






สวนทาง
สวัสดี มิตรรัก แฟนเพลง แฟนคลับและนักลงทุนทุกท่าน....วัน เวลา 
ผ่านไปรวดเร็ว เดือนมิถุนายน 2561 ก็เดือน 6 สรุป ครึ่งปีแรก
ก�ลังผ่านไป ท่ามกลางทุกอย่างดูเหมือนสวนทาง ระหว่างตลาดหุ้น
ไทยกับตัวเลขเศรษฐกิจไทย

นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ เกิดอะไรขึ้น 

IMF ได้ออกรายงานสรุปการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยประจ�ปี 2561 ประเมิน เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวเพิ่มขึ้นเป็น 
3.9% ต่อเนื่องจากปี 60  ตามด้วยธนาคารโลกได้เปิดเผยในรายงาน "Global 

EconoMIc ProsPEcts" ล่าสุด โดยระบุว่า เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 3.1% ในปี 2561 ก่อนที่จะ
ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3% ในปี 2562  และ 2.9% ในปี 2563 และยังปรับประมาณการอัตราการขยายตัวของ
เศรษฐกิจไทย หรือ จีดีพีปีนี้เป็น 4.1% เพิ่มขึ้นจาก 3.6% ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และมองแนว
โน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 กับ 2563 จะเติบโตเท่ากันในอัตรา 3.8%

แต่ดัชนีตลาดหุ้นไทย ณ 7 มิ.ย. 61 ยืนที่ 1,733.05 จุด นักลงทุนในประเทศ ภาพรวมๆซื้อ ส่วนต่างชาติ ขาย
สุทธิ ดูเหมือน ไม่อยากกับมา  ทั้งที่ IMF ธนาคารโลกและฝั่งรัฐไทย ก็ประเมินเศรษฐกิจไทยสวยงาม ดีกว่าปี 2560

เกมหุ้นนับวัน ซับซ้อน ซ่อนเงื่อน...บนหุ้นมีดอยหลายดอย ทั้งหุ้นเล็ก กลาง และใหญ่

หนทางชนะเกมหุ้น ไม่ง่าย มีก�ไรแล้วต้องรีบคว้าเอาไว้  ยุคนี้ เงินทองหายาก นับวันยิ่งกว่า งมเข็มในมหาสมุทร 
เสียอีก ขอให้ทุกคนเอาตัวรอด ปลอยภัยครับ ..... ครึ่งปีหลังปี 61 นับ 1 กันใหม่...

 ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

 บรรณาธิการบริหาร







แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน  
 

ประจ�าเดือนมิถุนายน 2561 เรียกว่า กลางปีแล้ว วันเวลา ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว...แม้ผ่านไปเร็ว  
แต่การขยายธุรกิจ สร้างความเติบโต ล้วนต้องใช้ทุน กระแสทุน กิจการใหญ่ ลุยโครงการใหญ่โตล้วนต้องอาศัยทุนทรัพย์

BTS
ประกาศร่วมประมูลโครงการรถไฟฟา้ตามแผน
ของรัฐบาลทุกโครงการ พร้อมกับการเตรียม
ระดมทุนขายหุ้น PP ไม่เกิน 592 ล้านหุ้นและออก 
BTS-W4 หวังให้นักลงทุน มาใช้สิทธิแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามัญ BTS เรียกว่าเป็นเตรียมความพร้อม
และเพ่ิมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ
เพ่ือให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการ
ด�าเนินโครงการในอนาคต ซึ่งรวมถึงการลงทุน
ในโครงการระบบขนส่งมวลชนทางราง และเพ่ือ
ส�ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

JSP
เตรียมจัดหาต้นทุนทางการเงินให้
ต�่าลง โดยในปีหน้าเตรียมออกหุ้น
กู้ใหม่ที่มีอายุ 2-3 ปี ซึ่งวางแผน
จะท�าการออกหุ้นกู้ในไตรมาสที่ 
3 จ�านวน 1,000 ล้านบาท ท�าให้
เป็นการปรับโครงสร้างหนี้ให้
สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการที่
บริษัทฯ มีกับสถาบันการเงิน 

M 
ร่วมทุน เซนโค ยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์จาก
ญี่ปุ่น รุกธุรกิจขนส่งสินค้าแบบเย็นครบ
วงจร ระบุ ช่วงแรกอัดงบลงทุน 1.3 
พันลบ. คาดปี62 โกยรายได้ไม่น้อยกว่า 
800 ลบ. ปักหมุดภายใน 3 ปี ธุรกิจ
ขนส่งสินค้าแบบเย็นครบวงจร ท�าราย
ได้ไม่ต�่ากว่า 1,800 ลบ./ปี เผย ผนึก
เซนโค ถือหุ้นฝ่ายละ 50% มั่นใจต่อย
อดธุรกิจ หวังภายใน 3-5 ปี เอ็ม-เซน
โค เป็น One-STOP Service พร้อม
ขยายสู่อาเซียน

TU 
หรือไทยยูเนี่ยน นับเป็นกลุ่ม
ทุนใหญ่แห่งหนึ่งของไทย วัน
นี้มีบทบาทในการเป็นผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวก...เป็น
หนึ่งในบริษัทอาหารทะเลที่ใหญ่
ที่สุดในโลก ตอบสนองความ
ต้องการทางโภชนาการของ
ผู้บริโภคทั่วโลก ในรูปแบบที่
ยั่งยืนและปกป้องมหาสมุทร
เพ่ือคนรุ่นต่อไปในอนาคต 























































RATCH รุกลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเซกอง 

4A & 4B ก�าลังผลิตติดตั้ง 340 Mw

 RATCH  เดินหน้าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า  พลังน�้าเซกอง 4A 
และ 4B มูลค่าโครงการประมาณ 835 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก�าลังผลิต
ติดตั้งประมาณ 340 เมกะวัตต์ ใน สปป. ลาว

 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮ

ลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)   RATCH  เปิดเผยว่า แผนการลงทุนในปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้

ที่ 850 เมกะวัตต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดบริษัทฯ ได้พิจารณาร่วมทุน

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเซกอง 4A และ 4B กับ Lao World Engineering & 

Construction Company Limited และบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

โดยได้ร่วมกันศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งศึกษาผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมและสังคม ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

“การลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการของบริษัทฯ กับกระทรวงแผนการและการ

ลงทุน และกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทฯ 

และพันธมิตรได้รับสิทธิจากรัฐบาล สปป. ลาว พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า

เซกอง 4A และ 4B ซึ่งประกอบด้วยเขื่อนเก็บน�้า 2 แห่ง คือเขื่อนเซกอง 4A ตั้ง

อยู่เมืองละมาม และเขื่อนเซกอง 4B ตั้งอยู่เมืองกะลึม แขวงเซกอง มีก�าลังการ

ผลิตติดตั้งรวม 340 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเจรจาการจ�าหน่ายไฟฟ้า

ของโครงการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ภายใต้กรอบความร่วมมือ

พัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าไทย-สปป.ลาว 9,000 เมกะวัตต์  ซึ่งไฟฟ้าจากโครงการ

สามารถส่งเข้าระบบ กฟผ. ผ่านทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะช่วยตอบสนอง

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้” นายกิจจา 

กล่าว   

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ และพันธมิตร ได้ร่วมลงนามสัญญา

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าเซกอง 4A และ 4B กับกระทรวงแผนการและการ

ลงทุน และกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ สปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์ 

สปป.ลาว   



BGRIM มั่นใจรายได้ปี61โตมากกว่า 15-20%  

หลัง COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม ดันก�าลัง

การผลิตปีนี้ 2,091  Mw 

BGRIM มั่นใจรายได้ปี61โตมากกว่า 15-
20% หลัง COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม  ดันก�าลัง
การผลิตปีนี้ 2,091  Mw คาดปีนี้สรุปแผน
ลงทุน โครงการโซล่าร์-ลม ในแถบอาเซียนและ
เอเชียตะวันออก  ก�าลังการผลิตมากกว่า200  
Mwเล็งออกหุ้นกู้ครึ่งปีหลัง 1-1.2 หมื่นลบ.  ใช้
ช�าระหุ้นกู้เดิม -รองรับแผนขยายธุรกิจ 

 

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)  
BGRIM เปิดเผยว่า   บริษัทมั่นใจว่ารายได้ปี2561  
จะเติบโตมากกว่า 15-20% จากปีก่อน ที่มีราย
ได้ 31,924.95 ล้านบาท หลังบริษัทฯ  จะรับรู้
รายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
ของโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมโดยปีนี้จะมีโรงไฟฟ้าที่ขาย
ไฟเชิงพาณิชย์ (COD)  จ�านวน  445 เมกะวัตต์  
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ระยอง 
3 ก�าลังการผลิต 133 เมกะวัตต์ COD ไปแล้วเมื่อ 
1 ก.พ. 2561

 

ขณะที่ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้  โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วม ระยอง 4 ก�าลังการผลิต 133 
เมกะวัตต์ COD 1 มิ.ย. โครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วม ระยอง 5 ก�าลังการผลิต 133 
เมกะวัตต์ COD 1 ต.ค. โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า ใน 
สปป.ลาว 15 เมกะวัตต์ จะ COD  

 

อีกทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งร่วมกับ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและสหกรณ์ภาค
การเกษตร 31 เมกะวัตต์ จะ COD 31 ธ.ค. นี้ ส่ง
ผลให้บริษัทจะมีก�าลังการผลิตติดตั้งที่ 2,091 
เมกะวัตต์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายระยะยาวปี 2565 
ตั้งเป้ามีก�าลังการผลิตรวมมากกว่า 5,000 เมกะ
วัตต์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 3,000 เมกะวัตต์   และ

วางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากโรงไฟฟ้า
ต่างประเทศเพิ่มเป็น 30% ภายในปี 2565 จาก
ปัจจุบัน 6%   รวมทั้งตั้งเป้าสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเป็น 
30% จากเดิมที่ 12%  

 

ทั้งนี้บริษัทฯ  มีความสนใจขยายธุรกิจทั้งโรง
ไฟฟ้าที่สร้างใหม่ หรือซื้อกิจการเพิ่มเติม   โดย
บริษัทมีความสนใจเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าในต่าง
ประเทศทั้งในอาเซียน และเอเชียตะวันออก เช่น 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สปป.ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา และเกาหลี โดยคาดปีนี้จะได้ข้อสรุปโรง
ไฟฟ้าโซลาร์และลม เพิ่มเติมมากกว่า 200   เมกะ
วัตต์ เนื่องจากเวียดนามมีความต้องการใช้ไฟฟ้า
อีกมาก เพราะมีประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าเพียง 50-
70 เมกะวัตต์  

ส�าหรับความคืบหน้าโครงการพลังงานแสง
อาทิตย์ในเวียดนาม   ภายในเดือนมิถุนายน 
2561 บริษัทฯเตรียมเซ็นสัญญาร่วมทุน  ซึ่ง
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดใน
เวียดนามและในอาเซียนขนาดก�าลังการผลิต 420 
เมกะวัตต์ ร่วมกับบริษัท Xuan Cau Co.,Ltd.  
คาดโครงการดังกล่าวจะสามารถ COD ได้วันที่ 30 
มิ.ย. ปี 2562

  

นางปรียนาถ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตั้งเป้า
รักษาอัตราก�าไรสุทธิอยู่ระดับ 10% เนื่องจาก
บริษัทได้เข้าไปถือหุ้นเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้า Bgrim 
ยันฮี ครบ 100% จากเดิม 49% ซึ่งจะรับรู้รายได้
เข้ามาในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าว
จะสร้างรายได้ให้ปีละประมาณ 500 ล้านบาท 
และก�าไร 11 ล้านบาท  

 

ทั้งนี้ช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ 
10,000-12,000 ล้านบาท โดยจะใช้ช�าระหุ้นกู้ชุด

เดิมที่ครบก�าหนดอายุ 5,500 ล้านบาท และที่
เหลือใช้รองรับการขยายธุรกิจ โดยบริษัทมีนโย
บายอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) 1.5-2 เท่า ซึ่ง
ปัจจุบัน อยู่ที่ 1.3 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเงิน
เพียงพอในการลงทุนที่ได้วางแผนไว้  และยังไม่มี
แผนการเพิ่มทุน

 

อนึ่งวันนี้ BGRIM  รายงานตลาดหลักทรัพย์ว่า 
บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังน�้าเซกอง 4A และ 4B ขนาดกาลังการ
ผลิตติดตั้งประมาณ 340 เมกะวัตต์ เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศ สปป.ลาว โดยมี
รายละเอียดผู้ร่วมลงทุนและสัดส่วนการลงทุนดัง
ต่อไปนี้ 1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน)RATCH    ร้อยละ 60   , 2.บริษัท Lao 
World Engineering & Constuction Co.,Ltd. 
ร้อยละ 20   และ3. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน)BGRIM  ร้อยละ 20 

 

นอกจากนี้  บริษัทฯได้บรรลุข้อตกลงในการเข้า
ซื้อกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
จ�านวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ในจังหวัดนครปฐม
และจังหวัดอยุธยา ขนาดก�าลังการผลิต 60 เมกะ
วัตต์ มูลค่าการลงทุน 600 ล้านบาท โดยซื้อจาก 
บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ร่วม
ทุนในโครงการ โดยบริษัทฯจะเพิ่มสัดส่วนการถือ
หุ้นจาก 49% เป็น 100% ในบริษัท บี.กริม ยันฮี 
โซลาร์ จ�ากัด

 

หลังจากปรับโครงสร้างการถือหุ้นแล้วเสร็จ 
BGRIM สามารถรับรู้รายได้เข้ามาทันทีในไตรมาส 
3/61 โดยโครงการนี้มีสัญญาขายไฟให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นเวลา 25 ปี 
จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่สิ้นปี 2558 
มีรายได้ปีละกว่า 500 ล้านบาท EBITDA ปีละ
กว่า 400 ล้านบาท และก�าไรสุทธิปีละกว่า 100 
ล้านบาท 



นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ 

ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อการก้าว

สู่อาณาจักรพลังงานครบวงจร หลังจากที่ในไตรมาส

ที่ 1 ของปีนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเชิงพาณิชย์ใน

โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ โครงการปาล์น�้ามันครบ

วงจรแห่งแรกของประเทศไทย ด�าเนินการโดยบริษัท 

พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จ�ากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอ

ยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG กับพันธมิตรอีก 2 ราย 

โดยได้เริ่มเดินเครื่องจักรผลิตน�้ามันไบโอดีเซล หรือ 

B100 และน�้ามันปาล์มเพื่อบริโภค หรือ โอเลอีนเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องจักร

ผลิตน�้ามันได้เต็มก�าลังการผลิตภายในมิถุนายน 2561 

ตามแผนที่ได้วางไว้ โดยโครงการดังกล่าวจะมีก�าลัง

การผลิตไบโอดีเซล 450,000 ลิตรต่อวัน และน�้ามัน

ปาล์มเพื่อบริโภค 200,000 ลิตรต่อวัน โครงการดัง

กล่าวจะสามารถรับรู้รายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 – 

6,000 ล้านบาทต่อปี

 

รวมถึงการเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน บริษัท จิตรมาส แค

เทอริ่ง จ�ากัด หรือ JTC ผ่านบริษัท กาแฟพันธุ์ไทย 

จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTG เพื่อสนับสนุนการ

เติบโต และพัฒนาของกลุ่มธุรกิจอาหาร และเครื่อง

ดื่มภายใต้เครือข่ายของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงเพื่อเพิ่มความหลากหลาย

ให้กับผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ในขณะที่ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มี

มติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท  บริการ

เชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAFS 

โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ จ�านวน 1 บริษัท 

คือ บริษัท บีพีทีจี จ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 

ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 60% เพื่อ

ประกอบกิจการสถานีบริการน�้ามัน บริเวณด้านหน้า

คลังน�้ามันพิจิตร คลังน�้ามันนครล�าปาง และสถานีสูบ

ถ่ายน�้ามันก�าแพงเพชรของบริษัท ขนส่งน�้ามันทาง

ท่อ จ�ากัด

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายในการเพิ่มเครือข่าย

สถานีบริการน�้ามัน และแก๊สให้ครบ 2,000 สาขา และ

เพิ่มธุรกิจ Non-oil ต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลาย

ให้กับสถานีบริการ โดยบริษัทฯ ยังคงเป้าปริมาณการ

จ�าหน่ายน�้ามันให้เพิ่มขึ้น 20-25% จากปีก่อน และ

คงเป้า EBITDA เพิ่มขึ้น 40-45% จากปีก่อน รวมถึง

ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 4,000-5,000 ล้านบาท โดยแบ่ง

เป็นการลงทุนในการขยายและปรับปรุงธุรกิจหลัก 

3,000-3,300 ล้านบาท ธุรกิจ Non-oil 500-700 

ล้านบาท และธุรกิจใหม่ 500-1,000 ล้านบาท เพื่อ

การสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรในระยะยาว

“เรายังคงเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะ

เป็นธุรกิจน�้ามัน หรือ Non-oil เพื่อให้ PTG เป็นผู้ให้

บริการด้านพลังงานครบวงจรอย่างแท้จริง โดยไม่

ต้องพึ่งพาธุรกิจน�้ามันเพียงอย่างเดียว ซึ่งในปีนี้จะ

เห็นภาพการขยายของ Non-oil ที่ชัดเจน และจะเริ่ม

ส่งผลก�าไรที่ชัดเจนมากขึ้นด้วย ส่วนเป้าหมายการ

เติบโตในปีนี้เรายังคงการคาดการณ์เหมือนเดิม จาก

ปริมาณการขายที่เติบโตขึ้น รายได้จากธุรกิจ Non-

oil ที่เพิ่มมากขึ้น โดยเรามุ่งเน้นที่จะสร้างความหลาก

หลายให้กับสถานีบริการ เติมเต็มความต้องการของ

ลูกค้า จากการมอบสินค้าที่สดใหม่ การให้บริการที่

ประทับใจ และการให้สิทธิประโยชน์จาก บัตร PT Max 

Card ที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการภายใต้เครือข่าย

ของพีทีจีเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั้ง

ประเทศ” นายพิทักษ์กล่าว

 

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ�าไตรมาสที่ 1 

ของปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มี

ก�าไรสุทธิอยู่ที่ 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 48.7% เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส

ก่อนหน้าที่มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 181 ล้านบาท และมีราย

ได้รวม 24,752 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,856 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนหน้าที่มีรายได้อยู่ที่ 20,896 ล้านบาท

PTG โตไม่หยุดทั้ง Oil และ Non-Oil คงเป้าปริมาณการขาย

เพิ่ม 20-25% EBITDA โต 40-45%



UAC อยู่ระหว่างเจรจาลงทุนธุรกิจ 

พลังงาน-เคมีภัณฑ์ หวังชัดเจน Q3/61 

UAC อยู่ระหว่างเจรจาลงทุนธุรกิจพลังงาน-เคมีภัณฑ์ หวังชัดเจน Q3/61 - มั่นใจราย
ได้ปีนี้เข้าเป้า 2.5 พันลบ. ปั้น EBITDA แตะ 350 ลบ. หวังแผนย้ายเทรดกระดาน SET  
แล้วเสร็จ Q3/61 

 

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
UAC  เปิดเผยว่า  บริษัทมั่นใจว่ารายได้ปี2561 ท�าได้ตามเป้าหมายที่ 2,500 ล้านบาท 
จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,659.12 ล้านบาท โดยจะพยายามให้ EBITDA อยู่ที่ประมาณ 
350 ล้านบาท ช่วงไตรมาสแรกจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของปี เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จาก
การขายค�าสั่งซื้อพิเศษขนาดใหญ่เข้ามา ส่วนช่วงที่เหลือของปีเชื่อมั่นว่าไตรมาส 2 จะ
เติบโตดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ในส่วนของธุรกิจเทรดดิ้ง ซึ่งมีความต้องการใช้ที่
เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน�้ามันและปิโตรเคมีที่มีการขยายก�าลังผลิต ส่งผลให้
สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น?

 

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของธุรกิจเทรด
ดิ้ง ซึ่งมีความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของกลุ่มลูกค้าโรงกลั่นน�้ามันและปิโตรเคมีที่มีการ
ขยายก�าลังผลิต ส่งผลให้สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่ต้องการเพิ่ม
ขึ้น และผลิตภัณฑ์ของ UAC ก็มีความหลากหลาย ซึ่งลูกค้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ไปใช้กับกระบวนการผลิตของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจไบโอดีเซล มีการเติบโตสูง
ขึ้นจากการส่งเสริมของนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

 

ขณะที่บริษัทมีแผนจะลงทุนในธุรกิจพลังงานและเคมีภัณฑ์ เพิ่มเติม  โดยขณะนี้อยู่
ระหว่างเจรจา คาดได้เห็นความชัดเจนในไตรมาส 3 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ เตรียมย้ายเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( 

SET)   โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2561 ซึ่งจะเป็นการสร้างเพิ่มช่องทางและ
โอกาสการขยายการลงทุนทางธุรกิจให้มีการเติบโตและยั่งยืน เพื่อรองรับแผนขยาย
การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งในอนาคตมากขึ้น 
รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายเดิมและต่อยอดการขยายฐานไปยัง
กลุ่มผู้ถือหุ้นในอนาคต 

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติพิจารณาอนุมัติ
ให้บริษัทฯ ย้ายหลักทรัพย์ของ UAC เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET) ด้วยทุนจดทะเบียน 333.80 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีมติการย้ายหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสการขยายการลงทุน
ทางธุรกิจให้มีการเติบโตและยั่งยืน เพื่อรองรับแผนขยายการลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ให้มีศักยภาพความแข็งแกร่งในอนาคตมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กลุ่มผู้ถือหุ้นรายเดิม และต่อยอดการขยายฐานไปยังกลุ่มผู้ถือหุ้น ในอนาคต

" การย้ายเข้า SET จะสร้างโอกาสให้กองทุนต่างๆทั้งในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนใน
หุ้น UAC ได้ บริษัทฯ จะพยายามผลักดันให้มี Strategic Partnerต่างๆ เช่น สถาบัน 
กองทุน เข้ามา ทั้งนี้ปี 2561 จะครบ 8 ปี ที่ UAC เข้าจดทะเบียนใน mai แล้ว เราได้
พยายามปรับปรุงรายได้-ก�าไร และท�าให้บริษัทฯ เติบโตมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลให้เบื้อง
ต้นเกณฑ์ในการเข้าตลาด SET เราผ่านทุกข้อ น่าจะยื่นได้ทันที " นายชัชพล กล่าว

ไตรมาส 1/2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ1,279.79 ล้านบาท 
เติบโตกว่า 259.78% และมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 70.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 349.03 % 
เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน  



SKY ส่งซิก Q2/61 ผลงานทะยานต่อเนื่อง หลังตุนงานในมือ 

500 ลบ. ตั้งเป้าปี 61 รายได้พุ่ง 80% โตก้าวกระโดด

"สิทธิเดช มัยลาภ"   จอมทัพ  SKY  ส่งซิกไตรมาส 2/61 ผล
งานทะยานต่อเนื่อง หลังตุนงานในมือ 500 ลบ. ทยอยรับรู้ฯ 
ช่วงที่เหลือของปีนี้  ตั้งเป้าปี61รายได้พุ่ง 80% โตก้าวกระโดด
จากปีก่อน ที่ท�าได้ 316 ลบ. ระบุไตรมาสแรกโกยแล้ว 310 ลบ. 
รอลุ้นงานใหม่ 4 โครงการ มูลค่ากว่า 1 พันลบ. คาดทยอย
ประกาศผลสัปดาห์หน้า - ต้น มิ.ย. นี้ เล็งยื่นซองประมูลงาน
ใหม่อีก 2-3 โครงการ  มูลค่าหลัก 100 ลบ.  

 

นายสิทธิเดช มัยลาภ  ประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน)  SKY 
เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า แนวโน้มผลประกอบการ
ไตรมาส2/2561  คาดจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากไตรมาสแรกที่
บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ  34  ล้านบาท และมีรายได้ 310 ล้านบาท   
โดยในไตรมาสที่ 2-4 นี้  บริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้จากงานใน
มือ  (Backlog)  ที่มีอยู่เกือบ 500  ล้านบาท  จาก Backlog  
รวมที่มีอยู่ราว 750  ล้านบาท  ซึ่งBacklog  ดังกล่าวมีการรับรู้
รายได้ไปแล้วในไตรมาสแรกกว่า 200 ล้านบาท  ท�าให้บริษัทยัง
เหลือ  Backlog  ที่รอรับรู้รายได้ในไตรมาส2-4 นี้ อีกประมาณ 
500 ล้านบาท  

   

ขณะที่บริษัทฯ ยังเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้น
งาน ICT  ,งานติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ,  งาน 
ICT Security รวมทั้งวางระบบ Network  โดยปีนี้ได้มีการเข้า
ประมูลงานไปแล้ว 4 งาน มูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท ปัจจุบันอยู่
ในระหว่างรอผลการประมูล ซึ่งคาดว่าจะทยอยรู้ผลการประมูลใน
สัปดาห์หน้า  ถึงช่วงกลางเดือน มิถุนายน นี้  โดยบริษัทมีความ
มั่นใจว่ามีโอกาสได้รับงานเข้ามา เนื่องจากบริษัทฯ ได้พันธมิตร
ที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากงานที่รอฟังผลแล้ว  บริษัทยังมีแผนเข้า
ประมูลงานเพิ่มเติม อีก 2-3 งาน  มูลค่าหลัก 100  ล้านบาท 
แต่ทั้งนี้ยังต้องรอข้อก�าหนดของผู้ว่าจ้าง (TOR) ที่จะออกมา
ก่อน 

  

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้ จากบริษัท เทิร์นคีย์ คอม
มูนิเคชั่น เซอร์วิส จ�ากัด  ที่บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในสัดส่วน 
34% เข้ามาสนับบสนุนซึ่งคาดว่า เทิร์นคีย์ จะมีรายได้เติบโตขึ้น  
สนับสนุนให้บริษัทฯ  สามารถรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน

เพิ่มขึ้น จากไตรมาส 1/2561 บริษัทฯ รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจาก
เทิร์นคีย์ จ�านวน  7.66  ล้านบาท 

  

นายสิทธิเดช  กล่าวต่อว่า บริษัทฯ มีการป้องกันความ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ 
ยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ประกอบ
กับบริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

ส�าหรับเป้าหมายปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้เติบโต 80% 
จากปีก่อนที่มีรายได้  316.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด  ตามทิศทางอุตสาหกรรม 
ICT ที่มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง
ภาวะอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมาเติบโต 20% 
และยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้   ซึ่งบริษัทฯ ชื่อว่าธุรกิจ ICT 
เป็น Sunrise business ที่ยัง
เติบโตได้ในอนาคต  

  

นายสิทธิเดช  กล่าว
ทิ้งท้ายว่า บริษัท
มีความสนใจ
การระดมทุน
ด้วยดิจิทัล โท
เคน (Initial 
Coin OffOffering) 
หรือ ICO  แต่คงไม่
รีบร้อนระดมทุนด้วยช่อง
ทางดังกล่าว ประกอบกับบริษัทฯ ยัง
มีศักยภาพด้านแหล่งเงินทุนที่เพียง
พอต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต โดยมีการขออนุมัติจากผู้
ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้ไว้แล้ว  ซึ่ง
การออกหุ้นกู้คงดูจังหวะและความ
จ�าเป็นในการใช้เงินลงทุนเป็นหลัก



GUNKUL ครบรอบ 36 ปี  

พลิกโฉม “รีแบรนด์ดิ้ง” ประกาศ! ฐานทุนแกร่งพร้อมลงทุนเพิ่ม 

เน้นรับพันธมิตรร่วมธุรกิจ-เจาะตลาด ปตท.

GUNKUL ฉลองครบรอบ 36 ปี พลิกโฉม รีแบ

รนด์ดิ้งแบรนด์ใหม่ ภายใต้แนวคิด “Not Only 

the Energy, We Care”  เพื่อเตรียมความพร้อม

รับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง  “โศภชา ด�ารงปิย

วุฒิ์” เผยปัจจุบันฐานเงินทุนบริษัทฯ มีความ

แข็งแกร่ง พร้อมลงทุนเพิ่ม และเปิดกว้างหา

พันธมิตรร่วมธุรกิจ รวมถึงรุกตลาดต่างประเทศ

เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายสู่ 1,000 เมกะวัตต์ 

ภายใน 1,000 วัน นับจากวันนี้ 

นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์  ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

(มหาชน)  หรือ GUNKUL  เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

ได้ปรับภาพลักษณ์องค์กรครั้งใหญ่ในรอบ 36 ปี 

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้น�า

ทางด้านธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร และก้าว

สู่ปีต่อไปอย่างมั่นคง  จึงได้มีการจัดงาน “36 

Years of Trust” Why we change? เพื่อแสดง

ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งส�าคัญของบริษัทฯ  ด้วย

แนวคิด “Not Only the Energy, We Care” 

 

ส�าหรับการรีแบรนด์ดิ้งครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่ม

ช่องทางกระจายรายได้ โดยเปิดกว้างในการหา

พันธมิตร เพื่อร่วมธุรกิจใหม่ๆ ภายใต้เทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  เนื่องจากบริษัทฯ มี

เงินทุนเพิ่มขึ้น จึงท�าให้มีศักยภาพในการลงทุน

เพิ่มได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป้าหมายที่จะขยาย

ก�าลังการผลิตไปสู่ 1,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะ

เวลา 1,000 วันนับจากวันนี้ และอีกเป้าหมายที่

ส�าคัญ คือ การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในต่างประเทศ  

ซึ่งปัจจุบันมีทั้ง พม่า ลาว ญี่ปุ่น มาเลเซีย และ

เตรียมขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชียอย่างต่อ

เนื่อง รวมถึงพัฒนาธุรกิจ ภายใต้แนวคิด ที่ทุก

คนสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้จริง พร้อมๆ กับ

การพัฒนา “คน” ซึ่งถือเป็นทรัพยากรส�าคัญขอ

งบริษัทฯ เพื่อให้เป็นบุคคลากรที่มีศักยภาพ เน้น

การท�างานที่คล่องตัว รองรับการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยี และตอบสนองต่อความพึงพอใจ

ของลูกค้าสูงสุด  

  

“ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาล้วนเป็นความภาค

ภูมิใจที่เกิดจากการได้รับการไว้วางใจและความ

เชื่อมั่นจากลูกค้า และพันธมิตรเสมอมา การ

ด�าเนินงานของ “GUNKUL” จึงไม่เคยหยุดนิ่ง 

เรายังคงคิด และพัฒนาให้ทุกก้าวที่เดินไปอย่าง

มั่นคง ควบคู่ไปกับการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม เพื่อน

ร่วมงาน คู่ค้า นักลงทุน และวันนี้เราพร้อมที่จะ

เปิดกว้างเพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ เพื่อที่จะ

ร่วมสร้างฝันและท�าธุรกิจให้เกิดขึ้นได้จริง เพราะ 

GUNKUL “Not Only the Energy, We Care” 

“นางสาวโศภชากล่าว

  

อนึ่ง บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)  

หรือ GUNKUL  เป็นบริษัทของคนไทยโดย คุณ

กันกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ และ

ทีมผู้บริหารและทีมงานมืออาชีพที่มากด้วย

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ จนวันนี้ ได้ก่อ

ตั้งมา 36 ปี ก�าลังก้าวเข้าสู่ปีไปต่อไปอย่างมั่นคง  

แรกเริ่มเดิมทีบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจแบบซื้อมาขาย

ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีการจัดตั้งบริษัทขึ้น

ในปี 2525 ด้วยทุนจดทะเบียนเพียง 1,000,000 

บาท กระทั่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการแปร

สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ในปี 2552 แต่ละ

ก้าวที่เกิดขึ้น ล้วนมีที่มาที่ไป ผ่านกระบวนการคิด

และลองผิด ลองถูกอย่างไม่กลัวต่อปัญหาที่เกิด

ขึ้น 

 

จนกระทั่งวันนี้  “GUNKUL”  เติบโตจนมีทุน

จดทะเบียนร่วม 1,854 ล้านบาท มีบริษัทย่อย

จ�านวน 43 บริษัท และบริษัทร่วมอีก จ�านวน 13 

บริษัท และที่ผ่านมาการเติบโตของ “GUNKUL” 

เฉลี่ยอยู่ที่ 20 เท่า ภายในระยะเวลา 8 ปี ซึ่ง

เฉลี่ยแล้ว เติบโตปีละ 250% อีกทั้ง จากการท�า

โรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งพลังงานแสง

อาทิตย์ และพลังงานลม ท�าให้ “GUNKUL” มี

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 509 เมกะวัตต์ เป็นส่วน

แบ่งทางการตลาดของโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของก�าลังการผลิต

รวมที่ได้รับอนุญาต 

 

ปัจจุบันธุรกิจของ “GUNKUL” มีทั้งผลิต จัดหา

และจ�าหน่ายอุปกรณ์ส�าหรับระบบไฟฟ้าซึ่ง

ครอบคลุมในทุกขั้นตอนของระบบการส่งและ

จ�าหน่ายไฟฟ้าไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร 

การก่อสร้าง ติดตั้งระบบ การผลิตไฟฟ้า และ

การให้บริการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า การด�าเนิน

งานด้านโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก ทั้งโรง

ไฟฟ้าพลังงามลม และพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ติดตั้งบนดิน (Solar Farm) ติดตั้งบนหลังคา 

(Solar PV Rooftop) เพื่อใช้ภายในธุรกิจตนเอง 

(Self-Consumption)  ซึ่งในวันที่ 29 มิถุนายน 

2561 นี้ บริษัทเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ 

“GROOF” พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ระดับครัว

เรือน ที่จะสร้างมิติใหม่ของการประหยัดพลังงาน

ที่ทุกๆ คนสามารถจับต้องได้ 



ORI ตั้งเป้า 3 ป ี 

มียอดขาย ตปท. แตะ  1.5 หมื่นลบ. 

ORI จับมือ  Fulcrum Global บุกต่างประเทศ 
ตั้งเป้า 3 ปี มียอดขายตปท. แตะ 1.5 หมื่นลบ. 
จากปีนี้ 4 พันลบ. 

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้
พัฒนาคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น 
(PARK ORIGIN) ไนท์บริดจ์ (Knightsbridge) นอต
ติ้ง ฮิลล์ (Notting Hill) เคนซิงตัน (Kensington) และ
โครงการแนวราบแบรนด์ บริทาเนีย (Britania) เปิด
เผยว่า จากการมุ่งเดินหน้าสร้างอาณาจักรออริจิ้น 
หรือ The Empire of Origin ในปีนี้บริษัทยังมีแผนที่
จะขยายตลาดต่างประเทศอย่างจริงจัง จึงได้ร่วมเป็น
พันธมิตรทางกลยุทธ์กับบริษัท ฟัลครัม โกลบอล จ�ากัด 
(Fulcrum Global) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�าด้านการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์นานาชาติสัญชาติฮ่องกง ให้เป็นผู้
ลงทุน (Investor) และผู้บริหารงานขาย (Distributor) 
โครงการแฟล็กชิพของออริจิ้นในตลาดต่างประเทศแต่
เพียงผู้เดียว

  

"ฟัลครัม มีผลงานที่ยอดเยี่ยมทั้งในฐานะผู้ลงทุนและ
ผู้บริหารงานขาย โดยมีโครงการที่ประสบความส�าเร็จ
จ�านวนมากทั้งในไทย สหราชอาณาจักร และญี่ปุ่น จาก
ประสบการณ์การท�างานร่วมกัน เรามั่นใจว่าความร่วม
มือครั้งนี้จะไม่เพียงแต่สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย แต่
จะช่วยสร้างชื่อเสียงของออริจิ้นให้แข็งแกร่งในสายตา
ชาวต่างชาติ ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คุณภาพสัญชาติไทย" นายพีระพงศ์ กล่าว

ด้าน น.ส.เบญญาภา เพิ่มพูล ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่าย
ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ORI กล่าวว่า ออริจิ้น เริ่มต้นเข้าสู่ตลาด
การขายอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศตั้งแต่ราวเดือน 
ก.ค. 2560 โดยใช้ระบบตัวแทนขายหลายราย สร้างยอด

ขายในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 ราว 1,200 ล้านบาท 
หลังจากสร้างความร่วมมือกับฟัลครัมแล้ว ฟัลครัมจะมี
ส่วนส�าคัญในการน�าฐานลูกค้าและความเข้าใจตลาดมา
ช่วยปรับปรุงกิจกรรมการขายในตลาดต่างประเทศ เช่น 
จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึง
เป็นพันธมิตรส�าคัญช่วยออริจิ้นเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อเซ็กเมนท์
ใหม่ๆ และตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดยุโรป

 

"เมื่อเรามีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลาย
ตลาด ท�าให้ปีนี้เราตั้งเป้ายอดขายในตลาดต่างประเทศ
ไว้ที่ 4,000 ล้านบาท และน่าจะเป็นส่วนส�าคัญให้ยอด
ขายรวมปี 2561 ของออริจิ้นเติบโตกว่าเป้าหมายที่วาง
ไว้เมื่อช่วงต้นปี ขณะเดียวกัน เราคาดว่าจะมียอดขาย
ในต่างประเทศในช่วง 3 ปีรวมกว่า 15,000 ล้านบาท" 
น.ส.เบญญาภา กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนจะเปิดส�านักงานออริจิ้น สาขา
ฮ่องกงพร้อมทั้งห้องตัวอย่างกับทางฟัลครัม รวมถึง
มีพนักงานประจ�าที่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นในการให้
บริการลูกค้าได้ด้วย เพื่อโปรโมทแบรนด์ของออริจิ้นใน
ตลาดต่างประเทศและช่วยให้ผู้สนใจ มีความเข้าใจที่ดียิ่ง
ขึ้นเกี่ยวกับโครงการของออริจิ้น โดยไม่จ�าเป็นต้องเดิน
ทางมาชมห้องตัวอย่างถึงประเทศไทย

ด้าน นายแฟรงค์ เหลียง (Mr.Frank Lueng) กรรมการ
ผู้จัดการ ฟัลครัม โกลบอล กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอัน
น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งส�าหรับความร่วมมือที่แน่นแฟ้น
ยิ่งขึ้นระหว่างออริจิ้นและฟัลครัม หลังจากที่ฟัลครัม
เคยประสบความส�าเร็จในฐานะนักลงทุนที่เข้าซื้อ
คอนโดมิเนียมมากกว่า 450 ห้องของโครงการพาร์ค 24 
และเคยร่วมเปิดตัวเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ "The Park at 
EM District" บริหารโดยดิ แอสคอทท์ ลิมิเต็ด จนเป็น
ที่สนใจอย่างมากส�าหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
ต้องการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนมั่นคง
และมีการบริหารจัดการที่ดี

 

นอกเหนือจากการเข้าลงทุนโดยตรงแล้ว ฟัลครัม ยังเคย
ร่วมงานกับออริจิ้น ในการโปรโมทโครงการต่างๆ หลาย
โครงการในตลาดต่างประเทศ เช่น โครงการไนท์บริดจ์ 
ไพรม์ อ่อนนุช โครงการไนท์บริดจ์ สเปซ พระราม 9 
โครงการเคนซิงตัน สุขุมวิท-เทพารักษ์ โดยมียอดขาย
รวมกว่า 1,500 ล้านบาท

 

"ตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยถือเป็นตลาดที่น่า
ดึงดูดมากในสายตาผู้ซื้อชาวต่างชาติ ที่ผ่านมา มีการ
ประเมินว่าในปี 2560 มีตลาดส�าหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติใน
อสังหาริมทรัพย์ไทยกว่า 1.2 แสนล้านบาท และคาดว่า
จะมีการเติบโตถึง 40% ในปี 2561 ส�าหรับโครงการของ
ออริจิ้นได้สร้างมาตรฐานใหม่ทั้งในแง่ของท�าเล แนวคิด
โครงการ การจัดวางผังห้อง สิ่งอ�านวยความสะดวก" 
นายแฟรงค์ กล่าว

 

จากการส�ารวจโดย Juwai.com กรุงเทพฯได้รับการจัด
ให้เป็นอันดับ 2 ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ดึงดูดที่สุด
ส�าหรับผู้ซื้อชาวจีนที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติ ทั้ง
จากความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การเป็น
หนึ่งในสถานที่เป้าหมายหลักภายใต้นโยบาย One Belt 
One Road ของจีน ตลอดจนราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ยัง
ปรับขึ้นต่อเนื่องอย่างโดดเด่น ความร่วมมือระหว่างกัน
จะช่วยให้ทั้งออริจิ้นและฟัลครัมน�าความสามารถมาช่วย
กันจนไปสู่เป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้นร่วมกันได้

 

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) มี
โครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจ
พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย (Project Development 
Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมมาแล้วประมาณ 46 
โครงการ รวมมูลค่าโครงการกว่า 65,000 ล้านบาท 
2.ธุรกิจที่สร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง (Recurring 
Income Business) เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนท์ 
ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจ
การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ ขาย เช่า 
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ 
และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยายประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบ
ครบวงจร

 

ขณะที่บริษัท ฟัลครัม โกลบอล เป็นบริษัทด้านการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นที่ฮ่องกงในปี 2551 
โดยมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการกว่า 1.6 หมื่น
ล้านบาท มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองทั้งในสหราชอาณาจักร ไทย ญี่ปุ่น และเป็น
พันธมิตรกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าใน
ประเทศเหล่านั้น จากการขยายเครือข่ายทั่วทั้งเอเชีย 
ยุโรป และแอฟริกา ฟัลครัมจึงเป็นแพลทฟอร์มที่ช่วย
สร้างโอกาสการโปรโมทโครงการต่างๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม



CPN โปรยเงินลงทุน 1 แสนลบ.  

ใน 5 ปีข้างหน้า

นายปรีชา เอกคุณากูล  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) CPN เปิดเผย ว่า บริษัทได้เตรียม
แผนการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยการตั้งงบลงทุน 1 แลน
ล้านบาท ภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยเป็นการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้าง 
"The New Landscape" ของวงการรีเทล และเป็นการตอกย�้าการเป็น Global 
Player ของ CPN โดยมี 5 ศูนย์การค้าไฮไลท์ที่จะท�าให้การ Co-Create Center 
of Life เกิดขึ้น ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์ โฉมใหม่, เซ็นทรัล ภูเก็ต, เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ 
มาเลเซีย, เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา และเซ็นทรัล วิลเลจ

  

ส�าหรับแนวคิดการพัฒนาศูนย์การค้าแบบ Co-Create Center of Life จะด�าเนิน
การผ่าน 3 กลยุทธ์ที่เป็นการสร้าง Destination Concepts, Digital Platform 
และ Partnerships เพื่อท�าให้ศูนย์การค้าของ CPN เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนมาใช้
ชีวิตอย่างแท้จริง โดยมีจิ๊กซอว์ส�าคัญ คือ พันธมิตร คู่ค้า และพาร์ทเนอร์ ผู้เช่า
ทั้งหมดของเรา นอกจากนี้ยังรวมไปถึงโครงการมิกซ์ยูสที่สร้างร่วมกับดุสิตธานี 
ซึ่งแป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง

     

นายปรีชา กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของ CPN ที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้
บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 20% จากปีก่อน พร้อมทั้งมีแผนการปรับโฉมศูนย์การ
ค้าอื่นๆตอบรับเทรนด์อนาคตด้วย Destination Concept ที่วางไว้ ได้แก่ เซ็นทรัล
พลาซา ลาดพร้าว, พระราม 3, เชียงราย และชลบุรี และเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา
บีช ที่จะเกิดขึ้นภายใน 2 ปีนี้ รวมถึงแผนพัฒนาธุรกิจอื่นๆทั้งส�านักงาน โรงแรม 
และโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มธุรกิจการคิ และเสริมสร้างความเป็น Center 
of Life สะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์พัฒนาที่เนินการเติบโตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน

         

"CPN เป็นผู้น�าในการน�าคอนเซ็ปต์ใหม่ๆ สู่วงการค้าปลีก ด้วยการบุกเบิกคอน
เซ็ปต์ "One-Stop Shopping Center" ครั้งแรกในการเปิดตัว เซ็นทรัลพลา
ซา ลาดพร้าว และต่อมากับ Lifestyle Experience ที่เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อสร้าง
ปรากฏการณ์มาศูนย์การไม่เพียงแค่มาช้อปปิ้ง และใน 2-3 ปีที่ผ่านมา ประสบ
ความส�าเร็จกับศูนย์ฯใหม่ๆตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เองคนในแต่ละย่าน เช่น เซ็นทรัล
พลาซา เวสต์เกต ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของครอบครัวสมัยใหม่ และเซ็นทรัล
เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนกรุงย่านเอกมัย-รามอินทราที่ทัน
สมัย"นายปรีชา กล่าว

 



SIMAT คาดปีนี้พลิกมีก�าไรในรอบ 5 ปี 

หลังเข้าซื้อ"ฮินชิซี" - คาดผลงาน Q2/61 โตต่อเนื่อง 

นายทองค�า มานะศิลปะพันธ์ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี 

จ�ากัด (มหาชน) (SIMAT) เปิดเผยถึงแนว

โน้มผลการด�าเนินงานไตรมาส 2/2561 

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตต่อ

เนื่องจากไตรมาส 1/2561 เนื่องจากบริษัทฯ 

จะมีการรับรู้รายได้และก�าไรจากการส่ง

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จ�านวนมากให้แก่

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศมาเลเซีย 

จากธุรกิจขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ส่วนธุรกิจเลเบล บริษัทฯ คาดว่าจะยัง

คงเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังจากการ

ซื้อกิจการใหม่เข้ามาจากบริษัท ฮินชิซึ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (ฮินชิซึ) อาทิเช่น 

ธุรกิจ Silkscreen Printing จะช่วยส่งเสริม

และสนับสนุนให้ธุรกิจเลเบลมีการเติบโตเพิ่ม

ขึ้น  อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตโดย

เฉพาะต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นทุน

การสั่งซื้อวัตถุดิบจาก Economy of scale 

และช่วยเพิ่มรายได้ทั้งสองฝ่ายจากการรวม

ฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้รายได้เติบโตขึ้นและ

ต้นทุนการผลิตลดลง  รวมถึงขยายกลุ่ม

ลูกค้าให้หลากหลายขึ้นจากการ Synergy ที่

จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ Label & Stamping อีก

ด้วย

 

“เราเชื่อมั่นว่าแนวโน้มผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 2/2561 จะสามารถเติบโตได้อย่าง

แข็งแกร่ง ประกอบกับภาพรวมผลการ

ด�าเนินงานในปีนี้ คาดว่าจะพลิกมีก�าไรครั้ง

แรกในรอบ 5 ปีที่ จากแผนการด�าเนินธุรกิจ

ของทั้งปี 2561 หลังเข้าลงทุนใน ฮินชิซึ ซึ่ง

ประกอบธุรกิจ Silk Screen Printing ที่เป็น

แผงวงจรควบคุมส�าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่ง

เดิมมีรายได้เฉลี่ย 300 - 400 ล้านบาทต่อปี 

และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีตามภาวะ

อุตสาหกรรม Home Appliance  จะเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลท�าให้ SIMAT เติบโต

อย่างแข็งแก่ง  และช่วยขยายฐานรายได้  

ผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงต่อไป”  

นายทองค�า กล่าว

เขากล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการ

เพิ่มรายได้จากการให้บริการบรอดแบนด์และ

บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในตลาดธุรกิจให้มาก

ขึ้น  โดยเฉพาะการให้บริการในลักษณะของ

โครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตสัญญาระยะ

ยาวในอาคารขนาดกลางและเล็ก   

ซึ่งจะเริ่มเห็นผลการทยอยรับรู้รายได้ของ

โครงการเหล่านี้ตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้น

ไป  ส่วนในตลาดผู้บริโภคจะมุ่งเน้นการขยาย

ตลาด ผ่านการให้บริการร่วมกับพันธมิตร

ทางธุรกิจ ได้แก่ ผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีท้อง

ถิ่น  ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในการขยายไป

ยังจังหวัดใหม่ๆ ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้  อีก

ทั้งธุรกิจเดิมได้แก่ ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ  บริษัทฯ จะมุ่งเน้นงานขาย

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นลักษณะสัญญาเช่า

ให้แก่ลูกค้า และงานบริการทั้งงานติดตั้งและ

งานบริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ให้มากขึ้นเช่น

กัน 



TPCH มั่นใจก�าไร-รายได้ปีนี้โตฉลุย  

ตามก�าลังการผลิตเพิ่มแตะ 60 Mw รับรู ้ฯโรงไฟฟ้าเต็มปี

TPCH มั่นใจก�าไร-รายได้ปีนี้โตฉลุย ตามก�าลังการ
ผลิตเพิ่มแตะ 60 Mw-รับรู้ฯโรงไฟฟ้าเต็มปี น�าร่อง
ปลูกพืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิง หวังลดต้นทุน
ย�้า PPA ในมือ เพิ่มแตะ 200 Mw ในปี 63 จาก
ปัจจุบันกอด 120 Mw ลุ้นชิงเค๊กโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 300 Mw ใน3 จว.ภาคใต้ -หวังมีโรงไฟฟ้า
ขยะชุมชนเพิ่มยืนรัฐฯ งดรับซื้อไฟ 5 ปี ไม่กระทบ 
เหตุมีโรงไฟฟ้าที่CODรอรับรู้รายได้ต่อเนื่อง ซุ่ม
ศึกษาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในพม่า

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิด
เผยในงานสัมมนา Exclusive Hooninside ครั้ง
ที่5 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 
ณ ดีแทค เฮ้าส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 32 ใน
หัวข้อ " TPCH สุดสตรอง " ว่า คาดผลประกอบ
การปี2561จะเติบโตมากกว่าปีก่อน ที่มีก�าไรสุทธิ 
208.11 ล้านบาท และมีรายได้ 1.12 พันล้านบาท 
ตามก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เพิ่ม
ขึ้นอีกประมาณ 30% หรือมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ (COD) อีก10 เมกะวัตต์ จากปีก่อนที่ 
CODไป 50 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ปีนี้บริษัทมีโรงไฟฟ้า
ที่ COD ทั้งสิ้น 60 เมกะวัตต์ 

ขณะที่โรงไฟฟ้าชีวมวล 50 เมกะวัตต์ ที่ COD ใน
ปีที่ผ่านมาจะเครื่องผลิตเต็มปีในปีนี้ทั้งหมด ท�าให้
บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่ผลิต
ไฟฟ้าประมาณ 312 ล้านหน่วย 

"ปีนี้เรามีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 เมกะวัตต์ จากปี
ที่ปีที่แล้ว มี50 เมกะวัตต์ ปีนี้จะเป็น 60 เมกะ
วัตต์ ขณะที่ปีหน้าจะมีเพิ่มอีก 40 เมกะวัตต์ และ
ปี 2563 จะมีอีก 20 เมกะวัตต์ เพราะฉะนั้นใน2 ปี
นี้เราจะมี Growth รออยู่ จาก 60 เมกะวัตต์ เป็น 
120 เมกะวัตต์คืออีกเท่าหนึ่งภายใน2 ปี ในแง่ของ
ตัวก�าลังการผลิต"นายเชิดศักดิ์ กล่าว 

 

นายเชิดศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปีนี้บริษัทประมาณ
การณ์ (Forcast)ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30% ซึ่ง
จะส่งผลให้รายได้และก�าไรในปีนี้เติบโตไปในทิศทาง
เดียวกันถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ประกอบกับปี

นี้บริษัทฯ จะด�าเนินการตามแผนลดต้นทุน โดย
บริษัทฯ มีการปลูกพืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิงเอง 
เพื่อเอามาลดต้นทุนโรงไฟฟ้า2 แห่ง ซึ่งจากการ
ทดลองใช้พบว่ามีประสิทธิภาพดี 

 

ส�าหรับเป้าหมายการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าบริษัทฯ 
ตั้งเป้าหมายมีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มเป็น 200 เมกะ
วัตต์ จากปัจจุบันมี120 เมกะวัตต์ และมีโครงการ
โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเพิ่มเป็น 50 เมกะวัตต์ จาก
ปัจจุบันที่มีอยู่ 10 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 

 

"ปัจจุบันเรามีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า ( PPA)120 
เมกะวัตต์ ซึ่งก่อสร้างและขายไฟแล้ว 60 เมกะ
วัตต์ ขณะที่ปีหน้าจะขายไฟอีก 40 เมกะวัตต์ 
และปี2563 จะขายไฟอีก 20 เมกะวัตต์ รวมเป็น
ประมาณ 120 เมกะวัตต์ "นายเชิดศักดิ์ กล่าว 

ขณะที่บริษัทฯ ยังเดินหน้าหา PPA เข้ามาเพิ่ม
อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ ขนาด 300 
เมกะวัตต์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจะ
เข้าไปสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมากขึ้น จาก
ปัจจุบันมีแล้ว 10 เมกะวัตต์ โดยตั้งเป้ามีโรงไฟฟ้า
ขยะ 50 เมกะวัตต์ 

 

"ปีนี้เรามีเป้าหมายอันดับแรกคือเรื่องการลดต้นทุน 
โดยเราปลูกพืชพลังงานเป็นเชื้อเพลิงเอง เพื่อเอา
มาลดต้นทุนโรงไฟฟ้า2 แห่ง และในส่วนที่2 คือ
เราจะเข้าไปสู่การพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนมาก
ขึ้น จากตอนนี้ที่เรามี 10 เมกะวัตต์ เราตั้งเป้าไว้ 
50 เมกะวัตต์ เราก็ต้องหาอีก 40 เมกะวัตต์ ถัดมา
ก็คือเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงไฟฟ้า 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งทางรัฐบาลต้องการให้มีโรง
ไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 เมกะวัตต์ 
"นายเชิดศักดิ์ กล่าว

 

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ขอยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบ
จากกรณีที่กระทรวงพลังงานงดรับซื้อไฟฟ้า 5 ปี 
เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 60 เมกะ
วัตต์ ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

"ยืนยันว่าเราไม่มีผลกระทบจากการที่รัฐฯ งดรับ
ซื้อไฟ 5 ปี เพราะเรามีGrowth อีก 60 เมกะวัตต์ 
และขยะชุมชนที่กระทรวงพลังงานกับกระทรวง
มหาดไทยต้องผลักดันออกมาอยู่แล้ว และมีอีก 
300 เมกะวัตต์ส�าหรับโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าชีว
มวล และชีวภาพ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรา
ก็มองว่านโยบายตรงนี้ท�าให้เรามีโอกาสเดินต่อได้ 
"นายเชิดศักดิ์ กล่าว

 

นอกจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ
แล้ว บริษัทฯ ยังศึกษาการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
ในประเทศพม่า เพราะมองว่าเป็นประเทศที่น่า
สนใจ จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้นในอนาคต 

 

"วันนี้เรามี Growth 2 ปี ซึ่งเรายังมีโครงการที่
พัฒนาต่อเนื่องได้ ทั้งโรงไฟฟ้า 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 5 ปีนี้เราไม่ต้องไปมองที่ไหนเลย เราโฟกัส
ในประเทศ อย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็เริ่มศึกษาแล้ว
อย่างที่พม่าก็น่าสนใจ เพราะเรามองว่าในพม่าเรา
มองว่าเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในอนาคตสูงแน่นอน ดังนั้นเราก็ต้องศึกษาเพื่อ
เตรียมตัวไว้ก่อน " นายเชิดศักดิ์ กล่าว

 

ส�าหรับเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มี
เงินลงทุนเพียงพอ เนื่องจากมีเงินที่ได้จากการ
ระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็น
ครั้งแรก ( IPO)โดยระดมเงินทุนได้ 1.1 พันล้าน
บาท และยังมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 
1 เท่า นายเชิดศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่าปีนี้บริษัทฯ มี
โรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10 เมกะวัตต์ เพียง 1 แห่งก็จริง 
แต่โรงไฟฟ้าที่มีอยู่จะเดินเครื่องผลิตเต็มปีทั้งหมด 
จากปีที่แล้วที่มีก�าลังการผลิตประมาณ 312 ล้าน
หน่วย ส่งผลให้บริษัทฯ จะมีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น
อีก 10 เมกะวัตต์ เมื่อรวมกับโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง
เต็มปีอีก 5 แห่ง หรือ 50 เมกะวัตต์ ส่งผลให้
บริษัทฯ จะมีก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 25-
30% ดังนั้นจะเป็นปัจจัยผลักดันให้รายได้และก�าไร
ในปีนี้เติบโตมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังจะ
มีการ COD เพิ่มขึ้นอีก60 เมกะวัตต์ภายใน2 ปี ที่
สามารถรองรับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 



BM คาดปีนี้รายได้โตเข้าเป้า 10-20%  

เผยเร็วๆ นี้ เซ็น MOU ตั้งโรงงานในนิคมฯติลาวา

BM คาดปีนี้รายได้โตเข้าเป้า 10-20% หลังออ

เดอร์พุ่งต่อเนื่อง เล็งแผนตั้งโรงงานในนิคมฯ

ติลาวา ร่วมกับพันธมิตร จรดปากาเซ็น MOU 

เร็วๆ นี้

นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ บมจ.

บางกอกชีทเม็ททัล หรือ BM กล่าวในงาน

สัมมนา HoonInside ครั้งที่5 ซึ่งจัดขึ้น เมื่อ

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ดีแทค 

เฮ้าส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 32 ในหัวข้อ" 

จุดเปลี่ยนBM "ว่า บริษัทฯ คาดรายได้ปี 2561 

เติบโต10-20% จากปีก่อน ที่มีรายได้ 847 ล้าน

บาท ตามค�าสั่งซื้อของสินค้าทั้ง 6 หมวด ที่มี

แนวโน้มเพิ้มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสินค้าทั้ง 6 

หมวดประกอบด้วย1.รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า 

,2.ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า และตู้โลหะ ,3.ตู้ควบคุม

ไฟฟ้าและโคมไฟฟ้า ,4.โลหะเชื่อมประกอบ ,

5.แม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ และ 

6.ชิ้นส่วนโลหะ 

 

ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จะมาจากงานรางและท่อ

ร้อยสายไฟฟ้ามากที่สุด โดยมีสัดส่วนรายได้

กว่า50% เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก

โครงการคอนโดมิเนียม รวมทั้งโครงการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ อาทิ โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประกอบกับบริษัทยังได้รับ

งานผลิตเสาสัญญาณโทรคมนาคม จาก DTAC 

เพิ่มเป็น 900 ต้น ซึ่งในช่วงที่เหลือของปีนี้

บริษัทฯ จะผลิตเสาสัญญาณตามค�าสั่งซื้อดัง

กล่าวอย่างต่อเนื่อง 

 

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจาก

เงินลงทุน ในบริษัทร่วม "บริษัทนิตโต้ โคเกียว 

บีเอ็ม (ประเทศไทย) ซึ่งในไตรมาสแรกบริษัทฯ 

ได้รับส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนเข้ามาราว 13 

ล้านบาท 

 

นายธีรวัต กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีแผน

ขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง

ต่อเนื่อง โดยบริษัท อยู่ระหว่างเข้าซื้อหุ้นใน

สัดส่วน 20% ใน บริษัทเอ็ม อี ซี ที่จ�ากัด 

(MECT) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับเหมางานติดตั้ง

ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ระบบแรับอากาศ ระบบ

สุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย โดยคาด

ว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 

2/2561 

ขณะที่ หลังจากบริษัทได้จับมือกับ "Nitto 

Kogyo Coporation"ซึ่งเป็นพันธมิตรจากญี่

ปุ่น บริษัทได้มองโอกาสที่จะขยายธุรกิจร่วม

กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ มีผล

ประกอบการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต

 

ด้านความคืบหน้าแผนขยายโรงงานหลังที่ 5 

ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักร โดย

คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในไตรมาส3/2561 

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนตั้งโรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมติลาวาในประเทศเมียนมาร์ โดย

จะมีพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วย คาดว่าจะมีการ

เซ็นลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใน

เร็วๆ นี้

 

นายธีรวัต กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้

มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย โดยได้มีการน�าหุ่น

ยนต์มาช่วยผลิตงานเสาสื่อสาร มีก�าลังการ

ผลิต 150 ตันต่อเดือน รวมทั้งมีการพัฒนา

นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในโรงงาน เช่น

การพัฒนารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้

บริษัทฯ มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่ง

ผลดีต่อบริษัทฯในระยะยาว





ตลท. เผย Q1/61 บจ. ไทย   

โกยยอดขายเพิ่ม 5.61%  

ขณะที่ก�าไรสุทธิ 2.86 แสนล้านบาท 

ไตรมาส 1 ปี 2561  บจ.  ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เติบโตต่อเนื่อง มีผลก�าไร
เพิ่มขึ้น 15.55% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 
4/2560 เนื่องจาก บจ. ในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคมีก�าไรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจโรง
ไฟฟ้า และหมวดธนาคารมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น

 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) งวด
ไตรมาส 1 ปี 2561 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 449 
บริษัท คิดเป็น 82.45% ของบริษัทที่น�าส่งงบ
การเงินทั้งหมด โดยมีก�าไรสุทธิรวม 2.86 แสน
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.30% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน (ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2560 เป็นไตรมาสที่ 
บจ. มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่านมา คิดเป็น
สัดส่วนสูงถึง 29% ของก�าไรทั้งปี 2560) ส�าหรับ
ไตรมาส 1/2561 ราคาน�้ามันยังเพิ่มสูงขึ้น อัตรา
แลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ท�าให้อัตรา
ก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 
24.33% ในช่วงเดียวกันในปีก่อน 

 

ในไตรมาสแรกปี 2561 บจ. มียอดขายรวม 2.83 
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.61% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน บจ. ส่วนใหญ่มียอดขายปรับ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ราคาน�้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ด้านฐานะ
การเงินของกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 1/2561 พบว่า
โครงสร้างเงินทุนของ บจ. ยังคงแข็งแรง โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการ
เงิน) ลดลงต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.15 เท่า เทียบกับ 
สิ้นปี 2560 ที่ 1.17 เท่า

 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของ บจ. ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในภาพรวม
ปรับดีขึ้น โดยในไตรมาสแรกปี 2561 บจ. mai 
มีก�าไรสุทธิ 1.81 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 69.56% 
จากไตรมาส 4/2560

 

“ในไตรมาสแรกปี 2561 บจ. ไทยมียอดขายสูงขึ้น
ตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและราคาน�้ามันดิบซึ่ง
ปรับสูงขึ้นราว 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
อย่างไรก็ดี การผันผวนของราคาน�้ามันและอัตรา

แลกเปลี่ยนได้ส่งผลกระทบทางลบต่อ บจ. ที่ท�า
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งกระจาย
ตัวอยู่ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวด
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวดวัสดุก่อสร้าง 
ขณะที่การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีส่วนท�าให้ 
บจ. ได้รับผลกระทบด้านความสามารถในการท�า
ก�าไร และต้องปรับตัวในการบริหารกิจการมากขึ้น
ในระยะต่อไป ทั้งนี้ หมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
อุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวยังคงมียอดขาย
และก�าไรสุทธิเติบโตได้ดี ทั้งหมวดธุรกิจพาณิชย์ 
ขนส่งและโลจิสติกส์ การแพทย์ ท่องเที่ยวและ
สันทนาการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเงินทุน
และหลักทรัพย์” นางเกศรากล่าว

 

ทั้งนี้ บจ. ใน SET น�าส่งงบการเงินไตรมาส 
1/2561 จ�านวน 544 บริษัท (ณ 16 พ.ค. 2561) 
หรือคิดเป็น 93.79% จากทั้งหมด 580 บริษัท 
(รวมกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการ
ด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรือ NPG) 



ตลท. เผย Q1/61  

บจ. mai มีก�าไรสุทธิรวม 1.8 พันล้านบาท  

เพิ่มขึ้น 15.45% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผลการด�าเนินงานของ บจ. mai ประจ�า
ไตรมาส 1 ปี 2561  มียอดขายรวม 
44,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.72% และ
มีก�าไรสุทธิรวม 1,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
15.45% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมียอดขายเพิ่มขึ้น 
พบ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโต
ของก�าไรสุทธิด้วย คือ สินค้าอุปโภค
บริโภค อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
ทรัพยากร บริการ และเทคโนโลยี

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิด
เผยว่า บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน mai 
จ�านวน 146 บริษัท หรือคิดเป็น 97% 
จากทั้งหมด 151 บริษัท (ไม่รวมบริษัท
ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ 
NC และบริษัทที่ส่งงบการเงินไม่ตรงตาม
ก�าหนด) น�าส่งผลการด�าเนินงานไตรมาส 
1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 พบ 
บจ. ที่มีก�าไรสุทธิจ�านวน 107 บริษัท คิด
เป็น 73% ของบริษัทที่น�าส่งงบการเงิน
ทั้งหมด มียอดขายรวม 44,212 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 15.72% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีต้นทุนรวม 34,503 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 18.38%  ท�าให้อัตราก�าไรขั้น
ต้นลดลงจาก 23.71% มาอยู่ที่ 21.96% 
อย่างไรก็ดี บจ. ยังคงมีก�าไรสุทธิรวม 
1,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% 

 

“ผลการด�าเนินงานของ บจ. mai ใน
ไตรมาส 1 ปีนี้ เติบโตทั้งยอดขายและ
ก�าไรสุทธิ ขณะที่อัตราก�าไรขั้นต้นลดลง 
เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่ง
มาจากราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดย
เฉพาะธุรกิจในภาคการผลิตที่ต้องเผชิญ
กับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนของต้นทุน

วัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้ 
ยังพบบาง บจ. ที่ได้รับผลกระทบจากค่า
เงินบาทที่แข็งค่าขึ้น หากพิจารณายอด
ขายและก�าไรสุทธิรายกลุ่มอุตสาหกรรม 
พบว่าทุกกลุ่มมียอดขายเพิ่มขึ้น และ
มี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นด้วย ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่ม
เทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังพบว่ามี 2 ใน 5 
กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาอัตรา
ก�าไรขั้นต้นไว้ได้ คือ กลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค และกลุ่มบริการ” นายประพันธ์
กล่าว

ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2560 พบ
ว่า บจ. มียอดขายเพิ่มขึ้น 4.61% ต้นทุน
รวมเพิ่มขึ้น 5.88% ท�าให้อัตราก�าไรขั้น
ต้น ลดลง 0.94% ในขณะที่ก�าไรสุทธิเพิ่ม
ขึ้น 69.56%

ด้านฐานะทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส 
1/2561 บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 
263,781 ล้านบาท เติบโต 2.89% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่
โครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็ง
แรง โดย บจ. ยังคงรักษาระดับอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน หรือ D/E Ratio ไว้เท่ากับ 
ณ สิ้นปี 2560 ที่ 1.03 เท่า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 151 บริษัท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561) 
ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 473.35 จุด ลดลง 
12.40% จากต้นปี มูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาดรวม (market capitalization) 
อยู่ที่ 298,504 ล้านบาท มูลค่าการซื้อ
ขายเฉลี่ย 1,439 ล้านบาทต่อวัน



TMB Analytics  

พยากรณ์ส่งออกไทยปี 61 โต 8.6% 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB 
Analytics ประเมินการส่งออกของไทยปี 2561 
โตได้ถึง 8.6% จากปัจจัยด้านราคาที่สูงขึ้นทั้ง
กลุ่มสินค้าเกษตร สินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
น�้ามัน และปัจจัยด้านปริมาณจากการขยายตัว
ต่อเนื่องของประเทศคู่ค้า

ภาคการส่งออกไทยใน 4 เดือนแรกของปี 2561 
ทะยานขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนอีก 11.5% ด้วย
มูลค่าการส่งออกเฉลี่ย 20,444  ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯต่อเดือน จากปัจจัยบวกทั้งด้านราคา
สินค้าตามผลของราคาน�้ามันดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และด้านปริมาณตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภาคการผลิต ส่งผลให้เกือบทุกกลุ่มสินค้าและ
เกือบทุกตลาดส�าคัญเติบโตได้ดี

ส�าหรับมูลค่าการส่งออกไทยในช่วง 8 เดือนที่
เหลือของปี 2561 ศูนย์วิเคราะห์ฯ  คาดว่ามีแนว
โน้มเติบโตต่อเนื่องแต่ในอัตราที่ชะลอตัวลงด้วย
ผลของฐานสูง ซึ่งการขยายตัวเป็นผลมาจาก
ทั้งราคาและปริมาณที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษา
ความสัมพันธ์ของราคาน�้ามันในตลาดโลกกับ
ราคาสินค้าส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตรและสินค้า
โภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน�้ามัน มีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ ผลของราคาน�้ามันดิบที่
เปลี่ยนแปลงทุก 1% จะท�าให้ราคาสินค้าส่งออก
เปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 0.11% 

ซึ่งศูนย์วิเคราะห์ฯ มองว่า ราคาน�้ามันในตลาด
โลกในช่วงที่เหลือจะเฉลี่ยอยู่ที่ 71 ดอลลาร์

สหรัฐฯต่อบาเรล หรือเพิ่มขึ้น 30% จากช่วง
เดียวกันของปี 2560 ที่ประมาณ 55 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อบาเรล ดังนั้น ผลทางด้านราคาที่เพิ่ม
ขึ้นจะท�าให้มูลค่าส่งออกในกลุ่มสินค้าเกษตร 
ยางพารา เคมีภัณฑ์ น�้ามันส�าเร็จรูป และเหล็ก ที่
มีสัดส่วนถึง 1/4 ของมูลค่าส่งออกรวมจะปรับตัว
สูงขึ้น

นอกจากนี้ สถานการณ์ทิศทางเศรษฐกิจโลก
ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 
2561 จะขยายตัวได้ 3.9% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่
ขยายตัวได้ 3.7% และทิศทางการน�าเข้าสินค้าโลก
ในปี 2561 ที่คาดว่าจะเติบโต 5.7% จาก 5.5% 
ในปีก่อนหน้า น�าโดยประเทศสหรัฐฯ กลุ่มประเทศ
ยูโรโซน กลุ่มประเทศอาเซียน-5 และ CLMV ก็
เป็นปัจจัยสนับสนุนส�าคัญที่ท�าให้ปริมาณการส่ง
ออกเพิ่มขึ้น 

นอกจากปัจจัยหนุนปริมาณการส่งออกที่เติบโต
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวดังกล่าวข้าง
ต้น การส่งออกไทยยังได้รับปัจจัยส่งเสริมจาก
การที่สหรัฐฯต่ออายุสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร 
(GSP) กับไทยในปี 2561-2563 โดยได้เริ่มมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่ 22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง
จะช่วยลดความเสี่ยงผลกระทบจากนโยบาย
กีดกันทางค้าของสหรัฐฯที่อาจมีต่อไทย และ
ต้นทุนการส่งออกสินค้าของไทยไปสหรัฐฯ ได้ ดัง
นั้น ผลทางปริมาณที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกและการต่ออายุ GSP จะส่งผลท�าให้
มูลค่าการส่งออกในกลุ่มรถยนต์และชิ้นส่วนยาน

ยนต์ คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้
ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่มและอัญมณี และอาหาร 

ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 2/3 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด
เพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิเคราะห์ฯ จึง
ประเมินว่า การส่งออกไทยทั้งปี 2561 จะเติบโต
ที่ 8.6% (สูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 4.8% ณ 
มกราคม 2561)

อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไป ยังคงมีประเด็นความ
เสี่ยงที่ผู้ส่งออกต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ ได้แก่ 
1) สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่แม้ว่า
ผลกระทบต่อการค้าไทยในระยะสั้นยังค่อนข้าง
จ�ากัด แต่ในระยะปานกลางถึงยาวยังคงต้องเฝ้า
ระวังติดตาม และ 2) เงินบาทที่มีทิศทางแข็งค่า
ต่อเนื่อง 

โดยศูนย์วิเคราะห์ฯ คาดว่า ณ สิ้นปี 2561 อัตรา
แลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ระดับ 31.0 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากระดับปัจจุบัน 3.5% จาก
ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นต่อเนื่องทั้งจาก
รายได้การส่งออกสินค้า การท่องเที่ยว และด้วย
แรงหนุนจากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
(FDI) แนะว่าผู้ส่งออกควรมองหาเครื่องมือที่จะ
ช่วยป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน เพื่อบรรเทาผลก
ระทบที่จะเกิดขึ้นจากทิศทางค่าเงินบาทแข็งค่า 
และบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
สถานการณ์ต้นทุนที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วย
รักษาอัตราก�าไรและพยุงขีดความสามารถแข่งขัน
ในตลาดโลกได้ต่อไป ?



SCB EIC  คาดส่งออกปี 61 โต 7.5% หลัง 4 เดือนแรกโต  

11.5% YOY พร้อมจับตานโยบายกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย
พาณิชย์ (SCB EIC)  เปิดเผยว่า มูลค่าการ
ส่งออกไทยเดือน เม.ย. ขยายตัวสูงต่อเนื่อง
ที่ 12.3%YOY น�าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยว
เนื่องกับน�้ามัน อาทิ น�้ามันส�าเร็จรูป และ
เคมีภัณฑ์และพลาสติก ที่เติบโต 39%YOY 
และ 20.4%YOY ตามล�าดับ ด้านการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมหลักยังคงเติบโตสอดคล้อง
กับภาคการผลิตของโลก เช่น คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจร
ไฟฟ้า ที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ 23.9%YOY และ 
4.2%YOY ตามล�าดับ นอกจากนี้ การส่งออก
สินค้าเกษตรกลับมาขยายตัวได้ที่ 9.8%YOY 
จากการส่งออกผักและผลไม้สด แช่แข็ง 
กระป๋องและแปรรูปที่ขยายตัว 50.7%YOY 

และไก่สดแช่แข็งและแปรรูปที่ขยายตัว 
12.4%YOY รวมถึงการส่งออกข้าวและมัน
ส�าปะหลังที่ขยายตัวได้สูงจากผลของราคา 
อย่างไรก็ตาม การส่งออกยางพาราและน�้าตาล
ยังหดตัวลงที่ 12.3%YOY และ 35.8%YOY 
ตามล�าดับ อันเนื่องมาจากราคาในตลาดโลกที่
ตกต�่า ทั้งนี้ การส่งออกในช่วง 4 เดือนแรกของ
ปี 2018 เติบโตที่ 11.5%YOY

 

กลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
เก็บภาษีน�าเข้าของสหรัฐฯ ยังเติบโตได้
จากตลาดอื่นๆ ด้านการส่งออกเครื่องซัก
ผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ อุปกรณ์
กึ่งตัวน�า (แผงโซลาร์) และเหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์ ไปยังสหรัฐฯ หดตัว 30.1%, 
42.7% และ 3.3% ตามล�าดับ อันเนื่องมา
จากมาตรการเก็บภาษีน�าเข้าของสหรัฐฯ 
(safeguard tariff) อย่างไรก็ดี การส่งออก
สินค้าดังกล่าวในภาพรวมยังสามารถเติบโต
ได้ที่ 8.4%, 3.5%, และ 20.6% ตามล�าดับ 
เนื่องจากผู้ส่งออกสามารถกระจายสินค้าไปยัง

ตลาดอื่นนอกจากสหรัฐฯ ได้ ประกอบกับสินค้า
เหล็กได้รับผลกระทบเพียงบางรายการ 

 

มูลค่าการน�าเข้าเติบโตต่อเนื่องที่ 20.4%YOY 
จากการน�าเข้าสินค้าในกลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงที่
เติบโตกว่า 60.7%YOY ตามราคาน�้ามันที่เพิ่ม
ขึ้น ด้านการน�าเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
และส่วนประกอบ ยังขยายตัวกว่า 36.6%YOY 
ตามแนวโน้มการส่งออกที่เพิ่มขึ้นในสินค้า
กลุ่มดังกล่าว ขณะที่การน�าเข้าสินค้าทุน (ไม่
รวมเครื่องบินและเรือ) ขยายตัว 18.1%YOY 
ทั้งนี้ การน�าเข้าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 
2018 เติบโตที่ 17.2%YOY ทั้งนี้ มูลค่าการน�า
เข้าที่เพิ่มขึ้นท�าให้การค้าขาดดุล 1,283 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน เม.ย.

 

อีไอซีคาดมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2018 จะขยาย
ตัวที่ 7.5% โดยเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้
ดีในปี 2018 จะส่งผลให้ความต้องการสินค้า
ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การ
ส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน�้ามันอาจได้รับ
อานิสงส์จากราคาน�้ามันดิบโลกที่มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยอีไอซีได้ปรับเพิ่มคาด
การณ์ราคาน�้ามันดิบเบรนท์ในปี 2018 อยู่
ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือเพิ่ม
ขึ้น 28%YOY ในขณะที่ผลกระทบจากนโยบาย
กีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่มีต่อไทยยังมี
ค่อนข้างจ�ากัด และสามารถชดเชยด้วยการส่ง
ออกไปยังตลาดอื่นๆ ที่ยังขยายตัวได้ดี อย่างไร
ก็ดี อีไอซีมองว่านโยบายกีดกันทางการค้า
ของสหรัฐฯ ยังถือเป็นความเสี่ยงส�าคัญที่ต้อง
ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

 

เงินบาทอ่อนค่าลงลดแรงกดดันต่อรายได้ใน
รูปเงินบาทของผู้ส่งออกไทย มูลค่าการส่ง
ออกในรูปเงินบาทของไทยในช่วง 4 เดือนแรก
เติบโตเพียง 0.6%YOY แม้มูลค่าในรูปดอลลาร์

สหรัฐฯ จะเติบโตได้สูง เป็นผลมาจากเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าในช่วงดังกล่าว
ถึง 9.9%YOY จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
อย่างไรก็ดี ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ มี
การอ่อนค่าลงราว 3%MOM นับตั้งแต่ช่วง
กลางเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้แรง
กดดันต่อรายได้เงินบาทของผู้ส่งออกไทยลด
ลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ทั้งนี้ การอ่อนค่าของ
ค่าเงินบาทมีสาเหตุมาจากการแข็งค่าขึ้นของ
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามตัวเลขเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ที่ออกมาดีและทิศทางนโยบายการ
เงินของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มตึงตัวชัดเจนขึ้น 
อย่างไรก็ตาม อีไอซีประเมินว่าเงินบาทยังมี
ความผันผวนซึ่งรวมถึงโอกาสในการกลับมา
แข็งค่าจากหลายปัจจัย อาทิ ความไม่แน่นอน
ของทิศทางนโยบายการเงินโลกที่อาจส่งผลให้
ดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาอ่อนค่า และปัจจัยพื้น
ฐานด้านเสถียรภาพด้านต่างประเทศของไทยที่
อยู่ในเกณฑ์แข็งแกร่ง 

 

อีไอซีคาดว่ามูลค่าการน�าเข้าทั้งปี 2018 จะ
ขยายตัวที่ 12.2% โดยเติบโตตามความต้องการ
สินค้าวัตถุดิบและสินค้าทุน ซึ่งมีแนวโน้มขยาย
ตัวตามการลงทุนในประเทศทั้งจากภาครัฐและ
เอกชนที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงหลังจากนี้ 
ประกอบกับมูลค่าการน�าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงที่
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามัน ทั้งนี้ มูลค่า
การน�าเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวสูงจะมีส่วนท�าให้
การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยในปีนี้ลดลง

โดย :    ยุวาณี อุ้ยนอง (yuwanee.
ouinong@scb.co.th)

 Economic Intelligence Center (EIC)

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 

 EIC Online: www.scbeic.com



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย  มองส่งออก เม.ย.โตดีต่อเนื่อง 

เป็นเดือนที่ 14 คาดทั้งปี 61 ขยายตัวได้ 8% 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย   เปิดเผยว่า มูลค่าการค้า
ระหว่างประเทศของไทยในเดือนเม.ย. 2561 พลิก
กลับมาขาดดุล 1,283 ล้านดอลลาร์ฯ นับเป็นการ
ขาดดุลสูงสุดในรอบ 43 เดือน จากมูลค่าการน�าเข้า
สินค้าที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 20.4 YoY ส่วนหนึ่ง
มาจากทิศทางราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูง
ขึ้น ประกอบกับมีการเร่งน�าเข้าสินค้ามาผลิตเพื่อ
ส่งออกในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่การส่ง
ออกสินค้าของไทยในเดือนเม.ย. 2561 ขยายตัวร้อย
ละ 12.3 YoY จากแรงส่งของการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง
ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ประกอบกับราคาน�้ามัน
ดิบโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ฯ ต่อ
บาร์เรล หนุนมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
ปิโตรเลียมให้ขยายตัวสูงตามไปด้วย 

 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เส้นทางการส่งออก
สินค้าของไทยในช่วง 8 เดือนที่เหลือของปี 2561 จะ
ยังรักษาอัตราการขยายตัวที่เป็นบวกต่อเนื่องจาก
ช่วง 4 เดือนแรกได้ตามเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้น
ตัวอย่างเข้มแข็ง รวมถึงระดับราคาสินค้าโภคภัณฑ์
มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ การที่สหรัฐฯ 
และจีนให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะไม่ตอบโต้ทางการค้า
ระหว่างกันเพิ่มขึ้นจนน�าไปสู่สงครามการค้า ก็น่าจะ
ท�าให้ภาพการค้าโลกมีความผันผวนลดลง ซึ่งปัจจัย
บวกต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยหนุนภาพการส่งออกสินค้า
ของไทยตลอดทั้งปี 2561 ให้ขยายตัวได้ประมาณ
ร้อยละ 8.0 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยอยู่ระหว่าง
การทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะมี
ก�าหนดการเผยแพร่ในช่วงเดือนมิ.ย. 2561 นี้

 

แม้ว่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนเม.ย. 2561 
จะยังขยายตัวดีต่อเนื่อง แต่การน�าเข้าที่เร่งขึ้น ก็
ท�าให้การค้าระหว่างประเทศของไทยพลิกกลับมา
ขาดดุลครั้งแรกในปี 2561 และนับเป็นมูลค่าขาดดุล
สูงสุดในรอบ 43 เดือน 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของไทยพลิกกลับ
มาขาดดุล (Trade Deficit) ครั้งแรกในปี 2561 ที่ 
1,283 ล้านดอลลาร์ฯ จากการน�าเข้าสินค้าที่มีมูลค่า

สูงถึง 20,229 ล้านดอลลาร์ฯ หรือขยายตัวร้อยละ 
20.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่ง
เป็นการน�าเข้าเพิ่มขึ้นในทุกหมวดหมู่สินค้า โดยส่วน
หนึ่งเป็นผลมาจาก

 

1.การเร่งน�าเข้ามาผลิตเพื่อเร่งส่งออกในกลุ่มสินค้า
ที่สหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราภาษีน�าเข้าสินค้า อาทิ 
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์  

 

2.ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
ส่งผลให้มูลค่าการน�าเข้าสินค้าเชื้อเพลิงในเดือน
เม.ย. 2561 ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 60.7 YoY

 

3.การน�าเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตสูงถึงร้อย
ละ 20.5 YoY มากจากการน�าเข้าสินค้าในกลุ่มเครื่อง
รับวิทยุโทรศัพท์ โทรเลข และโทรทัศน์ ที่เพิ่มขึ้นเป็น
ส�าคัญ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมีการเปิดตัวสินค้ารุ่น
ใหม่ๆ ในไทยของผู้ผลิตแบรนด์ต่างๆ ทั้งนี้ การน�าเข้า
สินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นน่าจะช่วยเสริมภาพการ
ใช้จ่ายของครัวเรือนในสินค้ากึ่งคงทนและสินค้าไม่
คงทนที่ดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2/2561 

ในขณะที่การส่งออกสินค้าของไทยในเดือนเม.ย. 
2561 มีมูลค่าอยู่ที่ 18,946 ล้านดอลลาร์ฯ ขยาย
ตัวดีติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 ที่ร้อยละ 12.3 YoY 
โดยหลักๆ แล้ว ยังเป็นผลมาจากการขยายตัวที่ต่อ
เนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ 
สหภาพยุโรป (28) จีน ญี่ปุ่น รวมถึงตลาดโอเชีย
เนีย ซึ่งช่วยหนุนความต้องการสินค้าไทยให้เติบโต
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าในเดือนเม.ย. 
2561 ที่ขยายตัวในระดับสูงยังได้รับอานิสงส์มาจาก
ปัจจัยบวกอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

 

1.อานิสงส์จากความกังวลของผู้ผลิตต่อประเด็น
ความไม่แน่นอนในเรื่องสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ กับจีน ช่วยหนุนให้ผู้ผลิตจีนและสหรัฐฯ เร่ง
น�าเข้าสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเสี่ยงจะถูก
เพิ่มอัตราภาษีน�าเข้าในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี แม้จีนกับสหรัฐฯ จะยังไม่บรรลุข้อตกลง
ทางการค้าในการเจรจา 2 รอบที่ผ่านมา (รอบที่ 1 
วันที่ 3-4 พ.ค. และรอบที่ 2 วันที่ 21 พ.ค. 2561) 
แต่จีนและสหรัฐฯ ได้ให้ค�่ามั่นสัญญาว่าจะไม่ตอบโต้
ทางการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นจนน�าไปสู่สงคราม
ทางการค้า ซึ่งก็น่าจะท�าให้ความไม่แน่นอนของ
ภาพการค้าโลกลดลง ส่งผลให้เส้นทางการส่งออก
สินค้าของไทยเป็นไปตามครรลองของการเติบโตที่ได้
อานิสงส์มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

 

2.ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง เข้าใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล 
จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความไม่สงบใน
ตะวันออกกลาง ช่วยหนุนมูลค่าการส่งออกสินค้าที่
เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียมให้ขยายตัวสูงต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็นน�้ามันส�าเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก 

 

3.ราคาข้าวและมันส�าปะหลังในตลาดโลกที่ปรับตัว
สูงขึ้นตามอุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ช่วยผลักดัน
มูลค่าการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังให้
ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 19.1 และร้อยละ 25.8 YoY ใน
เดือนเม.ย. 2561 แม้ว่าปริมาณการส่งออกสินค้าทั้ง
สองรายการจะปรับตัวลดลง

 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า เส้นทางการส่งออก
สินค้าของไทยในช่วง 8 เดือนที่เหลือ (พ.ค.-ธ.ค.) 
ของปี 2561 จะยังรักษาอัตราการขยายตัวที่เป็น
บวกต่อเนื่องจากช่วง 4 เดือนแรกได้ตามเศรษฐกิจ
โลกที่ยังฟื้นตัวอย่างเข้มแข็ง รวมถึงระดับราคา
สินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นและอยู่
ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ไม่ว่าจะเป็น
ราคาน�้ามันดิบ ข้าว และมันส�าปะหลัง นอกจากนี้ 
การที่สหรัฐฯ และจีนให้ค�ามั่นสัญญาว่าจะไม่ตอบโต้
ทางการค้าระหว่างกันเพิ่มขึ้นจนน�าไปสู่สงครามการ
ค้า ก็น่าจะท�าให้ภาพการค้าโลกมีความผันผวนลด
ลง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ น่าจะช่วยหนุนภาพการ
ส่งออกสินค้าของไทยตลอดทั้งปี 2561 ให้ขยายตัว
ได้ประมาณร้อยละ 8.0 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยอยู่
ระหว่างการทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทย ซึ่ง
จะมีก�าหนดการเผยแพร่ในช่วงเดือนมิ.ย. 2561 นี้



"เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนเมษายน ปี 2561 ขยาย
ตัวอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาค น�าโดย กทม.และ
ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคใต้ โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการขยายตัวต่อเนื่องของ
ภาคการท่องเที่ยว ส�าหรับเสถียรภาพเศรษฐกิจทุก
ภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี"

นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
การคลัง พร้อมด้วยนายศรพล ตุลยะเสถียร ผู้
อ�านวยการส�านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานภาวะ
เศรษฐกิจภูมิภาคประจ�าเดือนเมษายน ปี 2561 
"เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนเมษายน ปี 2561 ขยาย
ตัวอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
มหภาค น�าโดย กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง และ
ภาคใต้ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของ
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน สอดคล้องกับ
การขยายตัวต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว ส�าหรับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจทุกภูมิภาคยังอยู่ในเกณฑ์ดี" 
โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

กทม.และปริมณฑล เศรษฐกิจขยายตัว โดยมีการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่อง
เที่ยว เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่อง
ชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาค
เอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ในเดือน
เมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี ตามการ
ขยายตัวในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรี 
และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น สอดคล้องกับการ
บริโภคสินค้าในหมวดสินค้าคงทนของผู้มีรายได้
ปานกลางและสูง สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจด
ทะเบียนใหม่ ขยายตัวที่ร้อยละ 22.5 ต่อปี ตามการ
ขยายตัวในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะปทุมธานีและ
กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกันกับการลงทุนภาค
เอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอด
รถปิคอัพและรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อย
ละ 11.1 และ 10.4 ต่อปี ตามล�าดับ สอดคล้องกับ
เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการใน

เดือนเมษายน อยู่ที่ 5,452  ล้านบาท จากการลงทุน
ในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
เป็นส�าคัญ ส�าหรับด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยว
ขยายตัวในเกณฑ์ดี ทั้วจากจ�านวนผู้เยี่ยมเยือนและ
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ในเดือนมีนาคม 2561 ขยาย
ตัวร้อยละ 6.4 และ 19.0 ต่อปี ตามล�าดับ จากการ
ขยายตัวได้ดีทั้งจากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่
ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน
เมษายน (เบื้องต้น) 2561 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ -1.3 
ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม 2561 อยู่
ที่ร้อยละ 1.1 ของก�าลังแรงงานรวมของภูมิภาค

 

ภาคกลาง เศรษฐกิจส่งสัญญาณขยายตัว โดยมีการ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่อง
เที่ยวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่อง
ชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาค
เอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ในเดือน
เมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี จากการ
ขยายตัวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 
เป็นส�าคัญ เช่นเดียวกันกับการบริโภคภาคเอกชน
ในหมวดสินค้าคงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและ
สูง สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยาย
ตัวในอัตราเร่งที่ร้อยละ 38.5 ต่อปี สอดคล้องกับ
การลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร 
สะท้อนจากยอดรถปิคอัพและยอดรถบรรทุกจด
ทะเบียนใหม่ขยายตัวร้อยละ 11.2 และ 13.7 ต่อ
ปี ตามล�าดับ นอกจากนี้เงินทุนของโรงงานที่เริ่ม
ประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 772.2 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 41.8 ต่อปี จากการลงทุน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นส�าคัญ ส�าหรับด้าน
อุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี 

โดยเฉพาะจากจ�านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการ
เยี่ยมเยือน ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 
5.9 และ 10.8 ต่อปี ตามล�าดับ สอดคล้องกับการ
ผลิตภาคเกษตรที่ขยายตัวในเกณฑ์ดี จากการเพิ่มขึ้น
ของข้าวเปลือก และข้าวโพด เป็นต้น ในขณะที่ด้าน
เสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 อยู่
ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี และ
อัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 
1.2 ของก�าลังแรงงานรวมของภูมิภาค

 

ภาคใต้ เศรษฐกิจขยายตัว โดยมีการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ใน เดือนเมษายน 2561 
ขยายตัวร้อยละ 8.8 ต่อปี ตามการเพิ่มขึ้นในเกือบ
ทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต กระบี่และสงขลา 
เป็นต้น สอดคล้องกับการบริโภคสินค้าในหมวดสินค้า
คงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูง สะท้อนจาก
ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 28.4 ต่อปี ตามการขยายตัว
ในเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา พังงา 
และภูเก็ต เป็นต้น 

เช่นเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดเครื่อง
มือเครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถปิคอัพและยอดรถ
บรรทุกจดทะเบียนใหม่ ในเดือนเมษายน 2561 ขยาย
ตัวร้อยละ 4.7 และ 12.9 ต่อปี ตามล�าดับ นอกจาก
นี้เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการในเดือน
เมษายน 2561 อยู่ที่ 1,388.7 ล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 183.7 ต่อปี จากการลงทุนในจังหวัดพัทลุง 
และสุราษฎร์ธานี เป็นส�าคัญ ส�าหรับด้านอุปทาน 
ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ทั้งจากจ�านวนผู้
เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ในเดือน
มีนาคม 2561 ขยายตัวร้อยละ 8.7 และ 21.86 ต่อปี 
ตามล�าดับ จากการขยายตัวในทุกจังหวัด โดยเฉพาะ
จังหวัดฝั่งอันดามัน เป็นต้น ในขณะที่ด้านเสถียรภาพ
ภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในเดือนเมษายน ปี 2561 (เบื้องต้น) อยู่ใน
ระดับเอื้อต่อการบริโภคที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี และอัตรา
การว่างงานในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.6 
ของก�าลังแรงงานรวมของภูมิภาค

สศค. เผย เศรษฐกิจ เม.ย. 

 ขยายตัวทั่วถึงทุกภูมิภาค รับท่องเที่ยว 

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว 



ภาคตะวันออก เศรษฐกิจขยายตัว โดยมีการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการท่องเที่ยวเป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ
ด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ใน เดือนเมษายน 2561 
ขยายตัวร้อยละ 22.9 ต่อปี ตามการเพิ่มขึ้นในเกือบ
ทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดระยอง และฉะเชิงเทรา 
เป็นต้น สอดคล้องกับการบริโภคสินค้าในหมวดสินค้า
คงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูง สะท้อนจาก
ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 47.0 ต่อปี ตามการขยายตัว
ทุกจังหวัด เช่นเดียวกันกับการลงทุนภาคเอกชนใน
หมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอดรถปิคอัพ
และยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ในเดือนเมษายน 
2561 ขยายตัวร้อยละ 19.0 และ 27.3 ต่อปี ตาม
ล�าดับ 

นอกจากนี้เงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 1,763 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 66.3 ต่อปี จากการลงทุน
ในจังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี เป็นส�าคัญ ส�าหรับ
ด้านอุปทาน ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ทั้งจาก
จ�านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ใน
เดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 10.0 
และ 23.0 ต่อปี ตามล�าดับ สอดคล้องกับผลผลิต
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากดัชนี
ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันออกที่ปรับ
เพิ่มขึ้นอยู่เหนือระดับ 100 มาอยู่ที่ 105.4 ตามการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยาน
ยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น  
ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์
ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน 
(เบื้องต้น) 2561 ปรับตัวลดลงมาที่ร้อยละ -1.2 ต่อ
ปี และอัตราการว่างงาน ในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่
ร้อยละ 0.9 ของก�าลังแรงงานรวมของภูมิภาค

 

ภาคเหนือ เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยมีการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว เป็น
ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่องชี้เศรษฐกิจ

ด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน จาก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ในเดือนเมษายน 2561 
ขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 ต่อปี 

จากการขยายตัวในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และ
ตาก เป็นต้น สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชน
ในหมวดสินค้าคงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและ
สูง สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ขยาย
ตัวร้อยละ 27.6 ต่อปี ตามการขยายตัวในเกือบทุก
จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพร่ และ
ก�าแพงเพชร เป็นต้น เช่นเดียวกันกับการลงทุนภาค
เอกชนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร สะท้อนจากยอด
รถปิคอัพและรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ขยายตัว
ร้อยละ 4.4 และร้อยละ 15.1 ต่อปี ตามล�าดับ ตาม
การลงทุนในเกือบทุกจังหวัด สอดคล้องกับเงินทุน
ของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ ในเดือน
เมษายน 2561 อยู่ที่ 2,414 ล้านบาท จากการลงทุน
ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นส�าคัญ ส�าหรับด้านอุปทาน 
ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวในเกณฑ์ดี 

ทั้งจากจ�านวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยม
เยือน ในเดือนมีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจาก
เดือนก่อนที่ร้อยละ 4.9  และ 9.3 ต่อปี ตามล�าดับ 
ในขณะที่ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์
ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน 
(เบื้องต้น) 2561 ยังคงอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 0.2 
ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม 2561 อยู่
ที่ร้อยละ 0.9 ของก�าลังแรงงานรวมของภูมิภาค

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เศรษฐกิจส่งสัญญาณ
ขยายตัว โดยมีการบริโภคภาคเอกชน รวมถึงภาค
เกษตรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก สะท้อนจากเครื่อง
ชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ โดยเฉพาะการบริโภค
ภาคเอกชน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ใน
เดือนเมษายน 2561 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ต่อปี 
สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้า
คงทนของผู้มีรายได้ปานกลางและสูง จากยอด
รถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 38.4 ต่อ
ปี จากการขยายตัวทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด

ขอนแก่น มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ เป็นต้น ในขณะ
ที่การลงทุนภาคเอกชนยังคงทรงตัว แต่มีการลงทุน
ในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรเพิ่มขึ้น สะท้อนจาก
ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ในเดือนเมษายน 2561 
ขยายตัวร้อยละ 20.0 ต่อปี ตามการขยายตัวใน
จังหวัดเศรษฐกิจหลัก อาทิ ขอนแก่น อุบลราชธานี 
และนครพนม เป็นต้น ส�าหรับด้านอุปทาน ภาค
การท่องเที่ยวขยายตัวได้ดี ทั้งจากจ�านวนผู้เยี่ยม
เยือนและรายได้จากการเยี่ยมเยือน ในเดือนมีนาคม 
2561 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.0 และ 8.8 ต่อ
ปี ตามล�าดับ สอดคล้องกับการผลิตภาคเกษตรที่
ขยายตัวในเกณฑ์ดี จากการขยายตัวในผลผลิตข้าว 
อ้อยโรงงาน และข้าวโพด เป็นต้น ในขณะที่ด้าน
เสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 ปรับ
ตัวลดลงมาที่ร้อยละ -0.7 ต่อปี และอัตราการว่าง
งาน ในเดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ของ
ก�าลังแรงงานรวมของภูมิภาค

 

ภาคตะวันตก เศรษฐกิจฟื้นตัว โดยได้รับแรงขับ
เคลื่อนจากการบริโภค และการลงทุนภาคเอกชน 
รวมถึงการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก โดย
เฉพาะการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน 
สะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งและรถจักรยานยนต์จด
ทะเบียนใหม่ ขยายตัวร้อยละ 23.8 และ 6.6 ต่อปี 
ตามล�าดับ ตามการขยายตัวในเกือบทุกจังหวัด โย
เฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นต้น ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังคง
ทรงตัว แต่มีการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักร 
สะท้อนจากยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ในเดือน
เมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 14.2 ต่อปี ส�าหรับ
ด้านอุปทาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวขยายตัวได้
ดีทั้งจ�านวนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ในเดือน
มีนาคม 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าที่
ร้อยละ 5.1 และ 11.0 ต่อปี ตามล�าดับ ส�าหรับด้าน
เสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปในเดือนเมษายน (เบื้องต้น) 2561 ที่
ยังอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการบริโภคที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี 
และอัตราการว่างงาน ในเดือนเมษายน 2561 อยู่ที่
ร้อยละ 0.9 ของก�าลังแรงงานรวมของภูมิภาค

สศค. เผย เศรษฐกิจ เม.ย. 

 ขยายตัวทั่วถึงทุกภูมิภาค รับท่องเที่ยว 

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว 



BAY ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าธุรกิจญ่ีปุ ่น - บริษัทข้ามชาติ 

เน้นกลยุทธ์ส่งเสริมลงทุนใน EEC 

กลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น 

กรุงศรี เผยแผนกลยุทธ์เพื่อรักษาความ

เป็นผู้น�าในตลาดลูกค้าญี่ปุ่นและเป็น

ธนาคารอันดับหนึ่งในใจของกลุ่มลูกค้า

บริษัทข้ามชาติ (Japanese Corporate 

and Multi-National Corporate หรือ 

JPC/MNC) ด้วยการผสานพลังศักยภาพ

เครือข่ายระดับโลกของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ 

ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เพื่อขยายฐานลูกค้า

ต่อเนื่องและร่วมสนับสนุนการส่งเสริม

การลงทุนของธุรกิจญี่ปุ่นในพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor หรือ EEC)   

 

นายมาซาอากิ ซูซูกิ ประธานกลุ่มธุรกิจ

ธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC) 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) 

เผยว่า “กลุ่มธุรกิจ JPC/MNC ประสบ

ความส�าเร็จในการส่งมอบผลการด�าเนิน

งานที่น่าพอใจในช่วงไตรมาสแรกของปี 

2561 แนวโน้มเศรษฐกิจช่วงขาขึ้นเป็นแรง

ขับเคลื่อนการเติบโตของสินเชื่อ ท�าให้คาด

การณ์ได้ว่าความต้องการด้านสินเชื่อจะ

ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสต่อไป โดย

การเติบโตจะมาจากภาคอุตสาหกรรมการ

ผลิตเป็นหลัก” 

   

ส�าหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 

2561 จ�านวนเงินให้สินเชื่อ JPC/MNC 

เติบโตเพิ่มขึ้น 14.5% จากไตรมาสเดียวกัน

ของปี 2560 สู่ระดับ 1.8 แสนล้านบาท 

ขณะที่ยอดเงินฝากเติบโตสู่ระดับสูงกว่า 

3 แสนล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 35% เมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

ด้วยปัจจัยหนุนจากภาคส่งออกที่แข็งแกร่ง

และเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น รวมทั้ง

กลยุทธ์ธุรกิจเชิงรุก 

 

“ภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางฉบับปัจจุบัน

ที่ครอบคลุมปี 2561-2563 เราได้ก�าหนด

กลยุทธ์ส�าคัญในการสร้างความเติบโต

ของกลุ่มลูกค้า JPC/MNC อย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการขยายฐานลูกค้าและสร้างความ

สัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และบริการให้ค�า

ปรึกษา รวมทั้งการผสานความแข็งแกร่ง

เครือข่ายระดับโลกของ MUFG ร่วมกับ

ความเชี่ยวชาญในประเทศของกรุงศรี” 

นายซูซูกิกล่าว 

ส�าหรับพันธกิจด้านการส่งเสริมการลงทุน

ต่างชาติในประเทศไทย กลุ่มงาน JPC/

MNC ของกรุงศรีได้ศึกษาหาแนวทาง

ในการสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC 

หลังจากที่เราได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ส่ง

เสริมการลงทุนในพื้นที่ EEC (EEC Area 

Promoter) เพื่อเป็นแกนหลักของภูมิภาค

ของทั้งกรุงศรีและ MUFG เพื่อดูแลและ

อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า 

 

“พันธกิจหลักของเราคือ การสนับสนุน

ลูกค้าอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการจัดตั้ง

ธุรกิจใหม่และการขยายธุรกิจในพื้นที่ EEC  

แม้ว่าผู้ประกอบการจ�านวนมากยังคงอยู่

ในช่วงพิจารณาศึกษาแผนลงทุน แต่ผล

ตอบรับโดยรวมมีสัญญาณในเชิงบวก และ

เป็นที่แน่นอนว่าประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่ง

ในประเทศเป้าหมายการลงทุนอันดับต้นๆ 

ในเอเชียส�าหรับนักลงทุนญี่ปุ่น เนื่องจาก

สภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาค

ธุรกิจและแรงงานที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ เรา

คาดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย ที่มี

ปัจจัยหนุนจากความแข็งแกร่งของภาคส่ง

ออกและการท่องเที่ยว จะช่วยส่งเสริมการ

ลงทุนจากญี่ปุ่นให้มากขึ้นในอนาคตอันใกล้

นี้” นายซูซูกิกล่าว 



 บล.โกลเบล็ก ปรับ Business Model

รองรับการแข่งขัน ตั้งเป้ามาร์เก็ตแชร์ปี 61 แตะ 2% 

จากปีก่อน 1.5-1.7% , วางเป้ายื่นไฟลิ่ง IPO 3-4 ดีล/ปี

บล.โกลเบล็ก ตั้งเป้ามาร์เก็ตแชร์ปี 61 แตะ 2% 

จากปีก่อน  1.5-1.7%  มองSET ครึ่งปีหลัง 1,650-

1,880 จุด   คาด Fund flow ต่างชาติยังผันผวน??   

ด้านงาน IB   ตั้งเป้ายื่นไฟลิ่ง IPO 3-4 ดีล/ปี   

เผยช่วงที่เหลือของปีจ่อยื่นอีก 2 บริษัท เข้า mai   

พร้อม ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจค้าทองค�า ปีนี้ 4- 

5หมื่นลบ. ตามแผนขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น10 

- 20%   แย้มซุ่มศึกษาธุรกิจใหม่  

  

นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด หรือ 

GBS เปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้าส่วนแบ่งทางการตลาด 

(มาร์เก็ตแชร์) ปี 2561 แตะ 2% จากปีก่อนอยู่1.5-

1.7%  โดยปีนี้จะมีการปรับ Business Model เพื่อ

รองรับ กับธุรกิจการแข่งขันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

จากโปรดักส์ด้านการลงทุน ทั้ง หุ้น และ ทองค�า 

โปรแกรมเทรดอัจฉริยะ MT4 และการเงินประเภท

หุ้นกู้ เข้ามาเสริมซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้

ใหม่  โดยคาดว่าในไตรมาส 3/2561 จะออก “หุ้นกู้

ที่มีอนุพันธ์แฝง” หรือ Structured Debentures 

รวมถึงขยายธุรกรรม block trade และธุรกรรม 

structure note ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติ

ต่อส�านักงาน คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

 

"ตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีการปรับ 

Business Model เพื่อรองรับกับธุรกิจการแข่งขัน

ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย GBS ได้ให้ความส�าคัญ

ด้านช่องทางการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็น

ได้จากโปรดักส์ด้านการลงทุน ทั้ง หุ้น และ ทองค�า 

โปรแกรมเทรดอัจฉริยะ MT4 รวมถึง IPO  โดย

การเพิ่มช่องทางการลงทุนหลายๆ Platform เพื่อ

ให้รองรับกับการลงทุนในยุคดิจิตอลที่ให้มีความ

ครบวงจรมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์กลุ่ม

นักลงทุนทั้งรายเดิม และ รายใหม่ ที่จะเพิ่มขึ้นใน

อนาคต "นายธนพิศาล กล่าว 

ขณะที่ GBS ยังมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภท

หุ้นกู้ เข้ามาเสริมซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางรายได้

ใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวบริษัทฯเริ่มออกหุ้นกู้

ตั้งแต่กลางปี 2559 ที่ผ่านมา โดยปีนี้ยังคงมุ่งเน้น

การขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการ

รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการขยายธุรกรรม

เพื่อรองรับความผันผวนในการลงทุน ทั้งที่เป็น 

Brokerage และ Non-Brokerage  

 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมการตลาดด้าน

ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) การ

พัฒนาระบบการลงทุนออนไลน์ด้านหลักทรัพย์-

อนุพันธ์ เพื่อให้นักลงทุนเข้าถึงได้ง่ายและมีความ

หลากหลาย Platform อาทิ  Settrade, I2Trade, 

Stock Radars และ MT4 for TFEX มุ่งเน้นให้

ความรู้การลงทุนและ Model Trade แก่นักลงทุนที่

เป็นลูกค้า ทั้งการลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ 

ขยายฐานลูกค้าไปยังด้านการซื้อขายหน่วยลงทุน

เพิ่ม โดยคาดว่าในไตรมาส 3/2561จะออก “หุ้นกู้ที่

มีอนุพันธ์แฝง”  หรือ Structured Debentures 

รวมถึงขยายธุรกรรม block trade และธุรกรรม 

structure note ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติ

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ เป็นการกระจายฐานลูกค้า ด้วยการเพิ่มราย

ใหม่ๆ ที่เป็น High Net Worth มากขึ้นหรือนัก

ลงทุน รายใหญ่ กลุ่มลูกค้าเงินเย็น ซึ่งหากประสบ

ความส�าเร็จ เราก็จะส่งต่อลูกค้าไปยัง Private 

Fund โดย บริษัทฯมีแผนจะรุกธุรกรรม Private 

Fund ในอีก 2 ปีข้างหน้า

 

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีบัญชีลูกค้าอยู่ที่ประมาณ 

20,000 บัญชี ซึ่งเป็นบัญชีที่เคลื่อนไหวสม�่าเสมอ

อยู่ที่ประมาณ 70-80% 

  

นายธราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท

โกลเบล็ก โฮลดิ้ง จ�ากัด(มหาชน) หรือ GBX   เปิด

เผยว่า   ในปีนี้ทางบริษัทฯมีการปรับกลยุทธ์ โดย

จะเน้นในการโปรดักส์ใหม่ๆเข้ามา เพื่อเป็นการขยาย

ช่องทางการซื้อขาย ให้กับลูกค้าที่ต้องการเข้ามา

ลงทุนในทองค�าแท่งมากขึ้น โดยล่าสุด บริษัทฯ

ได้ เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถซื้อขายทองค�า

แท่ง ผ่าน Application Mobile ทั้งระบบ iOS และ 

Android รวมถึงการเพิ่มช่องทางข่าวสารของบ

ริษัทฯ โดยเฉพาะการจัดท�าบทวิเคราะห์การลงทุน

ในทองค�า ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก 

ผ่าน Social Media มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับ

ไลฟ์สไตล์ การลงทุนในยุคเทคโนโลยี4.0  โดยใน

ปีนี้ บริษัทฯตั้งเป้าการเติบโตของรายได้จากธุรกิจ

ค้าทองค�า ไว้ที่ระดับ 40,000 – 50,000 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น

เฉลี่ย 10 – 20%  รวมทั้งการออกไปเจาะตลาดต่าง

จังหวัดมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้ามากขึ้น



 บล.โกลเบล็ก ปรับ Business Model

รองรับการแข่งขัน ตั้งเป้ามาร์เก็ตแชร์ปี 61 แตะ 2% 

จากปีก่อน 1.5-1.7% , วางเป้ายื่นไฟลิ่ง IPO 3-4 ดีล/ปี

ส�าหรับ ภาพรวมการลงทุนในทองค�าปีนี้ ทางบริษัทฯคาด
ว่า ราคาทองค�าจะค่อยๆ ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นและสามารถ
ไปทดสอบที่ราคา 1,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ แต่ในช่วง
ไตรมาส2/2561 คาดจะการเคลื่อนไหวในกรอบ sideway 
ก่อนในบริเวณ 1,250-1,360 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  และเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มี
ความชัดเจน หลังจากนั้นในช่วงครึ่งปีหลังคาดราคาทองจะ
มีโอกาสปรับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,320-1,450 ดอลลาร์
ต่อออนซ์ได้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก 6 ปัจจัยหลัก คือ 

1.การเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ แบบค่อยเป็นค่อยไป 
2.เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนมากขึ้นจากนโยบายกีดกัน
ทางการค้าของสหรัฐฯ  ที่ปรับขึ้นภาษีสินค้าน�าเข้าจาก
จีน และประเทศอื่น3.ตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ท�าให้คาดว่าอยู่ในสภาวะฟอง
สบู่ จึงมีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนเลือกที่จะถือทองเพื่อ
เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแทน 4. ในส่วนของ Supply ทอง 
คาดเหมืองที่เปิดใหม่จะมีการชะลอตัวลง เพราะค่าใช้จ่าย
ในการส�ารวจเหมืองได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 22%ในปีที่ผ่าน
มา ประกอบกับปริมาณทองในเหมืองอาจจะยังไม่คุ้มทุน
ส�าหรับการเปิดเหมืองใหม่มากนัก 5.ความต้องการใน
อุตสาหกรรมเครื่องประดับของจีนและอินเดียยังคงเห็นการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับในงานเทศกาลต่างๆ 6.แนว
โน้มการเข้าถือทองค�าของธนาคารกลาง ก็ยังทยอยปรับตัว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่เคยท�าจุดต�่าสุดในปี 2550

  

นายธราภุช  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ในไตรมาส2/2561  คาด
ผลประกอบการมีมีแนวโน้วทรงทรงตัว เนื่องจากมีวัน
หยุดค่อนข้างมาก   อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทได้ตั้งเป้าที่ผล
ประกอบการเติบโตต่อต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยนอกจาก
การขยายธุรกิจหลักแล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างการ
ศึกษาธุรกิจใหม่  ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและหลัก
ทรัพย์ บริษัทจะน�ามาสนับสนุนการเติบโต    และกระจาย
ความเสียงของธุรกิจเดิมที่มีอยู่   

 

อนึ่งปี 2560  บริษัทฯ มีรายได้ 52,557.56   ล้านบาท 
และมีก�าไรสุทธิ 1.60  ล้านบาท โดยในไตรมาสแรกปีนี้ 
บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,560.25  ล้านบาท และมีก�าไรสุธิ 
18.05  ล้านบาท 

นายสัญญา  หาญพัฒนกิจพานิช รองกรรรมการผู้จัดการ 
บล.โกลเบล็ก จ�ากัด กล่าวว่า ตลาดตราสารอนุพันธ์ใน
ปี 2561 ยังมีสินค้าที่ได้รับความนิยม อาทิ Single Stock 
Futures, SET50 Index futures, Gold Futures และ 

USD Futures โดยปริมาณการซื้อขาย Single Stock 
Futures จะมาจากธุรกรรม Block Trade เป็นหลัก 
ส�าหรับสินค้าอ้างอิงใน Single Stock Futures คาดว่าทาง 
TFEX ก�าลังพิจารณาขยายสินค้าอ้างอิงให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
จากปัจจุบันมี Single Stock Futures ที่อ้างอิงหลักทรัพย์
ไปแล้วทั้งหมด 94 หลักทรัพย์ 

 

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดลักษณะ
สัญญาของ GOLD-D เพื่อท�าให้นักลงทุน ได้ซื้อขายสัญญา
ล่วงหน้าที่ปราศจากความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่าง
ที่ต้องการโดย โกลเบล็ก จะเน้นการให้บริการที่จะช่วยให้
นักลงทุนสามารถหาผลตอบแทน หรือก�าไรที่พึงพอใจจาก
ตลาด TFEX ได้เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเครื่องมือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการซื้อขายส�าหรับนักลงทุนออนไลน์ โดย
สินค้า TFEX จะมีให้เลือกให้เหมาะสมกับนักลงทุนแต่ละ
ประเภท เช่น การจัดสัมมนาให้ความรู้จะกระจายไปสู่ใน
ออนไลน์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการท�า Online Workshop ให้
กับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ  

  

นายระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บล. 
โกลเบล็ก จ�ากัด  กล่าวถึงโปรแกรมเทรดอัจฉริยะ MT4 
SMART  EA  คือโปรแกรม Robot Trade ที่ช่วยในการ
ส่งค�าสั่งอัตโนมัติในตลาด TFEX โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ�าเป็น
ต้องเขียนโปรแกรมเป็นเลย เพราะเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูป
ที่มีกลยุทธ์ให้เลือกใช้มากกว่า 20 แบบ และสามารถน�า
กลยุทธ์เหล่านี้มาใช้ร่วมกันได้

 

“โปรแกรมนี้ช่วยให้ลงทุนได้มีวินัยมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้อง
เฝ้าหน้าจอเทรด ไม่ต้องส่งค�าสั่งเองก็จะท�าให้สามารถ
ปฏิบัติตามแผนการลงทุนในระยะ 3 เดือน 6 เดือน หรือ 
1 ปีได้ ซึ่งก็จะท�าให้เห็นพอร์ทการลงทุนที่เติบโตขึ้นได้
ชัดเจน และยิ่งถ้าใช้การวางเงินที่เหมาะสมมาเสริมในการ
บริหารพอร์ทก็จะช่วยให้รองรับความผันผวนในการลงทุน
ได้จนสามารถปฏิบัติตามแผนการลงทุนในระยะยาวได้ โดย 
ปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนให้ความสนใจกับ EA เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
โดยจะมี Volume Trade จาก EA เพิ่มขึ้นทุกเดือน และ
คาดหวังว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆต่อไปจากการที่พยายามท�าการ
ตลาดให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น” นายระพีพัฒน์ กล่าว

  

ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ   บริษัท 
แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ 
บล.โกลเบล็ก จ�ากัด   เปิดเผยว่าด้านวาณิชธกิจ IPO  โดย
ปัจจุบันบริษัทฯมีดีล IPO ประมาณ 12 ดีล ซึ่งเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิ กลุ่มสื่อสาร ขนส่ง 

วัสดุก่อสร้าง โรงพยาบาล อาหาร สินค้าอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเทคโนโลยี  ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการปรับโครงการและยื่นไฟลิ่งต่อส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปีนี้
ตั้งเป้าจะยื่นไฟลิ่ง อีก 2 บริษัท ขนาดของธุรกิจ Market 
Cap ของแต่ละบริษัทประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาท 
และตั้งเป้าจะยื่น IPO ประมาณ 3-4 ดีลต่อปี โดยล่าสุด ได้
ยื่นไฟลิ่ง ไปแล้วคือ บมจ.โซนิค อินเตอร์เทรด คาดว่าจะ
สามารถท�าการซื้อขายได้ในเร็วๆนี้   

  

ส�าหรับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นนั้น  นางสาว
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก 
จ�ากัด กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง 2561 มี
ปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นดัชนีตลาดหุ้นไทย ได้แก่ แนวโน้ม
เศรษฐกิจขยายตัวดีในช่วงไตรมาสแรก ที่เติบโต 4.8% 
สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส ส่งผลให้ GDP ไทยปี 61 โต
มากกว่าคาดการณ์เมื่อต้นปี ประกอบกับการส่งออก
และภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงการ
ประมูลโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เดินหน้าต่อ นอกจาก
นี้กฎหมายอีอีซี เริ่มมีผลบังคับใช้ 15 พ.ค. สร้างความ
ชัดเจนและดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน และราคาน�้ามันทรงตัว
ที่ระดับสูง

 

ส่วนปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปี
หลัง 2561 มาจากธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3-4 ครั้งในปีนี้ สงครามการค้า
สหรัฐฯ-จีนหากไม่สามารถตกลงกันได้ สถานการณ์ความ
ตึงเครียดในตะวันออกลาง ภาวะหนี้ครัวเรือนเกษตรกร
และผู้มีรายได้น้อยยังอยู่ในระดับสูง กระทบการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ และ Fund flow ต่างชาติผันผวน

 

นายณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย 
บล.โกลเบล็ก จ�ากัด ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ทางโกลเบล็ก 
ประเมินกรอบกรอบดัชนีในครึ่งปีหลัง 2561 ไว้ที่ระดับ 
1,650-1,880 จุด  โดยแนะน�าซื้อเก็งก�าไรกลุ่มที่มีข่าวดี 
ได้แก่  หุ้นกลุ่มส่งออก แนะน�า CPF และ KCE  กลุ่มถ่านหิน 
ได้แก่ BANPU หุ้น EEC Play ได้แก่ WHA ,AMATA ,EASTW 
,ATP30 และORI  รวมถึงหุ้น MAI ที่คาดผลประกอบการปี 
2561 เติบโตดี ได้แก่ JUBILE, ATP30, AGE, XO, SSP และ 
TPCH นอกจากนี้ยังแนะน�าหุ้นกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงในการ
ลงทุน คือ กลุ่มธนาคาร เนื่องจากการบังคับใช้มาตรฐาน
บัญชีใหม่  IFRS9 และกลุ่มการเงินเนื่องจากมีความกังวล 
NPL



ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงการรายงาน 

การถือหลักทรัพย์ของผู้เก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียน 

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงการ
จัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน (บจ.) โดยบุคคลวงใน เพื่อให้
สอดรับกับการแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 
ซึ่งจะท�าให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของบุคคลวงในได้ดียิ่งขึ้น  

 

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดท�าและเปิดเผยรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของ บจ. โดยบุคคลวงใน* ซึ่งข้อมูลดัง
กล่าวถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการซื้อขายหลัก
ทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบุคคลวงใน  

 

การปรับปรุงประกาศในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 5 ได้ขยายขอบเขตของการ
รายงานให้กว้างกว่าเดิม ทั้งในเรื่องประเภทของ
หลักทรัพย์หรือตราสารที่ต้องรายงาน บุคคลที่
มีหน้าที่รายงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เช่น ตาม

เกณฑ์เดิมกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ต้อง
รายงานการถือหลักทรัพย์ใน บจ. ที่ตนปฏิบัติ
งานอยู่ และหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น แต่หลักเกณฑ์ใหม่จะเพิ่ม
เติมรายงานการถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิง
หลักทรัพย์ของ บจ. รวมทั้งเพิ่มเติมรายงานการ
ถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ
บุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียน
สมรสกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีด้วย 
เป็นต้น 

 

ร่างประกาศที่เผยแพร่ได้น�าความเห็นจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่ได้ให้ไว้จากการรับฟังความเห็นครั้งก่อน
ในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมีส่วนที่ปรับ
เพิ่มเติมเพื่อให้เกณฑ์มีความยืดหยุ่นและเหมาะสม
มากขึ้น อาทิ

 

- นิติบุคคลซึ่งผู้มีหน้าที่รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เฉพาะที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
จ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและมีสัดส่วนการถือ
หุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนั้น มีหน้าที่ต้องรายงาน

ด้วย

 

- ขยายระยะเวลาการรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นภายใน 7 วันท�าการนับแต่วัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เฉพาะ
กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

 

ทั้งนี้ บุคคลวงใน อาทิ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบ
บัญชี ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ท�าแผน ผู้บริหารแผน 

 

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็น
ในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://
capital.sec.or.th/webapp/phs/upload/
phs1525843793hearing_22_2561.pdf    ผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 หรือ
ทาง e-mail corgov@sec.or.th   และบุคคลทั่วไป
สามารถทดลองใช้ระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ยังไม่ถือว่าเป็นการรายงานตามกฎเกณฑ์ใหม่ได้ที่   
https://market.sec.or.th/r59   จนถึงวันที่ 8 
มิถุนายน 2561     



บล.ทรีนีตี้ มอง SET  มิ.ย. แกว่งตัวในกรอบ  

1,680 - 1,780 จุด เลือก PTT และ CK เป็นหุ้น Top Pick

“ทรีนีตี้” ชี้ปัจจัยต่างประเทศจะยังมีอิทธิพล
หลักต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน 
ทั้ง Dot plot จากการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯ ที่จะส่งสัญญานถึงความถี่ในการปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยช่วงถัดไป ความวุ่นวายทางการ
เมืองในยุโรป โดยเฉพาะอิตาลีที่มีความเสี่ยง
ต่อการถอนตัวออกจากยูโรโซนมากขึ้น รวมถึง
ทิศทางราคาน�้ามันดิบที่ยังคงมีความผันผวน 
แนะนักลงทุนถือหุ้นในพอร์ต และรอเพิ่มน�้า
หนักหากดัชนีอ่อนตัวมาที่ระดับ 1,700 จุดหรือ
ใกล้เคียง เลือก PTT และ CK เป็นหุ้น Top Pick  

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด ประเมินทิศทางตลาดหุ้น
ไทยเดือนมิถุนายนว่า  คาดการณ์ SET Index 
จะแกว่งตัวในกรอบ 1,680 - 1,780 จุด โดย
มีกรอบแนวรับที่ 1,700 และ 1,680 จุด ส่วน
กรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,750 และ 1,770 จุด 

 

ส�าหรับปัจจัยส�าคัญที่ต้องติดตามได้แก่ 

1) การประชุมคณะกรรมการธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FOMC)  ในวันที่  12-13 มิถุนายน 
ซึ่งประเด็นส�าคัญของการประชุมรอบนี้ไม่ได้
อยู่ที่การขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นแน่นอน
แล้ว 100% แต่จะอยู่ที่ Dot Plot ที่จะสะท้อน
มุมมองการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งล่าสุดในการประชุม
เดือนมีนาคม มีกรรมการที่เห็นควรให้ขึ้น
ดอกเบี้ยในปีนี้ทั้งหมด 3 ครั้งและ 4 ครั้งอย่าง
ละเท่าๆกัน  ด้วยเหตุนี้หากค่ากลางของ Dot 
plot มีการขยับขึ้นในรอบนี้ มีโอกาสที่อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (Bond yield) และ
เงินดอลลาร์ฯจะปรับตัวสูงขึ้นได้ เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ตลาดยังไม่ได้ Price in มากนัก จนอาจส่ง

ผลกดดันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และกระแสเงิน
ทุนต่างชาติในท้ายที่สุด 

                

2) ความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรป เริ่มจาก
อิตาลีที่ล่าสุดการจัดตั้งรัฐบาลมีทีท่าว่าจะ
ล้มเหลว และอาจน�าไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่
และความเสี่ยงในการออกจากยูโรโซนที่มาก
ขึ้น นอกจากนั้นเสถียรภาพทางการเมืองของ
สเปนก็เริ่มสั่นคลอน ภายหลังจากที่ความเชื่อ
มั่นในตัวนายกรัฐมนตรี Mariano Rajoy เริ่ม
ลดลง ปัจจัยดังกล่าวท�าให้ Bond yield และ 
CDS Spread ของประเทศอิตาลีและสเปนปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นทันที สร้างความกังวลว่าประเทศดัง
กล่าวโดยเฉพาะอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะผิดนัด
ช�าระหนี้มากขึ้น ล่าสุด Moodys ตัดสินใจปรับ
ลดระดับเครดิตพินิจของอิตาลีลงและระบุว่า
พร้อมจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ หาก
รัฐบาลชุดใหม่ของอิตาลีไม่สามารถด�าเนิน
นโยบายการคลังที่จะท�าให้สัดส่วนหนี้สาธารณะ
ของประเทศลดลงอย่างยั่งยืนได้ 

                

3) ทิศทางของราคาน�้ามันดิบ และการประชุม 
OPEC ในวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งในกรณีฐาน ทรี
นีตี้ประเมินว่าที่ประชุมดังกล่าวจะยังคงยืนหยัด
ต่อข้อตกลงการลดก�าลังการผลิตไปจนถึงสิ้น
ปีนี้ ซึ่งน่าจะช่วยลดทอนความกังวลของนัก
ลงทุนต่อกระแสข่าวที่ว่าซาอุดิอาระเบียและ
รัสเซียเตรียมที่จะเพิ่มก�าลังการผลิตในช่วงถัด
ไป ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อการเคลื่อนไหวของ
ราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี ซึ่งเป็นก
ลุ่มหุ้นใหญ่ที่มีน�้าหนักต่อดัชนีในภาพรวม

                

4) การประกาศรายชื่อสมาชิกดัชนี SET50 
รอบใหม่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งทรี
นีตี้ประเมินว่าหุ้นที่มีแนวโน้มถูกน�าเข้าสู่
ดัชนี SET50 ในรอบถัดไปได้แก่ KTC, TOA, 

RATCH, BGRIM, ESSO ทั้งนี้จากการศึกษา
ตั้งแต่ปี 2008 พบว่า หุ้นที่ถูกน�าเข้ามักปรับ
ตัว Outperform SET Index ตั้งแต่ช่วงก่อน
หน้าไปจนถึงวันมีผลบังคับใช้จริง ซึ่งรอบนี้
ตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม ในทางตรงกันข้าม 
คาดการณ์หุ้นที่มีแนวโน้มถูกถอดออกจากดัชนี 
SET50 ในรอบถัดไปได้แก่ WHA, TPIPP, BCP, 
PSH, KCE ทั้งนี้พบว่าหุ้นที่ถูกถอดออกมักปรับ
ตัว Underperform SET Index ตั้งแต่ช่วงก่อน
หน้าไปจนถึงวันมีผลบังคับใช้จริงเช่นกัน 

                

ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนในรอบเดือนมิถุนายน
นี้ แนะน�าให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ตั้งรับ โดยหลัง
จากที่เข้าซื้อหุ้นไปแล้วที่บริเวณดัชนี 1,750 จุด 
แนะน�าให้นักลงทุน Wait & See และรอจังหวะ
เพิ่มน�้าหนัก หากดัชนีปรับตัวลงมาที่บริเวณ
กรอบ 1,700 จุดหรือใกล้เคียง 

ทั้งนี้ หุ้นที่แนะน�าให้ลงทุนประจ�าเดือนนี้ ได้แก่ 
PTT และ CK  โดยส�าหรับหุ้น PTT นั้น ประเมิน
ว่า การตรึงราคาน�้ามันดีเซลจะไม่ส่งผลกระ
ทบต่อผลการด�าเนินงานของ PTT ในปีนี้ โดย
กองทุนน�้ามันยังสามารถที่จะตรึงราคาน�้ามัน
ไว้ได้อย่างน้อย 7-15 เดือน ส่วนการตรึงราคา 
LPG ในระยะสั้นยังไม่กระทบต่อ PTT เช่นกัน 
เพราะเงินกองทุนยังสามารถตรึงราคาไว้ได้ราว2 
เดือน  แต่อย่างไรก็ตามหาก PTT จ�าเป็นต้อง
เข้าไปช่วยตรึงราคาดีเซล และ LPG จะส่งผลก
ระทบต่อราคาเป้าหมายเพียงแค่ 5 บาทต่อหุ้น
เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าราคาหุ้น PTT ที่ปรับฐานลง
มา ด้วยเหตุนี้ ยังคงค�าแนะน�าซื้อ ที่ราคาเป้า
หมาย 64.30 บาท ส่วน หุ้น CK นั้น มองว่ามี
งานในมือในระดับสูงพร้อมจ่อเข้าเป็น Backlog 
รวมถึงเป้าหมายรายได้ 3 หมื่นล้านบาทในปีนี้
น่าจะท�าได้ไม่ยาก เนื่องจากงานในมือ ณ สิ้น
ไตรมาส 1/61 อยู่ที่ 6.5 หมื่นล้านบาท จึงยัง
คงค�าแนะน�า ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 32 บาท



บล.ทิสโก้ชี้หุ ้นไทยครึ่งปีหลังสดใส คาดเดือน ก.ย.  

ดัชนีเริ่มเร่งตัว - คงเป้าหมายสิ้นปีที่ 1,850 จุด

บล.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยครึ่งปีหลังสดใส ดัชนี
เริ่มปรับขึ้นเดือนก.ย. 61 อานิสงส์ เลือก
ตั้งชัด, EEC เดินหน้า, เศรษฐกิจโตแรง 
พร้อมเปิดรายชื่อหุ้นน่าลงทุน ปัจจัยพื้น
ฐานเด่น ปันผลดี 

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการ
ผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทาง
เทคนิค บล.ทิสโก้ กล่าวถึงภาพรวมตลาด
หุ้นไทยในงานสัมมนา TISCO Monthly 
Guru Updates ว่า บล.ทิสโก้มีมุมมองเชิง
บวกต่อภาพรวมการลงทุนในหุ้นไทยช่วง
ครึ่งปีหลังและคงเป้าหมายดัชนีสิ้นปี 2561 
ไว้ที่ระดับ 1,850 จุด โดยคาดว่าดัชนีตลาด
หุ้นไทยจะเริ่มเร่งตัวทะลุระดับ 1,800 จุด
ได้ในช่วงเดือน ก.ย. 2561 หากรัฐบาลจะ

จัดการเลือกตั้งในเดือน พ.ค. 2562 

อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยการเลือก
ตั้งแล้ว ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยบวกอื่น
ที่จะเข้ามาหนุนบรรยากาศการลงทุนใน
ช่วงครึ่งปีหลัง เช่น พ.ร.บ.เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 (EEC) ที่
มีผลบังคับใช้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้น
การลงทุนให้เร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของ
ปี เพราะโครงการนี้มีเป้าหมายการลงทุน
มากถึง 1.5 ล้านล้านบาท ในช่วง 5 ปีแรก 
ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากหน่วยงาน
ด้านเศรษฐกิจต่างๆ ทยอยปรับประมาณ
การผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ขึ้น จากต้นปี 2561  

“จะเห็นได้ว่าทั้งหน่วยงานรัฐและภาค
เอกชนมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจไทย
มากขึ้น หลังจาก GDP ไตรมาสที่ 1/2561 
ขยายตัวถึง 4.8% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า แข็งแกร่งที่สุด
ในรอบ 5 ปี มากกว่าที่บล.ทิสโก้คาดไว้
ว่าจะเติบโต 4% และล่าสุดศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) 
ได้ปรับคาดการณ์ GDP ปี 2561 ขึ้นเป็น 
4.4% จากต้นปี 2561 ที่ประเมินว่าจะ
เติบโต 4.1% และเมื่อพิจารณาด้านปัจจัย
พื้นฐานของหุ้นไทยเทียบกับในอดีตพบ
ว่ามูลค่าหุ้นไทยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง
เหมาะสมและลงทุนได้” นายวิวัฒน์กล่าว 

ทั้งนี้ ส�าหรับหุ้นเด่นน่าลงทุนในครึ่งปีหลัง 
แบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นก
ลุ่มที่ได้รับประโยชน์จาก EEC คือ BTS, 
CK, STEC, AMATA, WHA และ ROJNA 
กลุ่มปัจจัยพื้นฐานดีแต่ก่อนหน้านี้ราคา
หุ้นปรับลงมาแรง คือ AEONTS และ JWD 
กลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มปันผลสูง ได้แก่ LH, 
QH, TVO และ NYT 

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส�าหรับการลงทุน
ในเดือนมิ.ย. 2561 มองว่าหุ้นไทยจะปรับ
ขึ้นได้ไม่มากนัก พร้อมทั้งแนะน�าให้นัก
ลงทุนจับตาแนวรับส�าคัญที่ 1,710 จุด 
หากดัชนีหลุดแนวรับนี้ให้ชะลอการลงทุน
ทุกกรณี เพราะบล.ทิสโก้คาดว่าเมื่อหลุด
แนวรับนี้ดัชนีจะลงไปท�าแนวรับใหม่ที่ 
1,660-1,690 จุด แต่กรณีที่ดัชนียืนเหนือ 
1,720 จุดได้ บล.ทิสโก้มองเป้าหมายดัชนี
ต่อไปที่ 1,775 จุด โดยมีแนวต้านส�าคัญที่
น่าจะผ่านยากที่ 1,745 จุด ส�าหรับเดือน
มิ.ย. 2561 มีธีมหุ้นเด่น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ได้ประโยชน์จาก EEC และการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเร่งตัวขึ้น คือ  CK และ 
ROJNA กลุ่มที่คาดว่าจะมีรายชื่อเข้า SET 
50 คือ TOA และRATCH และกลุ่มสุดท้าย
คือกลุ่มที่ราคาพักฐานลงมาแล้วและมี
แนวโน้มก�าไรไตรมาสที่ 2/2561 ดีต่อเนื่อง 
คือCPN, PCSGH และ TVO  





บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TLGF แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 20.10 บ.

ราคาปิด 18.90 บาท ราคาพื้นฐาน 20.10 บาท (เดิม 21.20 บาท)

 จ่ายปันผลได้สูง

 + อัตราการเข้าเช่า (OR) เฉลี่ย ณ รอบสิ้นปี 60/61 (ก.พ.61) อยู่ในระดับที่สูงเป็น 97.9%

 + ยังคงนโยบายอัตราการจ่ายปันผล (Payout Ratio) ไว้ที่ระดับถึง 90% อย่างน้อยเป็นเวลา 5 ปีข้างหน้า

 + จะใช้เงินลงทุนประมาณ 90 ล้านบาท ในการพัฒนาและซ่อมแซมพื้นที่ในงวดปีนี้ 61/62

 + คงค�าแนะน�า ซื้อ แต่ปรับราคาพื้นฐานใหม่ลงเล็กน้อยเป็น 20.10 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF สมมุติฐานที่อ่อนลง
เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราค่าเช่า รวมทั้งการก�าหนดอัตราการจ่ายปันผล ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีก 6%ผนวกกับคาดการณ์
อัตราผลตอบแทนปันผลงวดปีนี้ที่ 4.8% รวมผลตอบแทนเป็น 10.8%

 นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com



บล.ธนชาต : BTS แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 11.00 บ.

Fundamental Story

 

BTS Rail Mass Transit (BTSGIF TB) - HOLD, Price Bt12.50, TP Bt11.0

 

ผลการด�าเนินงาน 4QFY18 เป็นไปตามคาด

 

BTSGIF รายงานก�าไรปกติ 1.2 พันลบ. ใน 4QFY18 ลดลง 4% y-yและ 2% q-q ก�าไรเป็นไปตามคาด ก�าไรที่ลดลงเป็น

เพราะรายได้ที่ลดลงทั้ง y-y และ q-q

 

ไตรมาสนี้ไม่มีการรับรู้ก�าไร/ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

 แม้จะมีลักษณะเหมือนหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น แต่เรายังคงคาดว่าจะให้ IRR ที่ดีที่ 5.2% หากนักลงทุนถือหน่วยครบ

อายุ ดังนั้นเราจึงคงค�าแนะน�า "ถือ" BTSGIF

 

รายได้จากการลงทุนใน NRTA ลดลง 5%y-y ใน 4QFY18 ขณะที่รายได้ค่าโดยสารจากการด�าเนินงานระบบรถไฟฟ้า BTS 

สายหลักเพิ่มขึ้น 3.5% y-y ใน 4QFY18 (จ�านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 0.2% y-yและราคาเฉลี่ยตั๋วโดยสารเพิ่มขึ้น 3.3% y-y) 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและซ่อมบ�ารุงเพิ่มขึ้น 25% y-y จากงบใช้จ่ายลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากรถไฟฟ้าใหม่ ฐานเงินเดือน

พนักงานที่สูงขึ้น และค่าซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

 

BTSGIF มีมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมไม่เปลี่ยนแปลงที่ 64.5 พันลบ. ขณะที่

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ 31 มี.ค.18 อยู่ที่ 66.6 พันลบ. เท่ากับ 11.5086 บาทต่อหน่วย

 นอกจากนี้ BTSGIF ยังประกาศจ่ายปันผลส�าหรับไตรมาสที่ 0.2บาท/หน่วย คิดเป็น annualized yield ที่ 6.4%

 

Results Comment

 Saksid Phadthananarak | Email: saksid.pha@thanachartsec.co.th



บล.ทิสโก้ : ROJNA แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน 
ท่ี 7.70 บ.

ROJNA : ปัจจัยบวกจากการขายที่ดิน

 

EEC เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการขายที่ดิน

 

โครงการนิคมของ ROJNA ที่ได้ประโยชน์จาก EEC จะเป็นปัจจัยหนุนการด�าเนินงานในอนาคต โดยเราคงประมาณการส�าหรับปี 
2018-19F และแนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะ 7.70 บาท และคาดว่าผลประกอบการ 2Q18F จะโตขึ้นทั้ง YoY และ QoQ 
มีปัจจัยบวกส�าคัญคือ ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น และ PBV ที่ต�่ากว่า 1 เท่า

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จับมือกับ ROJNA

 

จากแหล่งข่าวรายงานว่า กนอ. ได้จับมือกับ ROJNA ในการพัฒนาที่ดิน 843 ไร่ มูลค่า 2.7 พันล้านบาท ที่แหลมฉบัง จังหวัด
ชลบุรี โดย กนอ. จะเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา และคาดว่าจะขายที่ดินในปี 2021F มองว่าที่ดินบริเวณแหลมฉบังจะสร้างรายได้ 
3.4 พันล้านบาทต่อปี โดยจะเน้นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์

 

คงประมาณการรายได้และผลประกอบการส�าหรับปี 2018-19F

 

เราคงประมาณการรายได้และผลประกอบการปี 2018-19F โดยคาดว่าก�าไรจากการด�าเนินงานหลักของ ROJNA จะมีการเติบโต
ที่สูง (ไม่รวมผลกระทบของ TICON) ถึง 200% และ EBIT โต 35% YoY ส�าหรับปี 2018F และคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 
25.2% และ 23.8%, SG&A ต่อยอดขายที่ 5.2% และ 6% ตามล�าดับ ส�าหรับปี 2018-19F โดยจะมาจากการขายที่ดิน 500 ไร่ 
และก�าลังการผลิตไฟฟ้า 500MW ในปี 2018-19F (270MW ขายให้กับ EGAT และการขายไฟฟ้าให้นิคมเพิ่มขึ้นประมาณ 10MW 
ต่อปี)

 มูลค่าที่เหมาะสม 7.70 บาท (SOTP)

 มูลค่าที่เหมาะสม 7.70 บาท คิดเป็นมูลค่าของ ROJNA 7 บาท โดยใช้วิธี WACC โดยมี CoE ที่ 11%, Rf ที่ 2.3%, ส่วน
ชดเชยความเสี่ยงของตลาด 8.7%, ต้นทุนของหนี้สินหลังภาษีที่ 4% และการเติบโตงวดสุดท้าย 1% และมีมูลค่าการถือหุ้นใน 
GULF อีกราว 0.70 บาท มีความเสี่ยงส�าคัญคือ ยอดขายที่ดินที่ต�่ากว่าคาด, การลงทุนที่ลดลง และความเสี่ยงทางการเมือง, 
ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น, ภัยธรรมชาติ

 Market Insight

 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th



บล.บัวหลวง : BTS แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 11.70 บ.

BTS Group Holdings

 BTS TB / BTS.BK

 31 พฤษภาคม 2561

 ก�าไรสุทธิไตรมาส 4/60 เป็นไปตามคาด;

 คาดก�าไรหลักไตรมาสหน้าขยายตัว

 Sector: Transportation NEUTRAL

 ค�าแนะน�าพื้นฐาน: ซื้อ

 เป้าหมายพื้นฐาน: 11.70 บาท

 ราคา (30/05/61): 9.40 บาท

 กาไรสุทธิเป็นไปตามคาด

 BTS รายงานก�าไรสุทธิไตรมาส 4/60 (เดือน ม.ค.-มี.ค.) อยู่ที่ 2,470 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 462% YoY และ 178% QoQ หากไม่รวมกาไรพิเศษจานวนรวม 
2,553 ล้านบาท กาไรหลักไตรมาส 4/60 จะอยู่ที่ 51 ล้านบาท ลดลง88% YoY และ 93% QoQ ในขณะที่กาไรสุทธิเป็นไปตามที่เราและตลาดคาด กาไรหลักต่า
กว่าที่เราและตลาดคาด เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สูงกว่าคาดและการขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย(เราคาดมีส่วนแบ่งกาไร)

 ประเด็นหลักผลประกอบการ

 กาไรพิเศษจานวนมากหนุนการเติบโตอย่างมากของกาไรสุทธิ ปัจจัยหลักเบื้องหลักการหดตัวของกาไรหลักมีดังนี้ 1) รายได้จากงานรับจ้างวางระบบ
และเครื่องกลและการจัดซื้อขบวนรถไฟที่ลดลง QoQ, 2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มมากขึ้น, 3) ภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้น และ 4) การขาดทุนจาก
บริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อย รายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนในส่วนของงานรับจ้างวางระบบและเครื่องกลและการจัดซื้อขบวนรถไฟ (สาหรับรถไฟฟ้าส่วน
ต่อขยายสายสีเขียวด้านเหนือและใต้) ปรับตัวลดลงจาก 1.4 พันล้านบาทในไตรมาส4/59 และ 2.9 พันล้านบาทในไตรมาส 3/60 มาอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาทใน
ไตรมาส 4/60 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 29.9% จาก 20.3%ในไตรมาส 4/59 และ 13.6% ในไตรมาส 3/60 และ
ภาระดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวเพิ่มขึ้น 13% YoY จากยอดหนี้คงค้างที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ BTSยังบันทึกส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมทุนและบริษัทย่อยในไตรม
าสนี้พลิกกลับจากการบันทึกส่วนแบ่งกาไรในไตรมาส 4/59 และไตรมาส 3/60รายได้จากการเดินรถและซ่อมบารุงอยู่ที่ 468 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% YoYและ 3% 
QoQ หนุนโดยค่าจ้างเดินรถที่ปรับเพิ่มขึ้นตามสัญญาสาหรับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวและการเปิดส่วนต่อขยายสถานีสาโรงส่วนแบ่งกาไรจากการถือหุ้น
ของ BTS ใน BTSGIF อยู่ที่ 252 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 4% YoY และ 8% QoQ หนุนโดยค่าโดยสารเฉลี่ยที่สูงขึ้น กาไรสุทธิของ VGI อยู่ที่ 288 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
49% YoY และ 59% QoQด้วยการปรับตัวดีขึ้นในทุกหน่วยธุรกิจ

 แนวโน้ม

 ก�าไรหลักในไตรมาส 1/61 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.) ของ BTS จะขยายตัว YoYและ QoQ ซึ่งได้แรงหนุนจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (จากการเติบโตจากปัจจัย
ภายใน) และการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณาที่จะหนุนก�าไรของ VGIการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยและค่าใช้จ่ายจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (โดย
ปกติจะปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปีงบการเงิน)

 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

 เรายังคงประมาณการก�าไรสุทธิปี 2561 ที่ 2,615 ล้านบาทไม่เปลี่ยนแปลง

 ค�าแนะน�า

 คาดการณ์ก�าไรหลักปี 2561 เติบโตแข็งแกร่งที่ 69% YoY (เทียบกับตลาดเติบโต 6%) จากผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นของทุกหน่วยธุรกิจ น่าจะหนุนให้ราคา
หุ้นปรับตัวสูงขึ้นต่อไปได้ และยังมีโอกาสในการปรับเพิ่มประมาณการกาไรของ BTS ในอนาคตจากโครงการระบบขนส่งมวลชนและโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ใหม่ รวมทั้งโครงการร่วมทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นรอบสุดท้ายที่ 0.185 บาท (รวมเป็น 0.35 บาทสาหรับปี 2560) คิด
เป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.0% (ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 1 ส.ค. และจ่ายเงินปันผลวันที่ 16 ส.ค.)

 สุพพตา ศรีสุข

 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

 suppata@bualuang.co.th

 +66 2 618 1343



บล.กรุงศรี : TKN แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 24.50 บ.

TAOKAENOI FOOD & MARKETING

 มุ่งหน้าสู่ Global Snack Company (TP Bt24.5, OUTPERFORM)

 + ปรับก�าไร FY18F/FY19 เพิ่มขึ้น 1%/8% จาก Effective tax rate ที่ต�่ากว่าคาดหลังเริ่มรับรู้ผลบวกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี (BOI) ของโรงงานใหม่

 + คาดก�าไร 2Q18 ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากการขยายตลาดในประเทศ และราคาต้นทุนสาหร่ายที่ปรับลดลง

 + คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเป้าหมายที่ 24.5 บาท คาดก�าไรยังเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องใน 3 ไตรมาสที่เหลือ

 ปรับก�าไร FY18F/FY19 เพิ่มขึ้น 1%/8%

 เราคงประมาณการยอดขายเติบโต 22.3% อยู่ที่ 6,439 ล้านบาท หลังยอดขาย 1Q18 คิดเป็น 21% ของประมาณทั้งปี ขณะที่อัตราก�าไรขั้นต้นที่ 28.2% 

ถือว่าต�่ากว่าการคาดการณ์ของเราที่ 31% ท�าให้เรามีการปรับอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับ FY18F ลงมาอยู่ที่ 30.5% จากเดิมที่ 31.3% โดยเรามองว่าอัตราก�าไร

ขั้นต้นตั้งแต่ 2Q18 จะสามารถกลับมาอยู่ที่ระดับ 30%- 31.5% หลังจากต้นทุนสาหร่ายมีการปรับราคาลง, การออกสินค้าใหม่ที่มี GP สูงขึ้น และ Economy 

of scale จากโรงงานใหม่ที่น่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยเรามองว่าปี FY19F น่าจะมี GPM ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากโรงงานสามารถผลิตได้เต็มรูปแบบและพนักงานมี 

Learning curve ที่สูงขึ้น ขณะที่ TKN ได้เริ่มมีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI ใน 1Q18 ท�าให้เราปรับลด Effective tax rate จากเดิมที่ 17% มาอยู่ที่ 

11% ส�าหรับ FY18F และ 12% ส�าหรับ FY19F คาดก�าไร FY18F/FY19F อยู่ที่ 790 ล้านบาท (+30%) และ 1,172 ล้านบาท (+42%)

 คาดยอดขายและก�าไร TKN เติบโตต่อเนื่องใน 2Q18

 คาดยอดขายยังคงเติบโตได้ดีใน 2Q18 ทั้ง qoq และ yoy เนื่องจากยังคงมีการขยายตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างการเปิดสาขาใหม่ของเถ้าแถ่น้อย

แลนด์เพิ่มขึ้น 2 สาขา (ทั้งหมด 13 สาขา) ในเยาวราชและ MBK เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงการจัดกิจกรรมทางการตลาดในประเทศเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งการขยายช่องทางตลาดในจีนน่าจะเป็นปัจจัยในการกระตุ้นยอดขายให้มีการเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่า GPM จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30%-30.5% จาก

ต้นทุนสาหร่ายที่ลดลง

 แนะน�า ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 24.5 บาท (จาก 24 บาท) หลังปรับประมาณการก�าไรเพิ่มขึ้น

 ราคาเป้าหมายอิงวิธี DCF (WACC 7%, และ Terminal growth 2%) แม้ราคาหุ้น TKN ปรับตัวดีกว่าตลาด 36% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา แต่เราคาดว่า

ราคาหุ้น TKN จะ OUTPERFORM ตลาดต่อได้ใน 2H18 จากยอดขายที่เติบโตดีและต้นทุนสาหร่ายที่ลดลงหนุนให้ก�าไรสุทธิของ TKN เติบโต 34.6% ต่อปี (3-Yrs 

CAGR FY17-FY20F) และยังคงมี upside จาก Economy of scale และ Learning curve เพิ่มขึ้นจากโรงงานโรจนะ

 Sunthorn THONGTHIP

 662 - 659 7000 ext 5003

 sunthorn.thongthip@krungsrisecurities.com

 Nalinee PRAMAN

 Assistant analyst



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 8.50 บ.

TPI Polene Power PCL (TPIPP)

 BUY

 Share Price THB 6.70

 12m Price Target THB 8.50 (+27%)

 Previous Price Target THB 8.50

 แนวโน้มเติบโต หุ้นปันผลดี

 Company Update

 ประเด็นการลงทุน

 โครงการโรงไฟฟ้าขยะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยยังเดินหน้าต่อ และ TPIPP มีความพร้อม คาดก�าไร 2Q61 จะทะลุ 1 พัน
ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะและความร้อนทิ้งขายไฟให้ กฟผ. 90MW และ ได้adder 3.50 บาท เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา และจะท�าให้
ก�าไรปีนี้โตสูง 4,267 ล้านบาท (+65%YoY) โรงไฟฟ้าถ่านหิน 70MW จะ COD กลางเดือนนี้ และ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW จะ COD ใน 3Q61 
ท�าให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มจาก 220MW เป็น 440MW จะหนุนก�าไรช่วงที่เหลือของปีดีขึ้นอีก TPIPP ประกาศจ่ายปันผลส�าหรับก�าไรไตรมาส 
1Q61 เท่ากับ 0.10 บาท เราคาดจะจ่ายปันผลในปีนี้ 0.40 บาท มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูง 6% เราคงค�าแนะน�า ซื้อ ประเมินราคาเป้าหมาย 
DCF เท่ากับ 8.5 บาท

 โครงการโรงไฟฟ้าขยะของมหาดไทยยังเดินหน้าต่อ และ TPIPP มีความพร้อม

 โครงการโรงไฟฟ้าขยะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยยังเดินหน้าต่อ แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวกระทรวงพลังงานชะลอ
การรับซื้อไฟของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โครงการ Quick Win ซึ่งมีโควต้า 300MW จะมีของ กทม. คือ ที่หนองแขม และ อ่อนนุช ซึ่งมีปริมาณ
ขยะวันละ 4,000 ตัน และ 4,500 ตัน ตามล�าดับ โดยมีแผนที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้าแห่งละไม่น้อยกว่า 20MW และ ยังมีอีก 4-5 จังหวัด เช่น 
ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา และ เชียใหม่ ซึ่ง TPIPP มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูล ซึ่งปัจจุบัน TPIPP มีโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะใหญ่สุดใน
ประเทศไทย 180MW คิดเป็น 72% ของก�าลังการผลิตรวมของประเทศ

 คาดผลประกอบการ 2Q61 จะมีก�าไรทะลุ 1 พันล้านบาท

 โรงไฟฟ้าส�าคัญ คือ โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 70MW (TG6) รวมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง 30MW (TG4) ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
90MW และ ได้ adder 3.50 บาท เพิ่มเติมจากค่าไฟฟ้าพื้นฐาน 7 ปี ได้เริ่มต้น COD เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา มีการเดินเครื่องดีขึ้นเป็นล�าดับ 
คือ เดือน เม.ย. มีการใช้ก�าลังการผลิต 87% เดือน พ.ค. 90-95% ซึ่งโรงไฟฟ้า TG4+TG6 คาดจะช่วยเพิ่มก�าไรประมาณ 2-2.5 พันล้านบาทต่อปี 
ท�าให้ก�าไรตั้งแต่ไตรมาสสองจะเติบโตแบบก้าวกระโดดมากกว่าพันล้านบาท

 โรงไฟฟ้าถ่านหิน 70MW จะ COD กลางเดือนนี้ และ 150MW ใน 3Q61

 TPIPP ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 220MW ยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เตรียมจะ COD คือ โรงไฟฟ้าถ่านหิน 70MW ก�าหนดจะ COD ระหว่าง
กลางเดือนถึงสิ้นเดือน มิ.ย. นี้ ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน 150MW ซึ่งผ่าน EHIA ไปแล้ว แต่ล่าช้ามานาน ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว
เมื่อ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา จากนั้นจะสรุปรายงาน และเสนอ กกพ. เพื่อออกใบอนุญาติ คาดจะ COD ในไตรมาส 3Q61 ดังนั้น แนวโน้มผลประกอบ
การในไตรมาสสามจะดีขึ้นอีกเมื่อเทียบกับ 2Q61

 Surachai Pramualcharoenkit

 surachai.p@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 6300 ext 1470



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : BGRIM แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 32.00 บ.

BGRIM (BGRIM TB)

บมจ. บี. กริม เพาเวอร์

Current      Previous     Close          2018 TP

BUY          BUY          25.00          32.00

         

มีทั้งเรื่องลบเรื่องบวก  

          จาก Analyst Meeting ผู้บริหารชี้แจงประเด็นแผนย้ายที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้า น่าจะท�าให้ตลาดคลายกังวลลง แต่มีประเด็นใหม่ ภาครัฐมีแนวทางเปลี่ยนการต่อสัญญาโรงไฟฟ้าจากเดิม
แบบ SPP Replacement เป็น SPP Extension 10 ปี ข้อดี ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก และก�าไรช่วงดังกล่าวมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าแนวทางเดิม แต่การต่ออายุสัญญาที่สั้นกว่าเดิม ท�าให้มี Downside 
ราว 5-10% ต่อราคาเป้าหมาย แต่น่าจะชดเชยจาก Upside โอกาสได้โครงการร่วมทุน Solar Farm ในเวียดนาม ซึ่งคาดสรุปใน 2Q18 นี้ และคงคาดก�าไรปกติ 2Q18 โตต่อ Q-Q, Y-Y ทั้งปีโตสูง 
40% จาก 3 โรงไฟฟ้าทยอย COD  แนะน�า ซื้อสะสม เป้าหมายปี 2018 ที่ 32 บาท (SOTP) 

ความกังวลเรื่องย้ายที่ตั้ง 2 โรงไฟฟ้าใหม่น่าจะผ่อนคลายลง     

          บริษัทชี้แจงเรื่องการขอย้ายที่ตั้งของ 2 โรงไฟฟ้า BGPR1 และ BGPR2 รวม 240 MW ซึ่งคิดเป็น 14% ของก�าลังผลิตที่มี PPA 1,703 MW ภายในปี 5 ปี (2022) จากนิคมอุตสาหกรรม
ใน จ.ราชบุรี่ ซึ่งถูกการนิคมฯ ยุบ ไปที่นิคมอุตฯ เอเชีย จ.สมุทรปราการ ซึ่งใกล้พื้นที่ EEC โดยอยู่ระหว่างประสานงานกับ กฟผ. เพื่อพิจารณาความพร้อมของจุดเชื่อมโยงและสายส่งไฟฟ้า และ
รอการอนุมัติจาก กกพ. ภายในสิ้นปีนี้ โดยยืนยันว่าไม่น่าเป็นปัญหา เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า SPP การย้ายที่ตั้งเนื่องจากเหตุสุดวิสัย จึงไม่น่าจะ Delay จากแผนเริ่ม COD 
ตั้งแต่กลางปี 2021 อย่างมีนัยฯ โดยจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 24-26 เดือน อย่างไรก็ตาม อาจมีการขายหุ้นให้กับเจ้าของนิคมฯ ราว 25-30% 

แนวโน้มเปลี่ยนจาก SPP Replacement 25 ปี เป็น SPP Extension 1จ ปี 

          กระทรวงพลังงานมีแนวคิดไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้า SPP ทดแทน (SPP Replacement) โรงไฟฟ้าที่จะหมดอายุสัญญาขายไฟ (PPA) ให้กฟผ.ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าของบริษัทคือ ABP1 (77 
Equity MW) ในเดือนก.ย.2019 และ ABP2 (77 Equity MW) และ BPLC1 (100 Equity MW) ในปี 2022 แต่จะเปลี่ยนเป็นการต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้าระยะเวลา 10 ปี โดยคาดว่าหน่วยงานต่างๆ 
จะมีการพิจารณาตามล�าดับและสรุปภายในเดือน ก.ย.นี้ ทั้งนี้ ยังไม่มีรายละเอียดของแนวทางดังกล่าว คาดข้อดีคือ ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมาก 5.5-6 พันล้านบาทต่อโรง ท�าให้จะไม่มีค่าเสื่อมราคา
และดอกเบี้ยจ่ายปีละราว 400 ล้านบาทต่อโรง และก�าไรในช่วงต่ออายุมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าแนวทางเดิม อย่างไรก็ตาม จากอายุสัญญาที่ต่อ 10 ปี สั้นกว่าแนวทาง SPP Replace ที่ 25 ปี ท�าให้
อาจมี Downside ราว 5-10% จากราคาเป้าหมาย 

แต่ก็มี Upside จากโอกาสได้โครงการ Solar Farm ในเวียดนาม และ 2 โครงการ

          โครงการ Solar Farm ที่มี Capacity 420 MW ได้รับอนุมัติจากภาครัฐของเวียดนามแล้ว และรอสรุปสัญญา PPA โดยคาดจะร่วมทุน 50-55% คิดเป็น Equity MW 210-230 MW เป็น
สัดส่วนราว 12-13% ของก�าลังผลิตรวม บริษัทคาดจะมีการสรุปภายใน 2Q18 นี้ นอกจากนี้ ยังมีแผนร่วมทุนธุรกิจ Solar Rooftop ถึงราว 70 MW และมีแผนซื้อโครงการพลังงานทดแทนใน
ประเทศ  

คงคาดก�าไรปกติ 2Q18 โตขึ้นอีก Q-Q, Y-Y ทั้งปีโตสูง 

          จากผลเต็มไตรมาสของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ABP3 (133 MW ถือหุ้น 55%) เริ่ม COD ต้นปี และเริ่มขายไฟและไอน�้าแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแล้ว โครงการ ABPR4 และ ABP5 
(โรงละ 133 MW ถือหุ้น 55%) จะ COD ในเดือนมิ.ย. และ ต.ค. ตามล�าดับ ตามด้วยโรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้าแช 16 MW และโครงการ Solar ราชการ 31 MW ในปลายปี 

แนะน�า ซื้อสะสม ราคาเป้าหมายปี 2018 ที่ 32 บาท 

          ราคาหุ้นปรับฐานลงมาจากความกังวลการย้ายพื้นที่โรงไฟฟ้า ซึ่งน่าจะผ่อนคลายลง ขณะที่คาดก�าไรปกติ 2Q18 โตดีต่อเนื่องในช่วงขาขึ้น ทั้งปีโตสูง 40% จึงคงแนะน�า ซื้อสะสม 
เป้าหมายปี 2018 ที่ 32 บาท (SOTP) Upside จากโครงการโซลาร์ฟาร์มในเวียดนามที่คาดสรุปใน 2Q18 นี้ ชดเชย Downside จากแนวโน้มเปลี่ยนจาก SPP Replacement 25 ปี เป็น SPP 
Extension 10 ปี

          ความเสี่ยง ความล่าช้าของโครงการใหม่ การพึงพิงลูกค้าอุตสาหกรรม การไม่ได้ต่ออายุสัญญาโรงไฟฟ้า SPP คือ ABP1, ABP2, และ BPLC1 กับ กฟผ.

          Analyst: Pornsook Amonvadeekul

          Register No.: 004973

          Tel.: +662 646 9964

          email: pornnsook.a@fnsyrus.com



บล.เคจีไอ : WORK แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 49.50 บ.

Workpoint Entertainment

(WORK.BK/WORK TB)*

Neutral Maintained

Price as of 1 Jun 2018              44.25

12M target price (Bt/shr)           49.50

Unchanged/Revised up(down)(%)      (26.7)

Upside/downside (%)                 11.9

Key messages

          เราปรับลดประมาณการก�าไรปี 2561-62 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ WORK ปรับลดเป้ารายได้ของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ธุรกิจหลักของบริษัท) ในปี 2561 ลงจาก 3.8 พันล้านบาท เหลือ 3.2 -3.3 พันล้าน
บาท ส่งผลให้ประมาณการก�าไรสุทธิปี 2561-62 ของเราลดลงจากเดิม 15% และ 13% ตามล�าดับ นอกจากนี้  ปรับลด PER ส�าหรับปี 2561 จาก 30 เท่า เหลือ 26 เท่า เพื่อสะท้อนถึงก�าไรที่ชะลอตัวในปีนี้ ท�าให้ราคา
เป้าหมายของเราลดลงจาก 67.50 บาท เหลือ 49.50 บาท เรายังคงค�าแนะน�าถือ เนื่องจากราคาตลาดเหลือ upside อีกแค่ 12% เท่านั้น

คาดหมายการฟื้นตัวเป็นไปอย่างช้าๆ  

Event

          ประชุมนักวิเคราะห์รอบ 1Q61 

lmpact

WORK ปรับลดเป้ารายได้ปี 2561 ของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี ลง 13% - 16%     

          จากการที่เรตติ้งของช่อง Workpoint TV ตกต�่าลงส่งผลให้อัตราการขายเวลาโฆษณาใน 1Q61 ลดลงตามดังนั้น WORK จึงได้ปรับลดเป้ารายได้ของช่องเวิร์คพอยท์ ทีวี (ธุรกิจหลักของบริษัท) ในปี 2561 ลง
จาก 3.8 พันล้านบาท เหลือ 3.2 -3.3 พันล้านบาท โดยเรตติ้งของช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี (24 ชั่วโมง) ลดลงจาก 1.11 ใน 1Q60 เหลือ 0.78 ใน 1Q61 ท�าให้อัตราการขายเวลาโฆษณาลดลงจาก 70% ใน 1Q60 เหลือ
แค่ 50%-53% ในขณะที่เรตติ้งในเดือนเมษายน -  พฤษภาคมยังลดลงมาต่อเนื่องเหลือ 0.76 

คาดว่าผลประกอบการ 2Q61 - 3Q61 จะดีขึ้น QoQ แต่ยังไม่เห็นการเติบโต YoY 

          ถึงแม้ว่า WORK จะมีแผนออกอากาศรายการใหม่ในช่วง prime time ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเพื่อดันเรตติ้ง แต่เราคาดว่าผลประกอบการใน 2Q61-3Q61 ก็ยังไม่น่าจะฟื้น YoY เนื่องจาก i) ก�าไรสุทธิใน
ช่วง 2Q60-3Q60 ท�าสถิติสูงสุดที่ 373 ล้านบาท และ 380 ล้านบาทตามล�าดับ ii) รายการใหม่ยังต้องอาศัยเวลาในการที่จะดันเรตติ้งให้เพิ่มขึ้น และดึงความสนใจของเอเยนซี่โฆษณาได้ ii) เรตติ้งของรายการใหม่ตั้ง
เป้าไว้แค่ 2+ เท่านั้นเพราะไม่ได้เป็นรายการฟอร์มใหญ่ 

ปรับลดประมาณการก�าไรสุทธิปี 2561 ลง 15% และปี 2562 ลง 13% 

          เพื่อให้สอดคล้องกับเป้ารายได้ใหม่ของ Workpoint TV และจ�านวนรายการฟอร์มใหญ่ที่ลดลงตามนโยบายการประหยัดต้นทุน เราจึงปรับลดประมาณการก�าไรสุทธิปี 2561-62 ลงด้วยการ i) ปรับลดประมาณ
การรายได้ของปี 2561-62 ลงปีละ 6% จากการปรับลดสมมติฐานอัตราค่าโฆษณา ii) ปรับลดสมมติฐานต้นทุนปี 2561-62 ลง 4% - 10% และ iii) ปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร/ยอดขาย ปี 2561 ขึ้นอีก 
2% และปี 2562 ขึ้นอีก 4% ซึ่งส่งผลให้ประมาณการก�าไรสุทธิปี 2561-62 ของเราลดลงจากเดิม 15% และ 13% ตามล�าดับ 

Valuation & Action

          หลังจากที่เราปรับลดประมาณการก�าไรลง และปรับลด PER เหมาะสมจาก 30 เท่า เหลือ 26 เท่า (-1 S.D)ท�าให้ราคาเป้าหมายของเราลดลงจาก 67.50 บาท เหลือ 49.50 บาท ถึงแม้เราจะคาดว่าก�าไรของ 
WORK จะเพิ่มขึ้น YoY ตั้งแต่ 4Q61 เป็นต้นไป แต่เรายังคงค�าแนะน�าถือ เนื่องจากราคาตลาดเหลือ upside อีกแค่ 12% เท่านั้น 

Risks

          รายได้โตช้ากว่าที่คาดไว้

          นักวิเคราะห์: Piyathida Sonthisombat

                     66.2658.8888 Ext.8852

                     piyathidas@kgi.co.th



บล.เออีซี : WORK แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 59.50 บ.

Stock : WORK

 Price : 44.25

 Target Price : 59.50

 Rating : BUY

	 ครึ่งปีหลังคาด	Rating	ฟื้น	หนุนด้วยผังรายการใหม่ที่น่าสนใจ

	 ผู้บริหารลดเป้ารายได้	WPTV	สะท้อน	Rating	ที่แย่ลง

	 จากงานประชุมนักวิเคราะห์วันศุกร์ที่ผ่านมา	เราสรุปประเด็นส�าคัญได้ดังนี้	1)	ผู้บริหารปรับลดเป้ารายได้ธุรกิจดิจิตอลทีวีลงจาก	3,800	ล้าน

บาท	เหลือ	3,200-3,300	ล้านบาท	เพื่อสะท้อน	Rating	ของช่อง	WPTV	ที่ลดลงมาก	จาก	1.001	ณ	สิ้นปี	2560	เหลือเพียง	0.752	ในเดือน	พ.ค.	

61	หลังความนิยมในหลายรายการน้อยกว่าคาด	อาทิ	The	Diva	Makeover	Target	2.00)	และ	The	Show	บวกกับกระแส	The	Mask	Singer	

ถดถอยลง	จึงคาดกระทบต่อแนวโน้มปรับขึ้นค่าโฆษณาทั้งปีให้ท�าได้ยากขึ้น	(ลดเป้าค่าโฆษณารายนาทีปี	2561	จากนาทีละ	85,000	บาท	เหลือ	

82,000	บาท)	และกดดัน	Utilization	Rate	ให้ต�่าลง	แต่ส�าหรับรายได้ช่องทางออนไลน์ยังโตได้ต่อเนื่องจากฐานคนดูออนไลน์ที่ยังแข็งแกร่ง	2)	ผู้

บริหารคาดตั้งแต่ช่วง	3Q61	Rating	มีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้น	หนุนด้วยผังรายการใหม่ที่กลับมาท�ารายการรูปแบบ	Mass+Variety	และ	Talk	Show	ที่

มีต้นทุนผลิตไม่สูงมาก	แต่หวัง	Rating	ได้ในระดับเฉลี่ยที่	1.5-2	ซึ่งรายการเด่นใหม่ที่จะทยอยฉายตั้งแต่เดือน	มิ.ย.	เป็นต้นไป	ได้แก่	ยานแม่,	เสียง

ทองสองไมค์,	The	Mask	Singer	Project	A,	แฟนพันธ์แท้,	BNK48	Show	และ	Thailand's	got	Talent	(ขายโฆษณาได้ล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว)	

และ	3)	ส�าหรับผลกระทบจากช่วงถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเดือน	มิ.ย.-	ก.ค.	ผู้บริหารมองผลด้านลบค่อนข้างจ�ากัด	เนื่องจากมีการแข่งที่เวลาชน

กับช่วง	Prime	Time	ไม่มาก	และการแข่งส่วนใหญ่ในรอบหลังจะเริ่มถ่ายทอดช่วงหลังเที่ยงคืน

	 แม้ปรับลดประมาณการลง	แต่คาดปี	2561	ก�าไรยังโต	5.1%YoY

	 แม้เราจะปรับลดประมาณการก�าไรตั้งแต่ปี	2561	เฉลี่ยปีละ	9.7%	เพื่อสะท้อนถึงความคาดหวังต่อธุรกิจดิจิตอลทีวีที่ลดลง	ทั้งจากค่าโฆษณา

ต่อนาทีปรับได้ยากกว่าคาด	และ	Utilization	Rate	แย่ลง	แต่ภายใต้ประมาณการใหม่	เรายังคงคาดปี	2561	WORK	จะมีก�าไรสุทธิ	950	ล้านบาท	โต	

5.1%YoY	และโตต่อ	15.7%YoY	ในปี	2562	โดยมีแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเม็ดเงินอุตสาหกรรมดิจิตอลทีวีหลังผ่านช่วงไว้อาลัย	บวกกับ	Rating	

ช่อง	WPTV	ที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น	(สัปดาห์ที่สุดท้ายของเดือน	พ.ค.	Rating	WORK	ขยับขึ้นกลับมาเป็นอันดับ	3	ที่	0.765	)	และผังรายการใหม่ที่

มีความน่าสนใจมากขึ้น	รวมทั้งคาดค่าใช้จ่ายด�าเนินงานลดลง	จากมาตรการของ	คสช.	ที่ช่วยสนับสนุนค่าเช่าโครงข่าย	(MUX)	50%	เป็นเวลา	2	ปี

	 ราคาหุ้นปรับลงจนมี	Upside	ราว	34.5%	จากพื้นฐานใหม่ที่	59.50	บาท	แนะน�า	"ซื้อ"

	 เรายังชอบ	WORK	จากจุดแข็งด้าน	Variety	Content	ที่มีความน่าสนใจ	และมีฐานคนดูส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม	กทม.	ซึ่งมีก�าลังซื้อสูง	ท�าให้ค่า

โฆษณายังมี	Premium	จากช่องอื่น	อีกทั้งราคาหุ้นปัจจุบันยังมี	Upside	34.5%	จากมูลค่าพื้นฐานใหม่ปี	2561	ที่	59.50	บาท	(อิงวิธี	DCF)	เราจึง

ยังคงแนะน�า	"ซื้อ"

	 ตฤณ	สิทธิสวัสดิ์

	 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์	091364

	 Email:	Trin.s@aecs.com



บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : ASK แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 25.00 บ.

ASK	Rating:	Accumulate

	 ASIA	SERMKIJ	LEASING	Sector:	Finance	&	Securities

	 Last	Price	(Bt)	22.70

	 Target	Price	(Bt)	25.00

	 Upside	(%)	10.1

	 ซื้อสะสมรับปันผลสูง...	ก�าไร	2Q18	ยังโตตามปกติ

	 จุดเด่นอยู่ที่เงินปันผล	ราคาปัจจุบันยังได้	Yield	สูง

	 ASK	ไม่ได้เป็นบริษัทที่มีก�าไรเติบโตสูงในแต่ละปี	แต่เป็นบริษัทที่มีก�าไรเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ในช่วง	10	ปี	โดยเรามองว่าจุดเด่นที่ส�าคัญของการลงทุนใน	
ASK	อยู่ที่การจ่ายเงินปันผลทุกปี	และจ�านวนเงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายไม่เคยลดลงในรอบ	10	ปี	นอกจากนี้ยังมีอัตราจ่ายปันผลสูงระดับ	70%	อย่างต่อเนื่อง	4	ปี	
รวมทั้งมี	Dividend	Yield	(ค�านวณโดยใช้ราคาหุ้นก่อนขึ้น	XD)	ที่ระดับ	6%	ต่อเนื่อง	3	ปี

	 คาดก�าไรสุทธิ	2Q18	อยู่ที่	189	ลบ.	+5%QoQ	+3%YoY

	 เราคาดว่า	ASK	จะมีก�าไรสุทธิงวด	2Q18	อยู่ที่	189	ลบ.	+5%QoQ	+3%YoY	โดยก�าไรยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากสินเชื่อที่คาดว่าจะยังคงเติบโตได้ใน
ระดับปกติที่	1%	-	2%QoQ	โดยเรามองว่า	NIM	ยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากต้นทุนทางการเงินที่ยังปรับตัวลดลงต่อเนื่อง	ขณะที่ค่าใช้จ่ายส�ารองยังมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น	YoY	ซึ่งเป็นไปตามปกติจากยอดสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับ	IFRS9	ที่บริษัทจะเริ่มใช้ในปีหน้า	ทั้งนี้เราคาดว่า	%NPL	จะลดลง
จาก	3.31%	ในไตรมาสก่อนมาอยู่ที่	3.26%	เราคาดว่าแนวโน้ม	%NPL	จะปรับตัวลดลงจากการควบคุมและระมัดระวังการให้สินเชื่อ	รวมทั้งการ	Write-off/ขาย
หนี้	ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้	IFRS9

	 คาด	2H18	ยังเติบโตต่อเนื่อง	ไม่หวือหวา...

	 เรามองว่าในช่วง	2H18	ผลการด�าเนินงานของ	ASK	ยังเติบโตได้ต่อเนื่องจากสินเชื่อที่ยังเติบโตอย่างระมัดระวัง	ขณะที่ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่องจากการ	Refinance	หุ้นกู้ราว	4,600	ลบ.	(คิดเป็นสัดส่วนราว	15%	ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท)	ในช่วง	3Q18	ขณะที่ใน	4Q18	จะมีการ
บันทึกรายการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี	(IFRS9)	ซึ่งจะไม่กระทบต่อก�าไรและการจ่ายเงินปันผลของบริษัท	แต่อาจส่งผลให้ส่วนของ
ทุนลดลงราว	180	-	200	ลบ.

	 แนะน�า	"ซื้อสะสม"	รับ	Dividend	Yield	ระดับ	6%	-	7%	ราคาเหมาะสม	25.00	บาท

	 เรายังคงค�าแนะน�า	"ซื้อสะสม"	ASK	ราคาเหมาะสมตามเดิมที่	25.00	บาท	จาก	Dividend	Yield	ที่อยู่สูงระดับ	6%	-	7%	ราคาหุ้นไม่แกว่งตัวรุนแรง	ขณะ
ที่แนวโน้มผลการด�าเนินงานยังเติบโตได้ต่อเนื่อง

	 ความเสี่ยง:	การออกกฎหมายควบคุมดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ,	การจ�ากัดการใช้รถเก่า,	การขาดสภาพคล่องทางการเงิน

	 Sutthivit	Tesanaboon

	 Fundamental	Analyst

	 Sec	No.	028533

	 (+66)	2	088	8158

	 Sutthivit.t@zcomsec.com





สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก และมิตรรักแฟนคลับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ พบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือน มิถุนายน  เดือนสุดท้ายของไตรมาส2 
เรียกได้ว่าเข้าสู่ช่วงกลางปี บริษัทจดทะบียนต่างเร่งท�าผลงาน ปั้มรายได้ สร้างก�าไร กันอย่างเข้นข้น  ส่วนตลาดหุ้นดูเหมือจะเผชิญปัจจัยแวดล้อม
หลายด้าน  ทั้งปัจจัยต่างประเทศที่ล่าสุดมีความกลังวลต่อสถานการณ์การเมืองในอิตาลี  ส่วนปัจจัยในประเทศ มีความหวัง หลังศาลรัฐธรรมนูญ 
ตัดสิน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เปิดทางเลือกตั้งภายในกลางปี 2019 เป็นสัญญาณ+ Sentiment ที่ดีต่อตลาด 

กลางปี 

 ไตรมาสแรก บจ.  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เติบโตต่อเนื่อง มีผลก�าไรเพิ่มขึ้น 
15.55% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4/2560 เนื่องจาก บจ. ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคมี
ก�าไรเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจโรงไฟฟ้า และหมวดธนาคารมีผลการด�าเนินงานดีขึ้น

"ประพันธ์ เจริญประวัติ"    ระบุ  บจ. ใน mai จ�านวน 146 บริษัท หรือคิดเป็น 97% จากทั้งหมด 151 บริษัท 
(ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ส่งงบการเงินไม่ตรงตามก�าหนด) น�าส่ง
ผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 พบ บจ. ที่มีก�าไรสุทธิจ�านวน 107 บริษัท คิด
เป็น 73% ของบริษัทที่น�าส่งงบการเงินทั้งหมด มียอดขายรวม 44,212 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.72% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนรวม 34,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.38%  ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจาก 
23.71% มาอยู่ที่ 21.96% อย่างไรก็ดี บจ. ยังคงมีก�าไรสุทธิรวม 1,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.45% 

"เกศรา มัญชุศรี" กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เผยว่า ผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียน (บจ.) งวดไตรมาส 1 ปี 2561 มีก�าไรสุทธิจ�านวน 449 บริษัท คิดเป็น 82.45% ของ
บริษัทที่น�าส่งงบการเงินทั้งหมด โดยมีก�าไรสุทธิรวม 2.86 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.30% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน (ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 1/2560 เป็นไตรมาสที่ บจ. มีผลประกอบการสูงสุดในปีที่ผ่าน
มา คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 29% ของก�าไรทั้งปี 2560) ส�าหรับไตรมาส 1/2561 ราคาน�้ามันยังเพิ่มสูง
ขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.72% ลดลงเล็กน้อยจาก 
24.33% ในช่วงเดียวกันในปีก่อน 



ส่วนทิศทางตลาดหุ้นไทย เดือน มิถุนายนนี้  บล.ทรีนีตี้ ชี้ปัจจัยต่างประเทศจะยังมีอิทธิพลหลักต่อ
ทิศทางตลาดหุ้นไทยในเดือนมิถุนายน ทั้ง Dot plot จากการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะส่งสัญญา
นถึงความถี่ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงถัดไป ความวุ่นวายทางการเมืองในยุโรป โดยเฉพาะอิตาลีที่มีความ
เสี่ยงต่อการถอนตัวออกจากยูโรโซนมากขึ้น รวมถึงทิศทางราคาน�้ามันดิบที่ยังคงมีความผันผวน แนะนัก
ลงทุนถือหุ้นในพอร์ต และรอเพิ่มน�้าหนักหากดัชนีอ่อนตัวมาที่ระดับ 1,700 จุดหรือใกล้เคียง เลือก PTT 
และ CK เป็นหุ้น Top Pick  

“ผลการด�าเนินงานของ บจ. mai ในไตรมาส 1 ปีนี้ เติบโตทั้งยอดขายและก�าไรสุทธิ ขณะที่อัตราก�าไรขั้นต้น
ลดลง เนื่องจากต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากราคาน�้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจในภาคการ
ผลิตที่ต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนค่าขนส่ง นอกจากนี้ ยังพบบาง 
บจ. ที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น หากพิจารณายอดขายและก�าไรสุทธิรายกลุ่มอุตสาหกรรม 
พบว่าทุกกลุ่มมียอดขายเพิ่มขึ้น และมี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นด้วย ได้แก่ กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี นอกจาก
นี้ ยังพบว่ามี 2 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นไว้ได้ คือ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 
และกลุ่มบริการ” 

จอมทรัพย์ - ประเดช ไขความจริง SUPER ทุกมิติ  ยืนยันไม่ได้ขายหุ้น SUPER ยืนยันปัจจัย
พื้นฐานแข็งแกร่ง อนาคตสดใส สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้แน่นอน เผย
ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตในมือ 740.06 MW วางเป้าสิ้นปีนี้ COD ถึง 854 MW โดยเดือนนี้โรง
ไฟฟ้าชีวมวลก�าลังการผลิต 9 MW จะเปิดจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ส่วนแผนการตั้งกองทุ
นอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์เชื่อคลอดภายในปี 2561 โดยมีแผนจะยื่นไฟลิ่งภายในเดือนมิ.ย.นี้ 
พร้อมขอให้ทุกคนสบายใจได้ไม่มีแนวคิดเพิ่มทุน เพราะไม่อยากรบกวนเงินในประเป๋า ผถห.

หลังประกาศตูมใหญ่ อัดงบ 1 พันล้านบาท ซื้อหุ้นคืน    ตอนนี้ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) 
ได้ทยอยซื้อหุ้นในกระดานอย่างต่อเนื่องตามแผน เรียกได้ว่าอนาคตของ GUNKUL ไม่ธรรมดาเพราะ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแดด-ลม ก�าลังฮอตเว่อร์จนแดดที่ร้อนๆ ยังต้องยกธงขาวกันเลยคร้า



ปรบมือรัวๆให้ บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง  หรือ TPCH  หลัง “โรงไฟฟ้าช้างแรกไบโอเพาเวอร์" และ 
"โรงไฟฟ้าแม่วงศ์เอ็นเนอร์ยี" สามารถคว้ารางวัลดีเด่นจากการประกวด THAILAND ENERGY AWARDS 
2018 ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) จากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน งานนี้...ถือเป็นความภาคภูมิใจ 
และตอกย�้าความเป็นมืออาชีพ ด้านการพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่างแท้จริง เห็นแบบนี้แล้วปลื้มใจแทน “กนก
ทิพย์ จันทร์พลังศรี” ประธานคณะกรรมการบริหาร  และ “เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่   แบบนี้..เป้าหมายขึ้นแท่นผู้น�าพลังงานทดแทนอาเซียนไม่ไกลเกินเอื้อม แน่นอน    

เฮียอารักษ์ เอ็มดีคนขยันแห่ง ECF ช่วงนี้เห็นเงียบๆแต่โปรเจคเพียบนะจ๊ะ บินไปนู่นไปนี่ตลอดไม่ได้หยุด ไม่
ได้หย่อน  ทั้งเจรจาธุรกิจใหม่ทั้งเดินสายดูโครงการพลังงานทดแทน ล่าสุดแว่วมาจับมือกับ EA Anywhere 
ให้พื้นที่ติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าแห่งแรกในภาคตะวันออก ภายใน ECF PARK ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าส�านักงาน
ใหญ่ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ.ระยอง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ขยันขนาดนี้
เห็นทีผลงานปีนี้คงสดใสสมใจ ส่วนจะมีข่าวดีอะไรอีก   แฟนคลับ ECF โปรดติดตาม

สมกับเป็นหญิงเก่งแห่งวงการ IT อีกคนหนึ่ง ส�าหรับ MD คนเก่ง “ทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต”  แห่ง บมจ.
วินท์ คอม เทคโนโลยี (VCOM) ที่ล่าสุด ประกาศคว้างานวางระบบใหม่ เข้ามาถึง 4 งาน จากกรมที่ดิน 
– TMB - ม.รังสิต และงานของกระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน ประเทศกัมพูชา เข้ามาพร้อมๆกัน ซึ่งคิด
เป็นมูลค่ารวมเกือบ 500 ล้านบาท  มิหน�าซ�้ายังสามารถทยอยรับรู้รายได้Q2 เป็นต้นไป ข่าวดียังไม่จบ
แค่นี้ เพราะขึ้นชื่อว่าเก่งแล้ว ก็ต้องเก่งให้สุด เพราะงานนี้MD คนเก่ง ยังซุ่มเตรียมแผนการขยายตลาด
ในกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์) เพื่อรองรับโอกาสการขยายการขายของบริษัทฯใน
อนาคตอีก ส่วนจะมีข่าวดีประกาศออกมาช่วงไหน อดใจรอกันอีกแป๊บ แหม..แหม..!! ได้ยินแบบนี้ก็ไม่
แปลกใจว่าท�าไม VCOM ถึงถูกยกให้เป็น“ ผู้น�าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการน�าเสนอโซลูชั่น 
แบบครบวงจร ”แห่งยุคIT 4.0 



กำรบินไทยรับมอบเกียรติบัตรกลุ่มบริษัทท่ีมีคุณสมบัติ
ตำมท่ีก�ำหนด Qualified Company

PLANET จับมือพันธมิตร น�ำเสนอนวัตกรรมใหม่ Cloud Office

นายณรงค์ชัย	ว่องธนะวิโมกษ์	(ที่	2	จากซ้าย)	รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี	บริษัท	การบินไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้แทนบริษัทฯ	รับมอบเกียรติบัตรแสดงการเป็นบริษัทที่มีนโยบายการก�ากับดูแลธุรกรรมเงินตรา
ต่างประเทศตามที่เจ้าพนักงานก�าหนด	และได้รับความเห็นชอบให้เป็นกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนด	(Qualified	
Company)	กลุ่มแรก	จากนายวิรไท	สันติประภพ	(ขวาสุด)	ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ณ	ห้องภัทรรวมใจ	ธนาคาร
แห่งประเทศไทย	ส�านักงานใหญ่	อนึ่ง	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจาก	
ธปท.	ตามโครงการ	Qualified	Company	กลุ่มแรกจ�านวน	6	บริษัท	ซึ่งเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติตามท่ีก�าหนด	สามารถยื่น
ขอท�าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ	โดยมิต้องแสดงหลักฐานประกอบการ
ท�าธุรกรรมต่อธนาคารพาณิชย์	เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการท�าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ	และการบริหารความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน	ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน	และลดขั้นตอนของบริษัทในการยื่นขออนุญาตเป็นรายกรณีต่อ	ธปท.
 

คุณประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ (ที่ 7 จากซ้าย) กรรมการผู้อ�านวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะ
ผู้บริหาร คุณเทพ ฤทธิ์แรงกล้า (ที่ 6 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจ แพลนเน็ต คลา
วด์ บริษัท แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ PLANET  ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
พิเศษ จากบริษัทชั้นน�า อาทิ INET, Polycom, Thales, Ingram (Microsoft), Bluejeans และ Acer ใน
งานสัมมนา  “Cloud Office Advantage”  ทั้งนี้ งานดังกล่าว PLANET  จัดขึ้นเพื่อน�าเสนอนวัตกรรม 
บริการส�านักงานอัจฉริยะบนระบบคลาวด์ (Cloud Office) ซึ่งเป็นระบบใหม่ของส�านักงาน ที่สามารถ
ช่วยลดด่าใช้จ่ายได้ถึง 30-50% และได้รับความสนใจจากกับองค์กรต่างๆ กว่า 200 แห่ง ที่เข้าร่วมรับฟัง
เป็นอย่างมาก  ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

นายดิถีชัย ลิมโปดม (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ ดร. ไพศาล 

อิทธิธรรม (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อินดัสทรี จ�ากัด ร่วมลงนาม

ในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน จ�านวน 1,264 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

รองรับการเติบโตในอนาคต ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจออกแบบและติดตั้งระบบโครงข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน เมื่อเร็ว ๆ นี้

คุณสมร ดีเส็ง  กรรมการผู้จัดการ บจก. อินโนว่าฯ (INNOVA) บริษัทย่อยของ บมจ. เอ

แอลที เทเลคอม หรือ ALT ถ่ายภาพร่วมกับ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี 

พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายหลังพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ด้านเทคโนโลยีสายอากาศ และสนามแม่เหล็ก

ไฟฟ้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนและ

งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยสายอากาศและสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและการพัฒนาองค์

ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอันจะน�าไปสู่การถ่ายทอด รวมทั้งการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วม

กันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม วศ.๗๐๒ อาคารอ�านวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้ 

กสิกรไทย สนับสนุนทำงกำรเงินทีทีไอ ผู้รับเหมำติดต้ังโครงข่ำย
โทรคมนำคมชั้นน�ำของไทย

ALT ประกำศควำมร่วมมือมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
































