




สวัสดีปีใหม่ ปี 2562 ปี 2019 ปีหมูทองค�ำ 
ผู้อ่ำนแมกกำซีนหุ้นอินไซด์ รำยเดือน ฉบับ
ประจ�ำเดือนมกรำคม 2562 ทีมงำนหุ้นอิน
ไซด์ ขอให้มีควำมสุข ควำมเจริญ สมหวังใน

สิ่งที่ต้องกำรทุกประกำร มีสุขภำพดี อำยุยืนยำว ตลอดทั้งปีและปีต่อๆไป 
        
ปีนี้เป็นปีแห่งควำมเป็นมงคล ด้วยจะมีกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มหำวชิรำ
ลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร โดยจะมีพระรำชพิธี วันที่ 4-6 พฤษภำคม 2562 เรียกว่ำเป็นงำน
ส�ำคัญ ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย
       
มองไปข้ำงหน้ำ ประเทศไทย ก็จะมีกำรเปลี่ยนแปลงและเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลง หลำยสิ่ง หลำย
อย่ำง ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมืองและสังคม ท่ำมกลำง นำนำประเทศและประเทศมหำอ�ำนำจ ก็คง
เปลี่ยนแปลงเช่นกัน
       
เหลียวมองตลำดหุ้นไทย แล้ว ก็คงเปลี่ยนแปลง แต่ระดับควำมผันผวน คงไม่เหมือนกับในรอบ
ปี2561 เรียกว่ำ นักลงทุนในตลำดหุ้น คงใช้เครื่องมือทุกรูปแบบ เพ่ือน�ำพำมำซึ่งผลก�ำไรจำกกำรเล่น
หุ้นหรือลงทุน
      
ในส่วนของแมกกำซีนหุ้นอินไซด์ รำยเดือน ก็ยังคงเนื้อหำ ข้อมูล คุณภำพแน่น เช่นเดิม หวังเป็น
อย่ำงยิ่ง ผู้อ่ำน จะน�ำข้อมูลไปใช้ ดัดแปลง ให้เกิดประโยชน์มำกที่สุด พบกันใหม่ ฉบับหน้ำครับ

ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

มองข้างหน้า



แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ประจ�าเดือนมกราคม 2562 
ขอน�าเสนอ 4 บจ. ที่บอกเล่า เรื่องราวข้างหน้า ที่จะเกิดขึ้นในปี 2562 มีความน่าสนใจ น่าติดตาม........

KTC
ในปี 2562 เราคาดหวังว่าจะมีก�าไร
เพิ่มจากสิ้นปี 2561 ประมาณ 10% 
ด้วยความเชื่อว่าปีหน้าศรษฐกิจของ
ประเทศไทยนา่จะเติบโตได้จากหลาย
ปัจจัยทางการเมืองและภาคเศรษฐกิจท่ี
ได้วางรากฐานไว้แล้ว 

BGRIM
คาดว่ารายได้ปี 2562 จะเติบโต 
16% หรือแตะท่ีระดับ 42,000 
ล้านบาท ตามก�าลังการผลิตท่ี
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง

KTBST
บริษัทฯมีแผนธุรกิจท่ีส�าคัญคือ 
การน�า KTBST เข้าจดทะเบียน
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (SET)

 ซึ่งปัจจุบันอยูใ่นขั้นตอนการขอ
อนุญาตจากส�านักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ คาดว่านา่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ 
ได้ในชว่งต้นปี 2562

JKN
มีความสนใจเสนอรายการท่ีเก่ียวกับการเงิน
การลงทุนเพื่อออกอากาศในทุกแพลตฟอร์ม 
ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็น
ผู้พิจารณา เนื่องจาก JKN มีความแข็งแกรง่
ในฐานะท่ีเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์

รายการขา่วชอ่ง CNBC THAILAND และการ
ผลิตคอนเทนต์ภายใต้แบรนด์ CNBC ท่ีได้รับ
ลิขสิทธิ์จาก NATIONAL BROADCASTING 
COMPANY UNIVERSAL (NBC)

 ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 10 ปี 
หรือระหว่างปี 2560-2570

















































STA ตั้งเป้าปี 62 รายได้จากธุรกิจถุงมือยางโต 30% 
พร้อมคาดธุรกิจยางธรรมชาติโต 5-6% 

STA ต้ังเป้าปี 62 รายได้จากธุรกิจถงุมือ
ยางโต 30% พร้อมคาดธุรกิจยางธรรมชาติ
โต 5-6% ตามดีมานด์เพิ่มขึ้น ต้ังเป้าขยาย
ก�าลังการผลิตถุงมือยาง แตะ 3 หมื่นล้าน
ชิ้น/ปี ภายในปี 64 จากปัจจุบันอยูท่ี่ 1.72 
หมื่นล้านชิ้น/ปี  เผยปีนี้ทุ่มงบลงทุน 4 พัน
ลบ. ขยายก�าลังการผลิตถุงมือยาง - ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตยางธรรมชาติ -พัฒนา
สวนยาง แย้มอยูร่ะหว่างเจรจาลูกค้ายาง
ธรรมชาติยางล้อรถยนตร์รายใหญ ่3 ราย 
คาดได้ข้อสรุปกลางปี 62 เผยปัจจุบันลูกค้า
ธุรกิจถุงมือยาง อยูท่ี่ 120 ประเทศท่ัวโลก 
จากปี 60 อยูท่ี่ 70 ประเทศ  มองราคา
ยางพารา 3-6 เดือนแรกปี 62 เคล่ือนไหว
อยูท่ี่ 120-140 เซนต์สหรัฐฯม ระบุยังอยูใ่น
สภาวะ Over Supply

นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการกลุ่มงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัส
ทรี จ�ากัด (มหาชน)หรือ STA เปิดเผยกับ
ส�านักขา่วหุ้นอินไซด์ว่า  บริษัทฯต้ังเป้า
ปี2562  รายได้จากธุรกิจถุงมือยางจะเติบโต 
30 % จากปี 2561 จากการท่ีบริษัทฯได้มีการ
ขยายก�าลังการผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้น โดย
บริษัทฯได้มีก�าลังการผลิตจาก บริษัท ไทย
กอง จ�ากัด (TK) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตถุงมือยาง
ต้ังอยูใ่นอ�าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งมีก�าลัง
การผลิต 4,000 ล้านชิ้น/ปี  ท่ีบริษัทได้เข้าไป
ควบรวมด้วยการแลกหุ้น โดยกระบวนการดัง
กล่าวจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2562  ซึ่ง
จะท�าให้บริษัทฯมีก�าลังการผลิตอยูท่ี่ 21,200 
ล้านชิ้น/ปี จากปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลังผลิต
อยูท่ี่ 17,200 ล้านชิ้น/ปี ขณะท่ีบริษัทฯต้ัง
เป้าหมายว่าภายในปี 2564 บริษัทฯจะขยาย
ก�าลังการผลิตถุงมือยางเเตะระดับ 30,000 
ล้านชิ้น/ปี

 

สว่นธุรกิจยางพาราธรรมชาติบริษัทฯต้ังเป้า

รายได้ในปี 2562 เติบโต 5-6% จากปี 2561 
ตามการเติบโตของดีมานด์ท่ีเพิ่มขึ้น โดย
ปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลังการผลิตยางพารา
ธรรมชาติอยูท่ี่  2.9 ล้านตัน/ปี และมีอัตรา
การใช้ก�าลังการผลิตอยูท่ี่ 60% ดังนั้นถ้า
หากดีมานด์ โตขึ้นบริษัทฯก็มีความสามารถ
ในการผลิตเพิ่มได้อีก 40% และในขณะนี้
บริษัทฯไมม่ีแผนท่ีจะเพิ่มก�าลังการผลิตของ
ยางพาราธรรมชาติ

 

"เป้าหมายการเติบโตในปีนี้ 2562 เราได้
คาดว่าธุรกิจยางธรรมชาติจะโต 5-6% ตาม
ดีมานด์ท่ีคาดว่าเพิ่มขึ้น สว่นธุรกิจถุงมือ
ยางอยูท่ี่ 30% จากปีก่อน เพราะเราได้มี
การขยายก�าลังการผลิตเพิ่ม และในเดือน
เมษายนนี้จาก ไทยกอง ก็จะเข้ามาอีก 4 พัน
ล้านชิ้น/ปี ท�าให้เรามีก�าลังการผลิตในปีนี้
เป็น 2.12 ล้านชิ้น/ปี สว่นสัดสว่นรายได้ก็ไม่
สามารถตอบได้ว่าจะเป็นเท่าไหรต่่อเท่าไหร ่
เพราะว่าตังถุงมือยางก็เพิ่มขึ้นตามคาพาซิต้ี 
แต่ตัวยางธรรมชาติมันก็จะสวิงตามราคา
ยาง ถ้าปีนี้ราคายางขึ้น เราก็จะมีรายได้จาก
ยางธรรมชาติเยอะ แต่เราจะโฟกัสตัวก�าไร
มากกว่าว่าคงจะเป็นสัดสว่นของก�าไรท่ีจะอยู่
ท่ี 50: 50 เพราะตรงนี้เราสามารถคาดการณ์
ได้  " นางสาวทิพย์วดี กล่าว

 

ท้ังนี้จากการท่ีบริษัทฯได้ มีการรุกขยาย
ธุรกิจถุงมือยางเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบัน 
บริษัทฯมีลูกค้าธุรกิจถุงมือยางท่ัวโลกท้ังหมด 
120 ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ท่ี
มีอยูท่ี่ 70 ประเทศ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯมี
สัดสว่นก�าไรระหว่างธุรกิจถุงมือยาง และ
ธุรกิจยางพาราธรรมชาติอยูท่ี่ร้อยละ  50 : 
50  โดยปัจจุบันบริษัทมีอัตราก�าไรขึ้นต้น
จากธุรกิจถุงมือยางอยูท่ี่ 18-20%  ธุรกิจ
ยางพาราธรรมชาติอยูท่ี่ 7-9%  และอัตรา
ก�าไรสุทธิของธุรกิจถึงมือยางอยูท่ี่ 7-9% 

และธุรกิจยางพาราธรรมชาติอยูท่ี่ 2-3% 

 

นอกจากนี้บริษัทฯยังอยูร่ะหว่างเจรจา
กับลูกค้ายางล้อรถยนตร์รายใหญ ่จาก
ต่างประเทศท่ีเข้ามาต้ังฐานการผลิตใน
ประเทศไทยประมาณ 3 ราย คาดว่าจะ
สามารถได้ข้อสรุปไมเ่กินกลางปี 2562 

 

นางสาวทิพย์วดี กล่าวว่า  ภาพรวมของ
ราคายางพาราในปีนี้ มองว่ายังคงอยูใ่น
สภาวะ Over Supply โดยในชว่ง 3-6 เดือน
แรก บริษัทฯคาดการณ์ว่าราคายางพาราจะ
เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 120-140 เซ็นต์สหรัฐ 

 

ส�าหรับงบลงทุนในปี 2562  บริษัทฯได้วางงบ
ไว้ท่ี 4,000 ล้านบาท  โดยแบง่เป็นใช้ขยาย
ก�าลังการผลิตถุงมือยาง 3,300 ล้านบาท  ใช้
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบ�ารุง
รักษาเครื่องจักรธุรกิจยางธรรมชาติ 520 
ล้านบาท และใช้พัฒนาระบบการจัดเก็บและ
ซื้อปุ๋ยยางพาราในสวนยางพื้นท่ีของบริษัทฯ
จ�านวน 50,000 ไร ่ 180 ล้านบาท 

 

อยา่งไรก็ตาม กรณีท่ีกรมอุตุนิยมวิทยาได้
ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ เรื่อง 
พายุโซนร้อน "ปาบึก" ซึ่งจะเคล่ือนตัวเข้าสู่
บริเวณอ่าวไทยและจังหวัดภาคใต้ของไทยใน
ชว่งวันท่ี 3 - 5 มกราคม 2562 บริษัทฯได้มี
การติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด โดยคาด
ว่าอาจะสง่ผลกระทบกับศูนย์รับซื้อยางพารา
จากชาวบ้านท่ีจะสามารถซื้อยางพาราได้ใน
ปริมาณท่ีน้อยกว่าปกติ เนื่องจากพายุ 'ปา
บึก' สง่ผลให้มีฝนตกหนัก อาจจะท�าให้น�า
ท่วม หรือต้นยางพาราหักโค่นได้  ซึ่งหลังจาก
วันท่ี 5 ม.ค. แล้วบริษัทต้องมีการประเมิน
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง



COM7 ยันกรณี “แอปเปิล อิงค์” ห่ันประมาณการยอดขายไอโฟน
ล่าสุดไม่กระทบผลประกอบการรวม

COM7 ยันกรณี “แอปเปิล อิงค์” หั่น
ประมาณการยอดขายไอโฟนล่าสุดไม่
กระทบผลประกอบการรวม  พร้อมมั่นใจ
ยอดขายปี 2561 โตตามเป้าหมาย ระบุ
ตลาดสมาร์ทโฟนในไทยขยายตัวได้ตาม
คาด เนื่องจากเป็นสินค้าจ�าเป็นและมีอัตรา
การเปล่ียนรุน่สินค้าสูง ชูยอดขายไตรมาส 4 
สูงสุดของปีรับไฮซีซัน พร้อม

นายสุระ คณิตทวีกุล ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ COM7 ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
สินค้าไอทีรายใหญข่องประเทศไทย 
ประเภทคอมพิวเตอร์แล็บท็อป 
คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมท่ีเก่ียวข้อง ผา่น
ชอ่งทางการจ�าหนา่ยหลักในนาม BaNANA, 
Studio7, BKK smartphone & tablet และ 
Brand shops เชน่ Samsung, Oppo, Vivo 
& Huawei

รวมท้ังให้บริการศูนย์ซอ่มสินค้าแบรนด์ 
Apple ภายใต้ชื่อ iCare เปิดเผยว่า ภาพ
รวมธุรกิจปี 2561 เป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีวาง
ไว้ สอดรับกับการเติบโตของตลาดสมาร์ท
โฟนในประเทศไทยท่ีขยายตัวได้อยา่งต่อ
เนื่อง ท้ังนี้ เนื่องจากสมาร์ทโฟนจัดเป็น
สินค้าท่ีมีความจ�าเป็นต่อผู้บริโภคค่อนข้าง
มาก และเป็นสินค้าท่ีมีอัตราการเปล่ียน
รุน่ค่อนข้างสูง หลังจากท่ีมีสมาร์ทโฟนรุน่
ใหม่ๆ  ออกสูต่ลาดอยา่งต่อเนื่อง รวมท้ัง 
การเป็นพันธมิตรในกลุ่ม TRUE จัดโปรโม
ชั่นทางการตลาดท่ีหลากหลาย สง่ผลให้
ราคาเฉล่ียมีความสมเหตุสมผลและจูงใจ ให้
ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น   
                
ท้ังนี้ แนวโน้มยอดขายในไตรมาส 4/2561 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าได้เห็นการเติบโตท่ีนา่
พอใจ เนื่องจากเป็นชว่งไฮซีซันของตลาด
สมาร์ทโฟน รวมไปถึงสินค้าอิเล็คทรอนิกส์
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ประกอบกับเป็น
ชว่งท่ีมีการเปิดตัวสินค้ารุน่ใหมค่่อนข้าง
มาก
                
“สว่นกรณีท่ีมีความกังวลต่อความนิยม
ของสินค้าแอปเปิล หลังจากท่ีบริษัท 
แอปเปิล อิงค์ ให้ข้อมูลเรื่องการปรับ
ลดประมาณการยอดขายและรายได้
นั้น ไมก่ระทบกับผลการด�าเนินงาน
โดยรวมของบริษัทฯ แนน่อน เนื่อง
จากบริษัทฯ เป็นผู้จ�าหนา่ยสินค้า
แอปเปิลในประเทศไทย ซึ่งยังเติบโต
อยู ่แม้ว่ากระแสไอโฟนรุน่ใหม ่อาจ
จะไมเ่ติบโตเท่าปีท่ีผา่นมา เนื่องจาก
มีราคาท่ีสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของ
ประชากรไทยโดยเฉล่ีย แต่ยังคงมี
ยอดขายท่ีดีอยู ่ขณะเดียวกันบริษัท
มีการกระจายพอร์ตการจ�าหนา่ย
สินค้า เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพา
รายได้จากสินค้าใดสินค้าหนึ่งมา
ต้ังแต่เมื่อ 3 ปีก่อนแล้ว และบริษัท
ยังได้เพิ่มกลยุทธ์ ด้วยการสั่งสินค้า
ไอโฟนรุน่เก่า มาขายอยา่งต่อเนื่อง
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีมีก�าลังซื้อ
ปานกลาง ท้ังนี้ยอดขายสินค้าอ่ืนของ 
Apple ยังคงเติบโตมากกว่า 2 digit 
ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Apple 
เชน่ MacBook, Apple Watch, iPad 
และทุกพอร์ตธุรกิจของ COM7 ก็มี
การเติบโตดี โดยสังเกตได้จากชอ่ง
ทางการจ�าหนา่ยสินค้าของบริษัท ท่ีมี
ชอ่งทางการจ�าหนา่ยสินค้าอ่ืนท่ีไมใ่ช ่
Apple เชน่ร้าน BaNANA, BKK และ
ล่าสุด KingKong Phone ซึ่งรวมกันมี

มากกว่า 500 สาขา ในขณะท่ีร้าน Studio7 
มี 100 สาขา” นายสุระกล่าว
                
โดยในปี 2560 มีสัดสว่นรายได้มาจาก
กลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือ 54% ไอที 27% 
อุปกรณ์เสริม 17% และรายได้จากการให้
บริการ 2% 



AMATAV ปักเสาเข็มประเดิมพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมอมตะซติี ้ฮาลอง ใน
เวยีดนามเหนือเฟสแรก 770 ไร ่จากท้ังหมด 
5 เฟสพื้นท่ีรวม 4,500 ไร ่เงินลงทุนรวมกว่า 
155 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,115 
ล้านบาทคาดเปิดรับนักลงทุนได้ปีภายใน
ปี2563 มั่นใจเป็นท�าเลทองแหง่ใหมข่องการ
ลงทุน ใกล้โครงสร้างพื้นฐานครบไมว่่าจะ
เป็น สนามบิน ท่าเรือน�าลึก และใกล้ชายแดน
ประเทศจีน

 นางสมหะทัย พานิชชีวะ กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท อมตะ วี
เอ็น จ�ากัด(มหาชน) หรือ AMATAV เปิดเผย
ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้จัดพิธีวางศิลา
ฤกษ์เพื่อเริ่มพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ฮาลอง (AMATA CITY HALONG)
เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับ
นักลงทุนไปยังตอนเหนือของเวียดนามใน
จังหวัดกว่างนิงห์ (QuangNinh)ภายหลังจาก
ได้รับใบอนุญาตการลงทุน (Investment 
Certificate) จากรัฐบาลเวียดนามรวมพื้นท่ี
ท้ังหมด 714 เฮกตาร์หรือประมาณ 4,500 ไร่
เมื่อชว่งต้นปีท่ีผา่นมา โดยจะแบง่การพัฒนา
ออกเป็น 5 เฟสเฟสแรกเริ่มพัฒนาพื้นท่ี 123 
เฮกตาร์ หรือประมาณ 770 ไร ่ท้ังนี้คาดว่า
จะใช้งบประมาณส�าหรับการพัฒนาท้ังหมด
กว่า 5,115 ล้านบาทรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย อาทิ สิ่งทอ ชิ้นสว่นยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และอุตสาหกรรม
ท่ัวไป และเริ่มเปิดรับนักลงทุนได้ในปีพ.ศ. 
2563
  
“การวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้นับเป็นการเดินหน้า
ขยายพื้นท่ีนิคมอุสาหกรรมอมตะซิต้ี ให้
ครอบคลุมส�าหรับรองรับความต้องการของ
นักลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี ฮาลอง ถือเป็นนิคมฯแหง่แรกของ
อมตะท่ีต้ังอยูใ่นพื้นท่ีภาคเหนือของเวียดนาม 
ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีอยูติ่ดกับภาคใต้ของจีน
และมีโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมท่ี

ส�าคัญเชน่ทางหลวงหมายเลข 5 ท่ีเชื่อมโยง
ฮานอย - ไฮฟอง - ฮาลองสนามบินนานาชาติ
ท่ีทันสมัยสองแหง่ ได้แก่ สนามบิน ฝวันด่ง
(Van Don) สนามบินแคทบี(Cat Bi) และ 
และ ท่าเรือหลัดเหว่ียน(LachHuyen) ท่าเรือ
น�าลึกซึ่งคาดว่าจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ในภูมิภาคเศรษฐกิจภาคเหนือเป็นสว่นหนึ่ง
ของโครงสร้างพื้นฐานท่ีส�าคัญของภูมิภาค
และชว่ยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของเวียดนาม 
ท้ังนี้พื้นท่ีดังกล่าวพร้อมรองรับนักลงทุนท่ี
เตรียมย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนเข้าสู่
เวียดนามได้เป็นอยา่งดี” นางสมหะทัย กล่าว
 
ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมของอมตะในประเทศเวียดนาม
ปัจจุบันมี 2 แหง่ประกอบด้วยอมตะชิต้ีเบียน
หัว จังหวัด ดองไน บนพื้นท่ี 700 เฮกตาร์ 
หรือ 4,375 ไร ่ถือเป็นโครงการแรกท่ีประสบ
ความส�าเร็จในการเข้าพัฒนานิคมฯในต่าง
ประเทศ ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุน ประกอบ
กิจการเกือบเต็มพื้นท่ี และอมตะชิต้ี ลองถ่ัน 
จังหวัด ดองไน โครงการท่ี 2 บนพื้นท่ี1,270 
เฮกตาร์ หรือ ประมาณ 8,000 ไรโ่ดยแบง่
เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม 33% และ
โครงการพัฒนาเมืองชุมชน 67%
 
นางสมหะทัย กล่าวว่า โครงการของอมตะ
มีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการเติบโต
ของภูมิภาคนี้ นิคมอุตสาหกรรมของอมตะใน
ประเทศไทยและเวียดนามมีบริษัทรวมกว่า 
1,300 บริษัท และแบรนด์ “Global Fortune 
500” จากกว่า 30 ประเทศ มีแรงงาน
หมุนเวียนอยูก่ว่า 300,000 คน
  
อนึ่ง ก่อนหน้านี้ นายณัทธร กิจส�าเร็จ ผู้
จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท 
อมตะ วีเอ็น จ�ากัด (มหาชน) หรือ AMATAV 
เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ปี 2562 จะ
เติบโต 10% จากปี2561ท่ีคาดว่าจะมีราย
ได้เติบโต 5-10% จากรายได้ปีก่อนท่ีท�าได้ 

1,170.94 ล้านบาทขณะท่ีคาดยอดโอนท่ีดิน
ปี2561 จะเป็นไปตามเป้าท่ี 20 เฮกตาร์ โดย
ปัจจุบันบริษัทฯมียอดท่ีดินท่ีโอนแล้วราว 
16.7 เฮกตาร์ และมี Backlog อีก 4 เฮกตาร์ 
ซึ่งเป็นท่ีดิน Bien Hoa เวียดนาม 3 เฮกตาร์ 
สว่นอีก 1 เฮกตาร์ บริษัทฯคาดว่าจะสามารถ
โอนได้ภายในสิ้นปี 2561ส�าหรับในปี 2562 
บริษัทฯยังได้ต้ังงบลงทุนราว 3,000 ล้านบาท 

ซึ่งบริษัทฯจะน�าเงินลงทุนดังกล่าวมาใช้
พัฒนา 3 โปรเจคหลัก ได้แก่พัฒนานิคม
อุตสาหกรรมBien Hoa ซึ่งบริษัทฯได้ต้ังเป้า
ท่ีจะพัฒนาในท่ีดินดังกล่าว 2 เฮกตาร์ ซึ่ง
เฟสใหมอ่ยูใ่นระหว่างการท�าเรื่องเอกสาร
ขอใบอนุญาต 19 เฮกตาร์ , การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม Long Thanh ซึ่งบริษัทฯต้ัง
เป้าไว้ท่ี 5 เฮกตาร์ และคาดว่าในสิ้นปี 2562 
จะขายได้อีก 1 เฮกตาร์ ซึ่งท่ีผา่นมามีลูกค้า
หลายรายเข้ามาพูดคุยกับบริษัทฯมากพอ
สมควร
  
โดยปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศเวนคืนให้
บริษัทฯน�าท่ีดินมาพัฒนาแล้ว ในสว่นของ
เฟส 1 สว่นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
Halong ปัจจุบันบริษัทฯได้ไลน์เซนต์และจัด
ต้ังบริษัทเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และอยูร่ะหว่าง
การเวรคืนท่ีดิน แต่เรื่องเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ 
(EEZ) เป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯคาดไว้ 
ซึ่งปัจจุบันได้มีการเซ็นสัญาญาและมีการเต
รียมท่ีดินเพื่อพัฒนาในเฟสแรกจ�านวน 123 
เฮกตาร์แต่ปีหน้าจะพัฒนาก่อน 10 เฮกตาร์ 
จากท่ีรัฐบาลอนุมัติไป 714 เฮกตาร์ หรือคิด
เป็น 60-70% และคาดว่าในปี 6562 จะมีการ
เซ็นสัญญากับลูกค้าและมียอดขายท่ีดินเข้า
มาบางสว่นสว่นประเด็นสงครามทางการค้า
ระหว่างสหรัฐกับจีน ในแง่ภาพรวมบริษัทฯได้
ท�าการส�ารวจ บริษัทของอเมริกาท่ีมีฐานอยูท่ี่
ประเทศจีน ได้มีการย้ายฐานการผลิตไปท่ีอ่ืน 
ซึ่งบริษัทฯมองว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะ
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งมองว่าเป็นผลดีต่อ
ประเทศเวียดนามเชน่กัน

 AMATAV ยึดหัวหาด เวียดนามเหนือ 
ทุ่ม 5 พันลบ. ผุด"อมตะซิตี้ ฮาลอง"



LALIN ต้ังเป้าปี 62 โกยรายได้ 4.65 พันลบ. 
เปิด 8-10 โครงการใหม่ 

 LALIN ต้ังเป้าปี 62 รายได้ 4.65 พันลบ.  โต 
15% พรอ้มคาดโกยยอดขาย 5.3  พันลบ. 
ปี 62  เตรยีมเปิด 8-10 โครงการใหม่ มูลค่า  
4-4.5 พันลบ. วางงบซื้อท่ีดินราว 1 พันลบ.  น�า
เงินมาจากกระแสเงินสด-การโอนโครงการฯ-
ออกหุ้นกู้   คาดรับผลกระทบเกณฑ์ LTV  ไมม่าก  
เหตุเน้นท�าตลาดกลุ่ม Real Demand 

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) 
(LALIN)  เปิดเผยว่าทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในปี 2562 นี้ จะให้ความส�าคัญกับ
ตลาดท่ีอยูอ่าศัยในกลุ่มทาวน์โฮม บ้านแนวคิด
ใหม ่และบ้านเด่ียว โดยมีแผนขยายโครงการ
ใหมท้ั่งสิ้น 8 – 10 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 
4,000 – 4,500 ล้านบาท โดยต้ังเป้าหมายยอด
ขายไว้ท่ี 5,300 ล้านบาท และยอดรับรู้รายได้ท่ี 
4,650 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นราว 15% จากปี 
2561 

ท้ังนี้ในปี 2561 ท่ีผา่นมา ภาพรวมตลาด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อท่ีอยูอ่าศัย มีการขยายตัว
ได้จาก ปีก่อนหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมท่ีคาดว่า
ท้ังปีจะขยายตัวได้ราว    4.0 – 4.3%  ตัวเลข
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดี
ขึ้น ตลอดจนผลบวกจากการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะด้านคมนาคม ท่ี
ขยายเส้นทางรองรับการขยายตัวของเมือง ท้ัง
โครงการท่ีด�าเนินการแล้วเสร็จและอยูร่ะหว่าง
การก่อสร้าง รวมท้ังโครงการท่ีอยูใ่นแผนแมบ่ท 
ท�าให้เกิดท�าเลใหม่ๆ  ของโครงการท่ีอยูอ่าศัย 
ท้ังนี้ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษัทมีการเปิดตัว
โครงการใหมไ่ปท้ังสิ้น 7 โครงการ โดยสามารถ
ท�ายอดขาย และยอดรับรู้ได้สูงกว่าเป้าหมายท่ี
ต้ังไว้  โดยมีก�าลังซื้อหลักจากกลุ่ม real demand 
ท่ีต้องการท่ีอยูอ่าศัยจริง ซึ่งมีท้ังกลุ่มครอบครัว
รุน่ใหมแ่ละกลุ่มคนวัยท�างาน 

ส�าหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 
2562 จะเป็นปีส�าหรับผู้ประกอบการท่ีเป็นมือ
อาชีพอยา่งแท้จริง มองว่าตลาดโดยรวมยังคง
เติบโตได้ แต่อาจเติบโตในอัตราท่ีชะลอลง แม้
เศรษฐกิจโดยรวมนา่จะขยายตัวได้จากปี 2561 
ราว 4.0 – 4.3%  ประกอบกับปัจจัยบวกจาก
การเลือกต้ังท่ีจะมีขึ้นในชว่งไตรมาสแรกของปี 
ตลอดจนการลงทุนของภาครัฐท่ีเป็นงบผูกพัน
ต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้า อยา่งไรก็ดีในปี 2562 

นี้ก็มีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัย ท่ีอาจเข้ามากระ
ทบ ไมว่่าจะความเสี่ยงจากการชะลอตัวลงของ
เศรษฐกิจโลก  ความเสี่ยงจากสงครามทางการ
ค้า ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย 
ตลอดจนความเสี่ยงจากผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึ้นจากมาตรการควบคุม LTV ของธนาคารแหง่
ประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจ
สง่ผลกระทบต่อการขยายตัวของภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2562 นี้ได้ ท้ังนี้ส�าหรับ
เกณฑ์ LTV ใหมท่ี่จะเริ่มใช้ในวันท่ี 1 เมษายนท่ี
จะถึงนี้ นั้น ในแง่ของบริษัทเน้นท�าตลาดในกลุ่ม 
Real Demand และลูกค้าสว่นใหญเ่ป็นลูกค้าท่ี
ซื้อบ้านหลังแรก ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจาก
มาตรการดังกล่าวไมม่าก 

ด้านนายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการรองผู้จัดการ
ใหญ ่บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) 
(LALIN)  กล่าวถึง แผนงานด้านการตลาด ว่า 
“ในปีนี้ ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จะด�าเนินธุรกิจเชิง
รุก แสดงศักยภาพขององค์กรต้นแบบผู้พัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์อยา่งยั่งยืน ยาวนาน
กว่า 30 ปี รวมถึงการสร้างศักยภาพองค์กรให้
เติบโตในตลาดทุนอสังหาริมทรัพย์อยา่งมั่นคง 
โดยในปีนี้ บริษัทฯ วางเป้าหมายขึ้นเป็นผู้
ประกอบการแนวหน้าของตลาด ภายใต้โครงการ
มิกซ์ยูส แบรนด์ ลลิล ทาวน์ ประกอบด้วย บ้าน
เด่ียวและทาวน์โฮม ภายใต้ท�าเลยุทธศาสตร์ท้ัง
ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดหัวเมือง
ใหญ ่เมืองท่องเท่ียว และแหล่งงานส�าคัญ มูลค่า
รวมประมาณ 4,000 – 4,500 ล้านบาท โดยวาง
กลยุทย์การตลาด ภายใต้แนวคิด The Urban 
Destination For Living สร้างฐานลูกค้าใหมใ่น
กลุ่มอายุ 25-40 ปี ในขณะท่ียังรักษาฐานลูกค้า
เก่าของลลิล และถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่เพื่อต่อย
อด Brand Loyalty

ในสว่นของการพัฒนาบ้านให้ตอบโจทย์ใน
ยุค 4.0 นายชูรัชฎ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความทัน
สมัย และการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
ท่ีแท้จริง คือแนวคิดของบ้านท่ีบริษัทฯ พัฒนา
ในรูปแบบ ลลิล เพอร์เซอร์นัลไลซ์ สไตล์ (Lalin 
Personalized Style) ท่ีสามารถออกแบบ
และปรับฟังก์ชั่น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุก
ความต้องการของลูกค้า การอยูร่ว่มกันท้ังแบบ
ครอบครัวเด่ียวและครอบครัวขยาย (Lalin 
Universal Society) อีกท้ังยังมีการใช้แนวคิด 
Eco Green ในการออกแบบและเลือกใช้วัสดุใน
โครงการ รวมถึงเน้นเรื่องการมีบริการหลังการ

ขาย(CRM) ในรูปแบบ Lalin 4.0 Connectivity 
ท่ีลูกค้าสามารถรับทราบขา่วสารข้อมูล สื่อ
สารกับลลิล แบบทูเวย์คอมมิวนิเคชั่นอยา่ง
รวดเร็วผา่น Line@ LalinSociety ซึ่งท้ังหมด
คือการต่อยอดมาตรฐานของลลิลท่ีมุง่เน้นเรื่อง 
Quality of Living ท่ีให้กับลูกค้าของโครงการ 
ท้ังนี้บริษัทฯ วางงบประมาณด้านการตลาดปีนี้
ประมาณ 3 – 4%

ในสว่นของการลงทุน บริษัทฯ วางงบซื้อท่ีดินไว้
ท่ีประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุน
สว่นใหญม่าจากกระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งาน ท่ีได้มาจากการโอนโครงการต่างๆ และอีก
สว่นจากการออกหุ้นกู้ ซึ่งจะพิจารณาออกใน
จ�านวนและชว่งเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อให้สอดรับ
กับการขยายธุรกิจ และการเติบโตในระยะยาว
ของบริษัทท้ังนี้อัตราสว่นหนี้สินต่อทุน (D/E 
Ratio) ของบริษัทในปัจจุบันยังคงอยูใ่นระดับ
ท่ีต�ากว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมอยูม่าก ซึ่ง
สะท้อนความเสี่ยงทางด้านการเงินท่ีต�า และยัง
คงมีศักยภาพในการขยายธุรกิจได้อีกมากโดยไม่
ติดปัญหาเรื่องของแหล่งเงินทุน

ท้ังนี้ ในปีท่ีผา่นมา ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี ผู้พัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้แนวคิด “บ้าน
ท่ีปลูกบนความต้ังใจท่ีดี” ได้รับรางวัลจด
ทะเบียนด้านผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม Best 
Company Performance Awards และรางวัล
ผู้บริหารสูงสุดดีเด่น Best CEO Awards จาก
งาน SET Awards 2018 รางวัลท่ีการันตีคุณภาพ
การบริหารงานยอดเยี่ยมระดับประเทศ สะท้อน
ความมุง่มั่นของลลิล พร็อพเพอร์ต้ี ในการสร้าง
มาตรฐานการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ตลอดระยะเวลา 30 ปี และความเป็นมืออาชีพ
ของการบริหารงานอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ
ตลาดเรียล ดีมานด์ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้อยูอ่าศัยจริง      โดยมีผลประกอบท่ีเติบโตต่อ
เนื่อง และยั่งยืน (Sustainable Growth) 
 
โดยสว่นของการลงทุน บริษัทฯ ได้วางงบซื้อ
ท่ีดินไว้ท่ีประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเน้นซื้อ
เป็นท่ีดินในกรุงเทพ กว่า80% สว่นท่ีเหลือเป็น
ท่ีดินในต่างจังหวัด โดยแหล่งเงินทุนสว่นใหญม่า
จากกระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน การโอน
โครงการต่างๆ และการออกหุ้นกู้ โดยมีอัตราหนี้
สินต่อทุน (D/E Ratio) อยูท่ี่ 0.76 ซึ่งยังคงอยู่
ระดับต�ากว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม



SUN ต้ังเป้ารายได้ปี 62 โตไม่น้อยกว่า 15% หลังเพ่ิม
ก�าลังการผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง 3 เท่าตัว

SUN ต้ังเป้าผลประกอบการปี 
2562 โตไม่น้อยกว่า 15% หลัง
เพิ่มก�าลังการผลิตข้าวโพดหวาน
แชแ่ข็ง 3 เท่าตัว จากการติดต้ัง
เครื่องจักรใหมส่ามารถเดินเครื่อง
ได้เต็มก�าลังแล้วและสามารถรอง
รับออเดอร์ได้ต่อเนื่อง พร้อมดัน
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาร์จ้ินสูงออกสูต่ลาด
มากขึ้น เพื่อรักษาอัตราการเติบโต
ให้ต่อเนื่อง

 ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ซันสวีท 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิต
และสง่ออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน 
ภายใต้ตราสินค้า KC เปิดเผยว่า 
บริษัทต้ังเป้าผลการด�าเนินงานใน
ปี 2562 ให้มีอัตราการเติบโตเฉล่ีย
ไมน่้อยกว่า 15% จากปี 2561 ท่ี
คาดว่าจะชะลอตัวจากต้นทุนการ
ด�าเนินงานและอัตราแลกเปล่ียนท่ี
มีความผันผวนสง่ผลให้ก�าไรสุทธิ
ของบริษัทปรับตัวลดลง อยา่งไร
ก็ตาม หากพิจารณาถึงยอดขายท่ี
เป็นปริมาณผลผลิตท่ีจ�าหนา่ยออก
ไป บริษัทถือว่ายังมีอัตราการเติบโต
ท่ีนา่พอใจ โดยปี 2561 มีก�าลังการ
ผลิตข้าวโพดหวานท้ังสิ้น 128,000 
ตัน เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 ท่ีมีก�าลังการผลิตท้ังหมด 
102,000 ตัน
 
ขณะท่ีในปี 2562 นี้ บริษัทคาด
ว่าจะมีก�าลังการผลิตท้ังปีอยูท่ี่ 
150,000 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10-
15% จากปีก่อน โดยจะเพิ่มก�าลัง

การผลิตของข้าวโพดหวานแชแ่ข็ง
เป็น 20,000 ตันต่อปี จากเดิมท่ีมี
ก�าลังการผลิตท่ี 5,000 ตันต่อปี ซึ่ง
จะท�าให้สัดสว่นการผลิตข้าวโพด
หวานแบบแชแ่ข็งเพิ่มขึ้นเป็น 25% 
จากเดิมท่ี 15% สว่นข้าวโพดหวาน
แบบกระป๋องมีสัดสว่นประมาณ 
60% และท่ีเหลือ 15% เป็น
ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสุญญากาศ
โดยข้าวโพดหวานแชแ่ข็งและบรรจุ
ถุงสุญญากาศ ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีมีมาร์จ้ินสูง บริษัทจะพยายาม
ปรับสัดสว่นก�าลังการผลิตให้มีความ
เหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบและออ
เดอร์ท่ีเข้ามา เพื่อให้สามารถรักษา
ฐานลูกค้าเก่าและรองรับลูกค้าใหม่
ได้อยา่งท่ัวถึง
  
“แม้ว่าปีทีผ่า่นมาก�าไรสทุธิอาจ
จะปรบัตัวลดลง แต่หากพิจารณา
ถึงยอดขายและปรมิาณการ
ผลิตข้าวโพดต่อปี ถือว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายทีว่างไว้ทีจ่ะขยาย
ก�าลังการผลิตต่อเน่ืองทกุปี เพื่อ
รองรบัออเดอรท์ีม่เีข้ามาอยา่ง
ต่อเน่ือง ในสว่นของค่าเงินทีม่ี
ความผนัผวน ทางซนัสวทีก็มิได้
น่ิงนอนใจ พยายามบรหิารความ
เสีย่งในเรื่องนีอ้ยา่งเต็มที ่เพื่อ
รกัษาอัตราการเติบโตของบรษัิท
ใหม้ต่ีอเน่ืองและสม�าเสมอ” 
ดร.องอาจกล่าว  
 
ส�าหรับภาพรวมของอุตสาหกรรม
ข้าวโพดหวานในปีนี้ ถือว่ายังอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี ข้าวโพดหวานยังเป็น

สินค้าท่ีมีความต้องการอยา่งต่อ
เนื่อง ท้ังแบบสดหรือแปรรูป  จะ
เห็นได้จากยอดการสง่ออกข้าวโพด
หวานของไทย ยังเติบโตต่อเนื่อง 
เฉล่ีย 3-5% ต่อปี 

ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศ
ท่ีมีการสง่ออกติดอันดับ 1 ใน 10 
ของโลกท้ังปริมาณและมูลค่า 
ขณะท่ีปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 
200 ราย ใน 50 ประเทศท่ัวโลก 
ในสว่นของปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้
ในการผลิต บริษัทมีการควบคุม
คุณภาพ และจัดหาให้เพียงพอ
ต่อค�าสั่งซื้อท่ีเข้ามาอยา่งต่อเนื่อง 
โดยบริษัทมีการพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อให้กระบวนการเพาะปลูกมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ข้าวโพด
หวานมีคุณภาพตามมาตรฐานตาม
ท่ีบริษัทก�าหนด 
 
ดร.องอาจ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท
ได้แต่งต้ัง บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซี
มิโก้ จ�ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ในการจัดหาเครื่องมือทางการ
เงินและชอ่งทางการลงทุนท่ีเหมาะ
สม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ
สร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกรง่
ในอนาคต โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทจะ
สามารถปฏิบัติตามข้อก�าหนดและ
กฎเกณฑ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์
และส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสร้างการ
เติบโตท่ีมั่นคงและยั่งยืน



AGE ตั้งเป้ารายได้ปี 62 แตะ 9 พันลบ.

เพ่ิมน�้าหนักลงทุนธุรกิจโลจิสติกส์ 

AGE ป้ันรายได้ปี 62 แตะ 9 พันลบ. 
หลัง เดินหน้าธุรกิจเชิงรุกขยายช่อง
ทางการตลาด ครอบคลมุในปท.-
ตปท. ,เผย ปี 62 เน้น รุกธุรกิจโลจิ
สติกส์มากขึ้น พร้อมปักธงรายได้โต 
10 % แตะ 900 ลบ. หลังเพิ่มกองเรือ 
,คาด ปี62 เตรียมพัฒนาท่าเรือแหง่
ท่ี 3 คาดแล้วเสร็จภายในปีนี้ หวัง 
รองรับงานขนถ่านสินค้าเพิ่มมากขึ้น

นายพนม ควรสถาพร ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียก 
รีน เอนเนอจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
AGE ผู้ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัด
จ�าหนา่ยถ่านหิน บิทูมินัส (ถ่านหิน
สะอาด) เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้า
การเติบโตของรายได้ในปี 2562 ไว้
ท่ีระดับ 9,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
ได้มีการก�าหนดแผนการด�าเนิน
ธุรกิจเชิงรุก เพื่อเป็นการขยายชอ่ง
ทางการตลาด ให้มีความหลากหลาย 
และครอบคลุม ท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศ สง่ผลให้บริษัทฯต้ังเป้า
สัดสว่นยอดขายในตลาดต่างประเทศ
ไว้ท่ี 25% และในประเทศท่ี 65% 
โดยต้ังเป้าปริมาณการขายถ่านหิน
ท้ังปีท่ีระดับ 4 ล้านตัน และต้ังเป้า
รายได้จากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ 
10%
 
นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการเพิ่มน�า
หนักการลงทุนไปยังในธุรกิจด้าน
โลจิสติกส์ ขนสง่ทางน�าและทางบก 
รวมท้ังการให้บริการท่าเรือ และคลัง
สินค้ามากขึ้น โดยต้ังเป้ารายได้ปีนี้ท่ี

ระดับ 900 ล้านบาท คิดเป็นสัดสว่น
รายได้ประมาณร้อยละ 10 ของราย
ได้รวม จากกองเรือล�าเลียงท่ีจะ เพิ่ม
ขึ้นเป็น 24 ล�า จากปีก่อนท่ีมีกอง
เรือ จ�านวน 12 ล�า ซึ่งสามารถรองรับ
ความต้องการใช้บริการขนสง่ทาง
น�า ของกลุ่มผู้ประกอบการในหลาย
อุตสาหกรรม ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอ
เชียกรีน เอนเนอจี (AGE) ยังได้กล่าว
อีกว่า บริษัทฯได้มีแผนปรับปรุงพื้นท่ี 
เพื่อพัฒนาท่าเรือเพิ่มเติม เป็นท่าท่ี 
3 จากเดิมท่ีมีท่าเรือในการให้บริการ
อยูแ่ล้ว จ�านวน 2 ท่า ในบริเวณ
คลังสินค้า อ�าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2562 นี้ ถือเป็นการ
เพิ่มความสามารถในการขนถ่าย
สินค้าหน้าท่าให้เพิ่มขึ้น
 
“ในปี 2562 นอกจากธุรกิจถ่านหนิ
แล้ว ยงัเป็นปีที ่บรษัิทฯมแีผนเพิ่ม
สดัสว่นรายได้ จากธุรกิจด้านโลจิ
สติกส ์เพื่อเป็นการต่อยอดรายได้ 
และลดการพึง่พิงธุรกิจหลัก อยา่ง
ถ่านหนิเพยีงอยา่งเดยีว โดยการ
ต่อยอดธุรกิจด้านโลจิสติกส ์ขนสง่
ทางน�าและทางบก รวมท้ังการให้
บรกิารท่าเรอื และคลังสนิค้า ทีจ่ะมี
ท้ังจ�านวนกองเรอื ทีเ่พิ่มเข้ามาอกี 
12 ล�าทีจ่ะสง่มอบในช่วงไตรมาส 
1/2562 ท�าใหบ้รษัิทฯมเีรอืล�าเลยีง
ท้ังหมดเป็น 24 ล�า และมท่ีาเรอืเพิ่ม
อกี 1 ท่า ถือเป็นการ เพิ่มศกัยภาพ

ทางธุรกิจมากยิง่ขึน้ และคาดว่า
สดัสว่นรายได้จากการใหบ้รกิาร
ท่าเรอืคลังถ่านหนิ และโลจิสติกส ์
ขยบัเป็น 10% เพิ่มขึน้จากปีก่อน
ที ่5%ขณะทีร่ายได้ หลักจากธุรกิจ
ถ่านหนิ ในประเทศจะอยูท่ี ่65% 
และรายได้จากการขายถ่านหนิใน
ต่างประเทศในอยูท่ี ่25%” นาย
พนม กล่าว
 
ส�าหรับภาพ ภาพรวมอุตสาหกรรม
การใช้ถ่านหินในประเทศ มอง
ว่า ความต้องการใช้ถ่านหิน ยังคง 
ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากความต้องการ
ใช้ของกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นน�า
ของประเทศ อาทิ อุตสาหกรรม
การผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรม
ผลิตกระดาษ รวมถึงกลุ่มโรงไฟฟ้า 
เป็นต้น โดยจะเห็นได้จาก ในชว่ง 
10 เดือนแรกปี 2561 ประเทศไทย 
มีการน�าเข้าถ่านหินประมาณ 21.3 
ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ในขณะท่ีความ
ต้องการใช้ถ่านหินประเทศเวียดนาม 
เพิ่มสูงขึ้นตาม การเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศ ท่ีโตเฉล่ียปี
ละ 7% สง่ผลให้อุตสาหกรรมต่างๆ 
มีการเพิ่มก�าลังการผลิต และใช้
ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิต
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งสอดคล้องไปกับ 
แผนการเพิ่มสัดสว่นการผลิตไฟฟ้า
จากถ่านหิน จาก 37% ในปี 2559 
เป็น 53% ในปี 2573 และท�าให้
คาดการณ์ว่า ในปี 2573 ประเทศ
เวียดนามจะมีการ น�าเข้าถ่านหินสูง
ถึง 100 ล้านตันต่อปี



ATP30 คาดรายได้ปี 62 โตดี หลังรับรู้รายได้บริการ
รถตตู้กับ RP - คว้าสัญญา ไทย เอ็น โอเค รับรู้รายได้ 

ก.พ. เป็นต้นไป

ATP30 ใสเ่กยีรใ์หบ้รกิาร RP 
รบัรูร้ายได้ทันท ีพรอ้มคว้า
สญัญา ไทย เอ็น โอเค ให้
บรกิารรถตู้ 10 คัน รบัรูร้ายได้ 
ก.พ. ปีหน้า แนวโน้มไตรมาส 
4 รายได้ธุรกิจหลักโตต่อ
เน่ือง เสรมิทัพด้วยธุรกิจท่อง
เทีย่ว ลกูค้าเก่า - ใหม่ต่อคิวใช้
บรกิารเพิ่มหลายราย มั่นใจปี 
62 เติบโตในเกณฑ์ดี
 
นายปิยะ เตชากลู กรรมการ
ผูจั้ดการ บรษัิท เอทพี ี30 
จ�ากัด (มหาชน) (“ATP30”) 
ผู้ด�าเนินธุรกิจให้บริการรถ
รับสง่พนักงานจากแหล่ง
ท่ีพักอาศัยในเขตชุมชนไป
ยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
สถานประกอบการโดยเฉพาะ
รอบเขตนิคมอุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออก (Eastern 
Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัท
เริ่มให้บริการรับสง่นักท่อง
เท่ียวจากกรุงเทพ-เกาะพะงัน 
ต้ังแต่วันท่ี 21 ธ.ค.ท่ีผา่นมา 
ด้วยรถบัส 32 ท่ีนั่ง จ�านวน 
2 คัน ให้กับบริษัท อาร์พี 
ทรานสปอร์ตเทชั่น จ�ากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยของ บริษัท 
ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ากัด 
(มหาชน) (RP) และจะสามารถ
รับรู้รายได้ต้ังแต่ไตรมาส 4/61 
 
นอกจากนี้ บริษัทได้ท�าสัญญา

การให้บริการรับสง่พนักงานกับ 
บริษัท ไทย เอ็น โอเค จ�ากัด 
ด้วยรถตู้ปรับอากาศจ�านวน 
10 คัน ระยะเวลาให้บริการ 4 
ปี เริ่มให้บริการต้ังแต่วันท่ี 26 
ก.พ. 62 ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
จัดหารถตู้เพื่อให้บริการ
 
“แนวโน้มการด�าเนินงาน
ไตรมาส 4 คาดว่าจะเติบโตต่อ
เนื่อง จากลูกค้าเดิมและลูกค้า
ใหมท่ี่เพิ่มเข้ามา อีกท้ังธุรกิจ
ท่องเท่ียวเริ่มกลับมาคึกคักเข้า
สูไ่ฮซีซัน สง่ผลให้บริการรับสง่
นักท่องเท่ียวภาคตะวันออก
ปรับตัวดีขึ้น รวมไปถึงการรับรู้
รายได้จาก อาร์พี ทรานสปอร์ต
เทชั่น นอกจากนี้ยังได้รับ
อานิสงส์จากราคาน�ามันท่ีปรับ
ตัวลดลง ประกอบกับบริษัทมี
การบริหารจัดการต้นทุนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ”นายปิยะ 
กล่าว
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทอยู่
ระหว่างการเจรจากับลูกค้า
ใหมอี่กหลายราย อีกท้ังการให้
บริการในธุรกิจท่องเท่ียวจะ
เข้ามามีสว่นเสริมในการเติบโต
ของบริษัทได้อยา่งมีศักยภาพ 
บริษัทมั่นใจว่าทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจในปี 62 จะ
สามารถขยายตัวในเกณฑ์ท่ีดี
อยา่งต่อเนื่อง



GULF-WHAUP เผยโรงไฟฟา้ กัลฟ ์เอ็นแอลแอล2 
ขนาด 126.9 MW เริ่ม COD ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 

เป็นต้นไป

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ 

บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเม

นท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ") GULF 

เปิดเผยว่า บรษัิท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 

จ�ากัด ("GNL2") ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยขอ

งบริษัทฯ และเป็นผู้ด�าเนินโครงการ

โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 ได้ด�า

เนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) 

แล้ว ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ภาย

ใต้ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก 

(Small Power Producer หรือ SPP)

 

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอล

แอล 2 ต้ังอยูใ่นพื้นท่ีติดกับโครงการ

โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล ในเขต 

ประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอช

เอ ระยอง จังหวัดระยอง มีก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าติดต้ังจ�านวน 126.9 เมกะวัตต์ 

และ ก�าลังการผลิตไอน�าติดต้ังจ�านวน 

10.0 ตันต่อชั่วโมง โครงการมีสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90.0 เมกะ

วัตต์ เป็น ระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญา

ระยะยาวเพื่อจ�าหนา่ยก�าลังการผลิต

ไฟฟ้าและไอน�าสว่นท่ีเหลือให้แก่ลูกค้า

อุตสาหกรรม

 

ท้ังนี้ โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอล

แอล2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ก๊าซ

ธรรมชาติล�าดับท่ี 9 จากโครงการ SPP 

ภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ากัด 

("GMP) ท้ังหมด 12 โครงการ ซึ่งมีก�าลัง

การผลิตไฟฟ้าติดต้ังรวม 1,563.4 เมกะ

วัตต์ และก�าลังการผลิตไอน�าติดต้ังรวม 

225.0 ตันต่อชั่วโมง ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่

ระหว่างการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า 

SPP ท่ีเหลือ อีก 3 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะ

ทยอยเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ตามก�า

หนดในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน

กรกฎาคม 2562

 

ด้านนายเผา่พิทยา สมุทรกลิน ประธาน

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหารการเงิน บริษัท ดับ

บลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ 

จ�ากัด (มหาชน) ("WHAUP") เปิดเผยว่า

โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 

(GNLL2) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าผู้ผลิต

ไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer 

-SPP) ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่ง

เป็นการรว่มทุนระหว่าง บริษัท ดับบลิว

เอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (ซึ่งเป็นบริษัท

ยอ่ยท่ี WHAUP ถือหุ้นร้อยละ99.99) 

และบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ากัด ในสัดสว่น

ร้อยละ 25.01 และร้ อยละ 74.99 ตาม

ล�าดับ ได้เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์เมื่อวันท่ี1 มกราคม 2562โดย

โครงการดังกล่าวมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ติดต้ังท้ังหมด 126.9เมกะวัตต์และก�าลัง

การผลิตไอน�าติดต้ัง 10.0 ตันต่อชั่วโมง 

ต้ังอยูท่ี่เขตประกอบอุตสาหกรรมดับ

บลิวเอชเอระยอง (WHA RIL)อ�าเภอ

บ้านค่ายจังหวัดระยอง

 

ท้ังนี้ โรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 เป็น

โรงไฟฟ้าแหง่ท่ี 6ใน Portfolio การรว่ม

ทุนระหว่างกลุ่มบริษัท WHAUP และ

บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จ�ากัด ถัดจากโรง

ไฟฟ้า กัลฟ์ วีทีพี, โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 

1, โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 2 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ 

ทีเอส 3และโรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทีเอส 4ซึ่งได้

เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไป

แล้วเมื่อปี 2560 - 2561



TSE ส่งบ.ย่อยเข้าลงทุนในโรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม 2 
MW ใน จ.อ่างทอง

นายสมภพ พรหม

พนาพิทักษ์ 

ประธานเจ้า

หน้าทีฝ่่าย

ปฏิบติัการ 

บรษัิท ไทย 

โซล่าร ์เอ็นเนอ

รย์ี ่จ�ากัด 

(มหาชน) ("บรษัิทฯ") TSE 

เปิดเผยว่า บริษัท ไทย โซล่า

ร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 

("บริษัทฯ") ขอเรียนว่า บริษัท โซ

ล่าร์ วิซิเบิล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท 

ยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อย

ละ 100 ของทุนจดทะเบียนช�าระ

แล้ว ได้เข้าลงทุนในหุ้นท้ังหมด

ของทุนช�าระแล้ว 

หรือคิดเป็น อัตราร้อยละ 

100 ของบริษัท อินฟินิตี โซ

ลาร์ จ�ากัด เพื่อให้ได้มาซึ่ง

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ประเภทติดต้ัง

บน พื้นดินขนาดก�าลังการ

ผลิต 2 เมกะวัตต์ ต้ังอยูท่ี่ต�าบ

ลบางจัก อ�าเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง ประเทศไทย 

โดยบริษัทฯ ได้เข้าท�ารายการ 

เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 

บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นท้ังหมด

ของทุนช�าระแล้ว หรือคิดเป็น

อัตราร้อยละ 100 ของบริษัท 

อินฟินิตี โซลาร์ จ�ากัด

 

ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่ม

จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์

ต้ังแต่วันท่ี 28 ธันวาคม 2558 

โดยมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 

25 ปีและอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ 

Feed-in Tariff (FT) เท่ากับ 5.66 

บาท

มูลค่าเงินลงทุน 85,000,000 

บาท แบง่เป็นค่าหุ้นจ�านวน 

50,000,000 บาท และค่า

ปรับปรุงโครงการ จ�านวน 

35,000,000 บาท

 

ส�าหรับแหล่งเงินทุน มาจากเงิน

ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ภาย

หลังการเข้าท�ารายการดังกล่าว 

บริษัท อินฟินีต้ี โซลาร์ จ�ากัด จะ

มีสภาพเป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัท

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของ

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว



BIZ ประเดิมงานใหม่ ขายเครื่องฉายรังสีรักษา มูลค่า 110 ลบ.

BIZ แจกขา่วดีต้อนรับปีหมูทอง ลงนามในสัญญาซื้อขาย
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูงกับ
มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มูลค่าสัญญา 
110,000,000 บาท ระยะเวลาของสัญญา 360 วัน เพิ่มความ
แข็งแกรง่ต่อเนื่อง พร้อมลุยเดินหน้าประมูลงานใหมท้ั่งภาค
รัฐ-เอกชน

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษัิท บสิซเินสอะไลเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) (BIZ) เปิดเผย
ว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ทางการแพทย์
เครื่องฉายรังสีรักษาพลังงานสูง กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระ
ปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี มูลค่าสัญญา 110,000,000 บาท 
ระยะเวลาของสัญญา 360 วัน

ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายกลุ่มเป้าหมายท้ังในสว่น
ของโรงพยาบาลภาครัฐ และโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเครื่องมือการรักษาในปัจจุบันยังขาดแคลนอยู ่ขณะ
ท่ีจ�านวนผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจ�านวนเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง จึง
ประเมินว่าภาพรวมตลาดเครื่องฉายรังสียังมีโอกาสเติบโตได้
อีกมาก
 
“นับเป็นขา่วดีประเดิมปี 2562 ท่ีเราได้มีการเซ็นสัญญาเพิ่ม
เติม ในการขายเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็ง ให้กับมูลนิธิโรง
พยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ซึ่งโครงการนี้เป็นการ
เพิ่มความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการเพิ่มฐาน
ลูกค้าอยา่งต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผลการด�าเนินงานเติบโต
ได้ตามเป้าหมายท่ีคาดการณ์ไว้” นายสมพงษ์ กล่าวในท่ีสุด



JMT ตั้งงบซื้อหนี้ปีนี้ 4.5 พันลบ. พร้อมมั่นใจผลงานท�า
นิวไฮจากปี 61 ที่คาดรายได้โต 30% หรือราว 1,361 ลบ. 

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส ฉาย
แววปี 62 โดดเด่น เดินหน้าซื้อหนี้จาก
แบงก์พาณิชย์และสถาบันการเงิน
ต่อเนื่อง หลังประเมินตลาดหนี้เสียปี
นี้ 2.9-3% ของสินเชื่อท้ังระบบ ใกล้
เคียงปีก่อน พร้อมวางงบซื้อหนี้เข้า
พอร์ตปีนี้ 4.5 พันล้านบาท ซึ่งเป็นเงิน
ลดทุนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มั่นใจ
ซื้อหนี้เพิ่มได้ตามแผน ชูศักยภาพ
ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารและจัดเก็บหนี้ ชว่ยกลุ่มแบงก์
ลดต้นทุนบริหารจัดการ มั่นใจผล
ประกอบการปี 61 โต 30% ตามเป้า 
สว่นปี 62 ผลประกอบการจ่อทุบสถิติ

นายสทุธิรกัษ์ ตรยัชิรอาภรณ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท เจ 
เอ็ม ท ีเน็ทเวอรค์ เซอรวิ์สเซส็ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื JMT ผู้ให้บริการ
ติดตามเรง่รัดหนี้ และบริหารหนี้ด้อย
คุณภาพ ระดับแนวหน้าของไทย เปิด
เผยถึง กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจหลัก
ในปี 2562 เดินหน้าซื้อหนี้จากกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์มาบริหาร ซึ่งเป็น
ความเชี่ยวชาญหลักของบริษัท เบื้อง
ต้นจัดสรรงบส�าหรับซื้อหนี้เสีย 4,500 
ล้านบาท เป็นวงเงินลงทุนสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ สว่นจะสามารถซื้อหนี้
เข้าพอร์ตเพิ่มเป็นมูลค่าเท่าใดนั้น ขึ้น
อยูกั่บโอกาสและการบริหารจัดการ
ของบริษัท โดยจะมุง่ค�านึงถึงความคุ้ม

ค่าของผลตอบแทนเป็นหลัก
มองภาพรวมตลาดหนี้เสีย (NPL) ของ
ปี 2562 ประเมินว่าอัตราหนี้เสียท้ัง
ระบบนา่จะอยูท่ี่ 2.9-3% ของสินเชื่อ
ท้ังระบบ ใกล้เคียงกับสิ้นปี 2561 ซึ่ง
อยูท่ี่ 2.97% อยา่งไรก็ตามจากข้อมูล
ของธนาคารแหง่ประเทศไทยพบว่า 
NPL ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกๆ ปี
ตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา ฉะนั้น ในเชิงของ
สภาพตลาด NPL บริษัทฯ จึงมั่นใจ
ว่าปี 2562 จะสามารถซื้อหนี้เสียเข้า
พอร์ตได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
 
"งบซื้อหนีใ้นปี 2562 จัดสรร
ไว้ 4,500 ล้านบาท สงูสดุเป็น
ประวัติการณ์ และเชื่อว่าบรษัิทฯ จะ
สามารถใช้เงินก้อนนีล้งทนุซื้อหนีไ้ด้
อยา่งคุ้มค่า ภาพรวมหนีเ้สยีในระบบ
ปีนี ้บรษัิทฯ ประเมินครา่วๆ ว่าจะอยู่
ที ่2.9 - 3% ใกล้เคยีงกับปีก่อน โดย
มองว่าสนิเชื่อสว่นบุคคลและบตัร
เครดิตน่าจะทรงตัวจากปีก่อน ขณะ
ทีส่นิเชื่อเอสเอ็มอแีละทีอ่ยูอ่าศยัน้ัน
จะปรบัเพิ่มขึน้ ซึง่ก็ถือเป็นโอกาสทีด่ี
ส�าหรบับรษัิทฯ" นายสทุธิรกัษ์ กล่าว

นายสุทธิรักษ์ กล่าวเพิ่มว่า กรณีท่ีมี
ความกังวลว่าผู้ประกอบธุรกิจซื้อหนี้
มาบริหารอาจจะได้รับผลกระทบหลัง
จากกลุ่มธนาคารจะหันมาบริหารหนี้

เสียเอง บริษัทฯ ยืนยันว่าไมม่ีความ
กังวลในประเด็นดังกล่าว เนื่องจาก
กลุ่มธนาคาร มีแผนกการบริหาร
จัดการหนี้เสียอยูก่่อนแล้ว แต่เป็น
ก้อนหนี้ใหม ่และหนี้คุณภาพดี ซึ่ง
สามารถบริหารจัดการได้ง่าย และคุ้ม
ค่ากับการลงทุนด้านทรัพยากรของ
แต่ละธนาคาร อยา่งไรก็ตาม ในสว่น
ของหนี้เสียท่ีเป็นหนี้ก้อนเก่าและมี
ความยากในการติดตามจัดเก็บนั้น 
ทางธนาคารก็จะขายทอดตลาดให้
กับผู้ซื้อหนี้เชน่เดิม ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้
เชี่ยวชาญล�าดับต้นในอุตสาหกรรม
          
"บริษัทฯ มีความเข้าใจเรื่องความ
กังวลท่ีเกิดขึ้น แต่ตามปกติแบงก์มี
การบริหารหนี้เสียเองอยูแ่ล้ว แต่จะ
มุง่เน้นไปท่ีหนี้ใหมแ่ละหนี้ท่ีคุ้มค่ากับ
การเข้าไปบริหารจัดการ สว่นหนี้ก้อน
เดิม และหนี้ท่ียากกับการติดตาม ก็
จะขายทอดตลาดมาตามกลไกของ
อุตสาหกรรม" นายสุทธิรักษ์ กล่าว
          
ในสว่นของภาพรวมผลประกอบการ
ปี 2562 บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสร้างสถิติ
สูงสุดครั้งใหม ่จากปี 2561 ท่ีรายได้
จะเติบโต 30% หรือมีรายได้ประมาณ 
1,361 ล้านบาท ตามการซื้อหนี้
มาบริหารเพิ่มขึ้น ขณะท่ีสิ้นปี 2561 
บริษัทฯ มีพอร์ตบริหารหนี้รวมมูลค่า
ท้ังสิ้นรวมมากกว่า 135,000 ล้านบาท



SELIC เสร็จสิ้นเข้าซื้อกิจการ กลุ่ม PMC 
พร้อมรับรู้รายได้ทันที หนุนงบปี 62 สดใส

บมจ. ซลิีค คอรพ์ หรอื SELIC เปิด
ศกัราชปีหมู ประกาศข่าวดเีข้าถือหุน้
กลุ่ม PMC 100% อยา่งเป็นทางการ
แล้ว พรอ้มสยายปีกลงลึกการท�างาน
แบบบูรณาการ หลังผา่นการควบรวม
เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว เสรมิกันและกัน 
เป็นโอกาสในการเพิ่มรายได้ เพิ่มก�าไร 
ด้าน “คณุเอก สวัุฒนพิมพ์” ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร และคณุยุวด ีเอีย่ม
สนธิทรพัย ์กรรมการผูจั้ดการ เผย 
PMC เสรมิทัพขยายฐานลกูค้ามากขึน้ 
หวังหนุนผลการด�าเนินปี 62 สดใส

นายเอก สวัุฒนพิมพ์  ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ซลิีค คอรพ์ จ�ากัด 
(มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า บริษัทฯ มี
ความยินดีท่ีจะประกาศให้ทราบว่า การ
เข้าซื้อกิจการ กลุ่ม PMC เสร็จสมบูรณ์
อยา่งเป็นทางการแล้ว โดยบริษัทฯ ได้
เข้าไปถือหุ้นสามัญท้ังหมดใน บริษัท พี
เอ็มซี เลเบิล แมททีเรีลส์ จ�ากัด (PMCT) 

ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย จ�านวน 
1,000,000 หุ้น จาก นาย ตัน ยง เฮง 
และผู้หุ้นเดิมอีกสองราย (กลุ่มผู้ขาย
หุ้น PMCT) และถือหุ้นสามัญท้ังหมด
ใน บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรีลส์ พี
ทีอี ลิมิเตด (PMCS) ซึ่งจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์จ�านวน 2 หุ้น จากนาย 
ตัน ยง เฮง และนางสาว ตัน ซู ลัง (กลุ่มผู้
ขายหุ้น PMCS)  

"การเข้าไปซื้อครั้งนี้ เรามองว่าเป็น
โอกาสท่ีดี และ PMC จะเป็นตัวท่ีเสริม
กันและกัน เป็นโอกาสในการเพิ่มราย
ได้ เพิ่มก�าไร ท�าให้มียอดขายและก�าไร
ของซีลิคและกลุ่มกิจการเพิ่มขึ้น และ
เพิ่มโอกาสในการต่อยอดพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหมท้ั่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาว
และผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ เชน่ กาวชนิด 
UV-curable กาวประเภท PU based 
laminating สติกเกอร์ทนความร้อน สติ
กเกอร์ประเภท removable เป็นต้น 

รวมถึงชว่ยเพิ่มการใช้ก�าลังการผลิต 
(Utilization rate) ของบริษัทฯ ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์กาวน�า (Water-based 
adhesive) และผลิตภัณฑ์กาวหลอม
ร้อน (Hot Melt Adhesive) และชว่ยให้
ขายกาวไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
กว้างขึ้นผา่นการผลิตฉลาก และเป็นการ
เพิ่มชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยสินค้าให้กับ
ผลิตภัณฑ์สติกเกอร์ รวมถึงชว่ยให้เกิด
การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหมท้ั่ง
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์สติก
เกอร์" นายเอกกล่าว

ท้ังนี้ PMCT ประกอบธุรกิจผลิตและจัด
จ�าหนา่ยสติกเกอร์ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยใช้กาว กระดาษ และ
ฟิล์ม เป็นวัตถุดิบหลัก โดยผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วย สติกเกอร์ อันประกอบด้วย 
1. สติกเกอร์แบบกระดาษ 2. สติกเกอร์
แบบฟิล์ม และ 3. สติกเกอร์แบบพิเศษ 

เชน่ สติกเกอร์ท่ีมีการพิมพ์นูน (แสตมป์ 
7-11) สติกเกอร์โฮโลแกรม (แสดงภาพ
เป็น 3 มิติ) ซึ่งโรงพิมพ์รับค�าสั่งซื้อฉลาก
ประเภทสติกเกอร์จากผู้ผลิตสินค้าใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
อุปโภคบริโภคเพื่อใช้กับบรรจุภัณฑ์ต่าง 
ๆ

สว่น PMCS ประกอบธุรกิจผลิตและจัด
จ�าหนา่ยสติกเกอร์ในประเทศในสิงคโปร์
และต่างประเทศ โดยจะท�าการสั่งซื้อ
สติกเกอร์ส�าเร็จรูปหรือก่ึงสาเร็จรูปจาก 
PMCT และน�าไปผลิตต่อตามค�าสั่งซื้อ
ของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
สติกเกอร์ อันประกอบด้วย 1. สติกเกอร์
แบบกระดาษ 2. สติกเกอร์แบบฟิล์ม 
และ 3. สติกเกอร์แบบพิเศษ ซึ่งเป็นโรง
พิมพ์ในประเทศสิงคโปร์

นางสาวยุวดี เอ่ียมสนธิทรัพย์ กรรมการ
ผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันธุรกรรม
การเข้าถือหุ้นกลุ่ม PMC เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และเป็นไปตามกระบวนการตาม
แผนการณ์ท่ีบริษัทวางไว้ โดยมองว่าจะ
สง่ผลดีให้บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้ทันที 
และในเชิงของการท�างาน จะเริ่มเข้าไป
ศึกษาธุรกิจโดยจะเริ่มจากการเข้าไป
สัมผัสกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคู่ค้าก่อนเป็น
อยา่งแรก เพื่อดูโอกาสในการขยายฐาน
ลูกค้า ส�าหรับการต่อยอดธุรกิจในปี  
2562 นี้อยา่งชัดเจน 



CAZ เคาะราคา IPO ที่ 3.90 บ./หุ้น 
เปิดจองซื้อ 8-15 ม.ค.62 หวังเทรดปลาย ม.ค.นี้

“ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย)” เปิดตัว “เค
ทบี ี(ประเทศไทย)” เป็นลดีอันเดอรไ์รท์
เตอร ์เคาะราคาไอพโีอ 3.90 บาท พร้อม
ลุยขายไอพีโอ 80 ล้านหุ้น เดินหน้าระดม
ทุนเพิ่มความสามารถรับงานในอนาคต 
เตรียมจองซื้อให้ผู้ถือหุ้นของ TAKUNI จอง
ซื้อวันท่ี 8-10 มกราคม 2562 และเปิดจอง
ซื้อส�าหรับประชาชนท่ัวไปวันท่ี 11-15 
มกราคมนี้ จ่อเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ(mai) ปลายเดือนมกราคมนี้
 
นายซุง ซกิ ฮอง ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื CAZ เปิดเผยว่า ได้
ลงนามในสัญญาแต่งต้ัง บริษัทหลักทรัพย์ 
เคทีบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้จัดการการจ�าหนา่ย และรับประกัน
การจัดจ�าหนา่ยหุ้น (Lead underwriter) 
พร้อมด้วยผู้รว่มจัดจ�าหนา่ย และรับ
ประกันการจัดจ�าหนา่ย(Co-Underwriter) 
อีก 2 แหง่ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินัน
เซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท
หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
 
“บริษัทมีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งในผู้น�าธุรกิจ
บริการรับเหมาก่อสร้างท่ีมีความสามารถ
และศักยภาพในการแขง่ขัน และเป็น
สว่นหนึ่งท่ีสร้างให้ประเทศไทยเจริญ
เติบโตอยา่งมั่นคงและยั่งยืน รวมท้ังยัง
มีเป้าหมายให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
อยา่งมืออาชีพ และมีศักยภาพในการ
เป็นผู้ให้บริการแปรรูป ประกอบและติด
ต้ังผลิตภัณฑ์เหล็ก ประกอบกับพัฒนา

ขีดความสามารถในการให้บริการด้าน
วิศวกรรม มุง่หน้าเข้าสูต่ลาดต่างประเทศ 
และมุง่มั่นสูก่ารเป็นผู้น�าในการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรท่ีแข็งแกรง่
ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”นายซุง ซิก 
ฮอง กล่าว
 
ขณะทีน่ายรฐัชัย ธรีะธนาวัฒน์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารรว่มสายงานวาณิชธน
กิจ-ด้านตลาดทนุบรษัิทหลักทรพัย ์เคทบี ี
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ
ผู้จัดการการจัดจ�าหนา่ย และรับประกัน
การจัดจ�าหนา่ยหุ้นสามัญ กล่าวอีกว่า การ
ก�าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้กับประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) 
ของ CAZ จ�านวน 80 ล้านหุ้น อยูท่ี่ราคา
หุ้นละ 3.90 บาท โดยหุ้นไอพีโอของ CAZ   
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นของ TAKUNI จองซื้อได้
ในวันท่ี 8-10 มกราคม 2562 อีกท้ังจะเปิด
จองซื้อส�าหรับประชาชนท่ัวไประหว่างวัน
ท่ี 11-15 มกราคม 2562 และคาดว่าจะ
เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ (mai) ในชว่งปลายเดือนมกราคม 
2562 
 
ด้านนางปิยะภา จงเสถยีร กรรมการผู้
จัดการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ�ากัด 
ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของ บริษัท 
ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ CAZ กล่าวอีกว่า CAZ วางแผนการ
ระดมทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความ
สามารถของการรับงานในอนาคต โดยการ
ใช้เป็นหลักทรัพย์ค�าประกันแก่ธนาคาร 

และลงทุน เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการประกอบ
ธุรกิจและการพัฒนาด้านไอที และการ
ระดมทุนครั้งนี้ยังชว่ยให้อัตราสว่นหนี้สิน
ต่อทุน (D/E) ของบริษัทลดลง ท�าให้บริษัท
สามารถเพิ่มชอ่งทางในการจัดหาเงินทุน
มากขึ้นในอนาคต และสว่นท่ีเหลือจะใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
 
ส�าหรับ CAZ เป็นผู้ประกอบธุรกิจของ
บริษัทมีให้บริการด้านการออกแบบ
วิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และการบริหารจัดการงาน
รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่ม
อุตสาหกรรมน�ามัน ก๊าซ และปิโตรเคมี 
เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในทุก
ขั้นตอน โดยชอ่งทางการรับงานมีท้ังการ
ให้บริการตรงจากบริษัทเจ้าของโครงการ 
(Project Owner) และจากบริษัทผู้รับ
เหมาหลัก (Main Contractor) โดยการให้
บริการสว่นใหญเ่ป็นงานท่ีมีความซับซ้อน 
และมีมาตรการเก่ียวกับความปลอดภัย
ท่ีเข้มงวด ท�าให้ต้องอาศัยความช�านาญ 
ลักษณะงานและการบริการแบง่ออกเป็น 
4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1.บริการรับเหมา
ก่อสร้างแบบครบวงจร (Engineering, 
Procurement and Construction: EPC) 
2.บริการรับเหมาก่อสร้างติดต้ังโครงสร้าง
และระบบ (Structural Mechanical 
Piping (SMP) and Electrical and 
Instrument Service) 3.บริการงานด้าน
วิศวกรรมโยธาและอาคาร (Civil and 
Building Service) และ 4.บริการผลิต 
ประกอบ และบริการอ่ืน (Fabrication 
and Other Service)





บล.เอเซีย พลัส มองเป้า SET ปี62 ที่ 1,795 จุด 
พร้อมแนะเพ่ิมน�้าหนักลงทุนหุ้นไทยเป็น 50% จากเดิม 40%

บล.เอเซีย พลัส มองตลาดหุ้นไทยปี 2562 มีทิศทาง
ดีขึ้น หลังตอบรับประเด็นสงครามการค้าไปแล้ว 
ขณะที่เชื่อว่า Fund Flow จะไหลกลับ และเศรษฐกิจ
ไทยจะถูกขับเคลื่อนด้วยการลงทุน หลังผ่านการ
เลือกตั้งแล้ว มองเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยปีหน้า 1,795 
จุด พร้อมแนะเพิ่มน�้าหนักการลงทุนเป็น 50% เน้น
หุ้นที่เติบโตตามเศรษฐกิจของประเทศ

นางภรณี ทองเย็น รองกรรมการผู้อ�านวยการ สาย
งานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ขณะนี้ปัจจัยที่
กดดันตลาดหุ้นไทยเริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะสงคราม
การค้าสหรัฐฯ กับจีนที่เป็นปัจจัยหลัก มีทิศทางที่ดี
ขึ้น หลังผู้น�าทั้งสองประเทศเจรจากันในการประชุม 
G20 เมื่อต้นเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มี
ท่าทีประนีประนอม

โดยสหรัฐฯ ยอมเลื่อนการขึ้นภาษีน�าเข้าจากจีน
วงเงิน 2 แสนล้านเหรียญฯ ออกไป 90 วัน ขณะที่
จีนยินยอมซื้อสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมจาก
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการ
ขึ้นภาษีน�าเข้าจากจีนรอบที่ 4 วงเงินอีก 2.67 แสน
ล้านเหรียญฯ คาดว่าจะไปพูดคุยกันอีกครั้งในเดือน 
เม.ย. 2562

“เชื่อว่าผลกระทบจากสงครามการค้า สะท้อนผ่าน
การปรับฐานของตลาดหุ้นโลกหลายแห่งไปมาก
พอควรแล้ว โดยเฉพาะฝั่งเอเซียที่ปรับฐานลงแรง 
โดยรวมจึงเชื่อว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยปี 2562 น่า
จะมีทิศทางที่ดีขึ้น” รองกรรมการผู้อ�านวยการ สาย
งานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว

นางภรณี กล่าวว่า ในปีหน้าเชื่อว่า Fund Flow จะ
ไหลกลับตลาดหุ้นเอเซีย โดยนับตั้งแต่ปี 2556 
เป็นต้นมา จากการที่สหรัฐฯ ส่งสัญญาณปรับลด
มาตรการ QE ถึงปัจจุบัน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
หุ้นไทยมูลค่ารวมสูงถึง 6.12 แสนล้านบาท ท�าให้
สัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติ ล่าสุดลด
ลงมาเหลือเพียง 29.57% แบ่งเป็นการถือครองที่ปิด
โอนชื่อต่างชาติ 22.86% และถือครองผ่าน NVDR 
6.71% จะเห็นได้ว่าแรงขายที่มีมาต่อเนื่อง ท�าให้

สัดส่วนการถือครองอยู่ในระดับต�่ากว่าปกติมาก

ขณะที่แนวโน้มเงินเฟ้อสหรัฐฯ เริ่มชะลอลง จากดัชนี
ชี้น�าเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงตั้งแต่เดือน เม.ย.2561 
บวกกับผลกระทบจากสงครามทางการค้าโลกกดดัน
ก�าลังซื้อ และราคาน�้ามันดิบโลกที่ลดลงรวดเร็ว 
ท�าให้เชื่อว่าใกล้สิ้นสุดวงจรดอกเบี้ยขาขึ้น และส่ง
ผลสืบเนื่องไปยังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 
10 ปี (Bond yield) ของสหรัฐฯ เริ่มลดลง สวนทาง
เอเชียบางประเทศ ที่จ�าเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่อง 
เพราะยังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ และเพื่อสกัดกั้น
เงินทุนไหลออก

แม้ว่าสงครามการค้าจะกระทบ ท�าให้คาดการณ์
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จะขยายตัว 
3.5% ชะลอตัวลงจาก 4% ในปี 2561 โดยภาคการ
ส่งออกจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้น้อยลงนับจากนี้ แต่
จะเห็นการลงทุนและการบริโภคครัวเรือนขับเคลื่อน
เศรษฐกิจแทน โดยในส่วนการลงทุนภาคเอกชนนั้น 
คาดว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง จะยัง
เน้นไปที่ EEC ส่วนการลงทุนภาครัฐ น่าจะสานต่อ
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รัฐบาลชุดเก่าได้วางแผน
ระยะยาวไว้แล้ว

โดยคาดว่าในปี 2562-2565 จะมีเม็ดเงินจากการ
ลงทุนในโครงการที่เหลืออยู่ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ไทยอีกราว 2 ล้านล้านบาท หรือราว 83.4% ของ
วงเงินทั้งหมด หรือเฉลี่ยปีละ 5 แสนล้านบาท ขณะ
เดียวกัน รัฐบาลยังคงเดินหน้ากระตุ้นการบริโภคครัว
เรือน จากการวางนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนหน้าที่
ยังมีอยู่ จึงน่าจะเป็นอีกปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ขณะที่การเมืองไทย หลังเห็นก�าหนดการน�าไปสู่การ
เลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ในวันที่ 24 ก.พ.
2562 แม้การเลือกตั้งครั้งนี้ มีโอกาสได้รัฐบาลผสม
หลายพรรคการเมือง ท�าให้มีเสถียรภาพน้อย แต่
การได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง น่าจะได้รับการ
ยอมรับจากนานาชาติ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้น

 นางภรณี กล่าวด้วยว่า แม้เศรษฐกิจไทย
ปี 2562 จะเติบโตชะลอลงจากปี 2561 แต่ไทยยัง
มีจุดแข็งด้านเงินทุนส�ารองระหว่างประเทศที่สูง 
รองรับการน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้นาน 11 
เดือน และยังครอบคลุมหนี้สินต่างประเทศได้ดีกว่า
หลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ขณะที่แนวโน้มผลประกอบการปี 2562 แม้ประเมิน
ว่าจะเติบโตเพียง 3.3% เมื่อเทียบจากปีก่อน เพราะ
มีการปรับลดสมมติฐานราคาน�้ามันปี 2562 ลง 5 
เหรียญสหรัฐฯ จาก 70 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล มาที่ 
65 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล เทียบกับค่าเฉลี่ย 70.9 เห
รียญฯ ในปี 2561 ส่งผลให้มีการปรับลดก�าไรกลุ่ม
พลังงานลงกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยัง
ปรับลดก�าไรกลุ่มปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง และ ICT 
ลงเช่นกัน

โดยก�าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2562 จะลดลงเหลือ 
112.2 บาทต่อหุ้น จากเดิม 115 บาทต่อหุ้น แต่ด้วย
ระดับ Expected P/E ปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ราว 14.4 เท่า 
เป็นระดับที่ใกล้เคียงกับตลาดหุ้นในภูมิภาค อีกทั้ง 
กระแส Fund Flow ที่น่าจะไหลกลับในช่วงไตรมาส 
1 และ 2 ของปี 2562 จะช่วยหนุนให้ P/E ตลาดหุ้น
ไทยขึ้นไปแตะ P/E 16 เท่าได้

จึงมองดัชนีฯ เป้าหมายปี 2562 ไว้ที่ 1,795 จุด 
พร้อมกับแนะน�าเพิ่มน�้าหนักการลงทุนเป็น 50% 
จากเดิม 40% โดยมองความเสี่ยงภายนอกยังมี
อยู่ จึงเน้นเลือกลงทุนหุ้นรายตัว ที่มีการเติบโตตาม
เศรษฐกิจในประเทศ และเติบโตต่อเนื่อง ได้แก่

 • หุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น : KBANK

 • หุ้นส่งออกที่ปรับตัวจากผลกระทบการค้าโลก
ได้ : HANA

 • หุ้นสาธารณูปโภค : SCC, STEC, WHA

 • หุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภาคครัวเรือน : 
ADVANC, DTAC, BJC, CPALL, PLANB



 บล.ไทยพาณิชย์ เชื่อหุ้นไทยทะยานตั้งแต่ไตรมาสแรก
หลัง GDP ขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย - ก�าไร บจ.หนุน  - Valuation น่าสนใจ คงเป้า SET ปี 62 ที่ 2000 จุด

บล.ไทยพาณิชย์ เชื่อหุ้นไทยทะยานตั้งแต่ไตรมาส
แรก  หลัง GDP ขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย- ก�าไรบจ.
หนุน  - Valuation น่าสนใจ คงเป้า SET  ปี 62 
ที่ 2000 จุด  คาดดอกเบี้ยไทยยังมีโอกาสปรับขึ้น
อีก 1-3 ครั้งในปี 62 ตามมุมมองวัฏจักรการลงทุน-
ดอกเบี้ยขาขึ้น มองธีมการลงทุนไตรมาสแรกปีนี้  
หุ้น top picks CPF  TU  ROJNA WHA BBL KTB

บล.ไทยพาณิชย์เห็นสัญญาณเศรษฐกิจโลกพลิก
กลับมาหนุนหุ้นตลาดเกิดใหม่ เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐ
ชะลอตัวลงจากฐานสูงในปี 2561 ตามแรงส่งจาก
มาตรการลดภาษีที่ค่อยๆ หมดไป แต่ภาพรวมยัง
แกร่งพอจะหนุนบรรยากาศ risk – on ให้เกิดการ
ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เชื่อหุ้นไทยทะยานตั้งแต่
ไตรมาสแรก  SET จะปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรง
สนับสนุนจาก GDP ที่ขยายตัวสูงกว่าค่าเฉลี่ย ก�าไร
ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียน และ Valuation 
ที่น่าสนใจ โดยอิง fwd PE ที่ 15.5 เท่า ส�าหรับ
ธีมการลงทุนผู้ชนะในไตรมาสแรกปี 2562 มอง
ไปที่วัฎจักรการลงทุนในประเทศ ส่งผลดีต่อนิคม
อุตสาหกรรม การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ธปท. หนุน
กลุ่มธนาคารและแนวโน้มราคาหมูและปลาทูน่าที่จะ
ส่งผลดีต่อกลุ่มอาหาร  

นายพรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่าย
กลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด (SCBS) กล่าวว่า กระแสการ
ลงทุนเปลี่ยนทิศ แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่โดด
เด่นในปี 2561 จะลดความร้อนแรงลง คาดนักลงทุน
เปลี่ยนมาสนใจตลาดเกิดใหม่แทน หลังความเสี่ยง
ฟองสบู่ลดลง คาดสัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ยของ
เฟดส่งผลดอลลาร์หยุดแข็งค่า ซึ่งดีต่อหุ้นตลาดเกิด
ใหม่ด้วย ส่วนช่องว่างการเติบโตที่แคบลงระหว่าง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ กับตลาดเกิดใหม่จะดึงดูดให้กระแส
เงินทุนเปลี่ยนทิศมาทางภูมิภาคนี้ด้วย ส่วนภาพ
รวมเศรษฐกิจโลก แม้เติบโตในอัตราชะลอตัวลง แต่
ก็เป็นการเข้าสู่ระดับค่าเฉลี่ยระยะยาว ไม่ใช่วิกฤต
เศรษฐกิจ  ส่วนสงครามการค้า แม้มีผลให้ค�าสั่ง
ซื้อสินค้าส่งออกชะลอลงทั้งจีนและสหรัฐฯ แต่ดัชนี 
PMI ภาคการผลิตและภาคบริการทั้งหมดทั่วโลกยัง
อยู่สูงกว่าระดับ 50จุด บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังมีแนว
โน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงบ้าง

สถานการณ์ตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงที่ผ่านมาเป็นการ
พักฐาน หรือ Correction ในระยะสั้น เนื่องจาก
ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและการเติบโตของ
ก�าไรบริษัทไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก โดยความ
กังวลหลักๆ มาจากเรื่องสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน, 
ความไม่แน่นอนของข้อตกลง Brexit, และการขึ้น
ดอกเบี้ยของเฟดที่หลายฝ่ายมองว่าขึ้นมามากเกิน
ไป อย่างไรก็ตาม ความกังวลเหล่านี้มีแนวโน้มดีขึ้น
ในอนาคตอันใกล้ โดยจีน-สหรัฐฯ จะมีการเจรจา
กันในต้นเดือน ม.ค. หลังจากสงบศึกการค้าไปก่อน
หน้านี้ ส่วนสภาผู้แทนอังกฤษจะมีการลงมติเลือก
แนวทาง Brexit ซึ่งจะท�าให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
ในขณะที่ Fed ส่งสัญญาณชะลอการขึ้นดอกเบี้ยใน
ปี 2562 ทั้งหมดนี้จะช่วยลดความกังวลต่อความ
เสี่ยงหลังๆ ลงได้มาก ท�าให้ปัจจัยภายนอกที่กดดัน
ตลาดเกิดใหม่ค่อยๆ คลี่คลายลง

ส�าหรับประเทศไทย SCBS มองเศรษฐกิจรับอา
นิสงค์วัฏจักรการลงทุนขาขึ้น เห็นได้จากผลการ
ส�ารวจภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อจากธปท.
ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น การลงทุนในประเทศฟื้นตัวดีมีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลดีต่อเนื่องไปถึงกลุ่มธนาคาร มองไปข้างหน้า 
ภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อส�าหรับไตรมาส 
4 ปี 2561 เริ่มเห็นความต้องการสินเชื่อจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นในทุกๆ ประเภท ทั้งสินเชื่อระยะยาว/ระยะสั้น
ส�าหรับธุรกิจทุกขนาดและสินเชื่อภาคครัวเรือนทุก
ประเภท ส่วนกรณีที่ กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เป็น 1.75% ตามคาดไปแล้วเมื่อเดือน ธ.ค. ก็
สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4 เดือน ต.ค. 
และ พ.ย. ที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ทั้งการ
บริโภคในประเทศ การลงทุน และจ�านวนนักท่อง
เที่ยวที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกในเดือน พ.ย. จาก
นักท่องเที่ยวมาเลเซีย และอินเดียที่เติบโตดี และนัก
ท่องเที่ยวจีนที่ฟื้นตัว คาดดอกเบี้ยไทยยังมีโอกาส
ปรับขึ้นอีก 1-3 ครั้งในปี 2562 ตามมุมมองวัฏจักร
การลงทุนและดอกเบี้ยขาขึ้น   

ทั้งนี้ กลยุทธ์การลงทุนกลุ่มที่มีแนวโน้มสดใสในปี 
2562 ไตรมาสแรกจะมาจาก 2 แนวโน้มหลัก ได้แก่ 
กลุ่มแรก แนวโน้มที่ด�าเนินต่อเนื่องมาจากช่วงก่อน
หน้า ได้แก่ วัฎจักรการลงทุนรอบใหม่ (กลุ่มนิคม

อุตสาหกรรม) และวัฎจักรการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
(กลุ่มธนาคาร) ซึ่งได้รับการยืนยันจาก FDI ที่
แข็งแกร่ง อัตราการใช้ก�าลังการผลิตที่สูงขึ้นทะลุ 
70% ในเดือน พ.ย. และสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยของ 
กนง.  และ กลุ่มที่สอง ตามแนวโน้มที่ก�าลังมาใหม่ 
คือวัฎจักรอุณภูมิน�้าทะเลซึ่ง NOAA ของสหรัฐฯ 
มองว่าโลกก�าลังจะเข้าสู่ภาวะ El Nino อ่อนๆ ซึ่ง
มักส่งผลดีต่อต้นทุนปลาทูน่าจะมีราคาถูกลงขณะ
ที่ส่งผลให้ราคาหมูเพิ่มขึ้น ดังนั้น ธีมการลงทุนใน
ไตรมาสแรกปี 2562 หุ้น top picks กลุ่มที่น่าจับตา
มองได้แก่ กลุ่มธุรกิจหมูและธุรกิจทูน่า (CPF  TU)  
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม (ROJNA WHA) และ กลุ่ม
ธนาคาร (BBL KTB)

• CPF: ก�าไรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 
2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากราคาหมูที่สูงขึ้น
ในเวียดนามและไทย หุ้น CPF ซื้อขายในระดับต�่าที่
มูลค่าตลาดของเงินลงทุนใน CPALL

• TU: ก�าไรจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2561 
และปี 2562 จากต้นทุนทูน่าระดับต�่า การปรับราคา
ผลิตภัณฑ์และเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สหรัฐซึ่งยังไม่สะท้อนในราคาหุ้น

• ROJNA: บริษัทเร่งซื้อที่ดิน (โดยเฉพาะที่ดิน
ในพื้นที่ EEC) เพื่อสร้างรากฐานส�าหรับรองรับการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคต valuation (PBV) น่า
สนใจและให้ตอบแทนจากเงินปันผลสูง

• WHA: แนวโน้มเป็นบวกโดยได้รับปัจจัยหนุน
จากพอร์ตคลังสินค้าและโรงงานส�าเร็จรูปขนาดใหญ่ 
ยอดขายรอรับรู้รายได้สูง ก�าไรใน 3 ปีข้างหน้าจะ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ CAGR 16% 

• BBL: สินเชื่อจะขยายตัวมากขึ้นและผล
ตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อจะดีขึ้น โดยได้รับ
การสนับสนุนจากวัฎจักรการลงทุนมีโอกาสดีที่สุดที่ 
ROE จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับก่อนวัฎจักร NPL 

• KTB: การปรับพอร์ตสินเชื่อจะเปิดโอกาสให้ตั้ง
ส�ารองลดลง ได้ประโยชน์จากวัฎจักรการลงทุนที่เร่ง
ตัวขึ้นและก�าไรพิเศษจาก AQ 



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง มอง SET ไตรมาสแรกผันผวน
ในกรอบแนวต้าน 1750 จุด และแนวรับ 1550 จุด

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ ผู้อ�านวยการฝ่าย

วิจัยหลักทรัพย์ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ 

กิมเอ็ง คาดการณ์ภาพรวมการลงทุนใน

ช่วง 1Q61 คาดตลาดยังคงแกว่งผันผวนใน

กรอบแนวต้าน 1750 จุด และแนวรับ 1550 

จุด โดยปัจจัยขับเคลื่อนมาจาก 3 ปัจจัย 

ได้แก่ 1.นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และการ

ลงทุนจากภาครัฐฯ 2.ความคาดหวังก่อนการ

เลือกตั้ง และ 3.โอกาสที่แนวโน้มดอกเบี้ย

สหรัฐฯ จะปรับขึ้นช้ากว่าคาด ในขณะที่

ประเด็นที่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลัก ยังคง

เป็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ

จีน (Trade war) ซึ่งหากยืดเยื้อต่อเนื่อง 

อาจส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกปีหน้า

มี downside มากขึ้นจากคาดการณ์ปัจจุบัน 

รวมถึงการยกเลิก QE ของธนาคารกลาง

ต่างๆ ทั่วโลก

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะท�าให้เม็ดเงินสภาพ

คล่องส่วนหนึ่งหายไป โดยส�าหรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ยังคงแนะทยอย

สะสมหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Domestic Play อิง

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และ

นโยบายภาครัฐฯ เช่น กลุ่มค้าปลีก (CPALL, 

BJC, HMPRO), กลุ่มโรงไฟฟ้า (EGCO) เก็ง

แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย

ฉบับใหม่, กลุ่มท่องเที่ยว (AOT, ERW) เก็ง

การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวไทย, กลุ่ม

ธนาคาร (BBL) รับอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น

รอบใหม่ รวมถึงหุ้นที่แนวโน้มก�าไรยังเติบโต

ก้าวกระโดดในปี 62 (SAWAD, JMT, VGI) 

ส�าหรับปัจจัยที่น่าติดตาม

          

- ปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและ

จีน ยังคงเป็นสาเหตุหลักที่กดดันทิศทางการ

ลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงโลก โดยแม้ว่าประเด็น

การปรับขึ้นอัตราภาษีน�าเข้าสินค้าจีน วงเงิน 

2 แสนล้านเหรียญ จาก 10% ขึ้นสู่ 25% จะ

เลื่อนการพิจารณาออกไป 90 วัน ซึ่งจะครบ

ก�าหนดราว 1 มีค. 2019 แต่ในระยะสั้นเรายัง

คงเห็นท่าทีอันแข็งกร้าวของ Donald Trump 

ดังนั้นเราเชื่อว่าปัญหานี้คงยังไม่สามารถ

คลี่คลายได้ในระยะสั้น ซึ่งจะเป็นจุดที่กดดัน

การลงทุนต่อเนื่องในปีนี้

          

- ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว กดดันการ

ลงทุนเข้าสู่โหมด Risk off : จากประเด็น

สงครามการค้าโลก ซึ่งหากยังคงยืดเยื้อต่อ

เนื่อง คาดจะกระทบต่อการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลกในช่วงถัดไปมากกว่าที่ตลาด

ประเมินไว้ โดยล่าสุดหากพิจารณาในเชิง

ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศส�าคัญ 

เช่น GDP, PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการ 

ล้วนพบการชะลอตัวลงอย่างเห็นชัด โดยใน

ระยะสั้นจุดที่น่าติดตามคือ PMI ภาคการ

ผลิต ของจีน ที่ล่าสุดเดือน พฤศจิกายน 

ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 50 จุด ถือเป็นจุด 

critical ซึ่งหากต�่ากว่านี้จะบ่งชี้การเข้าสู่ภาวะ

เศรษฐกิจหดตัว ท�าให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความ

เสี่ยงเพิ่มเติมต่อการปรับฐานได้อีกครั้ง 

          

- ความผันผวนของราคาน�้ามันดิบโลก : เรา

ประเมินทุกๆ ราคาน�้ามันดิบโลกที่ปรับตัวลด

ลง -1 เหรียญ มีโอกาสกดดันก�าไรของบริษัท

จดทะเบียนไทยรวม ลดลงราว 5,000 ล้าน

บาท (ไม่คิดรวมผลกระทบจาก Stock loss) 

หรือคิดเป็นแรงกดดันต่อ 2019 SET EPS 

ราว -0.5 จุด ต่อราคาน�้ามันดิบที่ลดลง 1 

เหรียญ (เราประเมิน 2019 SET EPS ที่ 116 

บาทต่อหุ้น อิงสมมติฐานน�้ามันดิบปี 2019 

เฉลี่ยที่ 70 เหรียญต่อบาร์เรล)

          

- นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาค

รัฐ: ระยะสั้นเริ่มเห็นนโยบายจากภาครัฐเร่ง

ตัวขึ้น ทั้งการกระตุ้นภาคการบริโภคผ่านบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐฯ หรือนโยบายช๊อปช่วย

ชาติ อีกทั้งงานประมูลโครงสร้างพื้นฐานใน

ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 อีกกว่า 9 แสน

ล้านบาท น่าจะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นต่อ

การลงทุนมากยิ่งขึ้น รวมถึงแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ ซึ่ง

คาดจะออกมาช่วงเดือน มค. 2562 ล้วนเป็น

ปัจจัยที่ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวขึ้น

          

- การเลือกตั้งไทย 2562 สัญญาณการเลือก

ตั้งชัดเจนมากยิ่งขึ้น คาดเป็นแรงส่งต่อภาพ

รวมการลงทุนในช่วงแรก แต่อย่างไรก็ดีการ

จัดตั้งรัฐบาล รวมถึงการด�าเนินนโยบายต่างๆ 

ในช่วงถัดไปจ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 

6 เดือน ดังนั้นอาจต้องระมัดระวังหลังเลือก

ตั้งอาจเห็นสัญญาณการปรับฐานลงได้ 



ก.ล.ต. มีแนวผ่อนปรนเกณฑ์เสนอขายโทเคนดิจิทัล 
ให้รองรับ pre-ICO และ private sale  

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยว
กับการผ่อนปรนแนวทางการก�ากับ
ดูแลการเสนอขายโทเคนดิจิทัล เพื่อลด
อุปสรรคของผู้ประสงค์จะระดมทุนในวง
จ�ากัด ขณะที่ยังมีกลไกดูแลผู้ลงทุนตาม
สมควร

พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 ก�าหนด
ให้การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล
ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. และต้อง
เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอ
ขายโทเคนดิจิทัลทุกกรณีแม้จะเป็นการ
เสนอขายในวงจ�ากัด เช่น ในขั้นตอน 
pre-ICO และ private sale ซึ่งหากน�า
เกณฑ์ปกติที่มีอยู่มาใช้ก็จะเป็นอุปสรรค
ในทางปฏิบัติ  ก.ล.ต. จึงมีแนวคิด
ที่จะผ่อนปรนกฎเกณฑ์บางประการ
ส�าหรับการเสนอขายในวงจ�ากัดต่อ
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ลงทุนที่สามารถ
ดูแลตนเองได้ โดยมีแนวจะอนุญาตการ
เสนอขายดังกล่าวเป็นการทั่วไป รวม
ทั้งยกเว้นหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ตลอดจน
ลดภาระหน้าที่ส�าหรับผู้ให้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัลลง 

เนื่องจากช่วง pre-ICO และ private 
sale โครงการยังมีความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนสูง รวมทั้งข้อมูลที่เปิดเผย
ต่อผู้ลงทุนจะจ�ากัดมาก ก.ล.ต. จึงมี
แนวจะผ่อนปรนเกณฑ์ให้เฉพาะกรณี
การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีการจ�ากัด
จ�านวนผู้ลงทุน วงเงินระดมทุน หรือ
ประเภทผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่การเสนอขาย
ต่อ (1) ผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
กับกิจการ จ�านวนไม่เกิน 50 รายใน
ระยะเวลา 12 เดือน หรือ (2) บุคคล
ใด ๆ ในวงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท 
ภายในระยะเวลา 12 เดือน หรือ (3) 
เฉพาะต่อผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคล
ร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน หรือผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ 

นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการเอาเปรียบ
ผู้ลงทุนอื่น ๆ ในช่วง public ICO ซึ่ง
เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทุนได้ ก.ล.ต. 
มีแนวจะก�าหนดให้ต้องกระจายโทเคน
ดิจิทัลให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มพร้อมกันภาย
หลังปิด public ICO และกรณีโทเคน
ดิจิทัลส่วนที่ได้รับส่วนลดหรือโบนัส จะ
ถูกห้ามขาย (lock-up) เป็นระยะเวลา 
6 เดือนนับจากวันแรกของการกระจาย
โทเคนดิจิทัล 

นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ 
ก.ล.ต. กล่าวว่า “แนวทางที่เสนอ
เป็นความพยายามหาจุดที่สมดุลขึ้น

ในการก�ากับดูแล ลดอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติจากกฎเกณฑ์ โดยยังค�านึงถึง
การจัดการความเสี่ยงและการให้ความ
คุ้มครองผู้ลงทุน  เกณฑ์ที่เสนออาจยัง
ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้
ภาคธุรกิจสามารถเดินต่อได้ซึ่ง ก.ล.ต. 
พร้อมจะเรียนรู้ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
เพื่อปรับปรุงแนวทางการก�ากับดูแลให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป”

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ 
ก.ล.ต. www.sec.or.th/hearing ผู้
ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ได้จนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2561



บอร์ด กนง.มีมติ 5:2 ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย 0.25% มาที่ 1.75% 

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการ
ประชุมกนง. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561คณะกร
รมการฯ มีมติ5 ต่อ 2 เสียงให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 1.50 เป็น
ร้อยละ 1.75 ต่อปีโดยให้มีผลทันที ขณะที่ 2 เสียง
เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 
1.50 ต่อปี 

ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ ประเมิน
ว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ตามแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ แม้อุปสงค์ต่าง
ประเทศชะลอลง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมิน
ไว้ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลาย
และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
ระบบการเงินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้อง
ติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสมความเปราะบางใน
ระบบการเงินได้ในอนาคต คณะกรรมการฯ เห็น
ว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับต่่าต่อเนื่อง
เป็นเวลานานในช่วงที่ผ่านมามีส่วนช่วยสนับสนุน
ให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพและกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ กรรมการ
ส่วนใหญ่จึงเห็นว่าความจ่าเป็นในการพึ่งพา
นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับที่ผ่านมา
ลดน้อยลง และเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในครั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ
ระบบการเงิน 

รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถในการด่าเนิน
นโยบายการเงิน (policy space) ส่าหรับอนาคต 
กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในระดับที่ร้อยละ 1.75 ยังเอื้อต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่วนกรรมการ 2 ท่าน
เห็นว่า ปัจจัยเสี่ยงและความไม่แน่นอนจากต่าง
ประเทศปรับสูงขึ้นและอาจส่งผลต่อแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป จึงควรรอประเมิน
ความชัดเจนของผลกระทบจากปัจจัยภายนอก

และความยั่งยืนของแรงส่งจากปัจจัยเศรษฐกิจใน
ประเทศไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับมาตรการดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินที่ด่าเนินการไปได้ดูแล
ความเสี่ยง

ด้านเสถียรภาพระบบการเงินในบางจุดไปบ้าง
แล้วเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัว
ต่อเนื่องในระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพแม้การ
ส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
มีแนวโน้มชะลอลงและมาตรการกีดกันทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะที่การท่องเที่ยว
ชะลอลงโดยเฉพาะจากนักท่องเที่ยวจีน แต่เริ่มมี
สัญญาณปรับดีขึ้นแรงส่งของอุปสงค์ในประเทศ
ยังขยายตัวต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนมีแนว
โน้มขยายตัวตามรายได้ครัวเรือนนอกภาคเกษตรที่
ปรับดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น รวมทั้งได้รับแรง
สนับสนุนจากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม

แม้รายได้ครัวเรือนภาคเกษตรลดลงบ้างและยังมี
แรงกดดันจากหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 

ส่าหรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว
ตามการย้ายฐานการผลิตมายังไทย และโครงการ
ร่วมลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้น
ฐาน ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลงกว่า
ที่ประเมิไว้เดิมจากความล่าช้าในการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจบางแห่ง คณะกรรมการฯ จะติดตาม
ความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ที่อาจจะกระทบต่อแนวโน้มการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยทั้งปียังมีแนวโน้มทรงตัว แต่มีความ
เสี่ยงด้านต่่าจากความผันผวนของราคาพลังงาน
และราคาอาหารสด อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนว
โน้มเพิ่มขึ้น ตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่
ปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งนี้ คณะกรรม
การฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง อาทิ 
ผลกระทบจาก

การขยายตัวของธุรกิจ e-commerce การ
แข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น รวมถึงพัฒนาการของ
เทคโนโลยีที่ท่าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้
อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีตภาวะการ
เงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ สภาพคล่องในระบบ
การเงินอยู่ในระดับสูง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่
ในระดับต่่า ท่าให้ภาคเอกชนสามารถระดมทุน
ได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อขยายตัวทั้งสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่และสินเชื่ออุปโภคบริโภค คณะกรรม
การฯ ประเมินว่าแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะ
ปรับขึ้นร้อยละ 0.25 ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่
ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินบาทเทียบกับ
เงินดอลลาร์ สรอ. มีเสถียรภาพเมื่อเทียบกับเงิน
สกุลภูมิภาค ในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนยัง
มีแนวโน้มผันผวน คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้
ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระ
ทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดต่อไระบบการเงินโดย
รวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงที่
อาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบการ
เงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield)ในภาวะ
อัตราดอกเบี้ยต่่าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน่าไปสู่การ
ประเมินความเสี่ยงต่่ากว่าที่ควร (underpricing 
of risks)

คณะกรรมการฯ เห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในครั้งนี้จะช่วยลดการสะสมความเปราะ
บางในระบบการเงินควบคู่กับมาตรการดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ด่าเนินการไปมองไป
ข้างหน้า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง 
แม้แรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง คณะ
กรรมการฯ เห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจะ
ยังมีความเหมาะสมในระยะข้างหน้า โดยจะติดตาม
พัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมทั้ง
ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประกอบการ
ด่าเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อไป



ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่  

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ

เงิน (ฉบับย่อ) ครั้งที่ 8/2561   เมื่อวันที่ 19 

ธันวาคม 2561  ที่ผ่านมา ว่าภาวะเศรษฐกิจ

ต่างประเทศ   เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าขยายตัว

ชะลอลง แต่ส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้สูงกว่าระดับ

ศักยภาพ เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลัก

โดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่แตกต่างกัน

มากขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแรงส่งที่ดีขึ้นจากการ

ใช้จ่ายภาครัฐหลังร่างงบประมาณรายจ่ายประ

จ าปี 2562 ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ขณะ

ที่เศรษฐกิจกลุ่มยูโรมีแรงส่งชะลอลงบ้างจากการ

ส่งออก ตามทิศทางปริมาณการค้าโลกและความ

เชื่อมั่นของภาคเอกชนที่ลดลงจากปัญหาการเมือง 

ขณะที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นขยายตัวใกล้เคียงที่ประเมิน

ไว้จากการเร่งใช้จ่ายก่อนการปรับขึ้นภาษีการ

บริโภค 

ส�าหรับเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอ

ลง อย่างไรก็ดี รัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรการ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อ

เนื่องและพยายามสร้างสมดุลในการดูแลทั้งด้าน

เศรษฐกิจและเสถียรภาพระบบการเงินควบคู่กัน ท 

าให้ความเชื่อมั่นทยอยปรับเพิ่มขึ้นบ้าง เศรษฐกิจ

เอเชียมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง จากผลกระทบ

ของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 

และจีน

ภาวะการเงินที่ทยอยตึงตัวขึ้น รวมถึงแรงกระตุ้น

ทางการคลังที่ปรับลดลงในบางประเทศ อย่างไร

ก็ดี การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่าในหลายประเทศมี

ส่วนสนับสนุนการบริโภคภาคเอกชนให้ขยายตัว

ต่อเนื่อง ส�าหรับการด�าเนินนโยบายการเงินของ

ประเทศคู่ค้า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ยังคง

ทิศทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นธนาคารกลาง

ยุโรป (ECB) 

ทยอยลดระดับความผ่อนคลายของนโยบาย

การเงินโดยจะยุติการเข้าซื้อพันธบัตร(Asset 

Purchasing Program) ณ สิ้นปีนี้ตามที่ประกาศ

ไว้ขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังคงระดับ

ความผ่อนคลายของนโยบายการเงินไปอีกระยะ

หนึ่ง ส�าหรับธนาคารกลางในประเทศภูมิภาค

ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพ

ด้านราคา เช่น ฟิลิปปินส์ และเพื่อรักษา

เสถียรภาพด้านต่างประเทศเช่น อินโดนีเซีย

คณะกรรมการฯ ประเมินว่า ในระยะต่อไปเศรษฐกิจ

ประเทศคู่ค้ามีโอกาสสูงขึ้นที่อาจขยายตัวได้ต�่า

กว่ากรณีฐานตามความเสี่ยงจากนโยบายกีดกัน

ทางการค้า รวมทั้งความไม่แน่นอนของผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกจากการ

เจรจาออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 

(Brexit) คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ติดตาม

พัฒนาการของความเสี่ยงดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

และประเมินผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัว

ของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะเครื่องชี้ด้าน

ตลาดแรงงานภาวะตลาดการเงินในช่วงที่ผ่าน

มา ราคาสินทรัพย์และค่าเงินส่วนใหญ่เคลื่อนไหว

ผันผวนตามความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่อ

แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่

แน่นอนของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ นโยบายกีดกันทางการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน รวมทั้งข้อตกลง Brexit ที่ยังไม่

ชัดเจน

ทั้งนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่ดีและเสถียรภาพด้านต่าง

ประเทศที่เข้มแข็งท�าให้นักลงทุนยังให้ความสนใจ

ประเทศไทยโดยตลาดพันธบัตรมีเงินทุนไหลเข้า

สุทธิอย่างต่อเนื่อง และตลาดทุนมีเงินทุนไหลออก

สุทธิน้อยกว่าประเทศในกลุ่มประเทศตลาดเกิด

ใหม่ (Emerging Markets: EMs) ด้านอัตราแลก

เปลี่ยน เงินสกุลภูมิภาคส่วนใหญ่ปรับแข็งค่าขึ้น 

โดยเฉพาะประเทศที่ได้รับประโยชน์จากราคาน�้ามัน

ที่ปรับลดลง ขณะที่เงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ.มี

เสถียรภาพเมื่อเทียบกับเงินสกุลภูมิภาค

คณะกรรมการฯ เห็นว่าในระยะข้างหน้าตลาด

การเงินโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยมีสาเหตุ

หลักจาก(1) ทิศทางการด�าเนินนโยบายการเงิน

ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก (2) มาตรการ

กีดกันทางการค้าที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และ 

(3) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit และ

การเมืองในกลุ่มประเทศยูโรที่อาจรุนแรงขึ้นจนส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเงินทุนเคลื่อนย้าย 

ซึ่งจะกดดันราคาสินทรัพย์และค่าเงิน

รายงาน กนง.  คาด ศก.ไทยปี 62  มีแนวโน้มขยายตัวใน
อัตราที่ชะลอลงตามอุปสงค์ต่างประเทศ



ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ

เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องใน
ระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพตามแรงส่งของอุปสงค์ใน
ประเทศเป็นส าคัญแม้อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง การ
บริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องในทุก
หมวดสินค้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้ครัวเรือน
นอกภาคเกษตรที่ขยายตัวมากขึ้นในเกือบทุกกลุ่มรายได้ 
รวมถึงแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม อาทิ 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 1 และ 2 รายได้
ครัวเรือนภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงบ้างจากราคาสินค้า
เกษตรที่ลดลงเป็นส าคัญรวมทั้งยังมีแรงกดดันจากหนี้
ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 

ด้านการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นตาม
ความชัดเจนของการร่วมลงทุนของรัฐบาลและเอกชนใน
โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ
แผนการลงทุนเพื่อย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติ
มาไทยในบางอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อส่งออก ขณะที่การ
ใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามการเลื่อน
การลงทุนโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการ
ทบทวนล าดับความส าคัญของโครงการ ประกอบกับ
ความล่าช้าในการจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งท�าให้หน่วยงานภาครัฐชะลอการก่อหนี้ผูกพันใน
บางโครงการ รวมถึงความล่าช้าในการอนุมัติค่าเวนคืน
ที่ดินโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรีส าห
รับแรงส่งจากอุปสงค์ต่างประเทศมีแนวโน้มชะลอลง 
มูลค่าการส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตาม
ปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
ประกอบกับวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ชะลอลง ขณะที่
ผลดีจากการย้ายค าสั่งซื้อและการย้ายฐานการผลิตมายัง
ไทยจะช่วยลดทอนผลกระทบได้บางส่วน การส่งออกภาค
บริการมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากแนวโน้มนักท่อง
เที่ยวจีนที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด เนื่องจากได้รับผลกระทบเพิ่ม
เติมจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงและเงินหยวนที่อ่อนค่า ใน
ระยะข้างหน้า จ�านวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวต่อ
เนื่องแต่ยังมีความท้าทายจากความสามารถของสนาม
บินที่รองรับจ�านวนผู้โดยสารได้จ�ากัดส�าหรับประมาณการ
เศรษฐกิจไทย 

คณะกรรมการฯ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2561 และ 
2562 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามอุปสงค์
ต่างประเทศ ขณะที่อุปสงค์ในประเทศยังมีแรงส่งต่อเนื่อง 
โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 4.2 และ 4.0 

ตามล�าดับ ปรับลดลงจากที่ประเมินไว้ครั้งก่อนที่ร้อยละ 
4.4 และ 4.2 ตามล�าดับ ส�าหรับความเสี่ยงต่อประมาณ
การเศรษฐกิจยังโน้มไปด้านต�่า โดยโอกาสที่เศรษฐกิจไทย
จะขยายตัวต�่ากว่ากรณีฐานมาจากปัจจัยต่างประเทศเป็น
ส�าคัญ ได้แก่ (1) มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ 
ที่อาจเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และ (2) ความผันผวนใน
ตลาดการเงินโลกในกรณีที่

สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลง 
(no-deal Brexit) นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านต�่าจาก
ปัจจัยภายในประเทศ ได้แก่ (1) การบริโภคภาคเอกชนที่
อาจขยายตัวต่ ากว่าที่ประเมินไว้จากก�าลังซื้อในประเทศที่
ยังขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะรายได้ภาคเกษตรที่อาจลด
ลงมากกว่าคาด และ (2) การใช้จ่ายภาครัฐที่อาจต่ ากว่า
คาดจากข้อจ�ากัดในการเบิกจ่ายและการด�าเนินโครงการ
ลงทุนของภาครัฐ

คณะกรรมการฯ อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงแนวโน้มการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าและปัจจัยที่อาจส่ง
ผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่ประเมินไว้
โดยเห็นว่าแม้เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง แต่ใน
ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับศักยภาพ วัฏจักร
ของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาคเอกชนอยู่ใน
ช่วงเริ่มขยายตัว และปัจจัยสนับสนุนรายได้ครัวเรือนยัง
มีต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการส่งออกสินค้าและบริการที่เริ่ม
มีสัญญาณปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ เห็น
ควรให้ติดตามความต่อเนื่องของการจ้างงาน แนวโน้มการ
บริโภคภาคเอกชน แนวโน้มค�าสั่งซื้อของการส่งออกสินค้า 
รวมทั้งพัฒนาการของความเสี่ยงจากมาตรการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งจะกระทบต่อแนว
โน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไปอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2561 สูงกว่าที่
ประเมินไว้เล็กน้อยตามราคาพลังงานและราคาอาหารสด
ที่หดตัวน้อยลงเนื่องจากผลผลิตผักที่เสียหายจากโรค
ระบาด รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
ตามราคาอาหารส าเร็จรู

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปมี
แนวโน้มใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้โดยคงประมาณการ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 1.1 และปรับลด
ประมาณการในปี 2562 ลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 1.0 จาก
เดิมที่ร้อยละ 1.1 ตามราคาน�้ามันดิบโลกที่มีแนวโน้มลด
ลงเป็นส�าคัญ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 
โดยคงประมาณการในปี 2561 ไว้ที่ร้อยละ 0.7 แต่ปรับ
เพิ่มประมาณการส�าหรับปี 2562 เป็นร้อยละ 0.9 จาก
เดิมที่ร้อยละ 0.8 ตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่

เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับราคาค่าโดยสาร
รถประจ�าทางที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามมติของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ส�าหรับความเสี่ยงต่อ
ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้น
ฐานยังโน้มไปด้านต�่าตามความเสี่ยงของประมาณการ
เศรษฐกิจ รวมทั้งราคาน�้ามันและราคาอาหารสดที่อาจต�่า
กว่าที่ประเมินไว้การด�าเนินนโยบายการเงิน

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยาย
ตัวได้ต่อเนื่องตามแรงส่งจากอุปสงค์ในประเทศแม้อุปสงค์
ต่างประเทศชะลอลงบ้าง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม แต่มีความเสี่ยงด้านต�่าเพิ่ม
ขึ้นตามความผันผวนของราคาพลังงานและราคาอาหาร
สด ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ภาวะการ
เงินโดยรวมอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบการเงินโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ดีและความเสี่ยงบางจุดได้รับการดูแลในระดับ
หนึ่งด้วยมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน อาทิ 
มาตรการก�ากับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคล การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัย รวมทั้งร่างพ.ร.บ. สหกรณ์ที่แก้ไขเกณฑ์การ
ก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้เห็นชอบแล้ว

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบัน
การเงินภายใต้ภาวะที่สภาพคล่องในระบบการเงินไทยยัง
อยู่ในระดับสูง เพิ่มเติมจากการที่อัตราผลตอบแทนใน
ตลาดการเงินโดยเฉพาะพันธบัตรระยะสั้นได้ทยอยปรับตัว
ไปก่อนหน้าแล้ว เพื่อให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างมี
เสถียรภาพโดยไม่กระทบต่อศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวทาง
การด�าเนินนโยบายการเงินในระยะต่อไป โดยเห็นว่านโย
บายการเงินที่ผ่อนคลายจะยังมีความเหมาะสมในระยะข้าง
หน้า และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นไปอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปโดยอาจไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องดังเช่นใน
อดีต ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะประเมินสถานการณ์ตาม
พัฒนาการของข้อมูลเป็นส าคัญ (data-dependent) ทั้ง
การขยายตัวของเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อ และเสถียรภาพ
ระบบการเงิน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อ
ประกอบการด�าเนินนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะต่อ
ไป

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงิน
และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป



อย่างไรก็ดี กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าความจ�าเป็น
ในการพึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากใน
ระดับที่ผ่านมาลดน้อยลง และเห็นว่าการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินในครั้งนี้จะช่วยลด
การสะสมความเปราะบางในระบบการเงินควบคู่กับ
มาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่ได้ด�าเนิน
การไป คณะกรรมการฯ จึงมีมติ5 ต่อ 2 เสียง ให้ขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 
1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปีขณะที่กรรมการ 2 ท่าน
เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.50 
ต่อปีในการตัดสินนโยบายครั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้
อภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาด าเนิน
นโยบายการเงิน ดังนี้

1) เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวดี
ต่อเนื่อง แม้การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มชะลอลง
บ้างจากผลกระทบของมาตรการกีดกันทางการ
ค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน แต่การท่องเที่ยวเริ่มมี
สัญญาณปรับดีขึ้นจากจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่
ทยอยเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันแรงส่งจากอุปสงค์ใน
ประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริโภคภาค
เอกชนที่ขยายตัวตามรายได้ครัวเรือนนอกภาค
เกษตรที่ปรับดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น รวมทั้งได้
รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐเพิ่มเติม การ
ลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวตามการย้าย
ฐานการผลิตมายังไทย และโครงการร่วมลงทุนของ
รัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต่อเนื่อง

 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความเสี่ยง
ด้านต�่าจากปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรการ
กีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนกรรมการ
ส่วนใหญ่เห็นว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจมีความ
ต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอและมีแนวโน้มขยายตัว
สอดคล้องกับศักยภาพ สามารถรองรับการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ได้โดยประเมินว่าการ
ลดระดับความผ่อนคลายของนโยบายการเงินลงเล็ก
น้อยจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในระยะต่อไป แต่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพ
ระบบการเงิน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ความจ�าเป็นที่ต้อง
พึ่งพานโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากในระดับที่
ผ่านมาจึงลดน้อยลงและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในครั้งนี้จะช่วยสร้างขีดความสามารถใน

การด�าเนินนโยบายการเงิน(policy space) ส�าหรับ
อนาคตเมื่อมีโอกาส ขณะที่กรรมการอีกส่วนหนึ่ง
เห็นว่านโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบัน
ยังจ�าเป็นเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้
ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริโภคภาคเอกชนและการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวเข้มแข็งขึ้น และช่วยเป็นแรงส่ง
ของเศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าท่ามกลางผลกระ
ทบของความไม่แน่นอนด้านต่างประเทศ รวมถึงเพื่อ
ให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีการกระจายผลดี
อย่างทั่วถึงมากขึ้น

2) อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงกับที่
ประเมินไว้แต่มีความเสี่ยงด้านต่ าจากความผันผวน
ของราคาพลังงานและราคาอาหารสด ขณะที่อัตรา
เงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามแรงกดดัน
เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ที่ปรับสูงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อย
ไปตามแนวโน้มเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ เห็นว่าน
โยบายการเงินที่ผ่อนคลายในระดับปัจจุบันได้เอื้อให้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเคลื่อนไหวสอดคล้องกับกรอบ
เป้าหมายเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัวของ
ธุรกิจ e-commerce การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น 
รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ท าให้ต้นทุน
การผลิตลดลง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นช้ากว่า
ในอดีต แม้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวดีต่อเนื่อง

3) ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ และความ
เสี่ยงในระบบการเงินบางจุดได้รับการดูแลในระดับ
หนึ่งด้วยมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินที่
ได้ด�าเนินการไปแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ 
เห็นว่าต้องติดตามพัฒนาการของตลาดสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ 
โดยเฉพาะในช่วงก่อนหลักเกณฑ์การก ากับดูแลสิน
เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเกณฑ์ใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือน
เมษายน ปี 2562

นอกจากนี้ ควรต้องติดตามการสะสมความเปราะ
บางจุดอื่นๆ ในระบบการเงินที่อาจสร้างความเปราะ
บางได้ในอนาคต อาทิ (1) พฤติกรรมการก่อหนี้
ของภาคครัวเรือนที่ทยอยปรับลดลง แต่ยังคงอยู่
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ 
ขณะที่สินเชื่อรถยนต์มีแนวโน้มเร่งตัวต่อเนื่อง อีก
ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่าเป็นเวลานานอาจ

ส่งผลกระทบต่อฐานเงินออมในอนาคต โดยเฉพาะ
ในภาวะที่ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย และ 
(2) พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นในภาวะ
อัตราดอกเบี้ยต่ าเป็นเวลานาน ซึ่งอาจน าไปสู่การ
ประเมินความเสี่ยงต�่ากว่าที่ควร (underpricing of 
risks) เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังให้ผลตอบแทน
แก่สมาชิกในอัตราสูง ท�าให้สินทรัพย์ขยายตัวใน
อัตราสูงต่อเนื่อง และเป็นแรงกดดันให้ต้องแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่ที่มีบทบาทในระบบสหกรณ์มากขึ้นผ่าน
การให้กู้ยืม

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีการระดมทุนมาก
ขึ้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ า ทั้งจากสิน
เชื่อและตราสารหนี้ เพื่อขยายการลงทุนทั้งในกิจการ
เดิมและกิจการที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก รวมถึง
กิจการในต่างประเทศ จึงควรติดตามและประเมิน
ความเสี่ยงใกล้ชิดมากขึ้น

คณะกรรมการฯ เห็นว่าการใช้เครื่องมือเชิง
นโยบายผสมผสานกันทั้งอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
และมาตรการดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน 
(macroprudential measures) จะช่วยให้การดูแล
เสถียรภาพระบบการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระ
ดับต่ าเป็นเวลานานเอื้อให้เกิดการสะสมความเปราะ
บางในระบบการเงินต่อเนื่อง และเห็นว่าการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้จะช่วยทยอยปรับ
สมดุลต่อพฤติกรรมการบริโภค การออม การกู้ยืม 
และการลงทุน รวมทั้งช่วยสนับสนุนการขยายตัว
ของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะใน
ภาวะที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย

คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงผลก
ระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีต่อ
ภาคส่วนต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งภาคครัว
เรือน ภาคธุรกิจ และสถาบันการเงิน รวมทั้งค�านึง
ถึงแนวนโยบายการคลังในระยะข้างหน้าที่อาจมีแนว
โน้มขาดดุลงบประมาณต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการฯ 
เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี ยัง
คงอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายและเอื้อต่อการเติบโตของ
ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ 
จะติดตามการส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปยัง

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงิน
และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดต่อไป
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กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้งเป็น 2% 

เหตุเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่ร้อนแรง เงินเฟ้ออยู่

ระดับต�่า ภายหลังกนง.ขยับดอกเบี้ยเป็นครั้ง

แรกในรอบกว่า 3 ปี

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business 

Development and Strategy ธนาคารกรุง

ไทย คาดการณ์ว่า คณะกรรมการนโยบายการ

เงิน(กนง.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพียง 

1 ครั้ง เป็น 2% ในช่วงครึ่งหลังปี 2562 ภาย

หลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุ

มกนง.ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เป็น 1.75% 

ซึ่งเป็นการปรับดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจากใช้

อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% มาตั้งแต่เดือน

เมษายน 2558

Krungthai Macro Research คาดการณ์ว่า 

กนง.จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็น 2% ใน

ช่วงครึ่งหลังปี 2562 ซึ่งจะทิ้งช่วงนานจาก

การปรับขึ้นครั้งนี้ และถือว่าค่อยข้างน้อย 

เนื่องจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 

เติบโต 4.1% ลดลงเล็กน้อยจากปีนี้ที่คาดว่าจะ

โต 4.3% ไม่ได้เป็นการเติบโตร้อนแรง ประกอบ

กับมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการชะลอ

ตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มเห็นการชะลอตัว

แล้วตั้งแต่ปลายปีนี้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน 

และมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงเพิ่มอีกในช่วงต้น

ปี 2562 จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ

และจีน ที่อาจทวีความเข้มข้นขึ้น โดยอัตรา

ภาษีน�าเข้ากับสินค้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ อาจเพิ่มเป็น 25% ในเดือน

มีนาคม 2562 จากเดิม 10% ที่เริ่มเก็บตั้งแต่ 

24 กันยายนที่ผ่านมา หากการเจรจาของทั้ง

สองประเทศไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้

ภายในระยะเวลาผ่อนผัน 90 วันนี้ ซึ่งคาดว่า

เป็นเรื่องยากที่จะตกลงกันได้ถึงขั้นที่จะขจัด

ความเสี่ยงสงครามการค้า หรือความขัดแย้ง

ด้านเทคโนโลยีในอนาคตออกไป

ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยลดลงต�่า

กว่า 1% อีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่ง 

Krungthai Macro Research คาดว่าอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปในปี 2562 จะอยู่ที่ระดับ 1.1% 

เท่านั้น ถือว่าเป็นระดับที่ต�่าเกินไป สะท้อนราย

ได้ของภาคธุรกิจและรายได้ของแรงงานไม่ได้

ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยังก�าลังซื้อ

ภายในประเทศ

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ กล่าวต่อไปว่า ใน

ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 

จะมีการบังคับใช้มาตรการดูแลเสถียรภาพ 

หรือ Macroprudential Policy ได้แก่ คุม

การให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันที่เป็น

อสังหาริมทรัพย์(LTV limit) ในเดือนเมษายน 

2562 ส่งผลให้ผู้กู้ต้องวางเงินดาวน์เพิ่มขึ้น

ตามราคาอสังหาฯ หรือหากยังมีภาระผ่อน

อสังหาฯ ค้างอยู่ ซึ่งคาดว่าจะท�าให้ความต้อง

การซื้ออสังหาฯ  รวมถึง การเปิดโครงการอสัง

หาฯ ใหม่ชะลอตัวลง

นอกจากนี้ คาดว่าธปท.อาจมีมาตรการดูแล

เสถียรภาพด้านอื่นๆ เพิ่มเติมอีก โดยมาตรการ

เหล่านี้ เสมือนเป็นการเข้มงวดนโยบายการ

เงินเพิ่มขึ้นอยู่แล้ว หากกนง.ปรับขึ้นอัตรา

ดอกเบี้ยอีกในขณะที่ยังไม่มีความชัดเจน

ของมาตรการดังกล่าวอาจเป็นการเข้มงวด

นโยบายการเงินมากเกินไป

 

ส�าหรับการประชุมกนง.ครั้งนี้(19 ธ.ค.61) 

คณะกรรมการกนง.มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ขึ้น

อัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 1.75% เป็นการ

ขยับดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบกว่า 3 ปี ตั้งแต่

เมษายน 2558 และเป็นไปตามที่ กนง.ได้ส่ง

สัญญาณให้ตลาดรับรู้ถึงแนวโน้มการปรับ

ทิศทางอัตราดอกเบี้ยอยู่เป็นระยะ และการ

ประชุม กนง.ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา มี

ข้อความเพิ่มจากคณะกรรมการกนง. ดังนี้ 

“ แต่การด�าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย

มากในระดับปัจจุบันจะทยอยความจ�าเป็นลง” 

ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนรับ

ทราบถึงแนวโน้มการปรับดอกเบี้ยขึ้น เพื่อ

เตรียมตัว ซึ่งคล้ายกับสถานการณ์ของสหรัฐฯ 

ในปี  2558-2559 ที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) 

ส่งสัญญาณล่วงหน้าค่อนข้างนานก่อนจะมี

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากคงอัตรา

ดอกเบี้ยต�่ามาตั้งแต่ปี 2551

KTB คาดครึ่งหลังปี 62 กนง.ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็น 2%
เหตุศก.ไทยเติบโตไม่ร้อนแรง เงินเฟอ้อยู่ระดับต�่า 



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัว 3.7 % - 4.0 
%  จากแรงผลักดันจากการลงทุนภาครัฐ ความ
ชัดเจนทางการเมืองช่วยหนุนความคึกคัก ประเมิน
การส่งออก ขยายตัว 6% จากสงครามการค้า จีน 
– สหรัฐกดดัน แนะใช้โอกาสความขัดแย้งประเทศ
ขนาดใหญ่ดันการส่งออกไทยเพิ่มขึ้น  เชื่อการ
เลือกตั้งชัดเจน ช่วยโครงการภาครัฐออกมาต่อ
เนื่อง

   

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อ�านวยการ
หลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับนัก
บริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) Associate Professor 
Dr. Montree Socatiyanurak Director, 
Advanced Master of Management Program 
(AMM), National Institute of Development 
Administration ( NIDA)เปิดเผยว่า นิด้าประเมิน
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 เติบโต 
3.7-4.0 % โดยการเติบโตจะมาจาก  กลไกการขับ
เคลื่อนจากภาครัฐ ผ่านมาตรการและนโยบายเพื่อ
การกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะแผนการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

ซึ่งหลายโครงการได้รับอนุมัติและสามารถเริ่ม
ก่อสร้างได้ในปี 62  งบลงทุนกว่า 4.5 แสนล้าน
บาท เช่น  โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสี
ม่วง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ EEC 
และรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
แม้ว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี บทบาทของรัฐอาจ
ชะลอตัวจากภาวะการเลือกตั้งที่ก�าลังจะเกิดขึ้น แต่
ความชัดเจนทางการเมืองจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปี
หลัง ซึ่งคาดว่านโยบายของรัฐบาลใหม่จะสามารถ
สร้างความน่าสนใจ รวมถึงดึงดูดความเชื่อมั่นจาก
นักลงทุนให้เข้ามาในประเทศได้ นอกจากนี้ ยังมีงบ
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 4 แสนล้านบาท

            ส่วนการบริโภคภาคครัวเรือนอาจดี
ขึ้นได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี จากเงินเลือกตั้ง
กว่า 3-4 หมื่นล้านแต่ในช่วงครึ่งปีหลังอาจซบเซา 

เพราะอิทธิพลของหนี้ภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น และความผันผวนของราคา
สินค้าเกษตร ซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ควรเร่งจัดการแก้ไข
เรื่องนี้ ไปพร้อมๆ กับการแก้ไขภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนภาคการลงทุน
ปี 62 นั้น คาดว่าต้องรอถึงช่วงครึ่งปีหลัง เพราะ
บรรยากาศในการลงทุนและความเชื่อมั่นน่าจะเกิด
ขึ้นได้จากความชัดเจนทางการเมืองหลังการเลือก
ตั้ง 

ส�าหรับภาคการส่งออกภาวะการค้าโลกก�าลังอยู่
ในสภาวะชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐกับจีน ที่ โดนัล ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ 
พยายามกีดกันสินค้าต่างประเทศโดยเฉพาะจีน
ด้วยก�าแพงภาษีที่สูงถึง 25% ตามนโยบายที่ใช้
หาเสียง แต่จากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ
ที่เกิดขึ้น ผลการเลือกตั้งท�าให้ทรัมป์ไม่สามารถ
ก�ากับสภาผู้แทนฯได้เหมือนเคย ท�าให้มีความเป็น
ไปได้ว่าบทสรุปของสงครามการค้าระหว่างจีน จะ
จบลงอย่างประนีประนอมด้วยการเจรจาที่ลงตัว 
และภาวะทางการค้าโลกจะกลับมาสดใสในไม่ช้า

อย่างไรก็ตาม ไทยก็อาจจะได้รับประโยชน์จากการ
เป็นประเทศที่ 3 ที่ช่วยเชื่อมโยงการส่งออก ซึ่งจะ
มีผลให้ภาคการส่งออกของไทยขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น 
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไทยที่ต้องพึ่งพาการส่งออกมากถึง 78.4% คาด
ว่าการส่งออกไทยปี 62 จะเติบโตได้ประมาณ 6% 
ลดลงจากปีนี้เล็กน้อย   ปัจจัยเสี่ยงที่มีส่งผลเชิง
ลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี 62 คือ (1) 
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน (สหรัฐเป็น
ประเทศผู้น�าเข้าและจีนเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของ
โลก) ที่ท�าให้ภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอ
ตัว ซึ่งไทยพึ่งพาการส่งออก 78.4% จึงได้รับผลก
ระทบต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก (2) 
การเมืองที่รอความชัดเจนและมีผลต่อความเชื่อ
มั่นและบรรยากาศในการลงทุนของประเทศ (3) 
ภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า ซึ่งกระทบ
ต่อการบริโภคของภาคครัวเรือนและกระทบต่อ
เนื่องไปถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจ เพราะประชากร
จ�านวนกว่า 1 ใน 3 ของประชากรไทยทั้งหมดอยู่

ในภาคเกษตร และ (4) ราคาน�้ามันโลกมีแนวโน้ม
ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก OPEC มีแผนลดการ
ผลิตลง ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
แล้ว ยังส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในภาพรวม
ด้วย  ขณะที่ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 2.00% - 2.25% ในขณะที่
อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ 1.5% ส่วนค่าเงินบาท
คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่ระดับ 31 – 33 
บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ

 ส�าหรับภาพรวมของปี 2561 เศรษฐกิจไทยค่อน
ข้างทรงตัว เนื่องจากก�าลังซื้อของภาคการบริโภค
ชะลอตัว หนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 77.5% 
ต่อ GDP โดยส่วนใหญ่เป็นสัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นกับ
ธนาคารพาณิชย์ โดยในส่วนนี้เป็นเพียงหนี้ในระบบ
เท่านั้น ไม่ได้นับรวมหนี้นอกระบบที่คาดว่าขยาย
ตัวเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ นอกจากอิทธิพลของความ
ซบเซาภายในประเทศแล้ว อีกหนึ่งปัญหาหลักที่
ส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคครัวเรือนคือราคา
สินค้าเกษตรตกต�่า เนื่องจากจ�านวนประชากรที่
อยู่ในภาคเกษตรของประเทศไทยนั้นมีมากกว่า 7.9 
ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 46.4% ของจ�านวน
ประชากรทั้งหมดในประเทศ ท�าให้ก�าลังซื้อของ
ประชากรโดยส่วนใหญ่ชะลอตัว ในขณะที่ภาคการ
ลงทุนยังคงชะลอตัว โดยมีดัชนีอัตราการใช้ก�าลัง
การผลิตอยู่ที่ 68% 

 

นอกจากนี้การลงทุนในภาคการผลิตจริงจากต่าง
ประเทศ และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ยัง
คงรอความชัดเจนทางการเมือง ส่วนภาคการส่ง
ออกคาดว่าภาพรวมของปี 61 จะเติบโตได้ 8% 
จากก�าลังซื้อของประเทศคู่ค้าส�าคัญอย่าง ASEAN 
ที่มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 28.5%ของมูลค้าการ
ส่งออกทั้งหมดของไทย ในขณะที่ภาคการท่อง
เที่ยวกลับชะลอตัวในช่วง High-Season เนื่องจาก
มีกรณีอุบัติเหตุ ท�าให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ขาดความเชื่อมั่น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยปี 61 นั้น เติบโตได้จากภาคการส่ง
ออกและบทบาทการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ 
ผ่านนโยบายประชานิยม และโครงการการลงทุน
ต่างๆ คาดเศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตได้ 4.3%

‘นิด้า’ ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 โต 3.7 – 4.0%
เลือกตั้งหนุนการบริโภคในประเทศฟื้ นตัวแนะฉวย

โอกาสสงครามการค้าดันการส่งออกไทยเพ่ิม



นางสุภาพร ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการลงทุน 

บลจ.กรุงศรี เปิดเผยว่า “ส�าหรับมุมมองเศรษฐกิจและ

การลงทุนในปี 2562 นั้น บริษัทมีมุมมองเชิงบวกต่อการ

ลงทุนในตราสารทุนระยะกลางถึงยาว แม้ว่าในระยะสั้น

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย อาจมีความผันผวนและมีแนว

โน้มเคลื่อนไหวตามกระแสเงินลงทุนต่างชาติและปัจจัย

ภายนอกประเทศอยู่บ้าง 

แต่ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังเป็นที่น่าสนใจลงทุนเมื่อ

เปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆในภูมิภาค โดย

ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีค่า P/E ปี 2562 อยู่ที่ 14.0 เท่า 

ขณะที่อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 14.3 เท่า และ 15.4 

เท่า ตามล�าดับ ด้านอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของ

ไทยอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ซึ่งสูงกว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์

เช่นกัน ทั้งนื้ คาดการณ์ว่า SET Index มีโอกาสปรับตัว

สูงขึ้นถึงระดับ 1,800 – 1,900 จุดในอีก 12 เดือนข้าง

หน้า” (ข้อมูลจาก บลจ.กรุงศรี ณ วันที่ 30 พ.ย. 61)

“นอกจากนี้ ในระยะกลางถึงยาวการลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยไทยที่มีแนวโน้ม

ทรงตัวอยู่ในระดับต�่า การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยัง

คงแข็งแกร่ง การใช้จ่ายภาครัฐฯที่มีแนวโน้มขยายตัว การ

เลือกตั้งที่มีความชัดเจนมากขึ้น และผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทจดทะเบียนฯมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

โดยก�าไรสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัว

เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.27 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน” (ข้อมูล

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 26 พ.ย. 

61)

“ส�าหรับแนวโน้มการลงทุนในตราสารหนี้ในปี2562 มี

ปัจจัยส�าคัญทั้งภายในและภายนอกประเทศที่จะส่งผลต่อ

ความเคลื่อนไหวในตลาด โดยปัจจัยต่างประเทศจะมาจาก

แนวทางการด�าเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวของกลุ่ม

ประเทศขนาดใหญ่และปัญหาการเผชิญหน้าในสงคราม

การค้าที่อาจจะยืดเยื้อจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการ

ลงทุนในตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ทั้งนี้ คาดว่าเศรษฐกิจ

ของกลุ่มประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะประเทศจีนและ

ประเทศที่เกี่ยวข้องจะชะลอตัวลง จนส่งผลให้นักลงทุน

ต่างประเทศเพิ่มความระมัดระวังการลงทุนในตลาดกลุ่ม

ประเทศเกิดใหม่ เพราะกลัวผลกระทบจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนและจะเลือกลงทุนเฉพาะในประเทศที่

มีพื้นฐานเศรษฐกิจและเสถียรภาพด้านต่างประเทศมั่นคง

เป็นหลัก”

“ด้านนโยบายการเงินในสหรัฐ ตลาดเริ่มคาดการณ์ว่า

ธนาคารกลางสหรัฐใกล้จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในวัฎจักร 

รอบนี้แล้ว อย่างไรก็ดีภายหลังจากปรับขึ้นดอกเบี้ยไปเมื่อ

วันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการนโยบาย

การเงินของสหรัฐคาดว่าอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มอีกสอง

ครั้งในปี 2562 เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวได้

ดี ส่วนทางด้านธนาคารกลางยุโรปได้ประกาศยุติโครงการ

เข้าซื้อพันธบัตรแล้ว และคาดว่าจะเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายได้ในช่วงครึ่งหลังของปีหน้า หากเศรษฐกิจมีการ

ฟื้นตัวทางชัดเจนขึ้น”

“ด้านปัจจัยภายในประเทศคาดว่านักลงทุนจะให้ความ

ส�าคัญกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทิศทางนโยบาย

การเงินของไทยเป็นหลัก โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่ประกาศใน

ช่วงไตรมาสสามเริ่มสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมการขยายตัว

ของไทยเริ่มชะลอลงสอดคล้องกับภูมิภาคโดยมีภาคต่าง

ประเทศทั้งการส่งออกและท่องเที่ยวเป็นตัวฉุด ในขณะ

ที่ตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งการบริโภคและการ

ลงทุนยังคงเติบโตได้อยู่ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐยังมี

ความมั่นใจในการเติบโตของไทยแม้จะปรับลดคาดการณ์

การขยายตัวของ GDP ในปีนี้และปีหน้าลงบ้าง”

“ส่วนด้านโยบายการเงินของไทยนั้น ภายหลังจากที่ทาง

คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

ไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดไว้ 

ท�าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยที่เคยปรับ

ตัวสูงขึ้นมาในช่วงก่อนหน้าเริ่มกลับมาปรับตัวลดลง โดย

เฉพาะพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงเหลือช่วงกลางถึงยาว 

เพราะนักลงทุนคาดว่าอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต�่าจะ

เป็นปัจจัยกดดันให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับขึ้น

ได้ไม่มากเท่ากับของสหรัฐ อีกทั้งพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุ

คงเหลือยาวมีแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเข้ามาซื้ออยู่

เป็นระยะ”

“ส�าหรับผลกระทบกับตลาดตราสารหนี้จากการขึ้น

ดอกเบี้ยน่าจะอยู่ในระดับที่จ�ากัด เนื่องจากภาวะตลาด

และ นักลงทุนได้รับรู้ข่าวการขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนหน้าแล้ว 

และคาดว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะรอประเมิน

ผลกระทบและทิศทางเศรษฐกิจไทยอีกระยะหนึ่งก่อนจะ

พิจารณาถึงโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป ดังนั้นผล

ตอบแทนจากการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ในปีหน้าน่าจะ

สร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงหรือดีกว่าปีนี้ นักลงทุนที่มี

วัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาวไม่ควรวิตกกังวลเรื่อง

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากเกินไป”

“ด้านมุมมองที่มีต่อการลงทุนในต่างประเทศนั้น ต้อง

ติดตามปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัย ได้แก่ ความไม่

แน่นอนในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ความ

ตึงเครียดประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ และ

ความกังวลในยุโรปที่มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นที่หนึ่งการถอนมาตรการ QE ของธนาคารกลาง

ยุโรปในเดือนธันวาคม ในภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็ม

ที่อาจส่งผลให้เศรษฐกิจกลับมาทรุดตัวอีกครั้ง ประเด็นที่

สองคือความกังวลที่อิตาลีอาจน�าไปสู่วิกฤตหนี้ยุโรปอีก

ครั้ง โดยอิตาลีมีหนี้อยู่ในระดับที่สูงถึง 131%ต่อ GDP ซึ่ง

เป็นระดับที่สูงที่สุดในยุโรป หากเปรียบ เทียบกับหนี้ของ

กรีซที่เป็นชนวนให้เกิดการทรุดตัวของดัชนียุโรปในปี 2012 

แล้ว หนี้สินของอิตาลีมีความใหญ่กว่าหลายเท่า หาก

ปัญหาครั้งนี้เริ่มจากอิตาลีก็มีความเป็นไปได้ที่วิกฤตนี้อาจ

ใหญ่เกินที่สหภาพยุโรปจะรับไหว ประเด็นที่สามคือการ

ที่พรรคขวาจัดเริ่มได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างมีนัยยะใน

ปีที่ผ่านมา และนโยบายของผู้น�าที่ถูกเลือกขึ้นมามักจะมี

ลักษณะประชานิยมเน้นเอาประโยชน์ของประเทศตนเป็น

หลัก ไม่ค�านึงความเป็นสหภาพยุโรปหรือส่วนรวม ดังที่

เห็นได้จากการต่อต้านและแข็งข้อกับสหภาพยุโรปมากขึ้น 

ซึ่งอาจน�าไปสู่การแตกแยกได้ในอนาคต แม้ว่าในปัจจุบัน

ความเสี่ยงนี้ยังมีไม่มาก ซึ่งประเทศดังกล่าว ได้แก่ กรีซ 

สเปน อังกฤษ อิตาลี โปแลนด์ และล่าสุด เยอรมัน ที่

พรรค CDU ของนาง Angela Merkel เริ่มสูญเสียคะแนน

เสียงให้กับพรรคขวาจัดจนนาง Angela Merkel ประกาศ

วางมือที่จะเป็นผู้น�าของพรรคต่อหลังจากหมดวาระใน

รอบนี้แล้ว”

“ส�าหรับภาพรวมของตลาดยุโรปในปี2562คาดว่าจะ

เผชิญกับความท้าทายในประเด็นของความไม่แน่นอนด้าน

การเมืองและมีความเสี่ยงที่ปัญหาหนี้สินยุโรปจะกลับมา

เป็นประเด็นกดดันตลาดอีกครั้ง ด้านการขึ้นดอกเบี้ยของ

ธนาคารกลางสหรัฐอาจมีท่าทีชะลอลงจากคาดการณ์

ว่าจะขึ้น 3 ครั้งลงมาเหลือ 2 ครั้งในปีหน้า หากตัวเลข

เศรษฐกิจในรอบหน้าได้รับผลกระทบจากประเด็นสงคราม

การค้าและตัวเลขเงินเฟ้อไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่กังวลในต้น

ปี เนื่องจากราคาน�้ามันนั้นได้ปรับตัวลดลงมาอย่างมาก

ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนั้นจะส่ง

ผลดีต่อกองทุนตลาดเกิดใหม่ อย่างไรก็ตามในต้นปีหน้ามี

ความเสี่ยงที่ประเด็นสงครามการค้าจะกลับมาส่งผลกระ

ทบเชิงลบต่อตลาดทั่วโลกอีกครั้ง” นางสุภาพร กล่าว

บลจ.กรุงศรี คาดสิ้นปี62  SET Index
มีลุ้นขึ้นถึงระดับ 1,800 – 1,900  จุด ชี้หุ้นไทยยังน่าสนใจ

เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในภูมิภาค 



บลจ.ทิสโก้เผยหุ้นโลกปี 62 ฟื้นตัว เหตุตลาด

ปรับฐานลงรุนแรงไปแล้วถึง 2 ครั้ง ชี้ทาง

ตลาดหุ้นไทยยังสดใสแนะซื้อรับข่าวเลือกตั้ง - 

ฤดูกาลจ่ายปันผล ด้านหุ้นญี่ปุ่นมูลค่าน่าสนใจ

และเศรษฐกิจโตดี พร้อมจับจังหวะดัชนีย่อตัว

เสิร์ฟกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 

5M#4 และกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ 

ทริกเกอร์ 5M#2 เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันนี้ 

ถึงวันที่ 8 ม.ค. 62

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อ�านวยการสาย

การตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ�ากัด  กล่าว

ว่า ในช่วงที่ผ่านมาดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวลด

ลงอย่างต่อเนื่อง เพราะนักลงทุนกังวลว่า

เศรษฐกิจโลกในปี 2562 แม้จะยังคงเติบโตได้

ดีแต่อาจเติบโตแบบชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 

2561 จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การขึ้นดอกเบี้ย

ของสหรัฐและยุโรป ปัญหาสงครามการค้า

ระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่คาดว่าจะเห็นผลกระ

ทบอย่างชัดเจนมากขึ้นตลอดทั้งปี 2562

อย่างไรก็ตาม บลจ.ทิสโก้ประเมินว่าปัจจัยด้าน

เศรษฐกิจที่กล่าวมานั้น ได้รับรู้ไปในตลาดพอ

สมควรแล้ว เพราะในปี 2561 หุ้นโลกนั้นได้

ปรับฐานลงอย่างมีนัยส�าคัญไปแล้วถึง 2 ครั้ง 

valuation ของตลาดหุ้นโดยส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับที่ค่อนข้างต�่า ท�าให้หุ้นทั่วโลกมีโอกาส

ฟื้นตัวได้ ซึ่งในช่วงนี้ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกย่อตัว 

บลจ.ทิสโก้มองว่าเป็นโอกาสดีในการเข้าลงทุน

ในตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นญี่ปุ่น เนื่องจาก 

ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยบวกเรื่องการเลือกตั้ง

ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ และก�าลัง

เข้าสู่ฤดูกาลจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียน 

อีกทั้งเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มเติบโตดี

ขณะที่มูลค่าหุ้นในตลาดหุ้นญี่ปุ่นมีความน่า

สนใจเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ โดยบริษัทจด

ทะเบียนในญี่ปุ่นจ�านวนกว่า 43% ชื้อขาย

กันอยู่ที่ระดับต�่ากว่ามูลค่าทางบัญชี รวมถึง

อัตราส่วนทางการเงินอื่นๆ เช่น อัตราส่วน

ราคาหุ้นต่อก�าไรสุทธิ (P/E) ปรับลดลงมาอยู่

ในระดับที่ต�่าท�าให้ความเสี่ยงด้านลบมีอยู่ค่อน

ข้างจ�ากัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการจับจังหวะการลงทุนให้

กับลูกค้า บลจ.ทิสโก้จึงเสนอขาย กองทุน

เปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4 

(TEQT5M4) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยง

สูง) และกองทุนเปิด ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ 

ทริกเกอร์ 5M#2 (TJPT5M2) ความเสี่ยงระดับ 

6 (ความเสี่ยงสูง) ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการ

เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 

10.50 บาท/หน่วยภายในระยะเวลา 5 เดือน 

หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันท�าการ 

ซึ่งการก�าหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่การรับ

ประกันผลตอบแทนของกองทุน ผู้ลงทุนไม่

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 

5 เดือนแรก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลก

ระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญ

เสียเงินลงทุนจ�านวนมาก และเป้าหมายดัง

กล่าวเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริง โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันนี้ถึง

วันที่ 8 ม.ค. 2562 มูลค่าจองซื้อขั้นต�่า 1,000 

บาท

“บลจ.ทิสโก้มั่นใจว่าตลาดหุ้นไทยในระยะข้าง

หน้ามีโอกาสฟื้นตัวได้ เพราะใกล้เข้าสู่ฤดูกาล

จ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียน เศรษฐกิจ

ยังเติบโตได้ดี และจะเกิดการเลือกตั้งในเดือน

กุมภาพันธ์ ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นตลาด

เด่นที่สุดในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในปีนี้ 

เพราะเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะเติบโตได้ดี 

แม้ว่าจะมีผลกระทบด้านลบจากการที่รัฐบาล

จะขึ้นภาษีการบริโภคตามแผนในเดือนตุลาคม 

2562 แต่เชื่อว่าจะกระทบต่อการเติบโตของ

การบริโภคอย่างจ�ากัดเนื่องจากรัฐบาลได้เริ่ม

ออกมาตรการต่างๆ เพื่อชดเชยผลกระทบจาก

การปรับขึ้นภาษีบ้างแล้ว และธนาคารกลาง

ญี่ปุ่น (BOJ) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึง

ปลายปี 2562 เพราะคาดว่าเงินเฟ้อจะยังอยู่ใน

ระดับที่ต�่ากว่าเป้าหมาย” นายสาห์รัช กล่าว

ส�าหรับกองทุนเปิด TEQT5M4 จะเน้น

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐาน

ดี มีความมั่นคง มีแนวโน้มการเจริญเติบโต

ทางธุรกิจ ส�าหรับกองทุนเปิด TJPT5M2 เน้น

ลงทุนใน ETF หุ้นญี่ปุ่นที่จดทะเบียนซื้อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว มีวัตถุประสงค์

ในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผล

การด�าเนินงานของดัชนี Nikkei 225 และ

เนื่องจากกองทุนเปิด TJPT5M2 เป็นกองทุนที่

ลงทุนในต่างประเทศจึงมีความเสี่ยงด้านอัตรา

แลกเปลี่ยน กองทุนจึงมีนโยบายป้องกันความ

เสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

บลจ.ทิสโก้มั่นใจ
หุ้นปรับฐานเป็นจังหวะเข้าลงทุน ต้อนรับปี 62 

พร้อมเสิร์ฟทริกเกอร์ฟนัด์ ไทย- ญี่ปุ่นพร้อมกัน



นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะ

กรรมการกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ

ข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่าด้วยวิสัย

ทัศน์สมาชิกคือศูนย์กลาง (Member 

Centric) กบข. เล็งเห็นความส�าคัญของ

การเปิดโอกาสให้สมาชิกมีอิสระในการ

ก�าหนดสัดส่วนสนิทรพัย์ในแผนลงทนุของ

ตนเอง จากแต่เดิมที่สมาชิกมีโอกาสเพียง

เปลี่ยนแผนลงทุนที่ กบข. เป็นผู้ก�าหนด

สัดส่วนสินทรัพย์เหล่านั้นไว้แล้ว 

           

สมาชิกที่ประสงค์จะก�าหนดสัดส่วน

สินทรัพย์ในแผนลงทุนของตนเอง

สามารถท�าได้โดยเลือกผสมสัดส่วนจาก 3 

แผนทางเลือกการลงทุน ได้แก่ แผนตลาด

เงิน แผนตราสารหนี้ และแผนตราสาร

ทุนไทย ซึ่งก่อนด�าเนินการจัดสัดส่วนดัง

กล่าว กบข. ก�าหนดเงื่อนไขให้สมาชิกท�า

แบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุน 

และแนะน�าให้สมาชิกควรศึกษาภาวะ

เศรษฐกิจและการลงทุนขณะนั้นให้เพียง

พอก่อนตัดสินใจเลือกสัดส่วนผสม 

          

ทั้งนี้ กบข. จะด�าเนินการน�ายอดเงินใน

บัญชีของสมาชิกที่สามารถเปลี่ยนแผนได้ 

อันประกอบด้วย เงินสะสม เงินสะสมส่วน

เพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบ และผลประโยชน์

ของเงินเหล่านี้ในบัญชีที่มีอยู่เดิม และ

เงินที่น�าส่งใหม่ไปบริหารตามสัดส่วนใหม่

ที่สมาชิกก�าหนด โดยสมาชิกที่แจ้งความ

ประสงค์ระหว่างวันที่ 1-15 จะได้รับการ

เปลี่ยนแผนในวันท�าการที่ห้านับถัดจาก

วันที่ 15 ของเดือนนั้น หรือหากสมาชิกที่

แจ้งความประสงค์ หลังจากวันที่ 15 ของ

เดือน จะได้รับการเปลี่ยนแผนการลงทุน

ในวันท�าการที่ห้านับถัดจากวันสุดท้าย

ของเดือนนั้น

          

ส�าหรับสมาชิกที่ไม่ประสงค์ผสมสัดส่วน

สินทรัพย์ในแผนลงทุนของตนเอง ยัง

คงสามารถเลือกแผนลงทุนอื่นๆ ได้ตาม

ระดับความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ หรือ

หากสมาชิกไม่ได้แจ้งความประสงค์เปลี่ยน

แผนใด ๆ กบข. จะบริหารเงินของสมาชิก

ในแผนหลัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ไลน์ GPF Community กล่องข้อความ

ทางเฟซบุ๊ก กบข. Call Center กบข. 

โทร. 1179 หรือขอนัดหมายบริการข้อมูล

ทางการเงิน ทาง My GPF Application 

และ My GPF Website

กบข. เปิดโอกาส
ให้สมาชิกก�าหนดสัดส่วนการลงทุนได้ด้วยตนเอง



ปี 2561 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) 

เติบโตต่อเนื่อง ซื้อขายทั้งปีกว่า 100 ล้าน

สัญญา เฉลี่ยวันละ 426,213 สัญญา เพิ่ม

ขึ้น 31% ขณะที่จ�านวนบัญชีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น 

21,947 บัญชี ปี 2562 TFEX เน้นคุณภาพโดย

การพัฒนาสินค้าและสภาพคล่องให้ตอบโจทย์

ผู้ลงทุน และสนับสนุนให้มีเครื่องมือช่วยใน

การตัดสินใจซื้อขาย พร้อมเดินหน้าขยายฐาน

ผู้ลงทุนโดยมุ่งใช้การตลาดดิจิทัลในการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้

จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วง

หน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (TFEX) 

เปิดเผยว่า ปี 2561 TFEX เติบโตทั้งด้าน

ปริมาณการซื้อขายและการขยายฐานผู้

ลงทุน โดยปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปีอยู่

ที่ 104,422,200 สัญญา หรือเฉลี่ย 426,213 

สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 31% จากปี 2560 ทั้งนี้ 

สินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อขายมาก ได้แก่ 

Stock Futures และ SET50 Futures ซึ่งมี

การซื้อขายรวมกันสูงถึง 94% ของปริมาณ

การซื้อขายทั้งหมด เนื่องจากผู้ลงทุนใช้เป็น

ทางเลือกในการเพิ่มผลตอบแทนและบริหาร

ความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้นมีความผันผวน 

ส�าหรับการขยายฐานผู้ลงทุนนั้น ณ สิ้นปี 

2561 จ�านวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุนเท่ากับ 

168,506 บัญชี เพิ่มขึ้น 21,947 บัญชี หรือคิด

เป็น 15% จากปีก่อนหน้า

 ส�าหรับการซื้อขายสินค้าหลัก พบว่า Stock 

Futures มีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุดคิดเป็น 

53% รองลงมา SET50 Futures 41% Gold 

Futures 4% และอื่นๆ 2% ทั้งนี้ ผู้ลงทุน

ทั่วไปมีสัดส่วนการซื้อขายสูงสุด 51% รอง

ลงมาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน 36% และผู้ลงทุน

ต่างประเทศ 13% ขณะที่ด้านสถานะคงค้าง 

(Open Interest) พบว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 

2561 มีปริมาณอยู่ที่ 2,440,223 สัญญา

“ปีที่ผ่านมา TFEX ได้รับความร่วมมือจาก

บริษัทสมาชิก ในการส่งเสริมความรู้และ

ด�าเนินกิจกรรมการตลาด รวมถึงการเข้า

มาช่วยสนับสนุนในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง 

นอกจากนี้ TFEX ยังได้พัฒนาสินค้าและบริการ

ใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ การเปิดซื้อขายสินค้าใหม่ 

Gold Online Futures การร่วมกับส�านัก

หักบัญชีน�าเสนอบริการใหม่การวางหุ้นเป็น

หลักประกันเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความคล่องตัวใน

การบริหารจัดการหลักประกันมากขึ้น รวม

ถึงการผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้

ประกอบการยางพาราและบริษัทสมาชิกของ 

TFEX สนับสนุนการซื้อขายและส่งมอบสินค้า

ยางพาราล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจในการ

รับมอบส่งมอบสินค้าแก่ผู้ลงทุน” นางสาวริน

ใจกล่าว

 

ปี 2562 TFEX ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

คุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนปัจจัย

แวดล้อม เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อ

ขายในสินค้า SET50 Futures และ Options 

และ Stock Futures รวมถึงปรับสินค้าให้

ตอบโจทย์ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการมากยิ่ง

ขึ้น โดยจะปรับปรุงการรับมอบส่งมอบของ 

Gold-D ให้ท�าได้ทุกวัน ปรับปรุงบริการแลก

ดอลลาร์และส่งมอบยางพาราส�าหรับผู้ที่ซื้อ

ขาย USD Futures และ RSS3D Futures ให้

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจาก

นี้ ยังมีแผนที่จะเพิ่มจ�านวนสินค้าอ้างอิงของ 

Stock Futures และส่งเสริมสภาพคล่องบน

กระดานหลัก ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้

ในการขยายเวลาการซื้อขายส�าหรับสินค้า

กลุ่ม Currency Futures และ Gold Futures 

นอกจากนี้ TFEX จะเดินหน้าขยายฐานผู้ลงทุน

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเน้นการใช้

เทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการ

สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือในการซื้อขาย 

และใช้สื่อดิจิทัลในการส่งเสริมการเรียนรู้และ

ท�าการตลาดซึ่งสอดคล้องกับ Lifestyle ของ

ผู้ลงทุนในปัจจุบันและท�าให้การเข้าถึงผู้ลงทุน

เป็นไปได้อย่างสะดวกและกว้างขวางมากขึ้น

 ทั้งนี้ ส�าหรับผู้ลงทุนที่สนใจซื้อขายสามารถ

ติดต่อบริษัทสมาชิก TFEX หรือดูรายละเอียด

เกี่ยวกับสินค้า กิจกรรมสัมมนา และติดตาม

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.TFEX.co.th 

หรือ SET Contact Center 0 2009 9999

TFEX ปี 61 เติบโต 31% เผยปี 62
มุ่งคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคดิจิทัล













บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : AOT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 75.00 บ.

Airports of Thailand (AOT TB)

 BUY[Prior:HOLD]

 Share Price THB 64.25

 12m Price Target THB 75.00 (+17%)

 Previous Price Target THB 60.00

 ยังครองความเป็นเจ้าตลาดการท่องเที่ยวไทย

 แนวโน้มก�าไรขยายตัวสูง

ปัจจุบัน คุณธีระพล อุดมเวศย์ เป็นผู้วิเคราะห์หุ้น AOT ราคาเป้าหมาย DCF อยู่ที่ 75 บาท/หุ้น (WACC 8.2%, LTG 2%) หุ้นฟื้นตัวขึ้นได้บ้างหลังจากที่ราคาร่วง 10% 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง เรามองว่าเป็นเพียงสถานการณ์ในระยะสั้นและคาดว่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี

นี้ เนื่องจากประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวจีน เรายังเห็น upside จากการประมูลสัมปทานพื้นที่เชิงพาณิชย์และการขยายสนามบินในปี 

2564/65 ส่วนความเสี่ยงในมุมมองของเรา ได้แก่ การชะลอตัวของผู้โดยสารระหว่างประเทศและความล่าช้าในการขยายโครงการ

 การท่องเที่ยวคาดฟื้นตัวในปี 2562

จ�านวนผู้โดยสารต่างชาติเพิ่มขึ้นเพียง 1-5% YoY เนื่องจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ตในเดือนกรกฎาคมซึ่งเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ลดลงจาก 11% 

YoY ในครึ่งแรกของปี 2561 แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยสามารถฟื้นตัวได้ดีมาก ทั้งนี้ จากความกังวลต่างๆ ที่ผ่านมา เราคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้

อย่างเต็มที่ภายในหนึ่งปี โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เราจึงคาดการณ์แบบอนุรักษ์นิยมว่าผู้โดยสารระหว่าง

ประเทศจะเติบโต 8% ในปี 2562และเติบโต 11% CAGR ในช่วงปี 2561-66 เทียบกับ 13% CAGR ในปี 2557-2561

 รายได้จากสัมปทานจะเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดในปี 2564

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทอท. จะเปิดประมูลให้สัมปทานการด�าเนินงานร้านค้าปลอดภาษี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) เมื่อรวมกับพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่คาดว่า

จะเพิ่มขึ้น 23% เป็น 37,000 ตารางเมตรภายหลังจากที่ satellite terminal สร้างเสร็จในปี 2564 เราคาดว่ารายได้ที่ไม่ได้มาจากธุรกิจการบินจะเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ใน

ปี 2565 พื้นที่จะเพิ่มอีก 15,000 ตารางเมตรจากการเปิดเทอร์มินัล 2 ส่งผลให้รายได้จากสัมปทานของ AOT อาจเพิ่มขึ้นจาก 16.7 พันล้านบาทในปัจจุบันเป็น 28.6-

30.7 พันล้านบาทในปี 2564-65

 

ก�าไรขยายตัวต่อเนื่อง

เราคาดว่าปริมาณผู้โดยสารทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ) จะเติบโต 9% CAGR ในช่วงปี 2561-64 ส่งผลให้ผลประกอบการเติบโตยิ่งขึ้นเนื่องจากการอัตราก�าไรสุทธิ

จะดีขึ้น จากสมมุติฐานจ�านวนผู้โดยสาร100% เทียบกับอัตราที่รองรับได้โดยมีเป้าหมายในการให้บริการผู้โดยสาร 178 ล้านคน / ปีจาก 101 ล้านคนต่อปีในปัจจุบัน ซึ่ง

เป็นการสนับสนุนการคาดการณ์ก�าไร 16% CAGR ของเราในปี 2561-66

 Teerapol Udomvej, CFA

 teerapol.U@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 6300 ext 1394



บล.ทิสโก้ : SCCC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 285.00 บ.

+ SCCC : อุปสงค์และราคาปูนหนุนผลประกอบการ

อุปสงค์เพิ่มขึ้นและราคาขายสูงขึ้น

นานแล้วที่กลุ่มปูนไม่ได้มีปัจจัยบวกเกิดขึ้นหลายด้านพร้อมกันทั้งอุปสงค์, การขึ้นราคา และการประหยัดต้นทุนพลังงาน โดยอุปสงค์ปูนที่เพิ่มขึ้น

เริ่มตั้งแต่ 3Q18 ที่โต YoY ต่อไปถึง 4Q18 ท�าให้สามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นได้ ในขณะที่ต้นทุนพลังงาน (สัดส่วนต้นทุน 60-70%) มีแนวโน้มอ่อนตัว

ลงตามราคาน�้ามัน เราปรับค�าแนะน�าจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ"

 อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นหนุนราคาขายปูน

การบริโภคปูนเพิ่มขึ้น 7% ในช่วง 3Q18 (เพิ่มขึ้น 3% จากช่วง 9M18) จากอุปสงค์ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น 12% (สัดส่วน 35% ของทั้งหมด) จาก

ภาคพาณิชย์และที่อยู่อาศัย 6% และ 3% ตามล�าดับ ตามการเติบโตของภาครัฐ เราคาดอุปสงค์ของปูนจะเพิ่มขึ้น 3% ใน 2018 และ 5% ใน 2019-

20F (จากเดิมโต 3%) นอกจากนี้ ผู้ผลิตปูนยังมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น 100 บาท/ตัน ใน 4Q18 แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของเราราคา

ขายเพิ่มขึ้นประมาณ 50 บาท/ตัน จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของเราทุกราคาที่เพิ่มขึ้น 100 บาท/ตัน จะท�าให้ผลประกอบการของ SCCC เพิ่ม

ขึ้น 768 ล้านบาท หรือ 19% จากคาดการณ์ปี 2019F

 ราคาปูนหนุนผลประกอบการและอัตราก�าไร

เราปรับประมาณการปี 2018-20F ขึ้น 21-24% จากผลประกอบการ 9M18 ที่แข็งแกร่ง จากอุปสงค์และราคาที่เพิ่มขึ้น เราคาดผลประกอบการ 

4Q18 ของ SCCC ที่ 871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115% YoY แต่ลดลง 1.8% QoQ โดยผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 8% และอัตรา

ก�าไรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 33.2% ในช่วง 3Q17 เป็น 34.3% จากราคาขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลประกอบการลดลงเล็กน้อย QoQ จากภาษีจ่ายที่เพิ่ม

ขึ้น

ปรับค�าแนะน�าเป็น "ซื้อ" โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 285 บาท

เราปรับมูลค่าที่เหมาะสมจาก PER 24.8 เท่าส�าหรับปี 2018F เป็น 20.9 เท่าส�าหรับปี 2019F โดยใช้ PER เฉลี่ย 7 ปีย้อนหลัง ท�าให้มูลค่าที่เหมาะ

สมเพิ่มขึ้นจาก 254 บาท เป็น 285 บาท คิดเป็นอัพไซด์ 30% และมีเงินปันผลอีก 5% เราปรับค�าแนะน�าขึ้นเป็น "ซื้อ" โดยมีความเสี่ยงคือ 1) 

อุปสงค์ที่ลดลง 2) การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และ 3) ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น

 Market Insight

 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th



บล.ธนชำต : MTC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 57.00 บ.

BUY (Unchanged) TP: Bt 57.00 (From: Bt 43.00)

 Change in Numbers Upside : 17.5%

 19 DECEMBER 2018

 MuangthaiCapitalPcl(MTC TB)

 เติบโตต่อเนื่อง

 MTC เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดไมโครไฟแนนซ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของรอบการเติบโต โมเดลการเติบโตของบริษัทฯ ประสบความส�าเร็จและมีแนว
โน้มต่อเนื่อง ด้วยคาดว่า EPSจะเติบโตเฉลี่ยในปี 2018-21F ที่ 32% และด้วยความกังวลด้านกฎระเบียบที่จางหายไป เราจึงยังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 57 บาท

 โมเดลการเติบโตอย่างง่าย

 ขนาดสินทรัพย์ของ MTC เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าใน 3 ปี และคาดว่าจะยังคงเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องไปอีก 3 ปีข้างหน้าด้วยปัจจัยแห่งความส�าเร็จยังคงด�ารงอยู่ เราคาดว่าสินเชื่อ
ของ MTC จะเติบโตต่อปีที่ 20-35% ในปี2019-21F จากฐานสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น เทียบกับเติบโต 41-86% ต่อปี ในปี 2016-18F เพราะ 1) ตลาดไมโครไฟแนนซ์ในไทยยังคงเล็ก โดยมี
อัตราการเข้าถึงเพียง 5% ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส�าหรับตลาดจ�าน�าทะเบียน นอกจากนี้ไมโครไฟแนนซ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายยังได้ส่วนแบ่งตลาดจากเงินกู้นอกระบบเพ่ิมขึ้น
อีกด้วย 2) MTC ใช้การขยายสาขาเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า เนื่องจากแต่ละสาขาครอบคลุมพื้นที่ได้จ�ากัด โดยสาขาของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 505 สาขา ในปี 2014 เป็น 3,300 สาขา ในปี 
2018Fและเราคาดว่าจะมี 4,700 สาขาในปี 2021F 3) MTC คิดอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อัตราผลตอบแทนจากการให้สินเชื่อที่ 23% 4)MTC เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่มี
ต้นทุนต�่าด้วยสามารถเข้าถึงเงินทุนที่ต�่าในตลาดทุน แม้ว่าจะคิดอัตราดอกเบี้ยต�่า แต่มี ROE มากกว่า 35%

 ความกังวลด้านกฎระเบียบเริ่มหายไป

 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเป็นปัจจัยกังวลส�าหรับ MTC และคู่แข่งมาหลายปี เนื่องจากด�าเนินงานภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งก�าหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% 
ซึ่งท�าให้ผู้ประกอบการต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ แทนเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนรวมกันสูงกว่า 20%เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ความกังวลนี้ก�าลังจางหายไปเนื่องจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ในระหว่างกระบวนการออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อจ�านวนรถภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งจะท�าให้สามารถคิดอัตราดอกเบี้ยได้ถึง 28% 
(เทียบกับ lendingyield ของ MTC ที่ 23% ) หลักเกณฑ์ใหม่นี้คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้หรือต้นปี 2019

 EPS เติบโตเฉลี่ย 3 ปีที่ 32%

 แม้ว่าเราจะปรับลดประมาณการก�าไรลงโดยเฉลี่ย 5% ในปี 2018-21Fจากสมมติฐานต้นทุนทางการเงินของเราที่สูงขึ้น แต่เรายังคงคาดว่า EPSจะเติบโตเฉลี่ย 3 ปีที่ 32% แต่
อย่างไรก็ตามเราปรับเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 57 บาท จากเดิม 43 บาท จากการปรับมาใช้ปีฐาน 2019F และสมมติฐานอัตราการเติบโตของสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเป็น 15% จาก 10% ใน
ปี2022-28F ปัจจัยผลักดันการเติบโตในปี 2019-21F ได้แก่ 1) สินเชื่อที่แข็งแกร่งเติบโต 35%, 30% และ 20% ตามล�าดับ 2) lending yield เฉลี่ยที่ 22.6% เทียบกับต้นทุนทางการเงิน
ที่ 3.7-4.3% ในปี 2019-21F 3)Credit costs ที่ลดลง และ 4) ประโยชน์จาก operating leverage

 คงค�าแนะน�า "ซื้อ"

 เรายังคงค�าแนะน�า "ซื้อ" MTC ปัจจัยหนุนในระยะสั้น คือหลักเกณฑ์ข้างต้นที่ได้ข้อสรุป ส�าหรับปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว เราชอบอุตสาหกรรมไมโครไฟแนนซ์ด้วยยังคงเติบโตอย่าง
รวดเร็วและลักษณะที่ต้องเจาะเข้าถึงพื้นที่ซึ่งธนาคารส่วนใหญ่ไม่ต้องการเข้าไปท�าตลาด เราชอบแบรนด์ที่แข็งแกร่งของ MTC ด้วยเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่ว
ประเทศ กลยุทธ์ราคาถูก และเป็นผู้ประกอบการต้นทุนต�่า

 SARACHADA SORNSONG

 662 - 617 4966

 sarachada.sor@thanachartsec.co.th



บล.ฟิลลิป : AOT แนะน�ำ ทยอยซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 72.50 บ.

AOT - ทยอยซื้อ TP'62: 72.50

 1Q62 คาดก�าไรโต 3.7% y-y ตามรายได้

 งบรวม 1Q62E 4Q61 1Q61 % y-y % q-q

 ก�าไร 6,450 5,247 6,220 3.7 22.9

 EPS 0.45 0.37 0.44 3.7 22.9

 คาด 1Q62 ก�าไรโต 3.7% ตามรายได้: คาดก�าไรอยู่ที่ 6,450 ล้านบาท โดยคาดการณ์รายได้โต 5.5% y-y ที่ 15,410 ล้านบาท ตามเที่ยว

บิน +5.9% (ต่างประเทศ +7%, ในประเทศ +4.6%) และผู้ใช้บริการ +2.8% (ต่างประเทศ +3.3%, ในประเทศ +2%) ซึ่งเป็นผลจากการ

ชะลอตัวของนักท่องเที่ยวจีนมาตั้งแต่ 4Q61 จึงคาดรายได้จากการบิน +3.2% แต่คาดว่ารายได้ไม่ได้มาจากการบินดี +8.4% จากส่วนแบ่งผล

ประโยชน์ที่โตขึ้น ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานคาด +5.9% และ ค่าใช้จ่ายพนักงาน +12.9% ส่วนหนึ่งจากการปรับขึ้นเงินเดือน

 ช่วงที่เหลือแนวโน้มดีขึ้นและรอประมูลดิวตี้ฟรี: ช่วงที่เหลือคาดแนวโน้มดีขึ้น หลังนักท่องเที่ยวจีนมีสัญญาณดีขึ้นและหนุนจากการขยาย

เวลายกเว้นค่าวีซ่า อีกทั้งระยะสั้นมีการประมูลดิวตี้ฟรีที่จะออก TOR เดือน ม.ค. จะรู้ผลผู้ชนะปลาย 1Q - ต้น 2Q62 คาดจะได้รับส่วนแบ่งราย

ได้ที่สูงขึ้น รวมถึงความชัดเจนเรื่องการพัฒนาสนามบินดอนเมืองและเชียงใหม่ การรับโอน 4 สนามบินจากกรมท่าอากาศยาน

 คงค�าแนะน�า "ทยอยซื้อ" ราคาพื้นฐาน 72.50 บาท: ยังคาดการณ์ก�าไรในปี 2562 อยู่ที่ 26,233 ล้านบาท โดยจะติดตามการฟื้นตัวของนัก

ท่องเที่ยวหลังรัฐบาลได้ขยายเวลายกเว้นค่าวีซ่าเป็น 30 เม.ย. ที่ครอบคลุมช่วงตรุษจีนและสงกรานต์

 หมายเหตุ: ก�าไร = ล้ๅนบาท, EPS = บาท

 สยาม ติยานนท์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 17970



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SVI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 7.20 บ.

ราคาปิด 4.92 บาท ราคาพื้นฐาน 7.20 บาท

 + บริษัทมีรายได้ปี 61 สูงกว่าคาดที่ 480 ล้านดอลลาร์ และปี 62 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 600 - 650 ล้านดอลลาร์ 

โดยมาจากลูกค้าเดิม 70% และได้ลูกค้าใหม่ 30% ซึ่งลูกค้าใหม่มาจากจีนที่เข้ามาเยี่ยมกิจการบริษัทในเดือนต.ค.

61 และ SVI ส่งผลิตภัณฑ์ Prototype ไปให้เดือนธ.ค.61 แล้ว คาดว่ารายได้ลูกค้าใหม่จะเริ่มเข้าในปี 62 ปัจจุบันมี 

Backlog 150 ล้านดอลลาร์

 + ผลิตภัณฑ์ที่หนุนการเติบโตหลักในปี 62 เป็น Micro Electronics, ยานยนต์ และพลังงานสะอาด ส่วนรายได้

จากกลุ่มอุตสาหกรรมและสื่อสารยังรักษาไว้ในระดับทรงตัวได้

 + บริษัทใช้เงินลงทุนระดับปกติอยู่ที่ 300-400 ล้านบาท/ปี ซึ่งไม่รวมการสร้างโรงงานที่เม็กซิโก มูลค่า 10-20 

ล้านดอลลาร์

 นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล : chanpens@th.dbs.com

 นักวิเคราะห์ : ภัณฑิลา ธาราฉัตร : phanthilat@th.dbs.com



บล.เคจีไอ : ADVANC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 221.00 บ.

Advanced Info Service

 (ADVANC.BK/ADVANC TB)*

 Outperform Maintained

 Price as of 4 Jan 2019 177.00

 12M target price (Bt/shr) 221.00

 Unchanged/Revised up(down)(%) Unchanged

 Upside/downside (%) 24.9

 Key messages

เราคาดว่าก�าไรสุทธิของบริษัทในงวด 4Q61 จะอยู่ที่ 6.9 พันล้านบาท (+2% QoQ, -10% YoY) โดยก�าไรที่เพิ่มขึ้น QoQ จะมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลของฤดูกาล ในขณะที่ก�าไรที่ลดลง YoY 
จะมาจากต้นทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น เรามองว่าประมาณการก�าไรสุทธิปี 2561 มี downside แค่ 1% ในขณะที่มองว่าประมาณการก�าไรสุทธิปี 2561 ก็ยังมี downside 
จากแพ็คเกจราคาต�่า อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีแนวโน้มจะสูงกว่าที่คาดไว้ ถึงแม้เราจะมองว่าประมาณการก�าไรปี 2562 ของเราจะยังมี downside และน่าจะท�าให้เราต้องปรับลด
ราคาเป้าหมายปี 2562 ที่ 221 บาท (DCF, WACC ที่ 8.2%) ลงอีก แต่เรายังคงค�าแนะน�าซื้อ ADVANC เนื่องจากคาดว่าก�าไรในปี 2562 จะทรงตัวได้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลก็น่า
จะยังจูงใจอยู่ที่ประมาณ 3.5% - 4.0% ต่อปี

 ความน่าสนใจยังอยู่ที่ปันผล

 Event

 ประชุมกับทีมนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

 lmpact

จ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิชะลอตัวลงใน 4Q61เราเชื่อว่าฐานลูกค้าของ ADVANC ใน 4Q61 น่าจะยังขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยอดผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นสุทธิใน 4Q61 จะต�่ากว่า 0.55 ล้านเลขหมาย
ใน 3Q61 เนื่องจากคาดว่าจะมีลูกค้าที่ย้ายจากค่ายอื่นน้อยลง ดังนั้นเราจึงคาดว่าลูกค้าทั้งหมดของ ADVANC ใน 4Q61 จะอยู่ที่ 41.1 ล้านเลขหมาย (+1% QoQ, +3% YoY) ในขณะที่เราคาดว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (ARPU) จะเพิ่มขึ้น 0.4% QoQ เป็น 252 บาท จากปัจจัยฤดูกาล แต่จะลดลง 2% YoY จากแพ็คเกจเน็ตไม่อั้นความเร็วคงที่

 คาดว่าก�าไรสุทธิใน 4Q61 จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย QoQ แต่ลดลง YoY

 เราคาดว่ารายได้ของ ADVANC ใน 4Q61 จะเพิ่มขึ้นเป็น 4.38 หมื่นล้านบาท (+4% QoQ, +6% YoY) เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาล และฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าก�าไร
สุทธิของบริษัทจะอยู่ที่แค่ 6.9 พันล้านบาทเท่านั้น (+2% QoQ, -10% YoY) โดยปัจจัยส�าคัญที่จะไปหักล้างบางส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นใน 4Q61 ได้แก่ i) ต้นทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6% QoQ 
เนื่องจาก 4Q61 เป็นไตรมาสแรกที่ ADVANC ต้องรับรู้ค่าตัดจ�าหน่ายใบอนุญาตใหม่ (คลื่น 1800 MHz) เต็มไตรมาส พร้อมทั้งต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงข่าย ii) ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้น 2% QoQ จากค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้นในช่วงส่งท้ายปี ทั้งนี้เมื่อเทียบ YoY ก�าไรสุทธิใน 4Q61 จะลดลงเนื่องจากต้นทุนเพิ่มขึ้น 12% YoY ในขณะที่ค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้น 7% YoY

 ประมาณการก�าไรปี 2561-62 ของเรายังมี downside

 ถ้าหากผลประกอบการ 4Q61 เป็นไปตามที่เราคาดการณ์ จะท�าให้ก�าไรสุทธิปี 2561 อยู่ที่ 2.98 หมื่นล้านบาท (-1% YoY) หรือคิดเป็น downside จากประมาณการปี 2561 ของเราเพียง 
1% แต่อย่างไรก็ตาม เรามองว่าประมาณการก�าไรปี 2562 ของเราที่ 3.11 หมื่นล้านบาท ยังมี downside อีกเนื่องจาก i) ARPU อาจจะลดลงมากกว่าที่คาดไว้เนื่องจากแพ็คเกจราคาถูก (เน็ตไม่
อั้นความเร็วคงที่) ยังมีผลอยู่ โดยจะสิ้นสุดใน 3Q62 และ ii) กลยุทธ์ของบริษัทในปี 2562 ที่จะเน้นการรักษาส่วนแบ่งตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สูงกว่าที่คาดไว้

 Valuation & Action

 ถึงแม้เราจะมองว่าประมาณการก�าไรปี 2562 ของเราจะยังมี downside และน่าจะท�าให้เราต้องปรับลดราคาเป้าหมายปี 2562 ที่ 221 บาท (DCF, WACC ที่ 8.2%) ลงอีก แต่เรายังคงค�า
แนะน�าซื้อ ADVANC เนื่องจากคาดว่าก�าไรในปี 2562 จะทรงตัวได้ ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลก็น่าจะยังจูงใจอยู่ที่ปีละประมาณ 3.5% - 4.0%

 Risks

 ต้นทุนต�่าเกินคาด และการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น

 นักวิเคราะห์: Piyathida Sonthisombat

 66.2658.8888 Ext.8852

 piyathidas@kgi.co.th



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SYNEX แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 16.25 บ.

SYNEX (SYNEX TB)

บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย)

Current      Previous     Close          2019 TP

BUY          BUY          12.10          16.25

         

SYNEX ผู้อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของ Huawei ในไทย 

          

เรายังแนะน�าซื้อ SYNEX แม้ว่าจะมีการปรับลดราคาเป้าหมายปี 2019 ลงเหลือ 16.25 บาท ซึ่งเป็นผลจากการปรับลดอัตราก�าไรขั้นต้น ตามสัดส่วนสินค้าสมาร์ทโฟนที่เพิ่มสูงข้ึน และ
ปรับลด PE Multiplier ตามอัตราการเติบโตที่ลดลง แต่ส�าหรับภาพระยะสั้นเราคาดว่าก�าไรสุทธิ 4Q18 จะออกมาโดดเด่นที่ 184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% Q-Q และ 12% Y-Y เพราะเป็น
ช่วงเปิดตัวรุ่นใหม่ของ Huawei และ Samsung ที่มีสัดส่วนรายได้รวมกันราว 40% ของรายได้รวม อีกทั้งยังกลับมารับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจาก BAF ตามปกติ และมีการรับรู้ก�าไรจากงาน
โครงการที่เลื่อนจาก 3Q18 มาเข้า 4Q18 ราว 10 ล้านบาท ขณะที่ ภาพการเติบโต 3 ปีข้างหน้า จะเร่งตัวขึ้นตามการเติบโตของ Huawei ที่ตั้งเป้าเป็นเบอร์ 1 ของโลกในปี 2021 ราคา
หุ้นตอนนี้ซื้อขายบน PE2019 เพียง 11 เท่า ต�่ากว่ากลุ่มที่ 20 เท่า และค่าเฉลี่ยในอดีตของตัวเองที่ 15 เท่า ถือว่าไม่แพง และด้วยหุ้นในกลุ่มสินค้าไอทีหลายตัวถูกกดดันจากการชะลอ
ของ Apple แต่ SYNEX แทบไม่ไดถูกกระทบ เราจึงคาดว่าผลประกอบการจะ Outperform กลุ่มอย่างมากในปีนี้ 

คาดก�าไรสุทธิ 4Q18 ที่ 184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% Q-Q และ 12% Y-Y

          

คาดก�าไรสุทธิ 4Q18 ที่ 184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% Q-Q และ 12% Y-Y จากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ของ 3 แบรนด์ดังทั้ง Huawei Mate 20, Samsung Note 9, และ iPhone XS 
& XR ซึ่งแม้ว่ายอดขาย iPhone จะชะลอ เพราะราคาต่อหน่วยสูงขึ้น และเป็นช่วงก�าลังซื้อในประเทศอ่อนแอพอดี แต่เพราะ SYNEX เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนขาย iPhone ใน
กลางปี 2018 จึงไม่มีผลกระทบเชิงลบ ในทางตรงข้าม โครงสร้างการแข่งขันทีเปลี่ยนไป จากการที่ Huawei ขึ้นเป็นเบอร์ 2 ของโลกแทน Apple กลับยิ่งกระตุ้นให้ยอดขาย Huawei 
ทั้งรุ่นเก่าและใหม่เร่งตัว ขณะที่ อัตราก�าไรขั้นต้นอาจถูกกดดันบ้างเหลือ 4.2% จาก 4.4% ใน 3Q18 แต่คาดว่าจะมียอดรีเบทและก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนมาชดเชยบางส่วน เม่ือรวม
กับส่วนแบ่งก�าไรของ BAF ที่กลับสูระดับปกติราว 7-8 ล้านบาท/ไตรมาส และการรับรู้ก�าไรงานโครงการที่เลื่อนจาก 3Q18 มาเข้าไตรมาสนี้ราว 10 ล้านบาท เราคาดว่าอัตราก�าไรสุทธิ
จะฟื้นตัวเป็น 1.76% จาก 1.72% ใน 3Q18 

ภาวะอุตสาหกรรมไปได้ดี และปีนี้จะเป็นปีทองของ SYNEX 

          

เรายังใช้ยอดน�าเข้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบเป็นตัวชี้วัดสภาพอุตสาหกรรมจ�าหน่ายสินค้าไอที ซึ่งยอด 11M18 เพิ่มขึ้น 15% Y-Y ท�าสถิติสูงสุดใหม่ที่ 2.7 แสนลบ. 
โดยแนวโน้มปีนี้เราคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 5% Y-Y จากการสนับสนุนการลงทุนด้านไอทีของภาครัฐฯ, การรุกตลาดสมาร์ทโฟนของแบรนด์จีน, การแข่งขันที่ยังสูงของ Mobile 
Operator, และการขยายตัวของตลาดเกมมิ่ง ซึ่งถ้าพิจารณาจากกลุ่มที่คาดว่ายังเติบโตแรงทั้งสมาร์ทโฟนของ Huawei และเกมมิ่งของ JIB (ลูกค้าหลักของ SYNEX ที่ก�าลังรุกตลาด
อย่างหนัก) เราคาดว่า SYNEX ที่เป็นผู้ค้าส่งเบอร์ 1 ของประเทศจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมมากที่สุดในปีนี้    

ราคาหุ้นลงมาอยู่ในระดับที่ Downside จ�ากัดมากอีกครั้ง แนะน�าซื้อ

          

เรามีการปรับลดคาดกาณ์ก�าไรปี 2018-2019 ลง 5% และ 6% เหลือ 715 ล้านบาท (+15% Y-Y) และ 835 ล้านบาท (+17% Y-Y) ตามล�าดับ จากการปรับลดอัตราก�าไรขั้นต้นตาม
สัดส่วนยอดขายสมาร์ทโฟนอัตราก�าไรต�่าที่เพิ่มสูงขึ้น และปรับ PE Multiplier ลงมาใช้ตามค่าเฉลี่ยในอดีตของ SYNEX เองที่ 15 เท่า จากเดิมอิงกลุ่มที่ 20 เท่า ส่งผลให้ได้ราคาเป้า
หมายปี 2019 เท่ากับ 16.25 บาท เรายังแนะน�าซื้อ เพราะนอกจากอุตสาหกรรมจะอยู่ในแนวโน้มที่ดีแล้ว ราคาหุ้นยังอยู่ในโซนที่ถูกมาก โดยคิดเป็น PE2019 เพียง 11 เท่า และการ
เติบโตยังดูโดดเด่นที่สุดในกลุ่มด้วย 

          ความเสี่ยง การชะลอตัวของก�าลังซื้อในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

          Analyst: Natapon Khamthakrue

          Register No.: 026637

          Tel.: +662 646 9820

          email: natapon.k@fnsyrus.com

          www.fnsyrus.com



บล.เคทีซีมิโก้ : PTTEP แนะน�ำ Outperform รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 157.00 บ.

PTTEP 

Outperform 

2019E TP: B t157.00

แนวโน้มก�าไรและมูลค่าหุ้นยังแข็งแกร่ง

          - คาดทนแรงเสียดทานปีที่ท้าท้ายได้ ความเสี่ยงขาลงของราคาหุ้นจ�ากัด

          - คาดก�าไรปกติ 4Q18E แข็งแกร่ง แต่รายการภาษีปรับปรุงฉุดก�าไรสุทธิ

          - ปรับปรุงก�าไรปกติปี 2019-20E เล็กน้อย เริ่มรวมมูลค่าเพิ่มจากการชนะประมูลสัญญาแบ่งปันผล

ผลิตใหม่

         

ปัจจัยกดดันจากราคาน�้ามันที่ต�่า และความคาดหวังที่ต�่าของตลาดฯ ต่อมูลค่าหุ้นส่วนเพิ่มจากการชนะประมูล

สัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSCs)ของโครงการบงกชและเอราวัณ ได้ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้น PTTEP พอสมควร

แล้ว เราจึงมองว่าราคาหุ้นเริ่มมีความเสี่ยงขาลงที่จ�ากัด โดยปัจจุบันซื้อขายที่มูลค่าไม่แพงที่ 1.15 เท่า 2019E 

PBV (-1.0 S.D.) แม้ว่าตลาดน�้ามันยังคงอ่อนแอ แต่เราเชื่อว่าต้นทุนต่อหน่วยที่แข่งขันได้ของ PTTEP (จากการ

ควบคุมค่าใช้จ่าย) คาดจะท�าให้ก�าไรปกติปี 2019E ทนแรงเสียดทานปีที่ท้าท้ายนี้ได้ ขณะที่การชนะประมูลสัญญา 

PSCs ใหม่ และความเป็นไปได้ของการเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ของโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนา คาดจะช่วยหนุนก�าไร

ปกติ และขยายอายุการผลิตของบริษัทในระยะยาว ดังนั้นเราคงค�าแนะน�า "Outperform"

          พัชริน เกษมอานันทนะ, no. 17834

          02-695-5837



บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : AMANAH แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 3.30 บ.

AMANAH

AMANAH LEASING

Rating: BUY

Sector: Finance & Securities

Last Price (Bt)    1.69

Target Price (Bt)  3.30

Upside (%)         95.4

พอดูรวมๆ แล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน… 

คาดก�าไร 4Q18 อยู่ที่ 40 ลบ. หนุนก�าไรทั้งปีโตตามเป้าที่ 162 ลบ. +241%

         

 เราคาดว่า AMANAH จะรายงานก�าไรงวด 4Q18 ที่ 40 ลบ. +2%QoQ +17%YoY โดยเราคาดว่าสินเชื่อใหม่ในช่วง 4Q18 จะอยู่ที่ 371 ลบ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย ขณะที่ %NPL จะลดลงมาอยู่
ที่ 7.3% จากไตรมาสก่อนที่ระดับ 7.7% จากการเร่งติดตามหนี้รวมทั้งฐานสินเชื่อที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายส�ารองลดลงมาอยู่ที่ 17 ลบ. 4 ลบ. อย่างไรก็ตามในไตรมาสสุดท้ายมักจะมีค่าใช้จ่าย
สูงกว่าในไตรมาสอื่นๆรวมทั้งมีการตั้งด้อยค่าตู้หยอดเหรียญส่วนที่เหลืออีกราว 6 ลบ. ท�าให้คาดว่าก�าไรจะยังทรงตัวจากไตรมาสก่อน และส่งผลให้ก�าไรทั้งปี 2018 เป็นไปตามเป้าที่เราคาดไว้ที่ 162 ลบ. 
+241%

เคลียหลังบ้าน... ปรับกลยุทธ์สู้ศึกใหม่

          

ผู้บริหารปรับกลกยุทธ์ในการท�าธุรกิจใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายสินเชื่อผ่านตัวแทน (AE) มากข้ึน พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการท�ายอดปล่อยสินเชื่อของสาขาให้ได้ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ควบคู่
ไปกับการคุม NPL ทั้งในด้านกระบวนการติดตามทวงถาม และกระบวนการยึดทรัพย์ขายทอดตลาดให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในช่วง 2H18 มีการตั้งด้อยค่าทรัพย์รอขายตู้หยอด
เหรียญเต็มจ�านวน ซึ่งจะส่งผลให้ในปี 2019 จะไม่มีการบันทึกด้อยค่า/ขาดทุนจากตู้หยอดเหรียญ

อย่างไรก็ตามเราปรับประมาณการก�าไรปี 2019 ลงจากเดิมคาด 242 ลบ. เป็น 223 ลบ. โดยสาเหตุหลักมาจากการปรับลดสมมติฐานยอดสินเชื่อใหม่ในปี 2018 เหลือเพียง 1,300 ลบ.ต�่ากว่าสมมติฐาน
ครั้งก่อนที่ 1,500 ลบ. ส่งผลให้ฐานสินเชื่อในปี 2019 ต�่าลงจากที่เคยคาดท�าให้รายได้ดอกเบี้ยในปี 2019 น้อยกว่าที่เคยคาดไว้ ทั้งนี้ในเรายังคงสมมติฐานยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ปี 2019 ตามเดิมที่ 1,600 
ลบ. ซึ่งต�่ากว่าเป้าของบริษัทที่ตั้งไว้ 2,000 ลบ. ท�าให้ยังมี Upside Risk อีกมากหากบริษัทท�าได้ตามเป้าหมาย

ฟ้าใสหลังพายุสงบ...

          

จากการสอบถามกับทางบริษัทเกี่ยวกับผลกระทบจากพายุปาบึกที่เคลื่อนตัวผ่านทางภาคใต้ของประเทศไทยพบว่าบริษัทไม่ได้รับความเสียหายทางทรัพย์สินจากการเคลื่อนตัวของพายุดังกล่าวแต่มีความ
เสี่ยงที่ลูกค้าของบริษัทจะได้รับผลกระทบบ้าง อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่ายังมีเวลาอีกมากในการติดตาม และแก้ไขปัญหาดังกล่าวอีกกว่า 2 เดือน

คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ปรับไปใช้ราคาเหมาะสมปี 2019 ที่ 3.30 บาท มี Upside 95%

          

เราปรับไปใช้ราคาเหมาะสมปี 2019 ที่ 3.30 บาท โดยยังอิง PBV 2.4x ตามเดิม ทั้งนี้เราคาดว่าบริษัทจะจ่ายปันผลงวดการด�าเนินงาน 2018 เป็นหุ้นปันผลอัตราส่วน 16 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล ทั้งนี้
เพื่อเป็นการรักษาเงินทุนไว้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อต่อไป

          ความเสี่ยง: การออกกฎหมายควบคุมดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อ, การจ�ากัดการใช้รถเก่า, การขาดสภาพคล่องทางการเงิน, ต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้น

          Sutthivit Tesanaboon

          Fundamental Analyst

          Sec No. 028533

          (+66) 2 088 8158

          Sutthivit.t@zcomsec.com



บล.โกลเบล็ก : CHEWA แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 1.42 บ.

COMPANY NOTE                    28 ธันวาคม 2561

MAI / Property & Construction   ราคาปิด 1.07  บาท

CHEWATHAI PLC. (CHEWA)          "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 1.42 บาท 

ปรับเพิ่มคาดการณ์ก�าไรปี 61-62 เฉลี่ย 9.8% แต่ปรับลดราคาเหมาะสม  

          - 9M61 เติบโตสูงจนเกินประมาณการณ์ทั้งปี

          - ปรับประมาณการณ์ก�าไรปี 61-62 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.8%

          - ผู้บริหารเชื่อว่าผลกระทบจากมาตรการ LTV ค่อนข้างน้อย

          - คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ปรับราคาเหมาะสมส�าหรับปี 62 เป็น 1.42 บาท (เดิม 1.61 บาท)

ประเด็นส�าคัญในการลงทุน :

          

9M61 เติบโตสูงจนเกินประมาณการณ์ทั้งปี  : ช่วง 3Q61 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 794.79 ลบ. +98.6%YoY -10.2%QoQ ปัจจัยหลักมาจากการโอนต่อเนื่องโครงการชีวาทัย เพชรเกษม 27 ที่สร้างเสร็จ
และเริ่มโอนในช่วง 2Q61 โครงการมีมูลค่าราว 1,564 ลบ. โดย 3Q61 รับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวไป 394.3 ลบ. หรือคิดเป็น 49.6% ของรายได้รวม ขณะที่ %GPM ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 30.3% 
จาก 3Q60 และ 2Q61 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 30.2% และ 28.6% ตามล�าดับ ส่งผลให้ก�าไร 3Q61 เท่ากับ 94.10 ลบ. +179.73%YoY +1.1%QoQ ส่วนก�าไร 9M61 เท่ากับ 244.38 ลบ. +897.88%YoY สูงกว่า
ก�าไรที่เราคาดการณ์ไว้ทั้งปี 61 ซึ่งอยู่ที่ 232.41 ลบ. หรือคิดเป็นสัดส่วน 105% ของคาดการณ์ก�าไรในปี 61  

          

ปรับประมาณการณ์ก�าไรปี 61-62 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.8% : เราปรับเพิ่มคาดการณ์ก�าไรปี 61 เพิ่มขึ้น 14% สู่ 265.1 ลบ.ซึ่งเติบโต 70.4%YoY (จากเดิม 232.4 ลบ.) จากการปรับสมมติฐานรายได้เพิ่มขึ้น
สู่ 2,649.8 ลบ. (จากเดิม 2,440 ลบ.) สนับสนุนด้วย Backlog คงเหลือกว่า 485 ลบ. ณ ปลาย Q3 ที่จะทยอยรับรู้จนถึงสิ้นปี ซึ่งกว่าร้อยละ 55 มาจากโครงการชีวาทัย เพชรเกษม27 ที่มี %GPM ราว 
28-30% ดังนั้นเราจึงปรับสมมติฐาน %GPM เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับราว 29.6% (จากเดิมคาดไว้ราว 29%) ส�าหรับปี 62 ปรับคาดการณ์ก�าไร เพิ่มขึ้น 5.6% สู่ 289.5 ลบ. ซึ่งเติบโต 9.2%YoY (จากเดิม 274 
ลบ.) โดยคงประมาณการณ์รายได้ไว้ที่ราว 2,930 ลบ. แต่ปรับสมมติฐาน %GPM เพิ่มขึ้นมาสู่ระดับราว 31% (จากเดิม 29%) เนื่องจากการปรับสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอในการเพิ่มโครงการบ้านเดี่ยว (แบรนด์ 
"Chewawan" และ "Chewarom") ซึ่งมี %GPM สูงราว 32-35% โดยผลประกอบการปี 62 จะสนับสนุนด้วย 10 โครงการเปิดตัวใหม่ (Figure 1) มูลค่ารวมราว 1 หมื่นลบ. แบ่งเปิดตัวช่วง 1Q62 จ�านวน 4 
โครงการ 1)โครงการ ชีวาทัยโฮม ประชาอุทิศ-สุขสวัสดิ์ 2)โครงการชีวาทัยโฮม วงแหวน-ล�าลูกกา 3)โครงการฮอลล์มาร์ค จรัญสนิทวงศ์ และ 4)โครงการฮาร์ทสุขุมวิท ช่วง 2Q62 จ�านวน 3 โครงการ 1)
โครงการชีวาวัน ปิ่นเกล้า-สาทร 2)โครงการฮอลล์มาร์ค โชคชัย และ 3)โครงการชีวาทัย เกษตรนวมินทร์ ช่วง 3Q62 จ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการ ชีวาทัย ปิ่นเกล้า และช่วง 4Q62 จ�านวน 2 โครงการ 
คือ 1)โครงการฮาร์ททองหล่อ 36 (โครงการ ร่วมทุน) 2)โครงการชีวาโฮม นครอินทร์

          

ผู้บริหารเชื่อว่าผลกระทบจากมาตรการ LTV ค่อนข้างน้อย : สืบเนื่องจากมาตรการควบคุมสินเชื่อบ้าน (LTV) ในการปรับเกณฑ์การวางเงินดาวน์เพิ่มขึ้น ส�าหรับที่อยู่อาศัยราคามากกว่า 10 ลบ. และที่อยู่
อาศัยหลังที่2 อย่างไรก็ตาม ผบห.เชื่อว่าบริษัทฯจะได้รับผลกระทบน้อย เนื่องจากมีราคาขายคอนโดฯต�่ากว่า 10 ลบ. ส่วนบ้านหรูแบรนด์ "Chewawan" ที่มีมูลค่าเกิน 10 ลบ. ก็ไม่น่ากังวลเช่นกัน เนื่องจาก
ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ขอกู้จากธนาคาร นอกจากนี้ ลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง (Real Demand) 

          

คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ปรับราคาเหมาะสมส�าหรับปี 62 เป็น 1.42 บาท (จากเดิม 1.61 บาท) : ถึงแม้เราปรับประมาณการก�าไรปี 61-62 เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ตาม เราปรับ Prospective PER ลงสู่ 5.70x ณ 
ระดับ PER เฉลี่ย (Figure 3) จากเดิมที่ให้ค่า PER ที่ระดับ 7.5x เนื่องจาก ประเด็นมาตรการ LTV ที่กระทบต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยเราคาดก�าไรต่อหุ้นปี 62 ราว 0.25 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะสมที่ 
1.42 บาท มี Upside ราว 31.4% จากราคาปัจจุบัน จึงคงค�าแนะน�า "ซื้อ"

ความเสี่ยง

          i) ภาวะการแข่งขันสูงของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

          ii) ความล่าช้าในการก่อสร้าง

          iii) อัตราการปฏิเสธสูงขึ้นท�าให้ยอดโอนต�่ากว่าคาด

          Analyst Coverage

          Wilasinee Boonmasungsong

          02 672 5937

          wilasinee@globlex.co.th

          Assistant analyst : 

          Salakbun Wongakaradeth



สวัสดีค่ะ  กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับแรกของปี 2562 กับปีนักษัตร ปีกุน หรือปีหมู  ขอให้ปีนี้เป็นปีหมูทองของทุกๆ ท่าน เฮงๆ รวยๆ  
ถ้วนหน้า   ตลาดหุ้นไทย ประเดิมเทรดต้นปี 2562 มีหลากหลายปัจจัยชวนให้ติดตาม  บ้านเราทุกสายตาไทย-เทศ จับตาการเลือกตั้งปี 62  หวังว่า 
ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราจะคงได้รัฐบาลใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง  ส่วนปัจจัยต่างประเทศสงครามการค้าสหรัฐ – จีน  ยังเป็นหนังม้วนยาว ที่ต้องรอ
ดูความคืบหน้าทุกระยะ

สังคมอินไซด์ :  ปีกุน 

ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงคือ หากข้อพิพาทการค้าสหรัฐ–จีนยืดเยื้อ แนะน�าซื้อ AMATA, BBL, CK, STEC, WHA ได้
ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐและเอกชนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อหลังมีรัฐบาลใหม่บริหารงานในช่วงครึ่งปีหลัง ปัจจัย
ส�าคัญที่ยังต้องติดตามในปี 62 นี้ คือ การเจรจาการค้าสหรัฐ – จีน หลังจากสหรัฐยุติการขึ้นภาษีจีนชั่วคราวเป็น
เวลา 90 วัน จนถึง 1 มี.ค.นี้ การลงมตของสภาอังกฤษว่าจะรับร่าง Brexit ของนายกฯ เมย์ หรือไม่ การพิจารณา
ร่างงบประมาณรายจ่ายสหรัฐเพื่อแก้ไขปัญหา Shut Down ส่วนปัจจัยในประเทศคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังเติบโตได้ที่
ระดับ 3.7 - 4.0% คาดจะได้รัฐบาลใหม่บริหารงานในครึ่งปีหลัง กลยุทธ์การลงทุน ม.ค.นี้ แนะน�าซื้อ AMATA, BBL, 
CK, STEC, WHA        

ย้อนดู SET Index สิ้นปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 10.8% จากสิ้นปี 
2560 ส�าหรับมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในปี 2561 อยู่ที่ 57,673 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 15.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผู้ลงทุนในประเทศทั้งสถาบันและบุคคลมีสถานะซื้อสุทธิในปี 
2561

บล.แอพเพิลเวลธ์ คาดเศรษฐกิจไทยปี 2562 จะขยายตัวที่ระดับ 3.7 – 4.0% โดยส่งออกอาจชะลอตัว
ลงสู่ระดับ 3.8% แต่ยังได้แรงหนุนจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการเลือกตั้งปี 62 คาด
จะได้รัฐบาลใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังจะ สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดเงินตลาดทุน  ฝ่ายวิเคราะห์ประเมิน
แนวโน้มก�าไร บจ.ไทยปี 62 มีโอกาสเติบโตราว 4% และประเมินดัชนี SET ปี 62 จะปรับตัวในกรอบ 
1,460 – 1,740 จุด 



ในปี 2561 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 287,696 ล้านบาท โดย
มูลค่าการขายสุทธิสูงสุดในไตรมาส 2/2561 และมูลค่าขายสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 
เดือนสุดท้ายของปี การขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย 

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นปี 2561 ปิดที่ 1,563.88 จุด ลดลง 10.8% จากสิ้น
ปี 2560 และปรับตัวลดลง 1.6% จากสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยในปี 2561 กลุ่มทรัพยากร กลุ่ม
บริการ และกลุ่มธุรกิจการเงินให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index 

Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 14.60 เท่า ขณะที่ Historical P/E 
อยู่ที่ระดับ 14.75 เท่าซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.50 เท่า และ 
14.30 เท่าตามล�าดับ อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ระดับ 3.35% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่ 3.02%  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai 
ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาท ลดลง 9.5% จากสิ้นปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของ
ดัชนี

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในปี 2561 อยู่ที่ระดับ 57,673 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 15.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าซื้อขายสูงกว่าปีก่อนตลอด 3 
ไตรมาสแรกของปี และชะลอตัวลงในไตรมาส 4/2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาด
ส่วนใหญ่ในอาเซียนที่มูลค่าซื้อขายปรับตัวลดลงในไตรมาส 4 เช่นกัน



 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ปี2561 เติบโตต่อเนื่อง ซื้อขายทั้งปีกว่า 100 
ล้านสัญญา เฉลี่ยวันละ 426,213 สัญญา เพิ่มขึ้น 31% ขณะที่จ�านวนบัญชีผู้ลงทุนเพิ่ม
ขึ้น 21,947 บัญชี ปี 2562 TFEX เน้นคุณภาพโดยการพัฒนาสินค้าและสภาพคล่องให้
ตอบโจทย์ผู้ลงทุน และสนับสนุนให้มีเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจซื้อขาย พร้อมเดินหน้า
ขยายฐานผู้ลงทุนโดยมุ่งใช้การตลาดดิจิทัลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ในปี 2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงจากสิ้นปีก่อน เนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก 
ในขณะที่พื้นฐานทางเศรษฐกิจไทยยังคงแข็งแกร่งและเติบโตในอัตราที่สูงกว่าปีก่อน ส�าหรับการขายสุทธิของผู้
ลงทุนต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย อย่างไรก็ตาม มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในปี 
2561 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนโดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันสูงกว่าปีก่อนตลอด 3 ไตรมาสแรกของปี 2561 และชะลอ
ตัวลงในไตรมาส 4/2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในอาเซียน เนื่องจากผู้ลงทุนระมัดระวังการ
ลงทุนในตลาดทุนทั่วโลกมากขึ้นจากปัจจัยความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศเป็นส�าคัญ

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่า ปี 2561 TFEX เติบโตทั้งด้านปริมาณการซื้อขายและการขยาย
ฐานผู้ลงทุน โดยปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปีอยู่ที่ 104,422,200 สัญญา หรือเฉลี่ย 426,213 
สัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 31% จากปี 2560 ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับความนิยมซื้อขายมาก ได้แก่ Stock 
Futures และ SET50 Futures ซึ่งมีการซื้อขายรวมกันสูงถึง 94% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด 
เนื่องจากผู้ลงทุนใช้เป็นทางเลือกในการเพิ่มผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงในภาวะที่ตลาดหุ้น
มีความผันผวน ส�าหรับการขยายฐานผู้ลงทุนนั้น ณ สิ้นปี 2561 จ�านวนบัญชีซื้อขายของผู้ลงทุน
เท่ากับ 168,506 บัญชี เพิ่มขึ้น 21,947 บัญชี หรือคิดเป็น 15% จากปีก่อนหน้า



ปตท.สผ. ลงนำมควำมร่วมมือศึกษำด้ำนเทคนิคส�ำรวจกับปิโตรนำส 

ซีลิค (SELIC) คว้ำเกียรติบัตร CAC

บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับบริษัท ปิโตรนาส (อี
แอนด์พี) โอเวอร์ซีส์ เวนเจอร์ส หรือ พีอีพีโอวี เพื่อร่วมมือกันศึกษาด้านเทคนิคการส�ารวจปิโตรเลียม การลงนามดังกล่าวมีนาย
พงศธร ทวีสิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 2 จากซ้าย) 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นายกนก อินทรวิจิตร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
ธรณีศาสตร์และการส�ารวจ ปตท.สผ. ดาโต๊ะ โมห์ อานัวร์ ทาอิบ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต้นน�้า บริษัท 
ปิโตรเลียม เนชั่นแนล เบอร์ฮาด (ปิโตรนาส) นางเอ็มมีเลียน่า ไรซ์ ออกซ์เลย์ (ที่ 2 จากขวา) Vice President, Exploration ปิโต
รนาส และนายอาบัง อะราบิ อาบัง นารุดิน (ขวา) Head of Business Development, Upstream ปิโตรนาส เข้าร่วมในพิธี ซึ่ง
จัดขึ้นที่ปิโตรนาส ทวิน ทาวเวอร์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ (ขวา) รักษาการเลขานุการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต มอบประกาศนียบัตร Certificate of Membership Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) ให้แก่นายเอก สุวัฒนพิมพ์  (ซ้าย) ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จ�ากัด (มหาชน) SELIC โดยการได้รับประกาศนียบัตรนี้ แสดง
สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสน�าไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว  ซึ่งงานดังกล่าวจัด
ขึ้น ณ ห้องประชุนภาลัย บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมดุสิตธานี เมื่อเร็วๆ นี้

เมื่อเร็วๆ นี้ ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ น�าโดยนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดองค์กร  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์เป็นเวลา 2 วัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะเจ้าหน้าที่ของดับบลิวเอชเอ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล และผู้น�าชุมชนในจังหวัดระยองและชลบุรีรวมกว่า 80 คน  โดย
คณะได้เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
6 ตลอดระยะเวลาสองวัน คณะฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การท�ากิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรม และปลูกฝัง
จิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โซนิค อินเตอร์เฟรท (SONIC) ผู้น�าธุรกิจให้
บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค และนายรนัท  เลียวเลิศสกุลชัย (ขวา) กรรมการ และผู้
จัดการทั่วไป บริษัทแกรนด์ลิงค์ ลอจิสติกส์ จ�ากัด ในเครือ โซนิค กรุ๊ป และMr. Jack Tan Director  (ซ้าย) ประธาน
ฝ่ายปฎิบัติการ กลุ่มบริษัท ซีกัลล์ ซัพพลาย เชน (ไทยแลนด์) จ�ากัดสัญชาติมาเลเซีย หนึ่งในผู้น�าการให้บริการ
ธุรกิจขนส่งสินค้าผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ทางรถบรรทุก ได้ท�าการร่วมลงนามความร่วมมือทางธุรกิจใน
โครงการเช่าอาคารสถานที่ส�าหรับศูนย์จัดเก็บ และกระจายสินค้ารองรับการขนส่งข้ามแดนไทย-มาเลเซีย ภายใต้การ
ให้บริการของ SONIC ซึ่งเป็นการตอกย�้าวิสัยทัศน์ สู่การเป็นผู้น�าทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และการบริหารจัดการใน
ห่วงโซ่อุปทานแบบครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียน ณ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จ�ากัด (มหาชน) ถนนกิ่งแก้ว อ�าเภอ
บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้ 

ประชำสัมพันธ์ "ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ 
จัดกิจกรรมสำนสัมพันธ์อย่ำงย่ังยืนสู่ชุมชน" 

SONIC ลงนำม “ซีกัลล์ ซัพพลำย เชน” 
เช่ำศูนย์จัดเก็บสินค้ำ



GUNKUL กดปุ่ม COD  “โซลำร์ฟำร์ม เซ็นได” 

BM ร่วมแสดงควำมยินดี ทวิสเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
เป ิดตัวแพลทฟอร์มใหม่ “Twister Online”

คุณกัลกุล ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ  บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) พร้อม
ด้วยคุณโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ  ร่วมพิธีเปิดด�าเนินการ
จ�าหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เมืองเซ็น
ได จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิต 38 เมกะวัตต์  ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีราย
ได้เพิ่มขึ้นอีก 400 ล้านบาทต่อปี เมื่อหักค่าใช้จ่ายและภาษีจะได้รับเงินกลับมาในรูปปันผล
ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอกชีท

เม็ททัล จ�ากัด (มหาชน) หรือ BM ร่วมแสดงความยินดี กับนายมนตรี วรรณา (ที่ 2 จาก

ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิสเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เปิดตัวแพลทฟอร์ม

ใหม่ “Twister Online” นวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช็อปในยุคปัจจุบัน 

โดยที่ผู้รับไม่ต้องรอรับหน้าบ้าน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

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

(มหาชน) หรือ NER  ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูป พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ ธ

โนปจัย (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ�ากัด (APM) 

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมน�าเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด 

บริษัทหลักทรัพย์   ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  โดยมีนายวิชา โตมานะ (ที่ 3 จากขวา) 

กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ ในฐานะผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจ�าหน่ายหุ้น 

(Co Underwriter) ให้การต้อนรับ 

คุณกิตติ ชีวะเกตุ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

UAC  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 2018 

จาก ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ (ขวา) องคมนตรี ของมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้

มีความมั่นคง ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย

จุฬาภรณ์   ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆนี้

NER ให้ข้อมูล บล.ฟิลลิป

UAC รับโล่ประกำศเกียรติคุณบุคคลตัวอย่ำง
ภำคธุรกิจแห่งปี 2018 






















