






เข้าหน้าหนาวแล้ว  ขอให้ผู้อ่านแมกกาซีน
หุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับประจ�าเดือน
พฤศจิกายน 2561 ดูแลรักษาสุขภาพ  ด้วย
สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง อาจท�าให้
เจ็บไข้ได้ป่วยง่าย  เพราะความไม่แน่นอน คือ 

ความแน่นอน..ความแน่นอนคือ ความไม่แน่นอน ดั่งเช่น ดัชนีตลาดอาจปิดมากกว่า 1,700 จุดหรือต�่ากว่า 
1,700 จุด ก็ได้

สิ่งที่นักลงทุนทั่วโลก เฝ้ารอคอย เห็นจะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน  ที่ผู้น�าสหรัฐ-จีน เจรจาใน
งานประชุมผู้น�า G-20  30 พ.ย.-1 ธ.ค. นี้ ที่ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาเจนตินา  หากเจรจามีทางออกที่
ดี คงท�าให้บรรยากาศการค้าขาย อัตราแลกเปลี่ยน ดูดีกว่า ตอนลุยกันท�าสงคราม  ตอบโต้กันไปมา
 
ฝ่ัง ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 
(FETCO InvEsTOr COnFIdEnCE IndEx) ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2561 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (nEuTral) (ช่วงค่าดัชนี 120 - 160) 
โดยลดลง 7.236 อยู่ที่ระดับ 113.73 โดยผลส�ารวจพบว่านักลงทุนกังวลผลกระทบนโยบายทาง

การค้าและนโยบายทางการเงินของสหรัฐ ขณะที่มองว่าผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและภาวะเศรษฐกิจ
ใน ประเทศหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
 
เดือนหน้า เดือนธันวาคม 2561  ก็มาติดตามข่าวธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด ประกาศขึ้นดอกเบี้ยกันต่อไป 
พร้อมกับฟงัมุมองของเฟด ที่มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐ  เรียกว่า ดอกเบี้ยขาขึ้น มาเยือน...ส�าหรับนักลงทุนใน
ตลาดหุ้น ก็ต้องปรับตัว เล่นตามกระแส ตามเกมหุ้น  ขอให้ทุกคนโชคดีครับ

 ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบริหาร

ไม่แน่นอน



แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน 
 

แมกกาซีนรายเดือน ฉบับพฤศจิกายนนี้  

ขอน�าเสนอ 4 บริษัทจดทะเบียน ที่มีความผ่องใส...ความน่ามอง น่าติดตาม  นั่นคือ

บริษัทแรก บริษัท ดีโอดี 
ไบโอเทค จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ DOD
ด�าเนินธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า 

และตราสินค้าของบริษัท "daI a TO" (ได เอโตะ) ได้มีโอกาสหม�่า

เค้กก้อนโต จากการ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

ด้านอาหารเสริม - วิตามิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย – ยาแผนโบราณ รวมถึง 

ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ และเครื่องส�าอางผ่านทางช่องสถานีโทรทัศน์  CCTv 

ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้ชมประมาณ 1,000 ล้านคนของประเทศ โดยรูปแบบราย

การคล้ายๆ Tv shOppInG ต้นเดือนพฤศจิกายน 2561  จะเข้าร่วมลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมทางธุรกิจ ( MOu ) กับ สภาวิทยาศาสตร์จีน 

ในประเทศจีน

บริษัทแห่งที่สอง บริษัท โฮม 
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) HMPRO
ยังคงมีแผนที่จะเปิดสาขา โฮมโปรเอส ใน
ช่วงไตรมาสที่ 4 โดยเป็นการเปิดสาขาใน
เขตกรุงเทพฯ เป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทฯ 

สาขาในรูปแบบต่างๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 ดังนี้ (1) โฮมโปร 82 สาขา (2) โฮม
โปรเอส 6 สาขา (3) เมกา โฮม 12 สาขา 
และ (4) โฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย 6 สาขา

บริษัทที่ 4 บริษัท เถ้าแก่
น้อย พูดแอนด์มาร์เก็ต
ติ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TKN 
ผู้ผลิตและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูป ภาย
ใต้ แบรนด์ “เถ้าแก่น้อย” เล็งแตกไลน์ ไป
สู่ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น นั่นคือ การเข้าไป
ซื้อแฟรนไชส์ โดยปลายปี คงจะทดลอง
เปิดสาขาแรก และล่าสุดมุ่งเดินหน้าขยาย
สาขาใหม่ล่าสุดบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ขึ้น “ร้าน
เถ้าแก่น้อย แลนด์ พลัส” ที่ เซ็นเตอร์
พอยท์ สยามสแควร์ ใจกลางแหล่งช้อป
ปิ้ ง ให้เป็นแลนด์มาร์คส�าหรับนักท่องเที่ยว
ในการมอบความคุ้มค่าและความสนุกให้
ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน พร้อม
เปิดตัว เบลล่า - ราณี แคมเปน นักแสดง
สาวชื่อดัง เป็นพรีเซนเตอร์ เถ้าแก่น้อย
แลนด์

บริษัทที่3 บริษัท โรง
พยาบาลพระรามเก้า 
จ�ากัด (มหาชน) PR9
เป็นโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาล
พระรามเก้า” ขนาด 166 เตียงจดทะเบียน ให้บริการ
ลูกค้าเงินสด ลูกค้าคู่สัญญา และลูกค้าต่างชาติ บน
ถนนพระราม 9 เขตศูนย์กลางทางธุรกิจแห่งใหม่ของ
กรุงเทพฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล
ระดับนานาชาติจากองค์กร  JCI มีหุ้นใหญ่ที่น่าสนใจ

คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ และครอบครัว ซึ่ง
ประกอบด้วย คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นางสาว
แพทองธาร ชินวัตร  นายพานทองแท้ ชินวัตร นาง
สาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์

อันดับรองลงมา สันติ ภิรมย์ภักดี เป็นต้น





















































IVL ซื้อกิจการไฟเบอร์ในประเทศบราซิล คาดในQ4/61เสร็จ  ขยาย
กิจการเข้าสู่ตลาดเส้นใยในบราซิล เสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจ

เส้นใย คาดแล้วเสร็จไตรมาส 4/61 

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ  IVL   เปิดเผยว่า บริษัทฯ ลงนามข้อตกลง

เข้าซื้อกิจการบริษัท M&G Fibras Brasil ซึ่งตั้ง

อยู่ที่เมือง Cabo de Santo Agostinho ประเทศ

บราซิลเป็นโรงงานผลิตและจ�าหน่ายเส้นใยสั้น มี

ก�าลังการผลิต 75,000 ตันต่อปี

 

ทั้งนี้การเข้าซื้อกิจการดังกล่าว คาดว่าจะแล้ว

เสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับข้อตกลงและการขออนุมัติตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง

 

การเข้าซื้อกิจการนี้จะเป็นส่วนส�าคัญในการเติม

เต็มการด�าเนินธุรกิจเส้นใยของไอวีแอลทั่วโลก

ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างฐาน

ก�าลังการผลิตในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นพื้นที่

เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ นอกเหนือ

จากนี้ยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯสามารถเข้าร่วม

ในตลาดภายในประเทศพร้อมกับข้อได้เปรียบ

เชิงกลยุทธ์และโลจิสติกส์จากข้อตกลงการค้า

เสรีระหว่างประเทศในแถบละตินอเมริกา โดยมี

การคาดการณ์ว่าความต้องการของผู้บริโภคใน

บราซิลจะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของการบริโภค

เมื่อเร็วๆ นี้

 

โรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานผลิต PET 

ของอินโดรามา เวนเจอร์สในประเทศบราซิล และ

โรงงาน PTA ของผู้ผลิตภายนอก โดยบริษัทฯ 

คาดว่าจะก่อให้เกิดการเกื้อหนุนเพิ่มเติมจากการ

ใช้ส�านักงานขายในเมืองเซาเปาโลร่วมกัน การมี

ฐานการผลิตภายในประเทศ จะท�าให้ไอวีแอลอยู่

ในต�าแหน่งที่ได้รับประโยชน์จากการขยายธุรกิจ

เข้าสู่ตลาดเส้นใยนันวูเว่นที่ก�าลังเติบโตขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องในบราซิล ซึ่งเป็นที่ตั้งในการด�าเนินธุรกิจ

ของแบรนด์ระดับโลก ในฐานะผู้น�าโลกด้านการ

ให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย การ

ด�าเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของ

แบรนด์ระดับโลกนั้น ท�าให้บริษัทฯสามารถน�า

เสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อ

ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง

บราซิลยังเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสิ่งทอที่

ทันสมัยและมีก�าลังซื้อของผู้บริโภคที่ค่อนข้าง

สูง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจเส้นใย

นันวูเว่นและเส้นใยส�าหรับยัดไส้ กลยุทธ์ของบ

ริษัทฯ คือความต่อเนื่องในการตอบสนองความ

ต้องการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าที่มีอยู่ของ M 

& G รวมทั้งฐานลูกค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นน�าทั่ว

โลกของไอวีแอลในตลาดเศรษฐกิจที่มีการเติบโต

อย่างรวดเร็ว และยังคงต�าแหน่งความเป็นผู้น�า

ตลาดในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

 

“บราซิลมีอุตสาหกรรมปั่นด้ายขนาดใหญ่ซึ่งเป็น

แหล่งต้นก�าเนิดของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีการ

เติบโตในระยะยาว เนื่องจากพื้นที่ขนาดใหญ่และ

ประชากรที่มีจ�านวนมาก เราตั้งใจที่จะสนับสนุน

อุตสาหกรรมปั่นด้ายภายในประเทศด้วยความมุ่ง

มั่นที่จะผลิตเส้นใยคุณภาพสูงเพื่อน�าไปผสมกับ

ฝ้ายและลดการพึ่งพาการน�าเข้าวัตถุดิบจากต่าง

ประเทศ”นายอาลก โลเฮีย กล่าว 

 

นอกจากนี้ ไอวีแอลยังสามารถให้การสนับสนุน

อุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยนันวูเว่นในท้องถิ่น

ด้วยการจัดหาเส้นใยพิเศษที่ผลิตด้วยองค์ความรู้

จากการด�าเนินธุรกิจทั่วโลกของเรา เราคาดหวัง

ว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล

บราซิลในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอให้

แข็งแกร่งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ด้านนายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน)

IVL เปิดเผยว่า ไอวีแอล โดยบริษัทIndorama 

Ventures Brazil Participa??es S.A. 

(“IVBRZ”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลง

นามเข้าท�าสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท M&G 

Fibras Holding S.A., M&G Fibras Participaes 

Ltda., แ ล ะ M&G Fibras e Resinas Ltda. เ 

มื่อวันที่1 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเข้าซื้อกิจการใน

อัตราร้อยละ100 ของบริษัท M&G Fibras Brasil 

Ltda.ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองคาโบ เดอซานโตอโกสทินโฮ

(Cabo de Santo Agostinho) ประเทศบราซิล

 

กิจการดังกล่าวเป็นโรงงานผลิตเส้นใย

โพลีเอสเตอร์ประเส้นใยสั้น (Polyester Staple 

Fiber) ซึ่งมีก�าลังการผลิตอยู่ที่75,000 ตันต่อปี

และตั้งอยู่ใกล้โรงงานผลิต PET ของไอวีแอลใน

ประเทศบราซิล

อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะเป็นการเปิด

โอกาสทางธุรกิจของไอวีแอลที่กระจายอยู่ทั่วโลก

ส�าหรับธุรกิจไฟเบอร์ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็น

ประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ 

ซึ่งนอกจากจะท�าให้สามารถแข่งขันกับตลาด

ภายในประเทศได้แล้ว ไอวีแอลยังได้รับประโยชน์

จากกลยุทธ์และผลประโยชน์ในด้านการขนส่งจาก

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศแถบลาตินอ

เมริกา นอกจากนี้ความต้องการสินค้าในประเทศ

บราซิลคาดว่าจะเติบโตขึ้นจากการบริโภคที่เริ่ม

ฟื้นตัวในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้

 

อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวคาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่

กับการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง 



SENA ปูพรมปี62 เปิดโครงการคอนโดฯ ร่วมทุนกับฮัน
คิว ไม่ต�่ากว่า 11โครงการ มูลค่ารวมราว 3.5 หมื่นลบ. 

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า ในปี2562 เสนา-
ฮันคิว ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพ
อร์ตี้ส์ คอร์ป (ฮันคิว) พันธมิตรจากญี่ปุ่น  ตั้งเป้าเปิดโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมร่วมกันไม่ต�่ากว่า 11 
โครงการ มูลค่ารวม 3.5 หมื่นล้านบาท โดยมีที่ดินที่รองรับการ
พัฒนาโครงการแล้ว50% หรือประมาณ4-5 โครงการ ซึ่งการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์กับฮันคิว บริษัทฯยังเน้นพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียมเป็นหลัก ขณะเดียวกันยังมองโอกาสการ
พัฒนาโครงการอาคารส�านักงานให้เช่าเพิ่มเติมโดยขณะนี้ได้มี
การเริ่มที่จะศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกันแล้ว ซึ่งเบื้องต้นสนใจ
อาคารส�านักงานให้เช่า ระดับA- ถึงระดับB เนื่องจากยังมีรูมใน
การขยายตัว ทั้งนี้คาดว่าจะเห็นความชัดเจนถึงแผนการลงทุนได้
ประมาณกลางปี 2562

"11 โครงการที่จะร่วมกับฮันคิว จะทยอยเปิดตั้งแต่ต้นปี62 ส่วน7 
โครงการที่เปิดปีนี้เหลืออีก 1 โครงการเราก็จะทยอยเปิดให้ครบ 
ซึ่งต้องบอกว่าโครงการที่เราเปิดร่วมกับฮันคิวยอดจองดีเกินแผน
อยู่เกิน 50% 70% ไปจนถึง80% "ผศ.ดร.เกษรา กล่าว

อนึ่ง SENA มีการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมร่วมกับฮันคิว
แล้วจ�านวน 7 โครงการ มูลค่ารวม2.3 หมื่นล้านบาท ประกอบ
ด้วย1.โครงการนิช โมโน สุขุมวิท - แบริ่ง (Niche MONO 
Sukhumvit - Bearing) สร้างเสร็จ 2019  , 2.โครงการ 
นิช โมโน เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์ (Niche Pride Taopoon-
Interchange) สร้างเสร็จ 2020  , 3.โครงการ ปีติ เอกมัย 
(PITI EKKAMAI) สร้างเสร็จ 2021  ,4.โครงการ นิช โมโน 
เจริญนคร (NICHE MONO CHAROEN NAKORN) สร้างเสร็จ 
2020  , 5.โครงการ นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา (Niche 
MONO Mega Space Bangna) สร้างเสร็จ 2020  , 6.โครงการ 
นิช โมโน รามค�าแหง (Niche Mono Ramkhamhaeng) สร้าง
เสร็จ 2021  และ 7.โครงการ ปีติ บางจาก (PITI Bang Chak) 
สร้างเสร็จ 2021

"ต้องบอกว่าเราจะครบรอบความร่วมมือมือกับฮันคิวครบ2ปีใน
อีกไม่กี่วัน ภายในระยะเวลา เกือบ2 ปีที่เราร่วมมือกันมา เรา
พัฒนาโครงการร่วมกันแล้ว 7 โครงการขายแล้ว4 โครงการ"ผศ.
ดร.เกษรา กล่าว

ด้านนายวาคาบายาชิ ชึเนะโอะ ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัทฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ปเปอร์เรชั่น กล่าวว่า 
ส�าหรับการร่วมทุนครั้งนี้ มาจากการที่กลุ่มฮันคิว มองเห็นถึง
ศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ริมทรัพย์ในประเทศไทยและ
ศักยภาพของSENA ที่มีความโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวที่สุด ซึ่งนอกจากโครงการ
ร่วมทุนทั้ง 7 โครงการที่พัฒนาร่วมกันแล้ว กลุ่มฮันคิว ยังมี
แผนพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมลงทุน
อีกไม่ต�่ากว่าปีละ 3 พันล้านบาท ในโครงการอสังหาริมทรัพย์

ประเภทคอนโดมิเนียม รวมทั้งศึกษาการพัฒนาโครงการอาคาร
ส�านักงานให้เช่า ร่วมกับ SENA เพื่อสนับสนุนรายได้ประจ�า 
(Recurring Income)

ส�าหรับบริษัทฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์คอร์ปเปอร์เรชั่น 
เป็น1 ใน6 ของธุรกิจในเครือบริษัทฮันคิว ฮันชิน โฮลดิ้ง กรุ๊ป ที่
ด�าเนินธุรกิจคมนาคมรถไฟฟ้าระหว่างเมือง เชื่อมต่อ 3 เมือง
หลักในพื้นที่เขตคันไซ คือเมืองโอซาก้า เมืองโกเบและเมืองเกีย
วโต ถัดมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และยังมีธุรกิจความบันเทิง
ครบวงจร ,ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและทางเรือผ่านกว่า 
100 เส้นทางใน 27 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ยังมีธุรกิจโรงแรม 
ภายใต้การดูแล 48 แห่ง รวมมากกว่า10,693 ห้องพัก นอกจาก
นี้ยังมีธุรกิจท่องเที่ยว

ผลประกอบการของฮันคิว ฮันชิน โฮลดิ้ง กรุ๊ป ล่าสุด ณ สิ้น
เดือน มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากการด�าเนินงาน อยู่
ที่ 2 แสนล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจ
คมนาคมระหว่างเมือง 29.2%,ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์27.6% 
,ธุรกิจความบันเทิงครบวงจร 15%,ธุรกิจคมนาคมระหว่าง
ประเทศ10.6% ,ธุรกิจโรงแรม8.3% และธุรกิจท่องเที่ยว4.2%

นายวาคาบายาชิ กล่าวเพิ่มเติมว่าฮันคิว ฮันชิน โฮลดิ้ง กรุ๊ป 
เริ่มมองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เน้นการลงทุนอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
ประเทศไทยเนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่รายได้ผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ(GDP) มีการเติบโตต่อเนื่องและมีศักยภาพในการ
เติบโตสูง

ทั้งนี้ฮันคิว ฮันชิน โฮลดิ้ง กรุ๊ป ได้เริ่มเข้ามาลงทุนในต่างประเทศ
เมื่อปี2558 โดยลงทุนธุรกิจคลังสินค้าที่ประเทศสิงคโปร์ จาก
นั้นได้เข้าไปลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และขนส่งที่ประเทศอิน
โดนีเชีย และยังมีการลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
เวียดนาม ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ 
ตามล�าดับ มีมูลค่าการลงทุนปีละ 6 พันล้านบาท ขณะที่สัดส่วน
การลงทุนอยู่ในประเทศไทยประมาณ 25% เนื่องจากมองว่า
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ผศ.ดร.เกษรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกับฮันคิว จะมี
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในโครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งยังมีความ
เป็นไปได้ (possibility) ที่จะพัฒนาโครงการประเภทอื่นๆ ที่เน้น
การให้เช่าเพื่อสร้างรายได้ประจ�า (recurring income) เช่น
อาคารส�านักงานให้เช่า ซึ่งปัจจุบันสัดส่วนรายได้ของบริษัทมา
จากธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ�าประมาณ 8-9% จากการลงทุน
ในคอมมูนิตี้ มอลล์ อาคารส�านักงานแวร์เฮาส์ และสนามกอล์ฟ 
ส่วนอีก 92% เป็นรายได้หลักที่มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

  
ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท80% จะมา
จากโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งแบ่งเป็นโครงการภายใต้การร่วม

มือกับฮันคิว60% อีก20% เป็นโครงการที่บริษัทพัฒนาเอง

อย่างไรก็ตามในปีหน้า(2562) บริษัทจะโฟกัสการเปิดโครงการ
แนวราบด้วย ซึ่งเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะเปิดโครงการใหม่ไม่
ต�่ากว่า20 โครงการ (รวมโครงการที่พัฒนาร่วมกับฮันคิว 11 
โครงการ มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท) ดังนั้นคาดว่ามูลค่าโครงการ
ที่บริษัทจะเปิดตัวในปีหน้า จะมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่ง
จะสนับสนุนรายได้และยอดขายปีหน้าเติบโตมากกว่าปีนี้

ส่วนปีนี้บริษัทคาดว่ายอดขายจะเติบโตตามเป้าหมายที่ 
1.03 หมื่นล้านบาท ส่วนรายได้ตั้งเป้าไว้ที่ 6.2 พันล้านบาท 
เติบโต20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 5.2 พันล้านบาท ซึ่งจะมาจาก
การเปิดตัวโครงใหม่ ทั้งสิ้น 17 โครงการ รวมเป็นมูลค่า 23,000 
ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกเปิด 5 โครงการ มูลค่ารวม 6,527 
ล้านบาท

ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ประมาณ 
1 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ จนถึงปี2564 
โดยBacklog ส่วนใหญ่จะรับรู้รายได้ในปี2563 ท�าให้คาดว่าผล
ประกอบการปี2563 จะมีการเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ

ด้านผลประกอบการไตรมาส3/2561 ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ 
ต้องรอแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทจะมีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท(บอร์ด) เพื่อสรุปงบในวันที่ 13 พฤศจิกายน นี้ 
รวมทั้งจะมีการก�าหนดแผนธุรกิจ ในปีหน้าด้วยเช่นกัน ซึ่งเบื้อง
ต้นจากแผนเปิดโครงการที่มากขึ้นคาดว่าจะส่งผลให้การใช้งบซื้อ
ที่ดินปีหน้าเพิ่มขึ้นจากปีนี้ ที่ใช้งบซื้อที่ดินไปประมาณ6 พันล้าน
บาท-9 พันล้านบาท

 

พร้อมกันนี้ ประเมินก�าลังซื้อในประเทศ ปีหน้าคาดว่ายังมี
ทิศทางดี ซึ่งการเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนSentiment 
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วย ขณะที่มองว่า การที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย(ธปท.) ออกมาตรการควบคุมธนาคารพาณิชย์ห้าม 
ปล่อยกู้เกินมูลค่าหลักประกัน (LTV) เกินอัตราที่ก�าหนด น่าจะ
มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในส่วนของ
บริษัทมีสัดส่วนบ้านระดับราคา10 ล้านบาท ประมาณ2-3%

 

ส�าหรับแผนการลงทุนธุรกิจโซลาร์ (ธุรกิจบริการติดตั้งแผง
โซลาร์เซลล์) นอกจากการติดตั้งโซลาร์ รูฟ ท็อป ในโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทแล้ว บริษัทยังสนใจเป็นผู้ให้บริการ
ติดตั้งให้กับผู้ประกอบการเอชนที่สนใจด้วย แต่อย่างไรก็ตามต้อง
รอแผนแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP เกี่ยว
กับโซลาร์เสรีให้มีความชัดเจนก่อน

ทั้งนี้ธุรกิจบริการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ช่วงครึ่งปีแรก อยู่ที่ 8.4 
ล้านบาท ลดลง 31.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 79.2% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 40.3 ล้านบาท



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด 

(มหาชน) SCCC รายงานผลประกอบการ  

ไตรมาส 3/61 มีก�าไรสุทธิ 887.37 ล้าน

บาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 2.98 บาทเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 

617.47 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 2.07 

บาท  ขณะที่งวด 9  เดือนแรกปีนี้มีก�าไร

สุทธิ 2.74 พันล้านบาท  ก�าไรสุทธิต่อหุ้น  

9.20 บาท  เทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 1.41  พันล้านบาท 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 5.27 บาท 

        

ขณะที่ นายศิวะ มหาสันทนะ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์ 

นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCCC 

เปิดเผยว่า ผลประกอบการรายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ยังคงได้รับแรง

บวกและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณ

การขายและก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 

และร้อยละ 44 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นผล

จากการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแผนงาน

อย่างจริงจังและต่อเนื่องในด้านการปรับ

โครงสร้างทางธุรกิจ การลดต้น ทุนการ

ผลิตและการลดต้น ทุนคงที่ในการด�าเนิน

งาน โดยก�าไรสุทธิส�าหรับงวดของกลุ่ม

บริษัทฯ อยู่ที่จ�านวน 2.7 พันล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 94 จากปีก่อน (ทั้งนี้ 

ก�าไรสุทธิส�า หรับงวดเดียวกันของปี 

2560 ได้รับผลกระทบจากการบัน ทึกค่า

ใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจ�านวน 0.8 พัน

ล้านบาท)

ในขณะที่ความต้องการปูนซีเมนต์ภายใน

ประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น กลุ่มบริษัท 

ฯ ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งในส่วน

ของรายได้ อย่างต่อเนื่องโดยการปรับ

โครงสร้างกลุ่มผลิตภณั ฑ์ การบริหาร

จัดการก�าไร การรับรู้ผลกระทบเชิงบวก

จากการเข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม 

และปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้

รายได้สุธิของกลุ่มบริษัท ฯ เพิ่มขึ้นโดย

มีรายได้สุทธิจ�านวน 33.7 พันล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ ปีก่อน 

โดยได้รับแรงหนุนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

อย่างแข็งแกร่งในประเทศเวียดนามและ

ประเทศบังคลาเทศ

SCCC โชว์ก�ำไรโค้ง 3 พุ่ง 44%Y๐Y หลังปรับโครงสร้ำง
ธุรกิจ - ลดต้นทุนอย่ำงต่อเนื่อง 



GUNKUL ลุย COD "โรงไฟฟำ้โซลำร์ฟำร์ม เซ็น
ได" 38 MW ดันรำยได้เพ่ิมขึ้น 400 ลบ.ต่อป ี

นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า 

วันนี้ ( 1 พ.ย.61) โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เมือง

เซ็นได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิต 38 

เมกะวัตต์ ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ 

(COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่ม

ขึ้นอีก 400 ล้านบาทต่อปี เมื่อหักค่าใช้จ่ายและภาษีจะได้รับ

เงินกลับมาในรูปปันผลประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

 

ส�าหรับ โครงการดังกล่าว ได้รับสัมปทานการในการขายไฟฟ้า

ให้แก่ Tohoku Electric เป็นระยะเวลา 20 ปี ในอัตรารับซื้อ

ไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FIT) หน่วยละ 36 เยน (ประมาณ 

10 บาท) และยังมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวตลอดระยะเวลา

สัมปทาน 20 ปี 

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า ที่ผ่านมาธุรกิจของกลุ่ม

บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องได้ อย่างมั่นคง จากโครงการโรง

ไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานลม และโครงการโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนหลังคา 

(GRoot) ท�าให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 

รวมกันแล้วประมาณ 550 เมกะวัตต์ ซึ่ง ณ สิ้นปีนี้ บริษัทฯ 

จะด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เข้าระบบ

ประมาณ 330 เมกะวัตต์ ท�าให้มั่นใจว่ารายได้รวมในปีนี้จะ

เติบโตไม่น้อยกว่า 30% ตามเป้าหมายที่วางไว้ และก�าไรดีขึ้น

กว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าในปี 2564 จะมีสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้า (PPA) ครบ 1,000 เมกะวัตต์ตามเป้าหมาย

 

"บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

พลังงานทดแทนที่ด�าเนินการอยู่ เห็นได้จากที่ผ่านมาธุรกิจ

ของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความมั่นคงเพิ่มมาก

ขึ้น โดยจากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้า

ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหางานใหม่ๆ เพิ่ม 

ทั้งในส่วนของโซลาร์ฟาร์ม รวมถึงพลังงานลม และมีความ

เชื่อมั่นว่าต่อจากนี้กลุ่มบริษัทฯ จะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาเข้าลงทุน

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมทุกรูปแบบ โดย

เฉพาะที่ต่างประเทศ เพื่อท�าให้กลุ่มบริษัทฯก้าวเข้าสู่ธุรกิจ

โรงไฟฟ้าอย่างเต็มตัว ที่ส�าคัญท�าให้รายได้และก�าไรของกลุ่ม

บริษัทฯ ปรับเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน "คุณโศภชา

กล่าวในที่สุด



TQM ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมขาย IPO ไม่เกิน 
75 ล้านหุ้น

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (“บริษัทฯ”) ผู้น�าธุรกิจนาย

หน้าประกันภัยในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “TQM ไม่

หยุดท�าดีที่สุดเพื่อคุณ” โชว์ศักยภาพเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเดินหน้าเสนอ

ขายหุ้น IPO ในจ�านวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้าน�าเงินจากการระดมทุนเพื่อ

ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ซอฟท์แวร์ รับสังคมยุคดิจิทัล และรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมประกันภัย ย�้าบริษัทฯ มีศักยภาพพร้อม

เติบโต จากอุตสาหกรรมประกันภัยที่เติบโตต่อเนื่อง 

ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานบริษัท บมจ. ทีคิว

เอ็ม คอร์ปอเรชั่น ผู้น�าธุรกิจนายหน้าประกันภัย ภาย

ใต้แนวคิด “TQM ไม่หยุดท�าดีที่สุดเพื่อคุณ” เปิดเผย

ว่า บริษัทฯได้ยื่นแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลัก

ทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลัก

ทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (ไฟลิ่ง) ต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ส�านักงาน ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวนไม่เกิน 

75 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 25 ของ

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมดขอ

งบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้

ปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งการด�าเนินธุรกิจเป็น 4 ด้าน คือ 

(1) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ให้บริการผ่าน 

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด (“TQM 

Broker”)โดยมีการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

ทั้งสิ้นกว่า 130 ผลิตภัณฑ์ ทั้งในกลุ่มประกันรถยนต์ 

(Motor) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาค

บังคับ (พ.ร.บ.) และกลุ่มประกันภัยรถยนต์ภาคสมัคร

ใจ และกลุ่มประกัน Non-Motor ในรูปแบบประกัน

อัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และประกัน

วินาศภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น  (2) ธุรกิจนายหน้าประกัน

ชีวิต ด�าเนินธุรกิจผ่าน บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์

รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด (“TQM Life”) ซึ่งมีการเสนอ

ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งสิ้นกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ 

ครอบคลุมทั้งประกันชีวิตประเภทรายบุคคลและประกัน

ชีวิตประเภทกลุ่ม (3) ธุรกิจให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและซอฟต์แวร์ผ่านบริษัท แคสแมท จ�ากัด 

(“Casmatt”) ซึ่งครอบคลุมการให้ค�าปรึกษาด้าน

กระบวนการทางธุรกิจ งานวิจัยตลาดดิจิตอล เป็นต้น 

และ (4) ธุรกิจให้บริการด้านค�าแนะน�าเกี่ยวกับประกัน

ภัย ผ่านบริษัท ทีคิวแอลดี จ�ากัด (“TQLD”) ซึ่งเป็น

บริษัทร่วม เพื่อเป็นช่องทางให้กับลูกค้าในการค้นหา

และเปรียบเทียบข้อมูลประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว และ

ประหยัดเวลา ผ่านรูปแบบการกรอกข้อมูลของลูกค้า 

ทั้งนี้ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มีพันธมิตรที่เป็นบริษัท

ประกันภัยกว่า 40 แห่ง มีพนักงานขายที่ได้รับใบ

อนุญาตนายหน้าประกันภัยให้บริการกว่า 2,000 คน 

ผ่านสาขาและศูนย์บริการทั่วประเทศรวม 95 แห่ง ที่

สามารถให้บริการลูกค้าได้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่

ทั่วประเทศไทย

 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารบมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ภาพ

รวมธุรกิจของบริษัทฯ    มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อ

เนื่อง มีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม

ประกันท�าให้โอกาสเติบโตมีมาก นอกจากนี้ อัตราการ

ท�าประกันภัยในประเทศไทยยังต�่าเมื่อเทียบกับประเทศ

เพื่อนบ้าน โดยจากข้อมูลรายงานธุรกิจประกัน ประจ�า

ปี 2559 ของ สวีส รีอินชัวร์รัน ซึ่งเป็นบริษัทประกัน

ชั้นน�าของโลก พบว่าธุรกิจประกันของประเทศในทวีป

เอเชีย ประเทศไทย มีสัดส่วนเบี้ยประกันรับรวมทุก

ประเภทต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Insurance 

Penetration) ที่ร้อยละ 5.42 หากพิจารณา เบี้ย

ประกันภัยต่อคน  (Insurance Density) พบว่า 

ประเทศไทยมีเบี้ยประกันภัยต่อคน (Insurance 

Density) เพียง 323.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน (GDP) 

ต่อจ�านวนประชากร ต�่ากว่าประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 

ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ซึ่งผลดังกล่าวจะท�าให้บริษัทฯ ได้

รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมประกันที่มีโอกาสขยายตัว

ได้อีกในอนาคต โดยกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจนาย

หน้าประกันภัย จึงไม่มีความเสี่ยงด้านการด�ารงเงินกอง

ทุนฯและการบริหารผลตอบแทนจากเบี้ยประกันภัย

“ปัจจุบันรูปแบบการท�าธุรกิจนายหน้าประกันภัย

นั้นมีความท้าทายมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ เห็นโอกาสน�า

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะคนรุ่น

ใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้น จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

ผลการด�าเนินและรักษาความเป็นผู้น�าธุรกิจโบรกเกอร์

ประกันภัยให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน” ดร.นภัสนันท์

กล่าว

นายพิเชษฐ สิทธิอ�านวย กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท

หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินร่วม เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจด

ทะเบียน 300 ล้านบาท โดยเป็นทุนที่ช�าระแล้ว 225 

ล้านบาทมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท และ

จะเสนอขายหุ้น IPO จ�านวนไม่เกิน 75 ล้านหุ้น หรือ

คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออก

และเรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการ

เสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งในจ�านวนนี้จะจัดสรรให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/

หรือพนักงานบริษัทย่อย (ESOP) จ�านวนไม่เกิน11.25 

ล้านหุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 15 ของจ�านวนหุ้น IPO ที่

เสนอขายทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะเสนอขายให้แก่

ประชาชนทั่วไป

นางสาวพันทิตา แซ่เอ็ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย

วานิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด(มหาชน) 

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

มีวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยจะระดมทุนเพื่อน�าไป

ใช้พัฒนาโครงการส�าหรับปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนากระบวนการ

ทางธุรกิจ โดยลงทุนในระบบ Enterprise Resource 

Planning (ERP) การเพิ่มทุนช�าระแล้วในบริษัทแกน 

ได้แก่ TQM Broker และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

กลุ่มบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท

อื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักใน

การให้บริการนายหน้าประกันภัยปัจจุบันมีบริษัทย่อย

ที่ประกอบธุรกิจหลัก 2 บริษัท ได้แก่ TQM Broker 

ด�าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ TQM 

Life ด�าเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต



PSTC ปลื้มกระแสจองซื้อหุ้นกู้  350 ลบ. สุด
ฮอต "พระนาย"  มั่นใจปีนี้รายได้นิวไฮ

PSTC จ่อขายหุ้นกู้ วงเงิน 350 ลบ. ใน 12 
-14 พ.ย. นี้ ชี้ ความต้องการซื้อจากนลท. 
รายใหญ่-สถาบัน ล้น เตรียมก่อสร้างโรง
ไฟฟ้าชีวมวล จ.แพร่ ปลายปี 62 คาดใช้
เวลาสร้าง 18 เดือน จ่อ ปิดดีลพันธมิตร 
ท่อส่งน�้ามันภาคอีสาน พ.ย. นี้ เตรียมน�า 
'บิ๊กแก๊ส' ลงกระดาน SET ต้นปี 63 ปักธง
รายได้ปีนี้ นิวไฮ พุ่ง 200% หลังรายได้ 'บิ๊ก
แก๊ส' ไม่ท�าให้ผิดหวัง - จ่อ COD โรงไฟฟ้า
เพิ่ม5.6 MW ธ.ค.นี้ เผยน�า งบ Q3/61 ชง
บอร์ด กลาง พ.ย. นี้

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น 
เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิด
เผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า วันที่ 12-14 
พฤศจิกายน 2561  บริษัทฯ เตรียมออกหุ้น
กู้ระยะสั้นวงเงิน 350 ล้านบาท  อายุ  181  
วัน  อัตราดอกเบี้ย 5% ซึ่งจะเสนอขายนัก
ลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนสถาบัน โดย
ขณะนี้นักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุน
สถาบัน ให้ความสนใจจองซื้อค่อนข้างมาก 
ทั้งนี้บริษัทจะน�าเงินไปใช้ลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้า ชีวมวล จังหวัดแพร่ คืนเงินกู้
ยืมระยะสั้นที่ครบก�าหนด และใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง  โดยเตรียม
ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดแพร่ มีก�าลัง
การผลิตติดตั้ง 28-30 เมกกะวัตต์ (MW) 
และมีสัญญาขายไฟอยู่ที่ 23.4 เมกกะวัตต์ 

(MW) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติการ
ท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ปลาย
ปี 2562 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 
18 เดือน

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Farm) ที่ประเทศเวียดนาม ก�าลังกร
ผลิต 50 เมกกะวัตต์ (MW) ซึ่งบริษัทฯถือหุ้น 
49% และพันธิมิตรถือหุ้น 51% ขณะนี้อยู่
ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง มูลค่าโครงการ
ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยในส่วนขอ
งบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายเงินไปลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ประมาณเดือนมิถุนายน 
2562 ก่อนที่จะมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์( COD)

"ความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม
ที่เวียดนามนั้น ตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
โดยเราถือหุ้น 49% มูลค่าโครงการไม่เกิน 
1.5 พันล้านบาท แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เงิน
ลงทุนลงไป เรามีเวลาถึงเดือนมิถุนายนปี
หน้า ตอนนี้เลยเอาเงินไปท�าอย่างอื่นก่อ
นทั้งครงการโรงไฟฟ้า ที่แพร่ โรงไฟฟ้าต่างๆ 
และท่อส่งน�้ามันภาคอีสาน ซึ่งที่เวียดนาม
เราจะใส่เงินสดของเราไปเพียง 20-25% 
ของเงินลงทุนที่เราต้องจ่าย ส่วนที่เหลือเรา
ก็จะกู้ยืมจากสถาบนการเงิน " นายพระนาย 
กล่าว

 ส�าหรับธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน vspp และ spp ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) 
ประมาณ 70 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
ก่อสร้างได้ครบภายในช่วงสิ้นปี 2563 หรือ
ต้นปี 2564 โดยขณะนี้มีการจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์( COD) ไปแล้ว 30 เมกะ
วัตต์ และก�าลังอยู่ระหว่างทยอยสร้างเพื่อ
ขายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง โดยใน
เดือนธันวาคมนี้ บริษัทเตรียมที่จะ COD โรง
ไฟฟ้าชีวภาพเพิ่มอีกอีก 5.6 เมกะวัตต์ ส่ง
ผลให้ในปี 2562 บริษัทจะโรงไฟฟ้าที่ COD 
แล้วกว่า 35.6 เมกกะวัตต์ (MW)

ด้านความคืบหน้าโครงการท่อขนส่งน�้ามัน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 342 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นการลงทุนของบริษัท ไทย 
ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (TNP) ซึ่งเป็น
บริษัทลูกของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี 
จ�ากัด (BGT) ซึ่ง PSTC ถือหุ้นใน BGT 
สัดส่วน 51% ขณะนี้บริษัทเตรียมที่จะ
สรุปการเจรจากับพันธมิตรภายในเดือน
พฤศจิกายนนี้ และหลังจากนั้นก็จะมีการน�า
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอ
อนุมัติโครงการในระยะต่อไป

 "ตอนนี้เราเตรียมที่จะปิดดีลกับพันธมิตร
ที่เราเจรจา ในการลงทุนสร้างท่อส่งน�้ามัน
ภาคอีสาน ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ และ
หลังจากนั้นเราจะน�าไปเข้าที่ประชุมเพื่อขอ
อนุมัติ และไปประชุมกับผู้ถือหุ้น เพื่อขอขอ
สิทธิ์การลงทุน ส่วนงบลงทุนนั้นว่าจะใช้เงิน
เท่าไหร่ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษา 
คงจะประกาศได้หลังประชุมเสร็จ" นาย
พระนาย กล่าว



SUPER ยื่นไฟลิ่งกองอินฟราฯ แล้ว คาดต้นป ี
62 เสนอขายหน่วยลงทุน

SUPER เดินหน้าตามแผน ยื่นไฟลิ่งกองทุน
โครงสร้างพื้นฐาน “SUPEREIF” มูลค่า 8,500 – 
9,000 ล้านบาทให้ส�านักงานก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว 
คาดปลายเดือนม.ค.-ต้นก.พ.ปี 62 พร้อมเสนอ
ขายหน่วยลงทุน ด้าน”จอมทรัพย์ โลจายะ”  แจง
วัตถุประสงค์เพื่อน�าเงินช�าระคืนหนี้ ลดต้นทุน
ทางการเงิน พร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
มั่นใจรายได้และธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง สร้างผล
ตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ 
บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SUPER  เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ยื่น
ข้อมูลขอจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรง
ไฟฟ้าซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power 
Plant Infrastructure Fund หรือ “SUPEREIF” 
) ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมี
ขนาดกองทุนมูลค่า 8,500 – 9,000 ล้านบาท และ
คาดว่าจะสามารถจัดตั้งกองทุนฯได้ภายในปลายเดือน
มกราคม – ต้นกุมภาพันธ์ 2562

 

ทั้งนี้สินทรัพย์ที่จะขายเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้น
ฐาน หรือ อินฟราฟันด์ จะมาจากสินทรัพย์ที่คณะ
กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติก่อนหน้านี้ โดยให้
บริษัท 17 อัญญวีร์  โฮลดิ้ง จ�ากัด (“17AYH”) และ 
บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (“HPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUPER ท�า
รายการจ�าหน่ายสินทรัพย์ในโครงการไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 19 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิต 118 
เมกะวัตต์ ให้กับกองทุนฯ รวมทั้งคณะกรรมการยังได้
อนุมัติให้บริษัทฯท�าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของกอง
ทุนดังกล่าวได้ในสัดส่วน 15- 20 %

  

ส่วนเงินที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวบริษัทฯ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปช�าระคืนหนี้ และรองรับ
การขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใน

อนาคต

   

 " การจัดตั้งกองทุนอินฟราฟันด์ที่ผ่านมาได้ท�างาน
กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อ
ให้สามารถจัดตั้งกองทุนฯ และให้ยื่นไฟลิ่งได้ในช่วง
ต้นตุลาคมตามเป้าหมาย ส่วนกระบวนการท�างาน
คงจะสามารถจัดตั้งกองทุนฯและเสนอขายหน่วย
ลงทุนได้ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 
ซึ่งเป้าหมายหลักๆจะน�าไปช�าระหนี้เพื่อลดต้นทุน
ดอกเบี้ย และใช้ในการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่ง
เป็นผลดีต่อธุรกิจท�าให้มีเงินทุนรองรับการเติบโตที่
แข็งแกร่งมากขึ้น รวมทั้งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคตได้อย่างแน่นอน" จอม
ทรัพย์กล่าว

นายจอมทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ง
ที่ 7/2561 เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2561 ได้พิจารณา
อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�าธุรกรรมการจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอ
ร์ ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure 
Fund หรือ “SUPEREIF”) นั้น  บริษัทฯ ขอแจ้ง
ให้ทราบว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
บัวหลวง จ�ากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน
ได้ยื่นค�าขอ อนุมัติจัดตั้งกองทุน พร้อมกับร่าง
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน (“ร่างหนังสือ
ชี้ชวน”) ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรง
ไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (Super Energy Power 
Plant Infrastructure Fund หรือ SUPEREIF) 
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน ก.ล.ต.”) แล้วเมื่อวัน
ที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล
ของ SUPEREIF ได้จากร่างหนังสือชี้ชวนที่เปิดเผย
บนเว็บไซต์ของส�านักงาน ก.ล.ต.   อย่างไรก็ดี การ
บันทึกบัญชีของบริษัทฯ ในการเข้าท�าธุรกรรมการ
จัดตั้งและการเข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง 
พื้นฐานโดย SUPEREIF (ธุรกรรมการโอนรายได้
สุทธิ) ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาและหารือกับส�า
นักงาน ก.ล.ต.โดยรูปแบบการบันทึก บัญชีอาจมี

ลักษณะเป็น 1) แบบธุรกรรมการขายขาด (True 
Sale) โดยจะจ�าหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องออกจาก
งบการเงินและรับรู้ ก�าไรจากรายการดังกล่าวภาย
หลังเข้าท�ารายการเรียบร้อยแล้ว หรือ 2) บันทึก
บัญชีเป็นแบบหนี้สิน  โดยบริษัทฯจะบันทึกธุรกรรม 
ดังกล่าวเป็นหนี้สินด้วยจ�านวนเงินไม่เกิน 9,000 
ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเสนอขายสิทธิในรายได้
สุทธิตามที่ได้เปิดเผยไว้ในร่าง หนังสือชี้ชวน    โดย
จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 
2561 (สิ้นไตรมาส  2 ปี 2561) บริษัทฯ มีอัตราหนี้
สินรวมต่อส่วนของ ผู้ถือหุ้นรวม ประมาณ 2.21 เท่า 

ทั้งนี้ หากสมมติว่าบริษัทฯบันทึกรายการธุรกรรม
การโอนรายได้สุทธิเป็นหนี้สินไม่เกิน 9,000 ล้าน
บาท และสมมติว่าบริษัทฯ ได้น�าเงินที่ได้จากการท�า
ธุรกรรมดังกล่าวบางส่วนจ่ายคืนเงินกู้มูลค่า
ประมาณ 4,150 ล้านบาท1/ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืม ที่
เกี่ยวข้องกับโครงการโรงไฟฟ้าที่จะน�ามาจัดตั้ง 
SUPEREIF ดังนั้น อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวมเสมือน ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2561 ภายหลัง
จากการจัดตั้ง SUPEREIF จะเท่ากับ 2.02 เท่า2/ 
ทั้งนี้ มูลค่าของกองทุนเป็นมูลค่าประมาณเบื้องต้น
ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรา ผลตอบแทนและภาวะตลาด ณ 
ขณะนั้น 

 

 ในส่วนผลการด�าเนินงานในช่วงที่เหลือของปี 2561 
คาดว่าบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีต่อเนื่อง โดย
ทั้งปียังคงคาดว่าจะมีรายได้ 6,000 ล้านบาท รวม
ทั้งสามารถสร้างรายได้ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด 
เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่
เพิ่มขึ้นจากการขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
ในโครงการต่างๆ ทั้งโรงไฟฟ้าขยะ จ.สระแก้ว ขนาด
ก�าลังการผลิต 9 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้า
สหกรณ์การเกษตร เฟส 2 ขนาดก�าลังการผลิต 28 
เมกะวัตต์ เป็นต้น ซึ่งจะเห็นความชัดเจนในช่วงปลาย
ปีนี้ และจะทยอยรับรู้รายเต็มปีในปีหน้า ซึ่งจะผลัก
ดันให้กระแสเงินสดมีความแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมี
โครงการต่างๆในต่างประเทศที่จะเข้ามาสนับสนุนให้
ผลประกอบการเติบโตเพิ่มเติมในอนาคตอีกด้วย



TU แจงก�าไรโค้ง 3 ลดลงเหลือ 1.31 พันลบ. 
เหตุบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์บริษัทแซลมอนแช่

เย็นในสกอตแลนด์

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด 

(มหาชน) TU เปิดเผยว่า ใน

ไตรมาสที่ 3/2561 บริษัทไทย

ยูเนี่ยน กรุ๊ ป จ�ากัด มหาชน 

(บริษัทฯ) รายงานยอดขาย

ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสที่ 3/2560 มาอยู่ที่ 

34,174 ล้านบาทโดยหลักเป็น

ผลมาจากค่าเงินบาทที่แข็ง

ค่าขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปี

ก่อนและราคาวัตถุดิบที่ปรับ

ตัวลดลง โดยหากแยกผลกระ

ทบจากอัตราแลกเปลี่ยนออก 

ยอดขายจะปรับตัวลดลงเล็ก

น้อยเพียง 0.8% จากปีก่อน

หน้า 

ทั้งนี้ยอดขายในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 

อยู่ที่ 97,314 ล้านบาท ลดลง 2.9% เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า หรือลด

ลง 1.1% หากแยกผลกระทบจากอัตราแลก

เปลี่ยน

ขณะที่ก�าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3/2561 อยู่ที่ 

5,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5%จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อนหน้า และ 14.0% เมื่อเทียบ

กับไตรมาสก่อนหน้า การฟื้นตัวจากไตรมาส

ก่อนหน้ามีผลมาจากราคาวัตถุดิบที่เริ่มมี

เสถียรภาพมากขึ้นและการเจรจาปรับราคา

กับคู่ค้าอัตราก�าไรขั้นต้นในไตรมาส 3/2561 

อยู่ที่ 15.7% ปรับเพิ่มขึ้น 1.52% เมื่อเทียบ

กับไตรมาส 3/2560 และก�าไรขั้นต้นในช่วง 9 

เดือนแรกของปี 2561 คิดเป็น 13,468 ล้าน

บาท ลดลง 7.1% จากปีก่อน

บริษัทรายงานก�าไรจากการด�าเนินงานที่ 1,834 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น33.1% จากช่วงเดียวกันของ

ปีที่แล้ว การฟื้นตัวมาจากต้นทุนวัตถุดิบปลา

ทูน่าที่ถูกลง การฟื้นตัวของธุรกิจผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์และการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 

(SG&A) ปรับลดลง 0.9% 

จากปีก่อนหน้า แต่อย่างไร

ก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้

จ่าย SG&A ต่อยอดขาย

ในไตรมาส 3/2561ปรับ

เพิ่มขึ้นที่ระดับ 10.4% ซึ่ง

สูงกว่า 10.3% ในไตรมาส 

3/2560เนื่องจากยอดขาย

ที่ปรับลดลงเล็กน้อย

แม้ว่าก�าไรจากอัตราแลก

เปลี่ยนในไตรมาสจะลด

ลง การฟื้นตัวของผล

การด�าเนินงานยังมีน�้า

หนักมากกว่าและท�าให้บริษัทรายงานก�าไร

สุทธิจากการด�าเนินงานปรกติที่ 1,730 ล้าน

บาทซึ่งเพิ่มขึ้น 0.4%เมื่อเทียบกับปี ก่อน

หน้า และยังเป็นก�าไรรายไตรมาสที่สูงที่สุดนับ

ตั้งแต่ปี 2558 แต่เนื่องจากบริษัทมีการบันทึก

การด้อยค่าสินทรัพย์เพื่อขายหรือปิดตัวของ

บริษัทแซลมอนแช่เย็นในประเทศสกอตแลนด์

มูลค่า 420 ล้านบาท บริษัทจึงได้รายงานก�าไร

สุทธิตามงบการเงินที่ 1,310 ล้ านบาท โดย

ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานในช่วง 9 เดือน

แรกของปี 2561 ปรับลดลง 13.3% จากปี ที่

แล้วเนื่องจากการด าเนินงานที่ท้าทายในช่วง

ไตรมาส 1/2560





สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ม่ันใจ SET ไม่หลุด 1,580 จุด
 มองตลาดเป็นขาขึ้นถึงปีหน้า เหตุสภาพคล่องบานตะเกียงหนุน 

นายกสมาคมนักวิเคราะห์ฯ มั่นใจ ตลาดหุ้นไทย
ไม่หลุด 1,580 จุดมองตลาดเป็นขาขึ้นถึงปีหน้า 
เหตุสภาพคล่องบานตะเกียงหนุน   ด้านสภา
ธุรกิจตลาดทุน แย้มอยู่ระหว่างศึกษาตั้งกองทุน
รูปแบบใหม่ หลังรัฐฯไม่ต่อ LTF คาดชัดเจน
ภายในรัฐบาลชุดใหม่

 

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร   นายกสมาคมนัก
วิเคราะห์การลงทุน เปิดเผยในงาน Hot Issue : 
Market update ว่า ส�าหรับภาพรวมตลาดหุ้น
ทั่วโลกปีนี้ถือว่าปีนี้เป็นปีที่แย่มาก โดยตลาดหุ้น
หลายแห่งได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทาง
อ้อม จากปัญหาสงครามทางการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีนที่มีท่าทีทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 
ประกอบกับ การยื่นงบประมาณฉบับใหม่ของ
รัฐบาบอิตาลียังคงถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ยังมี
ประเด็นที่อังกฤษเตรียมตัวออกจากสหภาพ
ยุโรป(Brexit) แบบไม่มีข้อตกลง รวมถึงค่า
เงินในตลาดเกิดใหม่ที่ยังคงมีความผันผวน ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ Sentiment ของตลาดฯโดย
รวมยังไม่ดีนัก แต่มองว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลก
ระทบต่อคือ ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ที่ยังคง
ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 4 ครั้งในปีนี้
และในปีหน้าอีก 2-3 ครั้ง แม้ปัญหาสงคราม
ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีความรุนแรง
อยู่ก็ตาม ซึ่งนักลงทุนมีความกังวลว่าการขึ้น
ดอกเบี้ยของเฟดจะท�าให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ชะลอตัวลง

 

ขณะเดียวกัน ในปี2561 ตลาดเกิดใหม่ 
(emergin market) และตลาดพัฒนาแล้ว 
(Deverlop Market) รวมกัน 45 ตลาดฯ ได้ปรับ
ตัวลดลงเข้าสู่ตลาดหมี (Bear Market) กว่า 40 
ตลาดฯ 

 

" ใน 45 ตลาดฯ ปีนี้ ลดลงไปกว่า 40 ตลาดฯ 

แต่ที่เหลือก็ขึ้นเพียงแค่ 1% เท่านั้น โดย ปี2561 
ทั้งปีของไทยลดลง 6% ถือว่ายังน้อย ซึ่งลดลง
ใกล้เคียงกับตลาดพัฒนาแล้วที่ลงไป 5% ขณะ
ที่อิมเมอร์จินมาร์เก็ต ลดไปกว่า 18% ตลาด
เอเชียรวมกัน ลด 19% เช่น จีน ลด 21% , 
ฟิลิปปินส์ ลด 19% , เกาหลีใต้ ลด 16% และ
ฮ่องกง ลด 17% ดังนั้น ไทยถือว่าจัดอยู่ในกลุ่ม 
out perform อยู่ เพราะ พื้นฐานบริษัทจด
ทะเบียนยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วย
ระดับเงินเฟ้อที่ต�่า และเงินส�ารองในประเทศยัง
สูง รวมถึงบ้านเรามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะได้รับผลก
ระทบกับสงครามการค้าน้อยมาก " นายไพบูลย์ 
กล่าว 

 

นายไพบูลย์กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ตลาดหุ้น
ไทยปรับตัวแรงในครั้งนี้ เป็นเพียงการลงตาม 
Sentiment ของตลาดหุ้นทั่วโลกเท่านั้น ซึ่ง
มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น และ หากมี
ปัจจัยบวกใหม่เพิ่มเข้ามาตลาดฯจะสามารถเกิด
การเด้งกลับได้ 

 

ขณะเดียวกัน มองว่าการที่เงินต่างชาติไหลออก
จ�านวนมาก ซึ่งขายสุทธิถึง 2.6 แสนล้านบาท 
ซึ่งสูงสุดเป็นสถิติใหม่นั้น เนื่องจากเงินส่วนใหญ่
ทีไ่หลเข้ามาเป็นเงนิลงทนุระยะสัน้ทีเ่ลน่ตามดัชนี 
รวมถึงกลุ่มที่ใช้โปรแกรมเทรด ซึ่งช่วงที่ดัชนีฯ 
ปรับตัวลดลงจึงมีแรงขายออกมามากกว่าปกติ 

 

"ที่ต่างชาติขายเยอะเพราะเงินที่ไหลเข้ามาเป็น
เงินระยะสั้นของกองทุนที่เล่นตาม INDEX ถ้า 
INDEX ลงเงินก็ไหลออก รวมถึงไทยยังมีกองทุน
ระยะยาวที่เข้ามาช่วยหนุนน้อยอยู่ " นายไพบูลย์ 
กล่าว 

 

ส�าหรับปัจจัย ที่ต้องติดตามคือ ท่าทีการขึ้น
ดอกเบี้ย ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และ
ติดตามเศรษฐกิจของสหรัฐว่าจะเข้าสู่ช่วงชะลอ
ตัวเมื่อไหร่ รวมถึงเศรษฐกิจโลกจะมีโอกาสมาก
น้อยเพียใดที่ชะลอตัวอย่างรุนแรง รวมถึงท่าที
ของประธานาธิปบดีโดนัลล์ ทรัปม์ หลังกิดการ
เลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

 

ในส่วนของกรณีที่ทางรัฐบาลจะไม่ต่ออายุ
กองทุน LTF นั้น ขณะนี้สภาตลาดทุนก�าลังอยู่
ในระหว่างศึกษากองทุนรูปแบบใหม่กับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทดแทนกองทุน LTF ที่จะ
หมดอายุในสิ้นปี 2562 นั้น คาดว่าจะได้ข้อสรุป
ภายในรัฐบาลชุดปัจจุบัน โดยกองทุนใหม่นี้จะ
เน้นสร้างเงินออมระยะยาวให้แก่คนไทยตอน
เกษียณ  รวมถึงท�าให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลาง-ต�่า 
มีโอกาสเข้าลงทุนได้ด้วย

ด้านนายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและ
กรรมการผู้อ�านวยการสมาคมนักวิเคราะห์การ
ลงทุน กล่าวว่า ยังคงมั่นใจดัชนีตลาดหุ้นไทย
จะไม่หลุดแนวรับส�าคัญที่ 1,580 จุด และเชื่อว่า
สิ้นปี2561 จนถึงปี2562 ตลาดหุ้นไทยจะยังอยู่
ในช่วงขาขึ้น เนื่องจาก ปัจจุบันประเทศไทยยัง
มีสภาพคล่องอยู่มาก และมี P/E เพียง 15 เท่า 
ถือว่าต�่ามาก และมองว่าขณะนี้ตลาดฯได้อยู่จุด
ขายมากเกินไป( Over Sold )แล้ว รวมถึงพื้น
ฐานของบริษัทจดทะเบียนภายในประเทศยังคง
มีความแข็งแกร่ง ประกอบกับเชื่อว่าการเลือก
ตั้งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาช่วยหนุนได้ โดย
มองว่า 3 เดือนก่อนการเลือกตั้งจะท�าให้ตลาดฯ
กลับมาคึกคักอีกครั้ง 

ทั้งนี้ แนะน�านักลงทุนในลักษณะทยอยสะสม
หุ้น ซึ่งเชื่อว่าดัชนีฯจะสามาถรฟื้นตัวได้ในอีกไม่กี่
เดือนข้างหน้า 



บล.ไทยพาณิชย์ คงเป้า SET index สิ้นปีนี ้
1,900 จุด - ประเมินปี 2562 นิวไฮ 2,000 จุด

นายพรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่าย

กลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลัก

ทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (SCBS) เปิดเผย

ว่า บริษัทฯยังคงเป้าดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปีนี้

ที่ 1,900 จุด และได้ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทย

ในปี 2562 จะอยู่ที่ 2,000 จุด บนP/E ที่ 15.6 

เท่า เนื่องจากตลาดหุ้นไทยได้รับ sentiment 

เชิงบวกจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี

หน้าและก�าไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาดฯที่มี

การเติบโตประมาณ 7-10% ใกล้เคียงกับปี

นี้ อีกทั้งภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศยังดี 

และภาพรวมเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณเข้า

สู่วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่เม็ดเงินลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มียอดสะสม

ในระดับที่สูง

 

"เรายังคงเป้าดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปีนี้ไว้ที่ 

1,900 จุดแต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ เราคาด

ว่าดัชนีตลาดหุ้นสิ้นปีน่าจะไม่ต�่ากว่าระดับ 

1,800 จุด เพราะมีปัจจัยบวกที่เข้ามาหนุน 

จากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศของเรายังดี 

แต่เป้า 1,900 จุด ฝ่ายวิจัยเราประเมินว่า ถ้า

มีการเลื่อนอย่างช้าจะไปในช่วงก่อนการเลือก

ตั้งประมาณ 1 เดือน และปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ที่ 

2,000 จุด " นายพรเทพ กล่าว

 

นายพรเทพ กล่าวว่า ส�าหรับการยกเลิกสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ที่จะก�าลังจะหมดอายุในช่วงปลาย

ปี 2562 มองว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาด

หุ้นไทยเล็กน้อย เนื่องจากจะมีเม็ดเงินไหล

ออกจากตลาดหุ้นราว 7 หมื่นล้านบาท จาก

ผู้ที่ที่ถือLTF และครบก�าหนดอายุในช่วงปี 

2562 ซึ่งมีเม็ดเงินของกองทุนLTF รวมกว่า 

400,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้คาดว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

อาจจะมีการออกกองทุนใหม่มาเพื่อรองรับ

เม็ดเงินที่จะไหลออก ถ้าหากว่ามีการยกเลิก

กองทุน LTF

 

ส�าหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม ยังคงแนะน�า

ให้จับตาปัจจัยภายนอกประเทศที่ยังคงมี

ความผันผวน อาทิ สงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐอเมริกา - จีน ความไม่แน่นอนข้อตกลง 

BREXIT หลังการประชุมครั้งล่าสุดยังไม่มี

ความคืบหน้า อีกทั้งกระแสข่าวในอังกฤษที่

แสดงถึงความขัดแย้งของพรรคการเมืองใหญ่ 

ต่อประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม EU กับ

อังกฤษในช่วงหลังBREXIT

 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยจากการที่นักลงทุน

ความกังวลต่อร่างงบประมาณปี 2562 ของ

อิตาลี โดยรัฐบาลอิตาลีต้องการเพิ่มตัวเลข

ขาดดุลงบประมาณสู่ระดับ 2.4% ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ใน

ปี2562 ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก EU และมี

แนวโน้มที่จะเพิ่มเพดานหนี้ของอิตาลีให้สูงขึ้น 

กดดันให้ Bond Yield ของอิตาลีดีดตัวขึ้นแรง 

ส่งผลต่อ Credit Risk ของหลายบริษัท

 

เนื่องจากต้นทุนทางการเงินในตลาดการเงิน

สูงขึ้นส่วนปัจจัยในประเทศ ยังได้รับแรงหนุน

จากผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ที่ภาพรวมออกมาค่อนข้างดี ตามการรายงาน

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ของไทย

 

ด้านกลยุทธ์ในการลงทุน บริษัทฯยังคงให้

น�้าหนักในการลงทุนในตลาดหุ้นไทย แต่อาจ

จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนใน

ตลาดหุ้นต่างประเทศด้วย เช่น ตลาดหุ้น

ยุโรป ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้นจีน แต่

การลงทุนในตลาดหุ้นไทยแนะน�าให้ลงทุน

ในหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และธนาคาร 

เนื่องจากหุ้นทั้งสองกลุ่มจะได้รับอานิสงค์

จากการลงทุนขาขึ้นนี้เองจะกระตุ้นให้ความ

ต้องการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มนี้ ประกอบกับความ

ต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อรวมกับแนว

โน้มดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นก็จะหนุนให้อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับเพิ่มขึ้นด้วยและส่งผลดีต่อ

ธนาคารพาณิชย์

 

โดยหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท 

อมตะ คอร์ปอเรชัน จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

AMATA , บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ WHA และ บริษัท สวน

อุตสาหกรรมโรจนะจ�ากัด (มหาชน) หรือ 

ROJNAและกลุ่มธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร

กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ BBL 

,ธนาคาร กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือKTB 

และธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

TMB



ก.ล.ต. แฉ 9 ICO อันตราย 
เตือนอย่ายุ่ง 

ก.ล.ต. เตือนประชาชนใช้ความ
ระมัดระวัง หากถูกชักชวนให้ลงทุน
ในโทเคนดิจิทัลหรือไอซีโอจ�านวน 
9 รายการ เนื่องจากไม่ได้ผ่านการ
พิจารณาของ ก.ล.ต.

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแจ้งเบาะแสและ

ตรวจพบว่า มีการชักชวนผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง 

ๆ อาทิ เว็บไซต์บริษัท Facebook และ YouTube ให้

ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือเสนอขายไอซีโอดังต่อ

ไปนี้ (ซึ่งอาจถูกเรียกว่า คอยน์ โทเคน เหรียญดิจิทัล 

เป็นต้น)

 (1) Every Coin

 (2) Orientum Coin หรือ ORT Coin

 (3) OneCoin และ OFC Coin

 (4) Tripxchain Coin หรือ TXC Coin

 (5) TUC Coin

 (6) ICO โดย G2S Expert

 (7) ICO โดย Singhcom Enterprise

 (8) ICO โดย Adventure hostel Bangkok

 (9) ICO โดย Kidstocurrency

 ก.ล.ต. ขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า สินทรัพย์ดิจิทัล

หรือไอซีโอ 9 รายข้างต้น ยังไม่ได้ยื่นค�าขอและไม่ได้

รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ซึ่งผู้ที่ได้รับข่าวสารหรือได้

รับการชักชวนควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณา

ความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก

 

(1) ไอซีโอเหล่านี้มิได้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับ

อนุญาตจาก ก.ล.ต. ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

(2) ไม่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติและการสอบทาน

สัญญาอัจฉริยะ (smart contract) โดยไอซีโอพอร์ทัล

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

 

(3) อาจไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่จ�าเป็นและเพียงพอ

ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน

 

(4) ผู้ประกอบธุรกิจหรือตัวแทนขายภายใต้การก�ากับ

ดูแลของ ก.ล.ต. ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ด�าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว

 

(5) สินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวอาจไม่มีสภาพคล่องใน

การซื้อขายหรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. พบว่า Monetary Authority of 

Singapore (MAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานก�ากับดูแลตลาด

ทุนของประเทศสิงคโปร์ได้ระบุว่า OneCoin และธุรกิจ

ที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin ไม่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแล

ของหน่วยงานดังกล่าว อีกทั้ง ก.ล.ต. ยังได้พบว่า มี

การแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการลงทุนใน OneCoin 

ผ่านสื่อ online ในหลายประเทศ

 

ปัจจุบันมีผู้ฉวยโอกาสชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างการ

ให้ผลตอบแทนจากเหรียญหรือโทเคนดิจิทัลใน

ลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดยอาจสัญญาหรือรับประกันให้

ผลตอบแทนสูง เร่งรัดการตัดสินใจ ให้ผลตอบแทน

เพิ่มเติมจากการชักชวนผู้อื่นมาร่วมลงทุนเป็นเครือ

ข่าย รวมทั้งอาจไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม หรือทีมงานที่ชัดเจนและน่า

เชื่อถือ ดังนั้น ประชาชนจึงควรระมัดระวังและหลีก

เลี่ยงการลงทุนในลักษณะดังกล่าว

 

ขณะนี้ยังไม่มีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลรายใดได้รับ

อนุญาต รวมถึงยังไม่มีผู้ใดมายื่นแบบค�าขออนุญาต

และแบบไฟลิ่งกับ ก.ล.ต. ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้

ลงทุนระมัดระวัง หากถูกชักชวนหรือได้รับข้อมูลเกี่ยว

กับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ หากมีเบาะแส

เกี่ยวกับการด�าเนินการที่น่าสงสัย โปรดแจ้ง SEC 

Help Center ของ ก.ล.ต. ทางเว็บไซต์หรือสายด่วน 

โทร. 1207 อนึ่ง กรณีที่ตรวจพบว่า มีการกระท�าผิด

กฎหมายที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลอื่น ๆ ก.ล.ต. จะมี

กระบวนการในการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการด�าเนินการต่อไป



กูรู NIDA คาดศก.ไทยโค้งสุดท้ายคึกคักดันจีดีพีโตตาม
คาด 4.5% รับอานิสงส์ส่งออกบูม ท่องเที่ยวฟื้ น 

เลือกตั้งชัดเจนดึงเงินสะพัดกว่า 5 หมื่นลบ. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

หรือNIDAประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 

4 นี้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง หนุนภาพรวมจีดี

พีปีนี้ ขยายตัวได้ 4.5 %  รับอานิสงส์ภาคส่ง

ออกเติบโตดี การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว มอง

ความชัดเจนในการเลือกตั้งช่วยจะกระตุ้นการ

บริโภค คาดเงินเข้าระบบกว่าหมื่นล้านบาท ดัน

เงินหมุนเวียนสูงถึง 5 หมื่นล้านบาท หวังภาค

รัฐเร่งการลงทุนช่วยหนุนการเติบโต ประเมิน

ปัจจัยเสี่ยง สงครามการค้าและอัตราดอกเบี้ย

ค่าขึ้น ส่วนปัจจัยภายในประเทศ หนี้ครัวเรือน

ยังสูงฉุดการบริโภค 

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อ�านวยการ

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

ส�าหรับนักบริหาร (MPPM Executive 

program) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(นิด้า) เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยใน

ไตรมาสที่ 4 นี้ยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อ

เนื่อง ปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของภาค

ส่งออกและการท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดี  รวมถึง

ความคึกคักในช่วงใกล้ถึงการเลือกตั้งที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะท�าให้

มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 

ช่วยสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง NIDA จึง

คาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 จีดี

พีมีแนวโน้มขยายตัวได้ 4.5%

ทั้งนี้ปัจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยใน

ไตรมาสที่ 4 จะได้รับแรงหนุนที่ส�าคัญจาก

ปัจจัยการขยายตัวของรายได้จากต่างประเทศ 

ที่มีน�้าหนักต่อจีดีพีสูงถึง 78 % โดยการส่ง

ออกที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมา 

และคาดว่าจะรักษาระดับการขยายตัวได้อย่าง

ต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4 โดยมีตลาดส่งออกที่

ส�าคัญ คือ กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีสัดส่วน

การส่งออกในระดับ 26 % รองลงมา คือ 

ประเทศจีน 12 % และสหรัฐอเมริกา 12 % โดย 

NIDA คาดว่า การขยายตัวของมูลค่าการส่ง

ออกในปีนี้ จะเติบโตจากปีก่อนในระดับ  8 % 

ส่วนแนวโน้มชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยที่ถือว่าเป็นเส้นเลือดหลักของการ

เติบโต พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติยังเติบโต

ได้ดี แม้ว่าในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมานักท่อง

เที่ยวจากประเทศจีนชะลอตัวลงจากเหตุการณ์

เรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบกับมี

ภาพเหตุการณ์รปภ.ท่าอากาศยานนานาชาติ

ดอนเมือง ท�าร้ายนักท่องเที่ยวจีนส่งผลกระทบ

ต่อภาพลักษณ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่ง

การเข้าแก้ไขปัญหาที่ทันเวลาของภาครัฐจะช่วย

ฟื้นความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดิน

ทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง รวมถึง

สนับสนุนจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดิน

ทางข้ามแดนมาประเทศไทยในปีนี้ได้ตามเป้า

หมายที่ 38  ล้านคนในปีนี้ ส่วนมูลค่าการใช้

จ่ายของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยคาดว่าจะ

ขยายตัวจากปีก่อนที่ระดับ 10 %

ส�าหรับปัจจัยในประเทศนั้น แนวโน้มไตรมาส

ที่ 4 น่าจะมีทิศทางการขยายตัวที่ดี โดยปัจจัย

หนึ่งที่ส�าคัญ คือ การเข้าใกล้ช่วงการเลือก

ตั้ง ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือน ก.พ. 2562 จะ

ช่วยให้ก�าลังซื้อภายในประเทศฟื้นตัว  ซึ่งจาก

สถิติในอดีต พบว่า การเลือกตั้งทั่วไปแต่ละครั้ง

จะมีเงินสะพัดภายในระบบเศรษฐกิจประมาณ 

3 หมื่นล้านบาท ในช่วงก่อนถึงวันเลือกตั้ง

ประมาณ 3 เดือน จึงคาดการณ์เม็ดเงินดัง

กล่าว จะเริ่มเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจในเดือน

ธันวาคมนี้ ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท และจะ

สร้างการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจไทยได้

ในระดับ 5 หมื่นล้านบาท

 

“ส่วนเครื่องมือที่ส�าคัญที่จะช่วยกระตุ้นการ

เติบโตของเศรษฐกิจไทย คือการลงทุนของ

ภาครัฐ ที่มีการอนุมัติงบประมาณปี 2562 ที่ 

3 ล้านล้านบาท หากภาครัฐบาลกระตุ้นการ

เบิกจ่ายโดยเฉพาะงบลงทุนให้เป็นตามแผนจะ

ช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างมี

ศักยภาพ”  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กล่าว

อย่างไรก็ตามปัจจัยท้าทายต่อการเติบโตของ

ภาวะเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายนั้น ยังมีอีก

มาก โดยเฉพาะปัจจัยจากต่างประเทศ ทั้ง

ภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและ

จีน ซึ่งในเบื้องต้นประเมินว่า ตัวเลขของการ

ตั้งก�าแพงภาษีอาจจะไม่มากอย่างที่หลายฝ่าย

กังวล ส่วนปัจจัยที่ 2 คือ การเปลี่ยนแปลง

ของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่เริ่มมีแนวโน้มเป็น

ขาขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดความผันผวน ทั้งใน

ตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลก  

ส่วนปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศ คือ ภาวะหนี้

ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 78 % ต่อจีดีพี จะ

เป็นปัจจัยฉุดการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ

ให้ฟื้นตัวได้ล่าช้า และในขณะเดียวกันการใช้

ก�าลังการผลิตของภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต�่า 

ท�าให้โอกาสการลงทุนเพื่อขยายก�าลังการผลิต

นั้นอาจไม่เกิดขึ้น 



KTB มองศก.ไทย ปีหน้าโต 4.3% แม้ IMF คาด
โตแค่ 3.9% คาดปีหน้าเงินบาทแตะ 32 บาท 

จับตาเงินเฟอ้เร่งตัว

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business 

Development and Strategy ธนาคาร

กรุงไทย ประเมินจากรายงานแนว

โน้มเศรษฐกิจโลก(World Economic 

Outlook) เดือนตุลาคมปี 2018 ของกอง

ทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ว่า 

IMF มองเศรษฐกิจไทยดีขึ้นกว่ารายงาน

เมื่อเดือนเมษายน โดยปรับเพิ่มคาด

การณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโต 4.6% จาก

เดิม 3.9% ซึ่งใกล้เคียงกับ Krungthai 

Macro Research ที่คาดปีนี้เติบโต 4.5% 

 

อย่างไรก็ตาม IMF ประเมินปีหน้าไทย

เติบโต 3.9% ในขณะที่ Krungthai 

Macro Research มองปีหน้าเติบโต 

4.3%

 “IMF กังวลกลุ่มตลาดเกิดใหม่และ

ก�าลังพัฒนา (Emerging Market and 

Developing Economies) เป็นพิเศษ 

จากผลกระทบของสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยืดเยื้อ การปรับ

ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของเฟด และการ

ปรับพอร์ตสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุน 

ซึ่งไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ แต่เศรษฐกิจไทยมี

ปัจจัยพื้นฐานดีกว่า EM ด้วยกันมาก เรา

จึงมองผลลบต่อเศรษฐกิจไทยไม่รุนแรง

เท่า IMF”ดร.พชรพจน์กล่าว

ดร.พชรพจน์ กล่าวว่า IMF พบว่าอัตรา

เงินเฟ้อมีทิศทางขาขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะ

ในกลุ่มประเทศ Emerging Market 

สะท้อนให้เห็นว่า ระยะข้างหน้าอัตรา

เงินเฟ้ออาจเร่งตัวมากกว่าที่คาด ขณะ

ที่แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของไทย เพิ่ง

เริ่มต้นเห็นสัญญาณการเพิ่มขึ้นชัดเจน

มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของอัตรา

เงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ท�าให้ 

Krungthai Macro Research คาด

การณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับ

ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็น

ค่อยไป สู่ระดับ 2.00% ในปีหน้า

ขณะที่ประเมินตลาดเงินและตลาดทุน

ว่า ส�าหรับตราสารหนี้ไทย มองว่าอัตรา

ผลตอบแทน(Yield) ของพันธบัตรไทย

มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง จากปัจจัยความเสี่ยงเงินเฟ้อ และ

ตามทิศทางพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี

(US Treasury) ที่มีโอกาสปรับสูงขึ้น

ในปีหน้า สู่ระดับ 3.5% หรือมากกว่า

นั้นจากประมาณ 3% ในตอนนี้ ขณะที่

ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้

ไทย อ้างอิงพันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี

ของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ 2.88% เพิ่มขึ้น 

0.34% จากต้นปี ซึ่ง Bond Yield ที่สูง

ขึ้นจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดหลักทรัพย์

ของไทยได้เช่นกัน

 ดร.พชรพจน์ กล่าวว่า ค่าเงินบาทยัง

คงมีทิศทางปรับตัวแข็งค่าในปีหน้า โดย

คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐฯ เนื่องจากสภาพคล่องที่ยังคงมี

อยู่ในระดับสูง จากการเกินดุลบัญชีเดิน

สะพัดของไทย แต่การแข็งค่าจะถูกจ�ากัด

ด้วย 3 ปัจจัยคือ ผลกระทบจากสงคราม

การค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่มีส่วน

ท�าให้การส่งออกของไทยเติบโตได้ไม่ดี

เท่าปีนี้ เงินเฟ้อที่สูงขึ้น และรายได้จาก

นักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอตัวลงในระยะนี้ 

Krungthai Macro Research แนะน�า

นักลงทุนและผู้ประกอบการให้ระมัดระวัง

ความเสี่ยงจากค่าเงินบาทอ่อน จากภาวะ

ตลาดโลกที่มีการปรับพอร์ตสินทรัพย์

เสี่ยงลง ด้วยความกังวลเกี่ยวกับการ

ปรับอัตราดอกเบี้ยของเฟด รวมทั้ง

การเมืองของสหรัฐฯ ก่อนการเลือกตั้ง

กลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้



บล.ไอร่า ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือน

พ.ย. เป็นขาขึ้น ให้กรอบ 1,590 – 1,770 

จุด จากแนวโน้มข้อพิพาทสหรัฐ-จีนเริ่มมี

สัญญาณดีขึ้น แม้ความไม่นอนการการเจรจา

นอกรอบ G20 ในช่วงปลายเดือนพ.ย.จะ

กดดันอยู่บ้าง แต่ปัจจัยในประเทศการเริ่ง

ประมูลโครงการรถไฟฯ เชื่อม 3 สนามบิน แนะ

กลยุทธ์ลงทุนหุ้นอานิสงส์โครงการ EEC หุ้ชู 

ITD-CK-STEC-UNIQ-AMATA-WHA - BBL - 

KTB

นางจิตรลดา เลขาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ AS กล่าวว่า แนวโน้มตลาด

หุ้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีแนวโน้มขา

ขึ้น โดยให้กรอบดัชนีไว้ที่ระดับ 1,590-1,770 

จุด หากสามารถผ่านแนวต้านแรกที่ระดับ 

1,702 จุดได้ จากประเด็นบวกจากต่างประเทศ 

อาทิ สถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน คาดมีแนวโน้มดีขึ้นตามล�าดับ 

แต่อย่างไรก็ตามคาดยังคงมีความไม่แน่นอน

หากการเจรจานอกรอบในการประชุม G20 

ระหว่างผู้น�า 2 ประเทศ ไม่สามารถต่อรอง 

ตกลงกันได้ คาดว่าปัจจัยลบดังกล่าวจะกลับ

มากดดันภาพรวมตลาดอีกครั้ง และคาดว่ามี

โอกาสที่สหรัฐฯ จะเก็บภาษีน�าเข้า วงเงินรอบ

ใหม่ อีก 267,000 ล้านบาท

 นอกจากนี้คาดยังได้รับปัจจัยกดดันจากราคา

น�้ามันที่มีความผันผวน ภายใต้ความกังวล

ปริมาณผลิตน�้ามันจากผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น 

รัสเซีย สหรัฐฯ และกลุ่มโอเปก ที่อยู่ในระดับสูง 

ขณะที่ความต้องการมีแนวโน้มชะลอตัวตาม

ภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม

การค้าที่ผ่านมา

 ส่วนประเด็นในประเทศจับตาการขาย

ท�าก�าไร หลังประกาศผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 3/2561 แล้วเสร็จในช่วงกลางเดือน

พฤศจิกายนนี้ ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติ

ยังคงขายสุทธิต่อเนื่อง โดยยอดขายรวมสูง

กว่า 274,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามคาดได้

รับการชดเชยเข้ามาบ้างจากเม็ดเงิน LTF คาด

ทยอยเข้ามามูลค่าไม่ต�่ากว่า 30,000 ล้านบาท 

ในไตรมาสา 4/2561 และการยื่นซองประมูล

โครงการรถไฟฯ เชื่อม 3 สนามบิน วันที่ 12 

พฤศจิกายน 2561 คาดว่าจะมีแรงเก็งก�าไร

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง

 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล. ไอร่า (AS) 

กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ยังคงต้องจับตา

การประชุม กนง. ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2561 หลังมติล่าสุดเสียงในการปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยเพิ่มจาก 1 เสียง เป็น 2 เสียงส่วน

เศรษฐกิจในประเทศคาดว่าจ�านวนนักท่อง

เที่ยวต่างชาติ ฟื้นตัวจากช่วง High Season 

ของทุกๆ ปี

 

ส่วนสถานการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ 

(เฟด) เองก็มีท่าทีที่จะเร่งพิจารณาปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ย หลังอัตราเงินเฟ้อ และ Bond 

Yield สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฟดจะมี

การประชุมในช่วงที่เหลือของปีนี้อีก 2 ครั้งคือ 

วันที่ 7 – 8 พ.ย. และ 18 – 19 ธ.ค. นี้ และ

มาตรการคว�่าบาตรรอบใหม่ต่ออิหร่าน ซึ่งมี

ผลเมื่อวันที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา อาจส่งผลต่อ

การขึ้น-ลงของราคาน�้ามัน

 

ดังนั้นจังแนะน�ากลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ในพื้นที่ EEC ได้แก่ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้

อานิสงส์จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 

3 สนามบิน มูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้าน

บาท ก�าหนดยื่นซอง 12 พฤศจิกายน นี้ เช่น 

ITD, CK, STEC และ UNIQ เป็นต้น รวมทั้ว

หุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ที่ได้ประโยชน์ภาย

ใต้ความคืบหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้น

ฐานในพื้นที่ EEC คาดช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น

การลงทุนจากต่างชาติ และคาดความต้องการ

ที่ดินในนิคมฯ มีแนวโน้มดีขึ้น หุ้นที่น่าสนใจ 

เช่น AMATA และ WHA เป็นต้น

 

นอกจากนี้หุ้นกลุ่มธนาคาร ก็ได้ประโยชน์

จากการปล่อยสินเชื่อ และภายใต้แนวโน้ม

อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น คาดว่าจะส่งผลดีต่อ Net 

Interest Margin ปรับเพิ่มขึ้น หุ้นที่น่าสนใจ 

เช่น BBL และ KTB ซึ่งสินเชื่ออิงอัตราดอกเบี้ย

ลอยตัว สัดส่วนสูงถึง 88% และ 85% ตาม

ล�าดับ รวมไปถึงหุ้นที่ผลประกอบการมีแนว

โน้มกลับมาเติบโตต่อเนื่องในปี 2562 ได้แก่ 

BBL, CHG, DTAC, PTTEP, SCC และ SUN 

เป็นต้น

บล.ไอร่า มองดัชนีหุ้นไทยเดือน พ.ย. 
แกว่งตัวในกรอบ 1,590 – 1,770 จุด เน้นลงทุนหุ้นได้อานิสงส์โครงการ

EEC ชู ITD-CK-STEC –UNIQ-AMATA-WHA–BBL-KTB



แอพเพิล เวลธ์ มอง ดัชนี พ.ย.แกว่งตัวใน

กรอบ 1,620 – 1,710 จุด หลังสงครามการ

ค้าสหรัฐ – จีน ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงกดดัน แนะ

เกาะติดโค้งสุดท้ายปีหากดัชนีหลุด 1,600 จุด

อีกครั้ง แนวโน้มตลาดเป็นขาลง ขณะที่เฟด

มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ 

Fund Flowยังคงไหลออกต่อเนื่อง ลุ้นผลการ

ด�าเนินงานบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 3/61 

แจ่ม แนะเก็งก�าไรสั้นในหุ้นเด่น AMATA, CPF, 

GULF, SAWAD,STA, STEC 

นายอภิชัย เรามานะชัย รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ 

แอพเพิล เวลธ์ จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในเดือน พ.ย.นี้ ยังคง

แกว่งตัวในกรอบ 1,620 – 1,710 จุด โดยมี

แนวรับส�าคัญที่บริเวณ 1,600 จุด ส่วนแนว

ต้านที่ 1,680 – 1,710 จุดหลังจากหุ้นไทยใน

ช่วงเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงจาก

ปัจจัยลบความเสี่ยงสงครามการค้าสหรัฐ – 

จีน ธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด มีแนวโน้ม

ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้กระแสเงินทุน

ต่างชาติ ยังไหลออกจากตลาดหุ้นกลุ่มประเทศ

เกิดใหม่ ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี2562 

ชะลอตัวลง

" เดือน ต.ค. ที่ผ่านมาหุ้นไทยถูกกดดันหลัง

จากไอเอ็มเอฟ ปรับลดคาดการณ์การเติบโต

ของเศรษฐกิจโลกในปีนี้และปีหน้าลงสู่ระดับ 

3.70% ขณะที่การส่งออกไทย ก.ย. ที่ผ่านลด

ลง 5.20% จากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจาก

เริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า และ

คาดว่าในเดือน พ.ย.นี้ หุ้นไทยยังคงแกว่งตัว

ในกรอบ 1,620 – 1,710 จุด" นายอภิชัยกล่าว

ส�าหรับประเด็นส�าคัญที่ต้องติดตามใน เดือน 

พ.ย.นี้ คือ ผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐ

ในวันที่ 6 พ.ย. และการเจรจาการค้าสหรัฐ – 

จีน ในการประชุม G-20 วันที่ 30 พ.ย. ขณะ

ที่แรงหนุนตลาดหุ้นไทยจะมาจากผลประกอบ

การไตรมาส 3/61 ของบริษัทจดทะเบียนไทย

ที่คาดออกมาดีเบื้องต้นคาดว่าจะขยายตัว 6% 

เมื่อเทียบกับงวดไตรมาส 2/2561 และเพิ่ม

ขึ้น 30%จากงวดเดียวกันปีก่อน กลยุทธ์การ

ลงทุน แนะน�าซื้อเก็งก�าไรระยะสั้นในกรอบ

แนวรับ แนวต้านดังกล่าวในข้างต้น ในหุ้นที่มี

สัญญาณบวกเชิงเทคนิค เช่น AMATA, CPF, 

GULF, SAWAD,STA, STEC

บล. แอพเพิล เวลธ์ คาดดัชนีพ.ย.แกว่งตัวกรอบ 

1,620 – 1,710จุด ดาวเด่น AMATA, CPF, GULF, SAWAD,STA, STEC





บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : KTB แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 20.40 บ.

ราคาปิด 20.40 บาท ราคาพื้นฐาน 20.40 บาท

 การปรับโครงสร้าง NPL เป็น Upside

 + ก�าไรงวด 3Q61 หนุนโดยการตั้งส�ารองฯลดลง แต่ก�าไรจากการด�าเนินงานอ่อนแอ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด�าเนินงานสูงและรายได้ลดลง ซึ่งมาจากการแข่งขัน

ปล่อยสินเชื่อที่รุนแรงขึ้น ส่วนทางด้านต้นทุนการเงินนั้นสามารถบริหารจัดการได้เพราะมีสัดส่วนเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA) สูงถึง 72-73% ของ

ทั้งหมด ส่วนการยกเลิกค่าธรรมเนียมการโอนเงินออนไลน์กระทบ KTB น้อยกว่าธนาคารใหญ่อื่นๆ

 + แนวโน้มค่าใช้จ่ายด�าเนินงานยังคงสูงไปอีก 1-2 ปีข้างหน้า เนื่องจากต้องลงทุนในระบบไอที โดย KTB ตั้งงบประมาณลงทุนส่วนนี้ไว้ 1 หมื่นล้านบาท/ปี โดย 

85% เป็นเงินลงทุนที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และอีก 15% เป็นค่าใช้จ่ายด�าเนินงานที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย

 + NPL ratio ลดลงใน 3Q61…แต่ NPL formation เพิ่มเป็น 1.3% ในสิ้นก.ย.61 (จาก 1.23% ในสิ้นมิ.ย.61) จากNPL กลุ่มเกษตรเพิ่มขึ้น ผู้บริหารคาดว่า NPL 

ratio จะอยู่ใกล้ๆ 4.4% ในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้มี NPL ที่รอการปรับโครงสร้าง/Write off จ�านวนมากเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IFRS9

 + ปี 62 เน้นขยายสินเชื่อรายย่อย ส่วนสินเชื่อภาครัฐยังเติบโตต่อเนื่อง ส�าหรับ 9M61 สินเชื่อเติบโต 2.2%YTD โดยหลักมาจากสินเชื่อภาครัฐและรายย่อย 

ส�าหรับปี 62 ผู้บริหารเชื่อว่าสินเชื่อรายย่อยยังเป็น Key growth ต่อ ขณะที่สินเช่ารายใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้น ด้านสินเชื่อ SME จะไม่เน้นมากนัก แต่ก็ขึ้นกับสภาพ

เศรษฐกิจปี 62 ด้วย ด้าน NIM มีแนวโน้มขยับขึ้นได้จากอัตราดอกเบี้ยที่กลับเป็นขาขึ้นในปีหน้า

 + ยังตั้งส�ารองฯสูงในปี 62 เพื่อรองรับ IFRS9 ที่จะเริ่มใช้ 1 ม.ค.63 ส่วนที่เป็น Upside risk คือ ความส�าเร็จในการปรับโครงสร้าง NPL สินเชื่อรายใหญ่ ซึ่งผู้

บริหารคาดว่าจะมีนัยส�าคัญในปีหน้า

 + แนะน�าถือ ให้ราคาพื้นฐาน 20.40 บาท เทียบเท่ากับ P/BV ปี 62 เท่ากับ 0.9 เท่า คาดการณ์ Dividend Yield ปี61/62 เท่ากับ 3.9%/4.2%

 นักวิเคราะห์ : ธนินี สถิรเรืองชัย : thaninees@th.dbs.com

 นวพร เชื้อเมืองพาน: เรียบเรียง

 โทร: 02-276-5976

 อีเมล์: reporter@hooninside.com

 ที่มา: ส�านักข่าวหุ้นอินไซด์

 วันที่ : 05 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

          ที่มา: http://www.hooninside.com



บล.เออีซี : ANAN แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน 5.95 บ.

คาดก�าไรโตเด่น จาก Ashton จุฬา-สีลม และ Ashton อโศก
ช่วง 3Q61 คาดก�าไรโตเด่น 520%YoY จากส่วนแบ่งก�าไรฯ ที่พลิกก�าไร

แม้ช่วง 3Q61 ANAN จะเผชิญปัจจัยลบจาก 1) รายได้จากการขายและการบริการคาดหดตัว 8.9%YoY สู่ระดับ 2,399 ล้านบาท หลังรายได้จากการโอนคาดหดตัว 
7.5%YoY หลังมีคอนโด Unio รามค�าแหง-เสรีไทยเริ่มโอน 1 โครงการ บวกกับรายได้จากการบริหารโครงการคาดหดตัว YoY หลังโมเมนตัมการรับรู้รายได้จากการ
บริหารโครงการเริ่มลดลง 2) อัตราก�าไรขั้นต้นคาดลดเหลือ 32.3% จาก 35.2% ในช่วง 3Q60 หลังมาร์จิ้นจากการขายอสังหาและมาร์จิ้นการบริหารโครงการลดลง 
และ 2) SG&A/Sales คาดเพิ่มเป็น 26.3% จาก 24.6% ในช่วง 3Q60 หลังผลประหยัดต่อขนาด แต่อย่างไรก็ดีปัจจัยลบดังกล่าวถูกหักล้างด้วยส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) 
จากการร่วมทุนที่คาดพลิกก�าไร 749 ล้านบาท หลังคอนโด Ashton จุฬา-สีลม (JV) และ Ashton อโศก (JV)โอนในช่วง 3Q61 ราว 30% ของมูลค่าโครงการทั้ง 2 
โครงการ อีกทั้งคอนโด Ideo สุขุมวิท 93 (JV) เริ่มโอนเร็วกว่าก�าหนดการในช่วง 4Q61 จึงคาดหนุนช่วง 3Q61 ANAN มีก�าไรสุทธิ 874 ล้านบาท โตเด่น 520%YoY 
และมีอัตราก�าไรสุทธิ 36.4% จาก 5.4% ในช่วง 3Q60 ช่วง 2H61 คาดก�าไรโต YoY จากการทยอยรับรู้ Backlog ในมือ 5.4 หมื่น ลบ.

แม้ช่วง 2H61 คาด ANAN จะเผชิญปัจจัยลบจาก 1) รายได้จากการขายและบริการคาดหดตัว 22.2% สู่ระดับ 5,160 ล้านบาท หลังมีสัดส่วนการโอนคอนโดของ ANAN 
ลดลงสวนทางกับคอนโด JV 2) อัตราก�าไรขั้นต้นลดเหลือ 34.0% จาก 34.8% ในช่วง 2H60 หลังได้รับแรงกดดันจากมาร์จิ้นคอนโดที่เริ่มโอนในปัจจุบันมีแนวโน้มลด
ลง และ 3) SG&A/Sales คาดเพิ่มเป็น 25.2% จาก 20.4% ในช่วง 2H60 หลังผลประหยัดต่อขนาดลดลงตามรายได้ที่คาดหดตัว แต่อย่างไรก็ดีผลดังกล่าวคาดถูกกลบ
ด้วยส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) จากการร่วมทุนที่คาดพลิกก�าไร 1,048 ล้านบาท จากการทยอยรับรู้ คอนโด JV เช่น Ashton จุฬา-สีลม, Ashton อโศก, Ashton สีลม. 
Ideo Mobi สุขุมวิท 66, Ideo พหลโยธิน-จตุจักร, Ideo สุขุมวิท 93 อีก 19 โครงการที่อยู่ระหว่างขายและโอน จึงคาดหนุนช่วง 2H61 ANAN จะมีก�าไรสุทธิ 1,389 
ล้านบาท โต 52.9%YoY

 คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ด้วยมูลค่าพื้นฐานใหม่ปี 2562 ที่ 5.95 บาท

แม้เดือน ต.ค. ราคาหุ้นของ ANAN ปรับตัวลงมาเพื่อสะท้อนแรงกดดันจากแนวนโยบาย Macroprudential ส�าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย 
แต่อย่างไรก็ดีเราคาดนโยบายดังกล่าวจะไม่กระทบต่อยอดโอนในปัจจุบัน ซึ่งเราต้องรอดูความชัดเจนของนโยบายดังกล่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกครั้งภายใน
เดือน พ.ย. บวกกับราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ PER 9.4x ซึ่งต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังที่ 10.9x อีกทั้งมี Upside 30.5% จากมูลค่าพื้นฐานใหม่ปี 2562 ที่ 5.95 
บาท (อิง PER 10.2x เดิม) และคาดให้ Div Yield ปีนี้อีก 2.4% จึงคงแนะน�า "ซื้อ"

 FINANCIAL SUMMARY

 Year end 31 Dec 2559 2560 2561F 2562F 2563F

 Sales (BT m)  11,738   12,402   10,200   11,190   11,945

 Norm Profit (Bt m)  1,501   1,257   2,118   2,316   2,599

 Net Profit (Bt m)  1,501   1,328   2,118   2,316   2,599

 EPS (Bt)  0.42   0.34   0.57   0.58   0.72

 DPS (Bt)  0.13   0.13   0.22   0.24   0.27

 Dividend Yield (%)  2.72   2.77   4.84   5.29   6.06

 PER (x)  10.21   11.54   7.24   6.62   5.77

 BVS (Bt)  3.23   4.04   4.55   5.02   5.55

 PBV (X)  1.43   1.14   1.01   0.92   0.81

 ROAE (%)  15.41   10.97   14.80   14.53   14.75

 Source: AECS Research

 จิรภัทร โบสุวรรณ

 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์ 040051

 E-mail : Jirapat.b@aecs.com



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CK แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 31.00 บ.

CH. Karnchang (CK)
 BUY

 Share Price THB 25.75

 12m Price Target THB 31.00 (+20%)

 Previous Price Target THB 31.00

 คาดก�าไร 3Q61 จะสูงเด่นและโตสูง

 Results Preview

 ระเด็นการลงทุน

เราคาดก�าไร 3Q61 จะสูงเด่น 1,150 ล้านบาท (+112%QoQ, +84%YoY) แรงหนุนส�าคัญจากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน BEM และ CKP ที่มีรายการพิเศษเข้ามา 
CK มี Backlog ปัจจุบันไม่สูงนัก 5.5 หมื่นล้านบาท รองรับรายได้ประมาณปีเศษๆ ก�าไร 9 เดือนแรกจะมากกว่าที่เราคาดหมายทั้งปี ท�าให้ประมาณการปีนี้มีอัพไซด์ ใน
ช่วงที่เหลือของปี 2561 และ ครึ่งแรกของปี 2562 คาดหวังจะมีงานประมูลของรัฐบาลออกมามากขึ้นร่วม 0.7-1 ล้านล้านบาท ช่วยเติม Backlog เราคงแนะน�า ซื้อ
ลงทุน เป้าหมาย 31 บาท แต่ภาวะตลาดที่ผันผวนสูงแนะน�ารอจังหวะช่วงอ่อนตัว

คาดก�าไร 3Q61 จะสูงเด่น 1,150 ล้านบาท (+112%QoQ, +84%YoY)

CK จะประกาศผลประกอบการ 3Q61 ในวันที่ 14 พ.ย. นี้ เราประเมินจะมีก�าไรสุทธิที่สูงเด่นถึง 1,150 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อน 112%QoQ และ ปีก่อน 
84%YoY แรงหนุนส�าคัญ จากส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน BEM และ CKP ที่คาดจะสูงถึง 854 ล้านบาท (+211%QoQ, +200%YoY) โดยหลักๆมาจาก BEM (CK 
ถือหุ้น 30%) คาดก�าไรจะสูงประมาณ 3 พันล้านบาท โดยเป็นก�าไรปกติประมาณ 900 ล้านบาท ส่วนอีก 2 พันล้านบาท เป็นก�าไรจากการขายเงินลงทุนและปรับ
มูลค่าทางบัญชี และ CKP (CK ถือหุ้น 27%) คาดจะมีก�าไรที่สูงประมาณ 400 ล้านบาท ด้านรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เราประเมินจะเท่ากับ 7,710 ล้านบาท 
(+2%QoQ, -12%YoY) อัตราก�าไรขั้นต้นคาดจะดีขึ้นเล็กน้อย 8.1% เทียบกับไตรมาสก่อน 7.8% และ ปีก่อน 7.8% จากมีการรับรู้งานรถไฟฟ้ามากขึ้น

แนวโน้มอนาคตจะได้งานมากขึ้น เสริม Backlog ปัจจุบันที่ต�่า

 

ณ สิ้นไตรมาส 3Q61 CK จะเหลืองานในมือประมาณ 5.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งไม่สูงนัก รองรับรายได้เพียง ปีเศษๆ แต่ในช่วงที่เหลือของปี 2561 และ ครึ่งแรกของปี 
2562 คาดหวังจะมีงานประมูลของรัฐบาลออกมามากขึ้นร่วม 0.7-1 ล้านล้านบาท ซึ่ง CK คาดหวังจะได้งานประมาณ 20% ของงานที่จะเปิดประมูล ผลประกอบการ 9 
เดือนแรกของปี 2561 มีก�าไรประมาณ 1,993 ล้านบาท จะมากกว่าที่เราคาดหมายไว้ทั้งปี 1,808 ล้านบาท ท�าให้ผลประกอบการในปี 2561 จะมีอัพไซด์ จากที่เราและ
ตลาดได้คาดหมายไว้

 

ตลาดผันผวนสูง รอจังหวะซื้อช่วงอ่อนตัว

CK มีจุดเด่นที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ และมีเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานชั้นน�าของประเทศ คือ BEM, CKP และ TTW ซึ่งมีการเติบโตและจะช่วยเพิ่ม
งาน ซึ่งมูลค่าเงินลงทุนจะมีมูลค่าถึง 60,383 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 35 บาทต่อหุ้น เราประเมินราคาเป้าหมายด้วยวิธี Sum of The Part เท่ากับ 31 บาท คงค�า
แนะน�า ซื้อ

 ความเสี่ยง : อุปสรรคในการก่อสร้าง ต้นทุนวัสดุก่อสร้าง ปัญหาแรงงาน งานล่าช้า

 Surachai Pramualcharoenkit

 surachai.p@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 6300 ext 1470



บล.ธนชำต : SPRC แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 14.40 บ.

Fundamental Story
	 Star	Petroleum	Refining	(SPRC	TB)	-	HOLD,	Price	Bt14.3,	TP	Bt14.4

	 Results	Comment

	 ผลกระทบจากการหยุดซ่อมบ�ารุงใน	3Q18	มากกว่าคาด

 

SPRC	รายงานก�าไรสุทธิ	3Q18	ที่	1.25	พันลบ.	(ก�าไรต่อหุ้น	0.29บาท/หุ้น)	หากไม่รวมก�าไรจากสต๊อกและอัตราแลกเปลี่ยน	เราคาด

ว่าก�าไรปกติจะอยู่ที่เพยี	ง	376	ลบ.	(ก�าไรปกติต่อหุ้น	0.09	บาทลดลง	84%	y-y	และ	61%	q-q)	ผลประกอบการต�่ากว่าที่เราคาดไว้

เนื่องจากเราเชื่อว่า	1)	ผลกระทบจากการหยุดซ่อมบ�ารุงนั้นมากกว่าที่เราคาดไว้	และ	2)	พรีเมี่ยมน�้ามันดิบมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงข้ึนq-q

 

Market	GRM	อยู่ที่เพยี	ง	US$5.05/bbl	เทียบกับ	Singapore	GRMที่	US$6.1/bbl	เราคิดว่าเป็นเพราะการหยุดซ่อมบ�ารุงของบาง

หน่วยท�าให้ค่าการกลั่นต�่าลง	นอกจากนี้เรายังคิดว่าพรีเมี่ยมน�้ามันดิบ(ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่	SPRC	จ่ายส�าหรับน�้ามันดิบและราคา

น�้ามันดิบดูไบ)	ยังสูงขึ้น	q-q	รวมทั้งผลกระทบจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ	accounting	GRM	อยู่ที่	US$6.34/bbl

ปริมาณการน�าน�้ามันดิบเข้ากลั่นอยู่ที่	143kbd	(อัตราการใช้ก�าลังการผลิต	87%)	ลดลงจากปกติที่	160-165kbd	และค่อนข้างต�่าเม่ือ

เทียบกับที่เราคาดไว้	ซึ่งเกิดจากการปิดซ่อมบ�ารุงในเดือนสิงหาคม

 

รายการพิเศษที่ไม่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน	ได้แก่ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนกอ่	นหักภาษี	526	ลบ.	และก�าไรก่อนภาษี	564	ลบ.(ประมาณ

การของเรา)

 

ขณะที่เป็นการยากที่จะคาดการณ์ผลการด�าเนินงานรายไตรมาสด้วยมีการหยุดซ่อมบ�ารุง	เราคิดว่า	market	GRM	ที่ค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบ

กับ	Singapore	GRM	บ่งชี้ว่าพรีเมี่ยมน�้ามันดิบยังอยู่ในระดับสูง	นอกจากนี้	Singapore	GRM	ยังลดลงจากมากกว่าUS$6/bbl	ใน	3Q18	

มาเป็นราว	US$5.2/bbl	ใน	4Q18	อีกด้วยดังนั้นเราจึงยังคงระมัดระวังในหุ้นSPRC	คงค�าแนะน�า	"ถือ"

 

Chak	Reungsinpinya	|	Email:	chak.reu@thanachartsec.co.th



บล.ทิสโก้ : RS แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 18.00 บ.

Company Note | RS

	 บมจ.	อาร์เอส

	 คาดก�าไร	3Q18F	ยังได้รับผลกระทบของธุรกิจ	MPC

	 ธุรกิจมีเดียยังคงแข่งขันรุนแรงและธุรกิจ	MPC	ยังคงได้รับผลกระทบคาดจะเริ่มดีขึ้นใน	4Q18F

	 เราเปลี่ยนค�าแนะน�าเป็น	"ถือ"	จาก	"ซื้อ"	จากธุรกิจพาณิชย์	(Multi-platform	Commerce	:	MPC)	ฟื้นตัวกลับมาช้ากว่าที่คาดไว้	หลังจากได้รับผลกระทบทางอ้อมจากข่าวสินค้าของบริษัทอื่นที่ต�่ากว่ามาตรฐาน	ส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นโดยรวมลดลง	และธุรกิจมีเดียยังมีการแข่งขันทั้งด้านราคาและคอนเทนท์รุนแรงประกอบกับเรตติ้งช่อง	8	ลดลงต่อเนื่องนับจากสิ้นปีที่ผ่านมา	คาดก�าไร	3Q18F	ต�่าสุดในปีนี้และจะเริ่มเพิ่มขึ้นใน	4Q18F	จากธุรกิจ	MPC	เริ่มกลับมา	เรา
ปรับประมาณการลงสะท้อนอัตราการใช้สื่อมีเดียและธุรกิจ	MPC	ที่มีอัตราการเติบโตต�่ากว่าที่คาดไว้	เราคาดก�าไรจากการด�าเนินงานยังเพิ่มขึ้นได้อยู่ที่เฉลี่ยปีละ	24%	(CAGR2y)	ปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็นปี	2019	อยู่ที่	18.00	บาท

คาดก�าไรปกติ	3Q18F	ลดลง	YoY	แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	QoQ	จากธุรกิจพาณิชย์ยังคงได้รับผลกระทบ

	 คาด	RS	จะมีก�าไรสุทธิ	3Q18F	อยู่ที่	102	ล้านบาท	(-17%YoY,	-40%QoQ)	โดยหากไม่รวมรายการพิเศษทางบัญชีจากการปรับวิธีบันทึกดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาติใน	2Q18	จะมีก�าไรปกติ	+6%QoQ	เราคาดรายได้ธุรกิจ
พาณิชย์	(Multi-platform	Commerce	:	MPC)	อยู่	500	ล้านบาท	+18%YoY	จากการขยาย	call	center	และการเพิ่มสินค้าใหม่	แต่เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาคาดยอดขายทรงตัว	-1%QoQ	เนื่องจากในไตรมาสนี้ยังคงได้รับผลกระทบทาง
อ้อม	2	เดือน	ต่อจาก	2Q18	ในกรณีข่าวของสินค้าบริษัทอื่นที่ไม่ได้มาตรฐานในช่วงที่ผ่านมาส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคโดยรวมลดลง	ธุรกิจมีเดียคาดมีรายได้ลดลง	YoY	และ	QoQ	โดยคาดมีอัตราค่าโฆษณาอยู่ที่	38,000	บาท/นาที	
ลดลงจาก	2Q18	อยู่ที่เฉลี่ย	40,000	บาท/นาที	ตามเรตติ้งที่ลดลง	และมีอัตราการใช้สื่อโฆษณา	45%	เท่ากับไตรมาสเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา	คาดอัตราก�าไรขั้นต้น	3Q18F	อยู่ที่	41%	ลดลงจาก	43%YoY	จากการเพิ่มสินค้า	Home	&	
Lifestyle	ที่มีมาร์จิ้นต�่ากว่า	คาดอัตราก�าไรสุทธิคาดอยู่ที่	11%	จาก	12%YoY	และ	18%QoQ

	 ปรับประมาณการลงจากธุรกิจมีเดียและธุรกิจ	MPC	ต�่ากว่าที่เราคาด

เราปรับประมาณการใหม่ลดลงคาดก�าไรสุทธิ	9M18F	คิดเป็น	77%	ของก�าไรทั้งปี	2018F	และคาดก�าไรใน	4Q18F	ดีขึ้น	QoQ	เนื่องจากสินค้า	MPC	เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้ว	เราปรับประมาณการก�าไรจากการด�าเนินงานในปี	2018-19F	ลดลง
จากคาดการณ์เดิม	27%	และ	30%	ตามล�าดับ	จากคาดธุรกิจทีวีคาดมีอัตราการใช้สื่อเฉลี่ย	40-45%	เนื่องจากเรตติ้งที่ลดลงในขณะที่มีการขายล่วงหน้าแล้วส่งผลให้บริษัทต้องชดเชยเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้นประกอบกับการแข่งขันคอนเทนท์
ในธุรกิจทีวีดิจิทัลยังคงรุนแรง	คาดรายได้ธุรกิจการขายสินค้า	MPC	ปี	2018-19F	ลดลงจากคาดเดิม	6%	แต่ยังคงมีอัตราเติบโต	56%	และ	18%	จากการเพิ่มสินค้าใหม่และ	call	center	คาดอัตราก�าไรขั้นต้นเฉลี่ยปี	2018-19F	อยู่ที่	41%-
42%	เนื่องจากรายได้ธุรกิจมีเดียที่ลดลงในขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่คงที่และการเพิ่มสินค้า	Home	&	Lifestyle	(H&L)	ที่มีมาร์จิ้นต�่ากว่าสินค้า	Health	&	Beauty	(H&B)	เราคาดก�าไรจากการด�าเนินงานปกติปี	2019-20F	ยังเพิ่มขึ้นได้	24%	
(CAGR2y)

	 เปลี่ยนค�าแนะน�าเป็น	"ถือ"	จาก	"ซื้อ"	ราคาเป้าหมายใหม่	18.00	บาท

เราปรับค�าแนะน�าเป็น	"ถือ"	จาก	"ซื้อ"	เนื่องจากธุรกิจมีเดียยังคงมีการแข่งขันรุนแรงทั้งด้านคอนเทนท์และการอัตราค่าโฆษณา	และธุรกิจ	MPC	ที่เริ่มมีการแข่งขันในกลุ่มดิจิทัลทีวีเพิ่มมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	เราคาดก�าไรจากการด�าเนินงาน
ยังคงเพิ่มขึ้นได้จากธุรกิจ	MPC	เป็นหลัก	เราปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็นปี	2019	อยู่ที่	18.00	จาก	22.50	บาท	(อ้างอิงวิธี	DCF,	WACC	9%,	T-growth	2%)	PER18F	อยู่ที่	40X	เทียบเท่า	PEG18F	ที่	1.7X	มากกว่า	1.3x	คาด	ROE18F	อยู่ที่	
17.6x	มากกว่ากลุ่มมีเดียที่	13.1x	ฐานะการเงินยังแข็งแกร่ง	D/E18F	อยู่ที่เพียง	0.6x	ความเสี่ยง	:	1)	การแข่งขันธุรกิจทีวีที่ยังคงรุนแรง	2)	เศรษฐกิจที่ซบเซา	3)	ยอดขายธุรกิจ	MPC	ไม่เป็นไปตามคาด

คาดก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ	3Q18F	ลดลง	YoY	และเพิ่มเล็กน้อย	QoQ

คาด	RS	จะมีก�าไรสุทธิ	3Q18F	อยู่ที่	102	ล้านบาท	(-17%YoY,	-40%QoQ)	โดยหากไม่รวมรายการพิเศษทางบัญชีจากการปรับวิธีบันทึกดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใน	2Q18	จะมีก�าไรปกติ	+6%QoQ	เราคาดรายได้	3Q18F	ที่	920	
ล้านบาท	(-8%YoY,	-4%QoQ)	แบ่งเป็น	ธุรกิจพาณิชย์	(Multi-platform	Commerce	:	MPC)	คาดรายได้	500	ล้านบาท	+18%YoY	จากการขยาย	call	center	และการเพิ่ม	SKU	ในกลุ่มสินค้า	Health	&	Beauty	Product	(H&B)	และ
การเพิ่มกลุ่มสินค้าใหม่	Home	&	Lifestyle	Product	(H&L)	แต่เทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาคาดยอดขายทรงตัว	-1%QoQ	เนื่องจากในไตรมาสนี้ยังคงได้รับผลกระทบทางอ้อม	2	เดือนต่อจาก	2Q18	ในกรณีข่าวของสินค้าบริษัทอื่นที่ไม่ได้
มาตรฐานในช่วงที่ผ่านมาส่งผลต่อความมั่นใจของผู้บริโภคโดยรวมลดลง	อย่างไรก็ตาม	แนวโน้มยอดขายเริ่มกลับมาแล้วในเดือน	ก.ย.	ด้านธุรกิจมีเดียโดยเฉพาะช่อง	8	คาดมีรายได้ลดลง	YoY	และ	QoQ	โดยคาดมีอัตราค่าโฆษณาอยู่ที่	
38,000	บาท/นาที	ลดลงจาก	2Q18	อยู่ที่เฉลี่ย	40,000	บาท/นาที	และมีอัตราการใช้สื่อโฆษณา	45%	เท่ากับไตรมาสเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา	แต่ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการใช้สื่อโฆษณา	60%	เนื่องจากมีการน�าสื่อโฆษณามาใช้ใน
ธุรกิจ	MPC	ของ	RS	เองเพิ่มมากขึ้น	คาดอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่	41%	ลดลงจาก	43%YoY	เนื่องจากธุรกิจสื่อมีเดียมีรายได้ลดลงแต่ต้นทุนส่วนใหญ่คงที่	คาดค่าใช้จ่ายต่อยอดขายใกล้เคียงกับไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่	26%	ส่งผลให้อัตราก�าไร
ปกติอยู่ที่	11%	จาก	12%YoY	และ	18%QoQ

ปรับประมาณการลงจากธุรกิจมีเดียและธุรกิจ	MPC	ต�่ากว่าที่เราคาด

เราปรับประมาณการใหม่ลดลง	คาดก�าไรสุทธิ	3Q18F	ต�่าสุดในปีนี้	โดยคาดก�าไรสุทธิ	9M18F	คิดเป็น	77%	ของก�าไรทั้งปี	2018F	และคาดก�าไรใน	4Q18F	ดีขึ้น	QoQ	เนื่องจากสินค้า	H&B	เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้ว	เราปรับประมาณการก�าไรจาก
การด�าเนินงานในปี	2018-19F	ลดลงจากคาดการณ์เดิม	27%	และ	30%	ตามล�าดับ	จากคาดธุรกิจทีวีมีอัตราการใช้สื่อเฉลี่ย	40-45%	จากเดิมคาด	45-50%	เนื่องจากเรตติ้งที่ลดลงเทียบกับสิ้นปีที่ผ่านมา	ในขณะที่มีการขายล่วงหน้าแล้วส่ง
ผลให้บริษัทต้องชดเชยเวลาโฆษณาเพิ่มขึ้นประกอบกับการแข่งขันคอนเทนท์ในธุรกิจทีวีดิจิทัลยังคงรุนแรง	ส�าหรับเรตติ้งช่อง	8	เดือน	ก.ย.18	อยู่ที่	0.656	(กลุ่มอายุ	15+,18ชม.)	ลดลงเล็กน้อยจาก	ม.ค.18	อยู่ที่	0.886	เราคาดอัตราค่า
โฆษณาปี	2018-19F	อยู่ที่	37,000	-40,600	บาท/นาที	คาดรายได้ธุรกิจการขายสินค้า	MPC	ปี	2018-19F	ลดลงจากคาดเดิม	6%	อยู่ที่	2,167-2,550	ล้านบาท	แต่ยังคงเติบโต	56%	และ	18%	จากการเพิ่มสินค้าใหม่และ	call	center	คาด
อัตราก�าไรขั้นต้นเฉลี่ยปี	2018-19F	อยู่ที่	41%-42%	ลดลงจากคาดเดิม	44%-46%	เนื่องจากรายได้ธุรกิจมีเดียที่ลดลงในขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่คงที่และการเพิ่มสินค้า	H&L	ที่มีมาร์จิ้นต�่ากว่าสินค้า	Health	&	Beauty	(H&B)	เราคาดก�าไรจาก
การด�าเนินงานปกติปี	2019-20F	ยังคงเพิ่มขึ้นได้	24%	(CAGR2y)

เปลี่ยนค�าแนะน�าเป็น	"ถือ"	จาก	"ซื้อ"	ราคาเป้าหมายใหม่	18.00	บาท

เราปรับค�าแนะน�าเป็น	"ถือ"	จาก	"ซื้อ"	เนื่องจากธุรกิจมีเดียยังคงมีการแข่งขันรุนแรงทั้งด้านคอนเทนท์และการอัตราค่าโฆษณา	และธุรกิจ	MPC	ที่เริ่มมีการแข่งขันในกลุ่มดิจิทัลทีวีเพิ่มมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	เราคาดก�าไรจากการด�าเนินงาน
ยังคงเพิ่มขึ้นได้จากธุรกิจ	MPC	เป็นหลัก	เราปรับราคาเป้าหมายใหม่จากการปรับประมาณการอยู่ที่	18.00	จาก	22.50	บาท	(อ้างอิงวิธี	DCF,	WACC	9%,	T-growth	2%)	PER18F	อยู่ที่	40X	เทียบเท่า	PEG18F	ที่	1.7X	มากกว่า	1.3x	คาด	
ROE18F	อยู่ที่	17.6x	มากกว่ากลุ่มมีเดียที่	13.1x	ฐานะการเงินยังแข็งแกร่ง	D/E18F	อยู่ที่เพียง	0.6x	ความเสี่ยง	:	1)	การแข่งขันธุรกิจทีวีที่ยังคงรุนแรง	2)	เศรษฐกิจที่ซบเซา	3)	ยอดขายธุรกิจ	MPC	ไม่เป็นไปตามคาด
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บล.บัวหลวง : HMPRO แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 15.50 บ.

Home Product Center HMPRO TB / HMPRO.BK
 Sector: Retail OVERWEIGHT

 ค�าแนะน�าพื้นฐาน: ซื้อ

 เป้าหมายพื้นฐาน: 15.50 บาท

 ราคา (2/11/61): 14.90 บาท

 Sustained momentum

เราชอบ HMPRO ในเรื่องของการเติบโตที่มั่นคงยั่งยืนและมีกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม แม้ว่าการเติบโตของยอดขายยังคงชะลอตัว แต่บริษัทน่าจะยังสามารถรายงานก�าไร
แข็งแกร่งจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่18 ขยายตัวอย่างน่าประทับใจซึ่งเป็นผลจากกลยุทธ์ด้านสินค้าที่มี16 ประสิทธิภาพ เรายังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายปี 
2561 12 ที่ 15.50 บาท

 ก�าไรเป็นไปตามเป้าหมาย แม้ว่ายอดขายจะลดลง

CEO ยอมรับว่ายอดขายในไตรมาส 3/61 ต�่ากว่าเปาหมายของบริษัท เนื่องจากสภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออ�านวยและการบริโภคที่ยังฟืนตัวได้ไม่เต็มที่ ฝนตกหนักในเดือน
ก.ย.ท�าให้ยอดขายสาขาเดิมในเดือนดังกล่าวลดลงประมาณ 3% YoY ซึ่งส่งผลให้ยอดขายสาขาเดิมในไตรมาส 3/61 ลดลง -0.3% อย่างไรก็ตามก�าไรขั้นต้นที่ขยาย
ตัวถึง 130bps YoY นั้นดีกว่าที่คาด ท�าให้ก�าไรยังเป็นไปได้ตามเปา ส�าหรับยอดขายสาขาเดิมในเดือนต.ค.ยังคงได้รับแรงกดดันจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในช่วงต้น
เดือน ซึ่งน่าจะท�าให้ยอดขายสาขาเดิมลดลงราว 1% อย่างไรก็ดีเราคาดว่ายอดขายสาขาเดิมน่าจะกลับมาอยู่ในแดนบวกตั้งแต่เดือน พ.ย. เป็นต้นไปเนื่องจากกิจกรรม
การก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นหลังฤดูฝน ส่วนการขยายตัวของอัตราก�าไรขั้นต้นจากการเพิ่มสัดส่วนของ private label จะยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขยายตัวของก�าไร โดย 
HMPRO คาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้น 80-90bps YoY ในไตรมาส 4/61 ใกล้เคียงกับประมาณการของเราที่ 81bps YoY

 ก�าไรของ HMPRO ที่มาเลเซียน่าจะยังไม่เห็นในเร็วๆนี้

ผลการด�าเนินงานของ HMPRO ที่มาเลเซียต�่ากว่าเปาหมาย แม้ว่ายอดขายเติบโตแข็งแกร่งตามคาด แต่ค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่บริษัทประมาณการไว้ ภายใต้
โครงสร้างต้นทุนปัจจุบัน ธุรกิจอาจไม่สามารถท�าก�าไรได้หากมีเพียง 6 สาขาตามที่เคยวางแผนไว้ (คาดว่าจะขาดทุนราว 50 ล้านบาทในปี 2561) ดังนั้นบริษัทอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาที่จะเปิดเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าน่าจะได้เห็นสาขาใหม่ในปีหน้า ส่วนกรณีที่มาเลเซียตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการเก็บภาษีเป็นแบบภาษีขายและบริการ 
(SST) จากภาษีสินค้าและบริการ (GST) ส่งผลให้มีการด�าเนินงานสะดุดในระยะสั้น เนื่องจากยอดขายมีความผันผวน (ยอดขายสูงในเดือนมิ.ย.-ส.ค.แต่ต�่าในเดือน ก.ย. 
) อัตราก�าไรจะถูกกดดันในระยะสั้น แต่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติในปีหน้า

 อัพเดตแผนการขยายธุรกิจ

จ�านวนร้านค้า HomePro S ที่จะเปิดตัวในปีนี้ลดลงอีกครั้ง โดยปรับลดจาก 8 สาขามาอยู่ที่ 6 ในช่วง 3 เดือนก่อนและปรับลดลงอีกครั้งมาอยู่ที่ 5 สาขาในปัจจุบัน 
เนื่องจากเจ้าของโครงการบางแห่งได้เลื่อนการส่งมอบพื้นที่ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อยอดขายจะไม่มาก เนื่องจากสัดส่วนรายได้จากร้านค้าขนาดเล็กเหล่านี้มีเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ส�าหรับการเปิดสาขาขนาดใหญ่นั้นดูเหมือนว่า HMPRO ยังคงระมัดระวังในการเปิด ซึ่งบริษัทจะเปิดสาขาใหม่ก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจว่าสาขาเหล่านั้น
สามารถท�าก�าไรได้ ดังนั้นอัตราการขยายตัวจึงน่าจะยังคงชะลอตัว (แต่ก็น่าจะเร็วกว่าปีนี้) ส่วนแผนการขยายสาขา Mega Home ยังคงถูกชะลอไว้ก่อนเนื่องจากยอด
ขายสาขาเดิมยังคงอยู่ในแดนลบ (-8% ในไตรมาส 1/61, -2% ในไตรมาส 2/61 และ -5% ในไตรมาส 3/61) และบริษัทต้องการเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อน
ที่จะเริ่มขยายสาขาใหม่

 ไชยธร ศรีเจริญ, CFA

 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

 chaiyatorn@bualuang.co.th

 +66 2 618 1344



บล.ทรีนีต้ี : PTT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 64.30 บ.

ปตท. - PTT

ค�าแนะน�า: ซื้อ

ราคาเป้าหมาย: 64.30 บาท

Upside/Downside: +29%

Median Consensus: 59.50 บาท

คาดก�าไรสุทธิ 37,815 ล้านบาท ลดลง -8% QoQ และ เพิ่มขึ้น  69% YoY ส่วนผลกระทบจากภาษีการถ่ายโอนสินทรัพย์ของ PTTOR น่าจะมีจ�ากัด

          - คาดประกาศผลการด�าเนินงานก�าไรสุทธิ 37,815 ล้านบาท -8% qoq , +69% yoy ผลจากปริมาณการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และราคาที่ปรับตัวเพิ่ม 

          - ธุรกิจส�ารวจและผลิตฯ จะมีรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

          - ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ น่าจะมีผลการด�าเนินงานทรงตัว 

          - กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีอะโรเมติกส์และค่าการกลั่น น่าจะดีขึ้นจากส่วนต่างของปิโตรเคมี ในขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนลงเล็กน้อย 

          - คาดผลกระทบจากภาษีการถ่ายโอนสินทรัพย์ของ PTTOR น่าจะมีจ�ากัด

เราคาดว่าก�าไรสุทธิ ใน 3Q18 จะลดลง -8% QoQ และ เพิ่มขึ้น  69% YoY

          เราคาดว่าก�าไรสุทธิของ PTT ใน 3Q18 จะอยู่ที่ 3.78 หมื่นล้านบาท (-8% QoQ และเพิ่มขึ้น  69% YoY) โดยสาเหตุมาจากผลประกอบการของ

          - ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ทรงตัวจากราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นตามราคาน�้ามันดิบโลก แม้ปริมาณขายก๊าซและก�าลังการผลิตของโรงแยกฯจะลดลงเล็กน้อย

          - กลุ่ม Exploration ที่ดีขึ้นจากราคาน�้ามันดิบที่สูงขึ้น  

          - กลุ่ม Refinery & Petrochem ในส่วนของ TOP และ PTTGC ที่ดีขึ้นจากค่าการกลั่นที่สูงขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว และ Stock gain รวมถึงราคาของผลิตภัณฑ์ PX และ PP ที่ดีขึ้น 

          ในขณะที่กลุ่ม Trading ผลประกอบการลดลง รวมถึงความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ 1,215 ล้านบาท

ผลกระทบจากภาษีการถ่ายโอนสินทรัพย์ของ PTTOR มีจ�ากัด

          ภาษีที่เกิดจากการ Transfer assets ของปตท.ให้ PTTOR ที่จะ book ในงบ Consol นั้น จะมีด้วยกันสองส่วน

          1) ส่วนหนึ่งเป็น Tax expense ตามงบเดี่ยว ที่คิดจาก ก�าไรของการ transfer (Fair value - Book value) apply tax 20% หากพิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบข้อ 10 ของงวด 
2Q18 ที่ 8.54 หมื่นล้านบาท พบว่ามูลค่าสูงกว่า Book Value ที่ราว 3.796 หมื่นล้านบาท จึงเกิดก�าไรจากการขาย และต้องช�าระภาษีจากก�าไรดังกล่าวราว 9.4 พันล้านบาท  

          2) DTA (Deferred tax assets) ที่มาจากงบของ PTTOR ในส่วนนี้ PTTOR จะมีการ Book DTA จากการ transfer assets และทยอย amortize

ดังนั้นผลกระทบทางภาษีจากการ transfer assets ของ PTTOR บนงบ Consol ใน Q3/18 นี้จะน้อยกว่าในงบเดี่ยว เนื่องจากมี DTA จาก PTTOR ที่เป็นบวกมา net กับ Tax exp. ท�าให้ผลก
ระทบจากภาษีต่อ NI consol ลดลง จนคาดว่าผลกระทบของงบ Consol จะมีจ�ากัด อย่างไรก็ดี ตัวเลขภาษีที่แท้จริง ต้องรองบไตรมาส 3 ออกมาก่อน ทว่ามูลค่าน่าจะไม่สูง โดย Best Case 
Scenario คือไม่ต้องเสียภาษี

          ความเสี่ยง ความผันผวนของราคาน�้ามัน, Unplanned Outage, ความล่าช้าโครงการ 

          แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 64.30 บาท 

          แนะน�า ซื้อ และคงราคาเป้าหมายที่ 64.30 บาท อิงวิธี SOTP 

          นักวิเคราะห์

          ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM

          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031379

          nuttachart@trinitythai.com

          ดร.บุญธรรม รจิตภิญโญเลิศ

          ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

          boontham@trinitythai.com



บล.เคจีไอ : THAI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 16.10 บ.

COMPANY UPDATE Thailand

 Thai Airways International

 (THAI.BK/THAI TB)*

 ประมาณการ 3Q61: ผ่านไตรมาสที่แย่ที่สุดไปแล้ว

 Event

 ประมาณการ 3Q61

 lmpact

 คาดว่า THAI จะยังคงขาดทุนสุทธิใน 3Q61

 เราคาดว่า THAI จะขาดทุนสุทธิ 3.33 พันล้านบาทใน 3Q61 แย่ลงทั้ง YoY และ QoQ ซึ่งหากไม่รวมรายการพิเศษ (ขาดทุน 1.07 พันล้านบาท) เราคาดว่าบริษัท
จะมีผลขาดทุนปกติ 2.26 พันล้านบาท จากที่มีก�าไรปกติ 512 ล้านบาทใน 3Q60 แต่ดีขึ้นเล็กน้อยจากขาดทุนปกติ 2.41 พันล้านบาทใน 2Q61 โดยรวมแล้ว เรามอง
ว่าผลประกอบการใน 3Q61 จะถูกกระทบจาก i) ราคาน�้ามันเครื่องบินที่ขยับเพิ่มขึ้นอย่าต่อเนื่องตลอดไตรมาส และ ii) เป็นช่วงที่การท่องเที่ยวของไทยชะลอตัวตาม
ฤดูกาล แต่อย่างไรก็ตามTHAI ยังสามารถส่งผ่านต้นทุนน�้ามัน และภาษีสรรพสามิตที่แพงขึ้นไปที่ราคาตั๋วตั้งแต่ 2H60 และต่อเนื่องถึงปี 2561 ซึ่งจะช่วยบรรเทาผลก
ระทบจากต้นทุนน�้ามันที่แพงขึ้น และอัตราก�าไรที่ลดลงใ3Q61 ไปได้บ้าง เราคาดว่ายอดขายใน 3Q61 จะอยู่ที่ 4.77 หมื่นล้านบาท (+3% YoY, +5% QoQ)ในขณะที่คาด
ว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะอยู่ที่ 31.3% ลดลงจาก 38.6% ใน 3Q60 แต่ดีขึ้นจาก 29.8% ใน2Q61

 ผลประกอบการยังมีแนวโน้มดีขึ้นใน 4Q

 ส�าหรับใน 4Q61 เรายังคงคาดว่าผลประกอบการของ THAI จะยังมีโมเมนตั้มด้านบวกในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยจะได้แรงหนุนจาก i) เข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว 
(สอดคล้องกับมุมมองที่เป็นบวกของสภาธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อแนวโน้มนักท่องเที่ยวจากยุโรป) และ ii) การที่บริษัทบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น แม้ว่า
ต้นทุนน�้ามันจะทรงตัวสูงก็ตาม

 คงประมาณการก�าไรปี 2561-62 เอาไว้เท่าเดิม

เรายังคงประมาณการก�าไรปี 2561-62 เอาไว้ที่ 1.94 พันล้านบาท และ 2.91 พันล้านบาท ตามล�าดับส�าหรับภาพในระยะยาว เรามองว่าความก้าวหน้าของ THAI จะ
ถูกขับเคลื่อนโดย master plan ฉบับใหม่ซึ่งจะถูกเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาภายในสิ้นปีนี้ โดย THAI จะต้องเน้นไปที่ i) ฝูงบิน ii)เส้นทางบิน และ iii) การหา
รายได้เพิ่ม นอกจากนี้ THAI ต้องปรับกระบวนการท�างานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยก่อนหน้านี้ รองนายกฯ อยากให้ THAI สร้างกระแส
รายได้เพิ่มขึ้น อย่างเช่น การด�าเนินโครงการ MRO มากกว่าจะไปเน้นแค่ด้านของการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตาม เราเป็นห่วงว่าบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบ
จากการน�ามาตรฐาน IFRS16 มาใช้ภายในปี2563 ซึ่งจะท�าให้สัดส่วน D/E ขยับสูงขึ้นจากปัจจุบัน

 Valuation & Action

 เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ และให้ราคาเป้าหมายกลางปี 2562 ที่ 16.10 บาท (อิงจาก P/BV ที่ 0.85x)

 Risks

 ราคาน�้ามันเครื่องบินแพงขึ้น, ภาวะเศรษฐกิจโลกอ่อนแอ และเกิดเหตุก่อการร้ายครั้งใหญ่

 Parin Kitchatornpitak

 66.2658.8888 Ext. 8858

 parink@kgi.co.th



บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : WP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 9.60 บ.

WP

WP ENERGY PCL

Rating: BUY

Sector: Resource

Last Price (Bt)    6.55

Target Price (Bt)  9.60

Upside (%)        46.56

เข้าลงทุนบริษัท ไทแก๊ส คอร์ปอเรชั่น เข้าซื้อ บจก. ไทยแก๊ส 80%

WP ลงทุนในบริษัท ไทยแก๊ส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด บริษัทที่ด�าเนินธุรกิจจ�าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน ในราคาซื้อ 154.24 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน 168,800,256 บาท หรือเทียบเป็น PER ที่ระดับ 12.33 เท่า เมื่อเทียบ
กับก�าไรสุทธิในปี 17 ส�าหรับ ปริมาณก๊าซแอลพีจีที่ ไทยแก๊สจ�าหน่ายในปี 17 อยู่ที่ระดับ 82,717 ตัน หรือคิดเป็น 2% ของยอดจ�าหน่ายรวมในประเทศ และ
ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ล�าดับ 7  นอกจากนี้ไทยแก๊สมีคลังเก็บและบรรจุก๊าซ ขนาด 1,800 ตัน ตั้งอยู่บนที่ดินเช่าจากการนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร 
ประมาณ 10 ไร่   เรามีมุมมองบวกต่อการลงทุนครั้งนี้ เรามองว่าการเข้าซื้อคลังเก็บในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จะเป็นข้อเด่นของการลงทุนครั้งนี้ โดยเรามอง
ว่าเป็นสินทรัพย์หลักที่จะลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของ WP และช่วยขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ทั้งลูกค้าครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม
ปรับเพิ่มประมาณการปี 19

 จากการประเมินเบื้องต้น เราปรับเพิ่มประมาณการก�าไรสุทธิปี 19 เพิ่มขึ้น 7% หลังการเข้าลงทุนในไทยแก๊ส โดยเราปรับปรุงสมมติฐานปริมาณขาย จากเดิม
ที่ระดับ 8.1 แสนตัน มาที่ระดับ 8.9 แสนตัน และปรับก�าไรสุทธิเพิ่มมาที่ระดับ 332 ล้านบาท จากเดิม 310 ล้านบาท โดยเราคาดว่าบริษัจะได้ประโยชน์เพิ่มเติม
จากการบริหารจัดการด้วยต้นทุนรวมที่ต�่าลง จาก คลังก๊าซที่ได้เพิ่มมาจะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าฝากคลังที่เดิม บริษัทจ่ายในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

คงค�าแนะน�า "ซื้อ" เพิ่มราคาเหมาะสมเป็น 9.60 บาท (เดิม 9.00 บาท)

 เราคงแนะน�า "ซื้อ" และปรับมาใช้ราคาเหมาะสมปี 19 ที่ 9.60 บาท อิง PER 15 เท่า  เราชื่นชอบ WP จากปัจจัยดังนี้ 1) คาดว่าจะรายงานผลประกอบการ
โดดเด่นใน 3Q18 เติบโต % QoQ 2) คาดว่าจะมีการขยายงานอย่างต่อเนื่องจากเงินสดที่มีเพียงพอ 3) เราชื่นชอบการลงทุนในไทยแก๊ส เราคาดว่าหลังจากที่
ผลของมูลค่าเพิ่มแสดงผลในปี 19 การลงทุนในไทยแก๊สจะคิดเป็น PER เพียง 7.67 เท่า ไม่รวมกับ Loss carry forward ที่ได้มาอีกราว 70 ล้านบาท 4) ราคา
เหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน ยังมี Upside ที่สูงถึง 47% 

          ความเสี่ยง: ภาวะเศรษฐกิจ,นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ,ราคา LPG

          Chavin Saengsirinavin

          Fundamental Analyst

          Sec No. 048514

          (+66) 2 088 8156

          Chavin.s@zcomsec.com



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : INTUCH แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 64.00 บ.

INTUCH	(INTUCH	TB)
บมจ.	อินทัช	โฮลดิงส์

Current						Previous					Close										2019	TP

BUY										BUY										52.00										64.00

         

ก�าไร	3Q18	อ่อนแอตาม	ADVANC//แต่ปันผลยังสูง

ก�าไร	3Q18	หดตัวทั้ง	Q-Q	และ	Y-Y	ตาม	ADVANC

INTUCH	ประกาศก�าไรปกติ	3Q18	ที่	2,717	ลบ.	-17%	Q-Q,	-6.9%	Y-Y	ต�่าก่วาคาดและอ่อนแอ	โดยสาเหตุหลักเกิดจากส่วนแบ่งก�าไรของ	ADVANC	ที่ลด

ลงอย่างมีนัยยะจากทั้งรายได้ที่หดตัวสวนทางกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น	ท�าให้เรามีมุมมองเป็นลมากขึ้นต่อแนวโน้มการเติบโตในอนาคต	ขณะที่ผลการด�าเนินงานของ	

THCOM	เริ่มอยู่ในระดับทรงตัวได้หลังจากผ่านการปรับฐานแรงในช่วง	2	ปีที่ผ่านมาจากภาวะอุตสาหกรรมที่ย�่าแย่	แต่ยังไม่เห็นปัจจัยหนุนการเติบโตจากธุรกิจ

ใหม่ๆ	

Valuation	และปันผลยังท�าให้เราแนะน�า	"ซื้อ"	

เราปรับประมาณการก�าไรปกติของ	INTUCH	ลงสะท้อนก�าไร	ADVANC	ที่ปรับลงในช่วงก่อนหน้า	ส่งผลให้ก�าไรปกติปี	2018-2019	ลดลงเหลือ	11,919	ลบ.	

-0.5%	Y-Y	และ	12,595	ลบ.	+5.7%	Y-Y	ตามล�าดับ	นอกจากนี้เรายังปรับใช้ราคาเหมาะสมปี	2019	ที่	64	บาท	(Discount	Rate	20%	จาก	NAV	ของ	

ADVANC	และ	THCOM)	ราคาหุ้นปรับลงแรงพอควรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา	ท�าให้	Upside	ยังเปิดกว้างกว่า	10%	และเรามองว่าความน่าสนใจของ	INTUCH	ยัง

เป็นเรื่อง	Valuation	ที่ค่อนข้างถูกและ	Laggard	มาก	โดยปัจจุบัน	Discount	ถึง	35%	จาก	NAV	ของบริษัทลูก	ขณะที่	Dividend	Yield	ยังอยู่ในระดับสูงกว่า	

5%	ต่อปี	ท�าให้เรายังคงค�าแนะน�า	"ซื้อลงทุน"	ในฐานะ	Dividend	Play

ความเสี่ยง	คือ	ธุรกิจดาวเทียมที่ผ่านช่วงการเติบโตไปแล้ว	และการแข่งขันของธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อาจรุนแรงต่อเนื่อง

										Analyst	:	Veeravat	Virochpoka

										Register	No.:	047077

										Tel.:	+662	646	9821

										email:	veeravat.v@fnsyrus.com

										www.fnsyrus.com





สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน โดยคอลัมน์สังคมหุ้นอินไซด์ มารายงานตัวแล้วคร้า เผลอแปปเดียวย่างเข้าสู่
เดือนพฤศจิกายน คุณผู้อ่านได้สัมผัสลมหนาว ลมพัดมาเย็นๆ กันบ้างหรือยัง แต่เชื่อว่านักลงทุนหลายๆ ท่านวางแผนท่องเที่ยวช่วงคริสต์มาส ต่อ
เนื่องจนถึงปลายปีกันแล้ว ยังไงวางแผนท่องเที่ยวแล้ว ก็ต้องวางแผนการเงินไว้ด้วยนะคะ 

คอลัมน์สังคมอินไซด์ : ลมหนาวมาแล้ว

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือหัวเรือใหญ่แห่งวงการตลาด
หลักทรัพย์ฯ   เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคม 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงไปในทิศทางของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก จากความกังวลของผู้ลงทุนในเรื่องความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน และ
น�าไปสู่ความกังวลต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2560 ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย ทั้งนี้ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ ประกอบกับผลประกอบการในไตรมาส 3/2561 ของกลุ่มธนาคารเติบโตจากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน

เดือนตุลาคม 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 64,317 ล้านบาท ซึ่งเคลื่อนไหวใน
ทิศทางเดียวกับตลาดอื่นในภูมิภาค ขณะที่ Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 
อยู่ที่ระดับ 15.43 เท่า ขณะที่ Historical P/E อยู่ที่ระดับ 16.51 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ใน
เอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.19 เท่า และ 13.99 เท่า ตามล�าดับ

ภาพรวมตลาดหุ้น ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,669.09 
จุด ลดลง 5% จากสิ้นเดือนก่อน และลดลง 4.8% จากสิ้นปี 2560 ซึ่งลดลงน้อยกว่าตลาดส่วนใหญ่
ในเอเชีย ส�าหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 54,595 
ล้านบาท ลดลง 15.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและผู้ลงทุนบุคคลมี
สถานะซื้อสุทธิในเดือนตุลาคม



ส�าหรับภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนตุลาคม 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วง
หน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 379,863 สัญญา ซึ่งลดลง 24.3% จากเดือนก่อน มา
จากการซื้อขาย Single Stock Futures ที่ลดลงเป็นหลัก 

มาดูอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 3.16% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 3.08% ส่วนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai 
ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 17.3 ล้านล้านบาท ลดลง 3.4% จากสิ้นปี 2560 ตามทิศทางดัชนี    
ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ระดับ 54,595 ล้าน
บาท ลดลง 15.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขยับมาที่แวดวงบริษัทจดทะเบียนกันบ้างค่ะ  ต้องขอแสดงความยินดีกับ GUNKUL ที่ล่าสุดกดปุ่ม 
COD “โซลาร์ฟาร์ม เซ็นได” งานนี้เฮียกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนีย
ริ่ง (GUNKUL) ยกทีมผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดด�าเนินการจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เมืองเซ็นได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิต 38 
เมกะวัตต์  ท�าให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 400 ล้านบาทต่อปี เมื่อหักค่าใช้จ่ายและภาษีจะได้รับเงิน
กลับมาในรูปปันผลประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

กูรูทิสโก้ ให้มุมมองที่น่าสนใจ ถึงทิศทางดัชนีหุ้นไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง
ธันวาคม2561 จะอยู่ในทิศทางขาขึ้น โดยคาดว่าดัชนีจะปรับขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1,730 - 
1,750 จุด โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเม็ดเงินในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) กองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะไหลเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ประกอบกับมี
ปัจจัยบวกจากความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้ง การเร่งรัดประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐบาล ขณะเดียวกันยังเป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนไทยทยอยประกาศผลประกอบ
การไตรมาสที่ 3/2561 ส่วนแนวรับคาดว่าจะไม่หลุดกรอบที่ 1,630 จุด 



VGI ประกาศปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ในปี 61/62  (เม.ย.61-มี.ค.62) เป็น 5,000 ล้าน
บาท จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 4,400-4,600 ล้านบาท พร้อมคาดว่าอัตราก�าไรสุทธิของบริษัทจะอยู่
ที่ 20-25% หลังมองว่าตลาดสื่อโฆษณาจะมีแนวโน้มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในต้นปี 62 ที่คาดว่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อภาพรวมของ
เศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีการใช้จ่ายงบประมาณโฆษณา นอกจากนี้การเติบโตตลาดอีคอมเมิร์ซ 
(e-commerce) ที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นถึง 30% ต่อปี จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่มีความนิยมใช้สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตมากขึ้น รวมไปถึงผลของการ
ควบรวมงบการเงินของกลุ่มทรานส์ แอด 

ด้าน TPCH ประกาศก�าไร Q3/61 โตสนั่น 254%  "เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล" กรรมการผู้จัดการใหญ่ เผยเหตุ 
ก�าไรเพิ่มขึ้นจากการรับรู้รายได้เต็มไตรมาสจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 6 แห่ง ขนาดก�าลังผลิต 60 เมกะวัตต์ ส่ง
ซิกก�าไรทั้งปีมีลุ้นทุบสถิติสูงสุด เดินหน้าขยายการลงทุนต่อเนื่อง เล็ง COD เพิ่มในปี62 อีก 40 เมกะวัตต์ 
ขณะที่ในปี 63 ยังตั้งเป้ามีโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก�าลังการผลิตรวมแตะ 200 เมกะวัตต์ได้ ล่าสุดคว้ารางวัล 
ASEAN Energy Awards 2018 ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หนุนความเชื่อมั่นผู้ถือหุ้น

IVL เผย Q3/61 ก�าไรกระฉูด 185% ทะลุ 1 หมื่นลบ. ดันงวด 9 เดือนกระฉูด 2.41 หมื่นลบ.   ส่วน
ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 2.7 ล้านตัน จากกิจการใหม่ในประเทศบราซิลและ
โปรตุเกส และCore EBITDA ของไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เท่ากับ 409 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 40% 
เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 Core EBITDA ส�าหรับสิบสองเดือนสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ปี 2561 
เท่ากับ 1,379 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบปีต่อปี

 GFPT รายงานผลด�าเนินงานไตรมาส 3/61 มีก�าไรสุทธิ 436.87 ล้านบาท ลดลง 13.61% จาก
ช่วงเดียวกันที่มีก�าไรสุทธิ 505.7 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายรวม 4,516.69 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 2.67% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มีก�าไรขั้นต้นลดลง 11.24% เนื่องจากต้นทุนรวมขาย
รวมที่เพิ่มขึ้น ส่งผลงวด 9 เดือน มีก�าไรสุทธิ 794 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 
1,423.5 ล้านบาท 



AECS ร่วมแสดงควำมยินดี KWM 
ในวัน 1st Trading day

TIGER เข้ำเทรดวันแรกสุดประทับใจ พุ ่งเหนือจอง 5.21%

นายชนะชัย	จุลจิราภรณ์	(กลางซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์	เออีซี	จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	AECS	ร่วมแสดงความยินดีกับ	บริษัท	เค.ดับบลิว.เม็ททัล	เวิร์ค	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	KWM		ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน	และผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่าย

หุ้นสามัญเพิ่มทุน	เนื่องในโอกาสการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	

1st	Trading	day	ณ	หอประชุมศุกรีย์	แก้วเจริญ	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รัชดา	

เมื่อเร็วๆนี้

คุณแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , คุณ

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับคุณ

วิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการ , คุณจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , คุณกิตติ ดุษฏีพฤฒิ

พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) พร้อมด้วย คุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานวาณิชธนกิจ – ด้านตลาดทุน บมจ.บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ในพิธีเปิดการซื้อขาย

หลักทรัพย์ “TIGER” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

โดยมีราคาเปิดที่ 3.84บาท เพิ่มขึ้น 5.21% เมื่อเทียบกับราคาไอพีโอที่ 3.65 บาท

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท หรือ SONIC หนึ่งในผู้น�าธุรกิจให้
บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์
ลิงค์ ลอจิสติกส์ จ�ากัด ในเครือ โซนิค กรุ๊ป และนายกิตติพันธ์   ภูษณวรรณ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บล.โกลเบล็ก 
ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล.โกลเบล็ก เป็นผู้จัดการจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่าย และแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับ
ประกันการจ�าหน่ายอีก 5 รายได้แก่ บล. จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) บล.เอเอสแอล บล.เคทีบี (ประเทศไทย) บล.ฟินันเซีย ไซ

รัส และ บล.เอเซีย พลัส จ�ากัดโดยจะเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 150 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท และเตรียมเปิดให้นักลงทุนจอง

ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นี ้

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซทโปร เมเนจเมนท์ 
จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ NER พร้อม
ทั้งนายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ NER และคณะผู้บริหารน�าเสนอข้อมูลที่ Phillip Securities (Hong Kong) 
ณ ประเทศฮ่องกง โดย Mr. Au Wing Kai, Aric (ที่ 6 จากขวา) Marketing Manager, Phillip 
Securities (Hong Kong) Limited และนายวิชา โตมานะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ สาย
งานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์   ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ  

SONIC ต้ัง UW เคำะขำย IPO หุ้นละ 1.95 บำท

เข้ำพบกองทุนฟิลลิป ประเทศฮ่องกง 



เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดสัมมนำ New Era of Fund 
Management and the Rise of AI

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดกิจกรรม พบนักลงทุนท่ีหำดใหญ่

บมจ.หลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	โดยนายพีระสิทธิ์	จิวะพงศ์	กรรมการผู้จัดการ

และหัวหน้าฝ่ายหลักทรัพย์สถาบัน	จัดสัมมนาประเด็นร้อน	ในหัวข้อพิเศษ	“New	Era	of	Fund	

Management	and	the	Rise	of	AI”	โดย	นายนิรันดร์	ประวิทย์ธนา	Founder	and	CEO	AVA	

Advisory,	Co-Founder	Market	anyware	ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดประสบการณ์	พร้อมน�าเสนอ

ข้อมูล	ภายใต้แนวคิด	ปัญญาประดิษฐ์	หรือ		Artificial	Intelligence	(AI)	ที่มีผลต่อการใช้ชีวิต

ประจ�าวัน	และความเกี่ยวเนื่องกับการลงทุน	ให้กับลูกค้าสถาบัน	ณ	โรงแรม	แกรนด์	ไฮแอท	

เอราวัณ	เมื่อเร็วๆนี้	

นางสาวสุดธิดา จิระพัฒน์สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) น�าทีมนักวิเคราะห์ ได้แก่ นายเอกชัย ธาราพรทิพย์ นายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ 
และนายวิจิตร อารยะพิศิษฐ พบนักลงทุนที่หาดใหญ่ จัดสัมมนาในหัวข้อ “Window Dressing 
ซิ่งตัวไหน” พร้อมให้แนวทางรับมือการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน อีกทั้งยังยกทัพผู้แนะน�า
การลงทุนมาให้ค�าแนะน�า และปรับพอร์ตการลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้สนใจร่วมงานอย่าง
ล้นหลาม พร้อมกันนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับชมภาพยนตร์ “2215 เชื่อบ้ากล้าก้าว” และร่วมท�า
กิจกรรม CSR บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
เฟสติวัล หาดใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้ 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี ส�านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล และศูนย์อาเซียน-เกาหลี 

(AKC) น�าคณะนักลงทุนและนักธุรกิจจากประเทศเกาหลีใต้เข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคม

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยนางสาวลัดดา โรจนาวิไล

วุฒิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ดินอุตสาหกรรม บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน) และนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

(มหาชน) ให้การต้อนรับและน�าคณะเข้าชมโรงงานในนิคมฯ ที่ใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในการผลิต รวมถึงศึกษาดูงานด้าน

บริการและการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ตลอดจนโอกาสและสิทธิประโยชน์ส�าหรับนักลงทุน 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ NER  ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป พร้อมด้วย นายเสก

สรรค์ ธโนปจัย (ที่ 3 จาซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ 

จ�ากัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมน�าเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้า

หน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด โดยมีนายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ (ที่ 3 จาก

ขวา) กรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้น (Co 

Underwriter) ให้การต้อนรับ โดย NER จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

ในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้

"คณะนักลงทุนเกำหลีใต้เย่ียมชมพ้ืนท่ี นิคม
อุตสำหกรรมของดับบลิวเอชเอ ในพ้ืนท่ีอีอีซี" 

NER ให้ข้อมูล บล.โกลเบล็ก




























