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	 RATCH	วางเป้าลงทุนระบบสาธารณูปโภค

พื้นฐานอยู่ที่	20%	ของพอร์ตการลงทุนในปี	66				

ระบุปี	62	วางงบลงทุน	1-2	หมื่นลบ.	ลงทุน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ-ต่างประเทศ-ระบบ

สาธารณูปโภค

 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) RATCH 

เปิดเผยว่า	ในปี2562	บริษัทฯยังคงเดินหน้า

ลงทุนอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯจะมุ่งเน้นไปที่

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

เป็นส�าคัญ	โดยโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจใน

ประเทศมีมากขึ้นจากแผนการพัฒนาพลังงาน

ยั่งยืนและส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบการจัดการที่เสริมความมั่นคงของ

ระบบพลังงาน	รวมทั้งแผนพัฒนาก�าลังการ

ผลิตไฟฟ้า	พ.ศ.2561-2580	ซึ่งบริษัทฯมั่นใจใน

ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะลงทุนเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มกิจการของบ

ริษัทฯให้ถึงเป้าหมาย

ที่200,000	ล้านบาท	

หรือมีก�าลังการผลิต	

10,000	เมกะวัตต์		

ในปี	2566	และมี

สัดส่วนการลงทุนใน

ระบบสาธารณูปโภค

อยู่ที่	20%	ธุรกิจ

พลังงาน

และไฟฟ้า	

80%	

 

“ธุรกิจผลิตไฟฟ้ายังถือเป็นธุรกิจหลักที่เสริม

สร้างความแข็งแกร่งองค์กร	โดยบริษัทฯ	ยังคง

แสวงหาการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าประเภท

ต่างๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ได้แก่	สปป.

ลาว	ออสเตรเลีย	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	จีน	

และฟิลิปปินส์	ตามแผนการลงทุนปี	2562	คาด

ว่าจะมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

และขนาดเล็กในไทย	2	โครงการ	อีกทั้งยังมีอีก	

6	โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

และเจรจาการร่วมทุนกับพันธมิตรในต่าง

ประเทศ	ได้แก่	ออสเตรเลีย	อินโดนีเซีย	สปป.	

ลาว	และเวียดนาม	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังสนใจ

โครงการรถไฟฟ้า	ถนนมอเตอร์เวย์ที่ก�าลังจะ

เปิดประมูลในอนาคต	รวมทั้งธุรกิจใหม่ๆ	ที่เกี่ยว

เนื่องกับเทคโนโลยี	Internet	of	Things	และ

โทรคมนาคม	ฉะนั้นภาพการด�าเนินธุรกิจของ

ราช	กรุ๊ป	จะเป็นการลงทุนเพื่อช่วยยกระดับ

ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศให้ก้าวหน้า	และสร้างเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของสังคมในวงกว้างมากขึ้น”	นายกิจจา	

กล่าว

	 ทั้งนี้	บริษัทฯวางงบลงทุนปี	2562	

ประมาณ	10,000	-	20,000	ล้านบาท	แบ่งเป็น

ลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศซึ่งการร่วมทุน

กับพันธมิตร	ได้แก่	โครงการSPP	และโครงการ	

IPP	รวมทั้งสิ้น	2	โครงการ	ส่วนการลงทุน

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าต่างประเทศ	บริษัทฯจะมีการ

ลงทุนในโครงการพลังงานลม	โครงการพลังงาน

น�้า	โครงการ	IPP	เชื้อเพลิงฟอสซิล	ซึ่งเป็นการ

ร่วมทุนกับพันธมิตรเช่นกัน	โดยบริษัทฯคาด

ว่าไตรมาส2/2562	จะสรุปการเจรจาดังกล่าว	

1-2	โครงการ	ขนาดไม่ต�่ากว่า	100	เมกกะวัตต์/

โครงการ	เบื้องต้นบริษัทฯคาดว่าจะเข้าไปถือหุ้น

ในสัดส่วน	20-25%/โครงการ	

	 ขณะที่ธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน	

บริษัทฯมีแผนที่จะลงทุนในรถไฟฟ้าส่วนขยาย

สายสีชมพูและสายสีเหลือง	รวมถึงรถไฟฟ้า

สายสีส้มฝั่งตะวันตกที่บริษัทฯมีความสนใจด้วย

เช่นกัน	รวมถึงทางด่วนมอร์เวย์ต่างๆซึ่งปัจจุบัน

บริษัทฯสนใจที่จะเข้าลงทุนในมอร์เตอร์เวย์	M6	

(บางปะอิน-โคราช)ระยะทาง	190	กิโลเมตร	และ

มอร์เตอร์เวย์	M81	(บางใหญ่-กาญจนบุรี)	90	

กิโลเมตร	โดยเบื้องต้นรัฐบาลได้ออก	TOR	มา

แล้ว	และปัจจุบันบริษัทฯได้คุยกับพาร์ทเนอร์ว่า

จะสามารถลงทุนในส่วนไหนได้บ้าง	

ขณะเดียวกัน	ในปี	2562	บริษัทฯ	มีโรงไฟฟ้า	

3	แห่งที่จะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และรับรู้ราย

ได้	ก�าลังผลิตติดตั้งตามการถือหุ้นรวม	179.73	

เมกะวัตต์	ประกอบด้วยโครงการผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์คอลลินส์วิลล์	ออสเตรเลีย	

โรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น	และโรงไฟฟ้า

พลังงานน�้าเซเปียน	เซน�้าน้อย	ในสปป.ลาว	

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก	4	

โครงการรวม	486.79	เมกะวัตต์	ซึ่งจะท�าให้ปี	

2564	บริษัทฯมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์	

ก�าลังการผลิตรวมทั้งสิ้น	7,526.86	เมกะวัตต์	

จากปัจจุบัน	อยู่ที่	6,860.34	เมกะวัตต์	

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯยังคงเดินหน้าหาก�าลัง

การผลิตใหม่อย่างน้อยปี	700	เมกกะวัตต์	เพื่อ

รองรับโรงไฟฟ้าที่จะทยอยหมดอายุ	ซึ่งใน

ปี2568	บริษัทฯจะมีโรงไฟฟ้าจะมีโรงไฟฟ้า	RG	

ที่คาดว่าจะหมดอายุ	ส่วนปี2570	โรงไฟฟ้า

ราชบุรี	และ	ปี	2576	คือ	โรงไฟฟ้า	RPCL	ที่จะ

หมดอายุด้วยเช่นกัน

RATCH วางเป้าลงทุนระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

อยู่ท่ี 20% ของพอร์ตการลงทุนในปี 66 
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	 TKS	ประกาศผลงานงวดไตรมาส	1/2562	

นิวไฮทั้งรายได้และก�าไร	โกยรายได้	654	ลบ.	

ก�าไรสุทธิ	130	ล้านบาท	หรือโต	14.9%		เทียบ

กับงวดเดียวกันของปีก่อน	หลังรับรู้รายได้จาก

การรวมธุรกิจ	TBSP	“สมคิด	เวคินวัฒนเศรษฐ์”	

เอ็มดี	ประเมินทิศทางธุรกิจปี	2562	เติบโตโดด

เด่น	หลังรับรู้รายได้	TBSP	เต็มปี	และส่วนแบ่ง

ก�าไรจาก	SYNEX	เผยล่าสุดคว้า	2	งานใหญ่	

เป็นงานแสตมป์และงานพิมพ์ข้อสอบของหน่วย

งานราชการ	รวมทั้งลุ้นงานประมูลใหม่ๆ	เพิ่ม	

หนุนผลงานทั้งปีนี้ก�าไรท�าสถิติสูงสุดใหม่	

 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.
เอส.เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TKS	ผู้ประกอบการธุรกิจ	Security	

Printing	ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ	เปิด

เผยว่า	ผลประกอบการในงวดไตรมาส	1	ปี	

2562	(1	ม.ค.-31มี.ค.	2562)	บริษัทฯมีราย

ได้รวม	654	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	341	ล้านบาท	

หรือเพิ่มขึ้น	109%	จากงวด

เดียวกันของปีก่อนที่

มีรายได้		313	ล้าน

บาท	ซึ่งเป็นผล

จากการรวมธุรกิจ

ของ	บริษัท	ทีบีเอส

พี	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	TBSP	เมื่อวันที่	

4	เมษายน	2561	

ที่ผ่านมา	

อย่างไรก็ตาม	หากไม่นับรวมรายได้ใน	TBSP	

บริษัทจะมีรายได้จากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	

64	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	20.6%	จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน	ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ใน

ส่วนของแบบพิมพ์ธุรกิจพิเศษ	(High-Valued	

Document)		ขณะที่มีก�าไรสุทธิ	130	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	17		ล้านบาท	หรือ	14.9	%	เทียบกับ

งวดเดียวกันของปีก่อน	ที่มีก�าไร	113	ล้านบาท	

จากการรวมธุรกิจ	TBSP		ซึ่งหากไม่รวมก�าไร

สุทธิของ	TBSP		ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุน	

และรายการต้นทุนการเงินพิเศษ	TKS	จะมี

ก�าไรสุทธิจ�านวน	52	ล้านบาท	สูงกว่าไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน	ในอัตรา	51.2%	ส่วนใหญ่

มาจากรายได้จากการด�าเนินงานของบริษัทที่

เพิ่มขึ้น

	 “ผลงานที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจ	นิวไฮทั้ง

รายได้และก�าไรโดยมีอัตราก�าไรขั้นต้นรวมที่ร้อย

ละ	25	เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนอยู่

ที่ร้อยละ	23	ทั้งนี้หากไม่นับรวมก�าไรขั้นต้นส่วน

ของ	TBSP	ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	22.2	อัตราก�าไรขั้น

ต้นของ	TKS	จะอยู่ที่ร้อยละ	27.1		สูงกว่างวด

เดียวกันของปีก่อน	สาเหตุหลักจากก�าไรขั้นต้น

ในธุรกิจพิเศษ		High-Valued	Document	จาก

การน�าเทคโนโลยีเข้ามาเสริมทัพ	”		นายสมคิด	

กล่าว

	 ส�าหรับแนวโน้มผลด�าเนินงานในช่วง

ไตรมาส	2/2562	คาดว่าการเติบโตจะไม่สูง

เท่ากับไตรมาส	1	ที่ผ่านมา	โดยเฉพาะเดือน

เมษายน-พฤษภาคม	เนื่องจากเป็นช่วงหลังการ

เลือกตั้ง	รอรัฐบาลชุดใหม่	อาจมีการชะลอการ

ลงทุนบางโปรเจกต์	ประกอบกับมีวันหยุดต่อ

เนื่องหลายวัน	อย่างไรก็ตาม	แม้ไตรมาส	2/62	

งานจะชะลอลงบ้าง	แต่โดยภาพรวมครึ่งปีแรก

ของปี	2562	จากการประเมินผลงานยังโตได้

ตามเป้าหมาย	เนื่องจากในเดือนมิถุนายนงาน

เริ่มกลับเข้ามาเยอะเป็นปกติ

	 ส�าหรับไตรมาส	3/62	บริษัทได้รับงานใหญ่

เป็นงานแสตมป์	มีการเริ่มงานในเดือนมิถุนายน

นี้	และก�าหนดส่งมอบงานภายในไตรมาส	3	ปี

นี้		และในเดือนกรกฎาคม	รับงานใหญ่เป็นงาน

พิมพ์ข้อสอบของหน่วยงานราชการ	ใช้ส�าหรับ

การสอบเพื่อรับคนเข้าราชการ	ซึ่งทั้งสองงาน

ที่ได้รับจะสนับสนุนรายได้ของบริษัทให้เติบโต

แข็งแกร่งยิ่งขึ้น	

	 นอกจากนี้	หลังการเลือกตั้งใหญ่ผ่านพ้น

ไป	คาดว่าในช่วงกลางปีนี้	จะมีการเลือกตั้งส่วน

ท้องถิ่นเกิดขึ้น	เนื่องจากไม่มีการเลือกตั้งมา

เป็นเวลา	4-5	ปีแล้ว		ทั้งในส่วนระดับจังหวัด

และต�าบลทั่วประเทศ		ซึ่งทยอยออกมาอย่าง

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	2562	นี้	โดยบริษัทมีความ

หวังว่าจะได้รับงานส่วนนี้เข้ามาเพิ่มเติม	ขณะ

นี้รอกกต.พิจารณาว่าจะมีการทยอยพิมพ์บัตร

เลือกตั้งทีละจังหวัด	หรือจะมีการพิมพ์พร้อมกัน

ทีเดียวหรือไม่	และยังมีโปรเจกต์อื่นๆ	ซึ่งบริษัท

มีแผนเข้าร่วมประมูลกับพันธมิตรในลักษณะ	

Joint	Venture	แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยราย

ละเอียดได้		จากแผนงานข้างต้น	เชื่อว่าปี	2562	

เป้าหมายรายได้เติบโต	14%	จะท�าได้ตามเป้า

หมายที่วางไว้	(ไม่รวมรายได้จาก	SYNEX	และ	

TBSP)	

	 “การเติบโตของธุรกิจปีนี้นอกจากบริษัท

จะได้งานบัตรพิมพ์เลือกตั้ง	ยังมีงานที่รับผล

ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมา	โดยกลุ่มธุรกิจ

บริหารจัดการคลังสิ่งพิมพ์	(Ware	House	&	

Fulfillment)		บริษัทฯได้ท�าการรีโนเวทใหม่และ

เพิ่มพื้นที่	โดยมีแผนที่จะขยายสัดส่วนสินค้า

ที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์	(Non-Printing)	เข้ามาเพิ่ม

เติมเพื่อต่อยอดให้กับกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ	

(E-Commerce)	รวมถึงจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออก

มาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสมัย

ใหม่	Security	Forms	เพื่อให้ลูกค้าบริษัทฯ	

มั่นใจได้ว่างานพิมพ์จะไม่ถูกการลอกเลียนแบบ	

เชื่อว่าปี	62	จะเป็นปีที่ดีของ	TKS	”	นายสมคิด	

กล่าว

TKS คาดผลงาน Q2/62 โตจะไม่สูงเท่า Q1/62    

เหตุเป็นช่วงหลังการเลือกต้ัง รอรัฐบาลชุดใหม่  

แต่ภาพรวมคร่ึงปีแรกปี62 ยังโตตามเป้า
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SCI คว้างานติดต้ังสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟ

ของ รฟท.110 ลบ. - คาดผลประกอบการปีน้ีฟื้นตัว

CHO ม่ันใจผลงานปีน้ีเทิร์นอะราวด์  

เดินหน้าตุนแบ็คล็อกหนา 2.97 พันลบ.

 นายเกรียงไกร เพียรวิทยา
สกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SCI	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ
ชนะการเข้าประมูลโครงการก่อสร้างติดตั้ง

สะพานเหล็กข้ามทางรถไฟของการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	(รฟท.)	มูลค่ารวม	110	ล้านบาท	

และคาดจะเริ่มด�าเนินงานได้ประมาณส.ค.นี้	

ขณะเดียวกันบริษัทฯ	ยังมีอีกหลายโครงการที่

อยู่ระหว่างรอผลการประมูล	ดังนั้นจึงมั่นใจว่า

จะช่วยสนับสนุนให้ผลงานในปี	2562	น่าจะมี

ทิศทางที่ดีขึ้นหากเทียบกับปีที่ผ่านมา

	 "การที่	SCI	ได้รับงานโครงการก่อสร้างติด

ตั้งสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟมูลค่า	110	ล้าน

บาท	ท�าให้งานในมือเพิ่มขึ้น	ซึ่งจะทยอยรับรู้

รายได้ในปีนี้	ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ปี	2562	มี

การฟื้นตัวได้อย่างแน่นอน”

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า	ปัจจุบัน	

บริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้รายได้แล้ว	750	ล้าน

บาท	ดังนั้น	มีโอกาสที่ผลประกอบการปีนี้	จะ

กลับมาฟื้นตัวได้	อย่างไรก็ตาม	ภาครัฐมีการ

เปิดประมูลงานใหม่หลายโครงการ	และบริษัทฯ

ได้เข้าร่วมประมูลเช่นกัน	ซึ่งจะมีการทยอย

ประกาศผลออกมาในเร็วๆ	นี้

	 ส�าหรับสัดส่วนรายได้ในปี	2562	จะมาจาก

ธุรกิจในประเทศจะอยู่ที่ประมาณ	90%	รายได้

จากต่างประเทศประมาณ	10%	ของรายได้รวม	

โดยธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง	

และเสาโทรคมนาคม	ยังคงเป็นรายได้หลักของ

บริษัทฯ

	 นอกจากนี้	ในวันที่	27	พฤษภาคม	2562	

บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	ณ	วันก�าหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	

(Record	Date)	คือวันที่	11	มีนาคม	ที่ผ่านมา	

โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.05	บาท	

รวมเป็นเงินปันผล	จ�านวนทั้งสิ้น	37.50	ล้าน

บาท

 นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CHO	เปิดเผยว่า	ภาพรวม
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น
ท�าให้มั่นใจว่าปีนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น	
เนื่องจากในไตรมาส2/62	จะรับรู้รายได้จากการส่ง
มอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ
(NGV)	ให้กับองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ข
สมก.)ได้ครบจ�านวน	489	คัน	

	 ทั้งนี้	ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา	บริษัทฯได้
รับเงินค่ารถครบตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
ท�าให้มีรายได้ในส่วนดังกล่าวเข้ามาแล้ว	ขณะ
เดียวกันบริษัทฯจะมีรายได้จากค่าซ่อมบ�ารุงรถเมล์	
NGVรุ่นใหม่	ซึ่งจะรับรู้ระยะยาว	10	ปี	น่าจะช่วย
สนับสนุนให้มีรายได้เติบโตสม�่าเสมอ	

	 "ตอนนี้บริษัทฯก�าลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	
โดยมีผลประกอบการดีขึ้น	ขณะที่ฐานะการเงินจะ
แข็งแกร่งมากขึ้น	จะเห็นได้จากผลประกอบการ
งวดไตรมาส1/62ออกมามีก�าไรเพิ่มขึ้น	18%	แตะ
ระดับ	40	ล้านบาท	ซึ่งใกล้เคียงกับก�าไรปี61	ทั้ง
ปีมีก�าไรสุทธิ	45.57	ล้านบาท	และยังมี	EBTIDA	
เพิ่มขึ้น	35%	สะท้อนให้เห็นว่ามีเงินสดในมือเพิ่ม
ขึ้น	ท�าให้ความสามารถในการช�าระหนี้	จึงเป็น
โอกาสที่จะท�าให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนปีนี้ลดลงจาก
ปีก่อน	"

	 นายสุรเดช	กล่าวต่อว่า	ขณะนี้บริษัทฯ	อยู่
ระหว่างการขยายศูนย์ซ่อมบ�ารุง	"สิบล้อ	24	ชม."	
โดยปีนี้คาดว่าจะขยายเพิ่มอีก	2	แห่ง	จากปัจจุบัน	
มีจ�านวน	1	แห่ง	ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี	เนื่องจาก
เล็งเห็นถึงศักยภาพธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดต่อ

เนื่อง	และมีอัตราก�าไรขั้นต้นในระดับที่ดีอีกด้วย
	 นอกจากนี้	ปัจจุบันบริษัทฯ	มีงานในมือรอ
รับรู้รายได้อยู่ที่	2.97	พันล้านบาท	โดยมีแผนจะ
เดินหน้าเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ	ของภาครัฐ	
เช่น	รถเช่าของ	ขสมก.จ�านวน	300	คัน	หรือ	เข้า
ร่วมกับพันธมิตรเพื่อร่วมประมูลงานรถเช่าของขม
สก.	จ�านวน	400	คัน	เป็นต้น

	 อนึ่ง	ผลการด�าเนินงานในงวดไตรมาส1/62	
บริษัทมีก�าไรสุทธิ	40.11	ล้านบาทเพิ่มขึ้น	18.21%	
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน	และ	ก�าไรจาก
การด�าเนินงานอยู่ที่	83.07	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	41%	
จากงวดเดียวกันปีก่อน	รวมทั้ง	EBITDA	เท่ากับ	
97.15	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	35%	จากงวดเดียวกันปี
ก่อน	เนื่องจากมีรายได้กลุ่มสินค้าออกแบบพิเศษ
ในการประกอบล�าเลียงอาหาร	และสัดส่วนรายได้
จากการบริการซ่อมบ�ารุงรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้น
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กบข. เปิดตัวศูนย์ข้อมูลการเงินต่อยอดยุทธศาสตร์
สมาชิกคือศูนย์กลาง

	 กบข.	ประสบความส�าเร็จจากหลาก

หลายโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์	“สมาชิกคือ

ศูนย์กลาง”	(Member	Centric)	ประกาศเดิน

หน้าต่อยอดด้วยศูนย์ข้อมูลการเงิน	โครงการ

ใหม่ล่าสุดภายใต้สโลแกน	“เป็นที่พึ่งของสมาชิก

เมื่อต้องตัดสินใจทางการเงิน”	พร้อมให้บริการ

เต็มรูปแบบ	ยกระดับสู่	One-on-One	และ	Live	

Chat	มิถุนายนนี้			

 นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ (กบข.)	เปิดเผย
ว่าหลังจากรับต�าแหน่งเลขาธิการ	กบข.	เมื่อ

กลางปี	2561	และได้ก�าหนดเป้าหมายผลส�าเร็จ

ในการท�างานว่าต้องการสร้างความรู้สึกผูกพัน	

(Engagement)	ให้เกิดขึ้นระหว่าง	กบข.	และ

สมาชิก	โดยประสงค์ให้ข้าราชการที่เป็นสมาชิก

รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิก	กบข.	(Pride	of	

Members)	นั้น	ตนได้ปฏิวัติแนวทางสื่อสาร

และบริการ	มุ่งสู่นวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ

รายบุคคล	(Personalized	Communication	&	

Services)	ผ่าน	My	GPF	App	และสวัสดิการ

หลากหลายรูปแบบ	พบว่าประสบความส�าเร็จ

เป็นอย่างมาก	โดยหลังจากให้บริการ	My	GPF	

เต็มรูปแบบเมื่อมีนาคม	2562	มีสมาชิกเข้ามาใช้

บริการสูงเกือบ	400,000	ครั้ง	อีกทั้งยังใช้สิทธิ

รับสวัสดิการกว่า	40,000	ครั้ง	นับเป็นปริมาณ

การใช้บริการสูงสุดตั้งแต่	กบข.	เริ่มให้บริการ

สวัสดิการและสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล

	 เพื่อเป็นการต่อยอดยุทธศาสตร์	Member	

Centric	และ	Pride	of	Members	อย่างต่อ

เนื่อง	กบข.	จึงเปิด	“ศูนย์ข้อมูลการเงิน”	

(Financial	Assistant	Center)	ภายใต้แนวคิด

การสร้าง	กบข.	ให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกเมื่อ

ต้องตัดสินใจทางการเงิน	โดยศูนย์ฯ	ประกอบ

ด้วยบุคลากรที่ได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน	

CFP	และที่ปรึกษาการเงิน	AFPT	จากสมาคม

นักวางแผนการเงินไทย	ท�าให้มั่นใจว่าสามารถ

ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเงินและแนวทาง

การจัดการเงินได้เป็นอย่างดี	บริการของศูนย์ฯ	

เป็นแบบส่วนบุคคล	(Personalized	Service)	

สมาชิกจะได้รับข้อมูลและค�าแนะน�าที่ตรงความ

สนใจ	อาทิ	การวางแผนเกษียณ	การลดหย่อน

ภาษี	การจัดการหนี้	การเริ่มต้นลงทุน	เป็นต้น	

ผ่านช่องทางหลากหลาย	ทั้งการนัดหมายเพื่อ

ติดต่อกลับทางโทรศัพท์	วีดีโอคอล	(Live	Chat)	

หรือนัดพบเจ้าหน้าที่	(One-on-One)	หรือ

อีเมลสอบถามมาที่	fa@gpf.or.th	

	 นายวิทัย	ยังกล่าวต่อไปอีกว่าภารกิจดูแล

สมาชิกของ	กบข.	ไม่ควรจ�ากัดอยู่เพียงน�าเงิน

สมาชิกไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกผลงอกเงย	กบข.	

ยังควรใส่ใจในสุขภาพทางการเงิน	(Financial	

Health)	ของสมาชิก	เพื่อให้สมาชิกเริ่มวางแผน

บริหารเงินออมให้เร็วที่สุดก่อนเกษียณ	ซึ่ง

นอกจากศูนย์บริการข้อมูลทางการเงินที่มาเติม

เต็มภารกิจนี้เสริมกับโครงการวางแผนทางการ

เงินเพื่อการเกษียณซึ่งเปิดให้บริการไปก่อนหน้า

แล้วนั้น	กบข.	ยังมีอีกหลายโครงการที่พร้อมจะ

เปิดตัวเร็วๆ	นี้	อาทิ	โครงการที่ปรึกษาบริหาร

จัดการหนี้ที่	กบข.	จะไปร่วมมือกับบริษัท	

บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท	จ�ากัด	และโครงการจัด

ท�า	Retirement	Readiness	Index	เพื่อสร้าง

ดัชนีความมั่นคงทางการเงินส�าหรับสมาชิกได้

เทียบวัดค่าความมั่นคงทางการเงินของตนเอง

เทียบเคียงกับเพื่อนข้าราชการสมาชิก	กบข.	อื่น	

	 ส�าหรับโครงการอื่นภายใต้ภายใต้

ยุทธศาสตร์	Member	Centric	และเพื่อ

สร้าง	Pride	of	Members	ที่ต่างภารกิจจาก

ช่วยสมาชิกบริหารสุขภาพทางการเงินนั้น	

ประกอบไปด้วย	โครงการ	Member-Adequacy	

Focused	SAA,	โครงการ	Self-Mixed	Choice	

เป็นต้น
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ทั่วโลก	ตอนนี้	มีความกังวลสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีน	ทวีความรุนแรงมากขึ้น	หลัง	สหรัฐ	ก�าลังพิจารณาเพิ่มรายชื่อบริษัทจีน
ที่จะถูกขึ้นบัญชีด�า	เพื่อสั่งห้ามซัพพลายเออร์ของสหรัฐ	ไม่ให้ท�าธุรกิจด้วย	ฝั่ง	จีน	
ประกาศ	เตรียมเดินทางไกล	พร้อมกับ	คงจะต้องปรับกลยุทธ์ใหม่	หากปรับกระบวน
ท่า	ย่อมสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อทั่วโลก
	 อัตราแลกเปลี่ยน	แกว่งตัว	ผู้ประกอบการอิงส่งออก	ต้องบริหารจัดการความ
เสี่ยง	เครื่องไม้	เครื่องมือ	ต้องพร้อมตลอดเวลา	ส�าหรับปัจจัยในประเทศ	ตอนนี้	คง
ต้องโฟกัส	โฉมหน้ารัฐบาล	ครม.ใหม่	มีลุงตู่	คนเดิม	เป็นนายกรัฐมนตรี	ตามหลาย
โผ...เด็กอมมือ	ยังทายถูกเลย	ส�าหรับหมากการเมือง	หุหุ
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,609.79	จุด	ลดลง	17.12	จุด	หรือ	1.05%	มูลค่า
การซื้อขาย	47,047.13	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	864.18	ล้านบาท	
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	1,165.84	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	
1,512.73	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	1,814.39	ล้านบาท
	 สุรเดช	ทวีแสงสกุลไทย	MD	BIG	CHO	มั่นใจผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์	

เนื่องจากในไตรมาส	2/62	ยังคงรับรู้รายได้
ส่งมอบรถเมล์	NGV	ครบ	489	คัน	ผนวก
กับมีรายได้จากค่าซ่อมบ�ารุงรถเมล์	NGV	
รุ่นใหม่	เข้ามาต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นสัญญาระยะ
ยาว	10	ปี	ช่วยหนุนรายได้เติบโตสม�่าเสมอ	
เสริมสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น	คาด
สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง	จากนี้พร้อมเดิน
หน้าประมูลงานใหม่	ดันแบ็คล็อกขยับเพิ่ม
ขึ้นจากที่มีในมือปัจจุบัน	2.97	พันล้านบาท	
และเตรียมขยายศูนย์ซ่อมบ�ารุง	"สิบล้อ	24	
ชม."เพิ่มอีก	2	แห่งในปี	62

	 ธนากร	ธนวริทธิ์	CEO	ALL	ยันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน	73.21%	ไม่ขาย
หุ้นแน่นอน	เชื่อธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่อง	"ธนากร	ธนวริทธิ์"	ลั่นมีความ
ตั้งใจท�างาน	หวังเป็นหุ้นที่เติบโตแบบ	Growth	Stock	มั่นใจ	3	ปี	ผลงานเติบโต	
100%	ต่อปี	หลังตุน	Backlog	ในมือมูลค่ารวม	7,200	ล้านบาท	และมีสินค้าพร้อม
ขายอีกกว่า	12,000	ล้านบาท	ณ	สิ้นไตรมาส	1/2562	ขณะเดียวกันยังมีแผนเปิดตัว
โครงการใหม่ตลอดปี
	 ทริสเรทติ้ง	คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีหลักประกันชุด

ปัจจุบันของ	BTS	ที่ระดับ	"A"	ในขณะเดียวกันยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ	
ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน	10,000	ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ	"A"	ด้วย	
ทั้งนี้	อันดับเครดิตของหุ้นกู้ชุดใหม่ใช้แทนอันดับเครดิตหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการจัดอันดับ
เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562	เนื่องจากบริษัทเพิ่มวงเงินรวมของหุ้นกู้เป็น	13,000	
ล้านบาทจากเดิม	10,000	ล้านบาท	โดยบริษัทจะน�าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่
ไปใช้ช�าระคืนหนี้เดิม	
 ตลท.	ติดป้ายเตือน	นักลงทุน	บอกทุกคนในตลาดหุ้น	27พ.ค.62	เป็นวันซื้อ
ขายวันสุดท้ายของ	META-W3
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	หรือ	
Wealth	Advice	เข้าเยี่ยมชม	บล.หยวนต้า	น�าเสนอบริการ	Alpha	Wealth	และ	
My	Wealth	เพื่อรองรับบริการ	#5ขั้นมั่นใจลงทุน	โดยมีคุณบุญพร	บริบูรณ์ส่งศิลป์	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บล.หยวนต้า	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และทีมผู้บริหารระดับ
สูงให้การต้อนรับ	ทั้งนี้	Alpha	Wealth	และ	My	Wealth	เป็นบริการที่ได้มาตรฐาน
ตามโครงการ	5	ขั้นมั่นใจลงทุน	เพื่อตอบสนองความต้องการการลงทุนของกลุ่มเป้า
หมาย	โดยหยวนต้าได้พัฒนาระบบ	AI	ที่เข้ามาช่วยจัดพอร์ทการลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	ภายใต้วัตถุประสงค์ของ	Yuanta	Wealth	"Easy-Smart-Goal"
	 เรียกได้ว่าเป็นมือหนึ่งด้านงานวางระบบวิศวกรรมภายในอาคารแบบครบวงจร	
ส�าหรับบริษัท	ฟลอยด์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	FLOYD	ล่าสุดแจ้งข่าวดีมาว่า	
บริษัทฯได้รับงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารโครงการของห้างสรรพ
สินค้า	โฮมโปร	สาขาจ.มุกดาหาร	เตรียมส่งมอบงานในเดือนสิงหาคมนี้	โดยเป็นงาน
ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,	งานสุขาภิบาล,	งานป้องกันอัคคีภัยและระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศ	รวมถึงงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์	งานวิศวกรรมส�าหรับงานภายนอก
อาคาร	นอกจากนี้บริษัทเตรียมลุ้นผลการประมูลงานใหม่	ๆ	เพิ่มไม่หยุด...ตั้งใจท�า
งานสุดๆ	เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ท่านผู้ถือหุ้น	คาดทยอยทราบผลภายในเดือน
มิถุนายนนี้	งานนี้ท�าให้	FLOYD	มีรายได้เพิ่มเสริมแกร่ง	ปัจจุบันบริษัทฯมีมูลค่างาน
ในมืออยู่ราว	291.57	ล้านบาท	เชื่อมั่นผลงานปี	2562	รายได้เติบโตตามเป้าหมาย	
10-15%	แน่นอน	เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกไม่กล่าว	ใครยังไม่มีหุ้นต้องรีบเก็บหุ้นเข้าพอร์ต
แล้ว
 SCI	ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างติดตั้งสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟของ	
รฟท.	มูลค่ารวม	110	ล้านบาท	บิ๊กบอส	"เกรียงไกร	เพียรวิทยาสกุล"	มั่นใจปีนี้มี
ทิศทางที่ดีขึ้นจากปีก่อน	เนื่องจากปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้แล้ว	750	ล้าน
บาท
	 เมื่อเร็วๆนี้	พิทักษ์	รัชกิจประการ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่	บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	(มหาชน)	PTG	ให้การต้อนรับคณาจารย์	
และนักศึกษาชั้นปีที่	4	จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	จ�านวน	33	ท่าน	ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม	และสัมภาษณ์ผู้บริหารเรื่อง
แนวคิดในการท�าธุรกิจ	รวมถึงทักษะที่ต้องใช้ในการท�างานจริง	นอกจากนั้นยังมีการ
ท�า	Workshop	เพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับบริษัทฯ	ด้วย	ณ	บริษัท	พีทีจี	เอ็นเนอยี	จ�ากัด	
(มหาชน)	ส�านักงานใหญ่	

วิตก

บล.ฟิลลิป	:	TTW	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.70	บ.

บล.ฟิลลิป	:	JKN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.70	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	TLGF	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	18.00	บ.

			บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	3.45	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	JMT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.00	บ.

บล.เมย์แบงก์	กิมเอง็	:	EGCO	แนะน�า	ถอื	ราคาพืน้ฐาน	ท่ี	273.00	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	VGI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	10.70	บ.	
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ในขณะที่หุ้นน�้ามันอย่าง	PTT	หรือ	PTTEP	จะสัมพันธ์กับการขึ้นลงของน�้ามันดิบแต่หุ้นอย่าง	TOP	PTTGC	ESSO	SPRC	

IRPC	จะสัมพันธ์กับน�้ามันสุก	คือค่าการกลั่นครับ	ดูดัชนีค่าการกลั่นตามลิ้งค์นี้ครับ

https://www.neste.com/corporate-info/investors/market-data/refining-margins-0

ในปีที่แล้วดัชนีค่าการกลั่นขึ้นไปราว	10$	ครับ	ท�าให้หุ้นโรงกลั่นขึ้นยกโขยง	พอเข้าไตรมาส4ก็เริ่มตก	และมาตกหนักลง

ไปเหลืออยู่	2-3$	ในไตรมาส1ปีนี้	ผมจึงได้กล่าวเตือนมาตั้งแต่ไตรมาส4ปีกลาย	และไตรมาส1ปีนี้ว่า	อย่าเทรดหุ้นโรงกลั่น	

เพราะผลด�าเนินงานจะแย่ลงในการประกาศงบไตรมาส1/ปีนี้	เป็นไปตามโผครับ	พวกโรงกลั่น	(TOP	PTTGC	IRPC	ESSO	

IRPC)	ก�าไรลดลงวูบวาบไปมาก
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พองบออกมาแย่	(ซึ่งจริงๆราคาก็ลงมาก่อนหน้านั้น

แล้วว่าจะแย่)	ก็มาโดนขายซ�้าเข้าไปอีก	ทั้งที่ราคาได้	

price-in	ไปมากแล้วก็ตามนะครับ	ตอนนี้ถือว่าลงมา	

Overreated	แล้ว	อย่างไรก็ตามผลด�าเนินงานงวด	Q2	

ปีนี้	จะฟื้นตัวก�าไรดีขึ้น	เพราะค่าการกลั่นขึ้นมาราวๆ	

5-6$	ถ้าคนเทรดหุ้นแบบตามหลังข่าว	หุ้นก็คงจะไปขึ้น

เอาตอนงบไตรมาส2ประกาศครับ	อีกราวเดือนเศษๆข้าง

หน้าแทนที่จะขายทิ้งขายข้างกันตอนนี้	ถ้าเป็นผม	อาจ

จะอยากเล็งหาจังหวะช้อนซื้อไว้ช่วงมันตกๆมานี่	แล้วไป

รอขายตอนงบไตรมาส2ประกาศก�าไรดีขึ้น	และตอนนั้น

ราคาก�าลังวิ่งขึ้นครับ

.....	

26	พฤษภาคมนี้	พบ	8	หุ้นเด่นเล่นให้รวย	หลังสงคราม

การค้าชัด	จัดตั้งรัฐบาลจบ	พบกัน
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*2	หุ้นบลูชิพชั้นน�าที่ดีที่สุด

*2	หุ้นวัฏจักร	ที่มาถึงรอบขาขึ้นรอบใหญ่

*2	หุ้น	turnaround	ม้ามืดที่มีสิทธิ์รวยหลายเด้ง

*2	หุ้นเก็งก�าไรที่โดดเด่นที่สุด

สมัครสมาชิกเข้างานฟรี

เป็นสมาชิก	ในกรุ้ปไลน์สมาชิก	ได้อะไรบ้าง	

ท่านจะได้รับบริการดังนี้

เมื่ออยู่ในกรุ้ปไลน์สมาชิกค่ะ

-ได้หุ้นเด่นรายตัว	ราคาซื้อ	ราคาขาย	ราคาเป้าหมาย	

จุด	Cutloss	Stoploss

-ได้สอบถาม	ปรึกษา	ปัญหาหุ้นรายตัว	และการลงทุน

กับอาจารย์ณัฐวุฒิ	รุ่งวงษ์

โดยอาจารย์ณัฐวุฒิ	รุ่งวงษ์จะเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา

แนะน�าแก่ท่านสมาชิกทุกท่านค่ะและตอบทุกค�าถาม

การลงทุนของท่านสมาชิกค่ะ

-ได้อัพเดทหุ้นเด่นรายตัว	และสถานการณ์ตลาดหุ้น

เฉพาะสมาชิก

-ได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมตามโปรโมชั่นแต่ละช่วง

เวลานั้นๆค่ะ

สอบถามเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ	

คลิ้ก

https://line.me/R/ti/p/%40tontancorp
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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