


สวัสดี ผู้อ่านแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ประจ�าเดือน
ธันวาคม 2561 ทุกคนครับ เดือนนี้ เป็นเดือนสุดท้ายของ
ปี ต้องยอมรับ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
และแล้ว ก่อนการเลือกตั้ง ครม.  ได้อนุมัติแล้ว 
ประชาชน ผู้เสียภาษี ถ้าซื้อสินค้า 3 ประเภท  ได้แก่ 

1. ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยานที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งได้ซื้อยางล้อ
ดังกล่าวจากผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทยโดยผู้เสียภาษีต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบก�ากับภาษีแบบ
เต็มรูปและต้องมีเอกสารการซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย
  
2. สินค้าจากโครงการหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหลักฐานการซื้อ
สินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบก�ากับภาษีแบบเต็มรูปและต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
  
3. หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-BOOk) แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ โดยต้องซื้อ
จากผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบก�ากับภาษีแบบ
เต็มรูป สามารถน�าหักลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจ�านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องซื้อ
ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ซึ่งในกรณีผู้มีเงินได้จ่ายค่าซื้อสินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 2 ปีภาษี 
จะได้รับลดหย่อนตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษีแต่รวมกัน 2 ปีภาษีแล้ว ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

นับว่า เป็นมาตรการอีกหนึ่งที่ ช้อปช่วยชาติ ส�าหรับการกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ส่งท้ายปี ลากไปจนถึงกลางเดือนมกราคม ปี
หน้า ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น
 
ตลาดหุ้นทั่วโลก ดีใจกับ ปธน.ทรัมป์ และ ปธน.สี จิ้นผิง เห็นพ้องให้เลื่อนก�าหนดเวลาที่สหรัฐ จะเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมต่อการน�าเข้า
สินค้าจากจีน มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ออกไปอีก 90 วัน จากก�าหนดเดิมในวันที่ 1 ม.ค.2562 เพ่ือเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจา
ยุติข้อพิพาทการค้าระหว่างกัน ไม่นาน

นักลงทุนทั่วโลก ก็กังวล สงครามการค้าโลกอีกครั้ง เมื่อ ทรัมป์ ส่งสัญญาณเรียกเก็บภาษีเพ่ิมเติมจากจีน ถ้าการเจรจาล้มเหลว

ขณะเดียวกัน ตลาดพันธบัตรส่งสัญญาณเศรษฐกิจถดถอย เรียกว่า ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึง ตลาดหุ้นไทย มีความเสี่ยง มีความ
กังวล  ยิ่งท�าให้เกมหุ้น เล่นยาก  นักลงทุนแต่ละกลุ่ม ตื่นตัว พร้อมเข้าออกจากกระดานหุ้น อย่างรวดเร็ว

ขอให้นักลงทุน  ผู้อ่านแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ประสบกับความส�าเร็จและโชคดี ครับ

ช่วยชาติ



ก่อนสู่ ปีนักษัตร ปีกุน แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน
 

ฉบับเดือนธันวาคม 2561 ขอน�าเสนอแผนงานปี 2562 หรือปีหน้า 
ของบริษัทจดทะเบียนที่ชิงออกตัว ก่อนหลายๆ กิจการ

PTG
พิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ โชว์แผนธุรกิจในปี 2562 บริษัทฯได้ตั้งเป้า
ปริมาณขายน�้ามันเติบโต 15-20% ซึ่งเป็นไปตามแผนการ
ขยายสาขาปั๊ มน�้ามัน (PT) และก๊าซหุงต้มในครัวเรือน 
(LPG) ที่มีแผนจะขยายเพ่ิม 180-200 สาขา จากสิ้นปี 
2561 คาดจะมีสาขารวมทั้งสิ้น 1,900 สาขา ขณะที่บริษัทฯ 
จะขยายสาขาในธุรกิจ non-oiL ทั้งเฟรชมาร์ท , กาแฟ
พันธ์ไทย และ coffee worLd เพ่ิมอีก 40-50 สาขา 
จากสิ้นปีนี้จะมีสาขารวมทั้งสิ้น 500 สาขา บริษัทฯได้วาง
งบลงทุนปีหน้าไว้ราว 3,500 ล้านบาท เพ่ือใช้ส�าหรับขยาย
สาขาบริการน�้ามันจ�านวน 2,500 ล้านบาท และส�าหรับ
ธุรกิจ non-oiL 500 ล้านบาท รวมทั้งธุรกิจใหม่ 500 
ล้านบาท

PTTGC
มองแนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจโอเลฟนิส์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง บริษัทฯ คาดว่าราคา
เฉลี่ยเม็ดพลาสติก HdPe ในปีหน้าเฉลี่ย จะ
อยู่ที่ประมาณ 1,311 เหรียญสหรัฐฯ/ต้น โดย
คาดว่าจะอ่อนตัวลง

จากปี 2561 เนื่องจากจะมีก�าลังการผลิต
ใหม่จาก ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เลื่อนการ
ผลิตเชิงพาณิชย์มาจากปี 2561 เข้ามาในปี
นี้ รวมถึงผลกระทบจากความไม่แน่นอนของ 
มาตรการภาษีทางการค้าระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศจีน 

U
ปี 2562 U มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสร้างรากฐาน
การลงทุนที่แข็งแกร่งเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถกลับมา
ฟื้ นตัวได้อีกครั้งหนึ่ง โดยการผลักดันการเติบโตใน
ธุรกิจโรงแรม ผ่านโรงแรมเท่าที่มีการปรับปรุงใหม่ 

และโรงแรมที่เป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานใหม่ ๆ เพ่ือ
ให้มั่นใจว่าเราจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่ย
ขนาด (economies of scaLe) นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ใหม่ซึ่งเป็นรายใหญ่ในภูมิภาค โดย
การร่วมทุนกับ Uem ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับ
เคลื่อนการเติบโต ให้กับ เวียนนา เฮ้าส์

 ส�าหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงที่อยู่อาศัย 
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายพอร์ตด้วยการเปิด
ตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ ๆ โดยมีกลุ่มเป้า
หมายเป็นกลุ่มตลาดเฉพาะ (nicHe markeT)

 ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยจากพันธมิตรที่เปี่ ยมไป
ด้วยประสบการณ์ของเราอย่างแสนสิริ

SENA
ปีหน้า (2562) sena จะโฟกัสการเปิด
โครงการแนวราบด้วย ซึ่งเบื้องต้นบริษัท
คาดว่าจะเปิดโครงการใหม่ไม่ต�่ากว่า20 
โครงการ (รวมโครงการที่พัฒนาร่วมกับ
ฮันคิว 11 โครงการ 

มูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท) ดังนั้นคาดว่า
มูลค่าโครงการที่บริษัทจะเปิดตัวในปีหน้า 
จะมีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งจะ
สนับสนุนรายได้และยอดขายปีหน้าเติบโต
มากกว่าปีนี้









































AOT แจงงวดปี 61 (1 ต.ค.60- ก.ย.61) ก�ำไรโต 21.69% 
จ�ำนวนเที่ยวบิน และจ�ำนวนผู้โดยสำรทั้ง 6 ท่ำอำกำศยำนเพ่ิมขึ้น

นายเจนวิทย์ มุสิกรัตน์ ผู้ช่วยกรรม

การผู้อํานวยการใหญ่ สายงานบัญชีและ

การเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) AOT เปิดเผยว่า ผลการดําเนินงาน

ปี 2561 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 

กันยายน 2561 ทอท. มีรายได้จากการ ขาย

หรือการให้บริการ 60,537.41 ล้านบาท รายได้

อื่น 1,598.52 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 31,008.56 

ล้านบาท และภาษีเงินได้ 5,902.71 ล้านบาท 

ทําให้มีกําไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จํา

นวน 25,170.76 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 4,487.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.69 

โดยมีสาเหตุหลักคือ

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่ม

ขึ้น 5,636.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.27 

เนื่องจาก จํานวนเที่ยวบิน และจํานวนผู้

โดยสาร โดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 6.24 และ 7.99 ตามลําดับ โดย

การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเที่ยวบินและผู้

โดยสารระหว่างประเทศ มีผลทําให้รายได้เกี่ยว

กับกิจการการบินเพิ่มขึ้น 3,160.85 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 10.25 สาเหตุหลักเกิดจากการ

เพิ่มขึ้นของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก 

และรายได้ ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินเพิ่มขึ้น 

2,475.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.28 ส่วน

ใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ส่วนแบ่ง

ผลประโยชน์และรายได้เกี่ยวกับบริการ

 

2. ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 502.57 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 1.65 การเพิ่มขึ้นที่สําคัญเกิด

จากค่าใช้จ่าย ผลประโยชน์พนักงานจํานวน 

502.68 ล้านบาท ค่าจ้างภายนอกเพิ่มขึ้น 

294.58 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้น 

133.14 ล้านบาท ในขณะที่มีการลดลงของค่า

ตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุจํานวน 

223.69 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อน บันทึกค่า

ตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุส่วนเพิ่ม

ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2556 ของท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ ต้นทุนทางการเงินลดลงจํานวน 

178.77 ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่าสิ

นทรัพย์ลคลงจํานวน 66.57 ล้านบาท

3. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 457.31 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 8.40 เนื่องจากกําไรที่เพิ่มขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทําให้ผลการดําเนิน

งานของ ทอท.ในปี 2561 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

เกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2560 



KTC ตั้งเป้ำปี 62 ก�ำไรโต 10% จำกปีนี้คำดโกย
ก�ำไร 5 พันลบ. เตรียมลุยนำโนและพิโกไฟแนนซ์

KTC ตั้งเป้าปี 62 กําไร โต 10% จากปีนี้ คาดโกยกําไร 5 

พันลบ. เตรียมเข้าสู่ธุรกิจนาโนและพิโกไฟแนนซ์ พร้อม

โชว์กําไร 9 เดือน 3.91 พันลบ. โต 65% หลังปริมาณการ

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตสูงขึ้น ขณะที่คงเป้าปี 61 ปริมาณ

ใช้จ่ายผ่านบัตรรวมไม่ตํ่ากว่า 15% -พอร์ตลูกหนี้โต

ประมาณ 10% พร้อมรักษาระดับ NPL ไว้ที่ 1.2%

 

KTC กําไรสุทธิ 9 เดือนแรก เท่ากับ 3,911 ล้านบาท 

เติบโต 65% จากปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ดีด

ตัวสูงขึ้น การขยายตัวของยอดลูกหนี้บัตรเครดิตและสิน

เชื่อบุคคล ตลอดจนการรักษามาตรฐานในการอนุมัติภาย

ใต้กรอบที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย และ

ประสิทธิภาพการติดตามหนี้ที่ดี ในช่วงท้ายของปีบริษัทฯ 

จะเดินกลยุทธ์ทําธุรกิจเชิงรุกอย่างระมัดระวัง และเตรียม

การเข้าสู่ธุรกิจนาโน-พิโกไฟแนนซ์ โดยคาดว่าสิ้นปี 2561 

จะทํากําไรอยู่ในช่วงประมาณ 5,000 ล้านบาท และเป้า

หมายปี 2562 กําไรเพิ่ม 10% จากปี 2561

 

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) KTC กล่าวว่า 

"อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคยังคงเติบโตต่อเนื่อง 

จากแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัว ด้วยแรงขับ

เคลื่อนจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวตาม

เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว การบริโภคและการลงทุนภาค

เอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น รวมถึงอุปสงค์ในประเทศ

ที่มีแรงส่งเข้ามาต่อเนื่อง ทําให้กําลังซื้อมีการฟื้นตัวแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายของภาครัฐจะ

เป็นแรงผลักดันที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง"

 

"การดําเนินงานของเคทีซีในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้

ถือว่าเติบโตเกินคาดหมาย โดยมีกําไรสุทธิ 3,911 ล้าน

บาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 65% ในขณะที่

กําไรสุทธิในไตรมาส 3 เท่ากับ 1,396 ล้านบาท โดยบริษัท

สามารถสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่องจากปริมาณการใช้จ่าย

ผ่านบัตร และยอดลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่

ขยายตัว ในขณะที่สภาวะการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งการ

เร่งนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาต่อยอดบริการเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า พฤติกรรมผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงฉับไว และความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงต้องปรับแผนธุรกิจและ

จัดกระบวนการใหม่ให้รับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อ

ให้ได้ประสิทธิผลที่ดีกว่า ดังจะเห็นได้จากฐานสมาชิกรวม

ถึงยอดลูกหนี้และปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใน

ช่วงไตรมาส 3 มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนสมาชิกสินเชื่อ

พร้อมใช้ "เคทีซี พราว" มีมูลค่าการเบิกถอนเงินสดที่สูง

ขึ้น"

 

"ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เคทีซีมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 

73,319 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

หน้า โดยสินทรัพย์ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ อยู่ใน

รูปของลูกหนี้การค้าสุทธิคิดเป็น 92% ของสินทรัพย์รวม 

โดยพอร์ตลูกหนี้การค้ารวมเท่ากับ 72,870 ล้านบาท ฐาน

สมาชิกรวม 3.2 ล้านบัญชี (เติบโต 5.2%) แบ่งเป็นบัตร

เครดิต 2,301,431 บัตร (ขยายตัว 3.6%) พอร์ตลูกหนี้

บัตรเครดิตรวม 46,616 ล้านบาท (ขยายตัว 5%) สัดส่วน

ของลูกหนี้บัตรเครดิตเทียบกับอุตสาหกรรมปัจจุบันอยู่

ที่ 12.6% อัตราเติบโตของการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคที

ซีรวมเท่ากับ 8.7% ปริมาณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมูลค่า 

138,289 ล้านบาท (อุตสาหกรรมเติบโต 10.5%) ส่วน

แบ่งการตลาดของการใช้จ่ายผ่านบัตรเท่ากับ 11.1% หนี้

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม (NPL) ลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 

1.2% จาก 1.5% NPL บัตรเครดิตอยู่ที่ 1.1% ลดลงจาก 

1.2% (อุตสาหกรรม 1.9%) สินเชื่อบุคคล 929,634 บัญชี 

(ขยายตัว 9.5%) ยอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลรวม 25,917 

ล้านบาท (เติบโต 8%) สัดส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคลเทียบ

กับอุตสาหกรรมเท่ากับ 7.0% และ NPL ของสินเชื่อบุคคล

อยู่ที่ระดับเดิม 0.8% (อุตสาหกรรม 2.6%) โดยสัดส่วนค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPL ยังคงมูลค่าสูงที่ 615% เมื่อ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 565%"

 

"สําหรับการทําธุรกิจร้านค้ารับบัตรในรอบ 9 เดือนที่ผ่าน

มา เคทีซีมีปริมาณซื้อขายผ่านร้านค้า 62,359 ล้านบาท 

เติบโต 14.4% มีจํานวนร้านค้าเพิ่มขึ้นเป็น 35,311 แห่ง 

เพิ่มขึ้น 11.4% ซึ่งเป็นผลจากโครงการขยายร้านค้าและติด

ตั้งเครื่องรับบัตร ประกอบกับการขยายช่องทางรับชําระ

บัตรเครดิตผ่าน KTC QR Pay ที่เปิดกว้างให้กับพันธมิตร

ร้านค้าใหม่ๆ มากขึ้น และยังช่วยให้สมาชิกเคทีซีได้สัมผัส

ประสบการณ์ความสะดวกรวดเร็วของระบบการชําระเงิน

รูปแบบใหม่ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบการชําระแบบเดิม

อย่างเดียว"

 

"ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา เคทีซีมีอัตราเติบโตของรายได้

รวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย

รวมให้มีอัตราลดลง โดยสามารถทํารายได้รวมในไตรมาส 

3/2561 เพิ่มขึ้น 8% เท่ากับ 5,376 ล้านบาท จากรายได้

ดอกเบี้ย (รวมรายได้ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน) 3,226 

ล้านบาท รายได้ค่าธรรมเนียม 1,182 ล้านบาท และราย

ได้อื่นๆ เท่ากับ 968 ล้านบาท มีสัดส่วนคิดเป็น 60% 22% 

และ 18% ของรายได้รวมตามลําดับ โดยรายละเอียดของ

รายได้อื่นๆ นั้น มีสัดส่วน 87% จากหนี้สูญได้รับคืน ใน

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 3,632 ล้านบาท ลดลง 7% โดย

แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารงานที่เพิ่มขึ้นเพียง 1% ด้วย

คุณภาพพอร์ตลูกหนี้ของบริษัทที่ดี จึงไม่เพิ่มสํารองหนี้

สงสัยจะสูญ ทําให้มูลค่าหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลง

ที่ 16% รวมทั้งค่าใช้จ่ายการเงินที่เป็นต้นทุนเงินลดลงที่ 

7% เหล่านี้ล้วนเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทลดลง

ค่อนข้างมาก"

 

"ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรักษาสัดส่วนค่าใช้จ่ายดําเนิน

งานต่อรายได้สุทธิ (Operating Cost to Income Ratio) 

เท่ากับ 26.4% ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปี

ก่อนซึ่งอยู่ที่ 27.2% เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพใน

กระบวนการทํางาน รวมถึงอัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่า

รายได้สุทธิมากกว่าจํานวนค่าใช้จ่ายดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ (Available Credit Line) 

ทั้งสิ้น 25,390 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารกรุงไทย 

18,030 ล้านบาท และธนาคารพาณิชย์อื่นๆ 7,360 ล้าน

บาท โดยมีต้นทุนการเงิน ณ ไตรมาส 3/2561 และ 9 

เดือน เท่ากับ 2.97% และ 2.98% ตามลําดับ ลดลงจาก

งวดเดียวกันของปี 2560 อยู่ที่ 3.28% และ 3.22% ตาม

ลําดับ โดยมีอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 

3.85 เท่า ตํ่ากว่าภาระผูกพันที่กําหนดไว้ที่ 10 เท่า"

 

"บริษัทฯ มีการปรับแผนการตลาดเชิงรุกต่อเนื่องในหลาย

มิติเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้ และไม่ประมาทที่จะเตรียม

ตัวให้พร้อมกับการเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัย

ภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และมุ่งสร้างโอกาส

ทางธุรกิจใหม่ๆ โดยกําลังเตรียมการเข้าสู่ธุรกิจ "นาโน

ไฟแนนซ์" (สินเชื่อรายย่อยผู้ประกอบอาชีพ) และ "พิโก

ไฟแนนซ์" (สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกํากับ) 

ให้เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการขออนุญาตจัดตั้ง

บริษัทเพื่อประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์

ต่อธนาคารกรุงไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยตาม

ลําดับต่อไป ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการ

เติบโตด้านปริมาณการใช้จ่ายผ่านบัตรรวมไม่ตํ่ากว่า 15% 

พอร์ตลูกหนี้เติบโตประมาณ 10% และรักษาระดับ NPL 

รวมในอัตราเดิมประมาณ 1.2% โดยคาดว่าจะทํากําไร

ในปี 2561 ได้ในช่วงประมาณ 5,000 ล้านบาท และตั้ง

ประมาณการกําไรสุทธิปี 2562 เติบโต 10% จากปี 2561"



TKN คาดยอดขายปี 62 โตกว่าปีนี้ เตรียมออก

สินค้าใหม่ หนุนอัตรากําไรขั้นต้น ตั้งเป้าปี62 

ยอดขายสินค้าแบรนด์ NORA แตะ 5 ล้านเห

รียญฯ คาดถึงจุดคุ้มทุนปลายปีหน้า มั่นใจยอด

ขาย Q4/61 โตกว่า Q3/61 หลังไม่มีค่าใช้จ่าย

พิเศษ-เข้าไฮซีซั่น

นายคู่สูรย์ รัตนะพร ผู้อํานวยการฝ่ายการเงิน 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด 

(มหาชน) หรือ TKN เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าย

อดขายในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตกว่าปี 2561 

ซึ่งเป็นไปตามยอดขายทั้งในและต่างประเทศที่

ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังซื้อมีการ

ฟื้นตัวขึ้น อีกทั้งในปลายปี 2561 บริษัทฯจะเพิ่ม

กําลังการผลิตเป็น 1 หมื่นตัน/ปี จากปัจจุบันอยู่

ที่ 8.2 พันตัน/ปี เพื่อรองรับการขายสินค้าในปี 

2562

 

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯมีแผนที่จะออก

สินค้าใหม่ ซึ่งเป็นขนมประเภทสาหร่ายปีละ 2 

ชนิดเป็นอย่างตํ่า และประเภทที่ไม่ใช่สาหร่าย 1-2 

ชนิดเป็นอย่างตํ่า โดยมองว่าจะสามารถช่วยผลัก

ดันอัตรากําไรขั้นต้นให้ดีขึ้น

 

สําหรับในปี 2561 บริษัทฯได้มีการออกผลิตภัณฑ์

ใหม่ทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายเทมปุระไข่เค็ม 

, สาหร่ายทอดวาซาบิ ,เวย์โปรตีนรสสตอเบอร์รี่ 

และล่าสุดปลาหมึกแผ่นปรุงรสไข่เค็ม TinTen ที่

ใช้งบการตลาดประมาณ 20 ล้านบาท โดยใช้พรี

เซนเตอร์ BNK48 รุ่น2 และใช้งบ Sell&Maketing 

ประมาณ 10% ของยอดขาย

 

ขณะที่ยอดขายในต่างประเทศ จากการที่บริษัทฯ

ได้ขยายตลาดไปในประเทศอินโดนีเซีย ยอดขาย

ยังคงเติบโตดีต่อเนื่อง ส่วนในจีน บริษัทคาด

ว่ายอดขายจะเติบโตดีขึ้นอย่างชัดเจนในปี 2562 

จากการที่บริษัทได้มีการเปลี่ยนตัวแทนจําหน่าย

ใหม่ รวมถึงในสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯได้เข้าซื้อกิจการ

ประเภทขนมแบรนด์ NORA บริษัทนก็ได้ตั้งเป้า

ยอดขายในปีนี้ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ

เพิ่มเป็น 5 ล้านเหรียญสหรัฐใน2562 โดยคาด

ว่าจะสามารถทําให้ถึงจุดคุ้มทุนได้ในช่วงปลาย

ปี 2562 และคาดว่าจะพลิกกลับมามีกําไรได้ในปี 

2563

 

ส่วนแผนการดําเนินงานในปี 2562 บริษัทคาด

ว่าจะสามารถนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกา

รบริษัทฯเพื่อทําการอนุมัติได้ภายในช่วงปลาย

ปี 2561 และคาดว่าจะสามารถเปิดเผยอย่างเป็น

ทางการได้ในช่วงต้นปี 2562

 

"แผนงานของปี 62 ตอนนี้เราอยู่ระหว่างปรับ

เป้าหมายขององค์กรใหม่ จากเดิมที่เคยตั้งเป้าไว้

ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตสาหร่ายและส่งออกไปตลาด

โลก แต่เราจะปรับเปลี่ยนให้กว้างกว่าเดิม เพื่อ

ทําให้บริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง

เรายังมีการแตกไลน์ธุรกิจออกไป ซึ่งจะเป็นการ

ปรับโครงสร้างองค์กรไปสู่ระดับโลก ที่จะทําให้ทุก

คนมีโอกาสเสนอโปรเจ็คต์ และมีความคิดที่หลาก

หลายมากขึ้น โดยแผนงานปี 62 นั้นเราเตรียม

ที่จะเสนอบอร์ดเพื่ออนุมัติในช่วงปลายปีนี้ และ

จะแจ้งอย่างเป็นทางการอีกทีต้นปีหน้า "นายคู่

สูรย์ กล่าว

 

ขณะที่ผลการดําเนินงานในไตรมาส 4/2561 มี

แนวโน้มเติบโตดีกว่าไตรมาส 3/2561 และไตรมาส

ที่ 3/2560 เนื่องจากเป็นช่วงของไฮซีซั่นของ

ธุรกิจ และสถานการณ์ในอุตสาหกรรมการท่อง

เที่ยวเริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะนักท่อง

เที่ยวจีนที่ในขณะนี้เริ่มกลับมาเที่ยวในประเทศไทย

มากขึ้น อีกทั้งในไตรมาส 4 นี้ บริษัทไม่มีค่าใช้

จ่ายพิเศษในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตและเพิ่มกําลังการผลิต การปรับ

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ และค่าปรับจากกระทรวง

อุตสาหกรรม เหมือนในไตรมาส 3/2561 แล้ว 

และบริษัทฯมั่นใจว่ายอดขายในปีนี้จะสามารถ

เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 12-15% ได้

 

นายคู่สูรย์ กล่าวว่า จากการที่นักท่องเที่ยวจีน

ชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 3/2561 คาดว่าจะไม่ส่ง

ผลกระทบต่อเนื่องมาถึง Q4/61 เนื่องจากในช่วง

ปลายปีมีมาตรการรัฐเรื่องฟรีวีซ่า 21 ประเทศ

หนุน ด้านการเปิดสาขาที่เพิ่มขึ้นหนุนยอดขายโต 

และทําแคมเปญใหม่ๆ กระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นจาก

เดิม 300-400 บาท/บิล/คน เป็น 600 บาท/บิล/

คน นอกจากนี้สัดส่วนนักท่องเที่ยวมีเพียง 10-

15% ของยอดขายในประเทศ

 

ขณะเดียวกัน สถานการณ์ราคาสาหร่ายขณะนี้

เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้น ตามช่วงฤดูกาลที่มีสภาพ

อากาศดีขึ้น ซึ่งจะทําให้ความต้องการขายมี

มากกว่าความต้องการซื้อ ตรงนี้จะส่งผลดีต่อ

ต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ และจะช่วยส่งผลให้

อัตรากําไรขั้นต้น และอัตรากําไรสุทธิในปี 2562 

ปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ว่าอัตรา

กําไรขึ้นต้นในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 33 

-35% จากปัจจุบัน 31%

 

ทั้งนี้ในไตรมาส 4/2561 บริษัทฯเตรียมเปิดธุรกิจ

ร้านอาหาร ที่บริษัทนได้เข้าซื้อแฟรนไชส์ร้าน

อาหารญี่ปุ่น และยังได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศไทยในการขยายแฟรนไชส์ดังกล่าว โดย

คาดว่าจะเปิดในช่วงปลายปีนี้จํานวน 1 สาขา

TKN คาดยอดขายปี 62 โตกว่าปีนี้
เตรียมออกสินค้าใหม่ หนุนอัตราก�าไรขั้นต้น 

มั่นใจยอดขาย Q4/61 โตกว่า Q3/61



AIT คาดปี 62 รายได้ฟื้ น หลังผ่านจุดต�่าสุดไป
แล้ว เล็งเข้าประมูลงานใหม่ 214 ลบ.

AIT คาดปี 62 รายได้ฟื้น หลังผ่านจุด

ตํ่าสุดไปแล้ว เล็งเข้าประมูลงานใหม่ 

214ลบ. คาดรายได้ปีนี้แตะ 4 พันลบ. 

หลังตุน Backlog 2.5 พันลบ.

 

นายอัศวิน กังวลกิจ รอง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการ

เงิน บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ AIT 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดรายได้ปี 

2562 จะสามารถ

ฟื้นตัวได้ โดย

เชื่อว่า

บริษัทฯได้

ผ่านจุดตํ่า

สุดไปแล้ว

ในปีนี้ ซึ่ง

บริษัทฯได้

มีการ

ปรับลดเป้าหมายรายได้ปีนี้เหลือ 4,000 

ล้านบาท จากเดิมที่ตั้งไว้ที่ 6,000 ล้าน

บาท เนื่องจากโครงการลงทุนภาครัฐ

ชะลอตัว ทําให้การประมูลงานชะลอตัว

ตามไปด้วย

 

ขณะที่คาดอัตรากําไรสุทธิในปีหน้า ยัง

มีแนวโน้มดี แม้ 9 เดือนที่ผ่านมาจะลด

ลงมาอยู่ที่ 6.44% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนที่ทําได้ 8.79% เนื่องจากมีการที่

แข่งขันสูง ส่งผลมีมาร์จิ้นตํ่า แต่ค่าใช้

ยังคงที่ จึงเป็นแรงกดดันต่อผลประกอบ

การของบริษัทฯ

 

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯมีงานในมือที่รอ

รับรู้รายได้ (Backlog) ราว 2,535 ล้าน

บาท ซึ่งสามารถทยอยรับรู้เป็นรายได้

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีโครงการที่

อยู่ระหว่างประมูล มูลค่า 

214 ล้านบาท และมียอด

คําสั่งซื้อ 308 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทฯยัง

เตรียมที่จะเข้าร่วม

ประมูลงานใหม่อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน

มีโครงการที่บริษัทฯ

สามารถเข้าร่วมได้มูลค่าราว 16,634 

ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯจะทําการพิจารณา

เพื่อเข้าร่วมประมูลในโครงการที่เหมาะ

สม ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับงาน 50% 

ของจํานวนโครงการที่เข้าร่วมประมูล

 

ปัจจุบัน บริษัทณ มีสัดส่วนรายได้จาก

ภาคเอกชน 52% , รัฐบาล 26% , 

กสทช.และทีโอที 21% และอีก 1% มาก

จากสัดส่วนอื่น ซึ่งแบ่งเป็น จากธุรกิจ

โครงการ 74% ธุรกิจบริการ 21% และ

ธุรกิจเช่า 4% ส่วนที่เหลืออีก 1% มาจาก

ธุรกิจอื่นๆ

 

นายอัศวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยี 

5G ที่ค่ายโทรศัพท์มือถือได้ทําการเริ่ม

ทดลองระบบ บริษัทฯมองว่า มองหาก

นําเทคโนโลยีมาใช้ จะเป็นผลดีต่อบริษัท 

เพราะ จะทําให้ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีและติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ซึ่งจะ

เป็นสินค้าของบริษัทฯเอง โดยบริษัท

เตรียมความพร้อมด้านบุคคลให้เรียน

รู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับปัจจัยดัง

กล่าว นอกจากนี้ในส่วนของ IoT โซลูชั่น 

บริษัทยังมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น

ของบริษัทเอง



HARN ต้ังเป้ำรำยได้ปี 62 แตะ 1,540 ลบ หลัง
รุกเวียดนำม พร้อมตุน Backlog ในมือ 450 ลบ.

นายวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หาญ 
เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จํากัด (มหาชน) HARN เปิดเผยว่า บริษัทฯ
ตั้งเป้ารายได้ปี 2562 แตะระดับ 1,540 ล้านบาท หลังบริษัทฯ 
เตรียมขยายสาขาย่อยธุรกิจดิจิตอลปริ้นติ้งที่เมืองโฮจิมิน 
ประเทศเวียดนามโดยบริษัทฯมองว่ากางลงทุนดังกล่าวมีความ
เสี่ยงน้อยและหากเติบโตไปได้ด้วยดีบริษัทฯก็จะนําธุรกิจอื่นๆเข้าไป
ขยายอย่างต่อเนื่อง

 

ขณะที่บริษัทฯมีงานในมือ (Backlog) ราว 450 ล้านบาท แบ่ง
เป็นงานโรงไฟฟ้า 3 โรงงาน มูลค่ารวม 60 ล้านบาท และ งาน
กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างต่างชาติ (EPC) เบื้องต้นมี ประเทศเกาหลี 
และญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยหนุนรายได้ปีหน้าให้เติบโตตามเป้าเช่นกัน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 
4/2561 จะดีที่สุด 

เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจซึ่งปกติบริษัทฯจะมียอดขาย
สูงสุดในช่วงไตรมาสนี้ และมั่นใจว่ารายได้ในปี 2561 จะเติบโตตาม
เป้า 10% หรือประมาณ 1,400 ล้านบาท จากปีก่อน ซึ่งมีราย
ได้รวมอยู่ที่ 1,300.70 ล้านบาท จากการดําเนินธุรกิจใน 4 กลุ่ม
หลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิงและโครงการ ผลิตภัณฑ์
ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทําความเย็น 
และผลิตภัณฑ์ระบบพิมพ์ดิจิตอลที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง

 

อีกทั้งในอนาคตบริษัทฯจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในภาครัฐมากขึ้น 
เนื่องจากมองว่าภาครัฐมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
มากขึ้น เช่น EEC , รถไฟฟ้า และสนามบิน นอกจากนี้ยังมีแผนที่
จะขยายธุรกิจไปยังประเทศิเพื่อนบ้านในอนาคต เช่น กัมพูชา 
,เมียนมา,ลาวเป็นต้น เพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

 

สําหรับประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน มองว่า
กระทบต่อบริษัทเล็กน้อยเท่านั้นในเรื่องของภาษี ซึ่งการที่มีภาษีสูง
ทําให้บริษัทฯต้องปรับเพิ่มราคาสินค้าเช่นกัน

 

ขณะเดียวกัน ในกรณีที่ค่าเงินบาทผันผวน ได้ส่งผลกระทบบ้าง
เนื่องจากบริษัทฯมีการนําเข้าสินค้า 70% ของยอดขายทั้งหมด แต่
ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการทําประกันค่า
เงิน(เฮดจิ้ง) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในภาวะที่ค่าเงินบาทอยู่ในช่วง
ผันผวน นอกจากนี้บริษัทฯยังมีสต็อกสินค้ามูลค่ากว่า 100 ล้านบาท 
ซึ่งสอดคล้องกับ Backlog ในปัจจุบัน



AMATA ตั้งเป้ำยอดขำยที่ดินปี 62 แตะ 1000 ไร่ จำกปีนี้ 925 
ไร่ รับแรงหนุน EEC เล็งเคำะแผน ลงทุนนิคมฯใหม่ในลำว-เมียนมำ

AMATA ตั้งเป้ำรำยได้ ปี 62 โต 10% จำกปีนี ้
พร้อมวำงงบลงทุนรำว 3 พันลบ. พัฒนำ 3 โปรเจคหลัก

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ AMATA เปิดเผย
ว่า บริษัทตั้งเป้ายอดขายที่ดินในปี2562 ไว้ที่ ประมาณ 1,000ไร่ จาก
ปีนี้ คาดมียอดขายที่ดินอยู่ที่ 925 ไร่ โดยคาดว่าจะได้รับปัจจัยหนุน
จากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนปรับเพิ่มราคาขายที่ดินอีกประมาณ 
10 ล้านบาทต่อไร่ จากเดิมที่อยู่ในระดับ 8.5 ล้านบาทต่อไร่ โดยจะ
ปรับราคาขายที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี เพื่อ

ให้สอดคล้องกับราคาตลาด ส่วนนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ระยอง 
ยังไมีมีแผนปรับเพิ่มราคาที่ดิน ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ 3.8 
ล้านบาทต่อไร่

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้วางงบ 2,000-3,000 ล้านบาท เพื่อใช้ซื้อ
ที่ดินรองรับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ ความ
คืบหน้าในการลงทุนนิคมอุตสาหกรรมในเมียนมาและลาว คาดว่าจะ
เห็นความชัดเจนในปี 2562 AMATAV ตั้งเป้ารายได้ ปี 62 โต 10% 
จากปีนี้ พร้อมวางงบลงทุนราว 3 พันลบ. พัฒนา 3 โปรเจคหลัก

นายณัทธร กิจส�าเร็จ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผยว่า 
บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 จะเติบโต 10% จากปีนี้ที่คาดว่าจะมีรายได้
เติบโต 5-10% จากรายได้ปีก่อนที่ทําได้ 1,170.94 ล้านบาท

 

ขณะที่คาดยอดโอนที่ดินปีนี้จะเป็นไปตามเป้าที่ 20 เฮกตาร์ โดยปัจจุบัน
บริษัทฯมียอดที่ดินที่โอนแล้วราว 16.7 เฮกตาร์ และมี Backlog อีก 
4 เฮกตาร์ ซึ่งเป็นที่ดิน Bien Hoa เวียดนาม 3 เฮกตาร์ ส่วนอีก 1 
เฮกตาร์ บริษัทฯคาดว่าจะสามารถโอนได้ภายในสิ้นปี 2561

 

สําหรับในปี 2562 บริษัทฯยังได้ตั้งงบลงทุนราว 3,000 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทฯจะนําเงินลงทุนดังกล่าวมาใช้พัฒนา 3 โปรเจคหลัก ได้แก่
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมBien Hoa ซึ่งบริษัทฯได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาใน
ที่ดินดังกล่าว 2 เฮกตาร์ ซึ่งเฟสใหม่อยู่ในระหว่างการทําเรื่องเอกสาร
ขอใบอนุญาต 19 เฮกตาร์ , การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Long Thanh 
ซึ่งบริษัทฯตั้งเป้าไว้ที่ 5 เฮกตาร์ และคาดว่าในสิ้นปี2562 จะขายได้อีก 

1 เฮกตาร์ ซึ่งที่ผ่านมามีลูกค้าหลายรายเข้ามาพูดคุยกับบริษัทฯมาก
พอสมควร โดยปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศเวนคืนให้บริษัทฯนําที่ดินมา
พัฒนาแล้ว ในส่วนของเฟส 1

 

ส่วนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Halong ปัจจุบันบริษัทฯได้ไลน์เซนต์
และจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเวรคืนที่ดิน แต่
เรื่องเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯคาด
ไว้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการเซ็นสัญาญาและมีการเตรียมที่ดินเพื่อพัฒนาใน
เฟสแรกจํานวน 123 เฮกตาร์แต่ปีหน้าจะพัฒนาก่อน 10 เฮกตาร์ จาก
ที่รัฐบาลอนุมัติไป 714 เฮกตาร์ หรือคิดเป็น 60-70% และคาดว่าในปี 
6562 จะมีการเซ็นสัญญากับลูกค้าและมียอดขายที่ดินเข้ามาบางส่วน

 

ส่วนประเด็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ในแง่ภาพรวม
บริษัทฯได้ทําการสํารวจ บริษัทของอเมริกาที่มีฐานอยู่ที่ประเทศจีน ได้มี
การย้ายฐานการผลิตไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯมองว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งมองว่าเป็นผลดีต่อประเทศเวียดนามเช่นกัน



JKN ตั้งเป้ำรำยได้ ปี 62 โต 15-20% เดินหน้ำรุกตลำดตปท. 

พร้อมวำงงบ 800 ลบ. เน้นซื้อลิขสิทธ์ิคอนเทนต์ซีรียส์อินเดีย

นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปร ีผู้ช่วยรองกรรมการ

ผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บริษัท เจ

เคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) หรือ 

JKN เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 

จะเติบโต 15-20 จากปีนี้ที่คาดว่ามีแนวโน้ม

เติบโต 20% เนื่องจากบริษัทฯ เน้นขยาย

ตลาดในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งในปี 2562 

บริษัทฯเตรียมที่จะเข้าทําการตลาดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา แถบประเทศตะวันออกกลาง, 

ละตินอเมริกาและโจฮันเนสเบิร์ก โดยปัจจุบัน

บริษัทฯมีการส่งออกลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปยัง

ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ 

ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก

ต่างประเทศ ในช่วง 3-5 ปี (2561-2565) ที่

ระดับ 50% ของรายได้รวม จาก ณ สิ้นปีนี้ 

คาดว่าสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะอยู่ที่ 

20-25% และในปีหน้าจะขึ้นมาที่ 30-35%

 

ขณะที่การทําตลาดในประเทศ บริษัทฯจะเร่ง

หาพันธมิตรช่องทีวีดิจิตอลที่มีเรตติ้งตํ่า เพื่อ

ทําการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ละครและซีรีย์ 

เพื่อผลักดันรายได้ของบริษัทฯให้มีการเติบโต

ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทฯยังได้วางงบ

ลงทุน ราว 800 ล้านบาท เพื่้อซื้อลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ โดยบริษัทฯจะยังคงเน้นซีรียส์

อินเดีย เนื่องจาก มองว่ามีมาร์จิ้นที่ค่อน

ข้างสูงกว่าคอนเทนต์ประเภทอื่น

 สําหรับทิศทางผลการดําเนินงานใน

ไตรมาส 4/2561 บริษัทฯคาดว่าจะใกล้เคียง

กับไตรมาส 3/2561 เนื่องจาก บริษัทฯมีการ

ขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ทั้งในประเทศ อาทิ 

ช่องทีวีดิจิตอล , ช่องเคเบิลทีวี รวมถึงใน

แถบเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) และต่าง

ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจาก

นี้บริษัทฯยังมีลิขสิทธิ์คอนเทนต์ที่

ยังรอการส่งมอบ(Backlog) ที่ 

335 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ

สามารถทยอยส่งมอบได้

ทั้งหมดในปีนี้

 

ทั้งนี้บริษัทฯมั่นใจราย

ได้ปีนี้ จะเติบโตได้

ตามเป้าหมายที่วาง

ไว้ 20% จากปีก่อน 

ที่มีรายได้ 873.60 

ล้านบาท สําหรับ

ในงวด 9 เดือนแรก 

บริษัทฯมีรายได้แล้ว 

1,058.85 ล้านบาท



 CNT คำดปี 62 มีก�ำไร พร้อมตั้งเป้ำรำยได้ 
8 พันลบ. เล็งประมูลงำนใหม่ 3-4 หมื่นลบ. 

หวังได้งำน 10%

นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน) หรือ CNT 

เปิดเผยว่า คาดผลประกอบการปี 2562 จะมีกําไร จากปีนี้ที่

บริษัทฯ คาดว่าผลประกอบการน่าจะขาดทุน เนื่องจากในงวด 9 

เดือนแรกบริษัทฯ มีผลขาดทุน 165.38 ล้านบาท

อย่างไรก็ตามในปีหน้าบริษัทจะมีการส่งมอบงานที่มีมาร์จิ้น ซึ่งจะ

เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ภา พรวมของผลผระกอบการปีหน้ากลับ

มามีกําไรได้ ขณะที่บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2562 ไว้ที่ระดับ 8 พัน

ล้านบาท จากปีนี้ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 7.3-7.4 พันล้านบาท 

โดยปัจจับันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ที่ปัจจุบันบริษัทมีอยู่

ราว 1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2562 ราว 6 

พันล้านบาทส่วนแผนการประมูลงานใหม่ บริษัทฯ เตรียม ประมูล

งานใหม่ มูลค่าประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท โดยคาดจะได้งาน

ราว 10% ส่วนงานต่างประเทศ อยู่ระหว่างพิจารณาหาพันธมิตร

ในเมียนมาคาดว่าต้นปี 2562 จะสามารถเห็นความชัดเจนได้ ขณะ

ที่ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างห้าง Makro แห่งที่ 

2 คาดว่าจะส่งมอบได้ในเร็วๆ นี้



SENA ต้ังเป้ำยอดขำย-รำยได้ปี 62 โต 10% 
จำกปีนี้ พร้อมเล็งเปิด 13-14 โครงกำรใหม่ 

มูลค่ำรวม 2.5 หมื่นลบ.

SENA ตั้งเป้ายอดขาย-รายได้ปี 62 โต 10% 

จากปีนี้ พร้อมเล็งเปิด 13-14 โครงการใหม่ 

มูลค่ารวม 2.5 หมื่นลบ. พร้อมคาดผลงาน 

Q4/61 พีคสุด หลังมีโครงการใหม่แล้วเสร็จ 4 

โครงการ-มาตรการธปท. เร่งยอดโอน- ตุน 

Backlog 9.1 พันลบ.

 

นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

สายงานจัดสรรเงินทุนและการลงทุน บริษัท 

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ 

SENA เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ายอดขายและ

รายได้ ปี 2562 เติบโต 10% จากปีนี้ ที่คาดว่า

รายได้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ 6,200 ล้าน

บาท โดยสัดส่วนรายได้จะมาจาก ธุรกิจอสังอ

หาริมทรัพย์เพื่อขายราว 5,200 ล้านบาท , 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าราว 600 ล้าน

บาท และรายได้จากธุรกิจโซลาร์ราว 300-400 

ล้านบาท

 

ขณะที่คาดมียอดขายปีนี้อยู่ที่ 10,300 ล้าน

บาท เติบโต 20% จากปีก่อน โดยมียอดขาย

ที่รอรับรู้รายได้จากการโอน(Backlog) ณ สิ้น

เดือนกันยายน 2561 อยู่ที่ 9,101.92 ล้านบาท 

(รวมโครงการ JV จํานวน 4 โครงการ ประกอบ

ด้วย นิช โมโน สุขุมวิท-แบริ่ง, นิช ไพรด์ 

เตาปูน - อินเตอร์เชนจ์,นิช โมโน เจริญนคร 

และปีติ เอกมัย) โดยในยอดดังกล่าว มียอด

ขายที่รอรับรู้รายได้ พร้อมโอนประมาณ 1,500 

ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ใน

ไตรมาส 4 ปีนี้

พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีสินค้าพร้อมโอนอีก

ราว 4,153 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียม 3,600 ล้านบาท และเป็น

โครงการแนวราบ 500 ล้านบาท

 

สําหรับในปี 2562 บริษัทฯเตรียมเปิดโครงการ

ใหม่ประมาณ 13-14 โครงการ มูลค่ารวม 

25,000 ล้านบาท โดย 7 โครงการที่จะเปิดตัว

ในปีหน้าเป็นโครงการที่เลื่อนเปิดในปี 2561 

แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 6 โครงการ และ

โครงการคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลค่ารวม

ราว 5,000 ล้านบาท

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มผลประกอบ

การ ไตรมาส 4/2561 บริษัทฯ คาดว่าจะเป็น

ไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้ เนื่องจากจะมีโครงการ

ใหม่ 4 โครงการที่แล้วเสร็จ มูลค่ารวมราว 

2,483.29 ล้านบาท รวมถึงมาตรการควมคุม

สินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่

จะประกาศใช้ในเดือนเมษายน 2562 บริษัทฯ

มองว่าจะช่วงเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อและโอน

กรรมสิทธิ์ผู้บริโภคเร็วมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯมอง

ว่ามาตรการควบคุมสินเชื่อของธปท.จะช่วยลด

ยอดปฏิเสธสินเชื่อของบริษัทฯได้ ซึ่งปัจจุบัน

บริษัทฯมียอดปฏิเสธสินเชื่อของบริษัทฯอยู่

ที่ 14% แต่เชื่อว่าในปีหน้าจะลดลง เนื่องจาก

มาตราการดังกล่าวจะช่วยคัดสรรเฉพาะลูกค้าที่

มีกําลังในการซื้อจริงเท่านั้น

 

สําหรับช่วงไตรมาส 4/2561 ทางบริษัทมีแผน

เปิดตัว 2 โครงการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 7,151 

ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการนิช โมโน เมกะ 

สเปซ บางนา คอนโดมิเนียมสูง 40 ชั้น จํานวน 

795 ยูนิต มูลค่า 2,220 ล้านบาท Pre-Sale 

(17 พ.ย. 2561) มียอดจอง 140 ยูนิต คิดเป็น

มูลค่า 400 ล้านบาท และโครงการ นิช โมโน 

รามคําแหง คอนโดมิเนียม ตึก A สูง 38 ชั้น 

ตึก B สูง 32 ชั้น และตึก C, D,E 7 ชั้น รวม

ทั้งสิ้น 1,700 ยูนิต มูลค่า 4,931 ล้านบาท 

ปัจจุบันมียอดจองแล้ว 95 ยูนิต มูลค่า 254 

ล้านบาท

 

นางสาวอธิกา กล่าวเพิ่มเพิ่มเติมว่า ในช่วง

กลางเดือนธันวาคมนี้ บริษัทมีแผนเสนอขาย

หุ้นกู้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ได้

เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว อายุ 3 ปี 2 

เดือน จํานวนรวมไม่เกิน 1,000,000 หน่วย 

มูลค่าหุ้นกู้รวม 1,000 ล้านบาท สําหรับผล

ตอบแทนของหุ้นกู้ดังกล่าว คือ อัตราดอกเบี้ย

คงที่ เท่ากับ 4.60 % โดยแต่งตั้งให้บริษัท

หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) 

จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด

เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและจะเริ่มเปิดจอง

ซื้อในวันที่ 11-13 ธันวาคมนี้



TWZ คำดก�ำไรสุทธิปี 62 โต 5% 
หลังเน้นขำยสินค้ำมำร์จิ้นสูง พร้อมคำดผถห.

เดิมใช้สิทธิหุ้นเพ่ิมทุนเกลี้ยง

TWZ คาดกําไรสุทธิปี 62 โต 5% หลังเน้น

ขายสินค้ามาร์จิ้นสูง มั่นใจรายได้ปีนี้แตะ 3.5 

พันลบ. หลัง 9 เดือนโกยรายได้ 2.56 พัน

ลบ. พร้อมคาดผถห. เดิมใช้สิทธิหุ้นเพิ่มทุน

เกลี้ยง ด้านหุ้นใหญ่พร้อมใส่เงิน หวังนําเงิน

รุกธุรกิจพลังงาน

 

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ 

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า บริษัทฯ

มั่นใจรายได้ปี 2561 จะแตะที่ 3,500ล้านบาท 

โดยในงวด 9 เดือนแรกบริษัทฯ มีรายได้อยู่

ที่ 2,569.29 ล้านบาท พร้อมทั้งคาดว่าจะมี

กําไรสุทธิ หลังงวด 9 เดือนมีกําไรสุทธิแล้ว 

55.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผล

ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 3.41 ล้านบาท

 

ขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ คาดกําไรจะเติบโต

ราว 5% จากปีนี้ ส่วนรายได้คาดว่าจะใกล้

เคียงกับปีนี้ ตามการเติบโตของธุรกิจมือถือ

ที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะ

เน้นจําหน่ายมือถือในแบรนด์ตัวเอง ขณะที่จะ

ผลักดันการขายสินค้าที่มาร์จิ้นสูงมากขึ้นด้วย 

รวมถึงบริษัทฯจะมีการจําหน่ายสินทรัพย์

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ มูลค่ารวม 800-

900 ล้านบาทและจะดําเนินการธุรกิจใหม่คือ

ธุรกิจซอฟแวร์ซึ่งบริษัทฯใช้งบลงทุนราว 100 

ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเตรี

ยมความพร้อมเพื่อใช้งาน ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม

ดําเนินธุรกิจได้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 61

 

นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน

จาก 625.908 ล้านบาท เป็น 1,648.224 

ล้านบาทด้วยการออกหุ้นสามัญจํานวน 

10,223.165 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.10 บาทคิดเป็น1,022.316 ล้านบาท 

เพื่อทําการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมใน

อัตราส่วน3หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ราคาหุ้น

ละ 0.12 บาท 

โดยผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะได้รับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของTWZ 

(วอร์แรนท์ TWZ-W5) จํานวน1 หน่วยต่อ 1 

หุ้นเพิ่มทุน โดยไม่ต้องจ่ายค่าวอร์แรนท์นี้แต่

อย่างใด โดยTWZ-W5 มีอายุ 1 ปี สามารถ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TWZ ได้ในสัดส่วน 

TWZ-W5 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ใน

ราคาหุ้นละ 0.10 บาท พร้อมกําหนดกําหนด

วันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบวกวอร์แรนท์ ระหว่าง

วันที่ 29 พฤศจิกายนถึง 7 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นเดิมจะใช้สิทธิ

ครบจํานวน ขณะเดียวกันหากไม่ครบทางผู้

ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมที่จะรับไว้ทั้งหมดแบบ

เต็มจํานวนต่อไป

 

สําหรับเงินเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะนําไปใช้

สําหรับลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ขยะอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใหม่ที่ใช้

เทคโนโลยีพลาสมา 1-3 โรงงาน ซึ่งมีกําลัง

การผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์/โรงงาน และมี

อัตราการรับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ 

FIT) ที่ 7.78 บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลา

ตามสัญญาซื้อขายไฟราว 20 ปี ซึ่งมีมูลค่าใน

การลงทุนราว 3,000-4,000 ล้านบาท เบื้อง

ต้นจะอยู่ที่ประมาณ 700-1,000 ล้านบาทต่อ

โรงงาน 

ซึ่งเป็นการต่อยอดจากธุรกิจพลังงาน

ทดแทนจากก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน

ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กําลังผลิต 5 

เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัท เกียร์ 

คอร์ปอเรชั่น จํากัด ที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 

100% ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดําเนินการขายไฟฟ้า

เชิงพาณิชย์(COD) ได้ภายในปลายปี2562 

และสามารถรับรู้เป็นรายได้เข้ามาได้ทันที



MALEE คำดปี 62 พลิกก�ำไร จำกปีนี้ยอมรับขำดทุนหลัง 
9 เดือนขำดทุน 129.44 ลบ. ลั่นปีหน้ำปรับแผนธุรกิจ-คลอด

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมำร์จิ้นสูง

MALEE คาดปี 62 พลิกกําไร จากปีนี้

ยอมรับขาดทุน หลัง 9 เดือนขาดทุน 

129.44 ลบ. หลังปรับแผนธุรกิจ-ทยอย

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง อยู่ระหว่าง

เจรจาขายเครื่องจักร 2 เครื่อง หวังลด

ต้นทุนการบริหาร คาดชัดเจนต้นปี 62

 

นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 

หรือ MALEE เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผล

การดําเนินงานในปี 2562 มีแนวโน้มพลิก

กลับมามีกําไรได้ จากปีนี้ที่ยอมรับว่าภาพ

รวมผลการดําเนินงานจะขาดทุนสุทธิ หลัง

งวด 9 เดือนของปีนี้ ขาดทุนแรกบริษัทฯ มี

ผลขาดทุน 129.44 ล้านบาท

 

"ในปีนี้เรายอมรับว่าเราขาดทุน แต่ปีหน้า

เราจะสามารถพลิกกลับมามีกําไรได้แน่

อน และเราตั้งเป้ายอดขายโต 5-10% จาก

ปีนี้ จากการที่เราทยอยเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ใหม่ อย่างพวก High-end Product คือ 

ตัว Stay fresh นํ้าผลไม้สกัดเย็น ราคา 

129 บาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มาร์จิ้นสูง และ

ยังมีผลิตภัณฑ์ Mass Product ที่เป็นเยลลี่

ขบเคี้ยว ราคา 5-10 บาท และ DR.DRINK 

from Mega Maleeโดยขณะนี้ออกมา 2 

SKU คือ AK-TIV และ D-GEST ที่เพิ่งจะ

ออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อน และตอนนี้ยังมีการ

ขายออนไลน์ อีกทั้งยังมี สินค้า Personal 

Care Products from Malee Kino เข้ามา

ช่วยเสริมอีกด้วย " นางสาวรุ่งฉัตร กล่าว

 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับ

แผนการดําเนินงาน โดยจะเน้นการบริหาร

จัดการต้นทุนให้ดีขึ้น โดยการปรับ Product 

Portfolio ให้เหมาะสม ลดการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ยอดขายไม่ดีลงประมาณ 20% 

โดยเฉพาะประเภทนํ้าผลไม้ จากปัจจุบัน

บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดประมาณ 200 

SKU รวมทั้งบริษัทฯจะมีการปรับช่อง

ทางการขายสินค้าให้มีความหลากหลาย 

เเละเหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ยุคปัจจุบันมากขึ้น

 

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขายปีหน้า

เติบโต5-10 % โดยบริษัทฯจะมีการออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่

ปลายปีนี้เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับพรีเมี่ยม 

เนื่องจากมีมาร์จิ้นสูง และผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่

นิยม สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้ง่ายและ

มีราคาถูก เช่น ขนมขบเคี้ยวเยลลี่ ราคา 

5-10 บาท เนื่องจากจะสามารถมีปริมาณ

การขายที่ค่อนข้างสูง

 

สําหรับทิศทางผลการดําเนินงานในไตรมาส

ที่ 4/2561 บริษัทฯคาดว่ามีแนวโน้มขาดทุน

ลดลงจากไตรมาส3/2561 ที่มีผลขาดทุน

สุทธิ 76 ล้านบาท โดยเชื่อว่าผลการดําเนิน

งานของบริษัทฯได้ผ่านจุดตํ่าสุดไปแล้ว

 

นอกจากนี้บริษัทฯมีแผนจะขายเครื่องจักร 

จํานวน 2 เครื่อง เพื่อลดการผลิตสินค้าที่มี

ยอดขายตํ่า ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องมีสต็อค

สินค้าจํานวนมาก และจะสามารถลดต้นทุน

ในการดําเนินงานได้โดยขณะนี้อยู่ระหว่าง

เจรจากับลูกค้า คาดว่าจะมีความชัดเจนใน

ช่วงต้นปี 2562

 

อีกทั้งบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจาเซ็นสัญญา

รับจ้างผลิต (CMG) กับลูกค้า 2-3 ราย ซึ่ง

จะช่วยทําให้บริษัทฯมีอัตราการใช้กําลังการ

ผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 50% โดยมองว่า

เป็นระดับที่ดี เทียบจากปี 2559 ที่บริษัท

มีอัตราการใช้กําลังการผลิตดีที่สุดที่ระดับ 

55%



TMILL คำดรำยได้ - ก�ำไรปีกุนโต 10%

TMILL คาดรายได้-กําไรปี 62 โต 10% ตามกําลังการ
ผลิต พร้อมรุกขยายตลาดสู่ภูมิภาคและ SME พร้อม
ประเมินภาพรวมผลงานปีนี้ คาดกําไรสุทธิใกล้เคียง
ปีก่อนที่ทําได้ 100 ล้านบาท หลังใน 9 เดือนแรกโกย
แล้ว 88 ล้านาท แถมไตรมาส4/61 เข้าไฮซีซั่นหนุนโต
ต่อเนื่อง

 

ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ รองประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที เอส ฟลาว
มิลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า ผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2561 มีกําไร
สุทธิ 34.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.93 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเติบโต 29.5 % เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 
3/2560 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่าย 
343.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.39 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการเติบโต 6.3 % เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี 2560 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณการ
จําหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 4.1 % ราคาจําหน่ายแป้ง
สาลีเพิ่มขึ้น 0.8 % รวมทั้งมีปริมาณการจําหน่ายรํา
ข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 3.0 % และมีราคาจําหน่ายรําข้าว
สาลีเพิ่มขึ้น 12.2%

 

"ในไตรมาส 3/2561 แม้ว่าบริษัทจะประสบกับภาวะ
ต้นทุนราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบที่ใช้ปรับเพิ่มขึ้น คิดเป็น 
79.3 % ของรายได้ แต่บริษัทฯยังสามารถทํากําไรและ
มีรายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งในไตรมาสสุดท้าย
ของปีนี้ มั่นใจว่าธุรกิจจะยังคงเติบโตและเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้แผนการขยายกําลังการผลิต
ที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความ
ต้องการของตลาดแป้งสาลีที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งให้
ความสําคัญกับการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบ
การเอสเอ็มอีที่ขณะนี้เรามีอยู่ประมาณ 200 ราย" 
ดร.ชาญกฤช กล่าว

 

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบ 9 เดือนของปี 2561 
(สิ้นสุด 30 ก.ย.61) บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่าย 
1,056.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.62 ล้านบาท คิด
เป็นอัตราการเติบโต 5.3 % เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณ
การจําหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 3.1 % รวมทั้งราคา

จําหน่ายแป้งสาลีเพิ่มขึ้น 0.4 % โดยมีปริมาณการ
จําหน่ายรําข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 2% และราคาจําหน่ายรํา
ข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 16.2 % ขณะที่ต้นทุนการขายเพิ่มสูง
ขึ้น 62.49 ล้านบาท คิดเป็น 8 % เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2560 โดยเป็นผลมาจากราคาเฉลี่ยของวัตถุดิบ
ที่ใช้ปรับเพิ่มขึ้น

 

ด้านนางแววตา เนตร์พันธ์ รองผู้อํานวยการฝ่าย
การเงินและการบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ 
จํากัด (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า บริษัทฯจะ
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ(บอร์ด) ในเดือน
ธันวาคมนี้ เพื่อที่จะสรุปแผนการดําเนินในปี 2562 
โดยเบื้องต้น คาดว่ารายได้และกําไรสุทธิในปี 2562 จะ
เติบโต10% จากปีนี้ตามกําลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น 
โดยบริษัทฯคาดว่ากําลังการผลิตในปีหน้าจะเพิ่มขึ้น
มาอยู่ที่ 80% จากปัจจุบันอยู่ที่ 70% ขณะที่ประเมิน
กําลังการผลิตทั้งปีจะเฉลี่ยอยู่ที่ 75% โดยในช่วง
ไตรมาส3/2561 บริษัทฯได้มีการใช้กําลังการผลิตเพิ่ม
ขึ้นราว 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ขณะที่บริษัทฯจะทําการขยายตลาดเข้าสู่ภูมิภาคและ
เข้าสู่ตลาด SME จากเดิมที่ส่งผลิตภัณฑ์ในกรุงเทพ
และแถบปริมณฑล เนื่องจากมองว่าตลาดเหล่านี้
มีมาร์จิ้นสูงมากกว่า อีกทั้งบริษัทฯยังมีนโยบายใน
การนําเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น หุ่นยนต์เข้ามาใช้เพื่อ
ทดแทนแรงงานมนุษย์ ซึ่งในส่วนของเฟส 1 บริษัทฯ
ได้ทําแล้วเสร็จไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหุ่นยนต์
ทดแทนในการจับวางกระสอบลงบนสายพาน จํานวน 
2 ตัว ซึ่งจะสามารถทดแทนแรงงานได้ทั้งหมด 12 
คน โดยบริษัทฯได้คํานวนจุดคุ้มทุนแล้วประเมินว่าจะ
สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง ซึ่งใช้งบ
ลงทุนรวม 5 ล้านบาท

 

ส่วนของเฟสที่ 2 เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้สําหรับร่อนแป้ง ซึ่ง
จะสามารถทดแทนพนักงาน จํานวน 7 คน/กะ โดย
เบื้องต้นคาดว่าจะสรุปในส่วนของการนําเสนอต่อผู้รับ
เหมา ภายในสิ้นปี 2561 โดยบริษัทฯจะศึกษาว่าหาก
ออกแบบแล้วเสร็จมูลค่าการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ
เท่าไหร่ และคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ หากเป็นไป
ตามแผนบริษัทฯก็สามารถเริ่มดําเนินการติดตั้งหุ่น

ยนต์ได้ภายในต้นปี 2562

 

ทั้งนี้บริษัทฯมองว่าการนําหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานจะ
สามารถช่วยลดต้นทุนพวกค่าแรงได้ รวมถึงไม่ต้อ
เสียค่าสวัสดิการให้แก่พนักงาน และไม่มีการลาพัก
ร้อน และสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง
บริษัทฯมองว่าเป็นการตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมใน
ยุคปัจจุบัน

 

ด้านราคาวัตถุดิบปัจจุบันสถานการณ์ราคาข้าวสาลีได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5-10% โดยราคาข้าวสาลีในสหรัฐฯที่
ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 10-20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
และข้าวสาลีออสเตรเลีย ได้ปรับตัวขึ้นมากเนื่องจาก
ผลผลิตที่ได้น้อยและมีการลดการส่งออก ทําให้ราคา
ข้าวของออสเตรเลีย ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 100 เหรียญ/ตัน 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการสต็อคสินค้าให้เพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิมโดยการสั่งซื้อล่วงหน้าไว้ รวมถึงบริษัทฯจะ
มีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนด้วยเช่นกัน เนื่องจาก
เป็นปัจจัยหลักในการนําเข้าข้าวสาลี

 

ขณะที่คาดแนวโน้มราคาข้าวสาลีในปีหน้า โดยคาด
ราคาข้าวสาลี ในสหรัฐฯ จะคงที่หรืออาจจะลดลง 
เนื่องจากข้าวสาลีในสหรัฐฯได้ผลผลิตที่ค่อนข้างมาก 
ส่วนในออสเตรเลียได้ผลผลิตน้อยกว่า จึงส่งออก
น้อยและมีราคาที่สูง ดังนั้นบริษัทฯ จะเน้นการบริหาร
ต้นทุน ด้วยการใช้แป้งสองประเทศนี้ผสมกันเพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

 ในส่วนของแนวโน้มดอกเบี้ยภายในประเทศอยู่
ในแนวโน้มขาขึ้น บริษัทก็ได้มีการบริหารการเงิน โดย
เป็นพันธมิตรกับทางธนาคารพาณิชย์หลายๆแห่ง ซึ่ง
แต่ละแห่งจะให้ความร่วมมือโดยการลดอัตราดอกเบี้ย
ให้บริษัทฯ เพื่อจูงใจในการกู้เงิน นางแววตา กล่าวทิ้ง
ท้ายว่า ภาพรวมผลประกอบการปีนี้ บริษัทฯ คาดว่า
กําไรสุทธิจะสามารถทําได้ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ทําได้ 
100 ล้านบาท หลังใน 9 เดือนแรกที่ผ่านมาบริษัทฯ มี
กําไรสุทธิแล้ว 88 ล้านาท ซึ่งในช่วงไตรมาส 4/2561 
จะเข้าสู่ฤดูการไฮซีซั่นของธุรกิจ จึงคาดว่าผลประกอบ
การจะดีที่สุดจากทุกไตรมาสที่ผ่านมา



BSM คำดรำยได้ปี 62 แตะ 1.2 พันลบ.หลังรับรู้ยอดโอน
จำก THE TEAK 39 - THE TEAK สำธร-ลุมพินี 

เล็งเปิด 2 โครงกำรใหม่ มูลค่ำ 750 ลบ.

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จํากัด 

(มหาชน) หรือ BSM เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาด

รายได้ปี 2562 เติบโตแตะ 1,200 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะทําได้ 1,000 

ล้านบาท 

เนื่องจากบริษัทฯจะรับรู้รายได้จากโครงการ 

THE TEAK 39 และ รับรู้รายได้จากโครงการ 

THE TEAK สาธร-ลุมพินี เข้ามาสนับสนุน 

ประกอบกับไตรมาส 1/2562 บริษัทฯจะมีการ

เปิดตัวสินค้าใหม่เป็นประตูบานเลื่อนแบบพับ

เก็บได้ตอบโจทย์กลุ่มคนทํางานในออฟฟิศ ซึ่ง

เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ช่วยหนุนรายได้ของบริษัทฯ

ในปีหน้าให้เติบโต โดยปัจจุบัน บริษัทฯมีออเด

อร์ที่รอส่งมอบ หรือ Backlog ในมือราว 600 

ล้านบาท

 

สําหรับปีหน้า บริษัทฯเตรียมเปิดตัว 2 

โครงการใหม่ มูลค่าโครงการรวม 750 ล้าน

บาท ได้แก่ THE TEAK สุขุมวิท-รัชดา และ 

THE TEAK สุขุมวิท - อารีย์ 63 ซึ่งโครงการ

ดังกล่าวจะสามารถรับรู้เป้นรายได้ในปี 2563 

ซึ่งจะทําให้สัดส่วนรายได้จากบริษัทฯเป็น 50 : 

50 (วัสดุก่อสร้าง : อสังหาริมทรัพย์) จากเดิม 

70:30 ( วัสดุก่อสร้าง : อสังหาริมทรัพย์ )

ส่วนแนวโน้มผลการดําเนินงานไตรมาส 

4/2561 คาดว่าจะเติบโตดีทั้งรายได้และกําไร 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างยังคง

เติบโตได้ดีรวมถึงอาคารสํานักงาน

และคอนโดมิเนียมมีการฟื้น

ตัวประกอบกับบริษัท ดีแอนด์ดับ

บลิว (เอเชีย) จํากัด (D&W) ยัง

คงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้ปรับลด

เป้ารายได้ปีนี้เหลือ 650 ล้านบาท 

จากเดิม 800 ล้านบาท เนื่องจา

กบริษัทฯได้เลื่อนเปิดโครงการ THE 

TEAK 39 ไปเป็นไตรมาส1/2562 

จากเดิมคาดเปิดไตรมาส 4/2561

 

ด้านภาษีที่ดินที่จะมีผลบังคับใช้ใน

ปี 2563 นั้นไม่กระทบต่อบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯมีที่ดินและใช้

พัฒนาทันที และมองว่าเป็นผล

บวกมากกว่าในการหาที่ดินเพิ่ม

เติมมาใช้ในการพัฒนาโครงการ

 

ส่วนกรณีที่ทางธนาคารแห่ง

ประเทศไทย(ธปท.) ได้ออกเกณฑ์

คุมปล่อยกู้บ้านหลังที่ 2 และบ้าน

ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปนั้นไม่

กระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากลูกค้า

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าอยู่จริง และ

บริษัทฯมีเกณฑ์ให้ลูกค้าวางเงิน

ดาว์นเริ่มต้นที่ 10-15% อยู่แล้ว



PSTC คำด IRR โครงกำรระบบท่อขนส่งน�้ำมันไปภำคอีสำน 
สูงกว่ำ 12% หวังสร้ำงรำยได้ 1.5 พันลบ./ป ี

คำดรับรู้รำยได้ต้ังแต่ปี 64 เป็นต้นไป

PSTC คาดIRR โครงการระบบท่อขนส่งนํ้ามันไปภาคอีสาน 
สูงกว่า 12% หวังสร้างรายได้ 1.5 พันลบ./ปี คาดรับรู้ราย
ได้ตั้งแต่ปี64 เป็นต้นไป ระบุแหล่งเงินทุน ใช้เงินกู้-และยัง
มีหุ้นPP ที่เหลือ 650 ล้านหุ้น ไม่ต้องเพิ่มทุนใหม่ พร้อม
เปิดทางพันธมิตรทั้งใน-ตปท. เข้าร่วมทุนโครงการระบบ
ท่อขนส่งนํ้ามันฯ เผยปัจจุบันคุย 2-3 ราย คาดชัดเจนปีนี้ 
1-2 ราย ขณะที่ซุ่มศึกษา โครงการระบบท่อขนส่งนํ้ามันฯ 
จากขอนแก่น-ลาวคาดปี 62 เห็นความชัดเจน ประเมิน
ผลงานปี62 โตกว่าปีนี้ หลัง COD โครงการโรงไฟฟ้าพิ่ม 1 
โครงการ 5.6 Mw -บิ๊กแก๊สหนุน

 

นายภาณุ ศีติสาร ประธานคณะกรรมการ บริษัท เพา
เวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ PSTC เปิด
เผยว่า คาดโครงการลงทุนระบบท่อขนส่งนํ้ามันไปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่ง
นํ้ามันจากระบบท่อขนส่งนํ้ามันเดิมของ บริษัท ท่อ ส่ง
ปิโตรเลียมไทย จํากัด หรือTheppline โดยเชื่อมต่อท่อเดิม
ของ Theppline ที่ต้นทางจังหวัดสระบุรีไปถึงคลังนํ้ามัน
ปลายทางที่จังหวัดขอนแก่น รวมเป็นระยะทางกว่า 350 
กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 9,201.1 ล้านบาท จะดําเนินการ
ก่อสร้างในไตรมาส 2/2562 ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระยะ
เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี และจะสามารถเปิดใช้งานระบบ
ท่อขนส่งนํ้ามันได้ภายในประมาณปลายปี 2564 ส่วนผล
ตอบแทนการลงทุน (lRR) คาดว่าจะอยู่ที่กว่า 12% และ
คาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายใน 13 ปี (รวมการก่อสร้าง
ที่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี )

 

ทั้งนี้บริษัทฯคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างราย
ได้อย่างน้อยปีละประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯได้
มีการประเมินตามปริมาณการใช้นํ้ามันในภาคอีสานในปี 
2564 ประมาณ 3,500 ล้านลิตร/ปี จากปัจจุบันที่ปริมาณ
การใช้นํ้ามันของภาคอีสานเฉลี่ยอยู่ที่ 2,900 -3,200 ล้าน
ลิตร/ปี เนื่องจากปริมาณการใช้นํ้ามันในประเทศไทยมีการ
เติบโตเฉลี่ยปีละ 2% แต่บริษัทฯ มองว่ามีโอกาสที่มีปริมาณ
การใช้มากกว่าที่ประเมินไว้ เนื่องจากท่อส่งนํ้ามันดังกล่าว
สามารถที่จะส่งนํ้ามันสูงสุดได้ถึง 6,000 ล้านลิตร/ปี

 

"ตอนนี้บอร์ดก็ได้มีการอนุมัติให้เราลงทุนในโครงการท่อ
ขนส่งนํ้ามันภาคอีสาน มูลค่ากว่า 9 พันล้านบาท ซึ่งจะส่ง
นํ้ามันจะสระบุรีไปขอนแก่น ระยะทาง 350 กิโลเมตร ซึ่ง
เราก็จะนําเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะต่อไป ซึ่งความ
คืบหน้าตอนนี้เราอยู่ระหว่างขอ EIA ที่ได้ยื่นไปเมื่อเดือน

สิงหาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติประมาณ
เดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ ปี 2562 และเราจะเริ่มดําเนิน
การก่อสร้างในไตรมาส2/2562 โดยเราได้ประเมินว่าจะ
สามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ปลายปี 2564 เป็นต้นไป โดย
ประเมินอย่างตํ่ากว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 1,500 ล้าน
บาท/ปี ตามปริมาณการขนส่งนํ้ามัน 3,500 ล้านลิตร/ปี 
แต่ท่อส่งนํ้ามันของเราสามารถมีความจุในการส่งนํ้ามันได้
สูงสุดถึง 6,000 ล้านลิตร/ปี ดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะมีรายได้
เติบโตขึ้น " นายภาณุ กล่าว

 

สําหรับโครงการระบบท่อขนส่งนํ้ามันไปภาคอีสานมีมูลค่า
การลงทุน 9,201.1 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ้างผู้รับเหมา
ที่ใช้ในการก่อสร้างท่อขนส่ง และคลังเก็บนํ้ามันไม่เกิน 
8,850 ล้านบาท และที่เหลือจะใช้ในการจ้างที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรมในการก่อสร้าง

 

สําหรับแหล่งเงินทุน บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนมาจากการกู้
เงินจากสถาบันการเงินประมาณ 2-3 แห่ง จํานวน 7,200-
7,500 ล้านบาท คาดว่าจะลงนามสัญญาในเดือนมกราคม 
-กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนที่เหลืออีกประมาณเกือบ 2,000 
ล้านบาท จะใช้ทุนจากบริษัทฯเอง ขณะที่บริษัทฯ ยังหุ้นเพิ่ม
ทุนที่จัดสรรให้กับบุคคลในวงจํากัด (Private Placement: 
PP) เหลืออีกจํานวน 650 ล้านหุ้น โดยบริษัทฯ ยืนยันว่าจะ
ไม่มีการเพิ่มทุนใหม่

 

"การลงทุนในโครงการนี้เรามีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม 
สถาบันการเงิน โดยทาง TPN จะเป็นผู้กู้ และที่สถาบันการ
เงินปล่อยกู้ให้ เพราะเห็นว่าโครงการที่จะทําเป็นครงการที่
มีผลตอบแทนที่ดี และมีความเป็นไปได้ที่เหมาะสม อีกทั้ง
เราก็มีหุ้นเพิ่มทุน (PP) ที่เหลืออยู่ 650 ล้านหุ้น จากก่อน
หน้านี้ที่บริษัทฯมีการเพิ่มทุน 2,650 ล้านหุ้น และได้ขายหุ้น 
PP ดังกล่าวไปแล้ว 2,000 ล้านหุ้น ขณะนี้ยังไม่มีกําหนดว่า
จะมีการขายให้ใคร หรือตอนไหน แต่ถ้าบริษัทจะขายก็ต้อง
ขายให้ได้ราคาดี และไม่ตํ่ากว่า PP ครั้งที่แล้ว แต่ถ้าเงิน
ลงทุนของบริษัทมีเพียงพอก็ไม่มีการขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ
ดังกล่าว " นายภาณุ กล่าว

 

นายภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าเมื่อโครงการท่อส่งนํ้า
มันฯ สามารถเปิดดําเนินการได้แล้ว บริษัทฯ พร้อมเปิดทาง
ให้พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาร่วมลงทุน 
รวมถึงกองทุนสนใจลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
โดยสัดส่วนการถือหุ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25-30% ซึ่ง

ขณะนี้ มีผู้ที่สนใจและอยู่ระหว่างเจรจาประมาณ 2-3 ราย 
แบ่งเป็นพันธมิตรในประเทศ 2 ราย และต่างประเทศ 1 
ราย คาดว่าจะสามารถมีความชัดเจน 1-2 รายในสิ้นเดือน
ธันวาคมนี้

 

นอกเหนือจาก โครงการลงทุนระบบท่อขนส่งนํ้ามันไปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างศึกษาที่
จะลงทุนโครงการท่อส่งนํ้ามันเพิ่มเติมเส้นทางจากขอนแก่น
ไปสปป.ลาวด้วย ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องจากท่อส่งนํ้ามัน
เส้นแรกของบริษัทฯ จากจังหวัดสระบุรี - ขอนแก่น เบื้อง
ต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท โดย
บริษัทฯได้มีการศึกษาโครงการดังกล่าวมาประมาณ 2 ปี
แล้ว และมองว่าโครงการท่อส่งนํ้ามันขอนแก่น ไปสปป.
ลาว มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี ประเมินจากการที่ปริมาณ
การใช้นํ้ามันของลาว ที่อยู่ที่ประมาณ 1,100 ล้านลิตร/ปี 
และมีการเติบโตปีละ5-10% และคาดว่าในปี 2564 ปริมาณ
การใช้นํ้ามันที่ลาวจะอยู่ที่ 1,600-1,900 ล้านลิตร/ปี ซึ่ง
คาดว่าจะได้ความชัดเจนนปี 2562

 

ด้านนายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
PSTC กล่าวเสริมว่า ภาพรวมผลการดําเนินงานในปี 2562 
ของ PSTC คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตดีกว่าปีนี้ที่คาดจะเติบโต
ทําสถิติสูงสุดใหม่ เนื่องจากบริษัทฯมีการรับรู้รายได้จาก
ธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในปี 2562 จะมีโรง
ไฟฟ้าที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( COD) เพิ่มอีก 
1 โครงการ จํานวน 5.6 เมกะวัตต์ (MW) ทําให้เบื้องต้น
ในปีหน้าบริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าที่ COD 
ทั้งหมด 35.6 เมกะวัตต์

 

ขณะที่บริษัทฯมีใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้า ( PPA) ในมืออยู่ 
70 เมกะวัตต์ คาดว่าจะทยอย COD อย่างต่อเนื่อง และตั้ง
เป้าว่าในปี 2564 จะมี PPA ในมือให้ครบ 200 เมกะวัตต์

 

อีกทั้งบริษัทฯยังมีรายได้จากบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํา
กัด เข้ามาสนับสนุนการเติบโต โดยบิ๊กแก๊สได้มีการตั้งเป้า
ปี2562 ผลประกอบการจะเติบโต 25% จากปีนี้

สําหรับบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จํากัด ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่เพื่อที่จะสามารถยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่า
จะยื่นไฟลิ่ง ได้ในช่วงต้นปี 2563



SAWAD ตั้งเป้ำรำยได้-พอร์ตสินเชื่อ ปี 62 โต 20-30% 
พร้อมคุม NPL ไม่เกิน 4% พร้อมวำงงบลงทุน 3 พันลบ.

SAWAD ตั้งเป้ารายได้-พอร์ตสินเชื่อ ปี62 โต 20-30% 

พร้อมคุม NPL ไม่เกิน4% เผย ปี 62 วางงบลงทุน 3 

พันลบ. ขยายสาขา - พัฒนาระบบเทคโนโลยี พร้อม

ศึกษานําระบบเทคโนโลยีให้บริการสินเชื่อ คาดใช้งบ

ลงทุน 100-200 ล้านบาท เตรียมออกหุ้นกู้ช่วง H2/62 

ราว 3-4 พันลบ. หวังล็อคต้นทุนดอกเบี้ยขาขึ้น

 

นางสาวธิดา แก้วบุตตา กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ 

SAWAD เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2562 เติบโต 

20-30% ตามพอร์ตสินเชื่อที่คาดว่าจะขยายตัว 20-30% 

โดยมองว่าภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวจะสนับสนุนให้เกิด

ความต้องการสินเชื่อมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ 

เพื่อรักษาระดับหนี้เสีย(NPL) ให้ไม่เกินระดับ 4%จากสิ้น

ปีนี้คาดว่า NPL จะอยู่ในระดับที่ไม่เกิน 5% ตามเป้าที่

บริษัทฯ ตั้งไว้ ขณะที่บริษัทฯตั้งเป้าลูกหนี้ต่อสาขาในปี

หน้าไว้ที่ 14 ล้านบาท จากปัจจุบัน 10 ล้านบาท โดยจะ

เน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการมากขึ้น

 

สําหรับปีหน้า บริษัทฯ วางงบลงทุนราว 3,000 ล้าน

บาท เพื่อใช้สําหรับขยายสาขาจํานวน 200-400 สาขา

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแต่ละสาขาคาดว่าจะใช้เงิน

ลงทุนราว 80,000-100,000 บาท รวมถึงใช้พัฒนา

เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อความสะดวก

ต่อการให้บริการลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่าง

ศึกกษาเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ โดยคาดว่าใช้งบลงทุน

มากกว่า 100-200 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 บริษัทฯยัง

เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่าราว 3,000-4,000 ล้านบาท เพื่อ

รองรับการปล่อยสินเชื่อและเป็นการถือเงินสดให้มากขึ้น

เพื่อป้องกันความเสี่ยงดอกเบี้ยไทยที่เชื่อว่าจะเป็นขาขึ้น

ในระยะต่อไป โดยปัจจุบันต้นทุนทางการเงินของบริษัท

เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.6-3.7%

 

ขณะที่ในปี 2562 บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจากการขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (PP) ให้กับ

กลุ่ม คาเธ่ย์ ไฟแนนเชียล โฮลดิ้ง จํานวน 2,500-2,600 

ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทําให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนมีแนว

โน้มลดลงและในปัจจุบันบริษัทมีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E) 

1.7-1.8 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ตํ่า

 

ส่วนธุรกิจการบริหารจัดการหนี้เสีย ปัจจุบัน

บริษัทมีการใช้เงินลงทุนแล้วราว 1,100 ล้าน

บาท เพื่อซื้อหนี้เสียเข้า

มาบริหารแล้วเป็น

มูลหนี้ทั้งหมด 

5,000-10,000 

ล้านบาท ขณะที่

ปี 2562 บริษัทได้

วางงบลงทุนเพื่อ

ประมูลหนี้เสียเข้า

มาบริหารเพิ่มเติม

ราว 2,000-3,000 

ล้านบาท

 

นางสาวธิดา กล่าว

เพิ่มเติมถึง แนว

โน้วผลประกอบการไตรมาส 4/2561 คาดจะเติบโตได้

อย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจหลัง

เข้าสู่ช่วงเทศกาล ซึ่งคาดว่าความต้องการสินเชื่อค่อน

ข้างมาก และจะช่วยหนุนให้ผลประกอบการในปี 2561 

เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งว่าพอร์ตสินเชื่อจะเติบโตราว 

20-30% จากสิ้นปีก่อน ที่มียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ราว 

2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทําให้สิ้นปี 2561 บริษัทฯมียอด

สิน เชื่อคงค้างอยู่ที่

กว่า 3 หมื่นล้าน

บาท โดยปัจจุบัน

บริษัทฯมีพอร์ต

สินเชื่อคงค้างอยู่

ที่ 2.1 หมื่นล้าน

บาท



TTA ตั้งเป้ำรำยได้ปี 62 โต 10-12% พร้อมทุ่มงบ
ลงทุนรำว 32-36 ล้ำนเหรียญ ซื้อเรือเพ่ิม 2 ล�ำ

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้

จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จํากัด(มหาชน) หรือ 

TTA เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี 2562 จะ

เติบโต 10-12% โดยมีปัจจัยสนับสับสนุน จาก

ธุรกิจขนส่งทางเรือและธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง 

ที่เติบโตอย่างเนื่อง ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้อยู่

ที่ 60-65% ของรายได้รวม

 

ทั้งนี้ในปี 2562 มองว่าธุรกิจขนส่งทางเรือจะ

เติบโต และคาดว่าอัตราค่าระวางเรืออาจจะดีกว่า

หรือทรงตัวจากปีนี้ที่ 11,529 เหรียญสหรัฐ/วัน/ลํา 

เนื่องจากคาดการณ์ว่าอุปสงค์และอุปทานน่าจะมี

ความสมดุลกันถึงแม้จะมีความเสี่ยงบ้างเล็กน้อย 

จาก สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ที่

ไม่สามารถรู้ได้ว่าสินค้าตัวไหนจะได้รับผลกระทบ

จากจุดนี้บ้าง นอกจากนี้บริษัทฯประเมินว่าในปี

หน้า ปริมาณขนสินค้าเทกองจะเติบโต 2.4% และ

หากเทียบกับปริมาณกับระยะทางจะเตบโต 2.9%

 

นอกจากนี้ ปีหน้า บริษัทฯได้วางงบลงทุนราว 

32-36 ล้านเหรียญ ใช้สําหรับซื้อเรือมือ 2 เพิ่ม 

จํานวน 2 ลํา โดยราคาอยู่ที่ 16-18 ล้านเหรียญ

สหรัฐต่อลํา โดยปัจจุบันบริษัทมีกองเรือรวม 21 

ลํา อายุการใช้งาน 11.46 ปี และมีขนาดบรรทุก

เฉลี่ย 55,285 เดทเวทตัน (DWT) ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นเรือประเภทเรือแฮนดี้แมกซ์ และซุปราแมกซ์ 

ในการขนส่งถ่านหิน, แร่, ซีเมนต์, ปุ๋ย, สารเคมี 

และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ

 

ด้านธุรกิจขุดเจาะเรือขุดเจาะ (jack-up drilling 

rigs) ที่ปัจจุบันบริษัทมีเรือรวม 3 ลํา โดยคาด

ว่า จะได้รับการต่อสัญญาเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันเรือทั้ง 

3 ลํามีสัญญาทํางานในตะวันออกกลางจนถึงปี 

2562 ขณะเดียวกัน บริษัทฯมีแผนลดความเสี่ยง

โดยการลดงานด้านขุดเจาะ เนื่องจากราคานํ้ามัน

ในขณะนี้ผันผวน และเชื่อว่าปีหน้า บริษัทนจะ

สามารถรับมือกับปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวได้

 

ส่วนธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่ทาง PHC เป็น

ผู้รับสิทธิแฟรนไชส์พิซซ่าฮัทเพียงรายเดียวใน

ประเทศไทย มีสาขาทั้งหมด 126 สาขาทั่ว

ประเทศ เพิ่มขึ้น 18 สาขา ในช่วงต้นปีนี้ และ

บริษัท สยามทาโก้ จํากัด (STC) ยังได้รับสิทธิ

ในการเข้าทําสัญญาเฟรนไชส์ของทาโก้เบลล์ 

(Taco Bell) เฟรนไชส์อาหารเม็กซิกันที่มีชื่อเสียง

ชั้นนําระดับโลกภายใต้บริษัทยัมแบรนด์สอิงค์ 

เบื้องต้นมีแผนเปิดสาขาแรกในช่วงปลาย

เดือนธันวาคม 2561 และช้าสุดต้น

เดือนมกราคม ปี 2562

 

นอกจากนี้ ในเดือน 

ตุลาคมที่ผ่านมา 

บริษัทยังได้ขยาย

ธุรกิจการบริหาร

ทรัพยากรนํ้า 

โดยเข้าซื้อหุ้น 

80.5% ของ

บริษัทเอเชียอิน

ฟราสตรักเชอ

ร์แมเนจเม้นท์ 

(ประเทศไทย) 

จํากัด (AIM) ผู้

ออกแบบก่อสร้าง 

และให้บริการครบ

วงจรทางด้านการ

บริหารจัดการนํ้า ซึ่งเป็น

ความร่วมมือในธุรกิจการ

บริหารทรัพยากรนํ้าที่มีอยู่

 

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มผลการ

ดําเนินงานในไตรมาส 4/2561 

บริษัทฯ คาดว่าจะทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาส 

3/2561 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่น 

โดนคาดว่าธุรกิจเรืออาจ

มีการชะลอตัวลง

เนื่องจาก

เข้าสู้ช่วง

วันหยุด

ยาว ทําให้

มรการเดิน

เรือน้อย

ลง



JKN รับสนใจจับมือ SET ผลิตคอนเทนต์กำรเงินกำรลงทุนใน
ทุกแพลตฟอร์ม ชูจุดแข็งคอนเทนต์

รำยกำรภำยใต้แบรนด์ CNBC

JKN รับให้ความสนใจเข้านําเสนอรายการเกี่ยว

กับการเงินการลงทุนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

พิจารณา หลังมีนโยบายเปิดกว้างให้เอกชนเสนอ

ไอเดียการผลิตคอนเทนต์ ชูจุดแข็งคอนเทนต์

รายการภายใต้แบรนด์ CNBC ที่ JKN ได้รับลิขสิทธิ์

ผลิตรายการในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี 

จาก NBC ประเทศสหรัฐ ร่วมสร้างความรู้ด้านการ

เงินการลงทุนให้แก่ประชาชน ขณะแผนดําเนินงาน

ปีนี้เติบโตตามแผน หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนราย

ใหญ่ให้ความสนใจติดต่อขอซื้อ Big Lot จากความ

เชื่อมั่นในศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ JKN 

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น 

โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) หรือ JKN ผู้นํา

การจัดจําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล 

เปิดเผยว่า จากนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยที่ต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งสื่อ

ออนไลน์และออฟไลน์ โดยเปิดกว้างให้ผู้ประกอบ

การในธุรกิจสื่อที่มีความเชี่ยวชาญการผลิต

รายการนําเสนอไอเดียและรูปแบบคอนเทนต์ 

เพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้การเงินการลงทุนแก่

ประชาชน หลังได้หยุดออกอากาศสถานีโทรทัศน์

มันนี่ แชนแนลนั้น 

บริษัทฯ มีความสนใจเสนอรายการที่เกี่ยวกับการ

เงินการลงทุนเพื่อออกอากาศในทุกแพลตฟอร์ม 

ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้

พิจารณา เนื่องจาก JKN มีความแข็งแกร่งใน

ฐานะที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์รายการข่าวช่อง 

CNBC Thailand และการผลิตคอนเทนต์ภาย

ใต้แบรนด์ CNBC ที่ได้รับลิขสิทธิ์จาก National 

Broadcasting Company Universal (NBC) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 ปี หรือ

ระหว่างปี 2560-2570 โดยสามารถนําลิขสิทธิ์

คอนเทนต์รายการภายใต้แบรนด์ CNBC ที่ผลิตและ

ออกอากาศในต่างประเทศ มาทําการตัดต่อ แปล

และพากย์เสียงภาษาไทยให้แก่ผู้ประกอบการสถานี

โทรทัศน์เพื่อออกอากาศในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน

ได้เริ่มผลิตคอนเทนต์รายการภายใต้แบรนด์ CNBC 

ป้อนให้แก่ช่อง 3 และ Bright TV  ตั้งแต่กลางปีที่

ผ่านมา 

 

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2562-2570 บริษัทฯ ยังได้

รับสิทธิ์ผลิตรายการที่มีโครงสร้างรูปแบบรายการ

ตามรายการของแบรนด์ CNBC ที่สามารถใช้พิธีกร

และผู้ดําเนินรายการคนไทยในการผลิตรายการ

เกี่ยวกับข่าวธุรกิจและการลงทุนเพื่อออกอากาศ

ในช่อง JKN CNBC ซึ่งดําเนินการโดยบริษัทฯย่อย 

ได้แก่ บริษัท เจเคเอ็น นิวส์ จํากัด ซึ่งปัจจุบันอยู่

ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการออกอากาศ

และลงทุนในอุปกรณ์เพื่อผลิตรายการ 

“เรายอมรับว่ามีความสนใจเข้าไปผลิตรายการ

ที่เกี่ยวกับการเงินการลงทุน ตามนโยบายเปิด

กว้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง

จะเป็นการต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ

ผลิตคอนเทนต์ของ JKN จากการได้รับสิทธิ์จาก 

NBC เพื่อผลิตรายการข่าวและคอนเทนต์รายการ

ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ CNBC ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับ

การยอมรับว่าเป็นสถานีข่าวเศรษฐกิจที่ได้รับความ

น่าเชื่อถือจากคนทั่วโลก ซึ่งหากเราเข้าไปผลิต

รายการได้ก็จะส่งผลดีต่อการเติบโตในระยะยาวให้

แก่ JKN ต่อไป” นายจักรพงษ์ กล่าว 

ส่วนแนวโน้มผลการดําเนินงานในปีนี้เติบโตได้

ตามแผนงานที่วางไว้ จากปัจจัยการดําเนินธุรกิจ

จําหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ประเภทซีรี่ส์อินเดีย

และฟิลิปปินส์ในตลาดต่างประเทศในกลุ่ม CLMV 

มีอัตราเติบโตที่โดดเด่น หลังจากช่วง 9 เดือน

แรกของปีนี้รับรู้รายได้บางส่วนจากการจําหน่าย

ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ซีรี่ส์อินเดียและฟิลิปปินส์และได้

เริ่มทยอยส่งมอบลิขสิทธิ์ไปแล้วคิดเป็นมูลค่าไป

แล้ว 177 ล้านบาท จากมูลค่าสัญญาทั้งหมด 240 

ล้านบาท โดยในส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมอบและ

รับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังทั้งหมด ขณะที่ตลาด

ในประเทศก็ยังมีลูกค้าสถานีช่องทีวีดิจิทัลให้ความ

สนใจซื้อลิขสิทธิ์ซีรี่ส์อินเดียและฟิลิปปินส์ไปออ

กกาศเพิ่มเติม 

 

ทั้งนี้ จากศักยภาพการดําเนินธุรกิจและแนวโน้ม

ทางธุรกิจของ JKN ส่งผลให้มีนักลงทุนรายใหญ่

ให้ความสนใจติดต่อขอเข้ามาลงทุนถือหุ้นบริษัทฯ 

เนื่องจากเชื่อมั่นศักยภาพและการเติบโตทางธุรกิจ 

โดยที่ผ่านมา รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 

เจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท บางกอก 

เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) หรือ BCH หรือ 

กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ผู้นําในธุรกิจโรง

พยาบาลเอกชนรายใหญ่ของไทย ให้ความสนใจเข้า

มาลงทุนถือหุ้น JKN ในนามส่วนตัวเพื่อลงทุนใน

ระยะยาว โดยได้ทําซื้อหุ้น Big Lot จากครอบครัว 

‘จักราจุฑาธิบดิ์’ จํานวน 2 ครั้ง 

ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงกว่าราคาในกระดาน ณ ช่วง

ทําการซื้อขาย ผ่านกระดาน Big lot แบ่งเป็นหุ้น

ของตัวเอง จํานวน 4 ล้านหุ้น ที่ซื้อในราคาหุ้นละ 

13.30 บาท เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 และอีก 7 

ล้านหุ้น เป็นการซื้อจาก ‘คุณพิมพ์อุมา จักราจุฑา

ธิบดิ์’ กรรมการ JKN ในราคาหุ้นละ 12.30 บาท 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

ทั้งนี้ การเข้าซื้อดังกล่าว เนื่องจาก รศ.ดร.

นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ มีความประสงค์ที่

ต้องการเข้ามาลงทุนในบริษัทฯ เนื่องจากให้ความ

สนใจในธุรกิจผลิตและจําหน่ายคอนเทนต์ที่มี

ศักยภาพการเติบโตที่ดีในอนาคต ซึ่งการเข้ามา

ลงทุนครั้งนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อโครงสร้างการ

บริหารงานแต่อย่างใด





ตลท. เผย ก�ำไรสุทธิบริษัทจดทะเบียน งวด 9 เดือนปี 2561
รวม 7.59 แสนล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 13% จำกช่วงเดียวกันในปีก่อน

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รายงานกําไรสุทธิงวด 9 เดือน

แรกปี 2561 รวม 7.59แสนล้านบาท เติบโต 

13.27% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และมีความ

สามารถการทํากําไรดีขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่

มีกําไรสุทธิเติบโตดี คือ หมวดพลังงานและ

สาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  

หมวดธนาคาร และกลุ่มบริการ

 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้

จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผย

ว่า หลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET จํานวน 

507 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 95.30% จาก

ทั้งหมด 532 หลักทรัพย์ (ไม่รวมกองทุนรวม

อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้น

ฐาน บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน 

หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการดําเนินงานไม่ได้

ตามกําหนด หรือ NPG) นําส่งผลการดําเนิน

งานงวด 9 เดือนแรกปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2561 พบว่า หลักทรัพย์ที่รายงาน

ผลกําไรสุทธิมีจํานวน 412 หลักทรัพย์ คิดเป็น 

81% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่นําส่งงบ

การเงินทั้งหมด สูงกว่า 75% ของช่วงเดียวกัน

ในปีก่อน

 ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 

2561 หลักทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 

8,620,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.82% โดยมี

กําไรจากการดําเนินงาน 871,003 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 16.95% และมีกําไรสุทธิ 759,129 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.27% จากช่วงเดียวกันใน

ปีก่อน สําหรับดัชนีชี้วัดความสามารถทํากําไร 

พบว่ามีอัตรากําไรขั้นต้นที่ 22.14% ลดลงจาก

ช่วงเดียวกันในปีก่อน แต่มีอัตรากําไรจากการ

ดําเนินงานและอัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 

10.10% และ 8.81% ตามลําดับ  

 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาฐานะการ

เงินของกิจการ ณ สิ้นไตรมาส 

3/2561 พบว่าโครงสร้างเงิน

ทุนของหลักทรัพย์จดทะเบียน

ยังคงมีความแข็งแกร่ง โดยมี

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวม

อุตสาหกรรมการเงิน) 1.28 เท่า 

เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 ที่ 

1.15 เท่า

 

“ผลการดําเนินงานของหลัก

ทรัพย์จดทะเบียนปรับดีขึ้น

สอดคล้องเศรษฐกิจไทยที่ขยาย

ตัวต่อเนื่อง แม้ว่าราคานํ้ามัน

ปรับสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ

ต้นทุนการผลิตและมีการ

แข่งขันทางการตลาดที่สูง

ขึ้น แต่ผู้ประกอบการสามารถ

รับมือการเปลี่ยนแปลงได้ดี ส่ง

ผลให้อัตรากําไรจากการดําเนิน

งานปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะหลัก

ทรัพย์ในกลุ่ม SET50 

ทั้งนี้ หมวดธุรกิจที่มีมูลค่า

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูง ได้แก่ 

หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 

หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดธนาคาร

พาณิชย์ และกลุ่มบริการ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่

ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูง ซึ่งรวม

ถึงหมวดพาณิชย์ หมวดการท่องเที่ยวและ

สันทนาการ หมวดการแพทย์”



บจ.ma โชว์ผลงำน 9 เดือนปี 61 ยอดขำยโต 14.10%
1,900 จุด - ประเมินปี 2562 นิวไฮ 2,000 จุด

นายพรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่าย

กลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลัก

ทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) เปิดเผย

ว่า บริษัทฯยังคงเป้าดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปีนี้

ที่ 1,900 จุด และได้ประเมินดัชนีตลาดหุ้นไทย

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

เท่า เนื่องจากตลาดหุ้นไทยได้รับ sentiment 

เชิงบวกจากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี

หน้าและกําไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาดฯที่มี

การเติบโตประมาณ 7-10% ใกล้เคียงกับปี

นี้ อีกทั้งภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศยังดี 

และภาพรวมเศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณเข้า

สู่วัฏจักรการลงทุนรอบใหม่เม็ดเงินลงทุน

โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) มียอดสะสม

ในระดับที่สูง

 

"เรายังคงเป้าดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปีนี้ไว้ที่ 

1,900 จุดแต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ เราคาด

ว่าดัชนีตลาดหุ้นสิ้นปีน่าจะไม่ตํ่ากว่าระดับ 

1,800 จุด เพราะมีปัจจัยบวกที่เข้ามาหนุน 

จากภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศของเรายังดี 

แต่เป้า 1,900 จุด ฝ่ายวิจัยเราประเมินว่า ถ้า

มีการเลื่อนอย่างช้าจะไปในช่วงก่อนการเลือก

ตั้งประมาณ 1 เดือน และปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ที่ 

2,000 จุด " นายพรเทพ กล่าว

 

นายพรเทพ กล่าวว่า สําหรับการยกเลิกสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ที่จะกําลังจะหมดอายุในช่วงปลาย

ปี 2562 มองว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาด

หุ้นไทยเล็กน้อย เนื่องจากจะมีเม็ดเงินไหล

ออกจากตลาดหุ้นราว 7 หมื่นล้านบาท จาก

ผู้ที่ที่ถือLTF และครบกําหนดอายุในช่วงปี 

2562 ซึ่งมีเม็ดเงินของกองทุนLTF รวมกว่า 

400,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้คาดว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

อาจจะมีการออกกองทุนใหม่มาเพื่อรองรับ

เม็ดเงินที่จะไหลออก ถ้าหากว่ามีการยกเลิก

กองทุน LTF

 

สําหรับปัจจัยที่ต้องติดตาม ยังคงแนะนํา

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

จากผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

ที่ภาพรวมออกมาค่อนข้างดี ตามการรายงาน

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ของไทย

 

ด้านกลยุทธ์ในการลงทุน บริษัทฯยังคงให้

นํ้าหนักในการลงทุนในตลาดหุ้นไทย แต่อาจ

จะต้องมีการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนใน

ตลาดหุ้นต่างประเทศด้วย เช่น ตลาดหุ้น

ยุโรป ตลาดหุ้นญี่ปุ่น และตลาดหุ้นจีน แต่

การลงทุนในตลาดหุ้นไทยแนะนําให้ลงทุน

ในหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และธนาคาร 

เนื่องจากหุ้นทั้งสองกลุ่มจะได้รับอานิสงค์

จากการลงทุนขาขึ้นนี้เองจะกระตุ้นให้ความ

ต้องการที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มนี้ ประกอบกับความ

ต้องการสินเชื่อเพิ่มขึ้นซึ่งเมื่อรวมกับแนว

โน้มดอกเบี้ยนโยบายขาขึ้นก็จะหนุนให้อัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ปรับเพิ่มขึ้นด้วยและส่งผลดีต่อ

ธนาคารพาณิชย์

 

โดยหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท 

อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือ 

AMATA , บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) หรือ WHA และ บริษัท สวน

อุตสาหกรรมโรจนะจํากัด (มหาชน) หรือ 

ROJNAและกลุ่มธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) หรือ BBL 

,ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือKTB 

และธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 

TMB



บจ.ma โชว์ผลงำน 9 เดือนปี 61
ยอดขำยโต 14.10%-ก�ำไรสุทธิโต 51.66% แม้ต้นทุนเพ่ิมขึ้น 

ผลการดําเนินงานของ บจ. mai งวด 9 

เดือน ปี 2561 มียอดขายรวม 126,625 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.10% และมีกําไรสุทธิ

รวม 4,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.66% พบ 

6 ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลการดําเนิน

งานดีขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกําไร

สุทธิเติบโตโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่ม

เทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร และกลุ่มทรัพยากร ตามลําดับ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาด

หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า 

บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน mai จํานวน 

148 บริษัท คิดเป็น 94% จากทั้งหมด 157 

บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจ

ถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบ

ไม่ตรงงวด) นําส่งผลการดําเนินงานรอบ 

9 เดือนแรก ของปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2561 พบว่า บจ. ที่รายงานผล

กําไรสุทธิมีจํานวน 104 บริษัท คิดเป็น 

70% ของบริษัทที่นําส่งผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด มียอดขายรวม 126,625 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 14.10% จากช่วงเดียวกันปี

ก่อน ขณะที่ต้นทุนรวม 99,985 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 15.82% ทําให้อัตรากําไรขั้นต้นลด

ลงเล็กน้อยจาก 22.21% มาอยู่ที่ 21.04% 

อย่างไรก็ดี บจ. ยังคงมีกําไรสุทธิรวม 4,412 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.66% จากช่วงเดียวกัน

ปีก่อน

“ภาพรวมผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรก

ของปีนี้ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมียอดขาย

เติบโตจากปีก่อนหน้า แม้ว่า บจ.ได้รับผลก

ระทบจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําให้

ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนการขายสูงขึ้น ส่ง

ผลต่อความสามารถในการทํากําไร อย่างไร

ก็ตาม บจ. สามารถบริหารจัดการค่าใช้

จ่ายในการขายและบริหารได้ดี ส่งผลให้

กําไรสุทธิรวมเติบโตขึ้น 51.66% โดยกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของกําไรสุทธิ

โดดเด่น ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี 

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และ

กลุ่มทรัพยากร ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม

ธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขัน

สูง

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน บจ. mai 

มีสินทรัพย์รวม 261,799 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 18.45% จากสิ้นปี 2560 ในขณะที่

โครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่แข็ง

แรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.10 

เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีที่แล้วเล็กน้อย ” นาย

ประพันธ์กล่าว

 ในไตรมาส 3/2561 บจ. มียอดขายรวม 

43,109 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.01% ต้นทุน

รวม 34,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.04% 

ทําให้อัตรากําไรขั้นต้น ลดลง 1.44% มาอยู่

ที่ 20.43% ในขณะที่กําไรสุทธิอยู่ที่ 1,606 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.29% จากไตรมาส 3 

ปีก่อนหน้า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 157 บริษัท 

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561) 

ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 399.73 จุด มูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (market 

capitalization) อยู่ที่ 263,657 ล้านบาท 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 1,324 ล้านบาทต่อ

วัน



บล.ไทยพำณิชย์ รุกบริกำรออนไลน์บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เต็มสูบ พร้อมต้ังเป้ำขยำยฐำนผู้ลงทุนผ่ำนแพลตฟอร์ม

ใหม่กว่ำ 50,000 บัญชี ภำยในปี 62

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) 
ขานรับยุทธศาสตร์หลักธนาคารแม่เดินหน้าพร้อมให้บริการ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มการลงทุนครบวงจรเต็มรูปแบบ เสิร์ฟทุก
ผลิตภัณฑ์บนจอเดียว “เป็นรายแรกในไทย” ยกระดับนวัตกรรม
เพิ่มศักยภาพการจัดการลงทุนด้วยผลิตภัณฑ์และช่องทางครบ
วงจร รองรับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ลงทุนที่เปลี่ยน
ไปในอนาคตพร้อมสร้างความพึงพอใจในการสร้างความมั่งคั่งที่
สมบูรณ์ เพื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่น่าชื่นชมที่สุด ในใจลูกค้า 
(The Most Admired Broker)  ด้วยคอนเซ็ปต์ “SCBS 4.0 
เป็นทุกอย่างเพื่อนักลงทุน” พร้อมตั้งเป้าขยายฐานผู้ลงทุนผ่าน
แพลตฟอร์มใหม่นี้เพิ่มอีกกว่า 50,000 บัญชี ภายในปี 2562

 

นายกัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด (SCBS) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่
ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะธนาคารแม่ของบล.ไทยพาณิชย์ ได้
ประกาศยุทธศาสตร์ “กลับหัวตีลังกา” หรือ “Going Upside 
Down” ผลักดันองค์กรให้เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว และ
เพิ่มขีดความสามารถองค์กรด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อเป็น “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” เปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการเงินที่ดีขึ้นตอบสนองทุกความต้องการ
ของลูกค้าได้ครอบคลุมที่สุด โดย บล.ไทยพาณิชย์ เป็นหนึ่งใน
กลุ่มธนาคารที่มีช่องทางที่สําคัญมีศักยภาพและมีความพร้อมที่
จะสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักนี้     ซึ่งในวันนี้ บล.ไทย
พาณิชย์พร้อมแล้วที่จะเป็นทุกอย่างเพื่อนักลงทุนยุค 4.0 ให้
บริการอย่างครบวงจรบนดิจิทัลแพลตฟอร์มการลงทุนรูปแบบ
ต่างๆ รวมทุกผลิตภัณฑ์บนจอเดียว คัดสรรผลิตภัณฑ์ออกแบบ
โมเดลการลงทุนที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์นักลงทุน พร้อม
ร่วมมือกับพันธมิตรและกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ในการสร้าง
ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ให้กับนักลงทุนทุกกลุ่มเป้าหมาย

 

“ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะสามารถขยายฐานผู้ลงทุนผ่านดิจิทัล
แพลตฟอร์มใหม่นี้เพิ่มอีกกว่า 50,000 บัญชี คิดเป็น 40 % 
ภายในปี 2562 จากปัจจุบันที่มีผู้ลงทุนอยู่ที่ 120,000 บัญชี โดย
ประมาณ 30% เป็นบัญชีที่ซื้อขายสมํ่าเสมอ (Active)” นาย
กัมพล กล่าว

 

นายเฉลิมวุฒิ ชมะนันทน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย
งาน Product and Platform บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 
จํากัด (SCBS) เปิดเผยถึงรายละเอียดการให้บริการบนดิจิทัล
แพลตฟอร์มพร้อมประกาศเป็นทุกอย่างเพื่อนักลงทุน ประกอบ
ด้วย

 

บริการเปิดพอร์ตลงทุน 4.0  (SCBS Investment Account) 
เปิดบัญชีลงทุนโดยไม่ใช้เอกสาร สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น 
เปิดครั้งเดียวลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ทั้ง หุ้นไทย หุ้น
ต่างประเทศ กองทุนรวม ตราสารหนี้ ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถใช้
บริการลงทุนในกองทุนอัตโนมัติกับ Goal Invest ได้ทันที ด้วย
ช่องทางที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ในการเปิดพอร์ต
ลงทุนดังนี้

• ผ่าน Let’s Invest แอปพลิเคชั่นใหม่ของบล.ไทยพาณิชย์ 
โดยใช้วิธีการยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยี E-KYC (Electronic 
Know Your Customer) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย
และสะดวกสบาย สามารถเปิดบัญชีได้ด้วยตัวเอง โดยใช้สมุด
บัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ 

• ผ่าน SCB Easy แอปพลิเคชั่น โดย บล.ไทยพาณิชย์ถือ
เป็น “โบรกเกอร์แรก” ที่ให้บริการผ่านแอปธนาคารพร้อมด้วย 
Function ที่ทําให้การลงทุนง่ายขึ้น ด้วยการดูสถานะพอร์ตรวม
ทุกผลิตภัณฑ์ผ่านแอป SCB Easy ได้ทันที  โอนเงินทันใจเข้า
พอร์ตหุ้นได้สะดวก เชื่อมต่อจาก SCB Easy เข้าสู่  Easy Invest 
เพื่อลงทุนได้ทันที

• ผ่าน iOnboarding ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา โดยใช้
บัตรประชาชนเพียงใบเดียว กรอกข้อมูลส่วนตัวผ่าน iPad  รอ
รับ SMS และ Email แจ้งผลอนุมัติ

• ผ่านเว็บไซต์ www.scbs.com โดย บล.ไทยพาณิชย์ถือเป็น
บริษัทสมาชิก “กลุ่มแรก” ที่นําเทคโนโลยี National Digital ID 
เพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ออนไลน์ ซึ่ง
จะพร้อมให้บริการในเดือนธันวาคมนี้

 Easy Invest ดิจิทัลแพลตฟอร์มการลงทุนด้วยรูป
แบบ “มัลติแอทเซทเทรดดิ้งระบบซื้อขาย” แอปพลิเคชั่นที่นัก
ลงทุนสามารถทําธุรกรรมการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
หลากหลายประเภทได้เองบนแพลตฟอร์มเดียว ทั้งตราสารหนี้  
กองทุนรวม หลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ และสินทรัพย์ประเภท
อื่นๆ    โดย SCBS ได้จับมือกับบริษัท Caplin Systems ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนชั้น
นําระดับโลก ปัจจุบันแอปพลิเคชั่น Easy Invest พร้อมให้บริการ
ใน Phase แรก ครอบคลุมสินทรัพย์ดังนี้

•    ซื้อ-ขายตราสารหนี้  โดย บล.ไทยพาณิชย์เป็น 
โบรกเกอร์แห่งแรกที่ให้นักลงทุนสามารถซื้อขายตราสารหนี้ผ่าน 
Mobile Application ได้ พร้อมแสดงตราสารหนี้ที่ผู้เชี่ยวชาญ
แนะนําให้ลงทุน

•     ซื้อ-ขายกองทุนรวม  นักลงทุนสามารถเลือกซื้อ
กองทุนรวมหลากหลาย บลจ.ได้ด้วยตัวเอง  พร้อมทีมงานผู้
เชี่ยวชาญแนะนํากองทุนรวมน่าลงทุน  และยังสามารถเลือกใช้
บริการลงทุนอัตโนมัติ Goal Invest ซึ่งเป็นการลงทุนโดยระบบ 
Robo-Advisor

 

นอกจากนี้ บล.ไทยพาณิชย์ ร่วมมือกับ SCB Easy  พร้อมเปิด 
Function ที่ทําให้การลงทุนง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถ click 
ลงทุนจาก SCB Easy เพื่อเข้าสู่ Easy Invest ได้ทันที ซึ่งนับเป็น
ความร่วมมือของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่นี้

 

บริการด้านการลงทุนแบบอัตโนมัติ

 

รูปแบบการลงทุนเพื่อให้ตอบรับกับพฤติกรรมการลงทุนของ

นักลงทุนในตลาดให้ครอบคลุมและดียิ่งขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี
และความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนของบุคลากรของSCBS และ
พันธมิตรในไทยและต่างประเทศ ที่ได้ร่วมกันออกแบบโมเดลการ
ลงทุนรูปแบบต่างๆ เพื่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายดังนี้

•     Goal Invest  บล.ไทยพาณิชย์จับมือกับ Bento 
Invest Holding บริษัทฟินเทคที่พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการให้
บริการ Robo-Advisory ชั้นนําในประเทศสิงคโปร์ ร่วมพัฒนา
ระบบการลงทุนในกองทุนรวมอัตโนมัติผ่าน Robo-Advisor ที่
มีจุดเด่นในเรื่องการตั้งเป้าหมายเพื่อออกแบบแผนการลงทุน
เฉพาะบุคคล ส่งเสริมให้ลงทุนอย่างมีวินัย สร้างนิสัยการออม
เพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สําเร็จ เริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่ 10,000 
บาท  โดยนักลงทุนสามารถใช้บริการโดยการเลือกเป้าหมาย  ซึ่ง
ใน Phase แรก Goal Invest มี 3 เป้าหมายให้นักลงทุนเลือก 
ได้แก่

1. เริ่มต้นเก็บเงินล้าน  ให้คุณได้ออมเงินในกองทุนรวมอย่าง
มีวินัย เน้นลงทุนในกองทุนรวมศักยภาพสูงหลากหลายประเภท

2. LTF เน้นผลตอบแทนรวม ให้นักลงทุนได้ออมเงินในกองทุน
รวมที่เน้นลงทุนในหุ้นศักยภาพสูง พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี

3. LTF เน้นกองทุนปันผล ให้นักลงทุนได้ออมเงินในกองทุนที่
เน้นลงทุนในหุ้นและมีเงินปันผล พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

•      Algo Invest บล.ไทยพาณิชย์จับมือกับษริษัท ฟิน
เทค (ประเทศไทย) จํากัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการทําระบบ Algo-
Trading บนหุ้นไทย พัฒนาระบบการซื้อ-ขายหุ้นอัตโนมัติ โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดสินใจลงทุนตามกลยุทธ์การลงทุน
ที่เลือก (Algo-Trading) โดยระบบจะทําการวิเคราะห์เลือกหุ้น 
จับจังหวะเข้าซื้อ-ขายให้อัตโนมัติ โดยปัจจุบัน SCBS ให้บริการ
ทั้งหมด 4 กลยุทธ์  ได้แก่ กลยุทธ์ Alpha Boy เป็นกลยุทธ์การ
ลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่าตลาดและมูลค่าการซื้อขายที่
เหมาะสม กลยุทธ์ ENMO เป็นกลยุทธ์ที่จะคัดเลือกเฉพาะหุ้นที่
ได้รับการประเมินมูลค่าและมีการคาดการณ์กําไรในอนาคตจาก
นักวิเคราะห์ในหลากหลายสถาบัน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นที่มีการ
เติบโตของกําไรทั้งในอดีตและอนาคตที่สูงติดอันดับต้นๆ  กลยุทธ์ 
QuantStar เป็นกลยุทธ์ที่ลงทุนในหุ้น 100% โดยที่ในแต่ละวัน
จะมีการคํานวนอันดับคะแนนของหุ้นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ปัจจัย
พื้นฐาน มูลค่า แนวโน้มราคา ความเสี่ยง และสภาพคล่อง และ 
กลยุทธ์ Bear Buster เป็นกลยุทธ์ลงทุนบนหุ้นรายตัว มุ่งเน้น
การสร้าง cash flow จากความผันผวนระยะสั้นของราคาหุ้น

สําหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการลงทุนกับบล.ไทยพาณิชย์ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าหลักทรัพย์ไทย
พาณิชย์ โทร.02-949-1999  หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ได้ที่ www.scbs.com



ก.ล.ต. ระบุ SISB มีคุณสมบัติครบ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอชี้แจงกรณี SISB ตามที่

ปรากฏข่าวว่ามีผู้ไปยื่นคําร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มี

การระงับการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัท เอสไอ

เอสบี จํากัด (มหาชน) (SISB) นั้น ก.ล.ต. พร้อมที่จะให้

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาล

 

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ขอเรียนว่า ก่อนการพิจารณาอนุญาต 

IPO ก.ล.ต. ได้มีการหารือและส่งหนังสือสอบถามไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลและกําหนดนโยบายเกี่ยว

กับการศึกษาของโรงเรียนเอกชน (lead regulator) ว่า 

SISB สามารถดําเนินการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ได้

หรือไม่ และในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สช. มีหนังสือตอบ 

ก.ล.ต. ว่า ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 

2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ไม่มีข้อห้าม

หรือข้อจํากัดในการดําเนินการดังกล่าว อีกทั้งในการหารือ 

สช. ก็มิได้เคยปรากฏว่า สช. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการที่ 

SISB จะออกและเสนอขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด

ดังนั้น เมื่อ ก.ล.ต. ได้พิจารณาคุณสมบัติและพิจารณา

การเปิดเผยข้อมูลของ SISB ตามกฎเกณฑ์ภายใต้ พรบ. 

หลักทรัพย์ฯ แล้ว พบว่า SISB มีคุณสมบัติตามที่กําหนด 

จึงไม่มีเหตุที่ ก.ล.ต. จะปฏิเสธคําขอของ SISB ได้ ก.ล.ต. 

จึงได้มีคําสั่งอนุญาตไปเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 

และต่อมา SISB ได้เสนอขายหลักทรัพย์เสร็จสิ้นไปเมื่อวัน

ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 

ทั้งนี้ แนวทางในการพิจารณา IPO ของ ก.ล.ต. นั้น จะ

พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอระดมทุนตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเน้นความโปร่งใสและดูแลให้มีการเปิด

เผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ลงทุน ซึ่งในกรณีที่มีข้อสังเกต

ว่า สถาบันการศึกษาไม่ควรมุ่งหวังผลกําไรเป็นหลักนั้น 

ก.ล.ต. ได้มีการสอบถามประเด็นดังกล่าว ซึ่ง SISB ได้

ชี้แจงและเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนว่า SISB มีวัตถุประสงค์

หลักที่ต้องการพัฒนาการศึกษาและยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาในประเทศไทยให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยไม่

ได้มุ่งแสวงหาผลกําไรสูงสุด และมีการระบุถึงบทบัญญัติ

ของ พรบ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งกําหนดอํานาจของ สช. ว่า ใน

กรณีที่เห็นว่าค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม

อื่นที่โรงเรียนกําหนดมีลักษณะเป็นการแสวงหากําไรเกิน

ควร หรือเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร สช. มีอํานาจ

สั่งให้ลดลงตามที่เห็นสมควรได้

ด้าน SISB พร้อมปฏิบัติตามกรอบกฎหมายกําหนดทุก

ประการ ยืนยันการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดําเนิน

อย่างถูกต้อง เชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานว่ามีความแข็งแกร่ง 

รายได้และกําไรเติบโตสมํ่าเสมอทุกปี จากจํานวนนักเรียน

เพิ่มขึ้น เชื่อหลังระดมทุนปลดล็อกภาระหนี้ ลดต้นทุน 

หนุนอนาคตเติบโตก้าวกระโดด จากนี้เดินหน้าเพิ่ม

ศักยภาพโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพนักเรียนเทียบเท่า

มาตรฐานสากล

 

บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) หรือ SISB เข้าซื้อ

ขายตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในกลุ่มบริการ

วันแรก (29 พ.ย. 61) โดยปิดตลาดที่ 4.36 บาท และมี

มูลค่าการซื้อขายรวม 879.31 ล้านบาท

 

นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส

ไอเอสบี จํากัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า SISB 

เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้นั้น 

เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โปร่งใส ตามกรอบกฎหมาย

ที่กําหนด

 

“แม้ว่าในช่วงที่ผ่านจะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระทบ แต่เรา

มั่นใจว่ายืนอยู่บนความถูกต้อง จึงไม่มีสิ่งใดที่ต้องวิตก ใน

ประเด็นที่มีการถกเถียงเรื่องภาษีนั้น ก็พร้อมที่จะปฏิบัติ

ตามกรอบของกฎหมายและกติกาที่มีทุกประการ”

 

เขากล่าวต่อว่ามีความเชื่อมั่นต่อปัจจัยพื้นฐานธุรกิจว่ามี

ความแข็งแกร่ง โดยมีรายได้เติบโตสมํ่าเสมอเฉลี่ย 20% 

ต่อปี และมีผลประกอบการดีต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะที่จะถือ

ลงทุน ปัจจัยสนับสนุนให้ผลประกอบการเติบโต มาจาก

จํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 250 คน และใน

งวด 9 เดือนแรกปี 2561 มีนักเรียนอยู่ที่ 2,334 คน และ

ปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ในเครือข่ายทั้ง 5 แห่ง 

มีความสามารถรองรับนักเรียนได้จํานวนสูงสุด 4,175 คน 

ขณะที่อัตราค่าเทอมเฉลี่ยอยู่ที่ 4 แสนบาทต่อปี 

ซึ่งเป็นอัตราระดับปานกลาง หากเทียบกับโรงเรียน

นานาชาติในประเทศไทยที่มีอยู่ 175 แห่ง โดยในงวด 9 

เดือนปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 690 ล้านบาท และ

มีรายได้รอรับรู้ล่วงหน้า 636 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งจะ

ทยอยรับรู้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงทําให้ SISB มีราย

ประจําสมํ่าเสมอต่อเนื่อง หรือเป็นธุรกิจ Recurring 

Income สมบูรณ์แบบ ส่วนกําไรสุทธิ ล่าสุดอยู่ที่ 71.54 

ล้านบาท

นาย สมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อํานวยการ 

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ใน

ฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเอสไอเอสบี จํากัด 

(มหาชน) หรือ SISB กล่าวว่าในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า 

คาดว่าผลการดําเนินงานของ SISB น่าจะเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดด เนื่องจากมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และ

มีความพร้อมในการพัฒนาการศึกษา และนักเรียนให้มี

คุณภาพมากขึ้น 

 

สําหรับเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นไอพีโอมูลค่ารวม 1,352 

ล้านบาท บริษัทฯจะนําเงินไปชําระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการ

เงิน 600 ล้านบาท ซึ่งจะทําให้ปลดล็อกภาระหนี้และภาระ

ดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี ต่อจากนี้จะ

กลายเป็นบริษัทฯปลอดหนี้และเงินส่วนที่เหลือ 700 ล้าน

บาท จะนําเงินไปใช้ขยายธุรกิจการศึกษา ปรับปรุงอาคาร 

และสถานที่ให้ทันสมัย เพิ่มศักยภาพโรงเรียนในกลุ่มให้

เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมี

คุณภาพการศึกษาในระดับที่ดีขึ้นด้วย

 

อนึ่ง บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด(มหาชน) หรือ SISB มี

ทุนจดทะเบียน 470 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้คําปรึกษา

และบริหารจัดการ รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับ

การศึกษาและเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ

ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียน

นานาชาติ โดยบริษัทฯเป็นผู้นําหลักสูตรการศึกษาของ

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์มาใช้เป็นหลักสูตรพื้นฐานใน

การเรียนการสอน รวมทั้งมีจุดเด่นในการจัดการเรียนการ

สอนแบบ 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ จีน และไทย

 

ปัจจุบันบริษัทมีโรงเรียนนานาชาติที่บริษัทฯได้รับ

ใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนรวม 4 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติ

สิงคโปร์สุวรรณภูมิ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมัย และบริษัทร่วมทุน

ในลักษณะกิจการร่วมค้าอีก 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน

นานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่



ทิสโก้ เวลธ์ จัดงานสัมมนา TISCO Wealth 

Investment Forum ยกทัพกูรูวิเคราะห์เจาะ

กลยุทธ์การจัดพอร์ตส่งท้ายปี หัวข้อ “ทัน

เกมลงทุนปี ‘62 เจาะลึกโอกาสสร้าง Wealth 

ท่ามกลางความผันผวนโลก” เผยปี 2562 ตลาด

โลก-ไทยผันผวนหนัก แนะเพิ่มความระมัดระวัง-

เลือกลงทุนหลากหลายประเภทสินทรัพย์ -ซื้อหุ้น

รายตัว พร้อมจับตาความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด คาด

ดัชนีหุ้นไทยครึ่งปีแรกแตะ 1,780 จุด 

 

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การ

ลงทุน ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ 

(Mr.Komsorn Prakobpol, Head of Strategy 

Unit, TISCO Economic Strategy Unit : TISCO 

ESU) เปิดเผยในงานสัมมนา TISCO Wealth 

Investment Forum ว่า ในปี 2562 ภาพใหญ่ของ

เศรษฐกิจโลกค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะมี “ตัว

ฉุดเยอะ แต่ตัวช่วยน้อย” โดยตัวฉุดหลักมาจาก 

1.สงครามการค้า หากสหรัฐฯ และจีนไม่สามารถ

หาข้อตกลงกันได้จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่ง

ออกให้ชะลอตัวลงอย่างชัดเจนและกระทบต่อ

เศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ในปีหน้า จากปีนี้ที่ตัวเลข

การส่งออกของทั่วโลกน่าจะเติบโตได้ในระดับที่

ค่อนข้างดี เพราะผู้ประกอบการเร่งส่งออกสินค้า

ก่อนที่ผลของการประกาศขึ้นภาษีจะมีผลบังคับใช้ 

2. แรงส่งจากการปรับลดภาษีและเพิ่มการใช้จ่าย

ของรัฐบาลสหรัฐฯ คาดว่าจะแผ่วลงในช่วงปลาย

ปีหน้า และจะเป็นปัจจัยฉุดเศรษฐกิจต่อเนื่องไป

ถึงปี 2563 และ 3. แรงกดดันจากการขึ้นภาษีการ

บริโภคของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค. 2561 อาจทําให้

เศรษฐกิจญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 3 

ของโลกหดตัว

 

ขณะที่ตัวช่วยมีน้อยลง จากภาครัฐและธนาคาร

กลางมีเครื่องมือจํากัดที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใน

กรณีที่เศรษฐกิจชะลอลงแรง หากพิจารณาจาก

นโยบายการเงิน เช่น นโยบาย QE และนโยบาย

ดอกเบี้ย ที่กําลังถูกถอนออกเรื่อยๆ เนื่องจาก

เงินเฟ้อเริ่มฟื้นตัว ทําให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ 

จะเดินหน้าลดงบดุลและขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง 

ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะหยุด QE 

ภายในสิ้นปีนี้ และเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในไตรมาส 3 ปี

หน้า ทําให้นโยบายการเงินเริ่มตึงตัวขึ้น และสภาพ

คล่องที่ล้นโลกเริ่มถูกทยอยดึงออกทีละน้อย

ด้านนโยบายการคลัง ก่อนหน้านี้สหรัฐฯ ถือเป็น

ประเทศใหญ่ประเทศเดียวที่ยังพอมีกระสุนใน

การกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่สหรัฐฯ กลับนํากระสุน

มาใช้อย่างพรํ่าเพรื่อ โดยได้ประกาศลดภาษีทั้ง

นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาลงในปีที่แล้ว รวมทั้ง

ผ่านร่างงบประมาณเพิ่มการใช้จ่ายและการลงทุน

ภาครัฐ จึงทําให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้อย่าง

ร้อนแรงในปีนี้ แต่ปกติการกระตุ้นเศรษฐกิจใน

ลักษณะนี้มักจะทําในช่วงเศรษฐกิจขาลงเท่านั้น 

ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันนั้นตรงกันข้าม โดย

อัตราการว่างงานสหรัฐฯ ตํ่ากว่า 4% ซึ่งตํ่าสุดใน

รอบ 50 ปี การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

ขยายตัวดีมาก ดังนั้น การดําเนินนโยบายดังกล่าว

จึงกลายเป็นการสร้างภาระหนี้ภาครัฐโดยไม่จําเป็น

และยังเป็นข้อจํากัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจใน

อนาคต

 

ส่วนญี่ปุ่นและยุโรป การใช้นโยบายการคลัง เช่น 

การลดภาษีหรือเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐค่อนข้าง

มีข้อจํากัด เนื่องจากรัฐบาลมีภาระหนี้สูงอยู่แล้ว 

ขณะที่จีนก็ประสบปัญหาเรื่องภาระหนี้ที่อยู่ใน

ระดับสูงเช่นกัน ทําให้เครื่องมือเดิมๆ เช่น การ

ปล่อยกู้และการลงทุนไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป จีน

จึงต้องหันไปใช้เครื่องมืออื่น เช่น การลดภาษีและ

การกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นเครื่อง

มือที่เห็นผลช้ากว่า และรัฐบาลก็ลังเลที่จะกระตุ้น

เศรษฐกิจอย่างเต็มที่ 

เนื่องจากกลัวปัญหาหนี้ที่จะตามมาในระยะยาว

สําหรับภาพเศรษฐกิจไทยในปี 2562 นายคมศร 

กล่าวว่า การท่องเที่ยวและการส่งออกที่เคยเป็น

เครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีแนวโน้มอ่อนกําลังลง

ในปีหน้า โดยการท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบจาก

การลดลงของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่ง ESU ประเมิน

ว่าเป็นผลจากค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงแรงในปี

นี้ (เงินหยวนอ่อนค่าลงประมาณ 11% นับจาก

เดือนเม.ย.) ฉะนั้นถ้าในปีหน้าค่าเงินหยวนไม่ฟื้น

ตัว โอกาสที่จะเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาโตดีคง

เป็นไปได้ยาก นอกจากนี้ กรณีที่จีนยกเลิกการห้าม

ขายแพ็คเกจทัวร์ไปเกาหลีเมื่อเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา 

ซึ่งส่งผลให้ในไตรมาส 2 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทาง

ไปเกาหลีเติบโตสูงถึง 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน

หน้า ดังนั้น เกาหลีจึงน่าจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญและ

ทําให้การท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบพอ

สมควร ส่วนการส่งออกในปี 2562 น่าจะชะลอตัว

ลงจากปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตได้ดีประมาณ 8% โดย 

3% จาก 8% มาจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับราคานํ้ามัน 

ซึ่งถ้าราคานํ้ามัน (Brent) ยังทรงตัวอยู่ที่ 70-80 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในปีหน้าการส่งออก

สินค้าเหล่านี้น่าจะไม่เติบโต ส่วนอีก 2% มาจาก

การส่งออกรถยนต์ที่ในปีหน้าจะได้รับผลกระทบ

จากยอดขายรถยนต์ในออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาด

ใหญ่ที่สุดของไทย ติดลบติดต่อกันต่อเนื่องมา

หลายเดือน จึงน่าจะทําให้การส่งออกรถยนต์ในปี

หน้าไม่ค่อยสดใสนัก ส่วนที่เหลือจากการส่งออก

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับผลกระทบจากสงคราม

การค้าค่อนข้างชัดเจน

กูรูทิสโก้  มองปี 2562 ตลำดโลก - ไทยผันผวนหนัก 
แนะเพ่ิมควำมระมัดระวัง - เลือกลงทุนหลำกหลำยสินทรัพย์

ซื้อหุ้นรำยตัวคำดดัชนีหุ้นไทยครึ่งปีแรกแตะ 1,780 จุด



อย่างไรก็ตาม ภาพของเศรษฐกิจที่ดูชะลอลง ประกอบกับข้อ
จํากัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ น่าจะทําให้ปีหน้า
เป็นปีที่ตลาดผันผวนไม่น้อยไปกว่าปีนี้ และการลงทุนยังคง
ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง

  

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้จัดการและ
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้ (Mr.Viwat 
Techapoonphol, Deputy Managing Director, Head of 
Technical Analysis, TISCO Securities Co., Ltd) กล่าว
ว่า ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยในไตรมาสที่ 1 จะทําจุดสูงสุดของ
ปี 2562 เพราะช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยจะมีการเลือก
ตั้ง นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่นักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นเพื่อรับ
ปันผล และในช่วงนี้หุ้นไทยซื้อขายในราคาที่ค่อนข้างถูกกว่า
ค่าเฉลี่ยในอดีต โดยปัจจุบันมีอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อ
หุ้น (P/E) ที่ 14.5 เท่า จากค่าเฉลี่ยในอดีตที่อยู่ที่ 15.5 เท่า 
สําหรับแนวรับและแนวต้านในช่วงครึ่งปีแรกคาดว่าหุ้นไทย
จะมีแนวต้านที่ 1,780 จุด และมีแนวรับที่ 1,600 จุด ส่วน
หุ้นเด่นสําหรับไตรมาสที่ 1 แนะนําให้เข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม
ธนาคารขนาดใหญ่ คือ BBL หุ้นกลุ่มรับเหมา คือ CK หุ้นที่
ได้ประโยชน์จากโครงการ EEC คือ WHA หุ้นกลุ่มขนส่ง คือ  
BTS และหุ้นกลุ่มสื่อนอกบ้านคือ PLANB  

 

“ในปีหน้าตลาดหุ้นทั่วโลกจะผันผวนใกล้เคียงหรือมากกว่าปี
นี้ ซึ่งจะทําให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนไปด้วย โดยบล.ทิสโก้มอง
ว่าหุ้นไทยจะผันผวนในกรอบกว้าง ซึ่งต้องจับตาในเดือนมี.ค. 
2562 ว่า ปัจจัยบวกเรื่องการเลือกตั้งและการจ่ายปันผล
ของบริษัทต่างๆ (Dividend & Pre Election Rally) จะเป็น
แรงส่งทําให้ดัชนีหุ้นไทยยืนเหนือระดับ 1,780 จุด ได้หรือไม่ 
ซึ่งบล.ทิสโก้มองว่าเป็นระดับสูงสุดของปี 2562 แต่ในทาง
เทคนิคหากดัชนีไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ หุ้นไทยจะไป
ต่อที่ 1,850 - 1,900 จุด กรณีที่ยืนไม่ได้หรือไม่ทะลุ 1,780 
จุด หุ้นไทยจะเข้าสู่ขาลงครั้งใหญ่ และจะเป็นขาลงต่อเนื่อง
ยาวนานไปอีก 2-3 ปี โดยมีแนวรับแรกที่ 1,600 จุด จากนั้น
จึงค่อยมาทบทวนกันอีกรอบ” นายวิวัฒน์ กล่าว

 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าหุ้นไทยทั้งปี 2562 จะ
เป็นลักษณะแกว่งตัวออกข้าง หรือปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง 
เพราะต้องติดตามสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศในขณะ
นั้นมาประกอบกัน ลักษณะของการลงทุนในหุ้นไทยช่วงนี้จึง
แนะนําให้ลงทุนในระยะสั้น ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและ
ประเมินสถานการณ์เดือนต่อเดือน ส่วนการลงทุนในทองคํา
นั้นประเมินว่าในปี 2562 ราคาทองคําน่าจะปรับตัวขึ้นตาม
ความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
ไว้จัดพอร์ตการลงทุน โดยประเมินแนวต้านของทองคําในปี 
2562 ไว้ที่ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ 

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อํานวยการสายการตลาด บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จํากัด (Mr. Saharat 
Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth Advisory, 
Mutual & Private Fund Business, TISCO Asset 
Management Co., Ltd.) กล่าวว่า บลจ.ทิสโก้ประเมินว่าใน
ปี 2562 ภาวะการลงทุนของตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นโลก
จะผันผวนไม่ต่างจากปี 2561 เพราะมีปัจจัยต่างๆ เข้ามาก
ระทบตลอดทั้งปี โดยตลาดหุ้นไทยต้องระวังแรงขายทํากําไร
หลังการเลือกตั้ง เนื่องจากนักลงทุนจะเริ่มกังวลถึงความไม่
แน่นอนด้านนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ ที่คาดว่าอาจ
จะมาจากหลายพรรคการเมือง 

 

รวมไปถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ที่คาดว่าจะเริ่มทยอยปรับขึ้นในปี 2562

 

ส่วนตลาดหุ้นโลกต้องจับตาความต่อเนื่องของการปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง และการยุติมาตรการ QE 
ของยุโรป รวมถึงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่จะได้รับผลก
ระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่หากยังคง
ยืดเยื้อ และไม่มีข้อสรุปนั้น ในระยะกลางอาจจะได้เห็นผลกระ
ทบของกรณีดังกล่าวสะท้อนไปยังอัตราการขยายตัวของกําไร
ของบริษัทจดทะเบียนฯ 

โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียและแปซิฟิค ในฐานะที่เป็นผู้
เกี่ยวข้องหลักในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบริการหลายๆ 
ประเภทสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในปี 2562 บลจ.ทิสโก้
มองว่าด้วยความผันผวนที่เกิดขึ้นนั้น นักลงทุนควรใช้ความ
ระมัดระวังในเลือกลงทุนให้มากขึ้น (Selective Buy) พร้อม
ให้ความสําคัญกับการจัดพอร์ตลงทุน ด้วยการเลือกลงทุน
ในสินทรัพย์หลากหลายประเภท (Asset Allocation) เพื่อ
ลดความผันผวนและสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ใน
ส่วนกองทุนหุ้นนั้นคาดว่าจะมีความผันผวนสูง โดยตลาดหุ้น
ที่ บลจ. ทิสโก้มองว่ายังน่าลงทุนคือตลาดหุ้นญี่ปุ่น เพราะ
มีปัจจัยบวกที่สําคัญรออยู่ คือ การดําเนินนโยบายการ
เงินผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง และราคาหุ้นอยู่ในระดับที่ไม่แพง 
นอกจากนี้ บลจ.ทิสโก้ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยเป็นอีกตลาด
หุ้นหนึ่งที่น่าสนใจลงทุน เพราะมีปัจจัยบวกจากข่าวการเลือก
ตั้ง เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง และค่าเงินบาทที่ค่อน
ข้างมีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

 

นอกจากนี้ กองทุนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ 
(Healthcare) ก็มีความน่าสนใจ เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าว
เป็นกลุ่มที่มีรายได้ที่ไม่ผันผวนนักเพราะธุรกิจมีความสัมพันธ์
กับวัฏจักรของเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย รวมถึงหุ้นกลุ่มการ
เงินสหรัฐฯ ที่ผลประกอบการยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งตาม

สภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เติบโตได้ดี อีกทั้งคาดว่าจะได้รับผล
ดีจากดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 ดังนั้น บลจ.ทิสโก้จึงขอแนะนํากองทุนเด่น 5 กองทุน 
ได้แก่ 1.กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส 
(TGHSTARP) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้น
กลุ่มเฮลธ์แคร์ที่มีศักยภาพสูงทั่วโลก 2.กองทุนเปิด ทิสโก้ 
ยูเอส ไฟแนนเชียล (TUSFIN) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) 
ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินในสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะได้รับผลดีจาก
สภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น 3.กองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ 
(TISCOJP) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในตลาดหุ้น
ญี่ปุ่นที่คาดว่าเป็นตลาดที่ได้รับผลดีจากการดําเนินนโยบาย
การเงินผ่อนคลายต่อเนื่อง เศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว และราคา
หุ้นถือว่าไม่แพง 4.กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (TSF) 
ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว 
จาก MorningStars (ข้อมูลเมื่อวันที่ 13 พ.ย.61) เน้นลงทุน
ในหุ้นไทยพื้นฐานดี ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบการลงทุนได้ตามสถานการณ์ 

5. .กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (TGINC) ความ
เสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กระจายความ
เสี่ยงด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์หลายประเภท
ทั่วโลกเช่น ตราสารหนี้โลก หุ้นโลก รวมไปถึงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แลก
องทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและต่างประเทศ ช่วยนักลงทุน
จัดพอร์ตครบจบในกองทุนเดียว  และ6.กองทุนเปิด ทิสโก้ 
อินคัม พลัส (TINC) ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง) กระจายความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือสินทรัพย์หลายประเภท โดยเป็นการลงทุนในประเทศ
เป็นหลัก เช่น ตราสารหนี้ไทย หุ้นไทย รวมไปถึงกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ  กองทุนเปิด  
TGHSTARP TSUFIN TISCOJP  TGINC และ TINCเป็นกอง
ทุนที่ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่
ยน กองทุนจึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน นอกจากนี้ กองทุนเปิด TGHSTARP และ 
TUSFIN ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความ
เสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก ผู้สนใจ
ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน 
และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. 
ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact 
Center โทร. 02-633-6000 กด 4 

สําหรับผู้ที่สนใจบริการซื้อขายหุ้นต่างประเทศ/อีทีเอฟต่าง
ประเทศ ของ บล.ทิสโก้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
TISCO Global Trade โทร. 02-633-6655

กูรูทิสโก้  มองปี 2562 ตลำดโลก - ไทยผันผวนหนัก 
แนะเพ่ิมควำมระมัดระวัง - เลือกลงทุนหลำกหลำยสินทรัพย์

ซื้อหุ้นรำยตัวคำดดัชนีหุ้นไทยครึ่งปีแรกแตะ 1,780 จุด



บลจ.ธนชาต ตั้งเป้าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร
จัดการ (AUM) ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 2.3 แสนล้าน
บาท เชื่อสิ้นปีปรับเพิ่มได้อีก จากแรงหนุนกองทุน
เพื่อลดหย่อนภาษี (RMF/LTF) ในช่วงเดือน พ.ย.-
ธ.ค. นี้ โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงิน RMF/LTF ไหลเข้ามา
ในอุตสาหกรรมประมาณ 5 หมื่นล้านบาท/ปี 

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จํากัด 
เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคมปีนี้ บลจ.ธนชาต มียอด
ลงทุนสุทธิตั้งแต่ต้นปีในกองทุนหุ้นไทยเกือบ 2 หมื่น
ล้านบาท ทําให้ตอนนี้ธุรกิจกองทุนรวมมีสินทรัพย์
ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 203,470 ล้านบาท ส่วนธุรกิจ
กองทุนส่วนบุคคลปรับเพิ่มมาอยู่ที่ 13,734 ล้านบาท 
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 15,972 ล้านบาท 
ซึ่งคาดว่าจะทําให้ ณ สิ้นปี 2561 สินทรัพย์ภายใต้
การบริหารจัดการ (AUM) เท่ากับ 2.3 แสนล้านบาท

ในปีนี้ ที่บริษัทสามารถสร้างยอดขายกองทุนหุ้นไทย
สุทธิอยู่เกือบ 2 หมื่นล้าน ทําให้สัดส่วนสินทรัพย์
กองทุนหุ้นของบริษัทปรับตัวจากเกือบ 4 หมื่น
ล้านในปีที่แล้ว มาเป็นกว่า 5 หมื่นล้านในปีนี้ คิด
เป็น 1 ใน 4 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งส่วน
หนึ่งมาจากบริษัทได้เปิดขายกองทุนหุ้นไทยแนว
ใหม่ T-SmartBeta ได้กว่า 5 พันล้านบาท เนื่องจาก
เป็นกองทุนที่ค่อนข้างมีความเฉพาะตัว สามารถ
ปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ ทั้งในช่วงที่ตลาดหุ้นมี
แนวโน้มปรับตัวลง และปรับตัวขึ้น แต่กองทุนที่ได้
รับความนิยมสูงสุดของบริษัทในปีนี้ คือ กองทุน
หุ้นปันผลอย่าง T-DIV และ T-DIV2 ที่ยอดลงทุน
สุทธิทั้ง 2 กองทุนอยู่ที่กว่า 1.3 หมื่นล้าน (31 ต.ค. 
61) เนื่องจากเป็นกองทุนที่ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
เมื่อประมาณเดือนมีนาคมปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบัน
สามารถจ่ายปันผลได้กองทุนละ 6 ครั้งแล้ว ซึ่งคาด
ว่าจะยังคงได้รับความนิยมในปีหน้าเช่นกัน

ส่วนเป้าหมายการออกกองทุนในปีหน้า บริษัทก็คาด
ว่าจะนําเสนอกองทุนหุ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นทาง
เลือกให้กับลูกค้าต่อไป เนื่องจากเชื่อว่าในระยะยาว
แล้ว สินทรัพย์ประเภทหุ้นยังสามารถให้ผลตอบแทน

ที่ดีกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ 

ด้านมุมมองการลงทุนในปีหน้า นายโชติช่วง ธีร
ขจรโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์
มหภาค ให้มุมมองว่า ทิศทางเศรษฐกิจโลกในปีหน้า
ยังสามารถขยายตัวต่อเนื่อง  แต่จะเติบโตในอัตรา
ที่ช้าลง หลังแรงส่งจากมาตรการกระตุ้นต่างๆ ลด
ลง แต่ยังเชื่อว่าการเติบโตของสหรัฐ จะยังคงช่วยให้
เศรษฐกิจโลกยังคงเติบโตต่อไปใน     ครึ่งแรกของปี 
2561  ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วการขยายตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ในรอบปัจจุบัน ถือว่ายาวนานที่สุด นับตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา และคาดว่าจะ
สามารถขยายตัวต่อไปได้ไม่ตํ่ากว่า 2 ปี และคาดว่า
ภาวะถดถอยในระยะถัดไปคงไม่ได้รุนแรงมากอย่างที่
หลายๆ คนกลัว แต่รอบการถดถอยอาจกินเวลานาน
กว่าปกติพอสมควรทีเดียว

สําหรับในระยะ  6 เดือนที่ผ่านมา ความกังวลต่อ
ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 
ทําให้ตลาดอยู่ใน Mode Risk-Off เงินทุนจึงผันผวน
สูง ซึ่งคาดว่าในปีหน้า  ภาวะความผันผวนจะยัง
คงมาจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งในเรื่อง
เศรษฐกิจโลกที่คาดว่าขยายตัวช้าลง ข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับคู่ค้า โดยเฉพาะกับจีน
ที่ดูจะไม่สามารถคลี่คลายได้ในเร็ววัน นอกจากนั้น
นโยบายการเงินในหลายประเทศตึงตัวขึ้น การแข็ง
ค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ  ความผันผวนของค่าเงิน 
และประเด็นการเมืองในสหรัฐฯ ยูโรโซน และกลุ่ม
โอเปก ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องจับตาต่อไป

ส่วนการลงทุนต่างประเทศ ในปีหน้าบริษัทมอง
ว่า การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียน่าสนใจกว่า
ภูมิภาคอื่นเพราะในปีนี้ ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง 
แต่เศรษฐกิจและกําไรของบริษัทยังขยายตัวได้ ทําให้
ค่า P/E อยู่ที่ 12 เท่าเท่านั้น

ในปีหน้า บลจ.ธนชาต มองว่าสําหรับการลงทุน
ใน หุ้นไทยยังคงน่าสนใจกว่าหุ้นต่างประเทศ เพราะ
ในปีหน้าความเสี่ยงของไทยดูจะมีแค่เรื่องเดียวคือ

การเมืองหลังการเลือกตั้ง ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงระยะ
เวลานั้นน่าจะมีความ    ผันผวนหรือปรับลดลงอยู่
บ้าง แต่จะเห็นได้ว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่า SET Index ใน
ปีหน้าจะซื้อขายบน P/E ที่ประมาณ 15 – 16 เท่า  
หรือ ระหว่าง 1,750 – 1,850 จุด แม้ว่า P/E ตลาด
หุ้นไทยอาจไม่ได้ตํ่ามากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน แต่
ปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศมีน้อยกว่า ประกอบกับ
แรงขายจากนักลงทุนต่างชาติที่น่าจะน้อยกว่าในปี
นี้ นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้ตลาด
หุ้นไทยปรับตัวขึ้นได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนลง เพราะ
เชื่อว่าในช่วงไตรมาส 1 ปี 2019 ค่าเงินบาทจะแกว่ง
ตัวระหว่าง 32.00 – 33.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ     
ทําให้หุ้นไทยในปีหน้ายังคงน่าสนใจ

และสําหรับการลงทุนในตราสารหนี้คาดว่าจะให้ผล
ตอบแทนไม่สูงนัก แต่เชื่อว่าตราสารหนี้ไทยจะให้ผล
ตอบแทนที่ดีกว่าและมีความเสี่ยงตํ่ากว่าตราสารหนี้
ต่างประเทศ เพราะคาดว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ
ไทยจะค่อยเป็นค่อยไปตามหลังสหรัฐฯ อยู่มาก

ส่วนการลงทุนในทองคํานั้น ในแง่หนึ่งถือเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงจากการที่เศรษฐกิจโลกอาจชะลอ
ตัวลงมากกว่าที่คิดกันไว้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และ
อีกแง่ก็จากโอกาสที่เงินดอลลาร์อาจอ่อนค่าในระยะ
ต่อไปด้วย

สําหรับการจัดพอร์ตลงทุน ควรพิจารณาจากความ
เสี่ยงที่ผู้ลงทุนสามารถรับได้ โดยแนะนําให้มีสัดส่วน
การลงทุนในหุ้นไทยและตราสารหนี้ไทยสูงกว่าการ
ลงทุนในต่างประเทศ และมองการลงทุนในระยะยาว
มากกว่า เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีและกระจาย
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และดูรายละเอียดการจ่าย
เงินปันผล พร้อมขอรับหนังสือชี้ชวน และคู่มือการ
ลงทุนได้ในวันและเวลาทําการเสนอขายที่ บลจ. ธน
ชาต โทรศัพท์ 0-2126-8399 หรือ ธนาคารธนชาต 
จํากัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขาย 
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.ธนชาต แต่งตั้ง 
www.thanachartfund.com

บลจ.ธนชำต คำด AUM สิ้นปี 2.3 แสนล้ำน
เชื่อปีหน้ำ ลงทุนท้ำทำยขึ้น ต้องเลือกเพ่ือสร้ำงโอกำส



กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน)) เสริมศักยภาพด้านวาณิชธนกิจ 
(Investment Banking) ด้วยกลยุทธ์บริการ
ลูกค้าแบบครบวงจร (Total Investment 
Banking Solutions) โดยเสริมทีมงานที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุนในรูปแบบ
ต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกค้า
ธุรกิจ ตลอดจนบริการจัดโครงสร้างทางการ
เงินและสินเชื่อโครงการ พร้อมทั้งผสานความ
แข็งแกร่งในประเทศของกรุงศรี กรุ๊ป และเครือ
ข่ายระดับโลกของ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนน
เชียล กรุ๊ป (MUFG) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของภาคธุรกิจ รองรับการฟื้นตัวต่อ
เนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยตั้งเป้ากลุ่มงาน
วาณิชธนกิจเติบโต ประมาณ 25-30% ในปี 
2562

 

นายสิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่
ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิด
เผยว่า การระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่า
ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2561 คาด
ว่าจะมีมูลค่าตลาดการระดมทุนผ่านการออก
ตราสารหนี้ของภาคเอกชนไม่ตํ่ากว่า 8 แสน
ล้านบาท และคาดว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่ยัง
คงระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ในปีหน้า
อย่างต่อเนื่องโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 
(ThaiBMA) และ บลูมเบิร์ก (Bloomberg) ได้
จัดอันดับให้กรุงศรีเป็นอันดับ 2 ในฐานะผู้รับ
ประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี้ภาคเอกชน
ระยะยาว

 

ในช่วง9 เดือนแรกของปี 2561 และคาดว่าจะ
ติดอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2561/2562 ขณะที่สิน
เชื่อโครงการ (Project Finance) คาดว่าจะ
ได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้น

ฐานของภาครัฐและกลุ่มลูกค้าของกรุงศรีและ 
MUFG ที่สนใจลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้น
ฐาน กรุงศรีจึงได้ขยายงานด้านวาณิชธนกิจ
ด้วยการเพิ่มบุคลากรและเสริมความแข็งแกร่ง
ให้ครอบคลุมทุกด้าน

 

นายสิทธิไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงศรีมีความ
พร้อมในการให้บริการ ทั้งในด้านสินเชื่อ
โครงการ (Project Finance) การจัดจําหน่าย
และรับประกันการจัดจําหน่ายตราสารหนี้ 
(Debt CapitalMarket หรือ DCM) การ
ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการรับ
ประกันการจัดจําหน่ายในการระดมทุนจาก
การเสนอขายตราสารทุน (Equity Capital 
Market หรือ ECM) และการควบรวมและการ
ซื้อกิจการ (Merger and Acquisition หรือ 
M&A) โดยกรุงศรีสามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยเครือข่าย
ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาผสานความร่วม
มือกับบริษัทในเครือ คือ บริษัทหลักทรัพย์ 
กรุงศรี จํากัด (มหาชน) (KSS) บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จํากัด (KSAM) 
รวมทั้งเครือข่ายของ MUFG ซึ่งได้รับการจัด
อันดับเป็นผู้จัดสรรเงินกู้ (Mandated Lead 
Arranger) รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก

 

"ในช่วงปีที่ผ่านมา กรุงศรี กรุ๊ป และ MUFG 
ประสบความสําเร็จในการจัดหาวงเงินสิน
เชื่อโครงการให้กับลูกค้าในธุรกิจพลังงาน 
และอากาศยาน ได้รับความไว้วางใจในการ
จัดจําหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทในหลากหลาย
กลุ่มธุรกิจที่สําคัญในประเทศไทย อันได้แก่ 
บริษัทที่เป็นผู้นําในธุรกิจพลังงาน และ
สาธารณูปโภค ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเป็นผู้ให้
คําปรึกษาในการควบรวมกิจการและเป็นที่

ปรึกษาในการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) ให้กับประชาชนทั่วไป 
ในด้านสินเชื่อ Project Finance กรุงศรีได้รับ
ความร่วมมือจาก MUFG ในการทําธุรกรรม
การเงินระหว่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน นํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ 

รวมถึงธุรกิจการบิน และคาดว่าความต้องการ
ด้านบริการจัดโครงสร้างทางการเงินและ
สินเชื่อโครงการ(Project Finance and 
Structured Finance) มีโอกาสเติบโตต่อ
เนื่อง ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนจากความคืบหน้า
ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC)โดยจะเน้นขนาดของดีลมูลค่าอย่างน้อย 
5,000 ล้านบาท ในด้านการออกจําหน่าย
ตราสารหนี้ กรุงศรีมุ่งเน้นบริการแบบครบ
วงจรที่มีมูลค่าดีลอย่างน้อย 2,000 ล้านบาท 
รวมทั้งมุ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินใน

 

เรื่องการควบรวมกิจการซึ่งครอบคลุมทั้งดีล
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Cross-
border M&A) ผ่านการเชื่อมโยงของเครือข่าย 
MUFG ขณะที่ในด้านบริการการระดมทุนจาก
ตราสารทุน กรุงศรีมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินในการเสนอขายหุ้นให้ประชาชน
ครั้งแรก (IPO) และการเป็นที่ปรึกษาการ
เสนอขายกอง REIT โดยผ่านเครือข่ายกรุงศรี
ผสานความร่วมมือกับ KSS และแพลตฟอร์ม
ระดับโลกของ MUFG เพื่อส่งมอบบริการที่
สร้างความแตกต่าง ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ทางการเงินและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับ
ลูกค้า เพื่อนําไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ธุรกิจไทย"นายสิทธิไชยกล่าว

BAY ต้ังเป้ำปีหน้ำ กลุ่มงำนวำณิชธนกิจโต 25-30%
คำดปีนี้ มูลค่ำตลำดกำรระดมทุนผ่ำนกำรออกตรำสำรหนี้

ของภำคเอกชนไม่ต�่ำกว่ำ 8 แสนล้ำนบำท



Krungthai Macro Research คาด
เศรษฐกิจไทยปีนี้โตไม่เกิน 4.5% ซึ่งเป็น
ระดับที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้านี้ และเป็น
ในทิศทางเดียวกับ สคช. มั่นใจเศรษฐกิจ
ไทยในเชิงคุณภาพยังขยายตัวดี โดย
เฉพาะการลงทุนภาครัฐและการผลิตภาค
อุตสาหกรรม เผยภาคการผลิตของจีน
จะอยู่ในภาวะที่ชะลอตัวจนถึงไตรมาส 1 
ของปี 2562 เป็นอย่างน้อย และประเมิน
ว่า ธปท.จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% 
ต่อปี ในเดือน ธ.ค.นี้ 

          

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อํานวยการ
ฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business 
Development and Strategy ธนาคาร
กรุงไทย เปิดเผยว่า จากที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สคช.) รายงานเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาส 3 ว่าเติบโต 3.3% และคาด
ว่าทั้งปีจะเติบโตราว 4.2% นั้น ในส่วน
ของ Krungthai Macro Research เห็น
ว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะเติบโตไม่เกิน 4.5% 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกับ สคช. หลัง
จากตัวเลขจีดีพีในไตรมาส 3 ตํ่ากว่าช่วง
ครึ่งปีแรกค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิด
จากตัวเลขภาคการเกษตรติดลบ อันเป็น

ผลจากช่วงครึ่งปีแรกที่ขยายตัวค่อนข้าง
สูงตามสภาพอากาศเอื้ออํานวย และเป็น
เพียงปัจจัยชั่วคราว อย่างไรก็ตาม มอง
ว่าเศรษฐกิจไทยในเชิงคุณภาพยังดีอยู่ 
โดยการลงทุนภาครัฐและการผลิตภาค
อุตสาหกรรมยังขยายตัวดี และการส่ง
ออกกลับมาขยายตัวได้ดีที่ 8.7% ในเดือน
ตุลาคม ดังนั้นตัวเลขจีดีพีที่ออกมา จึง
ไม่ได้สะท้อนว่าเศรษฐกิจชะลอลงอย่างน่า
เป็นห่วงแต่อย่างใด

          

"อย่างไรก็ตาม จะเริ่มเห็นผลกระทบจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ใน
ช่วงไตรมาส 4 ถึงครึ่งแรกของปี 2562 
และอยากให้จับตาเศรษฐกิจของจีนที่
ชะลอตัวลง และค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง
ด้วย ซึ่งจะทําให้จีนนําเข้าสินค้าลดลง 
โดยในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไทยส่งออก
ไปจีนขยายตัวเพียง 3% เท่านั้น ตํ่ากว่า
ส่งออกไปตลาดเอเชียอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น 
และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ขยายตัวได้
ถึง 18.7% และ 21.8% คาดการณ์ว่า 
ภาคการผลิตของจีนจะอยู่ในภาวะที่ชะลอ
ตัวจนถึงไตรมาส 1 ของปี 2562 เป็น
อย่างน้อย เพราะมีความเสี่ยงที่สหรัฐฯ 
จะปรับอัตราภาษีนําเข้าจาก 10% เป็น 

25% สําหรับสินค้าจีนมูลค่า 2 แสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออกของจีน แต่หากว่าไม่มี
การปรับขึ้นภาษีนําเข้าเพิ่มเติมจากที่ได้
ประกาศไปแล้ว ภาคการผลิตของจีนจะมี
สัญญาณกระเตื้องขึ้นได้ในช่วงไตรมาส 2 
ของปี 2562"

          

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ประเมินต่อไป
ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะ
ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.25% 
ต่อปี ในการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) เดือนธันวาคม
นี้ เนื่องจากตัวเลขจีดีพีที่ออกมาไม่ได้บ่ง
บอกว่าเศรษฐกิจได้เริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอ
ตัว และคาดว่าธปท.ยังคงให้นํ้าหนักกับ
การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน 
และต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทํานโยบายในอนาคต ซึ่งสะท้อนจากการ
ลงคะแนนในการประชุมกนง.ครั้งล่าสุด 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มี
คณะกรรมการเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มจาก 2 เสียง เป็น 3 
เสียง 

KTB มองเศรษฐกิจไทยปีนี้โตไม่เกิน 4.5%
สอดคล้องกับ สคช. คำดแบงก์ชำติ 

ขึ้นดอกเบี้ยนโยบำย 0.25% ต่อปี ในเดือน ธ.ค.นี ้ 



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า หลักเกณฑ์การกํากับดูแล
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธปท. เป็นมาตรการเพื่อ
เสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดย
เงื่อนไขของมาตรการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น (เมื่อ
เทียบกับ Consultation Paper) คาดว่าจะหนุนธุรกรรม
การซื้อขายที่อยู่อาศัยก่อนที่มาตรการจะมีผลบังคับใช้
ในเดือน เม.ย. 2562 

 

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ยอดการโอน
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารพาณิชย์ มีแนวโน้มเร่งตัวต่อเนื่องไปจนถึงช่วง
ไตรมาสแรกปี 2562 ขณะที่ ในช่วงที่เหลือของปี 2562 
กิจกรรมในตลาดที่อยู่อาศัยและภาพสินเชื่อบ้าน คงจะ
ขึ้นอยู่กับทิศทางเศรษฐกิจ กําลังซื้อของผู้บริโภค และ
การแข่งขันของผู้ประกอบการ ในจังหวะเวลาที่ต้นทุน
ทางการเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

สรุปหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

 - เงื่อนเวลาการบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ผ่อนคลาย
ลงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศหลัก
เกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยมีการ
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดจาก Consultation Paper 
และเลื่อนวันประกาศใช้เกณฑ์ใหม่สําหรับสัญญากู้ซื้อ
ที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่เป็นวันที่ 1 เม.ย. 2562 (จาก
กําหนดการเดิมที่จะเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2562) 
โดยจะยกเว้นกรณีที่มีสัญญาจะซื้อจะขาย หรือมีการ
ผ่อนดาวน์ก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2561 ซึ่งนับเป็นการผ่อน
คลายเงื่อนเวลาให้มีการปรับตัวเพื่อลดแรงกดดันต่อ
ตลาดที่อยู่อาศัยและทิศทางการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยของสถาบันการเงิน รวมถึงลดผลกระทบต่อผู้ที่
วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว 

  

- ยกเว้นการนับรวมสินเชื่อ top-up บางประเภท 
ธปท.ปรับการคํานวณสัดส่วน LTV โดยให้นับรวมสิน
เชื่อ top-up ที่อ้างอิงหลักประกันเดียวกันเข้าไว้ในการ
คํานวณสัดส่วน LTV เพื่อสะท้อนความเสี่ยงของหนี้โดย
รวม และลดโอกาสของผลกระทบจากความไม่แน่นอน
ของมูลค่าหลักประกัน (ซึ่งเกณฑ์เดิม ไม่นับรวมสินเชื่อ 
top-up) อย่างไรก็ดี เกณฑ์ใหม่ที่เตรียมจะบังคับใช้นั้น 
มีการยกเว้นให้กับสินเชื่อ top-up บางรายการ ได้แก่ 
สินเชื่อประกันชีวิต ประกันวินาศภัย และสินเชื่อธุรกิจ 
SMEs ซึ่งนับเป็นเงื่อนไขที่ผ่อนปรนกว่าที่มีการเสนอใน 
Consultation Paper

เลื่อนใช้ LTV เกณฑ์ใหม่ เป็นวันที่ 1 เม.ย. 2562: แม้จะ
เป็นข่าวดี ... แต่ผู้ประกอบการยังมีโจทย์ท้าทายรออยู่
ในปี 2562

   

- ผู้ประกอบการมีเวลาเพิ่มขึ้นในการเร่งทําตลาด 
ตั้งแต่กลางเดือน ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้มีการปรับตัวเพื่อรองรับ
กับมาตรการ LTV แล้วในระดับหนึ่ง เห็นได้จากการ
เพิ่มสัดส่วนเงินดาวน์ในโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ 
และการเร่งทําแคมเปญการตลาดในกลุ่มผู้ประกอบ
การที่มีจํานวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จรอขาย ซึ่งการ
เลื่อนการบังคับใช้มาตรการออกไปนั้น จะช่วยให้ผู้
ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้ช่วง
เวลาประมาณเกือบ 5 เดือนหลังจากนี้ในการที่จะทํา
แคมเปญเพื่อเร่งกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของ
ผู้บริโภค จากทิศทางดังกล่าวข้างต้น ทําให้ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย มองว่า กิจกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่
อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2561 น่าจะ
มีจํานวนประมาณ 186,500 หน่วย เพิ่มขึ้นจากที่คาด
การณ์ไว้เดิมที่ 171,500 หน่วย และเพิ่มขึ้นประมาณ 
14.1% จากตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 
163,468 หน่วย 

 

ขณะที่แนวโน้มการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงไตรมาส 1/2562 คาดว่า 
จะเติบโตประมาณ 8.9% YoY หรือมีจํานวนประมาณ 
45,850 หน่วย  อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยในช่วงที่เหลือ
ของปี 2562 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงต้องเผชิญ
กับปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจในด้านอื่นๆ อาทิ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่อาจจะยังไม่เอื้อต่อการ
ซื้อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่
มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นกิจกรรมการซื้อขายที่อยู่
อาศัยน่าจะกลับมาอ่อนตัวลงอีกครั้งหลังไตรมาสแรก 
ทําให้คาดว่า ทั้งปี 2562 การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะมีจํานวนประมาณ 
179,800 หน่วย หดตัวลง 3.6% เมื่อเทียบกับฐานที่สูง
ในปี 2561 

   

- มาตรการ LTV ของ ธปท. อาจมีส่วนช่วยชะลอการ
เปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการ แต่
ภาวะความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาด
ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม ทั้งนี้ ภาวะ

การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงที่
ผ่านมา ทําให้ผู้ประกอบการมีการช่วงชิงจังหวะการทํา
ตลาด โดยการเร่งเปิดโครงการใหม่ ขณะที่ปัญหาความ
ไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานก็ยังมีสัญญาณ
แสดงให้เห็นในบางทําเล ดังนั้นเพื่อรักษาสมดุลระหว่าง
ความต้องการซื้อและสินค้าในตลาดให้มีเสถียรภาพ ผู้
ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คงจะมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่รอบคอบมากขึ้น ขณะที่ด้านผู้
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เองก็คงต้องทําการตัดสินใจเลือก
โครงการโดยคํานึงถึงความสามารถในการผ่อนชําระและ
ฐานะการเงินของตนเป็นสําคัญ

แนวโน้มสินเชื่อบ้านของธนาคารพาณิชย์ปี 2561 อาจ
สูงกว่าที่คาด ตามกิจกรรมในตลาดอสังหาฯ ก่อนเกณฑ์
ใหม่จะมีผลบังคับใช้   

  

- ตัวเลขคาดการณ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธ.พ. 
ปี 2561 อาจขยับขึ้นสูงกว่าประมาณการเดิม ตาม
สัญญาณการเร่งตัวขึ้นของกิจกรรมการซื้อ-ขาย และ
การโอนกรรมสิทธิ์ในตลาดที่อยู่อาศัยตั้งแต่ช่วงปลาย
ไตรมาส 3/2561 และแรงหนุนเพิ่มเติมจากกระบวนการ
กระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยศูนย์วิจัยกสิกร
ไทย คาดว่า สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อาจเติบโตสูง
ถึงประมาณ 7.0% ในปี 2561 (จากคาดการณ์เดิม
ที่ 5.7%) และขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่องในกรอบ
ประมาณ 7.5-8.0% YoY ในไตรมาส 1/2562 ซึ่งเป็น
ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่เกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่
อยู่อาศัยใหม่จะมีผลบังคับใช้ 

   

- อย่างไรก็ดี ตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอาจเผชิญ
สถานการณ์ที่ท้าทายมากขึ้น ทั้งสินเชื่อที่ปล่อยใหม่ 
และประเด็นคุณภาพสินเชื่อ ในช่วงที่เหลือของปี 2562 
โดยในส่วนของทิศทางการปล่อยสินเชื่อใหม่ อาจ
ทยอยมีทิศทางชะลอลงตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 2/2562 
เนื่องจากผลของการเร่งตัดสินใจทําสัญญากู้เพื่อซื้อ
บ้านของผู้บริโภค ขณะที่ ธนาคารพาณิชย์คงจะยังต้อง
ติดตามประเด็นความสามารถในการชําระหนี้ ซึ่งอาจ
จะมีผลต่อคุณภาพของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในพอร์ต
อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจในภาพ
รวมและการฟื้นตัวของกําลังซื้อที่อาจยังค่อนข้างจํากัด
ในครัวเรือนบางกลุ่ม รวมถึงต้นทุนทางการเงินที่มี
โอกาสปรับตัวสูงขึ้น 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
 มองเกณฑ์ก�ำกับดูแลสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยธปท. หนุนธุรกรรมก่อน เม.ย. 2562 



ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบ

บัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

สากล โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้อง

เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี 

และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีราย

เดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อ

ครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะ

ช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และ

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการ

ใช้รายงานทางการเงินในการตัดสิน

ใจลงทุน เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 

2562

นายรพี สุจริตกุล 
เลขาธิการส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
เปิดเผยว่า "รายงานทางการเงินมี

ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจ

ลงทุนของผู้ลงทุน ความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชีซึ่งมีบทบาทสําคัญ

ในการตรวจสอบและสอบทานงบ

การเงิน จึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะ

ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความ

น่าเชื่อถือ และเมื่อมาตรฐานสากล

เปลี่ยนแปลงไป ก.ล.ต. จึงต้อง

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกัน 

โดยหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบ

บัญชีใหม่นี้ จะกําหนดให้บริษัทจด

ทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติ

หน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะต้องมีการ

เว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี จากเดิมที่จะต้อง

หมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 

5 รอบปีบัญชี และต้องมีการเว้นวรรค 2 รอบ

ปีบัญชี โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2562"

ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดผลกระทบในช่วงแรกของ

การบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ (ปี 2562 - 2566) 

ก.ล.ต. มีแนวทางผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบ

บัญชี โดยจะอนุญาตให้ระยะเวลาเว้นวรรคผู้

สอบบัญชีรายเดิมมีระยะเวลาน้อยกว่า 5 รอบ

ปีบัญชีได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 รอบปีบัญชี 

และในกรณีผู้สอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบ

บัญชีขนาดเล็ก ก.ล.ต. จะอนุญาตให้สามารถ

ขอผ่อนผันการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีเกิน

กว่า 7 รอบปีบัญชีได้ แต่ต้องไม่เกิน 9 รอบปี

บัญชี ซึ่งหากผู้สอบบัญชีได้รับการผ่อนผัน ก็

จะถือว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้รับการ

ผ่อนผันด้วย

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ออกแนวปฏิบัติสําหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อ

ส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

สามารถพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็น

อิสระเพื่อทําหน้าที่ผู้สอบบัญชี และสนับสนุน

ให้ผู้สอบบัญชีดํารงความเป็นอิสระได้อย่าง

แท้จริง 

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ในกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี



ทรีนีตี้มองหุ้นไทยเดือนธันวาคมแกว่งในกรอบ 

1,600-1,700 จุด ชี้ 3 ปัจจัยบวกดันดัชนีคือ 

สงครามการค้าจีนสหรัฐฯคลี่คลาย ขณะที่ Bond 

yield สหรัฐฯ ทรงตัวในระดับตํ่า หลังเฟดส่ง

สัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยและคาดการณ์ราคา

นํ้ามันดิบฟื้นตัว ส่วนปัจจัยลบคือการปรับลด

ประมาณการกําไร บจ.ลง และภาคผลิตทั่วโลกทรุด 

รวมทั้งปัญหาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรป แนะ

เลือกลงทุนหุ้นค้าปลีก-ยานยนต์-พลังงาน-แบงก์

รายตัว ขณะที่เลี่ยงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และที่อยู่อาศัย

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ 

จํากัด ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยเดือนธันวาคม 

แกว่งตัว Sidewaysโดยมีกรอบแนวรับสําคัญที่ 

1,600 จุด และกรอบแนวต้านสําคัญที่ 1,700 จุด 

ประเมินระดับดัชนีที่เหมาะสมในแง่ของ Valuation 

อยู่ที่ 1640-1650 จุด ซึ่งเป็นระดับเทียบเท่าForward 

PE 14 เท่า

นายณัฐชาต มอง 3 ปัจจัยบวกสําคัญที่สนับสนุน

การปรับตัวขึ้นของตลาดในเดือนนี้ ได้แก่ 

          

1.การเห็นพ้องต้องกันระหว่างสหรัฐฯและจีนในการ

เลื่อนกําหนดระยะเวลาที่สหรัฐฯจะขึ้นภาษีนําเข้า

สินค้าจากจีนมูลค่า 200,000ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ออกไป 90 วันจากกําหนดเวลาเดิมในวันที่ 1 ม.ค. 

2562 พร้อมทั้งการที่จีนรับปากจะสั่งซื้อสินค้าจาก

สหรัฐฯ ทั้งจําพวกเกษตร พลังงาน เป็นต้น

2.Bond yield สหรัฐฯ ที่น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับ

ตํ่า ตอบรับคําพูดในเชิง Dovish ที่มากขึ้นของนาย 

Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ( 

Fed) และความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับลดประมาณ

การ Dot Plot หรือประมาณการอัตราดอกเบี้ยปีหน้า

ในการประชุมวันที่ 18-19 ธันวาคมนี้ ซึ่งจะทําให้ดัชนี

หุ้นไทยมีความน่าสนใจมากขึ้นในมิติของ Earning 

yield gap และน่าจะทําให้แรงขายของนักลงทุนต่าง

ชาติเบาบางลงในช่วงถัดไปและ 3.ราคานํ้ามันดิบ

ที่น่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นตามความคาดหวังต่อการส่ง

สัญญาณการลดกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ 

Non-OPEC

อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ 

          

1.การทยอยปรับลดประมาณการกําไรของบริษัท

จดทะเบียน (บจ.) ของนักวิเคราะห์ ภายหลังการ

รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/61 เสร็จสิ้น ทําให้ 

Valuation ของตลาดหุ้นไทยในแง่ของ PE อาจยังดู

ไม่น่าสนใจมากนัก 

          

2.ภาคการผลิตทั่วโลก (Global PMI) ที่ยังคงชะลอ

ตัวต่อเนื่องและอยู่ในระดับตํ่าสุดในรอบ 2 ปี ซึ่งเป็น

ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยสงครามการค้า 

ตราบใดที่ดัชนีดังกล่าวยังคงปรับตัวลง มองว่าการ

ปรับขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของตลาดหุ้นเกิดใหม่ยังคง

เป็นเรื่องยาก

          

3.ปัจจัยความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรป ไม่ว่าจะ

เป็นปัญหาร่างงบประมาณฉบับใหม่ของอิตาลี โดย

จะต้องดูว่ารัฐบาลผสมของอิตาลีจะยอมอ่อนข้อต่อ

สหภาพยุโรป (EU) หรือไม่ รวมถึงประเด็น Brexit 

ของอังกฤษ ซึ่งยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง 

โดยจะต้องดูว่าร่างข้อตกลงล่าสุดจะผ่านความเห็น

ชอบของสภาอังกฤษหรือไม่

นายณัฐชาตแนะกลยุทธ์ การลงทุนในเดือนนี้ว่า 

แนะนํานักลงทุนที่แบ่งขายทํากําไรไปแล้วบริเวณดัชนี 

1640-1650 จุด ถือหุ้นในส่วนที่เหลือต่อ และรอขาย

ทํากําไรหากดัชนีปรับขึ้นไปยังบริเวณกรอบแนวต้าน

ด้านบนที่ 1,700 จุด 

          

โดยมองกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจลงทุนประจําเดือน

ธันวาคม ได้แก่ 

          

1.กลุ่มค้าปลีก เช่น ROBINS เนื่องจากการบริโภค

ภายในประเทศยังคงมีสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง 

          

2.กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ แนะนําหุ้น SAT ที่ราคาปรับ

ตัวลงมาแรงมาก สวนทางกับยอดผลิตรถยนต์ที่ยัง

เติบโตโดดเด่น

          

3.กลุ่มพลังงาน เลือก PTTEP เนื่องจากประเมิน

ว่าราคานํ้ามันที่ระดับปัจจุบันมี Upside มากกว่า 

Downside แล้ว 

          

และ 4.กลุ่มธนาคารพาณิชย์ เช่น BBL, KTB หาก 

กนง. มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 19 

ธ.ค.นี้ ซึ่งดูเหมือนจะมีโอกาสมากขึ้น ภายหลัง

ธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 30 

พ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มที่ยังคงแนะนําให้ลดหรือ

เลี่ยงการลงทุนในช่วงนี้ ได้แก่ 

          

1) หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ 

สนามบิน สายการบิน โรงแรม รวมถึงบริษัทที่ขาย

สินค้าและบริการที่พึ่งพิงนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ยังคง

หดตัวต่อเนื่อง 

          

2) กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัย

สงครามการค้าและวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ชะลอตัว

ลง 

          

3) กลุ่มที่อยู่อาศัย เนื่องจากมีความเสี่ยงมากขึ้นที่ 

กนง. จะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 19 

ธันวาคมนี้ 

บล.ทรีนีตี้ คำด SET ธ.ค. แกว่งในกรอบ 1,600-1,700 จุด

ชี้ 3 ปัจจัยบวกดันดัชนี  หุ้นเด่น ROBINS SAT PTTEP  BBL  KTB





บล.ธนชาต : PTG แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 12.20 บ.

BUY (Unchanged) TP: Bt 12.20 (From: Bt 15.40)

 Change in Numbers Upside : 39.4%

 27 NOVEMBER 2018

 PTG Energy Pcl. (PTG TB)

 น่าสนใจกว่าที่เคย

 เรายังคงคําแนะนํา "ซื้อ" PTG แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 12.2 บาทจาก 15.4 บาท จากค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น เราคาดว่ากําไรจะฟื้นตัวจากระดับตํ่าใน 3Q18 จากอัตรา

กําไรทกี่ ลับสรู่ ะดับปกติและการชะลอการขยายตัวปัจจุบัน PTG ซื้อขายที่ PE ที่ตํ่ากว่า 17 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่น่าสนใจเนื่องจากกําไรที่ฟื้นตัวในปี 2019 (EPS เติบโตเฉลี่ย 

23%ในปี 2019-20F)

 มูลค่าน่าสนใจ

 ขณะที่เรามองว่า PTG เป็นหุ้นที่มีการเติบโตสูง และหลังจากการปรับตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ ปัจจุบันเรามองว่า 1) การซื้อขายที่ forward PE ที่ 17เท่านั้นน่าสนใจ เนื่องจาก

เราคาดว่ากําไรจะฟื้นตัว โดยคาดว่า EPS จะเติบโตเฉลี่ยที่ 23% ในปี 2019-20F 2) เรามองว่ามีโอกาสที่จะถูก Deratingไปอีกจํากัด เนื่องจากหุ้นซื้อขายที่ระดับตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

PE ระยะยาว และ 3) เนื่องจากการชะลอการขยายธุรกิจ และมี capex ที่ลดลง เราคาดว่าจะให้ FCF yields ที่สูงมากที่ 9% และ 14% ในปี 2019-20F

 ยังคงมีแนวโน้มเติบโต

 เรายังคงเห็นศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่งของ PTG และมองว่าผลการดําเนินงานทยํ่าแย่ใน 3Q18 เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวเท่านั้นด้วยปัจจุบันราคานํ้ามันได้

ปรับตัวลงประมาณ 30% จากระดับสูงสุดล่าสุด เราจึงคาดว่าค่าการตลาดจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 1.7-1.8 บาทต่อลิตร ในไตรมาสถัดๆ ไป จากราว 1.55-1.60 บาท/ลิตร ในช่วง 

2 ไตรมาสที่ผ่านมาจากประมาณการของเรา ค่าการตลาดได้ฟื้นตัวมาอยู่ที่ 1.74 บาท/ลิตรในช่วง QTD แล้ว นอกจากนี้ เรายังคิดว่าราคาที่ตํ่าลงจะช่วยกระตุ้นความต้องการ

ภายในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันสําคัญสําหรับกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ PTG ในช่วง 2Q-3Q18 ในความเป็นจริง การบริโภคนํ้ามันเบนซินและดีเซลในประเทศไทยได้ฟื้น

ตัวขึ้น 3.6% y-y ในเดอื นต.ค.หลังจากลดลง 0.5% y-y ใน 3Q18

 ปรับประมาณการกําไร และราคาเป้าหมาย

 เราปรับลดประมาณการกําไรลง 29-38% ในปี 2018-20F และปรับราคาเป้าหมายลงเหลือ 12.2 บาท (ปีฐาน 2019F) จาก 15.4 บาท จากสมมติฐานมาร์จิ้นที่ลดลงและ

ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น แตอ่ ย่างไรก็ตาม เราคาดว่าในไตรมาสถัดๆ ไป อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับที่เราเห็นใน 2Q-3Q18 เนื่องจากการชะลอการขยาย

ธุรกิจ เราคิดว่าประมาณการของเรานั้นเป็นระดับที่ค่อนข้าง conservative พอสมควร ซึ่งเราไม่คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เหนือความคาดหมายอีกในอนาคตอันใกล้นี้

 ปัจจัยหนุนในช่วง 4Q18F

 เราคาดว่ากําไรจะฟื้นตัวตั้งแต่ 4Q18F เป็นต้นไป ค่าการตลาดได้ขยายตัวสู่ระดับปกติตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อ PTG อย่างมาก เนื่องจากเน้น

ธุรกิจค้าปลีก นอกจากนี้ปริมาณจําหน่ายยังน่าจะฟื้นตัวข้นึ อย่างมาก q-q จากปัจจัยฤดูกาล และราคานํ้ามันที่ลดลงยังจะช่วยกระตุ้นความต้องการอีกด้วย
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บล.ทิสโก้ : HANA แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 38.50 บ.

+HANA : เงินปันผลสูงทําให้ดาวน์ไซด์ตํ่า

 

ปีหน้ายังคงท้าทายการดําเนินงาน แต่เงินปันผลน่าสนใจ

ด้วยอุตสาหกรรมมือถือที่ชะลอตัวลง แต่ HANA ยังคงมีรายได้จาก IC และ PCB ที่แข็งแกร่งในช่วง 3Q18 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากส่วนแบ่งการ

ตลาด และอุปสงค์ของ RFID และกลุ่มรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าผลประกอบการ 4Q18 จะลดลง QoQ จากฤดูกาล และเรามอง

ว่าปี 2019F ผลประกอบการจะถูกกดดันจากอุตสาหกรรมมือถือที่ชะลอตัวลง แต่เรายังคงแนะนําให้ "ซื้อ" จากราคาหุ้นที่ลดลงรับรู้ข่าวร้ายไปแล้ว 

และมีเงินปันผลที่สูงถึง 6%

ได้ประโยชน์จากสงครามการค้า US - China

 จากแนวโน้มของสงครามการค้าในปัจจุบัน ทําให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในภูมิภาค (ไทย, เวียดนาม, มาเลเซีย และฟิลิปปินส์) ได้ประโยชน์ในระยะสั้น

จากคําสั่งซื้อสินค้าที่ย้ายมาจากจีนและสหรัฐฯ โดย HANA จะเริ่มผลิตสินค้าให้ลูกค้าใหม่ใน 1Q19 หนุนรายได้ในปีหน้าเป็นต้นไป และยังมีลูกค้าบาง

ส่วนที่ยังรอดูความชัดเจนของสงครามการค้าก่อนส่งคําสั่งซื้อเพิ่ม และเราคาดว่าโรงงานที่กัมพูชาจะมีอัตราการใช้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 40% 

ในปีหน้าจากปัจจุบันที่ 10% หนุนโดยลูกค้าใหม่ และสินค้าที่เน้นแรงงาน

 

หาการเติบโตแบบใหม่ท่ามกลางธุรกิจมือถือที่ชะลอตัวลง

 แม้ว่าอุปกรณ์สื่อสารจะเป็นสัดส่วนรายได้ใหญ่ของ HANA (40%) แต่ด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงเป็นโต 6% ต่อปีใน 3Q18 

ทําให้ยอดขายที่ 1.4 พันล้านหน่วย -0.4% YoY ใน 2018 โดยเราเชื่อว่า HANA จะหาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้าได้ โดยการ

ลงทุนเพื่อพัฒนา RFID tag สําหรับรถยนต์เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ Michelin จะเริ่มเห็นผลในปี 2020

 

มูลค่าที่เหมาะสม 38.50 บาท

 เราแนะนําให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 38.50 บาท อ้างอิง PER ที่ 13 เท่า โดยมีความเสี่ยงจากสงครามการค้า และค่าเงิน แต่เรามองว่า

ราคาหุ้นรับรู้ปัจจัยลบไปแล้ว และด้วยดาวน์ไซด์ที่จํากัด และมีเงินปันผลที่สูง ทําให้ HANA มีความน่าสนใจ
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บล.บัวหลวง : TOP แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 95.00 บ.

Thai Oil TOP TB / TOP.BK

 Sector: Energy OVERWEIGHT

 คําแนะนําพื้นฐาน: ซื้อ

 เป้าหมายพื้นฐาน: 95.00 บาท

 ราคา (23/11/61): 74.50 บาท

 ความกังวลต่อค่าการกลั่นดูเหมือนจะมากเกินไป

 

การประมาณการกําไรหลักขยายตัวในไตรมาส 4/61 และแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลิตภัณฑ์ middle distillate (ซึ่ง TOP มีสัดส่วนการผลิตสูง) น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นในระยะต่อ
ไป นอกจากนี้การประเมินมูลค่าหุ้น TOP ยังน่าสนใจ แม้จะอยู่ภายใต้สมมติฐานกรณีเลวร้ายของเรา PBV อยู่ที่ 1.1 เท่า (ค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ 1.5 เท่า) และอัตราผลตอบแทนจาก
เงินปันผลที่ 3.7% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ SET ที่ 3.4%)

 

อุปทานส่วนเกินกดดันส่วนต่างราคาก๊าซโซลีน นับตั้งแต่ต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบัน แต่...

 ส่วนต่างราคาก๊าซโซลีนปรับตัวลดลงในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนต่างราคาเฉลี่ยนับตั้งแต่ต้นไตรมาส 4/61 จนถึงปัจจุบัน ลดลง 5.80 เหรียญ มาอยู่ที่ 5.76 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรล โดยมีสาเหตุหลักมาจาก 1) อุปสงค์ช่วงโลว์ซีซัน (ช่วงไฮซีซันปกติอยู่ในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค.), 2) อุปทานที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นภายหลังการหยุดซ่อมบํารุง, และ 3) สต๊อกทั่ว
โลกปรับตัวสูงขึ้น

 

...ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ middle distillate และนํ้ามันเตาขยายตัว กลบกับผลกระทบ

 ในทางตรงกันข้าม ช่วงไฮซีซัน (อุปสงค์ฤดูหนาวและการท่องเที่ยว) และอุปทานที่ตึงตัวหนุนส่วนต่างราคา middle distillate (ดีเซลและนํ้ามันเครื่องบิน) และนํ้ามันเตาอย่าง
มากในไตรมาส 4/61 จนถึงปัจจุบัน ส่วนต่างราคาดีเซลและนํ้ามันเครื่องบินเฉลี่ยนับตั้งแต่ต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบัน (ประมาณ 56% ของผลิตภัณฑ์รวม) ได้ปรับตัวสูงขึ้น 2.50 เหรียญ 
QoQ มาอยู่ที่ 16.90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ 2.40 เหรียญ QoQ มาอยู่ที่ 16.80 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลําดับ และส่วนต่างราคานํ้ามันเตาเฉลี่ย (ประมาณ 7% ของผลิตภัณฑ์
รวม) ปรับตัวมาเป็นบวกที่ 1.80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจาก -2.50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในไตรมาส 3/61 นอกจากนั้นราคานํ้ามันดิบที่ปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาจะส่งผล
ให้ fuel & loss ลดลง และค่าการกลั่นปรับเพิ่มขึ้น การประมาณการของเรา (ซึ่งใช้สมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยนับตั้งแต่ต้นไตรมาสจะทรงตัวจนถึงสิ้นปี 2561) บ่งชี้ว่าค่าการกลั่นเฉล่ียใน
ไตรมาส 4/61 ของ TOP จะสูงขึ้น 0.20 เหรียญ QoQ มาอยู่ที่ 5.20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

 

ส่วนต่างราคา PX ที่สูงขึ้นจะหนุนค่าการกลั่นรวมเฉลี่ยในไตรมาส 4/61

 บริษัทจะได้รับอานิสงค์จากส่วนต่างราคา PX ที่ขยายตัว ค่าเฉลี่ยส่วนต่างราคา PX นับตั้งแต่ไตรมาส 4/61 จนถึงปัจจุบันขยายตัวมาอยู่ที่ 538 เหรียญต่อตันจาก 451 เหรียญ
สหรัฐต่อตันในไตรมาส 3/61 หนุนโดยอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในขณะที่อุปทานตึงตัว ในทางตรงกันข้ามค่าเฉลี่ยของส่วนต่างราคาเบนซีน นับตั้งแต่ต้นไตรมาสจนถึงปัจจุบันลดลงมาอยู่ที่ 75 
เหรียญต่อตันจาก 126 เหรียญสหรัฐต่อตันในไตรมาส 3/61 เนื่องจากอุปทานส่วนเกิน ส่วนต่างราคา PX ขยายตัวน่าจะกลับกับผลกระทบเชิงลบของส่วนต่างราคาเบนซีนที่ลดลง และ
ทําให้ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจอะโรเมติกส์ต่อค่าการกลั่นรวมเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4/61 เราประมาณการเบื้องต้นว่าส่วนแบ่งกําไรของธุรกิจอะโรเมติกส์ในค่าการกลั่นรวมไตรมาส 4/61 จะ
เพิ่มขึ้นเป็น 2.30 เหรียญต่อบาร์เรลจาก 2.00 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในไตรมาส 3/61 ดังนั้นเราคาดว่าค่าการกลั่นตลาดรวมเฉลี่ยในไตรมาส 4/61 ของ TOP จะปรับตัวสูงขึ้น 0.50 
เหรียญต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 7.70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

 

การประเมินมูลค่าหุ้นสําหรับปี 2562 ยังน่าสนใจ แม้จะอยู่ภายใต้สมมติฐานกรณีเลวร้าย

 เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกว่าทั้งส่วนต่างราคาก๊าซโซลีนและค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์จะฟืนตัว (มาอยู่ที่ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและ 7 เหรียญสหรัญต่อ
บาร์เรลตามลําดับ)ในช่วงไฮซีซั่นในไตรมาส 1/62 ที่กําลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา ทําให้เราใช้สมมติฐานกรณีเลวร้ายในการวิเคราะห์
สําหรับปี 2562 (คาดการณ์ว่าส่วนต่างราคานํ้ามันเบนซินอยู่ที่ 9.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเท่ากับในปี 2561 ซึ่งส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ที่ 4.4 เหรียญหรือ 1.0 เหรียญสหรัฐต่อ
บาร์เรลตํ่ากว่าสมมติฐานกรณีพื้นฐานของเรา ) เราคาดว่าจะมีความเสี่ยงขาลงต่อประมาณการกําไรสุทธิของปี 2562 ปัจจุบันของเราประมาณ 17% แต่มูลค่าหุ้น TOP ยังคงน่าสนใจ 
โดย PER ปี 2562 จะอยู่ที่ 11.7 เท่า (ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยระยะยาว), PBV ที่ 1.1 เท่า (ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 1.5 เท่า) และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันอยู่ที่ 3.7% (สูงกว่าค่า
เฉลี่ยของ SET ที่ 3.4%)

 สุพพตา ศรีสุข

 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์

 suppata@bualuang.co.th

 +66 2 618 1343



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SAWAD แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 53.00 บ.

SAWAD (SAWAD TB)

บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น

Current      Previous     Close          2019 TP

BUY          BUY          45.75          53.00

         

ก�ำไรจะดีขึ้นใน 4Q18 ต่อเนื่องปี 2019

          คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ โดยคงรำคำเหมำะสมปี 2019 ที่ 53 บำท ระยะสั้นคำดกำรณ์ก�ำไรสุทธิ 4Q18 โตเป็นสถิติสูงสุดที่ 777 ลบ. +1.4%Q-Q, +7.2%Y-Y ตำม 
High Season ของกำรปล่อยสินเชื่อและคำด Loan yield ที่ทรงตัวดีขึ้นจำกไตรมำสก่อน ปี 2019 คำดกำรณ์ก�ำไรสุทธิที่ 3.17 พันลบ. +17%Y-Y คำดกำรเติบโตของ
สินเชื่อที่ 20% และรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ +15%Y-Y, คำดกำรณ์ Credit cost ที่ 1.25% และ Cost to income ratio ที่ 44% จำก 42.8% 

คำดกำรณ์ก�ำไรสุทธิ 4Q18 เป็นสถิติสูงสุด +1.4%Q-Q, +7.2%Y-Y

          เรำคำดว่ำ SAWAD จะมีก�ำไรสุทธิ 4Q18 ที่ 777 ลบ. เพิ่มขึ้น 1.4%Q-Q, 7.2%Y-Y เนื่องจำก 1.เป็นช่วงฤดูกำลที่ดีของกำรปล่อยสินเชื่อ เรำคำดว่ำ SAWAD 
จะมีสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้น 6% Q-Q และ 23%YTD 2. คำดกำรณ์ Loan spread ที่ 17% ใกล้เคียงกับปีก่อน  โดยคำด Loan yield อยู่ที่รำว 20% ดีขึ้นจำกค่ำเฉลี่ยที่ 
19% ใน 1H18 เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงสินเชื่อจำกสินเชื่อเช่ำซื้อ เป็นสินเชื่อมีหลักประกันซึ่งปล่อยจำกบริษัทลูก BFIT ท�ำให้มีอัตรำผลตอบแทนเงินให้สินเชื่อที่สูง
ขึ้นมำอยู่ที่รำว 23-25% 3. คำดกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยส�ำรองฯลดลงรำว 2.5%Q-Q, 40%Y-Y หรือคิดเป็น Credit cost ที่ 1.5% จำกกำรใช้ประโยชน์ส�ำรองฯส่วนเกินที่มีใน 
BFIT

คำดกำรณ์ก�ำไรปี 2019 ที่ 3.17 พันลบ. +17%Y-Y

          กำรประชุมนักวิเครำะห์เมื่อวำนนี้ผู้บริหำรให้เป้ำหมำยกำรเติบโตของสินเชื่อในปี 2019 ที่ 20-30% แผนกำรเปิดสำขำปีละ 360 สำขำ และคำดว่ำจะมีสำขำที่ 
3500 สำขำในปี 2020 ผู้บริหำรให้ควำมสนใจกับกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินยิ่งขึ้นโดยคำดกำรระดมเงินฝำกผ่ำน BFIT จะมำกขึ้นเนื่องจำกมีต้นทุนทำงกำรเงินที่น้อย
กว่ำกำรระดมผ่ำนตรำสำรหนี้ที่อำยุเท่ำกันรำว 0.70% นอกจำกนี้คำดว่ำจะได้รับเงินจำกกำรขำยหุ้น PP ให้กับกลุ่ม Cathay ในรำวต้นปีหน้ำที่รำว 2.5 พันลบ. (57 ล้ำน
หุ้นหุ้นละ 45 บำท) ซึ่งจะมำช่วยในกำรขยำยธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันเพิ่มเติม บริษัทคำดว่ำ NPL Ratio จะลดลงอีกในปี 2019 (ล่ำสุดอยู่
ที่ 5.02%) เนื่องจำกจะเร่งจัดกำร NPL (ยึดทรัพย์ ตัดจ�ำหน่ำย) ให้เร็วขึ้น ส่วน IFRS 9 ยังไม่สำมำรถประเมินผลกระทบได้แต่คำดว่ำน่ำจะท�ำให้กำรตั้งส�ำรองฯเพิ่มขึ้น
บ้ำง

          เรำคำดกำรณ์ก�ำไรปี 2019 ที่ 3.17 พันลบ. +17%Y-Y โดยคำดกำรเติบโตของสินเชื่อที่ 20% และรำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ +15%Y-Y, คำดกำรณ์ Credit cost ที่ 
1.25% และ Cost to income ratio ที่ 44% จำก 42.8% ในปี 2018 เนื่องจำกคำดกำรณ์กำรเติบโตของสำขำที่ 500 สำขำเร่งตัวขึ้นจำกปี 2018 ที่ขยำย 300 สำขำ 

คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ คงรำคำเหมำะสม 53 บำท

          คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ โดยคงรำคำเหมำะสมปี 2019 ที่ 53 บำท อิง PER 20 เท่ำ (อิง 2019 Prospective EPS ที่ 2.63 บำท ซึ่งรวมผลกำรเพิ่มทุน PP แล้ว EPS 
จะมี Dilution รำว 4%)  

          Analyst: Sunanta Vasapinyokul, CFA

          Register No.: 019459

          Tel.: +662 646 9680

          email: email: sunanta.v@fnsyrus.com

          www.fnsyrus.com



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : HANA แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 43.50 บ.

ราคาปิด 34 บาท ราคาพื้นฐาน 43.50 บาท

 เติบโตจากการได้ Market Share เพิ่มขึ้น

 + ยอดขายรูปดอลลาร์ที่อยุธยา ซึ่งเป็น IC Division งวด 3Q61 เติบโตสูง 17%YoY (ไม่รวมการขายแบบเกิดขึ้นครั้งเดียวใน 3Q60) และ

ยังคงดีต่อเนื่องใน 4Q61 บริษัทเพิ่งได้คําสั่งซื้อจากซัมซุง ซึ่งทําให้ยอดขายเติบโตสวนทางกับอุตสาหกรรมที่หดตัว YoY ได้ ทั้งนี้สมาร์ทโฟน

ในประเทศกําลังพัฒนาอยู่ในช่วงเติบโต เช่น อินเดีย ซึ่งปี 61 นี้คาดว่าจะขยายตัวถึง 18%YoY นับเป็นโอกาสดีของ HANA ที่จะมียอดขายชิ้น

ส่วนอิเลคทรอนิกส์ในสมาร์ทโฟนได้แข็งแกร่งต่อไป

 + อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 18% ใน 3Q61 จาก 14.5% ใน 3Q60 และ 14.0% ใน 2Q61 เพราะเงินบาทอ่อนค่าและการปรับ Product 

mixed

 + จะย้ายการผลิตชิ้นส่วนรีโมทคอนโทรลไปโรงงานกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตได้ใน 1Q62 โดยขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งซื้อจากลูกค้าที่มี

โอกาสย้ายฐานออกจากจีน ซึ่งต้องดูความคืบหน้าการเจรจาระหว่างผู้นําสหรัฐและจีนใน G20ในสิ้นพ.ย.-ต้นธ.ค.61 นี้ก่อน

 + แนะนําซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 43.50 บาท (อิง P/E ปี 62 ที่ 15 เท่า) ทั้งนี้เรามองว่าธุรกิจ HANA มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่อง อุปสงค์เซมิ

คอนดัคเตอร์ยังคงแข็งแกร่ง ด้าน Valuation ก็ไม่แพง ณ ราคาปัจจุบันมี P/E ปี 62 ราว 12 เท่าฐานะการเงินแข็งแกร่งเป็นเงินสดสุทธิ จ่าย

ปันผลสูง คาด Dividend Yield ปี 61/62 ปีละ 5.9% โอกาส คือ การได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มถ้าผู้ผลิตในจีนย้ายฐานการผลิตเพื่อลดผลกระ

ทบจากสงครามการค้ากับสหรัฐ ส่วนความเสี่ยงคือ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และการขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วงเวลา

 นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PLAT แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 9.40 บ.

The Platinum Group (PLAT)

BUY

Share PriceTHB 7.70

12m Price TargetTHB 9.40 (+22%)

Previous Price TargetTHB 9.20

เติบโตจากทั้งโครงการเดิมและใหม่

Company Update          

ประเด็นการลงทุน

          แม้เราปรับลดประมาณการปี 2561-2562 ลง 5-12% จากการเลื่อนเปิดโครงการ เดอะ มาร์เก็ตฯ แต่คาดกําไรปี 2562 ยังเติบโต 22% จากการรับรู้รายได้
โครงการ เดอะ มาร์เก็ตฯ ตั้งแต่กลางเดือน ก.พ. 2562 ส่วนการเติบโตของบริษัทในช่วงปี 2563-2565  จะมาจากการเปลี่ยนสัญญาเช่าที่แพลทินัมฯ จากสัญญาระยะ
ยาวเป็นระยะสั้นซึ่งทําให้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ อีกทั้งคาดจะทยอยเปิดโรงแรมและโครงการ Mixed use แนะนํา ซื้อ โดยปรับราคาเป้าหมาย (DCF) เป็นปี 2562 
เท่ากับ 9.40 บาท    

โครงการเดิมยังเติบโตต่อเนื่อง

          โครงการ เดอะ แพลทินัมฯ ปรับขึ้นค่าเช่า 3-4% ได้ตามเป้าหมาย แม้จะมีผู้เช่าบางส่วนไม่ต่อสัญญาแต่ยังมีรายอื่นมาเช่าแทน ทําให้อัตราเข้าเช่ายังอยู่ที่ 98-
99% อีกทั้งสัญญาเช่าพื้นที่ระยะยาว 3,525 และ 4,071 ตรม. (คิดเป็น 15% และ 18% ของพื้นที่เช่าเดอะ แพลทินัมฯ) จะครบสัญญาใน 4Q63 และ 4Q64 ตามลําดับ 
โดยจะเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นทําให้ค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มเป็นกว่า 5,000 บาท/ตรม. จากเดิมประมาณ 1,600 บาท/ตรม. นอกจากนั้น ตลาดนีออนได้รับการตอบรับดี 
จะขยายพื้นที่เช่า 1,344 ตรม. (เพิ่มขึ้น 30%) โดยคาดจะเปิด 15 ธ.ค. อัตราเข้าเช่าเกือบ 100%

โครงการใหม่ผลักดันผลประกอบการ 

          โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เฟส 1 พื้นที่เช่า 28,000 ตรม. มีการก่อสร้างแล้ว 90% ผู้จองพื้นที่เช่า 85% และคาดอัตราเข้าเช่าไม่ตํ่ากว่า 90% เมื่อเปิด
วันที่ 14 ก.พ. 2562 โรงแรม Holiday Inn 2 โรง ที่สมุย ปัจจุบันมีการวางเสาเข็มแล้ว คาดจะเปิดใน 3Q63 นอกจากนั้น ในช่วง 2Q64 จะเปิด Mixed use ที่โครงการ
เดอะ มาร์เก็ตฯ ได้แก่ พื้นที่เช่าเฟส 2 (6,700 ตรม.) อาคารสํานักงาน (38,000 ตรม.) และโรงแรม 2 โรง ซึ่งเพิ่งเซ็นสัญญากับ Marriot ใช้แบรนด์ Moxy และ 
Fairfield  

กําไรชะลอใน 4Q61 แต่เติบโตแข็งแกร่งตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

          คาดผลประกอบการ 4Q61 ชะลอตัว เนื่องจากยังไม่โครงการใหม่ แต่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเตรียมเปิดโครงการเดอะมาร์เก็ตฯ อย่างไรก็ดี PLAT มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างมีนัยสําคัญตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไปจากการทยอยเปิดหลายโครงการและ Organic growth ของโครงการเดิม เม็ดเงินลงทุนรวมในช่วงปี 2562-2566 รวม
เกือบ 6,800 ล้านบาทจะมาจากกระแสเงินสดของบริษัท และการกู้ยืม โดยไม่ต้องเพิ่มทุน

          ความเสี่ยง: ปรับค่าเช่าไม่ได้ตามเป้า / โครงการใหม่ล่าช้าหรือไม่ประสบความสําเร็จ

          Suttatip Peerasub

          suttatip.p@maybank-ke.co.th

          (66) 2658 6300 ext 1430



บล.ฟิลลิป : QH แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 2.98 บ.

ควอลิตี้เฮ้าส์ - QH

 THAILAND | SET | PROP | COMPANY UPDATE

 ซื้อ (คงคําแนะนํา)

 ราคาปิด(บาท)2.98

 ราคาพื้นฐาน(บาท)3.40 (+20.84%)

 Valuation ตํ่าและ Yield ดี

 ยอดจองไปไม่ถึงเป้า แต่มีคุณภาพการทํากําไร

 ยอดจองสะสม 9M61 คิดเป็นแค่ 60% ของเป้าบริษัทที่ 15.5 พัน ลบ โดยแนวราบทําได้แค่ 9 พัน ลบ จากเป้า 13.5 พัน ลบ ประเมินยอดจอง 4Q61 น่าจะได้อีกราว 3.1 พัน ลบ ทั้งปีคงได้ 12.1 พัน ลบ ตํ่ากว่าเป้าของบริษัท แต่ยังอยู่ในเป้าของทางฝ่าย 

เพราะที่ผ่านมาเชื่อว่า การเน้นขายดึง Margin ไม่มี กลยุทธ์ราคามาก ทําให้ยอดจองแนวราบช้า ส่วนคอนโดฯ 9M61 ได้แค่ 400 ลบ จากเป้า 2 พัน ลบ ไปไม่ถึงอยู่แล้ว ทางฝ่ายคาดเป้าจองคอนโดฯ 4Q61 ที่ 580 ลบ คาดปีนี้จบ 980 ลบ ตํ่าเป้า ภาพรวมยอด

จองทั้งปีนี้ตํ่ากว่าเป้าของบริษัท แต่ยังอยู่ในความคาดหมายของทางฝ่าย

 Margin เยี่ยมผลักดันกําไรปี 61 โดยส่วนหนึ่งจากการขายที่ดินเปล่า

 ทางฝ่ายคาดหมายยอดโอนปีนี้ที่ 15.2 พัน ลบ ลดลง 4% y-y โดยยอดโอน 9M61 ได้มาแล้ว 10.1 พัน ลบ (รวมการขายที่ดินเปล่า 800 ลบ โอน 3Q61) หากประเมิน Backlog ณ 3Q61 ที่ 3.8 พัน ลบ จะโอนได้ 4Q61 ราว 2.1 พัน ลบ ขณะที่ การคาด

หมายยอดจองแนวราบ 4Q61 ที่ 3.1 พัน ลบ จะโอน 4Q61 ได้อีก 2.6 พัน ลบ และการขายโอนยกล๊อตโครงการ The Point แหลมฉบังอีก 400 ลบ รวมเป็นยอดโอน 4Q61 น่าจะไปถึง 5.1 พัน ลบ รวมเป็นยอดโอนปีนี้ที่ 15.2 พัน ลบ ขณะที่ Margin ปีนี้ดีมาก

เพิ่มจาก 29% เป็น 36% เพราะปีนี้ไม่มีการลดสต๊อกอย่างเช่นปีก่อน Margin ได้ 34% และมีการขายที่ดินเปล่า 3Q61 ได้ Margin 50% แม้การขายยก Lot คอนโดฯที่แหลมฉบังจะได้ Margin น้อย แต่สัดส่วนน้อยแค่ 3% ของยอดโอนทั้งหมด ทําให้ Margin รวม

โดดเด่นมาก อีกทั้งการคุมรายจ่ายการขายและบริหารได้ดีด้วย รวมถึง ผลกําไรบริษัทร่วมไปได้ดี กําไรปีนี้จึงเติบโตโดดเด่นมากเพิ่ม 18% คาดจ่ายปันผล 0.23 บาท โดยคงเหลือจ่าย 2H61 อีก 0.15 บาท

 แนวโน้มปีหน้าชะลอจากมาตรการ ธปท

 QH มีสัดส่วนบ้านและคอนโดฯ เกิน 10 ลบ. ราว 26% คอนโดฯ 15% (จากโครงการ Q สุขุมวิท) และบ้าน 11% ทําให้ผลกระทบทางตรงมาตรการ ธปท ที่บังคับดาว์นบ้านเกิน 10 ลบ ที่ 20% ไม่มาก ทั้งนี้ทางฝ่ายได้ประเมินยอดจองแนวราบอย่าง

ระมัดระวังให้ลดลง 5% คาดหมายยอดโอนแนวราบปี 62 ลดลง 4% เป็น 11.3 พัน ลบ ส่วนยอดโอนคอนโดฯลดลง 7% เหลือ 2.3 พัน ลบ ซึ่งมาจาก Backlog โครงการ Q สุขุมวิทยกมาราว 1.6 พัน ลบ ส่วนที่เหลือน่าจะขายสต๊อกพร้อโอนได้อีก 700 ลบ เพราะ

อัตราการสร้างยอดจองปีก่อนยังทําได้เกือบ 1 พัน ลบ ทําให้ยอดโอนปีหน้าลดลง 9% เป็น 13.74 พัน ลบ ขณะที่ Margin จะลดลงเหลือระดับปกติ 33% เพราะไม่น่าจะมีการขายที่ดินเปล่า Margin สูงเหมือนปี 61 และสต๊อกบ้าน Margin ตํ่า เหลือน้อย คาดกําไร

ปี 62 ลดลง 12% โดยประเมินเงินปันผล 0.20 บาท

 ราคาหุ้นตํ่า Valuation ถูก Yield ดี

 ราคาหุ้น QH ลดลงจากมาตรการ ธปท ทั้งๆที่ ผลกระทบไม่มากในมุมมองของทางฝ่ายในแง่สัดส่วนพอร์ตโครงการเน้นแนวราบ ขณะที่ ตลาดบ้านมีแนวโน้มชะลอ แต่หากพิจารณาราคาปิดล่าสุดมี P/E 9 เท่า ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 10 เท่า และตํ่ากว่า

ราคาตามบัญชีปี 62 ที่ 3.27 บาท ส่วนที่สําคัญที่จํากัดความเสี่ยงของหุ้นคือผลตอบแทนเงินปันผลสําหรับ 2H61 และ ปี 62 สูงถึง 5% และ 6.75% ทางฝ่ายจึงคงคําแนะนํา "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 62 ที่ 3.40 บาท

 ยอดจองไปไม่ถึงเป้า แต่มีคุณภาพการทํากําไร

 QH ปิดยอดจอง 9M61 ที่ 9.4 พัน ลบ (-22% y-y) โดยยอดจองแนวราบ 9M61 ทําได้ 9 พัน ลบ (-19% y-y) เพราะนโยบายยอดจองปีนี้เน้นการขายราคาที่มี Margin ดี จากปีก่อนเป็นการลดสต๊อกต้นทุนสูงออกไป ทําให้ยอดจองปีก่อนสูงแต่ไม่มี

คุณภาพกําไร ทั้งนี้ Margin แนวราบสูงขึ้นจากงวด 9M60 ที่ 29% เป็น 34% ในงวด 9M61 ขณะที่ ยอดจองคอนโดฯ 9M61 ได้มาแค่ 400 ลบ (-64% y-y) เพราะทางบริษัทมองลบต่อตลาดคอนโดฯในช่วงที่ผ่านมา จึงไม่มีการพัฒนาโครงการคอนโดฯใหม่ๆ เน้นลด

สต๊อกโครงการเดิม โดยมูลค่าคงเหลือโครงการคอนโดฯปัจจุบันรอขาย ณ 3Q61 อยู่ที 14 พัน ลบ ซึ่งหลักๆมาจากโครงการ Q สุขุมวิท (นานา) 7.1 พัน ลบ (เปิดขาย 1Q58 ยอดจองสะสม 28%), โครงการ The Trust เอราวัณ สมุทรปราการ 2.2 พัน ลบ (เปิด

ขาย 4Q57 ยอดจองสะสม 35%), Q Seaside หัวหิน 1.1 พัน ลบ (เปิดขาย 2Q57 ยอดจองสะสม 32%) ต้องยอมรับว่ายอดจองคอนโดฯช้ามาก ทางบริษัททราบดีถึงปัญหานี้ เลยไม่เพิ่มการลงทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และค่อยๆขายไป เชื่อว่า 2 โครงการที่มี

ของเหลือมากข้างต้นจะดีขึ้นตามลําดับเพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้า อย่างไรก็ดี ยอดจองสะสม 9M61 คิดเป็นแค่ 60% ของเป้า 15.5 พัน ลบ โดยแนวราบทําได้แค่ 9 พัน ลบ จากเป้า 13.5 พัน ลบ ประเมินยอดจอง 4Q61 น่าจะได้อีกราว 3.1 พัน ลบ ทั้งปีคงได้ 12.1 พัน 

ลบ ตํ่ากว่าเป้าของบริษัท แต่ยังอยู่ในเป้าของทางฝ่าย เพราะที่ผ่านมาเชื่อว่า การเน้นขายดึง Margin ไม่มีกลยุทธ์ราคามาก ทําให้ยอดจองแนวราบช้า ส่วนคอนโดฯ 9M61 ได้แค่ 400 ลบ จากเป้า 2 พัน ลบ ไปไม่ถึงอยู่แล้ว ทางฝ่ายคาดเป้าจองคอนโดฯ 4Q61 ที่ 

580 ลบ คาดปีนี้จบ 980 ลบ ตํ่าเป้า ภาพรวมยอดจองทั้งปีนี้ตํ่ากว่าเป้าของบริษัท แต่ยังอยู่ในความคาดหมายของทางฝ่าย

 Margin เยี่ยมผลักดันกําไรปี 61 โดยส่วนหนึ่งจากการขายที่ดินเปล่า

 ทางฝ่ายคาดหมายยอดโอนปีนี้ที่ 15.2 พัน ลบ ลดลง 4% y-y โดยยอดโอน 9M61 ได้มาแล้ว 10.1 พัน ลบ (รวมการขายที่ดินเปล่า 800 ลบ โอน 3Q61) หากประเมิน Backlog ณ 3Q61 ที่ 3.8 พัน ลบ เป็น Backlog แนวราบ 600 ลบ ซึ่งน่าจะโอนหมด 

4Q61 และ ที่เหลือ 3.2 พัน ลบเป็น Backlog คอนโดฯ ซึ่ง 2.8 พัน ลบมาจากโครงการ Q สุขุมวิท เริ่มโอนบางส่วนใน 4Q61 ราว 1.2 พัน ลบ (ส่วน Backlog ที่เหลือของ Q สุขุมวิท 1.6 พัน ลบเข้าปี 62) ส่วน Backlog คอนโดฯส่วนที่เหลืออีก 300 ลบเป็นของ

โครงการอื่นๆก็จะโอน 4Q61 นอกจากนี้จะมีการขายยก Lot โครงการ The Point แหลมฉบัง ราว 400 ลบ ปัจจุบันเจรจาใกล้จบ ดังนั้น Backlog 3Q61 จะโอนได้ 4Q61 ราว 2.1 พัน ลบ (คอนโดฯ 1.5 พัน ลบ, แนวราบ 600 ลบ) ขณะที่ การคาดหมายยอดจอง

แนวราบ 4Q61 ที่ 3.1 พัน ลบ จะโอน 4Q61 ได้อีก 2.6 พัน ลบ และการโอนคอนโดฯยกล๊อตที่แหลมฉบังอีก 400 ลบ รวมเป็นยอดโอน 4Q61 น่าจะไปถึง 5.1 พัน ลบ รวมเป็นยอดโอนปีนี้ที่ 15.2 พัน ลบ ขณะที่ Margin ปีนี้ดีมากเพิ่มจาก 29% เป็น 36% เพราะปี

นี้ไม่มีการลดสต๊อกอย่างเช่นปีก่อน Margin ได้ 34% และมีการขายที่ดินเปล่า 3Q61 ได้ Margin 50% แม้การขายยก Lot คอนโดฯที่แหลมฉบังจะได้ Margin น้อย แต่สัดส่วนน้อยแค่ 3% ของยอดโอนทั้งหมด ทําให้ Margin รวมโดดเด่นมาก อีกทั้งการคุมรายจ่าย

การขายและบริหารได้ดีด้วย รวมถึง ผลกําไรบริษัทร่วมไปได้ดี กําไรปีนี้จึงเติบโตโดดเด่นมากเพิ่ม 18% คาดจ่ายปันผล 0.23 บาท โดยคงเหลือจ่าย 2H61 อีก 0.15 บาท

 แนวโน้มปีหน้าชะลอจากมาตรการ ธปท

 QH มีสัดส่วนบ้านและคอนโดฯเกิน 10 ลบ ราว 26% คอนโดฯ 15% (จากโครงการ Q สุขุมวิท) และบ้าน 11% ทําให้ผลกระทบทางตรงมาตรการ ธปท ที่บังคับดาว์นบ้านเกิน 10 ลบ ที่ 20% ไม่มาก แต่อาจมีผลในการซื้อบ้านสัญญาที่ 2 อาจต้องวางดาว์

นมากขึ้น อย่างไรก็ดี พอร์ตของบริษัทเน้นแนวราบ ซึ่งปกติผู้ซื้อบ้านแนวราบจะมีเจตนาเพื่ออยู่อาศัย และมีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินดีกว่าผู้ซื้อคอนโดฯที่อาจซื้อเพื่อลงทุน ทําให้ผลกระทบไม่มาก ทั้งนี้ทางฝ่ายได้ประเมินยอดจองแนวราบอย่างระมัดระวัง

ให้ลดลง 5% คาดหมายยอดโอนแนวราบปี 62 ลดลง 4% เป็น 11.3 พัน ลบ ส่วนยอดโอนคอนโดฯลดลง 7% เหลือ 2.3 พัน ลบ ซึ่งมาจาก Backlog โครงการ Q สุขุมวิทคงเหลือจากปียกมาโอนปีนี้ 1.6 พัน ลบ ส่วนที่เหลือน่าจะขาย

 สต๊อกพร้อมโอนได้อีก 700 ลบ เพราะอัตราการสร้างยอดจองปีก่อนยังทําได้เกือบ 1 พัน ลบ ทําให้ยอดโอนปีหน้าลดลง 9% เป็น 13.74 พัน ลบ ขณะที่ Margin จะลดลงเหลือระดับปกติ 33% เพราะไม่น่าจะมีการขายที่ดินเปล่า Margin สูงเหมือนปี 61 และ

สต๊อกบ้าน Margin ตํ่า เหลือน้อย ทําให้การรักษา Margin ที่ 32-33% น่าจะเป็นไปได้ คาดรายจ่ายขายและบริหารเพิ่มเพราะการขายปี 62 น่าจะต้องใช้การส่งเสริมการขายมากขึ้น ส่วนบริษัทร่วมยังน่าจะเติบโตจากแผนขยายสาขาของ HMPRO คาดกําไรปี 62 

ลดลง 12% โดยประเมินเงินปันผล 0.20 บาท

 ราคาหุ้นตํ่า Valuation ถูก Yield ดี

 ราคาหุ้น QH ลดลงจากมาตรการ ธปท ทั้ง ๆ ที่ผลกระทบไม่มากในมุมมองของทางฝ่ายในแง่สัดส่วนพอร์ตโครงการเน้นแนวราบ ขณะที่ ตลาดบ้านมีแนวโน้มชะลอ แต่หากพิจารณาราคาปิดล่าสุดมี P/E 9 เท่า ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 10 เท่า และตํ่ากว่า

ราคาตามบัญชีปี 62 ที่ 3.27 บาท ส่วนที่สําคัญที่จํากัดความเสี่ยงของหุ้นคือผลตอบแทนเงินปันผลสําหรับ 2H61 และ 62 สูงถึง 5% และ 6.75% ทางฝ่ายจึงคงคําแนะนํา "ซื้อ" ราคาพื้นฐานปี 62 ที่ 3.40 บาท

 ดนัยตุลยาพิศิษฐ์ชัย, CFA

 นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน# 2375

 โทร: 66 2 635 1700 # 481



บล.เคจีไอ : BGRIM ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 31.00 บ.

COMPANY UPDATE Thailand

 B.Grimm Power

 (BGRIM.BK/BGRIM TB)*

 แค่การสะดุดเล็กๆ

 Event

 ประชุมนักวิเคราะห์งวด 3Q61

 lmpact

 มี upside จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

 บริษัทไม่ได้มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ จาก platform ธุรกิจในปัจจุบันเท่านั้น (ไทย, ลาว, กัมพูชาและเวียดนาม) แต่ยังมองหาโอกาสจาก platform ใหม่ๆ ซึ่ง
รวมถึง เกาหลีใต้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และไต้หวัดด้วย โดยเรามองว่าการลงทุนในระยะสั้นน่าจะอยู่ในรูปของโครงการพลังงานหมุนเวียน(พลังงานแสงอาทิตย์และ
พลังงานลม) เนื่องจากหลายประเทศมีนโยบายให้การสนับสนุน และโครงการประเภทนี้ก็สามารถพัฒนาได้ในระยะสั้นถึงระยะกลาง ทั้งนี้หากบริษัทได้โครงการใหม่ที่
ทําให้กําลังการผลิตเพิ่มขึ้นก็จะช่วยเพิ่ม upside ให้กับประมาณการกําไรของเรา

 ปรับลดประมาณการกําไรจากธุรกิจหลักปี 2561-63 ลง

 เราปรับลดประมาณการกําไรจากธุรกิจหลักในปี 2561-63 ลง 8.9%, 3.1% และ 2.1% ตามลําดับ โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงในปีนี้จะอยู่ที่ 2.0 พันล้าน
บาท สูงกว่าประมาณการเดิมที่ 1.9 พันล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้ าของบริษัทหลายแห่ง ได้แก่ ABP1-4, BPCL1 และ BIP1-2 มีแผนปิดซ่อมบํารุง(overhaul รอบ
ใหญ่ และตรวจสอบรอบใหญ่) นอกจากนี้ เรายังปรับเพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงปี 2562-63 ขึ้นอีก 70-80 ล้านบาท โดยในปี 2562 มีโรงไฟฟ้ าของ
บริษัทประมาณหกโรง(APB1-5 และ BPWHA) ที่มีแผนปิดซ่อมบํารุง นอกจากนี้ เรายังปรับลดสมมติฐานปริมาณไฟฟ้ าที่ขายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมของโรงไฟฟ้ า
ใหม่ในปี 2561 ( ABPR3-4) ลงเนื่องจากกระบวนการเชื่อมกับโรงงานของลุกค้าใช้เวลาช้ากว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

 ผลประกอบการมีแนวโน้มสดใสที่สุดในปี 2562

 เราคาดว่ากําไรจากธุรกิจหลักของ BGRIM จะโตได้ถึง 40.8% CAGR ในช่วงปี 2561-63 เนื่องจากบริษัทขยายกําลังการผลิตจาก 1.2GW เป็น 1.8GW (+44%) จาก
การเปิดโครงการใหม่สามโครงการในปี 2562และ การเปิดดําเนินงานเต็มรูปแบบของโครงการใหม่ที่เปิดในปีนี้ ซึ่งทําให้เราคาดว่ากําไรจากธุรกิจหลักปีหน้าจะโตได้ถึง 
53.5% ซึ่งเป็นระดับที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับกลุ่ม

 Valuation & Action

 เราประเมินราคาเป้ าหมาย DCF ปี 2562 ที่ 31.00 บาท ซึ่งนอกจากจะยังเหลือ upside อีกถึง 18.1% แล้วเรามองว่าการลงทุนใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ รวมถึงการทํา refinance และโอกาสที่จะได้replacement (ระยะเวลาดําเนินการ 25 ปี) ของ ABP1-2 และ BPLC ก็ยังอาจจะเป็น upside ของหุ้นได้อีด้วย 
ทั้งนี้ เราใช้สมมติฐานว่าโครงการต่างๆ จะขอต่ออายุอีก 10 ปีหลังจากที่สัญญา PPA หมดอายุลง แต่อย่างไรก็ตาม กําไรจากธุรกิจหลักใน 4Q61 ที่คาดว่าจะออกมา
อ่อนแอ เนื่องจากราคาก๊าซที่เพิ่มสูง และต้นทุนค่าซ่อมบํารุงสูงก็น่าจะยังเป็นประเด็นที่กดดันราคาหุ้นอยู่ในระยะสั้น

 Risks

 ความล่าช้าของการจัดสรรกําลังการผลิตใหม่, มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของทางการ, โรงไฟฟ้ าหยุดผลิตไฟฟ้ า, และความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการใหม่

 Voranart Meethavorn

 66.2658.8888 Ext.8856

 voranartm@kgi.co.th



บล.โกลเบล็ก : DOD แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 18.20 บ.

COMPANY   NOTE                       23  พฤศจิกายน  2561

Sector : MAI / CONSUMER PRODUCTS     ราคาปิด 13.80  บาท

DOD BIOTECH PLC.(DOD)               "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 18.20 บาท

คงประมาณการกําไรสุทธิปี 61 แต่ปรับประมาณการปี 62 เพิ่มขึ้น 11%

          - กําไรสุทธิ 3Q61 อยู่ที่ 73 ลบ. ลดลง 34%QoQ แต่เติบโต 169%YoY 

          - คงประมาณการกําไรสุทธิปี 61 แต่ปรับประมาณการปี 62 เพิ่มขึ้น 11% 

          - เริ่มขยายไปยังจีน พร้อมทั้งมีแผนลงทุนในบริษัทเครื่องสําอาง

          - คงคําแนะนํา "ซื้อ" ด้วยราคาเหมาะสมปี 62 ที่ 18.20 บาท

ประเด็นสําคัญในการลงทุน : 

          

กําไรสุทธิ 3Q61 อยู่ที่ 73 ลบ. ลดลง 34%QoQ แต่เติบโต 169%YoY : รายงานกําไรสุทธิ 3Q61 อยู่ที่ 73 ลบ. ลดลง 34%QoQ แต่เติบโต 169%YoY จากยอดขายที่เติบโตอย่างโดดเด่น 
103%YoY สู่ 157 ลบ. หลังบริษัทย้ายที่ตั้งโรงงานใหม่ ที่มีพื้นที่ใหญ่กว่า ทําให้สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าได้ตามคําสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนได้จากการ
ประหยัดต่อขนาดการผลิต(economies of scale) ส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 3Q60 ที่ 59% สู่ 64% และอัตรากําไรสุทธิจาก 3Q60 ที่ 35% สู่ 46% โดยกําไรสุทธิในงวด 9M61 อยู่ที่ 
296 ลบ. เพิ่มขึ้น 157%YoY คิดเป็น 82% ของประมาณการกําไรสุทธิปี  61 ที่ 359 ลบ.

          

คงประมาณการกําไรสุทธิปี 61 แต่ปรับประมาณการปี 62 เพิ่มขึ้น 11% : เราคงประมาณการกําไรปี 61 โดยคาดกําไร 4Q61 ราว 63 ลบ. ลดลง 14%QoQ แต่เติบโต 245%YoY และปรับประมาณ
การกําไรปี 62 ขึ้นจาก 395 ลบ. สู่ 439 ลบ. เพิ่มขึ้น 11% เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยบวกเข้ามาต่อเนื่องจากการขยายช่องทางการจําหน่ายไปยังต่างประเทศ พร้อมทั้งโอกาสการซื้อกิจการที่จะ
หนุนการเติบโตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีโอกาสเพิ่มอัตรากําไรจากโรงงานสกัดวัตถุดิบแห่งที่ 2 โดยเราปรับสมมติฐานอัตรากําไรขั้นต้นสําหรับปี 62 เพิ่มขึ้นจาก 61% เป็น 65% และ
อัตรากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 48% เป็น 51% ตามลําดับ

         

เริ่มขยายไปยังจีน พร้อมทั้งมีแผนลงทุนในบริษัทเครื่องสําอาง: บริษัทได้เริ่มขยายช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งเริ่มขยายไปยังประเทศจีนโดยการร่วมลงนามเซ็น MOU กับ CNR MALL 
และสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ในการเป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - วิตามิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย - ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ และเครื่องสําอาง ผ่านช่องทางการ
จําหน่าย TV shopping ของ CNR MALL ช่องสถานีโทรทัศน์ CCTV  อีกทั้งบริษัทเปิดเผยว่ามีศึกษาการเข้าซื้อหุ้นบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งดําเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ด้านความงาม คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
ไม่เกิน 400 ล้านบาท คาดว่าจะใช้เงินสดที่ได้รับหลังจากระดมทุนเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่า ดีลดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.61 มองว่าหากธุรกิจที่บริษัทได้เข้าไป
ร่วมลงทุน เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอยู่แล้ว และมูลค่ามีความสมเหตุสมผลกับเงินลงทุน จะเป็นปัจจัยหนุนต่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

          

คงคําแนะนํา "ซื้อ" ด้วยราคาเหมาะสมปี 62 ที่ 18.20 บาท:  เราประเมินราคาเหมาะสมโดยอิง Prospect PER ที่ 17 เท่า ตํ่ากว่าธุรกิจที่ใกล้เคียงกันในตลาดหลักทรัพย์ที่ 25.4 เท่า (เฉลี่ยจาก 
MEGA และ APCO) จากความกังวลเรื่องความต่อเนื่องของรายได้จากการรับจ้างผลิตสินค้า ได้ราคาเหมาะสมปี 62 ที่ 18.20 บาท ซึ่งมีอัพไซต์จากราคาปิดล่าสุดราว 32% จึงยังคงคําแนะนํา 
"ซื้อ"

ปัจจัยสนับสนุน

          1. บริษัทมีลูกค้าเข้ามาต่อเนื่อง

          2. ผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของตนเองได้รับการตอบรับที่ดี

          3. การขยายไปต่างประเทศประสบความสําเร็จ

          4. การเข้าซื้อธุรกิจลุล่วงไปด้วยดี และได้ราคาที่สมเหตุสมผล

ความเสี่ยง

          1.สินค้ามี Product Life Cycle ค่อนข้างสั้น(1-1.5 ปี)

          2. ธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการแข่งขันสูง

          Analyst:  Wilasinee Boonmasungsong

          02 672 5937

          wilasinee@globlex.co.th

          Assistant Analyst:  Tossapon Wilaiprapakorn





สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ประจําเดือนธันวาคม 2561 ฉบับส่งท้ายปีจอ   ปีเก่ากําลังจะผ่านพ้นไป  ขณะที่ปีใหม่ พ.ศ.ใหม่ กําลัง
จะใกล้เข้ามา  ทีมข่าวหุ้นอินไซด์ ขอถือโอกาสนี้  อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั่วสา กลโลก โปรดดลบันดาลให้ประสบแต่
ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย ขอให้คุณผู้อ่านมีความสุข..ปราศผองภัย..ไร้โรคา  ทั้งเงินตรา..มากมีทรัพย์..นับอนันต์ 
อีกหน้าที่..การงาน..จงก้าวหน้า  โชควาสนา..เรื่องรุ่ง..พุ่งไพศาลคิดได้เพชร..ได้ทอง..มากองพลันจงสุขสันต์..สุขี..ปีใหม่เทอญ...

คอลัมน์สังคมอินไซด์ : เคาท์ดาวน์ 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุ
ว่า “ผลการดําเนินงานของหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับดีขึ้นสอดคล้องเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่อเนื่อง แม้ว่าราคา
นํ้ามันปรับสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและมีการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการสามารถ
รับมือการเปลี่ยนแปลงได้ดี ส่งผลให้อัตรากําไรจากการดําเนินงานปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET50 
ทั้งนี้ หมวดธุรกิจที่มีมูลค่ากําไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูง ได้แก่ หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและ
เคมีภัณฑ์ หมวดธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มบริการ ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูง ซึ่งรวม
ถึงหมวดพาณิชย์ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ หมวดการแพทย์”

ขณะที่ ผลการดําเนินงานของ บจ. mai งวด 9 เดือน ปี 2561 มียอดขายรวม 126,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
14.10% และมีกําไรสุทธิรวม 4,412 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.66% พบ 6 ใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมีผลการดําเนิน
งานดีขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกําไรสุทธิเติบโตโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มทรัพยากร ตามลําดับ

ทีมข่าวหุ้นอินไซด์ รวบรวมตัวเลขที่น่าสนใจเปิดผลงาน  บริษัทจดทะเบียน (บจ.) งวด 9 เดือนปี 
2561 รายงานกําไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกปี 2561 รวม 7.59 แสนล้านบาท เติบโต 13.27% จากช่วง
เดียวกันปีก่อน และมีความสามารถการทํากําไรดีขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจที่มีกําไรสุทธิเติบโตดี คือ หมวด
พลังงานและสาธารณูปโภค หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  หมวดธนาคาร และกลุ่มบริการ



เรียกได้ว่า  ภาพรวมผลการดําเนินงาน 9 เดือนแรกของปีนี้ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมียอด
ขายเติบโตจากปีก่อนหน้า แม้ว่า บจ.ได้รับผลกระทบจากราคานํ้ามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทําให้
ต้นทุนวัตถุดิบและต้นทุนการขายสูงขึ้น ส่งผลต่อความสามารถในการทํากําไร อย่างไรก็ตาม 
บจ. สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดี ส่งผลให้กําไรสุทธิรวมเติบโต
ขึ้น 51.66% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตของกําไรสุทธิโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มบริการ 
กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่มทรัพยากร ตามลําดับ ซึ่งอยู่
ในกลุ่มธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูง

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน 
(บจ.) ใน mai จํานวน 148 บริษัท คิดเป็น 94% จากทั้งหมด 157 บริษัท (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่เข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด) นําส่งผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือนแรก 
ของปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 พบว่า บจ. ที่รายงานผลกําไรสุทธิมีจํานวน 104 บริษัท 
คิดเป็น 70% ของบริษัทที่นําส่งผลการดําเนินงานทั้งหมด มียอดขายรวม 126,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
14.10% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ต้นทุนรวม 99,985 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.82% ทําให้อัตรากําไร
ขั้นต้นลดลงเล็กน้อยจาก 22.21% มาอยู่ที่ 21.04% อย่างไรก็ดี บจ. ยังคงมีกําไรสุทธิรวม 4,412 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 51.66% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ส่วนแวดวง บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต้องหลีกทางให้ข่าวแรก ข่าวนี้กับ  เจ๊แอนจักรพงษ์ จักราจุฑาธิ
บดิ์ แม่ทัพ JKN ออกมายอมรับให้ความสนใจเข้านําเสนอรายการเกี่ยวกับการเงินการลงทุนให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ พิจารณา หลังมีนโยบายเปิดกว้างให้เอกชนเสนอไอเดียการผลิตคอนเทนต์ ชูจุดแข็งคอน
เทนต์รายการภายใต้แบรนด์ CNBC ที่ JKN ได้รับลิขสิทธิ์ผลิตรายการในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 10 ปี 
จาก NBC ประเทศสหรัฐ ร่วมสร้างความรู้ด้านการเงินการลงทุนให้แก่ประชาชน ขณะแผนดําเนินงานปี
นี้เติบโตตามแผน หนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจติดต่อขอซื้อ Big Lot จากความเชื่อ
มั่นในศักยภาพการดําเนินธุรกิจของ JKN 

มาต่อกันที่มุมมองภาวะตลาดหุ้นประจําเดือน ธ.ค. กันบ้าง กูรูทรีนีตี้มองหุ้นไทยเดือน
ธันวาคมแกว่งในกรอบ 1,600-1,700  จุด ชี้ 3 ปัจจัยบวกดันดัชนีคือ สงครามการค้าจีน
สหรัฐฯคลี่คลาย ขณะที่ Bond yield สหรัฐฯ ทรงตัวในระดับตํ่า หลังเฟดส่งสัญญาณชะลอ
การขึ้นดอกเบี้ยและคาดการณ์ราคานํ้ามันดิบฟื้นตัว ส่วนปัจจัยลบคือการปรับลดประมาณ
การกําไร บจ.ลง และภาคผลิตทั่วโลกทรุด รวมทั้งปัญหาความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในยุโรป 
แนะเลือกลงทุนหุ้นค้าปลีก-ยานยนต์-พลังงาน-แบงก์รายตัว ขณะที่เลี่ยงหุ้นที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และที่อยู่อาศัย



BPP เป็นบริษัทย่อยของ BANPU แจกข่าวโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นาริไอสึ ซึ่งบริษัทลงทุนผ่าน
โครงสร้างการลงทุนแบบทีเค ในประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตาม
แผน ระบุ โรงไฟฟ้าดังกล่าว ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ฟูกูชิมะ มีกําลังการผลิตรวม 20.46 เมกะวัตต์ (ตามสัดส่วนที่ BPP 
ลงทุน 15.35 เมกะวัตต์) และได้เข้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับ บริษัท Tohoku Electric Power Co., Inc. เป็น
ระยะเวลา 20 ปี มีราคารับซื้อไฟฟ้าแบบ Feed-in-Tariff (FIT) 36 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เผยบริษัทมีโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งสิ้น 13 โครงการ กําลังการผลิตรวม 358.76 เมกะวัตต์ (ตาม
สัดส่วนที่ BPP ลงทุน 233.57 เมกะวัตต์) ซึ่งเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 58.86 เมกะวัตต์  (ตามสัดส่วนที่ BPP 
ลงทุน 37.42 เมกะวัตต์) พร้อมเดินหน้าในการมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อพัฒนาทั้งโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ที่ใช้แล้วหมดไปและพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้มีกําลังการผลิต 4,300 เมกะ
วัตต์ โดยมีพลังงานหมุนเวียนเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ภายในปี 2568โดยเน้นการลงทุนในตลาดที่มีความเติบโตของ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล

ด้านบอร์ด ECF ไฟเขียวซื้อหุ้น  S-TREK  สัดส่วน 51% มูลค่า 510 ลบ. ด้วยวิธี Share Swap-เพิ่มทุนPP 
ที่ราคาหุ้นละ 7 บ. เดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจใหม่ด้าน IT Solution แบบครบวงจร พร้อมอนุมัติออกหุ้นกู้
วงเงิน 2 พันลบ. ขณะที่เฮียอารักษ์ สุขสวัสดิ์ บิ๊กบอส ECF ลั่นบริษัทมีแผนขยายธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีความ
น่าสนใจในการเข้าลงทุน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจะช่วยสร้างผลประกอบการที่ดีขึ้น สร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืนในอนาคต ระบุหากมีธุรกิจที่มีความน่าสนใจ บริษัทจะเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้า
ลงทุนกิจการนั้น ๆ ซึ่งไอทีและดิจิตอลถือเป็นเทรนด์ที่สําคัญของโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบกับระยะเวลาข้างหน้าจะได้รับปัจจัยหนุนจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลภาครัฐ กลุ่มธุรกิจสินค้าไอที
จึงเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีความน่าสนใจ

ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ซีอีโอ EPG เผยมติบอร์ด อนุมัติในหลักการให้บริษัท แอร์โรคลาส จํากัด 
(Aeroklas) บริษัทย่อยของ EPG เข้าร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศแอฟริกาใต้ได้ โดยได้เข้าลงนาม
สัญญาร่วมทุนกับ Duys Engineering Group (Pty) Ltd. (DEG) ประเทศแอฟริกาใต้ และ Mr. Brian 
William Rogers ผู้บริหารของบริษัทย่อยของ EPG ร่วมกันจัดตั้งบริษัทใหม่คือ Aeroklas Duys (Pty) 
Ltd. ในประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์ตกแต่งยาน
ยนต์ให้กับลูกค้า OEM และลูกค้ารายย่อยทั่วไปในประเทศแอฟริกาใต้ คาดว่าจะเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชย์ภายในเดือนมีนาคม 2562 มองเป็นประตูสู่ทวีปยุโรปจากการสนับสนุนของรัฐบาลแอฟริกาใต้
ทั้งสิทธิประโยชน์และนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์

MK เผย FNS เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมจํานวน 58,450,000 หุ้น ผ่านตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อรวมกับจํานวนหุ้นเดิมที่ FNS ถืออยู่ทําให้FNS ถือหุ้นในบริษัทรวมทั้ง
สิ้น 161,929,108 หุ้น หรือ 16.32% ระบุหลังจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น FNS จะมีสัดส่วน
การถือหุ้นอันดับที่ 1 โดยถือ 161,929,108 หุ้น หรือ 16.32% จากเดิมถือหุ้นอันดับที่ 2 โดยถือ 
96,975,608 หุ้น หรือ 9.78% ยัน ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารของบริษัท รวมถึง
นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด



JKN สยายปีกซีรีส์อินเดียไปช่อง 5 ร่วมลงจอปีหน้า

UAC ลงนามกับ TMB สนับสนุนทางการเงิน 840 ลบ.

คุณจักรพงษ์ จักรำจุฑำธิบดิ์ (ซ้ำยสุด) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย 

หรือ JKN ผู้น�ำกำรจัดจ�ำหน่ำยลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสำกล และพ.อ.ชยุตรำ เสริมสุข (กลำง) ผู้

อ�ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำรำยกำรและรำยได้ สถำนีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมงำนเปิดตัวผังรำยกำร

ของสถำนีโทรทัศน์ ททบ5  ประจ�ำปี 2562 เนื่องในโอกำสที่ทำงสถำนีซื้อลิขสิทธ์คอนเทนต์ซีรี่ส์

อินเดียเรื่อง ‘ม่ำนรักม่ำนประเพณี’ ซึ่งเป็นซีรี่ส์ที่ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงและมีจ�ำนวนตอนมำกที่สุด

ขอประเทศอินเดีย ที่เตรียมออกอำกำศระหว่ำงวันจันทร์-ศุกร์ ส่งผลดีกำรสร้ำงกระแสเรตติ้งและ

ฐำนกลุ่มผู้ชมที่นิยมชมซีรี่ส์อินเดียของสถำนีโทรทัศน์ช่อง 5     

นายกิตติ ชีวะเกตุ (กลางซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ยูเอซี โกล 
บอล จํากัด (มหาชน) หรือ UAC และนายเสนธิป ศรีไพพรรณ (กลางขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญา
สนับสนุนทางการเงิน จํานวน  840  ล้านบาท สําหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการขยายธุรกิจเท
รดดิ้งของ UAC เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ  

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) หรือ WHA Group พร้อมด้วย นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  เดินหน้าสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนด้วยการนําเสนอข้อมูลบริษัทฯ ประจําไตรมาส 3/2561 ประกาศเตรียมเปิดนิคมอุตสาหกรรมแห่งที่ 10 “ดับ
บลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3”  จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่กว่า 2,197 ไร่ ในไตรมาส 4/61 ซึ่งเป็นการรองรับนโยบายโครงการ EEC ภายใน 
“งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อํานวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)  
ถ่ายภาพร่วมกับคุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน) 
(SISB) และผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายทั้ง 7 แห่ง ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SISB โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จํานวน 260 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 0.50 
บาท ที่ระดับราคา 5.20 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-23 และ 26 พฤศจิกายน 2561 
ซึ่งจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ 

WHA Group พบนักลงทุนประจ�าไตรมาส 3/2561

SISB เคาะราคาหุ้น 5.20 บาท พร้อมเข้าเทรดตลาด 
mai 29 พ.ย.น้ี



SONIC เปิดบ้านต้อนรับนักวิเคราะห์

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จัดสัมมนา 
Tiger Talk Meet & Greet with #ATO

ดร.สันติสุข โฆษิอำภำนันท์ (กลำง) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) 
ผู้น�ำธุรกิจให้บริกำรกำรจัดกำรระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภำค พร้อมด้วย คุณรนัท 
เลียวเลิศสกุลชัย  (ที่2 จำกขวำ) กรรมกำรและผู้จัดกำรทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติคส์ จ�ำกัด 
ในเครือ โซนิค กรุ๊ป และ คุณกนกวรรณ พิฤทธิ์บูรณะ(ขวำ) ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน ให้กำร
ต้อนรับนักวิเครำะห์บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในโอกำสให้เกียรติเข้ำเยี่ยม
ชมกิจกำร พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนกำรด�ำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัทฯโดย SONIC ประเมิน
ภำพรวมธุรกิจในปีนี้ มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ำรำยได้แตะ 1,000 ล้ำนบำท ณ 
บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อเร็วๆ นี้

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) นําโดยนายจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ นาย
วิจิตร อารยะพิศิษฐ และนายสรพล วีระเมธีกุล นักวิเคราะห์กลยุทธ์ (ผู้จัดรายการ #ATO ทาง 
Facebook Live Maybank Kim Eng Thailand ทุกเช้าเวลา 08.30 น.) จัดงานสัมมนากึ่ง
ทอล์คโชว์ พบปะนักลงทุนกว่า 100 ท่าน ในงาน Tiger Talk : Meet&Greet with #ATO หัวข้อ 
บทเรียนหุ้นปี 61 สู่พอร์ตโตน่าทึ่งปี 62 พร้อมให้ข้อมูลเทคนิคด้านการลงทุนแบบวิเคราะห์เจาะ
ลึก จับสัญญาณที่มีผลกระทบกับการลงทุน แนะนําเทคนิคการจัดพอร์ตที่สามารถนํามาปรับใช้
งานได้จริงอย่างใกล้ชิด ณ  M-Academy ชั้น 6 ศูนย์การค้า บิ๊กซี ราชดําริ เมื่อเร็วๆนี้ 

ภากร ปีตธวัชชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ นพ. วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. 

เจ้าพระยามหานคร ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. 

เจ้าพระยามหานคร ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําตามแนวเส้นรถไฟฟ้า ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2561 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,000 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า 

“CMC”

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด(มหาชน)

(ECF) และดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (ขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเต

อร์เฟรท จํากัด (มหาชน) (SONIC) ร่วมเป็นวิทยากร ให้ข้อมูลแผนการดําเนินงานของบริษัท 

และแนวโน้มการเติบโต ในงานสัมมนา Exclusive Hooninside โดยมีนายประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ 

(กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท นายกล้วยหอม ออนไลน์ จํากัด (WWW.HOONINSIDE.COM) 

ให้การต้อนรับ ซึ่งมีนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังเป็นจํานวนมาก ณ ห้องประชุม B1-2 KTC Pop 

อาคารสมัชชาวาณิช 2 เมื่อเร็ว ๆ นี้

“CMC เร่ิมซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก”

ECF ควง SONIC ให้ข้อมูลนักลงทุนในงานสัมมนา 
Exclusive Hooninside คร้ังท่ี 8




























