




เดือนเมษายน เดือนแห่งความร้อน ร้อนทั้งอากาศ  การเมือง หลังเลือก
ตั้ง ก็ร้อนแรง เมื่ออยู่บนเวทีการเมือง ก็ต้องทน ต่อแรงเสียดทาน เกม
การเมือง ยิ่งกว่าสาดโคลน ส�าหรับประชาชน แล้ว เมื่อใช้สิทธิ์เลือก
ตั้ง ก็ต้องปล่อยให้กลไกต่างๆท�างาน  ตามรัฐธรรรมนูญ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ใครมีหน้าที่อะไร ก็ท�าหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุด

 
เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ย่อมกดดันต่อเศรษฐกิจในประเทศ ตอนนี้ก็มีความหวัง การเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน คงได้
ข้อสรุป มีทางออก ตามที่หลายฝ่ายการคาดการณ์กันไว้  หากไร้ทางออก ทอดเวลาออกไปอีก ย่อมมีผลกระทบต่อ
ตลาดหุ้นทั่วโลก

 ตลาดหุ้นไทย คงเคลื่อนไหว ตามตลาดหุ้นทั่วโลก  ยากจะสวนกระแส  โดดเด่น ในแง่นักลงทุน ก็ต้องปรับตัว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์  เน้นหรือโฟกัสหุ้นรายตัว เมื่อมีก�าไรแล้ว ก็ต้องตักตวงอย่าวรวดเร็ว  ด้วยเม็ดเงิน
มีจ�ากัด เงินทองหายาก 

 ยิ่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ลงมาที่ 3.7% จากเดิมที่ 4.0% โดยมี
กรอบคาดการณ์ใหม่ที่ 3.2-3.9%เพราะส่งออกมีแววอ่อนแรง+เศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญของไทย ชะลอตัว...
 
 “ไม่ว่ารูปแบบรัฐบาลผสมจะมีองค์ประกอบเป็นแบบใด ต่างก็ต้องเผชิญโจทย์การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกทีก่ระทบภาคการส่งออกทั้งสิ้น ท�าให้รัฐบาลใหม่คงต้องเร่งผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งด่วนภายใต้
กรอบงบประมาณปี 2562 รวมถึงการผ่านร่างงบประมาณปี 2563 ซึง่ถ้าหากการจัดตั้งรัฐบาลด�าเนินการแล้ว
เสร็จได้ภายในเดือนมิถุนายน 2562 และมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตามคาด ก็จะช่วยหนุนการบริโภค
ครัวเรือนได้ราว 0.2-0.4% ของจีดีพี และท�าให้แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึง่ปีหลัง ดีกว่าช่วงครึง่ปีแรก”

ทีมงานแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ขอให้นักลงทุนโชคดี  พบกันใหม่ เดือนพฤษภาคม 2562 ครับ

 ประสิทธิ์  กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบริหาร

ร้อน



RS โลดแล่น
หมวดธุรกิจพาณิชย์และค้าปลีกส�าเร็จ ปี 62 เข้าสู่

การด�าเนินงานเฟซ 2 ชูกลยุทธ์หลัก เปิดกว้างมุง่

ขยายแพลตฟอร์มธุรกิจ MPC ผา่นหน้าจอโทรทัศน์

ทุกชอ่งของเมืองไทย เน้นออนไลน์และผู้แทนขาย 

เล็งจับมือพันธมิตรผลิต แบรนด์สินค้าเพิ่มต่อยอด

ขยายธุรกิจ OEM และ OBM เดินหน้าเพิ่ม BIGDATA 

ทะยานสู ่1.8 ล้านรายหวังดันยอดขาย 10,000 ล้าน

บาท ภายใน 3 ปี

SKY ซื้อกิจการ RAYTEL 
HOLDING
ผู้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท
อ่ืน (HOLDING COMPANY) ซึ่งมีการถือ
หุ้นในบริษัทยอ่ยได้แก่ RAYTEL ซึ่งเป็น
ผู้รับเหมางานในการบริการจัดหาและติด
ต้ังอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและให้
บริการบ�ารุงรักษาหลังการขาย ท�าให้มี
โอกาสท่ีจะขยายฐานลูกค้าท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน

PLANB เปิดทาง ให้ 
VGI

เข้าลงทุน  ด้วยถือการขายหุ้น
พีพีและนายปรินทร์ โลจนะ
โกสินทร์ และ ดร. พินิจสรณ์ 
ลือชัยขจรพันธ์ ในฐานะผู้ถือ
หุ้นใหญ ่PLANB ก็ได้ตัดขาย
หุ้นบางสว่นออกให้ สง่ผล
ให้ดีลนี้ VGI ถือหุ้น PLANB 
จ�านวน 18.59% เรียกว่า 
อนาคตใหมข่องPLANB นา่
ติดตาม

AECS เซ็น MOU ผนึกก�าลัง 

BLOCKCHAIN ASSET MANAGEMENT 

– CAPITAL TRUST GROUP

ประกาศตัวเป็นผู้น�าธุรกิจการเงินดิจิตัลยุคใหม ่
(NEW GLOBAL ACCEPTANCE ERA) พร้อม
เปิดตัว "PROPRIETARY TRADING" แหง่แรก
ในไทย ด้วยจุดเด่นเป็น FINTECH ท่ีเน้นสร้าง
อาชีพใหมด้่วยเทคโนโลยีทางการเงิน โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก คณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมของเอเชียและแปซิฟิกแหง่สหประชาชาติ 
(UN-ESCAP) 

บริษัทจดทะเบียน ล้วนอยากมีความฝัน มีอนาคต
ใหมส่ดใส แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ประจ�า
เดือนเมษายน 2562 ภูมิใจ น�าเสนอ 4 บจ. 4 อนาคต 
นา่สนใจและนา่จับตามอง...































































NER ส่งซิกยอดขาย Q1/62 
โตกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนราว 15%  มั่นใจรายได้ปี 62 ไม่พลาดเป้าที่ 1.35 หมื่นลบ. 

NER  สง่ซิกยอดขาย Q1/62 โตกว่าชว่งเดียวกัน
ปีก่อนราว 15% หลังปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ดันก�าลังการผลิตเพิ่มมั่นใจรายได้
ปี 62  ไมพ่ลาดเป้าท่ี 1.35 หมื่นลบ.  - ปริมาณ
ขายแตะ 2.6  แสนตัน หัวกระไดไมแ่ห้งกองทุน
เข้าพบต่อเนื่องกว่า 10  แหง่ ล่ันพร้อมเดินหน้า
สร้างการเติบโต

นายชูวิทย์  จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ NER เปิดเผยกับส�านักขา่วหุ้น
อินไซด์ว่าบริษัทฯ คาดผลประกอบการไตรมาส 
1/2562  ในสว่นของยอดขายมีแนวโน้มเติบโต
กว่าชว่งเดียวกันของปีก่อน ประมาณ 15%  รับ
ผลดีจากการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
ชุดเดิม สง่ผลให้บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตท่ีเพิ่ม
ขึ้น 

 

"ในไตรมาสแรกของปี 62 คาดยอดขายเรา
เติบโตประมาณ 15%  สว่นหน่ึงมาจากก�าลัง
การผลิตทีป่รบัตัวเพิ่มขึน้ จากเครื่องจักรชุด
เดิมทีม่กีารปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลิต 
และในวันหยุดปีนีต้ั้งแต่ต้นปีเรายงัไม่หยุด 
ท�าใหเ้ราท�างานได้เต็มที ่ แต่ในชว่งสงกรานต์
นีเ้ราจะหยุด 7 วันรวด"  นายชูวิทย์ กล่าว 

สว่นภาพรวมผลประกอบการปี 2562 บริษัทฯ  
ยังคงเป้ารายได้เติบโตมาอยูท่ี่ระดับ  1.35 
หมื่นล้านบาท  เทียบกับปี2561 ท่ีมีรายได้อยูท่ี่ 
10,084.01   ล้านบาท   พร้อมคาดปริมาณการ
ขายยางพาราแปรรูปในปี2562 จะเพิ่มขึ้นเป็น 
2.6 แสนตัน จากปีก่อน(2561) อยูท่ี่ระดับ 2.15 
แสนตัน   โดยในไตรมาส2/62  บริษัทฯ จะมี
ก�าลังการผิตจากเครื่องจักรชุดใหมเ่ข้ามาอีก 
6 หมื่นตัน/ปี    ประกอบกับในไตรมาส 4/62 

โรงงานใหมจ่ะเสร็จ ซึ่งมีก�าลังการผลิตเพิ่มมา
อีก 1.7 แสนตัน  สง่ผลให้คาดว่าคาดว่าในชว่ง
ต้นปี 2563  บริษัทฯ จะมีก�าลังการผลิตราม 4.6 
หมื่นตัน   ซึ่งเพียงพอท่ีจะรองรับออเดอร์ท้ัง
จากลูกค้ารายใหม ่และฐานลูกค้ารายเดิมท่ีเรา
จะพยายามรักษาฐานไว้ ซึ่งบริษัทฯ บริษัทฯมี
การท�าสัญญาระยะยาว (Long Term Contact) 
กับลูกค้าไว้แล้วประมาณ 11 ราย  ยอดขาย
ประมาณ 1.1 หมื่นตัน/เดือน 

"ในไตรมาส 2 นีเ้ราจะมกี�าลังการผลิตจาก
เครื่องจักรชุดใหม่เขา้มาอกี 6 หมื่นตัน/ปี  
และในไตรมาส 4/62 โรงงานใหม่เราจะเสรจ็ 
ซึง่มกี�าลังการผลิตเพิ่มมาอกี 1.7 แสนตัน 
เท่ากับว่าต้นปี 63 ในไตรมาส1 เราจะมกี�าลัง
การผลิตรวม 4.6 หมื่นตัน   ซึง่เพยีงพอทีจ่ะ
รองรบัออเดอรท้ั์งจากลกูค้ารายใหม่ และฐาน
ลกูค้ารายเดิมทีเ่ราจะพยายามรกัษาฐานไว้
ครบั" นายชูวิทย์ กล่าว 

ด้านแผนการลงทุนปี 2562 บริษัทฯ  ขยาย
โรงงานลิตยางแผน่ผสม (RSS Mixtures 
Rubber) โดยจะเริ่มเดินเครื่องในเดือน ก.พ.62 
และพร้อมรับรู้รายได้ต้ังแต่เดือน มีนาคม 2562 
นี้ซึ่งเร็วกว่าแผนเดิมท่ีคาดว่าจะรับรู้รายได้ใน
ไตรมาส2/2562 ขณะท่ีการผลิตจะท�าให้ก�าลัง
การผลิตยางผสมสูงขึ้น 60,000 ตันต่อปี สว่น
การก่อสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง (STR20) และ
ยางผสม (Mixtures Rubber) ปัจจุบันบริษัทฯ 
ซื้อท่ีดินใกล้กับโรงงานเดิม  คาดว่าโรงงานดัง
กล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งจะสง่ผล
ให้ต้นในปี 2563 เพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 4.6 แสน
ตันต่อปี 

ส�าหรับแหล่งเงินทุนในการขยายโรงงานบริษัทฯ  

จะน�ามาจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
เป็นครั้งแรก (IPO)  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงิน IPO  
ประมาณ 1.5  พันล้านบาท  โดยบริษัทฯ  ได้มี
การใช้เงิน IPO  ตามวัตถประสงค์การระดมทุน 
ขณะท่ีบริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้จาก
สถาบันทางการเงิน โดยท่ีผา่นมาได้รับความ
เชื่อถือจากหลายสถาบันการเงิน ท้ังนี้ปัจจุบัน
มีบริษัทฯ มีอัตราสว่นหนี้สินต่อทุน (D/E)  อยู่
ประมาณ 1 เท่า  ลดลงจากชว่งก่อน IPO ท่ีมีD/
E อยูท่ี่ 6 เท่า  

ขณะท่ีหากจะมีการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต 
บริษัทฯ อาจจะพิจารณาออกตราสารการเงิน
เพื่อระดมเงินทุน โดยยืนยันว่าจะไมม่ีการเพิ่ม
ทุนอยา่งแนน่อน  

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในชว่งเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม มีกองทุนมาขอพบบริษัทฯ 
ประมาณ 9 แหง่  ขณะท่ีล่าสุดเพิ่งพบกองทุน 
4  แหง่   รวมท้ังยังมีนักลงทุนรายยอ่ยท่ีให้
ความสนใจเข้าไปเยี่ยมชมกิจการและโรงงาน
ของบริษัทฯ ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์อยา่งต่อเนื่อง ซึ่ง
บริษัทฯ มีความยินดีท่ีจะให้ข้อมูลเพื่อให้นัก
ลงทุนมีความเข้าใจในพื้นฐานของธุรกิจ ขณะท่ี
บริษัทฯ พร้อมจะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้มี
ผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งสม�าเสมอ 

"ต้องขอบคณุนักลงทนุทีใ่หค้วามสนใจหุน้ 
NER  ซึง่เราในฐานะฝา่ยบรหิารขอยนืยนั
ชดัเจนว่าไม่เคยขายหุน้ออกไป และต้ังใจท�า
ผลงงานใหด้เีพื่อทีจ่ะก�าไรมาสูบ่รษัิทฯ  และ
เราเองท�างานด้วยความรอบครอบ ไม่เสีย่ง
และต้ังใจท�างานอยา่งดทีีส่ดุครบั " นายชูวิทย์ 
กล่าว  



PIMO คาดยอดขาย Q1/62 โตเข้าเป้า 
หลังบุกตลาดอเมริกา พร้อมวางเป้ายอดขายปี 62 โต 15-20%

ลั่นกลุ่มผถห.ใหญ่พร้อมใช้สิทธิแปลงวอร์แรนต์

PIMO คาดยอดขาย Q1/62 โตเข้าเป้า หลังบุก
ตลาดอเมริกา คาดปีนี้สัดสว่นยอดขายจากตลาด
อเมริกา แตะ 5-8% จากปีก่อนยังไมม่ี รับอานิ
สงค์สงครามการค้า -ออกสินค้าใหมดั่นมาร์จ้ิน 
พร้อมวางเป้ายอดขายปี62 โต15-20% ระบุ
แผนเข้าซื้อกิจธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องในญี่ปุ่น ยังท�า
ดีลต่อ พร้อมมองหาดีลใหม ่เสริมแกรง่ธุรกิจ 
ขณะท่ี"วสันต์ อิทธิโรจนกุล" บิ๊ก PIMO เผยกลุ่ม
ผถห.ใหญพ่ร้อมใช้สิทธิแปลงวอร์แรนต์

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
PIMO เปิดเผยกับส�านักขา่วหุ้นอินไซด์ว่า แนว
โน้มยอดขายไตรมาสแรกของปี 2562 คาดว่าจะ
เติบโตตามท่ีบริษัทฯคาดการณ์ไว้ หลังบริษัทฯ 
ขยายตลาดไปสูป่ระเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะ
เริ่มเห็นยอดขายเข้ามาอยา่งชัดเจนในไตรมาส
นี้ โดยบริษัทฯ คาดว่าในปี2562 ยอดขายจาก
ตลาดสหรัฐฯ จะเข้ามาในสัดสว่นประมาณ 
5-8% จากในปีก่อนท่ียังไมม่ีสัดสว่นยอดขาย
จากประเทศดังกล่าว โดยปีนี้บริษัทฯ จะเน้นท�า
ตลาดในประเทศสหรัฐฯ 

เนื่องจากเป็นตลาดใหญ ่ท่ีมีศักยภาพใน
การสร้างการเติบโตให้แก่บริษัทฯ ขณะท่ี
สถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน ก็สง่ผลบวกต่อบริษัทฯ เชน่กันเพราะ
ปัจจุบันสหรัฐฯ มีการขึ้นภาษีสินค้าน�าเข้าจาก
จีนแล้ว 10% และจะขึ้นอีก15% รวมเป็น25% 
ท�าให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปขยายตลาดใน
สหรัฐฯ ได้ แม้จะมีความเสี่ยงอยูบ่้างในเรื่องของ
อัตราแลกเปล่ียนเพราะค่าเงินบาทท่ีมีความ
ผันผวนพอสมควร อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้มี
การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนไว้แล้ว

ขณะท่ีในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสัดสว่นยอดขาย
จากต่างประเทศ จะอยูท่ี่ประมาณ40% ของ

ยอดขายรวม โดยบริษัทฯ จะพยายามรักษา
สัดสว่นของยอดขายในต่างประเทศไว้ท่ีระดับ
นี้ โดยตลาดหลักของบริษัทฯ อยูใ่นประเทศ
ออสเตรเลีย สว่นท่ีเหลืออีกประมาณ 60% เป็น
ยอดขายในประเทศท่ียังมีแนวโน้มการเติบโต
อยา่งต่อเนื่อง 

ส�าหรับยอดขายรวมท้ังปีนี้ (2562) บริษัทฯ คาด
ว่าจะเติบโตประมาณ 15-20% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน พร้อมคาดว่ายอดผลิตมอเตอร์ปีนี้จะอยูท่ี่
ประมาณ 900,000 ลูกต่อปี หรือคิดเป็น 3,000 
ลูกต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีมียอดผลิตอยูท่ี่ 
2,000 ลูกต่อวัน ขณะท่ียอดขายดังกล่าวเป็น
ยอดขายจากสินค้าท่ีมีอยูเ่ดิมของบริษัทฯ ไม่
รวมสินค้าใหมท่ี่บริษัทฯ เตรียมจะออกจ�าหนา่ย 
โดยเบื้องต้นสินค้าใหมเ่ป็นสินค้ากลุ่มมอเตอร์ท่ี
ใช้นวัตกรรมในการผลิต คาดว่าจะสามารถมีมาร์
จ้ินท่ีดีให้แก่บริษัทฯ

สว่นงบลงทุนปีนี้ บริษัทฯ ต้ังไว้ราว 60-70 ล้าน
บาท เพื่อรองรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิต รวมท้ังเสริมไลน์การผลิตให้สามารถรองรับ
ค�าสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าว
เป็นการลงทุนตามปกติของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองหาโอกาสการขยาย
ธุรกิจ โดยการเข้าซื้อกิจการธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันอยูร่ะหว่างศึกษาแผนซื้อกิจการใน
ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้เวลาดีลมาสักระยะหนึ่งแล้ว 
แต่ท้ังนี้ดีลยังกล่าวยังมีความคืบหน้าท่ีค่อนข้าง
ช้า เนื่องจากทางพาร์ทเนอร์มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างภายใน ซึ่งมีเง่ือนไขว่าต้องได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้ารายใหญ ่โดยหากได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้ารายใหญดั่งกล่าวแล้ว บริษัทฯ 
ก็พร้อมท่ีจะด�าเนินตามขั้นตอนต่อไป ท้ังในขั้น
ตอนทางกฎหมาย และท�าดีลดิลิเจนท์ตามขั้น
ตอนต่อไป

"ดลีญีปุ่่นยอมรบัว่าชา้มาก เราต้องรอใหท้าง

น้ันได้รบัความยนิยอมจากทางลกูค้ารายใหญ่
ตามเง่ือนไขของเขาก่อน เราถึงจะท�าดลีดิลิ
เจนท์ต่อได้ ซึง่ขั้นตอนตรงนีต้้องรอครบั เรา
จึงเริม่มองหาดลีอ่ืนทีจ่ะเขา้มาชว่ยสรา้งก�าไร 
ชว่ยต่อแขนต่อขา สว่นดลีญีปุ่่นคงต้องใจเย็นๆ 
เพราะเราเองก็ต้องท�าใหอ้ะไรใหถ้กูต้องตาม
ขั้นตอน อยา่งไรก็ตามถ้าจบเราก็สง่ผลดต่ีอเรา 
" นายวสันต์ กล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มองหาดีลใหม ่ท่ีจะเข้า
มาต่อยอดธุรกิจ และสามารถสร้างผลก�าไรให้
แก่บริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบันได้เริ่มเจรจาบ้าง
แล้ว อยา่งไรก็ตามคงยังไมส่ามารถเปิดเผยราย
ละเอียดได้ในขณะนี้

นายวสันต์ กล่าว เพิ่มเติมถึงใบส�าคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ(วอแรนต์) ของบริษัท ไพโอ
เนียร์ มอเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) PIMO ชุดท่ี1 
หรือ PIMO-W1 ท่ีบริษัทจะเปิดให้ใช้สิทธิแปลง
สภาพ PIMO-W1 เป็นหุ้นสามัญ โดยก�าหนดวัน
ใช้สิทธิในวันท่ี 15 พ.ค. 2562 โดยสามารถแจ้ง
ความจ�านงในการใช้สิทธิ ได้วันท่ี 30 เม.ย. 2562 
ถึงวันท่ี 14 พ.ค. 2562 ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
อยูท่ี่ 1.20 บาท/หุ้น ในอัตราการใช้สิทธิ 1 : 1

ท้ังนี้ในสว่นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ ่PIMO พร้อม
ท่ีจะใช้สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ(วอแรนต์) อยา่ง
แนน่อน สว่นนักลงทุนท่ีถือหุ้น PIMO บริษัทฯ 
มองว่าเป็นเรื่องของวิจารณญาณของนักลงทุน 
ซึ่งบริษัทฯ คงไมส่ามารถชี้น�าได้ อยา่งไรก็ตาม
กรณีท่ีผู้ถือหุ้นไมม่ีการใช้สิทธิแปลงPIMO-W1 
เลย บริษัทฯ ก็มีความมั่นใจว่ามีกระแสเงินสด 
(Cash flow) ท่ีเพียงพอในการขยายธุรกิจให้
เติบโตอยา่งต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เชื่อ
ว่าได้ผา่นจุดท่ีแยท่ี่สุดไปแล้ว และในระยะต่อไป
จะมีการเติบโตท่ีดีขึ้นตามล�าดับ พร้อมมองหา
การลงทุนท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นต่อไป



นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ SPC เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้า

ยอดขายในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโต

ประมาณ 6% จากปีก่อน ท่ีมียอดขาย

อยูท่ี่ 33,378.78  ล้านบาท ประเมินจาก

การท่ีประชาชนยังคงมีการจับจ่ายใช้สอย

อยูต่ลอดเวลา ประกอบกับผลิตภัณฑ์ขอ

งบริษัทฯเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความจ�าเป็น

ต่อการบริโภค ดังนั้นไมว่่าเศรษฐกิจจะมี

สภาวะชะลอตัว หรือเติบโต ยอดขายขอ

งบริษัทฯก็ยังคงเติบโตสม�าเสมอ แต่ถ้า

หากประชาชนมีก�าลังซื้อท่ีดีขึ้นก็จะสง่ผล

ดีต่อบริษัทฯมากยิ่งขึ้น

"ธุรกิจของเรายงัไงก็มกีารเติบโตใน

ทกุๆปี ปีก่อนเราโต 4% ปีนีเ้ราต้ังไว้ที ่

6% ทีเ่ราต้องเติบโต เพราะยงัไงใครๆก็

มกีารกินตลอด ใครๆก็ยงัคงซกัผา้ตลอด 

สนิค้าเรามั่นคง และโตเรื่อยๆ ไม่ว่า

สภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยงัไงเราก็โตได้

ยงัไงก็โตทกุปี ก�าไรเราก็เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง 

เราเน้นท�าสนิค้าใหด้ ีมคีณุภาพ" นาย

บุญชยั กล่าว 

ขณะท่ีสถานการณ์หลังการเลือกต้ัง มอง

ว่าพรรคพลังประชารัฐได้เป็นผู้จัดต้ัง

รัฐบาลก็จะสง่ผลดี จากการท่ีมีสมาชิก

วุฒิสภาท่ีได้มีการแต่งต้ังขึ้นมา 250 คน ก็

มีโอกาสท่ีการท�างานมีความมั่นคงสูง แต่

ถ้าหากกลายเป็นในทางตรงกันข้ามก็มี

ความกังวลเล็กน้อย เนื่องจากการด�าเนิน

งานของรัฐบาลเดิมท่ีจะมีความต่อเนื่อง

มากว่า 4-5 ปี ซึ่งประสบการณ์ท่ีได้มา

จากการงานหลายปี ท�าให้รัฐบาลเดิมรู้

ว่าจุดอ่อนหรือจุดแข็งอยูต่รงไหนต่อจาก

นี้ไปคงมองว่าจะต้องมีการแก้ไขอะไรให้

ดีขึ้นบ้าง และต่อไปก็จะมีทหารมาเป็นผู้

บริหารประเทศน้อยลง 

โดยท่ีผา่นมาต่างชาติไมม่ีการยอมรับ 

ท�าให้การเจรจาการค้าต่างๆต้องมีการ

หยุดชะงักลง แต่หลังจากท่ีรัฐบาลท่ีจะ

เข้ามาท�าหน้าท่ีหลังจากนี้มาจากการ

เลือกต้ัง จะสง่ผลให้นักลงทุนต่างชาติมี

ความเชื่อมั่นกลับมามากขึ้น 

นายบุญชัย กล่าวต่อไปว่า จากการท่ี

หลายๆฝ่ายมองว่าเศรษฐกิจในไตรมาส

ท่ี2/2562 จะมีแนวโน้มชะลอตัวลง สว่น

ตัวมองว่าไมไ่ด้เป็นการชะลอ เนื่องจาก

ตลาดจะมีวัฏจักร ท่ีจะกลับมาดีอีกที

ในชว่งปลายปี และไมไ่ด้หมายความว่า

ก�าลังซื้อจะชะลอลงตามไปด้วย เพราะมี

การชะลอมานานแล้ว จากการท่ีพืชผล

ทางการเกษตรไมม่ีราคา ดังนั้นหลังจาก

นี้ก็ขึ้นอยูกั่บความสามารถในการบริหาร

ของรัฐบาลชุดใหมว่่าจะสามารถท�าให้

ก�าลังซื้อฟื้ นได้หรือไม ่ และในระหว่างท่ีมี

การจัดต้ังรัฐบาล ตนมองว่าเศรษฐกิจก็ยัง

คงสามารถด�าเนินต่อไปได้เรื่อยๆ

สว่นนโยบายค่าแรงท่ีพรรคการเมือง

ต่างก็มีนโยบายท่ีจะปรับขึ้นนั้น มองว่า

เป็นการสร้างกระแสนิยมจากประชาชน

มากกว่า โดยพรรคพลังประชารัฐจะ

มีการชี้แจงว่านโยบายดังกล่าวจะเป็น

นโยบายระยะ 3 ปี 

โดยจะเป็นการปรับขึ้นทีละเล็กน้อย ไม่

ได้ปรับขึ้นทีเดียว เพราะฉะนั้นตรงนี้ตน

มองว่าถือเป็นความผิดพลาดอันใหญ่

หลวงของพรรคพลังประชารัฐ ท่ีต้องการ

จะเอาใจแรงงาน ซึ่งอันนี้ถือว่าผิด เพราะ

จากการขึ้นเป็น 300 บาท/วัน ก็สง่ผลก

ระทบต่ออุตสาหกรรมมากพอสมควรอยู่

แล้ว ถ้าจะขึ้นเป็น 400-425 บาท/วัน ก็

จะสง่ผลกระทบรุนแรงมากขึ้นต่อต้นทุน

ของผู้ประกอบการ

SPC ตั้งเป้ายอดขายปี 62 โต 6%
จาก 3.33 หมื่นลบ.ในปีก่อน ตามก�าลังซื้อหนุน  



บอร์ด TU ไฟเขียวส่ง " ไทยยูเนี่ยน ฟดีมิลล์"
เข้า SET น�าเงินขยายธุรกิจ - เป็นทุนหมุนเวียน

นายไกรสร จันศริ ิกรรมการ บรษัิท ไทยยู
เนีย่น กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) หรอื TU เปิด
เผยว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติอนุมัติ แผนการน�าหุ้นของบริษัท 
ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ากัด (“TFM”) ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)) โดยจะด�าเนินการ
ให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน รวมท้ังหุ้นสามัญเดิมใน TFM ท่ีเสนอ
ขายโดยบริษัทให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO)(“แผนการเข้าจดทะเบียนของ 
TFM”) โดยสามารถสรุปรายละเอียดท่ี
ส�าคัญได้ดังนี้

 1. อนุมัติแผนการน�า TFM เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย 
TFM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
820.00ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนไม่
เกิน 1,000.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�านวนไมเ่กิน 90.0 ล้านหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละไมเ่กิน 18.00 ของทุนช�าระแล้ว
ของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญท่ีออกใหมต่ามแผนการเข้าจด
ทะเบียนของ TFM

 2. อนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ
เดิมของ TFM ท่ีบริษัทถืออยูต่่อประชาชน
เป็นจ�านวนไมเ่กิน 19.3 ล้านหุ้น มูลค่า
ท่ีตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละไมเ่กิน 3.86 ของทุนช าระแล้ว
ของ TFM ภายหลังการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญท่ีออกใหมต่ามแผนการเข้าจด

ทะเบียนของ TFM ในราคาเสนอขายและ
ในครั้งเดียวกันกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนใน TFM ให้แก่ประชาชน
เป็นครั้งแรก

3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญท่ีออกใหม่
ของ TFM ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและ TFM (โครงการ 
ESOP) โดยแบง่เป็นการเสนอขายหุ้น
สามัญท่ีออกใหมใ่ห้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทเป็นจ�านวนไม่
เกิน 2.5ล้านหุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญ
ท่ีออกใหมใ่ห้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของ TFM เป็นจ�า นวนไมเ่กิน 
2.5 ล้านหุ้นรวมกันเป็นจ�านวนไมเ่กิน 5.0 
ล้านหุ้น ณ มูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น TFM 
เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งรวมกันคิดเป็น
อัตราสว่นไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของจ�านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วท้ังหมดของ TFM 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
ท่ีออกใหมต่ามแผนการเข้าจดทะเบียน
ของ TFM โดยหุ้นสามัญออกใหมท่ี่เหลือ
จากการจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทและTFM ตาม
โครงการ ESOP สามารถน ามารวมเพื่อ
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปได้

ท้ังนี้ หากแผนการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ TFM และการเสนอขายหุ้น
สามัญเดิมใน TFM ท่ีบริษัทถืออยูส่�าเร็จ
ลง จะสง่ผลให้สัดสว่นการถือหุ้นของ
บริษัทใน TFM ลดลง และเข้าขา่ยเป็นรา
ยการจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลัก
เกณฑ์ในการท�ารายการท่ีมีนัยส�าคัญท่ี
เข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไป
ซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ
จ�าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ี
ได้แก้ไขเพิ่มเติม(“ประกาศเรื่องการได้มา
หรือจ�าหนา่ยไป”) 

โดยเมื่อค�านวณขนาดการลดลงของ
สัดสว่นการถือครองหุ้นของบริษัทใน TFM 
ตามวิธีการต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ในประกาศ
เรื่องการได้มาหรือจ�าหนา่ยไป โดยอ้างอิง
จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม2561 ของบริษัทและของ TFM 
พบว่า ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุด
เมื่อค�านวณตามเกณฑ์ก�าไรสุทธิจากการ
ด�าเนินงาน เท่ากับร้อยละ 1.83 ซึ่งจาก
ขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทไมม่ี
หน้าท่ีเปดิเผยขอ้มลูเก่ียวกับรายการการจ�า 
หนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หรือต้องจัดท�าสารสนเทศเพื่อสง่ให้แก่ผู้
ถือหุ้น รวมถึงขออนุมัติการเข้าท�ารายการ
จากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดท่ีก�าหนดใน
ประกาศเรื่องการได้มาหรือจ�าหนา่ยไปแต่
อยา่งใด

ท้ังนี้ บริษัทฯจะน�าเงินท่ีได้รับ จากการ
ออกและเสนอขายห้นุ สามัญเพิ่มทุน 
ใน TFM ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก
ไปใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินกิจการ



WHAUP สยายปีก ธุรกิจสาธารณูปโภค
ใน CLMV ซื้อหุ้น Cua Lo

ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายน�้าประปา ในจังหวัดเหงะอาน ประเทศเวียดนาม 47.31%

WHAUP เดินหน้าต่อยอดสยายปีกธุรกิจ

สาธารณูปโภค กลุ่ม CLMV สง่บริษัทยอ่ย 

“ดับบลิวเอชเอยูพ ีเหงะอาน จอยท์ สต็อค” 

เข้าซื้อหุ้น Cua Lo ผู้ผลิตและจัดจ�าหนา่ย

น�าประปา ในจังหวัด เหงะอาน ประเทศ

เวียดนาม จ�านวน 47.31% มูลค่า 31.9 ล้าน

บาท เพื่อต่อยอดธุรกิจสาธารณูปโภค ในกลุ่ม

ประเทศ CLMV

นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาว

เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผย

ว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้

บริษัทยอ่ย ภายใต้ชื่อ “ บริษัท ดับบลิวเอชเอ

ยูพี เหงะอาน จอยท์ สต็อค ” เข้าซื้อหุ้นร้อย

ละ 47.31 ในบริษัท Cua Lo Water Supply 

Joint Stock Company (“Cua Lo”) ประเทศ

เวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ด�าเนินธุรกิจจัด

จ�าหนา่ยน�าประปา ในจังหวัดเหงะอาน คิด

เป็นมูลค่าซื้อขาย รวม 23,455.52 ล้านล้าน

ดองเวียดนาม หรือประมาณ 31.9 ล้านบาท

ส�าหรับ Cua Lo ก่อต้ังเมื่อปี 2541 เป็นผู้ผลิต

และจัดจ�าหนา่ยน�าประปาในจังหวัด เหงะ

อาน ปัจจุบันมีก�าลังการผลิตน�าประปา ท้ัง

สิ้น 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และก�าลัง

อยูใ่นชว่งขยายก�าลังการผลิตเป็น 13,000 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ

ภายในไตรมาส 2/2562 นี้

นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.

ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ 

(WHAUP) กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเหงะอาน 

มีศักยภาพในการลงทุน อันดับต้นๆ ของ

ประเทศ รองจากฮานอย และโฮจิมินห์ โดย

การเชื่อมโยงด้านระบบคมนาคม 

โดย เหงะอานมีทางหลวง 1A และทางรถไฟ

ท่ีเชื่อมฮานอย และโฮจิมินห์ สนามบินนานา

ชาติวินห์ และอยูใ่กล้กับท่าเรือ ถึง 4 แหง่ 

ได้แก่ ท่าเรือน�าลึกเก๋ือหล่อ และท่าเรือน�า

ลึก อีก 3 แหง่ ท่ีอยูใ่นแผน และยังเป็นพื้นท่ี

เขตเศรษฐกิจพิเศษ และท่ีต้ังของ เขตอุตสาห

กรรมดับบลิวเอชเอ 1 - เหงะอาน ท่ีรัฐบาล

สนับสนุน รองรับการลงทุนอุตสาหกรรม 

อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ อาหาร โลจิสติกส์ สินค้า

อุปโภค ชิ้นสว่นยานยนต์ และอ่ืนๆ

จากปัจจัยดังกล่าวในข้างต้น จังหวัดเหงะอาน 

ของประเทศเวียดนาม จึงมีความต้องการใช้

น�าเพิ่มขึ้น จากท้ังภาคครัวเรือน และภาค

อุตสาหกรรม ซึ่งเติบโตตามการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ ท่ีได้รับการสง่เสริมจากภาครัฐบาล

ของเวียดนาม ดังนั้นการเข้าไปลงทุนของ 

WHAUP ในครั้งนี้ จะสง่ผลบวกกับบริษัทฯ

ในด้านก�าไรจากธุรกิจสาธารณูปโภคในต่าง

ประเทศในอนาคต

“ การลงทนุดังกล่าว นับเป็นอกีก้าวทีส่�าคัญ

ทางธุรกิจส�าหรบับรษัิทฯ ในการขยาย

ธุรกิจด้านสาธารณูปโภคไปยงัต่างประเทศ 

โดยเฉพาะในประเทศ CLMV ซึง่เป็นพื้นที่

เป้าหมายการลงทนุของบรษัิทฯในระยะ

ยาว นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับแผนการ

ขยายธุรกิจด้านสาธารณูปโภคไปยงัพื้นที่

ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของทางดับบลิว

เอชเอ กรุป๊ อกีด้วย ” นายวิเศษ กล่าว

ปัจจุบัน WHAUP มีการลงทุนในโครงการ

สาธารณูปโภค ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ

ได้สิทธิในการด�าเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้าน

น�า ในเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ-1 เหงะ

อาน ท่ีประเทศเวียดนาม เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ซึ่งปัจจุบันอยูร่ะหว่างการพัฒนาโครงการ 

และคาดว่าจะด�าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ใน

ไตรมาส 3/2562 เชน่กัน



ATP30 คาดงบ Q1/62 โตต่อเนื่อง
หลังให้บริการ - รับรู้รายได้เพ่ิมจากลูกค้า 2 ราย - วางเป้า

โกยรายได้ทั้งปี 465 ลบ.

ATP30 ต้ังเป้าโกยรายได้ปีนี้ 465 ล้านบาท 
เติบโตไมต่�ากว่า 10-15% เผย Q1/62 เติบโต
ต่อเนื่อง ให้บริการ-รับรู้รายได้เพิ่มจากลูกค้า 
2 ราย อวดหลังเข้า mai ก�าไรโต 48.53% 
พร้อมพัฒนาจุดแข็งสร้างความแข็งแกรง่
ต่อเนื่อง ประกาศใช้สิทธิ ATP30-W1 ครั้ง
สุดท้าย 8-22 พ.ค. นี้ ขณะท่ีงบปี 61 รายได้ 
423.86 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 40.91 ล้านบาท 
เตรียมจ่ายปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 
56.51% ของก�าไรสุทธิ ก�าหนดจ่าย 30 เม.ย.
62

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เอทีพี 30 จ�ากัด (มหาชน) (ATP30) ผู้
ด�าเนินธุรกิจให้บริการรถรับสง่พนักงานจาก
แหล่งท่ีพักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดย
เฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผย
ว่า บริษัทมั่นใจว่าผลการด�าเนินงานในปีนี้
จะเติบโตได้ดีท้ังรายได้และก�าไร โดยต้ังเป้า
หมายรายได้ประมาณ 465 ล้านบาทหรือ
เติบโตไมน่้อยกว่า 10-15% และคาดว่าจะมี
ก�าไรท่ีสูงขึ้นจากปี 61 อยา่งมาก

ท้ังนี้ บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ 
100% มีการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น
และมีต้นทุนต่างๆลดลง อีกท้ังในปีนี้บริษัท
จะปลอดภาระค่าเสื่อมราคาของรถท้ังสิ้น 
34 คัน รวมถึงมีรถท่ีหมดภาระลิสซิ่งเพิ่มขึ้น
จ�านวน 27 คัน ซึ่งจะสง่ผลให้บริษัทมีอัตรา
ก�าไรเพิ่มขึ้น และมีกระแสเงินสดท่ีดีขึ้น

ส�าหรับแนวโน้มการด�าเนินธุรกิจไตรมาสแรก 
เชื่อว่าจะเติบโตในเกณฑ์ดี จากการรับรู้ราย
ได้เต็มไตรมาสในการให้บริการรถรับสง่นัก
ท่องเท่ียวของ บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเท
ชั่น จ�ากัด ด้วยรถบัสจ�านวน 3 คัน และรับรู้
รายได้จากบริษัท ไทยเอ็นโอเค จ�ากัด ด้วยรถ
ตู้ปรับอากาศจ�านวน 10 คันในเดือนมี.ค.นี้ 
ท้ังนี้บริษัทมีลูกค้าท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจาอีก
หลายราย

“ต้ังแต่เขา้จดทะเบยีนตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม 
เอ ไอ ในปี 58 บรษัิทได้รบัความเชื่อมั่นและ
ความไว้วางใจจากลกูค้าเพิ่มขึน้ สง่ผลให้
บรษัิทมกีารเติบโตทีด่อียา่งต่อเน่ือง โดย
รายได้ต้ังแต่ปี 58-61 เติบโตเฉลีย่ 17.21% 
และมกี�าไรเติบโตเฉลีย่อยูท่ี ่48.53% ซึง่
ในปีนี ้ATP30 จะสามารถเติบโตได้อยา่ง
แข็งแกรง่มากขึน้ ด้วยจุดแข็งของบรษัิททีม่ี
การบรหิารจัดการทีด่ ีการพฒันาระบบการ
ด�าเนินงานด้านการควบคมุการเดินรถ และ
การพฒันาบุคลากรอยา่งมปีระสทิธิภาพ 
อกีท้ังการใหบ้รกิารในธุรกิจท่องเทีย่วจะ
สามารถรบัรูร้ายได้เขา้มาเต็มปี ซึง่จะมี
สว่นเสรมิในการเติบโตของบรษัิทได้อยา่งมี
ศกัยภาพ” นายปิยะ กล่าว

นายปิยะกล่าวเพิ่มเติมว่า ตามท่ีบริษัท
ได้เสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทรุน่ท่ี 1 (ATP30-W1) 
จ�านวนรวมท้ังสิ้น 123,749,504 หนว่ย เมื่อ

วันท่ี 24 พ.ค.60 จะครบก�าหนดอายุในวัน
ท่ี 23 พ.ค.62 ซึ่งมีระยะเวลาการแจ้งความ
จ�านงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ระหว่างวันท่ี 
8-22 พ.ค.62 

ท้ังนี้ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หนว่ย มีสิทธิซื้อ
หุ้น สามัญได้ 1 หุ้นราคาใช้สิทธิ 0.85 บาท 
ต่อ 1 หุ้น ส�าหรับเงินท่ีได้จากการระดมทุนใน
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับจ�านวนลูกค้า
ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ท�าให้บริษัทมั่นใจว่าจะมี
โอกาสเติบโตอีกมากในอนาคต

ขณะท่ีผลประกอบการปี 2561 บริษัทมีราย
ได้รวม 423.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากชว่ง
เดียวกันปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 348.64 ล้าน
บาท จ�านวน 75.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 
21.58% และมีก�าไรสุทธิ 40.91 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากชว่งเดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 
26.25  ล้านบาท จ�านวน 14.66 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 55.85%

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ง
ท่ี 1/2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้
ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท 
คิดเป็นจ�านวนเงิน 21.92 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 56.51% ของก�าไรสุทธิปี 2561  โดยจะ
ท�าการก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันท่ี 12 
เม.ย 62 และก�าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 30 
เม.ย.62  (ขออนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นวันท่ี 
2 เม.ย. 62 )



JWD ปิดดีลเข้าถือหุ้น TRANSIMEX CORPORATION เวียดนาม 

23.66% พร้อมรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนต้ังแต่ Q2/62

JWD ปิดดีลเข้าถือหุ้น 23.66% ใน TRANSIMEX 

CORPORATION ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อยา่ง

ครบวงจรรายใหญอั่นดับ 3 ในเวียดนามเป็น

ท่ีเรียบร้อย พร้อมได้รับสิทธิ์เป็นกรรมการ 1 

ต�าแหนง่ เตรียมเริ่มรับรู้สว่นแบง่ก�าไรจากการ

ลงทุนต้ังแต่ไตรมาส 2/62 เป็นต้นไป ชว่ยหนุน

ผลการด�าเนินงานปีนี้ พร้อมมั่นใจภาพรวม

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเวียดนามในชว่ง 5 ปี

ข้างหน้ามีแนวโน้มเติบโตอยา่งต่อเนื่อง

 

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการ

บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ

ดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชนระดับอาเซียน เปิดเผยว่า หลังจากคณะ

กรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ มีมติอนุมติให้ JWD 

Asia Holding Private Ltd.

ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และบริษัท 

Prosper Logistics Joint Stock Company ซึ่ง

เป็นบริษัทยอ่ยในประเทศเวียดนาม เข้าด�าเนิน

การซื้อหุ้น 23.66% ในบริษัท TRANSIMEX 

CORPORATION ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติ

กส์อยา่งครบวงจร ท้ังทางบก ทางน�า และ

ทางอากาศรายใหญใ่นประเทศเวียดนามท่ีจด

ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และมี

มูลค่าหลักทรัพย์อยูใ่น 500 อันดับแรก 

โดยใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 527.4 ล้านบาท 

(ประมาณ 390,000 ล้านดองเวียดนาม) ล่าสุด

ได้ด�าเนินการรับโอนหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อย พร้อม

ท้ังได้รับสิทธิ์เป็นกรรมการใน TRANSIMEX 

CORPORATION 1 ต�าแหนง่ในปัจจุบัน ซึ่งถือ

เป็นการลงทุนใหญค่รั้งส�าคัญในปีนี้เพื่อขยาย

ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ครบ 9 ประเทศ

ภายในปีนี้

 

การเข้าลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะสง่ผลดีต่อผลการ

ด�าเนินงานของ JWD ในปีนี้ เนื่องจากจะเริ่ม

รับรู้สว่นแบง่ก�าไรตามสัดสว่นการถือหุ้นใน 

TRANSIMEX CORPORATION ต้ังแต่ไตรมาส 

2/62 เป็นต้นไป โดยปัจจุบัน TRANSIMEX 

CORPORATION เป็นผู้ให้บริการ

โลจิสติกส์อยา่งครบวงจรรายใหญอั่นดับ 3 ใน

เวียดนาม ในปีท่ีผา่นมามีรายได้ประมาณ 3,000 

ล้านบาท และก�าไรสุทธิประมาณ 300 ล้านบาท 

และคาดว่าจะเห็นผลการด�าเนินงานเติบโตได้

อยา่งต่อเนื่องในปีนี้

 

ท้ังนี้ TRANSIMEX CORPORATION ด�าเนิน

ธุรกิจต้ังแต่ปี 2526 ปัจจุบันมีธุรกิจหลัก ได้แก่ 

สถานีคัดแยกและบรรจุสินค้ารวมถึงศูนย์

กระจายสินค้า (ICD & DC) ให้บริการโลจิสติกส์

และขนสง่สินค้า (Logistics & Transportation) 

ตัวแทนน�าเข้าและสง่ออกสินค้าระหว่างประเทศ

รวมถึงตัวแทนสายการเดินเรือ (Freight 

Forwarding & Shipping Agency) และธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเนื่องกับโลจิสติกส์ 

(Real Estate) 

โดยมีพื้นท่ีให้บริการรวมประมาณ 4 แสนตาราง

เมตร และมีเน็ตเวิร์กด้านการให้บริการโลจิสติ

กส์ท่ีแข็งแกรง่ซึ่งจะชว่ยสร้างฐานธุรกิจท่ีเข้ม

แข็งในเวียดนาม

 

ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร JWD กล่าวว่า ปัจจัยท่ีเข้าลงทุน

ใน TRANSIMEX CORPORATION เพื่อรุกข

ยายฐานธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศ

เวียดนาม ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายการขยาย

ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเวียดนามเป็น

ประเทศท่ีมีศักยภาพการเติบโตท่ีดี เศรษฐกิจ

อยูใ่นชว่งท่ีก�าลังขยายตัว และเป็นฐานการผลิต

สินค้าท่ีส�าคัญในภูมิภาคนี้ จึงมีความต้องการใช้

บริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง โดย

คาดว่านับต้ังแต่ปี 2562 – 2567 ภาพรวมธุรกิจ

ให้บริการโลจิสติกส์และตัวแทนน�าเข้า-สง่ออก

สินค้า จะมีแนวโน้มเติบโตเฉล่ีย 14 – 16% ต่อปี 

ถือว่ามีการขยายตัวท่ีดีมาก

 

“เรามองว่าการขยายธุรกิจในเวยีดนาม 

นอกจากจะสง่ผลดต่ีอการขยายธุรกิจให้

บรกิารด้านโลจิสติกสแ์ล้ว จะชว่ยสง่เสรมิ

แผนงานขยายธุรกิจใหบ้รกิารอาหาร (Food 

Service) อกีด้วย เน่ืองจาก TRANSIMEX 

CORPORATION เพิ่งรุกเขา้สูธุ่รกิจหอ้งเย็น 

และเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้รกิารโลจิสติกสแ์บบครบ

วงจร ในอนาคตจึงสามารถรว่มมือกันขยาย

ธุรกิจโลจิสติกสใ์นด้านอ่ืน ๆ อาทิ การรบัฝาก

และขนสง่สนิค้าเคมภัีณฑ์ สนิค้าอันตราย และ

ยานยนต์ ซึง่ JWD มปีระสบการณ์และความ

เชีย่วชาญการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทยมา

นาน” นายชวนินทร์ กล่าว



SMPC คาดรายได้ปี 62 โตกว่า 5 พันลบ.
หลังคาดปริมาณขายปีนี้ แตะ 7.9 ล้านใบ- ออเดอร์เข้าต่อเนื่อง

SMPC คาดรายได้ปี 62 โตกว่า  5 พันลบ. 
หลังคาดปริมาณขายปีนี้ แตะ 7.9 ล้าน
ใบ - ออเดอร์เข้าต่อเนื่อง วางงบลงทุนปี 
62 ไมต่�ากว่า 500 ล้านบาท ใช้ปรับปรุง
เครื่องจักร- ขยายโรงงานในตปท.เตรียม
ปิดดีลรว่มทุนพันธมิตรแอฟริกา    สร้าง
โรงงานผลิตถังแก๊ส หนุนก�าลังการผลิตพุง่
เกิน 10 ล้านใบ/ปี คาดชัดเจนภายในปี62

นายสุรศักด์ิ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SMPC เปิดเผยว่า   บริษัทนคาดว่า
รายได้ปี 2562 มีแนวโน้มเติบโต 10-15% 
หรือโตกว่า 5,000 ล้านบาท จากปีก่อน
ท่ีมีรายได้อยูท่ี่ 4,696.88  ล้านบาท ตาม
ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้คาดว่า
ปริมาณการขายถังแก๊สจะอยูท่ี่ประมาณ 
7.9 ล้านใบ จากปีก่อนอยูท่ี่ 6.9 ล้านใบ 
และคาดว่าในปี 2563 จะมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นเป็น 9.1 ล้านใบ จากการท่ีบริษัทฯได้
มีการขยายตลาดใหมอ่ยา่งต่อเนื่องและมี
ความต้องการใช้ถังแก๊สเพิ่มมากขึ้น สง่ผล
ให้ในปัจจุบันบริษัทฯได้มีค�าสั่งซื้อเข้ามา
อยา่งต่อเนื่อง

"ในปีนีเ้รามกี�าลังการผลิตทีเ่พิ่มอยูท่ี ่
10 ล้านใบต่อปี ซึง่การทีเ่ราเพิ่มเพราะ
ปัจจุบนัเรามอัีตราการใชอ้ยูท่ี ่79% โดย

ในอุตสาหกรรมถ้าหากอัตราการใชเ้กิน 
90% ถือว่าค่อนขา้งเสีย่ง การเพิ่มครั้งนี้
เราไม่ได้เป็นการเพิ่มแรงงานเขา้มาผลิต 
แต่เราเพิ่มโดยการปรบัปรุงประสทิธิภาพ
เครื่องจักร และเมื่อเรามกี�าลังการผลิต
เพิ่มจะท�าใหเ้ราสามารถรบัออรเ์ดอรม์าก
ขึน้ และหาตลาดใหม่ๆได้มากขึน้ด้วย " 
นายสุรศักด์ิ กล่าว

ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้บริษัทฯวางงบ
ลงทุนไมต่�ากว่า 500 ล้านบาท โดย
จะใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักรให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะใช้เงิน
ประมาณ 100 ล้านบาท สว่นท่ีเหลืออีก
ประมาณ 400 ล้านบาท บริษัทฯจะใช้
ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตถังแก๊สใน
ประเทศแอฟริกา ซึ่งเป็นการรว่มทุนกับ
พันธมิตรท้องถ่ิน ปัจจุบันได้มีการเจรจา
ไปแล้วกว่า 70-80% เบื้องต้นบริษัทฯ
จะถือหุ้นมากกว่า 50 % และมีก�าลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 2.5 ล้านใบ/ปี คาดว่า
จะสามารถมีความชัดเจนภายในปี 2562 
และถ้าหากว่ามีความชัดเจนแล้ว บริษัทฯ
คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ประมาณ 1 ปี และสง่ผลให้บริษัทฯ
สามารถท่ีจะลดต้นทุนการขนสง่ และ
ต้นทุนภาษีน�าเข้าได้  พร้อมกันนี้บริษัทฯมี
แผนท่ีจะเข้าไปท�าธุรกิจถังแอมโมเนียใน
อินเดียด้วย 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯมีแผนท่ีจะลดต้นทุน
การผลิตต่อเนื่องเพื่อท่ีจะท�าให้อัตราก�าไร
สุทธิของบริษัทฯเติบโตกว่าปีก่อน ท่ีอยู่
ท่ี 11.9 % โดยการพัฒนาและปรับปรุง
เครื่องจักรให้สามารถท่ีจะท�างานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  และน�าหุน่ยนต์เข้า
มาทดแทนแรงงาน ซึ่งคาดว่าการลงทุนดัง
กล่าวจะใช้ระยะเวลา 1.5 ปี ท่ีจะสามารถ
คุ้มทุนได้ ซึ่งจะสามารถชว่ยลดต้นทุนได้
ประมาณ 20% และบริษัทฯยังได้มีการ
ผลิตสินค้าเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีมารื
จ้ินสูงกว่าสินค้าปกติได้ประมาณ 5-10% 

ขณะท่ีนโยบายการขึ้นค่าแรงท่ีประกาศไว้
ท่ีค่าแรงขึ้นต�า 400-425 บาท/วัน บริษัทฯ
มองว่าอาจจะได้รับผลกระทบในระยะ
แรก เนื่องจากบริษัทฯมีต้นทุนแรงงานคิด
เป็น 10-12% ของต้นทุนท้ังหมด แต่โดย
ปกติแล้วบริษัทฯก็ได้มีการจ่ายค่าแรงสูง
กว่าค่าแรงขั้นต�าในปัจจุบันอยูแ่ล้ว และ
บริษัทฯก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ด้วยการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีไมต้่องใช้
แรงงานให้เพิ่มขึ้น และบริษัทฯก็ได้มีการ
ศึกษาท่ีจะเข้าไปต้ังโรงงานผลิตในต่าง
ประเทศท่ีมีค่าแรงต�ากว่าประเทสไทยเพิ่ม
ขึ้น รวมถึงจะสามารถลดภาษีน�าเข้าได้
ด้วยเชน่กัน



BAFS ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 10%
จากปีก่อน พร้อมคาดปริมาณการเติมน�้ามันโต 4-5%   

BAFS ต้ังเป้ารายได้ปี 62 โต 10% จาก
ปีก่อน พร้อมคาดปริมาณการเติมน�ามัน
โต 4-5%  ตามจ�านวนเท่ียวบินท่ีเพิ่ม
ขึ้น  ขณะท่ีคาดรับรู้รายได้ท่อสง่น�ามัน
บางปะอิน-พิจิตร ปี 62 ราว 200 ลบ. 
หลังเฟสแรกเปิดให้บริการแล้ว เตรียมเข้า
ประมูล โครงการจัดเก็บและเติมน�ามัน
ในสนามบินอู่ตะเภา มูลค่าโครงการ 3 
พันลบ. ในชว่งต้นเม.ย.นี้วางงบลงทุนปี 
62 ราว 3 พันลบ. ใช้ลงทุนโครงการท่อ
สง่น�ามันภาคเหนือ เฟส2- ท่อสง่น�ามัน
แรงดันสูง สุวรรณภูมิ เฟส2คาดผลงาน 
Q1/62 โตกว่าชว่งเดียวกันของปีก่อน 
หลังปริมาณการขายน�ามันเพิ่มขึ้น 

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ  BAFS เปิด
เผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ในปี 2562 
เติบโต 10% จากปีก่อนท่ีมีรายได้อยูท่ี่   
3,806.60  ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ
คาดว่าปริมาณการเติมน�ามันในปีนี้ มีแนว
โน้มเติบโต 4-5% หรือแตะ 6,200 ล้าน
ลิตร จากปีก่อนประมาณ 6,000  ล้าน
ลิตร ตามจ�านวนเท่ียวบินท่ีเปิดให้บริการ
เพิ่มมากขึ้น ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
,ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยาน

เชียงใหม,่ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่า
อากาศยานหากใหญ ่เพิ่มขึ้น   ประกอบ
กับแนวโน้มการท่องเท่ียวท่ีปรับตัวดีขึ้น
ในปีนี้

 

ท้ังนี้ในปีนี้บริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้จาก
โครงการขนสง่น�ามันไปทางภาคเหนือ ซึ่ง
เฟสแรกจากคลังน�ามัน ท่ีอ.บางประอิน 
ถึงจ.พิจิตร ได้มีการเปิดให้บริการเเล้ว
เมื่อวันท่ี 27 มีนาคมท่ีผา่นมา  และจะ
เริ่มรับรู้รายได้ทันทีหลังจากเปิดประมาณ 
3 สัปดาห์ หรือในชว่งเดือนเมษายนนี้ 
โดยในปีนี้คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้
ประมาณ 200 ล้านบาท และบริษัทฯมี
ลูกค่้าเข้ามาแล้วค่อนข้างมาก เชน่ ปตท. 
,เชฟรอน, คาลเท็กซ์, บางจาก, เชลล์ 
และพีทีจี   สว่นเฟส 2 จากสถานีเพิ่มแรง
ดัน และแยกระบบท่อก�าแพงเพชร ไปยัง
คลังน�ามันล�าปางมีก�าหนดเริ่มก่อสร้าง ใน
เดือนเมษายน 2562 และคาดว่าจะแล้ว
เสร็จและเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในชว่งต้น
ปี 2563 

สว่นความคืบหน้าการเข้าประมูล
โครงการบริการจัดเก็บ และเติมน�ามัน ใน
สนามบินอู่ตะเภาว่า บริษัทฯได้มีการเตรี

ยมความพร้อมท่ีจะเข้าประมูลโครงการ
ดังกล่าว โดยคาดว่าคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตะวันออก (บอร์ดEEC)จะเปิดประมูลใน
ชว่งต้นเดือนเมษายนนี้ เบื้องต้นบริษัทฯ
คาดว่าโครงการดังกล่าวจะมีมูลค่าลงทุน
ประมาณ 3,000 ล้านบาท   ซึ่งบริษัทไม่
กังวลเก่ียวกับเงินลงทุน เพราะมีการเตรี
ยมพร้อมไว้แล้ว โดยจะเป็นการใช้เครื่อง
มือทางการเงินต่างๆ ไมว่่าจะเป้น การ
ออกหุ้นกู้ การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
หรือวิธีอ่ืนๆ ว่ึงขึ้นอยูกั่บสถานการณ์ ณ  
ตอนนั้น 

ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้ บริษัทฯวางไว้ท่ี
ประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่
จะใช้ในการลงทุนโครงการขนสง่น�ามัน
ไปทางภาคเหนือ ในเฟสท่ี 2 และสว่นท่ี
เหลืออีกเล็กน้อยใช้ลงทุนในโครงการท่อ
สง่น�ามันแรงดันสูง สุวรรณภูมิ เฟส2 ท่ี
ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จไปแล้วกว่า 95%

ขณะท่ีคาดผลการด�าเนินงานในชว่ง
ไตรมาสท่ี 1/2562  มีแนวโน้มเติบโตกว่า
ชว่งเดียวกันของปีก่อน จากการท่ีบริษัทฯ
มีปริมาณการขายน�ามันเพิ่มมากขึ้น 



ECF จับมือแสงอุดมไล้ท์ต้ิง ขยายช่องทางจัดจ�าหน่ายใหม่
ECF OUTLET ประเดิม 1 เม.ย.62 - เลือ่นเข้าลงทุนใน S-TREK

ECF รุกธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เต็มสูบ จับ
มือแสงอุดมไล้ท์ต้ิง ขยายชอ่งทางจัด
จ�าหนา่ยใหม ่ ECF OUTLET ประเดิม 
1 เม.ย.62 เปิดให้บริการส�านักงาน
ใหญร่ังสิต เผยสง่ออกออเดอร์ทะลัก 
เดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม ่จีน 
ฟิลิปปินส์ ชูกลยุทธ์บริหารต้นทุนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดันมาร์จ้ินโต 

นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จ�ากัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิต
และจ�าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิ
ลบอร์ด ไม้ยางพารา จ�าหนา่ยท้ังใน
และต่างประเทศ เปิดเผยว่า  บริษัท
ได้รว่มมือกับบริษัท แสงอุดม ไล้
ท์ต้ิงเซ็นเตอร์ จ�ากัด ผู้น�าด้านการ
ออกแบบ  การผลิต  และจัดจ�าหนา่ย 
ผลิตภัณฑ์สอ่งสว่าง โคมไฟ มีศูนย์จัด
จ�าหนา่ยสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
กว่า 30 สาขาท่ัวประเทศ เพื่อเปิด 
ECF OUTLET แหง่แรก ณ ส�านักงาน
ใหญร่ังสิต โดยมีพื้นท่ีจัดแสดงสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ ในวันท่ี 1 เม.ย. 62 

ท้ังนี้ ECF OUTLET เป็นโชว์รูม
จ�าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ ทุกแบรนด์ ทุก
รูปแบบ ภายใต้การผลิตและจ�าหนา่ย 
รวมท้ังสินค้าน�าเข้าของบริษัท ซึ่งถือ
เป็นการเพิ่มชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยท่ี

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศ 

ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจสง่ออก
เฟอร์นิเจอร์ในไตรมาส 1 มีสัญญาณ
การเติบโตท่ีดี กลุ่มลูกค้าหลักในญี่ปุ่น
และกลุ่มลูกค้ารายใหมม่ีปริมาณการ
สั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากท่ีบริษัทได้
ขยายฐานการจ�าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์สง่
ออกไปประเทศจีน คาดว่าจะมียอด
ขายเพิ่มขึ้นในปี 2562 โดยบริษัทได้
รว่มมือกับลูกค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม ่
ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและ
เพิ่มโอกาสสร้างยอดขายให้เพิ่มขึ้น 
ปัจจุบันมีสัดสว่นการจ�าหนา่ยสินค้า
ต่างประเทศ 50% ภายในประเทศ 
50%

“บรษัิทจะมุ่งเน้นการวางแผนงาน
เพื่อบรหิารจัดการต้นทนุอยา่งมี
ประสทิธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการท�าก�าไรในธุรกิจ ประกอบ
กับธุรกิจพลังงาน จะมกีารรบัรูส้ว่น
แบง่ก�าไรจากธุรกิจพลังงานทดแทน 
ซึง่ปีนีค้าดว่าจะเป็นปีทีเ่หน็การรบั
รูส้ว่นแบง่ก�าไรได้ชดัเจนขึน้จากปี
ทีผ่า่นมา จากโครงการโรงไฟฟา้
พลังงานแสงอาทิตย ์เมืองมินบู 
ประเทศเมยีนมาร ์ทีบ่รษัิทเขา้ลงทนุ
ผา่น บรษัิท พลังงานเพื่อโลกสเีขยีว 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่จะเริม่มรีาย

ได้จากการจ�าหน่ายไฟฟา้เรว็ ๆ นี ้
โดยจากแผนการด�าเนินงานท้ังหมด 
จะเป็นปัจจัยส�าคัญทีช่ว่ยผลักดัน
เพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรใหม้ี
โอกาสเติบโต โดยในสว่นของรายได้
บรษัิทต้ังเป้ารายได้โตไม่ต�ากว่า 10 
%” นายอารักษ์ กล่าว

สว่นความคืบหน้าการเข้าศึกษาความ
เป็นไปได้เพื่อลงทุนในธุรกิจใหม่
ด้าน IT Solution หลังจากท่ีบริษัท
ได้ลงนามรว่มกับ บริษัท เอสเทรค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (“S-TREK”) ใน
บันทึกข้อตกลงเพื่อเข้าศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเข้ารว่มลงทุนในธุรกิจ
รว่มกัน  ล่าสุดเมื่อวันท่ี 29 มี.ค.62 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้มีมติพิจารณาอนุมัติเล่ือนการ
เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ S-TREK 
ประเด็นหลักอยูท่ี่เรื่องการบันทึกทาง
บัญชีท่ียังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานทาง
บัญชีท่ีจะต้องจัดท�าเต็มรูปแบบให้เป็น
มาตรฐานเดียวกับท่ีใช้กับบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และด้วย
ระยะเวลาท่ีจ�ากัด S-TREK ไมส่ามารถ
แก้ไขปรับปรุงในประเด็นดังกล่าวได้
ทันก่อนก�าหนดเวลาในการเข้าท�า
รายการท่ีผู้ขายได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ





บล.เอเซีย พลัส มอง SET ไตรมาส 2/62
ดีขึ้นหนุนด้วยการเมือง - ก�าไร บจ.ไตรมาสแรก - Fund Flow 

มองเป้า SET ปี 62 ที่ 1705 จุด 

เทพหุ้นเอเซีย พลัส  มองทิศทางตลาดหุ้น
ไทยไตรมาส 2/2562 สดใสขึ้น หนุนด้วย
การเมือง จากการท่ีจะมีรัฐบาลใหมท่ี่มาจาก
การเลือกต้ัง และก�าไรบริษัทจดทะเบียน 
(บจ.) ไตรมาส 1/2562 ท่ีดีขึ้น รวมถึง
กระแสของ Fund Flow ท่ีจะไหลกลับ มอง
เป้า SET ปี 62 ท่ี 1705 จุด คงน�าหนักการ
ลงทุนในหุ้น 50%   PTT, STPI, BBL, BJC, 
BGRIM, JMT, M, STEC ,BCH   ดาวเด่น 

“Outlook ตลาดหุน้ไทยไตรมาส 2 นี ้เรา
มองดขีึน้ ตัวหนุนหลักๆ มาจากการเมือง 
แม้ว่าชว่งการจัดต้ังรฐับาลอาจขลกุขลัก 
มอุีปสรรค แต่โดยภาพใหญเ่รามองเป็น
พฒันาการบวก เน่ืองจากมรีฐับาลทีม่า
จากการเลือกต้ัง” นายเทิดศักด์ิ ทวีธีระ
ธรรม ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการ สายงาน
วิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว

นายเทิดศักด์ิ  ทวีธีระธรรม ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้อ�านวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส   
กล่าวว่า จากนี้ไป ตลาดจะให้น�าหนัก
ประเด็นหลักๆ คือ การเมืองในประเทศ ผล
การเลือกต้ังตามระบบจัดสรรปันสว่นผสม 
ท�าให้จ�านวนส.ส.กระจายตัวกันค่อนข้าง
มาก ท�าให้เกิดขั้วทางการเมืองท่ีมีอ�านาจต่อ
รองเพิ่มขึ้น จึงเกิดปรากฏการณ์การแยง่กัน
จัดต้ังรัฐบาล ท�าให้การจัดต้ังรัฐบาลรอบนี้ 
มีอุปสรรคมากกว่าทุกครั้งท่ีผา่นมา

โดยกรอบเวลาการเลือกต้ังรอบนี้ กกต.
จะรับรองผลการเลือกต้ังให้ครบ 95% วัน
ท่ี 9 พ.ค. 2562 ดังนั้นชว่งเดือนเศษก่อน
การรับรองผล จะเป็นชว่งการเจรจาต่อ
รองจัดต้ังรัฐบาล ซึ่งเชื่อว่าจะจัดต้ังรัฐบาล
ได้จนส�าเร็จ และกลายเป็นพัฒนาการเชิง
บวกของการเมืองไทย ท่ีกลับมาอยูภ่ายใต้
รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง ซึ่งจะสง่ผลดี

ต่อ Fund Flow และ SET Index

ขณะท่ีเชื่อว่า กระแสของ Fund Flow นา่
จะไหลออกจ�ากัด หลังสหรัฐฯสง่สัญญาณ
ชะลอการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ กดดันให้ Bond 
Yield 10 ปีสหรัฐฯปรับตัวลงแรง มาอยู่
ท่ี 2.4% ต�าสุดในรอบ 14 เดือน  และต�า
กว่า Bond Yield 10 ปีของไทยท่ี 2.58%  
ด้วยสว่นต่างท่ีลดลงมาจนติดลบ ถือเป็น
เกราะป้องกัน Fund Flow ไหลออกจาก
ไทย ประกอบกับผลตอบแทนจากตราสาร
หนี้ ท่ีอยูใ่นระดับต�า นา่จะดึงเม็ดเงินกลับมา
ลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น 

นายเทิดศักด์ิ กล่าวด้วยว่า ผลประกอบการ
ของบจ.ในไตรมาส 1/2562 คาดว่าก�าไร
จะฟื้ นตัวดีขึ้น สว่นหนึ่งมาจากการบันทึก 
stock gain ของกลุ่มพลังงาน สว่นปัจจัย
ภายนอก เรื่องของสงครามการค้าสหรัฐฯ
กับจีนผอ่นคลายลง โดยสหรัฐฯยังคงบีบจีน
ให้น�าเข้าสินค้าจากสหรัฐฯมากขึ้น  โดยใช้
การชะลอขึ้นภาษีน�าเข้าวงเงิน 2 แสนล้าน
เหรียญฯ อัตรา 10%เป็นข้อต่อรองต่อไป 

แต่ผลกระทบจากเก็บภาษีน�าเข้า 2 รอบ
วงเงิน 5 หมื่นล้านเหรียญ ภาษีน�าเข้า 25% 
ยังมีอยู ่และยังสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯและจีน  
หลังจากผา่นจุดสูงสุดไปแล้วในชว่งกลางปี 
2561

ขณะท่ีวัฎจักรดอกเบี้ยโลกขาขึ้นได้สิ้นสุดลง
แล้ว และมีแนวโน้มปรับลง เห็นได้จากการ
ประชุม ธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) ล่าสุด  
สง่สัญญาณยุติการขึ้นดอกเบี้ยชัดเจน โดย
ดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยูท่ี่ 2.5%  หลัง
ได้ขึ้นดอกเบี้ยฯไปนับต้ังแต่ ธ.ค. 2558 

จนถึงปัจจุบัน รวม 9 ครั้ง ราว 2.25%  
และเชื่อว่าประเทศอ่ืนๆ จะชะลอการขึ้น
ดอกเบี้ยตามสหรัฐฯด้วย

ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานวิจัย 
บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ASPS คาด  GDP 
Growth ปี 2562 เติบโต 3.4% ปัจจัยขับ
เคล่ือนหลักมาจากในประเทศ คือ การ
บริโภคครัวเรือนและการลงทุนจากการสาน
ต่อและเดินหน้ากระตุ้นของรัฐบาลชุดใหม ่
อยา่งไรก็ตาม ก�าไรสุทธิตลาดปี 2562 ASPS 
ได้ปรับลดประมาณการลง เพื่อสะท้อนผลก
ระทบจากการท่ีบจ.ต้องต้ังส�ารองรายการ
ผลประโยชน์พนักงานตามพ.ร.บ. แรงงาน
ฉบับแก้ไขรวมถึงการปรับสมมุติฐานอัตรา
แลกเปล่ียน จากเดิมก�าหนดท่ี 33 บาท/
ดอลลาร์สหรัฐ มาเป็น 32 บาท/ดอลลาร์
สหรัฐ 

ภายหลังการปรับปรุง คาดก�าไรสุทธิตลาด
รวมท่ีราว 1.06 ล้านล้านบาท คิดเป็นก�าไร
สุทธิต่อหุ้น (EPS) ท่ี 106.58 บาท/หุ้น แต่
ด้วยฐานก�าไรท่ีต�ากว่าปกติในงวดปี 2561 
ท�าให้ EPS Growth ของตลาดหุ้นไทย ยัง
เติบโตได้ถึง 9% ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นเพื่อน
บ้าน 

โดยหากคงระดับ PER เป้าหมายท่ี 16 เท่า 
จะให้ SET Index เป้าหมายปี 2562 อยูท่ี่ 
1705 จุด มี Upside จ�ากัด ราว 4.4% ดังนั้น 
สายงานวิจัย ASPS จึงคงน�าหนักการลงทุน
ในหุ้น 50% และให้เน้นไปท่ีหุ้นรายตัว ท่ี
แนวโน้มก�าไรเด่นในไตรมาส 1/62 เชน่  
PTT, STPI และหุ้นท่ีเติบโตตามการลงทุน
และการบริโภคในประเทศ เชน่ BBL, BJC, 
BGRIM, JMT, M, STEC รวมท้ังหุ้นผันผวน
น้อยกว่าตลาด เชน่ BCH



กูรูทรีนีตี้ คาด SET เดือน เม.ย.62 แกว่งตัว Sideways 
ในกรอบ 1,580-1,680 จุด เหตุนักลงทุนอยู่ในโหมด 

Wait & See

ทรีนีต้ี คาด SET Index เดือน เม.ย.62 แกว่งตัว 
Sideways ในกรอบ  1,580-1,680 จุด เหตุนัก
ลงทุนอยูใ่นโหมด Wait & See จากปัจจัยความ
ยืดเยื้อของการจัดต้ังรัฐบาลภายในประเทศ 
แนะกลยุทธ์ขึ้นขาย-ลงซื้อตามกรอบแนวต้าน-
แนวรับ และเลือกลงทุนตามธีมการลงทุนแนะน�า

 

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ชว่ยกรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทรีนีต้ี จ�ากัด ประเมิน SET Index เดือน
เมษายน 2562 ว่าจะแกว่งตัว Sideways โดยให้
กรอบแนวต้านส�าคัญไว้ท่ีระดับ 1,680 จุด (อิง 
Forward PE 14 เท่า และประมาณการ EPS 
ปี 2020 ท่ี 120 บาท) สว่นกรอบแนวรับแรก
ประเมินไว้ท่ี 1,620 จุด (ซึ่งเป็นระดับท่ีท�าให้ 
Earning yield gap กลับเข้าสูค่่าเฉล่ียระยะยาว)   
และแนวรับส�าคัญอยูท่ี่ 1,580 จุด ในเชิงกลยุทธ์ 
แนะน�านักลงทุนใช้กลยุทธ์ ขึ้นขาย-ลงซื้อตาม
กรอบแนวต้าน-แนวรับดังกล่าว

ส�าหรับกลุ่มหุ้นท่ีคาดว่าจะปรับตัว Outperform 
ตลาดในเดือนนี้ ได้แก่ 1.กลุ่มหุ้นขนาดใหญท่ี่
จ่ายปันผลสูงแต่ราคายังคง Laggard และมี 
Valuation ถูก ได้แก่ BBL, PTTGC, BCP 2.กลุ่ม
โรงกล่ันท่ีคาดว่าจะมีผลการด�าเนินงานดีใน
ไตรมาส 1/2562 ได้แก่ TOP 3.กลุ่มหุ้นท่ีได้
ประโยชน์จากการพิจารณาเกณฑ์ NVDR ของ 
MSCI และราคายังคง Laggard ได้แก่ MTC, 
BDMS, CPN, CPALL

4. กลุ่มหุ้นท่ีมีโอกาสถูกพิจารณาน�าเข้าสูดั่ชนี 
MSCI ในรอบเดือนพฤษภาคม ได้แก่ KTC 
5.กลุ่มหุ้นท่ีคาดว่าจะถูกน�าเข้าสูดั่ชนี SET50 
ในรอบเดือนมิถุนายน ได้แก่ OSP 6.กลุ่มหุ้น
อสังหาริมทรัพย์ท่ีอาจมีแรงเข้าซื้อเพื่อเก็บ
เงินปันผล ได้แก่ AP, QH 7.กลุ่มหุ้นท่ีรับรู้ขา่ว
ร้ายไปมากและมีความเสี่ยงต�าแล้ว ได้แก่ 
ROBINS 8.กลุ่มหุ้นท่ีมักปรับตัว Outperform 
ได้ดีในทุกไตรมาส 2 ของทุกๆปี ได้แก่ KCE

 นายณัฐชาต กล่าวว่า ส�าหรับปัจจัยส�าคัญท่ีต้อง
ติดตามในเดือนนี้ ได้แก่ 1.การปรับตัวลงมาของ 
Bond yield สหรัฐฯท�าให้ SET Index มีความนา่
สนใจมากขึ้นผา่นมิติของ Earning yield gap 
(EYG) โดยจากการค�านวณล่าสุดพบว่าระดับ
ดัชนีท่ีจะท�าให้ EYG กลับเข้าสูค่่าเฉล่ียระยะ
ยาวได้แก่ 1,620 จุด ซึ่งเป็นท่ีมาของแนวรับ
แรกประจ�าเดือนนี้ มองว่าจะเป็นปัจจัยประคับ
ประคองตลาดหุ้นไทยท่ีส�าคัญในระยะสั้น

2. ดัชนี PMI ภาคการผลิตท่ัวโลกประจ�าเดือน
มีนาคมท่ีเริ่มทยอยออกมาแล้วเริ่มต้ังแต่จีน
เมื่อชว่งสิ้นเดือนท่ีผา่นมา ซึ่งออกมาดีกว่าท่ี
ตลาดคาดการณ์ไว้ และถือเป็นครั้งแรกในรอบ 
4 เดือนท่ีกลับมายืนอยูใ่นบริเวณขยายตัวได้อีก
ครั้ง หากในชว่งต้นเดือนเม.ย.นี้ ประเทศส�าคัญ
อ่ืนอยา่งเชน่ ยูโรโซนและสหรัฐฯมีการรายงาน
ตัวเลขท่ีดีขึ้นจากเดือนก่อนด้วย คาดจะท�าให้
ดัชนี Global PMI มีการฟื้ นตัวขึ้นได้ และจะสง่
ผลบวกเชิง Sentiment ต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่

3.คาดการณ์ความผันผวนของตลาดหุ้นไทยจะ
อยูใ่นระดับต�าต่อไป เนื่องจากนักลงทุนบางสว่น
อาจจะยังคงอยูใ่นโหมด Wait & See จากความ
ยืดเยื้อของการจัดต้ังรัฐบาลภายในประเทศ 
ซึ่งหากวิเคราะห์จากผลการนับคะแนนล่าสุด 
ประเมินว่ารัฐบาลชุดใหมอ่าจจ�าเป็นต้องเริ่มต้น
จากเสียงในสภาล่างท่ีเกินก่ึงหนึ่งไปไมม่าก ซึ่ง
อาจท�าให้เสถียรภาพในการบริหารงานชว่งแรก
มีไมม่ากเท่าท่ีควร         

นายณัฐชาต ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการ
พิจารณาของ MSCI ท่ีมีมติให้ใช้ข้อมูล NVDR 
เข้าเป็นสว่นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
หุ้นเข้าสูก่ารค�านวณดัชนี โดยจะมีการบังคับใช้
ในชว่งการปรับตะกร้าปลายเดือนพฤษภาคมนี้
เพียงรอบเดียว ท้ังนี้ ทรีนีต้ีพบว่ามีประเด็นท่ีนา่

สนใจดังต่อไปนี้ 

1.จากการค�านวณของ MSCI ท่ีเผยแพรใ่นรอบ
ล่าสุดปรากฏว่าไมม่ีการน�าหุ้น MTC ออกจาก
ดัชนีแต่อยา่งใด ซึ่งต่างจากผลการค�านวณครั้ง
แรกท่ีเผยแพรเ่มื่อชว่งเดือนมกราคม  

2.ถึงแม้ว่า INTUCH, DTAC, RATCH, CENTEL 
จะถูกน�าเข้าสูดั่ชนีตามท่ี MSCI ชี้แจงไว้ก่อน
หน้านี้ แต่ปรากฏว่าน�าหนักท่ีได้รับมีการถูกลด
ทอนเล็กน้อยจากการค�านวณครั้งก่อน ด้วยเหตุ
นี้อาจต้องระวังแรงขาย Sell on fact ท่ีอาจเกิด
ขึ้นได้ โดยเฉพาะหุ้นท่ีราคาปรับขึ้นมามากแล้ว 
เชน่ INTUCH, DTAC, RATCH

3.จากการค�านวณล่าสุดพบว่า SCB จะเป็นหุ้น
ตัวเดียวท่ีได้รับการลดน�าหนักอยา่งมีนัยส�าคัญ
จากเกณฑ์ใหมน่ี้  

4.SAWAD ซึ่งเป็นหุ้นท่ีถูกปรับลดน�าหนักในการ
ค�านวณครั้งก่อนของ MSCI กลับเตรียมได้รับน�า
หนักเพิ่มขึ้นจากการค�านวณล่าสุด 

5.จากการสังเกตของทรีนีต้ีล่าสุดพบว่า MSCI 
ตัดสินใจไมใ่ช้เกณฑ์ NVDR limit กับหุ้นในกลุ่ม
สถาบันการเงินท่ีไมใ่ชธ่นาคารพาณิชย์ เชน่ 
MTC, SAWAD, AEONTS, THANI ดังนั้นมอง
เป็น Sentiment เชิงบวกกับหุ้นกลุ่มการเงิน
เหล่านี้

“กล่าวโดยสรุป หากต้องการเก็งก�าไรบน
ธมี MSCI นี ้มองว่าตัวทีน่่าสนใจได้แก่ MTC 
เน่ืองจากไม่หลดุจากดัชนตีามทีค่าดหมายไว้ 
รวมไปถึง BDMS, CPN, CPALL ซึง่เป็นหุน้ที่
อยูใ่นดัชน ีMSCI อยูแ่ล้ว แต่เตรยีมได้รบัน�า
หนักเพิ่มขึน้อยา่งมนัียส�าคัญและยงัเป็นหุน้ที่
ราคา Laggard ตลาดอกีด้วย”



บล.คิงส์ฟอร์ดคาด SET Index เม.ย.นี้ทรงตัวในกรอบ 1,620–1,670

รอผลสรุปคะแนนเลือกตั้ง-ความคืบหน้าเจรจาการค้าสหรัฐกับจีน

บล.คิงส์ฟอร์ดประเมินดัชนีหุ้นไทย เดือน
เม.ย.นี้ทรงตัวในกรอบระดับ1,620-1,670 
จุด  เนื่องจากสว่นใหญน่ักลงทุนยังคงรอ
ผลสรุปคะแนนเลือกต้ังอยา่งเป็นทางการ
จากทาง กกต.ขณะท่ีปัจจัยต่างประเทศ
ต้องติดตามความคืบหน้าการเจรจาการค้า 
สหรัฐ – จีน ท่ีคาดจะได้ข้อยุติในเม.ย.และ
ประเด็น Brexit พร้อมแนะน�ากลยุทธ์การ
ลงทุนเลือกหุ้นใหญท่ี่ MSCIน�า NVDR เข้า
ค�านวณน�าหนักการลงทุน โดยเฉพาะหุ้น 
DTAC-CENTEL-INTUCH-RATCH

นายอภิชยั เรามานะชยั รองกรรมการผู้
จัดการฝา่ยวิเคราะหห์ลักทรพัย ์บรษัิท
หลักทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า แนวโน้มการเคล่ือนไหวดัชนีหุ้น
ไทยในเดือนเม.ย. 2562 คาดจะแกว่งตัวใน
กรอบระดับ1,620 – 1,670 จุด เนื่องจาก    
สว่นใหญย่ังคงรอติดตามผลสรุปประเด็น
ส�าคัญ ท้ังในและต่างประเทศ เชน่ ผล
สรุปคะแนนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรอยา่งเป็นทางการจากส�านัก
งานกกต. ซึ่งจะต้อง รับรองผลการเลือก
ต้ัง 95% ให้ได้ก่อนวันท่ี 9 พ.ค.หลังจาก
นั้น 15 วันจะมีการเรียกประชุมสภานัดแรก
เพื่อเลือกประธานสภาฯ ผู้แทนราษฎร์และ
ประธานวุฒิสภา หลังจากนั้นจึงลงคะแนน 
2 สภา รวมเสียง 750 เสียง เพื่อสรรหา
นายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดจะได้นายกฯ ใหม่
ราวปลาย มิ.ย.ดังนั้นการ จับขั้วรัฐบาลจะ
เห็นชัดเจนในชว่งต้น พ.ค.

ขณะท่ีปัจจัยต่างประเทศ ท่ีต้องติดตาม

ใน เม.ย.คือ ความคืบหน้าการเจรจาการค้า 
สหรัฐ – จีน ท่ีคาดจะได้ข้อยุติใน เม.ย.และ
ประเด็น Brexit ท่ีสภาอังกฤษจะต้องหาข้อ
สรุปให้ได้ ก่อน 12 เม.ย.หรือ 22 พ.ค.นี้

สว่นผลประกอบการ บจ.ในไตรมาส 1/62 
ประเมินว่า ภาพรวมมีโอกาสฟื้ นตัวจาก
แรงหนุนกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีท่ี
จะกลับมาก�าไรจากสต็อกน�ามันราว 10 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  ขณะท่ีก�าไร กลุ่ม
ธนาคารคาดจะกลับมาขยายได้จาก
ไตรมาส 4/61    แม้ว่าสินเชื่อชว่ง 2 เดือน
แรกยังทรงตัว หรือลดลง 0.35% แต่ภาระ
กันส�ารองและค่าใช้จ่ายนา่จะปรับตัวลดลง

"กลยุทธ์การลงทนุ เม.ย.นี ้ฝา่ยวิเคราะห์
ประเมิน ดัชน ีSET มโีอกาสเคล่ือนไหว
ในกรอบ 1,620 – 1,670 จุด โดยได้แรง
หนุนจากชว่งจ่ายการเงินปัน ผลของหุน้
กลุ่มธนาคาร และ SCC รวมถึงรอประเมิน
คะแนนเสยีงของพรรคการเมืองหลังจาก
ผา่นชว่งเลือกต้ังซอ่ม แนะน�าทยอยซื้อ
หุน้ทีไ่ด้ประโยชน์จากการลงทนุหลังเลือก
ต้ัง เชน่ AMATA, BBL, CK, STEC, WHA 
หุน้ทีผ่ลบวก  จาก MSCI ปรบัใช ้NVDR 
ในการค�านวณดัชน ีMSCI Thailand 
เชน่ DTAC, CENTEL, INTUCH, RATCH 
และเก็งก�าไรหุน้ทีค่าดก�าไรไตรมาส 
1/62 เติบโตด ีเชน่  BAY, BDMS, BH, 
CPF, DTAC, ERW, KTC, ROBINS, RS, 
SAWAD" นายอภิชัยกล่าว

อยา่งไรก็ตาม ภาพรวม SET Index  ดัชนี 
SET สิ้น มี.ค.62 ปิดท่ีระดับ 1,638.65 จุด 
ปรับลดลง 0.90%จากเดือน ก.พ. ท่ีผา่น
มา โดยต่างชาติ ขายสุทธิ 1.63 หมื่นล้าน
บาท พอร์ตโบรกเกอร์ขายสุทธิ 1.2 พัน
ล้านบาท สว่นสถาบันซื้อสุทธิ 5.7 พันล้าน
บาท และนักลงทุนในประเทศซื้อสุทธิ 1.19 
หมื่นล้านบาท ทิศทางการลงทุนทรงตัว
หลังจากคะแนนเลือกต้ัง สส.เขตของ
พรรคการเมืองระดับแกนน�ายังคงสูสีกัน

นอกจากนี้ภาวะการลงทุนในชว่งไตรมาส
แรกท่ีผา่นมาดัชนี  MSCI World Index 
ปรับเพิ่มขึ้น11% หลังจากสหรัฐเริ่มเจรจา
การค้ากับจีนและราคาน�ามันดิบท่ีฟื้ นตัว 
อยา่งไรก็ตามภาวะ เศรษฐกิจโลกยังอยู่
ในแนวโน้มชะลอตัว สง่ผลให้เฟดปรับลด
คาดการณ์ GDP สหรัฐปีนี้ลงสูร่ะดับ 2.1% 
จากเดิมคาดท่ี 2.3% และ ECB ก็ได้ลดคาด
การณ์ GDP ยูโรโซนปีนี้ลงสูร่ะดับ 1.1% 
จากเดิมคาดท่ี 1.7%

 ด้านภาพรวมการสง่ออก ก.พ. ของจีน 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ยังชะลอตัวติดลบ  
สง่ผลให้ชว่ง 3 สัปดาห์แรก มี.ค.62 จาก
รายงาน EPFR Global Data มีเม็ดเงิน
ไหลเข้า ลงทุนในกองทุน Investment 
Grade Bond รวม 1.6 หมื่นล้านดอลลาร์         
สว่นกองทุนหุ้น Emerging Market มี
ยอดไหลออกสุทธิ  -2.7 พันล้านดอลลาร์ 
ซึ่งสะท้อนภาพการลดความผันผวนใน
สินทรัพย์เสี่ยงตลาดเกิดใหม่



ก.ล.ต. เสนอปรับเกณฑ์จัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกระบวนการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใน
กระบวนการออกและเสนอขายตราสาร
ทุนและตราสารหนี้ เพื่อชว่ยเพิ่มความ
โปรง่ใส และเพิ่มความคุ้มครองต่อผู้
ลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

       

มาตรการเพื่อขจัดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เป็นหนึ่งในนโยบายส�าคัญ
ของ ก.ล.ต. โดยเฉพาะในกระบวนการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผู้ท�า
หน้าท่ีเป็นตัวกลางหลักท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ�าหนา่ยหลัก
ทรัพย์ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยตัวกลาง
อาจมีความสัมพันธ์กับผู้ออกและเสนอ
หลักทรัพย์ในลักษณะท่ีอาจมีผลต่อการ
ท�าหน้าท่ีของตัวกลางนั้นได้ เชน่ การถือ
หุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการรว่มกัน 
และการท่ีผู้จัดจ�าหนา่ยหลักทรัพย์หรือท่ี
ปรึกษาการทางการเงินมีสถานะเป็นเจ้า
หนี้ของผู้ออกหลักทรัพย์ 

    

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมีท้ังมาตรการป้องกันและมาตรการ
เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางท่ีได้จากผลสรุป
ในการด�าเนินโครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ 
(regulatory reform) ท่ี ก.ล.ต. ได้เชิญผู้
มีสว่นได้สว่นเสียมารว่มกันทบทวนหลัก
เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

โดยมีท่ีปรึกษาโครงการรว่มให้มุมมอง
ตามมาตรฐานสากลด้วย

    

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น 
รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการเสนอ
ขายหลักทรัพย์บางสว่นให้แก่ผู้ลงทุน
หลักโดยเฉพาะเจาะจง (CI) ด้วย โดย
ห้ามมิให้ผู้จัดจ�าหนา่ยหลักทรัพย์เป็น CI 
ในหลักทรัพย์ท่ีตนรับเป็นผู้จัดจ�าหนา่ย
หลักทรัพย์นั้น เพื่อยึดหลักการค�านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�าคัญ 

ท้ังนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับ
ฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้
ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/
hearing ผู้เก่ียวข้องและผู้สนใจสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือ
โทรสาร 0-2263-6502 หรือทาง e-mail: 
corporat@sec.or.th จนถึงวันท่ี 6 
เมษายน 2562



ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การท�ารายการ
ที่มีนัยส�าคัญและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการ
ปรับปรุงเกณฑ์การท�ารายการท่ีมีนัย
ส�าคัญและรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพื่อ
ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมการท�า
รายการท่ีมีความหลากหลายและซับ
ซ้อนจากรูปแบบการท�าธุรกิจใหม ่ๆ 
รวมท้ังปรับปรุงนิยามท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยค�านึง
ถึงการคุ้มครองผู้ลงทุนในระดับท่ี
เหมาะสมและไมเ่ป็นภาระเกินสมควร
แก่บริษัทจดทะเบียน
  
ปัจจุบันการท�ารายการต่าง ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียนมีความหลาก
หลายและซับซ้อนมากขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียน
ไป ขณะท่ีหลักเกณฑ์ท่ีมีอยูอ่าจไม่
ครอบคลุมการท�ารายการบางอยา่ง 
หรือบางกรณีไมส่ามารถน�ามาบังคับ
ใช้กับการท�ารายการได้ เชน่ การท�า
รายการให้ความชว่ยเหลือทางการ
เงินแก่บุคคลภายนอก ซึ่งไมใ่ชธุ่รกิจ
ปกติของบริษัทจดทะเบียน ท�าให้ผู้
ถือหุ้นไมม่ีสว่นรว่มในการตัดสินใจ  
  
ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงเกณฑ์
การท�ารายการท่ีมีนัยส�าคัญและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกัน รวมท้ังนิยาม
ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มีความชัดเจน
และมีความยืดหยุน่มากขึ้น โดย

อ้างอิงแนวทางก�ากับของต่าง
ประเทศ และน�ามาปรับใช้ให้เหมาะ
สมกับประเทศไทย โดยค�านึงถึงการ
คุ้มครองผู้ลงทุนในระดับท่ีเหมาะสม
และไมเ่ป็นภาระเกินสมควรแก่บริษัท
จดทะเบียน 
  
การเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
เชน่ ปรับปรุงขนาดของรายการท่ี
ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพิ่มเติม
รายการให้ความชว่ยเหลือทางการ
เงินเป็นรายการท่ีต้องปฏิบัติตาม
เกณฑ์การท�ารายการท่ีมีนัยส�าคัญ 
ยกเลิกการแบง่ประเภทรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน เพื่อให้อยูภ่ายใต้เกณฑ์
เดียวกันให้มากท่ีสุด และปรับปรุง
นิยาม “ผูถื้อหุน้รายใหญ”่ โดยให้
พิจารณา “จ�านวนสิทธิออกเสียง” 
แทน “จ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด” เพื่อให้สะท้อนอ�านาจ
ควบคุมกิจการอยา่งแท้จริง
  
ท้ังนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับ
ฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้
ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/
hearing ผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ท่ี
เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 
หรือทาง e-mail corgov@sec.or.th 
จนถึงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2562



กูรูทิสโก้ชี้ Fed หยุดลดงบดุลในเดือน 
ก.ย. หนุนสภาพคล่องโลกกลับมาเป็น
บวกในไตรมาส 4 ถือเป็นปัจจัยบวกต่อ
ตลาดหุ้น แต่อีกแง่หนึ่งกลับสะท้อนขา่ว
ร้ายท่ีโอกาสเศรษฐกิจโลกกลับสูข่าลงมี
มากขึ้น แนะอาศัยจังหวะตลาดหุ้นปรับ
ขึ้นทยอยขายท�าก�าไร

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ 
เปิดเผยว่า การสง่สัญญาณการด�าเนิน
นโยบายการเงินแบบผอ่นคลายมากขึ้น
อยา่งชัดเจนของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(Fed) ผา่นการปรับลดคาดการณ์การ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย (Dot Plot) จากเดิมท่ี
ชี้ว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งเป็นคง
อัตราดอกเบี้ยไปตลอดท้ังปี 2562 พร้อม
ท้ังได้ประกาศแผนยุติการลดงบดุล (QT) 
โดยจะเริ่มชะลอการลดการถือครอง
พันธบัตรต้ังแต่เดือน พ.ค. และยุติการ
ลดงบดุลลงในเดือน ก.ย. ซึ่งตามแผนดัง
กล่าว ESU ประเมินว่าขนาดงบดุลของ 
Fed จะลดลงจากจุดสูงสุดท่ี 4.5 ล้าน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2558 มาอยูท่ี่ 
3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในสิ้นเดือน 
ก.ย. 2562 และทรงตัวท่ีระดับดังกล่าว
ต่อไป 

อยา่งไรก็ตาม ขนาดของงบดุลท่ี 3.7 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือน
ก.ย. 2562 นั้นถือว่ามีขนาดใหญม่าก
หากเทียบกับแนวโน้มในชว่งก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2551 ท่ีขนาดงบดุลอยู่
ท่ีราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง

หมายความว่าสภาพคล่องในสหรัฐฯ นั้น
ยังมีอยูเ่หลือเฟือ ยิ่งไปกว่านั้นการยุติ
การลดขนาดงบดุลของ Fed จะหนุนให้
สภาพคล่องของโลกท่ีลดลงต่อเนื่องมา
ต้ังแต่ไตรมาส 3 ปีท่ีแล้ว กลับมาเพิ่ม
ขึ้นในไตรมาส 4 ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกท่ี
ส�าคัญต่อตลาดหุ้นในปีนี้

“Fed คงนโยบายการเงินเดิม แต่มี
ท่าทผีอ่นคลาย (Dovish) มากกว่า
ทีค่าด และยงัคงย�าว่าจะรอประเมิน
พฒันาการทางเศรษฐกิจ ตลาดเงิน รวม
ถึงเงินเฟอ้ในระยะขา้งหน้าก่อน ซึง่การ
ปรบัลดคาดการณ์ Dot Plot ดังกล่าว 
สะท้อนได้ว่า Fed อาจจะไม่ปรบัขึน้
ดอกเบีย้อกีแล้วในปีนี ้และ Fed ยงัจะ
ยุติการปรบัลดขนาดงบดุลในสิ้นเดือน
ก.ย.อกีด้วย ท�าใหส้ภาพคล่องจะยงัคง
มอียูม่ากในตลาดและเป็นปัจจัยบวกต่อ
ตลาดหุน้” นายคมศรกล่าว 

ท้ังนี้ การสง่สัญญาณชะลอขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย และการประกาศยุติการลด
งบดุลของ Fed ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็น
ว่า Fed เริ่มกังวลและเห็นสัญญาณการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก ดังนั้น นัก
ลงทุนยังควรลงทุนด้วยความระมัดระวัง 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกนั้นเริ่มเข้าสูช่ว่ง
ปลายวัฏจักรแล้ว ซึ่งท�าให้ความเสี่ยงท่ี
เศรษฐกิจโลกจะกลับมาเป็นขาลงนั้นมีสูง
ขึ้นเรื่อยๆ โดยภาพเศรษฐกิจโลกปี 2562 
มีแนวโน้มชะลอตัวลงอยา่งพร้อมเพรียง
กัน (Global Synchronized Slowdown) 
หลังเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผา่นท้ังนโยบายทางการเงินและการคลัง
มีอยา่งจ�ากัด ซึ่งต่างจากในชว่งปี 2559 
ท่ีรัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลกยังมีกระสุนเพียงพอใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้ นตัวขึ้นอยา่ง
รวดเร็ว และหนุนให้ตลาดหุ้นโลกกลับมา
เป็นขาขึ้นได้อีกระลอกใหญ่

ดังนั้น การต้ังเป้าหมายการลงทุนอาจ
ต้องเปล่ียนไปจากเดิมท่ีมุง่เน้นสร้างผล
ตอบแทนสูงสุดเป็นการเน้นการบริหาร
ความเสี่ยงและรักษาเงินต้น ซึ่งนักลงทุน
อาจเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโย
บายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลาย
ประเภท เชน่ หุ้น ตราสารหนี้ REIT หรือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อชว่ย
กระจายความเสี่ยงและลดความผันผวน
ของพอร์ตการลงทุน 

พร้อมท้ังแนะน�าให้นักลงทุนอาศัยจังหวะ
ท่ีตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น
ทยอยขายท�าก�าไรออกมาก่อน และถือ
เงินสดบางสว่นเพื่อชว่ยลดความเสี่ยง
ของพอร์ตการลงทุนจากความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจและการเมือง TISCO ESU 
ยังคงให้น�าหนักการลงทุนในตลาดหุ้น
สหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุ่ม Health Care 
มากกว่าตลาด (Overweight) เนื่องจาก 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยัง
คงมีเสถียรภาพท่ีดีกว่าประเทศอ่ืนๆ ท่ัว
โลก ขณะท่ี กลุ่ม Health Care แม้ในชว่ง
เศรษฐกิจหดตัวก�าไรของหุ้นในกลุ่มนี้มี
แนวโน้มเติบโตได้อยา่งต่อเนื่อง

กูรูทิสโก้ชี้ Fed ยุติลดงบดุลสะท้อนเศรษฐกิจ
เริ่มส่อแววขาลงแนะทยอยขายหุ้น-ถือเงินสดลดเสี่ยง



บลจ.กสิกรไทย เผยตลาดหุ้นไทยหลัง
เลือกต้ังเคล่ือนไหวในกรอบแคบ เงิน
ลงทุนยังไมไ่หลกลับเข้าไทยในระยะสั้น 
จับตาปัจจัยภายนอกท่ีจะสง่ผลต่อตลาด
หุ้นไทยในชว่งนี้มากกว่า สว่นในระยะ
ยาวยังเติบโตดีจากการบริโภค การลงทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการท่องเท่ียว โดย
ยังคงเป้าหมาย SET Index ปลายปีท่ี 
1750 จุด 

นางสาวธิดาศริ ิศรสีมิต Chief 
Investment Officer (รองกรรมการผู้
จัดการ สายงานจัดการลงทนุ) บรษัิท
หลักทรพัยจั์ดการกองทนุ กสกิรไทย 
จ�ากัด (บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยถึง
ทิศทางตลาดหุ้นไทยหลังการเลือกต้ัง 
นา่จะยังเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบแคบ 
(sideways) จนกว่าจะทราบผลการเลือก
ต้ังอยา่งเป็นทางการในวันท่ี 9 พ.ค. 62 
อีกท้ังการจัดต้ังรัฐบาลจะยังไมไ่ด้ข้อสรุป
จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือน
มิถุนายน ท�าให้ยังมีความไมแ่นน่อนเรื่อง
เสถียรภาพของรัฐบาล 

ซึ่งหากเป็นรัฐบาลชุดเดิมก็จะมีความ
ต่อเนื่องในการสานต่อนโยบายเดิมโดย
เฉพาะโครงการภาครัฐขนาดใหญ ่และ 
EEC ซึ่งจะท�าให้ตลาดตอบรับในเชิงบวก
ได้ แต่ถ้าในทางตรงกันข้าม ตลาดนา่
จะผันผวนในระยะสั้น เนื่องจากความ
กังวลในความต่อเนื่องของนโยบายหรือมี
ความล่าช้าในการด�าเนินการ โดยเฉพาะ
นโยบายท่ีได้ริเริ่มโดยรัฐบาลปัจจุบัน 
ท�าให้ปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นไทยยังมี

ความไมช่ัดเจนมากนัก และคาดว่าเม็ด
เงินลงทุนจากต่างชาติยังคงไมไ่หลกลับ
เข้ามาในระยะสั้น ท้ังนี้ การเคล่ือนไหว
ของตลาดหุ้นในระยะนี้นา่จะขึ้นอยูกั่บ
ปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก อาทิเชน่ 
ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ-จีน การเจรจาเรื่อง Brexit ก่อน
ก�าหนดเส้นตาย และการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกรวมถึงมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของจีน

"บลจ.กสกิรไทย ยงัคงมมีุมมองบวกต่อ
ตลาดหุน้ไทยในระยะยาว โดยมปีัจจัย
สนับสนุนจากพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่
ยงัเติบโตได้จากการขบัเคล่ือนของการ
บรโิภค การลงทนุภายในประเทศ และ
การท่องเทีย่ว ผลประกอบการปกติของ
บรษัิทจดทะเบยีนในปีนี ้คาดว่าจะยงั
ขยายตัวได้ในอัตรา 5-6% แต่หากดู
ตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของก�าไร
บรษัิทจดทะเบยีนในตลาด (concensus) 
จะเหน็ว่ามอัีตราการเติบโต 13% 
เน่ืองจากไตรมาส 4 ของปีทีผ่า่นมา กลุ่ม
พลังงานมตัีวเลขขาดทนุทีเ่กิด stock 
loss จ�านวนมากจากราคาน�ามันทีป่รบั
ตัวลงมาต�ามากในชว่งปลายปี รวมถึง
รายการพเิศษอ่ืนท�าใหฐ้านก�าไรในปี
ทีผ่า่นมาต�ากว่าปกติ" นางสาวธิดาศริิ
กล่าว

 ด้วยระดับดัชนีท่ีปรับลดลงมาใกล้เคียง
ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 5 ปี รวมท้ังอัตราผล
ตอบแทนจากเงินปันผลของตลาดโดย
รวมท่ีระดับ 3.4% จึงประเมินว่าในระยะ

สั้น SET Index จะปรับตัวผันผวนอยูใ่น
ชว่ง 1600-1680 จุด และยังคงเป้าหมาย 
ณ สิ้นปี 2562 ไว้ท่ีระดับ 1750 จุด ด้วย 
Forward PE ท่ี 15.7 เท่า 

 นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับ
กองทุนท่ีบลจ.กสิกรไทยแนะน�า ได้แก่ 
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล 
(KDLTF) ท่ีเน้นลงทุนในหุ้นใหญ ่มีปัจจัย
พื้นฐานดี กระจายการลงทุนในหลายกลุ่ม
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสการท�าก�าไร
ในทุกสภาวะตลาด 

โดยมุง่หวังให้ได้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่า
ดัชนีชี้วัด กองทุนกองทุนเปิดเค เซ็ท 
50 (K-SET50) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท 
Passive ท่ีเน้นลงทุนให้ได้ผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับดัชนี SET50 ด้วยมูลค่าลงทุน
ขั้นต�าเพียง 1 บาท ผา่นชอ่งทางดิจิตอล
อยา่ง K-My Funds และ K-Cyber Invest 
และกองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิด
รับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R)) ท่ี
เน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีศักยภาพเติบโตใน
ระยะยาว มีการบริหารจัดการกองทุน
ท่ีโดดเด่นติดอันดับกองทุน 5 ดาว จาก 
Morningstar (ท่ีมา Morningstar ข้อมูล 
ณ วันท่ี 28 ก.พ. 62) 

ส�าหรับผู้ลงทุนท่ีสนใจกองทุน KDLTF, 
K-SET50 และ K-STAR-A(R) สามารถ
ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีธนาคารกสิกร
ไทยทุกสาขา หรือติดต่อ KAsset Contact 
Center 0 2673 3888 

บลจ.กสิกรไทย มองระยะสั้น SET ผันผวนอยู่ในช่วง 1600-1680 จุด

คงเป้า SET ณ สิ้นปี 62 ไว้ที่ 1750 จุด ด้วย Forward PE ที่ 15.7 เท่า 



นายวิทวัส อัจฉรยิวนิช รอง
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิทหลักทรพัย์
จัดการกองทนุ กสกิรไทย จ�ากัด 
(บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.
กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลและ
ลดทุนจดทะเบียนครั้งท่ี 11 ของกอง
ทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า
อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) 
ส�าหรับรอบผลการด�าเนินงานต้ังแต่ 
1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 
2561 ให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนท่ีมีราย
ชื่ออยูใ่นสมุดทะเบียน ณ เวลา 8.00 
น. ของวันท่ี 18 มีนาคม 2562 

โดยจ่ายปันผลในอัตรา 0.3284 บาท
ต่อหนว่ย และคืนเงินลดทุนในอัตรา 
0.5133 บาทต่อหนว่ย ท้ังนี้ ผู้ลงทุน
จะได้รับเงินท้ังในสว่นของปันผล
และลดทุนรวมเป็นเงินอัตรา 0.8417 
บาทต่อหนว่ย คิดเป็นมูลค่ารวมท้ัง
สิ้น 505.02 ล้านบาท โดยมีก�าหนด
จ่ายปันผลและคืนเงินลดทุนพร้อม
กันในวันท่ี 29 มีนาคม 2562 

นายวิทวัสกล่าวต่อไปว่า กองทุน 
ABPIF เป็นการลงทุนในสัญญาโอน
ผลประโยชน์จากการประกอบกิจการ

ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 และ 2 ซึ่งต้ังอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ท่ี
มีรายได้หลักมาจากการท�าสัญญา
ระยะยาวในการจ�าหนา่ยกระแส
ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 

ซึ่งสัญญาโอนผลประโยชน์ของโรง
ไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จะ
สิ้นสุดลงใน เดือนกันยายน 2562 ใน
ขณะท่ี สัญญาโอนผลประโยชน์ของ
โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 
จะมีอายุคงเหลือจนถึงปี 2565 ท้ังนี้ 
นับต้ังแต่จัดต้ังกองทุน ABPIF มีการ
จ่ายปันผลรวมท้ังสิ้น 11 ครั้ง รวม
เป็นเงินอัตรา 4.0561 บาทต่อหนว่ย 
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเฉล่ีย
ต้ังแต่จัดต้ังกองทุน 9.14% ต่อปี

"ส�าหรบัมุมมองต่อธุรกิจโรงไฟฟา้
ยงัคงมกีารเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
ภายใต้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก โดยมปีัจจัยขบัเคล่ือนจากการ
ลงทนุท้ังภาครฐัและเอกชน การ
เพิ่มประสทิธิภาพการผลิต และ

การปรบัโครงสรา้งการผลิต สง่
ผลใหเ้ศรษฐกิจไทยปรบัตัวดขีึน้
อยา่งต่อเน่ือง ผูป้ระกอบการต่าง
ชาติอยา่งจนีและญีปุ่่น มองว่าไทย
เป็นฐานการผลิตทีน่่าสนใจ อกี
ท้ังสถาบนัการเงินเพื่อการลงทนุ
ระหว่างประเทศมนีโยบายสอดรบั
กับรฐับาลทีจ่ะสนับสนุนการเขา้
มาลงทนุในไทยโดยเฉพาะในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวันออก 
(EEC) ดังน้ันจึงมแีนวโน้มความ
ต้องการใชพ้ลังงานทีเ่พิ่มขึน้ใน
อนาคต ซึง่สง่ผลในเชงิบวกต่อการ
บรหิารกองทนุ ABPIF ใหส้ามารถ
สรา้งผลตอบแทนได้ดใีนระยะยาว" 
นายวิทวัสกล่าว 

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพา
เวอร์ (ABPIF) จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ดังนั้น ผู้ลงทุนท่ีสนใจลงทุนใน
กองทุน ABPIF สามารถซื้อขายผา่น
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี KAsset 
Contact Center 0 2673 3888

บลจ.กสิกรไทย ควักเงินกว่า 500 ล้านบาท
จ่ายปันผลพร้อมลดทุนกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานฯ 29 มี.ค.นี้



ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้จัดงานเสวนา
เรื่อง “จับอุณหภมูิเศรษฐกิจไทย
หลังเลือกต้ัง” เมื่อวันอังคารท่ี 
2 เมษายน 2562 ท่ีผา่นมา โดย
จากผลส�ารวจความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนและภาคธุรกิจใน
ชว่งก่อนและหลังการเลือกต้ัง พบ
ว่าการเลือกต้ังสง่ผลดีต่อความเชื่อ
มั่น อยา่งไรก็ตาม ความเชื่อมั่นดัง
กล่าว ยังแปรผันตามสถานการณ์
การจัดต้ังรัฐบาล ท�าให้ยังคงต้อง
ติดตามอยา่งใกล้ชิดต่อไป

นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย มองว่า “ไม่ว่ารูปแบบ
รฐับาลผสมจะมอีงค์ประกอบเป็น
แบบใด ต่างก็ต้องเผชญิโจทย์
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ทีก่ระทบภาคการสง่ออกท้ังสิ้น 
ท�าใหร้ฐับาลใหม่คงต้องเรง่ผลัก
ดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเรง่
ด่วนภายใต้กรอบงบประมาณ

ปี 2562 รวมถึงการผา่นรา่งงบ
ประมาณปี 2563 ซึง่ถ้าหากการ
จัดต้ังรฐับาลด�าเนินการแล้วเสรจ็
ได้ภายในเดือนมิถนุายน 2562 
และมมีาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ออกมาตามคาด ก็จะชว่ยหนุน
การบรโิภคครวัเรอืนได้ราว 0.2-
0.4% ของจดีพี ีและท�าใหแ้นว
โน้มเศรษฐกิจในชว่งครึง่ปีหลัง ดี
กว่าชว่งครึง่ปีแรก”

อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับภาพท้ังปี 
2562 นั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้
ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทย
ในปี 2562 ลงมาท่ี 3.7% จากเดิม

ท่ี 4.0% โดยมีกรอบคาดการณ์ใหม่
ท่ี 3.2-3.9% การปรับลดประมาณ
การดังกล่าว สะท้อนกิจกรรมการ
สง่ออกท่ีมีแนวโน้มอ่อนแรงลง ตาม
ผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญของไทย แม้ว่า
ประเด็นสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีนจะมีพัฒนาการท่ีดี

กว่าท่ีเคยคาดไว้เดิมก็ตาม ท้ังนี้ ได้
มีการปรับลดคาดการณ์การขยาย
ตัวของการสง่ออกในปี 62 จากเดิม 
4.5% เหลือ 3.2% และปรับลดคาด
การณ์การขยายตัวของการน�าเข้า
จากเดิม 5.3% เหลือ 4.3%

ด้านแนวโน้มดอกเบี้ยในประเทศ
นั้น นางสาวณัฐพร คาดว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวอยูท่ี่
ระดับ 1.75% ตลอดปีนี้ ซึ่งเมื่อ
ผนวกกับสภาพคล่องของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ท่ียังมีอยูม่าก 
และจังหวะการปล่อยสินเชื่อท่ี
ยังค่อยเป็นค่อยไป คงท�าให้การ

แขง่ขันด้านอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยยังไมรุ่นแรง 
สว่นทิศทางค่าเงินบาท คาดว่า
จะเคล่ือนไหวในกรอบประมาณ 
31.20-32.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ 
โดยปัจจัยติดตามยังเป็นปัจจัยใน
ประเทศ ท้ังสถานการณ์การเมือง
และเศรษฐกิจไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ลดประมาณการเศรษฐกิจ ปี 62
เหลือ 3.7% จากเดิมที่ 4.0%   



นายสรุเดช เกยีรติธนากร 
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิทหลัก
ทรพัยจั์ดการกองทนุ กสกิรไทย 
จ�ากัด (บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยว่า
บลจ.กสิกรไทย เดินหน้าตามแผน
กลยุทธ์การลงทุนแบบ 4D อยา่งต่อ
เนื่อง เพื่อแนะน�าแนวทางการลงทุน
ให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้สภาวะตลาด
ท่ีมีความผันผวน โดยหยิบกลยุทธ์ 
‘Duration’ ท่ียึดหลักการลงทุนและ
ถือครองสินทรัพย์ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม เพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ในระยะยาวผา่นโปรโมชั่น RMF for 
PVD

นายสุรเดชกล่าวต่อไปว่า กองทุน
ส�ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund 
: PVD) เป็นกองทุนท่ีลูกจ้างและ
นายจ้างรว่มกันจัดต้ังด้วยความ
สมัครใจ เพื่อเป้าหมายการออมใน
ระยะยาวส�าหรับไว้ใช้จ่ายในยาม
เกษียณ ซึ่งหากลูกจ้างลาออกจาก
งาน แต่ไมต้่องการเสียภาษีจาก

การน�าเงินออกจาก PVD สามารถ
โอนย้ายเงิน PVD มายัง RMF เพื่อ
ความต่อเนื่องในการลงทุนได้ แต่
ต้องถือครองจนอายุ 55 ปี และนับ
ระยะเวลารวมกับการถือครอง PVD 
แล้วไมน่้อยกว่า 5 ปี 

 “กองทนุ RMF ของบลจ.กสกิร
ไทย มอียูท้ั่งสิ้น 15 กองทนุ ซึง่
รองรบัเงินโอนยา้ยจาก PVD ได้
ครบทกุกองทนุ หลากหลาย
นโยบายการลงทนุและประเภท
สนิทรพัยท้ั์งในและต่างประเทศ 
ผูล้งทนุสามารถเลือกลงทนุให้
เหมาะกับระดับความเสีย่ง และ
สามารถสบัเปลีย่นไปยงั RMF 
อ่ืนๆ ของบลจ.กสกิรไทยได้ผา่น
แอปพลิเคชนั K-My Funds 

ท้ังนี ้นับต้ังแต่เปิดใหบ้รกิารรบั
โอนยา้ย RMF for PVD เมื่อเดือน 
มิ.ย. 59 จนถึงปัจจุบนั มเีม็ดเงิน
ไหลจาก PVD เขา้มายงักองทนุ 

RMF ของบลจ.กสกิรไทย รวมท้ัง
สิ้น 2,236  ล้านบาท (ขอ้มูล ณ วัน
ที ่28 ก.พ. 62)” นายสุรเดชกล่าว

ผู้ท่ีสนใจสามารถโอนย้ายเงิน PVD 
เข้ามายังกองทุน RMF ของบลจ.
กสิกรไทย โดยทุกยอดโอนสุทธิ 1 
ล้านบาท รับบัตรก�านัล Big C มูลค่า 
1,000 บาท (สูงสุด 2,000 บาทต่อ
ท่าน) ระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. – 30 
ธ.ค. 62 เง่ือนไขเป็นไปตามท่ีบลจ.
กสิกรไทยก�าหนด ท้ังนี้ติดต่อขอท�า
รายการ RMF for PVD ผา่น KAsset 
Contact Center 0 2673 3888 ใน
วันและเวลาท�าการ

ผู้ลงทุนโปรดท�าความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และ
ความเสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีใน
คู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
ผลการด�าเนินงานในอดีตของกอง
ทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ
ด�าเนินงานในอนาคต

บลจ.กสิกรไทย ออกโปรเอาใจมนุษย์เงินเดือน
ลาออกแต่ยังลงทุนต่อได้ผ่าน RMF for PVD 





บล.กรุงศรี : IVL แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 65.00 บ.

Indorama Ventures
 
โรง gas cracker นา่จะเริ่มเห็นจุดคุ้มทุน (TP Bt65.0, 
OUTPERFORM)
 
โรง gas cracker ของสหรัฐก�าลังอยูใ่นชว่งทดลองเดินเครื่อง 
คาดว่าจะเริ่ม COD ได้ในเดือนเมษายน นอกจากนี้ IVL ยัง
ได้ประโยชน์จากวัฏจักรขาลงของ PX และ MEG เราคงค�า
แนะน�า ซื้อ ให้ราคาเป้าหมาย 65 บาท (DCF Method) ระยะ
สั้นคาดผลก�าไรของ IVL ใน 1Q19 จะฟื้ นตัวอยา่งแข็งแกรง่
เมื่อเทียบ qoq จากยอดขายท่ีแข็งแกรง่ และไมม่ีผลขาดทุน
จากสต็อก
 
Gas cracker ในสหรัฐอยูร่ะหว่างทดลองเดินเครื่องคาดจะ
เริ่ม COD ในเดือน เม.ย.19

IVL อยูร่ะหว่างทดลองเดินเครื่อง gas cracker ในสหรัฐซึ่ง
คาดว่าจะเริ่ม COD ได้ในเดือนเม.ย. โดย gas cracker มี
ก�าลังการผลิต ethylene, propylene, และ by products 
รวม 440,000 ตัน ใช้เงินลงทุนรวม US$650 ล้าน ท้ังนี้ IVL 
ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของgas cracker ไปเมื่อ 
4Q18 และปัจจุบันถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นเป็น 90.4% (จากเดิม 
76%) ระยะสั้น gas cracker จะยังไมเ่พิ่ม value ให้กับ IVL 
(FY19-20F) เนื่องจากปัจจุบันสหรัฐยังมีอุปทาน ethylene 
ล้นตลาด โดยนักลงทุนคาดว่า IVL ในชว่ง FY19-20 จะยัง
รับรู้ผลขาดทุนจาก gas cracker แหง่นี้อยู ่อยา่งไรก็ตามเรา
ประเมินว่า gas cracker นา่จะถึงจุดคุ้มทุนหลังหักต้นทุน
ค่าด�าเนินงาน, ต้นทุนค่าท่อขนสง่, ค่าเสื่อมราคา และ ค่าใช้
จ่ายดอกเบี้ย ท�าให้โครงการนี้สามารถแขง่ขันได้ เนื่องจากมี
ต้นทุนลงทุนต�าเพียง US$1,500/ton เทียบกับต้นทุนส�าหรับ
สร้าง gas cracker ใหมท่ี่ US$2,500-3,000/ton

IVL ได้อานิสงสจ์ากวัฏจักรขาลงของ PX และ MEG
 
IVL ผลิต PX 10% และ MEG 15% ของปริมาณท่ีต้องการ
ใช้ และ สว่นท่ีเหลือซื้อจากผู้ผลิตภายนอก จากข้อมูลล่าสุด
พบว่าผู้ผลิตภายนอกจะมีก�าลังการผลิต PX ใหมเ่พิ่มเข้า
มาในตลาด 2.4 ล้านตันในปีนี้ และ อีก 7.8 ล้านตัน ในปี
หน้า เทียบกับท่ีเพิ่มขึ้น 2.1 ล้านตันในปีท่ีผา่นมา ด้านตลาด 
MEG คาดว่าจะมีก�าลังการผลิตใหมเ่พิ่มขึ้น 3.5 ล้านตันในปี
นี้ และ 2.5 ล้านตันในปีหน้า เทียบกับ 2 ล้านตัน ในปีท่ีผา่น
มา ปัจจัยเหล่านี้จะท�าให้อัตราการใช้ก�าลังการผลิต PX ลด
ลงจาก 85% ในปี 2018 เหลือ 81% ในปี 2020 ขณะท่ี MEG 
ลดจาก 82% เหลือ 78% สง่ผลให้ IVL ได้ประโยชน์จาก
ต้นทุนวัตถุดิบท่ีลดลง อัตราการท�าก�าไร (margin) ของ PTA 
จะกว้างขึ้น เป็น upside ให้กับ IVL
 
แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 65 บาท คาดก�าไรสุทธิ 1Q19 ฟื้ น
ตัว qoq จากยอดขายท่ีแข็งแกรง่ และ ไมม่ีผลขาดทุนจากสต็
อก
 
เราปรับลดสมมติฐาน spread ของ MEG ปี FY19-20F เป็น 
US$150/ton จากเดิมท่ี US$330/ton ส�าหรับท้ังสองปี และ
ปรับลดสมมติฐานอัตราการผลิตของโรง gas cracker เหลือ 
60% จาก 90% เนื่องจากความล่าช้า และของโรงงาน EO/
EG เหลือแค่ 80% เนื่องจากมีการปิดซอ่มบ�ารุงเป็นเวลา 38 
วันใน 1Q19 ซึ่งจะท�าให้ประมาณการก�าไรปี FY19-20F ลด
ลง 1.0% และ 1.2% ตามล�าดับ
 
Naphat CHANTARASEREKUL
 662 - 659 7000 ext 5000
 naphat.chantaraserekul@krungsrisecurities.com



บล.เคจีไอ : COM7 แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 20.50 บ.

COMPANY UPDATE Thailand

 COM7

 (COM7.BK/COM7 TB)*

 เติบโตด้วยคุณภาพท่ีมากขึ้น

 Outperform?Maintained

 Price as of 25 Mar 2019 17.30

 12M target price (Bt/shr) 20.50

 Unchanged/Revised up(down)(%) (21.1)

 Upside/downside (%) 18.5

 Key messages

เราปรับลดประมาณการก�าไรสุทธิปี 2562-63 ลง 2.2%-5.1%เพื่อสะท้อนถึง
ประมาณการรายได้มือถือท่ีอนุรักษ์นิยมมากขึ้นของเรา อยา่งไรก็ดี เราคาด
ว่ายอดขาย Android smartphoneของ COM7 ในปี 2562-63 นา่จะโตได้ถึง 
15.6%-18.7% จากการเข้าซื้อกิจการ KingKongPhone ซึ่งมีสาขากระจาย
อยูต่ามห้าง hypermarket ในทุกภาคของประเทศไทย เราประเมินราคาเป้ า
หมายปี 2562F ท่ี 20.5 บาท อิงจาก PER ท่ี 25.2x เรายังคงค�าแนะน�า ซื้อ 
เนื่องจากคาดว่า ROAE ปี 2562F ยังสูงถึง 31.3%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี 
23.7%

 Event

 ปรบัประมาณการก�าไร

 lmpact

 คาดว่าก�าไรจะยงัเพิ่มขึน้ต่อเน่ืองแม้ว่าจะมกีารปรบัประมาณการ

เราปรับลดประมาณการก�าไรสุทธิปี 2562-63 ลง 2.2%-5.1% เพื่อสะท้อน
ถึงประมาณการรายได้จากธุรกิจมือถือท่ีอนุรักษ์นิยมมากขึ้น ซึ่งมีการปรับ
ลง 9.7%-12.5% ท�าให้เราคาดว่ารายได้รวมของบริษัทในปี 2562-63 จะ
โตประมาณ 12.5%-15.6% อยา่งไรก็ดีเรายังคงคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้น ปี 
2562-63 จะเพิ่มขึ้นเป็น 12.6%-12.8% จากเดิมท่ีคาดไว้ท่ี 12.5%-12.7% 
เนื่องจากโครงสร้างรายได้เปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น ท�าให้เรายังคงคาดว่าก�าไร
สุทธิของ COM7 จะยังขยับสูงขึ้นต่อเนื่องเป็น 977 ล้านบาทในปี 2562และ 
1,094 ล้านบาท ในปี 2563

 KingKongPhone นา่จะชว่ยหนุนยอดขาย Android smartphone

Canalys ซึ่งเป็นส�านักวิเคราะห์ตลาดเทคโนโลยีในสิงคโปร์รายงานว่ายอด
ขาย smartphone ในประเทศไทยใน 4Q61 ลดลง 13.6% YoY เหลือ 4.9 
ล้านเครื่อง โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากยอดขายท่ีนา่ผิดหวังของแบรนด์ใหญ่
ท่ีเป็นเจ้าตลาด แต่ในทางกลับกัน ยอดขาย smartphone สัญชาติจีนเพิ่ม
ขึ้นถึง 13%-73% ใน4Q61 ท้ังนี้ Catalys ประเมินว่าหลังจากท่ียอดขาย 
smartphone ของไทยในปี 2561 ลดลง 8.6% YoYเหลือ 19.2 ล้านเครื่อง นา่
จะฟื้ นตัวขึ้นได้ 4.1% YoY ในปีนี้ จากการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหลังการ
เลือกต้ัง ท้ังนี้แม้เราจะมีปรับประมาณการรายได้มือถือท้ังหมดลง เราคาด
ว่ายอดขาย Androidsmartphone ของ COM7 ในปี 2562-63 นา่จะโตได้ถึง 
15.6%-18.7% จากการเข้าซื้อกิจการ KingkongPhone ซึ่งมีสาขากระจายอยู่
ตามห้าง hypermarket ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย

การขยายเครอืขา่ยสาขาจะชว่ยเพิ่มรายได้จากสนิค้าทีม่ ีmargin สงู

เราคาดว่า COM7 จะขยายเครือขา่ยสาขาเพิ่มขึ้น 28% YoY เป็น 827 ร้านใน
ปีนี้ตามเป้ าท่ีบริษัทวางไว้โดยการเติบโตสว่นใหญจ่ะมาจากร้าน franchise 
50 ร้าน, ร้าน Banana 40 ร้าน และ KingKongPhone อีก30 ร้าน นอกจาก
นี้ เราคาดว่าบริษัทจะต่อสัญญารับจ้างบริหารกับ True Corporation 
PCL(TRUE.BK/TRUE TB)* ซึ่งจะหมดอายุในชว่งกลางปีนี้ และจะเปิดร้านท่ี
รับบริหารเพิ่มอีก 28 ร้านในปี2562 ท้ังนี้จากแผนขยายสาขาของบริษัท ท�าให้
เราคาดว่ารายได้จากการขายอุปกรณ์เสริมของ COM7 ซึ่งรวมถึงค่านายหน้า
จากการขาย simcard ของ TRUE ในปี 2562-63 จะเพิ่มขึ้น 4.5%-4.6%

 Valuation & Action

หลังจากท่ีเราปรับประมาณการก�าไรใหมแ่ล้วท�าให้เราได้ราคาเป้ าหมายใหมป่ี 
2562F ท่ี 20.5 บาท ลดลงจากเดิมท่ี 26.0 บาท โดยเราเชื่อว่า COM7 สมควร
ท่ีจะซื้อขายท่ี PER เป้ าหมายท่ีต�าลงท่ี 25.2x เทียบกับ31.1x ก่อนหน้านี้ จาก
การท่ีบริษัทนา่จะเข้าสูช่ว่งการเติบโตท่ีช้าลง โดยเราคาด 2561-2563F EPS 
CAGRท่ี 11.0% แต่อยา่งไรก็ตาม เรายังคงค�าแนะน�า ซื้อ เนื่องจากคาดว่า 
ROAE ปี 2562F ยังสูงถึง 31.3%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี 23.7%

 Risks

 ยอดขาย Android smartphone ต�าเกินคาด ขยายสาขาได้ช้ากว่าท่ีคาด
ไว้ และค่าใช้จ่ายในการกันส�ารองสูงเกินคาด

 Panuwat Nivedmarintre

 66.2658.8888 Ext.8348

 panuwatn@kgi.co.th



บล.โกลเบล็ก : JUBILE แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 18.90 บ.

COMPANY  NOTE                       15 มีนาคม 2562

Sector : MAI / Consumer Products    ราคาปิด 14.90 บาท

JUBILEE ENTERPEISE PLC.(JUBILE)   "ซื้อ" ราคาเหมาะสม  18.90 
บาท

ก�าไร 4Q61 ต�าคาดจาก GP หดพร้อมปรับประมาณการก�าไรปี 62 ลดลง

          - รายงานก�าไร 4Q61 หดตัว -28%YoY -11%QoQ และต�ากว่าคาด 
26%

          - บริษัทต้ังเป้ารายได้ปี 62 เติบโตราว 5-8%YoY 

          - ปรับลดประมาณการก�าไรปี 62 ลง 13%

          - คงค�าแนะน�า "ซื้อ" แต่ปรับราคาเหมาะสมลงสู ่18.90 บาท

ประเด็นส�าคัญในการลงทุน : 

          

รายงานก�าไร 4Q61 หดตัว -28%YoY และ -11%QoQ ก�าไรปี 61 ต�ากว่า
คาด 26% : บริษัทรายงานก�าไร 4Q61 ท่ี 45 ล้านบาท(ต�ากว่าท่ีเราคาดไว้ 
26% จากอัตราก�าไรขั้นต้นอ่อนตัว) -28%YoY และ -11%QoQ แม้ว่าราย
ได้จากการขายจะเติบโตสู ่424 ล้านบาท +18%QoQ เนื่องจากมีการจัด
งาน Legendary of carat ในชว่งไตรมาส 4 ชว่ยหนุนยอดขาย อยา่งไร
ก็ตามอัตราก�าไรขั้นต้นปรับตัวลงสู ่41.2% จาก 46.7% ในไตรมาสก่อน
หน้าจากผลกระทบของการจัดงาน Legendary of carat ด้านสัดสว่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวลง 1% จากไตรมาสก่อนสูร่ะดับ 
28.4% ของยอดขายสง่ผลให้ก�าไร 4Q61 อยูท่ี่ 45 ล้านบาท -28%YoY 
และ -11%QoQ  อยา่งไรก็ตามเมื่อดูภาพรวมปี 61 มีรายได้อยูท่ี่ 1.55 
พันล้านบาททรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะท่ีอัตราก�าไรขั้นต้นปรับตัวดี
ขึ้นจากปีก่อนท่ี 43.6% สู ่44.4% จากผลของการบริหารต้นทุนสินค้าได้ดี
ขึ้น ด้านค่าใช้ในการขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2% สู ่329 ล้านบาทจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าเชา่ท่ีสาขา ขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 5.3%YoY 
สู ่125 ล้านบาทจากการเพิ่มจ�านวนพนักงาน สง่ผลให้ปี 61 มีก�าไร 191 
ล้านบาท +3.5%YoY

          

บริษัทต้ังเป้ารายได้ปี 62 เติบโตราว 5-8%YoY : ผู้บริหารต้ังเป้ายอดขาย
เติบโตราว 5-8% สูร่ะดับ 1.66 พันล้านบาทจากมีแผนเปิดสาขาเพิ่มอีก
ราว 8 สาขา (5 สาขา Jubilee และ 3 สาขา Forever mark) อีกท้ังเน้น
การเพิ่มจ�านวนลูกค้าใหมแ่ละเพิ่มราคาขายเฉล่ียต่อบิลเพื่อหนุนการ
เติบโต และมีแผนขายสินค้าในชอ่งทางออนไลน์เพิ่มขึ้นแต่คาดค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารจะยังทรงตัวเนื่องจากเป็นชว่งต้นของการจ�าหนา่ย
ผา่นชอ่งทางออนไลน์ ขณะท่ีบริษัทต้ังเป้าอัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่า 40% 
(ปี 61 มีอัตราก�าไรขั้นต้น 44.4%) ด้านค่าใช้จ่ายทางการเงินคาดว่าจะลด
ลงจากปี 61 เนื่องจากมีการช�าระคืนเงินกู้ครบจ�านวน

 ปรับลดประมาณการก�าไรปี 62 ลง 13% : ฝ่ายวิจัยปรับลดประมาณ
การก�าไรปี 62 ลงจาก 224 ล้านบาทสู ่194 ล้านบาทลดลง 13% จาก
ประมาณการเดิม เนื่องจากในปี 61 บริษัทไมส่ามารถบรรลุเป้าการ
เติบโตของรายได้ ท�าให้ปีนี้เราใช้มุมมองเชิงอนุรักษ์นิยมเพิ่มขึ้น 
(conservative) โดยเราคาดว่ารายได้จะเติบโตเพียง 5% สูร่ะดับ 1.63 
พันล้านบาท ขณะท่ีคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะทรงตัวท่ี 44% เนื่องจาก
มีการจัดงานอีเว้นท์เพิ่มจากปีละ 1 ครั้งเป็นปีละ 2 ครั้งกดดันอัตราก�าไร
ขั้นต้น ด้านอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาดว่าจะปรับตัวลง
เนื่องจากมีบางสว่นเป็นต้นทุนคงท่ี และคาดว่าจะไมม่ีค่าใช้จ่ายทางการ
เงินเนื่องจากบริษัทได้ช�าระคืนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยไปหมดแล้ว (ปี 61 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินอยูท่ี่ 0.3 ล้านบาท) โดยในปี 63 เราคาดว่าจะมีราย
ได้และก�าไรราว 1.69 พันล้านบาทและ 208 ล้านบาท เติบโต 4% และ 
7% ตามล�าดับ 

          

คงค�าแนะน�า "ซื้อ" แต่ปรับราคาเหมาะสมลงสู ่18.90 บาท : ฝ่ายวิจัย
ปรับใช้ราคาเหมาะสมปี 62 โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานด้วยวิธี P/E Ratio 
โดยปรับลด Prospective P/E ลงจาก 20 เท่าสู ่17 เท่า (-1S.D. จากค่า
เฉล่ียย้อนหลัง 1 ปี)เนื่องจากรายได้และก�าไรเริ่มชะลอการเติบโต โดย
ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ก�าไรต่อหุ้นปี 62 ราว 1.11 บาทต่อหุ้นได้ราคาเหมาะ
สมใหมท่ี่ 18.90 บาทต่อหุ้นลดลงจากเดิม 25.60 บาทต่อหุ้น อยา่งไร
ก็ตามเรามองว่าราคาหุ้นปรับตัวลงมา 39% ในปี 61 โดยตอบรับขา่วผล
ประกอบการไปแล้ว อีกท้ังหุ้นมีการจ่ายปันผลสม�าเสมอท่ี 4-5% ต่อปี 
และราคาปิดล่าสุดยังต�ากว่าราคาเหมาะสมเราจึงคงค�าแนะน�า "ซื้อ"

          ความเสีย่ง : การขยายสาขาล่าชา้กว่าแผน

                   : การท�ากิจกรรมการตลาดได้ผลต�ากว่าคาด

          Analyst Coverage

          Nuttawut Wongyaowarak

          02 672-5999 ext. 5936

          nuttawut@globlex.co.th



บล.ทิสโก้ : MTC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 55.00 บ.

+ MTC : การเติบโตปกติยังดี แนะน�า "ซื้อ"
 
ราคาหุ้นลดลง 22% จากจุดสูงสุด แนะน�าให้ "ซื้อ" มูลค่าท่ีเหมาะ
สม 55 บาท
 
ราคาหุ้นลดลงจากจุดสูงสุดท่ี 55 บาท จากแนวโน้มสินเชื่อท่ี
อ่อนแอลงท�าให้เกิดการขายท�าก�าไร แม้ว่าการเติบโตของสินเชื่อ
จะจ�ากัดใน 1H19 แต่เราเชื่อว่าจะฟื้ นตัวใน 2H19 จากเศรษฐกิจท่ี
ฟื้ นตัวหลังการเลือกต้ัง และในกรณีท่ีแยท่ี่สุดเราคาดว่าผลประกอบ
การจะยังเติบโต 21.8%
 
คาดผลประกอบการโต 27% YoY เป็น 4.7 พันล้านบาท และกรณี
แยสุ่ดโต 22% เป็น 4.5 พันล้านบาท

การเติบโตของเรามีสมมติฐานคือ 1) สินเชื่อเพิ่มขึ้น 30% YoY 
เป็น 4.97 หมื่นล้านบาท 2) ผลตอบแทนท่ีลดลง 40 bps YoY เป็น 
22.41% และ 3) Credit Cost คงท่ี 120 bps โดยการเติบโตของสิน
เชื่อเราต�ากว่าผู้บริหารคาดท่ี 35% โดยกรณีท่ีแยสุ่ดโต 28% YoY 
ลดลง 70 bps YoY แต่ยังมี Credit Cost ท่ี 120 bps
 
คาดผลประกอบการ 2H19 เติบโตสูงจากอุปสงค์ใหม่ๆ
 
เราคาดผลประกอบการ 2H19 จะเติบโตขึ้นจาก 1H19 โดย MTC 
จะเริ่มท�าสินเชื่อเชา่ซื้อจักรยานยนต์ใน 2H และ ณ สิ้นปี 2018 
บริษัทมีสินเชื่อ 4.8 หมื่นล้านบาท มากกว่า SAWAD 55% โดยท่ีมี
ผลตอบแทน 24.2% เทียบกับ SAWAD ท่ี 28.6% ซึ่งท้ัง 2 บริษัท
มีผลตอบแทนท่ีลดลงใน 2 ไตรมาสท่ีผา่นมา จากการแขง่ขัน และ
กฎเกณฑ์ใหม่ๆ  โดย MTC ยังคงรักษาดอกเบี้ยท่ีต�ากว่าข้อก�าหนด 
5-7% เพื่อรักษาสว่นแบง่การตลาดและความสามารถในการ
แขง่ขันด้านราคา แม้ว่าจะมีความเสี่ยงจากการช�าระสินเชื่อล่วง
หน้าก็ตาม
 
เป็นโอกาสดีในการเข้าซื้อ ปรับค�าแนะน�าเป็น "ซื้อ" โดยมีมูลค่า
ท่ีเหมาะสม 55 บาท (GGM) แม้ว่า MTC จะไมไ่ด้เข้ารว่มค�านวณ 
MSCI รอบล่าสุด แต่มีความเสี่ยงเชิงบวกในอนาคตคือ การปรับ
เรทต้ิงของ TRIS ขึ้นจาก BBB และผลประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นใน 
2H19

 Market Insight
 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : VGI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 10.20 บ.

VGI Global Media (VGI)

 ก�าลังเข้าทางผู้ประกอบการสื่อนอกบ้าน

 Company Update

 

เรามีมุมมอง บวก ต่อแผนการเข้าซื้อหุ้น PLANB 18.6%

 

เรามีมุมมอง บวก ต่อแผนการเข้าซื้อหุ้น PLANB 18.6% 
ของ VGI เนื่องจาก (1) แม้ปันผลรับสุทธิจากสง่ผลต่อคาด
การณ์ก�าไรสุทธิ 2-5% ใน 1-2 ปีนี้ตามล�าดับ แต่ (2) นี่
เป็นการปรับ/ย้าย/เพิ่มอ�านาจการต่อรองในอุตสาหกรรม
สื่อนอกบ้านซึ่งเป็นสื่อท่ียังเติบโต และ outperform 
อุตสาหกรรม ให้ย้ายมาสู ่Media Operator ซึ่งนี่จะสง่ผล
ดีต่อราคาให้บริการ (pricing) ในระยะยาวต่อ VGI MACO 
และ PLANB และ (3) VGI อยูใ่นสถานะเข้มแข็งทางการ
เงินพอในการซื้อครั้งนี้ เราคงค�าแนะน�า ซื้อ ราคาเหมาะสม
ก่อนปรับ 10.20 บาท/ หุ้น อิง DCF

 

จะเข้าซื้อหุ้นจาก ผู้ถือหุ้นเดิม และ หุ้น PP ของ PLANB

 

VGI แจ้งตลาดหลักทรัพย์เมื่อคืนวานนี้ว่า คณะกรรมการได้
มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้น 721.8 ล้านหุ้น หรือ 18.6% ในบริษัท 
PLANB เพื่อ VGI จะกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 ซึ่งในครั้ง
นี้จะเป็นการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม 4 ราย รวมจ�านวน 
368.8 ล้านหุ้น ในราคา 6.40 บาท ท่ีเหลืออีก 49% เป็นการ
ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ท่ี PLANB ได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นไว้ก่อน
หน้าในราคาเดียวกัน โดย VGI จะใช้เงินท้ังสิ้น 4.6 พันล้าน
บาท โดยคาดจะใช้เงินสด 2.9 พันล้านบาท และ 1.7 พัน
ล้านบาทมาจากการกู้ยืม คาดจะเสร็จสิ้นในเดือน มี.ค. นี้ 
นอกจากนี้ VGI จะสง่กรรมการเข้าไปในบอร์ดของ PLANB 
จ�านวน 1 คน

 

รับรู้ผลประโยชน์ผา่นเงินปันผลรับ สง่ผลต่อประมาณการ
ก�าไร 2-5%

 

บริษัทได้เปิดเผยกับเราว่า การบันทึกผลประโยชน์จากการ
ถือหุ้น PLANB นี้จะบันทึกผา่น การรับเงินปันผล ซึ่งจาก
ข้อมูลในอดีต PLANB จะจ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง ชว่งเดือน 
พ.ค. (ตรงกับไตรมาส 1 ของ VGI) ซึ่งล่าสุดก็ได้ประกาศ
จ่ายปันผล 0.091 บาท/ หุ้น ขึ้น XD 9 พ.ค. ท�าให้ในครั้งนี้ 
VGI จะรับปันผลเพียงเฉพาะจากหุ้นท่ีซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม 
368.8 ล้านหุ้น คิดเป็นรายได้ 33.6 ลบ. (เพราะ PLANB 
ออกหุ้น PP หลังการประกาศจ่ายปันผลไปแล้ว) ซึ่งจะสง่
ผลบวกต่อประมาณการก�าไรงวดปี 2562/63 ราว 2% และ
จะเพิ่ม 4.8% หรือ 90 ลบ. ในงวดปี 2563/64 จากการรับรู้
ปันผลท้ังหมดจากจ�านวนหุ้นท่ีเข้าซื้อ 721.8 ล้านหุ้น

 

ความเห็น และค�าแนะน�า

 

เรามีมุมมอง บวก ต่อดีลนี้ เพราะแม้เงินปันผลรับสุทธิจาก
ดอกเบี้ยจ่ายท่ีกู้มาซื้อหุ้นจะไมม่ากเพียงราว 40+/- ลบ. ต่อ
ปี แต่ความรว่มมือของเบอร์ 1 และ 2 ของสื่อนอกบ้านไทย
ท่ีมีรายได้รวม 1 หมื่นล้านบาทครั้งนี้ มองว่าจะท�าให้อ�านาจ
การต่อรองของท้ัง 2 เพิ่มสูงขึ้นไปอีก จากเครือขา่ยสื่อท่ี
ครอบคลุมอาเซียน และ VGI จะได้ประโยชน์จากการรว่ม
ขายสื่อ และลดต้นทุนท่ีซ�าซ้อนอีกด้วย ขณะท่ีในฝั่ ง MACO 
ซึ่งท�าป้ายกลางแจ้งคล้าย PLANB ก็จะได้ประโยชน์ทาง
อ้อมจากการณ์นี้อีกด้วย เราคงค�าแนะน�า ซื้อ ราคาเหมาะ
สม 10.20 บาท/ หุ้น อิง DCF

 Jaroonpan Wattanawong

 jaroonpan.w@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 6300 ext 1404



บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ : GPSC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 73.50 บ.

GPSC 

แนะน�า : ซื้อ 

FV@   : 73.5

GLOW ประกาศปันผลงวด เม.ย.-ธ.ค. 
61 เท่ากับ 1.177 บาท/หุ้น ท�าให้ราคา
หุ้น GLOW ท่ี GPSC จะท�า Tender 
Offer ลดลงเหลือ 90.81 บาท/หุ้น โดย
มีระยะเวลาในการรับซื้อรวม 35 วัน 
ต้ังแต่ 25 มี.ค.-17 พ.ค. 62 ท้ังนี้หาก 
GPSC ถือหุ้น GLOW ได้สัดสว่นเกินกว่า 
80% มีแผนน�า GLOW ออกจาก ตลท. 

          

ประเด็นดังกล่าวอยูใ่นกรอบขั้นตอน
การเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC ท่ีได้น�า
เสนอก่อนหน้านี้ โดยราคาท่ี GPSC เข้า
ท�า Tender Offer ในสัดสว่นท่ีเหลือ
อีก 30.89% จะลดลงมาอยูท่ี่ 90.8136 
บาท/หุ้น จากท่ีก�าหนดไว้เดิม 91.9906 
บาท แต่หักปันผลงวด เม.ย.-ธ.ค. 61 ท่ี 
GLOW ประกาศล่าสุด 1.177 บาท แต่
อยา่งไรก็ตามราคาสุทธิส�าหรับผู้ท่ีแสดง
เจตนาขายหุ้น GLOW ให้ GPSC จะ
อยูท่ี่ 90.5707 บาท เพราะต้องหักค่า
ธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่มในการ
ขายหุ้น 0.243 บาท 

 ในสว่นของเงินปันผลงวด เม.ย.-ธ.ค. 
61 ท่ี 1.177 บาท/หุ้น จะก�าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) วันท่ี 3 พ.ค. 62 
(XD 2 พ.ค. 2562) และจ่ายปันผลในวัน
ท่ี 17 พ.ค. 62 ท้ังนี้ตามรายละเอียดท่ี

แจ้งใน ตลท. GPSC ระบุไว้ว่าผู้ถือหุ้นท่ี
แสดงเจตนาท�า Tender 
Offer ก่อนวันท่ี 7 พ.ค. 
62 จะยังเป็นได้รับสิทธิใน
เงินปันผลขชอง GLOW 
ดังกล่าว โดยมีระยะเวลา
การท�า Tender Offer 
ต้ังแต่ 25 มี.ค.-17 พ.ค. 
62 (35 วัน) มีบริษัทหลัก
ทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทน
รับซื้อ 

ท้ังนี้ภายหลังการท�า Tender Offer หาก 
GPSC มีสัดสว่นการถือหุ้น GLOW เกิน
กว่าหรือเท่ากับ 80% GPSC มีแผนน�า 
GLOW ออกจาก ตลท. ภายในเวลา 12 
เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับ
ซื้อ 

          

ส�าหรับปัจจัยพื้นฐาน ฝ่ายวิจัยยัง
ประเมินมูลค่าพื้นฐาน GPSC ณ สิ้น
ปี 62 วิธี DCF อยูท่ี่ 73.5 บาท/หุ้น 
(รวม GLOW 6.5 บาท) แนะน�า "ซื้อ" 
แต่ระยะสั้นเชื่อว่าจะมีแรงกดดันจาก
ท้ังภาระหนี้สินท่ีเพิ่มมีนัยฯรวมถึง 
dilution จากการเพิ่มทุน ดังนั้นจึงไม่
ต้องรีบซื้อ ให้หาจังหวะลงทุนเมื่อราคา
อ่อนตัว สว่น GLOW ประเมินมูลค่าพื้น
ฐาน ณ สิ้นปี 62 เท่ากับ 93 บาท/หุ้น 
แนะน�า "Switch" จาก upside ท่ีจ�ากัด 
แต่ส�าหรับคนท่ีมีหุ้นสามารถถือรอรับ
ปันผลก่อนได้ คิดเป็น Dividend Yield 
1.3% 



บล.เออีซี : SAWAD แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 61.00 บ.

Stock : SAWAD
 Price : 52.50
 Target Price : 61.00
 Rating : BUY

 พื้นฐานธุรกิจยังแกรง่ พร้อมเติบโตภายใต้กฏใหมข่อง 
ธปท.
 ผู้บริหารยังมองแนวโน้มธุรกิจสดใส แม้ต้องเผชิญคู่แขง่
รายใหมม่ากขึ้น
 
จากงาน Opportunity Day เราสรุปประเด็นส�าคัญจากการให้
ข้อมูลของผู้บริหารได้ดังนี้ 1) บริษัทต้ังเป้าขยายพอร์ตลูกหนี้ปี 
2562 ท่ี 25-30% ผา่นการรุกเปิดสาขาใหมอี่กราว 300 สาขา 
(เน้นเพิ่มสาขาในต่างจังหวัดท่ีมีงบลงทุนต่อ 1 สาขาไมสู่งนัก) 
อีกท้ังมองว่าแม้ต้องเผชิญกับการแขง่ขันในตลาดท่ีสูงขึ้นจาก
ผู้ประกอบการรายใหมท่ี่จะเพิ่มขึ้นหลัง ธปท. มีความชัดเจน
ในการดูแลผู้ให้บริการสินเชื่อท่ีมีหลักประกันเป็นทะเบียนรถ
ต้ังแต่เดือน ม.ค. 62 (ทุนจดทะเบียนขั้นต�า 50 ล้านบาท และมี
เพดานดอกเบี้ยท่ี 28%) แต่บริษัทมองว่าความต้องการสินเชื่อ
ในระบบยังมีอยูม่าก และบริษัทยังมีข้อได้เปรียบในด้านการ
ประหยัดต่อขนาดท่ีเหนือกว่าคู่แขง่ 2) ผู้บริหารระบุว่าล่าสุด
บริษัทได้รับเงินค่าเพิ่มทุนจากพันธมิตรจ�านวน 2,500 ลบ. 
ท�าให้มีเงินทุนเพียงพอส�าหรับการขยายธุรกิจ 3) คาด Cost to 
Income ของบริษัทมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้นจนถึง 45% 
(จาก 42.5% ณ สิ้นปี 2561) หลังมีการลงทุนในเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการมากขึ้น (ต้ังงบลงทุน
ในโครงการดังกล่าว 100-200 ลบ.) และ 4) ปัจจุบันบริษัทอยู่
ระหว่างปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการลูกหนี้ในพอร์ตเพื่อ
ดูแลไมใ่ห้กลายเป็นหนี้สูญ และเพื่อรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่
ท่ีจะถูกปรับใช้ในปี 2563
 
คงประมาณการเดิม คาดก�าไรปี 62 ยงัโตดี
 
เราคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มธุรกิจของ SAWAD และคง

ประมาณการเดิม โดยคาดปี 2562 SAWAD จะมีก�าไรสุทธิ 
3,621 ลบ. โต 30.8%YoY หนุนด้วยปัจจัยบวกหลักจากท้ัง 1) 
การเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ท่ียังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง บวก
กับพื่นท่ีให้บริการท่ีครอบคลุมมากขึ้นตามแผนเปิดสาขาใหม่
ของบริษัท 2) รับรู้ผลบวกจาก Asset Yield ท่ีฟื้ นตัวเต็มปี ตาม
สัดสว่นการรับรู้รายได้ผา่นสัญญาเงินกู้ผา่น BFIT ท่ีมากขึ้น 
และการทยอยยุติการปล่อยกู้สัญญาเชา่ซื้อท่ีปล่อยไปในชว่ง
ปีท่ีผา่นมา และ 3) ต้นทุนทางการเงินท่ีมีแนวโน้มลดลงหลัง
ได้รับเงินเพิ่มทุนจากพันธมิตรและจ�านวนเงินฝากของ BFIT 
ท่ีเพิ่มขึ้น และ 4) ค่าใช้จ่ายในการต้ังส�ารองท่ีมีแนวโน้มลดลง
จากคุณภาพของพอร์ตลูกหนี้ท่ีแข็งแรงขึ้น และผลของการ
ปรับนโยบายทางบัญชีของ BFIT (น�ามูลค่าของหลักประกัน
มาหักมูลหนี้ก่อนค�านวณค่าใช้จ่ายนการต้ังส�ารองหนี้สงสัยจะ
สูญ)

ระยะยาวยงัมองบวกต่อธุรกิจ บวกกับราคาหุน้ยงัม ีUpside 
จึงคงแนะน�า "ซื้อ"

เรายังชอบพื้นฐานธุรกิจของ SAWAD จากศักยภาพเติบโต
ท่ีนา่สนใจ นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทด�าเนินธุรกิจสินเชื่อท่ี
มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันผา่น BFIT ซึ่งอยูภ่ายใต้ พรบ. 
สถาบันการเงิน ท�าให้ในระยะยาวบริษัทสามารถปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยได้สูงสุดถึง 36% มากกว่าคู่แขง่รายอ่ืนท่ีเป็น 
Non-Bank ด�าเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อสว่นบุคคล
ภายใต้การก�ากับของ ธปท. ท่ีมีเพดานดอกเบี้ยท่ี 28% บวก
กับราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 16.2% จากมูลค่าพื้นฐาน
เดิมปี 2562 (วิธี GGM) ท่ี 61 บาท บวกกับมี Upside Risk หาก
บริษัทได้สัดสว่นถือหุ้นใน BFIT เพิ่มขึ้นหากสามารถซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนได้เกินกว่าสิทธิ (BFIT ประกาศเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ในอัตราสว่น 1 หุ้นเดิมต่อ 1.5 หุ้นเพิ่มทุน, ราคาเสนอขาย 18 
บาทต่อหุ้น, XR วันท่ี 3 พ.ค. 62) เราจึงยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ"

 ตฤณ สิทธิสวัสด์ิ
 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 091364
 Email: Trin.s@aecs.com



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : VGI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 8.66 บ.

VGI ค�าแนะน�าซื้อ
 ราคาปิด 8.40 บาท ราคาพื้นฐาน 8.66 บาท (เดิม 8.49 
บาท)
 ซื้อ PLANB 18.59% หวังปันผล และพันธมิตรใหม่
 
+ แจ้งเข้าซื้อหุ้น PLANB 18.59% ใน PLANB ท่ีราคา 6.40 
บาท จากท้ังผู้ถือหุ้นเดิมและสว่นเพิ่มทุนใหม่
 
+ เป็นบวก เพราะถือว่าลงทุนในกิจการท่ีมีแนวโน้มสดใส 
PLANB มีอัตราการเติบโตก�าไรเฉล่ีย CAGR ปี 59-61 ท่ี35% 
และ ได้รับเงินปันผลตก 70-100 ล้านบาทต่อปีใน 2 ปีข้างหน้า 
มีประโยชน์จาก SYNERGY กับท้ัง VGI และMACO
 
+ ประเมินพบว่ามูลค่าการลงทุนต่อหุ้น VGI เป็น 0.72 บาทต่อ
หุ้น และเป็นสว่นเพิ่มราคาพื้นฐาน 0.18 บาทต่อหุ้น
 
+ แนะน�าซื้อ ราคาพื้นฐานใหมป่รับเพิ่มเป็น 8.66 บาท VGI 
เป็นผู้เล่นส�าคัญในตลาดสื่อยุคใหม ่ท่ีมีแนวโน้มเติบโตสูงบริษัท
แจ้งเข้าซื้อหุ้น PLANB รวม 721.8 ล้านหุ้น หรือ 18.59% ท่ี
ราคา 6.40 บาทใกล้ราคาตลาด แบง่เป็นการซื้อจากผู้ถือหุ้น
เดิม 368.8 ล้านหุ้น และหุ้นเพิ่มทุน 353.0 ล้านหุ้น หากเทียบ
เป็น Trailing P/E ท่ี 35.6 เท่า เทียบกับ VGI และบริษัทยอ่ย 
MACO ท่ี 60.4 และ 23.6 เท่า ตามล�าดับ ถือว่าไมไ่ด้ซื้อแพง อยู่
ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งปกติแล้วหลักทรัพย์
 
กลุ่มสื่อจะซื้อขายด้วย P/E ในระดับท่ีสูง เทียบกับตลาด (SET) 
ท่ีปัจจุบันเป็น 17.1 เท่า
 
พิจารณาว่าเป็นบวก ทาง VGI จะเน้นรับเงินปันผลจาก PLANB 
แต่ไมไ่ด้รับรู้ก�าไรตามสว่นได้เสีย เพราะถือหุ้นไมถึ่ง20% โดย
เราคาดว่าจะได้รับเงินปันผลราว 70-100 ล้านบาทต่อปีใน
อีก 2 ปีข้างหน้า หากใช้ปันผลปี 61 มาเป็นแนวทางในการ
ค�านวณ แต่ส�าหรับเงินปันผลท่ีได้รับในงวดปี 61 บริษัทตกลง
ว่าจะรับเงินปันผลของ PLANB ท่ีประกาศจ่าย 0.091บาทต่อ
หุ้นเฉพาะในสว่นหุ้นท่ีซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม ราว 34 ล้านบาท แต่
ไมไ่ด้เงินปันผลในสว่นการซื้อหุ้นเพิ่มทุน อีกท้ังจะได้ท่ีนั่งบอร์ด 
1 ท่ีนั่ง ครอบครองตลาดสื่อนอกบ้านได้สูงขึ้นไปอีก จากการ

มีบริษัทยอ่ยคือ MACO ท่ีท�าสื่อนอกบ้านอยูแ่ล้วอีกท้ัง VGI ได้
ท�าสัญญาความรว่มมือทางธุรกิจกับ PLANB คาดว่าจะท�าให้
เกิด ประโยชน์จากการรว่มกันในเชิงธุรกิจ(Synergy) และเกิด
การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จากการใช้
ทรัพยากรรว่มกันในอนาคตด้วยประโยชน์ของการซื้อ PLANB 
1) ชว่ยเพิ่มการเข้าถึงเครือขา่ยสื่อภายนอกท่ีอยูอ่าศัย 2) จาก
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญท้ังสองบริษัทจะชว่ยพัฒนา
สื่อโฆษณาใหมร่ว่มกัน ชว่ยการขึ้นเป็นผู้น�าของ VGI ใน O2O 
Solution (Offline-Online Marketing Solutions) และ 3) ชว่ย
ให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) จะชว่ยลด
ค่าใช้จ่ายในการขาย-บริหารได้ในอนาคต
 
PLANB มีประวัติการเติบโตก�าไรสูงมาก ระหว่างปี 59-
61 เติบโต CAGR เฉล่ียท่ี 35% ด้านเงินทุนในการซื้อพบว่า 
VGIมีเงินสดและรายการเทียบเท่า ณ สิ้นปี 61 ท่ี 5.2 พันล้าน
บาท จากเงินทุนท่ีต้องใช้ซื้อท้ังหมด 4.6 พันล้านบาท จึงเพียง
พอแต่อาจจะต้องมีการกู้เพิ่มบางสว่น เพราะเป็นการลงทุน
ระยะยาว แต่คาดว่าจะไมม่ีปัญหา เพราะอัตราสว่นหนี้สินสุทธิ
ต่อทุน ณ สิ้นปี 61 อยูใ่นเกณฑ์ต�าเพียง 0.2 เท่า ยังก่อหนี้ได้อีก
มาก จึงไมจ่�าเป็นต้องเพิ่มทุนส�าหรับดีลนี้คงค�าแนะน�า ซื้อ VGI 
บริษัทมีความนา่สนใจในเรื่องการเติบโตจากภายนอก เพิ่มเติม
จากภายในท่ีมีการเติบโตสม�าเสมออยูแ่ล้วคือ ขนสง่ (BTS) และ
อาคารส�านักงาน การเติบโตภายนอกเป็นทางลัดท่ีเร็ว ด้วยการ
ท่ี VGI เข้าไปซื้อกิจการต่างๆซึ่งมีแนวโน้มสดใส เชน่ MACO, 
Kerry Express, กลุ่มทรานส์แอด และล่าสุดคือ PLANB เดิม
ราคาพื้นฐาน VGI เป็น 8.49บาท เมื่อรวมมูลค่าสว่นเพิ่มของ 
PLANB ท่ี 0.18 บาทต่อหุ้น ราคาพื้นฐานใหมด้่วยวิธี SOP จึง
เพิ่มเป็น 8.66 บาท ราคาปิดมีสว่นเพิ่มได้อีก 10% ท้ังนี้เรา
ประเมินพบว่ามูลค่าการลงทุนต่อหุ้น VGI เป็น 0.72 บาทต่อหุ้น 
อิงตามราคาพื้นฐานPLANB ท่ี 8.48 บาทต่อหุ้น อยา่งไรก็ตาม
ประโยชน์ Synergy ในอนาคต อาจท�าให้มีมูลค่าสูงกว่านี้ได้

 นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : 
sombata@th.dbs.com



บล.บัวหลวง : HUMAN แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 13.00 บ.

Humanica HUMAN TB / HUMAN.BK

 Sector: ICT NEUTRAL

 ค�าแนะน�าพื้นฐาน: ซื้อ

 เป้าหมายพื้นฐาน: 13.00 บาท

 ราคา (25/03/62): 9.40 บาท

 

เรามองว่ามีปัจจัยบวกในหลายๆเรื่องท่ีจะ
หนุนให้รายได้ของบริษัทสามารถเติบโต
อยา่งแข็งแกรง่ และยั่งยืนได้ ในขณะท่ี
ลูกค้าใหม ่(Volume) สามารถหนุนธุรกิจ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโต
อยา่งต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 
(Value) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีขับเคล่ือนการ
เติบโตอยา่งยั่งยืน ด้วยการเปิดตัวธุรกิจ
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  จะเริ่มเห็นผลชัดใน
ครึ่งหลังของปี 2562 เราคาดจะเห็นผล
การด�าเนินงานท่ีดีในครึ่งหลังของปี 2562 
เราให้ค�าแนะน�า "ซื้อ"

 

มากกว่าแค่การจ่ายเงินเดือน

 

ทุกคนรู้ว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนั้น
สวมหมวกหลายใบ แต่มีน้อยคนท่ีรู้ว่า
หนึ่งในนั้นคือหมวกท่ีใสใ่นฐานะของผู้
ปล่อยกู้ หากพนักงานของคุณร้องขอการ
กู้เงิน คุณควรอนุมัติหรือไม?่ และคุณจะ
ให้พนักงานรับผิดชอบอยา่งไร การปล่อย
กู้ให้แก่พนักงานสามารถลดความกังวล
ทางการเงินได้ ซึ่งจะท�าให้พนักงานของ
คุณท�างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(ตามสถิติแล้ว ความตึงเครียดทางการเงิน
จะลด IQ และท�าให้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาน้อยลง) แต่การให้พนักงานกู้
ยืมเงินเป็นความเสี่ยงสูงท่ีหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหมข่อง HUMAN ได้เข้ามา
ตอบสนองปัญหาดังกล่าว

 

บริษัทประกาศเป็นพันธมิตรกับ SCB 
Abacus เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการให้
กู้ยืมออนไลน์ระบบ AI เพื่อประมวลผล
สินเชื่อส�าหรับพนักงานของลูกค้าของ 
HUMAN ด้วยสมมติฐาน 1% ของฐาน
ข้อมูลพนักงาน 3 แสนคนของ HUMAN 
คิดเป็น 3,000 คน ใช้บริการแพลตฟอร์ม
ดังกล่าวด้วยมูลค่ากู้ยืมเฉล่ียท่ี 1 แสนบาท
ต่อคน อัตราดอกเบี้ยต่อปีท่ี 12% และ
สว่นแบง่รายได้แก่ HUMAN ท่ี 7% ก�าไร
สุทธิจะเพิ่มขึ้นท่ี 2 ล้านบาท

 

สวัสดิการยุคใหม.่..เลือกได้ตามใจ คือ เท
รนด์ของอนาคต

 

พอร์ตฟอลิโอของบริษัทมีความหลาก
หลายต้ังแต่บัญชีเงินเดือนไปจนถึงการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหลายๆ
ด้าน HUMAN ได้มีการเสนอบริการธุรกิจ
ใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง และยังมีโอกาส
ทางธุรกิจอีกมากท่ีสามารถน�าเสนอได้ 
เชน่ การวางแผนทางการเงิน, Add-On 
Modulesหลักสูตรอบรมความรู้, การ
สรรหาพนักงาน, การวางแผนและการ
ติดตามเวลา หนึ่งในบริการใหมท่ี่จะเปิด
ตัวในปีนี้คือ Flexi-benefits ต้องเข้าใจ
ก่อนว่าพนักงานทุกคนนั้นแตกต่างกันและ
มีความต้องการท่ีแตกต่างเชน่เดียวกัน 
การใช้แผนสิทธิประโยชน์ตัวเดียวกันกับ
พนักงานทุกคนอาจไมม่ีประสิทธิภาพเท่า
ท่ีควร 

โดยแผนงานนี้ของ HUMAN จะเริ่มต้น
ท่ีสิทธิประโยชน์ในสว่นของประกันภัย 
HUMAN จะกลายเป็นตลาดท่ีมีผลิตภัณฑ์
ประกันภัยท่ีหลากหลายรูปแบบเป็นทาง
เลือกให้กับพนักงานและรับรู้รายได้ในรูป
แบบการเก็บค่าคอมมิชชั่น

 

ไมไ่ด้มีเพียงแค่บริการใหม ่แต่รวมถึงการ
ขยายธุรกิจ

 

กรมสรรพากรและศุลกากรของสหราช
อาณาจักรประกาศการใช้ Making Tax 
Digital มีผลบังคับใช้วันท่ี 1 เม.ย. 2562 
ธุรกิจท่ีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
จะต้องบันทึกการจดทะเบียนภาษีมูลค่า
เพิ่มในรูปแบบดิจิตอลและสง่คืนโดยการ
ใช้ซอฟแวร์ กฎเกณฑ์ใหมน่ี้จะเรง่การใช้
งานซอฟต์แวร์ทางบัญชีให้เติบโตเร็วขึ้น
ในธุรกิจเอสเอ็มอีในสหราชอาณาจักร 
ส�าหรับประเทศไทย HUMAN มีแผนท่ี
จะเปิดตัวซอฟแวร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ตัวใหมส่�าหรับธุรกิจเอส
เอ็มอีในปีนี้ (จ�านวนพนักงานของลูกค้า
อยูท่ี่ 100-200 ราย)

นภนต์ ใจแสน

 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน
ด้านตลาดทุน

 napon.jai@bualuang.co.th

 +66 2 618 1349



บล.เคทีซีมิโก้ : SPALI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 23.50 บ.

SPALI 

Buy 

2019E TP: Bt23.50

แนวโน้มก�าไร 1Q19E จะเพิ่ม YoY และคาดอ่อนลงใน 2Q19E แต่
ยังดีกว่ากลุ่ม

         

 คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ท่ีราคาเป้าหมายปี 19E ท่ี 23.50 บาท

          

มี backlog แข็งแรงท่ี 45.5 พันล้านบาท รองรับ 49%-33% ของ
รายได้โอนปี 2019-20E ของเรา

          

คงเป้าหมาย presales และรายได้โอนปี 2019E จะเติบโต 5% 
และ 7.7%

          

นา่จะเห็นการเติบโต YoY ของก�าไร 1Q19E คาดจะอ่อนลงใน 
2Q19E แต่ยังดีกว่ากลุ่ม

          

เราคงค�าแนะน�า "ซื้อ" SPALI ซึ่งเป็นหุ้นเด่นของเรา ราคาเป้า
หมายปี 2019E ท่ี 23.50 บาท โดยเราคาดว่าก�าไรปกติของ 
SPALI ในปี 2019-20E จะเติบโต 2.6%-10.4% หนุนจากรายได้
โอนคอนโดและบ้านแนวราบท่ีคาดว่าจะเติบโต 8.9%-9.7% YoY 
นอกจากนี้ เราคาดว่า SPALI จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ี
ระดับ 5.8%-6% ส�าหรับปี 2019-20E

          วรรัตน์ เผา่ภคะ, no. 17992

          02-624-6248



สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ กับคอลัมน์สังคมอินไซด์อีกครั้ง ฉบับนี้เราเจอกันในเดือนเมษายน ที่มีวันส�าคัญและประเพณีไทย ที่
เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง นั่นคือวันสงกรานต์ซึ่ง  "สงกรานต์"  เป็นค�าภาษาสันสกฤต แปลว่า "ผ่าน" หรือ "เคลื่อนย้ายเข้าไป" ในที่นี้หมายถึง
เป็นวันที่พระอาทิตย์ ผ่านหรือเคลื่อนย้าย จากราศีมีน เข้าสู่ ราศีเมษ ในเดือนเมษายน ถือเป็นช่วงสงกรานต์หากพระอาทิตย์เคลื่อนย้าย ในช่วง
เดือนอื่น ๆ ถือเป็นการเคลื่อนย้ายธรรมดา ตามปกตินั้น พระอาทิตย์จะย้ายจากราศีหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่งเป็นประจ�าทุกเดือน หรือจะเรียกว่า
เป็นการย้ายจากกลุ่มดาวหนึ่งไปสู่อีกกลุ่มดาวหนึ่ง ตามหลักโหราศาสตร์หรือภาษาโหร เรียกว่า"ยกขึ้นสู่" ตัวอย่างเช่น พระอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษ ก็
คือการที่พระอาทิตย์ย้ายจากกลุ่มดาวราศีมีนไปสู่กลุ่มดาวราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีถัดไปนั่นเอง 

ปีใหม่ไทย 

สงกรานต์ ปีนี้ ทีมข่าวแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ขอให้คุณผู้อ่าน และแฟนคลับที่ติดตามหุ้นอินไซด์อย่างเหนียว
แน่น  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอมีความสุข สุขภาพแข็งแรง เฮงๆ รวยๆ  กันทุกท่านค่ะ  และอย่าลืมไปรดน�้าด�าหัว
ขอพรจากผู้ใหญ่ ร�าลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ตลอดจนสรงน�้าพระที่น�ามาซึ่งความเป็นสิริมงคล 
เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยที่มีความสุขของทุกท่านค่ะ 

ส�าหรับภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ส�าหรับเดือนมีนาคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย 

(SET Index) ปิดที่ 1,638.65 จุด เพิ่มขึ้น 4.8% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

ตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมีนาคม 

2562 อยู่ที่ 41,826 ล้านบาท ลดลง 10.5% จากเดือนก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุน

บุคคลในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนาม 

และมนฑลยูนานของจีน รวมถึงศรีลังกา และประเทศทางตะวันออกของประเทศอินเดีย 

สันนิษฐานกันว่า ประเพณีสงกรานต์นั้นได้รับวัฒนธรรมมาจากเทศกาลโฮลีในอินเดีย แต่

เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทน โดยจะจัดให้มีขึ้นในทุกวันแรม 1 ค�่า เดือน 4 ซึ่งก็คือเดือน

มีนาคม



ขณะที่จากผลการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อ
การเติบโตของเศรษฐกิจและธุรกิจในปี 2562 นับเป็นสัญญาณที่ดีต่อการการลงทุนในระยะ
ยาว โดย 74% ของ CEO ที่ตอบแบบส�ารวจทั้งหมดคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะเติบโต 
3-4% ขณะที่ 59% คาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 จะดีขึ้นจากครึ่งหลัง
ของปีก่อน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562) 

ด้านนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยให้ผลตอบแทนเป็นบวกในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 
แม้ว่าในเดือนมีนาคม ผู้ลงทุนต่างประเทศรอจังหวะการลงทุนเพื่อรอความชัดเจนจากปัจจัยภายในและต่าง
ประเทศ แต่ผู้ลงทุนสถาบันและ  ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศซื้อสุทธิ โดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันซื้อสุทธิอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai ปรับลดลงจากเดือนก่อนแต่ปริมาณ
การซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าผู้ลงทุนเลือกลงทุนในตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้ามากขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยง ส�าหรับมูลค่าการระดมทุน (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคง
สูงที่สุดในอาเซียนในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 

ท�างานไม่รู้จักเหน็ดรู้จักเหน็ดเหนื่อยจริงจริ๊งก็ บิ๊กบอส “จอมทรัพย์ โลจายะ” แห่ง SUPER  ทั้งประชุม

แผนธุรกิจกับทีมงาน ทั้งเดินทางไปต่างประเทศส�ารวจความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ และพลังงานลม...ขอบอกเค้าเร่งสร้างโรงไฟฟ้า 5 แห่งก�าลังการผลิต 200 กว่าเมกะวัตต์ใน

เวียดนามให้เสร็จตามเป้าหมาย เอาใจช่วยกันนะคะ ...... ส่วนอินฟราฯฟันด์ รอฟังข่าวดีเร็วๆนี้นะจ๊ะขอบ

อก

จากภาพรวมดัชนีฯ ในเดือน มีนาคม 2562 เรามาต่อกันที่ แวดวงบริษัทจดทะเบียน กับบจ.ที่
ฮอตที่สุดอย่าง  GUNKUL ที่ล่าสุดเปิดสวิตช์   เพิ่งกดปุ่มสตาร์ท โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ คิมิตสึ ขนาดก�าลังการผลิต 33.50 เมกะวัตต์  วันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา  หนุน
รายได้เพิ่มอีกประมาณ 470 ล้านบาท/ปี  "โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ " นายหญิงแห่ง GUNKUL  
ระบุภาพรวมธุรกิจต่อจากนี้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น หลังเดินหน้าลุยงานธุรกิจโรง
ไฟฟ้าต่างประเทศเพิ่มแหล่งรายได้ให้ครอบคลุม  หนุนรายได้โตตามเป้าไม่ต�่ากว่า 25%



UAC แจกข่าวดี ผนึกพันธมิตรลงนามสัญญา สปป.ลาว ลุยโครงการจัดการ

ขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน มีก�าลังผลิตไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ และขายพลาสติก

รีไซเคิลให้กับบริษัทเอกชน ประมาณ 13,200 ตัน/ปี และขายปุ๋ยอินทรีย์เคมีให้กับ

หน่วยงานภาคเกษตรกรรมของ สปป.ลาว 30,000 ตัน/ปี โดยมีมูลค่าการลงทุน

ประมาณ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ 

แรลรี่บวกมาอย่างต่อเนื่องส�าหรับ TACC เรียกได้ว่าราคาหุ้นร้อน พอๆกับสภาพอากาศเดือน

เมษายนกันเลยทีเดียว  แว่วว่าช่วงนี้ TACC เดินหน้าส่งสินค้าเครื่องดื่มต้อนรับซัมเมอร์ วาง

จ�าหน่ายใน “เซเว่น อีเลฟเว่น” พร้อมกลับไปลุยตลาดเครื่องดื่มแบรนด์ Zenya ในประเทศกัมพูชา 

อีกครั้ง  เปิดพิมพ์เขียวปี 62 ลุยงานวิจัยและพัฒนา เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าใหม่และเก่า พร้อมส่ง

สินค้าคาแรคเตอร์บุกประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม หนุนรายได้ปีนี้โต 15-20%  ตาม

แผน พร้อมจ่ายปันผลงวดปี 61 ในอัตรา 0.09 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 29 เม.ย.นี้

ปิดท้ายกันที่ EARTH มีข่าวมาอัพเดท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 3 เม.ย. 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้น�าเสนอวาระ
พิจารณาขอยกเว้นการเปิดให้ซื้อขายหุ้นชั่วคราวที่ติดเครื่องหมาย SP ของหุ้น EARTH ในวันที่ 1 ก.ค.2562 ตามประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ตามแผน Regulatory Reform ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ถือหุ้น และขณะนี้มีผู้ถือหุ้นจ�านวนหนึ่งส่งจดหมาย ติดต่อแจ้งทางโทรศัพท์ 
และบางส่วนเข้ามาติดต่อด้วยตนเองที่บริษัท เพื่อให้บริษัทติดต่อประสานงานกับตลท.เพื่อให้ยกเว้นการซื้อขายหุ้นชั่วคราว 
และให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติ  งานนี้ ก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 17 พ.ค.2562 โดย
ประธานฯ เสนอให้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 (Record Date) ในวันที่ 17 
เม.ย.2562 เพื่อก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562

ส่วน ASAP  ประกาศชัดเจน  ไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มทุน กระแสเงินสดยังแข็งแกร่งและ
สถาบันการเงินพร้อมให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการ ย�้าแผน
ธุรกิจรถยนต์ให้เช่ายังเติบโตได้ มั่นใจแนวโน้มก�าไรจะกลับมาขยายตัวได้ดีในปีถัดไป จาก
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยที่ปรับตัวลดลง
























