




สงครามการค้า ขยายขอบเขต สู ่สงครามค่าเงินแล้ว เมื่อ จีน 
ตอบโต้ สหรัฐ ด้วยยุทธวิธีอัตราแลกเปล่ียน นับว่า สร้างแรงสั่น
สะเทือนไปท่ัวโลก ล่าสุด สหรัฐ ประกาศชะลอการเรียกเก็บภาษี
สินค้าน�าเข้าจากจีนบางรายการออกไปเป็นวันท่ี 15 ธ.ค. จากเดิม

วันท่ี 1 ก.ย. พร้อมกับถอดสินค้าบางประเภทออกจากบัญชีรายการสินค้าท่ีจะถูกเรียกเก็บภาษีครั้งใหมท่ี่มีอัตราเพิ่มขึ้น 
10%

ท�าให้อุณหภูมิ สงครามการค้าสหรัฐ-จีน ร้อนแรงลง แต่ก็มีอีกหนึ่งปัจจัย นั่น ก็คือ การชุมนุมของชาวฮ่องกง  ได้ลุกลาม
ออกไปจากเดิมท่ีเป็นการประท้วงรา่งกฎหมายสง่ตัวผู้ร้ายข้ามแดน กลายเป็นการชุมนุมเรียกร้องให้นางแคร์รี ลัม ลาออก
จากต�าแหนง่ผู้ว่าการเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และเรียกร้องให้มีประชาธิปไตยในฮ่องกง รวมท้ังให้ฮ่องกงเป็นอิสระจาก
จีนแผน่ดินใหญ่

เรยีกว่า สถานการณ์...จนี เพ่งเล็งไปยงัสหรฐั

เรื่องหนึ่งผา่นไป ก็มีเรื่องใหมเ่ข้ามาแทนท่ี ตลาดหุ้นเดือนสิงหาคม ผันผวนรุนแรง......เดือนนี้ นักลงทุนคนใด ชนะตลาด 
ชนะเกมหุ้น ก็ถือว่า เป็นยอดเซียนแล้ว

ส�าหรับปัจจัยในประเทศ เรื่องเงินเรื่องทอง กนง.ประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% ถือว่า ผิดความคาดหมาย ต่อมา 
KTBปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ MOR  และ MRR ลง 0.25% ต่อปี เพื่อชว่ยเหลือและแบง่เบาภาระให้กับผู้ประกอบการ 
SME รวมท้ังลูกค้ารายยอ่ย ให้ประคองตัวและฟื้ นตัวจากผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวน ฝั่ ง KBANK ก็ปรับลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR และ MRR ลง 0.25% ชว่ยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและลูกค้ารายยอ่ยและแบงก์อ่ืน คงตามรอย

ท่ามกลางหลายประเทศ ก็ลดดอกเบี้ย.....และ ดอกเบี้ยต�า ก็มองได้หลากหลายมุมมอง ขึ้นอยูกั่บคนมองโลกในแง่บวก
หรือลบ 

ขอให้นักลงทุน ประสบความส�าเร็จในการลงทุน ได้ก�าไรกันทุกครับ

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบรหิาร

สงคราม



TQM
ปี 2562 TQM ต้ังเป้ายอดขายจาก ที เอ็น เจ แตะท่ี

ระดับ 100 ล้านบาท และภายในปี 2567 ต้ังเป้ายอด

ขายแตะ 2,000 ล้านบาท จากกลยุทธ์การขยายฐาน

ดีลเลอร์และผู้น�าเข้ารถยนต์รวมถึงตัวแทนนายหน้า

อิสระ ซึ่งภายในไตรมาส 3/2562 จะมีดัลเลอร์เพิ่

ทอีก 50 แหง่ และภายในสิ้นปีนี้คาดว่าจะแตะ 100 

แหง่

เมื่อกระโดดโลดแล่น สู ่ตลาดหุน้แล้ว ทกุๆปี ต้องโต โต
ต่อเน่ือง  แบบหา้มเหน่ือย หา้มพัก เป็นอันขาด..........

SPA 
ต้ังเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโตไมน่้อยกว่า 
20% เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีบริษัทฯ มีราย
ได้อยูท่ี่ 1,152.49 ล้านบาท โดยประเมิน
ว่า อุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
(WELLNESS) และกลุ่มธุรกิจเพื่อการท่อง
เท่ียว (TOURISM) ยังสามารถขยายตัวดี 
และประเทศไทยยังเป็นจุดมุง่หมายของนัก
ท่องเท่ียวต่างประเทศ

ITEL
วางเป้าหมายสร้างการ
เติบโตอยา่งต่อเนื่อง
ในระยะ 3-5 ปีนับจาก
นี้  โดยคาดว่ารายได้จะ
เติบโต 30-40% ต่อปี 
เนื่องจากบริษัทฯ อยูใ่น
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
ซึ่งปัจจุบันมีการปรับ
เปล่ียนจากระบบเดิม
เป็นระบบไฟเบอร์ออฟติ
คมากขึ้นและยังให้ความ
ส�าคัญกับความเชื่อมต่อ
มากขึ้น

GPSC 
แผนธุรกิจของ GPSC ในอนาคต มุง่
ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก
ประกอบด้วย 1.การเติบโตพร้อม
กลุ่ม ปตท. 2.การขยายการลงทุน
และพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าท้ังใน
และต่างประเทศ และ 3.การพัฒนา
ธุรกิจใหม่





















































TMILL คงเป้าปริมาณขายปีนี้โต 10% จากปีก่อน  
ยึดมั่นนโยบายจ่ายเงินปันผลดี ตามนโยบายจ่าย

ไม่ต�่ากว่า50% ของก�าไรสุทธิ 

TMILL คงเป้าปริมาณขายปีนี้โต 
10% จากปีก่อน ดันอัตราการใช้
ก�าลังการผลิตเฉล่ียท้ังปีท่ี 80%   
ประเมินผลงานครึ่งปีแรกใกล้เคียง
กับปีก่อนตามซีซั่นธุรกิจ -แขง่ขันดุ   
แต่ครึ่งปีหลังโตสวย หลังเข้าไฮซั่น
ยึดมั่นนโยบายจ่ายเงินปันผลดี  
ตามนโยบายจ่ายไมต่�ากว่า 50% 
ของก�าไรสุทธิ 

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้
อ�านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี  
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TMILL  เปิดเผยกับ
ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์ว่า  บริษัทฯ 
คงเป้าปริมาณขายแป้งสาลีในปี 
2562 เติบโต10%   เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน  โดยจะมีอัตราการใช้ก�าลัง
การผลิตเฉล่ียท้ังปีอยูท่ี่ 80%จาก
ปัจจุบันท่ีมีการใช้ก�าลังการผลิตอยู่
ท่ีประมาณ 70%  

อยา่งไรก็ตามในชว่งครึ่งปีแรก
ของปี 2562  บริษัทฯ คาดว่าผล
ประกอบการนา่จะใกล้เคียงกับปี
ก่อน  ซึ่งเป็นไปตามซีซั่นของธุรกิจ  
ประกอบกับต้นทุนการผลิตปรับตัว
สูงขึ้นในปีนี้   อีกท้ังมีโรงโมคู่่แขง่ท่ี
เพิ่มขึ้น แต่ท้ังนี้แม้จะมีโรงโมคู่่แขง่

เพิ่มขึ้นมา บริษัทฯ ได้มีการปรับ
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจท่ีท�าให้
สามารถโตได้อยา่งยั่งยืน  โดยยัง
เชื่อว่าจะผลักดันผลประกอบการ
ในครึ่งปีหลังให้ดีกว่าครึ่งปีแรก 
เพราะครึ่งปีหลังเป็นไฮซีซั่นของ
ธุรกิจ 

"ภาพรวมครึง่ปีแรกของเราก็เป็น
ไปตาม Cycle ของธุรกิจ  ผลการ
ด�าเนินงานน่าจะอยูใ่นช่วงกลางๆ  
และน่าจะดขีึน้ในช่วงครึง่ปีหลัง
ของปี  โดยในครึง่ปีแรกของปี
นีถ้้าเทยีบกับปีทีแ่ล้วน่าจะใกล้
เคยีงกันหรอืน่าจะด็อบนิดหน่อย 
เพราะว่าต้นทนุการผลิตปรบัตัว
สงูขึน้ในปีนี ้และมเีรื่องของโรง
โม่คู่แข่งทีเ่พิ่มขึน้ เราจึงได้มกีาร
ปรบักลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจที่
ท�าใหเ้ราสามารถโตได้อยา่งยั่งยนื
ค่ะ" นางแววตา กล่าว  

ส�าหรับค่าเงินบาทท่ีปรับตัวแข็ง
ค่าขึ้นในชว่งท่ีผา่นมา  สง่ผลดี
ต่อบริษัทฯ  เนื่องจากบริษัทฯ มี
การน�าเข้าวัตถุดิบ 100%  ซึ่งค่า
เงินบาทท่ีแขงค่าขึ้นจะมีผลต่อ
ราคาวัตถุดิบท่ีจะใช้ในชว่งปลายปี-
ต้นปีหน้า  โดยบริษัทฯ มีการสต็อก

วัตถุดิบไว้ประมาณ  4-6 เดือน  

"ค่าเงินบาททีแ่ข็งค่าก็จะสง่ผล
ดต่ีอต้นทนุของเรา เพราะเรา
เป็นการน�าเข้าวัตถดิุบ100%  ซึง่
ค่าเงินบาททีแ่ข็งค่าขึน้ในช่วงนี้
ก็จะมผีลต่อราคาวัตถดิุบทีเ่ราจะ
ใช้ในช่วงปลายปี-ต้นปีหน้า แต่
ว่าเรามกีารสต็อกวัตถดิุบไว้ 4-6 
เดือน "  

นางแววตา   กล่าวเพิ่มเติมว่า  
TMILL ยังยึดมั่นในนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลท่ีดี  โดยมีนโยบาย
จ่ายปันผลไมต่�ากว่า50%   ของ
ก�าไรสุทธิและจะมีการจ่ายอยา่งต่อ
เนื่องทุกปี 

ด้านนางสาวสุรางค์รัตน์ จงประสพ
ทรัพย์ รองผู้อ�านวยการฝ่าย
โรงงาน บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TMILL กล่าว
เสริมว่า  บริษัทฯ ยังมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อยา่งต่อเนื่องเพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้าท่ีมีการ
เปิดตลาดใหม ่ โดยปัจจุบันมีการ
ใช้ก�าลังการผลิตอยูท่ี่ประมาณ 
70% 



PSTC รุกซื้อบิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี 49% ดันถือ100%  

PSTC งัดสูตรแลกหุ้น กลืนบิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี 49% 
รวมเป็น 100% หวังรับรู้ผลการด�าเนินงานท้ังหมด
จากการประกอบธุรกิจของ BIGGAS

นายภาณุ ศติีสาร ประธานกรรมการบรษัิท บรษัิท 
เพาเวอร ์โซลชูั่น เทคโนโลย ีจ�ากัด (มหาชน)
PSTC เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการ อนุมัติการเข้า
ท�ารายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ�ากัด ("BIGGAS”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยท่ี
บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญในจ�านวน 41,632,000 หุ้น 
หรือ คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกและ
ช�าระแล้ว โดยบริษัทฯ จะเข้าท�ารายการรับโอน หุ้น
สามัญของ BIGGAS จ�านวน 39,999,998 หุ้น คิด
เป็นสัดสว่นร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและ
ช�าระแล้ว ท้ังหมดของ BIGGAS คิดเป็นมูลค่ารวม 
4,263,000,000 บาท (“หุ้นสามัญของ BIGGAS") 
จาก บริษัท บีจีที โฮ ลด้ิง จ�ากัด (“BGTH") ภายใต้
กระบวนการโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business 
Transfer หรือ EBT) โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอน
กิจการท้ังหมดจาก BGTH ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน 
หนี้สิน สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ท้ังหมด
ของ BGTH ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันและท่ีจะมีในอนาคต 
ณ วันโอนกิจการ

ท้ังนี้ BGTH ไมม่ีหนี้สินใด ๆ และมี เพียงหุ้นสามัญ
ของ BIGGAS ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ณ วันโอน
กิจการ บริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ 
BIGGAS มูลค่ารวมท้ังสิ้น 4,263,000,000 บาท 
(“ธุรกรรมการรับโอนกิจการท้ังหมด")

ท้ังนี้ บริษัทฯ จะช�าระค่าตอบแทนส�าหรับธุรกรรม
การรับโอนกิจการท้ังหมดให้กับ BGTH ด้วยหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ี ออกใหมข่องบริษัทฯ จ�านวน 
4,981,094,116 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 
บาท คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 42 ของ จ�านวนหุ้นท่ี
ออกและช�าระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลัง
การเพิ่มทุน โดยก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีออกใหมร่าคาหุ้นละ 0.86 บาท คิดเป็น
มูลค่ารวมท้ังสิ้น 4,263,000,000 บาท โดยเสนอ
ขายแบบ เฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด 
(Private Placement) ให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่า
ตอบแทนธุรกรรมการรับโอน กิจการท้ังหมดแทน
การช�าระค่าตอบแทนด้วยเงินสด (Payrment in 
Kind) ("ธุรกรรมการจัดสรรหุ้นเพื่อตอบ แทนการ
รับโอนกิจการท้ังหมด") ซึ่งถือเป็นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาท่ีมีสว่นลดไมเ่กินร้อย
ละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรม

การก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหมต่่อบุคคลในวงจ�ากัด (รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศ ทจ.72/2558)

ในการเข้าท�ารายการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้เป็นไป
ตามเง่ือนไขตามประมวลรัษฎากรในสว่นท่ีเก่ียวกับ
การโอน กิจการท้ังหมด BGTH จะต้องจดทะเบียน
เลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับ
การโอนกิจการท้ังหมด ของ BGTH โดยวันสิ้นสุด
รอบบัญชีของ BGTH ตรงกับวันท่ี 30 เมษายน ของ
ทุกปี ด้วยเหตุนี้ ภายหลังการจด ทะเบียนเลิกบริษัท 
ผู้ช�าระบัญชีของ BGTH จึงต้องโอนทรัพย์สิน
ท้ังหมดท่ีมีอยู ่ณ เวลาดังกล่าวของ BGTH ซึ่ง ได้แก่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ BGTH เพื่อเป็นค่าตอบแทนการรับโอน
กิจการ ท้ังหมดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BGTH ตาม
สัดสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นของ BGTH ถืออยู ่เพื่อ
ให้การช�าระบัญชี เสร็จสิ้น ภายใต้กระบวนการโอน
กิจการท้ังหมด ซึ่งจะสง่ผลให้ในท้ายท่ีสุดผู้ถือหุ้น
ของ BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ

จากการท่ี BGTH จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ในสัดสว่นร้อยละ 42 ของหุ้นท่ีออก
และช�าระแล้ว ของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนช�า
ระแล้ว นั้น BGTH จะมีหน้าท่ีต้องท�าค�าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัท ฯ ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ หลัก
ทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ ("ประกาศเรื่องการเข้า
ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ") อยา่งไรก็ตาม 
BGTH จะด�าเนินการขอผอ่นผันการท�าค�าเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ ต่อส�านักงานคณะ
กรรมการ ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
("ส�านักงาน ก.ล.ต.) ก่อนการเข้าท�ารายการ เนื่อง
ด้วยกรณีมีเหตุจ�าเป็น และสมควร จากการได้มาซึ่ง
หุ้นของบริษัทฯ เป็นการชั่วคราว ท้ังนี้ ในการเข้า
ท�ารายการดังกล่าว BGTH จะเป็น เพียงตัวกลาง
ในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของ 
BGTH ซึ่งภายหลังการเข้าท�ารายการดังกล่าว 
BGTH จะจดทะเบียนเล็กบริษัทกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และโอนหุ้นของบ
ริษัทฯ ท้ังหมดท่ี ถือโดย BGTH กลับคืนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของ BGTH ภายใต้กระบวนการช�าระบัญชี ท้ังนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไข การโอนกิจการท้ังหมด
ให้แก่กันตามประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวงและประกาศอธิบดี กรมสรรพากรท่ี

เก่ียวข้อง ซึ่งจะสง่ผลให้ในท้ายท่ีสุด ผู้ถือหุ้นของ 
BGTH จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในสว่นการโอนหุ้นของบริษัทฯ ให้ผู้
ถือหุ้นของ BGTH ภายหลังการเลิกบริษัทและช�า
ระบัญชีของ BGTH ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ
ข้างต้นนั้น ไมม่ีผู้ถือหุ้นรายใตของ BGTH ท่ีจะ
มีหน้าท่ีต้องท�าค�าเสนอซื้อ หลักทรัพย์ท้ังหมดขอ
งบริษัทฯ โดยภายหลังจากกระบวนการท�า EBT 
นายธนัช ปวรวิปุลยากร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ใหญใ่น 
BGTH จะถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจ�านวนไม่
เกิน 2,590,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 
21.84ของหุ้นท่ีออกและช�าระแล้วท้ังหมดของบริ
ษัทฯ และ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันท่ี 4 
มิถุนายน 2562 เมื่อ นับรวมหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือ
โดยนายธนัช ปวรวิปุลยากร จ�านวน 59,000,000 
หุ้น และบุคคลตามตามมาตรา 258 แหง่พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมท้ังท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) ("บุคคลตามมาตรา 
258") ของนายธนัช ปวรวิปุลยากร (หากมี) จะ
มีผลให้นายธนัช ปวรวิปุลยากรและบุคคลตาม
มาตรา 258 ถือหุ้น ของบริษัทฯ รวมท้ังสิ้นจ�านวน 
2,649,168,945 หุ้น คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 22.34 
ของหุ้นท่ีออกและช�าระแล้ว ท้ังหมดของบริษัทฯ 
ภายหลังการเพิ่มทุนช�าระแล้ว ท้ังนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้น
ของ BGTH ทุกรายไมเ่ข้าขา่ยมีลักษณะ ความ
สัมพันธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้าลักษณะเป็นการก
ระท�ารว่มกัน (Acting in Concert) ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เรื่อง 
ก�าหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมท่ีเข้า
ลักษณะเป็นการกระท�า รว่มกับบุคคลอ่ืน และการ
ปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 (รวม
ท้ังท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อยา่งใด

"บรษัิทฯ จะเข้าท�ารายการหลังจากได้รบัอนุมัติ
จากทีป่ระชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที ่2/2562 โดย
บรษัิทฯ คาดว่า การท�ารายการดังกล่าวจะแล้ว
เสรจ็ภายในไตรมาสที ่4 ของปี 2562 "นายภาณุ
กล่าวและว่า บรษัิทฯ มวิีสยัทัศน์ในการเป็นผูน้�า
ด้านการบรหิารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงาน
ของประเทศ รวมถึงการเป็นผู ้ใหบ้รกิารทางด้าน
ธุรกิจพลังงานอยา่งครบวงจร การพิจารณาเข้า
ลงทนุในหุน้สามัญของ BIGGAS เพิ่มในสดัสว่น
รอ้ยละ 49 ของหุน้ทีอ่อกและช�าระแล้วท้ังหมด
ของ BIGGAS ซึง่จะท�าใหบ้รษัิทฯ ถือหุน้สามัญใน 
BIGGAS ท้ังหมดในสดัสว่น รอ้ยละ 100 น้ัน



PSTC รุกซื้อบิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี 49% ดันถือ 100%  

บริษัทฯ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

 (1) โอกาสในการขยายธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของบริ
ษัทฯ
 
การพิจารณาเข้าลงทุนดังกล่าว จะเป็นการสร้าง
โอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจพลังงาน
ของบริษัทฯ และสร้างความแข็งแกรง่ให้แก่กลุ่ม
บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ใน
ด้านการประกอบธุรกิจ พลังงานอยา่งครบวงจร ซึ่ง
ครอบคลุมถึงธุรกิจการจ�าหนา่ยเชื้อเพลิงผลิตภัณฑ์
จากปิโตรเลียม ธุรกิจการ ให้บริการวิศวกรรมพลังงาน
ท่ีเก่ียวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ ด้านการวางระบบท่อ
สง่ก๊าซ ท่อสง่น้ํามัน ระบบ เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG) ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นงานท่ี
ต้องใช้ทีมงานและบุคลากรท่ีมี ความรู้ ความสามารถ
เฉพาะทาง และธุรกิจให้บริการขนสง่น้ํามันโดยระบบ
ขนสง่ทางท่อซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมี ศักยภาพและมีแนวโน้ม
ท่ีจะเติบโตอยา่งมั่นคงในอนาคต ท้ังนี้ การท่ีบริษัทฯ 
เข้าลงทุนใน BIGGAS เพิ่มในสัดสว่นร้อยละ 49 โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ เพื่อช�าระสิ่ง
ตอบแทน จะท�าให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจ
ท่ีส�าคัญซึ่งจะได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ซึ่งจะ
ชว่ยสง่เสริมความสามารถแขง่ขันและการเติบโตรว่ม
กันไปกับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมิต้องมี ข้อกังวล
เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือข้อจ�ากัดใน
การประกอบธุรกิจในบางสว่นท่ีอาจคล้ายคลึงกัน เชน่ 
ธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรมพลังงาน หรือ EPC ด้วย
เหตุนี้ การเข้าท�ารายการดังกล่าวจะชว่ยสง่เสริม การ
ต่อยอดและขยายธุรกิจพลังงานของกลุ่มบริษัทฯ ให้มี
การเติบโตอยา่งมั่นคงในอนาคต

 (2) เสริมสร้างผลด�าเนินงานและสภาพคล่องขอ
งบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการรับรู้ก�าไรจากผลการด�าเนินงาน
ของ BIGGAS ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสัดสว่นร้อยละ 
51 อยา่งไรก็ดี การพิจารณาเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ 
BIGGAS ในครั้งนี้ จะมีผลท�าให้บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญ
ของ BIGGAS ในสัดสว่นร้อยละ 100 และสามารถรับ
รู้ผลการด�าเนินงานท้ังหมดจากการประกอบธุรกิจ
ของ BIGGAS ซึ่งจะชว่ยเสริมสร้างผลการด�าเนินและ
กระแสเงินสดให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ได้ในอนาคต นอกจาก
นี้ การ พิจารณาเข้าท�ารายการลงทุนโดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการช�าระค่าตอบแทน
เป็นเงินสด นั้น จะท�าให้บริษัทฯ สามารถลดภาระใน
การจัดหาเงินลงทุน ภาระในการก่อหนี้ และเป็นการ
เพิ่มสภาพคล่องให้ บริษัทฯ โดยการส�ารองเงินสดไว้
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือค่าใช้จ่ายในโครงการ
ลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในขณะท่ีบริษัทฯ จะได้ผู้ถือหุ้น
ท่ีเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีส�าคัญและมีประสบการณ์

ในธุรกิจพลังงานเข้ามาชว่ยสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจให้มีการเติบโตในอนาคต (3) สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว 
เนื่องจาก BIGGAS และบริษัทยอ่ยเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านพลังงานเชื้อเพลิงท่ีมีศักยภาพและมีแนวโน้มท่ีจะ 
เติบโตอยา่งมั่นคงในอนาคต การพิจารณาเข้าลงทุนใน
หุ้นสามัญของ BIGGAS ดังกล่าว จะชว่ยเพิ่มโอกาสใน 
การขยายธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
การระดมทุนของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

"บรษัิทฯ จะช�าระค่าตอบแทนส�าหรบัการได้มาซึง่
หุน้สามัญของ BIGGAS ดังกล่าว โดยการออกหุน้
สามัญเพิ่มทนุ ของบรษัิทฯ จ�านวน 4,981,094,116 
หุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.86 บาท รวมเป็น
มูลค่า 4,263,000,000 บาท ใหแ้ก่ BGTH แทนการ
จ่ายเงินสด บรษัิทฯ จึงไม่มภีาระในการจัดหาแหล่ง
เงินทนุ"นายภาณุกล่าวกล่าว

 BIGGAS และบริษัทยอ่ย (รวมเรียกว่า “กลุ่ม 
BIGGAS) ประกอบธุรกิจหลักด้านธุรกิจพลังงาน โดย
แบง่ประเภท การด�าเนินธุรกิจ ดังนี้ 1) ธุรกิจจ�าหนา่ย
ก๊าซ ด�าเนินการโดย BIGGAS ประกอบธุรกิจการค้า
ก๊าซปิโตรเลียม (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
“BIGGAS” ซึ่งในปี 2558 BIGGAS ได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา 7 แหง่ พระราชบัญญัติ
การค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยมีชอ่งทางการ
จัดจ�าหนา่ยก๊าซ ออกเป็น 2 ลักษณะ คือการขายสง่
เป็นการจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์ก๊าซให้แก่ลูกค้าประเภท
สถานีบริการก๊าซ LPG โรงงาน อุตสาหกรรม และโรง
บรรจุก๊าซ LPG ในปัจจุบัน BIGGAS จะน�าก๊าซ LPG 
มาบรรจุลงถังบรรจุก๊าซภายใน โรงบรรจุก๊าซ โดย 
BIGGAS เป็นผู้ด�าเนินการเอง และจัดสง่ให้กลุ่มลูกค้า 
ซึ่งเป็นร้านค้าก๊าซตามพื้นท่ี ต่างๆ ในเขตปริมณฑล 
การจ�าหนา่ยแบบถังบรรจุก๊าซขนาดยอ่ม (Cylinder) 
ซึ่งเป็นการบรรจุก๊าซ LPG ใสใ่นถังบรรจุขนาดยอ่ม 
เพื่อขายภาคครัวเรือน

นอกจากนี้ ในปี 2562 BIGGAS เริ่มมีการจ�าหนา่ยก๊าซ 
LNG (Liquefied Natural Gas) หรือ “ก๊าซธรรมชาติ 
เหลว" ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
ท้ังนี้ ลักษณะผลิตภัณฑ์ คือ ก๊าซธรรมชาติท่ีถูกลด
อุณหภูมิให้อยูท่ี่ประมาณ -160 องศาเซลเซียส จน
เนื้อก๊าซมี ปริมาตรลดลงกว่า 600 เท่า และเปล่ียน
สภาพเป็นของเหลวเพื่อให้สะดวกและขนสง่ได้ใน
ปริมาณมาก ลักษณะ การจัดจ�าหนา่ยแบบขายสง่ โดย
จะขนสง่ทางรถจากคลัง ปตท. ท่ีมาบตาพุด จังหวัด
ระยองไปยังโรงงานลูกค้า โดยตรง ท้ังนี้ BIGGAS จะมี
การลงทุนติดต้ังถังเก็บและสถานีจ่ายก๊าซ LNG ให้แก่
โรงงานลูกค้าโดยมีสัญญาซื้อขายในระยะยาว 5-10 ปี 
2) ธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรมพลังงาน ด�าเนิน

การโดย BIGGAS โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกันกับ
ก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่

 - งานปฏิบัติการดูแลและบ�ารุงรักษาสถานบริการ
ก๊าซธรรมชาติในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
รวมถึงภูมิภาค กล่าวคือในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ภาค
กลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 160 
สถานี งานออกแบบ รับเหมา ก่อสร้าง ซอ่มแซมอาคาร
สถานี และอุปกรณ์ระบบเติมก๊าซธรรมชาติ ให้กับ
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติท้ังระบบ

 - งานจัดหาและติดต้ังเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ 
(Compressor) พร้อมอุปกรณ์สว่นควบงานซอ่มบ�ารุง
และดูแลรักษาเครื่องสูบอัดก๊าซธรรมชาติ ซอ่มแซมตู้
จ่ายก๊าซธรรมชาติและอุปกรณ์ รวมถึง ซอ่มแซมท่อ
ก๊าซใต้ดิน ในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติงานซอ่มแซม
และทดสอบถังขนสง่ก๊าซธรรมชาติบนรถบรรทุกขนสง่
ก๊าซ (Long Tube)

 - งานจ�าหนา่ยถังขนสง่ก๊าซธรรมชาติและชุด
อุปกรณ์ 3) ธุรกิจสถานีขายปลีกก๊าซธรรมชาติส�าห
รับยานยนต์ (NGV) ในเส้นทางคมนาคมหลัก ด�าเนิน
การโดย บริษัท เจเอ็น เอ็นเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น จา
กัด (“JN”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย BIGGAS 
ร้อยละ 100 ในปัจจุบันมี สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
แนวท่อ (Conventional Station) จ�านวน 2 แหง่ บน
ถนนมิตรภาพ อ�าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี และ
อ�าเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น 4) ธุรกิจให้บริการ
ขนสง่น้ํามันโดยระบบขนสง่ทางท่อ (Logistics) ด�า
เนินการโดย บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์คจ�ากัด 
(TPN”) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยท่ีถือหุ้นโดย BIGGAS เพื่อ
พัฒนาโครงการท่อขนสง่น้ํามันไปยังภาค ตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยท่อขนสง่น้ํามันดังกล่าวจะให้บริการ
ขนสง่น้ํามันจาก จุดเริ่มต้นท่ีคลังน้ํามัน บริษัท ท่อสง่
ปิโตรเลียมไทย จ�ากัด (Thappline) ท่ีอ�าเภอเสาไห้ 
จังหวัดสระบุรี ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือผา่น 
จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ และมีจุด
สิ้นสุดท่ีปลายทางซึ่งเป็นคลังน้ํามันขนาด 150 ล้าน
ลิตร ท่ี จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางในการให้บริการ
ขนสง่ทางท่อประมาณ 342 กิโลเมตร โดย ณ คลัง
ปลายทางท่ี จังหวัดขอนแก่นจะเป็นจุดยุทธศาสตร์
ในการกระจายน้ช้ํามันเชื้อเพลิงสูภู่มิภาคและกลุ่ม
ประเทศในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ 
ลาว โดยในวันท่ี 8 มกราคม 2562 ท่ีผา่นมา โครงการ
ดังกล่าวได้รับการอนุมัติผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
จากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นท่ี เรียบร้อย

ส�าหรับผลประกอบการ BIGGAS ปี 2559 มีก�าไรสุทธิ 
17.22 ล้านบาท ปี 2560 มีก�าไรสุทธิ 11.45 ล้านบาท
และปี 2561 มีก�าไรสุทธิ 60.56 ล้านบาท



นางสาว วรรณี จันทามงคลผู้ชว่ยกรรมการผู้
จัดการ – กลุ่มบัญชีและการเงิน   บริษัท โฮม โป
รดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) HMPRO   เปิด
เผยว่า  บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาส 
2 ปี2562เท่ากับ 1,526.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
214.07 ล้านบาท หรือ 16.31% เมื่อเทียบกับ
ชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลัก
ดังนี้
 1. รายได้รวม จ�านวน 17,565.41 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 1,100.69 ล้านบาท หรือ 6.69% ซึ่ง
ประกอบไปด้วย
 - รายได้จากการขาย จ�านวน 16,426.54 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 981.90 ล้านบาท หรือ 6.36% 
ซึ่งเป็ นผลมาจากการเติบโตของยอดขายสาขา
เดิมของธุรกิจโฮมโปร และเมกา โฮม รวมถึงการ
เติบโตของยอดขายจากสาขาใหมจ่ากธุรกิจโฮม
โปร
 - รายได้ค่าเชา่และบริการ จ านวน 627.56 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.53 ล้านบาท หรือ 13.89% 
เป็ นผลมาจากรายได้ค่าเชา่ท่ีเพิ่มขึ้นจากพื้นท่ี
เชา่ภายในศูนย์การค้ามาร์เกต วิลเลจ และ
พื้นท่ีให้เชา่ของสาขาโฮมโปรและรายได้จากค่า
บริการ “Home Service”
 - รายได้อ่ืน จ�านวน511.32 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 42.27 ล้านบาท หรือ 9.01% โดยเป็ นผลมา
จากการเติบโตของรายได้สง่เสริมการขายรว่ม
กับคู่ค้า และดอกเบี้ยรับ 

2. ก�าไรขั้นต้น จ�านวน 4,340.99 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 318.17 ล้านบาท หรือ 7.91% เมื่อเทียบ
กับปี ก่อนส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้นต่อยอดขาย
เพิ่มขึ้นจาก 26.05% ในปี ก่อน มาอยูท่ี่26.43% 
โดยเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนของสว่นผสม
สินค้ามีไว้เพื่อขายท้ังกลุ่มสินค้าท่ัวไป และการ
เพิ่มอัตราก�าไรของกลุ่มสินค้า Direct Sourcing 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพวางแผนการจัดซื้อ
สินค้าของธุรกิจโฮมโปร เมกาโฮม และโฮมโปร
ท่ีประเทศมาเลเซีย แม้ว่าบริษัทฯ มีต้นทุนค่า
ขนสง่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนพลังงานท่ีปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น

 3. ต้นทุนค่าเชา่และค่าบริการ จ�านวน 
430.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.55 ล้านบาท หรือ 

17.66% เป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนใน
การให้บริการ “Home Service”
 
4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ�านวน 
3,064.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 102.35 ล้านบาท 
หรือ 3.45% เมื่อเทียบกับปี ก่อน ปัจจัยหลัก
ของการเพิ่มขึ้นท่ีเป็นตัวเงินเป็ นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือน ค่าเชา่ ค่า
ซอ่มแซม และค่าใช้จ่ายการตลาด อยา่งไรก็ตาม
อัตราสว่นค่าใช้จ่ายต่อยอดขายมีการปรับตัว
ลดลงจาก 19.18% ในปี ก่อน มาอยูท่ี่ 18.66% 
ซึ่งเป็ นผลการบริหารค่าใช้จ่ายได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ
 
5. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�านวน107.93 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 9.71 ล้านบาท หรือ 9.89% จาก
การออกหุ้นกู้ใหมใ่นชว่งครึ่งหลังของปี 2561

6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ�านวน  350.40 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 46.29 ล้านบาท หรือ 15.22% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อน เป็นผลจากก�าไรก่อนหัก
ภาษีท่ีเพิ่มขึ้น

ท้ังนี้บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิส�าหรับครึ่งปี แรก
เท่ากับ 2,946.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 385.43 
ล้านบาท หรือ 15.05%เมื่อเทียบกับชว่งเวลา
เดียวกันของปีก่อน โดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 
2 ปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัวต�ากว่าท่ีประเมิน
ไว้จากการท่ีภาคการสง่ออกท่ีลดลงโดยได้รับ
ผลกระทบจากอุปสงค์ท่ีลดลงท่ัวโลกสง่ผลให้
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัวลงใน
ประเทศคู่ค้าท่ีส�าคัญ โดยภาคการท่องเท่ียวได้
รับผลกระทบจากจ�านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีน้อย
ลง รวมถึงการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยาย
ตัวในอัตราท่ีลดลง แม้การบริโภคภาคเอกชนมี

แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องแต่ยังได้รับแรงกัดดัน
จากหนี้ครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดับสูงรวมถึงราคา
สินค้าการเกษตรท่ียังทรงตัวอยูใ่นระดับต�า

ด้านผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส
นี้ยังคงเป็ นไปตามแผนงานท่ีได้วางไว้ แม้

บางสาขาในกรุงเทพฯ ยังได้รับผลกระทบจาก
โครงการก่อสร้างระบบขนสง่สาธารณะก็ตาม 
อยา่งไรก็ตามจากสภาพอากาศท่ีร้ อนต่อเนื่อง
ในชว่งเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม โดย
ในหลายพื้นท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติเมื่อเทียบ
กับหลายปี ท่ีผา่นมา สง่ผลให้มียอดขายจาก
สินค้ากลุ่มเครื่องท าความเย็นท่ีสูงกว่าปกติ เชน่ 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ท้ังนี้บริษัทฯ ได้จัด
กิจกรรมสง่เสริมการขายต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมโฮมโปร แฟร์ 
(HomePro Fair) ในจังหวัด เชียงใหมข่อนแก่น
และสงขลา (หาดใหญ)่ สง่ผลให้ยอดขายสาขา
เดิมในไตรมาส 2 ปี 2562อยูใ่นระดับท่ีนา่พอใจ
โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมและก�าไรสุทธิเป็น
จ�านวน 17,565.41 ล้านบาท และ 1,526.63 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนหน้า 6.69% และ 
16.31% ตามล าดับ ท้ังนี้บริษัทฯ ยังคงมุง่เน้น
การพัฒนาประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการขยาย
อัตราการท�าก�าไรขั้นต้น ผา่นการคัดสรรและ
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากอยา่งยิ่งขึ้น

ส�าหรับการเติบโตของบริษัทยอ่ย ธุรกิจเมกา 
โฮม มีแนวโน้มการปรับตัวของยอดขายท่ีดี
ขึ้น สว่นธุรกิจโฮมโปรท่ีประเทศมาเลเซีย ยอด
ขายยังคงไมเ่ป็ นไปตามแผนงานท่ีวางไว้โดย
มีปัจจัยหลักเป็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 
อยา่งไรก็ตามบริษัทยอ่ยมีประสิทธิภาพการด า
เนินงานท่ีดีขึ้น ซึ่งเป็นผล มาจากการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานต่างๆ ผา่นการ
ปรับปรุงด้านอัตราการท�าก�าไรขั้นต้น และการ
บริหารค่าใช้จ่าย

ส�าหรับการขยายสาขาในไตรมาสท่ี 2 บริษัทฯ 
ได้มีการขยายสาขาใหม ่1แหง่ ท่ี โฮมโปร สาขา
จรัญสนิทวงศ์ซึ่งเปิดในเดือน พฤษภาคม สง่ผล
ให้บริษัทฯ มีสาขา ณ ไตรมาสท่ี 2ของปี 2562 
บริษัทฯ มีสาขาโฮมโปร 83 สาขาและโฮมโปร
เอส 8 สาขา เมกา โฮม 12 สาขา และ โฮมโปรท่ี
ประเทศมาเลเซีย 6 สาขา

HMPRO  แจงก�ำไร Q2/62 โต 16.31% ตำมรำยได้เพ่ิมขึ้น 
หลังยอดขำยสำขำเดิม-สำขำใหม่ หนุน - H1/62 

ก�ำไรพุ่ง 15.05% 



DELTA ประกำศ Q2/62 ก�ำไรวูบ 37% เหตุค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น - ธุรกิจโทรคมนำคมใน

อินเดียชะลอ  

DELTA  ประกาศงบQ2/62  มีก�าไรสุทธิ
ท่ี 872 ล้านบาท ลดลง 37% จากชว่ง
เดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 1,390 ล้าน
บาท ขณะท่ีงวด 6 เดือนแรก มีก�าไร
สุทธิ 1,685.65 ล้านบาท ลดลง จากชว่ง
เดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 2,448.35 
ล้านบาท  เหตุค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ้น  - ธุรกิจโทรคมนาคมใน
อินเดียชะลอ  

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ กรรมการ บริษัท 
เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน)DELTA เปิดเผยว่าผล
ด�าเนินงานไตรมาส 2/62 มีก�าไรสุทธิ 
872 ล้านบาท ลดลง 37% จากชว่ง
เดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 1,390 ล้าน
บาท ด้านยอดขายสินค้าและบริการใน
ไตรมาสนี้อยูท่ี่ 13,915 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 6 จากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 จาก
ไตรมาสท่ีแล้ว เนื่องจากความต้องการ
ของตลาดท่ีเพิ่มขึ้นส�าหรับผลิตภัณฑ์
เน็ตเวิร์คสวิตช์ และผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
ชา่งอุตสาหกรรม

ก�าไรขั้นต้นในไตรมาสสองของปี 2562 
มีจ�านวน 2,772 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 4 จากไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน 
และลดลงร้อยละ 6.9 จากไตรมาสท่ี
แล้ว เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจ
โทรคมนาคมในประเทศอินเดีย และ 
ความต้องการของตลาดท่ีลดลงส�าหรับ
วัตถุดิบสว่นใหญท่ี่ใช้ในการผลิตสง่ผล
ให้วัตถุดิบคงเหลือมีมูลค่าลดลงจากการ 
ปรับต้นทุนมาตรฐานในไตรมาสนี้ ท�าให้
อัตราก�าไรขั้นต้นของไตรมาสนี้ลดลงมา
อยูท่ี่ร้อยละ 19.9 เทียบกับร้อยละ 22 
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและร้อย
ละ 23 ในไตรมาสแรก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวม
ค่าวิจัยและพัฒนา) ในไตรมาสนี้เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 21.0 จากไตรมาส เดียวกัน
ของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 
จากไตรมาสท่ีแล้ว เนื่องจาการเพิ่ม
ขึ้นของจ�านวนบุคลากรด้านการตลาด 
และการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ  ให้ทันกับการเปล่ียนแปลงทาง 
เทคโนโลยีอันรวดเร็ว และเพื่อรองรับ
กับสภาวะการแขง่ขันท่ีหลากหลายใน
ตลาดโลกไร้พรมแดน

ก�าไรจากการด�าเนินงานในไตรมาสนี้อยู่
ท่ี 658 ล้านบาท ลดลง 483 ล้านบาท
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนท่ี ร้อย
ละ 8.7 มาอยูท่ี่ร้อยละ 4.7 เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารดังกล่าวข้างต้น ในขณะท่ี
ก�าไร สุทธิของไตรมาสนี้อยูท่ี่ 868 ล้าน 
ลดลงร้อยละ 37.4 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีก�าไรต่อหุ้นอยูท่ี่ 0.70 
บาท ลดลงจาก 1.11 บาทต่อหุ้นใน
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 
47,104 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อ 
เทียบกับยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561

ลูกหนี้การค้าสุทธิและลูกหนี้อ่ืน ณ วัน
ท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจ�านวน 11,480 
ล้านบาท ลดลง 78 ล้านบาท หรือ 
ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับยอด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2561 โดยลูกหนี้การค้า
สว่นใหญเ่ป็นยอดคงค้างท่ียังไมถึ่ง ก�า
หนดช�าระประมาณร้อยละ 89 ยอดลูก
หนี้การค้าท้ังหมด สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจ�านวน 
10,003 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 542 
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับ
ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สว่น
ใหญม่าจากการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบ 
เนื่องมาจาก การชะลอตัวของธุรกิจ
โทรคมนาคม ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 มีจ�านวน 
9,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,758 ล้าน
บาทหรือร้อย ละ 21.5 เมื่อเทียบกับยอด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 สว่นใหญม่า
จากบริษัทและบริษัทในเครือได้ลงทุน
จัดต้ัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาและโรงงาน
แหง่ใหมท่ี่อินเดีย รวมถึงการลงทุน
ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตภายใต้โครงการ 
“ Delta Smart Manufacturing” ท่ี
ประเทศไทย
 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯและ
บริษัทยอ่ยมีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 14,362 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อ เทียบกับ
ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
การเปล่ียนแปลงสว่นใหญจ่ากการต้ังส�า
รองผลประโยชน์เพื่อพนักงาน ในระยะ
ยาวและหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ
  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยมีสว่นของผู้ถือหุ้นรวม
จ�านวน 32,742 ล้านบาท ลดลง 1,199 
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับ
ยอด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็น
ผลมาจากก�าไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นในครึ่งปี
แรก และเงินปันผลท่ีจ่ายในไตรมาสนี้  

ขณะท่ีงวด 6 เดือนแรก มีก�าไรสุทธิ 
1,685.65 ล้านบาท ลดลง จากชว่ง
เดียวกันปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 2,448.35 
ล้านบาท 



PTTEP เผยก�ำไร Q2/62 พุ่ง 283% แตะ 
433 ล้ำนดอลลำร์ ปันผลระหว่ำงกำล 2.25 บ.  

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผย
ผลประกอบการครึ่งแรกปี 2562 ยัง
คงเติบโตอยา่งต่อเนื่อง สะท้อนความ
ส�าเร็จของการเข้าซื้อกิจการตามแผน
กลยุทธ์ซึ่งสง่ผลให้ปริมาณการขาย
เติบโตตามเป้าหมาย ผนวกกับราคา
ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งสูงขึ้น พิจารณาจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล 2.25 บาทต่อหุ้น

นายพงศธร ทวสีนิ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
ปตท.สผ. เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้
รวมในครึ่งปีแรก จ�านวน 3,001 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 94,830 ล้าน
บาท) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 17 จาก 2,562 
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 81,343 
ล้านบาท) ในชว่งเดียวกันของปี 2561 
โดยมีปัจจัยหลักจากปริมาณขายเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ 326,971 บาร์เรลเทียบ
เท่าน้ํามันดิบต่อวัน จาก 297,999 
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวันในชว่ง
เดียวกันปีท่ีแล้ว ซึ่งเป็นผลจากการเข้า
ซื้อสัดสว่นการถือหุ้นเพิ่มเติมในแหล่ง
บงกช ขณะท่ีราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ีย
เพิ่มขึ้นเป็น 47.26 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ จาก 45.51 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้ํามันดิบในชว่งเดียวกันของปี 2561 สง่
ผลให้ 6 เดือนแรกของปี 2562 ปตท.
สผ. มีก�าไรสุทธิ 827 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(เทียบเท่า 26,163 ล้านบาท) สูงขึ้น
ร้อยละ 54 จากชว่งเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งมีก�าไรสุทธิ 536 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(เทียบเท่า 16,971 ล้านบาท) ในขณะ

ท่ีต้นทุนต่อหนว่ย (Unit cost) ในชว่ง
ครึ่งปีแรกอยูท่ี่ 30.24 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ ซึ่งอยูใ่น
ระดับท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้

สว่นผลประกอบการของไตรมาส 2 ปี 
2562 นั้น ปตท.สผ. มีก�าไรสุทธิ 433 
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 13,684 
ล้านบาท) จาก 113 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
(เทียบเท่า 3,590 ล้านบาท) ในชว่ง
เดียวกันของปีก่อน โดยหลักจากปัจจัย
บวกจากเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้น สง่ผลให้มี
ก�าไรจากรายการท่ีไมใ่ชก่ารด�าเนินงาน
ปกติ (non-recurring items) รวม 44 
ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับการรับ
รู้ขาดทุนจากรายการท่ีไมใ่ชก่ารด�าเนิน
งานปกติรวม 223 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ในไตรมาส 2 ปี 2561 ซึ่งสว่นใหญเ่กิด
จากเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงปันผลระหว่าง
กาล 2.25 บาทต่อหุ้น

จากผลประกอบการดังกล่าว ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2562 ได้อนุมัติการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาล ส�าหรับผลการ
ด�าเนินงานของ ปตท.สผ. งวด 6 เดือน
แรกปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท 
โดยก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 และจ่าย
เงินปันผลในวันท่ี 23 สิงหาคม 2562
 
ด้านความคืบหน้าแผนการเปล่ียนผา่น
สิทธิการด�าเนินการเมื่อชว่งต้นเดือน

กรกฎาคมท่ีผา่นมา ปตท.สผ. ได้เสร็จ
สิ้นการเข้าซื้อกิจการเมอร์ฟี่  ออยล์ 
คอร์ปอเรชั่น ในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง
จะสง่ผลให้บริษัทรับรู้ปริมาณขายเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นประมาณ 48,000 บาร์เรลเทียบ
เท่าน้ํามันดิบต่อวันในชว่งครึ่งหลังของ
ปี 2562 ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้
ปริมาณการขายเฉล่ียเป็นไปตามเป้า
หมายของปีนี้ท่ีต้ังไว้ท่ี 345,000 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ํามันดิบต่อวัน

“แผนงานจากนีไ้ป ปตท.สผ. จะ
ใหค้วามส�าคัญกับเปลีย่นผา่นสทิธิ
การด�าเนินการ (Transition of 
Operations) ใหเ้ป็นไปอยา่งราบรื่น 
โดยในสว่นโครงการทีไ่ด้จากการเข้า
ซื้อกิจการของเมอรฟ์ี่ ฯ ในประเทศ
มาเลเซยีน้ัน บรษัิทได้ต้ังทมีงานขึน้
โดยเฉพาะเพื่อดูแลเกีย่วกับการโอน
การด�าเนินงาน ส�าหรบั แปลง G1/61 
(แหล่งเอราวัณ) และแปลง G2/61 
(แหล่งบงกช) ซึง่ ปตท.สผ. ชนะการ
ประมูลน้ัน อยูร่ะหว่างการท�างาน
รว่มกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและผู้
ด�าเนินการปัจจุบนัของแปลง G1/61 
เรื่องการประสานงานเพื่อเข้าพื้นที่
ภายในปีนี ้เพื่อให ้ปตท.สผ. สามารถ
วางแผนการลงทนุล่วงหน้า เช่น การ
ติดต้ังแท่นและหลมุเจาะทีจ่ะใช้ในปี 
2565 เมื่อบรษัิทเข้าเป็นผูด้�าเนินการ 
เพื่อใหส้ามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการใช้พลังงานใน
ประเทศได้อยา่งราบรื่นและต่อเน่ือง” 
นายพงศธร กล่าว



IVL ซื้อกิจการบริษัท 
Sinteramaคาดแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปีนี้

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด 
(มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก 
ประกาศข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการ
บริษัท Sinterama S.p.A ซึ่งเป็นผู้ผลิต
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ส�าหรับชิ้นสว่น
ภายในรถยนต์และเส้นด้ายสีสมรรถนะ
สูง โดยการเข้าซื้อกิจการประกอบด้วย
โรงงานผลิต 5 แหง่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศอิตาลี บราซิล จีน และบัลแกเรีย 
ซึ่งเป็นตลาดใหมส่�าหรับไอวีแอล มีก�าลัง
การผลิตรวมราว 30,000 ตันต่อปี ยุโรป
มีการน�าเข้าเส้นด้ายกว่า 275,000 ตันต่อ
ปี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสท่ีบริษัท Sinterama 
จะสร้างการเติบโตเพิ่มเติม ตลอดจนเสริม
สร้างความแข็งแกรง่ในฐานะผู้ผลิตใน
ท้องถ่ิน ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานท้ังสิ้น 
889 คน

การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในไตรมาสท่ี 3 ปีนี้ ท้ังนี้ขึ้นอยูกั่บการ
ขออนุมัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

Sinterama เป็นผู้น�าในผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
การใช้งานท่ีมีความพิเศษในยุโรป มีชื่อ
เสียงและมีเทคโนโลยีท่ีได้รับการพิสูจน์
แล้วว่ามีประสิทธิภาพ บริษัทมีการบู
รณาการในแนวด่ิงจากเม็ดพลาสติก
จนถึงเส้นด้าย โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์
เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์สีท่ีมีความหลาก
หลาย ครอบคลุมการใช้งานท้ังในกลุ่ม
ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่งท่ีอยู่

อาศัย เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์ทาง
เทคนิค บริษัท Sinterama มีการน�าเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมและมีการ
ลงทุนในด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย 
ตลอดจนมีการสั่งสมองค์ความรู้เป็นเวลา
ยาวนาน นับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังบริษัทในปี 
1968 ซึ่งจะชว่ยยกระดับความสามารถ
ของไอวีแอลในการน�าเสนอโซลูชั่นเชิง
นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับยานยนต์และท่ีอยูอ่าศัย 
รวมถึงรองรับความต้องการของลูกค้าท้ัง
ในปัจจุบันและในอนาคต

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ มีความ
เหมาะสมทางกลยุทธ์ส�าหรับไอวีแอล 
Sinterama มีฐานการผลิตท่ีแข็งแกรง่ 
จึงเป็นรากฐานท่ีดีส�าหรับไอวีแอลใน
การสร้างการบูรณาการเพิ่มเติมกับ
ธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษท่ี
มีอยูใ่นปัจจุบัน ความสอดคล้องของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ฐานลูกค้าและท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์ของท้ังสองบริษัท จะเป็นการ
เปิดโอกาสใหม่ๆ ในตลาด และยกระดับ
การให้บริการลูกค้า โดยการใช้ประโยชน์
เพิ่มเติมจากความสามารถในการผลิต
และหว่งโซอุ่ปทานของไอวีแอล

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจ
อร์ส กล่าว การเข้าซื้อกิจการนี้นับเป็นอีก
ก้าวท่ีส�าคัญในความรว่มมือกับพันธมิตร

เชิงกลยุทธ์อยา่ง Sinterama ซึ่งเป็นหุ้น
สว่นในบริษัท Trevira ต้ังแต่ปี 2554 และ
เป็นพันธมิตรชั้นน�าทางธุรกิจเส้นด้าย
ท่ีมีมูลค่าสูง ในขณะท่ีเรามีการเติบโต
อยา่งมากในอุตสาหกรรมนี้ในชว่งหลาย
ปีท่ีผา่นมา เราเชื่อว่า Sinterama จะ
ชว่ยเรง่ให้เกิดการควบรวมและสง่เสริม
ต�าแหนง่ของเราในตลาดท่ีมีความเฉพาะ
และมีความต้องการสูง ทีมงานท่ีมากด้วย
ประสบการณ์และเป็นท่ียอมรับอยา่งดี
จาก Sinterama จะสง่เสริมการท�างาน
ซึ่งกันและกันกับทีมผู้บริหารของไอวี
แอล ชว่ยเสริมสร้างความเป็นเลิศด้าน
การบริหารจัดการประสบการณ์และเครือ
ขา่ยโรงงานของ Sinterama จะชว่ยให้
เราสามารถให้น�าเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดให้
แก่ลูกค้าของเรา ท�าให้เราอยูใ่นต�าแหนง่
ท่ีดีท่ีจะตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการอยา่งเหนือความคาดหวังของ
ลูกค้าจากขนาดการด�าเนินธุรกิจท่ัวโลก
ของเราอยา่งแท้จริง

Mr. Paolo Piana, ประธานบริษัท 
Sinterama กล่าว นับเป็นโอกาสท่ี
ดีส�าหรับ Sinterama ในการได้เป็น
สว่นหนึ่งของบริษัทท่ีเป็นผู้น�าในธุรกิจ
โพลีเอสเตอร์ระดับโลกท่ีมีความแข็งแกรง่
อยา่งอินโดรามา เวนเจอร์ส องค์ประกอบ
ท่ีเข้ากันอยา่งลงตัว จะเป็นสิ่งท่ีเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ท่ียาวนานกว่า 20 ปีและน�า
ไปสูก่ารขึ้นเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมเส้น
ด้ายโพลีเอสเตอร์ท่ีมีมูลค่าเพิ่ม



GPSC  ระดมเงินเพ่ิมทุน 7.4 หมื่นลบ. ช�าระเงินกู้ระยะส้ัน-
รองรับการลงทุน คาดกด D/E ลดเหลือ 1 เท่า /ต้ังเป้า 5ป ี

(62-66) ก�าลังการผลิตแตะ 5.4 พัน MW

GPSC  ระดมเงินเพิ่มทุน 7.4 หมื่นลบ.   
ช�าระเงินกู้ระยะสั้น-รองรับการลงทุน 
คาดกด D/E ลดเหลือ 1 เท่า  จากปัจจุบัน 
2.5 เท่า ต้ังเป้า 5ปี (62-66)   ดันก�าลัง
การผลิตแตะ 5,400  MW จากปัจจุบัน 
4,900 MW 

 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิ
เนอรย์ี ่จ�ากัด (มหาชน)  GPSC   เปิด
เผยว่า มั่นใจว่าแผนการเพิ่มทุนจ�านวน  
1,321.4 ล้านหุ้น  ท่ีจัดสรรให้กับผู้ถือ
หุ้นเดิม (RO) ในสัดสว่น 1 หุ้นเดิม ต่อ 
0.8819 หุ้นใหม ่ ท่ีราคาหุ้นละ 56 บาท 
ซึ่งบริษัทฯ จะได้เงินเพิ่มทุนเข้ามาราว 
7.4 หมื่นล้านบาท 

เพื่อน�าไปช�าระคืนหนี้ระยะสั้นในการเข้า
ซื้อกิจการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด 
(มหาชน) GLOW  จะสง่ผลให้บริษัทฯ มี
อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงเหลือ 
1 เท่า จากปัจจุบันอยูท่ี่ประมาณ  2.5 
เท่า  เนื่องจากบริษัทฯ  จะน�าระดมทุน
ครั้งนี้ไปใช้หนี้เงินกู้ระยะสั้นท้ังหมด  
โดยปัจจุบันมีเงินกู้ระยะสั้นประมาณ 
130,000 ล้านบาท และมีการจ่ายภาระ
ดอกเบี้ยจากวงเงินกู้ดังกล่าวประมาณ 
3,000 ล้านบาท   

อยา่งไรก็ตาม การเพิ่มทุนครั้งนี้  จะท�าให้

จ�านวนหุ้นเพิ่มขึ้นมาก แต่จะสง่ผลให้
ในแง่ของการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผล
ประกอบการปี 2563 ท�าให้บริษัทฯ  มี
ศักยภาพจ่ายมากขึ้น เพราะบริษัทฯ 
รวมกับ GLOW จะท�าให้บริษัทสามารถ
สร้างกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น  โดยภายหลัง
จากรวมงบ GLOW แล้ว จะท�าให้บริษัท
มีกระแสเงินสดเข้ามาปีละประมาณ 
20,000 ล้านบาท 

ขณะท่ีการด�าเนินงานของบริษัทฯ ภาย
หลังการรว่มกิจการกับ GLOW บริษัทฯ 
ต้ังเป้า เพิ่มก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
,ภาษี,ค่าเสื่อมและค่าตัดจ�าหนา่ย  หรือ 
EBITDA อยูท่ี่ 1,600 ล้านบาทต่อปีต้ังแต่
ปี 2567 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ได้มีการ
จัดต้ังทีมงานในการพัฒนาแผนงานเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว และในระยะต่อไปจะ
เป็นการรว่มกันพัฒนาแผนงานระยะ
สั้นและแผนงานระยะยาวต่อไป  สว่น
การเพิกถอนหุ้น GLOW จากตลาดหลัก
ทรัพย์ฯคาดว่าจะอยูใ่นชว่งเดือนธ.ค.
62  โดยในวันท่ี 13 ส.ค.  GLOW จะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิก
ถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ต่อไป  

ขณะท่ี ในชว่งครึ่งปีหลัง บริษัทฯ  มีแผน
จัดหาวงเงินกู้ระยะยาว จ�านวน 60,000 
ล้านบาท โดยจะเป็นในรูปแบบของการ
ออกหุ้นกู้ และเงินกู้สถาบันการเงิน เพื่อ

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยาย
ธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง  

นายชวลิต  กลว่าเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ต้ัง
เป้าหมายเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าใน 5 ปี 
(2562-2566) เป็น 5,400 เมกะวัตต์ จาก
ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า
รวม 4,986 เมกะวัตต์ 

โดยมีโครงการท่ีอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง
อีกหลายโครงการท่ีจะเริ่มเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์( COD ) ในปีนี้ ซึ่งมีท้ังโครงการ
ในประเทศและต่างประเทศ ประกอบ
ด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานน้ําใน สปป.ลาว 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าน้ําลิก 1 (NL1PC) ขนาด
ก�าลังการผลิต 65 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า
ไซยะบุรี (XPCL) ก�าลังการผลิต 1,285 
เมกะวัตต์ และศูนย์ผลิตสาธารณูปการ 
จังหวัดระยอง แหง่ท่ี 4 (CUP-4) ก�าลัง
การผลิต 45 เมกะวัตต์ ไอน้ํา 70 ตัน/
ชั่วโมง 

ท้ังนี้บริษัทฯ ได้วางแผนระยะยาวรว่มกับ  
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  PTT   ใน
การขยายก�าลังการผลิตพลังงานทดแทน
เป็น 8,000 เมกะวัตต์ และต้ังเป้าหมาย
เป็น 1  ใน 3 ของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนใน
ประเทศ ภายในปี 2566 โดยปัจจุบัน
บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
อันดับท่ี 4 ในประเทศ



GULF เพ่ิมสัดส่วนลงทุนโครงการโรงไฟฟา้พลังงานแสง
อาทิตย์ TTCIZ-01 ในเวียดนาม จาก 49% เป็น 90% คาด

โอนหุ้นได้ภายใน Q4/62 

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์  

กรรมการบรหิาร บรษัิท กัลฟ์ เอ็น

เนอรจ์ดีเีวลลอปเมนท์  จ�ากัด 

(มหาชน) GULF  เปิดเผยว่าเมื่อ

วันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 Gulf 

International Holding Pte. Ltd. 

ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯได้

เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและ

สัญญาผู้ถือหุ้นกับ Thanh Thanh 

Cong Industrial Zone Joint Stock 

Company (“TTCIZ”)  

ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยภายใต้ Thanh 

ThanhCong Group (“TTC Group”) 

เพื่อเพิ่มสัดสว่นการลงทุนใน TTC 

Green Energy Investment Joint 

Stock Companyซึ่งเป็นผู้ด�าเนินโค

รงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต

ย์ TTCIZ-01(“โครงการ TTCIZ-01”) 

ในประเทศเวียดนาม จากร้อยละ 49 

เป็นร้อยละ 90 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะ

สามารถด�าเนินการโอนหุ้นได้ภายใน

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 หลังจากท่ีได้

รับการอนุมัติจากหนว่ยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข้อง ท้ังนี้ รายการดังกล่าวเกิด

จากการเจรจาครั้งใหมร่ะหว่างผู้ถือ

หุ้นภายหลังจากท่ีบริษัทฯได้ศึกษา

เพิ่มเติมและพิจารณาแล้วเห็นว่า

โครงการดังกล่าวมีผลตอบแทนท่ีดี

และเป็นโครงการท่ีมีศักยภาพท่ีจะ

รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของ

ประเทศเวียดนามในอนาคต

ส�าหรับโครงการ TTCIZ-01 ต้ังอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรม Thanh Thanh 

Cong ท่ีอ�าเภอ Trang Bang จังหวัด 

Tay Ninhประเทศเวียดนาม มีก�าลัง

การผลิตไฟฟ้าติดต้ังประมาณ 68.8 

เมกะวัตต์ และได้เปิดด�าเนินการเชิง

พาณิชย์เมื่อ วันท่ี 6 มีนาคม 2562 ท่ี

ผา่นมา โดยมีความพร้อมจ่ายไฟฟ้า

สูงประมาณร้ อยละ 98 ถึง ร้ อยละ 

100 ของก�าลังการผลิตติดต้ังสามารถ

ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อยา่งเต็ม

ประสิทธิภาพและจ�าหนา่ยกระแส

ไฟฟ้าเข้าระบบตามปริมาณท่ีผลิตได้

ท้ังหมด

รายการดังกล่าวมีขนาดรายการไม่

ถึงเกณฑ์ตามข้อก�าหนดท่ีต้องด�าเนิน

การตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลัก

เกณฑ์ในการท�ารายการท่ีมีนัยส�าคัญ

ท่ีเข้าขา่ยเป็นการได้มาหรือจ�าหนา่ย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

และไมเ่ป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน แต่

บริษัทฯ 

มีหน้าท่ีรายงานสารสนเทศต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์

เง่ือนไข และวิธีการเก่ียวกับการเปิด

เผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด 

ๆของบริษัทจดทะเบียน



RATCH ทุ่ม 1.17 พันลบ. ถือหุ้น 70% โครงการ
พลังงานลม Yandin 214 MW  

ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

RATCH ประกาศความส�าเร็จในการ
เข้าซื้อหุ้น 70% ในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม Yandin ก�าลังผลิตติดต้ัง 
214 เมกะวัตต์ ในประเทศออสเตรเลีย 
โดยเมื่อวันท่ี26 กรกฎาคม ท่ีผา่นมา 
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (“ราช-ออสเตรเลีย”) 

บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้ลงนาม
ในสัญญาข้อเสนอขายและซื้อหุ้น 
สัดสว่น 70% ของบริษัท Yandin 
WF Holding Pty Ltd จากบริษัท 
Renewable Energy Investment 
Fund Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ 
Alinta Energy Pty Ltd (“Alinta”) 
และเข้าซื้อหนว่ยลงทุนสัดสว่น 70% 
ในกองทุน Yandin WF Holding 
Unit Trust จาก Renewable Energy 
Investment Fund Unit Trust  การ
ลงทุนดังกล่าวมีมูลค่า 53.31 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย หรือคิดเป็น
ประมาณ 1,172.82 ล้านบาท  

โครงการพลังงานลม Yandin ต้ังอยู่
หา่งจากเมืองเพิร์ธทางตอนเหนือ
ประมาณ 150 กิโลเมตรในรัฐเวสเทิร์น 
ออสเตรเลีย โครงการดังกล่าวอยู่
ระหว่างการก่อสร้างโดยมีก�าหนดแล้ว
เสร็จเพื่อจ�าหนา่ยกระแสไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ ประมาณเดือนกันยายน ปี 
2563 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ
เวลา 15 ปี กับบริษัท Alinta Sales 
Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ Alinta 

Energy

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า ผลส�าเร็จ
จากการลงทุนดังกล่าว สะท้อนถึง
ความมุง่มั่นสร้างความเติบโตตาม
ยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัทฯ 
ด้วยการเพิ่มสินทรัพย์ประเภทโรง
ไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพสูงในฐาน
ธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบริษัท ราช-
ออสเตรเลีย มีฐานธุรกิจท่ีมั่นคงอยู่
แล้ว 

ส�าหรับโครงการ Yandin ขนาด
ก�าลังผลิตติดต้ัง 214 เมกะวัตต์ เป็น
โครงการท่ีต้ังอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ
ด้านพลังงานลมสูงและเป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญท่ี่สุดใน
รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย การขยาย
การลงทุนในพื้นท่ีฝั่ งตะวันตกของ
ราช-ออสเตรเลีย ครั้งนี้ จะชว่ยเพิ่ม
ศักยภาพของราช-ออสเตรเลีย ใน
การขยายพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ 
Kemerton  โรงไฟฟ้า BP Kwinana ท่ี
ด�าเนินการอยูแ่ล้ว

“การลงทนุในโครงการ Yandin นี ้สง่
ผลใหก้�าลังผลิตติดต้ังรวมของราช-
ออสเตรเลยี เพิ่มขึน้เป็น 1,250.15 

เมกะวัตต์ โดยเป็นโครงการพลังงาน
ลมขนาดใหญ่ล�าดับทีส่าม ถัดจาก
โครงการ Collector ก�าลังผลิต 
226.8 เมกะวัตต์ ในรฐันิวเซาท์เวลส ์
ซึง่ก�าลังด�าเนินการก่อสรา้ง และ
โครงการ Mount Emerald ขนาด
ก�าลังผลิต 180.45 เมกะวัตต์ ในรฐั
ควนีสแ์ลนด์ ทีเ่ดินเครื่องเชิงพาณิชย์
แล้ว ขณะเดยีวกัน ยงัได้ช่วยผลัก
ดันก�าลังผลิตไฟฟ้ารวมตามสดัสว่น
ลงทนุของบรษัิทฯ เพิ่มขึน้เป็น 7,677 
เมกะวัตต์ นอกจากนี ้การลงทนุ
ครัง้นีย้งัช่วยสรา้งพันธมิตรธุรกิจที่
แข็งแกรง่และเสรมิสรา้งความรว่ม
มือระหว่าง ราช กรุป๊ และ Alinta 
เพื่อรว่มกันพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทาง
สงัคมและเศรษฐกิจใหผู้ม้สีว่นได้เสยี
ทีเ่กีย่วข้องในอนาคต” นายกิจจา 
กล่าว

ส�าหรับโครงการพลังงานลม Yandin 
จะมีการติดต้ังกังหันลมขนาด 4.2 
เมกะวัตต์ จ�านวน 51 ต้น  โดยไฟฟ้า
จะจ่ายเข้าระบบสายสง่ขนาด 330-kV 
ผา่นสายสง่ก่อสร้างใหมเ่ป็นระยะทาง 
10 กิโลเมตร  และสถานีไฟฟ้ายอ่ย 
โดยมี Western Power ซึ่งเป็นหนว่ย
งานของรัฐ เป็นผู้ด�าเนินการสร้างและ
ควบคุมในสว่นของระบบสง่กระแส
ไฟฟ้า  โครงการฯ ได้ลงนามในสัญญา
เงินกู้มูลค่าประมาณ 364 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย หรือคิดเป็นประมาณ 
8,008 ล้านบาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว



UPA คาดปีนี้รายได้ดีกว่าปีก่อนที่  43.56 ลบ. หลังรับ
รู้รายได้โซลาร์สหกรณ์ 3 โครงการ,ลุ้นคาะแผนลงทุน

โซลาร์ 2 โครงการ 

UPA คาดปีนี้รายได้ดีกว่าปีก่อนท่ี  43.56 ลบ. 
หลังรับรู้รายได้ โครงการโซลาร์สหกรณ์ 3 
โครงการ -ธุรกิจน้ําประปาท่ีลาวท่ีคาดโกยราย
ได้แจ่มกว่าปีก่อน เข้ามาหนุน ลุ้นปีนี้เคาะแผน
ลงทุนโซลาร์ 2 โครงการ  วางเป้ามีก�าลังการ
ผลิต  20   MW  

นายชานนท์ จารุรัตนเก้ือ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจ  บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย 
จ�ากัด (มหาชน)  หรือ UPA  เปิดเผยกับส�านัก
ขา่วหุ้นอินไซด์ว่าบริษัทฯ คาดรายได้ปี2562  
จะดีกว่าปีท่ีแล้วท่ีมีรายได้  43.56  ล้านบาท    
หลังจากบริษัทฯ มีรายได้เข้ามาอยา่งชัดเจน
มากขึ้นจากการรับรู้รายได้โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดิน 

ส�าหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์ภาค
การเกษตรจ�านวน 3 โครงการ ก�าลังการผลิต
รวม 7.95 เมกะวัตต์  ซึ่งต้ังอยูท่ี่ อ�าเภอกระแส
สินธิ์  จังหวัดสงขลา ขนาดก�าลังการผลิตติด
ต้ัง  5 เมกะวัตต์  ,  จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
ก�าลังการผลิตติดต้ังรวม 1.75 เมกะวัตต์ และ
ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดก�าลังการผลิต
ติดต้ังรวม 1.20 เมกะวัตต์ โดย ท้ัง 3 โครงการ
เริ่มรับรู้รายได้เข้ามาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะมีราย
ได้ประมาณ 50 ล้านบาท  ขณะท่ี บริษัทฯ  ยัง
มีการลงทุนในโครงการน้ําประปาแสนดินใน 
สปป. ลาว โดยคาดว่าปีนี้นา่จะเห็นรายได้ท่ีดี
กว่าปีท่ีแล้ว

"ปีนีเ้รารบัรูร้ายได้ท้ัง 3 โครงการแล้ว ซึง่มี
รายได้ประมาณ 50 ล้านบาท  และเรายงัมี

การลงทนุน�าประปาทีล่าว คาดว่าปีนีน่้าจะ
เหน็รายได้ทีด่กีว่าปีทีแ่ล้ว  และในปีนีท้างฝ่าย
บรหิารมองหาProject   เพิ่มอกี 1-2  Project   
อาจจะเป็นโซลารใ์นประเทศหรอืต่างประเทศ 
เพื่อทีจ่ะเพิ่มพอรต์ใหบ้รษัิทฯ ถ้าเป็นไปได้
เราอยากมพีอรต์ 20    เมกะวัตต์  โดยตรงนี้
รวมพลังงานทดแทนด้านอ่ืนๆ เช่นลม  ขยะ "  
นายชานนท์  กล่าว  

 พร้อมกันนี้  บริษัทฯ  ยังมีแผนการลงทุน
อยา่งต่อเนื่องใน 3 ธุรกิจหลักท้ังธุรกิจพลังงาน 
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ธุรกิจ
สาธารณูปโภค  ซึ่งในปีนี้ทางฝ่ายบริหารมอง
หาโครงการใหมเ่พิ่มอีก 1-2โครงการ  อาจจะ
เป็นโซลาร์ในประเทศหรือต่างประเทศ  รวม
พลังงานทดแทนด้านอ่ืนๆ เชน่ลม  หรือขยะ
ด้วย   โดยบริษัทฯ  ต้ังเป้ามีก�าลังการผลิต 20    
เมกะวัตต์   คาดว่าปีนี้จะสรุปการลงทุนโซลาร์
ได้อีก 2 โครงการในประเทศไทย  

 ท้ังนี้บริษัทฯ จะแบง่เป็นสัดสว่นเป็นการงทุนใน
ธุรกิจพลังงานประมาณ 60%  อสังหาริมทรัพย์ 
20% และสาธารณูปโภคประมาณ 20%  โดย
เน้นท่ีพลังงานเป็นหลัก ด้านแหล่งเงินทุน 
บริษัทฯ มีความพร้อม สามารถลงทุนได้ และ
ปัจจุบันบริษัทฯ ไมม่ีหนี้

 

 "ตอนนีเ้รามเีงินสดอยูใ่นบรษัิทฯ  สามารถ
ลงทนุได้ และเราไม่มหีนี ้ สามาถทีจ่ะลงทนุ
ใน Feasibility  ทีเ่หมาะสม ซึง่ทางทมีเทคนิค
ก็ดูพลังงานหลายๆ ที ่ไม่ว่าจะเป็นโซลารใ์น
ประเทศไทย หรอืทีต่่างประเทศ  และธุรกิจ

อ่ืนๆ เช่นสาธารณูปโภคในต่างประเทศ อยา่ง
ตอนนีเ้ราไปลงทนุทีล่าวเรยีบรอ้ยแล้ว  และ
อาจจะดูทีอ่ื่นอกีทีห่น่ึงด้วย"  นายชานนท์  
กล่าว   

  ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการท่ีเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์(COD)   แล้ว  8  เมกะวัตต์   และมี
การลงนามในสัญญา MOA (Memorandum 
of Agreement) ของโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเมีย
นมาอีก 200  เมกะวัตต์   โดยโครงการดังกล่าว
มีขั้นตอนการจัดการทางเทคนิคท่ียังอยูใ่นชว่ง
ด�าเนินการ  

 "ปีนีบ้รษัิทฯ จะมรีายได้ทีด่ขีึน้  ก�าไรถ้าจะ
ชัดเจนน่าจะเป็นปีหน้า  Project   หลักๆ ของ
เราคือทีเ่มยีนมา 200  เมกะวัตต์ เราพยายาม
ต่อสญัญาPPA รวมถึงมขี่าวดทีีA่DB  กู้เงินเพื่อ
จะสรา้งสายสง่เรยีบรอ้ยแล้ว    อาจจะมคีวาม
ชัดเจนใหเ้หน็ในปีนีเ้ป็นข่าวดขีองบรษัิทฯ  
หรอืในต้นปีหน้า"   นายชานนท์  กล่าว    

 นายชานนท์  กล่าว   เพิ่มเติมว่า "ทางผู้
บรหิารทกุคนท�างานอยา่งจรงิจัง  ตอนนีก็้
จัดการระบบบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย  ท้้ัง
พลังงาน อสงัหาฯ  สาธารณูปโภค   ตอนนี้
พยายามน�า project  ดีๆ   เข้ามาเพื่อสรา้งผล
ตอบแทนทีด่ใีหกั้บผูถื้อหุน้ทกุคน"



MORE มั่นใจรายได้ปี 62 ดีกว่าปีก่อนที่ท�าได้ 253 ลบ. 
หลังปรับโครงสร้างธุรกิจ ขาย KingKong Phone 

หันรุกธุรกิจประหยัดพลังงาน

"อมฤทธิ ์กล่อมจิตเจรญิ"  ประธานเจ้า

หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่   

แหง่  MORE มั่นใจรายได้ปี62  ดีกว่าปี

ก่อนท่ีท�าได้ 253 ลบ. หลังปรับโครงสร้าง

ธุรกิจ ขาย KingKong Phone  หันรุกธุรกิจ

ประหยัดพลังงาน   พร้อมเตรียมจ�าหนา่ย

น้ําประปาบนเกาะเสม็ดได้ภายในปีนี้  

นายอมฤทธิ ์กล่อมจิตเจรญิ ประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการ

ใหญ่  บรษัิท มอร ์รเีทิรน์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรอื MORE เปิดเผยกับส�านักขา่วหุ้นอิน

ไซด์ว่า บริษัทฯมั่นใจรายได้ปี 2562  จะ

เติบโตกว่าปีก่อนท่ีท�าได้ 235.06  ล้าน

บาท เนื่องจาก บริษัทฯได้มีการปรับ

โครงสร้างธุรกิจโดยจ�าหนา่ยหุ้นท้ังหมด

ในบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ล้ิงค์ จ�ากัด (DRL) 

ซึ่งประกอบธุรกิจจ�าหนา่ยอุปกรณ์สื่อสาร 

ภายใต้ชื่อ KingKong Phone ให้บริษัท 

คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ COM7   

ไปเรียบร้อยแล้ว   

และหันมาเริ่มรุกธุรกิจประหยัดพลังงาน 

, ธุรกิจฟื้ นฟูแบตเตอรี่ท่ีด�าเนินการภาย

ใต้ บริษัท อี เอส พี จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยของบริษัทฯ ด้วยการน�าแบตเตอรี่เก่า

ท่ีเสื่อมสภาพกลับมาฟื้ นฟูและสามารถ

กลับมาใช้งานได้เชน่เดิม โดยปัจจุุบัน

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่มีมากมายไมว่่า

จะเป็นเสาสง่  , รถยก (Forklift) , รถ

กอล์ฟ,รวมถึงรถยนต์อีกจ�านวนหลายล้าน

คันบนท้องถนน 

ขณะท่ี บริษัทฯยังมีธุรกิจน้ําปะปาท่ี

บริษัทฯได้ผลิตและจ�าหนา่ยบนเกาะเสม็ด 

โดยปัจจุบันคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจาก

กรมอุทยานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว คาดว่า

สามารถเปิดด�าเนินการได้ภายในปีนี้ 

"ปีทีผ่า่นมาเราได้มกีารปรบัตัวจากเดิม

ทีท่�าธุรกิจรเีทลของKingKong Phone  

ซึง่เราก็ได้จ�าหน่ายออกไปใหแ้ก่  COM7  

สว่นปีนีเ้ราก็มาจับธุรกิจทีแ่ฝงตัวอยูใ่น

บรษัิทฯอยูแ่ล้วเพยีงแต่มันค่อยๆเติบโต

ขึน้มาอยา่งเช่นธุรกิจประหยดัพลังงาน 

เราก็มกีารติดต้ังอุปกรณ์ในการช่วย

พลังงาน ใหกั้บอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เช่น

โรงสขี้าว โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย

หลังจากทีติ่ดต้ังไปแล้วสามารถลดค่าไฟ

ได้ถึง 20%  

รวมถึงยงัมอุีตสาหกรรมขนาดเล็ก ปีนีเ้รา

พึง่เอาตัวอุตสาหกรรมขนาดเล็กเข้ามาที่

เป็นไฟฟ้าแรงต�า อยา่งเช่นไปติดที ่7-11 

, แฟมมิลีม่ารท์ หรอืรา้นอาหารท่ัวไป

เป็นต้น ซึง่รา้นเหล่านีใ้ช้ค่าไฟต้ังแต่ 

50,000-80,000 บาทขึน้ไป และการใช้

ค่าไฟตรงนีต่้อเดือนค่อนข้างเสถยีร และ

เรามองว่าเศรษฐกิจในปัจจุบนัเป็นช่วง

ทีห่ลายคนต้องการรดัเข็มขัดและกิจการ

ทีบ่รษัิทฯด�าเนินอยูก็่สามารถเข้าไปช่วย

เสรมิกับสิง่ทีผู่บ้รโิภคต้องการ " นายอม

ฤทธิ ์กล่าว

นายอมฤทธิ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่า

ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯใน

ครึ่งปีแรกของปี2562  จะเติบโตกว่าชว่ง

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปีท่ีผา่นมาธุร

กิจค้าปลีกค่อนข้างท่ีจะซบเซา รวมถึงปีนี้

บริษัทฯได้ขายธุรกิจท่ีไมก่่อให้เกิดก�าไรไป

แล้ว เหลือแต่ธุรกิจท่ีก่อให้เกิดรายได้โดย

จะเห็นการเริ่มต้นต้ังแต่ไตรมาส 1/2562 

- ไตรมาส 2/2562 และจะเห็นการเติบโต

ได้อยา่งชัดเจนต้ังแต่ไตรมาส 3/2562 

เป็นต้นไป หลังจากมีรัฐบาลใหมเ่ข้ามา 

ท�าให้ทุกอยา่งมีความชัดเจนซึ่งบริษัทฯ

มองถึงนโยบายของรัฐบาลเป็นสว่นส�าคัญ

ในการผลักดัน หากสิ่งใดท่ีสอดคล้องต่อ

นโยบายของรัฐบาลบริษัทฯก็พร้อมท่ีจะ

เดินหน้าอยา่งเต็มท่ี 

ขณะท่ีค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า  บริษัทฯ  คาด

ว่าได้รับอานิงสงค์จากกรณีดังกล่าวเนื่อง

จากบริษัทฯมีการน�าเข้าสินค้าจากต่าง

ประเทศ ท�าให้ต้นทุนลดลง  



วุฒิภูมิ จุฬางกูร CEO ใหม่  NOK เปิดแผนพลิกฟื้ นธุรกิจ 
เตรียมรับเครื่องบินใหม่ 2 ล�า- ขยายเส้นทางบินตปท.- 

จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ หนุนรายได้เพ่ิม ควบคู่บริหารต้นทุน

นายวุฒภิมูิ จุฬางกรู ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท สายการบนินกแอร ์จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื NOK เปิดเผยหลังเข้ามา
รับต�าแหนง่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารคน
ใหมข่อง NOK ว่า พร้อมเข้ามาแก้ปัญหา
ภายในบริษัทฯ 

โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท(บอร์ด) เพื่อจัดท�าแผนฟื้ นฟูธุรกิจ 
เพื่อรว่มกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิด
ขึ้นซึ่งแนวทางหลักท่ีบริษัทจะด�าเนินการ
เป็นอันดับแรกคือการสร้างรายได้เพิ่ม
ขึ้นประกอบด้วย การเพิ่มเครื่องบิน ซึ่ง
บริษัทฯ เตรียมเซ็นสัญญาเชา่เครื่องบิน
ล�าใหมภ่ายในไตรมาส 3/62 นี้ จ�านวน2 
ล�า เข้ามาเสริมฝูงบินท่ีปัจจุบันมีอยู ่22 ล�า 
คาดว่าจะรับมอบเครื่องบินได้ในชว่งปลาย
ปีนี้
 
พร้อมท้ังจะขยายเส้นทางการบินในต่าง
ประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อท�าให้มีรายได้เพิ่ม
ขึ้น โดยในเดือนพฤศจิกายน นี้จะเพิ่มเส้น
ทางบินท่ีฮิโรชิมา่ ประเทศญี่ปุ่น และท่ี
ประเทศอินเดียจะเริ่มเดือนตุลาคมนี้ รวม
ท้ังมีแผนขยายเพิ่มท่ีประเทศเวียดนาม 
ท้ังนี้การขยายเส้นทางการบินในต่างประ
เทศบริษัทฯ จะเน้นประเทศท่ีมีดีมานด์การ
ท่องเท่ียวเป็นหลัก
 
สว่นในประเทศจีน บริษัทจะเพิ่มเส้นทาง
เชา่เหมาล�าอ่ืนสูป่ระเทศจีนมากขึ้น
 
ท้ังนี้การขยายเส้นทางการบินในต่าง
ประเทศจะท�าให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องบินต่อล�าต่อวัน
ได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในหน้าHigh Season 
ประสิทธิภาพการใช้เครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็น 

11 ชั่วโมง จาก 9 ชั่วโมง

ส�าหรับเส้นทางบินในประเทศไทยปัจจุบัน
บริษัทมีเส้นทางบิน 24 เส้นทางในหัวเมือง
หลักทุกจังหวัด และมีแผนขยายเพิ่มในหัว
เมืองรอง
 
ขณะท่ีจะเพิ่มรายได้อ่ืน นอกเหนือจาก
รายได้จากการขายต๋ัวค่าโดยสาร เชน่การ
ขายห้องพักรว่มกับโรงแรม ซึ่งจากเดิม
ท่ีบริษัทฯ ไมไ่ด้ให้ความส�าคัญกับการหา
รายได้จากชอ่งทางนี้ โดยบริษัทฯ ต้ังเป้า
เพิ่มสัดสว่นรายได้ท่ีไมไ่ด้มาจากการขาย
ต๋ัวโดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 30% จากเดิมท่ี
สัดสว่นรายได้ดังกล่าวอยูท่ี่ 12%
 
นายวุฒิภูมิ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ จะมี
การปรับกลยุทธ์การท�าการตลาดเน้น
ขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาร์จ้ินสูงขึ้น เชน่การ
อัพเกรดท่ีนั่งผู้โดยสารเป็นพรีเมียม และ
ยังมีแผนการจัดหาพันธมิตรทางธุรกิจท่ี
หลากหลาย ไมไ่ด้จ�ากัดเฉพาะพันธมิตร
ธุรกิจสายการบินเท่านั้น เชน่การจับมือ
กับ SE-ED เพื่อเพิ่มชอ่งทางการขาย
ต๋ัวโดยสารในร้าน SE-ED โดยจะเริ่ม
ด�าเนินการ 10 สาขาในกรุงเทพฯในเดือน
กันยายนนี้ อีกท้ังยังมีการรว่มมือกับ 
A-Money สว่นความรว่มมือกับสายการบิ
นอ่ืนๆ บริษัทฯ มีการเจรจากับสายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ รวมท้ังการบินไทย ,ไทยส
ไมล์ เพื่อรว่มกับท�า Inter Line ด้วย
 
นอกจากการหารายได้เพิ่ม บริษัทฯจะ
ด�าเนินการลดรายจ่าย โดยตัดค่าใช้จ่ายท่ี
ไมจ่�าเป็น เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินงาน
โดยการเพิ่มอัตราการใช้เครื่องบิน โดย
เพิ่มการบินในเวลากลางคืนรวมถึงการ

บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการซอ่มบ�ารุง
เครื่องบิน
 
สว่นการแก้ไขปัญหาเรื่องความล้าช้าของ
เครื่องบิน บริษัทฯได้ด�าเนินการแก้ไข
ปัญหาแล้ว โดยการปรับตารางการบิน ให้
สอดคล้องกับการขึ้น-ลงของปริมาณการ
ใช้สนามบิน รวมท้ังสั่งอะไหล่ของเครื่อง
บินมาสต๊อกไว้ เพื่อป้องกันการรออะไหล่
ระหว่างซอ่มแซมเครื่องบิน จากเดิมท่ี
ใช้เวลาค่อนข้างนาน สง่ผลให้บริษัทฯมี
เครื่องบินไมเ่พียงพอต่อความต้องการของ
ผู้โดยสาร
 
ด้านปริมาณผู้โดยสารปีนี้ คาดว่าจะอยู่
ในระดับท่ีใกล้เคียงปีก่อนท่ี 8-9 ล้านคน 
ขณะท่ี Cabin Factor คาดว่าจะใกล้เคียง
ปีก่อนเชน่กัน โดยในชว่ง Low season มี 
Cabin Factor อยูท่ี่ประมาณ 85% และ
ในชว่งHigh Season มีCabin Factor อยูท่ี่ 
90%
 
นายวุฒิภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ 
บริษัทฯ มีความพร้อมในด้านแหล่งเงินทุน 
โดยได้รับเงินกู้จากผู้ถือหุ้นเข้ามาประมาณ 
3,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันใช้เงินลงทุน
ไปแล้วประมาณ 1,000 ล้านบาท ท�าให้ยัง
เหลือเงินท่ีรองรับการลงทุนอีกประมาณ 
2,000 ล้านบาท และยังอยูร่ะหว่างเจรจา
เงินเคลมประกัน คาดว่าจะได้เงินเข้ามา
มากกว่า 100 ล้านบาท

สว่นการหาพันธมิตรต่างประเทศเข้ามาซื้อ
หุ้น NOK บริษัทฯขอชี้แจงว่าผู้ถือหุ้นใหญ่
ไมม่ีนโยบายดังกล่าวแล้ว





บอร์ดกนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ลดดอกเบี้ย 0.25% เหลือ 1.5%
หลังประเมิน ศก.ไทยมีแนวโน้มขยายตัวต�่ากว่าคาด

นายทิตนันทิ ์มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผล
การประชุมกนง. ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 
โดยคณะกรรมการฯ มีมติ5 ต่อ 2 เสียงให้
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อ
ปี จาก ร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี
โดยให้มีผลทันที ขณะท่ี2 เสียงเห็นควรให้
คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.75 
ต่อปี

ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ 
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยาย
ตัวต�ากว่าท่ีประเมินไว้จากการสง่ออก
สินค้าท่ีหดตัวและเริ่มสง่ผลไปสูอุ่ปสงค์ใน
ประเทศ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มต�่า
กว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 
ภาวะการเงินโดยรวมยังอยูใ่นระดับผอ่น
คลาย เสถียรภาพระบบการเงินได้รับการ
ดูแลไปแล้วบางสว่น แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ี
ต้องติดตาม นโยบายการเงินท่ีผอ่นคลาย
มากขึ้นจะมีสว่นชว่ยสนับสนุนการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจและเอ้ือให้อัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปกลับสูก่รอบเป้าหมายกรรมการสว่น
ใหญจึ่งเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
สว่นกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าการลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในภาวะท่ีนโยบายการ
เงินอยูใ่นระดับท่ีผอ่นคลายอยูแ่ล้ว อาจไม่
ชว่ยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
เพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยง
ด้านเสถียรภาพระบบการเงินท่ีอาจเพิ่มสูง
ขึ้น รวมท้ังยังมีความจ่าเป็นท่ีต้องรักษาขีด
ความสามารถในการด่าเนินนโยบายการเงิน 
(policy space) เพื่อรองรับความเสี่ยงใน
อนาคต

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยาย
ตัวต่่ากว่าท่ีประเมินไว้เดิมและต่่ากว่า
ระดับศักยภาพโดยการสง่ออกสินค้าหดตัว
มากกว่าท่ีประเมินไว้ตามเศรษฐกิจคู่ค้าและ
ปริมาณการค้าโลกท่ีชะลอลงจากสภาวะ
การกีดกันทางการค้าท่ีทวีความรุนแรงและ
ขยายวงกว้างมากขึ้น ภาคการท่องเท่ียว
มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง สา่หรับด้าน
อุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชนมี
แนวโน้มชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือน
นอกภาคเกษตรและการจ้างงานท่ีปรับ

ลดลง โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคการ
ผลิตเพื่อสง่ออก รวมท้ังยังได้รับแรงกดดัน
จากหนี้ครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดับสูง การลงทุน
ภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง 

อยา่งไรก็ดีการย้ายฐานการผลิตมายังไทย
และโครงการรว่มลงทุนของรัฐและเอกชน
ในโครงสร้างพื้นฐานจะชว่ยสนับสนุน
การลงทุนในระยะต่อไป การใช้จ่ายภาค
รัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าท่ีประเมินไว้
ตามการลงทุนภาครัฐซึ่งสว่นหนึ่งจากข้อ
จ่ากัดด้านการเบิกจ่าย รวมท้ังการประ
กาศใช้พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประ
จ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีคาดว่าจะ
ล่าช้า ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตาม
ความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศท่ีสูง
ขึ้น แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
และประเทศอุตสาหกรรมหลักท่ีจะสง่ผล
มาสูอุ่ปสงค์ในประเทศ และความเสี่ยงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ รวมท้ังจะติดตามการด่าเนิน
นโยบายของรัฐบาลใหมแ่ละการใช้จ่ายภาค
รัฐ ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสา่คัญและผลต่อเนื่อง
ไปยังการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งอาจสง่ผลต่อ
แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ังปีมีแนวโน้มต่่า
กว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
จากราคาพลังงานท่ีปรับลดลงเร็ว รวมท้ัง
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานท่ีมีแนวโน้มชะลอลง
ตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ท่ีปรับลดลง ท้ังนี้ 
คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยาย
ตัวของธุรกิจ e-commerce การแขง่ขัน
ด้านราคาท่ีสูงขึ้น รวมถึงพัฒนาการของ
เทคโนโลยีท่ีท่าให้ต้นทุนการผลิตลดลงสง่
ผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

ภาวะการเงินท่ีผา่นมาอยูใ่นระดับผอ่น
คลาย สภาพคล่องในระบบการเงินอยูใ่น
ระดับสูง อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงอยูใ่นระ
ดับต่่า ภาคเอกชนยังสามารถระดมทุน
ได้ต่อเนื่อง แต่สินเชื่อมีแนวโน้มขยายตัว

ชะลอลงท้ังสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภค
บริโภค ด้านอัตราแลกเปล่ียน คณะกรรม
การฯ ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์เงิน
บาทท่ีแข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่
แขง่ ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาก
ขึ้นในสภาวะท่ีการกีดกันทางการค้ารุนแรง
ขึ้น จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตรา
แลกเปล่ียนและเงินทุนเคล่ือนย้ายอยา่งใกล้
ชิด รวมท้ังประเมินความจ่าเป็นของการด่า
เนินมาตการท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมระบบการ
เงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตาม
ความเสี่ยงท่ีอาจสร้างความเปราะบางให้
เสถียรภาพระบบการเงินได้ในอนาคต 

คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินท่ีได้ด่าเนินการไป
ชว่ยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบ
การเงินได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องติดตาม
การก่อหนี้ของภาคครัวเรือนท่ีมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น 

การขยายสินทรัพย์และความเชื่อมโยง
ภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์รวมถึงการก่อ
หนี้ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญท่ี่อาจประเมิน
ความเสี่ยงต่่ากว่าท่ีควร ท้ังนี้ ในระยะต่อ
ไปท่ีเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงและอัตรา
ดอกเบี้ยอยูใ่นระดับต่่าต่อเนื่อง มาตรการก่า
กับดูแลสถาบันการเงิน(microprudential) 
และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน 
(macroprudential) ยิ่งต้องมีบทบาทมาก
ขึ้นในการดูแลความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ
ระบบการเงินมองไปข้างหน้า คณะกร
รมการฯ จะติดตามพัฒนาการของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อและ
เสถียรภาพระบบการเงิน รวมท้ังปัจจัยเสี่ยง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบของสภาวะ
การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศอยา่ง
ใกล้ชิด เพื่อประกอบการด่าเนินนโยบาย
การเงินท่ีเหมาะสมในระยะต่อไป อยา่งไร
ก็ดีเศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับปัญหา
เชิงโครงสร้างท่ีกระทบกับความสามารถใน
การแขง่ขันและแนวโน้มการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไข
อยา่งจริงจังจากทุกภาคสว่น
 



ไพบูลย์  หารือกระทรวงคลังเคาะกองทุน
ลดหย่อนภาษีแทน LTF

 ไพบูลย์เผย FETCO เตรียมเสนอ
กองทุนรูปแบบใหมแ่ก่รัฐมนตรีคลัง ชู
จุดเด่นเอ้ือประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้มี
รายได้ระดับปานกลางเพิ่ม ตอบโจทย์
การลงทุนนโยบายรัฐบาลเหตุ 65% 
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน-หุ้นยั่งยืน-เอ
สเอ็มอี 

นายไพบูลย ์นลินทรางกรู ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทหลักทรพัย ์
ทิสโก้ จ�ากัด ในฐานะประธานสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยใน
ระหว่างรว่มรายการ “LIVE with 
Guru เจาะลึกกับผูรู้เ้รื่องการลงทนุ” 
ในเพจเฟซบุ๊ก TISCO Mastery ว่า 
ภายในวันท่ี 5 -11 ส.ค.62   สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย (FETCO) จะเข้าไป
น�าเสนอข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เพื่อให้พิจารณาใน
ประเด็นของกองทุนรูปแบบใหม ่ท่ีจะ
เข้ามาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ซึ่งจะหมดอายุภายในปี 
2562 โดยรูปแบบของกองทุนใหมจ่ะ
ให้สิทธิประโยชน์การลดหยอ่นภาษี
แก่ผู้ท่ีมีรายได้ปานกลางและผู้ท่ีมีราย
ได้น้อยมากขึ้น 

ท้ังนี้กองทุนรูปแบบใหมจ่ะมีลักษณะ

เด่น  2 ข้อ ได้แก่ ข้อแรกสามารถเพิ่ม
วงเงินการลงทุนสูงสุดได้ 30% ของ
รายได้พึงประเมิน และยอดรวมไม่
เกิน 250,000 บาท จากเดิมท่ีเคย
ก�าหนดให้สามารถลงทุนได้สูงสุดท่ี 
15% ของรายได้พึงประเมิน และยอด
รวมไมเ่กิน 500,000 บาท เพื่อชว่ย
ลดความเหล่ือมล้ํา และข้อสองเสนอ
ให้มีการปรับเปล่ียนประเภทของหลัก
ทรัพย์ท่ีกองทุนรวมจะลงทุนได้ ด้วย
การก�าหนดสัดสว่นการลงทุน 65% 
ให้ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ ่(Infrastructure 
Fund) กลุ่มหุ้นยั่งยืนท่ีด�าเนินธุรกิจ
โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
มีธรรมาภิบาล (Environmental, 
Social and Governance หรือ ESG) 
รวมถึงหุ้นเอสเอ็มอี ด้วย

นายไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
วัตถุประสงค์ของการต้ังกองทุน LTF 
คือต้องการให้คนไทยต่ืนตัวเรื่อง
การลงทุนในตลาดทุนมากขึ้น และ
ต้องการกระตุ้นให้เกิดการออมใน
ระยะยาว โดยระยะเวลาท่ีผู้ลงทุนมี
ข้อก�าหนดต้องถือครองอยา่งน้อย 7 
ปีปฏิทินนั้น จึงถือว่ายังมีความเหมาะ
สม อยา่งไรก็ตาม กองทุนนี้ถือได้
ว่าประสบความส�าเร็จในหลายด้าน 

หากพิจารณาข้อมูลในแง่ของขนาด
กองทุน ณ ปัจจุบัน กองทุน LTF มี
ขนาดกองทุนสูงถึง 3 แสนกว่าล้าน
บาท ขณะท่ีอัตราผลตอบแทนหาก
ลงทุนต้ังแต่ยุคแรกๆ และไมม่ีการ
ขายออกเลยจะให้ผลตอบแทนสูงถึง
หลายเท่าตัว และท่ีส�าคัญสามารถ
สร้างวัฒนธรรมการออมระยะยาวให้
คนไทยได้ และยังชว่ยตอบโจทย์ประ
เทศทัังในแง่ของการลดความเหล่ือม
ล้ําลง 

“เสยีงตอบรบัจากกระทรวงการคลัง
ในเบื้องต้นมแีนวโน้มทีด่ ีโดยใน
สปัดาหห์น้าสภาธุรกิจตลาดทนุไทย
จะเข้าไปอธิบายประโยชน์ต่างๆ 
ใหร้ฐัมนตรคีลังได้เหน็ และสว่นตัว
เชื่อว่าการลงทนุผา่นกองทนุในรูป
แบบใหม่นีจ้ะช่วยใหค้นไทยเข้าถึง
การลงทนุในหุน้มากขึน้ การลงทนุ
ในหุน้ใหผ้ลตอบแทนทีด่หีากลงทนุ
ในระยะยาว โดยเฉพาะในยุคที่
ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสูส่งัคมผู้
สงูอายุ ซึง่เงินออม-เงินลงทนุเป็นสิง่
ทีส่�าคัญมาก หากได้รบัผลตอบแทน
ทีด่ก็ีจะท�าใหส้ามารถใช้ชวิีตอยา่ง
สขุสบายในวัยเกษียณได้” นาย
ไพบูลยก์ล่าว



EXIM BANK  
ลดคาดการณ์ส่งออกไทยปี 62  ขยายตัว 0.2%

EXIM BANK ชี้สง่ออกไทยครึ่งหลังปี 2562 มีความ
หวังอยูใ่นกลุ่มสินค้าไทยท่ีมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
และเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก ประกอบกับกลยุทธ์
กระจายตลาดไปยังตลาดใหมแ่ละพัฒนานวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม ่
ขณะท่ี EXIM BANK เรง่สนับสนุนผู้สง่ออก โดย
เฉพาะ SMEs ให้เริ่มต้นและขยายธุรกิจได้มากขึ้น 
โดยเงินให้สินเชื่อคงค้างแก่ลูกค้า SMEs โตก้าว
กระโดด 69% ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา เป็นผลจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมท้ังการบม่เพาะผู้
ประกอบการไทยให้เป็นผู้สง่ออกรายใหมไ่ด้มากขึ้น   

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
เพื่อการสง่ออกและน�าเข้าแหง่ประเทศไทย (EXIM 
BANK) เปิดเผยว่า ในชว่งครึ่งแรกปี 2562 มูลค่าสง่
ออกของไทยหดตัวถึง 2.9% เป็นผลของสงคราม
การค้าท่ียังยืดเยื้อระหว่างสหรัฐฯ-จีน ท�าให้สินค้า
สง่ออกของไทยในหว่งโซก่ารผลิตและพึ่งพา
ตลาดจีนสูงหดตัวต่อเนื่อง อาทิ คอมพิวเตอร์และ
สว่นประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เม็ดพลาสติก จาก
สถานการณ์ดังกล่าว หลายหนว่ยงานรวมท้ัง EXIM 
BANK ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของมูลค่า
สง่ออกของไทยในปี 2562 โดยคาดว่าจะขยายตัว 
0.2% 

การสง่ออกของไทยในครึ่งหลังปี 2562 มีความหวัง
อยูใ่นกลุ่มสินค้าดาวรุง่ ท่ีมีมูลค่าสง่ออกขยายตัว
สูงต่อเนื่องในชว่งหลายปีท่ีผา่นมาท่ามกลางปัจจัย
เสี่ยงรุมเร้า ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งไทยมี
ความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอาหารแปรรูป ผักและ
ผลไม้ เครื่องด่ืม เครื่องปรุงรส เครื่องส�าอาง ขณะ
เดียวกันหลายสินค้าก็ได้อานิสงส์จากการท่องเท่ียว
ท่ีชว่ยประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยให้
เป็นท่ีรู้จักไปท่ัวโลก อาทิ อาหาร สมุนไพร และ
ของใช้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมี กลุ่มสินค้าท่ีได้
อานิสงส์จากสงครามการค้า โดยสินค้าไทยท่ีผลิต
คล้ายกับสินค้าจีนสามารถแทรกตัวเข้าไปเพิ่มสว่น
แบง่ในตลาดสหรัฐฯ  อาทิ ยางล้อ ของเล่น เครื่อง
นุง่หม่ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน ยังมีกลุ่มสินค้าท่ีแขง่ขันได้ในระยะ
สั้น เนื่องจากการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 
เพื่อลดผลกระทบของสงครามการค้า อาทิ กลุ่ม
สินค้าท่ีหนีไปตลาดหลบภัย สว่นใหญเ่ป็นสินค้าท่ี
อยูใ่นหว่งโซอุ่ปทานของจีน ซึ่งผู้ประกอบการไทย
ปรับตัวได้ค่อนข้างดีโดยการหาตลาดหลบภัยเพื่อ
ทดแทนตลาดจีนท่ีหดตัว เชน่ คอมพิวเตอร์และ
สว่นประกอบ ขยายตัวสูงในตลาดอินเดีย เม็กซิโก 
เวียดนาม แผงวงจรไฟฟ้า ขยายตัวสูงในตลาด
เม็กซิโก เบลเยียม รวมถึงไม้และผลิตภัณฑ์ ขยาย
ตัวสูงในตลาด CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมีย
นมา และเวียดนาม) อินเดีย ซึ่งแม้ว่าการสง่ออก
ไปตลาดเหล่านี้จะไมส่ามารถชดเชยตลาดจีนได้

ท้ังหมด แต่ก็สามารถบรรเทาผลกระทบและชว่ย
พยุงการสง่ออกของไทยได้ระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน 
เป็นท่ีนา่สังเกตว่ามีสินค้าบางกลุ่มท่ีตอบโจทย์
ความต้องการเดิมในตลาดใหม่ๆ  ได้ นับเป็นการ
ชดเชยตลาดสง่ออกเดิมท่ีชะลอลง  เชน่ การสง่
ออกยางพาราท่ีหดตัวจากความต้องการของจีน
ซึ่งเป็นตลาดสง่ออกยางพาราอันดับ 1 ของไทย
ชะลอลง แต่ขยายตัวได้ดีในตลาดอ่ืน อาทิ ยุโรป
ตะวันออก แคนาดา แต่ในอนาคตยางพาราไทย
ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้
แขง่ขันได้ในระยะยาว รถยนต์และสว่นประกอบ 
ไปออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดสง่ออกอันดับ 1 ของ
ไทยท่ีหดตัว แต่การสง่ออกไปตลาด CLMV และ
อินเดียกลับขยายตัวสูงจากชนชั้นกลางท่ีเพิ่ม
ขึ้นและความต้องการรถยนต์ใช้น้ํามันท่ียังมีต่อ
เนื่อง อยา่งไรก็ตาม ในระยะยาวสินค้าไทยต้องใช้
เทคโนโลยีการผลิตหรือนวัตกรรมเข้ามาพัฒนา
ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหมท่ี่
เปล่ียนแปลงไป อาทิ กระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมท�าให้
ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และเคมีภัณฑ์
ชีวภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อีกหนึ่งเครื่องยนต์ท่ีจะเข้ามาประคับประคองการ
สง่ออกสินค้าของไทยได้เป็นอยา่งดี คือ การสง่
ออกบริการ ท่ีไมเ่พียงภาคการท่องเท่ียวท่ีไทยติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกท้ังในแง่ของรายได้และ
จ�านวนนักท่องเท่ียวเท่านั้น แต่ไทยยังมีภาคบริการ
อ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพและเติบโตได้ดีไมแ่พ้กัน อาทิ 
การก่อสร้าง โลจิสติกส์ และธุรกิจนันทนาการ ท่ีผู้
ประกอบการไทยเริ่มเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น ซึ่งจะชว่ย
ต่อยอดการสง่ออกสินค้าท่ีเก่ียวเนื่องได้อีกชอ่งทาง
หนึ่ง

นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อไปว่า EXIM BANK เรง่
สนับสนุนผู้สง่ออก โดยเฉพาะ SMEs ให้เริ่มต้น
และขยายธุรกิจได้มากขึ้น โดยเงินให้สินเชื่อคงค้าง
แก่ลูกค้า SMEs โตก้าวกระโดดจาก 22,930 ล้าน
บาทในปี 2557 เป็น 38,834 ล้านบาท ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้น 69% ในรอบ 5 ปี และเมื่อ
เทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 17.79% 

โดยจ�านวนเงินให้สินเชื่อคงค้างของ EXIM BANK 
ท้ังหมดในชว่งครึ่งแรกปี 2562 อยูท่ี่ 107,183 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 10,706 ล้านบาท หรือ 11.10% จาก
ชว่งเดียวกันของปีก่อน ท�าให้เกิดปริมาณธุรกิจ 
(Business Turnover) 94,750 ล้านบาท โดยเป็น
ปริมาณธุรกิจ SMEs 52,953 ล้านบาท ท้ังนี้ มีผู้สง่
ออก SMEs เข้าถึงบริการของ EXIM BANK เพิ่ม
ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง โดยคิดเป็นสัดสว่น 12.48% 
ของผู้สง่ออก SMEs ท้ังประเทศ สอดคล้องกับ
จ�านวนลูกค้า SMEs ท่ีเพิ่มขึ้นโดยเป็นผลจากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมท้ังการบม่เพาะผู้
ประกอบการไทยให้เป็นผู้สง่ออกรายใหมไ่ด้มากขึ้น 

ปัจจุบัน EXIM BANK มีวงเงินท่ีให้การสนับสนุน
แก่สินเชื่อโครงการระหว่างประเทศรวมท้ังสิ้น 
86,024 ล้านบาท มีเงินให้สินเชื่อคงค้าง ณ สิ้น
เดือนมิถุนายน 2562 จ�านวน 41,330 ล้านบาท 
และมีเงินให้สินเชื่อคงค้างเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบ
การไทยขยายฐานการค้าและการลงทุนไป CLMV 
จ�านวน 30,415 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,338 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน
 
นอกเหนือจากเงินทุน EXIM BANK ได้ให้บริการ
ประกันการสง่ออก เพื่อชว่ยให้ผู้ประกอบการไทย
มั่นใจท่ีจะบุกตลาดใหมห่รือขยายการสง่ออกมาก
ขึ้น ในครึ่งแรกปี 2562 EXIM BANK มีปริมาณ
ธุรกิจด้านการรับประกันการสง่ออกและประกัน
ความเสี่ยงการลงทุน 53,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
9,153 ล้านบาท เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของ
ปีก่อน โดยเป็นปริมาณธุรกิจของ SMEs จ�านวน 
11,487 ล้านบาท หรือ 21.56% ของปริมาณธุรกิจ
สะสมรวม 

ผลการด�าเนินงานโดยรวมของ EXIM BANK ใน
ครึ่งแรกปี 2562 EXIM BANK มีก�าไรสุทธิ 523 
ล้านบาท อัตราสว่นสินเชื่อด้อยคุณภาพของ
ธนาคาร (NPLs Ratio) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 
อยูท่ี่ 4.26% โดยมี NPLs จ�านวน 4,566 ล้านบาท 
และมีเงินส�ารองหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 10,027 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,318 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นส�ารองหนี้พึงกัน
ตามเกณฑ์ธนาคารแหง่ประเทศไทยจ�านวน 6,167 
ล้านบาท คิดเป็นอัตราสว่นเงินส�ารองท่ีกันไว้แล้ว
ต่อส�ารองหนี้พึงกัน 162.58% ท�าให้ EXIM BANK 
ยังคงด�ารงฐานะการเงินท่ีมั่นคง

“ปัจจุบนัการสง่ออกของไทยอาจหดตัวลง แต่ยงั
มภีมูิต้านทานทีด่กีว่าคู่แข่งหลายประเทศ เพราะ
อัตลักษณ์ความเป็นไทยมชีื่อเสยีงในระดับโลก 
ท�าใหส้นิค้าไทยยงัเป็นทีต้่องการอกีมากในต่าง
ประเทศ แต่การเปลีย่นแปลงของกระแสโลก
และพฤติกรรมผูบ้รโิภคยุคใหม่เป็นสิง่ทีค่าดเดา
ได้ยาก ผูส้ง่ออกไทยต้องทันข่าวสาร ปรบัปรุง
สนิค้าและบรกิารใหต้อบสนองหรอืชีน้�าผูบ้รโิภค
ได้ เพื่อการท�าตลาดอยา่งประสบความส�าเรจ็
และยั่งยนื EXIM BANK พรอ้มใหก้ารสนับสนุน
ผูส้ง่ออกสนิค้าและบรกิารของไทย รวมท้ังผูส้ง่
ออกทางอ้อมในซพัพลายเชน ท้ังด้านค�าปรกึษา 
เครื่องมือทางการเงินและเครื่องมือป้องกันความ
เสีย่งทีจ่ะช่วยใหส้นิค้าไทยขยายตลาดไปยงัผูม้ี
ก�าลังซื้อท้ังในตลาดใหม่และตลาดเดิมได้ น�ามา
สูก่ารพัฒนาประเทศไทยอยา่งยั่งยนืแม้ในภาวะ
เศรษฐกิจโลกผนัผวน” นายพิศษิฐก์ล่าว



ก.ล.ต. เปิดตัวแอปพลิเคชัน "SEC Check First"

ก.ล.ต. เปิดตัวแอปพลิเคชันใหม ่"SEC Check First" 
ส�าหรับผู้ลงทุนและประชาชน ซึ่งสามารถใช้เป็น
ตัวชว่ยในการค้นหารายชื่อผลิตภัณฑ์ บุคคล และผู้
ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุนท่ีได้รับอนุญาตจาก 
ก.ล.ต. ด้วยตนเองได้โดยสะดวก เพื่อให้มีข้อมูลเบื้อง
ต้นประกอบการตัดสินใจและสร้างภูมิคุ้มกัน ไมใ่ห้ตก
เป็นเหยื่อกลโกงในการลงทุน

 

"นางสาวรื่นวด ีสวุรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์
(ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า "ก.ล.ต. ใหค้วามส�าคัญในด้าน
การคุ้มครองผูล้งทนุใหเ้ข้มแข็ง ซึง่ถือเป็นสว่นหน่ึง
ของแนวทางการด�าเนินนโยบายของ ก.ล.ต. จึงรเิริม่
โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้
ลงทนุและประชาชน ใหส้ามารถตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้นได้ง่ายและสะดวก ซึง่เป็นหน่ึงในมาตรการ
ป้องกันไม่ใหป้ระชาชนตกเป็นเหยื่อกลโกงการลงทนุ 
และยกระดับการคุ้มครองผูล้งทนุ"

 

แอปพลิเคชัน SEC Check First สามารถค้นหาข้อมูล
บุคคลหรือบริษัท ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่าง ๆ ท้ังท่ีเก่ียว
เนื่องกับหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมท้ังสามารถ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ท่ีไมไ่ด้รับใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. 
ซึ่งปรากฏในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert โดยมี
ขั้นตอนการค้นหาท่ีสะดวก และรวดเร็วจากหน้าจอ
โทรศัพท์มือถือ เพียงใสช่ื่อท่ีต้องการจะทราบว่ารายชื่อ
ดังกล่าวได้รับใบอนุญาต หรือความเห็นชอบ หรือจด

ทะเบียนภายใต้การก�ากับดูแลของ ก.ล.ต. หรือไม่

 

นอกจากนี้ ผู้ใช้แอปพลิเคชัน SEC Check First 
ยังสามารถสอบถามข้อมูลหรือชี้เบาะแสท่ีหน้า
แอปพลิเคชันได้ทันที อาทิ โทร. 1207 อีเมล : info@
sec.or.th แบบฟอร์มออนไลน์ และลิงค์ไปยังหน้า
เรื่องร้องเรียนของเว็บไซต์ ก.ล.ต. ส�าหรับโทรศัพท์
มือถือท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ IOS สามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคชันเพื่อใช้งานได้จาก AppStore และ Play 
Store ส�าหรับระบบปฏิบัติการ Android



ก.ล.ต. เตรียมแก้เกณฑ์ลดอุปสรรค 
บจ. ปรับโครงสร้างการถือหุ้น รองรับการควบรวม

กิจการ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลด
อุปสรรคแก่ บจ. ในการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นเพื่อรองรับ
การควบหรือรวมกิจการ 

โดยเปิดทางให้การเสนอขายเงิน
ลงทุนในหุ้นท่ีถือโดยบริษัทจด
ทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยสามารถ
ท�าได้โดยสะดวก โดยยังคงมีกลไก
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมท้ัง
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้ บจ. 
ออก TSR ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดสว่นการถือหุ้น โดยไมอ่อกให้ผู้
ถือหุ้นรายท่ีจะท�าให้ บจ. มีหน้าท่ี
ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเป็น
ไปตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น ได้
 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) มีแนวคิดท่ีจะแก้ไขหลัก
เกณฑ์การเสนอขายเงินลงทุนใน
หุ้นท่ีถือโดยบริษัทจดทะเบียน
หรือบริษัทยอ่ย เพื่อให้การเสนอ
ขายเงินลงทุนดังกล่าวซึ่งเป็นไป
ตามแผนการปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้นก่อนการควบรวมกิจการ 
สามารถท�าได้โดยสะดวก โดย
กรณีเป็นเงินลงทุนในหุ้นของ

บริษัทมหาชนจ�ากัด จะยกเว้นการ
ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและ
รา่งหนังสือชี้ชวน และกรณีเป็น
เงินลงทุนในหุ้นของบริษัทจ�ากัด 
จะให้เสนอขายผู้ลงทุนเกิน 50 
รายได้ โดยผู้เสนอขายต้องจัดให้
มีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ดังนี้

 (ก) เป็นการเสนอขายตามมติ
ท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือ
หุ้นของผู้เสนอขาย โดยหนังสือ
นัดประชุมผู้ถือหุ้นต้องให้ข้อมูล
เพียงพอต่อการตัดสินใจ เชน่ ขั้น
ตอนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
และการควบรวมกิจการ ข้อดี ข้อ
เสีย ผลกระทบ และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท เป็นต้น

 (ข) ราคาหุ้นท่ีเสนอขายต้อง
เป็นมูลค่ายุติธรรมท่ีประเมินโดยท่ี
ปรึกษาทางการเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากส�านักงานและมี
ความเป็นอิสระจากผู้เสนอขาย

 (ค) มีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็น
อิสระในการให้ค�าแนะน�าและ
ประเมนิความเหมาะสมท่ีจะลงทนุ
ของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเดิม

 (ง) แจกจ่ายข้อมูลหุ้นเดิมท่ี
เสนอขายให้เฉพาะผู้มีสิทธิจองซื้อ
ก่อนวันจองซื้อไมน่้อยกว่า 14 วัน 
และไมโ่ฆษณาการเสนอขายหุ้น
เดิมเป็นการท่ัวไป
 
นอกจากนี้ ก.ล.ต. เสนอปรับปรุง
หลักเกณฑ์การออกใบแสดงสิทธิ
ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ 
(TSR) เพื่อให้บริษัทจดทะเบียน
สามารถออก TSR ให้ผู้ถือหุ้นของ
ตนตามสัดสว่นการถือหุ้น โดย
ไมอ่อกให้ผู้ถือหุ้นรายท่ีจะท�าให้
บริษัทจดทะเบียนมีหน้าท่ีตาม
กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น
 
ท้ังนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับ
ฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้
ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.
sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=483 ผู้เก่ียวข้อง
และผู้สนใจสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือโทรสาร 
02-033-9590 หรือ 02-263-
6548 หรือทาง e-mail: wimol@
sec.or.th หรือ chompunut@
sec.or.th จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2562



บีโอไอเผยยอดขอรับสง่เสริมการ
ลงทุนครึ่งแรกปี 2562 จ�านวน 
758 โครงการ มูลค่ากว่า 2.3 แสน
ล้านบาท เป็นการลงทุนในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายถึงร้อยละ 
57 สอดรับยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ด้านยอดการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่ม
ขึ้นกว่าเท่าตัว มูลค่า 1.5 แสนล้าน
บาท ญี่ปุ่นครองแชมป์อันดับ 1 ของ
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ์
เลขาธิการคณะกรรมการสง่
เสรมิการลงทนุ (บโีอไอ) เปิด
เผยว่า ภาวะการสง่เสริมการลงทุน
ครึ่งปีแรกของปี 2562 (มกราคม-
มิถุนายน) มียอดขอรับการสง่เสริม
การลงทุนรวมท้ังสิ้น 758 โครงการ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับชว่ง
เดียวกันของปีก่อนท่ีมีจ�านวน 707 
โครงการ ขณะท่ีมีมูลค่าการลงทุน
รวม 232,610 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
17 เนื่องจากในชว่ง 6 เดือนแรกของ
ปี 2561 มีโครงการลงทุนขนาดใหญ ่
คือ โครงการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง
ส�าเร็จรูป ของบริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน)

ท้ังนี้ โครงการลงทุนท่ียื่นขอรับ
การสง่เสริมการลงทุนในปีนี้ อยูใ่น
อุตสาหกรรมเป้าหมายถึงร้อยละ 
57 มูลค่ารวม 131,850 ล้านบาท 
สะท้อนถึงแนวโน้มและทิศทางการ

ลงทุนท่ีสอดคล้องกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 โดยสว่นใหญอ่ยูใ่นกลุ่ม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นสว่น เกษตรและแปรรูป
อาหาร เชน่ กิจการดาต้าเซ็นเตอร์ กิจ
การเคเบิ้ลใต้น้ํา การผลิตเครื่องจักร
และอุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) 
เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ 
เริ่มมีการขอรับการสง่เสริมเพิ่มขึ้น
อยา่งมากเชน่กัน เชน่ โครงการผลิต
สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของ
เซลล์ส�าหรับเป็นสว่นผสมในเครื่อง
ส�าอาง โครงการวิจัยและพัฒนาเชื้อ
จุลินทรีย์ในการผลิตน้ําผลไม้น้ําตาล
ต�า เป็นต้น

ส�าหรับการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ (FDI) ซึ่งชว่ง 6 เดือนแรก
ของปีนี้ มีจ�านวน 468 โครงการ เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 4 ขณะท่ีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
จากชว่งเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น
ร้อยละ 109 ด้วยมูลค่าท่ีเพิ่มขึ้นจาก 
70,530 ล้านบาท เป็น 147,169 ล้าน
บาท โดยเป็นการลงทุนจากประเทศ
ญี่ปุ่นสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยมูลค่า 
42,454 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
29 ของมูลค่า FDI ท้ังหมด ตามด้วย
จีน 24,278 ล้านบาท สวิตเซอร์แลนด์ 
11,443 ล้านบาท สิงคโปร์ 7,615 
ล้านบาท และฮ่องกง 7,534 ล้านบาท

ท้ังนี้การขอรับการสง่เสริมการลงทุน

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อี
อีซี) มีมูลค่ารวม 118,050 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 51 ของมูลค่าการ
ขอรับการสง่เสริมการลงทุนท้ังหมด 
แบง่เป็นจังหวัดชลบุรี 68,210 ล้าน
บาท ระยอง 40,310 ล้านบาท และ
ฉะเชิงเทรา 9,530 ล้านบาท

นางสาวดวงใจ กล่าวว่า การสง่เสริม
การลงทุนของบีโอไอเป็นสว่นหนึ่ง
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การ
เติบโตของประเทศและเศรษฐกิจไทย 
โดยต้ังแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 
2562 บีโอไออนุมัติให้การสง่เสริม
การลงทุนรวม 717 โครงการ มูลค่า
รวม 191,790 ล้านบาท ท้ังนี้ได้ชว่ย
สนับสนุนเศรษฐกิจโดยสร้างงานให้
คนไทย 43,878 ต�าแหนง่ สง่เสริมให้
เกิดการใช้วัตถุดิบในประเทศ คิดเป็น
มูลค่า 236,216 ล้านบาทต่อปี โดย
เฉพาะในกลุ่มเคมีภัณฑ์ พลาสติก 
และกระดาษ และคิดเป็นมูลค่าการ
สง่ออกท่ีสร้างรายได้เข้าประเทศ 
337,245 ล้านบาทต่อปี

นอกจากนี้ ยังได้ก่อให้เกิดการสร้าง
งานในสว่นภูมิภาคมากขึ้น เชน่ ล่าสุด
บีโอไอได้อนุมัติให้การสง่เสริมกิจการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ มูลค่าเงินลงทุน 
1,500 ล้านบาท ต้ังโครงการท่ีอ�าเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 
4,000 ต�าแหนง่ในพื้นท่ีชายแดนภาค
ใต้

BOI เผยครึ่งปีแรกยอดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น

กว่าเท่าตัว มูลค่า 1.5 แสนล้านบาท ญี่ปุ่นครองแชมป์อันดับ 1



บล.ทิสโก้คาดหุ้นไทยเดือนสิงหาคม
แกว่งในกรอบ 1,640-1,710 จุด นัก
ลงทุนยังหว่ันสงครามการค้า, MSCI 
ปรับน้ําหนักหุ้นไทยลง และ ก�าไรบจ. โต
น้อย แนะลงทุนหุ้นปันผลงาม ก�าไรโตดี 
และหุ้นท่ีขึ้นน้อยกว่าตลาด พร้อมจับตา
เศรษฐกิจท่ัวโลกอาจเข้าสูภ่าวะถดถอย
ในปี 63 หากเกิดขึ้นจริงหุ้นไทยอาจลง
ไปแตะ 1,200 จุด
 
นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รอง
กรรมการผูจั้ดการและหวัหน้า
ฝ่ายวิเคราะหท์างเทคนิค บล.ทิส
โก้ (Mr.Viwat Techapoonphol, 
Deputy Managing Director, Head 
of Technical Analysis, TISCO 
Securities Co., Ltd) กล่าวถึงภาพ
รวมตลาดหุ้นไทยในงานสัมมนา TISCO 
Monthly Guru Updates ว่า ในเชิง
เทคนิค บล.ทิสโก้คาดว่าหุ้นไทยเดือน
สิงหาคม 2562 จะมีแนวรับท่ี 1,640 
- 1,660 จุด และมีแนวต้านท่ี 1,710 - 
1,730 จุด แม้ว่าปัจจุบันตลาดหุ้นไทย
อยูใ่นระดับใกล้กับแนวรับแล้ว แต่นัก
ลงทุนสว่นใหญย่ังไมตั่ดสินใจเข้าซื้อหุ้น 
เพราะกังวลเรื่องสหรัฐฯ จะจัดเก็บภาษี
น�าเข้าจากจีนเพิ่มอีก 10% ในวงเงิน 3 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งหากสหรัฐฯ 
ประกาศใช้จริงจะสง่ผลลบอยา่งมากต่อ
เศรษฐกิจและตลาดหุ้นท่ัวโลก ประกอบ
กับนักลงทุนคาดว่าผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนไทยจะออกมาลด
ลงเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน 
และลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
 
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัย
ลบเรื่องการปรับน้ําหนักดัชนี MSCI 
Emerging Market ท่ีเตรียมเพิ่มน้ําหนัก

หุ้นจีน A-Share จาก 5% เป็น 15% 
ท�าให้ต้องปรับลดน้ําหนักหุ้นไทยลง ซึ่ง
ประเด็นการปรับลดน้ําหนักหุ้นไทยใน
ดัชนี MSCI นั้นคาดว่าจะท�าให้เงินทุน
ต่างชาติไหลออกจากหุ้นไทยประมาณ 
9,000 ล้านบาท
 
ส�าหรับประเด็นหนุนหุ้นไทยในเดือน
สิงหาคม บล.ทิสโก้ประเมินว่าเงินทุน
ต่างชาติจะยังคงไหลเข้า หลังจาก ฟิทช์ 
เรทต้ิงส์ และมูด้ีส์ปรับมุมมองความนา่
เชื่อถือประเทศไทยเป็นบวก อนุพันธ์
ป้องกันความเสี่ยงผิดนัดช�าระหนี้ของ
ไทยลดลงต่อเนื่องต�าท่ีสุดนับต้ังแต่ปี 
2551 จึงคาดว่าในชว่งท่ีเหลือของปี นัก
ลงทุนต่างชาติจะเข้ามาซื้อสุทธิหุ้นไทย
อีกประมาณ 50,000 ล้านบาท หลังจาก
ชว่ง 6 ปีท่ีผา่นมามีสถานะขายสุทธิหุ้น
ไทยไปกว่า 600,000 ล้านบาท อีกท้ัง
ในเดือนกันยายนจะมีปัจจัยหนุนจาก
การประชุมธนาคารกลางส�าคัญต่างๆ 
ท่ัวโลก ซึ่งคาดว่าแต่ละแหง่จะประกาศ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หรืออาจจะใช้
นโยบายทางการเงินท่ีผอ่นคลายมากขึ้น 
เพื่อลดผลกระทบจากเศรษฐกิจท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสงครามการค้า
 
สว่นกลยุทธ์การลงทุนในเดือนสิงหาคม 
แนะน�าให้เลือกลงทุนหุ้นรายตัว เน้น
ท่ีหุ้นขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ีปรับ
ขึ้นน้อยกว่าตลาด และหุ้นท่ีคาดว่าจะ
มีผลประกอบการดี จ่ายปันผลสูง โดย
มีหุ้นเด่นในเดือนสิงหาคมคือ BCP, CK, 
HANA, PLANB, PYLON, ROJNA และ 
TPIPP
 
นายวิวัฒน์กล่าวอีกว่า ส�าหรับประเด็น
ท่ีควรจับตามองจากนี้ไปจนถึงสิ้นปี

คือ เศรษฐกิจท่ัวโลกจะเข้าสูภ่าวะ
เศรษฐกิจถดถอยหรือไม ่ถึงแม้ว่าขณะ
นี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเริ่ม
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 1 ครั้งเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และนักลงทุนท่ัวโลก
คาดว่า Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
อีก 1 ครั้งในปีนี้ และ 2 ครั้งในปีหน้า แต่
การลดอัตราดอกเบี้ยลงไมไ่ด้การันตีว่า
จะชว่ยให้เศรษฐกิจฟื้ นเสมอไป เพราะ
ในชว่ง 50 ปีท่ีผา่นมา Fed ลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงไปท้ังสิ้น 9 ครั้ง มีเพียง 4 
ครั้งท่ีเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวต่อ และ
อีก 5 ครั้ง เศรษฐกิจกลับชะลอตัวลง
และเข้าสูภ่าวะถดถอยในท่ีสุด
 
"ตัวชีวั้ดหน่ึงทีท่�าใหนั้กลงทนุเริม่กลับ
มาพูดถึงเศรษฐกิจถดถอยคือ อัตรา
ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลอายุ 10 
ปี ของสหรฐัฯ อยูใ่นระดับต�ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาลอายุ 
3 เดือน ของสหรฐัฯ มากว่า 2 เดือน
แล้ว แสดงใหเ้หน็ว่านักลงทนุท่ัวโลก
เริม่มองว่าเศรษฐกิจระยะยาวจะมี
ปัญหา ท้ังนี ้หากปีหน้าเกิดเศรษฐกิจ
ถดถอยจรงิ ตัวเลขเศรษฐกิจจะเริม่โต
ลดลงอยา่งเหน็ได้ชัดในไตรมาสที ่4 
ของปี 2563 ขณะทีต่ลาดหุน้ท่ัวโลก
จะเริม่ปรบัลดลงต้ังแต่ไตรมาสที ่1 ปี 
2563 ซึง่ในกรณเีลวรา้ย คาดว่าดัชนี
หุน้ไทยจะปรบัลดใช้เวลา 2 - 3 ปี ไป
อยูท่ี ่1,400 - 1,200 จุด หรอืลดลง
ประมาณ 500 จุด จากดัชนปิีดปี 2562 
ที ่1,750 จุด หากเป็นเช่นน้ันแนะน�าให้
นักลงทนุเข้าซื้อทองค�า ซึง่มองว่าปีนี้
ราคาทองค�าจะปิดปีที ่1,500 ดอลลาร์
สหรฐัฯ ต่อออนซ ์พรอ้มเปิดสถานะ 
Long Put Options และ Short 
Futures" นายวิวัฒน์กล่าว

  บล.ทิสโก้ชี้เดือน ส.ค. ปัจจัยลบรุมหุ้นไทย
ฟ คาดดัชนีแกว่งในกรอบ 1,640 - 1,710 จุด



บล.ไอรา่ ลุ้นดัชนีตลาดหุ้นไทยเดือน
ส.ค. ไปต่อ จากแรงหนุนภายใน
ประเทศ หลังเปิดนโยบายรัฐบาล 
และคาดมีการออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้น - ยาว กันต่อเนื่อง 
แต่ปัจจัยการเจรจาการค้าระหว่าง
สหรัฐ-จีน กลับมาสร้างความกังวลอีก
ครั้งหลังเบรกไปก่อนหน้านี้ หลังการ
เจรจาล่าสุดไมม่ีความชัดเจน โดยคัด
หุ้นเด่นประจ�าเดือนนี้ ชู ADVANC-
AP-CK-JKN-KBANK-PTTEP

 

ฝ่ายวิจัย บรษัิทหลักทรพัยไ์อรา่ 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื AIRA ประเมิน
ทิศทางตลาดหุ้นไทย ในชว่งเดือน
สิงหาคมว่า ยังมีโอกาสปรับขึ้น แต่
อยูใ่นกรอบจ�ากัด โดยได้ปัจจัยหนุน
จากประเด็นในประเทศ โดยเฉพาะ
ความเชื่อมั่นลงทุนหลังการเข้ามา
ของรัฐบาลชุดใหม ่และแถลงนโยบาย 
พร้อมคาดมีการออกมาตรการต่างๆ 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว

 พร้อมท้ังคาดว่าสถาบันจัด
อันดับความนา่เชื่อถือมีแนวโน้ม

ปรับเพิ่มอันดับ Credit Rating จาก 
Lower Medium Grade เป็น Upper 
Medium Grade ระยะถัดไป หลังเพิ่ม 
Outlook จาก Stable เป็น Positive 
เมื่อ กรกฎาคมท่ีผา่นมา แต่ท้งนี้อาจ
จะมีแรงขายท�าก�าไร (Sell on Fact) 
หลังหมดชว่งประกาศผลประกอบ
การไตรมาส 2/2562 ชว่งกลางเดือน
สิงหาคมนี้ และติดตามการประชุม
ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
(กนง.) ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ซึ่ง
คาดว่าจะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ท่ีระดับ 1.75%

 

ด้านปัจจัยต่างประเทศนั้น คาดว่า
ประเด็นสงครามการค้าสหรัฐฯ และ
จีน จะกลับมาสร้างความกังวลต่อการ
ลงทุนรอบใหม ่หลังจากการเจรจา
ล่าสุดยังไมม่ีความคืบหน้า พร้อมกับ
ยังมีความไมแ่นน่อน แต่ท้ังนี้ยังได้
รับปัจจัยบวกจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยของเฟดลง 0.25% ซึ่งเป็น
ครั้งแรกในรอบเกือบ 11 ปี แต่คงต้อง
ติดตามกันต่อว่าในชว่งท่ีเหลือของปี
นี้เฟดจะมีทิศทางอยา่งไรต่อ เพราะ
การประชุมล่าสุดไมม่ีการ สง่สัญญาณ

ใดๆ บง่ชี้การปรับลดดอกเบี้ย พร้อม
ท้ังจับตากระแส Fund Flow ท่ีไหล
เข้า Emerging Market และไทย อาจ
ชะลอลงบ้าง

 

ดังนั้นแนะน�ากลยุทธ์ลงทุนใน
เดือนสิงหาคม โดยคัดหุ้นเด่น ดังนี้ 
ADVANC, AP, CK, JKN, KBANK 
และ PTTEP อีกท้ังแนะนน�าหุ้นกลุ่ม
ค้าปลีกและท่องเท่ียว คาดได้รับ
ประโยชน์จากมาตรการของภาค
รัฐฯ ท่ีออกมาเพื่อกระตุ้นการบริโภค
ในประเทศและท่องเท่ียว รองลงมา
หุ้นกลุ่มพลังงาน ท้ังกลุ่มน้ํามัน เชน่ 
PTTEP จากราคาน้ํามันดิบดูไบ ท่ี
คาดเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 60 - 70 
ดอลลาร์/บาร์เรล และกลุ่มโรงกล่ัน 
เชน่ TOP และ SPRC จากค่าการก
ล่ันท่ีฟื้ นตัว และคาดทรงตัว 6 - 7 
ดอลลาร์/บาร์เรล และหุ้นท่ีมีปัจจัย
โดดเด่นเฉพาะตัว เชน่ SCB ท่ีคาดผล
ประกอบการมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น
จากการขาย SCB Life ให้กับ FWD 
พร้อมคาดจ่ายปันผลพิเศษ ประมาณ 
18 - 19 บาท/หุ้น

กูรูไอร่า คาด SET ส.ค.มีลุ้นวิ่ง แต่อยู่ในกรอบ จ�ากัด

 หุ้นเด่น ADVANC-AP-CK-JKN-KBANK-PTTEP



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย   ประเมินตลาดท่ีอยูอ่าศัยในชว่งท่ีเหลือ
ของปี 2562 ยังมีความท้าทายรอบด้านรออยู ่สง่ผลให้ผู้
ประกอบการมีความระมัดระวังในการเปิดโครงการใหมร่วม
ถึงปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดมากยิ่งขึ้นใน
ชว่งครึ่งหลังของปี โดยให้ความส�าคัญกับโครงการระดับกลาง
ท่ีราคามีความใกล้เคียงกับความสามารถซื้อของก�าลังซื้อกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ัวไป (Mass Customer) ท่ีต้ังอยูบ่ริเวณสว่นเชื่อม
ต่อระบบขนสง่สาธารณะ

แรงซื้อในประเทศนา่จะชะลอตัวลงจากก�าลังซื้อท่ียังไมฟ่ื้ น
ตัวดี กอปรกับหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ท่ียังอยูใ่นระดับสูง 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีความเปราะบาง รวมถึงปัจจัยทางธุรกิจ
เอง สง่ผลให้กลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนท้ังระยะสั้นและยาวอาจ
ชะลอการลงทุนเพิ่มเพื่อรอดูสถานการณ์ ขณะท่ีกลุ่มท่ีซื้อ
เพื่ออยูอ่าศัยท่ีมีอยูอ่ยา่งจ�ากัดบางสว่นนา่จะได้ประโยชน์จาก
นโยบายภาครัฐท่ีอาจชว่ยเรง่การตัดสินใจจองซื้อ

สถานการณ์การชะลอตัวดังกล่าวและทิศทางการปรับแผน
ธุรกิจของผู้ประกอบการ รวมถึงก�าลังซื้อท้ังชาวไทยและต่าง
ชาติท่ีมีแนวโน้มท่ีจะชะลอตัวลง ท�าให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มองว่า จ�านวนท่ีอยูอ่าศัยค้างขาย ณ สิ้นปี 2562 จะอยูท่ี่
ประมาณ 196,000 - 201,000 หนว่ย หดตัวร้อยละ 1.9 ถึง
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 จากปี 2561 อยา่งไรก็ดียังคง
ต้องติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ท่ีอาจมีการ
ประกาศในชว่งครึ่งหลังของปี รวมไปถึงการเรง่ท�าตลาดของผู้
ประกอบการในชว่งโค้งสุดท้ายของปีก่อนท่ีกฎหมายภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง จะมีการเริ่มจัดเก็บในวันท่ี 1 มกราคม 2563

ภาวะของตลาดท่ีอยูอ่าศัยในชว่งครึ่งแรกของปี 2562 ท่ีผา่น
มา มีความนา่สนใจเป็นอยา่งมาก เนื่องจากมีภาพสะท้อนจาก
เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศัยท้ังบวกและลบเกิด
ขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน โดยเห็นได้จากจ�านวนโครงการท่ีอยู่
อาศัยใหมใ่นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลท่ีมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 
ขณะเดียวกันอัตราการจองซื้อท่ีอยูอ่าศัยใหมย่ังมีการชะลอ
ตัว เนื่องจากปัจจัยท้ังด้านเศรษฐกิจของไทยและสถานภาพ
ของเศรษฐกิจโลกท่ีสง่ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของกลุ่ม
ลูกค้าท้ังชาวไทยและต่างชาติ สง่ผลให้รัฐบาลได้เข้ามากระ
ตุ้นตลาดผา่นนโยบายลดภาษีส�าหรับท่ีอยูอ่าศัยหลังแรกรวม
ไปถึงการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อท่ีอยูอ่าศัย
ในชว่งไตรมาสท่ี 2 ของปีซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่
กลุ่มผู้ท่ีก�าลังตัดสินใจซื้อหรือโอนท่ีอยูอ่าศัย ดังนั้นภาพรวม
ของตลาดในชว่งครึ่งปีแรกก็ยังถือว่าอยูใ่นภาวะท่ีทรงตัว 
ท้ังนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ท�าการวิเคราะห์ทิศทางของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ท่ีอยูอ่าศัยในชว่งท่ีเหลือของปี 2562 ดังนี้

 ส�าหรับทิศทางการลงทุนของผู้ประกอบการท่ีอยูอ่าศัยใน
เขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในชว่งท่ีเหลือของปีนี้ ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย คาดว่าผู้ประกอบการนา่จะมีการชะลอการลงทุน
รวมถึงมีการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะตลาดท่ีแท้
จริงมากยิ่งขึ้น โดยหันมาเปิดโครงการในระดับราคาท่ีใกล้
กับความสามารถซื้อของก�าลังซื้อกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป (Mass 
Customer) ท่ีมีความต้องการซื้อท่ีอยูอ่าศัยเป็นของตัวเอง 
มากกว่าท่ีจะเลือกเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Customer) 
อยา่งผู้ท่ีมีก�าลังซื้อสูงเหมือนท่ีผู้ประกอบการบางสว่นได้ท�าใน
ชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ท้ังนี้ถึงแม้ว่าจ�านวนหนว่ยเปิดตัวในครึ่ง
ปีหลังมีแนวโน้มท่ีจะสูงขึ้นกว่าครึ่งปีแรกก็ตาม แต่นา่จะเป็น
ผลมาจากปัจจัยตามฤดูกาลประกอบกับโครงการบางสว่นท่ีผู้
ประกอบการจ�าเป็นต้องเปิดตัวตามแผนธุรกิจ อยา่งไรก็ดี เมื่อ
เทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนคาดว่าจ�านวนท่ีอยูอ่าศัย
เปิดใหมเ่ขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีการหดตัวลงอยา่ง
มากและสง่ผลให้ยอดรวมท้ังปี 2562 นา่จะมีจ�านวนอยูท่ี่ 1.0 

- 1.1 แสนหนว่ย หดตัวลงร้อยละ 14-18 เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่น
มา

โครงการท่ีคาดว่านา่จะได้รับความนิยมในการเปิดตัวในชว่ง
ท่ีเหลือของปี 2562 ได้แก่ ท่ีอยูอ่าศัยในราคาระดับกลาง 
ประเภททาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และอาคารชุด ซึ่งต้ังอยูบ่ริเวณ
จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าท่ีก�าลังสร้างเสร็จ แต่กระจายไปยังเขต
กรุงเทพรอบนอก อาทิ มีนบุรี ลาดพร้าว พัฒนาการ ปากเกร็ด 
เป็นต้น โดยคาดว่าโครงการระดับกลางในกลุ่มนี้จะมีราคา
เฉล่ียอยูท่ี่ 2-5 ล้านบาท เพื่อเจาะกลุ่มผู้ท่ีต้องการซื้อไว้อยู่
อาศัยเอง อาทิ กลุ่มผู้ท่ีอยูใ่นวัยเริ่มท�างาน (First Jobber) 
หรือกลุ่มคนรุน่ใหมท่ี่มองหาท่ีอยูอ่าศัยเพื่อขยายครอบครัว 
ซึ่งท้ังสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีสัดสว่นสูงในก�าลังแรงงาน
ปัจจุบัน 

อยา่งไรก็ดีจากข้อมูลของ เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟ
แฟร์ส แสดงให้เห็นว่าจ�านวนท่ีอยูอ่าศัยค้างขายสะสม ณ 
กลางปี 2562 ในกลุ่มราคาระดับกลางท้ังแนวราบและอาคาร
ชุดเป็นกลุ่มท่ีมีจ�านวนโครงการหนว่ยเหลือขายสูงมากเมื่อ
เทียบกับหนว่ยเหลือขายท้ังหมด โดยสามารถแบง่เป็นท่ีอยู่
อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ระดับกลาง ราคา 2-5 ล้านบาท ท่ี
มีสัดสว่นสูงถึงร้อยละ 67.9 ของจ�านวนท่ีอยูอ่าศัยเหลือขาย
ประเภททาวน์เฮ้าส์ท้ังหมดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
ขณะท่ีอาคารชุดระดับกลางท่ีราคา 2-5 ล้านบาท ท่ีเป็น
หนว่ยเหลือขายนั้นมีสัดสว่นสูงถึงร้อยละ 44.7 ของจ�านวน
อาคารชุดเหลือขายท้ังหมดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการเองก็อาจพบกับการแขง่ขันท่ี
รุนแรงอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ถึงแม้จะพยายามปรับแผนมาเปิด
โครงการในราคาระดับกลาง จากท่ีโครงการระดับนี้มีจ�านวน
หนว่ยเหลือขายสูง กอปรกับเป็น Segment ท่ีมีผู้ประกอบการ
เข้ามาลงทุนอยา่งหนาแนน่ท้ังรายเล็ก-รายใหญ ่สง่ผลให้ผู้
ประกอบการอาจจ�าเป็นต้องเพิ่มโปรโมชั่นทางการตลาดเพื่อ
ท่ีจะให้สามารถขายโครงการดังกล่าวในชว่งครึ่งปีหลังได้

ทางฝั่ งของความต้องการท่ีอยูอ่าศัยนั้น ถึงแม้ว่าในชว่งโค้ง
สุดท้ายของปีอาจมีความเคล่ือนไหวจากท้ังกิจกรรมทางการ
ตลาดของผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นยอดขายก่อนท่ีจะเริ่ม
มีการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างในวันท่ี 1 มกราคม 
2563 รวมถึงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของฝั่ งรัฐบาล แต่เมื่อ
เทียบกับปัจจัยท้าทายต่างๆท่ียังคงมีอยูม่ากและคาดว่าจะมี
ผลต่อเนื่องไปยังชว่งท่ีเหลือของปี อาทิ ภาวะเศรษฐกิจท่ีสง่
ผลต่อก�าลังซื้อ และความเชื่อมั่นรวมถึงนโยบายก�ากับดูแล
สินเชื่อ (LTV) ท่ีอาจสง่ผลทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคใน
ประเทศ กอปรกับก�าลังซื้อท่ีชะลอลงของกลุ่มผู้ซื้อต่างชาติ 
ปัจจัยต่างๆท่ีกล่าวมานี้สง่ผลให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าย
อดจองซื้อท่ีอยูอ่าศัยเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในชว่งครึ่ง
ปีหลังนา่จะชะลอตัวลงจากครึ่งปีแรก สง่ผลให้ยอดรวมท้ังปี 
2562 นา่จะมีการหดตัวประมาณร้อยละ 10 - 14 เมื่อเทียบ
กับท้ังปี 2561 ท่ีผา่นมา 
        
ความท้าทายของแรงซื้อจากผู้บริโภคในประเทศนั้น เป็นผล
จากความกังวลต่อสถานะเศรษฐกิจ ก�าลังซื้อท่ีมีอยา่งจ�ากัด 
รวมไปถึงความสามารถในการช�าระหนี้ซึ่งสะท้อนจากสัดสว่น
หนี้สินครัวเรือนต่อ GDP ท่ีอยูใ่นระดับสูง รวมถึงยอดคงค้าง
หนี้ท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) ของสินเชื่อเพื่อการอุปโภค
บริโภคท่ีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่องต้ังแต่ปีท่ีผา่นมา สง่ผล
ให้ผู้บริโภคบางกลุ่มอาจมีข้อจ�ากัดในการขอสินเชื่อเพิ่มใน
ชว่งครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีความเปราะบางต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจ

 ท้ังนี้การชะลอตัวของแรงซื้อท่ีอยูอ่าศัยในชว่งครึ่งปีหลัง  
นา่จะมาจากกลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนท้ังระยะสั้นและยาว 
เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆด้าน
ในเวลาเดียวกัน อาทิ จากนโยบายก�ากับดูแลสินเชื่อ สง่ผล
ให้จ�าเป็นต้องใช้เงินลงทุนท่ีสูงกว่าเดิมมาก ประกอบกับการ
แขง่ขันท่ีรุนแรงและจ�านวนห้องเชา่ท่ีมีอยูม่ากในปัจจุบันอาจ
สง่ผลให้ผลตอบแทนการลงทุน (Net Yield) จากการให้เชา่
ท่ีอยูอ่าศัยอาจไมไ่ด้สูงเหมือนในอดีตท่ีผา่นมา นอกจากนี้ยัง
อาจมีแรงกดดันจากกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ี
จะมีการเริ่มจัดเก็บในปี 2563 ท่ีอาจสง่ผลให้นักลงทุนกลุ่มนี้
เลือกท่ีจะชะลอการลงทุนไป หรือเลือกกระจายการลงทุนไป
ยังสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆมากยิ่งขึ้น อยา่งไรก็ดี การชะลอตัว
ดังกล่าวอาจสง่ผลบวกต่อตลาดท้ังฝั่ งผู้ซื้อและผู้ขายในระยะ
ยาว เนื่องจากชว่ยให้ตลาดเข้าสูภ่าวะสมดุล หลังจากท่ีขยาย
ตัวอยา่งต่อเนื่องในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา
      
ในขณะเดียวกัน ทางฝั่ งของผู้ซื้อเพื่ออยูอ่าศัยเอง ท่ีมีอยู่
อยา่งจ�ากัด นา่จะได้รับประโยชน์จากนโยบายภาครัฐท่ีได้เข้า
กระตุ้นตลาดและสร้างบรรยากาศเชิงบวกในภาวะท่ีมีความ
ท้าทายอยา่งมาก ท้ัง 1. มาตรการทางภาษี ส�าหรับกลุ่มผู้ซื้อ
ท่ีเสียภาษี โดยเป็นการซื้อท่ีอยูอ่าศัยหลังแรก เพื่อเป็นการ
ซื้ออยูอ่าศัยจริงในราคาไมเ่กิน 5 ล้านบาท 2.มาตรการลดค่า
ธรรมเนียมในการท�าธุรกรรมการซื้อท่ีอยูอ่าศัย โดยอาจชว่ย
เรง่การตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคท่ีมีแผนซื้อท่ีอยูอ่าศัยในปีนี้

ภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์ชาวต่างชาติในชว่งครึ่ง
หลังของปี 2562 นี้นา่จะมีการหดตัวต่อเนื่องจากชว่งครึ่งปี
แรก หลังจากเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวให้เห็นในไตรมาส
แรกของปีผา่นมูลค่าเงินโอนจากต่างชาติเพื่อซื้ออาคารชุดท่ี
หดตัวลงถึงร้อยละ 16.3 (YoY)  ท้ังนี้หนึ่งในปัจจัยท่ีคาดว่านา่
จะสง่ผลให้มีการชะลอตัวลง เกิดจากการปรับตัวสูงขึ้นของ
ราคาท่ีอยูอ่าศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กอปรกับการ
แข็งค่าของเงินบาทสง่ผลให้เงินลงทุนในการครอบครองท่ีอยู่
อาศัย (Purchase Price) ในประเทศไทยส�าหรับชาวต่างชาติ
มีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ผลจากการแขง่ขันท่ีสูงขึ้นของอาคาร
ชุดได้ท�าให้การขยายตัวของราคาให้เชา่ (Gross Rental Rate) 
ในหลายๆโครงการแทบไมม่ีการปรับตัวขึ้นสะท้อนให้เห็นจาก
การเปล่ียนแปลงค่าเชา่โดยเฉล่ียของโครงการกลุ่มตัวอยา่งท่ี
มีการขยายตัวแค่เพียงร้อยละ 0.5 จึงท�าให้ผลตอบแทนการ
ลงทุนจากค่าเชา่ (Gross Rental Yield) อาคารชุดบางแหง่
อาจมีการหดตัวลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา จากปัจจัยต่างๆท่ี
กล่าวมาอาจท�าให้ผู้ซื้อชาวต่างชาติเลือกท่ีจะชะลอการลงทุน
เพื่อดูทิศทางของตลาดก่อนตัดสินใจ ท้ังนี้กลุ่มผู้ซื้อชาวจีนท่ี
มีการขยายตัวอยา่งมากในชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่นมาก็อาจมีการหด
ตัวลงในชว่งครึ่งหลังของปี 2562 (YoY) จากปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆท่ีได้กล่าวไปข้างต้น รวมถึงฐานจ�านวนท่ีสูงในครึ่งหลัง
ของปี 2561 ท�าให้ก�าลังซื้อบางสว่นอาจถูกดูดซับไปต้ังแต่ชว่ง
ปีท่ีผา่นมา

โดยสรุป ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทท่ีอยูอ่าศัย ในชว่งครึ่ง
หลังของปี 2562 ยังอาจพบกับความท้าทายท่ีต่อเนื่องมาจาก
ในชว่งครึ่งแรกของปี ท้ังจากผู้ประกอบการท่ีมีหนว่ยเหลือ
ขายสูง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและก�าลังซื้อของผู้บริโภคท้ัง
ชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งนา่จะสง่ผลให้มีการชะลอตัวในชว่ง
ท่ีเหลือของปีต่อเนื่องไปถึงในชว่งต้นปี 2563 การชะลอตัว
ดังกล่าวอาจสง่ผลบวกต่อตลาดท้ังฝั่ งผู้ซื้อและผู้ขายในระยะ
ยาว เนื่องจากชว่ยให้ตลาดเข้าสูภ่าวะสมดุล หลังจากท่ีขยาย
ตัวอยา่งต่อเนื่องในชว่งหลายปีท่ีผา่นมา อยา่งไรก็ดียังคงต้อง
ติดตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐท่ีอาจจะมีการ
ประกาศในชว่งครึ่งหลังของปี รวมถึงท่าทีผู้ประกอบการใน
การท�าตลาดชว่งโค้งสุดท้ายของปีก่อนการจัดเก็บภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ในวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองก�าลังซื้อที่อยู่อาศัย
ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ยังไม่ฟื้ นตัวดี

ส่งผลให้จ�านวนที่อยู่อาศัยค้างขาย ณ สิ้นปี 62 อยู่ในระดับสูง



นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน
กรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิด
เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index) ประจ�าเดือน
สิงหาคม 2562 ว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเป็นเดือนท่ีสองอยูใ่นเกณฑ์ร้อนแรง 
(Bullish) เป็นเดือนแรกในรอบห้าเดือน 
โดยผลส�ารวจพบว่าเงินทุนไหลเข้าจากต่าง
ประเทศและแนวโน้มนโยบายทางการเงิน
สหรัฐเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
มากท่ีสุด ขณะท่ีความขัดแย้งสงคราม
ทางการค้าและแนวโน้มผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียน เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อ
มั่นนักลงทุน”

ดัชนคีวามเชื่อมั่นนักลงทนุ (FETCO 
Investor Confidence Index) ประจ�า
เดือนสงิหาคม 2562 ได้ผลส�ารวจโดย
สรุป ดังนี้

·        ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ตุลาคม 
2562) อยูใ่นเกณฑ์ “ร้อนแรง” (Bullish) 
(ชว่งค่าดัชนี 120 - 159) โดยเพิ่มขึ้น 
19.89% มาอยูท่ี่ระดับ 131.21

·        ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ทรงตัวอยูใ่น Zone ร้อน
แรงอยา่งมาก (Very Bullish)

·        ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอยูใ่น Zone ร้อนแรง 
(Bullish)

·        ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนรายบุคคล
เพิ่มขึ้นมาอยูใ่น Zone ร้อนแรง (Bullish)

·        ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน

สถาบันในประเทศ ลดลงมาอยูใ่น Zone 
ทรงตัว (Neutral)

·        หมวดธุรกิจท่ีนา่สนใจมากท่ีสุด คือ
หมวดพาณิชย์ (COMM)

·        หมวดธุรกิจท่ีไมน่า่สนใจมากท่ีสุด คือ
หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

·        ปัจจัยหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลาด
หุ้นไทยมากท่ีสุด คือ เงินทุนเคล่ือนย้าย
ระหว่างประเทศ

·        ปัจจัยฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากท่ีสุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ

ผลส�ารวจ ณ เดือนกรกฏาคม ดัชนีความ
เชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนท่ีสอง มา
อยูใ่นเกณฑ์ร้อนแรงเป็นเดือนแรกในรอบ
ห้าเดือน โดยกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
ทรงตัวอยูท่ี่เกณฑ์ร้อนแรงอยา่งมาก กลุ่ม
บัญชีนักลงทุนรายบุคคลและกลุ่มนักลงทุน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ทรงตัวมา
อยูท่ี่เกณฑ์ร้อนแรง ขณะท่ีกลุ่มสถาบันใน
ประเทศลดลงจากเกณฑ์ร้อนแรงมา อยูท่ี่
เกณฑ์ทรงตัว

ในชว่งเดือนกรกฎาคม ดัชนีตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ปรับตัวเคล่ือนไหว Sideway ใน
ชว่ง 1706-1748 จุด จากระดับสูงสุดชว่ง
ต้นเดือนเคล่ือนไหวลดลงสลับกับการพัก
ตัว โดยดัชนีมาอยูร่ะดับต�าสุดของเดือนท่ี 
1706 จุด ในชว่งปลายเดือน โดยทิศทาง
การลงทุน ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปัจจัย
หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากท่ีสุดคือการ
เคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศจากนัก
ลงทุนต่างประเทศเข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้น 
รองลงมาคือนโยบายทางการเงินของสหรัฐ 

จากการสง่สัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ย
ในชว่งครึ่งปีหลัง 2562  และการคาดหวัง
นโยบายภาครัฐ ภายหลังการแถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา ขณะท่ีสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ

โดยการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ยังมีการเปล่ียนแปลงไมส่ามารถคาดการณ์
ได้ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือความกังวลผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียน จากเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว การสง่ออกท่ีลดลงและค่าเงิน
บาทท่ีแข็งค่าขึ้น เป็นปัจจัยท่ีนักลงทุน
จับตามอง ส�าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจโลก
ท่ีต้องติดตามได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมี
แนวโน้มชะลอตัวท่ามกลางปัญหาทางการ
ค้าระหว่างจีนและสหรัฐจากการประกาศ
ปรับขึ้นภาษีน�าเข้าของสหรัฐ 10% ใน
สินค้าน�าเข้าจากจีนในสว่นท่ีเหลือ 

และการงดน�าเข้าสินค้าเกษตรจาก
สหรัฐของจีน ค่าเงินหยวนท่ีอ่อนค่ามา
ท่ี 7 หยวนต่อดอลลาร์ นโยบายทางการ
เงินของธนาคารกลางท่ัวโลก ภายหลัง
ธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็นครั้งแรกใน
รอบ 11 ปี แนวโน้มการเก็บภาษีน�าเข้า
ภาษีรถยนต์ของสหรัฐท่ีสง่ผลต่อยุโรป
และญี่ปุ่น การเจรจา Brexit ภายหลังการ
เข้ารับต�าแหนง่ของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
ท่านใหมท่ี่ประกาศออกจาก EU ในวันท่ี 
31 ต.ค.62 ไมว่่าสามารถได้ข้อตกลงหรือ
ไมก็่ตาม สัญญาณผอ่นคลายนโยบายการ
เงินเพิ่มเติมของ EU จากปัจจัยเงินเฟ้อ
ต�ากว่าเป้าหมาย 2% ทิศทางนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจากตัวเลข GDP 
ไตรมาส 2 ปี 2562 อยูท่ี่ 6.2% ต�าสุดใน
รอบ 30 ปี รวมถึงปัญหาความขัดแย้งด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง เป็นปัจจัย
ท่ีนักลงทุนจับตามอง

FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่ม
นักลงทุนในอีก 3 เดือน ข้างหน้า (ต.ค.62) อยู่ในเกณฑ์ Bullish



ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย 
(Interest Rate Expectation Index) 
เดือนสิงหาคม 2562

“ผลจากดัชนคีาดว่าอัตราดอกเบีย้
นโยบายจะไม่เปลีย่นแปลงจาก
ระดับ 1.75% สว่นอัตราผลตอบแทน
พันธบตัรรฐับาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 
ปีมแีนวโน้มไม่เปลีย่นแปลงในอกี 7 
สปัดาหข์้างหน้านับจากวันทีท่�าการ
ส�ารวจ (19 ก.ค. 62) เน่ืองจากแนว
โน้มเศรษฐกิจไทยและอัตราเงินเฟ้อ
อยูใ่นระดับทีย่งัไม่จ�าเป็นต้องใช้
นโยบายผอ่นคลายทางการเงิน”

 นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รอง

กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาด
การณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนสิงหาคม 
2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 - ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
นโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือน
สิงหาคมนี้ อยูท่ี่ระดับ 52 เพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจากครั้งท่ีแล้ว แต่ยังคงอยูใ่น
เกณฑ์ “ไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน 
(Unchanged)” สะท้อนมุมมองของ
ตลาดท่ีว่าการประชุม กนง. ในเดือน
สิงหาคมนี้ จะยังคงดอกเบี้ยนโยบายอยู่
ท่ีระดับร้อยละ 1.75 ต่อไป โดยมีอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีชะลอ
ลง อัตราเงินเฟ้อท่ียังต�ากว่ากรอบเป้า

หมาย และ Fund flow จากต่างชาติท่ี
ลดลง เป็นปัจจัยก�าหนดท่ีส�าคัญ

 - ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ใน
รอบการประชุม กนง. กันยายน 2562 
(ประมาณ 7 สัปดาห์ข้างหน้า) อยูท่ี่
ระดับ 45 และ 48 ตามล�าดับ  เพิ่ม
ขึ้นจากครั้งท่ีแล้ว แต่ยังอยูใ่นเกณฑ์ 
“ไมเ่ปล่ียนแปลงไปจากปัจจุบัน 
(Unchanged)” ซึ่ง Bond yield 5 ปีอยู่
ท่ีระดับ 1.75% และ Bond yield 10 ปี
อยูท่ี่ 1.95% ณ วันท่ีท�าการส�ารวจ (19 
ก.ค. 62) โดยปัจจัยหนุนส�าคัญ ได้แก่ 
ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกท่ีมีแนวโน้ม
ลดลง อุปสงค์อุปทานในตลาดตราสาร
หนี้ และ Fund flow จากต่างชาติ   

FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่ม
นักลงทุนในอีก 3 เดือน ข้างหน้า (ต.ค.62) อยู่ในเกณฑ์ Bullish



คณะกรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ�ากัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการ
ขยายธุรกิจไปยังประเทศฟิลิปปินส์
โดยให้ธนาคารหรือบริษัทยอ่ยของ
ธนาคารเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ของหุ้น
ท่ีออกและช�าระแล้วในบริษัท เอสบี 
ไฟแนนซ์ คอมปานี อิงค์ (SB Finance 
Company, Inc. หรือ SBF) ซึ่งเป็น
หนึ่งในบริษัทไฟแนนซ์ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ท่ีมีการเติบโตสูงจากซีเคียวริ
ต้ี แบงก์ คอร์ปอเรชั่น (Security Bank 
Corporation) โดยคาดว่าจะด�าเนินการ
แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2562  ท้ังนี้ 
ขึ้นอยูกั่บการได้รับอนุมัติจากหนว่ยงาน
ก�ากับดูแล

การรว่มลงทุนครั้งนี้มีความมุง่หวังเพื่อ
ต่อยอดความแข็งแกรง่ของกรุงศรีและ
ซีเคียวริต้ี แบงก์ คอร์ปอเรชั่น ในธุรกิจ
สินเชื่อสว่นบุคคลแบบไมม่ีหลักประกัน 
รวมท้ังการรว่มกันสร้างโอกาสในธุรกิจ
อ่ืนรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อเชา่
ซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ
ธุรกิจประกัน 

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้
จัดการใหญแ่ละประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรมีคีวามยนิดี
อยา่งยิง่ทีเ่ป็นพันธมิตรกับสถาบนั

การเงินชั้นน�าอยา่งซเีคยีวรติี ้แบงก์ 
โดยธนาคารท้ังสองจะท�างานรว่มกัน
ในการพัฒนาและสง่มอบผลิตภัณฑ์
สนิเชื่อเพื่อรายยอ่ยทีม่คีณุภาพแก่
ผูบ้รโิภคในประเทศฟิลิปปินส ์ความ
รว่มมือทีเ่กิดจากการผสานศกัยภาพ
ความเชีย่วชาญและประสบการณ์
ระหว่างกรุงศรแีละซเีคยีวรติี ้แบงก์ 
จะช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจของ SBF พรอ้มท้ัง
เพิ่มโอกาสเจาะตลาดในการใหบ้รกิาร
แก่ผูบ้รโิภคในตลาดสนิเชื่อเพื่อราย
ยอ่ยของฟิลิปปินสท์ีก่�าลังเติบโตอยา่ง
สงู” 

“การเข้าซื้อหุน้ SBF ครัง้นี ้นับเป็นอกี
ก้าวในการขยายธุรกิจสนิเชื่อเพื่อราย
ยอ่ยของกรุงศรใีหเ้ติบโตยิง่ขึน้ไปอกี
ระดับ ขณะเดยีวกันยงัเป็นการตอกย�า
กลยุทธ์ของธนาคารในการสรา้ง
การเติบโตจากภายนอก (Inorganic 
Growth) ด้วย ท้ังนี ้เครอืข่ายที่
ครอบคลมุท่ัวโลกของมิตซูบชิิ ยูเอฟ
เจ ไฟแนนเชยีล กรุป๊ (MUFG) ท�าให้
กรุงศรพีรอ้มต่อยอดความเชีย่วชาญ
และความสามารถด้านธุรกิจการเงิน
เพื่อรายยอ่ยไปสู่

ประเทศอ่ืนในภมูิภาคนอกเหนือไป
จากประเทศในกลุ่ม CLMV ได้อยา่ง

แข็งแกรง่” นายอาคิตะกล่าวเพิ่มเติม

 นายซันจีฟ วอห์รา่ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ซีเคียวริต้ี แบงก์ คอร์ปอเรชั่น 
กล่าวว่า “ซเีคยีวรติี ้แบงก์ 
คอรป์อเรชั่น และ กรุงศร ีต่างมคีวาม
มุ่งมั่นขับเคล่ือนการด�าเนินธุรกิจโดย
ยดึลกูค้าเป็นศูนยก์ลาง ความรว่ม
มือระหว่างสององค์กรจะท�าให ้SBF 
สามารถน�ากลยุทธ์ทีท่�าใหก้รุงศรก้ีาว
ขึน้เป็นผูน้�าตลาดสนิเชื่อรายยอ่ยใน
ประเทศไทยมาปรบัใช้ในฟิลิปปินส ์
ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการขับ
เคล่ือนธุรกิจใหเ้ติบโตรวดเรว็ขึน้ 
สามารถน�าเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ทางการเงินทีห่ลากหลายและตอบ
สนองความต้องการของลกูค้าได้มาก
ขึน้ สง่ผลใหส้ว่นแบง่การตลาดลกูค้า
รายยอ่ยเพิ่มขึน้อยา่งมนัียส�าคัญ”   

การรว่มทุนครั้งนี้จะชว่ยกระชับความ
สัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีและซีเคียวริ
ต้ี แบงก์ คอร์ปอเรชั่น ให้แข็งแกรง่ยิ่ง
ขึ้น โดยท้ังสององค์กรเป็นธนาคาร
พันธมิตรท่ีมีความส�าคัญเชิงกลยุทธ์
ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชีย
ล กรุ๊ป (MUFG) สถาบันการเงินท่ีใหญ่
ท่ีสุดของญี่ปุ่นและหนึ่งในสถาบันการ
เงินท่ีใหญท่ี่สุดของโลก 

BAY  จับมือซีเคียวริตี้ แบงก์
 รุกตลาดสินเชื่อรายย่อยในฟลิิปปินส์ 



บล.ทิสโก้ : PTTEP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 148.00 บ.

PTTEP : การด�าเนินงานใน 2Q19 
แข็งแกรง่
 
การด�าเนินงานดตีามคาด

PTTEP รายงานผลประกอบการ 
2Q19 ท่ี 1.37 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 
10% QoQ และ 281% YoY โดยผล
ประกอบการท่ีเพิ่มขึ้นสว่นใหญม่า
จากผลของค่าเงิน โดยมีก�าไรพิเศษ
ในไตรมาสนี้หลายรายการเชน่ ค่าเงิน 
830 ล้านบาท, ก�าไรจากการป้องกัน
ความเสี่ยง 350 ล้านบาท, การต้ัง
ส�ารองแรงงาน 570 ล้านบาท และ
ก�าไรอ่ืนๆ 222 ล้านบาท หากไมร่วม
รายการพิเศษ ผลประกอบการจะอยู่
ท่ี 1.29 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% 
QoQ และ 20% YoY ตามท่ีเราและ
ตลาดคาด และคิดเป็น 53% จาก
ประมาณการท้ังปีของเรา

 - ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 5% 
QoQ: โดยยอดขายอยูท่ี่ 335kboed 
ใน 2Q19 เพิ่มขึ้น 5% QoQ และ 
10% YoY หนุนโดยแหล่งบงกชใต้ท่ี
กลับมาด�าเนินงานหลังปิดปรับปรุงใน 
1Q19

 - ราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย: 
โดยราคาขายเฉล่ียเพิ่มขึ้นเป็น 48.26 
boe ใน 2Q19 จากเดิมท่ี 46.2 boe 
ใน 1Q19 และ 46.9 boe ใน 2Q18 
โดยท่ีราคาก๊าซอยูท่ี่ 7.03 ดอลลาร์/ 

mmbtu เพิ่มขึ้น 2% QoQ 
และ 13% YoY และราคาของ
ผลิตภัณฑ์แบบเหลวมีสว่นลด
จากดูไบท่ีลดลง QoQ โดยอยูท่ี่ 
65.25 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11% 
QoQ แต่ลดลง 7% YoY

 - ต้นทุนต่อหนว่ยเพิ่มขึ้น 
QoQ แต่ยังเป็นไปตามคาด : 
ต้นทุนต่อหนว่ยเพิ่มขึ้นจาก 
29.3 ดอลลาร์/boe ใน 1Q19 
เป็น 31.1 ดอลลาร์/boe ใน 
2Q19 แต่ยังต�ากว่า 2Q18 ท่ี 32 
ดอลลาร์/boe โดยต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้น
สว่นหนึ่งมาจากการต้ังส�ารองด้าน
แรงงาน

คาดการด�าเนินงานดต่ีอเน่ือง

เราคาดว่าการด�าเนินงานจะดีต่อเนื่อง
ใน 3Q19F จากปริมาณการผลิตท่ี
เพิ่มขึ้นจากในมาเลเซีย แต่การผลิต
ในอ่าวไทยจะเพิ่มขึ้นเพียง 6% เป็น 
356 kboed และต้นทุนต่อหนว่ยท่ี
เพิ่มขึ้นเป็น 32 ดอลลาร์/boe จาก
ต้นทุนในการส�ารวจท่ีเพิ่มขึ้น แต่
ราคาขายเฉล่ียจะลดลงเล็กน้อยตาม
ราคาในตลาดดูไบและมาเลเซีย
 
เราเลือกเป็นหุ้นแนะน�าของกลุ่ม โดย
แนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะ
สม 148 บาท (DCF) โดยมีความเสี่ยง
คือ 1) ราคาน้ํามันดิบท่ีลดลง 2) การ

ปิดนอกก�าหนดการ 3) ต้นทุนในการ
ด�าเนินงานท่ีมากกว่าคาด 4) ความล้ม
เหลวในการส�ารวจ 5) การท�า M&A 
และตัดจ�าหนา่ย และ 6) ต้นทุน และ
ความล่าช้าของโครงการใหม่ๆ
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บล.ฟินันเซีย ไซรัส : BAY แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 44.60 บ.

BAY (BAY TB)

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 Current Previous Close 2019 
TP
 BUY BUY 38.25 44.60
 ก�าไรสุทธิและสินเชื่อเติบโตกว่า
ท่ีเราคาดการณ์
 
ก�าไร 2Q19 ดีกว่าท่ีเราคาด

BAY รายงานก�าไรสุทธิ 2Q19 ท่ี 7 
พันลบ. ลดลง 45%Q-Q แต่เพิ่ม
ขึ้น 12%Y-Y ดีกว่าท่ีเราคาด หาก
ไมน่ับรายการการขายเงินลงทุน
ในบริษัทเงินติดล้อ ก�าไรสุทธิใน
ไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้นราว 1% เทียบ
กับกับก�าไรปกติท่ีอยูท่ี่ราว 6.9 พัน
ลบ.ในไตรมาสก่อน ซึ่งดีกว่าท่ีเรา
คาดไว้ราว 7% ซึ่งเกิดจากรายได้
ค่าธรรมเนียมสุทธิท่ีดีกว่าคาด (เกิด
จากค่าธรรมเนียมจากธุรกิจเชา่ซื้อ 
การจัดการกองทุนสว่นบุคคลและ
หลักทรัพย์), ก�าไรจากการขาย NPA 
และการขายเงินลงทุนรวมกันราว 
600 ลบ. รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการ
ด�าเนินงานควบคุมได้ดีกว่าท่ีเรา
คาดไว้
 
ในไตรมาสนี้ BAY จะถือเงินลงทุน

ในเงินติดล้อลดลงเป็น 50% (จาก
บริษัทยอ่ยเป็นบริษัทรว่มค้า) 
ท�าให้เห็นการปรับตัวลงของราย
ได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อราว 
2%Q-Q และ NIM หดตัวลงราว 
0.20% เป็น 3.57% (สินเชื่อของ
บริษัทเงินติดล้อเป็นสินเชื่อ High-
yield)
 
สินเชื่อเพิ่มขึ้นตามคาด คุณภาพหนี้
ยังดี
 
เงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 2.7%Q-Q 
และ 4.8%YTD ดีกว่าท่ีคาดไว้ BAY 
มีการเติบโตของสินเชื่อกระจายไป
ในทุกกลุ่มลูกค้า กลุ่มสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ ่+3.1%Q-Q (ท้ังจาก
บรรษัทไทยและญี่ปุ่น) จากกลุ่มสิน
เชื่อ SME ราว 2.6%Q-Q และกลุ่ม
สินเชื่อรายยอ่ย 2.5%Q-Q (หลักๆ
มาจากสินเชื่อเชา่ซื้อ และบัตร
เครดิต+สินเชื่อสว่นบุคคล)
 
ด้านคุณภาพหนี้ NPL ขยับลง 
0.8%Q-Q โดย NPL Ratio ลดลง
มาอยูท่ี่ 1.96% จาก 1.99% ใน
ไตรมาสก่อน โดยมี Coverage 
ratio แข็งแกรง่ท่ี 168.5% จาก 
165.7% ใน 4Q18
 คงราคาเหมาะสมท่ี 44.60 บาท 

"ซื้อ"
 
ก�าไรสุทธิ 1H19 อยูท่ี่ 19,747 ลบ. 
+58%Y-Y และคิดเป็น 64% ของ
ประมาณการก�าไรของเราท้ังปี 
โดยท่ีก�าไรใน 2H19 จะลดลงจาก
ก�าไรจากเงินลงทุนท่ีลดลง เราคง
ประมาณการก�าไรปกติท่ี 2.5 หมื่น
ลบ. +0.8%Y-Y และคงก�าไรสุทธิปี 
2019 ท่ี 3.09 หมื่นลบ. +24%Y-Y 
คงราคาเหมาะสมปี 2019 ท่ี 44.60 
บาท คงค�าแนะน�า ซื้อ
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บล.เคจีไอ : NYT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 5.80 บ.

Namyong Terminal
 (NYT.BK/NYT TB)
 Outperform Maintained
 Price as of 25 Jul 2019 4.94
 12M target price (Bt/shr) 5.80
 Unchanged / Revised up (down) (%) 
(3.3)
 Upside/downside (%) 17.4
 Key messages

เราคาดว่าก�าไรจากธุรกิจหลักของ NYT ใน 
2Q62F จะอยูท่ี่ 97 ล้านบาท (+5.4% YoY, 
-16.9%QoQ) จากรายได้ 341 ล้านบาท 
(+3.0%YoY, -11.9% QoQ) โดยรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้น YoY จะเป็นเพราะมีพื้นท่ีโกดังสินค้า
เพิ่มขึ้น (120,700 ตรม.) ในขณะท่ี รายได้ท่ี
ลดลง QoQ จะเป็นเพราะปัจจัยฤดูกาล เรา
คาดว่าก�าไรจากธุรกิจหลักใน 1H62F จะ
คิดเป็น 48.3% ของประมาณการก�าไรปีนี้
ของเรา สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
รายงานว่ายอดสง่ออกรถยนต์ใน 2Q62 อยู่
ท่ี 260,020 คัน (-2.5% YoY, -13.3% QoQ) 
โดยยอดสง่ออกท่ีลดลง QoQ เป็นเพราะ
ชว่งวันหยุดยาว เราปรับลดประมาณการ
ก�าไรปี 2562-63 ลงเนื่องจากรายได้ equity 
income และดอกเบี้ยต�ากว่าท่ีคาดไว้ 3.6% 
และ 4.4% ตามล�าดับ เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ 
และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายกลางปี 2563 
ท่ี 5.80 ซึ่งค�านวณโดยวิธี DCF (ใช้ WACC ท่ี 
9.0%,terminal growth ท่ี 1%)

 ประมาณการ 2Q62: แผว่ตามฤดูกาล
 Event
 ประมาณการ 2Q62
 Impact
 คาดว่าก�าไรจากธุรกิจหลักใน 2Q62F 
จะเพิ่มขึน้ YoY แต่ลดลง QoQ

 เราคาดว่าก�าไรจากธุรกิจหลักของ NYT 
ใน 2Q62F จะอยูท่ี่ 97 ล้านบาท (+5.4% 
YoY, -16.9%QoQ) จากรายได้ 341 ล้านบาท 
(+3.0%YoY, -11.9% QoQ) เราคาดว่าราย

ได้จากท่าเรือใน 2Q62F (79.8% ของรายได้
ในไตรมาส) จะอยูท่ี่ 272 ล้านบาท (ทรงตัว 
YoY, -14.5% QoQ) โดยรายได้ท่ีลดลง QoQ 
จะเป็นเพราะปัจจัยฤดูกาล ในขณะท่ีคาดว่า
รายได้จากบริการคลังสินค้า (20.2% ของ
รายได้ใน 2Q62F) จะอยูท่ี่ 69 ล้านบาท 
(+13.3% YoY, ทรงตัว QoQ) โดยรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้น YoY จะเป็นเพราะมีพื้นท่ีคลังสินค้า
เพิ่มขึ้น (120,700 ตรม.) เราคาดว่าอัตรา
ก�าไรขั้นต้นจะลดลง QoQ จาก 46.4% เหลือ 
45.2% และเมื่อรวมส�ารองเผื่อผลประโยชน์
พนักงานแล้ว เราคาดว่าก�าไรสุทธิใน 2Q62F 
จะอยูท่ี่ 95 ล้านบาท (+3.0% YoY, -18.8% 
QoQ) ท้ังนี้ เราคาดว่าก�าไรจากธุรกิจหลักใน 
1H62F จะคิดเป็น 48.3% ของประมาณการ
ก�าไรปีนี้ของเรา

ยอดสง่ออกรถยนต์ใน 2Q62 ทรงตัว YoY
 
สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทยรายงาน
ว่ายอดสง่ออกรถยนต์ใน 2Q62 อยูท่ี่ 
260,020 คัน (-2.5% YoY, -13.3% QoQ) 
โดยยอดสง่ออกท่ีลดลง QoQ เป็นเพราะชว่ง
วันหยุดยาว ในขณะท่ีตลาดสง่ออกหลักอยา่ง
เชน่เอเซีย, ออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง
ยังคงฟื้ นตัวได้ดี แต่อยา่งไรก็ตาม เราควร
ต้องจับตาตลาดออสเตรเลียเนื่องจากยอด
ขายรถยนต์ใน 1H62 ลดลงอยา่งมากถึง 
11.4% YoY เนื่องจากเศรษฐกิจอยูใ่นขาลง 
และยังมีปัญหาน้ําท่วมกับภัยแล้งอีก ในขณะ
ท่ีราคาน้ํามันดิบ (>60$/bbl) จะสง่ผลดีต่อ
ตลาดตะวันออกกลาง เรายังคงใช้สมมติฐาน
อัตราการเติบโตของยอดสง่ออกรถยนต์ปี 
2562-63 ท่ี 1%

 ปรับประมาณการก�าไรปี 2562-63 
เนื่องจากรายได้ equity income และ
ดอกเบี้ยต�ากว่าคาด

 เราคาดว่ารายได้ Equity income จาก
ท่าเรือ C0 จะต�ากว่าท่ีประเมินไว้ก่อนหน้า
นี้เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
สง่ผลกระทบกับการลงทุนหลัก แต่เราเชื่อ
ว่าอานิสงส์จากการซื้อกิจการจะมาในรูป

ของการใช้งานท่าเรือ C0 เพิ่ม หรือธุรกิจ
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการท่าเรือ อยา่ง
เชน่ การขนสง่ หรือคลังสินค้า ฯลฯ แต่เรา
นา่จะเริ่มเห็นพัฒนาการเชิงบวกได้ในปลาย
ปีนี้ ในขณะท่ีรายได้ดอกเบี้ยจะต�ากว่าท่ี
คาดไว้เนื่องจาก NYT มีการ ช�าระค่าหุ้นใน 
LRT (922 ล้านบาท) ดังนั้น เราจึงปรับลด
ประมาณการก�าไรสุทธิปี 2562-63 ลง 3.6% 
และ 2.1% ตามล�าดับ

Valuation and action

เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ และขยับไปใช้ราคา
เป้าหมายกลางปี 2563 ท่ี 5.80 ซึ่งค�านวณ
โดยวิธี DCF (ใช้ WACC ท่ี 9.0%,terminal 
growth ท่ี 1%) ซึ่งจากราคาปิดล่าสุดคิดเป็น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลท่ีนา่สนใจท่ี 
6.8% และ 7.1% ส�าหรับปี 2562-63

Risks

การสง่ออกรถยนต์ชะลอตัวเกินคาด, ขยาย
สัมปทาน A5 ไมส่�าเร็จ, รับรู้รายได้ค่าเชา่ช้า
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TSTH แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 0.85 บ.

Tata Steel (Thailand) (TSTH)
 HOLD
 Share PriceTHB 0.69
 12m Price TargetTHB 0.85 
(+23%)
 Previous Price TargetTHB 0.85
 1Q62/63 ฟื้ นตัวมีก�าไร แต่ยังต�า
 Results Review
 ผลประกอบการ 4Q61/62

TSTH มีผลประกอบการ 1Q62/63 
(เม.ย.-มิ.ย.2562) ฟื้ นตัวกลับมามี
ก�าไร แต่ยังอยูใ่นระดับต�า 32 ล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน 42%YoY แต่ ดีขึ้น
จากไตรมาสก่อนท่ีขาดทุน 117 ล้าน
บาท อัตราก�าไรขั้นต้นไตรมาสนี้ดีขึ้น
เล็กน้อย 3.5% เทียบกับไตรมาสก่อน 
1.4% แรงหนุนต้นทุนเศษเหล็กท่ีอ่อน
ตัวลง แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 4% 
ความต้องการเหล็กก่อสร้างทรงยาวยัง
อยูใ่นระดับต�า 

ท�าให้ปริมาณขายยังค่อนข้างต�า 
299,000 ตัน (-1%QoQ, +6%YoY) 
สว่นราคาขายเฉล่ียในไตรมาสนี้ใกล้
เคียงไตรมาสก่อน แต่ก็ลดลงจาก
ปีก่อนเหลือ 18,129 (+0%QoQ, 
-6%YoY) รวมแล้วมูลค่ายอดขาย
เท่ากับ 5,420 (-1%QoQ, 0%YoY) 
ไตรมาสนี้ TSTH มีการต้ังส�ารองตา
มกฏหมายแรงงานใหม ่57 ล้านบาท 
แต่ก็มีรายได้เงินประกันจากการระเบิด
ของเตาหลอมไฟฟ้าเมื่อปีก่อนเข้ามา

ชดเชย

แนวโน้มผลประกอบการ
 
แนวโน้มผลประกอบการ 2Q62/63 
(ก.ค.-ก.ย. 2562) คาดจะยังไมเ่ด่น จาก
อุปทานท่ีเกิดจากผู้ผลิตจากเตาหลอม
เหนี่ยวน�าไฟฟ้า (Induction furnace) 
เพิ่มขึ้น กดดันราคาขายปัจจุบันอ่อนตัว
ลงจากราคาเฉล่ียในไตรมาสสอง สว่น
ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบเศษเหล็กราคาไม่
ได้ปรับลดลงมากนัก ในขณะท่ีต้นทุน 
Graphite Electrode เริ่มอ่อนตัวลงบ้าง 
โดยสถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรม
เหล็กเส้นยังล้นตลาดท้ังในและต่าง
ประเทศ ท�าให้มีการแขง่ขันสูง

ค�าแนะน�าการลงทนุ
 
กลุ่ม Hebei Steel ผู้ผลิตเหล็กชั้นน�า
จากจีน รว่มกับกลุ่ม Tata Steel อินเดีย 

ต้ังบริษัทสัดสว่น 70% : 30% เข้า
ซื้อหุ้นท้ังหมด 67.9% จากกลุ่ม Tata 
Steel อินเดีย ท่ีราคา 0.79 บาท และ 
จะต้องท�าค�าเสนอซื้อท้ังหมด ปัจจุบัน
มีความล่าช้า แต่ก็ยังไมไ่ด้ยกเลิก ราคา
หุ้นปัจจุบันซื้อขายซื้อขายต�ากว่ามูลค่า
ตามบัญชีต่อหุ้น 1.09 บาท เราประเมิน
ราคาเป้าหมายอิงกับ ค่าเฉล่ีย P/BV 
เท่ากับ 0.78 เท่า ได้เท่ากับ 0.85 บาท 
เราแนะน�า ถือ ไว้รอขายท่ีราคา Tender 
Offer ประมาณ 0.79 บาท ซึ่งจะใกล้
ราคาเป้าหมายของเรา

ความเสีย่ง
ราคาเหล็กผันผวน, อุตสาหกรรมเหล็ก
ยังล้นตลาด, ความต้องการอ่อนแอ

 Surachai Pramualcharoenkit
 surachai.p@maybank-ke.co.th
 (66) 2658 6300 ext 1470
 นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
 โทร : 02-276-5976
 อีเมล์ : reporter@hooninside.
com
 ท่ีมา : ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์
 วันท่ี : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
          ท่ีมา: http://www.hooninside.
com



บล.ทรีนีต้ี : ROBINS แนะน�ำ ซื้อเก็งก�ำไร รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 60.00 บ.

Stock Comment

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน - 
ROBINS

ค�าแนะน�า: ซื้อเก็งก�าไร
ราคาปิด: 60.25 บาท
ราคาเป้าหมาย: 60.00 บาท
หมวดอุตสาหกรรม/ธุรกิจ: 
บริการ/พาณิชย์

ประกาศปรับโครงสร้างกลุ่ม CRC 
และการเพิกถอนหลักทรัพย์
          
การปรับโครงสร้างกลุ่ม "Central 
Retail" (CRC) ผู้ถือหุ้นใหญ ่
ROBINS ร้อยละ 53.83 เสนอซื้อ 
ROBINS ราคา 66.50 บาทต่อหุ้น 
โดยแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
หุ้น CRC (Share Swap) และเพิก
ถอนหุ้น ROBINS ออกจากตลาด 
หากการ IPO ของ CRC ส�าเร็จ เพื่อ
รวมธุรกิจเป็นบริษัทเดียว โดยจะ
มีการประชุมผู้ถือหุ้น วันท่ี 5 ก.ย. 
2562

มุมมองเบื้องต้น

          - ในเบื้องต้นเรามีมุมมอง
เป็นบวกต่อประเด็นดังกล่าว 
เนื่องจาก
          
เรามีมุมมองเชิงบวกต่อประเด็น
ดังกล่าว แนะน�า "เก็งก�าไร" โดย
ถึงแม้ราคาพื้นฐานของเราจะอยู่
ท่ี 60.00 บาท ทว่าราคาเทนเดอร์
อยูท่ี่ 66.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่า
ราคาปัจจุบัน 60.25 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นราว 10.4% (ราคาปิด 26 
ก.ค. 2562) โดยคาดว่าราคาหุ้น
จะปรับตัวขึ้นมาท่ีราคาเทนเดอร์
หรือมากกว่า เนื่องจากเป็นโอกาส
ของผู้ถือหุ้น ROBINS ท่ีจะได้สิทธิ์ 
Share Swap หุ้น IPO ของ CRC 
ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจค้าปลีกราย
ใหญ่

          - กระบวนการปรับ
โครงสร้างและการเพิกถอน
ขั้นตอนต่างๆจะต้องผา่นมติการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในวันท่ี 5 ก.ย. 

2562 โดยต้องผา่นมติไมน่้อยกว่า 
3 ใน 4 ผู้คัดค้านไมเ่กิน 10% โดย
หากมติผา่นท่ีประชุม ในเบื้องต้น
คาดว่าก�าหนดการ IPO ของ CRC 
และกระบวนการเพิกถอนหลัก
ทรัพย์ ROBINS จะแล้วเสร็จไม่
เกินสิ้นปี 2563 (จะมีการประชุม
นักวิเคราะห์วันท่ี 31 ก.ค. 2562)

          - ความเสีย่ง : CRC ไม่
สามารถเข้า IPO ได้ตามแผน, ผู้
ถือหุน้ ROBINS ไม่เหน็ด้วยกับ
การเพิกถอนหลักทรพัย์

          เกษ ตวงทอง
          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 
045626
          kate@trinitythai.com



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTTEP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 159.00 บ.

ราคาปิด 134 บาท ราคาพื้นฐาน 159 บาท
 
ก�าไรสทุธิ 2Q62 เป็นไปตามคาด

 + ก�าไรสุทธิ 2Q62 เท่ากับ 13.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นก้าวกระโดด +281%YoY และ +10%QoQ ใกล้เคียงกับท่ี
เราคาดการณ์ไว้ โดยปัจจัยหนุน คือ ปริมาณขายเพิ่ม +10%YoY, +5%QoQ เป็น 3.34 แสนบาร์เรล/วัน หลังแหล่ง
บงกชกลับมาด�าเนินงานตามปกติ, ราคาขายเฉล่ียสูงขึ้น +3%YoY, +4%QoQ เป็น 48.26 ดอลลาร์/บาร์เรล และมี
ก�าไร FX 827 ล้านบาท และในไตรมาสนี้มีบันทึกส�ารอง Employee benefit 18 ล้านดอลลาร์ ค่ารอยัลต้ีและค่าใช้จ่าย
ด�าเนินงานเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันและ Write off 20 ล้านดอลลาร์ ด้าน Core profit 2Q62 เท่ากับ 13.1พันล้านบาท 
(+173%YoY, -7%QoQ)

 + ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 2.25 บาท/หุ้น ก�าหนด XD 8 ส.ค.62 ณ ราคาหุ้น 134 บาท คิดเป็น 
Interimdividend yield 1.7%

 + แนวโน้มไปได้ดี ปริมาณขายเติบโตได้จากการซื้อ Murphy Oil Corp ในมาเลเซียต้ังแต่ 10 ก.ค.62 
ส�าหรับ3Q62F คาดการณ์ว่า Core profit จะอยูท่ี่ 10.5 พันล้านบาท อ่อนลง -13%YoY, -19%QoQ

 + แนะน�าซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 159 บาท โดยประเมินว่าราคาน้ํามันดิบในระยะสั้นนา่จะทรงตัวอยูไ่ด้จากความไม่
สงบในตะวันออกกลาง, สต๊อกน้ํามันดิบสหรัฐต�ากว่าคาด และอิหรา่น & เวเนซูเอลาผลิตน้ํามันดิบน้อยลง

 นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com

 นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
 โทร : 02-276-5976
 อีเมล์ : reporter@hooninside.com
 ท่ีมา : ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์
 วันท่ี : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
          ท่ีมา: http://www.hooninside.com



บล.เออีซี : SPALI แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 23.30 บ.

Stock : SPALI
 Price : 22.50
 Target Price : 23.30
 Rating : HOLD
 คาดช่วงไตรมาส 2 เป็นจุดต�าสดุ
ของปี
 ช่วง 2Q62 คาดก�าไรสทุธิหดตัว 
24.1%QoQ หลังผลกระทบ LTV
 
ชว่ง 2Q62 คาด SPALI มีก�าไรสุทธิ 
1,160 ล้านบาท หดตัว 24.1%QoQ 
หลังมีปัจจัยลบ ดังนี้ 1) รายได้จากการ
ขายและบริการคาดหดตัว 12.7%QoQ 
ท่ีระดับ 5,543 ล้านบาทจากผลกระ
ทบมาตรการ LTV และวันหยุดยาวชว่ง 
2Q62 ท่ีมากท�าให้คาดมีการโอนน้อย
ลง 2) 

อัตราก�าไรขั้นต้นคาดปรับลงเป็น 
39.0% จาก 40.3% ในชว่ง 1Q62 จาก
การทยอยโอนโครงการศุภาลัย เอลีท 
สุรวงศ ท่ีมี มาร์จ้ินลดลง บวกกับโอน
โครงการแนวราบในสัดสว่นราว 55% 
3) SG&A/Sales คาดปรับเพิ่มขึ้นเป็น 
13.0% จาก 10.3% ในชว่ง 1Q62 
จากการท�าการตลาดโครงการศุภาลัย 
ไอคอน สาทร มูลค่าโครงการ 1.33 
หมื่นล้านบาท 4) มีค่าใช้จ่ายพิเศษ 
47 ล้านบาทจากการบันทึกผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงกฎหมายแรงงาน
เก่ียวกับอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง

เราปรับลดประมาณก�าไรปี 2562 เล็ก
น้อยหลังภาพรวมภาวะตลาดชะลอตัว
 

เราปรับลดประมาณก�าไรสุทธิปี 
2562 เล็กน้อยเหลือ 6,307 ล้าน
บาทโต 9.3%YoY แม้ชว่งเริ่มต้นใช้
มาตรการ LTV จะท�าให้ภาพรวมตลาด
ชะลอตัวบวกค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า
ท�าให้กระทบลูกค้าต่างชาติ สะท้อน
จากยอด Presale ของ SPALI ชว่ง 
1H62 ท่ีระดับ 13,307 ล้านบาท หด
ตัว 23%YoY แต่อยา่งไรก็ดีชว่ง 2H62 
คาดภาพรวมอสังหาริมทรัพย์จะมีการ
ฟื้ นตัวหลังตลาดเริ่มมีการเปิดโครง
การใหม่ๆ  มากขึ้น บวกกับ SPALI ยัง
มี Backlog 43,434 ล้านบาท ทยอย
รับรู้ได้ต้ังแต่ปี 2562-2567 และรับรู้ปี
นี้ท่ีระดับ 10,189 ล้านบาท (Secured 
Revenue ท่ี 60.9% ของประมาณการ
ท้ังปี)
 
ปรับลดค�าแนะน�าเป็น "ถือ" ด้วยมูลค่า
พื้นฐานใหมป่ี 2562 ท่ี 23.30 บาท
 
แม้คาดปี 2562 จะยังเห็นก�าไรสุทธิ
เติบโต YoY แต่ราคาหุ้นปัจจุบันเหลือ 

Upside เพียง 3.6% จากมูลค่าพื้น
ฐานใหมป่ี 2562 ท่ีระดับ 23.30 บาท 
อิง PER 7.9x (ค่าเฉล่ีย PER ของหุ้น
ในกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์) ด้วย
ความระมัดระวังเราจึงปรับลดค�า
แนะน�าจาก "ซื้อ" เป็น "ถือ" และคาด
ยังให้ Div. Yield ท่ีระดับ 4.9%

 ภัทรพล จันทร์อินทร์
 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 089932
 E-mail : Patarapon.j@aecs.com
 นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
 โทร : 02-276-5976
 อีเมล์ : reporter@hooninside.
com
 ท่ีมา : ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์
 วันท่ี : 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
          ท่ีมา: http://www.hooninside.
com



บล.โกลเบล็ก : ATP30 แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 2.16 บ.

COMPANY NOTE                26 กรกฎาคม 2562
MAI / Services              ราคาปิด 1.52  บาท
ATP30 PLC. (ATP30)          "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 2.16 บาท 

คาดก�าไร 2Q62 เติบโต YoY แต่หดตัว QoQ 

          คาดการณ์ก�าไร 2Q62 ราว 11 ลบ. +19%YoY -9%QoQ
          รายได้โตต่อเนื่อง แต่ก�าไรโตมากกว่า
          ภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมยังสดใส ตามการขยายพื้นท่ี EEC 
          คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 2.16 บาท

ประเด็นส�าคัญในการลงทนุ :

คาดการณ์ก�าไร 2Q62 ราว 11 ลบ. +19%YoY -9%QoQ : เราคาดการณ์รายได้ 2Q62 ราว 116.5 ลบ. +15%YoY +3%QoQ หลังจากท่ี 1H62 เพิ่มจ�านวนรถ
โดยสารไปแล้วกว่า 25 คัน เพื่อรองรับลูกค้าใหมจ่�านวน 2 ราย โดยมีสัญญาแต่ละแหง่ไมต่�ากว่า 10 ลบ. และเริ่มให้บริการแล้วเมื่อ 2Q62 ท่ีผา่นมา ด้าน %GPM 
เราคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเหนือระดับ 27% เทียบกับ 2Q61 อยูท่ี่ระดับ 25% โดยได้รับอานิสงส์จากปี 61 ท่ีผา่นมาท่ีมีรถหมดภาระค่าเสื่อม 10 ปี เพิ่มขึ้นราว 18 
คัน สูร่ะดับ 33 คัน และจะมารับรู้เต็มปีในปีนี้ อยา่งไรก็ดี ผลประกอบการอาจถูกกระทบเล็กน้อยจาก One-time expense ค่าใช้จ่ายในการต้ังส�ารองผลประโยชน์
พนักงานราว 1.5 ลบ. สง่ผลให้เราคาดการณ์ก�าไร 2Q62 ราว 11 ลบ. +19%YoY -9%QoQ 
          
รายได้โตต่อเนื่อง แต่ก�าไรโตมากกว่า : แนวโน้มการเติบโตของรายได้จะยังคงเติบโตต่อเนื่องตามการขยายฐานของลูกค้าใหม ่ขณะท่ีลูกค้ารายเดิมยังคงเซ็น
สัญญาใช้บริการต่อ นอกจากนั้น บริษัทฯยังมีแผนขยายรถโดยสารในปีนี้ท้ังหมด 30 คัน สูร่ะดับ 400 คัน ณ ปลายปีนี้ โดย 1H62 เพิ่มไปแล้ว 25 คัน เพื่อรองรับ
ลูกค้าท้ังหมดท่ีเข้าจะเพิ่มมาในปีนี้ราว 3 ราย โดยเริ่มให้บริการไปแล้ว 2 ราย เมื่อไตรมาส 2 ท่ีผา่นมา และอีก 1 ราย จะเริ่มให้บริการ 1 ส.ค. 62 เบื้องต้นเรา
ประมาณการรายได้ท้ังปี 62 ราว 479 ลบ. +13.5%YoY ขณะท่ีก�าไรปีนี้จะเติบโตในอัตราท่ีสูงกว่ารายได้ จากอานิสงส์รถหมดค่าเสื่อมราคาในปีท่ีผา่นมา หนุน 
%GPM ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 27% เทียบกับปี 61 ซึ่งอยูท่ี่ระดับ 25.6% นอกจากนั้น ยังได้ปัจจัยสนับสนุนจากรถหมดภาระผอ่นในปีนี้อีกราว 27 คัน ซึ่งจะท�าให้
อัตราสว่นค่าใช้จ่ายทางการเงินต่อรายได้ปรับตัวลดลงมาท่ีระดับ 3.56% จากปี 61 อยูท่ี่ระดับ 3.74% สง่ผลให้เราคาดการณ์ก�าไรปี 62 ราว 49.6 ลบ. +21%YoY
          
ภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมยังสดใส ตามการขยายพื้นท่ี EEC : ปัจจุบันบริษัทฯมีจ�านวนลูกค้าท้ังสิ้น 35 ราย ซึ่งกว่า 85% อยูใ่นพื้นท่ีแถบ EEC แบง่เป็นใน
พื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม จ.ชลบุรี 9 ราย นิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง 20 ราย นิคมอุตสาหกรรม จ.ฉะเชิงเทรา 1 ราย ขณะท่ีภาพรวมอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ี EEC 
อยูใ่นเกณฑ์เติบโตสูง โดย กรอ. เผยว่าชว่ง ม.ค.-ก.ค. ท่ีผา่นมา พื้นท่ี EEC มีการลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมสูงถึง 7.5 หมื่นลบ. สูงกว่าค่าเฉล่ียจาก 2 ปีท่ีผา่นมา
ซึ่งอยูท่ี่ระดับ 3 หมื่นลบ. โดยตลอดท้ังปีคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนรวมท่ัวประเทศไมต่�ากว่า 4.3 แสนลบ. +20%YoY และคิดเป็นเฉพาะพื้นท่ี EEC ไมต่�ากว่า 60% 
ขณะท่ีผู้บริหารเชื่อว่า ผลจากการขยายการลงทุนในแถบพื้นท่ี EEC ปีนี้ จะออกดอกผลให้กับบริษัทในการมีลูกค้าใหมเ่พิ่มขึ้นในปีหน้า 
          คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 2.16 บาท : ฝ่ายวิจัยจัด ATP30 อยูใ่นธีมหุ้น EEC play เราประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี Prospective PE โดยอิง PE 
Ratio ท่ีระดับ 26.7 เท่า(-0.25SD ของค่าเฉล่ียย้อนหลัง 2 ปี) และคาดก�าไรต่อหุ้นปี 62 ราว 0.09 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะสม 2.16 บาท ซึ่งมีอัพไซต์จากราคา
ปัจจุบัน จึงคงค�าแนะน�า "ซื้อ"

ความเสี่ยง
          i)   ลูกค้าเก่าไมต่่อสัญญาใช้บริการ
          ii)  บริษัทจัดหารถให้บริการไมทั่นตามก�าหนดเวลา          
          iii) ราคาน้ํามันปรับเพิ่มขึ้น
          iv)  จ�านวนนักท่องเท่ียวจีนลดลง

          Analyst Coverage
          Wilasinee Boonmasungsong 
          02-672-5937
          wilasinee@globlex.co.th

          Assistant analyst : 
          Salakbun Wongakaradeth
 



บล.กรุงศรี : PTTEP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 150.00 บ.

PTT Exploration & Production
 
กระจายพอร์ตธุรกิจสู่
ตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น (TP Bt 
150.0, OUTPERFORM)
 
PTTEP ประกาศว่าจะเข้าซื้อหุ้น 
100% กับ Partex ท่ีราคา US$622 
ล้าน โดยการเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ PTTEP ท่ี
จะเนน้การลงทนุในแหล่งปิโตรเลียม
ท่ีสมบูรณ์ในแถบตะวันออกกลาง
เพิ่มขึ้น การซื้อ Partex สง่ผลดี
ต่อ PTTEP คือ ปริมาณขาย +4%, 
ปริมาณส�ารอง 2P +5%, EBITDA 
margin 75% เราปรับเพิ่มประมาณ
การณ์ก�าไรสุทธิในปี 2020-2022 
ขึ้น 5-7% และคงค�าแนะน�า ซื้อ ให้
ราคาเป้าหมาย 150 บาท
 
กระจายพอร์ตลงทุนใน
ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และ 
อเมริกาใต้ เพิ่มขึ้น
 
PTTEP ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น 
(SPA) 100% กับ Partex Holding 
B.V. (Partex) จากCalouste 
Gulbenkian Foundation ของ
โปรตุเกส มูลค่าประมาณ US$622 
ล้าน ท้ังนี้Partex เป็นผู้ลงทุนใน
กิจการปโิตรเลียมในตะวันออกกลาง
มายาวนานกว่า 80 ปี และปัจจุบัน
ถือหุ้นอยูใ่น 7 โครงการ ครอบคลุม 
5 ประเทศ โดยเน้นท่ี โอมาน และ 
UAE (ดูหน้า 2) มีปริมาณยอด
ขายรวมในปี 2018 ท่ี 16k boed 
ผลผลิตสว่นใหญเ่ป็นของเหลว 

100% โดยส�ารอง 2P อยูท่ี่ 65 ล้าน 
boe อิงจาก working interest คิด
เป็น EV/boe ท่ี US$9.5 แต่ต้องรวม
หุ้น 2% ในโรงงาน liquefaction 
ขนาด 10.4 ล้านตันในโอมาน และ 
โรงแยกก๊าซขนาด 8 BCFD ท่ี UAE 
ด้วย ดังนั้น จึงเทียบกันไมไ่ด้กับ 
EV/boe ท่ี US$7.8 จากการจ่ายซื้อ
สินทรัพย์ของ Murphy เมื่อเดือน
มีนาคมท่ีผา่นมา เบื้องต้นคาดดี
ลการเข้าซื้อ Partex จะแล้วเสร็จใน
ชว่งปลายปีนี้
 
การซื้อ Partex จะเพิ่มปริมาณขาย
ให้ PTTEP 4%, ส�ารอง 2P +5% 
และให้ EBITDA margin เฉล่ียท่ี 
75%
 
การซื้อ Partex จะท�าให้ปริมาณการ
ผลิตของ PTTEP ในปี 2020 เพิ่ม
ขึ้น 4% และท�าให้ปริมาณส�ารองปริ
โตรเลียม 2P เพิ่มขึ้น 5% จากเดิม 
1,302 ล้าน boe (หลังซื้อสินทรัพย์
ของ Murphy) และส�ารอง 1P เพิ่ม
ขึ้น 2% จากท่ีประเมินไว้ท่ี 1,539m 
boe ในปลายปี 2019 ท้ังนี้ เราคาด
ว่าสินทรัพย์ของ Partex จะท�าให้
อายุส�ารองปิโตรเลียมของ PTTEP 
ยาวขึ้นอีก 0.5 ปี เป็น 12.5 ปี 
ภายหลังจากซื้อ Partex จะท�าให้ 
PTTEP มีปริมาณส�ารอง 2P เป็น
สัดสว่นของก๊าซธรรมชาติประมาณ 
70% และ ของเหลว 30% (จาก 
75% ก๊าซ และ 25% ของเหลวเมื่อ
ปลายปี 2018) EBITDA margin 
ของ Partex อยูเ่ฉล่ียอยูท่ี่ระดับ 
75% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับ EBITDA 

margin ของ PTTEP ในปัจจุบัน
 
คงค�าแนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 
150 บาท
 
เรารวมปริมาณยอดขาย 16k boed 
ของ Partex เข้าไว้ในประมาณ
การณ์ของเราต้ังแต่ปี FY20 เป็นต้น
ไป ซึ่งจะท�าให้ประมาณการก�าไร
ของ PTTEP ในปี 2020-2022 เพิ่ม
ขึ้น 5-7% เรายังคงค�าแนะน�า ซื้อ 
โดยให้ราคาเป้ามายท่ี 150 บาท 
อิงจาก P/E ปี FY19F ท่ี 15.5x ซึ่ง
เท่ากับค่าเฉล่ีย 12 ปีย้อนหลัง +0.5 
S.D. เรามองว่า PTTEP ยังมี upside 
อีก เนื่องจาก P/E จะลดลงเหลือ 
12.5x ในปี 2020F จากการเริ่ม
ท�าการผลิตปิโตรเลียมของโครงการ 
Sabah H (สินทรัพย์ของ Murphy) 
ในปี 2020 พร้อม ๆ กับท่ีธุรกรรม
ซื้อ Partex เสร็จเรียบร้อยในปลาย
ปีนี้พอดี

 Naphat CHANTARASEREKUL
 662 - 659 7000 ext 5000
 naphat.chantaraserekul@
krungsrisecurities.com
 นวพร เชื้อเมืองพาน : เรียบเรียง
 โทร : 02-276-5976
 อีเมล์ : reporter@hooninside.
com
 ท่ีมา : ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์
 วันท่ี : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562
          ท่ีมา: http://www.
hooninside.com



บล.เคทีซีมิโก้ : GPSC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 77.00 บ.

GPSC 
Buy 
2020E TP: Bt77.00

การเพิ่มทุนเป็นไปตามแผน
          - ผลกระทบจาก dilution effect ถูกชดเชยด้วยศักยภาพการเติบโต
          - ประกาศเพิ่มทุนตามแผน
          - การเพิ่มทุนผอ่นคลายอัตราสว่นหนี้สินสุทธิต่อทุน และรองรับการเติบโตในอนาคต
          - คาดงบการเงิน GPSC (รวม GLOW) จะมี dilution effect บน EPS ราว 47%

การเข้าซื้อกิจการของ GLOW ท�าให้ GPSC กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญอั่นดับ 3 ในประเทศ 
(ด้วยก�าลังการผลิตตามสัดสว่นรว่มทุนท่ีจะเพิ่มขึ้นเป็น 4,766 เมกะวัตต์ ในปี 2020 และเรง่ตัว
ขึ้นเป็น 5,026 เมกะวัตต์ ในปี 2023) อีกท้ังมีโรงไฟฟ้า SPP ท่ีประสิทธิภาพสูงในสัดสว่นท่ีสูงขึ้น 
ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตของความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีขยายตัวเพิ่มเติมในมาบตาพุด 

และพื้นท่ีใกล้เคียง รวมท้ังมีความเสี่ยงเชิงบวกจากแรงผนึกทางธุรกิจในอนาคต ขณะท่ีประมาณ
ผลการด�าเนินงานของ GPSC (หลังรวม GLOW) จะอยูใ่นแนวโน้มขาขึ้น โดยคาดการณ์ของเรา 
(เบื้องต้น) คาดผลกระทบจาก dilution effect บนก�าไรต่อหุ้น (EPS) จะน้อยกว่าผลกระทบจาก 
dilution effect จากจ�านวนหุ้นเพิ่มทุน เราปรับค�าแนะน�าขึ้นเป็น "ซื้อ" (จากเดิม "Outperform") 
และได้ปรับราคาเป้าหมายเป็นปี 2020E ท่ี 77 บาท ซึ่งคาดจะมี upside gain ท่ีนา่ดึงดูด เมื่อ
เทียบกับราคาตลาดหลังเพิ่มทุน

          พัชริน เกษมอานันทนะ, no. 17834
          02-695-5837



สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์  ในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนสิงหาคม ที่การเดินทางของตลาดหุ้นไทย ยัง
ด�าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีความเส่ียงจากสถานการณ์ สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ หลังประธานาธิบดี 
โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีน�าเข้าสินค้าจีน 10% มูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 ก.ย. 2562 
ขณะที่ที่จีนปล่อยให้หยวนอ่อนค่าลงสู่ระดับต�่าสุดในรอบ 11 ปี และประกาศระงับการน�าเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐ เพ่ือตอบโต้รัฐบาล
สหรัฐที่ขู่เรียกเก็บภาษีสินค้าน�าเข้าจากจีนเพ่ิมอีก 3 แสนล้านดอลลาร์ ประเด็นดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนกังวลว่าสงครามการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนอาจทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นประเด็นที่ควรจับตามองจากนี้ไปจนถึงส้ินปีคือ เศรษฐกิจทั่วโลกจะเข้าสู่ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยหรือไม่ ซึ่งนักลงทุนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ   

การเดินทาง 

ณะท่ีรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์
ส�าหรับเดือนกรกฎาคม 2562 ท่ีผา่น
มา ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET 
Index) ปิดท่ี 1,711.97 จุด ลดลง 
1.1% จากสิ้นเดือนก่อน และเพิม่ขึ้น 

9.5% จากสิ้นปี 2561 มูลค่าซื้อขายเฉล่ียต่อวันรวม
ของ SET และ mai ในเดือนกรกฎาคม 2562 อยูท่ี่ 
64,050 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 23% เมื่อเทียบกับชว่ง
เดียวกันปีก่อน  โดยผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อ
สุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 ด้วยมูลค่าซื้อสุทธิสูงสุด
ในอาเซียน
 
ด้านนายศรพล ตลุยะเสถยีร รองผูจั้ดการ หวัหน้า
สายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในเดือน
กรกฎาคม
ตลาดหลักทรัพย์ไทย
ได้รับผลบวกจาก
ความเชื่อมั่นด้าน
เสถียรภาพทางการ
เมืองภายในประเทศท่ีดีข้ึน 

สอดคล้องกับการปรับ outlook เป็นบวกของบริษัท
จัดอันดับ rating สง่ผลให้ผู้ลงทุนต่างประเทศยังคง
ซื้อสุทธิอยา่งต่อเนื่อง อยา่งไรก็ดี ควรจับตามอง
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์
สงครามการค้าท่ีเริม่มีสัญญาณของความขัดแย้งท่ี
รุนแรงขึ้น ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างญี่ปุ่น
และเกาหลีใต้ ตลอดจนทิศทางการด�าเนินนโยบาย
ทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ

 และหากไปดู  ในชว่ง 7 เดือนแรกของปี 2562 
มูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ของไทยอยูท่ี่
ระดับ 14,131 ล้านบาท ปลายเดือน ก.ค.  ท่ีผา่นมา 
มีหุ้นน้องใหม ่ อยา่ง ILM เข้ามาเทรดวันแรก โดย
เปิดเทรดวันแรกท่ี 22.30 บ. จากราคา IPO 22 บ. 
ขณะท่ี ARIN เปิดเทรดวันแรกเมื่อวันท่ี 10 ก.ค. 62   

ท่ีผา่นมาท่ี 1.63 บาท ลดลง 9.44% จากราคาขาย 
IPO 1.80 บาท/หุ้น

สว่นแวดวงบริษัทจดทะเบียน  เริม่ท่ี  “ชมกมล พุ่ม
พันธ์ุม่วง”  หญิงเก่ง
แหง่ บมจ.ดับบลิวพ ี
เอ็นเนอรย์ี ่(WP) ท่ี
มีดีครบเครื่อง หลัง
ล่าสุดขึ้นแท่น
ต�าแหนง่ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารไป
เรียบร้อยแล้ว  
ตอกย้�าให้เห็นถึง
ความเป็นต้นแบบ
ของนักธุรกิจรุน่ใหม่
ไฟแรง ท่ีพร้อมจะ
น�าพาองค์กรเติบโตอยา่งมีศักยภาพ และสร้างผล
ตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้น...เห็นแล้วปล้ืมใจแทน
ครอบครัว WP จริงๆ คร้า    ทีมขา่วหุ้นอินไซด์ต้อง
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ  

แว่วว่าเฮยี พรีะพงศ ์จรูญ
เอก นายใหญ่แหง่ ORI ดอด
รว่มหารือและพูดคุยกับ 
นายมาร์ค โมเบียส (Mr.
Mark Mobius)  1 ใน 10 นัก
ลงทุนท่ียิง่ใหญท่ี่สุดของโลก
ผู้เคยมีประสบการณ์บริหาร
พอร์ตในตลาดหุ้นเกิดใหม่
ขนาดกว่า 5 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ และผู้ก่อต้ัง
กองทุน Mobius Capital 
Partners โดยทาง Mobius 
Capital Partners มีความ
สนใจในหุ้น ORI เนื่องจาก
เป็นหุ้นมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และ
อัตราสว่นเงินปันผลตอบแทน (Dividend yield) สูง 
ผนวกกับได้รับการแนะน�าจากทาง KTZmico  

MTC บินลัดฟ้าเดินหน้าโรดโชว์สหรัฐอเมริกา 
"นิวยอรก์, บอสตัน, ชิคาโก และ 
ซานฟรานซสิโก" ระหว่างวันท่ี 12-16 สิงหาคมนี้ 
เดินทางรว่มกับ DBS Vickers ขณะนี้มีกองทุนตอบ
รับฟังข้อมูลแล้วกว่า 20 แหง่ มั่นใจได้รับความสนใจ
คึกคัก พร้อมโชว์ศักยภาพการเป็นผู้น�าตลาดสินเชื่อ
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ และนาโนไฟแนนซ์ โดย
เฉพาะผลงานครึ่งปีแรก ยังคงท�านิวไฮได้ต่อเนื่อง 
แย้มครึ่งปีหลังลุยปล่อยกู้เชา่ซื้อจักรยานยนต์เจาะ
ฐานลูกค้า 2 ล้านรายท่ัวประเทศ หนุนรายได้-ก�าไร
ท้ังปีทะลุเป้าหมาย 

ข



การเดินทาง 

ITLE สุดเจ๋งรายงานก�าไร 6 
เดือนแรกปี 62 โตแรง 715.75 
% จากงวดเดียวกันปีก่อน และ
รายได้รวมพุง่แตะ 883.83 

ล้านบาท 
เพิม่ขึ้น 
431.30% 
จากงวด
เดียวกันปี
ก่อน 
เนื่องจาก
ทยอยรับรู้
ยอดโอน
จาก ครง
การเดิม ท้ัง
หาดในยาง 
ภูเก็ต เฟส 
1-2 และ 
หาดราไวย์
บางสว่น 
ขณะท่ี
เตรียมแผน
เปิด
โครงการใหมค่รึ่งปีหลัง ฟาก "ศศพิงษ์ ป่ิน
แก้ว" ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรว่ม มั่นใจ
ผลงานปีนี้ เข้าเป้ารายได้แตะ 1 พันล้าน
บาท ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เดิน
หน้าตุนท่ีดิน เพื่อใช้พัฒนาโครงการใน
อนาคต
 
TFG เปิดก�าไร
ไตรมาส 2/62 
พุง่ 133.41% 
จากงวด
เดียวกันปีก่อน 
แตะ 518.50 
ล้านบาท ขณะ
ท่ีรายได้รวม
เท่ากับ 
7,290.24 ล้าน
บาท เพิม่ขึ้น 
8.61% จากงวด

เดียวกันปีก่อน  รับผลดีจากราคาขายเนื้อ
สัตว์ ท้ัง ไก่ และสุกร ปรับตัวสูงขึ้นโดดเด่น 
ความต้องการพุง่ เนื่องจากผลกระทบโรค
ระบาด ASF สุกรในประเทศจีน เดินหน้า
เจาะตลาดใหม่ๆ  พร้อมเพิม่ประสิทธิภาพ
ไลน์ผลิตน�าเครื่องจักร Automation มาใช้
มากขึ้น ชว่ยลดต้นทุนหนุนก�าไร บอร์ดเคาะ
จ่ายปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.07 
บาท "วินัย เตยีวสมบูรณ์กิจ" ประเมินครึ่งปี
หลังแนวโน้มดี มั่นใจผลงานปีนี้มีทิศทางดี
ต่อเนื่อง  
 
QTC มาตาม
นัด โชว์ก�าไร
ครึ่งปีแรก แตะ 
119 ล้านบาท 
เมื่อเทียบจาก
ชว่งเดียวกัน
ของปีก่อนท่ีมี
ผลขาดทุน  55 
ล้านบาท ขณะ
ท่ีผลการ
ด�าเนินงาน 
Q2/62 โกย 
รายได้รวม 236 
ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 40 ล้านบาท จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน ขาดทุนสุทธิ  13  
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้รายได้การ
ขายหม้อแปลงไฟฟ้า-ธุรกิจพลังงาน โซลาร์
เซลล์ เพิม่ขึ้น  ด้านผู้บริหาร “พูลพิพัฒน์ 
ตันธนสนิ” ประกาศ ขอเดินหน้าจัดทัพ
ธุรกิจ ป้ันทีมงานขายต่างประเทศเพิม่ หวัง
ขยายฐานเจาะตลาดต่างประเทศ  พร้อมสง่
ซิกล่าสุด ตุนออเดอร์ ในมือแล้ว 530 ล้าน
บาท คาดทยอยสง่ต้ังแต่ปีนี้ บวกธุรกิจ
ตัวแทนจ�าหนา่ย DE BUSDUCT และ
ผลิตภัณฑ์ใหม ่SMART TRANSFORMER 
และSUPER LOW LOSS TRANSFORMER 
หนุนท้ังปีรายได้ เป็นไปตามเป้า ไมต่่�ากว่า 
1,000 ล้านบาท  

ปิดท้ายท่ี  BAY ประกาศขยายธุรกิจไปยัง

ประเทศฟิลิปปินส์โดยให้ธนาคารหรือบริษัท
ยอ่ยของธนาคารเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 50 ของ
หุ้นท่ีออกและช�าระแล้วในบริษัท เอสบี 
ไฟแนนซ์ คอมปานี อิงค์ (SB Finance 
Company, Inc. หรือ SBF) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
บริษัทไฟแนนซ์ในประเทศฟิลิปปินส์ท่ีมีการ
เติบโตสูงจากซีเคียวริต้ี แบงก์ คอร์ปอเรชั่น 
(Security Bank Corporation) โดยคาดว่า
จะด�าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 
4/2562  ระบการรว่มลงทุนครั้งนี้มีความมุง่
หวังเพื่อต่อยอดความแข็งแกรง่ของกรุงศรี
และซีเคียวริต้ี แบงก์ คอร์ปอเรชั่น ในธุรกิจ
สินเชื่อสว่นบุคคลแบบไมม่ีหลักประกัน รวม
ท้ังการรว่มกันสร้างโอกาสในธุรกิจอ่ืนรวม
ถึง ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อเชา่ซื้อรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และธุรกิจประกัน 
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