




ท่ัวโลก ตอนนี ้อยูร่ะหว่างการเฝ้ารอ ผลการ
เจรจาการค้า สหรฐัและจนี เฟสแรก ซึง่ภายใน
เดือนธันวาคม 2562 คงจะมกีารลงนาม ระหว่างด
อนัลด์ จอหน์ ทรมัป์ เป็นประธานาธิบดสีหรฐัคนที ่
45 และ ส ีจ้ิน ผงิ เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จนี 

ประธานาธิบดสีาธารณรฐัประชาชนจนีและประธานคณะกรรมาธิการการทหารสว่นกลาง 
 
 หลังจากท้ังสอง ประเทศใช้มาตรการภาษี โต้ตอบ ซึง่กันและกัน ท�าใหเ้ศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวในปีนี ้ ผลของสงครามการค้า ท�าใหท่ั้วโลก ได้รบัผลกระทบ ไม่ใช่แค่ สหรฐัและ
จนีเท่าน้ัน  อยา่งไรก็ตาม สงครามการค้า สรา้งแรงสั่นสะเทือนไปยงัตลาดการเงินหรอืตลาด
อัตราแลกเปลีย่น  ท�าใหภ้าคการสง่ออก ท่ัวโลก ได้รบัผลกระทบไปด้วย

 ตลาดหุน้ท่ัวโลก ก็เช่นกัน.....ภายใต้สถานการณ์ตอนนี ้นักลงทนุท่ัวโลก ต่างชะลอลงทนุ
เช่นกัน หลังจากราคาหุน้ปรบัตัวลดลง

 11 เดือนแรกของปีนี ้นักลงทนุ ภาพรวมๆไม่ประสบความส�าเรจ็ในการลงทนุ..แต่เชื่อว่า 
เดือนหน้า เดือนสดุท้ายของปีหมูเขีย้วตัน ตลาดหุน้ น่าจะมนิีมิตรหมายทีด่ ีก่อนเข้าสูปี่2020 
ขอใหนั้กลงทนุ โชคดทีกุคนครบั
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 ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
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PTT ก�ำไร Q3/62 วูบ 33.2% เหตุ EBITDA ลดลง
จำกกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและกำรกล่ัน

ขำดทุนจำกสต็อกน�้ำมัน 

บรษัิท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  PTT  
เปิดเผยว่า กําไรสุทธิของ ปตท. และ
บริษัทยอ่ยใน 3Q2562 มีจํานวน 20,255 
ล้านบาท ลดลง 5,683 ล้านบาทหรือร้อย
ละ 21.9 

เนื่องจาก EBITDA ท่ีลดลง รวมถึงผลกํา
ไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีลดลงจากเงิน
บาทแข็งค่าน้อยกว่า 2Q2562แม้ว่าค่าใช้
จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามผลการดําเนินง
านท่ีลดลง 

ท้ังนี้ใน 3Q2562 ปตท. และบริษัทยอ่ย
มีรายได้จากการขายจํานวน 538,437 
ล้านบาท ลดลงจาก 3Q2561จํานวน 
68,542ล้านบาท หรือร้อยละ 11.3 

โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ (จากราคาขายเฉล่ียท่ีลดลง
ตามราคาน้ํามันดิบ) กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกล่ันมีรายได้โดยรวมลดลง (จาก
ราคาขายเฉล่ียผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีท่ีลดลง รวมถึงปริมาณขายท่ี
ลดลง) ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
และวิศวกรรมมีรายได้จากการขายเพิ่ม
ขึ้น (GPSC เข้าซื้อ GLOW)
 
ขณะท่ีใน 3Q2562 EBITDA มีจํา
นวน 67,697 ล้านบาท ลดลง 28,441 
ล้านบาท หรือร้อยละ 29.6 โดยหลัก
จากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ัน 
เนื่องจากมีขาดทุนจากสต็อกน้ํามันใน 
3Q2562จํานวนประมาณ 2,200 ล้าน
บาท ตามราคาน้ํามันดิบท่ีปรับลดลง
ขณะท่ีใน 3Q2561 มีกําไรจากสต็อกน้ํา

มันจํานวนประมาณ 3,000 ล้านบาท อีก
ท้ังกําไรขั้นต้นจากการกล่ันซึ่งไมร่วม
ผลกระทบจากสต็อกน้ํามัน (Market 
GRM) ลดลงตามต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
จาก crude premium 

แม้ว่าสว่นต่างราคาน้ํามันสําเร็จรูปกับน้ํา
มันดิบเพิ่มขึ้น อยา่งไรก็ตาม สว่นต่าง
ราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีท้ังสายโอเลฟินส์และอะโรเม
ติกส์ลดลง ประกอบกับผลการดําเนิน
งานของกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติท่ีลดลง
จากชว่งเดียวกันของปีก่อน 

โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ตาม
ราคาขายอ้างอิงราคาปิโตรเคมีท่ีปรับ
ลดลง และธุรกิจจัดหาและจัดจําหนา่ย
ก๊าซฯ ตามราคาขายอ้างอิงราคาน้ํามัน
เตาท่ีลดลง อยา่งไรก็ตาม ผลการดํา
เนินงานของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมท่ีปรับตัวดีขึ้น โดยหลักจาก
การรับรู้ผลการดําเนินงานของ GLOW 
ใน 3Q2562 ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2562
 
ด้านค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหนา่ยจํา
นวน 33,479 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,424 
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.4จาก 32,055 
ล้านบาทใน 3Q2561โดยหลักจากค่าเสื่อ
มราคาและค่าตัดจําหนา่ยของ GLOW ท่ี 
GPSC ได้เข้าซื้อในเดือน มีนาคม 2562
 
ใน 3Q2562 มีสว่นแบง่กําไรจากเงิน
ลงทุนในการรว่มค้าและบริษัทรว่มจํา
นวน 1,454 ล้านบาท ลดลง 1,045 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 41.8จาก 2,499 

ล้านบาท ใน 3Q2561 สว่นใหญม่าจาก
ผลการดําเนินงานของการรว่มค้าในกลุ่ม
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกล่ันท่ีลดลงจาก
ชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยหลักลดลง
จาก PTTAC ท่ีผลการดําเนินงานปรับ
ลดลงตามสว่นต่างราคาผลิตภัณฑ์กับ
วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์อะคริโลไนไตรล 
(AN) และ เมทิลเมทาคริเลต (MMA) ท่ี
ลดลง และ HMC ตามราคาขาย PP และ
เงินปันผลรับท่ีลดลง
 
PTT   ระบุว่าใน 3Q2562 มีการรับรู้
รายการท่ีไม้ได้เกิดขึ้นประจํา (Non-
recurring Items) จากค่าใช้จ่ายชดเชย
พนักงานของ ปตท.จํานวน 1,069 ล้าน
บาท ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น ในขณะ
ท่ี 3Q2561 มีการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การขายสินทรัพย์ แหล่งมอนทารา 
ของPTTEP จํานวน 1,208 ล้านบาท
 
ภาษีเงินได์ใน 3Q2562จํานวน 8,777 
ล้านบาท ลดลง 8,718 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 49.8 จาก 17,495 ล้านบาท ใน 
3Q2561 โดยหลักมาจากภาษีเงินได้ท่ีลด
ลงของ ปตท. เนื่องจากใน 3Q2561 มีค่า
ใช้จ่ายภาษีเงินได้สุทธิท่ีเก่ียวข้องกับการ
ปรับโครงสร้างหนว่ยธุรกิจน้ํามัน จํานวน 
6,033 ล้านบาท และจากผลการดําเนิน
งานโดยรวมของกลุ่ม ปตท. ท่ีลดลง
 
ดังนั้น กําไรสุทธิของ ปตท. และบริษัท
ยอ่ยในไตรมาสนี้มีจํานวน 20,255 ล้าน
บาท ลดลง 10,074 ล้านบาท หรือ ร้อย
ละ33.2จาก 3Q2561 ท่ีมีกําไรสุทธิ จํา
นวน 30,329  ล้านบาท



GULF  เซ็นบันทึกควำมร่วมมือพัฒนำโรง
ไฟฟำ้ก๊ำซธรรมชำติ 6,000  MW ร่วมกับ

สถำนีรับ-จ่ำย LNG ในเวียดนำม

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์   กรรมการ
บรหิาร บรษัิท กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ีดี
เวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) GULF 
เปิดเผยว่า ตามท่ี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอ
ร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงการเติบโต
ขึ้นอยา่งรวดเร็วของเศรษฐกิจประเทศ
เวียดนาม และความต้องการใช้ไฟฟ้า
ท่ีเติบโตสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ตามแผน
พัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ
เวียดนาม 

โดยบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
ขนาดกําลังการผลิต 460 เมกะวัตต์ 
ในปี 2561 ท่ีผา่นมาแล้วนั้น เมื่อเดือน
ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ยังได้ยื่นข้อเสนอ
ต่อรัฐบาลเวียดนามเพื่อพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาดกําลังการ
ผลิตติดต้ังประมาณ 6,000เมกะวัตต์ รว่ม
กับสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว 
(“LNG terminal”)ขนาดกําลังการผลิต
ประมาณ 6 ล้านตันต่อปีซึ่งต้ังอยูใ่นตําบล

กาน้า(Ca Na)อําเภอถ่วนนา่ม (Thuan 
Nam) จังหวัดนิ่งห์ถ่วน (Ninh Thuan) 
ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ
เวียดนาม (“โครงการฯ”) 
 
โดยสํานักงานรัฐบาลได้ออกหนังสือ
ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ในฐานะหนึ่ง
ในนักลงทุนรายใหญท่ี่มีศักยภาพด้าน
การเงินและมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
พลังงาน ให้เข้ามาลงทุนในประเทศ
เวียดนาม โดยให้บริษัทฯ ดําเนินการรว่ม
กับหนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องท้ังใน
ระดับจังหวัดและระดับประเทศต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนให้ ทราบว่า เมื่อวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้ ลงนาม
บันทึกความรว่มมือกับคณะกรรมการ
ประชาชนจังหวัดนิ่งห์ถ่วน (Ninh Thuan 
Provincial People’s Committee) ซึ่ง
นับเป็นการยกระดับความสัมพันธ์และ
ความรว่มมือระหว่างบริษัทฯ และจังหวัด
นิ่งห์ถ่วน ในการพัฒนาโครงการฯ โดย

ภายใต้บันทึกความรว่มมือดังกล่าว ท้ัง
สองฝ่ ายจะรว่มกันพัฒนาโครงการฯ 
โดยจะหารือแลกเปล่ียนข้อมูล และ
ประสบการณ์ในธุรกิจโรงไฟฟ้าและ
สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ตลอด
จนแผนการจัดหาเงินทุน รวมถึงประเด็น
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ซึ่งจะมีกรอบในการพัฒนาโครงการฯ 
ไปจนถึงกําลังการผลิตสูงสุดของโรง
ไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและสถานีรับ-จ่าย
ก๊าซธรรมชาติเหลวท่ีทางตําบลกาน้าจะ
สามารถผลิตได้และได้รับอนุมัติจากทาง
รัฐบาล 

นอกจากนี้ ท้ังสองฝ่ายยังตกลงท่ีจะเรง่
ดําเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จได้ทันต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนา
กําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ท้ังนี้ 
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้า
ของการพัฒนาโครงการฯ เป็นระยะๆ ต่อ
ไป  



INTUCH  เผยก�ำไร Q3/62 โต 24% 
เหตุก�ำไร AIS หนุน

บรษัิท อินทัช โฮลด้ิงส ์จ�ากัด (มหาชน)
INTUCH เปิดเผยว่า กําไรสุทธรวมของ
กลุ่มอินทัช ในไตรมาส 3/62 มีกําไร
สุทธิ 3,348 ลานบาท เพิ่มขึ้น 14% 
และ 24% จากไตรมาส2/2562 และ
ไตรมาส 3/2561 สว่นใหญเ่นื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของสว่นแบงผลกําไรจากธุรกิจ
โทรคมนาคมไร้สายภายในประเทศ ซึ่งดํา
เนนงานโดยกลุ่มเอไอเอส
 
กําไรสุทธิสําหรับงวด 9 เดือนปี 62 
ลดลง 5% จากปีก่อน แมว้าสว่นแบง่
ผลกําไรจากธุรกิจโทรคมนาคมไร้ สาย
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่สว่นแบง่ผล
การดําเนินงานจากธุรกิจดาวเทียมและ
ธุรกิจในต่างประเทศลดลง เนื่องจากใน
ในไตรมาส 1 ของปีก่อน มีกําไรจากการ
ขายเงินลงทุนในซีเอสแอล อยางไรก็ตาม 
หากไมรวมกําไรจากการขายเงนลงทุนดัง
กล่าวกําไรสุทธิรวมจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
 
INTUCH ระบุว่า ผลประกอบการงวด 9 
เดือนของปี 2562 อินทัชมีกําไรสุทธิท่ี 
9,193 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.7 จาก
ชว่งเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการรับ
รู้กําไร 463 ล้านบาท จากการขายซีเอส
แอลเมื่อไตรมาส 1 ของปีท่ีผา่นมา หาก
ไมร่วมกําไรจากการขายซีเอสแอล กํา
ไรจากการดําเนินงานอยูใ่นระดับคงท่ี 
เนื่องจาก อินทัชรับรู้กําไรจากเอไอเอส
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือมีการบันทึกกําไร
จากเอไอเอสท่ี 9,548 ล้านบาท ถึงแม้ว่า
จะรับรู้ผลขาดทุนจากไทยคม 112 ล้าน
บาท จากท่ีรับรู้ผลกําไรเมื่อชว่งเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งผลประกอบการของเอไอเอ
สและไทยคมสามารถอธิบายได้ดังต่อไป
นี้

 
เอไอเอส มีผลกําไรสุทธิ (ท่ีไมร่วมผลกระ
ทบจาก TFRS15) ในงวด 9 เดือนของปี 
2562 ท่ี 24,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.1 จากชว่งเดียวกันของปี ก่อน โดยมี
รายได้จากการให้บริการหลักเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5.2 จากปีท่ีผา่นมา เนื่องจากได้มีการ
ยกเลิกแพ็กเกจแบบใช้งานไมจํ่ากัดด้วย
ความเร็วคงท่ี ทําให้ รายได้ปรับตัวดีขึ้น
อยา่งต่อเนื่อง 

รวมท้ังมีการปรับราคาแพ็กเกจขึ้นให้
เหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้า โดย
เฉพาะลูกค้าระบบรายเดือน ขณะท่ีการ 
แขง่ขันในตลาดเติมเงินยังคงรุนแรง โดย
มีการนําเสนอแพ็กเกจราคาถูกสําหรับ
ลูกค้าใหมเ่พื่อรักษาจํานวนฐานลูกค้าไว้
 
ขณะท่ีการย้ายลูกค้าจากระบบเติม เงิน
เป็นรายเดือนยังคงมีอยู ่และสามารถ
รักษารายได้ต่อเลขหมายต่อเดือนใน
ไตรมาสท่ี 3 ไว้ท่ี 263 บาท นอกจากนี้
รายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็ว 
สูงสามารถเติบโตได้ในอัตราเรง่ขึ้น หรือ
เติบโตขึ้นร้อยละ 29 จากปีท่ีผา่นมา 
เนื่องจากจํานวนลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้นสูงใน
ไตรมาสท่ี 3 ทําให้จํานวนลูกค้า ณ สิ้น 
เดือนกันยายนอยูท่ี่ 937,000 ราย ใกล้ถึง
เป้าหมาย 1 ล้านราย ณ สิ้นปีนี้ อยา่งไร
ก็ตามรายได้ต่อเลขหมายของธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงยังคงลดลง จาก
การลดราคาแพ็กเกจลงร้อยละ 50 เพื่อ
รักษาฐานลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม ่
สําหรับรายได้อ่ืนยังคงเติบโตต่อเนื่อง 
โดยมียอดขายจากลูกค้า องค์กรเพิ่มขึ้น 
รวมถึงการรับรู้รายได้ของ CSL ซึ่งเริ่ม
ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561

 
ขณะท่ีต้นทุนและค่าใช้จ่ายยังมีการเพิ่ม
ขึ้นจากการขยายโครงขา่ย 4G การทํา
การตลาด รวมท้ัง ค่าใช้จ่ายพิเศษจาก 
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม ่ถึงแม้ว่า
ในไตรมาส 3 ท่ีผา่นมาเอไอเอสได้มีการ
ระงับข้อพิพาทกับทีโอที ซึ่งชว่ยลดค่าใช้
จ่ายทางด้านโครงขา่ยลง ท้ังนี้ อินทัชยัง
คงสัดสว่นการถือหุ้นเอไอเอสท่ีร้อยละ 
40.45 และรับรู้ผลกําไรจากเอไอเอสตาม
สัดสว่นการถือ หุ้นนั้น
 
ทางด้านไทยคมมีผลขาดทุนจากการดํา
เนินงานปกติสําหรับงวด 9 เดือนของ
ปี 2562 ท่ี 49 ล้านบาท พลิกจากผลกํ
าไร 323 ล้านบาท ในชว่งเดียวกันของ ปี
ก่อน เนื่องจากการลดลงของรายได้ร้อย
ละ 18 ซึ่งเป็นไปตามท่ีได้ประมาณการณ์
ไว้ โดยเป็นการลดลงของรายได้จากธุรกิจ
ดาวเทียมแบบท่ัวไปเป็นหลัก 

ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปรับลดราคา
ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย การสูญเสีย
ลูกค้าต่างประเทศจากความไมแ่นน่อน
เรื่องการต่ออายุสัมปทานดาวเทียม และ
การลดการใช้งานของลูกค้าต่างประเทศ 
รวมท้ังมีการบันทึกรายการพิเศษขาดทุน
จากการขายบริษัท แคมโบเดียน ดี
ทีวี เน็ตเวิร์ค จํากัด ("ซีดีเอ็น) ขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียน การจัดจําหนา่ย
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและการ
รับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษจาก พ.ร.บ.คุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่
 
สําหรับการคาดการณ์ผลประกอบการ
ในปี 2562 ของท้ังเอไอเอสและไทยคม 
ไมม่ีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม



นายรุง่โรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการ
ผูจั้ดการใหญ่ บรษัิทปูนซเิมนต์ไทย 
จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)  SCC     
เปิดเผยว่า  ผลประกอบการ ไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2562 เอสซีจีมีกําไรสําหรับ
งวดเท่ากับ 6,204 ล้านบาท ลดลง 
12% จากไตรมาสก่อน สว่นใหญจ่าก
ผลการดําเนินงานท่ีลดลงของธุรกิจ
เคมิคอลส์เนื่องจากมีการกลับรายการ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
(DTA) จํานวน 1,063 ล้านบาท สว่น
แบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
ลดลง 983 ล้านบาท ประกอบกับผล
จากสงครามการค้า ทําให้ปริมาณ
ความต้องการสินค้า HDPE ลดลง 

โดยในไตรมาสนี้มีขาดทุนจากการ
ด้อยค่าสินทรัพย์ จํานวน 762 ล้าน
บาท จากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ างจํานวน 640 ล้านบาท สว่น
ใหญจ่ากธุรกิจเซรามิกในต่างประเทศ 
เอสซีจีมี EBITDA เท่ากับ 14,842 
ล้านบาท ลดลง 25% จากไตรมาส
ก่อน ขณะท่ีมีรายได้จากการขาย
เท่ากับ 110,330 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1% จากไตรมาสก่อน
 
เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน 
กําไรสําหรับงวดลดลง 35% สว่นใหญ่
จากผลการดําเนินงานท่ีลดลงของ
ธุรกิจเคมิคอลส์เนื่องจากสว่นแบง่
กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่มลดลง 
2,022 ล้านบาท และสว่นต่างราคา
สินค้าลดลง โดย EBITDA ลดลง 17% 

จากชว่งเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ี
รายได้จากการขายลดลง 10% เมื่อ
เทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน จาก
ราคาขายสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง

ผลการดําเนินงานในชว่ง 9 เดือนแรก
ของปี 2562 เอสซีจีมีกําไรสําหรับ
งวด 24,910 ล้านบาท ลดลง9,371 
ล้านบาท หรือ27% จากชว่งเดียวกัน
ของปีก่อน ท้ังนี้ รายการสําคัญในชว่ง 
9 เดือนแรกของปี 2562 ประกอบ
ด้วย ไตรมาสท่ี 2 มีรายการปรับเงิน
ชดเชยตามกฎหมายแรงงาน จํานวน 
2,035 ล้านบาท ไตรมาสท่ี 3 มีการก
ลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี (DTA) จํานวน 1,063 
ล้านบาท และขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ จ านวน 762 ล้านบาท 

สว่นใหญจ่ากธุรกิจเซรามิกในต่าง
ประเทศ ประกอบกับความกังวล
จากสงครามการค้า สง่ผลกระทบต่อ
สว่นต่างราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ของท้ัง
บริษัทยอ่ยและบริษัทรว่ม เอสซีจีมี 
EBITDA เท่ากับ 54,202 ล้านบาท 
ลดลง 19% จากชว่งเดียวกันของปี
ก่อน ขณะท่ีรายได้จากการขายเท่ากับ 
331,803 ล้านบาท ลดลง 8%จาก
ชว่งเดียวกันของปีก่อน จากราคาขาย
สินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง
 
ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2562เอส
ซีจีมีสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทรว่ม เท่ากับ8,796 ล้านบาท 
ลดลง 3,094 ล้านบาท หรือ 26% เมื่อ
เทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อนโดย
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทุนมาจาก
บริษัทรว่มในธุรกิจเคมิคอลส์ 5,427 
ล้านบาทหรือ 62% ของท้ังหมด 
ลดลง 40% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกัน
ของปีก่อน จากการปิดซอ่มบํารุงใหญ่
ของบริษัทรว่มแหง่หนึ่งขณะท่ีสว่น
แบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
จากธุรกิจอ่ืน เท่ากับ 3,369 ล้านบาท 
หรือ 38% ของท้ังหมด เพิ่มขึ้น 18% 
เมื่อเทียบกับชว่ง
เดียวกันของปีก่อน
 
เอสซีจีมีเงินปันผลรับในชว่ง 9 เดือน
ของปี 2562 เท่ากับ 7,704 ล้านบาท 
ลดลง 585 ล้านบาท หรือ7% จาก
ชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยเอสซีจีมี
เงินปันผลรับจากบริษัทรว่ม(เอสซีจี
ถือหุ้น 20 -50%) เท่ากับ 6,770 ล้าน
บาท และจากบริษัทอ่ืน (เอสซีจีถือหุ้น
ต�ากว่า 20%) เท่ากับ 934 ล้านบาท
เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการ
เงินท่ีมั่นคงโดยมีเงินสดและเงินสด
ภายใต้การบริหารณ สิ้นไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2562เท่ากับ 30,764 ล้าน
บาท ขณะท่ี ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 ปี 
2561อยูท่ี่ 57,937 ล้านบาท เอสซีจี
มีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 75,097 ล้าน
บาท ลดลงจากไตรมาสก่อน 2,875 
ล้านบาท หรือ 4% ขณะท่ีมีอัตรา
หมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย
เท่ากับ 48 วัน

SCC แจงก�ำไร Q3/62 ทรุด 35% จำกธุรกิจเคมิคอลส์
ลดลง คืนหนี้สถำบันกำรเงิน



DELTA แจงก�ำไร Q3/62 ทรุด 63.2% เหตุต้นทุน
ขำย-ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมขึ้น ด้ำนยอดขำย

หด เหตุลูกค้ำชะลอค�ำสั่งซื้อ

นายอนุสรณ์ มุทราอิศ  
กรรมการ  บรษัิท เดลต้าอเีลคโท
รคิส(์ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
DELTA

เปิดเผยว่า  ในไตรมาส 3/62  บริษัทฯ 
มีกําไรจากการดําเนินงานอยูท่ี่ 409 
ล้านบาท ลดลง 1,091 ล้านบาท จาก
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนท่ีร้อยละ 
10.9 มาอยูท่ี่ร้อยละ 3.3 เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหาร ในขณะท่ีกําไร
สุทธิของไตรมาสนี้อยูท่ี่  618 ล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 63.2 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน โดยมีกําไรต่อหุ้น
อยูท่ี่ 0.50 บาท ลดลงจาก 1.35 บาท
ต่อหุ้น ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
 
ด้านยอดขายสินค้าและบริการใน
ไตรมาสนี้อยูท่ี่ 12,404ล้านบาท ลด

ลงร้อยละ 9.6 จากไตรมาสเดียวก
นัของปีก่อน(ลดลงร้อยละ 3 ในสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ) และลดลงร้อยละ 
10.9จากไตรมาสท่ีแล้ว เนื่องจาก
การชะลอคําสั่งซื้อสินค้า จาก
ลูกค้าในผลิตภัณฑ์เครื่องมือชา่ง
อุตสาหกรรม (Industrial Tools) เพา
เวอร์โซลูชั่น สําหรับอุตสาหกรรม 
(IndustrialPower Solutions) และ
เพาเวอร์โซลูชนั่ สําหรับโทรคมนาคม 
(Telecom Power Solutions) เป็ นต้น
 
กําไรขั้นต้น ในไตรมาสสามของปี 
2562 มีจํานวน 2,373ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 29.3 จากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อน และลดลงร้อยละ 14.4 จาก
ไตรมาสท่ีแล้ว เนื่องจากการชะลอ
ตัวของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศ
อินเดีย และการแข็งค่าของเงินบาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ประกอบกับความ
ต้องการของตลาดท่ีลดลงสําหรับ

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตสง่ผลให้วตัถุ
ดิบคงเหลือมีมูลค่าลดลงจากการปรับ
ต้นทุนมาตรฐานในไตรมาสนี้ทําให้
อตัรากําไรขั้นต้นของไตรมาสนี้ลดลง
มาอยูท่ี่ร้อยละ19.1 เทียบกับร้อยละ 
24.5 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
และร้อยละ 19.9 ในไตรมาสท่ีแล้ว
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวม
ค่าวจิยัและพัฒนา) ในไตรมาสนี้เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 5.7จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจาการลงทุนด้านการ
ตลาดและการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม
ขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  และเมื่อเทียบ
กับไตรมาสท่ีแล้วจะลดลงร้อยละ 
7.6 เนื่องจากในไตรมาสท่ีแล้วมีการ
ใช้บริการ outsource ด้านวจิยัและ
พัฒนาในยุโรปเพิ่มขึ้น  



SAMART ตั้งเป้ำปี 63 เพ่ิมสัดส่วนรำยได้ประจ�ำ
แตะ50% หลังเน้นรับงำนบริกำร หนุนมำร์จิ้น

SAMART  คาดผลงาน H2/62 ดีกว่า 
H1/62 ดันท้ังปี 62 ดีกว่าปีก่อน ตาม
ทุกกลุ่มธุรกิจหนุน - SDC ผา่นจุดต�า
สุดแล้ว  พร้อมต้ังเป้าปี 63 เพิ่มสัดสว่น
รายได้ประจําแตะ50% หลังเน้นรับ
งานบริการ หนุนมาร์จ้ิน แย้ม1-2 
เดือนนี้ประมูลงานใหญ ่2-3 โครงการ 
หวังเพิ่มBacklog สิ้นปีนี้ทะลุ1 หมื่น
ลบ.ขณะท่ีเตรียมสง่”สามารถ เอวิเอชั่น 
โซลูชั่น”เข้าตลาดหุ้น ในมี.ค.ปี63 

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอรป์อเรชั่น 
( SAMART ) เปิดเผยว่า บริษัทฯ  คาด
ผลประกอบการในชว่งครึ่งปีหลังของ
ปี2562 จะดีกว่าครึ่งปีแรกท่ีทีรายได้อยู่
ท่ี  7.78 พันล้านบาทและมีกําไรสุทธิอยู่
ท่ี 256 ล้านบาท  โดยเชื่อว่าภาพรวม
ผลประกอบการท้ังปี2562 จะดีกว่าปี
ก่อนท่ีบริษัทมีรายได้อยูท่ี่ 1.29 หมื่น
ล้านบาท ขณะท่ีมีผลขาดทุน 1.07 พัน
ล้านบาท เป็นผลมาจากทุกกลุ่มธุรกิจ
มีการเติบโตดี ประกอบด้วยสายธุรกิจ 
ICT Solution and Service ท่ีดําเนิน
การโดย บริษัท สามารถเทลคอม จํากัด 
(มหาชน) SAMTEL ซึ่งมีสัดสว่นรายได้
หลักอยูท่ี่ประมาณ55% ท่ีปัจจุบันมี
โครงการในมือแล้วมูลค่ารวมกว่า 9 พัน
ล้านบาท 
 
 ขณะท่ีสายธุรกิจ Contact Center ท่ี
ดําเนินการโดยบริษัท วันทูวัน คอนแทค
ส์ จํากัด (มหาชน) OTO รวมท้ัง  สาย
ธุรกิจ Utilities and Transportations   
มีการเติบโตดีต่อเนื่อง  ด้านสายธุรกิจ 
Digital ท่ีดําเนินการโดยบริษัท สามารถ 
ดิจิตอล จํากัด (มหาชน) SDC ปีนี้เริ่มมี
ผลประกอบการท่ีดีขึ้น หลังจากผา่นจุด
ต�าสุดแล้วในปีก่อน โดยคาดว่าปีนี้จะ

มีผลขาดทุนท่ีลดลงจากปีก่อนท่ีมีผล
ขาดทุน1,596.68   ล้านบาท และในงวด 
6 เดือนแรกมีผลขาดทุน  144.15   ล้าน
บาท ขณะท่ีในปีหน้า(2563)  SDC   ได้
ต้ังเป้าหมายรายได้ไว้ท่ี 4 พันล้านบาท  
จากปี2560 ท่ีมีรายได้อยูท่ี่ 770 ล้าน
บาท   สว่นปี 61  คาดว่า SDC  จะมีราย
ได้อยูท่ี่ 1.2  พันล้านบาท 
 
ท้ังนี้บริษัทฯ  ประเมินรายได้รวมท้ังปี
นี้(2562) จะทําได้ใกล้เคียงเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ท่ี 1.8 หมื่นล้านบาท และยัง
ประเมินถึงทิศทางปีหน้า (2563) 
บริษัทฯ เชื่อว่าจะเห็นการเปล่ียนท่ีมีนัย
สําคัญของกลุ่มบริษัทฯ  เชน่การประมูล
งานโครงการใหม ่รวมท้ังการนําบริษัท
ลูก บริษัทสามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่น 
จํากัด หรือ SAV เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ด้วย เพื่อแยกธุรกิจในกลุ่ม
สามารถให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 
โดยขณะนี้  บริษัทสามารถ เอวิเอชั่น 
โซลูชั่น จํากัด หรือ SAV ได้ผา่นขั้นตอน
การยื่นแบบคําขอและรา่งหนังสือชี้ชวน
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม ท่ี
ผา่นมา และคาดว่าจะทําการซื้อขายหุ้น
ได้ในชว่งเดือนมีนาคมปี63  
 
สําหรับ  SAV จะเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทท่ี 5 ของ
กลุ่มบริษัทสามารถ โดยเน้นลงทุน
ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิก 
เซอร์วิส จํากัด หรือ CATS ซึ่งได้รับสัป
ทานจากรัฐบาลกัมพูชาในการบริหาร
จัดการการจราจรทางอากาศ ท่ัวนา่น
ฟ้ากัมพูชา เป็นเวลารวม 39 ปี นับจาก

ปี 2545 ถึง 2584 ท้ังนี้การนํา SAV เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือ
เป็นการ Unlock Value คือ การสะท้อน
มูลค่าท่ีควรจะเป็น และเหมาะสม ของ 
CATS โดย วัตถุประสงค์ของการระดม
ทุน ก็เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ชําระ
คืนเงินกู้ ลดภาระดอกเบี้ย และรองรับ
การขยายธุรกิจใหม่ๆ ของกลุ่มบริษัท
สามารถในอนาคต 
 
พร้อมกันนี้  ในระยะ 1-2 เดือนจากนี้ 
บริษัทฯ มีแผนเข้าประมูลงานโครงการ
ขนาดใหญ ่2-3 โครงการ  อาทิ งาน
ของ กรมสรรพสามิต ,โครงการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้าน Finance Solution ให้
กับลูกค้ากลุ่มธนาคาร งานโครงการ
ของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ท้ังนี้
บริษัทฯ คาดวามีโอกาสท่ีจะได้รับงาน 
60-70% โดยหากได้รับงานคาด่าจะ
ชว่ยสนับสนุนงานในมือหรือ  Backlog 
ในสิ้นปีนี้อยูท่ี่ระดับมากกว่า 1 หมื่นล้าน
บาท จากชว่ง 6 เดือนแรกของปีนี้ท่ีมี 
Backlog อยูท่ี่ 9 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมี 
Backlog   อยูท่ี่ประมาณ 7 พันล้านบาท 
   
สําหรับในปี 2563  บริษัทฯ  วางเป้า
หมายเพิ่มสัดสว่นรายได้ประจําให้อยู่
ท่ีระดับ 50%  จากปัจจุบันท่ีมีสัดสว่น
รายได้อยูท่ี่ประมาณ 20% โดยบริษัทฯ 
จะเน้นการรับงานบริการ อาทิเชน่งาน
บริการหลังการขาย(Service)   ในการ
ให้บริการดูแลระบบเป็นต้น ซึ่งคาดว่า
งานดังกล่าวจะสนับสนุนมาร์จ้ินให้ดีขึ้น
ด้วย ขณะท่ีสัดสว่นรายได้ของบริษัทฯ 
มาจากงานภาครัฐเป็นสว่นใหญ ่โดยมี
สัดสว่นรายได้อยูท่ี่ราว 70-80% และ
งานของภาคเอกชนประมาณ 20%    



TPIPP  ประกำศก�ำไร Q3/62 
โต 9.27% ดัน 9 เดือน โกย 3,332  ลบ.  

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 
จํากัด (มหาชน)  TPIPP รายงานผล
ประกอบการ  ไตรมาส 3/62 มีกําไร
สุทธิ 1.1 พันล้านบาท กําไรสุทธิต่อ
หุ้น 0.131 บาทเทียบกับชว่งเดียวกัน
ของปีก่อนท่ีมีกําไรสุทธิ 1.01 พันล้าน
บาท กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.120 บาท
  
ด้านนายภัคพล เล่ียวไพรัตน์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ ่บริษัท ที
พีไอ โพลีน เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
TPIPP เปิดเผยว่า งบการเงินรวม 
(สอบทานแล้ว) สําหรับไตรมาส 3 ปี 
2562 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายได้จาก
การขายไฟฟ้าและสินค้า

รวมท้ังรายได้สว่นเพิ่มราคารับซื้อ 
ไฟฟ้า ในไตรมาส 3 ปี 2562 จํา
นวน 2,687 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 27.53 จากจํานวน 2,107 ล้าน
บาท ใน ไตรมาส 3 ปี 2561 เนื่องจาก
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย มีปริมาณขายไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น โดย ในไตรมาส 3 ปี 2562 
บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีรายได้รวม 
2,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.68 
จากจํานวน 2,175 ล้านบาท ใน
ไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ีผา่นมา

ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย มีกําไรสําหรับงวดจํานวน 
1,098 ล้านบาท (หรือกําไร ต่อหุ้น
ขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.131 บาท) คิด
เป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.27 จากกํา
ไรสําหรับงวดในไตรมาส 3 ปี 2561 
จํานวน 1,005 ล้านบาท (หรือกําไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.120 บาท) 

โดยกําไรสําหรับงวดใน ไตรมาส 3 ปี 
2562 จํานวน 1,098 ล้านบาท ประกอ
บด้วยกําไรจากการดําเนินธุรกิจปกติ 
(ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้) จํานวน 
1,115 ล้านบาท กําไรจากอัตราแลก
เปล่ียนสุทธิจํานวน 5 ล้านบาท เงินรับ
ค่าสินไหมทดแทน จํานวน 2 ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จํานวน 23 
ล้านบาท 

ในขณะท่ีในไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ีผา่น
มา บริษัทฯ มีกําไรสําหรับงวดจํานวน 
1,005 ล้านบาท ประกอบด้วยกําไร
จากการดําเนินธุรกิจปกติ (ก่อน ค่าใช้
จ่ายภาษีเงินได้) จํานวน 1,000 ล้าน
บาท กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ
จํานวน 39 ล้านบาท และ ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้จํานวน 33 ล้านบาท

ในชว่ง 9 เดือนแรกของปี 2562 
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําไรสําห
รับงวดจํานวน 3,332 ล้านบาท (หรือ
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.397 
บาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.30 เมื่อเทียบ
กับกําไรจํานวน 2,725 ล้าน บาท 
(หรือกําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 
0.324 บาท) ในงวดเดียวกันของปี 
2561 ท่ีผา่นมา โดยมีกําไรจาก การดํา
เนินธุรกิจปกติในชว่ง 9 เดือนแรกของ
ปี 2562 จํานวน 3,284 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 21.71 จากกําไร จํานวน 
2,698 ล้านบาท ในงวดเดียวกันของปี 
2561 ท่ีผา่นมา

อนึ่ง บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าท่ีมีสัญญา
ขายไฟฟ้า (PPA) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย 3 สัญญา รวม 
163 เมกะวัตต์ โดยได้รับ Adder 3.50 

บาทต่อหนว่ย เพิ่มจากค่าไฟฐาน 
ประกอบด้วย
 
1. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF -20 
เมกะวัตต์ (TG3) ภายใต้ PPA 18 
เมกะวัตต์ ได้รับ Adder ถึงเดือน
มกราคม 2565
 
2. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF - 60 
เมกะวัคค์ (TG5) ภายใต้ PPA 55 
เมกะวัตต์ ได้รับ Adder ถึงเดือน
สิงหาคม 2565
 
3. โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ RDF 100 
เมะวัตต์ (TG 4 และ TG 6) ภายใต้ 
PPA 90 เมกะวัตต์ ได้รับAdder ถึง
เดือนเมษายน 2568
 
โดยภายหลังระยะเวลาดังกล่าวข้าง
ต้นโรงไฟฟ้าท้ัง 3 โรงยังสามารถขาย
ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแหง่
ประเทศไทยได้ในราคาค่าไฟฐานต่อ
ไป  

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ ครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 29 
ตุลาคม 2552 ได้มีมติยืนยัน นโยบาย
การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบ
การประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ไม่
น้อยกว่าปีท่ีผา่นมา เนื่องจากได้
พิจารณาผลประกอบการของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยสําหรับงวด 9 เดือน 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 ซึ่ง
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีกําไรสําห
รับงวดจํานวน 3,332 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 607 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.2 
จากจํานวน 2,725 ล้านบาท ในงวด
เดียวกันของปี 2561 ท่ีผา่นมา



PTTEP  เผยก�ำไร Q3/62  
เพ่ิมขึ้น 14% เมื่อเทียบกับ Q3/61 แต่ลดลง 17% จำกไตรมำสก่อนหน้ำ 

หลังรำคำขำยผลิตภัณฑ์หดตำมรำคำน�้ำมันในตลำดโลก

บรษัิท ปตท. ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) 
PTTEP   เปิดเผยว่า สําหรับผล
ประกอบการในไตรมาส 3 ปี 
2562 บริษัทมีกําไรสุทธิ 358 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ 
สรอ.) ปรับตัวลดลงร้อยละ 17 
เมื่อเทียบกับในไตรมาสก่อนหน้าท่ี 
433 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

โดยหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์
เฉล่ียของบริษัทท่ีปรับตัวลดลง
ตามราคาน้ํามันในตลาดโลก และ
ต้นทุนต่อหนว่ยท่ีปรับเพิ่มขึ้นมา
อยูท่ี่ระดับ 32 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ 

ซึ่งโดยหลักจากค่าใช้จ่ายในการ
สํารวจท่ีปรับสูงขึ้นจากการตัด
จําหนา่ยหลุมสํารวจในประเทศ
เมียนมา อยา่งไรก็ดีบริษัทมี
กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
ในเก้าเดือนแรกของปีจํานวนรวม
ท้ังสิ้น 2,407 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
สง่ผลให้สามารถรักษาอัตรากําไร
ก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม

ราคา (EBITDA Margin) ในระดับ
ร้ อยละ70 ในสว่นของสถานะการ
เงินของบริษัท ณ สิ้นไตรมาส 3 
ปี 2562 บริษัทมีเงินสดและเงิน
ลงทุนระยะสั้นรวมท้ังสิ้น 2,093 
ล้านดอลลาร์ สรอ.อัตราสว่นหนี้
สินต่อสว่นของผู้ถือหุ้นยังคงอยูใ่น
ระดับต�าท่ี 0.18 เท่า
  
ไตรมาส 3 ปี 2562 เปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2561 เมื่อเปรียบ
เทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน 
ท่ีมีกําไรสุทธิ 315 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทยอ่ย 
มีกําไรเพิ่มขึ้น 43 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. หรือร้อยละ 14 กําไรจาก
การดําเนินงานปกติในไตรมาส 
3 ปี 2562 จํานวน 303 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 11 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ
ไตรมาส 3 ปี 2561 ท่ีมีก าไร 292 
ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากราย
ได้จากการขายเพิ่มขึ้น 156 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการ
ขายเฉล่ียเพิ่มขึ้น
 

อยา่งไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการ 
สํารวจปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 40 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากการตัด
จําหนา่ยหลุมสํารวจจ านวน 3 
หลุม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 
29 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามราย
ได้จากการขายท่ีเพิ่มขึ้น ค่าใช้
จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 25 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากค่าใช้
จ่ายเก่ียวเนื่องกับพนักงานเพิ่มขึ้น
  
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือน
กันยายน ปี 2562 ปตท.สผ.และ
บริษัทยอ่ย มีกําไรสุทธิ 1,185 
ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 334 
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้ อยละ 
39 เมื่อเทียบกับผลการดําเนินงาน
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดเดือน
กันยายน ปี 2561 ท่ีมีกําไรสุทธิ 
851 ล้านดอลลาร์สรอ.

โดยแบง่เป็นกําไรจากการดําเนิน
งานปกติ 1,066 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. และกําไรจากรายการท่ีไมใ่ช่
การดําเนินงานปกติ 119 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.



บิ๊ก COTTO แจงไตรมำส 3 ปีนี้ ก�ำไรโต 180% เหตุไร้ค่ำ
ใช้จ่ำยที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ-ชี้ EBITDA พุ่ง 469% เพรำะ

ต้นทุนพลังงำนลดลง

นายนพล มติชัย กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท เอส
ซจี ีเซรามิกส ์จ�ากัด (มหาชน) COTTO เปิดเผยว่า 
งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
รวมท้ังคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการขอ
งบริษัทฯ งวดสามเดือน และเก้าเดือน สิ้นสุดวันท่ี 
30 กันยายน 2562 โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 เทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกําไรสําหรับงวด
เท่ากับ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 180% เนื่องจากใน
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย
จากรายการค่าใช้จ่ายท่ีไมเ่กิดขึ้นเป็นประจํา เชน่ 
ค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออกจากงานด้วยความ
เห็นชอบรว่มกัน 162 ล้านบาท 

ท้ังนี้บริษัทมี EBITDA เท่ากับ 254 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 469% จาก (1) ต้นทุนพลังงานลดลงจากปีก่อน 
(2) การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการ

ผลิต ดีขึ้น และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,728 
ล้านบาท ลดลง 2% จากราคาขายเฉล่ียลดลง
 
สําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2562 
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกําไรสําห
รับงวด 238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 527% และ EBITDA 
เท่ากับ 881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76% สาเหตุหลัก
มาจาก (1) ปีก่อนมีค่าใช้จ่าย สําหรับแผนการ
ออกจากงานด้วยความเห็นชอบรว่มกัน (2) ต้นทุน
พลังงานท่ีลดลง (3) การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหาร และการผลิตดีขึ้น (4) ผลต่างของกําไร
จากการขายท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ซึ่ง
บริษัทมีรายได้จากการขายท่ีดิน 203 ล้านบาท ใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2562
 
ท้ังนี้ ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 3 ปี 
2562 บริษัทมีกําไรจากการให้บริการระบบ
สาธารณูปโภคหลังการขายแก่ ผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมในนิคมหนองแคท้ังสิ้น 25 ล้านบาท 
ใกล้เคียงปีก่อน
 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 สินทรัพย์รวม มี
มูลค่าเท่ากับ 11,444 ล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน5,130 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ 5,384 ล้านบาท และสินทรัพย์ไมห่มุน
เวียนอ่ืนๆ 930 ล้านบาท
 
หนี้สินรวม มีมูลค่าเท่ากับ 2,284 ล้านบาท โดย
เป็นหนี้สินหมุนเวียน 1,717 ล้านบาท และหนี้สิน
ไมห่มุนเวียน 567 ล้านบาท อยา่งไรก็ตามปัจจุบัน
บริษัทไมม่ีเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีมีภาระดอกเบี้ย
 
สว่นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่มีมูลค่าเท่ากับ 8,636 
ล้านบาท โดยคิดเป็น 94.3% ของสว่นของผู้ถือหุ้น
รวม



GUNKUL โชว์ อวดผลงำน 9 เดือน ติดปีกแตะ 1,620 
ลบ.  ส่งซิกโค้งสุดท้ำยสัญญำณบวกต่อ ดันรำยได้ปีนี้

ผ่ำนฉลุย

บมจ. กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ (GUNKUL) ไม่
ทําให้ผู้ถือหุ้นผิดหวัง อวดผลงานงวด 9 
เดือน กําไรพุง่สูงถึง 1,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
122% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ท่ีมีกําไรสุทธิ 730 ล้านบาท  สว่นรายได้
จากการขายไฟฟ้าพุง่แตะ 3,372 ล้านบาท   
เนื่องจากรายได้จากการขายหนุน  “โศภชา 
ดํารงปิยวุฒิ์” มั่นใจโค้งสุดท้ายทิศทางธุรกิจ
ยังสง่สัญญาณบวก รับรู้รายได้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าท่ี COD ไปแล้วกว่า 400 เมกะวัตต์  
และเตรียมประมูลเพิ่มอีกเพียบ ทําให้มั่นใจ
รายได้ท้ังปีโตตามเป้า

นางสาวโศภชา ดํารงปิยวุฒิ์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด (มหาชน)  (GUNKUL) เปิดเผยถึงผล
ประกอบการงวด 9 เดือน (สิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2562) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
มีผลกําไรสุทธิ 1,620 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีกําไรสุทธิ 730 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 890 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ถึง 122% 
 
สาเหตุท่ีผลประกอบการงวด 9 เดือนของ
กลุ่มบริษัท GUNKUL เติบโตขึ้นอยา่งมาก 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย

ไฟฟ้า และรายได้สว่นเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
เท่ากับ 2,216 ล้านบาท  และ 1,156 ล้าน
บาท  ตามลําดับ หากเทียบกับงวดเดียวกัน
กับปีก่อนเท่ากับ 1,254 ล้านบาท และ 797 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นรวม 1,321 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 64% 
 
สําหรับแนวโน้มผลการดําเนินงานชว่งท่ี
เหลือปีนี้ของกลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่านา่จะเติบโต
ได้อยา่งต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพมากยิ่ง
ขึ้น เนื่องจากรับรู้รายได้จากการขายไฟฟ้า
เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากโครงการโรงไฟฟ้า
กังหันลมและจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีได้ COD ไปก่อนหน้านี้กว่า 400 
เมกะวัตต์   

โดยบริษัทฯ เตรียมเข้ารว่มประมูลโครงการ
ต่างๆ ของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค (กฟภ.) 
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  (กฟผ.) เพิ่ม  คิด
เป็นมูลค่างานไมต่�ากว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่ง
หากได้งานจะเป็นปัจจัยบวกท่ีทําให้ผลการ
ดําเนินงานปีนี้เติบโตได้อยา่งมีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น  รวมถึงชว่ยสนับสนุนให้งานในมือ 
(Backlog) เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอยูท่ี่ประมาณ 
8,000 ล้านบาท  จึงทําให้มั่นใจรายได้และ
กําไรสุทธิในปีนี้จะเติบโตตามเป้าท่ีได้ต้ังไว้

 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุง่เน้นการลงทุน
ด้านพลังงานทดแทนอยา่งต่อเนื่อง ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้เป้าหมาย
เมกะวัตต์สะสมไมต่�ากว่า 1,000 เมกะวัตต์ 
ภายในปี 2564 จากปัจจุบันบริษัทฯ มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวมกันแล้วประมาณ 
600 เมกะวัตต์
 
“ผลประกอบการงวด 9 เดือนถือว่าดีเกิน
คาด เพราะสามารถเติบโตท้ังรายได้และ
กําไรจากธุรกิจผลิตและจัดหาอุปกรณ์
สําหรับระบบไฟฟ้า รวมถึงงานรับเหมา
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าการจําหนา่ยไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม รวมถึงการให้บริการด้านบํารุงรักษาโรง
ไฟฟ้า  ซึ่งทุกภาคสว่นชว่ยสนับสนุนการ
เติบโตของบริษัทฯ  สว่นทิศทางไตรมาส 4 
เชื่อว่านา่จะเติบโตได้อยา่งต่อเนื่องเชน่กัน  
โดยบริษัทฯ ยังคงมุง่เน้นเข้ารว่มประมูลงาน
ด้านต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนอยา่งต่อ
เนื่อง เพื่อผลักดันให้ผลการดําเนินงานใน
อนาคตเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย” 
นางสาวโศภชากล่าวในท่ีสุด   



IRPC วำงงบลงทุนปี 63  ไว้ที่ 8.5 พันลบ. รองรับ
โครงกำร UCF - ซ่อมบ�ำรุงรำยปี

IRPC วางงบลงทุนปี 63 ไว้ท่ี 8.5 พันลบ. 
รองรับโครงการ UCF - ซอ่มบํารุงราย
ปี  พร้อมประเมินราคาน้ํามันดิบดูไบใน
ชว่งท่ีเหลือของปีนี้-ต้นปีหน้า ปรับตัวขึ้น
แตะ 65 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล รับอานิ
สงค์มาตรการ IMO เผยปีหน้าจะเริ่มทยอย
ลงทุนโครงการ UCF พร้อม คาด COD ได้
ต้นปี66 ท่ีกําลังการผลิต 400 ล้านลิตร/
เดือน

 นายนพดล ป่ินสภุา กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บรษัิท ไออารพ์ซี ีจ�ากัด 
(มหาชน) หรอื IRPC เปิดเผยว่า  บริษัทฯ
วางงบลงทุนในปี2563 ไว้ท่ี 8,500 
ล้านบาท แบง่เป็นใช้สําหรับลงทุนใน
โครงการUltra Clean Fuel Project (UCF) 
จํานวน 4,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการดัง
กล่าวจะทยอยลงทุนอยา่งต่อเนื่องและ
คาดว่าจะสามารถเปิดดําเนินการเชิง
พาณิชย์ได้ในปี2566 ด้วยกําลังการผลิตท่ี 
400 ล้านลิตรต่อเดือน สว่นท่ีเหลือบริษัทฯ
จะใช้สําหรับซอ่มบํารุงประจําปีอีก 2,000-
2,500 ล้านบาท 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้วางงบลงทุนอีก 
จํานวน 3,000-4,000 ล้านบาท เพื่อใช้
สําหรับการเข้าซื้อกิจการ(M&A) ในอนาคต 
ซึ่งบริษัทฯสนใจท่ีจะเข้าซื้อกลุ่มธุรกิจ
ท่ีผลิตด้านเม็ดพลาสติกพีพี คอมพาวด์
สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าท่ีผา่นมาตรฐานยาน
ยนต์ และธุรกิจปลายน้ํา โดยปี2563คาด
ว่าจะได้ความชัดเจน 1 ราย 
 
สําหรับความคืบหน้าการผลิตน้ํามันเตา
กํามะถันต�าตามมาตรฐาน IMO ท่ีจะเริ่มใช้
วันท่ี 1 มกราคม 2562 นั้น ปัจจุบันบริษัทฯ
สามารถผลิตได้ 52,000 ตันต่อเดือน แล้ว
ตามแผน จากกําลังการผลิตรวมท้ังสิ้น 

60,000 ตันต่อเดือน โดยบริษัทวางเป้า
หมายท่ีจะจําหนา่ยในประเทศ 65% สง่
ออก 35%
 
อยา่งไรก็ตาม ตลาดเอเชียและ
ตะวันออกกลางมีความต้องการน้ํามัน
เตากํามะถันต�ามากถึง 9.3 ล้านตันต่อ
เดือน จากปัจจุบันมี Supply ในตลาดเพียง 
4.7 ล้านตันต่อเดือน ซึ่งกําลังการผลิตใน
ปัจจุบันไมเ่พียงพอกับควมต้องการของ
ตลาด สง่ผลให้ราคาน้ํามันเตากํามะถันต�า
ยังคงอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีไปจนถึงต้นปี2563 
 
" เราเป็นโรงกล่ันเดยีวในไทย ทีม่หีน่วย
ก�าจัดก�ามะถันออกจากน�ามันเตา ท�าให้
ได้เปรยีบทางด้านคณุภาพโดยเน้ือน�ามัน
ไม่แยกชั้นเวลาเก็บเป็นสนิค้าคงคลัง รวม
ท้ังต้นทนุการผลิตทีไ่ม่ผนัผวนเหมือนกับ
ผูผ้งิตรายอ่ืน ซึง่บรษัิทฯสามารถป้อน
น�ามันมาตราฐาน IMO เข้าสูต่ลาดเแน
รายแรกและก่อนระยะเวลาทีม่าตรฐาน
ก�าหนด " นายนพดล กล่าว 
 
สําหรับความคืบหน้าของการรว่มทุน
ระหว่างบริษัท กับ WHA เพื่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมอัจฉริยะดับบลิวเอชเอ 
รองรับ EEC บนพื้นท่ี 2,152 ไร ่ซึ่งบริษัท
รว่มทุนในสัดสว่น 40% นั้นปัจจุบันอยู่
ระหว่างการทํารายงานผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม( EIA )และคาดว่าจะเปิดให้
บริการได้ปลายปี2563-ต้นปี2564
 
ขณะท่ี ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรด
พิเศษ บริษัทฯ เป็นโรงกล่ันรายแรกใน
ประเทศไทยท่ีผลิตยางมะตอย เกรดพิเศษ 
40:50 ออกสูต่ลาด ปัจจุบันมีกําลังการ
ผลิต 3,000 ตัน/เดือน และมีโอกาสเพิ่ม
กําลังการผลิตได้อีกในอนาคต ผลิตภัณฑ์

ยางมะตอยเกรด 40:50 เป็นการรองรับ
มาตรฐานท่ีเสริมความแข็งแกรง่ ลดการ
เกิดรอ่งตามท้องถนน และมีอายุการใช้
งานนานขึ้น โดยภาครัฐได้นํารอ่งให้ใช้ยาง
มะตอยเกรดพิเศษใหมบ่นถนนพระราม 2 
ซึ่งปัจจุบันอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง
 
นายนพดล  กล่าวเพิ่มเติมถึงการก่อสร้าง 
โครงการ Maximum Aromatics Project 
(MARS)  ว่าขณะนี้บริษัทฯมีแผนเล่ือน
ออกไปแบบไมม่ีกําหนด จากเดิมวางแผน
ไว้ว่าจะสามารถก่อสร้างได้ชว่งปลาย
ปี2562 เนื่องจาก โครงการดังกล่าวมี
มูลค่าการลงทุนขนาดใหญ ่แต่ด้วยภาวะ
เศรษฐกิจขณะนี่ยังไมเ่อ้ืออํานวยต่อการ
ลงทุนจึงทําให้บริษัทฯชะลอการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวออกไปก่อน โดยขณะนี้
บริษัทฯอยูร่ะหว่างพิจารณาคัดเลือกพาร์
ทเนอร์ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปพาร์ทเนอ
ร์ไตรมาส2/2563 และ พร้อมเปิดดําเนิน
การเชิงพาณิชย์(COD)ในปี2567
 
"ในภาวะตลาดแบบนี้อาจจะต้องชะลอ
การลงทุนไปก่อนและไปโฟกัสเรื่องการ
หาชอ่งทางการปิดความเสี่ยง ด้วยการหา
พาร์ทเนอร์ท่ีดี เพราะโครงการนี้ค่อนจ้าง
ใหญถ้่าเสร็จแล้วจะมีกําลังการผลิตพารา
ไซลีน 1-1.3ล้านตันต่อปี และเบนซีน 3-5 
แสนตันต่อปี ตอนนี้ก็พูดคุยกับพาร์ทเนอร์
หลายรายคาดว่าจะได้ข้อสรุปQ2/63" นาย
นพดล กล่าว 
 
ท้ังนี้ ในชว่งในชว่งท่ีเหลือของปีนี้ไปจนถึง
ต้นปี2563 บริษัทฯประเมินราคาน้ํามันดิบ
ดูไบจะปรับตัวขึ้นมาอยูท่ี่ระดับ 65 เหรียญ
สหรัฐต่อบาร์เรล จากปัจจุบัน 61 เหรียญ
สหรัฐฯต่อบาร์เรล โดยคาดว่าจะได้รับอานิ
สงค์จากมาตราการ IMO 



CPALL  เผยไตรมำส 3/62 ก�ำไรสุทธิเพ่ิมแตะ  5.61 
พันลบ. - รำยได้โต 8.2% หลังธุรกิจร้ำนสะดวกซื้อพุ่ง 

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)    
CPALL เปิดเผยว่า ผลประกอบการ  
ไตรมาส 3/62 มีกําไรสุทธิ 5.61 พัน
ล้านบาท กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.60 บาท
เทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมี
กําไรสุทธิ 5.18 พันล้านบาท กําไร
สุทธิต่อหุ้น 0.55 บาท
         
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทและ
บริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 141,072 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 
8.2 โดยปัจจัยหลักท่ีทําให้รายได้
รวมเพิ่มขึ้น มาจากรายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการท่ีเพิ่มสูงขึ้น
จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมถึง
จากธุรกิจศูนย์จําหนา่ยสินค้าระบบ
สมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการ
ตนเองภายใต้ชื่อ “สยามแม็คโคร” 

ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยในการนําเสนอสินค้าและ
บริการได้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าได้อยา่งต่อเนื่องและเหมาะสม 
รวมถึงการขยายสาขาเพื่อรองรับกับ
การพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของ
ลูกค้า และให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง
สินค้าได้อยา่งสะดวก   

CPALL  ระบุว่าเพื่อเดินหน้าสูเ่ป้า
หมายในระยะไกลท่ีจะมีจํานวนสาขา
ให้ครบ 13,000 สาขาภายในปี 2564 
ธุรกิจร้าน สะดวกซื้อได้มีขยายสาขา 
7-Eleven อยา่งต่อเนื่อง ในชว่ง
ไตรมาส 3 ปี 2562 ธุรกิจร้านสะดวก
ซื้อเปิดร้านสาขาใหม ่รวมท้ังสิ้น 112 
สาขาในทุกประเภท ท้ังร้านสาขา
บริษัท ร้าน store business partner 
(SBP) และร้านค้าท่ีได้รับ สิทธิชว่ง

อาณาเขต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย 
ดังนั้น ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 
บริษัทมีจํานวนร้านสาขาท่ัวประเทศ 
รวมท้ังสิ้น 11,640 สาขา แบง่เป็น
 
(1) ร้านสาขาบริษัท 5,249 สาขา 
(คิดเป็นร้อยละ 45) ร้านเปิดใหมสุ่ทธิ 
38 สาขา ในไตรมาสนี้ 
 
(2) ร้าน SBP และร้านค้าท่ีได้รับ
สิทธิชว่งอาณาเขต 6,391 สาขา (คิด
เป็นร้อยละ 55) ร้านเปิดใหมสุ่ทธิ74 
สาขา ในไตรมาสนี้

ร้านสาขาสว่นใหญย่ังเป็นร้านท่ีต้ัง
เป็นเอกเทศ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 
ของสาขาท้ังหมด และสว่นท่ีเหลือ 
เป็นร้านในสถานีบริการน้ํามัน ปตท.



KCE เผยก�ำไร Q3/62 หด 54.4%
เหตุบำทแข็งค่ำกระทบ

บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จ�ากัด 
(มหาชน) KCE เปิดเผยว่า  ผลกา
รดําเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2562 
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย(กลุ่ม
บริษัท) ตามงบการเงินรวมสําห
รับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2562บริษัทมียอดขายรวม
จํานวน 3,088.3 ล้านบาท และมีกํา
ไรสุทธิ 255.1 ล้านบาท เทียบกับ
ไตรมาส 3 ในปี 2561ท่ีมียอดขายจํา
นวน 3,690.4 ล้านบาท และมีกําไร
สุทธิ 559.7 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ง
ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 
ของปี 2562 และปี 2561 
 
กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการ
เงินรวม 255.1 ล้านบาท ในไตรมาส 
3/62 ซึ่งเพิ้มขึ้นร้อยละ 60.4 จาก
ไตรมาสท่ีผา่นมา แต่ลดลงร้อย

ละ 54.4 เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกัน
ในปี ก่อน ในขณะท่ีกําไรจากกา
รดําเนินงาน (ไมร่วมผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ี
นเงินตราต่างประเทศ และสํารอง
ผลประโยชน์พนักงาน) ในไตรมาส 
3/62 อยูท่ี่ 217.0 ล้านบาท เทียบกับ
กําไรในไตรมาส 2/62 ท่ี 213.3 ล้าน
บาท เท่ากับมีกําไรสูงขึ้นร้อยละ 1.7 
แต่ลดลงร้อยละ 58.0 เมื่อเทียบกับ
ชว่งเดียวกันในปี ก่อน
 
ยอดขายรวมของกลุ่มในรูปเงินบาท
ในไตรมาส 3/62 มีจํานวน 3,088.3 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จาก
ไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 16.3 
เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันในปีท่ีผา่น
มา ในขณะท่ียอดขายในรูปเงินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 

จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 
10.2 เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันในปี 
ท่ีแล้ว การเพิ่มขึ้นของยอดขายเมื่อ
เทียบกับไตรมาส 2/62 โดยหลักเกิด
จากมีการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยัง
มีคําสั่งซื้อจํานวนหนึ่งท่ีค้างสง่ ณ สิ้น
ไตรมาส รวมท้ังมียอดสง่ออกบาง
สว่นท่ีติดเง่ือนไขการขายจึงยังไมไ่ด้
รับรู้เป็นรายได้ในงวดนี้
  
อยา่งไรก็ตาม เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันในปีก่อน รายได้ท่ีลดลงมี
สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายท่ี
ลดลง 13% และเป็นผลกระทบจาก
ค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าขึ้นอยา่งมากต่อ
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร ซึ่ง
สง่ผลให้รายได้ในรูปเงินบาทลดลง
ไปถึง 215 ล้านบาท 



 CBG   เผยก�ำไร Q3/62  โต 253.9% หลังรำยได้
เพ่ิมขึ้น - ควบคุมค่ำใช้จ่ำย-ค่ำธรรมเนียมสนับสนุนกีฬำ

ฟุตบอลตปท.ลดลง

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน)  CBG รายงานผลประกอบ
การไตรมาส 3/62 มีกําไรสุทธิ 
732.02 ล้านบาท กําไรสุทธิต่อหุ้น 
0.73 บาทเทียบกับชว่งเดียวกันของ
ปีก่อนท่ีมีกําไรสุทธิ 255.25 ล้าน
บาท กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.26 บาท
 
ท้งนี้กําไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 
253.9 คิดเป็นสัดสว่นต่อรายได้จาก
การขายรวมร้อยละ 18.8เพิ่มขึ้นจาก
สัดสว่นร้อยละ 5.7 การเพิ่มขึ้นดัง
กล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
รายได้และอัตรากําไรขั้นต้นในภาพ
รวม การลดลงของค่าใช้จ่ายขาย
และบริหารอันเป็นผลจากนโยบาย

ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทยอ่ยใน
ต่างประเทศและค่าธรรมเนียมการ
สนับสนุนกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ
ท่ีลดลง ซึ่งชว่ยชดเชยค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้ท่ีเพิ่มสูง
ขึ้นตามท่ีกล่าวข้างต้น

สําหรับชว่ง 9M/2562 กําไรสุทธิ 
1,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,179 ล้าน
บาทหรือร้อยละ 239.0 คิดเป็น
สัดสว่นต่อรายได้จากการขายรวม
ร้อยละ 15.2เพิ่มขึ้นจากสัดสว่นร้ 
อยละ 4.7 ด้วยเหตุผลเดียวกันกับท่ี
กล่าวข้างต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้
รับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นผลจากการเพิ่ม
อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีเลิก

จ้างเป็น 400วัน จากเดิมท่ี 300 วัน 
สําหรับลูกจ้างซึ่งทํางานครบ 20 ปี
ขึ้นไป ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม ่อีกจํานวน 9 ล้านบาทใน
ไตรมาส 1/2562 
 
กําไรขั้นต้น 1,594 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 397 ล้านบาทหรือร้อยละ 33.2 
คิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้นร้อยละ 
41.3เพิ่มขึ้นจากอัตรากําไรขั้นต้น
ร้อยละ33.0 ผลักดันโดยอัตรากําไร
ขั้นต้นท่ีเพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ี
บริษัท ฯ ดําเนินการผลิตด้วยตนเอง
เป็นหลัก 



 ESSO แจง Q3/62 พลิกขำดทุน 1.29  พันลบ. 
เหตุรำคำผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง-มีปิดซ่อมบ�ำรุงโรง

กลั่น

บรษัิท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน)   ESSO     เปิดเผยว่า 
ปริมาณน้ํามันดิบท่ีนําเข้ากล้นใน
ไตรมาส 3 ปี 2562 ลดลงอยูท่ี่ระดับ 
100 พันบาร์เรลต่อวัน และ 127 พัน 
บาร์เรลต่อวันสําหรับรอบเก้าเดือน 
ซึ่งมีสาเหตุจากการปิดซอ่มบารุงโร
งกล่ันน้ํามันตามแผนงานต้ังแต่วัน
ท่ี 1 กันยายน 2562 และด้วยเหตุผล
เดียวกันนี้ ปริมาณการผลิตพาราไซ
ล่ินลดลงอยูท่ี่ระดับ 53,000 ตัน และ 
242,000 ต้นในไตรมาส 3 ปี 2562 
และสาหรับรอบเก้าเดือนตามลําดับ
 
ค่าการกล่ันในไตรมาส 3 ปี 2562 อยู่
ท่ี 2.8 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 3.1 
ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อ เปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2561 มีสาเหตุหลัก
จากผลกระทบเชิงลบจากชว่งเวลา
ในการซื้อน้ํามันดิบ รวมท้ัง ผลกระ
ทบเชิงลบจากสินค้าคงคลังสัดสว่น
การผลิตน้ํามันสําเร็จรูปในไตรมาส 
3 ปี 2562 เป็นผลเนื่องจากการปิด
ซอ่มบํารุงโรงกล่ัน ท่าให้ น้ํามันสําเร็
จรูปชนิดหนักมีสัดสว่นเพิ่มขึ้น และ
รีฟอร์เมดท่ีสง่ไปยังโรงงานอะโรเม
ติกส์มีสัดสว่นลดลง น้ํามัน สําเร็จรูป
ชนิดถึงหนักมีสัดสว่นลคลงสําหรับ
รอบเก้าเดือนปี 2562 โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการซอ่มบํารุงหนว่ย ปา
บัดกํามะถันในน้ํามันดีเซล (Gasoil 
Hydrofiner units) ในไตรมาส 2 ปี 
2562

 
ปรมิาณการขายผลิตภัณฑ์ในไตรมาส 
3 และรอบเก้าเดือน ปี 2562 ลดลง
เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกัน ในปี
ก่อนหน้า เป็นผลจากการลดกําลัง
การผลิตจากการปิดซอ่มบํารุงโรง
กล่ัน โดยในชว่งท่ีโรงกล่ันปิดซอ่มบา
รุง นั้น บริษัทฯ จัดหาผลิตภัณฑ์จาก
แหล่งต่างๆ เพื่อจัดจําหนา่ยในชอ่ง
ทางท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี
 
รายได้จากการขายในไตรมาส 3 และ
รอบเก้าเดือน ปี 2562 ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับชว่งเวลาเดียวกัน 
ของปีก่อนหน้า มีสาเหตุจากราคา
ผลิตภัณฑ์ท่ีปรับตัวลดลง และ
ปริมาณการขายท่ีลดลง ซึ่งเป็นผล
จากการปิดซอ่ม บา่รุงโรงกล่ัน
 
ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทฯ มี
ผลขาดทุนจากการขายเป็นจํานวน 
1,677 ล้านบาทเปรียบเทียบกับกําไร 
จากการขายจํานวน 1,318 ล้านบาท
ในปีก่อนหน้า
  
สว่นธุรกิจการกล่ันน้ํามันและการ
จัดจําหนา่ยน้ํามันขาดทุน 795 ล้าน
บาท มีสาเหตุมาจากปริมาณการขาย
ท่ีลดลง ค่าการกล่ันของอุตสาหกรรม
ท่ีลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซอ่ม 
บา่รุงท่ีเพิ่มขึ้น หักกับต้นทุนพลังงาน
ท่ีลดลง สว่นธุรกิจปิโตรเคมีขาดทุน

จากการขาย 882 ล้านบาท เปรียบ
เทียบ กับกาไรจากการขายจํานวน 
103 ล้านบาทในชว่งเวลาเดียวกัน
ของปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักจา
กกําไรขั้นต้นของ พาราไซลืนใน
อุตสาหกรรมลดลง
 
บริษัทฯ ขาดทุนจากการขายรอบ
เก้าเดือนจานวน 1,745 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับกําไรจากการขาย จํา
นวน 5,864 ล้านบาทในปี 2561 สว่น
ธุรกิจการกล่ันน้ํามันและการจัดจํา
หนา่ยน้ํามันขาดทุน 382 ล้านบาท 
ลดลง 6,923 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า 

สาเหตุหลักมาจากโรงกล่ันมีการผลิต
ลดลง ค่าการกล่ันของอุตสาหกรรม
ท่ี ลดลง และผลกระทบเชิงบวกจาก
สินค้าคงคลังท่ีลดลงเมื่อเทียบกับชว่ง
เวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ต้นทุน
ทางการเงินสุทธิเพิ่มขึ้นจํานวน 10 
ล้านบาท สําหรับ ไตรมาส 3 ปี 2562 
และเพิ่มขึ้นจํานวน 46 ล้านบาทสําห
รับรอบเก้าเดือน ปี 2562 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากหนี้เงิน กู้ยืมคง
เหลือเฉล่ียเพิ่มขึ้น

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯได้ดําเนิน การ
ซอ่มบํารุงตามแผน ณ โรงกล่ันน้ํามัน
ศรีราชาเสร็จสิ้นแล้ว และโรงกล่ันขอ
งบริษัทฯได้ดําเนินการเป็นปกติต้ังแต่
ต้นเดือนพฤศจิกายน 2562



 IVL เผยก�ำไร Q3/62  หดเหลือ 792.87 ลบ. 
Core EBITDA อยู่ที่ 281 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 

ลดลงจำกปีก่อน

บรษัิท อินโดรามา เวนเจอรส์ จ�ากัด 
(มหาชน) IVL 

รายงานผลปรกอบการ  ไตรมาส 
3/62 มีกําไรสุทธิ 792.87 ล้านบาท 
กําไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาทเทียบกับ
ชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมีกําไรสุทธิ 
1.01 หมื่นล้านบาท กําไรสุทธิต่อหุ้น 
1.75 บาท
 
 นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารกลุ่มบริษัทฯ บริษัท อินโด
รามา เวนเจอร์ส จํากัด (มหาชน) IVL 
เปิดเผยว่าสรุปผลการดําเนินงาน
สําหรับไตรมาสท่ี3 ปี2562บริษัท
มีปริมาณการผลิต 3.3ล้านตันของ
ปริมาณการผลิตร้อยละ5จากการ
เติบโตจากภายใน และร้อยละ18 
จากการเข้าซื้อ เมื่อเทียบปีต่อปี 
การเติบโตจากภายในนี้เพื่อรองรับ
อุปสงค์ท่ี
เพิ่มขึ้นของ
ธุรกิจ สว่น
การเข้าซื้อถูก

ขับเคล่ือนโดยการเติบโตของธุรกิจ 
Lifestyle ของ Fibers ในประเทศ
อินเดีย(IRSL) 
 
บริษัทรายงาน Core EBITDA จํานวน 
281ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจาก
ปีก่อน เนื่องด้วยอัตรากําไรท่ีลดลง
จากผลประกอบการในไตรมาสท่ี 3 
ปี2561 ซึ่งมีความแข็งแกรง่
  
บริษัทรายงานกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน 405 ล้าน
เหรียญสหรัฐ อันเป็นผลมาจาก
แผนงานผู้บริหารในการจัดการเงิน
ทุนหมุนเวียน และเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน
สุทธิลดลง 3  วันจากปีก่อน 
 
เงินบาทแข็งค่าขึ้นร้อยละ 7 เมื่อ
เทียบปีต่อปีและสง่ผลกระทบทางลบ

ต่อกําไรท่ีได้รับการแปลงสกุลเงิน 
 
EBITDA ลดลง 155 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สําหรับสิบสองเดือนสิ้นสุด
ไตรมาสท่ี 3 และลดลง22ล้าน
เหรียญสหรัฐ สําหรับไตรมาสท่ี3 ปี 
2562 

เนื่องจากการปิดซอ่มบํารุงท่ีนอก
เหนือจากแผนการปิดซอ่มบํารุงตาม
แผนเพอ่ื เปล่ียน Catalyst ในโรงงาน 
EOEG และการแปลงสายการผลิต
จาก PTA เป็ น IPA ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  
 
อัตรากําไรของอุตสาหกรรมลดลง
ในธุรกิจ IntegratedPET, MEG, 
IPA และ Lifestyle fibers โดยสาเห
ตุหลกัมาจากปริมาณสินค้าท่ีเพิ่ม
สูงขึ้น และผลกระทบทางออ้มจาก

สงครามการค้า
ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ
จีน



 GFPT  ก�ำไรโค้ง 3/62  วูบ 14.02% 
เหตุขำดทุนอัตรำแลกเปลี่ยน-ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมลดลง

บรษัิท จเีอฟพที ีจ�ากัด (มหาชน)   
GFPT เปิดเผยว่า   ในไตรมาสท่ี 3 ปี 
2562 กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิ 375.61 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.30 บาทต่อ
หุ้น ลดลงจํานวน 61.26 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 14.02จากไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2561ซึ่งมีผลการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ จํานวน 436.87 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตุหลักจากขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียนเพิ่มขึ้น และสว่น
แบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
ลดลง กําไรสุทธิของกลุ่มบริษัทใน
ไตรมาสท่ี 3 ปี2562 คิดเป็นร้อยละ 
8.26ของรายได้จากการขายรวม ลด
ลงจากร้อยละ 9.72ในไตรมาสท่ี 3 ปี 
2561
 
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย
รวมในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562จํานวน 
4,544.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.88 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.15จากไตรมาสท่ี 3 ปี 2561โดย
รายได้จากธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป เพิ่ม
ขึ้น 220.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.80จากไตรมาสท่ี 3 ปี 
2561จากรายได้จากการขายชิ้นสว่น
ไก่สดในประเทศและการสง่ออกทาง
อ้อมเนื้อไก่ตัดแต่งเพิ่มขึ้น

  กลุ่มบริษัทมีกําไรขั้นต้นในไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2562 จํานวน 713.64 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 9.03 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 1.28จากไตรมาสท่ี 3 ปี 
2561 เนื่องจากรายได้จากการขาย
รวมเพิ่มขึ้น อัตรากําไรขั้นต้นของ
กลุ่มบริษัทในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 15.70เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
จากร้อยละ 15.68ในไตรมาสท่ี 3 ปี 
2561
 
สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทรว่มของกลุ่มบริษัทในไตรมาส
ท่ี 3 ปี 2562จํานวน 53.26 ล้าน
บาท ลดลง26.37 ล้านบาทหรือลด
ลงร้อยละ 33.11จากไตรมาสท่ี 3 
ปี 2561 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมี
กําไรก่อนหักค่าเสื่อม ดอกเบี้ย ภาษี 
และ ค่าตัดจําหนา่ยในไตรมาสท่ี 3 
ปี 2562จํานวน 811.27 ล้านบาท 
ลดลง39.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 4.67เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 3 ปี 
2561
 
กลุ่มบริษัทมีกําไรสุทธิส าหรับงวด 9 
เดือน ปี 2562 จํานวน 944.96 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 150.59 ล้าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.96เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 
2561โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้
จากการขายรวมเพิ่มขึ้น และสว่น
แบง่กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรว่ม
เพิ่มขึ้น
    
GFPT   ระบุว่าใน 3-5 ปีกลุ่มบริษัทมี
แผนการขยายกําลังการผลิตไก่เนื้อ
ท้ังวงจรอยา่งต่อเนื่อง โดยเน้นการ
ขยายการผลิตต้ังแต่ต้นน้ํา เพื่อเป็น
รากฐานสําหรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายท่ีจะ
ขยายกําลังการเล้ียงไก่เนื้อสูร่ะดับ 
380,000 ตัวต่อวัน 

อีกท้ัง กลุ่มบริษัทอยูใ่นระหว่าง
การก่อสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อไก่
แหง่ใหม ่โดยจะมีกําลังการเชือดไก่ 
150,000 ตัวต่อวัน และมีโครงการ
การสร้างโรงงานแปรรูปปรุงสุกแหง่
ใหม ่ด้วยกําลังการผลิตไก่แปรรูป
เพื่อสง่ออกประมาณ 24,000 ตัน
ต่อปีโดยท่ีกลุ่มบริษัทต้ังงบลงทุนไว้
ประมาณปีละ 1,200 -1,500 ล้าบาท 
อยา่งไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวอาจ
มีการปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 



 HMPRO รับยอดขำยปี 62
พลำดเป้ำจำกเดิมคำดโต 5% หลังเศรษฐกิจชะลอ

HMPRO รับยอดขายปี62 พลาดเป้า
จากเดิมคาดโต5% หลังเศรษฐกิจ
ชะลอ พร้อมต้ังเป้ายอดขายงาน 
Homepro Expro  ชว่ง15-24 
พฤศจิกายน นี้ แตะ 500-600 ลบ.

นายรกัษ์พงศ ์อรุณวัฒนา ผูจั้ดการ
ท่ัวไปฝ่ายบญัชแีละงบประมาณ 
บรษัิท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร ์
จ�ากัด (มหาชน) หรอื HMPRO เปิด
เผยว่า บริษัทฯยอมรับว่ายอดขาย
ปี 2562 จะไมส่ามารถทําได้ตาม
เป้าท่ีต้ังได้ว่าจะเติบโตท่ีระดับ 5% 
เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวจากปัญหา
สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับ
จีน สง่ผลให้กําลังซื้อของผู้บริโภค
ภายในประเทศลดลง 
 
"เป้าทีว่างไว้ 5% เรามองแล้วท่า
จะเหน่ือยเพราะ9เดือนแรกทีผ่า่น
มาเราท�าการเติบโตได้แค่ 2.9% 
เท่าน้ัน แต่ยงัดทีีร่กัษาการเติบโต

ของมารจ้ิ์นไว้ได้  โดยยอดขาย
สาขาเดิมไตรมาส 3 ของเราก็ติดลบ
เพราะเป็นช่วงโลวซซีั่นของธุรกิจ
และอยูใ่นช่วงหน้าฝนสง่ผลใหก้าร
จับจ่ายใช้สอยชะลอตัวลง ท้ังปีก็
คาดว่า SSSG จะบวกขึน้มาแค่ 2% 
"   นายรกัษ์พงศ ์ กล่าว
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯมองว่าไตรมาส 
4/2562 จะเป็นชว่งพีคสุดของทุก
ไตรมาส เนื่องจากบริษัทฯจะมีการ
จัดงาน Homepro Expro ระหว่างวัน
ท่ี 15-24 พฤศจิกายน นี้ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นยอดขายได้ โดยบริษัทฯต้ัง
เป้าว่าจะมียอดขายจากการจัดงาน
ดังกล่าวท่ี 500-600 ล้านบาท 
 
ขณะท่ี แผนการขยายสาขาของบริ
ษัทฯในชว่งท่ีเหลือของปี ยังเหลือ
อีก 2 สาขา ได้แก่ MEGA HOME ซึ่ง
จะเปิดในเดือนพฤศจิกายน และ 
ธันวาคม ตามลําดับ สง่ผลให้สิ้นปี
นี้บริษัทฯมีสาขารวมท้ัง 113 สาขา 

แบง่เป็น Homepro 84 สาขา  โฮม
โปรเอส 13 สาขา  Mega hOME 
14 สาขา และมีสาขาในมาเลเซีย 6 
สาขา อยา่งไรก็ตามเบื้องต้นบริษัทฯ
ไมม่ีแผนขยายสาขาในมาเลเซีย
เพิ่มเติมเนื่องจากมองว่าเศราฐกิจ
ในประเทศดังกล่าวชะลอตัวกว่าใน
ประเทศไทยค่อนข้างมาก
 
"แผนขยายสาขาเรายงัคงเดิมแต่
การเปิดแต่ละครัง้เราต้องพิจารณา
ท�าเลในการเปิดใหด้แีล้ว เพราะ
เศรษฐกิจค่อนข้างแย ่สว่นยดขาย
ในมาเลยอมรบัว่ายงัไม่ดมีากนัก
ด้วยเศรษฐกิจของเค้าทีแ่ยก่ว่าบา้น
เรา แต่ว่ามันไม่ได้สง่ผลกระทบต่อ
เรามากเพราะเรามสีดัสว่นยอดขาย
จากต่างประเทศเพยีง1%เท่าน้ัน 
แต่เราก็ใช้โอกาสในการปรบัปรุง
ประสทิธิภาพใหด้มีากขึน้ด้วย" นาย
รกัษ์พงศ ์ กล่าว





 บอร์ด กนง.มีมติลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 1.25%
หลัง ศก.ไทยมีแนวโน้มขยำยตัวต�่ำกว่ำที่คำดไว้

นายทิตนันทิ ์มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผล
การประชุม กนง. ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562  
ว่า  คณะกรรมการฯ มีมติ 5 ต่อ 2 เสียงให้ลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จาก
ร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยให้มีผล
ทันที ขณะท่ี 2 เสียงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายไว้ท่ีร้อยละ 1.50 ต่อปี

     ในการตัดสินนโยบาย คณะกรรมการฯ 
ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต�า
กว่าท่ีประเมินไว้และต�ากว่าศักยภาพมากขึ้น 
จากการสง่ออกท่ีลดลงซึ่งสง่ผลไปสูก่ารจ้างงาน
และอุปสงค์ในประเทศ อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปมีแนว
โน้มต�ากว่าขอบล่างของกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 
ภาวะการเงินโดยรวมยังผอ่นคลาย เสถียรภาพ
ระบบการเงินได้รับการดูแลไปแล้วบางสว่น แต่
ยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องติดตาม กรรมการสว่นใหญ่
เห็นว่านโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายมากขึ้นจะ
มีสว่นชว่ยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ
และเอ้ือให้อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปกลับสูก่รอบเป้า
หมาย จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในการประชุมครั้งนี้ สว่นกรรมการ 2 ท่าน เห็น
ว่าในภาวะปัจจุบันท่ีนโยบายการเงินอยูใ่นระดับ
ผอ่นคลายอยูแ่ล้ว การลดอัตราดอกเบี้ยอาจไม่
ชว่ยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้
มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพ
ระบบการเงินท่ีอาจเพิ่มสูงขึ้น รวมท้ังยังจําเป็น
ต้องรักษาขีดความสามารถในการดําเนิน
นโยบายการเงิน (policy space) ท่ีมีจํากัดเพื่อ
รองรับความเสี่ยงท่ีอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต

    เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยาย
ตัวต�ากว่าท่ีประเมินไว้เดิมและต�ากว่าระดับ
ศักยภาพมากขึ้น โดยการสง่ออกสินค้าหดตัว
มากกว่าท่ีประเมินไว้และจะมีแนวโน้มฟื้ นตัวได้
ช้ากว่าท่ีคาดไว้ ตามปริมาณการค้าโลกท่ีชะลอ
ลงจากสภาวะการกีดกันทางการค้า ภาคการ
ท่องเท่ียวมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง สําหรับ
ด้านอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชน
มีแนวโน้มชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือน
และการจ้างงานท่ีปรับลดลงเร็วโดยเฉพาะใน
ภาคการผลิตเพื่อสง่ออก รวมถึงแรงกดดันจาก

หนี้ครัวเรือนท่ีอยูใ่นระดับสูง แม้ว่าจะได้รับการ
สนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยาย
ตัวต�ากว่าท่ีประเมินไว้ อยา่งไรก็ดี การย้ายฐาน
การผลิตมายังไทยและโครงการรว่มลงทุนของรัฐ
และเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานจะชว่ยสนับสนุน
การลงทุนในระยะต่อไปการใช้จ่ายภาครัฐมีแนว
โน้มขยายตัวต�ากว่าท่ีประเมินไว้ สว่นหนึ่งจาก
การเล่ือนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ คณะกร
รมการฯ เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในระยะ
ต่อไปยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงด้านต่างประเทศจากสภาวะการกีดกัน
ทางการค้าระหว่างประเทศ แนวโน้มการขยาย
ตัวของเศรษฐกิจจีนและประเทศอุตสาหกรรม
หลักท่ีจะสง่ผลมาสูอุ่ปสงค์ในประเทศ และ
ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ คณะ
กรรมการฯ จะติดตามผลจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลและการใช้จ่ายของภาค
รัฐ ตลอดจนความคืบหน้าของการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานท่ีสําคัญและผลต่อเนื่องไปยัง
การลงทุนภาคเอกชน

   อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเฉล่ียท้ังปี 2562 และปี 
2563 มีแนวโน้มต�ากว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ
จากราคาพลังงานท่ีต�ากว่าคาดตามเศรษฐกิจ
โลกท่ีชะลอตัว อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้ม
ชะลอลงตามแรงกดดันด้านอุปสงค์ท่ีปรับลดลง 
ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ เห็นว่าการเปล่ียนแปลง
เชิงโครงสร้าง อาทิ ผลกระทบจากการขยายตัว
ของธุรกิจ e-commerce การแขง่ขันด้านราคาท่ี
สูงขึ้น รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีทําให้
ต้นทุนการผลิตลดลง สง่ผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่ม
ขึ้นได้ช้ากว่าในอดีต

 ภาวะการเงินท่ีผา่นมาอยูใ่นระดับผอ่น
คลาย โดยอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงและอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยูใ่นระดับต�า สภาพ
คล่องในระบบการเงินอยูใ่นระดับสูง ภาคเอกชน
สามารถระดมทุนได้ต่อเนื่องแต่สินเชื่อมีแนว
โน้มขยายตัวชะลอลงท้ังสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อ
อุปโภคบริโภค ด้านอัตราแลกเปล่ียน คณะกร

รมการฯ ยังกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทท่ีแข็ง
ค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แขง่ ซึ่งอาจสง่
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นในภาวะท่ีความ
เสี่ยงด้านต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ท้ังนี้ คณะกร
รมการฯ สนับสนุนให้ผอ่นคลายกฎเกณฑ์กํากับ
ดูแลการแลกเปล่ียนเงินเพื่อเอ้ือให้เงินทุนไหล
ออกและสร้างสมดุลเงินทุนเคล่ือนย้าย ซึ่งจะ
ชว่ยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท และชว่ยให้ภาค
เอกชนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน
ได้สะดวกขึ้น คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตาม
สถานการณ์อัตราแลกเปล่ียนและเงินทุนเคล่ือน
ย้ายอยา่งต่อเนื่องและใกล้ชิด รวมท้ังพิจารณา
ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมตามความ
จําเป็น

 ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่
ยังต้องติดตามความเสี่ยงท่ีอาจสร้างความ
เปราะบางให้เสถียรภาพระบบการเงินได้ใน
อนาคตโดยเฉพาะคุณภาพสินเชื่อของธุรกิจ 
SMEsท่ีด้อยลง คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการ
ดูแลเสถียรภาพระบบการเงินท่ีได้ดําเนินการไป
ชว่ยดูแลการสะสมความเปราะบางในระบบการ
เงินได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องติดตามพฤติกรรม
แสวงหาผลตอบแทนท่ีสูงขึ้นในภาวะดอกเบี้ย
ต�า พฤติกรรมการก่อหนี้และความสามารถใน
การชําระหนี้ของภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEs 
การขยายสินทรัพย์และความเชื่อมโยงภายใน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงการก่อหนี้ของ
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญท่ี่อาจนําไปสูก่ารประเมิน
ความเสี่ยงต�ากว่าท่ีควร ท้ังนี้ คณะกรรมการฯ 
เห็นว่าควรใช้มาตรการกํากับดูแลสถาบันการ
เงิน(microprudential) และมาตรการดูแล
เสถียรภาพระบบการเงิน (macroprudential)
รว่มกันอยา่งเหมาะสม 

       มองไปข้างหน้า คณะกรรมการฯ จะติดตาม
พัฒนาการของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตรา
เงินเฟ้อ และเสถียรภาพระบบการเงิน รวม
ท้ังปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประกอบการดําเนิน
นโยบายการเงินในระยะต่อไป อยา่งไรก็ดี 
เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้างท่ี
กระทบกับความสามารถในการแขง่ขันและแนว
โน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งต้อง
ได้รับการแก้ไขอยา่งจริงจังจากทุกภาคสว่น



 พาณิชย์ เผย สหรัฐฯ ประกาศระงับสิทธิ GSP
ไทยบำงส่วนชั่วครำว อ้ำงไทยไม่คุ้มครองสิทธิ

แรงงำนตำมมำตรฐำนสำกล

สหรัฐฯ ระงับสิทธิ GSP อ้างไทยไมคุ่้มครอง
แรงงานตามมาตรฐานสากล มีผล 6 เดือนนับ
จากนี้ ผู้สง่ออกเตรียมปรับตัวรับมือภาษีนํา
เข้าท่ีเพิ่มขึ้น

นายกรีติ รชัโน ผูต้รวจราชการกระทรวง
พาณิชย ์รกัษาราชการแทนอธิบดกีรม
การค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตามทีส่มา
พันธ์แรงงานและสภาอุตสาหกรรมแรงงาน
สหรฐัฯ (American Federation Labor & 
Congress of Industrial Organization: 
AFL-CIO) ได้ยื่นคําร้องให้ตัดสิทธิ GSP 
ไทย เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2556 และวันท่ี 
16 ตุลาคม 2558 เนื่องจากเห็นว่าไทยมิได้
คุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ ซึ่งท่ีผา่นมาไทยได้ดําเนินการ
ปรับปรุงรา่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเรียกร้องสหรัฐฯ 

และมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) แต่สหรัฐฯ มองว่าไทยยัง
ไมส่ามารถดําเนินการตามข้อเรียกร้อง
ของสหรัฐฯ สง่ผลให้เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 
2562 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออก
แถลงการณ์ประธานาธิบดี (President 
Proclamation) ระงับสิทธิพิเศษทางการ
ค้าภายใต้ระบบสิทธิพิเศษภาษีศุลกากร
เป็นการท่ัวไป (Generalized System of 
Preferences: GSP) ท่ียกเว้นการเก็บภาษีนํา
เข้ากับสินค้าจากประเทศ โดยจะระงับการให้
สิทธิ GSP เป็นการชั่วคราว สําหรับสินค้านํา
เข้าจากไทย จํานวน 573 รายการ มีผลบังคับ 
6 เดือนนับจากการประกาศแถลงการณ์นี้ 
หรือในวันท่ี 25 เมษายน 2563

นายกีรติฯ กล่าวว่า โดยหลักการแล้วสหรัฐฯ 
จะมีหลักในการทบทวนพิจารณา GSP กับ
ประเทศผู้ท่ีได้รับสิทธิฯ อาทิ ระดับการ
พัฒนาประเทศ (รายได้ประชาชาติต่อหัวไม่
เกิน 12,055 เหรียญสหรัฐฯ) การเปิดตลาด
สินค้าและบริการ การคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การคุ้มครองสิทธิแรงงาน การกําหนด

นโยบายลงทุนท่ีชัดเจน และการสนับสนุน
สหรัฐฯ ในการต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึง
การกําหนดมูลค่าการนําเข้าไมเ่กินกฎว่าด้วย
ความจําเป็นด้านการแขง่ขัน (Competitive 
need limitations : CNLs) โดยถือว่าสินค้า
นั้นมีความสามารถแขง่ขันสูงในตลาดสหรัฐฯ 
และไมจํ่าเป็นต้องได้รับสิทธิ GSP ซึ่งกําหนด
ไว้ 2 กรณี คือ 1) มูลค่านําเข้าสหรัฐฯเกิน
มูลค่าขั้นสูงท่ีสหรัฐฯ กําหนดไว้ในแต่ละปี 
โดยในปี 2561 กําหนดไว้ท่ี 185 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ (โดยให้เพิ่มขึ้นทุกปีๆ ละ 5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) และ 2) สว่นแบง่ตลาดนําเข้า
จากสหรัฐฯ เกินร้อยละ 50  แต่มูลค่านําเข้า
สหรัฐฯ ของสินค้าดังกล่าวต�ากว่ามูลค่าขั้น
ต�า (De Minimis Value) ท่ีสหรัฐฯ กําหนด ซึ่ง
ในปี 2561 เท่ากับ 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

นายกีรติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพึ่งพาสิทธิพิเศษ
ทางการค้า GSP มากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งจาก
ประเทศท่ีสหรัฐฯให้สิทธิ GSP ท้ังหมด 119 
ประเทศ ขยับขึ้นมาแทนอินเดียท่ีถูกตัดสิทธิ 
GSP ไปเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 ท่ีผา่นมา 
จากการระงับสิทธิ GSP ท้ัง 573 รายการ ไม่
ได้หมายความว่า

ไทยจะไมส่ามารถสง่ออกสินค้าดังกล่าวไป
สหรัฐฯหรือสูญเสียมูลค่าท่ีได้รับสิทธิ GSP 
ประมาณ 40,000 ล้านบาท ไทยยังคงสง่ออก
ไปได้ตามปกติเพียงต้องเสียภาษีในอัตรา
ปกติ (MFN Rate) เฉล่ียประมาณร้อยละ 
4.5 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไมเ่กิน 1,800 
ล้านบาท สินค้าสําคัญท่ีถูกระงับสิทธิ GSP 
ได้แก่ มอเตอร์ไซค์ แว่นสายตา เครื่องจักร
กลและอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและของ
ทําด้วยพลาสติก อาหารปรุงแต่ง เคมีภัณฑ์ 
อุปกรณ์ท่ีทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ทองแดง 
ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องประดับ โดยกลุ่ม
สินค้าท่ีถูกเก็บภาษีอัตราสูงสุดคือ เครื่อง
ใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัวเซรามิก (ร้อย
ละ 26) และอัตราต�าสุดคือเคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 
0.1)

อยา่งไรก็ดี กรมการค้าต่างประเทศ ได้เชิญผู้
ประกอบการหารือเพื่อรับทราบสถานการณ์
และประเมินผลกระทบหากถูกเพิกถอนสิทธิ 
GSP อยา่งต่อเนื่องต้ังแต่ชว่งปลายปี 2561 
โดยแนะนําให้ผู้ประกอบการ หาตลาดใหม่
ทดแทนตลาดเดิม (Market Diversification) 
โดยเฉพาะตลาดอ่ืนๆ ท่ีมีแนวโน้มเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เชน่ รัสเซีย ยุโรปตะวันออก 
อเมริกาใต้ ตะวันออกลาง ฯลฯ ตลอดจน 

การใช้ประโยชน์จากประเทศท่ีไทยจัด
ทําความตกลงเขตการค้าเสรี FTA 13 กรอบ
ความตกลง จาก อาเซียน จีน ญี่ปุ่น อินเดีย 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ชิลี และเปรู ซึ่งผู้
ประกอบการสามารถท้ังนําเข้าวัตถุดิบและ
สามารถสง่ออกสินค้าโดยใช้สิทธิพิเศษฯทาง
ภาษีได้จากข้อตกลง FTA รวมท้ัง ขยายการ
ลงทุนไปยังประเทศท่ียังคงได้รับสิทธิ GSP 
สหรัฐฯ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ซึ่งได้รับสิทธิ
พิเศษทางภาษีมากกว่าไทย นอกจากนี้ ผู้
ประกอบการไทยจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์
ในการแขง่ขัน และปรับเปล่ียนสร้างมูลค่า
เพิ่มตัวสินค้า โดยยกระดับความสามารถ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการ
แสวงหาเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า มาปรับปรุง
สินค้า ศึกษาและทําการวิจัย เพื่อพัฒนา 
สินค้า ให้มีคุณภาพอยา่งสม�าเสมอแทนการ
แขง่ขันด้านราคาและเพื่อรองรับสถานการณ์
ทางการค้าในตลาดโลกท่ีมีการแขง่ขันเสรีได้  

ภาครัฐคงต้องดําเนินการเจรจาขอคืนสิ
ทธิฯ โดยเร็วท่ีสุด โดยคาดว่าจะยื่นขอเจรจา
กับสหรัฐฯ หลังชว่งการประชุม East Asia 
Summit ภายใต้การประชุมสุดยอดอาเซียน
ในประเทศไทยท่ีกําหนดจะจัดขึ้นในเดือน
พฤศจิกายนนี้ รวมท้ังเจรจาภายใต้กรอบ
ความตกลงการค้าและการลงทุนไทย-สหรัฐฯ 
(Trade and Investment Framework 
Agreement Joint Council : TIFA-JC) ต่อไป



คลัง ออก 4 มาตรการ
บรรเทำผลกระทบจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำท

นายลวรณ แสงสนิท ผูอ้�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการ
คลัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแข็งค่าของเงิน
บาทในปัจจุบันมีสาเหตุหลักมาจาก ผู้สง่ออก
ของไทยสามารถสง่สินค้าและบริการออกไปขาย
ในต่างประเทศมีมูลค่าสูงกว่าการนําเข้าสินค้า
และบริการจากต่างประเทศติดต่อกันเป็นระยะ
เวลาหลายปี สง่ผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล
อยา่งต่อเนื่อง  

ประกอบกับนักลงทุนต่างชาติมีมุมมองท่ีดีต่อ
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน สง่ผลให้มีเงินตรา
จากต่างประเทศไหลเข้ามาประเทศท้ังในรูปของ
การลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนในภาค
เศรษฐกิจจริง จึงสง่ผลให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น 

ท่ีผา่นมา กระทรวงการคลังและธนาคารแหง่
ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์และผลก
ระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแข็งค่าของเงินบาท
อยา่งใกล้ชิด โดยเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 
ธนาคารแหง่ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงหลัก
เกณฑ์การกํากับดูแลการแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศและการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เพื่อลดแรงกดดันท่ีมีต่อค่าเงินบาท ซึ่ง
มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนี้

1. การผอ่นคลายหลักเกณฑ์การนําเงินรายได้
จากการสง่ออกกลับเข้าประเทศ โดยการขยาย
วงเงินรายได้จากการสง่สินค้าออกท่ีไมต้่องนํา
กลับเข้าประเทศ (Repatriation) จากเดิมท่ีมี
มูลค่าต�ากว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
(สรอ.) เป็นท่ีมีมูลค่าต�ากว่า 200,000 ดอลลาร์ 
สรอ. และผอ่นผันให้ผู้ท่ีมีรายได้จากการสง่
สินค้าออกไมต้่องนําเงินดังกล่าวกลับเข้า

ประเทศในกรณีนําไปหักกลบกับคู่ค้าในต่าง
ประเทศ 

2. การผอ่นคลายหลักเกณฑ์การซื้อหรือแลก
เปล่ียนเงินตราต่างประเทศ โดยอนุญาต
ให้สามารถโอนเงินออกนอกประเทศได้ทุก
วัตถุประสงค์ ยกเว้นวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดให้
ต้องยื่นขออนุญาตจากธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตลอดจนอนุญาตให้สามารถโอนเงินไปซื้อ ซื้อ
สิทธิการเชา่ หรือชําระค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งอสังหาริมทรัพย์
ในต่างประเทศได้ ท้ังกรณีถือ
กรรมสิทธิ์ด้วยตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว ในวงเงินไมเ่กินปีละ 50 
ล้านดอลลาร์ สรอ.

 3. การผอ่นคลายหลักเกณฑ์การ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
โดยอนุญาตให้นักลงทุนรายยอ่ย
สามารถโอนเงินไปลงทุนในต่าง
ประเทศได้เองในวงเงินไมเ่กิน
ปีละ 200,000 ดอลลาร์ สรอ. จาก
เดิมท่ีต้องผา่นตัวกลางในประเทศ 
และการเพิ่มวงเงินรวมสําหรับ
การลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศท่ีจัดสรรให้แก่นักลงทุน
ภายใต้การดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จากเดิม 
100,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 
150,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

 4. การผอ่นคลายการซื้อขาย
ทองคําภายในประเทศเป็นเงิน

ตราต่างประเทศ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
ธนาคารแหง่ประเทศไทยกําหนด 

ท้ังนี้ กระทรวงการคลังพร้อมจะประสานความ
รว่มมือกับธนาคารแหง่ประเทศไทยในการออก
มาตรการหรือนโยบายต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลก
ระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทและการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไป



ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์การอนุญาตขายหุ้น IPO 
ของ holding company 

เพ่ิมควำมยืดหยุ่นจัดโครงสร้ำงทำงธุรกิจ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและรา่ง
ประกาศในการปรับปรุงเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการ
อนุญาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(IPO) และการ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (holding company) 
เพื่อให้มีความยืดหยุน่ในการจัดการโครงสร้าง
ทางธุรกิจท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้นและไมเ่ป็นภาระเกิน
ควร

ด้านการเปิดเผยข้อมูล โดยกําหนดให้มีกลไกการ
กํากับดูแลผา่น "บริษัทยอ่ยท่ีเป็นศูนย์กลางฯ" 
          
เนื่องด้วย ท่ีผา่นมามีบริษัทท่ีขออนุญาตเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชน (บริษัท IPO) หลายราย
ท่ีมีลักษณะเป็น holding company ซึ่งมีการ
ประกอบธุรกิจท่ีหลากหลายประเภทธุรกิจ และ
ในแต่ละธุรกิจประกอบไปด้วยบริษัทยอ่ยจํานวน
มากท่ีจัดต้ังขึ้นท้ังในและต่างประเทศ โดยมี
บริษัทยอ่ยท่ีเป็นศูนย์กลางทําหน้าท่ีกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ ให้กับ
บริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มท่ีอยูภ่ายใต้ศูนย์กลาง
นั้น หรือเรียกว่า "บรษัิทยอ่ยทีเ่ป็นศูนยก์ลางฯ" 

ขณะท่ีเกณฑ์ปัจจุบันกําหนดให้บริษัทยอ่ยท่ี
ประกอบธุรกิจหลักท้ังหมดจะต้องมีคุณสมบัติ
และเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing และแบบ 56 
เชน่เดียวกับบริษัท IPO ซึ่งอาจสร้างภาระให้กับ
บริษัทดังกล่าวเกินความจําเป็น

 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดปรับปรุง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุญาตให้เสนอขาย
หุ้นท่ีออกใหมแ่ละการเปิดเผยข้อมูล กรณีเป็น 
holding company ท่ีมีโครงสร้างทางธุรกิจ
หลากหลายประเภท และในแต่ธุรกิจประกอบ
ด้วยบริษัทยอ่ยจํานวนมากด้วยเหตุผลทาง
กฎหมายหรือทางการค้า ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบ
ธุรกิจของ holding company เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุน่และไมส่ร้างภาระเกินควร โดยปรับปรุง
ในสาระสําคัญดังนี้ 
          
(1) บริษัทท่ีต้องมีคุณสมบัติและเปิดเผยข้อมูล
เชน่เดียวกับบริษัท IPO ได้แก่ บริษัทยอ่ยท่ีเป็น
ศูนย์กลางฯ เท่านั้น โดยไมร่วมถึงบริษัทยอ่ยท่ี
อยูภ่ายใต้ "บริษัทยอ่ยท่ีเป็นศูนย์กลางฯ" 

          
(2) บริษัทยอ่ยและบริษัทรว่มท่ีประกอบธุรกิจ
หลักและอยูภ่ายใต้บริษัทยอ่ยท่ีเป็นศูนย์กลางฯ 
ทุกบริษัทรวมกันต้องมีขนาดไมน่้อยกว่าร้อยละ 
75 ของบริษัทยอ่ยท่ีเป็นศูนย์กลางฯ นั้น
          
(3) บริษัทยอ่ยท่ีเป็นศูนย์กลางฯ ต้องมีกลไกการ
กํากับดูแลบริษัทยอ่ยท่ีอยูภ่ายใต้ตนเอง โดย
กลไกดังกล่าวต้องผา่นการพิจารณาจากคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของ 
holding company และมีมาตรการท่ีทําให้มั่นใจ
ได้ว่าจะมีการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะ
สมของกลไกทุกปี

 ท้ังนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต. 
https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=581 ผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจ
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือ
ทาง e-mail corporat@sec.or.th หรือโทรสาร 
0-2263-6502 จนถึงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2562



กบข.มั่นใจ ศก.ไทย Q3 ขยายตัวได้ 2.9% 
ไตรมำส 4 ที่ 3.1% ขึ้นไป ส่วนผลตอบแทนกำรลงทุน 

กบข. ส้ินสุด31ต.ค.ท�ำผลตอบแทนได้ 4.7%

นายวิทัย รตันากร เลขาธิการคณะ
กรรมการ กองทนุบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่า กบข. 
มั่นใจเศรษฐกิจไทยขยายตัวกระเต้ือง
ขึ้น โดยในไตรมาส 3 คาดว่าจะขยายตัว
ได้ 2.9% และไตรมาส 4 ท่ี 3.1% ขึ้นไป 
ซึ่งเป็นการฟื้ นตัวจากอัตราการเติบโต
ท่ี 2.5% ในครึ่งปีแรก เนื่องจากได้รับ
อานิสงส์โดยตรงจากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลท่ีดําเนินการมา
อยา่งต่อเนื่อง 

ท้ังในสว่นท่ีเป็นมาตรการกระตุ้นการใช้
จ่ายผา่นบัตรสวัสดิการแหง่รัฐสําหรับ
ผู้มีรายได้น้อย และมาตรการชว่ยเหลือ
เกษตรกร การกระตุ้นการบริโภคและ
การลงทุนภายในประเทศผา่นการสง่
เสริมการท่องเท่ียวในประเทศ รวมถึง
มาตรการกระตุ้นการลงทุนของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม เป็นต้น ซึ่ง
คาดว่าจะทําให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบกว่า 3.2 แสนล้านบาท
 
อยา่งไรก็ดี ยังมีปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องจับตา
มองในเรื่อง ค่าเงินบาท ท่ีปัจจุบันแข็ง
ค่าขึ้น 7.82% เป็นสกุลเงินท่ีแข็งค่าท่ี
สุดเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย มี

สาเหตุหลักมาจากการเกินดุลบัญชี
เดินสะพัดอยา่งต่อเนื่องของไทย ขณะ
ท่ีสกุลเงินของประเทศอ่ืนในภูมิภาค
ไมแ่ข็งค่าเท่าเงินบาท เชน่ ค่าเงิน
วอนเกาหลีอ่อนค่าลง 4.1% ค่าเงิน
มาเลเซียริงกิตอ่อนค่าลง 1.1% และ
ค่าเงินฟิลิปปินส์เปโซ 3.5% ซึ่งการ
แข็งค่าของเงินบาทจะสง่ผลลบต่อการ
ขยายตัวของการสง่ออกท้ังสินค้าและ
บริการของไทยในระยะต่อไป ประกอบ
กับปัจจัยเรื่องอัตราเงินเฟ้อท่ีอยูใ่น
ระดับต�ามาก โดยธนาคารกลางท่ัวโลก
ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อพยุง
เศรษฐกิจ ซึ่ง กบข. คาดว่าธนาคารแหง่

ประเทศไทยอาจประกาศปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายได้อยา่งน้อยหนึ่งครั้ง
ภายในสิ้นปีนี้
 
สําหรับผลตอบแทนการลงทุน กบข. ณ 
วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 กองทุนสามารถ
ทําผลตอบแทนได้ 4.7% ปรับตัวขึ้น
จากผลตอบแทนตลาดหุ้นประเทศ
พัฒนาแล้ว และการลดลงของอัตรา
ดอกเบี้ยพันธบัตรท่ัวโลก ปัจจุบัน กบข. 
มีเงินกองทุนภายใต้การบริหารจัดการ 
935,000 ล้านบาท โดยกระจายการ
ลงทุนในสินทรัพย์ 15 ประเภท ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ



กูรูทิสโก้หุ้นไทยสดใสยาวถึงไตรมาส 1 ปี 63
แนะอำศัยจังหวะหุ้นย่อตัวทยอยซื้อหุ้นเก็บ

กูรูทิสโก้ชี้ดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัว
ขึ้นต่อเนื่องต้ังแต่ปลายปี 2562 ไปจนถึง
ไตรมาส 1/2563 รับผลบวกจากสภาพ
คล่องท้ังใน และต่างประเทศไหลเข้า อาทิ 
QE, LTF, RMF รวมถึงแรงสง่จากการท่อง
เท่ียว และนักลงทุนซื้อหุ้นในเทศกาลจ่าย
ปันผล
 
นายวิวัฒน์ เตชะพูลผล รองกรรมการผู้
จัดการและหวัหน้าฝา่ยวิเคราะหท์างเทคนคิ 
บล.ทิสโก้ (Mr.Viwat Techapoonphol, 
Deputy Managing Director, Head of 
Technical Analysis, TISCO Securities 
Co., Ltd) กล่าวถึงภาพรวมตลาดหุ้นไทย
ในงานสัมมนา TISCO Monthly Guru 
Updates ว่า ในชว่งท่ีเหลือของปี 2562 
บล.ทิสโก้ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อดัชนีหุ้น
ไทย 

แม้ในเดือนตุลาคมท่ีผา่นมาตลาดหุ้นไทย
จะให้ผลตอบแทนต�าท่ีสุดในภูมิภาค และ
ทําให้ในเชิงเทคนิค บล.ทิสโก้ปรับเป้าหมาย
ดัชนีสิ้นปีลงมาอยูท่ี่ 1,680 จุด และให้เป้า
หมายดัชนีไตรมาส 1/2563 ท่ี 1,720 จุด 
ขณะท่ีในเชิงพื้นฐานหากไตรมาสท่ี 4 ของปี
นี้ดัชนีหุ้นไทยยังไมฟ่ื้ นตัวตามท่ีคาดการณ์

ไว้ มองว่าโอกาสปรับตัวลดลงของดัชนี 
(Downside) นา่จะจํากัดอยูท่ี่บริเวณ 1,580 
จุดเท่านั้น
 
ท้ังนี้ สาเหตุท่ียังมองว่าหุ้นไทยจะปรับตัว
ขึ้นได้และมีโอกาสปรับลดลงได้จํากัด เป็น
เพราะมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพคล่องท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ โดยปัจจัยใน
ประเทศคาดว่าจะมีเม็ดเงินจากกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ (RMF) ไหลเข้ามาประมาณ 4 
- 4.5 หมื่นล้านบาท ขณะท่ีสภาพคล่องจาก
ต่างประเทศจะมาจากการอัดฉีดเม็ดเงิน
เข้าสูร่ะบบของธนาคารท่ัวโลก ผา่นการทํา
นโยบายผอ่นคลายเชิงปริมาณ (QE) และ
การลดอัตราดอกเบี้ย
 
นอกจากนี้ บล.ทิสโก้ยังคาดว่าในชว่งปลาย
ปีนี้มีโอกาสท่ีประเทศไทยจะได้รับการปรับ
อันดับความนา่เชื่อถือ (Rating) ขึ้น หลัง
จากท่ีได้รับการปรับแนวโน้มขึ้นไปแล้วหนึ่ง
ครั้งเมื่อชว่งกลางปีท่ีผา่นมา ซึ่งประเด็นนี้
จะสง่ผลบวกต่อกระแสเงินทุนไหลเข้าได้ใน
อนาคต ดังนั้น จึงแนะนําให้นักลงทุนอาศัย
ชว่งท่ีดัชนีหุ้นไทยยอ่ตัวทยอยเข้าลงทุน
เป็นรอบ โดยอาจถือเพื่อไปขายทํากําไรใน

ชว่งปลายปี 2562 หรือขายทํากําไรอีกครั้ง
ในชว่งปลายไตรมาสท่ี 1/2563
 
"จากสถิติต้ังแต่ปี 2553-2562 พบว่า ใน
ทกุปีหุน้ไทยในช่วงไตรมาสที ่1 จะใหผ้ล
ตอบแทนเป็นบวกเฉลีย่ที ่6.2% หรอืเพิ่ม
ขึน้จากดัชนปิีดปีประมาณ 90 จุด ปรากฎ
การณ์นีเ้ป็นผลจากเศรษฐกิจไตรมาสที ่1 
ของทกุปีจะได้รบัแรงสง่จากการท่องเทีย่ว
ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปีก่อนหน้า 
และไตรมาสนีเ้องนักลงทนุมักจะเข้าซื้อ
หุน้เพื่อรอการจ่ายปันผล ดังน้ัน จึงมองว่า
ในจังหวะทีต่ลาดหุน้ยอ่ตัวจะเป็นโอกาส
ทีด่ทีีนั่กลงทนุจะเข้าซื้อหุน้และรอขายท�า
ก�าไรเป็นรอบ" นายวิวัฒน์กล่าว
 
สําหรับหุ้นแนะนําจนถึงปลายปีนี้แบง่
ออกเป็น 3 ธีม คือ 1. หุ้นพื้นฐานดี ราคา
ปรับลงมามาก และในเชิงเทคนิคเริ่มยืน
ได้ คือ SCB, KKP, QH, และ SPALI 2.หุ้น
เด่นรับมาตรการกระตุ้นภาครัฐฯ และคาด
ว่าเงิน LTF และ RMF จะไหลเข้า คือ AOT, 
AMATA, WHA และ BEM 3. หุ้นท่ีคาดว่า
กําไรไตรมาส 4/2562 ออกมาดี คือ CPALL, 
BJC, BDMS และ JWD



ฟทิช์ประกาศคงอันดับเครดิต CPALL
ที่ A(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ

บริษัท ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด 
ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท 
ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) หรือ CP ALL ท่ี 
'A(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ และ
ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวหุ้นกู้มีประกันของบริษัทฯ ท่ี 'A(tha)' และ
อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National 
Short-term Rating) ของ CP ALL ท่ี 'F1(tha)' 
ในขณะเดียวกัน ฟิทช์ประกาศปรับเพิ่มอันดับ
เครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ไมด้่อยสิทธิ
และไมม่ีหลักประกันของบริษัทฯ เป็น 'A(tha)' 
จาก 'A-(tha)' และอันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะยาวหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนขอ
งบริษัทฯ เป็น 'BBB+(tha)' จาก 'BBB(tha)' 

 อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว
ของ CP ALL ท่ี 'A(tha)' ได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากสถานะทางการตลาดท่ีแข็งแกรง่ในฐานะ
ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อท่ีใหญท่ี่สุดใน
ประเทศไทย โดยมีจํานวนร้านสะดวกซื้อภายใต้
เครื่องหมายการค้า 7-Eleven มากกว่า 11,000 
ร้านท่ัวประเทศ บริษัทฯ มีเครือขา่ยท่ีกว้างขวาง
กว่าและมีผลประกอบการท่ีดีกว่าคู่แขง่เป็น
อยา่งมากท่ามกลางสภาพการแขง่กันท่ีสูงขึ้น 
เนื่องจากการมีทําเลของร้านท่ีดี ทําให้บริษัทฯ 
สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ประเทศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อยา่งไรก็ตาม 
จุดแข็งเหล่านี้ถูกลดทอนลงจากการท่ีบริษัทมี
อัตราสว่นหนี้สินท่ีค่อนข้างสูง แม้ว่าฟิทช์คาดว่า
อัตราสว่นหนี้สินดังกล่าวจะทยอยลดลงในชว่ง 
2-3 ปีข้างหน้า 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่ออันดับเครดิต

 อัตราสว่นหนี้สินลดลงอยา่งต่อเนื่อง: ฟิทช์
คาดว่าอัตราสว่นหนี้สินท่ีวัดจากหนี้สินสุทธิท่ี
ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดําเนิน
งานก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 
(FFO adjusted net leverage) ของ CP ALL 

นา่จะลดลงมาอยูใ่นระดับประมาณ 3.5 เท่า ณ 
สิ้นปี 2564 จาก 4.2 เท่า ณ สิ้นปี 2561 การลด
ลงของอัตราสว่นหนี้สินเป็นผลจากการชะลอ
แผนการขยายสาขาไปต่างประเทศของบริษัท
ยอ่ยของ CP ALL คือ บริษัท สยามแม็คโคร 
จํากัด (มหาชน) หรือ Makro (A(tha)/แนวโน้ม
อันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ฟิทช์คาดว่า กําไร
จากการดําเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจําหนา่ย (EBITDA) ของบริ
ษัทฯ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 8-10 ต่อปีในชว่ง 
3 ปีข้างหน้า โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการ
ขยายสาขา รวมถึงสาขาในรูปแบบ standalone 
ท่ีมีขนาดพื้นท่ีท่ีใหญข่ึ้น และสามารถให้บริการ
ต่างๆ ได้หลากหลาย ซึ่งนา่จะมีสัดสว่นท่ีสูง
ขึ้น ฟิทช์คาดว่า CP ALL จะสามารถบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายลงทุนและการจ่ายเงินปันผลได้
เชน่เดียวกับท่ีผา่นมาในอดีต ซึ่งทําให้บริษัทฯ 
สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน
หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและเงินปันผล
จ่าย (Free Cash Flow) ท่ีเป็นบวกได้อยา่งต่อ
เนื่องในชว่ง 2-3 ปีข้างหน้า

  ยอดขายเติบโตในระดับปานกลาง: ฟิทช์
คาดว่ารายได้รวมของ CP ALL จะเติบโตใน
อัตราร้อยละ 9-10 ต่อปีในปี 2562 และร้อย
ละ 8-9 ต่อปีในปี 2563-2564 โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายสาขา อัตราการเติบโต
ของยอดขายต่อร้านเดิม (Same Store Sale 
Growth) ของร้าน 7-Eleven นา่จะอยูท่ี่ร้อย
ละ 2-3 ในชว่ง 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นระดับท่ี
สอดคล้องกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ และความนิยมท่ีเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคใน
การซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อแทนร้านค้าปลีก
แบบด้ังเดิม ในขณะท่ียอดขายของ Makro นา่
จะได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก การฟื้ นตัวของยอด
ขายจากสาขาภายในประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการ
ดําเนินกลยุทธ์ Omni-Channel รวมถึงยอดขาย
จากสาขาในต่างประเทศท่ีเพิ่มขึ้น

  อัตราสว่นกําไรถูกแรงกดดันในระยะสั้น: 
ฟิทช์คาดว่าอัตราสว่นกําไรจากการดําเนินงาน

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จําหนา่ย และค่าเชา่ ต่อยอดขาย (EBITDAR 
Margin) ของ CP ALL จะลดลงมาอยูใ่นระดับ
ร้อยละ 9.8 ถึงร้อยละ 9.9 ในปี 2562-2563 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ีสูงขึ้น อัน
เป็นผลมาจากการเปิดร้าน 7-Eleven สาขาใหม่
ท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญข่ึ้น ทําให้มีค่าใช้จ่ายด้าน
บุคคลากรสูงขึ้น นอกจากนี้ สาขาในต่างประเทศ
ของ Makro ยังมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท่ี
สูง ในขณะท่ีรายได้ยังอยูใ่นระดับต�าในชว่งแรก
ของการเปิดดําเนินการ อยา่งไรก็ตาม EBITDAR 
Margin ของ CP ALL นา่จะค่อยๆ เพิ่มขึ้น
ในปี 2564 จากกําไรขั้นต้นท่ีนา่จะเพิ่มขึ้นจาก
การบริหารสัดสว่นของสินค้าท่ีจําหนา่ยในร้าน 
(Product Mix) รวมถึงความสามารถในการสร้าง
รายได้และประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นของสาขา

 การปรับเพิ่มอันดับเครดิตแก่หนี้ท่ีไมม่ีหลัก
ประกันและหนี้ด้อยสิทธิ: อันดับเครดิตของหุ้น
กู้ไมด้่อยสิทธิและไมม่ีหลักประกันของ CP ALL 
ได้รับการปรับเพิ่มอันดับเครดิต เพื่อสะท้อนถึง
ความเห็นของฟิทช์ท่ีว่า สิทธิของเจ้าหนี้ท่ีไมม่ี
หลักประกันไมไ่ด้ด้อยกว่าสิทธิของเจ้าหนี้ท่ีมี
ลําดับสิทธิสูงกว่าหรือเจ้าหนี้ท่ีมีหลักประกัน
อยา่งมีนัยสําคัญอีกต่อไป โดยอัตราสว่นหนี้ท่ี
มีลําดับสิทธิสูงกว่าต่อกําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจําหนา่ย (EBITDA) ได้ลดลงมาอยูใ่นระดับ
ประมาณ 2.0 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 
ซึ่งเป็นระดับท่ีฟิทช์พิจารณาว่าสิทธิของเจ้า
หนี้ท่ีไมม่ีหลักประกันไมไ่ด้ด้อยกว่าเจ้าหนี้ท่ีมี
หลักประกันหรือมีลําดับสิทธิท่ีสูงกว่าอยา่งมีนัย
สําคัญ ฟิทช์คาดว่า CP ALL จะทยอยชําระคืน
หุ้นกู้ท่ีมีประกันท่ีถึงกําหนดชําระในชว่ง 2-3 ปี
ข้างหน้า ในขณะท่ี Makro ชะลอการขยายสาขา
ไปต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน การปรับเพิ่ม
อันดับเครดิตให้แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะ
คล้ายทุนของบริษัทฯ สะท้อนถึงสัดสว่นท่ีลดลง
ของหนี้ท่ีมีหลักประกันในโครงสร้างเงินทุนของบ
ริษัทฯ ซึ่งทําให้แนวโน้มในการได้รับชําระคืนหนี้
ของเจ้าหนี้ท่ีด้อยสิทธิเพิ่มสูงขึ้น 



ฟทิช์ประกาศคงอันดับเครดิต CPALL
ที่ A(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภำพ

การก�าหนดอันดับเครดิตโดยสรุป
    
  CP ALL มีสถานะทางการตลาดใน
ประเทศไทยท่ีแข็งแกรง่ ซึ่งเปรียบเทียบได้
กับบริษัทท่ีเป็นผู้นําในธุรกิจอ่ืนๆ เชน่ บริษัท 
ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC 
(A+(tha)/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) 
ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซิเมนต์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ขั้นปลายท่ีมีขนาดใหญท่ี่สุดในประเทศไทย 
อยา่งไรก็ตาม CP ALL มีความสามารถในการ
แขง่ขันท่ีแข็งแกรง่กว่า ด้วยสว่นแบง่ทางการ
ตลาดท่ีสูงกว่าคู่แขง่รายใหญอั่นดับสองเป็น
อยา่งมากนอกจากนี้ CP ALL ยังมีกระแสเงินสด
ท่ีสม�าเสมอตลอดวัฏจักรของธุรกิจมากกว่า 
เนื่องจาก CP ALL จําหนา่ยสินค้าท่ีจําเป็นใน
การดํารงชีวิตประจําวัน ในขณะท่ีกระแสเงินสด
ของ SCC ต้องเผชิญกับความต้องการสินค้าท่ีมี
ลักษณะเป็นวัฏจักรและความผันผวนของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้ได้รับการ
ชดเชยบางสว่นจากการกระจายความเสี่ยงทาง
ธุรกิจท่ีดีกว่าของ SCC อยา่งไรก็ตาม สถานะ
ทางธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงท่ีต�ากว่าของ CP ALL ไม่
สามารถท่ีจะชดเชยกับอัตราสว่นหนี้สินของ CP 
ALL ท่ีสูงกว่า SCC ได้ ทําให้อันดับเครดิตของ 
CP ALL อยูต่�ากว่าอันดับเครดิตของ SCC หนึ่ง
อันดับ

 CP ALL มีสถานะทางธุรกิจท่ีแข็งแกรง่กว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง 
จํากัด (มหาชน) หรือ SCCC (A(tha)/แนวโน้ม
อันดับเครดิตเป็นลบ) ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์
ท่ีใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศไทย ซึ่งเพียง
พอท่ีจะชดเชยอัตราสว่นหนี้สินท่ีสูงกว่า SCCC 
ได้ ดังนั้น ท้ังสองบริษัทจึงมีอันดับเครดิตอยูใ่น
ระดับเดียวกัน อยา่งไรก็ตาม แนวโน้มอันดับ
เครดิตเป็นลบของ SCCC สะท้อนถึงการท่ี
บริษัทฯ กําลังเผชิญกับความท้าทายในการลด
ระดับอัตราสว่นหนี้สินให้ลงมาอยูใ่นระดับท่ี
สอดคล้องกับอันดับเครดิตในปัจจุบัน

    อันดับเครดิตของ CP ALL อยูใ่นระดับ
เดียวกับสถานะเครดิตโดยลําพังของ บริษัท 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 
หรือ GPSC (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวท่ี A+(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ 

สถานะเครดิตโดยลําพังท่ี a(tha)) ซึ่งเป็นบริษัท
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญอั่นดับสองของ
ประเทศ GPSC มีรายได้และอัตราสว่นกําไร
ท่ีมีความสม�าเสมอมากกว่า CP ALL เล็กน้อย 
เนื่องจากมีสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าและไอน้ํา
ระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย
และกับลูกค้าซึ่งมีสถานะทางธุรกิจและการเงินท่ี
แข็งแกรง่ ซึ่งชว่ยป้องกันบริษัทฯ จากความเสี่ยง
ด้านปริมาณการจําหนา่ยไฟฟ้า อยา่งไรก็ตาม 
ด้วยความสามารถในการแขง่ขันท่ีแข็งแกรง่
ของ CP ALL รวมถึงความต้องการท่ีสม�าเสมอ
ของสินค้าท่ีใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้
รายได้และอัตราสว่นกําไรของ CP ALL มีความ
ผันผวนท่ีต�าเชน่กัน สถานะทางธุรกิจของ GPSC 
ท่ีแข็งแกรง่กว่า CP ALL เล็กน้อย จึงชดเชยกับ
อัตราสว่นหนี้สินของ GPSC ท่ีสูงกว่า CP ALL 
เล็กน้อยหลังจากท่ี GPSC เข้าซื้อกิจการของ 
บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) หรือ 
GLOW ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและไอน้ําในประเทศ 
รวมถึงแผนการลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ อันดับ
เครดิตของ GPSC ท่ี A+(tha) เป็นผลจากการ
ปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับเพื่อสะท้อน
ถึงความเก่ียวโยงในระดับปานกลางกับกลุ่ม 
ปตท. (AAA(tha)/แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)

          สมมุติฐานทีส่�าคัญ
          สมมุติฐานท่ีสําคัญของฟิทช์ท่ีใช้ในการ
ประมาณการ
          - รายได้รวมมีการเติบโตในอัตราร้อยละ 
9-10 ต่อปี ในปี 2562 และร้อยละ8-9 ต่อปีในปี 
2563 -2564
          - EBITDAR Margin ลดลงเล็กน้อยมาอยูท่ี่
ร้อยละ 9.8 ถึงร้อยละ 10 ในปี 2562-2564
          - มีการเปิดร้านค้า 7-Eleven ใหมจํ่านวน 
700 สาขาต่อปีในชว่งปี 2562-2564 และร้านค้า
ขนาดใหญภ่ายในประเทศของ Makro จํานวน 
5-8 สาขาต่อปีในปี 2562-2564
          - มีการเปิดสาขาในต่างประเทศของ 
Makro 3 สาขาในปี 2562 และการขยายสาขา
ในต่างประเทศอยา่งต่อเนื่องด้วยค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนประมาณ 2.6 พันล้านบาทในปี 2563 
และประมาณ 1.6 พันล้านบาทในปี 2564
          - ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนจํานวน 1.9 หมื่น
ล้านบาทในปี 2562 และประมาณ 2.2 หมื่นล้าน
บาทต่อปีในปี 2563-2564 ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย

เพื่อการลงทุนในต่างประเทศของ Makro ด้วย

          ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่ออันดับเครดิตใน
อนาคต
          ปัจจัยบวก:
          - FFO adjusted net leverage อยูใ่น
ระดับต�ากว่า 3.5 เท่าอยา่งต่อเนื่อง 
          ปัจจัยลบ: 
          - FFO adjusted net leverage อยูใ่น
ระดับสูงกว่า 4.5 เท่าอยา่งต่อเนื่อง
          - EBITDAR Margin ท่ีลดลงต�ากว่าร้อยละ 
7.5 อยา่งต่อเนื่อง 

          สภาพคล่อง
          สภาพคล่องท่ีแข็งแกรง่: สภาพคล่องของ 
CP ALL มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากเงินสดในมือ
จํานวน 3.2 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2562 และความสามารถในการสร้างกระแส
เงินสดท่ีแข็งแกรง่ รวมถึงความสามารถในการ
ออกหุ้นกู้ในตลาดตราสารหนี้ CP ALL มีหนี้สิน
ท่ีมีดอกเบี้ยประมาณ 1.8 แสนล้านบาท (รวม
หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะคล้ายทุนจํานวน 2 
หมื่นล้านบาท) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 โดย
ประมาณร้อยละ 10 ของหนี้สินดังกล่าวจะครบ
กําหนดชําระคืนในอีก 12 เดือนข้างหน้านับจาก
สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ประมาณร้อยละ 93 
ของหนี้สินท้ังหมดของ CP ALL เป็นหุ้นกู้สกุล
เงินบาท โดยร้อยละ 45 ของจํานวนนี้เป็นหุ้นกู้มี
หลักประกันเป็นหุ้นของ Makro 

          อัตราสว่นทางการเงินท่ีต้องดํารงไว้ตาม
ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ของ CP ALL ไมไ่ด้
รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการ
บัญชีใหม ่TAS32 ท่ีมีการปรับหลักเกณฑ์การ
จัดประเภทตราสารหุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ีมีลักษณะ
คล้ายทุน ซึ่งจะเริ่มในวันท่ี 1 มกราคม 2563 
ภายใต้หลักเกณฑ์ของ TAS32 หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่ี
มีลักษณะคล้ายทุนสว่นใหญท่ี่อยูใ่นตลาดจะ
ถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินจากเดิมท่ีได้รับการจัด
ประเภทเป็นทุน ซึ่งอาจสง่ผลให้ผู้ออกตราสาร
บางรายไมส่ามารถดํารงอัตราสว่นหนี้สินต่อสว่น
ของผู้ถือหุ้นตามท่ีกําหนดในสัญญาเงินกู้ได้



บล.เคจีไอ : TKN แนะน�ำ Underperform รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 7.50 บ.

Taokeanoi Food & Marketing
 (TKN.BK/TKN TB)*
 Underperform Maintained
 Price as of 12 Nov 2019 11.00
 12M target price (Bt/shr) 7.50
 Unchanged/Revised up(down)(%) 
Unchanged
 Upside/downside (%) (31.8)
 Key messages
 
กําไรสุทธิของ TKN ใน 3Q62 อยูท่ี่ 68 ล้าน
บาท (-31% QoQ และ -47% YoY) ต�ากว่า
ประมาณการของเรา/consensus 35% ใน
ขณะท่ีกําไรสุทธิงวด 9M62 อยูท่ี่ 248 ล้าน
บาท (-43% YoY) คิดเป็นแค่ 61% ของ
ประมาณการปีนี้ของเรา (และประมาณ 
51% ของ consensus ปีนี้) ซึ่งหมายความ
ว่านา่จะมีการปรับลดประมาณการกําไรปี
นี้ลงอีกประมาณ 25% จากแนวโน้มการสง่
ออกท่ีอ่อนแอ เราจึงปรับลดประมาณการ
กําไรปี 62F/63F/64F ลง 25%/4%/10% 
และปรับลด margin ปี 2562 ลง 2% แต่ยัง
คงประมาณการ margin ปี 2563-64 เอาไว้
เท่าเดิม เรายังคงคาดว่าธุรกิจของ TKN จะ
ฟื้ นตัวขึ้นในปี 2563 และให้ premium P/E 
ท่ี 25x จากกําไรปี 2563 ทําให้เราได้ราคา
เป้าหมายใหมท่ี่ 7.50 บาท (เท่าเดิม)
 
ผลประกอบการ 3Q62: ลดลงท้ังรายได้และ
มาร์จ้ิน
 
Event

กําไรสุทธิของ TKN ใน 3Q62 อยูท่ี่ 68 ล้าน
บาท (-31% QoQ และ -47% YoY) ต�ากว่า
ประมาณการของเรา/consensus 35% ใน
ขณะท่ีกําไรสุทธิงวด 9M62 อยูท่ี่ 248 ล้าน
บาท (-43% YoY) คิดเป็นแค่ 61% ของ
ประมาณการปีนี้ของเรา (และประมาณ 
51% ของ consensus ปีนี้) ซึ่งหมายความ
ว่านา่จะมีการปรับลดประมาณการกําไรปีนี้

ลงอีกประมาณ 25%
 lmpact
 รายได้ถูกกดดัน
 
รายได้ของ TKN ลดลง 3% QoQ และ 17% 
YoY (ต�ากว่าประมาณการของเรา 9%) 
โดยรายได้จากการสง่ออกลดลงอยา่งมาก
จากท้ังการสง่ออกไปจีน และประเทศอ่ืน 
ๆ สว่นรายได้ของธุรกิจในประเทศ (43% 
ของรายได้รวม) ก็เพิ่มขึ้น 5% QoQ แต่
ลดลง 0.5% YoY ใน 3Q62 และ เพิ่มขึ้น 
2.5% ในงวด 9M62 เนื่องจากรายได้จาก
ธุรกิจใหม ่(QSR - ข้าวกะหรี่ญี่ปุ่น) แต่หาก
ไมร่วมธุรกิจใหม ่ธุรกิจสาหรา่ยขบเค้ียวใน
ประเทศนา่จะลดลง ในขณะท่ีรายได้จาก
ธุรกิจสง่ออก (57% ของรายได้รวม) ก็ลดลง
ในอัตราท่ีเรง่ขึ้นเป็น -8% QoQ และ -21% 
YoY ใน 3Q62 และ -9% ใน 9M62
 ธุรกิจในจีนจะฉุดผลประกอบการใน 
4Q62
 
รายได้จากยอดสง่ออกไปจีน (62% ของราย
ได้สง่ออก และ 35% ของรายได้รวม) ลดลง
อยา่งมากถึง 24% YoY ใน 3Q62 และ 9% 
ในงวด 9M62 ซึ่งรายได้ท่ีลดลงอยา่งมาก
ใน 3Q62 มีสาเหตุสําคัญมาจากการเตรียม
ตัวสําหรับการปรับเปล่ียนโมเดลธุรกิจด้วย
การย้ายเอเยน่ต์ 3 รายไปอยูภ่ายใต้ Orion 
(พันธมิตรใหมใ่นประเทศจีน) ซึ่งชว่งของ
การเปล่ียนผา่นนี้จะสง่ผลกระทบกับรายได้ 
และมาร์จ้ินไปจนสิ้นปี
 
Margin ลดลง
 
ถึงแม้ว่าบริษัทจะเปล่ียนกลยุทธ์มาเก็บสต็
อกสาหรา่ยในชว่งสามไตรมาสท่ีผา่นมา 
แต่บริษัทก็ยังไมส่ามารถบริหาร margin 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยอัตรากําไร
ขั้นต้น (GPM) ยังคงต�าเป็นประวัติการณ์
ท่ี 27% (-100bps QoQ และ -510bps 
YoY) ถึงแม้ว่ารายได้จะลดล แต่ค่าใช้จ่าย 
SG&A ก็ยังคงทรงตัว และกดดัน NPM ให้

ลดลงเหลือแค่ 5.3% (-220bps QoQ และ 
-320bps YoY) ใน 3Q62
 ปรับลดประมาณการกําไรปี 
62F/63F/64F ลง 25%/4%/10% และให้
ราคาเป้าหมายปี 63F ท่ี 7.5 บาท
 
การปรับประมาณการของเราสะท้อน
ถึง 1.) การปรับลดอัตราการเติบโตของ
รายได้เหลือ 9%/+7%/+8% (จาก 
+6%/7%/8%) โดยสว่นใหญม่าจากการ
ปรับลดยอดสง่ออก 2.) การปรับลด GPM 
ลง 200bps ในปี 2562 แต่ยังคงประมาณ
การ GPM ปี 2563-64 เอาไว้เท่าเดิม เรา
พบว่าการเปล่ียน platform ธุรกิจใน
ประเทศจีนจะเปล่ียนอัตรากําไรของธุรกิจ
ในจีนไป แต่ผลการดําเนินงานท่ีอ่อนแอ
มาตลอดสามไตรมาส และการท่ีบริษัท
ไมม่ีแผนชัดเจนท่ีจะทําให้รายได้และมาร์
จ้ิน ฟื้ นตัวทําให้เรายังคงมุมมองระมัดระวัง 
และใช้ P/E ท่ี 25x ของกําไรปี 2563 ทําให้
เราได้ราคาเป้าหมายใหมท่ี่ 7.5 บาท (เท่า
เดิม)

Risks

 SG&A เพิ่มขึ้น, เพิ่มยอดขายสินค้าใหม่
ไมส่ําเร็จ, ยอดสง่ออกไปจีนลดลง.
 Chalie Kueyen
 66.2658.8888 Ext.8851
 chaliek@kgi.co.th



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPALL แนะน�ำ ซื้อเก็งก�ำไร รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 92.00 บ.

CP All (CPALL)
 T-BUY
 Share PriceTHB 80.00
 12m Price TargetTHB 92.00 
(+15%)
 Previous Price TargetTHB 92.00
 เติบโตได้ดีตามคาด
 Results Review
 ประเด็นการลงทุน
 
กําไรปกติ 3Q62 เติบโตในเกณฑ์ดี 
10% YoY ซึ่งใกล้เคียงกับท่ีเราคาด 
เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของท้ังยอด
ขายและอัตรากําไรขั้นต้น แนวโน้มผล
ประกอบการ 4Q62 เติบโตท้ัง QoQ 
และ YoY จากผลของฤดูกาลและการ
ขยายสาขาซึ่งยังคงเป้าหมายเปิดสาขา 
700 สาขาต่อปี โดย CPALL ต้ังเป้าเปิด
สาขาครบ 13,000 สาขาในปี 2564 เรา
แนะนํา Trading Buy ราคาเป้าหมาย 
(DCF, WACC 7.2%, LTG 4%) 92 บาท
 

ผลประกอบการ 3Q62
 
กําไรสุทธิ 5,612 ล้านบาท (+17% 
QoQ, +8% YoY) หากไมร่วมประมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์พนักงานใน 
2Q62 และกําไร/ขาดทุนอัตราแลก
เปล่ียน กําไรปกติเท่ากับ 5,634 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับท่ีเราคาด โดยเพิ่ม
ขึ้น 5% QoQ และ 10% YoY จากการ
ท่ียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขา 
738 สาขา YoY (เปิด 112 สาขาใน 
3Q62) ทําให้มีสาขารวมเป็น 11,640 
สาขา SSSG อยูใ่นเกณฑ์ดีท่ี +2% 
(เทียบกับ +1.8% ใน 3Q61 และ 
+3.7% ใน 2Q62) 

โดยสินค้าพร้อมรับประทานและอาหาร
แชเ่ย็นขายดีต่อเนื่อง อัตรากําไรขั้น
ต้นเพิ่มขึ้น 60 bps YoY จากท้ังธุรกิจ
ร้านเซเว่นฯ และ MAKRO ขณะท่ีราย
ได้จากเคาน์เตอร์เซอร์วิสเริ่มกลับมา
เติบโตได้ประมาณ 5% ซึ่งสว่นหนึ่งมา
จากธุรกิจ Banking agent นอกจากนั้น 
ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 9% YoY จากการคืน

หุ้นกู้ท่ีครบกําหนด
 
แนวโน้มผลประกอบการ

คาดกําไร 4Q62 เพิ่มขึ้นท้ัง QoQ และ 
YoY เนื่องจากเข้าสูช่ว่งไฮซีซั่นของท้ัง
ธุรกิจร้านเซเว่นฯ และ MAKRO โดย 
SSSG มีแนวโน้มยังอยูใ่นเกณฑ์ดี ผล
ประกอบการปี 2563 คาดว่าเติบโตได้
อยา่งต่อเนื่อง โดยร้านเซเว่นฯ จะขยาย
สาขาอีกไมต่�ากว่า 700 สาขา/ปี อัตรา
กําไรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเน้นขาย
สินค้าทีมีอัตรากําไรสูง

ความเสีย่ง

อากาศเย็นหรือฝนตกมากกว่าปกติ / 
รายได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสชะลอ / การ
ลงทุนของ MAKRO ในต่างประเทศ
 Suttatip Peerasub
 suttatip.p@maybank-ke.co.th
 (66) 2658 6300 ext 1430



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : AAV แนะน�ำ ถือ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 2.85 บ.

Flash Note
 AAV คําแนะนํา ถือ
 ราคาปิด 2.50 บาท ราคาพื้นฐาน 
2.85 บาท
 ขาดทุนสุทธิใน 3Q19
 
+ บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 471 
ล้านบาทใน 3Q19 และถ้าไมร่วมกําไร
จาก FX และรายการภาษีค้างจ่ายพบ
ว่าจะเป็น Core loss 330 ล้านบาท 
สว่น 9M19 มีขาดทุนสุทธิ 539 ล้าน
บาท ต�ากว่าท่ีเราและตลาดคาดไว้
 
+ Load factor ต�าลง รายได้ต่อกม. 
(RPK) +9.3%YoY สว่นท่ีนั่งต่อกม. 
(ASK) +9.7% ทําให้ Load factor ลด
ลงเป็น80.5% ทางด้าน Yield (อัตรา
ค่าโดยสาร/RPK) ลดลง -3.2%YoY 
แม้ว่าอัตราค่าโดยสารเพิ่ม +2.8%YoY 
เพราะเพิ่มเส้นทางในประเทศ สําหรับ
รายได้รวม +5.3%YoY เป็น 9.4 พัน
ล้านบาท สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้น
ของอัตราค่าโดยสาร/pax ท่ีเพิ่มขึ้น 
+2.8%YoY ต้นทุนเชื้อเพลิงลดลง แต่
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานสูงขึ้น +3%YoY 
เป็น 10.1 พันล้านบาท โดยหลักเป็นค่า
ใช้จ่ายพนักงานและค่าเสื่อมท่ีสูงขึ้น
 
+ คาดผลประกอบการ 4Q19F ฟื้ นตัว
แต่ไมส่ามารถชดเชยผลขาดทุน 9M19 
ทาง DBS ปรับลดประมาณการปี19F 
และ 20F เป็นขาดทุนสุทธิ 139 ล้าน
บาทและกําไรสุทธิ 246 ล้านบาท ตาม
ลําดับ ซึ่งได้สะท้อนการฟื้ นตัวของผล
ประกอบการใน 4Q19F ไปแล้ว โดย
เฉพาะนักท่องเท่ียวจีน (29% ของ

ปริมาณนักท่องเท่ียวต่างชาติไทย) ซึ่ง
คาดว่าจะ+2%YoY ในปีนี้
 
+ แนะนําถือ ปรับราคาพื้นฐานลงเป็น 
2.85 บาท อิงกับ P/BV ปี 20F ท่ี 0.8 
เท่า ท้ังนี้ธุรกิจยังอยูใ่นความท้าทายท้ัง
จากเศรษฐกิจชะลอตัวและการแขง่ขัน
ท่ีรุนแรง
 
นักวิเคราะห์ : จันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตน
กุล : chanpens@th.dbs.com / Siti 
Ruzanna Mohd Faruk / Paul YONG, 
CFA
บล.ฟิลลิป : RJH แนะนํา ซื้อ ราคาพื้น
ฐาน ท่ี 32.00 บ.

 RJH - ซื้อ TP'63: 32.00
 
กําไรใกล้เคียงคาด
 
งบรวม 3Q62 2Q62 3Q61 % y-y % 
q-q 9M62 9M61 % y-y
 
กําไร 89 48 75 +19.4 +85.2 314 185 
+70.2
 
EPS 0.30 0.16 0.25 +19.4 +85.2 
1.05 0.62 +70.2
 
3Q62 กําไร 89 ลบ. ใกล้เคียงคาด: 
กําไร 3Q62 ใกล้เคียงคาดท่ี 89 
ลบ. (คาดไว้ 92 ลบ.) +19.4%y-
y, +85.2%q-q ตามรายได้ค่ารักษา 
+7.8%y-y, +8.9%q-q จากเป็น High 

Season โดย y-y สําหรับลูกค้าเงินสด 
แม้จํานวนคนไข้ลดลงจากภาวะแล้งท่ี
เนิ่นนานจนถึงกลางไตรมาสแต่ว่าราย
ได้เฉล่ียต่อหัวเพิ่มขึ้น สง่ผลให้รายได้
ลูกค้า +6% และกลุ่มผู้ประกันสังคม 
+11% 

ตามจานวนผู้ประกันตน +7%y-y 
และรายได้เฉล่ียต่อหัวท่ีสูงขึ้น ต้นทุน 
+7.1%y-y, +4.1%q-q แต่น้อยกว่า
รายได้ เทียบเป็น GPM ทําให้เพิ่มขึ้น
ท่ี 31.6% จาก 3Q61 และ 2Q62 ท่ี 
31.2% และ 28.5% กอปรกับ SG&A 
ลดลงจากการลดต้นทุนบุคลากร เทียบ
ต่อรายได้อยูท่ี่ 8.5% ลดลงจาก 3Q61 
ท่ี 9.7% และ 2Q62 ท่ี 15.1% รวมท้ัง
ได้ชําระคืนเงินกู้ยืมท้ังหมดซึ่งทําให้
ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
 
คงประมาณการเดิม ราคาพื้นฐาน 32 
บ. : กําไร 9M62 เทียบเท่า 80% ของ
ประมาณการท้ังปีท่ี 393 ลบ. (กําไร
ปกติ 314 ลบ.) แนวโน้ม 4Q62 คาด
อ่อนตัว q-q ตามฤดูกาล แต่ดีขึ้น y-y 
ทางฝ่ายยังคงประมาณการเดิม โดย
ปรับใช้ราคาพื้นฐานปี 63 ท่ี 32 บ. คง
คําแนะนํา "ซื้อ"
 
หทัยชนก มูลวงศ์ นักวิเคราะห์การ
ลงทุนด้านหลักทรัพย์ #64324
 
หมายเหตุ: กําไร = ล้านบาท, EPS = 
บาท



บล.ทิสโก้ : ORI แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 9.50 บ.

ORI : ยอดโอนต�ากว่าคาด และ SG&A 
เพิ่มขึน้

ผลประกอบการ 3Q19 นา่ผิดหวังท่ี 
687 ล้านบาท ลดลง 23% YoY และ 
7% QoQ
 
ผลประกอบการท่ีต�ากว่าคาดมาจาก
ยอดโอนท่ีมีมูลค่าลดลง และ SG&A 
ต่อยอดขายท่ีเพิ่มขึ้น หากเราไมร่วม
กําไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน 35 
ล้านบาทใน 3Q19 เทียบกับกําไร 315 
ล้านบาทใน 3Q18 จากการโอนสิทธิ์ใน
การขายท่ีดินจะทําให้ผลประกอบการ
ก่อนรายการพิเศษอยูท่ี่ 652 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 13% YoY แต่ลดลง 4% QoQ
 
- รายได้เพิ่มขึ้น 13% QoQ แต่ลดลง 

4% YoY เนื่องจากมูลค่าการโอนท่ี
ลดลง YoY
 
- อัตรากําไรเพิ่มขึ้นเป็น 48.8% จาก
เดิมท่ี 47.4% YoY และ 48% QoQ จาก
การรับรู้รายได้ท่ีเพิ่มขึ้นของโครงการท่ี
มีอัตรากําไรสูง
 
- SG&A ต่อยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 
20.1% จากเดิมท่ี 18.2% YoY 
เนื่องจาก 

1) เปิดตัวโครงการใหม ่7 แหง่ใน 4 
แบรนด์ และ 

2) ค่าใช้จ่ายสว่นบุคคลท่ีเพิ่มขึ้น 

3) ค่าเสื่อมราคาท่ีเพิ่มขึ้น

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึ้น
 
ปรับผลประกอบการและรายได้ลง
เราปรับประมาณการปี 2019-20F ลง 
14% - 8% ตามลําดับ

โดยท่ีมีสมมติฐานอัตรากําไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นเป็น 43% จากเดิมท่ี 40% ในปี 
2019-20F และปรับ SG&A เพิ่มขึ้น
เป็น 18% จากเดิม 15% ทําให้มูลค่า
ท่ีเหมาะสมลดลงเป็น 9.50 บาท จาก
เดิมท่ี 11.10 บาท อิง PER ท่ี 10 เท่า
สําหรับปี 2020F แนะนําให้ "ซื้อ"
 
Market Insight
E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th



บล.ทรีนีต้ี : AP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 8.30 บ.

เอพี (ไทยแลนด์) - AP
 คําแนะนํา: ซื้อ
 ราคาเป้าหมาย: 8.30 บาท
 Upside/Downside: +23%
 Median Consensus: 8.30 บาท
 กําไรเติบโตได้ด้วย JV
 
- AP รายงานกําไรสุทธิ 3Q62 ท่ี 618 ล้าน
บาท ปรับตัวสูงขึ้น 26.8% QoQ แต่ปรับตัว
ลดลง 33.2% YoY
 
- รายได้จากการโอนอยูท่ี่ 5.89 พันล้านบาท 
ปรับตัวสูงขึ้น 46% QoQ และ 6.9% YoY 
แต่สว่นของโครงการรว่มทุน เป็นการโอน
โครงการต่อเนื่องและมีการเปิดตัวโครงการ 
Life Sathorn Sierra สง่ผลให้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูง
ขึ้น จึงมีการบันทึกขาดทุนท่ี 26 ล้านบาท
 
- เริ่มโอน 2 โครงการใหมภ่ายใต้การรว่มทุน 
หนุนกําไร 4Q62 โดดเด่น
 
- คาดยอด Presales อาจพลาดเป้าเล็กน้อย
 
- ยังคงเลือกเป็น Top Pick ของกลุ่มท่ีราคา
เป้าหมาย 8.30 บาท
 
3Q62 Earning Review
 
AP รายงานกําไรสุทธิ 3Q62 ท่ี 618 ล้านบาท 
ปรับตัวสูงขึ้น 26.8% QoQ แต่ปรับตัวลดลง 
33.2% YoY อยา่งไรก็ดี กําไรสุทธิท่ีรายงาน
สูงกว่าท่ีเราคาดการณ์ท่ี 542 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการบันทึกกําไรพิเศษจากการขาย
ท่ีดินเข้าบริษัทรว่มทุนจํานวน 43 ล้านบาท

ยอดโอนของ AP เองใน 3Q62 อยูท่ี่ 5.89 พัน
ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้น 46% QoQ และ 6.9% 
YoY แต่การโอนในสว่นของโครงการรว่มทุน 
เป็นการโอนโครงการต่อเนื่อง สง่ผลให้มีการ
บันทึกรายได้ท่ีอ่อนตัวลง YoY ประกอบกับ
การเปิดตัวโครงการใหมอ่ยา่ง Life Sathorn 
Sierra ใน 3Q62 สง่ผลให้มีค่าใช้จ่ายท่ีสูงขึ้น
ท้ัง QoQ และ YoY จึงมีการบันทึกขาดทุนท่ี 
26 ล้านบาทใน 3Q62
 

ยอด Presales ใน 3Q62 อยูท่ี่ 7.77 พันล้าน
บาท ปรับตัวลดลง 5.4%QoQ และ 42%YoY 
โดยท่ีเป็นยอดของโครงการแนวราบท่ี 4.56 
พันล้านบาท และยอดของคอนโดท่ี 3.21 พัน
ล้านบาท สง่ผลให้มียอด Presales สะสม 
YTD ของคอนโดท่ี 1.3 หมื่นล้านบาท และ
ยอดของแนวราบท่ี 1.76 หมื่นล้านบาท และ
มียอด Presales รวมนับเป็น 78.5% ของเป้า
ท่ี 3.9 หมื่นล้านบาท
 
ระดับ Gross Profit Margin รวมของท้ัง AP 
เองและของโครงการภายใต้การรว่มทุนท่ี 
35% สูงกว่าท่ีเราคาดการณ์
 
เล่ือนโอน 1 โครงการ และยอด Presales มี 
Downside Risk
 
ในชว่ง 4Q62 จะมีการเริ่มโอน 2 โครงการ
ใหม ่จากเดิมคาดว่าจะมีการโอน 3 โครงการ 
แต่ได้เล่ือนการโอนโครงการของ AP 1 
โครงการไปยังปี 2563 แทน ได้แก่โครงการ 
Aspire Sukhumvit Onnnut แต่อยา่งไรก็ดี 
ปัจจุบันได้มีการเริ่มโอนโครงการ Life One 
Wireless และ Life Sukhumvit 62 แล้ว สง่
ผลให้เราคาดว่ากําไรสว่นแบง่จากการรว่มทุน
ใน 4Q62 จะโดดเด่นท่ีสุดในปี 2562
 
AP ได้เล่ือนเปิดโครงการบ้านเด่ียว 5 
โครงการและทาวน์โฮม 2 โครงการไป
ยัง 1Q63 แทน เนื่องจากความพร้อมของ
โครงการยังสมบูรณ์ สง่ผลให้มีโอกาสท่ี AP 
จะพลาดเป้า Presales ในสว่นของแนวราบ
 
แม้การเติบโตอาจถูกกดดัน แต่ก็ยังปลอดภัย
 
การเติบโตของกําไรปี 2562 จะถูกกดันจาก
ฐานท่ีสูงในปี 2561 และมาตรการ LTV ท่ีสง่
ผลให้ลูกค้ามีการชะลอการซื้อ อยา่งไรก็ดี 
เนื่องจาก AP มีฐานลูกค้าแนวราบท่ีมั่นคง 
และเป็นกลุ่มท่ีมี Real Demand เราจึงคาดว่า
ในปี 2563 AP จะมีการเติบโตท่ีแข็งแกรง่ขึ้น 
โดยเราคาดกําไรสุทธิปี 2563 เติบโตท่ี 13% 
YoY สูร่ะดับ 3.72 พันล้านบาท
 
ปลอดภัยเมื่อเทียบกับกลุ่ม ยังคงแนะนํา "ซื้อ" 
ท่ีราคาเป้าหมาย 8.30 บาท

เรายังคงแนะนํา "ซื้อ" ท่ีราคาเป้าหมายปี 
2563 ท่ี 8.30 บาท จากการอิงค่าเฉล่ีย P/E 
ท่ี 7X โดย AP ยังถือว่าปลอดภัย เนื่องจาก
มี Backlog จากการรว่มทุนท่ีแข็งแกรง่ และ
โครงการของ AP ยังถือว่าได้รับการตอบรับ
ท่ีดีโดยเฉพาะโครงการแนวราบ เรายังคง
เลือก AP เป็น Top Pick ของกลุ่ม และ AP ยัง
คงจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง และคาดว่าจะมี 
Dividend yield ท่ี 4.5%

ลักษณะธุรกิจ
 
บริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ท่ี
เน้นการขายโครงการระดับ กลาง-บน ราคา
ขายอยูท่ี่ 6-10 ล้านบาท/ยูนิตมีสัดสว่นอยู่
ท่ี 65% ของรายได้ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ียังมีความ
ต้องการซื้อสูงและมี supply ต�าอยู ่โดยท่ีมี
โครงการ (ปี 2559)แนวราบอยู ่ราว 58% 
และโครงการท่ีเป็นคอนโดราว 42% ซึ่ง
สัดสว่นจะปรับเปล่ียนไปตามความต้องการ
ของตลาด แต่จะรักษาสัดสว่นอยูใ่นระดับ
ท่ีใกล้เคียงกัน ทาง AP ยังคงเน้นเปิดตัว
โครงการในบริเวณใจกลางเมืองท่ีง่ายต่อการ
เดินทาง และเป็นบริเวณท่ีใกล้กับทางด่วน
และการขนสง่มวลชน ถือว่าเป็นแหล่งท่ียัง
มีความต้องการซื้ออยูอ่ยา่งต่อเนื่อง และได้
ทําการขยายฐานธุรกิจโดยการรว่มทุนกับ
กลุ่ม Mitsubishi Estate โดยท่ี AP ถือหุ้น
อยู ่51% และ AP ยังทําการกระจายความ
เสี่ยงโดยการนําโครงการไป Roadshow ต่าง
ประเทศ เพื่อเพิ่มสัดสว่นลูกค้าต่างชาติ
 
ปัจจัยเสี่ยง
 
อัตราการแขง่ขันการเปิดโครงการใหมสู่ง, 
ยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารท่ีเป็นตัว
กดดันยอดขาย, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ียังไม่
ฟื้ นตัวเต็มท่ี สง่ผลให้ลูกค้าเล่ือนการซื้อไปใน
อนาคต, ราคาท่ีดินในบริเวณเขตธุรกิจ (CBD) 
ปรับตัวสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง สง่ผลให้ต้นทุน
โครงการสูงขึ้นเชน่กัน, AP ยังมีโครงการใน 
Inventory ท่ีอาจมีการใช้ Pricing ในการกระ
ตุ้นยอดโอน ซึ่งจะเป็นการกดดันอัตราการทํา
กําไรขั้นต้น
 วฤณ มหาดํารงค์กุล
 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 081151
 v-rin@trinitythai.com



บล.ธนชำต : WORK แนะน�ำ ขำย รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 21.00 บ.

Workpoint Enter' (WORK TB) - SELL, Price Bt20.20, TP 
Bt21.00
 Results Comment
 
ผลการดําเนินงาน 3Q19 อ่อนแอกว่าคาด
WORK รายงานกําไร 44 ลบ. ใน 3Q19 ลดลง 69%y-y และ 59% qq
ผลการดําเนินงานต�ากว่าท่ีเราและตลาดคาด
 
รายได้จากการผลิตรายการโทรทัศน์ (79% ของรายได้รวม) อยูท่ี่558 
ลบ. ลดลง 27% y-y และ 7% q-q เราเชื่อว่าการลดลง y-y เป็น
เพราะผลกระทบจากอัตราค่าโฆษณาท่ีลดลงใน 3Q19
 
รายได้จากการจัดอีเว้นท์ คอนเสิร์ต และละครเวที (11% ของราย
ได้รวม) อยูท่ี่ 75 ลบ. ใน 3Q19 เทียบกับ 203 ลบ. ใน 3Q18 และ 
109ลบ. ใน 2Q19 รายได้สว่นนี้ขึ้นอยูกั่บจํานวนการจัดคอนเสิร์ต 
ละครเวที และอีเว้นท์
 
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ (10% ของรายได้รวม) อยูท่ี่71 
ลบ. ใน 3Q19 เทียบกับ 33 ลบ. ใน 3Q18 และ 96 ลบ. ใน 2Q19 การ
เพิ่มขึ้น y-y เนื่องจากการขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสําอาง 
"Let Me In Beauty" และ "Me Vio" ท่ีเพิ่มขึ้น และมีสว่นแบง่ราย
ได้ท่ีเพิ่มขึ้นจาก "1346 Hello Shops" ออกอากาศทางเวิร์คพอยท์ทีวี
 
3Q19 อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเหลือ 7% เทียบกับ 
19%ใน 3Q18 และ 15% ใน 2Q19 การลดลงเนื่องจากธุรกิจทีวี
ดิจิตอลท่ีอ่อนแอ
 
เราคาดว่าการแขง่ขันท่ียากลําบากจะยังคงสง่ผลกระทบต่อผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ คงคําแนะนํา "ขาย"
 
Kalvalee Thongsomaung | Email: kalvalee.tho@
thanachartsec.co.th



 บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : MAJOR แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 28.25 บ.

MAJOR
 MAJOR CINEPLEX GROUP
 Rating: BUY
 Sector: Media & Publishing
 Last Price (Bt) 24.70
 Target Price (Bt) 28.25
 Upside (%) 14.4%
 หนังไทยจะต่อยอดการเติบโตของบริษัท
 รายงานกําไรปกติ 3Q19 โตตามคาด
 
บริษัทรายงานผลประกอบการท่ีระดับ 195 
ล้านบาท กําไรปกติ -61.1% QoQ +67.3% 
YoY (ใกล้เคียงกับประมาณการของเราท่ี 192 
ล้านบาท) รายได้ Admission +16.6%YoY 
,รายได้ Concessions +18.52%YoY, รายได้
โฆษณา +30.20%YoY โดยรายได้ Top 5 Box 
Office จะมาจากหนัง Hollywood เป็นหลัก 
มี Spider-Man Far from Home, Fast & 
Furious Present Hobbs & Shaw, The Lion 
King, It Chapter Two และ One Piece ด้าน
สัดสว่นจํานวนผู้ชมต่างจังหวัด 48% กรุงเทพ
และปริมณฑล 52% สําหรับ ATP มาอยูท่ี่ 
174 บาท เพิ่มขึ้น 7 บาท เมื่อเทียบกับชว่ง 
3Q18 ท่ี 162 บาท

ชว่ง 4Q19 มองหนังไทยจะเป็นความหวัง
 
ผู้บริหารเผยว่าภาพยนตร์ไทยทีเตรียมเข้า
ฉายในชว่งเดือน ธ.ค.ของปีนี้ จะมีภาพยตร์
จาก GDH 2 เรื่องคือ ตุ๊ดซี่ แอนด์ เดอะเฟค 
และ Happy Old Year และหนังไทยท่ีทาง
บริษัทรว่มทุนหลายเรื่องเข้าฉาย ซึ่งมองเป็น
ความหวังในชว่งปลายปี หลังจากท่ีปีก่อน
นาคี 2 เป็นหนังไทยท่ีทําเงินได้ดี เรายังคงมุม
มองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการ 4Q19 
แม้ว่าเราจะไมค่าดหวังการเติบโตของกําไร 
YoY จากฐานท่ีสูงในปีก่อน แต่เราคาดว่าผล
ประกอบการจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง 
QoQ จากรายได้ภาพยนตร์ไทยท่ีเด่น
 
การรว่มทุนจะเป็น Strategy สร้าง
อุตสาหกรรมหนังไทย
 
ผู้บริหารเผยว่าแนวทางการผลิตภาพยนตร์
ของ MAJOR จะมองเป็นการหาผู้รว่มทุน
หลายรายมากขึ้น โดยมองว่าจะเกิดประโยชน์
จากการการทํางานรว่มกันจากหลายฝ่าย 
นอกจากนี้การท่ีรว่มทุนในลักษณะนี้จะทําให้
เงินลงทุนต่อภาพยนตร์ 1 เรื่องลดลง (ใน
สัดสว่นของบริษัท) ทําให้สามารถรว่มทุน
ผลิตภาพยนตร์ไทยท่ีหลากหลายมากขึ้น ซึ่ง

จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์
มากกว่า นอกจากนื้  ผู้บริหารยังมองถึงโอกาส
ของภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ โดยมองไป
ท่ีประเทศจีนและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากมี
การรว่มทุนจากต่างประเทศจะชว่ยเปิดตลาด
และหนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร์
เติบโต ซึ่งจะสง่ผลบวกมาท่ีบริษัทท่ีมีโรงหนัง
รอรับภาพยนตร์ไทยในระยะยาว
 
คงแนะนํา "ซื้อ" ราคาเหมาะสมปี 2020 ท่ี 
28.25 บาท
 
คงคําแนะนํา "ซื้อ" ประเมินราคาเหมาะสมปี 
2020 ท่ี 28.25 บาท อิง PER 22.33X (ค่า
เฉล่ีย 5 ปี +1 S.D.) มี Upside 14.4 %
 
ความเสี่ยง : เศรษฐกิจชะลอตัว, ภาพยนตร์ท่ี
ลงทุนไมป่ระสบความสําเร็จ, การขยายงาน
มาสูธุ่รกิจสตรีมมิ่งของ Apple และ Disney

 Chavin Saengsirinavin
 Fundamental Analyst
 Sec No. 048514
 (+66) 2 088 8156
 Chavin.s@zcomsec.com



บล.ฟินันเซีย ไซรัส : ERW แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ท่ี 7.20 บ.

ERW (ERW TB)
บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
         
Current      Previous     Close         2020 
TP
BUY          BUY          5.80          7.20

กําไรปกติ 3Q19 ใกล้เคียงคาด//เลือกเป็น 
Top Pick

กําไรปกติ 3Q19 ใกล้เคียงเราและตลาด
คาด
 
ERW ประกาศกําไรปกติ 3Q19 ออกมาท่ี 
43 ลบ. +298.1% Q-Q, +2.9% Y-Y ใกล้
เคียงกับท่ีเราและตลาดคาด กลับมาเติบโต 
Y-Y ได้ครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส รายได้
จากการดําเนินงานสามารถเติบโตขึ้นได้ 
+7.3% Q-Q, +4.8% Y-Y แม้ Rev Par ไม่
รวม Hop Inn จะ -6% Y-Y แต่ชดเชยได้
จากจํานวนห้องพักท่ีเพิ่มขึ้นท่ีเพิ่มขึ้นจาก

การเปิดโรงแรมใหมท้ั่งระดับ Economy 
Midscale รวมถึง Hop Inn ท่ีมีการขยาย
ตัวอยา่งต่อเนื่อง ขณะท่ีฝั่ งต้นทุนอยูใ่น
ระดับท่ีใกล้เคียงคาดซึ่งเป็นระดับท่ีควบคุม
ได้ดี สง่ผลให้ EBITDA Margin ปรับตัวดีขึ้น
เป็น 25.9% ในไตรมาสนี้จาก 22.2% และ 
24.7% ใน 2Q18 และ 3Q18 ตามลําดับ

คงมุมมองการฟื้ นตัวในปีหน้าและเลือกเป็น 
Top Pick
          
กําไรปกติ 9M19 อยูท่ี่ 288 ลบ. -19.3% 
Y-Y และคิดเป็น 60% ของคาดการณ์ท้ัง
ปีท่ี 480 ลบ. -10.4% Y-Y ซึ่งคาดว่ายัง
อยูใ่นวิสัยท่ีทําได้ และเรายังคงมุมมอง
เชิงบวกต่อการฟื้ นตัวในปี 2020 เราจึง
ยังคงประมาณการกําไรปกติท่ี 568 ลบ. 
+18.2% Y-Y จากจํานวนนักท่องเท่ียวท่ี
คาดว่ายังฟื้ นตัวต่อเนื่อง ค่าเงินบาทท่ีเริ่ม
อ่อนค่าสง่ผลบวกต่ออุตสาหกรรมท่อง
เท่ียวในภาพรวม 

และเรามองว่า ERW เป็นผู้ท่ีได้ประโยชน์
สูงสุดจากการเป็น Pure Hotel Operator 
และมีสัดสว่นรายได้จากธุรกิจในไทยสูง
ถึง 95% เราจึงยังคงคําแนะนํา "ซื้อ" ราคา
เหมาะสมปี 2020 ท่ี 7.20 บาท (DCF 
WACC 6.28% Terminal Growth 3%) 
และเปล่ียนมาเลือก ERW เป็น Top Pick 
ของกลุ่ม

ความเสี่ยง คือเหตุการณ์ไมส่งบจากเหตุ
ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ การเมือง ซึ่ง
ทําให้ความเชื่อมั่นของนักท่องเท่ียวลดลง 
จํานวนนักท่องเท่ียวจีนและยุโรปท่ีฟื้ นช้า
กว่าคาด รวมถึงค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า

          Analyst : Veeravat Virochpoka
          Register No.: 047077
          Tel.: +662 646 9821
          email: veeravat.v@fnsyrus.com
          www.fnsyrus.com



แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือนพฤศจิกายน  2562   โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์กลับ
มาพบกับคุณผู้อ่าน ในเดือน 11 ก่อนจะอ�าลาปีหมู...ที่ไม่หมูค่ะ   แต่พวกเราทีมข่าวหุ้นอิน
ไซด์สัญญาว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจท�างาน  น�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน

ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ  

ส�ำหรับภำพรวมส้ินเดือนตุลำคม 2562 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,601.49 จุด ลดลง 2.2% จำกส้ิน
เดือนก่อน แต่เพ่ิมขึ้น 2.4% จำกส้ินปี 2561 มูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai ในเดือนตุลำคม 2562 อยู่

ที่ 52,059 ล้ำนบำท ลดลง 4.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้ลงทุนต่ำงประเทศมีสถำนะขำยสุทธิ 7,914 ล้ำนบำทใน
ตลำดหลักทรัพย์ไทยซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับตลำดส่วนใหญ่ในเอเชีย

นายศรพล ตุลยะเสถียร รอง
ผู้จัดการ หัวหน้าสายงาน
วางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่ำ ในเดือนตุลำคม 
ผู้ลงทุนต่ำงประเทศขำยสุทธิด้วยมูลค่ำที่
ลดลงจำกเดือนก่อนเช่นเดียวกับตลำดส่วน
ใหญ่ในเอเชีย จำกควำมขัดแย้งทำงกำรค้ำ
มีทิศทำงที่ผ่อนคลำยมำกขึ้น กำรปรับลด
ดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ประกอบ
กับกำรขยำยระยะเวลำกำรลงมติ Brexit 
และในช่วง 10 เดือนแรกของปี มูลค่ำระดม
ทุนไทยสูงสุดในภูมิภำคหลังจำกกำรเข้ำ
ซื้อขำยของ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป 

(AWC) ซึ่งมูลค่ำระดมทุนสูงสุดในภูมิภำค
ในปี 2562
ทั้งนี้ ในเดือนตุลำคม 2562 ผู้ลงทุนต่ำง
ประเทศขำยสุทธิในตลำดหลักทรัพย์ไทย 
7,914 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกเดือนก่อน  
มูลค่ำซื้อขำยเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ 
mai ในเดือนตุลำคม 2562 อยู่ที่ 52,059 
ล้ำนบำท ลดลง 4.6% จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนโดย  Forward และ Historical 
P/E ของตลำดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือน
ตุลำคม 2562 อยู่ที่ระดับ 16.6 เท่ำ และ 
18.5 เท่ำตำมล�ำดับ สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ
ตลำดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.9 
เท่ำ และ 15.9 เท่ำตำมล�ำดับ    ด้ำน อัตรำ

เงินปันผลตอบแทน ณ ส้ินเดือนตุลำคม 
2562 อยู่ที่ระดับ 3.14% สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ 
MSCI Emerging Market ที่อยู่ที่ 2.86%

ส่วนมูลค่ำหลักทรัพย์ตำมรำคำตลำดรวม
ของ SET และ mai ณ ส้ินเดือนตุลำคม 
2562 อยู่ที่ 17.1 ล้ำนล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 5.3% 
จำกส้ินปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทำง
ของดัชนีขณะที่ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 
2562 มูลค่ำกำรระดมทุนในตลำดแรก (IPO) 
ของไทยอยู่ที่ระดับ 67,071 ล้ำนบำท

ก่อนจะอ�าลา.....ปีหมูที่ไม่หมู 



บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) GUNKUL ไม่ท�ำให้ผู้
ถือหุ้นผิดหวัง อวดผลงำนงวด 9 เดือน ก�ำไรพุ่งสูงถึง 1,620 ล้ำน
บำท เพ่ิมขึ้น 122% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีก�ำไร
สุทธิ 730 ล้ำนบำท ส่วนรำยได้จำกกำรขำยไฟฟำ้พุ่งแตะ 3,372 
ล้ำนบำท เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยหนุน  ด้ำน “โศภชา ด�ารง
ปิยวุฒิ์” มั่นใจโค้งสุดท้ำยทิศทำงธุรกิจยังส่งสัญญำณบวก รับรู้
รำยได้จำกโครงกำรโรงไฟฟำ้ที่ COD ไปแล้วกว่ำ 400 เมกะวัตต์  
และเตรียมประมูลเพ่ิมอีกเพียบ ท�ำให้มั่นใจรำยได้ทั้งปีโตตำมเป้ำ

ด้านแวดวงบริษัทฯ จดทะเบียน ต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียน
ทยอยแจ้งงบการเงินไตรมาส 3/62 อย่างต่อเนื่อง หลายบจ.เอาตัว
รอดท�าก�าไรเติบโตท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจทั้งใน - ตปท. ที่ชะลอตัว

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) NER ผู้ด�ำเนิน
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยยำงแผ่นรมควัน ยำงแท่ง และยำงผสม 
เพ่ือจ�ำหน่ำยไปยังผู้ผลิตในอุตสำหกรรมต่ำงๆและกลุ่มผู้ค้ำ
คนกลำงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  รำยงำนผลประกอบ
กำรงวด 9 เดือนของปี 2562 ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562   
มีรำยได้ 9,398.57 ล้ำนบำทเพ่ิมขึ้น 43.17 % จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีรำยได้รวมอยู่ที่ 6,564.85 ล้ำนบำท ขณะที่ก�ำไร
สุทธิอยู่ที่ 414.80 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น 43.97% ด้ำนผลกำร
ด�ำเนินงำนไตรมำส 3/2562 บริษัทฯมีรำยได้รวม 3,057 ล้ำน
บำท เพ่ิมขึ้น 18% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรำยได้รวมที่ 
2,593 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 143 ล้ำนบำทเพ่ิมขึ้น 21.5 % 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 121.45 ล้ำนบำท

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) PTG ประกำศก�ำไรQ3/62  
ทะยำนฟำ้ 23,393.4% หลังค่ำกำรตลำดที่ปรับตัวดีขึ้น - ธุรกิจ 
NonOil หนุน พร้อมลดค่ำใช้จ่ำยที่มีประสิทธิภำพ 

ด้านบริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) CHAYO อวดก�าไร Q3/62 
โต 19.34% หลังรำยได้จำกกำรให้บริกำรเร่งรัดหนี้สิน-ก�ำไรจำกกำร
ขำยทรัพย์สินรอกำรขำยเพ่ิมขึ้น   

บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) SKY โชว์ก�ำไร Q3/62 โต 
503% มำที่ 170.86 ลบ. หลังโกยรำยได้รวม 1,948.13 ล้ำนบำท 
เพ่ิมขึ้น 6,207% จำกรำยได้รวมใน Q3/61 ที่ 1,677.81 ล้ำนบำท 
จำกทยอยส่งมอบสินค้ำและบริกำรติดตั้งให้แก่ลูกค้ำเพ้ิมขึ้น  



บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) PSTC โชว์
ไตรมำส 3/62 มีผลก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 
3,030.72 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 3,024.29 
ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47,012.14 รำยได้รวมมีจ�ำนวน 
4,147.52 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อน 3,422.69 
ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 472.21 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) NOBLE ประกำศ
ผลประกอบกำรประจ�ำไตรมำสสูงสุดเป็นประวัติกำร ด้วยรำยได้และ
ผลก�ำไรสุทธิในไตรมำส 3 ของปี 2562 มีผลประกอบกำรรวมอยู่
ที่ 7,598 ล้ำนบำทและก�ำไรสุทธิรวม 1,151.5 ล้ำนบำท ซึ่งเติบโตขึ้น 
368% และ 321% ตำมล�ำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของ
ปีที่ผ่ำนมำ และส่งผลให้รำยได้และก�ำไรสุทธิรวมของงวด 9 เดือน
มีมูลค่ำกว่ำ 12,115.9 ล้ำนบำท และ 2,625.3 ล้ำนบำท เติบโตขึ้น 
260% และ 454% จำกช่วงระยะเวลำ 9 เดือนของปีที่แล้ว

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)  ALL   
เปิดตัวเลขผลประกอบกำรงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 
ของปี 2562 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 342.37 ล้ำนบำท คิด
เป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ 14.63 ของรำยได้รวม เพ่ิมขึ้น 129.64 
ล้ำนบ้ำน คิดเป็นร้อยละ 60.94เมื่อเทียบกับก�ำไรสุทธิจำกงวด
เดียวกันปี 2561

ในทำงกลับกัน  บจ.หลำยแห่งต้องพบกับควำมผิดหวัง ไม่สำมำรถ
ท�ำผลงำนสร้ำงก�ำไรให้เติบโตได้ตำมเป้ำหมำย จนกระทั่งถึงกับมี
ผลขำดทุนไปบ้ำงก็มีไม่น้อย  ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัท บ้านปู จ�ากัด 
(มหาชน) BANPU ที่รำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส 3/62 ขำดทุน
สุทธิ 105.96 ล้ำนบำท ขำดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.021 บำทเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 2.5 พันล้ำนบำท ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 
0.484 บำทด้ำนรำยได้จำกกำรขำยรวมจ�ำนวน 654 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
(เทียบเท่ำ 20,084 ล้ำนบำท)ลดลงจ�ำนวน 311 ล้ำนเหรียญสหรัฐ จำก
ไตรมำสเดียวกันของปีก่อน รำยได้จำกธุรกิจถ่ำนหินลดลง 260 ล้ำน
เหรียญสหรัฐ รำยได้จำกธุรกิจไฟฟำ้และไอน�้ำลดลง 6ล้ำนเหรียญ
สหรัฐ และรำยได้จำกธุรกิจก๊ำซลดลง 19 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 



บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน) BEAUTY เปิดเผยก�ำ
ไรส�ำหรับงวด ไตรมำส 3/62 เท่ำกับ 50.85 ล้ำนบำท ลงลง 
84.54% จำกไตรมำส 3 ปี 2561 และเพ่ิมขึ้น 8.73% จำกไตรมำส 2 
ปี 2562 และงวด 9 เดือน ปี 2562 เท่ำกับ 167.17 ล้ำนบำท ลดลง 
80.74% จำกงวด 9 เดือน ปี 2561 ก�ำไรส�ำหรับงวด ไตรมำส 3 
ปี 2562 เพ่ิมขึ้นจำกไตรมำส 2 ปี 2562 มำจำกอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย -และกำรบริหำรจัดกำรค่ำใช้จ่ำยได้เป็นอย่ำงดี

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน) KCE เปิดผลกำรด�ำ
เนินงำนในไตรมำส 3/62 กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงิน
รวม 255.1 ล้ำนบำท ในไตรมำส 3/62 ซึ่งเพ้ิมขึ้นร้อยละ 60.4 จำก
ไตรมำสที่ผ่ำนมำ แต่ลดลงร้อยละ 54.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปี ก่อน ในขณะที่ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน (ไม่รวมผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่นเงินตรำต่ำงประเทศ และส�ำ
รองผลประโยชน์พนักงำน) ในไตรมำส 3/62 อยู่ที่ 217.0 ล้ำนบำท 
เทียบกับก�ำไรในไตรมำส 2/62 ที่ 213.3 ล้ำนบำท เท่ำกับมีก�ำไรสูง
ขึ้นร้อยละ 1.7 แต่ลดลงร้อยละ 58.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี
ก่อน

ส่วนยักษ์ใหญ่ SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) SCC  
รำยงำนผลประกอบกำร ไตรมำสที่ 3/62 มีก�ำไรส�ำหรับงวดเท่ำกับ 
6,204 ล้ำนบำท  เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีก�ำไรส�ำหรับ
งวดลดลง 35% ส่วนใหญ่จำกผลกำรด�ำเนินงำนที่ลดลงของธุรกิจ
เคมิคอลส์เนื่องจำกส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 
2,022 ล้ำนบำท และส่วนต่ำงรำคำสินค้ำลดลง โดย EBITDA 
ลดลง 17% จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รำยได้จำกกำรขำย
ลดลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำกรำคำขำย
สินค้ำเคมีภัณฑ์ลดลง

ส่วนหุ้น IPO เดือนนี้มีหุ้น IPO เข้ำเทรดอย่ำงคึกคัก หนำตำ  น�ำ
โดย บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน) RBF, 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) SHR , บริษัท 
แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ�ำกัด (มหำชน ACE , บริษัท อินเตอร์ 
ฟำร์มำ จ�ำกัด (มหำชน IP บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) BC  และบริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 
TPS ค่ะ............












