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 นายจํารูญ ชินธรรมมิตร์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ํา
ตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน) 
KSL เปิดเผยว่า ผลการดําเนินงานประจํา

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 (งวด เดือนกุมภาพันธ์ 

2562 ถึงเมษายน 2562) บริษัทมีรายได้รวม 

3,334 ล้านบาท เมื่อเทียบผลประกอบการของ

งวดเดียวกันของปีก่อนที่ มีรายได้รวม 3,586 

ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 7 และมีกําไร

สุทธิ 416 ล้านบาท เมื่อเทียบ

ผลประกอบการของงวด

เดียวกันของปี ก่อนที่

มีกําไรสุทธิ 688 ล้าน

บาท หรือลดลงเป็น

ร้อยละ 40 โดยมีราย

ละเอียดดังต่อไปนี้

 

 ทั้งนี้รายได้รวมลดลง 

เนื่องจากราคาขาย

โดยเฉลี่ยลด

ลงจาก 

13,540 

บาทต่อ

ตัน เป็น 12,657 บาทต่อตัน หรือลดลงร้อยละ 

7 และปริมาณการขายไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ลด

ลงจาก 160,774 ตัน ในปีก่อน เป็น 156,991 

ตัน หรือลดลงร้อยละ 2  สาเหตุหลักของ

การลดลงของราคาขายเฉลี่ย เนื่องจากความ

ผันผวนของราคาน้ําตาลตลาดโลก ซึ่งราคามี

การปรับตัวลดลง ในปัจจุบันราคาอยู่ที่ระดับ 

12 - 13 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งเป็นผลมาจากผล

ผลิตน้ําตาลในปี 2561 ที่ทั่วโลกมีมากขึ้น ยังส่ง

ผลต่อราคา น้ําตาลในปีนี้ จึงมีผลสุทธิให้รายได้

รวมลดลง ในขณะที่ภาพรวมต้นทุนขายสินค้า

และบริการลดลงน้อยกว่ารายได้รวมที่ลดลง จึง

มีผลสุทธิ ให้กําไรขั้นต้นลดลง

 

 รายได้อื่นลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากใน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากงาน

บริการชาวไร่ลดลงเมื่อเทียบกับงวด เดียวกัน

ของปีก่อน จึงมีผลสุทธิให้รายได้อื่นลดลงจาก 

124 ล้านบาท เป็น 111 ล้านบาท

 

 ขณะที่บริษัทมีต้นทุนในการจัดจําหน่าย

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 

374 ล้านบาท เป็น 497 ล้านบาท สาเหตุ หลัก

เนื่องจากปริมาณการขายน้ําตาลภายในประเทศ

สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการขายน้ํา

ตาลภายในประเทศต้องจ่ายเงิน นําส่งกองทุน

อ้อยและน้ําตาล จึงมีต้นทุนในการจัดจําหน่าย

เพิ่มขึ้น เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2562 อัตรา

ดอกเบี้ยสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน ส่งผล

ให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูงขึ้น โดย เพิ่มขึ้น

จาก 159 ล้านบาทเป็น 183 ล้านบาท

 ในภาพรวม เมื่อพิจารณาผลประกอบ

การในไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 

3,334 ล้านบาท เมื่อเทียบผล ประกอบการของ

งวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 3,586 

ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 7 และมีกําไร

สุทธิ 416 ล้านบาท เมื่อ เทียบผลประกอบการ

ของงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรสุทธิ 688 

ล้านบาท หรือลดลงเป็นร้อยละ 40 บริษัทมี

สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 51,755 ล้านบาท หนี้สิน

รวม 32,925 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 

18,830 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วน

ของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ที่ 1.75 และอัตราส่วน

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

(IBD/Equity Ratio) ที่ 1.55

บิ๊ก KSL แจงก�าไรไตรมาส2(ก.พ.-เม.ย.62) 
ก�ำไรวูบ 40% เหตุรำคำน�้ำตำลดิ่ง
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 SENA คงเป้ายอดขายปี62 ไว้ที่ 1.96 หมื่น

ลบ. แม้ยอดขาย5เดือนแรกตํ่ากว่าคาด เหตุ 

LTV กระทบ -เศรษฐกิจฉุด ขณะที่คาดครึ่งปี

หลัง 62 ยอดโอนพุ่ง หลังเตรียมส่งมอบ 2 

โครงการใหม่ใน Q4/62 พร้อมเตรียมลุยพัฒนา

คอนโดฯ ร่วมกับฮันคิว 10 โครงการ หวังเปิด 6 

โครงการในปีนี้

 นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์
ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 
(มหาชน) หรือ SENA เปิดเผยว่า บริษัทฯ

คงเป้าหมายยอดขาย (Presale) ในปี 2562 ไว้

ที่ 19,600 ล้านบาท แม้ในช่วง 5 เดือนแรก 

(ม.ค.-พ.ค.62) ยอดขายยังไม่เป็นไปตามเป้า

หมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการ

ควบคุมสินเชื่อบ้าน (LTV) ที่มีผลบังคับใช้ 1 

เม.ย. 2562 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยัง

ไม่ดีขึ้น รวมทั้งความไม่ชัดเจนของการเมืองใน

ประเทศในช่วงที่ผ่านมา 

 อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทมียอดขาย

รอโอน (Backlog) ในมือมูลค่ารวมประมาณ 

12,000 ล้านบาท จะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือ

ของปี 2562 ประมาณ 4,000 ล้านบาท 

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือพัฒนา

โครงการกับ ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์

ตี้ส์ คอร์ป กลุ่มบริษัทอสังหาฯยักษ์ใหญ่ของ

ญี่ปุ่น ในเมืองโอซาก้า โดย SENA ถือหุ้น

ในสัดส่วน 51% โดยบริษัทฯ จะร่วมพัฒนา

โครงการคอนโดมิเนียมร่วมกับฮันคิว จํานวน 10 

โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 30,000 

ล้านบาท ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการเซ็นสัญญา

พัฒนาโครงการร่วมกันแล้ว จํานวน 6 โครงการ 

มูลค่ารวมมากกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่ม

ทยอยเปิดขายในช่วงครึ่งปีหลังนี้

 ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทมีแผนเปิดตัว

โครงการใหม่รวม จํานวน 13 โครงการ มูลค่า

โครงการรวม 37,000 ล้านบาท เป็นโครงการ

ร่วมทุน จํานวน 6 โครงการ ส่วนที่เหลืออีก 

จํานวน 7 โครงการ เป็นโครงการที่บริษัทลงทุน

พัฒนาเอง 

 นางสาวเกษรา กล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วง

ครึ่งปีหลังบริษัทประเมินว่าภาพรวมตลาด

อสังหาริมทรัพย์น่าจะฟื้นตัวดีขึ้น เนื่องจากมี

รัฐบาลที่ชัดเจน โดยคาดว่ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามา

ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ 

นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 4/2562 จะมีโครงการ

คอนโดมิเนียมเสร็จใหม่ จํานวน 2 โครงการ 

ได้แก่ โครงการ นิช ไอดี แอท ปากเกร็ด สเตชั่

น และ 2.โครงการ นิช โมโน สุขุมวิท-แบริ่ง  ซึ่ง

น่าจะเป็นปัจจัยทําให้ยอดขายบริษัทฯ เป็นไป

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

SENA คงเป้ำยอดขำยปี62 ไว้ท่ี 1.96 หม่ืนลบ. 

แม้ยอดขำย5เดือนแรกต�่ำกว่ำคำด เหตุ LTV กระทบ -เศรษฐกิจฉุด

11 www.HoonInside.com 17  June  2019



ECF ยืดตรวจสอบสถำนะกิจกำรโซลำร์ 1 MW 

ท่ีล�ำปำงของ IFEC เป็น 31 พ.ย.62

ก.ล.ต. ชงเร่ืองผถห. EARTH ค้ำนเปิดเทรด 

ให้ตลท.พิจำรณำ เสียงท่ีเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จํากัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผย

ว่า การที่บริษัทฯ และ บริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จํากัด 

(“CRS") ได้เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง

กัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (“บันทึกความ

เข้าใจ”) เพื่อเข้าทําการศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ของ CRS ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อําเภอเถิน 

จังหวัดลําปาง และได้มีการเข้าทําบันทึกแก้ไข

เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เพื่อ

ขยายระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของกิจการ

ไปเป็นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ

ขยายระยะเวลาเข้าทําสัญญาซื้อขายกิจการไปเป็น

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วนั้น

 เนื่องจากบริษัท อินเตอร์ ฟาร์
อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํา
กัด (มหาชน) (IFEC) ได้จดทะเบียน 

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัททั้งชุดในวันที่ 

8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ทําการ

ติดต่อประสานงานไปที่ คณะกรรมการชุดใหม่ดัง

กล่าวของ IFEC เพื่อขอหารือถึงการดําเนินการ

ตามบันทึกความเข้าใจในขั้นตอนต่อไป

 ต่อมา IFEC ภายใต้คณะกรรมการชุดใหม่ได้

มีหนังสือ ฉบับลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง

ขอแจ้งขั้นตอนการ ตรวจสอบเกี่ยวกับธุรกรรม

ระหว่าง IFEC และ ECF แจ้งต่อบริษัทฯ ว่า คณะ

กรรมการ IFEC อยู่ในระหว่างรับมอบงาน และ

เอกสารสําคัญ รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลการทํา

ธุรกรรมในอดีตทั้งหมดรวมถึงรายการระหว่างบ

ริษัทฯ และ IFEC ด้วย ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จและจํา

เป็นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

เนื่องด้วยมีความจําเป็นต้องรอให้คณะกรรมการ 

IFEC ชุดใหม่ดําเนินการรับมอบงานและเอกสา

รสําคัญ และ ตรวจสอบข้อมูลการทําธุรกรรมใน

อดีตทั้งหมดให้แล้วเสร็จเสียก่อน

 ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้ตกลงขยายระยะเวลา

การ ตรวจสอบสถานะกิจการออกไปเป็นภายในวัน

ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 และขยายระยะเวลาการ

เข้าทําสัญญาซื้อ ขายกิจการออกไปเป็นภายในวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั้งขยายระยะเวลาถึง

กําหนดชําระตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับลงวันที่ 26 

ธันวาคม 2559 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2562

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางวรัชญา ศรีมา

จันทร์ รองเลขาธิการ ก.ล.ต. และนายศักรินทร์ 

ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นของบมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) 

ประมาณ 90 คน เข้าพบเมื่อวานนี้ (13 มิ.ย.) 

เพื่อแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดซื้อขายหุ้น

ที่หยุดพักการซื้อขาย (ขึ้นเครื่องหมาย "SP") 

เพื่อให้สามารถกลับมาซื้อขายได้ชั่วคราว

     

 ที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้รับหนังสือ

จากผู้ถือหุ้นของ EARTH จํานวน
มาก ทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับข้อ

บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) ที่กําหนดให้มีการเปิดซื้อขายหุ้นที่ขึ้น

เครื่องหมาย SP โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นของ EARTH 

ที่เดินทางมาพบในครั้งนี้ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ

การที่จะมีการเปิดซื้อขายหุ้น EARTH โดยให้ข้อ

สังเกตและมีความเป็นห่วงในเรื่องของราคาหุ้น 

หากเปิดให้มีการซื้อขาย

         

 การเปิดซื้อขายชั่วคราวดังกล่าวเป็นไป

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เลขาธิการ 

ก.ล.ต. จึงแจ้งกับผู้ถือหุ้นที่มาว่า จะส่งหนังสือ

ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ พิจารณาข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของ

ผู้ถือหุ้นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเปิด

ซื้อขายดังกล่าวต่อไป

      

 อนึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเปิดซื้อขาย

หลักทรัพย์ชั่วคราว 1 เดือน ในช่วงวันที่ 1-31 

กรกฎาคม 2562 สําหรับหลักทรัพย์ที่ถูกหยุด

พักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 

เดือน และเข้าเงื่อนไขที่กําหนด โดยตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์วันที่ 20 

มิถุนายน นี้
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 นายฮามิดีบิน เมาลอด ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิงเกรส 
อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จํากัด 
(มหาชน) INGRS เปิดเผยว่า ผลการ

ดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วัน

ที่ 30 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการ

ขายเป็นจํานวน 752.82 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น

เป็นจํานวน 41.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 5.9 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ 

711.0 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้รายได้รวม

ของบริษัทในประเทศมาเลเซียทําให้รายได้เพิ่ม

ขึ้นจํานวน 33.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

10.7 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

 กําไรสุทธิหลังหกัภาษี (“PAT”) บริษัทฯ มี

รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 

เมษายน 2562 กําไรสุทธิหลังหักภาษีเท่ากับ 

8.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงเป็นจํานวน 6.87 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 45.1 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปีก่อนที่ 15.23 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจาก

ดังนี้

 ก) อัตรากําไรของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท

มีอัตราส่วนต่างกัน

 ข) การรับรู้รายได้ภาษีเงินได้ เท่ากับ 2.82 

ล้านบาทในช่วงไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 

30เมษายน 2562 จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี เป็นจํานวน 2.97 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ยอด 0.24 

ล้านบาท

 3. กํา ไรหลงัจากภาษีเงินได้และส่วนได้

ส่วนเสียของผ้ถูือหุ้น ที่ไม่มีอํานาจควบคุม 

(“PATMI”) สําหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 

30 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีกําไรส่วนของผู้ถือ

หุ้นที่ไม่มีอํานาจควบคุมจํานวน 6.53 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน 1.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

17.6 เมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ยอด 7.92 

ล้านบาท

 ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ ของ บมจ. หลัก

ทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ออก

บทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า INGRS ประกาศผล

ประกอบการไตรมาส 1Q62/63 (งวด ก.พ.

2562-เม.ย.2562) มีกําไรที่ทรุดลงต่อเหลือ 7 

ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 64%QoQ และ 

จากปีก่อน 18%YoY เนื่องจากไตรมาสนี้มีภาษี

จ่ายที่สูงถึง 10 ล้านบาท ถ้าหากคิดเป็นกําไร

ก่อนภาษีจะเท่ากับ 20 ล้านบาท โตจากไตรมาส

ก่อน 101%QoQ ในขณะที่ลดลงจากปีก่อน  

19%  ยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์เติบโตจากปีก่อน 

6%YoY สู่ระดับ 753 ล้านบาท แต่ติดลบจาก

ไตรมาสก่อน 8%QoQ อัตรากําไรขั้นต้น 19.8% 

ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 18.5% แต่ลด

ลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 22.3%  ค่าใช้จ่ายใน

การขายและบริหาร 136 ล้านบาท (-8%QoQ, 

+1%YoY) ภาระดอกเบี้ยจ่ายลดลงเหลือ 12 

ล้านบาท (-10%QoQ, -6%YoY) จากภาระหนี้

ที่ลดลงต่อเนื่อง -2%YTD เหลือ 942 ล้านบาท       

 ไตรมาส 2Q62/63 (พ.ค.2562-ก.ค.2562) 

INGRS มีภาระที่จะต้องตั้งสํารองตามกฏหมาย

แรงงานใหม่เท่ากับ 9 ล้านบาท ซึ่งจะกดดันผล

ประกอบการ 2Q62/63 สําหรับแนวโน้มปี 2562 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเมิน

ยอดผลิตรถยนต์ในปีนี้ประมาณ 2.15 ล้านคัน 

ติดลบเล็กน้อย -0.8%YoY ส่วนตลาดรถยนต์

มาเลเซีย ทาง Maybank Kim Eng ประเมิน

ยอดขาย 610,000 คัน เพิ่มเล็กน้อย +2%YoY  

การปรับโครงสร้างของ Proton และ นโยบาย

รถยนต์แห่งชาติของมาเลเซีย จะช่วยหนุนลูกค้า

หลักของ INGRS คือ Proton และ Perodua 

เติบโตดีขึ้นในอนาคต เราคงประมาณการคาด

ยอดขายของ INGRS ในปี 2562/63 (ก.พ. 

2562 - ม.ค. 2563) จะมียอดขายเท่ากับ 3,316 

ล้านบาท เติบโตเล็กน้อย 4% และ คาดจะมีกําไร

สุทธิเท่ากับ 63 ล้านบาท เติบโต 17% แต่ยัง

เป็นฐานกําไรที่ตํ่า 

 ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายตํ่ากว่าราคาพาร์ 

1 บาท และ ตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 

1.2 บาท แต่ก็ซื้อขาย P/E ที่สูง 15.6 เท่า เรา

ประเมินราคาเป้าหมายเท่ากับราคาพาร์ 1 บาท  

เราคงแนะนํา ถือ 

 การแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์ / การ

พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ คือ Perodua 38.5% และ 

Proton 15% / ต้นทุนวัตถุดิบ / ความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน 

 อนึ่ง บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ. 

อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) (INGRS) 

INGRS แจงก�ำไรไตรมำส1 (ส้ินสุด 30 เม.ย.62) ทรุด 17.6%    

,รำยได้ยังโต 5.9% หลังรู้รำยได้รวมขจำกบริษัทในมำเลเซีย
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 PLANET ส่งซิกผลงาน บวกต่อเนื่อง ลุ้น

ภายในปีนี้ ส่งมอบงานระบบสื่อสารการบิน

ในเมียนมาร์ และลุ้นคว้างานระบบการสื่อสาร

ดาวเทียมในยุโรป ด้านบิ๊กบอส "ประพัฒน์ รัฐ

เลิศกานต์" มองแนวโน้มธุรกิจบริการ ด้าน

สื่อสารโทรคมนาคม และงานประมูลภาครัฐและ

เอกชนดีต่อเนื่อง มั่นใจปีนี้ รายได้เติบโต 20%  

ตามเป้าหมาย  

 นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ 
กรรมการ ผู้อํานวยการและหัวหน้า
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลน
เน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จํากัด 
(มหาชน) หรือ PLANET ผู้ประกอบ

ธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม

แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ธุรกิจของบริษัทฯ มี

โอกาสเป็นบวกต่อเนื่องจากไตรมาส 1/2562  

จากการทยอยรับรู้รายได้จากการจําหน่ายสินค้า

และอุปกรณ์ด้านการสื่อสาร รวมถึงรับรู้รายได้

จากงานประมูลทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน

ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้า โดย

ปัจจุบันบริษัทฯมีตัวเลขงานในมือ (Backlog) 

อยู่ที่ราว 400 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามากกว่าช่วงปี

ที่ผ่านๆมาที่มี Backlog ราว 300 ล้านบาท  

 “ การได้รับฐานลูกค้าใหม่ๆ ของบริษัทฯ 

ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น ดูได้จากในช่วงที่ผ่านมา

จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯมีการเซ็นสัญญาทั้งใน

ส่วนของภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

แม้จะเป็นงานที่มีมูลค่าไม่สูงมาก แต่เมื่อรวมๆ

หลายโครงการ ตัวเลขก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ 

อาทิ งานให้บริการบํารุงรักษาระบบประชุมทาง

ไกล (Video Conference) และบํารุงรักษารถ

โมบายสื่อสารโทรคมนาคม ให้กับหน่วยงานภาค

รัฐและเอกชนต่างๆ เป็นต้น  และล่าสุด บริษัทฯ

เพิ่งได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายสินค้า กับ

กิจการร่วมค้า บลิสแพลนเน็ต โดยบริษัทจะ

เป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้กับกิจการร่วม

ค้า บลิสแพลนเน็ต ในโครงการจัดให้มีบริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone 

C) กลุ่มที่ 2 ภาคเหนือ 2” นายประพัฒน์กล่าว

 นายประพัฒน์ กล่าวต่อถึงการขยายฐาน

ลูกค้าไปต่างประเทศ ว่า มีทิศทางที่ดีขึ้นมาก 

โดยภายในปีนี้มีโอกาสสูงที่จะสามารถส่งมอบ

งานเกี่ยวกับการสื่อสารควบคุมการจราจรทาง

อากาศ มูลค่า 24 ล้านบาท หลังจาก ได้มีการ

เซ็นสัญญาและดําเนินการติดตั้งให้กับหน่วยงาน

ด้านการบินในประเทศเมียนมาร์ไปแล้วในช่วง

ก่อนหน้านี้  นอกจากนี้ ยังมีงานติดตั้งระบบ

การสื่อสารดาวเทียมในประเทศแถบยุโรป ซึ่งอยู่

ระหว่างเจรจาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้ 

ซึ่งหากมีข่าวดีจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว

 สําหรับการดําเนินธุรกิจโดยรวมในปี2562 

นายประพัฒน์ กล่าวว่า ยังอยู่ในทิศทางที่

เติบโตดี และมั่นใจว่า จะสามารถทํารายได้ทั้ง

ปีนี้เติบโต 20% ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ แม้ธุรกิจ

ในกลุ่มจําหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับโครงข่าย

สื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้

ชื่อ PlanetComm ต่างๆ มีการแข่งขันกันสูง 

แต่บริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจาก

ความชํานาญและเชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการ

เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรที่มี

อย่างยาวนาน ทําให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ยังคงให้ความไว้วางใจ

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับ

แผนการดําเนินธุรกิจเพื่อเป็นการลดความ

เสี่ยง โดยได้เพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจ

บริการและกลุ่มธุรกิจให้บริการ เนื่องจากเป็นก

ลุ่มธุรกิจที่มีกําไรขั้นต้นที่ค่อนข้างสูง อาทิ การ

ออกแบบติดตั้ง บริการหลังการขาย การซ่อม

อุปกรณ์สื่อสาร การให้บริการอินเตอร์เน็ต

ไฟเบอร์แท้สําหรับคอนโดมิเนียม (PlanetFiber) 

และธุรกิจใหม่ คลาวด์ออฟฟิศ (CloudOffice) 

ซึ่งเป็นบริการอุปกรณ์และระบบสํานักงาน

อัจฉริยะบนคลาวด์ แบบเหมาจ่ายรายเดือน 

โดยปัจจุบันกลุ่มธุรกิจดังกล่าวถือว่าอยู่ใน

ทิศทางที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าอย่างเต็มที่

ในการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ไปพร้อมๆกับการรักษา

ฐานลูกค้าเดิม รวมทั้งจะทยอยออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

PLANET ส่งซิกผลงำน บวกต่อเน่ือง 

ม่ันใจปีน้ี รำยได้โต 20% ตำมเป้ำ
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กูรูทิสโก้หวั่นนักลงทุนผิดหวัง - ตลำดหุ้นปรับฐำน 

หลังประชุมเฟด 19 มิ.ย. อำจส่งสัญญำณลดดอกเบี้ยน้อยกว่ำคำด

 กูรูทิสโก้ชี้หุ้นทั่วโลกอาจปรับฐานหากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 

แสดงท่าทีปรับลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คาด ชี้มีโอกาสน้อยที่จะลด

ดอกเบี้ยมากถึง 4 ครั้ง เพราะจะทําให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ 

และไม่ช่วยเพิ่มอุปสงค์ให้เพิ่มขึ้นได้เหมือนในอดีต 

 นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้สงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน จะยังไม่มีทิศทางผ่อนคลายลง ทั้งนี้ หากพิจารณาจาก

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เป็นตัวแทนตลาดหุ้นทั่วโลก จะพบว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จนดัชนีกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับตํ่ากว่าจุดสูงสุด

ตลอดกาลที่ 2,945.83 จุด แค่เพียง 2% เท่านั้น โดยปัจจัยหลักที่ขับ

เคลื่อนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา คือ นักลงทุนมีความ

คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะกลับมาลดดอกเบี้ยลง เพื่อ

กระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า

 “ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ความกังวลในประเด็นสงครามการ

ค้าปะทุขึ้นอีกครั้ง หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และจีน ล้มเหลว และ

สหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราภาษีกับสินค้านําเข้าจากจีนมูลค่า 

2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดิมที่อัตรา 10% เพิ่ม

เป็น 25% และขู่ว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านําเข้าจากจีน

ในรายการที่เหลือที่มีมูลค่ารวม 3 แสนล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ อีกด้วย ความขัดแย้งยังขยายวงไปสู่บริษัท

เอกชน หลังจากสหรัฐฯ ประกาศแบนหัวเหว่ย บริษัท

คมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีน ความกังวลนี้ทําให้นักลงทุน

พุ่งเป้าว่า Fed จะปรับลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ” 

นายคมศรกล่าว 

 โดยนักลงทุนคาดหวังว่า Fed 

จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง

ทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ใน

ระหว่างปี 2562 - 2563 แต่ TISCO 

ESU มองว่า Fed อาจไม่สามารถปรับ

ลดดอกเบี้ยได้มากถึง 4 ครั้งตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้ เพราะปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อยู่ในระดับตํ่าเพียง 2.5% และอัตรา

เงินเฟ้อสหรัฐฯ ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งหาก Fed ลดดอกเบี้ย

ลงอีกเพียง 2 ครั้ง หรือประมาณ 0.5% ก็จะทําให้อัตราดอกเบี้ย

ที่แท้จริง (อัตราดอกเบี้ยนโยบายลบด้วยเงินเฟ้อ) กลับไปใกล้ศูนย์

หรือติดลบ ดังนั้น เชื่อว่า Fed คงจะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะให้อัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ หากเศรษฐกิจยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะ

ถดถอย

 นอกจากนี้ แม้ว่าในปี 2538 - 2539 Fed จะเคยปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยลง 3 ครั้ง ครั้งละ 0.25% ซึ่งผลก็คือสามารถช่วยกระตุ้น

อุปสงค์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันการ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเช่นนั้นอาจไม่ได้ส่งผลบวกเหมือนในอดีต 

เนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในช่วงปลายวัฏจักร (10 ปีหลังเกิด 

Subprime Crisis) และอัตราการว่างงานได้ลดลงมาอยู่ในระดับตํ่าสุด

ในรอบ 50 ปี ดังนั้น การลดดอกเบี้ยจึงอาจไม่ส่งผลกระตุ้นอุปสงค์ได้

มากนัก ประเด็นสุดท้ายคือ ในรอบนี้ Fed ขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ช้ากว่า

ปกติเป็นอย่างมาก โดย Fed ใช้เวลาถึง 3 ปีในการปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 

0.25% ในปี 2558 มาอยู่ที่ 2.5% ในปัจจุบัน แต่ในปี 2537 

Fed ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง 3% ภายในระยะเวลาเพียง 

15 เดือน (จากระดับ 3% ณ ต้นปี 2537 เป็น 6% ใน

ไตรมาส 1/2538)

 ดังนั้น จึงคาดว่าในการประชุม Fed วันที่ 19 

มิถุนายน 2562 นี้ Fed อาจไม่ได้ส่งสัญญาณลด

ดอกเบี้ยมากเท่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ ประกอบกับ

กําไรบริษัทจดทะเบียนของหุ้นทั่วโลกใน

ปีนี้อาจได้รับผลกระทบจากสงคราม

การค้าที่ส่อแววยืดเยื้อ จึงประเมิน

ว่าโอกาสในการปรับขึ้น (Upside) 

ของหุ้นทั่วโลกมีค่อนข้างจํากัด 

และมีความเสี่ยงที่จะปรับฐาน

มากขึ้นเรื่อยๆ   
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ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ TPIPL 

วงเงินไม่เกิน 6 พันลบ. ที่ระดับ "BBB+/Positive"

 บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด คง
อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้
ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุด
ปัจจุบันของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน 
(TPIPL) ที่ระดับ "BBB+" พร้อมทั้งคง

แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" หรือ "บวก" 

นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้

ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่

เกิน 6,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "BBB+" 

ด้วยเช่นกัน โดยอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่จะใช้

ทดแทนอันดับเครดิตหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 5,000 

ล้านบาทที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 

เนื่องจากบริษัทต้องการเพิ่มมูลค่าหุ้นกู้ที่จะออก

จําหน่าย ทั้งนี้ บริษัทจะนําเงินที่ได้จากการออก

หุ้นกู้นี้ไปใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอยู่เดิม รวมถึงเงินกู้

ธนาคารด้วย

 อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงตําแหน่ง

ทางการตลาดที่แข็งแกร่งของบริษัทในตลาด

ปูนซีเมนต์ในประเทศไทย รวมถึงแหล่งที่มาของ

รายได้ที่หลากหลาย และกระแสเงินสดที่แข็ง

แรงจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม อันดับ

เครดิตถูกลดทอนลงไปบางส่วนจากลักษณะ

ที่เป็นวงจรขึ้นลงของธุรกิจปูนซีเมนต์และ

พลาสติก รวมถึงความเสี่ยงจากการดําเนินงาน

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-derived Fuel 

-- RDF) อีกทั้งยังมีข้อจํากัดจากความเสี่ยงจาก

การกระจุกตัวของแหล่งเงินกู้ยืม และความเสี่ยง

จากการรีไฟแนนซ์ 

 ทริสเรทติ้งยังคงคาดการณ์ว่าผลการ

ดําเนินงานของบริษัทจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น 

จากการฟื้นตัวของธุรกิจปูนซีเมนต์ รวมถึง

กระแสเงินสดที่มีขนาดใหญ่ และแนวโน้มกําไร

ที่จะดีขึ้นเมื่อโรงไฟฟ้าโรงใหม่ปฏิบัติการได้

อย่างเต็มที่ รอบการลงทุนครั้งใหม่น่าจะทําให้

โครงสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ทริส

เรทติ้งเชื่อว่ากระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นจะสามารถ

ชดเชยผลกระทบดังกล่าวได้ อัตราส่วนหนี้สิน

ทางการเงนิสุทธิของบรษิทัต่อกาํไรก่อนดอกเบีย้

จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 

(EBITDA) คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น 6 

เท่าในช่วง 3 ปีถัดไป

 ทริสเรทติ้งเน้นยํ้าว่าสถานะสภาพคล่อง

ของบริษัทแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพิงหุ้นกู้เป็น

อย่างมาก และมีความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ในปี 

2564 เนื่องจากหุ้นกู้ของบริษัทจํานวน 17,200 

ล้านบาทจะครบกําหนดชําระในปี 2564 ทั้งนี้ 

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าผู้บริหารหลักของบริษัท จะ

ดําเนินการเชิงรุกเพื่อปรับทําให้การรีไฟแนนซ์

เป็นไปได้อย่างราบรื่น

       

 แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" หรือ 

"บวก" สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้ง

ว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะดียิ่งขึ้นจาก

แนวโน้มการฟื้นตัวของธุรกิจปูนซีเมนต์และ

การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของกระแสเงินสดที่คาด

การณ์ได้จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า ทริสเรทติ้งคาดว่า

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในธุรกิจ

ปูนซีเมนต์และธุรกิจพลาสติกจะยังคงเดิม ใน

ขณะที่ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจะมีผลการดําเนินงานที่

น่าพอใจต่อไปและยังคงเป็นธุรกิจที่สร้างกระแส

เงินสดที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม และเมื่อกระแสเงินสด

แข็งแกร่งขึ้น อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิ

ต่อ EBITDA ของบริษัทก็จะน่าลดลงไปเรื่อยๆ

 ปัจจัยที่อาจทําให้อันดับเครดิต

เปลี่ยนแปลง

 อันดับเครดิตอาจปรับเพิ่มขึ้นหากธุรกิจ

ปูนซีเมนต์ของบริษัทฟื้นตัวและโรงไฟฟ้าสร้าง

กระแสเงินสดจํานวนมาก รวมถึงบริษัทสามารถ

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ตามแผน การปรับเพิ่ม

อันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้หากบริษัทสามารถ

รักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินสุทธิต่อกําไร

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จําหน่ายให้ตํ่ากว่า 6 เท่าได้เป็นระยะเวลานาน 

และบริษัทมีแหล่งการกู้ยืมเงินที่หลากหลาย

มากยิ่งขึ้น 

 อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับ

เครดิตอาจปรับลดลงหากสถานะทางการเงิน

ของบริษัทด้อยลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ซึ่งอาจเกิด

ขึ้นจากผลการดําเนินงานของโรงไฟฟ้าที่อ่อนแอ

กว่าที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือบริษัทมีการลงทุน

ขนาดใหญ่โดยใช้เงินกู้เกินตัว การสูญเสียส่วน

ทุนจํานวนมากจากคดีความทางกฎหมายที่

ดําเนินอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญซึ่งอาจ

ทําให้อันดับเครดิตปรับลดลงได้เช่นกัน
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 แม่มดน้อยภาคพิสดาร ใช้เรดาร์สํารวจ SET ในวันศุกร์ที่ผ่านมาพบตัวแปร 
ที่ส่งผลต่อ SET ในสัปดาห์นี้ มีเพียงทิศทางการเมืองที่กําลังอยู่ในช่วงแต่งตั้ง
คณะรัฐมนตรี ที่นักลงทุนรอดูรายชื่อ ครม.ชุดใหม่ ของลุงตู่2 อย่างใจจดในจ่อ 
รวมทั้งการประชุมนโยบายการเงินวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (เฟด)   
 ด้านกูรูทิสโก้คาดว่าในการประชุม Fed รอบนี้ Fed อาจไม่ได้ส่งสัญญาณ
ลดดอกเบี้ยมากเท่าที่นักลงทุนคาดการณ์ไว้ ประกอบกับกําไรบริษัทจดทะเบียน
ของหุ้นทั่วโลกในปีนี้อาจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าที่ส่อแววยืดเยื้อ จึง
ประเมินว่าโอกาสในการปรับขึ้น (Upside) ของหุ้นทั่วโลกมีค่อนข้างจํากัด และมี
ความเสี่ยงที่จะปรับฐานมากขึ้นเรื่อยๆ  
 วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,672.33 จุด ลดลง 1.81 จุด 
หรือ 0.11% มูลค่าการซื้อขาย 42,432.02 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขาย
สุทธิ 320.14 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 136.33 ล้านบาท นัก
ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 349.69 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 
106.78 ล้านบาท  
 PLANET ส่งซิกผลงาน บวกต่อเนื่อง ลุ้นภายในปีนี้ ส่งมอบงานระบบ
สื่อสารการบินในเมียนมาร์ และลุ้นคว้างานระบบการสื่อสารดาวเทียมในยุโรป 
ด้านบิ๊กบอส "ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์" มองแนวโน้มธุรกิจบริการ ด้านสื่อสาร
โทรคมนาคม และงานประมูลภาครัฐและเอกชนดีต่อเนื่อง มั่นใจปีนี้ รายได้เติบโต 
20% ตามเป้าหมาย -มีกําไร พร้อมเสนอให้ผถห.ไฟเขียว หลังจากอดอยากปาก
แห้งมาแล้ว 3 ปี เหอะๆ
 AI คึกจริงๆ ราคาแรงอย่าง มีเป้าหมาย เอ็มร้อย 2 ขวด ห้วง 11,12 
มิถุนายน 2562 โกวิท ธารีรัตนาวิบูลย์ ผู้บริหาร บริษัท เอเชียน อินซูเลเต
อร์ จํากัด (มหาชน) (AI) ได้ซื้อหุ้น AI จํานวนรวม 13,200,000 หุ้น ราคาอยู่
ระหว่าง 1.40-1.44 บาท/หุ้น หุหุ 
 "จํารูญ ชินธรรมมิตร์" บิ๊ก KSL แจงกําไรไตรมาส2 (ก.พ.-เม.ย.62) กําไร
วูบ 40% ขณะที่รายได้รวมลดลง หลังราคาขายเฉลี่ยลดลงจาก 13,540 บาท
ต่อตัน เป็น 12,657 บาทต่อตัน หรือลดลง 7% ส่วนปริมาณการขายลดลงจาก 
160,774 ตัน ในปีก่อน เป็น 156,991 ตัน หรือลดลง 2% เหตุราคาขายเฉลี่ยลด

ลงจากความผันผวนของราคานํ้าตาลตลาดโลก  
 ดร.ยุ้ย เกษรา แห่ง SENA คงเป้ายอดขายปี62 ไว้ที่ 1.96 หมื่นลบ. แม้
ยอดขาย5เดือนแรกตํ่ากว่าคาด เหตุ LTV กระทบ -เศรษฐกิจฉุด ขณะที่คาดครึ่ง
ปีหลัง 62 ยอดโอนพุ่ง หลังเตรียมส่งมอบ 2 โครงการใหม่ใน Q4/62 ระบุปัจุ
บันตุน Backlog 12,000 ล้านบาททยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของปี62 ราว 4,000 
ล้านบาท พร้อมเตรียมลุยพัฒนาคอนโดฯ ร่วมกับฮันคิว 10 โครงการ หวังเปิด 6 
โครงการในปีนี้
 IPO น้องใหม่ถอดด้าม "บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)" 

ACG ผู้ประกอบธุรกิจจําหน่ายและ
ให้บริการในอุตสาหกรรมรถยนต์และ
ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง โดยบริษัทถือหุ้น
ในบริษัทย่อย คือ บริษัทฮอนด้ามะลิ
วัลย์ จํากัด ซึ่งกลุ่มบริษัท เป็นหนึ่ง
ในผู้นํา ผู้จําหน่าย (Dealer) รถยนต์
ยี่ห้อฮอนด้า ของบริษัท ฮอนด้า ออ
โตโมบิล(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งมี
โชว์รูมและศูนย์บริการ ทั้งจํานวน
สาขาและช่องซ่อมเพื่อรองรับศูนย์

บริการในลําดับต้นของประเทศไทย โดยบริษัทถือเป็นดีลเลอร์รถยนต์รายแรก
จากทุกค่ายรถยนต์ในประเทศไทย พร้อมในการที่จะเข้าระดมทุนและจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว โดย ACG เตรียมเซ็นสัญญาแต่งตั้งผู้
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันอังคารที่ 18 
มิถุนายน 2562 คร้า... 
 CHEWA เสริมทัพความแข็งแกร่ง เปิดตัวผู้บริหาร “ยุทธนา บุญสิทธิว
ราภรณ์” รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ที่มาพร้อมความสามารถ 
และประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาฯ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกําลังสําคัญที่จะเข้า
มาดูแลในส่วนงานที่สําคัญ และช่วยให้โครงการแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบตาม
มาตรฐานที่วางไว้ เดินหน้าสร้างทัพดึงผู้มีความสามารถเข้ามาเสริมทีมขนาดนี้ 
สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะยกระดับพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้แข็งแกร่ง
อย่างไม่หยุดยั้ง 
 THAI ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-เซนได เริ่มให้บริการในวันที่ 
29 ต.ค.62 โดยการบินไทยได้จําหน่ายบัตรโดยสารราคาพิเศษ เส้นทางกรุงเทพฯ-
เซนได ในราคาเริ่มต้นสุดพิเศษเพียง 13,420 บาทต่อท่านหรือเดินทางเป็นก
ลุ่มตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป ราคาเพียง 12,800 บาทต่อท่าน (ราคารวมภาษีและค่า
ธรรมเนียมแล้ว) ทําการบินตรงสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 
777-200 ที่นั่งชั้นธุรกิจ 30 ที่นั่ง ชั้นประหยัด279 ที่นั่ง

  ใจจดในจ่อ 

บล.บัวหลวง : PYLON แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.40 บ.

บล.บัวหลวง : DTAC แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 61.00 บ.

บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : MODERN แนะนาํ Fully Valued ราคาพืน้ฐาน ท่ี 3.40 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SYNEX แนะนําซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.40 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : NWR แนะนํา Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่ 0.82 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : JASIF แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.50 บ.

     บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : BOFFICE แนะนํา Fully Valued ราคาพืน้ฐาน ที ่13.40 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : INGRS แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.00 บ.

บล.ฟิลลิป : TISCO แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 97.00 บ.

บล.ฟิลลิป : AH แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 22.00 บ. 

บล.ทิสโก้ : AKR-W1 ราคาพื้นฐาน ที่ 0.06 บ./หน่วย อิงหุ้นแม่ 0.71 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : NWR แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.00 บ. 

20 www.HoonInside.com 17  June  2019





22 www.HoonInside.com 17  June  2019



23 www.HoonInside.com 17  June  2019





สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย

25 www.HoonInside.com 17  June  2019



สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย

26 www.HoonInside.com 17  June  2019



27 www.HoonInside.com 17  June  2019




