






วันเวลา ผ่านไป อย่างรวดเร็ว เข้าสู่โค้ง
สุดท้ายของปี 2561 ซึ่งก็จะสิ้นปีแล้ว ตลาด
หุ้นเต็มไปด้วยความผันผวน แกว่งตัว ยาก
จะคาดการณ์ได้  โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทย 
ด้วยเครื่องไม้ เครื่องมือ กลไก มีมากมาย

หุ้นแต่ละตัว เคลื่อนไหว อย่างไม่มีเหตุผล ไร้ตรรกะ ส�าหรับนักลงทุนที่มีชีวิต เทรดยาก เล่นยาก ปีนี้ 
มีนักลงทุนในตลาดหุ้นจ�านวนน้อยมากที่ประสบความส�าเร็จในการลงทุนภาพรวมๆทั้งปี นักลงทุนที่
รักษาเงิน รักษาพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหาย ก็นับว่า เก่งมากแล้ว... 

ห้วงเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.61) หวังว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทย 1,700 จุด น่าจะเป็นฐาน 1,800 จุด เป็น
เป้าหมาย เป็นความหวัง.....บิ๊กแคป เป็นหุ้นแถว 1 แถวหน้า ที่น�าพา SET ไปข้างหน้า ส่วนหุ้นขนาด
กลางและหุ้นขนาดเล็ก เป็นแถวขัดตาทัพ ห้วงเศรษฐกิจไทยไทย ถือว่ามีความแข็งแกร่ง แม้ปัจจัย
ภายนอก รุมเร้า ซึ่งเป็นความเสี่ยง แต่ก็เชื่อว่า นักลงทุน คงบริหารจัดการได้

ตัวแปรปัจจัยสงครามการค้าโลก ยังคงด�าเนินต่อไป  อัตราแลกเปลี่ยน ตลาดประเทศเกิดใหม่ ย่อม
มีผลต่อเศรษฐกิจแต่ละประเทศ มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลให้ภาคธุรกิจ ผู้ส่งออก 
ก็ต้องปรับตัว เรียกว่า วัดฝีมือการบริหารจัดการ เก่งไม่เก่ง ในแง่มุมของนักลงทุน ก็ดูกันง่ายๆที่ 
ตัวเลขก�าไรสุทธิ 
 
เกมหุ้นเล่นยาก เมื่อมีก�าไร ก็ควรล็อตไว้ก่อน ขายท�าก�าไร หวังสั้นๆ รวมๆกัน คิดเป็นเปอรเซ็นต์แล้ว 
ก็น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันครับ
 
ขอให้ผู้อ่านแมกกาซีน หุ้นอินไซด์ รายเดือน ประสบความส�าเร็จและมีความสุข มีสุขภาพที่ดีตลอดไป

 ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบริหาร

จะสิ้นปีแล้ว



แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน 
 

อยู่นิ่ง และไม่ขยาย คงไม่ได้ เมื่อขยับ ขยาย ก็ต้องเติบโต  ก้าวไปข้างหน้า.....คิดจะโต ก็ต้องขยาย 
แมกกาซีน รายเดือน ฉบับประจ�าเดือนตุลาคม 2561 ขอน�าเสนอ 4 กิจการ ที่มีความน่าสนใจและ

เนื้อหาน่าสนใจ

บริษัท ทีวี ไดเร็ค จ�ากัด 
(มหาชน) TVD

ได้ขยายตัว เพ่ือความเติบโต ด้วยการ
เข้าถือหุ้น 90.1% ในสปริงนิวส์ เทเลวิชั่น 
เพ่ือเข้าบริหารทีวีดิจิทัล ช่อง 19 แปลง
ร่างจากผู้เช่าเป็นเจ้าของ (ก่อนหน้านี้ 
TVD สัญญาความร่วมมือผลิตรายการให้
แก่ช่องสปริงนิวส์ ) ........

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) CPN

มีสินทรัพย์รวม 123,005.60 ล้านบาท ได้
ใช้วิธีการขยายตัว สร้างความเติบโต ด้วย
การ เข้าซื้อหุ้น บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ 
จ�ากัด (มหาชน) ("GLAND") 50.43% ปัจจุบัน 
GLAND อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการ
เดอะ แกรนด์ พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่บนพ้ืนที่ประมาณ 
73 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ตัดถนน
รัชดาภิเษก (มีทางเชื่อมสู่สถานีรถไฟฟา้ใต้ดิน 
สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3) 

บริษัท ทีทีซีแอล 
จ�ากัด (มหาชน) 

TTCL
ได้ SojiTz orporATioN 
ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ใน Tokyo STock 
ExchANGE ประเทศญี่ปุ่น 
เข้าถือหุ้น หลังจากที่เคยร่วม
งานกันนาน วันนี้ TTcL จะโต
และขยายกิจการไปข้างหน้า ก็
ชวนน่า ติดตาม....

บมจ.ไทยอุตสาหกรรม
พลาสติก (1994) หรือ 
TPLAS
เพ่ิงจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในตลาดหุ้น แต่
แผนอนาคต TpLAS เล็งเพ่ิมช่องทางการ
ตลาด ไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ตาม
นโยบายเปิดการค้าเสรี (AEc)



















































BGRIM ลุย COD โรงไฟฟา้ "อมตะ บี.กริม เพาเวอร์"  
133  Mw ดันก�าลังการผลิต 2,045 Mw 

บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ “BGRIM” ตอกย�้า

ความส�าเร็จ  โครงการโรงไฟฟ้าอมตะ 

บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 ก�าลัง

การผลิต 133 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ให้ กฟผ.ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

เป็นระยะเวลา 25 ปี ดันก�าลังการผลิต

ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น  2,045  เมกะวัตต์ 

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 

จ�ากัด (มหาชน) ‘BGRIM’ เปิดเผยว่า 

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริษัท อมตะ 

บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จ�ากัด 

(ABPR5) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BGRIM 

ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์  (COD) ให้

กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นระยะเวลา 25 ปี 

 

"โครงการโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์

(ระยอง) 5 ("ABPR 5") ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของ BGRIM ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์(COD) ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยในวันที่1 ตุลาคม 2561" 

นางปรียนาถ  กล่าว 

โดย ABPR5 มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 133 

เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุสาหกรรมอมตะ

ซิตี้ จังหวัดระยอง  ซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขาย

ไฟฟ้า (COD) ดังกล่าวเป็นไปตามก�าหนด

ระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

และมีต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่

ก�าหนดไว้กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ทั้งนี้ 

ABPR5 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อนร่วมที่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

โครงการที่ 3 จากโครงการโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนร่วมทั้งหมด 3 โครงการ ก�าลัง

การผลิตติดตั้งรวม 399 เมกะวัตต์ ที่จะ

เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2561 หรือ

นับเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

ร่วมโครงการที่ 5 ในนิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิตี้ระยอง  

ABPR 5 มีก�าลังการผลิตติดตั้ง 133 เมกะ

วัตต์ ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซิตี้จังหวัดระยอง ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็น

ระยะเวลา25 ปีซึ่งวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า 

(COD) ดังกล่าวเป็นไปตามก�าหนดระยะ

เวลาที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ

ต้นทุนการก่อสร้างเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้

กับธนาคารผู้ให้สินเชื่อ

 

ทั้งนี้ ABPR 5 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วมที่จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์โครงการที่ 3 จากโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่เปิดด�าเนิน

การเชิงพาณิชย์ในปี2561 ซึ่งโครงการโรง

ไฟฟ้าทั้ง 3 โครงการดังกล่าว มีก�าลังการ

ผลิตรวม399 เมกะวัตต์โดย ABPR 5 นับ

เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

โครงการที่5 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

(ระยอง)

ความส�าเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ BGRIM มี

โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ทั้งหมด 33 แห่ง 

แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 15 

แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 

แห่ง โรงไฟฟ้าพลังน�้า 2 แห่ง และโรง

ไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่

ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีก�าลัง

การผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,045 เมกะวัตต์ 

และมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างและพัฒนาอีกว่า 1,081 เมกะวัตต์ 

รวมเป็นจ�านวนก�าลังการผลิตติดตั้ง ทีมี

สัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศแล้วขณะนี้ 3,126 เมกะวัตต์

“การด�าเนินธุรกิจของ BGRIM ยังด�าเนิน

ไปตามแผนงานที่วางไว้ทุกประการทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการทยอย 

COD อย่างต่อเนื่อง  อันจะส่งผลไปถึงผล

ประกอบการของบริษัทฯ ทั้งรายได้และ

ก�าไรให้มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องและแข็งแกร่ง โดยล่าสุด BGRIM 

ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย 

ได้แก่ B.Grimm Power (Malaysia) Sdn. 

Bhd. ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านริงกิ

ตมาเลเซีย เพื่อรองรับการพัฒนาโอกาส

ทางธุรกิจของบริษัทในประเทศมาเลเซีย

ซึ่งมีนโยบายในการสนับสนุนและผลักดัน

ระบบด้านพลังงานของประเทศ  นางปรีย

นาถ กล่าวในที่สุด



ESTAR โกยยอดขาย 8 เดือนแรกปีนี้ 2 พันลบ.ทะลุเป้า 
1.6 พันลบ. แย้มปี 62 เปิดคอนโดฯ 3-4 โครงการ

เน้นเจาะกลุ่มลูกค้ากลาง-บน

ESTAR โกยยอดขาย 8 เดือนแรกปีนี้ 2 พัน
ลบ. ทะลุเป้า1.6 พันลบ. หลังโครงการควินทา
ราขายหมด คาดรายได้ปีนี้แตะ 2 พันลบ. หลัง
ตุน Backlog ราว 2.5-3 พันลบ. คาดรับรู้ปี
นี้ 600-800 ลบ.    เตรียมเปิดโครงการแนว
ราบ ย่านพัฒนาการ 1 โครงการ มูลค่า 1.5 
พันลบ. ภายใน Q4/61  แย้มปี62 เปิดคอนโดฯ 
3-4 โครงการ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้ากลาง-บน  
วางงบซื้อที่ดินปี 62  ราว 1-2 พันลบ. เน้น
ท�าเลกรุงเทพฯ ใกล้รถไฟฟ้า 

ดร.ต่อศักดิ์ เลิศศรีสกุลรัตน์ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอส
เตท จ�ากัด (มหาชน) หรือ ESTAR เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ คาดรายได้ปีนี้จะท�าได้ตามเป้าหมายที่ 
2,000  ล้านบาท แม้ครึ่งปีแรกปีนี้ บริษัทฯ จะ
มีรายได้เพียง  502 ล้านบาท  แต่บริษัทฯ มี
ยอดขายรอโอน ( Backlog) 

อยู่ที่ 2,500 -3,000 ล้านบาท ซึ่งคาดจะ
ทยอยรับรู้ในปีนี้ประมาณ 600 - 800 ล้าน
บาท  ประกอบกับมีโครงการที่เป็นสต็อก
พร้อมขายที่มีมูลค่ารวม 1.7-1.8 พันล้านบาท
ที่จะพยายามขายออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อ
ผลักดันรายได้ไห้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้   

 

ขณะที่ยอดขายช่วง 8 เดือนแรก บริษัทฯ 
สามารถท�ายอดขายทะลุ 2 พันล้านบาท สูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งปีนี้ที่ 1.6 พันล้าน
บาท หลังการเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม
โครงการแรก “ควินทารา ทรีเฮาส์ สุขุมวิท 
42” มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านบาท ได้รับการ
ตอบรับดีเกินคาด สามารถปิดการขายได้เพียง
เวลา 1 เดือน หลังเปิดการขายในช่วงเดือน 

ส.ค.ที่ผ่านมา

 

ส�าหรับสัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
จะมาจากโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพ 
90%  และมาจากโครงการแนวราบที่จังหวัด
ระยอง 10%  

ขณะที่แผนเปิดโครงการ  ในไตรมาส 4/61 
บริษัทจะเปิดตัวอีก 1 โครงการแนวราบย่าน
พัฒนาการ 20 มูลค่า 1.5 พันล้านบาท เป็น
โครงการทาวน์เฮาส์และบ้านแฝด จ�านวน 
100-200 ยูนิต บนที่ดิน 20 ไร่ ซึ่งมีจุดเด่น
เป็นโครงการที่เน้นพื้นที่สีเขียวของส่วนกลาง 
เจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บนที่ต้องการอาศัย
หรือเป็นส�านักงาน คาดว่าโครงการดังกล่าว
จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และสามารถ
ผลักดันยอดขายของบริษัทให้เพิ่มขึ้นได้อีก

อีกทั้งบริษัทฯมีแผนที่จะเปิดโครงการ
คอนโดมิเนียมทั้งโลว์ไรส์ และไฮท์ไรส์ ในปี 
2562 อีกราว 3-4 โครงการ ซึ่งจะเน้นเจาะ
กลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน และจะมีราคาขาย
ต่อยูนิตไม่ต�่ากว่า 3 ล้านบาท โดยบริษัทฯตั้ง
เป้าว่าจะทยอยเปิดโครงการให้ได้ในทุกๆปี  ปี
ละ 3-4 โครงการเพื่อสนับสนุนรายได้ของบ
ริษัทฯ ให้เติบโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้บริษัทฯได้วางงบประมาณในการซื้อที่ดิน
เพื่อพัฒนาโครงการคอนโดในปี 2562 ไว้ราว 
1,000-2,000 ล้านบาท  ซึ่งในขณะนี้บริษัทฯ 
มีที่ดินรองรับการเปิดโครงการแล้ว 3 แปลง 
และมี 1 แปลงที่ก�าลังจะมีการเซ็นสัญญา โดย
เป็นท�าเลย่านสุขุมวิท ที่อยู่ไม่ไกลจากรถไฟฟ้า 

ด้านแหล่งเงินทุนจะมาจากการกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.3 เท่า 
จึงท�าให้ให้มีความสามารถในการกู้ได้อีกมาก 
อีกทั้งท�าให้บริษัทยังไม่จ�าเป็นมีแผนที่จะออก
หุ้นกู้ หรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ

ส�าหรับ กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เรียกธนาคารพาณิชย์เข้าไปก�าชับ
การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้มีเข้มงวดขึ้น    
โดยระบุถึงความกังวลต่อแรงเก็งก�าไรใน
อสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียม
ที่สูงจนเกินไป และเห็นว่าในบางพื้นที่เกิด
ปัญหา Over supply แล้ว นั้น  บริษัทฯ มอง
ว่า ธนาคารพานิชย์ส่วนใหญ่มีการติดตาม 
และมีมาตรการก่อนที่จะปล่อยกู้อยู่แล้ว และ
ในกลุ่มที่เป็นเป็นกลุ่มเสี่ยงธนาคารพาณิชย์ก็
จะมีความเข้มงวดในการปล่อยกู้ 

โดยเฉพาะการปล่อยกู้ในโครงการเซ็กเมนต์
ราคา  1-2 ล้านบาท เพราะฉะนั้นการออก
มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยจึง
ไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯมาก  เนื่องจาก
บริษัทเองได้มีการเปิดโครงการคอนโดมิเนียม
ที่เจาะกลุ่มตลาดกลาง-บน ที่มีก�าลังซื้อ โดย
โครงการของบริษัทส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3-7 ล้าน
บาท ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะมีก�าลัง
ซื้อ และมีความต้องการซื้อเพื่ออาศัยอยู่จริง 
มากกว่าลูกค้าที่ลงทุนเพื่อเก็งก�าไร อีกทั้ง
บริษัทเน้นเปิดโครงการในท�าเลที่มีดีมานด์
สูง โดยได้มีการส�ารวจก่อนเปิดโครงการอย่าง
จริงจัง 



PF คาด Q3/61 โกยยอดขาย 5.3 พันลบ. โต35% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัน9 เดือนแรกปีนี้ยอดขายแตะ 
1.32 หมื่นลบ.  ทั้งปีมั่นใจแตะ 2.12  หมื่นลบ.ตามเป้า     
เผยQ4/61 เตรียมเปิด 9 โครงการ ทั้งแนวราบ-คอนโดฯ 
มูลค่ารวม 1.43 หมื่นลบ. ระบุ Q3 นี้ บุ๊ครายได้ขายที่ดิน 
ราว 800 ลบ. พร้อมเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์
ใหม่ล่าสุด "เพอร์เฟค เรสซิเดนท์" ประเดิม 2 โครงการ 
มูลค่ารวม 1.48 พันลบ. 

นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) หรือ PF 
เปิดเผยว่าบริษัทฯมั่นใจรายได้รวมปีนี้จะแตะที่ระดับ 
24,000 ล้านบาท  จากปีก่อนที่มีรายได้ 16,730.71 ล้าน
บาท โดยในงวด 6 เดือนแรกปีนี้บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 
9,137.84 ล้านบาท ขณะที่เป้ายอดขายรวมปีนี้ บริษัทฯ 
มั่นใจท�าได้ตามเป้าที่ 21,200 ล้านบาท โดยบริษัทฯคาด
ว่าไตรมาส 3/2561 จะสามารถท�ายอดขายได้ 5,300 
ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากช่วงเดียวกันกว่าปีก่อน 35%  
ถือเป็นยอดขายสูงสุดที่บริษัทฯ เคยท�าได้  เนื่องจากบ
ริษัทฯ มียอดขายจากโครงการแนวราบเข้ามาราว 3,500 
ล้านบาท  และจากโครงการคอนโดมิเนียมเข้ามา  1,800 
ล้านบาท   ท�าให้เมื่อรวมยอดขาย 9 เดือนแรกของปีนี้
จะมียอดขายรวม 13,250 ล้านบาท เติบโต 50% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส�าหรับแผนเปิดโครงการใหม่  บริษัทฯ มีแผนเปิด
โครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงไตรมาส4/2561 บริษัทฯ 
มีแผนเตรียมเปิดโครงการใหม่ 9 โครงการมูลค่ารวม 
14,316 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 7 โครงกา
ร่มูลค่าโครงการรวม 7,836 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ
เพอร์เฟค พาร์ค เวสเกต มูลค่า 1,600 ล้านบาท  
,โครงการ เพอร์เฟค พาร์ค ราชพฤกษ-ปทุมธานี มูลค่า 
1,200 ล้านบาท, โครงการเมโทร บิชทาวน์ พหลโยธิน-
สุทธิสาร มูลค่า 360 ล้านบาท, โครงการ เดอะเมโทร 
เพชรเกษม48 มูลค่า 600 ล้านบาท, โครงการ เพอร์เฟค
เพลส ราชพฤกษ์-ปทุมธานี มูลค่า 1,284 ล้านบาท 
,โครงการเพอร์เฟคเพลส รัตนาธิเบศ-ไทรม้า มูลค่า 
1,050 ล้านบาท และโครงการเดอะเมโทร แจ้งวัฒนะ 
มูลค่า 1,292 ล้านบาท 

 

รวมทั้งโครงการคอนโดมิเนียมอีก  2 โครงการ มูลค่า
รวม 6,930 ล้านบาท ได้แก่ โครงการไอคอนโด 
พัฒนาการ มูลค่า 930 ล้านบาทและโครงการHyde 
Heritage Thong-lor มูลค่า 6,000 ล้านบาท

อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวโครงการบ้านเดี่ยวแบรนด์
ใหม่ล่าสุด "เพอร์เฟค เรสซิเดนท์" ซึ่งเป็นโครงการที่
พัฒนาขึ้นในกลุ่มเซ็กเม้นท์ของบ้านไฮคลาส จุดเด่นอยู่
ที่รูปแบบโครงการที่เน้นความเป็นส่วนตัว ด้วยจ�านวน
ยูนิตไม่มาก และแบบบ้านสไตล์ Classic Revival ที่
ผสมผสานความสวยงามคลาสสิกและความทันสมัย มา
พร้อมนวัตกรรมแห่งการอยู่อายในรูปแบบบ้านอัจริ
ยะ Smart Living Solution อาทิ Smart IP Camera 
กล้องวงจรปิดที่ดูภาพได้จากมือถือ , Smart Air 
Condition Controller IR Transmitter ระบบควบคุม
เครื่องปรับอากาศ , Smart Motion Sensor อุปกรณ์
ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อเปิดปิดไฟอัตโนมัติ , 
Power Monitoring ระบบตรวจติดตามการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า ประปา ในบ้านแบบเรียลไทม์ , Amazon ระบบ
ควบคุมและสั่งการอุปกรณ์ในบ้านด้วยเสียง เป็นต้น โดย
เน้นกลุ่มเป้าหมายในราคา 10-15 ล้านบาท ที่ต้องการ
สังคมส่วนตัวและชื่นชอบเทคนโลยี

 

ทั้งนี้ เพอร์เฟค เรสซิเดนท์ จะเปิดตัวพร้อมกันใน 2 
ท�าเล บนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ คือสุขุมวิท77 
พื้นที่ 33 ไร่ จ�านวน 108 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,050 
ล้านบาท และพระราม9-กรุงเทพกรีฑา พื้นที่ 16 ไร่ 
จ�านวน 39 ยูนิต มูลค่าโครงการ 430 ล้านบาท ทั้งนี้
โครงการบ้านหรูท�าเลพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ
มีการขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อมีการก่อสร้าง
ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า) 
ถนนเส้นนี้กลายเป็นท�าเลที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นใหม่ที่ได้รับ
การตอบรับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเดินทางได้สะดวก 
สามารถเชื่อต่อกับถนนศรีนครินทร์ รามค�าแหง และเดิน
ทางไปย่านธุรกิจถนนพระรามเก้า เพชรบุรี ได้โดยตรง 
โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการภายใต้การพัฒนาบน
ท�าเลกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ รวม 6 โครงการ เป็นพื้นที่
รวม 312 ไร่ รวมมูลค่าโครงการ 10,050 ล้านบาท และ
ยังมีแลนด์แบงก์อีก 100 ไร่

 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์ ในช่งที่เหลือของปียังมีแนวโน้มดี  
หลังการเลือกตั้งชัดเจนส่งผลให้การลงทุนในประเทศ
ดีขึ้นทุกกลุ่ม  ขณะที่มองว่าดีมานด์ของเซ็กเม้นตลาด
อสังหาริมทรัพย์แนวราบในระดับไฮ เอนด์  (High end)  
ยังมีดีมานด์ในระดับดี  เนื่องจาก ไม่ค่อยประสพปัญหา
เรื่องการปฎิเสธสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ 

 "ไตรมาส4 ยังดีที่มีการก�าหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน
ท�าให้การลงทุนภายในประเทศชัดเจนขึ้น การลงทุนใน
ประเทศก็เริ่มขยับ ซึ่งดีขึ้นในทุกกลุ่ม ดีมานด์ก็ขยายดี
ทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มโครงการแนวราบระดับบน แต่
ส�าหรับกลุ่มระดับล่างยังติดปัญหาเรื่องการปฏิเสธสิน
เชื่อกับทางธนาคาร โดยปัจจุบันยอดปฏิเสธสินเชื่อเฉลี่ย
รวมของบริษัทฯอยู่ที่ระดับ10% ซึ่งคงที่จากปีก่อน"นาย
วงศกรณ์ กล่าว 

ทั้งนี้นอกจากบริษัทฯ จะมีการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เองแล้ว ยังมีโครงการร่วมทุนที่พัฒนา
ร่วมกับพันธมิตร จากต่างประเทศทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ 
ฮ่องกง แลนด์ ในการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวไฮเอนด์
ท�าเลแจ้งวัฒนะ ขนาด 130 ไร่ 179 ยูนิต มูลค่าโครงการ 
4,800 ล้านบาท ได้ด�าเนินการขายที่ดินเข้าบริษัทร่วม
ทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะมีการบันทึกรายได้จาก
การขายที่ดินในไตรมาส3/2561 ประมาณ 800 ล้านบาท 

ส่วนของความร่วมมือกับ เซกิซุย เคมิคอล เพื่อพัฒนา
บ้านระบบโมดูลาร์ในโครงการ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช 
กรุงเทพกรีฑา , รามค�าแหง,แจ้งวัฒนะ และรัตนาธิเบศร์ 
รวม 74 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 2,230 ล้านบาท ซึ่งจะ
เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2562

  

ด้านความร่วมมือกับ ซูมิโตโม ฟอเรสทรี ในโครงการไฮด์ 
เฮอริเทจ ทองหล่อ คอนโดมิเนียมไฮเอนด์ 319 ยูนิต 
มูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท จะก�าหนดเปิดขายใน
ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

นายวงศกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  กรณีที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) เตือนการปล่อยกู้สินเชื่อ
บ้านของธนาคารพาณิชย์ และเตือนผู้ประกอบการ
อสังหาริมทรัพย์ไนการขายโครงการ หลังเกิดปัญหาผู้
ซื้อโครงการแบบยกล็อตบางรายว่า  บริษัทฯไม่ได้รับ
ผลกระทบในส่วนนี้ เนื่องจากบริษัทฯเน้นกลุ่มลูกค้า ที่
ซื้อเพื่อการอยู่อาศียจริง   แต่ในแง่ภาพรวมของตลาด
อสังหาริมทรัพย์ คาดอาจได้รับผลกระทบโดยเฉาะใน
ส่วนของคอนโดมิเนียม เพราะการคุมเข้มการปล่อย
วงเงินสินเชื่อจะท�าให้เงินที่ได้จากการปล่อยสินเชื่อน้อย
ลง ซึ่งตลาดระดับล่างจะมีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเหล่านี้
โดยเฉพาะกลุ่มแนวราบที่มีราคาต�่ากว่า 3 ล้านบาท และ
คอนโดมิเนียมต�่ากว่า 2 ล้านบาท

PF คาด Q3/61 โกยยอดขาย 5.3 พันลบ. ดัน 9 เดือน
แรกปีนี้ยอดขายแตะ 1.32 หมื่นลบ. ท้ังปีมั่นใจแตะ 

2.12 หมื่นลบ.ตามเป้า  



บิ๊ก ORI ม่ันใจปันี้ยอดขาย-รายได้มาตามนัด 
แย้มปี 62 เตรียมแผนเปิดโครงการใหม่ มูลค่า

รวม 3.2 หมื่นลบ.

บิ๊ก ORI มั่นใจปันี้ยอดขาย-รายได้มาตาม

นัด เผย Q4/61 เล็ง เปิดโครงการใหม่ 3 

โครงการ มูลค่ารวม 1.5 หมื่นลบ. แย้ม

ปี62 เตรียมแผนเปิดโครงการใหม่ มูลค่า

รวม 3.2 หมื่นลบ.

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพ

อร์ตี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ORI เปิด

เผยว่า ช่วงไตรมาส 4/2561 บริษัทฯ

เตรียมเปิด 3 โครงการใหม่ มูลค่ารวม

ราว 15,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ 

Park Origin Thonglor มูลค่า 12,000 

ล้านบาท และโครงการแนวราบมูลค่า

ราว 3,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย

โครงการ บริทาเนีย เมกะทาวน์ เป็น

โครงการมิกซ์ยูซ ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ 

บ้านแฝด บ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการราว 

2,000 ล้านบาท และโครงการ บริทา

เนีย บางนา กม.12 ประมาณ 200 ยูนิต 

มูลค่าราว 1,000 ล้านบาท

ขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯยังเตรียมแผน

เปิดโครงการใหม่มูลค่ารวมราว 32,000 

ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการร่วมทุน 

(JOINT VENTURE) กับบริษัท โนมูระ เรี

ยลเอสเตท ดีเวลล็อปเมนท์ จ�ากัด ผู้

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าจากญี่ปุ่น 

มูลค่ารวมประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท 

และโครงการแนวราบ 6 พันล้านบาท 

ส่วนที่เหลือเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่

บริษัทฯ เป็นผู้พัฒนาเอง

ส�าหรับเป้าหมายรายได้ปีนี้ บริษัทฯมั่นใจ

ว่าจะท�าได้เป้าหมายที่ 1.5-1.6 หมื่นล้าน

บาท โดยครึ่งปีหลังจะมีการทยอยรับรู้

มูลค่ายอดขายรอโอน (Backlog) เข้า

มาราว 9 พันล้านบาท จาก Backlog 

ปัจจุบันที่ 2.9 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยังมี

การขายโครงการในมือมูลค่ารวม 7 พัน

ล้านบาท จาก 14 โครงการที่อยู่ระหว่าง

การขาย ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้เข้ามาทันที 

ส่วนยอดขายรวมปีนี้คาดว่าเป็นไปตาม

เป้าหมาย 24,000 ล้านบาท โดยคาดว่าย

อดขายในไตรมาส 4/61 จะเป็นไตรมาส

ที่ดีที่สุดของปีนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการ

เปิดโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ ได้แก่ 

โครงการ PARK ORIGIN พร้อมพงษ์ 

มูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท เริ่มขายเดือน

พฤศจิกายน นี้ อีกทั้งยังเปิดโครงการ

แนวราบ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ 

Britania Mega Town มูลค่า 2 พันล้าน

บาท และโครงการ Britania บางนา กม.

12 มูลค่า 1 พันล้านบาท 

นายพีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เตือน

การปล่อยกู้สินเชื่อบ้านของธนาคาร

พาณิชย์ และเตือนผู้ประกอบการ

อสังหาริมทรัพย์ไนการขายโครงการ หลัง

เกิดปัญหาผู้ซื้อโครงการแบบยกล็อตบาง

รายนั้น มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะท�าให้

สถาบันการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้น 

เพื่อท�าให้หนี้เสียในระบบไม่เพิ่มขึ้นมาก

"ส่วนตัวเห็นด้วยที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย(ธปท.)จะมาให้ความส�าคัญ 

ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการจะท�าการคัด

กรองในระดับหนึ่งโดยจะรับผ่อนดาวน์

คอนโดมีเนียม 12-15% ของราคาขาย 

และสถาบันการเงินจะปล่อยเฉลี่ยที่

ประมาณ 90%" นายพีระพงศ์ กล่าว



"วิโรจน์"หุ้นใหญ่ SABINA ขาย Biglot 
28.78%  ราคา 25 บ./หุ้น มูลค่ารวม 2.5 พันลบ. 

SABINA เผย "วิโรจน์ ธนาลงกรณ์" ประธานบอร์ด-ผถห.
ใหญ่ จะขาย Biglot 28.78% ให้สถาบันใน-ตปท. -ราย
ใหญ่ ที่ราคา 25 บ./หุ้น มูลค่ารวม 2.5 พันลบ. เผยหลัง 
"วิโรจน์ ธนาลงกรณ์"-ครอบครัว ขายหุ้นออกจะยังคง
ถือหุ้นใหญ่ รวมถือ 51.86% พร้อมรั้งต�าแหน่งประธาน
บอร์ด  ด้าน  "วิโรจน์ ธนาลงกรณ์" แจงขายหุ้นSABINA 
ออก 28.78% เพิ่มสภาพคล่อง ดึงสถาบันชั้นน�าระดับโลก
ร่วมถือหุ้น-ยันอ�านาจบริหารไม่เปลี่ยน

นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซา
บีน่า จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)SABINA เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ประธาน
กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่าได้ด�าเนิน
การขายหุ้นสามัญเดิมในบริษัทฯ ของตนในวันที่ 20 
กันยายน 2561 

โดยนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ได้ขายหุ้นในจ�านวน 
100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.78 ของทุนจด
ทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ แก่นักลงทุนสถาบันใน
ประเทศและจากต่างประเทศ รวมถึงนักลงทุนบุคคลราย
ใหญ่ โดยเป็นการขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจ�ากัดแบบข้ามคืน 
(Overnight Global Bookbuilding Transaction) ผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ราคา 25.0บาทต่อหุ้น 
คิดเป็ นมูลค่ารายการเท่ากับ 2,500 ล้านบาท โดยราคา
ขายดังกล่าว ก�าหนดโดยวิธีการส�ารวจความต้องการซื้อ
หลักทรัพย์ (Bookbuilding) กับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

 

ภายหลังการขายในครั้งนี้ กลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ 
และครอบครัวจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น เท่ากับร้อยละ 
51.86 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ อีกทั้ง 
นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์จะยังคงเป็นประธานกรรมกา
รบริษัทฯ และเป็นผู้ร่วมก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน
ของบริษัทร่วมกับกรรมการท่านอื่นๆ ดังเดิมโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

 

ทั้งนี้ ผลของธุรกรรมดังกล่าวข้างต้นท�าให้สัดส่วนการถือ
หุ้นของกลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัว ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

 

 โครงสร้างการถือหุ้นก่อน Big Lot ณ วันที่ 20 ก.ย. 
2561 

 1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ จ�านวน 259,207,000 

หุ้น หรือ 74.59%

 2.น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ จ�านวน 10,501,000 หุ้น 
หรือ 3.02%

 3.นายอัชดา ธนาลงกรณ์ จ�านวน 10,501,000 หุ้น 
หรือ 3.02%

 รวมกลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัว 
280,209,000 หรือ 80.63%

 หุ้นที่จ�าหน่าย

 1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ จ�านวน 100,000,000 
หุ้น หรือ 28.78%

 2.น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ จ�านวน -

 3.นายอัชดา ธนาลงกรณ์ จ�านวน -

 รวมกลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัว 
100,000,000 หรือ 28.78%

 โครงสร้างการถือหุ้นหลังการขาย Big Lot

 1.นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ จ�านวน 159,207,000 
หุ้น หรือ 45.81%

 2.น.ส. พิชชา ธนาลงกรณ์ จ�านวน 10,501,000 หุ้น 
หรือ 3.02%

 3.นายอัชดา ธนาลงกรณ์ จ�านวน 10,501,000 หุ้น 
หรือ 3.02%

 รวมกลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ และครอบครัว 
180,209,000 หรือ 51.86% 

ด้านนายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) หรือ SABINA ได้เสนอ
ขายหุ้นสามัญเดิมจ�านวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 28.78ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ ที่ราคา 
25 บาทต่อหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มสัดส่วนหุ้น
ที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ (Free Float) เสริมสร้าง
สภาพคล่องของหุ้น รวมถึงเพิ่มสัดส่วนของนักลงทุน
สถาบันที่มีคุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้
เกิดเสถียรภาพของราคาหุ้น SABINA ในตลาดรอง ทั้งนี้ 
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ กลุ่มนายวิโรจน์ ธนาลง
กรณ์ และครอบครัวจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทฯ มี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 51.86 ของ
ทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ โดยนายวิโรจน์ ธนา
ลงกรณ์ จะยังคงเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และเป็น
ผู้ร่วมก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับ

กรรมการท่านอื่นๆ ดังเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

นายวิโรจน์ กล่าวถึงเหตุผลในการขายหุ้นครั้งนี้ว่า จาก
การที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้มีการน�าเสนอ
ข้อมูลให้กับนักลงทุน (Roadshow) ในช่วงที่ผ่านมา พบ
ว่ามีนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศแสดง
ความสนใจที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เป็นจ�านวนมาก 
เนื่องจากชื่นชมนโยบายการบริหารงานที่มีความคล่องตัว 
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ที่มีความผันผวน รวมถึงความต้องการ
และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
เป็นผลให้สามารถสร้างการเติบโตทั้งรายได้และความ
สามารถในการท�าก�าไรในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรมโดย
รวม อย่างไรก็ตาม นักลงทุนดังกล่าวมีข้อจ�ากัดในการ
ลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากมีข้อจ�ากัดด้านสภาพ
คล่องและหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างมาก จึงสอบถาม
มาทั้งทางบริษัทฯ และทางตนเองเกี่ยวกับแนวทางที่จะ
ปรับปรุงเรื่องดังกล่าว

 

"ส่วนตัวผมไม่ได้มีความจ�าเป็นและไม่ได้อยากจะขายหุ้น 
แต่ได้รับการติดต่อมาจากนักลงทุนสถาบันหลายรายที่
สนใจลงทุนในหุ้น SABINA ซึ่งทุกรายพูดถึงปัญหาเรื่อง
สภาพคล่อง และการผันผวนของราคาหุ้น เนื่องจากเดิม
เราไม่มีฐานนักลงทุนสถาบันเลย การที่ผมตัดสินใจขายหุ้น
ในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้นทุกคนในระยะยาว นักลงทุนที่ลงทุนในครั้งนี้
ส่วนมากก็เป็นกองทุนชั้นน�าของประเทศ รวมถึงกองทุน
ระดับโลก เช่น กองทุน Templeton และ Capital Group 
เป็นต้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีในเรื่องของสภาพคล่องและจะ
ช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้น เพราะเราจะมีฐานนัก
ลงทุนสถาบันที่มีคุณภาพในสัดส่วนที่ใหญ่ขึ้นมาก ซึ่งจะ
ส่งผลให้เสถียรภาพของราคาหุ้นดีขึ้น" นายวิโรจน์ กล่าว
เสริม

 

ส�าหรับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่
นักลงทุนในวงจ�ากัด (Private Placement) ด้วยวิธีการ
ส�ารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์และประมูลราคากับ
นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบข้าม
คืน (Overnight Global Bookbuilding) โดยมีบริษัท
หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัด
จ�าหน่ายหุ้น โดยได้รับความสนใจและการตอบรับเป็น
อย่างสูงจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย
สัดส่วนหุ้นที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ (Free Float) 
ของบริษัทฯ จะเพิ่มจากเดิม ร้อยละ 19.4 เป็นร้อยละ 
48.14



SAWAD เพ่ิมทุนพีพี 57 ล้านหุ้น เปิดทางกลุ่ม
คาเธ่ย์ ไต้หวัน ถือหุ้นเพ่ิมเป็น 9.49% 

บอร์ด ”ศรีสวัสดิ์” ไฟเขียว เพิ่มทุน 57 

ล้านหุ้น เสนอขายพีพี ให้กลุ่มธุรกิจ

การเงิน คาเธ่ย์ ไต้หวัน  ราคาหุ้นละ 45 

บาท เสริมความแข็งแกร่งฐานะการเงิน 

หนุนความน่าเชื่อถือ “ธิดา” เผยหลัง

เพิ่มทุนกลุ่มคาเธ่ย์ฯถือหุ้นรวมเฉียด 10 

% แถมน�าเทคโนโลยี ทันสมัยเข้ามา

เติมศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่าง

ประเทศ 

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

SAWAD  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท

เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 57 ล้าน

หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 1 บาท  

หรือคิดเป็น 4.73%   เพื่อรองรับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน

วงจ�ากัด (Private Placement) ให้กับ

คาเธ่ย์ ไฟแนนเชียล โฮลดิ้ง (Cathay 

Financial Holding Co., Ltd )  ซึ่ง

เป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นน�าจาก

ประเทศไต้หวัน ในราคาเสนอขาย 45 

บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

2,565 ล้านบาท โดยมีมติอนุมัติเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนจากเดิม  1,192,710,379  

บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 

1,249,710,379  บาท  

นางสาวธิดา กล่าวต่อว่า กลุ่มคาเธ่ย์ 

ไฟแนนเชียล โฮลดิ้ง ถือเป็นหนึ่งใน

กลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่สุด

และมีความน่าเชื่อของไต้หวัน ด้วย

ทุนจดทะเบียนกว่า 1.6 แสนล้านบาท 

และ สินทรัพย์รวมกว่า 10.17 ล้านล้าน

บาท และการเข้ามาเพิ่มทุนในครั้งนี้

นอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง

ฐานะทางการเงิน และความน่าเชื่อถือ

ให้กับบริษัทแล้ว  ยังเข้ามาช่วยเสริม

ศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประ

ทศ โดยทางกลุ่มคาเธ่ย์ฯ จะสนับสนุน

ในส่วนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา เพื่อ

รองรับการขยายธุรกิจผ่านฟินเทค โดย

มีเป้าหมายชัดเจนที่จะขยายธุรกิจร่วม

กันไปในประเทศเพื่อนบ้านแถบเอเชีย

“กลุ่มคาเธ่ย์ฯ ไม่ใช่เพียงแต่ใส่เงินเพิ่ม

ทุนเข้ามาอย่างเดียว แต่ยังน�าเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเข้ามาหนุนการเติบโตของ

กลุ่มศรีสวัสดิ์ด้วย  ซึ่งถือเป็นพันธมิตร

ที่มีความแข็งแกร่งทั้งการเงินและเพิ่ม

ความสามารถการแข่งขัน แถมยังเป็นก

ลุ่มสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อ

ถือสูง  ท�าให้ในอนาคตต้นทุนการเงิน

ของกลุ่มศรีสวัสดิ์ ก็มีแนวโน้มที่ถูกลง

ด้วย”นางสาวธิดา กล่าว

ปัจจุบัน  Cathay  Financial Holding 

Co., Ltd  ถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 

4.99% และภายหลังจากการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนแล้วจะส่งผลให้กลุ่มดัง

กล่าวเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท 9.49%  



PSTC ซุ่มเจรจาพันธมิตรรายใหญ่ ร่วมทุน
โครงการท่อส่งน�้ามันภาคอีสาน

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) PSTC เปิดเผยถึงความคืบ
หน้าโครงการท่อขนส่งน�้ามันภาคตะวันออก
เฉียงเหนือระยะทาง 342 กิโลเมตร ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการท�ารายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) อนุมัติคาดว่า
จะได้รับค�าอนุมัติช่วงต้นปี2562 และหลังจาก 
EIA แล้วเสร็จ บริษัทฯจะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ขออนุมัติในช่วงเดือน มีนาคม 2562 และเริ่ม
ท�าการก่อสร้างในทันที 

ทั้งนี้โครงการท่อส่งน�้ามันภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ระยะทาง 342 กิโลเมตรเป็นการลงทุน
ของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (TNP) 
ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี 
จ�ากัด (BGT) ซึ่ง PSTC ถือหุ้นใน BGT สัดส่วน 
51% ขณะที่ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจา
กับพันธมิตรที่สนใจเข้ามาร่วมทุนนโครงการดัง
กล่าว 2-3 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ คาดว่าจะ
สามารถสรุปการร่วมทุนได้ไม่เกินสิ้นปีนี้ 

 

" บริษัทฯอยู่ระหว่างการเข้าเจรจากับพันธมิตร 
2-3 รายใหญ่ในประเทศซึ่งคาดว่าการเจรจาจะได้
ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ " นายพระนาย  กล่าว 

ส�าหรับมูลค่าลงทุน คาดว่าจะต�่ากว่าโครงการ
ท่อส่งน�้ามันภาคเหนือ ระยะทาง 500 กิโลเมตร 
ที่มีมูลค่า 9 พันล้านบาท คาดว่าโครงการนี้จะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 และจะเริ่ม
รับรู้รายได้ในปี 2565 ประเมินรายได้จากการให้
บริกานส่งน�้ามันผ่านท่ออยู่ที่ 1 พันล้านบาท/ปี

 

นายพระนาย กล่าวเพิ่มเติมว่าแหล่งเงินทุนใน
โครงการท่อส่งน�้ามันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ระยะทาง 342 กิโลเมตร  จะมาจาก 2 ส่วน 
ได้แก่ เงินกู้ยืมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
จีน โดยมีเงื่อนไขที่จะต้องใช้วัสดุจากจีนใน
สัดส่วน 35% และเงินที่ได้รับจากการร่วมทุนกับ
พันธมิตรรายอื่นๆ 

ส�าหรับภาพรวมธุรกิจของบิ๊กแก๊สในปีนี้ คาด
รายได้จะเติบโต 100% จาก 1,200 ล้านบาท 
เป็น 2,400 ล้านบาท  ส่วนรายได้รวมปีนี้ 
บริษัทฯ มั่นใจรายได้ในปีนี้จะเติบโต 200% ตาม
เป้าหมาย 

ส่วนความคืบหน้าการน�า บริษัท บิ๊กแก๊ส 
เทคโนโลยี จ�ากัด (BIGGAS) เข้าตลาดหุ้น 
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ซึ่งตามแผน ตั้ง
เป้าน�าบิ๊กแก๊สเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ( SET ) ในช่วงต้นปี 2563  ทั้ง
นี้บริษัทฯจะน�าเงินระดมทุนดังกล่าวมาใช้ในการ
ลดหนี้

 

ด้านธุรกิจจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน vspp และ spp ปัจจุบันบริษัทฯ มี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือPPA อยู่ราว 70 เมกะ
วัตต์ โดยมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์( 
COD) ไปแล้ว 30 เมกะวัตต์ และก�าลังอยู่ระหว่าง
ทยอยสร้างเพื่อขายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างต่อเนื่อง 
โดยในช่วงไตรมาส4/2561 จะ COD โรงไฟฟ้า
ชีวภาพอีก 5.6 เมกะวัตต์ 

บริษัทฯ ตั้งเป้าปี 2564 จะผลิตไฟฟ้า 200 
เมกกะวัตต์จากปัจจุบันอยุ่ที่ 70 เมกกะวัตต์  
ซึ่งบริษัทฯจะใช้กลยุทธ์ในการเข้าไปเจรจากับ
พันธมิตรที่จะร่วมลงทุน ซึ่งบริษัทฯมองว่หาก
เป็นภายในประเทศอาจจะยาก จึงได้มองหา
พันธมิตรจากต่างประเทศแทน  ซึ่งปัจจุบัน

บริษัทได้มีการเซ็นบันทึกความเข้าใจ ( MOU)
ในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
เวียดนาม 50 เมกะวัตต์ 

ขณะที่ธุรกิจประกอบด้วยธุรกิจออกแบบและ
จ�าหน่ายติดตั้ง ระบบส�ารองไฟฟ้า ธุรกิจ
ออกแบบติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
(Power energy management) บริษัทฯ
พยายามที่จะหางานใหม่เพิ่มเติม โดยจะมี
โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐเฟส 2  ซึ่งใน
เดือนตุลาคมนี้ บริษัทฯจะท�าการเข้าร่วมประมูล
โครงการดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่ารวม 10,000 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯคาดหวังที่จะได้งานดังกล่าว
มูลค่า 500 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังมีโครงการ
รัฐวิสาหกิจ ราชการ และกระทรวงพลังงาน ที่มี
มูลค่าโครงการราว 10,000 ล้านบาท  แต่ทั้งนี้
บริษัทฯจะเข้าร่วมประมูลประมาณ  1,000 ล้าน
บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีการประมูลใน
ไตรมาส 4/2561เป็นต้นไป

 

ปัจจุบันบริษัทฯมี Backlog ประมาณ 200-300 
ล้านบาท โดยเป็นงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแสง
อาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ โดยจะรับรู้รายได้ตั้งแต่
ไตรมาส 3/2561 - ต้นปี 2562 

ส�าหรับปัจจุบันบริษัทฯ  มีสัดส่วนรายได้จาก
ธุรกิจออกแบบ จ�าหน่าย และติดตั้งระบบไฟฟ้า 
20% ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า สัดส่วน 35-
40% และสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ BGT ที่ 40% 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีวงเงินเหลือออกหุ้นกู้
อีก 1,000 ล้านบาท หลังจากก่อนหน้านี้บริษัทฯ
ได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 500 ล้านบาท  โดยปัจจุบัน
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมในการลงทุน



AMA ซุ่มท�าดีล ซื้อกิจการธุรกิจขนส่ง   
ลุ้นชัดเจน พ.ย.นี้

AMA คงเป้ารายได้ปีนี้โต 30% พร้อมมั่นใจผล

งานครึ่งปีหลังโตกว่า ครึ่งปีแรก  หลังเข้าสู่ไฮ

ซีซั่นธุรกิจ ระบุชะลอแผนซื้อเรือล�าใหญ่ในครึ่งปี

หลัง เหตุต้นทุนน�้ามันยังสูง แย้มอยู่ระหว่างท�า

ดีล M&A ธุรกิจขนส่ง 1 ราย คาดชัดเจน พ.ย.นี้

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท อาม่า มารีน จ�ากัด (มหาชน) หรือ AMA 

เปิดเผยว่า บริษัทฯยังคงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต30 

% จากปีก่อน ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,549.87 ล้านบาท  

โดยงวดครึ่งปีแรกบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 818.46  

ล้านบาท  ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าผลการด�าเนินงาน

ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก 

เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ  ประกอบกับ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขนส่งน�้ามันเพิ่มขึ้น หลัง

จ�านวนเรือและรถบรรทุกน�้ามันเพิ่มมากขึ้น โดย

ปัจจุบันฯ บริษัทมีเรือขนส่งน�้ามันทั้งหมด 11 ล�า 

และรถบรรทุกน�้ามันทั้งหมด 150 คัน

อีกทั้งบริษัทฯได้มีการปรับอัตราค่าขนส่งเพิ่ม

ขึ้น 2-3 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา โดยปรับขึ้นครั้งละ 

3-5% เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาน�้ามันที่

เพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันราคาน�้ามันอยู่ที่ราว 80 

เหรียญสหรัฐ/บาเรลล์ ปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นปี

ที่อยู่ที่ราว 50 เหรียญสหรัฐ/บาเรลล์ 

ส�าหรับผลกระทบจากราคาน�้ามัน ซึ่งเป็นต้นทุน

หลักของบริษัทฯนั้น บริษัทฯมีนโยบายประกัน

ความเสี่ยงโดยการซื้อน�้ามันล่วงหน้าในบางเดือน 

ซึ่งบริษัทฯได้มีการล็อคราคาน�้ามันไว้ราว 30-

40% ของน�้ามันที่ใช้ทั้งหมด 

"ต้องบอกว่าตอนนี้หลักๆคือเราได้รับผลกระทบ

จากราคาน�้ามัน ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเรา โดย

ตอนนี้ราคาน�้ามันได้ขึ้นมาทะลุ 80 เหรียญสหรัฐ/

บาเรลล์ แล้ว ดังนั้นที่เป็นห่วง คืออัตราก�าไรขั้น

ต้นของเรา แต่ในแง่ของรายได้เรายังคงเป้าไว้

เหมือนเดิมที่ 30 % เพราะธุรกิจเรามีการเติบโต

ขึ้น เรามีเรือ ในการขนส่งเพิ่มมากขึ้น และเราก็

มีการปรับราคาค่าขนส่งขึ้น ในปีนี้ 2-3 ครั้งแล้ว 

ครั้งละ 3-5 % อีกอย่งเราก็ได้มีการ FIX  ราคา

น�้ามันไว้ราว 30-40 % ของที่ใช้ทั้งหมด จากอดีต

ที่เราไม่เคยมีการ FIX เลย " นายพิศาล กล่าว 

ส่วนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ 

ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากรายได้ 

72% ของบริษัทจะรับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 

และมีการใช้จ่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน  

นายพิศาล กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท พีทีจี เอ็น

เนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG ซึ่งเป็นบริษัท

แม่ของบริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทฯ มีการซื้อรถ

บรรทุกน�้ามันเพิ่ม ภายในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่ง

บริษัทจะต้องมีการสั่งซื้อล่วงหน้าประมาณ 2 

เดือน ดังนั้นอาจจะเห็นได้การสั่งซื้อในไตรมาสที่ 

4/2561 โดยจะซื้อราว 20 คัน จากเดิมที่ตั้งเป้า

ไว้ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะซื้อรถบรรทุก

น�้ามัน 30 คัน แต่ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องดูถึงอัตรา

การใช้ก่อน ถ้าสามารถที่จะเพิ่มเป็น 85% ปีก่อน 

75% ได้บริษัทก็จะมีการซื้อรถดังกล่าว 

 ด้านแผนการลงทุนในปีนี้ เดิมบริษัทฯ จะ

ซื้อเรือขนส่งน�้ามันขนาดใหญ่ เพิ่ม 2 ล�า ซึ่ง

ได้ซื้อไปแล้วในครึ่งปีแรก 1 ล�า ส่วนอีกหนึ่งล�า

บริษัทจะซื้อในครึ่งปีหลังนั้น ขณะนี้บริษัทได้มี

การชะลอแผนการซื้อเรืออีก 1 ล�า ไปก่อน เนื่อง

จากบริษัทฯ เห็นว่าราคาต้นทุนน�้ามันยังสูง ซึ่ง

จะส่งผลกระทบต่ออัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ 

โดยในช่วงครึ่งปีแรกอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัท

อยู่ที่ 17.51 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 

27.19% 

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนซื้อกิจการในธุรกิจ

ที่เกี่ยวเนื่อง โดยอยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อธุรกิจ

ขนส่ง 1 ราย  ซึ่งขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้มีการอนุมัติให้ตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ( 

FA) ในการเข้าซื้อธุรกิจดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง

กระบวนการอยู่ระหว่างตกลงราคา คาดว่าจะมี

ความชัดเจนได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

"ขณะนี้เราอยู่ระหว่างท�าดีลที่จะเข้าซื้อธุรกิจ

ขนส่ง 1 ราย เราได้มีการเจรจากันเรียบร้อยแล้ว 

กระบวนการตอนนี้บอร์ดก็อนุมัติให้ตั้ง FA แล้ว 

กระบวนการที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการตกลงเรื่อง

ราคา ถ้าราคาเราสามารถรับได้คาดว่าดีลนี้ก็จะ

เสร็จในเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่ถ้าตกลงกันเรื่อง

ราคาไม่ได้ เราก็จะหันไปคุยกับเจ้าอื่นๆที่เหลืออยู่

แทน" นายพิศาล กล่าว 

ส่วนแหล่งเงินทุน จะมาจากกระแสเงินสเของ

บริษัท และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ราว 80 

% โดยปัจจุบันบริษัทอัตราหนี้สินต่อทุน ( D/E)  

อยู่ที่ 0.8 เท่า และมีสินทรัพย์ที่ปลอดการจ�านอง 

ซึ่งเป็นเรือขนส่งน�้ามัน 5 ล�า จึงท�าให้บริษัทมี

ความสามารถในการกู้ได้อีกมาก



 SUPER ยื่นไฟลิ่งกองอินฟราฯ แล้ว 
คาดต้นปี 62 เสนอขายหน่วยลงทุน

SUPER เดินหน้าตามแผน ยื่นไฟลิ่งกองทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน“SUPEREIF” มูลค่า 8,500 – 9,000 ล้าน
บาทให้ส�านักงานก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว คาดปลาย
เดือนม.ค.-ต้นก.พ.ปี 62 พร้อมเสนอขายหน่วยลงทุน 
ด้าน”จอมทรัพย์ โลจายะ”  แจงวัตถุประสงค์เพื่อน�า
เงินช�าระคืนหนี้ ลดต้นทุนทางการเงิน พร้อมรองรับ
การขยายธุรกิจในอนาคต มั่นใจรายได้และธุรกิจเติบโต
แข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้สินทรัพย์ที่จะขายเข้ากองทุนรวมโครงสร้างพื้น
ฐาน หรือ อินฟราฟันด์ จะมาจากสินทรัพย์ที่คณะ
กรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติก่อนหน้านี้ โดยให้บริษัท 
17 อัญญวีร์  โฮลดิ้ง จ�ากัด (“17AYH”) และ บริษัท 
เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(“HPM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SUPER ท�ารายการ
จ�าหน่ายสินทรัพย์ในโครงการไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ 19 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิต 118 เมกะ
วัตต์ ให้กับกองทุนฯ รวมทั้งคณะกรรมการยังได้อนุมัติ
ให้บริษัทฯท�าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดัง
กล่าวได้ในสัดส่วน 15- 20 %

ส่วนเงินที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวบริษัทฯ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าไปช�าระคืนหนี้ และรองรับการ
ขยายงานทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในอนาคต

    

" การจัดตั้งกองทุนอินฟราฟันด์ที่ผ่านมาได้ท�างานกับ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อให้
สามารถจัดตั้งกองทุนฯ และให้ยื่นไฟลิ่งได้ในช่วงต้น
ตุลาคมตามเป้าหมาย ส่วนกระบวนการท�างานคงจะ
สามารถจัดตั้งกองทุนฯและเสนอขายหน่วยลงทุนได้ใน
ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป้าหมาย
หลักๆจะน�าไปช�าระหนี้เพื่อลดต้นทุนดอกเบี้ย และใช้
ในการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ
ท�าให้มีเงินทุนรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งมากขึ้น 
รวมทั้งคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นใน
อนาคตได้อย่างแน่นอน" จอมทรัพย์กล่าว

นายจอมทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้ง
ที่ 7/2561 เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2561 ได้พิจารณา
อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท�าธุรกรรมการจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอ
ร์ ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure 
Fund หรือ “SUPEREIF”) นั้น  บริษัทฯ ขอแจ้งให้
ทราบว่า บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัว
หลวง จ�ากัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ยื่นค�าขอ 
อนุมัติจัดตั้งกองทุน พร้อมกับร่างหนังสือชี้ชวนเสนอ
ขายหน่วยลงทุน (“ร่างหนังสือชี้ชวน”) ของกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์
ยี (Super Energy Power Plant Infrastructure 
Fund หรือ SUPEREIF) ต่อส�านักงานคณะกรรมกา
รก�ากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�านักงาน 
ก.ล.ต.”) แล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของ SUPEREIF ได้
จากร่างหนังสือชี้ชวนที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของส�า
นักงาน ก.ล.ต.   อย่างไรก็ดี การบันทึกบัญชีขอ
งบริษัทฯ ในการเข้าท�าธุรกรรมการจัดตั้งและการ
เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง พื้นฐาน
โดย SUPEREIF (ธุรกรรมการโอนรายได้สุทธิ) ยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาและหารือกับส�านักงาน 

ก.ล.ต.โดยรูปแบบการบันทึก บัญชีอาจมีลักษณะ
เป็น 1) แบบธุรกรรมการขายขาด (True Sale) โดย
จะจ�าหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องออกจากงบการเงิน
และรับรู้ ก�าไรจากรายการดังกล่าวภายหลังเข้าท�า
รายการเรียบร้อยแล้ว หรือ 2) บันทึกบัญชีเป็นแบบ
หนี้สิน  โดยบริษัทฯจะบันทึกธุรกรรม ดังกล่าวเป็นหนี้
สินด้วยจ�านวนเงินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิง
จากมูลค่าเสนอขายสิทธิในรายได้สุทธิตามที่ได้เปิดเผย
ไว้ในร่าง หนังสือชี้ชวน    โดยจากงบการเงินรวมขอ
งบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2561 (สิ้นไตรมาส  2 ปี 
2561) บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของ ผู้ถือ
หุ้นรวม ประมาณ 2.21 เท่า 

ทั้งนี้ หากสมมติว่าบริษัทฯบันทึกรายการธุรกรรมการ
โอนรายได้สุทธิเป็นหนี้สินไม่เกิน 9,000 ล้านบาท และ
สมมติว่าบริษัทฯ ได้น�าเงินที่ได้จากการท�าธุรกรรม
ดังกล่าวบางส่วนจ่ายคืนเงินกู้มูลค่าประมาณ 4,150 
ล้านบาท1/ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
โรงไฟฟ้าที่จะน�ามาจัดตั้ง SUPEREIF ดังนั้น อัตราหนี้
สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเสมือน ณ สิ้นไตรมาส 
2 ปี 2561 ภายหลังจากการจัดตั้ง SUPEREIF จะ
เท่ากับ 2.02 เท่า2/ ทั้งนี้ มูลค่าของกองทุนเป็นมูลค่า
ประมาณเบื้องต้นซึ่งขึ้นอยู่กับอัตรา ผลตอบแทนและ
ภาวะตลาด ณ ขณะนั้น  

 

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



TPLAS เร่งขยาย Back Office - โรงงาน - 
เครื่องจักร ดันรายได้ ปี 63 โต ก้าวกระโดด 

บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)หรือ 

TPLAS ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ถุงบรรจุอาหาร ระบุ ธุรกิจถุงพลาสติกโค้ง

สุดท้ายปี2561 มีแนวโน้มสดใส เหตุช่วง

เทศกาลวันหยุดปลายปี ดีมานความต้องการ

ใช้ถุง เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาครัฐบาล ส่ง

สัญญาณบวก ประกาศขับเคลื่อนให้มีการ

เลือกตั้งต้น ปี 2562  ประกอบกับเริ่มหันมา

พยุงภาคการเกษตร ท�าให้บริษัทฯได้รับอานิ

สงค์จากความต้องการใช้สินค้าเต็มๆ ด้านผู้

บริหาร “ ธีระชัย ธีระรุจินนท์ ” เร่งเดินหน้า

เพิ่มศักยภาพขยาย Back Office -โรงงาน – 

เครื่องจักรใหม่ เพื่อเป็นใบเบิกทาง หนุนราย

ได้รวมในปี 2563 เติบโตก้าวกระโดด  

  

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ TPLAS เปิดเผยว่า  

ภาพรวมธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปี 2561 ยัง

คงมีขยายตัวต่อเนื่อง จากความต้องการ

ใช้ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว 

พร้อมทั้งฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร เพิ่มขึ้นใน

ช่วงปลายปีเพราะช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอย

ของผู้บริโภคมากขึ้น และยังเป็นการสอดรับ

แผนการเลือกตั้งของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในต้น

ปีหน้าอีกด้วย 

 

ส่วนความคืบหน้าการด�าเนินการขยาย

อาคารโรงงานใหม่ และการติดตั้งเครื่องจักร

ใหม่ ส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก 

และปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม รวมถึง

ส�านักงานบริษัทฯ เพื่อเป็นการรองรับความ

ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากถุงพลาสติก และ

การขยายตลาดนั้น  คาดว่าจะเริ่มด�าเนินการ

ก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2562 

ซึ่งจะท�าให้ก�าลังการผลิตของบริษัทฯเติบโต

เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว จากปัจจุบันก�าลังการ

ผลิตถุงพลาสติก รวม 10,281.60 ตันต่อปี 

โดยแบ่งเป็น ถุงพลาสติกประมาณ 850 ตัน

ต่อเดือน ในขณะที่ก�าลังการผลิตฟิล์มถนอม

อาหาร (PVC) อยู่ที่ 1,411.20 ตันต่อปี หรือ

ประมาณ 120 ตันต่อเดือนขึ้น โดยบริษัทฯจะ

น�าเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน มาต่อยอด

การผลิต   

 

“บริษัทฯมั่นใจว่า หลังจากด�าเนินการขยาย

อาคารโรงงานใหม่ และการติดตั้งเครื่องจักร

แล้วเสร็จ จะท�าให้ผลการด�าเนินงานของบ

ริษัทฯเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อเทียบจาก

ผลการด�าเนินงานในปี 2560 ที่มีรายได้จาก

การขายรวม 530.96 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 

22.09 ล้านบาท  และงวด 6 เดือนปี 2561 

มีรายได้จากการขายรวมที่ 273.14 ล้านบาท 

และ ก�าไรสุทธิ 12.52 ล้านบาท ตามความ

ต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการ

เติบโตเศรษฐกิจในประเทศ และราคาสินค้า

เกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชาชนมี

ก�าลังซื้อเพิ่มขึ้น ” นายธีระชัย กล่าว

 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรม

พลาสติก (1994) จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

TPLAS  กล่าวเพิ่มว่า นอกจากนี้ บริษัทฯ

มีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  พร้อมกับ

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยจะ

เน้นเจาะในกลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหารที่

ต้องการเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบ ให้อยู่ได้

นาน รวมถึงห้างสรรพสินค้า และโรงแรม ที่

มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 

 

นอกจากนี้ ในอนาคตบริษัทฯมีแผนที่จะเพิ่ม

ช่องทางการตลาด ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

ตามนโยบายเปิดการค้าเสรี (AEC) เนื่องจาก

มองว่าในกลุ่มประเทศดังกล่าว ยังคงมีดีมาน

ความต้องการใช้ ดังนั้นหากTPLAS สามารถ

เข้าไปเจาะตลาดในกลุ่มAEC ได้ ก็จะส่งผลให้

บริษัทฯสามารถกระจายความสี่ยงของราย

ได้รวมได้ครบคลุมมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากฐาน

ลูกค้าในปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้า ประเภท ซา

ปั๊ว กว่า 5,000 ราย โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่

จะกระจายไปทั่วทุกจังหวัด  

 

“ ภาพรวมอุตสาหกรรมถุงพลาสติก ใน

ประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% 

ใน ปี พ. ศ. 2561 จากมูลค่าประมาณ 

10,000 ล้านบาทในปี 2560 จากการเติบโต

เศรษฐกิจในประเทศ และราคาสินค้าเกษตร

ที่ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ประชาชาชนมีก�าลัง

ซื้อ รวมทั้งการเติบโตของร้านค้า เช่น ห้าง

สรรพสินค้า ห้างค้าส่ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน

สะดวกซื้อ และร้านค้าต่างๆ ซึ่งขยายตัวและ

มีการก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้น เมื่อ

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ร้านค้าเหล่านี้

จะมีความต้องการใช้ถุงพลาสติกที่เพิ่มขึ้น ” 

นายธีระชัย กล่าว ทิ้งท้าย 



BEAUTY ตั้งเป้าปี 63 ยกระดับ Beauty Buffet ขึ้น
แท่นริจินัลแบรนด์ เครื่องส�าอางไทยชั้นน�าของเอเชีย  

BEAUTY ตั้งเป้าปี 2020 ยกระดับ Beauty 
Buffet ขึ้นแท่นริจินัลแบรนด์ เครื่อง
ส�าอางไทยชั้นน�าของเอเชีย ชูกลยุทธ์ 
“Integration Marketing” ขยายช่อง
ทางจ�าหน่ายทุกรูปแบบในต่างประเทศ 
ล่าสุดจัดงาน Beauty Annual Meeting 
2018 ประชุมตัวแทนจ�าหน่าย 11 ประเทศ 
เผยจับมือพันธมิตรใหม่ “พาร์คสัน” ค้า
ปลีกชื่อดังมาเลเซีย เล็งขยายตลาดเพิ่ม
ในกัมพูชา อินโดฯ และรัสเซีย มั่นใจผล
ประกอบการปีนี้โตตามเป้า

ดร.พีระพงษ์  กิติเวชโภคาวัฒน์  รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิวตี้ 
คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน)  ผู้น�าธุรกิจค้า
ปลีกผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางและบ�ารุงผิว 
ภายใต้แนวคิด Live a beautiful life  เปิด
เผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายสร้างแบรนด์ 
“Beauty Buffet“ สู่การเป็นรีจินัลแบรนด์ 
(แบรนด์ระดับภูมิภาค) ภายในระยะเวลา 2 
ปี (2020) โดยมุ่งเน้นการสร้างความเป็น
ที่รู้จักและความเชื่อมั่นต่อคุณภาพสินค้า
กับกลุ่มผู้บริโภคในประเทศต่างๆ พร้อม
ทั้งขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายใหม่ๆใน
ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ 
CLMV อาเซียน อาทิ จีน  ฮ่องกง ไต้หวัน 

ล่าสุด Beauty Buffet จัดงาน Beauty 
Annual Meeting 2018 จัดประชุม
ตัวแทนจ�าหน่าย 11 ประเทศ พร้อมแถลง
กลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดใน
ปี 2018 และทิศทางธุรกิจปี 2019 เพื่อ
วางแผนงานส่งเสริมแบรนด์ต่างๆ ภาย
ใต้การบริหาร อาทิ Beauty Buffet และ 
Beauty Cottage ให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้น 
รวมถึงการเปิดตัว Collection สินค้าใหม่

ของแต่ละแบรนด์ โดยเชิญผู้แทนจ�าหน่าย 
(Exclusive Distributers) ประกอบด้วย 
ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย 
ไต้หวัน และตัวแทนจาก Middle East 
ได้แก่ ดูไบ ซาอุ คูเวต และบาห์เรนเข้าร่วม
งานดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก และมี
แผนจัดต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี หมุนเวียน
กันเป็นเจ้าภาพในแต่ละปี

ทั้งนี้ตัวแทนจ�าหน่ายในทุกประเทศจะมุ่ง
เน้นใช้กลยุทธ์การตลาด Integration 
Marketing เชื่อมโยงทุกเครื่องมือการ
ตลาดเข้าหากัน ชูจุดเด่นคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้น
สินค้าที่เป็นอินโนเวชั่น ตามเทรนด์แฟชั่น
และไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ขนานไปกับกลยุทธ์ O2O 
(Online to Offline synchronization) 
เพื่อกระตุ้นการสร้างยอดขายให้เติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพ  และสร้างการรับรู้กับ
ลูกค้าในวงกว้าง

ส่วนรูปแบบการขยายช่องทางจัดจ�าหน่าย 
ประกอบด้วย ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
(Product Distributers) ตัวแทนสาขา 
(Shop Licenses) และ Online Retailers 
ที่ได้รับความนิยมในแต่ละประเทศ ซึ่งการ
ขยายช่องทางจ�าหน่ายใหม่เพิ่มเติมใน
ตลาดต่างประเทศจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ของ Beauty Buffet มียอดจ�าหน่ายเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

“ตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน มีแนวโน้ม
การเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นตลาด

ขนาดใหญ่และมีก�าลังซื้อจ�านวนมาก โดย
เฉพาะสินค้ากลุ่มสกินแคร์ ผลตอบรับ
จากกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มนักท่องเที่ยว
เป็นไปในทิศทางที่ดี เนื่องจากมีความ
มั่นใจในผลิตภัณฑ์ Beauty Buffet ซึ่งมี
ความหลากหลาย มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
และราคาไม่แพง เชื่อว่าหากขยายสาขา
ครอบคลุมในทุกประเทศ จะส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ Beauty Buffet มียอดจ�าหน่าย
เพิ่มมากขึ้นจากการหาซื้อผลิตภัณฑ์ได้ง่าย
ขึ้น สร้างความนิยมในตราสินค้าให้เกิดขึ้น
พร้อมกันทุกประเทศ”ดร.พีระพงษ์ กล่าว 

ส�าหรับความคืบหน้าของการขยายตลาด
ต่างประเทศตั้งแต่ต้นปีถึงช่วงไตรมาส3 
บริษัทฯได้จับมือพันธมิตร Tmall , JD.com 
และอีคอมเมิร์ชรายใหญ่ของประเทศจีน
จ�านวน 4 ราย, กลุ่มประเทศ CLMV ได้
ด�าเนินการเปิดสาขาเพิ่ม Shop License 
ในพม่า 2 สาขา เวียดนาม 4 สาขา และ
ลาว 2 สาขา ซึ่งมีอัตราการเติบโตของยอด
ขายอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้จับมือเป็น
พันธมิตรกับ พาร์คสัน ห้างค้าปลีกราย
ใหญ่ของมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีก
ทั้งบริษัทฯมีการวางแผนขยายตลาดเพิ่ม
ขึ้นในประเทศ อินโดนีเซีย และกัมพูชา  

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง
ตัวแทนเพื่อขยายตลาดต่างประเทศอนาคต
เพิ่ม โดยประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ประเทศรัสเซีย และอินเดีย โดยบริษัทมุ่ง
เน้นประเทศที่มีประชากรจ�านวนมาก มี
ตลาดรองรับขนาดใหญ่ ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่น
ว่าในปี 2561 ผลประกอบการจะเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้





ตลท. เผย บจ.  
ไทยได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียน
ไทย (บจ. ไทย) โดดเด่นในระดับโลกด้าน
ความยั่งยืนจากการประกาศรายชื่อบริษัท
ที่เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices: 
DJSI) ประจ�าปี 2561 โดย บจ. ไทย 5 แห่ง 
ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนใน 5 
กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นอันดับสองรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ (1) BANPU 
ในกลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง (2) IRPC ใน
กลุ่มการกลั่นและการตลาดน�้ามันและแก๊ส 
(3) PTT ในกลุ่มน�้ามันและแก๊สต้นทาง (4) 
TRUE ในกลุ่มบริการโทรคมนาคม และ (5) 
TU ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 

ซึ่งทั้ง 5 บจ. อยู่ใน 19 บจ. ไทยที่ได้รับคัด
เลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย BTS 
และ SCB เป็นสองบริษัทที่ได้รับการคัด
เลือกเข้าใหม่ในปีนี้ ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นที่
หนึ่งในประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกเพิ่มขึ้นสูงสุดในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก 
(DJSI Emerging Markets) ตอกย�้าจุดแข็ง
ของประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในวัน
นี้และการสร้างอนาคตของประเทศ

    

19 บจ. ไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก
ของดัชนีความยั่งยืน DJSI ได้แก่ AOT, 
BANPU, CPALL, CPF, CPN, HMPRO, 
IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, 
PTTGC, SCC, TOP, TRUE, TU, BTS และ 
SCB 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้
จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า การที่ 19 บจ. ไทยได้รับการ
ยอมรับในระดับโลกให้เป็นสมาชิกของดัชนี
ความยั่งยืน DJSI ซึ่งเป็นจ�านวนสูงสุด
ในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับตั้งแต่ปี 
2557 โดยในจ�านวนนี้มี 5 บจ. ได้รับคะแนน
สูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกด้านความยั่งยืน
ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บจ. ที่มีความ
โดดเด่นด้านความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
พลังงานซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโต
ตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา และกลุ่ม
บริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (market of well-
being) โดยบริษัทเหล่านี้ถือเป็นรากฐาน
ในการสร้างอนาคตของประเทศ และเป็น
พลังส�าคัญเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์
ไทยแลนด์ 4.0 ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) ที่รัฐบาลก�าลังเร่งผลักดัน
และมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

  

 "ความส�าเร็จในการพัฒนาความยั่งยืน
อย่างต่อเนื่องเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจ
และมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในตลาดทุนอย่าง
ยาวนาน ตอกย�้าคุณภาพของตลาดทุน
ไทย และแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ลงทุน
ทั่วโลกว่า บริษัทเหล่านี้มีความสามารถใน
การแข่งขันระดับโลก ด�าเนินงานโดยค�านึง
ถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environment, Social, Governance: 
ESG) ตลอดจนมีความพร้อมในการรับ
กับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

ทั้งนี้ การส่งเสริมให้ บจ. ตระหนักถึงความ
ส�าคัญและด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นแกน
หลักในทุกกระบวนการถือเป็นภารกิจส�าคัญ
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งส่งผลดีต่อ บจ. 
ให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนา บจ. ที่
มีศักยภาพให้ก้าวสู่ระดับโลกเพิ่มเติมอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในระดับประเทศ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้จัดท�าดัชนีความยั่งยืนของ 
บจ. ไทย (SET Thailand Sustainability 
Index: SET THSI) เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ 
บจ. ไทยยกระดับความยั่งยืนของการด�าเนิน
ธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากผู้
ลงทุน" ดร. ภากรกล่าว

ปัจจุบันตลาดทุนไทยมีศักยภาพและมีการ
เติบโตที่โดดเด่น พรั่งพร้อมด้วยสินค้าและ
บริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ บริษัท
จดทะเบียนไทยมีความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 
(market of well-being) และโครงสร้างพื้น
ฐานที่เอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงและยกระดับ
ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับกลุ่มประเทศ CLMV 
ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลาง
การลงทุนและระดมทุนระดับภูมิภาค และ
เป็นตลาดทุนที่ผู้ลงทุนทุกกลุ่มต้องให้น�้า
หนักการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว

 

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม 
DJSI ในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 24 
กันยายน 2561 โดยมีการทบทวนและ
ประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วง
เดือนกันยายนของทุกปี



ธปท. เผย เศรษฐกิจไทย ส.ค.ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน 
จากท้ังอุปสงค์ทั้งในประเทศ-ตปท.-บริโภคภาคเอกชนขยายตัวดี 

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)  เปิดเผยว่า 
เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัว
ต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากอุปสงค์ทั้งในและต่าง
ประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีใน
เกือบทุกหมวดการใช้จ่าย และการส่งออกสินค้า
ขยายตัวต่อเนื่องแม้ชะลอลงบ้าง ส่งผลให้การ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกัน 
ส�าหรับการลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาค
รัฐขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวยัง
ขยายตัวได้แม้จ�านวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัวสูง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่ม
ขึ้นตามราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศเป็นส�าคัญ 
ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจาก
เดือนก่อน ส�าหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาล
ทรงตัวจากเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ลดลงตามดุลการค้าเป็นส�าคัญ ขณะที่ดุลบัญชี
เงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจไทยมีดังนี้

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อ
เนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวใน
เกือบทุกหมวดการใช้จ่าย ยกเว้นในหมวดสินค้า
ไม่คงทนที่ทรงตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานสูงใน
ปีก่อนจากการเร่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ยาสูบก่อนการขึ้นภาษีสรรพสามิต ส�าหรับปัจจัย
สนับสนุนก�าลังซื้อโดยรวมปรับดีขึ้น ตามรายได้
ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรม
มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงที่ร้อยละ 
5.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน และหากหักทองค�า
ขยายตัวร้อยละ 9.6 โดยเป็นการขยายตัวในหลาย
หมวดสินค้า อาทิ 1) ยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้อและถุงลมนิรภัย 
รถยนต์นั่ง และรถกระบะ 2) สินค้าที่มูลค่าการ
ส่งออกเคลื่อนไหวตามราคาน�้ามันดิบขยาย
ตัวทั้งด้านราคาและปริมาณ ตามการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี โดย
เฉพาะเม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ 3) เครื่องจักร
และอุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้ในการ

ก่อสร้างและ 4) สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะ
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิอุปกรณ์ควบคุมกระแสไฟฟ้า 
ชุดสายไฟที่ใช้ในรถยนต์ และอุปกรณ์สื่อสารและ
โทรคมนาคม อย่างไรก็ดี

การส่งออกสินค้าประมงยังหดตัวต่อเนื่อง ตาม
การส่งออกกุ้งจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ 
ส่วนการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่อง
ซักผ้าและโซลาร์เซลล์หดตัวเล็กน้อย ส่วนหนึ่ง
เป็นผลของฐานสูงจากการเร่งส่งออกในปีก่อน
หน้า 

ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า
ที่ขยายตัวส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการผลิตใน
หมวดอิเล็กทรอนิกส์ หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าตามการผลิตเครื่อง
ปรับอากาศเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยาย
ตัวดีจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งเครื่องชี้การ
ลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และหมวด
ก่อสร้าง โดยยอดจ�าหน่ายเครื่องจักรในประเทศ
และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการลงทุนขยาย
ตัวต่อเนื่อง ประกอบกับการน�าเข้าสินค้าทุนกลับ
มาขยายตัว ทั้งนี้เมื่อปรับฤดูกาลแล้ว เครื่องชี้
การลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จาก
การลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นส�าคัญ

การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวจาก
ระยะเดียวกันปีก่อนจากทั้งรายจ่ายลงทุนและ
รายจ่ายประจ�า โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัว
ตามการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างและเครื่องจักรของ
กรมชลประทานและกรมทางหลวงชนบทเป็น
ส�าคัญ ส�าหรับรายจ่ายประจ�าขยายตัวเล็กน้อย
จากรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และราย
จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรจ�านวนนักท่องเที่ยวต่าง
ประเทศขยายตัวร้อยละ 3.0 จากระยะเดียวกัน
ปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวจากจ�านวนนักท่อง
เที่ยวมาเลเซียเป็นส�าคัญ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากวัน
หยุดเทศกาลฮารีรายอฮัจญีที่ตรงกับช่วงวันหยุด

ยาวในมาเลเซีย ประกอบกับนักท่องเที่ยวฮ่องกง 
ญี่ปุ่น และอินเดียขยายตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี จ�านวนนักท่องเที่ยวจีนหดตัวสูง
จากผลกระทบจากเหตุการณ์เรือท่องเที่ยวล่มที่
จังหวัดภูเก็ตขณะที่นักท่องเที่ยวรัสเซียได้รับผลก
ระทบจากมาตรการคว�่าบาตรจากสหรัฐฯ ที่ท�าให้
ค่าเงินรูเบิลอ่อนลง และอาจส่งผลให้เศรษฐกิจ
รัสเซียมีแนวโน้มชะลอตัว ทั้งนี้ เมื่อปรับฤดูกา
แล้ว จ�านวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 0.2 จาก
เดือนก่อน ตามจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นส�าคัญ
มูลค่าการน�าเข้าสินค้าขยายตัวสูงที่ร้อยละ 24.2 
จากระยะเดียวกันปีก่อน จากการน�าเข้าทองค�า
ที่ขยายตัวสูงเป็นประวัติการณ์ และหากหัก
ทองค�าขยายตัวร้อยละ 14.6 โดยเป็นการขยาย
ตัวในหลายหมวดสินค้า อาทิ 1) หมวดวัตถุดิบ
และสินค้าขั้นกลางขยายตัวตามการน�าเข้าน�้ามัน
ดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโลหะ และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 2) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
ขยายตัวตามการน�าเข้าสินค้าคงทนและสินค้า
ไม่คงทน สอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชน
ที่ขยายตัว และ 3) หมวดสินค้าทุนที่ไม่รวม
เครื่องบิน ขยายตัวต่อเนื่องตามการน�าเข้าหมวด
เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงหมวดอุปกรณ์
โทรคมนาคม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่
ที่ร้อยละ 1.62 เร่งขึ้นจากร้อยละ 1.46ในเดือน
ก่อนตามราคาน�้ามันขายปลีกในประเทศที่เพิ่มขึ้น
ตามราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกเป็นส�าคัญ ขณะ
ที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากเดือน
ก่อน ส�าหรับอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาล
ทรงตัวจากเดือนก่อนดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
ลดลงตามดุลการค้าเป็นส�าคัญ ส�าหรับดุลบัญชี
เงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลสุทธิจากด้านสินทรัพย์ 
ตามการฝากเงินในต่างประเทศของกองทุนรวม
ที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) การลงทุนโดยตรง
ของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TDI) และการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของนักลงทุนไทย



"ประพันธ์" ลุ้น IPO 
เข้าตลาด mai ปีนี้ แตะ 15 บจ. ตามเป้า คาดมาร์เกตแคป mai แตะ 2 หมื่นลบ.

"ประพันธ์"  ผู้จัดการตลาด mai ลุ้น IPO เข้าตลาด mai ปีนี้

แตะ 15 บจ. ตามเป้า หลัง 9 เดือนแรกเข้าแล้ว 6 บจ. หวัง

มาร์เกตแคป mai ปีนี้ แตะ 2 หมื่นลบ. ตามเป้า  หลัง 9 

เดือนแรก รวมมูลค่า 6 พันลบ.

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า  คาดบริษัทใหม่เข้ามาจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)  ปีนี้จะท�าได้ตามเป้าหมาย 

15 บริษัท  หลังจากที่ 9 เดือนที่ผ่านมามีบริษัทเข้ามาจด

ทะเบียนในตลาด mai แล้ว 6 บริษัท    โดยตลาด mai ตั้งเป้า

ว่าในทุกๆปีจะต้องมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนเฉลี่ย 15 บริษัท

ต่อปี ซึ่งปี2560 มีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai 17 

บริษัท  , ปี 2559 13 บริษัท,ปี2558 13 บริษัท , ปี2557 20 

บริษัท, และปี2556 15 บริษัท  

 ทั้งนี้คาด  3 เดือนที่เหลือของปีนี้ จะมีบริษัทที่เข้ามาจด

ทะเบียนในตลาด mai อีก  10 บริษัท    ซึ่งยื่นยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว  และทาง ก.ล.ต.ได้

มีการอนุมัติให้กระจายหุ้นแล้ว 3 บริษัท 

"ในปีนี้ก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่ามีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai 

ราว 15 บริษัท ถึงแม้ว่า 9 เดือนที่ผ่านมา รวมเมื่อเช้าวันนี้ 

(1 ต.ค. 61) ที่มี KWM เข้ามาเทรด ทั้งหมด 6 บริษัทที่เข้า

มาจดทะเบียนในปีนี้ ส่วนอีก 3 เดือนข้างหน้าก็ลุ้นอยู่ โดย

ตอนนี้มีบริษัทยื่นไฟลิ่งกับ ก.ล.ต. แล้ว 10 บริษัท และมีการ

อนุมัติให้กระจายหุ้นแล้ว 3 บริษัท เหลืออีก 7 บริษัทที่ยังอยู่

ในกระบวนการ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าทันเทรดปีนี้หรือไม่ ถ้าไม่ทัน

ทั้งหมดที่เหลือก็ยกไปเทรดต้นปีหน้า " นายประพันธ์ กล่าว 

พร้อมกันนี้ ตลาด mai ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา

ตลาดรวม (Market Cap)  รวมในปีนี้ไว้ที่ 20,000 ล้านบาท

จากปีก่อนที่มีเพิ่มขึ้น 27,000 ล้านบาท โดย 9 เดือนแรกของ

ปีนี้มีมาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นแล้ว 6,000 ล้านบาท  

นายประพันธ์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีบริษัทต่างๆสนใจที่จะ

เข้ามาระดมทุน IPO เพื่อจดทะเบียนในตลาด mai ค่อนข้าง

มาก โดยในปัจจุบันที่แสดงความสนใจราว 230 บริษัท โดย

แบ่งเป็นบริษัทที่มีที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว และเตรียมที่จะยื่นไฟลิ่งภายใน 3 ปี (2562-2564) ราว 

84 บริษัท บริษัทที่มีที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว แต่ยังไม่มี

กรอบระยะเวลาที่แน่นอนในการเข้าจดทะเบียน 74 บริษัท ส่วน

ที่เหลือเป็นบริษัทที่มีความสนใจที่จะเข้าจดทะเบียน แต่ยังไม่มี

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

"ตอนนี้เรามีอยู่ในไปป์ไลน์ที่แสดงความสนใจเข้ามา 230 

บริษัท และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยมี FA และเตรียมเข้า

ภายใน 3 ปี 84 บริษัท มี FA แต่ไม่ก�าหนดปีเข้า 74 บริษัท 

ส่วนที่เหลือก็แสดงความสนใจ แต่ไม่มี FA เพราะตอนนี้ FA ก็

ถือว่างานล้นมือกันแล้ว รวมถึงออดิเตอร์ก็เต็มแล้ว ดังนั้นสิ่ง

ที่เป็นห่วงหลังจากนี้ คือ   ค่าฟีที่แพงขึ้น และอีกอย่างทาง

เราก็ต้องมีการพัฒนากระบวนการต่างๆได้เร็วขึ้น ทั้งการขยาย

คนให้เพิ่มมากขึ้น และการมี Profession sevice เพื่อที่จะ

สามารถท�างานได้รวดเร็วขึ้น และถ้าเราสามารถจัดการตรงนี้

ได้ ต่อไปเราอาจจะมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนใน mai ปีละ 30 

บริษัทก็มีความเป็นไปได้" นายประพันธ์ กล่าว 

ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาด mai ที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้น โดยในไตรมาส2/2561 ผล

การด�าเนินงานมีการเติบโตโดดเด่น มีความสามารถในการท�า

ก�าไรได้ดีขึ้น โดยเติบโตขึ้นราว 10 % จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน และโดยภาพรวมอัตราหนี้สินต่อทุน  (D/E) เฉลี่ยอยู่ที่ 1 

เท่า ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่สูงจนเกินไป  อีกทั้งมีนโยบายจากภาค

รัฐบสลที่เข้ามาช่วยกระตุ้นธุรกิจ SME ให้มีการเข้าจดทะเบียน

ในตลาดมากขึ้น และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด mai ภายใน 

3 ปีนี้ (2561-2563) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ส่วนของภาวะตลาด mai ในช่วงที่เหลือของปีนี้ มองว่ามี

แนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากปัจจัยในประเทศมีความแข็งแกร่ง ทั้ง

การเลืกตั้งที่มีความชัดเจนมากขึ้น การบริโภคภายในประเทศ

ที่มีแนวโน้มดีขึ้น และภาครัฐมีการลงทุนมากขึ้น  อย่างไร

ก็ตามต้องจับตาปัจจัยภายนอกประเทศ โดยเฉพาะข้อพิพาท

ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมิรกา และประเทศคู่ค้า ซึ่งอาจจะมี

ผลกระทบต่อประเทศไทยได้ 

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ได้มีโครงการ 

Venture Capitalist ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจ Startup 

ของไทย เพื่อที่จะให้มีการเติบโตและเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคต ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯได้ร่วมมือ

กับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน โดยได้ร่วมลงทุน

กับกองทุนของธนาคารกรุงไทย 200 ล้านบาท และลงทุนใน

กองทุนของธนาคารออมสิน 400 ล้านบาท โดยการร่วมมือ

กับธนาคารออมสิน ขณะนี้ได้น�าไปลงทุนใน start up แล้ว 10 

บริษัท มูลค่าที่ใช้ไปแล้วรวม 100 ล้านบาท และ 10 บริษัท

ดังกล่าว มีหลายบริษัทที่สนใจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์น และ ตลาด mai 

อย่างไรก็ตาม ภายใน 1-2 ปีนี้ จะได้เห็นบริษัท Start up 

เข้ามาจดทะเบียนในตลาด mai โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2562 

เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทที่จะเข้ามาจดทะเบียนใน mai นั้นมีมูลค่า

ตลาดราว 500-1,000 ล้านบาท  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับ

คุณภาพของหลักทรัพย์ ช่วยให้บริษัมมีความสามารถในการ

แข่งขัน และมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น

นายประพันธ์ ได้กล่าวถึงการจัดงาน Capital Market 

Innovation Awards 2018 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้น

ให้เกิดการตื่นตัวด้านนวัตกรรม การคิดสร้างสรรค์ผลงาน

นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้สามารถแข่งขัน

ได้และสร้างประโยชน์ต่อตลาดทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ตลอดจนเป็นการยกย่องนักพัฒนาและผู้ประกอบการที่คิด

สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมได้อย่างโดดเด่น 

โดยโครงการดังกล่าวเปิดกว้างส�าหรับทุกคน ทั้งธุรกิจในตลาด

ทุน Startup FinTech รวมถึงนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อ

ตลาดทุนไทย ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง ชิงเงินรางวัล

รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาด

ทุนและผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณา

และตัดสินรางวัล และในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ จะมีการแข่งขันรอบ

ชิงชนะเลิศและประกาศผลรางวัล เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงาน

นวัตกรรมตลาดทุนไทย และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมโหวต

ผลงานของทีมที่เข้ารอบ ทั้ง 10 ทีมได้ที่ www.set.or.th/

CapitalMarketInnovationAwards 



บลจ.กสิกรไทย 
ปรับลดค่าธรรมเนียม 9 กอง Passive Fund

นางสาวยุพาวดี ตู้จินดา รองกรรมการผู้

จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผย

ว่า บลจ.กสิกรไทย ปรับลดค่าธรรมเนียม 

3 กลุ่ม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่า

ธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า และ

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ใน

กองทุนกลุ่ม Passive Fund ซึ่งมีกลยุทธ์

การบริหารกองทุนแบบเชิงรับ (Passive 

Management Strategy) ที่เน้นลงทุนเพื่อ

ให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง 

ประกอบด้วยกองทุนหุ้นไทย 4 กองทุน 

ได้แก่ กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50), 

กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร 

(K-BANKING), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้น

ธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY) และกองทุน

เปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการ

สื่อสาร (K-ICT) 

นอกจากนี้ยังมีกองทุนหุ้นต่างประเทศ 

5 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้น

จีน (K-CHX), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้น

ยุโรป (K-EUX), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้น

อินเดีย (K-INDX), กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้น

ญี่ปุ่น (K-JPX) และกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส 

ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล 

(K-USXNDQ-A(D)) รวมทั้งสิ้น 9 กองทุน 

โดยการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว

จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2561 

“ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management 

Fee) มีการปรับลดทั้ง 9 กองทุน จากเดิม

ที่เรียกเก็บจากกองทุนในอัตรา 0.50% ต่อ

ปีของมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ปรับลดมา

อยู่ที่ 0.35% ต่อปีของ NAV ทั้งนี้ส�าหรับผู้

ลงทุนรายย่อยถือว่าได้ลงทุนในกองทุนหุ้น

ไทยกลุ่ม Passive Fund ที่มีค่าธรรมเนียม

การจัดการต�่าสุดในอุตสาหกรรม ส�าหรับ

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ขาเข้า 

(Brokerage-In Fee) และค่าธรรมเนียม

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit Fee) มี

การปรับลดเฉพาะกองทุนหุ้นไทย ได้แก่ 

กองทุน K-SET50, กองทุน K-BANKING, 

กองทุน K-ENERGY และกองทุน K-ICT 

จากเดิมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยในอัตรา 

0.15% ของมูลค่าซื้อขาย ปรับลดมาอยู่ที่ 

0.10% ของมูลค่าซื้อขาย ส่วนกองทุนหุ้น

ต่างประเทศ ได้แก่ กองทุน K-CHX, กองทุน 

K-EUX, กองทุน K-INDX, กองทุน K-JPX 

และกองทุน K-USXNDQ-A(D) ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ขาเข้า (Brokerage-In Fee) และค่า

ธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit 

Fee) ซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยใน

อัตรา 0.15% ของมูลค่าซื้อขาย ทั้งนี้อัตรา

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management 

Fee) ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม” นางสาว

ยุพาวดีกล่าว

นางสาวยุพาวดีกล่าวต่อไปว่า กองทุน

กลุ่ม Passive Fund เป็นทางเลือกส�าหรับ

ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทน

ในระยะยาวจากการเติบโตของตลาดหุ้น 

หรือผู้ลงทุนที่สามารถจับจังหวะซื้อขายท�า

ก�าไรตามการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง 

ซึ่งบลจ.กสิกรไทยแนะน�าให้เข้าลงทุน 

(Overweight) ในกองทุนเปิด K-CHX โดย

มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจในจีนเติบโตใน

ระดับที่มีเสถียรภาพภายใต้กรอบที่วางไว้

ของภาครัฐ อีกทั้งระดับราคาหุ้นซื้อขายอยู่

ในระดับที่ถูกกว่าประเทศอื่นในเอเชียและ

ภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ยังแนะน�ากองทุน 

K-EUX โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจ

เริ่มฟื้นตัวอย่างมีเสถียรภาพ ซึ่งสะท้อนได้

จากตัวเลข GDP ในไตรมาส 2 ขยายตัวได้

ดี ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing 

Managers Index : PMI) ยังอยู่ในระดับสูง 

และอัตราการว่างงานต�่าสุดในรอบเกือบ 10 

ปี อีกทั้งราคาหุ้นยุโรปอยู่ในระดับสมเหตุสม

ผล (Fair Value) เมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐฯ 

อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามใน

ประเด็นการเจรจาทางการค้าของสหรัฐฯ ที่

อาจสร้างความผันผวนในระยะสั้น และการ

เจรจา Brexit ก่อนจะออกจากสหภาพยุโรป

ในเดือนมีนาคมปีหน้า

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนดังกล่าว สามารถ

ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact 

Center 0 2673 3888 



ทริสเรทต้ิงเพ่ิมแนวโน้มอันดับเครดิต GLAND 
เป็น "Positive" จาก "Stable"

ทริสเรทติ้งเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตของ 

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด 

(มหาชน) เป็น "Positive" หรือ "บวก" 

จาก "Stable" หรือ "คงที่" และคงอันดับ

เครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "BBB-" 

เช่นเดิมโดยสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทได้

ประกาศเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ว่า

กลุ่มเจริญกฤษซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

ของบริษัทในสัดส่วน 50.43% ได้ขาย

หุ้นทั้งหมดของบริษัทให้แก่ บริษัท ซีพี

เอ็น พัทยา จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทซีพีเอ็น พัทยา ได้ยื่นแบบเพื่อ

แสดงเจตนาในการซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด

ของบริษัท ทั้งนี้ ระยะเวลาการท�าค�า

เสนอซื้อจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 

2561 นี้

แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" หรือ 

"บวก" สะท้อนความคาดหมายของทริส

เรทติ้งว่าสถานะทางธุรกิจและการเงิน

ของบริษัทจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นภาย

หลังจากที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อย

ของ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา (ได้รับอันดับ

เครดิต "AA/Developing Alert" จาก

ทริสเรทติ้ง) โดยธุรกิจของบริษัทมีความ

สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทเซ็นทรัล

พัฒนา บริษัทมีที่ดินเปล่าในท�าเลที่ดี

หลายแห่งซึ่งทริสเรทติ้งเห็นว่าเป็นพื้นที่

ที่เหมาะส�าหรับการพัฒนาโครงการของ

บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาในอนาคต 

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงรายได้ที่

ค่อนขา้งสม�า่เสมอของบริษทัจากธรุกจิให้

เช่าพื้นที่อาคารส�านักงานและการมีภาระ

หนี้ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม จุด

แข็งดังกล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากการ

มีความเสี่ยงจากการมีผู้เช่าจ�านวนน้อย

ราย รวมทั้งการมีอาคารส�านักงานให้เช่า

จ�านวนน้อย

 

แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive" หรือ 

"บวก" สะท้อนการสนับสนุนที่บริษัทจะ

ได้รับจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

เซ็นทรัลพัฒนา อีกทั้งการซื้อกิจการใน

ครั้งนี้น่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้

แก่ทั้งสถานะทางธุรกิจและการเงินของ

บริษัทด้วย 

ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิต

เปลี่ยนแปลง โอกาสในการปรับลดอันดับ

เครดิตของบริษัทนั้นมีจ�ากัด ในขณะที่

อันดับเครดิตน่าจะปรับเพิ่มขึ้นเมื่อการท�า

ค�าเสนอซื้อหุ้นสิ้นสุดลงและทริสเรทติ้ง

สามารถประเมินสถานะของบริษัทได้เมื่อ

มีการรวมธุรกิจกับกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา 



สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส ในกลุ่มบมจ.เอเซีย 
พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (ASP) ประเมินทิศทางตลาด
หุ้นไทยในไตรมาส 4/2561 จะยังผันผวนสูง โดยถูก
กดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน ที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น รวมทั้งก�าไรบริษัทจดทะเบียนของ
ไทยที่ต�่ากว่าคาด ขณะที่มีแรงหนุนจากการเลือกตั้ง
ในประเทศเข้ามา กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นหุ้นที่อิง
กับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก

นางภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้อ�านวยการ สาย
งานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ไตรมาสสุดท้าย
ของปีนี้ มีทั้งปัจจัยบวกและลบเข้ามา ท�าให้มองว่า
ตลาดจะแกว่งตัวสูง ในกรอบ 1,620-1,733 จุด แต่
เปิดช่องให้ดัชนีฯ ขึ้นไปแตะระดับ 1,790-1,848 จุดได้ 
หากเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้าตลาดหุ้นไทยอย่าง
ชัดเจน

“โค้งสุดท้ายของปีนี้ ตลาดหุ้นไทยยังผันผวนสูงมาก 
ฝั่งของปัจจัยลบที่ยังมีน�้าหนักมาก ก็คือสงคราม
การค้า โดยเฉพาะสหรัฐฯ กับจีน ยังไม่มีทีท่าจะผ่อน
คลาย กระทบการค้าและเศรษฐกิจโลกช่วงปลายปีนี้
และปีหน้าแน่นอน ส่วนฝั่งของปัจจัยบวก ก็คือการ
เลือกตั้งในบ้านเรา” คุณภรณี กล่าว

รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย 
พลัส กล่าวว่า ขณะนี้สงครามการค้าขยายตัววง
กว้าง และพบว่ายอดวงเงินในการกีดกันการค้าสูงขึ้น
มาก โดยเฉพาะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน 
สูงถึง 2.5 แสนล้านเหรียญฯ ผลักดันให้ต้นทุนสูงขึ้น 
และท�าให้อัตราเงินเฟ้อขยับขึ้น เชื่อว่าผลกระทบจาก
สงครามการค้า จะกระทบการค้าโลกชัดเจนปลายปีนี้ 
และกดดันเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจนในปี 2562  

ทั้งนี้ เมื่ออัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่าอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย จะยิ่งเป็นการเร่งให้ธนาคารกลาง
สหรัฐ (Fed) ปรับขึ้นดอกเบี้ย โดยคาด Fed จะ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 2 ครั้งในปีนี้ ขณะที่ใน
ปี 2562 และ 2563  Fed มีแผนขึ้นดอกเบี้ยราว 3 
ครั้ง และ 2 ครั้ง ตามล�าดับ โดยเชื่อว่ากรอบการขึ้น
ดอกเบี้ยของ Fed น่าจะหยุดไว้ที่เพียงปี 2562 เพราะ
การกีดกันการค้ากระทบผู้บริโภค และภาคการผลิต

ในวงกว้าง น่าจะกดดันให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ
ชะลอตัวในปี 2562

เศรษฐกิจโลก ยังถูกซ�้าเติมด้วยปัญหาค่าเงินของ
ประเทศในตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง ซึ่งเกิดจากปัญหา
พื้นฐานของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขาดดุลการค้า 
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ภาระหนี้ต่างประเทศ 
ขณะที่เงินทุนส�ารองระหว่างประเทศมีน้อย กดดันให้
ค่าเงินตกต�่า เช่น ตุรกี เวเนซุเอล่า และอาร์เจนติน่า 
เป็นต้น 

ส�าหรับประเทศในเอเชีย ส่วนใหญ่แข็งแกร่ง โดย
เฉพาะไทยที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัด และเกินดุลการค้า
ติดต่อกัน 4 ปี มีเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศสูง 
ยกเว้นบางประเทศ เช่น อินเดีย มีปัญหาขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดนานเกิน 13 ปี ขาดดุลการค้าตั้งแต่
ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน และเงินทุนส�ารองระหว่าง
ประเทศอยู่ระดับต�่า รวมถึงอินโดนีเซีย ที่ขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดติดต่อกันราว 6 ปี มีเงินทุนส�ารอง
ระหว่างประเทศต่อหนี้ต่างประเทศต�่า 

ดังนั้น จากนี้ไป จึงเป็นปีแห่งการเฝ้าสังเกตผลกระ
ทบจากปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก ซึ่งถือว่าใน
ช่วงนี้เป็นการเข้าสู่รอบปีที่ 10 นับจากเกิดวิกฤติซับ
ไพรม์ในสหรัฐฯ เมื่อช่วงปี 2551-2552 ด้วย 

นางภรณี กล่าวว่า อีกปัจจัยที่จะกดดันตลาดหุ้น
ไทย นั่นก็คือ ก�าไรของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากก�าไรบจ.
งวดครึ่งปีแรก คิดเป็น 50% ของประมาณการทั้งปี 
2561 ที่สายงานวิจัยฯ ท�าไว้ 1.1 ล้านล้านบาท หรือ 
EPS 110.78 บาทต่อหุ้น แต่เมื่อพิจารณารายบริษัท
แล้ว พบว่า บางบริษัทบันทึกรายการพิเศษขนาด
ใหญ่, บางบริษัทก�าไรด�าเนินงานต�่ากว่าคาด, บาง
บริษัทไปซื้อกิจการ ส่งผลให้เกิดภาระดอกเบี้ยจ่ายสูง 
กดดันก�าไร 

สายงานวิจัยฯ จึงได้ปรับลดประมาณการก�าไรบจ.ปี 
2561 ลงราว 2.65 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 2.4% 
จากเดิม ส่งผลให้ก�าไรสุทธิของบจ.ปีนี้ลดลงมาที่ 
1.07 ล้านล้านบาท คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 

108 บาทต่อหุ้น เติบโต 10.3% จากปีก่อน 

ขณะที่ในปี 2562 ได้ปรับลดประมาณการก�าไรบจ. 
ลงเล็กน้อยราว 3.1 พันล้านบาท หรือ 0.27% จาก
ประมาณการเดิม ส่งผลให้ก�าไรปีหน้า อยู่ที่ 1.15 
ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น EPS ราว 115.5 บาทต่อ
หุ้น เติบโต 6.9% จากปีนี้ ทั้งนี้ แม้ว่าสายงานวิจัยฯ 
ปรับลดประมาณการก�าไรตลาดหุ้นไทยลง แต่อัตรา
การเติบโตใกล้เคียงตลาดหุ้นภูมิภาค  

 

ส�าหรับปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทย คือ การเมืองใน
ประเทศคลี่คลายลง หลังพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มา ส.ว.และ
พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2561 ท�าให้
ก�าหนดการเลือกตั้งมีความชัดเจน กล่าวคือ การ
เลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายในกรอบเวลา 240 วัน ซึ่ง
หากพิจารณาจากเงื่อนไขของเวลาแล้ว การเลือกตั้ง
อาจเป็นได้ทั้งวันที่ 24 ก.พ. 2562 หรือวันที่ 31 มี.ค. 
2562 แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 พ.ค. 2562 

โดยภาพรวมของสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ 
ปัจจุบันถือได้ว่าความเสี่ยงที่จะท�าให้การเลือกตั้ง
ทั่วไปไม่เกิดขึ้นนั้นน้อยลง จากนี้ไปการประกาศปลด
ล็อคการเมือง น่าจะส่งผลดีต่อตลาดหุ้นในระยะสั้น 
แต่สถานการณ์การเมืองหลังการเลือกตั้ง ยังเป็น
ประเด็นส�าคัญที่ต้องติดตามกันต่อไป  

รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย 
พลัส กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุนในภาวะตลาดที่ยัง
ผันผวนสูงดังกล่าว แนะน�าเน้นหุ้นที่พึ่งพาเศรษฐกิจ
ในประเทศ จากกระแสเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 
1/2562  คือ หุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคในประเทศ ได้แก่ 
BJC, ADVANC, DTAC กลุ่มวัสดุก่อสร้างและที่อยู่
อาศัย ได้แก่ DCC, SEAFCO, LPN 

กลุ่มสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ EASTW, 
BGRIM, RJH กลุ่มสื่อนอกบ้าน และมีเงินสดสุทธิ 
ได้แก่ MACO รวมถึงหุ้นส่งออกที่คาดก�าไรโดดเด่นใน
ไตรมาส 2/2561 แต่ราคาหุ้นยัง Laggard  ได้แก่ TU, 
CPF

บล.เอเซีย พลัส 
คาด SET ไตรมาส 4/61 ยังผันผวนสูง แม้มีกระแสเลือกตั้งหนุน 

แต่ถูกฉุดด้วยสงครามการค้า-ก�าไรบจ. - หั่นก�าไรบจ.ปี 61 ลงราว 2.65 หมื่นลบ. มาที่ 1.07 ล้านล้านบาท



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงิน

ฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์

ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 

จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และ

หนี้สิน (ธ.พ.1.1) โดยมีสาระส�าคัญ ดังนี้

ภาพรวมสินเชื่อสุทธิเดือน ส.ค. 2561 เพิ่ม

ขึ้น 2.64 หมื่นล้านบาท เป็น 11.34 ล้าน

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.23% จากเดือน

ก่อน และ 5.85% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 

โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากสินเชื่อรายย่อย

ทุกประเภท ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีเริ่มเป็น

บวกเล็กน้อย แต่เนื่องจากยังมีการช�าระ

คืนสินเชื่อภาคธุรกิจ ท�าให้สินเชื่อสุทธิยัง

โตในกรอบจ�ากัด อย่างไรก็ดี ด้วยแรงส่ง

เศรษฐกิจที่ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งใน

ภาคการส่งออก การท่องเที่ยว และรายได้

เกษตรกร ประกอบกับการเข้าสู่ช่วงฤดูกาล

ใช้จ่ายท้ายปี ท�าให้คาดว่าภาพรวมสินเชื่อ

ในช่วงที่เหลือของปีจะยังสามารถรักษาช่วง

บวกได้อย่างต่อเนื่อง   เงินฝากเดือน ส.ค. 

2561 ลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า

  

ภาพรวมเงินฝากเดือน ส.ค. 2561 ปรับตัว

ลดลงจากเดือนก่อน 2.53 หมื่นล้านบาท 

หรือ 0.21% MoM เป็น 12.27 ล้านล้านบาท 

ใกล้เคียงกับขนาดการลดลงในเดือนก่อนหน้า 

น�าโดยเงินฝากในกลุ่ม CASA นอกจากนี้ เมื่อ

เทียบกับฐานที่สูงในช่วงเดือน ส.ค. ปีก่อน 

อัตราเพิ่มของเงินฝากชะลอลงมาที่ 4.73% 

และ 1.43% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

และสิ้นปีก่อนตามล�าดับ    

  

ภาพรวมสภาพคล่องของธนาคารตึงตัว

ขึ้น ตามการขยายตัวของสินเชื่อสุทธิที่

สวนทางกับเงินฝากที่รวมตราสารหนี้และ

เงินกู้ยืม ท�าให้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อรวมต่อ

เงินฝากที่รวมตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้

ยืม (LTD+Borrowing Ratio) ขยับขึ้นเป็น 

87.63% จากระดับ 87.23% ในเดือนก่อน

หน้า 

 

แนวโน้มสินเชื่อในปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทย คาดว่า สินเชื่อธนาคารพาณิชย์จด

ทะเบียนในประเทศมีโอกาสขยายตัวสูงกว่า

กรอบประมาณการที่คาดไว้ที่ 4.8-5.3% โดย

มีแรงขับเคลื่อนหลักจากสินเชื่อรายย่อยที่

คาดว่าจะโตดีในทุกองค์ประกอบ ทั้งสินเชื่อ

เช่าซื้อที่ได้แรงหนุนจากยอดขายรถใหม่ที่สูง

กว่าเป้าหมายเดิม สินเชื่อบัตรเครดิตและสิน

เชื่อส่วนบุคคลที่คงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยฤดูกาล 

และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากการเร่งโอน

กรรมสิทธิ์ ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีเริ่มทยอย

ฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ การเร่งเบิกจ่ายงบ

ลงทุนในช่วงท้ายปีอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นสิน

เชื่อภาคธุรกิจและบรรเทาผลกระทบจากการ

ช�าระคืนหนี้รายใหญ่ลง 

อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามผลกระทบต่อ

การอุปโภคบริโภคและแนวโน้มสินเชื่อราย

ย่อย จากการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย และการปรับเพิ่มเกณฑ์

การก�ากับดูแลการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมหารือ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไตรมาสที่ 4 ปี

นี้ เพื่อควบคุมความเสี่ยงเชิงระบบและภาวะ

การเก็งก�าไรที่อาจไปสู่ปัญหาฟองสบู่ใน

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะโครงการ

คอนโดมิเนียมในเขตเมือง  

ส�าหรับแนวโน้มเงินฝากในช่วงที่เหลือของ

ปี เชื่อว่าการแข่งขันด้านราคาน่าจะอยู่ใน

กรอบจ�ากัด  ขณะที่ธนาคารยังให้ความ

ส�าคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนการเงิน

ให้สอดคล้องกับความสามารถในการหา

รายได้ และการเพิ่มขีดความสามารถใน

การเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทาง

ธุรกิจในระยะถัดไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
คาดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ มีโอกาสขยายตัวสูงกว่า

กรอบประมาณการที่คาดไว้ที่ 4.8-5.3% หลังคาดสินเชื่อรายย่อยโตดี 



แกรนท์ ธอนตัน 
เผยดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของอาเซียนเพ่ิมขึ้นเป็นสถิติใหม่ที ่

64% สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 54%

ธุรกิจทั่วอาเซียนระบุค่าดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
สูงเป็นประวัติการณ์ส�าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 
2561 ด้วยค่าเฉลี่ยสุทธิทั้งภูมิภาคที่ร้อยละ 64 สูง
กว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ร้อยละ 54 ตามรายงานผล
ส�ารวจธุรกิจนานาชาติของแกรนท์ ธอนตัน (Grant 
Thornton’s International Business Report - 
IBR) จากข้อมูลส�ารวจในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

ในมาเลเซีย ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 24 สู่ค่าเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 52 ในไตรมาสที่ 2 ขณะ
ที่ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สู่ค่าเฉลี่ยสุทธิร้อย
ละ 82 ธุรกิจในอินโดนีเซียยังคงมีความเชื่อมั่นที่
เป็นบวกอย่างมากด้วยค่าเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 98 ซึ่ง
สูงสุดจากทุกประเทศที่ท�าการส�ารวจ นับเป็นสถิติ
ใหม่ของอาเซียนที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสูง
ขึ้นถึง 4 ไตรมาสติดต่อกัน สะท้อนถึงความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหลังการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ไอเอ็มเอฟ
คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ในอาเซียน
ระหว่างปี 2561 จนถึงปี 2566 จะสูงกว่าร้อยละ 5 
โดยในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.3 และในปี 2566 คาด
การณ์ที่ ร้อยละ 5.5 และดัชนีความเชื่อมั่นจะสูงขึ้น
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของจีน ซึ่งเป็นคู่ค้า
ส�าคัญของหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน

แม้ดัชนีโดยรวมของภูมิภาคจะสูงขึ้น แต่ยังมีปัจจัย
พึงระวัง

ผลส�ารวจ IBR ระบุว่าระดับความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจดังกล่าวยังมีสิ่งที่ต้องระวัง ธุรกิจทั่ว
อาเซียนจ�านวนมากแสดงความกังวลถึงความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีแนวโน้มว่า
ธนาคารกลางของสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่
ปีนี้เรื่อยไปจนปี 2562 ธุรกิจในอาเซียนที่ระบุว่า
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยจ�ากัด
การเติบโตทางธุรกิจมีอยู่ร้อยละ 36 เพิ่มขึ้นอย่าง
มากจากร้อยละ 29 ในไตรมาสที่ 1 และร้อยละ 26 ใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ความกังวลนี้
สูงขึ้นร้อยละ 8 จากไตรมาสที่ผ่านมาในสิงคโปร์เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 14 และมาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 18

นายเอียน แพสโค ประธานกรรมการบริหารและหุ้น
ส่วนของแกรนท์ ธอนตัน ในประเทศไทย กล่าวถึง
ความกังวลเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ดอลลาร์สหรัฐที่อาจกระทบต่อธุรกิจในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ว่า “หากเกิดเหตุการณ์นั้นจริง บริษัท
สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยการก�าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนให้คงที่ในตอนนี้ หรือไม่ก็ตัดสินใจเลยว่า
มีแผนในการจัดการอย่างไรหากอัตราแลกเปลี่ยน
ผันผวนเกิดขึ้นจริง จะรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นไว้เอง
หรือว่าจะส่งต่อไปยังลูกค้า วิธีนี้จะช่วยเตรียมความ
พร้อมล่วงหน้าหากตลาดผันผวน และจะลดผลกระ
ทบลงได้มาก ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนมิใช่เพียงปัจจัย
เดียวที่มีผลต่อระดับความเชื่อมั่น อีกหนึ่งปัจจัยที่
ควรพิจารณาคือเรื่องอัตราการจ้างงานที่คาดว่าจะ
ลดลงทั่วทั้งภูมิภาค ตัวเลขปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ามี
เพียงร้อยละ 31 ของผู้ตอบแบบสอบถามคาดการณ์
ว่าจะสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้ อนึ่งอัตราการจ้างงาน
ที่ลดลงร้อยละ 6 จากไตรมาสที่ 1 นับเป็นตัวเลขต�่า
ที่สุดนับจากปลายปี 2559 เป็นต้นมา อันแสดงถึง
ปัจจัยที่ซับซ้อนของภูมิภาค แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่น
จะสูงขึ้นก็ตาม”

มุมมอง 2 ฝั่งของภูมิภาคอาเซียน และข้อมูลเชิงลึก
ของไทย

แม้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในภาพรวมอาเซียนจะ
สูงขึ้น แต่กลับลดลงเล็กน้อยในสิงคโปร์จากค่าเฉลี่ย
สุทธิร้อยละ 34 เหลือร้อยละ 32 ส่วนประเทศไทย
จากค่าเฉลี่ยสุทธิร้อยละ 16 ลดลงมาที่ร้อยละ 2 
(อ้างอิง รูปที่ 2) ซึ่งดัชนีความเชื่อมั่นของไทยแม้จะ
ไม่สูงแต่เมื่อดูในรายละเอียดผลส�ารวจอาจไม่แย่อย่าง
ที่คิด โดยผลตอบรับจากธุรกิจที่ “มองแนวโน้มในแง่
ลบมาก” มีภาพรวมลดลงจากร้อยละ 8 เหลือร้อย
ละ 2 นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ที่ผ่านมา และจ�านวนตอบ
รับที่เป็นกลาง (“มองแนวโน้มไม่เป็นไปในแง่ดีหรือแง่
ลบ”) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 58 ในช่วง
เวลาเดียวกัน

ด้าน นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล หุ้นส่วนของแก
รนท์ ธอนตัน ในประเทศไทย กล่าวถึงการปฏิรูป
ประเทศไทย 4.0 ว่า แนวโน้มดังกล่าวนับเป็นเรื่อง
ปกติเมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ่เกิดขึ้น ซึ่งหากมองจากข้อมูลผลส�ารวจ
แล้ว จะเห็นว่าส่วนใหญ่ให้คะแนนความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับกลางๆมากขึ้น ซึ่งส่วนที่มองในด้านดีมีน้อย
ลง ในขณะเดียวกัน จ�านวนธุรกิจที่มองในด้านลบ
ก็ลดน้อยลง เช่นกันเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดย
ผลส�ารวจส่วนใหญ่จะมองกลางๆ อาจเพราะหลายๆ 
ธุรกิจต่างสงวนท่าที และรอจนกว่าจะได้เห็นความ
คืบหน้าของเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลก็ได้มี
ประกาศสนับสนุนโครงการในหลายด้าน รวมถึงการ
ศึกษา และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ซึ่ง
ภาคธุรกิจน่าจะต้องการเห็นผลลัพธ์ก่อนจึงจะกล้า
เดินหน้าเต็มตัว

การตอบรับจากภาคธุรกิจไทยบ่งชี้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเชิงบวกในหลายดัชนีอย่างมีนัยส�าคัญ 
เช่น การคาดการณ์ด้านรายได้, การส่งออก, การ
วิจัยและพัฒนา รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีต่าง
มีคะแนนเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวเลขของข้อจ�ากัดด้าน
การเติบโตทางธุรกิจกลับมีคะแนนลดลง ซึ่งนับเป็น
เรื่องดีต่อธุรกิจไทย เช่น การขาดแคลนเงินทุน ความ
ไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่ไม่เพียงพอ ขณะเดียวกันกฎระเบียบ
ราชการที่ซับซ้อน และการขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะการท�างานยังคงเป็นความท้าทายหลักส�าหรับ
ธุรกิจส่วนใหญ่ในไทย”

 นายธีรศักดิ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า เป็นที่ทราบมา
นานแล้วว่าระบบราชการอาจเป็นปัญหาต่อการ
ปฏิรูปประเทศไทย 4.0 อีกเรื่องคือ อัตราก้าวหน้า
ของการพัฒนาเศรษฐกิจก็ถือเป็นความท้าทาย
ส�าหรับสถาบันการศึกษาเนื่องจากต้องเตรียมความ
พร้อมให้คนรุ่นใหม่เพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว ข่าวดีคือธุรกิจเริ่มจะเชื่อมั่นในระบบ
เศรษฐกิจสมัยใหม่ เมื่อผนวกกับการเข้าถึงแหล่งเงิน
ทุนได้ง่ายขึ้นและมีโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่ดี
กว่าเดิม อนาคตเศรษฐกิจไทยจะยังก้าวหน้าไปได้อีก
ไกล



ทรีนีตี้ ท�านาย SET
ต.ค.แกว่งตัว Sideways ต้าน 1,780 จุด - 

เชียร์ลงทุนกลุ่มหุ้นปันผลสูง

ทรีนีตี้ มองตลาดหุ้นเดือนตุลาคม ยังคงแนะ
ให้เลือกลงทุนกลุ่มหุ้นปันผลสูง (SETHD)ที่
จากสถิติในอดีตราคาจะปรับขึ้นโดดเด่นใน
เดือนนี้ ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดภาพ
รวมคือราคาน�้ามันตลาดโลกที่ยังอยู่ระดับ
สูงช่วยดันราคาหุ้นพลังงาน ขณะที่การปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยเฟดไม่น่ากังวล เพราะตลาดได้ 
Price in ไปแล้วขณะที่การเลือกตั้ง มองว่า
ปรากฏการณ์ Election Rally ที่แท้จริงจะ
เกิดขึ้นช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าเลือกตั้งไป
จนถึง 1 สัปดาห์หลังการเลือกตั้งเท่านั้น

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัดเปิดมุมมองการลงทุน
ในตลาดหุ้นไทยเดือนตุลาคม ว่าดัชนีหุ้นไทย
เดือนนี้จะแกว่งตัว Sideways โดยมองกรอบ
แนวรับไว้ที่ 1,700 จุดและ 1,680 จุด ตาม
ล�าดับ ส่วนกรอบแนวต้านส�าคัญอยู่ที่ 1,780 
จุด

 

ส�าหรับกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจหากจะต้องมีการ
เข้าลงทุนใหม่ ในช่วงนี้ ได้แก่กลุ่มหุ้นปันผล
สูง (SETHD) ที่ราคายังคงปรับตัว Laggard 
ตลาด หากนับตั้งแต่ต้นไตรมาส 3 ที่ผ่านมา 
และที่ส�าคัญ ทรีนีตี้พบว่าจากสถิติในอดีต 
กลุ่มหุ้นปันผลสูงนี้ ราคาหุ้นมักปรับตัวขึ้น
อย่างโดดเด่นในเดือนตุลาคมของทุกปี เมื่อ
คิดผลตอบแทนในแง่ของTotal return

 

ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนในเดือนนี้ แนะให้
ชะลอดูสถานการณ์ จนกว่าดัชนีจะมีการปรับ
ตัวไปยังกรอบแนวรับหรือแนวต้าน จึงค่อย
ใช้เป็นจังหวะในการเข้าลงทุนหรือขายท�า

ก�าไร

 

นายณัฐชาต กล่าวว่า ส�าหรับปัจจัยส�าคัญที่
มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นเดือนตุลาคม คือการ
คาดการณ์ ราคาน�้ามันดิบในตลาดโลกที่จะ
ยืนอยู่ในระดับสูงต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเตรียมบังคับ
ใช้มาตรการคว�่าบาตรกับอิหร่านเป็นรอบ
ที่ 2 ในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งน่าจะท�าให้
ปริมาณการผลิตน�้ามันของอิหร่านปรับตัว
ลดลงจากปัจจุบันอีก ส่งผลบวกโดยตรงต่อ
กลุ่มพลังงาน และน่าจะเป็นปัจจัยประคับ
ประคอง SET Index ที่ส�าคัญ

 

ส่วนกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(Fed) มีมติ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งที่ผ่าน
มา ตามที่ตลาดคาดไว้ และคงจะมีการเดิน
หน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้งในการประชุม
เดือนธันวาคมนี้อย่างแน่นอน มองว่าไม่ใช่สิ่ง
ที่จะต้องตกใจเกินไปนัก เนื่องจาก ณ ขณะนี้
ตลาดได้ Price in เหตุการณ์ดังกล่าวไปแล้ว
เกือบ 80%

 

อย่างไรก็ดีจากประมาณการล่าสุด Fed ยัง
คงให้น�้าหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด 3 
ครั้งในปีหน้าเช่นเดิม ท�าให้ประเมินว่า Bond 
yield และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯจะยังทรงตัว
ได้ในช่วงต้นไตรมาส 4 และท�าให้ยังไม่มี
ปัจจัยกระตุ้นส�าคัญที่จะท�าให้กระแสเงินทุน
หรือ Fund flow ไหลกลับเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่
มากนัก

ส่วนปัจจัยส�าคัญอื่นๆจากต่างประเทศที่ต้อง
ติดตาม เพราะมีผลต่อตลาดในภาพรวมคือ 

ก�าหนดการReview อันดับความน่าเชื่อถือ
ของอิตาลีจากสถาบันจัดอันดับต่างๆในเดือน
นี้ ซึ่งทรีนีตี้คาดว่าสถาบัน S&P จะมีการลด
แนวโน้มอันดับเครดิตจาก ‘มีเสถียรภาพ’ 
สู่ ‘เชิงลบ’ ส่วนกรณีที่แย่ที่สุดต่อตลาด
หุ้นคือหาก Moody’s ตัดสินใจลดอันดับ
เครดิตอิตาลีลงจากเดิมที่ Baa2 อาจท�าให้
เกิดปัจจัยรบกวนในตลาดทุนได้ รวมทั้งยัง
ให้ติดตามการประชุม EU Summit ในวัน
ที่ 18-19 ตุลาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการพูด
คุยกันเกี่ยวกับแผนการและขั้นตอนการออก
จากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสห
ราชอาณาจักร( Brexit) ที่มีรายละเอียดเชิง
ลึกมากขึ้น แต่หากการเจรจายังคงมีความ
วุ่นวาย อาจเป็นปัจจัยรบกวนต่อตลาดทุนได้
อีกเช่นกัน

 

ส�าหรับปัจจัยภายในประเทศ โดยเฉพาะ
เรื่องสถานการณ์การเมืองการเลือกตั้ง
นั้น ณัฐชาตระบุว่า ยังไม่ให้น�้าหนักปัจจัย
นี้มากนัก เนื่องจากหากอ้างอิงการศึกษา
ของเราในอดีตแล้วจะพบว่าปรากฏการณ์ 
Election Rally ที่แท้จริงของตลาดหุ้นไทย
จะเกิดขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนหน้าไปจนถึง 
1 สัปดาห์หลังการเลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้น
จึงประเมินว่า การจะมีมุมมอง Bullish ต่อ
ตลาดหุ้นไทยนับตั้งแต่วันนี้เพียงเพราะปัจจัย
ดังกล่าว อาจเป็นกลยุทธ์ที่ยังไม่เหมาะสม
นัก แต่หากต้องการลงทุนตามธีมดังกล่าว
ตั้งแต่วันนี้ มองว่าสามารถโฟกัสไปยังกลุ่ม
นิคมอุตสาหกรรมได้ เนื่องจากมักเป็นกลุ่ม
ที่ Outperform โดดเด่นก่อนหน้าการเลือก
ตั้งที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลที่มาจากการ
รัฐประหาร



MFC เสนอกองทุนเปิด MGOV8M1
ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐ มุ่งรักษาเงินต้น 

เปิดขาย IPO 5-16 ต.ค.61 

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้

จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 

พันธบัตรรัฐบาล มุ่งรักษาเงินต้น 8 เดือน 

ซีรี่ส์1 หรือ MGOV8M1 เสนอขายครั้งเดียว

วันที่ 5-16 ตุลาคม 2561 

โดยมีมูลค่าโครงการ 3,500 ล้านบาท และ

อายุโครงการประมาณ 8 เดือน ซึ่งผู้ลงทุน

ไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 

8 เดือนได้ ทั้งนี้กองทุนเปิด MGOV8M1 

เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้น โดยจะ

ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และรับซื้อคืน

หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 

1.40 ต่อปี 

ทั้งนี้ตราสารที่กองทุนเปิด MGOV8M1 จะ

ลงทุน ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล

ไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย 

สัดส่วนลงทุน 99% ผลตอบแทนตราสาร 

1.59%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่า

จะได้รับ 1.59%ต่อปี และเงินฝาก สัดส่วน

ลงทุน 1% ผลตอบแทนตราสาร 0.01% 

ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้

รับ 0.01% ต่อปี  ทั้งนี้บริษัทจัดการจะ

ใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน

ที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อ

เป็นการด�าเนินการภายใต้สถานการณ์ที่

จ�าเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์

ของผู้ลงทุนเป็นส�าคัญ โดยไม่ท�าให้ความ

เสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมีนัยส�าคัญ

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจาก

การลงทุน 1.60% ต่อปี ประมาณการค่า

ใช้จ่าย 0.20% ต่อปี และประมาณการ

ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.40% ต่อ

ปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตาม

ที่ก�าหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือ

การเรียกเก็บภาษี มีการเปลี่ยนแปลงไป  

บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ตามอัตราดังกล่าว 

กองทุนเปิด MGOV8M1 เหมาะส�าหรับผู้

ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก 

ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต�่ากว่าหุ้นได้ 

และสามารถลงทุนได้นาน 8 เดือน ทั้งนี้  ผู้

ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความเข้าใจ

ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ

ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และ

กองทุนดังกล่าวมิได้รับประกันเงินลงทุน

หรือผลตอบแทนจากการลงทุนแต่อย่างใด

ส�าหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต�่าได้ตั้งแต่ 

10,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง 

ผลการด�าเนินงาน ของกองทุนหรือหนังสือ

ชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 

โทรศัพท์ 0-2649-2000 

ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ 

Contact Center กด 0 หรือที่ www.

mfcfund.com หรือสาขาแจ้งวัฒนะ โทร.

0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 

0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-

204-014 สาขาเชียงใหม่ โทร. 053-218-

480-82 สาขาภูเก็ต โทร.076-307-070 

สาขาระยอง โทร. 033-100-340-2 สาขา

พิษณุโลก โทร. 055-008-980-2 สาขา

อุบลราชธานี โทร.045-422-890-2 สาขา

หาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 





บล.เคจีไอ : DTAC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 56.00 บ.

Total Access Communication

 (DTAC.BK/DTAC TB)*

 ประมาณการ 3Q61: ก�าไรน่าจะถึงจุดต�่าสุดแล้ว

 Event

 ประมาณการ 3Q61

 lmpact

 ผลประกอบการ 3Q61 จะถูกกดดันจากรายได้ที่ลดลง และต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

เราคาดว่า DTAC จะมีผลขาดทุนสุทธิ 1.35 พันล้านบาทใน 3Q61 (รวมการพิเศษจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร 1.43 พันล้านบาท) จากที่มีก�าไรสุทธิ 179 ล้าน

บาทใน 2Q61 และ 601 ล้านบาทใน 3Q60 แต่หากไม่รวมรายการพิเศษ เราคาดว่าใน 3Q61 บริษัทจะขาดทุนปกติ อยู่ที่ 206 ล้านบาท แย่ลงจากที่เคย

มีก�าไรปกติ 478 ล้านบาท ใน 3Q17 และ 179 ล้านบาท ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปัจจัยส�าคัญที่กดดันผล ประกอบการใน 3Q61 ได้แก่ i) คาดว่ารายได้จะลดลงเหลือ 

1.82 หมื่นล้านบาท (-3% QoQ, -3% YoY)

จากการที่บริษัทเสียลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก ii) คาดอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเหลือ 19.9% (จาก 21.3% ใน 2Q61 และ 24.4% ใน 3Q60) เนื่องจาก 3Q61 เป็นไตรมาสแรกที่ 

DTAC รับรู้ต้นทุนจากการประมูลใบอนุญาต 4G-2300 MHz เต็มไตรมาส อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายโครงข่ายเพิ่มขึ้นจากการเช่าเสาสัญญาณ และอุปกรณ์

 

จาก บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 และ iii) มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น (+3% QoQ, +1% YoY) เพื่อเพิ่มการใช้

งานของบริการ 4G-2300 คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นตั้งแต่ 4Q61 เป็นต้นไป เรามองว่าบริษัทจะมีแนวโน้มสดใสมากขึ้นตั้งแต่ 4Q61 เป็นต้นไปเนื่องจาก i) ต้นทุน

ที่ต้องจ่ายให้ ทางการลดลงหลังสิ้นสุดสัมปทานในกลางเดือนกันยายน 2561 ii) ไม่มีค่าใช้จ่ายตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ภายใต้สัมปทานเดิมอีก จากที่ต้องจ่าย 1.22 

หมื่นล้านบาทใน 9M61 ทั้งนี้ เรามองว่าประมาณ การก�าไรปีนี้ยังมี downside จากรายการพิเศษใน 3Q61 แต่จะไม่กระทบกับราคาเป้ าหมาย (DCF) ของเรา

 

เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด ในขณะที่เราคาดว่าก�าไรในปี 2562 จะพุ่งแรงเป็น 7.3 พันล้านบาท (+217% YoY) หลังจากผ่านจุดต�่าสุดไปแล้วในปีนี้ เผชิญทาง

เลือกว่าจะเลือกเพิ่มก�าไร หรือ ประมูลใบอนุญาตคลื่น 900 MHz เพื่อรักษาลูกค้า 

เนื่องจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) น่าจะก�าหนดเปิดประมูลคลื่น 900 MHz รอบใหม่ในปลาย

เดือนตุลาคม 2561 โดยก�าหนดราคาประมูล เริ่มต้นสูงถึง 3.798 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ DTAC ไม่มีคลื่นย่านความถี่ต�่าในมือ ดังนั้น บริษัทจึงต้อ เลือกระหว่าง

การเข้าประมูลใบอนุญาตใหม่เพื่อรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ หรือจะยอมแบกต้นทุนเพิ่มซึ่งจะ ไปบั่นทอนก�าไร ทั้งนี้เราประเมินว่าหาก DTAC เข้าร่วมประมูลคลื่น เรามอง

ว่าจะท�าให้ประมาณการ

 ก�าไรจากธุรกิจหลักในปีหน้าของเรามี downside 28% มาอยู่ที่ 5.3 พันล้านบาท (+177% YoY) และจะท�า ให้ราคาเป้ าหมายลดลงจากปัจจุบัน 10 บาท 

แต่ถ้าหากบริษัทไม่เข้าร่วมประมูล ก็จะท�าให้ประมาณการ ก�าไรปี 2562 ของเรายังเท่าเดิม เนื่องจากเรายังไม่ได้รวมใบอนุญาตใหม่เข้าไว้ในประมาณการของเรา

 Valuation & Action เรายังคงแนะน�าให้ซื้อ DTAC และให้ราคาเป้ าหมาย 1H62 ที่ 56.00 บาท (DCF ใช้ WACC ที่11.4%)

 Risks รายได้ต�่ากว่าที่คาดไว้ และการแข่งขันรุนแรงขึ้น

 Piyathida Sonthisombat

 66.2658.8888 Ext.8852

 piyathidas@kgi.co.th



บล.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ : EASTW แนะน�ำ 
ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 13.00 บ.

EASTW 

แนะน�า : ซื้อ 

FV@   : 13.0

          

         EASTW เตรียมเซ็นสัญญาขายน�้าอุตสาหกรรมให้กับนิคมฯอมตะซิตี้ คาดจะมีความชัดเจนในงวด 4Q61 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างเจรจา

กับลูกค้าบริเวณแนวเส้นท่อน�้าอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 4 ราย โดยจะมีความชัดเจนภายในปี 2562 ซึ่งถือเป็น upside ที่จะเพิ่มขึ้นจากประมาณการ

ปัจจุบัน 

          

ประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามแผนที่ EASTW ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการทยอยเซ็นต์สัญญาส�าหรับการขายน�้าอุตสาหกรรม (น�้าที่ผ่าน

กระบวนการเพิ่มคุณภาพ) เพิ่มขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเซ็นต์สัญญาขายน�้าอุตสาหกรรมให้กับโรงไฟฟ้า GPD ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบ lPP ของ 

GULF ด้วยก�าลังการผลิต 20-22 ล้าน ลบ.ม./ปี เป็นระยะเวลา 25 ปี และการเซ็นต์สัญญากับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ถือเป็นลูกค้า

รายที่ 2 ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขายน�้าอุตสาหกรรม ด้วยก�าลังการผลิต 25 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งคาดว่าอายุสัญญาจะอยู่ที่ 25 ปี เช่นกัน ทั้งนี้การขายน�้า

อุตสาหกรรมถือเป็นการต่อยอดธุรกิจน�้าให้ครบวงจรมากขึ้น จากเดิมที่ประกอบธุรกิจน�้าดิบ, น�้าประปา และบ�าบัดน�้าเสีย เท่านั้น โดยผู้บริหารเปิด

เผยว่าอัตราก�าไรขั้นต้นของน�้าอุตสาหกรรมสูงกว่าน�้าดิบ 

          

ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยยังไม่รวมการขายน�้าอุตสาหกรรมทั้งการขายให้ GULF และกับนิคมฯอมตะซิตี้ในประมาณการ เนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลเปิดเผยที่

แน่ชัด แต่ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยจะติดตามข้อมูล และจะน�าเสนอรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งถือเป็น upside จากประมาณการปัจจุบัน 

          

นอกจากนี้ผู้บริหาร EASTW ยังเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าเพิ่มอีก 4 ราย ซึ่งคาดว่ามีความชัดเจนกับลูกค้า 2 รายในช่วง 1H62 ส่วนที่

เหลืออีก 2 ราย คาดจะมีความชัดเจนในช่วง 2H62 

          

ในส่วนของมูลค่าพื้นฐาน ณ สิ้นปี 2561 ของ EASTW อิงวิธี DCF ฝ่ายวิจัยก�าหนดไว้ที่ 13.0 บาท/หุ้น โดยยังชอบ EASTW ใน 2 ประเด็นหลัก 

ได้แก่ 1) ทยอยรับผลบวกของโครงการ EEC และ 2) EASTW ถือเป็นหุ้น Defensive ที่ผันผวนน้อยกว่าตลาด พร้อมให้ปันผลสม�่าเสมอ 4% p.a. 



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : M แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 78.00 บ.

M (M TB)

บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป

Current       Previous      Close        2018 TP

HOLD          HOLD          72.50        78.00

         

คาดก�าไร 3Q18 จะแผ่วลง และก�าไรปีหน้าดูมี Downside มากขึ้น

          ระยะสั้น แนวโน้มก�าไร 3Q18 น่าจะลดลงทั้ง Q-Q และ Y-Y จากปัจจัยฤดูกาล และฝนตกค่อนข้างเยอะ จึงคาด SSSG จะติดลบทั้งร้าน MK และ Yayoi กอปรกับเริ่ม
มีการท�าการตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ท�าให้ค่าใช้จ่ายปรับตัวสูงขึ้น และคาดก�าไรจะกลับมาโตท�าจุดสูงสุดของปีใน 4Q18 ที่เป็น High Season และมีการขยายสาขาใหม่
ต่อเนื่อง ทั้งนี้คาดจะไม่มีค่าใช้จ่ายโบนัสพิเศษเหมือนในปีก่อน น่าจะท�าให้ก�าไร 4Q18 เติบโตดี Y-Y ยังคาดก�าไรสุทธิปี 2018 โต 8.6% Y-Y และคาดก�าไรปี 2019 จะโตต่อราว 
10.3% Y-Y แต่เริ่มดูมี Downside มากขึ้น ภายหลังแนวโน้มราคาหมูและเป็ดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบอาหารในปีหน้า ทั้งนี้จะมีการเจรจาราคาซื้อขาย
ล่วงหน้า 1 ปีกันในเดือน พ.ย. - ธ.ค. (ของทุกปี) เรายังคงราคาเป้าหมายปี 2018 ที่ 78 บาท (อิง PE เดิม 27 เท่า) มี Upside 7.6% คงค�าแนะน�า ถือ

คาดก�าไร 3Q18 จะแผ่วลง

          คาดก�าไรสุทธิ 3Q18 อยู่ที่ 618 ล้านบาท (-6.4% Q-Q, -5.1% Y-Y) สาเหตุที่ก�าไรลดลง Q-Q มาจากปัจจัยฤดูกาล ส่วนก�าไรที่คาดจะแผ่วลง Y-Y แม้ไตรมาสนี้จะ
มีการเปิดสาขาใหม่ 8 แห่ง ได้แก่ 4 MK, 3 Yayoi และ 1 Bizzy Box (ร้านอาหารรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Grab & Go ซึ่งจะเปิดตามอาคารส�านักงาน มีกลุ่มลูกค้าเป็น
พนักงานออฟฟิศในกลางกทมฯ โดยเน้นอาหารปรุงสดใหม่ราคาตั้งแต่ 49 - 109 บาท) และคาดอัตราก�าไรขั้นต้นยังท�าได้ดีอยู่ที่ 68.5% ใกล้เคียงไตรมาสก่อน และปรับขึ้นจาก 
67.9% ใน 3Q17 จากต้นทุนวัตถุดิบอาหารที่ยังทรงตัว เพราะมีการล็อกราคาซื้อไว้ล่วงหน้า 1 ปี แต่ยังไม่สามารถชดเชยแนวโน้ม SSSG ที่คาดจะติดลบราว -1% - 2% Y-Y 
ส�าหรับร้าน MK และ -3% - 4% Y-Y ส�าหรับร้าน Yayoi จากฝนที่ตกค่อนข้างมาก ท�าให้เราคารายได้รวมไตรมาสนี้จะ -2.2% Q-Q และ +3% Y-Y และคาดค่าใช้จ่ายทางการ
ตลาดยังสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ไม่ค่อยมีการท�าการตลาดมากนัก กอปรกับรายได้ที่แผ่วลง จึงคาดสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ 53.4% เพิ่มขึ้นจาก 52.6% ใน 2Q18 
และ 50.6% ใน 3Q17 ในขณะที่อาจเห็นส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น -3 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากส่วนแบ่งขาดทุนของธุรกิจที่สิงคโปร์ และคาดจะเริ่ม
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม M-Senko Logistics ที่เริ่ม Operate แล้วในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา คาดจะมีก�าไรได้เมื่อหาลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพิ่ม และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 
Warehouse คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 2019

คาดก�าไรจะท�าจุดสูงสุดของปี 4Q18 แต่ปีหน้าดูมี Downside จากราคาเนื้อสัตว์

          หากก�าไรสุทธิ 3Q18 เป็นไปตามคาด บริษัทจะมีก�าไรสุทธิ 9M18 อยู่ที่ 1,910 ล้านบาท (+1.6% Y-Y) และคาดก�าไรจะกลับมาโตท�าจุดสูงสุดของปีใน 4Q18 จาก
ปัจจัยฤดูกาลที่เป็น High Season และยังมีแผนเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง ทั้งนี้เรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่สาขาใหม่ในปีนี้อาจต�่ากว่าเป้าทั้งปีของบริษัทที่ 48 แห่ง ภายหลัง 
9M18 เปิดไปแล้ว เพียง 27 แห่ง แต่คาดปีนี้น่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายโบนัสพิเศษเหมือนปีก่อน จึงคาดก�าไร 4Q18 น่าจะเติบโตสูง Y-Y เรายังคาดก�าไรสุทธิปี 2018 ไว้ที่ 2,634 ล้าน
บาท (+8.6% Y-Y) และคาดก�าไรปี 2019 จะเติบโตราว 10.3% Y-Y อย่างไรก็ตาม ประมาณการก�าไรในปีหน้าของเราถือว่ามี Downside จากแนวโน้มราคาวัตถุดิบอาหารที่จะ
สูงขึ้นทั้งเป็ด และหมู ซึ่งอาจกระทบต่ออัตราก�าไรขั้นต้นให้ต�่ากว่าสมมติฐานของที่คาดจะ +20 bps เป็น 68.2% ทั้งนี้บริษัทจะมีการเจรจาถึงราคาซื้อขายล่วงหน้าในช่วงเดือน 
พ.ย. - ธ.ค.

          ความเสี่ยง - เศรษฐกิจและก�าลังซื้อฟื้นตัวช้ากว่าคาด, การแข่งขันรุนแรงขึ้น

          Analyst: Sureeporn Teewasuwet

          Register No.: 040694

          Tel.: +662 646 9972

          email: Sureeporn.t@fnsyrus.com
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WP

 WP ENERGY PCL

 Rating: BUY

 Sector: Resource

 Last Price (Bt) 7.50

 Target Price (Bt) 9.00

 Upside (%) 20.00

	 เงินสดล้น	เปิดกว้างโอกาสเติบโต

	 เวิลด์แก๊ส	เบอร์	3	ของตลาด	LPG	ไทย

บริษัท	ดับบลิวพี	เอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	"WP"	ด�าเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(LPG)	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	"เวิลด์แก๊ส"	ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา	7	บริษัทเป็นผู้ครองส่วนแบ่งการ
ตลาดในประเทศเป็นอันดับ	3	รองจาก	PTT	และ	SGP	ในปี	17	บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดตามปริมาณการจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	อยู่ที่ร้อยละ	20.20	ของประเทศไทย	(ไม่รวมที่จ�าหน่ายให้ปิโตรเคมี)	ทั้งนี้
ส่วนแบ่งตลาดราว	80%	เป็นของ	PTT	SGP	WP	และ	SCC	บริษัทมีช่องทางการจัดจ�าหน่าย	2	ลักษณะ	คือ	การขายส่ง	และ	การขายปลีก	ด้านกลุ่มลูกค้าตามสัดส่วนปริมาณการขายหลักคือ	กลุ่มลูกค้า
โรงบรรจุก๊าซ	(40.06%)	และสถานีบริการก๊าซ	(36.32%)

 

คาดผลประกอบการ	ปี	18	เติบโตโดดเด่น

 

เราคาดว่าก�าไรสุทธิในปี	18	จะรายงานที่ระดับ	311	ล้านบาทเติบโต	136%	YoY	โดยได้อานิสงค์จาก	2	สาเหตุหลัก	1)	การบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้ดีกว่าปีก่อน	2)	ฐานปีก่อนต�่าจากรายการพิเศษค่าใช้จ่าย
ค่าที่ปรึกษาการเงิน	60	ล้านบาท	ส�าหรับผลประกอบการในช่วง	3Q18	เราคาดว่าจะท�าจุดสูงสุดของปีที่ระดับ	104	ล้านบาท	+25%QoQ	และ	+94%	YoY	โดยเราคาดว่ารายได้จะเติบโต	5%	QoQ	ขณะ
ที่	SG&A	จะลดลง	15%	QoQ	จากที่ในไตรมาสก่อนมีรายการพิเศษค่าใช้จ่ายคดีความ	12	ล้านบาท	ส่งผลให้อัตราการท�าก�าไรของบริษัทปรับสูงขึ้น	คาดว่า	Net	Profit	Margin	ที่ระดับ	2.7%	เทียบกับ	
ไตรมาสก่อนที่ระดับ	2.3%

 

เงินสดล้น	เปิดโอกาสให้บริษัทเติบโตด้วยการลงทุน

 

เราคาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะเริ่มสม�่าเสมอมากขึ้น	และจากการคาดการณ์ก�าไรในช่วง	2H18	ของเรา	WP	จะมีเงินสดสิ้นปี	18	ที่ราว	1,400	ล้านบาท	หรือ	2.7	บาท	ต่อหุ้น	นอกจากนี้	บริษัทมี
หนี้สินที่ต้องช�าระดอกเบี้ยราว	210	ล้านบาท	เราจึงประเมินว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ในระดับสูง	และมองว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเติบโตด้วยการลงทุนเพิ่มเติมจากที่มีเงินสดที่พร้อม

 

เริ่มต้นแนะน�า	"ซื้อ"	ราคาเหมาะสมอยู่ที่	9.00	บาท

 

เราเริ่มต้นออกบทวิเคราะห์	WP	ด้วยค�าแนะน�า	"ซื้อ"	ราคาเหมาะสมปี	18	อยู่ที่	9.00	บาท	อิง	PER	15	เท่า	เราคาดว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการที่โดดเด่นในช่วง	2H18	ต่อเนื่องไปในปี	19	และกลับ
มาจ่ายปันผลได้ในปี	19	หลังจากล้างขาดทุนสะสมหมด

 

ความเสี่ยง:	ภาวะเศรษฐกิจ,นโยบายด้านพลังงานของภาครัฐ,ราคา	LPG

 

ดับบลิวพี	เอ็นเนอร์ยี่

 

บริษัทประกอบธุรกิจค้าก๊าซ	LPG	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	"เวิลด์แก๊ส"	ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน�้ามันมาตรา	7	โดยในปี	17	บริษัทครองส่วนแบ่งตลาดการจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	(ไม่รวมปิโตรเคมี)	ที่
ร้อยละ	20.20	คิดเป็นปริมาณขายรวม	886,246	ตัน	โดยบริษัทแบ่งช่องทางการจัดจ�าหน่าย	2	ลักษณะ	คือ	การขายส่ง	และ	การขายปลีก	ส่วนของการขายส่งจะเป็นการจ�าหนายให้กับลูกค้าประเภท	
โรงบรรจุก๊าซ	LPG	สถานีบริการก๊าซ	โรงงาน	ลูกค้าพาณิชย์	และร้านค้าก๊าซ	โดยจะขายในแบบถังก๊าซขนาดใหญ่	(Bulk)	และถังบรรจุก๊าซขนาดย่อม	(Cylinder)	ในปี	17	ขนาดถังที่เป็นยอดขายหลักชอง
บริษัทคือถัง	25	ก.ก.	รองมาคือถัง	4	ก.ก.	ส่วนของการขายปลีก	บริษัทมีการจ�าหน่ายก๊าซ	LPG	ตรงถึงผู้บริโภคผ่านทางสถานีบริการ	LPG	2	แห่ง	นอกจากนั้น	การขนส่งก๊าซ	LPG	ทางบกของบริษัท
ส่วนใหญ่ด�าเนินการโดย	EAGLE	บริษัทย่อยของบริษัทที่มีรถบรรทุก	160	คัน	ปัจจุบันบริษัทมีการด�าเนินงานโรงบรรจุก๊าซ	LPG	เอง	11	แห่ง	และมีคลังเก็บก๊าซ	LPG	5	แห่ง	ขนาดความจุรวม	8,989	ตัน

	 ปรับโครงสร้างบริษัทและต้นทุนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเติบโต

	 ก่อนกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	อีกครั้งในเดือน	มกราคม	18	บริษัทได้มีการขยายงานที่ส�าคัญในช่วง	5	ปี	ดังนี้

	 I.บริษัทเข้าการลงทุนใน	PICNI	ในปี	13	ก่อนที่จะควบรวมกิจการแล้วเสร็จในปี	14	ท�าให้	ส่วนแบ่งตลาดของ	WP	เพิ่มขึ้นจากเดิมที่	14.70%	ในปี	13	มาที่	18.63%	ในปี	14	และท�าให้ได้คลังเก็บก๊าซ
เพิ่ม	2	แห่งความจุรวมราว	2,010	ตัน
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II.ด�าเนินการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซ	LPG	เพิ่ม	2	แห่งขนาดความจุ	2,000	ตัน	และ	60	ตัน	แล้วเสร็จพร้อมใช้	และเข้าซื้อสถานีบริการ	2	แห่ง	ในปี	15

III.ด�าเนินการปรับปรุงเพิ่มปริมาณหัวจ่ายก๊าซ	LPG	เพิ่มขึ้น	13	หัวจ่าย	ท�าให้มีหัวจ่ายเพิ่มขึ้นเป็น	41	หัวจ่าย	ในปี	17

 

จากการขยายงานในส่วนของคลังเก็บก๊าซในปี	15	และปริมาณยอดขายที่ลดลงของบริษัทท�าให้การส�ารองก๊าซมีต้นทุนที่ลดลง	โดยค่าเช่าบริการถังเก็บส�ารอง	LPG	ลดลงราว	140	ล้านบาท	
เมื่อเทียบปี	17	กับปี	15	นอกจากนี้	บริษัทมีการจัดการในส่วนของทรัพยากรบุคคลได้ดีขึ้น	ท�าให้ต้นทุนค่าตอบแทนพนักงานลดลงราว	17	ล้านบาท

 

การตรึงราคา	LPG	ของรัฐและการเปิดเสรีพลังงานช่วยหนุน	WP

 

เรามองเป็นบวกต่อนโยบายการตรึงราคาก๊าซ	LPG	ของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน	(กบง.)	ในช่วงกลางปี	ที่ใช้กองทุนน�้ามันและการขอเงินหมุนเวียนมาช่วยดูแลเสถียรภาพราคา	
LPG	ให้ไม่สูงตามราคาตลาดโลกจนถึงสิ้นปี	เราเชื่อว่าผู้ค้ามาตรา	7	จะได้ประโยชน์จากเสถียรภาพของราคา	ไม่มีการขาดทุนสต๊อคสินค้า	และลดการใช้เงินหมุนเวียนในกิจการ	เราคาดว่านโย
บายตรึงราคาพลังงานจะต่อเนื่องไปในช่วงก่อนการเลือกตั้งปีหน้า	จากที่เราเชื่อว่านโยบายประชานิยมด้านพลังงานจะไม่ถูกยกเลิกในช่วงก่อนการเลือกตั้ง	นอกจากนั้น	การที่ภาครัฐมีแผนที่
จะเปิดเสรีอุตสาหกรรมพลังงานมากขึ้นจะเอื้อต่อการด�าเนินกิจการของ	WP	เราเชื่อว่าภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นส�าหรับผู้น�าเข้าก๊าซ	LPG	จะช่วยให้บริษัทมีทางเลือกในการจัดซื้อวัตถุดิบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่มีการเปิดเสรี	

เตรียมพร้อม	สู่การส�ารอง	2%

 

บริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนก่อสร้างคลังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบางปะกง	เฟส	3	ขนาดความจุประมาณ	6	ล้านลิตร	จ�านวน	3	ถัง	และขนาด	1	ล้านลิตรจ�านวน	1	ถัง	มูลค่าการลงทุน	
485	ล้านบาท	(ขนาดความจุราว	9,000	ตัน)	ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี	20	ภายหลังแล้วเสร็จจะท�าให้มีความจุคลังเก็บเพิ่มขึ้นเป็น	18,000	ตันเพื่อให้พร้อมส�าหรับการบังคับกฎหมายการเรียก
ส�ารองที่สูงขึ้นที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี	21	โดยเพิ่มส�ารองที่ระดับ	1%	เป็น	2%	ของปริมาณจ�าหน่าย	เราชื่นชอบการสร้างคลังเก็บส�ารองมากกว่าการเช่าใช้	จากที่บริษัทมีเงินสดเหลือในระดับสูง	
อย่างไรก็ดี	เราคาดว่าบริษัทจะยังคงต้องการเช่าคลังเก็บ	LPG	จากภายนอกภายหลังการบังคับกฎหมาย	 อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการต่อยอดการเติบโต

 

เราคาดว่าบริษัทอยู่ในช่วงที่จะมุ่งเน้นการเติบโตด้วยเงินทุนที่มีพร้อมในมือ	หลังจากที่ช่วงก่อนเรามองว่าเป็นช่วงที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดโครงสร้างภายในหลังการควบรวมกิจการ	และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้มีต้นทุนต�่า	บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาขยายงานในโครงการต่างๆ	ดังนี้	i)	การขยายงานไปสู่ตลาดต่างประเทศ	ทั้งรูปแบบของการหาพันธมิตรในต่าง
ประเทศและการส่งออกจากประเทศไทย	บริษัทมีแผนเริ่มส่งออกในช่วงปลายปี	18	ii)	การขยายเข้าสู่ธุรกิจผลิตถัง	LPG	เราค่อนข้างชื่นชอบการผลิตถัง	จากที่บริษัทต้องซื้อถังจากผู้ผลิตด้วย
มูลค่าหลักร้อยล้านบาทต่อปี	การมียอดขายภายในเป็นฐานจะลดความเสี่ยงในการเริ่มธุรกิจใหม่	iii)	ศึกษาการซื้อเรือขนส่ง	เราคาดว่าเรือขนส่งจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งและเพิ่มศักยภาพในการ
จัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศให้กับบริษัท	 เตรียมน�าที่ดินบางคอแหลม	1	ไร่	80.7	ตร.วา	ขาย

 

WP	เตรียมน�าที่ดิน	1	แปลง	ขายออก	โดยใช้วิธีประมูล	ที่ดินที่บริษัทเตรียมน�ามาประมูลคือ	ที่ดิน	โฉนดเลขที่	2170	เลขที่ดิน	603	ต�าบลบางโคล่	อ�าเภอบางคอแหลม	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
เนื้อที่รวม	1	ไร่	80.7	ตารางวาขาย	มีทางเข้าออกถนนสายหลัก	คือ	ถนนพระราม	3	บริษัทได้ใช้ราคาประเมินมูลค่าสินทรัพย์	โดยผู้ประเมินอิสระ	2	บริษัทในการก�าหนดราคาเริ่มต้นประมูล	ใน
ราคา	130	ล้านบาท	ทั้งนี้	เรายังไม่ทราบก�าหนดวันเวลาประมูลที่ชัดเจน	อย่างไรก็ดี	จากการสอบถามทางบริษัท	มีผู้สนใจเข้ามาติดต่อแล้ว	เรามองว่าราคาเริ่มต้นที่สูงกว่าราคาประเมินต่อตา
รางวาของกรมธนารักษ์	อยู่ราว	28%	ยังอยู่ในช่วงปกติที่มีการซื้อขายกันในตลาดอสังหาริมทรัพย์	ส�าหรับที่ดินบางคอแหลมบริษัทบันทึกต้นทุนในงบการเงินที่	ราว	63	ล้านบาท	ซึ่งหากขายได้	
เราคาดว่าบริษัทจะมีการรับรู้ก�าไรพิเศษมากกว่า	56	ล้านบาท	ในงวดบัญชีที่มีการขาย	เรายังไม่รวมก�าไรพิเศษจากการขายที่ดินไว้ในประมาณการของเรา

 

เริ่มต้นแนะน�า	"ซื้อ"	ราคาเหมาะสมอยู่ที่	9.00	บาท

 

เราเริ่มต้นให้ค�าแนะน�า	"ซื้อ"	โดยให้ราคาเหมาะสมปี	18	ที่	9.00	บาท	อิง	PER	15	เท่า	เราคาดว่าบริษัทจะรายงานผลประกอบการที่โดดเด่นเป็นปีแรกในปี	18	และจะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ขยายงานอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผลประกอบการกลับมาแข็งแรง	ซึ่งจะเป็นฐานให้สามารถเจรจากับธนาคารพาณิชย์ในการให้เงินกู้	เพื่อต่อยอดเงินสดที่มีอยู่ในระดับสูง	เพื่อการลงทุนขยาย
งานเพิ่มเติม	เราเชื่อว่าจากความพร้อมในด้านการเงินและมาตรการการส�ารองที่สูงขึ้นจากภาครัฐ	จะท�าให้บริษัทได้เปรียบผู้ค้ารายเล็กในตลาด	LPG	ในระยะยาว	ปัจจุบัน	WP	ซื้อขายอยู่ที่ระดับ	
7.50	บาท/หุ้น	มี	Upside	ถึง	20%	เมื่อเทียบกับราคาเหมาะสมของเรา

 

       Chavin Saengsirinavin

	 Fundamental	Analyst

	 Sec	No.	048514

	 (+66)	2	088	8156

 Chavin.s@zcomsec.com



บล.กรุงศรี : VIBHA แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 3.20 บ.

Vibhavadi Medical Center

 หุ้น Laggard ในกลุ่มโรงพยาบาล (TP Bt3.20, OUTPERFORM)

 + เรามองว่าตลาดมองข้ามก�าไรจากธุรกิจหลัก (core profit) ของ VIBHA ในช่วง 1H18 ที่เติบโต 28% yoy และคาดว่าจะโตต่อเนื่องใน 2H18

 + อาคารใหม่ที่โรงพยาบาลวิภาวดีจะท�าให้รายได้จากค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 60 ล้านบาท และจะช่วยปลดล็อกปัญหาเรื่องที่จอดรถ

 + แนะน�าให้ซื้อ และให้ราคาเป้าหมาย DCF ที่ 3.20 บาท (ใช้ WACC ที่8.0%, LTG ที่ 3%) คิดเป็น P/E ปี FY19F ที่ 39x

 โรงพยาบาลบางโพ, วิภาราม อมตะ และมเหสักข์ฟื้นตัวขึ้น

 

ราคาหุ้น VIBHA underperform กลุ่มโรงพยาบาลอยู่ถึง 21% YTD โดยเราเชื่อว่าเป็นเพราะตลาดเข้าใจผิดกับก�าไรใน 1H18 ที่โตแค่ 14% yoy (ต�่า
กว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 29% yoy) แต่ก�าไรที่โตต�่าเป็นเพราะใน 1H17 มีรายได้พิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวประมาณ 170 ล้านบาท จากกลุ่มวิภาราม 
(100 ล้านบาทจากการขายที่ดิน และอีก 70 ล้านบาทจากรายได้พิเศษจากประกันสังคม) หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ก�าไรจากธุรกิจหลัก 
(core profit) จะโต 28% yoy ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยกลุ่ม โดยรวมผลการด�าเนินงานดีขึ้น รายได้จากโรงพยาบาลวิภาวดีเพิ่มขึ้น 14% yoy ในขณะที่ 
EBITDA margin ก็เพิ่มขึ้น 3.4 ppt yoy เป็น 23.1% ส่วนโรงพยาบาลบางโพ (VIBHA ถือหุ้นอยู่ 29%) ก็พลิกมามีก�าไรหลังจากที่ผู้บริหารส่งทีม
แพทย์ และอุปกรณ์การแพทย์เข้าไปสนับสนุน ส่วนผลการด�าเนินงานของกลุ่มวิภาราม (VIBHA ถือหุ้น 41%) ก็ดีขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของวิภา
ราม พัฒนาการ (+30% yoy ใน 1H18) นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะ และมเหสักข์ก็พลิกมาเป็นก�าไรด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม EBITDA 
margin ของ CMR (VIBHA ถือหุ้น 84%) ยังทรงตัว yoy ใน 2Q18 อยู่ที่ 21.3% เนื่องจากจ�านวนพนักงานเพิ่มขึ้นหลังจากที่ขยายพื้นที่ให้บริการ 
OPD เพิ่มขึ้น แต่เราคาดว่า EBITDA margin น่าจะฟื้นตัวขึ้นใน 2H18 หลังจากที่เริ่มรับรู้กระแสรายได้เพิ่ม

 

อาคารใหม่ของโรงพยาบาลวิภาวดีจะเปิดให้บริการได้ใน 1Q19

 

อาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลวิภาวดีมีก�าหนดจะเปิดให้บริการใน 1Q19 โดยสามชั้นแรกจะเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะสร้างราย
ได้จากค่าเช่าอย่างน้อยปีละ 60 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีแผนจะย้ายศูนย์เสริมความงาม ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย และศูนย์ IVF ไปที่อาคารใหม่นี้
ด้วย ยิ่งไปกว่านั้น อาคารใหม่นี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่จอดรถ ซึ่งจะเป็นการปลดล็อคข้อจ�ากัดเรื่องที่จอดรถของอาคารเดิมด้วย ส�าหรับการขยายกิจการ
ในโครงการอื่นๆ นั้น โรงพยาบาลวิภาราม นวมินทร์มีก�าหนดจะเปิดให้บริการใน 4Q18 ในขณะที่โรงพยาบาลลานนามีแผนจะเปิดอาคารใหม่เพื่อให้
บริการประกันสังคมภายในปี 2020

 

ราคาหุ้นน่าสนใจ แถมยังมีฐานะการเงินแข็งแกร่งพอที่จะท�าดีล M&A ได้

 ราคาหุ้น VIBHA อยู่ในระดับน่าสนใจ คิดเป็น P/E ปี FY19F ที่ 29x และ EV/EBITDA ปี FY19F ที่ 14x ซึ่งยังต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 36x 
และ 21x เราคาดว่าก�าไรของ VIBHA จะโต 15% CAGR ในช่วงปี FY17-20F นอกจากนี้ เรามองว่ายังมี upside อีกจากโอกาสในการเข้าท�าดีล 
M&A เพราะสัดส่วน IBD/E ต�่าเพียง 0.6x เท่านั้น ทั้งนี้ครอบครัวผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ทยอยเข้าซื้อหุ้น 29.5 ล้านหุ้นที่ราคาเฉลี่ย 2.57 บาท/หุ้น และ 
VIBHA-W2 อีก 40.4 ล้านหน่วยที่ราคาเฉลี่ย 1.68 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 144 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2016

 

Teerapol UDOMVEJ, CFA 662 - 659 7000 ext 5012

 teerapol.udomvej@krungsrisecurities.com



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTEP แนะน�ำ ซื้อเก็งก�ำไร รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 160.00 บ.

PTT E&P (PTTEP)

 T-BUY

 Share Price THB 154.50

 12m Price Target THB 160.00 (+4%)

 Previous Price Target THB 147.00

 ผลประกอบการดี, มี Upside ต่อ

 Company Update

 ประเด็นการลงทุน

จากแรงส่งผลประกอบการ 2H61 ที่โดดเด่น และ Upside ในปี 2562 จากราคาน�้ามันที่ปรับตัวเข้าสู่ฐานใหม่ในช่วง 70+ เหรียญต่อบาร์เรล (สมมติฐานของ
เราเท่ากับ 70 เหรียญต่อบาร์เรล) และ Catalyst จากการประมูลต่ออายุโครงการเอราวัณ-บงกชช่วงปลายปี (มูลค่าเพิ่ม 12 บาทต่อหุ้นส�าหรับการถือสัดส่วน 
66.67% ในโครงการบงกช ยังไม่รวมในราคาเป้าหมาย) คงค�าแนะน�า Trading Buy เปลี่ยนไปใช้ราคาเป้าหมาย DCF ปี 2562 เท่ากับ 160 บาท

 

คาดผลประกอบการ 3Q61 เพิ่มทั้ง YoY และ QoQ

 

เราคาดก�าไรจากการด�าเนินงาน 3Q61 จะเพิ่มขึ้นเด่นทั้ง YoY และ QoQ เราประเมินก�าไรจากการด�าเนินงานเท่ากับ 11,566 ล้านบาท (+56.4% YoY, +7.5% 
QoQ) หนุนโดยปริมาณขาย ที่คาดปรับตัวขึ้น 3.3% Yoy และ 1.7% QoQ เป็น 308 KBOED และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 38.8% YoY และ 4.0% QoQ เป็น 
48.8 เหรียญต่อ BOE ตามการปรับตัวขึ้นของราคาน�้ามันดิบดูไบ (+45.7% YoY, +2.0% QoQ) และราคาก๊าซฯ (+13.6% YoY, +4.8% QoQ) เป็น 6.5 
เหรียญต่อ mmbtu เพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนขายที่คาดเพิ่มขึ้น 12.0% YoY และ 1.3% QoQ เป็น 31.9 เหรียญต่อ BOE ส่วนใหญ่เป็นผลจากค่าเสื่อมราคา

 

ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายพิเศษที่ลดลง

 

ผลจากก�าไรจากการด�าเนินงานที่เพิ่มขึ้น และรายจ่ายพิเศษที่ลดลง เราประเมินก�าไรสุทธิเท่ากับ 11,207 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนสุทธิ 8,682 ล้านบาท ใน 
3Q60 ที่มีรายการด้อยค่าโครงการ MOSP ในแคนาดา จ�านวน 558 ล้านเหรียญ (-18,505 ล้านบาท) และเพิ่มขึ้น 212% QoQ เนื่องจากรายจ่ายพิเศษที่เกี่ยว
ของกับ FX ที่พลิกจาก -223 ล้านเหรียญ ใน 2Q61 เป็น +63 ล้านเหรียญ ตามทิศทางค่าเงินบาทที่เพิ่มขึ้น ช่วยชดเชยผลขาดทุนจากการขายสัดส่วนใน
โครงการมอนทาราที่ -73 ล้านเหรียญ

 คงค�าแนะน�า Trading Buy เป้าหมายปี 2562 เท่ากับ 160 บาท

 คงค�าแนะน�า Trading Buy ราคาเป้าหมาย DCF 2562 (WACC 10.4%) เท่ากับ 160 บาท

 ความเสี่ยง

 ราคาน�้ามันผันผวน การควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย การเปลี่ยนแปลงของ FX ท�าให้มีรายการพิเศษจ�านวนมาก ความล่าช้าการประมูลสัมปทาน
ต่ออายุ

 Sutthichai Kumworachai

 sutthichai.k@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 6300 ext 1400



บล.บัวหลวง : PLANB แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 8.70 บ.

Plan B Media PLANB TB / PLANB.BK

 Sector: Media - NEUTRAL

 ค�าแนะน�าพื้นฐาน: ซื้อ

 เป้าหมายพื้นฐาน: 8.70 บาท

 ราคา (27/09/61): 6.75 บาท

 Press any button

 คุณเชื่อหรือไม่ eSport เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่และก�าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว หากคุณค้นหาค�าว่า "lol" ใน google คุณจะไม่ได้เจอ "laughing out loud" เป็น
ผลลัพธ์แรก ไม่ต้องเดาให้เสียเวลา ลองเสิร์ชดู ซึ่งการเติบโตดังกล่าวของ eSport ได้เริ่มดึงดูดนักการตลาดรายใหญ่ ดังนั้น เราเชื่อว่าการที่ PLANB ก้าวเข้าสู่ eSport 
จะช่วยหนุนให้บริษัทขยายตัวมากขึ้นในระยะยาว ส�าหรับปัจจัยหนุนระยะสั้นคาดบริษัทจะรายงานก�าไรสุทธิเติบโตแข็งแกร่งในครึ่งหลังปี 2561 เรายังคงค�าแนะน�า ซื้อ

 ก้าวต่อไป คือ eSport

 Engagement Marketing ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการหนุนธุรกิจของ PLANB ไม่ว่าจะเป็น Sport marketing ส�าหรับไทยลีกส์และฟุตบอลทีมชาติไทย, music 
และ movie ผ่าน BNK48 ก้าวต่อไปของบริษัทคือ eSport marketing ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย (FAT) และบริษัทยักษ์ใหญ่
ด้านเกมส์จากประเทศญี่ปุ่น, Konami โดย PLANB จะจัดงาน Thai e-League Pro PES2019 ในเดือนพ.ย.ปีนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมคัดเลือกในการแข่งขันแล้วมากกว่า 900 
คน รายได้จาก eSports โดยปกติจะมาจากสปอนเซอร์, ค่าโฆษณา, สิทธิในการบริหารจัดการสื่อ และค่าตั๋ว/สินค้า ผู้บริหารคาดว่ารายได้จาก Thai e-League Pro 
PES2019 จะอยู่ที่ 20-50 ล้านบาทต่อปี แต่มีโอกาสปรับเพิ่มจากการร่วมมือธุรกิจเดิมของ PLANB (synergy) ทั้งนี้เมื่อปีที่ผ่านมาการ synergy ของธุรกิจโฆษณาและ 
sport marketing ช่วยหนุนอัตราการใช้สื่อโฆษณาขึ้น 6%

 ท�าไมต้อง eSport...

 eSports เป็นปรากฎการณ์ใหม่ในโลก ข้อมูลจาก NewZoo ระบุว่าผู้ชม eSports ทั่วโลกมีมากถึง 380 ล้านคนในปีนี้ จาก 165 ล้านคนที่เป็นแฟนคลับของ 
eSports และผู้ชมรายครั้งอีก 215 ล้านคน ข้อมูลของ NewZoo แสดงให้เห็นว่าตลาดส�าหรับ eSports มีมูลค่าอยู่ที่ 700 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2560 และมีแนวโน้ม
เติบโตมาอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 นอกจากนี้ผู้จัด Paris 2024 Olympics อยู่ในระหว่างการพูดคุยช่วงสุดท้ายในการรวมการแข่งขัน eSports เข้าไป
ด้วย eSports สามารถดึงดูดเยาวชนและดึงความสนใจจากทั่วโลกซึ่งสร้างความสนใจให้แก่นักโฆษณาที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าซึ่งยากที่จะท�าการตลาดผ่านสื่อรูป
แบบเดิม eSports ก�าลังเติบโตในแถบยุโรป, สหรัฐและเอเชีย และหากเมื่อ eSports ขยายตัวในประเทศไทยก็จะเปิดโอกาสในการสร้างก�าไรแก่ธุรกิจ

 ท�าไมต้อง Pro Evolution Soccer?

หากถามวัยรุ่นไทย Gen-Y เกี่ยวกับ Winning Eleven (Pro Evolution Soccer) เราเชื่อว่าส่วนใหญ่จะตอบว่าเคยเล่นมาก่อน Winning Eleven เป็นเกมส์ฟุตบอลที่ได้
รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆในประเทศไทย PES 2019 มียอดขายเป็นอันดับที่ 2 จากทั้งหมด 40 อันดับในสหราชอาณาจักร (เป็นรองแค่ F1 2018) อ้างอิงจากข้อมูล
ทางสถิติจาก บริษัท Chart-Track ซึ่งนับเฉพาะที่ขายเป็นกล่องเท่านั้น ในปัจจุบัน PES 2019 ยังเป็นเกมส์ที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขายไปแล้วกว่า 73,000 
แผ่นในสัปดาห์แรกของการวางขายในต้นเดือนก.ย. PES 2019 ได้รับการรีวิวมาในเชิงบวกแต่อาจมีผลกระทบเชิงลบจากการเสียใบอนุญาต Champions League 
อย่างไรก็ตามไม่ว่างาน อีเว้นท์แรกของ PLANB จะประสบความส�าเร็จหรือไม่ เราเชื่อว่าจะเป็นก้าวที่ส�าคัญในการเข้าสู่ตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

 นภนต์ ใจแสน

 นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านตลาดทุน

 napon.jai@bualuang.co.th

 +66 2 618 1349



บล.ทิสโก้ : MTC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 50.00 บ.

MTC : การประชุมทางโทรศัพท์กับผู้บริหาร

 

เราได้ประชุมกับคุณชูชาติ เพ็ชรอ�าไพ และ คุณปริทัศน์ เพชรอ�าไพ ผู้บริหารของ MTC และนักลงทุนสถาบัน ในประเด็น

ที่ ธปท. จะจ�ากัดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 28% และกฎระเบียบอื่นๆ โดย ธปท. ต้องการให้ผู้ประกอบการด�าเนินงานภายใต้

ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อ PICO โดยมีประเด็นส�าคัญดังนี้

 

ปัจจุบัน MTC คิดดอกเบี้ยจักรยานยนต์ และทะเบียนรถยนต์ที่ 24% และ 20.5% ตามล�าดับ ซึ่งต�่ากว่าที่ประกาศที่ 

28% โดยที่อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมของ MTC อยู่ที่ 25.37% ในช่วง 2Q18

 

การท�าประชาพิจารณ์สิ้นสุดในวันที่ 12 ต.ค. โดย MTC ด�าเนินงานภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคล และจะรายงาน

การท�าสินเชื่อจ�าน�าทะเบียนต่อ ธปท. ภายใน 60 วันนับจากเดือน พ.ย. และท�าให้การปล่อยสินเชื่อของ MTC จะท�า

ภายใต้สัญญาเดียว

 

ผู้ประกอบการจะต้องส่งรายงานทางการเงินให้ ธปท. ปีละหน ภายใต้แนวทางการปฎิบัติใหม่

 ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ MTC จะสามารถคิดอัตราค่าธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันค่าธรรมเนียมของ 

MTC อยู่ต�่ากว่ากลุ่ม และน้อยกว่า 100 บาท

 

ธปท. ห้ามคิดค่าธรรมเนียมในกรณีที่ปิดสัญญาก่อนก�าหนด ซึ่ง MTC ไม่มีค่าธรรมเนียมนี้อยู่แล้ว

 

กฎใหม่ท�าให้บริษัทขนาดใหญ่มีความได้เปรียบเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์และเครื่องจักรการเกษตร โดยที่ MTC 

ยังคงตั้งเป้าที่จะเป็นผู้น�าในตลาดจักรยานยนต์ และเน้นการขยายสาขาและบริการ (กว่า 70% เป็นลูกค้าเดิม)

 

เราแนะน�าให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 50 บาท (GGM) และติดตามการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่ 2 ต.ค.

 Market Insight

 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th



บล.ธนชำต : CPF แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 29.00 บ.

BUY	(Unchanged)	TP:	Bt	29.00	(From:	Bt	35.00)	2	OCTOBER	2018

	 Change	in	Numbers	Upside	:	16.9%

	 Charoen	Pokphand	Foods(CPF	TB)

	 มูลค่าของ	CPALL	ลดลง

	 จากการปรับก�าไรและราคาเป้าหมายของ	CPALL	ลง	เราจงึ	ปรับก�าไรปี	2018-20F	ของ	CPF	ลง	7-10%	ในปี	2019-20F	และปรับ	TP	ลงเป็น	29	บาท	
จาก	35	บาท	ด้วยราคาหุ้น	CPF	ที่	underperform	ในปัจจุบัน	เราจึงเชื่อว่า	ตลาดรับรู้การลดลงของส่วนแบ่งก�าไรจาก	CPALL	แล้ว	และด้วยการ	 ด�าเนิน
งานหลักของ	CPF	มีฟื้นตัวตามคาด	เราจึงคงค�าแนะน�า	"ซื้อ"	 ส่วนแบ่งก�าไรจาก	CPALL	ลดลง	

เนื่องจากการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศของ	CPALL	ผ่านทางบริษัท	ย่อย	MAKRO	(ถือหุ้น	93%)	ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น	และไม่มีค่าธรรมเนียมการ

ท�าธุรกรรมธนาคารออนไลน์	บล.ธนชาต	จึงปรับลดก�าไรปี	2018-20F	ของ	CPALL	ลง	15-23%	และปรบั	ราคาเป้าหมายลง	20%	มาอยทู่	ี่	80.0	บาท	(ดูบท
วิเคราะห์	"จุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ"	ฉบับวันที่	12	ก.ย.18)	เนอื่	งจาก	CPF	ถือหุ้นใน	CPALL	ในสัดส่วน	34.15%	ณ	เดือนมิ.ย.18	การปรับลด

 

ก�าไรลงจึงท�าให้เราปรับลดส่วนแบ่งก�าไรจาก	CAPLL	ลงโดยเฉลี่ย	17%	 ในช่วง	3	ปีดังกล่าว	นอกจากนี้ด้วยเราปรับเพิ่มอัตราก�าไรขั้นต้นของ	CPF

ขึ้น	และปรับลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลง	ดังนั้นสุทธิแล้ว	 ประมาณการก�าไรปี	2018F	ของ	CPF	จึงเท่าเดิม	แต่ก�าไรปี	2019F	ลดลง

7%	และ	10%	ส�าหรับปี	2020F	จากราคาเป้าหมายใหม่ของ	CPALL	ที่	80	 บาท	ราคาเป้าหมายของ	CPF	จึงลดลงเป็น	29	บาท	(จากเดิม	35	บาท)

ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศฟื้นตัว	การฟื้นตัวของก�าไรของ	CPF	ใน	2Q18	ได้รับแรงหนนุ	จากผลการ	ด�าเนินงานในต่างประเทศทแี่	ข็งแกร่ง	ก�าไรจากบริษัทยอ่	ย
ในต่างประเทศ	อยู่ที่ระดับ	4	พันลบ.	ใน	2Q18	เทียบกับขาดทุน	120	ลบ.	ใน	1Q18	และ	207	ลบ.	ใน	2Q17	ข่าวดีคือธุรกิจเนื้อสัตว์ในประเทศฟื้นตัวขึ้นใน	3Q18	
(ช่วงฤดูกาลส่งออก)	ขณะที่การบริหารจัดการด้านอุปทานดีขึ้น	ราคาเนื้อ	 หมูปรับตัวสูงขึ้นจาก	60	บาท/กก.	ใน	2Q18	เป็น	63.5	บาท/กก.	ราคาไก่	ค่อยๆ	
ปรับตัวสูงขึ้นจาก	30	บาท/กก.	ใน	2Q18	มาอยู่ที่	34	บาท/กก.	ในปัจุจบนั	ในขณะทรี่	าคาไก่เฉลยี่	ในเดือนก.ค.-ก.ย.	อยทูี่	34.8	บาท/กก.	สูงกว่าจุดคุ้มทุนที่	
33	บาท/กก.	การอ่อนตัวลงของทั้งราคาหมูและไก่ใน

ปัจจุบันมีสาเหตุจากผลของฤดูกาลด้วยมีการบริโภคที่ลดลงในช่วงฤดูฝน	และโรงเรียนหยุด	 การด�าเนินงานของ	CPF	ยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น	 จากการฟื้นตัว
ของการด�าเนินงานในเวยี	ดนามตั้งแต่	2Q18	และการฟื้นตัว	ของธุรกิจในประเทศใน	3Q18	เราจึงยังคงมองว่าการด�าเนินงานหลักของ	 CPF	จะฟื้นตัว	
เราเชอื่	ว่าปัจจยั	กดดันเพียงอย่างเดียวในปีนนี้	า่	จะมาจาก	 บรษิ	ัทยอ่	ยในสหรฐั	ฯ	-	Bellisio	ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแข่งขันดา้น	 ราคาที่รนุ	แรง	ทา�	
ให้	CPF	ต้องปรบั	แผนการด�าเนนิ	ธุรกจิ	และกลยทุ	ธ์ของ	 บริษัทฯ	เราคาดว่า	Bellisio	จะสรา้	งผลขาดทนุ	ใหน้	้อยกว่าในปี	2017	ที่	ขาดทุน	1.99	พันลบ.	
เนื่องจากไม่มีขาดทุนจากการด้อยค่า	และแนวโน้ม	 ธุรกิจที่ดีขึ้น	ผลขาดทุนจาก	Bellisio	อยู่ที่เพียง	500	ลบ.	ใน	1H18	

คงค�าแนะน�า	"ซื้อ"	แต่มี	upside	ที่ลดลง	

แม้การด�าเนินงานหลักจะดีขึ้น	และราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่ฟื้นตัว	แต่	ราคาห้นุ	ของ	CPF	underperformed	SET	ราว	8%	ในช่วง	3QTD	เราเชื่อ

ว่าส่วนแบ่งก�าไรจาก	CPALL	ที่ลดลงได้สะท้อนไปในราคาหุ้นแล้ว	ด้วยมี	upside	16.9%	จากราคาเป้าหมายใหม่ของเราที่	29	บาท	เราจึงยังคง

ค�าแนะน�า	"ซื้อ"	ปัจจยั	ผลักดนั	ในระยะใกลน้	า่	จะเปน็	ผลการด�าเนนิ	งาน	3Q18F	ที่คาดว่าจะแข็งแกร่ง

	 SARACHADA	SORNSONG

	 662	-	617	4966

 sarachada.sor@thanachartsec.co.th



บล.ฟิลลิป : SIRI แนะน�ำ ทยอยซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 1.70 บ.

แสนสิริ	-	SIRI

	 THAILAND	|	SET	|	PROP|	COMPANY	UPDATE

	 ทยอยซื้อ	(คงค�าแนะน�า)

	 ราคาปิด	(บาท)	1.62

	 ราคาพื้นฐาน	(บาท)	1.70(+12.35%)

	 P/E	และ	Yield	ยังพอไหว

	 ยอดจองล่าสุดแข็งแกร่ง..เพิ่มโอกาสปรับเป้าจอง

	 ยอดจองรวม	1H61	ได้มาแล้ว	24.5	พัน	ลบ	เพิ่ม	66%	y-y	และคิดเป็น	55%	ของเป้าทั้งปีที่	45	พัน	ลบ	โดยแยกตามประเภท	พบว่า	ยอดจองแนวราบมาแล้ว	
10.6	พัน	ลบ	ดีมากเมื่อเทียบกับเป้าทั้งปีที่	15.7	พัน	ลบ	ส่วนหนึ่งเป็นความส�าเร็จอย่างมากในการเปิดโครงการทาว์นเฮ้าส์	5	โครงการ	และ	ผลตอบรับที่ดีมากของ
โครงการบ้านหรูสุดของบริษัท	Baan	Sansiri	พัฒนาการ	ซึ่งเป็น	1	ใน	4	โครงการบ้านเดี่ยวที่เปิดขายใน	1H61	ในเวลาเดียวกัน	ยอดจองคอนโดฯ	1H61	ได้มา	13.9	พัน	
ลบ	คิดเป็น	48%	ของเป้าจองคอนโดฯ	29.2	พัน	ลบ	โดยใน	1H61	มีโครงการคอนโดฯเปิดใหม่	6	โครงการ	มูลค่า	13.7	พัน	ลบ	สร้างยอดจองได้	70%	หรือ	9.6	พัน	
ลบ	ทั้งนี้	1	โครงการใหม่เป็นโครงการร่วมทุน	The	Line	วงศ์สว่าง	4.6	พัน	ลบ	มียอดจองแค่	27%	เพราะท�าเลนี้มีอุปทานมาก	แม้ท�าเลของบริษัทใกล้รถไฟฟ้า	แต่ทาง
บริษัทขายราคาสูงกว่าคู่แข่งเพราะเพิ่มคุณภาพ	คาดว่าจะค่อยๆดีขี้น	ภาพรวมยอดจองไปได้ดี	คาดว่ามีโอกาสจะเกินเป้าได้	ในส่วนของยอดจองแนวราบ	จะมีโครงการ
บ้านเปิดใหม่	3	โครงการ	และทาว์นเฮ้าส์	4	โครงการ	ซึ่งน้อยกว่า	1H61	ที่เปิด	9	โครงการ	ท�าให้คาดว่ายอดจองแนวราบน่าจะจบได้ที่	18	พัน	ลบ	สูงกว่าเป้า	15	พัน	
ลบ	ส่วนโครงการคอนโดฯจะเปิดมากกว่า	1H61	โดยเปิด	9	โครงการ	ซึ่ง	3Q61	เปิดโครงการใหม่	5	โครงการ	ซึ่งเป็นโครงการแนวใหม่	XT	3	โครงการ	ที่ให้ลูกค้าเลือก
แบบห้องได้มากขึ้น	มียอดตอบรับดีน่าพอใจ	ท�าให้ยอดจองคอนโดฯ	2H61	กระเตื้องจาก	1H61	ท�าให้ยอดจองคอนโดฯทั้งปีนี้น่าจะเกิน	30	พัน	ลบ	ภาพรวมยอดจองมี
โอกาสเกินเป้าและเติบโตจากปีก่อน	17%

	 ยอดโอนปีนี้ปรับฐานเพราะการโอนโครงการคอนโดฯขาดช่วง

	 แม้ยอดจองไปได้ดี	แต่ทางฝ่ายคาดหมายยอดโอนปีนี้ที่	22.6	พัน	ลบ	ลดลง	13%	y-y	ล่าสุด	ณ	15	ส.ค.	61	มี	Backlog	รอโอน	2H61	แล้ว	9.1	พัน	ลบ	ขณะที่	
ยอดโอน	1H61	ได้มา	8.3	พัน	ลบ	ยอดโอนในมือมีแล้ว	17.4	พัน	ลบ	ขาดอีกราว	5-6	พัน	ลบจะได้เป้า	ทางบริษัทมีหนทางการสร้างยอดโอนจากการขายแนวราบใน
ช่วง	4	เดือนที่เหลือจากสต๊อกโครงการแนวราบและคอนโดฯ	โดย	Momentum	การขายแนวราบเดือนละ	1.5	พัน	ลบ	ยังเป็นวิสัยที่ท�าได้	เป้าโอนปีนี้น่าจะท�าได้

	 บริษัทร่วมทุนช่วยพยุงก�าไรปีนี้

	 ยอดโอนปีนี้น่าจะลดลง	แต่การด�าเนินงานของบริษัทร่วมทุนน่าจะดีขึ้น	โดยคาดยอดโอนบริษัทร่วมทุนน่าจะไปถึง	10	พัน	ลบจากปีก่อน	4.5	พัน	ลบ	โดย	Backlog	
บ.	ร่วมทุนมี	Backlog	รองรับแล้วกว่า	8.6	พัน	ลบ	ทางฝ่ายคาดหมายส่วนแบ่งก�าไรปีนี้	631	ลบจาก	25	ลบในปีก่อน	ท�าให้ก�าไรปีนี้ลดลง	5%	ทั้งๆที่ยอดโอนลดลง	
13%

	 คงค�าแนะน�า	"ทยอยซื้อ"	ราคาพื้นฐาน	1.70	บาท

	 ก�าไรปีนี้อ่อนลง	แต่การขายที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการรุกโครงการคอนโดฯจะสร้างรายได้อีก	1-2	ปี	อีกทั้ง	ทางบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการคอนโดฯอาคารเล็กช่วง	4Q61	
ที่จะโอนทันปีหน้า	ท�าให้เพิ่มโอกาสการเติบโตในปีหน้า	แนวโน้มเติบโตในปีนี้ไม่น่าตื่นเต้น	แต่ราคาหุ้นซื้อขาย	P/E	8-9	เท่า	เงินปันผล	0.12	บาท	แม้จะจ่ายไปแล้ว	0.04	
บาท/หุ้น	XD	ไปแล้ว	28	ส.ค.	61	แต่ยังเหลืออีก	0.08	บาท/หุ้นส�าหรับ	2H61	ซึ่งให้	Yield	5%	ราคาหุ้นในเชิง	P/E	และ	Yield	ยังไม่แพง	คงค�าแนะน�า	"ทยอยซื้อ"

	 ดนัย	ตุลยาพิศิษฐ์ชัย,	CFA

	 นักวิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน#	2375

	 โทร:	66	2	635	1700	#	481





สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนตุลาคม โดยคอลัมน์สังคมหุ้นอินไซด์ มารายงานตัวแล้วคร้า เผลอแปปเดียว เข้าสู่ไตรมาส 
4/61 กันแล้ว SET โค้งสุดท้ายในมุมมองของ เซียนหุ้น บล. เอเซีย พลัส ได้มีการประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยในไตรมาส 4/2561 จะยังผันผวนสูง 
โดยถูกกดดันจากสงครามการค้าสหรัฐฯ กับจีน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งก�าไรบริษัทจดทะเบียนของไทยที่ต�่ากว่าคาด ขณะที่มีแรงหนุนจาก
การเลือกตั้งในประเทศเข้ามา กลยุทธ์การลงทุนจึงเน้นหุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก

โค้งสุดท้าย

มาต่อกันที่หุ้นน้องใหม่ใกล้คลอดอย่าง บริษัท ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (TIGER) ผู้ให้บริการรับเหมา
ก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมไปถึงงานออกแบบวิศวกรรม และงานออกแบบสถาปัตยกรรม บริหาร
งานโดยมือดี “จตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอคอนเฟิร์มแบบนั่งยันนอนยันว่า ของเค้า
ดีจริง!!! เป็นธุรกิจที่ให้บริการรับเหมางานก่อสร้างที่หลากหลายรูปแบบ และครบวงจร สร้างได้หมดทั้งโรงแรม 
รีสอร์ท บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียมแนวราบ ส�านักงาน โรงพยาบาล รวมไปถึงโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐก็มา โอ๊ย
ยยยเอากะเค้าสินี่ยังสาธยายไม่หมดนะ แถมอนาคตยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก งานเยอะแบบนี้บอกได้ค�าเดียว 
ฟินนนนคร้า....รู้ยังเค้าเตรียมขายไอพีโอเร็วๆนี้ ก่อนลงสนามเทรดในช่วงปลายปี"61 เตรียมจับจองได้แล้วนะ 

ส่วน บมจ. เจ้าพระยามหานคร (CMC) เตรียมพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI ไตรมาส 4 ปีนี้ ทั้งนี้เดินสาย
พบปะให้ข้อมูลนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด! บทวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ที่
ปรึกษาทางด้านการเงิน ให้ราคาเป้าหมาย 4.00 บาท และ บล ทิสโก้ ให้ราคาเป้าหมาย 4.30 บาท เพราะ 
CMC มี Gross Margin สูงถึง 40% และมีแนวโน้มก�าไรเติบโตเด่นในช่วง 2-3 ปีนี้ คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 
59%

ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียน  มาเริ่มที่เฮีย เอกพล พงศ์สถาพร เอ็มดี  TIPCO ประกาศทุ่มงบกว่า 
500 ล้านบาท สร้างโรงงานน�้าแร่ ออรา แห่งใหม่ อีก 100 ไร่ พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยจากเยอรมัน 
คาดว่าจะเพิ่มก�าลังการผลิตได้ถึง 140 ล้านขวดต่อปีเลยทีเดียว 



ECF ขอขยายเวลา ลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 1 MW ในจ.ล�าปาง เป็นภายใน 31 มี.ค. 62   งาน
นี้ เฮียอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ECF  ระบุว่า ตามที่บริษัทฯ และบริษัท ซีอาร์ โซลาร์ จ�ากัด (“CRS”) ได้
เข้าลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 (“บันทึกความเข้าใจ”) เพื่อเข้าท�าการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ CRS ขนาด 1 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อาเภอ
เถิน จังหวัดล�าปาง และได้มีการเข้าท�าบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อขยายระยะเวลา
การตรวจสอบสถานะของกิจการไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และขยายระยะเวลาเข้าท�าสัญญาซื้อขาย
กิจการไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 แล้วนั้นตามที่บริษัทฯ ได้ท�าการตรวจสอบสถานะของกิจการไปแล้วนั้น 
บริษัทฯ ยังไม่ได้รับเอกสารบางรายการที่ส�าคัญซึ่ง CRS อยู่ในระหว่างด�าเนินการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้รับเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วนทั้งนี้โดยปกติแล้วการได้รับเอกสารดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนิน
การหลายเดือน บริษัทฯ และ CRS จึงได้ตกลงขยายระยะเวลาการตรวจสอบสถานะของกิจการไปเป็นภายในวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 และขยายระยะเวลาเข้าท�าสัญญาซื้อขายกิจการไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562

TLUXE  หลังจากเดินหน้าปรับโครงสร้างกิจการ โดยได้ผู้บริหารมือดี อย่าง “ณสุ จันทร์สม” เข้ามานั่งเป็น CEO ควบต�าแหน่ง CFO บมจ.
ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ TLUXE ในช่วงที่ผ่านมา ก็เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แค่นั้นยังไม่พอ ล่าสุดได้ฤกษ์งามยามดี 
เปลี่ยนแปลงชื่อจาก “บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท พีพี ไพร์ม จ�ากัด (มหาชน)” ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ 
“PPPM” ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังส�าคัญของทุกธุรกิจ พร้อมชูธง “PP PRIME” จะเพิ่ม
ขีดความสามารถในการพัฒนาชีวิตของผู้คนในสังคม ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่หลากหลาย ด้วยการเลือกลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 3 ธุรกิจในเครือ อาทิ ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอาหารสัตว์น�้า/สัตว์เลี้ยง, ธุรกิจ
พลังงานสะอาด รวมถึงการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และมีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
เพราะเป้าหมายสูงสุดของ “PP PRIME” คือ การท�าให้ชีวิตของผู้คน มีความมั่นคงและยั่งยืน พร้อมแถมสโลแกนพ่วงท้ายไว้ ณ จุดนี้ว่า “พีพี 
ไพร์ม สร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โอ้โห...อย่างนี้ก็ต้องปรบมือดังๆ ให้เลยค่ะ

เสี่ยอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จ�ากัด (มหาชน) BLAND ปิด
โครงการซื้อหุ้นคืน ครั้งที่ 3 เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock ) ภายในวงเงินจ�านวนไม่เกิน 
3,719 ล้านบาท คิดเป็นจ�านวนหุ้นไม่เกิน 1,859,621,824 หุ้น มุลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือไม่
เกินร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  ซึ่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 
( วันที่เสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืน) จ�านวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืนในโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งที่3 นี้ เป็นจ�านวน 
1,222,168,700 หุ้น หรือร้อยละ 6.57 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย ได้เเล้วทั้งหมดของบริษัทฯ คิดเป็น
จ�านวนเงินทั้งสิ้น 2,328,244,609.00 บาท

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) กลับเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่อีกครั้ง โดยเฉพาะ
ไตรมาส 3/61 แว่วมาว่าแนวโน้มก�าไรดีสุดๆ เพราะได้รับแรงหนุนจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
3 แห่ง ก�าลังการผลิต 170 เมกะวัตต์ที่ COD และบันทึกเต็มทั้งไตรมาส ส่วนทั้งปีไม่ท�าให้
ผิดหวังแน่นอน.. บอกแล้วไงคะ! ของมันต้องมี



ปังๆๆ  เสาร์-อาทิตย์ที่ 29-30 ก.ย.ที่ผ่านมา น่าจะท�าเอาผู้บริหารและทีมงานออริจิ้น พร็อพ
เพอร์ตี้ ปลื้มใจกันไม่น้อย เพราะแบรนด์ใหม่ “พาร์ค ออริจิ้น” โครงการแรกอย่าง “พาร์ค ออ
ริจิ้น พญาไท” (PARK ORIGIN Phayathai) สามารถกวาดยอดขายจากการเปิดพรีเซลไปได้
ถึงกว่า 70% หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 3,200 ล้านบาท สมราคาความโดดเด่น 4 รางวัล จาก 
PropertyGuru Thailand Property Awards 2018 จริงๆ ใครมาไม่ทันพรีเซล ไม่ต้องเสียใจ 
วงในแอบกระซิบว่า ยังมีเปิดรอบพิเศษเร็วๆ นี้ เตรียมตัวกันได้เลย! 

บอสใหญ่  CHOW  "อนาวิล จิรธรรมศิริ"   เผย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Fukui 1 และ 6 ที่ลงทุน
ผ่านบริษัทย่อย ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ( COD) ให้กับบริษัทไฟฟ้าเอกชนในประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ง โดย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Fukui 1 และ 6 ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 
2.7846 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดฟุกุย ประเทศญี่ปุ่น ได้จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับบริษัทไฟฟ้าเอกชน Hokuriku 
Electric Power Cpmpany ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 20 ปี   ผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 
57.094 เมมกะวัตต์ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ( Rooftop) ในประเทศไทย มีก�าลัง
การผลิตรวม 6.62 เมกะวัตต์ รวม 63.714 เมกะวัตต์

ส�าหรับบริษัท Duqm Power Company L.L.C. เป็นผู้ด�าเนินโครงการ Duqm Independent 
Power& Water Project ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ก�าลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะ
วัตต์ และมีก�าลังการผลิตน�้าจืด 1,667 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
Duqmประเทศโอมาน ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า และน�้าจืดตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและน�้าจืด 25 ปี 
และต่อได้อีก 5 ปี ให้กับโรงกลั่นน�้ามัน Duqmขนาดก�าลังการผลิตน�้ามันดิบวันละ 2.3 แสนบาร์เรล 
และเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทพลังงงานขนาดใหญ่ของ 2 ประเทศ คือ โอมาน ถือหุ้น 50% 
และ คูเวตปิโตรเลียมอินเตอร์เนชั่นแนล จากประเทศคูเวต ถือหุ้น 50%

ยักษ์ GULF  จรดปากกาลงนามสัญญาร่วมทุนโรงไฟฟ้าก๊าซในประเทศโอมาน ขนาด 326 เมกะวัตต์ กับกลุ่ม
บริษัทโอมานออยล์ เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ซึ่งถือหุ้น 100% โดยรัฐบาลประเทศโอมาน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 
ที่ผ่านมาโดยบริษัท กัลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วน 45% และ กลุ่มบริษัทโอมานออยล์ 
เอส.เอ.โอ.ซี (โอโอซี) ถือหุ้นในสัดส่วน 55% ใน บริษัท Duqm Power Company L.L.C.



แผนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (IFF) ของ SUPER คืบหน้าไปไกล ล่าสุดส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศปรับปรุงเกณฑ์คุณสมบัติการจัดตั้ง
กองทุนใหม่แล้ว บิ๊กบอส "จอมทรัพย์ โลจายะ" พร้อมเดินหน้ายื่นไฟลิ่งกองทุน IFF ของ SUPER เร็วๆ
นี้  แต่ก่อนจะได้เฮ!กัน ขอกระซิบว่ายังมีเรื่องที่จะเซอร์ไพรส์จากแผนปรับโครงสร้างการเงินให้แข็งแกร่งอี
กด้วยยยย  แถมผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจเพราะผลประกอบการที่จะดีขึ้น และขอย�้าเป็นเรื่องดีๆ ให้ติดตามกันคร้า

ARROW คงต้องเหนื่อย “แบบเต็มใจ” ต่อไป เพราะเห็น "ธานินทร์  ตันประวัติ"  ท�างานหนักรับมือออเดอร์
ที่ล้นทะลักเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ตามเทรนด์ธุรกิจที่สดใสในครึ่งปีหลัง เห็นอย่างนี้แล้วต้องขอให้แฟนคลับ
เอาใจช่วยทีมผู้บริหารของเราอีกแรง...และอดใจรอชมผลงานทั้งปีว่าจะเนี๊ยบและเป็นไปตามเป้าสมกับการ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อผู้ถือหุ้นหรือไม่

เป็นห่วงเป็นใยลูกบ้านอยู่เสมอ ส�าหรับ ORI เพราะล่าสุดได้ร่วมกับสมาชิก Origin Family และโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรม “Hands of Hero : เพราะสองมือของคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิด” เวิร์คช็อปขั้นตอน
กระบวนการให้การกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) เพื่อให้ทุกคนสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
อย่างทันท่วงที พร้อมยังบริการตรวจวัดความดันโลหิตและมวลกระดูก ให้ค�าแนะน�าการดูแลตัวเองผ่านการรับ
ประทานอาหาร การบริหารร่างกายที่ถูกต้อง จากทั้งนักโภชนาการและนักกายภาพบ�าบัดอีกด้วย เป็นลูกบ้านที่นี่ 
ทั้งปลอดภัยและสุขภาพดีกันถ้วนหน้าจริงๆ



GUNKUL ธุรกิจคร่ึงปีหลังโตต่อเน่ือง

“TPLAS” โรดโชว์ข ้อมูลนักลงทุนพร้อมเข ้ำเทรด 5 ก.ย.น้ี 

คุณประพันธ์	เจริญประวัติ	ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	ถ่ายภาพร่วมกับ	คุณโศภชา	ด�ารงปิยวุฒิ์	
ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	(GUNKUL)	และดร.สมบูรณ์	เอื้ออัชฌาสัย	กรรมการผู้
จัดการ	เนื่องในโอกาสน�าเสนอข้อมูลของบริษัทฯ	ประจ�าไตรมาส2/2561				ต่อนักลงทุน	นักวิเคราะห์	และ
สื่อมวลชน	ในงาน	Opportunity	Day	โดยบริษัทฯ	ประเมินทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่องจาก
ครึ่งปีแรก	เนื่องจากมีงานประมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าที่	COD	
ตั้งแต่ต้นปี

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์(กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยนาย ณัฐวุฒิ ตุงคะเวทย์ ผู้อ�านวยการสายงานขายเเละ
ขนส่ง และนางสาวอรนุตร์ ใจประสาท ผู้อ�านวยการสายงานบัญชีเเละการเงินบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TPLAS  ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารประเภท Polypropylene (PP) ถุงบรรจุ
อาหารและถุงหูหิ้วประเภท High Density Polyethylene (HDPE) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้ม
อาหาร Polyvinyl Chloride (PVC) ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Vow Wrap” นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ (กลางขวา) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ AEC ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด
จ�าหน่าย และรับประกันการการจ�าหน่าย ร่วมให้ข้อมูลการด�าเนินธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของ TPLAS กับนักลงทุนใน
การเสนอขายหุ้น IPO จ�านวน 70 ล้านหุ้น เสนอขายในราคา 1.48 บาทต่อหุ้น พร้อมเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อ
วันที่ 28-30 สิงหาคม และเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 5 กันยายน  2561 เพ่ือน�าเงินไปขยายอาคาร
โรงงานใหม่ พร้อมติดตั้งเครื่องจักรรองรับก�าลังผลิตใหม่  ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

คุณจตุรงค์ ศรีกุลเรืองโรจน์(แถวหน้าที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณวิบูลย์ พจนาลัย (แถวหน้าที่ 4 จาก
ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่การเงินบมจ.ไทย อิงเกอร์ โฮลดิ้ง (TIGER) พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ 

(แถวหลังที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวาณิชธนกิจ - ด้านตลาดทุน บมจ.บล. เคทีบี (ประเทศไทย) 
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ "TIGER
"ซึ่งมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวน 122,280,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) 

หุ้นละ 0.50 บาท และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี  2561 นี้

นายแพทย์ อ�านาจ  เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อ�านวยการโรงพยาบาล บริษัท 
เอกชัยการแพทย์ จ�ากัด (มหาชน) (EKH) พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับนัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์ จากบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด และนักลงทุน  
ในโอกาสให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจการ พร้อมฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการด�าเนินธุรกิจใน
อนาคตของโรงพยาบาล เมื่อเร็วๆ นี้ 

“TIGER” หุ้นน้องใหม่ น�ำเสนอข้อมูลต่อนักวิเครำะห์

EKH เปิดบ้ำนโชว์ศักยภำพ



TPCH รับรำงวัลดีเด่น ด้ำนพลังงำนทดแทน

โทอะโกเซ ฉลองเปิดโรงงำนแห่งใหม่ในอีอีซี" 

พลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี		ให้เกียรติมอบรางวัลดีเด่น	ด้านพลังงานทดแทน	

ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า	(On-Grid)	แก่คุณกนกทิพย์	จันทร์พลังศรี	

ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท	ทีพีซี	เพาเวอร์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TPCH	ในงาน	

"	Thailand	Energy	Awards	2018	ซึ่งจัดโดยกระทรวงพลังงาน		ซึ่งโรงไฟฟ้าของ	TPCH		ได้รับ

รางวัลดังกล่าวถึง	2	โรง	คือโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล	ช้างแรกไบโอเพาเวอร์	และ	โครงการโรงไฟฟ้า

ชีวมวลแม่วงศ์เอ็นเนอร์ยี	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	เมื่อเร็วๆ	นี้

บริษัท โทอะโกเซ (ประเทศไทย) จ�ากัด ผู้น�าด้านอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และผู้ผลิตผลิต

ภัณฑ์อะคริลิคด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่ในนิคม

อุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 2 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการในภูมิภาคอาเซียน และขับเคลื่อน

แผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ากัด 

(มหาชน)  ถ่ายภาพร่วมกับคุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสไอเอสบี (SISB) 

ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียน

นานาชาติ  เตรียมจะเสนอขายหุ้นไอพีโอ 260 ล้านหุ้น  และคาดว่าจะเสนอขายได้ในช่วงปลายปีนี้  

โดยการเข้าตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดี
เด่น ประจ�าปี 2561 (PM Award) ประเภทรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ให้
แก่ นายสมพล  ธนาด�ารงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และประเภทรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai 
Brand) ให้แก่ นางนุศรา ธนาด�ารงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ หรือ FPI  
ผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ โดยรางวัล PM Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาล
ที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความส�าเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้า และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล 
เมื่อเร็ว ๆนี้

SISB ขำยไอพีโอ 260 ล้ำนหุ้น 
เตรียมพร้อมเข้ำ SET ปลำยปีน้ี

บมจ.ฟอร์จูน พำร์ท อินดัสตร้ี (FPI) 
คว้ำ 2 รำงวัล PM Award 2018 


























