
 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั, 179 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร ์ชนั 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120 โทรศพัท์ 0-2088-9100 โทรสาร .0-2088-9399 
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แปลงความเหน็หรอืประมาณการณ์ตา่งๆ ทปีรากฏในรายงานฉบบันีโดยไมต่อ้งแจง้ล่วงหน้า รายงานฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืใชป้ระกอบการตดัสนิใจของนักลงทุน โดยไมไ่ดเ้ป็นการชนํีาหรอืชกัชวนใหน้ักลงทุนทําการซอื
หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืตราสารทางการเงนิใดๆ ทีปรากฏในรายงาน 
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ประกาศเพมิทุนพร้อมแจก JMT-W4 

 
เมือเชา้นี (27 ส.ค. 64) JMT มกีารแจง้มติทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยมีประเด็นสาํคญั คือ 

การเพมิทนุแบบ Rights Offering ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วน 4.558-5.042 หุน้เพิมทุน ต่อ 1 หุน้

เดมิ ราคาเสนอขาย 41.5 บาท และแจกใบสาํคญัแสดงสิทธิ JMT-W4 ในสดัส่วน 3.418 หุุน้สามญั

เดมิ ต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยมีอาย ุ3 ปี ราคาใชส้ทิธิ 90 บาท โดยบริษทัมีแผนจะนาํเงินทีได้

จากการเพมิทุนไปใชล้งทนุในหนีดอ้ยคณุภาพในอนาคต 

 

คาดเกดิ Price Dilution ไม่มาก 

จากราคาใชส้ิทธิที 41.5 บาท ซงึค่อนขา้งใกลเ้คียงกบัราคาปัจจบุนัมาก ทาํใหเ้ราคาดว่าการเพิมทุน

ครงันีจะเกิด Price Dilution ไม่มากราว 0.39% จากราคาหุน้ปัจจุบนัเทา่นนั ขณะทีราคาใชส้ิทธิของ 

JMT-W4 ที 90 บาท ทาํใหย้งัไม่เกดิ Price Dilution ในอกีดา้นหนงึการเพมิทนุจะทาํใหส้ดัส่วน D/E 

ของบริษัทลดลงมากจาก 1.1 เท่า เหลือราว 0.48 เท่า ซงึจะทาํใหบ้ริษัทสามารถขยายการลงทนุซือ

หนใีนอนาคตได ้

 

คงคาํแนะนาํ "ซือ" 

เรายงัคงราคาเป้าหมายที 52 บาท องิวิธี DCF โดยราคาหุน้ยงัมี Upside ขณะทีราคาหุน้ปัจจุบนั

แทบไม่มีความกงัวลต่อ Price Dilution จงึยงัคงคาํแนะนาํ “ซือ” 

 

ขอ้มลูทางการเงนิ 
Year End: 2018A 2019A 2020A 2021F 2022F 
Revenue (Bt mn) 1,885 2,525 3,190 4,008 5,078 
EBIT(Bt mn) 799 1,045 1,524 2,149 2,838 
Net Profit (Bt mn) 506 681 1,047 1,391 1,815 
EPS (Bt) 0.54 0.77 1.15 1.55 2.03 
BVPS (Bt) 3.90 3.87 6.48 6.79 7.20 
PER(x) 20.7 26.0 31.3 27.5 21.1 
PBV(x) 2.87 5.17 5.56 6.29 5.94 
Div Yield (%) 6.6% 2.9% 2.4% 2.2% 2.9% 
ROE (%) 17.5% 19.7% 22.8% 23.6% 29.2% 
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Corporate Governance Report Rating 
 

 
 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรืองการกาํกับดูแลกิจการ (Corporate 

Governance) นี เป็นการดาํเนินการตามนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยการสาํรวจของ IOD เป็น

การสาํรวจและประเมินจากขอ้มูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และตลาดหลกัทรพัย ์เอม็เอไอ (MAI) ทีมีการเปิดเผย

ต่อสาธารณะ และเป็นขอ้มูลทีผูล้งทนุทัวไปสามารถเขา้ถงึได ้ดงันนั ผลสาํรวจดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมุมมองของบคุคลภายนอก โดยไม่ได้

เป็นการประเมินการปฏิบตัิ และมิไดมี้การใชข้อ้มูลภายในเพือการประเมิน ผลสาํรวจดงักล่าวเป็นผลการสาํรวจ ณ วนัทีปรากฏในรายงานการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านัน ดงันนั ผลการสาํรวจจึงอาจเปลียนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมือข้อมูลทีเกียวขอ้งมีการ

เปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดยื้นยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองถงึความถกูตอ้งครบถว้นของผลการสาํรวจดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 
 

Anti-corruption Progress Indicators 

 
บริษัททีเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 

 ได้ประกาศเจตนารมณเ์ข้าร่วม CAC 

 ได้รับการรับรอง CAC 

 

 

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดชันีชีวดัความคืบหนา้การป้องกนัการมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทจุริตคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Progress 

Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีจดัทาํโดยสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึมีการเปิดเผยโดยสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยนี์ เป็นการดาํเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยังยืนสาํหรบับริษัทจดทะเบียน โดยผลการ

ประเมินดงักล่าว สถาบนัทีเกียวขอ้งอาศยัขอ้มูลทีไดร้บัจากบริษัทจดทะเบียนตามทีบริษัทจดทะเบียนไดร้ะบุในแบบแสดงขอ้มลูเพือการประเมิน 

Anti-Corruption ซงึได้อา้งอิงขอ้มูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือ

รายงานอืนทีเกียวขอ้งของบริษัทจดทะเบียนนนั แลว้แต่กรณี ดงันนั ผลการประเมินดงักล่าวจงึเป็นการนาํเสนอในมมุมองของสถาบนัทีเกียวขอ้งซงึ

เป็นบคุคลภายนอก โดยมิไดเ้ป็นการประเมินการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และมิไดใ้ชข้อ้มูลภายในเพือการ

ประเมิน 

เนืองจากผลการประเมินดงักล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันทีปรากฏในผลการประเมินเท่านนั ดงันนั ผลการประเมินจึงอาจเปลียนแปลงได้

ภายหลงัวนัดงักลา่ว หรือเมือขอ้มลูทีเกียวขอ้งมีการเปลียนแปลง ทงันี บรษัิทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั มิไดย้ืนยนั ตรวจสอบ หรือรบัรองความถูกตอ้ง

ครบถว้นของผลการประเมินดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 


