-8 เม.ย. นี้) นอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากการหางานรับจ้าง

พิมพ์พิเศษเพิ่มขึ้น พร้อมกับการขยายงานจัดแสดงสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับยานยนต์ เช่น งานแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือใน

การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ 2) GPI มีแผนจะเข้าไปรุกตลาดงานแสดงสินค้านวัตกรรมทางด้านยานยนต์ที่กลุ่มประเทศ 

CLMV โดยเดือน ก.ค. นี้จะเป็นครั้งแรกที่ GPI จะเข้าไปจัดงาน Yangon International Motor Show ประเทศเมียนมาร์ 

ซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Myanmar Authorized Automobile Distributors Association (MAADA) บนพื้นที่ให้

เช่าทั้งหมดราว 6,000 ตารางเมตร และ 3) GPI มีแผนจะลดผลกระทบจากการหดตัวของธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ด้วยการหา

งานพิมพ์คุณภาพที่ใช้ความละเอียดสูง เช่น งานพิมพ์แค็ตตาล็อกของกลุ่มลูกค้ายานยนต์ และงานแพคเกจจิ้งที่ใช้เทคนิค

พิมพ์ขั้นสูง เป็นต้น

 ปี 61 คาดก�าไรโตต่อจากการปรับขึ้นค่าเช่าและการหางานรับจ้างพิมพ์เพิ่มขึ้น

 ส�าหรับปี 2561 เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ GPI ด้วยแรงหนุนจาก 1) การปรับขึ้นค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงสินค้า 

Bangkok International Motor Show ขณะที่ต้นทุนค่าเช่ายังไม่ถูกปรับเพิ่มขึ้น 2) การรุกธุรกิจจัดแสดงสินค้าด้านยาน

ยนต์ที่ประเทศเมียนมาร์ และ 3) การรับงานพิมพ์พิเศษเพิ่มขึ้น ดังนั้นเราจึงคงประมาณการเดิม โดยคาดปี 2561 GPI จะมี

ก�าไรสุทธิ 160 ล้านบาท เติบโต 14.5%YoY

 คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ด้วยมูลค่าพื้นฐานปี 2561 ที่ 4.70 บาท

 เพื่อสะท้อนโมเดลธุรกิจที่มีความมั่นคงของรายได้และสร้างกระแสเงินสดได้สม�่าเสมอ ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์และ

ชื่อเสียงในธุรกิจจัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ที่ยาวนานกว่า 39 ปี บวกกับ ปีนี้ก�าไรมีแนวโน้มโตต่อ YoY อีกทั้งราคาหุ้น

ปัจจุบันมี Upside 43.3% จากมูลค่าพื้นฐานปี 2561 ที่ 4.70 บาท (วิธี DCF) ดังนั้นเราจึงคงแนะน�า "ซื้อ"

 อิศรา เลิศสุดคนึง

 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 033432

 E-mail: Itsara.l@aecs.com 



DTAC: ฟินันเซีย ไซรัส แนะน�ำ "T-BUY"  
รำคำเป้ำหมำย 50 บำท/หุ้น

DTAC (DTAC TB)

บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

         

Current        Previous      Close          2018 TP

T-BUY          SELL          44.50          50.00

ก�าไร 1Q18 ยังฟื้น Y-Y ปรับค�าแนะน�าเป็น ซื้อเก็งก�าไร 

          เราคาดก�าไรปกติ 1Q18 ของ DTAC หดตัว 18.2% Q-Q แต่เพิ่มขึ้น 117.3% Y-Y แม้รายได้คาดว่าท�าได้เพียงทรงตัวและต้นทุนโครงข่ายยังสูงขึ้น
ตามการลงทุน แต่ชดเชยได้จากค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่ลดลง ส่วนประเด็นคลื่นความถี่ใหม่เราเชื่อว่ามีโอกาสที่ DTAC จะเซ็นสัญญาคลื่น 2300 MHz ได้ใน 
2Q18 และก่อนหน้าการประมูลคลื่น 1800 MHz ซึ่งเป็นเรื่องดี ปัจจุบันเรายังคงประมาณการก�าไรปกติหดตัว 28.4% Y-Y ราคาหุ้นปรับตัวลงราว 10% 
หลังจากที่แนะน�า "ขาย" เมื่อปลายเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ท�าให้ Upside เริ่มเปิดกว้างอีกครั้ง เราจึงปรับค�าแนะน�าขึ้นเป็น "ซื้อเก็งก�าไร"

คาดก�าไร 1Q18 อ่อนตัว Q-Q แต่เติบโต Y-Y 

          เราคาดก�าไรปกติ 1Q18 ของ DTAC ที่ 462 ลบ. -18.2% Q-Q, +117.3% Y-Y โดยรายได้จากการให้บริการไม่รวม IC คาดว่าจะชะลอเล็กน้อย 
Q-Q จากปัจจัยฤดูกาลและท�าได้เพียงทรงตัว Y-Y จาก Net Add ที่ยังติดลบ ขณะที่การเติบโต Y-Y หลักๆมาจากฝั่งต้นทุนทั้ง 1) Regulatory Cost 2) 
SG&A และ 3) Handset Subsidy ที่คาดว่าจะลดลงซึ่งชดเชยค่าใช้จ่ายโครงข่ายและค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นตามการลงทุน เราคาดว่า EBITDA Margin 
จะขยายตัวเป็น 41.2% จาก 35.1% และ 37.6% ใน 1Q17 และ 4Q17 ตามล�าดับ  

2300 MHz น่าจะได้เห็นก่อนประมูล 1800 MHz 

          เราเชื่อว่ามีโอกาสที่ DTAC จะได้ใช้งานคลื่น 2300 MHz ภายใน 2Q18 เนื่องจากปัจจุบันเหลือเพียงขั้นตอนของการแก้ไขสัญญาระหว่างอัยการ
และ TOT ซึ่งถือเป็นเรื่องดีของ DTAC  ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นก่อนการประมูลคลื่น 1800 MHz เนื่องจากปัจจุบันแม้ว่ากฤษฎีการะบุว่ากสทช.ชุดรักษาการ
สามารถด�าเนินการประมูลได้ ยังไม่มีร่างหลักเกณฑ์การประมูลที่ชัดเจนออกมา รวมถึงอยู่ระหว่างช่วงคาบเกี่ยวการแต่งตั้งกสทช.ชุดใหม่เข้ามาท�าหน้าที่ 
ส่วนประมาณการก�าไรปกติปี 2018 เรายังคงไว้ที่ 1,422 ลบ. -28.4% Y-Y แต่อาจมี Upside จากการเซ็นสัญญาคลื่น 2300 MHz ที่ช้ากว่าคาด 

ปรับค�าแนะน�าขึ้นเป็น "ซื้อเก็งก�าไร" 

          เรายังคงราคาเหมาะสมที่ 50 บาท (DCF WACC 8.7% Terminal Growth 1.5%) ราคาหุ้นปรับตัวลงราว 10% YTD และหลังจากที่เราแนะน�า 
"ขาย" ตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค. ท�าให้ปัจจุบันมี Upside เปิดกว้างขึ้น ขณะที่ Catalyst ระยะสั้นคือโอกาสเซ็นสัญญาคลื่น 2300 MHz ในเร็วๆนี้ และความ
คาดหวังเรื่องการประมูลที่น่าชัดเจนขึ้น เราจึงปรับค�าแนะน�าขึ้นเป็น "ซื้อเก็งก�าไร" 

          ความเสี่ยง การไมได้คลื่นความถี่ใหม่ภายหลังหมดสัมปทานปี 2018 จ�านวนลูกค้าที่ยังลดลงต่อเนื่องซึ่งท�าให้การเติบโตของรายได้ไม่ยั่งยืน

          Analyst: Veeravat Virochpoka

          Register No.: 047077

          Tel.: +662 646 9821

          email: veeravat.v@fnsyrus.com

          www.fnsyrus.com



บล.กรุงศรี : SNC แนะน�ำ ซื้อ  
รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 22.00 บ.

SNC Former

 ยกฐานก�าไร ยกฐานราคา (TP Bt22.0, OUTPERFORM)

 +  ข้อมูลที่ได้จากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์อยู่ในเชิงบวก ซึ่งท�าให้เรายังคงมุมมองว่าก�าไรปีนี้จะพุ่งขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ
ห้าปี

 +  คาดว่าก�าไรใน 1Q18F จะอยู่ที่ 150 ล้านบาท (+54% yoy, +26% qoq) โดยมาจากก�าไรปกติของธุรกิจ OEM หลังจากการย้าย
โรงงาน และการปรับโครงสร้าง

 +  แนะน�าให้ซื้อ โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 22 บาท ราคาหุ้นในปัจจุบันคิดเป็น P/E ปี FY18F ที่ 10x โดยมีอัตราผลตอบแทนจาก
เงินปันผล 6.8% ในขณะที่ก�าไรโต 20%

 A/C และชิ้นส่วนยานยนต์จะเป็นตัวจักรส�าคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโต

 SNC เปิดเผยว่า A/C และชิ้นส่วนยานยนต์จะเป็นตัวจักรส�าคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะโตตามอุตสาหกรรมที่
ประมาณ 4-6% ในขณะที่ ชิ้นส่วนยานยนต์โตเกินค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเนื่องจากเริ่มมีค�าสั่งซื้อใหม่ๆ เข้ามาใน 4Q18 อย่างไรก็ตาม 
เราคาดว่าธุรกิจ OEM จะถูกกระทบจากการที่ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งลดค�าสั่งซื้อ A/C OEM ลง 40% ส�าหรับตะวันออกกกลางหลังจาก
ที่มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม เรามองว่าจะส่งผลกระทบกับก�าไรบริษัทไม่มากนัก เนื่องจากเป็นสินค้า
ที่มี margin ต�่า (GPM แค่ 4-5% เท่านั้น) ในขณะที่ SNC ได้รับค�าสั่งซื้อตู้กดน�้าใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งมี GPM มากกว่าอยู่ที่ 15% ซึ่งสามารถ
ชดเชยก�าไรจาก A/C OEM ที่ลดลงได้ ทั้งนี้ โรงงานปล่อยเช่าของบริษัทที่แหลมฉบังได้ท�าสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาวซึ่งจะช่วยสร้างรายได้
ให้บริษัทเดือนละ 5 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะท�าให้มีก�าไรจากส่วนนี้ประมาณ 15 ล้านบาทในปี FY18F (จากประมาณการของเราที่ 2 ล้าน
บาท) โดยเรายังคงปล่อยเอาไว้เป็น upside ไปก่อนในขณะนี้

 การปรับโครงสร้าง และธุรกิจหลักที่ดีขึ้นจะหนุนให้ก�าไรโต

 ประเด็นที่น่าสนใจในปีนี้คือจะเป็นปีแรกที่ก�าไรของบริษัทโตในรอบห้าปีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ และธุรกิจหลักที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วย
หนุนให้ก�าไรในปี FY18F เพิ่มขึ้นเป็น 480m (+20% yoy) เราได้ยินนักลงทุนหลายรายแสดงความเป็นห่วงแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
หลักของบริษัท แต่เรายังคงมุมมองว่าธุรกิจหลักของบริษัทยังเติบโตได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากยอดขาย A/C และชิ้นส่วนยาน
ยนต์ (ดู figure 1) เราคาดว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการผลิต A/C และการผลิตรถยนต์ของเอเซียในระยะกลาง และ SNC ก็
มีส่วนแบ่งตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะท�าให้บริษัทสามารถโตไปได้ตามอุตสาหกรรม ทั้งนี้ SNC ก�าลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตรถยนต์
เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต ที่ SNC Creativity Anthology (SCAN) ซึ่งเราเชื่อว่าบริษัทมีศักยภาพที่จะลดผลขาดทุนของ SCAN ได้ถ้าหาก
สามารถหาค�าสั่งซื้อชิ้นส่วนอลูมิเนียมได้เพิ่มขึ้น (คาดว่าจะขาดทุนลดลงเหลือ 40 ล้านบาทในปี FY18F จาก 54 ล้านบาทใน FY17) โดย
รวมแล้ว เราประเมินว่า SNC จะมีก�าไรใน 1Q18F อยู่ที่ 150 ล้านบาท และเชื่อว่าผลการด�าเนินงานได้ผ่านจุดต�่าสุดแล้ว

 หุ้นราคาถูกซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของตลาด

 ราคาเป้าหมายของเราอิงจากที่ P/E ปี FY18F ที่ 13x หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยเจ็ดปีย้อนหลัง +0.5SD จากที่คาดว่าก�าไรจะโต 14% 
CAGR of (FY17-20F) และสะท้อนถึงการที่ก�าไรกลับมาโตเป็นครั้งแรกในรอบห้าปี เราเชื่อว่า consensus ยังประเมินศักยภาพการ
เติบโตของก�าไร SNC ต�่าเกินไป และเป็นกังวลกับธุรกิจ OEM มากเกินไป ทั้งนี้ EV/EBITDA ของ SNC อยู่ที่ 6.1x เท่านั้น และให้อัตราผล
ตอบแทนรวมสูงถึง 43% ซึ่งถือว่าน่าสนใจส�าหรับหุ้น small-cap
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 ADVANC: เอเซีย พลัส แนะน�ำ "ซื้อ" รำคำเป้ำหมำย 230 บำท/หุ้น

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)

แนะน�า : ซื้อ

ราคาปัจจุบัน (บาท): 212.0

ราคาเป้าหมาย (บาท): 230.0

Upside 8.5%

Dividend Yield 3.5%

Total Return 12.0%

มูลค่าตลาด (ล้านบาท) 621,379

ผู้ให้บริการมือถือที่พร้อมในระยะยาวมากสุด 

          แม้การเติบโตระยะสั้น จะเกิดจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุน ขณะที่รายได้ยังเติบโตไม่มาก แต่ความโดดเด่นอยู่ที่การวางรากฐาน
ธุรกิจใหม่ เช่น บริการดิจิตอล, การบุกลูกค้าองค์กร และอินเตอร์เนตความเร็วสูง เพื่อการเติบโตต่อเนื่องระยะยาว แนะน�า ซื้อ

เน้นบริหารต้นทุนระยะสั้น ควบคู่วางรากฐานธุรกิจใหม่เพื่อระยะยาว

 กลยุทธ์ ADVANC ระยะสั้น ยังเน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับรายได้ส่วนใหญ่ที่ยังอิงกับบริการดั้งเดิมที่ยังเติบโตได้จ�ากัด จาก
การแข่งขัน โดยเฉพาะการแย่งชิงลูกค้าเติมเงินในต่างจังหวัดของ TRUE หักล้างการเติบโตข้อมูล ทั้งนี้ การควบคุมต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นการนากระ
บวนการดิจิตอลเข้ามา บวกกับ การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ขณะที่จะวางรากฐานระยะยาวในธุรกิจใหม่ๆ สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกระแส 
Disruptive อาทิ บริการดิจิตอล, การสร้างฐานลูกค้าองค์กร (อ่านต่อหน้า 2) ซึ่ง ADVANC คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลา 2-3 ปี กว่าจะส่งผลบวกที่มีนัย   

คาดก�าไรปกติ 1Q61 เติบโตราว 5.8%yoy 

 คาดก�าไร ADVANC งวด 1Q61 อยู่ที่ 7.7 พันล้านบาท เติบโต 5.8%yoy หนุนจากรายได้ค่าบริการ (ไม่รวม IC) เติบโต 4.7%yoy โดยลูกค้าเติมเงินที่
คาดลดลง จะชดเชยได้จากรายได้ค่าบริการต่อเลขหมาย (ARPU) ที่เพิ่มขึ้น บวกกับ การเติบโตรายได้ธุรกิจอินเตอร์เนต ขณะทีต้นทุนด�าเนินงาน (ต้นทุน
บริการ+ค่าใช้จ่ายขายบริหาร) คาดเพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ จากประโยชน์ต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ที่กสทช. ปรับลงเหลือ 3.85% จาก 5.25% และการ
ควบคุมต้นทุนโครงข่าย, ค่าใช้จ่ายบริหารทรงตัว ชดเชยค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มจากการลงทุนที่ยังสูงระหว่างปีก่อน ซึ่งเป็นรอบลงทุนใหญ่ท้ายๆของ 4G  

คงคาดการณ์ก�าไรปี 2561-62 เติบโต 5.6% และ 4.2% 

  เชื่อว่าก�าไรช่วงที่เหลือของปีจะดีขึ้น จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นช้าลง หลังผ่านรอบลงทุนใหญ่ 4G และการบริหารต้นทุนอื่น ขณะที่รายได้เชื่อว่าจะขับ
เคลื่อนจากทุกธุรกิจ ได้แก่ บริการมือถือที่กลับมาแข็งแรงขึ้น และยังมีบริการดิจิตอล สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง, ธุรกิจใหม่อินเตอร์เนตความเร็วสูงที่
เติบโตได้ จากอัตราเข้าถึงอินเตอร์เนตครัวเรือนไทยที่ยังต�่า 38% (VS ต่างประเทศสูงเกิน 50%) และการรับรู้รายได้ CSL (ลูกค้าองค์กร) ที่ซื้อกิจการเข้า
มาเต็มไตรมาสตั้งแต่ 2Q61 (เริ่มรวมงบ ก.พ. 61) ตามด้วย Synergy ที่จะทยอยเข้ามาหลังจากนั้น โดยรวมคงคาดการณ์ก�าไรปี 2561-62 เติบโต 5.6% 
และ 4.2%   

เป็นหุ้นสื่อสารที่น่าลงทุนในระยะยาว 

          แม้มูลค่าพื้นฐานมี Upside เหลือ 8.5% แต่ถ้ารวมผลตอบแทนเงินปันผลเกินปีละ 3.5% และ Upside ในอนาคตที่ยังไม่รวมในประมาณการ คือ 
ธุรกิจใหม่ๆ ที่ต่อยอดระยะยาว ยังน่าลงทุน แนะน�า ซื้อ 

          นักวิเคราะห์: สุวัฒน์ วัฒนพรพรหม 

                     เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 0044015 

                     Suwat.re@asiaplus.co.th 



SIMAT: เคจีไอ แนะน�ำ "Outperform"  
รำคำเป้ำหมำย 4.80 บำท/หุ้น

Simat Technologies

(SIMAT.BK/SIMAT TB)

Outperform Maintained

Price as of 27 March 2018                3.20

12M target price (Bt/shr)                4.80

Unchanged / Revised up (down) (%)       (5.9)

Upside/downside (%)                      50.0

Key messages

 เราปรับประมาณการก�าไรปี 2561 และ 2562 ขึ้น +65% และ +75% ตามล�าดับ จาก i) การซื้อหุ้น บ. ฮินซิซึ 70% (คาดแล้วเสร็จ พ.ค.61) และ บ.ย่อย
ที่มาเลเซียรับงานโครงการมูลค่า 284 ล้านบาท คาดก�าไรจะเพิ่มขึ้นมากเกินกว่าผล Dilution effect จากการเพิ่มทุน RO 5:1 ขณะที่การแจก Warrant และ 
Convertible bond ยังไม่เกิด Dilution effect โดย Warrant ก�าหนดให้ใช้สิทธิครั้งเดียวปีที่ 3 ขณะที่ Convertible bond จะใช้สิทธิต่อเมื่อมีการต้องการซื้อ
กิจการใหม่เพิ่มเติมอีก ประเมินราคาเหมาะสมหลัง XR ที่ 4.80 บาท 

ซื้อหุ้น บ. ฮินซิซึ 70% หนุนก�าไรโตกว่า EPS Dilution 

Event

          ซื้อหุ้น บ.ฮินซิซึ 70% (ธุรกิจ Silk Screen Printing แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน) + รับงานโครงการคอมพิวเตอร์กระทรวงศึกษาธิการประเทศ
มาเลเซียมูลค่า 284 ล้านบาท lmpact

สรุปผลที่ได้จากประกาศซื้อหุ้น บ. ฮินซิซึ บวกมากกว่าลบ

 การซื้อหุ้น บ.ฮินซิซึ 70% มูลค่า 280 ล้านบาท จะใช้เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ 187 ล้านบาท และที่เหลืออีก 93 ล้านบาท จะเป็นเงินที่ได้จากเงินเพิ่มทุน
แบบ RO 5:1 ส่งผลให้มี Dilution effect บน EPS ราว 20% ขณะที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร เราประเมินก�าไรสุทธิปี 2560 ของ บ.ฮินซิซึ จะอยู่ที่ราว 
?35 ล้านบาท ดังนั้นหากก�าหนดสมมติฐานแบบอนุรักษ์นิยม ให้ก�าไรเท่ากับปี 2560 ที่ 35 ล้านบาท จะท�าให้ SIMAT รับรู้ก�าไรในปีนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
70% และคาดเริ่มรับรู้ก�าไรเดือน มิ.ย.61 ราว 18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  +65% จากประมาณการก�าไรเดิมที่ราว 24 ล้านบาท (ทั้งนี้ เราประเมินก�าไรหลังการ
ซื้อกิจการจะมี Upside จาก i) กรณีที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปีละกว่า +30 ล้านบาทลงได้หลังการรวมกิจการ ii) โอกาสเพิ่มยอดขายจาก 
Synergy ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ Label & Stamping)ยังไม่มี Dilution จาก Warrant และ Convertible bond

          การแจก Warrant 12:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บาท ไม่ท�าให้เกิด Dilution effect ตลอดอายุ 3 ปี เนื่องจากมีการก�าหนดให้ใช้สิทธิเพียงครั้งเดียว ณ ปีที่ 
3 ส่วนการออก Convertible Bond มูลค่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี เป็นการส�ารองเงินทุนไว้ส�าหรับการซื้อกิจการในอนาคต ดังนั้นจึงไม่เกิด 
Dilution effect จนกว่าจะมีการซื้อกิจการใหม่เพิ่มเติมบ.ย่อยที่ประเทศมาเลเซียรับงานมูลค่า 36 ล้านเหรียญริงกิต (284 ล้านบาท)

          จากข้อมูลแจ้งตลาดฯเย็นวานนี้ บ.ย่อย ที่ประเทศมาเลเซีย (SIMAT ถือหุ้น 60%) รับงานโครงการคอมพิวเตอร์กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย 
มูลค่า 36 ล้านเหรียญริงกิต (284 ล้านบาท) โดยจะรับรู้รายได้ทั้งหมดในปี 1H61 ปรับประมาณการก�าไรปีนี้ขึ้น +65% และปีหน้า +75%

          เราปรับเพิ่มประมาณการก�าไรปี 2561 และ 2562 ขึ้น +65% และ +75% เป็น 39 ล้านบาท และ 87 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยคาด SIMAT จะรับรู้
ก�าไรจาก บ.ฮินซิซึ ในปี 2561 = 18 ล้านบาท (คาดเริ่มรับรู้รายได้ เดือน มิ.ย.61) และรับรู้ก�าไรเต็มปีราว 40 ล้านบาทในปี 2562 ขณะที่ EPS ปี 2561 และ 
2562 ปรับขึ้นเป็น 0.08 บาท/หุ้น (ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจ�านวนหุ้นเพิ่มทุน RO) และ 0.16 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 42% และ 41% ตามล�าดับ  Valuation and 
action

          เราปรับราคาเป้าหมายปีนี้ หลังการเพิ่มทุน RO ค�านึงถึงผลกระทบ Dilution effect แล้วเป็น 4.80 บาท (หลัง XR) ใช้วิธี Sum of the Parts โดย
ก�าหนดเป้า PE ปี 2561 ของ บ. ฮินซิซึ ที่ 12 เท่า (ข้อมูลเป้าหมาย PE ของธุรกิจอื่นๆ และสมมติฐาน DCF คงตามสมมติฐานบทวิเคราะห์วันที่ 15 ก.พ.)  
Risks

          การแข่งขันในธุรกิจบรอดแบนด์ กดดัน ARPU, ยอดขายสินค้า Apple ชะลอตัว
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บล.ทิสโก้ : PCSGH แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 9.90 บ.

+PCSGH : การท�า M&A หนุนการเติบโตในอนาคต

 มีมุมมองในเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของการผลิตรถในไทย

 เราเชื่อว่ารายได้และผลประกอบการของ PCSGH จะเพิ่มขึ้นตามกลุ่มยานยนต์ในไทยที่ฟื้นตัว และการซื้อบริษัทของกลุ่ม 

Kuepper Group 4 แห่งในเยอรมันและฮังการี ท�าให้รายได้จะท�าจุดสูงสุดใน 2Q18F และในระยะยาวรายได้จะเพิ่มขึ้นจากการรับจ้าง

ท�าชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มูลค่า 2 พันล้านบาท ที่จะเริ่มในปี 2020F เราแนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 9.90 บาท

 PCSGH แผนการท�า M&A ของสินทรัพย์ในยุโรปในช่วง 2Q18F

 บอร์ดของ PCSGH ได้อนุมัติแผนในการเข้าลงทุนใน 4 บริษัทของ Kuepper Group มูลค่า 26 ล้านยูโร (1 พันล้านบาท) ในช่วง

สิ้นปี 2017 โดย PCSGH ไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย และมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง 1.2 พันล้านบาท ท�าให้เราเชื่อว่ากระแสเงินสด

ภายในจะเพียงพอต่อการซื้อกิจการ และสามารถกู้เงินมาเพิ่มได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะมีการเพิ่มทุนใน 4 บริษัทดังกล่าวหลัง

การซื้อกิจการใน 2Q18F ท�าให้เราคาดว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2018F จะต�่ากว่าปีก่อนที่ 78.5%

 คงประมาณการปี 2018-19 รอดูรายได้จากการซื้อกิจการ

 โดยเรายังคงประมาณการปี 2018-19 โดยรอดูผลของการซื้อกิจการในช่วง 2Q18F เราคาดอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับปี 2018-19F 

ไว้ที่ 20% และ 20.5% และใช้ SG&A ต่อยอดขายที่ 4.5% ในทั้ง 2 ปี นอกจากนี้ เราคาดว่าผลประกอบการในปี 2020 จะโต 20% 

YoY จากการเริ่มผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมของรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 2 พันล้านบาท

 มูลค่าที่เหมาะสม 9.90 บาท อ้างอิง PER ที่ 20 เท่าส�าหรับปี 2018F

 เรายังคงประมาณการและมูลค่าที่เหมาะสม 9.90 บาท อิง PER ที่ 20 เท่าส�าหรับปี 2018F โดยเราใช้ PEG ที่ 1.4 เท่าเทียบกับ

กลุ่มยานยนต์ (AH, PCSGH, SAT, STANLEY) และ CAGR ย้อนหลัง 3 ปีที่ 14.2% มีความเสี่ยงส�าคัญคือ 1) การผลิตและอุปสงค์ที่

ต�่า 2) อุปสงค์ของรถกระบะและรถปิ๊คอัพที่ลดลง 3) ค่าเงินที่ผันผวน 4) การยกเลิกสัญญา

 Market Insight

 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th





 สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก และมิตรรักแฟนคลับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ พบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ฉบับเดือน เมษายน 2561 เดือนที่อากาศร้อน
ที่สุด  แต่อุณหภูมิหุ้นเดือนนี้ มีหลากหลายปัจจัยที่กดดัน SET ทั้งสงครามการค้า ส่วนปัจจัยภายในหลายสายตาจับจ้องไปที่การเลือกตั้ง ขณะที่ยังมี
แรงกดดันจากการขึ้นเครื่องหมาย XD ของบริษัทจดทะเบียน 

สังคมอินไซด์ : อุณหภูมิหุ้น 

 เทพหุ้นเอเซีย พลัส ออกมาให้มุมมองการแข่งขันยกเลิกค่าธรรมเนียมบริการ โอนเงิน, จ่าย
บิลสินค้า, เติมเงินมือถือ ผ่านระบบ Online หรือ Application ของธนาคารพาณิชย์  เป็นการ
เร่งให้เกิดธุรกรรมโอนเงิน Online มาแทนระบบ Oflline (เคาน์เตอร์, ตู้เติมเงิน) เร็วขึ้นกว่าเดิม 
ทั้งนี้หากพิจารณามูลค่าการช�าระเงินผ่านระบบการช�าระเงินและ ช่องทางต่างๆ ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ณ สิ้นปี 2559 388 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.7% จากปี 2558 ซึ่งในจ�านวนนี้พบ
ว่าเป็นการโอนเงินข้ามธ.พ. ผ่านอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่รวมกัน 38% เพิ่มขึ้นจากปี 
2558 ที่ 24.9% และคาดว่าจะขึ้นในปีถัดๆ ไป

 ผลกระทบของการลดค่าธรรมเนียมธุรกรรม Online มิได้กระทบเฉพาะธนาคารเท่านั้น แต่กระทบจากผู้ให้บริการรับ
ช�าร�าเงินค่าสินค้าและบริการ ผ่าน counter service เช่น ผู้ให้บริการค้าปลีก CPALL, BIGC, รวมถึง FSMART ซึ่งเป็น
ผู้บริการให้บัตรเติมเงินและปัจจุบันยังให้บริการโอนเงินหรือ banking agent รายแรกของประเทศ โดยได้รับการแต่งตั้ง
จาก KBANK, KTB, BBL, SCB ซึ่งเน้นลูกค้าที่มิใช่คนท�างาน อาจจะแตกต่างจากลูกค้าธนาคารพาณิชย์ แต่เชื่อว่าน่าจะได้
รับผลกระทบโดยตรงจากรณีนี้ รวมถึงการที่ธนาคารแหงประเทศไทยต้องการให้ non bank สามารถให้บริการธุรกรรม 
banking agent ได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทย หากได้รับการตอบรับจากธนาคารพาณิชย์ ระยะสั้น
แนะน�าชะลอการลงทุน FSMART

แวดวงการเงิน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ล่าสุด ธนาคารขนาดใหญ่ 3 แห่ง 
BBL KBANK SCB ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอน-จ่าย-เติมเงิน เมื่อท�าธุรกรรม
ผ่านช่องทางดิจิทัล ส่วน KTB  ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปีนี้ก่อน ขณะที่แบงก์กลาง 
KKP ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมธุรกรรมออนไลน์ เริ่ม 3 เม.ย. นี้ 



"เกศรา มัญชุศรี" บิ๊กตลท.  เผยปี 2560 มี บจ. ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 487 บริษัท (ไม่รวม
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน) มูลค่ารวม 478,092 ล้านบาท แบ่งเป็น บจ. ใน SET 400 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 473,270 ล้าน
บาท และ บจ. ใน mai 87 บริษัท มูลค่าเงินปันผล 4,822 ล้านบาท โดยมูลค่าเงินปันผลส่วนใหญ่หรือ 52% 
ของทั้งหมด เกิดจาก บจ. หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค ธนาคาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งนี้ บจ. มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.41% ขณะที่กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property fund & REITs) และ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานมีอัตราเงินปันผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 5.97% และ 7.04% ตามล�าดับ

 เอเซีย พลัส  ระบุว่าอยู่ระหว่างการทบทวนประมาณการฯ แม้มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มก�าไรสุทธิ และมูลค่าหุ้นขึ้น แต่คาดว่า
ยังต�่ากว่าราคาตลาด จึงปรับลดค�าแนะน�าลงเป็น switch ส่วน"สมชัย สูงสว่าง" กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
(FSMART)  ออกมายืนยัน แบงก์หลายแห่งประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงิน “ไม่ได้กระทบเลยครับ” เพราะยอดโอนเงินผ่านตู้บุญ
เติมยังเติบโตเพราะลูกค้าคนละกลุ่มกับแบงก์ และมีสัดส่วนรายได้ในการโอนเงินเพียง 5.8%ในปีที่ผ่าน ซึ่งรายได้หลักของบุญเติมยัง
มาจากเติมเงินมือถือและอื่นๆ แถมแบงก์ลดค่าธรรมเนียมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทที่รับช�าระค่าธรรมเนียมให้ตัวแทนอีกตั้ง
ปีละ 30-40 ล้านบาทโดยน่าจะเริ่มเห็นผลในไตรมาส 2 เป็นต้นไป ส่วนเรื่องฟรีค่าธรรมเนียมจริงๆไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเล้ยยย....มีการใช้
มานานพอๆกับการเติมเงินมือถือถือผ่านแอปพลิเคชั่นนั่นแหละ และบุญเติมก็เข้าไปแชร์ส่วนแบ่งตลาดนี้มานานแล้ว....ไม่เช่นนั้นบุญ
เติมจะมีส่วนแบ่งทางการตลาดมาเป็นอันดับ 1 จนถึงปัจจุบันได้อย่างไร....ขอประกาศให้ออเจ้ารับทราบตรงนี้ด้วยทั่วกัน

 ส่วน บจ. ที่จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. กันยงอีเลคทริก (KYE) บมจ. กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) (GYT) บมจ. ปูนซิเมนต์
ไทย (SCC) บมจ. ปตท. (PTT) และ บมจ. อาหารสยาม (SFP) โดยประกาศจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นในปี 2560 มูลค่าตั้งแต่ 16.50 ถึง 30.36 บาทต่อหุ้น 

บจ. ที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) สูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี (PT) บมจ. 
บางสะพานบาร์มิล (BSBM) บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) (KGI) และ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา (TNITY) โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนตั้งแต่ 
9.42% ถึง 15.23%  

 ช่วงนี้เห็นบอสใหญ่ อารักษ์ สุขสวัสดิ์ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค ECF อารมณ์ดีเป็นพิเศษ ก็ไม่ต้องแปลกใจ ได้ยินมาว่าปีนี้เป็นปีทอง จะรับรู้
ก�าไรจากธุรกิจพลังงาน หลังจากทุ่มเทเวลาตระเวนหาโครงการโรงไฟฟ้าที่น่าสนใจเข้าลงทุนอยู่นาน ล่าสุดมีข่าวดีมาให้ชุ่มชื่นหัวใจ ไม่ขาดสาย บริษัท 
เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (SAFE) บริษัทร่วมทุน ที่ ECF ลงทุน 33.37% ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการจ�าหน่ายไฟฟ้า ขนาด 1 MW 
ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าที่ อ.ลอง จ.แพร่ ภายในเมษายนนี้ และรับส่วนแบ่งรายได้เข้า Q2/61 ทันที โปรดติดตามตอนต่อไป จะรับทรัพย์จากโครงการ
ไหนต่อไปเจ้าค่ะ  

 “บจ. ไทยส่วนใหญ่มีผลประกอบการดี และจ่ายเงินปันผลสม�่าเสมอ ด้วยอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลให้ผู้ลงทุนพิจารณาลงทุนในหุ้นไทย” นางเกศรากล่าว 

  บจ. ใน SET ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
(ADVANC) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) มี
มูลค่ารวมกัน 132,085 ล้านบาท หรือ 28% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดใน SET 

 บจ. ใน mai ที่ประกาศจ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) บมจ. บรุ๊คเค
อร์ กรุ๊ป (BROOK) บมจ. บางกอก เดค-คอน (BKD) บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) และ บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัส
ตรี้ (FPI) มีมูลค่าเงินปันผลรวม 1,470 ล้านบาท หรือ 30% ของมูลค่าเงินปันผลทั้งหมดใน mai 



 THCOM  ยื่นไม้ต่อ  ตั้ง"นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์"เป็น CEO คนใหม่ แทน"ไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์"ที่ขอลาออก 
มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค.  61 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท แทน นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ที่ได้
แจ้งความประสงค์ขอลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) TPIPP  เปิดเผยว่า บริษัทฯ ก�าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)   
ส�าหรับโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 70 เมกกะวัตต์ (TG6)  เพื่อน�ามารวมกับไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง 30 เมกะวัตต์ 
(TG4)  รวม 100  เมกะวัตต์  เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์  
ประเภท  Nom-Firm   ในวันที่ 5 เมษายน 2561  ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์  ดังกล่าว บริษัทจะได้รับส่วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟ้า (Adder)  ในอัตรา 3.50  บาท ต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มเติมจากค่าพลังงานไฟฟ้าพื้นฐาน (Base Tariff) เป็นระยะเวลา 7 
ปี   นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 

 ทั้งนี้ นายอนันต์ ปัจจุบัน อายุ 57 ปี มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในสายธุรกิจเทคโนโลยี และโทรคมนาคมใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยได้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารที่มีความส�าคัญหลายต�าแหน่ง ก่อนเข้ารับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บมจ.ไทยคม นายอนันต์ได้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส 
ล็อกซอินโฟ (ตั้งแต่ปี 56-61) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านไอทีชั้นน�าของประเทศ โดยนายอนันต์จบการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ขณะที่ นายอนันต์ กล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ผมเข้ารับต�าแหน่งในครั้งนี้ และจะสาน
ต่อความส�าเร็จที่คุณไพบูลย์ได้สร้างไว้ บริษัทตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผม
เชื่อว่า การมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนี้ จะท�าให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย และ
สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของไทยคมได้ในอนาคต



เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดงำนประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 

SR ล็อกเป้ำป ี 61 รำยได้โตเกิน 100% ตุน  
Backlog หนำกว่ำ 1,863 ลบ. 

	 นายยุทธ	วรฉัตรธาร	ประธานกรรมการ	นายมนตรี	ศรไพศาล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท	บมจ.หลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	เข้าร่วม
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561	ณ	โรงแรมอโนมา		แกรนด์	ราชประสงค์	โดยการ
ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล	ส�าหรับผลประกอบการปี	2560	อีกในอัตรา	0.45	บาท		ต่อ
หุ้น	ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันที่		2	มีนาคม	2561	ซึ่งเป็นการจ่าย
เพิ่มเติมจากที่ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วจ�านวน	0.65	บาท	ต่อหุ้น		โดยมีก�าหนด
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่	18	เม.ย.	61	

 คุณเกียรติ  วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับ คุณวัชรี  อัตถากร  ผู้จัดการฝ่าย
นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. สยามราช (SR) ภายหลังการน�าเสนอข้อมูลบริษัทต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ 
และสื่อมวลชน ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ประจ�างวดผลการด�าเนินงาน
ปี 2560 เผยแนวโน้มรายได้ในปี 61 เติบโตไม่ต�่ากว่า 100% เนื่องจากจะทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ
ที่มีกว่า 1,863 ล้านบาท ประมาณ 70 - 75%   ด้านความคืบหน้าโครงการที่จอดรถรพ.ธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ คาดแล้วเสร็จปลายปีนี้  มั่นใจเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 62 อย่างแน่นอน   พร้อม
ลุยธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในจังหวัดสิงห์บุรี และฉะเชิงเทรา ขนาดก�าลังการผลิต 
0.998 MW และ 4.990 MW สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี เพิ่มสัดส่วนรายได้ประจ�า ดันผลงานเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งและมั่นคง

 นายชาติชาย พานิชชีวะ (กลาง) ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) รอง
ประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล (ที่ 3 จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร บริษัท เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน) (“ATP30”) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.03 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 15.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
จ่ายปันผล 62.96% ของก�าไรสุทธิหลังจัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย  ก�าหนด Record Date 
12 เม.ย. 61 จ่ายปันผล 30 เม.ย. 61  ณ ห้องพาโนรามา โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

 บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�า โดยคณะ
ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาเคหการ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานใน
หัวข้อ “รูปแบบการขายและการด�าเนินโครงการบ้านจัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว” 

ผู้ถือหุ้น ATP30 ไฟเขียวจ่ำยปันผล  
62.96% ของก�ำไรสุทธิฯ 

ควอลิต้ีเฮ้ำส์ ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกจุฬำฯณ โครงกำรระดับ
คฤหำสน์ Q House Avenue รำชพฤกษ์-พระรำม5



 สมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(maiA) จัดกิจกรรม เสวนำวิชำกำร หัวข้อ  

"อนำคต ICO"

MTLS เปิดแผนธุรกิจปี 61  
ต้ังเป้ำสินเชื่อใหม่ 8 หม่ืนล้ำน 

นายชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท 
เมืองไทย ลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ MTLS แถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจปี 2561 
ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่ 8 หมื่นล้านบาทเติบโต 40% จากปีก่อน เน้นควบคุม
คุณภาพสินเชื่อให้รัดกุม รักษาเอ็นพีแอลไม่เกิน1.5% ต�่าสุดในอุตสาหกรรม ย�้าท�า
ธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นธรรมต่อลูกค้าและคิดดอกเบี้ยอย่าง
ยุติธรรม

 คุณจินตณา  กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ และ CFO บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ 
ปิโตรเคมีคัลส์ (SGP) ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนในงาน Opportunity Day ประจ�าไตรมาส 
4/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผย
เตรียม (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซลในเมียนมา เพื่อจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ
สหกรณ์หมู่บ้าน ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ภายในเดือนเม.ย.นี้ และตั้ง
เป้ายอดขายก๊าซ LPG เติบโตราว 10% โดยมีแผนลงทุนในปี 2561 อยู่ที่ 2,000 ล้าน
บาท ส�าหรับขยายธุรกิจ พร้อมจ่ายปันผลในอัตรา 1 บาท/หุ้น ในวันที่ 9 พ.ค.นี้

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ UAC พร้อมทั้งผู้จัดการโรงงานและพนักงาน ให้การต้อนรับนายกฤษฎา จีนะวิ
จารณะ อธิบดีกรมสรรพสามิต และคณะผู้บริหาร ในการเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
ของโรงผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ณ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP)  
ต�าบลกกแรต อ�าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เมื่อเร็ว ๆ นี้

SGP เตรียม COD โรงไฟฟ้ำพลังงำนดีเซลขนำด 10 MW ใน
ประเทศเมียนมำพร้อมแจกปันผล 1 บำท/หุ้น 

UAC เปิดโรงงำน PPP  
ต้อนรับอธิบดีกรมสรรพสำมิตพร้อมคณะผู้บริหำร



เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดบรรยำยพิเศษ  
ประจ�ำปี 2561

ธนำคำรกรุงเทพจับมือกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศจัดงำน THAITRADE FAIR 
ชวนซื้อสินค้ำคุณภำพรำคำพิเศษ พร้อมระบบช�ำระเงินยุคใหม่ง่ำย-ไม่ต้องใช้เงินสด

 นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จัดงานบรรยายพิเศษ ประจ�าปี 2561 ในหัวข้อ “ปี 2561 
ปีแห่งโอกาสของการเปลี่ยนประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น ดร.ส
ราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ บมจ.ดู เดย์ ดรีม และนายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา บลจ.บัวหลวง ร่วมเป็น
วิทยากรพิเศษในงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมื่อเร็วๆนี้ 

 ธนาคารกรุงเทพจับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ จัดงาน THAITRADE FAIR พาเหรดร้านค้ายอดฮิตจาก Thaitrade.
com เปิดร้านขายสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ช้อป
สะดวกด้วยบริการช�าระเงินจากธนาคารกรุงเทพ ทั้ง QR Code PromptPay 
บัตรเครดิต พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สะสม Stamp แลกรับส่วนลด 200 บาทได้
ง่ายๆ

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ  น.ส.พชนัน สิงห์ภู่ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้
อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยน.ส.สาริสา ทองกิตติกุล (ที่ 5 จากซ้าย) นัก

ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) (ECF) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วม
กับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าในงาน “ECF Analyst Meeting & 
Presentation” พร้อมให้ข้อมูลแผนธุรกิจ 3 ปี (2561-2563) และกลยุทธ์แผนการด�าเนินงาน

ในปี 2561 ณ ห้องประชุม Rooftop ชั้น 22 โรงแรม  S31 สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้

ด้วยบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 25 รายการ 138 แห่งทั่วประเทศ ณ สถานีบริการ ปตท. 
57 แห่ง ศูนย์บริการ  Pro Check 47 แห่ง และศูนย์บริการ FIT Auto 34 แห่งทั่วประเทศที่ร่วม
โครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 61 เตรียมพร้อมรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์

ECF จัดงำน “Analyst Meeting & Presentation” 
กำงแผนโรดแมพ 3 ปี และกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนปี 61

ตรวจสภำพรถยนต์ฟรีกับ ปตท.  
เพ่ิมควำมปลอดภัยพร้อมรับสงกรำนต์ 



 เซจแคปปิตอล ร่วมแสดงควำมยินดี 
ABM เข้ำเทรดวันแรก

กลุ่มเหล็กสหวิริยำจัดมอบโล่สภำผู้น�ำ 
ชุมชนต้นแบบดีเด่น ปี 2560

นางศรัณยา กระแสเศียร  (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ  และ นางสาวรัชนี ชาติ
บัญชาชัย (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จ�ากัด ร่วมแสดง
ความยินดี กับ นางสาวธิญาดา ควรสถาพร (ที่ 3 จากขวา ) กรรมการผู้จัดการ  และคณะ
ผู้บริหาร บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จ�ากัด (มหาชน) หรือ ABM  ในพิธี “การซื้อขายหลัก
ทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคาร B ชั้น 3  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รัชดาภิเษก เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ส�านักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บมจ.สห
วิริยาสตีลอินดัสตรี เป็นผู้แทนผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา มอบโล่ประกาศเกียรติคุณสภาผู้น�าชุมชน
ต้นแบบดีเด่น รุ่นที่ 2 ประจ�าปี 2560 ให้แก่ สภาผู้น�าชุมชนบ้านฝายท่า และสภาผู้น�าชุมชนบ้านทาง
สาย นอกจากนี้ยังได้มอบโล่สภาผู้น�าชุมชนดาวรุ่งให้แก่ สภาผู้น�าชุมชนบ้านหนองระแวง สภาผู้น�า
ชุมชนบ้านม้าร้อง สภาผู้น�าชุมชนบ้านชะม่วง และสภาผู้น�าชุมชนบ้านระหาร พร้อมมอบทุนส่งเสริมให้
กับสภาผู้น�าชุมชนในการด�าเนินกิจกรรมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการด�าเนินงาน
พัฒนาชุมชน โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน นายอ�าเภอบางสะพานร่วมเป็นสักขีพยาน ผู้เข้าร่วมแสดง
ความยินดีจ�านวน 300 คน ภายในงานมหกรรมสหวิริยาร่วมพัฒนา 2560 “ชุมชนอยู่ดีมีสุข : คุณค่า
ร่วมสู่ความยั่งยืน” ณ หอประชุม ที่ว่าการอ�าเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

อ�านวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับสมาชิกคณะท�างานด้านสิทธิมนุษยชนกับ
บรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ น�าโดย เซอยา เดวา คณะ
ท�างานจากประเทศอินเดีย และดันเต เปเช คณะท�างานจากประเทศชิลี  ในโอกาสเข้า
เยี่ยมชมการด�าเนินงาน พร้อมรับฟังข้อมูลบทบาทตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริม
บริษัทจดทะเบียนด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเห็นความส�าคัญในด้านสิทธิมนุษยชน 

ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ (ขวา) ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลแผนการด�าเนินงาน และแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ ในงาน "Thai 
Corporate Day in Singapore 2018" ซึ่งจัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด (มหาชน) 

และ Daiwa  Capital Markets Singapore โดยมีนักลงทุนสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจ�านวนมาก  
ณ  Daiwa's Singapore office ประเทศสิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้

“ต้อนรับสมำชิกคณะท�ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนฯ 
สหประชำชำติเย่ียมชมตลำดหลักทรัพย์ฯ”

BEAUTY โชว์แผนธุรกิจในงำน  
"Thai Corporate Day in Singapore 2018"











กรำฟข้อมูลดัชนีย้อนหลัง  
1-31 มี.ค. 61 (mai)



กรำฟข้อมูลดัชนีย้อนหลัง  
1-31 มี.ค. 61 (SET)



กรำฟแท่งจ�ำนวนรำยกำรจัดอันดับปริมำณกำร 
ซื้อขำยของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 TFEX



กรำฟแท่งปริมำณกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (mai)



กรำฟแท่งปริมำณกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET)



กรำฟแท่งปริมำณกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



กรำฟแท่งปริมำณกำรจัดอันดับปริมำณกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 TFEX



กรำฟแท่งมุลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61(mai)



กรำฟแท่งมุลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET)



กรำฟแท่งมูลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 

ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



กรำฟแท่งรำยกำรกำรจัดอันดับกำร 
ซื้อขำยของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (mai)



กรำฟแท่งรำยกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61(SET)



กรำฟแท่งรำยกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



กรำฟปริมำณมูลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (mai)



กรำฟวงกลมจ�ำนวนรำยกำรจัดอันดับปริมำณ 
กำรซื้อขำยของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 TFEX



กรำฟวงกลมปริมำณกำรจัดอันดับกำร 
ซื้อขำยของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (mai)



กรำฟวงกลมปริมำณกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET)



กรำฟวงกลมปริมำณกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61(SET+mai)



กรำฟวงกลมปริมำณกำรจัดอันดับปริมำณกำรซื้อ
ขำยของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 TFEX



กรำฟวงกลมมูลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61(SET)



กรำฟวงกลมมูลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



กรำฟวงกลมรำยกำรกำรจัดอันดับกำร 
ซื้อขำยของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (mai)



กรำฟวงกลมรำยกำรกำรจัดอันดับกำรซื้อขำยของ
บริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



กรำฟวงกลมรำยกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย 
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET)



กำรจัดอันดับข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง  
1-31 มี.ค. 61 (mai)



กำรจัดอันดับข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง  
1-31 มี.ค. 61 (SET)



กำรจัดอันดับข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลง  
1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



กำรจัดอันดับข้อมูลปริมำณ  
1-31 มี.ค. 61 (SET)



กำรจัดอันดับข้อมูลมูลค่ำ  
1-31 มี.ค. 61 (SET)



กำรจัดอันดับข้อมูลอัตรำส่วนรำคำ 
ตลำดต่อมูลค่ำหุ้นทำงบัญชี 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

กำรจัดอันดับปริมำณ 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

กำรจัดอันดับปริมำณ  
1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

กำรจัดอันดับมุลค่ำหลักทรัพย ์
ตำมรำคำตลำด 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

กำรจัดอันดับมุลค่ำหลักทรัพย ์
ตำมรำคำตลำด 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

กำรจัดอันดับมูลค่ำ 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

กำรจัดอันดับมูลค่ำ 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

กำรจัดอันดับมูลค่ำหลักทรัพย ์
ตำมรำคำตลำด 1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

กำรจัดอันดับอัตรำเงิน 
ปันผลตอบแทน 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

กำรจัดอันดับอัตรำเงินปันผลตอบแทน  
1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

กำรจัดอันดับอัตรำเงินปันผลตอบแทน  
1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

กำรจัดอันดับอัตรำเงินปันผลตอบแทน  
1-31 มี.ค.61 (SET+mai)



 

กำรจัดอันดับอัตรำส่วนรำคำตลำดต่อมูล 
ค่ำหุ้นทำงบัญชี 1-31 มี.ค.61(SET+mai)



 

กำรจัดอันดับอัตรำส่วนรำคำตลำด 
ต่อมูลค่ำหุ้นทำงบัณชี 1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

กำรจัดอันดับอัตรำส่วนรำคำปิด 
ต่อก�ำไรต่อหุ้น 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

กำรจัดอันดับอัตรำส่วนรำคำปิด 
ต่อก�ำไรต่อหุ้น 1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

กำรจัดอันดับอัตรำส่วนรำคำปิด 
ต่อก�ำไรต่อหุ้น 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

กำรจัดอันดับอัตรำหมุนเวียน 
ปริมำณกำรซื้อขำย 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

กำรจัดอันดับอัตรำหมุนเวียนปริมำณ 
กำรซื้อขำย 1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

กำรจัดอันดับอัตรำหมุนเวียน 
ปริมำณกำรซื้อขำย 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

กำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน  
TFEX 1-31 มี.ค. 61 (Future)



 

กำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน  
TFEX 1-31 มี.ค. 61 (Future+Options)



 

กำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน  
TFEX 1-31 มี.ค. 61 (Options)



 

ข้อมูลกำรซื้อขำย & ข้อมูลสถิติข้อมูล 
ดัชนีย้อนหลัง 1-31 มี.ค. 61(mai)



 

ข้อมูลกำรซื้อขำย & ข้อมูลสถิต ิ
ข้อมูลดัชนีย้อนหลัง 1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

ข้อมูลเปรียบเทียบรำยซีรีย์  
TFEX 1-31 มี.ค.61



 

ตำรำงจ�ำนวนรำยกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

ตำรำงจ�ำนวนรำยกำรจัดอันดับปริมำณกำร
ซื้อขำยของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 

TFEX



 

ตำรำงปริมำณกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

ตำรำงปริมำณกำรจัดอันดับกำรซื้อขำย
ของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

ตำรำงปริมำณกำรจัดอันดับกำรซื้อขำยของ
บริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

ตำรำงปริมำณกำรจัดอันดับปริมำณกำรซื้อ
ขำยของบริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 TFEX



 

ตำรำงมูลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำยของ
บริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

ตำรำงมูลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำยของ
บริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

ตำรำงมูลค่ำกำรจัดอันดับกำรซื้อขำยของ
บริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61(SET+mai)



 

ตำรำงรำยกำรกำรจัดอันดับกำรซื้อขำยของ
บริษัทสมำชิก 1-31 มี.ค. 61(mai)



 

ตำรำงรำยกำรจัดอันดับกำรซื้อขำยของบริษัท
สมำชิก 1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

ปริมำณกำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน 
1-31 ก.พ. 61 (SET)



 

ปริมำณกำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน 
1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

ปริมำณกำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน 
1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

ภำพรวมกำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน 
1-31 มี.ค. 61 (SET)



 

ภำพรวมกำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน 
1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)



 

ภำพรวมซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน  
1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

มูลค่ำกำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน  
1-31 ก.พ. 61 (SET)



 

มูลค่ำกำรซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน 
1-31 มี.ค. 61 (mai)



 

มูลค่ำซื้อขำยแยกตำมกลุ่มผู้ลงทุน  
1-31 มี.ค. 61 (SET+mai)




