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 นางชนมาศ ศาสนนันทน์ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน บริษัท ปตท. 
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PTTEP เปิดเผย

ว่า บริษัทฯเตรียมประกาศแผนการลงทุน

ระยะเวลา 5 ปี (2563 - 2567) ภายในเดือน

ธันวาคมนี้ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบ

ริษัทฯ(บอร์ด)เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้น 

บริษัทฯจะเน้นส�ารวจแหล่งขุดเจาะในประเทศ

เมียนมาร์ และประเทศมาเลเซีย เนื่องจาก ทั้ง

สองประเทศนี้มีการเติบโตทางด้านดีมานต์ค่อน

ข้างมาก 

 ส�าหรับ ปี2562บริษัทฯประเมินว่าราคา

น�ามันดิบจะแกว่งตัวในกรอบแคบที่ระดับ 60-

70 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หลังได้รับผลกระ

ทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลตัว จากหลาย

ปัจจัยเช่น สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐ

กับจีน รวมถึงประเด็นการแยกตัวของอังกฤษ

ออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ซึ่งกระทบต่อดี

มานต์เป็นระยะเวลา 2 ปี 

 ทั้งนี้ ปริมาณการขายบริษัทฯคาดว่า

ปริมาณการขายเฉลี่ยของปี 2562 จะอยู่ที่

ประมาณ 345,000 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ามัน

ดิบต่อวัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นโดยหลักจากการเข้าซื้อ

กิจการของ Murphy ในประเทศมาเลเซียที่มี

ผลสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รวม

ถึง บริษัทฯยังมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจาก 

Partex ในตะวันออกกลาง ซึ่งได้ท�าการปิด

ดิลแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยทั้ง

สองแหล่งบริษัทฯจะรับรู้เข้ามาในช่วงไตรมาส 

4/2562 แบบเต็มไตรมาส และส่งผลให้ปริมาณ

การขายของบริษัทฯในปี 2562 เติบโต 5-7% 

จากปีก่อน พร้อมคาดว่าปีนี้จะสามารถท�า  

EBITDA Marginอยู่ที่ระดับ 70-75%

 "ตอนนี้ในมาเลเซียเรามีทั้งหมด 10 

โครงการ จากเมอร์ฟี่ 5 ส่วนของตัวบริษัทฯ

เองอีก 5 ขณะที่ Partex เราจ่ายค่าแอคคูชั่น

ไปประมาณ 600 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลให้

บริษัทฯมีโครงการเข้ามาเพิ่มอีก 5 โครงการ 

และ 4 โครงการในนั้นจะเจเนอร์เรทเป็นกระแส

เงินสดเข้ามาให้บริษัทนทันที โดย Partex จะ

มีโปรเจคในโอมาน และ UAE เป็นหลัก และ

มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 16,00 บาร์เรลต่อวัน " 

นางชนมาศ กล่าว 

 ขณะที่ ความคืบหน้าการลงทุนต่อยอด

การน�าก๊าซจากแหล่งปิโตรเลียมไปสู่ธุรกิจโรง

ไฟฟ้า (Gas to Power) ในประเทศ เมียนมา 

โดยบริษัฯเตรียมจะเพิ่มก�าลังการผลิตก๊าซฯ 

จากแหล่งซอติก้าอีก 60 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ

วัน จากปัจจุบันที่ผลิตอยู่ 290 ล้านลูกบาศก์

ฟุตต่อวัน และผลิตก๊าซฯ จากแหล่งเอ็ม 3 ที่

อยู่ระหว่างส�ารวจ เพื่อให้ได้ก๊าซรวม 400 

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพื่อป้อนโรงไฟฟ้า

ขนาด 600 เมกะวัตต์ โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิต

ได้จ�าหน่ายในเมียนมา โดยปัจจุบันบริษัทฯอยู่

ระหว่างหารือร่วมกับกลุ่มปตท. และได้เจรา

กับรัฐบาลเมียมา โดยคาดว่าจะได้ความชัดเจน

ปลายปีนี้-ต้นปีหน้า 

 ด้าน นโยบาย IMO2020 ถึงแม้ว่าจะท�าให้

เกิดความต้องการน้ามันดิบมากขึ้น แต่การที่มี

การจ�ากัดสัดส่วนปริมาณซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง

ที่ใช้ในการขนส่งทางเรือ อาจท�าให้ราคาน�้ามัน

ดิบที่มีซัลเฟอร์สูงอย่างน�้ามันดิบดูไบถูกกดดัน

ราคามากขึ้นในช่วงปลายปี แต่อย่างไรก็ตาม

กระทบต่อบริษัทฯเพียงแค่ 4% เท่านั้นในปีหน้า 

PTTEP เผย ธ.ค.น้ี เตรียมประกาศแผนลงทุน 5 ปี(63-67) 

เน้นส�ารวจแถบเมียนมา-มาเลเซีย
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 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด 
(มหาชน) GFPT เปิดเผยว่า ในไตรมาส

ที่ 3 ปี 2562 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิ 375.61 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อหุ้น ลด

ลงจ�านวน 61.26 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 

14.02จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561ซึ่งมีผลการ

ด�าเนินงานก�าไรสุทธิ จ�านวน 436.87 ล้าน

บาท โดยมีสาเหตุหลักจากขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยนเพ่ิมขึ้น และส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมลดลง ก�าไรสุทธิของกลุ่ม

บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี2562 คิดเป็นร้อยละ 

8.26ของรายได้จากการขายรวม ลดลงจาก

ร้อยละ 9.72ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561

 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายรวมใน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562จ�านวน 4,544.26 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 51.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 1.15 จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561โดยรายได้

จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป เพิ่มขึ้น 220.50 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.80จากไตรมาสที่ 

3 ปี 2561จากรายได้จากการขายชิ้นส่วนไก่สด

ในประเทศและการส่งออกทางอ้อมเนื้อไก่ตัด

แต่งเพิ่มขึ้น

 กลุ่มบริษัทมีก�าไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 3 

ปี 2562 จ�านวน 713.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

9.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 จาก

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 เนื่องจากรายได้จากการ

ขายรวมเพิ่มขึ้น อัตราก�าไรขั้นต้นของกลุ่ม

บริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 คิดเป็นร้อย

ละ 15.70เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 15.68ใน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ของกลุ่มบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2562จ�านวน 

53.26 ล้านบาท ลดลง26.37 ล้านบาทหรือ

ลดลงร้อยละ 33.11จากไตรมาสที่ 3 ปี 2561 

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีก�าไรก่อนหักค่าเสื่อม 

ดอกเบี้ย ภาษี และ ค่าตัดจ�าหน่ายในไตรมาส

ที่ 3 ปี 2562จ�านวน 811.27 ล้านบาท ลด

ลง39.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.67เมื่อ

เทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2561

 กลุ่มบริษัทมีก�าไรสุทธิส�าหรับงวด 9 

เดือน ปี 2562จ�านวน 944.96 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจ�านวน 150.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 18.96เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 

2561โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขาย

รวมเพิ่มขึ้น และส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น

 

 GFPT ระบุว่าใน 3-5 ปีกลุ่มบริษัทมี

แผนการขยายก�าลังการผลิตไก่เนื้อทั้งวงจร

อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายการผลิตตั้งแต่

ต้นน�้า เพื่อเป็นรากฐานส�าหรับการขยายธุรกิจ

ในอนาคต กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยาย

ก�าลังการเลี้ยงไก่เนื้อสู่ระดับ 380,000 ตัวต่อ

วัน อีกทั้ง กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการก่อสร้ 

างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่ โดยจะมีก�าลัง

การเชือดไก่ 150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงการ

การสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ ด้วย

ก�าลังการผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออกประมาณ 

24,000 ตันต่อปีโดยที่กลุ่มบริษัทตั้งงบลงทุน

ไว้ประมาณปีละ 1,200 -1,500 ล้าบาท 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไป 

GFPT ก�าไรโค้ง 3/62 วูบ 14.02% 

เหตุขาดทุนอัตราแลกเปล่ียน-ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง
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CBG เผยก�าไร Q3/62 โต 253.9% 

หลังรายได้เพ่ิมข้ึน - ควบคุมค่าใช้จ่าย

-ค่าธรรมเนียมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลตปท.ลดลง

SPCG เผยก�าไร Q3/62 โต 8.3% 

ส่วน 9 เดือน มีก�าไรโต 1.6% มาท่ี 1.92 พันลบ.

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) CBG รายงานผลประกอบการ

ไตรมาส 3/62 มีก�าไรสุทธิ 732.02 ล้านบาท 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.73 บาทเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 255.25 ล้านบาท ก�าไร

สุทธิต่อหุ้น 0.26 บาท

 

ทั้งนี้ก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 253.9 คิดเป็น

สัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 18.8 

เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 5.7 การเพิ่มขึ้นดัง

กล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และ

อัตราก�าไรขั้นต้นในภาพรวม การลดลงของค่า

ใช้จ่ายขายและบริหารอันเป็นผลจากนโยบาย

ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

และค่าธรรมเนียมการสนับสนุนกีฬาฟุตบอล

ต่างประเทศที่ลดลง ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่าย

ทางการเงินและภาษีเงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้นตามที่

กล่าวข้างต้น

บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้น 1,594 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

397 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.2 คิดเป็นอัตรา

ก�าไรขั้นต้นร้อยละ 41.3 เพิ่มขึ้นจากอัตราก�าไร

ขั้นต้นร้อยละ 33.0 ผลักดันโดยอัตราก�าไรขั้นต้น

ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ฯ ด�าเนิน

การผลิตด้วยตนเองเป็นหลัก 

ส�าหรับช่วง 9M/2562 ก�าไรสุทธิ 1,673 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 1,179 ล้านบาทหรือร้อยละ 239.0 

คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการขายรวมร้อยละ 

15.2เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้ อยละ 4.7 ด้วยเหตุผล

เดียวกันกับที่กล่าวข้างต้น นอกจากนี้บริษัทฯ 

ได้รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เป็นผลจากการเพิ่มอัตราค่า

ชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิกจ้างเป็น 400วัน จาก

เดิมที่ 300 วัน ส�าหรับลูกจ้างซึ่งท�างานครบ 20 

ปีขึ้นไป ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 

อีกจ�านวน 9 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SPCG เปิดเผยว่า ผลด�าเนินงานไตรมาส 

3/62 มีก�าไรสุทธิ 575.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

8.3% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 

531 ล้านบาท และงวด 9 เดือน มีก�าไรสุทธิ 

1,922.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากช่วง

เดียวกันปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 1,892 ล้านบาท 

ขณะที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ

ส�าหรับงวด 9 เดือน 3,794.6 ล้านบาท ลด

ลงจ�ากงวดเดียวกน ในปี 2561 (4,275.1 ล้าน

บาท) จ�านวน 480.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

11 เนื่องจาก บริษัท โซลาร์เพ�าเวอร์รูฟ จ�า กัด 

(SPR) ซึ่งด�าเนินธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof) 

ส�าหรับบ้านพักอาศัย ส�านักงาน อาคารธุรกิจ

ขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงโรงงา

นอุตส�าหกรรมและอื่นๆ ใน ปี 2562 มีรายได้

จ�านวน 391.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 

(1,009.0 ล้านบาท ) จ�านวน 617.5ล้านบาท  

หรือคิดเป็นร้อยละ 61 สาเหตุหลักเนื่องจาก

ความไม่แน่นอนในสภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผล

ให้ลูกค้าชะลอการลงทุนออกไปในช่วงปลายปี

นี้ถึงต้นปีหน้าและเพื่อเป็นการผลกดันยอดขาย 

บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดและ

กลยุทธ์การขาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน และทางเลือกใหกับลูกค้า

ทั้งนี้ ใน ปี2562 บริษท ฯ มีรายได้จากธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย

จ�านวน 36 โซล่าฟาร์มรวมทั้งสิ้น 3,254.6ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจ�ากปี 2561 (3,144.9 ล้านบาท) 

จ�านวน 109.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 3 เนื่องจากจ�านวนกระแสไฟฟ้าที่ผลิตและ

จ�าหน่ายได้มีจ�านวน 289.4ล้านหน่วย เพิ่มขึ้น

จากปี 2561 (280.8 ล้านหน่วย) จ�านวน 8.6  

ล้านหน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 3
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 "ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์" แม่ทัพ NER   

เผย 13 พ.ย. นี้ ประชุมบอร์ด เคาะงบ 

Q3/62 แย้มโตกว่า Q2/62 หลังราคายางพุ่ง     

พร้อมวางเป้าปี63 รายได้โตก้าวกระโดดแตะ 

2.1 หมื่นลบ. จากปีนี้มั่นใจเข้าเป้า 1.3 หมื่น

ลบ. เผยกลางปี63 ออกสินค้าใหม่ ที่พัฒนา

ร่วมกับ มอ. ระบุมิชลิน เข้าตรวจโรงงาน

เรียบร้อยแล้ว คาด Q1/63 ออเดอร์เริ่มเข้า 

 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 
นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ NER เปิดเผยในงาน

สัมมนา Exclucive หุ้นอินไซด์เมื่อวันท่ี 10 

พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "NER 

สู่2020" ว่าบริษัทฯ คาดว่ารายได้ปีนี้ (2562) 

จะท�าได้ตามเป้าหมายที่ 13,000 ล้านบาท 

จากปีก่อนที่มีรายได้ 10,084.01 ล้านบาท และ

มียอดขายที่ 260,000 ตัน โดยปัจจุบันมียอด

ขายรวมแล้ว มากกว่า 200,000 ตัน

 ขณะที่แผนธุรกิจในปี 2563 เบื้องต้น

บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะเติบโตก้าวกระโดดมาที่

ระดับ 21,000 ล้านบาท หลังจากโรงงานใหม่

ที่จะเสร็จในไตรมาส 1/63 ส่งผลให้บริษัทฯ จะ

มีก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 460,000 ตัน/ปี    

จากปัจจุบันมีก�าลังการผลิตที่ 294,000 ตัน/ปี 

 

 "ในปี 62 เราคาดว่าจะท�าได้ตามเป้าหมาย

ที่เราเคยบอกไว้ตอนช่วงต้นปี คือมียอดขาย

ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทและในปี 2563  

เราวางแผนการเติบโตเพิ่มขึ้นมาอีก จาก

โรงงานใหม่ที่จะเสร็จในไตรมาส 1/63 ท�าให้มี

ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันเรามีก�าลัง

การผลิตที่ 294,000 ตัน/ปี ปีหน้าจะขยับเป็น 

460,000 ตัน/ปี ซึ่งจะท�าให้ยอดขายเติบโตก้าว

กระโดดขึ้นไปเป็น 2.1 หมื่นล้านบาท " นายชู

วิทย์ กล่าว 

 อีกทั้งล่าสุดมิชลินซึ่งเป็นผู้ผลิตล้อยาง

รายใหญ่ของโลกได้เข้ามาตรวจโรงงานของ

บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่าน

มา คาดว่าปีหน้า ประมาณเดือน ก.พ. 63 น่า

จะได้เริ่มมีค�าสั่งซื้อเข้ามา   

 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ประเมินแนวโน้มราคายางปี

นี้กับปี 2563 คาดว่าจะใกล้เคียงกันโดยราคา

คงไม่ได้กระโดดหวือหวาหรือขึ้นแรงๆ แต่วันนี้

ราคายางอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างต�่า เพราะฉะนั้น

โอกาสที่จะลงต่อไปอีกค่อนข้างยาก มองว่า

โอกาสที่ราคายางจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมีมากกว่า

แต่มองว่ายังไม่หวือหวามาก ราคาเฉลี่ยน่าจะ

อยู่ที่ประมาณ 50 บาทต่อกิโล 

 พร้อมกันนี้ ในกลางปีหน้า บริษัทฯ มี

แผนออกสินค้าใหม่ เป็นสินค้าส�าเร็จรูปที่เป็น

แผ่นปูนอน แผ่นรองในพื้นคอกของปศุสัตว์ 

โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาชื้นส่วน และ

พัฒนาสูตร ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ (มอ.)  

 "กลางปีหน้าบริษัทฯ จะมีสินค้าส�าเร็จรูป

ที่เป็นแผ่นปูนอน แผ่นรอง ในพื้นคอกของ

ปศุสัตว์ ซึ่งเรามีความรู้อยู่พอสมควร ปัจจุบัน

บริษัทฯ มีการพัฒนาชื้นส่วน และพัฒนาสูตร 

ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) 

น่าจะมีสินค้าออกสู่ท้องตลาดในไตรมาส2/62 " 

นายชูวิทย์ กล่าว (มีต่อ)

NER วางเป้าปี63 รายได้โตก้าวกระโดดแตะ 2.1 หม่ืนลบ. 

จากปีน้ีม่ันใจเข้าเป้า 1.3 หม่ืนลบ. - จ่อรับออเดอร์มิชลิน
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 ส�าหรับการด�าเนินโครงการผลิตก๊าซ

ชีวภาพ ซึ่งมีก�าลังการผลิต คาดว่าจะเริ่มเดิน

เครื่องโครงการแรก ในเดือนธันวาคม นี้ ส่วน

โครงการที่2 จะเร่ิมไตรมาส 1/63 คาดสร้างผล

ตอบแทนให้โรงงานได้ประมาณเดือนละ 5 ล้าน

บาท และยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน จาก

ปัจจุบันจ่ายค่าพลังงานในโรงงานประมาณ

เดือนละ 10 ล้านบาท ถ้าไบโอแก๊สเริ่มผลิต

ได้เต็มก�าลังการผลิตจะสามารถลดค่าแก๊สได้

เดือนละ 5 ล้านบาท 

 "เราจะเร่ิมโอเปอร์เรทแพลนท์ไบโอแก๊ส 

ชุดแรกในเดือนธ.ค. นี้ และชุดที่2 จะเริ่ม

ไตรมาส 1/63 ก็จะเนิ่มรับรู้รายได้จากไบโอแก๊ส

ชุดแรกในไตรมาส1 ปีหน้า และไบโอแก๊สชุด

ที่ 2 จะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตรมา 2/63 ซึ่งทั้ง 2 

ชุดนี้เราวางแผนผลิตเพ่ือใช้เอง เราจะแก๊สมา

ทดแทน LPG ในโรงงาน ซึ่งจะสามารถสร้างผล

ตอบแทนให้โรงงานได้ประมาณเดือนละ 5 ล้าน

บาท และจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน จาก

ปัจจุบันเราจ่ายค่าพลังงานในโรงงานประมาณ

เดือนละ 10 ล้านบาท ถ้าไบโอแก๊สเริ่มผลิต

ได้เต็มก�าลังการผลิตจะสามารถลดค่าแก๊สได้

เดือนละ 5 ล้านบาท" นายชูวิทย์ กล่าว 

 นายชูวิทย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ปี2563 ยังมี

ความท้าท้ายจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศ 

และเศรษฐกิจโลก แต่การบริหารงานบริษัทฯ   

จะท�าอย่างรอบครอบ ไม่เก็งก�าไร และท�างาน

ให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงทั้งหมด   

จึงมั่นใจว่าปีหน้าจะสามารถสร้างการเติบโตได้

ต่อเนื่อง

 "เรายอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวเศรษฐกิจ

โลกถ้ายังไม่ดี วันนี้ก็จะท�าให้เรามีปัญหาในปี

หน้า แต่จากการที่เราอยู่่ในอุตสาหกรรมที่มี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างเร็ว เพราะเป็น

สินค้า Commodity เราเองมีความตั้งใจในการ

ท�างานและจะมีการท�างานอย่างรอบครอบ เรา

ไม่เคยเก็งก�าไร และท�างานให้อยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นจริงทั้งหมด  เรายังมั่นใจว่าปี

หน้าจะสามารถสร้างการเติบโตได้ต่อเนื่องครับ" 

 ส�าหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 

3/62 เบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะดีกว่าไตรมาส 

2/62 เนื่องจากราคายางพาราปรับตัวเพิ่ม

ขึ้น โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

(บอร์ด) ในวันที่ 13 ตุลาคม นี้ หลังจากนั้น

จะแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป  

NER วางเป้าปี63 รายได้โตก้าวกระโดดแตะ 2.1 หม่ืนลบ. 

จากปีน้ีม่ันใจเข้าเป้า 1.3 หม่ืนลบ. - จ่อรับออเดอร์มิชลิน
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 บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ 

(“บริษัทฯ” หรือ ACE) พร้อมน�าหุ้นเข้าซื้อขาย

วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวัน

ที่ 13 พฤศจิกายนนี้ มั่นใจนักลงทุนให้ความ

เชื่อมั่นในศักยภาพโรงไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนและแผนงานขยายการลงทุน โดยมี

เป้าหมายเพ่ิมก�าลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 

1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปัจจุบัน

ที่มีโรงไฟฟ้าเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 

13 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 

เมกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ใน Pipeline อีก 

20 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 

เมกะวัตต์ รวมถึงคาดว่าจะได้รับปัจจัยบวกจาก

ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

และนโยบายรัฐบาลที่เดินหน้าโครงการโรง

ไฟฟ้าชุมชนทั่วประเทศ

 นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ�ากัด 
(มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ ACE) 
บริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็น

ผู้น�าด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy 

Leader) เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมน�าหุ้น

เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ โดย

ใช้ชื่อย่อ ‘ACE’ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่ง

มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจและการตอบรับที่

ดีจากนักลงทุน หลังปิดการเสนอขายหุ้น IPO 

จ�านวนทั้งส้ิน 1,018 ล้านหุ้น ที่ราคาเสนอขาย

สุดท้าย 4.40 บาทต่อหุ้น และได้รับการตอบ

รับจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

อย่างท่วมท้น

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้า

กับภาครัฐและภาคเอกชนที่สร้างความมั่นคง

แก่รายได้ของบริษัทฯ และมีแผนงานขยาย

การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

โดยจะใช้จุดแข็งในด้านความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

โรงไฟฟ้า ความมั่นคงของซัพพลายเชนด้าน

เกษตรกรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพียงพอต่อการ

ขยายก�าลังการผลิตโรงไฟฟ้าชีวมวลอีกหลาย

เท่า และความเชี่ยวชาญในการน�าขยะชุมชนมา

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะท�าให้

บริษัทเติบโตและขยายก�าลังการผลิตได้อย่าง

ต่อเนื่อง  รวมถึงมุ่งมั่นน�าองค์กรก้าวเป็นโรง

ไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้นแบบของโลกที่มีความ

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้ถือหุ้น 

ตามวิชั่นที่วางไว้             

 บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับปัจจัยเกื้อหนุน

จากการผลักดันโครงการ ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’ 

ของรัฐบาล ที่มีแผนจะเปิดให้เอกชนเข้าลงทุน

ในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและชีวภาพ รวม

ประมาณ 4,125 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างความ

มั่นคงด้านพลังงาน ซึ่ง ACE มีศักยภาพและ

ความพร้อมในการลงทุนทุกด้าน ตั้งแต่ความ

มั่นคงด้านแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้เป็นวัตถุดิบ ที่ดิน

เพื่อใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญ รวมถึงความพร้อมของเงินทุน

(มีต่อ)

ACE พร้อมน�าหุ้นเข้าซื้อขายใน SET 13 พ.ย.น้ี 

ม่ันใจศักยภาพผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ

หนุนความเชื่อม่ันนักลงทุน
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 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนงานขยายการ

ลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยวางเป้าหมายเพิ่ม

ก�าลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 เมกะ

วัตต์ ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้า

เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 13 

โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 

เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) รวมทั้งส้ิน 166.5 เมกะวัตต์ และ

มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา 

โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา และ

โครงการที่บริษัทฯ อาจได้มาเพิ่มเติมในอนาคต 

รวม 20 โครงการ คิดเป็นก�าลังการผลิตติดตั้ง

รวม 210.19 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย

ตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 

168.71 เมกะวัตต์

 นางสาววีณา เลิศนิมิตร 
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด ในฐานะ Sole 

Bookrunner และผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่ายร่วม กล่าวว่า หลัง

หุ้น ACE เข้าท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย น่าจะเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับ

ความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากมีจุดแข็ง

ทางธุรกิจหลายด้าน ทั้งประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหาร การให้ความ

ส�าคัญกับการวิจัยค้นคว่าและพัฒนา การน�า

ใช้เทคโนโลยีด้านไอทีที่ทันสมัยในการจัดเก็บ

ข้อมูลและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ตลอดจน

การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและขีด

ความสามารถการผลิตไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของ ACE สามารถเดิน

เครื่องผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเมื่อเทียบกับภาพ

รวมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีการกระจา

ยการลงทุนโรงไฟฟ้าในท�าเลต่างๆ ที่เป็นพื้นที่

ยุทธศาสตร์ส�าคัญที่มีความมั่นคงด้านเชื้อเพลิง 

ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ

ในระยะยาว

 ทั้งนี้ คาดว่าการด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนของ ACE จะได้รับ

ปัจจัยบวกจากภาพรวมความต้องการใช้ไฟฟ้า

ที่เพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในอนาคต ตลอดจนแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าที่

ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม ซึ่งถือเป็น ‘World Mega Trend’ 

ทั่วโลก จะส่งผลดีต่อการขยายการลงทุนของ

บริษัทฯ ในอนาคต  

 

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษา

ทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและ

รับประกันการจ�าหน่ายร่วม กล่าวว่า ACE 

เป็นบริษัทฯ ที่มีพื้นฐานธุรกิจที่ดี โดยมีผล

การด�าเนินงานในอดีตช่วง 3 ปีย้อนหลัง (ปี 

2559 – 2561) เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีราย

ได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 

4,849 ล้านบาท ตามล�าดับ และมีก�าไรสุทธิ 

134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้าน

บาท ตามล�าดับ ขณะที่ภาพรวมผลการด�าเนิน

งาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 

2,555 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 342 ล้านบาท 

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ ซึ่ง

จะได้รับผลดีจากภาพรวมต้องการใช้ไฟฟ้าใน

ประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ

ภาครัฐที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ACE พร้อมน�าหุ้นเข้าซื้อขายใน SET 13 พ.ย.น้ี 

ม่ันใจศักยภาพผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศ

หนุนความเชื่อม่ันนักลงทุน
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ตลท. เผยต.ค.ที่ผานมา นักลงทุนตปท.ขายสุทธิ 7,914 ล้านบาท 

ลดลงจากเดือนก่อน หลังความขัดแย้งทางการค้ามีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น-เฟดลดดอกเบี้ย 

 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ดัชนี

ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 

1,601.49 จุด ลดลง 2.2% จากสิ้นเดือนก่อน 

แต่เพิ่มขึ้น 2.4% จากสิ้นปี 2561 มูลค่าซื้อขาย

เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือน

ตุลาคม 2562 อยู่ที่ 52,059 ล้านบาท ลดลง 

4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้ลงทุน

ต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ 7,914 ล้านบาท

ในตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียว

กับตลาดส่วนใหญ่ในเอเชีย

 นายศรพล ตุลยะเสถียร รอง
ผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในเดือน

ตุลาคม ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิด้วย

มูลค่าที่ลดลงจากเดือนก่อนเช่นเดียวกับตลาด

ส่วนใหญ่ในเอเชีย จากความขัดแย้งทางการ

ค้ามีทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น การปรับลด

ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบ

กับการขยายระยะเวลาการลงมติ Brexit และ

ในช่วง 10 เดือนแรกของปี มูลค่าระดมทุนไทย

สูงสุดในภูมิภาคหลังจากการเข้าซื้อขายของ 

บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) ซึ่งมูลค่า

ระดมทุนสูงสุดในภูมิภาคในปี 2562

 ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ 

สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ปิดที่ 1,601.49 จุด ลด

ลง 2.2% จากสิ้นเดือนก่อน แต่เพิ่มขึ้น 2.4% 

จากสิ้นปี 2561 โดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร และ

กลุ่มบริการให้ผลตอบแทนมากกว่า SET Index

 · ในเดือนตุลาคม 2562 ผู้ลงทุนต่าง

ประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 7,914 

ล้านบาท ซึ่งลดลงจากเดือนก่อน

 · มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET 

และ mai ในเดือนตุลาคม 2562 อยู่ที่ 52,059 

ล้านบาท ลดลง 4.6% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อน

 · Forward และ Historical P/E ของ

ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 

อยู่ที่ระดับ 16.6 เท่า และ 18.5 เท่าตามล�าดับ 

สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่ง

อยู่ที่ระดับ 14.9 เท่า และ 15.9 เท่าตามล�าดับ

 · อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน

ตุลาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 3.14% สูงกว่าค่า

เฉลี่ยของ MSCI Emerging Market ที่อยู่ที่ 

2.86%

 · มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ 

SET และ mai ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 อยู่

ที่ 17.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% จากสิ้นปี 

2561 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของดัชนี

 · ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 มูลค่า

การระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่

ระดับ 67,071 ล้านบาท

 ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 · ในเดือนตุลาคม 2562 ตลาดสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 

375,709 สัญญา ซึ่งลดลง 1% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อน
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บลจ.ทิสโก้เพิ่มทุน ทิสโก้ โกลบอล รีท เป็น 1,700 ล้านบาท  

รับความต้องการนักลงทุน หลบหุ้นผันผวน ดอกเบี้ยต�่า

 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้
อ�านวยการสายการตลาดและที่
ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ 
จ�ากัด (Mr. Saharat Chudsuwan, Head of 

Marketing and Wealth Advisory, Mutual 

& Private Fund Business, TISCO Asset 

Management Co., Ltd.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 

2561 ถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจทั่วโลก

เติบโตในอัตราที่ชะลอลง ท�าให้ธนาคารกลาง

ส�าคัญๆ ทั่วโลกเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

และเดินหน้ามาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ 

(QE) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่

เป็นขาลง ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้รับจากเงิน

ฝาก และตราสารหนี้ทรงตัวในระดับต�่า ประกอบ

กับผลตอบแทนในกองทุนตราสารหนี้เองก็เริ่ม

ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีผลตอบแทน

ที่ได้จากดอกเบี้ย ดังนั้น การลงทุนในกองทุน

ตราสารหนี้แต่เพียงอย่างเดียวอาจไม่ตอบโจทย์

นักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้มากนักเหมือนใน

อดีต

 และแม้ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นน่าจะได้

รับผลดีจากสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้น แต่จะเห็นได้

ว่าในบางช่วงตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวน

อย่างมากเพราะได้รับแรงกดดันจากประเด็น

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้า 

และความกังวลเรื่องการเติบโตของก�าไรบริษัท

จดทะเบียน ดังนั้น จึงท�าให้นักลงทุนที่หันมา

ให้ความสนใจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพิ่มขึ้นมาก เพราะมี

ข้อดีคือมีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ในระดับสูง 

และสม�่าเสมอ ส่วนความผันผวนของราคาแม้

จะสูงกว่าตราสารหนี้ แต่ก็ต�่ากว่าการลงทุนใน

หุ้นเพียงอย่างเดียว และยิ่งทิศทางของดอกเบี้ย

ที่อยู่ในขาลง จะส่งผลให้อัตราผลตอบแทน

ตราสารหนี้อยู่ในระดับต�่าต่อไป และท�าให้ REIT 

น่าลงทุนมากขึ้นตามไปด้วย

 ด้วยเหตุนี้เองท�าให้ กองทุนเปิด ทิส

โก้ โกลบอล รีท (TGREIT) กองทุนสินทรัพย์

ทางเลือกความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูง

มาก) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่พัฒนาแล้วจึงได้

รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก ดัง

นั้น เพื่อตอบรับความต้องการ และเพิ่มโอกาส

ให้นักลงทุนได้ลงทุนใน REIT ที่น่าสนใจทั่ว

โลก บลจ.ทิสโก้จึงได้ขยายมูลค่าโครงการจาก

เดิม 700 ล้านบาทเป็น 1,700 ล้านบาท โดยนัก

ลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุน กองทุน TGREIT 

ได้ในทุกวันท�าการ มูลค่าลงทุนขั้นต�่า 1,000 

บาท  ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด

อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความ

เสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ�านวนมาก

 “ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนยังคงให้ความ

สนใจลงทุนใน TGREIT อย่างต่อเนื่อง เพราะ

การลงทุนใน REIT ช่วยตอบโจทย์การลงทุนใน

ช่วงเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน ช่วยลดความ

ผันผวนของผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น 

และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงอัตรา

ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต�่า ซึ่งการลงทุนใน TGREIT 

มีจุดเด่นคือได้กระจายการลงทุนไปยัง REIT 

ประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 

ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ประเทศอื่นๆ ในทวีป

ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง และออสเตรเลีย 

ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน B&I Global 

Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิด

หน่วยลงทุน S (กองทุนหลัก) การกระจายการ

ลงทุนไปยังหลากหลายประเทศจะช่วยนักลงทุน

กระจายความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนที่น่า

สนใจได้ในระยะยาว” นายสาห์รัชกล่าว 

 กองทุนเปิด TGREIT อาจมีความเสี่ยงด้าน

อัตราแลกเปลี่ยน จึงมีนโยบายป้องกันความ

เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้

จัดการกองทุนรวม ผู้สนใจลงทุนควรท�าความ

เข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และ

ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน และสามารถ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือ

ชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุก

สาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 02-

633-6000 กด 4
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แบงก์ธนชาต ขยายบริการหนังสือค�้าประกันบนบล็อกเชน 

สู่กลุ่ม “ไทยออยล์ - ปตท.”

 ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ก้าวหน้าอย่างต่อ

เนื่อง ขยายบริการ หนังสือค�้าประกันบนเทคโนโลยี “บล็อกเชน” ไปสู่

องค์กรธุรกิจชั้นน�าอีก 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่ม บริษัท ไทยออยล์ จ�ากัด 

(มหาชน) และ กลุ่ม บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) โดยพร้อมให้บริการ

ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคมเป็นต้นไป หลังจากที่น�าร่องให้บริการไปแล้ว 4 

องค์กร ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) บริษัทจีซี มาร์เก็ต

ติ้ง โซลูช่ัน จ�ากัด กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และ

กลุ่มธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ใน กลุ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 

(มหาชน) เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้การเชื่อมต่อรวดเร็วและง่ายดาย

มากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล สนับสนุนให้ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วม

โครงการ “ก้าวหน้า” ไปพร้อมกับการขยายบริการอย่างต่อเนื่องส�าหรับ

เครือข่ายกลุ่มธุรกิจเพ่ิมเติมในอนาคต

 หนังสือค�้าประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ที่มีความปลอดภัยสูง ตรวจสอบง่าย และปลอมแปลงยาก ให้บริการแก่

หน่วยงานผู้รับหนังสือค�้าประกัน และคู่ค้าผู้วางหนังสือค�้าประกัน โดย

บริษัทผู้รับหนังสือค�้าประกันสามารถดูเอกสารหนังสือค�้าประกันของคู่

ค้าที่ออกโดยธนาคารได้ผ่านระบบซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม 

เอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคารและภาคธุรกิจต่างๆ เพิ่ม

ขึ้นในอนาคต 

 ทั้งนี้ บริการ หนังสือค�้าประกันบนเทคโนโลยี “บล็อกเชน” นับเป็น

ก้าวแรกตามแผนการสร้างชุมชน Thailand Blockchain Community 

Initiative ซึ่งธนาคารธนชาต ร่วมมือกับสมาชิกสมาคมธนาคารไทย 

พร้อมด้วยรัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อขานรับนโยบาย

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการน�าเทคโนโลยีบล็อกเชนมายกระดับ

ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของประเทศ

 ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารธนชาต ทุกสาขา โทร.1770 
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ วันอังคาร เมื่อวาน วันจันทร์ ตลาดหุ้นไทย ภาพ
รวม หลุด 1620 แต่ก็งัดขึ้นมาได้ เรียกว่า จากนี้ คงไต่เส้นรับ เส้นต้าน แต่ส�าหรับเกมหุ้น 
แต่ละตัว ขึ้นอยู่กับ การประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/62 ว่า ตัวเลขก�ารี้ ก�าไร ดีกว่า
คาดหรือไม่ และวันนี้ ต้องรอข่าว รอฟัง การแถลงของ ทรัมป์ วันที่ 12 พ.ย.นี้ ในงาน 
Economic Club of New York เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาการค้าสหรัฐและจีน เฟส
แรก หลังจากก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนการยกเลิกภาษีน�า
เข้าสินค้าจากจีน
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,622.12 จุด ลดลง 15.73 จุด หรือ 0.96% มูลค่า
การซื้อขาย 47,552.38 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 4,499.55 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 891.13 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 886.18 
ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,722.24 ล้านบาท

 หลังจาก หมดกรีนชู ราคาหุ้น AWC ก็ถูกแรงเท
ขาย จัดหนัก จัดเต็ม ต�่าจอง......ปิดตลาดวานนี้ ราคา
หุ้น AWC ยืนที่ 5.40 บาท ลดลง 0.65 บาท คิดเป็น 
10.74% วันนี้ค่าพีอีของหุ้น AWC ก็ยังสูงอยู่ ดังนั้น 
แม่มดน้อย ขอให้นักลงทุน ใจเย็นๆ ไม่ต้องรีบร้อน  หาก
หวังเด้ง ระวังจะโดน...ได้ไม่คุ้มเสียน่ะค่ะ
 ใครคิดว่า จะเสี่ยเจริญหรือเจ้าสัวเจริญ เจ้าของเบียร์
ช้าง จะกระโดดอุ้มหุ้น AWC บอกได้เลย ยาก เพราะทุก
อย่าง ขึ้นอยู่กับกลไกตลาด.....

 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) SHR หุ้นค่ายเบียร์สิงห์  เข้า
ซื้อขายวันแรก วันนี้ 12พ.ย. ราคาไอพีโอ 5.20บาท/หุ้น พาร์ 5บาท บุ๊คแวลู 5.20บาท 
พีอี 165.39 เท่า ส่วน CENTEL พีอี 21.81 เท่า ERW 31.69 เท่า MINT พีอี 34.48 เท่า  
 ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน) SHR IPO จ�านวนไม่เกิน 1,437,456,000 หุ้น มีม.ล. ทองมกุฎ ทอง
ใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ ผู้
จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่าย 
 และภายในปี 2568 SHR ตั้งใจที่จะขยายขนาดของกลุ่มทรัพย์สินปัจจุบันของ
บริษัทฯ เป็นสองเท่าเป็นอย่างน้อย โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงแรมทั้งสิ้นจ�านวน 39 
แห่ง และมีห้องพักรวมทั้งสิ้นจ�านวน 4,647 ห้องทั่วโลก และ จากปี 2562 ถึง ปี 2568 
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ขยายจ�านวนห้องพักและจ�านวนโรงแรมในอัตราการเติบโตเฉลี่ย

สะสมคิดเป็นร้อยละ 15 ต่อปี  
 TPOLY รายงานผลการด�าเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 มีการรับรู้รายได้
อยู่ที่ 2,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการทยอยรับรู้ราย
ได้ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และส่วนแบ่งก�าไรโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ขณะที่ "ปฐม
พล สาวทรัพย์" บิ๊กบอส ลุยประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน ตุนแบ็คล็อกไว้ในมือ
กว่า 4 พันล้านบาท ตั้งเป้ารับรู้รายได้ปีนี้ 4 พันล้านบาท มั่นใจรายได้และก�าไรเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง
 ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครฮอตเท่าบอส “ธนากร ธนวริทธิ์” CEO แห่งค่าย ออลล์ อินส
ไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) จากแผนเชิงรุกด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ล่าสุดยังได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ไม่ว่าจะเป็น กรณีที่ กนง. ลดอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.25% ซึ่งถือว่าต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ หรือแม้แต่การลดค่าธรรมเนียม
การโอนกรรมสิทธิ์จากเดิม 2% ของราคาประเมิน และค่าจดจ�านองจากเดิม 1% ของ
มูลค่าที่จ�านองเหลือ 0.01% ส�าหรับการซื้อที่อยู่อาศัย นี่แค่นโนบายภาครัฐยังหนุน 
Sentiment ให้กลุ่มอสังหาฯ เด้งแล้วเด้งอีกได้ขนาดนี้ ยังไม่รวมผลงาน 9 เดือน ที่รอ
นับถอยหลังเตรียมประกาศใน 1 - 2 วันข้างหน้า งานนี้แว่วๆ มาว่าน่าจับตาจนอาจต้อง
ร้อง “WOW” เพราะยอดขาย 9 เดือนก็กวาดไปแล้วกว่า 6,500 ล้านบาท อ๊า!!! หากใคร
อยากรู้ข้อมูลเชิงลึกมากไปกว่านี้สามารถไปเกาะติดความเคลื่อนไหว ALL ได้ที่งาน SET 
in the City 2019 ที่จัดขึ้นในวันที่ 14 - 17 พ.ย. 62 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 ACE พร้อมน�าหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 13 
พฤศจิกายนนี้ มั่นใจนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
และแผนงานขยายการลงทุน โดยมีเป้าหมายเพิ่มก�าลังการผลิตติดตั้งรวมเป็นกว่า 1,000 
เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปัจจุบันที่มีโรงไฟฟ้าเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 13 
โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ และมีโรงไฟฟ้าที่อยู่ใน Pipeline อีก 
20 โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ รวมถึงคาดว่าจะได้รับปัจจัย
บวกจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนโยบายรัฐบาลที่เดินหน้า
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนทั่วประเทศ 
 ก.ล.ต. น�าโครงการเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิจิทัลร่วมออกบูธในงาน Singapore 
FinTech Festival 2019 (SFF 2019) ณ Singapore EXPO สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562 สอดคล้องแผนพัฒนาตลาดทุนด้านส่งเสริมกิจการเอส
เอ็มอีให้ปรับตัวเท่าทันความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี พร้อมชูแนวทางโครงการน�าร่องใน
การน�า DLT มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในตลาดทุนไทย โดยมีผู้เข้าชมถึง 60,000 
คน จาก 130 ประเทศทั่วโลก
 WICE ประกาศผลงาน Q3/62 กวาดรายได้ 590.71 ล้านบาท โต 21.38% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ก�าไรสุทธิ 27.54 ล้านบาท Q4 โตดีต่อเนื่อง ไม่หวั่นเศรษฐกิจโลก
ผันผวน พร้อมลุยขยายงานร่วมกับบริษัทในเครือ อัพฐานลูกค้าตลาดจีนเพิ่ม โชว์จุดแข็ง
บริการครบวงจร มีเครือข่ายรองรับทุกประเทศการค้าส�าคัญ การันตีผลงานปีนี้เข้าเป้า 

วันอังคาร

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : VGI แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.40 บ.
บล.ฟินันเซีย ไซรัส : MAJOR แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 33.00 บ.
บล.ธนชาต : WHA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.30 บ.
บล.ธนชาต : VGI แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 8.50 บ.
บล.ธนชาต : BEC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 12.50 บ.
บล.ทรีนีตี้ : TOP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 76.00 บ. 
บล.ทรีนีตี้ : AOT แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 83.00 บ.
บล.เคจีไอ : MAJOR แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ.

 บล.เคจีไอ : ASK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.
 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPN แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.00 บ.
 บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : MAJOR แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.
 บล.ทิสโก้ : WHA แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 4.14 บ.
 บล.ทิสโก้ : CBG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.50 บ.
 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : WHA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.46 บ.
 บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : VGI แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.24 บ.
 บล.ฟิลลิป : CBG แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 95.00 บ.
 บล.ฟิลลิป : TACC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.00 บ. 
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