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GULF แจงก�าไรสุทธิ Q3/62 หด 32.3% 

QoQ เหตุบาทแข็งกระทบ 

ส่วนก�าไรจากการด�าเนินงานเพ่ิมข้ึน 1.1%

CPF เผยก�าไร Q3/62 วูบ 6% 

เหตุบาทแข็งกระทบ

 บริษัท กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) และ

บริษัทย่อย ไตรมาส 3/62 มีก�าไรสุทธิ 1.09 พัน

ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.51 บาทเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 1.21 พันล้านบาท 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.56 บาท

   

 ทั้งนี้ก�าไรสุทธิลดลง 32.3% QoQ จาก 

1,603 ล้านบาทเป็น 1,086 ล้านบาท จากการรับ

รู้ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

(Unrealized FX Gain) ที่ลดลงเนื่องจากเงินบาท

แข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 

โดยผลก�าไรดังกล่าวเป็นเพียงการบันทึก รายการ

ทางบัญชี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดและ

ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯแต่อย่างใด 

 รายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 

16.7% QoQ จาก 7,144 ล้านบาทเป็น 8,338ล้าน

บาท จากการรับรู้ยอดขายเต็มไตรมาสของ

โครงการ 12SPPs ในกลุ่ม GMP และโครงการ

พลังงานแสงอ�าทิตย์ TTCIZ-02 ในเวียดนาม ใน 

Q3’62 เทียบกับ SPP 11 โครงการ ใน Q2’62และ 

TTCIZ-02 ที่เพิ่งเปิดด�าเนินการในวันที่ 19เมษายน 

2562

 ก�าไรจากการด�าเนินงาน (Core Profit) เพิ่ม

ขึ้น 1.1% QoQ จาก 985 ล้านบาทเป็น 997  

ล้านบาทเนื่องจาก การรับรู้ ก�าไรเต็มไตรมาสของ 

12SPPs ภ�ายใต้กลุ่ม GMP ที่เปิดด�าเนินก�ารครบ

ทั้ง 12 โครงการใน Q3’62

 ขณะที่ 12 SPPs สามารถขายไฟฟ้าให้กับทั้ง 

กฟผ. และกลุ่มลูกค้าอุตส�าหกรรมได้เพิ่มขึ้้นจาก

ไตรมาสก่อนอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะ กลุ่มโรง

ไฟฟ้าในจังหวัดระยองทั้ง 6 โครงการนอกจากนี้

ราคาค่าก๊าซธรรมชาติที่ลดลงในขณะที่ค่า Ft ยัง

คงเท่าเดิม ส่งผลให้อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น

 และ ก�าไรที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม GMP สามารถ

ชดเชยส่วนแบ่งก�าไรจากกลุ่ม GJP ใน Q3’62 ที่

ลดลงจากก�ารซ่อมหยุดบ�ารุงรักษาหลัก (Major 

Overhaul) ของกลุ่มโรงไฟฟ้า 7SPPs จ�านวน 3 

โครงการ รวมถึงชดเชยผลขาดทุนของโครงการ

อื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างได้ด้วยเช่นกัน

 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ซีพีเอฟ รายงานยอดขายไตรมาส 3 ปี 2562 
จ�านวน 132,597 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน 6% แต่หากไม่นับรวมผลกระทบจากเงินบาทที่
แข็งค่าขึ้นและการปรับใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ จะเพิ่มขึ้น 
8% และก�าไรสุทธิอยู่ที่ 6,062 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 นำยประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ 
ประธำนคณะผู้บริหำร กล่าวว่า ยอดขายของ
ซีพีเอฟในไตรมาส 3 ปี 2562 ที่ไม่นับรวมผลกระทบ
จากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและการปรับใช้มาตรฐานบัญชี 
TFRS 15 เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย
รายได้จากกิจการในต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 67% 
รายได้จากการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย 27% และ
รายได้จากการส่งออกสินค้าจากประเทศไทย 6% ของ
ยอดขายรวม ซึ่งบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นการเติบโต
และขยายตลาดในประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต 
และมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายในต่างประเทศและส่ง
ออกเป็น 80% ของยอดขายรวมในอีก 5 ปีข้างหน้า

 ก�าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักมาจาก
การฟื้นตัวจากภาวะล้นตลาดของสุกรในประเทศไทย
ท�าให้ราคาเฉลี่ยหมูขุนปรับตัวเพิ่มขึ้น และธุรกิจสัตว์
น�้าต่างประเทศมีผลด�าเนินงานที่ดีขึ้น รวมทั้งการขาย
เงินลงทุน

 ทั้งนี้ การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
หรือ ASF ในหลายประเทศท�าให้คาดว่าปริมาณสุกร
ของโลกลดลง ส่งผลให้ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้น ซึ่ง
ภาวะดังกล่าวอาจต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีเนื่องจากผู้
ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดยัง
ไม่สามารถกลับมาเลี้ยงสุกรได้ทันที ประกอบกับการก
ลับมาท�าฟาร์มเลี้ยงสุกรอีกครั้งจะต้องใช้เงินลงทุนเพิ่ม
ขึ้นจากการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพดีเพียงพอที่จะสามารถป้องกัน
สุกรจากโรคระบาดได้

 ปัจจุบันราคาสุกรในประเทศเวียดนามได้ปรับ
ตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 57,000-60,000 ดองต่อ

กิโลกรัม หรือประมาณ 75-78 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่ม
ขึ้นจากราคาเฉลี่ยของไตรมาส 3 ปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 
38,422 ดองต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 50 บาทต่อ
กิโลกรัม และราคาสุกรขุนปัจจุบันในประเทศจีนอยู่
ที่ประมาณ 28-38 หยวนต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 
121-164 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยของ
ไตรมาส 3 ปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 22 หยวนต่อ
กิโลกรัม หรือประมาณ 95 บาทต่อกิโลกรัม

 นายประสิทธิ์ กล่าวถึงผลการด�าเนินงานใน
อนาคตว่า ปีนี้บริษัทจะมีผลประกอบการตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โดยในไตรมาส 4 ปีนี้ น่าจะได้รับผลดีจากราคา
สุกรที่ปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงกว่าปี 2561 ที่ผ่านมา 
และคาดว่าในปี 2563 ผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์การขยายงาน แนวทางการ
เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ และภาวะตลาดของธุรกิจที่ปรับ
ตัวดีขึ้นด้วย
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ERW หั่นเป้ารายได้ปี62 เหลือโต 3-5% จาก

เดิม 7% รับผลกระทบนักท่องเที่ยวตปท.หด

ตัว ประเมินrevpar ทั้งปียังติดลบ เผยQ4/62 

เตรียมเปิดโรงแรมใหม่ 4 แห่ง หนุนรายได้ปี

หน้าเติบโตดี

นำงสำววรมน อิงคตำนุวัฒน์ ผู้
อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
บริษัท ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ ERW เปิดเผยว่า 

บริษัทฯได้ปรับเป้าหมายรายได้ปีนี้ เหลือเติบโต

เพียง 3-5% จากเดิมคาดเติบโต 7% เนื่องจา

กบริษัทฯได้รับผลกระทบจากนักท่องเท่ียวต่าง

ประเทศท่ียังคงชะลอตัวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

จีน โดยในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาบริษัทฯมีการ

เติบโตที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ทั้งนี้ ล่าสุดทางการท่องเที่ยวได้มีการปรับ

ลดจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยลงเหลือ 39.8 ล้านคน จากเดิม

คาดว่าอยู่ที่ 40.1 ล้านคน

"นักท่องเที่ยวจีนในกทม.ยังคงเห็นการฟื้น

ตัวแล้วโดยโรงแรมในกรุงเทพโต3% ในช่วง 9 

เดือน แต่ในต่างจังหวัดยังคงติดลบ แต่เราเชื่อ

ว่ามันจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้น" นางสาว วรมน กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯประเมินว่ารายได้

ในไตรมาส4/2562 จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อ

เทียบกับทุกไตรมาส หลังรายได้ต่อห้องพัก

(revpar) เริ่มเห็นเป็นบวกตั้งแต่เดือนตุลาคม

ที่ผ่านมา ประกอบกับเป็นช่วงไฮซีซั่นของ

ธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามประเมินทั้งปี revpar 

จะยังคงติดลบอยู่ ส่วนอัตราการเข้าพัก

(Occupancy rate)บริษัทฯคาดว่าสิ้นปีนี้จะอยู่

ที่ประมาณ79%

พร้อมกันนี้ ในไตรมาส4 บริษัทฯมีแผนเปิดให้

บริการโรงแรมแห่งใหม่เพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ 

โรงแรมHOP INN จ�านวน 3 แห่ง ที่จังหวัด

หาดใหญ่ , รังสิต และนครปฐม ส่วนในเดือน

ธันวาคมนี้ จะเปิดให้บริการโรงแรม เมอร์เคียว 

ไอบิส สุขุมวิท 24 ซึ่งจะส่งผลให้สิ้นปีนี้บริษัทฯ

มีจ�านวนโรงแรมทั้งสิ้น 71 แห่ง และมีห้องพัก 

9,500 ห้อง จากปัจจุบัน มี 65 แห่ง และมี

ห้องพัก 8,800 ห้อง

ทั้งนี้โรงแรมแห่งใหม่ที่เปิดนั้น จะช่วยสนับสนุน

การเติบโตรายได้ของบริษัทฯในปีถัดไป และใน

ปีหน้าบริษัทฯได้วางงบลงทุนกว่า 2,500 ล้าน

บาท เพื่อใช้ส�าหรับรองรัยการขยายธุรกิจและ

ปรับปรุงโรงแรมเดิม (มีต่อ)

ERW ห่ันเป้ารายได้ปี62 เหลือโต 3-5% จากเดิม 7% 

รับผลกระทบนักท่องเท่ียวตปท.หดตัว 
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 อนึ่ง ERW รายงาน ในไตรมาส 3/62 

บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการด�าเนินงานเท่ากับ 

1,498 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5จากไตรมาส 

3/61 เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจโรงแรมซึ่ง

เป็นรายได้หลักของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้นร้ อยละ 5 

จากไตรมาส 3/62 ขณะที่รายได้ค่าเช่าและค่า

บริการมีจ�านวนใกล้เคียงกับช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีที่แล้ว บริษัทฯ มีก�าไรก่อนดอกเบ้ียภาษี

เงินได้และค่าเสื่อมราคา (“EBITDA”) เท่ากับ 

388 ล้านบาทในไตรมาส 3/62 เพ่ิมขึ้นร้ อยละ 

10จากไตรมาส 3/61 และมีอัตราก�าไรระดับ 

EBITDA เท่ากับร้อยละ 25.7เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก

ร้อยละ 24.5 ในไตรมาส 3/61 บริษัทฯ บันทึก

ก�าไรก่อนรายการพิเศษเท่ากับ 40ล้านบาทและ

ก�าไรสุทธิจ�านวน 43 ล้านบาทในไตรมาสนี้เพิ่ม

ข้ึนร้อยละ 7 และร้อยละ 3 จากไตรมาส 3/61 

ตามล�าดับ

 ส�าหรับช่วง 9เดือนแรกของปี 2562 

บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการด�าเนินงานเท่ากับ 

4,652 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2จากช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรายได้จากธุรกิจ

โรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2จาก 9เดือนแรกของ

ปี 2561 ขณะที่รายได้ค่าเช่าและค่าบริการลดลง

ร้อยละ 1จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 

บริษัทฯ มีก�าไรระดับ EBITDA เท่ากับ 1,331 

ล้านบาทใกล้เคียงช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

และบันทึกก�าไรก่อนรายการพิเศษเท่ากับ 279 

ล้านบาท และก�าไรสุทธิเท่ากับ 270 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 23 และร้อยละ 24 จากช่วงเวลา

เดียวกันของปีที่ผ่านมาตามล�าดับ 

 ส�าหรับภาพรวมอุตสาหกรรมการท่อง

เท่ียวในไตรมาส 3/62 จ�านวนนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยในไตรมาส 3/62 

เท่ากับ 9.7 ล้านคน เติบโตร้อยละ 7จากไตรมาส 

3/61 ซึ่งเป็นการเติบโตที่ดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก

ซึ่งมีการเติบโตร้อยละ 1 จากช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการเติบโต

ของนักท่องเที่ยวจีนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดของนัก

ท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทย โดยนักท่อง

เที่ยวจีนมีการเติบโตร้อยละ 17 จากไตรมาส 

3/61 ซึ่งเป็นการฟื้นตัวจากการลดลงในปีที่แล้ว

จากเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตในเดือน

กรกฎาคม 2561 และเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงครึ่งปีแรกของปีที่นักท่องเที่ยวจีนมีการชะลอ

ตัวร้ อยละ 5 จากปี2561 ในขณะที่นักท่องเที่ยว

ยุโรปซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักอีกกลุ่มหนึ่งยังคง

ปรับตัวลดลงร้ อยละ 2 จากไตรมาส 3/61สาเหตุ

หลักมาจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทและการ

แข่งขันจากประเทศต่างๆ โดยนักท่องเที่ยวที่มี

การขยายตัวสูงที่สุด 3อันดับแรกในไตรมาส 3/62 

ได้แก่จีน อินเดีย และเกาหลีใต้

 ส�าหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 มี

จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั ้งหมด 29.4 ล้าน

คน เติบโตจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ร้อยละ 3 ขณะที่ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทาง

ท่องเที่ยวในประเทศมีจ�านวน 116.3 ล้านคน/

ครั้ง ขยายตัวร้อยละ 1จากช่วงเวลาเดียวกันของ

ปีก่อนหน้า การด�าเนินการต�ามกลยุทธ์เพิ่มก�าร

เติบโตของธุรกิจโรงแรมในไตรมาส 3/62 บริษัทฯ 

เปิดให้บริการโรงแรมภายใต้แบรนด์ “ฮ็อป 

อินน์” (“HOP INN”) ในประเทศไทย จ�านวน 

4 แห่งตามแผนงานที่ก�าหนดไว้โดยเปิดให้

บริการฮ็อป อินน์สาขาแรกในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่

แจ้งวัฒนะ และรวมถึงโรงแรมใหม่ที่ ต่างจังหวัด

ที่ ระยอง และเชียงราย ซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ใน

จังหวัด และขอนแก่นสาขาที่ 3 ส่งผลให้บริษัทฯ 

มีจ�านวนโรงแรมรวมทั้งสิ้น 65แห่งและห้องพัก

รวมทั้งสิ้น 8,821 ห้อง ณ สิ้นไตรมาส 3/62 

ERW ห่ันเป้ารายได้ปี62 เหลือโต 3-5% จากเดิม 7% 

รับผลกระทบนักท่องเท่ียวตปท.หดตัว 
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 นำยอำรักษ์ สุขสวัสดิ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท อีสต์
โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) 
(ECF) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจในช่วง

ไตรมาส 4 จะเติบโตดีกว่าไตรมาส 3/62 และปรับ

ตัวดีข้ึนอย่างชัดเจนในช่วงปีหน้า เนื่องจากโรง

ไฟฟ้าที่พม่าได้ COD ตามแผนเรียบร้อยแล้ว และ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น จากการขยาย

ตลาดต่างประเทศ มีสัญญาณการเติบโตท่ีดี

อย่างมีนัยส�าคัญ จากกลุ่มลูกค้ารายใหม่ในญี่ปุ่น

และกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่บริษัทขยายฐานการ

จ�าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปประเทศอินเดีย 

ซึ่งมียอดค�าสั่งซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจนถึง

ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยบริษัทมีแผนเพิ่มก�าลัง

การผลิต เพื่อรองรับออเดอร์จากต่างประเทศท่ี

เพ่ิมสูงขึ้นเป็นจ�านวนมาก ปัจจุบันมีสัดส่วนราย

ได้จากยอดขายต่างประเทศอยู่ท่ี 52% และใน

ประเทศอยู่ที่ 48%

 ขณะที่ตลาดในประเทศ บริษัทมุ่งเน้นกระตุ้น

ยอดขายในช่องทางจ�าหน่ายใหม่ๆ ผ่านร้าน

โมเดิร์นเทรดชั้นน�าที่มีสาขาท่ัวประเทศ ล่าสุด

สามารถเพิ่มช่องทางผ่านร้านโมเดิร์นเทรดได้อีก 

2 ราย ซ่ึงถือเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในประเทศ

ท่ีมีศักยภาพ และสร้างความหลากหลายของการ

จ�าหน่ายสินค้า 

 ส�าหรับธุรกิจพลังงานทดแทนปีนี้จะเห็นการ

รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรอย่างชัดเจนมากขึ้น โดยที่ผ่าน

มารับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลภาค

ใต้ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ ขนาด 220 MW มินบู ประเทศ

เมียนมาร์ ส�าหรับเฟสแรก (50 MW) สามารถ

จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ COD เดือนกันยายน

ท่ีผ่านมา ส่วนเฟสที่ 2 3 และ 4 อยู่ระหว่างการ

ปรับแผนงานเพื่อหาทางเร่งการก่อสร้างให้ครบ

โดยเร็วท่ีสุด ส่งผลให้มีการรับรู้รายได้ที่เร็วขึ้น

กว่าเดิม คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเฟส 2 ในช่วงต้น

ปี 63 อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความ

เป็นไปได้ในการเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ ขนาด 50 MW ในต่างประเทศเพิ่ม

 นายอารักษ์ กล่าวต่อว่า ผลประกอบการ

งวด 9 เดือน รายได้รวมทั้งสิ้น 1,032.65 ล้าน

บาท มีรายได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อนที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,070.93 ล้านบาท และ

มีก�าไรจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 22.20 ล้านบาท 

ส�าหรับก�าไรรวมธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจพลังงานมี

ก�าไร 21.26 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยสามารถสร้างอัตราก�าไรต่อราย

ได้รวมได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก

ร้อยละ 1.63 เป็นร้อยละ 2.02

 ส่วนผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2562  

บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 339.79 ล้านบาท ลด

ลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้

รวมอยู่ที่ 369.09 ล้านบาท จ�านวน 29.30 ล้าน

บาท หรือปรับตัวลดลง 7.94 % และมีก�าไรจาก

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 7.27 ล้านบาท ส�าหรับก�าไร

รวมธุรกิจอื่น ๆ และธุรกิจพลังงานมีก�าไร 7.48 

ล้านบาท โดยสามารถสร้างอัตราก�าไรต่อรายได้

รวมได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจาก

ร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 2.24

 ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัท โดย

เฉพาะในส่วนของก�าไรปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผล

มาจากการวางแผนบริหารจัดการต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการท�า

ก�าไร พร้อมปรับลดค่าใช้จ่ายส�าหรับสาขาโชว์รูม

เฟอร์นิเจอร์ และช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่ไม่

สามารถสร้างรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อ

ลดต้นทุนการบริหารจัดการ ซึ่งเริ่มเห็นผลจาก

นโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ช่วงต้นปีที่

ผ่านมา ขณะที่รายได้รวมปรับตัวลดลงเล็กน้อย

จากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ส่งผล

ให้ก�าลังซื้อกลุ่มผู้บริโภคลดลง อีกทั้งบริษัท

อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างช่องทางการจัด

จ�าหน่าย

ECF เผยพ้นจุดต�่ำสุดแล้ว ม่ันใจผลงำนโค้งสุดท้ำยฟื้นตัว

หลัง COD โรงไฟฟ้ำในพม่ำ-ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้ำไฮซีซั่น 
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รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รอง
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท 
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจัด

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติก

แปรรูปช้ันน�าของโลก เปิดเผยถึงผลประกอบ

การไตรมาสที่ 2 ปี 62/63 (ก.ค.62 – ก.ย.62) 

ว่า บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,762.5 ล้าน

บาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนที่มีรายได้จากการขาย 2,682.3 ล้านบาท 

หรือปรับตัวเพ่ิมขึ้น 80.2 ล้านบาท คิดเป็น 

3.0% มีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ 30.5% จากการ

บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ได้รับผลบวก

จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง และ อัตรา

การใช้ก�าลังการผลิตที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ 

EPG มีก�าไรสุทธิ 326.3 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 

262.1 ล้านบาท หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น 64.2 

ล้านบาท คิดเป็น 24.5%

ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการด�าเนินงานของ 3 กลุ่ม

ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/

เย็น ภายใต้แบรนด์ Aeroflex มีรายได้จากการ

ขาย 805.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.2% จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้จากการขายของ

บริษัทเติบโตจากตลาดในประเทศและตลาด

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสินค้ากลุ่มพรี

เมี่ยม ซึ่งผลักดันให้รายได้จากการขายทยอย

ปรับตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้จะถูกกดดันจากปัจจัย

ภายนอก เช่น ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน 

และสงครามการค้าที่ส่งผลให้อุตสาหกรรม

ก่อสร้างชะลอตัว

ขณะที่ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยาน

ยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas มีรายได้จาก

การขาย 1,332.5 ล้านบาท หรือลดลง 1.3% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ รายได้จาก

การขายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นแต่รายได้จาก

การขายของบริษัทย่อยในต่างประเทศลดลง

เล็กน้อย เนื่องจากผลกระทบของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งโดยรวมแล้ว

รายได้จากจากขายใกล้เคียงกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน

ส�าหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้

แบรนด์ EPP มีรายได้จากการขาย 624.4 ล้าน

บาท หรือ เพิ่มขึ้น 14.8% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นท�า

ตลาดเพิ่มขึ้นทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการ

สินค้ามาตรฐานสูง และกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์

พลาสติกประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน�้าดื่ม

รศ.ดร.เฉลียว กล่าวต่อว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 

2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลส�าหรับผลการด�าเนินงานสิ้นสุด 30 

กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบ

สตางค์) รวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 280 ล้าน

บาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 29 

พฤศจิกายน 2562 และก�าหนดจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นี้

EPG โชว์ไตรมำส 2 งวดปี 62/63 ก�ำไรสุทธิโต 24.5% 

พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.10 บาท 
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 ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO เผยก�าไรไตรมาส 3 

ปีนี้เติบโต 19.34 % อยู่ที่ 30.86 ล้านบาท ส่ง

ผลให้ก�าไร 9 เดือนอยู่ที่ 91.54 ล้านบาท เติบโต 

42.20% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้

ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ และการ

เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สิน 

ขณะท่ีการซื้อพอร์ตสินเชื่อเพ่ิมเติมมีการซ้ืออย่าง

ต่อเนื่องโดยสิ้นสุด 30 ก.ย. 2562 ซ้ือไปแล้วกว่า 

4,800 ล้านบาท มองแนวโน้มผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 4 เป็นไปตามแผน ดันผลประกอบการ

ท้ังปีโตเกินเป้าหมายที่วางไว้ 15% อย่างแน่นอน

 นำยสุขสันต์ ยศะสินธ์ุ ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ชโย กรุ๊ป 
จ�ำกัด (มหำชน) หรือ CHAYO ผู้

ด�าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากการซื้อ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งท่ีมีหลักประกันและ

ไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน ธุรกิจเจรจา

ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และ และกิจการศูนย์

บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยว่า ผลประกอบการ

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่

ท่ี 68.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.40 ล้านบาท หรือ

เพิ่มข้ึน 3.63% จากงวดเดียวกันปีก่อน ประกอบ

กับในไตรมาสนี้บริษัทมีก�าไรจากการจ�าหน่าย

ทรัพย์สินรอการขายอีกจ�านวน 12.89 ล้านบาท 

ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 บริษัทมีก�าไร

สุทธิจากการด�าเนินงานอยู่ท่ี 30.86 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึน 5 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 19.34% จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยอัตราก�าไรขั้นต้น

ท่ี 60.7% และอัตราก�าไรสุทธิท่ี 45.1%

 ในขณะที่รายได้รวมงวด 9 เดือนปี 2562 มี

รายได้รวมอยู่ที่ 222.09 ล้านบาท และก�าไรจาก

การจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขายอยู่ท่ี 19.69 

ล้านบาท ส่งผลให้ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงา

นอ 9 เดือนแรกยู่ที่ 91.54 ล้านบาท โดยเติบโต

เพ่ิมขึ้น 42.20% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 9 

เดือนแรกของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนิน

งานอยู่ท่ี 64.38 ล้านบาท โดยในส่วนของอัตรา

ก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ 64.3% และอัตราก�าไรสุทธิอยู่

ท่ี 41.2% สาเหตุที่ท�าให้รายได้รวมและก�าไรสุทธิ

ในงวด 9 เดือนปีนี้ ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงิน

ให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ การเพิ่มขึ้นของรายได้

จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สินและก�าไรจากการ

จ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

 ส�าหรับในช่วงที่เหลือของปีนี้ CHAYO จะ

ยังคงเดินหน้าซื้อหนี้เข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่อง 

รวมท้ังยังเดินหน้าธุรกิจปล่อยสินเชื่ออย่างต่อ

เนื่อง เพ่ือที่จะสนับสนุนการเจริญเติบโตของบ

ริษัทฯ ให้เติบโตและแข็งแรงขึ้นต่อไป

 บริษัทฯ มองว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้

สถาบันการเงินจะทยอยขายหนี้ด้อยคุณภาพ

ออกมาเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ โดยปัจจุบันบริษัทฯ 

อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อหนี้และ/หรือประมูลหนี้

จากสถาบันการเงินจ�านวน 3 - 4 แห่ง ซึ่งคาด

ว่าจะได้ข้อสรุปก่อนสิ้นปีแน่นอน ซึ่งจะท�าให้

ตลอดปี 2562 นี้

 ขณะที่มูลหนี้คงค้าง ณ ไตรมาสที่ 3/2562 

อยู่ท่ี 42,173 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้ที่ไม่มี

หลักประกันจ�านวนประมาณ 35,050 ล้านบาท 

และหนี้ท่ีมีหลักประกันประมาณ 7,123 ล้านบาท 

ส่วนเป้าหมายรายได้ปี 2562 มั่นใจว่าจะเติบโตไม่

ต�่ากว่า 15% ได้ตามแผนอย่างแน่นอน

 "ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ CHAYO ซื้อหนี้

ด้อยคุณภาพเข้ามาบริหารแล้วรวม 4,807.32 

ล้านบาท โดยเฉพาะในไตรมาส 3 เป็นช่วงที่มี

หนี้ทยอยออกมาเพิ่มขึ้น และคาดจะมีต่อเนื่อง

มากขึ้นไปจนถึงปลายปี ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่าง

เจรจาการซื้อหนี้และ/หรือประมูลหนี้กับสถาบัน

การเงินอีก 3 - 4 แห่ง สนับสนุนแผนงานการ

ซื้อหนี้ในปี 2562 ของ CHAYO พร้อมทั้งเดินหน้า

ธุรกิจปล่อยสินเชื่อเสริมทัพรายได้ปี 2562 คาด

ท�านิวไฮตามเป้าหมายรายได้จะเติบโตไม่ต�่ากว่า 

15% จากปีก่อนมีรายได้ 265 ล้านบาท และก�าไร

สุทธิ 85 ล้านบาท" นายสุขสันต์ กล่าว

 ทิศทางธุรกิจในปี 2563 นั้นตั้งเป้าเติบโตต่อ

เนื่องโดยบริษัทคาดว่ารายได้รวมจะเติบโตไม่ต�่า

กว่าร้อยละ 20 โดยรายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจ

ซื้อหนี้เข้ามาบริหาร คาดว่าสัดส่วนรายได้จะอยู่ที่ 

70-80% , ธุรกิจติดตามทวงหนี้ 10-20% ธุรกิจ

ปล่อยสินเชื่อ 5%-10%

CHAYO อวดงบ 9 เดือน ก�าไรพุ่ง 42.20% 

ม่ันใจ Q4/62 ผลงานโตต่อเน่ืองหนุนรายได้ท้ังปีโตเกินเป้าหมาย 15%

14 www.HoonInside.com 15  November  2019

http://www.pst.co.th


http://www.dodbiotech.com/


http://www.tmill.co.th/


WHART เปิดจองวันแรกผู้ถือหน่วยเดิม แห่จองใช้สิทธิเพียบ 

เตรียมจ่ำยผลตอบแทนงวด Q3/62 ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ 0.1915 บำท/หน่วย  

 นำงสำวนฤมล ตันตยำวิทย์ 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท ดับ
บลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจ
เม้นท์ จ�ำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ 

WHART เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเปิดให้ผู้ถือ

หน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อหน่วยทรัสต์ WHART จาก

การเพิ่มทุนครั้งที่ 4 จ�านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 323.78 

ล้านหน่วย โดยเสนอขายหน่วยทรัสต์ ราคา 

16.70 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ในวันแรกคือวันที่ 12 

พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาผลปรากฏว่า มีผู้

ถือหน่วยเดิมแสดงความประสงค์เข้าจองซื้อเป็น

จ�านวนมาก เนื่องจากมั่นใจว่าการเพิ่มทุนในครั้ง

นี้ จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ 

อย่างมีเสถียรภาพ

 “WHART มีการเปิดให้ผู้ถือหน่วยเดิมใช้

สิทธิในการจองซื้อระหว่างวันที่ 12 – 15 และ18 

พฤศจิกายน 2562 ในอัตราส่วน 1 หน่วยเดิม 

ต่อ 0.1362 หน่วยใหม่ ส่วนการเสนอขายส�าหรับ

ประชาชนทั่วไป ได้แก่บุคคลตามดุลพินิจของผู้

จัดการการจัดจ�าหน่ายและผู้จัดจ�าหน่ายหน่วย

ทรัสต์นั้น จะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19 - 22 

และ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเชื่อว่านักลงทุน

ทั่วไปจะสนใจเข้ามาซื้อหน่วยเพิ่มทุน WHART 

อย่างแน่นอน”

 ด้วยทิศทางดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาลง ท�าให้

นักลงทุนส่วนใหญ่หันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มี

ความเสี่ยงต�่า และมีผลตอบแทนสม�่าเสมอ ซึ่งก็

สอดรับกับนโยบายของกองทรัสต์ WHART ที่มีน

โยบายจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของก�าไร

สุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี  

 “กองทรัสต์ WHART มีจุดเด่นทั้งเรื่องผล

ผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สม�่าเสมอ และติด

อันดับ Top 5 ของกองทรัสต์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ของประเทศ ประกอบกับศักยภาพของคลังสินค้า 

โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นไปตาม

มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังมีความโดดเด่น

ในด้านท�าเลที่ตั้งซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านโลจิ

สติกส์ รวมถึงที่ตั้งบนเขตพื้นที่ EEC ยิ่งส่งผล

ให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ และที่

ส�าคัญมีผู้บริหารทรัพย์สินมืออาชีพ ในการบริหาร

อสังหาริมทรัพย์ อย่าง บริษัท ดับบลิวเอชเอ 

คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งตอกย�้าความเชื่อ

มั่นในการลงทุนได้เป็นอย่างดี”

 ทั้งนี้ กองทรัสต์ WHART มีมติประกาศ

จ่ายเงินปันผลและเงินลดทุน งวดวันที่ 1 ก.ค. 

2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 เป็นเงินสดในอัตรา 

0.1715 บาท/หน่วย และ 0.02 บาท/หน่วย ตาม

ล�าดับ รวมเป็น 0.1915 บาท/หน่วย โดยก�าหนด

จ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

เดิม ในวันที่ 21 พ.ย. 2562 ซึ่งสืบเนื่องจากผล

การด�าเนินงานของกองทรัสต์ WHART ในไตรมาส 

3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีรายได้รวม

เท่ากับ 562.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83.01 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.30 จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน ค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 89.76 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 4.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

5.89 จากงวดเดียวกันของปีก่อน และดอกเบี้ย

จ่ายเท่ากับ 72.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.72 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.40 จากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2561 กองทรัสต์ 

WHART ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มในการเพิ่ม

ทุนครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 จึงท�าให้

กองทรัสต์มีทรัพย์สินตามราคาทุนเพิ่มขึ้นจาก 

26,198.16 ล้านบาท เป็น 30,689.13 ล้านบาท 

จึงเป็นเหตุให้กองทรัสต์ WHART มีการเพิ่มขึ้นใน

สินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (ก�าไรสุทธิ) ใน

ไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากับ 408.66 ล้านบาท 

หรือ 0.1818 บาทต่อหน่วยทรัสต์ เพิ่มขึ้น 74.92 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.45 จากงวด

เดียวกันของปีก่อน
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FTREIT จ่ำยเงินปันผล 0.6680 บำทต่อหน่วยทรัสต ์

พร้อมกวาดรายได้รวมกว่า 2,807 ล้านบาท เติบโต 30.9% จากปีก่อน

 นำยพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท 
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อิน
ดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ “FIRM” 

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  FTREIT ประกาศ

ผลการด�าเนินงานของปีงบประมาณ 2562 สิ้น

สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562  เปรียบเทียบ

กับผลการด�าเนินงาน 12 เดือน ตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 22 “ข้อมูลเพิ่มเติม” 

และ ผลประโยชน์ตอบแทนจากผลประกอบ

การไตรมาสที่ 4 ว่า “ผลการด�าเนินงานในรอบ

ปีงบประมาณ 2562 FTREIT มีรายได้รวมทั้ง

สิ้น 2,807.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมใน

ช่วงระยะเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าที่ 2,145.3 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.9  และมีราย

ได้จากการลงทุนสุทธิจ�านวน 1,739.2 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.6  เมื่อเทียบช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน โดยรายได้รวมและรายได้

จากการลงทุนสุทธินั้นเพิ่มขึ้นจากการที่กอง

ทรัสต์ได้ท�าการลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพสูง

ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ท�าเลยุทธศาสตร์จากกลุ่ม

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน) ตลอดจนทรัพย์สินนอกกลุ่ม 

รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นกว่า 3,201 ล้าน

บาท นอกจากนี้กองทรัสต์ยังได้ท�าการลงทุนต่อ

เติมขยายพื้นที่โรงงานกว่า 1,700 ตารางเมตร

ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยองจังหวัด

ระยอง 

 ในขณะเดียวกันกองทรัสต์มีอัตราการเช่า

พื้นที่เติบโตขึ้นแตะร้อยละ 83.1 ณ วันที่ 30 

กันยายน 2562 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อย

ละ 79.2 ซึ่งเกิดจากการที่ทางกองทรัสต์มีผู้เช่า

พื้นที่เพิ่มเติมมากขึ้นโดยผู้เช่าหลักอยู่ในกลุ่ม อี

เล็คทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลจิสติคส์ อีกทั้งยัง

มีอัตราการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ในระดับสูงถึง

ร้อยละ 85.8

 ในปีงบประมาณ 2562 กองทรัสต์ได้

ประกาศจ่ายเงินปันผลที่อัตรา 0.6680 บาทต่อ

หน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่มากก

ว่าปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 4.7

 “ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เรามุ่งมั่น

ผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ผ่านการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งโดย

รักษาอัตราการต่อสัญญาเช่า และอัตราการ

เช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้า (Occupancy 

Rate) ให้อยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเรามั่นใจว่า จะ

สามารถสร้างผลการด�าเนินงานที่ดีเช่นนี้อย่าง

ต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าหาโอกาสในการ

ลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพเพื่อสร้างรายได้

และผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ของ FTREIT ในปี 2563 ต่อไป” นายพีระพัฒน์ 

กล่าวสรุป
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ตอนนี้ บจ.ประกาศผลประกอบการไตรมาส3ปีนี้
ออกมาเกือบหมดแล้ว เทศกาล บจ.พบปะนักลงทุน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เริ่มแล้ว เรียกว่า ผู้บริหาร คงอัพเดทธุรกิจ มองแนวโน้มปีหน้า ปีหนู
ทอง..หลังทราบตัวเลข ราคาหุ้นก็สะท้อน...นวตกรรมการเงิน ก็ท�างานอย่างหนัก 
หุ้นตัวไหนพลาด โดนจักรกล สังหาร แน่ หุหุ
 ขณะที่ปัจจัยภายนอก ตอนนี้ชาวโลก คงโฟกัส เหตุการณ์ที่ฮ่องกง ล่าสุด  
รัฐบาลฮ่องกงประกาศว่า โรงเรียนทั้งหมดในฮ่องกง จะปิดการเรียนการสอนไป
จนถึงวันอาทิตย์นี้ ขณะที่นักศึกษาทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันต่างทยอยเดิน
ทางออกจากฮ่องกง
 โกลบอล ไทมส์ ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์ของจีน ได้ทวีตข้อความรายงาน
ว่า รัฐบาลฮ่องกงเตรียมประกาศเคอร์ฟิว ก่อนที่จะลบทวีตดังกล่าวทิ้งในภายหลัง
 ขณะเดียวกัน สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า การเจรจาการค้า
ระหว่างสหรัฐและจีนก�าลังเผชิญกับภาวะติดขัด เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่
ได้ในประเด็นการซื้อสินการเกษตร
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,609.47 จุด ลดลง 5.67 จุด หรือ 0.35% มูลค่า
การซื้อขาย 48,833.53 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 2,407.71 ล้าน
บาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,130.92 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อ
สุทธิ 392.34 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 884.45 ล้านบาท
 FPI ก�าไรแรง 9 เดือนแรกพุ่งทะลุ 142 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.53% เทียบช่วง
เดียวกันของปีก่อน และสูงกว่าตัวเลขก�าไรรวมทั้งปีของปีที่ผ่านมา อานิสงส์ยอดขาย
ทั้งในและต่างประเทศโตสนั่น ภูมิคุ้มกันสูง แม้ค่าเงินบาทแข็ง 6% ยังรักษาอัตราการ
เติบโตของรายได้เพิ่มขึ้นสูงถึง 18% พร้อมบุ๊คส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนโรงไฟฟ้า
ชีวมวล ขนาดก�าลังการผลิต 7.5 MW ในช่วง 9 เดือนแรกกว่า 10.87 ล้านบาท
 TPS หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร มั่นใจเข้าเทรดในตลาด mai วันแรก 
15 พ.ย.นี้ ราคาทะยานเหนือจอง กระแสตอบรับจากนักลงทุนคึกคัก เหตุตั้งราคา
ไอพีโอโดนใจระดับ 2.50 บาท/หุ้น มีค่า P/E Ratio เพียง 11.57 เท่า เทียบกับ P/E 
กลุ่มเทคโนโลยีเทรดอยู่ที่ 20.68 เท่า ที่ส�าคัญคือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่-ผู้บริหาร Lock 
up หุ้น 100% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนจาก
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผน
พัฒนาดิจิทัล ขณะที่ "บุญสม กิจเกษตรสถาพร" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุหลัง
ระดมทุนเพิ่มศักยภาพรับงานขนาดใหญ่ พร้อมลุยประมูลงานใหม่ต่อเนื่องภาครัฐ – 

เอกชน หนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด  
 “นกแอร์” ติดปีกบินฉลุยสวนอุตสาหกรรมการบิน ไตรมาส 3/62 ขาดทุน
ลดลงเกือบ 50% เปิดงบ 9 เดือนขาดทุนลดลง 29.02% โชว์ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดันต้นทุนฮวบ สอดคล้องแผนฟื้นฟูธุรกิจ พร้อมเน้นหลักการตรงต่อ
เวลา
 กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี
เมี่ยม โกรท (WHART) ปลื้มผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหน่วยวันแรก ผ่านฉลุ
ย ขณะที่นักลงทุนทั่วไป เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 19 - 22 และ 25 พฤศจิกายน 
2562 ด้านผู้บริหาร ชูกองทรัสต์ จ่ายปันผลต่อเนื่อง โดยล่าสุดกองทรัสต์ WHART 
มีมติประกาศจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนงวดวันที่ 1 ก.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 
2562 เป็นเงินสดรวม 0.1915 บาท/หน่วยแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม โดยก�าหนดจ่าย
เงินปันผลและเงินลดทุนในวันที่ 21 พ.ย. 2562
 TFEX ประกาศรางวัล TFEX Best Awards 2019 แก่โบรกเกอร์ที่มีผลงาน
โดดเด่น โดย บล. เคจีไอ คว้ารางวัลMost Active ด้านปริมาณการซื้อขายรวมและ 
Prop-Trading บล. คันทรี่ กรุ๊ป คว้ารางวัลด้านนายหน้ายอดเยี่ยม ส่วน Market 
Maker ยอดเยี่ยม มอบแก่ บ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ ในงาน SET in the City 
2019 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน แม่มดน้อย ยินดีด้วยค่ะ
 สุขสันต์ ยศะสินธุ์ ซีอีโอ CHAYO เผยก�าไรไตรมาส 3 ปีนี้เติบโต 19.34% 

อยู่ที่ 30.86 ล้านบาท ส่งผลให้ก�าไร 9 เดือนอยู่
ที่ 91.54 ล้านบาท เติบโต 42.20% เป็นผลจาก
การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ
ด้อยคุณภาพ และการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
ให้บริการเร่งรัดหนี้สิน ขณะที่การซื้อพอร์ตสินเชื่อ
เพิ่มเติมมีการซื้ออย่างต่อเนื่องโดยสิ้นสุด 30 ก.ย. 
2562 ซื้อไปแล้วกว่า 4,800 ล้านบาท มองแนวโน้ม
ผลการด�าเนินงานไตรมาส 4 เป็นไปตามแผน ดัน
ผลประกอบการทั้งปีโตเกินเป้าหมายที่วางไว้ 15% 

อย่างแน่นอน
 COM7 ฟอร์มสวย อวดผลงาน 9 เดือนปี 62 ท�าก�าไรอยู่ที่ 831 ล้านบาท 
โตกว่า 33% ขณะที่รายได้อยู่ที่เกือบ 23,000 ล้านบาท โตเกือบ 16% ส่งสัญญาณ 
Q4/62 ท�านิวไฮรายไตรมาสต่อเนื่อง หลังเข้าสู่ไฮซีซั่น ไอโฟนรุ่น 11 เปิดตัว กระแส
ตอบรับแรงสุดๆ ดันผลงานปีนี้คาดโตกว่า 10% หรือทะลุ 30,000 ล้านบาท
 BGRIM โชว์ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานไตรมาส 3/2562 โต 69% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน รับรู้ผลการด�าเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่เวียดนามเต็มไตรมาส พร้อมจับมือ Petro Vietnam Power Corporation-JSC 
ศึกษาการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงใน
เวียดนาม รวมถึงการน�าเข้าและจ�าหน่าย LNG และโชว์ศักยภาพติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
(THSI) เป็นปีที่สองติดต่อกัน ตอกย�้าการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยื่นทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และบรรษัทภิบาล

  เกือบหมด

บล.ทิสโก้ : TOA แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 35.00 บ.

บล.ทิสโก้ : SPALI แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 22.60 บ.

บล.ทิสโก้ : QH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.70 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : CPF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 33.00 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : EPG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.00 บ.

บล.ฟินันเซีย ไซรัส : KCE แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 17.00 บ.

   บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : SAWAD แนะน�า ถอื ราคาพืน้ฐาน อยู่ระหว่างปรบัปรงุ

  บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : ASIAN แนะน�า Fully Valued ราคาพืน้ฐาน ที ่4.70 บ.

  บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SEAFCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.91 บ.

  บล.เออีซี : SYNTEC แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ราคาพื้นฐาน ที่ 2.50 บ.

  บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TPIPL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.00 บ.

  บล.ฟิลลิป : SAWAD แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 70.00 บ.

  บล.ฟิลลิป : EPG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.50 บ.
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ช่วงระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมไม่ค่อยได้เทรดเพราะติดดอย AEONTS ที่ 219 บาท หุ้นลงลึกไปถึง 

197 บาท ถ้าผมเกิดความรู้สึกกลัวตลาดแล้วดันไปคัทลอสตรงนั้น น่าจะโดนไปเกือบล้าน

เวลำผมติดดอยหลำยครั้ง ผมจะมำนั่งดูว่ำ

1. Sentiment ตลาดเป็นยังไง จะลงลึกแค่ไหน ถ้าตลาดมี downside risk จ�ากัด ผมจะเลือกถือมา

กกว่าคัท

2. หุ้นที่ผมติดดอยอยู่ ควรต้องคัทลอสมั้ย พื้นฐานเป็นยังไง ตอนนี้เทรนด์เป็นยังไง ถ้าไม่มีอะไรที่

น่ากังวลจริงๆ หลายครั้งผมก็ถือไป ไม่ได้ไปคัทลอสอะไร

เวลาผมติดดอย ส่วนที่เหลือผมจะเก็บเงินสดให้เต็มกระเป๋าเพื่อรอจังหวะ

ถ้าตลาดยังไม่กลับมา ผมก็อาจจะไปหา cashflow ก้อกๆ แก้กๆ ที่ตลาดต่างประเทศ

บ้าง เพราะมีสินค้าให้เทรดมากกว่า หรือไม่ก็ไปสะสางงานอย่างอื่นให้เสร็จ

แต่ถ้าตลาดกลับมา แค่เพียงให้มี volatility ให้เทรด ผมจะไม่พลาดจังหวะแบบนี้

แน่นอน

เทรดบ่อยๆ ไม่ได้แปลว่าจะได้ก�าไรมากกว่า เลือกเฉพาะจังหวะที่ใช่ก็เพียงพอ

โค้ชซัน กระทรวง  จำรุศิระ 
ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค

ตลาดไม่ดีเราต้องเป็นเสือหมอบ 

แต่ถ้ำตลำดดีข้ึนมำเม่ือไหร่ ต้องมีเรำ 
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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