


ความร้อน อากาศร้อน ก�าลังผา่น
ไป สายฝน ความเย็น ก่อตัวขึ้น....แต่
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน เต็มไปด้วย
ความเข้มข้น เมื่อ โต้ตอบสหรัฐเชน่กัน 

ด้วยการเก็บภาษีสินค้า วงเงิน 6 หมื่นล้านเหรียญ  สง่ผลกระทบ กระเทือนต่อเศรษฐกิจโลกและตลาดหุ้นท่ัวโลก 
ดูแล้ว คงจะยืดเยื้อ...และติดตาม การเจรจา ระหว่าง 2 ผู้น�า สหรัฐ - จีน ในการประชุม G20 28-29 มิ.ย. นี้ เมื่อ
การค้าโลก เป็นแบบนี้ ภาคธุรกิจ ไมว่่าจะสง่ออกหรือไมส่ง่ออก ก็ต้อง ปรับมือ รับมือกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ตาม
มา ใครสายป่าน ยาว ยอ่มได้เปรียบ
 
จากการค้า..มาสูก่ารเมืองในประเทศ หลังเลือกต้ัง ล่าสุด ในหลวง ก็โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 250 ส.ว. แล้ว และมีพระ
ราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ต้ังแต่วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

พรรคการเมือง ส.ส. คงหาหนทาง สูตรท่ีลงตัว จัดต้ังรัฐบาลผสม  สว่นจะอยูน่านหรือไม ่จะครบ 4 ปีหรือเปล่า แต่
สิ่งท่ีหนึ่งท่ีรัฐบาลใหม ่จะด�าเนินการหรือลงมือ นั่นคือ การแก้ไขปัญหาปากท้อง  ความเดือดร้อนของประชาชน
 
ท่ีผา่นมา รัฐบาลชุดปัจจุบัน ก็ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกันมากมายแล้ว รัฐบาลใหมท่ี่มาจากการเลือกต้ัง 
จะมีอะไรท่ีกระตุ้นเพิ่มเติม บนข้อจ�ากัดของเม็ดเงินท่ีใช้ ก็เป็นสิ่งท่ีนา่ติดตามและจัลตามอง
 
ส�าหรับตลาดหุ้นไทย เดือนพฤษภาคม เดือนแหง่การขาย ก็ได้แต่หวังเดือนมิถุนายน จะเป็นเดือนท่ีสร้างผล
ตอบแทนจากการลงทุน นิดหนอ่ย หรือ เล็กน้อย ก็ยังดี....

ขอใหนั้กลงทนุทกุคน ประสบกับความโชคดใีนการลงทนุในตลาดหุน้ไทยครบั...
แล้วพบกันใหม่ ฉบบัหน้า (มิ.ย.62)

 ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบรหิาร

การค้า-การเมือง



CPF
เผย CPF CANADA ทุ่มเงิน 498 ล้านเหรียญ

แคนาดาหรือกว่า 1.18 หมื่นลบ. ซื้อหุ้น HYLIFE 

INVESTMENTSท้ังหมด 50.1%  รุกธุรกิจสุกร

ครบวงจร  สง่ผลให้ CPF เข้าถึงฐานการผลิต

ผลิตภัณฑ์หมูท่ีมีต้นทุนต�าและมีความมั่นคงทาง

ชีวภาพสูง รวมท้ังยังเป็นโอกาสท่ีจะเข้าสูต่ลาด

ในทวีป อเมริกาเหนือในอนาคต

กิจการในตลาดหุน้ ต้องมคีวามเติบโต แมกกาซนีหุน้อินไซด์ รายเดือน ประจ�าเดือน
พฤษภาคม 2562 ขอน�าเสนอ 4 กิจการทีม่คีวามเติบโตน่าสนใจ....

ICHI

ให้น�าหนักกับการเน้นการเพิ่มรายได้
จากการสง่ออกมากขึ้น โดยภายในระยะ
เวลา 3 ปี คาดว่า สัดสว่นยอดขายต่าง
ประเทศจะสามารถปรับขึ้นมาแตะ 50% 
ได้ จากการท่ีเข้าไปรุกตลาดในประเทศ
แถบ CLMV อยา่งต่อเนื่อง รวมถึงตลาด
อินโดนีเซีย และจีน สิ้นปี 2561 มีรายได้
จากการสง่ออกหรือต่างประเทศ  32.5%

TPAC
ปักธงธุรกิจของบริษัทฯจะเติบโต
เป็น 2 เท่า ในทุก ๆ 5 ปี... ปี2562 
สยายปีก สูป่ระเทศสหรัฐ อาหรับเอ
มิเรตส์ (UAE) ด้วยการซื้อธุรกิจผลิต
บรรจุภัณฑ์ท่ีท�าจากพลาสติก ซื้อ
กิจการ SUN PACKAGING SYSTEMS 
(FZC) ("SUNPACK”) ซึ่งเป็นบริษัทจ�า
กัดท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในเขต ปลอด
อากรระหว่างประเทศของท่าอากาศ
ยานชาร์จาห์ (SHARIAH AIRPORT 
INTERNATIONAL FREE ZONE) 
("SAIF") ในประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ
เรตส์ (“UAE")

นับเป็นการซื้อหุ้นSUNPACK จ�านวน 
89% โดยใช้เงินประมาณ 472.09 ล้าน
บาท

SISB

เจรจากับพันธมิตรท้องถ่ิน โดยจะเป็นการรว่ม
ลงทุน หรือ ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า
และบริการของ SISB เชน่ ท่ีประเทศจีน  

แต่ละมณฑลของจีน ถือว่า มีประชากรมากและ
ขนาดพื้นท่ี ก็เท่ากับหรือใหญป่ระเทศไทย รวม
ถึงการเข้าไปท�าธุรกิจในประเทศในกลุ่มภูมิภาค 
CLMV































































SCC คาดยอดขายปีนี้โตไม่เข้าเป้า 5% 
หลังโค้งแรกต�่าคาด , เลื่อนเคาะแผนลงทุนปิโตรคอมเพล็กซ์ในอินโดฯ เป็นกลางปี 63 

SCC คาดยอดขายปีนี้โตไมเ่ข้าเป้า 
5% หลังโค้งแรกต�าคาด รับผลกระทบ
ราคาขายสินค้าลดลง   ขณะท่ีคาดผล
งานQ2/62 ต�ากว่า Q1/62 หลังยอดขายใน
ประเทศ-ตปท.ชะลอ จากกระทบเศรษฐกิจ
โลกแย ่  พร้อมระบุ  Q2  นี้เตรียมต้ังส�ารอง 
ราว 2 พันลบ.ตามกม.แรงงานใหม ่  เล่ือน
เคาะแผนลงทุนปิโตรคอมเพล็กซ์ในอินโดฯ 
เป็นกลางปี 63  

นายรุง่โรจน์ รังสิโยภาส  กรรมการผู้
จัดการใหญ ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด
(มหาชน)  SCC เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าย
อดขายในปี 2562  อาจจะไมเ่ป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ว่าจะเติบโต 5% จากปี
ก่อนท่ีท�าได้  478,438 ล้านบาท  เนื่องจาก
ไตรมาส1/2562 บริษัทฯมียอดขายลดลง
ไปถึง 5% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปี
ก่อน หลังบริษัทฯได้รับผลกระทบจากสว่น
ต่างราคาสินค้าท่ีปรับตัวลดลง โดยเฉพาะ
ปิโตรเคมีท่ีราคาสินค้าปรับตัวลดลงไป
ถึง 10-20% เมื่อเทียบกับไตรมาส4/2561 
หลังราคาน�ามันปรับตัวสูงขึ้น  แต่ขณะ
เดียวกันราคาสินค้าไมเ่คมีหลักไมส่ามารถ
เพิ่มขึ้นได้หลังจากความต้องการในตลาดท่ี
ลดลง 
 
ขณะท่ีบริษัทฯคาดว่าไตรมาส2/2562 ผล
ประกอบการจะต�ากว่าไตรมาส1/2562 
เล็กน้อย เนื่องจากบริษัทฯคาดว่ายอดขาย
สินค้าภายในประเทศจะยังคงชะลอตัว
เนื่องจากว่ามีเทศกาลวันหยุดยาวท่ีเยอะ 
สว่นในต่างประเทศก็จะชะลอตัวเชน่กัน 
หลังความต้องการสินค้าในตลาดโลกลด
ลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
โลกท่ีย�าแยห่ลังเผชิญปัญหาสงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

 
" ธุรกิจเคมิคอลถือว่าเป็นธุรกิจทีเ่รามี
สดัสว่นรายได้เยอะสดุโดยปัจจุบนัอยู่
ที4่1% และคิดเป็น52% ของก�าไร ซึง่ปี
นีเ้ราจะประเมินการเติบได้ค่อนข้างยาก
หลังราคาน�ามันเพิ่มซึง่สว่ผลต่อต้นทนุ
ของเรา โดยเฉพาะตัวแนฟทาทีร่าคามี
ความผนัผวนสงู ท้ังนีปั้จจุบนัราคาแนฟ
ทา อยูท่ี ่573 ดอลลารต่์อตัน " นาย
รุง่โรจน์ กล่าว 
 
อีกท้ังในไตรมาส2นี้บริษัทฯได้เตรียมต้ัง
ส�ารองจ่ายตามมาตรฐานบัญชี ให้กับ
พนักงานท่ีเกษียนณอายุ หรือท�างานครบ 
20 ปี ประมาณ 2,000 ล้านบาท ภายหลัง
จากพระราชกฤษฎีกาประกาศบังคับใช้ 
 
ขณะท่ี ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 
บริษัทฯคาดว่าปีนี้จะเติบโตประมาณ 
2% โดยบริษัทฯประเมินว่าการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานจะไมม่ีการเปล่ียนแปลง
ท่ีมากนัก โดยสว่นใหญจ่ะมาจากทาง
ภาครัฐเป็นสว่นใหญ ่สว่นในแง่ของความ
ต้องการก็ไมน่า่จะเติบโตด้วยเชน่กัน 
 
สว่นธุรกิจแพคเกจจ้ิง บริษัทฯคาดว่า
ภายในประเทศจะเติบโต 2% เชน่กัน ซึ่ง
ถือว่าไมไ่ด้เติบโตมากนักโดยเป็นไปตาม
สภาวะของตลาดท่ีความต้องการยังคงน้อย
อยู่
 
ด้านธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีบริษัทฯได้รว่มมือ
กับ PSA สิงค์โปร์ นั้น ปัจจุบันอยูร่ะหว่าขั้น
ตอนการวางแผนธุรกิจรว่มกันในการท�าท่า
เรือแมน่�า ซึ่งบริษัทฯมองว่าการรว่มมือดัง
กล่าวจะชว่ยเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ของบ
ริษัทฯให้ดียิ่งขึ่น รวมถึงเป็นการต่อยอดโล

จิสติกส์ในภูมิภาคให้เติบโตได้ดีชว่ยเชน่กัน 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อว่าในชว่งครึ่ง
ปีหลังสถานการณ์จะดีขึ้น โดยบริษัทฯ
จะใช้กลยุทธ์ในการน�าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต
รวมถึงใช้พัฒนาในระบบการขายปลีกเพื่อ
เป็นการลดต้นทุนของบริษัทฯ

" ตอนนีส้นิค้าหลักอยา่งเคมิเคิลตาม
ตลาดโลก ถ้าหากความต้องการในตลาด
ลดลงราคาสนิค้าก็จะลดลงมารจ้ิ์นก็ลด
ตาม แต่เราเชื่อว่าสถานการณ์จะดขีึน้ใน
ช่วงครึง่ปีหลัง แต่อาจต้องใช้ระยะเวลา
สกัพัก และเราเชื่อว่าการน�าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้จะช่วยใหง้านเดินได้โดยทีเ่รา
ไม่ต้องเพิ่มคน รวมถึงเราก็ได้น�าพวกถงุ
ปูนทีไ่ม่ใช้แล้วมาท�าเป็นสนิค้าเพื่อเพิ่ม
มูลค่าด้วยเช่นกัน" นายรุง่โรจน์กล่าว 
 
ส�าหรับปีนี้บริษัทฯได้วางงบลงทุนไว้ราว 
60,000 ล้านบาท โดยเงินจ�านวนดังกล่าว
บริษัทฯจะน�าไปใช้ลงทุนในโครงการ
ปิโตรเคมีคอมเพล็ก ท่ีประเทศเวียดนาม 
ประมาณ ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้ว 
10% และ ใช้ในการขยายก�าลังการผลิตใน
ประเทศ ในโครงการมาบตาพุดโอเลฟินส์ 
ซึ่งโครงการดังกว่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ปี 2564 และใช้ในการลงทุนในสตาร์ทอัพ
และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงใช้ในธุรกิจแพค
เกจจ้ิง 
 
ขณะท่ีโครงการลงทุนปิโตรคอมเพล็กซ์
ในประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าจะสรุป
แผนการลงทุนเป็นกลางปีหน้า (2563)   
จากเดิมท่ีคาดว่าจะได้ข้อสรุปในชว่งปลาย
ปี 2562-ต้นปี 2562  เนื่องจากต้นทุนเพิ่ม
ขึ้นตามภาวะอุตสาหกรรม  



HMPRO แจงก�าไร Q1/62 โต 13.73% 
จากเดียวกันของปีก่อนตามรายได้พุ่ง 

นางสาววรรณ ีจันทามงคล  ผูช้่วยกรรมการผู้
จัดการ – กลุ่มบญัชแีละการเงิน บรษัิท โฮม โป
รดักส ์เซน็เตอร ์จ�ากัด (มหาชน) HMPRO เปิดเผย
ว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ปี 2562 ยังคงขยาย
ตัวในอัตราท่ีลดลงเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของ
ปี ท่ีแล้ว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาค
เอกชนจาก ท้ังในภาคเกษตร 

โดยเฉพาะการปรับตัวสูงขึ้นของราคาข้าว และการ
บริโภคนอกภาคเกษตรท่ียังคงปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสว่น
หนึ่งเนื่องด้วยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการของ
รัฐบาล ในขณะท่ีจ�านวนนักท่องเท่ียวยังอยูใ่นระดับ
ทรงตัว รวมถึงการลดลงของภาคการสง่ออกท่ีได้รับ
ผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน ตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
 
อยา่งไรก็ตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในปี 2562จะเติบโตในอัตราท่ีชะลอลงจาก
ปี ก่อน รวมถึงขยายตัวของการบริโภคจะยังเปราะ
บางจากก าลังซื้อโดยรวมท่ียังไมฟ่ื้ นตัวมากนักและ
หนี้ครัวเรือนยังคงอยูใ่นระดับสูง
 
ด้านผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสนี้ยัง
คงเป็นไปตามแผนงานท่ีได้วางไว้ โดยมียอดขาย
จากสินค้าส�าหรับปรับปรุงคุณภาพอากาศท่ีสูงกว่า
ปกติเนื่องจากสภาพอากาศท่ีมีมลพิษในระดับสูง
โดยเฉพาะในกรุงเทพฯภาคกลาง และภาคเหนือ 
แม้บางสาขาในกรุงเทพฯ ยังได้รับผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้ างระบบขนสง่สาธารณะก็ตาม 
อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสง่เสริมการ
ขายต่างๆ เชน่ งาน HomePro Expo ในชว่งวันท่ี 
15-24 มีนาคม2562ซึ่งได้รับผลตอบรับตามท่ีต้ังไว้ 
ท้ังนี ้สง่ผลให้ยอดขายสาขาเดิมในไตรมาส 1 ปี 
2562อยูใ่นระดับท่ีนา่พอใจ โดย
 
บริษัทฯ มีรายได้รวมและก�าไรสุทธิเป็นจ�านวน  
16,553.01 ล้านบาท และ 1,419.84 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึ้น4.10% และ 13.73% จาก
ปี ก่อนหน้า ท้ังนี้บริษัทฯ ยังคงมุง่เน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตลอดจนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการขยายอัตราการท�าก�าไร
ขั้นต้น ผา่นการคัดสรรและพัฒนาคุณภาพสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากอยา่งยิ่งขึ้น 

และการควบคุมค่าใช้จ่าย
 
ส�าหรับการขยายสาขาในไตรมาสท่ี 1 บริษัทฯ ไม่
ได้มีการขยายสาขาใหม ่แต่ได้มีการย้ายสาขาโฮม
โปรแฟชั่นไอส์แลนด์ จากในบริเวณศูนย์การค้า
เป็นแบบสาขาท่ีอยูน่อกบริเวณศูนย์การค้า (Stand 
Alone) เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าท่ีเพิ่ม
ขึ้น โดย ณ ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 บริษัทฯ มี
สาขาโฮมโปร 82 สาขา และโฮมโปรเอส 8สาขา เม
กา โฮม 12 สาขา และ โฮมโปรท่ีประเทศมาเลเซีย 
6 สาขา

ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุดวัน
ท่ี 31 มีนาคม 2562ซึ่งได้รับการสอบทานจากผู้
สอบบัญชีรับอนุญาต โดยบริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 เรื่องรายได้จาก
สัญญาท่ีท�ากับลูกค้า ต้ังแต่วันท่ี1 มกราคม 2562 
เป็ นต้นมาซึ่งมีผลกระทบต่อการรายงานทางการ
เงิน โดยเฉพาะการจัดกลุ่มการรายงานใหม ่ในสว่น
ของรายได้ต้นทุนขาย ต้นทุนค่าเชา่และค่าบริการ 
และค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร ท้ังนี้ไมม่ีผลกระทบต่อก�าไรสุทธ
 
บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาส 1 ปี2562 
เท่ากับ 1,419.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.37 ล้าน
บาท หรือ13.73% เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี้
 
1. รายได้รวม จ�านวน 16,553.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
652.68 ล้านบาท หรือ 4.10% ซึ่งประกอบไปด้วย
 
- รายได้จากการขาย จ�านวน 15,399.76 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 525.01 ล้านบาท หรือ 3.53% โดยเป็นผล
มาจากการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมของ
ธุรกิจโฮมโปร และเมกา โฮม รวมถึงการเติบโตของ
ยอดขายจากสาขาใหมจ่ากธุรกิจโฮมโปรท่ีเปิ ดในปี 
2561
 
- รายได้ค่าเชา่และบริการจ านวน 657.95 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 58.62 ล้านบาท หรือ 9.78% เป็นผล
มาจากรายได้ค่าเชา่ท่ีเพิ่มขึ้นจากพื้นท่ีเชา่ภายใน
ศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจและรายได้จากค่า

บริการ“Home Service
 
- รายได้อ่ืน จ�านวน 495.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
69.04 ล้านบาท หรือ 16.20% โดยเป็นผลมาจาก
การเติบโตของรายได้สง่เสริมการขายรว่มกับคู่ค้า 
ดอกเบี้ยรับ และรายได้เบ็ดเตล็ด
 
2. ก�าไรขั้นต้น จ�านวน 4,030.10 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 178.34 ล้านบาท หรือ 4.63% เมื่อเทียบกับ
ปี ก่อนส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่ม
ขึ้นจาก 25.89% ในปี ก่อน มาอยูท่ี่26.17% โดย
เป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนของสว่นผสมสินค้า
มีไว้เพื่อขายทั ้งกลุ่มสินค้าท่ัวไป และการเพิ่มอัต
ราก าไรของกลุ่มสินค้า Direct Sourcing รวมถึง
การปรับปรุงแผนการจัดซื้อสินค้าอยา่งต่อเนื่อง
ของธุรกิจโฮมโปร เมกาโฮม และโฮมโปรท่ีประเทศ
มาเลเซีย
 
3. ต้นทุนค่าเชา่และค่าบริการจ�านวน 355.02 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 21.54 ล้านบาท หรือ 6.46% เป็น
ผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการให้บริการ 
“Home Service”
 
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ�านวน 
2,970.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.14 ล้านบาท หรือ 
2.00% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ปัจจัยหลักของการ
เพิ่มขึ้นท่ีเป็นตัวเงินเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือน ค่าเชา่ ค่าซอ่มแซม และค่า
ใช้ จ่ายทางการตลาด อยา่งไรก็ตามอัตราสว่นค่า
ใช้จ่ายต่อยอดขายมีการปรับตัวดีขึ้นโดยลดลงจาก 
19.58% ในปี ก่อน มาอยูท่ี่ 19.29% ซึ่งเป็ นผล
มาจากการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
 
5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�านวน 107.83 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 9.76 ล้านบาท หรือ 9.96% จากการออก
หุ้นกู้ใหมใ่นชว่งครึ่งปี หลังของปี 2561
 
6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 330.21 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 45.20 ล้านบาท หรือ 15.86% เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี ก่อน เป็นผลจากก�าไรก่อนหักภาษีท่ีเพิ่ม
ขึ้น



ผู้ถือหุ้น ACC ลงมติให้ “ดร.อรชิัย รกั
ธรรม -กานต์ กังพิสดาร” บรหิารงาน
ต่อ เพราะมปีระสบการณ์ท�างานมา
อยา่งยาวนานสามารถช่วยสนับสนุน
ใหธุ้รกิจของบรษัิทประสบความ
ส�าเรจ็ เดินไปข้างหน้าได้อยา่งมั่นคง
และยั่งยนื ด้าน“ดร.อรชิัย รกัธรรม” 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นท่ีให้ความไว้วางใจ ยังคงเดิน
หน้าท�างานอยา่งเต็มท่ี เพื่อพิทักษ์และ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
  
รายงานขา่วจากท่ีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ของบริษัท 
แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ACC ในวันนี้ ( 30 
เมษายน 2562)  เปิดเผยว่าท่ีประชุมมี
มติไมอ่นุมัติให้ พลเอกเกษมศักด์ิ ปลูก
สวัสด์ิ ประธานกรรมการและนายเอก
วัชร เศวตรัตน์ กรรมการ รักษาการ
กรรมการผู้จัดการ ด�ารงต�าแหนง่ดัง
กล่าวต่อ 
  
ขณะท่ีดร.อริชัย รักธรรม ประธาน
กรรมการตรวจสอบและนายกานต์ กัง
พิศดาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ให้เข้าด�ารงต�าแหนง่ดังกล่าวต่ออีก
วาระหนึ่ง  เนื่องจากบุคคลดังกล่าว
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ
การด�าเนินงานของบริษัทและชว่ย
สนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบ
ความส�าเร็จ เดินไปข้างหน้าได้อยา่ง

มั่นคงและยั่งยืน
 
สว่นกรณีท่ี นายชาญชัย เจียรจิต
เลิศ ผู้ถือหุ้น ACC ได้สง่จดหมายร้อง
เรียนมายังบริษัทฯ เก่ียวกับการบันทึก
ข้อตกลงและสัญญาต่างๆ ของท่ีดิน
บริเวณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันและความคืบหน้าเก่ียว
กับการด�าเนินการกล่าวโทษ นายชาญ
ศิริ ซื่อตรง ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) รวมท้ังการกระท�าอ่ืนๆ อันอาจ
เป็นการทุจริตหรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้
ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทนั้น        
   
ด้านดร.อริชัย รักธรรม ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ACC กล่าวว่าขอ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีให้ความไว้วางใจ
และให้โอกาสในการด�ารงต�าแหนง่ดัง
กล่าวต่ออีกวาระและยังอนุมัติให้ด�ารง
ต�าแหนง่รักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โดยจะเดินหน้าท�างานอยา่งเต็ม
ท่ี เพื่อพิทักษ์และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น ให้เกิดการบริหารงาน
อยา่งโปรง่ใสและมี Corporate 
Governance หรือ CG ท่ีดีต่อไปใน
อนาคต
   
“ผมมหีน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ แต่ผมมองว่า ACC เป็น
บรษัิทฯ ทีม่ศีกัยภาพมธุีรกิจทีส่ามารถ
เติบโตไปข้างหน้าได้ ผมอยากเหน็

บรษัิทเทิรน์อะราวด์ ซึง่หากท�าได้
จะเป็นสิง่ทีภ่มูิใจขอเวลาในการปรบั
โครงสรา้งการบรหิารงานใหล้ดความ
เสีย่งต่างๆ อยากเดินไปข้างหน้า ขอ
เริม่ต้นใหม่” ดร.อรชิัย กล่าวในทีส่ดุ
  
อยา่งไรก็ตามในระหว่างการประชุม
นายชาญชัย เจียรจิตเลิศ ผู้ถือหุ้น ACC 
ได้สอบถามเก่ียวกับการซื้อขายท่ีดิน 
ในจังหวัดภูเก็ตท่ีเป็นรายการเก่ียวโยง
กัน พลเอกเกษมศักด์ิ ปลูกสวัสด์ิ อดีต
ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าเรื่องนี้อยู่
ระหว่างการชี้แจงไปยัง ก.ล.ต.โดยคาด
ว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะ
ประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบถึง
ความคืบหน้า ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้
ท�าหน้าท่ีดีท่ีสุดและจะไมใ่ห้มีปัญหา
เกิดขึ้นอยา่งแนน่อน 
  
อนึ่ง ACC เปล่ียนชื่อมาจาก บริษัท คอม
พาสส์ อีสต์ อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CEI ซึ่งเดิมประกอบธุรกิจผลิต
พัดลมโคมไฟตกแต่งเพดาน โดยเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET) ต้ังแต่ปี 2536 เสนอ
ขายให้กับนักลงทุนท่ัวไปในราคา 155 
บาท พาร์ 10 บาท สว่นผลประกอบ
การย้อนหลังในระยะเวลา 3 ปี (2559-
2561) ขาดทุนต่อเนื่อง โดยในปี 2559 
ขาดทุน 22.52 ล้านบาท , ปี 2560 
ขาดทุน 52.76 ล้านบาท และปี 2561 
ขาดทุน 39.27 ล้านบาท 

ผถห.ACC โหวต "ดร.อริชัย รักธรรม" ประธาน

กรรมการตรวจสอบ - "กานต์ กังพิศดาร"  คัมแบ็ค 



CK เตรียมประมูลงานใหม่ในประเทศปีนี้ ราว 2-3 
แสนลบ. หวังได้งาน 20-30% พร้อมวางเป้ารักษา

อัตราก�าไรขั้นต้น 8%

"สภุามาส ตรวิีศวเวทย ์"  บิ๊ก   CK ต้ังเป้าปี 

62 จะรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นให้อยูท่ี่ระดับ 

8% หลังควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่ายได้ดี  ตุน 

Backlog ในมือกว่า 4.89 หมื่นลบ. คาดรับรู้

ปีนี้ 2.5 หมื่นลบ. ท่ีเหลือรับรู้ปีถัดไป  เตรียม

ประมูลงานใหมใ่นประเทศปีนี้ ราว 2-3 แสน

ลบ. หวังได้งาน 20-30% 

นางสาวสภุามาส ตรวิีศวเวทย ์กรรมการ

ผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท ช.การช่าง จ�ากัด 

(มหาชน) หรอื CK เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ัง

เป้ารายได้ปี 2562  ไว้ท่ี  25,000 -30,000 

ล้านบาท จากปี 2561 บริษัทฯมีรายรวมได้

อยูท่ี่ 31,176 ล้านบาท ซึ่งการต้ังเป้าหมาย

ท่ีระดับดังกล่าว บริษัทถือว่าเป็นระดับท่ี

เหมาะสม และสามารถท�าตามเป้าหมายท่ี

วางไว้ได้ โดยบริษัทฯได้มีงานในมือท่ีรอรับ

รู้รายได้ (ณ สิ้น ปี 2561) ประมาณ 48,965 

ล้านบาท  คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้

ภายในปีนี้ประมาณ 25,000 ล้านบาท  สว่น

ท่ีเหลือจะทยอยรับรู้ไปจนถึงปี 2563 โดย

สัดสว่นโครงการใน Backlog ของบริษัทแบง่

เป็น ระบบขนสง่มวลชน 72% รถไฟรางคู่ 

17% ถนนและทางด่วน 5% พลังงาน 4% 

และอาคาร 2% 

   

พร้อมกันนี้บริษัทฯได้มีการต้ังเป้าหมาย

ในปีนี้ ท่ีจะรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นให้อยูท่ี่

ระดับ 8% จากปีก่อนอยูท่ี่ 7.92 % จากการ

ท่ีบริษัทได้มีการควบตุมต้นทุน และบริหาร

จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆได้ค่อนข้างดี 

 

"การต้ังเป้ารายได้ของเราทีล่ดลงจากปี

ก่อน เป็นการต้ังแบบ Concervative   ไว้

ก่อน เบสออนเเบคล็อคทีม่ ียงัไม่รวมกับ

งานประมูลทีจ่ะเข้ามาอกีในปีนี ้แต่เรา

ต้ังเป้าจะท�าอัตราก�าไรขั้นต้นใหอ้ยูท่ี ่8% 

แล้วเราก็มสีว่นแบง่ก�าไรจากบรษัิทใน

เครอืด้วย ซึง่จากการทีเ่ราได้เข้าไปลงทนุ

ในธุรกิจอ่ืนๆทีเ่ป็นสมัปทานสาธารณูปโภค

ต่างๆทีเ่ป็นโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่ที่

ดีๆ  ท้ัง BEM CKP และ TTW ท้ังสามบรษัิท

นีก็้เป็นตัวทีจ่ะคอนทรบิวิ ช่วยเสรมิราย

ได้ใหเ้ราด้วย โดยจะสงัเกตได้ว่าเมื่อ 4-5 

ปีทีผ่า่นมา ก�าไรเราอยูท่ี ่2 พันล้านนิดๆ 

ในทกุๆปี แม้ว่า backlog จะมเีหวีย่งบา้ง  

รายได้จากการก่อสรา้งจะมขีึน้ลงไปตาม

สภาวะ แต่ก�าไรเราก็อยูใ่นระดับ 2 พันล้าน

บาท ในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา อันนีก็้ถือว่าเป็น

ความมั่นคงทางรายได้ ของเรา" นางสาว

สภุามาส กล่าว 

 

ขณะท่ีโครงการในประเทศท่ีบริษัทเตรียม

ท่ีจะเข้าประมูลในปีนี้ มูลค่ารวมประมาณ 

200,000-300,000 ล้านบาท คาดหวังว่า

จะได้งานประมาณ 20-30%  ซึ่งล้วนแล้ว

แต่เป็นโครงการขนาดใหญ ่ได้แก่ โครงการ

รถไฟฟ้าสายสีมว่งใต้ มูลค่า 110,000 ล้าน

บาท, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก 

มูลค่า 120,000 ล้านบาท, รถไฟทางคู่สาย

ใหม ่9 เส้นทาง 

ซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดประมูลในสว่นของ 

เส้นทางบ้านไผ-่มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-

มุกดาหาร - นครพนม ระยะทาง 60,351 

กิโลเมตร, เส้นทางเด่นชัย-เชียงใหม ่ระยะ

ทาง 59,924 กิโลเมตร, เส้นทางขอนแก่น-

หนองคาย ระยะทาง 26,065 กิโลเมตร 

และเส้นทางหาดใหญ-่ปาดังเบซาร์ ระยะ

ทาง 7,941 กิโลเมตร ,โครงการสนามบิน

สุวรรณภูมิ เฟส 3 ได้แก่ อาคารผู้โดยสาร

หลังใหม ่มูลค่างาน 42,000 ล้านบาท สว่น

ต่อขยายอาคารผู้โดยสารฝั่ งตะวันตก มูลค่า

งาน 6,600 ล้านบาท และรันเวย์ 3 มูลค่า

งาน 22,000 ล้านบาท และโครงการขยาย

โครงขา่ยรถไฟฟ้าชานเมือง 3 เส้นทาง 

คือ สายสีแดง ชว่งรังสิต-มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มูลค่างาน 6,570 

ล้านบาท , สายสีแดงอ่อน ชว่งตล่ิง-ศาลายา 

มูลค่างาน 10,202.18 ล้านบาท และสายสี

แดงอ่อน ชว่งตล่ิงชัน-ศิริราช รวมถึงสนาม

บินสุวรรณภูมิ เฟส 3  มูลค่างาน 6,645.03 

ล้านบาท 



CK เตรียมประมูลงานใหม่ในประเทศปีนี้ ราว 2-3 
แสนลบ.หวังได้งาน 20-30% พร้อมวางเป้ารักษา

อัตราก�าไรขั้นต้น 8%

ขณะเดียวกันบริษัทฯมีโครงการท่ีอยู่
ระหว่างการประมูล ได้แก่ โครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
(สนามบินดอนเมือง, สนามบินสุวรรณภูมิ 
และสนามบินอู่ตะเภา) ปัจจุบันอยูร่ะหว่าง
เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) 
และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติในวัน
ท่ี 28 พฤษภาคมนี้ จากนั้นจะด�าเนินการ
ในสว่นของการลงนามสัญญาระหว่างภาค
รัฐและกลุ่มซีพี ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน
นี้, โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา 
มูลค่า 2 แสนล้านบาท บริษัทฯได้ยื่นซอง
ประมูลไปแล้ว และยังอยูร่ะหว่างรอผล
การประมูล,โครงการพัฒนาพื้นท่ีเชิง
พาณิชย์ สถานีกลางบางซื่อ 

ซึ่งเตรียมจะยื่นซองในวันท่ี 30 กรกฎาคม
นี้  โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสาย
บางใหญ-่กาญจนบุรี ซึ่งบริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ BEM เป็นบริษัทท่ีจะยื่นประมูล ใน
วันท่ี 27 มิถุนายนนี้  และในสว่นของ
บริษัทจะรับงานในสว่นของการก่อสร้าง 
มูลค่างานประมาณ 7,000 ล้านบาท  
โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-
โคราช-หนองคาย ซึ่งมีสัญญาท่ีจะยื่น
ประมูลในวันท่ี 14 พฤษภาคมนี้ 3 เส้น
ทาง ได้แก่ แก่งคอย-กลางดง ระยะทาง 
30 กิโลเมตร มูลค่างาน 11,064 ล้าน

บาท ล�าตะคอง-โคกกรวด ระยะทาง 
38 กิโลเมตร มูลค่างาน 11,655 ล้าน
บาท และพระแก้ว - สระบุรี ระยะทาง 
30 กิโลเมตร มูลค่างาน 11,240 ล้าน
บาท ,โครงการทางพิเศษ พระราม 3-
ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกตะวันตก 
ขณะนี้ยังอยูร่ะหว่างรอผลประมูลงานอยู ่
และอาคารของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย คาดจะลงนามสัญญาใน
เดือนมิถุนายนนี้ 

 

ส�าหรับงานท่ีบริษัทเตรียมท่ีจะสง่มอบ 
ได้แก่  โครงการเขื่อนไซยะบุรี สปป.
ลาว มูลค่า 135,000 ล้านบาท ปัจจุบันมี
ความคืบหน้าไปแล้วกว่า  93% คาดว่าจะ
เริ่มเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในชว่ง
ไตรมาส 4/2562 , โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีน�าเงิน (สว่นต่อขยาย) สัญญา 2 ปัจจุบัน
มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 99% คาดว่า
จะสามารถเปิดด�าเนินการได้ภายในปี
นี้, โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�าเงิน (สว่น
ต่อขยาย) สัญญาท่ี 6 ปัจจุบันมีความ
ความคืบหน้าไปแล้วกว่า 60% คาดว่าจะ
สามารถเปิดด�าเนินการได้ภายในปี 2563 

 

ท้ังนี้บริษัทอยูร่ะหว่างศึกษาและเเตรียม
ท่ีจะเข้าไปรับงานในต่างประเทศ ซึ่งจะ
เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โดย
ปัจจุบันอยูร่ะหว่างการพิจารณาถึงผล
ตอบแทน และความคุ้มค่าในการเข้าไป

รับงาน  ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางด่วน
ยา่งกุ้งในประเทศเมียนมา่ร์ มูลค่า 400 
ล้านดอลล่าร์สหรัฐ  และ โครงการพัฒนา
ระบบน�าประปาในประเทศศรีลังกา ซึ่ง
ด�าเนินการโดยบริษัท ทีทีดับบลิว จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TTW และยังมีโครงการ
ไฟฟ้าพลังน�าในสปป.ลาว ซึ่งด�าเนินการ
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ  CKP แต่บริษัทจะรับในสว่นของงาน
ก่อสร้าง โดยปัจจุบันอยูร่ะหว่างเจรจากับ
รัฐบาล คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าเร็วๆนี้

 

นางสาวสุภามาส กล่าวท้ิงท้ายว่า  ส�าหรับ
บริษัทฯในปัจจุบัน มองว่าต้องการท่ีจะ
เติบโตอยา่งยั่งยืน และมั่นคง บริษัทไม่
ได้มีเป้าหมายท่ีต้องการจะเติบโตอยา่ง
ก้าวกระโดด ไมไ่ด้ต้ังเป้าว่าจะต้องมีก�าไร
กระฉูด บริษัทมีความต้องการให้มีการ
เติบโตท่ีเป็นไปอยา่งยั่งยืนและมั่นคง ซึ่ง
จะเห็นได้จากการท่ีบริษัทมีผลประกอบ
การท่ีแข็งแกรง่ มีรายได้จากการก่อสร้าง 
และจากการลงทุนในบริษัทสัมปทาน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพยอดเยี่ยม 
ท้ังด้านคุณภาพงาน การบริหารต้นทุน 
การสง่มอบงาน และบริษัทมีความพร้อม
ท่ีจะเข้าประมูลงานมูลค่ารวมกันสูงกว่า 
200,000-300,000 ล้านบาท และบริษัท
ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพของบุคคลากรให้
มีความพร้อมต่อภาวะการแขง่ขันท่ีดุเดือด
สม�าเสมอ



TRUE ต้ังเป้ารายได้ปี 62 เติบโต 5-10%
เตรียมนัดประชุมบอร์ดพิเศษ พิจารณาประมูลคลื่นความถี ่

700 MHz ภายใน 2 สัปดาห์ 

TRUE ต้ังเป้ารายได้ปี 62 โต 5-10% หลังเพิ่ม

มูลค่าให้กับสินค้า-เสริมความแข็งแกรง่ผา่น

ชอ่งทางการขาย  เล็งเปิดตัว Aplication ใหม่

ท่ีอินโดนีเซีย พร้อมมองหาโอกาสในการขยาย

เพิ่มในแถบเอเซียในอนาคต  เตรียมนัดประชุม

บอร์ดพิเศษ พิจารณาประมูลคล่ืนความถ่ี 

700 MHz ภายใน 2 สัปดาห์   เผยผถห.TRUE 

อนุมัติขยายวงเงินหุ้นกู้เพิ่มอีกไมเ่กิน  3 หมื่น

ลบ. รองรับช�าระหนี้หุ้นกู้ท่ีจะครบก�าหนด - 

ขยายการลงทุนในอนาคต

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยในงานประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ว่า บริษัทฯ

ต้ังเป้ารายได้ปี 2562 เติบโต 5-10% จากปี

ก่อนท่ีมีรายได้ 177,525.69 ล้านบาท โดยใน

ปีนี้บริษัทฯจะใช้กลยุทธ์สร้างเครือขา่ยให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

และเสริมความแข็งแกรง่ผา่นชอ่งทางการขาย

ต่างๆ สร้างความแตกต่างด้วยธุรกิจดิจิทัลรวม

ถึงจะบริหารค่าใช้จ่ายให้ด้วยเชน่กัน ขณะท่ี

ก�าไรขั้นต้น(Ebitda)ปีนี้ บริษัทฯจะรักษาให้

ทรงตัวจากปีก่อน 

 

ขณะเดียวกันในเร็วๆนี้บริษัทฯยังเตรียมเปิดตัว 

ดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม ่ซึ่งมาในรูปแบบแอ

พกลิเคชั่น ซึ่งจะเปิดตัวท่ีอินโดนีเซียเป็นท่ีแรก 

โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวบริษัทฯได้ท�าการ

ต่อยอดจากภายในประเทศไปสูน่อกประเทศ 

โดยคอนเทนต์ในแอพพลิเคชั่นบางอยา่งท่ีมี

ลิขสิทธิ์จะสามารถใช้ได้ครอบคลุมในประเทศ

ต่างๆในแถบภูมิภาคอาเซียน

 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 

ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้ขยายวงเงินใน

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจ�านวน 

30,000 ล้านบาท ซึ่งหากรวมวงเงินหุ้นกู้เดิม

จ�านวน 60,000 ล้านบาท ท่ีได้ออกไปเมื่อปี 

2553 และ 2556 จะรวมเป็นวงเงินหุ้นกู้ไม่

เกิน 90,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะน�าหุ้นกู้

ดังกล่าวไปช�าระหุ้นกู้เดิมท่ีใกล้จะครบก�าหนด 

รวมถึงใช้เพื่อสนับสนุนการลงทุนของบริษัทฯ

ในอนาคต ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องทางการ

เงินให้แก่บริษัทฯ

 

นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติให้บริษัทฯจัดสรรก�าไร

สุทธิประจ�าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส�ารองตามกฏ

หมายจ�านวน 341.16 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561และ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ�าปี 2561 

เป็นเงินสด ในอัตรา 0.09 บาท/หุ้น โดยจะ

ก�าหนดจ่ายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562

 

นายศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า จากกรณีท่ีคณะ

กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) ได้

ให้ผู้รับใบอนุญาตคล่ืน 900 MHz ขยายเวลา

การจ่ายค่าใบอนุญาตงวดสุดท้ายออกไป 10 

งวดปี จากเดิม 4 ปีนับต้ังแต่วันท่ีเริ่มจ่ายใบ

อนุญาต และก�าหนดให้ผู้ท่ีได้รับการผอ่นผัน

ต้องเข้ารว่มประมูลคล่ืน 700 MHz และจะเปิด

ประมูลคล่ืน 700MHz จ�านวน 15 MHz เบื้อง

ต้นราคาประมูลต�าสุดไมน่า่จะต�ากว่า 25,000 

ล้านบาทต่อหนึ่งใบอนุญาตขนาด 15 MHz นั้น 

ขณะนี้บริษัทฯเตรียมเข้าประชุมบอร์ดพิเศษ

ภายในสองสัปดาห์นี้ว่าจะเข้ารว่มประมูลคล่ืน

ความถ่ี 700 MHz หรือไม่

 

" ตอนนีบ้รษัิทฯก�าลังดูความเหมาะสมอยูว่่า

จะเข้ารว่มประมูลหรอืไม่ แต่ถึงไม่เข้าประมูล

เราก็สามารถท�า 5G เองได้ ซึง่การท�า 5G 

ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป ทางจนีกับอเมรกิา

พึง่จะเริม่ท�าในปีนีเ้อง สว่นไทยครา่วๆน่าจะ

ท�าได้ในอกีปีหรอืสองปีข้างหน้า" นายศุภชัย 

กล่าว

 

อยา่งไรก็ตาม ปีนี้บริษัทฯยังมีแผนท่ีจะขาย

สินทรัพย์เข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

โทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) เพิ่ม แต่ไมม่าก

นักเนื่องจากสว่นใหญไ่ด้ขายไปจนเกือบหมด

แล้ว โดยสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯจะขายได้แก่เสา

โทรคมนาคม และโครงขา่ยไฟเบอร์ 



ECF-META-SCN ดีเดย์ COD โรงไฟฟา้มินบู 

เฟสแรก 50 MW ไตรมาส 2 นี้

ECF - META - SCN เดินหน้าลุยธุรกิจโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหญท่ี่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาด 220 MW 
คาดว่าเริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 
2 ปี 2562 และเริ่มก่อสร้างเฟส 2 ขนาด 50 
MW ต่อเนื่องทันที

นายอารกัษ์ สขุสวัสดิ ์กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท อสีต์โคสท์เฟอรนิ์เทค จ�ากัด 
(มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้า
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ เมืองมินบู 
ประเทศเมียนมาร์  ในสัดสว่นร้อยละ 20 
โดยลงทุนผา่น บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
จ�ากัด ในฐานะบริษัทยอ่ยของบริษัท คาด
ว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มด�าเนินการเชิง
พาณิชย์(COD) ในไตรมาส 2 ปี 2562 และ
ภายหลัง COD บริษัทจะสามารถรับรู้สว่น
แบง่ก�าไรได้ทันที

ส�าหรับความคืบหน้าการพัฒนาโครง
การฯ เมื่อวันท่ี 5 เม.ย.ท่ีผา่นมา Power 
Transmission and System Control 
(“DPTSC”) ภายใต้การดูแลของกระทรวง
พลังงานและไฟฟ้า (Ministry of 
Electricity and Energy; MOEE) ก�าลัง
ทดสอบระบบก่อนใช้แรงดันจริง (Cold 
Commissioning) ซึ่งหลังจากการทดสอบ
โดย MOEE และผู้รับซื้อไฟฟ้า (Electric 
Power Generation Enterprise; EPGE) 
เสร็จสิ้น คาดว่าโครงการจะสามารถเริ่ม 
COD เฟสท่ี 1 ขนาดก�าลังการผลิต 50 
เมกะวัตต์DC สว่นการเริ่ม COD ของเฟส
ท่ี 2 3 และ 4 จะทยอยการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จ โดยมีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการ

หลัง COD 360 วันของแต่ละเฟสเป็นล�าดับ
ต่อไป  

 

อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ ขนาดก�าลังการผลิต 220 เมกะ
วัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์  เป็นโครงการท่ีปัจจุบัน
อยูภ่ายใต้การบริหารงานของ บริษัท 
พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) 
จ�ากัด หรือ GEP โดยมีผู้ลงทุนหลัก
คือ  บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค 
จ�ากัด (มหาชน) (“ECF”), บริษัท เมตะ  
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“META”) 
บริษัท สแกน อินเตอร์จ�ากัด (มหาชน) 
(“SCN”) และ Noble Planet PTE. Ltd. 
(“NP”) ได้รับสัมปทานเพื่อพัฒนาและ
ด�าเนินงานแบบ BOT (Built-Operate-
Transfer) ระยะเวลาสัญญา 30 ปี ด้วย
อัตราค่าไฟฟ้าท่ีได้รับสนับสนุนจากภาค
รัฐ 0.1275 USD / kWh แบง่เป็นระยะเวลา
การด�าเนินการก่อสร้างท้ังหมด 4 ระยะ 

โดย 3 ระยะแรกมีขนาดอยูท่ี่ประมาณ 
50 MW ระยะสุดท้าย 70 MW ขนาดพื้นท่ี
รวมโครงการ 836 เอเคอร์ หรือเท่ากับ 
2,115 ไร ่ ได้รับสิทธิเชา่พื้นท่ีจากรัฐบาล
และบริษัทในประเทศสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์ เมื่อมีการผลิตไฟแล้วจะ
ขายให้กับ Electric Power Generation 
Enterprise (“EPGE”), กระทรวงไฟฟ้า
และพลังงาน รัฐบาลสาธารณรัฐแหง่
สหภาพเมียนมาร์

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มิ

นบู เป็นโครงการท่ีมีขนาดใหญ ่มีก�าลังการ
ผลิตท่ีสามารถตอบสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าได้ถึง 350,000,000 kWh/ปี รองรับ
การใช้ไฟฟ้าได้ถึง 217,256 ครัวเรือน 
สอดคล้องกับความปริมาณความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าท่ีสูงขึ้น คาดการณ์อัตราการ
เติบโตความต้องการการใช้ไฟฟ้าเฉล่ียถึง
ร้อยละ 11.7 ต่อปี 

อีกท้ังการเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าของเมียนมาร์
มีเพียงแค่ร้อยละ 34 ณ ปี 2558 คาด
ว่าการพัฒนาด้านพลังงานเพื่อให้การเข้า
ถึงไฟฟ้าของประชาชนท่ีอัตราการเติบโต
ดังกล่าว จะท�าให้การเข้าถึงการใช้ไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 87 ภายในปี 2573  
ปัจจุบันโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์ผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์แล้วจ�านวน 
5,134 MW และอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 ถึง 2564 อีก 
996 MW 

 

นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ มินบู ยังเป็นโครงการโรงไฟฟ้า
ท่ีไมม่ีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออก
มามีน้อยมากโดยใช้ระบบพลังงาน
ทดแทนในการผลิตไฟฟ้าหากเทียบ
กับโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินจะปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 
154,586,250 กิโลกรัม ต้องใช้ต้นไม้
จ�านวน 6,825,000,000 ต้น เพื่อดูดซึม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในขณะท่ีโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู ไมม่ี
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์



OISHI คลอดงบ Q2/61/62 
 ก�าไรพุ่ง 62.7% /แจกปันผล 1.10 บ./หุ้น

OISHI ประกาศก�าไร ไตรมาส 2 (สิ้นสุดมี.ค.62) เพิ่มแตะ 
398.34 ลบ. แจกปันผลระหว่างกาล  1.10 บ./หุ้น   ด้าน
นงนุช บูรณะเศรษฐกุล บิ๊ก OISHI แจงงบรวมQ2/61-62 
ก�าไรพุง่ 62.7% เหตุธุรกิจเครื่องด่ืมฟื้ นตัว-การเปิดสาขา
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่องของธุรกิจอาหาร และการควบคุมค่า
ใช้จ่ายในการขายอยา่งมีประสิทธิภาพ
 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) OISHI ประกาศผล
ประกอบการ  ไตรมาส 2 สิ้นสุดมี.ค.62 มีก�าไรสุทธิ 
398.34 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 2.12 บาทเทียบกับ
ชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 245.62 ล้านบาท 
ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 1.31 บาท ขณะท่ี ท่ีประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ  มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  (งวด
ด�าเนินงานวันท่ี 01 ต.ค. 2561 ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2562)   
อัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น  โดยขึ้นเครื่องหมายวันท่ีไมไ่ด้รับ
สิทธิปันผล(XD)    17 พ.ค. 2562  และมีก�าหนดจ่ายวันท่ี 
31 พ.ค. 2562 
 
ด้านนางนงนุช บูรณะเศรษฐกลุ กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท โออิชิ กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) OISHI และบริษัท
ยอ่ย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการด�าเนินงานรวม 
และฐานะทางการเงินรวมส�าหรับไตรมาสท่ี 2 สิ้นสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2562 ดังนี้
 
ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด 3 เดือน ในไตรมาสท่ี 
2/2561-2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมท้ังสิ้น 
3,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 360 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 11.5% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2560-2561 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้
 
ธุรกิจเครื่องด่ืม ธุรกิจเครื่องด่ืมของบริษัทในไตรมาสท่ี 
2/2561-2562 มีรายได้ 1,685 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 
169 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 11.1% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสท่ี 2/2560-2561 จากการเติบโตของรายได้ธุรกิจ
เครื่องด่ืม ภายในประเทศ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการ
ออกรายการสง่เสริมการขายชว่งฤดูร้อนท่ีประสบความ
ส�าเร็จ และการกลับมาของก�าลังการผลิตสายการผลิต
เครื่องด่ืม UHT หลังจากได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิง
ไหม้ นอกจากนั้นรายได้การสง่ออกเครื่องด่ืมของบริษัทยัง
เติบโตอยา่งต่อเนื่องจากการขยายตลาดในต่างประเทศ
 
ธุรกิจอาหาร ธุรกิจอาหารในไตรมาสท่ี 2/2561-2562 มี
รายได้จ�านวน 1,798 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 191 ล้าน
บาท หรือคิด เป็น 11.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 
2/2560-2561 เนื่องจากการขยายสาขาร้านอาหารใหม ่
และการเติบโต ของยอดขายสาขาเพิ่ม
 
ในไตรมาสท่ี 2/2561-2562 บริษัทมีต้นทุนขายรวมท้ัง
สิ้น 2,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 226 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 11.3% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสท่ี 2/2560-2561 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้
 
ธุรกิจเครื่องด่ืม ต้นทุนขายของธุรกิจเครื่องด่ืมเพิ่มขึ้นเชน่
เดียวกับการเติบโตของรายได้ อยา่งไรก็ตามอัตราสว่น
ต้นทุนขายต่อ รายได้ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนจากประสิทธิภาพในการ
ผลิต
 
ธุรกิจอาหาร ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นตาม
การเติบโตของรายได้อันเนื่องมาจากการขยายสาขา
ร้านอาหาร อยา่งไรก็ ตามบริษัทสามารถรักษาระดับ
อัตราสว่นต้นทุนขายต่อรายได้ให้ใกล้เคียงกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม 332 ล้านบาทในไตรมาส
ท่ี 2/2561-2562 ลดลงอยา่งมีนัยส�าคัญ เป็นจ�านวน 
83 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20.0% เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุม 
ค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาและสง่เสริมการขายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบริษัทยังมีการจัดรายการสง่
เสริม การขายชว่งฤดูร้อนรว่มกันระหว่างธุรกิจเครื่องด่ืม
และธุรกิจอาหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 507 ล้านบาทใน
ไตรมาสท่ี 2/2561-2562 ลดลงเล็กน้อยเป็นจ�านวน 18 
ล้านบาท หรือ 3.4% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน จากการลดลงของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน
 
ก�าไรสุทธิของบริษัทไตรมาสท่ี 2/2561-2562 เป็นจ�านวน 
397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส�าคัญเป็นจ�านวน 153 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 62.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน จากการฟื้ นตัวของธุรกิจเครื่องด่ืม การ 
เปิดสาขาเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่องของธุรกิจอาหาร และการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายอยา่งมีประสิทธิภาพ
 
ส�าหรับผลการด�าเนินงานส�าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน 
สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560
 
ในงวดครึ่งปีของปี 2561-2562 บริษัทมีรายได้จากการ
ขายท้ังสิ้น 6,849 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 568 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 9.0% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดครึ่งปีของปี 
2560-2561 โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจ ดังต่อ
ไปนี้
 
ธุรกิจเครื่องด่ืม บริษัทมีรายได้ธุรกิจเครื่องด่ืมงวดครึ่ง
ปีแรกของปี 2561-2562 จ�านวน 3,303 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจ�านวน 245 ล้าน บาท หรือคิดเป็น 8.0% เมื่อเปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการเติบโตของราย
ได้ธุรกิจเครื่องด่ืมใน ประเทศ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจาก

การออกผลิตภัณฑ์ใหม ่การกลับมาของสายก�าลังการผลิต
เครื่องด่ืม UHT และการออกรายการสง่เสริมการขายชว่ง
ฤดูร้อนท่ีประสบความส�าเร็จ นอกจากนั้นรายได้สง่ออก
เครื่องด่ืมของ บริษัทยังเติบโตอยา่งต่อเนื่องจากการขยาย
ตลาดในต่างประเทศ
 
ธุรกิจอาหาร บริษัทมีรายได้ธุรกิจอาหารงวดครึ่งปีแรก
ของปี 2561-2562 จ�านวน 3,546 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�า
นวน 323 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0% เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการขยาย
สาขาร้านอาหาร ใหม ่และการเติบโตของยอดขายสาขา
เดิม
 
บริษัทมีต้นทุนขายในงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-2562 
รวมท้ังสิ้น 4,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 365 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 9.1% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีรายละเอียดของแต่ละสายธุรกิจดังต่อไปนี้
 
ธุรกิจเครื่องด่ืม ต้นทุนขายของธุรกิจเครื่องด่ืมเพิ่มขึ้น
เชน่เดียวกับการเติบโตของรายได้ อยา่งไรก็ตามบริษัท
สามารถรักษาระดับ อัตราสว่นต้นทุนขายต่อรายได้ใกล้
เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 
ธุรกิจอาหาร ต้นทุนขายของธุรกิจอาหารเพิ่มขึ้นตามการ
เติบโตของรายได้จากการขยายสาขาร้านอาหาร อยา่งไร
ก็ตามบริษัท สามารถรักษาระดับอัตราสว่นต้นทุนขายต่อ
รายได้ในระดับใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-
2562 รวม 732 ล้านบาท ลดลงจ�านวน 32 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็น 4.2% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
โดยบริษัทสามารถในการควบคุมค่าใช้จ่ายโฆษณาและ 
สง่เสริมการขายโดยเฉพาะการจัดรายการสง่เสริมการ
ขายชว่งฤดูร้อนครั้งล่าสุดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และ 
บริษัทยังได้ลงทุนในตราสินค้าอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าในตลาด ชา
พร้อมด่ืม
 
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดครึ่งปีแรกของปี 
2561-2562 รวม 1,001 ล้านบาท คงท่ีเมื่อเปรียบเทียบ
กับ งวดเดียวกันของปีก่อน จากการควบคุมค่าใช้จ่าย
 
ก�าไรสุทธิ ก�าไรสุทธิของบริษัทงวดครึ่งปีแรกของปี 2561-
2562 อยูท่ี่ 723 ล้านบาท โดยก�าไรเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัย
ส�าคัญ จ�านวน 183 ล้านบาท คิดเป็น 33.9% เมื่อเปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากการฟื้ นตัวของ
ธุรกิจ เครื่องด่ืม การเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่องของ
ธุรกิจอาหาร และการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ



PTTEP ก�าไรโค้งแรกวูบ 7%
ประเมิน Q2/62 ปริมาณขายเฉลี่ย 

3.3 แสนบาร์เรล/วัน 

PTTEP แจ้งก�าไรQ1/62  ท่ี  1.25 หมื่นลบ. 
หด7% จากปีก่อนก�าไร 1.33  หมื่นลบ. แต่ถ้า
เทียบกับ Q4/61  ก�าไรโตกว่า46%  หลังค่าใช้จ่าย
ด�าเนินงานลดลง - บาทแข็งค่าหนุน คาดปริมาณ
ขายเฉล่ีย Q2/62 อยูท่ี่ 330,000 บาร์เรล/วัน 
ประเมินท้ังปี 321,000 บาร์เรล/วัน คาดQ2/62 
รักษาต้นทุนต่อหนว่ยท่ีประมาณ 32 ดอลลาร์/
บาร์เรล มองแนวโน้มราคาน�ามันดิบดูไบปี62 
ผันผวนและเคล่ือนไหวอยูร่ะหว่าง 60-70 
ดอลลาร์/บาร์เรล

บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) PTTEP พบว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นในการ
ซื้อขายชว่งบา่ยวันนี้ ขณะท่ี  PTTEP  ประกาศ
ผลประกอบการ ไตรมาส 1/62 มีก�าไรสุทธิ 1.25 
หมื่นล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 3.03 บาทเทียบ
กับชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 1.34 
หมื่นล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 3.24 บาท  

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ ่PTTEP  กล่าวว่า ใน
ไตรมาส 1 ปี 2562 ปตท.สผ. มีก�าไรจากการ
ด�าเนินงานปกติ (Recurring Net Income) 374 
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 11,847 ล้านบาท) 
ปรับสูงขึ้นร้อยละ 23 จากชว่งเดียวกันของปี 
2561 ท่ี 304 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 9,578 
ล้านบาท) อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีก�าไรจากรายการ
ท่ีไมใ่ชก่ารด�าเนินงานปกติ (Non-recurring 
Items) ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงเมื่อ
เทียบกับ 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในชว่งเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า จากค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าน้อยลง 
ซึ่งสว่นใหญไ่มม่ีผลกระทบต่อกระแสเงินสด สง่
ผลให้ ปตท.สผ. มีก�าไรสุทธิในไตรมาส 1 ท่ี 394 
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 12,479 ล้านบาท) 
ลดลงประมาณร้อยละ 7 จาก 423 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. (เทียบเท่า 13,381 ล้านบาท) เมื่อเทียบกับ
ชว่งเดียวกันของปี 2561

 ท้ังนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2562 ปตท.สผ. มีรายได้
รวม 1,428 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 45,147 
ล้านบาท) เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบ
กับ 1,240 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 39,105 
ล้านบาท) ในชว่งเดียวกันของปีก่อนหน้า โดย
หลักมาจากปริมาณการขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นมาอยู่
ท่ี 319,230 บาร์เรลเทียบเท่าน�ามันดิบต่อวัน 
เมื่อเทียบกับ 293,099 บาร์เรลเทียบเท่าน�ามัน
ดิบต่อวันในไตรมาสเดียวกันของปี 2561 จาก
ความส�าเร็จในการซื้อสัดสว่นเพิ่มเติมในโครงการ
บงกช ประกอบกับราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียท่ี

เพิ่มขึ้นเป็น 46.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน�ามันดิบ เมื่อเทียบกับ 44.01 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�ามันดิบในไตรมาส 1 
ปี 2561 สง่ผลให้มีกระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งานจ�านวน 943 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบ
เท่า 29,815 ล้านบาท) และมีระดับอัตราก�าไร
ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA 
Margin) ท่ีร้อยละ 76
 
อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับผลประกอบการในไตรมาส 
1 ปี 2562 บริษัทมีก�าไรสุทธิ 394 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ปรับตัวสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับในไตรมาสก่อน
หน้าท่ี 269 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจาก
ต้นทุนต่อหนว่ยท่ีมีการปรับลดลงจากเดิมท่ี 32.7 
ดอลลาร์สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�ามันดิบ มาอยู่
ท่ีระดับ 29.3 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น�ามันดิบ จากค่าใช้จ่ายด�าเนินงานท่ีลดลง รวมถึง
การเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ทางภาษีท่ีเก่ียวข้อง
กับอัตราแลกเปล่ียนตามค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น
เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ สรอ. ระหว่างไตรมาส

นอกจากนี้บริษัทยังมีกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานจ�านวน 943 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดย
มีอัตราก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา
(EBITDA Margin) ท่ีร้อยละ 76 ส�าหรับสถานะ
การเงินของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 
บริษัทมีสินทรัพย์รวม 20,150 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
โดยเป็นสว่นของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น
รวมท้ังสิ้น 4,357 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะท่ี
มีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 8,155 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่ง
เป็นสว่นหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ย 1,961 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. และสว่นของผู้ถือหุ้น 11,995 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. โดยมีอัตราสว่นหนี้สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 0.16 เท่า แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถ
รักษาความแข็งแกรง่ของโครงสร้างทางการเงินได้
อยา่งต่อเนื่อง

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย 
มีปริมาณการขายเฉล่ีย 319,230 บาร์เรลเทียบ
เท่าน�ามันดิบต่อวัน ลดลงจากไตรมาส 4ปี 2561 
ท่ีมีปริมาณการขายเฉล่ีย 320,905 บาร์เรลเทียบ
เท่าน�ามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการบงกช
เนื่องจากปิดซอ่มบ�ารุงเพื่อซอ่มแซมอุปกรณ์ รวม
ท้ังเหตุการณ์พายุโซนร้อนปาบึกในไตรมาส 1 ปี 
2562 ส�าหรับราคาขายเฉล่ียของไตรมาสนี้ลด
ลงเป็น 46.21 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบ
เท่าน�ามันดิบ (ส�าหรับไตรมาส 4 ปี 2561: 47.79 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�ามันดิบ)

 
พร้อมกันนี้ ปตท.สผ. พยายามรักษาระดับการ
ผลิตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่า
ปริมาณการขายเฉล่ียของไตรมาส 2 ปี 2562และ
ท้ังปี2562จะอยูท่ี่ประมาณ 330,000 และ 
321,000 บาร์เรลเทียบเท่านน�ามันดิบต่อวัน ตาม
ล�าดับ อันเป็นผลมาจากสัดสว่นการลงทุนเพิ่มใน
โครงการบงกชต้ังแต่กลางปี 2561

ส�าหรับไตรมาส 2 ปี 2562 และท้ังปี 2562 ปตท.
สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทุนต่อหนว่ยได้ท่ี
ประมาณ 32 และ 31 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน�ามันดิบตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนการด�าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น

ขณะท่ีแนวโน้มราคาเฉล่ียน�ามันดิบดูไบปี2562 
คาดว่าจะมีความผันผวนและเคล่ือนไหวอยู่
ระหว่าง 60-70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล
เนื่องจากอุปทานของสหรัฐฯจะยังคงอยูใ่น
ระดับสูงและคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นหลังจากท่อ
ขนสง่น�ามันดิบขยายก�าลังสง่ได้ภายในครึ่งปี
หลัง เพื่อชดเชยการผลิตจากประเทศอ่ืน ๆ เชน่ 
เวเนซุเอลา อิหรา่น และซาอุดิอาระเบีย ท่ีมีแนว
โน้มจะลดลง อีกท้ังท่าทีของสหรัฐฯ ท่ีอาจจะ
บังคับใช้มาตรการคว�าบาตรทางด้านนิวเคลียร์
ต่ออิหรา่นอยา่งเต็มรูปในเดือนพฤษภาคม รวม
ถึงความรว่มมือในการลดก�าลังการผลิตของ
กลุ่มโอเปก (OPEC) และนอกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ซึ่งอาจสง่ผลต่อ
อุปทานมีแนวโน้มท่ีจะตึงตัวตลอดท้ังปี 2562

ในด้านอุปสงค์ ถึงแม้ว่าเรื่องสถานการณ์การ
ค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีทีท่าว่าจะดีขึ้น แต่
ยังคงมีความเสี่ยงในด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ไมว่่า
จะเป็นเรื่องการออกจากสมาชิกสหภาพยุโรป
ของประเทศอังกฤษ (Brexit) รวมถึงตัวชี้วัดทาง
เศรษฐกิจในบางประเทศเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว
โดยเฉพาะในประเทศก�าลังพัฒนา (Emerging 
Countries) เชน่ ตุรกี หรือแม้แต่ในประเทศ
พัฒนาแล้วอยา่งเยอรมัน เป็นต้น อีกท้ังในชว่ง
ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ราคาน�ามันดิบดูไบอาจได้
รับผลกระทบจากกฎระเบียบใหมเ่รื่อง IMO 2020 
จากการจ�ากัดสัดสว่นปริมาณซัลเฟอร์ (Sulphur) 
ในเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการขนสง่ทางเรือ ซึ่งจะท�าให้
อุปสงค์น�ามันดิบดูไบซึ่งมีปริมาณซัลเฟอร์สูงลด
ลงในชว่งปลายปีก่อนจะเข้าสูก่ารบังคับใช้อยา่ง
เต็มรูปแบบในปี 2563



ARROW วางเป้าดันก�าไรสุทธิปีนี้ดีกว่าปีก่อนที่ท�าได้ 
153.74 ลบ. หลังราคาวัตถุดิบดีขึ้น

ARROW วางเป้าดันก�าไรสุทธิปีนี้ดีกว่าปี
ก่อนท่ีท�าได้ 153.74 ลบ. คาดอัตราก�าไร
สุทธิมากกว่า 10% หลังราคาวัตถุดิบดีขึ้น-
ย�าปี 62 ต้ังเป้ารายได้โตไมต่�ากว่า 10% คุย
ปัจจุบัน Backlog แตะ1 พันลบ. รับรู้ปีนี้ 70-
80% และยื่นงานใหมอี่กราว 300 ลบ. ลุ้น
คว้างานมากกว่า 50%

นายธานินทร ์ตันประวัติ กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท แอรโ์รว์ ซนิดิเคท จ�ากัด (มหาชน) 
(ARROW) เปิดเผยว่า คาดว่าภาพรวมก�าไร
สุทธิปี 2562 จะเติบโตดีกว่าปีก่อนท่ีมีก�าไร
สุทธิอยูท่ี่ 153.74 ล้านบาท ขณะท่ีคาดว่า
อัตราก�าไรสุทธิ (Net profit margin) จะ
อยูท่ี่ระดับมากกว่า 10% จากปีก่อนท่ีอยู่
ท่ี 10.27% เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวดี
ขึ้น โดยเฉพาะเหล็ก ซึ่งสินค้ากลุ่มเหล็กคิด
เป็นต้นทุนประมาณ 70% ของต้นทุนของบ
ริษัทฯ

 

"ธุรกิจของ ARROW ไม่ได้ปรบัตัวมาก
นัก เพราะทีผ่า่นมาเราประสบปัญหาเรื่อง
ต้นทนุวัตถดิุบพอสมควร แต่สิง่หน่ึงทีเ่ป็น
สญัญาณทีด่คืีอตอนนีร้าคาวัตถดิุบเริม่มี
เสถยีรภาพมากขึน้ เริม่น่ิงขึน้ รวมท้ังการ
แกว่งตัวของค่าเงินบาทก็อยูใ่นกรอบแคบๆ 
เพราะฉะน้ันเราจึงมองว่าปีนีจ้ะเป็นปีหน่ึง
ทีเ่ราท�างานได้อยา่งมปีระสทิธิภาพมากขึน้ 
ท�าใหบ้รรทัดสดุท้ายน่าจะเป็นสดัสว่นทีเ่รา
พอใจมากขึน้" นายธานินทร ์กล่าว

 

ส�าหรับรายได้ปีนี้ บริษัทฯ ต้ังเป้าเติบโตไม่
ต�ากว่า 10% มาอยูท่ี่ประมาณ 1,600 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีรายได้อยูท่ี่ 
1,497 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีค�า
สั่งซื้อท่ีรอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) แล้ว
ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้
ปีนี้ประมาณ 70-80% ขณะท่ีคาดว่าในชว่ง
ท่ีเหลือของปีมีโอกาสได้รับค�าสั่งซื้อใหมเ่พิ่ม
ขึ้นอยา่งต่อเนื่องท้ังจากภาครัฐและเอกชน

 

"ต้ังแต่ต้นปีมา ค�าสั่งซื้อทีเ่ราได้รบัอยูใ่น
สญัญาณทีด่ขีึน้ ปัจจุบนัเราม ีBacklog 
ขึน้มาอยูท่ี ่1,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้มา
ประมาณ10% เมื่อเปรยีบเทยีบกับช่วง
เดยีวกันของปีก่อน" นายธานินทร ์กล่าว

 

นายธานินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ยื่นเสนองานใหม ่คิดเป็นมูลค่า
งานประมาณ 300 ล้านบาท โดยคาดว่าจะได้
รับงานมากกว่า 50% ท้ังนี้งานท่ีเสนอไปจะ
ทยอยรู้ผลในชว่งท่ีเหลือของปีนี้

 

พร้อมกันนี้ จะเน้นขยายก�าลังการผลิตท่อ
ร้อยสายไฟใต้ดิน โดยจะขยายเป็น 1 ล้าน
เมตรต่อปี จากเดิมอยูท่ี่ 3 แสนตันต่อปี เพื่อ
รองรับความต้องการท่อร้อยสายไฟใต้ดิน
จากโครงการของภาครัฐและโครงการ
รถไฟฟ้า เชน่สายสีชมพู ส้ม เหลือง รวมท้ัง
ออกผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่ผลิตจากแผน่โฟม (PID) 
ท่ีใช้ในระบบปรับอากาศ

 

"งานท่อรอ้ยสายไฟใต้ดิน ต้องบอกว่าที่
ผา่นมาสนิค้ากลุ่มนีช้ะลอตัวลงมาตลอดท้ัง
ปี ปีทีแ่ล้วเราก็ไม่ได้เป้าทีเ่ราคาดหวัง แต่
ปีนีเ้ท่าทีป่ระเมินสถานการณ์ คยุกับผูร้บั
เหมาก็คาดว่าจะกลับมาในปีนี ้ตัวเลขค�าสั่ง
ซื้อเป็นสญัญาณทีเ่ป็นเชิงบวก แล้วเรามอง
ว่าในปีนีส้นิค้ากลุ่มนีน่้าจะมคีวามต้องการ 
ซึง่เราก็เตรยีมตัวทีจ่ะเพิ่มก�าลังการผลิต
ใหม้ากกว่าปีทีแ่ล้วประมาณ 3 เท่า" นาย
ธานินทร ์กล่าว



VL เคาะราคาไอพีโอ 1.75 บาท เทรด 21 พ.ค.นี ้  

“ว.ีแอล. เอ็นเตอรไ์พรส”์ แต่งต้ัง “บล.
โกลเบล็ก” เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหนา่ยและ
รับประกันการจ�าหนา่ยหุ้น และแต่งต้ังผู้รว่ม
จัดจ�าหนา่ยอีก 6 แหง่ ได้แก่ บล.ฟินันเซีย ไซ
รัส, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย), บล.ยูโอบี เคย์
เฮียน (ประเทศไทย), บล.เคทีบี (ประเทศไทย), 
บล.คันทรี่ กรุ๊ป และ บล.คิงส์ฟอร์ด พร้อมราคา
เสนอขาย 1.75 บาท เดินหน้าขายไอพีโอ 280 
ล้านหุ้น ก�าหนดวันจองซื้อวันท่ี 7-9 พ.ค. 2562 
จ่อเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 21 
พ.ค.นี้ 

นายระเฑยีร ศรมีงคล  ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร  บรษัิท บตัรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  
KTC เปิดเผยว่า คาดก�าไรสุทธิปี 2563 มีแนว
โน้มเติบโตอยา่งก้าวกระโดด   เป็นผลมาจาการ
ขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง  โดยการรุก 3 ธุรกิจ
ใหม ่ประกอบด้วย ธุรกิจนาโน-พิโกไฟแนนซ์  
ท่ีคาดว่าภายในไตรมาส 2/62 จะเปิดให้บริการ
ได้ ท้ังนี้เชื่อว่า ธุรกิจนาโน-พิโกไฟแนนซ์ 
จะเป็นหัวหอกขยายฐานรายได้ใหม ่(New 
S-curve) ให้กับบริษัทฯ 
 
ขณะท่ีบริษัทฯ จะขยายธุรกิจอี-วอลเลท  โดย
ขณะนี้อยูร่ะหว่างรอธนาคารแหง่ประเทศไทย 
( ธปท.) อนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจ อีกท้ังยังมีแผน
ขยายธุรกิจสินเชื่อท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกัน
ด้วย 

ส�าหรับแผนงานในปี 2562 บริษัทฯ  ต้ังเป้า
พอร์ตลูกหนี้โตท่ี 10% และมีปริมาณการใช้
จ่ายผา่นบัตรรวมท่ี 15% โดยรักษาระดับของ
หนี้ท่ี ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยูใ่นระดับ
เดียวกันกับปีก่อนหน้า ท่ี 1.1%  พร้อมคาด
การณ์อัตราก�าไรสุทธิเติบโตท่ี 10% จากปี 
2561 ท่ีมีก�าไรสุทธิ 5,140 ล้านบาท 

ด้าน นายชุติเดช ชยุติ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารด้านการเงิน  บรษัิท บตัรกรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน)  KTC  เปิดเผยว่า บริษัทฯ มี
แผนออกหุ้นกู้มูลค่าประมาณ  10,000 ล้าน
บาท เพื่อชยเชยหุ้นกู้ชุดเดิมท่ีจะครบก�าหนด
ประมาณ 8,600 ล้านบาท และเพื่อมารองรับ

การขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง 

นายเอกจักร บวัหภักด ีกรรมการผูจั้ดการ  
บรษัิทในเครอืของบรษัิทหลักทรพัย ์
โกลเบล็ก จ�ากัด ในฐานะทีป่รกึษาทางการ
เงินของ บรษัิท ว.ีแอล. เอ็นเตอรไ์พรส ์จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื VL เปิดเผยว่า VL ได้ลงนามใน
สัญญาแต่งต้ังบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�า
กัด เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหนา่ยและรับประกัน
การจ�าหนา่ยหุ้น (Lead Underwriter) 

พร้อมด้วยผู้รว่มจัดจ�าหนา่ย และรับประกัน
การจัดจ�าหนา่ย (Co-Underwriter) อีก 6 
แหง่ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซ
รัส จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟิล
ลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน), บริษัท
หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน),บริษัท หลัก
ทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ�ากัด (มหาชน)อีกท้ังได้
ก�าหนดราคาขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็น
ครั้งแรก หรือ IPO อยูท่ี่หุ้นละ 1.75 บาท โดย
ราคาไอพีโอดังกล่าวคิดเป็นอัตราสว่นต่อก�าไร
สุทธิต่อหุ้น (P/E) ท่ี 21.88 เท่า 

โดยค�านวณจากก�าไรสุทธิของบริษัทฯ ต้ังแต่ 1 
มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยการ
ก�าหนดราคาดังกล่าวมีอัตราคิดลดจากราคา
เฉล่ียจากการประเมินของนักวิเคราะห์  โดย
หุ้นไอพีโอของ VL จะเปิดจองซื้อระหว่างวันท่ี 
7-9 พฤษภาคม 2562 และจะเข้าเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562
 
“ก่อนหน้านีผู้บ้รหิารของ VL พรอ้มด้วยทมี
ผูจั้ดการการจัดจ�าหน่ายและรบัประกันการ
จ�าหน่ายหลักทรพัย ์ได้มกีารเดินสายโรดโชว์
ตามจังหวัดต่างๆ ไปแล้วจ�านวน 4 จังหวัด 
ได้แก่ เชยีงใหม่, อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา,ขอนแก่น และกรุงเทพฯ  ซึง่นักลงทนุ
ใหก้ารตอบรบัเป็นอยา่งดแีละเข้าฟังข้อมูล
อยา่งหนาแน่น”นายเอกจักร กล่าว

ด้านแผนการระดมทุนในการเสนอขายหุ้นไอ
พีโอครั้งนี้ เพื่อลงทุนขยายกองเรือ โดยการ
ลงทุนซื้อเรือดังกล่าวคาดว่าจะเป็นการต่อเรือ
ใหม ่หรือการซื้อเรือมือสองเพื่อน�ามาให้บริการ 
อยา่งไรก็ตามยังต้องพิจารณาสถานการณ์ และ
สภาวะตลาดในขณะนั้นควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการขนสง่รวมต่อปี ท้ังจากการเพิ่ม
ปริมาณขนาดบรรจุขนสง่ต่อเท่ียวเรือและเพิ่ม
จ�านวนเท่ียวเรือ นอกจากนี้ยังน�าเงินท่ีได้จาก
การระดมทุนไปซอ่มบ�ารุงตามแผน รวมถึง
ช�าระคืนเงินกู้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การด�าเนินธุรกิจ

ขณะทีน่างชุติภา กล่ินสวุรรณ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ว.ีแอล. เอ็นเตอรไ์พรส ์
จ�ากัด (มหาชน) หรอื VL กล่าวอีกว่า บริษัท
จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรกจ�านวน 280 ล้านหุ้น แบง่เป็นหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีเสนอขายโดย VL จ�านวน 200 ล้าน
หุ้น และหุ้นสามัญเดิมท่ีเสนอขายโดยผู้ถือหุ้น
เดิม คือ นางชุติภา กล่ินสุวรรณ จ�านวน 80 
ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 25% และ 10% ตามล�าดับ 
ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว
ท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนในครั้งนี้ 

ส�าหรับบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
ขนสง่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์
เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนสง่ทางทะเล ซึ่งสินค้า
หลักแบง่ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ น�ามันดิบ 
น�ามันเตา น�ามันใส น�ามันหล่อล่ืน และน�ามัน
ปาล์ม รวมท้ังบริษัทยังมีการให้บริการขนสง่
สินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศให้กับ
บริษัทคู่ค้าท่ีท�าธุรกิจผู้ค้าน�ามันเป็นหลักซึ่ง
ต้องการผู้ให้บริการขนสง่ทางเรือท่ีมีมาตรฐาน
สูง โดยในปัจจุบันบริษัทมีเรือเพื่อใช้ในการ
ประกอบธุรกิจท้ังหมด 12 ล�า ซึ่งกองเรือมีอายุ
เฉล่ียประมาณ 16 ปี และบริษัทยังมีน�าหนัก
บรรทุกเรือรวม 35,081เดทเวทตัน (DWT) และ
มีความสามารถในการบรรจุน�ามันเพื่อขนสง่
รวมอยูท่ี่ 36,036 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีความ
สามารถในการขนสง่ติดอันดับ 4 ของประเทศ





บอร์ด กนง.มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75%

นายทิตนันทิ ์มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผล
การประชุมกนง. ในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562   
คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.75 ต่อปี

ท้ังนี้ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ 
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว
ต�ากว่าท่ีประเมินไว้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกับขอบล่างของกรอบเป้าหมาย
เงินเฟ้อ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยูใ่นระดับ
ผอ่นคลายและเอ้ือต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบ
การเงินท่ีต้องติดตามอยา่งต่อเนื่อง คณะกรรม
การฯ เห็นว่านโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายใน
ระดับปัจจุบันมีสว่นชว่ยสนับสนุนการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกรอบเป้า
หมายเงินเฟ้อ ประกอบกับความไมแ่นน่อน
ของภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยในประเทศ
ยังมีอยูสู่งในระยะข้างหน้า ในการประชุมครั้ง
นี้คณะกรรมการฯ

จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
เพื่อรอประเมินผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ให้
ชัดเจนขึ้นเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่่ากว่าท่ีประเมินไว้จากการสง่ออก
สินค้าและการลงทุนโดยการสง่ออกสินค้า
ขยายตัวชะลอลงกว่าท่ีประเมินไว้ตามการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและวัฏจักรสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ 

รวมถึงผลของมาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะท่ีภาคการ
ท่องเท่ียวมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง สา่ห
รับด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาค
เอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแต่ยังได้รับ
แรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดับสูง 
และการจ้างงานโดยรวมท่ีเริ่มทรงตัวและมี
สัญญาณการชะลอลงของการจ้างงานในภาค
การก่อสร้างและภาคการผลิตเพื่อสง่ออก การ
ลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอ
ลง อยา่งไรก็ดีการย้ายฐานการผลิตมายังไทย
และโครงการรว่มลงทุนของรัฐและเอกชนใน
โครงสร้างพื้นฐานจะชว่ยสนับสนุนการลงทุน

ในระยะต่อไป ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐมีแนว
โน้มขยายตัวต่่ากว่าท่ีประเมินไว้สว่นหนึ่งเป็น
ผลจากความล่าช้าของโครงการลงทุนภาครัฐ 
ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามความเสี่ยง

ด้านต่างประเทศจากมาตรการกีดกันทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แนวโน้มการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรม
หลักท่ีจะสง่ผลมาสูอุ่ปสงค์ในประเทศ รวม
ท้ังจะติดตามความไมแ่นน่อนของปัจจัย
ในประเทศ รวมถึงการด่าเนินนโยบายของ
รัฐบาลใหมแ่ละการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจน
ความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้น
ฐานท่ีสา่คัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุน
ภาคเอกชน ซึ่งอาจสง่ผลต่อแนวโน้มการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ังปีมีแนวโน้มทรงตัว
ใกล้เคียงกับท่ีประเมินไว้โดยราคาพลังงาน
ท่ีปรับสูงขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน ชว่ย
ชดเชยผลของราคาอาหารสดท่ีปรับเพิ่มขึ้น
น้อยกว่าคาด อยา่งไรก็ดียังมีความเสี่ยงจาก
ภาวะภัยแล้งในระยะข้างหน้า สา่หรับอัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐานใกล้เคียงกับท่ีประเมินไว้ท้ังนี้
คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัว
ของธุรกิจe-commerce การแขง่ขันด้านราคา
ท่ีสูงขึ้น รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีท่า
ให้ต้นทุนการผลิตลดลงสง่ผลให้อัตราเงินเฟ้อ
เพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

ภาวะการเงินท่ีผา่นมาอยูใ่นระดับผอ่นคลาย
และเอ้ือต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพ
คล่องในระบบการเงินอยูใ่นระดับสูง อัตรา
ดอกเบี้ยท่ีแท้จริงอยูใ่นระดับต่่า ภาคเอกชนยัง
สามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อขยาย
ตัวต่อเนื่องท้ังสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภค
บริโภค ด้านอัตราแลกเปล่ียนนับจากการ
ประชุมครั้งก่อน เงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ
กับดอลลาร์ สรอ. โดยเคล่ือนไหวสอดคล้อง
กับเงินสกุลภูมิภาค ในระยะข้างหน้า อัตรา
แลกเปล่ียนยังมีแนวโน้มผันผวนจากความ
ไมแ่นน่อนท้ังในและต่างประเทศ คณะกรรม
การฯ จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตรา

แลกเปล่ียนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยา่ง
ใกล้ชิด

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้อง
ติดตามความเสี่ยงท่ีอาจสร้างความเปราะบาง
ให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต คณะ
กรรมการฯ เห็นว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินท่ีได้ด่าเนินการไปและการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีผา่นมาจะชว่ย
ดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการ
เงินจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนท่ีสูง
ขึ้น (search for yield) ในภาวะอัตราดอกเบี้ย
ท่ีต่่า ซึ่งอาจนา่ไปสูก่ารประเมินความเสี่ยง
ต่่ากว่าท่ีควร (underpricing of risks) ได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องติดตามการก่อหนี้ของ
ภาคครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สินเชื่อรถยนต์การขยายสินทรัพย์และความ
เชื่อมโยงภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ การ
ปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ภายหลังการ
ปรับปรุงเกณฑ์การก่ากับดูแลสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่
อาศัย (LTV) มีผลบังคับใช้รวมถึงการก่อหนี้
ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญท่ี่อาจประเมินความ
เสี่ยงต่่ากว่าท่ีควร 

ท้ังนี้ การลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบ
การเงินในชว่งต่อไปยังจ่าเป็นท่ีจะต้องได้รับ
การดูแลด้วยเครื่องมือท่ีหลากหลายท้ังอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายท่ีเหมาะสม มาตรการก่า
กับดูแลสถาบันการเงิน(microprudential) 
และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน 
(macroprudential) ท่ีจะต้องให้ความสา่คัญ
เพิ่มขึ้นกับความสามารถในการชา่ระหนี้ของ
ลูกหนี้มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยมีแนว
โน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้แรงสง่จากอุปสงค์
ต่างประเทศชะลอลง

คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินท่ี
ผอ่นคลายในปัจจุบันยังมีความเหมาะสม โดย
จะติดตามพัฒนาการของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบ
การเงิน รวมท้ังปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆอยา่งใกล้
ชิด เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบายการเงินท่ี
เหมาะสมในระยะต่อไป



ก.ล.ต. เตือนระวังถูกหลอก แนะให้ศึกษาข้อมูล
รู้เขา รู้เรา รู้ระวัง ก่อนลงทุน  สินทรัพย์ดิจิทัล

การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก�าลังได้รับ
ความนิยมในกลุ่มผู้ลงทุนหน้าใหม ่ยิ่ง
ตอนนี้หลายคนก�าลังมองหารูปแบบ
การลงทุนใหมเ่พื่อจะได้ไมต้่องเสียภาษี
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากการท่ี
กรมสรรพากรมีมาตรการการตรวจสอบ
ท่ีเข้มข้นขึ้น ซึ่งหนึ่งในรูปแบบท่ีหลาย
คนก�าลังสนใจก็คือการลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัล 

จึงถึงเวลาอีกครั้งท่ีส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. จะต้องออก
มาเตือนผู้ลงทุนท่ีก�าลังจะเข้าไปลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งได้ย�ากันอยูเ่สมอ
ว่า การลงทุนแบบนี้มีโอกาสได้รับผล
ตอบแทนสูงก็จริง แต่ก็มีความเสี่ยงสูง
มากเชน่กัน บางคนศึกษาข้อมูลไมดี่พอ 
ขาดความรู้ความเข้าใจ แต่กลัวตกขบวน 
จึงรีบตัดสินใจลงทุน ผลท่ีตามมาคือผล
ตอบแทนไมเ่ป็นอยา่งท่ีคิด และสูญเสีย
เงินท้ังจ�านวน 

สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ท่ีเสี่ยงสูง 
จึงเป็นตลาดของคนท่ีมีความรู้และเข้าใจ
เทคโนโลยีอยา่งดี ไมใ่ชต่ลาดของผู้ลงทุน
ท่ัวไป หากใครคิดจะลงทุนควรใช้ความ
ระมัดระวัง อยา่หลงเชื่อโดยไมต่รวจสอบ
ความนา่เชื่อถือก่อน 

ก.ล.ต. ได้ให้ค�าแนะน�าว่าสิ่งท่ีควรศึกษา
ก่อนลงทุน คือ 1) รู้จุดประสงค์ว่าผู้ระดม
ทุนน�าเงินไปท�าอะไร มีแผนธุรกิจท่ี

ชัดเจนหรือไม ่2) ทราบสิทธิผู้ถือโทเคน
จากเอกสารการเสนอขาย (white paper) 
3) ตรวจสอบว่ามีการเปิดเผย smart 
contract บนเว็บไซต์และสอดคล้องกับ 
white paper หรือไม ่4) ตรวจสอบว่า
กระเป๋าเงินดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มท่ีใช้
ในการระดมทุนรัดกุม นา่เชื่อถือ ไมม่ีขา่ว
ว่าถูก hacked เป็น fraud หรือ scam 

ส�าหรับข้อควรระวังท่ีควรทราบก่อน
ลงทุน คือ 

1) ระวังถูกหลอกลวงจากต่างประเทศ 
หากธุรกิจไมม่ีข้อมูลให้ตรวจสอบเพียง
พอ ผู้ลงทุนอาจตกเป็นเหยื่อกลโกงทาง
ออนไลน์ได้ง่าย มิจฉาชีพอาจเข้ามา
หลอกลวงโดยแฝงมาเป็นผู้ต้องการระดม
ทุน และผู้ลงทุนอาจมีข้อจ�ากัดในการได้
รับความคุ้มครองทางกฎหมายหรือการ
ด�าเนินการทางกฎหมายในต่างประเทศ 

2) หากดิจิทัลโทเคนท่ีลงทุนไว้ไมไ่ด้รับ
ความนิยม อาจซื้อขายเปล่ียนมือได้ยาก 

3) ระวังเป็นธุรกิจล้มเหลว เนื่องจาก
การลงทุนใน ICO มักเป็นการลงทุนใน
โครงการท่ีก่อต้ังใหม ่จึงมีความเสี่ยงสูงท่ี
จะล้มเหลว 

4) ระวังค�าโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ อาทิ 
“รบัประกันผลตอบแทน” “โอกาส
สดุท้าย” “ไม่รบีตัดสนิใจ จะพลาด
โอกาสทอง” 

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งท่ีต้องตระหนักไว้อีก
ประการหนึ่ง คือ มีการเข้าใจว่า ก.ล.ต.จะ
เข้าไปรับรองคริปโทเคอเรนซี่ อยา่งเชน่ 
Bitcoin หรือ Ether ซึ่งความจริงแล้ว 
การซื้อขายเงินดิจิทัลไมไ่ด้อยูใ่นขอบเขต
การดูแลของ ก.ล.ต. ขอบเขตการก�ากับ
ดูแลของ ก.ล.ต. จะอยูท่ี่การท�า ICO ท่ีมี
ลักษณะเข้าขา่ยเป็นการเสนอขายหลัก
ทรัพย์เท่านั้น 

สิ่งท่ียังได้ยินอยูบ่อ่ย ๆ จึงต้องย�าเตือน
กันอีกครั้ง คือ ผู้ลงทุนอาจตกเป็นเหยื่อ
การหลอกลวง หรือแชร์ลูกโซ ่โดยผู้
ชักชวนมักอ้างผลตอบแทนสูง เพื่อเรง่รัด
การตัดสินใจ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้
หลอกลวงประชาชนโดยอ้างสินทรัพย์
ดิจิทัล ตามท่ีปรากฏขา่วว่ามีประชาชน
ถูกหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผา่น
เว็บไซต์ และโซเชียลมีเดีย โดยอ้างว่า
เป็นบริษัทรับขุดเหรียญดิจิทัล ซึ่งเป็น
สาขาจากต่างประเทศ และมีท่ีต้ังอยูใ่น
ไทย

ส�าหรับใครท่ีต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียว
กับสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. ก็ได้จัดท�า
ไมโครไซต์เพื่อเผยแพรข่้อมูลความรู้
เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้นส�าหรับ
ประชาชนโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
สะดวกในการค้นหาข้อมูล แบง่เป็น 4 
เมนูหลัก รู้เขา รู้เรา รู้ระวัง และรู้จัก
บทบาท ก.ล.ต. เข้าไปดูกันได้ท่ี https://
เสี่ยงสูง.com



16 พ.ค. นี้ ก.ล.ต. ใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียน
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สอดคล้องรูปแบบและ

ความเสี่ยงของธุรกิจ

ก.ล.ต. ออกประกาศหลักเกณฑ์ทุน

จดทะเบียนช�าระแล้วของผู้ประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับรูปแบบและระดับความ

เสี่ยงในการประกอบธุรกิจมากขึ้น ลด

ภาระผู้ประกอบการ และเอ้ือต่อการ

พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหมเ่พื่อตอบโจทย์

ผู้ลงทุน มีผลต้ังแต่วันท่ี 16 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562

 

ส�าหรับหลักเกณฑ์ใหมท่ี่จะประกาศใช้ 

จะก�าหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตและผู้ได้

รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการค้าหลักทรัพย์ การจัด

จ�าหนา่ยหลักทรัพย์ ธุรกิจหลักทรัพย์

ท่ีมีการลงทุนในหลักทรัพย์ด้วยตนเอง 

และธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีมีการเก็บรักษา

ทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบ

ครอง ท่ีเดิมต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่ง

ช�าระแล้ว 100 ล้านบาท ต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้วโดยสรุปได้ดังนี้

 

(1) 100 ล้านบาท ส�าหรับการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีมีภาระความรับผิด

ชอบต่อระบบช�าระราคาและการสง่

มอบหลักทรัพย์

(2) 25 ล้านบาท ส�าหรับการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีมีการเก็บรักษา

ทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบ

ครอง

 

(3) 25 ล้านบาท ส�าหรับการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนสว่น

บุคคล ท่ีให้บริการแก่ผู้ลงทุนท่ีมิใชผู่้

ลงทุนสถาบัน

 

(4) 10 ล้านบาท ส�าหรับการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ

กองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนสว่น

บุคคล ท่ีให้บริการเฉพาะแก่ผู้ลงทุน

สถาบัน

 

(5) 1 ล้านบาท ส�าหรับการประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ

 

นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ชว่ยเลขาธิการ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

กล่าวว่า การก�าหนดทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้วให้เหมาะสม โดยให้เป็นไป

ตามรูปแบบการประกอบธุรกิจและ

ระดับความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ท่ีผู้ประกอบการเลือกจะชว่ยลดภาระผู้

ประกอบการ โดยเฉพาะการประกอบ

ธุรกิจในขนาดเล็กหรือใช้ต้นทุนต�า รวม

ท้ังเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่

เพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุน

นอกจากนี้ การก�าหนดทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้วเป็นเพียงการก�าหนดทุนเริ่ม

แรก (initial capital requirement) 

ส�าหรับผู้ประสงค์จะเข้ามาประกอบ

ธุรกิจ และเมื่อเริ่มประกอบธุรกิจผู้ได้

รับใบอนุญาตยังต้องด�ารงเงินกองทุน 

(on-going) ซึ่งสะท้อนตามความเสี่ยง

ของการประกอบธุรกิจตามเกณฑ์ท่ี

ก�าหนดด้วย



เทพหุ้นเมย์แบงก์ฯ มอง 10 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
หนุน GDP ขยายตัวสู่เป้าหมาย  แนะสะสม BJC-ROBINS-

SPALI- ERW- KTC 

นายวิจิตร อารยะพิศษิฐ นักกลยุทธ์การ
ลงทนุ บมจ.หลักทรพัย ์เมยแ์บงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) กล่าวว่าการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจไทยในชว่งท่ีผา่นมา พบว่าฟื้ น
ตัวได้อยา่งช้าๆ เนื่องจากมีหลายปัจจัยเข้า
มากระทบท้ังจากปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน ซึ่งล้วนเป็นแรงฉุดให้ GDP ไทยมี
โอกาสเติบโตต�ากว่าเป้าหมาย แต่อยา่งไรก็
ดีการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯในรอบ
นี้ผา่นบัตรสวัสดิการแหง่รัฐฯ และมาตรการ
ลดหยอ่นภาษีต่างๆ กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท 
คาดจะกระตุ้น GDP ไทยกลับมาเติบโตตาม
ภาครัฐคาดหวังไว้ โดยแรงกระตุ้นนี้เป็น
อานิสงส์บวกต่อหลายบริษัทจดทะเบียน 
 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดหนุน GDP 
โตตามเป้า : 4 เดือนท่ีผา่นมา เศรษฐกิจ
ไทยผชิญกับปัจจัยหลายด้าน เชน่ การสง่
ออกท่ีอ่อนแอจากสงครามการค้าโลก การ
ท่องเท่ียวไทยท่ียังไมก่ลับมาฟื้ นตัวเต็มท่ี 
การบริโภคท่ีขยายตัวอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
การลดเก็งก�าไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์
ผา่นการเพิ่ม LTV รวมถึงโครงการประมูล
ภาครัฐฯท่ีล่าช้า 

ซึ่งอาจท�าให้ GDP ไทยโตได้ไมถึ่งเป้าท่ีภาค
รัฐฯคาดไว้ท่ี 3.9% ดังนั้นรัฐฯจึงพยายาม
ออกนโยบายมากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม 
ผา่น 2 มาตรการหลักคือ 

1.การกระตุ้นเศรษฐกิจผา่นบัตรสวัสดิการ
แหง่รัฐฯ และ 

2.การสง่เสริมการใช้จ่ายผา่นการลดหยอ่น
ภาษี  พยุงเศรษฐกิจผา่นบัตรสวัสดิการแหง่
รัฐฯ รัฐฯอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ
รอบนี้กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท เข้าสู ่4 กลุ่ม
เป้าหมายส�าคัญ ได้แก่ ผู้พิการ จ�านวน 

1.16 ล้านคน, เกษตรกร จ�านวน 4.1 ล้าน
คน, พอ่แมท่ี่มีบุตร จ�านวนบุตร 2.7 ล้าน
คน และผู้ถือบัตรสวัสดิการแหง่รัฐ จ�านวน 
14.6 ล้านคน
 
มาตรการภาษีสง่เสริมการใช้จ่าย 6 
มาตรการลดหยอ่นภาษี ท่ีกระจาย
ครอบคลุมสูห่ลากหลายอุตสาหกรรมท่ีจะ
ชว่ยกระตุ้นภาคการใช้จ่ายให้เพิ่มมากขึ้น 
ท้ังด้าน การท่องเท่ียว, การศึกษาและกีฬา, 
สินค้า OTOP, การอ่าน, อสังหาริมทรัพย์ 
และระบบ e-Tax 
 
กลยุทธ์การลงทุน แนะสะสม 5 หุ้นเด่น ท่ี
คาดจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐฯได้แก่ BJC:อ
านิสงส์บวกโดยตรงจาก
การจับจ่ายใช้สอยสินค้
าอุปโภคบริโภค ROBI
NS:เน้นกระจายสาข
าตามต่างจังหวัดเป็
นหลัก / Valuation 
ไมแ่พง SPALI : 
แผนการเติบโตยัง
โดดเด่น และเข้า
ขา่ยมีท่ีอยูอ่าศัย
ท่ีต�ากว่า 5 ล้าน
บาท ERW : สาขา
โรงแรมกระจาย
ตัวอยูท้ั่งในเมือง
หลักและเมืองรอง 
KTC : รับผลบวก
จากการจับจ่าย
ใช้สอย เพื่อรับ
ผลประโยชน์ทาง
ภาษี



บล.ทรีนีตี้ คาด SET พ.ค.62 แกว่งตัวในกรอบ 1,620 – 1,720 จุด 
จับตาเม็ดเงินจาก Passive fund ท่ัวโลกไหลเข้าราว 

6 หมื่นล้านบาทในช่วงปลายเดือน

ทรีนีต้ี ประเมิน SET Index เดือน 
พ.ค.62 แกว่งตัวในกรอบ 1,620 – 
1,720 จุด แนะจับตาเม็ดเงินจาก 
Passive fund ท่ัวโลกไหลเข้าราว 
6 หมื่นล้านบาทในชว่งปลายเดือน  
แนะถือหุ้นกลุ่มท่ีเตรียมได้ประโยชน์
จากการปรับตะกร้าดัชนีส�าคัญ และ
หาจังหวะเก็บหุ้นยานยนต์และหุ้น 
Turnaround ผลงานโตเกินกว่า 
100% แถมยังมีอัตราการเติบโตต่อ
เนื่อง

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี
ต้ี จ�ากัด เปิดเผยว่า SET Index ใน
เดือนพฤษาคม 2562 มีโอกาสแกว่ง
ตัวในกรอบ 1,620-1,720 จุด ท้ังนี้มี
ปัจจัยสนับสนุนท่ีส�าคัญ ได้แก่ การ
ถูกเพิ่มน�าหนักของหุ้นไทยในตะกร้า
ดัชนี MSCI EM ซึ่งจะท�าให้มีเม็ดเงิน
จาก Passive fund ท่ัวโลกไหลเข้า
มาราว 6 หมื่นล้านบาทในชว่งปลาย
เดือน  ขณะเดียวกันราคาน�ามัน
ดิบท่ียังคงอยูใ่นระดับสูงจะเป็น
ปัจจัยประตับประคองกลุ่มพลังงาน
รวมถึงดัชนีได้ โดยหลังจากวันท่ี 2 
พฤษภาคมนี้ สหรัฐฯ ได้กระตุ้นให้ 
8 ประเทศส�าคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ตุรกี อิตาลี 
และกรีซ ยุติการน�าเข้าน�ามันจาก
ประเทศอิหรา่นอีกต่อไป ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยจ�ากัด Supply น�ามันให้ไหลเข้า

สูต่ลาดน้อยลง

สว่นปัจจัยจ�ากัด Upside ของดัชนีฯ 
ท่ีส�าคัญยังคงได้แก่ประมาณการก�าไร
ของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้ท่ียังคง
ถูก Downgrade อยา่งต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นไปตามท่ีคาดว่าจะเริ่มเห็นผลก
ระทบของการท่ีบริษัทต่างๆ ต้อง
ต้ังส�ารองค่าใช้จ่ายพนักงานตามพ
รบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหมใ่นชว่ง
ไตรมาส 1-2 นี้  โดยในเชิงกลยุทธ์
การลงทุน หลังจากท่ีแนะน�าขายท�า
ก�าไรไปแล้วท่ีบริเวณดัชนีฯ 1,680 
จุด ประเมินว่านักลงทุนสามารถรอ
จังหวะการเข้าลงทุนใหมไ่ด้ท่ีบริเวณ
ดัชนีต�ากว่าระดับ 1,650 จุด ลงมา 
โดยให้แนวรับแรกไว้ท่ี 1,640 จุด 
และแนวรับส�าคัญท่ี 1,620 จุด

นายณัฐชาต กล่าวต่อไปว่า ประเมิน
ธีมการลงทุนท่ีนา่สนใจประจ�าเดือน
พฤษภาคม ประกอบไปด้วย 1. หุ้น
ท่ีคาดว่ามีโอกาสจะถูกน�าเข้าดัชนี 
MSCI Standard Index ในการ
ประกาศรอบเดือนพฤษภาคม ได้แก่ 
KTC 2.หุ้นท่ีคาดว่ามีโอกาสจะถูก
น�าเข้าดัชนี SET50 Index ในการ
ประกาศรอบเดือนมิถุนายน ได้แก่ 
OSP และ SAWAD 3. หุ้นท่ีคาดว่า
มีโอกาสจะถูกน�าเข้าดัชนี SET100 
Index ในการประกาศรอบเดือน
มิถุนายน ได้แก่ BEC  4. หุ้นกลุ่มชิ้น

สว่นยานยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีคาดว่า
จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 
1/2562 ในเกณฑ์ดี และจากการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณของทรีนีต้ีพบ
ว่า มักเป็นกลุ่มท่ีปรับตัวได้ดีในเดือน
พฤษภาคมของทุกปี มอง STANLY มี
ความนา่สนใจมากท่ีสุด เนื่องจากเป็น
หุ้นท่ีมีความเชื่อมั่นทางสถิติสูงกว่า 
83% ว่าจะให้ผลตอบแทน Total 
return ในเดือนพฤษภาคมเป็นบวก 
และยังไมเ่คยให้ผลตอบแทนติดลบ
ในเดือนดังกล่าว และ 5. หุ้นกลุ่ม 
Turnaround ซึ่งคาดว่าจะมีผลการ
ด�าเนินงานปีนี้เติบโตเกินกว่า 100% 
และยังมีการเติบโตต่อในปี 2563-
64 พร้อมท้ังมี PBV ปัจจุบันต�ากว่า 1 
เท่า ได้แก่ THRE

“ในเดือนพฤษภาคม เราประเมิน 
SET Index ว่าจะแกว่งตัวในกรอบ 
1,620 – 1,720 จุด โดยหลังจากที่
ผา่นมาแนะนักลงทนุขายท�าก�าไรไป
แล้วทีดั่ชนบีรเิวณ 1,680 จุด มองว่า
สามารถรอจังหวะการเข้าลงทนุใหม่
ได้ทีบ่รเิวณดัชนฯี ต�ากว่า 1,650 
จุดลงมา ใหแ้นวรบัแรกที ่1,640 
จุด และแนวรบัส�าคัญที ่1,620 จุด 
แนะน�าถือหุน้ทีไ่ด้ประโยชน์จาก
การปรบัตะกรา้ดัชน ีและหาจังหวะ
เข้าลงทนุหุน้กลุ่มยานยนต์และหุน้ 
Turnaround” นายณัฐชาต กล่าวใน
ท่ีสุด  



TMB Analytics มองว่า ธปท. จะคง

ดอกเบี้ยยาวตลอดปี 2019 เหตุจากความ

เสี่ยงต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้นท�าให้แรงหนุน

จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไมม่าก

พอให้ ธปท. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย ในขณะ

เดียวกัน การจะลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจท่ีก�าลังจะชะลอลง ก็มีข้อจ�ากัด

จากหนี้ครัวเรือนท่ีพุง่สูงขึ้นอยา่งรวดเร็ว 

ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ

ระบบการเงินได้

ส�าหรับการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายปีนี้ TMB 

Analytics มองว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

ท่ีขยายตัวลดลงคงไมส่ามารถสนับสนุน

ให้ ธปท. ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้ 

โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงด้านต่างประเทศ 

ท้ังตัวเลขการสง่ออกท่ีหดตัว และ

เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอลงจนธนาคารกลาง

หลักของโลกอยา่งเฟดกลับไปใช้นโยบาย

การเงินท่ีผอ่นคลายขึ้น นอกจากนี้ ธปท. 

รวมถึงหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องก็มีนโย

บาย macro-prudential และการก�ากับ

ดูแลท่ีเข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรม

แสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงและรักษา

เสถียรภาพของระบบการเงินในชว่งท่ี

ดอกเบี้ยต�า

แต่โอกาสท่ี ธปท. จะลดดอกเบี้ยนโยบาย

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ยังจ�ากัด

เชน่กัน เพราะคงปฏิเสธไมไ่ด้ว่าชอ่งทาง

หลักในการกระตุ้นเศรษฐกิจผา่นการลด

ดอกเบี้ยนโยบายก็คือชอ่งทางสินเชื่อ 

โดย ธปท. จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เพื่อจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสิน

เชื่อให้ประชาชนรวมถึงภาคธุกิจไปใช้

จ่ายและลงทุนเพิ่มขึ้น 

อยา่งไรก็ดี เมื่อพิจารณาการโตของสิน

เชื่อในชว่งท่ีผา่นมาจะพบว่าสินเชื่อภาค

ธุรกิจยังขยายตัวเพียง 4.4% และ 3.6% 

ในปี 2018 และ 2017 ตามล�าดับ แต่สว่น

ท่ีขยายตัวสูงกลับเป็นสินเชื่อภาคครัว

เรือน โดยขยายตัวกว่า 9.4% ในปี 2018 

ขยายตัวต่อเนื่องมาจากปี 2017 ท่ี 6.1% 

สง่ผลให้ยอดคงค้างสินเชื่อภาคครัวเรือน

ในระบบธนาคารพาณิชย์รวมแล้วกว่า 

4.5 ล้านล้านบาท 

นอกจากปริมาณหนี้ท่ีเพิ่มสูงขึ้น คุณภาพ

สินเชื่อก็เริ่มด้อยลง โดยหนี้ท่ีค้างช�าระ

เกิน 90 วันหรือ NPL ของสินเชื่อภาค

ครัวเรือนอยา่งสินเชื่อท่ีอยูอ่าศัย ล่าสุด

เพิ่มขึ้นแตะระดับ 7.3 หมื่นล้านบาทแล้ว 

หรือคิดเป็น 3.25% ของสินเชื่อท้ังหมด 

ในขณะท่ีสินเชื่อรถยนต์ก็เริ่มเห็นท้ังหนี้

ค้างช�าระเกิน 90 วัน (NPL) และหนี้ค้าง

ช�าระเกิน 30 วันแต่ไมเ่กิน 90 วัน (SM) 

เพิ่มสูงขึ้นมากเชน่กัน โดย NPL อยูท่ี่

ระดับ 1.8 หมื่นล้าน ขยายตัวถึง 17% ใน

ขณะท่ี SM ขยายตัวกว่า 12% แตะระดับ 

7.6 หมื่นล้าน เป็นสัญญาณบง่บอกถึง

ความสามารถในการจ่ายหนี้ท่ีด้อยลง

ของประชาชน

ดังนั้น การกระตุ้นเศรษฐกิจผา่นการลด

อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อเพิ่มการใช้

จ่ายในชว่งท่ีหนี้ครัวเรือนก�าลังเพิ่มขึ้น

ร้อนแรง อาจยิ่งเพิ่มความเปราะบางต่อ

เสถียรภาพระบบการเงิน และกระทบ

ต่อความสามารถในการซื้อในอนาคต

ของประชาชน แม้ว่าการลดดอกเบี้ย

อาจท�าให้ภาระการผอ่นของประชาชน

ลดลง แต่สินเชื่อภาคครัวเรือนสว่นใหญ ่

ธนาคารพาณิชย์มักใช้การช�าระคืนเงิน

ต้นแบบคงท่ีอยูแ่ล้ว การลดดอกเบี้ย

นโยบายจึงอาจไมช่ว่ยมากนัก ดังนั้น 

TMB Analytics มองว่า ธปท. จะคง

ดอกเบี้ยนโยบายท่ี 1.75% ยาวตลอดปี 

2019

TMB Analytics มอง ธปท.
คงดอกเบี้ยยาวตลอดปี 2019 เหตุจาก

ความเสี่ยงต่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น 



บล.ดบีเีอส วิคเคอรส์ ออกบทวิเคราะห ์
เปิดเผยว่า  ส�าหรับเดือน พ.ค.62 ปัจจัย
หนุนการลงทุนตลาดหุ้นไทย ได้แก่ 
       
1) น�าหนักตลาดหุ้นไทยใน MSCI EM 
Index เพิ่มขึ้นจาก 2.3% เป็น 2.8% 
หลังจากให้น�า NVDR เข้ามาค�านวณ 
และอาจจะมีการน�าหุ้นเข้ามาค�านวณ
เพิ่มใน Quarterly Re-balancing รอบ
พ.ค.ซึ่งจะมีผลปลายพ.ค.นี้
  
2) คาดดอกเบี้ยอยูใ่นระดับต�าท่ัวโลก 
แม้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐและจีนจะดี
ขึ้น แต่เชื่อว่าสองประเทศยังคงนโยบาย
ผอ่นคลายการเงินไว้ก่อน ซึ่งดอกเบี้ย
ต�าเป็นบวกต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะหุ้น
ปันผลสูง, Property Fund & REIT
 
 3) การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับ
จีนมีความคืบหน้าดี...คาดว่าจะบรรลุ
ข้อตกลงและลงนามกันภายในมิ.ย.นี้ ซึ่ง
จะชว่ยให้บรรยากาศการลงทุนและการ
ค้าหว่างประเทศดีขึ้น
   
4) จีนถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติม หลังภาคการผลิตและสง่ออก
เดือนมี.ค.ฟื้ นตัว และการเจรจาการค้า
กับสหรัฐไปได้ดี 
   
5) รัฐบาลไทยออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ได้แก่ a) การเพิ่มเงินชว่ย
เหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ วงเงิน 1.32 
หมื่นล้านบาท, b) ลดหยอ่นภาษีสง่เสริม
การอ่าน ไมเ่กิน 1.5 หมื่นบาท/คน (1 

ม.ค.-31 ธ.ค.62), c) ลดหยอ่นซื้อสินค้า 
OTOP ไมเ่กิน 1.5 หมื่นบาท/คน (30 
เม.ย.-30 มิ.ย.62), d) ลดหยอ่นท่อง
เท่ียว เมืองหลักไมเ่กิน 1.5 หมื่นบาท/
คน & เมืองรองไมเ่กิน 2 หมื่นบาท/คน 
(30 เม.ย.-30 มิ.ย.62), e) ลดหยอ่นบ้าน
หลังแรก ราคาไมเ่กิน 5 ล้านบาท/หลัง 
ถือครอง 5+ ปี ไมเ่กิน 2 แสนบาท/คน 
(30 เม.ย.-31 ธ.ค.62) และ f) สง่เสริม 
e-Tax หักรายจ่ายลงทุนได้ 2 เท่า (30 
เม.ย.-31 ธ.ค.62)

สว่นปัจจัยเสี่ยง/ไมแ่นน่อน ท่ีต้อง
ติดตาม ประกอบด้วย
    
1) การเมืองไทย รอข้อสรุปการนับ
คะแนนหลังเลือกต้ัง และสูตรค�า
นวณส.ส.บัญชีรายชื่อ การเมืองไทยหลัง
เลือกต้ังท่ียังไมช่ัดเจนกดดันความเชื่อ
มั่นผู้ลงทุน สว่นโอกาสเป็นไปได้ของ
รัฐบาล มี 1.การต้ังรัฐบาลผสมท่ีมีเสียง
เกินก่ึงหนึ่งไมม่าก หรือ 2. ให้การเลือก
ต้ังเป็นโมฆะ ต้ังรัฐบาลรักษาการ เพื่อ
เลือกต้ังใหมอี่กรอบ 
 
 2) กระทรวงการคลังปรับลดจีดีพีไทยปี 
62 เป็น +3.8% (เดิม +4.0%) สะท้อน
คาดการณ์ว่าการสง่ออกโตน้อยลงเป็น 
+3.4% (เดิม +4.5%) ปรับลดการลงทุน
รัฐเป็น +4.6% (เดิม +5.3%) ลงทุน
เอกชนลดเป็น +4.1% (เดิม +4.5%) 
สว่นการบริโภคภาคเอกชนลดเพียงเล็ก
น้อยเป็น +4.2% (เดิม +4.3%)
     
3) หนี้สินภาคครัวเรือนของไทยสูง และ

ปัญหาภัยแล้ง เป็นความเสี่ยงต่อการ
เติบโตของการอุปโภคบริโภคภายใน
ประเทศ
   
4) การต้ังส�ารองผลตอบแทนพนักงาน
ตามกฎหมายใหม ่สว่นใหญจ่ะต้ังใน 
1Q-2Q62 คาดว่ารวมแล้วจะอยูท่ี่ 2.5-
3 หมื่นล้านบาท ประมาณ 2-3% ของ
ก�าไรตลาดหุ้นไทย
  
5) คาดว่าก�าไรตลาดหุ้นไทยงวด1Q62F 
จะหดตัว YoY เพราะฐานก�าไร 1Q61 
สูงถึง 2.9 แสนล้านบาท แต่...จะเติบโต
ได้ QoQ เพราะก�าไร 4Q61 ต�าจากมี
ขาดทุนสต๊อกจ�านวนมาก

กลยุทธ์การลงทนุและหุน้แนะน�าเดือน
พ.ค.62 : ในระยะสั้นปัจจัยภายนอกมี
น�าหนักเป็นบวกมากขึ้น ขณะท่ีปัจจัย
ภายในค่อนไปทางลบ แต่ก็ Price-in 
เข้ามาในตลาดพอควรแล้ว ดังนั้นจึง
มองว่ายังคงหาจังหวะซื้อสะสมหุ้นพื้น
ฐานดีเพื่อเก็งก�าไรเป็นรอบหรือ/ลงทุน
ระยะยาวได้ ธีมและหุ้น Top picks 
ส�าหรับเดือน พ.ค.62 เป็นดังนี้
   
 # ธมีปันผลสงู หุน้เด่น KKP, 
HREIT, WHART, JASIF
   # ธมีเก็งก�าไรผลประกอบการ หุน้
เด่น RJH, GFPT, TU, SVI
    # ธมี Defensive หุน้เด่น CPALL, 
BEM, RJH, GPSC
  # ธมีวัฏจักรการลงทนุ หุน้เด่น 
AMATA, STEC, SEAFCO 

กูรูดีบีเอสฯ แจกธีมการลงทุน พ.ค. 



บรษัิท บทีเีอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื BTSG ด�าเนินธุรกิจโดย
มุง่เน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 
ธุรกิจระบบขนสง่มวลชน ธุรกิจสื่อ
โฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ
บริการ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ไมด้่อยสิทธิ 
ไมม่ีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้
แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ ่
โดยมี ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทย
พาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหนา่ยหุ้น
กู้ โดยจะเสนอขายในระหว่างวันท่ี 21 – 
23 พฤษภาคม 2562 นี้ ซึ่งถือเป็น Green 
Bond ชุดแรกในประเทศไทยท่ีออกภาย
ใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อ�านวยการ
ใหญส่ายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮ
ลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยภายใน
งานน�าเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) 
ของบริษัท ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารท่ี 30 
เมษายน 2562 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ 
สาทร ว่า BTSG มีวิสัยทัศน์และมีความมุง่
มั่นในการพัฒนาและด�าเนินกิจการของ
บริษัทเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่ง
แวดล้อม โดยบริษัทเตรียมออกและเสนอ
ขาย Green Bond ต่อผู้ลงทุนสถาบัน 
และผู้ลงทุนรายใหญ ่ซึ่งเป็นการเสนอ
ขาย Green Bond ภายใต้เกณฑ์การเสนอ

ขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี, 3 ปี, 
5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
และช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

โดยบริษัทจะน�าเงินท่ีได้จากการออก 
Green Bond ในครั้งนี้ ไปใช้ช�าระคืนหนี้
เดิมจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า
สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสี
เหลือง (ลาดพร้าว-ส�าโรง)

ซึ่งเป็นโครงการส�าคัญท่ีจะสง่เสริมการ
เดินทางด้วยระบบขนสง่มวลชนด้วย
พลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ และ
จะชว่ยลดการปล่อยมลภาวะในเขต
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ BTSG ได้ยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยหุ้น
กู้จะเปิดจองซื้อระหว่างวันท่ี 21 – 23 
พฤษภาคม 2562 นี้

นายประเสริฐ ดีจงกิจ SVP ผู้จัดการ
ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคาร
กรุงเทพ และนายธนิก ธราวิศิษฏ์ ผู้ชว่ย
ผู้จัดการใหญ ่ผู้บริหารสายงานธุรกิจ
ตลาดทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ ในฐานะ
ผู้จัดการการจัดจ�าหนา่ยหุ้นกู้ เปิดเผย
ว่า การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมของ BTSG ในครั้งนี้ ถือเป็น 
Green Bond ชุดแรกในประเทศไทย
ท่ีออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล International Capital 
Market Association (ICMA)’s Green 
Bond Principles และ ASEAN Green 
Bond Principles รวมท้ัง Sustainalytics 

ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นน�าด้าน 
ESG และ Corporate Governance ยัง
ได้ประเมินและออก Second Party 
Opinion (SPO) ว่าหุ้นกู้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลดังกล่าว นอกจากนี้ 
Climate Bonds Initiative หรือ CBI ยัง
ได้รับรองว่าหุ้นกู้เป็นไปตาม Climate 
Bond Standard ในเกณฑ์ Low Carbon 
Transport อีกด้วย 

อีกท้ังยังเป็นหุ้นกู้ชุดแรกท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญใ่น
ประเทศได้มีสว่นรว่มในการสนับสนุน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผา่นการลงทุนใน 
Green Bond ท้ังนี้ การออก Green Bond 
ของ BTSG ยังเป็นอีกก้าวท่ีส�าคัญในการ
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยสูก่ารระดม
ทุนซึ่งค�านึงถึงความยั่งยืนของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดสากล
ซึ่งก�าลังให้ความส�าคัญด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

BTSG เตรียมออก Green Bonds 
เสนอขาย สถาบัน-รายใหญ่ 21-23 พ.ค. นี้



ธนาคารกรุงไทย ชี้ทางออกของผู้
ประกอบการ SMEs ท่ีต้องเผชิญความ
ท้าทายของความก้าวหน้าอยา่งก้าว
กระโดดของเทคโนโลยี องค์ความ
รู้ใหม่ๆ  ในการด�าเนินธุรกิจ และ
อ�านาจในการต่อรอง ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ขยายตลาด และเข้าถึง
แหล่งเงินทุน โดยหนึ่งในทางลัดท่ีเป็น
ตัวชว่ย SMEs คือ การเข้ารว่มโครงการ
และอาศัยความชว่ยเหลือจ�านวนมาก
จากหนว่ยงานภาครัฐท่ีพร้อมสนับสนุน
และสง่เสริม

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้
อ�านวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน 
Global Business Development 
and Strategy ธนาคารกรุงไทย 
KTBเปิดเผยว่า ในการท�าบทวิจัย
เรื่อง “เปิดทางลัด SMEs ด้วยตัวชว่ย
ดีๆ จากภาครัฐ” พบว่า ปัญหาท่ีผู้
ประกอบการ SMEs ไทยต้องเผชิญ
ในปัจจุบัน คือ การเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็วของภาวะแวดล้อมในการ
ด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนข้อเสียเปรียบ
จากธุรกิจท่ีมีขนาดเล็ก โดยอุปสรรค
หลัก ได้แก่ ความก้าวหน้าอยา่ง
รวดเร็วทางเทคโนโลยี ท�าให้ความ
คาดหวังของลูกค้าซับซ้อนขึ้น การ
ขาดประสบการณ์และความรู้ในบาง
มุม เชน่ การเข้าสูต่ลาดออนไลน์ การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง อีกท้ังการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนยาก ซึ่งท�าให้ SMEs 
ต้องการความชว่ยเหลือใน 3 ด้าน
ส�าคัญ คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทัน
สมัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
การเจาะตลาดท้ังออนไลน์และออฟ

ไลน์ เพื่อให้ได้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น 
และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีมีต้นทุน
ดอกเบี้ยไมสู่งมาก
 
“ทีผ่า่นมา ภาครฐัตระหนักถึงปัญหา
ของ SMEs และได้ด�าเนินโครงการ
เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนมาอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นตัวช่วย จึงอยาก
แนะน�าใหผู้ป้ระกอบการ SMEs ใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรเหล่านี้
อยา่งเต็มที ่โดยอาจเริม่จากศูนย์
สนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม (SSRC) ซึง่
เป็นศูนยก์ลางทีใ่หค้�าปรกึษาในเรื่อง
หลักๆ และสามารถเชื่อมโยงไปยงั
โครงการของหน่วยงานอ่ืนๆ ลดความ
จ�าเป็นทีต้่องติดตามว่าหน่วยงานใดมี
ทรพัยากรอะไรบา้ง หรอื One-Stop 
Service Center (OSS Center) ของ
ส�านักงานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (สสว.) ทีม่บีรกิาร
ในลักษณะเดยีวกัน โดยมศีูนย ์OSS 
ครอบคลมุ 76 จังหวัด”

นายณัฐพร ศรทีอง หวัหน้าสว่น ซึ่ง
รว่มท�าบทวิจัยในครั้งนี้ กล่าวเสริม
ว่า SMEs ท่ีต้องการตัวชว่ยในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับการ
ผลิตสูม่าตรฐานสากล รวมท้ังสร้าง
ความแตกต่าง เพื่อเป็นจุดขายนั้น 
สามารถติดต่อศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม
สูอ่นาคต (Industrial Transformation 
Center: ITC) เพื่อขอรับค�าปรึกษา
ด้านการผลิตแบบครบวงจร ท้ังการ
วิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดหาผู้

ผลิต บริการด้านวิศวกรรม การรับรอง
มาตรฐานและการทดสอบตลาด รวม
ถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อชว่ย
ลดต้นทุนการผลิต สว่นกรณีต้องการ
บุกตลาดออนไลน์ ในยุค Platform 
Economy สามารถเข้ารว่มโครงการ
และติดต่อหนว่ยงานภาครัฐ เชน่ 
โครงการ SME Online by OSMEP ท่ี
บม่เพาะ SMEs จนถึงท�าการตลาด
จริง Platform Thaitrade.com ซึ่งเป็น
ชอ่งทางการขายสินค้าไปต่างประเทศ 
และ New Economy Academy (NEA) 
แหล่งรวบรวมความรู้และหลักสูตร
อบรมต่างๆ

“จะเหน็ว่าตลาดซื้อขายออนไลน์ 
หรอื e-Commerce ของไทยในปีที่
ผา่นมา มมีูลค่ากว่า 3.2 ล้านล้านบาท 
ขยายตัว 14% โดยเฉพาะรูปแบบ 
B2C ครองแชมป์อันดับ 1 ในภมูิภาค
อาเซยีน แต่การประสบความส�าเรจ็
ต้องมคีวามพรอ้มหลายด้าน โดย
เฉพาะการท�า Digital Marketing จึง
น่าจะใช้ตัวช่วยจากภาครฐั ส�าหรบั
การเข้าถึงแหล่งเงินทนุ ภาครฐัมี
โครงการดีๆ  ท้ังการช่วยเหลือด้าน
หลักประกันผา่น บสย. โครงการสนิ
เชื่อดอกเบีย้ต�า เช่น สนิเชื่อส�าหรบั 
SMEs ในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้า
หมาย (S-Curve) สนิเชื่อส�าหรบัการ
ลงทนุในเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
ตลอดจนสนิเชื่อส�าหรบัการด�าเนิน
งานด้านสิง่แวดล้อมและการอนุรกัษ์
พลังงาน”

KTB แนะทางลัดทางรอด SMEs
 ด้วยหลากหลายตัวช่วยจากภาครัฐ 



ฟิทช์ เรทต้ิงส์ ประกาศคงอันดับเครดิต
สากลระยะยาวสกุลเงินต่างประเทศ 
(International Long-Term Foreign-
Currency Issuer Default Rating) และ
อันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงินใน
ประเทศ (International Long-Term 
Local-Currency Issuer Default Rating) 
ของบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ปตท. ท่ีระดับ 'BBB+' และอันดับเครดิต
ภายในประเทศ (National Rating) ระยะ
ยาวท่ีระดับ 'AAA(tha)' แนวโน้มเครดิตมี
เสถียรภาพ รายละเอียดของอันดับเครดิต
ท้ังหมดของ ปตท. อยูใ่นสว่นสุดท้ายของ
รายงานนี้
 
การคงอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะเครดิต
โดยล�าพัง (Standalone Credit Profile) ของ
ปตท. ท่ีระดับ 'bbb+' ซึ่งอยูใ่นระดับเดียวกัน
กับอันดับเครดิตของประเทศไทย ('BBB+' 
แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) อันดับเครดิต
ของปตท. จะยังคงเท่ากับอันดับเครดิตของ
ประเทศไทย ในกรณีท่ีสถานะเครดิตโดย
ล�าพังของปตท. ถูกปรับลดลง หากฟิทช์
พิจารณาว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ปตท. และ
ภาครัฐฯ ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดอันดับ
เครดิตองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับภาครัฐฯ 
(Government-Related Entities Rating 
Criteria) ของฟิทช์ ยังคงเหมือนเดิม สถานะ
เครดิตโดยล�าพัง (Standalone Credit 
Profile) ของปตท. สะท้อนถึงการเป็นบริษัท
น�ามันและก๊าซธรรมชาติครบวงจร รวมถึง
สถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ของบริษัทฯ 
ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทฯ 
ยังคงเผชิญกับความท้าทายอยู ่แต่มีแนวโน้ม
ท่ีจะปรับตัวดีขึ้น อัตราสว่นหนี้สิน ณ ปัจจุบัน
ของบริษัทฯ ท่ีต�า นา่จะชว่ยรองรับการลงทุน
ในธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีอาจ
จะเพิ่มขึ้นจากการแก้ปัญหาเรื่องปริมาณ
ส�ารองน�ามันและก๊าซธรรมชาติ โดยไมท่�าให้
อัตราสว่นหนี้สินสูงขึ้นจนกระทบอันดับ
เครดิต
 
ปัจจัยทีม่ผีลต่ออันดับเครดิต

ธุรกิจส�ารวจและผลิตน�ามันและก๊าซ
ธรรมชาตินา่จะปรับตัวดีขึ้น: แผนในการเข้า
ซื้อกิจการธุรกิจส�ารวจและผลิตน�ามันและ
ก๊าซธรรมชาติของ Murphy Oil ในประเทศ
มาเลเซียมูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ท่ีเพิ่งประกาศออกมา พร้อมกับการชนะ
การประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและ
เอราวัณ นา่จะชว่ยท�าให้ธุรกิจส�ารวจและ
ผลิตน�ามันและก๊าซธรรมชาติของบริษัทฯ ท่ี
ด�าเนินธุรกิจโดยบริษัท ปตท. ส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ปตท. 
สผ. ปรับตัวดีขึ้น โดยปริมาณการผลิตน�ามัน
และก๊าซธรรมชาติในชว่งห้าปีข้างหน้านา่จะ
เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีเคยคาดการณ์ว่าจะลดลง 
ปริมาณส�ารองน�ามันและก๊าซธรรมชาติของบ
ริษัทฯ นา่จะเพิ่มขึ้น แม้ว่านา่จะยังคงอยูใ่น
ระดับท่ีต�ากว่าระดับเฉล่ียของบริษัทส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมท่ีฟิทช์จัดอันดับเครดิตใน
กลุ่ม 'BBB'
 
นอกจากนี้ การชนะการประมูลแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติบงกชและเอราวัณยังชว่ยท�าให้
ความเสี่ยงจากการสูญเสียการผลิตจากแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติบงกชหมดไปอีกด้วย ซึ่งใน
ปี 2561 บริษัทมีปริมาณการผลิตน�ามันและ
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชคิดเป็นร้อยละ 
27 ของการผลิตท้ังหมด และยังท�าให้ ปตท. 
สผ. เพิ่มความแข็งแกรง่ในฐานะผู้น�าในธุรกิจ
ส�ารวจและผลิตน�ามันและก๊าซธรรมชาติ
ในประเทศไทยอีกด้วย โดยก๊าซธรรมชาติ
ท่ีผลิตจากแหล่งบงกชและเอราวัณคิดเป็น
สัดสว่นประมาณร้อยละ 60 ของการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศไทยท้ังหมดในปี 2561
 
อัตราสว่นหนี้สินท่ีต�า เพื่อรองรับการลงทุน 
: ฟิทช์คาดว่าสถานะทางการเงินของ ปตท. 
จะยังคงแข็งแกรง่และสอดคล้องกับอันดับ
เครดิตปัจจุบัน ถึงแม้ฟิทช์คาดการว่า
อัตราสว่นหนี้สินของบริษัทฯจะเพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจากแผนการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว และ
แผนการลงทุนท่ีสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการผลิต
น�ามันและก๊าซธรรมชาติของ ปตท. สผ. ฟิทช์
คาดว่าอัตราสว่นหนี้สินสุทธิท่ีปรับปรุงแล้ว

ต่อกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO 
adjusted net leverage) ของปตท. จะเพิ่ม
ขึ้นไปอยูท่ี่ระดับ 1.3-1.5 เท่าในปี 2562-
2564 จาก 0.7 เท่าในปี 2561 นอกจากนี้ 
ปตท.สผ. มีเงินสดจ�านวนมากประมาณ 4.0 
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งนา่
จะเพียงพอสาหรับการเข้าซื้อกิจการนี้ และ
ยังคงมีสถานะเป็น Net Cash อยู ่ปตท.สผ. มี
อัตราสว่นหนี้สินต่อก�าไรจากการด�าเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจาหนา่ย (Debt to EBITDA) ในระดับต่าท่ี 
0.6 เท่า ณ สิ้นปี 2561

การลงทุนท่ีสูงในระยะปานกลาง: ฟิทช์คาด
ว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย นา่จะปรับเพิ่มขึ้นอีกในปี 2562 
จากปี 2561 ท่ีใช้เงินลงทุน 1.56 แสนล้าน
บาท เนื่องจากการลงทุนของบริษัทยอ่ยท่ี
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปตท. ยังมีแผนท่ีจะลงทุน
ในธุรกิจใหมท่ี่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด 
เชน่ ธุรกิจหว่งโซคุ่ณค่าของก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG Value Chain) เทคโนโลยีการ
กักเก็บพลังงาน (Energy Storage) และ 
โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยปตท. ได้ก�าหนด
งบการลงทุนเบื้องต้นท่ีประมาณ 1.88 แสน
ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไมม่ีแผนท่ี
เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนส�าหรับการลงทุนเหล่านี้
 
ความเป็นบริษัทน�ามันและก๊าซธรรมชาติ
ครบวงจร: อันดับเครดิตของ ปตท. สะท้อน
ถึงการด�าเนินธุรกิจน�ามันและก๊าซธรรมชาติ
แบบครบวงจร และความมีเสถียรภาพจาก
การท่ี ปตท. มีขนาดธุรกิจกลางน�าและปลาย
น�าท่ีมีขนาดใหญแ่ละมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย
ธุรกิจจ�าหนา่ยและขนสง่ก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ
จ�าหนา่ยปลีกน�ามัน ธุรกิจโรงกล่ันน�ามัน และ
ธุรกิจปิโตรเคมี โดยธุรกิจเหล่านี้ชว่ยลดผลก
ระทบจากผลการด�าเนินงานของธุรกิจส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมท่ีปรับตัวลดลงมาต้ังแต่
ชว่งครึ่งหลังของปี 2557

ฟทิช์คงอันดับเครดิต PTT
ที่ 'BBB+' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ



กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของธุรกิจ
ก๊าซท่ีมีความสม�าเสมอ: สถานะทางการ
เงินของ ปตท. ได้รับประโยชน์จากกระแส
เงินสดจากการด�าเนินงานของธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติท่ีมีความสม�าเสมอ อันเป็นผล
มาจากอุปสงค์ท่ีมีความมั่นคง และสัญญา
การจัดจ�าหนา่ยระยะยาวซึ่งมีการก�าหนด
ปริมาณการซื้อขั้นต�าจากคู่สัญญาใน
ลักษณะ take-or-pay รวมถึงโครงสร้าง
ราคาท่ีสามารถสง่ผา่นต้นทุนการขายให้แก่
ลูกค้าได้

อัตราการท�าก�าไรของธุรกิจท่อขนสง่ก๊าซ
ธรรมชาติ และการขายก๊าซธรรมชาติให้แก่
โรงไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซ ไมไ่ด้รับผลกระ
ทบจากความผันผวนของราคาน�ามันและ
ก๊าซธรรมชาติมากนัก อยา่งไรก็ตามก�าไร
จากธุรกิจโรงแยกก๊าซและการขายก๊าซ
ธรรมชาติให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ได้
รับผลกระทบจากความผันผวนของราคา
น�ามันและก๊าซธรรมชาติท่ีสูงกว่า เนื่องจาก
การปรับราคาของต้นทุนก๊าซธรรมชาติ
ตามสัญญาการซื้อขายระยะยาว จะช้ากว่า
การปรับราคาของราคาผลิตภัณฑ์
 
แนวโน้มการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ต่อ
ปตท. อยูใ่นระดับสูง: ฟิทช์มองว่าสัดสว่น
การถือหุ้นและการควบคุมของภาครัฐฯ ต่อ
ปตท. อยูใ่นระดับปานกลาง โดยรัฐบาล
ถือหุ้นโดยตรงในปตท. ร้อยละ 51 และมี
สว่นในการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทฯ 
นอกจากนี้ ฟิทช์มองว่าการสนับสนุนจาก
ภาครัฐฯ ต่อปตท. อยูใ่นระดับสูง แม้ว่าท่ี
ผา่นมาไมไ่ด้มีการสนับสนุนทางการเงินให้
กับบริษัทฯ เนื่องจากปตท. มีฐานะทางการ
เงินท่ีแข็งแกรง่ ฟิทช์คาดว่าภาครัฐฯ นา่จะ
สนับสนุนทางการเงินให้กับปตท. ในกรณี

ท่ีบริษัทมีความต้องการ เนื่องจากปตท. มี
ความส�าคัญในเชิงกลยุทธ์และเป็นตัวจักร
ส�าคัญในธุรกิจน�ามันและก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศไทย
 
ฟิทช์มองว่าผลกระทบต่อสังคมและ
การเมืองในกรณีท่ีปตท. ผิดนัดช�าระหนี้อยู่
ในระดับสูง ซึ่งหากเกิดขึ้น ฟิทช์คาดว่านา่
จะมีผลกระทบต่อการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ส�าหรับใช้บริโภคภายในประเทศเป็นอยา่ง
มาก ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า
และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 
นอกจากนี้ฟิทช์คาดว่าการผิดนัดช�าระหนี้
อาจจะมีผลกระทบอยา่งมากต่อการกู้ยืม
ของภาครัฐฯ และองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์
กับภาครัฐฯ อ่ืนๆ อีกด้วย
 
จากปัจจัยในการพิจารณาแนวโน้มการ
สนับสนุนจากภาครัฐฯ ต่อปตท. ข้าง
ต้น ฟิทช์จัดอันดับเครดิตของ ปตท. อยู่
ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของ
ประเทศไทย ในกรณีท่ีสถานะเครดิตโดย
ล�าพังของปตท. ท่ีระดับ 'bbb+' ถูกปรับลด
ลง ปัจจุบัน ฟิทช์ยังไมไ่ด้น�าปัจจัยนี้เข้าไป
ก�าหนดอันดับเครดิตของ ปตท. เนื่องจาก
สถานะเครดิตโดยล�าพังของ ปตท. อยู่
ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของ
ประเทศไทย
 
การก�าหนดอันดับเครดิตโดยสรุป
 
อันดับเครดิตของปตท. สะท้อนถึงความ
เป็นบริษัทน�ามันและก๊าซธรรมชาติครบ
วงจร ฟิทช์คาดว่าสถานะทางธุรกิจของ
ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมของบ
ริษัทฯ ท่ีอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีฟิทช์
จัดอันดับเครดิตท่ี 'BBB+' จะปรับตัวดีขึ้น 
แต่การด�าเนินธุรกิจแบบครบวงจรไปถึง
ธุรกิจกลางน�าและปลายน�า รวมถึงธุรกิจ
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมท่ีมีการผลิต
ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักซึ่งมีความผันผวนท่ี
น้อยกว่า เป็นปัจจัยท่ีชว่ยสนันสนุนอันดับ
เครดิตของบริษัทฯ
 
อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงขนาดธุรกิจ
ท่ีมีขนาดกลางของบริษัทฯ แม้ว่า 
ปตท. มีขนาดธุรกิจท่ีเล็กกว่ามาก
เมื่อเทียบกับบริษัท China National 
Petroleum Corporation (อันดับเครดิต 
A+ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) และ
บริษัท Petroliam Nasional Berhad 
(PETRONAS, อันดับเครดิต A- แนวโน้ม
เครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งอันดับเครดิตของ
บริษัทท้ังสองถูกจ�ากัดด้วยอันดับเครดิต
ของประเทศ ปตท. มีขนาดธุรกิจท่ีใหญ่
กว่าบริษัท OMV AG (อันดับเครดิต A- แนว
โน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) 

และบริษัท Repsol, S.A. (อันดับเครดิต 
BBB แนวโน้มเครดิตเป็นบวก) ในด้าน
รายได้และก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ�าหนา่ย (EBITDA) แต่บริษัทฯ มีปริมาณ
ส�ารองน�ามันและก๊าซธรรมชาติท่ีต�ากว่า 
เมื่อเทียบกับ OMV ปตท. มีอัตราสว่น
ทางการเงินท่ีใช้ในการพิจารณาอันดับ
เครดิตอยูใ่นระดับท่ีใกล้เคียงกันกับ OMV 
แต่ OMV ด�าเนินธุรกิจในประเทศท่ีมีความ
เสี่ยงต�ากว่า และเมื่อเทียบกับ Repsol 
ปตท. มีอัตราสว่นทางการเงินท่ีแข็งแกรง่
กว่า
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สมมุติฐานทีส่�าคัญ
 
สมมุติฐานทีส่�าคัญของฟิทช์ทีใ่ช้ในการ
ประมาณการ
 
 - ราคาน�ามันดิบเบรนท์ ท่ีราคา 65 เหรียญ
สหรัฐฯต่อบาร์เรลในปี 2562, 62.5 เหรียญ
สหรัฐฯต่อบาร์เรลในปี 2563, 60 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรลในปี 2564, 57.5 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรลในปี 2565 และปีถัดๆไป
 - ปริมาณการขายของธุรกิจส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ถึง 8 ต่อปีโดยเฉล่ีย 
ในปี 2562-2566 (ปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2)
 - EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และ
ธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกล่ันน�ามันลดลงในปี 
2562 แต่ยังคงอยูใ่นระดับท่ีสูง
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นในปี 
2562-2563 (2561 มีการลงทุนท้ังสิน 1.56 
แสนล้านบาท)
 - การเข้าซื้อกิจการของ Murphy Oil ใน
ประเทศมาเลเซีย มูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2562 แต่ไมร่วมการควบรวมและ
การเข้าซื้อกิจการอ่ืนๆ

 ปัจจัยทีอ่าจมผีลต่ออันดับเครดิตใน
อนาคต

 ปัจจัยบวก
 - การปรับเพิ่มอันดับเครดิตสากลระยะยาว
ของประเทศไทยโดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่าง 
ปตท. และภาครัฐฯ ยังคงเหมือนเดิม
 - การปรับเพิ่มอันดับเครดิตโดยล�าพังของ 
ปตท. ไมน่า่จะเกิดขึ้นในชว่ง 18-24 เดือนข้าง
หน้า เนื่องจากความอ่อนแอของธุรกิจส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมโดยเฉพาะสถานะปริมาณ
ส�ารองน�ามันและก๊าซธรรมชาติ

 ปัจจัยลบ
 - การปรับลดอันดับเครดิตสากลของ
ประเทศไทย

ปัจจัยทีอ่าจมผีลต่อการปรบัลดอันดับเครดิต
โดยล�าพังของ ปตท. รวมไปถึง :

 - การลงทุนจ�านวนมากโดยใช้เงินกู้ยืม หรือ 
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานท่ีต�ากว่าท่ีคาด 
ซึ่งท�าให้อัตราสว่นหนี้สินสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ซึ่ง
วัดจาก FFO adjusted net leverage ท่ีสูงกว่า 
2.8 เท่า (ปี 2561 อยูท่ี่ 0.7 เท่า)
 - สถานะทางการเงินของธุรกิจส�ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม (ปตท. สผ.) ท่ีอ่อนแอลง ซึ่ง
วัดจาก FFO adjusted net leverage ท่ีสูงกว่า 
2.5 เท่า และการท่ีปริมาณส�ารองน�ามันและก๊าซ
ธรรมชาติลดลงอยา่งต่อเนื่องในระยะสองถึง
สามปีข้างหน้า
 - การเปล่ียนแปลงในเรื่องกฎระเบียบ การ
แก้ไขสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและการปรับ
ค่าผา่นท่อก๊าซท่ีสง่ผลกระทบในแง่ลบต่อ ปตท.
 
ส�าหรบัอันดับเครดิตของประเทศไทย มปัีจจัย
ทีอ่าจมผีลกับอันดับเครดิตในอนาคต ซึง่ได้
แสดงไว้ในรายงานเครดิตลงวันที ่7 ธันวาคม 
2561 ดังนี้

 ปัจจัยบวก:
 - ความต่อเนื่องของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในชว่งท่ีผา่นมาโดยไมท่�าให้เกิดการ
ขาดดุล
 - การบรรเทาลงของความกดดัน
ทางการเมืองและสังคม ในระดับท่ีชว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินนโยบายภาครัฐใน
การบริหารประเทศและดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ท่ีดีข้ึน

 ปัจจัยลบ :
 - ความไมม่ั่นคงทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น
ใหมใ่นระดับท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยส�าคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ
 - การเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วและต่อเนื่องของ
หนี้สินของรัฐบาล เชน่ เนื่องจากฐานะทางการ

คลังท่ีแยล่ง หรือการเพิ่มขึ้นอยา่งมากของหนี้
สาธารณะท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต (contingent 
liabilities)

สภาพคล่อง
สภาพคล่องท่ีแข็งแกรง่: สภาพคล่องของ ปตท. 
ได้รับการสนับสนุนจากเงินสดท่ีมีอยูจ่�านวนมาก
ถึงประมาณ 4 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เมื่อ
เทียบกับหนี้ท่ีครบก�าหนดช�าระในอีก 12 เดือน
ข้างหน้าจ�านวน 8.9 หมื่นล้านบาท 

นอกจากนี้บริษัทยังมีกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานท่ีแข็งแกรง่ และสามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินกู้ได้ง่าย รวมท้ังบริษัทฯ ยังมีภาระการช�าระ
คืนหนี้ท่ีบริหารจัดการได้ โดยมีอายุเฉล่ียของหนี้
ท่ีครบก�าหนดช�าระประมาณ 8.4 ปี

รายละเอียดของอันดับเครดิตท้ังหมดของปตท. 
มีดังนี้

 - คงอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุล
เงินต่างประเทศ (International Long-term 
Foreign-Currency Issuer Default Rating) ท่ี
ระดับ 'BBB+'; แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
 - คงอันดับเครดิตสากลระยะยาวสกุลเงิน
ในประเทศ (International Long-term Local-
Currency Issuer Default Rating) ท่ีระดับ 
'BBB+'; แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
 - คงอันดับเครดิตสากลระยะสั้นสกุลเงิน
ต่างประเทศ (International Short-term 
Foreign-Currency Issuer Default Rating) ท่ี
ระดับ 'F2'
 - คงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National 
Rating) ระยะยาวท่ีระดับ 'AAA(tha)'; แนวโน้ม
เครดิตมีเสถียรภาพ
 - คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นท่ี
ระดับ 'F1+(tha)'
 - คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว
ของหุ้นกู้ไมม่ีหลักประกันและไมด้่อยสิทธิท่ี
ระดับ 'AAA(tha)'

ฟทิช์คงอันดับเครดิต PTT
ที่ 'BBB+' แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ





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

Total Access Communication DTAC TB / 
DTAC.BK

 Sector: ICT NEUTRAL

 ค�าแนะน�าพื้นฐาน: ซื้อ

 เป้าหมายพื้นฐาน: 61.00 บาท

 ราคา (25/04/62): 54.25 บาท

 รายได้พลิกฟื้ นครึง่หลังของปี 2562 ; ปรบั
ลดสมมติฐานงบลงทนุ

 

เราเริ่มเห็นจ�านวนผู้ใช้บริการท่ีออกจากระบบ 
(churns) ท่ีลดลงและค�าร้องเรียนและเสียงบน่
จากลูกค้าท่ีลดลงเชน่กัน หลังจากท่ีการปรับปรุง
เพิ่มประสิทธิภาพโครงขา่ยและการปรับอุปกรณ์
โครงขา่ยปัจจุบันให้เข้ากับโครงขา่ยคล่ืน 2.3 
กิกะเฮิร์ซได้เสร็จสินลงในไตรมาส 1/62 ซึ่ง
ถือว่าได้เริ่มสร้างความเชื่อมั่นและเรียกความ
นา่เชื่อถือจากลูกค้ากลับมา ดังนันเราจึงคาด
ว่าจ�านวนผู้ใช้บริการรายใหมสุ่ทธิและรายได้
บริการมีแนวโน้มกลับมาฟืนตัวในชว่งครึ่งหลัง
ของปี 2562 เราท�าการปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย
ของเราเพื่อสะท้อนงบลงทุนท่ีมีแนวโน้มลดลง
จากเดิมส�าหรับปี 2562-63 เรายังคงค�าแนะน�า 
ซื้อ เนื่องจากก�าไรหลักปี 2562 ท่ีมีแนวโน้ม
เติบโตก้าวกระโดด

 

สรุปผลประกอบการไตรมาส 1/6 2ก�าไรหลักสูง
กว่าคาด

 

DTAC รายงานก�าไรสุทธิไตรมาส 1/62 ท่ี 1.41 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% YoY และพลิกกลับ
จากขาดทุนสุทธิ 4.94 พันล้านบาทในไตรมาส 
4/61 หากไมร่วมรายการพิเศษในไตรมาส 1/62 
ซึ่งได้แก่ ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 20 ล้าน
บาทและขาดทุนจากการต้ังด้อยค่าสินทรัพย์ 69 
ล้านบาท ก�าไรหลักในไตรมาสนี้อยูท่ี่ 1.49 พัน
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% YoY แต่ลดลง 26% QoQ 
ก�าไรสุทธิออกมาตามท่ีคาดก่อนหน้า และก�าไร
หลักสูงกว่าคาด 11% เนื่องจากภาระดอกเบี้ย
จ่ายและภาษีจ่ายท่ีต�ากว่าคาด ท้ังนี้หลังจากน�า

เอามาตรฐานบัญชีใหม ่TFRS15 มาใช้ต้ังแต่
ไตรมาส 1/62 เป็นต้นไป สง่ผลกระทบต่องบ
ก�าไรขาดทุนไตรมาส 1/62 ได้แก่ 1) รายได้
บริการลดลง 229 ล้านบาท 2) รายได้จากการ
ขายอุปกรณ์และโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้น 249 
ล้านบาท 3) ค่าใช้จ่ายในการขายและการท�า
ตลาดเพิ่มขึ้น 19 ล้านบาท และ 4) ก�าไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท รายได้บริการ (ท่ีไมร่วมไอซี) 
หลังปรับมาตรฐานบัญชี TFRS15 ลดลง 7.1% 
YoY และ 2.5% QoQ แต่รายได้บริการ (ท่ีไมร่วม
ไอซี) ก่อนปรับมาตรฐานบัญชี TFRS15 ลดลง 
5.7% YoY และ 1% QoQ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในหน้าท่ี 4

 

ยอดจ�านวนผู้ใช้บริการท่ีออกจากระบบ 
(churns) ลดลงหลังปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงขา่ยเสร็จสิ้น

 

บริษัทต้ังเป้างบลงทุน 1.3-1.5 หมื่นล้านบาท 
(รวมคล่ืน 900 เมกะเฮิร์ซเข้าไปแล้ว) ส�าหรับ
ในปี 2562 ลดลงจาก 1.95 หมื่นล้านบาทใน
ปี 2561 บริษัทจะท�าการเปิดเผยรายละเอียด
ด้านกลยุทธ์และทิศทางท่ีจะท�าให้ผลประกอบ
การของบริษัทกลับมาฟื้ นตัวในปี 2562 ในวัน 
"Capital Market Day" ท่ีจะจัดขึ้นในวันท่ี 4 
มิ.ย. 2562 และด้วยเป้าหมายท่ีจะกลับมาเติบโต
ท้ังจ�านวนผู้ใช้บริการและรายได้ในปี 2562 
บริษัทจะมุง่เน้นปรับปรุงคุณภาพโครงขา่ย เพิ่ม
ประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้า และการ
สร้างแบรนด์ด้ิงให้แข็งแกรง่มากขึ้น รวมถึงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้ดียิ่ง
ขึ้น หลังจากการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงขา่ย
และการปรับอุปกรณ์โครงขา่ยให้เข้ากับโครง
ขา่ยของคล่ืน 2.3 กิกะเฮิร์ซ เสร็จสิ้นไปแล้วใน
ไตรมาส 1/62 เราเริ่มเห็นจ�านวนผู้ใช้บริการท่ี
ออกจากระบบและเสียงบน่หรือค�าร้องเรียนจาก
ลูกค้าท่ีลดลง และความเชื่อมั่นของลูกค้าท่ีมี
มากขึ้นต่อคุณภาพโครงขา่ยท่ีดีขึ้น ซึ่งเราคาด
ว่าจะเห็นผลกระทบเชิงบวกต่อรายได้บริการ
ให้กลับมาฟื้ นตัวในชว่งครึ่งหลังของ ปี 2562 ผู้

บริหารยังคงไมไ่ด้ให้รายละเอียดใดๆ เก่ียวกับ
การเข้าประมูลใบอนุญาตคล่ืน 700 เมกะเฮิร์ต
เนื่องจากยังคงต้องรอการประเมินมูลค่าของใบ
อนุญาตคล่ืน 700 เมกะเฮิร์ซให้เสร็จสิ้นก่อน เรา
ยังคงให้โอกาสท่ี DTAC จะเข้าประมูลคล่ืน 700 
เมกะเฮิร์ตอยูท่ี่ 60%

 

งบลงทุนปี 2562-63 ท่ีลดลงจากสมมติฐานเดิม; 
ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย DCF

 

เนื่องจาก DTAC ได้ท�าการลงทุนในโครงขา่ย
คล่ืน 2.3 กิกะเฮิร์ซในเชิงรุกโดยติดต้ังจ�านวน
สถานีฐานเพิ่มขึ้นอีก 6.8 พันแหง่ในไตรมาส 
4/61 (หรืออยูท่ี่ 1.27 หมื่นแหง่ ณ สิ้นไตรมาส 
4/61) และเพิ่มขึ้นอีก 2.7 พันแหง่ในไตรมาส 
1/62 (หรืออยูท่ี่ 1.54 หมื่นแหง่ ณ สิ้นไตรมาส 
1/62) เราจึงไมค่าดว่าจะเห็นงบลงทุนในคล่ืน 
2.3 กิกะเฮิร์ซจ�านวนมากในปี 2562 (ไมใ่ชข่ยาย
การติดต้ังในจ�านวนท่ีเท่ากับในไตรมาส 4/61) 
หลังจากท่ีผา่นการติดต้ังโครงขา่ย 2.3 กิกะเฮิร์ซ
ไปแล้ว 1.5 หมื่นแหง่ (เทียบกับเป้า 2 หมื่นแหง่
ก่อนสิ้นปี 2563) 

เราเชื่อว่า DTAC จะท�าการเลือกมากขึ้นส�าหรับ
พื้นท่ีท่ีจะติดต้ังโครงขา่ย 2.3 กิกะเฮิร์ซนับจาก
นี้ไป ท้ังนี้เราท�าการปรับสมมติฐานงบลงทุน (ท่ี
ไมร่วมค่าประมูลคล่ืนความถ่ี) ลดลงอีก 24% ใน
ปี 2562 (จาก 2.2 หมื่นล้านบาทเหลือ 1.7 หมื่น
ล้านบาท) และลดลงอีก 27% ในปี 2563 (จาก 2 
หมื่นล้านบาทเหลือ 1.5 หมื่นล้านบาท) สง่ผลให้
ราคาเป้าหมายของเราซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF 
ปรับเพิ่มขึ้นอีก 9% (มาอยูท่ี่ 61 บาท)

 ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล

 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้าน
หลักทรัพย์

 prasit@bualuang.co.th

 +66 2 618 1342



บล.ทิสโก้ : COM7 แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 24.00 บ.

1Q19F Preview | COM7

 บมจ. คอมเซเว่น

 คาดผลประกอบการยังคงเติบโต 
YoY

 

เราคาด COM7 จะประกาศก�าไรสุทธิ 
207 ล้านบาท ยังคงเติบโต 18% YoY 
แต่ลดลง 21% QoQ จากปัจจัยด้าน
ฤดูกาล

 

+ คาดรายได้เติบโต 12% YoY : เรา
คาดรายได้ของ COM7 ใน 1Q19F อยู่
ท่ี 7,203 ล้านบาท เติบโต 12% QoQ 
แต่ลดลง 11% QoQ โดยการเติบโต 
YoY เป็นการเติบโตในทุกธุรกิจของ
บริษัท โดยคาดรายได้จากธุรกิจมือ
ถือเติบโตตามการรับรู้รายได้จากการ
เข้าซื้อหุ้น Kingkong Phone ท่ีมีจ�า
นานสาขา 100 สาขา จากเพียง 444 

สาขาใน 1Q18 มาเป็น 650 สาขาใน 
1Q19F และการออกสินค้าใหมข่อง
แบรนด์ต่างๆ อาทิ Samsung S10+, 
Huawei Mate series ในขณะท่ีการ
ลดลง QoQ มาจากในไตรมาส 4 เป็น
ไตรมาสท่ีรับรู้รายได้จากสินค้าของ 
Apple ค่อนข้างมากท้ัง Iphone และ 
Ipad

 

+ คาดอัตราก�าไรขั้นต้นอยูท่ี่ 13% : 
เราคาดอัตราก�าไรขั้นต้นของ COM7 
อยูท่ี่ 13% ใน 1Q19F เพิ่มขึ้นจาก 
12.2% ใน 1Q18 (จากมีการต้ัง
ส�ารองส�าหรับสินค้าในไตรมาส) และ 
12.6% ใน 4Q18 ซึ่งคาดเป็นไปตาม
สัดสว่นผลิตภัณฑ์โดยเราคาดสินค้า
มือถือกลุ่ม Andriod จะมีสัดสว่นท่ีสูง
ขึ้นชว่ยผลักดันก�าไรของบริษัท

 

+ เรายังคงแนะน�า "ซื้อ" ส�าหรับ 
COM7 ด้วยราคาเป้าหมาย 24 บาท 
โดยเราคาดจะยังคงเห็นการเติบโต
ต่อเนื่องในไตรมาส 2 จากสินค้ามือ
ถือท่ีออกใหมท่ี่มีกระแสท่ีดี อาทิ 
Huawei P30 series, Samsung 
S10+, A series รวมถึง Ipad Air 
2019 ของ Apple ท่ีเปิดตัวในชว่ง
ท่ีผา่นมา จะเข้ามาชว่ยเพิ่มยอด
ขายโดยรวมของบริษัท รวมท้ัง การ
รับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการ 
Kingkong Phone จะเข้ามาชว่ยเพิ่ม
ยอดโดยรวม

 Sirilak Konwai

 (ID: 051012)

 (66) 2633 6422

 sirilakk@tisco.co.th



บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : GPI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 2.80 บ.

GPI
 GRAND PRIX INTERNATIONAL
 Rating: BUY
 Sector: Media & Publishing
 Last Price (Bt) 2.10
 Target Price (Bt) 2.80
 Upside (%) 33.3
 คาด 1Q19 รายงานผลประกอบการอ่อนตัวลง 
4%YoY
 
คาด GPI รายงานก�าไรสุทธิท่ีระดับ 114 ล้านบาท 
+354%QoQ -4%YoY ผลประกอบการได้รับรู้รายได้งาน 
Bangkok International Motor show 2019 หนุนท�าให้
กลับมามีก�าไรเมื่อเทียบจากไตรมาสก่อนหน้า ด้านรายได้
เราประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 3% YoY เป็นผลจากจ�านวนวันท่ี
รับรู้งาน Bangkok International Motor Show มากกว่า
ปีก่อน 1 วัน และได้รายได้จากการจัดงานท่ี Yangon หนุน 
ส�าหรับด้านต้นทุน เราคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะอ่อนตัวลง
มาท่ีระดับ 52% จากในชว่งปีก่อนท่ีระดับ 55% ซึ่งเป็นผล
จากการขาดทุนในการจัดงานท่ี Yangon ท่ีบริษัทเริ่มจัดงาน
เป็นปีแรก
 
ชว่งเวลาของการขยายไปในตลาดต่างประเทศ และการ
ขยายธุรกิจใหม่
 
หลังจากท่ีเราได้เข้าประชุม Analyst meeting เรามีมุมมอง
บวกมากขึ้นต่อการขยายงานไปยังตลาดต่างประเทศ และ
การขยายธุรกิจใหมข่องบริษัท เราเชื่อว่าการขยายงานไปสู่
ประเทศพมา่เป็นก้าวส�าคัญส�าหรับการเข้าไปจับจองตลาด
ในอนาคต แม้ว่าในระยะเริ่มแรกจะมีผลขาดทุนจากการจัด
งานในปีแรก แต่เราเชื่อว่าบริษัทจะมีพัฒนาการในด้านผล
ประกอบการในการจัดงานครั้งถัดไป ส�าหรับธุรกิจใหม ่เรา
มองบวกต่อการเข้าสูธุ่รกิจจัดงานแขง่ขันเกมส์ เรามองว่า
บริษัทมีศักยภาพในการจัดงานประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก

งาน Motor Show และงานท่ีเก่ียวข้องกับยานยนต์ เรามอง
ว่าการเข้าสูธุ่รกิจเกมส์ มีความเสี่ยงต�าด้วยเงินลงทุนต�าและ
ศักยภาพของตลาดเกมส์ท่ีเติบโตสูง อยา่งไรก็ดี เราคาดว่า
ธุรกิจการจัดงานเกมส์จะยังไมก่ระทบต่อผลประกอบการ
อยา่งมีนัยส�าคัญ
 
คงค�าแนะน�า "ซื้อ"
 
เราคงค�าแนะน�า "ซื้อ" ด้วยราคาเหมาะสมปี 19 ท่ีระดับ 
2.80 บาท อิง (อิง PER 13 เท่า) แม้ว่าเราจะคาดว่าผล
ประกอบการในปี 19 จะอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบ YoY 
แต่ด้วยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลท่ีสูงถึง 10.95% เรายัง
คงมองว่าบริษัทมีความนา่สนใจในฐานะหุ้นปันผลสูง

ความเสีย่ง: การชะลอตัวของเศรษฐกิจ , สถานทีจั่ดงาน
แสดงสนิค้า ,การเปลีย่นแปลงของธุรกิจสื่อสิง่พิมพ์

 Chavin Saengsirinavin
 Fundamental Analyst
 Sec No. 049514
 (+66) 2 088 8156
 Chavin.s@zcomsec.com



บล.ธนชำต : DELTA แนะน�ำ ขำย รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 59.00 บ.

Fundamental Story
Delta Electronics (DELTA TB) - 
SELL, Price Bt76.25, TP Bt59
 Results Comment

 ผลการด�าเนินงาน 1Q19 อ่อนแอ
 
DELTA รายงานผลก�าไร 1.09 พัน
ลบ. ใน 1Q19 เพิ่มขึ้น 3% y-yและ 
8% q-q โดยหากไมร่วมผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนเราประเมินผล
ก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ 1.11 
พันลบ. คงตัว y-y แต่เพิ่มขึ้น 14% 
q-q ใกล้เคียงกับท่ีตลาดคาดแต่ต�า
กว่าประมาณการของเรา ผลก�าไรท่ี
คงตัว y-y เป็นผลจากค่าใช้จ่ายการ
ขายและบริหาร (SG&A) ท่ีเพิ่มขึ้น
นั้นกลบผลบวกจากรายได้ท่ีเติบโต 
สว่นการเพิ่มขึ้น q-q มาจากค่าใช้
จ่ายภาษีและ SG&A ท่ีลดลง
 
DELTA มีรายได้รวม 409 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ใน 1Q19 เพิ่ม
ขึ้น 4%y-y แต่ลดลง 2% q-q โดย

บริษัทให้เหตุผลของการอ่อนตัวจาก
ไตรมาสก่อนว่ามาจากการชะลอตัว
ของตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และความ
ผันผวนของค�าสั่งในซื้อในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม แต่แนวโน้ม
การเติบโตรายได้ยังดูดีเมื่อเทียบ y-y

อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มเป็น 23.0% 
ใน 1Q19 จาก 21.8% ใน 1Q18 
จากสัดสว่นขายของผลิตภัณฑ์
สว่นต่างก�าไรสูงท่ีเพิ่มขึ้น และการ
ประหยัดต่อขนาด แต่คงตัวจาก
ไตรมาสก่อนเนื่องจากผลบวกของ
ยอดขายผลิตภัณฑ์ก�าไรสูง ถูก
ชดเชยด้วยผลกระทบจากบาทแข็ง
 
สัดสว่นค่าใช้จ่าย SG&A ต่อย
อดขายเพิ่มขึ้นเป็น 15.4% ใน 
1Q19จากอยูท่ี่ 13.7% ใน 1Q18 
และ 15.3% ใน 4Q18 การเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีก่อนมาจากค่าใช้จ่าย
ด้านการขาย และการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ท่ีสูงขึ้น แต่
สัดสว่นยังคงตัวจากไตรมาสก่อน
เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการขายท่ีลด

ลงถูกชดเชยด้วยค่า R&D ท่ีเพิ่มขึ้น 
สว่นค่าใช้จ่ายพนักงานคงตัวตลอด
ท้ังปีท่ีผา่นมา
 
เรายังคงมุมมองของเราต่อการหด
ตัวของความสามารถในการท�าไร
ของ DELTA หลังทางบริษัทฯเริ่ม
ใช้ข้อตกลงใหมกั่บบริษัทแมใ่นการ
จ่าย 'ค่าสิทธิ' ตามสัดสว่นรายได้ท่ี
ได้จากผลิตภัณฑ์ท่ีย้ายฐานการผลิต
มา และนโยบายการชว่ยผลิตสินค้า 
EMS ท่ีมีอัตราก�าไรต�าเพื่อลดผลก
ระทบจากสงครามการค้าให้กับกลุ่ม 
Delta
 
อีกท้ังยังมีความเสี่ยงทางลบต่อ
ประมาณการก�าไรของเราหลังผลกา
รด�าเนนิ งาน 1Q19 เทียบเป็นเพียง 
21% ของประมาณการท้ังปีเราจึง
ยังคงค�าแนะน�า "ขาย" DELTA
 
Nuttapop Prasitsuksant | Email: 
nuttapop.pra@thanachartsec.
co.th



บล.กรุงศรี : PTTEP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน 150.00 บ.

PTT Exploration & Production
 
1Q19 โตแกรง่ อุปทานตึงตัวจะ
ยงัหนุนราคาน�ามัน (TP Bt150.0, 
OUTPERFORM)
 
เราคาดว่า PTTEP จะมีก�าไรสุทธิใน 
1Q19 ประมาณ 1.07 หมื่นล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 21% qoq แต่ลดลง 20% yoy 
ก�าไร qoq ดีขึ้นเพราะไมม่ีรายการ 
deferred tax ของโครงการ Zawtika 
(จากท่ีต้องบันทึกรายการนี้ 2.4 พัน
ล้านบาทใน 4Q18) โมเมนต้ัมของ
ก�าไรนา่จะยังแข็งแกรง่ใน 2Q19 จาก
ราคาน�ามันท่ีสูงขึ้น และปริมาณยอด
ขายท่ีแข็งแกรง่ หลังจากท่ีโครงการ
บงกชใต้กลับมาเปิดด�าเนินการอีกครั้ง 
(หลังจากท่ีปิดในชว่งเดือนธันวาคม-
กลางเดือนกุมภาพันธ์) เรายังแนะน�า 
ซื้อ ราคาเป้าหมาย 150 บาท อิงจาก 
P/E ปี FY19F ท่ี 15.5x เท่ากับค่า
เฉล่ีย 12 ปีย้อนหลัง +0.5 S.D.
 
ปริมาณยอดขายยังแข็งแกรง่ใน 1Q19 
แม้ว่าจะมีการปิดโครงการบงกชใต้
 
เราคาดว่า PTTEP จะมีก�าไรสุทธิ
ใน 1Q19 ประมาณ 1.07 หมื่นล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 21% qoq แต่ลดลง 
20% yoy โดยก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น qoq 
เป็นเพราะไมม่ีค่าใช้จ่าย deferred 
tax liability (2.4 พันล้านบาท) ของ
โครงการ Zawtika และค่าใช้จ่าย
ภาษี (1.7 พันล้านบาท) จากการขาย
โครงการ Montara เหมือน 4Q18 
ในขณะท่ี ASP นา่จะลดลงเหลือ 

US$47.0/boe จาก US$47.8/boe ใน 
4Q18 เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
ของเหลวลดลงเป็น US$62/bbl จาก 
US$66/bbl ใน 4Q18 ตามราคาน�ามัน
ดิบดูไบ สว่นราคาก๊าซคาดว่าจะลดลง
เป็น US$6.8/mmbtu จาก US$6.9 
ใน 4Q18 แต่ต้นทุนต่อหนว่ยนา่จะ
ลดลงเชน่กันเป็น US$32/boe จาก 
US$32.7 ใน 4Q18 ด้านปริมาณขาย
คาดยอดขายจะอยูท่ี่ 312k boed สูง
กว่าเป้าของบริษัทท่ี 309k boed แต่
ยังอาจจะลดลง 3% qoq 

เนื่องจากมีการปิดซอ่มบ�ารุงโครงการ
บงกชใต้ต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคมจนถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์ รายการพิเศษ
เราคาดว่า PTTEP จะมีผลขาดทุนจาก
การป้องกันความเสี่ยงจากราคาน�ามัน
ท่ีเพิ่มขึ้น 1.3 พันล้านบาท (จากการ
ป้องกันความเสี่ยง 5 ล้าน bbl) แต่จะ
ถูกชดเชยจากเงินบาทแข็งค่าท�าให้
ประหยัดภาษีประมาณ 1.9 พันล้าน
บาท
 
ราคาน�ามันและปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น
จะยังหนุนผลประกอบการใน 2Q19
 
PTTEP กลับมาเปิดด�าเนินการ
โครงการบงกชใต้อีกครั้งต้ังแต่กลาง
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะท�าให้ปริมาณ
ยอดขายใน 2Q19 เพิ่มขึ้น 15k boed 
หรือ เพิ่มขึ้น5% qoq โดยเราคาดว่า
ปริมาณยอดขายจะเพิ่มขึ้นอีก 48k 
boed เป็น 366k boed ใน 2H19 เมื่อ 
PTTEP เข้าซื้อกิจการ Murphy Oil 
Corporation เสร็จเรียบร้อยใน 1H19 

เรามองว่าสมมติฐานราคาก๊าซปีนี้ของ
เราท่ี US$6.7/mmbtu ยังมี upside 
ในขณะท่ีบริษัทคาดไว้ท่ี US$6.8/
mmbtu ท้ังนี้ สหรัฐประกาศว่าจะเดิน
หน้าคว�าบาตรอิหรา่นและจะไมข่ยาย
เวลาผอ่นผันให้ประเทศท่ีน�าเข้าน�ามัน
จากอิหรา่นอีก ซึ่งจะท�าให้อุปทาน
น�ามันดิบตึงตัวมากขึ้น และหนุนให้
ราคาน�ามันดิบขยับสูงขึ้นไปอยูเ่หนือ 
US$70/bbl (เราใช้สมมติฐานราคา
น�ามันปีนี้ท่ี US$65/bbl)
 
แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 150 บาท 
ราคาหุ้นจะถูก re-rate ขึ้น
 
เรามีมุมมองเป็นบวกกับแนวโน้ม
ตลาดน�ามัน และผลการด�าเนินงาน
ของ PTTEP โดยส�ารอง 1P ท่ีเพิ่มขึ้น
อยา่งมากของ PTTEP (เป็นประมาณ 
1,539 ล้าน boe จาก 677 ล้าน boe 
เมื่อสิ้นปี 2018) และอายุส�ารองท่ียาว
ขึ้น (เป็น 13 ปี จากเดิม 5.5 ปี) ก็นา่
จะท�าให้เกิดการ re-rate หุ้น PTTEP 
ขึ้น ราคาเป้าหมายของเราท่ี 150 
บาท อิงจาก P/E ปี FY19F ท่ี 15.5x 
เท่ากับค่าเฉล่ีย 12 ปีย้อนหลัง +0.5 
S.D. โดยค่า P/E จะลดลงเหลือ 12.7x 
ในปี 2020F เมื่อ PTTEP เริ่มท�าการ
ผลิตก๊าซท่ีโครงการ Sabah H project 
(สินทรัพย์ของ Murphy) ในปี 2020

 Naphat CHANTARASEREKUL
 662 - 659 7000 ext 5000
 naphat.chantaraserekul@
krungsrisecurities.com



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : MACO แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 2.10 บ.

Master Ad (MACO)
 BUY
 Share PriceTHB 1.50
 12m Price TargetTHB 2.10 
(+40%)
 Previous Price TargetTHB 2.68
 คาดก�าไรผิดหวัง เป็นท้ังกลุ่ม OOH
 Results Preview
 แต่ MACO จะหนักกว่าเพราะมีการ
ปรับปรุงป้ายระหว่างไตรมาส
 
เนื่องจากการปรับปรุง upgrade ป้าย 
Street furniture ระหว่างไตรมาส เพื่อ
มุง่จะไปเอารายได้ท่ีเพิ่มเท่าตัว และ
อัตราก�าไรระดับสูงในอนาคต นอกจาก
นี้ การเข้าสูช่ว่งซบเซา และความไม่
แนน่อนทางการเมืองระหว่างไตรมาส 
1 ท�าให้ ในภาพรวมจึงอ่อนแอกว่า
ท่ีมองไว้ก่อนหน้า เราปรับก�าไรและ
ราคาเหมาะสมลง 21% แต่ MACO ยัง
คาดจะเห็นการเติบโตของ EPS +25% 
YoY ขณะท่ีซื้อขายท่ี P/E19F เพียง 
17x ต�ากว่า VGI (68x) และ PLANB 
(33x) อยา่งมีนัยส�าคัญ คงค�าแนะน�า 
"ซื้อ"

ไตรมาส 1/62 คาดจะผิดหวังจาก
ฤดูกาล และ การปรับปรุงป้ายระหว่าง
นั้น
 
เราคาดว่า MACO จะรายงานก�าไร

ในไตรมาส 1/62 ท่ี 53 ล้านบาท ลด
ลง -40% QoQ และทรงตัวจากปีก่อน 
ประเด็นกดดันก�าไรคือ (1) การเริ่ม
ปรับปรุงป้าย Street furniture บริเวณ
ใต้ตอมอ่รถไฟฟ้า BTS จากแบบภาพ
นิ่ง เป็น LED จ�านวน 42 ป้าย ซึ่งได้
รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนหน้า ได้เริ่ม
ด�าเนินการแล้วระหว่างไตรมาส ท�าให้
สัดสว่นรายได้จากกลุ่มวางระบบป้าย 
(SI) 

จึงเพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส�าคัญจาก 8% ใน
ไตรมาสก่อนเป็นราว 62% ในไตรมาส
นี้ ซึ่งแม้ว่าจะท�าให้สามารถรักษาราย
ได้ราว 702 ล้านบาทไตรมาสนี้ได้ แต่
ว่าอัตราก�าไรขั้นต้นคาดจะถูกดึงลง
มาจาก 38.4% เป็นราว 31.0% จาก
ลักษณะเฉพาะของงาน SI ท่ีมีอัตรา
ก�าไรต�า และ (2) เริ่มเข้าสูช่ว่งซบเซา
ของอุตสาหกรรม หลังได้เรง่ตัวใน
ปลายปี 2561 ไปแล้ว ขณะเดียวกัน
ความไมช่ัดเจนของการเมืองไทยใน
เดือน ม.ค.-ก.พ. ท�าให้ผู้ประกอบการ
จึงชะลอการใช้สื่อลง
 
ปรับประมาณการ และราคาเหมาะสม
ลง แต่ยังเหลือ upside 40%
 
เรามองว่าไตรมาส 2/62 สถานะการณ์
จะดีขึ้น แม้ว่าป้าย Street Furniture 
จะกลับมาให้บริการ แต่เชื่อจะยัง
ไมเ่ด่นนักเพราะการเมืองไทยยังไม่

ชัด ขณะท่ีคนไทยและผู้ประกอบ
การให้ความส�าคัญกับงานราชพิธี
บรมราชาภิเษกมากกว่า ซึ่งด้วยก�าไร
จะไปเรง่ตัวอยา่งมีนัยส�าคัญในครึ่ง
ปีหลังเป็นสว่นใหญเ่พราะ Street 
furniture จะให้ท้ังรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 2 
เท่าตัว และอัตราก�าไรท่ีสูงมาก เรา
จึงปรับประมาณการก�าไรปี 2562 ลง
มา 17% เป็น 375 ล้านบาท ยังคง
ขยายตัว +38% YoY แต่ทว่าผลของ 
dilution effect จากหุ้น RO ก่อนหน้า
ท�าให้ EPS19F จะขยายตัว +25% YoY 
ซึ่งเมื่ออิงกับ P/E เฉล่ียย้อนหลัง 2 ปี
ท่ี 24 เท่า ราคาเหมาะสมจึงถูกทอนลง
มาเป็น 2.10 บาท/ หุ้น เหลือ upside 
40%
 
ความเสีย่ง ส�าคัญต่อราคาคือ 
Dilution Effect
 
(1) การปรับปรุงป้ายใต้ตอหมอ่ท่ีล่าช้า 
และ (2) การท�า RO ติดกัน 2 ปี และมี 
MACO-W2 จ�านวน 1.37 ล้านหนว่ยรอ
ทยอยแปลงเริ่มปีหน้า ท�าให้มี dilution 
effect รอเกิดท่ี EPS ซึ่งไมเ่ป็นผลดี
ราคาหุ้น หากบริษัทไมร่ักษาอัตราการ
เติบโตของก�าไรท่ีราว 20% ต่อปีได้

 Jaroonpan Wattanawong
 jaroonpan.w@maybank-ke.co.th
 (66) 2658 6300 ext 1404



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BH แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 197.00 บ.

BH ค�าแนะน�าถือ
ราคาปิด 176.50 บาท ราคาพื้นฐาน 197.00 บาท

ก�าไร 1Q62 เป็นไปตามคาด

 

+ ก�าไร 1Q62 อยูท่ี่ 1.1 พันล้านบาท (+0.2%YoY, 
+11.3%QoQ) เป็นไปตามคาด ท้ังนี้รายได้ทรงตัวท่ี 4.7พัน
ล้านบาท (+0.6%YoY, -1.3%QoQ) โดยคนไข้ต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นแต่คนไข้ไทยลดลง (รายได้จากคนไข้ไทยใน 1Q62 
อยูท่ี่ 33% ของท้ังหมด) ด้าน EBITDA margin ใน 1Q62 
เท่ากับ 34.8% อ่อนลงจาก 35.5% ใน 1Q61 สว่นSG&A/
รายได้เพิ่มเป็น 18.7% ใน 1Q62 จาก 16.5% ใน 1Q61 
เพราะมีค่าใช้จ่ายด้านซอฟแวร์และซอ่มบ�ารุง,ค่าใช้จ่าย
พนักงานเพิ่มขึ้น

 

+ เติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ คาดรายได้ปีนี้เติบโต 6% โดยหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของคนไข้ต่างชาติ และมาร์จ้ินยังแข็งแกรง่ โดยประเมิน EBITDA 
margin ปีนี้ไว้ท่ี 34.3% (ปี 61 อยูท่ี่ 34.2%) คาดการณ์ก�าไรสุทธิปี 62 โต 
4%

 

+ จะบันทึกรายการผลตอบแทนพนักงานตามกฎหมายใหมใ่น 2Q62 
เท่ากับ 144 ล้านบาท ซึ่งจะท�าให้ก�าไรบรรทัดสุดท้ายของ 2Q62 อาจลดลง 
QoQ ถ้าไมม่ีก�าไรพิเศษเข้ามาชว่ยชดเชย

 

+ การควบคุมราคายา&เวชภัณฑ์และค่าบริการทางการแพทย์ คาดว่ากฏ
เกณฑ์จะออกมาใน 2H62 และถือเป็นปัจจัยกดดันต่อผลประกอบการของ 
BH ซึ่งเป็นโรงพยาบาลพรีเมียม โดย BH มีรายได้จากยา 25-30%, จากค่า
หมอ15-20% และจากอุปกรณ์การแพทย์ 5-10%

 

+ แนะน�าเพียงถือ ให้ราคาพื้นฐาน 197 บาท ณ ราคาปัจจุบันมี P/E ปีนี้ 
31 เท่า นับว่าไมถู่กเมื่อเทียบกับการเติบโตของก�าไร แต่ธุรกิจมั่นคงและ 
Defensive

 

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com / ธนินี สถิร
เรืองชัย : thaninees@th.dbs.com



บล.เคจีไอ : M แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 78.50 บ.

COMPANY UPDATE Thailand
 MK Restaurant Group
 (M.BK/M TB)
 ประมาณการ 1Q62: คาดว่าก�าไรจะเติบโตต่อเนื่อง
 Neutral?Maintained
 Price as of 25 Apr 2019 72.25
 12M target price (Bt/shr) 78.50
 Unchanged/Revised up(down)(%) Unchanged
 Upside/downside (%) 8.7
 Key messages

เราคาดว่าก�าไรสุทธิของ M จะอยูท่ี่ 674 ล้านบาทใน 
1Q62(+6.6% YoY, +11.1% QoQ) โดยก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น YoY จะมา
จากSSSG ท่ีเป็นบวกของร้านสุก้ี ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดแคมเปญ
โปรโมชั่นตัวใหม ่ในขณะท่ีคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะลดลงเล็ก
น้อยท้ัง YoY และ QoQ SSSG ท่ีเป็นบวก และแผนขยายสาขา
อยา่งต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีชว่ยขับเคล่ือนการเติบโตของ
ก�าไรในปี 2562 ท้ังนี้ราคาปิดล่าสุดคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจาก
เงินปันผลท่ีนา่สนใจท่ี 4.0% เรายังคงค�าแนะน�า ถือ และให้ราคา
เป้าหมาย DCF ท่ี 78.50 บาท

 Event
 ประมาณการ 1Q62
 lmpact
 SSSG ทีเ่ป็ นบวก และการเปิ ดสาขาใหม่จะช่วยหนุนใหก้�าไร
โต YoY

เราคาดว่าก�าไรสุทธิของ M จะอยูท่ี่ 674 ล้านบาทใน 1Q62 
(+6.6% YoY, +11.1% QoQ) โดยก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น YoY จะมาจาก
อัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) ท่ีเป็นบวกของ
ร้านสุก้ี ในขณะท่ีก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น QoQ จะมาจากการท่ีไมต้่องกัน
ส�ารองส�าหรับผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหมอี่ก เราคาดว่ารายได้ใน 1Q62 จะอยูท่ี่ 4.3 พันล้านบาท 
(+5.7% YoY, -0.4%QoQ) ในขณะท่ีคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะลด
ลงเล็กน้อยเหลือ 68.1% ใน 1Q62 จาก 68.5% ใน 1Q61เนื่องจา
กมีการจัดแคมเปญเซตเมนูเป็นเวลา 42 วัน อยา่งไรก็ตาม เราคาด
ว่าสัดสว่นอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายนา่จะ
ยังทรงตัวอยูท่ี่ 52.1% ใน 1Q62 จาก 52.2% ใน 1Q61

ความส�าเร็จของแคมเปญการตลาดจะชว่ยหนุนให้ SSSG ของ MK 
เป็นบวก

ถึงแม้จะเกิดภาวะหมอกพิษในกรุงเทพอยา่งหนักในชว่ง 1Q62 แต่
เราคาดว่า SSSG ของ MK จะอยูท่ี่2.0% และของยาโยอิจะอยูท่ี่ 
0.0% โดยเราเชื่อว่าแคมเปญการจัดโปรโมชั่นเซตเมนูใหมใ่นชว่ง
วันท่ี 14มกราคม 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2562 ของร้านสุก้ีได้รับ
ความนิยมในหมูลู่กค้า ในขณะท่ีเราคาดว่าไตรมาสนี้ M จะเพิ่ม
จ�านวนสาขาร้านสุก้ี MK ใหมอี่ก 4 สาขา และเพิ่มสาขาร้านยาโยอิ
อีก 4 สาขาสอดคล้องกับเป้ าท้ังปีของบริษัทท่ี 10 สาขา และ 20 
สาขาตามล�าดับ
 
สว่นแบง่ก�าไรจากการถือหุน้จะยงัติดลบอยู่
 
เนื่องจากบริษัท เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ จ�ากัด (MSL) ก�าลังอยูใ่น
ระหว่างการก่อสร้างโกดังสินค้า เราจึงเชื่อว่าบริษัทในเครือแหง่นี้
จะยังต้องเชา่โกดังจากบุคคลท่ีสามเพื่อให้บริการลูกค้าท่ีมีในมือ 
ดังนั้น เราจึงประเมินว่า MSL จะยังคงสง่ผลขาดทุนมาให้บริษัท 
1.4 ล้านบาท ใน 1Q62 จากท่ีขาดทุน 0.2 ล้านบาทใน 4Q61 
อยา่งไรก็ดี บริษัท Plenus and MK Pte Ltd. (PMK) นา่จะสง่ผล
ก�าไรเล็กน้อยมาท่ี M 0.8 ล้านบาท ใน 1Q62 เพิ่มขึ้นจาก 0.6 ล้าน
บาท ใน 4Q61 ส�าหรับในปี 2562 เราคาดว่า M จะรับรู้สว่นแบง่ผล
ขาดทุนจากการถือหุ้นบริษัทในเครือ 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2561 ท่ีขาดทุนแค่ 1 ล้านบาท

 Valuation & Action

เรายังคงค�าแนะน�า ถือ และให้ราคาเป้ าหมาย DCF เดิมท่ี 78.50 
บาท โดย SSSG ท่ีเป็นบวก และแผนขยายสาขาจะเป็นปัจจัย
ส�าคัญท่ีชว่ยขับเคล่ือนการเติบโตของก�าไรในปี 2562 เราคาดว่า
ก�าไรของ M จะเรง่ตัวขึ้นใน 2Q62 ซึ่งมีวันหยุดเยอะ ซึ่งจากราคา
ปิดล่าสุดคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีนา่สนใจท่ี 
4.0%

 Risks

Upside จะมาจากการท่ี SSSG สูงเกินคาด, เปิดสาขาเปิดใหม่
มากกว่าท่ีคาด ในขณะท่ี Downside จะมาจากการท่ีจ�านวนลูกค้า
เข้าร้านน้อยกว่าท่ีคาด

 Panuwat Nivedmarintre
 66.2658.8888 Ext.8348
 panuwatn@kgi.co.th



บล.ทรีนีต้ี : ERW แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 8.33 บ.

เอราวัณ กรุ๊ป- ERW
 ค�าแนะน�า: ซื้อ
 ราคาเป้าหมาย: 8.33 บาท
 Upside/Downside: +22%
 Median Consensus: 8.60 บาท
 ยืดระยะ VoA ชว่ย Low Season 2Q62-3Q62

 - คาดก�าไร 1Q62 ท่ี 243 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 
35% QoQ แต่ลดลง 15%YoY โดยรายได้จากโรงแรม
อยูท่ี่ 1.67 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 1.8% QoQ แต่
ลดลง 3% YoY

 - RevPar คาดปรับตัวลดลง 7% YoY เนื่องจาก
อัตราการเข้าพักท่ีลดลง จากจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ียัง
ไมฟ่ื้ นตัวเต็มท่ี

 - ได้รับอานิสงส์สูงสุดจากการยืดระยะเวลาเว้น
ค่าธรรมเนียม VOA เนื่องจากเป็น Pure Hotel Player 
และมีรายได้หลักจากโรงแรมในประเทศ

 - ยังคงแนะน�า "ซื้อ" ท่ีราคาเป้าหมายใหม ่8.33 
บาท

 1Q62 Earnings Preview
 คาดก�าไร 1Q62 อยูท่ี่ 243 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 
35%QoQ แต่ลดลง 15%YoY โดยท่ีรายได้จากโรงแรม
อยูท่ี่ 1.67 พันล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 1.8% QoQ แต่
ลดลง 3% YoY
 
คาด RevPar (ไมน่ับรวม Hop Inn) ติดลบ 7% YoY จาก
อัตราการเข้าพักท่ีปรับตัวลดลง 3% YoY และ ADR ท่ี
ลดลง โดยนักท่องเท่ียวจีนและรัสเซียท่ียังคงอ่อนแอ 
สง่ผลให้ RevPar โรงแรมในต่างจังหวัดปรับตัวลดลง ใน
ขณะท่ีโรงแรมในกรุงเทพอยา่ง JW Marriot ท่ีมีห้องพัก 
70% เป็นห้องพักใหม ่สามารถปรับเพิ่ม ADR ได้อยา่ง
แข็งแกรง่
 
แม้ว่าชว่งไตรมาส 1 จะเป็นชว่ง High Season ท่อง
เท่ียวในประเทศ แต่เนื่องจากฐานท่ีสูงในชว่ง 1Q61 ท่ีมี
อัตราการเติบโตของจ�านวนนักท่องเท่ียวท่ี 15.8% YoY 
แต่ตัวเลขนักท่องเท่ียว 2M62 เติบโตเพียง 2.5% YoY 
สง่ผลให้ก�าไรของ ERW ปรับตัวลดลง YoY

คาด EBITDA Margin อยูท่ี่ 33.95% สูงกว่า 32.6% ใน 
4Q61 แต่ต�ากว่าชว่ง 1Q61 ท่ี 36.9%

ครม.อนุมัติยืดระยะเวลาเว้นค่าธรรมเนียม VOA ต่ออีก 
6 เดือน

วันท่ี 24 เม.ย. 2562 ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
มีมติอนุมัติขยายมาตรการในการยกเว้นการเก็บค่า

ธรรมเนียมการตรวจลงตราของคนต่างด้าวซึ่งประสงค์
จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อ
การท่องเท่ียวเป็นเวลาไมเ่กิน 15 วัน กรณียื่นขอรับ
การตรวจลงตรา ณ ชอ่งทางอนุญาตของด่านตรวจ
คนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ท่ีมีการเก็บอัตราค่า
ธรรมเนียม ประเภทนักท่องเท่ียว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว 
จ�านวนเงิน 2,000 บาท ออกไปอีก 6 เดือน หรือ ต้ังแต่
วันท่ี 1 พ.ค.2562 - 31 ต.ค.2562 เพื่อเป็นการกระตุ้น
และสง่เสริมการนักท่องเท่ียวต่างชาติให้มาท่องเท่ียว
ในประเทศไทย แม้ว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวใน 1Q62 
คาดว่าจะเติบโตอ่อนแอกว่า 1Q61 แต่เราเชื่อว่าในชว่ง 
2Q62-3Q62 จะฟื้ นตัวได้ดีขึ้น 

เนื่องจากปี 2562 ไมม่ีเทศกาลฟุตบอลโลกอยา่งปี 
2561 ซึ่งเราคาดว่านักท่องเท่ียวรัสเซียจะกลับมาโดด
เด่นอีกครั้ง โดย ERW มีสัดสว่นนักท่องเท่ียวชาวรัสเซีย
ท่ี 4% และภูเก็ตเป็นสถานท่ีท่ีชาวรัสเซียให้ความนิยม
ในการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก และหากมีมาตรการให้
หักลดหยอ่นภาษีกรณีค่าใช้จ่ายจากการท่องเท่ียวท่ัว
ประเทศ (จากมาตรการเดิมท่ีลดหยอ่นภาษีจากการ
ท่องเท่ียว 55 เมืองรองในชว่งปี 2561) เรามองว่าจะ
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ี ERW จะได้รับอานิสงส์จากการ
ท่ีมีโรงแรมครอบคลุมในประเทศ 54 แหง่ และยังมี
แผนการเปิดเพม่อีก 9 แหง่ในปี 2562
 
รับอานิสงส์มาตรการรัฐ เราแนะน�าซื้อ ท่ีราคาเป้า
หมายใหม ่8.33 บาท

ERW เน้นการขยายฐานโรงแรมกลุ่ม Midscale และ
กลุ่ม Budget Hotel ท่ีมี Demand อยูม่ากและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย การขยายโรงแรมกลุ่ม Hop Inn ในต่าง
จังหวัดท่ีมีการกระจายตัวท่ัวประเทศ สง่ผลให้ ERW 
จับกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับ และเป็น Pure Hotel Player 
ท่ีมีรายได้กว่า 95% จากโรงแรมในประเทศ จึงคาดว่า
จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเว้นค่าธรรมเนียม VOA 
เราจึงยังคงแนะน�าซื้อ ท่ีราคาเป้าหมายใหมท่ี่ 8.33 
บาท จากการอิงค่า EV/EBITDA ท่ี 15X (จากเดิมท่ี 
16X +0.5SD) เนื่องจากมีความเสี่ยงจากจ�านวนนักท่อง
เท่ียวท่ีอ่อนแอใน 1Q62

 ลักษณะธุรกิจ : แบง่เป็น 2 ธุรกิจหลัก
 ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจท่ีให้รายได้หลักแก่บริษัท โดย
มีสัดสว่นรายได้อยูท่ี่ 96% ของรายได้รวม บริษัทมี
โรงแรมท่ีอยูร่ะหว่างการด�าเนินงาน 45 แหง่ และมี
จ�านวนห้องพักให้บริการอยูท่ี่ 6,697 ห้อง โดยท่ีธุรกิจ 
โรงแรมสามารถจ�าแนกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การบริหารโดยบุคคลภายนอกท่ี เป็นเจ้าของแบรนด์
โรงแรม และมีกลุ่มลูกค้าระดับ Luxury - Mid Scale 
อาทิ แบรนด์ Grand Hyatt, Renaissance, JW Marriot 
และ Holiday Inn 

2) การบริหารโดยบริษัท ภายใต้แบรนด์โรงแรมของ
บุคคลภายนอกในรูปแบบของการแฟรนไชส์ โดย
แบรนด์ท่ีบริษัทได้รับสิทธิ์ใช้ให้อยูภ่ายใต้การบริหาร
งานของกลุ่ม Accor Hotels ท้ังหมด ซึ่งได้แก่ แบรนด์ 
Mercure จับกลุ่มนักท่องเท่ียวต่างชาติก�าลังซื้อปาน
กลาง โดยเฉพาะท่ีมีเป้าหมายหลักในการเดิมทา
งมาช้อปปิ้ งในแหล่งใกล้เคียงอยา่ง สยามสแควร์ และ 
MBK และอีกแบรนด์ได้แก่ IBIS ท่ีมีกลุ่มลูกค้าหลัก คือ 
กลุ่มลูกค้าระดับกลาง หรือลูกค้าท่ีให้ความส�าคัญกับ
คุณภาพการให้บริการท่ีมีมาตรฐานในราคาประหยัด 
เน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศท่ีมาท่องเท่ียวหรือประชุมสัน
นมา 3)การบริหารโดยบริษัทภายใต้แบรนด์ของบริษัท
เอง ภายใต้ชื่อแบรนด์ HOP INN ท่ีเน้นลูกค้ากลุ่ม 
Budget เป็นหลัก เน้นราคาประหยัด แต่มีคุณภาพและ
มาตรฐานท่ีสม�าเสมอ โดย ณ สิ้นเดือนส.ค. 2560 มี 
HOP INN ท้ังสิ้น 27 แหง่ท่ัวประเทศ และมี 2 แหง่ใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศแรกท่ี ERW เปิดให้
บริการในต่างประเทศ

ธุรกิจพื้นทีใ่หเ้ช่าและบรหิารอาคาร

บริษัทประกอบธุรกิจพื้นท่ีให้เชา่ ได้แก่ Erawan 
Bangkok โดยมีผู้เชา่รายใหญ ่อาทิ Club 21, Motif 
และ ร้านอาหาร Nara สว่นธุรกิจบริหารอาคาร ได้แก่ 
อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ โดยรายได้จากธุรกิจในสว่นนี้
นับเป็นเพียง 4% ของรายได้รวมของบริษัทรายได้อ่ืนๆ

ERW มีการถือหุ้นกองทุน ERWPF (มีทรัพย์สิน ได้แก่ 
โรงแรม Ibis ภูเก็ต ป่าตอง และ Ibis พัทยา)ท่ี 20% จึง
มีการรับรู้สว่นแบง่ก�าไรของกองทุนในรูปแบบของก�าไร
สว่นแบง่ของบริษัทรว่ม

 ปัจจัยเสีย่ง

 ความไมส่งบทางการเมืองในประเทศอาจสง่
ผลให้การท่องเท่ียวหดตัว ในขณะท่ีเศรษฐกิจโลกท่ี
ยังไมฟ่ื้ นตัวเต็มท่ี สง่ผลให้จ�านวนนักท่องเท่ียวจาก
ต่างประถูกกดดัน แม้ว่าการเดินทางมาท่องเท่ียวใน
ประเทศไทยมีสัดสว่นหลักมาจากประเทศจีน ซึ่งหาก
มีการปราบปรามการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มทัวร์อยา่งท่ี
เคย

เกิดขึ้นในชว่งเดือนต.ค. 2559 ท่ีผา่นมา ก็จะมีผลกระ
ทบต่อยอดการเข้าพักในโรงแรม

 นักวิเคราะห์
 วฤณ มหาด�ารงค์กุล
 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 081151
 v-rin@trinitythai.com



บล.ฟิลลิป : KKP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 76.00 บ.

ธนาคารเกยีรตินาคิน - KKP TP'62: 76.00

 ซื้อ(คงค�าแนะน�า)

 ราคาพื้นฐาน (บาท) 76.00 (+17.54%)

 ความเสีย่งยงัคงม ีแต่จะดขีึน้

 

ความเสี่ยงยังมี แต่นา่จะดีขึ้นในชว่งท่ีเหลือของปี: ผลประกอบการ 1Q62 ได้รับผลกระทบจากผลขาดทุนจากการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ และผลขาดทุนจากการขายรถยึด ซึ่งนา่จะยังคงได้รับผลกระทบต่อในชว่งท่ีเหลือของปี อยา่งไรก็ตามการเข้มงวดใน
การปล่อยสินเชื่อนา่จะท�าให้ความเสี่ยง และ NPL ลดต�าลง

 

KKP ยังคงเป้าสินเชื่อไว้ท่ี 8%: ถึงแม้ว่าใน 1Q62 KP จะมีสินเชื่อเติบโต 1.6% ytd โดยสินเชื่อท่ีเติบโตขึ้นสว่นใหญเ่ป็นสิน
เชื่อขนาดใหญ ่ซึ่งอาจจะมีความผันผวน และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเชา่ซื้ออาจท�าให้สินเชื่อเชา่ซื้อเติบโตได้อยา่ง
ชะลอตัว

คงประมาณการ คงราคาพื้นฐาน 76 บาท ยังแนะน�า "ซื้อ": ถึงแม้ว่าก�าไร 1Q62 จะคิดเป็น 20% ของประมาณการท้ังปีท่ีทาง
ฝ่ายคาดไว้ท่ี 6.1 พันล้านบาท แต่คาดว่าการขายทรัพย์สินรอขาย และรายได้ดอกเบี้ยจะปรับตัวดีขึ้นได้ในชว่งท่ีเหลือของปี 
นอกจากนี้ KKP ยังเป็นหุ้นท่ีมีปันผลโดดเด่นในกลุ่มธนาคาร ยังคงราคาพื้นฐาน 76 บาท ยังแนะน�า "ซื้อ"

 

อดิสรณ์ มุง่พาลชล นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 18577



สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์  ในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ก่อนอื่นต้องเอ่ยถึงภาพรวมดัชนีตาดหลักทรัพย์

ไทย ในเดือนเมษายนที่ผ่านมากันก่อน โดยภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ส�าหรับเดือนเมษายน 2562 SET Index ปิดที่ 1,673.52 จุด เพ่ิมขึ้น 

2.1% จากส้ินเดือนก่อน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนเมษายน 2562 อยู่ที่ 41,915 

ล้านบาท ทรงตัวเมื่อเทียบเดือนก่อน  โดยผู้ลงทุนต่างประเทศและผู้ลงทุนสถาบันในประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

นายศรพล ตลุยะเสถยีร รองผูจั้ดการ หวัหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยให้ผลตอบแทนเป็นบวกต่อ
เนื่องในเดือนเมษายน 2562 และผู้ลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 

ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของตลาดหลักทรัพย์อ่ืนในเอเชียโดยปัจจัยต่างประเทศสนับสนุนบรรยากาศการลงทุน 
ได้แก่ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเป็นไปในทิศทางท่ีประนีประนอมมากขึ้น และการขยายก�าหนด
เวลาการออกจากอียูของอังกฤษ แม้ว่าปัจจัยต่างๆ จะเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น แต่ความไมแ่นน่อนยังคงมีอยู ่
ผู้ลงทุนควรลงทุนอยา่งระมัดระวังโดยให้ความส�าคัญกับปัจจัยพื้นฐานและโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเป็น
หลัก 

ขณะท่ีมูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนเมษายน 2562 อยูท่ี่ 41,915 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 0.2% จากเดือนก่อน  สว่น Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนเมษายน 
2562 อยูท่ี่ระดับ 15.5 เท่า และ 17.5 เท่าตามล�าดับ สูงกว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยูท่ี่

ระดับ 14.5 เท่า และ 16.3 เท่าตามล�าดับ

ด้านอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2562 อยูท่ี่ระดับ 3.12% 
สูงกว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียท่ีอยูท่ี่ 2.74%    โดย

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือน
เมษายน 2562 อยูท่ี่ 17.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.0% จากสิ้นปี 2561 

สอดคล้องกับทิศทางของดัชนี

นายศรพล ระบุด้วยว่า ในชว่ง 4 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่าการ
ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยอยูท่ี่ระดับ 6,051 ล้านบาทซึ่งสูง
ท่ีสุดในอาเซียน

 เข้าสูเ่ดือน พฤษภาคม ก็ต้องนึกถึงงบการเงินของบรรดา
บริษัทจดทะเบียนท่ีก�าลังทยอยประกาศงบ Q1/62  กันอยา่ง
คึกคัก  ทีมขา่วหุ้นอินไซด์ จึงรวบรวมบจ.ท่ีแจ้งบการเงินมา
แล้ว (บางสว่น)  แต่ละบจ. มีผลงานอยา่งไรไปติดตามกันเลย
ค่ะ 

ฤดูกาลประกาศงบมาแล้ว



UVAN เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 35.71 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 152.43 ลบ.

IT เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 6.96 ลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 18.50 ลบ.

TKN เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 81 ลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 151 ลบ.

ROH เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 51.66 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 51.96 ลบ.

SEAOIL เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 10.72 ลบ.เทียบกับปีก่อน ขาดทุน 16.38 ลบ.

GLOW เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.9 พันลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 2.61 พันลบ.

PSL เผยงบรวม Q1/62 ขาดทุน 84.14 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 107 ลบ.

III เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 42.89 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 25.91 ลบ.

THREL เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 59.91 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 68.53 ลบ.

MAKRO เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.51 พันลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 1.62 พันลบ.

KGI เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 310 ลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 257 ลบ.



MONO เผยงบรวม Q1/62 ขาดทุน 112 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 19.46 ลบ.

TNITY เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.1 ลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 23.76ลบ.

MTC เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร1พันลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 833 ลบ.

THCOM เผยงบรวม Q1/62 พลิกเป็นขาดทุน 32.99 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 1.86 พันลบ.

SEAOIL เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 10.72 ลบ.เทียบกับปีก่อน ขาดทุน 16.38 ลบ.

SNC เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 165 ลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 174 ลบ.

D เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 3.83 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 11.02 ลบ.

GTB เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.95 ลบ. เทียบกับปีก่อน ขาดทุน 4.01 ลบ.

TEAMG เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 25.05 ลบ. เทีบกับปีก่อน ก�าไร 21.80 ลบ.

IVL เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 3.7 พันลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 5.8 พันลบ.

TU เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.27 พันลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 868 ลบ.



JAS เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 559 ลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 757 ลบ.

TPCH เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 84 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 81 ลบ.

IRPC เผยงบรวม Q1/62 ก�าไรลดเหลือ 152.91 ลบ. เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ก�าไร 2.75 พันลบ.

DCC เผยงบรวมQ1/62 ก�าไร 306.09 ลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 278.76 ลบ.

RCI เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 46.29 ลบ. เทียบกับปีก่อนก�าไร 1.22 ลบ.

VRANDA เผยงบรวมQ1/62 ก�าไร 235.77 ล้านบาท เทียบกับปีก่อน ก�าไร 22.23 ลบ.

MPG เผยงบรวม Q1/62 ขาดทุน 16 ลบ. เทียบกับปีก่อน ขาดทุน 17 ลบ.

HMPRO เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.41 พันลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 1.24 พันลบ.

SCC เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.16 หมื่นลบ. เทียบกับ Q2/61 ก�าไร 1.24 หมื่นลบ.

DELTA เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.08 พันลบ. เทียบกับปีก่อน ก�าไร 1.05 พันลบ.

DTAC เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.4 พันลบ. เทียบกับปีก่อนก�าไร 1.31 พันลบ.



PTTEP เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.24 หม่ืนลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 1.33 หม่ืนลบ.

BH เผยงบรวม Q1/62 ก�าไร 1.08 พันลบ.เทียบกับปีก่อน ก�าไร 1.07 พันลบ.

ปิดท้ายท่ีหุ้น IPO  น้องใหม ่ บมจ.วี.แอล. เอ็น
เตอร์ไพรส์ แต่งต้ัง “บล.โกลเบล็ก” เป็นผู้จัดการ
การจัดจ�าหนา่ยและรับประกันการจ�าหนา่ยหุ้น 
และแต่งต้ังผู้รว่มจัดจ�าหนา่ยอีก 6 แหง่ 

ได้แก่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.ฟิลลิป 
(ประเทศไทย), บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย), 
บล.เคทีบี (ประเทศไทย), บล.คันทรี่ กรุ๊ป 
และ บล.คิงส์ฟอร์ด พร้อมราคาเสนอขาย 
1.75 บาท เดินหน้าขายไอพีโอ 280 ล้านหุ้น 
ก�าหนดวันจองซื้อวันท่ี 7-9 พ.ค. 2562 จ่อเข้า
เทรดตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 21 พ.ค.นี้  
ครา่................

แวะมาทีข่่าวสงัคม บจ. กันสกันิด CENTEL ประกาศแต่งต้ัง 

"โสภาวด ีเลิศมนัสชัย" ซึง่จากเดิมด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ ใหด้�ารงต�าแหน่ง ประธาน

กรรมการตรวจสอบ แทน นายพิสฐิ กศุลาไสยานนท์ โดยมี

ผลต้ังแต่วันที ่1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป




































