การเมือง-การค้า

ในทีส
่ ด
ุ การเมืองไทย ก็มี
รัฐบาล มีนายกรัฐมนตรี ทีช
่ ่อ
ื
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เชื่อ
ว่า การเมืองทีผ
่ า
่ น การเลือกตั้ง
จากประชาชน คราวนี้ คงมีหลากหลายมิติ เป็นพัฒนาการเมืองไทยทีน
่ ่าจับตามอง บนคลื่นลูกใหม่ มี
บทบาท มีสว
่ นส�ำคัญ บริบทการเมืองในอนาคต..
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาและรัฐบาล คงมาสานงานต่อ จากรัฐบาลชุดทีแ
่ ล้ว ท�ำให้การพัฒนา
ประเทศ มีความต่อเนื่อง เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานมีความแข็งแกร่ง ท่ามกลาง สงครามการค้าสหรัฐจีน เต็มไปด้วยความเข้มข้น ซึง่ จีน ก็หาพันธมิตรอย่างรัสเซีย เพื่อถ่วงดุล ฝั่ งสหรัฐ ก็เช่นกัน
ดังนั้น สงคราม ยุคนี้ ไม่ใช่ ต่อสูด
้ ้วยก�ำลัง อาวุธทีใ่ ช้เครื่องบิน รถถัง ปืน เรือด�ำน้�ำ....แต่เป็นสงคราม
การค้า ทีเ่ ทคโนโลยี่ มีบทบาทส�ำคัญ
สงครามการค้า สงครามค่าเงิน เป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย
่ งได้...ตลาดหุน
้ ทั่วโลก ก็พร้อมเคลื่อนไหว ตาม
สงครามทีเ่ ปิดฉาก เปิดแนวรบ ระหว่างกัน สิง่ เหล่านี้ ล้วนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก นักลงทุนใน
ตลาดหุน
้ ต้องติดตาม ข้อมูลข่าวสาร อย่างใกล้ชิด
กลเกมในตลาดหุน
้ มีความซับซ้อน เส้นทางท�ำก�ำไรจากหุน
้ ก็ยากเช่นกัน

ขอให้นักลงทุน ประสบความส�ำเร็จในการลงทุนในตลาดหุน
้ รวยๆเฮงๆกันทุกครับ
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์

บรรณาธิการบริหาร

กิจการต้องเติบโต มีอนาคต แมกกาซีนหุน
้ อินไซด์ ฉบับประจ�ำเดือน
มิถน
ุ ายน 2562 ขอน�ำเสนอ 4 บริษัท ทีม
่ เี ส้นทาง เป้าหมายการ
เติบโตน่าสนใจ........

BGRIM
มีเป้าหมายในระยะ 5 ปี (ปี 2561-2565) ที่จะมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า เพื่อพัฒนา โรงไฟฟ้าให้มีขนาด
กําลังการผลิตติดตั้งให้ได้ 5,000 เมกกะวัตต์และ
เตรียมความพร้อมไปสู่ SMART ENERGY ที่นําระบบ
DIGITAL มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหาร
จัดการพลังงาน รวมทั้งการศึกษา ความเป็นไปได้ใน
การนําระบบกักเก็บพลังงาน (ESS)

BTS

GULF

MTC

ระดมทุนเพิ่มการเติบโต บนมุมมองปี
62/63 จะมีการบันทึกรายได้จํานวนมา
กอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจระบบขนส่ง
มวลชน เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสาย
ต่างๆ ยังอยูใ่ นระหว่างดําเนินการก่อสร้าง
และยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดย
รายได้สว
่ นใหญ่คาดว่าจะมาจากหลาย
ส่วน อาทิ รายได้ค่าก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง จํา
นวนประมาณ 23,000-27,000 ล้านบาท

ตั้งเป้า 6 ปี (62-67) ก�ำลังการผลิตไฟฟ้าตาม
สัดส่วนการถือหุ้นโตเฉลี่ยปีละ 20% จากสิ้น
ปี62 อยูท
่ ่ี 2,673 MW อยูร่ ะหว่างศึกษาลงทุน
โรงไฟฟ้าพลังงานน้�ำใน สปป.ลาว - พลังงานลม
ในโอมาน เผยประชุมผถห.

มั่นใจรายได้ - ก�ำไร ALL

วันนี้ ไฟเขียวออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน
ไม่เกิน 2 หมื่นลบ. รองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต วางงบลงทุนรวมเฉลี่ยปีละ 1 แสนลบ.
ขยายธุรกิจต่อเนื่อง

ดีมานด์ลูกค้า จากฐานลูกค้า

TIME HIGH ต่อเนื่อง วางเป้า

คุมเอ็นพีแอลไม่เกิน 2% ระบุ
ครึ่งปีหลังจัดหนัก ลุยปล่อย

กู้เช่าซื้อจักรยานยนต์ รองรับ
เก่าที่มีกว่า 2 ล้านรายทั่ว
ประเทศ

ORI ขึ้นแท่ นเข้า SETHD ควบ SET100
มั่นใจรายได้ รวมปี 62 แตะ 1.9 หมื่น ล้านตามเป้า
ออริจิ้น ติดชาร์ตดัชนี SET HD
พร้อมคงสถานะ SET100 สะท้อน
พื้นฐานแกร่ง และความสามารถ
การจ่ายปันผลสูงต่อเนื่อง ยืนยัน
ผลประกอบการปี 62 เติบโตตาม
เป้า รายได้รวมแตะ 1.9 หมื่นล้าน
หลังเห็นสัญญาณบวกครึง่ ปีหลัง
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพ
อร์ต้ี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร กล่าวว่า จาก
การปรับปรุงรายชื่อหลักทรัพย์ท่ีใช้
ค�ำนวณ SET High Dividend 30 Index
(SETHD) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ที่ผา่ นมา
ORI เป็นหลักทรัพย์ใหม่ท่ีได้รับการน�ำไป
ค�ำนวณใน SETHD รอบ 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 (1 ม.ค.-30 มิ.ย.2562) เนื่องจาก
มีอัตราปันผลสูงสุดที่ค�ำนวณไว้ ณ รอบ
ทบทวนล่าสุด ซึ่ง ORI ยังได้เป็นหลัก
ทรัพย์ท่ีน�ำเข้าค�ำนวณดัชนี SET100 รอบ
6 เดือนแรกของปี 2561 (1 ม.ค.-มิ.ย.
2561) ด้วย และยังคงสถานะหลักทรัพย์
ที่ได้รับการค�ำนวณใน SET100 จนถึง
ปัจจุบัน

“การได้รบ
ั การค�ำนวณดัชนีท้ังใน
SETHD และ SET100 สะท้อนถึงพื้น
ฐานทีแ
่ ข็งแกร่งของบริษัทในด้าน
ต่างๆ ทั้งมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ มี
มวลรวมการซื้อขายอย่างสม่�ำเสมอ
และยังสะท้อนถึงความสามารถของ
บริษัทในการจ่ายปันผลในอัตราทีส
่ งู
และต่อเนื่องอย่างสม่�ำเสมอ อันเนื่อง
มาจากผลประกอบการทีด
่ แ
ี ละเติบโต
้ ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องของ
ขึน
บริษัท” นายพีระพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงมุง่ มั่นในการขยาย
ธุรกิจ และด�ำเนินการต่างๆ ให้เป็นไป
ได้ตามเป้าหมาย เพื่อสร้างผลตอบแทน
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ควบคู่ไปกับ
การตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ในปี 2562 นี้
บริษัทตั้งเป้ายอดขายไว้ท่ี 28,000 ล้าน
บาท เป้ารายได้รวมไว้ท่ี 19,000 ล้านบาท
โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถด�ำเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์ผล
ประกอบการในไตรมาส 1/2562 ถือว่า
เป็นที่นา่ พึงพอใจ
ขณะเดียวกัน ในช่วงครึ่งปีหลังจะมี
สัญญาณบวกที่เข้ามาช่วยกระตุ้นสภาพ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มีความคึกคัก
มากขึ้น อาทิ นโยบายลดหย่อนภาษีการ
ซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าไม่เกิน 5 ล้าน
บาท และความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล
โดยบริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่
มากกว่า 10 โครงการ ครอบคลุมทุกเซ็ก
เมนท์ ทั้งคอนโดมิเนียมหรูภายใต้แบรนด์
พาร์ค ออริจิ้น (PARK ORIGIN) โครงการ
คอนโดมิเนียมเจาะตลาด First Jobber
และ First Condo Buyer ภายใต้แบรนด์ดิ
ออริจิ้น (The Origin) และโครงการแนว
ราบภายใต้แบรนด์บริทาเนีย (Britania)

ส�ำหรับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จ�ำกัด
(มหาชน) มีโครงสร้างธุรกิจหลากหลาย
ประกอบด้วย
1.ธุ รกิจพัฒนาทีอ
่ ยูอ
่ าศัยเพื่อการ
ขาย (Residential Development
Business) พัฒนาคอนโดมิเนียม
และบ้านจัดสรรมาแล้ว 56 โครงการ
เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น (PARK
ORIGIN) ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge),
นอตติ้ง ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซิง
ตัน (Kensington) และ บริทาเนีย
(Britania)
รวมมูลค่าโครงการกว่า 88,000 ล้าน
บาท
2.ธุ รกิจทีส
่ ร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง
(Recurring Income Business) เช่น
โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก
3.ธุ รกิจบริการ (Service Business) เช่น
ธุ รกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุ รกิจ
ตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์
ธุ รกิจทีป
่ รึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
และยังมีวิสย
ั ทัศน์ในการขยายประเภท
ธุ รกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้
ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบ
วงจร

บอร์ ด SAWAD ไฟเขี ยวเพิ่ มทุ น BFIT พร้ อมใช้ สิ ท ธิ ส่ ว นเกิ น - ท� ำ เทนเดอร์ ฯ
บอร์ด SAWAD ไฟเขียวใส่เงินเพิ่มทุน
BFIT พร้อมจองซื้อหุน
้ สามัญเพิ่มทุนเกิน
สิทธิ กรณีผถ
ู้ ือหุน
้ เดิมไม่ใช้สท
ิ ธิ รวม
ทั้งปฏิบต
ั ิตามเงื่อนไขการท�ำเทนเดอร์
ออฟเฟอร์ ลั่นมีสภาพคล่องเพียงพอ เผย
สัดส่วนหนีส
้ น
ิ ต่อทุนเหลือแค่ 1.4 เท่า
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูอ
้ �ำนวยการ
ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหาชน)หรือ SAWAD
เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้
บริษัทใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จ�ำกัด (มหาชน)หรือ
BFIT ซึ่งบริษัทจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 149,950,797 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 18 บาท คิดเป็นมูลค่า 2,699.11
ล้านบาท
อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิม
่ ทุนดังกล่าว คณะ
กรรมการบริษัทก็มีมติให้บริษัท ศรีสวัสดิ์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหาชน)จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน BFIT เพิ่มเติม สูงสุดหากไม่มี
ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดใช้สิทธิเลยจะมีหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินสิทธิอยูจ
่ �ำนวน 180,797,549
หุ้นในราคาหุ้นละ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 3,254.36 ล้านบาท
โดยหากผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของ BFIT เลย บริษัทก็จะ
ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด
จะส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน BFIT จ�ำนวน
430,715,544 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 78.13%
ของทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วหลังจากการ
เพิ่มทุนและจ�ำหน่ายได้ท้ังหมด

ทั้งนี้หากการใช้สิทธิเกินจองซื้อหุ้นเพิม
่
ทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทถึงจุดที่จะต้อง
ท�ำค�ำเสนอซื้อ(เทนเดอร์ออฟเฟอร์)หุ้น
ที่เหลือทั้งหมดของ BFIT จ�ำนวนทั้งสิ้น
120,531,699 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน 21.87%
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
BFIT ในราคาหุ้นละ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
จ�ำนวนเงินที่ใช้ในการท�ำค�ำเสนอซื้อทั้ง
สิน
้ ประมาณ 2,169.57 ล้านบาท บริษัทก็
พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาด
ทุนว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธี
การในการถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำ
กิจการ
นางสาวธิดา กล่าวต่อว่า การที่คณะ
กรรมการบริษัทมีมติใส่เงินเพิ่มทุนดังกล่าว
เพราะต้องการที่จะให้แผนเพิ่มทุนของ
BFIT ส�ำเร็จตามแผนธุรกิจที่วางไว้และเพื่อ
ให้ BFIT มีทุนสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และ
ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
หากการเพิ่มทุนดังกล่าวท�ำให้ถึงจุดที่ต้อง

ท�ำเทนเดอร์ออฟเฟอร์ บริษัทก็พร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยที่
การใส่เงินเพิม
่ ทุนและท�ำเทนเดอร์ฯในครั้ง
นี้ ไม่ได้กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทแต่
อย่างใด
“SAWAD มีความพร้อมใส่เงินเพิ่มทุน
BFIT รวมทั้งการใช้สท
ิ ธิสว
่ นเกิน หรือ
หากจ�ำเป็นต้องท�ำเทนเดอร์ฯทั้งหมด
ตามเกณฑ์ เราก็มส
ี ภาพคล่องเพียงพอ
มีสด
ั ส่วนหนีส
้ น
ิ ต่อทุน(D/E) เพียง 1.4
เท่า”นางสาวธิดา กล่าว
บริษัทเงินทุนศรีสวัสดิ์ จ�ำกัด(มหาชน)
หรือ BFIT ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิม
่ ทุน
จดทะเบียนจาก 1,102.49 ล้านบาท เป็น
2,756.23 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจ�ำนวน 330.78 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้(พาร์) 5 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1.5 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 18 บาท

AOT

คาดรายได้ ง วดปี 61/62 โต 5-6% จากเป้ า เดิมคาด
โตไม่ ต�่ำ กว่ า 10% ลุ้ นสรุป พั นธมิต ร Airport City สิ้ นปีนี้

AOT คาดรายได้งวดปี 61/62 โต 5-6% จาก
เป้าเดิมคาดโตไม่ต่�ำกว่า 10% เหตุนักท่อง

เที่ยวจีนหด - สงครามการค้าท�ำพิษ ลุ้นสรุป

พันธมิตรโครงการ Airport City มูลค่าลงทุน
11,000 ล้านบาท ในสิน
้ ปีน้ี พร้อมวางเป้า
เพิ่มสัดส่วนรายได้ Non-Aero แตะ 60%
ภายใน2-3ปี จากปัจจุบัน 44%

นายพัฒนพงศ์ สุวรรณชาต หัวหน้าเจ้า
หน้าทีบ
่ ริหารด้านการเงิน บริษัท ท่า

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีความสามารถในการ

เวลา 2-3ปี ด้วยการสร้าง Aisport City At

AOT เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้งวดปี

ที่ 101 ล้านคน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจุผู้

สุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการปรับพื้น

อากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ

2561/2562 ( ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)
เติบโต 5-6% ซึ่งต่�ำกว่าเป้าหมายเดิมที่คาด
ว่าจะเติบโตไม่ต่�ำกว่า 10%

รองรับผู้โดยสารรวมทุกท่าอากาศยานอยู่

โดยสาร ดังนั้น บริษัทฯจึงมีแผนที่จะสร้างท่า

อากาศยานแห่งใหม่เพิ่ม 2 แห่ง เพื่อแก้ปัญหา
ท่าอาศยานผู้โดยสารล้นและไม่สามารถขยาย
ได้อีกได้แก่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2

เนื่องจาก บริษัทฯได้รับผลกระทบจาก

และท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 ซึ่งปัจจุบัน

เศรษฐกิจชะลอตัวลง รวมถึงผลกระทบจาก

ที่ดิน

ท่องเที่ยวจีนชะลอลงไปมากโดยประเทศไทย

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังได้รับนโยบายจาก

กับประเทศอื่นๆ และถึงแม้ในช่วงที่ผา่ นมา

แห่ง ได้แก่ อุดรธานี , สกลนคร, ตาก และ

สงครามทางค้าระหว่างสหรัฐจีนส่งผลให้

เหตุการณ์เรือล่มในช่วงที่ผา่ นมา ท�ำให้นัก

มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวจีนมากที่สุดเมื่อเทียบ
นักท่องเที่ยวจีนจะหดหายไปแต่พบว่ายังมี

นักท่องเที่ยวจากอินเดียเพิม
่ ขึ้นซึ่งมีอัตราการ

ทั้งสองแห่งอยูใ่ นระหว่างขั้นตอนการจัดหา

รัฐบาลเพื่อโอนสนามบินให้แก่บริษัทฯอีก 4
ชุมพร จากเดิมที่บริษัทฯดูแลแค่ภาคเหนือ ,
ภาคกลาง และภาคใต้เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่

เติบโตถึง 22.62% และตามมาด้วยนักท่อง

ในขั้นตอนการโอน โดยสนามบินอุดรธานี

บริษัทฯจึงพยายามนักท่องเที่ยวจากอินเดียว

มา ซึ่งบริษัทฯมองเห็นถึงโอกาสในการน�ำมา

เที่ยวญี่ปุ่นซึ่งมีอัตราการเติบโตถึง 10.41%
เข้ามาในระหว่างที่นักท่องเที่ยวจีนหายไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง

นักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่

อาจจะไม่โตอย่างโดดเด่นเท่าปีท่ีผา่ นมา โดย
บริษัทฯคาดหวังว่ารัฐบาลจะออกมาตรการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาโดยในปีน้ี
บริษัทฯคาดว่าผู้โดยสารจะเติบโต 5-6%

สามารถท�ำก�ำไรได้ถึง 44 ล้านบาทในปีท่ีผา่ น
พัฒนาต่อยอดเพื่อผลักดันให้เป็นศูนย์กลาง

ท่าอากาศยานอีสาน หรือ ฮับอีสาน และคาด
ว่าจะใช้งบลงทุน จ�ำนวน 1,900 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน บริษัทฯมีแผนที่จะเพิม
่ สัดส่วน

รายได้ Non Aeronautical (Non-Aero)

เป็น 60% จากปัจจุบัน 44% ภายในระยะ

BKK airport บนเนื้อที่ 723 ไร่ใกล้สนามบิน

ฐานดังกล่าวให้เป็นพื้นที่สีน้�ำเงิน ให้สามารถ
ก่อสร้างชอปปิ้งมอลล์ได้และคาดว่าจะเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน

หลังจากนั้นบริษัทฯจะเจรจากับพันธมิตร ซึ่ง
ปัจจุับนมีมากกว่า 4-5 ราย โดยคาดว่าการ
เจรจาดังกล่าวจะได้สรุปในสิน
้ ปีน้ี และ

บริษัทฯจะถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่�ำกว่า 49%
โดยการลงทุนจะให้ เอกชนร่วมลงทุนใน

กิจการของรัฐ (PPP)คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 4

ปี และมีมูลค่าการลงทุนถึง 11,000 ล้านบาท

โดยบริษัทฯมองว่า ธุรกิจ Non-Aeroมีความเส

ถียรภาพแตกต่างจากธุรกิจ Aero ที่ต้องขึ้นอยู่
กับจ�ำนวนของผู้โดยสารเป็นหลัก

นอกจากนี้ บริษัทฯจะสร้างศูนย์ตรวจ

สอบ และรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก
(Certify Hub)โดยปัจจุบันอยุร่ ะหว่างขั้น

ตอนการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงบิรษัทฯ
ยังมีแผนสร้าง Digital Platform เพื่อใช้

ส�ำหรับบริหารจัดการภายในและใช้ส�ำหรับ
เคลื่อนย้ายของด้วยเช่นกัน

BGRIM

เล็ ง ซื้อ โรงไฟฟ้า SPP เพิ่ ม คาดชัดเจน
Q3/62 ย�้ำ เป้ าปีนี้รายได้โ ต 15-20%

BGRIM เผยอยูร่ ะหว่างการพิจารณาซื้อ
โรงไฟฟ้า SPP เพิม
่ คาดชัดเจน Q3/62
เล็งลงทุนโครงการพลังงานลม-แก๊ส
ธรรมชาติ ในเวียดนามเพิ่ม ตั้งเป้ามี
ก�ำลังการผลิตแตะ 5,000 MW ภายใน
ปี65 จากสิน
ี าดเกือบ 3,000 MW
้ ปีน้ค
พร้อมย้�ำเป้าปีน้รี ายได้โต 15-20%

นางปรียานาถ สุนทรวาทะ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บริษัท บี.กริม เพา
เวอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM
เปิดเผยว่า บริษัทฯก�ำลังพิจารณาเข้า
ลงทุนซื้อโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มเติม ซึ่งเป็น
โครงการภายในประเทศ โดยคาดว่าจะ
เห็นความชัดเจนในไตรมาส 3/2562
ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้ปี
2562 เติบโต 15-20% จากปีก่อนที่มี
รายได้ 37,226.86 ล้านบาท ซึ่งมาจาก
การพัฒนาก่อสร้างโครงการที่มีอยูข
่ อ
งบริษัทฯ รวมถึงการควบรวมกิจการ
(M&A)และตามการเติบโตของก�ำลังการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น
โดยปีน้บ
ี ริษัทฯคาดว่าจะมีก�ำลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้น 40% หรือแตะที่ระดับ
2,869 เมกะวัตต์ จากสิ้นปีก่อนอยูท
่ ่ี
2,076 เมกะวัตต์ โดยในปีน้ี อันเป็น
ก�ำลังการผลิตจากการควบรวมโครงการ

SPP1 จ�ำนวน 2 โครงการ ก�ำลังการผลิต
รวม 124 เมกะวัตต์ และการเปิดด�ำเนิน
การเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังน้�ำ Nam Che ก�ำลังการผลิต
15 เมกะวัตต์ชว
่ งต้นเดือนมิถุนายน อีก
ทั้ง ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
Phu Yen TTP ก�ำลังการผลิต 257
เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ DTE ก�ำลังการผลิต 420 เมกะ
วัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยทั้ง 2
โครงการ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ
จ่ายไฟเชิงพาณิชย์เข้าระบบ (COD) ได้
ในเดือนมิถุนายน 2562 ตามแผนที่วาง
ไว้ และโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม
Interchem ก�ำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมองหา
โอกาสการเข้าลงทุนจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเข้ามาเป็นระยะ
โดยบริษัทฯมีแผนเข้าลงในโครงการ
พลังงานลมและพลังานแก็สธรรมชาติ
ในเวียดนามเพิ่ม เพื่อให้บริษัทฯมีก�ำลัง
การผลิตรวมแตะที่ระดับ 5,000 เมกะ
วัตต์ ภายในปี 2565 ตามเป้าหมายที่
วางไว้
นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐที่ได้มี
การปรับขึ้นค่าการลอยค่าของต้นทุน
การผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถ
ควบคุมได้(Float time)ในช่วงเดือน
มกราคม-เดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งส่งผลให้
ราคาค่าไฟปรับดีข้น
ึ เมื่อเทียบกับต้นทุน
เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นต้น
ทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมี
สัดส่วนต้นทุนจากแก็สธรรมชาติถึง 7075%

"จากการทีร่ ฐ
ั บาลมีนโยบายปรับ
้ มาในช่วงม.ค.-ส.ค ก็
ค่า FT ขึน
จะเห็นว่าในเรื่องของราคาค่าไฟ
้ เมื่อเทียบกับเรื่อง
จะปรับตัวดีขึน
ของตัวต้นทุนเชื้อเพลิง ต้นทุนแก็ส
ธรรมชาติ ซึง่ ถือเป็นต้นทุนขนาด
ใหญ่ของเรา ทีม
่ ส
ี ด
ั ส่วนถึง 70-75%
และแนวโน้มของต้นทุนแก็สตั้งแต่
ไตรมาส2/2562เป็นต้นมาพบว่าปรับ
ตัวลดงท�ำให้สเปรดระหว่างค่า FT ที่
้ กับตัวค่าแก็สทีป
ปรับขึน
่ รับตัวลงมา
้ " นางปรียานาถ
มีสว
่ นต่างทีเ่ พิ่มขึน
กล่าว
อีกทั้ง บริษัทฯที่ผา่ นมาบริษัทฯได้จับ
มือกับ บริษัท ซีเมนส์ จ�ำกัด ในการดูแล
เรื่องของการก�ำหนดดัชนีช้ว
ี ัดผลงาน
หรือความส�ำเร็จของงาน(KPI)ขึ้น เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงโรงไฟฟ้าให้มีสมรรถนะ
ความพร้อม (Availability)ประสิทธิภาพ
(Efficiency)ที่สูงขึ้น รวมทั้งจะมีการน�ำ
ระบบดิจิตัล (Digitalization) มาใช้งาน
เดินเครื่องและบ�ำรุงรักษาในอนาคตเพื่อ
ให้มีการปิดซ่อมบ�ำรุงที่ส้ันลงและมีการ
ผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น
พร้อมกันนี้ ในปีน้บ
ี ริษัทฯ ได้มีการ
วางแผนลดต้นทุนทางการเงินและปิด
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยเหลือ4.24.4%จากสิน
้ ปีก่อน 4.6% โดยปัจจุบันปี
ที่แล้วบริษัทฯได้ท�ำการออกหุ้นกู้ไปแล้ว
21,400 ล้านบาท ซึ่งสามารถลดต้นทุน
ของบริษัทฯได้อย่างเนื่องจนปัจจุบัน
เหลืออยูเ่ พียง 4.5% และล่าสุดอาทิตย์
ก็มีแผนรีไฟแนนซ์อีกครั้ง 2,200 ล้าน
บาท ซึ่งเป้นการรีไฟฟแนนซ์ด้วยเงินกู้
สถาบันการเงิน

TMILL

คงเป้ า ปริม าณการขายปี 62 โต 10%
พร้อ มรั กษาระดั บ ขั้ น ต้นที่ 17-19% - อัตราก�ำไรสุท ธิ
7-9%
TMILL คงเป้าปริมาณการขายปี 62
โต 10% พร้อมรักษาระดับขั้นต้น
ที่ 17-19% -อัตราก�ำไรสุทธิ 7-9%
พร้อมประเมินผลงาน H2/62 ดีกว่า
H1/62 หลังเข้าสูไ่ ฮซีซ่ัน-เล็งขยาย
ตลาดต่อเนื่อง-ดันก�ำลังการผลิตเพิม
่
แตะ 80%
นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้
อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผย
ว่า บริษัทฯคาดว่าปริมาณการ
ขายแป้งสาลีใน 2/2562จะต่�ำกว่า
ไตรมาส1/2562 เนื่องจากเข้าสู่
ช่วงโลวซีซ่น
ั ของธุรกิจ แต่อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯเชื่อว่าช่วงครึ่งปีหลัง
จะปรับตัวดีข้น
ึ หลังเข้าสูช
่ ว
่ งไฮซีซ่ั
นของธุรกิจ และบริษัทฯมีแผนที่
จะขยายตลาดไปต่างจังหวัดมาก
ขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME)
จากปัจจุบันที่ขายอยุใ่ นกรุงเทพและ
ปริมณฑลเท่านั้น
นอกจากนี้ บริษัทฯมีแผนที่จะเพิม
่
้
อัตราก�ำลังการผลิตในปีน้ีเพิ่มแตะ
80% จากปีก่อนอยูท
่ ่ี 69.16% โดย
ไตรมาสที่ผา่ นมาบริษัทฯมีก�ำลังการ
ผลิตเพิม
่ ่ี 75.42%แล้ว ซึ่ง
่ มาอยูท
การที่บริษัทฯเพิ่มอัตราก�ำลังการ

ผลิตนั้นเพื่อเพิม
่ ปริมาณสินค้าให้
มากขึ้นเและเป็นการชดเชยราคา
สินค้าที่ไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้
ขณะที่ บริษัทฯยังคงเป้าหมาย
ปริมาณการขายปี62เติบโต 10%
พร้อมทั้งจะรักษาระดับอัตราก�ำไร
ขั้นต้นไว้ท่ี 17-19% และอัตราก�ำไร
สุทธิท่ี 7-9%ตามการขยายตลาด
ใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงการเพิ่ม
ก�ำลังการผลิต ซึ่งปัจจุับนบริษัทฯ
มีค�ำสั่งซื้อล่วงหน้า 60% ไปจนถึง
สิ้นปี 2562 เป็นที่เรียบร้อย ถึงแม้
ขณะนี้ต้นทุนในการผลิตจะปรับตัว
สูงขึ้นซึ่งกดดันก�ำไรของบริษัทฯใน
ไตรมาสที่ผา่ นมาลดลงก็ตาม แต่
บริษัทฯเชื่อว่าในครึ่งปีหลังราคา
วัตถุดิบจะปรับตัวลดลงท�ำให้ราคา
เฉลี่ยสต็อกสินค้าจะทรงตัวเมื่อ
เทียบกับปีก่อน

"ครึง่ ปีหลังเราคาดว่าจะดีกว่าครึง่
ปีแรกเพราะเข้าสูซ
่ ซ
ี ่น
ั ของธุ รกิจ
ส่วนก�ำไรทั้งปีจะดีหรือไม่ก็ต้องรอ
ลุ้นหากไม่มเี หตุการณ์ทผ
ี่ ด
ิ ปกติ
เช่นสงครามทางการค้าหรือค่า
เงินทีผ
่ น
ั ผวนเข้ามากระทบรวมถึง
เศรษฐกิจไม่ดี เราก็จะพยายามท�ำ
้ และเราก็จะพยายาม
ก�ำไรให้ดข
ี ึน
้ จาก
ขยาฐานลูกค้าให้เพิม
่ มากขึน
ลูกค้าเดิมทีม
่ ไี ลน์สน
ิ ค้าใหม่และ
จากลูกค้ารายใหม่ด้วยเช่นกัน" นาง
แววตา กล่าว
ขณะที่ ความคืบหน้าแผนที่จะลงทุน
ติดตั้งหุน
่ ยนต์ (Robot) ในเฟสที่ 2
ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 10 ล้าน
บาทนั้น บริษัทฯคาดว่าจะเลื่อนการ
ติดตั้งและพร้อมใช้งานเป็นภายใน
สิน
ี ากเดิมคาดแล้วเสร็จไตรมาส
้ ปีน้จ
3/2562

BTS

คาดปี 62/63 มี การบั น ทึ กรายได้ จ� ำ นวนมากอย่ า ง
ต่ อ เนื่องจากธุรกิจระบบขนส่ งมวลชน-ผู้ โดยสารในระบบ
รถไฟฟ้าสายหลั กจะเติ บโต 4-5%

นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการบริหารและ
ผูอ
้ ํานวยการใหญ่สายปฏิบต
ั ิการ บริษัท บีที
เอส กรุป
๊ โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) BTS เปิด
เผยว่า มุมมองผู้บริหาร ปี 2562/63 เป็นอีกปีท่ี
บริษัทฯ คาดว่าจะมีการบันทึกรายได้จํานวนมา
กอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน
เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ของ เรายัง
อยูใ่ นระหว่างดําเนินการก่อสร้างและยังคงเป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ โดยรายได้สว
่ นใหญ่คาดว่า
จะมาจากหลายส่วน อาทิ (1) รายได้ค่าก่อสร้าง
โครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง จํา
นวนประมาณ 23,000-27,000 ล้านบาท
(i) รายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและ
การจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่ สําหรับโครงการ
ส่วนต่อขยายสายสีเขียว จํานวนประมาณ 4,0006,000 ล้านบาท
(i) รายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบํา
รุง จํานวนประมาณ 3,400 ล้านบาท ปัจจัยหลัก
มาจากการรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากการเปิดให้
บริการโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ท้ัง
สายระยะทาง 12.6 กม. รวมถึงจากการเปิด ให้
บริการสถานีแรกของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวเหนือ (สถานีห้าแยกลาดพร้าว)
ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2562
(iv) รายได้ ตอกเบี้ยรับสําหรับโครงการส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียว สีชมพูและสีเหลือง จํานวน
ประมาณ 1,500-1,500 ล้านบาท
นอกจากนี้ เรายังคาดว่าการเปิดให้บริการ
โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ท้ังสาย และ
การเปิดสถานีแรกของโครงการส่วนต่อขยาย
สายสีเขียวเหนือดังกล่าว จะช่วยเพิ่มปริมาณผู้
โดยสารที่เดินทางเข้า สูร่ ะบบรถไฟฟ้าสายหลัก
ของเราได้มากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจํานวนผู้โดยสาร
ในระบบรถไฟฟ้าสายหลักจะเติบโต 4-5% ในปี
2562/63
ณ เดือนเมษายน 2562 งานก่อสร้างโยธา
โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือดําเนิน
การแล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถเปิดให้
บริการได้ท้ังสายในปี 2563 สําหรับงานก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองนั้น งาน
ก่อสร้างโยธาและงานติดตั้งระบบและเครื่องกล
คืบหน้าไปแล้ว 3496 และ 20% ตามลําดับ โดย
เรายังคงคาดว่าทั้ง 2 โครงการดังกล่าวจะสามา
รถเปิดดําเนินการได้ในเดือนตุลาคม ปี 2564

นอกจากโครงการรถไฟฟ้าที่เราได้ลงนามใน
สัญญาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เรายังมีความสนใจ
ที่จะเข้าประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (โครงการรูปแบบ
PPP Gross Cost จํานวน 2 เส้นทาง ได้แก่ (1)
สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระยะทางประมาณ
196 กม. และ (i) สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
ระยะทางประมาณ 96 กม.) ทั้ง 2 โครงการดัง
กล่าว คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ภายในปี
2562/63

ครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจ บริการ
ชําระเงิน และธุรกิจขนส่ง ด้วยแพลตฟอร์ม
O2O Solutions ที่แข็งแกร่ง วีจีไอ คาดว่าราย
ได้ในปี 2562/63 จะอยูใ่ นช่วง 6,000-6,200
ล้านบาท และ ยังคาดการณ์อัตรากําไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) และอัตรากําไรสุทธิ ในช่วง 40-4596
และ 20-2596 ตามลําดับ โดย ธุรกิจสื่อโฆษณา
ในระบบขนส่งมวลชนจะได้รับประโยชน์จากการ
ขยายเส้นทางของรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่จะมีขบวน
รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 10 ขบวน

นอกจากนี้ เพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation)
สําหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งระบบ
ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
เดิมและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อ
ขยาย (ช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า และช่วง
อ่อนนุช-แบริ่ง รวมถึงช่วงแบริ่ง-เคหะๆ และช่วง
หมอชิต-คูคต) เพื่ออํานวยความสะดวกสบายใน
การเดินทางของผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2562 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44
ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) มีคําสั่งเรื่องการดําเนินการโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียว

นอกจากนี้ วีจีไอ ยังเล็งเห็นโอกาสการสร้าง
รายได้จากการดําเนินกลยุทธ์ปรับเปลี่ยนไป
สูก
่ ารโฆษณาแบบดิจิทัล โดยเฉพาะการเปิด
ตัวผลิตภัณฑ์โฆษณาติจิทัลรูปแบบใหม่ท่ีใช้
เทคโนโลยีเช่น Visual Recognition (VR) เพื่อ
ให้ VGI สามารถนําเสนอรูปแบบการโฆษณาได้
อย่างสร้างสรรค์และสามารถวัดผลได้ นอกจาก
นี้ วีจีไอ มีความ มุง่ มั่นที่จะสร้างสรรค์ synergies
จากการร่วมมือกับ PlanB ผ่านการรวมเครือข่าย
ของสื่อโฆษณานอกบ้านก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางต้นทุน รวมถึงการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆ
ร่วมกัน เพื่อมอบสิ่งที่ดีท่ีสุดให้แก่ลูกค้า สําหรับ
ธุรกิจบริการชําระเงิน ในปี 2562/63 คาดว่าจํา
นวนบัตรแรบบิทจะเพิ่มขึ้นจาก 11 ล้าน ใบ เป็น
15 ล้านใบ ในขณะที่จํานวนผู้ใช้งาน Rabbit
LinePay คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 5.5 ล้านราย เป็น
8.0 ล้านราย

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการรวมการบริหารและ
การ ดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวดัง
กล่าวให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน ทั้งนี้ ตามมาตรา
44 ภายใต้ราชกิจจานุเบกษาระบุให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะ หนึ่ง โดยมีปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธาน เพื่อทําหน้าที่ในการกํา
หนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันผลประโยชน์จาก
ค่าโดยสาร รวมถึงหลักเกณฑ์อ่ ืนเพื่อ ประโยชน์
ในการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวและ
โครงการส่วนต่อขยายทั้งสองส่วนระหว่าง กทม.
และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ปัจจุบัน (บีทีเอสซี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และให้ดํา
เนินการแก้ไขสัญญาสัมปทานกับผู้รับสัมปทาน
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในอีก 30 วัน ปัจจุบัน
กระทรวงมหาดไทยอยูใ่ นระหว่างดําเนินการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการดังกล่าว
เรามีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจสื่อโฆษณาของเรา
จะมีการพัฒนาทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปี
2562/63 ผ่านการดําเนินงานของวีจีไอ ทั้งนี้ วี
จีไอ และลูกค้าจะยังคง ได้รับประโยชน์จากการ
ให้บริการสื่อโฆษณาในรูปแบบออฟไลน์และ
ออนไลน์ (O2O Solutions) ผ่าน ecosystem ที่

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยู ซิต้ี ซึ่งเป็น
บริษัทร่วมของเรา ได้ประกาศเป้าหมายทาง
ธุรกิจปี 2562 โดย ยู ซิต้ี คาดว่าจะมีรายได้รวม
ในปี 2562 จํานวน 7,200 -7,500 ล้านบาท ส่วน
ใหญ่จะยังคงมาจากธุรกิจโรงแรมและบริการเป็น
หลัก นอกจากนี้ ยังคาดการณ์อัตรากําไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจําหน่าย
(EBITDA) อย่างน้อย 20% ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
ฝ่ายทุนและเงินลงทุนคาดว่าจะอยูใ่ นช่วง 1,9002,200 ล้านบาท
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2561/62 งวดสุดท้ายจํานวนไม่เกิน
5,306.2 ล้านบาท ใน จํานวนหุ้นละ 0.25 บาท
โดยการเสนอจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ข้ึนอยูก
่ ับ
การอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี ทั้งนี้
เงินปันผลดังกล่าว คาดว่าจะสามารถจ่ายให้ ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ในเดือนสิงหาคม 2562

PTG

แย้ม ไตรมาส 2/62 ปริ มาณการจ� ำ หน่ ายน�้ำ มั น โตต่ อ เนื่อ ง
รับผลบวกค่าการตลาดเข้ าสู่ ภ าวะเหมาะสม

PTG ส่งซิกไตรมาส2/62 ปริมาณการ

รองรับการให้บริการ non-oil อื่นๆ

มากกว่า 200 สาขา

ตลาดกลับสูภ
่ าวะที่เหมาะสม ตั้งเป้าขยาย

ขณะเดียวกันการขยายการให้บริการน้�ำมัน

ทั้งนี้การขยายสาขาการจ�ำหน่ายน้�ำมัน

จ�ำหน่ายน้�ำมันโตต่อเนื่อง แย้มค่าการ
การจ�ำหน่ายน้�ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20

ในสถานีบริการน้�ำมัน หนุนปริมาณการ

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน้�ำมัน

จ�ำหน่ายน้�ำมัน-รายได้พงุ่ 16-20%

เป็นการตอบสนองนโยบายของทางภาค

รัฐที่ต้องการสนับสนุนการใช้ B20 เพื่อใช้

หน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผูจ
้ ัดการ

เป็นกลไกในการส่งเสริมการใช้น้�ำมันดีเซล

ใหญ่ บริษัท พีทจ
ี ี เอ็นเนอยี จ�ำกัด

ที่มีสว
่ นผสมของไบโอดีเซลให้มากขึ้น ซึ่ง

(มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัท

จะช่วยลดต้นทุนค่าบริการขนส่ง และค่า

โดยสารสาธารณะ ประกอบกับยังเป็นการ

คาดว่าปริมาณการจ�ำหน่ายน้�ำมันในช่วง

ช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูก

ไตรมาส2/62 จะเติบโตต่อเนื่องจากในช่วง

ปาล์มน้�ำมันอีกด้วย

ไตรมาส1/62 หลังจากในช่วงไตรมาส2/62
เป็นช่วงมีการใช้น้�ำมันเพิม
่ ขึ้น ประกอบกับ
ค่าการตลาดยังมีแนวโน้มที่จะอยูใ่ นระดับ

นอกจากนี้บริษัทยังคงตั้งเป้างบลงทุนรวม

ที่เหมาะสมอีกด้วย

อยูท
่ ่ี 3,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุน
ในธุรกิจน้�ำมันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอยูท
่ ่ี

2,500 ล้านบาท, ธุรกิจ non-oil อยูท
่ ่ี 500

ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่าปริมาณการจ�ำหน่าย

ล้านบาท และธุรกิจใหม่อยูท
่ ่ี 500 ล้านบาท

น้�ำมันและรายได้ จะเติบโต 16-20% และ

เพื่อสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

คาดว่าก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่า
เสื่อม (EBITDA) จะเติบโต 40-50% จาก

ปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย

ของสถานีบริการเดิม และค่าการตลาดที่ยัง
อีกทั้งบริษัทยังวางแผนการขยายสถานี

บริการใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 2,000 สาขา จาก

ปี 2561 ที่มีสถานีบริการอยูท
่ ่ี 1,883 สาขา
และบริษัทได้มีการปรับรูปแบบสถานี
บริการในรูปโฉมใหม่ให้มากขึ้น ทั้งใน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเพิ่มการรับรู้
แบรนด์ส�ำหรับลูกค้าให้มากขึ้น รวมทั้งยัง
จะเน้นการขยายสาขาในท�ำเลที่สามารถ

ยังจะเป็นทางเลือกให้เลือกให้ลูกค้า

สามารถเลือกใช้น้�ำมันที่มีราคาถูกลง และ

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้า

อยูใ่ นแนวโน้มที่เหมาะสม

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน้�ำมัน

ส�ำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถขนส่ง
เชิงพาณิชย์ ที่สถานีบริการน้�ำมัน พีที ก็มี
การเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย ณ สิ้นเดือน

มีนาคม 2562 บริษัทมีการจ�ำหน่ายน้�ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน้�ำมัน
อยูท
่ ่ี 1 สาขา แต่ ณ สิน
้ เดือนมิถุนายน

2562 บริษัทคาดว่าจะมีการจ�ำหน่ายน้�ำมัน
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ในสถานีบริการน้�ำมัน

“ในช่วงไตรมาส2/62 บริษัทยังมอง
ว่ายอดการจ�ำหน่ายน้�ำมันจะเติบโตดี
กว่าช่วงไตรมาสทีผ
่ า
่ นมา เพราะว่าเข้า
้ และ
สูช
่ ่วงฤดูกาลใช้น้�ำมันทีม
่ ากขึน
การจ�ำหน่าย B20 ในสถานีบริการน้�ำมัน
้ ท�ำให้เราวางแผน
ก็มก
ี ารเติบโตสูงขึน
จะขยายเป็นมากกว่า 200 สาขาทั่ว
ประเทศ เพื่อรองรับความต้องการใช้
้ ตามความต้องการ
B20 ทีเ่ พิม
่ มากขึน
ของลูกค้า” นายพิทักษ์ กล่าว

CNT

คาดปีนี้พลิ กมี ก�ำไรจากปีก่อ นขาดทุน 423.07ลบ.

พร้ อมตั้ ง เป้า รายได้ปีนี้โต 20% แตะ 8.5 พั นลบ.

CNT คาดปีน้ีพลิกมีก�ำไรจากปีก่อนขาดทุน
423.07 ลบ. พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีน้โี ต 20%
แตะ 8.5 พันลบ. เผยตุน Backlog 1.3 หมื่น
ลบ. คาดรับรู้ปีน้5
ี 0-60% พร้อมเล็งเข้า
ประมูลงานใหม่มูลค่า 4 -5หมื่นลบ. หวังได้
งาน 20-25% ระบุ Q2/62 ผลงานดีต่อเนื่อง
แม้เตรียมบันทึกส�ำรอง พ.ร.บ.แรงงานฉบับ
ใหม่กรณีเลิกจ้าง
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ กรรมการและ
ผูช
้ ่วยกรรมการผูจ
้ ัดการ บริษัท คริสเตียนี
และนีลเส็น (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
CNT เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผลการด�ำเนิน
งานในปี 2562 จะสามารถพลิกกลับมามีก�ำไร
ได้จากปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 423.07 ล้าน
บาท พร้อมกับคาดว่ารายได้ปีน้จ
ี ะเติบโต
20% หรือแตะที่ระดับ 8,500 ล้านบาท จาก
ปีก่อนที่มีรายได้ 7,135.91 ล้านบาท เนื่อง
จากบริษัทฯได้รับงานใหญ่เข้ามาตั้งแต่ปลาย
ปี2561จนถึงต้นปี 2562 ส่งผลให้บริษัทฯมี
งานในมือ (backlog)
ในปัจจุบัน 13,000ล้านบาท แบ่งเป็นงานภาค
รัฐ 41.7% งานเอกชน 14.2% งานทางหลวง
18.5% งานโรงแรมและรีสอร์ท 4.1% งาน
พลังงาน 4.8% และงานไฮเปอร์มาร์เก็ต
0.6%
โดยมูลค่า Backlogดังกล่าวบริษัทฯคาดว่าจะ

รับรู้เป็นรายได้ในปีน้ี 50-60%
อีกทั้ง บริษัทฯยังเตรียมเข้าประมูลงานใหม่
มูลค่ารวมกว่า 40,000-50,000 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯคาดหวังที่จะได้รับงานดังกล่าว 2025% ของมูลค่างานทั้งหมด โดยบริษัทฯมอง
ว่าแนวโน้มมาร์จ้ินของงานช่วงต้นปีถือว่า
ปรับตัวดีข้น
ึ เนื่องจากไม่มีการตัดราคาแข่งขัน
กันรุนแรง แต่ปัจจุบันงานประมูลกลับมีการ
ตัดราคากันแล้ว ซึ่งบริษัทฯจะงดรับงานที่มี
การแข่งขันตัดราคาน้อยลงหลังมี Backlog
ในมือจ�ำนวนมาก
"เราได้รบ
ั งานใหญ่มาตั้งแต่ปลายปีก่อน
จนถึงต้นปีนี้ ซึง่ งานดังกล่าวจะเข้ามาเป็น
แบ็คล็อคและรับรูเ้ ป็นรายได้ในปี 2562
ประกอบกับเราคาดว่าจะได้รบ
ั งานใหม่ๆ
ระหว่างปีซงึ่ จะเข้ามาเป็นผลงานของเรา
ในปีนี้ ซึง่ ปีนเี้ ราก็คิดว่าเราจะไม่มโี ปรเจค
ฝันร้ายได้แก่โปรเจคทีท
่ �ำงานไปขาดทุนไป
และโปรเจคทีท
่ �ำแล้วไม่ได้เงิน ก็คิดว่าน่าจะ
เป็นปีทเี่ ราพลิกกลับมามีก�ำไรและท�ำให้นัก
ลงทุนรวมถึงผูถ
้ ือหุน
้ ไม่ผด
ิ หวัง" นายสุรศักดิ์
กล่าว
ส�ำหรับ แนวโน้มผลการด�ำเนินงาน
ไตรมาส2/2562 บริษัทฯคาดว่าจะดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ถึงแม้บริษัทฯจะมีการบันทึกส�ำรอ
งกฏหมายแรงงานฉบับใหม่เพื่อชดเชยให้แก่

ลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป
แต่บริษัทฯจะพยายามเร่งท�ำก�ำไรโดยการส่ง
มอบงานเพื่อชดเชยในส่วนนี้
ขณะที่ ความคืบหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ปัจจุบันบริษัทฯมีงานที่เตรียมเซ็ญสัญญา
2-3 โปรเจค ซึ่งเป็นโครงการโซลาร์รูฟท็อป
และในอนาคตบริษัทฯอาจมีการลงทุนใน
โครงการโซลาร์ฟาร์มและโครงการโซลาร์
ลอยน้�ำด้วยเช่นกัน แต่เบื้องต้นหากบริษัทฯได้
รับงานโครงการดซลาร์ลอยน้�ำจะรับในส่วนที่
ออกแบบก่อสร้างมากกว่า
นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�ำหรับภาพ
รวมอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยส่วนตัวมอง
ว่าชะลอลงถึงแม้ในช่วงต้นปีมีท่าทีท่ีจะดี
ก็ตาม เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเข้ามารุนแรง
อีกครั้ง รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็ชะลอ
ตัวด้วยเช่นกันหลังได้รับผลกระทบจากมาร
ตการ LTV
ซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างโครงการต่างๆชะลอ
ลงไปค่อนข้างเยอะ อีกทั้งยังมีปัจจัยเรื่อง
ความไม่แน่นอนของการเมืองซึ่งท�ำให้ภาค
เอกชนชะลอการลงทุนซึ่งบริษัทฯคาดหวัง
ว่าหลักจากมีรัฐบาลใหม่เข้ามาจะท�ำให้
เศรษฐกิจและทุกธุรกิจปรับตัวดีข้ึน

OSP มั่นใจรายได้ปี 62 โตไม่ต�่ำกว่า 5% ตามการ

เติบโตทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมเล็งออกผลิตภัณฑ์ใหม่
2-3 รายการ
นางพรธิดา บุญสา กรรมการ

ขณะที่ ผลการด�ำเนินงานไตรมาส

การผลิตขวดแก้วในอนาคต โรงงาน

สายการเงิน บริษัท โอสถสภา จ�ำกัด

ดีอย่างเนื่องจากไตรมาสที่ผา่ นมา ที่

สมัย เป็นโรงงานผลิตขวดแก้วที่มี

บริหารและรองกรรมการผูจ
้ ัดการ
(มหาชน) หรือ OSP

2/62 บริษัทฯคาดว่ายังคงเติบโตได้

บริษัทฯมีรายได้อยูท
่ ่ี 6,573.83 ล้าน
บาท และมีก�ำไรสุทธิอยูท
่ ่ี 888.26

เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี

ล้านบาท ตามดีมานด์ท่ียังคงดีอยู่ ด้าน

เติบโตของยอดขายทั้งในประเทศและ

ด้วยเช่นกันถึงแม้จะมีปัจจัยกดดันใน

2562 เติบโตไม่ต่�ำกว่า 5% ตามการ

ทิศทางก�ำลังซื้อของผู้บริโภคยังคงดี

ต่างประเทศของทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์

เรื่องของการเมืองเข้ามาก็ตาม

แห่งนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทัน

ประสิทธิภาพสูงในระดับโลก สามารถ
ผลิตขวดแก้วที่บางและมีน้�ำหนักเบา
เอื้อต่อการบริหารจัดการต้นทุน โดย
จะด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จใน

ไตรมาส3/2562ในขณะที่โรงงานผลิต
เครื่องดื่มแห่งใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรม

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้

ติละวา กรุงย่างกุ้ง เมียนมาร์ ได้เริ่ม

รวมถึงธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) ที่

แล้ว และมีความคืบหน้าในการ

มาเดินเครื่องตามปกติหลังจากปิด

ว่าจะเปิดด�ำเนินการได้ภายในไตรมาส

ส่วนบุคคล กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ด�ำเนินการตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อย

บริษัทฯรับจ้างผลิตขวดแก้วได้กลับ

ก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ คาด

ปรับปรุงไปเมื่อปีก่อน

4/2562

อีกทั้งบริษัทฯยังเตรียมออก

ด้านการลงทุนในต่างประทศ ที่ผา่ น

ปี โดยในปีน้ีบริษัทฯเตรียมออก

Pte. Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ

เครื่องดื่ม Pepteen Plus ผลิตภัณฑ์

เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ�ำกัด ร้อยละ 100 เข้า

มายด์Sweet almond และมีแผนที่

Limited ซึ่งเป็นบริษัทจัดจ�ำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องทุก

มาบริษัทฯได้สง่ บริษัท Oventure

ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2-3 รายการ ได้แก่

ริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท โอสถสภา

เบบี้มายด์ออกแกนิค และเบบี้

ลงทุนในบริษัท Basecamp Brews

จะบุกตลาดในต่างประเทศเพิ่มโดย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมขยาย

ประเทศเวียดนามและจีน

ด้วยการสร้างโรงงานหลอมแก้วใหม่

บริษัทฯคาดว่าจะเข้าบุกตลาดใน

การผลิตรองรับการเติบโตของธุรกิจ
ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้เป็นฐาน

เครื่องดื่มในประเทศอังกฤษ โดย

ปัจจุบันบริษัทฯถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วน

26% และในอนาคตอาจมีการเข้าถือ
เพิ่มเรื่อยๆ

GUNKUL มั่นใจผลงาน Q2/62 แจ่มกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน หลังเตรียม COD
โรงไฟฟ้าคิมิซึ 40 MW

GUNKUL มั่นใจผลงาน Q2/62 แจ่มกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังเตรียม COD
โรงไฟฟ้าคิมิซึ 40 MW พร้อมมั่นใจราย

ได้ปีนเี้ ข้าเป้า 8 พันลบ. เผย อยูร่ ะหว่าง

ท�ำดีล M&A โครงการโซลาร์ ในเวียดนาม
ก�ำลังการผลิต 150 MW หวังได้ 40-50
MW คาดชัดเจน Q3/62 พร้อมประมูล

งาน EPC มูลค่า 5พันลบ. หวังได้งาน 50%
เล็ง Q4/62 ออกหุน
้ กู้ 2.5 พันลบ. หวังรี
ไฟแนนซ์หน
ุ้ กู้เดิมทีจ
่ ะครบอายุ ต.ค.นี้

บาท และปัจจุบันบริษัทฯได้ลงทุนไปแล้ว

1,400 ล้านบาท โดยทั้งสองโครงการคาดว่า

จะสามารถจ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)

ขณะที่ธุรกิจรับเหมา (EPC) ในปีน้บ
ี ริษัทฯ
มีแผนที่จะเข้าร่วมประมูลงานมูลค่ากว่า

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชณาสัย กรรมการผู้

ได้ในปี 2566

(มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัทฯ

อีกทั้ง บริษัทฯยังอยูร่ ะหว่างเจรจากับ

จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ปีน้บ
ี ริษัทฯมีงาน

โซลาร์รูฟท็อปในประเทสเวียดนาม 150

บาทตามเป้าหมายที่วางไว้ จากปัจจุบันบันมี

40-50 เมกะวัตต์ซ่ึงการเจรจาดังกล่าวคาด

ดังกล่าวบริษัทฯจะรับรู้ในปีน้ี 2,300-2,400

ประมาณ 50% ของมูลค่างานทั้งหมด ซึ่ง

จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด

คาดว่าผลการด�ำเนินงานไตรมาส 2/2562
จะเติบโตได้ดีกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ
ได้จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรง

ไฟฟ้าคิมิสึ ที่ญ่ป
ี ุ่น ก�ำลังการผลิต 40 เมกะ
วัตต์เมื่อวันที่ 1เมษายนที่ผา่ นมา ส่งผลให้

ปัจจุบันบริษัทฯมีก�ำลังการผลิตที่CODแล้ว

จ�ำนวน 380 เมกะวัตต์ ซึ่งยังไม่รวมโครงการ

โซลาร์รูฟท็อปที่ปัจจุบันบริษัทฯมี Backlog

จ�ำนวน 30 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โครงการของ
CP จ�ำนวน 21 เมกะวัตต์ โครงการของ LHK
จ�ำนวน 5 เมกะวัตต์และโครงการของบริษัท
นอติลุสฟู้ด จ�ำนวน 2 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ
จะทยอย COD ไม่เกิน 4-5 เดือน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังอยูร่ ะหว่างงพัฒนา

โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น จ�ำนวน 2

โครงการ ขนาดก�ำลังการผลิต 130 เมกะวัตต์
ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,265 ล้าน

5,000 ล้านบาท และคาดหวังว่าจะได้งาน

พันธมิตรเพื่อเข้าซื้อกิจการ(M&A) โครงการ

ในมือ (Backlog) เพิม
่ ขึ้นเป็น 10,000 ล้าน

เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯคาดหวังที่จะได้งาน

Backlog อยูท
่ ่ี 7,000 ล้านบาท ซึ่งมูลค่างาน

ว่าจะได้ข้อสรุปในไตรมาสว 3/2562 โดย

ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไป

ธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการเข้าประมูลงานในต่าง

ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายรายได้รวมปีน้ี

บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการเติบโตของ
ประเทศเพิ่ม ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ก�ำลัง
การผลิตรวม 160 เมกะวัตต์

เติบโต 25% หรือแตะที่ระดับ 8,000 ล้าน
บาท จากปีก่อนท�ำได้ 6,730.29 ล้านบาท
ซึ่งสัดส่วนรายได้จะมากจากงานรับเหมา

โดยบริษัทฯเตรียมยื่นเข้าประมูลในเดือน

ประมาณ 2,600-2,700 ล้านบาท มาจาก

ร่วมทุนกับพันธมิตร(JV)ในมาเลเซีย และมี

มาจากค่าไฟ 4,000 ล้านบาท และในไตรมาส

ประมูลในปี 2563 เบื้องต้นมีโครงการโซลาร์

มูลค่า 2,500 ล้านบาท เพื่อน�ำมาชดเชยหุ้น

ให้บริษัทฯมีก�ำลังการผลิตครบ 1,000 เมกะ

2,800 ล้านบาท

สิงหาคมนี้ ซึ่งการลงทุนดังกล่าวบริษัทฯจะ

ธุรกิจเทรดดิ้ง 1,400-1,500 ล้านบาท และ

ประเทศไต้หวัน ที่บริษัทฯวางแผนจะเข้าร่วม

4/2562 บริษัทฯยังมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ใหม่

ก�ำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ซึ่งจะสนับสนุน

กู้เดิมที่จะหมดอายุในเดือนตุลาคมนี้ จ�ำนวน

วัตต์ ภายในปี 2563

BAFS หั่นเป้ารายได้ปี 62 เหลือโต 8-9% จากเดิมคาดโต 9-10% รับ
ผลกระทบท่ อ งเที่ย วจี นลด - ฝุ่น PM 2.5 ท�ำพิ ษ ฉุด เที่ยวบินลด

BAFS หั่นเป้ารายได้ปี 62 เหลือโต 8-9% จาก

วิกฤตในเดือนเมษายนมาแล้ว และถึงแม้บริษัทฯ

คนีเ้ ราใช้เงินกู้จ�ำนวนทั้งสิน
้ 8,550 ล้านบาทโดย

เหลือโต 4% จากเดิมคาดโต 4-5% เหตุ รับผลก

ตามพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงาน ฉบับที่ 7 ที่

เกียรติ กล่าว

เดิมคาดโต 9-10%-ปรับลดปริมาณเติมน้�ำมัน
ระทบนักท่องเทีย
่ วจีนลด - ฝุ่น PM2.5 ท�ำพิษ

ฉุดเทีย
่ วบินลด คาดโครงการท่อส่งน้�ำมันภาค

เหนือเฟส2 เสร็จ พ.ย.นี้ พร้อมเตรียมรับ-ส่งได้
ต้นปี 63 หวังดันก�ำลังการผลิตแตะ 9 พันล้าน

ลิตร/ปี ผย อยูร่ ะหว่างรอความชัดเจนโครงการ
จัดเก็บและรับเติมน้�ำมันสนามบินอู่ตะเภา คาด

รัฐเปิด TOR มิ.ย.นี้

จะมีการตั้งบันทึกส�ำรองเพื่อชดเชยให้แก่พนักงาน
มีผลบังคับเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผา่ นมาจ�ำนวน
79 ล้านบาทก็ตาม

ขณะที่ความคืบหน้าโครงการลงทุนขยายระบบท่อ
ส่งน้�ำมันแรงดันสูงใต้สนามบินสุวรรณภูมิ ปัจจุบัน
มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 96% และคาดว่า
จะสามารถเปิดด�ำเนินการได้ปี 2563 พร้อมกับ
การเปิดเทอมินัล2ที่สุวรรณภูมิ

ด้านโครงการขยายระบบท่อส่งน้�ำมันภาคเหนือ

มีต้นทุนทางการเงินเฉลีย
่ 4.4% " นายประกอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับอนุมัติการออกหุ้นกู้

วงเงิน 5,000 ล้านบาทจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อรองรับการประมูลโครงการจัดเก็บและรับเติม
น้�ำมันในสนามบินอู่ตะเภา ที่คาดว่าภาครัฐจะให้
เอกชนเข้าร่วมประมูลในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งมี

มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯมอง

ว่าบริษัทฯมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลเนื่อง
จากบริษัทฯมีความสามารถและเชี่ยวชาญจาก

การที่ให้บริการในพื้นที่สนามบินดอนเมืองและ

ที่บริษัทฯได้มีการขยาการส่งน้�ำมันทางท่อจาก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ยังจังหวัดพิจิตรและล�ำปาง โดยขณะนี้เฟสแรก

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังมีแผนงานเพื่อสนอง

วันที่ 27 มีนาคม 2562 และสามารถขนส่งน้�ำมัน

พลังงานให้กับประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็น

คลังน้�ำมันเดิมของบริษัทนที่มีอยูบ
่ างปะอินต่อไป
(บางปะอิน-พิจิตร)ได้ด�ำเนินการส่งน้�ำมันแล้วเมื่อ
ได้ 3,000ลิตร/ปีซ่ึงสร้างรายได้มห้แก่บริษัทฯ

14 ล้านบาท/เดือน ส่วนเฟสที่ 2 (พิจิตร-ล�ำปาง)

ปัจจุบน
ั อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนพฤษจิกายน2562และสามารถเริ่มรับ-ส่ง
น้�ำมันได้ชว
่ งต้นปี 2563

นโยบายจากทางภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมด้าน

ศูนย์กลางด้านพลังงานของอาเซียน โดยปัจจุบัน
บริษัทฯอยูร่ ะหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ขยายโครงข่ายของท่อจากจังหวัดพิจิตรไปสู่ เมือง
มะละแม่ง ประเทศเมียนมา และศึกษาขยายท่อ

ส่งน้�ำมันจากจังหวัดล�ำปางไปสูจ
่ ังหวัดเชียงใหม่
และขยายต่อไปที่ประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งล่าสุด

นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผูจ
้ ัดการ

โดยหากแล้วเสร็จบริษัทคาดว่าจะสามารถเพิ่ม

ทางกระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้ บริษัท

(มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า บริษัทฯปรับ

ถึงจุดคุ้มทุนภายใน 10 ปี โดยโครงการท่อขนส่ง

ส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด(THAPPLINE) ให้ไป

เดิมคาดโต 9-10% พร้อมทั้งปรับลดปริมาณการ

บาท ซึ่งบริษัทฯมองเห็นโอกาสที่จะจัดตั้งกองทุน

ต�ำบล เชียงรากน้อย ซึ่งปัจจุบันอยูร่ ะหว่างรอ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด

ก�ำลังการขนส่งน้�ำมันได้ถึง 9,000 ลิตร/ปี และ

ขนส่งน้�ำมันทางท่อ จ�ำกัด (FPT) กับบริษัท ท่อ

ลดเป้ารายได้ปี 2562 เหลือเติบโต 8-9% จาก

น้�ำมันทางเหนือมีมูลค่าการลงทุนถึง 10,000 ล้าน

ด�ำเนินการเชื่อมท่อของทั้งสองบริษัท ณ บริเวณ

เติมน้�ำมันในปีน้เี หลือ 4% จากเดิมคาดโต 4-5%

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อน�ำเงินไปช�ำระหนี้เงินกู้รวม

THAPPLINE พิจารณาศึกษาในรายละเอียดอยู่

เที่ยวบินที่ลดลงหลังนักท่องเที่ยวจีนชะลอตัว โดย

จากแถบเอเซียได้ให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมลงทุน

ส�ำหรับการออกแบบ ผลิต ประกอบรถเติมน้�ำมัน

เนื่องจาก บริษัทฯปรับลดให้สอดคล้องกับจ�ำนวน

ถึงปัจจุับนยังมีกองทุนจากต่างประเทศเบื้องต้น

ในเดือนเมษายนที่ผา่ นมาบริษัทฯได้รับผลกระ

ด้วยเช่นกัน

กรุงเทพฯและเชียงใหม่

"ส�ำหรับโครงการท่อขนส่งน้�ำมันสายเหนือ

ทบจากเหตุการณ์ฝุ่นPM2.5ที่ระบาดหนักตั้งแต่

บริษัทฯมีการใช้เงินกู้จ�ำนวนเงินทั้งหมเ 2,250
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคาดว่าไตรมาส 2/2562

ล้านบาท ซึง่ เป็นเงินกู้ของเราทีเ่ อาไปเพิ่มทุนใน

จ�ำนวนเที่ยวบินที่เริ่มกลับมาดีข้ึนหลังผ่านจุด

Tก็มก
ี ารกู้สำ
� หรับด�ำเนินการโปรเจคด้วย วงเงิน

จะเติบโตได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนตาม

บริษัท ขนส่งน้�ำมันทางท่อ จ�ำกัด (FPT) และ FP
6,300 ล้านบาท ซึง่ ถ้ามองภาพรวมแล้วโปรเจ

อากาศยานและระบบให้บริการน้�ำมันอากาศยาน
ที่ด�ำเนินการภายใต้ บริษัท บาฟส์ อินเทค จ�ำกัด

(BAFS INTECH)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนั้น

โดยปัจจุบันได้เริ่มผลิตตั้งแต่ต้นปีเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบรถได้ในเร็วๆนี้ และ

ในอนาคตบริษัทฯยังมีแผนเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อ

ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศรวมถึงมองหาพัทธ
มิตรต่างๆเข้ามาสร้างการเติบโตด้วยเช่นกัน

คุณาลัย ยื่น Filing ก.ล.ต.

เสนอขาย IPO 75 ล้ า นหุ้ น จ่ อเทรด mai
บมจ. วิลล่า คุณาลัย หรือ KUN ผูป
้ ระกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ฯ ภายใต้แบรนด์ “คุนา
ลัย” (KUNALAI) ยื่น Filing ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต.
เตรียมน�ำหุน
้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ (mai) เสนอขาย IPO จ�ำนวน 75 ล้านหุน
้ พาร์
1.00 บาท หวังระดมทุนซื้อทีด
่ ินเพิ่ม-ขยายธุ รกิจใน
อนาคต พร้อมตั้ง บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด
เป็นทีป
่ รึกษาทางการเงิน

นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการผูจ
้ ัดการ บริษัท เอส
14 แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงิน บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KUN
ผู้น�ำด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อ
ขาย โดยเน้นพื้นที่ในเขตปริมณฑลโดยเฉพาะอ�ำเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า คุณาลัย ได้
ท�ำการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้
ชวน (Filing) ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาต
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จ�ำนวน 75
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 25 ของ จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ภาย
หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และได้ย่ ืน
ค�ำขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่ง
เป็น หุ้นสามัญจ�ำนวน 300 ล้านหุ้น และมีทุนที่เรียก
ช�ำระแล้ว 225 ล้านบาท ภายหลังจากการเสนอขาย
หุ้น IPO บริษัทจะมีทุนช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 300ล้าน
บาท ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้ง
นี้ เพื่อน�ำเงินไปใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัท โดย
ใช้ในการซื้อที่ดินเพิ่มเติมในพื้นที่อ�ำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การขยายกิจการในอนาคต
ด้านนางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขาย ภายใต้
แบรนด์ “คุณาลัย”โดยยึดหลักการในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ 4 ด้าน คือ ท�ำเลศักยภาพ
(COMFORTABLE) บ้านสวยในโครงการที่อบอุ่น
(APPEARANCE) ทีมงานมืออาชีพ (RELIABLE)
คุณภาพสมราคา (ECONOMY) ด้วยแนวคิด
“คุณาลัย สร้างพื้นที่ สร้างความสุข” ซึ่งโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการพัฒนาจะ
เน้นอยูใ่ นพื้นที่อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ในปัจจุบันบริษัทฯ สามารถปิดโครงการได้แล้ว 4
โครงการ และมีโครงการที่อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนิน
การ 5 โครงการ และโครงการในอนาคต จ�ำนวน 3
โครงการ
“ คุณาลัย ด�ำเนินธุ รกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
แนวราบเพื่อขาย ภายใต้แบรนด์ คุณาลัย บีกิน
ส์ (Kunalai Begins), คุณาลัย พอลเลน (Kunalai
Pollen), คุณาลัย ซิมโฟนี (Kunalai Symphony)
และ โครงการคุณาลัย จอย (Kunalai Joy) และมี
บริษัท วิลล่า วาณิช จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบ
ธุ รกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขายเช่น
เดียวกัน โดยเน้นพื้นทีใ่ นเขตปริมณฑลโดยเฉพาะ
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร”
ี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ชูจุดเด่นการดึงกลยุทธ์ โดยน�ำเอา
องค์ความรู้ และชื่อเสียงที่ส่ังสมมาจากความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาเมืองที่อยูอ
่ าศัยบนท�ำเลนนทบุรี ไป
ต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ภายใต้
แนวคิด “สุขใจอยูบ
่ า
้ นชานเมือง” ในการต่อยอด
และขยายโครงการในท�ำเลอื่นให้ครบ 4 ทิศ รอบ
กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของ
แบรนด์ธุรกิจ เพื่อก้าวสูก
่ ารเป็นผู้น�ำอันดับหนึ่งด้าน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบเพื่อขายในเขต
ปริมณฑล ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ที่
บริษัทฯวางไว้
ขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงการ
ใหม่ในอนาคต จ�ำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวม ประมาณ 2,823 ล้านบาท ประกอบด้วย

1).โครงการคุณาลัย จอย ออน 314 ซึง่ เป็น
โครงการประเภทบ้านแฝด-บ้านเดีย
่ ว 2 ชั้น มูลค่า
โครงการประมาณ 497 ล้านบาท ตั้งอยูท
่ จ
ี่ ังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยเบื้องต้นคาดว่าเริม
่ ก่อสร้างใน
ช่วงไตรมาส 2/2562 และจะเปิดการขายในช่วง
ไตรมาส 3/2562
2). โครงการคุณาลัย บีกินส์ 2 เป็นโครงการ
ประเภททาวน์โฮม 2 ชั้น และอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
มูลค่าโครงการรวมประมาณ 826 ล้านบาท ตั้งอยูท
่ ี่
อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี โดยเริม
่ ก่อสร้าง
ไปแล้วตั้งแต่ไตรมาส 1/2562 ทีผ
่ า
่ นมา และจะเริม
่
เปิดขายได้ในไตรมาส 4/2562
3). โครงการคุณาลัย จอย 2 เป็นโครงการประเภท
บ้านแฝด-บ้านเดีย
่ ว 2 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ
1,500 ล้านบาท ตั้งอยูท
่ อ
ี่ �ำเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรท
ี �ำ จะเริม
่ ก่อสร้างในช่วงไตรมาส 3/2563
และสามารถเปิดขายได้ในช่วงไตรมาส 4/2563
อย่างไรก็ตามส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในช่วง 3 ปี
ย้อนหลังที่ผา่ นมา 2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีราย
ได้รวม เท่ากับ 297.50 ล้านบาท 450.38 ล้านบาท
และ 447.09 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ เท่ากับ 5.94
ล้านบาท 10.80 ล้านบาท และ 11.56 ล้านบาท ตาม
ล�ำดับ
ซึ่งรายได้รวมเติบโตขึ้นจากรายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มี
การโอนกรรมสิทธิบ
์ ้านเดี่ยวและบ้านแฝดจาก 3
โครงการ ได้แก่ โครงการคุณาลัย พราว โครงการ
คุณาลัย คอร์ทยาร์ด และโครงการคุณาลัย ซิมโฟนี
และในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการทยอยโอน
กรรมสิทธิบ
์ ้าน เพิม
่ จาก 3 โครงการในปี 2559 คือ ได้
มีการเริม
่ โอนกรรมสิทธิท
์ าวน์โฮมในโครงการคุณาลัย
บีกินส์ จึงมีการรับรู้รายได้เข้ามาเพิม
่ ขึ้นจากปี 2559
ส�ำหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทฯยังคงทยอยรับรู้ราย
ได้จากการโอนกรรมสิทธิบ
์ ้านในโครงการต่อเนื่อง
ทั้ง 4 โครงการในปี 2560 และได้เริม
่ รับรู้รายได้จาก
กรรมสิทธิใ์ นโครงการใหม่ท่ีเพิง่ เปิดตัว คือ โครงการ
คุณาลัย พอลเลน ดังนั้น จากแนวโน้มการเติบโต
ของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและสถานะ
ทางการเงินที่แข็งแกร่งทางธุรกิจ ที่จะน�ำพาไปสูก
่ าร
เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

VNG วางเป้าปี 65 รายได้พุ่งแตะ 2 หมื่นลบ.
VNG ปรับโมเดลธุรกิจ รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวน
จากปัญหาสงครามการค้า ปั้น "วนชัย วู้ดสมิตร"
พัฒนาสินค้าใหม่เจาะค้าปลีก ผ่านการจับมือกลุ่ม
"ไดนาสตี"้ ผู้น�ำในอุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิค
วางจ�ำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ ประเดิมปีน้ี 20 สาขา
คาดกวาดยอดขายกว่า 300 ล้านบาท วางเป้าปี 66
ทะลุ 9,000 ล้านบาท ดันสัดส่วนรายได้จากต่าง
ประเทศ - ในประเทศขยับเป็น 50:50 จากปัจจุบัน
อยูท
่ ่ี 80:20 พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโซลาร์รูฟท็อป หวังลดต้นทุนค่าไฟ ด้านผู้บริหาร
"วรรธนะ เจริญนวรัตน์" มั่นใจโมเดลใหม่ จะช่วย
กระจายความเสี่ยง และสร้างก�ำไรที่ย่ังยืนในอนาคต
วางเป้าหมายปี 65 รายได้พงุ่ แตะ 2 หมื่นล้านบาท
นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผูจ
้ ัดการ
บริษัท วนชัย กรุป
๊ จ�ำกัด (มหาชน) (VNG) เปิด
เผยว่า ปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ
กระทบการค้าขายทั่วโลก ตลอดจนการเดินเรือและ
บริษัทฯก็ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากยอดขายกว่า 80% มาจากการส่งออก รวม
ไปถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าว่าเงินสกุลอื่นๆ ท�ำให้
ราคาขายสินค้าลดต่�ำลง อีกทั้งผลพวงปัญหาที่
เกิดขึ้นท�ำให้จีนต้องชะลอการผลิตอุตสาหกรรม
ไม้ และชะลอการซื้อไม้แปรรูปจากประเทศไทย
อุตสาหกรรมโรงเลื่อยในประเทศไทยจึงชะลอตัวลง
อย่างมาก ส่งผลให้เกิดการชะลอการโค่นไม้ยางพารา
จากสวนยางพาราที่หมดอายุการกรีด ท�ำให้ซัพพลาย
ของไม้หายไปจ�ำนวนมาก กดดันผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯในปีท่ีผา่ นมาประสบปัญหาขาดทุน และ
คาดว่าปีหน้าจะไม่ขาดทุนแล้ว
"ในช่วงเวลาไม่ถึง 5 ปีนี้ มีท้ังปีทบ
ี่ ริษัทฯก�ำไรมาก
ทีส
่ ด
ุ และปีทข
ี่ าดทุนมากทีส
่ ด
ุ แสดงให้เห็นว่าก�ำไร
ของบริษัทฯผันผวนตามตลาดคอมโมดิตส
ี้ โ์ ลก ซึง่
ในช่วงนีเ้ ศรษฐกิจโลกอาจจะจะมีความผันผวน
มากกว่านี้ ท�ำให้เรามีความจ�ำเป็นต้องปรับโมเดล
ธุ รกิจใหม่ ให้มค
ี วามเชื่อมโยงกับตลาดคอมโมดิตส
ี้ ์
ของโลกลดลง แต่จะพัฒนาให้ขายสินค้าในตลาด
้ ทั้งตลาดปลายน้�ำใหม่ๆ ตลาด
ในประเทศเพิ่มขึน
ค้าปลีก และ ตลาด Finished Products การปรับ
โมเดลครัง้ นีจ
้ ะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 ซึง่ จะท�ำให้
ธุ รกิจของ VNG สามารถสร้างก�ำไรได้อย่างยั่งยืน
สม่�ำเสมอและเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทน
ทีด
่ ใี ห้กับผูถ
้ ือหุน
้ ในอนาคต โดยในปี 2565 ได้วาง
เป้าหมายรายได้ไว้ทรี่ ะดับ 20,000 ล้านบาท"
ส�ำหรับโมเดลธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ จะเพิ่มการขาย
สินค้าในประเทศเป็น 50% จากเดิมที่มีเพียง 20%
โดยยอดขายประเทศไทย 50% จะเป็นFinished
Products ที่บริษัทฯก�ำลังพัฒนาขึ้นมาใหม่ โดย
ด�ำเนินการผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท วนชัย วู้ดสมิธ
จ�ำกัด โดยจะใช้แบรนด์สินค้าคือ "วนชัย วู้ดสมิต
ร" ซึ่งโมเดลใหม่น้จ
ี ะท�ำให้บริษัทฯสามารถสร้างผล

ก�ำไรได้อย่างต่อเนื่อง และสม่�ำเสมอ ไม่ผันผวนตาม
เศรษฐกิจโลก
เขากล่าวต่อว่าตลาดปลายน้�ำและตลาดค้าปลีก การ
ใช้ไม้อัด wood-based panel ในประเทศไทยไม่ได้
เจริญเติบโตขึ้นเหมือนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก แสดง
ให้เห็นว่าการใช้ไม้ในการก่อสร้างในประเทศไทยไม่
ได้รับการพัฒนาเลย บริษัทฯ มีความตั้งใจจะพัฒนา
ตลาดการใช้ไม้อัด wood-based panelในประเทศ
ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ด้วยเนื่องจากไม้เป็นวัสดุ
ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเมื่อเทียบ
กับ เหล็ก ซีเมนต์ และ พลาสติก การผลิตไม้ woodbased panel ของบริษัทฯมีกระบวนการผลิตที่มี
ความ sustainable สมบูรณ์ครบวงจร
นอกจากนี้ VNG ยังมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สร้างก�ำไรเติบโตอย่างยั่งยืนและสม่�ำเสมอ ด้วยสาม
กลยุทธ์หลัก คือ 1.การบริหารวัตถุดิบไม้แบบครบทั้ง
สวนทั้งต้น 2.การพัฒนาสินค้าใหม่ แผ่นไม้ OSB และ
แผ่นวีเนียร์ และ 3. การท�ำธุรกิจพลังงานทดแทน
การบริหารวัตถุดิบไม้แบบครบทั้งต้นครบทั้งสวน
นั้น จะท�ำให้ บริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพาเศษไม้จาก
อุตสาหกรรมโรงเลื่อย ซึ่งจะมีปริมาณมากน้อยขึ้นลง
ตามเศรษฐกิจโลกเพียงอย่างเดียว โดยจะสามารถ
ใช้ไม้ยางพาราได้ท้ังสวนทั้งต้น ซึ่งจะลดต้นทุนไม้ได้
มาก เพราะสวนยางพาราที่มีอายุเกินกรีดยางได้แล้ว
ยังไม่ถูกโค่นมีจ�ำนวนมาก โดยการใช้ไม้ของบริษัทฯ
นั้น ส่วนกิ่งก้านนั้นจะเอาไปผลิตแผ่น MDF และ
แผ่น OSB ส่วนตรงกลางล�ำต้น หรือ ไม้ท่อนจะน�ำมา
ปอกเป็นแผ่นวีเนียร์ เศษจากการปอกวีเนียร์ก็จะน�ำ
ไปท�ำ Particleboard และ รากไม้ก็จะน�ำไปเป็นเชื้อ
เพลิงชีวมวล
ส่วนการพัฒนาสินค้าใหม่ แผ่น OSB และ แผ่นวี
เนียร์ ท�ำให้สามารถใช้ไม้ยางพาราได้ท้ังสวนทั้ง
ต้น และ สินค้าใหม่สองตัวยังมีราคาขายที่สูงที่สุด
ในกลุ่มสินค้า wood-based panel ซึ่ง "วนชัย กรุ๊ป"
จะเป็นผู้น�ำคนแรกในการผลิตสินค้าสองชนิดนี้ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในประเทศไทย โดยโรงงาน OSB
แห่งใหม่ท่ีจังหวัดสุราษฏร์ธานีจะก่อสร้างเสร็จภายใน
ปีน้ี มีมูลค่าการลงทุน 2,300 ล้านบาท
นอกจากนี้ VNG ยังได้จัดตั้งบริษัทฯใหม่เพื่อเข้ามาบ
ริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ จะเห็นความชัดเจนใน
ปีน้เี พื่อรองรับการสเติบโตของ "วนชัย วู้ดสมิตร"
และการขายสินค้าภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพควบคู่กับการลดต้นทุนและช่วยให้ "วน
ชัย กรุป
๊ "และ "วนชัย วู้ดสมิตร" สามารถบริการ
ลูกค้าผู้บริโภคทั่วประเทศได้ดีสมบูรณ์
เขากล่าวต่อในช่วงท้ายว่าปัจจุบันบริษัทฯ ได้เริ่ม
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี

ก�ำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยวัตถุดิบก็คือเศษ
เปลือกไม้ท่ีเหลือจากการผลิตในโรงงาน และรากไม้ท่ี
เหลือจากโค่นไม้ยางพาราที่หมดอายุ และ จะด�ำเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่จังหวัดชลบุรี และ จังหวัด
สระบุรีด้วย นอกจากนี้ ยังได้เริ่มใช้พลังงานไฟฟ้า
solar roof ที่โรงงานสระบุรีแล้วในปีน้ี มีก�ำลังการ
ผลิต 3.5 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้
อย่างมากเช่นกัน และ จะด�ำเนินโครงการ solar roof
ที่โรงงานชลบุรี และ สุราษฎร์ธานี ต่อไปด้วย
ด้านนางสาวภัทรา สหวัฒน์ กรรมการ บริษัท วนชัย
วู้ดสมิธ จ�ำกัด บริษัทย่อยของ VNG ระบุว่าบริษัทฯ
มีเป้าหมายพัฒนาตลาดการค้าปลีก และสินค้า
finished products โดยบริษัทฯมีส�ำนักงานใหญ่ท่ี
กรุงเทพที่สะพานพระราม 7 เป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้
บริโภค และผู้ประกอบการได้ทดสอบและเรียนรู้การ
ใช้ finished products ของบริษัทฯ นอกจากนั้น "วน
ชัย วู้ดสมิตร" จะเปิด flagship store ตามหัวเมือง
ใหญ่เป็นล�ำดับต่อไป โดยจะมีท้ัง standalone store
และ partner store โดยร่วมมือกับพันธมิตรของ
เรา เริ่มต้นด้วยการจับมือกับกลุ่ม Dynasty ผู้น�ำใน
อุตสาหกรรมกระเบื้องเซรามิค

"เราตั้งเป้าหมายจะมีสาขา 20 สาขาร่วมกับกลุ่ม
Dynasty ภายในสิน
้ ปีนี้ ภายในปี 2564 ตั้งเป้าจะ
มี 60 สาขา พร้อมมีการขายออนไลน์ และภายในปี
2566 จะมี 100 สาขาทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งได้
ตั้งเป้าหมายยอดขายในปีนจ
ี้ �ำนวน 300 ล้านบาท
และคาดว่าภายในปี 2564 จะมียอดขาย4,000 ล้าน
้ เป็น
บาท และภายในปี 2566 ยอดขายจะเพิ่มขึน
9,000 ล้านบาท ตามการขยายตัวของสาขา"

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการวางจ�ำหน่ายสินค้าให้
กับโมเดิร์นเทรดที่ด�ำเนินการอยูแ
่ ล้วในปัจจุบัน ก็จะ
ท�ำต่อไป ทั้งสินค้าใน brand Vanachaiและ สินค้า
OEM ต่างๆ แต่การเปิดตัว "วนชัย วู้ดสมิตร" มีเป้า
หมายที่จะพัฒนาสินค้าแบบใหม่ท่ีตลาดยังไม่ค้น
ุ เคย
แต่เมื่อได้รับการตอบรับแล้วสินค้าของ "วนชัย วู้ด
สมิตร" จะช่วยให้ผู้บริโภคมีสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ตอบ
สนองไลฟ์ไสตล์ใหม่ๆได้ ในราคาที่เหมาะสม

อนึ่ง บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ VNG
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2486 โดยเริ่มจากธุรกิจโรงเลื่อย
จักร ก่อนจะพัฒนาเป็นผู้ผลิตไม้อัด และ ก้าวมาเป็น
ผู้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ wood-based
panel มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย อาทิ Particleboard
MDF Board OSB Laminate Flooring บานประตูไม้
HDF ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนัง ผลิตภัณฑ์ไม้พ้ น
ื และบัว
และ ผลิตภัณฑ์ไม้พ้ น
ื บันไดและไม้ราวจับ

ตลท. เผย Q1/62 บจ.ไทย รายงานยอดขาย เพิ่ มขึ้น 4.4%
แต่ก�ำไรสุท ธิหด 9.3% เหตุ ผ ลประกอบการหมวด
ธุรกิจ พลัง งานและปิ โ ตรฯ ลดลง
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2,921,953 ล้านบาท เพิม
่ ขึ้น 4.4% ขณะ

ในปีก่อนที่ 1.21 เท่า

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงาน

operating profit) 273,028 ล้านบาท ลด

หมวดธุรกิจที่มีก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น คือ หมวด

แห่งประเทศไทย (SET) และ
ยอดขายในไตรมาส 1/2562 รวม 2.92
ล้านล้านบาท เพิม
่ ขึ้น 4.4% แต่มีก�ำไรสุทธิ

ที่มีก�ำไรจากการด�ำเนินงานหลัก (Core

ลง 3.3% และมีก�ำไรสุทธิ 252,500 ล้าน
บาท ลดลง 9.3% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

2.53 แสนล้านบาท ลดลง 9.3% จากช่วง

เดียวกันในปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการ
ของหมวดธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีภัณฑ์
ปรับลดลง ขณะที่หมวดธุรกิจอาหารและ
อสังหาริมทรัพย์เติบโตดีมาก
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผูจ
้ ัดการ
หัวหน้าสายงานผูอ
้ อกหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย
ว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนจ�ำนวน 668 หลัก
ทรัพย์ หรือคิดเป็น 94.4%
จากทั้งหมด 708 หลักทรัพย์ (ไม่รวมกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง

“หลักทรัพย์จดทะเบียนไทยยังคงมียอด

ขายเติบโตดี แต่มอ
ี ัตราก�ำไรจากการ

ด�ำเนินงาน (Core operation profit

margin) ปรับลดลงมาอยูท
่ ี่ 9.3% เทียบ
กับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่ 10.1% จาก

การทีธ
่ ุ รกิจหมวดพลังงานและปิโตรเคมี
ภัณฑ์ได้รบ
ั ผลกระทบเรื่องค่าการก

ลั่นและส่วนต่างราคาน้�ำมันทีล
่ ดลง

ตามภาวะตลาดต่างประเทศ ประกอบ
กับหมวดพาณิชย์และหมวดสินค้า
้
อุปโภคบริโภคมีการแข่งขันสูงขึน

ขณะทีอ
่ ัตราก�ำไรสุทธิ (Net profit

พื้นฐาน บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิก

margin) ปรับลดลงมาอยูท
่ ี่ 8.6%

งานไม่ได้ตามก�ำหนด หรือ NPG) น�ำส่งผล

9.9% จากผลขาดทุนอัตราแลก

ถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการด�ำเนิน
การด�ำเนินงานงวดไตรมาส 1/2562 สิน
้ สุด
วันที่ 31 มีนาคม 2562 พบว่าหลักทรัพย์

ที่รายงานผลก�ำไรสุทธิมีจ�ำนวน 513 หลัก
ทรัพย์ คิดเป็น 76.8% ของหลักทรัพย์จด
ทะเบียนที่น�ำส่งงบการเงินทั้งหมด

เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนที่
เปลีย
่ นและการบันทึกก�ำไรจาก

เงินลงทุนทีไ่ ม่สงู เท่าในไตรมาส
1/2561” นายแมนพงศ์ กล่าว

ส�ำหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้น

ไตรมาส 1/2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 1/2562

หลักทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม

ทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) ปรับ
ขึ้นมาอยูท
่ ่ี 1.32 เท่า จากช่วงเดียวกัน

อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเติบโตดีจากสินค้า

ประเภทเครื่องดื่ม อาหารสด และการขยาย
ตลาดในภูมิภาค CLMV หมวดธนาคารที่
เติบโตดีตามการขยายสินเชื่อ และหมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้ประโยชน์

จากการที่ผู้บริโภคเร่งโอนโครงการก่อนที่
มาตรการก�ำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอ
่ าศัย
จะบังคับใช้ในไตรมาส 2/2562

บจ. mai ไตรมาสแรก ปี 62
เติ บโตทั้ ง ยอดขายและก� ำ ไรสุ ทธิ
บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

รายงานผลการด�ำเนินงานไตรมาส 1 ปี
2562 มียอดขายรวม 45,206 ลบ. เพิม
่
ขึ้น 4.40% ก�ำไรสุทธิรวม 1,863 ลบ.
เพิม
่ ขึ้น 4.19% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน พบ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมมียอด
ขายและก�ำไรสุทธิเติบโต ได้แก่ กลุ่ม

ทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม และกลุ่มบริการ ตาม
ล�ำดับ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผูจ
้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)

เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai

จ�ำนวน 149 บริษัท คิดเป็น 93% จาก
ทั้งหมด 161 บริษัท (ไม่รวมบริษัทใน

กลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC
บริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวดและบริษัท
ที่สง่ งบไม่ทันตามก�ำหนด) น�ำส่งผล

การด�ำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิน
้ สุด

วันที่ 31 มีนาคม 2562 โดยมียอดขาย

รวม 45,206 ล้านบาท เพิม
่ ขึ้น 4.40%

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนรวม
35,558 ลบ. เพิม
่ ขึ้น 5.27% ส่งผลให้
อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก

21.68% มาอยูท
่ ่ี 21.03% อย่างไรก็

ดี บจ. ยังคงมีก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

(Operating Profit) 2,619 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 24.94% และมีก�ำไรสุทธิรวม
1,863 ล้านบาท เพิม
่ ขึ้น 4.19% ทั้งนี้

พบ บจ. ที่รายงานผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวน

111 บริษัท คิดเป็น 74% ของบริษัทที่
น�ำส่งผลการด�ำเนินงานทั้งหมด

บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม
2562) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 340.55
จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

“ผลการด�ำเนินงานไตรมาสแรก ปี

รวม (market capitalization) อยูท
่ ่ี

คงเติบโต ต้นทุนทีเ่ พิ่มรวมถึงภาวะ

ขายเฉลี่ย 674.43 ล้านบาทต่อวัน

2562 ยอดขายรวมของ บจ. mai ยัง
้ ส่งผล
การแข่งขันทีร่ ุนแรงขึน

ให้ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ลดลงเล็กน้อย โดยพบว่า บจ.

มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
้ ส่งผล
ขายและบริหารได้ดข
ี ึน

ให้ก�ำไรจากการด�ำเนินงานและ
ก�ำไรสุทธิรวมเติบโต โดยกลุ่ม

อุตสาหกรรมทีม
่ ก
ี ารเติบโตทั้ง
ยอดขายและก�ำไรสุทธิ ได้แก่

กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และ
กลุ่มบริการ ตามล�ำดับ

เมื่อพิจารณาฐานะทางการ

เงิน บจ. mai มีสน
ิ ทรัพย์รวม
้
254,687 ล้านบาท เพิ่มขึน

1.33% จากสิน
้ ปี 2561 ขณะ

ทีโ่ ครงสร้างเงินทุนรวมยังแข็ง
แรง โดยมีอัตราส่วนหนีส
้ น
ิ ต่อ

ทุนอยูท
่ ี่ 1.04 เท่า ใกล้เคียงกับ
สิน
ี่ ล้วที่ 1.05 เท่า” นาย
้ ปีทแ

ประพันธ์กล่าว

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 161

217,734.54 ล้านบาท มูลค่าการซื้อ

ตลท. เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิ กถอน
ตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ

โดยละเอียด ทั้งในด้านฐานะการเงิน

แอล อุตสาหกรรม จ�ำกัด (มหาชน)

เสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

เพิกถอนหุน
้ สามัญของบริษัท ทีที

และผลการด�ำเนินงาน รวมถึงความ

(TTL) จากการเป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน ด้วยเหตุทบ
ี่ ริษัทไม่

ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนมีเหตุอาจถูก

สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการ

เพิกถอนที่แตกต่างกัน เช่น มีสว
่ น

เป็นบริษัทจดทะเบียนทีม
่ ส
ี น
ิ ทรัพย์

ของผู้ถือหุ้นติดลบ ไม่น�ำส่งงบการเงิน

ทั้งหมดหรือเกือบ

หรือเป็น Cash Company

ทั้งหมดในรูปของเงินสดหรือหลัก

ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลา

ทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) ได้

บริษัทจดทะเบียนในการแก้ไขเหตุ

ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยการ

เพิกถอนแตกต่างกันตามแต่ละเหตุ

เพิกถอนจะมีผลในวันที่ 18 มิถุนายน
2562 และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิด
ให้ซ้ อ
ื ขายหลักทรัพย์ TTL เป็นระยะ

เวลา 7 วันท�ำการ ระหว่างวันที่ 7 ถึง
17 มิถุนายน 2562

ทรัพย์ถูกเพิกถอน อย่างไรก็ดี เพื่อ

เตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวัง
และมีความรอบคอบในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ท่ีจะถูกเพิกถอน ตลาด

หลักทรัพย์ฯ จะให้ซ้ อ
ื หลักทรัพย์ดัง
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ

และผูจ
้ ัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

กล่าวด้วยบัญชี Cash Balance (ผู้ซ้ อ
ื
ต้องช�ำระเงินก่อนการซื้อทั้งจ�ำนวน)

ประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดให้มี
การซื้อขายหลักทรัพย์ท่ีจะถูกเพิก

ถอนช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมี
ผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์น้ัน

เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ค�ำนึง
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้

ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่หลัก

และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคง

เครื่องหมาย NC ตลอดระยะเวลาที่ให้
มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้

ก่อนการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์

ที่จะถูกเพิกถอน ขอให้ผู้ลงทุนโปรด
ศึกษาข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ในกรณีท่ี

บริษัทจดทะเบียนสามารถแก้ไขเหตุ

ดังกล่าวได้แล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
ให้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้บริษัทจด
ทะเบียนปรับปรุงคุณสมบัติให้พร้อม
กลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

โดยหากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถ
แก้ไขเหตุเพิกถอนหรือปรับปรุง

คุณสมบัติให้พร้อมกลับมาซื้อขาย

ได้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งหลัก

ทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว
ก็อาจจะถูกเพิกถอนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ได้ก�ำหนดไว้

ก.ล.ต. เตื อนกรณี FX Trading Corporation

ก.ล.ต. เตือนกรณี FX Trading
Corporation หลังมีผช
ู้ เี้ บาะแสการ
อ้างอิง ก.ล.ต. ในการประชาสัมพันธ์
เพื่อชักชวนประชาชนให้ลงทุน

ซีให้กับผู้ลงทุนได้เป็นรายวัน รวมทั้งจะ
ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากสามารถ
ชักชวนบุคคลอื่นให้เข้ามาลงทุนในเครือ
ข่ายเพิ่มอีกได้

เนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รบ
ั การสอบถาม
จากผูล
้ งทุนจ�ำนวนหลายรายซึง่ มีข้อ
สงสัยหรือถูกชักชวนให้ลงทุนกับ FX
Trading Corporation โดยพบการเผย
แพร่การประชาสัมพันธ์ผา
่ นสื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook ในลักษณะทีอ
่ าจ
ท�ำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า มีความ
เกีย
่ วข้องหรืออยูภ
่ ายใต้การก�ำกับดูแล
ของ ก.ล.ต. โดยตรง หรือโดยอ้อมผ่าน
บริษัททีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตประกอบธุ รกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. ขอเรียนว่า FX Trading
Corporation มิได้อยูใ่ นรายชื่อผู้ท่ีได้รับ
อนุญาตหรืออยูภ
่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ
ก.ล.ต. แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นพบการชักชวนให้ผู้
ลงทุนเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท โดยอ้างว่า
ใช้เทคโนโลยี AI ซึ่งสามารถท�ำก�ำไรจาก
การซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรน

ก.ล.ต. ขอย้�ำว่า การลงทุนในสินทรัพย์
ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง และพบว่า ในช่วง
ที่ผา่ นมา มีผู้ฉวยโอกาสชักชวนให้ลงทุน
โดยอ้างการให้ผลตอบแทนจากคริปโทเค
อร์เรนซี คอยน์ เหรียญหรือโทเคนดิจิทัล
ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยอาจสัญญาหรือ
รับประกันจะให้ผลตอบแทนสูง เร่งรัด
การตัดสินใจ และให้ผลตอบแทนเพิ่มเติม
จากการชักชวนผู้อ่ ืนมาร่วมลงทุนเป็น
เครือข่าย ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังและ
ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในลักษณะดัง

กล่าว เนื่องจากอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้ง
จ�ำนวนได้
ผู้ท่ีสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต้อง
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และ
หากประสงค์จะลงทุน ขอให้ติดต่อผู้ท่ีได้
รับอนุญาตประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและศึกษา
ข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ เสี่ยงสูง.com
และหากผู้ลงทุนมีเบาะแสเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินการที่นา่ สงสัย โปรดแจ้ง SEC
Help Center ของ ก.ล.ต. โทร.1207
เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป และ
ในกรณีท่ีตรวจพบว่ามีเข้าข่ายการก
ระท�ำที่อาจผิดกฎหมายอื่น ก.ล.ต. จะ
มีกระบวนการในการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการ
ต่อไป

เอ็ ม เอฟซี ขายกองทุ น ตราสารหนี้ในประเทศ
อายุ 9 เดื อน ระหว่ า งวั น ที่ 10-18 มิ ถุน ายน 2562
นายเดนนิส ลิม กรรมการผูจ
้ ัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) กล่าว
ว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุน
เปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 9
ซีรส
ี่ ์ 1 หรือ MK9S1 ระหว่างวันที่
10-18 มิถน
ุ ายนนี้
โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ใน
ประเทศอายุโครงการประมาณ 9
เดือน ซึ่งจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
1.70 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่
ตราไว้ (10 บาท) และสับเปลี่ยนไปยัง
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาด
เงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ทั้งนี้
ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงเวลา 9 เดือนได้ ดังนั้น
หากมีปัจจัยลบที่สง่ ผลกระทบต่อการ
ลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนเป็นจ�ำนวนมาก
กองทุนเปิด MK9S1 มีนโยบายลงทุน
ในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่
มีคุณภาพในประเทศ เช่น ตั๋วเงิน
คลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ท่ีออกโดย
นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ขึ้น ตราสารหนี้ท่ีออกโดยธนาคาร
พาณิชย์ เงินฝาก และตราสารหนี้
เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้
(Investment grade)

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด
MK9S1 จะลงทุนดังนี้ ตราสารหนี้
ภาครัฐ สัดส่วนการลงทุน 70.73%
ผลตอบแทนตราสาร 1.75% ต่อปี
ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้
รับ 1.24% ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้น
บริษัท ทีพีไอโพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน
9.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.50%
ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะ
ได้รับ 0.24% ต่อปี ตราสารหนี้ระยะ
สั้นบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จ�ำกัด
(มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการ
ลงทุน 9.76% ผลตอบแทนตราสาร
2.25%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุน
คาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี และ
ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท เอเซีย
เสริมกิจลีสซิ่ง จ�ำกัด (มหาชน) rating
BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.76%
ผลตอบแทนตราสาร 2.25%ต่อ
ปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะ
ได้รับ 0.22%ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทน
หรือเพิ่มเติม
ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับ
จากการลงทุน 1.92%ต่อปี ประมาณ
การค่าใช้จ่าย 0.22%ต่อปี และ
ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่า
ใช้จ่าย 1.70%ต่อปี หากไม่สามารถ
ลงทุนให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียก
เก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัท
จัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ตามอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่
ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้
ต่อเมื่อเป็นการด�ำเนินการภายใต้
สถานการณ์ท่ีจ�ำเป็นและสมควรเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น
ส�ำคัญ โดยไม่ท�ำให้ความเสี่ยงของ
ทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป
อย่างมีนัยส�ำคัญ
กองทุนเปิด MK9S1 เหมาะส�ำหรับผู้
ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงิน
ฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่�ำ
กว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน
9 เดือน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ
ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
ส�ำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่�ำ
ได้ต้ังแต่ 10,000 บาท โดยติดต่อขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย
การลงทุน ความเสี่ยง ผลการด�ำเนิน
งาน ของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวน
ได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อ
ฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ
Contact Center กด 0 หรือที่ www.
mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ
โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่น
เกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขา
ขอนแก่น โทร.043-204-014 สาขา
เชียงใหม่ โทร. 053-218-480-82
สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2
สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 25

บล.คิง ส์ ฟ อร์ ด คาด SET INDEX มิ.ย. ผันผวนขาลงในกรอบ 1,580-1,660
จุด กังวลส่ ง ออกส่ อ ติ ดลบฉุ ดศก. ชะลอ-สงครามการค้าสหรัฐ-จีนยืด เยื้อ

บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวโน้มดัชนี
หุน
้ ไทยเดือน มิ.ย.คาดผันผวนแรง
ในทิศทางขาลงจะเคลื่อนไหวใน

กรอบ 1,580-1,660 จุด เนื่องจาก
มีปัจจัยกดดันทั้งใน และต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะตัวเลขส่งออก
ครึง่ ปีหลังมีแนวโน้มติดลบ ส่งผล
ให้ GDPไทยอาจขยายตัวต่�ำกว่า

3.5% ขณะทีส
่ งครามการค้าระหว่าง
สหรัฐ และจีนยืดเยื้อต่อไป แนะ

กลยุทธ์ลงทุนเลือกซื้อหุน
้ ใหญ่ BBL,

CK, STEC, UNIQ, AMATA, WHA ที่
ได้ประโยชน์จากการลงทุนหากได้
รัฐบาลใหม่

นายอภิชัย เรามานะชัย รองกรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ�ำกัด(มหาชน)
เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

เดือน มิ.ย. 2562 คาดว่า ดัชนีหุ้นไทย
(SET) จะเคลื่อนไหวในกรอบแนวรับ

1,580-1,600 จุด แนวต้าน 1,660 จุด
เนื่องจากถูกกดดันจากภาวะสงคราม

การค้าสหรัฐ - จีนที่กลับมาขึ้นภาษีต่อ
กัน ขณะที่สหรัฐเตรียมกดดันจีนเพิม
่
โดยจะแบนสินค้าเทคโนโลยีจีน เช่น

หัวเว่ย ช่วงกลางส.ค.นี้ ดังนั้นจึงต้อง
จับตาการประชุม G-20 ปลายเดือน

มิ.ย.นี้ว่าจะมีการหารือยุติข้อพิพาท
การค้าหรือไม่

ต้นปีจนถึงปัจจุบันแนวโน้มชะลอตัว

ลงเทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะธนาคาร
ขนาดใหญ่ เช่น BBL ส่วนธนาคารที่

ส่วนปัจจัยในประเทศอัตราการเติบโต

มีสินเชื่อขยายตัวมากสุด ได้แก่ BAY,

1/62 ขยายตัวที่ระดับ 2.80% ส่งออก

เดือนก่อน, +0.53%จากเดือนก่อน

ปี GDP ไทยอาจขยายตัวต่�ำกว่า 3.5%

2/62 ของกลุ่มธนาคารจะอ่อนตัวลง

ทางเศรษฐกิจ( GDP) ไทยไตรมาส

TCAP มีสินเชื่อขยายตัว +0.80%จาก

ครึ่งปีแรกมีแนวโน้มติดลบ ส่งผลให้ท้ัง

ตามล�ำดับ และ คาดก�ำไรไตรมาส

รวมทั้งปัจจัยทางการเมือง ยังคาดหวัง
จะได้นายกฯ ใหม่

จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ส่วนกลุ่มพลังงาน ให้น้�ำหนักลงทุน

เพื่อจัดตั้งรัฐบาลมาแก้ไขปัญหา

เป็น "Neutral" Top pick คือหุ้น PTT,

การลงทุน จึงแนะน�ำให้ซ้ อ
ื หุ้น BBL,

สงบในตะวันออกกลางส่งผลให้ปริมาณ

ประโยชน์จากการลงทุนหากได้รัฐบาล

อย่างไรก็ตามแรงกดดันราคาน้�ำมันมา

BGRIM ซึ่งเป็น Domestic Play และ

เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

จากปัจจัยต่างประเทศ

รวมถึงผลกระทบของสงครามการค้า

ส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่นา่ สนใจ

การลงทุน "เท่ากับตลาด" ประเมิน

"Accumulative Buy" หุ้นเด่นคือ

จ�ำกัดติดตามการประชุมโอเปกเดือน

เม.ย.2562 ขยายตัวได้ช้า+0.22%จาก

โอเปก อาจกลับมาเพิ่มก�ำลังการผลิต

เศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง ดังนั้น กลยุทธ์

BANPU เนื่องจากสถานการณ์ความไม่

CK, STEC, UNIQ, AMATA, WHA ที่ได้

น้�ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวลดลง

ใหม่ และ CPALL, CPF, ADVANC,

จากการผลิตของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้ม

Defensive Stock เพื่อลดความผันผวน

ระหว่างสหรัฐ-จีน ดังนั้น คงน้�ำหนัก

ในเดือนมิ.ย.นี้ ได้แก่ กลุ่มธนาคาร

Upside จากราคาน้�ำมันดิบค่อนข้าง

BAY, TCAP เนื่องจากยอดสินเชื่อเดือน

มิ.ย. กลุ่มผู้ผลิตทั้งในและนอกกลุ่ม

เดือนก่อน และหดตัว -0.05% ตั้งแต่

เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด

TMB คาด Fed ลดดอกเบี้ย
หนุนฟันด์โ ฟลว์ไหลเข้ า แระวั ง บาทผั นผวนหนั ก
TMB คาด ใกล้ถึงเวลาเฟดลดดอกเบีย
้
อาจท�ำให้ฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาด
้ ย้�ำ
ไทยและตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึน
ระวังเงินบาทผันผวน เหตุจากความ
กังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย ผลจาก
้
ความเสีย
่ งเศรษฐกิจโลกทีเ่ พิ่มขึน
จากสงครามการค้าทีท
่ วีความรุนแรง
ความเชื่อมั่นนักลงทุนทีล
่ ดลงสะท้อน
จากบอนด์ยล
ี ด์ตัวยาวสหรัฐทีล
่ ดต่�ำ
มาก ในขณะทีอ
่ ัตราเงินเฟ้อก็ยงั คงต่�ำ
กว่าเป้าหมายต่อเนื่อง
จากภาวะสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯและประเทศคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็น
จีน เม็กซิโก ยุโรป และญี่ปุ่น ส่งผลให้
นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันที่มีช่ อ
ื
เสียงอย่าง JPMorgan และ Morgan
Stanley แสดงความกังวลว่าหาก
สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย โอกาสที่
เศรษฐกิจโลกจะเข้าสูส
่ ภาวะถดถอย
ภายในช่วงหลังของปีจะเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ
ซึ่งหากพิจารณาดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัด
ซื้อการผลิต (manufacturing PMI)
ของหลายๆประเทศที่ได้รับผลกระ
ทบจากสงครามการค้า จะเห็นว่า PMI
ของสหรัฐฯที่อยูใ่ นระดับต่�ำสุดในรอบ
เกือบ 3 ปี ในขณะที่ PMI ของ จีน
เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลีย เริ่มชะลอหรือหดตัวลงแล้ว
ล่าสุดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับ
จีนปะทุข้ึนอีกครั้ง มีการตอบโต้ทาง

ภาษีกันไปมา และลุกลามไปถึงสงคราม
เย็นทางด้านเทคโนโลยี (Tech Cold
War) โดยความขัดแย้งไม่ได้เกิดขึ้น
เฉพาะกับจีนแต่ยังลามไปถึงประเทศ
คู่ค้าอันดับสองอย่างเม็กซิโกด้วย โดย
สหรัฐฯประกาศขึ้นภาษีสินค้าน�ำเข้า
5%จากเม็กซิโกอย่างคาดไม่ถึง และ
ขูเ่ พิ่มเป็น 25% ในเดือนตุลาคม หาก
รัฐบาลเม็กซิโกไม่สามารถจัดการผู้
อพยพที่ผิดกฎหมายจากเม็กซิโกได้
นอกจากนี้ ยังมีสงครามการค้ากับยุโรป
และญี่ปุ่นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ท่ีเพิง่ ถูกเลื่อนการขึ้นภาษีออก
ไปที่ต้องจับตาดูต่อ
ปัจจัยเหล่านี้สง่ ผลกระทบต่อการ
ค้าและการลงทุนทั่วโลกรวมถึงของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯเองด้วย โดยสะท้อน
จากบอนด์ยีลด์สหรัฐที่อัตราผล
ตอบแทนระยะยาวลดลงจนต่�ำกว่า
ระยะสั้น หรือที่เรียกว่า เส้นอัตราผล
ตอบแทนกลับด้าน (Inverted yield
curve) ที่ในอดีตเป็นตัวบ่งชี้ท่ีค่อนข้าง
แม่นย�ำของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอีก
1-2 ปีข้างหน้า
จากข้อมูลตั้งแต่ปี 1976 เหตุการณ์เส้น
อัตราผลตอบแทนกลับด้าน คืออัตรา
ผลตอบแทนระยะ 10 ปี ต่�ำกว่าระยะ
3เดือน สามารถทายภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยได้ถูกต้องกว่า 83% หรือทายถูก
5 ครั้งจาก 6 ครั้ง โดยผลต่างอัตราผล
ตอบแทนระยะ 10 ปี กับ 3 เดือน ติดลบ
เป็นเวลา 207 วัน เฉลี่ยประมาณ 68
basis point โดยล่าสุดแม้ทรัมป์ยังไม่ได้

ประกาศท�ำสงครามการค้าอย่างเต็มรูป
แบบกับอีกหลายๆคู่ค้า แต่เส้นอัตราผล
ตอบแทนกลับติดลบแล้วถึง 14 วัน และ
ติดลบต่�ำสุดถึง 28 basis point ซึ่งหาก
สงครามการค้ารุนแรงกว่านี้ ก็จะท�ำให้
ผลต่างอัตราผลตอบแทนติดลบหนักขึ้น
สะท้อนความเชื่อมั่นนักลงทุนที่แย่ลง
นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
ยังต่�ำกว่าเป้าหมายที่ 2% ของเฟดต่อ
เนื่องตั้งแต่ตล
ุ าคมปี 2018 ซึง่ ล่าสุด
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE ซึง่ เป็นเป้า
หมายหลักของ Fed ในเดือนเมษายน
อยูท
่ เี่ พียง 1.6% ลดลงจากเฉลีย
่ ปี
2018 ที่ 1.9% ซึง่ Fed อธิบายว่ามา
จากปัจจัยชั่วคราว สวนทางกับตลาด
ทีม
่ องว่าเงินเฟ้อจะไม่กลับเข้าสูเ่ ป้า
หมายในระยะเวลาอันใกล้นี้
ดังนั้น TMB Analytics มองว่า Fed
อาจมีความจ�ำเป็นต้องลดอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างน้อย 1 ครั้งในปี 2019
นี้ สอดคล้องกับถ้อยแถลงของนาย
เจมส์ บูลลาร์ด ประธาน Fed สาขา
เซนต์หลุยส์ หนึ่งในคณะกรรมการ
นโยบายการเงินสหรัฐชุดปัจจุบัน ที่
บอกว่ามีความเป็นไปได้ท่ี Fed จะลด
อัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้ ซึ่งหากเฟด
ลดดอกเบี้ยจริงอาจท�ำให้มีฟันด์โฟลว์
จากต่างประเทศไหลเข้ามาในตลาด
เกิดใหม่รวมทั้งตลาดเงินตลาดทุน
ในประเทศไทยมากขึ้นแต่จะมีความ
ผันผวนสูงขึ้น นักลงทุนจึงควรติดตาม
ท่าทีของ Fed อย่างใกล้ชิดและมีความ
เตรียมพร้อมอยูเ่ สมอ

กู รูก สิ ก รไทย ลดเป้า SET ล่วงหน้า 12 เดือ นเหลือ 1,725 จุด
จาก 1,750 จุด
ชอบ CPALL-HMPRO-CPF-CK-STEC-BBL-SCB-AMATA
บทวิเคราะห์ บล.กสิกรไทย เปิดเผยว่า เรา
ยังคงมุมมองเป็นบวกต่อตลาดหุน
้ ไทยด้วย
เป้าหมาย SET Index ล่วงหน้า 12 เดือน
ที่ 1,725 (คิดเป็นผลตอบแทนทั้งหมดที่
6.3%)
เรายังคงมุมมองเป็นบวกต่อตลาด แต่ปรับลด
เป้าหมายล่วงหน้า 12 เดือนลงเล็กน้อยเป็น
1,725 จุดจาก 1,750 จุดเพื่อสะท้อนถึงภาพ
รวมตลาดที่อมครีมลง
แม้ภาพรวมตลาดจะดูอึมครึมลง แต่คาด
ว่าตลาดหุ้นไทยจะฟื้นตัวระยะสั้นในกรอบ
1,590-1,680 จุด เพราะคาดถึงการบรรลุข้อ
ตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่การประชุม
G20 ในเดือน มิ.ย. และมีโอกาสไม่มากที่
สหรัฐฯ จะบังคับใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี กับ
จีน
ความน่าจะเป็นที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเข้าสู่
ภาวะถดถอยถือว่ายังอยูใ่ นระดับต่ํา 3 กําไร
ไตรมาส 1/2562 ของบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่สูงกว่าคาด 6% จะเป็นปัจจัยบวกต่อสายตา
นักลงทุนได้ 3 ส่วนประเด็นการเมืองไทย แม้
จะไม่ราบรื่นนัก แต่ก็คาดว่าจะสามารถเดิน
หน้าจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้
และคาดว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเร่งด่วนให้ได้เห็นกัน 3 ปัจจัยเสี่ยง
ต่อคําแนะนําของเราคือพัฒนาการของข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนไป
สูก
่ ารตอบโต้ด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี อีก
ปัจจัยเสี่ยงคือการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง
ของประเทศไทย หากรัฐบาลใหม่ล้มเหลว
ไม่สามารถรวมเสียงข้างมาก ในสภาผู้แทน
ราษฎร
ด้วยการเข้าไกลสูก
่ ารจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ เรา
จึงวิเคราะห์ภาพรวมของรัฐบาลชุดต่อไปออก
เป็น 3 สถานการณ์ดังนี้:
- รัฐบาลเสียงข้างมาก ด้วยส่วนต่างด้านจํา
นวน ส.ส.มากกว่า 30 เสียง (ความน่าจะเป็น
40%) ในกรณีน้จ
ี ะมีการ เปลี่ยนผ่านรัฐบาล
ที่ราบรื่น ด้วยการมีจํานวน ส.ส. มากกว่าฝ่าย
ค้าน 30 เสียง นอกจากนี้ ก็คาดว่ารัฐบาลจะ
สามารถ บริหารประเทศไปได้อย่างต่อเนื่อง 2
ปีข้น
ึ ไป โดยเราคาดว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาเชิง
บวก และคาดว่า SET Index จะขึ้นไปทดสอบ

เป้าหมายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 1,725 ได้ใน
ระยะสั้น
- รัฐบาลเสียงข้างมาก แต่มีสว
่ นต่างด้านจํา
นวน ส.ส. น้อยกว่า 30 เสียง (ความน่าจะเป็น
50%) ในกรณีน้รี ัฐบาลชุดใหม่จะได้รับเสียง
สนับสนุนข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร แต่จะ
มีสว
่ นต่างน้อยกว่า 30 เสียง
ซึ่งมีความเป็นไปได้ท่ี รัฐบาลชุดใหม่จะมีอายุ
เพียง 1-2 ปี ทําให้มีความสามารถในการดํา
เนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่สง่ ส่งผล
ต่อ เศรษฐกิจในวงกว้างไม่มากนัก
ทั้งนี้ เราคาดว่าตลาดจะมีปฏิกิริยาเป็นก
ลาง หรือไม่หลุดกรอบ รัฐบาลเสียงข้างน้อย
(ความน่าจะเป็น 10%) ในกรณีน้รี ัฐบาลชุด
ใหม่จะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ในสภา
ผู้แทนราษฎร และต้องพึ่งพาเสียงจากวุฒิสภา
250 เสียง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เสียงที่
จะนําไปสูก
่ ารเลือกตั้งใหม่ อีกรอบภายใน 1 ปี
ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่จะไม่สามารถออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจที่สําคัญๆ ได้ นอกจากนี้
คาดว่าตลาด จะมีปฏิกิริยาในเชิงลบ และคาด
ว่า SET Index อาจลงไปทดสอบจุดต่ําเต็ม
ที่ 1,590 ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของ
เดือน ม.ค.
ปัจจุบันมองว่าสถานการณ์ท่ี 2 มีโอกาสเกิด
ขึ้นมากที่สุด โดยขั้วพรรคพลังประชารัฐชนะ
การเลือกประธานรัฐสภา ด้วยเสียงที่ ปริมน้ํา
(น้อยกว่า 30 เสียง) และคาดว่ารัฐบาลใหม่จะ
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ในปี 2562 โดยรัฐบาลไทย ยังคงมีงบอีก 1.52.0 แสนลบ. เพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมทีช
่ อบ
กลุ่มพาณิชย์ (CPALL และ HMPRO) กลุ่ม
พาณิชย์ยังคงเป็นกลุ่มหลักที่เราชอบ เพราะ
เชื่อว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการ สนับสนุน
กลุ่มผู้มีรายได้ต่ํา และมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจในต่างจังหวัดของรัฐบาล
กลุ่มสินค้าเกษตร (CPF) เรายังชอบกลุ่มนี้เพ
ราะมีกําไรที่แข็งแกร่งในปี 2562 โดยเราเลือก
CPF เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้ เพราะมีราคา เนื้อ

สุกรที่แข็งแกร่งในครึ่งหลังของปี จากการแพร่
ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AES)
ในเวียดนาม
กลุ่มรับเหมางานโยธา (CK และ STEC) เรา
ชอบกลุ่มนี้จากโอกาสที่จะมีการเร่งประมูล
โครงการภาครัฐภายใต้รัฐบาลชุดใหม่
กลุ่มปิโตรเคมี (SCC) เรายังคงชอบ SCC จาก
คาดการณ์ว่าจะได้รับการปรับเพิ่มมูลค่าหุ้น
(rerating) จากส่วนแบ่งกําไรที่สูงขึ้นจาก
ธุรกิจนอกกลุ่มเคมีภัณฑ์ (48% ในไตรมาส
1/2562 พร้อมกับ upside จากการเข้าซื้อ
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซีย) ราคาน้ํามัน
ดิบที่ ลดลงจะเป็นผลบวกกับ SCC เพราะ
จะทําให้มีต้นทุนด้านแนฟทา (สินค้าพลอยได้
ของน้ํามันดิบ) ที่ถูกลง
กลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ (BBL และ SCB)
เรายังชอบกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ เพราะคาด
ว่าค่าใช้จ่ายสํารองหนี้สูญ (credit cost) จะ
ปรับลดลงต่อเนื่อง ขณะที่การก่อตัวของหนี้
สินใหม่ (NPL formation) นั้นลดลง QoQ เป็น
ครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาส 1/2561
กลุ่มกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (TFFIF)
TFFIF คือหุ้นกองทุนที่เราชอบเพราะ 1)
มีอายุสัญญาเหลืออยู่ 29 ปี 2) มีกระแสราย
ได้ท่ี มั่นคง 3) ความผันผวนต่ํา และ 4) มี
โอกาสในการอัดฉีดสินทรัพย์รายการใหม่จาก
รัฐบาล
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม (AMATA) เรายังคง
มุมมองเชิงบวกกับกลุ่มนิคมฯ เพราะมีสถานะ
เป็นผู้ได้ประโยชน์หลักๆ จากเม็ดเงินลงทุน
โดยตรงจากต่างชาติ (FDI) ที่สูงขึ้น ภายใต้
รัฐบาลชุดใหม่ และจากการย้ายฐานการผลิต
โรงงานจากจีน
กลุ่ม ICT (TRUE) เรามองว่า TRUE จะได้
ประโยชน์จาก 1) เงื่อนไขการจัดสรรคลื่น
700 MHz 2) การขยายเวลาการชําระค่าคลื่น
900 MHz 3) การแข่งขันที่เบาบางลงในช่วง
ท้ายของวัฏจักร 4G และ 4) การเลื่อนประมูล
5G ที่จะลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการ
ลงทุน (CAPEX) จํานวนมากในระบบ 5G โดย
เรามองว่า TRUE เป็นหุ้นที่ราคายังไม่ปรับขึ้น
เท่ากับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่อ่ ืนๆ

กูรูทิสโก้ชี้เดือน มิ . ย.หุ้ น ไทยปรั บตั ว ขึ้น
รั บ การเมืองชัด มองเป้า ดั ชนี 1,680 - 1,690 จุ ด
แนะจับ ตาแรงซื้อ ต่ า งชาติ
บล.ทิสโก้ชห
ี้ น
ุ้ ไทยเดือนมิ.ย.แกว่งตัว
้ ทดสอบ 1,680 - 1,690 จุด ปัจจัย
ขึน
หนุนจากความชัดเจนทางการเมือง

และรัฐบาลใหม่ทจ
ี่ ะเร่งอัดฉีดงบเพื่อ

สร้างความมั่นใจ แต่ฉนวนสงครามการ
ค้า-เศรษฐกิจในประเทศโตต่�ำยังฉุด

ให้ดัชนีขน
ึ้ ไม่มาก แนะจับตานักลงทุน
ต่างชาติไหลเข้า และธนาคารกลาง

สหรัฐฯ มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบีย
้
19 มิ.ย.นี้

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการ
ผูจ
้ ัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์

ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ กล่าวถึงภาพ

รวมตลาดหุ้นไทยในงานสัมมนา TISCO
Monthly Guru Updates ว่า บล.ทิส
โก้ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยในเดือน

มิถุนายนในช่วงต้นเดือนจะแกว่งตัวใน
กรอบ 1,620 - 1,630 จุด จากนั้นจะ

ค่อยๆ ปรับตัวขึ้นไปซื้อขายอยูใ่ นกรอบ

1,680 - 1,690 จุด โดยมีปัจจัยบวกจาก
การจัดตั้งรัฐบาลที่มีความชัดเจนมาก

ขึ้น อีกทั้งประเมินว่าภายหลังการจัดตั้ง

รัฐบาลจะเห็นการเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่

ระบบเศรษฐกิจผ่านโครงการต่างๆ อย่าง
รวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจ หลังหลาย
ฝ่ายมองว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีเสถียรภาพ
และอาจอยูใ่ นวาระได้ไม่นาน

มาไม่ดีนัก ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อผล

ประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทย

ยังมีปัจจัยบวกจากการที่ธนาคารกลาง
ต่างๆ เริ่มใช้นโยบายการเงินเชิงผ่อน

คลายมากขึ้น โดยเฉพาะธนาคารกลาง

โดยหลังจากนี้แนะน�ำให้นักลงทุนจับตา

สหรัฐฯ (Fed) ที่ตลาดคาดการณ์ว่า ใน

นักลงทุนต่างชาติหลายกลุ่มจะให้ข้อมูล

Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25%

เกรงเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมือง

ในช่วงที่เหลือของปี สะท้อนจากอัตราผล

การซื้อขายต่อวันที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่า

สหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงแรงในช่วงที่ผา่ นมา

จากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาอย่างต่อ

“หาก Fed ปรับลดดอกเบีย
้ จริงจะท�ำให้

SCB , TMB , AEONTS, CBG, ROJNA,

อยู่ แต่เตือนให้นักลงทุนระมัดระวังการ

แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ เพราะแม้

การประชุมวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นี้

ว่ายังไม่ม่น
ั ใจนักกับตลาดหุ้นไทย เพราะ

และจะปรับอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25%

แต่พฤติกรรมกลับตรงกันข้าม จากมูลค่า

ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของ

เฉลี่ยอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนถึงแรงซื้อ
เนื่อง ส่วนหุ้นเด่นในเดือนมิถุนายน ได้แก่
SEAFCO , TRUE และ S ส่วนหุ้น

แนะน�ำที่อิงกับเมกะเทรนด์ของประเทศ

และผลประกอบการดี ได้แก่ CK, STEC,
UNIQ, AMATA, WHA และ MAJOR

สภาพคล่องโลกยังคงไหลเข้าตลาดหุน
้

ลงทุนในหุน
้ เพราะหลังจากที่ Fed ปรับ
ลดดอกเบีย
้ ไปแล้ว หุน
้ ทั่วโลกมีโอกาส

้ ต่อเนื่องเพียง 1-2 วัน และหลังจาก
ขึน
นั้นจะเริม
่ ปรับตัวลดลง เพราะการที่

Fed ปรับลดดอกเบีย
้ ย่อมสะท้อนถึง

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีปัจจัยบวกจาก

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส�ำหรับมุมมอง

สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกทีเ่ ติบโตชะลอ

ปรับขึ้นจากปัจจุบันได้ไม่มาก เนื่องจาก

โลกอาจปรับตัวลงจากนี้ไม่มากนัก

นัก เพราะมีปัจจัยบวกเรื่องความชัดเจน

ที่ตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศก็ยังออก

สงครามการค้าไปมากแล้ว นอกจากนี้

คอยหนุนอยู”
่ นายวิวัฒน์กล่าว

ประเด็นการเมืองแต่ดัชนีหุ้นไทยอาจ

หุ้นต่างประเทศนั้น ประเมินว่าหุ้นทั่ว

ตัว แต่สำ
� หรับหุน
้ ไทยนั้นไม่น่าเป็นห่วง

ยังมีปัจจัยลบจากสงครามการค้า ขณะ

เพราะตลาดได้รับรู้ขา่ วร้ายจากประเด็น

ทางการเมืองและการลงทุนในประเทศ

FETCO เผย ดัช นีค วามเชื่อ มั่น รวมทุ กกลุ่ ม นั กลงทุ น ในอีก
3 เดือนข้างหน้ า (สิ งหาคม 2562)
อยู่ใ นเกณฑ์ “ทรงตั ว ”
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ
สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อ
มั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence
Index) ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2562 ว่า “ดัชนี
ความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ปรับตัวลดลงต่อเนื่องอยูใ่ นเกณฑ์ทรงตัว
(Neutral) เป็นเดือนทีส
่ าม โดยผลส�ำรวจ
พบว่าปัจจัยต่างประเทศจากสถานการณ์ข้อ
พิพาททางการค้าเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่น
นักลงทุนมากทีส
่ ด
ุ ขณะทีค
่ าดหวังการจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่และนโยบายภาครัฐ เป็นปัจจัย
หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน”
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index) ประจ�ำเดือน
มิถุนายน 2562 ได้ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้
•
ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (สิงหาคม 2562)
อยูใ่ นเกณฑ์ “ทรงตัว” (Neutral) (ช่วงค่าดัชนี
80 - 119) โดยลดลง 16.56% มาอยูท
่ ่ีระดับ
87.20
•
ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่าง
ประเทศทรงตัวอยูใ่ น Zone ทรงตัว (Neutral)

•
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ลดลงมาอยูใ่ น Zone ซบเซา
(Bearish)

•
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคล
ลดลงมาอยูใ่ น Zone ซบเซา (Bearish)
•
ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
สถาบันในประเทศ อยูใ่ น Zone ทรงตัว
(Neutral) เช่นเดิม

•
หมวดธุรกิจที่นา่ สนใจมากที่สุด คือ
หมวดธนาคาร (BANK)

•
หมวดธุรกิจที่ไม่นา่ สนใจมากที่สุด คือ
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)
•
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้น
ไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ทางการเมือง

•
ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ
“ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงโดยอยูใ่ น

เกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนทีส
่ าม โดยกลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงจากเกณฑ์รอ
้ น
แรงมาอยูท
่ เี่ กณฑ์ซบเซา กลุ่มบัญชีนักลงทุน
รายบุคคลลดลงจากเกณฑ์ทรงตัวมาอยูท
่ ี่
เกณฑ์ซบเซา ขณะทีก
่ ลุ่มสถาบันในประเทศ
และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศลดลงเล็กน้อย
อยูท
่ เี่ กณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม
ในช่วงเดือนพฤษภาคม ดัชนีตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ เคลื่อนไหวลดลงจากระดับสูงสุดของ
เดือนที่ 1682 จุด ในช่วงต้นเดือน และทยอย
ลดลงต่อเนื่องมาระดับต่�ำสุดที่ 1604 จุดใน
้ มา
ช่วงกลางเดือน จากนั้นดัชนีฯปรับฟื้นตัวขึน
เคลื่อนไหวในช่วง 1620-1630 จุด โดยทิศทาง
การลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัยฉุด
ความเชื่อมั่นนักลงทุนมากทีส
่ ด
ุ เป็นปัจจัยจาก
ต่างประเทศจากความกังวลการเจรจาสงคราม
ทางการค้าทีม
่ แ
ี นวโน้มยืดเยื้อและขยายสู่
อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและ
จีน รองลงมาคือสถานการณ์ทางการเมืองใน
ประเทศ การจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ซึง่ อาจส่งผลต่อการพิจารณางบประมาณภาค
รัฐปี 2563 ล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม นัก
ลงทุนบางส่วนมองว่าสถานการณ์การเมือง
และนโยบายภาครัฐทีต
่ ่อเนื่องภายหลังการ
จัดตั้งรัฐบาลใหม่จะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อ
มั่นการลงทุนมากทีส
่ ด
ุ โดยการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศหนุนความเชื่อมั่นใน
ล�ำดับรองลงมา ส�ำหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
โลกทีต
่ ้องติดตามได้แก่ ความคืบหน้าข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และ
นโยบายทางเศรษฐกิจของจีนเพื่อรองรับ
สงครามทางการค้าและเทคโนโลยี ทิศทาง
อัตราดอกเบีย
้ นโยบายของสหรัฐ ความเสีย
่ ง
และ ทิศทาง BREXIT ภายหลังการลาออกของ
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เทเรซ่า เมย์ แนวโน้ม
ทิศทางการเปลีย
่ นแปลงนโยบายของกลุ่มอี
ยูภายหลังการเลือกตังรัฐสภายุโรป นโยบาย
ของภาครัฐของรัฐบาลชุดใหม่ในการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและการส่งออก
ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เป็น
ปัจจัยทีต
่ ้องติดตาม”

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Expectation Index) เดือนมิถุนายน 2562
“ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบีย
้ นโยบายจะ
ไม่เปลีย
่ นแปลงจากระดับ 1.75% ส่วนอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ
อายุ 10 ปีมแ
ี นวโน้มไม่เปลีย
่ นแปลงในอีก 12
สัปดาห์ข้างหน้านับจากวันทีท
่ �ำการส�ำรวจ
(17 พ.ค. 62) อันเป็นผลมาจากความกังวล
จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้ง
ทางการค้าระหว่างประเทศ”
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้
จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Expectation Index) เดือนมิถุนายน 2562 โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุม กนง. รอบเดือนมิถุนายนนี้ อยูท
่ ่ีระดับ
50 ลดลงจากครั้งที่แล้ว แต่ยังอยูใ่ นเกณฑ์ “ไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)”
สะท้อนมุมมองของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าการ
ประชุม กนง. ในเดือนมิถุนายนนี้มีโอกาสที่จะ
คงดอกเบี้ยนโยบายอยูท
่ ่ีระดับร้อยละ 1.75 ต่อ
ไป โดยยังคงให้น้�ำหนักกับอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทิศทางดอกเบี้ยใน
ตลาดโลก และอัตราเงินเฟ้อ เช่นเดิม
- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปี ในรอบการประชุม กนง. สิงหาคม
2562 (ประมาณ 12 สัปดาห์ข้างหน้า) อยูท
่ ่ี
ระดับ 36 ลดลงอย่างมากจากครั้งที่แล้ว และ
ย้ายมาอยูใ่ นเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ปัจจุบัน (Unchanged)” จากระดับ 2.10% ณ
วันที่ท�ำการส�ำรวจ (17 พ.ค. 62) เช่นเดียวกัน
กับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ที่
ดัชนีคาดการณ์ลดลงค่อนข้างมากจากครั้งที่
ผ่านมา อยูท
่ ่ีระดับ 31 และมาอยูใ่ นเกณฑ์ “ไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบัน (Unchanged)”
จากระดับ 2.54% ณ วันที่ท�ำการส�ำรวจ (17
พ.ค. 62) โดยปัจจัยหนุนส�ำคัญ ได้แก่ อุปสงค์
อุปทานในตลาดตราสารหนี้ ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยโลก และ Fund flow จากต่างชาติ

ตลท. เผย TFFIF,EGATIF,COM7 เป็ น หลั กทรั พ ย์ เ ข้ า ใหม่ ใน
FTSE SET Mid Cap Index
รอบทบทวนเดือน มิ . ย. มี ผ ล 24 มิ . ย. 62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)
ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลัก
ทรัพย์ชุดใหม่ทจ
ี่ ะใช้ในการค�ำนวณ
FTSE SET Index Series มีผลวันที่
24 มิถน
ุ ายน 2562 เป็นต้นไป สรุปได้
ดังนี้

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

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index
ไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลง

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

- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 3
หลักทรัพย์ใหม่ทเี่ ข้าร่วมค�ำนวณ
- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 4
หลักทรัพย์ใหม่ทเี่ ข้าร่วมค�ำนวณ
หลักทรัพย์เข้าใหม่ในดัชนี FTSE

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ท่ีเข้า
ใหม่และคัดออก รวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE SET Index
Series และหลักเกณฑ์ในการค�ำนวณ
สามารถติดตามได้ท่ีเว็บไซต์
www.ftse.com/products/indices/
set และhttps://www.set.or.th/th/
products/index/ftse_set_p1.html
การทบทวนหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการ
ค�ำนวณดัชนีชุด FTSE SET Index
Series จัดท�ำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ตามหลัก
เกณฑ์ท่ีมีการก�ำหนดไว้เป็นการล่วง
หน้า โดยมีก�ำหนดทบทวนรายชื่อหลัก
ทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2562

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BTS แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.00 บ.
BTS ค�ำแนะน�ำ ซื้อ (เดิม ถือ)

จนมีก�ำไรได้

บริการในปี 2564

(เดิม 11.07 บาท) นับวัน...ยิง่ มีแต่สงิ่ ดีงาม

การขายหุ้นออกไป ช่วยเติมก�ำไรเป็นจ�ำนวนมาก ทาง

การระดมทุนฉลุย เริ่มจาก BTS-W4 จะหมดอายุ พ.ย.

ราคาปิด 11.60 บาท ราคาพื้นฐาน 13.00 บาท

ตามมาตรา 44 ภายใน 90 วันจะทราบผลร่วมทุน BTS
กับ กทม.ในรถไฟฟ้าส่วนขยายเขียว เหนือ-ใต้ แต่ท่ี

ส�ำคัญคือ จะพลอยได้ต่ออายุสัมปทานเส้นปัจจุบันที่

ท�ำเงิน และจะหมดอายุใน 10 ปี ข้างหน้า ไปอีกถึง 30
ปี คาดว่าจะส�ำเร็จ

ข่าวดีขายหุ้น BAYSWATER และ U ขายหุ้นหมอชิต

แลนด์ คาดว่าจะช่วยเติมก�ำไรปีน้อ
ี ีก 4 พันล้านบาท

BTS ได้ประกาศขายหุ้น BAYSWATER ให้กับ CPN

62 นี้แล้ว ราคาใช้สิทธิ์ท่ี 10.50 บาท ต่�ำกว่าราคาหุ้น

พหลโยธิน จ�ำนวน 48 ไร่ ใกล้รถไฟฟ้าสายเขียว-เหนือ

ส่วนที่เหลือจะได้เงินสูงเป็น 13.3 พันล้านบาท ส่วน

ในมูลค่าถึง 7.7 พันล้านบาท ซึ่งมีท่ีดินท�ำเลดี คือ

คาดว่าจะมีก�ำไรหลังภาษีถึง 3 พันล้านบาท และ U ซึ่ง

เป็นบริษัทร่วมได้ขายหุ้นหมอชิตแลนด์ให้กับ STEC ใน
มูลค่า 4.3 พันล้านบาท ท�ำให้ได้รับที่ดินท�ำเลหมอชิต
คาดว่าบริษัทจะได้รับก�ำไรบันทึกหลังภาษีปีน้อ
ี ีก 1

ปิดมีสว
่ นเพิ่มได้อีก 12%

ปรับเพิ่มประมาณการก�ำไรหลักปีน้แ
ี ละปีหน้าสูง ใน

อัตรา +38%/+30% ตามล�ำดับ สมมุติฐานที่ดีข้ึนคือ
รายได้ในส่วนงานก่อสร้าง (E&M) โครงการรถไฟฟ้า

คาด อีกทั้งก�ำไรตามส่วนได้เสียจากบริษัทร่วมและร่วม

อีกทั้งยังเข้าร่วมงานประมูลขนาดใหญ่ มีโอกาสจะได้

ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุน ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากยังไม่เปิด

เป็นต้น

และ 2) ก�ำไรพิเศษจากบริษัทร่วม U ที่กล่าวไว้ข้างต้น

บริหารเดินรถ และบริษัทในกลุ่มอยูใ่ นช่วงเติบโตสูง

ค้าก็ดีข้น
ึ คือ 1) เมื่อขายหุ้น BAYSWATER ออกไป ก็

อีก เช่น รถไฟฟ้าสายสีส้ม อู่ตะเภา และมอร์เตอร์เวย์

ด�ำเนินงาน โดยมีผลขาดทุนปีก่อนที่ 267 ล้านบาท

กับ กทม.ในรถไฟฟ้าส่วนขยายเขียว เหนือ-ใต้ ทั้งใน

1 พันล้านบาทจะยังผลให้ก�ำไรตามส่วนได้เสียรวมปีน้ี
คาดว่าจะสูงเป็น 1.76 พันล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่
494 ล้านบาท

พัฒนาการดี ส่งเสริมการเติบโตในอนาคต ส�ำหรับ

ปัจจุบันที่ท�ำก�ำไรได้ดีคือ สายสีลม และสุขุมวิท ซึ่งจะ

ก่อน แต่ปีน้ีจะเก็บเกี่ยวก�ำไรได้เต็มปีคือ 1) Kerry และ

หากเจรจาส�ำเร็จ ก็จะพลอยได้ต่ออายุสัมปทานเส้น

ธุรกิจโฆษณาจาก VGI ปีก่อนที่เข้าไปลงทุนระหว่างปี

หมดอายุใน 10 ปี ข้างหน้าหรือปี 2572 ไปอีกถึง 30 ปี

ทรานส์แอด ได้มา ก.ค.61 และ 2) PLANB ได้มาตอน
มี.ค.62 ด้านธุรกิจรถไฟฟ้า ได้ประโยชน์ปีน้เี ต็มปี คือ

เขียว เราคาดว่าการร่วมทุนจะส�ำเร็จ แม้จะมีเงื่อนไข

1) ส่วนขยายสายสีเขียวใต้เริ่ม ธ.ค.61 สถานีแรกคือ

วงได้สูงสุดไม่เกินที่ 65 บาท และ 2) กทม.อยากให้

2) ส่วนขยายสายสีเขียวเหนือ สถานีแรกคือ ห้าแยก

บริษัทมีเป้าหมายจะไม่รับหนี้ แต่ยอมตกลงในเรื่องคิด

อีก ทั้งนี้จะให้บริการไปถึงปลายทางคือ คูคต เต็มรูป

ประสบการณ์ยาวนานของ BTS ก็จะสามารถบริหาร

เริ่ม ก.ย.63 ส่วนสายสีชมพูและเหลืองจะเปิดให้

ที่ไม่ง่าย ตามที่ กทม.เสนอคือ 1) เก็บค่าโดยสารครบ

ส�ำโรง ปัจจุบันขยายไปถึงการเคหะ สมุทรปราการแล้ว

ช่วยรับหนี้มูลค่า 9 หมื่นล้านบาทไปบางส่วน ทั้งนี้

ลาดพร้าวเริ่ม ส.ค.62 และปลายปีน้เี พิ่มสถานีเกษตร

ค่าโดยสารที่ต่�ำ เราเห็นว่าด้วยความเป็นมืออาชีพแล

3.2 เท่า อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.41% ยังต่�ำกว่าต้นทุน

เพิ่มค�ำแนะน�ำเป็น ซื้อ จากเดิม ถือ เป็นบริษัทน้อยรายใน
ไทยที่ท�ำธุรกิจบริหารเดินรถ นอกเหนือจาก BEM เท่านั้น
และบริษัทในกลุ่มอยูใ่ นช่วงเติบโตสูง อีกทั้งยังเข้าร่วม
งานประมูลขนาดใหญ่ ที่มีโอกาสจะได้อีกในอนาคต เช่น
รถไฟฟ้าสายสีส้ม อู่ตะเภา และมอร์เตอร์เวย์ เป็นต้น ก็
จะเป็นแรงกระตุ้นราคาหุ้นได้ ด้านการที่ BTSGIF กลับมา
มีผลขาดทุน แต่จะไม่กระทบ BTS เนื่องจากเป็นการรับ
รู้ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ไม่รวมผลการตีมูลค่ายุติธรรม
ราคาพื้นฐานใหม่ขยับขึ้นไปเป็น 13.00 บาท ด้วยวิธี SOP
(Sum of Parts) ราคาปิดมีสว
่ นเพิ่มได้อีก 12% ด้านการ
จ่ายเงินปันผลปีน้ี แม้ว่ามีโอกาสจะจ่ายได้สูงเป็นพิเศษ
เพราะมีก�ำไรขายหุ้น BAYSWATER แต่เรายังไม่รวม อัตรา
ผลตอบแทนปันผลปีน้ก
ี ็ถือว่ายังสูงเป็น 4.8% ก็ถือว่าอยู่
ในเกณฑ์ดีทีเดียว

เรื่องการเจรจา และลงนามในสัญญา แต่ท่ีส�ำคัญคือ

หรืออาจจะต่อ 20 ปี ไปจบพร้อมกับส่วนขยายสายสี

และล่าสุดประสบความส�ำเร็จออก Green Bond ครั้ง

เงินกู้ (cost of debt) ของ BTS ที่ราว 4.2%

ค�ำแนะน�ำ ซื้อ เป็นบริษัทน้อยรายในไทยที่ท�ำธุรกิจ

ชุดปัจจุบัน ภายใน 90 วันจะทราบผลร่วมทุน BTS

มีการใช้สิทธิ์ จะได้เงินทุนเพิ่มอีก 18.5 พันล้านบาท

6.7 พันล้านบาท ด้านก�ำไรหลักปีน้โี ต 46% y-o-y เป็น

ให้คาดการณ์ก�ำไรสุทธิปีน้ีเติบโตถึง 134% y-o-y เป็น

สายสีเขียว ชมพูและเหลืองมีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ดีกว่า

รอผลการร่วมทุนกับ กทม. ตามมาตรา 44 ของรัฐบาล

ราคาใช้สิทธิ์ท่ี 14.00 บาท อายุ 1 ปี หากในอนาคต

แรกในไทยที่มูลค่า 13.0 พันล้านบาท มียอดจองถึง

ปรับเพิ่มประมาณการก�ำไรหลักปีน้แ
ี ละปีหน้าในอัตรา
เป็น 13.00 บาท ด้วยวิธี SOP (Sum of Parts) ราคา

BTS-W5 ที่เพิ่งประกาศจัดสรรให้ฟรีท่ีสัดส่วน 10:1

พันล้านบาท รวมก�ำไรเป็น 4 พันล้านบาท และยังผล

3.7 พันล้านบาท
+38%/+30% ตามล�ำดับ ราคาพื้นฐานใหม่ขยับขึ้นไป

ปัจจุบัน จึงจูงใจให้แปลง เพื่อรับปันผล หากแปลงใน

แบบได้ในปี 63 ส�ำหรับสายสีทอง (ธนบุรี-คลองสาน)

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอกวรรณพัฒนา :
sombata@th.dbs.com
นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
โทร : 02-276-5976
อีเมล์ : reporter@hooninside.com
ที่มา : ส�ำนักข่าวหุ้นอินไซด์
วันที่ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ที่มา: http://www.hooninside.com

บล.เคจีไอ : CBG แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 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
ประกอบการซึ่งฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องมาส
องไตรมาสจากการลดต้นทุนใน ICUK
และ margin ที่ดีข้ึน เรามองว่าวัฎจักร
ของ margin ที่ดีข้ึนจะกินเวลาสองปี
ตามการเพิ่มก�ำลังการผลิตกระป๋องอลู
มิเนียม เราปรับเพิม
่ ประมาณการก�ำไร
ปี 2562/63 ขึ้นอีก 8%/11% จาก การ
ปรับเพิม
่ GPM ขึ้นอีก 230bps และลด
ผลขาดทุนจาก ICUK ลง เมื่อเราใช้ P/E
ที่ ท�ำให้ได้ราคาเป้าหมายปี 62F ใหม่ท่ี
67 บาท และยังคงค�ำแนะน�ำซื้อ
ผลขาดทุนจาก ICUK ลดลง
Event

ประชุมนักวิเคราะห์, อัพเดตแนว
โน้ม, ปรับประมาณการก�ำไร
lmpact

มาร์จ้ินที่เพิม
ั คราว
่ ขึ้นไม่ใช่แค่ช่ว

GPM ใน 1Q62 เพิ่มขึ้นถึง +220bps
QoQ และ 550bps YoY ซึ่งบริษัทบอก
ว่าเป็นเพราะ 1.) ต้นทุนน้�ำตาลลดลง
เนื่องจากมีการลดส่วนผสมของน้�ำตาล
ในเครื่องดื่มชูก�ำลังลงท�ำให้ลดภาษี
น้�ำตาลลง 2.) ต้นทุนค่ากระป๋องอลูมิ

เนียมลดลงจากการเปลี่ยนมาผลิตเอง
ภายในบริษัท จากเดิมที่ซ้ อ
ื จากภาย
(outsource) 3.) GPM ของ ICUK เป็น
บวก ทั้งนี้ สองในสามของมาร์จิ้นที่ดี
ขึ้นมาจากต้นทุนกระป๋องอลูมิเนียมที่
ลดลง ซึ่งบริษัทเพิ่มเริ่มเปิดด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ใน 1Q62 ทั้งนี้อัตราการใช้
ก�ำลังการผลิตยังต่�ำอยูท
่ ่ี <50% และเมื่อ
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และ
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานดีข้ึน
ก็จะท�ำให้มีโอกาสที่บริษัทท�ำให้มาร์จิ้น
เพิ่มขึ้นในอนาคตก ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัท
ใช้กระป๋องอลูมิเนียมส�ำหรับบรรจุภัณฑ์
การส่งออกเป็นหลัก ซึ่งอนาคตบริษัทมี
แผนออกสินค้าใหม่ในไทย และส่งออก
ซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นจะเป็นส่วนผลักดัน
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น ที่
ผลขาดทุนของ ICUK ลดลงตามที่ต้ังเป้า
ไว้
จากการที่ 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) ผลขาดทุนที่ลด
ลงมา 2 ไตรมาสไตรมาสติดต่อกัน โดย
ขาดทุนในไตรมาสนี้อยูท
่ ่ี ?4 ล้าน (หรือ
160 ล้านบาท) ดังนั้นความจริงจังในการ
ลดขาดทุน 2 ไตรมาสแสดงให้เห็นว่า
บริษัทมีโอกาสจะลดผลขาดทุนทั้งปีลง
ได้ตามเป้าที่ต้ังไว้ ทั้งนี้การที่ผลขาดทุน
ลดลง เป็นเพราะ CBG ปรับลดค่าใช้จ่าย
การตลาดลงอย่างมากเหลือแค่ไม่ถึง ?1
ล้านใน 1Q62 (จาก 3 ล้านใน 1Q62)
เนื่องจากการปรับลดคชจ.โฆษณา โดย
คชจ.ส่วนนี้อยูท
่ ่ีประมาณ 12 ล้านในปี
2561 (2.8 ล้าน/3.6 ล้าน/4.2 ล้าน/1.4
ล้าน ใน 1Q/2Q/3Q/4Q) ในขณะที่คชจ.

ในการเป็นค่าใช้จ่ายสปอนเซอร์15 ล้าน
ปอนด์ หรือ 633 ลบ. ในปี 2561 (หรือ
ประมาณ 150-160ลบ./ไตรมาส) ซึ่ง
คชจ.ส่วนนี้จะเริ่มลดลงใน 2Q62 และ
จะลดลงมากขึ้นใน 2H62 เป็น 100ลบ./
ไตรมาส ทั้งนี้เนื่องจากขาดทุนของ ICUK
ที่ลดลง เราได้ปรับลดประมาณการผล
ขาดทุนของ ICUK ลงเหลือ 15 ล้าน/?
13 ล้านในปี 2562/2563 (จากเดิม 20
ล้าน/15 ล้าน ในปี 2562/2563)
ปรับเพิม
่ ประมาณการก�ำไรปี
2562F/2563F ขึ้นอีก 9%/11%, ปรับ
เพิม
่ ราคาเป้าหมายปี 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 เครื่องดื่มชูก�ำลังในประเทศ และ
การแฟพร้อมดื่ม ทั้งนี้ เมื่อใช้ P/E ที่ 35x
ท�ำให้เราได้ราคาเป้าหมายปี 62F ที่ 67
บาท และเรายังคงค�ำแนะน�ำซื้อ.
Chalie Kueyen

66.2658.8888 Ext.8851
chaliek@kgi.co.th

นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
โทร : 02-276-5976

อีเมล์ : reporter@hooninside.com
ที่มา : ส�ำนักข่าวหุ้นอินไซด์

วันที่ : 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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บล.ธนชาต : VGI แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.80 บ.
Fundamental Story

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

ผลการด�ำเนินงาน 4QFY19 ต่�ำกว่าคาด
VGI มีก�ำไรปกติที่ 270 ลบ. ใน 4QFY19 (VGI สิน
้ งวด
้ 9% y-y แต่ลดลง 13% q-q ผลการด�ำ
มีนาคม)เพิม
่ ขึน
เนินงานตํ่ากว่าทีเ่ ราคาด ก�ำไรปี FY19 คิดเป็น 89% ของ
ประมาณการทั้งปีของเรา
ผลการด�ำเนินงานที่ตํ่ากว่าคาด เนื่องจากภาษีจ่ายและส่วน
แบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมที่ติดลบสูงกว่าคาด และส่วนแบ่ง
ขาดทุนจาก RabbitLine Pay ดังนั้นเราจ�ำเป็นต้องทบทวน
ประมาณการของเราแม้เรายังคงมองว่าก�ำไรของ VGI ได้
เข้าสูร่ อบการเติบโต เนื่องจากพ้นื ที่โฆษณาใหม่จากการ
ขยายระบบขนส่ง และประโยชน์จากleverage แต่ราคาหุ้น
ปัจจุบันที่ 9 บาท/หุ้นนั้นสูงกว่ามูลค่าเหมาะสมของเราที่
8.8 บาท ดังนั้นเราจ�ำเป็นต้องทบทวนค�ำแนะน�ำ ของเรา
รายได้รวมของ VGI เพิ่มขึ้น 24% y-y ใน 4QFY19 แม้ราย
ได้จากสื่อนอกบ้านที่ลดลง 20% แต่รายได้จากสื่อเคลื่อนที่
เพิ่มขึ้น 0.6%รายได้จากสื่อโฆษณาในอาคารส�ำนักงานและ
รายได้อ่ ืนๆ เติบโต7% และรายได้จากธุรกิจบริการด้าน
ดิจิทัล (Rabbit Group) เติบโต 292%y-y
อัตราก�ำไรขั้นต้นลดลงเหลือ 53% ใน 4QFY19 เทียบกับ
64% ใน4QFY18 และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่ม
ขึ้น 9%y-yเนื่องจากการรวม Trans.Ad Group
แม้จะมีก�ำไรจาก Kerry Express แต่มีสว
่ นแบ่งขาดทุน
จากบริษัทร่วม 23 ลบ. ใน 4QFY19 เราเชื่อว่าเป็นเพราะ
ขาดทุนจาก RabbitLine Pay ที่มากขึ้น (จากการออกโปรโม

ชั่นเพื่อเพิม
่ จ�ำนวนผู้ใช้)
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ: การฟื้นตัวของการบริโภคได้เพิม
่ ความ
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บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SAWAD แนะน�ำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 53.00 บ.
SAWAD (SAWAD TB)

บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

TP

Current Previous Close 2019
HOLD HOLD 49.25 53.00

ก�ำไร 1Q19 ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้
แต่กังวล NPL ที่สูงขึ้น
ก�ำไร 1Q19 ดีกว่าที่เราคาดแต่ใกล้เคียง
กับที่ตลาดคาดไว้
SAWAD รายงานก�ำไรสุทธิ 1Q19 ที่
843 ลบ. เพิ่มขึ้น 10%Q-Q, 49%Y-Y
ดีกว่าที่เราคาดราว 5% แต่ใกล้เคียง
กับที่ตลาดคาดไว้ ก�ำไรที่ดีกว่าที่เรา
คาดมาจาก Minority interest บริษัท
ย่อยที่น้อยกว่าคาด หากไม่นับรายการ
ดังกล่าวถือว่าใกล้เคียงกับที่เราคาด
แต่รายได้หลักน้อยกว่าที่เราคาดโดย
เฉพาะรายได้จากค่าบริการซึ่งลดลง
15%Q-Q และ 2%Y-Y (ยังไม่มีราย
ละเอียดว่าเกิดจากรายการใด)
สังเกตว่า Loan spread ปรับลดลงมา
อยูท
่ ่ี 15.73% จาก 16.92% ในไตรมาส
ก่อนหน้าซึ่งเกิดจากอัตรา Loan yield
ที่ลดลง (น่าจะเกิดจากสาเหตุเดียวกับ
MTC คือจ�ำนวนวันที่ใช้ในการค�ำนวณ
ดอกเบี้ยใน 1Q มีน้อยกว่าไตรมาสอื่น)
อย่างไรก็ตามบางส่วนถูกชดเชยจากค่า
ใช้จ่ายส�ำรองฯหนี้สูญที่ลดลง 47%QQ และ 21%Y-Y คิดเป็น Credit cost
ที่ 0.7% น้อยกว่าที่เราคาดไว้ท่ี 1.1%
อัตรา Credit cost ที่น้อยลงเกิดจาก
การเปลี่ยนนโยบายการตั้งส�ำรองฯที่น�ำ
หลักประกันมาหักออกจากมูลหนี้ ท�ำให้

ภาระส�ำรองฯน้อยลง
สินเชื่อเติบโตดีกว่าที่คาด แต่ NPL
Ratio เพิ่มขึ้น
เงินให้สินเชื่อรวมอยูท
่ ่ี 3.55 หมื่นลบ.
+4.9%YTD ดีกว่าที่เราคาดไว้แม้ว่าเป็น
ไตรมาสที่มีการจ่ายคืนตามฤดูกาล ส่วน
ใหญ่เป็นการปรับขึ้นของสินเชื่อเงินให้
กู้ยืมซึ่งสอดคล้องกับจ�ำนวนสาขาที่เพิ่ม
ขึ้นเป็น 3,086 สาขา อย่างไรก็ตามสิน
เช่าเช่าซื้อและสินเชื่ออื่นๆลดลงตาม
ฤดูกาล
NPL (Overdue >3M) เพิ่มขึ้น 265 ลบ.
หรือ 23%Q-Q มาอยูท
่ ่ี 3.8% ของสิน
เชื่อรวม เพิ่มขึ้นจาก 3% ในไตรมาส
ก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับขึ้นสิน
เชื่อเงินให้ก้ย
ู ืมซึ่งมี NPL เพิ่มขึ้น 330
ลบ. โดยมี Coverage ratio อยูท
่ ่ี 70%
ของสินเชื่อรวมลดลงจาก 88% ใน
ไตรมาสก่อนซึ่งเป็นเพราะ NPL ที่เพิม
่
ขึ้นและเงินส�ำรองฯที่ลดลง
คงค�ำแนะน�ำ ถือ คงราคาเหมาะสมปี
2019 ที่ 52 บาท

เรามีแนวโน้มปรับเพิ่มประมาณการ
ก�ำไรสุทธิปี 2019 ขึ้นจากประมาณการ
เดิมที่อยูท
่ ่ี 3.4 พันลบ. +23%Y-Y โดย
ก�ำไร 1Q19 อยูท
่ ่ี 24.8% ของประมาณ
การทั้งปี อย่างไรก็ตามเราอาจขอราย
ละเอียดของ Loan spread และราย
ได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงรวมถึง NPL ที่
เพิ่มขึ้นว่าจะส่งผลต่อ Credit cost หรือ
ไม่ก่อน ในเบื้องต้นจากราคาเหมาะสม
ที่ 52 บาท คงค�ำแนะน�ำ ถือ
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CFA
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บล.ทรีนีตี้ : PTTGC แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 77.00 บ.
พีทท
ี ี โกลบอล เคมิคอล- PTTGC
ค�ำแนะน�ำ: ซื้อ

ราคาเป้าหมาย: 77 บาท

Upside/Downside: +27%

Median Consensus: 80 บาท
เราลดประมาณการรายได้กับก�ำไร และปรับราคา
เป้าหมายลง เพื่อสะท้อนค่าการกลั่น GRM และราคา
ปิโตรเคมีท่ียังคงลดลงในช่วง 1H19 ที่สงครามการค้า
กลับมาปะทุอีกรอบ
- ค่าการกลั่นและราคาปิโตรเคมีในครึ่งปีแรก 2019 ยัง
คงถูกกดดันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปทานยังคงสูงกว่า
อุปสงค์ รวมถึงสงครามการค้ากับสหรัฐได้กลับกลายมา
ปะทุอีกครั้ง จนกลายมาเป็น Tech War
- ผลประกอบการ 1Q19 หากไม่นับผลกระทบจาก
Stock Gain ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีถือว่ายังไม่
โดดเด่น
ราคาปิโตรเคมีในสาย Ethylene ซึ่งเป็นแหล่ง EBITDA
หลักถูกกดดันหนัก โดยที่ราคาผลิตภัณฑ์ข้ึนอยูก
่ ับ
ภาวะเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคหลัก ยังต้องเผชิญ
กับสงครามการค้าที่กลับมาปะทุเป็น Tech War ส่งผล
ให้รายได้และก�ำไร ของ PTTGC ลดลง จากค่าการกลั่น
GRM และราคาปิโตรเคมีท่ีกลับมาลดลงในช่วง 1H19
ทั้งนี้ ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสาย Ethylene กว่าครึ่ง
หนึ่งถูกก�ำหนดโดยสภาวะเศรษฐกิจจีนและระดับความ
รุนแรงของสงครามการค้าที่กลับมาในรูปแบบใหม่
Tech War หากพิจารณาภาวะอุปสงค์และอุปทานของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสาย Ethylene จะพบว่า จีนเป็นทั้ง
ผู้บริโภคและผู้น�ำเข้ารายใหญ่ท่ีสุดในโลก ทั้งผลิตภัณฑ์
Ethylene และ Propylene ดังรูปที่ 1 และ 2 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง PMI Manufacturing
ของจีน (Caixin Index) กับราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ในสาย Ethylene จะพบว่าราคาของทั้ง HDPE, LLDPE
และ LDPE มีความสัมพันธ์แบบไปในทิศทางเดียวกัน
อย่างมีนัยยะส�ำคัญทางสถิติกับ PMI Manufacturing
ของจีน ดังรูปที่ 3-5 โดยในขณะนี้ เศรษฐกิจจีนกลับมา
ได้รับผลกระทบเชิงลบจากสงครามการค้าระหว่างจีน
กับสหรัฐในรูปแบบ Tech War
ค่าการกลั่นกลับมาถูกกดดันจากสงครามการค้าที่กลาย
เป็น Tech War ส่งผลให้ค่าการกลั่นซึ่งเป็นส่วนต่าง
ระหว่างราคาน้�ำมันเบนซินและดีเซลกับน้�ำมันดิบลดลง
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลลต่อส่วนต่างราคาอะโรเมติคส์และ
โอเลฟินส์ท่ีอ่อนแอลงอีกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุปสงค์
ของจีนที่ยังถูกกดดันจากสงครามการค้า รวมถึงอุปทาน
ใหม่ในเอเชีย โดย PTTGC มีการหยุดซ่อมบ�ำรุงของโร
งอะโรเมติคส์และโรงกลั่น ใน 2Q19 เป็นเวลา 53 วัน
ดังรูปที่ 6 เราจึงปรับลดประมาณการก�ำไรสุทธิลงร้อย
ละ 14 ในปี 2019 และ 2020 เป็น 32,389 และ 34,928
ล้านบาท ด้วยสมมติฐาน GRM ที่ 5.5 เหรียญต่อบาร์เรล
รวมถึง สเปรด PX ต่อคอนเดนเสท ที่ 320เหรียญต่อตัน
และ HDPE ที่ 1,100 เหรียญต่อตัน ดังรูปที่ 7-9
จากการที่ค่าการกลั่น GRM และราคาปิโตรเคมีในสาย
Olefins และ Aromatics ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2019 ที่
ยังคงกลับมาอยูใ่ นระดับต่�ำต่อไป จึงปรับราคาเป้าหมาย

ใหม่ลงมาที่ 77 บาท เพือสะท้อนราคาปิโตรเคมีท่ีถูก
กดดันอยูใ่ นช่วงนี้ โดยใช้ P/BV เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ที่
1.1 เท่า โดยคงค�ำแนะน�ำ ซื้อ ด้วย Valuation ที่ราคา
หุ้นต�ำกว่าราคา Book ในขณะนี้ อีกทั้งยังมีแรงหนุนจาก
การท�ำ Treasury Stock ของบริษัทฯ
ความเสีย
่ ง: ความผันผวนของราคาน้�ำมันและ
ปิโตรเคมี, ภัยธรรมชาติและอุบต
ั ิเหตุ
ผลประกอบการ 1Q19

ในภาพรวม ยอดขายใน 1Q19 ลดลงร้อยละ 12 QoQ
และ ลดลงร้อยละ 7 YoY ใกล้เคียงกับที่ได้ประมาณการ
ไว้ จากการที่ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกลุ่ม Olefins อยู่
ในจุดที่ต่�ำใน 1Q19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเอทิลีนอ
อกไซด์และธุรกิจฟีนอล โดยทั้งสองธุรกิจมีการปิดซ่อม
บ�ำรุงตามแผนและมีสว
่ นต่างของผลิตภัณฑ์ท่ีลดลงรวม
ถึงโรงผลิต HDPE2 มีการปิดซ่อมบ�ำรุงเกือบ 20 วัน
อย่างไรก็ดี ส่วนของก�ำไรสุทธิ ใน 1Q19 มีการเติบโต
ร้อยละ 59 QoQ โดยหากไม่นับ Stock Gain/Loss จาก
ราคาน้�ำมันดิบและ NRV ประมาณ 1.4 พันล้านบาท จะ
มีก�ำไรสุทธิลดลง ร้อยละ 57 QoQ และ ร้อยละ 59 YoY
จากการที่ราคาปิโตรเคมีส�ำหรับ 1Q19 โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของ Olefins ต่�ำกว่าในช่วง 1Q18 ประมาณ
ร้อยละ 20
ทั้งนี้ หากพิจารณาประมาณการกับตัวเลขจริง จะพบว่า
ประมาณการยอดขายและยอดขายจริงมีความใกล้เคียง
กัน ทว่าค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการขาย (COGS) ที่เกิด
ขึ้นจริงสูงกว่าที่เราคาดประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากทา
งบริษัทฯ เริ่มที่จะรับรู้ผลประกอบการธุรกิจ PTA และ
PET จากการที่ปริมาณการขายมีการปรับเพิ่มขึ้นโดย
เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์โอลิฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อ
เนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนหน้า
นอกจากนี้ ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
และการร่วมค้า ถือว่าต่�ำกว่าคาด โดยก�ำไรของบริษัท
ย่อยลดลงร้อยละ 17 จากไตรมาสก่อน โดยหลักเป็นผล
มาจากธุรกิจอะคริโลไนไตรล์ (AN)
ส่วนธุรกิจโรงกลั่น: Sale & EBITDA 1Q19 ต่�ำกว่าคาด
หากไม่พิจารณา Stock Gain
แม้ชว
่ งไตรมาส 1 ปี 2562 โรงกลั่นแทบจะไม่มีการหยุด
ซ่อมบ�ำรุงหน่วย โดยการใช้ก�ำลังการผลิตที่ร้อยละ 108
เท่ากับ 1Q18 และ 4Q18 ทว่าราคาน้�ำมันผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม ใน 1Q19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเซลยังถูก
กดดันจากอุปทานใหม่ของภูมิภาค แม้ราคาน้�ำมันเตาจะ
ดีข้น
ึ จากระดับสินค้าคงคลังในระดับต่�ำก็ตาม ส่งผลให้
รายได้จากธุรกิจน้�ำมันในไตรมาสนี้ลดลงมากกว่าคาด
ในขณะที่ GRM ดังรูป ที่ลดลงจากไตรมาสและปีก่อน ส่ง
ผลให้อัตราการท�ำก�ำไร EBITDA ของธุรกิจน้�ำมันลดลง
จากไตรมาสและปีก่อนมากกว่าที่คาดไว้
ส่วนธุรกิจอโรเมติกส์: พาราไซลีนถือว่าดีข้ึนกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อน
ในไตรมาส 1 ปี 2562 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจ Aromatics แย่ลง
จากไตรมาสก่อน ด้วย Trade War ซึ่งเป็นปัจจัยกดดัน

มาตลอด 5-6 เดือนที่ผา่ นมา ทว่าดีกว่าไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน
พาราไซลีน

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนต่างระหว่างราคาพารา
ไซลีน (FECP) กับคอนเดนเสทปรับตัวดีข้ึนจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 36 แต่ปรับตัวลดลงจาก
ไตรมาสก่อน ร้อยละ 9 มาอยูท
่ ่ี 519 เหรียญสหรัฐต่อตัน
เนื่องจากปัจจัยหนุนจากความต้องการของผลิตภัณฑ์
ปลายทางในสายโพลีเอสเตอร์ท่ีมีความต้องการสูง ส่ง
ผลให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พาราไซลีนเพื่อเป็น
วัตถุดิบเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี การคาดการณ์ว่าอุปทาน
ใหม่จากจีนจะ COD ใน 2Q19 ส่งผลให้ราคาพาราไซลีน
ชะลอตัวลง
เบนซีน

ในไตรมาส 1 ปี 2562 ส่วนต่างระหว่างราคาเบนซีน กับ
คอนเดนเสท ยังคงลดลงมาอย่างต่อเนื่อง จากการที่
ความต้องการของผลิตภัณฑ์ปลายน้�ำอย่างสไตรียโมโน
เมอร์และฟินอลยังคงลดลง เนื่องจากการปิดซ่อมบ�ำรุง
ของโรงงานหลายแห่งในเอเชีย จึงส่งผลกดดันต่อส่วน
ต่างราคาดังกล่าว
ส่วนธุรกิจ Olefins: ได้ปริมาณการขายมาช่วยลดผลกระ
ทบจากราคาผลิตภัณฑ์
ผลประกอบการในธุรกิจนี้ ยังน่าจะไม่กลับมาสดใส
จากการที่สเปรดของ กลุ่ม PE น่าจะยังคงอ่อนแอต่อ
เนื่องจากอุปทานในภูมิภาคเอเชียที่ยังคงสูงอยูอ
่ ย่างต่อ
เนื่อง โดยใน 1Q19 สเปรดระหว่าง HDPE Propylene
และ Ethylene ลดลงเป็นอย่างมากในไตรมาสนี้ อีกทั้ง
ปริมาณการขายและส่วนต่างผลิตภัณฑ์โมโนเอทิลีนไกล
คอล (MEG) ที่ปรับลดลง ส่งผลให้ผลประกอบการธุรกิจ
Olefins อ่อนตัวลง
อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 1 ปี 2562 เนื่องจากทางบริษัทฯ
เริ่มที่จะรับรู้ผลประกอบการธุรกิจ PTA และ PET จาก
การที่ปริมาณการขายมีการปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลิตภัณฑ์โอลิฟินส์และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมถึงผล
ของการที่ไม่มีการหยุดซ่อมบ�ำรุงตามแผนของโรงงาน
โพลีเอธิลีนและการรับรู้ก�ำลังการผลิตเต็มไตรมาสของ
โรงงาน LLDPE แห่งที่สองในปีน้ี ส่งผลให้การขายของ
ผลิตภัณฑ์โพลิเอธิลีนเพิ่มขึ้น สามารถช่วยลดผลกระทบ
ด้านราคา จน Adjusted EBITDA Margin เพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจากไตรมาสก่อน
นักวิเคราะห์

ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031379
nuttachart@trinitythai.com
ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ
ผู้ชว
่ ยนักวิเคราะห์

boontham@trinitythai.com
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บล.ฟิลลิป : VGI แนะน�ำ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.10 บ.
VGI - ทยอยซื้อ TP' 62: 9.10
ปี 2562 ก�ำไรใกล้เคียงคาด; ปีนโี้ ตจาก New Product
ก�ำไรปี 2562 +30.1% ที่ 1,101 ลบ. ใกล้เคียงคาด: โดย
รายได้เติบโต 31% ที่ 5,158 ลบ. จากรวมงบ Trans Ad

โดยใน 4Q62 ก�ำไร -6.2% ที่ 270 ลบ. จากการรับรู้ขาดทุน

บริษัทร่วม รายได้ +24.4% ที่ 1,404 ลบ. จากบริการดิจิทัล
+290.9% จากการรวมงบ Trans Ad จากปีก่อนไม่มี สื่อ
โฆษณา -4.4% หลักมาจาก MACO รายได้ลดลง ต้นทุน

+62.1% และ SG&A +8% รับรู้ขาดทุนบริษัทร่วม 23 ลบ.

เทียบปีก่อนก�ำไร 0.4 ลบ. จาก Rabbit Line Pay และบริษัท
ร่วมของ VGM

ปี 2563 ยังโตต่อเนื่องจาก Synergy ของบริษัทที่เข้าไป

ลงทุน: การเติบโตในปีน้ี จาก Trans Ad ที่รับรู้เต็มปีจากปี

ก่อนรับรู้เพียง 8 เดือน Synergy กับเคอรี่ฯและ PLANB ที่

มี New Product ร่วมกัน คาดเพิม
่ รายได้ 300-500 ลบ. อีก

ทั้งยังลดการแข่งขันด้านราคาของสื่อนอกบ้าน ส่วนธุรกิจสื่อ
นอกบ้านยังเติบโตจากการเปลี่ยนภาพนิง่ เป็น LED ทั้งของ

MACO และ VGI, การปรับขึ้นราคา และอัตราการขายที่ดีข้ึน
อีกทั้งบริษัทร่วมที่คาดจะมีแนวโน้มที่ดีข้ึน และยังได้จัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนเพิ่ม

แนะน�ำ "ทยอยซื้อ" ราคาพื้นฐานปรับเป็น 9.10 บาท
: ปรับรายได้เป็น 6,074 ลบ. และคาดก�ำไรที่ 1,377 ลบ.

+25% ราคาพื้นฐานปรับเป็น 9.10 บาท ยังคงค�ำแนะน�ำ

"ทยอยซื้อ" และได้ประกาศจ่ายปันผล 2H62 ที่ 0.054 บาท
XD 18 ก.ค.

หมายเหตุ: ก�ำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

สยาม ติยานนท์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์

# 17970

นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
โทร : 02-276-5976

อีเมล์ : reporter@hooninside.com
ทีม
่ า : ส�ำนักข่าวหุน
้ อินไซด์

วันที่ : 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ทีม
่ า: http://www.hooninside.com

บล.กรุงศรี : TRUE แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.00 บ.
KSS 5G Day

1.แม้จะยังเผชิญอุปสรรคหลายด้าน แต่รัฐบาลก็ยังจะเดินหน้าเปิด
ตัวบริการ 5G ในประเทศ

มีกองทุนในประเทศ 26 กองเข้าร่วมกิจกรรมของเราเมื่อวานนี้ โดย
วิทยากรหลักของงานมาจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจ
โทรคมนาคมภาคเอกชน เราเห็นความมุง่ มั่นจากทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การออกบริการ 5G แต่จุดส�ำคัญอยูท
่ ่ีข้อจ�ำกัดทั้งผู้บริโภค และโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศไทยจะต้องพร้อมรองรับเทคโนโลยี 5G ด้วย เราเชื่อ
ว่าประเทศไทยได้ใช้ 5G แน่แต่ชว
่ งเวลาการใช้ยังไม่แน่นอน เรายังคง
แนะน�ำให้ซ้ อ
ื TRUE โดยให้ราคเป้าหมาย DCF ที่ 6 บาท

ไทย ในปี 2020
น่าสนใจ

Key takeaways from KSS 5G Day

เมื่อวานนี้ เราได้จัดงานสัมมนาเรื่อง "5G in the future of Thailand"
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบ
การธุรกิจโทรคมนาคมในภาคเอกชนมาให้ความรู้ โดยมีการบรรยายถึง
แผนงาน และกลยุทธ์ท่ีจะขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยการน�ำ
เทคโนโลยี 5G มาใช้ เราสามารถสรุปสาระส�ำคัญจากวิทยากรแต่ละท่าน
ได้ดังนี้
ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ชว
่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ประเด็นทีน
่ ่าสนใจ
1.ทั้งโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย ก�ำลังมองหาเครื่องยนต์ตัวใหม่ท่ีจะขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสูเ่ ฟสใหม่ของการเติบโต และเขาเชื่อว่าเทคโนโลยี
5G จะเป็นตัวน�ำการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ ผ่านแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ
2.ถึงแม้ว่าการน�ำเทคโนโลยี 5G มาใช้จะเป็นประโยชน์มาก แต่ก็ยังมี
อุปสรรคหลายประการที่รัฐบาลต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อน อย่างเช่น
การใช้งาน 5G ที่จ�ำกัด, การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการมือถือใน
การน�ำ 5G มาใช้ (อย่างเช่นการแชร์โครงสร้างพื้นฐาน) และการก�ำหนด
spectrum roadmap ส�ำหรับ 5G.
1.การสร้างโครงข่าย 5G ที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องการ
bandwidth ประมาณ 2x100MHz จากคลื่นที่หลากหลาย ทั้ง lower
band (700MHz), middle band (2.6GHz และ 3.5GHz) และ higher
bands (26GHz และ 28GHz) รัฐบาลทราบว่าถ้าราคาคลื่น 5G ใน
ประเทศไทยแพงเกินไปก็จะเป็นภาระกับผู้ประกอบการซึ่งยังต้องมี
ต้นทุนในการขยายโครงข่ายเพื่อรองรับบริการ 5G อีก ดังนั้น รัฐบาล
จึงจะหารือกับ ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อคลายปมการ
ประมูลคลื่นราคาแพง

TRUE (OUTPERFORM, TP Bt6) ประเด็นที่

1.TRUE พูดถึงคุณสมบัติหลักสามประการของ 5G ที่เหนือกว่า 4G
ได้แก่ (i) connectivity ดีกว่า โดย 5G สามารถเชื่อมต่อได้มากถึง 1 ล้าน
อุปกรณ์/ตารางกม. มากกว่า 4G ที่ได้แค่ 1แสนอุปกรณ์/ตารางกม. ซึ่ง
จะท�ำให้สามรถพัฒนา smart cities ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมต่อ
ถึงกันได้หมด, smart factories ฯลฯ (ii) มี reliability สูง และ latency
ต่�ำ (ความเร็วของการโต้ตอบแบบ real-time) Latency ในระบบ 5G
จะต่�ำกว่า 1 millisecond (<1ms) ในขณะที่ของระบบ 4G อยูท
่ ่ี 10ms
คุณสมบัติน้ีจะท�ำให้การโต้ตอบเป็นไปแบบเกือบ real-time ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งกับบริการที่ต้องการความแม่นย�ำ (อย่างเช่น ยานยนต์
ไร้คนขับ, การผ่าตัดทางไกล) (iii) ความเร็วแบบ Super high speed โดย
ความเร็วในการ Download สูงสุดถึง 10Gbps (เร็วกว่าระบบ 4G ถึง 10
เท่า) ซึ่งคุณสมบัติน้ีเหมาะกับการเล่นภาพยนต์ท่ีมีความชัดระดับ 4K
และการเล่นเกมแบบ streaming (AR และ VR)
2.ประเทศที่แข็งขันในการน�ำโครงข่าย 5G มาใช้ได้แก่ สหรัฐ จีน
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ สวิตเซอร์แลนด์ซ่ึงเปิดให้บริการ 5G ในปีน้ี TRUE
เชื่อว่าจีนจะเป็นผู้น�ำในการใช้ 5G เนื่องจากมีจ�ำนวนประชากรสูง
(หมายถึงฐานผู้ใช้บริการที่ใหญ่)
+TRUE ยังอยูร่ ะหว่างการวิเคราะห์ศักยภาพของการน�ำแอพ 5G มาใช้
ในประเทศไทย และเชื่อว่ายังไม่เหมาะที่จะเปิดบริการเชิงพาณิชย์ใน
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Krungsri Securities Research Team
Analysts

Phatipak NAVAWATANA

662 - 659 7000 ext 5003

phatipak.navawatana@krungsrisecurities.com
นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
โทร : 02-276-5976

อีเมล์ : reporter@hooninside.com
ที่มา : ส�ำนักข่าวหุ้นอินไซด์

วันที่ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ที่มา: http://www.hooninside.com

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPN แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.00 บ.
Central Pattana (CPN)
BUY

Share PriceTHB 71.25

12m Price TargetTHB 87.00

(+22%)

Previous Price TargetTHB 87.00
หุน
้ ตอบรับเชิงลบมากเกินไป
Company Update

ถือหุ้น 33% (อีก 67% ถือหุ้นโดย บริษัท

เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น) ซึ่งจากข่าว

เราคาดผลกระทบจ�ำกัดจากการที่

ถือหุ้น 30% ใน Grab ประเทศไทย ซึ่งจะ

ของเงินลงทุนในเซ็นทรัลพระราม 2 และ

ในช่วงต้นปีน้พ
ี บว่า กลุ่มเซ็นทรัลฯ เข้า

ท�ำให้ CPN มีสัดส่วนถือหุ้นใน Grab 9.9%
ทั้งนี้ ในปี 2560 Grab ขาดทุน 985 ล้าน

บาท เบื้องต้นจึงคาด CPN จะบันทึกส่วน

แบ่งขาดทุนเข้ามาประมาณ 100 ล้านบาท/
ปี คิดเป็น 0.8% ของก�ำไรสุทธิ แต่จะได้ผล
บวกจากความร่วมมือทางธุรกิจโดยเฉพาะ

ค�ำชีแ
้ จงทีส
่ ำ
� คัญ : บริษัทหลักทรัพย์

ในด้าน Logistics และสนับสนุนการขาย

(มหาชน) อาจมีธุรกิจกับ บมจ. เซ็นทรัล

2.1 พันล้านบาท จะน�ำมาจากการกู้ยืม ซึ่ง

เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด

แบบ Omni channel ส่วนเม็ดเงินลงทุน

พัฒนา (CPN)

คาดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนยังอยูท
่ ่ี

ประเด็นการลงทุน
ราคาหุ้นที่ลดลงเป็นโอกาสลงทุนใน CPN

ราคาเป้าหมาย (DCF) 87 บาท หลังจากหุ้น
ถูกกดดันจาก 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การ
ลงทุนใน Grab ซึ่งคาดในระยะสั้นท�ำให้

CPN รับรู้ขาดทุนปีละ 100 ล้านบาท แต่จะ

มีผลบวกจากการขายแบบ Omni Channel
2) การไม่ชนะประมูลสิทธิบริหารพื้นที่เชิง

พาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่กระทบ
ต่อประมาณการ ขณะที่ CPN ยังมีการ

ลงทุนโครงการอื่นๆต่อเนื่อง และ 3) คาด

ผลกระทบจ�ำกัดจาก CPNREIT ซึ่งอาจปรับ

ลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

การลงทุนใน Grab กระทบในระยะสั้น
การลงทุนในธุรกิจแกร็บ (Grab) ผ่านทาง

บริษัทร่วมทุน Porto Worldwide ซึ่ง CPN

ประมาณ 0.4 เท่า

ไม่ชนะประมูล แต่ไม่กระทบประมาณการ
การที่ CPN ไม่ชนะการประมูลสิทธิบริหาร
พื้นที่เชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่
ได้นอกเหนือจากความคาดหมายของ

CPNREIT อาจปรับลดมูลค่ายุติธรรม

ปิ่นเกล้า ซึ่งสิทธิการเช่าจะหมดในอีก 6
ปี 3 เดือน และ 5 ปี 7 เดือน ตามล�ำดับ
เนื่องจาก

1) CPNREIT ตีมูลค่ายุติธรรมฯทุกสิน
้ ปี ซึ่ง
สะท้อนถึงมูลค่าที่ลดลงไปบ้างแล้ว

2) เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ปรับปรุงใหญ่เสร็จไป
ไม่นาน ค่าเช่าและอัตราเข้าเช่ายังสูง

3) เซ็นทรัลพระราม 3 เพิ่งปรับปรุงเสร็จ
ท�ำให้อาจมีการปรับเพิ่มมูลค่ายุติธรรมฯ

และ 4) คาด CPNREIT ซื้อสินทรัพย์ใหม่
เข้ากองทรัสต์ในปี 2563

ตลาดฯ และไม่กระทบต่อประมาณการของ

ความเสีย
่ ง: ปรับค่าเช่าได้น้อยกว่าคาด /

ในประมาณการ ขณะที่ CPN ยังมีแนวโน้ม

คาด

เรา เนื่องจากเรายังไม่ได้รวมการประมูลนี้
เติบโตต่อเนื่องในระยะยาวจากการลงทุน
ในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น การเปิด

ศูนย์การค้า 2-3 แห่ง/ปี การโอนโครงการ
ที่อยูอ
่ าศัยซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 10-15%

ต่อปี รวมทั้งมีโครงการ Mixed Use ดุสิต

เปิดโครงการไม่ตามเป้า / ต้นทุนสูงกว่า

Suttatip Peerasub
suttatip.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1430

เซ็นทรัล พาร์ค ที่จะทยอยเปิดในปี 2566-

นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง

พระราม 9 ของ GLAND ซึ่งจะสรุปแผน

อีเมล์ : reporter@hooninside.com

2567 และการพัฒนาโครงการใหม่บนพื้นที่

โทร : 02-276-5976

ภายในปีน้ี

ที่มา : ส�ำนักข่าวหุ้นอินไซด์

คาดผลกระทบจ�ำกัดจาก CPNREIT

วันที่ : 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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บล.เคทีซีมิโก้ : GUNKUL แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.80 บ.

GUNKUL | Buy | 2019E TP: Bt3.80
ราคาหุน
้ ดูน่าสนใจและมีแนวโน้มเติบโตชัดเจน
- คงค�ำแนะน�ำ "ซื้อ"
- ได้รับผลดีจากการด�ำเนินงานเต็มปีของโรงไฟฟ้า 4 โรง
- Backlog แข็งแกร่งที่ 7 พันล้านบาท
- ก�ำไรจะเติบโตทั้ง YoY และ QoQ ใน 2Q19
แนวโน้มการเติบโตของ GUNKUL ค่อนข้างเด่นชัดจากทั้งธุรกิจไฟฟ้าและ EPC รายได้จากธุรกิจ

ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นจากการด�ำเนินงานเต็มปีของ 4 โครงการ ก�ำลังรวม 185 เมกะวัตต์ ในขณะที่งาน

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 ราคาพื้นฐาน ที่ 69.00 บ.
AOT: กระแสตีกลับตามคาด แต่แรงเกินไป
ตลาดเทขาย AOT

AOT ได้ประกาศผู้ชนะการประมูล Duty Free ตามคาด โดยกลุ่ม King Power ได้สัมปทานของสนามบินสุวรรณภูมิต้ังแต่
เดือน ต.ค. 2021 ไปจนถึง ก.ย. 2031 และสนามบินภูมิภาคจะประกาศในวันที่ 10 มิ.ย. แต่ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
AOT (AOT จะมีประชุมบอร์ดในวันที่ 19 มิ.ย.) และราคาหุ้นปรับตัวลดลง 4.14% เทียบกับตลาดที่ 0.08% หลังการประกาศ
มุมมองของเรา ตลาดอาจเข้าใจผิดเล็กน้อย
เราคาดว่าตลาดจะผิดหวังกับผลการประมูลเนื่องจากไม่คาดว่า King Power จะจ่ายในราคาที่แพงขึ้น แต่แรงขายของหุ้นอาจ
มาจากความสับสนของนักลงทุนหลังจากที่ AOT ประกาศส่วนแบ่งรายได้ตามเดิมที่ 20% ท�ำให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ช�ำระเงิน แต่ด้วยการประมูลครั้งนี้แข่งกันที่การประกันรายได้ข้ันต่�ำ ท�ำให้ไม่มีการแข่งขันส่วนแบ่งรายได้ท�ำให้โดยรวมแล้ว
AOT จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 19 มิ.ย.
้ จากการประมูลมากแค่ไหน ?
AOT จะได้รายได้เพิ่มขึน
แม้ว่า AOT จะยังไม่เผยรายได้ข้ันต่�ำที่ King Power รับประกัน แต่เราเชื่อว่าโดยรวมแล้วผู้ประมูลจะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ไม่
เกิน 50% เนื่องจากจะท�ำให้อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงานติดลบ ท�ำให้เราคาดว่าหากถ่วงน้�ำหนักด้วยประเด็นทางเทคนิค
80% และทางการเงิน 20% จะท�ำให้ได้ตารางใน Fig. 1 โดยในกรณีฐานเราคาดว่าคู่แข่งจะได้คะแนนทางเทคนิค 65 จาก 80
ในขณะที่ King Power ได้ 75 จาก 80 ท�ำให้ King Power ต้องมีสว
่ นแบ่งรายได้ท่ี 25% เพื่อเทียบเคียงคู่แข่ง
ท�ำให้เรามองว่าราคาหุ้นที่ลดลงคิดเป็นกรณีท่ีแย่ท่ีสุดคือการประกันเท่าเดิม (มูลค่าที่เหมาะสมตามตาราง 63 บาท) แต่อาจ
มาจากการที่ตลาดกังวลเรื่องการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลง และสุดท้าย AOT จะต้องน�ำผลการประมูลเข้าประชุมบอร์ดในวัน
ที่ 19 มิ.ย. อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าการประมูลจุดรับสินค้าในช่วงปลายปีจะมีสว
่ นแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นจาก 3% เป็น 15% เป็น
ปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นและเราคาดการประกันรายได้ข้ันต่�ำใหม่เทียบเท่ากับส่วนแบ่งรายได้ท่ี 25% เราแนะน�ำให้ "ถือ" โดยมี
มูลค่าที่เหมาะสม 69 บาท (DCF)
Market Insight

E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th
นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
โทร : 02-276-5976

อีเมล์ : reporter@hooninside.com
ที่มา : ส�ำนักข่าวหุ้นอินไซด์

วันที่ : 04 มิถุนายน พ.ศ. 2562
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เปลี่ยน
สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์

ในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 ครึ่งปีแรก

ก�ำลังจะผ่านพ้ นไป วันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก วันคืนเปลี่ยนผ่าน เข้าสู่เดือนมิถุนายน พอร์ตการลงทุนของคุณผู้อ่าน
เป็นอย่างไรบ้าง เขียว ,แดง , เสมอตัว อย่างไรก็ตามทีมข่าวหุ้นอินไซด์เป็นก�ำลังใจให้นักลงทุนทุกท่านสู้ต่อไปในสนาม
การลงทุนในช่วงที่เหลือของปีน้ค
ี ่ะ
สำ�หรับภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์สำ�หรับเดือน

พฤษภาคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index)
้ 3.6% จาก สินปี
่ งเป็ น
้ ก่อน ซึงสู
ปิ ดที่ 1,620.22 จุด เพิ่มขึน

้
อันดับ 3 ในอาเซียน แต่ปรับลดลง 3.2% จากสินเดื
อนก่อน
่ อวันรวมของ SET และ mai ในเดือน
มูลค่าซื้อขายเฉลียต่

้ 40% จาก
พฤษภาคม 2562 อยูท
่ ี่ 58,692 ล้านบาท เพิ่มขึน
เดือนก่อน โดยผูล
้ งทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือน
นี้

ด้านนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้

จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์

องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิ ดเผยว่า จากกรณีที่ MSCI ปรับน้ำ�

หนักหุ้นในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 ส่ง
่ ้นใน
ผลให้นำ�้ หนักหุ้นไทยและจีนเพิมขึ
ดัชนี

MSCI

ทำ�ให้ผู้ลงทุนต่างประเทศและผู้ลงทุนสถาบัน

ปรับพอร์ตการลงทุน

โดยซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย อย่างไรก็ตาม ปั จจัย
ภายนอกที่สำ�คัญได้แก่การยกระดับการตอบโต้ในสงครามการ

ค้าของทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาเป็ นปั จจัยกดดันบรรยากาศการ
ลงทุนทั่วโลก ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์สว
่ นใหญ่ในเอเชีย
ปรับตัวลดลงในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง 3.2% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือน
ก่อน ซึ่งลดลงน้อยกว่าตลาดเอเชียส่วนใหญ่

ขณะที่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเดือนมิถุนายน เทพหุ้นทรีนีต้ี

ประเมินหุ้นไทยเดือนมิถุนายนแกว่งตัวในกรอบ 1,580-1,680
จุด โดยมีปัจจัยสำ�คัญที่ต้องติดตาม ได้แก่
1) การประชุม FOMC

2) การประชุมร่วมระหว่างกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC

pick ประจำ�แต่ละกลุ่มได้แก่ ADVANC, CPALL,
CK อย่างไรก็ดีก็ไม่ตัดโอกาสที่หุ้นกลุ่มวัฏจักรหรือกลุ่ม

Cyclical จะมีโอกาสกลับมาปรับตัวรีบาวด์ข้ึนได้ในช่วงถัดไป
หากว่ามี Positive surprise เกิดขึ้นจากเหตุการณ์สำ�คัญที่รออยู่
ในเดือนนี้ ซึ่งในหุ้นกลุ่มนี้ มองตัวที่น่าสนใจได้แก่

PTTGC, III

PTTEP,

ธีมการลงทุนสุดท้ายที่น่าสนใจได้แก่กลุ่มหุ้นปั นผลสูง จากการ
ที่ระดับ Dividend yield gap ของตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้น

แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2559 ซึ่งหุ้นกลุ่มนี้ยังมีปัจจัย
บวกในประเทศ จากการที่คาดว่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนโยกย้าย

่
ออกจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่จะถูกเรียกเก็บภาษีเพิมเติ
ม
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้มาลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ มองตัวเด่นที่น่า

สนใจได้แก่หุ้นขนาดใหญ่ในดัชนี SETHD ที่มีระดับ Dividend
yield คาดการณ์เกินกว่า 3% ขึ้นไป และมักมีการจ่ายปั นผล
ระหว่างกาล ได้แก่ PTT,

ADVANC, SCC, SCB,
BBL, PTTGC และ LH

ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียน ข่าวแรกต้อง
ขอแสดงความยินดีกับ

NER ติดโผ FTSE

Russell โดย "ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์"
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส
รับเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ NER ผู้
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา

ธรรมชาติแปรรูป เปิ ดเผยว่า บริษัทได้รับ
การคัดเลือกจากดัชนีฟุตซี่ (FTSE Russell)

ให้เป็ น 1 ใน 7 บริษัทจากการประกาศรายชื่อหุ้นเข้าออกใหม่
โดยจัดอยูใ่ นกลุ่ม FTSE Micro Cap จะมีผลวันที่ 21 มิถุนายน

นี้. ซึ่งคาดว่าจะทำ�ให้บริษัทในฐานะผู้ผลิตยางพารามีโอกาสที่
้น
่
จะเป็ นที่รู้จักของกลุ่มนักลงทุนเพิมมากขึ

3) การประชุมสุดยอด G20 ส่วนปั จจัยการเมืองในประเทศ

ขณะที่ บริษัท ดีโอดี ไบ

หุ้น Let profit run แต่หากดัชนีข้ึนใกล้แนวต้าน 1,680 จุด มอง

ต่อกรณีที่มีการรายงาน

มองไม่มีนัยสำ�คัญมากนัก หลังทุกอย่างเป็ นไปตามคาดการณ์
แนะนำ�นักลงทุนที่ได้เข้าซื้อหุ้นไปที่ระดับต่ำ�กว่า 1,620 จุดถือ

โอเทค จำ�กัด (มหาชน)
หรือ DOD ขอแจ้งชี้

เป็ นจังหวะทยอยขายทำ�กำ�ไร

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผูช
้ ่วยกรรมการผู้

จัดการ ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทรีนต
ี ี้ จำ�กัด แนะนำ�ธีมการลงทุนที่
น่าสนใจ ในช่วงต้นเดือนที่ปั จจัยสงครามการ
ค้ายังคงดำ�เนินต่อไป คาดว่าหุ้นกลุ่ม
Domestic Play มีโอกาสที่จะปรับตัว

Outperform ต่อไปในระยะสั้น ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
สื่อสาร, ค้าปลีก, รับเหมาก่อสร้าง โดยใน Sector เหล่านี้ Top

การจำ�หน่ายหุ้น บมจ. ดี

โอดี ไบโอเทค

DOD

ของนาง ลำ�ดวน เซ่งตระกูล เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 ว่า การ
รายงานดังกล่าวแท้ที่จริง เป็ นการโอนหุ้น ให้กับนายล้ำ�พันธุ์
พรรธนประเทศ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของDOD คิดเป็ น
2.44% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำ�นวนหลัก

ทรัพย์ภายหลังการโอนคิดเป็ น 2.73% ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ พร้อมทั้งขอยืนยันว่ากลุ่มถือหุ้นใหญ่ ขอ

งบมจ. ดีโอดี ไบโอเทค ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิม และไม่มีเท
ขายหุ้นออกมาแต่อย่างใด

ด้าน VNG นานไทีจะเป็ นข่าว
่
ล่าสุดเพิงประกาศปรั
บโมเดล
ธุรกิจ รับมือเศรษฐกิจโลก
ผันผวนจากปั ญหาสงครามการ
ค้า ปั้ น “วนชัย วู้ดสมิตร”
พัฒนาสินค้าใหม่เจาะค้าปลีก
้
ผ่านการจับมือกลุ่ม “ไดนาสตี”
ผู้นำ�ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง
เซรามิค วางจำ�หน่ายสินค้าทั่ว
ประเทศ ประเดิมปี นี้ 20 สาขา คาดกวาดยอดขายกว่า 300
ล้านบาท วางเป้ าปี 66 ทะลุ 9,000 ล้านบาท ดันสัดส่วนราย
ได้จากต่างประเทศ-ในประเทศขยับเป็ น 50:50 จากปั จจุบันอยู่
ที่ 80:20 พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้ าชีวมวล - โซลาร์
รูฟท็อป หวังลดต้นทุนค่าไฟ ด้านผู้บริหาร “วรรธนะ
เจริญนวรัตน์” มั่นใจโมเดลใหม่ จะช่วยกระจายความ
เสี่ยง และสร้างกำ�ไรที่ยั่งยืนในอนาคต วางเป้ าหมายปี 65 ราย
ได้พงุ่ แตะ 2 หมื่นล้านบาท

ALL

ไฟเขียวลงทุนธุรกิจ
Shopping Mall ใจกลางเมือง
ชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ
600 ล้านบาท อายุสัญญาเช่า
29 ปี หวังติด Top of Mind
ของลูกค้าเมืองชลบุรี พื้นที่
ใกล้เคียง และเขตระเบียง
เศรษฐกิจ EEC ด้านผู้บริหาร
“ธนากร ธนวริทธิ์” คาดโกย
รายได้เข้ากระเป๋ า 200 ล้านบาทต่อปี หลังเปิ ดบริกาเติมปี ในปี
64 หนุนเป้ า 3 ปี (62 - 64) รายได้โตเท่าตัว จากปี 62 คาดราย
ได้ยอดขายแตะ 4,500 ล้านบาท หลังขยายธุรกิจครบวงจรทั้ง
อสังหาเพื่อที่อยูอ
่ าศัย ศูนย์การค้า ค้าปลีก หนุนมาร์เก็ตแคปปี
64 แตะหมื่นล้านบาทอย่างแน่นอน

ฝาก RS เตรียมลด
ทุนจดทะเบียน
43.27 ล้านหุ้น หรือคิด
เป็ น 4.26% หลังพ้น
กำ�หนดเวลาจำ�หน่ายหุ้นที่
ซื้อคืน ผู้ถือหุ้นลุ้นผลดีกำ�ไรต่อ
่ ้นทันที คาดผลประกอบ
หุ้นเพิมขึ
การปี นี้สดใส โดย "ดามพ์ นานา"
ขุนพลการเงิน RS เปิ ดเผยว่า “บริษัท

เตรียมลดทุนจดทะเบียน จำ�นวน 43.27 ล้านหุน
้ หรือคิดเป็ น
่ นหุน
่
4.26% ของทุนจดทะเบียนทีชำ�ระแล้
วทั้งหมด ซึงเป็
้ ซื้อ
่ ษัทไม่ได้จำ�หน่ายออกไปสูต
คืนทีบริ
่ ลาด และพ้นระยะเวลา
่ ้ อคืนแล้ว ขณะนีอยู
้ ร่ ะหว่างเตรียมเสนอที่
การจำ�หน่ายหุน
้ ทีซื
ประชุมกรรมการบริษัทลดทุนดังกล่าวลงทั้งจำ�นวน คาดการ
้ ้ จะทำ�ให้กำ�ไรต่อหุน
ลดทุนจดทะเบียนครังนี
้ (Earnings per
้ นที เกิดประโยชน์สงู สุดทั้งฝ่ ายนักลงทุน
Share) เพิ่มขึนทั
และบริษัท ประกอบกับแนวโน้มผลการดำ�เนินงานของ
้
้ ทิศทางสดใส เติบโตขึนจากปี
บริษัทในปี นีมี
ก่อนอย่างมีเสถียรภาพทั้งจากธุ รกิจพาณิชย์
หลายช่องทาง (MPC) และธุ รกิจอื่นๆ สอด
รับกับการย้ายหมวดเทรดเข้าสู่ “พาณิชย์”
อย่างเต็มตัว” นายดามพ์กล่าว
ปิ ดท้ายที่ เรื่องราวของหุ้น IFEC ล่าสุดมี
ข่าวมา Update โดย "ทวิช เตชะนาวากุล"
ในฐานะผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งและ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ย่ี
คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ IFEC เผยว่าขณะนี้คณะ
ทำ�งานอยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการแก้ไขปั ญหาของบริษัทฯ โดย
่ยนแปลงบอร์ดบริหารในบริษัทย่อยกว่า 16
่
เริมจากการเปลี
บริษัทฯแล้ว เพื่อให้มีอำ�นาจเข้าบริหารและจัดการปั ญหาได้
อย่างเต็มที่

