




เห็นตัวเลขเศรษฐกิจจีดีพีกับ ดัชนีตลาดหุ้นไทย ...โต  ไตรมาสแรกปีนี้โต 4.8% 
ไตรมาส 2โต 4.6% ดัชนีตลาดหุ้นไทยยืนเหนือ 1,700 1,720 จุด นับว่า เจริญ
หู เจริญตา ในแง่ของตัวเลข แต่ความเป็นจริง มองลึกลงไปยังประชาชนหาเช้ากิน
ค�่าหรือรู้จักกันดี รากหญ้า ต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกัน หากิน 

ฝืดเคือง

ฝั่งนักลงทุน ส่วนใหญ่ ก็ท�นองเดียวกัน เล่นหุ้นไม่ไดก้�ไร ราคาหุ้นขนาดกลางและเล็ก มูลค่าไม่ได้เพิ่มขึ้น ตามดัชนีตลาดที่
ท�หุ้นขึ้น(กระจุกตัวไม่กี่ตัว) น�พาSET ยืน 1,700 จุด ขอย�้าก็ด้วยหุ้นไม่กี่ตัว นี่คือ ความเป็นจริง

ด้วยปัจจัยภายนอกแล้ว  ไม่เอื้ออ�นวยต่อตลาดหุ้น  เพราะสงครามการค้าโลก สหรัฐ-จีน ยังไม่จบลงๆง่าย  จนกว่า 
สหรัฐ จะได้รับผลประโยชน์มากขึ้นและสหรัฐ ก็พร้อมถอนตัวออกจากองค์การการค้าโลกหรือ WTO 

หากไม่ได้รับความเป็นธรรม ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ก็พร้อมประกาศขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้  เรียก
ว่า คงเป็นแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยทั่วโลก รวมถึงดอกเบี้ยของไทย สัญญาณดอกเบี้ยต�่าริบรี่ลงซึ่งไม่อาจรอดพ้น จ�
ต้องขยับดอกเบี้ยขึ้น ไม่ช้าก็เร็ว

ปัจจัยการเมือง ใกล้ปลายปี ปี่กลองการเมือง การเลือกตั้งดังขึ้นๆ 24 ก.พ.62 เป็นวันเลือกตั้งก็จริง  ส่วนจะขยับหรือ
เลื่อนการเลือกตั้ง ก็คงต้องมีเหตุผลและทุกคน ก็พร้อมและยินดีปฎิบัติตาม...

โชคดีที่บ้านเมืองเรา สงบสุข ต่างฝ่าย ต่างก้มหน้า ก้มตา ท�มาหากินอย่างสุจริต ชีวิตยังมีความหวังและต้องสู้กันต่อไป 
อีกไม่กี่เดือนจะปลายปี สิ้นปีนี้

ทีมข่าวหุ้นอินไซด์ ขอให้ผู้อ่านแมกกาซีน หุ้นอินไซด์รายเดือน โชคดีกันทุกคนครับ

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

บรรณาธิการบริหาร

ไม่เอื้อ



แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน 
 

ชีวิตของการเป็นบริษัทจดทะเบียนนั้น เมื่อโลดแล่น บนสังเวียน ก็ต้องสู้ แม้จะเจออุปสรรค.....

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CBG

เป็นอีกหนึ่ง ก�ำลังเจอปัญหำ เมื่อรัฐบำล 
อังกฤษ เตรียมออกกฎหมำยห้ำมขำยเครื่องดื่ม
ชูก�ำลังกับเยำวชนอำยุต�่ำกว่ำ 16 ปี (หรือ 18 ปี) 
เรียกว่ำ CBG เตรียมดิ้นรน พลิกเกมต่อสู้ ในชั้น
เชิงธุรกิจ เป็นเรื่องรำว ชวนติดตำม

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ DNA

ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกำร ที่ อมฤทธิ์ กล่อมจิต

เจริญ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำร

ผู้จัดกำรใหญ่ ออกหน้ำ  สร้ำงควำมเชื่อ

ถือ หมัดเด็ด เส้นทำงเรียกควำมเชื่อมั่น

กระบวนกำรใช้ ส�ำหรับกำรสู้...สรำ้งผลงำน 

โปรดอยำ่กระพริบตำ

บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ NPPG

พยำยำมต่อสู้ พยำยำมสร้ำง
อำณำจักรอำหำรและเครื่อง
ดื่ม ท่ำมกลำงสมรภูมิกำร
แข่งขัน ลำ่สุดสิทธิแฟรน
ไชส์หลัก ดีน แอนด์เดลูกำ้
และ เซ็นสัญญำกับร้ำนแหลม
เจริญซีฟูด้ จัดตั้งบริษัทย่อย
ในฮ่องกง เพ่ือตะลุยธุรกิจใน
ประเทศจีน

ชัยชนะ MBKET
แม้ศำลชั้นต้น ได้อ่ำนค�ำพิพำกษำคดีแพ่ง 
จ�ำเลย หรือ นำงบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ 
ชดใช้คำ่เสียหำยเป็นเงิน 578.14 ล้ำนบำท 
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5% ต่อปีของเงิน
ต้น ถือเป็นชัยชนะ บมจ.หลักทรัพย์เมย์
แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET 
ยกแรก งำนนี้ บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ก็
พร้อมสู้ ในกระบวนกำรยุติธรรม..























































GUNKUL คาดก�าไรปีนี้ใกล้เคียงปีก่อนที่ 635.36 ลบ. 
แม้รับผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน - เชื่อโครงการลม

หนุน,ต้ังเป้ารายได้ปี 62 แตะ 6 พันลบ.

"สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย" ขุนศึก GUNKUL คาดก�าไรปีนี้
ใกล้เคียงปีก่อนที่ 635.36 ลบ. แม้รับผลกระทบอัตราแลก
เปลี่ยน-เชื่อโครงการลมหนุน ตั้งเป้ารายได้ปี 62 แตะ 6 พัน
ลบ. จากปีนี้คาดทะลุ 5 พันลบ. พร้อมรักษาอัตราก�าไรขึ้น
ต้น 40-50% เผยQ4/61- Q1/62 เตรียม COD โรงไฟฟ้าทั้ง
โซลาร์ฟาร์ม -Solar Rooftop เกือบ 120 Mw ,ปี 63 โซลาร์
ฟาร์มญี่ปุ่น 2 โครงการใหญ่ จ่อคิว COD ลุ้นQ4 นี้ คว้างาน
สายเคเบิ้ล ใต้ทะเลเกาะสมุย- เกาะเต่า มูลค่า ราว 4.1 พัน
ลบ. หวังได้งาน50%

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัน
กุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผย
กับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า คาดภาพรวมก�าไรปีนี้ จะอยู่ใน
ระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่มีก�าไรอยู่ที่ 635.36 ล้านบาท แม้
ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากอัตราแลก
เปลี่ยน ที่กระทบประมาณ 680 ล้านบาท แต่ในช่วงครึ่งปี
หลัง บริษัทฯ จะมีการรับรู้เป็นรายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ( COD) โดยครึ่งปี
หลังถือเป็นไฮ ซีซั่นของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ซึ่ง
เฉพาะเดือน กรกฏาคม บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการ
พลังงานลมเข้ามาแล้ว 420 ล้านบาท ถือว่าอยู่ในสัดส่วน
ที่สูงเมื่อเทียบกับไตรมาส2/2561 มีรายได้จากพลังงานลม
ประมาณ 450 ล้านบาท

"ไตรมาส2/2561 มีรายได้จากพลังงานลมประมาณ 450 
ล้านบาท แต่เฉพาะเดือน กรกฏาคม เดือนเดียวบริษัทฯ มี
รายได้จากโครงการพลังงานลมเข้ามาแล้ว 420 ล้านบาท 
และคาดว่าจะดีอย่างเนื่อง ดังนั้นโครงการพลังงานลมจะ
เป็นตัวที่ผลักดันก�าไรในไตรมาส3-ไตรมาส4 ท�าให้ภาพ
รวมทั้งปีก�าไรยังเติบโต แต่อาจจะไม่ได้โตอย่างก้าวกระโดด 
เนื่องจากมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่กระทบ
ประมาณ 680 ล้านบาท "นายสมบูรณ์ กล่าว

 

ทั้งนี้คาดว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ทั้ง 170 เมกะ
วัตต์จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ไม่ต�่ากว่า 1,700-
1,800 ล้านบาท/ปี

 ส�าหรับโครงการในต่างประเทศ ที่เตรียม COD 
ประกอบด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ
ลาร์ฟาร์ม) ที่เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการ
ผลิต 40 เมกะวัตต์ มีก�าหนด COD ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
นี้ ตามด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เมืองอิวาคุ
นิ ประเทศญี่ปุ่นกัน มีก�าหนด COD ในเดือนมกราคมปี 
2562 ซึ่งจะเป็นส่วนที่เข้ามาสนับสนุนรายได้ของบริษัทฯ ใน
ไตรมาส4/2561 และไตรมาส1/2562 ขณะที่บริษัทฯ มีแผน
ขยายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเพิ่มเติม 
โดยสนใจทั้งในประเทศญี่ปุ่น เวียนดนาม และมาเลเซีย รวม

ทั้งเริ่มมองที่เมียนมามากขึ้นด้วย

 

นายสมบูรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ 
เติบโตมาที่ 48% หลังมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน 
ซึ่งโครงการที่ก�าลังทยอยจะรับรู้รายได้ ทั้งโครงการโซลาร์
ฟาร์ม ที่ประเทศมาเลเซีย ขนาด 40 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่
ในระหว่างการก่อสร้าง ที่จะรับรู้รายได้ในไตรมาส4/2562 
และโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น 2 โครงการดังกล่าว ขณะที่มีการ
ขยายการลงทุนในโครงการ Solar Rooftop โดยมีเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 40 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่ คือ "GROOF" ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าให้ความสนใจแล้ว 30-
40 หลังคาเรือน

 

ส่วน Private PPA ปัจจุบันได้ บริษัทฯ ได้ ลงนามกับ บมจ.
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ในโครงการ CPF Solar 
Rooftop ในรูปแบบสัญญาขายไฟฟ้าที่มีมูลค่าโครงการ
ประมาณ 1,400 ล้านบาท โดย GUNKUL จะเป็นผู้ลงทุน
และดูแลระบบตลอดอายุสัญญาระยะเวลา 15 ปี โดยจะ
ท�าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมด 120,000 แผ่น บน
หลังคาของโรงงานซีพีเอฟจ�านวน 34 แห่ง รวมเป็นพื้นที่
ราว 230,000 ตารางเมตร หรือเทียบกับโรงไฟฟ้าขนาด 
40 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นเฟสแรกเท่านั้น โดยเฟสต่อไปอยู่ใน
ระหว่างการส�ารวจพื้นที่เพิ่มเติม อีกทั้งทาง CPF ยังจะให้
บริษัทฯ ติดตั้งโรงงานในต่างประเทศด้วย นอกจากนี้ยัง
มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารหลายบริษัทฯ ที่
ให้ความสนใจPrivate PPA มากขึ้น ท�าให้บริษัทฯ เชื่อว่า
ตลาดของSolar Rooftop ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ใน
ประเทศยังมีไม่ต�า่กว่า 100 เมกะวัตต์ และยังมีแนวโน้ม
ดีต่อเนื่องไปใน 3-5 ปีจากนี้ ส่วนภาคครัวเรือน จะค่อยๆ 
ปรับเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าติดตั้งปีละ 30-40 เมกะวัตต์ ซึ่งมอง
ว่า Private PPA จะท�าให้บริษัทฯ สามารถ ขยายก�าลังการ
ผลิตไปสู่ 1,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 1,000 วันนับ
จากวันนี้ ได้เร็วขึ้น

 

" 1,000 วันกับอีกประมาณ 400 เมกะวัตต์คิดว่าไม่ยาก 
เพราะเราน่าจะมี Backlog ในมือแล้ว 60-70 เมกะวัตต์ ซึ่ง
งานที่เราพยายามให้ได้ PPA ก็คาดว่าจะมีข่าวดีออกมา " 
นายสมบูรณ์ กล่าว

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าซื้อกิจการบริษัท ฟิวเจอร์ อี
เล็คทริคอล คอนโทรล จ�ากัด (FEC) ซึ่งFECประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า แบบเหนือดิน เคเบิ้ลใต้ดิน 
และสถานีไฟฟ้า ปัจจุบัน FEC มีงานในมือ ที่พร้อมที่จะรับ
รู้เป็นรายได้ในปีนี้ ประมาณ 600-700 ล้านบาท สนับสนุน
ให้รายได้จากงานก่อสร้างปีนี้ยังเติบโตเนื่อง ซึ่งมองแนวโน้ม
งานในส่วนนี้ยังมีทิศทางเพิ่มขึ้น อาทิงานน�าสายไฟฟ้าลง

ดินจ�านวน 16-17โครงการ มูลค่า 1,1000 ล้านบาท และ
งานของการไฟฟ้านครหลวงอีกกว่า 30,000 ล้านบาท 
โดยFEC มีศักยภาพที่จะเข้าร่วมประมูลงาน ดังนั้นคาดว่า 
FEC จะสามารถสร้างรายได้ค่าก่อสร้างให้บริษัทฯ ไม่น้อย
กว่า 2,000-3,000 ล้านบาทต่อปี

 

ส�าหรับรายได้ปีนี้คาดว่าจะทะลุ 5,000 ล้านบาท โดยช่วง
ครึ่งปีแรกปีนี้บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 2,905.91 ล้านบาท 
เนื่องจากบริษัทฯ มี Backog จากงานก่อสร้าง ติดตั้งระบบ 
การผลิตไฟฟ้า และการให้บริการดูแลรักษาโรงไฟฟ้า รวม
ทั้งยังมีการรับรู้เป็นรายได้ จาก FEC ที่จะเข้ามาในปีนี้ 
ประมาณ 600-700 ล้านบาท

 

" เราเชื่อว่ารายได้จากพลังงานทดแทนจะโตวันโตคืน และ
มี Gross Profit Margin ที่ค่อนข้างสูง ประมาณ 40% เรา
เชื่อว่าเราจะใช้เวลาประมาณสิ้นปีนี้ถึงสิ้นไตรมาส1 ปี2562 
โครงการ Solar Rooftop ของ CPF น่าจะจ�าหน่ายไฟได้
ทั้งหมด 40 เมกะวัตต์ และปลายปีนี้โรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นจะ
ขายไฟฟ้า มกราคมปี2562 ที่ญี่ปุ่นโครงการที่2 จะเริ่มขาย
ไฟ รวม 2 โครงการนี้จะ COD ประมาณ 80 เมกะวัตต์ แปล
ว่าเรามีโครงการที่เตรียม COD ภายในไตรมาส4 คาบเกี่ยว 
ไตรมาส1 ปีหน้าเกือบ 120 เมกะวัตต์ ถัดจากนั้นในปี 2563 
จะมีโครงการที่ญี่ปุ่น 2 โครงการใหญ่ ไซส์ 70-80 เมกะวัตต์ 
ท�าให้รายได้จากพลังงานของเรามีต่อเนื่อง " นายสมบูรณ์ 
กล่าว

 

นอกจากนี้คาดว่าในไตรมาส4 นี้ บริษัท กันกุล พาวเวอร์ 
ดี เวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (GPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
GUNKUL มีโอกาสได้งานสายเคเบิ้ล ใต้ทะเล 2 โครงการ
ที่เกาะสมุย มูลค่า 2,300 ล้านบาท และเกาะเต่า มูลค่า 
1,800 ล้านบาท คาดมีโอกาสได้งานดังกล่าวเกิน 50% ส่วน
รายได้จากเทรดดิ้งยังมีการเติบโตในอัตราประมาณ 15% 
ดังนั้นในปีหน้า บริษัทฯ เชื่อว่ารายได้มีโอกาสจะเติบโตแตะ 
6,000 ล้านบาท และคาดว่าจะรักษาอัตราก�าไรขึ้นต้นไว้ที่ 
40-50% ในระยะ4-5 ปีข้างหน้า

 

"ช่วงนี้บริษัทฯอยู่ในช่วงสะสม PPA ยังไม่ได้มีแนวคิดในเชิง
ที่จะเอาออกจ�าหน่าย ในลักษณะของการเข้ากองทุนอินฟ
ราสตรัคเจอร์ ต้องบอกว่าในปัจจุบันบริษัทฯคิดว่าโซลาร์กับ
พลังงานที่บริษัทฯได้ทยอย COD ไปแล้วเกือบ 300 เมกะ
วัตต์ สร้างกระแสเงินสดให้บริษัทฯเพียงพอในการลงทุน 
แต่อินฟราสตรัคเจอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและบริษัทฯ
จะเลือกดูตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เองกระแส
เงินสดที่วิ่งเข้ามาที่บริษัทฯ คิดว่าน่าจะมี Cash Flow ที่
เหลือเพียงพอส�าหรับการลงทุนครับ"นายสมบูรณ์ กล่าว



SKY รุกลงทุนแพลตฟอร์ม ท�า Application 
ที่ใช้ในสนามบิน 6 แห่ง ของ AOT

คาดเปิดบริการ Q2/62
บิ๊กSKY มั่นใจปีนี้รายได้-ก�าไร โตก้าวกระโดด หลังครึ่งปีแรก
ก�าไรบานฉ�า่ 84.28 ลบ. -รายได้เฉียด 600 ลบ.-รุกลงทุน
แพลตฟอร์ม ท�า Application ที่ใช้ในสนามบิน 6 แห่ง ของAOT 
คาดเปิดบริการ Q2/62

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) SKY เปิด
เผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรกปี2561 
เติบโตตามเป้าหมายที่บริษัทฯ คาดไว้ โดยบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 
599.43 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 84.28 ล้านบาท จากปีก่อน
มีรายได้ 542.28 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ4.92 ล้านบาท โดย
หากเทียบผลประกอบการครึ่งปีแรก กับปีที่ผ่านมา ตัวเลขผล
ประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากงานในมือ (Backlog) จ�านวน 750 ล้านบาท ที่ทยอยรับ
รู้รายได้ในครึ่งปีแรกไปแล้ว 350 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ 
มีการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไร จากบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น 
เซอร์วิส จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนถือหุ้น34% เข้ามาสนับสนุน

 

"รายได้ครึ่งปีแรกปีนี้ เทียบเท่ากับรายได้ปีที่แล้วทั้งปี ที่เราปิด
ไปประมาณ 539 ล้านบาท ตัวเลขเดียวกันแล้ว ปีนี้ทั้งปีเรา
ก็ Achieve ในเชิงของรายได้ ส่วนผลก�าไรในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 84 
ล้านบาท ที่ดูตัวเปอร์เซนต์ค่อนข้างจะเห็นตัวเลขที่เติบโตเพราะ
ฐานปีที่แล้วเราไม่สูงมาก พอปีนี้เริ่มมีก�าไรตามที่เราชนะมา มี 
Backlog โยนลงมา เลยท�าให้ดูปีนี้ตัวเลขที่เติบโตค่อนข้างสูง" 
นายสิทธิเดช กล่าว

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังเหลือ Backlog อีกจ�านวน 400 ล้าน
บาท ที่คาดจะสามารถส่งมอบงานและรับรู้รายได้ภายในปีนี้
ทั้งหมด ส่วนแผนการเข้าประมูลงานใหม่ บริษัทฯ ยังเดินหน้า
ประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่องเน้นงาน ICT ,งานติดตั้งกล้อง
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) , งาน ICT Security รวมทั้งวางระบบ 
Network ที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเชื่อว่าในครึ่งปีหลัง ยัง
มีศักยภาพที่จะได้รับงานเข้ามาสนับสนุนงานในมืออย่างต่อเนื่อง

 

"ครึ่งปีแรกเราโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ต้นปีเราวางแผนการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมไปถึงการค�านวณตัวเลข Backlog ของโครง
การใหญ่ๆ ที่เราชนะมาเมื่อปีที่แล้ว ว่าจะมีตัวเลขประมาณเท่า
ไหร่ที่จะลงมารับรู้รายได้ในปีนี้ ซึ่งตอนต้นปีเราค�านวณ Backlog 
แล้วอยู่ที่ 750 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ทยอยรับรู้รายได้
ไปแล้ว โดยครึ่งปีอยู่ที่ประมาณ 350 ล้านบาท เพราะฉะนั้น 
Backlog จากงานที่เราชนะเดิมจะเหลือที่จะลงมารับรู้รายได้ใน
ครึ่งปีหลังอีก 400 ล้านบาท เรียกว่าทุกอย่างตอนนี้ก็ด�าเนินไป
ตามเป้าหมายที่เราวางไว้" นายสิทธิเดช กล่าว

 

นายสิทธิเดช กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอลุ้นผลประมูล
งานโครงการใหญ่ จ�านวน 2 โครงการ คาดว่ามีมูลค่าไม่ต�า่กว่า 
2 พันล้านบาท โดยงานดังกล่าวจะทราบผลในสิ้นเดือน สิงหาคม 
นี้ และยังมีโครงการที่อยู่ในความสนใจที่บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วน
ร่วม ตามกลยุทธ์ของ SKY ที่จะเติบโตทางด้าน Security

"แผนธุรกิจในครึ่งปีหลังตามนโยบายที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นปี เรา
ตั้งเป้าเติบโตทางด้านงาน Security งาน ICT งาน IOT งานการ
สื่อสาร Backlog จากงานเดิมเราอยู่ที่ประมาณ 400 ล้านบาท
ที่รอรับรู้รายได้ ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบงานตามที่เราวางแผนไว้ทุก
เดือน ก็น่าจะรับรู้รายได้ ได้เต็ม 400 ล้านบาทในครึ่งปีหลัง และ
ยังมีงานที่เหลือที่เราบิดไป ใหญ่ๆ 2 โครงการ ถ้ามีข่าวดี รวม
รายได้ที่จะได้จากทั้ง2 โครงการ คาดว่าไม่ต�่ากว่า 2 พันล้าน
บาท ถ้าชนะนะครับ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในสิ้นเดือน สิงหาคม 
นี้ ส่วนการรับรู้รายได้ เนื่องจากเป็นงานโครงการว่าจะรับรู้ราย
ได้กี่% คงต้องมาค�านวณดู อาจจะรับรู้รายได้ส่วนหนึ่งประมาณ 
10-15% ของมูลค่า 2 พันล้านบาท บวกกับ Backlog ที่เรามี
อยู่แล้ว 400 ล้านบาท นอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่เราเล็งไว้ว่า
จะเข้า เรียกว่าเป็นโครงการที่อยู่ในกลยุทธ์ของ SKY ที่จะเติบโต
ทางด้าน Security ในช่วงไตรมาสที่ 3 ก็ยังมีอีกหลายโครงการ
ที่เรามอง และก�าลังเตรียมความพร้อมที่จะเข้าไป" นายสิทธิเดช 
กล่าว

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมขยายธุรกิจ ไปสู่การให้บริการ
ทางการตลาด ที่ปรึกษา บริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมทั้งให้
บริการข้อมูลและตอบข้อซักถาม (Call Center) เพื่อต่อยอด
ธุรกิจและขยายโอกาสธุรกิจ โดยบริษัทฯได้เข้าร่วมทุนในสัดส่วน 
ไม่ต�่ากว่า 30% ในบริษัทร่วมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ภายใต้ชื่อ บริษัท 
แอสโตร โซลูชั่นส์ จ�ากัด (แอสโตร)ซึ่งนอกจากการถือหุ้นของ
บริษัทแล้ว ยังจะมีบริษัท สุขสวัสดิ์โฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้นไม่เกิน 
20% , บริษัท วี.เจ. คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ถือหุ้นไม่เกิน 6% และ
บุคคลธรรมดาที่ไม่เข้าข่ายบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทและไม่เป็นผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการ ในสุขสวัสดิ์โฮลดิ้ง และ วี.เจ. จะถือหุ้นแอส
โตรรวมกัน ไม่เกิน 44%

 

ทั้งนี้ คาดแอสโตร คาดว่าจะจัดตั้งภายในเดือนกันยายน นี้ โดยมี
มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ภายใต้แอสโตร บริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนแพลตฟอร์ม 
โดยจะลงทุนท�า Application ที่ใช้ในสนามบิน 6 แห่ง ของ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)AOT ได้แก่ สนาม
บินสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, เชียงราย , ภูเก็ต 
และหาดใหญ่ โดย Application มีชื่อว่า AOT Application 
ซึ่งApplication นี้จะมีบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้โดยสารที่เดินทาง อาทิ บริการห้องรับรองในสนามบิน ( 
Lounge) , บริการเรียกรถรถลีมูซีนผ่าน Application ,บริการ
หาที่จอดรถ (Car park) ,บริการ Premium Lane ในเวลา
เร่งด่วน รวมทั้ง Service ต่างๆ ที่อ�านวยความสะดวกให้กับผู้
โดยสาร

 "ย้อนไปก่อนหน้านี้ SKY ชนะงานและได้เซ็นสัญญากับทาง 
AOT เข้าไปสร้าง Application และบริหารจัดการ Application 
ให้กับผู้โดยสายในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ตาม
สัญญาที่เราเซ็นกับทางการ AOT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่นี้
การเตรียมการที่จะท�า Application ท�าเรื่อง IT infrastructure 
เพื่อมา Support การท�างานใน Application ในการที่จะเข้าสู่ 

consumer business ซึ่ง SKY ที่ผ่านมาคือท�าด้าน ICT วันนี้
เราจะต้อง interface กับ consumer แล้ว ซึ่งการบริหารจัดการ
ที่ดีต้องมาก่อน ทั้งในเรื่องการตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือ
ว่าการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิง Call center ก็
ต้องมี Call center เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการตั้งแอสโตร ขึ้นมา 
เพราะบริษัทฯ ต้องท�าด้าน sell และmarketing เพื่อท�าด้าน 
consumer management " นายสิทธิเดช กล่าว

 

อย่างไรก็ตามการพัฒนา AOT Application อยู่ใน
ระหว่างการส�ารวจพื้นที่ทั้ง 6 แห่งของ สุวรรณภูมิ, 
ดอนเมือง, เชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต และหาดใหญ่ เพื่อ
ท�า Solutionและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง Service ที่จะ
อยู่ในMobile Application เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งในตัว Mobile Application นี้จะสามารถใช้พอยท์ที่มีใน 
Application ไปแลกซื้อบริการต่างๆ ได้ด้วย

 

ทั้งนี้คาดโปรเจค AOT Application จะสามารถสร้างรายได้กลับ
มายังบริษัทฯ ภายใน 10 ปี (ตามระยะเวลาที่เซ็นสัญญากับ 
AOT) โดยบริษัทฯ จะพยายามจะให้ถึงจุดคุ้มทุนภายในปีที่6 หรือ
ปีที่7 ทั้งนี้มองว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีอนาคต เป็นธุรกิจ 
data technology แตกต่างจากเมื่อก่อนที่เป็น information 
technology จึงนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่บริษัทฯจะก้าวไปสู่ธุรกิจ 
data technology เพื่อต่อยอดธุรกิจของ SKY ในอนาคต

 

ส่วนการถือหุ้น แอสโตร 30% มองว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม 
เพราะความเชี่ยวชาญของ SKY ก็ส่วนหนึ่ง และยังมีผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอื่นๆ ที่มีศักยภาพสูงสุดที่มาร่วมลงทุนในบริษัทนี้ เพื่อ
ท�าให้บริษัทเติบโตได้ ซึ่งจะส่งผลมายังบริษัทฯ แม่คือตัว SKY 
"Application เป็นเพลตฟอร์ม ซึ่งสามารถต่อท่อให้กับ Service 
ต่างๆ เข้ามาให้การบริการกับลูกค้าได้ เป็น Eco System พอ 
Eco System เกิด transition ที่ใช้งานApplication เราจะได้ส่วน
แบ่งของรายได้ที่จากการใช้ Service "นายสิทธิเดช กล่าว

 

ขณะที่คาดว่าจะเปิดบริการ AOT Application ได้ใน
ไตรมาส2/2562 ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางในสนามบินทั้ง 6 แห่ง จะ
ได้ใช้ Application ก็จะอ�านวยความสะดวกมากขึ้นภายใต้ชื่อAOT 
Application

 

นายสิทธิเดช กล่าวทิ้งท้ายว่า มั่นใจว่าผลประกอบการปีนี้ จะ
เติบโตดีกว่าปีที่แล้ว ส่วนก�าไรน่าจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 
ขณะที่อุตสาหกรรม IT มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็เป็น
ความท้าทายที่บริษัทฯ ต้องโตให้ทันอุตสาหกรรม และต้องสร้าง
ความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ พร้อมสร้างความรู้ ความสามารถให้
พนักงานที่เป็นวิศวกร และบริหารจัดการโครงการที่เราได้มาให้ดี
ที่สุดเพื่อให้ได้ผลก�าไรสุงสุด เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

 

"เรื่องปันผล คิดว่าเมื่อเรามีผลประกอบการที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว มีก�าไรที่ดีขึ้น ก็น่าจะมีข่าวดี แต่สุดท้ายแล้วต้องรอมติ
จากบอร์ด" นายสิทธิเดช กล่าว



ALLA มั่นใจรายได้ปีนี้โต10% ตามเป้าจากปีก่อนที่ท�าได้ 
620.96 ลบ. ยอมรับก�าไรหดเล็กน้อยจาก57.55 ลบ. ใน
ปีก่อน เหตุต้นทุนเหล็กสูงขึ้น-มีค่าใช้จ่ายรุกธุรกิจใหม่ 
"ระบบการจัดการคลังสินค้า"กระซิบนี้เริ่มบุกธุรกิจระบบ
การจัดการคลังสินค้า คาดเห็นผลชัดเจนปี62 เชื่อหนุน
รายได้โตต่อเนื่อง ส่วนต้นปีหน้าเริ่มบุกตลาดอินโดฯเต็ม
สูบ พร้อมมองโอกาสรุกฟิลิปปินส์ต่อ

นายองอาจ ปัณฑุยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ออลล่า จ�ากัด(มหาชน) หรือ ALLA เปิดเผย
กับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯ มั่นใจรายได้ปีนี้ จะ
เติบโต10% จากปีก่อนที่มีรายได้ 620.96 ล้านบาท โดย
ในครึ่งปีแรกบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 281.29 ล้านบาท แต่
ยอมรับว่าภาพรวมการเติบโตของก�าไรสุทธิอาจจะลดลง
เล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 57.55 ล้าน
บาท เนื่องจากต้นทุนสินค้าเหล็กปรับตัวสูงขึ้น ประกอบ
กับบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขยายธุรกิจ ไปสู่ธุรกิจ
ระบบจัดการคลังสินค้าอิตโนมัติ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังสามารถที่จะรักษาระดับอัตรา
ก�าไรขึ้นต้นไว้ไม่ต�่ากว่า30% ตามการเติบโตของราย
ได้ที่เพิ่มขึ้นโดยโฉพาะในกลุ่มของสินค้าประตูสินค้า
อุตสาหกรรมที่ยอดขายสูงขึ้น ขณะที่บริษัทฯ มีงานในมือ 
(Backlog) อยู่ที่ประมาณ 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น35% 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดย Backlog ดังกล่าวจะทยอยรับ
รู้ในปีนี้ ประมาณ 60-70% และที่เหลือจะรับรู้ในปี 2562

 

นายองอาจ กล่าวเสริมถึงการขยายธุรกิจระบบการ
จัดการคลังสินค้า ว่าเป็นเทรนด์ของธุรกิจยุคใหม่ จาก
ความต้องการระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติที่
มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงมองว่าธุรกิจดังกล่าวมีความน่าสนใจ
ที่จะสามารถโอกาสทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโต
ของบริษัทในอนาคต โดยหลังจากที่บริษัทฯ เริ่มบุก
ตลาดในปีนี้ คาดว่าจะเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนในปี 2562 
และสร้างการเติบโตให้กับผลประกอบการของบริษัทฯใน
ระยะยาว

 

ขณะที่ธุรกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจติดตั้งเครน
และรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist) และธุรกิจบริการ 
บริษัทฯ มีลูกค้าในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย 
เช่น กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า 
และธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทฯ มองว่ายังสามาถ

เติบโตตามการเติบโตของเศรษฐกิจที่ขยายตัว รวมทั้ง
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ท�าให้บริษัทฯ มองโอกาสที่
จะเข้าไปรับงานเพิ่มขึ้นในอนาคตอาทิงานรถไฟฟ้าสาย
สีต่างๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับช่วงงานรถไฟฟ้าจาก
บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ในส่วนของโรงซ่อมรถไฟฟ้า
สายสีแดง และการขนถ่ายอุปกรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ของรถไฟฟ้าสายสีส้มมูลค่ารวม 33 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมองโอกาสการขยายกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบ
การโรงไฟฟ้า นอกจากโรงไฟฟ้าในประเทศแล้วบริษัทฯ มี
ลูกค้าโรงไฟฟ้าที่ต่างประเทศด้วย โดยในส่วนของโรงไฟ
ไฟฟ้าขยะ มีแผนที่จะเข้าไปท�าโรงไฟฟ้าประเภทนี้ในต่าง
ประเทศมากขึ้น ส่วนในประเทศบริษัทฯ มีการเสนอราคา
โรงไฟฟ้าในมืองไทยอีก 2-3 โรง ซึ่งมองแนวโน้มงาน
ส่วนนี้ยังค่อนข้างดี และในอนาคตจะพยายามท�าให้เป็น
โมเดลแบบกึ่งส�าเร็จรูปที่จะบุกรับงานโรงไฟฟ้าขยะได้
มากขึ้น

 

ส�าหรับความคืบหน้าการบุกต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ 
มีการจัดตั้งส�านักงานตัวแทนในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยรูปแบบการจัดตั้ง จะเป็นส�านักงานผู้แทนประเภท 
Foreing Trade Representative Office (FTRA) เพื่อ
เป็นช่องทางส�าหรับการส่งเสริมและท�าการตลาดสินค้า
และบริการของบริษัทฯ ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า ช่อง
โหลดสินค้า และระบบการจัดการสินค้าอัตโนมัติ รวมถึง
อ�านวยความสะดวกในการให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมายในประเทศอินโดนีเซีย

ด้านแหล่งเงินทุนอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท โดยคาด
ว่าจัดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิการยน 2561 และ
คาดจะเริ่มด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปีหน้า 
โดยอนาคตคาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมาก 
เนื่องจากบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิกิจที่เกี่ยวกับ Engenering 
Firm ขณะที่ สัดส่วนรายได้ในต่างประทศคงจะค่อยๆ 
ปรับสูงขึ้นด้วย จากปัจจุบันยังไม่ถึง10%

 

ทั้งนี้ นอกจากการบุกประเทศอินโดนีเซียแล้ว ใน
อนาคตบริษัทฯ คาดว่าจะใช้โมเดลธุรกิจนี้ คือการเข้าไป
ส�านักงานผู้แทนในประเทศอื่นๆ โดยสนใจประเทศฟิล
ลิปปินส์ เป็นประเทศต่อไป ซึ่งเงินลงทุนคาดว่าจะอยู่ใน
ระดับ 10 ล้านบาท เช่นเดียวกัน 

 

"การไปตั้งตั้งส�านักงานตัวแทนในอินโดนีเซีย คาดจะเริ่ม
ด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นปีหน้า หลังจาก
โมเดลนี้ส�าเร็จมีแผนขยายไปฟิลลิปปินส์ เป็นประเทศที่2 
ซึ่งจะด�าเนินการคู่ขนานไปกับประเทศอินโดนีเซีย ส่วน
ใน CLMV บริษัทฯ มีการเข้าไปท�าในสปป.ลาว , เมียนมา 
คิดว่าตัวแรกที่จะเบิกทางเราคืองงานโรงไฟฟ้า เพราะโรง
ไฟฟ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐานแรกของอุตสาหกรรม ถ้า
ไม่มีไฟฟ้าพวกโรงงานอุตสาหกรรมก็คงจะเกิดยาก ซึ่ง
เรามีจุดแข็งการท�าเครนโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว" นายองอาจ 
กล่าว

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนใจลงทุนโครงการพลังงานแสง
อาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) หลังจาก
ที่มีการท�าใช้บนหลังคาโรงงาน เพื่อลดต้นทุนด้าน
พลังงาน ซึ่งช่วยประหยัดไฟมากกว่า10% โดยมองว่า
ถึงโอกาสในการที่จะเข้าไปติดตั้ง Solar Rooftop ให้กับ
ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีฐานลูกค้าในกลุ่มกลุ่มอุตสาหกรรม
รถยนต์อยู่แล้ว และเริ่มท�าการศึกษาถึงการขยายเข้าไป
ในกลุ่มลูกค้าประเภทห้องเย็น ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า
สูงมากเนื่องจากต้องใช้ความเย็นตลอดเวลา จึงมองว่า
โมเดลนี้มีความน่าสนใจลงทุนเป็นอย่างมาก แต่อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ คงต้องใช้เวลาในการศึกษาในรายละเอียด
ต่างๆ ก่อน

 

นายองอาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเมินว่าก�าไรปีนี้อาจจะ
ไม่เท่าปี 2560 เนื่องจากต้นทุนเหล็กปรับเพิ่มขึ้น และมี
ค่าใช้จ่ายจากการศึกษาขยายธุรกิจ แต่บริษัทฯ คาดว่าจะ
สามารถจ่ายเงินปันได้ ซึ่งตามนโยบายเงินปันผลไม่น้อย
กว่า 50% ของก�าไรสุทธิ ส่วนสภาพคล่องหุ้น ALLA ที่
มีไม่มากนัก มองว่าเพราะว่านักลงทุนอาจจะยังไม่เข้าใจ
ธุรกิจของบริษัทฯ เท่าที่ควร เพราะบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับ Engenering แต่ทั้งนี้ ในแง่ของฝ่ายบริหาร
มีความตั้งใจท�างาน เพื่อสร้างผลประกอบการให้เติบโต
เป็นหลัก ที่ผ่านมามีก�าไรทุกปี และมีปันผลทุกปี

 

"ความฝันแรกของผมคือผมจะเป็นวิศวกรที่ดี อย่างที่ 
2 คืออยากมีบริษัทของตัวเอง อย่างที่ 3 คืออยากเป็น
บริษัทมหาชน ซึ่ง 3 อยากนี้ผมได้เป็นแล้ว และอย่าง
ที่ 4 คืออยากจะเป็น International Company " นาย
องอาจ กล่าว

ALLA ม่ันใจรายได้ปีนี้โต 10% ตามเป้าจากปีก่อน
ที่ท�าได้ 620.96 ลบ. ยอมรับก�าไรหดเล็กน้อย



SPVI ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ โต 10-15%  
ยิ้มรับครึ่งปีหลัง เข้าไฮ ซีซั่น 

SPVI ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ โต 10-15% จากปีก่อนที่

ท�าได้ 2.09 พันลบ. พร้อมยิ้มรับครึ่งปีหลัง เข้าไฮ 

ซีซั่น คาดแอปเปิ้ล ออก iPhone ใหม่สิ้นปี 61 ดัน

ยอดขายพุ่ง

 นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เอส พี วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SPVI 

เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯตั้งเป้า

รายได้ปี2561เติบโตประมาณ10-15% จากปี2560 

ที่มีรายได้อยู่ที่ 2,096.19 ล้านบาท โดยครึ่งปีแร

กบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,193.76 ล้านบาท ดีกว่าที่

คาดหมายไว้ ขณะที่ช่วงไตรมาส3/2561 เป็นช่วงไฮ

ซีซั่นของธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯจะสามารถท�ารายได้ที่สูง

ที่สุดของปี ขณะที่ในไตรมาส4/2561 บริษัทฯคาดว่า 

แอปเปิ้ล(Apple) จะออกโทรศัพท์มือถือ(iPhone )

ซึ่งบริษัทฯคาดหวังว่าจะออกมาในปลายปีนี้ และน่า

จะคุ้มค่าแก่การรอคอยส�าหรับสาวกแอปเปิ้ล ที่ยัง

ไม่ได้เปลี่ยนมาใช้ iPhone 8 และiPhone 10ซึ่งเป็น

รุ่นที่มีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นบริษัทฯจึงมั่นใจว่าใน

ช่วงครึ่งปีหลังปี2561จะสามารถสร้างผลประกอบ

การได้ดีกว่าช่วงกว่าปีที่ผ่านมา

 

"เป้าหมายที่เรา Forecast ไว้ค่อนข้างจะ 

Conservative เพราะมองว่าธุรกิจไอทีเป็นธุรกิจที่

การแข่งขันสูงมากและทุกคนต้องเป็นสิงห์ปืนไว มี

การแข่งขันในแง่ของ Pricing หรืออะไรต่างๆแต่

จาก2ไตรมาสที่ผ่านมาก็ถือว่าเกินความคาดหมาย 

คือเราไม่อยากจะสร้างภาพฉันจะโต 30% 40% 

และสุดท้ายท�าไม่ได้ ซึ่งผมคิดว่าเราจะไม่พยายาม

ฝืนแต่เราอยากจะให้ทุกๆคนมีความรู้สึกว่าเราไม่

ได้กั๊กตัวเลขนะ เราเติบโต แต่เติบโตที่ค่อนข้าง

จะConservative คือเราคิดว่าเราConservative น่า

จะดีที่สุด มากกว่าที่เราจะไปพูดใหญ่มาฉันโตเท่านั้น 

มีโปรเจคอันนั้น เน้นท�า Performancจะดีกว่า ซึ่ง

สุดท้ายมันก็จะเห็นเองว่า P/E เป็นยังไง ซึ่งลูกค้า

กับผู้ลงทุนก็จะเป็นผู้ที่หันกลับมาหาเราเอง ว่าจะ

ท�าได้นะ ไม่ได้สร้างภาพ ไม่ได้คุยโม้ไม่อวดแต่ท�า

จริงๆ"นายไตรสรณ์ กล่าว

 

ขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ยังขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจ

การศึกษา โดยน�าสินค้า iPad ไปจ�าหน่ายใน

โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนที่เข้ามาส

นับสนุนรายได้อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบันนักศึกษา

เริ่มให้ความนิยมในการใช้ไ iPad มากขึ้น ประกอบ

กับไตรมาส3/2561 เป็นช่วงที่หลายโรงเรียนและ

มหาวิทยาลัย มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากเป็นช่วงเปิดการศึกษาใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ

มองว่าธุรกิจด้านการศึกษาเป็นธุรกิจทียั่งยืนเพราะ

ด้วยจ�านวนของโรงเรียน จ�านวนของมหาวิทยาลัย 

จ�านวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบริษัทฯจะ

ท�าการสร้างรากฐานแก่กลุ่มการศึกษาเพื่ออนาคต

ของบริษัทฯเช่นกัน

 

"ที่เรามองธุรกิจด้านการศึกษาผมถือว่าเป็นธุรกิจที่

ดี และอยู่บนพื้นฐานในความซื่อสัตย์ดีกว่า ที่ผ่าน

มาเราก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่มัน Recurring Income 

ทุกๆปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์สุดท้าย

เค้าก็ต้องจ่ายค่าบทเรียนตรงนั้นว่าคนที่เข้ามาตัด

ราคาเค้าได้อะไรกลับไปนอกจากเกราะ ซึ่งอันนี้ผม

คิดว่าตลาดมันก็จะเป็นตัวบอกเอง เราก็พยายาม

ขยายฐานตรงนี้ออกไปมากขึ้น มากขึ้นทางด้าน

การศึกษาผมคิดว่ามันจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเพราะ

ด้วยจ�านวนของโรงเรียน จ�านวนของมหาวิทยาลัย 

จ�านวนนักศึกษา ที่อยู่ในระดับตรงนั้น มันเป็นได้ทั้ง

สองอย่างมันคือนิวเจเนอร์เรชั่น ซึ่งเราก็ต้องสร้าง

ฐานคนเหล่านี้เอาไว้ส�าหรับอนาคตของเราเหมือน

กัน" นายไตรสรณ์ กล่าว

 

นายไตรสรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกระแสข่าวลือ

ที่ออกมาว่าแอปเปิ้ล จะไม่ออก iPhone ใหม่ในปีนี้ 

บริษัทฯมองว่าระบบปฏิบัติการIOSของแอปเปิ้ลยัง

คงอัพเกรดให้แก่ iPhone รุ่นเก่ามีระบบใหม่ได้เช่น

กัน ซึ่งบริษัทฯถือว่ายอดขายยังคงเป็นที่น่าพอใจ 

ซึ่งในตลาดภูมิภาคiPhone ยังถือว่าได้รับความนิยม

ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ อีกทั้งปัจจุบันราคา

ของ iPhone6 ก็ได้ปรับลดลงซึ่งถือว่าเป็นราคาที่

บุคคลทั่วไปสามารถจับต้องได้ท�าให้ผู้ที่เคยใช้ยี่ห้อ

อื่นหันมาใช้iPhone และล่าสุดในเดือนตุลาคม2561 

แอปเปิ้ลได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะมีระบบปฏิบัติ

การใหม่เข้ามาคือ IOS12 ซึ่งจุดนี้จะช่วยท�าให้มือถือ

เครื่องเดิมที่มีอยู่ท�าอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่

 

ส่วนแผนธุรกิจที่จะเปิดสาขาเพิ่มในส่วนของร้าน 

AIS TELEWIZ เพื่อการกระจายความเสี่ยงไปทาง

ตลาดโทรศัพท์มือถือมากขึ้น อีกทั้งยังถือเป็น

ตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากเดิมที่บริษัท

ท�าธุรกิจกับApple เป็นหลัก โดยในช่วง1ปีที่ผ่าน

มาบริษัทฯได้ท�าการเปิดสาขาทางด้านภาคตะวัน

ออกของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจันทบุรี, ระยอง 

,ชลบุรี ซึ่งการเปิดร้าน AIS TELEWIZก็จะช่วยให้บริ

ษัทฯสามารถเพิ่มรายได้ในส่วนของโทรศัพท์แบรนด์

อื่นๆ

 

"สิ่งที่เราท�าคือพยายาม Diversify ตัวธุรกิจเอง

จากเดิมที่มีนักวิเคราะห์บอกว่าเราผูกพันธ์อยู่กับ

แอปเปิ้ล ซึ่งช่วงหลังเราก็ได้ Diversify ออกมาใน

รูปแบบของการไปเปิดแฟรนไซส์ของ AIS ซึ่งใน

ช่วง1ปีที่ผ่านมาเราก็ Cover ทางด้านภาคตะวัน

ออกของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นจันทบุรี ระยอง 

ชลบุรี ซึ่งการขยายสาขาเราก็คิดว่านั้นคือการที่เรา

ได้ส่วนทางด้าน Service และในส่วนของการที่เรา

ขายเป็นมัลติแบรนด์ นั้นเป็นโอกาสที่เราจะสามารถ

เติบโตต่อไปได้ และอีกอย่างนึงที่ตลาดที่เรามองใน

การท�าธุรกิจทางด้านการศึกษาผมถือว่าเป็นธุรกิจ

ที่ดีบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ดีกว่า ที่ผ่านมาเราก็จะ

มีกลุ่มลูกค้าที่มันเกิด Recurring ทุกๆปี "นายไตรส

รณ์ กล่าว 



BCPG คาดรายปีนี้โต 10-15% หลัง COD 
โรงไฟฟา้ในญี่ปุ่นเพ่ิม 8.94 Mw - 

บุ๊คก�าไรพิเศษ
BCPG คาดรายปีนี้โต 10-15% หลัง COD โรงไฟฟ้า
ในญี่ปุ่นเพิ่ม 8.94 Mw -บุ๊คก�าไรพิเศษ อยู่ระหว่าง
ศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าในเวียดนาม-ลาว พร้อมเล็งซื้อ
กิจการโรงไฟฟ้าในตปท. หวังสรุปปีนี้ 1-2ดีล

นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บี
ซีพีจี จ�ากัด (มหาชน) BCPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ 
คาดรายได้ปีนี้เติบโต10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 
4,389.36 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกมีรายได้ 1,868.12 
ล้านบาท ซึ่งแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลัง
คาดดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการรับ
รู้ก�าไรพิเศษจากการโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม
ในประเทศญี่ปุ่น จ�านวน 2 โครงการ คือโครงการ 
Nikaho และ Nagi ขนาดก�าลังผลิต 26 - 27 เมกะ
วัตต์มูลค่าโครงการ 3 พันล้านบาท ให้แก่กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานในประเทศญี่ปุ่น 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ 
(COD) โครงการโซลาร์ฟาร์มส�าหรับหน่วยงาน
ราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรกับองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปภัมภ์ 
(อผศ.) ก�าลังการผลิตตามสัญญาที่ 8.94 เมกะวัตต์ 
(MW) เข้ามาเพิ่มเติมในไตรมาส3/2561

 

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ COD แล้ว 407.4 
เมกะวัตต์ เเบ่งเป็นประเทศไทย 109.9 เมกะวัตต์ 
เเละอยู่ระหว่างสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
อีกราว 10 เมกะวัตต์ ,ญี่ปุ่น 45 เมกะวัตต์ และอยู่
ระหว่างสร้าง 147.3 เมกะวัตต์ , ฟิลลิปินส์ 14 เมกะ
วัตต์ เเละอยู่ระหว่างรอนโนบายภาครัฐคาดเพิ่ม
ขั้น 6 เมกะวัตต์ ภายใน 1 - 2 ปี เเละ อินโดนีเซีย 
157 เมกะวัตต์ เเละอยู่ระหว่างสร้าง 24 เมกะวัตต์ 

บริษัทคาดว่าในปี 2562 จะมีการเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ครบ 600 เมกะวัตต์?

 

บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ราว 40,000 ล้านบาท ใน
ช่วง 5ปี(2561-2565) ในการเข้าซื้อกิจการโครงการ
พลังงานทดแทนประกอบไปด้วยโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม,โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์,โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ โดยมองโอกาสลงทุนทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการ
เข้าไปเจรจาแล้วหลายราย ซึ่งคาดหวังว่าภายในปีนี้
จะได้เห็นความชัดเจนในการเข้าซื้อพลังงานทดแทน
ในต่างประเทศ 1 - 2 ดีล? และยังสนใจเข้าลงทุน
โครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศเวียดนามซึ่งคาดว่า
จะสามารถชัดเจนใน 2 - 3 เดือน และในสปป.ลาว 
ในโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า ด้วยแต่ยังไม่ได้ก�าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการเข้าลงทุน



ECF เผยครึ่งปีหลัง ผลประกอบการเติบโตดี
กว่าครึ่งปีแรก เหตุ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

เข้าสู่ไฮซีซ่ัน

ECF เผยครึ่งปีหลัง ผลประกอบการเติบโตดีกว่า
ช่วงครึ่งปีแรก ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้า ไฮซีซั่น ลุย
ขยายตลาดส่งออก คว้าออเดอร์ลูกค้าใหม่จีน ตั้ง
เป้าสูงสุดไม่ต�่ากว่า 25 ล้านบาทต่อเดือน ดันยอด
ในประเทศผ่านแบรนด์ COSTA ธุรกิจพลังงาน ดี
เดย์ COD 1 MW โรงไฟฟ้าชีวมวล จ.แพร่ ธ.ค.นี้ 
ผลงานไตรมาส 2/2561 รายได้รวม 321.80 ล้าน
บาท ก�าไรสุทธิ 3.52 ล้านบาท

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) (ECF) เปิด
เผยว่า ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ครึ่งปีหลังมีทิศทาง
เติบโตต่อเนื่องและเข้าสู่ไฮซีซั่นโดยตลาดต่าง
ประเทศกลุม่ลกูค้าหลกัในญีปุ่น่ยงัคงมปีรมิาณการ
สั่งซื้อต่อเนื่อง และมีลูกค้ารายใหม่ในกลุ่มประเทศ
อื่น ๆ เพิ่มขึ้น บริษัทได้ขยายฐานการจ�าหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปประเทศจีนโดยปัจจุบันเริ่ม
ส่งสินค้าแล้วลอตแรกมูลค่าเริ่มต้น 5 ล้านบาท 
คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายนี้ในปี 
2562 ประมาณ 200 – 300 ล้านบาท

 

ทั้งนี้บริษัทได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่โดยร่วม
มือกับลูกค้าในการออกแบบ เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย นอกจากนี้
ยังมี ปัจจัยสนับสนุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งมี
ทิศทางดีขึ้นโดยค่าเงินบาทอยู่ที่ 33-34 บาท/ดอล
ล่าร์

 

ส่วนแนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศยัง
สามารถเติบโตได้ดี บริษัทมุ่งเน้นการขยายตลาด
ผ่านช่องทางร้านจ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์และตัวแทน
จ�าหน่ายในภูมิภาค โดยใช้แบรนด์ COSTA ในการ
รุกตลาด ซึ่งในช่วงต่อจากนี้จะมีการจัดโปรโมชั่
นกับตัวแทนจ�าหน่ายเพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่ม
เติม โดยวางเป้าหมายรักษาระดับยอดขายอยู่ที่ 
25 ล้านบาท/เดือนในครึ่งปีหลัง อีกทั้งบริษัทยังมี

โอกาสสร้างการเติบโตของยอดขายจา
กออร์เดอร์ที่มากขึ้นตามการขยายสาขา
ของลูกค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ ด้วย
เช่นกัน

 

ความคืบหน้าธุรกิจพลังงาน บริษัท
ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวล บริษัท บิน่า พูรี่ พาว
เวอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด จังหวัดแพร่ 
จ�านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการ อ.ลอง ขนาด 1 เมกะวัตต์ ได้
เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วัน
ที่ 1 ส.ค.61 คาดว่าในปีนี้จะรับรู้รายได้
จากการจ�าหน่ายไฟฟ้า จ�านวน 12 ล้าน
บาท และโครงการ อ.สูงเม่น ขนาด 1 
เมกะวัตต์ จะเริ่มด�าเนินการก่อสร้างต่อ
เนื่องทันที คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการเชิง
พาณิชย์ ภายในเดือนธ.ค. 2561

 

นายอารักษ์ กล่าวต่อไปถึงผลประกอบ
การไตรมาส 2/2561 ว่า งบการเงินรวม
บริษัทมีรายได้รวมจ�านวน 321.80 ล้าน
บาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีรายได้รวม 317.60 ล้าน
บาท จ�านวน 4.20 ล้านบาท หรือปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น 1.32 % และมีก�าไรสุทธิ(ส่วน
ที่เป็นของบริษัทใหญ่)จ�านวน 3.52 
ล้านบาท ปรับตัวลดลง 28.22% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งนี้เป็นผลมา
จากบริษัทอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจไป
สู่ธุรกิจใหม่ๆเพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ทั้งธุรกิจเกี่ยวข้องเฟอร์นิเจอร์ 
ธุรกิจพลังงาน ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การเข้าศึกษาความเป็นไปได้ ประกอบ
กับโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษายังไม่
สามารถรับรู้รายได้ในขณะนี้ 



KTC คาดก�าไรปีนี้แตะ 5 พันลบ. คงเป้าพอร์ต
ลูกหนี้รวมธุรกิจบัตรเครดิต

และสินเชื่อบุคคลโต 10% รักษา NPL ที่ 1.3% 
KTC คาดก�าไรปีนี้แตะ 5 พันลบ. คงเป้า

พอร์ตลูกหนี้รวมธุรกิจบัตรเครดิตและ

สินเชื่อบุคคลโต 10% - ปริมาณการใช้

จ่ายผ่านบัตรรวมขยายตัวไม่ต�่ากว่า 15% 

รักษา NPL ที่ 1.3% พร้อมรอ KTB สั่ง

ท�าธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ - พิโกไฟแนนซ์

 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด 

(มหาชน) KTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาด

ก�าไรสุทธิปีนี้จะแตะระดับ 5 พันล้านบาท 

จากปีก่อนที่ท�าได้ 3.3 พันล้านบาท โดย

ช่วงครึ่งปีแรกบริษัทมีก�าไรสุทธิแล้ว 2.5 

พันล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ คงเป้า

พอร์ตลูกหนี้รวมธุรกิจบัตรเครดิตและสิน

เชื่อบุคคลเติบโต 10% และคาดปริมาณ

การใช้จ่ายผ่านบัตรรวมขยายตัวไม่ต�า่

กว่า 15% พร้อมกันนี้จะรักษาสัดส่วนหนี้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ให้คงอยู่

ในระดับเดียวกับปีก่อนที่ 1.3% ส่วนการ

ด�าเนินธุรกิจธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และ พิ

โกไฟแนนซ์ หลังบริษัทฯ 

ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเมื่อ

เดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะนี้บริษัทฯ 

ได้เสนอเรื่องไปยังธนาคารกรุงไทย (KTB) 

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งหากได้รับ

ความเห็นชอบทางธนาคารกรุงไทยก็จะ

ส่งเรื่องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) และกระทรวงการคลังต่อไป 

อย่างไรก็ตามรูปแบบการท�าธุรกิจยัง

ไม่สามารถเปิดเผยได้อนึ่ง ณ วันที่ 30 

มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม

เท่ากับ 71,919 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

 

โดยสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หลักให้กับ

บริษัทฯ อยู่ในรูปของลูกหนี้การค้าสุทธิ 

คิดเป็น 92% ของสินทรัพย์รวม โดย

พอร์ตลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 72,037 

ล้านบาท ฐานสมาชิกรวม 3.1 ล้าน

บัญชี เติบโต 2.8% แบ่งเป็นบัตรเครดิต 

2,249,933 บัตร ขยายตัว 3.2% พอร์ต

ลูกหนี้บัตรเครดิตรวม 46,251 ล้านบาท

สัดส่วนของลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับ

อุตสาหกรรมปัจจุบันอยู่ที่ 12.6% อัตรา

เติบโตการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี

รวมเท่ากับ 7.7% (อุตสาหกรรมเติบโต 

11.9%) ส่วนแบ่งการตลาดของการใช้

จ่ายผ่านบัตรเท่ากับ 11.1% เอ็นพีแอล 

(หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL) รวมของ

บริษัทยังลดต�่าลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 

1.3% จาก 1.6% NPL บัตรเครดิตอยู่

ที่ 1.1%ลดลงจาก 1.2% (อุตสาหกรรม 

1.9%) สินเชื่อบุคคล 867,236 บัญชี 

ขยายตัว 2.0% ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคล

รวม 25,423 ล้านบาท 

สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเทียบกับ

อุตสาหกรรมเท่ากับ 7.0% และ NPL 

ของสินเชื่อบุคคลอยู่ที่ 0.8% ลดลง

จาก 0.9% (อุตสาหกรรม 2.5%) โดย

สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPL 

ยังคงมูลค่าสูงที่ 605% เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 528%



NCL เล็งหวนท�าท่าเรือระนอง 
ปูพรมขยายสาขาในเอเชีย

"กิตติ พัวถาวรสกุล"  บิ๊ก NCL แย้มอยู่ระหว่าง

เจรจาภาครัฐ เข้าไปพัฒนาท่าเรือระนอง - ชี้ ถ้า

ลุยเงื่อนไขต้องชัดเจน - ไม่ซ�า้รอยเดิม  พร้อม

ประกาศปูพรมขยายสาขาในเอเชีย คาดเปิดสาขา

อินโดนีเซีย Q3/61 - เวียดนาม Q4/61 สิ้นปีนี้เห็น

สาขาตปท.รวม 5 สาขา คาดผลงาน 2H/61 โต

ต่อเนื่อง หลังรุกขยายสาขาตปท. - มีลูกค้าใหม่

ต่อเนื่อง มั่นใจทั้งปีโตตามเป้า 10-20% แจงขาย 

NCL-W3 เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยกับส�านักข่าว

หุ้นอินไซด์ว่า ขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจากับ

ทางภาครัฐบาลอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ทาง

รัฐบาล มีแผนที่จะพัฒนาให้ท่าเรือระนองเป็น

ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน 

เชื่อมโยงเส้นทางการค้ากับประเทศแถบเอเชีย

ใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกาซึ่งท่าเรือ

ระนองเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศของ

ไทยกับประเทศในซีกตะวันตก รวมถึงเป็นประตู

เศรษฐกิจสู่เมียนมา สามารถเชื่อมโยงประเทศ

เพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่ม BIMSTEC รองรับ

การให้บริการขนส่งสินค้าโดยระบบตู้สินค้าจาก

ท่าเรือระนองไปท่าเรือในย่างกุ้ง

 "ท่าเรือระนองถือเป็นประตูทองสู่ทะเลอันดามัน

ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับ

ประเทศไทยได้ และเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วทางเราก็เคย

เข้าไปท�าโครงการดังกล่าวแล้ว และสามารถที่จะ

ท�าได้ส�าเร็จด้วยแต่ในระหว่างที่เราหยุดการด�าเนิน

ธุรกิจที่ท่าเรือระนอง ทางรัฐบาลก็ได้มีการคุย

กับเราอย่างต่อเนื่องว่าอยากจะให้เราเข้าไปท�าท่า

เรือระนองดังกล่าวให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง แต่

ถ้าหากว่าเราเข้าไปท�าโครงการที่ท่าเรือระนอง

อีกครั้ง เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งก่อน

ที่เราขาดทุนมากว่า 98 ล้านบาท ในปี 58 เรา

จะต้องมีการคุยกันอย่างเชิงลึกเลยว่าจะมีอะไร

สนับสนุนจากทางภาครัฐมาเพิ่มขึ้น ว่าจะร่วมกัน

ยังไงท�าอย่างไรให้มันส�าเร็จ เราจะต้องมีเงื่อนไข

ที่ชัดเจน ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกต้องมีคนรับ

ผิดชอบ ไม่ใช่เรารับผิดชอบคนเดียว ครั้งที่แล้วที่

มีปัญหาจนท�าให้ต้องชะงักการด�าเนินกิจการไป 

เรารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ถ้าจะกลับเข้าไปท�า

ใหม่ก็ต้องมีการคุยให้ชัดเจนกับภาครัฐ ว่าความ

เสี่ยงคืออะไร เกิดปัญหาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ 

และเรายังไม่ได้ยืนยันว่าจะเข้าไปลงทุน เพียงแต่

ว่าเป็นการเจรจากันอยู่ " นายกิตติ กล่าว

ส่วนการขยายธุรกิจในปีนี้บริษัทฯจะสามารถมี

สาขาที่ต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 5 ประเทศ ได้แก่ 

สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา จีน อินโดนีเซีย และ

เวียดนาม ซึ่งในครึ่งปีแรกบริษัทฯได้ด�าเนินการ

เปิดสาขาที่สหรัฐอเมริกา และจีนไปแล้ว คาดว่า

จะสามารถรับรู้รายได้จากจีนเข้ามาในไตรมาส

ที่3-4/2561 อีกทั้งในครึ่งปีหลังบริษัทฯจะเปิด

สาขาในอินโดนีเซีย คาดว่าจะสามารถเปิดได้ใน

ไตรมาส 3/2561 และเวียดนามคาดว่าจะเปิดได้ใน

ไตรมาสที่4/2561 ซึ่งทุกๆประเทศจะสามารถสร้าง

รายได้ให้บริษัทไม่ต�า่กว่า 10% ของรายได้รวม ซึ่ง

ปัจจุบันสิงคโปร์ได้สร้างรายได้ให้บริษัทประมาณ 

10% ของรายได้รวมไปแล้ว

 

ด้านเงินลงทุนที่บริษัทใช้ในการขยายสาขา ทาง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติวงเงินทั้ง

สิ้น 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีแหล่งเงินทุนมา

จากเงินหมุนเวียนในบริษัท และการแปลงสภาพ

วอแรนต์ NCL-W2 และ NCL-W3 ที่ก�าลังจะแปลง

สภาพในอีก 16 เดือนข้างหน้า

ส�าหรับผลการด�าเนินงานในครึ่งปีหลัง บริษัท

คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังจาก

ที่ได้เปิดสาขาในต่างประเทศ และรับรู้รายได้เข้า

มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทฯยังมีการเซ็นต์

สัญญากับลูกค้ารายใหม่ๆต่อเนื่องด้วย จึงท�าให้

บริษัทฯมั่นใจว่าผลการด�าเนินงานในปี 2561 จะ

เติบโต 10-20% ตามเป้าหมายที่วางไว้ และกลับ

มาเทิร์นอะราวน์ได้แน่นอน

ทั้งนี้ นายกิตติกล่าวถึง การจ�าหน่ายใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบมจ.เอ็นซีแอล 

อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) ชุดที่ 3 หรือ 

NCL-W3 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จ�านวน 

2,857,143 หน่วย ที่ราคา 0.52 บาท/หน่วย 

และในวันเดียวกัน มีการจ�าหน่าย NCL-W3 อีก 

527,314 หน่วย ที่ราคา 0.56 บาท ว่า เป็นการ

เพิ่มสภาพคล่องให้กับ NCL-W3



 PICO แจง ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ  
หลังก.ล.ต.ส่งอัยการฟอ้งสร้างราคาหุ้น  / ยันด�าเนินธุรกิจโปร่งใส -

มีธรรมาภิบาล

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ PICO ตามที่ปรากฎในสื่อ

ต่างๆ เรื่อง ก.ล.ต. เปิดเผยการด�าเนินการตาม

กฎหมายกับผู้กระท�าความผิด รายนายสุรินทร์

บรรยงพงศ์เลิศ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ปิ

โก (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) (PICO) ด้วย

การฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอให้ก�าหนด

มาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตราโทษสูงสุด

ตามกฎหมาย พร้อมรายงานการด�าเนินการต่อ

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อบริษัท ปิโก (ไทย

แลนด์) จ�ากัด (มหาชน) "บริษัทฯ" ขอชี้แจงว่า 

บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับนายสุรินทร์

บรรยงพงศ์เลิศทั้งสิ้น

ทั้งนี้ นายสุรินทร์บรรยงพงศ์เลิศ มิได้เป็นผู้

บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ แต่

อย่างใดบริษัทฯ ขอยืนยันว่า คณะกรรมการ 

รวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ดเนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใส ด้วยบรรษัทธรรมาภิบาลที่ดีเสมอมา

อนึ่งวันที่ 30 ส.ค.61 ที่ผ่านมา  ก.ล.ต. เปิด

เผยการด�าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท�า

ความผิด รายนายสุรินทร์  บรรยงพงศ์เลิศ 

กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) 

จ�ากัด (มหาชน) (PICO) ด้วยการฟ้องคดีต่อ

ศาลแพ่งเพื่อขอให้ก�าหนดมาตรการลงโทษทาง

แพ่งในอัตราโทษสูงสุดตามกฎหมาย พร้อม

รายงานการด�าเนินการต่อส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินเพื่อพิจารณา

ด�าเนินการต่อ

ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  จึงตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า 

ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคมถึงวันที่ 9 สิงหาคม 

2560 (รวม 11 วันท�าการ) นายสุรินทร์ซื้อ

ขายหุ้น PICO อย่างต่อเนื่องผ่านบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์ของตนเองจ�านวน 4 บัญชี โดย

มีพฤติกรรมของการส่งค�าสั่งซื้อขายหุ้นใน

ลักษณะผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้น 

ด้วยการส่งค�าสั่งซื้อเข้ามาในระบบเป็นจ�านวน

มาก ส่งผลให้ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น 

PICO ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด และท�าให้

นักลงทุนทั่วไปเข้าใจว่า ในช่วงเกิดเหตุมีผู้สนใจ

ซื้อหุ้น PICO เป็นจ�านวนมาก โดยนายสุรินทร์

ได้รับประโยชน์จากการขายหุ้นและท�าก�าไรจาก

ส่วนต่างของราคาที่ปรับสูงขึ้น ท�าให้มีผู้ลงทุน

ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้ ในช่วงเกิดเหตุ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ตรวจพบการส่งค�าสั่งในลักษณะข้างต้น และ

แจ้งเตือนไปยังบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่ง ที่

นายสุรินทร์ใช้ซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้ว แต่นาย

สุรินทร์ยังคงส่งค�าสั่งซื้อขายหุ้นในลักษณะเดิม 

การกระท�าของนายสุรินทร์เป็นการฝ่าฝืน

มาตรา 244/3 และมีระวางโทษตามมาตรา 296 

มาตรา 296/1 และมาตรา 296/2 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2559

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทาง

แพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. น�ามาตรการ

ลงโทษทางแพ่งมาใช้บังคับกับผู้กระท�าความ

ผิด  อย่างไรก็ตาม นายสุรินทร์ไม่ยินยอม

ปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. 

ก�าหนด  ก.ล.ต. จึงมีหนังสือขอให้พนักงาน

อัยการด�าเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอ

ให้ก�าหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งในอัตรา

โทษสูงสุดตามกฎหมาย โดยขอให้ช�าระค่าปรับ

ทางแพ่ง ส่งคืนผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระ

ท�าความผิด 

และชดใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบของ ก.ล.ต. 

รวมเป็นเงิน 24.54 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังขอ

ให้ศาลสั่งห้ามนายสุรินทร์ซื้อขายหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ 

หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน

ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายเป็นเวลา 5 ปี และ

ห้ามนายสุรินทร์เป็นกรรมการและผู้บริหารใน

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์

เป็นเวลา 10 ปี  ซึ่งเป็นระยะเวลาสูงสุดตามที่

กฎหมายก�าหนด

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังได้รายงานการด�าเนินการ

ดังกล่าวต่อส�านักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการก

ระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามพระ

ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2542



TMI เผยเสร็จสิ้นท�า Due Diligence ซื้อกิจการ
"กรีน เซฟว่ิง เอนเนอร์ยี่" มูลค่า 84.99  ลบ. ลุยธุรกิจ

โรงไฟฟา้พลังงานก๊าซชีวภาพ 1.4 Mw

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ธีร
ะมงคล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน)  TMI   เปิดเผยว่า  
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม 
จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 
มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัท ธีระมงคล กรีน เอน
เนอร์ยี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นเพื่อ
ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 กับบริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์
ยี่ ไทยแลนด์ จ�ากัด โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีการอนุมัติ
การเข้าลงทุนในกิจการของบริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์
ยี่ ไทยแลนด์ จ�ากัด โดยการลงทุนนี้เป็นการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.4 เมกกะวัตต์ โดยบริษัท กรี
น เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ�ากัด ดาเนินธุรกิจผลิตและ
ส่งไฟฟ้า เพื่อจาหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ด�าา
เนินการจาหน่ายไฟฟ้ามาตั้งแต่ เดือนเมษายน 2558 จนถึง
ปัจจุบัน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาเพื่อท�า Due 
Diligence ส�าหรับเข้าดาเนินการศึกษาโครงการให้แล้วเสร็จ 
ซึ่งมีก�าหนดระยะเวลา 45 วัน สิ้นสุดในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2561 และมีการขยายระยะเวลาขึ้นอีก 1 เดือน เป็นสิ้นสุดใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2561

โดยในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาซื้อ
ขายหุ้น โดยจ่ายเงินงวดแรก จ�านวน 5.00 ล้านบาท เพื่อเข้า
ทา Due Diligence และได้แจ้งข้อมูลและเปิดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า หากการเข้าดาเนินการศึกษาโครงการ
แล้ว และพิจารณาแล้วว่าไม่สมเหตุสมผลในการลงทุน บริษัท 
ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ�ากัด จะไม่มีการลงทุนใด ๆ ใน
หุ้นของบริษัท กรีนเซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ�ากัด และ
ทางผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ 
จ�ากัด จะจ่ายเงินคืนให้กับบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี่ 
จ�ากัด จานวน 5.00 ล้านบาท ภายในเดือนกันยายน 2561ณ 
ปัจจุบัน วันที่ 31 สิงหาคม 2561 การเข้าทา Due Diligence 
ในโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และผล
การท�า Due Diligence ได้พิจารณาแล้วว่า เป็นรายการที่สม
เหตุสมผลในการลงทุน บริษัทฯ จึงแจ้งความคืบหน้าของการ
เข้าซื้อกิจการ

TMI   ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 การ Due 
Diligence เพื่อเข้าท�าซื้อหุ้นกิจการ บริษัท กรีน เซฟวิ่ง 
เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ�ากัด ได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และบริษัทได้ท�าการจ่ายชาระเงินค่าหุ้นทั้งหมด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   โดยบริษัท ธีระมงคล กรีนเอนเนอ
ร์ยี จ�ากัด ได้เข้าท�ารายการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วของบริษัท กรี
น เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ�ากัด จ�านวน 750,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 113.33 
บาท รวมทั้งสิ้น 84,997,500 บาท จาก นายรัตพล มาศ
เวช จ�านวน 645,000 หุ้น น.ส. เครือฟ้า กาญจนาธนเกียรติ 
จ�านวน 104,900 หุ้น และ น.ส.วีณัสฐกา กรีฑาวัลย์ จ�านวน 

100 หุ้น ซึ่งบุคคลทั้งสามไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท

 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังการเข้าลงทุนใน
กิจการ บริษัท กรีนเซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จากัด

 โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการเข้าลงทุนในกิจการ

 นายรัตพล มาศเวช ถือหุ้น 645,000 หุ้น

 น.ส.เครือฟ้า กาญจนาธนเกียรติ ถือหุ้น 104,900 หุ้น

 น.ส.วีณัสฐกา กรีฑาวัลย์ ถือหุ้น 100 หุ้น

 โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการเข้าลงทุนในกิจการ

 บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ�ากัด ถือหุ้น 
749,998 หุ้น

 นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้น 1 หุ้น

 นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร ถือหุ้น 1 หุ้น

 ปัจจุบันบริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ 
จ�ากัด ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพ ขนาด 1.4 
เมกกะวัตต์ โดยบริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จา
กัด ได้ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง
เป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในระบบ Feed-in Tariff โดยมีราคา
ขายไฟฟ้า Feed-in Tariff (Fix) ที่ 3.76 บาทต่อหน่วย และ 
Feed-in Tariff (Premium) ที่ 0.50 บาท ต่อหน่วย รวมได้
รับราคาขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 4.26 บาทต่อหน่วยมีอายุสัญญา 
20 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ 20 เมษายน 2558 และจะสิ้นสุดในวันที่ 
19 เมษายน 2578 และ ด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาตั้งแต่ เมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน 
โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้า สิ้นสุด ณ วันที่ 19เมษายน 2578 
(เหลืออายุสัญญา 17 ปีโดยประมาณ)

บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ�ากัด ได้เข้าท�า Due 
Diligence ส�าหรับการลงุทนซื้อหุ้นของบริษัท กรีน เซฟวิ่ง 
เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด จ�านวน 750,000 หุ้น จ�านวนเงินประมาณ 
84,997,500 บาท (แปดสิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 
โดยภายหลังจากการเข้าท�า Due Diligence ผู้ขายได้เสนอ
ส่วนลดให้กับทางบริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ�ากัด 
อีกเป็นจ�านวน 5,000,000 บาท ท�าให้จ�านวนเงินลดลงเหลือ 
79,997,500 บาท ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ค�านวณจาก
ประมาณการค่าเฉลี่ยกาไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (EBITDA) ย้อนหลัง 3 ปี 
(นาข้อมูลมาจากงบเงินของบริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ 
ไทยแลนด์ จากัด) ต่อมูลค่าลงทุน ซึ่งสามารถคานวณ Pay-
back Period ได้ประมาณ 5.30 ปีโดย ณ ปัจจุบันทางบริษัท
ได้เข้าทารายการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ�ากัด ในครั้งนี้
เป็นการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากที่ผ่านมา
บริษัทไม่เคยทาธุรกิจด้านโรงไฟฟ้ามาก่อน การเข้าซื้อหุ้นเพื่อ
ลงทุนในครั้งนี้ จะท�าให้บริษัทสามารถเพิ่มไลน์ธุรกิจโรงไฟฟ้า
ขึ้นมาอีกหนึ่งประเภทนอกเหนือจากธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างที่
ดาเนินการอยู่ นอกเหนือจากนี้บริษัทมองว่าในการลงทุนนี้ 
จะท�าให้บริษัทสามารถเรียนรู้และต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้า ได้
เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ โดยเฉพาะ บริษัท กรี
น เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จ�ากัด เป็นโรงไฟฟ้าที่เปิด
ด�าเนินการอยู่แล้ว และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะ
สมในการลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจด้านพลังงาน เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง
ในอนาคต

ส�าหรับแหล่งเงินทุนของเงินมัดจ�าส�าหรับการลงทุนโครงการ
จ�านวน 5.00 ล้านบาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียน ของ
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จ�ากัด และ เงินทุนส�าหรับ
โครงการจะมาจากเงินกู้ยืมจากบริษัท บริษัท ธีระมงคล 
อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
จ�านวน 74,997,500 บาท โดยมีระยะเวลาเงินกู้ 10 ปี
ส�าหรับเงื่อนไข การกู้ยืนเงิน อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกัน 
ระหว่างบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จากัด

เงื่อนไขในการท�ารายการ  การเข้าท�าสัญญาครั้งนี้จะต้อง
ช�าระเงินงวดที่ 1 เป็นจ�านวน 5.00 ล้านบาท เพื่อเข้าท�าการ 
Due Diligence โครงการ โดยคาดว่าจะใช้เวลาด�าเนินการ
ทั้งสิ้นไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ท�าสัญญานี้ (จบวันที่ 30 
กรกฎาคม 2561 และมีการขยายระยะเวลาขึ้นอีก 1 เดือน 
เป็นสิ้นสุดในวันที่ 30 สิงหาคม 2561)ทั้งนี้ หาก เข้าด�าเนิน
การศึกษาโครงการแล้ว และพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะ
สมและคุ้มค่าบริษัทจะพิจารณาเข้า ลงทุนซื้อหุ้นจานวนร้อย
ละ 100.00 โดยชาระเงินงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดเป็นจ�านวน 79,997,500 บาททันทีภายหลังจากการ
ทา Due Diligence เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันการท�า Due Diligence ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดย
การเข้าทารายการมีความสมเหตุสมผล บริษัท จึงได้ทาการ
ชาระค่าหุ้น ทั้งหมดทันที และได้เข้าซื้อหุ้นกิจการเสร็จสิ้นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561

คณะกรรมการมีความเห็นว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
ดังกล่าวข้างต้น เป็นการท�ารายการที่เหมาะสม เนื่องจาก
เป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะสามารถสร้าง
ก�าไรอย่างต่อเนื่อง และน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือ
หุ้น ดังนั้น จึงมีมติอนุมัติการเข้าท�ารายการดังกล่าว





ตลท.เผย 
บจ.รายงานก�าไรสุทธิครึ่งปีแรก 5.51 แสนล้านบาท

เพ่ิมขึ้น 7.61% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รายงานก�าไรสุทธิครึ่งแรกปี 

2561 รวม 5.51 แสนล้านบาท เติบโต 7.61% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน กลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

ก�าไรสุทธิเติบโตโดดเด่น คือ กลุ่มที่ได้อานิสงส์

จากราคาน�้ามัน กลุ่มบริการโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งธุรกิจในกลุ่ม Well-being และกลุ่มธุรกิจ

การเงิน อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี 

2561 ราคาน�้ามันและอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่

แน่นอนเป็นปัจจัยที่ควรให้ความระมัดระวัง

มากขึ้นในการบริหารกิจการ

นางสาวรุ่งทิพย์ เจริญวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้

จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลัก

ทรัพย์ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET 

จ�านวน 554 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 

95.18% จากทั้งหมด 582 หลักทรัพย์ (ไม่

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนใน mai บริษัทใน

กลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และ

บริษัทที่แก้ไขการด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด 

หรือ NPG) น�าส่งผลการด�าเนินงานงวดครึ่ง

แรกปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

พบว่า หลักทรัพย์ที่รายงานผลก�าไรสุทธิมี

จ�านวน 459 หลักทรัพย์ คิดเป็น 83% ของ

หลักทรัพย์จดทะเบียนที่น�าส่งงบการเงิน

ทั้งหมด สูงขึ้นเล็กน้อยจากค่าเฉลี่ยปี 2560 

ที่ 82%

 

ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกปี 2561  

หลักทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 

5,884,081 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.01% มีก�าไร

ขั้นต้น 1,382,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.58% 

และมีก�าไรสุทธิ 550,852 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 7.61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ 

หลักทรัพย์จดทะเบียนมีอัตราก�าไรขั้นต้น

ที่ 23.49% เพิ่มขึ้นจาก 23.16% ของช่วง

เดียวกันในปีก่อน 

 

“ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 หลักทรัพย์

จดทะเบียนเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมียอด

ขายเติบโตดีตามภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงได้

อานิสงส์จากราคาน�้ามันดิบซึ่งปรับสูงขึ้น

มากกว่า 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

มาอยู่ที่ 70 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 

ยกเว้นในกลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้า

อุปโภคบริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากค่าเงิน

บาทที่แข็งค่าและราคาผลผลิตทางการเกษตร

ที่ผันผวนในช่วงต้นปี 

 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิโดดเด่นกลุ่ม

แรก คือกลุ่มที่ได้อานิสงส์จากราคาน�้ามัน 

ทั้งหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และ

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ กลุ่มที่สองคือ

กลุ่มบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในกลุ่ม 

Well-being ที่ประเทศไทยมีศักยภาพการ

แข่งขันสูง ซึ่งรวมถึงหมวดพาณิชย์ หมวด

การท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวดขนส่ง

และโลจิสติกส์ และกลุ่มที่สามคือกลุ่มธุรกิจ

การเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเติบโต

ตามการขยายสินเชื่อ ได้แก่หมวดธนาคาร 

และหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 สภาพ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจไทยมีส่วนช่วยให้

ยอดขายยังคงเติบโตได้ดี ขณะที่ทิศทางที่ไม่

แน่นอนของราคาน�้ามันและอัตราแลกเปลี่ยน

อาจส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน ผู้

ประกอบการจึงควรให้ความระมัดระวังในการ

บริหารกิจการมากขึ้น” นางสาวรุ่งทิพย์กล่าว

 

ในด้านฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้น

ไตรมาส 2/2561 พบว่าโครงสร้างเงินทุนของ

หลักทรัพย์จดทะเบียนยังคงแข็งแรง โดยมี

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรม

การเงิน) ทรงตัวเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2560 

ที่ 1.15 เท่า



ตลท. เผย ครึ่งแรกปี 2561 บจ. mai  
มียอดขายรวมโต 16.91% - ก�าไรสุทธิเพ่ิมขึ้น 39.73%  

กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มธุรกิจการเงินก�าไรโตโดดเด่น

ผลการด�าเนินงานของ บจ. mai ครึ่งแรก
ปี 2561 มียอดขายรวม 88,550 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 16.91% และมีก�าไรสุทธิรวม 3,553 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.73% พบ 7 ใน 8 
กลุ่มอุตสาหกรรมผลการด�าเนินงานดีขึ้น 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิเติบโต
โดดเด่น ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ 
และกลุ่มธุรกิจการเงิน ตามล�าดับ

         

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิด
เผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai จ�านวน 
147 บริษัท คิดเป็น 97% จากทั้งหมด 152 
บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจ
ถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ยังไม่ถึง
ก�าหนดส่งงบการเงิน) น�าส่งผลการด�าเนิน
งานรอบ 6 เดือนแรก ของปี 2561 สิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2561 พบว่า บจ. ที่
รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 107 บริษัท 
คิดเป็น 73% ของบริษัทที่น�าส่งผลการ
ด�าเนินงานทั้งหมด โดยมียอดขายรวม 
88,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.91% จาก
ปีก่อนหน้า ต้นทุนรวม 68,963 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 18.61% ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลด
ลงจาก 23.24% มาอยู่ที่ 22.12% อย่างไร
ก็ดี บจ. ยังคงมีก�าไรสุทธิรวม 3,553 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 39.73%

          

"ภาพรวมผลการด�าเนินงาน 6 เดือนแรก
ของปีนี้ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมียอดขาย
เติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดีราคา
น�า้มันที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตและขาย โดยเฉพาะกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม รวมถึง บจ. ที่ท�าธุรกิจ
ขนส่งที่มีต้นทุนการให้บริการสูงขึ้นตาม
ราคาน�้ามัน จากปัจจัยราคาน�้ามันและเงิน
บาทแข็งค่าในช่วงต้นปีท�าให้อัตราก�าไร
ขั้นต้นโดยรวมลดลง อย่างไรก็ตาม การ

ที่ บจ. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารได้ดี และหลาย 
บจ. เริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุน
ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ
เติบโตสูงขึ้น 39.73% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบ 
7 จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมีผล
การด�าเนินงานดีขึ้น ยกเว้น กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ก�าไร
ลดลง

          

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน 
บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 264,845 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.74% จากสิ้น
ปี 2560 ในขณะที่โครงสร้างเงินทุน
รวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรง โดยมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.03 
เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้วเล็กน้อย" 
นายประพันธ์กล่าว

          

ในไตรมาส 2/2561 บจ. มียอดขาย
รวม 44,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
17.20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ต้นทุนรวม 34,851 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 18.16% ท�าให้อัตรา
ก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ 22.18% ลดลง 
0.63% ในขณะที่ก�าไรสุทธิ 1,715 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.02%

          

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 152 บริษัท 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561) 
ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 434.25 จุด 
ลดลง 19.64 % จากต้นปีนี้ มูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 
(market capitalization) อยู่ที่ 
277,786 ล้านบาท มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ย 1,408 ล้านบาทต่อวัน



รัฐบาลเดินเครื่องเต็มก�าลัง
TFFIF ยื่น Filing เตรียมพร้อมระดมทุนให้ กทพ.

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต

ประเทศไทย (Thailand Future Fund : 

TFFIF) ยื่นค�าขออนุมัติและร่างหนังสือ

ชี้ชวน (Filing) ส�าหรับการเพิ่มทุนต่อ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) เพื่อ

เสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นการ

ทั่วไปครั้งแรก ชูจุดเด่นเข้าลงทุนครั้งแรกใน

สิทธิในการรับรายได้ของค่าผ่านทางพิเศษ

ฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีของการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่ร้อยละ 45 

ของรายได้ค่าผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทาง

พิเศษ เป็นระยะเวลา 30 ปี โดย กทพ. จะน�า

เงินที่ได้จากการระดมทุนของกองทุนไปใช้ใน

การก่อสร้างทางพิเศษใหม่ เพื่อขยายโครง

ข่ายทางพิเศษให้ครอบคลุม เพิ่มความสะดวก

สบายให้แก่ประชาชน และยังช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

 

นายประภาศ คงเอียด ผู้อ�านวยการส�านักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

เปิดเผยว่า การจัดตั้งThailand Future Fund 

หรือ TFFIF เป็นนโยบายที่ส�าคัญของรัฐบาล

ในการเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกในการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยการระดม

ทุนจากประชาชนทั่วไปผ่านกลไกของตลาดทุน 

เพื่อน�าเงินที่ได้มาพัฒนาโครงการโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจาก

นี้ การระดมทุนด้วยวิธีการดังกล่าวจะแบ่ง

เบาภาระการคลังของภาครัฐในการพึ่งพาเงิน

งบประมาณแผ่นดินและเงินกู้ ซึ่งมีจ�านวน

จ�ากัด รวมทั้งไม่ต้องรอการสะสมรายได้ของ

รัฐวิสาหกิจ ซึ่ง TFFIF ยังเป็นการเปิดโอกาสให้

แก่ผู้มีเงินออมหรือผู้ลงทุนที่สนใจสามารถเข้า

ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่

มีคุณภาพได้ด้วย

 

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อ�านวยการ สคร. 

เพิ่มเติมว่า TFFIF จัดตั้งขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์

ของส�านักงาน ก.ล.ต. โดยในการลงทุนครั้ง

แรก TFFIF จะเข้าลงทุนในสิทธิในการรับราย

ได้ค่าผ่านทางพิเศษที่ร้อยละ 45 ของรายได้ค่า

ผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษที่เปิด

ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 2 เส้นทาง ได้แก่ ทาง

พิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถี รวม

ระยะทางทั้งสิ้น 83.2 กิโลเมตร เป็นระยะเวลา 

30 ปีนับจากวันที่กองทุนเข้าท�าสัญญากับ 

กทพ. ทั้งนี้ กทพ. ยังคงเป็นผู้บริหารจัดการ

และเป็นเจ้าของทางพิเศษดังกล่าวอยู่

 

นายสุทธิศักดิ์ วรรธนวินิจ รองผู้ว่าการฝ่าย

กฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน รักษาการใน

ต�าแหน่งผู้ว่าการ กทพ. กล่าวว่า ส�าหรับทาง

พิเศษฉลองรัชและทางพิเศษบูรพาวิถีที่ TFFIF 

เข้ามาลงทุนนั้น เป็นทางพิเศษที่มีความส�าคัญ

ต่อการแก้ไขปัญหาจราจรและช่วยอ�านวยความ

สะดวกในการเดินทางของประชาชนได้เป็น

อย่างดี โดยทางพิเศษฉลองรัชมีระยะทาง 28.2 

กิโลเมตร เริ่มจากจุดเชื่อมต่อกับถนนวงแหวน

รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 

(บริเวณจตุโชติ) มุ่งหน้าเข้าเมือง ผ่านถนน

สุขาภิบาล 5 รามอินทรา ลาดพร้าว พระราม 

9 สุขุมวิท 50 เชื่อมต่อกับทางพิเศษเฉลิม

มหานครบริเวณอาจณรงค์

 

ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถีมีระยะทาง 55 

กิโลเมตร ถือว่าเป็นทางพิเศษยกระดับที่ยาว

ที่สุดในประเทศไทย มีจุดเชื่อมต่อปลายทาง

พิเศษเฉลิมมหานคร (บริเวณบางนา) มุ่งหน้า

ไปทางทิศตะวันออก ผ่านบางพลี บางบ่อ บาง

สมัคร ข้ามแม่น�า้บางปะกงไปสิ้นสุดบริเวณก่อน

ถึงทางเลี่ยงเมืองชลบุรี นับเป็นเส้นทางหลักใน

การขนส่งสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพไปยังนิคม

อุตสาหกรรมและท่าเรือน�า้ลึกแหลมฉบัง

                

ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ 

กทพ. จะน�าไปใช้ลงทุนพัฒนาทางพิเศษ 2 

โครงการ ได้แก่ โครงการทางพิเศษพระราม 

3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก

กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และโครงการ

ทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E-W 

Corridor ด้านตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการ

จราจรในย่านพระราม 3 และดาวคะนอง ซึ่ง

จะช่วยเชื่อมโยงโครงข่ายทางพิเศษให้มีความ

สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศไทย และเป็นการแบ่ง

เบาภาระทางการคลัง

                

ผู้อ�านวยการ สคร. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 

สิงหาคม 2561 TFFIF ได้ยื่น Filing ให้แก่

ส�านักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการ

ก�าหนดวันที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อ

หน่วยลงทุนโดยเร็วภายหลังจากส�านักงาน 

ก.ล.ต. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแล้ว โดย

รูปแบบการจัดสรรหน่วยลงทุนในส่วนของผู้

ลงทุนทั่วไปเป็นวิธี Small Lot First ตามหลัก

เกณฑ์ของส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเปิดโอกาส

ให้ประชาชนทุกคนที่สนใจมีสิทธิ์จองซื้อหน่วย

ลงทุนและได้รับการจัดสรรอย่างเป็นธรรม



“สมคิด” ล่ัน GDP ปีนี้โตกว่า 4.5%
คาด TFF เปิดขายช่วง ต.ค. - พ.ย.นี ้

“สมคิด” มั่นใจ GDP ปีนี้โตกว่า 4.5% ตาม
ภาคส่งออก-บริโภคขยายตัว , คาดกองทุน 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย  
(TFF) เปิดขายช่วง ต.ค.-พ.ย.นี้ 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
เปิดเผยในการปาฐกถาพิเศษ แผนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ในงาน "Thailand Future 2018" 
ว่า ได้ประเมินตัวเลขอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (GDP) ทั้งปีจะเติบโตได้ไม่ต�า่กว่า 
4.5% จากการบริโภคประชาชนที่เริ่มฟื้นตัวต่อ
เนื่อง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาค
รัฐ การส่งออกที่ฟื้นตัวดีตามความเชื่อมั่นและ
การค้าในต่างประเทศ รวมถึงการท่องเที่ยวที่
ยังคงเติบโตได้ในปีนี้ ซึ่งจะเป็นแรงส่งเศรษฐกิจ
ที่ส�าคัญ 

ส�าหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประเทศ
นั้น โดยเฉพาะการผลักดันโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบ
ด้วย ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี จะเป็นตัว
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกด้านที่ส�าคัญ ซึ่งปัจจุบัน

โครงการ EEC ได้
รับความสนใจ
จากนักลงทุนต่าง
ประเทศจ�านวน
มาก โดยในช่วง 
2 ปีครึ่งที่ผ่านมา 
มีการลงทุนจาก
ต่างประเทศใน 
EEC แล้วประมาณ 
670,000 ล้าน
บาท ทั้งจากญี่ปุ่น 
และจีน ฯลฯ

 ขณะที่มูลค่าการ
ลงทุนใน EEC ใน
ช่วง 5 ปีแรก คิด

เป็นวงเงินประมาณ 1.7 ล้านล้านบาท โดย
แหล่งเงินทุนจะมาจากงบประมาณของแผ่นดิน 
การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 
และการระดมทุนผ่านกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (TFF) คาดว่าจะเริ่ม
จ�าหน่ายได้ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
ส่วนวงเงินทุนก้อนแรกนั้น คงต้องดูตามความ
เหมาะสมอีกครั้ง 

 ทั้งนี้ตลาดทุนไทยที่ผ่านมาเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งปัจจุบันดัชนีตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 1,700 
จุด สูงกว่าช่วง 4 ปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ประมาณ 
1,400 จุด มูลค่าตลาดมีมากกว่า 5 แสนล้าน
บาท หรือ 116% ของจีดีพี สะท้อนว่าตลาด
เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวได้ดีต่อ
เนื่องเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ในอนาคต ตลาด
ยังจะพัฒนาเพื่อเชื่อมโยงกับตลาดในภูมิภาค 
และมั่นใจว่าไทยจะเป็นตลาดทุนภูมิภาคได้
แน่นอน



ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ร่วม
ลงทุนในบริษัทที่อาจเข้าข่ายท�าผิดกฎหมาย

ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความระมัดระวัง 

หากถูกชักชวนให้ลงทุนกับบริษัท ดีบี โฮลด์ 

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอ

ขายหลักทรัพย์และโทเคนดิจิทัล 

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากผู้ลงทุนและตรวจ

สอบเพิ่มเติมพบว่า บริษัท ดีบี โฮลด์ จ�ากัด 

(มหาชน) (DB Hold) ชักชวนประชาชน

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าร่วมลงทุน 

โดยเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 

พร้อมกับเสนอขายโทเคนดิจิทัล รวมมูลค่า

ประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อน�าไปลงทุนใน

โครงการต่าง ๆ อาทิ แพลตฟอร์มเพื่อการ

ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วยค

ริปโทเคอร์เรนซีสกุลดีบีคอยน์หรือดีบีโทเคน 

การลงทุนในระบบบล็อกเชน และลงทุนใน

ธุรกิจอื่น 

  

การกระท�าข้างต้นอาจเข้าข่ายเป็นการ

ชักชวนและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

และโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ดังนั้น 

จึงขอเตือนให้ผู้ลงทุนอย่าหลงเชื่อ หาก

ถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนกับ DB Hold ใน

ลักษณะข้างต้น โดย ก.ล.ต. ได้สั่งการให้ DB 

Hold ยุติการชักชวนผู้ลงทุนในลักษณะดัง

กล่าวแล้ว

อนึ่ง ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบว่าผู้ที่เสนอ

ขายหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. 

หรือไม่ ได้ที่ www.sec.or.th  นอกจากนี้ 

ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ออกโทเคนดิจิทัลรายใด

ได้รับการอนุญาตจาก ก.ล.ต. ดังนั้น หาก

ผู้ลงทุนถูกชักชวนให้ลงทุนในโทเคนดิจิทัล 

หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่า

สงสัยหรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย โปรดแจ้ง 

Help Center ของ ก.ล.ต. ที่เบอร์ 1207 



บลจ.กสิกรไทย ประเดิมคว้าไลเซนส์ผู้ให้

บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต. เป็น

รายแรกของไทย โชว์ศักยภาพผู้น�าด้าน 

Digital Wealth Advisor ที่มุ่งให้ค�าแนะน�า

การลงทุนสู่ลูกค้าทุกระดับ ผ่านแอปฯ K-My 

Funds ที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการ

ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนไปถึงเป้าหมายง่ายขึ้น

ด้วยตัวเอง

 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผย

ว่า บลจ.กสิกรไทย ตอกย�้าความเป็นผู้น�า

การเป็นผู้ให้ค�าแนะน�าการลงทุนผ่านระบบ

ดิจิตอล (Digital Wealth Advisor) อีกครั้ง 

ด้วยการได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบ

การลงทุนจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใบอนุญาต

ดังกล่าวจะสามารถให้ค�าแนะน�าผู้ลงทุนใน

ลักษณะของการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset 

Allocation) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการของ ก.ล.ต. 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจ

ในตลาดทุนมุ่งเน้นการน�าเสนอบริการให้ค�า

แนะน�าและวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนใน

วงกว้างโดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่

ต�า่ 

 

การได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการ

ลงทุนจากก.ล.ต.ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย

และกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทในปีนี้ ที่

มุ่งเน้นต่อยอดความเป็นผู้น�าในธุรกิจกองทุน

ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึง

ช่องทางการให้บริการและเครื่องมือช่วยการ

ลงทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่

ผ่านมาบลจ.กสิกรไทยประสบความส�าเร็จใน

การพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์ม และครองการ

เป็นผู้น�าอันดับ 1 ในธุรกิจกองทุนรวม ด้วย

การเปิดตัวแอปพลิเคชั่น K-My Funds ที่ตอบ

โจทย์ลูกค้าในแง่ของการได้รับค�าแนะน�าการ

ลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงกับราย

บุคคล (Personalize) มากขึ้น และยังสามารถ

เข้าถึงลูกค้าทั่วไปได้ทุกระดับ 

 

ความพิเศษของ K-My Funds ที่แตกต่าง

จากแอปพลิเคชั่นการซื้อขายกองทุนรวม

ทั่วไป คือ การเชื่อมโยงผู้ลงทุนให้สามารถเข้า

ถึงค�าแนะน�าด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยญชาญ

โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นการแนะน�าพอร์ต

การลงทุนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับ

พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของผู้ลงทุน และ

แสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของ

กราฟและเส้น Fit Line ที่จะเป็นเส้นชี้วัดถึงผล

ตอบแทนของพอร์ตลงทุนที่แนะน�า โดยผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์มาแล้วว่าพอดีและเหมาะ

สมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เปรียบ

เสมือนโค้ชที่คอยสร้างแนวทางการลงทุน ให้ผู้

ลงทุนสามารถติดตามและปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การลงทุนที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ซึ่งนับว่า

สอดคล้องกับใบอนุญาตที่บริษัทได้รับในครั้งนี้

  

“K-My Funds ของบลจ.กสิกรไทย ได้รับใบ

อนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนเป็น

รายแรกของประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ 

เป็นความส�าเร็จจากความพยายามคิดภาย

ใต้ข้อจ�ากัดมากมายในการด�าเนินธุรกิจแนว

เดิม ท�าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 

2 มิติ ทั้ง K-FIT Model ที่เป็นโซลูชั่นที่เปรียบ

เสมือน เป็น Private Fund ให้กับลูกค้า โดยที่

ลูกค้าไม่ต้องพะวงว่าจะลงทุนหรือติดตาม

การลงทุนอย่างไร ในขณะที่แอปพลิเคชั่น ก็

เปรียบเสมือน “กระจก” สะท้อนผลการลงทุน

และเปรียบเทียบให้รู้ข้อแตกต่างระหว่างทาง

ที่ “ลูกค้าเลือก” และ “KAsset แนะน�า” ซึ่งจะ

เป็นเสมือนประตูของ KAsset เพื่อออกไปหา

ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้” นายวศินกล่าว

 

ส�าหรับผู้ที่สนใจแอปพลิเคชั่น K-My Funds 

ต้องมีการลงทุนในกองทุนของ บลจ.กสิกร

ไทย โดย K-My Funds จะแสดง “พอร์ตการ

ลงทุนปัจจุบันของลูกค้า” เปรียบเทียบกับ 

“พอร์ตที่แนะน�า” และจะมีพระเอกอย่างเส้น 

Fit Line ช่วยไกด์ให้ลงทุนตามพอร์ตที่ตอบ

โจทย์ ทั้งระดับความเสี่ยงและกระจายสัดส่วน

ในสินทรัพย์ต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผล

ตอบแทนตามเป้าหมาย หรือถ้าหากอยากจะ

ปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง ก็มีโปรแกรม

ทดลองจัดพอร์ตก่อนลงทุนจริงพร้อมตัวเลข

ผลตอบแทนย้อนหลังรายปี ส�าหรับใช้ตัดสิน

ใจก่อนจะลงทุนจริง หรือถ้านักลงทุนคนไหน

อยากลงทุนแบบส�าเร็จรูปทีเดียวจบให้เป็นไป

ตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการ

ลงทุน ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนในกลุ่ม 

K-FIT ที่มีให้เลือกตั้งแต่ K-FITS, K-FITM. 

K-FITL และ K-FITXL ได้เช่นเดียวกัน

บลจ.กสิกรไทย 
คว้าไลเซนส์ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน 

จาก ก.ล.ต. เป็นรายแรกของไทย  



บลจ.ธนชาต เปิดตัวกองทุน T-SmartBeta 

กองทุนที่สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้

ทั้งหุ้นขึ้นและหุ้นลง เปิดขายครั้งแรก 5-11 

กันยายนนี้ ลงทุนครั้งแรกขั้นต�่า 50,000 บาท

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้

จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธน

ชาต จ�ากัดเปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุน

ใหม่ที่ตอบโจทย์นักลงทุนมากขึ้น โดยนโยบาย

กองทุนมีความยืดหยุ่น เหมาะกับตลาดการ

ลงทุนในปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 

ส�าหรับกองทุน T-SmartBeta จะเน้นลงทุน

ในหุ้นที่เรียกว่า Mid Beta และ Low Beta ซึ่ง

ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนระหว่างหุ้น 

2 ประเภทให้เหมาะกับสภาวะลงทุนในขณะ

นั้น  ท�าให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้

มากกว่าเน้นลงทุนในหุ้นผันผวนต�่าอย่าง Low 

Beta เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะรับกับมุมมอง

ทิศทางการลงทุนหุ้นไทยในปีหน้าด้วย

 

“หลังจากนี้ บลจ.ธนชาต ยังเชื่อว่าหุ้นจะเป็น

สินทรัพย์ที่สร้างโอกาสท�าก�าไรได้มากที่สุดใน

ระยะ 3-6 เดือนข้างหน้า และคิดว่าหุ้นไทยในปี

หน้าที่ PE 14 เท่ามีความน่าสนใจมากกว่าหุ้น

ต่างประเทศ เพราะปัจจัยภายในประเทศส่วน

ใหญ่มีทิศทางเป็นบวก ไม่ว่าจะเป็นทิศทาง

เศรษฐกิจและการขยายตัวของก�าไรบริษัทใน

ตลาด ดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต�่า และการ

เลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า”

 บลจ.ธนชาต จึงได้พัฒนากองทุนให้สามารถ

ปรับกลยุทธ์ให้สามารถท�าผลตอบแทนได้

ดีเมื่อตลาดเป็นขาขึ้น และเมื่อตลาดเป็นขา

ลงก็ผสมหุ้น Low Beta เพื่อให้กองทุนไม่

ผันผวนตามตลาดมากนัก“ปัจจุบัน บลจ.ธน

ชาต มีกองทุนที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมากๆ อย่าง

กองทุนประเภท Low Beta อยู่ 3 กองทุน 

คือ T-LowBeta, T-LowBetaRMF และ 

T-LowBetaLTFD ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก 

เรียกได้ว่าเมื่อนึกถึงกองทุนหุ้นผันผวนต�า่ ก็จะ

มีชื่อ T-LowBeta อยู่ในระดับต้นๆ แต่ที่ผ่านมา

ในช่วงที่หุ้นขึ้นสูงๆ ก็มีผู้ลงทุนที่ยอมรับความ

เสี่ยงได้มากกว่านั้นปรับไปลงทุนในกองทุนหุ้น

ทั่วไปบ้าง เพราะกองทุนประเภท Low Beta 

ในทางทฤษฎีจะท�าผลตอบแทนได้ไม่สูงเท่ากับ

กองทุนหุ้นทั่วไป”

   

ในส่วนของกองทุน T-SmartBeta ที่เปิดตัวใน

ครั้งนี้ มีจุดเด่นที่ส�าคัญอีก 1 อย่าง ของกอง

ทุน T-SmartBeta คือ หุ้นที่กองทุนสนใจ

ลงทุนคือหุ้นที่เรียกว่า Mid Beta ซึ่งเป็นหุ้นที่

ค่า Beta ระหว่าง 1 – 1.4 โดย บลจ.ธนชาต 

ได้แบ่งหุ้นออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภท 

Low Beta (ค่า Beta น้อยกว่า1) 2. ประเภท 

Mid Beta (ค่า Beta ระหว่าง 1 – 1.4) และ 

3.ประเภท High Beta (ค่า Beta มากกว่า 

1.4) ซึ่งทดสอบแล้วพบว่าเป็นช่วง Beta ที่มี

ความคุ้มค่ามากที่สุดในช่วงประมาณ 5 ปีที่

ผ่านมา (ตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง กรกฎาคม 

2561) โดยความคุ้มค่าจะวัดจากผลตอบแทน

เทียบกับความเสี่ยง กล่าวคือ ความเสี่ยงที่

เท่ากัน หุ้นตัวที่เรามองว่าคุ้มค่าคือหุ้นที่ได้ผล

ตอบแทนที่มากกว่านั่นเอง

    

นอกจากนั้น กองทุนยังน�าเอาตัวชี้วัดที่

เป็นการบริหารกองทุนในเชิงเทคนิคเข้ามาบ

ริหารพอร์ตลงทุน เพื่อท�าให้การปรับสัดส่วน

การลงทุนของผู้จัดการกองทุนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้กองทุนมีโอกาส

สร้างผลตอบแทนที่ดีได้

  

กองทุน T-SmartBeta ของ บลจ.ธน

ชาต มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีค่า Beta ไม่

เกิน 1.4 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง

ทุน เหมาะกับผู้ที่สามารถรับความผันผวน

ของราคาหุ้นได้สามารถลงทุนในระยะกลางถึง

ระยะยาว โดยในการเปิดขายครั้งแรกระหว่าง

วันที่ 5-11 กันยายนนี้ จะเก็บค่าธรรมเนียม

การขายในอัตราพิเศษเพียง 0.25% เท่านั้น 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยลงทุนครั้งแรกขั้น

ต�่า 50,000 บาท ส่วนครั้งถัดไปขั้นต�่า 1,000 

บาท

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือ

ชี้ชวนได้ในวันและเวลาท�าการเสนอขายที่ 

บลจ.ธนชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 กด 0 

หรือ ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) โทร. 

1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง www.

thanachartfund.com

บลจ.ธนชาต ชู T-SmartBeta 
กองทุนแนวใหม่ตอบโจทย์...ทั้งหุ้นขึ้น หุ้นลง 

เปิดขายครั้งแรก 5-11 ก.ย.61



นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า   (ครม.)  เมื่อ
วันที่ 28  สิงหาคม 2561  มีมติเห็นชอบใน
หลักการร่างพรบ.จัดเก็บภาษีเงินได้จากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ ผ่านกองทุนรวม โดย
ให้เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายใน
อัตรา 15%  จากรายได้ดอกเบี้ยหรือส่วนลด
ของตราสารหนี้ที่กองทุนรวมได้รับ ไม่เก็บ
ในส่วนของ Capital  gain โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุนจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจ�านวน ส�าหรับ
เงินส่วนแบ่งของก�าไรจากกองทุนรวม
ตราสารหนี้ ที่ได้ผ่านการเสียภาษีมาแล้ว 

ทั้งนี้ คาดว่าจะกระทบกับผลตอบแทน
ของกองทุนรวมบ้าง โดยเฉพาะในส่วน

ของรายได้จากดอกเบี้ยหรือส่วนลดรับที่
ต้องถูกหักภาษีไป 15% เช่นหากกองทุน
ลงทุนในตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ย 2% ก็จะ
เหลือ 1.70%     บริษัทต้องหาทางสร้างผล
ตอบแทนให้เพิ่มขึ้น ( AlPha) เพื่อชดเชย
ส่วนที่ถูกหักภาษีไป 

ทั้งนี้ หากผลตอบแทนของกองทุนยังสูงกว่า
ดอกเบี้ยเงินฝาก ก็ยังสามารถสร้างความ
น่าสนใจให้กับผู้ลงทุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กองทุนยังคงมีสภาพคล่องดีกว่าเงินฝาก
ประจ�า เนื่องจากขายคืนได้ทุกวัน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิด
จ�าหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทย ตราสารหนี้ 
เอฟไอเอฟ 198 

( KTFF198) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4  
กันยายน 2561 อายุ 12 เดือน  เน้นลงทุน
ในเงินฝากประจ�าAgricultural   Bank  of 
China  ,  Bank  of China  , AL Khalij 
Commercial Bank  , AL Ahli Bank  ใน
สัดส่วนสถาบันการเงินละ18%  ลงทุน
ในเงินฝากประจ�า  China Construction 
Bank Asia บัตรเงินฝาก Industrial  and 
Commercial  Bank  of China  ,China 
Merchanyts Bank  และ  Bank  of  
Communications สัดส่วนสถาบันการเงิน
ละ5%  และ MTN   ของ Mashreq Bank  
8%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
โดยผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 
1.80% ต่อปี  โดยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
หัก  ณ ที่จ่าย 

ส่วนอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ใน
ประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกช่วง
อายุโดยเฉพาะช่วงอายุ 2-3 ปี ที่อัตราผล
ตอบแทนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าช่วง
อายุอื่นตามแรงขายของนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ
แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของไทยเร็วกว่าคาดหลัง GDP ไตรมาส 2 ปี 
2561 ออกมาดีกว่าที่คาดไว้  และผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแถลงว่า
พร้อมที่ขึ้นดอกเบี้ยในจังหวะเวลาที่เหมาะ
สม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติกลับ
มาเป็นผู้ซื้อหลัก ในตราสารระยะยาว ส่ง
ผลประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 14 ปี 
(LB326A) จ�านวน 15,000 ล้านบาท ออก
มาดีโดยมี BCR 2.43 เท่า โดยสัปดาห์ที่ผ่าน
มานักลงทุนต่างชาติเป็นยอดซื้อสุทธิจ�านวน 
32,779 ล้านบาท 

ส่วนอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐอเมริกามีการปรับตัวผันผวน ตาม
ความคาดหวังผลการเจรจาระหว่าเจ้าหนี้
สหรัฐอเมริกาและจีนเพื่อคลี่คลายข้อพิพาท
ทางการค้าและปูทางไปสู่การประชุมสุดยอด
ของผู้น�าในเดือนพฤศจิกายนซึ่งสุดท้ายแล้ว
ก็ยังไม่มีความคืบหน้า ในขณะที่ Fed ยังคง
นโยบายที่จะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อย
ไป โดย UST 2-10 มีการปรับตัวลดลงมาอยู่
ที่ระดับ 19 bps. โดยสรุปอัตราผลตอบแทน
ของตราสารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปี ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 2 bps. มาอยู่ที่ 2.63% ต่อปี อายุ
คงเหลือ 5 ปี อยู่ที่ 2.72% ต่อปี ลดลง 3 
bps. และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 
5 bps. มาอยู่ที่ 2.82% ต่อปี 

KTAM เร่งหาจังหวะสร้างผลตอบแทน 
ในตราสารหนี้ ชดเชยหักภาษีพร้อมขาย

KTFF 198 ยิลด์ 1.80% ต่อปี





บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : AH แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 43.00 บ.

AAPICO Hitech (AH)

 BUY

 Share Price THB 33.25

 12m Price Target THB 43.00 (+29%)

 Previous Price Target THB 43.00

 ผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่อง

 Company Update

 ประเด็นการลงทุน

 อุตสาหกรรมรถยนต์ และ ผลประกอบการของ AH ในปีนี้จะเติบโตได้ดี และต่อเนื่อง เราปรับประมาณการก�าไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประเมินก�าไรสุทธิเท่ากับ 1,295 ล้านบาท 
เติบโต 12%YoY ร่วมทุนกับ Vinfast จะรับรู้ยอดขายแม่พิมพ์และJig ให้ Vinfast ส�าหรับผลิตรถยนต์ 2 รุ่นแรก ประมาณ 1,800 ล้านบาท ในปีหน้า และ ส่วนแบ่งก�าไร ซึ่ง
คาดจะยังไม่มากนักจากเป็นช่วงแรกของการเปิดตัว ราคาหุ้นซื้อขาย P/E ที่ต�่าเพียง 8.3 เท่า และ มีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ดี 4.2% เราประเมินราคาเป้าหมายเท่ากับ 43 
บาท บนฐาน Average Forward P/E เท่ากับ 10.5 เท่า เราคงแนะน�า ซื้อ

 อุตสาหกรรมรถยนต์ และ ยอดขายของ AH จะเติบโตต่อเนื่อง

 ผู้บริหารตั้งเป้าหมายยอดขายของ AH ในปีนี้จะเติบโตประมาณ 3-5% ตามทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ คือ ยอดผลิตรถยนต์ในปีนี้ประเมินเท่ากับ 2.08 ล้านคัน 
โต 5% โดยครึ่งปีหลังจะใกล้เคียงกับครึ่งปีแรก จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของ AH ที่เด่น และ ครึ่งปีหลังจะยังเด่นต่อ เราปรับประมาณการเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ประเมิน
ยอดขายเท่ากับ 16,564 ล้านบาท เติบโต 5% และ คาดจะมีก�าไรสุทธิเท่ากับ 1,295 ล้านบาท เติบโต 12% ถ้าไม่รวมรายการพิเศษจะโตถึง 22%

 ร่วมทุนกับ Vinfast จะรับรู้ยอดขายแม่พิมพ์และJig และ ส่วนแบ่งก�าไร

 ลงทุนร่วมกับ Vinfast ของเวียดนาม เพื่อผลิตตัวถังรถยนต์ (Body in White) ส�าหรับรถยนต์ 2 รุ่นแรกของวินฟาสท์ ได้แก่ รถยนต์นั่ง แบบ 4 ประตู (ซีดาน) และ
รถยนต์เอนกประสงค์ (เอสยูวี) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการผลิตในช่วงไตรมาส 3/62 มีงบลงทุนรวม 1,400 ล้านบาท โดย AH ถือ 51% และ มีสัดส่วนหนีสินต่อทุน 50%:50% 
ดังนั้น เงินลงทุนส่วน AH จะประมาณ 350-400 ล้านบาท โดยทาง AH จะมีรายได้จากการขาย Jig & Die ให้ Vinfast ประมาณ 1,800 ล้านบาทในปี 2562 รวมถึงจะรับรู้
ก�าไรจากเงินลงทุน ซึ่งปีหน้าคาดจะยังไม่มากนักเนื่องจากเป็นช่วงแรกของการเปิดตัว

 ตั้งงบลงทุน 1,800 ล้านบาท ใช้กระแสเงินสดภายในเป็นหลัก

 AH ตั้งงบลงทุนไว้ 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.) งบลงทุนส�าหรับบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ 400 ล้านบาท 2.) งบลงทุนส�าหรับรถโมเดลใหม่ของ 
Isuzu ที่จะเปิดตัวปีหน้า 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นลงทุน 500 ล้านบาทปีนี้ และ 500 ล้านบาทในปีหน้า และ 3.) งบลงทุนร่วมกับ Vinfast 400 ล้านบาท โดยจะใช้กระแส
เงินสดจากภายในเป็นหลัก

 ความเสี่ยง : 1.) ค่ายรถจะขอให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนมีการปรับลดราคาลงทุกปีเป็นปกติ 2.) ตลาดส่งออกยังไม่แน่นอน 3.) ปัญหาหนี้สินในระดับสูงกระทบก�าลังซื้อ

 Surachai Pramualcharoenkit

 surachai.p@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 6300 ext 1470



บล.กรุงศรี : IHL แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 11.80 บ.

Interhides

 ให้ผลก�าไรเป็นตัวพิสูจน์ (TP Bt11.8, OUTPERFORM)

 + โรงงาน #10 เฟสแรก เริ่มเดินเครื่องแล้ววันละ 3-4 ตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งท�าให้ก�าลังการผลิตหนังเพิ่มขึ้น 50% ในเดือนสิงหาคม และจะเพิ่มสู่ระดับสูงสุดในเดือน
กันยายน

 + GPM ที่ลดลงใน 1H18 ท�าให้เราใช้สมมติฐานที่ระมัดระวัง และลดประมาณการก�าไรปี FY18/19F ลง 17%/9% แต่การเติบโตของก�าไรในปีหน้า (+46% yoy) ยัง
คงน่าสนใจ

 + แนะน�าซื้อ ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 11.80 บาท หลังจากขยับไปใช้ราคาเป้าหมายปี FY19F ผลประกอบการใน 4Q18 จะพิสูจน์ว่าก�าไรปีหน้าจะเป็นไปตามที่
เราคาดไว้ได้

 โรงงานใหม่คืบหน้าตามแผนในขณะที่อุปสงค์การฟอกหนังยังแข็งแกร่ง

 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไปเยี่ยมโรงงานของบริษัท และพบว่าบริษัทเริ่มเพิ่มการผลิตแล้วตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม และในปัจจุบันท�าการฟอกหนังวันละ
ประมาณ 3-4 ตู้ จากก�าลังการผลิตสูงสุด 5-6 ตู้ต่อวันในเฟสที่ 1 โดยอัตราการสูญเสียยังอยู่ในระดับต�่า และควบคุมได้ ซึ่งเราคาดว่าน่าจะเห็นผลของต้นทุนที่ประหยัด
ลงได้ และประสิทธิภาพการผลิตอย่างเต็มที่ใน 4Q18 ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าว่าจะสามารถเพิ่ม GPM ได้จนถึง 30% เพราะสามารถประหยัดต้นทุนค่าแรงงาน และสาร
เคมีลงได้ถึง 50% โดยคาดว่าการขยายก�าลังการผลิตในเฟสที่ 2 จะติดตั้งเครื่องจักรเสร็จใน 4Q18 และเริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปลาย 1Q19 อย่างไรก็ตาม 
เราเชื่อว่าการขยายก�าลังการผลิตในเฟสที่ 3 อาจจะเริ่มในปี FY20 จากเดิมที่เราคาดว่าจะเริ่มได้ในปี FY19 เนื่องจาก IHL อาจจะต้องรอให้โกดังใหม่สร้างเสร็จก่อน 
เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทใช้พื้นที่ของเฟสที่ 3 & 4 เป็นโกดังชั่วคราวอยู่ ส�าหรับธุรกิจยานยนต์นั้น ออเดอร์ก�าลังเพิ่มขึ้นจากการออกรถรุ่นใหม่ ในขณะที่ต้นทุนหนังวัว
ยังอยู่ระดับต�่า

 ใช้ประมาณการยอดขายและ GPM ที่ระมัดระวังมากขึ้นหลังผลการด�าเนินงานอ่อนแอใน 1H18

 เราปรับลดประมาณการก�าไรปี FY18F ลง 17% หลังจากที่ผลประกอบการ 1H18 ออกมาอ่อนแอ เพราะ GPM ต�่า เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งขึ้น เราเชื่อว่าการขยาย
ก�าลังการผลิตเฟสที่ 3 อาจจะต้องเลื่อนไปเริ่มในกลางปี FY20 จากเดิมที่เราคาดว่าจะเริ่มได้ในปี FY1 ส่งผลให้เราปรับลดประมาณการรายได้และก�าไรปี FY19F ลง 
18% และ 9% ตามล�าดับ เราเชื่อว่าสมมติฐานใหม่ของเรามีลักษณะอนุรักษ์นิยมพอแล้ว และ IHL น่าจะท�าได้ตามคาด อย่างไรก็ตาม ประมาณการก�าไรปีหน้าที่ 380 
ล้านบาท (+46% yoy) ก็ยังถือว่าน่าสนใจมากอยู่ ซึ่งจากข้อมูลของ USDA พบว่ายอดการส่งออกหนังวัวจากสหรัฐมาที่ประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง โดยโตถึง 130% 
yoy เป็น 177k ผืนในเดือนกรฎาคม ในขณะที่ยอด QTD โตถึง 157% yoy เป็น 345k ผืน เราได้ตรวจสอบข้อมูลกับ IHL และได้ทราบว่าในปัจจุบันจ�านวนหนังวัวดิบ
ที่โรงงาน และท่าเรือมีจ�านวนถึง 420 ตู้ หรือประมาณ 230-250k ผืน ซึ่งคาดว่าจะฟอกหมดภายในเวลา 45-50 วันท�าการ ดังนั้น เราจึงไม่ค่อยห่วงประเด็นทางฝั่ง
อุปสงค์ใน 2H18 มากนัก

 เป็นกิจการฟอกหนังของไทยที่ได้อานิสงส์เต็มๆ ซึ่งคาดว่าก�าไรจะเติบโตอย่างน่าสนใจ

 เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 11.80 บาท (จากเดิม 11 บาท) หลังจากที่ขยับไปใช้ราคาเป้าหมายปี FY19F โดยราคาเป้าหมายใหม่ของ
เราอิงจาก P/E ปี FY19F ที่ 18.5x เท่ากับค่าเฉลี่ยห้าปีย้อนหลัง +0.5 S.D. ซึ่งสะท้อนถึงช่วงที่ก�าไรเติบโต เรายังคงเชื่อว่าโรงฟอกหนังใหม่ และออเดอร์ฟอกหนังที่
เพิ่มขึ้นจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่ขับเคลื่อนก�าไรของบริษัท โดยในระยะสั้น เรามองว่าผลประกอบการ 4Q18 จะได้แรงหนุนจากการรับรู้ผลการด�าเนินงานอย่างเต็มที่ของ
การขยายก�าลังการผลิตเฟสที่ 1 ซึ่งจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าก�าไรของบริษัทน่าจะสามารถโตได้ถึง 46% yoy ในปีหน้าตามที่เราคาดไว้ได้ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่ดึงความสนใจ
ของนักลงทุนได้

 Worrapong TUNTIWUTTHIPONG

 662 - 659 7000 ext 5016

 worrapong.tuntiwutthipong@krungsrisecurities.com

 นวพร เชื้อเมืองพาน: เรียบเรียง



บล.เออีซี : BA แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 19.00 บ.

ปีนี้คาดพลิกก�าไรจากจ�านวนผู้โดยสารโตสดใส

 ? ช่วง 2Q61 ขาดทุน 82.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วง 2Q60 ขาดทุน 533.6 ล้านบาท

 ช่วง 2Q61 BA มีขาดทุนสุทธิ 82.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วง 2Q60 ที่ขาดทุนสุทธิ 533.6 ล้านบาท แม้รายได้รวมทรงตัว 0.4%YoY โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนาม
บินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และรายได้ที่ไม่ได้แบ่งตามสายธุรกิจ เติบโต 8.7%YoY ส่วนรายได้ธุรกิจสายการบินหดตัว 1.3%YoY เป็นผลจากการแข่งขันที่รุนแรงส่งผลให้ราคา
บัตรโดยสารเฉลี่ยลดลง 1.2%YoY และอัตราการเติบโตของผู้โดยสารลดลง 2.4%YoY ซึ่งเป็นผลมาจากจุดขายบัตรโดยสาร (Point-of-Sale) ผ่านช่องทาง E-Commerce ลด
ลง 22.0%YoY เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจองบัตรโดยสารของผู้บริโภคที่นิยมจองผ่าน Online Travel Agency (OTA) อย่างไรก็ดีปัจจัยลบดังกล่าวถูกหักล้าง
ด้วยปัจจัยบวกจากแผนลดจ�านวนที่นั่งผู้โดยสาร (ASK) ด้วยวิธี Combine Flights ส่งผลให้ประหยัดต้นทุนมากขึ้น โดยช่วง 2Q61 มีอัตราบรรทุกโดยสาร (Load Factor) เพิ่ม
เป็น 63.4% จากช่วง 2Q60 ที่ 62.7% และ RASK-CASK (ก�าไรต่อปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร) เพิ่มเป็น -0.32 บาท/ที่นั่ง-กม. จากช่วง 2Q60 ที่ -0.44 บาท/ที่นั่ง-กม. 
ส่งผลให้ช่วง 2Q61 BA มี EBIT Margin เพิ่มเป็น 6.9% จากช่วง 2Q60 ที่ -0.7% และมีอัตราก�าไรสุทธิเพิ่มเป็น -1.5% จากช่วง 2Q60 ที่ -10.0%

 ? ปีนี้คาดพลิกก�าไรจากจ�านวนผู้โดยสารโตสดใส

 ก�าไรสุทธิช่วง 1H61 คิดเป็น 51.2% ของประมาณการก�าไรทั้งปี และเรายังคงประมาณการเดิม โดยคาดปี 2561 BA จะพลิกมีก�าไรปกติ 1,226 ล้านบาท จากปี 2560 
ขาดทุนปกติ 800 ล้านบาท จากเทรนด์การท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงโตอย่างแข็งแรง บวกกับ กลยุทธ์การตลาดที่เข้มข้นขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม เส้นทางใหม่และความถี่ในเส้น
ทางบินเดิม อีกทั้งยังมีการเพิ่มสายการบินพันธมิตรทั้ง Code Share Agreement และ Interline Partner ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารเติบโตต่อเนื่อง

 ? คงแนะน�า "ซื้อ" จากมูลค่าพื้นฐานปี 61 ที่ 19 บาท

 เพื่อสะท้อนการเทิร์นอราวด์ของธุรกิจสายการบิน บวกกับ การเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจสนามบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสนามบิน อีกทั้งราคาหุ้นมี Upside 58.3% 
จากมูลค่าพื้นฐานปี 2561 ที่ 19 บาท (อิงวิธี SOTP แบ่งเป็นมูลค่าจากธุรกิจสายการบิน 1.5 บาท, BDMS 13.0 บาท, SPF 1.8 บาท และสนามบินสมุยหลังจากที่ SPF หมด
สัญญา Lease Hold 2.7 บาท) และคาดให้ Div. Yield ปีนี้ 3.9% จึงคงค�าแนะน�า "ซื้อ"

 FINANCIAL SUMMARY

 Year end 31 Dec 2559 2560 2561F 2562F 2563F

 Sales (BT m) 24,692 24,932 27,331 29,024 29,897

 Norm Profit (Bt m)  2,215  (800)  1,226   1,363   1,615

 Net Profit (Bt m)  1,768  788   1,226   1,363   1,615

 EPS (Bt) 0.84 0.38  0.58 0.65 0.77

 DPS (Bt) 0.75 0.30 0.47 0.52 0.62

 Dividend Yield (%) 6.25% 2.50% 3.89% 4.33% 5.13%

 PER (x) 14.25 31.98 20.55 18.48 15.61

 BVS (Bt) 15.23 13.52 13.63 13.76 13.92

 PBV (X) 0.79 0.89 0.88 0.87 0.86

 ROAE (%) 5.61% 2.61% 4.30% 4.74% 5.56%

 Source: AECS Research

 อิศรา เลิศสุดคนึง

 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 033432

 E-mail: Itsara.l@aecs.com



บล.เคจีไอ : EPG แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 9.10 บ.

Eastern Polymer Group

 (EPG.BK/EPG TB)*

	 ไปตามกระแส

 Event

	 อัพเดตข้อมูลบริษัท

 lmpact

	 ยอดผลิตรถยนต์โต	15%	YoY	ในเดือนกรกฎาคม

	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ายอดผลิตรถยนต์ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่	183,119	คัน	(+15%YoY)	เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที	่13	นับตั้งแต่

เดือนกรกฎาคม	2560	(Figure	1)	และยอดผลิตรถยนต์	7เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่	1.24	ล้านคัน	(+11.7%	YoY)

	 สภาอุตฯ	ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการเติบโตของยอดผลิตรถยนต์ปี	นี้ขึ้นจาก	3%	เป็	น	5%

	 สภาอุตฯ	ได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการเติบโตของยอดผลิตรถยนต์ปีนี้ขึ้นจาก	3%	เป็น	5%	เป็น	2.08ล้านคัน	จากเดิมที่	2.0	ล้านคัน	โดยคาดว่าจะมา

จากยอดขายผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้น	(จากเดิม	1.2ล้านคัน	เป็น	1.28	ล้านคัน)	ทั้งนี้	ยอดผลิตรถยนต	์7	เดือนแรกของปีนี้คิดเป็น	60%	ของเป้	าปีนี้ทั้งปี

ของสภาอุตฯ	(Figure	2)

	 ราคาหุ้นน่าจะ	overshoot	ไปได้จนถึง	10	บาท

	 ราคาหุ้น	EPG	วิ่งขึ้นมาแล้วถึง	~22%	ตั้งแต่เราเริ่มดูแลหุ้นตัวนี	้และราคาปิดล่าสุดที่	9.20	บาทก็ทะลุราคาเป้	าหมายของเราที่	9.10	บาทไปแล้ว	เรา

คาดว่าตลาดจะยังไม่มีการปรับประมาณการก�าไรจนกว่าบริษัทจะประกาศผลประกอบการงวด	2QFY61/62	แต่อย่างไรก็ตาม	เราคาดว่าราคาหุ้นน่าจะ	

overshootไปได้จนถึง	10.0	บาท	สะท้อนถึง	premium	ของ	PER	ที่	22.0X	(จากธุรกิจของ	Aeroflex	และ	Aeroklas)เนื่องจาก	46.4%	ของรายได้รวมของ

บริษัทเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต	์(Aeroklas)	ดังนั้นแนวโน้มเชิงบวกของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยน่าจะมีส่วนช่วยหนุนราคาหุ้น	EPG	โดยในปัจจุบัน	

เราประเมินมูลค่าธุรกิจของ	Aeroklas	โดยใช้	PER	ที่	15.1X	(ค่าเฉลี่ยกลุ่มยานยนต	์+1.0	S.D.)	ซึ่งมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นไปจนถึง	17.5X	(+2.0	S.D.)	ได้	ใน

ขณะเดียวกัน	อัตราก�าไรขั้นต้นที่ดีขึ้นของ	Aeroflex(จาก	40.3%	ใน	4QFY60/61	เป็น	42.1%	ใน	1QFY61/62)	ก็อาจจะท�าให	้PER	ของ	Aeroflex	สูงขึ้นได้โดย

การประเมินมูลค่าธุรกิจ	Aeroflex	โดยใช้	PER	ที่	28.0X	(ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง	+0.5	S.D)	ก็อาจจะขยับขึ้นไปได้จนถึง	30.5X	(ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลัง	+1.0	

S.D.)	ซึ่งจะส่งผลให้	PER	เฉลี่ยถ่วงน�้าหนัเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	22.0X	จากเดิมที	่20.0X	คิดเป็นราคาหุ้นที่	10.0	บาท	(Figure	5-	Figure	7)

	 Valuation	&	Action

	 เรายังคงแนะน�า	"ซื้อ"	ราคาเป้	าหมายปี	FY61/62	ที่	9.10	บาท	อิงจาก	PER	ที่	20.0x	(โดยใช	้PER	ของAeroflex	ที่	28.0x	(ค่าเฉลี่ย	3	ปีย้อนหลัง	+0.5	

S.D.),	ของ	Aeroklas	ที่	15.1x	(ค่าเฉลี่ยกลุ่มยานยนต์	+1.0S.D)	และ	ของ	EPP	ที่	19.5x	(ค่าเฉลี่ยกลุ่มบรรจุภัณฑ	์-0.25	S.D.))	ถึงแม้ว่าราคาปิดล่าสุดจะ

ทะลุราคาเป้	าหมายของเราไปแล้ว	แต่เราแนะน�าให้นักลงทุน	let	profit	run	ตามแนวโน้มการฟื้นตัว

	 Risks

	 ราคาวัตถุดิบผันผวน,	มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี,	ภัยธรรมชาติ,	การพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์,	มีการบอกเลิกสัญญาก่อนก�าหนด,	อัตราแลกเปลี่ยน

ผันผวน

	 Chananthorn	Pichayapanupat

	 66.2658.8888	Ext.8849

	 chananthornp@kgi.co.th



บล.ธนชำต : KKP แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 80.00 บ.

HOLD (From: BUY) TP: Bt 80.00 (From: Bt 92.00)

 Change in Recommendation Upside : 4.2%

 31 AUGUST 2018

 Kiatnakin Bank Pcl (KKP TB)

 น่าสนใจน้อยลง

 ด้วยการตั้งส�ารองที่สูงขึ้น เราจึงปรับก�าไรของ KKP ลงโดยเฉลี่ย 8% ในปี2018-20F เนื่องจากกองทุนส่วนเกินที่ลดลงพร้อมกับการเติบโตของ
สินเชื่อที่แข็งแกร่ง เราจึงเชื่อว่าโครงการการบริหารเงินกองทุนของ KKPก�าลังจะสิ้นสุดลง ด้วยซื้อขายที่ระดับที่สูงกว่า TISCO และให้ yield ที่ต�่า
กว่า เราจึงชอบ TISCO มากกว่า และปรับลดค�าแนะน�า KKP เป็น "ถือ"

 เติบโต และให้ผลตอบแทนต�่า

 การกระจายความเสี่ยงจากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไปยังสินเชื่อองค์ธุรกิจสินเชื่อ real-estate และ SME โดยใช้ความสัมพันธ์กับบริษัทหลักทรัพย์
ภัทร ท�าให้ KKP มีการเติบโตของสินเชื่อที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ 10% ในช่วงเดือนม.ค.ถึงก.ค. และธนาคารได้ปรับเพิ่มเป้าอัตรา
การเติบโตของสินเชื่อขึ้นเป็น 15% อย่างไรก็ตามแม้เติบโตแต่ให้ผลตอบแทนต�่าท่ามกลางสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น เราจึงไม่ค่อยตื่นเต้น
กับปริมาณสินเชื่อที่เติบโตนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อที่ลดลง NIM ของ KKP จึงลดลงจาก 4.37% ในปี 2017 มาอยู่ที่เพียง 
4.2% ใน 2Q18 เรายังไม่เห็นผลกระทบเชิงบวกต่อค่าธรรมเนียมนอกจากนี้ ด้วยการขยายสินเชื่อที่แข็งแกร่ง credit cost จึงเพิ่มขึ้น จาก0.7% ใน
ปี 2016-17 เป็น 1.3% ใน 2Q18 อีกด้วย

 ปรับลดประมาณการก�าไร

 แม้ว่าเราจะปรับคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเชื่อของ KKP ขึ้น 7%และเพิ่มค่าธรรมเนียมวานิชธนกิจสะท้อนดีล IPO ที่เพิ่มขึ้นในปี 
2018Fแต่เรายังคงปรับประมาณการก�าไรลงโดยเฉลี่ย 8% ในปี 2018-20Fเนื่องจาก 1) เราปรับลด NIM ลง 16pp และ 7bp ในปี 2018-19 2)ค่าใช้
จ่ายตั้งส�ารองที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 50% สะท้อนการขยายสินเชื่อที่รวดเร็วและ 3) มีผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ที่ยึดมาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันเราคาดว่า 
KKP จะมีก�าไรที่เติบโตเฉลี่ยในระดับปานกลางที่เพียง 8%

 ปรับลดค�าแนะน�าเป็น "ถือ"

 หลังใช้เงินกองทุนส่วนเกินในการจ่ายปันผล ด้วยอัตราการจ่ายปันผลเฉลี่ย81% ในปี 2015-17 vs 55% ในปี 2012-14 อัตราส่วนเงินกองทุน
ขั้นที่ 1ของ KKP จึงลดลงจาก 15% ในปี 2015 เป็น 13.3% ในปี 2017 ดังนั้นเราจึงไม่คิดว่าธนาคารจะสามารถด�าเนินการตามแผนการบริหารเงิน
กองทุนของตนได้ เราจึงคาดว่าอัตราการจ่ายปันผลจะลดลงเหลือ 65% ตั้งแต่ปี2018F เป็นต้นไป และด้วยการปรับประมาณการก�าไรลง ราคาเป้า
หมายของเรา (ปีฐาน 2018F) จึงลดลงเหลือ 80 บาท จาก 92 บาท ที่ 2018FP/BV ที่ 1.5 เท่า และ 10 เท่า PE เทียบกับ EPS ที่เติบโตเฉลี่ย 3 ปี
เพียง 8% เราจึงมองว่า KKP ซื้อขายในระดับที่เหมาะสมแล้ว และด้วยให้upside ต่อราคาเป้าหมายเพียง 4% เราจึงปรับลดค�าแนะน�าเป็น "ถือ"

 เราชอบ TISCO มากกว่า

 ในบรรดาธนาคารขนาดเล็ก เราชอบ TISCO มากกว่า KKP ขณะที่ KKPเต็มใจที่จะเสยี สละมาร์จิ้นเพื่อปริมาณสินเชื่อ TISCO กลับยึดกลยุทธ์
ที่มุ่งเน้นผลตอบแทน การปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นส่งผลลบต่อทั้งสองธนาคารแต่เราคิดว่า TISCO มีการเตรียมการที่ดีกว่า และสามารถบรรเทา
การลดลงของ NIM ได้โดยใช้ตั้งส�ารองส่วนเกิน เราคาดว่า TISCO จะมี EPSเติบโตเฉลี่ย 3 ปีที่ 12% เทียบกับ KKP ที่ 8% ในแง่ valuation, 
TISCOน่าสนใจมากกว่า ด้วยมี P/BV-to-ROE ที่ต�่ากว่าและให้ dividend yield ที่สูงกว่า เนื่องจาก TISCO มีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นที่1 ที่สูงขึ้น
มาก และการเติบโตของสินทรัพย์ที่ชะลอตัว เราจึงเห็น upside ต่อปันผลของTISCO เราสมมติให้ TISCO จ่ายปันผลในอัตราเดิมเท่าปีที่ผ่านมาที่ 
66%

 SARACHADA SORNSONG

 662 - 617 4966

 sarachada.sor@thanachartsec.co.th



บล.บัวหลวง : BJC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 61.00 บ.

Berli Jucker  BJC TB / BJC.BK

 

Sector: Retail OVERWEIGHT

ค�าแนะน�าพื้นฐาน: ซื้อ

เป้าหมายพื้นฐาน: 61.00 บาท

ราคา (24/08/61): 57.00 บาท

ก�าไรปี 2561 โตแรงที่สุดในกลุ่มค้าปลีก 

          BJC จะยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทค้าปลีกที่รายงานก�าไรเติบโตแข็งแกร่งที่สุดในครึ่งหลังของปี 2561 แม้อัตราภาษีจะไม่ลดลงมากเท่าที่ประเมินก่อนหน้านี้ เราคง
ค�าแนะน�า "ซื้อ" โดยให้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2561 ที่ 61 บาท 

ยอดขายสาขาเดิมเดือนก.ค. เติบโตดีมาก 

          ยอดขายสาขาเดิมของ BigC เติบโตดีในเดือนมิ.ย. (4.9%) และก.ค. (3.7%) เนื่องจากฟุตบอลโลกช่วงหนุนยอดขายโทรทัศน์อย่างมีนัยส�าคัญ ในขณะที่บริษัท
ออกแคมเปญกระตุ้นให้ลูกค้าแลกคะแนนสมาชิกมากขึ้น แม้ยอดขายสาขาเดิมช่วงต้นเดือนส.ค. อ่อนตัวลง แต่ก็กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในช่วงปลายเดือนหนุนโดย
ยอดขายช่วงเทศกาลสารทจีน อย่างไรก็ตามยอดขายสาขาเดิมน่าจะเติบโตช้าลงในเดือนก.ย. เนื่องจากปีที่แล้วเทศกาลสารทจีนอยู่ในเดือนก.ย. เราคาดยอดขายสาขา
เดิมเติบโต 1.4% ในไตรมาส 3/61 ในขณะที่แรงกดดันจากการลดลงของราคาอาหารจะเริ่มคลี่คลายน่าจะช่วยหนุนให้ยอดขายสาขาเดิมขยายตัวดีขึ้น 3% ในไตรมาส 
4/61 

ขยายฐานลูกค้าโดยการเจาะลูกค้าระดับบน 

          BigC มีแผนจะเปิดร้านค้าแบบใหม่ชื่อ BigC Food Place ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาด 800 ตารางเมตรที่เน้นขายอาหารออแกนิค ธรรมชาติ และอาหารพร้อม
ทาน (เหมือนกับ Whole Foods Market) เพื่อจับตลาดพนักงานออฟฟิศระดับกลางถึงบน โดยจะเปิดสาขาแรกที่ Gateway บางซื่อ ในเดือนต.ค. 2561 และสาขาที่สอง
ที่สามย่าน มิดทาวน์ในไตรมาส 4/62 โดยทั้งสองแห่งดังกล่าวอยู่ในศูนย์การค้าที่พัฒนาโดย TCC (บริษัทแม่ของ BJC) เราเห็นว่ามีอีกหลายพื้นที่ที่จะเปิด BigC Food 
Place ได้หากโมเดลนี้ประสบความส�าเร็จ เนื่องจาก TCC เป็นเจ้าของที่ดินผืนงามและอาคารส�านักงานจ�านวนมากในประเทศไทย 

อัตราภาษีจ่ายปี 2561 น่าจะสูงกว่าที่คาดก่อนหน้า 

          บริษัทยังด�าเนินการปรับโครงสร้างภายในเพื่อลดภาษีจ่ายต่อเนื่อง ซึ่งหลายส่วนแล้วเสร็จแล้ว ส่งผลให้อัตราภาษีจ่ายลดลงจาก 28.8% ในไตรมาส 1/61 มา
อยู่ที่ 23.3% ในไตรมาส 2/61 อย่างไรก็ตาม BJC คาดกระบวนการนี้จะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/61 (จากแผนเดิมเสร็จสิ้นในไตรมาส 3/61) และอัตราภาษีจ่ายปี 2561 มี
แนวโน้มสูงกว่าที่ผู้บริหารให้ไว้ก่อนหน้าที่ 20% เนื่องจากบริษัทอาจไม่สามารถใช้ tax losses carried forward ของบริษัทลูกได้ทั้งหมดใน 5 ปี ดังนั้นเราจึงปรับ
สมมติฐานอัตราภาษีจ่ายขึ้นเป็น 21.4% ส่งผลให้ประมาณการก�าไรปี 2561 ของเราลดลง 3% 

อาจเริ่มรุกขยายธุรกิจต่างประเทศในปี 2563 

          BJC อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างกลุ่มและวางระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานก่อนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างนี้ BJC พักการ
ซื้อกิจการชั่วคราว (รวมทั้งการซื้อMM Mega Market ในเวียดนามจาก TCC) นอกเสียจากว่ามีดีลที่มีศักยภาพมากและมีกระแสเงินสดแข็งแกร่ง เปาหมายหลักของ
บริษัทคือการลดหนี้สิน เราคิดว่าระดับหนี้สินที่จะท�าให้ BJC เริ่มรุกขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศคือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ราว 1 เท่า ซึ่งอาจเห็นในปี 2563 

          ไชยธร ศรีเจริญ, CFA  

          นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ 

          chaiyatorn@bualuang.co.th 

          +66 2 618 1344 



บล.ทิสโก้ : PSH แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 27.00 บ.

+ PSH : เข้าชมโครงการคอนโดที่สวนพลู

 เราได้เข้าชมคอนโดแบรนด์ The Reserve มูลค่า 2.7 พันล้านบาท จ�านวน 134 หน่วย มูลค่าห้องละ 20 ล้าน

บาท บริเวณสาทร โดยที่มีราคา 2.6 - 3.3 แสนบาท/ตารางเมตร สูงกว่าราคาคอนโดในบริเวณที่ 1.76 แสนบาท/

ตารางเมตร โดย PSH กล่าวว่าได้ขายไปแล้วกว่า 70 หน่วย โดยลูกค้าช�าระด้วยเงินสด และด้วยจ�านวนห้องใน

โครงการที่ไม่ถึง 150 ห้อง ท�าให้บริษัทเน้นขายที่ความเป็นเอกสิทธิ์ และราคาของห้องสูงสุดที่ 60 ล้านบาท สูง

กว่าโครงการอื่นในบริเวณที่มีมากกว่า 200 ห้องมาก เราคาดว่ายอดเปิดตัวจะเพิ่มขึ้นใน 3Q18 (ในช่วง 6M18 มี

ยอดจอง 45%) โดยเราแนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 27 บาท (PER ที่ 9.4 เท่า ส�าหรับปี 2018F) จาก 

PER ที่ต�่า และโอกาสในการฟื้นตัวของบ้านเดี่ยว และโครงการในระดับพรีเมี่ยม ?

 Market Insight

 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th

 นวพร เชื้อเมืองพาน: เรียบเรียง



บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : TVI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 4.90 บ.

TVI

 THAIVIVAT INSURANCE

 Rating: BUY

 Sector: Insurance

 Last Price (Bt) 3.50

 Target Price (Bt) 4.90

 Upside (%) 40.00

 2Q18 ขาดทุนสุทธิ 7.6 ลบ. -495%YoY

 TVI รายงานขาดทุนสุทธิ 2Q18 ที่ 7.6 ลบ.-495%YoY -115%QoQ โดยสาเหตุของการพลิกกลายมาเป็นขาดทุนมาจาก ทั้งส่วนการประกันภัย 
และการลงทุน โดยฝั่งการลงทุนท�าได้น่าผิดหวังในไตรมาสนี้ โดย Investment Yield พลิกกลับเป็นติดลบ -5.28% เทียบกับในอดีตที่บวกมาต่อ
เนื่อง 10 ไตรมาส โดยในไตรมาสนี้มีการบันทึกขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนถึง 23 ลบ. เทียบกับไตรมาสก่อนที่ขาดทุน -6 ลบ. 
และช่วง 2Q17 ที่ก�าไร 16 ลบ. ส่วนประกันภัยท�าได้ด้อยลง QoQ จากที่ Combined Ration ปรับขึ้นมาที่ 107.16% จากที่ท�าได้เด่นในไตรมาสก่อนที่
ระดับ 99.29% ด้าน Gross Premium ปรับเพิ่มขึ้น 2.25% QoQ แต่ Net Premium ลดลง 0.84% ซึ่งเป็นผลจากอัตราส่วนการส่งประกันต่อเพิ่ม
ขึ้น จากไตรมาสก่อนที่ 16.88% ขึ้นมาที่ 19.39%

 คงประมาณการปี 18 และราคาเหมาะสม

 ผลประกอบการในช่วง 1H18 คิดเป็น 53% ของประมาณการของเรา ส�าหรับในช่วง 3Q18 เราคาดว่า Investment Yield จะกลับมาเป็นบวก 
หลังจากที่ปัจจุบันตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นจากสิ้นงวด 2Q18 7.4% อีกทั้ง หุ้นกลุ่มธนาคารที่คาดว่าจะเป็นหุ้นหลักในการลงทุนของ TVI ปรับขึ้น
มาราว 10% เมื่อเทียบสิ้นงวด นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 4 ยังเป็นช่วงที่มีรายได้เบี้ยประกันภัยในระดับสูงเมื่อเทียบกับไตรมาสอื่น ซึ่งจะช่วยหนุน
ผลประกอบการใน 2H18 เราจึงคงประมาณการก�าไรสุทธิปี 18 ที่ระดับ 78 ลบ.

 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ THAIVIVAT ACTIVE HEALTH

 TVI ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ THAIVIVAT ACTIVE HEALTH รับฟรี fitbit versa โดยผู้ที่ออกก�าลังกายตามเกณฑ์อย่างสม�่าเสมอ จะได้รับส่วนลด
เบี้ยสูงสุด 40% เราชื่นชอบการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท เรามองว่าจะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และการกระจายความเสี่ยงเข้าสู่
ประกันภัยสุขภาพจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากที่เป็นรายได้เบี้ยประกันนอกจากประกันภัยรถยนต์ที่เป็นสัดส่วนหลักของรายได้เบี้ยประกัน (72%)

 คงค�าแนะน�า "ซื้อ"

 เราเชื่อในภาพการฟื้นตัวของ investment Yield ในช่วง 3Q18 หลังจากที่ Investment Yield ปรับตัวลดลงแรงในช่วง 2Q18 เราคาดว่าผล
ประกอบการได้ผ่านจุดต�่าของปีไปแล้วในช่วง 2Q18 และจะเป็นโอกาสให้ซื้อสะสม เรายังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" ด้วยราคาเหมาะสมที่ 4.90 บาท

 Chavin Saengsirinavin

 Fundamental Analyst

 Sec No. 048514

 (+66) 2 088 8156

 Chavin.s@zcomsec.com



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AH แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 50.00 บ.

ราคาปิด	33.25	บาท	ราคาพื้นฐาน	50	บาท

	 Core	Profit	งวด	2Q61	แข็งแกร่ง

	 +	ก�าไรสุทธิงวด	2Q61	แข็งแกร่ง	-	บริษัทมี	Core	Profit	งวด	2Q61	เท่ากับ	378	ล้านบาท	เติบโต	79%YoY	แต่อ่อนลง	

13%QoQ	โดยการเพิ่ม	YoY	มาจากอุปสงค์ชิ้นส่วนยานยนต์ที่แข็งแกร่ง	และรายได้จากธุรกิจดีลเลอร์	รวมทั้งผลตอบแทนจากการ

ลงทุนใน	Sakthi	Global	(SGAH)

	 +	มีรายการพิเศษใน	2Q61	จ�านวน	59	ล้านบาท	-	บริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการซื้อ	SGAH	ที่เกิดจากการปรับปรุงราคาซื้อ	

และมีบันทึกด้อยค่าของสต็อกในสหรัฐซึ่งคิดเป็นประมาณ	43	ล้านบาท

	 +	มีโอกาสลงทุนร่วม	(JV)	กับ	VINFAST	เวียดนาม	-	เมื่อ	12	มิ.ย.ที่ผ่านมาบริษัทเซ็น	MOU	กับ	VINFASTTrading	&	

Production	LLC	เพื่อตั้งบริษัทร่วมทุนประกอบรถยนต์	โดย	2	โมเดลแรกคาดว่าจะเปิดตัวใน	3Q62ขณะนี้อยู่หว่างจัดตั้งบริษัท	JV	

ดังกล่าว	โดย	AH	คาดว่าจะถือหุ้น	51%	และ	VINFAST	ถือ	49%	เงินลงทุนอยู่ที่	1.4พันล้านบาท	(ลดลงจากตอนแรกที่	1.8	พัน

ล้านบาท)	ทั้งนี้	VINFAST	จะลงทุนสร้างโรงงาน	แล้วบริษัท	JV	เข้าไปเช่าโรงงานและสาธารณูปโภคต่างๆ	ทาง	AH	ประเมินว่าจะใส่

เงินทุนเข้าไป	350-400	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมจากแบงค์ในเวียดนาม

	 +	จะได้ค�าสั่งซื้อที่แน่นอนจาก	VINFAST	-	AH	จะจัดหา	Jigs	และ	Dies	มูลค่า	1.8	พันล้านบาทให้กับ	

VINFASTเพื่อติดตั้งในโรงงาน	ซึ่งจะรับรู้รายได้ก่อนเปิดโรงงานใน	3Q62	(เราคาดว่าจะรับรู้ใน	1H62)

	 +	แนะน�าซื้อ	ให้ราคาพื้นฐาน	50	บาท	-	โดยราคาพื้นฐานอิงกับ	P/E	ป	ี61	ที่	12	เท่า	(+1SD)	ทั้งนี้ประมาณการก�าไรปี	62	ยังมี	

Upside	Risk	จากการรับรู้รายได้	Jigs	และ	Dies	ที่จะขายให้กับ	VINFAST	1.8	พันล้านบาท	ซึ่งขณะนี้ไม่ได้อยู่ในประมาณการ

	 นักวิเคราะห์	:	Thailand	Research	Team	/	นักวิเคราะห	์:	จันทร์เพ็ญ	ศิริธนารัตนกุล	:	chanpens@th.dbs.com



บล.ฟิลลิป : SIRI แนะน�ำ ทยอยซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 1.70 บ.

แสนสิริ	-	SIRI

	 THAILAND	|	SET	|	PROP|	COMPANY	UPDATE

	 ทยอยซื้อ	(คงค�าแนะน�า)

	 ราคาปิด	(บาท)	1.62

	 ราคาพื้นฐาน	(บาท)	1.70(+12.35%)

	 P/E	และ	Yield	ยังพอไหว

	 ยอดจองล่าสุดแข็งแกร่ง..เพิ่มโอกาสปรับเป้าจอง

	 ยอดจองรวม	1H61	ได้มาแล้ว	24.5	พัน	ลบ	เพิ่ม	66%	y-y	และคิดเป็น	55%	ของเป้าทั้งปีที่	45	พัน	ลบ	โดยแยกตามประเภท	พบว่า	ยอดจองแนวราบมาแล้ว	
10.6	พัน	ลบ	ดีมากเมื่อเทียบกับเป้าทั้งปีที่	15.7	พัน	ลบ	ส่วนหนึ่งเป็นความส�าเร็จอย่างมากในการเปิดโครงการทาว์นเฮ้าส์	5	โครงการ	และ	ผลตอบรับที่ดีมากของ
โครงการบ้านหรูสุดของบริษัท	Baan	Sansiri	พัฒนาการ	ซึ่งเป็น	1	ใน	4	โครงการบ้านเดี่ยวที่เปิดขายใน	1H61	ในเวลาเดียวกัน	ยอดจองคอนโดฯ	1H61	ได้มา	13.9	พัน	
ลบ	คิดเป็น	48%	ของเป้าจองคอนโดฯ	29.2	พัน	ลบ	โดยใน	1H61	มีโครงการคอนโดฯเปิดใหม่	6	โครงการ	มูลค่า	13.7	พัน	ลบ	สร้างยอดจองได	้70%	หรือ	9.6	พัน	
ลบ	ทั้งนี้	1	โครงการใหม่เป็นโครงการร่วมทุน	The	Line	วงศ์สว่าง	4.6	พัน	ลบ	มียอดจองแค่	27%	เพราะท�าเลนี้มีอุปทานมาก	แม้ท�าเลของบริษัทใกล้รถไฟฟ้า	แต่ทาง
บริษัทขายราคาสูงกว่าคู่แข่งเพราะเพิ่มคุณภาพ	คาดว่าจะค่อยๆดีขี้น	ภาพรวมยอดจองไปได้ดี	คาดว่ามีโอกาสจะเกินเป้าได้	ในส่วนของยอดจองแนวราบ	จะมีโครงการ
บ้านเปิดใหม	่3	โครงการ	และทาว์นเฮ้าส์	4	โครงการ	ซึ่งน้อยกว่า	1H61	ที่เปิด	9	โครงการ	ท�าให้คาดว่ายอดจองแนวราบน่าจะจบได้ที่	18	พัน	ลบ	สูงกว่าเป้า	15	พัน	
ลบ	ส่วนโครงการคอนโดฯจะเปิดมากกว่า	1H61	โดยเปิด	9	โครงการ	ซึ่ง	3Q61	เปิดโครงการใหม่	5	โครงการ	ซึ่งเป็นโครงการแนวใหม่	XT	3	โครงการ	ที่ให้ลูกค้าเลือก
แบบห้องได้มากขึ้น	มียอดตอบรับดีน่าพอใจ	ท�าให้ยอดจองคอนโดฯ	2H61	กระเตื้องจาก	1H61	ท�าให้ยอดจองคอนโดฯทั้งปีนี้น่าจะเกิน	30	พัน	ลบ	ภาพรวมยอดจองมี
โอกาสเกินเป้าและเติบโตจากปีก่อน	17%

	 ยอดโอนปีนี้ปรับฐานเพราะการโอนโครงการคอนโดฯขาดช่วง

	 แม้ยอดจองไปได้ดี	แต่ทางฝ่ายคาดหมายยอดโอนปีนี้ที่	22.6	พัน	ลบ	ลดลง	13%	y-y	ล่าสุด	ณ	15	ส.ค.	61	มี	Backlog	รอโอน	2H61	แล้ว	9.1	พัน	ลบ	ขณะที่	
ยอดโอน	1H61	ได้มา	8.3	พัน	ลบ	ยอดโอนในมือมีแล้ว	17.4	พัน	ลบ	ขาดอีกราว	5-6	พัน	ลบจะได้เป้า	ทางบริษัทมีหนทางการสร้างยอดโอนจากการขายแนวราบใน
ช่วง	4	เดือนที่เหลือจากสต๊อกโครงการแนวราบและคอนโดฯ	โดย	Momentum	การขายแนวราบเดือนละ	1.5	พัน	ลบ	ยังเป็นวิสัยที่ท�าได้	เป้าโอนปีนี้น่าจะท�าได้

	 บริษัทร่วมทุนช่วยพยุงก�าไรปีนี้

	 ยอดโอนปีนี้น่าจะลดลง	แต่การด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุนน่าจะดีขึ้น	โดยคาดยอดโอนบริษัทร่วมทุนน่าจะไปถึง	10	พัน	ลบจากปีก่อน	4.5	พัน	ลบ	โดย	Backlog	
บ.	ร่วมทุนม	ีBacklog	รองรับแล้วกว่า	8.6	พัน	ลบ	ทางฝ่ายคาดหมายส่วนแบ่งก�าไรปีนี้	631	ลบจาก	25	ลบในปีก่อน	ท�าให้ก�าไรปีนี้ลดลง	5%	ทั้งๆที่ยอดโอนลดลง	
13%

	 คงค�าแนะน�า	"ทยอยซื้อ"	ราคาพื้นฐาน	1.70	บาท

	 ก�าไรปีนี้อ่อนลง	แต่การขายที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการรุกโครงการคอนโดฯจะสร้างรายได้อีก	1-2	ปี	อีกทั้ง	ทางบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการคอนโดฯอาคารเล็กช่วง	4Q61	
ที่จะโอนทันปีหน้า	ท�าให้เพิ่มโอกาสการเติบโตในปีหน้า	แนวโน้มเติบโตในปีนี้ไม่น่าตื่นเต้น	แต่ราคาหุ้นซื้อขาย	P/E	8-9	เท่า	เงินปันผล	0.12	บาท	แม้จะจ่ายไปแล้ว	0.04	
บาท/หุ้น	XD	ไปแล้ว	28	ส.ค.	61	แต่ยังเหลืออีก	0.08	บาท/หุ้นส�าหรับ	2H61	ซึ่งให	้Yield	5%	ราคาหุ้นในเชิง	P/E	และ	Yield	ยังไม่แพง	คงค�าแนะน�า	"ทยอยซื้อ"

	 ดนัย	ตุลยาพิศิษฐ์ชัย,	CFA

	 นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน#	2375

	 โทร:	66	2	635	1700	#	481





สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก และมิตรรักแฟนคลับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ พบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนกันยายน เดือนที่ชุ่มฉ�า่ไปด้วยสายฝน 
บ้านเรามีฝนตกต่อเนื่องในช่วงเดือนนี้  ยังไงทีมข่าวแมกกาซีนหุ้นอินไซด์  ขอให้คุณผู้อ่านที่น่ารัก ดูแลรักษาสุขภาพ ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุก
ท่านนะคะ  ส่วนตลาดหุ้นไทยเดือนนี้ กูรูทิสโก้ ให้มุมมองแม้ปัจจัยเสี่ยงภายนอกอาจยังสร้างความผันผวนให้แก่ตลาดหุ้นไทยต่อไป แต่ปัจจัยภายใน
ประเทศที่แข็งแกร่ง ทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจที่ขยายตัวดี, ความคืบหน้าโครงการลงทุนภาครัฐ และการเลือกตั้งที่คาดว่าจะเกิดความชัดเจนมากขึ้นเรื่อย 
ๆ ตั้งแต่เดือน ก.ย. เป็นต้นไป ท�าให้ตลาดหุ้นไทยเริ่มเคลื่อนไหวดีกว่า (Outperform) ตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) โดยคาดว่าจะเข้าสู่แนวโน้มการแกว่งซิก
แซกขึ้นได้อีกครั้งในช่วงไตรมาส 4

คอลัมน์ สังคมอินไซด์

ส่วนผลงาน 6 เดือนแรก ภาพรวม บจ.ไทย รายงานก�าไรสุทธิครึ่งแรกปี 2561 รวม 5.51 แสนล้านบาท เติบโต 
7.61% จากช่วงเดียวกันปีก่อน กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิเติบโตโดดเด่น คือ กลุ่มที่ได้อานิสงส์จากราคาน�า้มัน 
กลุ่มบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในกลุ่ม Well-being และกลุ่มธุรกิจการเงิน อย่างไรก็ดี ในช่วงครึ่งหลังของปี 
2561 ราคาน�้ามันและอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่แน่นอนเป็นปัจจัยที่ควรให้ความระมัดระวังมากขึ้นในการบริหารกิจการ 

ขณะที่ผลการด�าเนินงานของ บจ. mai ครึ่งแรกปี 2561 มียอดขายรวม 88,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.91% 
และมีก�าไรสุทธิรวม 3,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.73% พบ 7 ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมผลการด�าเนินงานดีขึ้น 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีก�าไรสุทธิเติบโตโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการ และกลุ่มธุรกิจการเงิน 

มองทุกการอ่อนตัวเป็นจังหวะทยอยสะสมรอบสุดท้ายของปีนี้เพื่อหวังผลระยะ 5-6 เดือนข้างหน้า ยัง
คงเป้า SET Index ปลายปีนี้ขึ้นทดสอบระดับ 1800 จุดขึ้นไป 

 

หุ้นเด่นในเดือน ก.ย. จะเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จาก Foreign Fund Flows ไหลเข้า 
- แนวโน้มก�าไรครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก แนะน�า BJC, CK, COM7, HANA, IRPC, MINT, PRM และ 
TCAP



 “ ธีระชัย ธีระรุจินนท์ ” บิ๊ก TPLAS    ส่งซิกหลังระดมทุน ก็จะน�าเงินไปขยาย
โรงงาน รวมถึงขยายอาคารส�านักงาน และซื้อเครื่องจักรใหม่ในการต่อยอดธุรกิจ
ในอนาคต เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร
ที่ทันสมัย และศักยภาพสูง  งานนี้เฮียแอบกระซิบว่า หุ้นTPLAS จะไม่ท�าให้ 
FC.ผิดหวังอย่างแน่นอน 

พูดถึง บจ.ใน mai ต้องขอยินดีต้อนรับ หุ้นน้องใหม่ อย่าง บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ 
TPLAS ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร , ถุงหูหิ้ว ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” และ
ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap” ที่เพิ่งเข้ามาเทรดแบบสดๆ ร้อนๆ  ไปเมื่อ 5 ก.ย. 
ที่ผ่านมา  

DRT เงินปันผลระหว่างกาล 0.18 บาทต่อหุ้น ตอกย�้าความเป็นหุ้นปันผลสูง โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD 
วันที่ 10 ก.ย. และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 ก.ย.นี้ ส่วนแนวโน้มครึ่งปียังเติบโตต่อเนื่องภาย
ใต้แนวคิด ‘สวยครบเซท ตราเพชรทั้งหลัง’ มีเป้าหมายยอดขายทั้งปีนี้เติบโตจากปีก่อนไม่ต�่ากว่า 5%  
ปันผลโดดเด่นแบบนี้ ต้องรีบเก็บเข้าพอร์ตแล้ว

TPCH เดินหน้าเต็มตัว สู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังโชว์ก�าไรไตรมาสสองสุดแกร่ง! โดยมีก�าไรถึง 90 ล้านบาท 
และแว่วๆ แนวโน้มผลงานไตรมาส 3/61 คาดก�าไร ยังคงเติบโตไม่แพ้กัน ขณะที่โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 
แห่ง ได้แก่ PTG, TPCH1, TPCH2 และ TPCH5 ว่ากันว่า..คืบหน้าตามแผน แบบได้เห็น COD ในปี 2562 แน่นอน 
งานนี้...“เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” กรรมการผู้จัดการใหญ่  คอนเฟิร์ม!!! แต่หากนักลงทุน ยังไม่จุใจ และอยากรู้
อะไรเพิ่มเตรียมไปพบกันได้ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) วันที่ 6 ก.ย. นี้ คราวนี้ทีม
ผู้บริหาร พร้อมชี้แจงข้อมูลทุกประเด็นนะคร้าบบบ



 สตอรี่ครึ่งปีหลังของ ASAP ช่างสดใสยิ่งนัก หลัง ‘ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา’ ผู้บริหาร เริ่มเปิด
บริการศูนย์รวมการให้บริการรถยนต์อย่างครบวงจร ‘asap Auto Park’ เฟส 1 เรียบร้อย
แล้ว ก็มีโอกาสต้อนรับ นักลงทุนวีไอ กระเป๋าหนักจาก บล.ธนชาต เข้าเยี่ยมชมโครงการในย่าน
บางนา ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ในโซนนี้ ที่สร้างความ
ประทับใจจากความพร้อมให้บริการที่ครบวงจร โดยมีจุดให้บริการเช่ารถยนต์ระยะสั้นและจุด
จ�าหน่ายรถยนต์มือสองที่ครบสัญญาเช่า  แถมร้านค้าเริ่มทยอยเปิดให้บริการแล้ว สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนยิ่งนัก จึงไม่แปลกใจหากหลังจากนี้ราคาหุ้น asap จะทยอยปรับตัวขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ใครที่ไม่อยากตกรถ คงต้องรีบเข้าเก็บหุ้น asap กันแล้ว....

ทักษิณ ตันติไพจิตร MD คนขยันแห่ง FTE โชว์ผลงานครึ่งปีแรกฟอร์มดี อัตราการเติบโตพุ่งสวนทางกับ
ปริมาณงานภาครัฐที่ชะลอตัว ครึ่งปีหลังเร่งปั๊มยอดโตต่อเนื่อง มีงานเอกชนรองรับเพียบ ล่าสุดออกบูธ
แสดงสินค้างาน “TEMCA FORUM & EXHIBITION 2018 PATTAYA” ให้ข้อมูลสินค้าอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 
กับผู้รับเหมา วิศวกร สร้างคอนเน็กชั่นเตรียมรับงานยาว ฝั่งผู้ถือหุ้นก็มีเฮ รับปันผลระหว่างกาล 0.09 
บาทต่อหุ้น อัตราจ่ายปันผล 98.75% ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมาย Record Date 24 ส.ค. 61 
ก�าหนดจ่าย 7 ก.ย. 61 หุ้นพื้นฐานดี ปันผลเด่นขนาดนี้ นักลงทุนไม่ควรพลาดนะคะ

ภายหลังจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดรายชื่อ บจ. ที่เข้าข่ายห้ามนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง เหตุได้รับ
สัมปทานหรือเป็นคู่สัญญากับรัฐ งานนี้  NFC  ก็ติดโผรายชื่อไปกับเค้าด้วย ก็แหม..เค้าด�าเนินธุรกิจ
ค้าขายเคมีภัณฑ์ ให้บริการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และท่าเทียบเรือในเขตนิคมอุตสาหกรรม ชนิดอยู่
ในระดับแนวหน้าซะขนาดนั้น ใครจะไม่ทราบ.... แต่บอกเลยว่า ส�าหรับเรื่องการเมือง “ณัฐภพ  รัตน
สุวรรณทวี” ซีอีโอ แห่ง NFC ไม่มีปัญหาหรือไม่มีอะไรให้ต้องกังวลแน่นอน เพราะ NFC ได้รายงาน
ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยว่าปราศจากการเมือง 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นนัก
ลงทุนและผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วงได้เลยค่า 

“นรัตถ์ สาระมาน” บิ๊กบอส SIMAT  แอบส่งซิกแนวโน้มงบ Q3/61 มีโอกาสโตแรง หลังบุ๊ครายได้จากงานใน
มาเลเซีย พร้อมทั้งรับรู้ก�าไรจาก "ฮินชิซึ" เข้ามาแบบเต็มไตรมาส...งานนี้ผลงานจะสวยหรูขนาดไหน ติดตามกัน
ได้เลยจ้า



แผนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน(IFF) ของSUPER คืบหน้าไปไกล ล่าสุดส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติการจัดตั้งกองทุนใหม่
แล้ว บิ๊กบอส "จอมทรัพย์ โลจายะ" พร้อมเดินหน้ายื่นไฟลิ่งกองทุน IFF ของ SUPER เร็วๆนี้  แต่ก่อน
จะได้เฮ!กัน ขอกระซิบว่ายังมีเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์จากแผนปรับโครงสร้างการเงินให้แข็งแกร่งอีกด้วยยยย  
แถมผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจเพราะผลประกอบการที่จะดีขึ้น และขอย�้าเป็นเรื่องดีๆ ให้ติดตามกันคร้า

ARROW คงต้องเหนื่อย “แบบเต็มใจ” ต่อไป เพราะเห็น "ธานินทร์  ตันประวัติ"  ท�างานหนักรับมือออเดอร์
ที่ล้นทะลักเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ตามเทรนด์ธุรกิจที่สดใสในครึ่งปีหลัง เห็นอย่างนี้แล้วต้องขอให้แฟนคลับ
เอาใจช่วยทีมผู้บริหารของเราอีกแรง...และอดใจรอชมผลงานทั้งปีว่าจะเนี๊ยบและเป็นไปตามเป้าสมกับการ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่

เป็นห่วงเป็นใยลูกบ้านอยู่เสมอ ส�าหรับ ORI เพราะล่าสุดได้ร่วมกับสมาชิก Origin Family และโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม “Hands of Hero : เพราะสองมือของคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิด” เวิร์คช็อปขั้นตอน
กระบวนการให้การกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างทันท่วงที พร้อมยังบริการตรวจวัดความดันโลหิตและมวลกระดูก ให้ค�าแนะน�าการดูแลตัวเองผ่านการรับ
ประทานอาหาร การบริหารร่างกายที่ถูกต้อง จากทั้งนักโภชนาการและนักกายภาพบ�าบัดอีกด้วย เป็นลูกบ้านที่นี่ 
ทั้งปลอดภัยและสุขภาพดีกันถ้วนหน้าจริงๆ



WHAUP พบนักวิเครำะห์ อัพเดทแผนธุรกิจ ปี 2561 

“TPLAS” โรดโชว์ข ้อมูลนักลงทุนพร้อมเข ้ำเทรด 5 ก.ย.น้ี 

เมื่อเร็วๆ	นี้	นายวิเศษ	จูงวัฒนา	(ขวา)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	พร้อมด้วยนายเผ่าพิทยา	สมุทรกลิน	
(ซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี	้แอนด์	พาวเวอร์	(WHAUP)		ร่วมน�า
เสนอข้อมูลถึงทิศทางการด�าเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง	ของป	ี2561	พร้อมเดินหน้าตามแผน	โดยจะเปิดให้
บริการธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในโครงการ	ดับบลิวเอชเอ	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	เอ็นจีดี	2	ได้ในไตรมาส	
4/61พร้อมกับการพัฒนาโครงการสาธาณูปโภคในเวียดนาม	และโครงการ	Solar	Rooftop	ทั้งในและ
นอกนิคมอุตสาหกรรมของ	WHA	Group	อย่างต่อเนื่อง	ภายใต้การขับเคลื่อนของโครงการระเบียงเขต
เศรษฐกิจภาคตะวันออก	(EEC)	เป็นตัวกระตุ้น	

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์(กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนาย ณัฐวุฒิ ตุงคะเวทย์ ผู้อ�านวยการสายงานขายเเละ
ขนส่ง และนางสาวอรนุตร์ ใจประสาท ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีเเละการเงินบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TPLAS  ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP) ถุงบรรจุ
อาหารและถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้ม
อาหาร Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap” นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ (กลางขวา) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ AEC ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด
จ�าหน่าย และรับประกันการการจ�าหน่าย ร่วมให้ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ TPLAS กับนักลงทุนใน
การเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 70 ล้านหุ้น เสนอขายในราคา 1.48 บาทต่อหุ้น พร้อมเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อ
วันที่ 28-30 สิงหาคม และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 กันยายน  2561 เพ่ือน�าเงินไปขยายอาคาร
โรงงานใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรรองรับก�าลังผลิตใหม่  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

และห้องปฏิบัติการ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด (มหาชน) " DOD " 
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 25 ส.ค. ที่ผ่านมา

นายแพทย์ อ�านาจ  เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อ�านวยการโรงพยาบาล บริษัท 
เอกชัยการแพทย์ จ�ากัด (มหาชน) (EKH) พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด และนักลงทุน  
ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด�าเนินธุรกิจใน
อนาคตของโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆ นี้ 

ส�ำนักข่ำวหุ้นอินไซด์ พำนักลงทุนเย่ียมชมโรงงำนผลิต

EKH เปิดบ้ำนโชว์ศักยภำพ



TPCH รับรำงวัลดีเด่น ด้ำนพลังงำนทดแทน

โทอะโกเซ ฉลองเปิดโรงงำนแห่งใหม่ในอีอีซี" 

พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตร	ี	ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่น	ด้านพลังงานทดแทน	

ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า	(On-Grid)	แก่คุณกนกทิพย์	จันทร์พลังศรี	

ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท	ทีพีซี	เพาเวอร	์โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPCH	ในงาน	

"	Thailand	Energy	Awards	2018	ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน		ซึ่งโรงไฟฟ้าของ	TPCH		ได้รับ

รางวัลดังกล่าวถึง	2	โรง	คือโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	ช้างแรกไบโอเพาเวอร์	และ	โครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวลแม่วงศ์เอ็นเนอร์ยี	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ	์เมื่อเร็วๆ	นี้

บริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้น�าด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผู้ผลิตผลิต

ภัณฑ์อะคริลิคด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในนิคม

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในภูมิภาคอาเซียน และขับเคลื่อน

แผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด 

(มหาชน)  ถ่ายภาพร่วมกับคุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) 

ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียน

นานาชาติ  เตรียมจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 260 ล้านหุ้น  และคาดว่าจะเสนอขายได้ในช่วงปลายปีนี้  

โดยการเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดี
เด่น ประจ�าปี 2561 (PM Award) ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ให้
แก่ นายสมพล  ธนาด�ารงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai 
Brand) ให้แก่ นางนุศรา ธนาด�ารงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ หรือ FPI  
ผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ โดยรางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาล
ที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความส�าเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้า และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 
เมื่อเร็ว ๆนี้

SISB ขำยไอพีโอ 260 ล้ำนหุ้น 
เตรียมพร้อมเข้ำ SET ปลำยปีน้ี

บมจ.ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตร้ี (FPI) 
คว้ำ 2 รำงวัล PM Award 2018 


























