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 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) 
PTT เปิดเผยว่า กําไรสุทธิของ ปตท. และ

บริษัทย่อยใน 3Q2562 มีจํานวน 20,255 ล้าน

บาท ลดลง 5,683 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.9 

เนื่องจาก EBITDA ที่ลดลง รวมถึงผลกําไร

จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลงจากเงินบาทแข็ง

ค่าน้อยกว่า 2Q2562แม้ว่าค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ลดลงตามผลการดําเนินงานที่ลดลง 

 ทั้งนี้ใน 3Q2562 ปตท. และบริษัทย่อยมี

รายได้จากการขายจํานวน 538,437 ล้านบาท 

ลดลงจาก 3Q2561จํานวน 68,542ล้านบาท 

หรือร้อยละ 11.3 โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ (จากราคาขายเฉลี่ยที่

ลดลงตามราคาน้ํามันดิบ) กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

และการกลั่นมีรายได้โดยรวมลดลง (จากราคา

ขายเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่

ลดลง รวมถึงปริมาณขายที่ลดลง) ในขณะที่

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีรายได้จาก

การขายเพ่ิมขึ้น (GPSC เข้าซื้อ GLOW)

 ขณะที่ใน 3Q2562 EBITDA มีจํานวน 

67,697 ล้านบาท ลดลง 28,441 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 29.6 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเคมีและการกลั่น เนื่องจากมีขาดทุน

จากสต็อกน้ํามันใน 3Q2562จํานวนประมาณ 

2,200 ล้านบาท ตามราคาน้ํามันดิบที่ปรับลด

ลงขณะที่ใน 3Q2561 มีกําไรจากสต็อกน้ํามัน

จํานวนประมาณ 3,000 ล้านบาท อีกทั้งกําไร

ขั้นต้นจากการกลั่นซึ่งไม่รวมผลกระทบจากสต็

อกน้ํามัน (Market GRM) ลดลงตามต้นทุน

วัตถุดิบเพิ่มขึ้นจาก crude premium แม้ว่า

ส่วนต่างราคาน้ํามันสําเร็จรูปกับน้ํามันดิบเพิ่ม

ขึ้น อย่างไรก็ตาม ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์

กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั้งสาย

โอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ลดลง ประกอบกับ

ผลการดําเนินงานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลัก

จากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ตามราคาขายอ้างอิง

ราคาปิโตรเคมีที่ปรับลดลง และธุรกิจจัดหา

และจัดจําหน่ายก๊าซฯ ตามราคาขายอ้างอิงรา

คาน้ํามันเตาที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการดํา

เนินงานของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

ที่ปรับตัวดีขึ้น โดยหลักจากการรับรู้ผลการดํา

เนินงานของ GLOW ใน 3Q2562 ตั้งแต่เดือน

มีนาคม 2562

 ด้านค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายจํา

นวน 33,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,424 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 4.4จาก 32,055 ล้านบาทใน 

3Q2561โดยหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจํ

าหน่ายของ GLOW ที่ GPSC ได้เข้าซื้อในเดือน 

มีนาคม 2562

 ใน 3Q2562 มีส่วนแบ่งกําไรจากเงิน

ลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจํานวน 

1,454 ล้านบาท ลดลง 1,045 ล้านบาท หรือ

ลดลงร้อยละ 41.8จาก 2,499 ล้านบาท ใน 

3Q2561 ส่วนใหญ่มาจากผลการดําเนินงาน

ของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการก

ลั่นที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย

หลักลดลงจาก PTTAC ที่ผลการดําเนินงาน

ปรับลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับ

วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล (AN) 

และ เมทิลเมทาคริเลต (MMA) ที่ลดลง และ 

HMC ตามราคาขาย PP และเงินปันผลรับที่ลด

ลง

 PTT ระบุว่าใน 3Q2562 มีการรับรู้

รายการที่ไม้ได้เกิดขึ้นประจํา (Non-recurring 

Items) จากค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงานของ 

ปตท.จํานวน 1,069 ล้านบาท ตามที่ได้กล่าว

ข้างต้น ในขณะที่ 3Q2561 มีการรับรู้ผล

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ แหล่งมอนทารา 

ของ PTTEP จํานวน 1,208 ล้านบาท

 ภาษีเงินได์ใน 3Q2562จํานวน 8,777 ล้าน

บาท ลดลง 8,718 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.8 

จาก 17,495 ล้านบาท ใน3Q2561 โดยหลักมา

จากภาษีเงินได้ที่ลดลงของ ปตท. เนื่องจากใน 

3Q2561 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สุทธิที่เกี่ยวข้อง

กับการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจน้ํามัน จํา

นวน 6,033 ล้านบาท และจากผลการดําเนิน

งานโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ที่ลดลง

 ดังนั้น กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัท

ย่อยในไตรมาสนี้มีจํานวน 20,255 ล้านบาท 

ลดลง 10,074 ล้านบาท หรือ ร้อยละ33.2จาก 

3Q2561 ที่มีกําไรสุทธิ จํานวน 30,329 ล้าน

บาท

PTT ก�าไร Q3/62 วูบ 33.2% เหตุ EBITDA ลดลง  

จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน ขาดทุนจากสต็อกน�้ามัน
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BGC เผยก�าไร Q3/62 ลดลง 4% YoY

เหตุปีก่อนมีรายการพิเศษจากการขายเศษซากของโรงงานระยอง 

AMATAV เผย 9 เดือนก�าไรลดลง 137.20%    

เหตุไม่มีการขายท่ีดินในปีน้ี -ค่าใช่จ่ายพุ่ง

 บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊ำส จ�ำกัด (มหำชน) BGC เปิดเผยว่า ไตรมาส 3 ปี2562กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 85ล้าน

บาท ลดลง 4% YoY และสําหรับงวดเก้าเดือน ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 340 ล้านบาท ลดลง 5% YoY โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

 

 - สําหรับไตรมาส 3 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิลดลง 3 ล้านบาท เนื่องจากในปี2018กลุ่มบริษัท ฯ มีรายได้อื่นๆ จากการขายเศษซากของโรงงานระยอง 

ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3 ปี2561 ที่ผ่านมา

 - สําหรับงวดเก้าเดือน บริษัท ฯ มีกําไรสุทธิลดลง 18ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัท ฯ มีค่าใชจ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นหลงัจากปรับโครงสร้าง

บริษัท ฯ และมีค่าใช้จ่ายสํารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาวที่ต้องตั้งตามกฏหมาย 

 ไตรมาส 3 ปี 2562กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 2,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11 % YoY และสําหรับงวดเกํ้าเดือน ปี2562 กล่มุ บริษัทฯ มีรายได้

รวมเท่ากับ 8,149 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% YoY 

 นำยณัทธร กิจส�ำเร็จ ผู้อ�ำ
นวยกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
บริษัท อมตะ วีเอ็น จ�ำกัด (มหำชน) 
AMATAV เปิดเผยว่า บริษัทและรวมของ

บริษัทย่อย มีผลการดําเนินงานของกิจการงวด

เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท

มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมสําหรับงวด

เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 

131 ล้านบาท เมื่อ เปรียบเทียบกับผลประกอบ

การงวดเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมียอดกําไรสุทธิ 

352.14 ล้านบาท บริษัทมีกําไรสุทธิลดลง จํานวน 

483.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 137.20 กําไร

สุทธิที่ลดลง เนื่องจากบริษัทไม่มีการขายที่ดินใน

ปี 2019 ในขณะที่ค่าใช่จ่าย ในการขายและบริหาร 

ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

รวมทั้งยังมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 

90.38 ล้านบาท

 บริษัทมีรายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้น

สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จํานวน 434.20 

ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ รายได้รวมในงวด

เดียวกันของปี 2561 จํานวน 979.04 ล้านบาท 

รายได้รวมของบริษัทลดลงจํานวน 544.84 ล้าน

บาท หรือ ลดลงร้อยละ 55.65 โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

 รายได้ที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากรายได้จาก

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง 544.98 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 100 เนื่องจากไม่มีพื้นที่

ที่สามารถโอนได้ ณ ไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม 

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าเพิ่มขึ้น 11.76 ล้าน

บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.85 และมีรายได้จาก

การบริการสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น 9.32 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.89 อย่างไรก็ตาม โดยรวม

บริษัทมีรายได้ลดลงโดยมีสาเหตุหลักจากรายได้

จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่หายไป โดยหาก

พิจารณากําไรขั้นต้น แยกตามส่วนงานมีราย

ละเอียดดังนี้

 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ

ค่าใช้จ่ายอื่นสําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2562 จํานวน 184.62 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจํานวน 29.75 

ล้านบาท หรือร้อยละ 19.21 ทั้งนี้สาเหตุหลักมา

จาก อัตรา แลกเปลี่ยนไทยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบ

กับเวียดนามด่ง ทําให้มีผลขาดทุนจากอัตราแลก

เปลี่ยนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน  
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AU อวดก�าไร Q3/62 โต 71% 

หลังรายได้พุ่ง - ควบคุมค่าใช้จ่ายดีข้ัน 

XO เผยก�าไร Q3/62 ทรุด 38.61% 

หลังยอดขายและอัตราก�าไรข้ันต้นลดลง  

 บริษัท อำฟเตอร์ ยู จ�ำกัด 
(มหำชน) AU เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีกําไร

สุทธิของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ปี2562 และใน

งวด 9 เดือนแรก ปี2562 มีมูลค่า 65 ล้านบาท 

และ 187 ล้านบาทตามลําดับ ซึ่งปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 71 จากไตรมาสที่ 3 ปี2561 และร้อย

ละ 89 จากงวด 9 เดือนแรก ปี2561 ตามลําดับ 

สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นและ

การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีขั้น ซึ่งทําให้มีกําไรต่อ

สาขาที่เพิ่มขึ้น

 ขณะที่มีอัตรากําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 

ปี2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 จากไตรมาส

ที่ 3 ปี2561 และในงวด 9 เดือนแรก ปี2562 

ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 จากงวด 9 เดือน

แรก ปี2561 การปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตรากําไร

สุทธิมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้

จากการขาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่ในการขายและ

การบริหารเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

 สําหรับรายได้จากการขายเท่ากับ 312 ล้าน

บาทในไตรมาสที่ 3 ปี2562 และ 911 ล้านบาท

ในงวด 9เดือนแรก ปี2562 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 45 จากไตรมาสที่ 3 ปี2561 และร้อย

ละ 47 จากงวด 9 เดือนแรก ปี2561 ตามลําดับ 

การปรับตัวเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายขอ

งบริษัทฯ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

รายได้จากร้านขนมหวาน ซึ่งเป็นผลมาจาก

การเพิ่มสาขาใหม่จํานวน 7 สาขาจากไตรมาส

ที่ 3 ปี2561 และการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของ

ยอดขายของสาขาเดิม (Same-Store-Sales-

Growth) 

 บริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จ�ำกัด 
(มหำชน) XO เปิดเผยว่า สําหรับงวดสาม

เดือนและ เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2552 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

แล้ว โดยบริษัทมีกําไรสุทธิใน ไตรมาสนี้ เท่ากับ 

41.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.61 จากงวด

เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกําไรสุทธิเท่ากับ 67.54 

ล้านบาท ในขณะที่งวด 9 เดือนของปี 2562 

มีกําไรสุทธิจํานวน 123.04 ล้านบาท ลดลงร้อย

ละ 21.49 จากงวด เดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกํา

ไรสุทธิเท่ากับ 156.72 ล้านบาท โดยสรุปสาเห

ตุสําคัญได้ดังนี้

 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าสําหรับ

ไตรมาส 3/2562 จํานวน 252.77 ล้านบาท ลด

ลงจากไตรมาส 3/2561 48.24 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 16.03 โดยสาเหตุหลักเกิดจากการ

ลดลงของปริมาณการขายสินค้าในกลุ่มซอส 

ปรุงรสและน้ําจิ้มต่างๆ สําหรับงวด 9 เดือน

ของปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า 

765.13 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี

ก่อน 67.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.1 โดย

สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของปริมาณคําสั่ง

ซื้อจากลูกค้าในทวีปยุโรป

 บริษัทมีกําไรสุทธิในไตรมาส 3/2562 

เท่ากับ 41.46 ล้านบาท ลดลงร้อยละ38.61  

จากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง มีกําไรสุทธิ

เท่ากับ 67.54 ล้านบาท เนื่องจากการลดลง

ของยอดขายและอัตรากําไรขั้นต้น และการเพิ่ม

ขึ้นของ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเมื่อ

เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2552 บริษัทมีกําไร

สุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 198.06 สาเหตุหลักเกิดจาก

การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายสินค้าและอัต

รากําไรขั้นต้น สําหรับงวด 9 เดือนของปี 2562 

บริษัทมีกําไรสุทธิเท่ากับ 123.04 ล้านบาท ลด

ลงร้อยละ 21.49 จากงวดเดียวกัน ของปีก่อน 

ซึ่งมีกําไรสุทธิเท่ากับ 156.72 ล้านบาท โดย

สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้จากการ

ขายสินค้า และอัตรากําไรขั้นต้น และการเพิ่มขึ้น

ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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BANPU แจง Q3/62 พลิกขาดทุนสุทธิ 105.96 ลบ.  

หลังรายได้จากธุรกิจถ่านหิน - ธุรกิจ 

-ธุรกิจไฟฟ้าและไอน�้า - ธุรกิจก๊าซลดลง 

BPP เผยก�าไร Q3/62 เพ่ิมข้ึน 3 ลบ. 

รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากโรงไฟฟ้าหงสาและเหมืองภูไฟท่ีเพ่ิมข้ึน 

 บริษัท บ้ำนป ูจ�ำกัด (มหำชน) 
BANPU รายงานผลประกอบการไตรมาส 

3/62 ขาดทุนสุทธิ 105.96 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ

ต่อหุ้น 0.021 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนที่มีกําไรสุทธิ 2.5 พันล้านบาท กําไรสุทธิต่อ

หุ้น 0.484 บาท

   

 ด้านรายได้จากการขายรวมจํานวน 654 

ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 20,084 ล้านบาท)

ลดลงจํานวน 311 ล้านเหรียญสหรัฐ จากไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน รายได้จากธุรกิจถ่านหินลดลง 

260 ล้านเหรียญสหรัฐ รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและ

ไอนํ้าลดลง 6ล้านเหรียญสหรัฐ และรายได้จาก

ธุรกิจก๊าซลดลง 19 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

 1. รายได้จากธุรกิจถ่านหิน จํานวน 586 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 

ของรายได้รวม โดยแยกเป็นแหล่งผลิตดังนี้

 - แหล่งผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 408 

ล้านเหรียญสหรัฐ

 - แหล่งผลิตในประเทศออสเตรเลีย 172 ล้าน

เหรียญสหรัฐ

 -แหล่งผลิตอื่นๆ จํานวน 6 ล้านเหรียญ

สหรัฐ

 2. รายได้จากธุรกิจก๊าซจากแหล่งผลิตใน

ประเทศอเมริกา จํานวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3ของรายได้รวม

 3. รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและไอนํ้าจํานวน 31 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของราย

ได้รวม เป็นรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

และพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐประชาชน

จีน

 4. รายได้อื่นๆ จํานวน 17 ล้านเหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเป็นร้อยละ 3ของรายได้รวม ลดลงจํานวน 

26 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก

ธุรกิจซื้อขายนํ้ามันของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งใน

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 บริษัท บ้ำนป ูเพำเวอร์ จ�ำกัด 
(มหำชน) BPP เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 
2562 กลุ่มบริษัทฯมีกําไรสุทธิ จํานวน 943 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากในไตรมาสนี้
การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้าของโรงไฟฟ้า
หงสาและเหมืองภูไฟที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนิน
งานโดยรวม ในขณะที่การรับรู้ส่วนแบ่งกําไรของโรง
ไฟฟ้า บีแอลซีพีลดลง ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างราย
ได้ที่ลดลงตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการลดลง
ในปริมาณการขายไฟและไอนํ้าของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนร่วมในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 กําไรขั้นต้นจํานวน 100 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 49 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากปริมาณการ
ขายและต้นทุนถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงลดลงจาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจากการอ่อนค่าของเงินสกุลหยวนต่อ
เงินสกุลบาท

 รายได้รวมของบริษัทฯ จํานวน 967 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบ
ด้วยรายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 
จํานวน 742 ล้านบาท และ รายได้จากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน จํานวน 225 
ล้านบาท การลดลงของรายได้รวมได้รับผลกระทบ
บางส่วนจากการที่ค่าเงินหยวนอ่อนลงเมื่อเทียบกับ
สกุลเงินบาท แม้ผลการดําเนินงานโดยรวมจะลด
ลง แต่โรงไฟฟ้าหลวนหนานมีปริมาณการขายไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 และปริมาณการขายไอนํ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 44 เทียบกับปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นการ
เติบโตของความต้องการการใช้ไฟฟ้าและไอนํ้าใน
เขตพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ ส่วนขยายของโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมหลวนหนาน ระยะที่ 3 ซึ่งจะเปิด
ดําเนินการเชิงพาณิชย์ จะช่วยรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าและไอนํ้าที่มากขึ้นในฤดูหนาวในช่วงปลาย
ปี ในด้านต้นทุนราคาถ่านหิน ได้ปรับตัวลงเล็กน้อย 
โดยในไตรมาส 3 ราคาต้นทุนถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 593 
หยวนต่อตัน ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันในปีก่อนหน้าที่ราคาถ่านหินเฉลี่ยอยู่ที่ 628 

หยวนต่อตัน

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 62.4 กิกะวัตต์ชั่วโมง และรายงานรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16เทียบกับปีก่อนหน้าจากสภาวะ
อากาศที่เอื้ออํานวย และกําลังการผลิตเพิ่มเติมจาก
โรงไฟฟ้า Jixin ที่เพิ่มเข้ามา

 บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจร่วมค้า 
จํานวน 1,129 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เทียบกับ
ปีก่อน โดยโรงไฟฟ้าหงสามีค่าความพร้อมจ่าย หรือ 
EAF ที่ร้อยละ 88 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน รายงานส่วนแบ่งก าไรจ านวน 850 ล้าน
บาท ซึ่งรวมผลขาดทุนจากการแปลงค่าเงินแล้ว
จํานวน 7 ล้านบาท ในขณะที่โรงไฟฟ้า BLCP ยัง
คงรายงานค่าความพร้อมจ่ายหรือ EAF สูงถึงร้อย
ละ 100 รายงานส่วนแบ่งกําไรจ านวน 265 ล้าน
บาท ซึ่งรวมผลกําไรจากการแปลงค่าเงินจํานวน 47 
ล้านบาทและผลขาดทุนจากภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จํานวน 1 ล้านบาทแล้ว
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นำงสำวโศภชำ ด�ำรงปิยวุฒิ์ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท 
กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จ�ำกัด 
(มหำชน) (GUNKUL) เปิดเผยถึงผล

ประกอบการงวด 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 

กันยายน 2562) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

ผลกําไรสุทธิ 1,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปีก่อนที่มีกําไรสุทธิ 730 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 890 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึง 122%

 

สาเหตุที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนของ

กลุ่มบริษัท GUNKUL เติบโตขึ้นอย่างมาก 

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย

ไฟฟ้า และรายได้ส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า

เท่ากับ 2,216 ล้านบาท และ 1,156 ล้านบาท  

ตามลําดับ หากเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อน

เท่ากับ 1,254 ล้านบาท และ 797 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นรวม 1,321 ล้านบาท หรือคิดเป็น 64% 

สําหรับแนวโน้มผลการดําเนินงานช่วงที่เหลือ

ปีนี้ของกลุ่มบริษัทฯ เช่ือว่าน่าจะเติบโตได้อย่าง

ต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

รับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกือบเท่า

ตัวจากโครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมและจาก

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีได้ 

COD ไปก่อนหน้านี้กว่า 400 เมกะวัตต์ โดย

บริษัทฯ เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่างๆ 

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เพิ่ม คิดเป็นมูลค่างาน

ไม่ตํ่ากว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งหากได้งานจะ

เป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ผลการดําเนินงานปีนี้

เติบโตได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น  รวมถึง

ช่วยสนับสนุนให้งานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้น

จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8,000 ล้านบาท  

จึงทําให้มั่นใจรายได้และกําไรสุทธิในปีนี้จะ

เติบโตตามเป้าที่ได้ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการลงทุน

ด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้เป้าหมาย

เมกะวัตต์สะสมไม่ตํ่ากว่า 1,000 เมกะวัตต์ 

ภายในปี 2564 จากปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมกันแล้วประมาณ 

600 เมกะวัตต์

“ผลประกอบการงวด 9 เดือนถือว่าดีเกิน

คาด เพราะสามารถเติบโตทั้งรายได้และกําไร

จากธุรกิจผลิตและจัดหาอุปกรณ์สําหรับ

ระบบไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าการจําหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าโซลาร์

เซลล์และโรงไฟฟ้าพลังงานลม รวมถึงการให้

บริการด้านบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า ซึ่งทุกภาค

ส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ส่วน

ทิศทางไตรมาส 4 เชื่อว่าน่าจะเติบโตได้อย่าง

ต่อเนื่องเช่นกัน โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นเข้า

ร่วมประมูลงานด้านต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ผลการ

ดําเนินงานในอนาคตเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามเป้า

หมาย” นางสาวโศภชากล่าวในที่สุด   

GUNKUL อวดผลงาน 9 เดือน ติดปีกแตะ 1,620 ลบ. โต 122%  

-โค้งสุดท้ายสัญญาณบวกต่อ ดันรายได้ปีน้ีผ่านฉลุย
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 นำยธนำกร ธนวริทธิ์ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ออลล์ อิน
สไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ALL 

เปิดเผยในงานสัมมนา Excluive หุ้นอินไซด์ใน

หัวข้อ "ALL สู่ปี2020" ว่า บริษัทฯคาดว่ายอด

ขายและยอดโอนในไตรมาส4/2562 จะเติบโต

ได้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก 

ได้รับอานิสงค์จากมาตรการของรัฐบาล ที่

ประกาศมาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่

อาศัย (มาตรการลดภาระฯ) เพื่อสนับสนุนและ

บรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่

อาศัยเป็นของตนเอง เหมาะสมกับศักยภาพ

ของประชาชนแต่ละกลุ่ม 

 อีกทั้ง ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายการ

เงิน (กนง.) ยังได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วย

สนับสนุนการเติบโตของยอดขายของบริษัทฯ

เนื่องจากโครงการของบริษัทฯมีราคาอยู่ที่ไม่

เกิน 3 ล้านบาท 

 ดังนั้น บริษัทฯจึงมั่นใจว่ายอดขาย 

(Presales) ปีนี้จะสามารถทําได้ตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ 7,000 ล้านบาท และมีรายรวมเติบโต

กว่าปีก่อนที่ทําได้ 2,342.97 ล้านบาท โดย

ปัจจุบันบริษัทฯมียอดขายรอโอน (Backlog) 

มียอดขายรอโอน (Backlog) รวมมูลค่ากว่า 

11,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วง 

3 - 4 ปีข้างหน้า 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีแผนการเปิดตัว

โครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยจะมุ่นเน้น

ในเรื่องของผู้ที่ซื้อเพื่ออาศัยอยู่จริงและเจาะ

คอนโดมิเนียมโลว์ไลฟ์ที่เน้นขายเร็ว โอนเร็ว 

และสร้างเร็ว รวมทั้งขยายกลุ่มแนวราบมาก

ขึ้น

 ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังคงศึกษาธุรกิจ

อื่นๆเพื่อลดความเสี่ยงและเป็นรายได้ประจํา

เข้ามาเสริม ซึ่งในปี2563 บริษัทฯจะเปิดตัว

ศูนย์การค้าช็อปปิ้งมอลล์ ได้แก่ เดอะนิว 

พลาซ่า ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 

2/2563 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯตั้งเป้ามีสัดส่วน

รายได้ประจําอยู่ที่ 20% ในอนาคต จาก

ปัจจุบันไม่มีเลย

 " ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจและตลาดอสีงหา

ชะลอตัวลง แต่ต้องบอกว่าอสังหาเป็นปัจจัย

ที่ 4 ถ้าหากของแพงอาจจะขายยากหากของดี

ราคาเข้าถึงได้ง่ายคนก็จะยังคงมองหาบ้านและ

คอนโดฯที่ใกล้ที่ทํางานอยุ่ ซึ่งเราจะเน้นทําเล

เป็นหลักที่ดีและโฟกัสเรียลดีมานด์ด้วย" นาย

ธนากร กล่าว

 ด้านตลาดต่างประเทศปัจจุบันบริษัทฯยัง

คงเดินหน้าแอคทีฟอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ

ในฮ่องกงที่ขณะนี้เกิดหตุการณ์การประท้วง

ทําให้ผู้บริโภคหลายรายมองหาบ้านหลังที่สอง

รองรับ ซึ่งก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆ และบริษัทฯยัง

คงมองว่าตลาดต่างประเทศก็เป็นโอกาสที่จะ

ขยายต่อไปในอนาคต 

ALL ม่ันใจยอดขาย-ยอดโอนโค้งสุดท้าย แจ่มว้าว 

รับอานิสงค์มาตรการรัฐหนุน-กนง.ลดดอกเบี้ย
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 IRPC วางงบลงทุนปี63 ไว้ท่ี 8.5 พันลบ. 
รองรับโครงการ UCF - ซ่อมบํารุงรายปี  พร้อม
ประเมินราคานํ้ามันดิบดูไบในช่วงท่ีเหลือของปี
นี้-ต้นปีหน้า ปรับตัวขึ้นแตะ 65 เหรียญสหรัฐฯ/
บาร์เรล รับอานิสงค์มาตรการ IMO เผยปีหน้า
จะเร่ิมทยอยลงทุนโครงการ UCF พร้อม คาด 
COD ได้ต้นปี66 ที่กําลังการผลิต 400 ล้านลิตร/
เดือน

 นำยนพดล ป่ินสุภำ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ไออำร์พีซี 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า 
บริษัทฯวางงบลงทุนในปี2563 ไว้ท่ี 8,500 ล้าน
บาท แบ่งเป็นใช้สําหรับลงทุนในโครงการUltra 
Clean Fuel Project (UCF) จํานวน 4,000 ล้าน
บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทยอยลงทุนอย่าง
ต่อเนื่องและคาดว่าจะสามารถเปิดดําเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้ในปี2566 ด้วยกําลังการผลิตท่ี 
400 ล้านลิตรต่อเดือน ส่วนท่ีเหลือบริษัทฯจะ
ใช้สําหรับซ่อมบํารุงประจําปีอีก 2,000-2,500 
ล้านบาท 

 นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้วางงบลงทุน
อีก จํานวน 3,000-4,000 ล้านบาท เพ่ือใช้
สําหรับการเข้าซื้อกิจการ(M&A) ในอนาคต ซึ่ง
บริษัทฯสนใจที่จะเข้าซื้อกลุ่มธุรกิจท่ีผลิตด้านเม็ด
พลาสติกพีพี คอมพาวด์สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าท่ี
ผ่านมาตรฐานยานยนต์ และธุรกิจปลายนํ้า โดย
ปี2563คาดว่าจะได้ความชัดเจน 1 ราย 

 สําหรับความคืบหน้าการผลิตน้ํามันเตา
กํามะถันตํ่าตามมาตรฐาน IMO ที่จะเริ่มใช้วันที่ 
1 มกราคม 2562 นั้น ปัจจุบันบริษัทฯสามารถ
ผลิตได้ 52,000 ตันต่อเดือน แล้วตามแผน จาก
กําลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 60,000 ตันต่อเดือน 
โดยบริษัทวางเป้าหมายที่จะจําหน่ายในประเทศ 
65% ส่งออก 35%

 อย่างไรก็ตาม ตลาดเอเชียและ
ตะวันออกกลางมีความต้องการนํ้ามันเตา
กํามะถันตํ่ามากถึง 9.3 ล้านตันต่อเดือน จาก
ปัจจุบันมี Supply ในตลาดเพียง 4.7 ล้านตัน
ต่อเดือน ซึ่งกําลังการผลิตในปัจจุบันไม่เพียงพอ
กับควมต้องการของตลาด ส่งผลให้ราคานํ้ามัน
เตากํามะถันตํ่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไปจนถึงต้น
ปี2563 

 " เราเป็นโรงกลั่นเดียวในไทย ที่มีหน่วย
กําจัดกํามะถันออกจากนํ้ามันเตา ทําให้ได้เปรียบ
ทางด้านคุณภาพโดยเนื้อน้ํามันไม่แยกชั้นเวลา
เก็บเป็นสินค้าคงคลัง รวมทั้งต้นทุนการผลิตที่
ไม่ผันผวนเหมือนกับผู้ผงิตรายอื่น ซึ่งบริษัทฯ
สามารถป้อนนํ้ามันมาตราฐาน IMO เข้าสู่ตลาด
เแนรายแรกและก่อนระยะเวลาที่มาตรฐาน
กําหนด " นายนพดล กล่าว 

 สําหรับความคืบหน้าของการร่วมทุน
ระหว่างบริษัท กับ WHA เพื่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมอัจฉริยะดับบลิวเอชเอ รองรับ EEC 
บนพื้นท่ี 2,152 ไร่ ซึ่งบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 
40% นั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการทํารายงานผลก
ระทบด้านสิ่งแวดล้อม( EIA )และคาดว่าจะเปิด
ให้บริการได้ปลายปี2563-ต้นปี2564

 ขณะที่ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรดพิเศษ 
บริษัทฯ เป็นโรงกลั่นรายแรกในประเทศไทย
ท่ีผลิตยางมะตอย เกรดพิเศษ 40:50 ออกสู่

ตลาด ปัจจุบันมีกําลังการผลิต 3,000 ตัน/เดือน 
และมีโอกาสเพิ่มกําลังการผลิตได้อีกในอนาคต 
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรด 40:50 เป็นการ
รองรับมาตรฐานที่เสริมความแข็งแกร่ง ลดการ
เกิดร่องตามท้องถนน และมีอายุการใช้งานนาน
ขึ้น โดยภาครัฐได้นําร่องให้ใช้ยางมะตอยเกรด
พิเศษใหม่บนถนนพระราม 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้าง

 นายนพดล กล่าวเพิ่มเติมถึงการก่อสร้าง 
โครงการ Maximum Aromatics Project 
(MARS) ว่าขณะนี้บริษัทฯมีแผนเลื่อนออก
ไปแบบไม่มีกําหนด จากเดิมวางแผนไว้ว่าจะ
สามารถก่อสร้างได้ช่วงปลายปี2562 เนื่องจาก 
โครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนขนาดใหญ่ 
แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจขณะนี่ยังไม่เอื้ออํานวย
ต่อการลงทุนจึงทําให้บริษัทฯชะลอการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวออกไปก่อน โดยขณะนี้บริษัทฯ
อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกพาร์ทเนอร์ โดย
คาดว่าจะได้ข้อสรุปพาร์ทเนอร์ไตรมาส 2/2563 
และ พร้อมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ใน
ปี2567

 "ในภาวะตลาดแบบนี้อาจจะต้องชะลอ
การลงทุนไปก่อนและไปโฟกัสเรื่องการหาช่อง
ทางการปิดความเสี่ยง ด้วยการหาพาร์ทเนอร์ที่
ดี เพราะโครงการนี้ค่อนจ้างใหญ่ถ้าเสร็จแล้วจะ
มีกําลังการผลิตพาราไซลีน 1-1.3ล้านตันต่อปี 
และเบนซีน 3-5 แสนตันต่อปี ตอนนี้ก็พูดคุยกับ
พาร์ทเนอร์หลายรายคาดว่าจะได้ข้อสรุปQ2/63" 
นายนพดล กล่าว 

 ทั้งนี้ ในช่วงในช่วงที่เหลือของปีนี้ไปจนถึง
ต้นปี2563 บริษัทฯประเมินราคานํ้ามันดิบดูไบ
จะปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 65 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล จากปัจจุบัน 61 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล โดยคาดว่าจะได้รับอานิสงค์จากมาตรา
การ IMO 

 IRPC วางงบลงทุนปี63 ไว้ท่ี 8.5 พันลบ. 

รองรับโครงการ UCF - ซ่อมบ�ารุงรายปี
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BAY ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 0.25%  

เหลือ 6.35% ต่อปี มีผล 12 พ.ย.62 

IVL ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ 

มูลค่า 15,000 ล้านบาท เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

 นำยเซอิจิโระ อำคิตะ กรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่และประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ 
จ�ำกัด (มหำชน) BAY เปิดเผยว่า 

ธนาคารพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าธนาคาร

และตอบสนองทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของภาค

รัฐ โดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะ

เวลา (MLR) ลง 0.25% เหลือ 6.35% ต่อปี 

จากเดิม 6.60% ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระต้นทุน

ทางการเงินของลูกค้าธุรกิจ ท่ามกลางความ

ท้าทายในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

 ด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารได้ปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสําหรับลูกค้านิติบุคคล

ลง 0.05% - 0.35% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ

ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลที่ไม่

แสวงหากําไร

 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้าราย

ใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) 

และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสําหรับนิติบุคคล

อัตราใหม่ จะมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 

2562 เป็นต้นไป

 บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ IVL บริษัท

เคมีภัณฑ์ระดับโลก ได้จัดออกและเสนอขายหุ้น

กู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่า 15,000 

ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นมูลค่าสูงสุดของหุ้นกู้

ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ออกและเสนอ

ขายในปีนี้ ซึ่งกําหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปี

แรกที่ 5.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน 

โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่า

เชื่อถือที่ระดับ “A” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 

“Stable” และอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “AA-

”  ด้วยแนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริส

เรทติ้ง จํากัด และได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 นายซันเจย์ อาฮูจา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารด้านการเงิน กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ฯ 

ในครั้งนี้จะส่งเสริมสถานะทางการเงินของ IVL 

ให้แข็งแกร่งขึ้น และช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโต

ตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้ รวมถึงแสดงให้เห็นถึง

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อแนวโน้มการ

เติบโตที่ดีและศักยภาพของ IVL ในฐานะบริษัท

เคมีภัณฑ์ระดับโลกที่ผลิตวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ใน

การผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม

ต่างๆ เราขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่เชื่อมั่น

ใน IVL” โดยหุ้นกู้ฯ นี้เสนอขายผ่านธนาคาร

กรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย 

และธนาคารไทยพาณิชย์

 IVL มีรายได้ในปี 2561 เป็นอันดับที่ 35 ใน

กลุ่มบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกจากการรายงาน

ของนิตยสาร Chemical Week ทั้งนี้ ระหว่าง

ปี 2557 – 2562 บริษัทฯ ได้ขยายการดําเนิน

ธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ PET แบบบูรณาการ 

เส้นใยและเส้นด้าย ออกไซด์แบบบูรณาการและ

อนุพันธ์, เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ และบรรจุภัณฑ์ 

โดยมีโรงงานจํานวน 102 แห่ง ใน 31 ประเทศ

ทั่วโลก ทั้งในเอเซีย อเมริกา ยุโรป และแอฟริกา 

ซึ่งทําให้ไอวีแอลมีความสามารถในการแข่งขัน

ที่แข็งแกร่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเสริมฐาน

การผลิตแบบบูรณาการทั่วโลก เพื่อรองรับ

ความต้องการของลูกค้าในทุกตลาดสําคัญ

 นอกจากการเติบโตทางธุรกิจแล้ว ไอวีแอ

ลมุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสร้าง

สมดุลการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง

แวดล้อม ล่าสุด ไอวีแอลได้ประกาศเจตนารมณ์

เป็นส่วนหนึ่งของ The New Plastics 

Economy Global Commitment ซึ่งเป็นคํามั่น

สัญญาขององค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกที่ต้องการ

สร้างเศรษฐกิจระบบใหม่ที่พลาสติกจะไม่ได้เป็น

ของเสียหรือมลภาวะอีกต่อไป IVL ตั้งเป้าหมาย

ที่ท้าทายในการเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

เป็น 750,000 ตันต่อปี และเตรียมลงทุนเพิ่ม

เติมมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2568
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บลจ.ไทยพาณิชย์ แนะลงทุน LTF-RMF ช่วงโค้งสุดท้ายป ี

รับสิทธิลดหย่อนภาษีคัด 5 กอง SCBLT1-SCBLT2-SCBRMLEQ

-SCBRMPIN และ SCBRMS&P500 เสิร์ฟนักลงทุน

 นำยณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดกำรกองทุน ไทยพำณิชย์ 
จ�ำกัด เปิดเผยว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2562 
นี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ยังคงแนะนําให้ลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี โดยกองทุนรวม LTF ถือเป็นปีสุดท้ายที่
สามารถลงทุนเพื่อได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดย
กองทุน LTF ใช้สิทธิลดหย่อนได้ไม่เกิน 15% ของ
เงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 500,000 บาท 
ซึ่งต้องถือครอง 7 ปีปฏิทินเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์
ภาษี ส่วนกองทุนรวม RMF ใช้สิทธิประโยชน์ลด
หย่อนภาษีสูงสุด 500,000 บาท หรือไม่เกิน 15% 
ของรายได้ เมื่อรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนบําเหน็จบํานาญราชการ กองทุนการออม
แห่งชาติ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และประกัน
ชีวิตแบบบํานาญแล้ว
  

 สําหรับกองทุนรวม LTF ได้แนะนํา 2 กองทุน
เด่น ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว
ปันผล 70/30 (SCBLT1) ซึ่งเป็นกองทุน LTF ใหญ่
อันดับหนึ่งของบลจ.ไทยพาณิชย์ ด้วยมูลค่า
สินทรัพย์รวมกว่า 29,323 ล้านบาท (ณ วัน
ที่ 8 พ.ย. 2562) เหมาะกับนักลงทุนที่เน้นราย
ได้ระหว่างทางจากการลงทุน เนื่องจากกองทุน
มีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างสมํ่าเสมอ ที่ผ่าน
มามีการจ่ายเงินปันผลแล้ว 23 ครั้งในช่วง 15 ปี 
(นับตั้งแต่จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2547) และนัก
ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหุ้นไทย โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในหุ้น
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่
เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
รวม มีผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
อยู่ที่ 11.61% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.2562)

 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว 
พลัส (SCBLT2) มีจุดเด่นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 
พื้นฐานดี มีความมั่นคงสูง เน้นการลงทุนหุ้นที่
มีนโยบายหรือมีการจ่ายปันผลอย่างสมํ่าเสมอ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลัก
ทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารการ
เงินอื่นๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา 
มีผลการดําเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่
ที่ 14.81% ต่อปี (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ย.2562) 
และมีผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ติดอันดับ 1 ของ 
Morning Star

 ส่วนกองทุนรวม RMF แนะนํา 3 กองทุนซึ่ง
มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับการลงทุนระยะ
ยาว สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนของกองทุน
ประเภท RMF คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น 
Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMLEQ) 
เป็นกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนเหนือ
ตลาดในช่วงตลาดขาขึ้น และป้องกันการขาดทุน
ในช่วงตลาดขาลง มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุน AB Low Volatility Equity 
Portfolio จดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก 
และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารโดย Alliance 
Bernstein L.P ซึ่งลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์ โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน

 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ 
แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการ
เลี้ยงชีพ (SCBRMPIN) เป็นกองทุนสินทรัพย์
ทางเลือก มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) ทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure 
Fund) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
สิงคโปร์ โดยมีกระบวนการลงทุนด้วยการคัดเลือก
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ REITs ภายใต้
กรอบการลงทุนคือ High Cash flow, High EPS 

Growth และ High Dividend Yield โดยพอร์ต
จําลองการลงทุนโดยมีสัดส่วนการลงทุนในตลาด
ไทยประมาณ 40% สิงคโปร์ประมาณ 50% และ
เงินสดประมาณ 10% (ข้อมูล ณ 31 ต.ค.2562) 
โดยกองทุนใช้ PF&REIT Total Return Index 
50% และ FTSE Strait times REIT Index 50% 
เป็นดัชนีอ้างอิง รวมทั้งมีการป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการ
กองทุน
   
 และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เพื่อ
การเลี้ยงชีพ (SCBRMS&P500) มีนโยบายเน้น
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
เพียงกองทุนเดียว คือ SPDR S&P 500 ETF 
Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดย 
State Street Global Advisors จดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค มีนโยบายลงทุน
ในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P500 มีเป้า
หมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนี S&P500

 นอกจากนี้ สําหรับผู้ที่ลงทุนผ่านช่องทาง 
SCB EASY App ครั้งแรก ด้วยกลุ่มกองทุนรวม 
LTF หรือกองทุนรวม RMF ภายใต้การบริหารขอ
งบลจ.ไทยพาณิชย์ ระหว่างวันนี้ - 30 ธันวาคม 
2562 ยังจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) คืนมูลค่า
สูงสุด 1,000 บาทด้วย

 เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน 
หรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้
รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุน
ควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผล
ตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงควรขอคํา
แนะนําเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสิน
ใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับ
หนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทําการ ได้ที่ SCBAM Call 
Centerโทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้
สนับสนุนการขายทุกราย
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ ตลาดหุ้นทั่วโลก พร้อมขยับ ทรัมป์ จะพูด
ในงาน Economic Club of New York เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาการค้า
สหรัฐ-จีน เฟสแรก หากมีสัญญาณบวก เชื่อว่า ตลาดพร้อมบวก แต่มีกลิ่นแบบ
ลบ ตลาดพร้อมลง ตั้งลําใหม่อีกครั้ง ส่วนการค้า สหรัฐกับยุโรป ก็มีรายงาน
ข่าวที่ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ จะการเลื่อนการตัดสินใจว่าจะ
เรียกเก็บภาษีนําเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จากยุโรปหรือไม่ โดยคาดว่าอาจจะ
เลื่อนการตัดสินใจดังกล่าวออกไปอีก 6 เดือน 
 งานนี้แม่มดน้อยว่า อยู่ที่ โดนัลด์ ทรัมป์ จะตัดสินใจ...สําหรับปัจจัยใน
ประเทศ มาแล้ว มติครม. เรื่องชิม ช็อป ใช้ เฟส 3 ออกมาแล้ว เริ่มลงทะเบียน 
14พ.ย.นี้ ...ขณะที่มีสัญญาณบวก เข้ามา นั่นคือ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิกว่า 2 
พันลบ. แบบว่า นานๆจะมีซื้อ เหอะๆ
 วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,626.20 จุด เพิ่มขึ้น 4.08 จุด หรือ 0.25% 
มูลค่าการซื้อขาย 45,404.97 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 730.31 
ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 265.08 ล้านบาท นักลงทุนต่าง
ประเทศซื้อสุทธิ 2,035.66 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,570.43   
ล้านบาท
 SHR หุ้นในอาณาจักรเบียร์สิงห์ วันแรก เดินเท้าเปล่า ปิดตลาดที่ 4.14 
บาท ลดลง 1.06 บาท คิดเป็น 20.38% จากราคาจอง 5.20 บาท/หุ้น วันนี้ วัน
ที่สอง แม่มดน้อย เชื่อว่า คงจะมีนักเก็งกําไรเข้ามา ลองของ ลองดีกับหุ้น SHR 
บางรายอาจถัว เพื่อออก หุหุ
 AWC หุ้นในอาณาจักรเบียร์ช้าง ปิดที่ 5.35 บาท ลดลง 0.05 บาท คิด
เป็น 0.93% พีอีเกือบ 250 เท่า ยังแพง ยังสูงระยับ ปล่อยให้กองทุน เครือข่าย
เจ้าสัว....เขากอดกันไปแล้วค่ะ อย่าไปยุ่งเลย 
 ACE วันนี้ เทรดวันแรก ราคาจอง 4.40 บาท/หุ้น ก็ชวนติดตาม ด้วยวาน
นี้ ACE ประกาศตัวเลขกําไรไตรมาส 3 และ 9 เดือน ออกมาแล้ว ไตรมาส 3/62 
กําไร 228.10 ลบ.เพิ่มขึ้น เทียบกับปีก่อน กําไร 111.82 ลบ. ส่วน 9 เดือนแรกปีนี้ 
กําไร 569.98 ลบ.เทียบกับปีก่อน กําไร 429 ลบ. อย่าลืมน่ะจ๊ะ หุ้นตัวนี้ เป็นหุ้นมี

สี อิอิ
 WP โชว์ผลงานไตรมาส 3 สุดลํ้ากําไรสุทธิ 136.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 52.85 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกําไรสุทธิ 89.22 ล้านบาท "ชมกมล 
พุ่มพันธุ์ม่วง" ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่ง จากกระแสเงินสดในมือที่มีอยู่ 754 
ล้านบาท และกําไรสะสม 184.47 ล้านบาท เตรียมชงบอร์ดพิจารณาจ่ายปันผลให้
กับผู้ถือหุ้น
 หุ้น DOD ดิ่ง 11.11% ตอบรับกําไรไตรมาส 3/62 ลดลง 79.20% แบบว่า 
ซึมรับแบบเต็มที่ ฝั่ง DOD บอกข่าวดี ออเดอร์รวม ช่วงโค้งสุดท้าย จ่อทะลักเข้า
กระเป๋าไม่ตํ่ากว่า 300 ล้านบาท ชู “ อัลทิมา ไลฟ์ ” หนุนรายได้เพิ่ม ปั้นธุรกิจ
ขายตรง จําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้ตามเป้าที่วางไว้ มั่นใจยอดจํานวน
สมาชิกตัวแทนขาย ภายในสิ้นปีแตะ 35,000 ราย พร้อม ระบุ การแจ้งกําหนดวัน
ใช้สิทธิ DOD-W1 ครั้งแรก วันที่ 29 พ.ย.นี้ แจงผู้ใช้สิทธิแสดงความจํานงตั้งแต่
วันที่ 22–28 พ.ย.62 

 แม่มดน้อย ยินดีกับ TCAP ด้วยค่ะ ได้รับ
รางวัลการกํากับดูแลกิจการที่ดีระดับ “ดีเลิศ” 
จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน ประจําปี 2562 ที่จัดโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และยังได้รับ
การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ด้วยคะแนน 97 คะแนน จากการจัดโดยสมาคมส่ง
เสริมผู้ลงทุนไทยด้วย

 แสนสิริ กระซิบ ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ยังนับเป็นไตรมาสที่สําคัญ
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากการที่ลูกค้าจะมองหาและตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
ใหม่ นอกจากนี้ จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐที่ประกาศลดค่าโอน 
ค่าจดจํานอง จนถึงสิ้นปี 2563 คาดว่าจะช่วยกระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัย
ให้มีความคึกคักและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าที่กําลังมองหาที่อยู่อาศัย
ในช่วงปลายปีนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ทั้ง
ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในช่วงไตรมาส 4 รวมอีก 10 โครงการ รวมมูลค่า 
14,800 ล้านบาทเพื่อตอบรับเรียล ดีมานต์ รวมถึงบริษัทยังมีพรีเซลล์ แบ็กล็อก 
อีกกว่า 59,000 ล้านบาท ที่จะรองรับการเติบโตระยะยาวเป็นระยะเวลาอีก 3 ปี
 IP แจง ทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล เข้าถือหุ้น 14.8058% ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้น
อันดับ 2 ไม่มีผลกระทบโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ ตลอดจนนโยบาย
การดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด....วานนี้ราคาหุ้น IP อยู่ที่ 8.60 บาท ลด
ลง 0.95 บาท คิดเป็น 9.95%
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