




สงครามการค้า เข้าสูโ่หมด การค้าอัตราแลกเปล่ียน  เม็ดเงินท่ีหมุน
อยูบ่นโลกใบนี้ มีมากมายมหาศาล  เม็ดเงินหรือทุนนอก  ล้วนแสวงหา
แหล่งลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีและท่ีส�าคัญ ต้องมีความปลอดภัยด้วย
เชน่กัน  ตอนนี้ประเทศไทย ถือว่า มีความเข้มแข็งทางฐานะการเงิน

และทุนส�ารองท่ีมีจ�านวนสูงมาก ท�าให้นักเก็งก�าไรค่าเงิน  นักลงทุนต่างประเทศ เบนเข็มสูต่ลาดเงิน  ตลาดทุน
หรือตลาดหุ้นไทย  สง่ผลค่าเงินบาท แข็งค่าอยา่งรวดเร็ว โดยแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 6 ปี ท่ี 30.52 บาทต่อ
ดอลลาร์ฯ
 
เงินบาทแข็งค่าขึน้ ท่ามกลางแรงหนุนจากสถานะซื้อสทุธิหุน้และพันธบตัรไทยของนักลงทนุต่างชาติ โดย
เฉพาะ ดัชนตีลาดหลักทรพัย ์ยนืเหนือ 1,700 จุด ได้อยา่งแข็งแกรง่  SETสรา้งไฮ เชื่อว่า หากนักลงทนุต่าง
ชาติ ยงัคงเดินหน้าซื้อหุน้ไทยต่อเน่ือง ดัชนฯีอาจไปถึง 1,800 จุด ได้อยา่งรวดเรว็  เรว็กว่าคาด ก็เป็นไปได้สงู
เช่นกัน รอบนี ้คงใช้สตูรเดิม ใช้หุน้ SET50 SET100 สลับสบัเปลีย่น หมุนเวยีน 
เปลีย่นแปลงไป 
 
อยา่งไรก็ตาม เงินบาทท่ีแข็งค่า ยอ่มท�าให้ผู้ประกอบการสง่ออก ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ยากท่ีจะหลีกเล่ียง
ได้   แต่เชื่อว่า  ผู้ประกอบการสง่ออก นา่จะปรับตัว รับมือกับเงินบาทท่ีแข็งค่าได้  บนความหวัง เงินบาทสักวัน คง
กลับคืนสูส่ภาวะปกติ อีกแง่มุมหนึ่ง การน�าสินค้าทุน เครื่องจักร วัตถุดิบ  ต้นทุน ก็จะถูกลง  ก�าไรก็จะเพิ่มมากขึ้น
ด้วย ไมว่่า บาทแข็งหรือ อ่อน ยอ่มมีท้ังคนท่ีได้ประโยชน์และเสียประโยชน์
 
สิ่งท่ีนา่จับตามองใน ขณะนี้ ธนาคารแหง่ประเทศไทยหรือธปท.  จะมีมาตรการอะไรออก มาบริหารจัดการกับเงิน
บาทท่ีแข็งค่าอยา่งรวดเร็ว เชื่อว่า ตลาด ต่างติดตามอยา่งใกล้ชิด
 
ประเทศไทย ผา่นการเลือกต้ังมาแล้ว...เดือนนี้ เดือนกรกฎาคม 2562 คงจะได้คณะรัฐมนตรีหรือครม. เพื่อขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจและประเทศ ในครึ่งปีหลังปีนี้  ภาระกิจแรกของรัฐบาลและครม.ใหม ่คงไมพ่้นการดูแลเศรษฐกิจ 
การกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้เกิดการบริโภค ให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
 
สู้กันต่อไป ส�าหรับครึ่งปีหลัง ปี 2562 หลังจากครึ่งปีแรกผา่นไป ขอให้ผู้อ่านโชคดีตลอดไปครับ

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์

บรรณาธิการบรหิาร

ค่าเงิน



PTT
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)PTT  อยูร่ะหว่างการ

พิจารณาทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร และเตรียมปรับ 

PORTFOLIO ของการลงทุนในอีก 10 ปีข้างหน้า โดย

เน้นการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 

การเพิ่มสัดสว่นการลงทุนในพลังงานสะอาด ตลอด

จนการด�าเนินธุรกิจท่ีชว่ยสนับสนุนให้สังคมและ

ชุมชนอยูไ่ด้อยา่งยั่งยืน

ชวิีตต้องเดินไปข้างหน้า บรษัิทจดทะเบยีน ก็เช่นกัน ก้าวเดินไปข้างหน้า 

เป็นสิง่จ�าเป็น แมกกาซนีหุน้อินไซด์ รายเดือน เดือนกรกฏาคม 2562 ขอน�า

เสนอ 4 บรษัิทจดทะเบยีน ซึง่ถือว่า มคีวามน่าสนใจและติดตาม

SONIC 
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ�ากัด 
(มหาชน)SONIC มีวิสัยทัศน์ การเติบโต
อยา่งยั่งยืน เพื่อก้าวขึ้นไปสูก่ารเป็นผู้น�า
ทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และการบริหาร 
จัดการในหว่งโซอุ่ปทานแบบครบวงจร 
ในภูมิภาคอาเซียน ล่าสุด  ซื้อท่ีดินของ
บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด 
(มหาชน)เพื่อรองรับการลงทุนในการ
ขยายงานของบริษัทฯในอนาคต

ก.ล.ต.-ตลท.ร่วมกับ 
สมาคมนกัวเิคราะหก์าร
ลงทุน (IAA)
ก.ล.ต.-ตลท.รว่มกับ สมาคม
นักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) 
จัดท�าโครงการจัดท�าบท
วิเคราะห์ส�าหรับผู้ลงทุน สง่
เสริมการขยายบทวิเคราะห์
คุณภาพให้ครอบคลุมหลัก
ทรัพย์มากขึ้น ต้ังเป้าผลิต 
100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 
3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจลงทุน สง่
เสริมบทวิเคราะห์คุณภาพ 
คุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อการ
พัฒนาตลาดทุนเติบโตระยะ
ยาว คาดเริ่มเผยแพรใ่น
ไตรมาส 4 ปีนี้

TWZ
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TWZ อยูร่ะหว่างศึกษา
การน�าเข้าและจ�าหนา่ยรถยนต์ไฟฟ้า EV 
ซึ่งบริษัทฯได้ท�าการติดต่อกับผู้ประกอบ
การรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญใ่นประเทศจีน
ในแบรนด์ระดับต้นๆเชน่ ตงฟง อีฟ่าน 
เป็นต้น ซึ่งคาดว่จะได้ข้อสรุปสิ้นปีนี้















































EPCO คาดหม�่ารายได้จากโรงไฟฟา้โซลาร์เวียดนาม 
110.03 MW ราว 550-600 ลบ./ปี หลังกดปุ่ม COD แล้ว

EPCO คาดหม�ารายได้จากโรง
ไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม 110.03 
MW ราว 550-600 ลบ./ปี หลัง
กดปุ่ม COD แล้ว พร้อมลุยธุรกิจ
พลังงานทดแทนต่อเนื่อง เล็งลงทุน 
Solar floating 200 MW หวังได้
ข้อสรุป Q3/62 เผย ต.ค. นี้จ่อ 
COD โรงไฟฟ้าท่ีญี่ปุ่น 2 โครงการ
รวม 22 MW ดันสิ้นปีนี้มีก�าลังการ
ผลิตแตะ 533 MW

นายยุทธ ชินสภัุคกลุ ประธาน
กรรมการ บรษัิท โรงพิมพ์ตะวัน
ออก จ�ากัด (มหาชน) หรอื EPCO 
เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าจะรับ
รู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar Farm 
)ท่ีจังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม จ�านวน 2 
โครงการ ขนาดก�าลังการผลิตรวม 
110.03 เมกะวัตต์ ประมาณ 550-
600 ล้านบาทต่อปี หลังโครงการ
ดังกล่าวได้จ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(COD) แล้วเมื่อเดือนมิถุนายนท่ี
ผา่นมา

ท้ังนี้บริษัทฯ มีสัดสว่นการถือหุ้น 
ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ดังกล่าว 65% และ บริษัท คอมมิ
วนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) CSS ถือหุ้น 25% 
สว่นท่ีเหลือ 10% เป็นพันธมิตร
ท้องถ่ินในเวียดนาม

ขณะท่ีในเดือนตุลาคมนี้บริษัทฯ 
เตรียมท่ีจะ COD โรงไฟฟ้าท่ี
ประเทศญี่ปุ่นอีก 2 โครงการ รวม
ก�าลังการผลิตประมาณ 22 เมกะ
วัตต์ สง่ผลให้คาดว่าสิ้นปี2562 
บริษัทฯ จะมีก�าลงการผลิตติดต้ัง
ประมาณ 533 เมกะวัตต์

ส�าหรับสัดสว่นรายได้ของบริษัทฯ 
คาดว่าจะมาจากธุรกิจการพิมพ์ 
และธุรกิจพลังงานทดแทนอยูใ่น
สัดสว่นท่ีเท่ากันท่ี 50:50 โดยใน
ชว่งท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้มีการเพิ่ม
ไลน์การผลิตกล่องลูกฟูก

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนลงทุน
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานทดแทนอยา่งต่อเนื่อง โดย
ปัจจุบันมีการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการเข้าลงทุน Solar บนผืน
น�าหรือ Solar floating ก�าลังการ
ผลิตติดต้ังประมาณ 200 เมกะ
วัตต์ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปการ
ลงทุนได้ประมาณไตรมาส 3/62 
ท้ังนี้ประเมินเงินลงทุนเบื้องต้น
ประมาณ 150 เหรียญฯ

ด้านความคืบหน้าการน�าบริษัท 
อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ EP ซึ่งเป็นบริษัท
ลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ขณะนี้อยูร่ะหว่างรอปิดงบ
ไตรมาส2/62 ว่าจะมีเกณฑ์เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือ
ไม ่

"อยา่งทีท่ราบหุน้ของ EPCO 
เป็นหุน้ทีแ่บบมั่นคงถาวรไม่มี
โครงการอะไรทีก่่อใหเ้กิดความ
เสยีหายต่อผูถื้อหุน้ ทกุโครงการ
ทกุบาททกุสตางค์เข้าผูถื้อหุน้
หมด" นายยุทธ กล่าว



บิ๊ก CSS ซุ่มศึกษาความเป็นไปได้ลงทุนโรง
ไฟฟา้พลังงานลม - Solar floating /

ปีนี้คงเป้ารายได้โต 10%

บิ๊ก CSS ซุม่ศึกษาความเป็นไปได้ลงทุน
โรงไฟฟ้าพลังงานลม- Solar floating 
คาดได้ข้อสรุปราว Q3/62 เผยปีนี้คง
เป้ารายได้โต10% จากปีก่อน ประเมิน 
H2/62 งานโทรคมนาคมสดใส 

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธาน
กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิาร บรษัิท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ 
ซสิเต็มส ์โซลชูั่น จ�ากัด (มหาชน) CSS 
เปิดเผยว่าบริษัทฯ อยูร่ะหว่างศึกษา
ความเป็นไปไปได้ในการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในพื้นท่ีแถบบริเวณ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ท่ีประเทศเวียดนาม(โครงการท่ีบริษัทฯ 
ลงทุนอยูใ่นปัจจุบันซึ่งได้จ่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์(COD) เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน
มิถุนายน ท่ีผา่นมา) 

เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวมีกระแสลมท่ีค่อน
ข้างดี อยา่งไรก็ตามต้องใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาว่าจะคุ้มค่าในการเข้าลงทุน
หรือไม ่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยูร่ะหว่างศึกษา
ลงทุน Solar บนผืนน�าหรือ Solar 
floating ก�าลังการผลิตติดต้ังประมาณ 
200 เมกะวัตต์ แต่แผนการลงทุนดัง
กล่าวยังอยูใ่นชว่งของการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการลงทุนอยู ่โดยคาดว่าจะ

ได้ข้อสรุปว่าจะเข้าลงทุนหรือไม ่ในชว่ง
ไตรมาส 3/62

ท้ังนี้รูปแบบการลงทุน เบื้องต้นบริษัทฯ 
จะลงทุนรว่มกับบริษัท โรงพิมพ์ตะวัน
ออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ EPCO ซึ่งเป็น
พนัธมิตรท่ีลงทนุในโรงไฟฟา้โซลารฟ์ารม์
ท่ีประเทศเวียดนามรว่มกัน โดยบริษัทฯ 
คาดหวังอัตราผลตอบแทนในการลงทุน
(IRR) ประมาณ 15% ขณะท่ีแหล่งเงิน
ทุนในการลงทุนโครงการใหม ่บริษัทฯ 
จะใช้เงินกู้จากสถาบันการเงิน และเงิน
ทุนหมุนเวียน

ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการขอ
งบริษัทฯ ในชว่งครึ่งปีแรกปีนี้ คาดว่า
คงเติบโตไมเ่ท่าปีก่อน เนื่องจากธุรกิจ
โทรคมนาคมค่อนข้างมาความผันผวน 
จากการท่ีผู้ประกอบการโทรคมนาคม
(Operator) อยูใ่นชว่งพิจารณาว่าจะ
ลงทุน 5G ในชว่งก่อนหน้านี้ สง่ผล
ให้Operator มีการปรับแบบการก่อสร้าง
โครงขา่ย เพื่อให้สามารถรองรับกับคล่ืนท่ี
มีอยู ่

จึงสง่ผลให้งานในกลุ่มโทรคมนาคม
ชะลอตัวลง อยา่งไรก็ดีคาดว่าต้ังแต่
ไตรมาส 3 และ 4  ปี 2562 ต่อเนื่องไป
ถึงปี 2563 ปริมาณงานจะออกมามาก
ขึ้น ซึ่งจะสง่ผลดีต่อผลประกอบการขอ

งบริษัทฯ สว่นปีนี้ บริษัทฯ ต้ังเป้าหมาย
รายได้เติบโต10% จากปีก่อนท่ีมีรายได้ 
4,565.65 ล้านบาท 

"บรษัิทฯ มคีวามมุ่งมั่นพัฒนาต่อเน่ือง
ท้ังงานทีด่�าเนินการอยู ่และธุรกิจอ่ืนๆ 
ทีค่าดว่าจะสรา้งผลตอบแทนทีย่ั่งยื่น 
ท้ังโซลารท์ีเ่ราท�าอยู ่และในอนาคต
อาจจะมเีรื่องพลังงานลมเข้ามา ซึง่เรา
มองว่าถ้าเราพิจารณาอยา่งรอบครอบ
และใช้ข้อมูลทีแ่ม่นย�าจะสามารถสรา้ง
ผลตอบแทนทีย่ั่งยนืใหบ้รษัิทฯ ได้ใน
อนาคตครบั " นายสมพงษ์ กล่าว

อนึ่ง CSS ได้เข้าลงทุนในโครงการ โรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีจังหวัดฟู
เยี่ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ XT1 
และ XT2 ขนาดก�าลังการผลิตรวม 
99.216 เมกะวัตต์ โดยท้ัง 2 โครงการ ได้
เริ่มจ�าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 
ให้แก่ การไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam 
Electricity" หรอื "EVN") แล้ว

 

ส�าหรับการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีเวียดนามดังกล่าว บริษัทฯ
ถือหุ้น 25% และ บริษัท โรงพิมพ์ตะวัน
ออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ EPCO ถือ
หุ้นในสัดสว่น 65% ท่ีเหลือ 10% เป็น
พันธมิตรท้องถ่ินในเวียดนาม



SGP เผย "วรวิทย ์วรีบวรพงศ"   ขาย

บิ๊กล็อต 8.71%  ให้ MitsuurokoGroup 

Holdings  จากญี่ปุ่น ระบุ  

MitsuurokoGroup Holdings   ท�าธุรกิจ

จัดหาพลังงาน -บริการท่ีเก่ียวเนื่อง

ท้ังถ่านหิน-ผลิตภัณฑ์ทางปิโตรเลียม 

และLPG   หลังวรวิทย์ วีรบวรพงศ"   ขาย

บิ๊กล็อต เหลือสัดสว่นถือหุ้น 39.38%  

จากเดิมถือ 48.09%   

 

นางจินตณา ก่ิงแก้ว  รองกรรมการ

ผูจั้ดการ/CFO บรษัิท สยามแก๊ส 

แอนด์ ปิโตรเคมคัีลส ์จ�ากัด (มหาชน) 

(“บรษัิท”) SGP   เปิดเผยถึงการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ภาย

หลังผู้ถือหุ้นใหญข่องบริษัท นายวรวิ

ทย์ วีรบวรพงศ์ ได้จ�าหนา่ยหุ้น จ�านวน 

160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.71 

ของทุนช�าระแล้ว ในวันนี้ (18 มิถุนายน 

256)   ให้กับ MitsuurokoGroup 

Holdings Co., Ltd. (“Mitsuuroko”) ท้ัง

นี้การจ�าหนา่ยหุ้นดังกล่าวไมเ่ป็นผลให้

มีการเปล่ียนแปลงอ�านาจการควบคุม

บริษัทแต่อยา่งใด 

 

โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

หลังการท�ารายการ นายวรวิทย์  วีรบวร

พงศ์   จะมีสัดสว่นถือหุ้น  723,763,198  

หุ้น หรือ 39.3%   จากก่อนหน้าท่ีมี

สัดสว่นถือหุ้น 883,763,198  หุ้น หรือ 

48.09 %    ขณะท่ี Mitsuuroko Group 

Holdings Co., Ltd.  จะเข้ามาถือหุ้น   

160,000,000   หุ้น   หรือ8.71% 

 

Mitsuuroko ประกอบธุรกิจเป็นผู้

จัดหาพลังงาน ตลอดจนถึงผลิตภัณฑ์

และบริการท่ีเก่ียวเนื่อง รวมท้ังถ่านหิน 

ถ่านหิน อัดแท่ง จนถึงผลิตภัณฑ์ทาง

ปิโตรเลียม และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

(LPG) ในประเทศญี่ปุ่ น นอกจาก

นี้Mitsuuroko ยังได้ขยายธุรกิจไปใน

ด้านพลังงานทางเลือก ธุรกิจน�าและ

อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น

"วรวิทย์ วีรบวรพงศ" บิ๊ก SGP ขายบ๊ิกล็อต 8.71% ให้ 
MitsuurokoGroup Holdings จากญี่ปุ่นเข้าถือหุ้น 



TPLAS เดินเกมรุก เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมเตรียมลงสนาม Q3/62 เจาะตลาด ยี่ป๊ัว 

ซาป๊ัว เชื่อโกยรายได้โต ก้าวกระโดด

TPLAS  ประกาศเดินเกมรุก วางแผน
เตรียมลงโปรดักส์ใหม ่ภายใต้สินค้า
บรรจุภัณฑ์ใสอ่าหาร ชนิดท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ระบุ ความต้องการ
ของผู้บริโภคมีดีมาน์  เพิ่มขึ้นอยา่งต่อ
เนื่อง เหตุเพื่อหวังทดแทนบรรจุภัณฑ์
กล่องโฟม ประเดิมเจาะตลาดยี่ปั๊ ว ซา
ปั๊ ว ล็อตแรก ไตรมาส3/2562 นี้ มั่นใจ 
โปรดักส์ใหม ่จะโกยรายได้เข้ากระเป๋า
เต็มสูบในปี2563 หนุนภาพรวมอัตรา
การเติบโตเติบโตแบบก้าวกระโดด 

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรม
พลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TPLAS ผู้น�าด้านการผลิตและ
จัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร 
และ ถุงหูหิ้ว ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ 
“ หมากรุก” และฟิล์มยืดหอ่หุ้มอาหาร 
ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “ Vow 
Wrap ” เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียม
น�าสินค้าใหม ่ประเภทกล่องบรรจุ
อาหาร ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วาง
จ�าหนา่ยในชว่งไตรมาส 3/2562 นี้ 
เพื่อกระจายรายได้ไปยังสินค้าใหม่ๆ  
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เดิม และคาด
ว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯในปี 
2563 โตอยา่งก้าวกระโดด     
ส�าหรับการจ�าหนา่ยสินค้าใหม ่ใน
ระยะแรกจะเป็นการจ้างผลิตซึ่งใน
เบื้องต้นมีปริมาณ 900,000 กล่อง 
และจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้
ของลูกค้า จากการเจาะกลุ่มลูกค้าร้าน

อาหารต่างๆ ท่ีลดการใช้กล่องโฟม
ในการบรรจุอาหาร โดยอาศัยจุดแข็ง
ด้านการท�าการตลาดในกลุ่มธุรกิจ
เดิมของบริษัทฯ เข้ามาบริหารจัดการ 
ผา่นชอ่งทางการเจาะกลุ่มหลัก คือ ยี่
ปั๊ ว ซาปั๊ ว เพื่อน�าไปจ�าหนา่ยต่อให้กับ 
กลุ่มพอ่ค้า-แมค้่าปลีก ซึ่งเชื่อว่าจะ
สร้างกระแสตอบรับท่ีดีได้ในอนาคต 

“จากการศกึษาช่องทางการตลาด
ในช่วงไตรมาส 2/62 ทีผ่า่นมา พบ
ว่า ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุ
อาหารประเภทกล่องกระดาษ เป็นที่
ต้องการของตลาดเพิ่มขึน้ จากการ
เลิกใช้กล่องโฟมในการใสอ่าหาร ซึง่
มองว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นทีเ่ข้า
มาเสรมิรายได้ใหกั้บบรษัิทฯมคีวาม
แข็งแกรง่มากยิง่ขึน้”  นายธรีะชัย 
กล่าว  
 
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) กล่าว
เพิ่มว่า ภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลัง 
2562 ยังมีการขยายตัวต่อเนื่อง จาก
การขยายตัวของธุรกิจหลักท่ียังคงมี
ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
แตกไลน์ไปยังผลิตภัณฑ์ใหม ่ท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแนวโน้ม
ความต้องการใช้ในระดับสูง ซึ่งตรง
กับความมุง่มั่นของบริษัทฯท่ีให้ความ
ส�าคัญ ในเรื่องของ Green Concept 
มากขึ้น เนื่องจาก บรรจุภัณฑ์ ท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถยอ่ยสลาย

ได้ง่าย มีความแข็งแรง มีคุณภาพดี 
ชว่ยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
และสะดวกต่อการใช้งาน  

อยา่งไรก็ตาม มั่นใจว่า จากแผนการ
ด�าเนินธุรกิจดังกล่าวสง่ผลให้ใน
ปี 2562 บริษัทฯต้ังเป้าหมายอัตรา
การเติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นไมต่�า
กว่า 15%  โดยในไตรมาส 1/2562 
บริษัทฯสามารถท�ารายได้รวมแล้ว 
137.95 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 
6.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.70ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 53.70% เมื่อเทียบจากปี
ก่อน

ส�าหรับความคืบหน้าของการก่อสร้าง
อาคารโรงงานใหม ่และการติดต้ัง
เครื่องจักรใหม ่ส�าหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกนั้น ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด�าเนินการ 

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในชว่ง
ปลายปี 2562 ซึ่งหากโรงงานดังกล่าว
แล้วเสร็จ จะสง่ให้บริษัทฯมีความ
สามารถรองรับก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น 
เกือบเท่าตัว หรือไมน่้อยกว่า 30% 
ปัจจุบันก�าลังการผลิตรวมถุงพลาสติก
ประมาณ 10,200 ตันต่อปี และ
ก�าลังการผลิตฟิล์มยืดหอ่หุ้มอาหาร 
ประมาณ 1,440 ตันต่อปี รวมถึงยังมี
พื้นท่ีส�าหรับรองรับการเพิ่มไลน์การ
ผลิตในสว่นของสินค้าบรรจุภัณฑ์ท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต



WP เล็งปันผลในรอบกว่า 10 ปี - ลุ้น Q3/62 
ปิดดีลเทคฯโรงซ่อมถังแก๊ส

WP ลุ้นปีนีจ่้ายปันผลครัง้แรกในรอบ
กว่า 10 ปี หลังเคลยีรข์าดทนุสะสม
เกลีย้ง   พรอ้มคาดยอดขายก๊าซปี 
62โต 3% แตะ 8.4 แสนตัน   ระบุ 4 
เดือนท�าได้แล้ว 2.5 แสนตัน  ขณะที่
เตรยีมบุค๊ก�าไรพิเศษจากการขายทีดิ่น 
ไม่ต�ากว่า 130 ลบ. คาดสรุปใน Q3/62    
หวังปิดดลี M&A โรงผลิต-ซอ่มถังแก๊ส 
ใน Q3/62 คาดช่วยลดต้นทนุซอ่มถัง
ได้ 20% 

นายนพวงศ ์โอมาธิกลุ รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารสายการเงินและ
บรหิารองค์กร บรษัิท ดับบลิวพ ีเอ็น
เนอรย์ี ่จ�ากัด (มหาชน) หรอื WP เปิด
เผยว่า บริษัทฯ ต้ังเป้ายอดขายก๊าซหุง
ต้ม ปี 2562 เติบโต 3% หรือมีปริมาณ
ขายอยูท่ี่  840,000 ตัน จากปีก่อนอยูท่ี่ 
817,000 ตัน ซึ่งในชว่ง 4 เดือนแรกของ
ปีนี้บริษัทฯ มียอดขายก๊าซแล้วประมาณ 
250,000 ตัน

ส�าหรับในปีนี้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเข้าไป
ควบรวมกิจการโรงงานผลิตและซอ่ม
ถังแก๊ส โดยใช้งบประมาณ 100 ล้าน
บาท ซึ่งคาดว่าจะข้อสรุปในชว่งไตรมาส 
3/2562 และแล้วเสร็จในชว่งไตรมาส 

4/2562 นี้ ท้ังนี้หากแล้วเสร็จคาดว่าจะ
ชว่ยลดต้นทุนการผลิตและการซอ่มถัง
ได้ประมาณ 20% โดยปัจจุบันบริษัทฯ 
มีถังแก๊ส 6-7 ล้านใบ

ท้ังนี้บริษัทฯ จะใช้งบประมาณ 500 
ล้านบาท ในปี 2562-2563 ในการขยาย
คลังบรรจุถังแก๊ส บางปะกง เฟส 3 มี
ขนาดก�าลังการผลิตอยูท่ี่ 9,500 ตัน ซึ่ง
จะท�าให้ก�าลังการผลิตของบริษัทฯ เพิ่ม
เป็นประมาณ 20,000 ตันในปี 2563 

นอกจากนี้บริษัทจะยังมีการบันทึกก�าไร
พิเศษจากการขายท่ีดินบริเวณ ถนน
เจริญราษฎร์ ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีบริษัทฯ ถือ
ครองมาเป็นเวลานานและพิจารณา
แล้วว่าไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ใดๆ รวมถึงไม่

คุ้มค่าต่อการลงทุนด้วย จึงมีการขาย
ประมูลราคาไมต่�ากว่า 130 ล้านบาท 
โดยคาดว่าจะสรุปผลชัดเจนในไตรมาส 
3/2562 นี้ ท้ังนี้บริษัทฯ ยังมีการศึกษา
เพื่อลงทุนในธุรกิจโซล่าเซลล์รว่มกับ
พันธมิตรในประเทศประมาณ 2-3 
โครงการ

นายนพวงศ์ กล่าวท้ิงท้ายว่า คาดว่าปี
นี้นา่จะกลับมาจ่ายปันผลได้อีกครั้ง ซึ่ง
เป็นการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ครั้งแรกในรอบมากว่า 10 ปี  เนื่องจา
กบริษัทฯ ล้างขาดทุนสะสมได้ต้ังแต่
ไตรมาส 1/62 ท่ีผา่นมาแล้ว  ขณะท่ี
กลับมามีก�าไรสะสมราว 11 ล้านบาท
ต้ังแต่ไตรมาส 1/62 จากสิ้นปีก่อนท่ี
ขาดทุนสะสม 58 ล้านบาท



ARIN เคาะราคาไอพีโอใหม่ 1.80 บาท/หุ้น
เทรด mai 10 ก.ค. 62 

บมจ.อรนิสริ ิแลนด์ หรอื ARIN ก�าหนด
ราคา IPO ท่ี  1.80 บาท/หุ้น ได้เงินระดม
ทุนราว 270 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจ ใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ 
“พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี” ประธาน
กรรมการ มั่นใจพื้นฐานท่ีมีศักยภาพการ
เติบโตอยา่งต่อเนื่อง ด้านบล.คันทรี่ กรุ๊ป ใน
ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการ
จัดจ�าหนา่ย เตรียมเปิดจองซื้อระหว่าง วันท่ี  
1 ถึงวันท่ี 3 กรกฎาคมนี้ และคาดว่า จะเข้า
ซื้อขายใน mai วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
ภายใต้ชื่อยอ่ในการซื้อขาย “ARIN” 

 

 ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและ
ผู้จัดการการจัดจ�าหนา่ยหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า ARIN ได้เสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก 
(IPO) จ�านวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 
ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกช�าระ
แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีผู้จัด
จ�าหนา่ยเข้ารว่มอีก 2 แหง่ ประกอบด้วย 
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา่ จ�ากัด (มหาชน)

 โดย ARIN ก�าหนดราคาขายท่ี 1.80 บาท
ต่อหุ้น ได้เงินระดมทุนราว 270 ล้านบาท 
เตรียมเปิดจองซื้อระหว่างวันท่ี 1 – 3 
กรกฎาคมนี้  และคาดว่าจะเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันท่ี 10 
กรกฎาคม 2562 โดยใช้ชื่อยอ่ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ว่า  “ARIN” ส�าหรับการระดม

ทุนครั้งนี้จะยิ่งสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ จาก
การใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยาย
กิจการ สนับสนุนผลการด�าเนินงานของบ
ริษัทฯ ให้เติบโตอยา่งต่อเนื่องในอนาคต 

 จุดเด่นของ ARIN เป็นบริษัทประกอบธุรกิจ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่
อาศัยหลากหลายประเภท ท้ังบ้านเด่ียว 
บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และ
อาคารชุด เป็นท่ียอมรับท้ังในด้านคุณภาพ
และการบริการท่ีดี ผู้บริหารอยูใ่นพื้นท่ี
จริง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 
พัฒนาโครงการประสบความส�าเร็จมายา
วนานกว่า 10 ปี  การระดมทุนในครั้งนี้ จะ
เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ สามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนน�ามาพัฒนาโครงการท่ีมี
ศักยภาพ ปัจจุบันโครงการของบริษัทฯ ต้ัง
อยูใ่นหัวเมืองภาคตะวันออกท่ีมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีศักยภาพ
การเติบโตสูง เชน่ จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง โดยปัจจุบันมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่าง
ด�าเนินการพัฒนาและขาย จ�านวน  3 
โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 2,201.22 
ล้านบาท  และอยูร่ะหว่างพัฒนาโครงการใน
อนาคตท่ีบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน

แล้ว จ�านวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 2,179.26 ล้านบาท ถึงปี 
2564 สนับสนุนการรับรู้รายได้ในปีนี้และใน
อนาคต 

พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ประธานกรรมการ 
บริษัท อรินสิริ แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ARIN เปิดเผยว่า เงินท่ีได้จากการระดมทุน
ครั้งนี้จ�านวน 270 ล้านบาท บริษัทฯ จะน�า
ไปใช้เป็นเงินทุนส�าหรับการพัฒนาโครงการ 
และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด�าเนินธุรกิจ จ�านวนประมาณ 170 ล้านบาท 
ส�าหรับเงินอีกสว่นหนึ่งจะน�าไปใช้ช�าระคืน
หนี้จากการออกตราสารหนี้ประมาณ 100 
ล้านบาท ภายในปี 2562-2563 

นอกจากนี้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จะชว่ยเพิ่มความนา่
เชื่อถือของบริษัทฯ ท้ังต่อสถาบันการเงิน คู่
ค้าธุรกิจ รวมท้ังเพื่อให้แบรนด์อรินสิริเป็น
แบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า มุง่ขยายสู่
การเป็นผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 
1 ในภาคตะวันออก ภายในปี 2565 ตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้อนึ่งก่อนหน้านี้   ARIN   
ก�าหนดราคาเสนอขาย IPO  3.10 บาท/หุ้น



หุ้นใหญ่ HMPRO แจงเทขายหุ้น 
น�าเงินไปลงทุนธุรกิจส่วนตัว 

มานิต อุดมคณุธรรม กรรมการ และ
ประธานกรรมการบรหิาร แจงขาย
หุน้ โฮมโปร จ�านวน 24 ล้านหุ้น เพื่อ
น�าเงินไปลงทุนในธุรกิจครอบครัว สร้าง
อสังหาริมทรัพย์ ขยายเพิ่มโครงการ "ส
วอนเลค เขาใหญ่" ย�ามั่นใจในศักยภาพ
ของธุรกิจโฮมโปร และทีมบริหาร เติบโต
ต่อเนื่อง ชูจุดยืนความเป็นผู้น�าธุรกิจ 
Home Solution & Living Experience ใน
ประเทศไทย และภูมิภาคเชียตะวันออก
เฉียงใต้

 

นายมานิต อุดมคณุธรรม ประธาน
กรรมการบรหิาร บรษัิท โฮม โปรดักส ์
เซน็เตอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื "โฮม
โปร" ผู้น�าธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และ
อุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร เปิดเผยว่า ท่ี
มีกระแสขา่ว ถึงการขายหุ้นโฮมโปรของตน 
ตามท่ีตนได้รายงานการขายหุ้นสามัญ ใน
ชว่งเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน มีจ�านวน
รวม 24 ล้านหุ้น เหตุผลท่ีขายเนื่องจากน�า
เงินไปลงทุนในการขยายเพิ่มในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ "สวอนเลค เขาใหญ่" ซึ่ง
เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัว 
ท้ังนี้ หลังจากการขายหุ้นสามัญ HMPRO 

ดังกล่าว

 

ปัจจุบันตนเองยังคงถือหุ้นในโฮมโปร ใน
สัดสว่นร้อยละ 2.05 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ และยังด�ารงต�าแหนง่ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการขอ
งบริษัทฯ โดยมีอันดับในการถือหุ้นอยูใ่น
อันดับท่ี 6 รวมจ�านวนกว่า 270 ล้านหุ้น 

ส�าหรับการขายหุ้นในครั้งนี้ ผมถือว่าเป็น
สัดสว่นท่ีน้อยมาก เมื่อเทียบกับจ�านวน
หุ้นท่ีผมถือครองอยู ่ย�ายังคงเชื่อมั่นใน
การบริหารของโฮมโปร ท่ียังคงความเป็น
หนึ่งของธุรกิจ Home Solution & Living 
Experience ในประเทศไทย และภูมิภาค
เชียตะวันออกเฉียงใต้" นายมานิต กล่าว
ตอนท้าย

 



META-ECF-SCN เตรียมรับรู้ก�าไร "โรงไฟฟา้มินบู" เฟส

แรก 50 MW กลางเดือน ก.ค.นี ้

นายศุภศษิฎ์ โภคินจารุรศัมิ ์ประธาน
เจ้าหน้าที ่บมจ.เมตะ คอรป์อเรชั่น 
(META) เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 27 
มิถุนายนท่ีผา่นมา ได้เปิดโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีเมืองมิ
นบู ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมีย
นมาร์อยา่งเป็นทางการ ได้รับเกียรติ
จาก 

นางออง ซาน ซูจ ีทีป่รกึษาแหง่
รฐัเมยีนมา พร้อมด้วย รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีประจ�า
ส�านักนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการไฟฟ้าและพลังงาน 
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม, รัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา 
และ หัวหน้าคณะรัฐมนตรีแหง่รัฐมา
เกวย เป็นประธานเปิดงานอยา่งเป็น
ทางการ 

ท้ังนี้ในเฟส 1 มีก�าลังการผลิต 50 
เมกะวัตต์ คาดจะเริ่มรับรู้รายได้
จากการจ�าหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
(COD) ภายในชว่งกลางเดือน
กรกฎาคมนี้ ให้กับหนว่ยงานจัดหา
พลังงานภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและ

พลังงาน (Electric 
Power Generation 
Enterprise (EPGE)) 
ของรัฐบาลเมียนมา 
ซึ่งจะสามารถบันทึก
สว่นแบง่ก�าไรเข้ามา
ทันทีได้ต้ังแต่ไตรมาส 
3/2562 เป็นต้นไป 

ส�าหรับโครงการดัง
กล่าวมีมูลค่าเงิน
ลงทุนประมาณ 1 
หมื่นล้านบาท มีก�าลัง
การผลิตท้ังสิ้น 220 
เมกะวัตต์ คาดว่าจะ
สามารถด�าเนินการ
ก่อสร้างในเฟสถัด
ไป 2,3 และ4 ให้แล้ว
เสร็จภายในปี 2565 
โดยรายได้รวมของโครงการดังกล่าว
ประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อปี ภาย
หลังหักค่าใช้จ่ายและต้นทุนดอกเบี้ย
จะมีอัตราก�าไรสุทธิของโครงการ
เฉล่ียเกือบ 50% 

นายศุภศิษฎ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย ์ทีเ่มืองมินบู ด�าเนินการผา่น
บรษัิทรว่มทนุ พลังงานเพื่อโลกสี
เขยีว (ประเทศไทย) หรอื GEPT มีผู้
ลงทุนหลักคือ บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์
นิเทค (ECF)  ถือหุ้น 20% ,บมจ.เม
ตะ คอร์ปอเรชั่น (META) ถือหุ้น 12% 
,บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) 40% 
,และ Noble Planet หรือ NP สัญชาติ
สิงคโปร์ถือหุ้น 28%



 SPALI เผย H2/62 เตรียมเปิด 22 โครงการใหม่ 
มูลค่า 2.1 หมื่นลบ. เชื่อหนุน 

ยอดขาย-ยอดโอน ดีกว่า H1/62  

SPALI เผย H2/62  เตรยีมเปิด 22 
โครงการใหม่ มูลค่า 2.1 หมื่นลบ.  เชื่อ
หนุน ยอดขาย-ยอดโอน ดกีว่าH1/62     
พรอ้มปรบักลยุทธ์เน้นเปิดโครงการ
ราคาไม่เกิน 1 แสน/ ตรม. กระตุ้นยอด
ขาย หลังมาตรการ LTV  กระทบ 

นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู้
จัดการ บรษัิท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)
SPALI เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผล
การด�าเนินงานในครึ่งปีหลังของปี 2562 
จะดีกว่าครึ่งปีแรก หลังบริษัทฯเตรียม
เปิดโครงการใหม ่จ�านวน 22 โครงการ 
มูลค่ารวมกว่า 21,000 ล้านบาท แบง่
เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 3 โครงการ 
และโครงการแนวราบ 19 โครงการ 

ท้ังนี้ ในครึ่งปีแรกท่ีผา่นมาบริษัทฯ
เปิดไปเพียง 9 โครงการ มูลค่ารวม
กว่า 19,000 ล้านบาทเท่านั้น แบง่เป็น
โครงการคอนโดมิเนียม 2 โครงการ 
โครงการแนวราบ 7 โครงการ โดย
ในชว่งท่ีเหลือของปีหากบริษัทฯเปิด
โครงการได้ตามแผนท่ีวางไว้ ก็จะสง่ผล
ให้ปี2562 บริษัทฯเปิดโครงการได้ตาม
เป้าหมาย จ�านวน 31 โครงการ มูลค่า
รวมกว่า 40,000 ล้านบาท และบริษัทฯ
เชื่อว่าปีนี้จะสามารถท�ายอดขายได้ 
จ�านวน 35,000 ล้านบาทตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯมั่นใจว่ายอด
ขายในไตรมาส2/2562 จะดีกว่า
ไตรมาส1/2562 เนื่องจาก โครงการ
คอนโด ศุภาลัย ไอคอน สาทร (Supalai 
Icon Sathorn) สามารถท�ายอดขายได้ดี
กว่าท่ีคาดไว้ โดยปัจจุบันท�าได้แล้วกว่า 
2,000 ล้านบาท 

ด้าน ยอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2562 
บริษัทฯยังคงมั่นใจว่าสามารถท�าได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ จ�านวน 28,000 
ล้านบาท หรือเติบโต 7% จากปีก่อนท่ี
มีรายได้ 25,810 ล้านบาท โดยปัจจุบัน
บริษัทฯมียอดขายรอโอน(Backlog)
( สิ้นสุด เดือน มีนาคม 2562 ) จ�านวน 
42,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯจะรับรู้
เป็นรายได้ในปีนี้ 12,000 ล้านบาท โดย
ไตรมาส2/2562 บริษัทฯได้โอนไปแล้ว 
6,000 ล้านบาทจากมูลค่าท่ีจะรับรู้เป็น
รายได้

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังมีสินค้าเหลือขาย
(สต็อค) รวม 16,000 ล้านบาท แบง่เป็น
โครงการคอนโดมิเนียม 11,000 ล้าน
บาท ซึ่งสว่นใหญจ่ะอยูใ่นท�าเลใกล้
รถไฟฟ้าสายสีมว่ง โดยบริษัทฯคาดว่า
จะใช้ระยะเวลา 2-3 ปีในการเคลียร์
สต็อค และเป็นโครงการแนวราบ 5,000 
ล้านบาท ท่ีคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 3-4 
เดือนในการเคลียร์สต็อค

ส�าหรับ ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์
ในปีนี้บริษัทฯมองว่าปรับตัวลดลง 
8-10% เนื่องจากมีปัจจัยเรื่องมาตรการ 
มาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน (LTV)  เข้า
มากระทบซึ่งท�าให้ลูกค้าหายไปจ�านวน
มาก รวมถึงสภาวะท่ีค่าเงินบาทเกิดการ
แข็งค่าท�าให้การลงทุนจากลูกค้าชาว
ต่างชาติน้อยลงด้วยเชน่กัน อยา่งไรก็
ตามบริษัทฯได้ปรับกลยุทธ์ใหมด้่วยการ
เน้นเปิดโครงการท่ีราคาไมเ่กิน 1 แสน
บาทต่อตารางเมตรเพื่อเป็นการกระตุ้น
ยอดขายแทน

" หากมองภาพรวมของตลาดอสงัหาฯ

ในปีนีผ้มว่าก็ขึน้อยูกั่บปัจจัยหลายๆ
อยา่งๆ แต่ของเรามกีารลอนซไ์ม่มาก
นักการแข่งขันรายใหญ่ก็ไม่น่าเป็น
หว่ง สว่นรายเล็กน่าเป็นหว่งมากกว่า
เพราะมปัีจจัย LTV เข้ามากระทบ ซึง่
ฉุดตลาดลง8-10% แต่ถึงแม้จะมกีาร
ซื้อเพื่อเก็งก�าไรก็จรงิ แต่เขาก็จะน�า
ไปขายต่อใหล้กูค้าทีซ่ื้อเพื่ออาศยัจรงิ
อยูด่"ี นายไตรเตชะ กล่าว 

ท้ังนี้ ล่าสุดบริษัทฯ มีแผนเดินหน้า
พัฒนาโครงการท�าเลฝั่ งธนบุรี บนถนน
จรัญสนิทวงศ์ เจาะกลุ่มลูกค้าระดับ
กลางถึงบน ท่ีมีความต้องการซื้อเพื่ออยู่
อาศัยจริง และต้องการท่ีอยูอ่าศัยใกล้
แนวรถไฟฟ้า สร้างสรรค์โครงการ “ศุภา
ลัย ปาร์ค สถานีแยกไฟฉาย” (SUPALAI 
PARK YAEK FAI CHAI STATION) บน
พื้นท่ีประมาณ 6 ไร ่มูลค่าโครงการ
ประมาณ 2,270 ล้านบาท โดยโครงการ
ดังกล่าวพร้อมก�าหนดเปิดตัว Pre-
Sales อยา่งเป็นทางการ ในวันท่ี 20-21 
กรกฎาคม 2562 ราคาเริ่ม 2.03 ล้าน
บาท ซึ่งปัจจุบันได้มีลูกค้ามาขอลง
ทะเบียนแล้วกว่า 1,000 ราย โดยบริษัท
คาดว่าจะมีลูกค้าท่ีซื้อเพื่ออาศัยอยูเ่อง 
70% สว่นซื้อเพื่อปล่อยให้เชา่ 20-30%

ส�าหรับประเด็นทางการเมืองท่ียังคงมี
ความไมช่ัดเจนในเรื่องการจัดต้ังคณะ
รัฐมนตรีนั้น มองว่าสง่ผลกระทบเพียง
ระยะสั้นต่อผู้บริโภค แต่ข้อดีคือยังมี
โครงการรถไฟฟ้าท่ีอยูใ่นแผนยังคง
ด�าเนินการอยูถึ่งแม้จะมีการเปล่ียน
รัฐบาลก็ตาม ซึ่งบริษัทฯเชื่อว่าหาก
รัฐบาลต้ังหลักได้ทุกๆอยา่งก็จะค่อยๆ
ปรับตัวดีขึ้น



ACG เด้งรับตลาดรถยนต์เดือน พ.ค.โต 9% หนุน
แนวโน้มผลงานปีนี้สดใส - ลุยขยายสาขาครบ 15 แห่ง 

ภายในปี 65

ACG มั่นใจตลาดรถยนต์เดือนพ.ค.โต 9% 
หนุนภาพรวมผลงานปีนีส้ดใส พรอ้มเดินหน้า
ขยายสาขาตามแผนทีว่างไว้ คาดปีนีเ้พิ่มอกี 
2 แหง่ในพื้นทีภ่าคเหนือ และภาคตะวันออก 
จากการทีม่สีาขา 9 แหง่ ต้ังเป้ามสีาขาครบ 
15 แหง่ ภายในปี 2565 

 

นายภานุมาศ รงัคกลูนุวัฒน์ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ออโตคอรป์ โฮลด้ิง จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื ACG ประกอบธุรกิจการถือหุ้น
ในบริษัทอ่ืน (Holding company) ท่ีประกอบ
ธุรกิจจ�าหนา่ยและให้บริการในอุตสาหกรรม
รถยนต์ และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวเนื่องอ่ืน ๆ ปัจจุบัน
มี บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด เป็นบริษัท
แกน ซึ่งเป็นผู้จ�าหนา่ยและศูนย์บริการรถยนต์
ยี่ห้อฮอนด้า เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการด�าเนิน
งานของกลุ่ม ACG คาดว่าจะมีทิศทางสดใสต่อ
เนื่อง และยังสามารถเดินหน้าได้ตามแผนท่ีวาง
ไว้  โดยมีรายงานจากสภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ซึ่งเปิดเผยเมื่อปลาย
เดือน มิ.ย. 2562 ท่ีผา่นมาถึงยอดขายรถยนต์
ภายในประเทศเดือนพฤษภาคมท่ีผา่นมา มีท้ัง
สิ้น 88,097 คัน เพิ่มขึ้นจากชว่งเดียวกันของ
ปีก่อน 3.7% และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนท่ี
ผา่นมา 2.4% 

 

ขณะท่ียอดขายภายในประเทศท่ีเพิ่มขึ้นนั้น 
เนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศท่ียัง
เติบโตดี ซึ่งนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการ
ชว่ยเหลือเกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย รวม
ถึงการลงทุนของภาครัฐและเอกชน นักท่อง
เท่ียวจากต่างประเทศยังขยายตัวดี รวมท้ังการ
แนะน�ารถยนต์รุน่ใหม ่ อยา่งไรก็ตาม ในชว่ง 5 
เดือนท่ีผา่นมา รถยนต์มียอดขาย 437,722 คัน 
เพิ่มขึ้นจากชว่งเดียวกันของปีก่อน 9.1% รวม

ท้ังทางส.อ.ท.ยังคงเป้าหมายเรื่องของยอดผลิต
รถยนต์ท้ังหมดท่ีคาดว่าจะอยูท่ี่ 2.1 ล้านคัน 
และยอดการสง่ออกท่ี 1.1 ล้านคัน 

 

ท้ังนี้ ACG ถือเป็นดีลเลอร์รถยนต์ท่ีมีความได้
เปรียบจากการเป็นตัวแทนจ�าหนา่ยรถยนต์
ยี่ห้อ ฮอนด้า ซึ่งเป็นแบรนด์ท่ีรู้จัก และชื่นชอบ
ของผู้บริโภคซึ่ง ปัจจุบัน "ฮอนด้า" ยังมีสว่น
แบง่การตลาดเป็นอันดับ 1 ในตลาดรถยนต์นั่ง
สว่นบุคคล ซึ่งสามารถครองสว่นแบง่การตลาด
ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2558-2560)ด้วยสว่น
แบง่ 31.5%, 32.7% และ 32.20% ตามล�าดับ 

 

 ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทฯ คาด
ว่าจะมีรายได้รวมเติบโตต่อเนื่อง หลังจากท่ี
ไตรมาส 1/2562 บริษัทมีรายได้แล้วประมาณ 
800 ล้านบาท จากการท่ีมีสาขาจ�านวน 9 แหง่ 
และในครึ่งหลังของปี คาดว่าจะมีการขยาย
สาขาเพิ่มอีก 2 แหง่ ในพื้นท่ีบริเวณภาคเหนือ 
และภาคตะวันออก

 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ พยายามรักษาอัตราก�าไร
สุทธิให้อยูท่ี่ระดับ 1.90% ด้วยการขยายสาขา
เพิ่ม ซึ่งจะท�าให้มีปริมาณขายรถยนต์ท่ีเพิ่ม
ขึ้น รวมถึงมีรายได้จากการซอ่มบ�ารุงท่ีมากขึ้น 
อีกท้ังจะมีรายได้จากค่านายหน้าเชา่ซื้อให้กับ
บริษัทประกันภัย

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะน�าเงินท่ีได้จากการ
เสนอขายหุ้นไอพีโอ ประมาณ 200 ล้านบาท 
และเงินสดท่ีได้จากการด�าเนินงานไปขยาย
สาขาอีก 15 แหง่ให้ท่ัวประเทศไทยภายในปี 
2565



SONIC ลุกบริการขนส่งสินค้าอันตราย 
ตอกย�้าการให้บริการโลจิสติกส์ครอบคลุมด้านขนส่ง 

แบบครบวงจร

บมจ.โซนิค อินเตอรเ์ฟรท (SONIC) บุก
ขยายธุรกิจการบริการขนสง่สินค้าอัตราย
แบบครบวงจร ครอบคลุมท้ังทางบก เรือ 
อากาศ เน้นจุดแข็งด้านคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากลโลก ความปลอดภัย และ
รวดเร็ว 

 

ดร.สนัติสขุ โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท โซนิค อินเตอรเ์ฟรท 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื SONIC ผู้น�าธุรกิจให้
บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบ
วงจรระดับภูมิภาค และท่ัวโลก  เปิดเผยว่า 
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจมากกว่า 
20 ปี ของบริษัทฯถือว่า ประสบความส�าเร็จ
ในการพัฒนาการให้บริการระบบขนสง่โล
จิสติกส์ อยา่งต่อเนื่อง และบริษัทฯ ยังคงมี
แผนการขยายธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อการ
ให้บริการท่ีครอบคลุม แบบครบวงจรยิ่งขึ้น 
และขยายกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายผลก�าไรท่ีวางไว้ในปี 2562  

ล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2562 ท่ีผา่น
มา บริษัทฯ ได้เพิ่มขยายสว่นธุรกิจการให้
บริการขนสง่สินค้าอันตราย (Dangerous 
Goods หรือ DG) แบบครบวงจรท้ังทาง
บก เรือ และอากาศ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากลโลกภายใต้กฎการขนสง่สินค้า
อันตรายทางอากาศ ( IATA Dangerous 
Goods regulations) ทางเรือ (IMDG code) 
และทางบก (ADR) ไปยังท่ัวทุกภูมิภาคของ
โลก ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย
อยา่งสูงสุด

ส�าหรับงานบริการด้านขนสง่สินค้าอันตราย
แบบ One –Stop-Service มีดังนี้

 1.       DG Packaging , Marking 
& Labelling  : จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์
ส�าหรบัสนิค้าอันตรายและฉลากแยกตาม       
ประเภทความอันตราย  

 2.       Consultancy  :ใหค้�าแนะน�าใน
การขนสง่สนิค้าอันตรายอยา่งถกูต้องโดย
บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญด้าน DG   โดยเฉพาะ
มากกว่า10 ปี

  3. DG Packing Service : บรกิารบรรจุ
สนิค้าอันตรายภายใต้กฎการขนสง่สนิค้า
อันตรายตามมาตรฐานสากลโลก

 4. DG Re-Packing & Re-Containing 
Service : บรกิารเปลีย่นบรรจุภัณฑ์ตามที่
ต้องการท้ังภายใน และภายนอก สถานที่

 5. On-Site inspection Service : 
บรกิารตรวจเช็คความถกูต้องของสนิค้า
อันตรายทีพ่รอ้มสง่

 6. Documentary  Preparation 
: บรกิารเตรยีม / จัดท�าเอกสารส�าคัญ
การขนสง่สนิค้าอันตราย Shipper’s 
Declaration, SDS ตามระบบ GHS ใน
การน�าเข้า-สง่ออกอยา่งถกูต้อง เพื่อ
ป้องกันความเสยีหายในการถกูระงับการสง่
สนิค้าหรอืสง่กลับ

 7. DG Training Institute : จัดฝึก
อบรมด้านกฎการขนสง่สนิค้าอันตราย

ทางอากาศ (IATA DGR) ทางเรอื (IMDG 
code)ภายใต้ความรว่มมือกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

 8. Warehouse service : บรกิารจัด
เก็บสนิค้าอันตรายชั่วคราว เพื่อรอขนสง่
ตามก�าหนดเวลาของลกูค้า

 

“จากความมุ่งมั่นของบรษัิทฯในการเพิ่ม
ขดีความสามารถ การใหบ้รกิารโลจิสติกส์
ครบวงจร โดยภายหลังจากการเพิ่มบรกิาร
ขนสง่สนิค้า
อันตรายภายใต้
กฎหมายขนสง่
สนิค้าอันตราย
ท้ังทางบก ทาง
เรอื และทาง
อากาศ ต้ังแต่
ต้นน�าจนถึง
ปลายน�า ด้วย
บรกิารทีร่วดเรว็
และถกูต้องตาม
หลักมาตรฐาน
สากลนี ้ บรษัิทฯ
จึงมั่นใจว่าใน
ช่วงเดือนที่
เหลือของปีจะ
สามารถสรา้ง
การเติบโตให้
กับผลประกอบ
การได้เป็นอยา่ง
ด”ี ดร.สนัติสขุ 
กล่าว    





ตลท. เผย OSP-SAWAD เข้า SET50/JAS-JMT-OSP 
เข้า SET 100/ANAN-BEAUTY-INTUCH-JMT-KEC 

เข้า SETHD รอบ 1 ก.ค.- 31 ธ.ค. 62

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

(ตลท.) ประกาศผลการคัดเลือก

หลักทรพัยท์ีใ่ช้ส�าหรบัค�านวณดัชน ี

SET50 SET100 sSET SETCLMV 

SETHD SETTHSI และ SETWB 

ในช่วงครึง่ปีหลังของปี 2562 (1 

กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)

ท้ังนีดั้ชน ีSET50 มหีลักทรพัยเ์ข้า

ใหม่ 2 หลักทรพัย ์ประกอบด้วย 

บมจ. โอสถสภา (OSP) และบมจ. 

ศรสีวัสดิ ์คอรป์อเรชั่น (SAWAD)

ดัชนี SET100 มีหลักทรัพย์เข้าใหม ่3 

หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. จัสมิน 

อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) บมจ. เจ เอ็ม 

ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ

บมจ. โอสถสภา (OSP)

ดัชนี sSET มีหลักทรัพย์เข้าใหม ่10 

หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. บี

จี คอนเทนเนอร์ กล๊าส (BGC) บมจ. 

กรุ๊ปลีส (GL) บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ 

(NER) บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเม

นท์ (NOBLE) บมจ. ณุศาศิริ (NUSA) 

บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9) 

บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) บมจ. เสริม

สร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) 

บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) 

และบมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเม

นท์ (WORK)

 ดัชนี SETCLMV มีหลักทรัพย์เข้าใหม ่

9 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. โรง

พยาบาลบ�ารุงราษฎร์ (BH) บมจ. ผลิต

ไฟฟ้า (EGCO) บมจ. กรุ๊ปลีส (GL) 

บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 

บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน (KKP) 

บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH) บมจ. ซีฟ

โก้ (SEAFCO) และบมจ. การบินไทย 

(THAI)

 ดัชนี SETHD มีหลักทรัพย์เข้าใหม ่5 

หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. อนัน

ดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) บมจ. 

บิวต้ี คอมมูนิต้ี (BEAUTY) บมจ. อิน

ทัช โฮลด้ิงส์ (INTUCH) บมจ. เจ เอ็ม 

ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ

บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ (KCE)

 ดัชนี SETTHSI ไมม่ีหลักทรัพย์เข้า

ใหมป่ระจ�ารอบการคัดเลือกนี้

 ดัชนี SETWB มีหลักทรัพย์เข้าใหม ่3 

หลักทรัพย์ ประกอบด้วย บมจ. พริมา 

มารีน (PRM) บมจ. อาร์เอส (RS) และ

บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG)

ส�าหรับ การทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์

ท่ีใช้ส�าหรับค�านวณดัชนีดังกล่าวจะ

ด�าเนินการทุกครึ่งปี และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์

ท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด โดย

ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV และดัชนี 

SETTHSI เป็นดัชนี ท่ีไมจ่�ากัดจ�านวน

หลักทรัพย์ท่ีเป็นองค์ประกอบในดัชนี 

ท้ังนี้ การทบทวนในครั้งนี้ใช้ข้อมูล

ระหว่าง 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 

พฤษภาคม 2562



ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กร เน้น
บทบาทด้านพัฒนาตลาดทุนควบคู่
คุ้มครองผู้ลงทุน โดยจัดกลุ่มงานใหม ่
รวมงานท่ีเก่ียวข้อง พร้อมแต่งต้ังรอง
เลขาธิการและผู้ชว่ยเลขาธิการใหม่

 

นางสาวรื่นวด ีสวุรรณมงคล 
เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า คณะ
กรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งท่ี 
6/2562 วันท่ี 6 มิถุนายน 2562 มีมติ
เห็นชอบการปรับโครงสร้างองค์กรใน
ระดับสายการบังคับบัญชา และจัดกลุ่ม
งานใหม ่พร้อมแต่งต้ังรองเลขาธิการ
และผู้ชว่ยเลขาธิการ เพื่อตอบโจทย์
การขับเคล่ือนตลาดทุนภายใต้ระบบ
นิเวศท่ีเปล่ียนแปลงและสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

โครงสร้างองค์กรใหมม่ีการเพิ่มสาย
งานพัฒนา ก.ล.ต. ไปสูอ่งค์กรดิจิทัล 
(digital transformation) สายงาน
สื่อสารองค์กรและเครือขา่ยตลาดทุน 
เพื่อสง่เสริมคนไทยท่ัวประเทศเข้า
ถึงบริการในตลาดทุน รวมสายก�ากับ
บริษัทจดทะเบียนกับสายระดมทุน เพื่อ
ดูแลบริษัทจดทะเบียนครบวงจร และ
รวมศูนย์งานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลไว้
ท่ีฝ่ายสง่เสริมเทคโนโลยีทางการเงิน 
นอกจากนี้ ต้ังฝ่ายงานเลขาธิการดูแล
งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และการ
ประสานงานกับหนว่ยงานภายนอก

แบบบูรณาการ โดยโครงสร้างใหมม่ีผล
ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562

 

ท้ังนี้ ในระดับรองเลขาธิการและผู้ชว่ย
เลขาธิการ ได้มีการแต่งต้ังผู้บริหาร 
ดังนี้

 

นางวรชัญา ศรมีาจันทร ์เป็น รอง
เลขาธิการ ดูแลสายกฎหมาย และ
สายบงัคับใช้กฎหมาย

 

นางปะราล ีสคุนธมาน เป็น รอง
เลขาธิการ ดูแลสายธุรกิจตัวกลาง
และตลาด สายธุรกิจจัดการลงทนุ 
และสายสื่อสารองค์กรฯ

 

นายก�าพล ศรธนะรตัน์ เป็น ผูช้่วย
เลขาธิการ สายเทคโนโลยดิีจิทัลและ
ประสทิธิภาพองค์กร

 

นายธวัชชัย พิทยโสภณ เป็น ผูช้่วย
เลขาธิการ สายกฎหมาย

 

นางสาวจอมขวัญ คงสกลุ เป็น ผูช้่วย
เลขาธิการ สายระดมทนุ

 

การแต่งต้ังผู้บริหารดังกล่าวมีผลต้ังแต่
วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 โดยภายใต้
โครงสร้างใหม ่นางสิริวิภา สุพรรณ
ธเนศ รองเลขาธิการ ได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลสายนโยบายตลาดทุน สาย
ระดมทุน และสายก�ากับบัญชี อ่านราย
ละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงสร้าง
องค์กร ก.ล.ต. ได้ท่ี www.sec.or.th ใน
หัวข้อ "เกีย่วกับ ก.ล.ต."



ตลท. เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จะถูกเพิกถอน

นางญาณ ีแสงศรจัีนทร ์ทีป่รกึษา
ด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ใน
ฐานะโฆษกกรมบญัชกีลาง เปิดเผย
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปี 2562 ว่า ในชว่ง 8 เดือน
แรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 
- พ.ค.62) มีการใช้จ่ายงบประมาณ
ภาพรวมแล้ว จ�านวน 2,135,710 
ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3 
ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 71.19% 
สูงกว่าเป้าหมาย 1.86% (เป้าหมาย  
69.33%)

  

โดยแบง่เป็น รายจ่ายประจ�ามีการ
ใช้จ่ายแล้ว จ�านวน 1,726,175 
ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 
2,355,537 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
73.28% สูงกว่าเป้าหมาย 0.95 (เป้า
หมาย 72.33%) ขณะท่ีรายจ่ายลงทุน 
(กรณีไมร่วมงบกลาง) มีการใช้จ่าย
แล้ว จ�านวน 409,009 ล้านบาท ของ
วงเงินงบประมาณ 555,352 ล้าน
บาท หรือคิดเป็น 73.65% สูงกว่าเป้า
หมาย 5.22% (เป้าหมาย 58.33%) 

นอกจากนี้ ในสว่นของเงินกันไว้

เบิกเหล่ือมปี มีการเบิกจ่ายแล้ว
จ�านวน 193,021 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 56.66% ของวงเงินงบประมาณ 
340,640 ล้าน
บาท

     

โฆษกกรมบัญชี
กลาง กล่าวว่า 
กรมบัญชีกลาง
ยังคงติดตามการ
ใช้จ่ายเงินของ
สว่นราชการต่าง 
ๆ ผา่นทีมเรง่รัด
ของกรม 

ท้ังในสว่นกลาง
และสว่นภูมิภาค 
เพื่อชว่ยแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค 
ให้ค�าปรึกษา 
และได้ก�าชับ
ให้มีการก่อหนี้
รายจ่ายลงทุน
ให้แล้วเสร็จทุก
รายการภายใน
สิ้นปีงบประมาณ 

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก�าหนด 
ป้องกันไมใ่ห้งบประมาณของหนว่ย
งานถูกพับไป



ก.ล.ต. เปิด “คลินิก” ให้ค�าปรึกษาเพ่ือขออนุญาต
ท�าธุรกิจและระดมทุนตาม พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ

ก.ล.ต. เปิดคลินิกบริการให้ค�าแนะน�าและปรึกษาเก่ียวกับการขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการระดมทุนตาม 
พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อเสริม
สร้างความรู้ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้อง ผู้ท่ีสนใจสามารถ โทรสอบถาม 
Help Center 1207 กด 4 ในการขอค�าแนะน�า หรือนัดหมายพบ
เจ้าหน้าท่ี ก.ล.ต. เพื่อขอรับค�าปรึกษาโดยไมเ่สียค่าใช้จ่าย

นางสาวรื่นวด ีสวุรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ภาย
หลังจากที ่พ.ร.ก. การประกอบธุรกิจสนิทรพัยดิ์จิทัล พ.ศ. 2561 
มผีลบงัคับใช้ต้ังแต่วันที ่14 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา พบว่า 
มผีูท้ีส่นใจท้ังในด้านการประกอบธุรกิจสนิทรพัยดิ์จิทัลประเภท
ต่าง ๆ และการระดมทนุโดยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
หรอืท�าไอซโีอโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มคนรุน่ใหม่

ก.ล.ต. จึงเหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องเสรมิสรา้งความรูค้วามเข้าใจ
เกีย่วกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องใหกั้บกลุ่มเป้าหมาย
ใหม้ากยิง่ขึน้ โดยเปิดช่องทางในการติดต่อ ก.ล.ต. โดยจัดต้ัง

คลินิกเพื่อใหบ้รกิารค�าแนะน�าและค�าปรกึษาในเรื่องดังกล่าว 
ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถโทรศพัท์ไปยงั Help Center ของ ก.ล.ต. ที่
เบอร ์1207 กด 4 เพื่อพูดคยุกับเจ้าหน้าที ่หรอืนัดหมายเวลาเพื่อ
พบเจ้าหน้าทีไ่ด้ ณ ทีท่�าการของ ก.ล.ต. โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย”

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงการท�างานภายในองค์กรในการ
รับข้อมูลเบาะแส และรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเก่ียวกับ
สินทรัพย์ดิจิทัล โดยปฏิบัติการในลักษณะวอร์รูมซึ่งเป็นการบูรณา
การระบบการท�างานในทุกขั้นตอนไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมาย 
เพื่อความรวดเร็วในการด�าเนินการทางกฎหมายและการยับยั้ง
ความเสียหายต่อประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ท่ีอาจถูกชักชวน
หรือถูกหลอกให้ลงทุนโดยอ้างสินทรัพย์ดิจิทัล

ท้ังนี้ ผู้ท่ีมีข้อมูลเบาะแสสามารถติดต่อ ก.ล.ต. ได้ตามชอ่งทางต่าง 
ๆ ได้แก่ Facebook page “ส�านักงาน กลต.” เว็บไซต์ www.sec.
or.th รวมท้ัง Help Center 1207 ได้ตลอด 24 ชม. 7 วัน



TMB Analytics มองดอกเบี้ยไทยยังต�่า 
ธปท. ไม่ต้องเร่งลดดอกเบี้ย

TMB Analytics มองว่าแม้ผล
การประชุมเฟดครัง้ล่าสดุจะชี้
ว่าเฟดอาจลดดอกเบีย้ได้ถึงสอง
ครัง้ในปีนี ้ไทยก็ยงัไม่มคีวาม
จ�าเป็นต้องรบีลดดอกเบีย้ตาม เหตุ
เพราะดอกเบีย้นโยบายทีแ่ท้จรงิ
ไทยแทบจะต�าทีส่ดุในอาเซยีน
แล้ว และถึงแม้จะยงัสงูกว่า
ดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิของเฟด ก็ถือว่า
สอดคล้องกับอันดับความน่าเชื่อ
ถือ (Credit Rating) ของไทยทีอ่ยู่
ต�ากว่าของสหรฐัฯถึง 6 ระดับ

จากการประชุมเฟดล่าสุด สมาชิก
ท่ีคาดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยในปี
นี้ มีจ�านวนถึง 8 จากท้ังหมด 17 
คน เทียบกับการประชุมครั้งก่อนท่ี
ไมม่ีการประเมินว่าจะลดดอกเบี้ย
เลย ยิ่งไปกว่านั้น 7 ใน 8 คนยังมอง
ว่าจะลดดอกเบี้ยถึง 2 ครั้งภายใน
ปีนี้ โดยมีแรงกดดันจากตัวเลข
เงินเฟ้อท่ีเฟดยอมรับว่าจะอยูใ่น
ระดับต�าและอาจกลับเข้าเป้าหมาย 
2% ไมทั่นปี 2020 มิหน�าซ�า ตลาด
แรงงานท่ีเป็นจุดแข็งของสหรัฐฯ
ก็เริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแอด้วย
เชน่กัน อาทิ ตัวเลขการจ้างงาน
นอกภาคเกษตรเฉล่ียปี 2019 ห้า
เดือนแรกมีเพียง 164,000 คน 
เทียบกับเฉล่ีย 229,800 คน ในชว่ง
เวลาเดียวกันของปีท่ีแล้ว ท�าให้ 
TMB Analytics มองว่าเฟดอาจลด

ดอกเบี้ยได้ถึง 2 ครั้งในปีนี้

ซึ่งไมใ่ชแ่ค่เฟดท่ีปรับคาดการณ์
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลง อีก
หลายประเทศก็หั่นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงแล้ว อยา่งออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และอินเดีย รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
อยา่ง มาเลเซียและฟิลิปปินส์ จึง
อาจเริ่มมีประเด็นว่าดอกเบี้ย
นโยบายของไทยอาจอยูใ่นระดับ
ท่ีสูงเกินไป และธปท.ควรปรับ
ดอกเบี้ยนโยบายลงตามประเท
ศอ่ืนๆ หรือไม ่

แนน่อนว่าหากเทียบกับประเทศ
เศรษฐกิจหลักอยา่งสหรัฐฯ อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายท่ีแท้จริงของ
ไทยยังอยูใ่นระดับท่ีสูงกว่า โดย
ค�านวณจากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
หักลบด้วยอัตราเงินเฟ้อเฉล่ีย จะ
อยูท่ี่ระดับประมาณ 0.67% สูง
กว่าของสหรัฐฯ ท่ี 0.23% อยา่งไร
ก็ตาม ระดับดอกเบี้ยดังกล่าวถือว่า
สอดคล้องกับการจัดอันดับความ
นา่เชื่อถือ หรือ Credit Rating 
ของประเทศแล้ว เพราะโดยปกติ
ประเทศท่ีอันดับความนา่เชื่อถือต�า
กว่าหรือมีความเสี่ยงมากกว่าก็ควร
ให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเพื่อชดเชย
ความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งไทยถูกจัด
อันดับความนา่เชื่อท่ีอยูท่ี่ระดับ 

BBB+ ต�ากว่า AA+ ของสหรัฐฯ ถึง 
6 ระดับ จึงถือเป็นเรื่องปกติท่ีอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายท่ีแท้จริงของไทย
จะอยูสู่งกว่าของสหรัฐฯ

แต่หากเปรยีบเทยีบกับประเทศ
ในอาเซยีนทีก่ารจัดอันดับความ
น่าเชื่อถืออยูใ่นระดับใกล้เคยีงกับ
ไทย อัตราดอกเบีย้นโยบายทีแ่ท้
จรงิของไทยเรยีกได้ว่าอยูใ่นระดับ
ทีแ่ทบจะต�าสดุในภมูิภาคแล้ว โดย
สงูกว่าฟิลิปปินสเ์พยีงประเทศ
เดยีวทีอั่ตราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิอยู่
ที ่-0.46% ในขณะที ่3 ประเทศที่
อัตราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิสงูทีส่ดุใน
ภมูิภาค ได้แก่ ประเทศอินโดนเีซยี 
มาเลเซยี และเวยีดนาม มอัีตรา
ดอกเบีย้นโยบายทีแ่ท้จรงิอยูท่ี่
ระดับสงูถึง 3.0% 2.8% และ 
2.6% ตามล�าดับ

ดังนั้น TMB Analytics มองว่าการ
ลดดอกเบี้ยนโยบายของไทยเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของประเทศอ่ืนๆ ยังไม่
จ�าเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในชว่งท่ี
เสถียรภาพระบบการเงินยังเปราะ
บางจากปัญหาหนี้ครัวเรือนท่ีอยูใ่น
ระดับสูงในขณะท่ีคุณภาพสินเชื่อ
ด้อยลง เพราะการลดดอกเบี้ยอาจ
ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงดังกล่าว



ก.ล.ต. เตือนประชาชนให้

ระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุน

กับ Tradenance Incorporation 

Limited หลังมีผู้ชี้เบาะแสมีการ

ประชาสัมพันธ์ผา่นเว็บไซต์ และสื่อ

สังคมออนไลน์ โดยอ้างเทคโนโลยี

ชั้นสูงจากต่างประเทศสามารถให้ผล

ตอบแทนจ�านวนมากเป็นรายวัน และ

ได้เพิ่มหากชักชวนผู้อ่ืนมารว่มลงทุน

ด้วย ท้ังนี้ ผู้ประกอบการรายดังกล่าว

ไมอ่ยูใ่นรายชื่อผู้ท่ีได้รับอนุญาตหรือ

อยูภ่ายใต้การก�ากับดูแลของ ก.ล.ต. 

  

เนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับการแจ้ง

เบาะแสจากประชาชนซึ่งมีข้อ

สงสัยหรือถูกชักชวนให้ลงทุน

กับ Tradenance Incorporation 

Limited โดยพบการเผยแพรก่าร

ประชาสัมพันธ์ผา่นเว็บไซต์ และสื่อ

สังคมออนไลน์ Facebook โดยอ้าง

เทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศ

สามารถท�าก�าไรจากการลงทุนให้

กับผู้ลงทุนได้จ�านวนมากเป็นรายวัน 

รวมท้ังจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

หากสามารถชักชวนบุคคลอ่ืนให้เข้า

มาลงทุนในเครือขา่ยเพิ่มอีกได้

 

ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า Tradenance 

Incorporation Limited มิได้อยูใ่น

รายชื่อผู้ท่ีได้รับอนุญาตหรืออยูภ่าย

ใต้การก�ากับดูแลของ ก.ล.ต. แต่อยา่ง

ใด

   

ก.ล.ต. ขอย�าว่า ในชว่งท่ีผา่นมา มัก

มีผู้ฉวยโอกาสชักชวนให้ลงทุนใน

สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยอ้าง

การให้ผลตอบแทนจากคริปโทเค

อร์เรนซี คอยน์ เหรียญ โทเคนดิจิทัล 

หรือหนว่ยการลงทุนแบบแพ็คเกจ ใน

ลักษณะแชร์ลูกโซจ่�านวนหลายราย 

โดยอาจสัญญาหรือรับประกันจะให้

ผลตอบแทนสูง เรง่รัดการตัดสินใจ 

และให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการ

ชักชวนผู้อ่ืนมารว่มลงทุนเป็นเครือ

ขา่ย ผู้ลงทุนจึงควรระมัดระวังและ

ควรหลีกเล่ียงการลงทุนในลักษณะดัง

กล่าว เนื่องจากอาจสูญเสียเงินลงทุน

ท้ังจ�านวนได้

    

ผู้ท่ีสนใจและประสงค์จะลงทุนใน

สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูง ขอให้

ติดต่อผูท่ี้ได้รบัอนญุาตประกอบธุรกิจ

อยา่งถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบ

รายชื่อและศึกษาข้อมูลได้ท่ีเว็บไซต์ 

เสี่ยงสูง.com 

และหากผู้ลงทุนมีเบาะแสเก่ียวกับ

การด�าเนินการท่ีนา่สงสัย โปรดแจ้ง 

SEC Help Center สายด่วน ก.ล.ต. 

1207 เพื่อการตรวจสอบในเชิงลึก

ต่อไป และในกรณีท่ีตรวจพบว่ามี

การกระท�าท่ีอาจเข้าขา่ยผิดกฎหมาย

อ่ืน ก.ล.ต. จะมีกระบวนการในการ

ประสานงานกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง

ในการด�าเนินการต่อไป 

ก.ล.ต. เตือนกรณี Tradenance 
Incorporation Limited



หลังจากทีม่กีารประกาศข่าวใหญ่เมื่อ
วานนี ้เกีย่วกับการประกาศก�าเนิดเกิด
ขึน้ของ Cryptocurrency สกลุใหม่มชีื่อ
ว่า "Libra" ทีจ่ะเริม่ใช้ในต้นปีหน้านี ้
2020 สง่ผลใหส้ะเทือนถึงสถาบนัการ
เงินท่ัวท้ังโลก และเป็นทีจั่บตามองของ
ธนาคารกลางท่ัว
         
 ปกติเราก็เห็นการเกิดขึ้นของเงินสกุล 
Digital ต้ังมากมายก่อนหน้านี้ ไมเ่ห็นจะมี
อะไรแปลกใหมเ่ลย
         
 ใชค่รับ ถ้าดูกันผิวๆจะเห็นได้ว่า ไม่
เห็นจะมีอะไรใหม ่แต่ท่ีผมว่าไมธ่รรดาก็
คือการก่อก�าเนิดขึ้นของ Libra จาก พอ่ 
แม ่ท่ีมีชื่อว่า Facebook และแถมยังมี 
ญาติพี่น้อง อีก 27 คนมาจับมือกันรว่มกัน
ก่อก�าเนิด ถ้าเราเห็นชื่อ บริษัทท่ีรว่มกัน
ก่อต้ังแล้วแทบจะเรียกได้ว่า พี่บิ๊กๆ ท้ังนั้น
เชน่ Visa, MasterCard, Uber, PayPal, 
Spotify, eBay, Lyft, Vodafone และอีก
หลายบริษัทท่ัวโลก เห็นไหมละแค่การเกิด
ก็ไมธ่รรมดาแล้ว ยิ่งกว่าเหล่า Avengers 
ทีมอีกนะ
          
ค�าถามต่อมาก็จะเอา Libra 
Cryptocurrency มาใช้ประโยชน์อะไรกัน
ได้ล่ะ
         
 เค้าบอกกันว่าจุดประสงค์เพื่อสร้างให้มี
โครงสร้างระบบการเงินขั้นพื้นฐานท่ีทุก
คนๆในโลกนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายดายทุก
คนและจะเป็นระบบทางการเงินท่ีมีต้นทุน
ต่อผู้ใช้ท่ีถูกท่ีสุด แถมยังมีความปลอดภัย
สูงสุดเป็นท่ียอมรับกันอยา่งกว้างขวาง 
เท่าท่ีเทคโนโลยีวันนี้จะมีได้ เชน่ใช้ 
Technology Blockchain มาเป็นตัวกลาง
          
จะดีกว่าไหมท่ีทุก ๆ คนบนโลกไมจ่�าเป็น
ต้องพกเงินสดเงินกระดาษ ท่ีอาจจะหาย 
ถูกขโมย หรือ ก่อให้เกิดความไมป่ลอดภัย
หากพกพาติดตัวตลอดเวลา 

         
 จะดีกว่าไหมถ้า คนบนโลกนี้อีกมากมาย
หลายพันล้านคน ท่ีไมเ่คยเข้าถึงการเบิด
บัญชีกับสถาบันการเงินได้เลย สามารถ
เข้าถึงระบบทางการเงินนี้ได้อยา่งง่ายดาย 
เพียงแค่มีโทรศัพท์มือถืออยูใ่นมือ ว่ากัน
ว่าบนโลกเรายังมีคนอีกหลายพันล้านคน
ท่ีใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ยังไมส่ามารถเปิด
บัญชีธนาคารได้ และไมเ่คยใช้ธุรกรรม
ทางการเงินใด ๆ เลยกับธนาคารครับ
         
 การโอนเงินให้เพื่อน ญาติ พี่น้อง ท่ีอาศัย
อยูต่่างประเทศจะท�าได้อยา่งง่ายดาย 
รวดเร็ว เงินถึงผู้รับได้ทันทีท่ีกดโทรศัพท์
มือถือ โดยไมม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือถ้าจะมี
ก็ถูกมาก โดยเราไมต้่องจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการท�าธุรกรรมการโอนเงิน หรือไม่
ต้องมีค่าธรรมเนียมจากอัตราแลกเปล่ียน
ใดๆ ให้เราต้องลุ้นว่าแพงไหม เชน่วัน
นี้ ราคาซื้อ ขาย เงินตราต่างประเทศอยู่
ท่ีประมาณ 3 - 5% ท่ีเราต้องจ่ายให้กับ
ธนาคาร 

และค่าโอนเงินก็เชน่เดียวกัน ได้แก่ โอน
เงินผา่นระบบ Swift ของธนาคารจะมีค่า
ใช้จ่ายประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาท ท่ี
ผู้โอนจะต้องจ่าย นอกจากนั้นผู้รับโอนเงิน
ปลายทางก็ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมให้
กับธนาคารปลายทางอีกด้วย เชน่อีก 400 
- 500 บาทต่อรายการ ถ้าคิดเลขแบบ
ง่ายๆ โอนเงิน 1 แสนบาท หักไปหักมา 
เหลือถึงผู้รับ เพียง 93,000 บาท ในขณะ
ท่ีใช้ระบบ Digital Money Transfer อา
จะไมต้่องเสียอะไรเลย หรือเสียน้อยมาก 
ๆ ก็ได้ ดังนั้นผลดีคือ ผู้รับปลายทางนา่จะ
ได้รับเงินแบบเต็มเม็ดเต็มหนว่ยครับ
          
ต่อไปการเดินทางไปต่างประเทศหรือการ
ซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ สามารถท�าได้
โดยใช้สกุลเงินเดียวกัน ไมจ่�าเป็นต้องแลก
เงินหรือถือเงินสด ไมจ่�าเป็นต้องใช้บัตร
เครดิตท่ีจะมีค่าธรรมเนียมท่ีแพงอยู ่เชน่ 
อัตราแลกเปล่ียนเป็นต้น การเดินทางขึ้น

รถ หรือ การเดินทางโดยรถสาธารณะ การ
จ่ายค่ากาแฟ ต่าง ๆ ก็สามารถจ่ายผา่น 
Digital Wallet ท่ีเก็บเงิน Digital ไว้ผา่น
โทรศัพท์มือถือของเราอยา่งง่ายดาย ไม่
ว่าใครท่ีสามารถเข้าถึง Internet ได้ ก็
สามารถใช้ระบบการเงินใหมน่ี้ได้ด้วยเชน่
กัน
         
แล้วถามว่า เงิน Digital สกลุนีจ้ะน่าเชื่อ
ถือหรอืไม่?
         
 Cryptocurrency โดยท่ัวไปจะถูก
สร้างขึ้นมาโดยไมม่ีสินทรัพย์ อะไรมา
ส�ารอง Backup เงินสกุลเหล่านั้นอยู่
ข้างหลัง ดังนั้นท่ีผา่นมาเราจะเห็นเงิน 
Cryptocurrency ผันผวนได้อยา่งมาก 
ง่ายต่อการน�ามาเก็งก�าไร เพราะมูลค่า
ท่ีแท้จริงยังยากต่อการค้นหาแต่คนสร้าง 
เงินสกุล LIBRA ว่ากันว่า จะมีสินทรัพย์
ท่ีมีสภาพคล่องมา อาจจะเป็นเงินสกุล
ต่างๆ Fiat Money Bank Deposits 
Government Securities เป็นสิ่งท่ีส�ารอง 
Backup ค่าเงิน Digital นี้ให้มีความมั่นคง
นา่เชื่อถือ แบบนี้ก็จะเหมือนกับสมัยก่อน 
ท่ีเงินดอลลาร์จะถูก Backup ส�ารองโดย
มีทองค�ากันเอาไว้ข้างหลังจึงท�าให้ค่าเงิน
ดอลลาร์ ได้รับความนา่เชื่อถือและเป็น
ท่ีนิยมใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปล่ียน 
สินค้าและบริการต่าง ๆ ในเวลาต่อมา
จนถึงปัจจุบัน
          
สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นใหมน่ี้ จะเป็น Disruptor ตัว
จริงท่ีมีท้ัง Technology, Resources และ 
Money สถาบันการเงินท่ัวโลกจะต้องปรับ
ตัวให้เร็วมากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อจะได้ไมต่ก
เทรนด์ของภาวะการแขง่ขันครับ ดังนั้น 
ควรจับตามองให้ดีครับ

          ศรชัย สเุนต์ตา, CFA
          ผูช้่วยผูจั้ดการใหญ่ SCB 
Investment Advisory, CIO office
          credit source: https://libra.org 

ทั่วโลกจับตา "Libra" อนาคตของสกุลเงินโลก



วิจัยกรุงศรี ปรับลดคาดการณ์อัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ลง
มาอยูท่ี่ 3.2% เพื่อสะท้อนถึงผลกระ
ทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีนท่ีทวีความรุนแรง และยกระดับ
สูส่งครามเทคโนโลยี ซึ่งท�าให้ความ
เสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกเพิ่มสูงขึ้น โดย
วิจัยกรุงศรีปรับลดคาดการณ์มูลค่าสง่
ออกในปีนี้มาเป็นติดลบ 1.5% หลังจาก
การสง่ออกของไทยไปยังตลาดส�าคัญๆ 
สว่นใหญช่ะลอตัวตามสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกและบรรยากาศทางการ
ค้าท่ีมีความไมแ่นน่อนเพิ่มมากขึ้นจาก
นโยบายภาษีของสหรัฐฯ และจีน และ
ประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ  

ดร.สมประวิณ มันประเสรฐิ ผู้
บรหิารสายงานวิจัยและหวัหน้าทมี
เศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรอียุธยา 
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ วิจัยกรุงศรี
ปรบัลดประมาณการ GDP ปีนีล้งเหลือ 
3.2% จากเดิมคาด 3.8% ซึง่เป็นผล
จากเศรษฐกิจในไตรมาสแรกทีผ่า่น
มาชะลอตัวกว่าคาด กอปรกับผลก
ระทบจากปัจจัยภายนอกทีช่ัดเจน

และรุนแรงขึน้ตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลก และสงครามการค้า
ระหว่างสหรฐัฯ และจนี ขณะทีมู่ลค่า
การสง่ออกของไทยในปีนีค้าดว่าจะ
กลับมาหดตัวที ่-1.5% 

จากเดิมคาดว่าจะเพิ่มขึน้ 3.5% และ
จ�านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติท้ังปีคาด
ว่าจะอยูท่ี ่40.2 ล้านคน ปรบัลดลง
จากคาดการณ์เดิมที ่41.1 ล้านคน 
อยา่งไรก็ตาม คาดว่าในช่วงทีเ่หลือ
ของปี หากปัจจัยภายในประเทศปรบั
ไปในทิศทางเป็นบวกมากขึน้ โดย
เฉพาะการมรีฐับาลชุดใหม่ทีส่รา้ง
ความชัดเจนด้านนโยบายเศรษฐกิจ
และโครงการส�าคัญๆ เช่น การลงทนุ
โครงสรา้งพื้นฐาน และการเจรจา
การค้ากับต่างประเทศ จะช่วยสรา้ง
ความเชื่อมั่นแก่นักลงทนุท้ังในและ
ต่างประเทศ และช่วยหนุนใหกิ้จกรรม
เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าได้ต่อ
เน่ือง”

 ท้ังนี้ วิจัยกรุงศรีคาดว่า อัตรา

เงินเฟ้อท่ัวไปจะยังคงอยูใ่นกรอบเป้า
หมายของทางการท่ี 1-4% ในชว่งท่ี
เหลือของปี โดยมีปัจจัยบวกจากการ
บริโภคภาคเอกชนท่ียังเติบโตต่อเนื่อง 
ประกอบกับมาตรการพยุงเศรษฐกิจ
กลางปีวงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท วิจัย
กรุงศรีจึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปปี 2562 เฉล่ียอยูท่ี่ 1.1%

“ด้านแนวโน้มดอกเบีย้นโยบาย แม้ว่า
เศรษฐกิจไทยในปีนีม้แีนวโน้มเติบโต
ในอัตราทีช่ะลอลงกว่าคาด และอัตรา
เงินเฟ้อยงัอยูใ่นระดับต�า แต่คาดว่า 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
จะไม่ปรบัลดอัตราดอกเบีย้นโยบาย
ในปีนี ้เน่ืองจากยงัคงมคีวามกังวล
เกีย่วกับความเสีย่งต่อเสถยีรภาพ
ทางการเงิน อาทิ การก่อหนีข้องภาค
ครวัเรอืนทีม่แีนวโน้มเพิ่มขึน้ การปรบั
ตัวของภาคอสงัหารมิทรพัย ์และการ
ก่อหนีข้องกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทีอ่าจ
ประเมินความเสีย่งต�ากว่าทีค่วร วิจัย
กรุงศรจึีงคาดว่า กนง. จะคงอัตรา
ดอกเบีย้นโยบายไว้ที ่1.75% ในช่วงที่
เหลือของปีนี ้” ดร.สมประวิณกล่าว

วิจัยกรุงศรีปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2562 โต 3.2%

 จากผลกระทบสงครามการค้า



ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความ
ระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้
ลงทุนในหุ้น Tian Tian Ventures 
หรือ Tian Tian Inc หรือ Tian 
Tian Go หรือ TTGOหรือ TTV ซึ่ง
ไมไ่ด้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และ
อาจผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

          

ก.ล.ต. ได้รบัข้อมูลและตรวจ
พบว่า มกีารชักชวนผา่น
ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อาทิ 
เว็บไซต์บรษัิท Facebook Line 
application และ YouTube รวม
ท้ังมกีารจัดสมัมนาหลายครัง้
เพื่อชักชวนประชาชนใหล้งทนุ
ในหุน้บรษัิทดังกล่าวโดยใช้ชื่อ
ต่าง ๆ เช่น Tian Tian Ventures 
หรอื Tian Tian Inc หรอื Tian 
Tian Goหรอื TTGO หรอื TTV 
โดยระบุว่า มกีารท�าธุรกิจให้
บรกิารรถแท็กซีใ่นต่างประเทศ 
และมแีผนจะท�าธุรกิจดังกล่าว
ในประเทศไทยในอนาคต และ
มโีอกาสใหผ้ลตอบแทนสงูเพื่อ

เรง่รดัการตัดสนิใจ

นอกจากนี ้ยงัพบพฤติกรรมการ
ชักชวนในลักษณะบอกต่อโดยให้
ผลตอบแทนเพิ่มเติมหากสามารถ
หาผูล้งทนุอ่ืนมารว่มลงทนุเป็น
เครอืข่าย โดยไม่มกีารใหข้้อมูล
รายละเอยีดเกีย่วกับแผนธุรกิจ 
หรอืทมีงานทีช่ัดเจนและน่าเชื่อถือ

          

ก.ล.ต. ขอแจ้งว่า หุ้นดังกล่าวไม่
ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เสนอ
ขายต่อประชาชนในประเทศไทย 
และไมไ่ด้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. ก�าหนดขึ้นเพื่อ
คุ้มครองผู้ลงทุน เชน่ อาจไมม่ีการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีจ�าเป็นและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือ
อาจเปิดเผยข้อมูลเท็จ หรืออาจ
เปิดเผยข้อมูลในลักษณะ ท่ีท�าให้ผู้
ลงทุนเข้าใจผิด ดังนั้น ผู้ท่ีหลงเชื่อ
และลงทุนกับบริษัทดังกล่าวจึงอาจ
ได้รับความเสียหาย และไมไ่ด้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายท่ีอยูใ่น
การก�ากับดูแลของ ก.ล.ต. 

   

ในขณะนี้ ก.ล.ต. อยูร่ะหว่างด�าเนิน
การตามขั้นตอนเพื่อการบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ท่ีเก่ียวข้องในกรณี
ดังกล่าว โดยอาจเข้าขา่ยเป็นความ
ผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มีโทษท้ังจ�าคุกและปรับ นอกจาก
นี้ ก.ล.ต. จะประสานงานกับหนว่ย
งานท่ีเก่ียวข้องเพื่อการพิจารณา
ด�าเนินการตามกฎหมายอ่ืนอีกด้วย

          

ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบราย
ชื่อบริษัทท่ีได้รับอนุญาตให้เสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนได้ท่ี 
www.sec.or.th และหากผู้ลงทุน
มีข้อสอบถามหรือมีเบาะแสเก่ียว
กับการด�าเนินการท่ีนา่สงสัย โปรด
แจ้ง SEC Help Center ท่ีสายด่วน 
ก.ล.ต. โทร. 1207 เพื่อการตรวจ
สอบในเชิงลึกต่อไป และในกรณี
ท่ีตรวจพบว่า เข้าขา่ยการกระท�า
ท่ีอาจผิดกฎหมายอ่ืน ก.ล.ต. จะมี
กระบวนการในการประสานงานกับ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนิน
การต่อไป

ก.ล.ต. เตือนประชาชนระวังถูกชักชวนให้ลงทุนในหุ้น
Tian Tian Ventures หรือ Tian Tian Go



นายณัฐชาต เมฆมาสนิ ผูช้่วย
กรรมการผูจั้ดการ ฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรพัย ์บรษัิทหลักทรพัย ์ทรนีตีี ้
จ�ากัด เปิดเผยว่า SET Index ในเดือน
กรกฎาคม 2562 มีโอกาสแกว่งตัวใน
กรอบ 1,680-1,750 จุด เนื่องจากนัก
ลงทุนยังรอติดตามความชัดเจนของ
ปัจจัยส�าคัญ ดังต่อไปนี้  

1.ท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ 
ทรัมป์ ต่อประเด็นสงครามการค้า ภาย
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอด 
G-20 โดยหากทรัมป์มีการเล่ือนการ
เก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีนมูลค่า 3 
แสนล้านเหรียญฯ ออกไป ประเมินว่า
ไมม่ีผลกระทบมากนัก เนื่องจากเป็น
สิ่งท่ีตลาดคาดการณ์อยูแ่ล้ว แต่หาก
มีการบังคับเพิ่มภาษีทันที ไมว่่าจะใน
ระดับ 10% หรือ 25% ก็ตามประเมิน
ว่าจะเป็นปัจจัยท่ีสร้างแรงกดดันต่อ
สินทรัพย์เสี่ยงได้

 2.การประชุมของกลุ่ม OPEC+ ในวัน
ท่ี 1-2 กรกฎาคม 2562 ซึ่งคาดว่าท่ี
ประชุมจะมีมติต่ออายุการลดก�าลังการ
ผลิตวันละ 1.2 ล้านบาร์เรลออกไปจน
กระท่ังถึงสิ้นปีนี้เป็นอยา่งน้อยและนา่

จะเป็นปัจจัยท่ีชว่ยพยุงราคาน�ามันดิบ
ต่อไปได้ 

3.ความเป็นไปได้ในการทูลเกล้าฯ ราย
ชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม ่ซึ่ง
ทรีนีต้ียังคงมีมุมมองเดิมต่อประเด็น
นี้คือไมว่่าหน้าตาจะเป็นอยา่งไร
ก็ตาม รัฐบาลชุดนี้จะเริ่มต้นบริหาร
งานด้วยการแก้ไขปัญหาปากท้องของ
ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้า
และเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีก�าลัง
ซื้ออ่อนแอมากในชว่งหลัง

 4.การประชุมของ ECB และ BoJ ใน
วันท่ี 25 และ 29-30 กรกฎาคม 2562 
ตามล�าดับ โดยคาดการณ์ว่าธนาคาร
กลางท้ังสองจะมีการเปล่ียนแปลง
เนื้อหาใน Statement ท่ีออกมาไป
ในเชิงผอ่นคลายมากขึ้น ซึ่งอาจจะ
เป็นการสง่สัญญาณถึงการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยในชว่งถัดไป และ 5 การ
ประชุม FOMC ซึ่งจะทราบผลในชว่ง
ดึกคืนวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ตาม
เวลาบ้านเรา โดย ณ ขณะนี้นักลงทุน
ในตลาดได้ให้ความนา่จะเป็นถึง 100% 
แล้วว่า Fed จะมีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยในการประชุมดังกล่าว อยา่งไร

ก็ดี หากในท่ีประชุมยังเห็นควรให้คง
ดอกเบี้ยไว้ อาจท�าให้นักลงทุนผิดหวัง
จนเกิดแรงเทขายท�าก�าไรในสินทรัพย์
เสี่ยงได้

นายณัฐชาต กล่าวท้ิงท้ายว่ากลยุทธ์
การลงทุนแนะน�าขึ้นขาย-ลงซื้อตาม
กรอบแนวต้าน-แนวรับดังกล่าว โดยหุ้น
ท่ีนา่สนใจลงทุน ประกอบด้วย 

1.หุน้ทีไ่ด้ประโยชน์จากนโยบาย
กระตุ้นการบรโิภคของภาครฐั ได้แก่ 
CPALL, BJC, ROBINS  

2. หุน้ทีไ่ด้ประโยชน์หากธนาคาร
แหง่ประเทศไทย (ธปท.) มกีารลด
ดอกเบีย้ในช่วงถัดไป ได้แก่ TCAP, 
S11 

3.หุน้ทีค่าดว่าจะมกีารจ่ายปันผล
ระหว่างกาล และมักปรบัตัว 
Outperform ในช่วงไตรมาส 3 ของ
ทกุๆ ปี ได้แก่ LH  และ 

4. หุน้ทีม่ ีValuation ถกูและราคายงั
คง Laggard ได้แก่ SCB, MINT

บล.ทรีนีตี้ คาด SET ก.ค. แกว่งตัวในกรอบ 1,680-1,750 จุด 



บล.ทิสโก้คาดหุน้ไทยเดือนก.ค. ปรบัตัวขึน้
แตะ 1,760 จุด รบัข่าวดสีหรฐัฯ - จนี สงบ
ศกึการค้าชั่วคราว อกีท้ังนโยบายการเงิน
ท่ัวโลกผอ่นคลาย พรอ้มแนะนักลงทนุจับตา
ครึง่ปีหลังดัชนอีาจว่ิงต่อ แตะแนวต้านใหม่
ที ่1,810 - 1,850 จุด แรงหนุนเงินทนุต่าง
ชาติจ่อไหลเข้าอกี 6 หมื่นล้านบาท รฐัเรง่
เบกิงบ และอันดับประเทศไทยดขีึน้ 

 นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้
จัดการและหวัหน้าฝ่ายวิเคราะหท์างเทคนิค 
บล.ทิสโก้   กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทยใน
งานสัมมนา TISCO Monthly Guru Updates 
ว่า บล.ทิสโก้คาดว่าหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคม
จะปรับตัวขึ้นไปแตะแนวต้านท่ีระดับ 1,760 
จุดได้ หลังสหรัฐฯ และจีนมีท่าทีจะสงบศึก
สงครามการค้าชั่วคราว พร้อมท้ังได้รับแรง
หนุนจากนโยบายการเงินผอ่นคลายท่ัวโลก 
โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ ท่ีคาดว่า
จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ในการ
ประชุมวันท่ี 31 กรกฏาคมนี้                     

ขณะท่ีธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็พร้อมจะปรับลด
อัตราดอกเบี้ยลง และท�า QE รอบใหม ่หาก
เศรษฐกิจทรุดตัวจากผลกระทบของสงคราม
การค้า สว่นธนาคารกลางจีน (PBoC) อาจ
จะปรับลดอัตราสว่นเงินกันส�ารองขั้นต�า
ของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลงอยา่งน้อย 2 
ครั้ง ครั้งละ 0.25-0.50% ด้านธนาคารแหง่
ประเทศไทย (ธปท.) นา่จะเริ่มสง่สัญญาณลด
อัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไป 

"ทีผ่า่นมาธปท. มักจะด�าเนินนโยบายการ
เงินทีส่อดคล้องไปกับประเทศอ่ืนๆ ท่ัว
โลก และตอนนีเ้งินบาทยงัแข็งค่าทีส่ดุใน

รอบ 6 ปี จึงประเมินว่าในการประชุมคณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) วันที ่7 
สงิหาคมนี ้อาจจะเริม่เหน็การสง่สญัญาณ
ลดดอกเบีย้ลง ซึง่จะหนุนใหหุ้น้ไทยโดย
เฉพาะกลุ่มอสงัหารมิทรพัยป์รบัตัวเพิ่มขึน้
ได้" นายวิวัฒน์กล่าว

 ส�าหรับหุ้นแนะน�าในเดือนกรกฎาคม 2562 
แนะน�าให้เข้าซื้อเมื่อหุ้นไทยลงมาท่ีแนวรับ 
1,705-1,720 จุด แบง่ออกเป็น 4 ธีมหลัก คือ 
1.ธีมผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ท่ีคาด
ว่าจะประกาศออกมาดี ได้แก่ EASTW, CK, 
MAJOR และ SCCC 2.ธีมหุ้นท่ีเป็นเป้าหมาย
ของเงินทุนต่างชาติ และราคายังมี Upside 
ได้แก่ BBL, INTUCH, LH และ GPSC 3. ธีม
หุ้นท่ีได้ผลเชิงบวกจากเมกะโปรเจกต์ และ
การบริโภคในประเทศ ได้แก่ CPALL, STEC 
และ ROJNA 4.ธีมหุ้นปรับขึ้นน้อยกว่าตลาด 
ซึ่งแนะน�าให้เข้าซื้อเมื่อราคาปิดวันเพิ่มขึ้น
กว่า 2% เมื่อเทียบจากวันก่อนหน้า ได้แก่ 
TMB, PTTEP, BCP, PTTGC, IRPC และ LPN 

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ต้องจับตา
ว่าหุ้นไทยจะสามารถผา่นแนวต้านส�าคัญ
ท่ี 1,760 ได้หรือไม ่ซึ่งหากสามารถยืนเหนือ
ระดับดังกล่าวได้ หุ้นไทยจะปรับขึ้นไปท�าแนว
ต้านต่อไปท่ี 1,810 จุด และมีแนวต้านถัดไป
ท่ี 1,850 จุด โดยมีแรงหนุนส�าคัญจากแรงซื้อ
คืนของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งกลับมามีสถานะ
ซื้อสุทธิ 4.6 หมื่นล้านบาท ในเดือนมิถุนายน 
2562 และในชว่งหลังจากนี้จนถึงสิ้นปี 2562 
บล.ทิสโก้คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาอีก 6 หมื่น
ล้านบาท เนื่องจากในชว่ง 6 ปีท่ีผา่นมา นัก
ลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยสะสมมากถึง 6 
แสนล้านบาท หรือเฉล่ียปีละ 1 แสนล้าน
บาท จึงมีโอกาสท่ีนักลงทุนต่างชาติจะเข้าซื้อ

เท่ากับค่าเฉล่ียท่ีเคยเทขายไป 

ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติถือครองหุ้นไทย
อยูใ่นระดับต�ามากเพียง 28.2% ต�ากว่าชว่ง
วิกฤติเศรษฐกิจปี 2551 และต�ากว่าค่าเฉล่ีย
ท่ีปกติจะถือครองหุ้นไทยอยูท่ี่ 31-32% และ
จากการศึกษาข้อมูลในอดีต ทุกๆ 1 หมื่นล้าน
บาท ท่ีนักลงทุนต่างชาติซื้อหรือขายสุทธิจะมี
ผลให้ดัชนีหุ้นไทยเปล่ียนแปลงขึ้นหรือลง 22-
23 จุด นอกจากนี้ อาจจะมีขา่วดีจากการเรง่
เบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลชุดใหม ่เพื่อ
ลดปัญหารัฐบาลไร้เสถียรภาพ ประกอบกับมี
โอกาสท่ีประเทศไทยจะถูกปรับอันดับความ
นา่เชื่อถือ (Rating) ขึ้น หลังจากไมไ่ด้รับการ
ปรับอันดับมากว่า 13 ปีแล้ว 

สว่นสาเหตุท่ีบล.ทิสโก้มองว่ามีโอกาสท่ี
ไทยจะถูกปรับเพิ่มอันดับความนา่เชื่อถือ 
เนื่องจากประเทศไทยกลับเข้าสูร่ะบอบ
ประชาธิปไตยอีกครั้งแล้ว อีกท้ังปัจจัยพื้น
ฐานของประเทศยังแข็งแกรง่ขึ้นมากเมื่อ
เทียบกับอดีต และแข็งแกรง่กว่าบางประเทศ
ท่ีท่ีมีอันดับสูงกว่าไทย อีกท้ังอนุพันธ์ป้องกัน
ความเสี่ยงจากการผิดนัดลดลงต่อเนื่องมาอยู่
ในระดับต�าเทียบเท่ากับชว่งก่อนเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2551 จึงคาดว่าหากมีการปรับ
เพิ่มอันดับจริงจะท�าให้นักลงทุนต่างชาติกลับ
มาสนใจประเทศไทยมากขึ้นอีก 

 ท้ังนี้ งานสัมมนา TISCO Monthly GURU 
Updates เป็นหนึ่งในกิจกรรมสัมมนาท่ีจัดขึ้น
เป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อเผยแพรบ่ทวิเคราะห์
และทิศทางการลงทุนเพื่อชว่ยให้ลูกค้าทิส
โก้และนักลงทุนบรรลุเป้าหมายทางการเงิน 
ตามกลยุทธ์ของทิสโก้ในการเป็นผู้แนะน�าการ
ลงทุนชั้นน�าหรือ Top Advisory House

บล.ทิสโก้ลุ้นหุ้นไทยครึ่งปีหลัง พุ่งแตะ 1,810 จุด
คาดเม็ดเงินต่างชาติเตรียมไหลเข้าอีก 6 หมื่นลบ.  



บล.ทิสโก้ : GFPT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 18.60 บ.

Company Note | GFPT

 บมจ. จเีอฟพทีี

 แนวโน้มธุรกิจไก่เติบโตต่อเน่ืองจากปัจจัย
บวกหลายด้าน

 Rating BUY (Unchanged)

 12 month Target Price Bt18.60

 Current Price (02/07/2019) Bt16.90

 Upside/Downside 10%

 CG Rating 5

 Thai CAC Certified

 Sector AGRI

 Sector PER (x) 29.2x

 

แนวโน้มธุรกิจไก่เติบโตต่อเนื่อง จากปัจจัยบวก
หลายด้าน

 

เราคาดธุรกิจไก่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจาก
ปัจจัย 1) ราคาไก่เนื้อเพิ่มขึ้นจากความต้องการ
บริโภคเพิ่มขึ้นและตลาดสง่ออกเติบโตได้ดี 2) 
ต้นทุนท่ีลดลงโดยเฉพาะข้าวโพดอาหารสัตว์
จากผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 3) โรคสุกรระบาดในจีน
และประเทศเพื่อนบ้าน สง่ผลให้ความต้องการ
จากเนื้อไก่เพิ่มขึ้น 4) ขยายตลาดสง่ออกในจีน
และตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น 5) คาด GFPT จะ
มีก�าไร 2Q19F เพิ่มขึ้นเทียบกับปีท่ีผา่นมาจาก
การสง่ออกท่ีเพิ่มขึ้น ต้นทุนอาหารสัตว์ท่ีลดลง 
รวมถึงการรับรู้ก�าไรจากบริษัทรว่มทุนมากขึ้น 
เราคาดก�าไรปี 2019-20F เพิ่มขึ้น 28% และ 
10% ตามล�าดับ และยังคงแนะน�า "ซื้อ" ปรับ
ราคาเป้าหมายเป็นปี 2020 อยูท่ี่ 18.60 บาท

 

ความต้องการไก่ท่ีเพิ่มขึ้นสง่ผลแนวโน้มราคาไก่
ฟื้ นตัว

เรามีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจไก่เพิ่มขึ้น จากแนว
โน้มราคาไก่ในชว่งต้นปีท่ีผา่นมาถึงปัจจุบันปรับ
เพิ่มขึ้นจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นและ
ตลาดสง่ออกเติบโตได้ดี ปริมาณการเล้ียงไก่ใน
อุตสาหกรรมทรงตัวอยูท่ี่ 33 ล้านตัว/สัปดาห์ 
เราคาดราคาไก่จะดีต่อเนื่องถึงปลายปีจาก
ปัจจัยบวกหลายด้าน ได้แก่ ปัญหาโรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกรหรือ ASF ท่ีระบาดหนักในจีน 
เวียดนาม และลาว เป็นต้น 

โดยจีนเป็นประเทศท่ีผลิตและบริโภคมากท่ีสุด
ในโลกท่ี 600 ล้านตัว/ปี และได้เกิดเสียหายจาก
โรคดังกล่าวไปแล้วประมาณ 30% สง่ผลท�าให้
เกิดความต้องการสินค้าทดแทนอยา่งเชน่ไก่เพิ่ม
ขึ้น ส�าหรับอุตสาหกรรมไก่มีการขยายตลาด
สง่ออกเพิ่มขึ้นได้แก่ ตะวันออกกลาง สิงคโปร์ 
เกาหลี เป็นต้น ส�าหรับ GFPT ได้ขยายก�าลังการ
ผลิตรองรับการสง่ออกเพิ่มขึ้น โดยบริษัทได้
ขยายโรงเชือดไก่ท่ีจะเสร็จปลายปี 2020 ก�าลัง
การผลิต 1.5 แสนตัว/วัน (จากปัจจุบัน 3 แสน
ตัว/วัน) และโรงแปรรูปไก่ปรุงสุกท่ีจะเสร็จใน
ปี 2022 ส�าหรับผลกระทบค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า
ขึ้นนั้น เราคาดจะสง่ผลกระทบค่อนจ�ากัดต่อ 
GFPT เนื่องจากบริษัทป้องกันความเสี่ยงจาก
วิธี natural hedge จากสัดสว่นการสง่ออกไก่
และกากน�าเข้ากากถ่ัวเหลืองเป็นค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ ในสัดสว่นท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกัน

 

คาด 2Q19F ก�าไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท้ัง YoY และ 
QoQ จากการสง่ออกเพิ่มขึ้น

 

เราคาด GFPT จะมีก�าไรสุทธิใน 2Q19F อยูท่ี่ 
281 ล้านบาท (+33%YoY, +23%QoQ) จาก
คาดรายได้ 2Q19F เพิ่มขึ้น +3%YoY คาดสง่
ออกเพิ่มขึ้น 2Q19F อยูท่ี่ 10,200 ตัน เพิ่มขึ้น 

+29%YoY, +5%QoQ โดยปริมาณสัดสว่นสง่
ออกไปจีนเพิ่มขึ้นเป็นหลัก (25% ของปริมาณ
สง่ออก) ส�าหรับราคาไก่ในประเทศปัจจุบัน
เพิ่มขึ้นอยูท่ี่ 37 บาท/กก. เพิ่มขึ้น 6%YoY 
จากปี 2018 เฉล่ียอยูท่ี่ 34.50 บาท/กก. คาด
อัตราก�าไรขั้นต้นปี 2Q19F อยูท่ี่ 14% จาก 
13.5%QoQ จากต้นทุนข้าวโพดอาหารสัตว์ลด
ลงจากข้าวโพดและกากถ่ัวเหลืองประมาณ 9% 
และ 7% ตามล�าดับ คาดบริษัทรับรู้ก�าไรจาก
บริษัทรว่มทุน GFN, McKey อยูท่ี่ 50 ล้านบาท 
จาก 1Q18 ท่ีรับรู้ขาดทุน 45 ล้านบาท จากก�าลัง
การผลิตเพิ่มไลน์ใหมข่อง McKey เพิ่มขึ้น และ 
GFN เริ่มกลับมาเป็นก�าไรจากราคาไก่ท่ีปรับ
เพิ่มขึ้น บริษัทวางแผนการสง่ออกปี 2019 เพิ่ม
ขึ้น 10-15% หรืออยูท่ี่ 33,000 ตัน โดยยอดสง่
ออกเพิ่มขึ้นไปท่ีจีนเป็นหลัก ในขณะท่ีญี่ปุ่นและ
ยุโรปทรงตัว เรายังคงประมาณการก�าไรสุทธิปี 
2019-20F เพิ่มขึ้น 19% (CAGR2y)

 

เรายังคงค�าแนะน�า "ซื้อ"

แนวโน้มก�าไรเติบโตจากการสง่ออกเพิ่มขึ้น
และการรับรู้ก�าไรจากบริษัทรว่มทุนเพิ่มขึ้นโดย
เฉพาะ Mckey ท่ีเริ่มด�าเนินงานเต็มก�าลังการ
ผลิตเต็มปี ราคาเป้าหมายปรับเป็นปี 2020 อยู่
ท่ี 18.60 บาท จาก 16.50 บาท อ้างอิง PER 
+1STD เฉล่ียท่ี 16X โดยราคาปัจจุบันมีระดับ 
PER20F ท่ี 14.5X, Dividend Yield 19F อยูท่ี่ 
1.9% ความเสี่ยง : 1) ปริมาณการเล้ียงไก่สง่ผล
ต่อราคา 2) โรคไข้หวัดนกระบาด

 Anchalin Charoenpit

 (ID : 045566)

 (66) 2633 6478

 anchalinc@tisco.co.th



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : THANI แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 7.70 บ.

THANI (THANI TB)

 บมจ. ราชธานลิีสซิง่

 Current Previous Close 2019 TP

 HOLD BUY 7.20 7.70

 คาดก�าไร 2Q19 เพิ่มขึน้จากการก
ลับรายการส�ารองฯ

 

คาดการณ์ก�าไรสุทธิ 2Q19 ยังเห็น 
Record high ท่ีราว 505 ลบ. +1.7%Q-
Q, +28.8%Y-Y สว่นใหญเ่กิดจากการก
ลับรายการเงินส�ารองหนี้สูญท่ัวไป ท�าให้ 
credit cost ลดลงกว่าระดับปกติ หากหัก
รายการดังกล่าวออก PPOP คาดว่านา่
จะเห็นการชะลอตัวราว 1.2%Q-Q จาก
รายได้ท่ีทรงตัวและค่าใช้จ่ายเกษียณ
อายุพนักงาน เราปรับประมาณการก�าไร
ปี 2019 ขึ้นจากแนวโน้ม Credit cost ท่ี
จะลดลงตลอดท้ังปี คาดการณ์ก�าไรใหม่
ปี 2019 อยูท่ี่ 1.96 พันลบ. +19%Y-Y 
แต่คาดว่าจะลดลงเป็น 1.8 ลบ. -8%Y-
Y ในปี 2020 จากแนวโน้ม CoF ท่ีสูงขึ้น 
ปรับค�าแนะน�าลงจาก ซื้อ เป็น ถือ ราคา
เหมาะสมใหมอ่ยูท่ี่ 7.70 บาท

 

ยอดขายรถเชิงพาณิชย์ 5M19 ชะลอตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจ

 

ยอดขายรถเชิงพาณิชย์เดือน เม.ย-พ.ค. 
2019 เฉล่ีย 5.28 หมื่นคันต่อเดือน ลด
ลงจาก 5.36 หมื่นคันต่อเดือนใน 1Q19 
ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
การชะลอตัวของภาคการสง่ออก เรา
คาดว่านา่จะเห็นการเติบโตของสินเชื่อ
ได้ชัดเจนขึ้นใน 2H19 และคงคาดการณ์
ยอดขายรถบรรทุกในปี 2019 ขยาย

ตัว 5-10%Y-Y โดยคาดหวังการขนสง่
ระหว่างจังหวัดและชายแดนท่ีคึกคักขึ้น
ตามภาคการลงทุนและการก่อสร้างภาย
หลังภาพการเมืองท่ีชัดเจนขึ้น

 

คาดการณ์ก�าไร 2Q19 ยังเห็น Record 
high จากการกลับรายการส�ารองฯ

 

คาดการณ์ก�าไรสุทธิ 2Q19 ท่ี 505 ลบ. 
+1.7%Q-Q, +28.8%Y-Y ก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น 
Q-Q คาดว่าจะเกิดจากค่าใช้จ่ายส�ารองฯ
ท่ีลดลง 19%Q-Q และ 79%Y-Y มาอยู่
ท่ีราว 24 ลบ. หรือคิดเป็น Credit cost 
ท่ี 0.2% จาก 0.25% ในไตรมาสก่อน 
ซึ่งเป็นผลจากการกลับรายงานเงินส�า
รองฯสว่นเกินกว่าท่ีจ�าเป็นตามมาตรฐาน
บัญชี IFRS 9 หากหักรายการดังกล่าว
ออก PPOP คาดว่าจะเห็นการชะลอตัว
ราว 1.2%Q-Q จากรายได้รวมท่ีคาดว่า
จะทรงตัว Q-Q (สินเชื่อชะลอลง) และ
นา่จะมีบันทึก One-time employment 
retire benefit ราว 8 ลบ. ท�าให้ Cost 
to income ratio จะเพิ่มเป็น 18% จาก 
17.4% ในไตรมาสก่อน

 

ปรับก�าไรปี 2019-20 ขึ้นการต้ังส�ารองฯ
ท่ีน้อยกว่าคาด แต่ปรับค�าแนะน�าลงเป็น 
ถือ จากแนวโน้ม CoF ขึ้นในปี 2020

 

หากก�าไร 2Q19 เป็นไปตามท่ีคาด
จะท�าให้ก�าไร 1H19 อยูท่ี่ 1 พันลบ. 
+32%Y-Y และคิดเป็น 55% ของ
ประมาณการก�าไรของเราท้ังปีท่ีคาด
การณ์ท่ี 1,820 ลบ. +11%Y-Y จากการ
ต้ังส�ารองฯท่ีมีแนวโน้มน้อยกว่าคาด

การณ์ไว้ เราปรับคาดการณ์ก�าไรสุทธิปี 
2019 ขึ้น 7% เป็น 1,955 ลบ. +19%Y-
Y หลักๆ เป็นการปรับลด Credit cost 
ลงจาก 0.65% เป็น 0.3% (1H19 อยูท่ี่ 
0.22%) สว่นประมาณการอ่ืนคงเดิม

 

สว่นประมาณการก�าไรสุทธิในปี 2020 
เราคาดว่าจะอยูท่ี่ 1,797 ลบ. ลดลง 
8%Y-Y โดยได้รวมความเสี่ยงของต้นทุน
ทางการเงินท่ีอาจสูงขึ้นจากแนวโน้ม
อันดับเครดิตท่ีนา่จะได้รับผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นใหญ ่(TBANK 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น THANI ราว 65% อยูใ่น
ระหว่างการเตรียมการควบรวมกับ TMB 
และนา่จะโอนหุ้น THANI ให้กับ TCAP 
และ BNS ถือตามสัดสว่น) เราคาดว่า 
Loan spread จะกระทบราว 0.5-0.6%

 

ปรับลดค�าแนะน�าจาก ซื้อ เป็น ถือ โดย
ราคาเหมาะสมปี 2019 ปรับขึ้นเป็น 
7.70 บาท (เดิม 7.40 บาท) อิง PER 15 
เท่า สะท้อนประมาณการก�าไรใหม่

 

ความเสีย่ง : กฏหมายการคิดค่า
ธรรมเนยีมของกลุ่มเช่าซื้อ, NPL ทีส่งู
ขึน่ และการแข่งขันทีเ่พิ่มขึน้

 Analyst: Sunanta Vasapinyokul, 
CFA

 Register No.: 019459

 Tel.: +662 646 9680

 email: email: sunanta.v@fnsyrus.
com

 www.fnsyrus.com



บล.เคจีไอ : SEAFCO แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 11.70 บ.

Seafco (SEAFCO.BK/SEAFCO TB)
 Outperform Maintained
 Price as of 27 Jun 2019 8.50
 12M target price (Bt/shr) 11.70
 Unchanged/Revised up(down)(%) 
7.4
 Upside/downside (%) 37.6
 Key messages
 
เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 SEAFCO มี
ยอด backlog อยูท่ี่ 3.1 พันล้านบาท ซึ่งจะ
ท�าให้บริษัทมีรายได้แนน่อนแล้วท้ัง 100% 
ของประมาณการรายได้ปี 2562F และจะ
รับรู้เป็นรายได้อีก 20% ของประมาณการ
รายได้ปี 2563F ท้ังนี้ SEAFCO รายงานว่า
มี backlog ใหมจ่ากโครงการ Dusit Central 
Park (มูลค่า backlog ประมาณ 900 ล้าน
บาท) โดยคาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้
ในเดือนกรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมี
โครงการภาครัฐอีกหลายโครงการท่ีจ่อจะ
เซ็นสัญญาใน 3Q62 เราปรับเพิ่มประมาณ
การก�าไรปี 2562 ขึ้นอีก 7.5% จากการปรับ
เพิ่มประมาณการรายได้ปีนี้ขึ้นอีก 7.8% 
จากงานท่ีเพิ่มขึ้นจากโครงการในปัจจุบัน 
(รถไฟฟ้า MRT สายสีส้ม และ One Bangkok 
เฟสท่ีสี่) เรายังคงประมาณการก�าไรสุทธิ
ปี 2563 เอาไว้เท่าเดิม เราคาดว่าก�าไรสุทธิ
ของ SEAFCO ใน 2Q62F จะอยูท่ี่ 104 ล้าน
บาท (+11.2% YoY, -13.5% QoQ) เรายัง
คงค�าแนะน�าซื้อ และขยับไปใช้ราคาเป้า
หมายกลางปี 2563 ท่ี 11.70 บาท อิงจาก 
PER เฉล่ียระยะยาว +1 S.D. ท่ี 22.0x เรา
เลือก SEAFCO เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มผู้รับเหมา
งานเสาเข็มและฐานราก เนื่องจากมีแนวโน้ม
ก�าไรชัดเจนท้ังในปีนี้ และการเติบโตในระยะ
ยาว.

 ประมาณการ 2Q62: ยักษ์ก็คือยักษ์
 Event
 ประมาณการ 2Q62 และปรับเพิ่ม
ประมาณการปี 2562

 lmpact

 แนวโน้มก�าไรชัดเจนท้ังในปี 2562 และ
ในระยะยาว
 
เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2562 SEAFCO มี
ยอด backlog อยูท่ี่ 3.1 พันล้านบาท ซึ่งจะ
ท�าให้บริษัทรับรู้รายได้ 100% ของประมาณ
การรายได้ปี 2562F และจะรับรู้เป็นรายได้
อีก 20% ของประมาณการรายได้ปี 2563F 
ท้ังนี้ SEAFCO รายงานว่ามี backlog ใหม่
จากโครงการ Dusit Central Park (มูลค่า 
backlog ประมาณ 900 ล้านบาท) โดย
คาดว่าจะเริ่มงานในเดือนกรกฎาคม 2562 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการภาครัฐหลาย
โครงการท่ีรอเซ็นสัญญาใน 3Q62 อยา่งเชน่ 
i) ทางยกระดับ (บางขุนเทียน - บ้านแพ้ว) ii) 
ทางด่วนพระราม 3 - ดาวคะนอง iii) รถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และก็ยัง
มีโครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มตะวัน
ตก และรถไฟฟ้า MRT สายสีมว่งใต้ซึ่งคาด
ว่าจะเปิดประมูลในชว่ง 4Q62-2563 ซึ่ง
เราประเมินว่าโครงการเหล่านี้จะท�าให้มี 
backlog เพิ่มอีก 3.2 พันล้านบาท ท้ังนี้ ใน
ปี 2561 SEAFCO มีสว่นแบง่ตลาดสูงท่ีสุดใน
แง่รายได้ท่ี 32% (เพิ่มจาก 29% ในปี 2560) 
SEAFCO ก�าหนดงบลงทุนปี 2562 ส�าหรับ
เครื่องจักรใหมอี่ก 150 ล้านบาทส�าหรับ
โครงการภาครัฐท่ีรออยูข่้างหน้า
 
ปรับเพิ่มประมาณการก�าไรปี 2562 ขึ้นอีก 
7.5% และคงประมาณการก�าไรปี 2563 เอา
ไว้เท่าเดิม
 
เนื่องจากยอด backlog ท่ี SEAFCO เพิ่ง
ประกาศออกมาเกินสมมติฐานของเรา ดังนั้น 
เราจึงปรับเพิ่มประมาณการก�าไรปี 2562 
ขึ้นอีก 7.5% จากการปรับเพิ่มประมาณการ
รายได้ปีนี้ขึ้นอีก 7.8% จากงานท่ีเพิ่มขึ้น
จากโครงการในปัจจุบัน (รถไฟฟ้า MRT สาย
สีส้ม และ One Bangkok เฟสท่ีสี่) เรายัง
คงประมาณการก�าไรสุทธิปี 2563 เท่าเดิม 
เนื่องจากมองว่า backlog ใหมจ่ากโครงการ 
Dusit จะหักล้างไปกับการเล่ือนงานก่อสร้าง
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนาม
บินจากปลายปี 2562 ไปปลายปี 2563
 

คาดว่าก�าไรใน 2Q62F จะเพิ่มขึ้น YoY แต่ลด
ลง QoQ
 
เราคาดว่าก�าไรสุทธิของ SEAFCO ใน 2Q62F 
จะอยูท่ี่ 104 ล้านบาท (+11.2% YoY, 
-13.5% QoQ) โดยก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น YoY จะ
มาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้า MRT (สายสีส้ม
และชมพู) และโครงการ The One BKK เฟส 
ในขณะท่ีก�าไรท่ีลดลง QoQ จะมาจาก i) ราย
ได้ลดลงเพราะมีวันหยุดยาว ii) อัตราก�าไร
ขั้นต้นลดลงเนื่องจากมีการย้ายเครื่องจักร
ไปยังโครงการใหม ่เราคาดว่ารายได้ใน 
2Q62F จะอยูท่ี่ 765 ล้านบาท (+16.6% 
YoY, -10.1% QoQ) ในขณะท่ีอัตราก�าไรขั้น
ต้นนา่จะลดลงเหลือ 20.2% (จาก 21.2% 
ใน 1Q62) เราคาดว่าก�าไรสุทธิใน 1H62F จะ
อยูท่ี่ 211 ล้านบาท (+6.2% YoY) คิดเป็น 
56.9% ของประมาณการก�าไรปีนี้ของเรา

 Valuation & Action
เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ และขยับไปใช้ราคา
เป้าหมายกลางปี 2563 ท่ี 11.70 บาท อิง
จาก PER เฉล่ียระยะยาว +1 S.D. ท่ี 22.0x 
เราเลือก SEAFCO เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มผู้รับ
เหมางานเสาเข็มและฐานราก เนื่องจาก
มีแนวโน้มก�าไรชัดเจนท้ังในปีนี้ และการ
เติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ เรายังคาดว่า
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากการด�าเนินงาน 
2Q19F 0.04 บาท/หุ้น (payout ratio 25%) 
คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ี 
0.5%

 Risks
 ความวุ่นวายทางการเมือง, ความล่าช้า
ของการก่อสร้างและการลงทุน

 Sumek Chantrasuriyarat
 66.2658.888 Ext.8840
 sumekc@kgi.co.th
 Wisuwat Yaikwawong (Assistant 
Analyst)
 66.2658.888 Ext.8855
 wisuwaty@kgi.co.th



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPALL แนะน�ำ ซื้อเก็งก�ำไร รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 92.00 บ.

CP All (CPALL)
 T-BUY[Prior:BUY]
 Share Price THB 86.50
 12m Price Target THB 92.00 
(+6%)
 Previous Price Target THB 
86.00
 คาดก�าไรปกติ 2Q62 เติบโตดี
 Results Preview
 ประเด็นการลงทนุ
 
แม้คาดก�าไรสุทธิ 2Q62 ทรงตัว YoY 
จากการบันทึกประมาณการหนี้สินผล
ประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นรายการทาง
บัญชี แต่คาดก�าไรปกติเติบโตดี 17% 
YoY จากผลประกอบการร้านเซเว่นฯ 
เติบโตแข็งแกรง่ และ MAKRO เริ่มฟื้ น
ตัว ก�าไรมีแนวโน้มเติบโตดียิ่งขึ้นใน 
3Q62 และสูงสุดใน 4Q62 เรา Rollover 
ราคาเป้าหมาย (DCF) ไปเป็นกลางปี 
2563 เท่ากับ 92 บาท ขณะทีราคาหุ้น
ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องท�าให้มีอัพไซด์ 
6% เทียบกับราคาเป้าหมายใหม ่เราจึง
ปรับค�าแนะน�าจาก ซื้อ เป็น Trading 
Buy
 
คาดก�าไรปกติ 2Q62 เพิ่มขึ้น 17% YoY

 คาดก�าไรสุทธิ 2Q62 ลดลง 17% 
QoQ และทรงตัว YoY ท่ี 4,794 ล้าน

บาท เนื่องจากมีการบันทึกประมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 809 
ล้านบาท หากไมร่วมรายการดังกล่าว
ซึ่งเป็นรายการท่ีไมใ่ชเ่งินสด คาดก�าไร
ปกติ 5,603 ล้านบาท ลดลง 3% QoQ 
ตามผลของฤดูกาล แต่เติบโต 17% 
YoY 

เนื่องจากธุรกิจร้านเซเว่นฯ เติบโตดี
ต่อเนื่อง คาด SSSG +3.5% (เทียบ
กับ +3.9% ใน 2Q61 และ +3.1% ใน 
1Q62) จากอากาศร้อนและมีวันหยุด
ยาว ท�าให้เครื่องด่ืมและสินค้าพร้อม
รับประทานขายได้ดี คาดมีการเปิดร้าน
เซเว่นฯ 180 สาขา (+719 สาขา YoY) 
ธุรกิจเคาน์เตอร์เซอร์วิสคาดว่าทรงตัว 
ขณะท่ี MAKRO มีแนวโน้มค่อยๆ ฟื้ น
ตัว คาด SSSG 4-5% จากการท่ีราคา
เนื้อสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยรวมแล้ว
คาด CPALL มีอัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 
10bps YoY
 
ปรับประมาณการสะท้อนรายการทาง
บัญชี ไมก่ระทบก�าไรปกติ
 
เรามีการ Fine tune ก�าไรปีนี้โดยได้
รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
พนักงาน 809 ล้านบาทเข้าไปใน
ประมาณการ ท�าให้ก�าไรสุทธิลดลงจาก
เดิม 3% แต่ก�าไรปกติ กระแสเงินสด 
และราคาเป้าหมายไมถู่กกระทบ สว่น
แนวโน้มก�าไรของ CPALL จะดียิ่งขึ้น

ใน 3Q62 เติบโตท้ัง QoQ และ YoY โดย
คาดก�าไรจะสูงสุดใน 4Q62 เนื่องจาก
เป็นไฮซีซั่นของการขายสินค้าท้ังร้านเซ
เว่นฯ และ MAKRO
 
ขยายเวลาเจรจาสัญญาแฟรนไชส์เปิด
สาขาในกัมพูชาและลาว
 
CPALL ขยายเวลาการเจรจาสัญญาแฟ
รนไชส์หลักส�าหรับการด�าเนินการร้าน
เซเว่นฯ ในกัมพูชา และลาว จากเดิมท่ี
จะสิ้นสุดภายใน 2Q62 เนื่องจากต้องใช้
เวลาพิจารณาเง่ือนไขสัญญาและการ
ศึกษาความเป็นได้การลงทุน การขยาย
เวลาไมไ่ด้อยูเ่หนือความคาดหมายของ
ตลาดและไมก่ระทบต่อประมาณการ
ของเรา เราเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ท่ี
จะมีการท�าสัญญา โดยขยายสาขาแบบ
ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งคาดไมส่ง่ผลบวก
อยา่งมีนัยยะในชว่งสั้น แต่จะสนับสนุน
การเติบโตของ CPALL ในระยะยาว
 
ความเสีย่ง: อากาศเยน็หรอืฝนตก
มากกว่าปกติ / รายได้เคาน์เตอร์
เซอรวิ์สชะลอ / ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้
จากการลงทนุของ MAKRO ในต่าง
ประเทศ
 Suttatip Peerasub
 suttatip.p@maybank-ke.co.th
 (66) 2658 6300 ext 1430



บล.ฟิลลิป : DTAC แนะน�ำ ทยอยซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 57.00 บ.

DTAC - ทยอยซื้อ TP'62: 57.00
 
ก�าไรสทุธิ 2Q62 คาดโตเด่น y-y
 
ก�าไรสทุธิ 2Q62 คาดโตเด่น y-y: ทางฝ่ายคาด DTAC ประกาศก�าไร
สทุธิ 2Q62 ที ่1,437 ลบ. โตเด่น 701.4% y-y และ 2.0% q-q ท้ังนี้
ก�าไรสทุธิทีโ่ตเด่นหลักๆ คาดยงัมาจากค่าตัดจ�าหน่ายทีห่มดไปภาย
หลังสิน้สดุสญัญาสมัปทานกับ CAT ขณะทีก่ารเพิ่มขึน้ของรายได้
รวมทีม่ากขึน้ 5.5% y-y, 0.7% q-q แตะ 19,791 ลบ. คาดเป็นผล
จากการรบัรูร้ายได้จากการให ้TOT และ CAT เช่าอุปกรณ์ บวกกับ
สว่นลดค่าเครื่องทีล่ดลง (หลังเริม่ลดการอุดหนุน) 

ซึ่งท้ังหมดชว่ยชดเชยรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ท่ีคาดยังถูก
กดดันจาก Fixed Speed Unlimited Data Plan
 

700 MHz ได้มา ยังไมก่ระทบก�าไรปีนี้: แม้จะผิดไปจากคาดการณ์ของ
ทางฝ่ายท่ีประเมินว่า DTAC จะไมเ่อาคล่ืน 700MHz แต่อยา่งไรก็ตาม
แนวโน้มก�าไรปี 62 นี้คาดยังไมเ่ปล่ียนแปลง เนื่องจากใบอนุญาตคาด
จะถูกออกให้ในเดือน ต.ค. 63 ขณะท่ีประโยชน์หลังได้สิทธิยืดช�าระ
คล่ืน 900 MHz จากเดิม 4 งวด เป็น 10 งวด แม้ทางฝ่ายมองเป็น 
Upside เชิงบวก แต่คาดมีผลกระทบไมม่ากต่อราคาหุ้น เนื่องจากคาด 
DTAC มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (ใบอนุญาตและต้นทุนโครงขา่ย) เชน่กัน
 

แนะน�า "ทยอยซื้อ" ราคาพื้นฐาน 57.00 บาท: เนื่องด้วยราคาหุ้น
ปัจจุบันเหลือ Upside จ�ากัด ทางฝ่ายจึงปรับลดเป็น "ทยอยซื้อ" (โดย
ยังไมร่วมคล่ืน 700MHz)
 
หมายเหต:ุ ก�าไร = ล้านบาท, EPS = บาท
ญานินท์ อภิชาติสกลุวงศ,์ นักวิเคราะหก์ารลงทนุด้านหลักทรพัย ์
#41993



บล.ทิสโก้ : TVO แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 30.75 บ.

TVO : ราคาถ่ัวเหลืองเพิ่มขึน้หนุนการด�าเนินงาน 2H19F ปรบั
เป็น "ซื้อ"

 

คาดผลประกอบการ 2Q19F ที ่388 ล้านบาท ลดลง 33% YoY 
แต่เพิ่มขึน้ 8% QoQ

 

เราคาดผลประกอบการ 2Q19 เพิ่มขึ้น QoQ จากอุปสงค์ของ
อาหารสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้น และอัตราก�าไรท่ีฟื้ นตัว โดยประเทศไทยยัง
ไมม่ีการระบาดของไข้หวัดหมูท�าให้อุปสงค์ยังเติบโตดี หนุนธุรกิจ
กากถ่ัวเหลืองและมีการผลิตท่ีเต็มท่ีแล้ว หากตัดรายการพิเศษ
จากการต้ังส�ารองออกผลประกอบการจะอยูท่ี่ 396 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 16% QoQ แต่ลดลง 27% YoY

 

- รายได้อยูท่ี่ 6.03 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.8% YoY คงท่ี QoQ 
ราคากากถ่ัวเหลืองคงท่ี QoQ ท่ี 13.9 - 14.0 บาท/กก. เป็นตัว
ผลักดันรายได้

 

- อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 10.8% QoQ จากเดิม 10.1% ใน
ชว่ง 1Q19 จากราคาถ่ัวเหลืองท่ีลดลงเป็น 866 ดอลลาร์ จากเดิม 
900 ดอลลาร์/bushel และค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น

 

- ผลประกอบการ 2H19F เรง่ตัวเพิ่มขึ้น จากราคาถ่ัวเหลืองท่ีฟื้ น
ตัวจากปัจจัยบวกดังนี้ 

1) สภาพอากาศทีแ่ย ่ท�าใหก้ารปลกูในสหรฐัฯ เล่ือนออกไป 

2) สงครามการค้าทีด่ขีึน้ท�าใหจ้นีกลับมาสั่งซื้อ นอกจากนี ้การ
ท�าภาครฐัเข้ามากระตุ้นราคาน�ามันถ่ัวเหลืองในตลาดเป็นปัจจัย
บวกส�าหรบั 2H19

 

ปรบัค�าแนะน�าเป็น "ซื้อ" โดยมมีูลค่าทีเ่หมาะสมที ่30.75 บาท

 

มูลค่าท่ีเหมาะสมของเราอิง PER ท่ี 15 เท่าส�าหรับปี 2019F คิด
เป็นผลตอบแทนจากเงินปันผลราว 6% และมีปัจจัยบวกคือ 

1) ราคาถ่ัวเหลืองท่ีฟื้ นตัวใน 2H19 

2) ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า 

3) น�ามันถ่ัวเหลืองท่ีฟื้ นตัว และ 

4) ก�าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น 16% จาก 6 พันตัน เป็น 7 พันตัน/วัน 
ภายในสิ้นปี 2019 มีความเสี่ยงคือ 1) การระบาดของไข้หวัดหมู 
และ 2) ราคาถ่ัวเหลืองท่ีลดลง

 Market Insight

 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th



บล.ทรีนีต้ี : PTT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 60.00 บ.

ปตท. - PTT
 ค�าแนะน�า: ซื้อ
 ราคาเป้าหมาย: 60 บาท
 Upside/Downside: +23%
 Median Consensus: 54 บาท
 ถอดรหสั Hidden Value ของ PTT ยุค 
2020s

 - ปี 2019 หวังมีเซอร์ไพร์สเชิงบวกจาก
สมมติฐานราคาปิโตรเคมีถึงจุดต�าสุด ตามจุดสูงสุด
ท่ีผา่นไปแล้วของสงครามการค้าในปีนี้ โดยหาก
ราคา HDPE ขึ้นทุก 100 ดอลลาร์ต่อตัน จะผลัก
ราคาหุ้น PTT ขึ้นทุก 1 บาท
 
- ธุรกิจสง่ออก LNG ท่ีจะเริ่มในปี 2022 จะเพิ่ม
มูลค่าหุ้น PTT ขั้นต�า 3 บาทต่อหุ้น
 
- หากมองไป 5 ปีข้างหน้า ธุรกิจก๊าซและธุรกิจ
ไฟฟ้ากับพลังงานทางเลือก จะมีสัดสว่นของธุรกิจ
เพิ่มขึ้นใน PTT ตามแนวโน้มของบริษัทพลังงาน
ชั้นน�าของโลก
 
เราประเมิน Driver ของ PTT ในระยะยาว ระยะ
ปานกลาง และระยะสั้น: ดังนี้
 
ธุรกิจก๊าซ LNG & ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานทาง
เลือก เป็นเรือธงในระยะยาว
 
ปัจจัยระยะยาว: เรามองว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า 
EBITDA ของธุรกิจท่ีจะเพิ่มสัดสว่นขึ้นจากปัจจุบัน 
ดังรูปท่ี 1 ดังนี้ ธุรกิจใหมข่อง PTT อาทิ พลังงาน
หมุนเวียน โรงไฟฟ้า และโครงการ EEC จากร้อย
ละ 4 เป็นร้อยละ 6 ของ EBITDA รวม และสัดสว่น
ของ EBITDA ธุรกิจก๊าซ จะขยายตัวจากร้อยละ 
27 เป็นร้อยละ 29 เนื่องจากธุรกิจการสง่ออก LNG 
ท่ีคาดว่าจะเริ่มต้นธุรกิจในปี 2022 สามารถท่ีจะ
สร้างก�าไร EBITDA ได้เพิ่มเติมประมาณ 2.4 หมื่น
ล้านบาทต่อปี ดังท่ีจะอธิบายในสว่นการวิเคราะห์
ของปัจจัยระยะปานกลาง
 
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส เมื่อเปิดน�าเข้าเสรี LNG: 
แผน PTT 3 ปีข้างหน้า จึงมุง่ธุรกิจ LNG โดย
เฉพาะเพื่อการสง่ออก
 
ปัจจัยระยะปานกลาง: หากพิจารณา CAPEX ใน
ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ดังรูปท่ี 2 จะพบว่าธุรกิจ
ด้าน LNG ซึ่งเป็นหมวดการลงทุน ใน Capex 
ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าจะมีมูลค่าสูงสุด โดยหาก
พิจารณาแผนการผลิต LNG ด้วยก�าลังการผลิต

รวม 19 ล้านเมตริกตันต่อปี ในปี 2022 ดังรูปท่ี 3 
ซึ่งคาดว่าคิดเป็นร้อยละ 50 ของอุปสงค์รวมของ
ประเทศ โดยยังเหลือเพื่อการสง่ออกราว 9 ล้าน
ตันต่อปี โดยหากประเมินจากตัวเลขการสง่ออก
ของประเทศท่ีสง่ออก LNG สูงสุดของโลก จะพบ
ว่าในปี 2022 ไทยนา่จะติดอันดับการสง่ออก LNG 
สูงสุด 10 ประเทศแรกของโลกในด้านการค้า LNG 
ในภูมิภาค ดังรูปท่ี 4 ด้วยความได้เปรียบด้าน
ภูมิศาสตร์ของไทย ดังรูปท่ี 5 นอกจากนี้ ภายใต้
แผน PDP 2018 จะมีการเพิ่มสัดสว่นพลังงานจาก
ก๊าซจากร้อยละ 37 เป็นร้อยละ 53 ของท้ังหมด
 
จะเห็นได้ว่าภาวะของการค้าและภาวะตลาดของ 
LNG ปัจจัยหลักขึ้นอยูกั่บว่าอุปสงค์และอุปทาน 
ฝั่ งไหนจะมีมูลค่ามากกว่ากัน จากรูปท่ี 6 ในปี 
2022 ถึง 2025 คาดการณ์ว่าตลาดอยูใ่นสภาวะ
ท่ีอุปสงค์ของ LNG มีมากกว่าอุปทานของ LNG 
จะท�าให้การสง่ออก LNG จากเทอร์มินัล PTT 
สามารถหาตลาดได้ไมย่าก
 
ท้ังนี้ เมื่อเราประมาณการก�าไรส�าหรับการสง่ออก 
LNG ต้ังแต่ปี 2022 โดยใช้สมมติฐานจากต้นทุน
ในการ Liquefaction -ของการผลิต LNG ในหลุม
โมซัมบิค มีต้นทุนต�าท่ีสุด ท่ี 600 ดอลลาร์ต่อตัน 
โดยผู้ผลิต LNG รายอ่ืน มีต้นทุนเฉล่ียท่ีราว 1,300 
ดอลลาร์ต่อตันดังรูปท่ี 7 หากเราต้ังสมมติฐานท่ีว่า 
PTT สามารถผลิต LNG ได้ในต้นทุนท่ีใกล้เคียงกับ
โมซัมบิค
 
ความเสี่ยง ความผันผวนของราคาน�ามัน, 
Unplanned Outage, ความล่าช้าโครงการ
 
แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม ่60 บาท อิงวิธี 
SOTP โดยใช้ EV/EBITDA ในธุรกิจ EP, ก๊าซ, 
Oil&Trading, Ref &Petro และถ่านหิน ท่ี 5, 6.5, 
14, 8 และ 10 เท่าตามล�าดับ
 
ซึ่งเราต้ังข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ท่ี PTTEP จะท�า 
SPA เพิ่มเติม (รูปท่ี 8 แสดงผู้ซื้อ ในสัญญา SPA 
กับ PTTEP ในหลุมโมซัมบิค) ส�าหรับหลุมโมซัมบิค
กับ PTT ในการน�าเสนอขายท่ีราคาทุน นอกจาก
นี้ ยังมีแหล่งก๊าซในมาเลเซียของ Murphy Oil ท่ี 
PTTEP ซื้อมา คอยสนับสนุนอุปทาน LNG ให้กับ 
PTT อีกด้วย
 
ท้ังนี้ แม้ว่าตลาด LNG ท่ีคาดว่าจะอยูใ่นตลาดท่ี
มีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ในปี 2022 ถึง 2025 เรายัง
ต้ังสมมติฐานด้วยหลักอนุรักษ์นิยม ท่ีว่าก�าไรของ
ธุรกิจ LNG ของ PTT จะมี margin ท่ีร้อยละ 15 
ของต้นทุนจากแหล่งโมซัมบิคท่ีต�าท่ีสุดดังกล่าว 
โดย LNG ในปริมาณสว่นของการสง่ออกจะอยูท่ี่

ประมาณ 9 ตันต่อปี และได้ก�าไร EBITDA ต่อปี
จากธุรกิจสง่ออก LNG ต้ังแต่ปี 2022 เป็นต้นไป 
จะอยูท่ี่ประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาทต่อปี ดังตาราง
ท่ี 1 หรือคิดเป็นผลบวกต่อราคาหุ้น PTT ประมาณ 
3 บาทต่อหุ้น
 
หากราคาปิโตรเคมกีระเต้ืองขึน้ใน 2H19 จาก 
Trade War ผา่นจุดสงูสดุในปีนี ้จะเป็น Driver 
ในระยะสั้น
 
ปัจจัยระยะสั้น: เรามองว่าราคาปิโตรเคม ีHDPE 
และ PP มโีอกาสก�าลังเป็นขาขึน้ เน่ืองจาก
สงครามการค้าน่าจะได้ผา่นจุดสงูสดุในปี 2019 
ไปเรยีบรอ้ยแล้ว โดยหากราคา HDPE ขึน้มา ทกุ 
100 ดอลลารต่์อตัน (+8% จากราคาปัจจุบนั) 
จะสง่ผลต่อ EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซ ขึน้มา 
17,000 ล้านบาท และหากราคา PP ขึน้มา ทกุ 
100 ดอลลารต่์อตัน (8% จากราคาปัจจุบนั) จะ
สง่ผลต่อ EBITDA ขึน้มา 17,000 ล้านบาท ดัง
รูปที ่8 ท้ังนี ้ปัจจัยดังกล่าว ยงัสง่ผลดต่ีอผล
ประกอบการของ PTTGC ในอกีทางหน่ึงด้วย
 
ในสว่นของการวิเคราะหแ์บบ Sensitivity โดย
ใช้ข้อมูลรายไตรมาสระหว่างปี 2014-2019 
ระหว่างราคา HDPE และ EBITDA ของกลุ่ม
ธุรกิจก๊าซ จะพบว่าหากราคา HDPE ขึน้มา 100 
ดอลลารต่์อตัน จะสง่ผลต่อ EBITDA ของกลุ่ม
ธุรกิจก๊าซ ใหข้ึน้มา 1,740 ล้านบาทต่อไตรมาส 
หรอื 6,960 ล้านบาทต่อปี หรอื ก�าไรสทุธิ เพิ่ม
ขึน้ 2,784 ล้านบาทต่อปี โดยจ�านวนหุน้ของ 
PTT เท่ากับ 28,563 ล้านหุน้ หรอื เทยีบเท่า EPS 
เท่ากับ 0.1 บาทต่อหุน้ โดย P/E 2019 เท่ากับ 
10.68 เท่า จะท�าใหร้าคาหุน้ PTT เพิ่มขึน้เท่ากับ 
1 บาทต่อหุน้ ดังตารางที ่2 และ 3
 
ธุรกิจ New S-Curve ต้ังเป้าก�าไรสุทธิไว้ 2 แสน
ล้านบาท(ร้อยละ 10 ของยอดรวม) ใน 10 ปีข้าง
หน้า
 
ทางผู้บริหาร ปตท.ให้ความเห็นว่า หากพิจารณา
จาก ณ วันนี้ ธุรกิจ 3 ประเภท ท่ีจะน�าหน้าในการ
เป็นตัวน�าใน S-Curve ได้แก่ หนึ่ง ธุรกิจไฟฟ้า ซึ่ง
รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศด้วย สอง ธุรกิจ
ด้าน LNG ซึ่งเป็นหมวดการลงทุน ใน Capex 
ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าท่ีมีมูลค่าสูงสุด และ สาม 
ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเน้นในเขตสง่เสริม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและธุรกิจ
สตาร์ตอัพ ท้ังนี้ แนวทางต้นแบบของการพัฒนา
ธุรกิจใหมข่องบริษัทพลังงานระดับโลก มีดังนี้



บล.เคทีซีมิโก้ : M แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 82.00 บ.

M
 Buy
 2019E TP: Bt82.00
 คาดก�าไรสทุธิ 2Q19E เพิ่ม 10% YoY, 2% QoQ

 - ประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดี หนุนก�าไรโตต่อเนื่อง

 - ยอดขายสาขาเดิม 2Q19E ของ MKR เพิ่ม แต่ Yayoi ลด YoY

 - คาดก�าไรสุทธิ 2Q19E เพิ่ม 10% YoY และ 2% QoQ

 - คงประมาณการก�าไรปี 2019E
 
คาดก�าไร 2Q19E เพิ่ม 10% YoY และ 2% QoQ จาก SSSG ของ MKR ที่
เพิ่ม และความพยายามเพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการเพื่อรกัษา
ความสามารถการแข่งขัน การเป็นผูน้�าในธุรกิจเครอืข่ายรา้นอาหาร และรกัษาอัตราก�าไร เราคง
ประมาณการก�าไร (M ต้ังส�ารองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มตามรา่ง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานใหม่ไป
แล้วในปี 2018 ท�าใหไ้ม่มแีรงกดดันในปี 2019E) คาดอัตราปันผลตอบแทน 3.6% ต่อปี (คาดจ่าย
ปันผลระหว่างกาล 1.25 บาท ส�าหรบั 1H19E) ฐานะเงินสดสทุธิ เงินสดในมือ 11.77 บาท/หุน้ ราคา
หุน้ม ีUpside 6% จากมูลค่าพื้นฐาน 82.00 บาท (DCF, WACC 8%, terminal growth 2%) คงค�า
แนะน�า "ซื้อ" ปัจจัยเสีย่ง คือ การแข่งขันทีเ่พิ่มในธุรกิจรา้นอาหาร

 พรศรี ลายสนิทเสรีกุล, no. 17621
 02-624-6258



บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : TVI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 5.25 บ.

TVI

 THAIVIVAT INSURANCE

 Rating: BUY

 Sector: Insurance

 Last Price (Bt) 4.46

 Target Price (Bt) 5.25

 Upside (%) 17.7%

 คาดผลประกอบการอ่อนตัว QoQ

 คาดก�าไร 2Q19 อ่อนตัว QoQ

เราคาดว่าก�าไรสุทธิ 2Q19 จะรายงาน
ท่ีระดับ 29 ล้านบาท -53% QoQ และ 
+477%YoY เราประเมินว่าผลประกอบ
การท่ีอ่อนตัว QoQ จะเป็นผลจาก 3 
ปัจจัยหลัก i) เราคาดว่าเบี้ยประกันภัย
รับจะหดตัวลง 2%QoQ 

จากผลของปัจจัยฤดูกาล ii) เรามี
มุมมองเชิงอนุรักษ์นิยมต่อผลการ
ตอบแทนเงินลงทุน โดยเราประเมิน 
Investment Yield ไว้ท่ี 2.6% (ชว่ง 
1Q19 อยูท่ี่ระดับ 9.4%) iii) ส�าหรับ
ด้านรายจ่ายเราประเมิน Combined 
Ratio ไว้ท่ีระดับ 97.8% สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนท่ีระดับ 95.9% 
อยา่งไรก็ตาม เรามองว่าผลประกอบ
การของบริษัทจะกลับมาฟื้ นตัว QoQ 
อีกครั้งในชว่ง 3Q19 ผลจากการรับรู้

เบี้ยประกันโครงการประกันผลผลิต
การเกษตรของภาครัฐ

 

ได้อานิสงค์จากประกันข้าวนาปีและ
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

ปีการผลิต 2019 ภาครัฐเห็นชอบการ
ให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยข้าว
นาปีและข้าวโพดเล้ียงสัตว์ ส�าหรับข้าว
นาปีเป็นโครงการท่ีต่อเนื่องมา 8 ปี 

ขณะท่ีข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เป็นพืช
เศรษฐกิจตัวใหมท่ี่ภาครัฐให้การ
สนับสนุนเป็นปีแรก โดยในปี 2019 
ภาครัฐมีมติสนับสนุนค่าเบี้ยประกัน
ข้าวนาปี 1,740.60 ล้านบาท พื้นท่ีเป้า
หมายสูงสุดไมเ่กิน 30 ล้านไร ่และค่า
เบี้ยประกันข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 121.80 
ล้านบาท พื้นท่ีเป้าหมายสูงสุดไมเ่กิน 
3 ล้านไร ่โดยเมื่อคิดเป็นวงเงินรวมจะ
เพิ่มขึ้น 1.2%YoY (ในปี 2018 วงเงิน
อุดหนุนค่าเบี้ยประกันข้าวนาปีอยูท่ี่
ระดับ 1,841.10 ล้านบาท) เรายังคง
มองว่า TVI มีโอกาสสูงท่ีจะได้สว่นแบง่
จากการท�าประกันภัยพืชผล เชน่เดียว
กับท่ีได้รับมาในปีก่อน

คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 
2019 ท่ี 5.25 บาท

 

เราคาดว่าการฟื้ นตัวของการท�าก�าไร
จากฝั่ งประกันภัยจะต่อเนื่องมาจาก
ปี 2018 ขณะท่ีผลก�าไรจากการลงทุน
ใน 1Q19 ก็จะชว่ยหนุนให้ผลตอบแทน
จากการลงทุนปี 2019 ฟื้ นตัว เรา
คาดว่าก�าไรสุทธิปี 2019 จะเติบโต 
+15.8% YoY เราประเมินราคาเหมาะ
สมปี 2019 ท่ี 5.25 บาท อิง PBV1.15X 
เท่า มี Upside ราว 17.7% และยังคง
ค�าแนะน�า "ซื้อ"

ความเสีย่ง : นโยบายการสนับสนุน
ค่าเบีย้ประกันผลผลิตเกษตร, ภัย
ธรรมชาติ, ความผนัผวนของราคา
สนิทรพัยท์ีบ่รษัิทเข้าลงทนุ

 Chavin Saengsirinavin

 Fundamental Analyst

 Sec No. 048514

 (+66) 2 088 8156

 Chavin.s@zcomsec.com



บล.บัวหลวง : PYLON แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 7.40 บ.

Pylon

 PYLON TB / PYLON.BK
 Sector: Construction OVERWEIGHT
 ค�าแนะน�าพื้นฐาน: ซื้อ
 เป้าหมายพื้นฐาน: 7.40 บาท
 ราคา (13/6/62): 6.55 บาท
 Time to accumulate

เรามองว่าตอนนี้ยังเป็นโอกาสท่ีดีท่ีสามารถซื้อสะสมต่อไปได้ โดยเฉพาะถ้าหุ้นลงเพราะตลาดกังวลว่าก�าไรชะลอตัว QoQ เราคาดราคาหุ้นจะ
ปรับตัวขึ้นต่อได้ในชว่ง 2H19 เพราะ Backlog ท่ีมีอยูเ่กือบ 1 พันล้านบาท ซึ่งการรับรู้รายได้ชะลอไปใน 2Q19 เพราะวันหยุดเยอะ แต่จะกลับ
มาเรง่รับรู้รายได้ใน 3Q19 หนุนก�าไรเติบโตแรง ในมุม Valuation ปัจจุบันหุ้นเทรด PE 21 เท่า ต�ากว่าค่าเฉล่ียในอดีตท่ี 24 เท่า คาดจะเห็นการ 
Re-rate valuation ขึ้นตามแนวโน้มก�าไร และงานใหมจ่�านวนมากท่ีก�าลังเข้ามา
 
Prelim. 2Q19 ชะลอตัวเล็กน้อย แตไม่กระทบแผนงาน

ใน 2Q19 คาดอัตราการใช้ก�าลังการผลิตจะยังอยูใ่นระดับสูง การใช้หัวเจาะอยูร่ะดับประมาณ 19-20 ชุด จากท้ังหมดท่ีมี 25 ชุด ซึ่งถ้าคิดเป็น 
Utilization rate จะอยูร่าว 80% ลดลงจาก 1Q19 ท่ีใช้หัวเจาะราว 22-23 ชุด เพราะวันหยุดจ�านวนมากใน 2Q19 ส�าหรับโครงการท่ีรับรู้รายได้
ในไตรมาสนี้ยังคงเป็น งานรถไฟฟาสายสีเหลือง และชมพู ดังนั้นเราคาดการณ์ก�าไรเบื้องต้น 2Q19 (prelim.) ท่ี 60 ล้านบาท เติบโต 93%YoY 
แต่ลดลง 25%QoQ ก�าไรท่ีเติบโต YoY เป็นเพราะฐานต�าในปีท่ีแล้ว ประกอบกับการด�าเนินงานท่ีดีในปีนี้ ส�าหรับก�าไรท่ีคาดอ่อนตัว QoQ เป็น
เพราะการรับรู้รายได้ท่ีน้อยลงตามอัตราการใช้เครื่องจักร
 
โฟลว์งานใหม่ก�าลังเข้ามา
 
เรามองเห็นงานรากฐานมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านบาท ก�าลังเข้ามาในตลาดในชว่ง 2H19 มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์ เริ่มต้ังแต่โครงการ
ทางด่วนพระราม 3 ท่ีพึ่งจะได้ผู้รับเหมาหลักไปเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว ด้วยมูลค่าโครงการ 2.4 หมื่นล้านบาท เราคาดมีงานรากฐานในโครงการนี้ไม่
น้อยกว่า 1 พันล้านบาท และต่อมาคาดจะเห็นโครงการรถไฟฟา 3 สนามบินท่ีมีมูลค่างานรากฐานอีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท ท่ีจะเข้ามาในชว่งต่อ
จากนี้ (Figure 1)

วัฏจักรขา ขึน้รอบใหม่ หนุนงานในมืออาจมากกว่าคาด

จากภาพรวมอุตสาหกรรมข้างต้น เราเชื่อจะหนุนวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมงานฐานราก เพราะความต้องการใช้งาน "ผูร้บัเหมางาน
ฐานราก" เพิ่มสูงขึ้น จากงานภาครัฐฯจ�านวนมาก บวกกับงานภาคเอกชนขนาดใหญห่ลายโครงการท่ีเพิ่มขึ้น ขณะท่ีจ�านวนผู้ประกอบการหรือ 
Supply เท่าเดิม ท�าให้เกิด Supply Shortage และภายใต้สมมุติฐานเชิงอนุรักษ์นิยม เรามองว่า บริษัทจะมีก�าไร 231 และ 250 ล้านบาท ในปี 
2019-20 ซึงจากแนวโน้มอุตสาหกรรมท่ีดีขึ้น งานในมือและก�าไรอาจจะมากกว่าท่ีเราคาดได้
 
พรอ้มเพิ่มก�าลังการผลิต เมื่องานใหม่เข้ามา
 
ส�าหรับเครื่องจักรท่ีมี 25 ชุด ผู้บริหารให้มุมมองว่าเพียงพอต่อความต้องการใช้งานกับ Backlog ปัจจุบันท่ีมีราว 900 ล้านบาท ซึงจะรับรู้รายได้
ไปถึง 3Q19 และหากปริมาณเพิ่มเข้ามาในตลาดจ�านวนมาก (ตามโครงการท่ีกล่าวมาข้างต้น) บริษัทพร้อมท่ีจะเพิ่มก�าลังการผลิต ซึ่งการสั่งซื้อ
เครื่องจักรเพิ่มใช้เวลาไมเ่กิน 3 เดือน และใช้เงินลงทุนจ�านวนไมม่าก (ไมเ่กิน 300 ล้านบาท) ขณะท่ีบริษัทไมม่ีหนี้สิน และมีกระแสเงินสดปีละ 
200-300 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะสามารถด�ารงสถานะท่ีไมม่ีหนี้และมีมาร์จ้ินท่ีสูง
 วิกิจ ถิรวรรณรัตน์,
 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน/ ปัจจัยทางเทคนิค
 Wikij.tir@bualuang.co.th
 +662 618 1336
 ธนัท พจน์เกษมสิน
 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน
 Thanat.poj@bualuang.co.th
 +662 618 1333



สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ ในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนพฤษภาคม  ก่อนอื่นขอสรุปภาพรวม
ดัชนีตาดหลักทรัพย์ไทย ในเดือนมิถุนายน กันก่อนซึ่ง ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET 
Index) ปิดที่ 1,730.34 จุด เพ่ิมขึ้น 6.8% จากส้ินเดือนก่อน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย และปรับเพ่ิมขึ้น 10.6% จากส้ินปี 
2561 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ 60,533 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 3.1% จาก
เดือนก่อน  โดยผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ด้วยมูลค่าซื้อสุทธิสูงสุดในภูมิภาค

ฟนัด์โฟล์ว

ด้านนายศรพล ตลุยะเสถยีร รอง
ผูจั้ดการ หวัหน้าสายงาน
วางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือนมิถุนายน SET 
Index ท่ีปรับตัวเพิม่ขึ้นสูงท่ีสุดใน
เอเชีย และมูลค่าซื้อสุทธิของผู้
ลงทุนต่างชาติท่ีสูงท่ีสุดในเอเชีย

เป็นผลจากการเมืองภายในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้นและ
มีแนวโน้มว่านโยบายเศรษฐกิจท่ีส�าคัญจะยังคงด�าเนินไปอยา่ง
ต่อเนื่อง ประกอบกับแรงสนับสนุนจากปัจจัยภายนอกอันได้แก่ 
สถานการณ์สงครามการค้าท่ีมีแนวโน้มผอ่นคลายมากขึ้น การ
ด�าเนินนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอยา่งค่อย
เป็นค่อยไป

ท้ังนีใ้นเดือนมิถนุายน 2562 ผูล้งทนุต่างประเทศซื้อสทุธิใน
ตลาดหลักทรพัยไ์ทย 46,945 ล้านบาท ขณะทีมู่ลค่าซื้อขาย
เฉลีย่ต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนมิถนุายน 2562 
อยูท่ี ่60,533 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.1% จากเดือนก่อน สว่น 
Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรพัยไ์ทย ณ 
สิน้เดือนมิถนุายน 2562 อยูท่ีร่ะดับ 16.4 เท่า และ 18.6 เท่า
ตามล�าดับ สงูกว่าค่าเฉลีย่ของตลาดหลักทรพัยใ์นเอเชยีซึง่
อยูท่ีร่ะดับ 14.5 เท่า และ 16.0 เท่าตามล�าดับ

ส�าหรับอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 
อยูท่ี่ระดับ 2.98% สูงกว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ใน
เอเชียท่ีอยูท่ี่ 2.79% โดยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม
ของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 อยูท่ี่ 18 ล้าน
ล้านบาท เพิม่ขึ้น 10.9% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศทางของดัชนี   ขณะท่ีในชว่งครึ่งแรกของปี 2562 มูลค่าการ
ระดมทุนในตลาดแรก (IPO) อยูท่ี่ระดับ 8,529 ล้านบาท

สว่นแนวโน้มตลาดหุ้นเดือนกรกฎาคม  ใน
มุมมองของ  "วิวัฒน์ เตชะพูลผล"    คาด
การณ์ว่า  หุ้นไทยเดือนก.ค. ปรับตัวขึ้นแตะ 
1,760 จุด รับขา่วดีสหรัฐฯ - จีน สงบศึกการ
ค้าชั่วคราว อีกท้ังนโยบายการเงินท่ัวโลก
ผอ่นคลาย พร้อมแนะนักลงทุนจับตาครึ่งปี

หลังดัชนีอาจว่ิงต่อ แตะแนวต้านใหมท่ี่ 1,810 - 1,850 จุด แรง
หนุนเงินทุนต่างชาติจ่อไหลเข้าอีก 6 หมื่นล้านบาท รัฐเรง่เบิก
งบ และอันดับประเทศไทยดีขึ้น 

ส�าหรับหุ้นแนะน�าในเดือนกรกฎาคม 2562 แนะน�าให้เข้าซื้อ
เมื่อหุ้นไทยลงมาท่ีแนวรับ 1,705-1,720 จุด แบง่ออกเป็น 4 ธีม
หลัก คือ 1.ธีมผลประกอบการไตรมาส 2/2562 ท่ีคาดว่าจะ
ประกาศออกมาดี ได้แก่ EASTW, CK, MAJOR และ SCCC 2.
ธีมหุ้นท่ีเป็นเป้าหมายของเงินทุนต่างชาติ และราคายังมี 
Upside ได้แก่ BBL, INTUCH, LH และ GPSC 3. ธีมหุ้นท่ีได้ผล
เชิงบวกจากเมกะโปรเจกต์ และการบริโภคในประเทศ ได้แก่ 
CPALL, STEC และ ROJNA 4.ธีมหุ้นปรับขึ้นน้อยกว่าตลาด ซึ่ง
แนะน�าให้เข้าซื้อเมื่อราคาปิดวันเพิม่ขึ้นกว่า 2% เมื่อเทียบจาก
วันก่อนหน้า ได้แก่ TMB, PTTEP, BCP, PTTGC, IRPC และ 
LPN 

ปิดท้ายกันท่ีแวดวงบริษัทจดทะเบียน  มาเริม่
กันท่ี  บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA ) คราวนี้

ต้องบอกว่าไมไ่ด้มาเล่นๆเพราะขนนวัตกรรม
ใหม ่มาโชว์ในการประชุมและสัมมนาทาง
วิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหง่
ประเทศไทยประจ�าปี 2562 ครั้งท่ี 2/2562 

น�าทีมโดย คณุลิศพัทธ์ ใครค่รวญ ตอนนี้มีนโยบายเดินหน้า
เต็มสูบรุกงานภาครัฐ ผลักดันรายได้ให้เติบโตต่อเนื่อง ประเดิม
ด้วยการลงทุนใน “บีเอส มายโค ไบโอเทค” ด�าเนินธุรกิจ ผลิต
สารชีวภัณฑ์เพื่อก�าจัดผักตบชวา เห็นกันแบบนี้แล้วบรรดาแฟน
คลับหายหว่ง อนาคตสดใส พร้อมสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้ผู้ถือ
หุ้นได้ชื่นใจกันแนน่อนคร้าบบบ  
 
ขณะท่ี บมจ.ทคิีวเอ็ม คอรป์อเรชั่น หรอื “TQM” เข้าซื้อ
กิจการ ที เจ เอ็น บริษัทนายหน้าประกันภัยกลุ่ม ดีลเลอร์
รถยนต์ และกลุ่มผู้น�าเข้ารถยนต์รายใหญ ่ท่ีมียอดขายประมาณ 
30 ล้านบาทในปี 2561 เพื่อต่อจ๊ิกซอว์ขยายชอ่งทางขาย  หนุน
รายได้กลุ่มให้เติบโตยั่งยืน ต้ังสองผู้บริหารลุยการขายเติบโต
เต็มสูบ ชูกลยุทธ์การตลาด 5 ด้าน กลยุทธ์แรก ขยายฐานดีล
เลอร์เป็น 100 ราย ในปี 62 และเพิม่นายหน้าอิสระอีก 10,000 
รายภายใน  5 ปี กลยุทธ์ท่ีสอง มุง่ยกระดับบริการเป็นมาตรฐาน
ทีคิวเอ็มท้ังหมด กลยุทธ์ท่ีสาม ยกระดับระบบเทคโนโลยี เพื่อ
สนับสนุนงานขายของตัวแทนด้วยโปรแกรม “TJN Any 
where” กลยุทธ์ท่ีสี่ การสร้างตัวแทนนายหน้า มืออาชีพ และ
กลยุทธ์ท่ีห้า มุง่พัฒนาโปรดักส์เฉพาะกลุ่ม หวังดันยอดขายเข้า
เป้า 100 ล้านบาทในปีนี้ และต้ังเป้า 2,000 ล้านบาท ภายใน 5 
ปี เสริมรายได้ “TQM” ให้โตตามแผนท่ีต้ังไว้






















