
กูรูทรนีีตี้ คาดก�าไร  CHAYO  เติบโตต่อเน่ืองในช่วงที่

เหลือของปี 62 เล็งปรบัประมาณการก�าไรเพิ่มขึ้น  ปรบั

ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 63 ที ่6.2 บาท คงค�าแนะน�า "ซื้อ"

ทวีตเดียว..เสียวท้ังโลก!! ตลาดบ้านเราวันนี้ผันผวนต่อจากวานนี้นะ
เจ้าคะ อ่อนตัวลงมาปิดท่ี 1,604.03 จุด ลดลง -15.42 จุด เป็นลง
มาต�าสุดในรอบ 8 เดือนกันเลยทีเดียว พร้อมวอลุ่มทะลุทะลวงแสน
ล้าน แต่ถือว่ายังพอปรานีอยูบ่้างท่ีรีบาวด์

นางสาวนราวดี วรวณิชชา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บี-52 แคปปิตอล จ�ากัด 

(มหาชน) B52 เปิดเผยว่า แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 10/2562 ยกเลิกมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 7/2562และครั้งท่ี 8/2562 ยกเลิกก�าหนดวันประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ยกเลิกวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) แย้มผลงานครึ่งปีหลังทะยานต่อหลังเตรียมรับรู้ก�าไรพิเศษจากการขายท่ีดิน 103.37 ล้านบาท แถมแนวโน้ม

ลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง หนุนรายได้โต เตรียมชงบอร์ดพิจารณาจ่ายปันผลในรอบ 10 ปี หลังล้างขาดทุนสะสมได้ต้ังแต่ไตรมาส1 ท่ีผ่านมา 

“ชมกมล พุม่พันธุ์มว่ง” โชว์งบครึ่งปีแรก ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 55.41 ล้านบาทเป็นไปตามเป้าท่ีวางไว้

B52 ออกหุ้นใหม่ 351.20 ล้านหุ้น ขาย RO 9:2 ราคา 0.20บ./หุ้น รองรบัขยาย 

3 ธุรกิจหลัก พรอ้มออกหุ้นกู้วงเงิน 300 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียน - คืนหนี ้

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street
บริษัทหลักทรัพย์ทรนีีตี้ ออกบทวิเคราะห์เปิดเผยว่า CHAYO ประกาศ

ก�าไรสุทธิส�าหรบั 2Q62 ที่ 33 ล้านบาท ดีขึ้น 22%QoQ และ 39%YoY ดี

กว่าทีค่าดไว้ก่อนหน้าราว 6% โดยรายได้รวมในไตรมาสนีเ้ติบโต 5%QoQ 

และ 12%YoY ดีขึ้นท้ังในส่วนของรายได้จากการรบัจ้างติดตามหนี้และ

รายได้จากการรบัซื้อหนีม้าบรหิาร 

CHAYO ก�ำไรโตต่อเนื่อง

ขำยที่ดิน 103.37 ลบ.
โบรกฯ เคำะเป้ำปีหน้ำ 6.20 บำท

BY : เจ๊เยเลน

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บำทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ

อ่านต่อหน้า 9อ่านต่อหน้า 6 อ่านต่อหน้า 4

ฉบับที่ 1043 วันที่ 16 สิงหาคม 2562

B52 ออกหุ้นใหม่ 351.20 ล้ำนหุ้น
ขำย RO 9:2 รำคำ 0.20บ./หุ้น

พร้อมออกหุ้นกู้ 300 ลบ.

WP จ่อบุ๊กก�ำไรพิเศษ

สมัครสมำชิก
Magazine
>>> อ่านต่อหน้า 2

ทวีตเดียว
..เสียวทั้งโลก

อ่านต่อหน้า 3

WP  แย้มครึง่ปีหลังเตรยีมบุ๊กก�าไรพิเศษขายที่ดินหนุนผลงานทะยานบวก  
เล็งชงบอรด์จ่ายปันผลในรอบ 10 ปี หลังตุนก�าไรสะสมต่อเน่ือง

คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  

บรษัิท ดับบลิวพ ีเอ็นเนอรย์ี ่จ�ากัด (มหาชน) (WP)

นำยสุขสันต์ ยศะสินธุ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

บรษัิท ชโย กรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) หรอื CHAYO
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 บมจ.ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) แย้มผลงาน

ครึ่งปีหลังทะยานต่อหลังเตรียมรับรู้ก�าไรพิเศษ

จากการขายท่ีดิน 103.37 ล้านบาท แถมแนวโน้ม

ลูกค้าขยายตัวต่อเนื่อง หนุนรายได้โต เตรียมชง

บอร์ดพิจารณาจ่ายปันผลในรอบ 10 ปี หลังล้าง

ขาดทุนสะสมได้ต้ังแต่ไตรมาส1 ท่ีผ่านมา “ชม

กมล พุ่มพันธุ์ม่วง” โชว์งบครึ่งปีแรก ก�าไรสะสม

เพิ่มขึ้นเป็น 55.41 ล้านบาทเป็นไปตามเป้าท่ีวาง

ไว้

 คุณชมกมล พุ่มพันธ์ุม่วง ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ดับบลิวพี เอ็น

เนอร์ยี่ จ�ำกัด (มหำชน) (WP) เปิดเผย

ถึง ทิศทางผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง มีความ

มั่นใจในศักยภาพของบริษัทฯ ว่าจะเติบโตอย่าง

โดดเด่นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เน่ืองจากแนวโน้ม

ลูกค้ามีการขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2 อย่าง

ชัดเจน ในขณะท่ียังควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลท�าให้ผลการด�าเนินงานเติบโต

ตามเป้าท่ีวางไว้ นอกจากนั้นยังมีการรับรู้ก�าไร

พิเศษในการขายท่ีดินย่านบางคอแหลม กรุงเทพ 

1 แปลง ขนาด 1 ไร่ 80.7 ตารางวา ท่ีรับรู้เป็น

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่า 166.50 ล้าน

บาทให้กับบุคคลธรรมดา โดยบริษัทฯจะบันทึก

ก�าไรจากการขายในคร้ังนี้ถึง 103.37 ล้านบาท 

 ในขณะท่ีก�าไรสะสมในงบการเงินรวมยังคง

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิม 7.71 ล้านบาทใน

ไตรมาส 1/62 เป็น 55.41 ล้านบาทในไตรมาส 

2/62 จึงเตรียมน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลงวดปี 2562 

ให้กับผู้ถือหุ้น  

 ท้ังน้ีบริษัทฯยังคงให้ความส�าคัญในการศึกษา

การขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านใน

ภูมิภาคอาเซียนใหม่ (CLMV) อาทิ สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ เนื่องจากเป็นตลาดท่ียังขยายตัว

ได้อีกมาก เพราะภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ยังมีความต้องการใช้ก๊าซ LPG ค่อนข้างสูง  อีกท้ัง

กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 

เพิ่มมากขึ้น เพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐานธุรกิจ

ของกลุ่มบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งและมั่นคงตามแผน

ยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจ

พลังงานอย่างครบวงจร

 อนึ่ง ผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน (สิ้นสุด

วันท่ี 30 มิถุนายน 2562)  ของบริษัทและบริษัท

ย่อย บริษัทฯ บันทึกก�าไรสุทธิเท่ากับ 122.00 ล้าน

บาท ในขณะท่ีรายได้รวมเท่ากับ 7,050.51 ล้าน

บาทและรายได้จากการขายและให้บริการเท่ากับ 

6,944.45 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ฉบับที่ 1043 วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ขำยที่ดิน 103.37 ลบ.
WP จ่อบุ๊กก�ำไรพิเศษ
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 บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีต้ี ออกบทวิเคราะห์เปิด
เผยว่า CHAYO ประกาศก�าไรสุทธิส�าหรับ 2Q62 
ท่ี 33 ล้านบาท ดีขึ้น 22%QoQ และ 39%YoY ดี
กว่าท่ีคาดไว้ก่อนหน้าราว 6% โดยรายได้รวมใน
ไตรมาสนี้เติบโต 5%QoQ และ 12%YoY ดีขึ้นท้ังใน
สว่นของรายได้จากการรับจ้างติดตามหนี้และราย
ได้จากการรับซื้อหนี้มาบริหาร โดยเฉพาะในสว่น
ธุรกิจบริหารหนี้ท่ีบริษัทสามารถขายหลักประกัน
ได้มากขึ้น ท้ังนี้ในชว่งเดือน เม.ย. ท่ีผา่นมาบริษัท
ได้เริ่มปล่อยสินเชื่อไมม่ีหลักประกันภายใต้ Chayo 
Capital ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาสมียอดปล่อยสินเชื่อราว 6 
ล้านบาท และมีรายได้ดอกเบี้ยเข้ามาราว 1.6 แสน
บาท 

 คาดก�าไรเติบโตต่อเนื่องในชว่งท่ีเหลือของปี

 คาดก�าไรปี 62 ท่ี 119 ล้านบาท โดยก�าไรครึ่ง
ปีคิดเป็นราว 50% ของประมาณการท้ังปี แต่มีแนว
โน้มจะปรับประมาณการขึ้น เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อ
ในชว่งท่ีผา่นมายังอยูร่ะหว่างการเริ่มทดลองตลาด 
แต่คาดว่าจะสามารถขยายสินเชื่อได้มากขึ้นในครึ่ง
ปีหลัง โดยบริษัทต้ังเป้าสินเชื่อท้ังปีไว้ท่ีราว 200 
ล้านบาท ซึ่งก�าไรจากธุรกิจสินเชื่อจะชว่ยหนุนก�าไร
ในครึ่งปีหลัง

 ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 63

 ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 63 ท่ี 6.2 บาท อิง 
PBV 3 เท่า ยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" 

 ความเสี่ยง: สภาวะเศรษฐกิจอาจสง่ผลต่อ
อัตราการจัดเก็บหนี้และกระแสเงินสดและในกรณี
ท่ีการซื้อหนี้ของบริษัทท�าได้ต�ากว่าท่ีเราประมาณ
การไว้ซึ่งอาจมีผลต่อกระแสเงินสด

      ***CHAYO กำงแผนครึ่งปีหลังลุย
ซื้อหนี้เพ่ิม - ปล่อยสินเชื่อเสริมทัพ***

 นำยสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ CHAYO ผู้ด�าเนินธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ท้ังท่ีมีหลักประกันและไมม่ีหลักประกัน 
ธุรกิจเจรจาติดตามเรง่รัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสิน
เชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผย
ว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 
2/2562 มีรายได้รวมอยูท่ี่ 86.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
15.18 ล้านบาท หรือ 21.41% และก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 

33.28ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.39% อัตราก�าไรขั้นต้น
อยูท่ี่ 67.45% และอัตราก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 42.35%   
ในขณะท่ีก�าไรสุทธิครึ่งปี 2562 อยูท่ี่ 60.68 ล้าน
บาท และอัตราก�าไรขั้นต้นส�าหรับครึ่งปีแรกอยูท่ี่ 
65.95% และอัตราก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 39.49%  

 ท้ังนี้สาเหตุท่ีท�าให้รายได้รวมและก�าไรสุทธิ 
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากธุรกิจ
หลักซึ่งได้แก่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือซ้ือหนี้
ด้อยคุณภาพมาบริหารและธุรกิจให้บริการเจรจา 
ติดตาม ทวงถามหนี้ มีการเจริญเติบโตอย่างมีนัย
ส�าคัญ โดยในครึ่งปีแรกธุรกิจบริหารสินทรัพย์
หรือซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารมีการเติบโต 
20.66% และธุรกิจเจรจา ติดตาม ทวงถามหนี้มี
รายได้เติบโตถึง 73.54% ซึ่งเป็นผลมาจากบริหาร
การจัดเก็บหนี้ท่ีไม่มีหลักประกันท่ีมีอยู่และการ
ทยอยขายหลักประกันของหน้ีท่ีได้ซ้ือในปี 2560 
และ 2561 เพื่อเสริมสร้างรายได้ ส่วนธุรกิจเจรจา 
ติดตามและทวงถามหนี้มีการเจริญเติบโตอย่าง
โดดเด่นเนื่องจากบริษัทสามารถจัดเก็บหนี้ให้
ลูกค้าได้มากขึ้นประกอบกับบริษัทมีผู้ว่าจ้างมาก
ขึ้น

ฉบับที่ 1043 วันที่ 16 สิงหาคม 2562

CHAYO ก�ำไรโตต่อเนื่อง
โบรกฯ เคำะเป้ำปีหน้ำ 6.20 บำท
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 นายสุขสันต์ กล่าวว่า ภาพรวมผลการด�าเนิน

งานในช่วงครึ่งหลังปี 2562 เชื่อว่าจะมีการเติบโต

โดดเด่นตามเป้าหมาย เนื่องจากคาดว่าทาง

สถาบันการเงินจะทยอยปล่อยหน้ีด้อยคุณภาพ

ออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายปี 

บริษัทฯ น่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมประมูลซื้อหน้ีเสีย

เข้ามาบริหารเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนแผนงานในปี 

2562 ของ CHAYO ท่ีคาดว่าจะมีพอร์ตบริหารหน้ี

ท้ังแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเข้ามา

บริหารได้ตามเป้าหมาย

 “ภาพรวมผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งหลังปี

นี้ คาดว่ายังคงเป็นไปในทิศทางท่ีบริษัทฯ ประเมิน

ไว้ สถาบันการเงินจะทยอยขายหน้ีด้อยคุณภาพ

ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทต้ังเป้าซ้ือหน้ีเข้า

มาบริหารในปีนี้ ประมาณ 10,000 ล้านบาท จากปี

ก่อน โดยมูลหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนมิ.ย.ปี 2562 อยู่

ท่ี 38,287 ล้านบาท โดยหน้ีท่ีจะซื้อเข้ามาบริหาร

ในปีนี้ คาดว่าจะเป็นหนี้ท่ีมีหลักประกัน 70-80% 

ไม่มีหลักประกัน 20-30% โดยในช่วงไตรมาส 3 

- 4 คาดว่าจะมีหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการ

เงินออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยขณะนี้บริษัทฯ 

อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน

จ�านวนหลายแห่ง รวมมูลค่าหน้ีประมาณ 5,000 – 

6,000 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าจะได้ข้อสรุปก่อนสิ้นปี

น้ี” นายสุขสันต์ กล่าว

 โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มี

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือหนี้เสียท่ีบริหารอยู่ใน

มือจ�านวน 38,287 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้เสียท่ี

มีหลักประกันจ�านวน 3,230 ล้านบาท และหนี้ไม่มี

หลักประกันจ�านวน 35,057 ล้านบาท 

 ส�าหรับธุรกิจปล่อยสินเชื่อ บริษัทฯ ได้เริ่ม

ปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้าไปแล้วประมาณ 200 ราย 

และจะปล่อยเพิ่มมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยต้ัง

เป้าปล่อยสินเชื่อในปีนี้ไว้ท่ี 200-250 ล้านบาท 

ตอกย�าการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในอนาคต 

และเชื่อว่าผลงานปีนี้จะสามารถท�านิวไฮตามเป้า

หมายรายได้รวมท่ีวางไว้ ไม่ต�ากว่า 15% จากปี

ก่อนอย่างแน่นอน 

 ขณะท่ีธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ยังอยู่

ระหว่างรอผลการอนุมัติจาก สศค. ท้ังนี้ ในการ

ด�าเนินธุรกิจด้านการปล่อยสินเชื่อ บริษัทฯ จะ

ด�าเนินการภายใต้บริษัทย่อย “ชโย แคปปิคอล” 

ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะด�าเนินการภายใต้

บริษัทย่อย  “ชโย พร็อพเพอร์ต้ี แอนด์ เซอร์วิส”

 “กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจปล่อยสิน

เชื่อคือพนักงานประจ�า ท้ังบริษัทเอกชนและ

รัฐบาล ลูกจ้างประจ�า หรือลูกค้าเดิมท่ีมีธุรกรรม

กับบริษัทฯ เนื่องจากมองเห็นความต้องการและ

ศักยภาพของลูกค้า ขณะท่ีจุดแข็งของบริษัทฯ 

คือความช�านาญในการเจรจา ติดตาม ทวงถาม

หนี้ และปล่อยสินเชื่อ จึงมั่นใจว่าธุรกิจปล่อยสิน

เชื่อของบริษัทฯ จะได้รับการตอบรับท่ีดี โดยเชื่อ

ว่าการด�าเนินธุรกิจของท้ัง 2 บริษัท จะผลักดัน

ให้ผลประกอบการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและ

มั่นคง” นายสุขสันต์ กล่าว

ฉบับที่ 1043 วันที่ 16 สิงหาคม 2562

CHAYO ก�ำไรโตต่อเนื่อง
โบรกฯ เคำะเป้ำปีหน้ำ 6.20 บำท
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บำท

 นำงสำวนรำวดี วรวณิชชำ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท บี-52 
แคปปิตอล จ�ำกัด (มหำชน) B52 เปิดเผย

ว่า แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

10/2562 ยกเลิกมติท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้ง

ท่ี 7/2562และครั้งท่ี 8/2562 ยกเลิกก�าหนดวัน

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ยกเลิกวัน

ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 และวันก�าหนดรายช่ือผู้ถือ

หุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุน (Record Date) กeหนดวันประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562ใหม่ รวมท้ังการ

เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนและบุคคลในวงจ�ากัด

 ขณะท่ีมีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่เกิน 

351,200,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจ�านวน

หุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 

ในอัตราจัดสรร 9 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญ

ท่ีออกใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดท้ิง ในราคา

เสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท2คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 

70,240,000 บาท

 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและ

แผนการใช้เงินในปัจจุบัน บริษัทประกอบ

ธุรกิจหลัก 3 ประเภท ได้แก่ 1.) ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ 2.) ธุรกิจบริการช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และ 3.) ธุรกิจเป็นศูนย์รวมเครดิต

พ้อยท์ และ E-Commerce ท้ังนี้ บริษัทมีแผนท่ีจะ

ปรับปรุงเทคโนโลยีเดิมและลงทุนในเทคโนโลยี

ใหม่ท่ีจ�าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ด�าเนินงานและการแข่งขันในธุรกิจท่ีบริษัทด�าเนิน

งานอยู่ รวมไปถึงการเริ่มด�าเนินธุรกิจใหม่เพื่อ

ขยายและต่อยอดการด�าเนินธุรกิจเดิมเช่น เพิ่ม

เติมธุรกิจด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเพื่อให้

ครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบ

วงจรและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้

ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามรูปแบบตลาด

และเทคโนโลยีสมัยใหม่

 ท้ังนี้ในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผน

ธุรกิจดังกล่าว บริษัทมีความจ�าเป็นต้องจัดหา

แหล่งเงินลงทุนเพื่อใช้พัฒนาระบบและบริหาร

จัดการเครือข่ายของร้านค้าปลีก โดยบริษัทมี

แผนการด�าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันซ่ึง

สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ทางธุรกิจของ บี-52 แคปปิ ตอล จ�ากัด 

(มหาชน)

1 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินทุนสูงและมี

ระยะเวลาในการคืนทุนนานซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อ

สถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบัน ด้วยเหตุ

นี้บริษัทจึงมีแนวท างท่ีจ ะเลือกลงทุนในธุ รกิจอ

สังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบและระมัดระวัง

ฉบับที่ 1043 วันที่ 16 สิงหาคม 2562

B52 ออกหุ้นใหม่ 351.20 ล้ำนหุ้น
ขำย RO 9:2 รำคำ 0.20บ./หุ้น

พร้อมออกหุ้นกู้ 300 ลบ.
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 2 ธุรกิจเป็นผู้ให้บริการช�าระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ WeChat Pay, Alipay บริษัทมี

แผนท่ีจะเพิ่มเติมช่องทางการเป็นผู้ให้บริการ

ช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ นอกเหนือจาก 

WeChat Pay, Alipay ซึ่งได้แก่ ไลน์เพย์, ยูเน่ียน

เพย์เป็นต้น

 3 ธุรกิจศูนย์รวมเครดิตพ้อยท์ ภายใต้

แบรนด์“abcPoint”และ ธุรกิจ E-Commerce บน

แพลตฟอร์ม “abc Shopping”และธุรกิจรับจ่ายบิ

ลและเติมเงินด้วยพ้อยท์ “abc Payment”บริษัทมี

แผนการให้บริการเป็นศูนย์รวมพ้อยท์ทุกชนิดท้ังจ

ากบัตรเครดิตและเงินสด รับบริการจัดการพ้อยท์

ให้กับลูกค้าภายนอกและในองค์กร โดยเปล่ียน

จาก“abc Point” “abc Shopping” และ 

“abc Payment”เป็น “Tanjai Point” “Tanjai 

Shopping”และ “TanjaiPayment” ตามล�าดับ

 อีกท้ังท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

อนุมัติการเข้าท�ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของ

บริษัท ประกอบด้วย 1. การปรับปรุงและพัฒนา

แพลตฟอร์ม abc Point และ abc Shopping 

เป็นแพลตฟอร์ม ทันใจพอยท์ (Tanjai Point) 

และ ทันใจชอปปิ้ ง (Tanjai Shopping) 2.ลงทุน

ในการสร้างแพลตฟอร์ม “ทันใจ เซอร์วิส” 

(Tanjai Service) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการ

ให้บริการทางการเงินเพื่อจ่ายบิลค่าสินค้าและ

บริการ 3. ลงทุนในการท�าสมุดแจ้งสินค้ า (Sales 

Catalog) และสมุดแจ้งรายการสินค้ าในระบบ

ออนไลน์ (E-Catalog) 4. ลงทุนในแพลตฟอร์ม

และซอฟท์แวร์ “ทันใจดิสทริบิวชั่น” ซึ่งเป็น

แพลตฟอร์มใหม่ท่ีใช้เป็นแพลตฟอร์มในการรับ

ออเดอร์ การสั่งสินค้ า บริหารจัดการสต็อคสินค้า

ของร้านค้าซึ่งเป็นลูกค้ าของบริษัท 5. ลงทุนระบบ

ซอฟท์แวร์ส าหรับบริหารจัดการเส้นทางขนส่ง 

(Optimal Routing Management Software) 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมบริการขนส่งสินค้าให้กับ

ธุรกิจซ้ือขายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัท โดย

เมื่อรวมกับเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้ส�าหรับด�าเนิน

โครงการจ�านวน 32,500,000 บาท ท�าให้มีมูลค่า

การลงทุนรวมท้ังสิ้น 70,000,000 บาท (รวมเรียก

ท้ังหมดว่า “การเข้าท�ารายการ”)

 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือ

หุ้นครั้งท่ี 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 300 

ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหน่ึง (Revolving Basis) 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนและใช้ในการด�าเนินธุรกิจและ

ขยายธุรกิจของบริษัทรวมถึงการช�าระหน้ีคืน 

(Refinancing)   ส�าหรับหุ้นกู้ระยะสั้นมีอายุไม่เกิน 

270 วัน และส�าหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 5 ปี

 อนุมัติให้ก�าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 23 กันยายน 2562เวลา 

10.00น. ณ ห้อง Sapphire Suite ชั้น 7 โรงแรม

โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินั่ม ถนนเพชรบุรี แขวง

ราชเทวี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ และก�าหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ใน

วันท่ี 30สิงหาคม 2562

ฉบับที่ 1043 วันที่ 16 สิงหาคม 2562

B52 ออกหุ้นใหม่ 351.20 ล้ำนหุ้น
ขำย RO 9:2 รำคำ 0.20บ./หุ้น

พร้อมออกหุ้นกู้ 300 ลบ.
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 ทวีตเดียว..เสียวท้ังโลก!! ตลาดบ้านเราวันนี้ผันผวนต่อจากวานน้ีนะเจ้าคะ อ่อน

ตัวลงมาปิดท่ี 1,604.03 จุด ลดลง -15.42 จุด เป็นลงมาต�าสุดในรอบ 8 เดือนกันเลยที

เดียว พร้อมวอลุ่มทะลุทะลวงแสนล้าน แต่ถือว่ายังพอปรานีอยู่บ้างท่ีรีบาวด์ขึ้นมาจาก 

-28.90 จุด จากทวีตเดียวของพ่ีทรัมป์ท่ีขอนัดคุยกับพี่จ้ินผิงเจ้าค่ะ ส่วนปัจจัยกดดัน

ก็ยังคงเดิมๆกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted 

yield curve ส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยเจ้าค่ะ ส่วนบ้านเราแลดูจะลงหนักกว่าชาว

บ้านเขาจาก Block Trade แห่ปิดสถานะ รวมไปถึงแรงขายกลุ่มน�ามันและบิ๊กล็อต 

INTUCH กดดันดัชนีฯเจ้าค่ะ ช่วงนี้ก็ wait&see ไปก่อน รอตลาดฟื้ นตัวค่อยมาลุย

กันใหม่เจ้าค่ะ ส่วนใครคันมือก็ถือเป็นโอกาสสะสมหุ้นดีๆเข้าพอร์ตเจ้าค่ะ 

 กลับมาช่วยตลาดวันนี้ได้ดีทีเดียวเจ้าค่ะ ส�าหรับพี่อ๊อด AOT ของเรา พระเอก

ขี่ม้าขาว 2 วันติด ปรบมือให้รัวๆเลยเจ้าค่า ล่าสุดขยับมาปิดท่ี 69.50 บาท บวกข้ึนมา 

1.09% เจ้าค่ะ จ่อทะลุ 70.00 บาทเจ้าค่ะ จุดนี้น่าจับตาลุ้นกันเจ้าค่ะ ถ้าตลาดรีบาวด์

รอบน้ีมีเฮกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 มาโฟกัสอีกตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นใหญ่โรงไฟฟ้าแซ่บๆ อย่าง GULF นะเจ้าคะ 

วันน้ีปิดแนวรับสวยๆ 120.50 บาท ถือว่าแกร่งดีน่าสนใจกันเลยทีเดียว หลังอวดงบ 

Q2/62 พลิกก�าไร 1.6 พันลบ. โดยก�าไรอัตราแลกเปล่ียน ครึ่งแรกปาไป 2.89 พันลบ. 

เจ้าค่ะ ใครชอบหุ้นแข็งๆในรอบนี้ GULF ก็จับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 บวกเด่นอีกตัวเจ้าค่ะ ส�าหรับหุ้นโรงไฟฟ้าแซ่บๆอีกตัว อย่าง GPSC เจ้าค่ะ สวน

ตลาดขึ้นมาปิดท่ี 67.25 บาท บวกขึ้นมา 1.13% เจ้าค่ะ ส�าหรับ GPSC มีประเด็นท่ี

นอกเหนือจากเพิ่มทุน ก็คือในส่วนของการปันผลระหว่างกาลท่ี 0.50 บ./หุ้น จะข้ึน 

XD 29 ส.ค. นี้เจ้าค่ะ ถือเป็นจุดให้เราได้เก็งก�าไรกันเจ้าค่ะ ต้านรอบนี้ขอยืนบน 70.00 

บาทยั่วๆกันก่อนเจ้าค่ะ สายเก็งก�าไรจับตาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ

 บวกต่อเนื่องมา 2 วันท�าการเจ้าค่ะ ส�าหรับยางมะตอย TASCO เจ้าค่ะ บวกแรง

สวนตลาดข้ึนมาปิดท่ี 17.60 บาท บวกขึ้นมา 1.15% หลังอวดงบ Q2/62 อู้ฟู่ท่ี 1.05 

พันลบ. เติบโตก้าวกระโดด 768.8% YoY และ 46.7% QoQ เจ้าค่ะจากเงินชดเชยของ

ประกัน 422 ลบ. และค่าเงิน 99 ลบ. โดยหากไม่รวมรายการพิเศษก�าไรปกติจะอยู่ท่ี 

540 ลบ. เพิ่มขึ้น 342.8% YoY แต่ลดลง 28.9% QoQ ก็ถือว่าเติบโตแบบเป็นไปตาม

คาดการณ์เจ้าค่ะ รอบนี้มาจับตาลุ้นกันต่อแนวต้านถัดไป 18.00 บาทเจ้าค่ะ ใครชอบก็

มองกันไว้เจ้าค่ะ

 รีบาวด์ขึ้นมาต่อเนื่อง 3 วันท�าการเจ้าค่ะส�าหรับเสี่ยตา WORK เจ้าค่ะ วัน

นี้สวนตลาดขึ้นมาปิดท่ี 23.10 บาท บวกขึ้นมา 1.76% เจ้าค่ะ ร้อนแรงกับกระแส 

10Fight10 ท่ีเพิ่งจบไปพร้อมกับดราม่าเบาๆตามสเต็ปของเสี่ยเขาเจ้าค่ะ ซึ่งก็ท�าให้

เรตต้ิงพุ่งกระฉูดไปไม่น้อย และคาดว่า SS2 อาจจะมีมาให้ชมในเร็วๆนี้กันเจ้าค่ะ ใคร

ชอบดราม่า เอ้ย เก็งก�าไรมาจับตาลุ้นกันไปด้วยกันเจ้าค่ะ ต้านรอบนี้ 25.00 บาทผ่าน

ได้แรงเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายกันด้วยหุ้นท่ีออกอาการอยากจะท�า ATH เจ้าค่ะ ส�าหรับ COM7 วันนี้พุ่ง

สวนตลาดข้ึนมาท�าไฮ 25.75 บาท ก่อนจะย่อมาปิดท่ี 25.50 บาท บวกข้ึนมา 0.99% 

ทางเทคนิคมีลุ้นทะลุ 26.00 บาทเพื่อท�า ATH ใหม่เจ้าค่ะ อีกท้ัง ล้าสุดอวดงบ Q2/62 

สุดหรูอยู่ท่ี 294 ลบ. เติบโต 36% YoY และ 18% QoQ  เติบโตตามคาดการณ์เจ้าค่ะ 

ใครชอบหุ้นต่อไฮใหม่มาลุ้นกันต่อเนื่องเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่คอลัมน์หน้าเจ้าค่า

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง

****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุด

แนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุกตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบ

ความส�าเร็จค่า

ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ
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