




ในทีส่ดุการเมืองไทย ก็มี
รฐับาล มนีายกรฐัมนตร ีทีช่ื่อ 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา เชื่อ
ว่า การเมืองทีผ่า่น การเลือกต้ัง

จากประชาชน คราวนี ้ คงมหีลากหลายมิติ เป็นพัฒนาการเมืองไทยทีน่่าจับตามอง บนคล่ืนลกูใหม่ มี
บทบาท มสีว่นส�าคัญ  บรบิทการเมืองในอนาคต..
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชาและรฐับาล คงมาสานงานต่อ จากรฐับาลชุดทีแ่ล้ว  ท�าใหก้ารพัฒนา
ประเทศ มคีวามต่อเน่ือง  เพื่อใหโ้ครงสรา้งพื้นฐานมคีวามแข็งแกรง่ ท่ามกลาง สงครามการค้าสหรฐั-
จนี เต็มไปด้วยความเข้มข้น  ซึง่ จนี ก็หาพันธมิตรอยา่งรสัเซยี เพื่อถ่วงดุล  ฝั่ งสหรฐั ก็เช่นกัน  
 
ดังน้ัน สงคราม ยุคนี ้ไม่ใช่ ต่อสูด้้วยก�าลัง อาวุธทีใ่ช้เครื่องบนิ รถถัง ปืน เรอืด�าน�า....แต่เป็นสงคราม
การค้า ทีเ่ทคโนโลยี ่มบีทบาทส�าคัญ
 
สงครามการค้า สงครามค่าเงิน เป็นสิง่ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได้...ตลาดหุน้ท่ัวโลก ก็พรอ้มเคล่ือนไหว ตาม
สงครามทีเ่ปิดฉาก เปิดแนวรบ ระหว่างกัน สิง่เหล่านี ้ล้วนมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก  นักลงทนุใน
ตลาดหุน้ ต้องติดตาม ข้อมูลข่าวสาร อยา่งใกล้ชิด
 
กลเกมในตลาดหุน้ มคีวามซบัซอ้น เสน้ทางท�าก�าไรจากหุน้ ก็ยากเช่นกัน
ขอใหนั้กลงทนุ ประสบความส�าเรจ็ในการลงทนุในตลาดหุน้ รวยๆเฮงๆกันทกุครบั

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบรหิาร

การเมือง-การค้า



BGRIM
มีเป้าหมายในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ท่ีจะมี

สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อพัฒนา โรงไฟฟ้าให้มีขนาด

กําลังการผลิตติดต้ังให้ได้ 5,000 เมกกะวัตต์และ

เตรียมความพร้อมไปสู ่SMART ENERGY ท่ีนําระบบ 

DIGITAL มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหาร

จัดการพลังงาน รวมท้ังการศึกษา ความเป็นไปได้ใน

การนําระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)

กิจการต้องเติบโต มอีนาคต แมกกาซนีหุน้อินไซด์ ฉบบัประจ�าเดือน
มิถนุายน 2562 ขอน�าเสนอ 4 บรษัิท ทีม่เีสน้ทาง  เป้าหมายการ

เติบโตน่าสนใจ........

BTS 
ระดมทุนเพิ่มการเติบโต บนมุมมองปี 
62/63 จะมีการบันทึกรายได้จํานวนมา
กอยา่งต่อเนื่องจากธุรกิจระบบขนสง่
มวลชน เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสาย
ต่างๆ ยังอยูใ่นระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
และยังคงเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ โดย
รายได้สว่นใหญค่าดว่าจะมาจากหลาย
สว่น อาทิ รายได้ค่าก่อสร้างโครงการ 
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง จํา
นวนประมาณ 23,000-27,000 ล้านบาท 

MTC
มั่นใจรายได้ - กําไร ALL 
TIME HIGH ต่อเนื่อง วางเป้า
คุมเอ็นพีแอลไมเ่กิน 2% ระบุ
ครึ่งปีหลังจัดหนัก ลุยปล่อย
กู้เชา่ซื้อจักรยานยนต์ รองรับ
ดีมานด์ลูกค้า จากฐานลูกค้า
เก่าท่ีมีกว่า 2 ล้านรายท่ัว
ประเทศ

GULF
ต้ังเป้า 6 ปี (62-67) กําลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัดสว่นการถือหุ้นโตเฉล่ียปีละ 20% จากสิ้น
ปี62 อยูท่ี่ 2,673 MW อยูร่ะหว่างศึกษาลงทุน
โรงไฟฟ้าพลังงานน�าใน สปป.ลาว - พลังงานลม
ในโอมาน เผยประชุมผถห. 

วันนี้ ไฟเขียวออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน
ไมเ่กิน 2 หมื่นลบ. รองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต วางงบลงทุนรวมเฉล่ียปีละ 1 แสนลบ. 
ขยายธุรกิจต่อเนื่อง

































































ORI ขึ้นแท่นเข้า SETHD ควบ SET100
มั่นใจรายได้รวมปี 62 แตะ 1.9 หมื่นล้านตามเป้า

ออรจ้ิิน ติดชารต์ดัชน ีSET HD 
พรอ้มคงสถานะ SET100 สะท้อน
พื้นฐานแกรง่ และความสามารถ
การจ่ายปันผลสงูต่อเน่ือง ยนืยนั
ผลประกอบการปี 62 เติบโตตาม
เป้า รายได้รวมแตะ 1.9 หมื่นล้าน 
หลังเหน็สญัญาณบวกครึง่ปีหลัง

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพ
อร์ต้ี จํากัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า จาก
การปรับปรุงรายชื่อหลักทรัพย์ท่ีใช้
คํานวณ SET High Dividend 30 Index 
(SETHD) ของตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 28 พ.ค.ท่ีผา่นมา 
ORI เป็นหลักทรัพย์ใหมท่ี่ได้รับการนําไป
คํานวณใน SETHD รอบ 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.2562) เนื่องจาก
มีอัตราปันผลสูงสุดท่ีคํานวณไว้ ณ รอบ
ทบทวนล่าสุด ซึ่ง ORI ยังได้เป็นหลัก
ทรัพย์ท่ีนําเข้าคํานวณดัชนี SET100 รอบ 
6 เดือนแรกของปี 2561 (1 ม.ค.-มิ.ย. 
2561) ด้วย และยังคงสถานะหลักทรัพย์
ท่ีได้รับการคํานวณใน SET100 จนถึง
ปัจจุบัน
 
“การได้รบัการค�านวณดัชนท้ัีงใน 
SETHD และ SET100 สะท้อนถึงพื้น
ฐานทีแ่ข็งแกรง่ของบรษัิทในด้าน
ต่างๆ ท้ังมารเ์ก็ตแคปขนาดใหญ่ มี
มวลรวมการซื้อขายอยา่งสม�าเสมอ 
และยงัสะท้อนถึงความสามารถของ
บรษัิทในการจ่ายปันผลในอัตราทีส่งู
และต่อเน่ืองอยา่งสม�าเสมอ อันเน่ือง
มาจากผลประกอบการทีด่แีละเติบโต
ขึน้ได้ตามเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองของ
บรษัิท” นายพรีะพงศ ์กล่าว

 
ท้ังนี้ บริษัทจะยังคงมุง่มั่นในการขยาย
ธุรกิจ และดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไป
ได้ตามเป้าหมาย เพื่อสร้างผลตอบแทน
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ควบคู่ไปกับ
การตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
  
นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ในปี 2562 นี้ 
บริษัทต้ังเป้ายอดขายไว้ท่ี 28,000 ล้าน
บาท เป้ารายได้รวมไว้ท่ี 19,000 ล้านบาท 
โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถดําเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ผล
ประกอบการในไตรมาส 1/2562 ถือว่า
เป็นท่ีนา่พึงพอใจ 

ขณะเดียวกัน ในชว่งครึ่งปีหลังจะมี
สัญญาณบวกท่ีเข้ามาชว่ยกระตุ้นสภาพ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มีความคึกคัก
มากขึ้น อาทิ นโยบายลดหยอ่นภาษีการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าไมเ่กิน 5 ล้าน
บาท และความชัดเจนในการจัดต้ังรัฐบาล 
โดยบริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่
มากกว่า 10 โครงการ ครอบคลุมทุกเซ็ก
เมนท์ ท้ังคอนโดมิเนียมหรูภายใต้แบรนด์
พาร์ค ออริจ้ิน (PARK ORIGIN) โครงการ
คอนโดมิเนียมเจาะตลาด First Jobber 
และ First Condo Buyer ภายใต้แบรนด์ดิ 
ออริจ้ิน (The Origin) และโครงการแนว
ราบภายใต้แบรนด์บริทาเนีย (Britania)
  

สําหรับบริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด 
(มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย 
ประกอบด้วย 

1.ธุรกิจพัฒนาทีอ่ยูอ่าศยัเพื่อการ
ขาย (Residential Development 
Business) พัฒนาคอนโดมิเนยีม
และบา้นจัดสรรมาแล้ว 56 โครงการ 
เช่น แบรนด์ พารค์ ออรจ้ิิน (PARK 
ORIGIN) ไนท์บรดิจ์ (KnightsBridge), 
นอตต้ิง ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซงิ
ตัน (Kensington) และ บรทิาเนยี 
(Britania) 

รวมมูลค่าโครงการกว่า 88,000 ล้าน
บาท
 
2.ธุรกิจทีส่รา้งรายได้หมุนเวยีนต่อเน่ือง 
(Recurring Income Business) เช่น 
โรงแรม เซอรวิ์ส อพารต์เมนท์ ค้าปลกี 

3.ธุรกิจบรกิาร (Service Business) เช่น 
ธุรกิจการจัดการอสงัหารมิทรพัย ์ธุรกิจ
ตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสงัหารมิทรพัย ์
ธุรกิจทีป่รกึษาด้านอสงัหารมิทรพัย ์
และยงัมวิีสยัทัศน์ในการขยายประเภท
ธุรกิจใหม่ๆ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้ป็นผู้
ประกอบการอสงัหารมิทรพัยแ์บบครบ
วงจร  



 บอร์ด SAWAD ไฟเขียวเพ่ิมทุน BFIT -
พร้อมใช้สิทธิส่วนเกิน - ท�าเทนเดอร์ฯ

บอรด์ SAWAD ไฟเขยีวใสเ่งินเพิ่มทนุ 
BFIT พรอ้มจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทนุเกิน
สทิธิ กรณผีูถื้อหุน้เดิมไม่ใช้สทิธิ รวม
ท้ังปฏิบติัตามเง่ือนไขการท�าเทนเดอร์
ออฟเฟอร ์ล่ันมสีภาพคล่องเพยีงพอ เผย
สดัสว่นหนีส้นิต่อทนุเหลือแค่ 1.4 เท่า

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บรษัิทศรสีวัสดิ ์
คอรป์อเรชั่น จ�ากัด(มหาชน)หรอื SAWAD 
เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
บริษัทใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเงินทุนศรีสวัสด์ิ จํากัด (มหาชน)หรือ 
BFIT ซึ่งบริษัทจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 149,950,797 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่า 2,699.11 
ล้านบาท
 
อยา่งไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คณะ
กรรมการบริษัทก็มีมติให้บริษัท ศรีสวัสด์ิ 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน)จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน BFIT เพิ่มเติม สูงสุดหากไมม่ี
ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิเลยจะมีหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินสิทธิอยูจํ่านวน 180,797,549 
หุ้นในราคาหุ้นละ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
มูลค่าสูงสุดไมเ่กิน 3,254.36 ล้านบาท 
โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมไมใ่ช้สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ BFIT เลย บริษัทก็จะ
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ังหมด 
จะสง่ผลให้บริษัทถือหุ้นใน BFIT จํานวน 
430,715,544 หุ้น คิดเป็นสัดสว่น 78.13% 
ของทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วหลังจากการ
เพิ่มทุนและจําหนา่ยได้ท้ังหมด 

 
ท้ังนี้หากการใช้สิทธิเกินจองซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าวสง่ผลให้บริษัทถึงจุดท่ีจะต้อง
ทําคําเสนอซื้อ(เทนเดอร์ออฟเฟอร์)หุ้น
ท่ีเหลือท้ังหมดของ BFIT จํานวนท้ังสิ้น 
120,531,699 หุ้นคิดเป็นสัดสว่น 21.87% 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วท้ังหมดของ 
BFIT ในราคาหุ้นละ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
จํานวนเงินท่ีใช้ในการทําคําเสนอซื้อท้ัง
สิ้นประมาณ 2,169.57 ล้านบาท บริษัทก็
พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เง่ือนไขและวิธี
การในการถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงํา
กิจการ
 
นางสาวธิดา กล่าวต่อว่า การท่ีคณะ
กรรมการบริษัทมีมติใสเ่งินเพิ่มทุนดังกล่าว 
เพราะต้องการท่ีจะให้แผนเพิ่มทุนของ 
BFIT สําเร็จตามแผนธุรกิจท่ีวางไว้และเพื่อ
ให้ BFIT มีทุนสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
หากการเพิ่มทุนดังกล่าวทําให้ถึงจุดท่ีต้อง

ทําเทนเดอร์ออฟเฟอร์ บริษัทก็พร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข โดยท่ี
การใสเ่งินเพิ่มทุนและทําเทนเดอร์ฯในครั้ง
นี้ ไมไ่ด้กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่
อยา่งใด
 
“SAWAD มคีวามพรอ้มใสเ่งินเพิ่มทนุ 
BFIT รวมท้ังการใช้สทิธิสว่นเกิน หรอื
หากจ�าเป็นต้องท�าเทนเดอรฯ์ท้ังหมด
ตามเกณฑ์ เราก็มสีภาพคล่องเพยีงพอ 
มสีดัสว่นหนีส้นิต่อทนุ(D/E) เพยีง 1.4 
เท่า”นางสาวธิดา กล่าว
 
บริษัทเงินทุนศรีสวัสด์ิ จํากัด(มหาชน) 
หรือ BFIT ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 1,102.49 ล้านบาท เป็น 
2,756.23 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 330.78 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไว้(พาร์) 5 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดสว่นการถือหุ้น
ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท



AOT คาดรายได้งวดปี 61/62 โต 5-6% จาก
เป้าเดิมคาดโตไมต่�ากว่า 10% เหตุนักท่อง
เท่ียวจีนหด - สงครามการค้าทําพิษ ลุ้นสรุป
พันธมิตรโครงการ Airport City มูลค่าลงทุน 
11,000 ล้านบาท ในสิ้นปีนี้ พร้อมวางเป้า
เพิ่มสัดสว่นรายได้ Non-Aero แตะ 60% 
ภายใน2-3ปี จากปัจจุบัน 44%

นายพัฒนพงศ ์สวุรรณชาต  หวัหน้าเจ้า
หน้าทีบ่รหิารด้านการเงิน  บรษัิท ท่า
อากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
AOT เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้งวดปี 
2561/2562 ( ตุลาคม 2561- กันยายน 2562) 
เติบโต 5-6%  ซึ่งต�ากว่าเป้าหมายเดิมท่ีคาด
ว่าจะเติบโตไมต่�ากว่า 10%   

เนื่องจาก บริษัทฯได้รับผลกระทบจาก
สงครามทางค้าระหว่างสหรัฐจีนสง่ผลให้
เศรษฐกิจชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจาก
เหตุการณ์เรือล่มในชว่งท่ีผา่นมา ทําให้นัก
ท่องเท่ียวจีนชะลอลงไปมากโดยประเทศไทย
มีสัดสว่นนักท่องเท่ียวจีนมากท่ีสุดเมื่อเทียบ
กับประเทศอ่ืนๆ และถึงแม้ในชว่งท่ีผา่นมา
นักท่องเท่ียวจีนจะหดหายไปแต่พบว่ายังมี
นักท่องเท่ียวจากอินเดียเพิ่มขึ้นซึ่งมีอัตราการ
เติบโตถึง 22.62% และตามมาด้วยนักท่อง
เท่ียวญี่ปุ่นซึ่งมีอัตราการเติบโตถึง 10.41% 
บริษัทฯจึงพยายามนักท่องเท่ียวจากอินเดียว
เข้ามาในระหว่างท่ีนักท่องเท่ียวจีนหายไป 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯคาดว่าในชว่งครึ่งปีหลัง
นักท่องเท่ียวจีนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่
อาจจะไมโ่ตอยา่งโดดเด่นเท่าปีท่ีผา่นมา โดย
บริษัทฯคาดหวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการ
กระตุ้นการท่องเท่ียวให้กลับมาโดยในปีนี้
บริษัทฯคาดว่าผู้โดยสารจะเติบโต 5-6% 

 

ท้ังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีความสามารถในการ
รองรับผู้โดยสารรวมทุกท่าอากาศยานอยู่
ท่ี 101 ล้านคน ซึ่งไมเ่พียงพอต่อการจุผู้
โดยสาร ดังนั้น บริษัทฯจึงมีแผนท่ีจะสร้างท่า
อากาศยานแหง่ใหมเ่พิ่ม 2 แหง่ เพื่อแก้ปัญหา
ท่าอาศยานผู้โดยสารล้นและไมส่ามารถขยาย
ได้อีกได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหมแ่หง่ท่ี 2 
และท่าอากาศยานภูเก็ตแหง่ท่ี 2 ซึ่งปัจจุบัน
ท้ังสองแหง่อยูใ่นระหว่างขั้นตอนการจัดหา
ท่ีดิน   

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังได้รับนโยบายจาก
รัฐบาลเพื่อโอนสนามบินให้แก่บริษัทฯอีก 4 
แหง่ ได้แก่ อุดรธานี , สกลนคร, ตาก และ
ชุมพร จากเดิมท่ีบริษัทฯดูแลแค่ภาคเหนือ , 
ภาคกลาง และภาคใต้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่
ในขั้นตอนการโอน โดยสนามบินอุดรธานี
สามารถทํากําไรได้ถึง 44 ล้านบาทในปีท่ีผา่น
มา ซึ่งบริษัทฯมองเห็นถึงโอกาสในการนํามา
พัฒนาต่อยอดเพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง
ท่าอากาศยานอีสาน หรือ ฮับอีสาน และคาด
ว่าจะใช้งบลงทุน จํานวน 1,900 ล้านบาท  

ขณะเดียวกัน บริษัทฯมีแผนท่ีจะเพิ่มสัดสว่น
รายได้ Non Aeronautical (Non-Aero)
เป็น 60% จากปัจจุบัน 44% ภายในระยะ

เวลา 2-3ปี ด้วยการสร้าง Aisport City At 
BKK airport บนเนื้อท่ี 723 ไรใ่กล้สนามบิน
สุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันอยูร่ะหว่างการปรับพื้น
ฐานดังกล่าวให้เป็นพื้นท่ีสีน�าเงิน ให้สามารถ
ก่อสร้างชอปปิ้ งมอลล์ได้และคาดว่าจะเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน  

หลังจากนั้นบริษัทฯจะเจรจากับพันธมิตร ซึ่ง
ปัจจัุบนมีมากกว่า 4-5 ราย โดยคาดว่าการ
เจรจาดังกล่าวจะได้สรุปในสิ้นปีนี้ และ
บริษัทฯจะถือหุ้นในสัดสว่นไมต่�ากว่า  49% 
โดยการลงทุนจะให้ เอกชนรว่มลงทุนใน
กิจการของรัฐ (PPP)คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 4 
ปี  และมีมูลค่าการลงทุนถึง 11,000 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯมองว่า ธุรกิจ Non-Aeroมีความเส
ถียรภาพแตกต่างจากธุรกิจ Aero ท่ีต้องขึ้นอยู่
กับจํานวนของผู้โดยสารเป็นหลัก 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯจะสร้างศูนย์ตรวจ
สอบ และรับรองคุณภาพสินค้าก่อนสง่ออก 
(Certify Hub)โดยปัจจุบันอยุร่ะหว่างขั้น
ตอนการหารือกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงบิรษัทฯ
ยังมีแผนสร้าง Digital Platform เพื่อใช้
สําหรับบริหารจัดการภายในและใช้สําหรับ
เคล่ือนย้ายของด้วยเชน่กัน

AOT คาดรายได้งวดปี 61/62 โต 5-6% จากเป้าเดิมคาด
โตไม่ต�่ากว่า 10% ลุ้นสรุปพันธมิตร Airport City สิ้นปีนี้



BGRIM เล็งซื้อโรงไฟฟา้ SPP เพ่ิม คาดชัดเจน 
Q3/62 ย�้าเป้าปีนี้รายได้โต 15-20%

BGRIM เผยอยูร่ะหว่างการพิจารณาซื้อ
โรงไฟฟ้า SPP เพิ่ม คาดชัดเจน Q3/62 
เล็งลงทุนโครงการพลังงานลม-แก๊ส
ธรรมชาติ ในเวียดนามเพิ่ม ต้ังเป้ามี
กําลังการผลิตแตะ 5,000 MW ภายใน
ปี65 จากสิ้นปีนี้คาดเกือบ 3,000 MW 
พร้อมย�าเป้าปีนี้รายได้โต 15-20%

นางปรยีานาถ สนุทรวาทะ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท บ.ีกรมิ เพา
เวอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื BGRIM 
เปิดเผยว่า บริษัทฯกําลังพิจารณาเข้า
ลงทุนซื้อโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มเติม ซึ่งเป็น
โครงการภายในประเทศ โดยคาดว่าจะ
เห็นความชัดเจนในไตรมาส 3/2562  

ท้ังนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้ปี 
2562 เติบโต 15-20% จากปีก่อนท่ีมี
รายได้ 37,226.86 ล้านบาท  ซึ่งมาจาก
การพัฒนาก่อสร้างโครงการท่ีมีอยูข่อ
งบริษัทฯ รวมถึงการควบรวมกิจการ
(M&A)และตามการเติบโตของกําลังการ
ผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 

โดยปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะมีกําลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้น 40% หรือแตะท่ีระดับ 
2,869 เมกะวัตต์ จากสิ้นปีก่อนอยูท่ี่ 
2,076 เมกะวัตต์ โดยในปีนี้ อันเป็น
กําลังการผลิตจากการควบรวมโครงการ 

SPP1 จํานวน 2 โครงการ กําลังการผลิต
รวม 124 เมกะวัตต์ และการเปิดดําเนิน
การเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังน�า Nam Che กําลังการผลิต 
15 เมกะวัตต์ชว่งต้นเดือนมิถุนายน อีก
ท้ัง ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
Phu Yen TTP กําลังการผลิต 257 
เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ DTE กําลังการผลิต 420 เมกะ
วัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยท้ัง 2 
โครงการ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ
จ่ายไฟเชิงพาณิชย์เข้าระบบ (COD) ได้
ในเดือนมิถุนายน 2562 ตามแผนท่ีวาง
ไว้  และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 
Interchem กําลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ 
  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมองหา
โอกาสการเข้าลงทุนจากท้ังในประเทศ
และต่างประเทศเข้ามาเป็นระยะ 
โดยบริษัทฯมีแผนเข้าลงในโครงการ
พลังงานลมและพลังานแก็สธรรมชาติ
ในเวียดนามเพิ่ม เพื่อให้บริษัทฯมีกําลัง
การผลิตรวมแตะท่ีระดับ 5,000 เมกะ
วัตต์ ภายในปี 2565 ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้ 
  
นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐท่ีได้มี
การปรับขึ้นค่าการลอยค่าของต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าท่ีการไฟฟ้าไมส่ามารถ
ควบคุมได้(Float time)ในชว่งเดือน
มกราคม-เดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งสง่ผลให้
ราคาค่าไฟปรับดีขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุน
เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นต้น
ทุนขนาดใหญข่องบริษัทฯ โดยบริษัทฯมี
สัดสว่นต้นทุนจากแก็สธรรมชาติถึง 70-
75%  
 

 "จากการทีร่ฐับาลมนีโยบายปรบั
ค่า FT ขึน้มาในช่วงม.ค.-ส.ค ก็
จะเหน็ว่าในเรื่องของราคาค่าไฟ
จะปรบัตัวดขีึน้เมื่อเทยีบกับเรื่อง
ของตัวต้นทนุเชื้อเพลิง ต้นทนุแก็ส
ธรรมชาติ ซึง่ถือเป็นต้นทนุขนาด
ใหญ่ของเรา ทีม่สีดัสว่นถึง 70-75% 
และแนวโน้มของต้นทนุแก็สต้ังแต่
ไตรมาส2/2562เป็นต้นมาพบว่าปรบั
ตัวลดงท�าใหส้เปรดระหว่างค่า FT ที่
ปรบัขึน้กับตัวค่าแก็สทีป่รบัตัวลงมา
มสีว่นต่างทีเ่พิ่มขึน้ " นางปรยีานาถ  
กล่าว 
  
อีกท้ัง บริษัทฯท่ีผา่นมาบริษัทฯได้จับ
มือกับ บริษัท ซีเมนส์ จํากัด ในการดูแล
เรื่องของการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน
หรือความสําเร็จของงาน(KPI)ขึ้น เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีสมรรถนะ
ความพร้อม (Availability)ประสิทธิภาพ 
(Efficiency)ท่ีสูงขึ้น รวมท้ังจะมีการนํา
ระบบดิจิตัล (Digitalization) มาใช้งาน
เดินเครื่องและบํารุงรักษาในอนาคตเพื่อ
ให้มีการปิดซอ่มบํารุงท่ีสั้นลงและมีการ
ผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น 
  
พร้อมกันนี้ ในปีนี้บริษัทฯ ได้มีการ
วางแผนลดต้นทุนทางการเงินและปิด
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเหลือ4.2-
4.4%จากสิ้นปีก่อน 4.6% โดยปัจจุบันปี
ท่ีแล้วบริษัทฯได้ทําการออกหุ้นกู้ไปแล้ว 
21,400 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดต้นทุน
ของบริษัทฯได้อยา่งเนื่องจนปัจจุบัน
เหลืออยูเ่พียง 4.5%  และล่าสุดอาทิตย์
ก็มีแผนรีไฟแนนซ์อีกครั้ง 2,200 ล้าน
บาท ซึ่งเป้นการรีไฟฟแนนซ์ด้วยเงินกู้
สถาบันการเงิน



TMILL คงเป้าปริมาณการขายปี 62 โต 10%
พร้อมรักษาระดับขั้นต้นที่ 17-19% - อัตราก�าไรสุทธิ 

7-9%

TMILL คงเป้าปริมาณการขายปี 62 
โต 10% พร้อมรักษาระดับขั้นต้น
ท่ี 17-19% -อัตรากําไรสุทธิ 7-9% 
พร้อมประเมินผลงาน  H2/62 ดีกว่า 
H1/62 หลังเข้าสูไ่ฮซีซั่น-เล็งขยาย
ตลาดต่อเนื่อง-ดันกําลังการผลิตเพิ่ม
แตะ 80%

นางแววตา กลุโชตธาดา รองผู้
อ�านวยการฝ่ายการเงินและบญัช ี
บรษัิท ท ีเอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื TMILL  เปิดเผย
ว่า บริษัทฯคาดว่าปริมาณการ
ขายแป้งสาลีใน 2/2562จะต�ากว่า
ไตรมาส1/2562 เนื่องจากเข้าสู่
ชว่งโลวซีซั่นของธุรกิจ แต่อยา่งไร
ก็ตามบริษัทฯเชื่อว่าชว่งครึ่งปีหลัง
จะปรับตัวดีขึ้นหลังเข้าสูช่ว่งไฮซีซั่
นของธุรกิจ และบริษัทฯมีแผนท่ี
จะขยายตลาดไปต่างจังหวัดมาก
ขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)
จากปัจจุบันท่ีขายอยุใ่นกรุงเทพและ
ปริมณฑลเท่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนท่ีจะเพิ่ม
อัตรากําลังการผลิตในปีนี้เ้พิ่มแตะ 
80% จากปีก่อนอยูท่ี่ 69.16% โดย
ไตรมาสท่ีผา่นมาบริษัทฯมีกําลังการ
ผลิตเพิ่มมาอยูท่ี่ 75.42%แล้ว ซึ่ง
การท่ีบริษัทฯเพิ่มอัตรากําลังการ

ผลิตนั้นเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้
มากขึ้นเและเป็นการชดเชยราคา
สินค้าท่ีไมส่ามารถปรับเพิ่มขึ้นได้

ขณะท่ี บริษัทฯยังคงเป้าหมาย
ปริมาณการขายปี62เติบโต 10% 
พร้อมท้ังจะรักษาระดับอัตรากําไร
ขั้นต้นไว้ท่ี 17-19% และอัตรากําไร
สุทธิท่ี 7-9%ตามการขยายตลาด
ใหมอ่ยา่งต่อเนื่องรวมถึงการเพิ่ม
กําลังการผลิต ซึ่งปัจจัุบนบริษัทฯ
มีคําสั่งซื้อล่วงหน้า 60% ไปจนถึง
สิ้นปี 2562 เป็นท่ีเรียบร้อย ถึงแม้
ขณะนี้ต้นทุนในการผลิตจะปรับตัว
สูงขึ้นซึ่งกดดันกําไรของบริษัทฯใน
ไตรมาสท่ีผา่นมาลดลงก็ตาม แต่
บริษัทฯเชื่อว่าในครึ่งปีหลังราคา
วัตถุดิบจะปรับตัวลดลงทําให้ราคา
เฉล่ียสต็อกสินค้าจะทรงตัวเมื่อ
เทียบกับปีก่อน
 

"ครึง่ปีหลังเราคาดว่าจะดกีว่าครึง่
ปีแรกเพราะเข้าสูซ่ซีั่นของธุรกิจ 
สว่นก�าไรท้ังปีจะดหีรอืไม่ก็ต้องรอ
ลุ้นหากไม่มเีหตกุารณ์ทีผ่ดิปกติ
เช่นสงครามทางการค้าหรอืค่า
เงินทีผ่นัผวนเข้ามากระทบรวมถึง
เศรษฐกิจไม่ด ีเราก็จะพยายามท�า
ก�าไรใหด้ขีึน้ และเราก็จะพยายาม
ขยาฐานลกูค้าใหเ้พิ่มมากขึน้จาก
ลกูค้าเดิมทีม่ไีลน์สนิค้าใหม่และ
จากลกูค้ารายใหม่ด้วยเช่นกัน" นาง
แววตา กล่าว 
 
ขณะท่ี ความคืบหน้าแผนท่ีจะลงทุน
ติดต้ังหุน่ยนต์ (Robot) ในเฟสท่ี 2 
ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนไมเ่กิน 10 ล้าน
บาทนั้น บริษัทฯคาดว่าจะเล่ือนการ
ติดต้ังและพร้อมใช้งานเป็นภายใน
สิ้นปีนี้จากเดิมคาดแล้วเสร็จไตรมาส 
3/2562



BTS คาดปี 62/63 มีการบันทึกรายได้จ�านวนมากอย่าง
ต่อเนื่องจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน-ผู้โดยสารในระบบ

รถไฟฟา้สายหลักจะเติบโต 4-5%

นายรงัสนิ กฤตลักษณ์ กรรมการบรหิารและ
ผูอ้�านวยการใหญ่สายปฏิบติัการ บรษัิท บทีี
เอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ�ากัด (มหาชน) BTS เปิด
เผยว่า มุมมองผู้บริหาร ปี 2562/63 เป็นอีกปีท่ี
บริษัทฯ คาดว่าจะมีการบันทึกรายได้จํานวนมา
กอยา่งต่อเนื่องจากธุรกิจระบบขนสง่มวลชน 
เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ เรายัง
อยูใ่นระหว่างดําเนินการก่อสร้างและยังคงเป็น
ไปตามแผนท่ีวางไว้ โดยรายได้สว่นใหญค่าดว่า
จะมาจากหลายสว่น อาทิ (1) รายได้ค่าก่อสร้าง
โครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง จํา
นวนประมาณ 23,000-27,000 ล้านบาท
 
(i) รายได้จากการให้บริการติดต้ังงานระบบและ
การจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม ่สําหรับโครงการ
สว่นต่อขยายสายสีเขียว จํานวนประมาณ 4,000-
6,000 ล้านบาท
 
(i) รายได้จากการให้บริการเดินรถและซอ่มบํา
รุง จํานวนประมาณ 3,400 ล้านบาท ปัจจัยหลัก
มาจากการรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากการเปิดให้
บริการโครงการสว่นต่อขยายสายสีเขียวใต้ท้ัง
สายระยะทาง 12.6 กม. รวมถึงจากการเปิด ให้
บริการสถานีแรกของโครงการรถไฟฟ้าสว่นต่อ
ขยายสายสีเขียวเหนือ (สถานีห้าแยกลาดพร้าว) 
ท่ีคาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2562
 
(iv) รายได้ ตอกเบี้ยรับสําหรับโครงการสว่นต่อ
ขยายสายสีเขียว สีชมพูและสีเหลือง จํานวน
ประมาณ 1,500-1,500 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ เรายังคาดว่าการเปิดให้บริการ 
โครงการสว่นต่อขยายสายสีเขียวใต้ท้ังสาย และ
การเปิดสถานีแรกของโครงการสว่นต่อขยาย
สายสีเขียวเหนือดังกล่าว จะชว่ยเพิ่มปริมาณผู้
โดยสารท่ีเดินทางเข้า สูร่ะบบรถไฟฟ้าสายหลัก
ของเราได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจํานวนผู้โดยสาร
ในระบบรถไฟฟ้าสายหลักจะเติบโต 4-5% ในปี 
2562/63
 
ณ เดือนเมษายน 2562 งานก่อสร้างโยธา
โครงการสว่นต่อขยายสายสีเขียวเหนือดําเนิน
การแล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้
บริการได้ท้ังสายในปี 2563 สําหรับงานก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองนั้น งาน
ก่อสร้างโยธาและงานติดต้ังระบบและเครื่องกล
คืบหน้าไปแล้ว 3496 และ 20% ตามลําดับ โดย
เรายังคงคาดว่าท้ัง 2 โครงการดังกล่าวจะสามา
รถเปิดดําเนินการได้ในเดือนตุลาคม ปี 2564 

นอกจากโครงการรถไฟฟ้าท่ีเราได้ลงนามใน
สัญญาเป็นท่ี เรียบร้อยแล้ว เรายังมีความสนใจ
ท่ีจะเข้าประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ 
อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (โครงการรูปแบบ 
PPP Gross Cost จํานวน 2 เส้นทาง ได้แก่ (1) 
สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทางประมาณ 
196 กม. และ (i) สายบางใหญ ่- กาญจนบุรี 
ระยะทางประมาณ 96 กม.) ท้ัง 2 โครงการดัง
กล่าว คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ภายในปี 
2562/63
 
นอกจากนี้ เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง
เป็นโครงขา่ยเดียวกัน (Through Operation) 
สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวท้ังระบบ 
ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เดิมและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นต่อ
ขยาย (ชว่งสะพานตากสิน-บางหว้า และชว่ง
อ่อนนุช-แบริ่ง รวมถึงชว่งแบริ่ง-เคหะๆ และชว่ง
หมอชิต-คูคต) เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใน
การเดินทางของผู้โดยสาร เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 
2562 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 
ของ รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) มีคําสั่งเรื่องการดําเนินการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว 

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรวมการบริหารและ
การ ดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวดัง
กล่าวให้เป็นโครงขา่ยเดียวกัน ท้ังนี้ ตามมาตรา 
44 ภายใต้ราชกิจจานุเบกษาระบุให้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการขึ้นคณะ หนึ่ง โดยมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธาน เพื่อทําหน้าท่ีในการกํา
หนดหลักเกณฑ์การแบง่ปันผลประโยชน์จาก
ค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ืนเพื่อ ประโยชน์
ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและ
โครงการสว่นต่อขยายท้ังสองสว่นระหว่าง กทม. 
และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ปัจจุบัน (บีทีเอสซี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ
แต่วันท่ีมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ และให้ดํา
เนินการแก้ไขสัญญาสัมปทานกับผู้รับสัมปทาน
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในอีก 30 วัน ปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยอยูใ่นระหว่างดําเนินการแต่ง
ต้ังคณะกรรมการดังกล่าว
 
เรามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจสื่อโฆษณาของเรา
จะมีการพัฒนาทางธุรกิจอยา่งต่อเนื่องในปี 
2562/63 ผา่นการดําเนินงานของวีจีไอ ท้ังนี้ วี
จีไอ และลูกค้าจะยังคง ได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการสื่อโฆษณาในรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ (O2O Solutions) ผา่น ecosystem ท่ี

ครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ บริการ
ชําระเงิน และธุรกิจขนสง่ ด้วยแพลตฟอร์ม 
O2O Solutions ท่ีแข็งแกรง่ วีจีไอ คาดว่าราย
ได้ในปี 2562/63 จะอยูใ่นชว่ง 6,000-6,200 
ล้านบาท และ ยังคาดการณ์อัตรากําไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ย 
(EBITDA) และอัตรากําไรสุทธิ ในชว่ง 40-4596 
และ 20-2596 ตามลําดับ โดย ธุรกิจสื่อโฆษณา
ในระบบขนสง่มวลชนจะได้รับประโยชน์จากการ
ขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส ท่ีจะมีขบวน
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 10 ขบวน
 
นอกจากนี้ วีจีไอ ยังเล็งเห็นโอกาสการสร้าง
รายได้จากการดําเนินกลยุทธ์ปรับเปล่ียนไป
สูก่ารโฆษณาแบบดิจิทัล โดยเฉพาะการเปิด
ตัวผลิตภัณฑ์โฆษณาติจิทัลรูปแบบใหมท่ี่ใช้ 
เทคโนโลยีเชน่ Visual Recognition (VR) เพื่อ
ให้ VGI สามารถนําเสนอรูปแบบการโฆษณาได้
อยา่งสร้างสรรค์และสามารถวัดผลได้ นอกจาก
นี้ วีจีไอ มีความ มุง่มั่นท่ีจะสร้างสรรค์ synergies 
จากการรว่มมือกับ PlanB ผา่นการรวมเครือขา่ย
ของสื่อโฆษณานอกบ้านก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางต้นทุน รวมถึงการหาชอ่งทางการตลาดใหม่ๆ  
รว่มกัน เพื่อมอบสิ่งท่ีดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า สําหรับ
ธุรกิจบริการชําระเงิน ในปี 2562/63 คาดว่าจํา
นวนบัตรแรบบิทจะเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้าน ใบ เป็น 
15 ล้านใบ ในขณะท่ีจํานวนผู้ใช้งาน Rabbit 
LinePay คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 5.5 ล้านราย เป็น 
8.0 ล้านราย
 
ในสว่นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยู ซิต้ี ซึ่งเป็น
บริษัทรว่มของเรา ได้ประกาศเป้าหมายทาง
ธุรกิจปี 2562 โดย ยู ซิต้ี คาดว่าจะมีรายได้รวม
ในปี 2562 จํานวน 7,200 -7,500 ล้านบาท สว่น
ใหญจ่ะยังคงมาจากธุรกิจโรงแรมและบริการเป็น
หลัก นอกจากนี้ ยังคาดการณ์อัตรากําไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจําหนา่ย 
(EBITDA) อยา่งน้อย 20% ในขณะท่ีค่าใช้จ่าย
ฝ่ายทุนและเงินลงทุนคาดว่าจะอยูใ่นชว่ง 1,900-
2,200 ล้านบาท
 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ท่ีประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2561/62 งวดสุดท้ายจํานวนไมเ่กิน 
5,306.2 ล้านบาท ใน จํานวนหุ้นละ 0.25 บาท 
โดยการเสนอจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ขึ้นอยูกั่บ
การอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี ท้ังนี้
เงินปันผลดังกล่าว คาดว่าจะสามารถจ่ายให้ ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม 2562



PTG แย้มไตรมาส 2/62 ปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันโตต่อเนื่อง

รับผลบวกค่าการตลาดเข้าสู่ภาวะเหมาะสม  

PTG สง่ซิกไตรมาส2/62 ปริมาณการ
จําหนา่ยน�ามันโตต่อเนื่อง แย้มค่าการ
ตลาดกลับสูภ่าวะท่ีเหมาะสม ต้ังเป้าขยาย
การจําหนา่ยน�ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 
ในสถานีบริการน�ามัน หนุนปริมาณการ
จําหนา่ยน�ามัน-รายได้พุง่ 16-20%

นายพิทักษ์ รชักิจประการ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอย ีจ�ากัด 
(มหาชน) หรอื PTG เปิดเผยว่า  บริษัท
คาดว่าปริมาณการจําหนา่ยน�ามันในชว่ง
ไตรมาส2/62 จะเติบโตต่อเนื่องจากในชว่ง
ไตรมาส1/62 หลังจากในชว่งไตรมาส2/62 
เป็นชว่งมีการใช้น�ามันเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
ค่าการตลาดยังมีแนวโน้มท่ีจะอยูใ่นระดับ
ท่ีเหมาะสมอีกด้วย

 

ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าปริมาณการจําหนา่ย
น�ามันและรายได้ จะเติบโต 16-20% และ
คาดว่ากําไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่า
เสื่อม (EBITDA) จะเติบโต 40-50% จาก
ปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ของสถานีบริการเดิม และค่าการตลาดท่ียัง
อยูใ่นแนวโน้มท่ีเหมาะสม

อีกท้ังบริษัทยังวางแผนการขยายสถานี
บริการใหมเ่พิ่มขึ้นเป็น 2,000 สาขา จาก
ปี 2561 ท่ีมีสถานีบริการอยูท่ี่ 1,883 สาขา 
และบริษัทได้มีการปรับรูปแบบสถานี
บริการในรูปโฉมใหมใ่ห้มากขึ้น ท้ังใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเพิ่มการรับรู้
แบรนด์สําหรับลูกค้าให้มากขึ้น รวมท้ังยัง
จะเน้นการขยายสาขาในทําเลท่ีสามารถ

รองรับการให้บริการ non-oil อ่ืนๆ 

 

ขณะเดียวกันการขยายการให้บริการน�ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน�ามัน 

สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ ่และรถขนสง่
เชิงพาณิชย์ ท่ีสถานีบริการน�ามัน พีที ก็มี
การเติบโตอยา่งรวดเร็ว โดย ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2562 บริษัทมีการจําหนา่ยน�ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน�ามัน
อยูท่ี่ 1 สาขา แต่ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2562 บริษัทคาดว่าจะมีการจําหนา่ยน�ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน�ามัน

มากกว่า 200 สาขา

 

ท้ังนี้การขยายสาขาการจําหนา่ยน�ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน�ามัน 
ยังจะเป็นทางเลือกให้เลือกให้ลูกค้า
สามารถเลือกใช้น�ามันท่ีมีราคาถูกลง และ
เป็นการตอบสนองนโยบายของทางภาค
รัฐท่ีต้องการสนับสนุนการใช้ B20 เพื่อใช้
เป็นกลไกในการสง่เสริมการใช้น�ามันดีเซล
ท่ีมีสว่นผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่ง
จะชว่ยลดต้นทุนค่าบริการขนสง่ และค่า
โดยสารสาธารณะ ประกอบกับยังเป็นการ
ชว่ยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน�ามันอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทยังคงต้ังเป้างบลงทุนรวม
อยูท่ี่ 3,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน
ในธุรกิจน�ามันและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องอยูท่ี่ 
2,500 ล้านบาท, ธุรกิจ non-oil อยูท่ี่ 500 
ล้านบาท และธุรกิจใหมอ่ยูท่ี่ 500 ล้านบาท 
เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

 

“ในช่วงไตรมาส2/62 บรษัิทยงัมอง
ว่ายอดการจ�าหน่ายน�ามันจะเติบโตดี
กว่าช่วงไตรมาสทีผ่า่นมา เพราะว่าเข้า
สูช่่วงฤดูกาลใช้น�ามันทีม่ากขึน้ และ
การจ�าหน่าย B20 ในสถานบีรกิารน�ามัน
ก็มกีารเติบโตสงูขึน้ท�าใหเ้ราวางแผน
จะขยายเป็นมากกว่า 200 สาขาท่ัว
ประเทศ เพื่อรองรบัความต้องการใช้ 
B20 ทีเ่พิ่มมากขึน้ตามความต้องการ
ของลกูค้า” นายพิทักษ์ กล่าว
 



CNT คาดปีนี้พลิกมีก�าไรจากปีก่อนขาดทุน 423.07ลบ. 

พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20% แตะ 8.5 พันลบ.  

CNT คาดปีนี้พลิกมีกําไรจากปีก่อนขาดทุน 
423.07 ลบ. พร้อมต้ังเป้ารายได้ปีนี้โต 20% 
แตะ 8.5 พันลบ. เผยตุน Backlog 1.3 หมื่น
ลบ. คาดรับรู้ปีนี้50-60% พร้อมเล็งเข้า
ประมูลงานใหมมู่ลค่า 4 -5หมื่นลบ. หวังได้
งาน 20-25% ระบุ Q2/62 ผลงานดีต่อเนื่อง
แม้เตรียมบันทึกสํารอง พ.ร.บ.แรงงานฉบับ
ใหมก่รณีเลิกจ้าง          

นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์กรรมการและ
ผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ครสิเตยีนี
และนลีเสน็ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
CNT เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผลการดําเนิน
งานในปี 2562 จะสามารถพลิกกลับมามีกําไร
ได้จากปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 423.07 ล้าน
บาท พร้อมกับคาดว่ารายได้ปีนี้จะเติบโต 
20% หรือแตะท่ีระดับ 8,500 ล้านบาท จาก
ปีก่อนท่ีมีรายได้ 7,135.91 ล้านบาท เนื่อง
จากบริษัทฯได้รับงานใหญเ่ข้ามาต้ังแต่ปลาย
ปี2561จนถึงต้นปี 2562 สง่ผลให้บริษัทฯมี
งานในมือ (backlog) 

ในปัจจุบัน 13,000ล้านบาท แบง่เป็นงานภาค
รัฐ 41.7%  งานเอกชน 14.2% งานทางหลวง 
18.5% งานโรงแรมและรีสอร์ท 4.1% งาน
พลังงาน 4.8% และงานไฮเปอร์มาร์เก็ต 
0.6% 

โดยมูลค่า Backlogดังกล่าวบริษัทฯคาดว่าจะ

รับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ 50-60% 
 
อีกท้ัง บริษัทฯยังเตรียมเข้าประมูลงานใหม่
มูลค่ารวมกว่า 40,000-50,000 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯคาดหวังท่ีจะได้รับงานดังกล่าว 20-
25% ของมูลค่างานท้ังหมด โดยบริษัทฯมอง
ว่าแนวโน้มมาร์จ้ินของงานชว่งต้นปีถือว่า
ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากไมม่ีการตัดราคาแขง่ขัน
กันรุนแรง แต่ปัจจุบันงานประมูลกลับมีการ
ตัดราคากันแล้ว ซึ่งบริษัทฯจะงดรับงานท่ีมี
การแขง่ขันตัดราคาน้อยลงหลังมี Backlog 
ในมือจํานวนมาก
 
"เราได้รบังานใหญ่มาต้ังแต่ปลายปีก่อน
จนถึงต้นปีนี ้ซึง่งานดังกล่าวจะเข้ามาเป็น
แบค็ล็อคและรบัรูเ้ป็นรายได้ในปี 2562 
ประกอบกับเราคาดว่าจะได้รบังานใหม่ๆ
ระหว่างปีซึง่จะเข้ามาเป็นผลงานของเรา
ในปีนี ้ซึง่ปีนีเ้ราก็คิดว่าเราจะไม่มโีปรเจค
ฝันรา้ยได้แก่โปรเจคทีท่�างานไปขาดทนุไป
และโปรเจคทีท่�าแล้วไม่ได้เงิน ก็คิดว่าน่าจะ
เป็นปีทีเ่ราพลิกกลับมามกี�าไรและท�าใหนั้ก
ลงทนุรวมถึงผูถื้อหุน้ไม่ผดิหวัง" นายสรุศกัดิ ์ 
กล่าว 
 
สําหรับ แนวโน้มผลการดําเนินงาน
ไตรมาส2/2562 บริษัทฯคาดว่าจะดีขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง ถึงแม้บริษัทฯจะมีการบันทึกสํารอ
งกฏหมายแรงงานฉบับใหมเ่พื่อชดเชยให้แก่

ลูกจ้างซึ่งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป 
แต่บริษัทฯจะพยายามเรง่ทํากําไรโดยการสง่
มอบงานเพื่อชดเชยในสว่นนี้
 
ขณะท่ี ความคืบหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์ม 
ปัจจุบันบริษัทฯมีงานท่ีเตรียมเซ็ญสัญญา 
2-3 โปรเจค ซึ่งเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อป 
และในอนาคตบริษัทฯอาจมีการลงทุนใน
โครงการโซลาร์ฟาร์มและโครงการโซลาร์
ลอยน�าด้วยเชน่กัน แต่เบื้องต้นหากบริษัทฯได้
รับงานโครงการดซลาร์ลอยน�าจะรับในสว่นท่ี
ออกแบบก่อสร้างมากกว่า
 
นายสุรศักด์ิ กล่าวเพิ่มเติมว่า สําหรับภาพ
รวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยสว่นตัวมอง
ว่าชะลอลงถึงแม้ในชว่งต้นปีมีท่าทีท่ีจะดี
ก็ตาม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเข้ามารุนแรง
อีกครั้ง รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ชะลอ
ตัวด้วยเชน่กันหลังได้รับผลกระทบจากมาร
ตการ LTV 

ซึ่งสง่ผลให้การก่อสร้างโครงการต่างๆชะลอ
ลงไปค่อนข้างเยอะ อีกท้ังยังมีปัจจัยเรื่อง
ความไมแ่นน่อนของการเมืองซึ่งทําให้ภาค
เอกชนชะลอการลงทุนซึ่งบริษัทฯคาดหวัง
ว่าหลักจากมีรัฐบาลใหมเ่ข้ามาจะทําให้
เศรษฐกิจและทุกธุรกิจปรับตัวดีขึ้น



OSP ม่ันใจรายได้ปี 62 โตไม่ต�่ากว่า 5% ตามการ
เติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมเล็งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

2-3 รายการ

นางพรธิดา  บุญสา  กรรมการ

บรหิารและรองกรรมการผูจั้ดการ

สายการเงิน บรษัิท โอสถสภา จ�ากัด 

(มหาชน) หรอื OSP 

เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ปี 

2562 เติบโตไมต่�ากว่า   5% ตามการ

เติบโตของยอดขายท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

ไมว่่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้

สว่นบุคคล กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม 

รวมถึงธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ท่ี

บริษัทฯรับจ้างผลิตขวดแก้วได้กลับ

มาเดินเครื่องตามปกติหลังจากปิด

ปรับปรุงไปเมื่อปีก่อน 

 

อีกท้ังบริษัทฯยังเตรียมออก

ผลิตภัณฑ์ใหมอ่ยา่งต่อเนื่องทุก

ปี โดยในปีนี้บริษัทฯเตรียมออก

ผลิตภัณฑ์ใหม ่2-3 รายการ ได้แก่ 

เครื่องด่ืม Pepteen Plus ผลิตภัณฑ์

เบบี้มายด์ออกแกนิค และเบบี้

มายด์Sweet almond และมีแผนท่ี

จะบุกตลาดในต่างประเทศเพิ่มโดย

บริษัทฯคาดว่าจะเข้าบุกตลาดใน

ประเทศเวียดนามและจีน

 

ขณะท่ี ผลการดําเนินงานไตรมาส 

2/62  บริษัทฯคาดว่ายังคงเติบโตได้

ดีอยา่งเนื่องจากไตรมาสท่ีผา่นมา ท่ี

บริษัทฯมีรายได้อยูท่ี่ 6,573.83 ล้าน

บาท และมีกําไรสุทธิอยูท่ี่ 888.26 

ล้านบาท ตามดีมานด์ท่ียังคงดีอยู ่ด้าน

ทิศทางกําลังซื้อของผู้บริโภคยังคงดี

ด้วยเชน่กันถึงแม้จะมีปัจจัยกดดันใน

เรื่องของการเมืองเข้ามาก็ตาม 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมขยาย

การผลิตรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

ด้วยการสร้างโรงงานหลอมแก้วใหม่

ท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นฐาน

การผลิตขวดแก้วในอนาคต โรงงาน

แหง่นี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีทัน

สมัย เป็นโรงงานผลิตขวดแก้วท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงในระดับโลก สามารถ

ผลิตขวดแก้วท่ีบางและมีน�าหนักเบา 

เอ้ือต่อการบริหารจัดการต้นทุน โดย

จะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน

ไตรมาส3/2562ในขณะท่ีโรงงานผลิต

เครื่องด่ืมแหง่ใหมท่ี่นิคมอุตสาหกรรม

ติละวา กรุงยา่งกุ้ง เมียนมาร์ ได้เริ่ม

ดําเนินการตอกเสาเข็มเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว และมีความคืบหน้าในการ

ก่อสร้างเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ คาด

ว่าจะเปิดดําเนินการได้ภายในไตรมาส 

4/2562

 

ด้านการลงทุนในต่างประทศ ท่ีผา่น

มาบริษัทฯได้สง่บริษัท Oventure 

Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบ

ริษัทฯ ถือหุ้นผา่นบริษัท โอสถสภา 

เอ็นเตอร์ไพรซ์ จํากัด ร้อยละ 100 เข้า

ลงทุนในบริษัท Basecamp Brews 

Limited ซึ่งเป็นบริษัทจัดจําหนา่ย

เครื่องด่ืมในประเทศอังกฤษ โดย

ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นอยูใ่นสัดสว่น 

26% และในอนาคตอาจมีการเข้าถือ

เพิ่มเรื่อยๆ



GUNKUL ม่ันใจผลงาน Q2/62 แจ่มกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน หลังเตรียม COD

โรงไฟฟา้คิมิซึ 40 MW

GUNKUL มั่นใจผลงาน Q2/62 แจ่มกว่า

ช่วงเดยีวกันของปีก่อน หลังเตรยีม COD 

โรงไฟฟ้าคิมิซ ึ40 MW พรอ้มมั่นใจราย

ได้ปีนีเ้ข้าเป้า 8 พันลบ. เผย อยูร่ะหว่าง

ท�าดลี M&A โครงการโซลาร ์ในเวยีดนาม 

ก�าลังการผลิต 150 MW หวังได้ 40-50 

MW คาดชัดเจน Q3/62 พรอ้มประมูล

งาน EPC มูลค่า 5พันลบ. หวังได้งาน 50% 

เล็ง Q4/62 ออกหุน้กู้ 2.5 พันลบ. หวังรี

ไฟแนนซห์ุน้กู้เดิมทีจ่ะครบอายุ ต.ค.นี้

 นายสมบูรณ์ เอ้ืออัชณาสยั กรรมการผู้

จัดการ บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ จ�ากัด 

(มหาชน) หรอื GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทฯ

คาดว่าผลการดําเนินงานไตรมาส 2/2562 

จะเติบโตได้ดีกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ

ได้จําหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรง

ไฟฟ้าคิมิสึ ท่ีญี่ปุ่น กําลังการผลิต 40 เมกะ

วัตต์เมื่อวันท่ี 1เมษายนท่ีผา่นมา สง่ผลให้

ปัจจุบันบริษัทฯมีกําลังการผลิตท่ีCODแล้ว 

จํานวน 380 เมกะวัตต์ ซึ่งยังไมร่วมโครงการ

โซลาร์รูฟท็อปท่ีปัจจุบันบริษัทฯมี Backlog 

จํานวน 30 เมกะวัตต์ แบง่เป็น โครงการของ 

CP จํานวน 21 เมกะวัตต์ โครงการของ LHK 

จํานวน 5 เมกะวัตต์และโครงการของบริษัท 

นอติลุสฟู้ด จํานวน 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ

จะทยอย COD ไมเ่กิน 4-5 เดือน

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังอยูร่ะหว่างงพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จํานวน 2 

โครงการ ขนาดกําลังการผลิต 130 เมกะวัตต์ 

ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนท้ังสิ้น 2,265 ล้าน

บาท และปัจจุบันบริษัทฯได้ลงทุนไปแล้ว 

1,400 ล้านบาท โดยท้ังสองโครงการคาดว่า

จะสามารถจําหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 

ได้ในปี 2566

 

อีกท้ัง บริษัทฯยังอยูร่ะหว่างเจรจากับ

พันธมิตรเพื่อเข้าซื้อกิจการ(M&A) โครงการ

โซลาร์รูฟท็อปในประเทสเวียดนาม 150 

เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯคาดหวังท่ีจะได้งาน 

40-50 เมกะวัตต์ซึ่งการเจรจาดังกล่าวคาด

ว่าจะได้ข้อสรุปในไตรมาสว 3/2562 โดย

บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการเติบโตของ

ธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการเข้าประมูลงานในต่าง

ประเทศเพิ่ม ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย กําลัง

การผลิตรวม 160 เมกะวัตต์ 

โดยบริษัทฯเตรียมยื่นเข้าประมูลในเดือน

สิงหาคมนี้ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวบริษัทฯจะ

รว่มทุนกับพันธมิตร(JV)ในมาเลเซีย และมี

ประเทศไต้หวัน ท่ีบริษัทฯวางแผนจะเข้ารว่ม

ประมูลในปี 2563 เบื้องต้นมีโครงการโซลาร์ 

กําลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสนับสนุน

ให้บริษัทฯมีกําลังการผลิตครบ 1,000 เมกะ

วัตต์ ภายในปี 2563

 

ขณะท่ีธุรกิจรับเหมา (EPC) ในปีนี้บริษัทฯ

มีแผนท่ีจะเข้ารว่มประมูลงานมูลค่ากว่า 

5,000 ล้านบาท และคาดหวังว่าจะได้งาน

ประมาณ 50% ของมูลค่างานท้ังหมด ซึ่ง

จะเข้ามาชว่ยสนับสนุนให้ปีนี้บริษัทฯมีงาน

ในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้าน

บาทตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จากปัจจุบันบันมี 

Backlog อยูท่ี่ 7,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่างาน

ดังกล่าวบริษัทฯจะรับรู้ในปีนี้ 2,300-2,400 

ล้านบาท สว่นท่ีเหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป

 

ท้ังนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้รวมปีนี้

เติบโต 25% หรือแตะท่ีระดับ 8,000 ล้าน

บาท จากปีก่อนทําได้ 6,730.29 ล้านบาท 

ซึ่งสัดสว่นรายได้จะมากจากงานรับเหมา

ประมาณ 2,600-2,700 ล้านบาท มาจาก

ธุรกิจเทรดด้ิง 1,400-1,500 ล้านบาท และ

มาจากค่าไฟ 4,000 ล้านบาท และในไตรมาส 

4/2562 บริษัทฯยังมีแผนท่ีจะออกหุ้นกู้ใหม ่

มูลค่า 2,500 ล้านบาท เพื่อนํามาชดเชยหุ้น

กู้เดิมท่ีจะหมดอายุในเดือนตุลาคมนี้ จํานวน 

2,800 ล้านบาท



BAFS หั่นเป้ารายได้ปี 62 เหลือโต 8-9% จากเดิมคาดโต 9-10% รับ
ผลกระทบท่องเที่ยวจีนลด - ฝุ่น PM 2.5 ท�าพิษ ฉุดเที่ยวบินลด

BAFS หั่นเป้ารายได้ปี 62 เหลือโต 8-9% จาก
เดิมคาดโต 9-10%-ปรบัลดปรมิาณเติมน�ามัน
เหลือโต 4% จากเดิมคาดโต 4-5% เหต ุรบัผลก
ระทบนักท่องเทีย่วจนีลด - ฝุ่น PM2.5 ท�าพิษ 
ฉุดเทีย่วบนิลด คาดโครงการท่อสง่น�ามันภาค
เหนือเฟส2 เสรจ็ พ.ย.นี ้พรอ้มเตรยีมรบั-สง่ได้
ต้นปี 63 หวังดันก�าลังการผลิตแตะ 9 พันล้าน
ลิตร/ปี ผย อยูร่ะหว่างรอความชัดเจนโครงการ
จัดเก็บและรบัเติมน�ามันสนามบนิอู่ตะเภา คาด
รฐัเปิด TOR มิ.ย.นี้

นายประกอบเกยีรติ นินนาท กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท บรกิารเชื้อเพลิงการบนิกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื BAFS เปิดเผยว่า บริษัทฯปรับ
ลดเป้ารายได้ปี 2562 เหลือเติบโต 8-9% จาก
เดิมคาดโต 9-10%  พร้อมท้ังปรับลดปริมาณการ
เติมน�ามันในปีนี้เหลือ 4% จากเดิมคาดโต  4-5% 
เนื่องจาก บริษัทฯปรับลดให้สอดคล้องกับจํานวน
เท่ียวบินท่ีลดลงหลังนักท่องเท่ียวจีนชะลอตัว โดย
ในเดือนเมษายนท่ีผา่นมาบริษัทฯได้รับผลกระ
ทบจากเหตุการณ์ฝุ่นPM2.5ท่ีระบาดหนักต้ังแต่
กรุงเทพฯและเชียงใหม ่

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯยังคาดว่าไตรมาส 2/2562 
จะเติบโตได้ดีกว่าชว่งเดียวกันของปีก่อนตาม
จํานวนเท่ียวบินท่ีเริ่มกลับมาดีขึ้นหลังผา่นจุด

วิกฤตในเดือนเมษายนมาแล้ว และถึงแม้บริษัทฯ
จะมกีารต้ังบนัทึกสาํรองเพื่อชดเชยใหแ้ก่พนักงาน
ตามพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน ฉบับท่ี 7 ท่ี
มีผลบังคับเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคมท่ีผา่นมาจํานวน 
79 ล้านบาทก็ตาม 

 

ขณะท่ีความคืบหนา้โครงการลงทนุขยายระบบท่อ
สง่น�ามันแรงดันสูงใต้สนามบินสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน
มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 96% และคาดว่า
จะสามารถเปิดดําเนินการได้ปี 2563 พร้อมกับ
การเปิดเทอมินัล2ท่ีสุวรรณภูมิ 

 

ด้านโครงการขยายระบบท่อสง่น�ามันภาคเหนือ
ท่ีบริษัทฯได้มีการขยาการสง่น�ามันทางท่อจาก
คลังน�ามันเดิมของบริษัทนท่ีมีอยูบ่างปะอินต่อไป
ยังจังหวัดพิจิตรและลําปาง โดยขณะนี้เฟสแรก
(บางปะอิน-พิจิตร)ได้ดําเนินการสง่น�ามันแล้วเมื่อ
วันท่ี 27 มีนาคม 2562 และสามารถขนสง่น�ามัน
ได้ 3,000ลิตร/ปีซึ่งสร้างรายได้มห้แก่บริษัทฯ 
14 ล้านบาท/เดือน สว่นเฟสท่ี 2 (พิจิตร-ลําปาง) 
ปจัจุบนัอยูร่ะหว่างการก่อสรา้งคาดว่าจะแล้วเสรจ็
ในเดือนพฤษจิกายน2562และสามารถเริ่มรับ-สง่
น�ามันได้ชว่งต้นปี 2563 

โดยหากแล้วเสร็จบริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่ม
กําลังการขนสง่น�ามันได้ถึง 9,000 ลิตร/ปี และ
ถึงจุดคุ้มทุนภายใน 10 ปี โดยโครงการท่อขนสง่
น�ามันทางเหนือมีมูลค่าการลงทุนถึง 10,000 ล้าน
บาท ซึ่งบริษัทฯมองเห็นโอกาสท่ีจะจัดต้ังกองทุน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อนําเงินไปชําระหนี้เงินกู้รวม
ถึงปัจจัุบนยังมีกองทุนจากต่างประเทศเบื้องต้น
จากแถบเอเซียได้ให้ความสนใจท่ีจะเข้ารว่มลงทุน
ด้วยเชน่กัน 

 

"ส�าหรบัโครงการท่อขนสง่น�ามันสายเหนือ
บรษัิทฯมกีารใช้เงินกู้จ�านวนเงินท้ังหมเ 2,250 
ล้านบาท ซึง่เป็นเงินกู้ของเราทีเ่อาไปเพิ่มทนุใน 
บรษัิท ขนสง่น�ามันทางท่อ จ�ากัด (FPT) และ FP
Tก็มกีารกู้ส�าหรบัด�าเนินการโปรเจคด้วย วงเงิน 
6,300 ล้านบาท ซึง่ถ้ามองภาพรวมแล้วโปรเจ

คนีเ้ราใช้เงินกู้จ�านวนท้ังสิน้ 8,550 ล้านบาทโดย
มต้ีนทนุทางการเงินเฉลีย่ 4.4% " นายประกอบ
เกยีรติ กล่าว 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับอนุมัติการออกหุ้นกู้
วงเงิน 5,000 ล้านบาทจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 
เพื่อรองรับการประมูลโครงการจัดเก็บและรับเติม
น�ามันในสนามบินอู่ตะเภา ท่ีคาดว่าภาครัฐจะให้
เอกชนเข้ารว่มประมูลในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งมี
มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯมอง
ว่าบริษัทฯมีความพร้อมท่ีจะเข้ารว่มประมูลเนื่อง
จากบริษัทฯมีความสามารถและเชี่ยวชาญจาก
การท่ีให้บริการในพื้นท่ีสนามบินดอนเมืองและ
สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังมีแผนงานเพื่อสนอง
นโยบายจากทางภาครัฐท่ีต้องการสง่เสริมด้าน
พลังงานให้กับประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางด้านพลังงานของอาเซียน โดยปัจจุบัน
บริษัทฯอยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ขยายโครงขา่ยของท่อจากจังหวัดพิจิตรไปสู ่เมือง
มะละแมง่ ประเทศเมียนมา และศึกษาขยายท่อ
สง่น�ามันจากจังหวัดลําปางไปสูจั่งหวัดเชียงใหม่
และขยายต่อไปท่ีประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งล่าสุด
ทางกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ บริษัท 
ขนสง่น�ามันทางท่อ จํากัด (FPT) กับบริษัท ท่อ
สง่ปิโตรเลียมไทย จํากัด(THAPPLINE) ให้ไป
ดําเนินการเชื่อมท่อของท้ังสองบริษัท ณ บริเวณ
ตําบล เชียงรากน้อย ซึ่งปัจจุบันอยูร่ะหว่างรอ 
THAPPLINE พิจารณาศึกษาในรายละเอียดอยู่

 

สําหรับการออกแบบ ผลิต ประกอบรถเติมน�ามัน
อากาศยานและระบบให้บริการน�ามันอากาศยาน 
ท่ีดําเนินการภายใต้ บริษัท บาฟส์ อินเทค จํากัด
(BAFS INTECH)ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯนั้น 
โดยปัจจุบันได้เริ่มผลิตต้ังแต่ต้นปีเป็นท่ีเรียบร้อย
ซึ่งคาดว่าจะสามารถสง่มอบรถได้ในเร็วๆนี้ และ
ในอนาคตบริษัทฯยังมีแผนเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อ
สง่ออกสินค้าไปยังต่างประเทศรวมถึงมองหาพัทธ
มิตรต่างๆเข้ามาสร้างการเติบโตด้วยเชน่กัน



คุณาลัย ยื่น Filing ก.ล.ต. 
เสนอขาย IPO 75 ล้านหุ้น จ่อเทรด mai

บมจ. วิลล่า คณุาลัย หรอื KUN  ผูป้ระกอบการ
พัฒนาอสงัหารมิทรพัยฯ์ ภายใต้แบรนด์ “คนุา
ลัย” (KUNALAI)  ยื่น Filing ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. 
เตรยีมน�าหุน้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม 
เอ ไอ (mai) เสนอขาย IPO จ�านวน 75 ล้านหุน้ พาร ์
1.00 บาท หวังระดมทนุซื้อทีดิ่นเพิ่ม-ขยายธุรกิจใน
อนาคต พรอ้มต้ัง บรษัิท เอส 14 แอดไวเซอรี ่จ�ากัด 
เป็นทีป่รกึษาทางการเงิน

นางปิยะภา จงเสถยีร กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอส 
14 แอดไวเซอรี ่จ�ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ
เงิน บริษัท วิลล่า คุณาลัย จํากัด (มหาชน) หรือ KUN 
ผู้นําด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อ
ขาย โดยเน้นพื้นท่ีในเขตปริมณฑลโดยเฉพาะอําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า คุณาลัย ได้
ทําการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและรา่งหนังสือชี้
ชวน (Filing) ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาต
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไป (IPO) จํานวน 75 
ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 25 ของ จํานวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ ภาย
หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้ยื่น
คําขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบง่
เป็น หุ้นสามัญจํานวน 300 ล้านหุ้น  และมีทุนท่ีเรียก
ชําระแล้ว 225 ล้านบาท ภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้น IPO บริษัทจะมีทุนชําระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 300ล้าน
บาท  สําหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้ง
นี้ เพื่อนําเงินไปใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท โดย
ใช้ในการซื้อท่ีดินเพิ่มเติมในพื้นท่ีอําเภอบางบัวทอง 

จังหวัดนนทบุรี  และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การขยายกิจการในอนาคต

ด้านนางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จํากัด (มหาชน) 
หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขาย ภายใต้
แบรนด์ “คุณาลัย”โดยยึดหลักการในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ 4 ด้าน คือ ทําเลศักยภาพ 
(COMFORTABLE) บ้านสวยในโครงการท่ีอบอุ่น 
(APPEARANCE) ทีมงานมืออาชีพ (RELIABLE) 
คุณภาพสมราคา (ECONOMY) ด้วยแนวคิด 
“คุณาลัย สร้างพื้นท่ี สร้างความสุข” ซึ่งโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ดําเนินการพัฒนาจะ
เน้นอยูใ่นพื้นท่ีอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถปิดโครงการได้แล้ว 4 
โครงการ และมีโครงการท่ีอยูใ่นระหว่างการดําเนิน
การ 5 โครงการ และโครงการในอนาคต จํานวน 3 
โครงการ 

“ คณุาลัย ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์
แนวราบเพื่อขาย ภายใต้แบรนด์ คณุาลัย บกิีน
ส ์(Kunalai Begins), คณุาลัย พอลเลน (Kunalai 
Pollen), คณุาลัย ซมิโฟน ี(Kunalai Symphony) 
และ โครงการคณุาลัย จอย (Kunalai Joy) และมี
บรษัิท วิลล่า วาณิช จ�ากัด เป็นบรษัิทยอ่ย ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสงัหารมิทรพัยแ์นวราบเพื่อขายเช่น
เดยีวกัน โดยเน้นพื้นทีใ่นเขตปรมิณฑลโดยเฉพาะ
อ�าเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบุร”ี

ท้ังนี้ บริษัทฯ ชูจุดเด่นการดึงกลยุทธ์ โดยนําเอา
องค์ความรู้ และชื่อเสียงท่ีสั่งสมมาจากความสําเร็จ
ในการพัฒนาเมืองท่ีอยูอ่าศัยบนทําเลนนทบุรี ไป
ต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ภายใต้
แนวคิด “สขุใจอยูบ่า้นชานเมือง” ในการต่อยอด
และขยายโครงการในทําเลอ่ืนให้ครบ 4 ทิศ รอบ
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความแข็งแกรง่ของ
แบรนด์ธุรกิจ เพื่อก้าวสูก่ารเป็นผู้นําอันดับหนึ่งด้าน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขายในเขต
ปริมณฑล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ท่ี
บริษัทฯวางไว้ 

ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงการ
ใหมใ่นอนาคต จํานวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวม ประมาณ 2,823 ล้านบาท ประกอบด้วย  

1).โครงการคณุาลัย จอย ออน 314 ซึง่เป็น
โครงการประเภทบา้นแฝด-บา้นเดีย่ว 2 ชั้น มูลค่า
โครงการประมาณ 497 ล้านบาท ต้ังอยูท่ีจั่งหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยเบื้องต้นคาดว่าเริม่ก่อสรา้งใน
ช่วงไตรมาส 2/2562 และจะเปิดการขายในช่วง
ไตรมาส 3/2562  

2). โครงการคณุาลัย บกิีนส ์2 เป็นโครงการ
ประเภททาวน์โฮม 2 ชั้น และอาคารพาณิชย ์3 ชั้น 
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 826 ล้านบาท ต้ังอยูท่ี่
อ�าเภอบางบวัทอง จังหวัดนนทบุร ีโดยเริม่ก่อสรา้ง
ไปแล้วต้ังแต่ไตรมาส 1/2562 ทีผ่า่นมา และจะเริม่
เปิดขายได้ในไตรมาส 4/2562  

3). โครงการคณุาลัย จอย 2 เป็นโครงการประเภท
บา้นแฝด-บา้นเดีย่ว 2 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ 
1,500 ล้านบาท ต้ังอยูท่ีอ่�าเภอบางบวัทอง จังหวัด
นนทบุรที�า จะเริม่ก่อสรา้งในช่วงไตรมาส 3/2563 
และสามารถเปิดขายได้ในช่วงไตรมาส 4/2563

อยา่งไรก็ตามสําหรับผลการดําเนินงานในชว่ง 3 ปี
ย้อนหลังท่ีผา่นมา 2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีราย
ได้รวม เท่ากับ 297.50 ล้านบาท 450.38 ล้านบาท 
และ 447.09 ล้านบาท และมีกําไรสุทธิ เท่ากับ 5.94 
ล้านบาท 10.80 ล้านบาท และ 11.56 ล้านบาท ตาม
ลําดับ 

ซึ่งรายได้รวมเติบโตขึ้นจากรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มี
การโอนกรรมสิทธิ์บ้านเด่ียวและบ้านแฝดจาก 3 
โครงการ ได้แก่ โครงการคุณาลัย พราว โครงการ
คุณาลัย คอร์ทยาร์ด และโครงการคุณาลัย ซิมโฟนี 
และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการทยอยโอน
กรรมสิทธิ์บ้าน เพิ่มจาก 3 โครงการในปี 2559 คือ ได้
มีการเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ทาวน์โฮมในโครงการคุณาลัย 
บีกินส์ จึงมีการรับรู้รายได้เข้ามาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 
สําหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทฯยังคงทยอยรับรู้ราย
ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านในโครงการต่อเนื่อง
ท้ัง 4 โครงการในปี 2560 และได้เริ่มรับรู้รายได้จาก
กรรมสิทธิ์ในโครงการใหมท่ี่เพิ่งเปิดตัว คือ โครงการ
คุณาลัย พอลเลน  ดังนั้น จากแนวโน้มการเติบโต
ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและสถานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ทางธุรกิจ ท่ีจะนําพาไปสูก่าร
เติบโตอยา่งยั่งยืนในอนาคต



VNG วางเป้าปี 65 รายได้พุ่งแตะ 2 หมื่นลบ.

VNG ปรับโมเดลธุรกิจ รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวน
จากปัญหาสงครามการค้า ปั้ น "วนชัย วู้ดสมิตร" 
พัฒนาสินค้าใหมเ่จาะค้าปลีก ผา่นการจับมือกลุ่ม 
"ไดนาสตี"้ ผู้นําในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิค 
วางจําหนา่ยสินค้าท่ัวประเทศ ประเดิมปีนี้ 20 สาขา 
คาดกวาดยอดขายกว่า 300 ล้านบาท วางเป้าปี 66 
ทะลุ 9,000 ล้านบาท ดันสัดสว่นรายได้จากต่าง
ประเทศ - ในประเทศขยับเป็น 50:50 จากปัจจุบัน
อยูท่ี่ 80:20 พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล-
โซลาร์รูฟท็อป หวังลดต้นทุนค่าไฟ ด้านผู้บริหาร 
"วรรธนะ เจริญนวรัตน์" มั่นใจโมเดลใหม ่จะชว่ย
กระจายความเสี่ยง และสร้างกําไรท่ียั่งยืนในอนาคต 
วางเป้าหมายปี 65 รายได้พุง่แตะ 2 หมื่นล้านบาท

นายวรรธนะ เจรญินวรตัน์ กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท วนชัย กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (VNG) เปิด
เผยว่า ปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ 
กระทบการค้าขายท่ัวโลก ตลอดจนการเดินเรือและ
บริษัทฯก็ได้รับผลกระทบอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

เนื่องจากยอดขายกว่า 80% มาจากการสง่ออก รวม
ไปถึงค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าว่าเงินสกุลอ่ืนๆ ทําให้
ราคาขายสินค้าลดต�าลง อีกท้ังผลพวงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นทําให้จีนต้องชะลอการผลิตอุตสาหกรรม
ไม้ และชะลอการซื้อไม้แปรรูปจากประเทศไทย 
อุตสาหกรรมโรงเล่ือยในประเทศไทยจึงชะลอตัวลง
อยา่งมาก สง่ผลให้เกิดการชะลอการโค่นไม้ยางพารา
จากสวนยางพาราท่ีหมดอายุการกรีด ทําให้ซัพพลาย
ของไม้หายไปจํานวนมาก กดดันผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาประสบปัญหาขาดทุน และ
คาดว่าปีหน้าจะไมข่าดทุนแล้ว

"ในช่วงเวลาไม่ถึง 5 ปีนี ้มท้ัีงปีทีบ่รษัิทฯก�าไรมาก
ทีส่ดุและปีทีข่าดทนุมากทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็ว่าก�าไร
ของบรษัิทฯผนัผวนตามตลาดคอมโมดิตีส้โ์ลก ซึง่
ในช่วงนีเ้ศรษฐกิจโลกอาจจะจะมคีวามผนัผวน
มากกว่านี ้ท�าใหเ้รามคีวามจ�าเป็นต้องปรบัโมเดล
ธุรกิจใหม่ ใหม้คีวามเชื่อมโยงกับตลาดคอมโมดิตีส้์
ของโลกลดลง แต่จะพัฒนาใหข้ายสนิค้าในตลาด
ในประเทศเพิ่มขึน้ ท้ังตลาดปลายน�าใหม่ๆ ตลาด
ค้าปลกี และ ตลาด Finished Products การปรบั
โมเดลครัง้นีจ้ะเสรจ็สมบูรณ์ในปี 2565 ซึง่จะท�าให้
ธุรกิจของ VNG สามารถสรา้งก�าไรได้อยา่งยั่งยนื
สม�าเสมอและเติบโตอยา่งยั่งยนื สรา้งผลตอบแทน
ทีด่ใีหกั้บผูถื้อหุน้ในอนาคต โดยในปี 2565 ได้วาง
เป้าหมายรายได้ไว้ทีร่ะดับ 20,000 ล้านบาท"

สําหรับโมเดลธุรกิจใหมข่องบริษัทฯ จะเพิ่มการขาย
สินค้าในประเทศเป็น 50% จากเดิมท่ีมีเพียง 20% 
โดยยอดขายประเทศไทย 50% จะเป็นFinished 
Products ท่ีบริษัทฯกําลังพัฒนาขึ้นมาใหม ่โดย
ดําเนินการผา่นบริษัทยอ่ย คือ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ 
จํากัด โดยจะใช้แบรนด์สินค้าคือ "วนชัย วู้ดสมิต
ร" ซึ่งโมเดลใหมน่ี้จะทําให้บริษัทฯสามารถสร้างผล

กําไรได้อยา่งต่อเนื่อง และสม�าเสมอ ไมผ่ันผวนตาม
เศรษฐกิจโลก

เขากล่าวต่อว่าตลาดปลายน�าและตลาดค้าปลีก การ
ใช้ไม้อัด wood-based panel ในประเทศไทยไมไ่ด้
เจริญเติบโตขึ้นเหมือนในประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก แสดง
ให้เห็นว่าการใช้ไม้ในการก่อสร้างในประเทศไทยไม่
ได้รับการพัฒนาเลย บริษัทฯ มีความต้ังใจจะพัฒนา
ตลาดการใช้ไม้อัด wood-based panelในประเทศ
ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ด้วยเนื่องจากไม้เป็นวัสดุ
ก่อสร้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุดเมื่อเทียบ
กับ เหล็ก ซีเมนต์ และ พลาสติก การผลิตไม้ wood-
based panel ของบริษัทฯมีกระบวนการผลิตท่ีมี
ความ sustainable สมบูรณ์ครบวงจร

นอกจากนี้ VNG ยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
สร้างกําไรเติบโตอยา่งยั่งยืนและสม�าเสมอ ด้วยสาม
กลยุทธ์หลัก คือ 1.การบริหารวัตถุดิบไม้แบบครบท้ัง
สวนท้ังต้น 2.การพัฒนาสินค้าใหม ่แผน่ไม้ OSB และ 
แผน่วีเนียร์ และ 3. การทําธุรกิจพลังงานทดแทน

การบริหารวัตถุดิบไม้แบบครบท้ังต้นครบท้ังสวน
นั้น จะทําให้ บริษัทฯ ไมต้่องพึ่งพาเศษไม้จาก
อุตสาหกรรมโรงเล่ือย ซึ่งจะมีปริมาณมากน้อยขึ้นลง
ตามเศรษฐกิจโลกเพียงอยา่งเดียว โดยจะสามารถ
ใช้ไม้ยางพาราได้ท้ังสวนท้ังต้น ซึ่งจะลดต้นทุนไม้ได้
มาก เพราะสวนยางพาราท่ีมีอายุเกินกรีดยางได้แล้ว
ยังไมถู่กโค่นมีจํานวนมาก โดยการใช้ไม้ของบริษัทฯ 
นั้น สว่นก่ิงก้านนั้นจะเอาไปผลิตแผน่ MDF และ 
แผน่ OSB สว่นตรงกลางลําต้น หรือ ไม้ท่อนจะนํามา
ปอกเป็นแผน่วีเนียร์ เศษจากการปอกวีเนียร์ก็จะนํา
ไปทํา Particleboard และ รากไม้ก็จะนําไปเป็นเชื้อ
เพลิงชีวมวล

สว่นการพัฒนาสินค้าใหม ่แผน่ OSB และ แผน่วี
เนียร์ ทําให้สามารถใช้ไม้ยางพาราได้ท้ังสวนท้ัง
ต้น และ สินค้าใหมส่องตัวยังมีราคาขายท่ีสูงท่ีสุด
ในกลุ่มสินค้า wood-based panel ซึ่ง "วนชัย กรุ๊ป" 
จะเป็นผู้นําคนแรกในการผลิตสินค้าสองชนิดนี้ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหมใ่นประเทศไทย โดยโรงงาน OSB 
แหง่ใหมท่ี่จังหวัดสุราษฏร์ธานีจะก่อสร้างเสร็จภายใน
ปีนี้ มีมูลค่าการลงทุน 2,300 ล้านบาท

นอกจากนี้ VNG ยังได้จัดต้ังบริษัทฯใหมเ่พื่อเข้ามาบ
ริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ จะเห็นความชัดเจนใน
ปีนี้เพื่อรองรับการสเติบโตของ "วนชัย วู้ดสมิตร" 
และการขายสินค้าภายในประเทศ ซึ่งจะชว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพควบคู่กับการลดต้นทุนและชว่ยให้ "วน
ชัย กรุป๊"และ "วนชัย วู้ดสมิตร" สามารถบริการ
ลูกค้าผู้บริโภคท่ัวประเทศได้ดีสมบูรณ์

เขากล่าวต่อในชว่งท้ายว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่ม
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี

กําลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยวัตถุดิบก็คือเศษ
เปลือกไม้ท่ีเหลือจากการผลิตในโรงงาน และรากไม้ท่ี
เหลือจากโค่นไม้ยางพาราท่ีหมดอายุ และ จะดําเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีจังหวัดชลบุรี และ จังหวัด
สระบุรีด้วย นอกจากนี้ ยังได้เริ่มใช้พลังงานไฟฟ้า 
solar roof ท่ีโรงงานสระบุรีแล้วในปีนี้ มีกําลังการ
ผลิต 3.5 เมกะวัตต์ ซึ่งจะชว่ยลดต้นทุนการผลิตได้
อยา่งมากเชน่กัน และ จะดําเนินโครงการ solar roof 
ท่ีโรงงานชลบุรี และ สุราษฎร์ธานี ต่อไปด้วย

ด้านนางสาวภัทรา สหวัฒน์ กรรมการ บริษัท วนชัย 
วู้ดสมิธ จํากัด บริษัทยอ่ยของ VNG ระบุว่าบริษัทฯ
มีเป้าหมายพัฒนาตลาดการค้าปลีก และสินค้า 
finished products โดยบริษัทฯมีสํานักงานใหญท่ี่
กรุงเทพท่ีสะพานพระราม 7 เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้
บริโภค และผู้ประกอบการได้ทดสอบและเรียนรู้การ
ใช้ finished products ของบริษัทฯ นอกจากนั้น "วน
ชัย วู้ดสมิตร" จะเปิด flagship store ตามหัวเมือง
ใหญเ่ป็นลําดับต่อไป โดยจะมีท้ัง standalone store 
และ partner store โดยรว่มมือกับพันธมิตรของ
เรา เริ่มต้นด้วยการจับมือกับกลุ่ม Dynasty ผู้นําใน
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิค

"เราต้ังเป้าหมายจะมสีาขา 20 สาขารว่มกับกลุ่ม 
Dynasty ภายในสิน้ปีนี ้ภายในปี 2564 ต้ังเป้าจะ
ม ี60 สาขา พรอ้มมกีารขายออนไลน์ และภายในปี 
2566 จะม ี100 สาขาท่ัวประเทศไทย พรอ้มท้ังได้
ต้ังเป้าหมายยอดขายในปีนีจ้�านวน 300 ล้านบาท 
และคาดว่าภายในปี 2564 จะมยีอดขาย4,000 ล้าน
บาท และภายในปี 2566 ยอดขายจะเพิ่มขึน้เป็น 
9,000 ล้านบาท ตามการขยายตัวของสาขา"

อยา่งไรก็ตาม ในสว่นของการวางจําหนา่ยสินค้าให้
กับโมเดิร์นเทรดท่ีดําเนินการอยูแ่ล้วในปัจจุบัน ก็จะ
ทําต่อไป ท้ังสินค้าใน brand Vanachaiและ สินค้า 
OEM ต่างๆ แต่การเปิดตัว "วนชัย วู้ดสมิตร" มีเป้า
หมายท่ีจะพัฒนาสินค้าแบบใหมท่ี่ตลาดยังไมคุ่้นเคย 
แต่เมื่อได้รับการตอบรับแล้วสินค้าของ "วนชัย วู้ด
สมิตร" จะชว่ยให้ผู้บริโภคมีสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ ตอบ
สนองไลฟ์ไสตล์ใหม่ๆ ได้ ในราคาท่ีเหมาะสม

อนึ่ง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ VNG 
ก่อต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2486 โดยเริ่มจากธุรกิจโรงเล่ือย
จักร ก่อนจะพัฒนาเป็นผู้ผลิตไม้อัด และ ก้าวมาเป็น
ผู้ผลิตแผน่ไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ wood-based 
panel มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ Particleboard 
MDF Board OSB Laminate Flooring บานประตูไม้ 
HDF ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นและบัว 
และ ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นบันไดและไม้ราวจับ





ตลท. เผย Q1/62 บจ.ไทย รายงานยอดขาย เพ่ิมขึ้น 4.4% 
แต่ก�าไรสุทธิหด 9.3% เหตุผลประกอบการหมวด

ธุรกิจพลังงานและปิโตรฯ ลดลง 

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย (SET) และ 

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงาน

ยอดขายในไตรมาส 1/2562 รวม 2.92 

ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% แต่มีกําไรสุทธิ 

2.53 แสนล้านบาท ลดลง 9.3% จากชว่ง

เดียวกันในปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการ

ของหมวดธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีภัณฑ์

ปรับลดลง ขณะท่ีหมวดธุรกิจอาหารและ

อสังหาริมทรัพย์เติบโตดีมาก

นายแมนพงศ ์เสนาณรงค์ รองผูจั้ดการ 

หวัหน้าสายงานผูอ้อกหลักทรพัย ์

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปิดเผย

ว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนจํานวน 668 หลัก

ทรัพย์ หรือคิดเป็น 94.4%

 

จากท้ังหมด 708 หลักทรัพย์ (ไมร่วมกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน บริษัทในกลุ่มท่ีเข้าขา่ยอาจถูกเพิก

ถอน หรือ NC และบริษัทท่ีแก้ไขการดําเนิน

งานไมไ่ด้ตามกําหนด หรือ NPG) นําสง่ผล

การดําเนินงานงวดไตรมาส 1/2562 สิ้นสุด

วันท่ี 31 มีนาคม 2562 พบว่าหลักทรัพย์

ท่ีรายงานผลกําไรสุทธิมีจํานวน 513 หลัก

ทรัพย์ คิดเป็น 76.8% ของหลักทรัพย์จด

ทะเบียนท่ีนําสง่งบการเงินท้ังหมด

 ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1/2562 

หลักทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 

2,921,953 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% ขณะ

ท่ีมีกําไรจากการดําเนินงานหลัก (Core 

operating profit) 273,028 ล้านบาท ลด

ลง 3.3% และมีกําไรสุทธิ 252,500 ล้าน

บาท ลดลง 9.3% จากชว่งเดียวกันในปีก่อน

 “หลักทรพัยจ์ดทะเบยีนไทยยงัคงมยีอด

ขายเติบโตด ีแต่มอัีตราก�าไรจากการ

ด�าเนินงาน (Core operation profit 

margin) ปรบัลดลงมาอยูท่ี ่9.3% เทยีบ

กับช่วงเดยีวกันในปีก่อนที ่10.1% จาก

การทีธุ่รกิจหมวดพลังงานและปิโตรเคมี

ภัณฑ์ได้รบัผลกระทบเรื่องค่าการก

ล่ันและสว่นต่างราคาน�ามันทีล่ดลง

ตามภาวะตลาดต่างประเทศ ประกอบ

กับหมวดพาณิชยแ์ละหมวดสนิค้า

อุปโภคบรโิภคมกีารแข่งขันสงูขึน้

 ขณะทีอั่ตราก�าไรสทุธิ (Net profit 

margin) ปรบัลดลงมาอยูท่ี ่8.6% 

เทยีบกับช่วงเดยีวกันในปีก่อนที ่

9.9% จากผลขาดทนุอัตราแลก

เปลีย่นและการบนัทึกก�าไรจาก

เงินลงทนุทีไ่ม่สงูเท่าในไตรมาส 

1/2561” นายแมนพงศ ์กล่าว

 สําหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้น

ไตรมาส 1/2562 อัตราสว่นหนี้สินต่อ

ทุน (ไมร่วมอุตสาหกรรมการเงิน) ปรับ

ขึ้นมาอยูท่ี่ 1.32 เท่า จากชว่งเดียวกัน

ในปีก่อนท่ี 1.21 เท่า

 

หมวดธุรกิจท่ีมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ หมวด

อาหารและเครื่องด่ืม ซึ่งเติบโตดีจากสินค้า

ประเภทเครื่องด่ืม อาหารสด และการขยาย

ตลาดในภูมิภาค CLMV หมวดธนาคารท่ี

เติบโตดีตามการขยายสินเชื่อ และหมวด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ประโยชน์

จากการท่ีผู้บริโภคเรง่โอนโครงการก่อนท่ี

มาตรการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอ่าศัย

จะบังคับใช้ในไตรมาส 2/2562



 บจ. mai ไตรมาสแรก ปี 62 
เติบโตทั้งยอดขายและก�าไรสุทธิ

บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 
2562 มียอดขายรวม 45,206 ลบ. เพิ่ม
ขึ้น 4.40% กําไรสุทธิรวม 1,863 ลบ. 
เพิ่มขึ้น 4.19% จากชว่งเดียวกันของ
ปีก่อน พบ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมมียอด
ขายและกําไรสุทธิเติบโต ได้แก่ กลุ่ม
ทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม และกลุ่มบริการ ตาม
ลําดับ

นายประพันธ์ เจรญิประวัติ ผูจั้ดการ 
ตลาดหลักทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (mai) 
เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai 
จํานวน 149 บริษัท คิดเป็น 93% จาก
ท้ังหมด 161 บริษัท (ไมร่วมบริษัทใน
กลุ่มท่ีเข้าขา่ยอาจถูกเพิกถอน หรือ NC 
บริษัทท่ีปิดงบไมต่รงงวดและบริษัท
ท่ีสง่งบไมทั่นตามกําหนด) นําสง่ผล
การดําเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุด
วันท่ี 31 มีนาคม 2562 โดยมียอดขาย
รวม 45,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.40% 
จากชว่งเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนรวม 
35,558 ลบ. เพิ่มขึ้น 5.27% สง่ผลให้
อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 
21.68% มาอยูท่ี่ 21.03% อยา่งไรก็
ดี บจ. ยังคงมีกําไรจากการดําเนินงาน 
(Operating Profit) 2,619 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 24.94% และมีกําไรสุทธิรวม 
1,863 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.19% ท้ังนี้
พบ บจ. ท่ีรายงานผลกําไรสุทธิจํานวน 

111 บริษัท คิดเป็น 74% ของบริษัทท่ี
นําสง่ผลการดําเนินงานท้ังหมด

 “ผลการด�าเนินงานไตรมาสแรก ปี 
2562 ยอดขายรวมของ บจ. mai ยงั
คงเติบโต ต้นทนุทีเ่พิ่มรวมถึงภาวะ
การแข่งขันทีรุ่นแรงขึน้ สง่ผล
ใหค้วามสามารถในการท�าก�าไร
ลดลงเล็กน้อย โดยพบว่า บจ. 
มกีารควบคมุค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบรหิารได้ดขีึน้ สง่ผล
ใหก้�าไรจากการด�าเนินงานและ
ก�าไรสทุธิรวมเติบโต โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีม่กีารเติบโตท้ัง
ยอดขายและก�าไรสทุธิ ได้แก่ 
กลุ่มทรพัยากร กลุ่มเทคโนโลย ี
กลุ่มสนิค้าอุตสาหกรรม และ
กลุ่มบรกิาร ตามล�าดับ

 เมื่อพิจารณาฐานะทางการ
เงิน บจ. mai มสีนิทรพัยร์วม 
254,687 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
1.33% จากสิน้ปี 2561 ขณะ
ทีโ่ครงสรา้งเงินทนุรวมยงัแข็ง
แรง โดยมอัีตราสว่นหนีส้นิต่อ
ทนุอยูท่ี ่1.04 เท่า ใกล้เคยีงกับ
สิน้ปีทีแ่ล้วที ่1.05 เท่า” นาย
ประพันธ์กล่าว

 ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 161 

บริษัท (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 
2562) ดัชนี mai ปิดท่ีระดับ 340.55 
จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รวม (market capitalization) อยูท่ี่ 
217,734.54 ล้านบาท มูลค่าการซื้อ
ขายเฉล่ีย 674.43 ล้านบาทต่อวัน



ตลท. เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน

ตามทีต่ลาดหลักทรพัยฯ์ ประกาศ
เพิกถอนหุน้สามัญของบรษัิท ททีี
แอล อุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 
(TTL) จากการเป็นหลักทรพัย์
จดทะเบยีน ด้วยเหตทุีบ่รษัิทไม่
สามารถแก้ไขเหตเุพิกถอนจากการ
เป็นบรษัิทจดทะเบยีนทีม่สีนิทรพัย์
ท้ังหมดหรอืเกือบ

ท้ังหมดในรูปของเงินสดหรือหลัก
ทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ได้
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยการ
เพิกถอนจะมีผลในวันท่ี 18 มิถุนายน 
2562 และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิด
ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ TTL เป็นระยะ
เวลา 7 วันทําการ ระหว่างวันท่ี 7 ถึง 
17 มิถุนายน 2562

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
และผูจั้ดการ ตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดให้มี
การซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีจะถูกเพิก
ถอนชว่งระยะเวลาหนึ่งก่อนท่ีจะมี
ผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้น 
เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คํานึง
ถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้
ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีหลัก

ทรัพย์ถูกเพิกถอน อยา่งไรก็ดี เพื่อ
เตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวัง
และมีความรอบคอบในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ท่ีจะถูกเพิกถอน ตลาด
หลักทรัพย์ฯ จะให้ซื้อหลักทรัพย์ดัง
กล่าวด้วยบัญชี Cash Balance (ผู้ซื้อ
ต้องชําระเงินก่อนการซื้อท้ังจํานวน) 

และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคง
เครื่องหมาย NC ตลอดระยะเวลาท่ีให้
มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ท้ังนี้ 
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์
ท่ีจะถูกเพิกถอน ขอให้ผู้ลงทุนโปรด
ศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

โดยละเอียด ท้ังในด้านฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงาน รวมถึงความ
เสี่ยงและปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้วย

ท้ังนี้ บริษัทจดทะเบียนมีเหตุอาจถูก
เพิกถอนท่ีแตกต่างกัน เชน่ มีสว่น
ของผู้ถือหุ้นติดลบ ไมน่ําสง่งบการเงิน 
หรือเป็น Cash Company 

ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลา
บริษัทจดทะเบียนในการแก้ไขเหตุ
เพิกถอนแตกต่างกันตามแต่ละเหตุ
ท่ีเข้าขา่ยอาจถูกเพิกถอน ในกรณีท่ี
บริษัทจดทะเบียนสามารถแก้ไขเหตุ
ดังกล่าวได้แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ให้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้บริษัทจด
ทะเบียนปรับปรุงคุณสมบัติให้พร้อม
กลับมาซื้อขายได้ตามปกติ 

โดยหากบริษัทจดทะเบียนไมส่ามารถ
แก้ไขเหตุเพิกถอนหรือปรับปรุง
คุณสมบัติให้พร้อมกลับมาซื้อขาย
ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ซึ่งหลัก
ทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว
ก็อาจจะถูกเพิกถอนได้ ท้ังนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ได้กําหนดไว้



ก.ล.ต. เตือนกรณี FX Trading Corporation

ก.ล.ต. เตือนกรณ ีFX Trading 
Corporation หลังมผีูช้ีเ้บาะแสการ
อ้างอิง ก.ล.ต. ในการประชาสมัพันธ์ 
เพื่อชักชวนประชาชนใหล้งทนุ

เน่ืองจาก ก.ล.ต. ได้รบัการสอบถาม
จากผูล้งทนุจ�านวนหลายรายซึง่มขี้อ
สงสยัหรอืถกูชักชวนใหล้งทนุกับ FX 
Trading Corporation โดยพบการเผย
แพรก่ารประชาสมัพันธ์ผา่นสื่อสงัคม
ออนไลน์ Facebook ในลักษณะทีอ่าจ
ท�าใหป้ระชาชนท่ัวไปเข้าใจว่า มคีวาม
เกีย่วข้องหรอือยูภ่ายใต้การก�ากับดูแล
ของ ก.ล.ต. โดยตรง หรอืโดยอ้อมผา่น
บรษัิททีไ่ด้รบัอนุญาตประกอบธุรกิจ
สนิทรพัยดิ์จิทัล 

ท้ังนี้ ในเบื้องต้นพบการชักชวนให้ผู้
ลงทุนเข้ารว่มลงทุนกับบริษัท โดยอ้างว่า 
ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถทํากําไรจาก
การซื้อขายแลกเปล่ียนคริปโทเคอร์เรน

ซีให้กับผู้ลงทุนได้เป็นรายวัน รวมท้ังจะ
ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากสามารถ
ชักชวนบุคคลอ่ืนให้เข้ามาลงทุนในเครือ
ขา่ยเพิ่มอีกได้ 

ก.ล.ต. ขอเรียนว่า FX Trading 
Corporation มิได้อยูใ่นรายชื่อผู้ท่ีได้รับ
อนุญาตหรืออยูภ่ายใต้การกํากับดูแลของ 
ก.ล.ต. แต่อยา่งใด

ก.ล.ต. ขอย�าว่า การลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง และพบว่า ในชว่ง
ท่ีผา่นมา มีผู้ฉวยโอกาสชักชวนให้ลงทุน
โดยอ้างการให้ผลตอบแทนจากคริปโทเค
อร์เรนซี คอยน์ เหรียญหรือโทเคนดิจิทัล
ในลักษณะแชร์ลูกโซ ่โดยอาจสัญญาหรือ
รับประกันจะให้ผลตอบแทนสูง เรง่รัด
การตัดสินใจ และให้ผลตอบแทนเพิ่มเติม
จากการชักชวนผู้อ่ืนมารว่มลงทุนเป็น
เครือขา่ย ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังและ
ควรหลีกเล่ียงการลงทุนในลักษณะดัง

กล่าว เนื่องจากอาจสูญเสียเงินลงทุนท้ัง
จํานวนได้ 

ผู้ท่ีสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง และ
หากประสงค์จะลงทุน ขอให้ติดต่อผู้ท่ีได้
รับอนุญาตประกอบธุรกิจอยา่งถูกต้อง 
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและศึกษา
ข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ เสี่ยงสูง.com 

และหากผู้ลงทุนมีเบาะแสเก่ียวกับการ
ดําเนินการท่ีนา่สงสัย โปรดแจ้ง SEC 
Help Center ของ ก.ล.ต. โทร.1207 
เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป และ
ในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีเข้าขา่ยการก
ระทําท่ีอาจผิดกฎหมายอ่ืน  ก.ล.ต. จะ
มีกระบวนการในการประสานงานกับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการดําเนินการ
ต่อไป



เอ็มเอฟซีขายกองทุนตราสารหนี้ในประเทศ 
อายุ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 10-18 มิถุนายน 2562 

นายเดนนิส ลิม กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ 
เอ็มเอฟซ ีจ�ากัด (มหาชน) กล่าว
ว่า เอ็มเอฟซเีปิดเสนอขายกองทนุ
เปิดเอ็มเอฟซกีาญจนทรพัย ์9 
ซรีีส่ ์1 หรอื MK9S1 ระหว่างวันที ่
10-18 มิถนุายนนี ้

โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ใน
ประเทศอายุโครงการประมาณ 9 
เดือน ซึ่งจะรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน
อัตโนมัติในอัตราไมน่้อยกว่าร้อยละ 
1.70 ต่อปีของมูลค่าหนว่ยลงทุนท่ี
ตราไว้ (10 บาท) และสับเปล่ียนไปยัง
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาด
เงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ท้ังนี้
ผู้ลงทุนจะไมส่ามารถขายคืนหนว่ย
ลงทุนในชว่งเวลา 9 เดือนได้ ดังนั้น
หากมีปัจจัยลบท่ีสง่ผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนเป็นจํานวนมาก

กองทุนเปิด MK9S1 มีนโยบายลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนท่ี
มีคุณภาพในประเทศ เชน่ ต๋ัวเงิน
คลัง พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ท่ีออกโดย
นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ัง
ขึ้น ตราสารหนี้ท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ เงินฝาก และตราสารหนี้
เอกชนท่ีได้รับการจัดอันดับความนา่
เชื่อถือในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ 
(Investment grade) 

ตัวอยา่งตราสารท่ีคาดว่ากองทุนเปิด 
MK9S1 จะลงทุนดังนี้ ตราสารหนี้
ภาครัฐ สัดสว่นการลงทุน 70.73% 
ผลตอบแทนตราสาร 1.75% ต่อปี 
ผลตอบแทนท่ีกองทุนคาดว่าจะได้
รับ 1.24% ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น
บริษัท ทีพีไอโพลีน จํากัด (มหาชน) 
rating BBB+ สัดสว่นการลงทุน 
9.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.50% 
ต่อปี ผลตอบแทนท่ีกองทุนคาดว่าจะ
ได้รับ 0.24% ต่อปี ตราสารหนี้ระยะ
สั้นบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จํากัด 
(มหาชน) rating BBB+ สัดสว่นการ
ลงทุน 9.76% ผลตอบแทนตราสาร 
2.25%ต่อปี ผลตอบแทนท่ีกองทุน
คาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี และ
ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท เอเซีย
เสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) rating 
BBB+ สัดสว่นการลงทุน 9.76% 
ผลตอบแทนตราสาร 2.25%ต่อ
ปี ผลตอบแทนท่ีกองทุนคาดว่าจะ
ได้รับ 0.22%ต่อปี ท้ังนี้กองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารอ่ืนแทน
หรือเพิ่มเติม  

ประมาณการผลตอบแทนรวมท่ีได้รับ
จากการลงทุน 1.92%ต่อปี ประมาณ
การค่าใช้จ่าย 0.22%ต่อปี และ
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่า
ใช้จ่าย 1.70%ต่อปี หากไมส่ามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้
เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียก
เก็บภาษีมีการเปล่ียนแปลงไป  บริษัท
จัดการอาจไมร่ับซื้อคืนหนว่ยลงทุน
ตามอัตราดังกล่าว 

ท้ังนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจ
ในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ี
ลงทุนหรือสัดสว่นการลงทุนได้
ต่อเมื่อเป็นการดําเนินการภายใต้
สถานการณ์ท่ีจําเป็นและสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
สําคัญ โดยไมทํ่าให้ความเสี่ยงของ
ทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไป
อยา่งมีนัยสําคัญ

กองทุนเปิด MK9S1 เหมาะสําหรับผู้
ท่ีคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงิน
ฝาก ยอมรับผลตอบแทนท่ีอาจต�า
กว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 
9 เดือน  ท้ังนี้  ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลเพื่อทําความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สําหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต�า
ได้ต้ังแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบาย
การลงทุน ความเสี่ยง ผลการดําเนิน
งาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวน
ได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อ
ฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ 
Contact Center กด 0 หรือท่ี www.
mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ 
โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่ น
เกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขา
ขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขา
เชียงใหม ่โทร. 053-218-480-82 
สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 
สาขาหาดใหญ ่โทร. 074-232-324 - 
25 



บล.คิงสฟ์อรด์ ประเมินแนวโน้มดัชนี

หุน้ไทยเดือน มิ.ย.คาดผนัผวนแรง

ในทิศทางขาลงจะเคล่ือนไหวใน

กรอบ 1,580-1,660 จุด เน่ืองจาก

มปัีจจัยกดดันท้ังใน และต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะตัวเลขสง่ออก

ครึง่ปีหลังมแีนวโน้มติดลบ สง่ผล

ให ้GDPไทยอาจขยายตัวต�ากว่า 

3.5% ขณะทีส่งครามการค้าระหว่าง

สหรฐั และจนียดืเยื้อต่อไป แนะ

กลยุทธ์ลงทนุเลือกซื้อหุน้ใหญ่ BBL, 

CK, STEC, UNIQ, AMATA, WHA ที่

ได้ประโยชน์จากการลงทนุหากได้

รฐับาลใหม่

 

นายอภิชัย เรามานะชัย รองกรรมการผู้

จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท

หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จํากัด(มหาชน) 

เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

เดือน มิ.ย. 2562 คาดว่า ดัชนีหุ้นไทย

(SET) จะเคล่ือนไหวในกรอบแนวรับ 

1,580-1,600 จุด แนวต้าน 1,660 จุด 

เนื่องจากถูกกดดันจากภาวะสงคราม

การค้าสหรัฐ - จีนท่ีกลับมาขึ้นภาษีต่อ

กัน ขณะท่ีสหรัฐเตรียมกดดันจีนเพิ่ม 

โดยจะแบนสินค้าเทคโนโลยีจีน เชน่ 

หัวเว่ย ชว่งกลางส.ค.นี้ ดังนั้นจึงต้อง

จับตาการประชุม G-20 ปลายเดือน 

มิ.ย.นี้ว่าจะมีการหารือยุติข้อพิพาท

การค้าหรือไม่

 

สว่นปัจจัยในประเทศอัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ( GDP) ไทยไตรมาส 

1/62 ขยายตัวท่ีระดับ 2.80% สง่ออก

ครึ่งปีแรกมีแนวโน้มติดลบ สง่ผลให้ท้ัง

ปี GDP ไทยอาจขยายตัวต�ากว่า 3.5% 

รวมท้ังปัจจัยทางการเมือง ยังคาดหวัง

จะได้นายกฯ ใหม ่

เพื่อจัดต้ังรัฐบาลมาแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง ดังนั้น กลยุทธ์

การลงทุน จึงแนะนําให้ซื้อหุ้น BBL, 

CK, STEC, UNIQ, AMATA, WHA ท่ีได้

ประโยชน์จากการลงทุนหากได้รัฐบาล

ใหม ่และ CPALL, CPF, ADVANC, 

BGRIM ซึ่งเป็น Domestic Play และ 

Defensive Stock เพื่อลดความผันผวน

จากปัจจัยต่างประเทศ

 

สําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีนา่สนใจ

ในเดือนมิ.ย.นี้ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร 

"Accumulative Buy" หุ้นเด่นคือ 

BAY, TCAP เนื่องจากยอดสินเชื่อเดือน

เม.ย.2562 ขยายตัวได้ช้า+0.22%จาก

เดือนก่อน และหดตัว -0.05% ต้ังแต่

ต้นปีจนถึงปัจจุบันแนวโน้มชะลอตัว 

ลงเทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะธนาคาร

ขนาดใหญ ่เชน่ BBL สว่นธนาคารท่ี

มีสินเชื่อขยายตัวมากสุด ได้แก่ BAY, 

TCAP มีสินเชื่อขยายตัว +0.80%จาก

เดือนก่อน, +0.53%จากเดือนก่อน 

ตามลําดับ และ คาดกําไรไตรมาส 

2/62 ของกลุ่มธนาคารจะอ่อนตัวลง

จากงวดเดียวกันของปีก่อน

 

สว่นกลุ่มพลังงาน ให้น�าหนักลงทุน

เป็น "Neutral"  Top pick คือหุ้น PTT, 

BANPU เนื่องจากสถานการณ์ความไม่

สงบในตะวันออกกลางสง่ผลให้ปริมาณ

น�ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง 

อยา่งไรก็ตามแรงกดดันราคาน�ามันมา

จากการผลิตของสหรัฐฯ ท่ีมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

รวมถึงผลกระทบของสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐ-จีน ดังนั้น คงน�าหนัก

การลงทุน "เท่ากับตลาด" ประเมิน 

Upside จากราคาน�ามันดิบค่อนข้าง

จํากัดติดตามการประชุมโอเปกเดือน 

มิ.ย. กลุ่มผู้ผลิตท้ังในและนอกกลุ่ม

โอเปก อาจกลับมาเพิ่มกําลังการผลิต 

เพื่อรักษาสว่นแบง่การตลาด

บล.คิงส์ฟอร์ด คาด SET INDEX มิ.ย. ผันผวนขาลงในกรอบ 1,580-1,660 
จุด กังวลส่งออกส่อติดลบฉุดศก. ชะลอ-สงครามการค้าสหรัฐ-จีนยืดเยื้อ 



TMB คาด ใกล้ถึงเวลาเฟดลดดอกเบีย้ 
อาจท�าใหฟ้ันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาด
ไทยและตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึน้ ย�า
ระวังเงินบาทผนัผวน เหตจุากความ
กังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย ผลจาก
ความเสีย่งเศรษฐกิจโลกทีเ่พิ่มขึน้
จากสงครามการค้าทีท่วคีวามรุนแรง 
ความเชื่อมั่นนักลงทนุทีล่ดลงสะท้อน
จากบอนด์ยลีด์ตัวยาวสหรฐัทีล่ดต�า
มาก ในขณะทีอั่ตราเงินเฟ้อก็ยงัคงต�า
กว่าเป้าหมายต่อเน่ือง

จากภาวะสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯและประเทศคู่ค้า ไมว่่าจะเป็น 
จีน เม็กซิโก ยุโรป และญี่ปุ่น สง่ผลให้
นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันท่ีมีชื่อ
เสียงอยา่ง JPMorgan และ Morgan 
Stanley แสดงความกังวลว่าหาก
สถานการณ์ยังไมค่ล่ีคลาย โอกาสท่ี
เศรษฐกิจโลกจะเข้าสูส่ภาวะถดถอย
ภายในชว่งหลังของปีจะเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นัยสําคัญ 

ซึ่งหากพิจารณาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัด
ซื้อการผลิต (manufacturing PMI) 
ของหลายๆประเทศท่ีได้รับผลกระ
ทบจากสงครามการค้า จะเห็นว่า PMI 
ของสหรัฐฯท่ีอยูใ่นระดับต�าสุดในรอบ
เกือบ 3 ปี ในขณะท่ี PMI ของ จีน 
เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย เริ่มชะลอหรือหดตัวลงแล้ว
          
ล่าสุดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับ
จีนปะทุขึ้นอีกครั้ง มีการตอบโต้ทาง

ภาษีกันไปมา และลุกลามไปถึงสงคราม
เย็นทางด้านเทคโนโลยี (Tech Cold 
War) โดยความขัดแย้งไมไ่ด้เกิดขึ้น
เฉพาะกับจีนแต่ยังลามไปถึงประเทศ
คู่ค้าอันดับสองอยา่งเม็กซิโกด้วย โดย
สหรัฐฯประกาศขึ้นภาษีสินค้านําเข้า 
5%จากเม็กซิโกอยา่งคาดไมถึ่ง และ
ขูเ่พิ่มเป็น 25% ในเดือนตุลาคม หาก
รัฐบาลเม็กซิโกไมส่ามารถจัดการผู้
อพยพท่ีผิดกฎหมายจากเม็กซิโกได้ 
นอกจากนี้ ยังมีสงครามการค้ากับยุโรป
และญี่ปุ่นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ท่ีเพิ่งถูกเล่ือนการขึ้นภาษีออก
ไปท่ีต้องจับตาดูต่อ
          
ปัจจัยเหล่านี้สง่ผลกระทบต่อการ
ค้าและการลงทุนท่ัวโลกรวมถึงของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯเองด้วย โดยสะท้อน
จากบอนด์ยีลด์สหรัฐท่ีอัตราผล
ตอบแทนระยะยาวลดลงจนต�ากว่า
ระยะสั้น หรือท่ีเรียกว่า เส้นอัตราผล
ตอบแทนกลับด้าน (Inverted yield 
curve) ท่ีในอดีตเป็นตัวบง่ชี้ท่ีค่อนข้าง
แมน่ยําของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก 
1-2 ปีข้างหน้า 

จากข้อมูลต้ังแต่ปี 1976 เหตุการณ์เส้น
อัตราผลตอบแทนกลับด้าน คืออัตรา
ผลตอบแทนระยะ 10 ปี ต�ากว่าระยะ 
3เดือน สามารถทายภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยได้ถูกต้องกว่า 83% หรือทายถูก 
5 ครั้งจาก 6 ครั้ง โดยผลต่างอัตราผล
ตอบแทนระยะ 10 ปี กับ 3 เดือน ติดลบ
เป็นเวลา 207 วัน เฉล่ียประมาณ 68 
basis point โดยล่าสุดแม้ทรัมป์ยังไมไ่ด้

ประกาศทําสงครามการค้าอยา่งเต็มรูป
แบบกับอีกหลายๆคู่ค้า แต่เส้นอัตราผล
ตอบแทนกลับติดลบแล้วถึง 14 วัน และ
ติดลบต�าสุดถึง 28 basis point ซึ่งหาก
สงครามการค้ารุนแรงกว่านี้ ก็จะทําให้
ผลต่างอัตราผลตอบแทนติดลบหนักขึ้น 
สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนท่ีแยล่ง
          
นอกจากนี ้อัตราเงินเฟ้อของสหรฐัฯ
ยงัต�ากว่าเป้าหมายที ่2% ของเฟดต่อ
เน่ืองต้ังแต่ตลุาคมปี 2018 ซึง่ล่าสดุ
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE ซึง่เป็นเป้า
หมายหลักของ Fed ในเดือนเมษายน
อยูท่ีเ่พยีง 1.6% ลดลงจากเฉลีย่ปี 
2018 ที ่1.9% ซึง่ Fed อธิบายว่ามา
จากปัจจัยชั่วคราว สวนทางกับตลาด
ทีม่องว่าเงินเฟ้อจะไม่กลับเข้าสูเ่ป้า
หมายในระยะเวลาอันใกล้นี้
          
ดังนั้น TMB Analytics มองว่า Fed 
อาจมีความจําเป็นต้องลดอัตรา
ดอกเบี้ยอยา่งน้อย 1 ครั้งในปี 2019 
นี้ สอดคล้องกับถ้อยแถลงของนาย
เจมส์ บูลลาร์ด ประธาน Fed สาขา
เซนต์หลุยส์ หนึ่งในคณะกรรมการ
นโยบายการเงินสหรัฐชุดปัจจุบัน ท่ี
บอกว่ามีความเป็นไปได้ท่ี Fed จะลด
อัตราดอกเบี้ยในไมช่้านี้ ซึ่งหากเฟด
ลดดอกเบี้ยจริงอาจทําให้มีฟันด์โฟลว์
จากต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาด
เกิดใหมร่วมท้ังตลาดเงินตลาดทุน
ในประเทศไทยมากขึ้นแต่จะมีความ
ผันผวนสูงขึ้น นักลงทุนจึงควรติดตาม
ท่าทีของ Fed อยา่งใกล้ชิดและมีความ
เตรียมพร้อมอยูเ่สมอ

TMB คาด Fed ลดดอกเบี้ย 
หนุนฟนัด์โฟลว์ไหลเข้า แระวังบาทผันผวนหนัก



บทวิเคราะห ์บล.กสกิรไทย เปิดเผยว่า เรา
ยงัคงมุมมองเป็นบวกต่อตลาดหุน้ไทยด้วย
เป้าหมาย SET Index ล่วงหน้า 12 เดือน
ที ่1,725 (คิดเป็นผลตอบแทนท้ังหมดที ่
6.3%)
 
เรายังคงมุมมองเป็นบวกต่อตลาด แต่ปรับลด
เป้าหมายล่วงหน้า 12 เดือนลงเล็กน้อยเป็น 
1,725 จุดจาก 1,750 จุดเพื่อสะท้อนถึงภาพ
รวมตลาดท่ีอมครีมลง
 
แม้ภาพรวมตลาดจะดูอึมครึมลง แต่คาด
ว่าตลาดหุ้นไทยจะฟื้ นตัวระยะสั้นในกรอบ 
1,590-1,680 จุด เพราะคาดถึงการบรรลุข้อ
ตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีนท่ีการประชุม 
G20 ในเดือน มิ.ย. และมีโอกาสไมม่ากท่ี
สหรัฐฯ จะบังคับใช้มาตรการท่ีไมใ่ชภ่าษี กับ
จีน
 
ความนา่จะเป็นท่ีเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่
ภาวะถดถอยถือว่ายังอยูใ่นระดับต�า 3 กําไร
ไตรมาส 1/2562 ของบริษัทจดทะเบียนไทย
ท่ีสูงกว่าคาด 6% จะเป็นปัจจัยบวกต่อสายตา
นักลงทุนได้ 3 สว่นประเด็นการเมืองไทย แม้
จะไมร่าบรื่นนัก แต่ก็คาดว่าจะสามารถเดิน
หน้าจัดต้ังรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังได้ 
และคาดว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเรง่ด่วนให้ได้เห็นกัน 3 ปัจจัยเสี่ยง
ต่อคําแนะนําของเราคือพัฒนาการของข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนไป
สูก่ารตอบโต้ด้วยมาตรการท่ีไมใ่ชภ่าษี อีก
ปัจจัยเสี่ยงคือการเปล่ียนผา่นทางการเมือง
ของประเทศไทย หากรัฐบาลใหมล้่มเหลว
ไมส่ามารถรวมเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทน
ราษฎร
 
ด้วยการเข้าไกลสูก่ารจัดต้ังรัฐบาลชุดใหม ่เรา
จึงวิเคราะห์ภาพรวมของรัฐบาลชุดต่อไปออก
เป็น 3 สถานการณ์ดังนี้:
 
- รัฐบาลเสียงข้างมาก ด้วยสว่นต่างด้านจํา
นวน ส.ส.มากกว่า 30 เสียง (ความนา่จะเป็น 
40%) ในกรณีนี้จะมีการ เปล่ียนผา่นรัฐบาล
ท่ีราบรื่น ด้วยการมีจํานวน ส.ส. มากกว่าฝ่าย
ค้าน 30 เสียง นอกจากนี้ ก็คาดว่ารัฐบาลจะ
สามารถ บริหารประเทศไปได้อยา่งต่อเนื่อง 2 
ปีขึ้นไป โดยเราคาดว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาเชิง
บวก และคาดว่า SET Index จะขึ้นไปทดสอบ

เป้าหมายล่วงหน้า 12 เดือนท่ี 1,725 ได้ใน
ระยะสั้น
 
- รัฐบาลเสียงข้างมาก แต่มีสว่นต่างด้านจํา
นวน ส.ส. น้อยกว่า 30 เสียง (ความนา่จะเป็น 
50%) ในกรณีนี้รัฐบาลชุดใหมจ่ะได้รับเสียง
สนับสนุนข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร แต่จะ
มีสว่นต่างน้อยกว่า 30 เสียง 

ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ี รัฐบาลชุดใหมจ่ะมีอายุ
เพียง 1-2 ปี ทําให้มีความสามารถในการดํา
เนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ท่ีสง่สง่ผล
ต่อ เศรษฐกิจในวงกว้างไมม่ากนัก 

ท้ังนี้ เราคาดว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาเป็นก
ลาง หรือไมห่ลุดกรอบ รัฐบาลเสียงข้างน้อย 
(ความนา่จะเป็น 10%) ในกรณีนี้รัฐบาลชุด
ใหมจ่ะไมไ่ด้รับเสียงสนับสนุนสว่นใหญใ่นสภา 
ผู้แทนราษฎร และต้องพึ่งพาเสียงจากวุฒิสภา 
250 เสียง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เสียงท่ี
จะนําไปสูก่ารเลือกต้ังใหม ่อีกรอบภายใน 1 ปี 
ซึ่งรัฐบาลชุดใหมจ่ะไมส่ามารถออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจท่ีสําคัญๆ ได้ นอกจากนี้ 
คาดว่าตลาด จะมีปฏิกิริยาในเชิงลบ และคาด
ว่า SET Index อาจลงไปทดสอบจุดต�าเต็ม
ท่ี 1,590 ท่ีเคยเกิดขึ้นในชว่งสัปดาห์แรกของ
เดือน ม.ค.
 
ปัจจุบันมองว่าสถานการณ์ท่ี 2 มีโอกาสเกิด
ขึ้นมากท่ีสุด โดยขั้วพรรคพลังประชารัฐชนะ
การเลือกประธานรัฐสภา ด้วยเสียงท่ี ปริมน�า 
(น้อยกว่า 30 เสียง) และคาดว่ารัฐบาลใหมจ่ะ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว
ในปี 2562 โดยรัฐบาลไทย ยังคงมีงบอีก 1.5-
2.0 แสนลบ. เพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจ

กลุ่มอุตสาหกรรมทีช่อบ
 
กลุ่มพาณิชย ์(CPALL และ HMPRO) กลุ่ม
พาณิชย์ยังคงเป็นกลุ่มหลักท่ีเราชอบ เพราะ
เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการ สนับสนุน
กลุ่มผู้มีรายได้ต�า และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในต่างจังหวัดของรัฐบาล
 
กลุ่มสนิค้าเกษตร (CPF) เรายังชอบกลุ่มนี้เพ
ราะมีกําไรท่ีแข็งแกรง่ในปี 2562 โดยเราเลือก 
CPF เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ เพราะมีราคา เนื้อ

สุกรท่ีแข็งแกรง่ในครึ่งหลังของปี จากการแพร่
ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AES) 
ในเวียดนาม
 
กลุ่มรบัเหมางานโยธา (CK และ STEC) เรา
ชอบกลุ่มนี้จากโอกาสท่ีจะมีการเรง่ประมูล
โครงการภาครัฐภายใต้รัฐบาลชุดใหม่
 
กลุ่มปิโตรเคม ี(SCC) เรายังคงชอบ SCC จาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการปรับเพิ่มมูลค่าหุ้น 
(rerating) จากสว่นแบง่กําไรท่ีสูงขึ้นจาก 
ธุรกิจนอกกลุ่มเคมีภัณฑ์ (48% ในไตรมาส 
1/2562 พร้อมกับ upside จากการเข้าซื้อ
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซีย) ราคาน�ามัน
ดิบท่ี ลดลงจะเป็นผลบวกกับ SCC เพราะ
จะทําให้มีต้นทุนด้านแนฟทา (สินค้าพลอยได้
ของน�ามันดิบ) ท่ีถูกลง
 
กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ (BBL และ SCB) 
เรายังชอบกลุ่มธนาคารขนาดใหญ ่เพราะคาด
ว่าค่าใช้จ่ายสํารองหนี้สูญ (credit cost) จะ 
ปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะท่ีการก่อตัวของหนี้
สินใหม ่(NPL formation) นั้นลดลง QoQ เป็น
ครั้งแรกนับต้ังแต่ไตรมาส 1/2561
 
กลุ่มกองทนุโครงสรา้งพื้นฐาน (TFFIF) 
TFFIF คือหุ้นกองทุนท่ีเราชอบเพราะ 1) 
มีอายุสัญญาเหลืออยู ่29 ปี 2) มีกระแสราย
ได้ท่ี มั่นคง 3) ความผันผวนต�า และ 4) มี
โอกาสในการอัดฉีดสินทรัพย์รายการใหมจ่าก
รัฐบาล
 
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม (AMATA) เรายังคง
มุมมองเชิงบวกกับกลุ่มนิคมฯ เพราะมีสถานะ
เป็นผู้ได้ประโยชน์หลักๆ จากเม็ดเงินลงทุน 
โดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ท่ีสูงขึ้น ภายใต้
รัฐบาลชุดใหม ่และจากการย้ายฐานการผลิต
โรงงานจากจีน
 
กลุ่ม ICT (TRUE) เรามองว่า TRUE จะได้
ประโยชน์จาก 1) เง่ือนไขการจัดสรรคล่ืน 
700 MHz 2) การขยายเวลาการชําระค่าคล่ืน 
900 MHz 3) การแขง่ขันท่ีเบาบางลงในชว่ง
ท้ายของวัฏจักร 4G และ 4) การเล่ือนประมูล 
5G ท่ีจะลดความกังวลของตลาดเก่ียวกับการ 
ลงทุน (CAPEX) จํานวนมากในระบบ 5G โดย
เรามองว่า TRUE เป็นหุ้นท่ีราคายังไมป่รับขึ้น
เท่ากับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญอ่ื่นๆ

กูรูกสิกรไทย ลดเป้า SET ล่วงหน้า 12 เดือนเหลือ 1,725 จุด 

จาก 1,750 จุด

ชอบ CPALL-HMPRO-CPF-CK-STEC-BBL-SCB-AMATA



บล.ทิสโก้ชีหุ้น้ไทยเดือนมิ.ย.แกว่งตัว
ขึน้ทดสอบ 1,680 - 1,690 จุด ปัจจัย
หนุนจากความชัดเจนทางการเมือง 
และรฐับาลใหม่ทีจ่ะเรง่อัดฉดีงบเพื่อ
สรา้งความมั่นใจ แต่ฉนวนสงครามการ
ค้า-เศรษฐกิจในประเทศโตต�ายงัฉุด
ใหดั้ชนขีึน้ไม่มาก แนะจับตานักลงทนุ
ต่างชาติไหลเข้า และธนาคารกลาง
สหรฐัฯ มโีอกาสปรบัลดอัตราดอกเบีย้ 
19 มิ.ย.นี ้ 

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการ
ผูจั้ดการและหวัหน้าฝ่ายวิเคราะห์
ทางเทคนิค บล.ทิสโก้  กล่าวถึงภาพ
รวมตลาดหุ้นไทยในงานสัมมนา TISCO 
Monthly Guru Updates ว่า บล.ทิส
โก้ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยในเดือน
มิถุนายนในชว่งต้นเดือนจะแกว่งตัวใน
กรอบ 1,620 - 1,630 จุด จากนั้นจะ
ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นไปซื้อขายอยูใ่นกรอบ 
1,680 - 1,690 จุด โดยมีปัจจัยบวกจาก
การจัดต้ังรัฐบาลท่ีมีความชัดเจนมาก
ขึ้น อีกท้ังประเมินว่าภายหลังการจัดต้ัง
รัฐบาลจะเห็นการเรง่อัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจผา่นโครงการต่างๆ อยา่ง
รวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจ หลังหลาย
ฝ่ายมองว่ารัฐบาลชุดนี้ไมม่ีเสถียรภาพ
และอาจอยูใ่นวาระได้ไมน่าน

อยา่งไรก็ตาม แม้จะมีปัจจัยบวกจาก
ประเด็นการเมืองแต่ดัชนีหุ้นไทยอาจ
ปรับขึ้นจากปัจจุบันได้ไมม่าก เนื่องจาก
ยังมีปัจจัยลบจากสงครามการค้า ขณะ
ท่ีตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศก็ยังออก

มาไมดี่นัก ซึ่งยอ่มสง่ผลกระทบต่อผล
ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทย 

โดยหลังจากนี้แนะนําให้นักลงทุนจับตา
แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ เพราะแม้
นักลงทุนต่างชาติหลายกลุ่มจะให้ข้อมูล
ว่ายังไมม่ั่นใจนักกับตลาดหุ้นไทย เพราะ
เกรงเรื่องความไมแ่นน่อนทางการเมือง 
แต่พฤติกรรมกลับตรงกันข้าม จากมูลค่า
การซื้อขายต่อวันท่ีเพิ่มขึ้นมากกว่าค่า
เฉล่ียอยา่งเห็นได้ชัด สะท้อนถึงแรงซื้อ
จากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาอยา่งต่อ
เนื่อง สว่นหุ้นเด่นในเดือนมิถุนายน ได้แก่  
SCB , TMB , AEONTS, CBG, ROJNA, 
SEAFCO , TRUE   และ S สว่นหุ้น
แนะนําท่ีอิงกับเมกะเทรนด์ของประเทศ 
และผลประกอบการดี ได้แก่ CK, STEC, 
UNIQ, AMATA, WHA และ MAJOR 

 

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า สําหรับมุมมอง
หุ้นต่างประเทศนั้น ประเมินว่าหุ้นท่ัว
โลกอาจปรับตัวลงจากนี้ไมม่ากนัก 
เพราะตลาดได้รับรู้ขา่วร้ายจากประเด็น
สงครามการค้าไปมากแล้ว นอกจากนี้ 

ยังมีปัจจัยบวกจากการท่ีธนาคารกลาง
ต่างๆ เริ่มใช้นโยบายการเงินเชิงผอ่น
คลายมากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ท่ีตลาดคาดการณ์ว่า ใน
การประชุมวันท่ี 19 มิถุนายน 2562 นี้ 
Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% 
และจะปรับอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% 
ในชว่งท่ีเหลือของปี สะท้อนจากอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของ
สหรัฐฯ ท่ีปรับตัวลงแรงในชว่งท่ีผา่นมา 

 

“หาก Fed ปรบัลดดอกเบีย้จรงิจะท�าให้
สภาพคล่องโลกยงัคงไหลเข้าตลาดหุน้
อยู ่แต่เตือนใหนั้กลงทนุระมัดระวังการ
ลงทนุในหุน้ เพราะหลังจากที ่Fed ปรบั
ลดดอกเบีย้ไปแล้ว หุน้ท่ัวโลกมโีอกาส
ขึน้ต่อเน่ืองเพยีง 1-2 วัน และหลังจาก
น้ันจะเริม่ปรบัตัวลดลง เพราะการที ่
Fed ปรบัลดดอกเบีย้ ยอ่มสะท้อนถึง
สภาพเศรษฐกิจท่ัวโลกทีเ่ติบโตชะลอ
ตัว แต่ส�าหรบัหุน้ไทยน้ันไม่น่าเป็นหว่ง
นัก เพราะมปัีจจัยบวกเรื่องความชัดเจน
ทางการเมืองและการลงทนุในประเทศ
คอยหนุนอยู”่ นายวิวัฒน์กล่าว 

กูรูทิสโก้ชี้เดือน มิ.ย.หุ้นไทยปรับตัวขึ้น
รับการเมืองชัดมองเป้าดัชนี 1,680 - 1,690 จุด 

แนะจับตาแรงซื้อต่างชาติ



นายไพบูลย ์นลินทรางกรู ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทนุไทย เปิดเผยดัชนคีวามเชื่อ
มั่นนักลงทนุ (FETCO Investor Confidence 
Index) ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ว่า “ดัชนี
ความเชื่อมั่นนักลงทนุในอกี 3 เดือนข้างหน้า
ปรบัตัวลดลงต่อเน่ืองอยูใ่นเกณฑ์ทรงตัว 
(Neutral) เป็นเดือนทีส่าม โดยผลส�ารวจ
พบว่าปัจจัยต่างประเทศจากสถานการณ์ข้อ
พิพาททางการค้าเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่น
นักลงทนุมากทีส่ดุ ขณะทีค่าดหวังการจัดต้ัง
รฐับาลใหม่และนโยบายภาครฐั เป็นปัจจัย
หนุนความเชื่อมั่นนักลงทนุ”

 ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index) ประจําเดือน
มิถุนายน 2562 ได้ผลสํารวจโดยสรุป ดังนี้ 

 •        ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (สิงหาคม 2562) 
อยูใ่นเกณฑ์ “ทรงตัว” (Neutral) (ชว่งค่าดัชนี 
80 - 119) โดยลดลง 16.56% มาอยูท่ี่ระดับ 
87.20
 •        ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่าง
ประเทศทรงตัวอยูใ่น Zone ทรงตัว (Neutral)
 •        ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ลดลงมาอยูใ่น Zone ซบเซา 
(Bearish)
 •        ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคล
ลดลงมาอยูใ่น Zone ซบเซา (Bearish)
 •        ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
สถาบันในประเทศ อยูใ่น Zone ทรงตัว 
(Neutral) เชน่เดิม
 •        หมวดธุรกิจท่ีนา่สนใจมากท่ีสุด คือ
หมวดธนาคาร (BANK) 
 •        หมวดธุรกิจท่ีไมน่า่สนใจมากท่ีสุด คือ
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)
 •        ปัจจัยหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้น
ไทยมากท่ีสุด คือ สถานการณ์ทางการเมือง
 •        ปัจจัยฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากท่ีสุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ

“ดัชนคีวามเชื่อมั่นนักลงทนุลดลงโดยอยูใ่น

เกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนทีส่าม โดยกลุ่มบญัชี
บรษัิทหลักทรพัยป์รบัตัวลดลงจากเกณฑ์รอ้น
แรงมาอยูท่ีเ่กณฑ์ซบเซา กลุ่มบญัชนัีกลงทนุ
รายบุคคลลดลงจากเกณฑ์ทรงตัวมาอยูท่ี่
เกณฑ์ซบเซา ขณะทีก่ลุ่มสถาบนัในประเทศ
และกลุ่มนักลงทนุต่างประเทศลดลงเล็กน้อย
อยูท่ีเ่กณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ดัชนตีลาดหลัก
ทรพัยฯ์ เคล่ือนไหวลดลงจากระดับสงูสดุของ
เดือนที ่1682 จุด ในช่วงต้นเดือน และทยอย
ลดลงต่อเน่ืองมาระดับต�าสดุที ่1604 จุดใน
ช่วงกลางเดือน จากน้ันดัชนฯีปรบัฟื้ นตัวขึน้มา
เคล่ือนไหวในช่วง 1620-1630 จุด โดยทิศทาง
การลงทนุ ในอกี 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัยฉุด
ความเชื่อมั่นนักลงทนุมากทีส่ดุเป็นปัจจัยจาก
ต่างประเทศจากความกังวลการเจรจาสงคราม
ทางการค้าทีม่แีนวโน้มยดืเยื้อและขยายสู่
อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยรีะหว่างสหรฐัและ
จนี รองลงมาคือสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศ การจัดต้ังรฐับาลใหม่ 

ซึง่อาจสง่ผลต่อการพิจารณางบประมาณภาค
รฐัปี 2563 ล่าช้าออกไป อยา่งไรก็ตาม นัก
ลงทนุบางสว่นมองว่าสถานการณ์การเมือง
และนโยบายภาครฐัทีต่่อเน่ืองภายหลังการ
จัดต้ังรฐับาลใหม่จะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อ
มั่นการลงทนุมากทีส่ดุ โดยการเคล่ือนยา้ย
เงินทนุระหว่างประเทศหนุนความเชื่อมั่นใน
ล�าดับรองลงมา ส�าหรบัปัจจัยทางเศรษฐกิจ
โลกทีต้่องติดตามได้แก่ ความคืบหน้าข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรฐัและจนี และ
นโยบายทางเศรษฐกิจของจนีเพื่อรองรบั
สงครามทางการค้าและเทคโนโลย ีทิศทาง
อัตราดอกเบีย้นโยบายของสหรฐั ความเสีย่ง
และ ทิศทาง BREXIT ภายหลังการลาออกของ
นายกรฐัมนตรอัีงกฤษ เทเรซา่ เมย ์แนวโน้ม
ทิศทางการเปลีย่นแปลงนโยบายของกลุ่มอี
ยูภายหลังการเลือกตังรฐัสภายุโรป นโยบาย
ของภาครฐัของรฐับาลชุดใหม่ในการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและการสง่ออก 
ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เป็น
ปัจจัยทีต้่องติดตาม” 

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนมิถุนายน 2562

“ผลจากดัชนคีาดว่าอัตราดอกเบีย้นโยบายจะ
ไม่เปลีย่นแปลงจากระดับ 1.75% สว่นอัตรา
ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี และ
อายุ 10 ปีมแีนวโน้มไม่เปลีย่นแปลงในอกี 12 
สปัดาหข์้างหน้านับจากวันทีท่�าการส�ารวจ 
(17 พ.ค. 62) อันเป็นผลมาจากความกังวล
จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและความขัดแยง้
ทางการค้าระหว่างประเทศ”

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้
จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนมิถุนายน 2562 โดย
มีรายละเอียด ดังนี้

- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุม กนง. รอบเดือนมิถุนายนนี้ อยูท่ี่ระดับ 
50 ลดลงจากครั้งท่ีแล้ว แต่ยังอยูใ่นเกณฑ์ “ไม่
เปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” 
สะท้อนมุมมองของตลาดท่ีเพิ่มขึ้นว่าการ
ประชุม กนง. ในเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสท่ีจะ
คงดอกเบี้ยนโยบายอยูท่ี่ระดับร้อยละ 1.75 ต่อ
ไป โดยยังคงให้น�าหนักกับอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทิศทางดอกเบี้ยใน
ตลาดโลก และอัตราเงินเฟ้อ เชน่เดิม

- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปี ในรอบการประชุม กนง. สิงหาคม 
2562 (ประมาณ 12 สัปดาห์ข้างหน้า) อยูท่ี่
ระดับ 36 ลดลงอยา่งมากจากครั้งท่ีแล้ว และ
ย้ายมาอยูใ่นเกณฑ์ “ไมเ่ปล่ียนแปลงไปจาก
ปัจจุบัน (Unchanged)” จากระดับ 2.10% ณ 
วันท่ีทําการสํารวจ (17 พ.ค. 62) เชน่เดียวกัน
กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ท่ี
ดัชนีคาดการณ์ลดลงค่อนข้างมากจากครั้งท่ี
ผา่นมา อยูท่ี่ระดับ 31 และมาอยูใ่นเกณฑ์ “ไม่
เปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)” 
จากระดับ 2.54% ณ วันท่ีทําการสํารวจ (17 
พ.ค. 62) โดยปัจจัยหนุนสําคัญ ได้แก่ อุปสงค์
อุปทานในตลาดตราสารหนี้ ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยโลก และ Fund flow จากต่างชาติ

 FETCO  เผย ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 
3 เดือนข้างหน้า (สิงหาคม 2562) 

อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว”



ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
และฟุตซี ่รสัเซล (FTSE Russell) 
ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลัก
ทรพัยชุ์ดใหม่ทีจ่ะใช้ในการค�านวณ 
FTSE SET Index Series มผีลวันที ่
24 มิถนุายน 2562 เป็นต้นไป สรุปได้
ดังนี้

- ดัชน ีFTSE SET Large Cap Index 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
- ดัชน ีFTSE SET Mid Cap Index ม ี3 
หลักทรพัยใ์หม่ทีเ่ข้ารว่มค�านวณ
- ดัชน ีFTSE SET Shariah Index ม ี4 
หลักทรพัยใ์หม่ทีเ่ข้ารว่มค�านวณ

หลักทรัพย์เข้าใหมใ่นดัชนี FTSE 

SET Mid Cap Index ได้แก่ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF), กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ ชุดท่ี 1 การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย(EGATIF) และ 
บมจ. คอมเซเว่น (COM7)

หลักทรัพย์เข้าใหมใ่นดัชนี FTSE 
SET Shariah Index ได้แก่ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF), บมจ. ไดนาสต้ี
เซรามิค (DCC), บมจ. เอสทีพี แอนด์ 
ไอ (STPI) และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ 
โกรท (SPRIME)

รายละเอียดเก่ียวกับหลักทรัพย์ท่ีเข้า
ใหมแ่ละคัดออก รวมถึงรายละเอียด
เก่ียวกับดัชนีชุด FTSE SET Index 
Series และหลักเกณฑ์ในการคํานวณ 
สามารถติดตามได้ท่ีเว็บไซต์

www.ftse.com/products/indices/
set และhttps://www.set.or.th/th/
products/index/ftse_set_p1.html

การทบทวนหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการ
คํานวณดัชนีชุด FTSE SET Index 
Series จัดทําขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลัก
เกณฑ์ท่ีมีการกําหนดไว้เป็นการล่วง
หน้า โดยมีกําหนดทบทวนรายชื่อหลัก
ทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2562

ตลท. เผย TFFIF,EGATIF,COM7 เป็นหลักทรัพย์เข้าใหม่ใน 
FTSE SET Mid Cap Index 

รอบทบทวนเดือน มิ.ย. มีผล 24 มิ.ย. 62





บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BTS แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 13.00 บ.

BTS ค�าแนะน�า ซื้อ (เดิม ถือ)
ราคาปิด 11.60 บาท ราคาพื้นฐาน 13.00 บาท 
(เดิม 11.07 บาท) นับวัน...ยิง่มแีต่สิง่ดงีาม

 

ตามมาตรา 44 ภายใน 90 วันจะทราบผลรว่มทุน BTS 
กับ กทม.ในรถไฟฟ้าสว่นขยายเขียว เหนือ-ใต้ แต่ท่ี
สําคัญคือ จะพลอยได้ต่ออายุสัมปทานเส้นปัจจุบันท่ี
ทําเงิน และจะหมดอายุใน 10 ปี ข้างหน้า ไปอีกถึง 30 
ปี คาดว่าจะสําเร็จ

ขา่วดีขายหุ้น BAYSWATER และ U ขายหุ้นหมอชิต
แลนด์ คาดว่าจะชว่ยเติมกําไรปีนี้อีก 4 พันล้านบาท

 

ปรับเพิ่มประมาณการกําไรหลักปีนี้และปีหน้าในอัตรา 
+38%/+30% ตามลําดับ ราคาพื้นฐานใหมข่ยับขึ้นไป
เป็น 13.00 บาท ด้วยวิธี SOP (Sum of Parts) ราคา
ปิดมีสว่นเพิ่มได้อีก 12%

 

คําแนะนํา ซื้อ เป็นบริษัทน้อยรายในไทยท่ีทําธุรกิจ
บริหารเดินรถ และบริษัทในกลุ่มอยูใ่นชว่งเติบโตสูง 
อีกท้ังยังเข้ารว่มงานประมูลขนาดใหญ ่มีโอกาสจะได้
อีก เชน่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม อู่ตะเภา และมอร์เตอร์เวย์ 
เป็นต้น

 

รอผลการรว่มทุนกับ กทม. ตามมาตรา 44 ของรัฐบาล
ชุดปัจจุบัน ภายใน 90 วันจะทราบผลรว่มทุน BTS 
กับ กทม.ในรถไฟฟ้าสว่นขยายเขียว เหนือ-ใต้ ท้ังใน
เรื่องการเจรจา และลงนามในสัญญา แต่ท่ีสําคัญคือ
หากเจรจาสําเร็จ ก็จะพลอยได้ต่ออายุสัมปทานเส้น
ปัจจุบันท่ีทํากําไรได้ดีคือ สายสีลม และสุขุมวิท ซึ่งจะ
หมดอายุใน 10 ปี ข้างหน้าหรือปี 2572 ไปอีกถึง 30 ปี 
หรืออาจจะต่อ 20 ปี ไปจบพร้อมกับสว่นขยายสายสี
เขียว เราคาดว่าการรว่มทุนจะสําเร็จ แม้จะมีเง่ือนไข
ท่ีไมง่่าย ตามท่ี กทม.เสนอคือ 1) เก็บค่าโดยสารครบ
วงได้สูงสุดไมเ่กินท่ี 65 บาท และ 2) กทม.อยากให้
ชว่ยรับหนี้มูลค่า 9 หมื่นล้านบาทไปบางสว่น ท้ังนี้
บริษัทมีเป้าหมายจะไมร่ับหนี้ แต่ยอมตกลงในเรื่องคิด
ค่าโดยสารท่ีต�า เราเห็นว่าด้วยความเป็นมืออาชีพแล
ประสบการณ์ยาวนานของ BTS ก็จะสามารถบริหาร

จนมีกําไรได้

 

การขายหุ้นออกไป ชว่ยเติมกําไรเป็นจํานวนมาก ทาง 
BTS ได้ประกาศขายหุ้น BAYSWATER ให้กับ CPN 
ในมูลค่าถึง 7.7 พันล้านบาท ซึ่งมีท่ีดินทําเลดี คือ 
พหลโยธิน จํานวน 48 ไร ่ใกล้รถไฟฟ้าสายเขียว-เหนือ 
คาดว่าจะมีกําไรหลังภาษีถึง 3 พันล้านบาท และ U ซึ่ง
เป็นบริษัทรว่มได้ขายหุ้นหมอชิตแลนด์ให้กับ STEC ใน
มูลค่า 4.3 พันล้านบาท ทําให้ได้รับท่ีดินทําเลหมอชิต 
คาดว่าบริษัทจะได้รับกําไรบันทึกหลังภาษีปีนี้อีก 1 
พันล้านบาท รวมกําไรเป็น 4 พันล้านบาท และยังผล
ให้คาดการณ์กําไรสุทธิปีนี้เติบโตถึง 134% y-o-y เป็น 
6.7 พันล้านบาท ด้านกําไรหลักปีนี้โต 46% y-o-y เป็น 
3.7 พันล้านบาท

 

ปรับเพิ่มประมาณการกําไรหลักปีนี้และปีหน้าสูง ใน
อัตรา +38%/+30% ตามลําดับ สมมุติฐานท่ีดีขึ้นคือ 
รายได้ในสว่นงานก่อสร้าง (E&M) โครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียว ชมพูและเหลืองมีอัตรากําไรขั้นต้นท่ีดีกว่า
คาด อีกท้ังกําไรตามสว่นได้เสียจากบริษัทรว่มและรว่ม
ค้าก็ดีขึ้นคือ 1) เมื่อขายหุ้น BAYSWATER ออกไป ก็
ไมต้่องรับรู้ผลขาดทุน ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากยังไมเ่ปิด
ดําเนินงาน โดยมีผลขาดทุนปีก่อนท่ี 267 ล้านบาท 
และ 2) กําไรพิเศษจากบริษัทรว่ม U ท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
1 พันล้านบาทจะยังผลให้กําไรตามสว่นได้เสียรวมปีนี้
คาดว่าจะสูงเป็น 1.76 พันล้านบาท เทียบกับปีก่อนท่ี 
494 ล้านบาท

 

พัฒนาการดี สง่เสริมการเติบโตในอนาคต สําหรับ
ธุรกิจโฆษณาจาก VGI ปีก่อนท่ีเข้าไปลงทุนระหว่างปี
ก่อน แต่ปีนี้จะเก็บเก่ียวกําไรได้เต็มปีคือ 1) Kerry และ 
ทรานส์แอด ได้มา ก.ค.61 และ 2) PLANB ได้มาตอน 
มี.ค.62 ด้านธุรกิจรถไฟฟ้า ได้ประโยชน์ปีนี้เต็มปี คือ 
1) สว่นขยายสายสีเขียวใต้เริ่ม ธ.ค.61 สถานีแรกคือ 
สําโรง ปัจจุบันขยายไปถึงการเคหะ สมุทรปราการแล้ว 
2) สว่นขยายสายสีเขียวเหนือ สถานีแรกคือ ห้าแยก
ลาดพร้าวเริ่ม ส.ค.62 และปลายปีนี้เพิ่มสถานีเกษตร
อีก ท้ังนี้จะให้บริการไปถึงปลายทางคือ คูคต เต็มรูป
แบบได้ในปี 63 สําหรับสายสีทอง (ธนบุรี-คลองสาน) 
เริ่ม ก.ย.63 สว่นสายสีชมพูและเหลืองจะเปิดให้

บริการในปี 2564

 

การระดมทุนฉลุย เริ่มจาก BTS-W4 จะหมดอายุ พ.ย.
62 นี้แล้ว ราคาใช้สิทธิ์ท่ี 10.50 บาท ต�ากว่าราคาหุ้น
ปัจจุบัน จึงจูงใจให้แปลง เพื่อรับปันผล หากแปลงใน
สว่นท่ีเหลือจะได้เงินสูงเป็น 13.3 พันล้านบาท สว่น 
BTS-W5 ท่ีเพิ่งประกาศจัดสรรให้ฟรีท่ีสัดสว่น 10:1 
ราคาใช้สิทธิ์ท่ี 14.00 บาท อายุ 1 ปี หากในอนาคต
มีการใช้สิทธิ์ จะได้เงินทุนเพิ่มอีก 18.5 พันล้านบาท 
และล่าสุดประสบความสําเร็จออก Green Bond ครั้ง
แรกในไทยท่ีมูลค่า 13.0 พันล้านบาท มียอดจองถึง 
3.2 เท่า อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย 3.41% ยังต�ากว่าต้นทุน
เงินกู้ (cost of debt) ของ BTS ท่ีราว 4.2%

 

เพิ่มคําแนะนําเป็น ซื้อ จากเดิม ถือ เป็นบริษัทน้อยรายใน

ไทยท่ีทําธุรกิจบริหารเดินรถ นอกเหนือจาก BEM เท่านั้น 

และบริษัทในกลุ่มอยูใ่นชว่งเติบโตสูง อีกท้ังยังเข้ารว่ม

งานประมูลขนาดใหญ ่ท่ีมีโอกาสจะได้อีกในอนาคต เชน่ 

รถไฟฟ้าสายสีส้ม อู่ตะเภา และมอร์เตอร์เวย์ เป็นต้น ก็

จะเป็นแรงกระตุ้นราคาหุ้นได้ ด้านการท่ี BTSGIF กลับมา

มีผลขาดทุน แต่จะไมก่ระทบ BTS เนื่องจากเป็นการรับ

รู้กําไรจากการดําเนินงาน ไมร่วมผลการตีมูลค่ายุติธรรม 

ราคาพื้นฐานใหมข่ยับขึ้นไปเป็น 13.00 บาท ด้วยวิธี SOP 

(Sum of Parts) ราคาปิดมีสว่นเพิ่มได้อีก 12% ด้านการ

จ่ายเงินปันผลปีนี้ แม้ว่ามีโอกาสจะจ่ายได้สูงเป็นพิเศษ 

เพราะมีกําไรขายหุ้น BAYSWATER แต่เรายังไมร่วม อัตรา

ผลตอบแทนปันผลปีนี้ก็ถือว่ายังสูงเป็น 4.8% ก็ถือว่าอยู่

ในเกณฑ์ดีทีเดียว
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บล.เคจีไอ : CBG แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 67.00 บ.

Carabao Group
 (CBG.BK/CBG TB)*
 Outperform Maintained
 Price as of 24 May 2019 61.00
 12M target price (Bt/shr) 67.00
 Unchanged/Revised up(down)
(%) 11.6
 Upside/downside (%) 9.8
 Key messages
 
เราเห็นพัฒนาการด้านบวกของผล
ประกอบการซึ่งฟื้ นตัวขึ้นต่อเนื่องมาส
องไตรมาสจากการลดต้นทุนใน ICUK 
และ margin ท่ีดีขึ้น เรามองว่าวัฎจักร
ของ margin ท่ีดีขึ้นจะกินเวลาสองปี
ตามการเพิ่มกําลังการผลิตกระป๋องอลู
มิเนียม เราปรับเพิ่มประมาณการกําไร
ปี 2562/63 ขึ้นอีก 8%/11% จาก การ
ปรับเพิ่ม GPM ขึ้นอีก 230bps และลด
ผลขาดทุนจาก ICUK ลง เมื่อเราใช้ P/E 
ท่ี ทําให้ได้ราคาเป้าหมายปี 62F ใหมท่ี่ 
67 บาท และยังคงคําแนะนําซื้อ

 ผลขาดทุนจาก ICUK ลดลง

 Event
 ประชุมนักวิเคราะห์, อัพเดตแนว
โน้ม, ปรับประมาณการกําไร

 lmpact 
มาร์จ้ินท่ีเพิ่มขึ้นไมใ่ชแ่ค่ชั่วคราว
 GPM ใน 1Q62 เพิ่มขึ้นถึง +220bps 
QoQ และ 550bps YoY ซึ่งบริษัทบอก
ว่าเป็นเพราะ 1.) ต้นทุนน�าตาลลดลง
เนื่องจากมีการลดสว่นผสมของน�าตาล
ในเครื่องด่ืมชูกําลังลงทําให้ลดภาษี
น�าตาลลง 2.) ต้นทุนค่ากระป๋องอลูมิ

เนียมลดลงจากการเปล่ียนมาผลิตเอง
ภายในบริษัท จากเดิมท่ีซื้อจากภาย
(outsource) 3.) GPM ของ ICUK เป็น
บวก ท้ังนี้ สองในสามของมาร์จ้ินท่ีดี
ขึ้นมาจากต้นทุนกระป๋องอลูมิเนียมท่ี
ลดลง ซึ่งบริษัทเพิ่มเริ่มเปิดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ใน 1Q62 ท้ังนี้อัตราการใช้
กําลังการผลิตยังต�าอยูท่ี่ <50% และเมื่อ
อัตราการใช้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้น และ
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานดีขึ้น
ก็จะทําให้มีโอกาสท่ีบริษัททําให้มาร์จ้ิน
เพิ่มขึ้นในอนาคตก ท้ังนี้ปัจจุบัน บริษัท
ใช้กระป๋องอลูมิเนียมสําหรับบรรจุภัณฑ์
การสง่ออกเป็นหลัก ซึ่งอนาคตบริษัทมี
แผนออกสินค้าใหมใ่นไทย และสง่ออก 
ซึ่งยอดขายท่ีเพิ่มขึ้นจะเป็นสว่นผลักดัน
อัตราการใช้กําลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น ท่ี
 
ผลขาดทุนของ ICUK ลดลงตามท่ีต้ังเป้า
ไว้
 
จากการท่ี CBG มีแผนจะลดผลขาดทุน
จาก ICUK ลงเหลือ 10-12 ล้าน (หรือ 
400-480 ล้านบาท) ในปี 2562 และ 
<?10 ล้านในปี 2563 (จาก ?18 ล้าน/?
26 ล้านในปี 2560/61) ผลขาดทุนท่ีลด
ลงมา 2 ไตรมาสไตรมาสติดต่อกัน โดย
ขาดทุนในไตรมาสนี้อยูท่ี่ ?4 ล้าน (หรือ 
160 ล้านบาท) ดังนั้นความจริงจังในการ
ลดขาดทุน 2 ไตรมาสแสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีโอกาสจะลดผลขาดทุนท้ังปีลง
ได้ตามเป้าท่ีต้ังไว้ ท้ังนี้การท่ีผลขาดทุน
ลดลง เป็นเพราะ CBG ปรับลดค่าใช้จ่าย
การตลาดลงอยา่งมากเหลือแค่ไมถึ่ง ?1 
ล้านใน 1Q62 (จาก 3 ล้านใน 1Q62) 
เนื่องจากการปรับลดคชจ.โฆษณา โดย
คชจ.สว่นนี้อยูท่ี่ประมาณ 12 ล้านในปี 
2561 (2.8 ล้าน/3.6 ล้าน/4.2 ล้าน/1.4 
ล้าน ใน 1Q/2Q/3Q/4Q) ในขณะท่ีคชจ.

ในการเป็นค่าใช้จ่ายสปอนเซอร์15 ล้าน
ปอนด์ หรือ 633 ลบ. ในปี 2561 (หรือ
ประมาณ 150-160ลบ./ไตรมาส) ซึ่ง
คชจ.สว่นนี้จะเริ่มลดลงใน 2Q62 และ
จะลดลงมากขึ้นใน 2H62 เป็น 100ลบ./
ไตรมาส ท้ังนี้เนื่องจากขาดทุนของ ICUK 
ท่ีลดลง เราได้ปรับลดประมาณการผล
ขาดทุนของ ICUK ลงเหลือ 15 ล้าน/?
13 ล้านในปี 2562/2563 (จากเดิม 20 
ล้าน/15 ล้าน ในปี 2562/2563)
 
ปรับเพิ่มประมาณการกําไรปี 
2562F/2563F ขึ้นอีก 9%/11%, ปรับ
เพิ่มราคาเป้าหมายปี 62F เป็น 67 บาท 
(จากเดิม 60 บาท)
 
การปรับประมาณการของเราสะท้อนถึง 
1.) การปรับเพิ่ม GPM ขึ้นอีก 240bps 
เป็น 34.5% ในปี 2562/63 2.) การปรับ
ลดประมาณการผลขาดทุนจาก ICUK 
3.) ปรับลดประมาณการอัตราการเติบโต
ของรายได้เหลือ +7%/+11% (จากเดิม 
+11%/11%) จากการปรับลดยอดขาย
จากจีน เครื่องด่ืมชูกําลังในประเทศ และ 
การแฟพร้อมด่ืม ท้ังนี้ เมื่อใช้ P/E ท่ี 35x 
ทําให้เราได้ราคาเป้าหมายปี 62F ท่ี 67 
บาท และเรายังคงคําแนะนําซื้อ.
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 บล.ธนชำต : VGI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 8.80 บ.

Fundamental Story
 VGI Global Media Pcl (VGI TB) - BUY, Price 
Bt9.00, TP B8.80

 Results Comment
 ผลการด�าเนินงาน 4QFY19 ต�ากว่าคาด
 
VGI มกี�าไรปกติที ่270 ลบ. ใน 4QFY19 (VGI สิน้งวด
มนีาคม)เพิ่มขึน้ 9% y-y แต่ลดลง 13% q-q ผลการด�า
เนินงานต�ากว่าทีเ่ราคาด ก�าไรปี FY19 คิดเป็น 89% ของ
ประมาณการท้ังปีของเรา
 
ผลการดําเนินงานท่ีต�ากว่าคาด เนื่องจากภาษีจ่ายและสว่น
แบง่กําไรจากบริษัทรว่มท่ีติดลบสูงกว่าคาด และสว่นแบง่
ขาดทุนจาก RabbitLine Pay ดังนั้นเราจําเป็นต้องทบทวน
ประมาณการของเราแม้เรายังคงมองว่ากําไรของ VGI ได้
เข้าสูร่อบการเติบโต เนื่องจากพ้นื ท่ีโฆษณาใหมจ่ากการ
ขยายระบบขนสง่ และประโยชน์จากleverage แต่ราคาหุ้น
ปัจจุบันท่ี 9 บาท/หุ้นนั้นสูงกว่ามูลค่าเหมาะสมของเราท่ี 
8.8 บาท ดังนั้นเราจําเป็นต้องทบทวนคําแนะนํา ของเรา
 
รายได้รวมของ VGI เพิ่มขึ้น 24% y-y ใน 4QFY19 แม้ราย
ได้จากสื่อนอกบ้านท่ีลดลง 20% แต่รายได้จากสื่อเคล่ือนท่ี
เพิ่มขึ้น 0.6%รายได้จากสื่อโฆษณาในอาคารสํานักงานและ
รายได้อ่ืนๆ เติบโต7% และรายได้จากธุรกิจบริการด้าน
ดิจิทัล (Rabbit Group) เติบโต 292%y-y

อัตรากําไรขั้นต้นลดลงเหลือ 53% ใน 4QFY19 เทียบกับ 
64% ใน4QFY18 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่ม
ขึ้น 9%y-yเนื่องจากการรวม Trans.Ad Group
 
แม้จะมีกําไรจาก Kerry Express แต่มีสว่นแบง่ขาดทุน
จากบริษัทรว่ม 23 ลบ. ใน 4QFY19 เราเชื่อว่าเป็นเพราะ
ขาดทุนจาก RabbitLine Pay ท่ีมากขึ้น (จากการออกโปรโม

ชั่นเพื่อเพิ่มจํานวนผู้ใช้)
 
ความเสี่ยงท่ีสําคัญ: การฟื้ นตัวของการบริโภคได้เพิ่มความ
เชื่อมั่นของผู้ลงโฆษณา ซึ่งมีผลให้การใช้จ่ายในการโฆษณา
สูงขึ้น
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บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SAWAD แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 53.00 บ.

SAWAD (SAWAD TB)
 บมจ. ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชั่น
 Current Previous Close 2019 
TP
 HOLD HOLD 49.25 53.00
 
กําไร 1Q19 ใกล้เคียงกับท่ีตลาดคาดไว้ 
แต่กังวล NPL ท่ีสูงขึ้น
 
กําไร 1Q19 ดีกว่าท่ีเราคาดแต่ใกล้เคียง
กับท่ีตลาดคาดไว้
 
SAWAD รายงานกําไรสุทธิ 1Q19 ท่ี 
843 ลบ. เพิ่มขึ้น 10%Q-Q, 49%Y-Y 
ดีกว่าท่ีเราคาดราว 5% แต่ใกล้เคียง
กับท่ีตลาดคาดไว้ กําไรท่ีดีกว่าท่ีเรา
คาดมาจาก Minority interest บริษัท
ยอ่ยท่ีน้อยกว่าคาด หากไมน่ับรายการ
ดังกล่าวถือว่าใกล้เคียงกับท่ีเราคาด 
แต่รายได้หลักน้อยกว่าท่ีเราคาดโดย
เฉพาะรายได้จากค่าบริการซึ่งลดลง 
15%Q-Q และ 2%Y-Y (ยังไมม่ีราย
ละเอียดว่าเกิดจากรายการใด) 

สังเกตว่า Loan spread ปรับลดลงมา
อยูท่ี่ 15.73% จาก 16.92% ในไตรมาส
ก่อนหน้าซึ่งเกิดจากอัตรา Loan yield 
ท่ีลดลง (นา่จะเกิดจากสาเหตุเดียวกับ 
MTC คือจํานวนวันท่ีใช้ในการคํานวณ
ดอกเบี้ยใน 1Q มีน้อยกว่าไตรมาสอ่ืน) 
อยา่งไรก็ตามบางสว่นถูกชดเชยจากค่า
ใช้จ่ายสํารองฯหนี้สูญท่ีลดลง 47%Q-
Q และ 21%Y-Y คิดเป็น Credit cost 
ท่ี 0.7% น้อยกว่าท่ีเราคาดไว้ท่ี 1.1% 
อัตรา Credit cost ท่ีน้อยลงเกิดจาก
การเปล่ียนนโยบายการต้ังสํารองฯท่ีนํา
หลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้ ทําให้

ภาระสํารองฯน้อยลง
 
สินเชื่อเติบโตดีกว่าท่ีคาด แต่ NPL 
Ratio เพิ่มขึ้น
 
เงินให้สินเชื่อรวมอยูท่ี่ 3.55 หมื่นลบ. 
+4.9%YTD ดีกว่าท่ีเราคาดไว้แม้ว่าเป็น
ไตรมาสท่ีมีการจ่ายคืนตามฤดูกาล สว่น
ใหญเ่ป็นการปรับขึ้นของสินเชื่อเงินให้
กู้ยืมซึ่งสอดคล้องกับจํานวนสาขาท่ีเพิ่ม
ขึ้นเป็น 3,086 สาขา อยา่งไรก็ตามสิน
เชา่เชา่ซื้อและสินเชื่ออ่ืนๆลดลงตาม
ฤดูกาล
 
NPL (Overdue >3M) เพิ่มขึ้น 265 ลบ. 
หรือ 23%Q-Q มาอยูท่ี่ 3.8% ของสิน
เชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 3% ในไตรมาส
ก่อนโดยสว่นใหญเ่ป็นการปรับขึ้นสิน
เชื่อเงินให้กู้ยืมซึ่งมี NPL เพิ่มขึ้น 330 
ลบ. โดยมี Coverage ratio อยูท่ี่ 70% 
ของสินเชื่อรวมลดลงจาก 88% ใน
ไตรมาสก่อนซึ่งเป็นเพราะ NPL ท่ีเพิ่ม
ขึ้นและเงินสํารองฯท่ีลดลง
 
คงคําแนะนํา ถือ คงราคาเหมาะสมปี 
2019 ท่ี 52 บาท

 
เรามีแนวโน้มปรับเพิ่มประมาณการ
กําไรสุทธิปี 2019 ขึ้นจากประมาณการ
เดิมท่ีอยูท่ี่ 3.4 พันลบ. +23%Y-Y โดย
กําไร 1Q19 อยูท่ี่ 24.8% ของประมาณ
การท้ังปี อยา่งไรก็ตามเราอาจขอราย
ละเอียดของ Loan spread และราย
ได้ค่าธรรมเนียมท่ีลดลงรวมถึง NPL ท่ี
เพิ่มขึ้นว่าจะสง่ผลต่อ Credit cost หรือ
ไมก่่อน ในเบื้องต้นจากราคาเหมาะสม
ท่ี 52 บาท คงคําแนะนํา ถือ
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บล.ทรีนีต้ี : PTTGC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 77.00 บ.

พทีที ีโกลบอล เคมิคอล- PTTGC
 ค�าแนะน�า: ซื้อ
 ราคาเป้าหมาย: 77 บาท
 Upside/Downside: +27%
 Median Consensus: 80 บาท
 
เราลดประมาณการรายได้กับกําไร และปรับราคา
เป้าหมายลง เพื่อสะท้อนค่าการกล่ัน GRM และราคา
ปิโตรเคมีท่ียังคงลดลงในชว่ง 1H19 ท่ีสงครามการค้า
กลับมาปะทุอีกรอบ
 
- ค่าการกล่ันและราคาปิโตรเคมีในครึ่งปีแรก 2019 ยัง
คงถูกกดดันอยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากอุปทานยังคงสูงกว่า
อุปสงค์ รวมถึงสงครามการค้ากับสหรัฐได้กลับกลายมา
ปะทุอีกครั้ง จนกลายมาเป็น Tech War
 
- ผลประกอบการ 1Q19 หากไมน่ับผลกระทบจาก 
Stock Gain ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีถือว่ายังไม่
โดดเด่น
 
ราคาปิโตรเคมีในสาย Ethylene ซึ่งเป็นแหล่ง EBITDA 
หลักถูกกดดันหนัก โดยท่ีราคาผลิตภัณฑ์ขึ้นอยูกั่บ
ภาวะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคหลัก ยังต้องเผชิญ
กับสงครามการค้าท่ีกลับมาปะทุเป็น Tech War สง่ผล
ให้รายได้และกําไร ของ PTTGC ลดลง จากค่าการกล่ัน 
GRM และราคาปิโตรเคมีท่ีกลับมาลดลงในชว่ง 1H19
 
ท้ังนี้ ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสาย Ethylene กว่าครึ่ง
หนึ่งถูกกําหนดโดยสภาวะเศรษฐกิจจีนและระดับความ
รุนแรงของสงครามการค้าท่ีกลับมาในรูปแบบใหม ่
Tech War หากพิจารณาภาวะอุปสงค์และอุปทานของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสาย Ethylene จะพบว่า จีนเป็นท้ัง
ผู้บริโภคและผู้นําเข้ารายใหญท่ี่สุดในโลก ท้ังผลิตภัณฑ์ 
Ethylene และ Propylene ดังรูปท่ี 1 และ 2 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง PMI Manufacturing 
ของจีน (Caixin Index) กับราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ในสาย Ethylene จะพบว่าราคาของท้ัง HDPE, LLDPE 
และ LDPE มีความสัมพันธ์แบบไปในทิศทางเดียวกัน
อยา่งมีนัยยะสําคัญทางสถิติกับ PMI Manufacturing 
ของจีน ดังรูปท่ี 3-5 โดยในขณะนี้ เศรษฐกิจจีนกลับมา
ได้รับผลกระทบเชิงลบจากสงครามการค้าระหว่างจีน
กับสหรัฐในรูปแบบ Tech War
 
ค่าการกล่ันกลับมาถูกกดดันจากสงครามการค้าท่ีกลาย
เป็น Tech War สง่ผลให้ค่าการกล่ันซึ่งเป็นสว่นต่าง
ระหว่างราคาน�ามันเบนซินและดีเซลกับน�ามันดิบลดลง
อยา่งต่อเนื่อง สง่ผลลต่อสว่นต่างราคาอะโรเมติคส์และ
โอเลฟินส์ท่ีอ่อนแอลงอีกอยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากอุปสงค์
ของจีนท่ียังถูกกดดันจากสงครามการค้า รวมถึงอุปทาน
ใหมใ่นเอเชีย โดย PTTGC มีการหยุดซอ่มบํารุงของโร
งอะโรเมติคส์และโรงกล่ัน ใน 2Q19 เป็นเวลา 53 วัน
ดังรูปท่ี 6 เราจึงปรับลดประมาณการกําไรสุทธิลงร้อย
ละ 14 ในปี 2019 และ 2020 เป็น 32,389 และ 34,928 
ล้านบาท ด้วยสมมติฐาน GRM ท่ี 5.5 เหรียญต่อบาร์เรล 
รวมถึง สเปรด PX ต่อคอนเดนเสท ท่ี 320เหรียญต่อตัน 
และ HDPE ท่ี 1,100 เหรียญต่อตัน ดังรูปท่ี 7-9
 
จากการท่ีค่าการกล่ัน GRM และราคาปิโตรเคมีในสาย 
Olefins และ Aromatics ในชว่งครึ่งปีแรกของ 2019 ท่ี
ยังคงกลับมาอยูใ่นระดับต�าต่อไป จึงปรับราคาเป้าหมาย

ใหมล่งมาท่ี 77 บาท เพือสะท้อนราคาปิโตรเคมีท่ีถูก
กดดันอยูใ่นชว่งนี้ โดยใช้ P/BV เฉล่ีย 5 ปีย้อนหลัง ท่ี 
1.1 เท่า โดยคงคําแนะนํา ซื้อ ด้วย Valuation ท่ีราคา
หุ้นตํากว่าราคา Book ในขณะนี้ อีกท้ังยังมีแรงหนุนจาก
การทํา Treasury Stock ของบริษัทฯ
 
ความเสีย่ง: ความผนัผวนของราคาน�ามันและ
ปิโตรเคม,ี ภัยธรรมชาติและอุบติัเหตุ

ผลประกอบการ 1Q19
ในภาพรวม ยอดขายใน 1Q19 ลดลงร้อยละ 12 QoQ 
และ ลดลงร้อยละ 7 YoY ใกล้เคียงกับท่ีได้ประมาณการ
ไว้ จากการท่ีราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกลุ่ม Olefins อยู่
ในจุดท่ีต�าใน 1Q19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจเอทิลีนอ
อกไซด์และธุรกิจฟีนอล โดยท้ังสองธุรกิจมีการปิดซอ่ม
บํารุงตามแผนและมีสว่นต่างของผลิตภัณฑ์ท่ีลดลงรวม
ถึงโรงผลิต HDPE2 มีการปิดซอ่มบํารุงเกือบ 20 วัน
 
อยา่งไรก็ดี สว่นของกําไรสุทธิ ใน 1Q19 มีการเติบโต
ร้อยละ 59 QoQ โดยหากไมน่ับ Stock Gain/Loss จาก
ราคาน�ามันดิบและ NRV ประมาณ 1.4 พันล้านบาท จะ
มีกําไรสุทธิลดลง ร้อยละ 57 QoQ และ ร้อยละ 59 YoY 
จากการท่ีราคาปิโตรเคมีสําหรับ 1Q19 โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในสว่นของ Olefins ต�ากว่าในชว่ง 1Q18 ประมาณ
ร้อยละ 20
 
ท้ังนี้ หากพิจารณาประมาณการกับตัวเลขจริง จะพบว่า
ประมาณการยอดขายและยอดขายจริงมีความใกล้เคียง
กัน ทว่าค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการขาย (COGS) ท่ีเกิด
ขึ้นจริงสูงกว่าท่ีเราคาดประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากทา
งบริษัทฯ เริ่มท่ีจะรับรู้ผลประกอบการธุรกิจ PTA และ 
PET จากการท่ีปริมาณการขายมีการปรับเพิ่มขึ้นโดย
เฉพาะอยา่งยิ่งผลิตภัณฑ์โอลิฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อ
เนื่อง สง่ผลให้ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า
 
นอกจากนี้ สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
และการรว่มค้า ถือว่าต�ากว่าคาด โดยกําไรของบริษัท
ยอ่ยลดลงร้อยละ 17 จากไตรมาสก่อน โดยหลักเป็นผล
มาจากธุรกิจอะคริโลไนไตรล์ (AN)
 
สว่นธุรกิจโรงกล่ัน: Sale & EBITDA 1Q19 ต�ากว่าคาด 
หากไมพ่ิจารณา Stock Gain
 
แม้ชว่งไตรมาส 1 ปี 2562 โรงกล่ันแทบจะไมม่ีการหยุด
ซอ่มบํารุงหนว่ย โดยการใช้กําลังการผลิตท่ีร้อยละ 108 
เท่ากับ 1Q18 และ 4Q18 ทว่าราคาน�ามันผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ใน 1Q19 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดีเซลยังถูก
กดดันจากอุปทานใหมข่องภูมิภาค แม้ราคาน�ามันเตาจะ
ดีขึ้นจากระดับสินค้าคงคลังในระดับต�าก็ตาม สง่ผลให้
รายได้จากธุรกิจน�ามันในไตรมาสนี้ลดลงมากกว่าคาด 
ในขณะท่ี GRM ดังรูป ท่ีลดลงจากไตรมาสและปีก่อน สง่
ผลให้อัตราการทํากําไร EBITDA ของธุรกิจน�ามันลดลง
จากไตรมาสและปีก่อนมากกว่าท่ีคาดไว้
 
สว่นธุรกิจอโรเมติกส์: พาราไซลีนถือว่าดีขึ้นกว่าชว่ง
เดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ Aromatics แยล่ง
จากไตรมาสก่อน ด้วย Trade War ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน 

มาตลอด 5-6 เดือนท่ีผา่นมา ทว่าดีกว่าไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน
 พาราไซลีน
 ในไตรมาส 1 ปี 2562 สว่นต่างระหว่างราคาพารา
ไซลีน (FECP) กับคอนเดนเสทปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 36 แต่ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อน ร้อยละ 9 มาอยูท่ี่ 519 เหรียญสหรัฐต่อตัน 
เนื่องจากปัจจัยหนุนจากความต้องการของผลิตภัณฑ์
ปลายทางในสายโพลีเอสเตอร์ท่ีมีความต้องการสูง สง่
ผลให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พาราไซลีนเพื่อเป็น
วัตถุดิบเพิ่มขึ้น อยา่งไรก็ดี การคาดการณ์ว่าอุปทาน
ใหมจ่ากจีนจะ COD ใน 2Q19 สง่ผลให้ราคาพาราไซลีน
ชะลอตัวลง
 เบนซีน

ในไตรมาส 1 ปี 2562 สว่นต่างระหว่างราคาเบนซีน กับ
คอนเดนเสท ยังคงลดลงมาอยา่งต่อเนื่อง จากการท่ี
ความต้องการของผลิตภัณฑ์ปลายน�าอยา่งสไตรียโมโน
เมอร์และฟินอลยังคงลดลง เนื่องจากการปิดซอ่มบํารุง
ของโรงงานหลายแหง่ในเอเชีย จึงสง่ผลกดดันต่อสว่น
ต่างราคาดังกล่าว
 
สว่นธุรกิจ Olefins: ได้ปริมาณการขายมาชว่ยลดผลกระ
ทบจากราคาผลิตภัณฑ์
 
ผลประกอบการในธุรกิจนี้ ยังนา่จะไมก่ลับมาสดใส 
จากการท่ีสเปรดของ กลุ่ม PE นา่จะยังคงอ่อนแอต่อ
เนื่องจากอุปทานในภูมิภาคเอเชียท่ียังคงสูงอยูอ่ยา่งต่อ
เนื่อง โดยใน 1Q19 สเปรดระหว่าง HDPE Propylene 
และ Ethylene ลดลงเป็นอยา่งมากในไตรมาสนี้ อีกท้ัง
ปริมาณการขายและสว่นต่างผลิตภัณฑ์โมโนเอทิลีนไกล
คอล (MEG) ท่ีปรับลดลง สง่ผลให้ผลประกอบการธุรกิจ 
Olefins อ่อนตัวลง
 
อยา่งไรก็ดี ในไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องจากทางบริษัทฯ 
เริ่มท่ีจะรับรู้ผลประกอบการธุรกิจ PTA และ PET จาก
การท่ีปริมาณการขายมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งผลิตภัณฑ์โอลิฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงผล
ของการท่ีไมม่ีการหยุดซอ่มบํารุงตามแผนของโรงงาน
โพลีเอธิลีนและการรับรู้กําลังการผลิตเต็มไตรมาสของ
โรงงาน LLDPE แหง่ท่ีสองในปีนี้ สง่ผลให้การขายของ
ผลิตภัณฑ์โพลิเอธิลีนเพิ่มขึ้น สามารถชว่ยลดผลกระทบ
ด้านราคา จน Adjusted EBITDA Margin เพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจากไตรมาสก่อน
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บล.ฟิลลิป : VGI แนะน�ำ ทยอยซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 9.10 บ.

VGI - ทยอยซื้อ TP' 62: 9.10
 

ปี 2562 ก�าไรใกล้เคยีงคาด; ปีนีโ้ตจาก New Product

 

กําไรปี 2562 +30.1% ท่ี 1,101 ลบ. ใกล้เคียงคาด: โดย
รายได้เติบโต 31% ท่ี 5,158 ลบ. จากรวมงบ Trans Ad 
โดยใน 4Q62 กําไร -6.2% ท่ี 270 ลบ. จากการรับรู้ขาดทุน
บริษัทรว่ม รายได้ +24.4% ท่ี 1,404 ลบ. จากบริการดิจิทัล 
+290.9% จากการรวมงบ Trans Ad จากปีก่อนไมม่ี สื่อ
โฆษณา -4.4% หลักมาจาก MACO รายได้ลดลง ต้นทุน 
+62.1% และ SG&A +8% รับรู้ขาดทุนบริษัทรว่ม 23 ลบ. 
เทียบปีก่อนกําไร 0.4 ลบ. จาก Rabbit Line Pay และบริษัท
รว่มของ VGM

ปี 2563 ยังโตต่อเนื่องจาก Synergy ของบริษัทท่ีเข้าไป
ลงทุน: การเติบโตในปีนี้ จาก Trans Ad ท่ีรับรู้เต็มปีจากปี
ก่อนรับรู้เพียง 8 เดือน Synergy กับเคอรี่ฯและ PLANB ท่ี
มี New Product รว่มกัน คาดเพิ่มรายได้ 300-500 ลบ. อีก
ท้ังยังลดการแขง่ขันด้านราคาของสื่อนอกบ้าน สว่นธุรกิจสื่อ
นอกบ้านยังเติบโตจากการเปล่ียนภาพนิ่งเป็น LED ท้ังของ 
MACO และ VGI, การปรับขึ้นราคา และอัตราการขายท่ีดีขึ้น 
อีกท้ังบริษัทรว่มท่ีคาดจะมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น และยังได้จัดต้ัง
บริษัทรว่มทุนเพิ่ม

แนะน�า "ทยอยซื้อ" ราคาพื้นฐานปรบัเป็น 9.10 บาท

: ปรับรายได้เป็น 6,074 ลบ. และคาดกําไรท่ี 1,377 ลบ. 
+25% ราคาพื้นฐานปรับเป็น 9.10 บาท ยังคงคําแนะนํา 
"ทยอยซื้อ" และได้ประกาศจ่ายปันผล 2H62 ท่ี 0.054 บาท 
XD 18 ก.ค.

 

หมายเหต:ุ ก�าไร = ล้านบาท, EPS = บาท

 สยาม ติยานนท์ นักวิเคราะหก์ารลงทนุด้านหลักทรพัย ์
# 17970
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บล.กรุงศรี : TRUE แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 6.00 บ.

KSS 5G Day
 Key takeaways from KSS 5G Day
 
มีกองทุนในประเทศ 26 กองเข้ารว่มกิจกรรมของเราเมื่อวานนี้ โดย
วิทยากรหลักของงานมาจากหนว่ยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจ
โทรคมนาคมภาคเอกชน เราเห็นความมุง่มั่นจากท้ังภาครัฐและเอกชนใน
การออกบริการ 5G แต่จุดสําคัญอยูท่ี่ข้อจํากัดท้ังผู้บริโภค และโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทยจะต้องพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ด้วย เราเชื่อ
ว่าประเทศไทยได้ใช้ 5G แนแ่ต่ชว่งเวลาการใช้ยังไมแ่นน่อน เรายังคง
แนะนําให้ซื้อ TRUE โดยให้ราคเป้าหมาย DCF ท่ี 6 บาท
 
เมื่อวานนี้ เราได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "5G in the future of Thailand" 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากท้ังหนว่ยงานภาครัฐ และผู้ประกอบ
การธุรกิจโทรคมนาคมในภาคเอกชนมาให้ความรู้ โดยมีการบรรยายถึง
แผนงาน และกลยุทธ์ท่ีจะขับเคล่ือนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยการนํา
เทคโนโลยี 5G มาใช้ เราสามารถสรุปสาระสําคัญจากวิทยากรแต่ละท่าน
ได้ดังนี้
 
ดร. พันธ์ศักด์ิ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นทีน่่าสนใจ
 
1.ท้ังโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย กําลังมองหาเครื่องยนต์ตัวใหมท่ี่จะขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจเข้าสูเ่ฟสใหมข่องการเติบโต และเขาเชื่อว่าเทคโนโลยี 
5G จะเป็นตัวนําการขับเคล่ือนท่ีสําคัญ ผา่นแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ
 
2.ถึงแม้ว่าการนําเทคโนโลยี 5G มาใช้จะเป็นประโยชน์มาก แต่ก็ยังมี
อุปสรรคหลายประการท่ีรัฐบาลต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อน อยา่งเชน่ 
การใช้งาน 5G ท่ีจํากัด, การให้ความชว่ยเหลือผู้ประกอบการมือถือใน
การนํา 5G มาใช้ (อยา่งเชน่การแชร์โครงสร้างพื้นฐาน) และการกําหนด 
spectrum roadmap สําหรับ 5G.
 
1.การสร้างโครงขา่ย 5G ท่ีมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องการ 
bandwidth ประมาณ 2x100MHz จากคล่ืนท่ีหลากหลาย ท้ัง lower 
band (700MHz), middle band (2.6GHz และ 3.5GHz) และ higher 
bands (26GHz และ 28GHz) รัฐบาลทราบว่าถ้าราคาคล่ืน 5G ใน
ประเทศไทยแพงเกินไปก็จะเป็นภาระกับผู้ประกอบการซึ่งยังต้องมี
ต้นทุนในการขยายโครงขา่ยเพื่อรองรับบริการ 5G อีก ดังนั้น รัฐบาล
จึงจะหารือกับ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ (กสทช.) เพื่อคลายปมการ
ประมูลคล่ืนราคาแพง

 1.แม้จะยังเผชิญอุปสรรคหลายด้าน แต่รัฐบาลก็ยังจะเดินหน้าเปิด
ตัวบริการ 5G ในประเทศ

 ไทย ในปี 2020 TRUE (OUTPERFORM, TP Bt6) ประเด็นที่
น่าสนใจ
 
1.TRUE พูดถึงคุณสมบัติหลักสามประการของ 5G ท่ีเหนือกว่า 4G 
ได้แก่ (i) connectivity ดีกว่า โดย 5G สามารถเชื่อมต่อได้มากถึง 1 ล้าน
อุปกรณ์/ตารางกม. มากกว่า 4G ท่ีได้แค่ 1แสนอุปกรณ์/ตารางกม. ซึ่ง
จะทําให้สามรถพัฒนา smart cities ท่ีมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเชื่อมต่อ
ถึงกันได้หมด, smart factories ฯลฯ (ii) มี reliability สูง และ latency 
ต�า (ความเร็วของการโต้ตอบแบบ real-time) Latency ในระบบ 5G 
จะต�ากว่า 1 millisecond (<1ms) ในขณะท่ีของระบบ 4G อยูท่ี่ 10ms 
คุณสมบัตินี้จะทําให้การโต้ตอบเป็นไปแบบเกือบ real-time ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิ่งกับบริการท่ีต้องการความแมน่ยํา (อยา่งเชน่ ยานยนต์
ไร้คนขับ, การผา่ตัดทางไกล) (iii) ความเร็วแบบ Super high speed โดย
ความเร็วในการ Download สูงสุดถึง 10Gbps (เร็วกว่าระบบ 4G ถึง 10 
เท่า) ซึ่งคุณสมบัตินี้เหมาะกับการเล่นภาพยนต์ท่ีมีความชัดระดับ 4K 
และการเล่นเกมแบบ streaming (AR และ VR)
 
2.ประเทศท่ีแข็งขันในการนําโครงขา่ย 5G มาใช้ได้แก่ สหรัฐ จีน 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเปิดให้บริการ 5G ในปีนี้ TRUE 
เชื่อว่าจีนจะเป็นผู้นําในการใช้ 5G เนื่องจากมีจํานวนประชากรสูง 
(หมายถึงฐานผู้ใช้บริการท่ีใหญ)่
 
+TRUE ยังอยูร่ะหว่างการวิเคราะห์ศักยภาพของการนําแอพ 5G มาใช้
ในประเทศไทย และเชื่อว่ายังไมเ่หมาะท่ีจะเปิดบริการเชิงพาณิชย์ใน
ขณะนี้
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPN แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 87.00 บ.

Central Pattana (CPN)

 BUY

 Share PriceTHB 71.25

 12m Price TargetTHB 87.00 
(+22%)

 Previous Price TargetTHB 87.00

 หุน้ตอบรบัเชิงลบมากเกินไป

 Company Update

ค�าชีแ้จงทีส่�าคัญ : บรษัิทหลักทรพัย์
เมยแ์บงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) อาจมธุีรกิจกับ บมจ. เซน็ทรลั
พัฒนา (CPN)

ประเด็นการลงทนุ

 

ราคาหุ้นท่ีลดลงเป็นโอกาสลงทุนใน CPN 
ราคาเป้าหมาย (DCF) 87 บาท หลังจากหุ้น
ถูกกดดันจาก 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การ
ลงทุนใน Grab ซึ่งคาดในระยะสั้นทําให้ 
CPN รับรู้ขาดทุนปีละ 100 ล้านบาท แต่จะ
มีผลบวกจากการขายแบบ Omni Channel 
2) การไมช่นะประมูลสิทธิบริหารพื้นท่ีเชิง
พาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไมก่ระทบ
ต่อประมาณการ ขณะท่ี CPN ยังมีการ
ลงทุนโครงการอ่ืนๆต่อเนื่อง และ 3) คาด
ผลกระทบจํากัดจาก CPNREIT ซึ่งอาจปรับ
ลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

 

การลงทนุใน Grab กระทบในระยะสั้น

 

การลงทุนในธุรกิจแกร็บ (Grab) ผา่นทาง
บริษัทรว่มทุน Porto Worldwide ซึ่ง CPN 

ถือหุ้น 33% (อีก 67% ถือหุ้นโดย บริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งจากขา่ว
ในชว่งต้นปีนี้พบว่า กลุ่มเซ็นทรัลฯ เข้า
ถือหุ้น 30% ใน Grab ประเทศไทย ซึ่งจะ
ทําให้ CPN มีสัดสว่นถือหุ้นใน Grab 9.9% 
ท้ังนี้ ในปี 2560 Grab ขาดทุน 985 ล้าน
บาท เบื้องต้นจึงคาด CPN จะบันทึกสว่น
แบง่ขาดทุนเข้ามาประมาณ 100 ล้านบาท/
ปี คิดเป็น 0.8% ของกําไรสุทธิ แต่จะได้ผล
บวกจากความรว่มมือทางธุรกิจโดยเฉพาะ
ในด้าน Logistics และสนับสนุนการขาย
แบบ Omni channel สว่นเม็ดเงินลงทุน 
2.1 พันล้านบาท จะนํามาจากการกู้ยืม ซึ่ง
คาดอัตราสว่นหนี้สินสุทธิต่อทุนยังอยูท่ี่
ประมาณ 0.4 เท่า

ไม่ชนะประมูล แต่ไม่กระทบประมาณการ

การท่ี CPN ไมช่นะการประมูลสิทธิบริหาร
พื้นท่ีเชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่
ได้นอกเหนือจากความคาดหมายของ
ตลาดฯ และไมก่ระทบต่อประมาณการของ
เรา เนื่องจากเรายังไมไ่ด้รวมการประมูลนี้
ในประมาณการ ขณะท่ี CPN ยังมีแนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่องในระยะยาวจากการลงทุน
ในหลายโครงการ ไมว่่าจะเป็น การเปิด
ศูนย์การค้า 2-3 แหง่/ปี การโอนโครงการ
ท่ีอยูอ่าศัยซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 10-15% 
ต่อปี รวมท้ังมีโครงการ Mixed Use ดุสิต 
เซ็นทรัล พาร์ค ท่ีจะทยอยเปิดในปี 2566-
2567 และการพัฒนาโครงการใหมบ่นพื้นท่ี
พระราม 9 ของ GLAND ซึ่งจะสรุปแผน
ภายในปีนี้

คาดผลกระทบจ�ากัดจาก CPNREIT

 

เราคาดผลกระทบจํากัดจากการท่ี 
CPNREIT อาจปรับลดมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในเซ็นทรัลพระราม 2 และ
ปิ่ นเกล้า ซึ่งสิทธิการเชา่จะหมดในอีก 6 
ปี 3 เดือน และ 5 ปี 7 เดือน ตามลําดับ 
เนื่องจาก 

1) CPNREIT ตีมูลค่ายุติธรรมฯทุกสิ้นปี ซึ่ง
สะท้อนถึงมูลค่าท่ีลดลงไปบ้างแล้ว 

2) เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ปรับปรุงใหญเ่สร็จไป
ไมน่าน ค่าเชา่และอัตราเข้าเชา่ยังสูง 

3) เซ็นทรัลพระราม 3 เพิ่งปรับปรุงเสร็จ 
ทําให้อาจมีการปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมฯ 
และ 4) คาด CPNREIT ซื้อสินทรัพย์ใหม่
เข้ากองทรัสต์ในปี 2563

ความเสีย่ง: ปรบัค่าเช่าได้น้อยกว่าคาด / 
เปิดโครงการไม่ตามเป้า / ต้นทนุสงูกว่า
คาด
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 ท่ีมา : สํานักขา่วหุ้นอินไซด์

 วันท่ี : 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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บล.เคทีซีมิโก้ : GUNKUL แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 3.80 บ.

GUNKUL | Buy | 2019E TP: Bt3.80  

ราคาหุน้ดูน่าสนใจและมแีนวโน้มเติบโตชัดเจน 

          - คงคําแนะนํา "ซื้อ" 

          - ได้รับผลดีจากการดําเนินงานเต็มปีของโรงไฟฟ้า 4 โรง 

          - Backlog แข็งแกรง่ท่ี 7 พันล้านบาท 

          - กําไรจะเติบโตท้ัง YoY และ QoQ ใน 2Q19 

แนวโน้มการเติบโตของ GUNKUL ค่อนข้างเด่นชัดจากท้ังธุรกิจไฟฟ้าและ EPC รายได้จากธุรกิจ
ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานเต็มปีของ 4 โครงการ กําลังรวม 185 เมกะวัตต์ ในขณะท่ีงาน 
EPC มี backlog สูงถึง 7 พันล้านบาท ผู้บริหารยังคงมั่นใจในเป้ารายได้ราว 8 พันล้านบาท ซึ่ง
ใกล้เคียงกับคาดการของเรา เราจึงคงประมาณการแต่ปรับราคาเป้าหมายลงจาก 4.54 เป็น 3.80 
เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล 

          

อนพัทย์ วนัสชัยพฤกษ์, no. 57076 

02-624-6289 



บล.ทิสโก้ : AOT แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 69.00 บ.

AOT: กระแสตกีลับตามคาด แต่แรงเกินไป
ตลาดเทขาย AOT

 AOT ได้ประกาศผู้ชนะการประมูล Duty Free ตามคาด โดยกลุ่ม King Power ได้สัมปทานของสนามบินสุวรรณภูมิต้ังแต่
เดือน ต.ค. 2021 ไปจนถึง ก.ย. 2031 และสนามบินภูมิภาคจะประกาศในวันท่ี 10 มิ.ย. แต่ยังไมม่ีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 
AOT (AOT จะมีประชุมบอร์ดในวันท่ี 19 มิ.ย.) และราคาหุ้นปรับตัวลดลง 4.14% เทียบกับตลาดท่ี 0.08% หลังการประกาศ
 
มุมมองของเรา ตลาดอาจเข้าใจผดิเล็กน้อย
 
เราคาดว่าตลาดจะผิดหวังกับผลการประมูลเนื่องจากไมค่าดว่า King Power จะจ่ายในราคาท่ีแพงขึ้น แต่แรงขายของหุ้นอาจ
มาจากความสับสนของนักลงทุนหลังจากท่ี AOT ประกาศสว่นแบง่รายได้ตามเดิมท่ี 20% ทําให้ไมเ่กิดการเปล่ียนแปลงในการ
ชําระเงิน แต่ด้วยการประมูลครั้งนี้แขง่กันท่ีการประกันรายได้ขั้นต�า ทําให้ไมม่ีการแขง่ขันสว่นแบง่รายได้ทําให้โดยรวมแล้ว 
AOT จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในวันท่ี 19 มิ.ย.
 
AOT จะได้รายได้เพิ่มขึน้จากการประมูลมากแค่ไหน ?
 
แม้ว่า AOT จะยังไมเ่ผยรายได้ขั้นต�าท่ี King Power รับประกัน แต่เราเชื่อว่าโดยรวมแล้วผู้ประมูลจะจ่ายสว่นแบง่รายได้ไม่
เกิน 50% เนื่องจากจะทําให้อัตรากําไรจากการดําเนินงานติดลบ ทําให้เราคาดว่าหากถ่วงน�าหนักด้วยประเด็นทางเทคนิค 
80% และทางการเงิน 20% จะทําให้ได้ตารางใน Fig. 1 โดยในกรณีฐานเราคาดว่าคู่แขง่จะได้คะแนนทางเทคนิค 65 จาก 80 
ในขณะท่ี King Power ได้ 75 จาก 80 ทําให้ King Power ต้องมีสว่นแบง่รายได้ท่ี 25% เพื่อเทียบเคียงคู่แขง่
 
ทําให้เรามองว่าราคาหุ้นท่ีลดลงคิดเป็นกรณีท่ีแยท่ี่สุดคือการประกันเท่าเดิม (มูลค่าท่ีเหมาะสมตามตาราง 63 บาท) แต่อาจ
มาจากการท่ีตลาดกังวลเรื่องการท่องเท่ียวท่ีชะลอตัวลง และสุดท้าย AOT จะต้องนําผลการประมูลเข้าประชุมบอร์ดในวัน
ท่ี 19 มิ.ย. อยา่งไรก็ตามเราเชื่อว่าการประมูลจุดรับสินค้าในชว่งปลายปีจะมีสว่นแบง่รายได้เพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 15% เป็น
ปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นและเราคาดการประกันรายได้ขั้นต�าใหมเ่ทียบเท่ากับสว่นแบง่รายได้ท่ี 25% เราแนะนําให้ "ถือ" โดยมี
มูลค่าท่ีเหมาะสม 69 บาท (DCF)
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          ท่ีมา: http://www.hooninside.com



สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์  ในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 ครึ่งปีแรก
ก�าลังจะผ่านพ้นไป วันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก วันคืนเปลี่ยนผ่าน เข้าสู่เดือนมิถุนายน พอร์ตการลงทุนของคุณผู้อ่าน
เป็นอย่างไรบ้าง  เขียว  ,แดง , เสมอตัว อย่างไรก็ตามทีมข่าวหุ้นอินไซด์เป็นก�าลังใจให้นักลงทุนทุกท่านสู้ต่อไปในสนาม
การลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ    

เปลี่ยน

ส�าหรบัภาพรวมภาวะตลาดหลักทรพัยส์�าหรบัเดือน
พฤษภาคม 2562  ดัชนตีลาดหลักทรพัยไ์ทย (SET Index) 
ปิดที ่1,620.22 จุด เพิ่มขึน้ 3.6% จาก   สิน้ปีก่อน ซึง่สงูเป็น
อันดับ 3 ในอาเซยีน  แต่ปรบัลดลง 3.2% จากสิน้เดือนก่อน 
มูลค่าซื้อขายเฉลีย่ต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือน
พฤษภาคม 2562 อยูท่ี ่58,692 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 40% จาก
เดือนก่อน  โดยผูล้งทนุต่างประเทศมสีถานะซื้อสทุธิในเดือน
นี ้

ด้านนายศรพล ตลุยะเสถยีร รองผู้
จัดการ หวัหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์
องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เปิดเผยว่า จากกรณีท่ี MSCI ปรับน้ํา
หนักหุ้นในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 สง่

ผลให้น้ําหนักหุ้นไทยและจีนเพิม่ขึ้นใน
ดัชน ีMSCI ทําให้ผู้ลงทุนต่างประเทศและผู้ลงทุนสถาบัน
ปรับพอร์ตการลงทุน

โดยซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย อยา่งไรก็ตาม ปัจจัย
ภายนอกท่ีสําคัญได้แก่การยกระดับการตอบโต้ในสงครามการ
ค้าของท้ังจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยกดดันบรรยากาศการ
ลงทุนท่ัวโลก สง่ผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สว่นใหญใ่นเอเชีย
ปรับตัวลดลงในเดือนพฤษภาคม ในขณะท่ีดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน
ก่อน ซึ่งลดลงน้อยกว่าตลาดเอเชียสว่นใหญ ่
   
ขณะท่ีภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนมิถุนายน เทพหุ้นทรีนีต้ี 
ประเมินหุ้นไทยเดือนมิถุนายนแกว่งตัวในกรอบ 1,580-1,680 
จุด โดยมีปัจจัยสําคัญท่ีต้องติดตาม ได้แก่ 
1) การประชุม FOMC 
2) การประชุมรว่มระหว่างกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC 
3) การประชุมสดุยอด G20 สว่นปัจจัยการเมืองในประเทศ
มองไมม่ีนัยสําคัญมากนัก หลังทุกอยา่งเป็นไปตามคาดการณ์ 
แนะนํานักลงทุนท่ีได้เข้าซื้อหุ้นไปท่ีระดับตํ่ากว่า 1,620 จุดถือ
หุ้น Let profit run แต่หากดัชนีขึ้นใกล้แนวต้าน 1,680 จุด มอง

เป็นจังหวะทยอยขายทํากําไร

นายณัฐชาต เมฆมาสนิ ผูช้่วยกรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวิเคราะหห์ลักทรพัย ์บรษัิทหลัก
ทรพัย ์ทรนีตีี ้จ�ากัด   แนะนําธีมการลงทุนท่ี
นา่สนใจ ในชว่งต้นเดือนท่ีปัจจัยสงครามการ
ค้ายังคงดําเนินต่อไป คาดว่าหุ้นกลุ่ม 
Domestic Play มีโอกาสท่ีจะปรับตัว 
Outperform ต่อไปในระยะสั้น ซึ่งได้แก่ กลุ่ม

สื่อสาร, ค้าปลีก, รับเหมาก่อสร้าง โดยใน Sector เหล่านี้ Top 

pick ประจําแต่ละกลุ่มได้แก่ ADVANC, CPALL, 
CK อยา่งไรก็ดีก็ไมตั่ดโอกาสท่ีหุ้นกลุ่มวัฏจักรหรือกลุ่ม 
Cyclical จะมีโอกาสกลับมาปรับตัวรีบาวด์ขึ้นได้ในชว่งถัดไป 
หากว่ามี Positive surprise เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สําคัญท่ีรออยู่
ในเดือนนี้ ซึ่งในหุ้นกลุ่มนี้ มองตัวท่ีนา่สนใจได้แก่ PTTEP, 
PTTGC, III

ธีมการลงทุนสุดท้ายท่ีนา่สนใจได้แก่กลุ่มหุ้นปันผลสูง จากการ
ท่ีระดับ Dividend yield gap ของตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้น
แตะระดับสูงสุดนับต้ังแต่ปลายปี 2559 ซึ่งหุ้นกลุ่มนี้ยังมีปัจจัย
บวกในประเทศ จากการท่ีคาดว่าจะมีเม็ดเงินบางสว่นโยกย้าย
ออกจากกองทุนรวมตราสารหนี้ท่ีจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิม่เติม
ต้ังแต่เดือนสิงหาคมนี้มาลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ มองตัวเด่นท่ีนา่
สนใจได้แก่หุ้นขนาดใหญใ่นดัชนี SETHD ท่ีมีระดับ Dividend 
yield คาดการณ์เกินกว่า 3% ขึ้นไป และมักมีการจ่ายปันผล
ระหว่างกาล ได้แก่ PTT, ADVANC, SCC, SCB, 
BBL, PTTGC และ LH 

สว่นแวดวงบริษัทจดทะเบียน  ขา่วแรกต้อง
ขอแสดงความยินดีกับ  NER ติดโผ FTSE 
Russell โดย "ชูวิทย ์จึงธนสมบูรณ์"  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท นอร์ทอีส 
รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ NER ผู้
ผลิตและจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ยางพารา
ธรรมชาติแปรรูป เปิดเผยว่า บริษัทได้รับ
การคัดเลือกจากดัชนีฟุตซี่ (FTSE Russell) 

ให้เป็น 1 ใน 7 บริษัทจากการประกาศรายชื่อหุ้นเข้าออกใหม ่
โดยจัดอยูใ่นกลุ่ม  FTSE Micro Cap จะมีผลวันท่ี 21 มิถุนายน
นี้. ซึ่งคาดว่าจะทําให้บริษัทในฐานะผู้ผลิตยางพารามีโอกาสท่ี
จะเป็นท่ีรู้จักของกลุ่มนักลงทุนเพิม่มากขึ้น 

ขณะที ่บรษัิท ดโีอด ีไบ
โอเทค จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื DOD ขอแจ้งชี้

ต่อกรณีท่ีมีการรายงาน
การจําหนา่ยหุ้น บมจ. ดี
โอดี ไบโอเทค DOD 

ของนาง ล�าดวน เซง่ตระกลู เมื่อวันท่ี 22 พ.ค.2562 ว่า การ
รายงานดังกล่าวแท้ท่ีจริง เป็นการโอนหุ้น ให้กับนายลํ้าพันธ์ุ 
พรรธนประเทศ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ของDOD คิดเป็น 
2.44% ของสิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ จํานวนหลัก
ทรัพย์ภายหลังการโอนคิดเป็น 2.73% ของสิทธิออกเสียง
ท้ังหมดของกิจการ พร้อมท้ังขอยืนยันว่ากลุ่มถือหุ้นใหญ ่ขอ
งบมจ. ดีโอดี ไบโอเทค  ยังคงถือหุ้นในสัดสว่นเดิม และไมม่ีเท
ขายหุ้นออกมาแต่อยา่งใด 



ด้าน VNG นานไทีจะเป็นขา่ว  
ล่าสุดเพิง่ประกาศปรับโมเดล
ธุรกิจ รับมือเศรษฐกิจโลก
ผันผวนจากปัญหาสงครามการ
ค้า ป้ัน “วนชัย วู้ดสมิตร” 
พัฒนาสินค้าใหมเ่จาะค้าปลีก 
ผา่นการจับมือกลุ่ม “ไดนาสตี”้ 
ผู้นําในอุตสาหกรรมกระเบื้อง
เซรามิค วางจําหนา่ยสินค้าท่ัว

ประเทศ ประเดิมปีนี้ 20 สาขา คาดกวาดยอดขายกว่า 300 
ล้านบาท วางเป้าปี 66 ทะลุ 9,000 ล้านบาท  ดันสัดสว่นราย
ได้จากต่างประเทศ-ในประเทศขยับเป็น 50:50 จากปัจจุบันอยู่
ท่ี 80:20 พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล - โซลาร์
รูฟท็อป หวังลดต้นทุนค่าไฟ ด้านผู้บริหาร “วรรธนะ 
เจริญนวรัตน์” มั่นใจโมเดลใหม ่จะชว่ยกระจายความ
เสี่ยง และสร้างกําไรท่ียั่งยืนในอนาคต วางเป้าหมายปี 65 ราย
ได้พุง่แตะ 2 หมื่นล้านบาท
 

ALL  ไฟเขียวลงทุนธุรกิจ 
Shopping Mall ใจกลางเมือง
ชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 
600 ล้านบาท อายุสัญญาเชา่ 
29 ปี หวังติด Top of Mind 
ของลูกค้าเมืองชลบุรี พื้นท่ี
ใกล้เคียง และเขตระเบียง
เศรษฐกิจ EEC ด้านผู้บริหาร 
“ธนากร ธนวรทิธ์ิ” คาดโกย

รายได้เข้ากระเป๋า 200 ล้านบาทต่อปีหลังเปิดบริกาเติมปีในปี 
64 หนุนเป้า 3 ปี (62 - 64) รายได้โตเท่าตัว จากปี 62 คาดราย
ได้ยอดขายแตะ 4,500 ล้านบาท หลังขยายธุรกิจครบวงจรท้ัง
อสังหาเพื่อท่ีอยูอ่าศัย ศูนย์การค้า ค้าปลีก หนุนมาร์เก็ตแคปปี 
64 แตะหมื่นล้านบาทอยา่งแนน่อน

ฝาก RS เตรียมลด
ทุนจดทะเบียน 
43.27 ล้านหุ้น หรือคิด
เป็น 4.26% หลังพ้น
กําหนดเวลาจําหนา่ยหุ้นท่ี
ซื้อคืน ผู้ถือหุ้นลุ้นผลดีกําไรต่อ
หุ้นเพิม่ขึ้นทันที คาดผลประกอบ
การปีนี้สดใส   โดย "ดามพ์ นานา"  
ขุนพลการเงิน RS เปิดเผยว่า “บรษัิท

เตรยีมลดทนุจดทะเบยีน จ�านวน 43.27 ล้านหุน้ หรอืคิดเป็น 
4.26% ของทนุจดทะเบยีนทีช่�าระแล้วท้ังหมด ซึง่เป็นหุน้ซื้อ
คืนทีบ่รษัิทไม่ได้จ�าหน่ายออกไปสูต่ลาด และพ้นระยะเวลา
การจ�าหน่ายหุน้ทีซ่ื้อคืนแล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างเตรยีมเสนอที่

ประชุมกรรมการบรษัิทลดทนุดังกล่าวลงท้ังจ�านวน  คาดการ
ลดทนุจดทะเบยีนครัง้นี ้จะท�าใหก้�าไรต่อหุน้ (Earnings per 
Share) เพิ่มขึน้ทันท ีเกิดประโยชน์สงูสดุท้ังฝ่ายนักลงทนุ
และบรษัิท ประกอบกับแนวโน้มผลการด�าเนินงานของ

บรษัิทในปีนีม้ทิีศทางสดใส เติบโตขึน้จากปี
ก่อนอยา่งมเีสถยีรภาพท้ังจากธุรกิจพาณิชย์
หลายช่องทาง (MPC) และธุรกิจอ่ืนๆ สอด
รบักับการยา้ยหมวดเทรดเข้าสู ่“พาณิชย”์ 
อยา่งเต็มตัว” นายดามพ์กล่าว

ปิดท้ายท่ี เรื่องราวของหุ้น  IFEC ล่าสุดมี
ขา่วมา Update    โดย "ทวิช เตชะนาวากลุ"  
ในฐานะผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งและ ประธานเจ้า

หน้าท่ีบริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ IFEC เผยว่าขณะนี้คณะ
ทํางานอยูร่ะหว่างการดําเนินการแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ โดย
เริม่จากการเปล่ียนแปลงบอร์ดบริหารในบริษัทยอ่ยกว่า 16 
บริษัทฯแล้ว เพื่อให้มีอํานาจเข้าบริหารและจัดการปัญหาได้
อยา่งเต็มท่ี


















