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รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รอง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ

มั่นใจว่าผลประกอบการไตรมาส2 งวดบัญชี

ปี2562/2563 (ก.ค.-ก.ย.62) จะเติบโตกว่า

ไตรมาส1งวดบัญชีปี2562/2563 (เม.ย.-มิ.ย.

62)เนื่องจาก บริษัทฯจะมีค�าสั่งซ้ือสินค้า 

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ 

AEROFLEX และชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยาน

ยนต์ ภายใต้แบรนด์ AROKLAS เพ่ิมมากขึ้นถึง

แม้จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็ตามแต่ความต้องการ

สินค้ายังคงมีอยู่ ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์(EPP) 

คาดว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่นในไตรมาส3 

ท้ังนี้ บริษัทฯยังคงเป้ารายได้งวดบัญชี

ปี2562/2563(เม.ย.62-มี.ค.63) เติบโต10% จาก

ปีก่อนท�าได้ 10,797.40 ล้านบาท พร้อมคาดว่า

อัตราก�าไรขั้นต้นจะอยู่ท่ี 28-

30% หลังต้นทุนวัตถุดิบเม็ด

พลาสติกในปีนี้ปรับตัวลด

ลงถึง 10-20% โดยบริษัทฯ

มองว่าในช่วงท่ีเหลือของ

ปีราคาต้นทุนวัตถุดิบมีแนว

โน้มปรับตัวลดลงอีกตาม

ซัพพลายท่ีค่อนข้างมาก 

ส่งผลให้บริษัทฯมีการ

บริหารจัดการต้นทุน

ได้อย่างดีเยี่ยม และ

บริษัทฯยังเน้นน�า

เทคโนโลยีเข้ามาส

ร้างประสิทธิผล

ด้วยการไม่ลด

จ�านวนพนักงาน

ด้วยเช่นกัน 

ขณะท่ี ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย TJM 

Products Pty.Ltd (TJM) ได้ด�าเนินการปรับปรุง

ธุรกิจไปแล้วหลายด้าน และมีการย้ายมาใช้

ฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งโรงงานใหม่ของ 

AEROKLAS คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลาย

ปี2562 โดยบริษัทฯคาดว่าขะสามารถสนับสนุน

รายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 400-500 ล้านบาท โดย

ปัจจุบันบริษัทฯมีค�าสั่งซื้อสินค้าชิ้นส่วนของรถEV 

อีกราว 1,000คัน มูลค่าเฉลี่ยหลักหมื่นต่อคัน   

ส่วนตลาดประเทศในสหรัฐอเมริกามีโอกาสเติบโต

อย่างต่อเนื่อง และ ประเทศญี่ปุ่น มีโครงการ

ขนาดใหญ่ ได้แก่ สนามกีฬาและ โรงแรมเพื่อ

รองรับโอลิมปิก 2020 เป็นต้น 

ขณะท่ีตลาดกระบะในจีน บริษัทฯมองว่าจะยัง

ขยายตัวได้ถึง 7-10% หลังจากชาวจีนหันมา

เน้นใช้กระบะในธุรกิจครอบครัวมากขึ้น ทั้งเป็น

ยานพาหนะ และการขนส่งจากเดิมมีเพียงชาวไร่

ชาวนาใช้รถกะบะเท่านั้น ส่งผลให้บริษัทฯได้รับ

ออเดอร์เพิ่มขึ้นทั้งไลน์เนอร์ และฝาปิดหลังคา 

โดยบริษัทฯมีแผนย้ายโรงงานออกจากเชี่ยงไฮ้ 

เพ่ือรองรับตลาดใหม่ได้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังมีโรงงาน AEROFLEX 

ระยองซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี2562เช่น

กัน โดยเฟสแรกจะมีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 5,000 

ตันต่อปี และสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ

ประมาณ 800-1,000 ล้านบาท โดยโรงงาน

ใหม่ท้ังสองแห่ง ใช้งบลงทุนทั้งสิ้นกว่า 400 

ล้านบาท และจะสามารถรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่

ไตรมาส4 งวดบัญชี2562/2563 เป็นต้นไป

ด้านธุรกิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก(EPP) 

บริษัทฯตั้งเป้าภายใน 2-3 ปี จะมีอัตราก�าลังการ

ผลิตแตะถึง 100% จากปัจจุบันอยู่ที่ 60% หลัง

มีการรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติกบางประเภท 

โดยบริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบประเภท 

Bio plastic และจากความพร้อมด้านเทคโนโลยี

และเครื่องจักรการผลิตโดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุน

เพิ่ม รวมถึง บริษัทมีแผนที่จะลงทุนขยายไลน์

การผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษเพื่อสามารถ

ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร และตั้ง

เป้าขยายธุรกิจดังกล่าวเข้าไปยังกลุ่ม CLM ใน

อนาคต

พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้วางงบลงทุนในระยะเวลา 

3 ปี ไว้ราว 570 ล้านบาท เพื่อใช้ส�าหรับพัฒนา

ธุรกิจในทุกส่วน โดยแบ่งเป็นใช้ส�าหรับธุรกิจ 

AEROFLEX จ�านวน 200 ล้านบาท ใช้ส�าหรับ

ธุรกิจ AEROKLAS จ�านวน 270 ล้านบาท และใช้

ส�าหรับธุรกิจ EPP จ�านวน 100 ล้านบาท

 

ทั้ง ปัจจุบันบริษัทฯมีกระแสเงินสดจากก�าไรสะสม 

จ�านวน 3,700 ล้านบาท ซึเพียงพอต่อกการ

ลงทุน และมีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E) 0.29 เท่า 

โดยบริษัทฯยังมีความสามารถในขยายการเติบโต

ได้อีกมากในอนาคต 

ส�าหรับ ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ไม่ส่งผลกระทบต่อ

บริษัทฯมากนักถึงแม้บริษัทฯจะมีสัดส่วนการส่ง

ออกถึง 65% แต่บริษัทฯมีการส่งออกเป็นสกุล

เงินบาท,ยูโรและสกุลเงินออสเตรเลีย นอกเหนือ

จากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯด้วยเช่นกัน เพื่อ

เป็นการกระจายความเสี่ยง

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จาก 

AEROKLAS อยู่ที่ 47-48% สัดส่วนรายได้

จากAEROFLEX อยู่ที่ 28.45% ส่วนที่เหลือเป็น

สัดส่วนรายได้ของ EPP (มีต่อ)

EPG ม่ันใจผลงานไตรมาส2 (ก.ค.-ก.ย.62) 

โตกว่าไตรมาส1 (เม.ย.-มิ.ย.62) ตามออเดอร์พุ่ง 

- บริหารต้นทุนเย่ียม พร้อมย�้าเป้ารายได้งวดปี62/63 (เม.ย.62-มี.ค.63) โต10%
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****EPG โชว์งบไตรมาสแรก ปี 62/63 ราย

ได้จากการขาย 2,672 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 215 

ล้านบาท****

            

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น
โพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ EPG ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นน�าของโลก 

เปิดเผยว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกยังคง

มีความผันผวนสูง กองทุนการเงินระหว่าง

ประเทศ (IMF) ได้ปรับลดคาดการณ์การ

เติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ลง จากปัญหา

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา และ จีน 

ที่มีความไม่แน่นอนจึงส่งผลต่อโอกาสในการ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ส�าหรับเศรษฐกิจใน

ประเทศอาจจะชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก 

EPG ท�าธุรกิจในตลาดโลก ตระหนักถึงปัจจัย

ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานในภาพรวม 

โดยน�ากลยุทธ์หลักคือ “The New S-Curve” 

มาใช้อย่างต่อเนื่อง ได้พัฒนาสินค้านวัตกรรม

และเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเพื่อลดต้นทุน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ ลดค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงาน แนวโน้มธุรกิจของ EPG ต่อ

จากนี้ มีปัจจัยบวกจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่

มีทิศทางลดลง และการด�าเนินธุรกิจยังคงขับ

เคลื่อนจาก 3 เครื่องยนต์หลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจ

ฉนวนกันความร้อน/เย็น 2) ธุรกิจชิ้นส่วน

อุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ และ 3) ธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์พลาสติก ทั้งนี้ หากธุรกิจในกลุ่มใด

ชะลอตัวยังมีกลุ่มอื่นๆ สนับสนุน โดยทั้งปีตั้ง

เป้าหมายรายได้จากการขายเติบโตประมาณ 

10%

     

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ 

Aeroflex มีปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ทั้ง

จาก ตลาดในประเทศ ได้แก่ โครงการปรับปรุง

สนามบิน และ การย้ายฐานการผลิตของ

บริษัทต่างชาติมายังประเทศไทย เป็นต้น 

ส�าหรับตลาดต่างประเทศในสหรัฐอเมริกามี

โอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ ประเทศญี่ปุ่น 

มีโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ สนามกีฬาและ 

โรงแรมเพื่อรองรับโอลิมปิก 2020 เป็นต้น ใน

ด้านการผลิตในประเทศ โรงงานใหม่คาดว่า

จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 62 ซึ่งจะช่วยให้

มีโอกาสขยายตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่

เพิ่มขึ้น ในสหรัฐอเมริกาจากการที่ได้ลงทุน

ปรับปรุงไลน์การผลิตไปแล้วนั้น ช่วยลดค่าใช้

จ่ายในกระบวนการผลิตได้อย่างมาก และ จะ

ทยอยลงทุนขยายก�าลังการผลิตเพิ่มเติมต่อไป  

(มีต่อ)

EPG ม่ันใจผลงานไตรมาส2 (ก.ค.-ก.ย.62) 

โตกว่าไตรมาส1 (เม.ย.-มิ.ย.62) ตามออเดอร์พุ่ง 

- บริหารต้นทุนเย่ียม พร้อมย�้าเป้ารายได้งวดปี62/63 (เม.ย.62-มี.ค.63) โต10%
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ส�าหรับธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย TJM 

Products Pty.Ltd (TJM) ได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงธุรกิจไปแล้วหลายด้าน เช่น การ

ปรับโครงสร้างธุรกิจ การสร้างร้านสาขา 

รวม 3 แห่ง และ การน�าระบบ Supplier 

Partnership Program (SPP) มาใช้ด�าเนิน

การ เป็นต้น  การด�าเนินงานต่อจากนี้ บริษัท

จะเร่งให้เกิด Synergy ของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด

ของ AEROKLAS โดยใช้ฐานลูกค้าและการให้

บริการครบวงจร บริหารจัดการด้านการตั้ง

ราคาขายสินค้าที่เหมาะสม และการควบคุมค่า

ใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ดียิ่งขึ้น รวมถึง 

ลดต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบสินค้า

บางประเภทในประเทศออสเตรเลีย โดยย้ายมา

ใช้ฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งโรงงานใหม่

ของ AEROKLAS คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ

ปลายปี 62

  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ 

EPP ตามที่ได้ปรับกลยุทธ์ โดยใช้หลัก

การ “Capacities Driven” บริหารจัดการ

กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นั้น ส่งผลให้ผลการด�าเนินงานของ EPP เริ่ม

ปรับตัวดีขึ้น โดยในปีนี้จะท�าการตลาดอย่าง

ต่อเนื่องทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการสินค้า

มาตรฐานสูง และกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์

พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน�้า

ดื่ม นอกจากนี้ EPP สามารถปรับเปลี่ยนไป

ใช้วัตถุดิบประเภท Bio plastic ได้เนื่องจาก

มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักร

การผลิตโดยไม่จ�าเป็นต้องลงทุนเพิ่ม รวม

ถึง บริษัทมีแผนที่จะลงทุนขยายไลน์การผลิต

บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษเพื่อสามารถให้

บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร 

ส�าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 62/63 

(เม.ย.62 – มิ.ย.62) บริษัทมีรายได้จากการ

ขาย 2,672.4 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขาย 

2,623.2 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.9% ส่ง

ผลให้ EPG มีก�าไรสุทธิ 215 ล้านบาท ปรับตัว

ลดลง 29.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี

ก�าไรสุทธิ 304.8 ล้านบาท แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

93.5% จากไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) ที่มีก�าไร

สุทธิ 111.1 ล้านบาท เป็นผลมาจากการปรับ

โครงสร้างการผลิต และได้เริ่มใช้วัตถุดิบที่ราคา

ปรับตัวลดลงแล้ว รวมถึง มีค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว ดร.ภ

วัฒน์ กล่าว

EPG ม่ันใจผลงานไตรมาส2 (ก.ค.-ก.ย.62) 

โตกว่าไตรมาส1 (เม.ย.-มิ.ย.62) ตามออเดอร์พุ่ง 

- บริหารต้นทุนเย่ียม พร้อมย�้าเป้ารายได้งวดปี62/63 (เม.ย.62-มี.ค.63) โต10%
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KTC คาดผลงาน H2/62 โตกว่า H1/62 

ดันผลงานท้ังปี New High 

-เปิดธุรกิจสินเชื่อมีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน วันพฤหัสน้ี

WHAUP ม่ันใจรายได้ปีน้ี

โตกว่าปีก่อนท่ีท�าได้ 3,918 ลบ. 

รับแรงหนุนธุรกิจน�้า-ไฟฟ้า

 KTC คาดผลงาน H2/62 โตกว่า H1/62 ดัน

ผลงานทั้งปี New High หลังทุ่มงบการตลาด

มากกว่า H1/62 -เปิดธุรกิจสินเชื่อมีทะเบียนรถ

เป็นหลักประกัน วัพฤหัสนี้ พร้อมเผยธุรกิจพิ

โก ไฟแนนซ์ อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต คาด

ชัดเจนสิงหาคมนี้

 นายระเฑียร ศรีมงคล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุง
ไทย จ�ากัด (มหาชน) - KTC เปิด

เผยว่า บริษัทฯ คงเป้าก�าไรสุทธิปี2562 

เติบโต10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 

5,139.59 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วงไตรมาส 2/2562 

บริษัทสามารถสร้างก�าไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีก�าไรสุทธิจ�านวน 1,323 ล้านบาท และ

มีก�าไรครึ่งปีแรกของปี2562 จ�านวน 2,913 ล้าน

บาท  

 ขณะที่คาดว่าผลการด�าเนินงานในช่วง

ครึ่งปีหลังจะมีแนวโน้มที่ดีกว่าในช่วงครึ่งปีแรก 

เนื่องจากในช่วงไตรมาส 2/2562 ที่ผ่านมาเป็น

ช่วงที่มีวันหยุดเป็นจ�านวนมาก ตลอดจนสภาพ

เศรษฐกิจที่ไม่ดีจึงส่งผลให้การเก็บหนี้มีปัญหา 

แต่ทั้งนี้คาดว่าในช่วงไตรมาส 3/2562 และ

ไตรมาส 4/2562 จะดีขึ้น จากการท�าการตลาด

ต่างๆที่บริษัทฯได้วางแผนไว้ โดยในช่วงครึ่งปี

หลังบริษัทฯ จะมีการลงทุนในด้านการตลาด

มากกว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่า

จะมสามารถช่วยผลักดันให้ผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ สามารถท�าจุดสูงสุดใหม่ ( New 

High) 

 ส�าหรับความคืบหน้าการด�าเนินธุรกิจให้

บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ -พิโกไฟแนนซ์ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกระทรวง

การคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 

โดยคาดว่าจะได้รับภายในเดือน สิงหาคม

นี้ นอกจากนี้ในส่วนของธุรกิจพิโก ไฟแนนซ์ 

บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะยื่นขอใบรองรับประกอบ

สินเชื่อเพิ่ม ภายในเดือนนี้อีก 4 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรสาคร และจังหวัดชลบุรี

 WHAUP มั่นใจรายได้ปีนี้โตกว่าปีก่อน ที่

ท�าได้ 3,918 ลบ. รับแรงหนุนธุรกิจน�้า-ไฟฟ้า

หนุน พร้อมคาดปี 65 มีก�าลังการผลิต Solar 

Rooftop ที่ 100 MW มั่นใจสิ้นปีนี้ทะลุเป้า 25 

MW

 นายวิเศษ จูงวัฒนา ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิว
เอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิด

เผยว่า บริษัทฯ คาดว่ารายได้รวมปี 2562 จะ

เติบโตมากกว่าปี 2561 ที่มีรายได้รวม 3,918.40 

ล้านบาท ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา บริษัทฯ 

มีรายได้รวมแล้ว 2,095.36 ล้านบาท จากการ

ธุรกิจน�้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วน

รายได้อยู่ที่ประมาณ 45% และจากธุรกิจ

พลังงานทดแทน 55%

 ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย

ปริมาณการขายน�้าทั้งภายในประเทศและต่าง

ประเทศรวม 120 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่ม

ขึ้นประมาณ 10% จากปีก่อน ซึ่งในช่วงครึ่งปีแร

กบริษัทฯ มีปริมาณการขายน�้าแล้วประมาณ 54 

ล้านลูกบาศก์เมตร

 นอกจากนี้ในช่วงไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ 

จะมีรายได้จากการขายน�้าในประเทศเวียดนาม 

จากการถือหุ้นในบริษัทในประเทศเวียดนาม 

34% ซึ่งคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 

3/2562 นี้

 ขณะที่ธุรกิจพลังงาน ขณะนี้มีก�าลังการ

ผลิตแล้ว 550 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าในสิ้นปี 

2562 บริษัทฯ จะมีก�าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 570  

เมกะวัตต์ ขณะที่คาดว่าธุรกิจ Solar Rooftop 

ในปี 2562 จะมีก�าลังการผลิตรวมทะลุ 25  

เมกะวัตต์ และในปี 2565 จะมีก�าลังการผลิต

แตะที่ 100 เมกะวัตต์  

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ศึกษาการ

เข้าลงทุนโครงการโซลาร์ลอยน�้าในประเทศ

เวียดนาม ซึ่งในเวียดนามปัจจุบันมีการเจรจาจะ

เข้าลงทุนอยู่มากกว่า 10 เมกะวัตต์
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 ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "INSET" ระดมทุน

เข้าตลาด mai เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้าน

หุ้นคิดเป็น 26.07% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

หวังขยายฐานทุนรองรับการเติบโตของธุรกิจ

โครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคม พร้อมลงสนาม

เทรดในไตรมาส 4 ปีนี้

 นายเล็ก สิขรวิทย กรรมการผู้
อ�านวยการ บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย 
พลัส จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน

ของบริษัท อินฟราเซท จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

INSET เปิดเผยว่า ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งของ INSET เมื่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ท่ีผ่านมา โดยบริษัทมี

แผนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั่วไปคร้ังแรก (IPO) จ�านวน 146 ล้านหุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิด

เป็น 26.07%ของจ�านวนหุ้นที่ออกและเรียกช�า

ระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ 

ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 280 ล้าน

บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ�านวน 560 ล้าน

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท 

และมีทุนที่ช�าระแล้ว 207 ล้านบาท โดยคาด

ว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอและเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใน

ไตรมาส 4 ปีนี้

 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟรา
เซท จ�ากัด (มหาชน) หรือ INSET 

กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเสนอขาย

หุ้นไอพีโอเพื่อเข้าระดมทุนในตลาด mai เพื่อ

จะน�าเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งประกอบ

ไปด้วย โครงการก่อสร้างโครงข่ายท่อร้อยสาย

สื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 

2 และโครงการวางระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ 

WiFi ของโครงการ Google Station รวมทั้ง

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ

 INSET จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ�ากัด

ในปี 2549 ด้วยทุนแรกเริ่มจ�านวน 1 ล้านบาท 

เพื่อประกอบธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูล ซึ่ง

บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่ม

ขยายการให้บริการรับเหมาก่อสร้างในธุรกิจ

โทรคมนาคมอย่างครอบคลุมมากขึ้น ต่อมา

ในปี 2561 ได้เพิ่มทุนเป็น 207 ล้านบาท เพื่อ

ให้บริการรับเหมาก่อสร้างกับผู้ประกอบการ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

โทรคมนาคม และในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนเป็น 280 ล้านบาท พร้อมทั้ง

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ปัจจุบันสามารถ

แบ่งการให้บริการของบริษัทฯ เป็น 3 ธุรกิจ 

ได้แก่ 

 1.ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Center & 

Information Technology Infrastructure) 

โดยแบ่งเป็น 1.1) งานก่อสร้างศูนย์ข้อมูล 

(ศูนย์ Data Center)  บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจ

ก่อสร้างศูนย์ Data Center และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยประสบการณ์กว่า 

13 ปี มีทีมงานที่มีความรู้และความเช่ียวชาญ

ตั้งแต่การส�ารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง รวม

ถึงติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายในศูนย์ข้อมูล 

และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในรูป

แบบการรับเหมาแบบเบ็ดเสร็จทั้งโครงการ 

(Turnkey) เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้ากลุ่มต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศรวมถึงหน่วยงาน

ภาครัฐ และ 1.2) งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT Infrastructure) ซึ่งเป็น

งานก่อสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, ติด

ตั้งอุปกรณ์และเชื่อมต่อระบบต่างๆ ในพื้นที่

โครงการ ทั้งระบบการสื่อสาร, ระบบสัญญาณ 

WIFI, ระบบสาย LAN และระบบไฟฟ้า เป็นต้น

(มีต่อ)

ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟล่ิง INSET ระดมทุนเข้าตลาด mai  

เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้านหุ้น ไตรมาส 4 ปีน้ี
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 2.ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโครง

ข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication 

Infrastructure) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการ

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่าย

โทรคมนาคมให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์

เคลื่อนที่ในประเทศ โดยบริษัทฯ ให้บริการ

ตั้งแต่การส�ารวจ, ออกแบบ จนถึงก่อสร้าง

และติดตั้งเสาและสายสัญญาณและอุปกรณ์ที่

เกี่ยวข้อง

 3. ธุรกิจงานซ่อมบ�ารุงและบริการ 

(Maintenance and Service) บริษัทฯ มี

บริการบ�ารุงรักษาและซ่อมบ�ารุงให้กับโครงการ

ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการจะมีทีม

วิศวกรของบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการซ่อมบ�ารุง

เป็นหลัก โดยเน้นรับงานบริการและซ่อม

บ�ารุงจากทั้งลูกค้าเก่าที่บริษัทฯ เคยส่งมอบ

โครงการแล้ว และลูกค้าใหม่ ซึ่งมีรูปแบบการ

ให้บริการในลักษณะการให้บริการบ�ารุงรักษา

แบบ Preventive Maintenance และแบบ 

Corrective Maintenance โดยบริษัทฯ มีทีม

งานประจ�าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับ

ความต้องการจากลูกค้าได้ทันที

 ส�าหรับภาพรวมผลการด�าเนินงานย้อน

หลังในปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนสิ้น

สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีรายได้

รวมจ�านวน 451.36 ล้านบาท 530.29 ล้าน

บาท 1,007.12 ล้านบาท และ 577.68 ล้าน

บาท ตามล�าดับ โดยรายได้หลักของบริษัทฯ 

มาจากรายได้จากธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาเป็นราย

ได้จากธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่าย

โทรคมนาคม โดยแต่ละปีมีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่

ที่ 18.46 %, 19.38%, 17.43% และ15.76% 

ตามล�าดับ ขณะที่บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 

43.14 ล้านบาท 63.91 ล้านบาท 94.56 ล้าน

บาท และ 46.57 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่ม

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก.ล.ต.นับหน่ึงไฟล่ิง INSET ระดมทุนเข้าตลาด mai  

เตรียมขายไอพีโอ 146 ล้านหุ้น ไตรมาส 4 ปีน้ี
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 นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SABINA เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผล

การด�าเนินงานคร่ึงปีหลังของปี2562 จะเติบโต

กว่าคร่ึงปีแรกที่ผ่านมา เนื่องจาก บริษัทฯได้

ใช้เม็ดเงินลงทุนในการท�าโฆษณาไปแล้วตั้งแต่

ช่วงคร่ึงปีแรก ซึ่งจะเห็นผลอย่างชัดเจนในช่วง

ครึ่งปีหลัง รวมถึงช่วงที่เหลือของปีบริษัทฯจะ

มีการออกโฆษณาใหม่อีกหนึ่งชิ้นในช่วงเดือน

กันยายน-เดือนตุลาคมด้วยเช่นกัน 

 ขณะที่ ผลประกอบการปี2562 บริษัทฯ

ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโต 10% จากปีก่อน

ที่ท�าได้ 3,102.91 ล้านบาท หลังบริษัทฯได้

ออกคอลเลคช่ันสินค้าใหม่ซึ่งตอบโจทย์ต่อผู้

บริโภคในแต่ละกลุ่ม รวมถึงตลาดออนไลน์มอง

ว่ายังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรม

ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งส่งผลให้

ต้นทุนของบริษัทฯลดลง

 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จาก

ขายในประเทศอยู่ที่ 79% และมองว่าในอนาคต

จะมีสัดส่วนที่ลดลง ด้านรายได้จากออนไลน์ 

อยู่ที่ 11% และในอนาคต 3 ปีข้างหน้าคาด

ว่าจสัดส่วนจะเพ่ิมขึ้นมาอยู่ที่ 20%  และราย

ได้จากการส่งออก อยู่ที่ 2% โดยบริษัทฯมอง

ว่าจะมีการเติบโตตามพัฒนาการของแต่ละ

ประเทศ 

 ด้านสัดส่วนรายได้จากรับจ้างผลิตสินค้า

ให้กับบริษัทที่จะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง 

(OEM) บริษัทฯคาดว่าจะยังทรงตัวจากปัจจุบัน 

8% และบริษัทฯจะพยายามรักษาการเติบโต

ของยอดขายจากช่องทางดังกล่าวให้ทรงตัว

จากปีก่อนที่เติบโต 30% หลังครึ่งปีแรกที่ผ่าน

มาบริษัทฯมีผลประกอบการที่ติบลบไปแล้ว

ถึง1.7% เนื่องจาก ในประเทศอังกฤษซึ่งเป็น

ลูกค้าหลักของบริษัทฯมีสัดส่วนสูงถึง 70% อยู่

ในสภาวะการขายที่แย่หลังเสียเปรียบที่ไม่เข้า

ร่วมสหภาพยุโรป (EU)

 " ด้าน OEM แนวโน้มไม่มีการเติบโตเราจะ

เมนเทนให้แเท่าปีที่ผ่านมาที่ยอดขายโต30% 

ปีนี้ครึ่งปีแรกเราติดลบ1.7% เนื่องจากตลาด

เรา70% เป็นอังกฤษและในอังกฤษเจอสภาวะ

การค้าขายแย่ลงเพราะว่าเสียเปรียบที่ไม่เข้า

ร่วมกับEUแล้ว ส่วนปัญหาเทรดวอ บริษัทฯ

ได้ท�าการเลือกลูกค้า ซึ่งบริษัทฯมีฐานลูกค้าที่

เป็นแบรนอังกฤษ เพื่อผลิตให้เขา และส่งไป

จ�าหน่ายในอเมริการซึ่งจะผลิตที่ไทย โดยเรา

จะไม่เจอภาษีน�าเข้า และที่ส�าคัญโชคดีที่ลูกค้า

เราทั้ง 3 รายท�าออนไลน์และวางขายในตลาด

อเมริการด้วยท�าให้เรายังโตได้อยู่ไม่งั้นจะติดลบ

ไปมากกว่านี้จากสภาวะเศราฐกิจที่ไม่ดี" นาย

บุญชัย กล่าว 

 ส�าหรับ ค่าเงินบาทที่แข็งค่า บริษัทฯมอง

ว่าส่งผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากท�าให้ต้นทุน

การน�าเข้าสินค้าที่จ้างผลิตในประเทศจีนลดต�่า

ลง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเพิ่มงบ

การตลาด เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ 

และเพิ่มยอดขายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ซึ่ง

เชื่อว่าจะท�าให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมคึกคัก

มากขึ้น

 นายบุญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไร

ก็ตามช่วงครึ่งปีหลังยังคงระมัดระวังเรื่องการ

จับจ่ายใช้สอยของผู้บโภคที่ลกน้อยลงจากภา

วะเศราฐกิจที่ชะลอตัว โดยบริษัทฯคาดหวังว่า

หลังจากที่ได้รัฐบาลใหม่เข้ามาจะมีนโยบายที่

ช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้บโภคได้

SABINA ม่ันใจผลงานH2/62 ดีกว่า H1/62 
หลังรุกท�าการตลาดคร่ึงปีแรก-ออกสินค้าใหม่ 

พร้อมคงเป้ารายได้ปี62 โต 10%
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RSP ประเมินก�าลังซื้อครึ่งปีหลังฟื้น เดินหน้า

ขยายสาขา Converse- Pony ยิ้มรับ BARREL 

กระแสตอบรับดี หนุนรายได้โตไม่น้อยกว่า 

10% ตามแผน “พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ” 

บอสหญิงคนเก่ง อวดผลงานไตรมาส 2/2562 

มีรายได้จากการขาย 316.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

9.9% ก�าไรสุทธิ 48.2 ล้านบาท เติบโต 79.9% 

จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
ริช สปอร์ต จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
RSP เปิดเผยถึง ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในช่วงคร่ึงหลังของปีนี้ เชื่อว่าก�าลังซื้อน่า

จะมีการฟื้นตัวที่ดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เนื่องจากคาดว่าจะมีมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเข้ามาช่วยสร้าง

บรรยากาศภายในประเทศให้มีการจับจ่าย

ใช้สอยเพ่ิมขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ เชื่อมั่นเป็น

อย่างยิ่งว่าส่งผลเชิงบวกต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของ

ยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการเติบโตจาก

ยอดขายของสาขาเดิมมากกว่าเพิ่มจ�านวน

สาขาใหม่ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯวางแผนเปิดสาขา

ของแบรนด์ Converse และ แบรนด์ Pony 

รวม 5-10 สาขา

 

ในส่วนของแบรนด์ Barrel ซึ่งเป็นแบรนด์ชุด

ว่ายน�้าและชุดออกก�าลังกายที่ได้รับความนิยม

มากจากเกาหลีใต้ บริษัทฯ ได้เริ่มจัดจ�าหน่าย

ตั้งแต่เดือนพ.ค. ที่ผ่านมา โดยได้เปิดสาขา

ไปแล้วทั้งสิ้น 6 สาขา ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า

เซน, จังซีลอน, สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม, 

โรบินสันพระราม 9 และ ไอคอนสยามโดยได้รับ

การตอบรับค่อนข้างดี  เนื่องจากสินค้าได้รับ

ความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค โดยทางบริษัทฯ มี

แผนจะเปิดสาขาเพิ่มเติมอีก 8 สาขาในปีหน้า

 

จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นบริษัทฯ คาดว่าจะ

ช่วยผลักดันรายได้รวมปี 2562 เติบโตตามเป้า

หมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า 10% จากปี 2561 ที่

มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,148.76 ล้านบาท ซึ่งไม่

รวมยอดขายจากแบรนด์ใหม่ ขณะที่การรักษา

ระดับอัตราก�าไรขั้นต้นคาดว่าน่าจะทรงตัวใน

ระดับที่ดี

ส�าหรับผลประกอบการในงวดไตรมาส 2/2562 

บริษัทฯมีรายได้จากการขาย 316.3 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

ที่มีรายได้ 287.8 ล้านบาท โดยบริษัทมีก�าไร

ขั้นต้นรวม 175.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไร

ขั้นต้นร้อยละ 55.5 ส่งผลให้บริษัทมีก�าไรสุทธิ

รวม 48.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 เมื่อ

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไร

สุทธิ 26.8 ล้านบาท โดยอัตราก�าไรสุทธิคิด

เป็นร้อยละ 15.2 ของรายได้รวม สาเหตุหลัก

ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการเติบโตของราย

ได้จากสาขาเดิมที่มีอยู่ รายได้จากสาขาใหม่ 

และรายได้จากการเริ่มจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ใหม่ ภายใต้แบรนด์ “Barrel” ซึ่งเริ่มจ�าหน่าย

ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา 

ด้านผลประกอบการในงวด 6 เดือน สิ้นสุด

เดือนมิถุนายน 2562 บริษัทมีรายได้จากการ

ขาย 651.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จาก

งวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 623.1 ล้าน

บาท โดยบริษัทมีก�าไรขั้นต้นรวม 368.1 ล้าน

บาท คิดเป็นอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 56.5 ส่ง

ผลให้บริษัทมีก�าไรสุทธิรวม 99.8ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 เมื่อเทียบกับไตรมาส

เดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 88.0 ล้าน

บาท 

RSP เชื่อคร่ึงปีหลังก�าลังซื้อฟื้น
ลุยผุดสาขา Converse - Pony 

ท้ังปีต้ังเป้ารายได้โตไม่น้อยกว่า 10%
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สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 2/62 โต 2.3% - ครึ่งแรกปี 62 โต 2.6%   

พร้อมคาดเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 2.7 - 3.2

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน

ไตรมาสที่สองของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

***เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 

2562***

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2562 ขยาย

ตัวร้อยละ 2.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.8 

ในไตรมาสก่อนหน้า และเมื่อปรับผลของฤดูกาล

ออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 

2562 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2562 ร้อย

ละ 0.6 (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี 2562 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.6

ด้านการใช้จ่าย มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยาย

ตัวของการบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาค

เอกชน และการใช้จ่ายของรัฐบาล ในขณะที่การ

ส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง การบริโภคภาคเอกชน

ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 4.4 ต่อเนื่องจากการ

ขยายตัวร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับ

ปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ 

และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต�่า ราคา

สินค้าเกษตรส�าคัญหลายรายการอยู่ในเกณฑ์ดี 

และการด�าเนินมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของ

ภาครัฐ สอดคล้องกับการขยายตัวเร่งขึ้นของ

เครื่องชี้ด้านการใช้จ่ายส�าคัญ ๆ โดยเฉพาะดัชนี

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน ดัชนีปริมาณ

การจ�าหน่ายน�้ามันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน�้ามัน

ดีเซล และดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน ซึ่ง

ขยายตัวร้อยละ 17.2 ร้อยละ 4.7 และร้อยละ 3.5 

ตามล�าดับ ในขณะที่ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ 

และยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขยายตัวร้อย

ละ 5.4 และร้อยละ 1.7 ชะลอตัวลงจากการขยาย

ตัวร้อยละ 10.6 และร้อยละ 12.3 ในไตรมาสแรก 

ตามล�าดับ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับ

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 64.8 เทียบกับ

ระดับ 68.1 ในไตรมาสก่อนหน้า 

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัว

ร้อยละ 1.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.4 ใน

ไตรมาสก่อนหน้า อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 19.7 (ต�่ากว่า

อัตราเบิกจ่ายร้อยละ 22.8 ในไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน) การลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เทียบ

กับการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า 

โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.2 

ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.4 ในไตรมาส

ก่อนหน้า เป็นผลจากการลงทุนในเครื่องมือ

เครื่องจักรที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 และการลงทุนใน

สิ่งก่อสร้างที่ขยายตัวร้อยละ 0.9 ส่วนการลงทุน

ภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 โดยการลงทุนของ

รัฐบาลขยายตัวร้อยละ 5.9 ขณะที่การลงทุนของ

รัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 5.0 ส�าหรับอัตราการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่

ที่ร้อยละ 14.4 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 15.6 

ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 17.0 ในไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน 

ในด้านภาคต่างประเทศ การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 

60,553 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 4.2 ต่อ

เนื่องจากการลดลงร้อยละ 4.0 ในไตรมาสก่อน

หน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกและ

การชะลอตัวเป็นวงกว้างของเศรษฐกิจประเทศคู่

ค้า และการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการ

ค้า โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 4.4 ใน

ขณะที่ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 กลุ่มสินค้า

ส่งออกที่มูลค่าขยายตัว เช่น ชิ้นส่วนและอุปกรณ์

ยานยนต์ (ร้อยละ 1.0) เครื่องปรับอากาศ (ร้อย

ละ 10.6) และผลไม้ (ร้อยละ 39.0) เป็นต้น กลุ่ม

สินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง เช่น ข้าว (ลดลง

ร้อยละ 23.9) มันส�าปะหลัง (ลดลงร้อยละ 8.5) 

ยางพารา (ลดลงร้อยละ 11.8) รถยนต์นั่ง (ลด

ลงร้อยละ 12.9) ปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 10.2) 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 14.2) 

เป็นต้น การส่งออกสินค้าไปยังตลาดจีน ญี่ปุ่น 

อาเซียน (9) สหภาพยุโรป (15) ออสเตรเลีย และ

ตะวันออกกลาง (15) ลดลง ขณะที่การส่งออกไป

ยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่อง เมื่อหักการส่ง

ออกทองค�าที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่ง

ออกลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อคิดในรูปของเงินบาท 

มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.3 การน�า

เข้าสินค้า มีมูลค่า 54,844 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลด

ลงร้อยละ 3.4 (ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาส

ที่สอง) เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.9 ในไตรมาส

ก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของมูลค่า

การส่งออกและการชะลอตัวลง อย่างช้า ๆ ของ

อุปสงค์ในประเทศ โดยปริมาณการน�าเข้าลดลง

ร้อยละ 3.3 ส่วนราคาน�าเข้าลดลงร้อยละ 0.1 (มี

ต่อ)
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สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 2/62 โต 2.3% - ครึ่งแรกปี 62 โต 2.6%   

พร้อมคาดเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 2.7 - 3.2

ด้านการผลิต การผลิตสาขาเกษตรกรรม และ

สาขาอุตสาหกรรมปรับตัวลดลง ในขณะที่การ

ผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และ

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ชะลอตัว

ลงจากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การผลิต

สาขาก่อสร้าง และสาขาไฟฟ้า ก๊าซฯ ขยายตัว

เร่งขึ้น และสาขาการขายส่ง ขายปลีก ขยายตัว

ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง โดยสาขาเกษตรกรรม การ

ป่าไม้ และการประมง ลดลงร้อยละ 1.1 เทียบกับ

การขยายตัวร้อยละ 1.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม

การลดลงของผลผลิตพืชเกษตรส�าคัญ เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศที่แห้ง

แล้งและฝนทิ้งช่วง ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตร

ปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 9 ไตรมาส ส่ง

ผลให้รายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน

เป็นไตรมาสที่สอง ผลผลิตพืชเกษตรส�าคัญที่ลด

ลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 15.3) และ

อ้อย (ลดลงร้อยละ 65.3) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

ผลผลิตส�าคัญอื่น ๆ ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี ได้แก่ 

ยางพารา มันส�าปะหลัง และปาล์มน�้ามัน เป็นต้น 

ในขณะที่ผลผลิตหมวดปศุสัตว์และหมวดประมง

กลับมาขยายตัว ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 2.0 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อย

ละ 0.7 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของ

ราคาสุกร (ร้อยละ 26.1) ราคายางพารา (ร้อย

ละ 9.5) และราคากลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 9.3) การ

เพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนี

รายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 สาขา

การผลิตอุตสาหกรรม ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.2 

เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในไตรมาสก่อน

หน้า สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกที่ได้

รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

และมาตรการกีดกันทางการค้า โดยดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่ง

ออกมากกว่าร้อยละ 60) ลดลงร้อยละ 7.5 ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกใน

ช่วงร้อยละ 30 – 60 ลดลงร้อยละ 4.3 ในขณะ

ที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อ

บริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่า

ร้อยละ 30) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 อัตราการใช้ก�าลัง

การผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 65.58 ลดลงจากร้อย

ละ 68.16 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมส�าคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การ

ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ 16.9) การ

ผลิตน�้าตาล (ลดลงร้อยละ 24.8) และการผลิต

เครื่องประดับเพชรพลอยแท้ (ลดลงร้อยละ 34.3) 

เป็นต้น  

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส�าคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น 

การผลิตเครื่องจักรอื่น ๆ (ร้อยละ 13.9) และการ

ผลิตน�้ามันปาล์ม (ร้อยละ 23.7) เป็นต้น สาขา

ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ขยายตัวร้อย

ละ 3.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ใน

ไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของจ�านวน

นักท่องเที่ยวต่างประเทศและรายได้ที่ยังขยายตัว

ในเกณฑ์ต�่า และการชะลอตัวอย่างช้า ๆ ของการ

ใช้จ่ายภาคครัวเรือน โดยในไตรมาสนี้มีจ�านวนนัก

ท่องเที่ยวต่างประเทศ 8.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 1.1 ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ 1.8 ใน

ไตรมาสก่อน 

เมื่อรวมกับการขยายตัวต่อเนื่องของนักท่องเที่ยว

ชาวไทย ส่งผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจาก

การท่องเที่ยว 708.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 2.4 เท่ากับการขยายตัวในไตรมาสก่อนหน้า 

ประกอบด้วย (1) รายรับจากนักท่องเที่ยวต่าง

ประเทศ 448.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 

โดยรายรับจากนักท่องเที่ยวจากประเทศส�าคัญ

ที่ยังขยายตัวสูง ประกอบด้วย อินเดีย ญี่ปุ่น 

มาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

เป็นต้น ในขณะที่รายรับจากนักท่องเที่ยวจีนและ

รัสเซียลดลง (2) รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 

259.8 พันล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 3.9 อัตรา

การเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 69.83 ลดลงจาก

ร้อยละ 70.37 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขา

การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า ขยายตัวร้อย

ละ 2.5 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ใน

ไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของบริการ

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการปรับ

ตัวลดลงของการผลิตสาขาอุตสาหกรรม โดย

บริการขนส่งทางน�้าลดลงร้อยละ 1.9 ในขณะที่

บริการขนส่งทางบกและท่อล�าเลียง และบริการ

ขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ 3.9 และร้อย

ละ 1.5 ตามล�าดับ นอกจากนี้ บริการสนับสนุน

การขนส่ง และบริการไปรษณีย์และการรับส่ง

เอกสารขยายตัวร้อยละ 4.4 และร้อยละ 2.7 ตาม

ล�าดับ สอดคล้องกับรายรับของผู้ประกอบการที่

ปรับตัวเพิ่มขึ้น (มีต่อ)
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สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 2/62 โต 2.3% - ครึ่งแรกปี 62 โต 2.6%   

พร้อมคาดเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 2.7 - 3.2

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดย

อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต�่าที่ร้อยละ 1.0 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.1 บัญชี

เดินสะพัดเกินดุล 4.9 พันล้านดอลลาร์ สรอ. 

(154.2 พันล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ 

GDP เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือน

มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 251.8 พันล้านดอลลาร์ 

สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 

2562 มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,883.2 พันล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 40.5 ของ GDP

***แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2562***

เศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 

2.7 - 3.2 โดยมีแรงสนับสนุนส�าคัญ ประกอบด้วย 

(1) แนวโน้มการขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์

ภายในประเทศที่จะยังมีความต่อเนื่องในช่วงครึ่ง

หลังของปี ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน 

และการลงทุนภาคเอกชน (2) แนวโน้มการปรับ

ตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของการส่งออกในช่วงครึ่งปี

หลัง ตามการปรับตัวของภาคการผลิตและส่งออก

ต่อมาตรการกีดกันทางการค้าที่คาดว่าจะมีความ

ชัดเจนมากขึ้น (3) การด�าเนินมาตรการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) ฐานการขยายตัวที่

อยู่ในระดับต�่า ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม

ให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นในช่วงครึ่ง

ปีหลัง ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะลด

ลงร้อยละ 1.2 การบริโภคภาคเอกชน และการ

ลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.2 และร้อยละ 3.8 

ตามล�าดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อย

ละ 0.7 – 1.2 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 

5.9 ของ GDP

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 

2562 ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 

1.การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใช้จ่ายเพื่อ

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว

ร้อยละ 4.2 เท่ากับการประมาณการครั้งก่อน ต่อ

เนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 4.6 ในปี 2561 โดย

ในครึ่งปีแรกการใช้จ่ายบริโภคภาคเอกชนขยาย

ตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ 4.6 และในครึ่งปีหลังยังมี

แนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ตามอัตรา

ดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานที่

อยู่ในระดับต�่า ราคาสินค้าเกษตรหลายรายการ

ที่อยู่ในเกณฑ์ดี และปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจาก

การผ่อนคลายนโยบายการเงินซึ่งส่งผลให้ธนาคาร

พาณิชย์ขนาดใหญ่หลายแห่งเริ่มปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยลง รวมทั้งการด�าเนินมาตรการช่วยเหลือ

ผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ และการเปิดตัวของ

รถยนต์นั่งขนาดกลางรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดในช่วง

ครึ่งปีหลัง การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล 

คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.2 เท่ากับการประมาณ

การครั้งก่อน และเร่งขึ้นจากร้อยละ 1.8 ในปี 

2561 สอดคล้องกับอัตราเบิกจ่ายงบประจ�าในราย

จ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2562 ในช่วง 9 เดือน

แรกอยู่ที่ร้อยละ 80.0 สูงกว่าอัตราการเบิกจ่าย

ร้อยละ 75.4 ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 

2561

2. การลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 

3.8 เทียบกับร้อยละ 4.5 ในการประมาณการ

ครั้งก่อนและเท่ากับการขยายตัวร้อยละ 3.8 ใน

ปี 2561 โดยคาดว่า การลงทุนภาครัฐจะขยาย

ตัวร้อยละ 4.0 ต�่ากว่าการขยายตัวร้อยละ 4.5 

ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา ตามการปรับ

ลดสมมติฐานอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 และ

สมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับข้อมูลการเบิก

จ่ายในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 

อย่างไรก็ดี คาดว่าการลงทุนภาครัฐในช่วงที่เหลือ

ของปีมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้น ตามการเบิกจ่ายภายใต้

โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ ๆ 

ของภาครัฐ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะ

ขยายตัวร้อยละ 3.7 ต�่ากว่าการขยายตัวร้อยละ 

4.5 ในการประมาณการครั้งก่อน และชะลอลงจาก

การขยายตัวร้อยละ 3.9 ในปี 2561 สอดคล้อง

กับแนวโน้มการปรับตัวลดลงของการอัตราการ

ใช้ก�าลังการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อ

การส่งออก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเพื่อการ

ขยายก�าลังการผลิต อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาค

เอกชนในครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์

ดี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การขยายตัวของ

การลงทุนภาคเอกชนภายใต้โครงการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP) และ (2) การขยายตัวของ

โครงการลงทุนใหม่ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวใน

เกณฑ์ดีสะท้อนจากการขยายตัวของภาคก่อสร้าง

ในหมวดการก่อสร้างโรงงานในไตรมาสที่สองร้อย

ละ 9.0 สอดคล้องกับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ

มูลค่าการขอรับส่งเสริมการลงทุนร้อยละ 42.4 ใน

ปี 2561 และร้อยละ 32.7 ในไตรมาสที่สองของปี 

2562 โดยเฉพาะมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการ

ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน

ออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ซึ่ง

เพิ่มขึ้นร้อยละ 137.4 และร้อยละ 74.3 ตามล�าดับ 

(มีต่อ)

18 www.HoonInside.com 20  August  2019

http://www.pst.co.th


สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 2/62 โต 2.3% - ครึ่งแรกปี 62 โต 2.6%   

พร้อมคาดเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 2.7 - 3.2

3.มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. 

คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.2 เทียบกับการขยายตัว

ร้อยละ 7.5 ในปี 2561 ต�่ากว่าการขยายตัวร้อย

ละ 2.2 ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยเป็น

ผลจากการปรับลดปริมาณการส่งออกสินค้าลง

จากการขยายตัวร้อยละ 2.0 ในการประมาณการ

ครั้งที่ผ่านมาเป็นการลดลงร้อยละ 1.7 ตามการ

ปรับลดสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

และปริมาณการค้าโลกซึ่งสอดคล้องกับการชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการเพิ่มขึ้นของ

แรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าอย่าง

ต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับลดสมมติฐานราคาส่ง

ออกจากช่วงร้อยละ 0.5 – 1.5 ในการประมาณ

การครั้งก่อน เป็นร้อยละ 0.0 – 1.0 สอดคล้อง

กับการปรับลดสมมติฐานราคาน�้ามันดิบดูไบ และ

เมื่อรวมกับการปรับลดการขยายตัวของการส่ง

ออกบริการตามการปรับลดสมมติฐานจ�านวนและ

รายรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ คาดว่าจะส่งผล

ให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการลดลงร้อย

ละ 0.7 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ในปี 2561 

และการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในการประมาณการ

ครั้งก่อน

***ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี 2562 ***

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปี 2562 

ควรให้ความส�าคัญกับ (1) การขับเคลื่อนการส่ง

ออกในครึ่งปีหลังให้สามารถขยายตัวได้ไม่ต�่ากว่า

ร้อยละ 3.0 โดยให้ความส�าคัญกับ (i) การขับ

เคลื่อนการส่งออกสินค้าที่มีโอกาสได้รับประโยชน์

จากมาตรการกีดกันทางการค้า (ii) การใช้โอกาส

จากการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดในสุกร และ

การยกเลิกการผ่อนผันน�าเข้าสินค้าเกษตรภาย

ใต้มาตรการกีดกันทางการค้าของจีน (iii) การ

ให้ความช่วยเหลือผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบ

ผ่านความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตให้ส่งออก

ไปยังตลาดอื่นได้เร็วขึ้น (iv) การติดตามการ

เปลี่ยนแปลงของสินค้าน�าเข้าส�าคัญ ๆ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่ง

อาจเปลี่ยนทิศทางมาส่งออกผ่านไทยมากขึ้น (v) 

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและแนวทางการปฏิบัติ

ในประเทศคู่ค้า ที่มีความเกี่ยวพันกับการให้สิทธิ

พิเศษทางการค้าและกีดกันทางการค้า (vi) การ

ขยายความร่วมมือทางการค้า โดยเฉพาะกับ

ประเทศที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทในการเชื่อมโยง

ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศมากขึ้น (vii) การ

อ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ

การส่งออก (2) การสนับสนุนการฟื้นตัวของภาค

การท่องเที่ยว โดยให้ความส�าคัญกับการเจาะ

ตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวรายได้สูงในประเทศจีน 

การจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว การส่งเสริม

การขายในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลและรายได้

สูง และการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยท่อง

เที่ยวในประเทศมากขึ้น (3) การเร่งรัดการเบิก

จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยให้ความส�าคัญกับ 

(i) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจ�า

ปีงบประมาณ 2562 ให้ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 60.0 (ii) 

การเบิกจ่ายจากงบเหลื่อมปี ให้มีอัตราเบิกจ่ายไม่

ต�่ากว่าร้อยละ 73.0 (iii) การเร่งรัดกระบวนการ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2563 

และ (iv) การเร่งรัดด�าเนินโครงการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐาน (4) การสนับสนุนการขยาย

ตัวของการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การขับ

เคลื่อนการส่งออกเพื่อเพิ่มอัตราการใช้ก�าลังการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรม (ii) การสนับสนุนให้ผู้

ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกัน

ทางการค้าเพิ่มการใช้ก�าลังการผลิตในประเทศไทย 

รวมทั้งชักจูงนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจาก

มาตรการกีดกันทางการค้าให้ย้ายฐานการผลิต

มาประเทศไทย (iii) การขับเคลื่อนโครงการลงทุน

ที่ส�าคัญของภาครัฐ (iv) การผลักดันโครงการ

ลงทุนที่ขอรับและได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้

มีการลงทุนจริงโดยเร็ว และ (v) การเตรียมความ

พร้อมด้านก�าลังแรงงานและคุณภาพแรงงาน (5) 

การดูแลเกษตรกร ก�าลังแรงงาน ผู้มีรายได้น้อย 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเศรษฐกิจ

ฐานราก และ (6) การรักษาความสงบเรียบร้อย

และบรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ

19 www.HoonInside.com 20  August  2019

http://www.pst.co.th


 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เชื่อว่า นักลงทุน เข้าใจ ถึงสภาพัฒน์ ปรับลดคาด
การณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปีนี้เหลือเติบโต 2.7-3.2% จากเดิมที่ก่อน
หน้านี้คาดไว้ 3.3-3.8% หลังครึ่งปีแรกขยายตัวได้ 2.6% และเดือนหน้า ธปท.ก็
ส่งสัญญาณลดประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 62 
ลงอีก ส่งออกย�่าแย่ ด้วยสงครามการค้าสหรัฐ-จีน
 ปัจจัยใหม่ๆ ตอนนี้ ยังไม่มีอะไร ดังนั้น ตลาดหุ้นไทย ก็คงตามรอยตลาดทั่ว
โลก....เลือกเล่น ตัวที่มีก�าไรต่อเนื่อง มีปันผลดีสุด ส่วนตัวซิ่ง วิ่งเร็ว หากคันไม้ 
คันมือ ก็ต้องรับความเสี่ยงเอาไว้ให้ได้น่ะค่ะ
 วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,637.26 จุด เพิ่มขึ้น 5.86 จุด หรือ 0.36% 
มูลค่าการซื้อขาย 57,927.17 ล้านบาทสรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 5,677.88 
ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 593.19 ล้านบาท นักลงทุนต่าง
ประเทศขายสุทธิ 4,112.96 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 971.72 
ล้านบาท 
 เอนก พนาอาชน ซีอีโอ INTUCH เผย Arderton ยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ 

9.99%-แอสเพน ไม่ได้เป็น ผถห. หลังขายหุ้น 
INTUCH ออกไป โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการ 
บริหารงานการจัดการ ตลอดจนนโยบายการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด
 BAY มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์
นี้ว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.70-31.05 
ต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 30.89 

ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและ
พันธบัตรไทย 2.4 หมื่นล้านบาท และ 1.0 หมื่นล้านบาท ตามล�าดับ ส่วนเงิน
ดอลลาร์แข็งค่าเทียบทุกสกุลเงินส�าคัญ ขณะที่นักลงทุนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับ
สัญญาณเตือนเศรษฐกิจถดถอยหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 
ปี ร่วงลงต�่ากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรประเภท 2 ปีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 
2550 กดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
 SABINA เผยครึ่งหลังปีนี้เตรียมปรับกลยุทธ์รองรับเศรษฐกิจชะลอตัว 
แม้รัฐบาลจะออกมาตรการกระตุ้นชุดใหญ่ แต่ยังต้องจับตาก�าลังซื้ออย่างใกล้

ชิด ย�้ามุ่งรักษาอัตราก�าไรให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ลั่นพอใจผลการด�าเนินงาน
งวดครึ่งแรกของปีนี้ ที่มีรายได้รวม 1,643.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,475.1 ล้านบาท คิดเป็น 168 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.4%    
ขณะที่ก�าไรสุทธิอยู่ที่ 200.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.2 ล้านบาท คิดเป็น 13.7% 
จากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 175.8 ล้านบาท โดยอัตราก�าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่
ที่ 12.2% ปลื้มก�าไรจากการด�าเนินงานปกติไม่รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามกฎหมาย
แรงงาน รวม 214 ล้านบาท สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
 PHOL ตอบแทนผู้ถือหุ้น บอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใน
อัตรา 0.05 บาท/หุ้น ก�าหนดจ่ายวันที่ 6 กันยายนนี้ ล่าสุด ประกาศผลงาน 
Q2/62 มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 221.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.24% 
มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.73 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากการบุ๊คค่า
ใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายใหม่ ส่วนผลงานครึ่งปีแรกมีรายได้ 
461.76 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14.25 ล้านบาท คาดปีนี้
ผลงานโตกว่าปี61 ตามเป้า
 PPPM ได้รับความเมตตาจากแบงก์แห่งหนึ่ง ยังไม่ใช้สิทธิ Call Defaultจ
ากเหตุการณ์ที่บริษัทผิดนัดช�าระหุ้นกู้ TLUXE198A จ�านวน 319.5 ล้านบาท โดย
มีเงื่อนไขว่า หากมีเหตุการณ์ใดๆ ที่ ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมี ผลกระ
ทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้ที่บริษัทมีอยู่ต่อธนาคาร อาทิเช่น (แต่ไม่จ�า
กัดอยู่เพียง) เจ้าหนี้รายอื่นของ บริษัทใช้สิทธิเรียกคืนหนี้ หรือใช้สิทธิบังคับช�า
ระหนี้ เป็นต้น ธนาคารมีความจ�าเป็นต้องใช้สิทธิในการ Call Default กับ บริษัท
ทันที
 RSP ประเมินก�าลังซื้อครึ่งปีหลังฟื้น เดินหน้าขยายสาขา Converse- 
Pony ยิ้มรับ BARREL กระแสตอบรับดี หนุนรายได้โตไม่น้อยกว่า 10% ตามแผน 
“พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ” บอสหญิงคนเก่ง อวดผลงานไตรมาส 2/2562 มีราย
ได้จากการขาย 316.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.9% ก�าไรสุทธิ 48.2 ล้านบาท เติบโต 
79.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ขณะที่งวดครึ่งปีรายได้จากการขายอยู่ที่ 
651.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5% โกยก�าไรสุทธิ 99.8 ล้านบาท โต 13.4% จากงวด
เดียวกันของปีก่อน  
 “BEAUTY BUFFET” พลิกโฉมใหม่! สู่ร้านเครื่องส�าอางมัลติ
แบรนด์ ชูกลยุทธ์จับมือพันธมิตรแบรนด์ชั้นน�า รุกตลาด BEAUTY & HEALTH 
ประเดิมแฟลกชิป สโตร์แห่งแรก สาขา มาบุญครอง เดินหน้ากลยุทธ์การตลาด 
O2O ดันยอดขายโตต่อเนื่อง มองภาพรวมตลาดสุขภาพและความงามในประเทศ
ขยายตัวได้อีกมาก  
 ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง "INSET" ระดมทุนเข้าตลาด mai เตรียมขายไอพี
โอ 146 ล้านหุ้นคิดเป็น 26.07% ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด หวังขยายฐานทุนรองรับ
การเติบโตของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม พร้อมลงสนามเทรดใน
ไตรมาส 4 ปีนี้

ตามรอย

บล.ทิสโก้ : UNIQ แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.50 บ.

บล.ทิสโก้ : TRUE แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.80 บ.

บล.ทิสโก้ : TPIPL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.44 บ.

บล.ทิสโก้ : S แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.30 บ.

บล.ทิสโก้ : PCSGH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.70 บ.

บล.ทิสโก้ : MEGA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 35.50 บ.

บล.ทิสโก้ : INTUCH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 67.00 บ.

บล.ทิสโก้ : CMAN แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.23 บ.

บล.ทิสโก้ : COM7 แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 27.50 บ.

บล.ทิสโก้ : BGC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.20 บ.

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : JUBILE แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ.

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : ERW แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.80 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TISCO แนะน�า ซื้อจังหวะอ่อนตัว ราคาพื้นฐาน ที่ 102.00 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CENTEL แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 35.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : HUMAN แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.20 บ. 
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