




สวัสดี ผู้อ่านแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน 
ฉบับประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สิ้น
เดือนมกราคม 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ไทย (SET INDEX) ปิดที่ 1,641.73 จุด เพ่ิม

ขึ้น 5.0% จากสิ้นปี 2561 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย มูลค่าซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันรวมของSET และ MAI ในเดือนมกราคม 2562 อยู่ที่ 48,582 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 15.5% 
จากเดือนก่อน โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้

เดือนนี้ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เดือนแห่งความรัก ปีนี้ภาพรวมเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทย 
คงไม่ดีกว่าปี 2561 ด้วยผลพวงของสงครามการค้าโลก ระหว่างสหรัฐและจีน ที่เปิดฉากห�่าหั่นกัน 
ในปีที่แล้ว มาส่งผลกระทบในปีนี้
 
กระแสเงินทุน ไหลเข้าประเทศ บาทแข็งค่า ดัชนีตลาดหุ้น ถือว่า มีเสถียรภาพ เดือนนี้ ผลตอบแทน
จากการลงทุนของนักลงทุน คงเป็นบวก ด้วยปัจจัยการเมืองในประเทศ ก็ฉายภาพออกมา ชัดเจน 
การหาเสียงของพรรคการเมืองไทย คงเต็มไปด้วย ความเข้มข้น 

นักลงทุน ชาวหุ้น ก็คงจะพร้อมเข้าคูหากากบาท  ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 พรรค
ใด จะได้รับชัยชนะเป็นแกนน�า จัดตั้งรัฐบาลและใครจะเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ชวนให้
ติดตาม...
 
ขอให้ ผู้อ่านแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน รับทรัพย์ ร�่ารวยจากการลงทุน  ทุกคนครับ
 ประสิทธิ์  กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบริหาร
 

เดือนแห่งความรัก



ORI
เปิดกันเรื่องแรก ORI หรือ ออริจ้ิน ปี
นี้ จ่อเปิดโครงการอสังหาฯ เพื่อขาย
กว่า 2.6 หมื่นลบ. เตรียมเปิดให้บริการ
โรงแรม 2 แหง่ปลายปีนี้ งานนี้ยอดขาย
ท้ังปีหวังโกยกว่า 2.8 หมื่นลบ. และราย
ได้อีกกว่า 1.9 หมื่นลบ.

เปิดกันเห็นๆ 4 เรื่อง 4 รส ส�าหรับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน 
ฉบับกุมภาพันธ์ 2562 เนื้อยังเข้มข้น ชวนอ่านเหมือนทุกๆ ครั้ง

IVL
เปิดเรื่อง 2 อาลก โลเฮีย แหง่ IVL 

สง่สารแบบชัดๆตรงๆ การเพิ่ม 

EBITDA ของ IVL อีก 1 เท่าตัว 

ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า เรียกว่า ชวน

ให้ติดตามอยา่งยิ่ง

SPALI
และมาเปิดเรื่องท่ี 4 กับ 
SPALI ประเมินปีนี้ ภาพรวม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ดี 
มูลค่าพัฒนานา่จะใกล้เคียงกับ
ปี 61

PIMO
เปิดเรื่องท่ี 3 เปิดใจ ดร.วรุตม์  วรรณะเอ่ียม
พิกุล หุ้นสว่นคนใหมข่อง PIMO เรียกว่า  
มองเห็นอนาคต เห็นศักยภาพการเติบโต จึง
ท�าให้ตัดสินใจลงทุน

ขณะเดียวกัน อาจเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่ม
ไพลิน กรุ๊ป โดยในกลุ่มไพลิน กรุ๊ป ก็มีบริษัท 
ไพลิน  เลเซอร์  เมทเทิล จ�ากัด



























































กลุ่ม PTT วางงบลงทุนช่วง 5 ปี 3.5 แสนลบ.

เล็งระบบโลจิสติกส์ ระบบคลังเทอมินอล คลังน�้ามันภาคพ้ืน 

คลังน�้ามันภาคอากาศยาน

PTT วางงบลงทุนชว่ง 5 ปี 3.5 แสน
ลบ. เน้นสร้างความมั่นคงให้พลังงาน
ในประเทศ ด้าน PTTEP ต้ังเป้าผลงาน
โตเฉล่ียปีละ 5% จนถึงปี 73 คาดปลา
ยก.พ.ลงนามแหล่งบงกชและเอราวัณ 
ขณะท่ี TOP คาดยอดขายปี 61 ท�าได้
ราว 3.9 แสนลบ. พร้อมวางงบลงทุน 4 
ปี (62-65) ไว้ท่ี 5.1 พันล้านเหรียญ สว่น 
IRPC คาดผลงานปี 62 โตใกล้เคียงกับปี 
61 

และวางงบลงทุน 5 ปีไว้ท่ี 7 หมื่นลบ. 
ฟาก PTTGC คาดปี 62 ใช้งบลงทุน 5 
หมื่นลบ. ลงทุนในโครงการขนาดใหญ ่
-โรงงานรีไซเคิล -พัฒนาโครงการกับ
พันธมิตร ด้านน้องเล็ก GPSC เผย ปีนี้รับ
รู้รายได้ -สว่นแบง่ก�าไร จากโรงไฟฟ้าท่ี 
COD 3 โรง - ลุ้นซื้อ GLOW ได้ส�าเร็จ

นายชาญศลิป์ ตรนุีชกร ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ บรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯได้วางงบลงทุน
ชว่ง 5 ปี ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 
ประมาณ 350,000 ล้านบาท และคาดว่า
จะใช้ในปีนี้ประมาณ 130,000 ล้านบาท 
โดยจะลงทุนเก่ียวกับการสร้างความ
มั่นคงของพลังงานเป็นหลัก 

เนื่องจากปัจจุบันปริมาณก๊าซในอ่าวไทย
มีการปรับตัวลดลง ท�าให้บริษัทฯต้องมี
การขยายคลังก๊าซ LNG เพิ่มขึ้น รวมถึงมี
การสร้างคลังใหม ่เฟสท่ี 2 บริเวณหนอง
แฟบ จังหวัดระยองเพิ่มขึ้นด้วย

ขณะท่ีความคืบหน้าโครงการท่อสง่
ก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นท่ี 5 ระยะทาง 
415 กิโลเมตร จากจังหวัดระยอง ไป
ถึงจังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันได้ผู้รับเหมา
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว

“เราได้มกีารขยายคลังก๊าซ LNG เพิ่ม 
และมกีารสรา้งใหม่ เฟสสอง ทีห่นอง
แฟบ และตอนนีเ้ราได้ผูร้บัเหมาท่อสง่
ก๊าซ เสน้ที ่5 แล้ว และได้มกีารด�าเนิน
การอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เราเชื่อว่าท้ัง
สองโครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่ม
ความมั่นคง และก�าลังในการสง่ก๊าซ
ธรรมชาติจากตะวันออกไปยงัตะวันตก 
และจะสรา้งความมั่นคงด้านพลังงาน
ใหกั้บประเทศไทยใน 3-4 ปีข้างหน้า” 
นายชาญศลิป์ กล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีการพิจารณาการ
ลงทุนอ่ืนๆเพิ่มเติม เชน่ ระบบโลจิสติกส์ 
ระบบคลังเทอมินอล คลังน�ามันภาคพื้น 
และคลังน�ามันภาคอากาศยาน เนื่องจาก
มองว่าประเทศไทยได้มีการขยายตัว 

และความต้องการใช้น�ามันมีการเติบโต
อยา่งต่อเนื่อง รวมถึงในประเทศเพื่อน
บ้านด้วย

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ส�าหรับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก (EEC) ท่ีรัฐบาลได้มีการผลักดันให้
มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนั้น ขณะนี้
บริษัทฯเองก็อยูร่ะหว่างพิจารณาตัดสิน
ใจลงทุนใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ
สนามบินอู่ตะเภา,โครงการมาบตาพุด 
เฟส3 และโครงการแหลงฉบัง ซึ่งขณะนี้
ได้มีการพิจารณาว่าจะมีการรว่มมือกับ
พันธมิตร และความคุ้มค่าในการลงทุน 

โดยคาดว่าจะสามารถได้ข้อสรุปภายใน
เดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่สิ่งท่ีจะเห็น
ภายในกลางปีนี้ คือ การพัฒนาสว่นของ
โครงการพื้นท่ีเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) พร้อม
กันนี้บริษัทฯได้มีการวางงบลงทุนส�าหรับ 
EEC ไว้ประมาณ 300,000 - 400,000 
ล้านบาท

อยา่งไรก็ตามส�าหรับสิ่งท่ีบริษัทฯได้ให้
ความส�าคัญอยา่งสม�าเสมอ คือ การ
พัฒนาพื้นท่ีสีเขียว โดยการดูแลป่า และ
ปลูกป่า โดยคาดว่าการพัฒนาดังกล่าว
จะใช้งบประมาณ 1-3 % ของก�าไรสุทธิ



PTTEP ต้ังเป้าผลงานโตเฉลี่ยปีละ 5% จนถึงปี 73

นายพงศธร ทวสีนิ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ปตท. 
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลยีม 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื PTTEP 
เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้าหมาย
ว่าต้ังแต่ปีนี้ จนถึงปี 2573 ผลการ
ด�าเนินงานจะเติบโตเฉล่ียปีละ 5% 

ซึ่งจะเป็นการเติบโตต่อเนื่องอยา่ง
สม�าเสมอ พร้อมกันนี้บริษัทฯจะเพิ่ม
ปริมาณส�ารองปิโตรเลียมเป็น 7 ปี 
หนือประมาณ 900 ล้านบาร์เรล จาก
เดิมอยูท่ี่ 5 ปี หรือประมาณ 670 
ล้านบาร์เรล รวมถึงจะควบคุมต้นทุน
การผลิตให้อยูท่ี่ระดับประมาณ 30 
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

ท้ังนี้บริษัทฯคาดว่าภายในปลาย
เดือนกุมภาพันธ์นี้ จะมีการลงนาม
สัญญาเพื่อรับสิทธิเป็นผู้ด�าเนิน
โครงการแหล่งบงกชและเอราวัณ ท่ี
ก่อนหน้านี้บริษัทฯได้เป็นผู้ชนะการ
ประมูลรับสิทธิส�ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติ

ส�าหรับการลงทุนในระยะต่อไป 
บริษัทฯจะให้ความส�าคัญในการ

มองหาแหล่งส�ารวจเพิ่มมากขึ้น โดย
ในปีนี้คาดว่าจะด�าเนินการขุดหลุม
ส�ารวจท่ีมีในมือ 9 หลุม ได้แก่ ในเมีย
นมาร์ 5 หลุม มาเลเซีย 3 หลุม และ
ออสเตรเลีย 1 หลุม

รวมถึงบริษัทฯยังคงมองหาโอกาสท่ี
เข้าประมูลแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ ท่ี
รัฐบาลเปิดและมองโอกาสการเปิด
ให้เข้าประมูลสัมปทานสม�าเสมอ 
เพื่อท่ีจะท�าให้ปริมาณส�ารองมีเพิ่ม
มากขึ้น และสามารถทดแทนแหล่ง
ปิโตรเลียมท่ีทยอยลดลงเรื่อยๆได้

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้มีการ
ขยายธุรกิจโดยการเข้าซื้อกิจการ 
(M&A) ในภูมิภาคอยา่งต่อเนื่อง 
เชน่ มาเลเซีย โอมาน อาหรับ และ
เมียนมาร์ โดยเฉพาะเมียนมาร์ท่ี
ภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าบริษัทฯ
จะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า (gas to 
power) ซึ่งจะเป็นการขยายก�าลัง
การผลิตปิโตรเลียม และขยายท่อสง่
ก๊าซธรรมชาติเพื่อสง่ก๊าซไปใช้ผลิต
ไฟฟ้า โดยคาดว่าบริษัทฯจะรว่มมือ
กับ GPSC



นายอธิคม เติบศริ ิประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและ
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท ไทยออยล์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื TOP เปิดเผยว่า ในปี 2561 บริษัทฯ
สามารถท�ายอดขายได้ประมาณ 390,000 ล้านบาท และ
อัตราการใช้ก�าลังการกล่ันประมาณ 113% 

โดยขณะนี้อยูร่ะหว่างการปิดบัญชีอยา่งเป็นทางการ โดย
เป็นยอดขายภายในประเทศ ประมาณ 85% และสง่ออก
ประมาณ 15% ซึ่งการสง่ออกสว่นใหญจ่ะสง่ให้กับอินโด
จีน ประมาณ 8%

สว่นอัตราก�าไรสุทธิในปี 2561 ปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับ
ปี 2560 โดยเฉพาะก�าไรในสว่นของปิโตรเคมี และพาราไซ
ลีน

ขณะท่ีสัดสว่นรายได้ของบริษัทฯในปี 2561 จะมาจากโรง
กล่ันประมาณกว่า 40% ปิโตรเคมี 25% และโรงไฟฟ้า
ประมาณ 20% จากปี 2560 บริษัทฯจะมีสัดสว่นรายได้
จากธุรกิจโรงกล่ัน ประมาณ 70% ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้า
หมายท่ีวางไว้ ท่ีจะเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ 
ให้มาจากหลากหลายธุรกิจมากขึ้น

ส�าหรับงบลงทุน บริษัทฯได้มีการวางงบลงทุนระยะยาว 
4 ปี (2562-2565) ไว้ประมาณ 5,1000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยจะใช้ในโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel 
Project : CFP) ประมาณ 95% ซึ่งจะเป็นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงกล่ันและเพิ่มก�าลังการกล่ันน�ามันเป็น 
400,000 บาร์เรล/วัน จาก 275,000 บาร์เรล/วัน ซึ่งได้รับ
การอนุมัติให้ขยายเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 ท่ีผา่นมา โดย
คาดว่าจะสามารถปรับปรุงแล้วเสร็จและพร้อมด�าเนินการ
ภายในปี 2566

ด้านกระแสเงินสดของบริษัทฯ ปัจจุบันมีฐานะการเงิน
ท่ีแข็งแกรง่ โดยบริษัทฯมีกระแสเงินสดในมือประมาณ 
100,000 ล้านบาท โดยท่ีผา่นมาบริษัทฯเพิ่งได้มีการออก
หุ้นกู้ อายุ 10 ปี และ 30 ปี ขายให้กับนักลงทุนต่างชาติ 
โดยมียอดจองเกินไปกว่า 6 เท่าของจ�านวนจริง

TOP วางงบลงทุน 4 ปี (62-65) 5.1 พันล้านเหรียญฯ"



IRPC คาดผลงานปี 62 ใกล้เคียงกับปี 61

นาย นพดล ป่ินสภุา กรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท ไอ
อารพ์ซี ีจ�ากัด (มหาชน)หรอื IRPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ
คาดว่าผลการด�าเนินงานในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตใกล้
เคียงกับปี 2561 

ซึ่งจะขึ้นอยูกั่บแนวโน้มราคาน�ามันดิบ แต่ในสว่นของ
ก�าไรต่อหนว่ยคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ
ได้มีการกระจายความเสี่ยงโดยการขาย
ผลิตภัณฑ์สินค้าเพิ่มมูลค่ามากขึ้น

ท้ังนี้บริษัทฯได้มีการวางงบลงทุน 

5 ปี ไว้ประมาณ 70,000 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ในโครงการ
เพิ่มผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สะอาด (UHV) และเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานให้ได้
มาตรฐานยูโร 5 ด้วย

ขณะท่ีการลงทุนในปีนี้บริษัทฯจะมีการลงทุนในโครงการ 
MARS เพื่อจะเพิ่มขนาดการผลิตพาราไซลีนเป็น 

1.1-1.3 ล้านตันต่อปี จากเดิม 1 ล้านตันต่อปี 
และผลิตเบนซินเพิ่มเป็น 3-5 แสนตันต่อปี 

จากเดิมท่ี 3 แสนตันต่อปี โดยโครงการดัง
กล่าวมีมูลค่าโครงการประมาณ 35,000 
ล้านบาท



PTTGC ต้ังบลงทุนปี 62 ราว 5 หมื่นลบ.

นายสพุัฒนพงษ์ พันธ์มเีชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท พทีที ี
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรอื PTTGC เปิด
เผยว่า บริษัทฯคาดว่าในปี 2562 จะใช้งบลงทุนประมาณ 
50,000 ล้านบาท 

โดยจะใช้ลงทุนในโครงการขนาดใหญ ่ประมาณ 40,000 
ล้านบาท โครงการโรงงานรีไซเคิล ก�าลังการผลิต 
40,000 ตันต่อปี ประมาณ 3,000 ล้านบาท สว่นท่ี
เหลือจะใช้ในการรว่มพัฒนาโครงการอ่ืน
กับพันธมิตร
 
ส�าหรับโครงการขนาดใหญท่ี่
บริษัทฯได้มีการลงทุน ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตโอเลฟินส์ (ORP: Olefins 
Reconfiguration Project) มูลค่า
โครงการประมาณ 36,000 ล้าน
บาท ,

โครงการผลิตสารโพรพิลีน ออกไซด์ 
(Propylene Oxide Project) และ 
โครงการผลิตสารโพลีออลส์ (Polyols 
Project) มูลค่าโครงการรวมประมาณ 
32,000 ล้านบาท โดยโครงการท้ัง 3 
โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเริ่ม
ด�าเนินการได้ในปี 2563



GPSC เผย ปีนี้รับรู้รายได้ - ส่วนแบ่งก�าไร

จากโรงไฟฟา้ที่ COD 3 โรง

นาย ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ�ากัด (มหาชน) หรอื GPSC 
เปิดเผยว่า ภาพรวมในปี 2562 บริษัทฯ คาดว่าผลการด�าเนินงานมีแนวโน้มเติบโตใน
ทิศทางท่ีดี เนื่องจากบริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้และสว่นแบง่ก�าไรจากโรงไฟฟ้าท่ี
เริ่มด�าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 

ได้แก่ โรงไฟฟ้าไซยะบุรี (XPCL) ก�าลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ,โรงไฟฟ้าน�า
ลิก1 (NL1PC) ขนาดก�าลังการผลิต 65 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นโครงการใน สปป.ลาว ท่ี
บริษัทฯถือหุ้นอยู ่โรงผลิตสาธารณูปการระยองแหง่ท่ี 4 (CUP-4) ก�าลังผลิต 45 
เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถ COD ได้
ภายในไตรมาส 4/2562

“ ผลงานปีนีม้แีนวโน้มเติบโตด ีโดยเราได้มกีาร COD โรงไฟฟ้าทีล่าว ซึง่เป็นโรง
ไฟฟ้าพลังงานน�า และไตรมาสสีก็่จะ COD โซลาร ์และถ้าหากเราสามารถ
ด�าเนินการเข้าซื้อหุน้ บรษัิท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
GLOW ได้ก็จะท�าใหม้กีารรบัรูร้ายได้และก�าไรจากสว่นนี้
เข้ามาด้วย” นาย ชวลิต กล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯมีแผนท่ีจะรว่มกับ บริษัท ปตท. 
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
PTTEP ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซท่ี
ประเทศเมียนมาร์ด้วย ซึ่งหากได้ข้อสรุปท่ีชัดเจน
แล้ว จะแจ้งให้ทราบในระยะต่อไป

ขณะท่ีการด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าท่ีใช้เชื้อ
เพลิงจาก RDF ท่ีบริษัทเป็นเจ้าของ ขณะนี้ได้
รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว และอยูร่ะหว่าง
การขอนุมัติจากคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.)

อยา่งไรก็ตามหลังจากท่ีบริษัทฯได้มี
การลงทุนในโครงการขนาดใหญห่ลาย
โครงการ จึงท�าให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ
อยูร่ะหว่างปรับแผนงาน 5 ปีข้างหน้า 
โครงสร้างองค์กร และสัดสว่นรายได้ 
ก�าไร หนี้สินใหม ่เพื่อท่ีจะบริหารงานและ
สร้างการเติบโตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด



SCC ตั้งเป้ายอดขายปี 62 โต 5% จากปีก่อนท�าได้ 4.78  แสน
ลบ. วางงบลงทุนราว 6 หมื่นลบ. ใช้ลงทุนในเวียดนาม -ขยาย

ก�าลังการผลิตในประเทศ 

SCC ต้ังเป้ายอดขายปี 62 โต 5% จากปีก่อน
ท�าได้ 4.78  แสนลบ. วางงบลงทุนรวมปี 62 ราว 
6 หมื่นลบ. ใช้ลงทุนในเวียดนาม -ขยายก�าลัง
การผลิตในประเทศ มองตลาดวัสดุก่อสร้างใน
ไทย - อาเซียน ปีนี้ โตต่อเนื่อง หลังภาครัฐเรง่
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเตรียมต้ังส�ารองจ่าย
ตามบัญชี ราว 2 พันลบ.  หลังพ.ร.ฎ. จ่ายค่า
เลิกจ้างเกษียณมีผลบังคับใช้ เผยปีนี้เตรียมออก
หุ้นกู้ มูลค่า 1.5 หมื่นลบ. ใช้ไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิม
หมดอายุ 1 เม.ย. นี้ 

นายรุง่โรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ บรษัิท ปูนซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
SCC เปิดเผยว่า  บริษัทฯต้ังเป้ายอดขายรวมปี 
2562 เติบโตประมาณ 5% จากปี 2561 ท�าได้ 
478,438 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ
คาดว่าจะมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์เติบโต
ประมาณ 3-5% หลังจากท่ีเริ่มเห็นสัญญาณ
การฟื้ นตัวเกิดขึ้น และคาดว่าในชว่งครึ่งปีแรก
จะมีแนวโน้มท่ีดี โดยจะมาจากการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และการผลักดัน
การลงทุนในเขตเศรษฐกิจระเบียงพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  ประกอบกับบริษัทฯได้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจเคมิคอล
ส์สง่ผลให้มีปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงธุรกิจ
แพคเกจจ้ิงก็มีแนวโน้มเติบโตดีมาอยา่งต่อเนื่อง

ท้ังนี้บริษัทฯคาดว่ายอดขายปูนซีเมนต์เฉล่ียท้ัง
ภูมิภาคจะเติบโตประมาณ 5-10% จากปีก่อน
ท่ีเติบโตประมาณ 6-7% เนื่องจากในหลาย
ประเทศมีควรมีต้องการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มมาก
ขึ้น จากการท่ีภาครัฐบาลมีการผลักดันการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น ไมว่่า
จะเป็น อินโดนีเซีย, เวียดนาม ,เมียนมาร์, ลาว, 
กัมพูชา โดยในปีท่ีผา่นมาประเทศท่ีเติบโตดี 
คือ กัมพูชา เติบโตประมาณเกือบ 20% และใน
เวียดนาม อินโดนีเซียเติบโตประเทศละ 5-10% 

ขณะท่ีในปีนี้บริษัทฯได้วางงบลงทุนประมาณ 
60,000 ล้านบาท ไมร่วมงบประมาณในการ
เข้าซื้อธุรกิจ (M&A) โดยเงินจ�านวนดังกล่าว

บริษัทฯจะน�าไปใช้ลงทุนในโครงการปิโตรเคมี
คอมเพล็ก ท่ีประเทศเวียดนาม ประมาณ 
30,000 ล้านบาท ใช้ในการขยายก�าลังการผลิต
ในประเทศ ในโครงการมาบตาพุดโอเลฟินส์  
ประมาณ 20,000 ล้านบาท ใช้ในการลงทุนใน
สตาร์ทอัพและนวัตกรรมใหม่ๆ ประมาณ  5,000 
ล้านบาท สว่นท่ีเหลือจะใช้ในธุรกิจแพคเกจจ้ิง

ส�าหรับแหล่งเงินทุนของบริษัทฯจะมาจากการกู้
ยืมจาากสถาบันการเงิน และกระแสเงินสดของ
บริษัท โดยปัจจุบับบริษัทฯมีอัตราสว่นหนี้สิน
ต่อทุน (D/E) อยูท่ี่ 1.7 เท่า และคาดว่าภายใน 
3-5 ปี จะควบคุมให้อยูใ่นระดับไมเ่กิน 2.5 เท่า  
พร้อมกันนี้ในปีนี้บริษัทฯเตรียมท่ีจะออกหุ้นกู้ 
วงเงินไมเ่กิน 15,000 ล้านบาท โดยจะใช้ไถ่ถอน
หุ้นกู้ชุดเดิมวงเงิน 15,000 ล้านบาทท่ีก�าลังจะ
หมดอายุภายในวันท่ี 1 เมษายนนี้

นอกจากนี้ในปีนี้บริษัทฯจะต้องมีการต้ังส�ารอง
จ่ายตามมาตรฐานบัญชี ให้กับพนักงานท่ี
เกษียนณอายุ หรือท�างานครบ 20 ปี ประมาณ 

2,000 ล้านบาท ภายหลังจากพระราชกฤษฎีกา
ประกาศบังคับใช้ โดยคาดว่าจะมีการประกาศ
ภายในชว่งครึ่งปีแรกของปีนี้

นายรุง่โรจน์ กล่าวว่า ในปีนี้ปัจจัยความไม่
แนน่อนต่างๆ ท้ังข้อพิพาททางการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกา กับ จีน เศรษฐกิจโลก ราคาน�ามัน 
และค่าเงินบาท ถือเป็นปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบ
กับบริษัท และเป็นปัจจัยท่ีไมส่ามารถควบคุม
ได้ แต่สิ่งท่ีบริษัทฯพยายามท�าเพื่อปรับตัวจาก
สถานการณ์ต่างๆดังกล่าว คือ การพยายามมอง
หาตลาดใหม่ๆ  และขายสินค้าท่ีเป็นนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมากขึ้น 

ขณะเดียวกันบริษัทฯก็ยังมองหาโอกาสในการ
เข้าซื้อกิจการอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉาพธุรกอจ
แพคเกจจ้ิง ซึ่งบริษัทฯมองว่ามีแนวโน้มเติบโตดี  

สว่นความคืบหน้าในการลงทุนโครงการ
ปิโตรเคมีคอมเพล็กเฟสท่ี 2 ท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย ขณะนี้อยูร่ะหว่างปรับงบลงทุน 
เนื่องจากสถานการณ์ความไมแ่นน่อนต่างๆท่ี
เกิดขึ้น รวมถึงมีการค�านวนมูลค่าการลงทุนใหม ่
ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปี 2563 

อยา่งไรก็ตามส�าหรับการเลือกต้ังในประเทศ 
บริษัทฯยังไมส่ามารถประเมินได้ว่าจะสง่
ผลอยา่งไรต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
เนื่องจากต้องรอดูผลก่อน ว่าจะออกไปใน
ทิศทางใด 

อนึ่ง SCC รายงานผลประกอบการปี 2561 ราย
ได้จากการขาย 478,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6 จากปีก่อน จากปริมาณขายสินค้าของ
ทุกกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยมีก�าไรส�าหรับปีท่ี   
44,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปี ก่อน
ตามผลการด�าเนินงานท่ีลดลงของธุรกิจเคมิคอล
ส์ ขณะท่ีธุรกิจแพคเกจจ้ิงมีผลการด�าเนินงานท่ี
ดีขึ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสินทรัพย์
รวม เท่ากับ 589,787 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 
2560 จ�านวน 16,375 ล้านบาท



FTE วางเป้าปี 62 รายได้โต 10% แตะ 1.13 พัน
ลบ.  พร้อมรักษาอัตราก�าไรสุทธิไว้ที่  12-13% , ตุน 

Backlog 400 ลบ. รับรู้ปีนี้ 80%

FTE วางเป้าปี 62  รายได้โต 10% แตะ 1,130 ลบ. พร้อมรักษาอัตราก�าไรสุทธิไว้ท่ี  12-
13% ระบุ ตุน Backlog  400 ลบ.  รับรู้ปีนี้ 80% ขณะท่ีจะยื่นประมูลงานใหมมู่ลค่า 
300 ลบ. ลุ้นคว้างาน  150 ลบ.   

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ไฟรเ์ทรดเอ็นจิเนยีริง่ 
จ�ากัด (มหาชน) (FTE) ผู้น�าธุรกิจน�าเข้าและจ�าหนา่ย บริการออกแบบ รับเหมาติด
ต้ัง ซอ่มแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร 

เปิดเผยว่า บริษัทต้ังเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมปีนี้ 10% หรือมีรายได้รวมอยู่
ท่ีประมาณ 1,130 ล้านบาท และรักษาอัตราก�าไรสุทธิอยูท่ี่ประมาณ 12-13%  โดย
แผนการด�าเนินงานของบริษัทในปีนี้ ประกอบด้วย 

1. การขยายฐานลกูค้างานรบัเหมาออกแบบติดต้ังระบบฯ โดยเน้นการเจาะ
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งไม่
พึง่พาฐานลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ซึง่ในปี 62 ต้ังเป้ารบังานรบัเหมาออกแบบ
ติดต้ังระบบฯโรงงานมูลค่ารวมประมาณ 200-300 ล้านบาท 

2. เตรยีมก่อสรา้งคลังสนิค้าขนาดพื้นทีป่ระมาณ 10 ไร ่ต้ังอยูท่ีถ่นน
ลาดกระบงั เพื่อรองรบัการขนสง่สนิค้าน�าเข้าจากท่าเรอืน�าลึกแหลมฉบงั
จังหวัดชลบุร ีซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการจัดเก็บสนิค้าใหม้ปีระสทิธิภาพ 
และสามารถบรหิารควบคมุต้นทนุได้ดขีึน้ ท้ังนีเ้งินลงทนุจะมาจากการระ
ดุมทนุ IPO ประมาณ 190 ล้านบาท รวมถึงกระแสเงินสดในกิจการ คาดว่า
จะก่อสรา้งแล้วเสรจ็ภายในปีนี ้

3. น�าเข้าสนิค้าใหม่ใหค้รอบคลมุความต้องการของลกูค้ามากยิง่ขึน้ เพื่อ
เป็นทางเลือกและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 

ส�าหรับมูลค่างานในมือ (Backlog) ปัจจุบันอยูท่ี่ 400 ล้านบาท แบง่เป็น
งานจัดจ�าหนา่ย 130 ล้านบาท งานออกแบบติดต้ังระบบดับเพลิง 270 
ล้านบาท  โดยจะรับรู้รายได้ในปีนี้  80% ขณะท่ีบริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่
ระหว่างรอผลพิจารณางานออกแบบติดต้ังระบบดับเพลิงเพิ่มเติมอีก 
20 โครงการ มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท คาดว่าบริษัทจะได้รับงาน
อยูท่ี่ประมาณ 150 ล้านบาท  พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลงานของท้ัง
ภาครัฐและเอกชนอยา่งต่อเนื่อง

“ภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้ยังคงมีความไมแ่นน่อนสูง และยังมีความ
เสี่ยงเรื่องความล่าช้าของโครงการภาครัฐ ภาวะชะลอตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย์ เชน่ คอนโดมีเนียม ซึ่งการปรับกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ในปีนี้ ประกอบกับความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัท
ดีขึ้น เชื่อว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโต และอัตราการท�าก�าไรได้
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ อีกท้ังสามารถรักษาสว่นแบง่การตลาดได้อยา่งต่อ
เนื่อง”นายทักษิณ กล่าว  



WHA ต้ังเป้า 5 ปี (61-65) รายได้โตเฉลี่ยปีละ 15%   
วางงบลงทุน 4.5 หมื่นลบ. - ศึกษาเข้าลงทุนใน SPP1 
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 WHA ต้ังเป้า 5 ปี (61-65) รายได้โตเฉล่ีย
ปีละ 15% - EBITDA Margin โตไมต่�ากว่า 
50% วางงบลงทุนรวมราว 4.5 หมื่นลบ. 
แย้มมีแผนยื่นเข้าซื้อหุ้นธุรกิจน�าประปาใน
เวียดนาม หลังรัฐเปิดให้เอกชนรว่มลงทุน 
ภายในครึ่งปีแรก 62 แย้มอยูร่ะหว่างศึกษา
เข้าลงทุนใน SPP1 คาดสรุปรายละเอียด
ปลาย ม.ค.-ต้น ก.พ. นี้  เผยปี 62  เตรียม
ออกหุ้นกู้  2 ครั้ง มูลค่ารวม 7 พันลบ. หวัง
ลดต้นทุนทางการเงินเหลือ 3.5% จากปี
ก่อน 3.9%

นางสาวจรพีร จารุ
กรสกลุ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร
กลุ่ม บรษัิท ดับบลิว
เอชเอ คอรป์อเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
WHA 

เปิดเผยว่า  บริษัทฯต้ัง
เป้า 5 ปี ( 2561-2565) 
รายได้จะเติบโตเฉล่ีย
ปีละ 15%  พร้อมคาด

ก�าไรก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่า
ตัดจ�าหนา่ย  ( EBITDA Margin)  จะเติบโต
ไมต่�ากว่า 50% ตามการเติบโตของทุกกลุ่ม
ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจนิคม
อุตสาหกรรม ,ธุรกิจสาธารณูปโภคและ
พลังงาน และธุรกิจดิจิตอลแพลตฟอร์ม 
พร้อมกันนี้บริษัทฯได้มีการวางงบลงทุน
ภายใน 5 ปีไว้ประมาณ 45,000 ล้านบาท

ส�าหรับในปี 2562 บริษัทฯคาดว่ารายได้
มีแนวโน้มเติบโต 70% จากปี 2561 และ 
EBITDA Margin   จะเติบโตโดดเด่นด้วย
แผนงานต่าง ๆ ท่ีได้ ด�าเนินการมาและ
โครงการต่างๆ ในอนาคตท่ีมีอยู ่โดยคาด
ว่ารายได้และสว่นแบง่ก�าไรจะเติบโต เพิ่ม
ขึ้นกว่าร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา 
ด้วยอัตราผลก�าไร โตไมต่�ากว่า 30% โดย
สักสว่นรายได้จะมาจากธุรกิจโลจิสติกส์ 
50%  ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม 29% ธุรกิจ
สาธารณูปโภคและพลังงาน 19% และ
ธุรกิจดิจิตอลแพลตฟอร์ม 1% ซึ่งท้ังหมด
นี้รายได้จะมาจากการขาย ประมาณ 71% 
และจะมาจากรายได้ประจ�า 29%

พร้อมกันนี้บริษัทฯมีแผนท่ีจะเข้ารว่มลงทุน
ธุรกิจน�าประปาในประเทศเวียดนาม หลัง
จากท่ีรัฐบาลเวียดนามได้มีการเปิดกว้างให้
เอกชนสามารถเข้ารว่มลงทุนได้ โดยเบื้อง
ต้นบริษัทฯคาดว่าจะเข้าไปถือหุ้นไมถึ่ง 
50% ก่อน ซึ่งคาดว่าไมเ่กินครึ่งแรกของปี 
2562  อีกท้ังบริษัทฯยังมองหาโอกาสการ
ลงทุนใหม่ๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศ CLMV แต่ในปัจจุบันยังคงให้ความ
ส�าคัญกับในประเทศไทยและเวียดนามเป็น
หลัก เนื่องจากมองเห็นโอกาสในการเติบโต
ท่ียังมีอยูม่าก

ขณะเดียวกันบริษัทฯอยูร่ะหว่างศึกษาท่ี
จะเข้ารว่มลงทุนในบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 
จ�ากัด โดยขณะนี้อยูร่ะหว่างจะจัดท�าข้อมูล 
โดยเบื้องต้นคาดจะได้ข้อสรุปในชว่งปลาย
เดือนมกราคม ถึง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ นี้

นางสาวจรีพร  กล่าวเพิ่มเติมว่าในสว่น
ของธุรกิจโลจิสติกส์   บริษัทฯ เตรียมขยาย
ธุรกิจโลจิสติกส์อีก 200,000 ตร.ม. โดยเพิ่ม
จ�านวนพื้นท่ีในครอบครองและภายใต้การ
บริหารจัดการของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป รวม
ท้ังสิ้น 2,500,000 ตร.ม. และขายสินทรัพย์
เข้ากอง REIT อีก 5,750 ล้านบาท  กลุ่ม
ธุรกิจโลจิสติกส์จะเน้นไปท่ีการแสวงหา
ความรว่มมือกับกลุ่มบริษัทและผู้น�าใน
อุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าจากนโยบาย
ของภาครัฐ โดยเน้นไปท่ีธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ 
การบินและอากาศยาน ควบคู่ไปกับการ
สร้างมูลค่าท่ีสูงยิ่งขึ้นโดยอาศัยการน�า
เทคโนโลยีอัจฉริยะและนวัตกรรมเข้ามา
ชว่ย 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นท่ีภายใต้
การครอบครองและบริหารจัดการท่ีมีอยู่
จ�านวน 2,300,000 ตร.ม. เป็น 2,500,000 
ตร.ม.  และยังมีโครงการท่ีเตรียมด�าเนิน
การก่อสร้างในปี 2562 ได้แก่ โครงกา
รดับบลิวเอชเอ อี-คอมเมิร์ซพาร์ค จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โครงการดับบลิวเอชเอ-เจดี อี-
คอมเมิร์ซ เซ็นเตอร์ และโครงการดับบลิว
เอชเอ เมกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ แหลมฉบัง 
2 นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ยังมอง
หาโอกาสใหม่ๆ  เพื่อขยายการลงทุนไปยัง
กลุ่มประเทศ CLMV โดยเน้นไปท่ีประเทศ
อินโดนีเซียและเวียดนามเป็นหลัก พร้อม
เดินหน้าต้ังเป้าขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT 
5,750 ล้านบาทผา่นกอง REIT ของบริษัท
มูลค่า 34,300 ล้านบาท
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สว่นกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมใน
ปีนี้ บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดตัวนิคม
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหง่ใน
ประเทศไทย ซึ่งจะท�าให้มีนิคมฯ ท่ีด�าเนิน
การแล้วรวม 11 แหง่ โดย 10 แหง่ต้ังอยู่
ในประเทศไทย (ในจ�านวนนี้ นิคมฯ 9 
แหง่ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นท่ีเขตสง่
เสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวัน
ออก (อีอีซี) และอีกหนึ่งแหง่ในประเทศ
เวียดนาม  ปัจจุบัน ดับบลิวเอชเอ อิน
ดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ มีท่ีดินรวมท้ัง
สิ้น 68,500 ไร ่ ซึ่งในปีนี้ บริษัทเตรียมท่ี
จะพัฒนาท่ีดินจ�านวน 2,650 ไร ่ ท�าให้มี
ท่ีดินท่ีอยูภ่ายใต้การด�าเนินงานและท่ีดิน
สว่นท่ีก�าลังพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 43,150 
ไร ่ และต้ังเป้าขายท่ีดิน 1,600 ไร ่ซึ่ง
สว่นใหญอ่ยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม ่
(S-curve) ท้ัง 12 กลุ่ม

ด้านกลุ่มธุรกิจบริการสาธารณูปโภคและ
พลังงาน ต้ังเป้าการผลิต และจ�าหนา่ย
น�าท่ี 120 ล้านลบ.ม. เล็งผลิตไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ตามสัดสว่นการถือหุ้น 570 เมกะ
วัตต์ จากโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิง
พาณิชย์ และพลังงานทดแทน พร้อม
เสริมโซลูชั่นระบบน�าและพลังงานใหม่ๆ  
แก่ลูกค้า  

โดยธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน�า บริษัท 
ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) WHAUP เตรียมขยาย
บริการด้านการผลิตน�าออกไปยังนิคมฯ 
อ่ืนๆ ท้ังในไทยและเวียดนาม รวมถึงเสริม
บริการต่างๆ อาทิ การน�าน�ากลับมาใช้
ใหม ่การผลิตน�าด้วยระบบรีเวอร์สออสโม
สิส และน�าอุตสาหกรรมปราศจากแรธ่าตุ 
นอกจากนี้ ยังมีการคิดค้นนวัตกรรมและ
การน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ  เชน่ อินเทอร์เน็ต 
ออฟ ธิงส์ (IoT)  มาใช้ส�าหรับสมาร์ทวอ
เตอร์โซลูชั่น เฟสแรก ท่ีนิคมอุตสาหกร

รมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) 
ด้วย

ด้านธุรกิจพลังงาน WHAUP ยังคงเดิน
ตามเป้าหมายมุง่สูก่ารเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการให้บริการด้านพลังงานท่ีครบ
วงจรแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งจะเน้นท่ีพลังงานทางเลือกเป็นหลัก 
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย
และเวียดนาม  ในด้านโรงไฟฟ้าพลังงาน
เชื้อเพลิง ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ 
พาวเวอร์ จะยังคงเดินหน้าผนึกก�าลัง
ความรว่มมือกับ พันธมิตรในระยะยาว 
ได้แก่ กัลฟ์ โกลว์ และบี กริม 

นอกจากนี้ ยังมีความรว่มมือกับมิตซุย
และโตเกียวแก๊สในด้านธุรกิจการจัด
จ�าหนา่ยก๊าซธรรมชาติท่ีจะเข้ามาเสริม
เป็นบริการใหมส่�าหรับลูกค้าของดับบ
ลิวเอชเอ กรุ๊ป รวมถึงเป็นแหล่งรายได้
ให้กับบริษัทฯ  ท้ังนี้ เทคโนโลยีและแนว
โน้มท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ๆ  ท่ียังอยูภ่ายใต้การ
ศึกษา เชน่ สมาร์ทกริด  ระบบการจัดเก็บ
พลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซและโซ
ลาร์เซลล์ลอยน�า

สว่นกลุ่มธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม เรง่
ปรับโฉมทุกนิคมอุตสาหกรรมในเครือให้
เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี 2562 ปัจจุบัน 
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จ�ากัด มี
ดาต้าเซนเตอร์ท้ังหมด 4 แหง่ ซึ่งในท่ีนี้
รวมถึงการเข้ารว่มทุนกับทางซุปเปอร์
แนป ท่ีเป็นดาต้าเซนเตอร์ระดับเทียร์ 
4 แหง่เดียวในเอเชียแปซิฟิก (ไมร่วม
ออสเตรเลีย) ด้วย  

นอกจากนี้ ยังให้บริการเทคโนโลยี
ไฟเบอร์ออพติก (FTTx) ใน 5 นิคม
อุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ    
ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท มีเป้าหมายท่ี

จะขยายฐานลูกค้าและการบริการให้
ครอบคลุมทุกนิคมอุตสาหกรรมภายใน
สิ้นปีนี้ รวมไปถึงการเพิ่มการใช้งาน
เทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ ในศูนย์กระจาย
สินค้า นิคมอุตสาหกรรม และธุรกิจต่าง ๆ 
ในเครืออีกด้วย   

“เราเชื่อมั่นว่าในปี 2562 นี ้เราจะ
สามารถสรา้งผลประกอบการทีโ่ดด
เด่นด้วยแผนงานต่าง ๆ ทีเ่ราได้ด�าเนิน
การมาและโครงการต่าง ๆ ในอนาคต
ทีเ่รามอียู ่  โดยคาดว่ารายได้และสว่น
แบง่ก�าไรจะเติบโตเพิ่มขึน้กว่ารอ้ยละ 
70 เมื่อเทยีบกับปีทีผ่า่นมา ด้วยอัตรา
ผลก�าไรของ EBITDA อยูใ่นสถานะ
แข็งแกรง่มากกว่ารอ้ยละ 30 สว่นงบดุล
คาดว่าจะยงัคงแข็งแกรง่ ในขณะที่
อัตราสว่นหนีส้นิทางการเงินต่อทนุ 
(Interest bearing debt-to-equity) 
ต�ากว่า 1.1 เท่า ปัจจุบนั ดับบลิวเอช
เอ กรุป๊ได้พัฒนาเติบโตอยา่งยิง่ใหญ่
มาจนถึงระดับทีเ่ราสามารถมองไปยงั
อนาคตได้อยา่งภาคภมูิใจและมั่นใจ เรา
ยงัมคีวามแข็งแกรง่ และศกัยภาพทีจ่ะ
หาโซลชูั่นในแต่ละธุรกิจเพื่อผลักดัน
ใหบ้รษัิทฯ เติบโตก้าวไกลมากยิง่ขึน้ 
ไปพรอ้ม ๆ กับลกูค้าของเรา พันธมิตร
ทางธุรกิจ และบุคลากรของเราด้วย” 
นางสาวจรพีร กล่าวสรุป 

ขณะท่ีปี 2562 บริษัทฯเตรียมท่ีจะออก 
และเสนอขายหุ้นกู้จ�านวน 2 ครั้ง โดยครั้ง 
ภายในเดือนพฤษภาคม  และครั้งท่ีสอง 
ในชว่งไมเ่กินเดือนกันยายน ซึ่งมีวงเงิน
รวมกันกว่า 7,000 ล้านบาท เพื่อน�าเงิน
ไปรีไฟแนนซ์ ลดต้นทุนทางการเงิน และ
ยืดระยะเวลาช�าระเงินกู้โดยคาดว่าในปีนี้
หลังออกหุ้นกู้จะท�าให้ต้นทุนทางการเงิน
ของบริษัทฯเหลือเพียง 3.5%  จากปลาย
ปี 2561 อยูท่ี่ 3.9% 



 EARTH  ลุ้นหวนคืนกระดานเทรด  Q3/62 

EARTH คาดปี 62 พลิกมีก�าไร หลังปรับ
โครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ พร้อมต้ังเป้า
ปริมาณขายถ่านหินรวม 5 ล้านตัน แย้ม
อยูร่ะหว่างเจรจารว่มทุน - ขายสิทธิ์เหมือง
ในอินโดฯ หวังเพิ่มสภาพคล่อง - ขยาย
ชอ่งทางสร้างรายได้ คาดยื่นขอปลด
เครื่องหมาย SP กับ ก.ล.ต.ได้ หลังสง่งบ
การเงินปี60 - Q2/62 พร้อมกลับเข้ามา
เทรดภายใน Q3/62 

นายสาวิน จินดากุล ประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น
เนอร์ยี่ เอิร์ธ จ�ากัด (มหาชน) หรือ EARTH 
เปิดเผยว่า ปี 2562 บริษัทฯต้ังเป้าท่ีจะ
พลิกกลับมามีก�าไรได้ เนื่องจาก ขณะนี้
บริษัทฯอยูร่ะหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
จากสถาบันการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทฯมี
หนี้สถาบันการเงินอยูร่าว 14,000 ล้านบาท 
และมีหนี้หุ้นกู้ราว 5,000ล้านบาท และมี
หนี้ต๋ัว B/E อยูร่าว 2,000 ล้านบาท ซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ 

ท้ังนี้หลังจากปรับโครงสร้างหนี้ แล้ว
เสร็จ บริษัทฯ จะเข้าสูข่ั้นตอนการยื่น
ขอปลดเครื่องหมาย SP ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าวจะท�าได้ หลัง บริษัทฯยื่นงบการ
เงินต้ังแต่ปี 2560 - ไตรมาส2/2562 ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของ ตลท. ท่ี
ก�าหนดไว้ และหลังจากนั้นบริษัทฯคาดหวัง
ว่าจะกลับเข้ามาเทรดได้ภายในไตรมาส 
3/2562 

ส�าหรับแผนธุรกิจในปี 2562 บริษัทฯต้ัง
เป้าปริมาณขายถ่านหินรวมไว้ท่ี 5 ล้านตัน   
แบง่เป็นปริมาณขายถ่านหินในประเทศจีน 
4 ล้านตัน หรือคิดเป็น 80% และปริมาณ
ขายถ่านหินในประเทศ 1 ล้านตัน โดยเมื่อ
วันท่ี 24 มกราคม ท่ีผา่นมา บริษัทฯได้น�า
เข้าถ่านหินล็อตแรก ในปริมาณ 60,000 
ตัน เพื่อรองรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า Reatail 
ภายในประเทศ  หลังจาก 1 ปีท่ีผา่นมา
บริษัทฯมีเพียงยอดขายจากการซื้อขาย
ภายในประเทศจีนเท่านั้น ซึ่งท�าให้บริษัทฯ

เริ่มมีรายได้เข้ามาต้ังแต่ไตรมาส 1/2562   
โดยปี 2563 ต้ังเป้าปริมาณขายถ่านหินใน
ประเทศไว้ท่ี 2 ล้านตัน 

" ส�าหรบัถ่านหนิล็อตแรกบรษัิทฯจะ
น�าเข้าจากเกาะ Kalimantan ประเทศ
อินโดนเีซยี โดยบรษัิทฯต้ังเป้าน�าเข้า
ถ่านหนิเขามาจ�าหน่ายประมาณ 50,000-
100,000 ตันต่อเดือน เพื่อรองรบัความ
ต้องการถ่านหนิจากกลุ่มลกูค้า Retail 
ภายในประเทศ ซึง่มท้ัีงกลุ่มลกูค้าเดิม
และฐานลกูค้าใหม่ " นายสาวิน กล่าว 

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังอยูร่ะหว่างเจรจากับ
พันธมิตรรายใหญใ่นประเทศอินโดนีเซีย 
เพื่อรว่มทุนหรือขายสิทธิ์ในเหมือนถ่านหิน
เหมืองในอินโดนีเซีย เพื่อหวังจะเพิ่มสภาพ
คล่องมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายถ่านหิน
ในประเทศจีน เนื่องจากประเทศจีนมีความ
ต้องการใช้ถ่านหินมาก รวมถึงเป็นการ
ขยายชอ่งทางการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ
เชน่กัน โดยปัจจุบันบริษัทฯมีปริมาณ
ส�ารองรวม 3 เหมือง มีปริมาณรวมราว 250 
ล้านตัน และคาดว่าการเจรจาดังกล่าวจะ
เห็นความชัดเจนภายในปีนี้ 

ท้ังนี้บริษัทฯมีความมุง่มั่นและมีเป้าหมายท่ี
จะกลับมาเป็นผู้ค้าปลีกถ่านหินท่ีมียอดขาย
เป็นอันดับหนึ่งภายในประเทศดังเชน่ท่ีผา่น
มา โดยในปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะสามารถ
กลับมาขายถ่านหินให้กับลูกค้าภายในประ
เทศๆด้อีกครั้ง ท�าให้มียอดขายในประเทศ
เพิ่มเข้ามา จากเดิมในปีท่ีแล้วมีเพียงยอด
ขายจากบริษัทลูกในประเทศจีนเพียงตลาด
เดียว โดยบริษัทฯยังคงเน้นความละเอียด
และรอบคอบในการเลือกซื้อถ่านหินจาก
แหล่งหินท่ีมีคุณภาพสูง ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความ
มั่นใจในคุณภาพ และคาดว่าภายในระยะ
เวลา 2 ปี บริษัทฯจะสามารถขึ่นแท่นมาอยู่
อันดับท่ี 1 ได้อีกครั้ง

นายสาวิน กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันท่ี 24 
มกราคมท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้น�าเข้าถ่าน
หินล็อตแรกปริมาณ 60,000 ตัน เพื่อ

รองรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า Retail ภายใน
ประเทศ จาก 1 ปีผา่นมาบริษัทฯ มีเพียง
ยอดขายจากการซื้อขายภายในประเทศจีน
เข้าเท่านั้น 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรายได้เข้ามา
จากภายในประเทศต้ังแต่ไตรมาส1/2562   
โดยบริษัทฯ ต้ังเป้าหมายปริมาณขาย
ถ่านหินปีนี้ไว้ท่ี 5,000,000 ตัน

ส�าหรับถ่านหินล็อตแรกน�าเข้ามาจาก
เกาะ Kalimantan  ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยบริษัทฯ ต้ังเป้าน�าเข้าถ่านหินเขามา
จ�าหนา่ยประมาณ 50,000-100,000 ตัน
ต่อเดือน เพื่อรองรับความต้องการถ่านหิน
จากกลุ่มลูกค้า Retail ภายในประเทศ ซึ่งมี
ท้ังกลุ่มลูกค้าเดิม และฐานลูกค้าใหม ่

อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีความมุง่มั่นและมี
เป้าหมายท่ีจะกลับมาเป็นผู้ค้าปลีกถ่านหิน
ท่ีมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งภายในประเทศ
ดังเชน่ท่ีผา่นมา

“บริษัทฯ คาดว่าปีนี้จะสามารถขยายตลาด
ถ่านหินภายในประเทศได้อยา่งต่อเนื่อง  
และมียอดขายจากประเทศเข้ามา จากเดิม
มีเพียงยอดขายจากบริษัทลูกในประเทศ
จีน ซึ่งกลยุทธ์ในการหาลูกค้า บริษัทฯ ยัง
คงเน้นความละเอียดและพิจารณาอยา่ง
รอบคอบในการเลือกซื้อถ่านหินจากแหล่ง
ถ่านหินท่ีมีคุณภาพสูง ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความ
มั่นใจในคุณภาพ และการสง่มอบตาม
ก�าหนดเวลา 

โดยผู้บริหารมีความมั่นใจว่า EARTH ยังมี
ศักยภาพและความสามารถในการด�าเนิน
ธุรกิจให้เติบโตได้อยา่งแข็งแกรง่ ท้ังในสว่น
ของธุรกิจถ่านหินในประเทศจีนและธุรกิจ
ถ่านหินในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ต้ังเป้า
จะน�าเข้าถ่านหินเข้ามาจ�าหนา่ยในประเทศ 
50,000-100,000 ตันต่อเดือน เพื่อทวง
แชมป์เบอร์หนึ่งของประเทศไทยคืน” นาย
สาวิน กล่าวในท่ีสุด



BKD ทุ่ม 600 ลบ. ลุยโครงการผลิต-จ�าหน่ายน�้าประปา
พังงา - ภูเก็ต คาดปีนี้ผลิตเฟสแรก 2.4 หมื่นลูกบากส์
เมตร/วัน ประเมิน7ปีคืนทุน , ตั้งเป้ามาร์จิ้นปี 62 แจ่ม

BKD ทุ่ม 600 ลบ. ลุยโครงการผลิต-
จ�าหนา่ยน�าประปาพังงา -ภูเก็ต คาดปี
นี้ผลิตเฟสแรก 2.4 หมื่นลูกบากส์เมตร/
วัน ประเมิน 7 ปีคืนทุน  คาดปี 66 โกย
รายได้โครงการน�าประปาฯ ราว 200 
ลบ. หลังสร้างเสร็จครบท้ัง 4 เฟสพร้อม
ต้ังเป้ามาร์จ้ินปี 62 ดีกว่าปีก่อน - ตุน 
Backlog 2 พันลบ. รับรู้ปีนี้ 50% เผย
รอลุ้นผลประมูลงานตกแต่งโรงเรียน
นานาชาติ มูลค่า 200 ลบ. คาดรู้ผล
สัปดาห์นี้-สัปดาห์หน้า

นางนุชนารถ  รตันสวุรรณชาติ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทบา
งกอกเดค-คอน จ�ากัด(มหาชน)หรอื 
BKD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน
โครงการผลิตและจ�าหนา่ยน�าประปาสง่
ให้พื้นท่ีบางสว่นของจังหวัดภูเก็ตและ
จังหวัดพังงา โดยบริษัทใช้งบลงทุนใน
ครั้งนี้ราว  600 ล้านบาท แบง่การลงทุน
เป็น 4 เฟส

ท้ังนี้การลงทุนดังกล่าวเป็นการรว่ม
ทุนภายใต้บริษัทโกลด์ชอร์ส จ�ากัด  
โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสัดสว่น 40%  ซึ่ง
ตามแผนในปีนี้จะสามารถจ�าหนา่ย
น�าประปาในเชิงพาณิชย์เฟสแรกได้
ประมาณ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน จากก�าลังการผลิตสูงสุด 96,000  
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

ส�าหรับโครงการผลิตและจ�าหนา่ยน�า
ประปาสง่ให้พื้นท่ีบางสว่นของจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดพังงา ได้รับสัมปทาน
ประกอบกิจการประปา จากกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นท่ีต�าบลไม้ขาว และต�าบลสาคู 
อ�าเภอถลางจังหวัดภูเก็ต รวมระยะ
เวลา 30 ปี โดยมีแหล่งน�าดิบมาจากขุม
เหมืองเก่า เนื้อท่ีประมาณ 340 ไร ่ต้ังอยู่
ท่ีอ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา  

“ตามประมาณการของโครงการในปี
แรกบเีคดคีาดว่าจะมรีายได้จากธุรกิจ
น�าประปาประมาณ 40 ล้านบาท ตาม
สดัสว่นการถือหุน้ และหากเดินก�าลัง
การผลิตสงูสดุที ่96,000 ลกูบาศก์
เมตรต่อวัน บรษัิทจะมรีายได้ปีละ  
130 ล้านบาท  ซึง่หากเป็นไปตามแผน
คาดว่าจะคุ้มทนุภายใน 7 ปี”นางนุช
นารถ กล่าว

นางนุชนารถ กล่าวต่อว่า การเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจน�าประปา เพราะบริษัท
มองว่าธุรกิจสาธารณูปโภค เป็นธุรกิจ
ท่ีเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่ง
ชอ่งทางท่ีท�าให้บริษัทมีรายได้เติบโต
อยา่งแข็งแกรง่   เพราะพื้นท่ีจ�าหนา่ย
น�าประปาภายใต้สัญญาอยูใ่นพื้นท่ีบาง
สว่นของจ.ภูเก็ต และจ.พังงา ซึ่งเป็น
พื้นท่ีท่ีมีความต้องการใช้น�าสูง เป็น
แหล่งพักอาศัย แหล่งท่องเท่ียวและ
แหล่งอุตสาหกรรม ปัจจุบันอยูใ่นภาวะ
ท่ีขาดแคลนน�าประปา 
 
“บรษัิทมองว่าธุรกิจสาธารณูปโภค  
เป็นธุรกิจทีเ่ติบโตแบบยั่งยนื และ
บรษัิทก็มคีวามเชื่อว่าน�ามคีวามส�าคัญ
ในชวิีตประจ�าวันของคนมากกว่า
ไฟฟ้าเสยีอกี”นางนุชนารถ กล่าว 

ด้านสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล ผู้
จัดการท่ัวไปบริษัท บางกอกเดค-คอน 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKD เปิดเผยว่า 
บริษัทฯต้ังเป้าอัตราการท�าก�าไร(มาร์
จ้ิน) ปี 2562 เติบโตดีกว่าปีก่อน โดย
ปัจจุบันบริษัทมีงานในมือ (Backlog) ท่ี
รอรับรู้รายได้ประมาณ 2 พันล้านบาท 
ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ 50%  สว่น
ท่ีเหลือจะทยอยรับรู้ในปีถัดไปอยา่งต่อ
เนื่อง

สว่นแผนการประมูลงานใหม ่ขณะนี้
บริษัทฯ อยูร่ะหว่างรอผลการประมูล
งานตกแต่งภายในโรงเรียนนานาชาติ 
มูลค่างานประมาณ 200 ล้านบาท โดย
คาดว่ามีโอกาสสูงท่ีจะได้รับงานดัง
กล่าว ท้ังนี้บริษัทฯคาดว่าจะทราบผล
ประมูลงานประมาณสัปดาห์นี้-สัปดาห์
หน้า

นอกจากนี้บริษัทฯจะเข้าประมูลงาน
ใหม่ๆ อยา่งต่อเนื่อง โดยเน้นงานตกแต่ง
โรงแรมท่ีบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ  

ส�าหรับการเข้าลงทุนโครงการผลิตและ
จ�าหนา่ยน�าประปาสง่ให้พื้นท่ีบางสว่น
ของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา คาด
ว่าจะสนับสนุนรายได้ให้บริษัทฯในปีนี้ 
40 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดสว่นรายได้
ประมาณ 5% ขณะท่ีหากโครงการผลิต
และจ�าหนา่ยน�าประปาสามารถผลิตเชิง
พาณิชย์ครบท้ัง4 เฟสคาดว่าโครงการ
น�าประปาฯ จะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ 
อยูท่ี่ประมาณ 200 ล้านบาท ภายใน
ระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (2566)



TWZ พัฒนาแอพฯ "Works"
ปั้ นรายได้เฟสแรก 20 ลบ./ป ี

TWZ ยังคงเดินหน้าเป็นผู้น�าในธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม ล่าสุดสง่บริการ
ใหม ่“Works” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นท่ี
ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงานฝ่ายบุคคล ลดความยุง่ยากลด
ค่าใช้จ่ายกับเครื่องตอกบัตร สแกนนิ้ว
มือ ด้วยนวัตกรรมล�าหน้า เพียงติดต้ัง
แอป “Works” ในมือถือ 

พนักงานจะสามารถเช็คเวลาเข้า-
ออกงานได้ถูกต้องแมน่ย�า ทุกท่ี
ทุกเวลา รวมถึงการจัดกะ สลับกะ 
ระหว่างพนักงาน พร้อมระบบค�านวณ
ค่าล่วงเวลาบันทึก การขาด ลา มาสาย 
และออกรายงานสิ้นเดือนได้อยา่ง
แมน่ย�าง่ายต่อการท�าเงินเดือน โดยใน
อนาคตสามารถเชื่อมตรงไปยังระบบ
ของธนาคารต้ังเป้าเจาะลูกค้าองค์กร 
คาดเฟสแรกมีรายได้เพิ่มจากบริการ 
“Works” ปีละ 20 ล้านบาท

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิว
แซด คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ TWZ เปิดเผยว่า TWZ ได้เดิน
หน้าต่อยอดความเป็นผู้น�าในธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ ด้วยการน�าเสนอบริการ
ใหมท่ี่จะสามารถขยายขอบเขตในการ
สร้างรายได้ให้กับธุรกิจ นอกเหนือไป
จากการจ�าหนา่ยโทรศัพท์มือถือและ
อุปกรณ์เสริมหรือ Accessories ต่างๆ 
โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาแอป

พลิเคชั่น Works ซึ่งเป็นระบบการ
จัดการด้านเวลาท�างานของพนักงาน 
ตลอดจนการคิดค่าแรงต่างๆ ผา่นแอ
พบนมือถือโดยมีระบบการจัดข้อมูล
ส�าหรับ HR ผา่นทางเว็บไซต์ ซึ่งท�าให้
ง่ายต่อการจัดการบริหารงานบุคคล 
ชว่ยลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และค่าดูแล
รักษาระบบ โดยในอนาคตจะพัฒนา
ไปถึงการคิดค�านวณภาษี
 
“เรามองเหน็การเปลีย่นแปลงของ
รูปแบบการท�างานในปัจจุบนั ซึง่
พนักงานอาจจะไม่ได้อยูป่ระจ�า
ออฟฟิศตลอดเวลา แต่ต้องออกไป
ท�างานนอกสถานที ่หรอืไปประจ�า
ตามหา้งสรรพสนิค้าต่างๆ ซึง่หลายๆ 
ครัง้ องค์กรก็มักจะพบอุปสรรคใน
การตรวจสอบว่า พนักงานเข้าประจ�า
จุดทีต้่องท�างานแล้วหรอืยงั ขณะ
ทีพ่นักงานก็อาจจะพบอุปสรรคใน
การรายงานข้อมูลกลับมายงัออฟฟิศ 
รวมถึงองค์กรทีม่สีาขา ทีม่ปัีญหา
และความยุง่ยากเรื่องการสลับเวร
ประจ�าสาขา หรอืสลับกะพนักงาน 
หรอืการท�างานล่วงเวลา การพัฒนา
บรกิารจัดการด้านเวลาท�างานผา่น
มือถือด้วยแอปพลิเคชั่น “Works” 
ที ่TWZ พัฒนาขึน้มา จะท�าให้
ปัญหาดังกล่าวหมดไป ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรขนาดเล็กหรอืขนาดใหญ่ โดย
สามารถใช้ได้ท้ังระบบ Android และ 
iOS” นายกิตติพงศก์ล่าว

ท้ังนี้ นอกจากการท�างานของแอป
พลิเคชั่นดังกล่าว จะชว่ยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน
ได้สูงสุดแล้วยัง ประหยัดเวลาให้ฝ่าย
บริหารงานบุคคลหรือผู้บริหารองค์กร
ตรวจสอบเวลาท�างานได้อยา่งแมน่ย�า 
รวมถึงค�านวณค่าตอบแทนในเวลา
และนอกเวลางานผา่นระบบ Payroll 
ได้ด้วย โดยข้อมูลต่างๆจะเก็บเข้า
สู ่Cloud ปลอดภัยด้วยระบบป้องกัน
ขั้นสูง ตลอดจนฝ่ายบริหารงานบุคคล
สามารถออกระเบียบการจัดการหลัง
บ้านเพื่อควบคุมและออกรายงานให้
กับผู้บริหารไปวิเคราะห์ต่อไป
 
รองกรรมการผู้จัดการ TWZ กล่าวด้วย
ว่า ในขณะนี้ TWZ ได้เจรจากับหลาย
องค์กร ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 
โดยอยูใ่นขั้นตอนของการทดลองใช้
งาน ซึ่งปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับ
ท่ีดีมาก ท�าให้บริษัทฯ มั่นใจว่า การ
รุกให้บริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีสร้างรายได้
ให้กับ TWZ โดยในสว่นของแอปพลิ
เคชั่น “Works” นั้น ขณะนี้ต้ังเป้าว่า
จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
ประมาณปีละ 20 ล้านบาท และหลัง
จากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาแอป
พลิเคชั่นอ่ืนๆ รวมถึงได้วางแผนการ
ท�าตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่นขายคู่
กับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ TWZ ซึ่ง
เชื่อว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับ
บริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย



SKY  มือขึ้น คว้างานโครงการเน็ตชายขอบ
2 โครงการ มูลค่ารวม 4.85 พันลบ. 

SKY เผยกิจการค้ารว่มล็อกซไวร์ – สกาย ได้งานเน็ต
ชายขอบ USO2-NE1 มูลค่า 2.65 พันลบ. และคว้า
งานเน็ตชายขอบ (Zone C) กลุ่มท่ี 6 ภาคกลาง 1 
มูลค่า 2.19 พันลบ.  รวมมูค่า 2  งาน  4.85 พันลบ.

นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม กรรมการ บริษัท 
สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน)SKY เปิดเผยว่า   บริษัท 
สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้รว่มกับ 
บริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จ�ากัด (มหาชน) (“ล็อก
ซไวร์”) จัดต้ังกิจการค้ารว่มล็อกซไวร์ – สกาย 
(LOXWIRE-SKY Consortium) 

เพื่อรว่มกันยื่นข้อเสนอราคางานโครงการจัดให้
มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีหา่ง
ไกล(Zone C) กลุ่มท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1 (“USO2-NE1”) ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแหง่ชาติ (“ส�านักงาน กสทช.”) ระยะ
เวลาด�าเนินการรวม 5 ปี 360 วัน นับจากวันท่ีลง
นามในสัญญาณ วันท่ี 30 มกราคม 2562 ทางกิจการ
ค้ารว่มไอเทลและสกาย ได้ลงนามในสัญญางาน
โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใน
พื้นท่ีหา่งไกล (Zone C) กลุ่มท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 1 กับ ส�านักงาน กสทช มูลค่าโครงการท้ังสิ้น 
2,658,000,000.00 บาท (สองพันหกร้อยห้าสิบแปด
ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
โดยมีรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (Scope of Work) 
ดังนี้
(1) การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สาธารณะ (Wi-Fi) หมูบ่้าน จ�านวนจุดติดต้ัง 1,936 
จุด
 
(2) การจัดให้มีบริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ USO Net จ�านวน 31 จุด
 
(3) การจัดให้มีห้องบริการห้องอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ USO Wrap จ�านวน 250 จุด
 
(4) การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงส�าหรับโรงเรียน (Last mile to School) จ�านวน 
448 จุด
 
(5) การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงส�าหรับโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ า
ต�าบล (รพ.สต.) (Last mile to Subdistrict Health 
Promoting Hospital)จ�านวน 7 จุด ท้ังนี้ ตามสัญญา
กิจการค้ารว่มล็อกซไวร์ – สกาย ได้ก�าหนดขอบเขต

ความรับผิดชอบรว่มด�าเนินโครงการระหว่างบริษัท
กับล็อกซไวร์

โดยบริษัทรับผิดชอบด�าเนินโครงการคิดเป็นสัดสว่น
ร้อยละ 49 ของมูลค่าโครงการ และล็อกซไวร์รับผิด
ชอบด�าเนินโครงการคิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 51ของ
มูลค่าโครงการ โดย ล็อกซไวร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการด�าเนินโครงการและเป็นผู้บริหารกิจการค้า
รว่ม (Consortium Leader)
 
ท้ังนี้ กิจการค้ารว่มล็อกซไวร์ -สกาย มีภาระผูกพัน
ท่ีจะด�าเนินการสง่มอบงานให้เสร็จตามกรอบระยะ
เวลาท่ีก�าหนดไว้ หากโครงการดังกล่าวมีความล่าช้า
ส�านักงานกสทช. มีสิทธิในการปรับคู่สัญญาจนกว่า
จะด�าเนินงานสง่มอบแล้วเสร็จเนื่องจากการโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการท่ีมีสาระส�าคัญต่อการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้นักลงทุนได้ทราบอยา่ง
ท่ัวถึง บริษัทจึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ผา่นทางตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ขณะท่ีบริษัท ได้รว่มกับ บริษัท อินเตอร์ล้ิงค์
เทเลคอม จ�ากัด(มหาชน) ("ไอเทล") จัดต้ังกิจการค้า
รว่มไอเทลและสกาย (ITEL and SKY Consortium) 
เพื่อรว่มกันยื่นข้อเสนอราคางานโครงการจัดให้
มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีหา่งไกล
(Zone C) กลุ่มท่ี 6 ภาคกลาง 1 ("USO2-C1") ต่อ
ส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ
("ส�านักงาน กสทช.") ระยะเวลาด�าเนินการรวม 5 
ปี 360 วัน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญาณ วันท่ี 30 
มกราคม 2562 ทางกิจการค้ารว่มไอเทลและสกา
ย ได้ลงนามในสัญญางานโครงการจัดให้มีบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นท่ีหา่งไกล (Zone C) 
กลุ่มท่ี 6 ภาคกลาง 1 กับ ส�านักงาน กสทช มูลค่า
โครงการท้ังสิ้น 2,196,000,000.00 บาท (สองพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วโดยมีรายละเอียดขอบเขตงาน
จ้าง (Scope of Work) ดังนี้
 
(1) การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สาธารณะ (Wi-Fi) หมูบ่้าน จ�านวนจุดติดต้ัง 1,885 
จุด
 
(2) การจัดให้มีบริการศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ USO Net จ�านวน 30 จุด
 
(3) การจัดให้มีห้องบริการห้องอินเทอร์เน็ต
สาธารณะ USO Wrap จ�านวน 182 จุด

(4) การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงส าหรับโรงเรียน (Last mile to School) จ�านวน 
348 จุด

(5) การจัดให้มีบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงส�าหรับโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพประจ�า
ต�าบล (รพ.สต.) (Last mile to Subdistrict Health 
PromotingHospital) จ�านวน 10 จุด
 
ท้ังนี้ ตามสัญญากิจการค้ารว่มไอเทลและสกาย ได้
ก�าหนดขอบเขตความรับผิดชอบรว่มด�าเนินโครงการ
ระหว่างบริษัทกับไอเทล โดยบริษัทรับผิดชอบ
ด�าเนินโครงการคิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 49 ของมูลค่า
โครงการ และไอเทล รับผิดชอบด�าเนินโครงการคิด
เป็นสัดสว่นร้อยละ 51 ของมูลค่าโครงการ โดย ไอ
เทล เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด�าเนินโครงการและ
เป็นผู้บริหารกิจการค้ารว่ม (Consortium Leader)
 
ท้ังนี้ กิจการค้ารว่มไอเทลและสกาย มีภาระผูกพัน
ท่ีจะด�าเนินการสง่มอบงานให้เสร็จตามกรอบระยะ
เวลาท่ีก�าหนดไว้ หากโครงการดังกล่าวมีความ
ล่าช้าส�านักงาน กสทช. มีสิทธิในการปรับคู่สัญญา
จนกว่าจะด�าเนินงานสง่มอบแล้วเสร็จ เนื่องจากการ
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีมีสาระส�าคัญต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้นักลงทุนได้ทราบ
อยา่งท่ัวถึง บริษัทจึงเห็นสมควรเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวผา่นทางตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

นอกจากนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท สกาย ไอ
ซีที จ�ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 28 
มกราคม 2562ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเพิ่มทุน
ในบริษัทรว่มลงทุน บริษัท แอสโตร โซลูชั่นส์ จ�ากัด 
(“แอสโตร”) ท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อประกอบกิจการให้
บริการทางการตลาด ท่ีปรึกษา บริหารจัดการข้อมูล
เก่ียวกับระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ รวมท้ังให้บริการข้อมูลและตอบข้อ
ซักถาม (Call Center)โดยมีรายละเอียดในการเพิ่ม
ทุนดังต่อไปนี้

ตามท่ี แอสโตร จะท�าการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 
20 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในกิจการ และ เพื่อรองรับการลงทุน
ใหมน่ั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่ม
ทุนใน แอสโตรอีกจ�านวน 9 ล้านบาท รวมเป็น 15 
ล้านบาท เพื่อรักษาสัดสว่นเงินลงทุนใน แอสโตร 
ร้อยละ 30  โดยใช้เงินเพิ่มทุนจากเงินทุนหมุนเวียน
จากการด�าเนินงานของบริษัท 



UV  ปักหมุดงวดปี 61/62 (ต.ค.61 - ก.ย.62)
 กวาดรายได้ 2.58 หมื่นลบ. 

เปิดโครงการใหม่ 31 โครงการ กว่า 3.82 หมื่นลบ.

UV ปักหมุดงวดปี 61/62 (ต.ค.61-ก.ย.
62) กวาดรายได้ 2.58 หมื่นลบ. โต
มากกว่า 20% จากปีก่อนท�าได้ 2.09 หมื่น
ลบ. ระบุปี 61/62(ต.ค.61-ก.ย.62) เปิด
โครงการใหม ่31 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 
3.82 หมื่นลบ. เผยสิ้นปี61 มี Backlog 
ราว 1.02 หมื่นลบ. คาดรับรู้งวดปี61/62 
ราว 9.7 พันลบ.

นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ UV เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้าราย
ได้งวดปี 2561/2562(ตุลาคม 2561- 
กันยายน 2562) เติบโตมากกว่า 20% 
หรือ แตะท่ีระดับ 25,800 ล้านบาท จาก
ปีก่อนท่ีท�าได้ราว 20,994 ล้านบาท โดย
มาจากธุรกิจอสังหามทรัพย์เพื่อขาย 83% 
ซึ่งมาจากโครงการแนวราบประมาณ 
70% รายได้จากโครงการแนวสูงประมาณ 
13% รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เพื่อเชา่และโรงแรมประมาณ 7% และ
จากธุรกิจสังกะสีออไซด์ ประมาณ 10%

ขณะท่ีสิ้นปี 2561 บริษัทฯมียอดขายรอ
รับรู้รายได้ ( Backlog) รวม อยูท่ี่ 10,200 
ล้านบาท แบง่เป็นโครงการแนวราบ 
7,000 ล้านบาท และโครงการแนวสูง 
3,200 ล้านบาท โดยจะสามารถรับรู้เป็น
รายได้ในปี 2562 ราว 9,700 ล้านบาท ซึ่ง
มาจากโครงการแนวราบ 7,000 ล้านบาท 
และโครงการแนวสูง 2,700 ล้านบาท 
หรือคิดเป็น 45% ของเป้าหมายรายได้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 ท่ีบริษัทฯ
ต้ังไว้ว่าจะแตะท่ีระดับ 21,400 ล้านบาท

ส�าหรับ ในปี 2561/2562(ต.ค.61-ก.ย.
62) บริษัทฯมีแผนเปิดโครงการใหม ่31 
โครงการ มูลค่ารวม 38,200 ล้านบาท 
แบง่เป็น โครงการแนวราบใหมจ่�านวน 
25 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 28,600 
ล้านบาท และโครงการแนวสูงใหม ่
จ�านวน 6 โครงการ มูลค่าโครงการไมต่�า
กว่า 9,600 ล้านบาท โดยบริษัทฯต้ังเป้า
ยอดพรีเซลล์ไว้ท่ี 38,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกันปี 2561/2562 บริษัทฯมี
แผนออกหุ้นกู้ในชว่งไตรมาส3(61/62) - 
ไตรมาส 4 (61/62) ราว 5,000 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นของ บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพ
เพอร์ต้ี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
GOLD ราว 3,000 ล้านบาท และของ UV 
ราว 2,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้อายุ
ประมาณ 3-5 ปี เพื่อใช้ส�าหรับรองรับการ
ซื้อท่ีดิน

ท้ังนี้บริษัทฯได้วางงบลงทุนราว 15,000 
เพื่อใช้ส�าหรับรองรับการซื้อท่ีดินในปี
นี้ โดยแบง่เป็นส�าหรับซื้อท่ีดินแนวราบ 
12,000 ล้านบาท และแนวสูง 3,000 
ล้านบาท โดยเงินลงทุนจะมาจากกระแส
เงินสดของบริษัทฯและมาจากการออกหุ้น
กู้บางสว่น

ส�าหรับภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใน
ปี 2562 บริษัทฯ มองว่าปัจจัยบวกจะมา
จากการเลือกต้ังท่ีเริ่มเห็นความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีชว่ยหนุนให้
เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มดี แต่ปัจจัย

ท่ียังคงสร้างผลกระทบอยูใ่นขณะนี้ ไมว่่า
จะเป็น เรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลกท่ีเข้าสู้ภาวะถดถอย รวมถึงมาตรการ 
LTV ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) 
ได้ออกเกณฑ์มานั้นบริษัทฯก็ได้รับผลกระ
ทบเล็กน้อย ขณะท่ีบริษัทฯยังมีจุดแข็งคือ
ลูกค้าสว่นใหญข่องบริษัทฯจะเป็นลูกค้า
ท่ีซื้อเพื่ออยูอ่าศัยจริง และบริษัทฯก็ได้มี
แผนท่ีจะปรับกลยุทธ์การท�างานใหม ่โดย
การเข้าถึงลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น

นายวรวรรต กล่าวเพิ่มเติมว่าในสว่นธุรกิจ
สังกะสี บริษัทฯจะเน้นใช้กลยุทธ์การ
ขยายตบาดกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นซัพพลายเชน
มากขึ้น ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯมีลูกค้าหลาก
หลายกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทฯมีแผนท่ีจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่มีนวัตกรรมและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม ท้ังนี้ปัจจุบัน บริษัทฯอยู่
ระหว่างขั้นตอนการรว่มพัฒนานวัตกรรม
สังกะสีใหม ่รว่มกะบ 2 ทหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์แบบ 
Zinc Oxyde ท่ีเป็นแบบพรีเมี่ยม

ขณะท่ีธุรกิจโรงแรม บริษัทฯได้ต้ังเป้า
เพิ่มสัดสว่นรายได้งวดปี 2562/2563 ให้
เพิ่มเป็น 10% จากปัจจุบัน 7% โดยจะ
มาจากการให้บริการโรงแรม MODENA 
by FRASER บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงแรมท่ี
บริษัทฯเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งเฟสแรก
มีมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท และมีรายได้
จากโรงแรมW Hotel สาทาร, โรงแรม 
MODENA by FRASER FYI และ Marriott 
Mayfair Bangkok ท่ีบริษัทฯได้รว่มลงทุน
กับ GOLD เชน่กัน



BANPU ส่งบ้านปู อินฟเินอร์จี เข้าร่วมทุน 21.50%
ในธุรกิจพัฒนารถยนต์ไฟฟา้ (EV) มูลค่า 635 ลบ.

นางสมฤด ีชัยมงคล ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท บา้น
ปู จ�ากัด (มหาชน) ("บา้นปู") 
BANPU เปิดเผยว่า ขอเรียนแจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ว่าบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จ�ากัด 
("BPIN") ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบ้าน
ปูฯได้ลงนามในสัญญาเพื่อท�าการ
ลงทุนโดยเป็นหุ้นเพิ่มทุนท่ีออก
ใหมใ่นบริษัท FOMM Corporation 
("FOMM")ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้น�า
ด้านการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขนาด
เล็ก (Compact EV) การลงทุนครั้งนี้
มีมูลค่า 20ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือ
ประมาณ 635 ล้านบาท)

การลงทุนดังกล่าว ท�าให้ BPIN ถือ
หุ้นท่ีสัดสว่นร้อยละ 21.50 ซึ่งนับ
เป็นอีกก้าวธุรกิจท่ีส�าคัญส�าหรับ 
BPIN ในการขยายการลงทุนเพื่อ
พัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดท่ีมี
ความล�าหน้าและทันสมัยในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก FOMM มุง่เน้น
การพัฒนาบนพื้นฐานของความ
ปลอดภัยและความสะดวกสบายต่อ
ผู้ขับขี่โดยด�าเนินธุรกิจครอบคลุม
ต้ังแต่การออกแบบ การประกอบชิ้น
สว่น การรับประกันและตรวจสอบ
คุณภาพบริการขายและจัดสง่ไปยัง
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และยุโรป

FOMM ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2556 เป็น
บริษัทผู้ออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าจาก
เมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อ
การพัฒนารถไฟฟ้าขนาดเล็กส�าหรับ
การเดินทางระยะสั้น สอดคล้อง
กับชื่อ 'FOMM' ซึ่งยอ่มาจาก 'First 
OneMile Mobility' รถยนต์ไฟฟ้า
ขนาดเล็กนี้

นอกจากจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วยังได้รับการออกแบบให้สามารถ
รับปัญหาในสภาวะน�าท่วมฉับพลัน
ซึ่งทีมงานได้แรงบันดาลใจในการ
สรรสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแบบลอย
น�าได้นี้หลังเหตุสึนามิในญี่ปุ่นเมื่อ
ปี 2554 และในปี 2559 FOMM ได้
ขยายธุรกิจมายังประเทศไทย โดย
จัดต้ัง บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเชีย) 
จ�ากัดซึ่งเป็นบริษัทรว่มทุนไทย-
ญี่ปุ่น เพื่อน�าเทคโนโลยียานยนต์มา
ปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
ของประเทศไทย

นอกจากการลงทุนดังกล่าวแล้ว 
หนว่ยงาน Banpu Innovation & 
Ventures หรือ BIV ซึ่งต้ังขึ้นภาย
ใต้ บ้านปู เพื่อมุง่เน้นการพัฒนา
เทคโนโลยี ผา่นการวิจัย พัฒนา และ
สนับสนุนให้เกิดความคิดเพื่อพัฒนา
ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการใช้
พลังงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยได้

มีการลงนามในสัญญาความรว่มมือ
ระหว่างกันในการถ่ายทอดวิทยาการ 
ความรู้ต่างๆโดยมุง่เน้นให้เกิดการ
พัฒนาและลงทุนในธุรกิจ โรงไฟฟ้า
เสมือน (Virtual Power plants),ก
ารพัฒนาโครงขา่ยไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(micro-grids), รถยนต์ไฟฟ้า (EV), 
สถานีชาร์จรถไฟฟ้า และ แบตเตอรี่
ซึ่งภายใต้กรอบความรว่มมอืดังกล่าว 
ยานพาหนะไฟฟ้าภายใต้การพัฒนา
ของ FOMM ได้มีการใช้แบตเตอรี่ลิ
เธียมไอออน ท่ีพัฒนาและผลิตโดย
บริษัท Durapower Technology 
(Singapore) Pte.,Ltd.* ซึ่งบ้านปูฯ 
เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ 
47.68

บ้านปูฯ ขอรับรองว่าการเข้าท�า
รายการในครั้งนี้ไมเ่ป็นรายการท่ี
เก่ียวโยงกัน และไมเ่ข้าเกณฑ์ท่ีต้อง
รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุนแต่ประการ
ใด
 
หมายเหตุ : * บริษัท New 
Resources Technology Pte., Ltd. 
ได้เปล่ียนชื่อบริษัทเป็น Durapower 
Technology (Singapore) Pte., 
Ltd.



MPG เผยธิบดี มังคลี เข้าซื้อหุ้น 20.46% ขึ้นแท่นผถห.ใหญ่ 
เปิดทางเข้ามาช่วยบริหาร-หวังเข้ามาชุบชีวิตผลประกอบการ

นางทองอยู ่ถาวรสกุลชัย เลขานุการบริษัท บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) MPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้น
รายใหญข่องบริษัทฯ 

โดยนายธิบดี มังคลี ได้เข้ามาซื้อหุ้น บริษัทฯ จ�านวนรวม 20.46 % โดยซื้อจาก 
น.ส. ณลันรัตน์ นันท์นนส์ จ�านวน 85,967,356 หุ้น หรือ 8.79% ,นาย ปิยวรรพ์
ทา ตรีเอนกวนิศ จ�านวน 30,000,000 หุ้น หรือ 3.07% และนาง กิตต์ิยาใจ ตรี
เอกวิจิตร จ�านวน 84,032,644 หุ้น หรือ 8.59 % สง่ผลให้นายธิบดี มังคลี เข้า
มาเป็นผ้ถือใหญข่องบริษัทฯ โดยถือ 200,000,000 หุ้น หรือ 20.46%

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหมไ่ด้หุ้นมาเพียงร้อยละ 20.46 ของทุนจดทะเบียนช�าระ
แล้วของบริษัท ซึ่งไมเ่ข้าขา่ยการท�าค�าเสนอซื้อท้ังหมดของกิจการตามประกาศ
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธี
การในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 
(และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สาเหตุท่ีมีการเปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ ่เพื่อท่ีจะเข้ามาชว่ยบริหาร และ
เสริมสร้างธุรกิจของบริษัทด้านค้าปลีกให้แข็งแกรง่ยิ่งขึ้น รวมถึงการแก้ไข

ปัญหาผลการด�าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยหากมีความคืบหน้าบริษัทจะปฏิบัติตาม
เกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องต่อไป

2. รับทราบการลาออกของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ดังนี้
 
(1) นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์ลาออกจากต�าแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท
 
(2) นายปิยวรรพ์ทา ตรีเอนกวนิศ ลาออกจากต�าแหนง่กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท และ
 
(3) นางกิตต์ิยาใจ ตรีเอกวิจิตร ลาออกจากต�าแหนง่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารของบริษัท (โดยยังคง
ด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบริษัทต่อไป)

การลาออกข้างต้นมีผลต้ังแต่วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งต้ังกรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีลาออก และแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วท่ีสุด



CMC ตั้งเป้าปี 62 รายได้โต 50% แตะ 3 พันลบ. 
วางเป้ายอดขายที่ 5 พันลบ. เปิด 9-10

โครงการใหม่ มูลค่ารวม 9 พันลบ.-1หมื่นลบ.

CMC ต้ังเป้าปี 62 รายได้โต 50% แตะ 3 
พันลบ. วางเป้ายอดขายท่ี 5 พันลบ. ปี 62 
วางแผนเปิด 9-10 โครงการใหม ่มูลค่า
รวม 9 พันลบ. - 1 หมื่นลบ. ระบุครึ่งปีแรก
เปิด 5 โครงการ ท้ังแนวราบ-สูง พร้อมต้ัง
เป้ารักษาอัตราก�าไรสุทธิปี 62 ไว้ไมต่�า
กว่า 10% เน้นคุมต้นทุน-ภาระดบ.ลดลง
เผยมีท่ีดินในมือ 120 ไร ่รองรับพัฒนา
โครงการใหมไ่มน่้อยกว่า5 ปี สว่นปีนี้วาง
งบซื้อท่ีดิน 1-2 พันลบ. สง่บ.ลูก ลุยธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง เน้นประมูลงานภาครัฐฯ 
ต้ังเป้าปีนี้รับงานไมน่้อยกว่า 1 พันลบ.

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.เจ้าพระยา
มหานคร(CMC) เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ัง
เป้ารายได้รวมปี2562 ไว้ท่ี 3,000 ล้าน
บาท คิดเป็นการเติบโต 50% จากปี
ก่อน โดยสัดสว่นรายได้จะมาจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 90% ประมาณ 2,700 
ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างประมาณ 10% หรือ
ประมาณ 300 ล้านบาท 
 
พร้อมกันนี้บริษัทมียอดขายรอโอน 
(Backolg) อยูท่ี่ 1,020 ล้านบาท โดย
จะรับรู้รายได้ในปีนี้จ�านวน 550 ล้าน
บาท ขณะท่ีเดียวกันบริษัทมีสินค้าพร้อม
ขาย(Inventory) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
3,200 ล้านบาท
 
ส�าหรับปีนี้บริษัทฯ วางเป้ายอดขายไว้ท่ี 
5,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯมีแผนเปิด
โครงการใหมจ่�านวน 9 โครงการ มูลค่า
รวมประมาณ 9,000 ล้านบาท - 10,000 
ล้านบาท 
ท้ังโครงการแนวราบและแนวสูง โดยการ

เปิดโครงการใหมจ่ะแบง่เป็นเปิดในครึ่ง
ปีแรก จ�านวน 5 โครงการ มูลค่า 4,000 
ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการแนว
ราบ 1 โครงการ และโครงการแนวสูง 4 
โครงการ สว่นในครึ่งปีหลัง คาดว่าจะ
เปิด 4-5 โครงการ มูลค่าประมาณ 5,000 
ล้านบาท โดยโครงการท่ีจะเปิดในครึ่งปี
หลังจะเป็นโครงการแนวสูงท้ังหมด ซึ่ง
โครงการท้ังหมดท่ีจะเปิดตัวในปีนี้ บริษัท
มีท่ีดินรองรับไว้หมดแล้ว
 
ท้ังนี้ 5 โครงการใหม ่ท่ีจะเปิดในครึ่งปี
แรกประกอบด้วย (1) CLEV วงศ์สว่าง 
เป็นโครงการ high rise 615 ยูนิต มูลค่า
โครงการ 1,600 ล้านบาท (2) CUVEE 
ติวานนท์ โครงการ high rise 422 ยูนิต 
มูลค่าโครงการ 1,500 ล้านบาท เป็น
โครงการท่ีให้ความส�าคัญกับสมาร์ท
เทคโนโลยี และดิจิตอลไลฟ์สไตล์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังด้าน
ความสะดวกสบายและทันสมัย ต้ังแต่การ
มี video door phone, digital door lock, 
keyless lifestyle เป็นต้น และยังเป็น
โครงการท่ีได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมยอด
เยี่ยมและการตกแต่งภายในยอดเยี่ยม
ระดับประเทศ 

และรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรม
ยอดเยี่ยมในระดับเอเชีย (3) CYBIQ 
รามค�าแหงแคมปัส โครงการ low rise 
126 ยูนิต มูลค่าโครงการ 270 ล้าน
บาท จุดเด่น คือ ท�าเลใกล้มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (ABAC) และมหาวิทยาลัย
รามค�าแหง และ (4) CYBIQ รัชดา-จันทร
เกษมแคมปัส โครงการ low rise 329 
ยูนิต มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท ต้ัง
อยูใ่กล้กับสถาบันราชภัฏจันทรเกษม 

Campus Condo ท้ัง 2 โครงการมีคอน
เซ็ปต์ เพื่อจับกลุ่มผู้อยูอ่าศัยท่ีเป็น
นักศึกษา และกลุ่มนักลงทุนเพื่อปล่อยเชา่
ให้แก่นักศึกษา และ (5) โครงการทาวน์
โฮม Kasa Deva มูลค่าโครงการรวม 80 
ล้านบาท เน้นเจาะกลุ่มฐานลูกค้าเดิมขอ
งบริษัทฯท่ีมีความต้องการ ทาวน์โฮม หรือ 
โฮมออฟฟิซ
 
ขณะท่ี บริษัทฯ ต้ังเป้ารักษาอัตราก�าไร
สุทธิในปี 2562 ไว้ไมต่�ากว่า10% จากท่ี
ผา่นมาอัตราก�าไรสุทธิจะอยูท่ี่ประมาณ 
5-6 % เนื่องจากบริษัทจะเน้นควบคุม
ต้นทุน ขณะค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบ
ริษัทฯปรับลดลง หลังได้ช�าระหนี้ไป 400 
ล้านบาท โดยล่าสุดอัตราหนี้สินท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) ลดลงเหลือเพียง 
0.9 เท่า
 
ส�าหรับเงินท่ีน�าไปช�าระหนี้มาจากเงินท่ีได้
จากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็น
คนครั้งแรก(IPO) ท้ังนี้บริษัทยังมีเงินIPO 
เหลืออยูป่ระมาณ220-230 ล้านบาท
 
นายแพทย์วิเชียร กล่าวเพิ่มเติมว่า 
บริษัทฯมีท่ีดิน(Land bank) จ�านวน 120 
ไรท่ี่รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต
ไว้ไมต่�ากว่า 5 ปี สว่นปีนี้ต้ังงบซื้อท่ีดินไว้
ท่ี 1,000-2,000 ล้านบาท
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนรุกธุรกิจให้
บริการงานรับเหมาก่อสร้างภายใต้การ
บริหารงานของบริษัทลูก โดยจะเน้นเข้า
รว่มประมูลงานภาครัฐ๖และต้ังเป้าปีนี้ 
รับงานไมน่้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทมี Backlog แล้ว 200 ล้าน
บาท



VCOM ตั้งเป้าปี 62 รายได้โต 25-30% หลังงาน Servive  
ขยายงานกลุ่ม CLM หนุน - บุ๊ครายได้-ก�าไร I-SECURE เต็มปี

VCOM ต้ังเป้าปี 62 รายได้โต 25-
30% หลังงาน Servive - ขยายงาน
กลุ่ม CLM หนุน -บุ๊ครายได้-ก�าไร 
I-SECURE เต็มปี เผย Q3/62 ลุ้นงา
นบิ๊กโปรเจคในไทย มูลค่ากว่า 100 
ลบ. แย้มอยูร่ะหว่างรอเซ็นสัญญารับ
งานในกัมพูชา มูลค่า 20 ลบ. พร้อม
มองหาโอกาสเข้าซื้อกิจการเพิ่ม หลัง
ปีก่อนปิดดีลซื้อ I-SECURE

นางทรงศรี ศรีรุง่เรืองจิต กรรมการผู้
จัดการ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี 
จ�ากัด (มหาชน) VCOM เปิดเผย
กับส�านักขา่วหุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯ 
ต้ังเป้ารายได้ปี 2562 เติบโต 25-
30% เป็นผลมาจากงานบริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวโน้ม
เติบโตอยา่งต่อเนื่อง 

รวมท้ังงานในกลุ่มประเทศ CLM ท่ี
บริษัทฯ ได้เข้าไปรับงานยังมีโอกาส
ขยายตัวอยา่งต่อเนื่อง ประกอบกับ 
บริษัทฯ จะรับรู้รายได้และก�าไร จาก
บริษัท ไอ ซีเคียว จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ท�าธุรกิจ ป้องการโจมตีทางไซด์เบอร์ 
ให้บริการ MSSP (Managed Security 
Service Provider) ท่ีบริษัทฯ ได้
เข้าซื้อกิจการมาเมื่อปีก่อน โดยจะ

รับรู้รายได้เข้ามาเต็มปีในปีนี้ จาก
ท่ีเริ่มรับรู้รายได้ไปบางสว่นแล้วใน
ไตรมาส4/2561 อีกท้ังยังมีรายได้จาก 
บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จ�ากัด ท่ีบริษัทได้
เข้าไปลงทุนซึ่งในปีนี้จะสามารถรับรู้
รายได้เต็มปีเชน่กัน

พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีแผนเข้าประมูล
งานอยา่งต่อเนื่อง ท้ังงานในประเทศ
และงานต่างประเทศ ซึ่งจะเน้นกลุ่ม
ประเทศแถบ CLM ท่ีมีแนวโน้มการ
เติบโตสูง สว่นงานในประเทศหลังจาก
ท่ีมีความชัดเจนในเรื่องการก�าหนด
วันเลือกต้ังแล้ว คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนให้มีการลงทุนมากขึ้น โดย
ปริมาณงานของภาครัฐฯ นา่จะมีการ
เปิดประมูลมากขึ้นด้วย โดยบริษัทฯ 
คาดว่างานโครงการขนาดใหญ ่ท่ีมี
มูลค่าไมต่�ากว่า 100 ล้านบาท จะออก
มาในชว่งไตรมาส 3/2561

นางทรงศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ
อยูร่ะหว่างรอเซ็นสัญญา รับงานใหม่
ในประเทศกัมพูชา มูลค่าประมาณ 20 
ล้านบาท หลังประกาศผลการประมูล 
ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูลงาน
ดังกล่าว 

นอกจากนี้บริษัทฯ มองหาโอกาสการ
เข้าซื้อกิจการท่ีเก่ียวเนื่องอยา่งต่อ
เนื่อง เพื่อต่อยอดการเติบโตโดยใน
ปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการ
บริษัท ไอ ซีเคียว จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ท�าธุรกิจ ป้องการโจมตีทางไซด์เบอร์ 
ให้บริการ MSSP (Managed Security 
Service Provider)

"VCOM เข้าตลาดฯ มาครบ 1 ปีเต็ม
ในเดือน ธ.ค. ปี 2561 ซึง่ตัวเลขผล
ประกอบการอาจจะยงัไม่ค่อยเด่นชัด 
เพราะว่าเรารบังานขนาดใหญ่ ดังน้ัน
การดูงบของเราจึงต้องดูท้ังปี และ
แผนทีเ่ราต้ังไว้ค่อนข้าง Aggressive 
มาก ขณะทีก่ารเติบโต 10 ปีทีผ่า่น
มาเราก็ก�าไรมาโดยตลอด " นางทรง
ศร ีกล่าว 

ขณะท่ีบริษัทฯ จะมีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) ในวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ เพื่อสรุปงบ
ปี 2561 ขณะท่ีการพิจารณาเรื่องการ
จ่ายปันผลคาดว่าจะอยูใ่นชว่งเดือน
มีนาคม 2562 โดยตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือจ่ายไม่
ต�ากว่า 50% ของก�าไรสุทธิ



FPI ปักธงรายได้ปี 62 โต 10% แตะ 2.2 พันลบ.
เน้นคุมต้นทุน หวังดันก�าไรกลับสู่นิวไฮ

FPI ปักธงรายได้ปี 62 โต 10% แตะ 
2.20 พันลบ. เน้นคุมต้นทุน หวังดัน
ก�าไรกลับสูน่ิวไฮ ระบุปีนี้ ต้ังเป้าลด
ต้นทุน 100 ลบ. ดันอัตราก�าไรขั้นต้น 
แตะ 28-30% จาก18-20% คาดปีนี้
ใช้งบลงทุนR&D อีก 60 ลบ. พร้อม
เตรียมซื้อเครื่องฉีดอีก 3 เครื่อง ดัน
วอลุ่มขายโตวันโตคืน

นายสมพล ธนาด�ารงศกัดิ ์กรรมการ
ผูจั้ดการ บรษัิท ฟอรจู์น พารท์ อิน
ดัสตรี ้จ�ากัด (มหาชน) (FPI) เปิด
เผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ปี 2562 
เติบโต 10% หรือแตะท่ีระดับ 2,200 
ล้านบาท จากปี 2561ท่ีคาดว่าจะมี
รายได้อยูท่ี่ 2,000 ล้านบาท ขณะท่ี
คาดว่าก�าไรสุทธิในปี 2562 จะกลับ
สูร่ะดับสูงสุดใหม(่นิวไฮ) ได้อีกครั้ง
เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ จะเน้น
ควบคุมต้นทุนทุกด้าน ท้ังต้นทุน
วัตถุดิบ โดยมีการได้ล็อกต้นทุนไว้แล้ว 
หลังจากท่ีบริษัทฯท่ีได้รับผลกระทบ
จากอัตราแลกเปล่ียนผันผวนสง่ผล
ให้ความสามารถในการท�าก�าไรของบ
ริษัทฯ ปรับตัวลดลง

ปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีไมดี่ของ FPI เพราะ
ว่าค่าเงินบาทท่ีลงมาจาก 36 บาท มา
อยูท่ี่ 31 บาท ท�าให้ก�าไรเราหดหาย
ไปเยอะมาก ปีนี้ต้ังแต่ต้นปีเรามีคุย
กับทีมงานแล้วว่าถ้ากรณี worst case 
เงินบาทอยูท่ี่ 31 บาท เราท�ายังไง
จะให้ก�าไรเพิ่มขึ้น GP เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ตรงนี้เราจะเริ่มต้ังแต่ตัววัตถุดิบเลย 
ต้ังแต่ต้นปีนี้เราสามารถจะ Fix ราคา
วัตถุดิบ และเราจะเพิ่มเครื่องฉีดอีก 3 
ตัว จะท�าให้ต้นทุนของการผลิตกันชน

ลดลงอีก 10% หลักๆ ของเราปีนี้จะ
ไปกดดันทุนต่างๆ แล้วก็เรื่องของ 
cost saving โดยเราต้ังใจลด cost ให้
ได้10% ซึ่งจะท�าให้ GP เราสูงขึ้นมาก 
แม้ว่าเงินบาทจะอยูท่ี่ 31 บาทก็ตาม" 
นายสมพล กล่าว

ขณะท่ีจะมีการเพิ่มเครื่องฉีดอีก 3 ตัว 
เพื่อจะท�าให้ต้นทุนของการผลิตกันชน
ลดลงอีก 10% สนับสนุนให้ภาพรวม
ของอัตราก�าไรขึ้นต้น (Gross profit 
margin) ของปีนี้จะขึ้นมาอยูท่ี่ระดับ 
28-30% จากเดิมอยูท่ี่ 18-20% อีก
ท้ังบริษัทฯ ยังมีการลงทุนโซลาร์ รูฟ 
ส�าหรับใช้ในโรงงาน เพื่อประหยัดค่า
ไฟฟ้า คาด่าจะสามารถลดค่าไฟฟ้าได้
เดือนละ 3-4 แสนบาท หรือปีละ 4-5 
ล้านบาทได้

"ปีนีเ้ราต้ังใจลดตัว cost saving ให้
ได้ 100 ล้านบาท" นายสมพล กล่าว

ด้านงบลงทุนบริษัทฯ ได้มีการวางแผน
ไว้ต้ังแต่ปี 2561 ในด้านการลงทุน
ทางด้านการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D 
เพื่อลงทุนในแมพ่ิมพ์ซึ่งเป็นหัวใจของ 
FPI โดยใช้งบลงทุนประมาณ 100 
ล้านบาท โดยได้ใช้ไปแล้ว40-50 ล้าน
บาทในปีท่ีแล้ว สว่นปีนี้(2562) จะใช้
อีกประมาณ 60 ล้านบาท ขณะท่ีการ
ลงทุนสว่นท่ี 2 คือการลงทุนซื้อเครื่อง
ฉีดอีก 3 เครื่อง เป็นเครื่องฉีดขนาด 2 
พันตัน คาดว่าเครื่องจักรนา่จะเข้ามา
ประมาณเดือนเมษายน นี้ ซึ่งทันกับ
ฤดูการขายท่ีวอลุ่มขายจะโตขึ้น

นายสมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีการสง่ออกไป 137 ประ
เทศท้ัวโลก โดยสัดสว่นรายได้ต่าง
ประเทศอยูท่ี่ 87% และเป็นการขาย
ในประเทศอีก 13% โดยตลาดต่าง
ประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง จาก
ก่อนหน้าท่ีตลาดในตะวันออกกลาง 
และแอฟริกาตอนบนจะมีมีปัญหา
ค่อนข้างเยอะ เชน่ท่ีตุรกีค่าเงินเริ่มมี
เสถียรภาพดีขึ้น สว่นตลาดในซาดุอาร
เบียก็เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นเชน่กัน สว่น
ท่ีอินเดียคาดการณ์ว่าจะกลับมาเป็น
บวกได้ในปีนี้ หลังจากขาดทุนเดือนละ 
1 ล้านบาทมา 10 เดือนต่อเนื่อง โดย
ขณะนี้บริษัทฯ เริ่มได้รับออเดอร์ใหม่
เข้ามาอยา่งต่อเนื่องแล้ว

สว่นธุรกิจพลังานทดแทน บริษัทฯ 
สนใจลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์ม
ท้ังในและต่างประเทศ เนื่องจาก
มองว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลปัจจุบันเชื้อ
เพลิงผลิตไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้นสง่ผล
ให้การลงทุนโครงการใหม่ๆ  อัตราผล
ตอบแทนการลงทุน (IRR) อาจจะต�า
ลง

อยา่งไรก็ตามหากบริษัทฯ จะเข้า
ลงทุนในโครงการโครงการโซลาร์
ฟาร์ม ต้องมีIRR สูงกว่า 15% ขึ้นไป 
ถ้าต�ากว่า 10% มองว่ายังไมคุ่้มค่าต่อ
การลงทุน

นายสมพล กล่าวท้ิงท้ายว่า ในวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2562 จะมีกรปรัชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) เพื่อสรุปงบ
ปี 2561



SAMART ลั่นปีนี้เทิร์นอะราวด์ ตั้งเป้าทั้งกลุ่มโกยรายได้
2 หมื่นลบ. ดัน 'สามารถ ทรานส์โซลูชั่น' เข้าตลาดหุ้น ปี 63

SAMART ล่ันปีนี้เทิร์นอะราวด์ คาด SDC 
กลับมาฟื้ นตัว มั่นใจปี 62 ท้ังกลุ่มโกยรายได้ 
2 หมื่นลบ. ระบุเป็นปีแหง่การพลิกฟื้ นธุรกิจ 
ระบุ SDC ต้ังเป้ารายได้ปี 62 ท่ี 4 พันลบ. 
หลังปรับโครงสร้าง-ขยายโอกาสสูธุ่รกิจใหม ่
สว่น OTO ต้ังเป้ารายได้ปี 62 แตะ 1 พัน
ลบ. เน้นเจาะลูกค้าภาครัฐฯ พร้อมเตรียมน�า 
'สามารถ ทรานส์โซลูชั่น' เข้าตลาดหุ้น ปี63

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บรษัิท สามารถคอรป์อเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื SAMART เปิดเผยว่า 
บริษัทฯต้ังเป้าผลการด�าเนินงานในปี 2562 
จะพลิกกลับมามีก�าไร หลังจากแนวโน้มผล
การด�าเนินงานในปี 2561 ขาดทุนลดลง เมื่อ
เทียบกับปี 2560 ท่ีมีผลขาดทุน 947.96 
ล้านบาท ขณะท่ีต้ังเป้าเติบโตทุกสายธุรกิจ
ด้วยรายได้ท้ังกลุ่ม 2 หมื่นล้านบาท

ท้ังนี้คาดธุรกิจ SAMART Digital หรือ 
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จ�ากัด (มหาชน) 
SDC มีการฟื้ นตัวท่ีดีขึ้น และคาดว่าในปีนี้
จะสามารถพลิกกลับมามีก�าไรได้ หลังจาก
ท่ีปี2561 SDC ได้ผา่นจุดต�าสุดไปแล้ว โดย
บริษัทฯได้มีการปรับโครงสร้างและขยาย
ธุรกิจใหม่ๆ  โดยปีนี้ SDC ได้ต้ังเป้ารายได้ท่ี 
4,000 ล้านบาท

“จากความพยายาม ในชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่น
มา กลุ่มสามารถได้มีการปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจบางสว่นให้
สอดคล้องกับยุค ดิจิตอล และเตรียมรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและ
ความต้องการของผู้บริโภค โดยได้มีการ 
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีจะสง่ผลต่อการสร้าง
รายได้ประจ�าอยา่งต่อเนื่องนับจากปี 2019 
เป็นต้นไป... ภายใต้จุด มุง่เน้นในการรุก
ธุรกิจปีนี้ว่า “SAMART. Strong & Sustain” 
หรือปีแหง่การพลิกฟื้ นธุรกิจองค์กร สร้าง
ความ แข็งแกรง่และยั่งยืน โดยต้ังเป้าเติบโต
ทุกสายธุรกิจด้วยรายได้ท้ังกลุ่ม 2 หมื่นล้าน
บาท" นายวัฒน์ชัย กล่าว

ขณะท่ีสายธุรกิจ ICT Solution ด�าเนิน
การโดย บริษัท สามารถ เทลคอม จ�ากัด 
(มหาชน) หนือ SAMTEL บริษัทฯคาดว่าราย
ได้และงานในมือจะท�าสถิติสูงสุด 

โดยบริษัทฯจะมีการเซ็นสัญญางานมาก
ท่ีสุด และเตรียมท่ีจะเข้าประมูลงานใหม ่
มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท เชน่ โครงการ
ของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค มูลค่าประมาณ 
7,300 ล้านบาท ส�านักงานต�ารวจแหง่ชาติ 
3,500-6,000 ล้านบาท การท่าอากาศยาน 
1,500 -2,000 ล้านบาท และกรม
สรรพสามิต 4,000-5,000 ล้านบาท โดย
บริษัทฯคาดหวังท่ีจะได้งานประมาณ 50% 

เนื่องจากโครงการสว่นใหญเ่ป็นโครงการ
ต่อเนื่องท่ีทางกลุ่มของบริษัทฯได้ให้บริการ
อยูแ่ล้ว ซึ่งในปัจจุบัน SAMTEL มีงานในมือ 
(Backlog) กว่า 14,000 ล้านบาท และจะรับ
รู้รายได้ปีนี้ประมาณ 10,000 ล้านบาท สว่น
ท่ีเหลือจะทยอยรับรู้จนถึงปี 2565

ด้านบมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) ต้ังเป้า
รายได้ 1 พันล้านบาท โดยยัง เน้นลูกค้าภาค
รัฐเป็นหลัก สว่นภาคเอกชนมุง่เน้นไปท่ีกลุ่ม
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจประกัน โดยวาง 2 
แนวรุก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ คือ New 
Service มุง่พัฒนาสินค้า และบริการด้าน
ธุรกิจคอลล์เซ็นเตอร์ท่ีเป็น digital services 
อยา่งต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค เชน่ การให้บริการ Voice AI , กา
รน�า Chatbot 

มาให้บริการสอบถามข้อมูลผา่นชอ่งทาง 
Line Connect, facebook และ website ท่ี
ชว่ยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า 
New Market โดยการรว่มมือกับ partner 
อยา่งเป็นทางการกับ LINE Company 
(Thailand) Limited ในโครงการ LINE 
Customer Connect ในการเป็นผู้ด�าเนิน
การงานด้านระบบบริการลูกค้า รวมถึงเป็น 
Strategic Partner กับบริษัท HANKOOK 

Corporation ผู้น�าในธุรกิจ Contact 
Center ครบวงจรใน ประเทศเกาหลีใต้ ด้วย
การแลกเปล่ียนแนวคิดการบริหารงาน การ
พัฒนาเทคโนโลยี และจับมือกันน�าเสนอ
บริการ ใหมเ่ข้าสูต่ลาด

นอกจากนี้ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ OTO อยูร่ะหว่างการเจรจา
กับพันธมิตรเพื่อรว่มพัฒนาโครงการ Cloud 
contact center คาดว่าจะเห็นตวามชัดเจน
ภายในไตรมาสท่ี 3/2562

อีกท้ังบริษัทฯมีแผนท่ีจะน�า บริษัทสามารถ 
ทรานโซลูชั่น จ�ากัด ซึ่งปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน 270 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้
บริการควบคุมระบบจราจร และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้องกับการขนสง่ เป็นหนึ่งในสายธุรกิจ 
U-Trans เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย 
ภายในปี 2563 และในขณะนี้อยูร่ะหว่าง
การท�ารายเอียดของท่ีปรึกษาทางการเงิน 

โดย สามารถ ทรานโซลูชั่น ได้ถือหุ้น 100% 
ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส 
จ�ากัด (CATS) ทุนจดทะเบียน 2,500,000 
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการ
วิทยุการบินในกัมพูชา โดยปัจจุบันเหลือ
อายุสัมปทานอีก 21 ปี และมีรายได้เติบโต
เฉล่ียปีละ 10% และมีก�าไรเติบโตขึ้นต่อ
เนื่องในทุกๆปี โดยในปี 2561 CATS มีราย
ได้อยูท่ี่ 2,005 ล้านบาท ก�าไร 583 ล้านบาท 
และในปีนี้บริษัทฯได้ต้ังเป้ารายได้ท่ี 2,269 
ล้านบาท ก�าไร 714 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัท เทด้า จ�ากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจท�าสายสง่ substation ต่างๆ เตรียม
ท่ีจะเข้าประมูลงาน มูลค่ารวม 27,000 
ล้านบาท โดยแบง่เป็นโครงการของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ประมาณ 
11,000 ล้านบาท การไฟฟ้านครหลวง 
13,000 ล้านบาท และการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯคาดหวัง
ท่ีจะได้งานประมาณ 15-20%



PREB ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โต 30% 
หลังตุนแบ็กล็อคแน่นกว่า 8 พันลบ. รับรู้ฯ ปีนี้ 2 พันลบ. 

PREB  ต้ังเป้ารายได้ปี 62  โต 30%  จาก 
คาดปี 61 โกยรายได้รวม 3.6  พันลบ.  
หลังตุนแบ็กล็อคแนน่กว่า 8 พันลบ. รับรู้ฯ 
ปีนี้ 2 พันลบ. ท่ีเหลือทยอยรับรู้ในอีก 2 ปี
ข้างหน้า ระบุปี 62 จะเริ่มรับรู้รายได้จาก
ธุรกิจอสังหาฯ   เป็นครั้งแรก  คาดหนุน
ก�าไรสุทธิมากขึ้น   

นายวิโรจน์ เจรญิตรา กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท พรบีลิท์ จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
PREB ด�าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อาคารสูง เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจปี 
2562 บริษัทต้ังเป้าหมายรายได้เติบโต
ประมาณ 30% จากปีก่อน ท่ีคาดว่า
จะมีรายได้รวมอยูท่ี่ 3,600 ล้านบาท   
เนื่องจากปัจจุบันมีงานรอรับรู้รายได้จาก
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประมาณ 8 พัน
ล้านบาท โดยคาดว่าจะแบง่รับรู้ภายใน
ปี 2562 นี้ 4 พันล้านบาท สว่นท่ีเหลือจะ
ทยอยรับรู้ในอีก 2 ปีข้างหน้า  

โดยรวมกับรายได้อีกประมาณ 580 ล้าน
บาทจากงานขายผลิตแผน่พื้นคอนกรีต 
และพรีแคสของบริษัทพีซีเอ็ม คอน
สตรัคชั่น แมททีเรียล จ�ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ย   และรายได้จากธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์อีกประมาณ 90 ล้านบาท 
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 
4/2562

"แนวโน้มของงานรับเหมาก่อสร้าง
อาคารสูงของบริษัทฯ ยังมีทิศทางท่ีดี 
และยังคงสร้างผลตอบแทนท่ีสม�าเสมอ 
โดยปีนี้บริษัทฯ เพิ่มงานธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เข้ามา เพื่อสนับสนุนให้
บริษัทฯ มีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดยยัง
เน้นการมีจุดแข็งในด้านคุณภาพ ต้นทุน
ต�า โดยจะชว่ยท�าให้บริษัทฯ รักษาความ

สามารถในการท�าก�าไรไว้ได้ในระดับท่ี
เพิ่มขึ้น

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
โดยสร้างโมเดลใหม ่จะอยูภ่ายใต้การ
บริหารงานของ บริษัท พรีบิลท์ โฮลด้ิง  
จ�ากัด (PBH) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนอยูท่ี่ 
500 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต่างๆ รว่มกับกลุ่มธุรกิจอ่ืน ซึ่งปัจจุบันมี
ท้ังสิ้น 5 โครงการ และการลงทุนผา่นบ
ริษัทฯยอ่ยท่ีถือหุ้น 100% ซึ่งเป็นการ
พัฒนาโครงการโดยบริษัทฯเอง ในนาม
บริษัท อีส แอม อาร์ จ�ากัด หรือ (IAA)  ซึ่ง
ปัจจุบันมีท่ีดินอยูร่ะหว่างการพัฒนาบน
ถนนสุขุมวิท 2 โครงการมูลค่ารวมกว่า 3 
พันกว่าล้านบาทและยังมีโครงการบ้าน
เด่ียวอีกประมาณ 1 พันล้าน  

 บริษัทฯคาดการณ์ว่าปีนี้จะสามารถเริ่ม
ทยอยรับรู้รายได้บางสว่นจากโครงการ
บ้านจัดสรร ถนนบางแวก  มูลค่าโครงการ
รวมประมาณ 1 พันล้านบาท โดยจะ
เริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสท่ี 4 ปี  62 
ประมาณ 90 ล้านบาทสว่นท่ีเหลือจะทะ
ยอยรับรู้ในอีก 2 ปีถัดไป  สว่นโครงการ
คอนโดมิเนียม 2 โครงการอยูใ่นระหว่าง
การพัฒนาออกแบบและขอในอนุญาต 
โดยคาดว่าจะมีการเปิดโครงการขายได้
ภายในนี้ปี   

ในสว่นของการลงทุนรว่มกับบริษัทฯ อ่ืน
ปัจจุบัน PBH ข้ารว่มทุนกับพันธมิตร 3 
กลุ่ม โดย PBH จะมีสัดสว่นการถือหุ้น
ประมาณ 40%-49% กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
บริษัท พรีเมี่ยมเพลส  โดยโครงการแรก
ท่ีจะเริ่มรับรู้ผลก�าไรคือโครงการท่ีต้ังอยู่
บริเวณสถานีรถไฟฟ้า เสนานิคม มูลค่า

โครงการประมาณ 1,429 ล้านบาทโดย
ปัจจุบันมียอดจองท�าสัญญาไปแล้วเกือบ 
90% โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มสง่มอบ
ห้องพักได้ในไตรมาส 4/2562   

ซึ่งจะเปน็ผลใหง้บการเงินรวมของบรษัิทฯ 
ได้รับผลก�าไรจากเงินลงทุนเป็นครั้งแรก
เชน่กัน  โดยคาดการณ์ว่าโครงการนา่จะ
มีอัตราก�าไรสุทธิของต่อโครงการไมต่�า
กว่า 15% สว่นโครงการท่ี 2 คือโครงการ
บ้านทาวน์โฮมบริเวณ ถนนรัตนโกสินทร์ 
มูลค่าโครงการประมาณ 590 ล้านบาท 
ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างและโอนจบ
ภายในปี 2563  และโครงการท่ี 3 คือ
โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม low 
rise บริเวณ ทาวน์ อิน ทาวน์ ยา่นถนน
รามค�าแหง มูลค่าโครงการประมาณ 750 
ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าจะก่อสร้างในปี 
2563 และเสร็จสิ้นการโอนภายในปี 2564   
 
นอกจากนี้ PBH ได้ยังมีการรว่มทุนกับ 
บริษัท ชินวะ เรียลเอสเตท จ�ากัดและ
บริษัท พรีแซนส์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  ซึ่ง
เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญจ่าก
ประเทศญี่ปุ่น   เพื่อพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียม สไตล์ญี่ปุ่น บนถนน
สุขุมวิท 39 มูลค่าโครงการประมาณ  2.4 
พันล้านบาท 

ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 
2564 และจะเริ่มทะยอยโอนห้องชุดใน
ปีเดียวกัน และล่าสุดบริษัทฯ ได้เข้ารว่ม
ลงทุนในลักษณะเงินลงทุนท่ัวไปเพื่อหวัง
ผลตอบแทนในรูปเงินสว่นแบง่ก�าไรหรือ
เงินปันผลกับ บริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)   เพื่อพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียม high rise มูลค่า 
4 พันล้านบาทบริเวณยา่นสะพานควาย 





บอร์ด กนง. มีมติ 4:2 คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.75%  

นายทิตนันทิ ์มัลลิกะมาส เลขานุการ 
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
เปิดเผยว่า  ประชุมกนง. ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 
คณะกรรมการฯ มีมติ 4 ต่อ 2 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.75 ต่อปีโดย 2 เสียงเห็นควร
ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อย
ละ 1.75 เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปีในการประชุมครั้งนี้ 
กรรมการ 1 ท่านลาประชุมในการตัดสินนโยบาย คณะ
กรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยาย
ตัวได้ต่อเนื่องตามแรงสง่ของอุปสงค์ในประเทศ แม้
อุปสงค์ต่างประเทศชะลอลง อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปได้รับ
แรงกดดันจากราคาพลังงานท่ีลดลงและมีความเสี่ย
งด้านต่่าเพิ่มขึ้น 

ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทยอยปรับสูงขึ้นใกล้เคียง
กับท่ีประเมินไว้ภาวะการเงินโดยรวมยังอยูใ่นระดับ
ผอ่นคลายและเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่
มีปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินในอนาคตท่ี
ต้องติดตามอยา่งใกล้ชิด คณะกรรมการฯ เห็นว่านโย
บายการเงินท่ีผอ่นคลายในระดับปัจจุบันมีสว่นชว่ย
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและสอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้สว่นกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าเศรษฐกิจยัง
ขยายตัวต่อเนื่องในระดับท่ีใกล้เคียงกับศักยภาพ แม้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.25

ภาวะการเงินโดยรวมจะยังอยูใ่นระดับผอ่นคลายและ
สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ จึงเห็นควรให้
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้เพื่อลดความ
เสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน และสะสมขีดความ
สามารถในการด่าเนินนโยบายการเงิน (policy space) 
สา่หรับอนาคตเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่อเนื่องใกล้เคียงศักยภาพ แม้ต้องเผชิญกับ
ปัจจัยเสี่ยงด้านต่่าเพิ่มขึ้นตามการสง่ออกสินค้าท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอลง ผล
ของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน 
รวมท้ังผลจากวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีชะลอลง 

ขณะท่ีการท่องเท่ียวมีแนวโน้มดีขึ้นโดยเฉพาะจากนัก
ท่องเท่ียวจีนท่ีฟื้ นตัวเร็วกว่าคาด แรงสง่ของอุปสงค์
ในประเทศขยายตัวต่อเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนมี
แนวโน้มขยายตัวตามรายได้ครัวเรือนท้ังในและนอก
ภาคเกษตรท่ีปรับดีขึ้นและกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งสว่น
หนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ แต่ยัง
ได้รับแรงกดดันจากหนี้ภาคครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดับ
สูง สา่หรับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัว
ตามการย้ายฐานการผลิตมายังไทย และโครงการรว่ม
ลงทุนของรัฐและเอกชนในโครงสร้างพื้นฐาน สว่นการ
ใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าท่ีประเมินไว้
ตามการเบิกจ่ายจริงและกรอบวงเงินงบประมาณท้ัง

รายจ่ายประจ่าและรายจ่ายลงทุน รวมถึงความล่าช้า
ในโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแหง่ คณะกรรม
การฯ จะติดตามความเสี่ยงด้านต่างประเทศท้ังจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ  

และจีน และแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนรวม
ท้ังความคืบหน้าของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ี
สา่คัญและผลต่อเนื่องไปยังการลงทุนภาคเอกชน ซึ่ง
อาจสง่ผลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไปอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปได้รับแรงกดดันจาก
ราคาพลังงานท่ีลดลงและมีความเสี่ยงด้านต่่าเพิ่ม
ขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและอาหาร
สด อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มทยอยปรับเพิ่มขึ้น
ตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ท่ีสูงขึ้นอยา่งค่อยเป็นค่อย
ไป ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปล่ียนแปลงเชิง
โครงสร้าง อาทิ 

ผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce 
การแขง่ขันด้านราคาท่ีสูงขึ้น รวมถึงพัฒนาการของ
เทคโนโลยีท่ีท่าให้ต้นทุนการผลิตลดลง สง่ผลให้อัตรา
เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าในอดีตภาวะการเงินท่ีผา่น
มาอยูใ่นระดับผอ่นคลายและเอ้ือต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ สภาพคล่องในระบบการเงินอยูใ่นระดับ
สูง สถาบันการเงินทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยตามอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงปรับสูงขึ้นแต่ยังอยูใ่นระดับต่่า 
และภาคเอกชนสามารถระดมทุนได้ต่อเนื่อง โดยสิน
เชื่อขยายตัวท้ังสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค 
ด้านอัตราแลกเปล่ียน เงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์ 
สรอ. แข็งค่าขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์ สรอ. ท่ีอ่อนค่าลง
เป็นสา่คัญโดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นในทิศทางเดียวกับ

สกุลเงินของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหมแ่ละสกุลเงิน
ในภูมิภาคในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปล่ียนยังมีแนว
โน้มผันผวนจากความไมแ่นน่อนในต่างประเทศ คณะ
กรรมการฯจึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลก
เปล่ียนและผลกระทบต่อเศรษฐกิจอยา่งใกล้ชิดระบบ
การเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความ
เสี่ยงท่ีอาจสร้างความเปราะบางให้เสถียรภาพระบบ
การเงินได้ในอนาคต โดยเฉพาะพฤติกรรมแสวงหาผล
ตอบแทนท่ีสูงขึ้น (search for yield)ในภาวะอัตราดอก
เบี้ยท่ีต่่า อาจนา่ไปสูก่ารประเมินความเสี่ยงต่่ากว่าท่ี
ควร (underpricing of risks)

คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการดูแลเสถียรภาพ
ระบบการเงินท่ีได้ด่าเนินการไปและการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายท่ีผา่นมาจะชว่ยดูแลการสะสมความ
เปราะบางในระบบการเงินได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้อง
ติดตามพัฒนาการของตลาดสินเชื่อเพื่อท่ีอยูอ่าศัย การ
ปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์การขยายสินทรัพย์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์รวมท้ังทิศทางการก่อหนี้ของ
ภาคครัวเรือนและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญท่ี่อาจประเมิน
ความเสี่ยงต่่ากว่าท่ีควร
 
มองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อ
เนื่อง แม้แรงสง่จากอุปสงค์ต่างประเทศอาจชะลอลง 
คณะกรรมการฯ เห็นว่านโยบายการเงินท่ีผอ่นคลาย
ยังมีความเหมาะสมในระยะข้างหน้า โดยจะติดตาม
พัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวมท้ังปัจจัย
เสี่ยงต่าง ๆ อยา่งใกล้ชิด เพื่อประกอบการด่าเนิน
นโยบายการเงินท่ีเหมาะสมในระยะต่อไป



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

บล.ไทยพาณิชย์ เชื่อหุ้นไทยทะยานต้ังแต่
ไตรมาสแรก หลัง GDP ขยายตัวสูงกว่าค่าเฉล่ีย- 
ก�าไรบจ.หนุน  - Valuation นา่สนใจ คงเป้า 
SET  ปี 62 ท่ี 2000 จุด  คาดดอกเบี้ยไทยยังมี
โอกาสปรับขึ้นอีก 1-3 ครั้งในปี 62 ตามมุมมอง
วัฏจักรการลงทุน-ดอกเบี้ยขาขึ้น มองธีมการ
ลงทุนไตรมาสแรกปีนี้  หุ้น top picks CPF  TU  
ROJNA WHA BBL KTB

บล.ไทยพาณิชย์เห็นสัญญาณเศรษฐกิจโลกพลิก
กลับมาหนุนหุ้นตลาดเกิดใหม ่เมื่อเศรษฐกิจ
สหรัฐชะลอตัวลงจากฐานสูงในปี 2561 ตาม
แรงสง่จากมาตรการลดภาษีท่ีค่อยๆ หมดไป แต่
ภาพรวมยังแกรง่พอจะหนุนบรรยากาศ risk – 
on ให้เกิดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เชื่อหุ้น
ไทยทะยานต้ังแต่ไตรมาสแรก  SET จะปรับตัว
ขึ้นโดยได้รับแรงสนับสนุนจาก GDP ท่ีขยาย
ตัวสูงกว่าค่าเฉล่ีย ก�าไรท่ีเพิ่มขึ้นของบริษัทจด
ทะเบียน และ Valuation ท่ีนา่สนใจ โดยอิง fwd 
PE ท่ี 15.5 เท่า ส�าหรับธีมการลงทุนผู้ชนะใน
ไตรมาสแรกปี 2562 มองไปท่ีวัฎจักรการลงทุน
ในประเทศ สง่ผลดีต่อนิคมอุตสาหกรรม การขึ้น
อัตราดอกเบี้ยของ ธปท. หนุนกลุ่มธนาคารและ
แนวโน้มราคาหมูและปลาทูนา่ท่ีจะสง่ผลดีต่อ
กลุ่มอาหาร  

นายพรเทพ ชูพันธ์ุ ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่าย
กลยุทธ์การลงทนุ สายงานวิจัย บรษัิทหลัก
ทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ�ากัด (SCBS) กล่าวว่า 
กระแสการลงทุนเปล่ียนทิศ แนวโน้มเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ ท่ีโดดเด่นในปี 2561 จะลดความร้อน
แรงลง คาดนักลงทุนเปล่ียนมาสนใจตลาดเกิด
ใหมแ่ทน หลังความเสี่ยงฟองสบูล่ดลง คาด
สัญญาณชะลอขึ้นดอกเบี้ยของเฟดสง่ผล
ดอลลาร์หยุดแข็งค่า ซึ่งดีต่อหุ้นตลาดเกิดใหม่
ด้วย สว่นชอ่งว่างการเติบโตท่ีแคบลงระหว่าง
เศรษฐกิจสหรัฐฯ กับตลาดเกิดใหมจ่ะดึงดูดให้
กระแสเงินทุนเปล่ียนทิศมาทางภูมิภาคนี้ด้วย 
สว่นภาพรวมเศรษฐกิจโลก แม้เติบโตในอัตรา
ชะลอตัวลง แต่ก็เป็นการเข้าสูร่ะดับค่าเฉล่ีย
ระยะยาว ไมใ่ชวิ่กฤตเศรษฐกิจ  สว่นสงคราม
การค้า แม้มีผลให้ค�าสั่งซื้อสินค้าสง่ออกชะลอ
ลงท้ังจีนและสหรัฐฯ แต่ดัชนี PMI ภาคการ
ผลิตและภาคบริการท้ังหมดท่ัวโลกยังอยูสู่ง
กว่าระดับ 50จุด บง่ชี้ว่าเศรษฐกิจยังมีแนวโน้ม

เติบโตอยา่งต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงบ้าง
สถานการณ์ตลาดหุ้นท่ัวโลกชว่งท่ีผา่นมา
เป็นการพักฐาน หรือ Correction ในระยะ
สั้น เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและ
การเติบโตของก�าไรบริษัทไมไ่ด้เปล่ียนแปลง
ไปมากนัก โดยความกังวลหลักๆ มาจากเรื่อง
สงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน, ความไมแ่นน่อนของ
ข้อตกลง Brexit, และการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
ท่ีหลายฝ่ายมองว่าขึ้นมามากเกินไป อยา่งไร
ก็ตาม ความกังวลเหล่านี้มีแนวโน้มดีขึ้นใน
อนาคตอันใกล้ โดยจีน-สหรัฐฯ จะมีการเจรจา
กันในต้นเดือน ม.ค. หลังจากสงบศึกการค้าไป
ก่อนหน้านี้ สว่นสภาผู้แทนอังกฤษจะมีการลง
มติเลือกแนวทาง Brexit ซึ่งจะท�าให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ในขณะท่ี Fed สง่สัญญาณชะลอ
การขึ้นดอกเบี้ยในปี 2562 ท้ังหมดนี้จะชว่ยลด
ความกังวลต่อความเสี่ยงหลังๆ ลงได้มาก ท�าให้
ปัจจัยภายนอกท่ีกดดันตลาดเกิดใหมค่่อยๆ 
คล่ีคลายลง

ส�าหรับประเทศไทย SCBS มองเศรษฐกิจรับอา
นิสงค์วัฏจักรการลงทุนขาขึ้น เห็นได้จากผลการ
ส�ารวจภาวะและแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อจาก
ธปท.ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสินเชื่อธุรกิจขนาด
ใหญป่รับตัวเพิ่มขึ้น การลงทุนในประเทศฟื้ น
ตัวดีมีแนวโน้มท่ีจะสง่ผลดีต่อเนื่องไปถึงกลุ่ม
ธนาคาร มองไปข้างหน้า ภาวะและแนวโน้มการ
ปล่อยสินเชื่อส�าหรับไตรมาส 4 ปี 2561 เริ่มเห็น
ความต้องการสินเชื่อจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆ 
ประเภท ท้ังสินเชื่อระยะยาว/ระยะสั้นส�าหรับ
ธุรกิจทุกขนาดและสินเชื่อภาคครัวเรือนทุก
ประเภท สว่นกรณีท่ี กนง. ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เป็น 1.75% ตามคาดไปแล้วเมื่อเดือน ธ.ค. ก็
สอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4 เดือน 
ต.ค. และ พ.ย. ท่ีฟื้ นตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 3 
ท้ังการบริโภคในประเทศ การลงทุน และจ�านวน
นักท่องเท่ียวท่ีกลับมาขยายตัวเป็นบวกในเดือน 
พ.ย. จากนักท่องเท่ียวมาเลเซีย และอินเดีย
ท่ีเติบโตดี และนักท่องเท่ียวจีนท่ีฟื้ นตัว คาด
ดอกเบี้ยไทยยังมีโอกาสปรับขึ้นอีก 1-3 ครั้งในปี 
2562 ตามมุมมองวัฏจักรการลงทุนและดอกเบี้ย
ขาขึ้น   

ท้ังนี้ กลยุทธ์การลงทุนกลุ่มท่ีมีแนวโน้มสดใสใน
ปี 2562 ไตรมาสแรกจะมาจาก 2 แนวโน้มหลัก 

ได้แก่ กลุ่มแรก แนวโน้มท่ีด�าเนินต่อเนื่องมา
จากชว่งก่อนหน้า ได้แก่ วัฎจักรการลงทุนรอบ
ใหม ่(กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม) และวัฎจักรการ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ย (กลุ่มธนาคาร) ซึ่งได้รับการ
ยืนยันจาก FDI ท่ีแข็งแกรง่ อัตราการใช้ก�าลัง
การผลิตท่ีสูงขึ้นทะลุ 70% ในเดือน พ.ย. และ
สัญญาณขึ้นดอกเบี้ยของ กนง.  และ กลุ่มท่ีสอง 
ตามแนวโน้มท่ีก�าลังมาใหม ่คือวัฎจักรอุณภูมิ
น�าทะเลซึ่ง NOAA ของสหรัฐฯ มองว่าโลกก�าลัง
จะเข้าสูภ่าวะ El Nino อ่อนๆ ซึ่งมักสง่ผลดีต่อ
ต้นทุนปลาทูนา่จะมีราคาถูกลงขณะท่ีสง่ผลให้
ราคาหมูเพิ่มขึ้น ดังนั้น ธีมการลงทุนในไตรมาส
แรกปี 2562 หุ้น top picks กลุ่มท่ีนา่จับตามอง
ได้แก่ กลุ่มธุรกิจหมูและธุรกิจทูนา่ (CPF  TU)  
กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม (ROJNA WHA) และ 
กลุ่มธนาคาร (BBL KTB)

• CPF: ก�าไรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต้ังแต่ไตรมาส 
4 ปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนจากราคาหมู
ท่ีสูงขึ้นในเวียดนามและไทย หุ้น CPF ซื้อขายใน
ระดับต�าท่ีมูลค่าตลาดของเงินลงทุนใน CPALL
• TU: ก�าไรจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 ปี 
2561 และปี 2562 จากต้นทุนทูนา่ระดับต�า การ
ปรับราคาผลิตภัณฑ์และเงินบาทอ่อนค่าเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังไมส่ะท้อนในราคา
หุ้น
• ROJNA: บริษัทเรง่ซื้อท่ีดิน (โดยเฉพาะท่ีดิน
ในพื้นท่ี EEC) เพื่อสร้างรากฐานส�าหรับรองรับ
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต valuation 
(PBV) นา่สนใจและให้ตอบแทนจากเงินปันผล
สูง
• WHA: แนวโน้มเป็นบวกโดยได้รับปัจจัย
หนุนจากพอร์ตคลังสินค้าและโรงงานส�าเร็จรูป
ขนาดใหญ ่ยอดขายรอรับรู้รายได้สูง ก�าไรใน 
3 ปีข้างหน้าจะเติบโตอยา่งแข็งแกรง่ท่ี CAGR 
16% 
• BBL: สินเชื่อจะขยายตัวมากขึ้นและผล
ตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่อจะดีขึ้น โดยได้
รับการสนับสนุนจากวัฎจักรการลงทุนมีโอกาส
ดีท่ีสุดท่ี ROE จะปรับตัวเพิ่มขึ้นสูร่ะดับก่อนวัฎ
จักร NPL 
• KTB: การปรับพอร์ตสินเชื่อจะเปิดโอกาส
ให้ต้ังส�ารองลดลง ได้ประโยชน์จากวัฎจักรการ
ลงทุนท่ีเรง่ตัวขึ้นและก�าไรพิเศษจาก AQ 



ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การเข้าถือหลักทรัพย์
เพ่ือครอบง�ากิจการ 

ลดภาระภาคเอกชน เปิดเฮียริ่ง วันนี้ถึง 9 มี.ค. 62

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับปรุง

หลักเกณฑ์การรายงานการได้มาหรือ

จ�าหนา่ยหลักทรัพย์และการเข้าถือหลัก

ทรัพย์เพื่อครอบง�ากิจการ เพื่อให้มี

ความชัดเจนยิ่งขึ้นและลดภาระของภาค

เอกชน ในการจัดสง่เอกสารท่ีเป็นกระ

ดาษและปรับปรุงระบบข้อมูลให้รองรับ 

machine readable ท้ังหมดในอนาคต

 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มี

แนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงาน

การได้มาหรือจ�าหนา่ยหลักทรัพย์ของ

กิจการจนถึงหรือข้ามทุกร้อยละ 5 ของ

สิทธิออกเสียงท้ังหมดของกิจการ และ

การท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยมีสาระ

ส�าคัญของการเสนอปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่ง

ขึ้น อาทิ

 

(1) ผูข้ายและผูซ้ื้อหลักทรพัยต้์องยื่น

รายงานการได้มาหรอืจ�าหน่ายหลัก

ทรพัยท์กุรอ้ยละ 5 ภายใน 5 วันท�าการ

นับจากวันปิดการท�าค�าเสนอซื้อ

 

(2) ใหผู้ย้ื่นแบบรายงานต้องแสดง

โครงสรา้งการถือหุน้ของนิติบุคคลอ่ืน

ซึง่ถกูนับรวมเสมือนเป็นบุคคลเดยีวกัน

ในกรณทีีก่ลุ่มบรษัิทมคีวามซบัซอ้น

หรอืมโีครงสรา้งการถือหุน้หลายชั้น

 

(3) ผูท้�าค�าเสนอซื้อหลักทรพัยเ์พื่อเพิก

ถอนหุน้ออกจากตลาดหลักทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย ต้องน�าราคาสงูสดุทีบุ่คคล

ในกลุ่มของตนซื้อหุน้ดังกล่าวในช่วง 90 

วันก่อนยื่นแบบค�าเสนอซื้อหลักทรพัย์

มาเป็นราคาเสนอซื้อหุน้จากผูถื้อหุน้

รายอ่ืนด้วย

 

(4) ผูท้ีไ่ด้รบัยกเว้นการท�าค�าเสนอซื้อ

หลักทรพัยเ์น่ืองจากการจองซื้อหุน้เพิ่ม

ทนุแบบจัดสรรใหกั้บผูถื้อหุน้เดิมตาม

สดัสว่นการถือหุน้ทีไ่ม่เกินสทิธิของตน 

ยงัไม่มหีน้าทีท่�า tender offer จนกว่า

จะมกีารได้หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน

เพิ่มขึน้อกีไม่ว่าจ�านวนเท่าใดก็ตาม

 

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังมีแนวคิดยกเลิก

รายงานการถือใบแสดงสิทธิในผล

ประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

ไทย (NVDR) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อลดภาระของ

เอกชน โดยให้มีการรายงานท่ีตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ แหง่เดียว และเพิ่มการเชื่อมโยง

ข้อมูลให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าดูรายงานท่ี 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สะดวก

ยิ่งขึ้น

 

ส�าหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสง่

เสริมให้เกิดการสง่ข้อมูลในรูปแบบท่ี

คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและประมวล

ผลได้ทันที (machine readable) ท้ังหมด

ในอนาคตนั้น ท่ีผา่นมา ก.ล.ต. ได้เริ่มน�า

เข้ามาใช้กับการรายงานการเปล่ียนแปลง

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้สอบบัญชี (แบบ 59) 

แล้วนั้น ขณะนี้ ก.ล.ต. ได้พัฒนาระบบ

รองรับการยื่นแบบรายงานการได้มาหรือ

จ�าหนา่ยหลักทรัพย์ทุกร้อยละ 5 แล้ว

เสร็จ โดยจะแจ้งการเปิดทดลองใช้ระบบ

ดังกล่าวต่อไป นอกจากนี้ ก.ล.ต. จะ

ทยอยยกเลิกการสง่ข้อมูลแบบเอกสาร 

(hard copy) ของบริษัทจดทะเบียนซึ่ง

มีหน้าท่ีต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. อาทิ 

ข้อมูลการท�าและการขอผอ่นผันการ

ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ ข้อมูลการท�า

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน และรายการได้มา

และจ�าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์

 

ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับฟังความคิด

เห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต. 

www.sec.or.th/hearing ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

และผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็น

ได้ท่ีเว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2263-6099 

หรือทาง e-mail corgov@sec.or.th 

จนถึงวันท่ี 9 มีนาคม 2562



ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งกับ ปราเสริฐ - ปรมาภรณ์ 
ปราสาททองโอสถ และนฤมล ใจหนักแน่น

ก.ล.ต. เปิดเผยการด�าเนินคดีด้วย
มาตรการลงโทษทางแพง่กับผู้กระท�า
ความผิด 3 ราย ได้แก่ 

(1) นายปราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ 

(2) นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททอง
โอสถ และ 

(3) นางนฤมล ใจหนักแน่น กรณสีรา้ง
ราคาหลักทรพัยบ์รษัิท การบนิกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) (BA) โดยเรยีกใหช้�าระ
ค่าปรบัทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท 
และสั่งหา้มเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษัิททีอ่อกหลักทรพัยแ์ละบรษัิท
จดทะเบยีน

ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่ม
เติมพบว่า ในชว่งระหว่างวันท่ี 13 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 12 มกราคม 
2559 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 
นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 
และนางนฤมล ใจหนักแนน่ รว่มกันซื้อ
ขายหุ้น BA อยา่งต่อเนื่องและจับคู่ซื้อ
ขายหลักทรัพย์ BA ระหว่างกันเองใน
ลักษณะอ�าพรางการซื้อขาย ท�าให้บุคคล
ท่ัวไปเข้าใจผิดเก่ียวกับราคาหรือปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพย์ และสง่ผลให้ราคา
และปริมาณการซื้อขายหุ้น BA ผิดไปจาก
สภาพปกติของตลาด

การกระท�าของบุคคลท้ังสามเป็นความ
ผิดตามมาตรา 243 (1)
(2) ประกอบมาตรา 244 ซึ่งต้องระวาง
โทษตามมาตรา 296 แหง่พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และมาตรา 317/4 (1) 
แหง่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2559

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ
ทางแพง่ (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. น�า

มาตรการลงโทษทางแพง่มาใช้บังคับ
กับผู้กระท�าความผิดท้ังสามราย โดย
ก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดช�าระเงิน
ค่าปรับทางแพง่ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
499.45 ล้านบาท ซึ่งหากผู้กระท�า
ความผิดท้ังสามรายไมย่ินยอม
ปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทาง
แพง่ท่ี ค.ม.พ. ก�าหนด ก.ล.ต. จะ
มีหนังสือขอให้พนักงานอัยการ
ด�าเนินการฟ้องเป็นคดีต่อศาลแพง่ 
เพื่อขอให้ช�าระเงินค่าปรับทางแพง่
ตามอัตราสูงสุดท่ีกฎหมายก�าหนด

ท้ังนี้ การท่ี ค.ม.พ. ใช้มาตรการลงโทษ
ทางแพง่กับ นายปราเสรฐิ นางสาวปร
มาภรณ์ และนางนฤมล เป็นเหตใุหผู้้
กระท�าความผดิท้ังสามราย ซึ่งปัจจุบัน
ด�ารงต�าแหนง่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทจดทะเบียน เข้าขา่ยเป็นผู้มี
ลักษณะขาดความนา่ไว้วางใจในการเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทท่ีออก
หลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 
3/2560 เรื่อง การก�าหนด
ลักษณะขาดความนา่ไว้
วางใจของกรรมการ
และผู้บริหารของ
บริษัท ลงวัน
ท่ี 23 มกราคม 
พ.ศ. 2560 และ
จะต้องพ้นจาก
ต�าแหนง่ต้ังแต่
วันท่ีก�าหนด
ในหนังสือ
ท่ี ก.ล.ต. 
จะแจ้งการมี
ลักษณะขาด
ความนา่ไว้
วางใจดัง
กล่าวในขั้น
ตอนหลัง
จากนี้ต่อ
ไป



SCB ต้ังเป้าปี 62 สินเชื่อโต 5-7% คุม NPL
ไม่เกิน 3% ,NIM 3.2-3.5%

ดร.อารกัษ์ สธุวีงศ ์รองผูจั้ดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทย
พาณิชย ์จ�ากัด (มหาชน) SCB เปิดเผยว่า ทีป่ระชุมคณะ
กรรมการธนาคารเมื่อวานนี ้(17 ม.ค.62 ) มมีติอนุมัติเป้า
หมายทางการเงินของธนาคาร ส�าหรบัปี 2562 เพื่อเป็น
ข้อมูลเปิดเผยต่อผูถื้อหุน้และนักลงทนุ โดยมสีาระส�าคัญ
ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทยอ่ย เป้าหมายทางการเงิน 
ปี 62
 Net Interest Margin (NIM) 3.2-3.5%
 Non-Interest Income Growth Up to 5%
 Cost to Income Ratio Mid-40s%
 Loan Growth 5.0-7.0%
 NPL Ratio (Gross) <= 3.0%
 Coverage Ratio >= 130%
 Credit cost (bps) 115-135

ท้ังนี้เป้าหมายทางการเงินดังกล่าวเป็น
เพียงการคาดการณ์เบื้องต้น อาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้ขึ้นอยูกั่บสภาพการ
ด�าเนินธุรกิจท่ีอาจไมเ่ป็นไปตาม
คาดการณ์ หากสภาวะเศรษฐกิจ
และสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป



BAY คาดสินเชื่อปี 62 โต 6-8% NPL ต�า
กว่า 2.5% วางเป้าสว่นต่างอัตราดอกเบี้ย
สุทธิท่ี 3.4-3.6% พร้อมคาดการเติบโต
ของรายได้ท่ีมิใชด่อกเบี้ยท่ีประมาณ 
3-5% วางกลยุทธ์ยกระดับแพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ให้กับลูกค้า พนักงานและสังคม
โดยรวม และมุง่เน้นในการปรับปรุง
คุณภาพและความรวดเร็วของบริการ
เพื่อดึงดูดลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าเดิม 
รวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์เพื่อให้ 
ลูกค้ารายยอ่ยใช้กรุงศรีเป็นธนาคารหลัก

  

นายโนรอิากิ โกโตะ กรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ�ากัด (มหาชน) 
BAY เปิดเผยว่า ในปี 2562 ธนาคารฯ ต้ัง
เป้าสินเชื่อจะเติบโตในระดับ 6-8% และ
มีสว่นต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิท่ี 3.4-3.6% 
โดยธนาคารฯ ต้ังเป้าการเติบโตของราย
ได้ท่ีมิใชด่อกเบี้ยท่ีประมาณ 3-5% และ
อัตราสว่นสินเชื่อท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ใน
ระดับต�ากว่า 2.5% 

ท้ังนี้ในปี 2562 ธนาคารต้ังเป้าการเติบโต
ของเงินให้สินเชื่อ ( Loan Growth) จะ
อยูท่ี่ระดับ 6-8% จาก ปีก่อนท่ีมีพอร์ต
สินเชื่อคงค้างอยูท่ี่ 1.67 ล้านล้านบาท 
โดยแบง่เป็นสินเชื่อธุรกิจ 52% และสิน
เชื่อรายยอ่ย 48% ซึ่งปีนี้ธนาคารฯ มีเป้า
หมายท่ีจะเพิ่มสัดสว่นสินเชื่อรายยอ่ยให้
อยูท่ี่ 50% เนื่องจากมองเห็นโอกาสใน
การเติบโต โดยเน้นไปท่ีสินเชื่อบัตรเครดิต
สินเชื่อบุคคลท่ีปัจจุบันธนาคารมีฐาน
ลูกค้าอยูท่ี่ 9.1 ล้านบัญชี และพอร์ตสิน
เชื่อคงค้างอยูท่ี่ 1.54 แสนล้านบาท โดย

ปีนี้ต้ังเป้าเติบโต 7-8% สว่นสินเชื่อบ้าน
ต้ังเป้าเติบโต 7-8% ในขณะท่ี สินเชื่อ
รถยนต์ปีนี้คาดว่าจะเติบโต 8-10% 

   

ขณะท่ีธนาคารฯ ได้ยกระดับคุณภาพ
บริการท่ีปรึกษาส�าหรับกลุ่มลูกค้าราย
ยอ่ย เสริมศักยภาพบริการด้านดิจิทัลและ
นวัตกรรมส�าหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME 
และได้ด�าเนินการด้าน Transformation 
ส�าหรับกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ในปี 
2562 กรุงศรีมุง่มั่นในการด�าเนินการ
ด้าน Transformation เพื่อเรง่ให้เกิด
การด�าเนินงานในรูปแบบดิจิทัลและ
นวัตกรรมต่างๆ ธนาคารมีแผนงานท่ีจะ
ลงทุนในโครงการใหม่ๆ  ซึ่งรวมถึงการ
ปล่อยสินเชื่อผา่นชอ่งทางดิจิทัล (Digital 
Lending) การปรับเปล่ียนรูปแบบสาขา 
(Branch Transformation) และการยก
ระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบไอที รวม
ถึงการใช้ชอ่งทาง Multi Channel และ 
Omni Channel เพื่อสร้างประสบการณ์
ด้านดิจิทัลให้กับลูกค้า”

 

“ในสว่นของกลยุทธ์ส�าหรบัลกูค้าใน
กลุ่มต่างๆ กรุงศรต้ัีงเป้าทีจ่ะรกัษาความ
เป็นผูน้�าในธุรกิจธนกิจพาณิชยเ์กีย่วกับ
ญีปุ่่นและบรษัิทข้ามชาติ (JPC/MNC) 
โดยอาศยัจุดแข็งจากฐานลกูค้า JPC/
MNC เพื่อน�าธุรกิจใหม่ๆ มาสูธ่นาคาร
ในสว่นของลกูค้ากลุ่มอ่ืนๆ ขณะทีย่งัมุ่ง
มั่นในการน�าเสนอบรกิารทางการเงิน
แบบครบวงจรและธุรกิจทีเ่กีย่วข้องกับ
ค่าธรรมเนยีม (Fee-based business) 
ส�าหรบักลุ่มลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่และ
วาณิชธนกิจ และขยายสนิทรพัยอ์ยา่ง

ต่อเน่ืองด้วยการมุ่งเน้นทีบ่รกิารจัดหา
เงินทนุหมุนเวยีนใหกั้บลกูค้าธุรกิจ SME 
ส�าหรบักลยุทธ์เพื่อรกัษาความเป็นผูน้�า
ในธุรกิจสนิเชื่อเพื่อรายยอ่ย กรุงศรมีี
เป้าหมายทีจ่ะยกระดับประสบการณ์
ดิจิทัลใหกั้บลกูค้า พนักงานและสงัคม
โดยรวม และมุ่งเน้นในการปรบัปรุง
คณุภาพและความรวดเรว็ของบรกิาร
เพื่อดึงดูดลกูค้าและรกัษาฐานลกูค้าเดิม 
รวมถึงการยกระดับความสมัพันธ์เพื่อ
ให ้ลกูค้ารายยอ่ยใช้กรุงศรเีป็นธนาคาร
หลัก” นายโกโตะกล่าวเพิ่มเติม

  

ส�าหรับธุรกิจธนกิจพาณิชย์เก่ียวกับ
ญี่ปุ่น (JPC /MNC Banking) ในปี 2562 
ธนาคารมุง่เน้นท่ีจะต่อยอดสถานะผู้น�า
ในตลาดลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่นขนาดใหญแ่ละ
มุง่สูก่ารเป็นธนาคารท่ีได้รับความนิยม
สูงสุกในกลุ่มลูกค้าธุรกิจระหว่างประเทศ
ด้วยการสง่เสริมการเปล่ียนผา่นจากธุรกิจ
ให้สินเชื่อแบบด้ังเดิม สูธุ่รกิจธุรกรรมการ
เงินด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากผลิตภัณฑ์ FX 
และผลิตภัณฑ์ด้านวาณิชธนกิจ รวมถึง
ต่อยอดโดยอาศัยศักยภาพจากฐานลูกค้า
ธุรกิจญี่ปุ่นขนาดใหญเ่พื่อน�าไปสูธุ่รกิจใน
กลุ่มลูกค้ากลุ่มอ่ืน

ด้านธุรกิจลูกค้าธุรกิจขนาดใหญแ่ละ
วาณิชธนกิจ บริษัทฯจะปรับเปล่ียน
กลยุทธ์จากการมุง่เน้นท่ีขนาดสินทรัพย์
ไปสูก่ารให้บริการแบบครบวงจรและ
ธุรกิจค่าธรรมเนียม อีกท้ังยังปรับเปล่ียน
พอร์ตโฟลิโอเพื่อมุง่เน้นท่ีความยั่งยืนและ
ความสามารถในการท�าก�าไร

BAY ปักธงสินเชื่อปี 62 โต 6-8%
วางกลยุทธ์ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล



สว่นธุรกิจ SME ธนาคารจะมี
การขยายสนิทรพัยโ์ดยเน้นที่
สนิเชื่อเงินทนุหมุนเวยีนและ
สรา้งความสมัพันธ์กับลกูค้าให้
แข็งแกรง่เพื่อเพิ่มรายได้ทีไ่ม่ใช่
ดอกเบีย้และเงินฝากต้นทนุต�า

ส�าหรับธุรกิจลูกค้ารายยอ่ย 
ธนาคารต้ังเป้าหมายท่ีจะเป็น
อันดับหนึ่งท่ีอยูใ่นกลุ่มลูกค้า
สินทรัพย์สูง (HNW) ลูกค้าบุคคล
ท่ัวไปและลูกค้าธุรกิจรายยอ่ย 
โดยบริษัทฯจะก�าหนดสัดสว่น
มูลค่าสินทรัพย์ลูกค้า โดยมุง่เน้น
ท่ีคุณภาพและความรวดเร็วของ
การบริการเพื่อดึงดูก รักษาและยก
ระดับลูกค้า 

พร้อมกันนี้ ในปี 2562 ได้วางงบ
ลงทุนราว 7.5-8.5 พันล้านบาท 
เพื่อใช้ส�าหรับพัฒนาระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการเสริม
ศักยภาพและนวัตกรรมทางการ
เงิน เพื่อยกระดับการให้บริการผา่น
ชอ่งทางโมบายแอพพลิดคชั่น รวม
ถึงการปล่อยสินเชื่อผา่น Digital 
Lending ซึ่งปีนี้ธนาคารฯ ได้ต้ังเป้า
หมายลูกค้าท่ีจะใช้งานโมบาย

แบงก์ก้ิง 5 ล้านรายจากปี 2561 ท่ี
มีผู้ใช้งานจ�านวน 2.5 ล้านราย

นอกจากนี้ ประเมินแนวโน้ม
เศรษฐกิจในปี 2562 คาดว่า GDP 
ประเทศไทยจะเติบโต 4.1% ซึ่ง
ลดลงเมื่อเทียบกับ ปีก่อนท่ีเติบโต 
4.3% เนื่องจาก เศรษฐกิจโลกเกิด
การชะลอตัวจากปัญหาสงคราม
ทางการค้า และการปรับนโยบาย
การเงินให้เข้าสูภ่าวะปกติของ
ประเทศต่างๆท่ัวโลก แต่อยา่งไร
ก็ตามมองว่าเศรษฐกิจไทยยังคง
เติบโตได้อยา่งต่อเนื่องจากความ
ชัดเจนของนโยบายของรัฐบาลหลัง
การเลือกต้ัง 

ซึ่งจะชว่ยเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบกับอุปสงค์จากภายนอก
ประเทศยังคงแข็งแกรง่ รวมถึง
การลงทุนในภาคเอกชนก็เริ่มเข้า
สูว่งจรขาขึ้นเชน่กัน ท้ังนี้การท่ี
เศรษฐกิจเติบโตในวงกว้างขึ้น
คาดว่าอาจน�าไปสูก่ารลดดอกเบี้ย
นโยบายครั้งท่ี 2 ในไตรมาส 
1/2562 

BAY ปักธงสินเชื่อปี 62 โต 6-8%
วางกลยุทธ์ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัล



ทรีนีต้ี ประเมิน SET Index เดือนก.พ. 62 แกว่ง
ตัว Sideways ในกรอบแนวรับแรกท่ี 1,600 จุด 
และแนวรับส�าคัญท่ี 1,570 จุด สว่นแนวต้าน
ส�าคัญประเมินท่ี 1,670 จุดแนะน�านักลงทุนระยะ
สั้นท่ีขายท�าก�าไรไปแล้วรอการเข้าซื้อตามกรอบ
แนวรับ สว่นนักลงทุนระยะยาวสามารถแบง่ถือ
หุ้นขนาดใหญป่ันผลสูงได้ เลือกกลุ่มธนาคาร โรง
กล่ันและท่องเท่ียวเป็นกลุ่มท่ีนา่สนใจส�าหรับการ
ลงทุน

 

นายณัฐชาต เมฆมาสนิ ผูช้่วยกรรมการผูจั้ดการ 
ฝ่ายวิเคราะหห์ลักทรพัย ์บรษัิทหลักทรพัย ์ทรี
นตีี ้จ�ากัด ประเมิน SET Index เดือนกุมภาพันธ์ 
2562 แกว่งตัว Sideways โดยมองกรอบแนวรับ
แรกท่ี 1,600 จุด และแนวรับส�าคัญท่ี 1,570 จุด 
สว่นแนวต้านส�าคัญประเมินท่ี 1,670 จุดปัจจัย
บวก ประกอบด้วย 

1. กระแสเงินทนุต่างชาติทีเ่ริม่มสีญัญาณดี
ขึน้ สง่ผลใหเ้งินบาทปรบัตัวแข็งค่ามากทีส่ดุใน
เอเชยีนับต้ังแต่ต้นปีทีผ่า่นมา และ 

2.นักท่องเทีย่วต่างชาติกลับมาฟื้ นตัวแล้ว น�า
โดยชาติทีเ่ป็นฐานนักท่องเทีย่วหลักท้ังหมด 
สว่นปัจจัยลบ ประกอบด้วย 

1.ประมาณการก�าไรของบรษัิทจดทะเบยีนทีย่งั
คงถกูปรบัลดลง จนสง่ผลให ้Valuation ปรบัตัว
สงูขึน้ในมิติของ PE และ 

2.ประเด็น Brexit ทีอ่าจมคีวามวุ่นวายเกิด
ขึน้ได้ทกุเมื่อ

ท้ังนี้ยังมีปัจจัยท่ีเป็นได้ท้ังบวกและลบ 
ประกอบด้วย 1.การเจรจาการค้าระหว่างจีน
และสหรัฐฯ ซึ่งทางปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ของ
สหรัฐฯ และปธน.สี จ้ินผิงของจีนมีโอกาสเปิดโต๊ะ
เจรจากันในเดือนนี้ และ 2. ทิศทางตัวเลข PMI 
ภาคการผลิตของประเทศส�าคัญ เชน่ จีน ยูโรโซน 
และสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นตัวแปรก�าหนดทิศทาง
ตลาดหุ้นเกิดใหมใ่นชว่ง 3 เดือนข้าง
หน้าได้

ส�าหรับกลุ่มหุ้นแนะน�าประจ�า
เดือนนี้ ได้แก่ 

1.กลุ่มหุ้นขนาดใหญป่ันผลสูง ท่ี
ราคายังคงปรับตัว Laggard ตลาด
อยู ่และมี Valuation ถูก ได้แก่ กลุ่ม
ธนาคาร เชน่ BBL,KTB, TCAP และ
กลุ่มโรงกล่ัน เชน่ TOP, SPRC, 
PTTGC และ 

2.กลุ่มท่ีมีพัฒนาการเชิงบวกทาง
ตัวเลขเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มท่อง
เท่ียว ซึ่งล่าสุดเดือนธันวาคมท่ี
ผา่นมา นักท่องเท่ียวต่างชาติ
กลับมาเติบโตสูงสุดในรอบ 6 
เดือน มองตัวหุ้นท่ีได้ประโยชน์ 
ได้แก่ AOT, AAV, ERW, SPA, 
BEAUTY, DDD, TKN

กูรูทรีนีตี้ ประเมิน ดัชนีตลาด ก.พ.62 แกว่งตัว Sideways 
ต้านส�าคัญ 1,670 จุด-หุ้นเด่น 

AOT, AAV, ERW, SPA, BEAUTY, DDD, TKN



TISCO ESU แนะนักลงทุนทยอยขายหุ้น

ท�าก�าไรชว่งตลาดฟื้ นตัว หลังราคาหุ้นท่ัว

โลกปรับขึ้นรับขา่วดีไปมากแล้ว ขณะท่ี

ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มนา่กังวล ปัจจัยบวกมี

ความไมแ่นน่อนรออยู่

นายคมศร ประกอบผล หวัหน้าศูนย์

วิเคราะหเ์ศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้

เปิดเผยว่า ต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบันราคา

หุ้นท่ัวโลกทยอยปรับขึ้นรับขา่วดีหลัง

ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สง่สัญญาณ

ชะลอขึ้นดอกเบี้ย ประกอบกับจีนและ

สหรัฐฯ เริ่มมีความคืบหน้าในการเจรจา

การค้า และราคาน�ามันโลกฟื้ นตัวมา

ประมาณ 20% นับต้ังแต่ต้นปี โดยตลาด

หุ้นท่ีปรับเพิ่มอยา่งโดดเด่นคือสหรัฐฯ 

(S&P500) เพิ่มขึ้น 8% หุ้นจีน (HSCEI) 

เพิ่มขึ้น 9% และหุ้นไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 

5% นับจากต้นปี

อยา่งไรก็ตาม TISCO ESU มองว่าใน

ระยะข้างหน้าตลาดหุ้นจะปรับขึ้นไปจาก

ระดับปัจจุบันได้ไมม่ากนัก หรือเรียกว่ามี 

Upside จ�ากัด  เพราะราคาหุ้นได้ซึมซับ

ขา่วด้านบวกไปมากแล้ว ขณะท่ีตัวเลข

เศรษฐกิจประเทศต่างๆ เชน่ จีน เกาหลี 

ไทย ยุโรป ญี่ปุ่น ในชว่งต้นปีออกมา

ค่อนข้างนา่ผิดหวัง เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

ยืนยันว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

เริ่มชะลอตัวลงอยา่งชัดเจนต้ังแต่ชว่ง

ไตรมาสสุดท้ายของปีท่ีแล้วต่อเนื่องมา

ถึงปีนี้ ท�าให้มีความเสี่ยงท่ีหุ้นจะปรับฐาน

อีกครั้งในปี 2562 

“ตัวเลขเศรษฐกิจเริม่สง่สญัญาณทีน่่า

กังวล โดยดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซื้อใน

ภาคการผลิตของจนีได้ลดลงมาอยูใ่น

เกณฑ์หดตัว ในขณะทีดั่ชนขีองยุโรป

และญีปุ่่น ก็ลดลงมาอยูท่ีร่ะดับ 50 จุด 

ซึง่เป็นเสน้แบง่ระหว่างขยายตัวกับ

หดตัว แรงสง่จากการเรง่สง่ออกสนิค้า

ของจนีเพื่อหลกีประเด็นเรื่องภาษี

ของสหรฐัฯ ทยอยหมดไปหลังท้ังสอง

ฝ่ายตกลงจะรว่มเจรจาการค้า ขณะที่

ประเทศอ่ืนในเอเชยี ซึง่เป็นเศรษฐกิจ

เปิดและเน้นการสง่ออกอยา่งไทย 

เกาหลแีละญีปุ่่น ก็เหน็การหดตัวของ

การสง่ออกในเดือน ธ.ค. เช่นกัน ท�าให้

ตลาดมคีวามเสีย่งทีจ่ะปรบัฐานอกี

ครัง้” นายคมศรกล่าว 

สว่นขา่วดีต่างๆ ท่ีท�าให้ตลาดปรับขึ้น

ไปก่อนหน้านี้ นอกจากตลาดจะรับรู้ไป

มากแล้ว ยังมีความไมแ่นน่อนรออยูด้่วย 

เชน่ การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ

และจีน แม้ตลาดมีความคาดหวังค่อน

ข้างสูงต่อผลส�าเร็จของการเจรจา ท�าให้

ค่าเงินหยวนซึ่งแข็งค่ามาต่อเนื่องต้ังแต่

ต้นเดือน ธ.ค. มาอยูท่ี่ระดับใกล้เคียงกับ

ชว่งก่อนท่ีสหรัฐฯ จะประกาศขึ้นภาษี

กับสินค้าในกลุ่ม 2 แสนล้านดอลลาร์

แล้ว แต่การเจรจายังมีความไมแ่นน่อน

อยูม่าก และยังมีความขัดแย้งเพิ่มเติม

จากคดีของบริษัท Huawei ท่ีอาจเป็น

อุปสรรคในการเจรจาอีก ขณะท่ีราคา

น�ามันได้ปรับตัวขึ้นมาราว 20% ต้ังแต่

ต้นปีนั้น ประเมินว่าคงเพิ่มขึ้นได้อีกไม่

มาก เนื่องจากยังมีอุปทานน�ามันดิบจาก

สหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มกลับมาเพิ่มขึ้นหลัง

จากท่ีท่อสง่น�ามันในสหรัฐฯ ทยอยสร้าง

เสร็จ ท่ีจะเข้ามากดดันตลาดในชว่งครึ่ง

หลังของปี

ดังนั้น ในชว่งท่ีความเสี่ยงเศรษฐกิจ

ถดถอยเริ่มทยอยชัดเจนมากขึ้นทุก

ขณะ การต้ังเป้าหมายการลงทุนอาจ

ต้องเปล่ียนไปจากเดิมท่ีมุง่เน้นสร้างผล

ตอบแทนสูงสุดเป็นการเน้นการบริหาร

ความเสี่ยงและรักษาเงินต้นในยามท่ี

เศรษฐกิจโลกดูเปราะบาง จึงแนะน�าให้

นักลงทุนอาศัยจังหวะท่ีตลาดหุ้นฟื้ นตัว 

(Rebound) ทยอยขายท�าก�าไรออกมา

ก่อน

กูรูทิสโก้แนะใช้จังหวะหุ้นฟื้ นตัวทยอยขายท�าก�าไร
ราคาหุ้นขึ้นรับข่าวดีหมดแล้ว - ตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มน่ากังวล



SCBS หั่นเป้า SET ปีนี้ เหลือ 1,700-1,800 
จุด จากเดิม 2,000 จุด หลังศก.โลกชะลอ
ตัว - ก�าไรบจ. ลดลงคาดQ3/62 SET พีคสุด 
มองเป้า 1,800 จุด หลังเลือกต้ัง -สงคราม
การค้าโลก-ดอกเบี้ย-brexit คล่ีคลาย - ฟัน
ด์โฟลว์ไหลเข้ามากสุด

นายสกิุจ อุดมศริกิลุ กรรมการผูจั้ดการ 
สายงานวิจัย บรษัิทหลักทรพัย ์ไทย
พาณิชย ์จ�ากัด เปิดเผยว่า บล.ไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด SCBS เปิดเผยว่า บริษัทฯได้มีการ
ปรับลดลประมาณการดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ไทยในปีนี้ เหลือ 1,700-1,800 จุด จากเดิม
คาดว่าอยูท่ี่ 2,000 จุด เนื่องจากเศรษฐกิจ
โลกเกิดภาวะชะลอตัว และอาจจะมีความ
เสี่ยงท่ีจะเข้าสูภ่าวะถดถอย 

โดยในปีนี้ได้ประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศหรือ GDP ของไทยในปีนี้
จะเติบโต ประมาน 3.8% จากการสง่ออก
ในปีนี้จะเติบโต 3-5% จากเดิมคาด 8% 
พร้อมกันนี้ได้มีการปรับลดประมาณการ
การเติบโตของก�าไรต่อหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน (EPS GROWTH) ในปีนี้เติบโต
เพียง 4-5% จากเดิมคาดโตประมาณ 8% 
เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการของบริษัท
จดทะเบียนในสว่นของก�าไรจะมีการปรับ
ตัวลดลง โดยกลุ่มพลังงานจะได้รับผลกระ
ทบมากท่ีสุดจากราคาน�ามัน โดยในปีนี้ได้
ประเมินราคาน�ามันท่ีจะเคล่ือนไหวในกรอบ 
60-70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล สว่นกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์จะได้รับผลกระทบจาก
มาตรการ LTV ของธนาคารแหง่
ประเทศไทย

ส�าหรับดัชนีตลาด
หุ้นไทยในปีนี้ คาด
ว่าในไตรมาสท่ี 
3/2562 จะเป็น
ชว่งท่ีปรับตัวขึ้น
ไปสูงท่ีสุดในปี

นี้ โดยมองอยูท่ี่ 1,800 จุด เนื่องจากเป็นชว่ง
ท่ีกระแสเงินทุนต่างชาติกลับเข้ามาสูต่ลาด
หุ้นไทย จากการท่ีสถานการณ์ความไม่
แนน่อนท้ังในและต่างประเทศคล่ีคลายลง 
โดยในประเทศจะเป็นชว่งหลังจากประกาส
ผลการเลือกต้ัง และได้มีการจัดต้ังรัฐบาล
ใหมท่ี่มาจากการเลือกต้ัง จะชว่ยเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

สว่นปัจจัยต่างประเทศ มองว่าข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับจีน , 
นโยบายดอกเบี้ยสหรัฐ , การถอนตัวออก
จากสหราชอาณาจักร (Brexit) จะมีความ
ชัดเจนมากขึ้น และปรับตัวไปในทิศทางท่ี
ดีขึ้น ต้ังแต่ชว่งปลายไตรมาสท่ี 1/2562 
เป็นต้นไป และ ดัชนีตลาดหุ้นไทย
จะเริ่มมี การปรับ
ตัวดี ขึ้น

ต้ังแต่ไตรมาสท่ี 2/2562

“ส�าหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยในปีนี้เรามองว่า
ไตรมาสท่ี 1 จะเป็นชว่งท่ียากท่ีสุด จากเหตุ
การณ์หลายๆเหตุการณ์ ไมว่่าจะเป็นความ
ชัดเจนเลือกต้ัง สงครามการค้า นโยบาย
ดอกเบี้ยสหรัฐ Brexit จะมีการเฉลยในชว่ง
นี้ โดยคาดว่าในไตรมาสท่ี 1 ดัชนีตลาดหุ้น
จะอยูท่ี่ 1,600-1,650 จุด และในไตรมาส2 
ปัจจัยดังกล่าว ก็จะคล่ีคลาย จะสง่ผลให้
กระแสเงินทุนไหลกลับมา และในไตรมาสท่ี 
3 จะพีคท่ีสุด
 
สว่นในไตรมาสท่ี4 ก็อาจจะท�าให้มีการขาย
ท�าก�าไรลงได้ เพราะปีหน้าเศรษฐกิจโลก
อาจจะมีการชะลอตัว”นายสุกิจกล่าว

นายสุกิจ กล่าวว่า ในทางตรงกันข้าม หาก
เหตุการณ์ต่างๆท่ีเป็นปัจจัยท่ีสง่ผลกระ
ทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยไมเ่ป็น
ไปตามท่ีคาดการณ์ไว้จะสง่ผลให้ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลงมาอยู่
ท่ี 1,500-1,550 จุด และราคาน�ามันจะ
เคล่ือนไหวอยูท่ี่ระดับ 40 เหรียญสหรัฐ/
บาร์เรล สง่ผลให้กระแสเงินทุนไหลออกจาก
หุ้นกลุ่มดังกล่าว ซึ่งจะเป็นหุ้นท่ีดึงตลาดลง

ด้านกลยุทธ์ในการลงทุนในปีนี้ แนะน�าให้
ลงทุนให้หุ้นกลุ่ม Domestic play โดยเน้น
กลุ่มการลงทุนและการบริโภคในประเทศ 

และให้ชะลอการลงทุนในหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี และอิเล็ค

ทรอนิกส์ท่ีคาดว่าจะมีการ
เติบโตลดลง สว่นน�าหนัก

การลงทุนในไตรมาส
ท่ี 1/2562 แนะน�าให้
ลงทุนให้หุ้นน้อยกว่า 
50% ละในไตรมาส
ท่ี 2-3/2562 จึงปรับ
เพิ่มขึ้นเป็น 60-70%

SCBS หั่นเป้า SET ปีนี้ เหลือ 1,700-1,800 จุด
จากเดิม 2,000 จุด หลังศก.โลกชะลอตัว 
ก�าไร บจ. ลดลงคาด Q3/62 SET พีคสุด



นายพรีพงศ ์จิระเสวจิีนดา ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิทหลักทรพัย์
จัดการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากัด เปิด
เผยว่า บรษัิทฯ  ต้ังเป้ามูลค่าทรพัยส์นิ
สทุธิภายใต้กาบรหิาร (AUM) ในปี 62 
ไว้ที ่985,000 ล้านบาท คิดเป็นการ
เติบโต  12.3% จากปี 2561  อยูท่ี ่
878,000 ล้านบาท

โดยในปีนี้ จะมีการออกกองทุนตราสาร
หนี้รวมถึงกองทุนประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
เพื่อผลักดัน AUM  ให้เพิ่มสูงขึ้น  

ส�าหรับปีนี้ บริษัทฯ ก�าหนดธีมการ
ลงทุน คือ "รุง่เรืองด้วยโครงสร้าง
พื้นฐาน บนสายพานของ โลจิสติ
กส์" (Logistics and Infrastructure 
Solutions) ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
ธีมการลงทุนของปีท่ีผา่นมา ท่ีว่า 
"ตลอดสายซัพพลายเชน ตามเทรนด์
อีคอมเมิร์ซ และยานยนต์ไฟฟ้า"  โดย 
อุตสาหกรรมท่ีจะได้รับประโยชน์เด่น
ชัดนับจากนี้ไป คือ อุตสาหกรรมโล
จิสติกส์และการคมนาคมขนสง่ ด้วย
ปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่ ประการ
แรก ประเทศไทยก�าลังก้าวสูวั่ฏจักรการ
ลงทุนครั้งใหญ ่

ท้ังแผนการลงทุนระบบราง ระบบถนน 
และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเป็นโครงสร้างขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจาก
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ก็
เรง่ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชน่กัน 
ประเทศไทยเองจึงจ�าเป็นต้องเรง่ยก
ระดับขีดความสามารถในการแขง่ขัน 
เพื่อรักษาความได้เปรียบจากท�าเลท่ีต้ัง
ท่ีดี ซึ่งต้ังอยูใ่จกลางภูมิภาคอาเซียน อีก

ท้ังเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติ

นอกจากนี้ บทบาทท่ีเพิ่มขึ้นของ
ประเทศจีนท่ีมีต่อภูมิภาคอาเซียน ก็เป็น
แรงผลักดันท่ีประเทศไทยจะต้องพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น เพื่อรองรับท้ังในด้านการค้า การ
ลงทุน การท่องเท่ียวของประเทศ ขณะ
เดียวกัน ระบบคมนาคม ขนสง่ท่ีดีขึ้น 
ไมเ่พียงจะก่อให้เกิดโอกาสอันดีกับ
ธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับโลจิสติกส์และการ
ขนสง่ต่างๆ แต่ยังจะชว่ยเพิ่มศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมการผลิตในรูปแบบ
เดิม และชว่ยดึงซัพพลายเชนใหมจ่าก
ต่างชาติให้เข้ามาต้ังถ่ินฐานเพิ่มขึ้นอีก
ด้วย

ประการที ่2 คือ การเติบโตของธุรกิจอี-
คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในไทย ด้วย
ยอดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีโดดเด่นเป็น
อันดับต้นๆ ในอาเซียน จากการท่ีคนใน
ทุกชว่งวัยนิยมซื้อสินค้าและบริการ
ผา่นระบบอี-คอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นัยส�าคัญ ท�าให้มูลค่าตลาดและฐาน
จ�านวนผู้ซื้อขยายตัวเพิ่มขึ้น แม้ว่า ฐาน
ลูกค้ากลุ่มนี้ยังกระจุกตัวในเขตเมือง
เป็นหลัก แต่การท่ีผู้ประกอบการของ
ไทย 

ท่ีด�าเนินธุรกิจซื้อขายกับผู้บริโภค (B2C: 
Business to Customer) เริ่มหันมาท�า
ตลาดระบบนี้กันมากขึ้น จะสง่ผลให้
ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในไทยจะกลายเป็น
ตลาดคู่ขนานไปกับการขายแบบหน้า
ร้านในอนาคตอันใกล้นี้           

ด้วยเหตุนี้ ระบบการจัดสง่สินค้าใน

ปัจจุบัน จึงไมส่ามารถรองรับความ
ต้องการได้เพียงพอ ซึ่งจะเห็นได้จาก
การแขง่ขันท่ีเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบ
การขนสง่ เนื่องจากแนวโน้มการเติบโต
ได้อีกมากนับจากนี้ไป ดังนั้น การพัฒนา
ระบบขนสง่สินค้าให้รวดเร็ว ครอบคลุม
ยิ่งขึ้น จึงเป็นปัจจัยท่ีจะชว่ยลดต้นทุน
ในการจัดสง่ ท้ังยังจะชว่ยให้ผู้ประกอบ
การขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 
รวมถึงในชนบท สามารถเข้าถึงตลาด
ออนไลน์ได้มากขึ้น อันจะชว่ยยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากของประเทศได้อีก
ทางหนึ่ง 

ประการที ่3 คือ การขยายตัวเพิ่มขึ้น
ของเมือง จึงจ�าเป็นต้องมีระบบการ
คมนาคมขนสง่ท่ีมีประสิทธิภาพรองรับ 
โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เป็น
เมืองท่ีมีความหนาแนน่ของประชากร
มาก เฉล่ียสูงถึง 10,000 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ตลอดจนจ�านวนประชากรท่ี
เพิ่มขึ้นทุกปี จากผู้อยูอ่าศัย ผู้ประกอบ
การและนักท่องเท่ียว รวมท้ังเป็นเมืองท่ี
รถติดอันดับต้นๆ ของโลก 

ดังนั้น การขยายโครงขา่ยการเดิน
ทางมวลชนต่อจากนี้ไป ไมว่่าจะเป็น 
รถไฟฟ้าบนดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน และ
ทางด่วน ท่ีก�าลังทยอยก่อสร้าง จะชว่ย
เพิ่มประสิทธิภาพในการคมนาคมขนสง่
ในเมือง ระหว่างเมือง และกระจาย
ความเจริญออกไปนอกเมืองได้มากขึ้น 
ธุรกิจให้บริการขนสง่สาธารณะก็จะมี
ขอบเขตในการให้บริการและฐานผู้ใช้
ท่ีมากขึ้น รวมไปถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง
ต่างๆ อาทิ โลจิสติกส์ โฆษณา หรือ
อสังหาริมทรัพย์ ก็จะได้รับผลประโยชน์
ตามไปด้วย

บลจ.บัวหลวง ตั้งเป้า AUM ปี 62
แตะ 9.85 แสนลบ. โต 12.3% จากปี 61 อยู่ที่ 8.78 แสนลบ. 



บล.ทิสโก้เปิดข้อมูลหุ้นหลังตรุษจีนหุ้นมี
โอกาสปรับขึ้น แนะช้อนซื้อต้นเดือนก.พ. 
ในกลุ่มได้ประโยชน์เลือกต้ัง ท่องเท่ียวฟื้ น 
งบดีปันผลเด่น พร้อมเตรียมขายท�าก�าไร
ในเดือนเม.ย.ท่ีคาดดัชนีหุ้นร้อนแรงแตะ 
1,700 จุด 

นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการ
ผูจั้ดการและหวัหน้าฝ่ายวิเคราะหท์าง
เทคนิค บล.ทิสโก้ กล่าวถึงภาพรวมตลาด
หุ้นไทยในงานสัมมนา TISCO Monthly 
Guru Updates ว่า ดัชนีหุ้นไทยในเดือน
ม.ค.ท่ีผา่นมาฟื้ นตัวขึ้นได้อยา่งแข็งแกรง่ ซึ่ง
บล.ทิสโก้คาดว่าดัชนีจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อ
เนื่องในเดือนก.พ.

โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเลือกต้ัง รวม
ถึงการท่องเท่ียวท่ีฟื้ นตัวและเข้าสูช่ว่งไฮ
ซีซั่น อยา่งไรก็ตาม คาดว่าในชว่งต้นเดือน 
ก.พ.ตลาดหุ้นไทยจะทรงตัวในระยะสั้น 
เนื่องจาก หลายตลาดในภูมิภาคปิดท�าการ
เนื่องในวันหยุดเทศกาลตรุษจีน แต่ประเมิน
ว่าหุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นได้หลังจากนี้  
เพราะหากพิจารณาจากสถิติในชว่ง 8 ปี
ย้อนหลัง (ตรุษจีนปี 2554-2561) 

พบว่า หลังผา่นพ้นชว่งเทศกาลตรุษจีนไป
แล้วมีโอกาสถึง 60% ท่ีตลาดหุ้นไทยจะ
ปรับตัวขึ้นและกลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่ง
จากข้อมูลพบการปรับขึ้นในระดับ 1% 
ในชว่งประมาณ 2 สัปดาห์แรกนับต้ังแต่
ตรุษจีน และปรับขึ้นท่ีระดับ 2.4% ใน
ชว่ง 1 เดือน และปรับขึ้น 4.1% ในชว่ง 2 
เดือน ดังนั้น ในชว่งต้นเดือนก.พ.ซึ่งเป็น
ชว่งหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนของตลาด
หุ้นหลายแหง่ จึงเป็นชว่งจังหวะท่ีดีใน
การเข้าซื้อสะสม โดยหุ้นท่ีได้ประโยชน์

จากปัจจัยบวกข้างต้น และเป็นหุ้นท่ีคาด
ว่างบจะออกมาดี รวมถึงคาดว่าจะให้ผล
ตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า 3% ได้แก่ 
BBL,BTS,ERW,KTB,LPN,NYT,PLANB และ 
SCCC 

สว่นมุมมองตลาดหุ้นไทยในชว่งครึ่งปีแรก 
นายวิวัฒน์ กล่าวว่า ในเชิงเทคนิคประเมิน
ว่าหุ้นไทยจะปรับขึ้นไปท�าจุดสูงสุดได้ใน
เดือนเมษายนท่ี 1,700 จุด เพราะเป็นชว่ง
ท่ีตลาดรับรู้ขา่วเรื่องการจัดต้ังรัฐบาล ขณะ
ท่ีบริษัทจดทะเบียนจะทยอยประกาศจ่าย
เงินปันผล และเงินทุนต่างชาติเริ่มไหลเข้า 
ดังนั้น จึงแนะน�าให้นักลงทุนขายท�าก�าไร
ในชว่งเวลาดังกล่าว และรอดูตัวเลขก�าไร
บริษัทจดทะเบียนว่าจะดีขึ้นกว่าปีก่อนหรือ
ไม ่

“ในเชงิเทคนิคบล.ทิสโก้มองว่าระดับ
ดัชนหีุน้ไทยที ่1,700 จุด เป็นจุดทีผ่า่น
ยาก แต่ถ้าก�าไรของบรษัิทจดทะเบยีนใน
ครึง่ปีหลังประกาศออกมาดก็ีมโีอกาสที ่
SET จะไปแตะถึง 1,750-1,850 จุดได้ใน
ชว่งปลายปี ซึง่สว่นหน่ึงเพราะนักลงทนุ
ต่างชาติจะเริม่กลับเขา้มาซื้อหุน้ไทย ซึง่
บล.ทิสโก้ประเมินว่าจะกลับเขา้มาซื้อ
ประมาณ 1 แสนล้านบาทในปีนี ้หลังจาก 
6 ปีก่อนหน้าขายไปถึง 6.8 แสนล้านบาท 
”นายวิวัฒน์กล่าว 

ส�าหรับในเชิงพื้นฐาน บล.ทิสโก้ประเมินว่า
ดัชนีหุ้นไทยปลายปีจะอยูท่ี่ 1,750 จุด โดยมี
ปัจจัยหนุนจากราคาหุ้นหลายประเทศท่ีเข้า
ใกล้ค่าเฉล่ีย ขณะท่ีธนาคารกลางต่างๆ มี
แนวโน้มด�าเนินนโยบายแบบผอ่นคลายมาก
ขึ้น โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
ซึ่งบล.ทิสโก้ประเมินว่า Fed จะไมป่รับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยในชว่งครึ่งแรกของปีนี้ สง่ผล
ให้เงินทุนต่างชาติมีโอกาสเข้ามาลงทุนใน
ตลาดหุ้นเกิดใหม ่รวมถึงประเทศไทย 

นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ในสว่นของปัจจัย
ลบท่ีต้องจับตามอง คือเรื่องการเติบโตของ
เศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบ
กับปีก่อน และล่าสุดฝ่ายวิจัยบล.ทิสโก้ยังได้
ปรับลดประมาณการก�าไรบริษัทจดทะเบียน
ในปี 2562 มาอยูท่ี่ 112.69 บาทต่อหุ้น 
ลดลงจากประมาณการณ์ต้นปีประมาณ 
2.15% แต่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ท่ีคาดว่า
บริษัทจดทะเบียนจะมีก�าไรอยูท่ี่ 106.82 
บาทต่อหุ้น สาเหตุท่ีปรับลดสว่นหนึ่งเพราะ
มีปัจจัยเรื่องการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทซึ่ง
กดดันก�าไรสุทธิในกลุ่มสง่ออก ขณะเดียวกัน
ราคาพลังงานก็ปรับลดลงด้วย 

สว่นราคาน�ามันในปีนี้ คาดว่าราคาน�ามัน 
WTI และ Brent จะเฉล่ียอยูท่ี่ 53-62 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ลดลงประมาณ 
20% เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียราคาน�ามันปี
ก่อน ด้านราคาทองค�ามองแนวต้านราคา
ปี 2562 ไว้ท่ี 1,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ แนวรับท่ี 1,275 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อ
ออนซ์ โดยมีปัจจัยหนุนจาก Fed อาจหยุด
ขึ้นดอกเบี้ย หุ้นโลกผันผวน และเศรษฐกิจ
ในปี 2563 จะเริ่มตึงตัวขึ้นจากปีนี้  

ท้ังนี้ งานสัมมนา TISCO Monthly GURU 
Updates เป็นหนึ่งในกิจกรรมสัมมนาท่ีจัด
ขึ้นเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อเผยแพรบ่ท
วิเคราะห์และทิศทางการลงทุนเพื่อชว่ยให้
ลูกค้าทิสโก้และนักลงทุนบรรลุเป้าหมาย
ทางการเงิน ตามกลยุทธ์ของทิสโก้ในการ
เป็นผู้แนะน�าการลงทุนชั้นน�าหรือ Top 
Advisory House 

บล.ทิสโก้ชี้หุ้น
มีโอกาสปรับขึ้นหลังตรุษจีนคาดดัชนีแตะ 1,700 จุด

รับเดือนเม.ย. - แนะขายล็อกก�าไร





บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SPA แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 15.80 บ.

Siam Wellness Group (SPA)

 BUY

 Share PriceTHB 14.40

 12m Price TargetTHB 15.80 (+10%)

 Previous Price TargetTHB 15.80

	 ซื้อ	ก่อนตลาดจะปรับเพิ่มมุมมองบวก

 Company Update

	 การส�ารวจภาคสนามท�าให้เรามั่นใจ	และยืนยันค�าแนะน�า	"ซื้อ"

	 เราพบว่า	แนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวจีนจะรุนแรงกว่าที่ตลาดคาด	โดยจากการลงพื้นที่พบว่า	นักท่องเที่ยวจีนได้เข้าใช้บริการร้านอาหาร	และ
สถานที่ท่องเที่ยว	ในปริมาณที่ล้นทะลักหลายแห่งในกรุงเทพ	ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้รับการยืนยันว่าได้รวมไปถึงร้าน	Let's	Relax	Spa	ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่
ท�ารายได้สูงสุด	มาร์จิ้นสูงสุด	และเกี่ยวเนื่องกับปริมาณนักท่องเที่ยวจีนมากที่สุดอีกด้วย	เราคาดว่า	SPA	จะเริ่มกลับมาแสดงก�าไรเติบโตระดับ	+40%	YoY	
อีกครั้งในไตรมาส	1/62	จากคาดเพียง	+4%	YoY	ในไตรมาส	4/61	และได้กลับมาอยู่ในสายตาของนักลงทุนอีกครั้ง	พร้อมกับโอกาสที่ตลาดจะเริ่ม	re-rate	
valuation	เป็นราคาเหมาะสมที่สูงขึ้นอีกด้วย	เราคงค�าแนะน�า	"ซื้อ"	ราคาเหมาะสม	15.80	บาท/	หุ้น	(อิง	DCF	WACC	8.6%,	g	5%)

	 นักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวแรงกว่าคาดมากๆ

	 หลังรายงานฉบับก่อนหน้า	("คาด	4Q61	ผิดหวัง	แต่พบสัญญาณดี"	ฉบับ	30	ม.ค.)	ซึ่งได้อธิบายว่า	ปริมาณนักท่องเที่ยวจีนเดือน	ธ.ค.	2561	ได้เริ่ม
กลับมาฟื้นตัว	+24%	จากเดือน	พ.ย.	และ	พลิกเป็นบวกครั้งแรก	+3%	YoY	ขณะที่บริษัทด้านท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีนก็ได้รายงานว่า	ชาวจีนยังคงเลือก
ประเทศไทยเป็นเป้าหมายอันดับ	1	ในการท่องเที่ยวต่างประเทศในเทศกาลตรุษจีน	5-10	ก.พ.	นั้น	เราได้ตรวจสอบลงพื้นที่ในเขตราชประสงค์	ราชด�าริ	แล้วพบ
ว่า	มีโอกาสที่การฟื้นตัวจะดีกว่าคาดมากในเดือน	ก.พ.	โดยคาดจะทะลุ	1	ล้านคนในเดือน	ก.พ.	จากจุดต�่าสุดที่	6.5	แสนในเดือน	ก.ย.	2561	และ	8.4	แสนใน
เดือน	ธ.ค.	2561	ซึ่งคาดจะท�าให้ตลาดกลับมา	"เพิ่มน�้าหนัก"	หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวมากขึ้น	โดยเรายังคงชอบ	SPA	เพราะเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรงรองจากเพียง	
AOT	ในเวลานี้	เนื่องจากลูกค้าชาวจีน	มีสัดส่วนสูงถึง	55%	รองลงมาได้แก่	เกาหลี-ญี่ปุ่น	10%	โดยรูปภาพการให้บริการวานนี้ในหลายสาขาทั้ง	กทม.	และ	
ภูเก็ต	ของ	SPA	ถือได้ว่าเป็นระดับที่หนาแน่นมาก	(ดูรูปหน้า	2)

	 มองข้ามไปไตรมาส	1/62	เราประเมินว่ามีโอกาสท�า	"สถิติใหม่"

	 แม้เราจะคาดว่าในไตรมาส	4/61	ผลก�าไรจะผิดหวัง	-9%	QoQ	และ	+4%	YoY	แต่จากฐานสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็น	55	แห่ง	ณ	สิ้นปี	2561	และโมเมนตัมข้าง
ต้น	คาด	SPA	จะกลับมาท�าก�าไรระดับ	55-60	ล้านบาทได้	หรือจะสร้างการเติบโตของก�าไรสุทธิได้ถึง	+40%	YoY	อีกครั้ง

	 ค�าแนะน�าการลงทุน	-	ความกังวลต่อก�าไรในอดีต	คือ	โอกาสซื้อ

	 เรามองว่า	ราคาหุ้นสะท้อนความกังวลต่องบการเงินในช่วงท้ายปี	2561	ไปแล้ว	โดยการขยายสาขาจาก	41	แตะ	55	แห่งในปลายปี	2561	และทยอยเพิ่ม
อีก	+10	สาขาในปี	2562	ผนวกกับการท่องเที่ยวที่ฟื้นแรง	คาดจะท�าให้ก�าไรสุทธิปี	2562	ยังคงโตได้	+28%	YoY	(จากฐานก�าไรปี	2561	ที่คาดผิดหวังที่	204	
ล้านบาท)	ดังนั้นการที่ราคาหุ้นยังมีความกังวลต่อผลก�าไร	4Q61	ที่ได้จบไปแล้ว	เรากลับมองว่าเป็นโอกาสส�าหรับการ	"ซื้อ"	ดักก�าไรที่จะยอดเยี่ยมใน	1Q62

 Jaroonpan Wattanawong

	 jaroonpan.w@maybank-ke.co.th

	 (66)	2658	6300	ext	1404



บล.ทิสโก้ : BAY แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 38.00 บ.

BAY	:	ก�าไรจากเงินติดล้อจะรับรู้ใน	1Q19

 

ผู้บริหารคาดดีลจะเสร็จสิ้นภายในเดือน	มี.ค.

 

จากการประชุมนักวิเคราะห์แนวโน้มปี	2019F	ต�่ากว่าคาด	เนื่องจากการมอง	NIM	ในเชิงรับ	แต่อย่างไรก็ตาม	การขายธุรกิจเงินติดล้อจะเสร็จสิ้นภายในเดือน	มี.ค.	

หลังจากที่ในปีที่ผ่านมา	BAY	ได้ตกลงขายหุ้น	50%	ในเงินติดล้อให้กับ	CVC	และ	Siam	Asia	Credit	Access	โดยไม่ได้เปิดเผยราคา	ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการ	Due	

Diligence	ซึ่ง	BAY	ต้องการพันธมิตรในการขยายธุรกิจของเงินติดล้อ

 

หากเงินติดล้อขายที่	6	เท่าของราคาตามบัญชี

เนื่องจากธนาคารไม่มีการเปิดเผยข้อมูล	ท�าให้เรามีสมมติฐานเบื้องต้นดังนี้

 

1.	เงินติดล้อมี	RoE	ที่	25%	อิงจากคู่แข่งในตลาดเช่น	MTC	และ	SAWAD	ที่มีการเติบโตสูง	ท�าให้เราคาดว่า	RoE	จะเพิ่มขึ้นจาก	23%	ในปี	2017	เป็น	25%	ในปี	2018

 

2.	ราคาขายที่	6	เท่าอิงจากราคาของ	MTC	และ	SAWAD	ที่	8-9	เท่า	และมี	RoE	ที่	32%	สูงกว่าเงินติดล้อ	ท�าให้เราใช้ตัวคูณที่ต�่ากว่า

 

3.	ส่วนของเจ้าของ	7.5	พันล้านบาท	เงินติดล้อไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลในปี	2014-17	และคาดว่าจะไม่จ่ายในปี	2019	ท�าให้	RoE	25%	คิดเป็นเงิน	1.5	พันล้านบาท	

และท�าให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้นจาก	6	พันล้านบาท	เป็น	7.5	พันล้านบาท

 

คาด	BAY	รับรู้ก�าไร	3.2	หมื่นล้านบาท	จากการขายเงินติดล้อ

ด้วยราคาขายที่	4.5	หมื่นล้านบาท	ประกอบกับการปรับมูลค่าหุ้นที่เหลือ	50%	ของ	BAY	อิงราคาตลาด	เนื่องจากเปลี่ยนประเภทบัญชีจากสินทรัพย์เพื่อค้าเป็นเผื่อ

ขาย	และท�าให้ทั้งบริษัทกระทบต่องบก�าไรขาดทุนของ	BAY	จากเดิมที่เป็นเงินลงทุน	4.8	พันล้านบาทในงบดุล	โดยจะคิดเป็นก�าไรหลังภาษี	3.2	หมื่นล้านบาท	และทุก	

1	เท่าของราคาตามบัญชีที่เปลี่ยนไปจะกระทบต่อก�าไรหลังภาษี	6	พันล้านบาท

 

คิดเป็นราคาหุ้น	2	บาท	หาก	BAY	ตั้งส�ารองเพิ่มขึ้น

	 เรามองว่า	สิ่งนี้เป็นรายการพิเศษ	และ	BAY	จะได้รับเงินสดเพียง	1.6	หมื่นล้านบาท	เนื่องจากอีกครึ่งหนึ่งเป็นก�าไรทางบัญชี	ท�าให้เรามองว่ามีโอกาสที่	BAY	จะ

น�าเงินก้อนนี้มาตั้งส�ารองเช่นเดียวกับที่	TMB	ที่มีการขายธุรกิจกองทุนในช่วง	3Q18

	 เราแนะน�าให้	"ถือ"	โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม	38	บาท

	 มูลค่าที่เหมาะสมอ้างอิง	GGM	โดยใช้	RoE	ที่	11.3%,	CoE	ที่	11%	และการเติบโตในระยะยาวที่	5%	อิงการเติบโตของ	GDP	ที่	3-4%	และเงินเฟ้อ	1-2%	มีความ

เสี่ยงคือ	กฎหมายของกลุ่มธนาคารที่เข้มงวดขึ้น,	เศรษฐกิจในประเทศ.	การซื้อกิจการใน	CLMV	และการได้พันธมิตรในธุรกิจเงินติดล้อ	?

	 Market	Insight

	 E-	mail	:tiscoresearch@tisco.co.th



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : GENCO แนะน�ำ
ซื้อเก็งก�ำไร รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 0.84 บ.

GENCO	(ราคาปิด	0.84	บาท)	:	สนไฟฟ้าประมูลโรงไฟฟ้าขยะ

อุตสาหกรรม

 

+	GENCO	สนใจร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม	ตามแผน	

PDP	2018	ที่จะเปิดประมูลโรงไฟฟ้าประเภทนี้	44MW	โดยบริษัทมี

ความพร้อม	ปัจจุบันมีโรงงานคัดแยกขยะและผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง	

RDF	จากขยะกากอุตสาหกรรมที่จ.ระยองก�าลังการผลิตประมาณ	6	

หมื่นตันต่อปี	และหลุมขยะไม่อันตราย	(มีทั้งคัดแยกและรีไซเคิล)	ที่

จ.ราชบุรีก็เปิดด�าเนินการแล้ว	ก�าลังการผลิต	8	หมื่นตันต่อปี

 

+	ความเห็น	DBSVTH	:	การก�าจัดขยะอย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเป็นความจ�าเป็นของประเทศและเป็นเรื่องดีต่อสภาวะแวดล้อมด้วย	

ดังนั้นธุรกิจคัดแยกและก�าจัดขยะทั้งที่ไม่อันตรายและอันตรายมีแนวโน้มที่จะไปได้ดี	รวมทั้งสามารถต่อยอดไปสู่โรงไฟฟ้าขยะได้ด้วยเพราะ

มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าของตัวเอง	อย่างไรก็ตาม	ธุรกิจมีความเสี่ยงเรื่องการต่อต้านของชุมชนที่ไม่ต้องการให้มีหลุมขยะและการ

ก�าจัดขยะโดยเฉพาะขยะอันตรายในพื้นที่ทางด้านงบการเงิน	งวด	9M61	มีรายได้จากการให้บริการ	197	ล้านบาท	ก�าไรขั้นต้น	52	ล้าน

บาท	(GPM	26%)	แต่ขาดทุนจากการด�าเนินงาน	31	ล้านบาท	และมี	Core	loss	42	ล้านบาท	แต่เนื่องจากมีก�าไรพิเศษจากการขาย

สินทรัพย์	168	ล้านบาท	จึงท�าให้บรรทัดสุดท้ายเป็นก�าไรสุทธิ	126	ล้านบาท	และมีก�าไรสะสมในงบดุล	ณ	สิ้นก.ย.61เท่ากับ	115	ล้าน

บาท	และมี	BVS	1.29	บาท/หุ้น	ณ	ราคาปัจจุบัน	0.84	บาท	ซื้อขายที่	P/BV	เท่ากับ	0.65	เท่า	(BWG=	1.5	เท่า)

 

การวิเคราะห์ทางเทคนิค	ราคาหุ้นพุ่งขึ้นแรงเมื่อวานนี้	ขึ้นไปสูงสุด	0.91	บาท	แต่ปิดลดช่วงบวกลงมาที่	0.84	บาทการซื้อเก็งก�าไรควร

ซื้อตามด้วยค่าบวกของราคาหุ้น	แนวต้าน	0.9,	0.95-1.00	บาท	ค่าลบไม่เล่น,	ต�่ากว่า	0.80	บาท	Stop	loss

 

นักวิเคราะห์	:	อาภาภรณ์	แสวงพรรค	-	arparporns@th.dbs.com



บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : SMIT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 7.85 บ.

SMIT

	 Sahamit	Machinery	PCL.

	 Rating:	BUY

 Sector: Steel

	 Last	Price	(Bt)	6.00

	 Target	Price	(Bt)	7.85

	 Upside	(%)	30.83

	 ได้แรงหนุนจากการลงทุนในประเทศหลังเลือกตั้ง

งบ	4Q18	มีโอกาสอ่อนตัวลงเล็กน้อย	จากการที่ลูกค้าชะลอการส่งมอบ	เราคาดรายได้ใน	4Q18	ที่ระดับ	505	ล้านบาท	หดตัวตัวลง	-11.2%QoQ	

เนื่องจากติดวันหยุดยาวส่งผลให้ลูกค้าบางส่วนชะลอการรับมอบเครื่องจักร	และลดปริมาณการใช้เหล็กและเครื่องมือลง	และหากเทียบกับฐานสูงในงวด	

4Q17	ที่มี	Order	พิเศษจะเห็นรายได้ลดลง	-18.3%YoY	ขณะที่การแข็งค่าของเงินบาทนับเป็นผลดีต่อบริษัทเนื่องจากมีการน�าเข้าวัตถุดิบที่	100%	ส่งผล

ให้คาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะปรับตัวดีขึ้นเป็น	30.9%	จาก	30.8%	ใน	3Q18	เราประมาณการก�าไรสุทธิ	4Q18	ที่ระดับ	69	ล้านบาท	ลดลง	-3.2%QoQ	

และ	-3.6%YoY

 

คาดผลประกอบการปี	19	ยังเติบโตได้ดีตามทิศทางการลงทุนในประเทศ

 

ทิศทางผลประกอบการปี	19	เราคาดว่าจะยังเติบโตได้ต่อเนื่อง	ตามทิศทางการลงทุนของภาคเอกชน	ซึ่งเราคาดว่าน่าจะกลับมาคึกคักขึ้นหลังเกิดการ

เลือกตั้งในประเทศ	ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐ	โดยเฉพาะโครงการ	EEC	ที่ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กท�าแม่พิมพ์	และเครื่องจักรเพิ่มสูงขึ้น	ใน

ส่วนของธุรกิจ	Aerospace	ได้มี	Order	ทยอยเข้ามาต่อเนื่องแต่ยังเป็น	Portion	ที่ไม่มากนัก	โดยบริษัทมีโอกาสท�าได้ครบวงจรมากขึ้นหากได้รับใบรับ

รองมาตรฐาน	NADCAP	ที่อยู่ระหว่างขออนุญาต	ซึ่งคาดว่าจะได้ภายในสิ้นปี	19	เป็นอย่างเร็ว	เราประมาณการการก�าไรสุทธิปี	19	ที่ระดับ	298	ล้านบาท	

เติบโต	+4.0%YoY

	 คงค�าแนะน�า	"ซื้อ"	ราคาเหมาะสมปี	19	เท่ากับ	7.85	บาท

SMIT	เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่มีผลประกอบการที่เติบโตมั่นคง	ประกอบกับจ่ายเงินปันผลในอัตราต่อเนื่องราว	5-6%	ต่อปี	เราจึงคงค�าแนะน�า	"ซื้อ"	ด้วยราคา

เหมาะสมปี	19	ที่	7.85	บาท	ยังมี	Upside	จากราคาปัจจุบันราว	17.9%

	 ความเสี่ยง:	เศรษฐกิจชะลอตัว,	การส่งสินค้าล่าช้า,	ราคาสินค้าและวัตถุดิบผันผวน

	 Watcharain	Jongyanyong

	 Fundamental	Analyst

	 Sec	No.	057768

	 (+66)	2	088	8159

	 Watcharain.j@zcomsec.com



บล.ฟิลลิป : DDD แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 28.50 บ.

DDD	-	ซื้อ	TP'62:	28.50

 

คาดผลด�าเนินงาน	4Q61	ยังขาดทุนต่อ

 

คาดผลด�าเนินงาน	4Q61	ยังขาดทุนต่อ:	ทางฝ่ายคาดผลด�าเนินงาน	4Q61	ของ	DDD	จะมีผลขาดทุนสุทธิราว	

0.77	ลบ.	(แย่กว่าที่คาดไว้ว่า	3Q61	จะเป็นจุดต�่าสุด)ใกล้เคียงกับ	3Q61	ที่ขาดทุน	0.67	ลบ.	แม้รายได้จากการขาย

คาดโต	7.6%	q-q	จากการออกสินค้าใหม่อย่าง	ICY	MASK	ที่ได้กระแสตอบรับดี	แต่ก็ยังไม่พอชดเชยยอดขายที่

หายไปจากตลาด	Traditional	Trade	(T.T)	ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดค้าส่ง	รวมถึงช่องทาง	King	

Power	หลังนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง	ด้าน	GPM	แม้คาดปรับขึ้นเล็กน้อยจาก	60.9%	ใน	3Q61	เป็น	61.4%	แต่

ถูกหักล้างทั้งหมดด้วย	SG&A/Sales	ที่เพิ่มเป็น	65.0%	จาก	64.3%	ใน	3Q61	ผลจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มากขึ้น

 

ปรับลดก�าไรลง	สะท้อนฟื้นตัวช้ากว่าคาด:	ทางฝ่ายปรับลดประมาณการก�าไร	เพื่อสะท้อนการฟื้นตัวที่ต้องใช้เวลา

มากกว่าคาดจากการปรับลดยอดขายและ	GPM	ท�าให้ปี	61	คาดก�าไรอยู่ที่	174	ลบ.	(จากเดิมคาด	227	ลบ.)	หดตัว	

50.6%	y-y	ก่อนกลับมาโต	34.4%	y-y	แตะ	233	ลบ.	ในปี	62

 

ปรับลดราคาพื้นฐานปี	62	แต่ยังคงแนะน�า	"ซื้อ":	ทางฝ่ายปรับลดราคาพื้นฐานปี	62	ลงมาอยู่ที่	28.50	บาท	

(จากเดิม	33.50	บาท)	แต่ยังคงค�าแนะน�า	"ซื้อ"

	 หมายเหตุ:	ก�าไร	=	ล้นบาท,	EPS	=	บาท

	 ญานินท์	อภิชาติสกุลวงศ์	นักวิเคราะห์การลงทุนด้นหลักทรัพย์	#	41993



บล.ธนชำต : TMB แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 2.60 บ.

Fundamental	Story

	 TMB	Bank	Pcl	(TMB	TB)	-	BUY,	Price	Bt2.18,	TP	Bt2.60

	 Results	Comment

	 ก�าไรอ่อนแอ	ต�่ากว่าคาด

 	TMB	รายงานก�าไรปกติที่	8.0	พันลบ.	ลดลง	8%	y-y	เมื่อรวมผลกระทบสุทธิจากก�าไรจากการขายบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

และการตั้งส�ารองพิเศษ	ก�าไรสุทธิจะอยู่ที่	1.16	หมื่นลบ.	เพิ่มขึ้น	34%	y-y

	 	ก�าไรปกติ	4Q18	อยู่ที่	1.7	พันลบ.	ลดลง	25%	y-y	และ	16%	q-qก�าไรที่ลดลง	y-y	ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าธรรมเนียมที่ลดลงใน

ขณะที่การลดลง	q-q	เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่สูงตามฤดูกาล

	 	เนื่องจากค่าธรรมเนียมกองทุนรวมและค่าธรรมเนียมแบงค์แอสชัวร์รันส์ที่ลดลง	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจึงลดลง	26%	y-y	และ	14%	

q-qค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น	แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะครอบคลุมการลดลงของค่าธรรมเนียมกองทนุ	รวมและค่า

ธรรมเนียมแบงค์แอสชัวร์รันส์ได้

	 	เนื่องจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อองค์กรที่เพิ่มขึ้น	สินเชื่อจึงเติบโต	3%	q-q	และ	7%	YTD	ใน	4Q18	ซึ่งกดดัน	yield	ดังนั้น	

NIM	จึงลดลงเหลือ	2.83%

	 	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	12%	q-q	เนื่องจากปัจจัยตามฤดูกาล	แต่ลดลง	3%	จาก	4Q17	เนื่องจากธนาคารมีการบริหาร

ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

	 	การตั้งส�ารองทรงตัว	y-y	แต่ลดลง	15%	q-q	NPL	เพิ่มขึ้นเปน็2.8%	ของสินเชื่อรวม	จาก	2.35%	ใน	4Q17

	 	อัตราส่วน	loan	loss	coverage	ลดลงเล็กน้อยจาก	157%	ใน3Q18เป็น	152%	เนื่องจาก	NPL	เพิ่มขึ้น	ซึ่งระดับนี้ถือว่าดี	และสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มฯ

	 Sarachada	Sornsong	|	Email:	Sarachada.sor@thanachartsec.co.th



บล.เคจีไอ : BEC แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 7.20 บ.

BEC	World

	 (BEC.BK/BEC	TB)

	 Neutral	Maintained

	 Price	as	of	5	Feb	2019	6.40

	 12M	target	price	(Bt/shr)	7.20

	 Unchanged/Revised	up(down)(%)	Unchanged

	 Upside/downside	(%)	12.5

	 Key	messages

	 เราคาดว่าผลประกอบการของ	BEC	ใน	4Q61	จะพลิกมาเป็นขาดทุนสุทธิ	221	ล้านบาท	จากที่มีก�าไรสุทธิ	78	ล้านบาทใน	3Q61	แต่ก็ยังดีขึ้นจากที่ขาดทุนสุทธิ	335	ล้านบาทใน	4Q60	
ทั้งนี้ผลประกอบการที่แย่ลง	QoQ	จะเป็นผลมาจากการที่รายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุของพนักงาน	เรามองว่าแนวโน้มดูสดใสมากขึ้นตั้งแต่	1Q62	
เป็นต้นไปเนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น	และไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเหมือนในปี	2561	เรายังคงคาดว่าบริษัทจะขาดทุนสุทธิ	37	ล้านบาทในปี	2561	และพลิกมาเป็นก�าไรสุทธิ	298	ล้านบาทในปี	2562	ถึง
แม้เราจะยังคงค�าแนะน�าถือ	คงราคาเป้าหมายปี	2562	ที่	7.20	บาท	(DCF	ใช้	WACC	ที่	6.6%	)	แต่เรามองว่ายังมีโอกาสเก็งก�าไรได้จากความนิยมละคร	"ทองเอก	หมอยาท่าโฉลง"

	 ประมาณการ	4Q61:	คาดผลประกอบการแย่สุดในรอบปี	2561

	 Event

	 ประมาณการผลประกอบการงวด	4Q61

 lmpact

	 ผลประกอบการ	4Q61	ถูกฉุดโดยเรตติ้งที่ลดลง	และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

	 เราคาดว่าผลประกอบการของ	BEC	ใน	4Q61	จะพลิกมาเป็นขาดทุนสุทธิ	221	ล้านบาท	จากที่มีก�าไรสุทธิ	78	ล้านบาทใน	3Q61	แต่ก็ยังดีขึ้นจากที่ขาดทุนสุทธิ	335	ล้านบาทใน	4Q60	
ทั้งนี้ผลประกอบการที่แย่ลง	QoQ	จะเป็นผลมาจาก	i)	รายได้ลดลง	13%	QoQ	ตามเรตติ้งที่ลดลง	ซึ่งท�าให้มีการปรับลดอัตราค่าโฆษณาลงจาก143,000	บาท/นาที	เหลือ	125,000	บาท/นาที	
และ	iii)	มีค่าใช้จ่ายพิเศษ	190	ล้านบาทเกี่ยวกับโครงการเกษียณก่อนก�าหนดของพนักงาน	และการตั้งส�ารองเพิ่มส�าหรับค่าชดเชยส�าหรับการเลิกจ้างพนักงานที่ท�างาน	20	ปี	ขึ้นไปเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานตัวใหม่	แต่เมื่อเทียบ	YoY	ผลประกอบการดีขึ้นเนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น	13%	YoY	จากฐานที่ต�่าใน	4Q60

	 คาดว่าก�าไรจะดีขึ้นตั้งแต่	1Q62	เป็นต้นไป

	 เราคาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นใน	1Q62	เนื่องจาก	i)	ฐานที่ต�่าของรายได้โฆษณาใน	4Q61	ii)	ไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ	(โครงการเกษียณก่อนก�าหนด	และส�ารองค่าชดเชยการเลิกจ้าง
พนักงาน)	เหมือนใน	4Q61	iii)	อัตราค่าโฆษณาน่าจะขยับสูงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม	2562	จากความนิยมละครเรื่องใหม่	"ทองเอก	หมอยาท่าโฉลง"	ซึ่งเริ่มออกอากาศในปลายเดือน
มกราคม	2562	ซึ่งน่าจะช่วยหนุนอัตราค่าโฆษณาของละครเรื่องถัดๆ	ไปในปลาย	1Q62	และ	2Q62	ด้วย

	 คงประมาณการก�าไรปี	2561-62	ไว้ตามเดิม

	 ถึงแม้ว่าประมาณการปี	2561	ของเราที่ขาดทุนสุทธิ	37	ล้านบาทจะยังมี	downside	อยู่	แต่ก็เป็นเพราะค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวใน	4Q61	ในขณะที่แนวโน้มปี	2562	ดูสดใส
มากขึ้น	ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการขาดทุนสุทธิ	37	ล้านบาทในปี	2561	และคาดจะพลิกมาเป็นก�าไรสุทธิ	298	ล้านบาทในปี	2562

	 Valuation	&	Action

	 เรายังคงค�าแนะน�าถือ	และให้ราคาเป้าหมายปี	2562	ที่	7.20	บาท	(DCF	ใช้	WACC	ที่	6.6%	)	แต่อย่างไรก็ตาม	เรามองว่ายังมีโอกาสที่จะเข้าเก็งก�าไรได้จากความนิยมละคร	"ทองเอก	หมอ
ยาท่าโฉลง"	ซึ่งเมื่อเปิดตัวออกอากาศตอนแรกก็ได้เรตติ้งถึง	4.0	สูงกว่าเรตติ้งตอนแรกของละครบุพเพสันนิวาสที่	3.4

	 Risks

	 รายได้ต�่ากว่าที่คาดไว้

	 นักวิเคราะห์:	Piyathida	Sonthisombat

	 66.2658.8888	Ext.8852

 piyathidas@kgi.co.th



บล.กรุงศรี : STA แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 22.00 บ.

Sri	Trang	Agro-Industry

	 ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท	(TP	Bt22.0,	OUTPERFORM)

	 +ได้อานิสงส์จากราคายางที่ทรงตัว	แม้ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นจะฉุด	GPM	แต่	STA	ก็ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินส�าหรับไตรมาสไว้แล้ว

	 +คาดว่าผลประกอบการ	4Q18F	จะได้แรงหนุนจากกิจการถุงมือ

	 +แนะน�าซื้อ	ให้ราคาเป้าหมายที่	22	บาท	ราคาหุ้น	STA	ยังมี	discount	จากหุ้นถุงมือในภูมิภาคอยู่ถึง	30%	และราคาปัจจุบันไม่ได้สะท้อนมูลค่า
ของธุรกิจ	NR	เลย

	 ได้รับผลตอบรับเชิงบวกจาก	NDR	ในประเทศ

	 นักลงทุนได้สอบถามเกี่ยวกับทิศทางของราคายาง	ค่าเงินบาท	และความสามารถในการแข่งขันของ	STA	เมื่อเทียบกับคู่แข่งในมาเลเซีย	โดย
ผู้บริหารมองว่าราคายางทีนิ่งในปัจจุบันจะส่งผลดีต่อทั้งกิจการยางพารา	(NR)	และถุงมือของบริษัท	ซึ่งหากราคายางขยับสูงขึ้น	ราคาของ	
acrylonitrile	และ	butadiene	ก็ควรจะสูงขึ้นด้วย	มิฉะนั้น	GPM	ของถุงมือยางอาจจะถูกกดดันเพราะราคาขายถุงมืออาจไม่ได้ปรับขึ้นเร็วเหมือนราคา
ยาง	ทั้งนี้	ราคาถุงมือยางมักจะถูกกว่าถุงมือ	nitrile	ประมาณ	40-50%	ซึ่งเป็นไปตามต้นทุนวัตถุดิบ	(Fig.	1)	ซึ่งในธุรกิจกลุ่มนี้	STA	ได้เปรียบคู่แข่ง
ในมาเลเซีย	เพราะสามารถประหยัดค่า	CESS	(ประมาณ	7%	ของราคาวัตถุดิบ)	และค่าขนส่งได้	ส่วนเงินบาทที่แข็งค่าปัจจุบันจะกระทบกับ	GPM	แต่	
STA	ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินในไตรมาสเอาไว้	ซึ่งจะท�าให้บริษัทมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนใน	1Q19	ถ้าหากค่าเงินบาทยังแข็งอยู่อย่างนี้	ผู้ผลิต
ถุงมือบางรายอาจจะเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินได้ในระยะสั้น	เนื่องจากการโหมขยายก�าลังการผลิต	แต่เราคาดว่าอุปทานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะถูกตลาด
ซึมซับไปได้ภายใน	4Q19	ซึ่งจะมีการบังคับใช้มาตรฐาน	USP<800>	ในสหรัฐตั้งซึ่งจะท�าให้การใช้งานถุงมือในสหรัฐเพิ่มขึ้นเท่าตัว

	 คาดว่าก�าไรจะยังคงแข็งแกร่งใน	4Q18	จากธุรกิจถุงมือ

	 ราคายาง	SICOM	TSR20	เฉลี่ยลดลง	12%	yoy	และ	5%	qoq	มาอยู่ที่	US$1.27/kg	ใน	4Q18	ในขณะที่ค่าเงินบาททรงตัวอยู่ที่	32.8/USD	ซึ่งจะ
ส่งผลให้รายได้ของ	STA	ลดลง	เราคาดว่าปริมาณยอดขายรวมจะเพิ่มขึ้นประมาณ	5%	yoy	และ	qoq	เหลือ	360k	tons	แต่ราคายางที่ลดลงจะท�าให้
ยอดขาย	NR	ลดลงเหลือ	1.52	หมื่นล้านบาท	(-6%	yoy,	-1%	qoq)	เราคาดว่ายอดขายถุงมือจะยังคงแข็งแกร่ง	โดยเพิ่มขึ้นถึง	25%	yoy	และ	5%	
qoq	เป็น	3.4	พันล้านบาทจากการขยายก�าลังการผลิต	ในขณะที่คาดว่า	Blended	GPM	จะอยู่ที่	10.2%	เราคาดว่าค่าใช้จ่าย	SG&A	จะทรงตัวอยู่ที่	1.3	
พันล้านบาท	และคาดว่า	STA	จะรับรู้ก�าไรจากอนุพันธุ์	250	ล้านบาท	จากการคาดการณ์ว่าบริษัทป้องกันความเสี่ยงเอาไว้	40%	และราคาขายลดลง	
5%	โดยสรุป	เราคาดว่า	STA	จะมีก�าไรจากธุรกิจหลัก	430	ล้านบาท	(325	ล้านบาทจากกิจการถุงมือ	ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่	90%)	เราคาดว่าก�าไรสุทธิ
ในปี	FY19F	จะทรงตัว	yoy	เนื่องจากเราใช้สมมติฐานแบบอนุรักษ์นิยมกับกิจการ	NR	เราแนะน�าให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจถุงมือ	และคาดว่า
ก�าไรของธุรกิจถุงมือ	จะโตถึง	33%	yoy	เป็น	1.5	พันล้านบาทในปีนี้

	 แนะน�าให้ซื้อ	และให้ราคาเป้าหมายที่	22	บาท	โดยราคาหุ้นยังถูกเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

	 ตลาดมักจะประเมินมูลค่าหุ้น	STA	โดยอิงจากค่า	PE	เฉลี่ยในอดีต	ซึ่งเรามองว่าไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท	ราคาเป้าหมายของเรา
ค�านวณโดยวิธี	SOTP	โดยเราประเมินมูลค่าธุรกิจถุงมือไว้ที่	18	บาท/หุ้น	อิงจาก	PER	ปี	FY19F	ที่	18x	(EPS	ที่	1.0	บาท)	และประเมินมูลค่าธุรกิจยาง
ซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทไว้ที่	4	บาท/หุ้น	อิงจาก	PER	ปี	FY19F	แบบอนุรักษ์นิยมที่	10x	(EPS	0.4	บาท)

	 Worrapong	TUNTIWUTTHIPONG

	 662	-	659	7000	ext	5016

 worrapong.tuntiwutthipong@krungsrisecurities.com



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : SC แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 3.70 บ.

SC (SC TB)

	 บมจ.	เอสซี	แอสเสท	คอร์ปอเรชั่น

	 Current	Previous	Close	2019	TP

	 BUY	BUY	2.96	3.70

	 คาดงบ	4Q18	เด่นสุดของปี	Valuation	น่าสนใจพร้อมปันผลสูง

	 คาดการณ์ก�าไรสุทธิ	4Q18	โตแกร่ง	81%	Q-Q	และ	27%	Y-Y	ที่	708	ล้านบาท	สูงสุดในรอบ	9	ไตรมาส	จากยอดโอนที่คาดแตะระดับ	5	พันล้านบาท	(+44%	
Q-Q,	+14%	Y-Y)	จากการโอนแนวราบที่ไปได้ดี	และเร่งส่งมอบคอนโดใหญ่อย่าง	Saladaeng	One	และ	Beatniq	ท�าให้ก�าไรปี	2018	คาดจบที่	1.8	พันล้านบาท	
(+43%	Y-Y)	ส่วนภาพปี	2019	คาดก�าไรขยายตัวต่อ	10%	Y-Y	ที่	1.98	พันล้านบาท	โดยมีแรงหนุนจากความส�าเร็จจากการเน้นขายโครงการแนวราบที่บริษัทถนัด	
และเริ่มโอนคอนโดอีก	2	แห่ง	มูลค่ารวม	9.5	พันล้านบาท	เราปรับราคาเหมาะสมลงเป็น	3.70	บาท	โดยปรับลด	PER	เป็น	7.7x	อิงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง	4	ปี	-0.5SD	
เพื่อสะท้อนตลาดอสังหาที่ท้าทายขึ้น	แต่ยังแนะน�าซื้อ	จากมูลค่าหุ้นปัจจุบันที่น่าสนใจ	ซื้อขายบน	PE2019	เพียง	6x	เทียบกับกลุ่มที่	8x	ไม่สอดคล้องกับการเติบโต
ของก�าไรปีนี้ที่เด่นกว่ากลุ่ม	พร้อมคาดให้ผลตอบแทนปันผลสูงถึง	6%

 

คาดก�าไร	4Q18	แกร่ง	+81%	Q-Q,	+27%	Y-Y

	 เราคาดการณ์ก�าไรสุทธิ	4Q18	โตเด่น	81%	Q-Q	และ	27%	Y-Y	อยู่ที่	708	ล้านบาท	เป็นไตรมาสที่ดีสุดของปี	จากยอดโอนคาดอยู่ที่	5	พันล้านบาท	(+44%	Q-Q,	
+14%	Y-Y)	หนุนด้วยการโอนสินค้าแนวราบที่ไปได้ดีจากการเปิดตัวจ�านวนมากใน	2H18	รวมถึงเร่งส่งมอบคอนโดใหญ่อย่าง	Saladaeng	และ	Beatniq	ต่อเนื่อง	ขณะ
ที่ฝั่งต้นทุนยังควบคุมได้ดี	โดยคาดอัตราก�าไรขั้นต้นทรงตัวที่	34.5%	และ	SG&A	ต่อรายได้ที่	17%	อย่างไรก็ตาม	บริษัทจะเริ่มใช้มาตรฐานบัญชีใหม่	IFRS15	ในงบการ
เงินปี	2018	ที่ประกาศวันที่	20	ก.พ.	2019	ซึ่งส่งผลให้รายได้	และอัตราก�าไรขั้นต้นปรับลดลงจากการเปลี่ยนวิธีบันทึกค่าใช้จ่าย	ขณะที่	SG&A	จะลดลงเช่นกันจากการ
บันทึกค่าคอมมิชชั่นจากเดิมที่บันทึกเมื่อจ่ายจริงเป็นเมื่อโอน	คาดส่งผลให้ก�าไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว	1%	จากประมาณการปี	2018	ของเราที่	1.8	พันล้านบาท	(+43%	
Y-Y)

 

ปี	2019	ตั้งเป้า	Presales	เร่งขึ้น	46%	และเปิดตัว	12	โครงการใหม่

	 ยอดขายปี	2018	จบที่	1.5	หมื่นล้านบาท	ทรงตัวจากปี	2017	แต่ต�่ากว่าเป้าที่บริษัทวางไว้ที่	1.7	หมื่นล้านบาทราว	12%	โดยมีการเปิดตัวใหม่	18	โครงการ	มูลค่า
รวม	1.8	หมื่นล้านบาท	แบ่งเป็นแนวราบ	16	แห่ง	และคอนโด	2	แห่ง	ส�าหรับปี	2019	บริษัทตั้งเป้ายอดขายขยายตัว	46%	ที่	2.2	หมื่นล้านบาท	ใกล้เคียงกับคาด
การณ์ของเราที่	2.1	หมื่นล้านบาท	พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่	12	โครงการ	มูลค่ารวม	2.27	หมืนล้านบาท	(+25%	Y-Y)	เป็นแนวราบ	8	แห่ง	และคอนโด	4	แห่ง	ซึ่ง
เป็นโครงการร่วมทุน	2	แห่ง	ทั้งนี้	เราคงประมาณการก�าไรปี	2019	ที่	1.98	พันล้านบาท	(+10%	Y-Y)	จากความส�าเร็จจากการเน้นขาย	และโอนโครงการแนวราบ	
คาดช่วยหนุนให้รายได้ของสินค้าแนวราบอยู่ในระดับไม่ต�่ากว่า	1.1	หมื่นล้านบาท	รวมถึงเริ่มโอน	2	คอนโดใหม่ใน	4Q19	อย่าง	28	Chidlom	มูลค่า	8	พันล้านบาท	
(ขายแล้ว	45%)	และ	Centric	รัชโยธิน	มูลค่า	1.5	พันล้านบาท	(ขายแล้ว	84%)	นอกจากนี้	ยังมีส่วนเพิ่มจากการระบาย	Available	for	sales	มูลค่ารวม	4	หมื่นล้าน
บาท	บวกกับทยอยรับรู้	Backlog	ที่ยกมาจากปี	2018	ราว	1.1	หมื่นล้านบาท	อย่างไรก็ตาม	การบังคับใช้กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ซึ่งเพิ่มสิทธิค่าชดเชย	400	วันให้
ลูกจ้างที่อายุงาน	20	ปีขึ้นไป	เบื้องต้นคาดท�าให้เกิด	One-time	expense	ใน	1Q19	แต่ยังไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้

 

คงค�าแนะน�าซื้อ	ราคาเหมาะสมใหม่	3.70	บาท

 

เราปรับราคาเหมาะสมลงเป็น	3.70	บาท	จากการปรับลด	PER	จาก	8.8x	เป็น	7.7x	อ้างอิงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง	4	ปี	-0.5SD	สะท้อนภาพรวมตลาดอสังหาฯปี	2019	ที่
ท้าทายขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงของผลกระทบมาตรการ	LTV	และลูกค้าจีนที่ชะลอตัว	อย่างไรก็ตาม	เราคงค�าแนะน�าซื้อ	จากมูลค่าหุ้นปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าสนใจ	ซื้อขาย
บน	PE2019	เพียง	6x	เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่	8x	ไม่สอดคล้องกับการเติบโตของก�าไรปี	2019	ของ	SC	ที่	+10%	Y-Y	สูงกว่ากลุ่มที่	+8%	Y-Y	พร้อมคาดผล
ตอบแทนเงินปันผลปี	2018	ที่	0.17	บาท/หุ้น	คิดเป็น	Yield	5.8%	(จ่ายปีละครั้ง)

	 ความเสี่ยง	-	ก�าลังซื้ออ่อนแอกว่าคาด,	ยอดขายถูกยกเลิก,	การปฏิเสธสินเชื่อของธนาคาร,	งานก่อสร้างล่าช้า

 Analyst: Jitra Amornthum

	 Register	No.:	014530

 Assistant Analyst : Thanyatorn Songwutti

	 Tel.:	+662	646	9966

 www.fnsyrus.com



บล.โกลเบล็ก : TOP แนะน�ำ ทยอยเข้ำสะสม รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 84.00 บ.

COMPANY			NOTE																	4		กุมภาพันธ์		2562

Sector	:	SET	/	RESOURCES							ราคาปิด	73.75		บาท

THAI		OIL	GROUP		PLC.	(TOP)				"ทยอยเข้าสะสม"	ราคาเหมาะสม	84.00	บาท

คาดผลประกอบการ	4Q61	ขาดทุนราว	3,244	ลบ.	

จากขาดทุนสต๊อกน�้ามันและค่าการกลั่นตกต�่า

										-รายงานก�าไรสุทธิงวด	9M61	อยู่ที่	14,961	ลบ.	-17%YoY	จาก	Spread	TLB	และ	Aromatics	ลดลง		

										-	คาดผลประกอบการ	4Q61	ขาดทุนราว	3,244	ลบ.	จากขาดทุนสต๊อกน�้ามันและค่าการกลั่นตกต�่า	

										-	คาดแนวโน้มปี	62	ยังถูกกดดันจากค่าการกลั่นและอุปทาน	Aromatics	ที่เพิ่มขึ้น

										-	เริ่มต้นค�าแนะน�า	"ทยอยเข้าสะสม"	ที่ราคาเหมาะสม	84	บาท

ประเด็นส�าคัญในการลงทุน	:	

										รายงานก�าไรสุทธิงวด	9M61	อยู่ที่	14,961	ลบ.	-17%YoY	จาก	Spread	TLB	และ	Aromatics	ลดลง		:รายงานก�าไรสุทธิงวด	9M61	อยู่ที่	14,961	ลบ.	ลดลง	17	%YoY	มีสาเหตุหลัก
มาจาก	Spread	ของผลิตภัณฑ์	TLB	(น�้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน)ปรับตัวลดลงสู่	89	US$/Ton	(-26	US$/Ton,-23%YoY)	และ	Spread	ผลิตภัณฑ์	Aromatics	ได้แก่	เบนซีนปรับตัวลดลงสู่	161	
US$/Ton	(-95	US$/Ton,	-37%YoY)	และ	โทลูอีนปรับตัวลดลงสู่	51	US$/Ton	(-34	US$/Ton	,	-40%YoY)	แต่ในส่วนของธุรกิจโรงกลั่น	ก�าไรขั้นต้นจากการกลั่นปรับตัวลดลงสู่	4.9	US$/bbl	

(-2.0	US$/bbl,-29%YoY)	แต่ได้ก�าไรจากสต๊อกน�้ามันเข้ามาชดเชยที่	2.2	US$/bbl		ส่งผลให้ธุรกิจโรงกลั่นยังสามารถรักษาระดับก�าไรขั้นต้นไว้ได้ใกล้เคียงเดิม	โดยก�าไรสุทธิงวด	9M61	คิดเป็น	
128%	ของประมาณการก�าไรสุทธิปี	61	ที่ราว	11,717	ลบ.

										คาดผลประกอบการ	4Q61	ขาดทุนราว	3,244	ลบ.	จากขาดทุนสต๊อกน�้ามันและค่าการกลั่นตกต�่า	:	คาดการณ์ก�าไรสุทธิ	4Q61	จะขาดทุนราว	3,244	ลบ.	สาเหตุหลักมาจากขาดทุนจาก
ขาดทุนสต็อกน�้ามันราว	7	พันลบ.	เนื่องจากราคาน�้ามันปรับตัวลงจากราคาเฉลี่ยในช่วงไตรมาส	3	ที่ราว	77	US$/bbl	ลงเหลือ	57	US$/bbl	

(-26%QoQ)และคาดว่าค่าการกลั่นที่คาดว่าจะลดลงจาก	3Q61	ที่	4.9	US$/ton		สู่	3.9	US$/ton		โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากราคา	Gasoline	ที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากมีอุปทานเพิ่มขึ้นจาก
ทางฝั่งสหรัฐฯ	แต่ได้รับชดเชยจากธุรกิจ	Aromatics	โดย	Spread	พาราไซลีนคาดจะปรับตัวขึ้นสู่	562	US$/ton	(+202	US$/ton	,	+56%YoY)	เราคาดการณ์ก�าไรสุทธิปี	61	ที่	11,178	ลบ.	
-55%YoY			

										คาดแนวโน้มปี	62	ยังถูกกดดันจากค่าการกลั่นและอุปทาน	Aromatics	ที่เพิ่มขึ้น:	คาดการณ์ก�าไรสุทธิปี	62	ที่ราว	12,211	ลบ.	(ไม่รวมผลจากก�าไร/ขาดทุนสต๊อกน�้ามัน)	ทรงตัวYoY	
จากสมมติฐานค่าการกลั่นเฉลี่ยทั้งปีที่ราว	4.5-5	US$/bbl		ทรงตัวจากปี	61	โดยเรามีมุมมองว่าหลังมีการประกาศมาตรการ	IMO	จะมีการปรับปรุงโรงกลั่นส่งผลให้มีอุปทาน	Gasoline	ออก
มาอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งจะกดดันค่าการกลั่นโดยรวม		และคาดราคาน�้ามันดิบดูไบจะทรงตัวอยู่ในระดับราคา	55	-	60	US$/bbl	ถึงแม้ว่าจะมีการลดก�าลังการผลิตของกลุ่ม	OPEC	แต่เป็นการลดเพื่อ
ให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้น�้ามันที่มีแนวโน้มลดลงจากเศรษฐกิจจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัว	โดยคาดว่าในช่วง	1H62	ค่าการกลั่นจะสามารถปรับตัวขึ้นมาได้จากการปิดซ่อมบ�ารุงของ
โรงกลั่นในสหรัฐฯ	และได้รับประโยชน์จาก	Spread	พาราไซรีนที่ยังคงดีต่อเนื่องมาจาก	4Q61	แต่มองว่าในช่วง	2H62	Spread	พาราไซรีนจะถูกกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากทั้งซาอุดิอาราเบีย
(1,340	KTA)		เวียดนาม(700	KTA)		อีกทั้งยังคงต้องจับตาโรงงานใหม่ของจีนรวม	3	โรงงานที่คาดว่าจะมีก�าลังการผลิตออกมาเพิ่มเติมถึง	2,250	KTA	ซึ่งน้อยกว่า	Demand	ที่มีแนวโน้มเติบโต
เพียง	1,800	KTA

										เริ่มต้นค�าแนะน�า	"ทยอยเข้าสะสม"	ที่ราคาเหมาะสม	84	บาท:	ถึงแม้เราจะมองว่าภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี	62	อาจดูไม่สดใสมากนัก	แต่เรามองว่าราคาได้ปรับตัวลงมาค่อนข้าง
มาก	โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ระดับ	PBV-1SD	เท่าซึ่งเป็นระดับต�่าสุดในรอบ	2	ปี	แต่เนื่องจากตลาดได้สะท้อนถึงความกังวลต่อการเติบโตไปแล้ว	เราจึงมองว่าเป็นโอกาสในการ"ทยอยเข้าสะสม"	
เพื่อถือลงทุนระยะยาว	โดยเราประเมินมูลค่าซึ่งอิงกับ	PBV	ในอดีตที่	1.4	เท่า	ได้ราคาเหมาะสม	84	บาท	ซึ่งยังคงมีอัพไซต์ราว	14	%	จากราคาปิดล่าสุด

ปัจจัยสนับสนุน
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	สวัสดีวันแห่งความรัก	กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์	ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	โดยคอลัมน์สังคมหุ้นอินไซด์	มารายงานตัวแล้วคร้า	หลังจากผ่าน
พ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน	สัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่วันแห่งความรัก		ขอให้นักลงทุนทุกท่านมีความรักที่สดใส	และมั่นคง	ที่ส�าคัญอย่าลืมมอบรอยยิ้ม		มอบ
ความจริงใจ	ให้กับคนรอบข้าง	ทั้งใกล้ตัวและไกลตัว	ให้อภัยซึ่งกันและกัน	เอาใจเขามาใส่ใจเรา	เชื่อว่าทุกท่านจะได้รับมิตรภาพ	ความรักดีๆ	คืนกลับมา	
สังคมเราก็จะน่าอยู่ขึ้นนั่นเองค่ะ		

 สวัสดีวันแห่งความรัก 

ด้านนายศรพล	ตุลยะเสถียร	รองผู้จัดการ	หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
เปิดเผยว่า	ในเดือนมกราคม	2562	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน	โดยปัจจัยสนับสนุนที่
ส�าคัญได้แก่	ความคืบหน้าในการเจรจาเงื่อนไขทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	ในขณะที่ราคา
น�้ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ประกอบกับความชัดเจนในการก�าหนดวันเลือกตั้งในไทย	ส�าหรับการซื้อสุทธิของผู้ลงทุน
ต่างประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย	นอกจากนี้	มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมกราคม	2562	
เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในอาเซียน	นอกจากนี้มูลค่าการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมตราสารทุนมากขึ้นโดยเฉพาะกองทุนประเภทไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดทุน
ไทย

ขณะที่	"วิวัฒน์	เตชะพูลผล"	กูรูหุ้นทิสโก้	"	ท�านาย	SET	ก.พ.	ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเลือกตั้ง	รวมถึงการท่องเที่ยว
ที่ฟื้นตัวและเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น	อย่างไรก็ตาม	คาดว่าในช่วงต้นเดือน	ก.พ.ตลาดหุ้นไทยจะทรงตัวในระยะสั้น	เนื่องจาก	หลายตลาดในภูมิภาคปิด
ท�าการเนื่องในวันหยุดเทศกาลตรุษจีน	แต่ประเมินว่าหุ้นไทยมีโอกาสปรับขึ้นได้หลังจากนี้		เพราะหากพิจารณาจากสถิติในช่วง	8	ปีย้อนหลัง	(ตรุษ
จีนปี	2554-2561)	พบว่า	หลังผ่านพ้นช่วงเทศกาลตรุษจีนไปแล้วมีโอกาสถึง	60%	ที่ตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นและกลับมาคึกคักอีกครั้ง	ซึ่งจาก
ข้อมูลพบการปรับขึ้นในระดับ	1%	ในช่วงประมาณ	2	สัปดาห์แรกนับตั้งแต่ตรุษจีน	และปรับขึ้นที่ระดับ	2.4%	ในช่วง	1	เดือน	และปรับขึ้น	4.1%	
ในช่วง	2	เดือน	ดังนั้น	ในช่วงต้นเดือนก.พ.ซึ่งเป็นช่วงหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนของตลาดหุ้นหลายแห่ง	จึงเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อสะสม	
โดยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากปัจจัยบวกข้างต้น	และเป็นหุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดี	รวมถึงคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า	3%	ได้แก่	
BBL,BTS,ERW,KTB,LPN,NYT,PLANB	และ	SCCC	พร้อมให้มุมมองตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีแรก		ในเชิงเทคนิคประเมินว่าหุ้นไทยจะปรับขึ้นไปท�าจุด
สูงสุดได้ในเดือนเมษายนที่	1,700	จุด	เพราะเป็นช่วงที่ตลาดรับรู้ข่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล	ขณะที่บริษัทจดทะเบียนจะทยอยประกาศจ่ายเงินปันผล	
และเงินทุนต่างชาติเริ่มไหลเข้า	ดังนั้น	จึงแนะน�าให้นักลงทุนขายท�าก�าไรในช่วงเวลาดังกล่าว	และรอดูตัวเลขก�าไรบริษัทจดทะเบียนว่าจะดีขึ้นกว่าปี
ก่อนหรือไม่

ส่วนภาพรวมของ	SET	Index	ในเดือนแรกมกราคมปีหมู	ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย	(SET	Index)	ปิดที่	1,641.73	จุด	เพิ่ม
ขึ้น	5.0%	จากสิ้นปี	2561	ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย	มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ	SET	
และ	mai	ในเดือนมกราคม	2562	อยู่ที่	48,582	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	15.5%	จากเดือนก่อน	โดยผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและผู้
ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในเดือนนี้	โดยผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย	6,581	ล้านบาทซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย	ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ	SET	และ	mai	ในเดือนมกราคม	2562	อยู่
ที่	48,582	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	15.5%	จากสิ้นเดือนก่อนจากผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นหลัก	ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดส่วน
ใหญ่ในอาเซียน	ด้าน	Forward	และ	Historical	P/E	ของตลาดหลักทรัพย์ไทย	ณ	สิ้นเดือนมกราคม	2562	อยู่ที่ระดับ	14.63	
เท่า	และ	15.56	เท่าตามล�าดับ	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ	13.30	เท่า	และ	14.84	เท่าตาม
ล�าดับ	และ	อัตราเงินปันผลตอบแทน	ณ	สิ้นเดือนมกราคม	2562	อยู่ที่ระดับ	3.17%	ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ใน
เอเชียที่อยู่ที่	2.88%



หายเงียบจากสังคม	บจ.ไปนานพอสมคควร	ส�าหรับ	เสี่ยวิโรจน์	เจริญตรา	แห่ง	PREB	ล่าสุด
มีการประกาศเปิดแผนปี	62	ตั้งเป้ารายได้รวมโต	30%	จากงวดปี	61	ที่คาดว่าจะมีรายได้รวม
ประมาณ	3,600	ล้านบาท	เนื่องจากตุนแบ็กล็อคงานรับเหมาไว้แน่นกว่า	8	พันล้านบาท	โดย
คาดว่าปีนี้จะเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นครั้งแรก	ผ่านการลงทุนในบริษัทย่อย
ในนาม	บริษัท	"อีส	แอม	อาร์"	จ�ากัด	และบริษัท	"พรีบิลท์	โฮลดิ้ง"	จ�ากัด	โดยเชื่อว่าธุรกิจอสัง
หาฯ	จะช่วยท�าให้บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิมากขึ้น

แวะมาที่แวดวงโบรกเกอร์	มาอัพเดท	เรื่องราวของ	บล.แอพเพิล	เวลธ์	ที่ล่าสุดได้มีการ	รีแบรนดิ้งสร้างโฉมใหม่ปักหมุดชิงมาร์เก็ตแชร์ติดท็อปไฟว์				
ปรับแผนรับลูกค้าทุกประเภท	ปูพรมพร้อมลุยทุกตลาดไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่-รายย่อย-นักลงทุนหน้าใหม่-ลูกค้าต่างประเทศ-นักลงทุนสถาบัน		งานนี้
แม่ทัพใหญ่	"วรากรณ์	กุนทีกาญจน์"	CEO	บล.แอพเพิล	เวลธ์	ระบุว่า	หลังจากที่บริษัทได้ทีมบริหารใหม่เข้ามาผนึกก�าลังกับทีมบริหารเดิม	ท�าให้ลูกค้า
เกิดความเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้นส่งผลท�าให้มีส่วนแบ่งตลาด	(Market	Share)	ติดอันดับ	1	ใน	10	(TOP10)	และตั้งเป้าหมายที่จะท�าส่วนแบ่งทางการ
ตลาดให้ติด	1	ใน	5	(Top	5)	ในปี	2562	โดยแผนการด�าเนินธุรกิจในปีนี้	บริษัทจะท�าการ	รีแบรนด์	ปรับโครงสร้างองค์กร	และเดินหน้าท�าการตลาดใน
เชิงรุกเพื่อขยายฐานลูกค้า	ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสถาบัน	นอกจากนี้บริษัทมีแผนในการพัฒนานวัตกรรมการลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล�้าทัน
สมัย	แนวคิดใหม่ๆ	และพัฒนาระบบงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ขับเคลื่อนไปพร้อมกับทีมผู้แนะน�าการลงทุน	ที่มีความเป็นมืออาชีพ	รักษา
มาตรฐานการให้บริการ	เพื่ออ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนทุกกลุ่ม	โดยปี	2562	บริษัทวางเป้าจ�านวนบัญชี
เพิ่มขึ้นอีก	50%	จากจ�านวนบัญชีปัจจุบันที่มีอยู่กว่า	20,000	บัญชี	พร้อมทั้งเสริมเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้ครบวงจร	อาทิเช่น	Block	
Trade	,	SBL	และวาณิชธนกิจ	รวมทั้งจะเปิดให้บริการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอีกด้วย	โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยี	เงินทุนสนับสนุน	
และบุคลากรที่มีความรู้รองรับการเดินหน้าธุรกิจทุกประเภทที่วางไว้	บริษัทฯ	มีความมั่นใจจะสามารถแข่งขัน	เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด	และสามารถ
ไต่ระดับชิงมาร์เก็ตแชร์ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้		

FPI	เผยมติบอร์ด	ไฟเขียวอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน	40	ล้านหุ้นคิดเป็น	2.64%	ราคารับซื้อหุ้นละ	2.02	
บาท	มูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน	150	ล้านบาท	ประเดิม	22	ก.พ.	-	21	ส.ค.62	ด้าน	"สมพล	ธนาด�ารง
ศักดิ์"	บิ๊กบอส	FPI	คาดช่วยเพิ่มสภาพคล่องการซื้อขาย	และท�าให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูง
ขึ้น	ระบุฐานะการเงินแข็งแรงมีเงินสดพร้อมลงทุน	ตั้งเป้าผลประกอบการปีนี้โตต่อเนื่อง	ขณะที่ราคาหุ้น
ทะยานนิวไฮรอบ	5เดือน

แต่ที่ฮอตสุด	ชั่วโมงนี้คงไม่มี	บจ.ไหน	ร้อนแรงเท่า	“บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง	(GUNKUL)”	
อีกแล้ว	เพราะโบรกเกอร์คัดสรรให้เป็นหุ้นเด่นสุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	หลัง
จากมีปัจจัยหนุนต่อเนื่อง	โดยเฉพาะการที่	กพช.ไฟเขียวแผน	PDP	ฉบับใหม่	รอบนี้
อานิสงส์มาแบบเต็มๆ	จากงานติดตั้ง	EPC	แถมยังได้ประโยชน์	หลัง	กกพ.เตรียมออก
ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากโซลาร์ภาคประชาชน	100	MW	ในไตรมาส	2	ปี	62	…จ่อคิวร่วม
แจมทุกโครงการแบบนี้	ได้เห็นอนาคตสดใสแน่นอนคร้าา



WHART เพ่ิมทุนคร้ังท่ี 3 

เมย์แบงก์ กรุ ๊ป จัดโครงกำรพัฒนำสังคมและส่ิงแวดล้อมในอำเซียน

นางสาวจรีพร	จารุกรสกุล	(กลาง)	ประธานคณะกรรมการบริษัท	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	บมจ.	ดับบ
ลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	(WHA	Group)	ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	ร่วมด้วยนายปิยะพงศ์	พินธุประภา	(ซ้าย)	
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	เรียลเอสเตท	แมเนจเม้นท์	จ�ากัด	ในฐานะผู้จัดการกอง
ทรัสต์	WHART	และนางสาวรวีรัตน์	สัจจวโรดม	(ขวา)		ผู้ช่วยผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	
(มหาชน)	ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหน่วยทรัสต์	ร่วมให้ข้อมูลส�าหรับการเพิ่มทุนครั้ง
ที่	3	ของกองทรัสต์	WHART	เพื่อลงทุนในทรัพย์สินมูลค่ากว่า	4,464.50	ล้านบาท	ซึ่งความโดดเด่นของทรัพย์สิน
ที่จะลงทุนในครั้งนี้เป็นโครงการคลังสินค้า	และโรงงานแบบ		Built-to-Suit	ระดับสากล	หลังเพิ่มทุนส�าเร็จขนาด
ทรัพย์สินรวมจะเพิ่มเป็นประมาณ	32,800	ล้านบาท	ณ	โรงแรมเรเนซองส์	กรุงเทพฯ	เมื่อเร็วๆนี้	

นอร่า	อับดุล	มานัฟ		Group	Chief	Human	Capital	Office	and	Group	EXCO,	Maybank	พร้อมด้วย	นายวิ

ชาวัฒน์	อิศรภักดี	ที่ปรึกษากระทรวงต่างประเทศ	และ	ศ.ดร.สุทธิพันธ์	จิราธิวัฒน์	ผู้อ�านวยการบริหาร	ศูนย์

อาเซียนศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ร่วมเปิดโครงการ	eMpowering	Youths	Across	ASEAN	จัดโดย		

Maybank	Foundation	และ	Maybank	Group	พร้อมคัดเลือกนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน	100	คน	

เข้าร่วมเวิร์คช็อปเรื่องการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	พร้อมกับได้รับเงินทุนจาก	Maybank	Foundation	

ลงพื้นที่จริงใน	3	ประเทศ	ได้แก่	อินโดนีเซีย	กัมพูชา	และมาเลเซีย	เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้คง

อยู่อย่างยั่งยืน	ณ	ศูนย์อาเซียนศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อเร็วๆนี้

คุณวรุตม์	ธรรมาวรานุคุปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(กลาง)	และคุณณัฐพรรษ	ตันบุญเอก	ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน	(ขวา)	บมจ.เสริมสร้าง	พาวเวอร์	คอร์ปอเรชั่น	(SSP)	น�าผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์	“เสริมสร้าง	โซลาร์”	(SPN)	ขนาดก�าลังผลิต	52	เมกะวัตต์	ณ	อ�าเภอโคกส�าโรง	จ.ลพบุรี	

เมื่อเร็วๆนี้	เพื่อชมการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าของบริษัท	พร้อมเผยแผนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี	62			

โดย	SSP	เตรียมรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าในปีนี้เพิ่มเติมอีก	2	โครงการ	รวม	65	เมกะวัตต์	ซึ่งเป็นไปตามแผนที่

วางไว้	ส่วนโครงการโซลาร์ฟาร์มของบริษัทที่ลงทุนในประเทศญี่ปุ่นยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากกฎ	1	ปีที่ทาง

การญี่ปุ่นประกาศออกมาแต่อย่างใด

นายกิตติ	ชีวะเกตุ	(ที่	4	จากซ้าย)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และ	นายชัชพล	ประสพโชค	

(ที่	3	จากซ้าย)	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	UAC	

พร้อมด้วยผู้จัดการโรงงาน	PPP	และทีมงาน	ให้การต้อนรับ	ดร.ศิริ	จิระพงษ์พันธ์	รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพลังงานและคณะ	เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม	(PPP)	และโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ	ณ	จังหวัดสุโขทัย	เมื่อเร็วๆนี้

SSP น�ำผู้ถือหุ้นเยือนโครงกำร “เสริมสร้ำง โซลำร์” 

UAC ให้กำรต้อนรับ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน



FTE เปิดแผนธุรกิจปี 62 แก่คณะนักวิเครำะห์
บริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�ำ    

ผู ้บริหำร UAC ต้อนรับ คณะผู ้บริหำรจำก MOECO

นายทักษิณ	ตันติไพจิตร	กรรมการผู้จัดการ	นายมนต์นฤทธิ์	ธาราพงศ์สวัสดิ์	ผู้อ�านวย
การฝ่ายปฏิบัติการ	และนายปฤณ	บุรีค�า	ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง	บริษัท	ไฟร์
เทรดเอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(FTE)	ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะนักวิเคราะห์
จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�า	พร้อมให้ข้อมูล	“ทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์การด�าเนินงาน
ในปี	2562”	ตั้งเป้ารายได้โต	10%	แตะ	1,130	ล้านบาท	รักษาอัตราก�าไรสุทธิ	12-13%	
รักษามาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่ง	ณ	โรงแรมดิเอมเมอรัลด์	ถ.รัชดา

นายชัชพล	ประสพโชค	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ยูเอซี	โกลบอล	จ�ากัด	(มหาชน)	

หรือ	UAC	ให้การต้อนรับ	Mr.Hiroyuki		Tsurugi		President&CEO	จากบริษัท	Mitsui	

Exploration	Co.,Ltd.	และคณะ	เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม	(PPP)	จังหวัดสุโขทัย		เมื่อเร็วๆนี้

ดร.อัญชลิน	พรรณนิภา	ประธาน	(ที่	10	จากซ้าย)	ดร.	นภัสนันท์	พรรณนิภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(ที่	
9	จากขวา)	และคุณสมพร	อ�าไพสุทธิพงษ์	ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน	(ที่	9	จากซ้าย)	บมจ.	ทีคิว
เอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	หรือ	TQM	ร่วมให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�า	โดยโชว์ศักยภาพความ
เป็นผู้น�าอันดับ	1	โบรกเกอร์ประกันภัย	พร้อมขยายช่องทางการขายประกันภัยในทุกแพลตฟอร์ม	เพื่อรองรับ
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่	อีกทั้งโชว์รายได้รวมของบริษัทฯ	ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้แนวคิด	“TQM	
ไม่หยุดท�าดีที่สุดเพื่อคุณ”	ณ	ส�านักงานใหญ่	บมจ.ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	

บมจ.หลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)	ร่วมท�าความดีช่วยเหลือสังคม	ด้วยการบริจาค

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีให้แก่โครงการ	“คอมพิวเตอร์เพื่อน้อง	มูลนิธิกระจกเงา”	โดยเป็น

โครงการต่อเนื่องของปีนี้ซึ่งคาดว่าจะสามารถรวบรวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีกว่า	1,000	

ชิ้น	ส่งมอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา	ซึ่งทางมูลนิธิฯจะได้น�าไปซ่อมบ�ารุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	และ

น�าไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อน�าไปใช้ในการศึกษาต่อไป	ณ	สาขา	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	

เดอะมอลล์	ท่าพระ	เมื่อเร็วๆนี้	

TQM พบนักวิเครำะห์ 
โชว์ศักยภำพผู้น�ำโบรกเกอร์ประกันภัย 

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แบ่งปัน 
โครงกำรคอมพิวเตอร์เพ่ือน้อง มูลนิธิกระจกเงำ 
























